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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

–رحمــلا ه" :-ف ـ ن قي ـ  :فه ـ الوقــو

م ـ أص ـ العزيم ـ م ـ قبي ـ الواج ـ أو

المندوب على اإلطالق ،أم ثم انقسام؟".
المسألة السابعة؟

طال  :نعم ،لك هذا م مستلزماتها.

نعم طيب.

"فالجواب :أن ذلك يتبي بتفصي أحواا المشقات ،وهي:
المسأل السابع :
فالمشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربي :

أحـــدهما :أن تكـــون حقيقيـــ  ،وهـــو معظـــم مـــا وقـــ فيـــلا التـــر

 ،كوجـــو المشـــق المرضـــي

والسفري  ،وشبلا ذلك مما للا سب معي واق .

والثاني :أن تكون توهمي مجر ة ،بحيـ لـم يوجـد السـب المـر

ألجلـلا ،وال وجـدت حكمتـلا،

وهي المشق  ،وإن وجد منها شيء ،لك غير ارج ع مجاري العا ات.
فأما الضرب األوا:

ف ما أن يكون بقاؤه على العزيم يد

عليلا فسا ا ال يطيقلا طبعا أو شرعا ،ويكون ذلك محققا

ال مظنونا وال متوهما أو ال ،ف ن كـان األوا ،فرجوعـلا إلـى الر صـ مطلـوب ،ورجـ إلـى القسـم
الذي لم يق الكالم فيلا؛ ألن الر ص هنا حق هلل".
مثل الصوم في السفر الصيام في السفر لهه ححهواإ ك كهاك ُ قي يهه معهه الإالهام ُ بمدهالة ه ة
ج ًّ ا ،فهذا من الضرب األوإ ،وجام في حه مثل ههذا «أولئك العصاة» يعنهي لهو مهام فهي السهفر
وهذه حاله ،وبلغ به من الجه ما بلغ مثل هذا المإلغ فهذا عاص ،فاألخذ بالرخصة واجب هنا.
وُ يهه العمهل الهذن كهاك يعملهه فهي يهر ههذه
المدالة ذا خفت قليالً عن هذا بحيث قي يه الإالهام ،ق
الحالة ،لكن مع مدالة وتعب ،مثل هذا رد في حاله «ليس م البـر الصـيام فـي السـفر» ،فيكهوك
حينئذ الف ر حفضل ،وهناك الف ر واجب ،فهي األحهواإ ال هي تكهوك فيهها المدهالة توهميهة ُ حاليالهة،
في بعض األسفار تكوك حاإ اإلنساك وراح ه حكثر مهن كونهه فهي بله ه ،فمثهل ههذه يكهوك عله حه

مرجوحا عل حسب ما رتب عل الصيام من تحاليه المصالح حو
اجحا حو
ً
سوام ،وُن ابها كونه ر ً
عل تركه من نحو ذلك.

"وإن كان الثاني -وهو أن يكون مظنونا -فالظنون تختل  ،واألص البقاء على أصـ العزيمـ ،

ومتى قوي الظ ضع

مقتضى العزيم  ،ومتى ضع

الظ قوي ،كالظان أنلا غيـر قـا ر علـى

الصوم م وجو المرض الذي مثللا يفطر فيلا ،ولك إما أن يكون ذلك الظ مستندا إلى سـب
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في الصـوم مـثال فلـم يطـق اإلتمـام ،أو الصـالة مـثال فلـم يقـدر علـى القيـام

معي  ،وهو أنلا

فقعد ،فهذا هو األوا؛ إذ ليس عليلا ما ال يقدر عليلا".
{ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛﯜﯝ} [البقرة{ ]286:ﮧ ﮨ ﮩﮪ} [التغاب  ،]16:نعم.

"وإمــا أن يكــون مســتندا إلــى ســب مــأ وذ مـ الكثــرة ،والســب موجــو عينـا بمعنــى أن المــرض
حاضر ،ومثللا ال يقدر معلا على الصيام ،وال على الصالة قائما أو علـى اسـتعماا المـاء عـا ة،
م غير أن يجرب نفسلا في شيء م ذلك ،فهذا قد يلحق بما قبللا ،وال يقوى قوتلا".
وهذا مرده ل

لإة الظن ،يعني ذا لب عل ظنه حنه ُ يال ر عل الصالة ،وجرت عادته بأنهه

وضعفا باألجهزة مثالً،
قوة
ً
ذا ومل ل هذا الح من المرض ،واألمراض ممكن حك قيعرف ق رها ً
يعنههي قههاإ لههه ال إيههبل ذا ومههل عن ه ك الضههع كههذا ُ تس ه يع الصههالة مههن قيههام حو ي هره مههن

األمهراض حو ومههلت الحه اررة حو السههكر حو مهها ح ههإه ذلههكك ألنههه حينئههذ يكههوك -وإك لههم قيجههرب -فههي

جرب ،وحمها ذا كهاك األمهر حخهم مهن ذلهك ،بهل ههو ممهن ي ده عله نفسهه بعهض النها
الم َّ
حكم ق
فاوتوك في هذا منهم مهن حمهل العه از م ،ومرضهه حبلهغ مهن يهره ،ومهنهم مهن ُ حمهل ومرضهه
حقل ،وهذا مرده ل اُح ياط لل ن وهو ال فرُ ...من اُح ياط بحيث يحمل نفسهه عله العزُمهة،
ولو اق ض األمر حك قهادى بين اثنين كما يفعل الصحابة ،ومنهم من رخص بأدن
طال .........:

يم.

ُ ،ُ..هذه ضرورة هذه ،المدالة ال ي تقكلم اإلنساك "حراد حُ قيحرج حم ه" ال ي توقعه في الحرج.
"أما لحوقلا بلا ،فم جه وجـو السـب  ،وأمـا مفارقتـلا لـلا ،فمـ جهـ أن عـدم القـدرة لـم يوجـد
عنــده؛ ألنــلا إنمــا يظهــر عنــد التلــبس بالعبــا ة ،وهــو لــم يتلــبس بهــا علــى الوجــلا المطلــوب فــي
العزيم  ،حتى يتبي للا قدرتـلا عليهـا وعـدم قدرتـلا ،فيكـون األولـى هنـا األ ـذ بالعزيمـ  ،إلـى أن

يظهر بعد ما يبتنى عليلا.
وأما الضرب الثاني:

وهــو أن تكــون توهميـ  ،بحيـ لــم يوجــد الســب وال الحكمـ  ،فــال يخلــو أن يكــون للســب عــا ة
مطــر ة فــي أنــلا يوجــد بعــد أو ال ،ف ـ ن كــان األوا ،فــال يخلــو أن يوجــد أوال ،ف ـ ن وجــد فوقع ـ
الر ص موقعها ،ففيلا ال  ،أعني في إجراء العم بالر ص ال في جواز اإلقدام ابتداء".
جزام ..جزام.

طال  :في إجزاء.
جزام العمل.
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"إذ ال يصـ أن يبنــى حكــم علــى ســب لــم يوجــد بعــد ،بـ ال يصـ البنــاء علــى ســب لــم يوجـد
شرطلا وإن وجد السب وهو المقتضي للحكم ،فكي

إذا لم يوجد نفس السب ؟ وإنما الكـالم فـي

نحو الظان أن تأتيلا الحمى غدا بناء على عا تلا في أ وارها ،فيفطر قب مجيئها".
دوارها.

طال  :وارها؟ مكتوب في النسخ التي عندي....

بنام عل هذه ماله مات الحمه  ،به وك همهز
حدوارها ير دوارهاك ألنه يصير عن ه اآلك ال وار هذا ً
" وارها" وُعرف المال مات األمراض بعضها لها مال مات تقعرف بها ،األنفلون از مثالً لها مال مات ما
بع ه حصههلت ،لكههن يعههرف حنههه اآلك فههي المإههاد  ،ب ه حت المال ه مات ال ههي يس ه إ بههها عل ه وجههود

المرض ً ا مثالً.
"وكذلك الطاهر إذا بن على الفطر ظنا أن حيضـتها سـتأتي ذلـك اليـوم ،وهـذا كلـلا أمـر ضـعي
جدا".
نعمك ألك العإرة بالحالا ه ُ بالمال مات ،والحها ض نمها تإه ح ب ركهها لمها قمنعهت منهه ب هروج اله م ُ
بمال مات ههه ،ول ههو قوجه ه ت األوج ههاال ،قوجه ه ت اآلُم ،قوج ت...ه ههذا كل ههه ُ يكف ههي ف ههي ت ههرك م هها حقم ههرت

ب ركه.

وكذلك مال مات المرض ذا كاك يس يع معها العإادة فليست بمرض.
مرض ُ يمنع من العإادة ،المال مات نوال من المرض ُ يمنع من العإادة.
وإك ئت فاللل هو ٌ
المسإب.
األمر الثالثل حك هذا حمر ق توج المال مات وُ قوج ق

"وقد استدا بعض العلماء على صح هذا االعتبار في إسقاط الكفارة عنها بقوللا تعالى{ :ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ } [األنفــاا ]68:فــ ن هــذا إســقاط للعقوبــ للعلــم بــأن
الغنائم ستباح لهم ،وهذا غير ما نح فيلا".

جل وعال -و َّ
المكلم ُ ور مع هذا العلمك ألنه لم ي لع عليه.
نعمك ألك هذا قم عله بعلم هللا – َّ
"ألن كالمنا فيما يترت على المكل م األحكام الشرعي ".
نعههم ولههو قلنهها بمثههل هههذا ،لاللنههال ك تههارك األمههر ُ يعصههي ح ه يعلههم حنههه حمه ٌهر قمحكههم لههن ههرد في هه
ناسخ ،في حمر افعلوا كهذا ،ثهم تركهه ه ص ،ثهم نهزإ مها نسه ه بعه حهين ،ههو فهي علهم هللا –ج َّهل
وعههال -حك هههذا األمههر نسههخ ،لكههن الم َّ
كلههم قم الههب بفعههل األوامههر فههي وق ههها ،ح ه نههه لههو قوج ه
ق
ق
هم بههاألمر السههابه ،ح ه ههرد ليههه الناسههخ ،وهههو ه ور عل ه مهها
الناسههخ ولههم ي لههع عليههه ،فهههو مكله ٌ

جل وعال.-
بلعه ُ ،عل ما في علم هللا – َّ
طال .........:
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هههذا ذا كههاك قمدههرًعاك ألك هههذه وإك كههاك فههي ظاهرههها ناليصههة عله المسههلمين ُ حنههها مه رت مههن
جل وعال -لكن من ح ن له ال إليغ عن هللا؟
الدارال الذن يملك حك قإلغ عن هللا – َّ
طال .........:

ُ حب ً ا.

"وترت العذاب هنا ليس براجـ إلـى ترتـ شـرعي ،بـ هـو أمـر إلهـي كسـائر العقوبـات الالحقـ
لإلنســان م ـ ه تعــالى بســب ذنوبــلا ،م ـ قولــلا تعــالى{ :ﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂ
ﰃ } [الشورى.]30:
وأما إن لم يك للسب عا ة مطر ة فال إشكاا هنا.

والحاص م هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غير المحقق راجع إلى قسم التوهمـات ،وهـي
ف نهــا تقــدر أشــياء ال حقيقـ لهــا ،فالصـواب الوقــو

مختلفـ  ،وكــذلك أهـواء النفــو

العزيم إال في المشـق المخلـ الفا حـ  ،فـ ن الصـبر أولـى مـا لـم يـف ذلـك إلـى

م ـ أص ـ
ـ فـي عقـ

اإلنسان أو ينلا ،وحقيق ذلك أن ال يقدر على الصبر".
حيضا.
حو ب نه ً

"ألنــلا ال يــفمر بالصــبر إال مـ يطيقــلا ،فأنـ تــرى باالســتقراء أن المشــق الفا حـ ال يلحــق بهــا

توهمها ،ب حكمها أضع ".
فالمدالة الفادحة الواقعة الحاليالية ُ ق لحه بها الوهمية.
"بناء على أن التوهم غير صا ق في كثير م األحواا ،فـ ذا ليسـ المشـق بحقيقيـ  ،والمشـق
الحقيقي ـ هــي العل ـ الموضــوع للر ص ـ  ،ف ـ ذا لــم توجــد كــان الحكــم غيــر ال زم ،إال إذا قام ـ

المظن ـ -وهــي الســب  -مقــام الحكم ـ  ،فحينئــذ يكــون الســب منتهض ـا علــى الج ـواز ال علــى

اللزوم؛ ألن المظن ال تستلزم الحكم التي هي العل على كمالهـا ،فـاألحرى البقـاء مـ األصـ ،
وأيض ـا فالمشــق التوهمي ـ راجع ـ إلــى االحتيــاط علــى المشــق الحقيقي ـ  ،والحقيقي ـ ليس ـ فــي
الوقوع على وزان واحد ،فلم يك بناء الحكم عليها متمكنا".
عن ه هم األوهههام تإلههغ بههه مهها ُ تإلعههه الحالهها ه عن ه

ي هره ،ف ه ذا ومههل

ار حك بعههض النهها
ذكرنهها م هرًا
باإلنساك من األمور ال وهمية حيث إلغ به مهن المدهالة مها ههو حعظهم مهن األمهور الحالياليهة ،حينئهذ

قيعههذر ذا خدههي عله عاللههه مههن ه ة ال ههوف النا ههأل بسههإب هههذا األمههر المظنههوك حعظههم ممهها لحههه
باألمور الحاليالية ،فمثل هذا قيعذر.

"وأما الراجع إلى أهواء النفو
وض الشرائ إ راج النفو

صوصا ف نهـا ضـد األولـى ،إذ قـد تقـرر أن قصـد الشـارع مـ

ع أهوائها وعوائدها ،فال تعتبر في شرعي الر ص بالنسـب إلـى

ـر ،أال تــرى كي ـ
كـ مـ هويـ نفســلا أمـ ا

ذم ه تعــالى مـ اعتــذر بمــا يتعلــق بــأهواء النفــو
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؟ كقوللا تعالى{ :ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ} [التوب  ]49:اآليـ ؛ ألن الجـد بـ

قيس قاا :ائذن لي في التخلـ

عـ الغـزو ،وال تفتنـي ببنـات بنـي األصـفر ،فـ ني ال أقـدر علـى

الصبر عنه ".
وهذا في الواجإات ،معارضة الواجإات بمثل هذا ير قمع إهر ،الهذن يع هذر عهن الجههادك لهئال قيفه ن
بإنات بني األمفر ،مثله لو اع ذر عن الحج قاإل حنا ُ حسه يع حك ححهجك ألنهي حرى مهن النسهام

ما يكوك ف ن ًة لي ،مثل هذا ُ قيعذر ،لكن لو اع ذر عهن منه وب بواقهع قهاإل حنها لهللا تكهرار العمهرة
مع هذا اُنف اح الموجود من النا ُسهيما النسهام وال إهرج حنها ُ حسه يع ،قلنهال األمهر ليهك ،ههذه
مسألة موازنة ،ف ك كنت تربح في سفرك فسافر ،وإذا كنت ت سر في سفرك فال تسافر.

وُسه إ عليههه باآليههة ،يالههوإل لهللا حنهها ُ حسه يع حك حذهههب له
ألك بعههض النهها قه يسه إ بهههذا ق
مكههاك كههذا ،وُ حس ه يع حك حسههافر ل ه عوة مههثالً الإل ه فيههه تإههرج وفيههه كههذا ،نالههوإ لهههل حنههت حعههرف

بنفسك ،وازك بين ال سا ر واألرباح ،والمصالح والمفاس  ،وبعه ذلهك حنهت تالهرر ،ك حرمهت نفسهك
هر ليهك ،حمها الواجإهات فهال تقعهارض بمثهل ههذا ،عليهه حك
من خير فمهرده ليهك ،وإُ فهاألمر حوًُ وًخ ًا
يأتي بها مهما بلغ به األمر.

طال .........:
نعم.

طال .........:

يأخذ منهم بال ر ما قيفي ه مع نكاره عليهم.
طال .........:
معروف حك الوسا ل لها ححكام المالام .
طال .........:

هذا عل حسب حكم العلم بالنسإة له هل هو م عين حو ير م عين.
"وقولـــلا تعـــالى{ :ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆ } [التوبـــ  ]81:اآليـــ  ،ثـــم بـــي العـــذر
الصـــحي فـــي قولـــلا تعـــالى{ :ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢ } [التوبـ  ]91:اآليــات ،فبــي أهـ األعــذار هنــا ،وهــم الــذي ال يطيقــون
الجها  ،وهم الزمنى ،والصـبيان ،والشـيوخ ،والمجـاني  ،والعميـان ،ونحـوهم ،وكـذلك مـ لـم يجـد
نفق أصال ،وال وجد م يحمللا".
حعذار وهمية.
هذه حعذار حاليالية ،وتلك
ٌ
طال .........:
"الزمنى" الذن ُ يس يع المدي ،نعم.
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طال  :هذه األعذار إذا كان حقيقي ؟
هذه حاليالية.
طال  :تنهض في معارض الواج ؟
تنهض نعمك ولذلك قعذروا في الجهاد.

"وقاا فيلا{ :ﮞﮟ ﮠﮡﮢ } [التوب  ]91:وم جمل النصيح هلل ورسوللا".
هههي تههنهض لمعارضههة الواجههب الههذن ا ه قرط لههه السههالمة منههها مهها هههو حن واجههب ،تالههوإ لههيل هههذا
حعم ما يصليك ألنه معذور ،ُ ،لكن ما يجاه .

الواجب الذن ا قرطت السالمة منه ،ا قرطت له السالمة منها.
طال  :ألنلا كتب –أنـا -التعليـق المعارضـ للواجبـات ال تـنهض بمثـ هـذا ،أمـا غيـر الواجبـات
فالنظر فيها عائد إلى اإلنسان بمعرف حاا نفسلا.
نعم هذا مح.

طال .........:

ح ن؟

طال .........:

هذه رخصة له ،قيعارض بها الواجب ،لكن كونه رتكب عزُمة ،وُكوك فيه نهام للمسهلمين ،يكهوك
عنه ه رحن ،حو مههثالً حعههرج وجه منههه مههن الالههوة مهها قيمكههن حك قيدههارك بههه ،حو واحه قيعههارض عدهرة حو

روك ليه ،هذه ع از م ،لكنه ُ قيكلم بهذا.
ما ة ،األمر م ٌ
"وم جمل النصيح هلل ورسوللا أن ال يبقوا م أنفسهم بقي في طاع ه ،أال ترى إلـى قولـلا
تعـــــالى{ :ﭑﭒﭓ} [التوبـــــ  ،]41:وقـــــاا{ :ﮓﮔﮕ} [التوبـــــ ]39:
اآلي  ،فما ظنك بم كان عذره هوى نفسلا؟!

نعم ،وض الشريع على أن تكون أهواء النفو
وضع الدرُعة.
ْ
"نعم ،وض الشريع على أن تكون أهـواء النفـو

تابع لمقصو الشارع فيها".
تابعـ لمقصـو الشـارع فيهـا ،وقـد وسـ ه

تعــالى علــى العبــا فــي شــهواتهم وأح ـوالهم وتنعمــاتهم ،علــى وجــلا ال يفضــي إلــى مفســدة ،وال
يحص بها المكل

على مشق  ،وال ينقط بهـا عنـلا التمتـ إذا أ ـذه علـى الوجـلا المحـدو لـلا؛

فلذلك شرع للا ابتداء ر ص السلم ،والقراض ،والمساقاة ،وغير ذلك مما هو توسع عليـلا ،وإن
كان فيلا مان في قاعدة أ رى".

السهلم حك يح هاج المه ازرال مهثالً له ناله عهين مهن ذههب حو فضهة ،ثهم يهأتي
"مان م قاعدة أ رى" َّ
ل ال اجر وُالوإ لهل حع ني مإلغ كذا ،حع ني حلم رُاإ عل حك حقع يك في وقهت الحصهاد بعه
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س ة ح هر خمسما ة ماال ،يكوك الصاال الواح برُهالين ،وحنها فهي وق هها حبيعهه بثالثهة ،قرخهص فهي
مثل هذا للحاجة ،وإك قوج ما يمنهعك ألنهه بهاال مها ُ يملهك له اآلك مها دخهل فهي ملكهه ،لكهن ههذا

قمس ثن .
ومثله الالراض ،المضاربة ،الدركة والمساقاة و يرها ،كلها قوج فيها ما يمنعك ألنها عالهود ُ تسهلم
من يم من العرر ،لكن للمصلحة الراجحة الم رتإة عليها حقجيزت.

"وأح للا م متاع الدنيا أشـياء كثيـرة ،فمتـى جمحـ نفسـلا إلـى هـوى قـد جعـ الشـرع لـلا منـلا
مخرج ـا وإليــلا ســبيال ،فلــم يأتــلا م ـ بابــلا ،كــان هــذا هــوى شــيطانيا واجب ـا عليــلا االنفكــاك عنــلا،
كالمول بمعصي م المعاصي ،فال ر ص للا ألبت ؛ ألن الر ص هنا هي عي مخالفـ الشـرع
بخال

الر

المتقدم  ،ف ن لها في الشرع موافق إذا وزن بميزانها.

فقد تبي م هذا أن مشق مخالف الهوى".

وهههذه الههرخص ال ههي جههامت عل ه خههالف الع ه از م قيال صههر عليههها فههي مواردههها ،قيال صههر عليههها ،فههال

السهلم مهثالً ،حُ
ؤت بعال قإاح مع م الف ه لنصهوص قيالهاإل ك الدهارال حبهاح نظيهر ههذا العاله فهي َّ
حكم ها ُ مهها اس ه قثني منههه ،هههذا عل ه الالههوإ بههأك هههذه األمههور جههامت عل ه خههالف
إال ه الههنص قم ً

األمههل ،وهههو قههوإ كثيههر مههن الفالهههام حنههه إاله الكههالم فههي األمههل ومهها جههام عله خالفههه قنه َّهزإ فههي
فالسههلم جههار عل ه
منزل ههه ،ومههن قههاإل نههها حمههوإ بههذاتها مههادام جههام فيههها حدلههة مههارت حمههوًَُّ ،
األمههل ،والالهراض جههار عله األمههل ،والمسههاقاة جارُههة عله األمههل ،وُإاله حنههه معههارض بأمههل

ًخر ،وكلها حموإ ،فهذه تق َّنزإ منازلها ،وتلك تقوقع في مواقعها ،وهذا رحن يخ اإلسالم وابن الالهيم
و يرهم ،يالولوكل ما فيه يم في الدرال جام الدرال ب الرُره وهو عله خهالف األمهلك ألك اله ليل
حمال في موضعه.
حما في موضعه ،وذاك ً
ال اص حمل ،وإك عورض بأدلة عامة يكوك هذا ً
طال ........:

هم يالولهوك ح ه هيخ اإلسهالمل مها كهاك منعهه مهن قإيهل الوسها ل تقإيحهه الحاجهة ،عنه هم وسهعوك
فههي هههذا ،فههي باحههة الحاجههة ،لكههن ذا قمنههع بههنص مههار منعههه لذاتههه ،وحنههت ذا نظههرت له المسههألة
من حطراف ق يكوك هذا العمل وسهيلة له

يهره ،وههو بحه ذاتهه ايهة مالصه مهن مالامه الدهرال،

فعن نا مثالً الوضوم رط من روط الصالة ،فهو وسيلة مهن وسها لها ولهيغ بعايهة ،به ليل حنهك ُ
ت وضههأ لعيههر ههيم ،ت وضههأ لهههذه العإههادة ،وهههو بحه ذاتههه جههام األمههر بههه ،وال ر يههب فيههه ،وال حههذ ر

من تركه ،وجامت النصوص الم كاثرة عل اه مام الدرال بهذا ،فهو اي ٌة من هذه الحيثية.

فنقالوإل ك هذا ق رال لعيره ،في رك لمعارض ثاك؟ ُ ،لكن لهو بعه ق مثهل ضهربنا حمثلهة كثيهرة فهي ههذا
المجاإ ،وقلنال ك الوسا ل ت فاوت.
فالوضههوم لههه وسهها ل ،اآلك الوضههوم وسههيلة له الصههالة ،الوضههوم اع إرنههاه حمه ًهال باع إههار كثهرة مهها
جام فيه من النصوص وإك كاك وسيل ًة ل الصالة ،فهو من هذه الحيثية قيعامل معاملة العايات.
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هههذا الوضههوم لههه وسهها ل نعههم ،نف ههرض الوضههوم هههذا مههار بمههام معصههوب مههثالً ،المههام وسههيلة له

ومحه َّهرم ،فكلمهها
تحاليههه هههذه العايههة ،المههام لههيغ بمعصههوب قمإههاح ،لكههن نهها ه معصههوب ،حو ذهههب ق
جههها ليههها ،لكههن حثرههها فههي
بع ه ت الوسهها ل عههن العايههة األمههلية خههم حمرههها ،وإك كههاك ال ح هرُم م ً
العإادة ال ي ق رعت من حجل ما ق رعت من حجله يكوك تأثيرها في العإادة حخم.

فالوضوم تأثيره في الصالة مإا ر ،وإك خرج عهن الصهالة ،المهام تهأثيره فهي الوضهوم مإا هر ،لكهن
تههأثيره فههي الصههالة حقههل ،اإلنههام تههأثيره فههي المههام ،لكههن تههأثيره فههي الوضههوم حبعه  ،وتههأثيره فههي الصههالة

حيضا يح مله ما يح مهل ههذه السلسهلة ،وكهل
حبع  ،المإلغ الذن ا قرن به اإلنام حو ا قرن به المام ً
ُزمها ،لكهن تهأثيره
ُزمها واإلثهم ً
ما قرب من العاية كاك حمره حضيه ،وكل مها بعه وإك كهاك ال حهرُم ً
عل العإادة األملية حخم.

طال ........:
نعم.

طال ........:

نعم.

طال ........:
إال حك النصوص في مثهل ههذا ال هي لهها مها قيعارضهها مهن نصهوص حو قواعه

في مواردها فال  ،قيال صر عليها في موضعها.
طال ........:

هرعية عامهة تقهورد

يهها حخههي لههو ف حنهها هههذا الإههاب مهها بالههي ههيم ،لههو قلنههال ك مهها قمنههع مههن حجههل الوسهها ل قإههاح للحاجههة،
ته ه رن حنه ههم دخله هوا م ههن ه ههذا الإ ههاب لل وس ههع ف ههي ال ص ههوُر ،م ههاذا ق ههالوا؟ ق ههالوال ك ال ص ههوُر قمن ههع

للمضاهاة ،اآلك ما فيه قمضاهاة ،والحاجة داعيةً ،ذا ما فيه يم ،وركنها النصهوص كلهها ر هم مها
جام فيها من تد وتهوُل« ،أشد النا عذابا يوم القيام المصورون» األمر ما هو سهل.
طال ........:
منعا ،وإُ ما بالي لنا يم.
ما ي الم ،ن ردها فيما ورد فيه النص فال  ،ما ع ا ذلك إال المنع ً
"فقــد تبــي م ـ هــذا أن مشــق مخالف ـ الهــوى ال ر ص ـ فيهــا ألبت ـ  ،والمشــق الحقيقي ـ فيهــا
الر ص بشرطها ،وإذا لم يوجـد شـرطها فـاألحرى بمـ يريـد بـراءة ذمتـلا و ـال

نفسـلا الرجـوع

إلــى أص ـ العزيم ـ  ،إال أن هــذه األحروي ـ تــارة تكــون م ـ بــاب النــدب ،وتــارة تكــون م ـ بــاب
الوجوب ،وه أعلم".
طال .........:
ح ن؟

طال .........:
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لمهها قلنههال العزُمههة مهها جههام ب ه ليل ههرعي مههن يههر معههارض هههذه عزُمههة ،ذا جههام ب ه ليل
العزُمههةَّ ،
رعي عل خالف دليهل الموافالهة ،ذا جهام عله وفهه اله ليل الدهرعي ههذا العزُمهة ،ذا جهام عله

خ ههالف اله ه ليل الد ههرعي لمع ههارض اله هراجح ه ههذه الرخص ههة ،تإاله ه العه ه از م ه ههي األم ههل وإذا اح ههيج
للرخصة في موضعها.
قم عل هذا.
طال  :نق .

نعم قم.

