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 باب قضاء الفوائت -3

 فعل العبادة في وقتها المقدر شرعاً.األداء : 

 فعل العبادة خارج وقتها المقدر شرعاً.القضاء : 

 وضع كل شيء في مرتبته، بأن تُفعل العبادة حسب مرتبتها في الترتيب :

 وقتها.

 هي التي خرج وقتها قبل أدائها.الصالة الفائتة : 

 :أقسام الصلوات التي تقضى 

 قضاء الصلوات إلى ثالثة أقسام: ينقسم

 قضاء الصلوات المفروضة. -1

 قضاء صالة التطوع. -2

 .-كما سبق في أحكام المأموم–قضاء الركعات  -3

 :صفة قضاء الفوائت 

 الصالة إذا فات وقتها قبل فعلها فهي على أقسام:

 قسم يقضى بحاله في كل وقت من حين زوال العذر كالصلوات الخمس. -1

 يقضى بففسه، وهو الممعة ذاا فاتت أو فات وقتها، فيصلي ههراً قسم ال -2

 بدالً عفها.

 قسم يقضى بففسه في وقته، وهي صالة العيد. -3

فإاا فات وقت صالة العيد، قضى الفاس صالة العيد من الغد في وقتها 

 من طلوع الشمس ذلى ما قبل الزوال.
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 وأما النوافل فهي قسمان:

ذاا فات سببه لم يقض لفوات سببه كالكسوف،  ما كان له سبب عارض -1

 واالستسقاء ونحوهما.

الوقت كالسفن الرواتب، والوتر، وقيام الليل ونحو  بدورانما كان يدور  -2

 الك، فهذا يستحب قضاؤه ذاا فات لعذر.

والقضاء يحكي األداء ذال الممعة ذاا فاتته صالها ههراً، وذال الوتر ذاا 

 فعاً.فاته قضاه في الفهار ش

 :أحكام قضاء فوائت الفرائض 

مرتبة بممرد زوال العذر، ويسقط  الفرائضيمب فوراً قضاء فوائت  -1

الترتيب بالفسيان، أو المهل، أو خوف خروج وقت الحاضرة، أو خوف 

 فوات الممعة.

من شرع في صالة فرض ثم اكر أنه لم يصل الصالة التي قبلها، فهذا يتم  -2

 لفائتة.ما دخل فيه، ثم يقضي ا

فمن فاتته صالة العصر مثالً ونسيها، ثم دخل المسمد فوجد المغرب قد 

أقيمت، ودخل معهم، ثم اكر أنه لم يصل العصر، فهذا يكمل صالة 

 المغرب، ثم يصلي العصر.

السفة ذاا كثرت فوائت الفرائض أن يقضيها بدون السفن الراتبة، كما  -3

 الرواتب. الصلوات في يوم الخفدق بال ملسو هيلع هللا ىلصقضى الفبي 

 وذاا قلّت الفوائت فالسفة أن يقضي معها السفة الراتبة.

َخطَّاِب َجاَء يَْوَم الأنَّ ُعَمَر ْبَن  َرِضَي هللاُ َعْفـُهـما ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا -1
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َخْفدَِق بَْعدَ َما َغَربَِت الشَّْمُس، فََمعََل يَُسبُّ ُكفَّاَر قَُرْيٍش، قَاَل: يَا َرُسوَل ال

ىعَْصَر، حَ ال لِّـي، َما ِكْدُت أصَ ٬ا ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ َكادَِت الشَّْمُس تَْغُرُب، قَاَل الفَّ  تَـّ

يْ َما صَ  ٬َوا» أْنَا  لَـىفَقُْمفَا ذ«. اتُـهَ لَـّ أ ِللصَّالةِ َوتََوضَّ ا، لَـهَ بُْطَحاَن، فَتََوضَّ

ىفَصَ  ىعَْصَر بَْعدَ َما َغَربَِت الشَّْمُس، ثُمَّ صَ ال لَـّ متفق  َمْغِرَب.الدََها بَعْ  لَـّ

 .(1)عليه

ْسفَا َمَع نَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْفـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2  لَـمْ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـّيِ : َعرَّ

ىِقْظ حَ تَـيْ نَسْ  أُْخْذ ُكلُّ َرُجٍل بَِرأِْس ِلـيَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ َطلَعَِت الشَّْمُس، فَقَاَل الفَّ  تَـّ

َماِء القال فَفَعَْلفَا، ثُمَّ دََعا بِ «. ِه الشَّْيَطانُ فِـيَمْفِزٌل َحَضَرنَا  ، فَإِنَّ َهذَاتِـهِ َراِحلَ 

أ، ثُمَّ َسَمدَ َسْمدَ  ىِن، ثُمَّ أُقِيَمِت الصَّالةُ فَصَ تَـيْ فَتََوضَّ  .(2)سلممأخرجه  غَدَاةَ.ال لَـّ

 :صفة قضاء الفوائت المفروضة 

 أي وقت.من نام عن صالة أو نسيها صالها ذاا اكرها في  -1

َمْن نَسَي َصالةً ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا بِـيُّ نَ  : قالَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْفـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ 

ـيَـهَ ا أْن يُصَ تُـهَ ا، فَكفَّارَ ْفـهَ أَْو نَاَم عَ   .(3)متفق عليه. «ا ذِاَا اََكَرَهالِّ

من زال عقله بفوم أو سكر لزمه قضاء الفوائت، وكذا لو زال عقله بفعل  -2

 اح كالبفج والدواء فعليه القضاء.مب

 من زال عقله بغير اختياره كاإلغماء فال قضاء عليه لما فات. -3

من نام عن صالة العصر مثالً، ولم يفق ذال والفاس في صالة المغرب  -4

فيدخل معهم بفية العصر، فإاا سلم اإلمام قام وأتى بالركعة الرابعة ثم 

                                                 

 (.631ومسلم برقم )واللفظ له، (, 596أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.680برقم )أخرجه مسلم  ( 2)

 واللفظ له. ،(684م برقم )(, ومسل597أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 سلم، ثم يصلي بعدها المغرب.

مرتد ذاا تاب ال يؤمر بقضاء ما ترك من الصالة والصيام وغيرهما في ال -5

 حال ردته؛ ألنه كفر ثم أسلم، واإلسالم يمب ما قبله.

َت ِلـمْ أَما عَ : »لهُ  قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ الفَّ َرِضَي هللاُ َعْفـهُ أنَّ عَاِص الو بن َعْمرَعْن 

ا؟ َوأنَّ ِلـهَ ُم َما َكاَن قَبْ تَـْهـدِ ِهْمَرةَ ال ؟ َوأنَّ لَـهُ ُم َما َكاَن قَبْ يَـْهـدِ أنَّ اإِلْسالَم 

 .(1)سلممأخرجه  «.؟لَـهُ ُم َما َكاَن قَبْ يَـْهـدِ َحجَّ ال

ذاا أفاق ممفون، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض، بعد دخول الوقت،  -6

 لزمهم أن يصلوا صالة الك الوقت.

حال ذفاقته، وذن المريض ذاا كان يغمى عليه قليالً ثم يفيق فإنه يصلي  -7

كان يغمى عليه طويالً كأيام أو شهور فإنه يصلي حال ذفاقته، وليس 

 عليه قضاء الصلوات التي مرت حال ذغمائه.

 :صفة قضاء الحائض والنفساء للصالة 

الحائض والففساء ال يصح مفها الصوم وال الصالة وال الطواف، فإاا  -1

 طهرت فعليها أن تقضي الصوم ال الصالة.

لحائض ذاا انقطع دمها في الوقت، ولم يمكفها االغتسال ذال بعد خروج ا -2

الوقت، فيلزمها أن تغتسل وتصلي ولو خرج الوقت؛ ألن الوقت في حقها 

 من حين طهرت من الدم.

ْوَم َوال الَسأْلُت َعائَِشةَ فَقُْلُت: َما بَاُل  قَالَْت: َعْن ُمعَااَةَ  َحائِِض تَْقِضي الصَّ

 فِّـيالةَ؟ فَقَالَْت: أَحُروِريَّةٌ أْنِت؟ قُْلُت: لَْسُت بَِحُروِريٍَّة، َولَكِ تَْقِضي الصَّ 

                                                 

 (.121برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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ْوِم َوال نُْؤَمُر بِقََضاِء  أْسأُل، قَالَْت: َكاَن يُِصيبُفَا اَِلَك فَفُْؤَمُر بِقََضاِء الصَّ

 .(1)متفق عليه الصَّالةِ.

 :كيف يقضي الجنب الصالة 

أن يغتسل ويصلي الصالة في وقتها مع  اإلنسان ذاا أصابته المفابة عليه

 المماعة.

والمفب ذاا غلبه الفوم ثم استيقظ لصالة الفمر قبل طلوع الشمس، فإن 

اغتسل طلعت الشمس، فعليه أن يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس؛ ألن 

 الوقت في حق الفائم من حين يستيقظ.

 :صفة قضاء من نام عن الصالة في السفر 

ناموا في الصحراء، ولم يستيقظوا ذال بعد طلوع من كانوا في سفر ثم 

الشمس، فالسفة أن يتحولوا من مكانهم، ثم يتوضؤون، ثم يؤان أحدهم، 

 ثم يصلون ركعتي الفمر، ثم يقيم، ثم يصلي بهم ذمامهم الفمر.

 :صفة الترتيب بين الفوائت 

يمب الترتيب بين فوائت الفرائض أنفسها، وبين الفوائت والصالة  -1

 ية، وبين الصالتين الممموعتين في وقت ذحداهما.الوقت

 وجوب الترتيب يسقط بما يلي: -2

 المهل، والفسيان، وضيق وقت الحاضرة، وخشية فوات صالة الممعة.

 :حكم من ذكر فائتة وهو يصلي 

 ذاا اكر اإلمام فائتة في أثفاء حاضرة أتم الحاضرة، ثم قضى الفائتة.  -1

                                                 

 واللفظ له. ،(335(, ومسلم برقم )321أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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حاضرة بعد اكره الفائتة أثفاء الصالة فقد ترك ذاا قطع اإلمام صالته ال -2

 األَْولى، لكن عليه أن يستخلف من يتم بالمأمومين صالتهم.

ذاا قلب اإلمام نيته ذلى نافلة بعد اكره الفائتة فصالة المأمومين خلفه  -3

 صحيحة، لصحة ائتمام المفترض بالمتففل.

تم الحاضرة مع ذاا اكر المأموم  صالة فائتة وهو يصلي الحاضرة أ -4

 اإلمام، ثم يصلي بعدها الفائتة.

المففرد ذاا اكر فائتة أثفاء صالة حاضرة أتم الحاضرة، ثم يصلي بعدها  -5

 الفائتة.

 :صفة قضاء الصلوات المنسية 

ذاا نسي المسلم صالة معيفة فأكثر وعلم يومها فإنه يمب عليه أن يعيد  -1

ى يتحقق من قضاء تلك جميع صلوات الك اليوم مرتبة بأعيانها، حت

 الفائتة. 

ذاا علم عين الصالة الفائتة كالظهر مثالً، ونسي يومها، فيقضيها ويفوي  -2

 بصالته تلك الفائتة. 

ذاا علم أعيان الفوائت كصلوات الظهر والعصر والمغرب مثالً، ونسي  -3

أيامها، قضاها مرتبة حسب ترتيب أيامها، ذال أن يشق عليه الك، فيصلي 

 ثم العصر ثم المغرب لليوم األول.. وهكذا. الظهر

 :حكم الترتيب بين الفوائت 

 الصلوات بالنسبة للترتيب في الوقت والفعل أربعة أقسام هي:

 الصلوات الخمس: وهذه يمب أداؤها في أوقاتها مرتبة. -1
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عصر، الصلوات الممموعة: فإاا جمع في الحضر أو السفر بين الظهر وال -2

أو بين المغرب والعشاء في وقت ذحداهما، فالترتيب واجب بالفعل وذن 

 اتحد الوقت. 

فوائت الفرائض: وهذه يمب قضاؤها مرتبة؛ ألن القضاء مثل األداء، فإاا  -3

 فات الوقت تعيّن الفعل.

يمب الترتيب بين الفوائت والصالة الوقتية ذاا اتسع الوقت لفعلهما، فإاا  -4

الوقتية على غيرها؛ ألن الفائتة قد فات وقتها، فال يموز  لم يتسع قدم

 تفويت وقت األخرى بحمة الترتيب بيفهما.

حد الكثرة المسقط للترتيب يكون بحسب اتساع الوقت وضيقه ال بحسب  -5

عدد معين من الصلوات، فإن اتسع الوقت لم يسقط الترتيب، وذن ضاق 

 سقط.

 :صفة األذان للفوائت 

للفائتة، ثم يقيم ويصلي، وذاا كانت الفوائت أكثر من واحدة  يسن األاان -1

 فيكتفي بأاان واحد للمميع، ويقيم لكل واحدة من الفوائت.

تصح الصالة بدون أاان وال ذقامة، سواء كانت فائتة أو غير فائتة،  -2

 وسواء كان مففرداً أو في جماعة. 

أداء أو قضاًء وأان  األاان ليس بواجب للصالة الفائتة، وذن صلى وحده -3

 وأقام فقد أحسن، وذن اكتفى باإلقامة أجزأه.

 :الذين يجب عليهم قضاء الفوائت 

الفائم، والفاسي، والسكران، والمخدَّر، وما تركه المرتد حال ذسالمه قبل 
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 ردته.

(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے)قال هللا تعالى: 

 .[217]البقرة:

  يجب عليهم قضاء الفوائت:الذين ال 

الكافر، والممفون، والحائض، والففساء، وتارك الصالة عمداً من غير 

 عذر، وما تركه المرتد حال ردته، ومن أغمي عليه بغير اختياره.

 .[38]األنفال:(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) قال هللا تعالى: -1

هُ أ هللاُ َعْفـهُ  َرِضيَ  الُخْدِريّ َسِعيٍد  يأبَوَعْن  -2 ذاَا »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمَع َرُسوَل ا نَـّ

ا، َوَكاَن بَْعدَ فَـهَ ُكلَّ َسيِّئٍَة َكاَن َزلَ  ْفـهُ عَْبدُ فََحُسَن ذْسالُمهُ، يَُكفُِّر هللاُ عَ ال لَـمَ أسْ 

يِّئَةُ َسْبعِ ِمائَِة ِضْعٍف، َوالسَّ  لَـىا ذِلـهَ َحَسفَةُ بِعَْشِر أْمثَاالِقَصاُص: الاَِلَك 

 .(1)أخرجه البخاري «.اْفـهَ اَوَز هللاُ عَ تَـمَ ا ذال أْن يَ ِلـهَ بِِمثْ 

ُرفَِع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َرُسوَل ا ْفـهُ عَ  هللاُ ْبِن أَبي َطاِلٍب َرِضَي  ِلـّيِ َعِن عَ وَ  -3

ىحَ  ِلـهِ َعقْ  لَـىَمْغلُوب عَ الفُوِن الَمـمْ َعْن ثالَثٍة َعِن  لَـمُ قَ ال َعِن َق وَ ِفـيي تَـّ

ىالفَّائِِم حَ  بّيِ حَ تَـيْ يَسْ  تَـّ ىِقَظ َوَعِن الصَّ  .(2) أخرجه أبو داود والترمذي .«ِلـمَ تَ يَـحْ  تَـّ

ْوَم َوال الَسأْلُت َعائَِشةَ فَقُْلُت: َما بَاُل  قَالَْت: َعْن ُمعَااَةَ وَ  -4 َحائِِض تَْقِضي الصَّ

 فِّـي؟ قُْلُت: لَْسُت بَِحُروِريٍَّة، َولَكِ تَْقِضي الصَّالةَ؟ فَقَالَْت: أَحُروِريَّةٌ أْنتِ 

ْوِم َوال نُْؤَمُر بِقََضاِء  أْسأُل، قَالَْت: َكاَن يُِصيبُفَا اَِلَك فَفُْؤَمُر بِقََضاِء الصَّ

 .(3)متفق عليه الصَّالةِ.

                                                 

 (.41برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.1423برقم ) الترمذيوه، هذا لفظو(, 4401برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 واللفظ له. ،(335ومسلم برقم )، (321)أخرجه البخاري برقم  ،متفق عليه( 3)
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 :ما يجب قضاؤه من الصلوات 

 من لزمه قضاء صالة فريضة ال يلزمه قضاء ما بعدها مما يممع ذليها، -1

فلو فاتته الظهر مثالً، ثم أغمي عليه طويالً، فيقضي الظهر دون 

 العصر؛ ألنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها.

من زال عذره في وقت صالة يُـممع ما قبلها ذليها فال يلزمه قضاء ما  -2

قبلها؛ ألنه دخل وقتها وخرج وهو من غير أهلها، كمن أفاق من جفون 

 فيقضي العشاء وحدها دون المغرب.أو ذغماء وقت العشاء، 

 :وقت قضاء الفوائت 

من فاتته ذحدى الصلوات الخمس، أو السفن الرواتب، أو الوتر فالسفة أن 

 يقضيها ذاا اكرها، ذن تركها لعذر، ومن تركها لغير عذر فال يقضيها.

 أََحدُُكمْ  َرقَدَ  اذِاَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْفـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ 

هَ ال فَإِنَّ  اََكَرَها ذِاَا الِّـهَ صَ ْلـيُ فَ  اْفـهَ عَ  َغفَلَ  أَوْ  الصَّالَةِ  َعنِ   الصَّالَةَ  أَقِمِ  يَقُولُ  لَـّ

 .(1)متفق عليه «ِلِذْكِرى

 :صفة قضاء صالة السفر في الحضر والعكس 

 صفة قضاء صالة السفر في الحضر: -1

ذكر، أو لم يزل السبب المانع مفها ذال في ذاا فاتت صالة السفر، أو لم تُ 

الحضر فإنها تقضى في الحضر أربع ركعات ذاا كانت مما يقصر؛ ألن 

األصل في الصالة االتمام وليس القصر، فإاا زال السبب عمل باألصل، 

 وألن العبرة في قضاء الصالة وأدائها اعتبار المكان ال الزمان.

                                                 

 واللفظ له. ،(684(, ومسلم برقم )597أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 صفة قضاء صالة الحضر في السفر: -2

ذاا فاتت المسلم صالة من الصلوات في الحضر لعذر ثم اكرها في 

السفر فإنها تقضى ركعتين؛ ألن العبرة في قضاء الصالة اعتبار المكان 

 ال الزمان.

 قضاء صالة التطوع: -2

 .قضاء السنن الرواتب -1

 :صفة قضاء السنن الرواتب 

ائضها، أو يسن قضاء السفن الرواتب ذاا فاتت لعذر، سواء فاتت مع فر

 لم تفت معها.

َمْن نَسَي َصالةً ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا بِـيُّ : قال نَ قالَ  َرِضَي هللاُ َعْفـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ  -1

ـيَـهَ ا أْن يُصَ تُـهَ ا، فَكفَّارَ ْفـهَ أَْو نَاَم عَ   .(1)سلممأخرجه  «.ا ذِاَا اََكَرَهالِّ

أَُميَّةَ،  بِـييَا بِْفَت أَ »قَاَل لَـها: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ فَّ الأنَّ  ةَ َرِضَي هللاُ َعفَهالَـمَ سَ  َعْن أُمّ وَ  -2

ْكعَ  هُ عَْصِر، َوذِ الِن بَْعدَ تَـيْ َسأَْلِت َعِن الرَّ قَْيِس، النَاٌس ِمْن َعْبدِ  نِـيأَتَا نَـّ

ْكعَ  نِـيفََشغَلُو  .(2)متفق عليه «.ا َهاتَانِ فَـُهـمَ ِن بَْعدَ الظُّْهِر تَـيْ ِن اللَّ تَـيْ َعِن الرَّ

ْسفَا َمَع نَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْفـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيأَ َعْن وَ  -3  لَـمْ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـّيِ : َعرَّ

ىِقْظ حَ تَـيْ نَسْ  أُْخْذ ُكلُّ َرُجٍل بَِرأِْس ِلـيَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ َطلَعَِت الشَّْمُس، فَقَاَل الفَّ  تَـّ

ْيَطافِـي، فَإِنَّ َهذَا َمْفِزٌل َحَضَرنَا تِـهِ َراِحلَ  َماِء القال فَفَعَْلفَا، ثُمَّ دََعا بِ «. نُ ِه الشَّ

أ، ثُمَّ َسَمدَ َسْمدَ  ىِن، ، ثُمَّ أُقِيَمِت الصَّالةُ فَصَ تَـيْ فَتََوضَّ أخرجه  غَدَاةَ.ال لَـّ

                                                 

 (.684برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.834ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1233أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)سلمم

 صفة قضاء قيام الليل والوتر: -2

 يسن لمن فاتته صالة الليل من تهمد ووتر أن يقضيهما ذن تركهما لعذر.

َمْن نَاَم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا : قالَ لَ َرِضَي هللاُ َعْفـهُ قاَخطَّاِب ال .بن رُعمَ  َعنْ  -1

فَْمِر َوَصالةِ الَن َصالةِ بَـيْ َما فِـي، فَقََرأهُ ْفـهُ ، أَْو َعْن َشْيٍء مِ بِـهِ َعْن ِحزْ 

يْ َكأنََّما قََرأهُ ِمَن ال لَـهُ الظُّْهِر، ُكتَِب   .(2)سلممأخرجه  «.لِ لَـّ

الصَّالةُ ِمَن  تْـهُ َكاَن ذِاَا فَاتَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْفـَها ئَِشةَ َعْن َعاوَ  -2

يْ ال ىِه، صَ ْيـرِ ِل ِمْن َوَجعٍ أَْو غَ لَـّ هَ ِمَن ال لَـّ أخرجه  َعْشَرةَ َرْكعَةً. تَـيْ اِر ثِفْ فَـّ

 .(3)مسلم

َمْن نَاَم َعْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُل اقَاَل َرُسو :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْفـهُ أَبي َسِعيٍد َوَعْن   -3

 .(4)أخرجه أبو داود والترمذي .«ذِاا اَكَرهُ  لِّـهِ صَ ْلـيُ فَ  يَـهُ ِه أَْو نَسِ تْـرِ وِ 

                                                 

 (.680برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .(747برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.746برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.465برقم )الترمذي وه، لفظ اهذو(, 1431برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



قضاء باب                                                                                          كتاب الصالة 

 الفوائت
574 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


