
 الصالة سنن
 ؤذي من �جانبهولمن یُ  ،تعبهك لمن یُ التورُّ مشروعیة 

 
ا في صالة أ�ًض شرع وهل �ُ  ؟ؤذي من �جانبهولمن یُ  ،تعبهك لمن یُ شرع التورُّ هل �ُ  :السؤال

 الر�عتین؟

في والجلوس على المقعدة على األرض الیسرى تحت الساق الیمنى  قدمِ ال إدخالُ  :التورُّك :الجواب
وس على القدم الیسرى الجلواالفتراش هو:  ،وجاء فیه التورُّك واالفتراش ،هذا هو التورُّك ،التشهد

واالفتراش فیما عدا ذلك من ، رُّك مشروع في التشهد األخیروال شك أن التو ، ونصب الیمنى
 شرع�ُ  التورُّك أنن یرى مَ العلماء  نمِ و  .وفیما بین السجدتین ،في التشهد األول :الصالة جلوسِ 

فرِّق بین ن �ُ ومنهم مَ  ،طلًقا �الحنفیةمشروعیته مُ  ن یرى عدمَ ومنهم مَ  ،�المالكیة في �ل تشهدٍ 
ل ،التشهدین دل علیه تَ وهو الذي  ،و�رونه في التشهد األخیر ،فالحنابلة ال یرونه في التشهد األوَّ

الشافعیة و  ،ینبین التشهد افإنه ُفرِّق فیه ،-علیه الصالة والسالم- ة النبيأحادیث صفة صال
تشهد في الثنائیة وال یرونه في الفیرونه في  ،ه سالمبُ قُ عْ �َ  تشهدٍ  مشروع في �لِّ  كَ رُّ یرون أن التو 

لكن  ،الحنابلة هم ومذهبِ بین مذهبِ  وهذا هو الفارقُ  ،للسهو التشهد األخیر إذا �ان �عده سجودٌ 
 -رضي هللا عنهما– وأبي حمید ،حدیث عائشة :-علیه الصالة والسالم-أحادیث صفة صالته 

عضد قول مما �َ  ،دلیل على التفر�ق بین التشهد األّول والثاني الذي هو األخیر اوغیرهما فیه
 .ن مشروعیته في التشهد األخیر دون التشهد األولالحنابلة مِ 

أو في  ،ألن �عض الناس ممن لدیهم أمراض في القدمین- شق على المصليو�ذا �ان �َ 
 ،هو�ذا شق على المصلي فإنه ال مانع من تر�ِ  ،ك سنةالتورُّ ف -كال یتیسر لهم التورُّ  الر�بتین قد

ال شك أنه إذا ف ،الشدید الصفوف والتراّصِ  سیما مع ازدحامِ  ال ،ن �جانبهؤذي مَ و�ذلك إذا �ان یُ 
ألنه في مثل هذه الحاالت إذا �ان المكروه  ؛تركیُ  وحینئذٍ  ،ن على جانبه األ�سرك آذى مَ تورَّ 

 �هللا أعلم. ،ه بهذه الحاجةزول مشروعیتُ فالمندوب تَ  ،ه �أدنى حاجةزول �راهتُ تَ 
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