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 .نعم 
ه وصــحبه رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا محمــٍد وعلــى آلــ�ســم هللا الــرحمن الــرحیم، الحمــد هلل 

 أجمعین.
ام لعـدم الحـر  ؛اوال حاجـة هنـا إلـى مطلًقـ، ام فاعلـه شـرعً الحرام، ضد الواجب. وهو ما ذُ : "-رحمه هللا –قال المؤلف 

 ".ع، وعلى الكفا�ة، �خالف الواجبالموسَّ 
 لحــد، �عنــي هــو مقابــل الواجــب، وُ�قابــل الحــرام �ــالحالل �ثیــًرا، ووجــهنعــم عرفنــا أن الحــرام ضــد الواجــب مــن حیــث ا

لحـرام ضـد االمقابلة أن الحرام ُ�منع تناوله، والحالل ال ُ�منع تناولـه مـن هـذه الحیثیـة، و�ال فاألصـل مـن حیـث الحـد أن 
 ثال.إال إذا نوى االمتوال �ستحق الثواب  ،الواجب وُ�قابل الواجب، وما ُذم فاعله شرًعا أو استحق العقاب فاعله

ب؛ ألن هنـاك مطلًقا في تعر�ف الواج ألنه هناك قال: مطلًقا، وهنا ال �حتاج إلى أن �قول:" اوال حاجة هنا إلى مطلقً "
ــع وواجــب ُمضــیَّق، وواجــب علــى الكفا�ــة وواجــب علــى ال عیــان، وهنــا لــیس فیــه مــا هــو حــرام موســع، وحــرام واجــب موسَّ

  حرام عیني، فال حاجة إلى هذا القید.مضیَّق، وال حرام �فائي، وال
ا لألمــر "ثــم الواحــد �ــالجنس أو النــوع �جــوز أن �كــون مــوردً تقــدم الكــالم فــي هــذا، ثــم أ�ًضــا تقــدم الكــالم علــى قولــه: 

 تـالزم وُ�ؤمر �ـه مـن جهـٍة أخـرى، وال ،�عني مع انفكاك الجهة ُینهى عنه من جهة "�اعتبار أنواعه وأشخاصهوالنهي 
 ،علمـاء�طالن الثواب؛ ألن �طالن الثواب یترتب على الفساد، وال تـالزم بـین النهـي والفسـاد عنـد جمهـور البین النهي و 

مـا أ، إنما عند الظاهر�ة ممكن، وعرفنا أن النهي إذا عاد إلـى ذات المنهـي عنـه أو إلـى شـرطه فإنـه یبطـل مـع التحـر�م
 األمثلة. زم منه البطالن، وتقدم هذا �شيٍء من التفصیل معالتحر�م واإلثم ثابت لكن ال یل إذا عاد إلى أمٍر خارج فإن

 مـا" لنهـيوالنهي �اعتبار أنواعه وأشخاصه، �األمر �الز�اة، وصالة الضحى مـثال، والنهـي عـن الصـالة فـي وقـت ا"
 ارتباط الكالم هذا بهذا؟ 

ثیــة وال ُیــؤمر �ــه مــن حی هــة�عنــي مــع انفكــاك الج" ا لألمــر والنهــي �اعتبــار أنواعــه وأشخاصــه�جــوز أن �كــون مــوردً "
تلط �عنــي عنــده مــال فیــه شــبهة، عنــده مــال �عضــه مــورده حــرام فــاخ"كــاألمر �الز�ــاة" ُیــؤمر �ــه أو ُینهــى عنــه مــن جهــة 

مــا م أال؟ شــخص عنــده تجــارة تســعون �المائــة منهــا ُمباحــة، وعشــرة �المائــة ُمحرمــة تجــب علیــه الز�ــاة أم ُیــؤمر �الز�ــاة 
مــا تجــب؟ أم ن �المائــة حــرام تجــب الز�ــاة و وخمســ ،ن �المائــة حــاللو نــده مــا نســبته خمســتجــب؟ �عنــي لــو فرضــنا أن ع

 تجب الز�اة النفكاك الجهة.
 وجه انفكاك الجهة في صالة الضحى؟  مامعنى صالة الضحى؟  ما "وصالة الضحى مثًال"

     تأتي بوقت نهي؟ 
 طالب:.......
 ُتسمى ضحى؟
 طالب:.......

 ست في وقته، وقت الضحى من طلوع وقت النهي إلى قبیل الزوال، فما ُتسمى ضحى.ما ُتسمى ضحى؛ ألنها لی
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وهـــو ُ�صـــلي  ،المـــراجعین علـــى مكتبـــه جالســـین ا تـــركموظًفـــ أن صـــالة الضـــحى لـــو انشـــغل بهـــا عـــن واجـــب مـــثًال لـــو
 �اطلة؟ أم صالته صحیح  ،الضحى

 طالب:.......
 واضح؟ب لیس أمدخل الكالم في هذا؟ واضح أ ماذا "كاألمر �الز�اة وصالة الضحى"نعم ألنك حینما تسمع 

ر�عة، عشـر ر�عـات إلـى  ةعشر  تيطلع من المحاضرة وقال: أصلي الضحى اثن اأو طالبً  الو افترضنا أن هناك موظفً 
 .أن ینتهي الشیخ هذا الشیخ الثقیل

 طالب:.......
 المهم.
 ال؟ م أو�ثمه علیه، نقول: الجهة منفكة صح  ،حرام؟ أجره ثابتأم حالل 

 طالب:.......
 ما �أثم.

 طالب:.......
افــرض أنــه األســتاذ  ي یتــرك محاضــرة مــن أجــل...، وهــذه لیســت ضــرورة الــذمــا اســتأذن وال یــؤذن لــه إال لضــرورة ،ال

 نفسه.
 طالب:.......

 حكم عمرته؟ ماما سمعت فتوى �عضهم من �عتمر في وقت الدراسة 
 طالب:.......

 أو غیره. اأو طالبً  اقت الدراسة سواًء �ان مدرسً فتوى �عض المشا�خ من �عتمر و 
 طالب: ُ�عتبر....

 على المحاضرة. افترض أنه مدرس �أخذ مقابًال 
 طالب:.......

 ؟الطالب ما �أخذ مقابًال 
  طالب: المكافأة لیست مقابل العمل.

 المقصود أنه ال �سلم من إثم على �ل حال.
 طالب:.......

 ب لُیصلي....لكن یترك المكتبة و�قفل و�ذه
 طالب:.......

�عطــي النــاس قفــاه وُ�صــلي و�قــول: مــا أخــل أن المســألة مــا �خــل �العمــل یتصــور أنــه �قــرأ القــرآن علــى المكتــب، أمــا 
سـل وال أخل �عمل هذا ما فیه شيء، لكن ال �ستر  الطاولة، �العمل، هذه فیها ما فیها، نفرض أنه فاتح المصحف على

 ان ینسى مع القراءة.�حیث ُ�خل �العمل؛ ألن اإلنس
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 لیست �صحیحة؟أم صحیحة  "النهي عن الصالة في وقت النهي"
 طالب:.......

َك َأِعنِّـي َعَلـى َنْفِسـ«الصورة أنـه �عـد صـالة الصـبح أو �عـد صـالة العصـر أو مـع ضـیق وقـت النهـي قـال: أنـا أصـلي 
ُجودِ   مائتي ر�عـة، �سمع أن األئمة �صلون مائة ر�عة، ،وصار ُ�صلي من صالة الفجر إلى إقامة الظهر ،»ِ�َكْثَرِة السُّ

 ،صـالته صـحیحة ،جهـة منفكـةال، نقول: امطلقً  صلي، مرت علیه أوقات النهي وهو ُ�صلي نفًال أثالثمائة ر�عة �قول: 
 الجهة واحدة، والوقت شرط لصحة الصالة؟أم أن وثوا�ه مرتب علیها، والنهي ثابت في حقه، 

 طالب:.......
 ال؟ هو مع بزوغ الشمس قال: هللا أكبر.م أصالته صحیحة 

 طالب:.......
 افترض في شخٍص غیر معذور.

 طالب:.......
ــُجودِ «شـخص غیــر معــذور، قـال: الرســول �قــول:  ــي َعَلــى َنْفِســَك ِ�َكْثــَرِة السُّ قــت عــرف أن هــذا و �وهـو  ،وهــذا منــه» َأِعنِّ

 لى آخره من النصوص.نهي، وأنها تطلع بین قرني شیطان، و�ذا طلعت الشمس فأمسك إ
 طالب:.......

 ین؟أ
 طالب:.......

 صالته لیست صحیحة، صالته �اطلة �صوم یوم العید.
 طالب:.......
نـدوح، األوقات الموسعة التي فیهـا خـالف فیـه م ،یها شيء من المندوحفأما المسائل التي فیها خالف ف ،هو إذا تضیَّق

ح.  لكن مع ذلك مع على ما ُیرجِّ
 .طالب:......

 لكن لیس من المترتب علیه.
 طالب:.......

 نعم معروف هذا.
 طالب:.......

ُ�صــلي  �ســتطیع أنوال هــو  ،الوقــت المحــدد المنهــي عنــه، �قــول: الحــافظ عبــد الغنــي ُ�صــلي الضــحى ثالثمائــة ر�عــة
قبــل ونصــف  �كســب ســاعة �قــول هــذا الكــالم أن مــا �مكــن ،الفجــر إلــى أن ُ�قــیم الظهــر صــلى مــن �عــدثالثمائــة إال إذا 

 .»حین �قوم قائم الظهیرة أمسك» «إذا طلعت الشمس أمسك«ساعٍة �عد و�واصل، �قول: 
 طالب:.......

 مثل األوقات المضیقة �لها �مقدار عشر دقائق. ةقصیر 
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 طالب:.......
 متقار�ة نعم.

 طالب:.......
 ال ال أكثر.

 طالب:.......
 ها.ثالثمائة دقیقة �عني خمس ساعات، الر�عة تأتي بدقیقة براحت العدد الحقیقي أ�ش؟ ثالثمائة أ�ش �صیر؟ ،ال ال

ن اإلمــام أحمــد لــه إكثیــر مــن النــاس �ســتغرب أن یوجــد مثــل هــذا، نظرنــا فــي �عــض الــدروس قــال واحــد مــن المشــا�خ: 
قـال: هـذا مـا هـو  -وهـو حلیـق مـع األسـف-ثالثمائة ر�عة في الیوم واللیلة، فقال شخص من األشخاص من الطـالب 

 عقول، قال: صحیح ما هو معقول؛ ألن عنده صالون یتحلَّق فیه ثالث ساعات �الیوم. �م
 ین؟أُ�صلي ثالثمائة ر�عة،   أنمعقوًال  لیس

 طالب:.......
 ال ال، معقول معقول.

 طالب: وعن اإلمام أحمد أنه �ان �فعلها أحیاًنا و�تر�ها أحیاًنا.
 .»رَّف على هللا في الرخاء �عرفك في الشدةتع«إعانة من هللا  -خي�ا أ-هذه إعانة من هللا 

 طالب: اإلمام أحمد بوقت الضحى �جلس ُیدرِّس للطالب.
قـت و ما عنده إال الضحى وقت غفلة الناس وانشغالهم �أمور دنیاهم، مـا نقـول: �ـان اإلمـام أحمـد ُ�صـلي  ،ما هو أكید

ثًال حى ثالثمائــة ر�عــة، �قــرأ القــرآن فــي ر�عــة مــالضــحى، فــي الیــوم واللیلــة ثالثمائــة، الحــافظ عبــد الغنــي نعــم فــي الضــ
مـن النـاس عنـد مـن یهـوى ومـن  لوقـوف للقلـب مـا هـو للقـدمین، �ثیـرعثمان وغیره، غیر معقول �قف عشر سـاعات! ا

 �الم لغو �جلس الساعة والساعتین �أنها لحظة. ،ُ�حب في �الٍم ال قیمة له
 ضــر�نا :الواحــد �الشــخص، وقلنــا فــي الــدرس الماضــيجهــة" مــن  ا لهمــاأمــا الواحــد �الشــخص، فیمتنــع �ونــه مــوردً "

المثال �شخص طو�ل العمر قصیر القامة �صح أن تقـول: جـاء الطو�ـل القصـیر؛ النفكـاك الجهـة، لكـن قصـیر العمـر 
ر قصــیر القامــة مــا ُ�مكــن أن تقــول لــه: جــاء الطو�ــل القصــیر، لمــاذا؟ الجهــة واحــدة إال مــع ُ�عــد، �عنــي إذا �ــان قصــی

 ن و �عني عمـره عـن عمـر�ن مـثًال أو ثالثـة، حینمـا تقـول: النـووي قصـیر عمـره أر�عـ ،یر القامة مبروك الوقتالعمر قص
ه طو�ـل �قول واحد: ال ال عمره طو�ل، الجهة منفكة، عمـر  ؟ن سنة في مقابل السبعین والثمانین والمائةو أر�ع وماسنة، 

 قال رحمه هللا تعالى.   المساجد تجد محار�ب�عني انظر مؤلفاته، وانظر أثره في األمة، في �ل محراب من 
ار الة فـي الـدالصـ" ا لألكثـر�نأما من جهتین، �الصالة في الدار المغصو�ة، فال تصح في أشهر القولین لنا، خالًفـ"

 المغصو�ة من جهة هي مأمور بها، ومن جهة منهيٌّ عنها، وجه �ونها صحیحة ووجه �ونها غیر صحیحة؟
ا الة تامـة �شـروطها وأر�انهـا وواجباتهـا، والنهـي لـیس �عائـٍد إلـى شـرط، وال إلـى ذات، فمـمن صحح نظـر إلـى أنهـا صـ

 وهو قول األكثر. ؟المانع من الصحة
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هـارة من أ�طلها نظر إلـى أن البقعـة مـن شـروط الصـالة؛ ولـذا تلـزم طهارتهـا فمـن هـذه الحیثیـة الطهـارة و�ن ُوِجـدت الط
 وجد، والكالم في الدار المغصو�ة طو�ل وحتى في الكتاب.الطهارة المعنو�ة لم تُ  إال أنالحسیة؛ 

     ولنا �الم على قوله هذا، نعم." وقیل: �سقط الفرض عندها ال بها"
 طالب:.......

 على طر�قتهم.   
  

   
  
  


