
 ابب صفة الصالة
ْ{  " فرائض الصالة ستة: التحرمية " لقوله تعاىل: }َورَبََّك َفَكّبِر

[ واملراد تكبرية االفتتاح " والقيام " لقوله تعاىل: }َوُقوُموا ّلِلرَّر  3]املدثر:
َن  238قَانرترنَي{ ]البقرة:  َر مر [ " والقراءة " لقوله تعاىل: }فَاقْ َرُأوا َما تَ َيسَّ

{ ]املزمل:  ارَْكُعوا  [ والركوع والسجود لقوله تعاىل: }20اْلُقْرآنر
[ " والقعدة يف آخر الصالة مقدار التشهد " 77َواْسُجُدوا{ ]احلج:  

لقوله عليه الصالة والسالم البن مسعود رضي هللا عنه حني علمه  
التشهد " إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد متت صالتك " علق التمام 

 ابلفعل قرأ أو مل يقرأ.
نة وفيها واجبات  قال: " وما سوى ذلك فهو سنة " أطلق اسم الس

كقراءة الفاحتة وضم السورة إليها ومراعاة الرتتيب فيما شرع مكررا من  
األفعال والقعدة األوىل وقراءة التشهد يف القعدة األخرية والقنوت يف  

الوتر وتكبريات العيدين واجلهر فيما جيهر فيه واملخافتة فيما خيافت فيه  
 و الصحيحوهلذا جتب عليه سجدات السهو برتكها هذا ه 

 وتسميتها سنة يف الكتاب ملا أنه ثبت وجوهبا ابلسنة.
قال: " وإذا شرع يف الصالة كّب " ملا تلوان وقال عليه الصالة والسالم " 

حترميها التكبري " وهو شرط عندان خالفا للشافعي رمحه هللا حىت إن من  
هلا حترم للفرض كان له أن يؤدي هبا التطوع عندان وهو يقول إنه يشرتط  

ما يشرتط لسائر األركان وهذا آية الركنية ولنا أنه عطف الصالة عليه يف  



[ ومقتضاه املغايرة 15قوله تعاىل: }َوذََكَر اْسَم رَبِرهر َفَصلَّى{ ]األعلى:
وهلذا ال يتكرر كتكرار األركان ومراعاة الشرائط ملا يتصل به من القيام " 

يب عليه الصالة والسالم ويرفع يديه مع التكبري وهو سنة " ألن الن
واظب عليه وهذا اللفظ يشري إىل اشرتاط املقارنة وهو املروي عن أيب  
يوسف واحملكي عن الطحاوي واألصح أنه يرفع يديه أوال مث يكّب ألن  

فعله نفي الكّبايء عن غري هللا تعاىل والنفي مقدم على اإلثبات " ويرفع  
عند الشافعي رمحه هللا يرفع  يديه حىت حياذي إبهباميه شحميت أذنيه " و 

إىل منكبيه وعلى هذا تكبرية القنوت واألعياد واجلنازة له حديث أيب  
محيد الساعدي رضي هللا عنه قال كان النيب عليه الصالة والسالم إذا  
كّب رفع يديه إىل منكبيه ولنا رواية وائل بن حجر والّباء وأنس رضي  

م كان إذا كّب رفع يديه حذاء  هللا عنهم أن النيب عليه الصالة والسال
أذنيه وألن رفع اليد إلعالم األصم وهو مبا قلناه وما رواه حيمل على  

حالة العذر " واملرأة ترفع يديها حذاء منكبيها " هو الصحيح ألنه أسرت  
هلا " فإن قال بدل التكبري هللا أجل أو أعظم أو الرمحن أكّب أو ال إله  

 تعاىل أجزأه عند أيب حنيفة وحممد رمحهما  إال هللا أو غريه من أمساء هللا
هللا تعاىل وقال أبو يوسف رمحه هللا تعاىل إن كان حيسن التكبري مل جيزئه  

إال قوله هللا أكّب أو هللا األكّب أو هللا الكبري "وقال الشافعي رمحه هللا:  
  ال جيوز إال ابألولني وقال مالك رمحه هللا تعاىل ال جيوز إال ابألول ألنه

هو املنقول واألصل فيه التوقيف والشافعي رمحه هللا يقول إدخال األلف  
والالم فيه أبلغ يف الثناء فقام مقامه وأبو يوسف رمحه هللا تعاىل يقول إن  



أفعل وفعيال يف صفات هللا تعاىل سواء خبالف ما إذا كان ال حيسن ألنه  
غة وهو حاصل "  ال يقدر إال على املعىن وهلما أن التكبري هو التعظيم ل 

فإن افتتح الصالة ابلفارسية أو قرأ فيها ابلفارسية أو ذبح ومسى 
ابلفارسية وهو حيسن العربية أجزأه عند أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل وقاال ال 
جيزئه إال يف الذبيحة وإن مل حيسن العربية أجزأه "، أما الكالم يف االفتتاح  

 العربية ومع أيب يوسف يف  فمحمد مع أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل يف
 الفارسية ألن لغة العرب هلا من املزية ما ليس لغريها.

وأماالكالم يف القراءة فوجه قوهلما إن القرآن اسم ملنظوم عريب كما نطق  
به النص إال أن عند العجز يكتفى ابملعىن كاإلمياء خبالف التسمية ألن 

 الذكر حيصل بكل لسان.
عاىل قوله تعاىل: }َوإرنَُّه َلفري زُبُرر اأْلَوَّلرنَي{ وأليب حنيفة رمحه هللا ت

[ ومل يكن فيها هبذه اللغة وهلذا جيوز عند العجز إال أنه 196]الشعراء: 
يصري مسيئا ملخالفته السنة املتوارثة وجيوز أبي لسان كان سوى الفارسية  

 هو الصحيح ملا تلوان.
االعتداد وال خالف يف  واملعىن: ال خيتلف ابختالف اللغات واخلالف يف 

أنه ال فساد ويروى رجوعه يف أصل املسألة إىل قوهلما وعليه االعتماد 
واخلطبة والتشهد على هذا االختالف ويف األذان يعتّب التعارف " ولو  

افتتح الصالة ابللهم اغفر يل ال جيوز " ألنه مشوب حباجته فلم يكن  
جيزئه ألن معناه اي هللا  تعظيما خالصا ولو افتتح بقوله اللهم فقد قيل  

 وقيل ال جيزئه ألن معناه ايأهلل آمنا خبري فكان سؤاال.



قال: " ويعتمد بيده اليمىن على اليسرى حتت السرة " لقوله عليه  
الصالة والسالم " إن من السنة وضع اليمني على الشمال حتت السرة " 

رمحه   وهو حجة على مالك رمحه هللا تعاىل يف اإلرسال وعلى الشافعي
هللا تعاىل يف الوضع على الصدر ألن الوضع حتت السرة أقرب إىل  

التعظيم وهو املقصود مث االعتماد سنة القيام عند أيب حنيفة وأيب يوسف 
رمحهما هللا تعاىل حىت ال يرسل حالة الثناء واألصل أن كل قيام فيه ذكر  

ت  مسنون يعتمد فيه وماال فال هو الصحيح فيعتمد يف حالة القنو 
وصالة اجلنازة ويرسل يف القومة وبني تكبريات األعياد " مث يقول  

سبحانك اللهم وحبمدك إىل آخره " وعن أيب يوسف رمحه هللا أنه يضم  
َي{ ]األنعام:  ْهُت َوْجهر [ إىل آخره لرواية علي  79إليه قوله: }إرِّنر َوجَّ

ما رواية  رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم كان يقول ذلك وهل
أنس رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم كان إذا افتتح الصالة  

كّب وقرأ سبحانك هللا وحبمدك إىل آخره ومل يزد على هذا وما رواه  
حممول على التهجد وقوله وجل ثناؤك مل يذكر يف املشاهري فال أييت به يف  

صل النية به هو  الفرائض واألوىل أن ال أييت ابلتوجه قبل التكبري لتت
َذا   الصحيح " ويستعيذ ابهلل من الشيطان الرجيم " لقوله تعاىل: }فَإر

{ ]النحل: يمر ْيطَانر الرَّجر َن الشَّ ّلِلَّر مر [ معناه إذا  98قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتعرْذ ابر
أردت قراءة القرآن واألوىل أن يقول أستعيذ ابهلل ليوافق القرآن ويقرب  

 التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أيب حنيفة وحممد  منه أعوذ ابهلل مث



رمحهما هللا تعاىل ملا تلوان حىت أييت به املسبوق دون املقتدي ويؤخر عن  
 تكبريات العيد خالفا أليب يوسف رمحه هللا تعاىل. 

قال: " ويقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم " هكذا نقل يف املشاهري " ويسر 
رضي هللا عنه أربع خيفيهن اإلمام وذكر منها  هبما " لقول ابن مسعود  

التعوذ والتسمية وآمني وقال الشافعي رمحه هللا تعاىل جيهر ابلتسمية عند 
 اجلهر ابلقراءة ملا روي أن النيب عليه الصالة

والسالم جهر يف صالته ابلتسمية " قلنا: هو حممول على التعليم ألن  
والسالم كان ال جيهر هبا مث عن   أنسا رضي هللا عنه أخّب أنه عليه الصالة 

أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل أنه ال أييت هبا يف أول كل ركعة كالتعوذ وعنه أنه 
أييت هبا احتياطا وهو قوهلما وال أييت هبا بني السورة والفاحتة إال عند حممد 

رمحه هللا تعاىل فإنه أييت هبا يف صالة املخافتة " مث يقرأ فاحتة الكتاب  
و ثالث آايت من أي سورة شاء " فقراءة الفاحتة ال تتعني ركنا  وسورة أ

عندان وكذا ضم السورة إليها خالفا للشافعي رمحه هللا تعاىل يف الفاحتة  
وملالك رمحه هللا تعاىل فيهما له قوله عليه الصالة والسالم " ال صالة إال 

يه الصالة بفاحتة الكتاب وسورة معها " وللشافعي رمحه هللا تعاىل قوله عل 
والسالم " ال صالة إال بفاحتة الكتاب " ولنا قوله تعاىل: }فَاقْ َرُأوا َما  

{ ]املزمل:  َن اْلُقْرآنر َر مر [ والزايدة عليه خبّب الواحد ال جتوز  20تَ َيسَّ
لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوهبما " وإذا قال اإلمام وال الضالني قال  

صالة والسالم " إذا أمن اإلمام فأمنوا  آمني ويقوهلا املؤمت " لقوله عليه ال
" وال متمسك ملالك رمحه هللا تعاىل يف قوله عليه الصالة والسالم " إذا  



قال اإلمام وال الضالني فقولوا آمني " من حيث القسمة ألنه قال يف  
 آخره " فإن اإلمام يقوهلا ". 

ألنه  قال: " وخيفوهنا " ملا روينا من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه و 
دعاء فيكون مبناه على اإلخفاء واملد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه 

خطأ فاحش قال: " مث يكّب ويركع " ويف اجلامع الصغري: ويكّب مع  
االحنطاط ألن النيب عليه الصالة والسالم كان يكّب عند كل خفض  

ورفع " وحيذف التكبري حذفا " ألن املد يف أوله خطأ من حيث الدين  
استفهاما ويف آخره حلن من حيث اللغة " ويعتمد بيديه على   لكونه

ركبتيه ويفرج بني أصابعه " لقوله عليه الصالة والسالم ألنس رضي هللا  
عنه " إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بني أصابعك " وال  
يندب إىل التفريج إال يف هذه احلالة ليكون أمكن من األخذ وال إىل  

ة السجود وفيما وراء ذلك يرتك على العادة " ويبسط  الضم إال يف حال
ظهره " ألن النيب عليه الصالة والسالم كان إذا ركع بسط ظهره " وال 

يرفع رأسه وال ينكسه " ألن النيب عليه الصالة والسالم كان إذا ركع ال 
يصوب رأسه وال يقنعه ويقول " سبحان ريب العظيم ثالاث وذلك أدانه " 

صالة والسالم " إذا ركع أحدكم فليقل يف ركوعه سبحان  لقوله عليه ال
ريب العظيم ثالاث وذلك أدانه " أي أدىن كمال اجلمع " مث يرفع رأسه  

ويقول مسع هللا ملن محده ويقول املؤمت ربنا لك احلمد وال يقوهلا اإلمام 
عند أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل وقاال يقوهلا يف نفسه " ملا روى أبو هريرة  

   ي هللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم كان جيمع بني الذكرين رض



وألنه حرض غريه فال ينسى نفسه. أليب حنيفة رمحه هللا تعاىل قوله عليه  
الصالة والسالم " إذا قال اإلمام مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك  

ميع احلمد " هذه قسمة وإهنا تنايف الشركة وهلذا ال أييت املؤمت ابلتس
عندان خالفا للشافعي رمحه هللا تعاىل وألنه يقع حتميده بعد حتميد  

املقتدي وهو خالف موضوع اإلمامة وما رواه حممول على حالة االنفراد 
" واملنفرد جيمع بينهما يف األصح " وإن كان يروى االكتفاء ابلتسميع  

 ويروى ابلتحميد واإلمام ابلداللة عليه آت به معىن.
ذا استوى قائما كّب وسجد " أما التكبري والسجود فلما بينا  قال: " مث إ

وأما االستواء قائما فليس بفرض وكذا اجللسة بني السجدتني والطمأنينة 
يف الركوع والسجود وهذا عند أيب حنيفة وحممد رمحهما هللا تعاىل وقال  

أبو يوسف يفرتض ذلك كله وهو قول الشافعي رمحه هللا تعاىل لقوله  
صالة والسالم " قم فصل فإنك مل تصل " قاله ألعرايب حني  عليه ال

أخف الصالة وهلما أن الركوع هو االحنناء والسجود هو االخنفاض لغة  
فتتعلق الركنية ابألدىن فيهما وكذا يف االنتقال إذ هو غري مقصود ويف  

آخر ما روي تسميته إايه صالة حيث قال " وما نقصت من هذا شيئا 
 تك " مث القومة واجللسة سنة عندمهافقد نقصت من صال

وكذا الطمأنينة يف ختريج اجلرجاّن رمحه هللا تعاىل ويف ختريج الكرخي رمحه  
هللا واجبة حىت جتب سجدات السهو برتكها ساهيا عنده " ويعتمد بيديه  

على األرض " ألن وائل بن حجر رضي هللا عنه وصف صالة رسول هللا  
عم على راحتيه ورفع عجيزته قال: "  صلى هللا عليه وسلم فسجد وأد



ووضع وجهه بني كفيه ويديه حذاء أذنيه " ملا روي أنه عليه الصالة  
 والسالم فعل كذلك.

قال: " وسجد على أنفه وجبهته " ألن النيب عليه الصالة والسالم 
واظب عليه " فإن اقتصر على أحدمها جاز عند أيب حنيفة رمحه هللا  

قتصار على األنف إال من عذر " وهو رواية عنه تعاىل وقاال ال جيوز اال
لقوله عليه الصالة والسالم " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد  

منها اجلبهة " وأليب حنيفة رمحه هللا تعاىل أن السجود يتحقق بوضع  
بعض الوجه وهو املأمور به إال أن اخلد والذقن خارج ابإلمجاع واملذكور  

ور ووضع اليدين والركبتني سنة عندان لتحقق فيما روي الوجه يف املشه
السجود بدوهنما وأما وضع القدمني فقد ذكر القدوري رمحه هللا تعاىل  

 أنه فريضة يف السجود.
قال: " فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز " ألن النيب عليه 

الصالة والسالم كان يسجد على كور عمامته ويروى أنه عليه الصالة  
م صلى يف ثوب واحد يتقي بفضوله حر األرض وبردها " ويبدي والسال

ضبعيه " لقوله عليه الصالة والسالم " وأبد ضبعيك " ويروى " وأبد " 
   من اإلبداد وهو املد واألول من اإلبداء وهو اإلظهار " وجيايف بطنه عن

فخذيه " ألنه عليه الصالة والسالم كان إذا سجد جاىف حىت إن هبمة لو  
ت أن متر بني يديه ملرت وقيل إذا كان يف الصف ال حيايف كيال يؤذي  أراد

جاره " ويوجه أصابع رجليه حنو القبلة " لقوله عليه الصالة والسالم "  
إذا سجد املؤمن سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما  



استطاع " " ويقول يف سجوده سبحان ريب األعلى ثالاث وذلك أدانه " 
يه الصالة والسالم " وإذا سجد أحدكم فليقل يف سجوده  لقوله عل

 سبحان ريب األعلى ثالاث وذلك أدانه " أي أدىن كمال اجلمع.
ويستحب أن يزيد على الثالث يف الركوع والسجود بعد أن خيتم ابلوتر  

ألنه عليه الصالة والسالم كان خيتم ابلوتر وإن كان إماما ال يزيد على  
يؤدي إىل التنفري مث تسبيحات الركوع والسجود  وجه ميل القوم حىت ال

سنة ألن النص تناوهلما دون تسبيحاهتما فال يزاد على النص " واملرأة  
 تنخفض يف سجودها وتلزق بطنها بفخذيها " ألن ذلك اسرت هلا.

قال: " مث يرفع رأسه ويكّب " ملا روينا " فإذا اطمأن جالسا كّب وسجد "  
م يف حديث األعرايب " مث ارفع رأسك حىت  لقوله عليه الصالة والسال

تستوي جالسا " ولو مل يستو جالسا وكّب وسجد أخرى أجزأه عند أيب 
حنيفة وحممد رمحهما هللا وقد ذكرانه وتكلموا يف مقدار الرفع واألصح 

أنه إذا كان إىل السجود أقرب ال جيوز ألنه يعد ساجدا وإن كان إىل 
 سا فتتحقق الثانية.اجللوس أقرب جاز ألنه يعد جال

قال: " فإذا اطمأن ساجدا كّب " وقد ذكرانه " واستوى قائما على  
 صدور قدميه وال يقعد وال يعتمد بيديه على األرض ".

وقال الشافعي رمحه هللا: جيلس جلسة خفيفة مث ينهض معتمدا على  
األرض ملا روي أن النيب عليه الصالة والسالم فعل ذلك ولنا حديث أيب 

ة رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم كان ينهض يف  هرير 
الصالة على صدور قدميه وما رواه حممول على حالة الكّب وألن هذه  



قعدة اسرتاحة والصالة ما وضعت هلا " ويفعل يف الركعة الثانية مثل ما  
فعل يف " الركعة " األوىل " ألنه تكرار األركان " إال أنه ال يستفتح وال  

وذ " ألهنما مل يشرعا إال مرة واحدة " وال يرفع يديه إال يف التكبرية يتع
األوىل " خالفا للشافعي رمحه هللا يف الركوع ويف الرفع منه لقوله عليه  
الصالة والسالم " ال ترفع األيدي إال يف سبع مواطن تكبرية االفتتاح  

لذي يرو  وتكبرية القنوت وتكبريات العيدين وذكر األربع يف احلج " وا 
من الرفع حممول على االبتداء كذا نقل عن ابن الزبري رضي هللا عنه "  

وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يف الركعة الثانية افرتش رجله اليسرى 
فخذيه " ألنه عليه    فجلس عليها ونصب اليمىن نصبا ووجه أصابعه حنو

أن متر بني  الصالة والسالم كان إذا سجد جاىف حىت إن هبمة لو أرادت 
يديه ملرت وقيل إذا كان يف الصف ال حيايف كيال يؤذي جاره " ويوجه  

أصابع رجليه حنو القبلة " لقوله عليه الصالة والسالم " إذا سجد املؤمن  
سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع " " ويقول يف  

الصالة   سجوده سبحان ريب األعلى ثالاث وذلك أدانه " لقوله عليه 
والسالم " وإذا سجد أحدكم فليقل يف سجوده سبحان ريب األعلى ثالاث  

 وذلك أدانه " أي أدىن كمال اجلمع.
ويستحب أن يزيد على الثالث يف الركوع والسجود بعد أن خيتم ابلوتر  

ألنه عليه الصالة والسالم كان خيتم ابلوتر وإن كان إماما ال يزيد على  
ؤدي إىل التنفري مث تسبيحات الركوع والسجود وجه ميل القوم حىت ال ي



سنة ألن النص تناوهلما دون تسبيحاهتما فال يزاد على النص " واملرأة  
 تنخفض يف سجودها وتلزق بطنها بفخذيها " ألن ذلك اسرت هلا.

قال: " مث يرفع رأسه ويكّب " ملا روينا " فإذا اطمأن جالسا كّب وسجد "  
يف حديث األعرايب " مث ارفع رأسك حىت   لقوله عليه الصالة والسالم

تستوي جالسا " ولو مل يستو جالسا وكّب وسجد أخرى أجزأه عند أيب 
حنيفة وحممد رمحهما هللا وقد ذكرانه وتكلموا يف مقدار الرفع واألصح 

أنه إذا كان إىل السجود أقرب ال جيوز ألنه يعد ساجدا وإن كان إىل 
 فتتحقق الثانية. اجللوس أقرب جاز ألنه يعد جالسا

قال: " فإذا اطمأن ساجدا كّب " وقد ذكرانه " واستوى قائما على  
 صدور قدميه وال يقعد وال يعتمد بيديه على األرض ".

وقال الشافعي رمحه هللا: جيلس جلسة خفيفة مث ينهض معتمدا على  
األرض ملا روي أن النيب عليه الصالة والسالم فعل ذلك ولنا حديث أيب 

هريرة رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم كان ينهض يف  
الصالة على صدور قدميه وما رواه حممول على حالة الكّب وألن هذه  

ة والصالة ما وضعت هلا " ويفعل يف الركعة الثانية مثل ما  قعدة اسرتاح
فعل يف " الركعة " األوىل " ألنه تكرار األركان " إال أنه ال يستفتح وال  

يتعوذ " ألهنما مل يشرعا إال مرة واحدة " وال يرفع يديه إال يف التكبرية 
ه عليه  األوىل " خالفا للشافعي رمحه هللا يف الركوع ويف الرفع منه لقول

الصالة والسالم " ال ترفع األيدي إال يف سبع مواطن تكبرية االفتتاح  
وتكبرية القنوت وتكبريات العيدين وذكر األربع يف احلج " والذي يرو  



من الرفع حممول على االبتداء كذا نقل عن ابن الزبري رضي هللا عنه "  
رجله اليسرى  وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يف الركعة الثانية افرتش 

القبلة " هكذا فجلس عليها ونصب اليمىن نصبا ووجه أصابعه حنو 
وصفت عائشة رضي هللا عنها قعود رسول هللا عليه الصالة والسالم يف  
الصالة " ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد " يروى ذلك  
يف حديث وائل بن حجر رضي هللا عنه وألن فيه توجيه أصابع يديه إىل 

قبلة " فإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى وأخرجت رجليها ال
 من اجلانب األمين " ألنه أسرت هلا. 

" والتشهد: التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب 
إىل آخره " وهذا تشهد عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه فإنه قال أخذ 

وعلمين التشهد كما كان يعلمين    رسول هللا عليه الصالة والسالم بيدي
سورة من القرآن وقال " قل التحيات هلل إىل آخره " واألخذ هبذا أوىل  

من األخذ بتشهد ابن عباس رضي هللا عنهما وهو قوله التحيات  
املباركات الصلوات الطيبات هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته 

أقله االستحباب واأللف والالم  سالم علينا إىل آخره ألن فيه األمر و 
ومها لالستغراق وزايدة الواو وهي لتجديد الكالم كما يف القسم وأتكيد 

التعليم " وال يزيد على هذا يف القعدة األوىل " لقول ابن مسعود رضي  
هللا عنه علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التشهد يف وسط الصالة 

إذا فرغ من التشهد وإذا كان آخر  وآخرها فإذا كان وسط الصالة هنض 
الصالة دعا لنفسه مبا شاء " ويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب  



وحدها " حلديث أيب قتادة رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة والسالم 
قرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب وهذا بيان األفضل هو الصحيح ألن  

أيتيك من بعد إن شاء هللا تعاىل "   القراءة فرض يف الركعتني على ما
وجلس يف األخرية كما جلس يف األوىل " ملا روينا من حديث وائل  

وعائشة رضي هللا عنهما وألهنا أشق على البدن فكان أوىل من التورك  
الذي مييل إليه مالك رمحه هللا والذي يرويه أنه عليه الصالة والسالم 

أو حيمل على حالة الكّب " وتشهد قعد متوركا ضعفه الطحاوي رمحه هللا  
" وهو واجب عندان " وصلى على النيب عليه الصالة والسالم " وهو 

ليس بفريضة عندان خالفا للشافعي رمحه هللا فيهما لقوله صلى هللا عليه  
وسلم " إذا قلت هذا أو فعلت فقد متت صالتك إن شئت أن تقوم  

نيب عليه الصالة  فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد " والصالة على ال
والسالم خارج الصالة واجبة إما مرة واحدة كما قاله الكرخي أو كلما 

ذكر النيب عليه الصالة والسالم كما اختاره الطحاوي فكفينا مؤنة األمر  
 والفرض املروي يف التشهد هو التقدير. 

قال: " ودعاء مباشاء مما يشبه ألفاظ القرآن واألدعية املأثورة " ملا روينا  
ن حديث ابن مسعود رضي هللا عنه قال له النيب عليه الصالة والسالم م

" مث اخرت من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك " ويبدأ ابلصالة على النيب  
عليه الصالة والسالم ليكون أقرب إىل اإلجابة " وال يدعو مبا يشبه  

 كالم الناس " حترزا عن الفساد وهلذا أييت ابملأثور احملفوظ، 



تحيل سؤاله من العباد كقوله اللهم زوجين فألنه يشبه كالمهم  وماال يس
وما يستحيل كقوله اللهم اغفر ليس ليس من كالمهم وقوله اللهم ارزقين 

من قبيل األول هو الصحيح الستعماهلا فيما بني العباد يقال رزق األمري  
اجليش " مث يسلم عن ميينه فيقول السالم عليكم ورمحة هللا وعن يساره 

ل ذلك " ملا روى ابن مسعود رضي هللا عنه أن النيب عليه الصالة  مث
والسالم كان يسلم عن ميينه حىت يرى بياض خده األمين وعن يساره  

حىت يرى بياض خده األيسر " وينوي ابلتسليمة األوىل من عن ميينه من 
الرجال والنساء واحلفظة وكذلك يف الثانية " ألن األعمال ابلنيات وال  

لنساء يف زماننا وال من ال شركة له يف صالته هو الصحيح ألن  ينوي ا
اخلطاب حظ احلاضرين " وال بد للمقتدي من نية إمامه فإن كان اإلمام 
من اجلانب األمين أو األيسر نواه فيهم " وإن كان حبذائه نواه يف األوىل 

عند أيب يوسف رمحه هللا ترجيحا للجانب األمين وعند حممد رمحه هللا 
و رواية عن أيب حنيفة رمحه هللا نواه فيهما ألنه ذو حظ من اجلانبني " وه 

واملنفرد ينوي احلفظة ال غري " ألنه ليس معه سواهم " واإلمام ينوي  
ابلتسليمتني " هو الصحيح وال ينوي يف املالئكة عددا حمصورا ألن  

مث  األخبار يف عددهم قد اختلفت فأشبه اإلميان ابألنبياء عليهم السالم 
إصابة لفظة السالم واجبة عندان وليست بفرض خالفا للشافعي رمحه  
هللا هو يتمسك بقوله عليه الصالة والسالم " حترميها التكبري وحتليلها  

التسليم " ولنا ما رويناه من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه والتخبري  



ومبثله ال ينايف الفرضية والوجوب إال أان أثبتنا الوجوب مبا رواه احتياطا 
 تثبت الفرضية وهللا أعلم. 

 
 
 
 

 


