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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،             وبعد؛

التشهد األول  :شهد ، وهو نوعانفإن من األحكام الشرعية يف الصالة أحكام الت

، وهلما أحكام منثورة يف كتب والتشهد الثاني يف الصالة الثالثية والرباعية 

ويقع ، الفقهاء رمحهم اهلل ، وتشكل يف عدد من مسائلها على كثري من الناس 

  .اجلهل فيها والسؤال عنها

وأحكامه، وذكرت بعض  شهدوقد مجعت يف هذا املقال عدًدا من مسائل الت    

واألقوال خمتصرة، لتسهل قراءتها، وال ميّلها امللول يف زمن اخلالصة  األدلة

، مذّكًرا بها نفسي وإخواني، (  )سبعون مسألة :والسرعة واالختصار، وعددها

وهي امتداد لسلسلة اخلالصات الفقهية، وأصلها رسائل عرب برنامج التواصل 

 )الواتس(.

حكمة يزيده اهلل بها هدى أو يرده وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من 

 بها عن ردى.

 وإذا اإلخواُن فاَتهم التالقي          َفما صلٌة بأحسَن من كتاِب

   :وقد مسيته

 (أحكام التشهد ب التزود)

تقبله اهلل قبوًلا حسًنا، ونفع به العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عماًل 

صاحًلا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان ، صدقة لوالدّي وأهل بييت، 

ومشاخيي وطالبي ، وأن حييينا مجيًعا على العلم النافع والعمل الصاحل، وأن 

اده املؤمنني، هو خري مسؤول وأكرم ميّتعنا متاع الصاحلني، وأن ينصر عب

 .مأمول 
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  :وقد قسمته إىل قسمني

 .التشهد الثانيأحكام  :الثانيالقسم  . التشهد األولأحكام  :األولالقسم 

 :أحكام التشهد األول :القسم األول

 :املسائل

 :تعريف التشهد :املسألة األوىل

 .بالشهادتنيالنطق هو : ومصدر تشهََّدالتشهد مفرد ،  :لغة

 للتحيات املقروءة آخر الصالة، وللذكر الذي يقرأ فيه ذلك. امسًا :شرعًا

 .وأن حممدًا رسول اهلل؛ ألن فيه شهادة أن ال إله إال اهلل مسي التشهد تشهدًاو

بني العلماء رمحهم  حمل خالف له واجللوس حكم التشهد األول :ثانيةاملسألة ال

 :اهلل

وهو مذهب احلنفية واحلنابلة ورواية للمالكية والشافعية  ،واجب  :القول األول

لعدم تركه  والطربي ، رإسحاق وأبو ثوالثوري وو،وداود ومجهور أهل احلديث 

حينما تركه ناسيًا ، وهو ال  ملسو هيلع هللا ىلص، وسجد  ألنه جيرب بسجود السهو، و ملسو هيلع هللا ىلصله 

 .يكون إال للواجب يف األصل

ورواية مذهب املالكية والشافعية احلنفية وقول عند وهو ، سنة   :القول الثاني

 .وليس هناك دليل على الوجوب، عن أمحد

لكنه خالف ظاهر ) قال العيين مستدركًا ملا نسب إىل احلنفية من السنية: 

 .(الرواية

واملنصوص عن أمحد: إنكار تسميته سنة، وتوقف يف تسميته قال ابن رجب و

 .فرضًا
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له سجدتي السهو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولو كان سنة ملا سجد الرسول ، الوجوب  :الراجح 

 .، ولألمر به ، كما سيأتي يف أحاديث حكم التشهد الثاني عندما تركه

كان  )  :حلديثاألول ، يستحب عدم إطالة اجللوس للتشهد  :لثةثااملسألة ال

 جيلس يف الركعتني األوليني كأنه على الرضف حتى يقوم ( رواه أبوداود ملسو هيلع هللا ىلص

والرضف احلجارة احملماة أي يقوم بسرعة كأمنا جلس على  ، ومتكلم فيه ،

وورد عن أبي بكر رواه ابن أبي شيبة  ،الشرح الكبريحجارة حمماة قاله يف 

 .وابن عمر رواه ابن أبي شبةابن حجر وصححه احلافظ 

حمل خالف بني العلماء  القدر اجملزئ يف التشهد األول ؟ ما :رابعةال املسألة

 رمحهم اهلل:

سالم علينا، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل، الالتحيات هلل  :القول األول

وهو ،  رسول اهلل وعلى عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا

 .احلنابلةالشافعية ومذهب 

 ورمحة اهلل، السالم علينا، وعلى عباد اهلل الصاحلنيإذا أسقط  :القول الثاني

 .صح ، وهو وجه عند الشافعية

 األول ، ألنه مل يرد إسقاطها يف صفات التشهد. :األقرب

 إذا أسقط وأشهد الثانية فهل جيزئ ؟ : امسةاملسألة اخل

وهو احلنابلة ، واملنصوص عن أمحد اإلجزاء الشافعية وفيه وجهان عند 

وضعفها ، ، لوروده يف بعض الروايات بدون تكرار الصحيح عند الشافعية

يف موطأ مالك وهو  رضي اهلل عنهاالدارقطين يف سننه وورد من فعل عائشة 

 .(أي يف الرواياتومنهم من حذف وأشهد: )يف فتحه قال ابن حجر، صحيح 
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الصحيح  على أجزأ صفة أخرىمتى أخل بلفظة ساقطة يف  :سادسةاملسألة ال

 .من قولي العلماء

) قال القاضي: وهذا يدل على أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة  :جاء يف املغين

يف بعض التشهدات املروية صح تشهده، فعلى هذا جيوز أن يقال: أقل ما جيزئ 

التحيات هلل، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل، السالم علينا وعلى عباد اهلل 

رسوله، أو أن حممدًا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا عبده و

 رسول اهلل (.

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصهل يزيد على التشهد بالصالة على الرسول : بعةاملسألة السا 

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل

 القديم لشافعياوهو مذهب املالكية وقول  ،ال تستحب الزيادة  :القول األول

 .ومذهب احلنابلة

 .وهو ظاهر قول احلنفية ،ال جيوز :القول الثاني

 .لشافعية وابن حزم وابن هبرية احلنبليمذهب ايستحب ، وهو   :القول الثالث

 . وال يعرف عن أحد من الصحابة  ،لعدم الدليل األول،راجح: وال 

أو املسبوق أدرك  األول إذا أطال اإلمام اجللوس يف التشهد: ثامنةاملسألة ال

بعض الصالة مع اإلمام فماذا يصنع املأموم أيكرر التشهد أم يصمت أم يدعو ؟ 

فهاتان املسألتان مبنية على حكم الدعاء بعد التشهد األول ، وهي حمل خالف 

 :بني العلماء رمحهم اهلل
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وهو مذهب ، يكره الدعاء بعد التشهد األول يف الفرض والنفل  :القول األول

 يكرر التشهد إذا أطال اإلمام :، وقال احلنابلةاملالكية والشافعية واحلنابلة 

 .وحنوه

يكره الدعاء يف الفرض دون النفل فإن زاد الفرض عامدًا وجبت  :القول الثاني

باب  :قال ابن خزمية ،وهو مذهب احلنفية  ،سجد للسهو اإلعادة وإن ناسيًا

 االقتصار يف اجللسة األوىل على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد األول.

وهو رواية عن مالك ورواية عند  ،ال يكره يف فرض أو نفل :القول الثالث

 .احلنابلة وابن حزم

 .وهو لبعض املالكية كما يف املواهب، ال يصح ، وتفسد صالته به  :القول الرابع

واختاره ابن دقيق تبويب اإلمام النسائي  وهو ظاهر ،يدعو :اخلامسالقول 

 .العيد

 :إذا قعدمت يف كل ركعتني ، فقولوا ):ورد يف احلديث ألنه ،  اخلامس :راجحوال

و الصلوات و الطيبات ، السالم عليك أيها النيب و رمحة اهلل و     التحيات هلل

بركاته السالم علينا و على عباد اهلل الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال اهلل و أن 

رواه النسائي  (حممدا عبده و رسوله ، ثم ليتخري من الدعاء أعجبه إليه 

على  ومحله بعض أهل العلموصححه األلباني وورد ذلك عن ابن عمر 

 .الركعتني اليت يعقبها السالم

 هل هناك دعاء معني بعد التشهد األول ؟املسألة التاسعة: 

 .ال يوجد ، وهو مذهب األئمة األربعة ، لعدم موجبه :القول األول
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دعاء التعوذ من األربع كالتشهد األخري ، وهو مذهب ابن حزم  :القول الثاني

.( رواه .إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع)  :وابن دقيق العيد حلديث

 .، فهو مطلق يشمل كال التشهدينمسلم 

وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب )  :قال العراقياألول ،  :الراجح

أحد ثم إنه ترده الرواية اليت تقدم ذكرها من التشهد األول مل يوافقه عليه 

عند مسلم اليت فيها تقييد التشهد باألخري فوجب محل املطلق على املقيد ال 

 (. سيما واحلديث واحد مداره على أبي هريرة

إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر، فليتعوذ باهلل من ) :والرواية الثانية هي

 ..( رواه مسلم.أربع:

،ويروى ، نقله النووي وابن قدامة يسر فيه وال جيهر إمجاعًا  :اشرةعاملسألة ال 

 .رواه أبو داود(من السنة إخفاء التشهد  )كان يقول:أنه   عن ابن مسعود

 :حكم اجلهر :ادية عشرةاملسألة احل 

بعض املالكية  ومثله سائر الدعاء والذكر ، وعّد ،مكروه كما قال النووي 

، ويف رفع الصوت إيذاء لآلخرين ، اجلهر مبا حقه اإلسرار من األذكار بدعة

وهذا أمر مشاهد يف رفع الصوت بالتشهد ، ويستثنى من ذلك صاحب 

دفعًا للشيطان ووسواسه ، شفى  يسريًا ، هالوسواس الذي حيتاج إىل رفع صوت

 .اهلل كل صاحب وسواس

 :صفة وضع اليدين يف التشهد واجللوس بني السجدتني: ثانية عشرةاملسألة ال 

 .اليمنى واليسرى على الفخذين -أ 

  .اليمنى واليسرى على الركبتني -ب
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 .مبسوطة األصابع أي اليسرىاليمنى على الركبة واليسرى على الفخذ  -ج

أي يقبض  ويلقم كفه اليسرى ركبته ، اليمنى واليسرى على الفخذين -د

 صحيح وكلها روايات يف،  وقد استحبه النووي وحكاه إمجاعًا بكفه ركبته ،

 .مسلم

 :صفة قبض اإلصبع له أحوال ثالثةعشرة:  ثالثةاملسألة ال

عن ، ملا ورد أن يقبض اخلنصر والبنصر وحيلق اإلبهام مع الوسطى   :األوىل

قد حلق باإلبهام والوسطى، ورفع اليت  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النيب ) ، قال: وائل بن حجر

 .وصححه النووي والبوصريي ة( رواه ابن ماج تليهما، يدعو بها يف التشهد

أصحهما:  ويف كيفية التحليق، وجهان:: ) يف جمموعهقال النووي رمحه اهلل 

 (.حيلق بينهما برأسيهما، والثاني: يضع أمنلة الوسطى بني عقدتي اإلبهام

، ليس يف احلديث حتديد لصفة التحليق، وعليه فتكون مطلقة أنه  :األقربو

 .وهو ظاهر احلديث

كان إذا جلس يف ) :، حلديثأن يضم مجيع األصابع ويشري بالسبابة   :الثانية

الصالة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار 

 .رواه مسلم (اليسرىبإصبعه اليت تلي اإلبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه 

،  كرقم ثالثة ومخسني أن يقبض اخلنصر والبنصر والوسطى :الثالثة

وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثالثة ومخسني، وأشار ) و :حلديث

 .عليها مجهور الفقهاءو ، رواه مسلم بالسبابة«

، وهو قول عند  ضعها على أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثالثة وعشريني :قيلو

 .الشافعية
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يعقد يف التشهدين باليمنى شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة مما يلي  :وقيل

وجهه أي يقبض اخلنصر والبنصر والوسطى وميد السبابة ويضم اإلبهام إليها 

فما فعله يف السبابة واإلبهام هو العشرون وما فعله يف الثالثة األخر   حتتها

 .، وهو قول بعض املالكيةهو التسعة 

  .، وهو قول بعض املالكية شبه ثالثة وثالثني :وقيل

وكيف فعل من هذه اهليئات فقد أتى )  :قال النووي رمحه اهلل يف جمموعه

 .ويقصد احلاالت الثالثة (بالسنة وإمنا اخلالف يف األفضل

العبادات الواردة على وجوه متنوعة األفضل أن يأتي بهذا تارة، أن ) :والقاعدة

 .(وبهذا تارة

 :وضع اإلصبع له حالتانعشرة:  رابعةاملسألة ال 

 ةوهو حمل اتفاق بني املذاهب األربعة ، وهي وارد ،فقطيشري باإلصبع  :األوىل

مسلم )ورفع إصبعه اليت تلي اإلبهام فدعا بها ( يف صحيح كما  ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب

 .رواه مسلمويف رواية ) فأشار بإصبعه ( ، 

بني العلماء رمحهم مع التحريك ؟ حمل خالف  باألصبع هل يشري :الثانية

 : اهلل

وهو مذهب املالكية وقول عند الشافعية ، يسن التحريك  :القول األول

 أمحد لرواية ) وحيركها ويدعوا بها ( رواه، ابن القيم  اختاره واحلنابلة و

وهو شاذ للتفرد بلفظ  ،وخمتلف يف صحته ،وصححه النووي أبوداودو

وأما التحريك )  :، وقد قيلفمن صحح احلديث قال بالتحريك  ،حيركها

لفظة:  :وقيل (. ئدة بن قدامة، وقد خالف أربعة عشر راوًيافقد تفرد به زا

 ."حيركها" زائدة من زائدة
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الشافعية واحلنابلة ووهو مذهب احلنفية  ،ال يشرع التحريكالقول الثاني: 

 رواية التحريك ومن ضعف،  وقول بعض املالكية واختاره ابن رشد وابن حزم 

ذكر أن رسول  ولرواية البيهقي عن عبداهلل بن الزبري ، قال بعدم التحريك 

) أشار بها وال حيركها ( رواه أبوداود والنسائي وصححه النووي وابن   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 التحريك.  على كراهةالشافعية ينص و، ، ومتكلم يف صحته كذلكامللقن 

وهو اختيار بعض أهل العلم مجعًا بني  ،حيرك عند الدعاء :القول الثالث

الروايات فحمل رواية التحريك عند الدعاء ورواية النفي على التحريك 

 .الدائم

 .واختاره القرطيب والصنعاني ،خمري بني األمرين  :القول الرابع

 .وهو وجه ضعيف عند الشافعية، حيرم التحريك  :القول اخلامس

ليه اإلشارة باإلصبع ،  وأما التحريك فمحل وحني التأمل أن املتفق ع  :الراجح

وعدم خالف ولو  ورد التحريك لنقل إلينا نقاًل صحيحًا ، وأدلة التحريك 

، ومادام كذلك فريجع إىل احلالة ال ختلو من ضعف ومتكلم فيها التحريك 

فيقال كما لفظ التحريك ،وإن صح األصلية وهي األصل عدم التحريك 

يكون مراده بالتحريك اإلشارة بها ال تكرير حتريكها قال البيهقي: حيتمل أن 

  .حتى ال يعارض حديث الزبري وال حيركها

، وال إنكار  ولذا فاألقرب عدم التحريك ، واإلشارة غري التحريك واهلل أعلم

وال تثريب وال تبديع يف هذه املسألة وال ينبغي ذلك ، وهي من املسائل اليت 

ذلك من التحري ملا هو أقرب للهدي  سلمولكن ال مينع امليسعها اخلالف 

 .النبوي
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وأصبحت مسألة  ومن الغريب أن هذه املسألة قد أفردت فيها رسائل مستقلة،

حتى كسر أحدهم على املخالف فيها  ينكرو ،يف زمن من األزمان ذات شأن

رضي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، وما كان هذا خلق أصحاب حممد ألنه حيركها  ،أصبع اآلخر

حنيفة ومالك والشافعي وأمحد عليهم سوابغ  يأب :عنهم ، وال األئمة األربعة

، وهو بال شك خطأ منهجي يف التعامل مع مسائل اخلالف الرمحة والغفران 

 اخلالف ، ومل يرتضه أهل العلم فيها فضاًل أن يعملوه وينادوا بهاليت حيتملها 

، لكن بعض األتباع والطالب أخذوا العلم من أفواه الشيوخ ومل يأخذوا العمل 

 .واألخالق ، واهلل املستعان والطريقة

ولذا من املسائل املهمة اليت ينبغي على أهل العلم تقريرها  وتكرارها  يف 

ية التعامل مع املخالف يف املسائل احملكمات واملسائل دروسهم وكتبهم  كيف

وأنواع اخلالف ودرجاته ، وال يكون األمر بني اإلفراط  ،اليت يسعها اخلالف

والتفريط ، فنجد من ينادي بعدم اإلنكار يف مسائل اخلالف على إطالقه بل 

حتى يف املسائل اإلمجاعية واحملكمات وينزل كالم أهل العلم يف العذر 

واإلعذار وعدم اإلنكار فيها ، أو يف املقابل من ينكر على من خيالفه يف كل 

مسألة صغرية وكبرية ، وينزل كالم أهل العلم يف اإلنكار على املخالف فيها ، 

، ومن يؤت احلكمة فقد أوتي وعقلواملسألة حتتاج إىل وسط وفقه وفهم وحكمة 

، وجند ولألسف بعض الناس عنده علم بال عقل وحكمة ، وهذا خريًا كثريًا 

 .يفسد أكثر مما يصلح

يعتنوا بهذه املسألة فهمًا وفقهًا ومدارسة ولذا نصيحيت لطالب العلم أن 

، وال نتعامل بردود األفعال  ، وسياسة شرعية ، ومنهجًا وفكرًا  وتعلمًا وتطبيقًا

كما هو مشاهد اليوم مع التعامل مع بعض ، أو النظر الفقهي اجملرد فحسب 

، وإمنا ننزل كل مسألة منزلتها ، وما يكتنفها من املصاحل واملفاسد املسائل
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وزمانها ومكانها، مع ارتباطها مبا جاء به الشارع من  ،،حسب ظروفها ومآالتها

  .، وال نتعامل مع املسائل مبعزل عن ذلكقواعد الدين وضرورياته وغري ذلك

وقد أشرت يف أكثر من رسالة عن خطورة االحتجاج باخلالف وأنه طريق 

وتفكيك ، ، وهتك وخرق اإلمجاعات للتخلص من كثري من العبادات 

واتباع األهواء ، والتربير للنفس الرتكاب ، والتشكيك فيها الثوابت واحملكمات 

، الناس املخالفات الشرعية ، وتهوين ترك الواجبات وفعل املنكرات يف قلوب 

، وحماولة لسد وسيلة إنكار املنكر وإخفائها من اجملتمعات وتوطينها 

بشتى األساليب  وعلى أهل العلم أن يتصدوا ملثل تلك القضايا ،اإلسالمية

ولغة اخلطاب واحلجج النقلية والعقلية اليت تناسب اخلاصة والعامة من 

  ، فهي من واجبات الوقت والعصر. الناس وما يسمى باملثقفني واجليل الصاعد

غري خزايا وال ونسأل اهلل الصالح ألنفسنا وأمتنا وأن يردنا إليه ردًا مجياًل 

 .ندامى وال مفتونني

حتريك اإلصبع يف ) عن ابن عمر مرفوًعا: و :قال الذهيب يف املهذب :فائدة

جممع قلت: بل ،  الصالة مذعرة للشيطان". تفرد به الواقدي، وليس بالقوي

 (.على تركه

حمل خالف بني العلماء رمحهم  صفة التحريك ؟عشرة:  امسةاملسألة اخل 

 :اهلل

 .وهو مذهب املالكية، حيركها ميينا ويسارًا   :القول األول

، واختاره بعض  التحريك يكون لرأس األصبع على صفة اإلدارة :القول الثاني

 .املعاصرين
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مل يرد دليل على التحديد فبأي طريقة كان حصلت السنة عند  :األقرب

  .يحتاج إىل دليل شرعي أو لغويف ، وأما القول الثانيالقول به 

 هل للرفع باإلصبع حد ؟ املسألة السادسة عشرة: 

ذراعه  واضعًا ملسو هيلع هللا ىلص رسول رأيت ال)  :عن أبيه قال يعن مالك بن منري اخلزاعروي 

 ( رواه أبوداود أصبعه السبابة قد حناها شيئًا اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا

 .أماهلا :وحكم بشذوذه واملعنى

ال حتديد يف ذلك ، وما ورد مطلقًا فاألصل فيه اإلطالق حتى يرد  :واألقرب

ما يقيده ولكن يبقى األمر وسطًا فال خيرج عن حد الرفع من حيث املعنى 

 .ورةوالصاللغوي 

 :رمحهم اهلل موضع اإلشارة حمل خالف بني العلماء :عشرة سابعةاملسألة ال 

 .وهو مذهب احلنفية، عند قول ال إله  :القول األول  

 .وهو مذهب احلنابلة وقول عند الشافعية، عند لفظ اجلاللة  :القول الثاني

 .الشافعية واحلنابلةوهو قول عند املالكية و ، يف كل التشهد  :القول الثالث

 .عند القول بالتحري وقت الدعاء شري بهاأنه يالثالث ،  :األقرب

دعاء  :والدعاء نوعان ،ألن الذكر من الدعاء، وحني التأمل فكل التشهد دعاء 

عند لفظ اجلاللة وهو  شارةعبادة ودعاء مسألة ، وألن العلماء متفقون على اإل

، وألن ظاهر النصوص اإلطالق فيكون األمر مطلقًا يف كل التشهد ليس دعاء 

 .، ومل يقيد بنص وحنوه

وهو حمل اتفاق فإن عدمت هل يشري ،يشري بالسبابة  :عشرة ثامنةاملسألة ال 

 بغريها ؟ 
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 .النصند ال يشري ، وقوفًا ع :واألقرب، قوالن عند الشافعية واحلنابلة 

صفة اجللوس يف التشهد األول للصالة ذات التشهدين عشرة:  تاسعةاملسألة ال 

 :بني العلماء رمحهم اهللحمل خالف 

 .الشافعية واحلنابلةاحلنفية و وهو مذهب ،يسن االفرتاش :القول األول

 .ملالكيةمذهب اوهو ، يسن التورك  :القول الثاني

 .التفصيل يف مواضع التورك يف الصالةاألول ، وسيأتي  :الراجح

بني العلماء صفة جلوس املرأة يف التشهد حمل خالف  :وفية للثالثنياملسألة امل 

 :رمحهم اهلل

وهو ، يستحب للمرأة أن جتلس يف التشهد كما جيلس الرجل  :القول األول

وورد ، وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك ، فرش اليسرى تنصب اليمنى وتأن 

 .)أن أم الدرداء كانت جتلس يف الصالة كجلسة الرجل(:يف البخاري معلقًا

وروي ، كان يأمر نساءه أن يرتبعن يف الصالة  بن عمر اعن نافع، أن  يورو

 من وجه آخر عن صفية بنت أبي عبيد امرأة عمر، أنها كانت ترتبع يف الصالة

 .وضعف األول الذهيب يف املهذب، شيبة يف مصنفه  رواه ابن أبي

وبه قال عطاء ،  ضمت بعضها إىل بعضجتلس كيف شاءت إذا  :القول الثاني

 والشعيب.

يرتبعن إذا جلسن يف الصالة وال جيلسن جلوس الرجال على  :القول الثالث

 وهو مذهب الشافعية وقول عند احلنابلة.، أوراكهن 
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، وهو أن  ، والسدل أفضل خمرية بني السدل لرجليها أو الرتبع :القول الرابع

ألنه ) :قال يف املبدع مذهب احلنابلةوهو  ، يف جانب ميينها جتعل القدمني

 .( رضي اهلل عنهاغالب فعل عائشة

 ألن األصل التساوي بني الرجل واملرأة يف األحكام إال لدليل.األول ،  :الراجح
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 :واجللوس له أحكام التشهد األخري :الثانيالقسم 

بني لتشهد األخري حمل خالف اجللوس لحكم : واحدة والثالثوناملسألة ال

 :العلماء رمحهم اهلل

قول وهو ،وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة  ،ركن  :القول األول

 .وحكي اإلمجاع احلسن ومكحول ونافع موىل ابن عمر وإسحاق وأبي ثور وداود.

 .وروي عن أمحد وهو مذهب املالكية، سنة :القول الثاني 

وهو واجب ، وروي عن أمحد وابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة  :القول الثالث  

وبوجوبه قال عمر وابنه وابن مسعود وحكي عن األوزاعي  ي والثوري،رقول الزه

 .مجهور أهل احلديثإىل  به العيينونسرضي اهلل عنهم 

 :ملا يلي ،األول الراجح: 

ملا ورد عن ابن مسعود رضي اهلل عنه، قال: )كنا نقول يف الصالة قبل أن -1

يفرض التشهد: السالم على اهلل، السالم على جربيل وميكائيل، فقال رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال تقولوا هكذا، فإن اهلل عز وجل هو السالم ( رواه 

 .ابن امللقنالدارقطين والنسائي وصححه 

تعلموا؛ ) التشهد، وقال هلم: علمهم ملسو هيلع هللا ىلص، أن النيب  بن مسعوداوورد عن -2

البزار والطرباني ويف إسناده أبو محزة، ضعيف  ،رواه فإنه ال صالة إال بتشهد( 

 جدًا.

وخّرج الطرباني حنوه من حديث علي مرفوعًا، بإسناد ال يصح. وقد روى -3

 موقوفًا على ابن مسعود، وهو أشبه.
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 مسلم أبي النضر، قال: مسعت محلة بن عبد الرمحن، عنوروى شعبة، عن  -3

ويف رواية: ،  عمر، أنه قاَل: ال جتزي صالة إال بتشهد. خّرجه اجلوزجاني وغريه

هقي، وعنده التصريح بسماع يقال: من مل يشهد فال صالة لُه. وخّرجه الب

 .يف فتحه ابن رجبقاله  .محلة لُه من عمر

كاخلالف يف حكم اجللوس له حكم التشهد األخري : والثالثونثانية املسألة ال

والثاني  ،فاألول فرض عندهم ،إال أن احلنفية فرقوا بني اجللوس له والتشهد

 .واجب

 فإن قال قائل ما الفرق بني الفرض والركن والواجب ؟ :فرع

فال تصح الصالة إال هما شيء واحد ، وال يتم الشيء إال به  :الفرض والركن-

 .به

تركه عمداً ال جيوز ويبطل الصالة ، وتركه سهواً ال يبطلها ويوجب  :الواجب-

 سجود السهو.

حمل  :بعد التشهد ملسو هيلع هللا ىلص حكم الصالة على الرسول  :ثالثة والثالثونلاملسألة ا

 :بني العلماء رمحهم اهللخالف 

اختاره حلنفية واملالكية ورواية عن أمحد وداود ومذهب اسنة ، وهو  :القول األول

 .وحكي فيه اإلمجاع ،الرب ابن املنذر وابن حزم وابن عبد

واحلنابلة  وهو مذهب الشافعية، فرض ال يسقط عمداً وال سهواً  :القول الثاني 

عن وروي  ،والصنعانيوقول لبعض املالكية ورواية عند احلنابلة وابن القيم 

عن ابن مسعود وابى مسعود وعمر بن اخلطاب وابنه رضي اهلل تعالي عنهما 

 . البدرى رضي اهلل تعاىل عنهما ورواه البيهقي وغريه عن الشعيب
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) فقال: يا رسول اهلل، أما السالم عليك ، فقد عرفناه، :حلديث، الثاني  :األقرب

صالتنا صلى اهلل عليك؟ قال: فصمت فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا يف 

حتى أحببنا أن الرجل مل يسأله. فقال: " إذا أنتم صليتم علي  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

فقولوا: اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد، كما صليت على 

إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على حممد النيب األمي، كما باركت على 

ك محيد جميد " رواه أمحد وأصله يف إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن

 .، ولوروده عن مجع من الصحابةواألمر يقتضي الوجوب ، الصحيحني 

بعد  ملسو هيلع هللا ىلصما القدر اجملزئ من الصالة على الرسول : رابعة والثالثوناملسألة ال

 التشهد ؟ 

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل

 الشافعية وهو مذهب والباقي ال جيب، اللهم صل على حممد ، :األول القول

 .(والدليل اإلمجاع) :قال النووياحلنابلة و

الشافعية البد من اإلتيان به كله ، وهو قول يف مذهب  :الثاني القول

 .احلنابلةو

الثاني، أن يأتي به كاماًل، وقوفًا مع النص، وال خيرج عن ما وردت به  :األقرب

 مما صحت به الروايات .الروايات ، وال ينقص شيئًا 

 :شرح التشهد: امسة والثالثون*املسألة اخل

السالمة  :وقيل، السالم والبقاء والعظمة  :ومعناها قيل، مجع حتية  :التحيات

 .وكلها صحيحة ، من النقائص

 .ونفاًل يشمل كل صالة فرضًا :الصلوات
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 :وقيل ،يليق بهكل ما طاب من الكالم وحسن أن يثنى به هلل مما  :الطيبات

 .األعمال الصاحلة :وقيل ،الذكر

 عنه يف الصالة ؟  قال قائل هذا خطاب بشر مع كونه منهيًا فإن :السالم عليك

 .ملسو هيلع هللا ىلصاجلواب أن هذا من خصائصه ف

 فإن قال قائل ملاذا العدول للخطاب مع أن مابعده خطاب غيبة ؟ 

 .بعينهملسو هيلع هللا ىلصننا نتبع لفظ الرسول إ :بقوله أجاب الطييبف

فإن قال قائل ورد عن ابن مسعود السالم على النيب خبطاب الغيبة عند 

 فكيف اجلواب ؟البخاري 

 .ولفعل الصحابة  ،فاجلواب أن هذا اجتهاد منه خمالف لألحاديث األخرى

 .الرمحة صفة من صفات اهلل :ورمحة اهلل

 .الربكة الزيادة من كل خري :وبركاته

الصاحل القائم بأمر اهلل من حقوق اهلل وحقوق عباده وتتفاوت  :الصاحلني

 .درجات الصالح

 من أراد أن حيظى بهذا السالم من اخللق يف الصالة فليكن عبدًا :قال الرتمذي

 .وإال حرم هذا الفضل العظيم صاحلًا

وليتأمل اإلنسان ما يقوله يف صالته من أذكار وأفعال وال تكون جمرد      

 .أقوال وحركات بدون استشعار فيفقد اللذة واخلشوع واخلشية

رد وو، استدل به على ابتداء الدعاء لنفسه  :السالم علينا وعلى عباد اهلل :فائدة

 .إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه ( ملسو هيلع هللا ىلصعند الرتمذي كان 
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قال القفال يف فتاويه ترك الصالة يضر )  :قال ابن حجر يف الفتح :لطيفة

جبميع املسلمني ألن املصلي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنني واملؤمنات وال بد 

 م علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني فيكون مقصرًاأن يقول يف التشهد السال

خبدمة اهلل ويف حق رسوله ويف حق نفسه ويف حق كافة املسلمني ولذلك 

للعباد مع  أن يف الصالة حقًا :واستنبط منه السبكي ،عظمت املعصية برتكها

حق اهلل وأن من تركها أخل حبق مجيع املؤمنني من مضى ومن جييء إىل يوم 

 .( لوجوب قوله فيها السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني ،القيامة

املسبوق إذا جلس مع اإلمام يف التشهد األخري ماذا : والثالثون دسةسااملسألة ال 

 يصنع ؟

) إمنا جعل اإلمام ليؤمت :حلديث، متابعة لإلمام ، اتفاقًا ، جيلس وجوبًا   :أواًل

 به ( متفق عليه.

يشرع التشهد اتفاقًا ، وحكمه بالنسبة للمسبوق حمل خالف بني  :ثانيًا

 :العلماء

 .الشافعية واحلنابلة مذهبوهو ، سنة   :القول األول

 .ألنه ليس موضعه،  الشافعيةوهو قول عند ، ال يسن  :القول الثاني

 .لإلمام اتباعًا ،جيب وجزم به املاوردي :القول الثالث

 .األول ، وهو من عموم الذكر :األقرب

 :رمحهم اهللماذا يقول ؟ حمل خالف بني العلماء  :والثالثون سابعةاملسألة ال

للتشهد  ألنه ليس موطنًا، يدعو  ال يتشهد األول فقط ويكرره و :القول األول

 .احلنابلةووهو مذهب احلنفية ووجه عند الشافعية ، األخري 
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 وهو مذهب الشافعية. ،يتمه كاإلمام :القول الثاني 

وهو قول بعض  ،يرتسل حتى يسلم اإلماميتشهد األول ، و :القول الثالث 

 احلنفية كما يف الفتاوى اهلندية.

يكون موضعه مثل  حتى التشهد األول تارة قد ال :القول األول يقالوعلى هذا 

إنسان دخل املغرب يف الثانية فهل يقول التشهد ؟ حتتاج تأمل وكذا لو دخل 

الفجر واإلمام يف التشهد ؟ ولذا بعض الفقهاء يرى أن متابعة املسبوق لإلمام 

، فإن سكت ال شيء عليه ، وإن تشهد فال شيء عليه يف األفعال ال األقوال 

 .تمالية املسألةالح

 من أدرك ركعة من املغرب فما حمل تشهده ؟ : والثالثون ثامنةال املسألة 

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل

يتشهد عقب ركعة يقضيها بعد سالم اإلمام وعليه تكون كل  :القوا األول

الركعات تشهدات وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية ورواية عن أمحد 

 .وحكي اإلمجاع

 .وهو رواية عن أمحد، ال يتشهد إال يف الركعة الثالثة  :القول الثاني

 واختاره ابن قدامة. ،خمري :القول الثالث

إذا أدركت ) :وورد عن ابن مسعود ،األول ، ألنه فعل للتشهد يف وقته :الراجح

 .. رواه األثرم(ركعة من املغرب فاجلس فيهن كلهن 

التشهد ورد بعدة روايات خمتلفة وهو من باب : تاسعة والثالثونالاملسألة  

 التنوع وورد مثله يف االستفتاح وغريه ولكن هل جيمع بينها يف وقت واحد ؟
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 ال مل يرد وعقاًل ، فشرعًا وعقاًل منع ذلك ابن تيمية وقال هذا فاسد شرعًا  

كألفاظ التشهد وقوله ظلمت  وضرب لذلك مثاًل، جيمع بني البدل واملبدل 

واحلديث يف صحيح مسلم  ،جيمع بينهما فال وورد كبريًا كثريًاًنفسي ظلما 

مع أنه رمحه اهلل رأى اجلمع يف االستفتاح بني سبحانك اللهم ووجهت وجهي 

، ويأتي مبسوطًا يف االستفتاحكتاب الوشاح يف أحكام دعاء كما تقدم يف ،

 .الصالة اإلبراهيمية

حكم التقديم والتأخري يف التشهد حمل خالف بني  :وفية لألربعنية املاملسأل 

 :رمحهم اهلل العلماء

وجه عند هو و ،يصح إذا أخل بالتقديم والتأخري يف التشهد :القول األول

 .احلنابلة

 .وهو وجه عند احلنابلة ، يصح  ال :القول الثاني

وهو مذهب  ،املعنى  ال يصحيصح إن مل خيل باملعنى وإن غري   :القول الثالث

 . ةالشافعي

 أنه جيب أن يأتي به مرتبًا ، وقوفًا مع النص ، ومل يرد خالف ذلك. :الراجح

 بني العلماء هل يبسمل يف التشهد حمل خالف :واألربعون واحدةاملسألة ال

 :رمحهم اهلل

 .وهو قول بعض الشافعية، يستحب  :القول األول

 .وهو مذهب احلنفية ،ال جيوز :القول الثاني

 .وهو مذهب احلنابلة ،جيوز :القول الثالث

 .وهو مذهب املالكية وبعض احلنابلة، يكره  :القول الرابع
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عدم ذكرها ، ألنه ذكر توقيفي ، وألن ماورد من أدلة يف ذكر  :راجحال

التسمية سواء املرفوع أم املوقوف فهي ال ختلو من ضعف ومتكلم فيها وقد ورد 

وهو )  :د عبدالرزاق وورد عن ابن عمر عند البيهقي قال احلافظعن عمر عن

ثابت وجياب بأنه حيتمل زادها من عند نفسه كما صرح يف رواية الدارقطين 

 وزدت وحده ال شريك له (.

 :زيادة ومغفرته يف سالم التشهد: واألربعون انيةثاملسألة ال 

خثيم، إىل علقمة يستشريه أن ال تشرع ملا ورد عن إبراهيم قال: جاء ربيع بن 

 .يزيد فيها: ومغفرته، قال علقمة: »إمنا ننتهي إىل ما علمناه« رواه عبدالرزاق

حمل خالف بني العلماء حكم التشهد بغري العربية  :واألربعون  ثالثةاملسألة ال

 :رمحهم اهلل

بلغته ، وهو مذهب أبي حنيفة األخري و صاحيب أبي  تشهدي :القول األول

 حنيفة وبعض املالكية ومذهب الشافعية واحلنابلة.

يسقط عنه التكبري ويدخل بالنية ويكره الرتمجة يف حقه،   :القول الثاني

 .وهو مذهب املالكية

يسقط عنه التكبري، وحيرك لسانه كاألخرس وجوبًا ، وهو   :القول الثالث

 نابلة قول بعض احل

) ال يكلف  :) فاتقوا اهلل ما استطعتم ( وقوله :األول ، لعموم قوله تعاىل :الراجح

 اهلل نفسًا إال وسعها (.

بغري العربية للعاجز ومل جتيزوا  والتشهد إن قال قائل أجزمت التكبريف •

 الفاحتة فما اجلواب ؟قراءة 
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فإن القرآن عربي وإذا عرب عنه بغري  ،وجود الفارق بني القرآن والذكر :اجلواب

 .فإنه ذكر حيصل بغري العربيةوالتشهد ، خبالف التكبري  العربية مل يكن قرآنًا

ما يفعل العاجز عن حفظ التشهد كحديث عهد  :واألربعون  رابعةاملسألة ال

 بإسالم ؟

أحب وهو مذهب اإلمام أمحد كما يف إذا مل يقدر أن يتعلم التشهد يدعو مبا 

 .الواجب يسقط بالعجز :الفتح البن رجب، لعموم

بني حكم قراءة القرآن يف التشهد حمل خالف  :واألربعون امسةاملسألة اخل 

 :العلماء رمحهم اهلل

 .وقال النووي متفق عليه، يكره  القول األول:

 .واختاره ابن حزم، جيوز  :القول الثاني

ألن يف ذلك خمالفة للسنة واملنع له وجه كالقراءة يف ، عدم الفعل  :األقرب

 .الركوع والسجود

) اللهم صل على سيدنا حممد ( لفظ سيدنا : واألربعون سادسةاملسألة ال 

 :بني رمحهم اهلل حمل خالف بني العلماء

 .وهو قول بعض احلنفية والشافعية، يندب  :القول األول

)قال ابن حجر :يندب وال يفعل ، وقال  الطحطاوي يف حاشيتهال   :القول الثاني

تباع اآلثار الواردة أرجح ومل تنقل عن الصحابة والتابعني ومل ترو إال يف اأن 

حديث ضعيف عن ابن مسعود ولو كان مندوبا ملا خفي عليهم قال وهذا يقرب 

ثاني بل متثال ورجح التباع واالمن مسألة أصولية وهي أن األدب أحسن أم اال

 .قيل أنه األدب (
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 .حديث ال تسيدوني يف الصالة قال اهليتمي ال أصل له :فائدة

وترحم على ) يف التشهد  طلب الرمحة للنيب :واألربعونالسابعة املسألة  

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل (أو وارحم حممدًا حممد

 .والشافعيةوهو قول بعض املالكية ، يستحب  :القول األول

 .وهو مذهب احلنفية ،جيوز :القول الثاني

 .وهو قول بعض احلنفية،يكره  :القول الثالث

 .والنوويال جتوز واختاره ابن العربي يف عارضة األحوذي ، بدعة  :القول الرابع

 .غري مشروع ، ألن كل ماورد فيه ال يصح :الراجح

 .جزاء عند احلنابلةفيه وجهان يف اإلإبدال آل بأهل : واألربعون الثامنة املسألة 

 :صيغ التشهد:التاسعة واألربعوناملسألة  

قلنا السالم  ملسو هيلع هللا ىلصقال " كنا إذا صلينا خلف رسول اهلل  عن ابن مسعود  *

فقال  ملسو هيلع هللا ىلص على جربيل وميكائيل السالم على فالن وفالن فالتفت إلينا رسول 

اهلل هو السالم فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات هلل والصلوات والطيبات 

السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل 

احل يف السماء واألرض أشهد الصاحلني فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد ص

عبده ورسوله ثم ليتخرب من الدعاء أعجبه  أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا

 إليه فيدعو " رواه البخاري ومسلم.

يعلمنا التشهد كما  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال " كان رسول اهلل *

صلوات الطيبات يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول " التحيات املباركات ال
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هلل السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل 

 الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل " رواه مسلم.

عن عروة بن الزبري، عن عبد الرمحن بن عبد القاري أنه مسع عمر بن *

ناس التشهد. يقول: قولوا: التحيات هلل، ، وهو على املنرب، يعلم ال  اخلطاب

الزاكيات هلل، الطيبات الصلوات  هلل؛ السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل. 

السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني. أشهد أن ال إله إال اهلل  وأشهد أن 

 .حممدا عبد اهلل  ورسوله ( رواه مالك

وحكى  ،جاز ملسو هيلع هللا ىلصبأي تشهد تشهد مما صح عن النيب  :املوفية للخمسنياملسألة 

)أن  :والقاعدة .ونقل ابن حجر االتفاق على ذلك عن مجاعةالنووي اإلمجاع 

 العبادات الواردة على وجوه متنوعة األفضل أن يأتي بهذا تارة، وبهذا تارة(.

قال ابن حجر ولفظ الصلوات والطيبات ثابتة يف واخلمسون:  واحدةاملسألة ال

، واستشكل بعضهم جواز حذفها عند بعض مجيع الروايات الصحيحة 

 .الفقهاء

 :رمحهم اهلل أفضل التشهد حمل خالف بني العلماء :واخلمسون نيةثااملسألة ال

، وهو مذهب احلنفية   أفضلها تشهد عبد اهلل بن مسعود :القول األول

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ) :قال الرتمذي احلنابلة،و

ال أعلم يف  وروي من نيف وعشرين طريقًا) وألنه  :قال البزار (ومن بعدهم

 (.التشهد أثبت منه وال أصح أسانيد وال أشهر رجااًل

 عمر  لكون ،وهو مذهب مالك ، أفضل  تشهد ابن عمر :القول الثاني

 .علمه للناس وهو على املنرب ومل ينكروه فيكون إمجاعًا
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، وقال  الشافعيةهو مذهب و أفضلها ، تشهد ابن عباس  :القول الثالث

 . (أمجع وأكثر لفظًا) ألنه  :الشافعي

ألن يف زيادة ذكر وإذا كانت متقاربة فال مفاضلة ،أطوهلا أفضلها  :األقرب 

األلفاظ دل على جواز  خمتلفًا ملا علمها الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب ، بينها 

، وتطبق عليه قاعدة  اجلميع، كالقراءات املختلفة اليت اشتمل عليها املصحف

 .التنويع يف العبادات اليت جاءت بأكثر من صفة

 :بعض صيغ الصالة اإلبراهيمية وهي :واخلمسون ثالثةالاملسألة 

وحنن يف جملس سعد  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أتانا رسول اهلل عن أبي مسعود األنصاري  -أ

، فقال له بشري بن سعد: أمرنا اهلل تعاىل أن نصلي عليك يا رسول  بن عبادة

، حتى متنينا أنه مل يسأله ملسو هيلع هللا ىلصاهلل، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول اهلل 

: »قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهلل 

صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على 

 رواه مسلم ل إبراهيم يف العاملني، إنك محيد جميد، والسالم كما قد علمتم«آ

، فقال: أال  عبد الرمحن بن أبي ليلى، قال: لقيين كعب بن عجرةعن  -ب

؟ فقلت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألنا ملسو هيلع هللا ىلصأهدي لك هدية مسعتها من النيب 

فقلنا: يا رسول اهلل، كيف الصالة عليكم أهل البيت، فإن اهلل قد  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: " قولوا: اللهم صل على حممد وعلى آل 

حممد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم 

آل حممد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم بارك على حممد وعلى 

 رواه البخاري.إنك محيد جميد "
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، أنهم قالوا: يا رسول اهلل، كيف نصلي عليك؟  محيد الساعدي يأبعن  -ج

قال: »قولوا اللهم صل على حممد، وعلى أزواجه، وذريته كما صليت على آل 

ما باركت على آل إبراهيم، إبراهيم، وبارك على حممد وعلى أزواجه، وذريته ك

 .رواه البخاري ومسلم  إنك محيد جميد«

 أي الصفات أفضل ؟ :املسألة الرابعة واخلمسون

وينوع بينها يف  ماوغريه وابن القيم أفضلها أكملها ، ونص عليه ابن حجر

)أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة األفضل أن يأتي :والقاعدة، الصلوات 

 .تارة، وبهذا تارة(.بهذا 

هل له أن جيمع بني الروايات ويلفق بينها يف  :واخلمسون امسةاملسألة اخل

 الصالة الواحدة ؟

 .جيمع ويلفق بينها ، واختاره النووي ونقله عنه ابن حجر :القول األول

 .ورده األذرعي وابن القيمواختاره ابن تيمية  ال جيمع ، :القول الثاني

التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة يف التشهد مل ترد جمموعة يف حديث وأما 

وقد نص الشافعي أن ، وال الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصد ، ومل ينقل عن الرسول واح

ومل يقل أحد ،  االختالف يف ألفاظ التشهد وحنوه كاالختالف يف القراءات

الواحد من من األمة باستحباب التالوة جبميع األلفاظ املختلفة يف احلرف 

   . ويف جالء األفهام بنحوه ، هكذا يف الفتح1 القرآن

  :حكم  الدعاء بعد التشهد له حالتان :واخلمسون سادسةاملسألة ال

 
 أن يقرأ بأكثر من قراءة في صالة واحدة ويسميها بعض الناس الخلط بين القراءات ؟  إلنسانهل ل 1

 يجوز ذلك مطلقاً سواء في ركعة أو ركعتين وهو مذهب المالكية.  :القول األول
 يجوز بشرط أن ال يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا باألولى وهو مذهب الشافعية وابن تيمية في قول له. : القول الثاني

 يحرم ونقله ابن حجر وابن الجزري عن بعض الفقهاء و القراء.  :قول الثالث ال
 بدعة مكروهة قبيحة وبه قال ابن تيمية.   :القول الرابع
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دعاء مقيد كالدعاء الذي يكون يف آخر التشهد " اللهم إني أعوذ بك  :األوىل

العلماء رمحهم حكمه حمل خالف بني و.... اخل " رواه مسلم .من عذاب جهنم

 :اهلل

 .، وحكي اإلمجاعمذهب األئمة األربعة وأكثر الفقهاء، وهو سنة  :القول األول

)  :وهو قول طاووس رمحه اهلل، وهو رواية عند احلنابلة ، واجب  :القول الثاني

وابن  ( رواه عبدالرزاق يف مصنفهيأمر ولده بإعادة الصالة إذا مل يفعله كان و

  .حزم 

وتأكيد هذا الدعاء عنده ال أنه يعتقد ، أراد تأديب ابنه لعل طاووسًا :وأجيب

 .، كما يف طرح التثريب وجوبه

عليه  حيتمل أن يكون إمنا أمره باإلعادة تغليظًا)  :قال أبو العباس القرطيبو

 (.لئال يتهاون بتلك الدعوات فيرتكها فيحرم فائدتها وثوابها 

ثم  ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة صالة رسول اهلل  ي ورد من حديث علومن املقيد كذلك ما 

ما قدمت وما  ييكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم "اللهم اغفر ل

املقدم وأنت  ، أنتأخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مين

 .رواه مسلم املؤخر، ال إله إال أنت"

أوصيك يا معاذ ال تدعن يف دبر كل صالة تقول: اللهم )  :ملسو هيلع هللا ىلصومن املقيد قوله 

( رواه أمحد وأبوداود وصححه أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 النووي وغريه وقواه ابن حجر.

أي الذكرين خيتم به فيكون قبل السالم حديث  :واخلمسون بعةاملسألة السا

 علي أم معاذ رضي اهلل عنهما ؟ 
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، تكون هذه املسألة على القول بأن املراد بدبر الصالة يف حديث معاذ قبل السالم

وهو ظاهر اختيار املاوردي الشافعي ومذهب احلنابلة و اختيار تقي الدين 

أن حديث معاذ أواًل  :واجلواب،  2وبعض أئمة احلديث كما يقول الشوكاني 

ثم حديث علي ، ألنه بهذا يكون حديث علي آخر شيء وحديث معاذ يف األخري 

بأن السنة اخلتم بهذا تارة  :، وقد يقالوهو يف النهاية ألن دبر الشيء آخره 

 .، واملسألة حمتملة ، واهلل أعلموبهذا تارة 

 :اهللاء رمحهم دعاء غري مقيد وهو حمل خالف بني العلم  :الثانية

 .وهو مذهب احلنفية، ال جيوز الدعاء يف الصالة إال مبا نقل  :القول األول

ال جيوز الدعاء بغري املأثور وليس من أمر اآلخرة  وال يدعو مبالذ  :القول الثاني

 .وهو مذهب احلنابلة، الدنيا وشهواتها فإن فعل بطلت صالته 

، وهو مذهب املالكية والشافعية ورواية عند احلنابلةجيوز ، :القول الثالث

 .واختاره تقي الدين

) فليتخري  ملسو هيلع هللا ىلصقوله والدليل ، فيدعو خبريي الدنيا واآلخرة ، الثالث  :الراجح

) وأما السجود فاجتهدوا فيه من  :من الدعاء ما شاء ( رواه مسلم وحلديث

إني ألدعو يف صالتي حتى بشعري ) :الدعاء ( رواه مسلم وورد عن ابن عمر

 إني ألدعو اهلل يف)  :وعن عروة ،محاري وملح بييت ( رواه البخاري يف األدب

 .(حتى امللححوائجي كلها يف الصالة 

ويف املسألة أقوال أخرى ، وأما قول املانعني من أن الدعاء بغري ماورد يشبه  

كالم اآلدميني وكالمهم مفسد للصالة فال يسلم بهذا ، ألن الكالم موجه هلل 

 .وهذا دعاء

 
 . بعد الصالة ، وهو مذهب الحنفية  والشافعية واختاره النووي و ابن حجر والشوكانيوالقول الثاني:  2



31  
 

 

31 

 .األولوهذه املسألة تكون أيضًا يف السجود والدعاء يف التشهد  :تنبيه

 هل جيوز الدعاء ألشخاص بأمسائهم ؟  :واخلمسون ثامنةاملسألة ال

 :حمل خالف بني العلماء رمحهم

 .وهو قول للحنفية ومذهب مجهور الفقهاء وابن حزم ، جيوز   :القول األول 

 .وهو مذهب احلنفية ورواية عند احلنابلة، ال جيوز  :القول الثاني

 .وقيل غري ذلك.رواية عن أمحدوهو ، يكره  :القول الثالث

 :ملا يلي اجلواز   :الراجح

) اللهم انج الوليد بن الوليد  :يقول يف قنوته ملسو هيلع هللا ىلصرواه الشيخان كان ما-1

 .وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة (

 .يدعو لسبعني رجاًل يف صالته رواه ابن أبي شيبة وكان أبو الدرداء-2

 .(أبوك أحد الستة الذين أدعو هلم سحرا) :الشافعيإلمام اقال أمحد البن -3

سألين أمحد بن حنبل عن شيوخ الري وقال: أي ) قال يوسف بن احلسن:  -4

شيٍء خرب َأبي ُزْرعة حفظه اللَّه؟ فقلت: خري، فقال: مخسة أدعو هلم يف ُدبُر 

 .( كل صالة: َأبواي، والشافعي، وأبو ُزْرعة. وآخر ذهب عين امسه

هل جيوز الدعاء بكاف اخلطاب ؟ كقوله غفر اهلل : واخلمسون تاسعةلاملسألة ا

 فالن حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل: لك يا

وهو قول بعض املالكية ومذهب ، ال جيوز وتبطل به الصالة  :القول األول

 .الشافعية واحلنابلة

 .وهو مذهب املالكية، جيوز وال تبطل مامل يقصد خطابه   :القول الثاني
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ديث ، وحل ، ومجعًا بني األدلةعدم الدليل املوجب للبطالن ل، الثاني  :الراجح

 .رواه مسلم) ألعنك بلعنة اهلل ( :ملا جاءه الشيطان بالصالة فقال له ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

خاص ،  وقد يقال: بأن هذا كان قبل التحريم ،  وقد يقال:  بأن هذا  :ونوقش

 بأن هذا ال يعد خطابًا.

يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني(  إن هذه الصالة ال)  :وأجيب عن حديث  

 .رواه مسلم يف قصة معاوية فيحمل على من قصد املخاطبة املعتادة واملعروفة

 هل يطيل الدعاء يف هذا املوضع ؟  :املوفية للستنياملسألة 

وهو مذهب  ،وأما اإلمام فال يطيل حتى اليشق على من خلفه، يشرع للمنفرد 

 .الشافعي

 :له حالتان :صفة اجللوس للتشهد األخري :واحدة والستوناملسألة ال 

 .االفرتاش :األوىل

 .وهذا جائز اتفاقًا، له  أن يفرتش رجله اليسرى، أي: جيعلها فراشًا :تعريفه

ما فوق الفخذ وهي هو  :، والوركمتوركًاأي جلس مصدر ورك  :التورك

ْخذ مثل ِف،  بكسر الراء وجيوز الّتخفيف بكسر الواو وسكون الّراءثة مؤن

،  واجلمع أوراك ِخذ وهما "َوِرَكاِن" فوق الفخذ كالكتفني فوق العضدين،وَف

، وضع الورك على الرجل ، وهو  وورك وركا وتورك وتوارك: اعتمد على وركه

 .، إذا رفع وركهكًاورتجلس مو

 .من حتته هو أن يقعد على َوِركه األيسر وخيرج رجليه إىل ميينه :اصطالحًا
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 :أنواع التورك

التورُك يف القيام: هو أن يضع يده على وركيه يف الصالة وهو قائٌم وقد -1

أن يصلي الرجل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  نهى) :كما يف صحيح مسلم ُنِهَي عنه

 .ًا (خمتصر

التورك يف السجود: أن يرفع وركيه يف السجود حتى يفحش وقيل: هو أن -2

 .يلصق أْليَتيه بعقبيه يف السجود

 .التورك يف القعود ، وهو املراد هنا ، وقد تقدم تعريفه-3

 :رمحهم اهللحمل خالف بني العلماء حكمه  

 .مذهب مجهور الفقهاءوهو ، سنة  :القول األول

وهو ، ألنه أسرت هلا  ،إال للمرأة فيسن ال يشرع التورك مطلقًا :القول الثاني

 .مذهب احلنفية

األول ، ملا سيأتي من األدلة وأما حديث »نهى عن التورك يف الصالة«  :الراجح

رواه ابن السكن فهو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن امللقن وقالوا حديث أبي 

أن  :لتورك ضعيف وإن صح فيحمل على العجز والكرب واجلوابمحيد يف ا

 .واألصل محله على التشريع ،يث صحيح وهو يف البخاريداحل

 :التورك عند القائلني به صفات: والستون ثانيةاملسألة ال

نصب الرجل اليمنى وفرش اليسرى وإخراجها من حتت اليمنى  :األوىل فةالص

حلديث ، وجيعل أليتيه على األرض  ، وهي مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة 

)وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله :كانعبداهلل بن الزبري عن أبيه 

 .رواه البخاري ه (اليسرى، ونصب األخرى وقعد على مقعدت
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أن يفرش اليمنى وخيرج اليسرى من بني فخده وساقه وهي  :الثانية فةالص

حلديث عبداهلل بن الزبري عن أبيه ، واختاره اخلرقيرواية يف مذهب احلنابلة 

إذا قعد يف الصالة، جعل قدمه اليسرى بني فخذه وساقه،  ملسو هيلع هللا ىلصكان )  :كان

وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده 

 .رواه مسلم ه (اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبع

 :واخلالف يف هذه الصورة يف أمرين

يف  والقاضي ملسلم حهيف شر ورده النووي (وفرش قدمه اليمنى)  :قوله :األول

الصحيح يف اليمنى أن تكون و، الفرش يف القدم اليمنى  :وقالوا إكمال املعلم

 .( فرش قدمه اليسرىو :)التصويبو ، منصوبة

يف  ملسو هيلع هللا ىلص على الصحة وعلى ظاهرها وأنه والصواب محل الرواية :وقال القرطيب

 .واختاره ابن القيم هِذه الكرة مل ينصب قدمه اليمنى

وجعل ابن رسالن الشافعي قوله بني فخذه  (بني فخذه وساقه) :قوله :الثاني

مفسرة  رواية أبي داود ، وجعلوا وغريه من املعاصرين وساقه أي حتت ساقه 

خمرج ألن ه ( جعل قدمه اليسرى حتت فخذه اليمنى وساق) : لرواية مسلم

 فالبينية يف رواية مسلم هي مبعنى التحتية يف لفظ َأبي داود, ، احلديث متحد

  .وغريه من املعاصرينهي صفة ثالثة ، واختاره ابن القيم  :وقيل

حلديث  ،من حتت اليمنى خيرجهافرش اليمنى واليسرى وأن ي  :الثالثة فةالص

اليسرى إىل األرض وأخرج فإذا كان يف الرابعة أفضى بوركه : ) أبي محيد 

، وهي خمتلف يف صحة والبيهقيرواه أبو داود  (قدميه من ناحية واحدة

  .حديثها

 .: صحتها كلها ، وهي من باب السنة املتنوعة ، تفعل هذه وهذه تارةوالراجح
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حمل خالف بني العلماء  :مواضع التورك يف الصالة :  والستون لثةثااملسألة ال

 :رمحهم اهلل

 .وهو للمالكية، يسن التورك يف كل تشهد  :القول األول

يسن التورك يف التشهد األخري سواء كانت الصالة ذات تشهد  :القول الثاني

 لشافعية.مذهب اوهو ، أو تشهدين 

وأما الصالة  ،يسن يف التشهد األخري من الثالثية والرباعية  :القول الثالث

 وهو مذهب احلنابلة.  ، الثنائية فال تورك 

أنا )  :قال  الثالث ، ملا ورد يف البخاري عن أبي محيد الساعدي :الراجح

»رأيته إذا كرب جعل يديه حذاء منكبيه،  ملسو هيلع هللا ىلصكنت أحفظكم لصالة رسول اهلل 

وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى 

يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غري مفرتش وال قابضهما، 

واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس يف الركعتني جلس على 

وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى، رجله اليسرى، ونصب اليمنى، 

 .ه ( ونصب األخرى وقعد على مقعدت

أن رسول اهلل  روى أمحد وابن خزمية من حديث ابن مسعود  :فإن قال قائل

علمه التشهد فكان يقول: "إذا جلس يف وسط الصالة ويف آخرها على  ملسو هيلع هللا ىلص

ثم إن كان يف وركه اليسرى: التحيات" إىل قوله: "عبده ورسوله" قال: "

وسط الصالة نهض حني يفرغ من تشهده وإن كان يف آخرها دعا بعد تشهده 

 يدعو ثم يسلم". قال اهليثمي ورجاله موثقون. نمبا شاء اهلل أ

أن قوله )على وركه( يعود إىل قوله: )ويف آخرها )ابن رجب والظاهر:  قال

 .(، ويؤيده األحاديث األخرى خاصة( 
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قال أصحابنا احلكمة يف االفرتاش يف التشهد قال النووي يف جمموعه: )  :فائدة

لصالة وعدم اشتباه عدد ااألول والتورك يف الثاني أنه أقرب إىل تذكر 

ليكون أسهل  ،وألن السنة ختفيف التشهد األول فيجلس مفرتشًا ،الركعات

ليكون أعون له  للقيام والسنة تطويل الثاني وال قيام بعده فيجلس متوركًا

 (.وألن املسبوق إذا رآه علم يف أي التشهدين ،وأمكن ليتوفر الدعاء

 .وبنحوه قال ابن رجب يف فتحه

ال يتورك يف صالة السفر إذا قصر  املسافر الصالة إال  :والستون رابعةالاملسألة 

 .، ألنها بتشهدين على األقرب من قولي العلماءيف صالة املغرب 

متى يتورك املسبوق ؟ فيه خالف ومبناه ما يصليه :  والستون امسةاملسألة اخل

 مع اإلمام أهو أول الصالة أم آخرها ؟

هو مذهب الشافعية واحلنابلة  التفريق يف اجللسة اليت يشرع فيها التورك

 :وعليه وقع اخلالف يف املذهبني

 ،وهو وجه عند الشافعية ورواية عند احلنابلة، جيلس مفرتشًا  :القول األول

 .ألنه ليس آخر صالته

جيلس متوركًا كاإلمام وهو قول بعض الشافعية وراية عند  :القول الثاني

  .ماملإل اتباعًا ،احلنابلة

إن كان جلوسه يف حمل التشهد األول افرتش وإال تورك تبعًا  :الثالثالقول 

 .وهو وجه عند الشافعية، لإلمام 

 .ألنه ليس يف حقه مشروع، وهو رواية عند احلنابلة  ،باخليار :القول الرابع

األول ، ألن ما يبدأ به املسبوق هو أول صالته ، وقد ذكرت األدلة يف الراجح: 

 املوضع.غري هذا 
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فائدة: لو سجد للسهو )  :قال يف اإلنصاف احلنبلي: والستون سادسةاملسألة ال

بعد السالم من ثالثية أو رباعية، تورك بال خالف أعلمه ونص عليه، وإن كان 

 .( من ثنائية: فهل يتورك أو يفرتش؟ فيه وجهان

 أين نظره حال التشهد ؟: والستون بعةسااملسألة ال

  بصره إشارته واحتج له البيهقي وغريه حبديث عبد اهلل بن الزبريال جياوز 

وضع يده اليمنى وأشار بأصبعه وال جياوز إشارته " رواه أبو داود  ملسو هيلع هللا ىلص" أن النيب 

 .بإسناد صحيح

 حتى سلم اإلمام فليتشهد ومن مل يتشهد ناسيًا: والستون ثامنةاملسألة ال

ركن ، وإن كان األول فيجربه بسجود إن كان التشهد الثاني ، ألنه وليسلم 

 أو األركان ، وقد تقدم يف كتاب سجود السهو يف ترك املأموم الواجباتالسهو

 .ساهيًا

 أحوال السهو يف التشهد :: والستون تاسعةاملسألة ال

أن يتذكر ترك التشهد قبل أن تنهض رجاله فهذا جيب عليه الرجوع األوىل :  

 عليه قال يف االنصاف "وال أعلم فيه خالفًا" .واإلتيان به وال سجود 

أن يتذكر أثناء االنتقال بعد أن يرفع قدميه فهذا حمل خالف بني  الثانية :

 العلماء  :

أنه جيب عليه الرجوع ، وهو مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة القول األول : 

 واختاره ابن تيمية.

القيام فإنه ال يرجع وإن كان أقرب إىل إن كان أقرب إىل القول الثاني :  

 القعود فريجع وهو قول عند احلنفية واملالكية  .

إذا مل يفارق األرض بيديه وركبتيه بأن بقي باألرض ولو يدًا القول الثالث : 

 أو ركبة فإنه يرجع ، وأما إذا فارق األرض فإنه ال يرجع وهو مذهب املالكية .
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قام اإلمام يف الركعتني، فإن ذكر قبل أن يستوي األول ، حلديث »إذا الراجح : 

 قائما فليجلس ويسجد سجدتي السهو« رواه أبوداود وصححه األلباني .

 ؟  األول القول أهل عند للسهو يسجد هل:  فرع۞  

ال يسجد ، وهو عند الشافعية .وقيل : يسجد،  وهو عند احلنابلة ، واملسألة -

 حمتملة .

 العلماء بني خالف ؟حمل الثاني القول أهل عند للسهو يسجد  وهل:   فرع۞ 

 : اهلل رمحهم

إذا استتم قائمًا وقبل أن يتلبس بالركن ماذا يفعل ؟ حمل خالف الثالثة :  

 بني العلماء رمحهم اهلل :

حيرم الرجوع ولو عاد متعمدًا عاملًا بطلت الصالة ، وهو قول عند القول األول : 

 املالكية ومذهب الشافعية ورواية عند احلنابلة .احلنفية وبعض 

يكره الرجوع إىل التشهد ولو رجع فصالته صحيحة، وهو قول القول الثاني :  

 عند احلنفية ومذهب املالكية واحلنابلة .

 يلزمه الرجوع إىل التشهد، وهو رواية عند احلنابلة .القول الثالث : 

قائمًا فليمض وال يعود وليسجد ( رواه  األول ،  حلديث : ) فإن استتمالراجح : 

 أبو داود وأمحد ، وباقي األقوال تعليالت ال تنهض أمام الدليل .

بعد التلبس بالركن كأن يشرع يف القراءة حمل خالف بني العلماء الرابعة : 

 رمحهم اهلل :

حيرم الرجوع، وهو قول عند احلنفية ومذهب الشافعية القول األول : 

 واحلنابلة .

 حيرم الرجوع إذا قرأ مجيع الفاحتة ، وهو مذهب املالكية .قول الثاني : ال
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ال جيوز الرجوع وجيب عليه السجود، وعليه أكثر العلماء، ألنه الراجح األول: 

 تلبس بالركن، وملا تقدم من األدلة.

قة ؟ حمل الساب الصور يف اإلمام سهو يف املأموم يصنع ماذا :   الثانية املسألة۞ 

 خالف بني العلماء:

إذا اعتدل قائمًا ومل يسبحوا فيلزمهم املتابعة وال جيوز التخلف، القول األول : 

 وهو مذهب مجهور الفقهاء.

 يتشهد وجوبًا، وهو رواية عند أمحد واختارها ابن عقيل .القول الثاني :  

إذا سبحوا قبل قيامه ومل يرجع فال جيوز له ذلك وال جيوز القول الثالث : 

 هلم املتابعة وتبطل صالتهم ،  وهو صحيح مذهب احلنابلة .

 األول، إال إذا علم اإلمام صدق نفسه فال يتابعوه إال بعد التشهد . والراجح:

 جيوز ال أنه مع اإلمام رجع ثم معه املأموم وقام اإلمام قام إذا:  الثانية املسألة۞  

  قال النووي رمحه اهلل . كما املتابعة للمأموم جيوز فال الرجوع له

قوله: "كما صليت على إبراهيم " هذا تشبيه بأداة املسألة املوفية للسبعني: 

 .الكاف

أورد بعضهم إشكااًل : وهو: األصل أن املشبه دون املشبه به فكيف يطلب صالة 

 : تشبهًا بالصالة على إبراهيم؟ وأجيب بعدة أجوبة ومنها ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب 

 .أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم عليه الصالة والسالم:   األول

 . ألمته ليكتسبوا بذلك الفضيلةأنه قال ذلك تواضعًا وشرع ذلك  : الثاني

 .أن التشبيه إمنا هو ألصل الصالة بأصل الصالة ال للقدر: الثالث
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أن الكاف للتعليل كما يف قوله كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم ويف قوله : الرابع

 . تعاىل فاذكروه كما هداكم

ن صدق أن املراد أن جيعله خليالً كما جعل إبراهيم وأن جيعل له لسا: اخلامس

 .كما جعل إلبراهيم مضافا إىل ما حصل له من احملبة

أن قوله اللهم صل على حممد مقطوع عن التشبيه فيكون التشبيه السادس: 

 . متعلقًا بقوله وعلى آل حممد ، وأطال ابن القيم رمحه اهلل يف ذلك

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول بيننا وبني معاصيك، ومن  :أخريًا

طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما تهون به علينا مصائب الدنيا، 

ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا 

على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، وال 

ط علينا من ال يرمحنا ، جتعل الدنيا أكرب همنا وال مبلغ علمنا، وال تسل

ونسألك ثباتًا وهدى وطهارة لقلوبنا وألسنتنا وأزواجنا وذرياتنا ، وعياذًا من 

ومن فتنة القول وغروره وزخرفه وفجوره ، وأن ،  الفنت ما ظهر منها وما بطن

جيعلنا من املتبعني احملافظني الثابتني على السنة واجملتنبني للبدعة ، ونصرًا 

، ومجعًا  وهداية واملسلمني وبالدنا وبالد املسلمني ووالتهاوعزًا لإلسالم 

للمسلمني على هداك ، وهالكًاً  للظاملني املعتدين، ونصرًا لدينك وكتابك 

ال مييل البشر إىل شكر غرِيهم؛ ملا ُجبلوا عليه من ُنكران  .وسنته ملسو هيلع هللا ىلصونبيك 

.وُجحود

كتبه / فهد بن حييى العماري

 هـ1/8/1442احلرام  البلد     

com. famary1@gmail
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https://drive.google.com/file/d/1zzTdH4lNXbIzmz9XSUJZT-5L2DeYt3Kh/view?usp=sharing
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_09/ar-doaa-alestefta7.pdf
https://drive.google.com/file/d/12fXSq9EOT4P1v10UTHn3IUuAb4j7ZIMY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJDOVwebJOs2gaJn6oiynUXIgQQEEhGh/view?usp=sharing
https://d1.islamhouse.com/data/pdf-viewer/web/viewer.html?file=https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single-03/ar-Juz-fi-ahkam-sujud-alsahu.pdf
https://drive.google.com/file/d/1olD4M2Upy-IReiTHsDJ79R475Dvd1jLi/view?usp=sharing
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