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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

  . الجبهة مع األنف على دالسجو حكم : مهمة مسألة

 حكم في العلماء اختلف وقد ، أنفه إلى وسلم عليه اهللا صلى وأشار ، الجبهة على السجود في جاء قد النص
  : أقوال على المسألة هذه

 على المصلي سجود يجزئ وال ، الصالة أركان من ركن واألنف الجبهة على السجود أن : األول القول
 في المالكية هذا إلى وذهب ، جميعا عليهما يسجد أن بد ال بل ، جبهته دون أنفه لىع أو ، أنفه دون جبهته
 . جبير وابن النخعيو إسحق ورأي ، الحنابلة عند المذهب وهو ، قول

  : األدلة

�د��ن��
��[ المشهور عباس ابن حديث - األول الدليل	�������"מ�	 ��� :�� � ]א)�'�&���و��$��،�א�

  . واحد حكمهما أن على يدل مما ؛ إليه أشار وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ الجبهة في داخل واألنف

�د��ن[ قال أنه النسائي عند رواية في جاء -الثاني الدليل	������� � فيكون ، األنف على فنص ]وא)�'�א�

  . واجبا عليه السجود

 سجد إذا كان ، وسلم عليه اهللا صلى لنبيا أن "، عنه اهللا رضي الساعدي حميد أبي حديث -الثالث الدليل
 أنفه على يسجد أن يلزم فإنه األرض من جبهته اإلنسان مكن وإذا ، البخاري أخرجه" األرض من جبهته مكنأ

 . 

 قال وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، الكثير الدائم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل هو هذا وأن -الرابع الدليل

  . األرض من جبهته فيمكن ، وأنفه جبهته على يسجد سجد إذا كان وهو ]�*�,�
و�,�����+
$�*�وא[

 والشافعية المالكية هذا إلى وذهب ، جبهته على ويسجد ، األنف على السجود يجب ال أنه : الثاني القول
 ، سيرين وابن ، والحسن ، وعطاء ، كطاوس ، العلم أهل من طائفة رأي وهذا ، رواية في والحنابلة
  .العلم أهل من وغيرهم ، ثور وأبي والثوري

  : األدلة

 األنف يذكر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن : وقالوا ، عنهما اهللا رضي عباس ابن حديث:األول الدليل
  . الجبهة هو والمذكور ، تبعا ذكر وإنما ، نصا

 ، أعضاء سبعة ، والجبهة ، واليدين ، نوالركبتي ، القدمين أطراف : وجدت عددت إذا وألنك :الثاني الدليل
  . األنف على السجود يجب فال ، األنف يذكر ولم

  . واحد حكمهما أن على يدل مما ، أنفه إلى وأشار الجبهة ذكر حيث ؛ عباس ابن بحديث : عنه ويجاب
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 ، كراهة فال األنف دون الجبهة على سجد فإن ، واألنف الجبهة على السجود بين مخير أنه : الثالث القول

 هذا عن وغيره المنذر ابن قال ، حنيفة أبي مذهب وهو ، مكروه فهو الجبهة دون األنف على سجد وإن
 إلى وأشار الجبهة (قوله من حنيفة أبو فهم وربما ، قبله أحد به يقل لم ، إليه حنيفة أبو يسبق لم : المذهب
 فهو أنفه على سجد وإن ، مجزئا كان جبهته على سجد افإذ ، بينهما المصلي يخير واألنف الجبهة أن) األنف
 هذا دل) أنفه إلى وأشار الجبهة (قال لما وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، النص خالف القول وهذا ، مجزئ

  . الجبهة حكم حكمه األنف وأن ، للجبهة تابع األنف أن على

  : الراجح

 يجوز ال وأنه ، الصالة أركان من ركن واألنف الجبهة على السجود وأن ، أعلم واهللا األول القول هو
 قوال الثاني القول كان وإن ، جميعا عليهما يسجد أن عليه يجب بل ، أحدهما على السجود يترك أن للمصلي

  . أنفه إلى وسلم عليه اهللا صلى النبي إشارة بعد خاصة ، واحد الحكم أن يقتضي النص ظاهر أن إال ، قويا

  .عنْه واالعتداُل : قال����

 التي" بعدها التي العبارة عنها يغني "قال) الروض (في اهللا رحمه البهوتي والشارح ، السجود عن االعتدال أي

 لكان ، السجدتين بين الجلوس : وقال ، عنها استغنى المؤلف أن لو يعني ،" السجدتين بين والجلوس "هي
 ما على يحمل المؤلف وكالم ، عنه يكفي ال إنه : يقول العلم أهل بعض كان وإن" عنه العتدالوا "عن كافيا
 ركنان هما هل ، السجود بعد الذي والقيام ، الركوع بعد الذي القيام هل : مسألة إلى ويشير ، عليه هو

 أنه إلى الحنابلة وبعض المالكية بعض ذهب ؟ القيام المصلي يقصد أن يشترط هل : أي ؟ ال أو مقصودان

 ، أخرى مرة ويقوم يرجع أن بد ال فإنه ، القيام يقصد ولم ، مثال مفزوعا قام المصلي أن لو : وقالوا ، ركن
 وبعض المالكية ؟ بعده الذي الركن إلى اإلنسان يصل أن هو المقصود إن أم ؟ مقصود عمل الرفع فهل

 آخر ركنا بعده واالعتدال ، ركنا يعتبر فالرفع ، تفصيله وظاهر المؤلف كالم عليه ويحمل ، تقدم كما الحنابلة
 مقصودا ركنا يعتبر لالعتدال الركوع بعد الرفع هل : السهو سجود في اهللا شاء إن المسألة هذه وستأتي ،

  . تعالى اهللا شاء إن موضعه في ؟ بعده لما الوصول وهو ، لغيره مقصود إنه أم بذاته

 فال ، يقصد أن دون من فقام شيء عنده سقط أو ، مفزوعا قام فإن ، الرفع يقصد أن بد ال : يقولون والشافعية
  . ينويه المصلي أن بد ال وأنه ، مقصود أنه يرون كأنهم ، يقوم ثم يرجع أن بد

  . الكلِّ في والطُّمأنينةُ السجدتينِ بين والجلوس : قال ثم����

 لم فإن ، الجلوس من بد ال وأنه ، الصالة أركان من ركنا السجدتين بين الجلوس عد ، اهللا رحمه المؤلف

 ويأتي يرجع أن بد فال ، جاهال أو ساهيا كان وإن ، باطلة صالته فإن ، متعمدا السجدتين بين المصلي يجلس
  . اهللا شاء إن موضعه في سيأتي كما ، تركه الذي الركن بهذا

  : قولين على الجلوس هذا حكم في العلماء واختلف
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 اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، الصالة أركان من ركن السجدتين بين الجلسة أن : األول القول

  . الحنفية من يوسف أبي رأي وهو ، والحنابلة والشافعية المالكية مذهب فهو ، عليهم

  : األدلة

 فأمره ]�$�	$��ط
0ن�/���א��س�-מ[ وسلم عليه اهللا صلى لقا فقد ، صالته في المسيء حديث :األول الدليل

  .الوجوب األمر في واألصل ، عبادة في أمر وهو ، بالجلوس

 لم السجدة من رأسه رفع إذا وسلم عليه اهللا صلى النبي نكا " عنها اهللا رضي عائشة حديث :الثاني الدليل
   .الصالة أركان من ركن الجلسة هذه أن على دليل وهذا  ،عليه متفق " قاعدا يستوي حتى يسجد

  . اهللا رحمهم الحنفية إليه وذهب ، ركنا وليست ، سنة السجدتين بين الجلسة أن : الثاني القول

 وهذا ، الثانية والسجدة األولى السجدة : المتشاكالن ، تجب فلم متشاكلين بين فصل الجلسة هذه أن : التعليل

 يسجد لم : تقول وعائشة]��$�	$��ط
0ن�/���א��س[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي ، النص مقابل في تعليل

  . قاعدا يستوي حتى

  : الراجح

 غير صالته فإن يجلس لم فإذا ، بدونها لصالةا تصح ال ، الصالة أركان من ركن السجدتين بين الجلسة أن
 يأتي أن يلزمه فإنه الفصل يطل لم وإن ، الفصل وطال جاهال أو ناسيا تركها أو ، متعمدا كان إن صحيحة
  .  بركعة

  . الكُلِّ في والطُّمْأنينَةُ : اهللا رحمه قال����

  . ما زمنا األعضاء استقرار : الطمأنينة

   :الطمأنينة حد

  : الطمأنينة حد في العلماء اختلف

  . والشافعية المالكية رأي وهو ، الصحيح في الحنابلة إليه وذهب ، قل وإن األعضاء سكون أنه : األول القول

 هو وهذا : تيمية بن المجد قال ، الواجب الذكر قدر هي الطمأنينة أن : آخر قول المذهب في األصحاب وعند
  . األقوى

  . الحنفية مذهب وهو ، تسبيحة بقدر الجوارح تسكين أنه : الثاني القول

 التسبيحة ألن ؛ متساو أنه والظاهر ، تسبيحة بقدر يقولون والحنفية ، الواجب الذكر بقدر : يقولون فالحنابلة
 أن لو : الخالف ثمرة وذكر ، اهللا رحمه المرداوي ذكره وقد ، فرق القولين وبين ، الواجب الذكر هي

 ، صحيح ففعله ، قل وإن السكون بأنه التعريف فعلى ، الواجب الذكر من أقل لكن ، قليال سكن المصلي
 ، الواجب الذكر بقدر يأتي أن هي الطمأنينة ألن ؛ بالطمأنينة يأت لم ، الواجب الذكر بقدر بأنه القول وعلى
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 ثالثة أو ، بنصفها جاء وهو" األعلى ربي سبحان "أو" العظيم ربي سبحان "يقول أن الواجب الذكر وقدر

  .كاملة بها يأت لم فهو ، أرباعها

 ربي سبحان "جدا قليل وهو ، الواجب بالذكر يأتي ما قدر الطمأنينة أن رجح ، اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا
 لكن ، جدا يسير فهو ، القيام بعد" الحمد لك ربنا "أو" لي اغفر رب "أو" العظيم ربي سبحان "أو" األعلى
 ، فيها ةوالطمأنين ، بالصالة مأمور اإلنسان : وقال ، الواجب الذكر قدر من أقل يكون قد ، قل وإن السكون

 أن يمكن وال ، وجل عز اهللا إلى وتقرب ، وسكينة وتؤدة طمأنينة هي وإنما ، وحركات لعبا الصالة وليست
   .الواجب الذكر قدر من بأقل هذا يحصل

  : الراجح

 وإن السكون : قلنا فإن ، ثوانٍ" األعلى ربي سبحان "التسبيحة قدر تصور ، اهللا رحمه الشيخ إليه ذهب ما هو
 يكون أن يليق وال ، جدا سريعة ستكون صالته أن يعني وهذا ، الثواني هذه من أقل سيكون أنه فمعناه ، قل

 أطول وقف ربما فإنه ، وزير أو أمير يدي بين وقف ولو ، وجل عز الملوك ملك أمام السرعة بهذه المرء
 يعرف وأن ، راكدة صالته نوتكو ، ويسكن يطمئن أن له فينبغي ، بذلك أولى تعالى فاهللا ، الوقوف هذا من

 فإذا ، العظيم فضله من اهللا نسأل ، له نافعة ، قلبه على مؤثرة صالته تكون وأن ، يديه بين يقف من عظمة
  . صحيحة تكون صالته فإن المرحلة هذه اإلنسان وصل

  : الطمأنينة حكم

 وبعض الحنابلة عند المذهب وهو ، الشافعية إليه وذهب ، الصالة أركان من ركن الطمأنينة أن : األول القول

  . الحنفية من يوسف أبي اختيار وهو ، المالكية

  : األدلة

�א�+�[ له قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن  ، هريرة أبي عن ، صالته في المسيء حديث :األول الدليل

���ط
0ن�/���سא���-מ�،�	$�دא��ط
0ن�/���א	�د�-מ�،�وא12$��ط
0ن�/���א����-מ�،��א+�$��ط
0ن�/�

 ، بالطمأنينة وسلم عليه اهللا صلى النبي فأمره  ،عليه متفق ]+��$�*��4�6,�ذ��4א��ل�-מ�،�$2�دא

  بذلك األمر في واضح والحديث ، منه واالعتدال السجود وفي ، منه واالعتدال الركوع في تكون والطمأنينة
. 

 ، والسجود الركوع في عندهم وهو ، الحنفية إليه وذهب ، بركن وليست ، واجبة الطمأنينة أن : الثاني القول

 لكن ، واجب أنه آخر قول وعندهم ، بواجب فليس ، السجود من واالعتدال ، الركوع من االعتدال أما
  . سنة أنه المشهور

 .  المالكية بعض إليه وذهب ، سنة الطمأنينة أن : الثالث القول

  : األدلة
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0$2
$����دل�/���א����-מ[ قال وسلم عليه اهللا صلى بيالن أن األلفاظ بعض في جاء أنه -1�  يقل ولم]

 أن على) تعتدل (قوله فجعلوا) قائما تطمئن حتى (قال أنه أخرى ألفاظ في جاء قد إنه : فيقال ،) تطمئن(
  . واجبة غير الطمأنينة

  : الراجح

 أمر ، وسلم عليه اهللا صلى بيالن ألن ؛ الصالة أركان من ركن الطمأنينة أن ، الجمهور إليه ذهب ما هو

 اهللا رحمة شيخنا يقول ؟ صالته فائدة فما صالته في يطمئن ال اإلنسان كان وإذا ، بها صالته في المسيء
 فلما : يقول ، المستعجلين المسرعين األئمة مع التراويح صالة البارحة صلى إنه : قال شخص جاءني : عليه

 في نرقص والمأمومين وإياه أني المنام في فرأيت ، ونمت يبيت إلى ذهبت الصالة من وانتهيت صليت
 إرضاء يحاول األئمة وبعض ، صالتهم في جدا مستعجلين كانوا ألنهم ؛ جدا طبيعي : الشيخ يقول ، المسجد

 ، خفف : لك يقول اليوم ، حد إلى ينتهي وال ، تدرك ال غاية الناس ورضا ، عنده المهم هو هذا ، الناس
 بالسنة فقم ولذلك ؛ لمطالبهم نهاية ال ، مباشرة وأقم أذن : لك يقول وبعده ، الراتبة تصل ال : لك يقول وغدا

�وא�
��ض�א����'����מ��8ن�،����17'�א��$س��/د+מ��מ�&ذא[ الناس على تشق ال ، أحد من عليك وال ،

�وذא� هذا وأن ، وسلم عليه اهللا صلى ، محمد سنة هي هذه أن لهم ويبين ، السنة بالناس اإلمام فيصلي ]א�/$

 أرادوا كيفما ، الناس ألهواء تبعا اإلمام يكون أن أما ، له ويسمعون ، الناس له وسيستجيب ، يفعله كان الذي
 الصالة من يتخلص أن يريد من ومنهم ، إيمان ضعيف هو من الناس من ألن ؛ الغلط من فهذا ، بهم صلى

 وحالوة ولذة وغنيمة مكسب الصالة أن يرى منهم والواحد جدالمس يأتون جميعا الناس ليس ، طريقة بأي
 اإلمام فعلى ، طريقة بأي منه يتخلص أن يريد وحمل ثقل أنها يرى المسجد يأتي الناس بعض ، بها يستمتع

 ضامن فهو] مؤتمن والمؤذن ، ضامن اإلمام [وسلم عليه اهللا صلى النبي قال ولهذا ؛ وراءه فيمن اهللا يتقي أن
  . الجميع يعين أن اهللا أسأل ، وراءك من صالة ستضمن ،

  . وجلستُه األخير والتَّشَهد : قال����

 وجلسته فالتشهد ، جلسته وكذلك ، بركن وليس ، واجب األول التشهد ألن ؛ األخير التشهد المؤلف خص

  : عليهم اهللا رحمة مالعل أهل فيها اختلف التي المسائل من وهي ، ركنان

 عمر وابن عمر رأي وهو ، والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، الصالة أركان من ركن التشهد أن : األول القول
  . عليهم اهللا رحمة  ،والحسن واسحاق وداود ، البدري مسعود أبي ورأي ،

  : األدلة

 السالم : التشهد علينا يفرض أن قبل نقول اكن "قال أنه ، عنه اهللا رضي مسعود ابن عن ورد ما :األول الدليل
 يفرض أن قبل (فقوله ، اهللا رحمه النووي وصححه ، وصححاه ، والدارقطني البيهقي أخرجه .." اهللا على
  . فرض ثم مفروضا كان ما ، فرض التشهد أن على يدل )التشهد علينا
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  . للوجوب واألمر �]��:�א��/�$��:�2و�وא[ لهم قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :الثاني الدليل

 

 ، الحنفية إليه وذهب ، بواجب فليس نفسه التشهد وأما ، واجب التشهد بقدر الجلوس أن : الثاني القول
  . السالم مقدار الواجب أن المالكية عند المشهورو ، رواية في والمالكية

 ، الزهري وعن ، عنه اهللا رضي يعل عن مروي وهذا ، سنة بل ، بواجب ليس التشهد أن : الثالث القول
  . المالكية عند قول وهو ، واألوزاعي والنخعي

  : الوجوب عدم أدلة

 فيه التشهد يذكر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، صالته في المسيء حديث في يذكر لم أنه :األول الدليل
 في يقول ، العلم أهل بعض به يستدل وهذا ، وجوبه عدم على دل يذكره لم فلما ، لذكره واجبا كان ولو ،

  . المسيء حديث في يذكرها لم ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول ألن ؛ واجبة ليست : األشياء بعض

 ، الفاتحة فيه يذكر فلم ، شيء كل المسيء حديث في يذكر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي بأن : هذا ونوقش

 ، فيه الواجبات بعض يذكر ولم ، التشهد فيه يذكر ولم ، ]א�+�$=� �$1/�������מ��
ن�*6>�;[ قال أنه مع

   .االستدالل به يقوم فال ، واجبة أنها العلماء يرى ذلك ومع


����د��/د@�-מ�،�*�6:�?���7,�א<
$מ�2�د�&ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ما :الثاني الدليل��

:�6*� [Aذ��دאود�� و��وא
 أنعم بن الرحمن عبد بن زياد رواية من ألنه ؛ ضعيف حديثال وهذا�،�وא���

  . فيه داللة فال ، عنه روى من يلق لم وهو ، ضعيف وهو ، األفريقي

  : الراجح

 أو ، متعمدا المصلي تركه إذا الصالة تصح ال وأنه ، ركن جلسته وأن ، ركن التشهد وأن ، األول القول هو
  .به ييأت حتى يسقط ال ، ناسيا أو جاهال

  . فيه وسلَّم عليه اُهللا صلَّى النبي على والصالةُ : قال ثم����

  : عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف حكمها وفي ، والسالم الصالة عليه النبي على الصالة األركان من

 إليه وذهب ، الصالة أركان من ركن التشهد في والسالم الصالة عليه النبي على الصالة أن : األول القول

  . اهللا رحمهم الحنابلةو الشافعية

  : األدلة


	��    �ِ���ِ���ِ���ِ��{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول :األول الدليل����	
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 ، عليه والسالم بالصالة أمرنا اهللا ألن ؛ عليه نصلي أن فيلزمنا ، التحيات في عليه نسلم ونحن }}}}.َ-'

 " . وبركاته اهللا ورحمة النبي أيها عليك السالم "قولنا في عليه نسلم
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 يا "وسلم عليه اهللا صلى للنبي قالوا ، عنهم اهللا رضي الصحابة أن ، عجرة بن كعب حديث :الثاني الدليل

��*ل�א���מ�:�2و�وא[ فقال" ؟ عليك نصلي فكيف ، عليك نسلم كيف علمنا قد ! اهللا رسول��
د�/
�����?ل�و


د/
�،�$
+����*������& �א�Bמ�����د�/
�د�&��4& �א�Bמ�?ل�و
��و �4�$،���
د�/
����
د�?ل�و/
�،�$
+�

�+�$ ������& �א�Bמ�����د�/
�د�&��4& �א�Bמ�?ل�و
 وسلم عليه اهللا صلى النبي أمرهم ، عليه متفق ]

 الصالة عن سألوه ثم ، التشهد في ركن وهو السالم عن سألوا ألنهم ؛ ركنا هنا الصالة فتكون ، عليه بالصالة

  .الركن في الذي التسليم مثل تكون فالصالة ، لهم فبين ،

 إليه ذهبو ، ركنا وليست ، واجبة الصالة في وسلم عليه اهللا صلى النبي على الصالة أن : الثاني القول
  . تيمية بن والمجد ، الخرقي اختارها رواية في الحنابلة

 يكون أن ويحتمل ، للركنية يكون أن يحتمل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ورد الذي النص أن : التعليل

  . الركنية على ال الوجوب على فحملوه ، للوجوب

 مذهب وهذا ، بواجبة وليست ، سنة التشهد في موسل عليه اهللا صلى النبي على الصالة أن : الثالث القول
  . العلم أهل أكثر رأي إنه : بعضهم قال بل ، رواية في والحنابلة ، والمالكية الحنفية مذهب فهو ، الجمهور

 علمهم وإنما ، علي صلوا : لهم قال ما ، ابتداء الصالة يذكر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : التعليل

 أنه يحتمل أخبرهم فلما ، بالصالة يأمرهم لم ذلك وقبل ، قولوا : لهم قال سألوا فلما ، ؤالهمس بعد الصالة
 على يحمل فإنه محتمال النص دام وما ، الوجوب سبيل على أخبرهم أنه أو ، لهم اإلرشاد سبيل على أخبرهم
  . التكليف وعدم ، الذمة براءة األصل ألن ؛ الوجوب على ال اإلرشاد

 وسلم عليه اهللا صلى عنه سئل فإذا ، واجب غير الشيء يكون أن يمنع ال ألنه ؛ إشكال فيه هذا أن وعندي

�א��$س����
ن�&ن[ وقال ]��+�+מ�
$�ذ�و�,[ وسلم عليه اهللا صلى يقول كان ولهذا ؛ المكلف على أوجب

�	Cل�
ن�C	
�� ����Cو���ل�
ن�א��$س���:��C	
 تبارك اهللا قول هيو ، هذا تدعم اآلية أن سيما ال ، ]
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 رضي فالصحابة }}}}.َ-'

 بالركنية القول أن فعندي ؟ عليك نصلي كيف لكن ، عليك نسلم نحن : فقالوا ، الوجوب فهموا ، عنهم اهللا

 من أستغرب وأنا ، مطلقا الصالة يترك وال لنفسه يحتاط والمصلي ، تقدير أقل على الوجوب أو ، قوي قول
 وكالم ، األربع من االستعاذة في للوجوب يميل أنه مع ، بالسنية القول يرجح كان ، عليه اهللا رحمة شيخنا
 ؛ األربع من االستعاذة في وجه لكالمه يكون قدو ، الصالة في السنية إلى يميل كان ذلك ومع ، وابنه طاوس

 : قال الصالة وفي ، أمر ففيه]��� ��
ن����	��ذ��/د+מ����د�&ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن

 لم شخص المفتي إلى جاء لو ولهذا ؛ محتملة المسألة ، بالصالة وسلم عليه اهللا صلى النبي فأمرهم ، كذا قولوا
 ، صالته ببطالن القول على يجسر ال فإنه ، زمن منذ صالته في ، والسالم الصالة يهعل النبي على يصل
 للمصلي ينبغي ، الصالة أركان من هذا : لهم تقول فإنك ، الناس تعلم أن أردت أو ، شخص جاءك إذا لكن
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 األمر هذا في ؤولالمس ويشد ، متعمدا كان إذا ، باطلة تكون صالته فإن المصلي يفعله لم وإذا ، فيه يفرط أال

 العلم طالب بعض ، له يتنبه أن العلم لطالب ينبغي منهج وهذا ، وأكمله وجه أتم على الصالة تكون حتى ،
 يكون أنه مع ، القول هذا نشر في ويبدأ ، مستحبة هي بل ، ركن أو بواجبة ليست المسألة هذه أن يرى
 ، الفاضل إلى المفضول من الناس ينقل ال وهو ، به المعمول ، الناس عند المعروف المشهور القول خالف
 إلى بيقين البراءة ومن ، عرضة المصلي يكون أن إلى االحتياط من ، المفضول إلى الفاضل من ينقلهم وإنما

 الشيء ، األمر هذا في يحتاط أن العلم لطالب ينبغي ولهذا ؛ للصالة مبطل إنه : العلماء بعض فيه يقول أمر
 العلم بعض أن ، الطهارة كتاب في الطواف في مثلنا كما ، أخرى فتوى فله وقع وإذا ، وقوعه قبل فتوى له

 ، األمر وقع إذا لكن ، القول بهذا ملزما لست أنت ، الوضوء الطائف على يجب  ال : ويقول يستعجل ربما
 : هنا تقول أن يمكن ، الحدث من أتطهر لم : وقال ، سنوات من اإلفاضة طواف طاف أن بعد السائل وجاءك

 ، فتواه في فقيها يكون أن للمستفتى وينبغي ، يقع لم وما وقع ما بين فرق فهناك ، صحيح الطواف إن
 للمفتي يكون أن بد ال ولهذا ؛ العظيمة الصناعة هذه يتقن عالم أو علم طالب كل وليس ، صناعة والفتوى
 يعطي كيف ، ينزلها كيف ، الفتوى نساناإل يصنع كيف ، شروطها لها نفسها والفتوى ، آداب وله ، شروط
 عن سأله الذي للسائل وسلم عليه اهللا صلى النبي قال كما ، عنه يسأل لم وهو إليه يحتاج وما يريد ما السائل

 إلى يحتاج ألنه ؛ سؤاله فوق وسلم عليه اهللا صلى النبي فأعطاه ]
���:�א�/ل�
$�ADא�ط�و��Bو[ قال ، البحر

 ، أيضا البحر ميتة يعرف ال فهو ، طهور غير أو طهور البحر ماء هل يعرف ال كان إذا ألنه ؛ الشيء هذا
  . أعلم واهللا ، ال أم حالل هي هل

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


