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        . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد
 .  سلطانٍ ذي من إال أحقُّ المسجِد وإمام البيت وساكن:  اهللا رحمه قال����

 فلو ، غيره من باإلمامة أحق فإنه ، لمنفعته مالكا له مستأجرا كان أو ، الملكية طبيعته على سواء البيت ساكن
 مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور رأي وهو ، إماما يكون الذي هو فإنه ضيوف عنده جاء

 .  والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية

 :  األدلة


ن��[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، البدري مسعود أبي عن: األول الدليل��،�	�ط$�#��"�א�� ل!�א�� ل��

�
�#�(�)��'د��و*�+���
ن��[ داود أبي رواية في جاء وقد ، مسلم أخرجه]15ق�א�/��3و2$�01،�/.ذ�#�,���
 ]�.�/��#��"�א�� ل!�א�� ل


;�מ��8�9و
$�زא��
ن[ الحويرث بن مالك عن:  الثاني الدليل�
;�מ�،���
��מ�� ل�و��� �  أحمد اإلمام أخرجه]

  .أبوداود والنسائي

 رسول أصحاب من ناسا فدعوت ، عبد وأنا تزوجت" قال أنه ، َأسيد ألبي مولى سعيد أبي عن:  الثالث الدليل
 أبو فتقدم ، الصالة تحضرف ، عنهم اهللا رضي وحذيفة مسعود وابن ذر أبو فيهمو ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا
،  عبدالرزاق أخرجه" فقدموني ، نعم:  قالوا ؟ أكذلك:  فقال ، أصحابه ىإل فالتفت ، وراءك:  له فقالوا ، ذر

 .  البيت ساكن ألنه قدموه ، أحرار وهم عبد وهو قدموه

 .  معه يأتي من بخالف ، بقبلته أعرف وألنه : الرابع الدليل

 .  بأس فال له أذن أنه لو لكن ، الحي أهل أو ، البيت لصاحب اإلمامة أن المهم

 ليس فإنه ، المرتب اإلمام مسألة في تقدم كما ، عليه أحد يتقدم ال ، غيره من أحق فهو ، المسجد إمام وكذلك
 وإمام) سلطانه في الرجَل الرجل يؤمن ال( وسلم عليه اهللا صلى قال وقد ، مكانه ويصلي ليهع يتقدم أن ألحد

 .  مسجده في سلطان المسجد

 باب من وليس ، يجوز ال المسجد إمام وعلى ، البيت صاحب على نصوا ، اهللا رحمهم األصحاب أن وليعلم
 التقدم له جاز أذن فإذا ، أذن إذا إال عليه يتقدم أن وزيج ال:  قالوا لكنهم ، األولى عدم أو ، األولى أو المكروه

 . 

 .  سلطانٍ ذي من إال:  قال ثم����

 .  عليه مقدما يكون فإنه ، السلطان نواب أحد أو ، البلد في األكبر السلطان هو المتقدم يكون أن إال:  أي
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 السلطان يشمل وهذا) سلطانه في الرجَل الرجل يؤمن ال( قال وسلم ليهع اهللا صلى النبي ألن :األول الدليل
 .  األكبر

 مكان في له يصلي أن دعاه حينما ، مالك بن عتبان إلى جاء لما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : الثاني الدليل
 ، البيت من مكان إلى فأشار ]؟�25�"�5ن��5��01ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي دخل لما  ، مصلى ليتخذه
 . األعظم واإلمام السلطان هو ألنه ؛ تقدم هنا والنبي ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فيها فصلى

 ، صنعته طعامل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دعت مليكة جدته أن " عنه اهللا رضي أنس عن : الثالث الدليل
) مالبس( رواية وفي،  مالبث طول من اسود قد لنا حصير إلى فقمت ]�+מ���<=2�"!�8و
وא[ : فقال ، منه فأكل

 " ركعتين بنا صلىف ، ورائنا من والعجوز ، معي واليتيم ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقام ، بماء فنضحته
 . 

 مقو فإنا ، أتموا مكة أهل يا:  وقال ، الحرم في مكة أهل أم عمر أن " عنه اهللا رضي عمر عن : الرابع الدليل
 .  األكبر السلطان ألن عمر فتقدم ، وغيره اهللا رحمه اإلسالم شيخ وصححه ، الموطأ في مالك أخرجه"  سفْر

 .  وحاضر وحر:  قال ثم����

 ، زيجو فإنه عليه المفضل تقدم فلو ، األولى باب من التقديم وهنا ، غيرهم على يقدمون فيمن المؤلف سيذكر
 .  ستأتي التي الصور جميع في

 يباع الذي الرقيق:  بالعبد والمراد ، األربعة األئمة رأي وهذا ، بهم ويصلي الحر فيتقدم ، العبد من أولى الحر
 .  ويشترى

 .  الرقيق من أكمل والحر ، أكمل هو من إال يتوالها أال وينبغي ، كمال حال اإلمامة ألن -١

 ، منهم أقرأ العبد كان لو لكن ، عليه مقدما الحر فيكون ، أسياده بخدمة والعمل مالعل عن مشغول الرقيق -٢
 أقرؤهم القوم يؤم( يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ األحرار على قدم أقرا كان إذا أنه رواية المذهب ففي

 الصحابة يؤم وكان ، مولى كان فإنه ، حذيفة أبي مولى سالم بقصة يستدل أن ويمكن ، أقرأ وهذا) اهللا لكتاب
 ، عبوديته على باقيا كان أنه الظاهر لكن ، حذيفة أبو تبناه قد سالما إن:  يقال قد كان وإن ، عنهم اهللا رضي

 .  المدينة إلى ذهبوا الذين المهاجرين من األولين والسابقين ، سلمة أبا أم وقد ، عمر أم قد وهو

 مذهب فهو ، العلم أهل جمهور قول على هذا ، البدوي من ولىأ فهو  ، الحاضرة يسكن من هو) : وحاضر(
 .  البادية في الساكن البادي على يقدم ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية
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 ، إمامتهم في ولالختالف ، إمامتهم يحب ال من الناس من وألن ، الجفاء ولوجود ، العلم لعدم }}}}

 .  عليه مقدما القرية أو المدينة في الذي الحاضر فكان

 :  قولين على ؟ ال أو يقدم فهل ، البادية في كونه حال في ، الحاضر من أعلم أو أفقه البادي كان فإن
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 والشافعية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور مذهب وهذا ، يقدم أنه:  األول القول
 .  الجمهور ، واألوزاعي ، والحسن ، والثوري ، عطاء رأي وهو ، والحنابلة

 .  غيره من أقرأ وهذا) اهللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم( يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن -١


�'�{{{{ تعالى لقوله ؛ األقرأ كان لو حتى ، الحاضر على تقديمه عدم إلى مالك اإلمام وذهب(�$َ)��'�
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 بالجزء يستدل مالك اإلمام لكن ، قارئ ألنه ؛ فيه ليس هذا }}}}

 إذا يقدم أنه ، الجمهور إليه ذهب ما الراجح بل ، ضعيف قول القول وهذا ، يقدم ال:  فقال ، اآلية من ولاأل
 .  القراءة على التقديم مدار ألن ؛ الحاضر من أقرأ كان

 .  ومقيم:  قال����

 .  العلماء مةعا رأي وهذا ، المقيم قدم ، ومسافر مقيم عندنا اجتمع لو

 سيصلي ألنه ؛ جماعة الصالة بعض المقيم يفوت أن إلى ذلك أدى ، صالته في المسافر قصر إذا ألنه -١
 .  منفردا ركعتين

 كعات أربع وأتم المسافر صلى فلو ، المسافر أتم إذا المقيم المسافر يؤم أن يجوز ال أنه:  رواية المذهب وفي
 يزيدهما اللتان الركعتان هو والنفل ، عنده يجوز ال وهذا ، المفترض المتنفل ؤمي أن إلى سيؤدي ألنه ؛ يجز لم

 .  ضعيف قول وهذا ،) ركعتين( المسافر صالة على

 لكنهم ، صحيحة صالتهم أن على الشوكاني منهم العلماء بعض اإلجماع نقل فقد ، المقيم المسافر أم إذا لكن
 .  المقيم يصلي أن األولى وعندهم ، افرالمس أو المقيم أهو ، األولى في يختلفون

 إذا إال ، الكراهة عدم عندهم واألصح ، الكراهة في روايتان الشافعية عند ؟ للمقيمين المسافر إمامة تكره هل
 .  المقيم على يقدم فإنه سلطانا المسافر كان فإذا ، سلطانا المسافر كان

 :  األدلة

�،��92+מ�
+��5?ل���5�$
وא[ وقال مكة أهل أم وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، حصين بن عمران عن -

�	@��8وמ��.�$  بن زيد بن علي رواية من فهو ، ضعيف حديث الحديث وهذا ، والترمذي داود أبو رواه]
 شيخ صححه بسند الموطأ في اهللا رحمه مالك اإلمام عند عمر أثر من صح لكن ، ضعيف وهو ، جدعان
 . ]�	@��8وמ��.�$�،�
+��5?ل���5�$
وא[ وقال ، لعمر حصلت نفسها ةالقضي أن ، وغيره اإلسالم

 كانت المسافر صلى فلو ، المقيم يصلي أن عندهم واألولى ، األولى في العلماء عند الخالف:  الخالصة
 ، مقدما يكون فإنه ، السلطان ذلك من يخرج ، صحتها على اإلجماع بعضهم وحكى ، صحيحة الصالة

 وهذا) اهللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم( يقول وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، النص إلى نرجع:  يقال أن واألقرب
 يقدم فإنه مسافرا القارئ كان إن إال ، اهللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم:  يقل لم ، بشيء يخصص لم ، عام نص
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 فيؤم ، عمومه على النص يبقى:  فيقال ، بدليل إال نخصصه أن لنا يكن لم ، عاما النص جاء فلما ، المقيم عليه
 .  المقيم على قدم األقرأ هو المسافر كان فإذا ، اهللا لكتاب أقرؤهم القوم

 .  وبصير:  قال����

 :  أقوال على ، أيضا خالفية مسألة وهذه ، األعمى على مقدم البصير

 عند المذهب وهو ، وجه في والشافعية الحنفية إليه وذهب ، األعمى على مقدم البصير أن:  األول القول
 .  الحنابلة من قدامة ابن اختيار وهو ، الجميع اهللا رحم ، الحنابلة

 :  األدلة

 أبي ابن رواه " ؟ القبلة إلى يعدلونني وهم أؤمهم كيف" :  يعم حين لقا عباس ابن أن " أثر : األول الدليل
 .  القبلة اتجاه في يعدلونه وهم لهم إمامته أنكر فكأنه ، شيبة

 . األعمى بخالف ، النجاسة يتوقى البصير أن : الثاني الدليل

 .  عليه البصير قدم صالته في خالف ثمة كان فلما ، صالته في اختالف وجود : الثالث الدليل

 .  وجه في والحنابلة الشافعية إليه ذهب ، والبصير األعمى يستوي أنه:  الثاني القول

 يتوقى ألنه ؛ أولى والبصير ، الصالة عن شيء يلهيه فال ، يبصر ال ألنه ؛ أفضل صفة فيه األعمى -  لدليلا
 .  تساويا ، التقديم تقتضي صفة فيه منهما كل كان فلما ، صفة فيه واحد كل ، النجاسة

 .  رواية في لةوالحناب ، وجه في الشافعية إليه وذهب ، البصير على األعمى يقدم أنه:  الثالث القول

 عمي لما عباس ابن مثل ، عميان وهم الناس أموا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب من جملة ألن - الدليل
 إمامة كانت ولو ، عميان وهم الناس يؤمون كانوا ، مالك بن وعتبان ، مكتوم أم وابن،  وجابر ، وقتادة ،

 .  عنهم اهللا رضي الصحابة هؤالء تقدم لما األعمى إمامة من أولى البصير

 :  الراجح

 فإنه ، اهللا لكتاب أقرأ األعمى كان فإن ، اهللا لكتاب أقرؤهم القوم يؤم:  فيقال ، الدليل باعتبار التقديم:  يقال أن
 لم والسنة ، السنة باعتبار التقديم فيكون ، الحديث في كما ، ورسوله اهللا قدم بما التقديم وأن ، غيره على مقدم
 اهللا صلى النبي زمان في المدينة في يؤم عنه اهللا رضي مكتوم أم ابن وكان ، وغيره األعمى بين بالتفريق تأت
 على أميرا مكتوم أم ابن ويجعل يخرج ، ومخارجه غزواته بعض في والسالم الصالة عليه وكان ، وسلم عليه

 النبي قدمه لما ، منه أولى غيره كان وأ حرج فيها األعمى إمامة كانت ولو ، فيها الناس يؤم وكان ، المدينة
  .  الناس على وسلم عليه اهللا صلى
  .  ومختون:  قال ثم����

  .  يختن لم الذي وهو ، األقلف من المختون
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 ، النجاسة من شيء فيها يكون يختن لم إذا اإلنسان عند تبقى التي القُلْفة ألن ؛ المختون في نجاسة ال ألنه -
  .  األقلف على مقدما المختون فيكون

  .  صحيحة وإمامته صحيحة صالته فإن األقلف صلى فلو وإال ، قلنا كما األولى سبيل على هذا وكل
  .  ثياب له ومن:  قال����
 عورته يستر الذي من أولى فهو ، رأسه به يستر وما ثوبان:  بالثياب والمراد ، له ثياب ال ممن أولى:  أي

 وكلما ، أفضل كان أستر كان كلما ألنه ؛ واحد ثوب عنده أو ، عاتقيه أحد ويستر إزار عنده الذي أو ، فقط
  .  أحسن كان أجمل مالبسه كانت

4�ِ6�1ُ2َ3
�1ُ2َ3    0�/ُ��0�/ُ��0�/ُ��0�/ُ��{{{{ يقول تعالى اهللا ألن : األول الدليل
4�ِ6�1ُ2َ3
4�ِ6�1ُ2َ3
4�ِ6    
�4�$
�4�$
�4�$
�4�$    78ُ.78ُ.78ُ.78ُ.    9�ِ:�;
�9�ِ:�;
�9�ِ:�;
�9�ِ:�;
�{{{{  .  

 يكون اإلمام أن ، لألئمة نصيحة وهذه ، وجه أجمل على يكون أن فينبغي ، إليه منظور هألن : الثاني الدليل
 وكيف ؟ يصنع ماذا ، إليه ينظرون ، الصغار حتى ، ويتأملونه ، اإلمام إلى ينظرون الناس ، حسنة هيئة على

 هو ، إليه ظرونين الناس ؟ يتسنن وهل ؟ يأتي وكيف ؟ يضحك وكيف ؟ يتكلم وكيف ؟ ملبسه وكيف ؟ صالته
 أحسن على يكون أن لإلمام فينبغي ، والمقدم المقتدى الشخص إلى ينجذبون أنهم البشر وطبيعة ، المجهر تحت

 ، ومسكين ضعيف أنه على الناس إليه منظورا اإلمام يكن ال ، الصالة إلى الناس يحبب حتى ، وأجملها صورة
 فيكون ، عبادته وفي طريقته وفي هيئته وفي ملبسه وفي لهأفعا في ، قدوة أنه على إليه الناس ينظر بل ، ال

  .  عظيما عليهم أثره
  .  ضدهم من َأولَى:  قال����
 أحد يتقدم أن يجوز ال فإنه ، المسجد وإمام ، البيت ساكن:  صورتين إال ، األولوية سبيل على تقدم ما كل

  .  بإذنهم إال عليهم
  .  ككافرٍ فاسق خَلْفَ تَصح وال:  قال ثم����
 فسقا يكون أن إما الفسق أن أوال نعلم أن ينبغي ، تفاصليها في ندخل أن وقبل ، الفاسق خلف الصالة مسألة هذه

 يكون أو ، الصغائر على يصر أو ، الكبائر في ويقع ، الخمر يشرب يكون كأن ، عمليا فسقا أو ، اعتقاديا
 فال األعمال جهة من فسقه كان فإن ، مكفرة غير أو مكفرة بدعة عنده يكون كأن ، اعتقاده جهة من فسقه

 خلف اإلنسان صلى إذا أنه بينهم خالف وال ، الفاسق إمامة كراهة في ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف
 هذا بل ، واألعياد الجمع في الفاسق إمامة صحة في بينهم خالف وال ، صحيحة صالته فإن ، يعلم ولم فاسق

 حكم عندنا يبقى ، األئمة من وفاجر بر كل خلف واألعياد الجمع يصلون أنهم ، والجماعة السنة أهل مذهب
 فالجواب ؟ فاسق أنه يعلم كان وإذا ، العادية الصلوات في حكمه ما ، الصور هذه غير في الفاسق خلف الصالة

  .  االعتقاد جهة من أو األعمال جهة من فسقه يكون أن إما:  يقال أن
  :  قولين على ذلك في العلماء اختلف وقد ، األعمال جهة من الفسق:  أوال
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  .  رواية في والمالكية ، الحنابلة إليه وذهب ، تصح ال الفاسق خلف الصالة أن:  األول القول
  :  األدلة
5�[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هعن اهللا رضي جابر عن:  األول الدليل��
ن����A5�
�و��،�� �9א


�$ �א�5(�א/"�،��
�$��$ ��و�
�  الحديث وهذا ، المؤمن الفاجر الفاسق يؤم أن فنهى،  ماجه ابن أخرجه]
 وعبد ، ضعيف رجل وهو ، المتقدم جدعان بن زيد بن علي رواية من فهو ؛ الحديث أئمة ذكر كما ، ضعيف

  .  الحديث يصح فال أيضا، ضعيف وهو العدوي محمد بن اهللا
  .  خلفه الصالة تصح فلم ، صالته على يؤمن ال الفاسق أن : الثاني الدليل
 وهو ، المالكية متأخري من وكثير ، الحنفية إليه وذهب ،) عمليا( الفاسق خلف تصح الصالة أن:  الثاني القول

  . الكراهة مع رواية في والحنابلة،  الشافعية مذهب
  :  األدلة
��Cون�5
�א�B	�+ون�,�#[ :  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، ذر أبي عن:  األول الدليل��A92�ن�א)�

  .  مسلم أخرجه ]�$����
'�מ��92+מ�אא '�و�Dמ�،��و�$��8א�2�A92ل�،��و$��8

�،�و��מ���+מ�25$/وא��.ن�،��+מ��ون�2[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن:  الثاني الدليل
�.��א�/�C5���$C #�]�و(���מ���+מ�C5ط�وא�و,ن �

 صلى ، عنهما اهللا رضي عمر ابن أن وفيه ، عمر ابن حديث من البخاري صحيح في ثبت ما : الثالث الدليل
 رعم ابن صلى ذلك ومع ، الظلمة ومن الجور أئمة من معلوم هو كما والحجاج ، يوسف بن الحجاج خلف
  .  المسلمين دماء في الولوغ من أعظم الملوك فسق من فسق وأي - المسلمين دماء في وقع ممن وهو ، خلفه

  :  الراجح
 خلف اإلنسان يصلي أال واألولى ، الكراهة مع صحيحة األعمال فاسق خلف الصالة أن ، الثاني القول هو

 الصالة كانت ، وأزكى وأتقى أفضل كان كلما اإلمام أن وتقدم ، صحيحة صالته فإن خلفه صلى فإن ، الفاسق
 في فضيلة ثمة كان إذا إال تفعل ال سبب لغير الجماعة إعادة أن يرون المالكية فإن ولهذا ؛ وأولى أكمل معه

  .  واإلمام المأموم صالة في يؤثر تقيا فكونه ، وسلم عليه اهللا صلى كالرسول اإلمام
  :  نوعين على ذاوه ، االعتقاد في الفسق:  الثاني النوع

  .  مكفرة بدعة عن فسقه يكون أن -أ
  .  مكفرة غير بدعة عن فسقه يكون أن -ب

 وهو ، باطلة فهي صالته بعد علم وإن ، أبدا تصح وال ، مطلقا تجوز ال خلفه فالصالة مكفرة بدعته كانت فإن
 كالمتأول ، مكفرة غير البدعة كانت وإن ، بعضهم عن يحكى ما إال ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير قول

 لغوي تأويل عنده كان ممن ، وغيرهم والمعتزلة كاألشاعرة والصفات األسماء في يتأول من مثل ، ونحوه
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 تصح فهل" فروا البدعة من" قال عنه اهللا رضي عليا فإن ، وكالخوارج ، تكفيره بعدم العلماء وحكم ، سائغ
  :  قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ هتكفر وال تفسقه بدعة المبتدع خلف الصالة

 عند المذهب وهو ، المالكية إليه وذهب ، تصح ال مكفرة غير بدعة المبتدع خلف الصالة أن:  األول القول
  .  جميعا اهللا رحمهم ، رواية في والحنفية ، الحنابلة

  :  األدلة
  . تقدمت وقد ، واألعمال األفعال في الفاسق خلف الصالة صحة بعدم قال من أدلة -

 الشافعية مذهب وهو ، الحنفية إليه ذهب ، صحيحة مكفرة غير بدعة المبتدع خلف الصالة أن:  الثاني القول
  .  رواية في والحنابلة

  :  األدلة
 إنك: فقال محصور، وهو عنه اهللا رضي عفان بن عثمان على دخل أنه :" خيارال بن بداهللاع بن اهللا عبيد عن -

 فإذا ، الناس يعمل ما أحسن الصالة: (فقال ، ونتحرج ، فتنة إمام لنا ويصلي ، رىت ما بك لونز عامة إمام
 وال ، باالعتزال عثمان يأمره ولم ، البخاري أخرجه )إساءتهم فاجتنب أساءوا وإذا معهم، فأحسن الناس أحسن

  . سائغ غير بتأويل عنه اهللا رضي عثمان على خرجوا وهؤالء ، الناس أمر
  :  الراجح

 كان إذا وخاصة ، خلفه اإلنسان يصلي أال  األولى لكن ، خلفه الصالة فإن ، مكفرة غير بدعته كان إذا أنه
  .  به ويقتدون فيتبعونه ، قدوة يراه أن والعوام الناس لبعض يسوغ قد فإنه ، عالما أو علم طالب المصلي

  .  ككافرٍ:  قال����
 رأي وهذا ، خلفه الصالة تصح ال فالكافر ، الكافر خلف تصح ال أنها كما الفاسق خلف الصالة تصح ال:  أي

 ، خلفه فصلى ، مكفرة بدعة مبتدع أنه ولنفرض ، كافر أنه يدر ولم الكافر خلف صلى فإن ، العلم أهل عامة
 ، ال أم بكفره عالما كان سواء ، صحيحة غير فصالته ، مكفرة بدعةً مبتدع هذه:  له قيل الصالة انتهت فلما

 ، يعلم ال وهو الكافر خلف صلى إذا صالته صحة إلى ثور وأبو المزني وذهب ، العلم أهل عامة رأي وهذا
 غير قياس بأنه هذا على الجمهور ورد ، صالته صحت المحدث خلف صلى من فإن ؛ المحدث على وقاسوه
 أهال ليس فإنه ، الكافر بخالف ، مكلف األصل في وهو ، الصالة وجوب شرط فيه يوجد لم ألنه ؛ صحيح
 لوجوب أهال ليس فهو ، بأدائها مكلف غير لكنه ، عليه واجبة فالعبادة ، - وجوبال خطاب ال - األداء لخطاب

  .  المحدث وبين بينه ففرق ، األداء
  :  الراجح

 ذلك بعد علم ثم ، يعلم ال وهو ، فركا خلف صلى إذا اإلنسان أن ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير قول هو
  . أعلم واهللا ، صحيحة غير صالته فإن ،
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 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


