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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

هل ف ،ولكن قبل العمرة سیمكث في ِجدة یومین ،ول: رجل أتى من مصر وهو یر�د العمرةهذا �ق
  یهل �العمرة من جدة؟

 دة.جال، یرجع إلى الجحفة، یرجع إلى را�غ وهي قر�بة من 
�ة على اآل ]٥٢اب:}[األحز  َأْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ {َوَلوْ �قول: هل �مكن أن �ستدل من قول هللا تعالى: 

  وظاهر اآل�ة یؤ�د ذلك؟ ،النقاب على أن اآل�ة متأخرة عدم فرضیة
 لیس فیه ما یؤ�د ذلك؛ ألن الحسن ُیدَرك �الوصف، و�االستفاضة، �عني إذا اشتهر بین الناس أن
فالنة أو آل فالن عندهم بنت حسنة أو جمیلة ُیدَرك هذا، األمر الثالث الذي یدرك �ه الحسن 

 ُیدَرك �ه الحسن. القّد، الجسم ولو من وراء الحجاب،
 ؟ أو�ل�عني إذا �ان هذا الكفر �حتمل الت ،هل �فرق بین الرجل وزوجته إذا �فرت بدون إشراك

إذا �ان لها تأو�ل سائغ وتذرعت أو تعذرت �عذر أو لها شبهة أو شيء من ذلك على أنها لو 
 كفرت �شيء صر�ح ال ُ�فرَّق إال �حكم حاكم.

  فما الفرق؟ ،نیة �افرة ولیست مشر�ةو�ذا �ان نعم فإذا �انت النصرا 
إن الفرق والخالف في هذا لفظي، هم �فار �اإلجماع، والجنة علیهم حرام،  :على �ل حال قلنا

 ن ال فرق، لكنیأو مشر� ا�فر إجماًعا، فكونهم �فارً  :ومن شكَّ في �فرهم �قول �عض أهل العلم
ُحوا َتنكِ {َوال تاج إلى استثناء، من قوله: لیسوا �مشر�ین ما نح :استثناؤهم جاء �النص، فإن قلنا

 �ما �قرر جمع من أهل ،ألنهن لسن �مشر�ات، �افرت فیهن شرك ؛]٢٢١}[البقرة:اْلُمْشِرَ�اتِ 
 ،اءهم �غیرهم �حتاجون إلى استثن :هم �فار مشر�ون أشر�وا �المسیح وأمه قلنا :العلم، و�ذا قلنا

 .]٥المائدة:}[ِلُكمْ ُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقبْ َن الَِّذیَن ُأو {َواْلُمْحَصَناُت مِ ورد االستثناء �النص 
 :...طالب

 من �اب اإلطالق العام للشرك، حتى یتناول من أشرك هواه، سماه مشرً�ا هذا إطالق عام، نعم.
ى آله أحسن هللا إلیك، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعل

 ،�عد وصحبه أجمعین، أما
أفعال  المسألة الرا�عة: المقصود من وضع األدلة تنز�ل": -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  

ة اٌر من جهالمكلفین على حسبها، وهذا ال نزاع فیه، إال أن أفعال المكلفین لها اعتباران: اعتب
 معقولیتها، واعتباٌر من جهة وقوعها في الخارج،".

�عني تصور العقل لها، تصور العقل لها قبل  ،من جهة المعقولیة�عني االعتبار األول اعتبارها 
وقوعها في الخارج، والثاني: اعتبار وقوعها في الخارج �صفتها القائمة، �جمیع ما تقتضیه وما 

ولو لم �كن �امًال،  ،تتطلبه فاالعتبار األول اعتبارها في الذهن، وقد تتصور في الذهن من وجه
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لكن ال �مكن  ،من غیر صفات، هذا تصور ذهني اع، �عني تصور ذاتً ولو �ان غیر متحقق الوقو 
أن �قع تصد�قها في الخارج إال �اكتمال صفاتها، ولذلك حینما قالوا: أنه یتصور إله من غیر 

هذا هو تصور ذهني ال حقیقة له في الواقع، أنت حینما تشیر  ،و�تصور في غیر جهة ،صفات
تكتب المقدمة قبل �تا�ة  ،�تاٌب �شتمل على �ذا و�ذا و�ذاإلى شيٍء في الذهن أما �عد، فهذا 

أنت تتصوره في الذهن، لكن هل ما تصورته في الذهن �كون  ،الكتاب، قبل وقوعه في الخارج
 لما في الواقع أو في الخارج؟  امطا�قً 

�طرأ علیك تغییر مسار الكتاب جملًة، �عني حینما �قال: هذا �تاٌب في  أن ما ُیدرى، �مكن
إن �انت المقدمة ف ،أو هذه ورقات في أصول الفقه تشتمل على �ذا و�ذا و�ذا ،صول الفقهأ

�عد وجوده في الخارج فالتصور الذهني صحیح، مطابق للواقع،  ،ُكتبت �عد وقوعه في الخارج
نعم قد یتصور شيء في الذهن لكن  ،لكن إذا �انت المقدمة �تبت قبل وقوع وجوده في الخارج

یر وقد �غا ،لما في الذهن اإذا وقع ووقعت حقیقته في الخارج قد �كون مطا�قً  ،لخارجإذا وقع في ا
األحكام من جهة معقولیتها أنت تتوقع تتصور صالة، أو تتعقل صالة من ما في الذهن. فتصور 

نَّة  الَة وَ {َوَأِقیمُ خالل األمر بها في نصوص الكتاب، �غض النظر عن نصوص السُّ آُتوا وا الصَّ
ن طبقها لكن ما عندنا تصور لحقیقتها الخارجیة إال �عد أ ،أقیموا الصالة ،]٤٣}[البقرة:َكاةالزَّ 

 . »صلوا �ما رأیتموني أصلي«أو  »خذوا عني«، ثم قال: -علیه الصالة والسالم-النبي 
نة، نعم نتصورها  :قولنلتزم �االمتثال ون ،ولذلك تأتي األوامر مجملة، إما في الكتاب أو في السُّ

 .طبیقها في الخارج إال �عد البیانمعنا وأطعنا، لكن ال �مكن تس
رًدا عن و�یان ذلك: أن الفعل المكلف �ه أو بتر�ه أو المخیر فیه ُ�عتبُر من جهة ماهیته مج"

 األوصاف الزائدة علیها والالحقة لها، �انت تلك األوصاف الزمة".
ت، هذا �مكن تصوره في الذهن، لكن بدون صفا ابدون صفات، إلهً  اكما یتصور المبتدعة إلهً 

قولون ذات على الطبیعة �ما � ،یوجد في الخارج على الحقیقة أن هل له وجود في الخارج؟ �مكن
 .من غیر صفات؟ ما �مكن

 كانت تلك األوصاف الزمًة أو غیر الزمة"."
 .سواء �انت تلك األوصاف الزمة �عني ذاتیة ال تفاِرق أو غیر الزمة من أوصاٍف فعلیة

الالحقة  وهذا هو االعتبار العقلي، وُ�عتبُر من جهة ماهیته �قید االتصاف �األوصاف الزائدة"
 یتصور في الخارج، الزمًة أو غیر الزمة، وهو االعتبار الخارجي، فالصالة المأمور بها مثالً 

 فیها هذان االعتباران".
 -علیه الصالة والسالم-عد بیانه �عني قبل البیان ُیتصور فیها االعتبار األول، و�عد البیان و�

 »خذوا عني مناسككم«�قوله وفعله للصالة وللز�اة وللطهارة وللصوم ولغیرها من األعمال والحج 
، وسمعنا وأطعنا ننفذ متى تمكنا، بون ون �شيء اسمه الصالة، مطاللبُیتَصور في الذهن أننا مطا
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ال �عد أن تكتمل صورته في إ ومع ذلك ال �مكن وجود مثل هذا األمر المجمل في الخارج
 .الظاهر

ا، رات وغیرهو�ذلك الطهارة والز�اة والحج وسائر العبادات والعادات من األنكحة والبیوع واإلجا"
الة التي و�ظهر الفرق بین االعتبار�ن فیما إذا ُنِظر إلى الصالة في الدار المغصو�ة، أو الص

 ص من �مالها، و�ذلك سائر األفعال".تعّلق بها شيء من المكروهات واألوصاف التي تنق
واألمر  ،�عني من نظر إلى أن النهي عن الصالة في الدار المغصو�ة ُمتجه إلى الصالة نفسها

�الصالة ُمتجه إلى الصالة نفسها، فهي �اعتبار�ن: �اعتبار أنها صالة داخلة ضمن المأمورات 
فتكون الجهتان األمر والنهي  ،صوبأنها منهٌي عنها ضمن ما ُنهي عنه من الغ و�اعتباٍر ثانٍ 

متجهتین إلى ذات واحدة في آٍن واحد، وهذا ال �مكن تصوره في الخارج، أنت تتصور صالة 
وأمامك  ،ومرت �ك آ�ة سجدة ،نك تقرأ القرآنأ�عني هل تتصور بها منهٌي عنها لذاتها،  امأمورً 
لكن منهي عن  ،سجدة التالوة؟ أنت مأمور �هذا تسجد لهذا الصنم سجدة التالوة؟ متصور ،صنم

 وهذا ال ُیتَصور ،السجود للصنم، فإذا اتجه الضدان إلى ذاٍت واحدة في آٍن واحد حصل التناقض
  .هذا غیر ُمتَصور عقالً  ،في آٍن واحد ،عقًال أن یتجه أمر ونهي إلى ذات واحدة

و�ة الة في الدار المغصإذا نظرنا إلى الص ،فاالعتبار األول مرتفع، إذا نظرنا إلى انفكاك الجهة
 هذه صالة ،وتأتي بها �شروطها وأر�انها وواجباتها وسننها ،من جهٍة أخرى أن الصالة مأمور بها

من نظر إلى انفكاك الجهة قال: ُیتَصور مثل  ،مأمور بها، والغصب له شأنه. فهو جهٌة أخرى 
ثم الغصب، فمنشأ وال فیها إشكال، وعلیه إ ،والصالة صحیحة ،هذا في الذهن وفي الخارج

الخالف في الصالة في الدار المغصو�ة من هذه الحیثیة، من نظر إلى أن األمر والنهي متجهان 
إلى حقیقة واحدة في آٍن واحد قال: مستحیل؛ ألنه ال �مكن أن �جتمع الضدان أمر ونهي في آٍن 

ا �سننها قال: �أر�انها �املة بواجباته ،�شروطها ،واحد، ومن نظر إلى أن الصالة بهیئتها
فانفكت الجهة  ،خالص، أدى ما علیه، �ونه صلى في دار مغصو�ة الغصب له إثمه ووزره

 .فصحَّح ،عنده
قون  �ل نهي مقتٍض للفساد والبطالن، �عني  أن �عني الظاهر�ة یرون  ،والعلماء في مثل هذا ُ�فرِّ

عمامة حر�ر علیك خاتم ذهب صالتك �اطلة عند الظاهر�ة، لو تصلي وعلى رأسك و تصلي 
صالتك �اطلة؛ ألنك تتقرب �شيٍء حرمه هللا علیك، لكن األكثر والجمهور یرون أنه ممكن أن 

فإذا �ان النهي تنفك الجهة، فیما ال أثر له في صحة الصالة. فیما ال أثر له في صحة الصالة، 
الر�ن فإن إلى ذات المنهي عنه �السجود للصنم مثًال أو إلى شرطه أو ُجزئه المؤثر � اعائدً 

لماذا؟ ألن النهي اتجه إلى شيٍء مؤثر مبطل للصالة، �الشرط والر�ن،  ،النهي �قتضي البطالن
لكنه غیر مؤثر، فإنه حینئٍذ  ،و�ذا عاد إلى أمٍر خارج غیر مؤثر ولو ُوِجد التحر�م ولو ُوِجد اإلثم
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ن من صلى وستر مع التحر�م ال �قتضي البطالن، وفرٌق بین من صلى وعلیه عمامة حر�ر، و�ی
 عورته �سترة حر�ر؛ ألن ستر العورة شرط، وذاك قدر خارج على الشرط.

 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
 ، تبطل؛ ألن النهي عائد إلى شرط العبادة.اي صلى ساترً ذال

 :...طالب
وال ستر عورته  ،طیب، ما صلى ال �عمامة حر�ر و�ذا عاد النهي و�طل الشرط �طلت العبادة.

ر المنكب �حر�ر، هو مأمور �ستر المنكب، وستر المنكب واجب، ما هو مثل �حر�ر، ست
 إن إنه عاد إلى أمٍر خارج؟ �أیهما :العمامة، وال مثل ستر العورة، واجب ولیس �شرط، هل نقول

  أو ُیلحق �ستر العورة؟ ،ُیلَحق هل ُیلحق �العمامة
 :...طالب

 .لكنه آثم ،�اطلة؟ صالته صحیحةأم حیحة صالته صفلو ما ستر المنكب  ،ألنه غیر مؤثر ؛نعم
ة یة أم لجهفإذا صحَّ االعتبارات عقًال فُمنَصَرُف األدلة إلى أي الجهتین هو، ألجهة المعقول"

بل هو مقتضى الخالف المنصوص في  ،للخالف في الخارج؟ هذا مجال نظر، ُمحتمل الحصول
صول، مبیَّنة في علم األ ،علیها مسألة الصالة في الدار المغصو�ة، وأدلة المذاهب منصوٌص 

ألول اولكن نذ�ر من ذلك طرًفا ُیتحرى منه مقصد الشارع في أحد االعتبار�ن، فمما یدل على 
 أمور: 

ي فعال التأحدها: أن المأمور �ه أو المنهي أو المنهي عنه أو الُمخیَّر فیه إنما هو حقائق األ
ناه على إذا أوقعنا الفعل عرض األن ؛عتبارتنطلق علیها تلك األسماء، وهذا أمٌر ذهني في اال
 ذلك المعقول الذهني فإن صدَّق علیه صحَّ و�ال فال".

 صَدق.
 فإن صَدق علیه صحَّ و�ال فال، ولصاحب الثاني أن �قول"."

 �عني المخالف صاحب الرأي الثاني المخالف.
مكلف هو أن �قوم الولصاحب الثاني أن �قول: إن المقصود من األمر والنهي والتخییر إنما "

فهومات �مقتضاها، حتى تكون له أفعاًال خارجیًة ال أموًرا ذهنیة، بل األمور الذهنیُة هي م
ل بل االنقیاد وذلك األفعال الخارجیة، سواءً    علینا".الخطاب، ومقصود الخطاب لیس نفس التعقُّ

لذمة �ه الذمة، إنما تبرأ االتصور الذهني هو ال یترتب علیه الحكم وال تبرأ  ،ال شك أن االعتبار
ا ما لكنه ال بد أن �مّر �التصور الذهني، إذً  ،�إ�قاع الفعل في الخارج�إ�قاع الفعل في الخارج، 

 .الصالة ما هي، وال �یفیة الصالة �مكن أن تصلي وأنت ما تصورت
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ل بل االنقیاد وذلك األفعال الخارجیة سواًء علی" أكانت  ناومقصود الخطاب أن لیس نفس التعقُّ
 ثاني: أنافیكون الحكم علیها �ذلك، وال ،عملیًة أم اعتقاد�ة، وعند ذلك فال بد أن تقع موصوفة

ألحكام؛ لو لم نعتبر المعقول الذهني في األفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي المقررة في �تاب ا
م، ع ماألن �ل فعٍل أو قوٍل فمن لوازمه في الخارج أن �كون ترك الحرام، وُ�لقى فیه جمی  تقدَّ

 وقد مّر �طالنه".
ن المباح واجب، �یف �كون المباح إ :غیر واجب؟ واجب، الكعبي �قولأم ترك الحرام واجٌب 

تنشغل �ه عن ترك المحرم، فهو واجب من هذه الحیثیة، فهو واجب من هذه  :؟ ألنه �قولابً واج
ألنه احتمال إن  ؛تهالحیثیة، لكنه قوٌل مردود، �عني شخص جلس في المسجد أو جلس في بی

جلوسه في بیته مباح، احتمال أنه إن خرج من بیته تعّرض لُمحرَّم فهو بهذا  ،خرج من بیته
االعتبار �كون مكثه في بیته واجًبا؛ ألن ما �شغل عن الحرام واجب، وجلوسك في بیتك �شغلك، 

ال  :ام، �قولجلوسك في بیتك مباح، لكن تعر�ضك نفسك للحرام حر  :والعلماء �العكس �قولون 
للفتن، ومع عدا  لكن ال تعرض نفسك ،نلزمك �الجلوس ببیتك، وال �جب علیك أن تجلس في بیتك

 .ذلك �له مباح لك
زم أن ولصاحب الثاني أن �قول: لو اعتبرنا المعقول الذهني مجرًدا عن األوصاف الخارجیة ل"

ة، في الشر�ع سدَّ الذرائع معلومٌ ال ُتعتَبر األوصاف الخارجیة �إطالق، وذلك �اطٌل �اتفاق، فإن 
لى وهو من هذا النمط، و�ذلك �ل فعٍل سائٍغ في نفسه وفیه تعاون على البر والتقوى أو ع

الة عند اإلثم والعدوان، إلى ما أشبه ذلك، ولم �صّح النهُي عن صیام یوم العید، وال عن الص
ا".  طلوع الشمس أو عند غرو�ها، وهذا الباب واسٌع جد�

سألة سّد الذرائع أمر مقرر في الشرع أن �ل ذر�عة توصل إلى محرم فهي حرام، وهذا �عني م
رائع الذي �كتب فیه الكتبة أو �عض الكتبة المفتونین الذین ینادون �فتح الذرائع، وأننا �سّد الذ

و�مكن حصرها، لكن  ،ضیقنا على أنفسنا، وأن المحرمات في الشرع أمور سهلة و�سیرة وقلیلة
فیر ّثروها �ما �سمى �سّد الذرائع، وهؤالء یر�دون أن تقع على شفیر المحرَّم، تقع على شالناس �
نت ما بینك و�ین المحّرم شيء، أ :حتى �قولون ثم ترجع دونه، وهذا �اإلمكان؟ ما �مكن،  ،المحّرم

ع رائوألغیت سّد الذ ،إن وقفت دون المحّرم ولو �قلیل هذا من سّد الذرائع، و�ن اقتحمت المحّرم
�الكلیة فقد وقعت في الحرام، فكیف �قرر عاقل ینتمي إلى دین أفضل األد�ان �قول �مثل هذا 

 القول؟ 
لكنهم دعاة الفتنة، یر�دون أن �قع الناس في المحّرم، وال �قع بینه وال �كون بینهم و�ینه إال خیط 

، أما ا�سیرً  ائً ن یترك شیفمن الذي �ملك نفسه عن الوقوع في المحّرم؟ هذا إذا قلنا علیه أ ،رقیق
بینه و�ین المحّرم فمعناه شرع في المحّرم، فكیف �قال �فتح الذرائع؟ لماذا  ائً ال یترك شی :إذا قلنا

ُمنعت الصالة وقت طلوع الشمس وقبل غرو�ها ومع غرو�ها؟ أو لماذا ُمنع من الصالة �عد 
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ا للذر�عة  لبزوغ ووقت الغروب مشابهًة  تصلي وقت اال حتىالعصر و�عد الصبح؟ قالوا: سد�
ومشابهتهم ذر�عة إلى موافقتهم في  ،للكفار، �عني إذا �ان الممنوع األصلي هو مشابهة الكفار

ُمنعت  ،فُمنع أصالًة مشابهتهم ،مشابهتهم في الظاهر ذر�عة إلى موافقتهم في الباطن ،الباطن
 .أصالًة، ثم ُمنع ما دونها مما قد �فضي إلیها

و�عد صالة الصبح، ما فیه إشكال، ولن �شا�ه الكفار  ،ي �عد صالة العصر�عني الذي �صل 
�السجود �حال، لكن خشیة أن �سترسل فیصلي في الوقت الذي �سجد فیه الكفار للشمس، طیب 

لى إفي هذا الوقت األصل فیه لوال مشابهة الكفار ما فیه إشكال، مشابهة الكفار في الظاهر تجرُّ 
ا لذر�عة موافقتهم في الظاهر، ولم ن ،موافقتهم في الباطن كتف فُمِنعت مشابهتهم في الظاهر، سد�

ي �عد بل سددنا ما دونها، بوقٍت طو�ل �ساعتین أو ثالثة أحیاًنا، �عن ،�سّد الذر�عة عند هذا الحد
ومع ذلك ممنوع أن تصلي �عد صالة  ،صالة العصر و�عد غروب الشمس ثالث ساعات أحیاًنا

هذه ذر�عة إلى أن تصلي عند غروب الشمس  ،ال تصلي عند غروب الشمسلماذا؟ لئ ،العصر
أو وقت غروب الشمس، والصالة عند غروب الشمس وعند طلوعها ذر�عة إلى مشابهة الكفار 

 .في الباطن
ب فالوسائل لها مراحل، مرحلة تكون �عیدة عن الغا�ة، ومرحلة تكون قر�بة من الغا�ة، و�لما قرُ  

، شتّد األمر فیه، اشتّد النهي عنه، ولذلك النهي عن الصالة �عد العصر خفیفاألمر من الغا�ة ا
راتبة الظهر، النهي �عد صالة الصبح مباشرة  -علیه الصالة والسالم-ولذلك قضى النبي 

في الصیف إلى أن  اساعة ونصفً  ،ولذلك أقّر من �صلي راتبة الصبح، تمشي لك ساعة ،خفیف
حتى تكون الشمس بین  ،اصفرت الشمس �شتد النهي شیًئا فشیًئا تصفر الشمس �شتد النهي، إذا

 صلى أي صالة حاشاتُ ال  وفي هذا الوقت ،و�ضیق الوقت ،فیقع التحر�م الُمغلَّظ ،قرني الشیطان
 .المفروضة

 ي النادر،والثالث: أنا لو اعتبرنا األفعال من حیث هي خارجیة فقط لم �صح للمكلف عمٌل إال ف"
ان حل والتروك مرتبًطا �عضها ببعض، وقد فرضوا مسألة من صلى وعلیه دیٌن إذ �انت األفعا

لط ا �ل من خوقته، وألزموا المخالفین أن �قولوا ببطالن تلك الصالة؛ ألنه ترك بها واجًبا، وهكذ
 عمًال صالًحا وآخر سیًئا، فإنه یلزم".

د قال: هللا أكبر. وقرأ جالس في المسجد دخل علیه غر�مه، ولما رآه دخل المسجالهذا الشخص 
صالته ماذا نقول وفي الثانیة آل عمران، ذاك انتظر ساعة ومشى،  ،في الر�عة األولى البقرة

 عنها؟ ماذا نقول عن هذه الصالة؟
 :...طالب

 �اطلة؟ أم صحیحة 
 :...طالب
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 ؟نعم
 :...طالب

لفین أن �قولوا �قول لك: وقد فرضوا مسألة من صلى وعلیه دیٌن حان وقته، وقد ألزموا المخا
ببطالن تلك الصالة؛ ألنه ترك بها واجًبا، على رأي الجمهور أن هذه الصالة صحیحة؛ ألنها 

صورتها صحیحة، لكن مّر بنا مراًرا أن من العلماء من  ،اشتملت على شروط وأر�ان وواجبات
ن نظر إلى وهم الذین �صححون مثل هذه األفعال، ومنهم م ،نظروا إلى الظاهر أكثر وهم الفقهاء
فترددوا في مثل هذه الصالة. ترددوا في مثل هذه الصالة.  ،الباطن والنیات أكثر من الظاهر

د �حج من �غدا ،في الحج: الذي حّج مراًرا ثالث مرات من �غداد ماشًیا ثالث مرات وذ�رنا مثاًال 
 ،او�رجع ماشیً  امكتمل الشروط واألر�ان والواجبات وعلى الهدي النبوي، یذهب ماشیً  حجماشًیا �

سقني ماًء، فكأنه لم �سمع، جاء من آالف ا�عد الحجة الثالثة قالت له أمه وقد وجدها نائمة: 
أحج  اسقني ماًء �أنه لم �سمع، الثالثة قام وجاء إلیها �الماء وقال: �یف ،األمیال ماشًیا تعبان

د بوالحج �له تطوع، ال  ،بوأمر األمِّ واج ،والماء �ضعة أذرع ،ثالث مرات آالف األمیال اماشیً 
 . شيء، نعم هناك خلل، هناك خلل، وهذا موجود في صفوف المتعلمین هأن �كون فی

مع األسف اآلن، تجده �كل سهولة و�كل راحة �خرج نزهة مع زمالئه وأقرانه، وقد �خرج  
ني لكن لو قالت له أمه: ممكن أن توصل -ال حرمه هللا األجر -للدروس، وقد �خرج ألمور خیر

و�حتاج إلى  ،أنا �هللا مشغول، هذا خلل! ال شك أن هذا خلل :إلى خالتك بنفس الحي، قال
من النوع  اعالٍج جذري، هذا لما أصبح �عد ما حاك في صدره وتلجلج فیه سأل، سأل شخًص 

الثاني، فقال له: علیك أن تعید حجة اإلسالم، ما حججت هلل، لو حججت هلل ما ترددت لما قالت 
 ،وهم نوع من أهل العلم ولهم وجود ،أعطني ماًء، فالذي ینظر إلى األمور من هذه الزاو�ة :أمك

 :قال الو سأل فقیهً  :ولهم ارتباط �بیر �أمراض القلوب وأدوائها، والنیات وتصحیحها. هذا �قول
؟ حجك صحیح، وهذا یزاوله �ثیٌر من الناس من تفعل ماذا ،خالص شروط وأر�ان وواجبات

 ،وزاد الیوم في قراءته ،و�جلس في المسجد ،أو ال �شعر، إذا زاد في قراءته المعتادة حیث �شعر
ل ؛وخفَّف الغد أو أمس والیوم اختصر، و�عض الناس في  ،نظًرا لصاحبة النو�ة من زوجاته طوَّ

 ،المجالس ینكتون على المشا�خ تسموا لیلة بر�ة، ینكتون على المشا�خ، طیب جاء لهم واحد
وفي لیلة الثانیة و�هلل في الفراش من صالة العشاء،  ،یه أنه في لیلة األولى �سبحولحظوا عل

و�صلي ما �تب هللا له، و�قرأ و�كمل أذ�اره، و�جلس ساعة، قال له  ،األخیرة �جلس في المسجد
 ،ظلمت هذه المسكینة، لو تخلیت عن ذلك �ان أفضل، تحرص على لیلة األولى :من قال له

 مأزور؟أم الثانیة؟ �عني هل هو مأجور وتتراخى في لیلة 
 :...طالب
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لكن هذا من �عرف  ،ي تأخر في لیلة األولى �عرف قصده وهدفهذ�عني هذا ال ،األول معروف
تتجهز  قصده، لما ُسئل قال: أ�ادر في لیلة األولى ر�ثما تنشغل �أوالدها أنام، والثانیة یتأخر حتى

ال �علمها  ،عه الناس، هذه أمور مردها إلى القلوبوتتأهب، �عني عكس ما �ان �صنعه، أو یتوق
ي زاد ، لكن ال بد من العدل في الظاهر والباطن، إال الذي ال ُ�مَلك. فهذا الذ-جل وعال-إال هللا 

وتأخر ر�ع ساعة هو محاسب علیه، هو محاسب علیه، مثل هذا  ،من القرآن افي قراءته جزءً 
 هذا المطل، ال سیما إذا لم �كن له عذر، لكن أحیاًناالذي لما دخل الغر�م �بَّر، سیحاسب عن 

 ُذو {َوِ�ْن َ�انَ : -جل وعال-�كون له عذر، لكن الغر�م ال �قبل العذر، ولو ُأورد علیه مثل قوله 
له عذر فنشغل عنه اما �قبل �عض الناس، مثل هذا لو  ]٢٨٠}[البقرة:ِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرةٍ ُعْسَرٍة َفنَ 

 .شرعي
 :...طالب

 یهم؟أ
 :...طالب

 ،ولیةؤ فهو ظالم، فهو ظالم، و�ن �ان یترتب علیه خروج من مس ،�هللا إذا �ان یترتب علیه مطل
 .فهذا ما علیه شيء ،هم یوجب النظرة�عض ،فنظرة إلى میسرة ،أخرجه الشارع عنها

 :...طالب
 ؟نعم

 طالب:...
 كیف؟
 :...طالب

ف فیمن أمره األطباء �المشي و�النسبة �عني مثل ما قلنا �النسبة للطواعلى حسب الباعث، 
 .ة، هي المسألة التشر�ك فیها ظاهرللصوم فیمن أمره األطباء �الحمی

ذا تالزم وهكذا �ل من خلط عمًال صالًحا وآخر سیًئا فإنه یلزم أن یبطل علیه العمل الصالح إ"
 ]١٠٢ة:}[التو�ًئاَر َسیِّ َمًال َصاِلًحا َوآخَ {َخَلُطوا عَ على خالف قول هللا تعالى: في الخارج وهو 

ا، فلم ألنهما إذا تالزما في الخارج فكان أحدهما �الوصف للثاني لم �كن العمل الصالح صالحً 
لك هذا، و�ذ �كن ثمَّ خلط عملین، بل صارا عمًال واحًدا إما صالًحا و�ما سیًئا، ونص اآل�ة یبطل

هن ال ما �صدق علیه عمٌل في الذفدّل ذلك على أن المقصود هو  ،جر�ان العوائد في المكلفین
 في الخارج".

وأن  ،فهذا ال خالف في أن الصالح مقبول ئأما إذا �ان العمل الصالح ال عالقة له �العمل السی
 ئعلیه إثمه، من جهة، لكن یبقى أن األثر في المقاصة �مكن أن �قضي �أتي العمل السی ئالسی
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زنة إذا �ان أكثر منه �أضعاف مضاعفة فیمكن، على العمل الصالح �الكلیة عند المقاصة والموا
 .وغیرهم العمل الصالح ال قیمة له وعلى مذهب اإلحباطیة مثل المعتزلة

 تعقل الولصاحب الثاني أن �قول: إن األمور الذهنیة مجردة من األمور الخارجیة ُتعقل، وما "
 ال �كلف �ه، أما أن ما ال �عقل ال �كلف �ه فواضح".

هنیة ذأن األمور الذهنیة مجردًة من األمور الخارجیة ُتعَقل، ُتعَقل أمور رة هنا: �عني صحة العبا
ن ُمجردة هذا هذا الواقع، لكن تعقیبه �قوله: وما ال تعقل ال �كلف �ه األمور الذهنیة مجردة ع

األمور الخارجیة ُتعَقل، مثل ما ذ�رنا ممن �صف �تاب وهو ما أّلف إلى اآلن هذا �تاب �حتوي 
�ذا و�ذا و�ذا على مقدمة وأبواب وفصول وخاتمة، و�خطط في ذهنه، هذا معقول، وهذا على 

ولذا قال: إن األمور الذهنیة مجردًة من األمور الخارجیة ُتعَقل، �ما یتصور ذات مجردة عن 
 .لكن هل له وجود في الخارج؟ الصفات، في الذهن، 

و ظاهر مور الذهنیة ال تعقل مجردة فهأما أن ما ال ُ�عَقل ال �كلف �ه فواضح، وأما أن األ"
 لنطقیة الأ�ًضا في المحسوسات فكاإلنسان مثًال فإن ماهیته المعقولة المر�بة من الحیوانیة وا

تثبت في الخارج؛ ألنها �لیٌة حتى تتخصص، وال تتخصص حتى تتشخص، وال تتشخص حتى 
ه خواٌص �لیٌة هي له تمتاز عن سواها من المتشخصات �أمور ُأَخر، فنوع اإلنسان یلزم

وهي التي امتاز  ،أوصاف �الضحك وانتصاب القامة وعرض األظافر ونحوها، وخواص شخصیة
ة، فقد �ل واحٍد من أشخاص اإلنسان عن اآلخر، ولوال ذلك لم �ظهر إنسان في الخارج البتبها 

ا في صارت إًذا األمور الخارجة العارضة الزمًة لوجود حقیقة اإلنسان في الخارج، وأم
لك وغیر ذ ،ةالشرعیات فكالصالة مثًال، فإن حقیقتها المر�بة من القیام والر�وع والسجود والقراء

مة في ح قیقة ال تثبت في الخارج إال على �یفیات وأحوال وهیئات شتى، وتلك الهیئات ُمحكَّ
�ال و الماهیة، حتى ُ�حَكم علیها �الكمال أو النقصان أو الصحة أو البطالن، وهي متشخصات 

إذ هي في الذهن �المعدوم، و�ذا �ان �ذلك  ،لم �صّح الحكم على صاحبها �شيء من ذلك
وٌر على فاالعتبار فیها �ما وقع في الخارج ولیس إال أفعاًال موصوفة �أمور خاصة الزمة، وأم

خالف ذلك، و�ل ُمكلف مخاطٌب في خاصة نفسه بها، فهو إًذا مخاطب �ما �صّح له أن 
رها، وهو رج، فال �مكن ذلك إال �اللوازم الخارجیة، فهو إًذا مخاطب بها ال �غی�حصله في الخا

 المطلوب، فإذا حصلت بز�ادة وصف".
 فإن حصلت.

 فإن حصلت بز�ادة وصٍف أو نقصانه فلم تحصل إًذا"."
 فلم تَحُصل.

 والتي خوطب بها لم تحصل �عد". ،أخرى فلم تحُصل إًذا على حقیقتها بل على حقیقة "
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وحصل في الخارج على خالف ما تصوره في ذهنه، صار  ،ما لو زاد أو نقص في الكتابمثل 
ن آخر، لم �قع على ما تصوره في الذهن، صارت ماهیته مخالفة، �ما أنك لو رأیت إنساًنا م ائً شی

خلفه وتصورته فالن �طوله وعرضه، وأوصافه، ولونه، ثم لما أدار وجهه إلیك وجدت أنه غیره، 
الذهني الذي توقعته إ�اه من الخلف نظرت إلى شخص من الوراء قلت هذا فالن، كان تصورك 

ثم لما رأیت وجهه عرفت أنه غیره،  ،فانقدحت صورة فالن في ذهنك، �صفاتها التي تعرفها
 .صورته في الذهنصارت الصورة في الخارج غیر ما ت

ًئاسَ َصاِلًحا َوآَخَر  َمًال {َخَلُطوا عَ فإن قیل: فُیشكل معنى اآل�ة إًذا وهو قوله: "  ،]١٠٢لتو�ة:}[ایِّ
معتبر وهو دلیٌل على أن ال ،وتصّح مع ذلك ،وأ�ًضا: فإن الصالة قد تحصل بز�ادٍة أو نقصان

فإن األعمال  ،وهو االعتبار الذهني، قیل: أما اآل�ة ،ما �صدق علیه صالة في الجملة
 ي حالین، وفي مثل".المتعارضة األحكام لیست �متالزمٍة لحصولها في زمانین وف

إذا حلف أو نذر أن �صلي، إذا حلف أو نذر أن �صلي، اآلن �جب علیه أن �في بنذره، لكن 
 على أي هیئة وعلى أي صفة؟ طیب، صلى على جنازة هل وّفى بنذره؟ 

 :...طالب
 ال، لماذا؟ 

 :...طالب
ها في الشرع، األصل ألن النذر والیمین مرده إلى الُعرف، وهذه لیست هي الصالة المتعارف علی

أن الصالة ذات الر�وع والسجود المعروفة، صلى ر�عة واحدة أوتر بها �صح علیه أنه صلى؟ 
علیه -وفى بنذره؟ ال، وفى، صالة، أقل ما ینطلق علیه لفظة صالة ر�عة، نعم، �خالف قوله 

لمسجد إذا دخل ا »إذا دخل أحد�م المسجد فال �جلس حتى �صلي ر�عتین«: -الصالة والسالم
ما �كفي؛ ألن أقل ما تبرأ �ه الذمة من عهدة المأمور �ه ر�عتان. حتى  :وأوتر بواحدة نقول

ث أوتر بثال اتكفي واحدة، لكن لو صلى ثالثً  :، لنقولفقط�صلي ر�عتین، ما قال: حتى �صلي 
 .نه صلى ر�عتین وز�ادةأحصل 

آلخر فإن �ان �الوصف و�ذا تالزمت حتى صار أحدها �الوصف ل ،وفي مثله نزلت اآل�ة"
ًة للموصوف �ه، لیس صف تالزم؛ ألن الوصف السلبي اعتباريٌّ السلبي فال إشكال في عدم ال

ل في وجود�ة، وأما إن �انت صفًة وجود�ة أو �الصفة الوجود�ة فحینئٍذ یرجع ذلك إلى الحاص
یها �ما فعتبار الخارج، وال یدخل مثله تحت اآل�ة، وأما الز�ادة غیر المبطلة أو النقصان فاال

حصل في الخارج جارً�ا مجرى المخاطب �ه، فالصالة الناقصة أشبهت في الخارج الصالة 
ث في هذه الكاملة فُعوملت معاملتها، ال أنه اعُتبر فیها االعتبار الذهني في الُجملة، والبح

 و�نبني علیه مسائل فقهیة". ،المسألة یتشعب
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لو قال: إني صلیت، قال  »صل، فإنك لم تصل«ء: للمسي -علیه الصالة والسالم-في قوله 
وهو صلى ر�عتین من ر�وع والسجود والقیام، الصالة المحسوسة  »إنك لم تصل«الرسول: 

لیه ع-صورتها موجودة، ولذا �صحُّ إثباُتها ُعرًفا، و�صحُّ نفیها لبطالنها شرًعا، ولذلك قال له 
 ها موجودة، لكن �اعتبارها �اطلة شرًعا صحّ ، حقیقتها وصورت»فإنك لم تصل«: -الصالة والسالم

 ؟ اذا�منفي حقیقتها الشرعیة، فالحقیقة الشرعیة مع الحقیقة العرفیة إذا تعارضتا فالعبرة  ،نفُیها
 :...طالب

ه إلى الُعرف، لو أن إنساًنا قال: أنا اآلن في  �الحقیقة الشرعیة في الشرعیات، والُعرفیة فیما مردُّ
نه ما أصفر، ُ�قسم �اهلل إ ، �هللا منذ أن نشأت وأنا صاحب إبل، ما رأیت جمًال السبعین من الُعُمر

اَلٌة ُه ِجمَ َ�َأنَّ . َشَرٍر َ�اْلَقْصرِ {ِإنََّها َتْرِمي �ِ  ُمكذِّب هلل؟ :أصفر، هل نقول رأى جمًال 
 أصفر، نقول: هذا مصادم للنص ومكِذب �قول: �هللا ما رأیت جمًال  ]٣٣: ٣٢ُصْفٌر}[المرسالت

ال؟ ألنه نظر إلى الحقیقة الُعرفیة األصفر �ختلف، لیس هو األصفر المنصوص علیه في أم هلل 
ه إلى الُعرف، واأللوان تتغیر من وقٍت إلى آخر، ومع ذلك ینبغي أن  اآل�ة، فهو ینفي ما مردُّ

لى  إلشرع ُیردُّ ه إلى امعها، لكن في المعامالت ما مردُّ  یتأدب المسلم مع ألفاظ الشرع، و�تكیف
-معلیه الصالة والسال-إلى الُعرف، ولذلك لما قال النبي  ه إلى الُعرف ُیردُّ الشرع، وما مردُّ 

، »ال«قالوا: الُمفِلس عندنا من ال درهم له وال متاع، قال:  »أتدرون من الُمفِلس؟«ألصحا�ه: 
د �أتي وقوغیرها و  »ال، المفلس من �أتي �أعمال �الجبال من صالة وصیام وصدقة وحج«قال: 

 فعل وفعل وفعل إلى آخر الحدیث الصحیح. 
 »من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق �ه«طیب هل ُنطبق هذا الحدیث على حدیث: 

نطبق هذا الحدیث على هذا الحدیث؟ ال، ما �مكن، في �اب الحجر والتفلیس ما �مكن تطبیق 
اب إلى �اب، ومن �ختلف من � هذا الحدیث، و�لها من الشرع، و�لها حقائق شرعیة، فالنظر

 .حقیقة إلى حقیقة
ه حتى �جري فی ،فصل: و�تصدى النظر هنا فیما �صیر من األفعال المختلفة وصًفا لصاحبه"

ن �صیر أالنظران، وما ال �صیر �ذلك فال �جر�ان فیه، و�یان ذلك: أن األفعال المتالزمة إما 
 السرقة".و مع ترك الزنى  ،�ترك الصالة ،الزمأحدها وصًفا لآلخر، أو ال، فإن �ان الثاني فال ت

یًئا �الزنى �الصالة وآخر س ]١٠٢}[التو�ة:{َخَلُطوا َعَمًال َصاِلًحا�عني مثل ما قلنا في اآل�ة: 
الف الزنى والسرقة �خوالسرقة وال تالزم وال ارتباط بین هذا وال هذا فالعبادة صحیحة وعلیه إثم 

 .یه وجه ارتباط ووجه افتراقألن ف الصالة في الدار المغصو�ة؛
فإن أحد التر�ین ال �صیر �الوصف لآلخر لعدم التزاحم في العمل، إذ �ان �مكن المكلف الترك "

لكل فعٍل مشروٍع أو غیر مشروع، وما ذاك إال ألنهما لیسا متزاحمین على المكلف، وسبب ذلك 
األّول فإما أن �كون  �ن �انأنهما راجعان إلى أمر سلبي، والسلبیات اعتبار�ات ال حقیقیة، و 
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ا فإما أن یثبت اعتباره فیه شرًعا على الخصوص أو ال، ا، فإن �ان سلبی� ا أو وجود�� وصًفا سلبی� 
فإن �ان األّول فال إشكال في اعتبار الصورة الخارجیة، �ترك الطهارة في الصالة وترك 

قضاء الدّین مع فعل الصالة االستقبال، و�ن �ان الثاني فال اعتداد �الوصف السلبي، �ترك 
 فیمن فّر من قضائه إلى الصالة، فإن الصالة و�ن ُوصفت �أنها فراٌر من واجب فلیس ذلك

 ا ال حقیقة له في الخارج".ا تقدیر�� بوصٍف لها إال اعتبار�� 
األثر في النیة، و�ال  ،ن هو مجرد أثره في النیةباط الفرار �الصالة من قضاء الدی�عني ارت
 لكن هذا صلى فراًرا من قضاءأن الفرار من قضاء الدین والمطل ال ارتباط له �الصالة،  فاألصل

 فهو من هذه الحیثیة ،ن، مماطًال لغر�مه فخدش في نیته في الصالة ولم �قصد الصالة أصالً الدی
السرقة والزنى ال ارتباط لها  ،فیه ارتباط وثیق، �خالف من صلى ثم زنى أو العكس أو سرق 

 ة بوجٍه من الوجوه.�الصال
 طالب: الذین ال �عتبرون انفكاك الجهة.

 ؟ماذافي 
 طالب: في مثًال هذا الذي �ماطل غر�مه في الصالة.

ال، هي الجهة منفكة، الجهة منفكة من حیث الصورة، أما من حیث النیة هو من حیث النیة فیه 
ة ن المطل و�ین الصالة، الصور ارتباط، وأنه ما صلى إال لهذا األمر، أما الصورة فال ارتباط بی

لكن أثر هذا  ،في الخارج فإذا نظرنا إلى الصورة في الخارج وجدناها مكتملة الشروط واألر�ان
 التصرف في النیة، وهي شرٌط لصحة الصالة.

 : اآلن في المذهب �ا شیخ نظروا إلى عدم انفكاك الجهة في الصالة في الدار المغصو�ة.طالب
وأن البقعة شرط من شروط الصالة، والبقعة مغصو�ة نظروا إلیها  ،هبهذا المشهور في المذ

إن  :و�شترط إ�احتها، فقالوا ،�اعتبار أن البقعة شرط من شروط الصالة، فیشترط طهارتها
و�ثم الغصب  ،إن الصالة مكتملة الشروط واألر�ان :الصالة في الدار المغصو�ة �اطلة، ومن قال

 .�قیة األئمةجهة أخرى، وهو مذهب  علیه هو
 ا، الر�� ا تقدیفلیس ذلك بوصٍف لها إال اعتبار��  فإن الصالة و�ن وصفت �أنها فراٌر من واجب"

 ا فهذا هو محل النظر، �الصالة في الدارفي الخارج، و�ن �ان الوصف وجود��  حقیقة له
ا وما ائقهالمغصو�ة، والذ�ح �السكین المغصو�ة، والبیوع الفاسدة ألوصاف فیها خارجٌة عن حق

مع  أشبه ذلك، فالحاصل أن التروك من حیث هي تروٌك ال تتالزم في الخارج، و�ذلك األفعال
 ر من جهةما اعُتبالتروك، إال أن یثبت تالزمها شرًعا، و�رجع ذلك في الحقیقة إلى أن الترك إن

 ".... لتيللفعل الوجودي، �الطهارة للصالة، وأما األفعال مع األفعال فهي ا فقد وصٍف وجودي
و�رجع ذلك في الحقیقة إلى أن الترك إنما اعُتبر من جهة فقد وصٍف وجودي للفعل الوجودي، ما 

ا ال بد من وجوده، �عني الطهارة ًرا وجود�� ینظر إلى أنه ترك الطهارة على أنه سلبي، هو ترك أم
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ولذلك لها وسائل  ،مأمور بها، وهي و�ن �انت وسیلة من وسائل الصالة إال أنها في نفسها غا�ة
فهي غا�ة �اعتبار األجور المرتبة علیها، و�اعتبار اآلثام المرتبة على تر�ها  ،تقدم الكالم فیها

هل فوالشروط وسائل،  ،وهي وسیلة إلى الصالة، وشرٌط من شروطها ،فهي غا�ة من هذه الحیثیة
 نعتبر الطهارة وصف وجودي أو وصف عدمي؟

 .وجودي: طالب
ة ه ال بد من إ�جاد الطهارة، طیب، هذا الذي صلى وقرأ في الر�عة األولى �سور وجودي �اعتبار أن

لمثال البقرة والثانیة �آل عمران؛ ألنه رأى الغر�م، أو لیتأخر عن زوجته المرغوب عنها مثًال في ا
 عدمي؟أم الذي ذ�رناه هذا وصف وجودي 

 :...طالب
وأنه ظلم ومطل  ،ا نظرنا إلیه �مفردهسلبي، نعم، فهل یؤثر في صحة الصالة أو ال یؤثر؟ إذ

ر ألنه �مكن أن یتشاغل �غیره، یتشاغل مماطًال �غی ؛لكن ال ارتباط له �الصالة ،�الحقوق وحرام
إنه مؤثر في القصد والباعث على  :و�ذا قلنا ،الصالة، فال أثر له في الصالة من هذه الحیثیة

 .إنه أثَّر في شرط من شروطها :لناالصالة ق
 ..:.طالب

 ما الباعث والناهز له على الصالة؟
 :...طالب

 أال یوجد هناك بدیل؟
 :...طالب

 یوجد بدیل للصالة؟
 :...طالب

 ه شيء.ءجا أو�مكن أن یتخلص ببدیل، �سقط و�تظاهر �أنه أغمي علیه 
 :...طالب

ا ومثل ما قلن ،إذا �ان هناك بدائل مثل ما قلنا في الطواف لمن قصده التخفیف :ال، أنا أقول
 وترك المشي في األسواق؟ یر�د ،�الصوم لمن قصده الحمیة، هناك بدائل، فلماذا لجأ إلى الطواف

، لكن ال ُ�حرم األجر، ومثله الصیام ،، المسألة فیها تشر�ك-جل وعال-أن یتقرب بذلك إلى هللا 
 ولم یلجأ إلى غیرها؟ ،لماذا لجأ إلى الصالة في الفرار من الغر�م ،هذا الذي صلى

 :...بطال
 ه�مكنه هذا. �عني فی ،ر�ب سیارته ومشى ،دخل الغر�م وصلى ر�عتین خرج من الباب الثاني

ثل لجوء الطائف الذي وم ،بدیل، فلجوؤه إلى الصالة مثل لجوء الصائم للحمیة من أجل الحمیة
 .ُنصح �المشي
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 :...طالب
 ؟ماذافي 

 :...طالب
 في أي المسألتین؟

 :...طالب
 م؟لزوم الغر�أم طهارة 
 :...طالب

ة أن �اعتبار هذا الذي فّر إلى الصالة لّما رأى الغر�م، هذا إن نظرنا إلیه من جه :ال، أنا أقول
المطل حرام، لكن جهته منفكة عن الصالة، �مكن أن �ماطل �غیر الصالة، فال أثر له في 

من الغر�م  الصالة، الصالة صحیحة، و�ذا نظرنا إلى أن الناهز له على هذه الصالة هو الفرار
 ،النیةوهو  ،ولیس القصد قصده التقرب إلى هللا بهذه الصالة فهذا خدش في شرط من شروطها

 .فحینئٍذ تكون الصالة �اطلة
واحٌد  وأما األفعال مع األفعال فهي التي تتالزم إذا ُقِرنت في الخارج، فیحدث منها فعلٌ "

م امر لهذا المسألة تعلق بباب األو �هللا أعلم، و  ،موصوف، فینظر فیه وفي وصفه �ما تقدَّ
 والنواهي".
 .�كفي �كفي

 أجمعین.  آله وصحبهعلى محمد وعلى  اللهم صلِّ  
  فهل تغیر رأ�كم؟ ،رأینا صورتك الیوم في الجر�دة هذا �قول:

ها، فالرأي ما زال على ضائي. هذه لم أعلم عنها ولم أرتضال لم یتغیر، ولیست �علمي وال بر 
�جمیع أشكاله وأوضاعه وآالته، �ستوي في ذلك ما �ان �آلة وما �ان فیدیو المنع من التصو�ر 

وما �ان برسم �الید، أو ما أشبه ذلك، ولعب األطفال المصورة بدقة وغیرها �لها داخلة في 
 المحرم.


