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 .نعم

 .�سم هللا الرحمن الرحیم
النهــي و ثــم الواحــد �ــالجنس أو النــوع �جــوز أن �كــون مــورًدا لألمــر : "فــي �ــاب الحــرام: -هللا رحمــه –قــال 

 هي.، والنهي عن الصالة في وقت الن، �األمر �الز�اة، وصالة الضحى مثالً �اعتبار أنواعه وأشخاصه
 ".ا لهما، من جهةأما الواحد �الشخص، فیمتنع �ونه موردً 

 حاد الجهة �متنع، ومع انفكاك الجهة ال �متنع.وأنه مع ات ،قد تقدم الكالم فیه
صــالة الضــحى مــثًال فــي وقــت الضــحى الجهــة واحــدة، لكــن لــو قــال: أنــا أصــلي الضــحى مــع طلــوع الشــمس، 

 أكثر من جهة؟  أمنقول: ال، انفكت الجهة، النهي عن الصالة في وقت النهي جهة واحدة 
 طالب: من جهتین.

 .تصلىألنه ما ال، عند علماء المذهب جهة واحدة؛ 
 ما تصلى. طالب:

وهــذا  ،لــه عنــدهم، ال معــارض للنهــي عنــدهم؛ ألن المعــارض عــام جهــة واحــدة النهــي ولــو معــارض، مــا تصــلى
 �خالف القول اآلخر. ،خاص، والخاص �قضي على العام

 صار ال معارض له من النهـي، والصـحیح أن المعـارض موجـود سـواءٌ  ،القول اآلخر: أنه جاء بذوات األسباب
 ،»ینإذا دخل أحـد�م المسـجد فـال �جلـس حتـى ُ�صـلي ر�عتـ«بها  اقلنا بهذا أو بذاك؛ ألن �ون الصالة مأمورً 

ٌر بهـا والنهي عن الصالة في أوقـات النهـي هـذه یتناولهـا األمـر والنهـي مًعـا، فهـي منهـيٌّ عنهـا �اعتبـار، ومـأمو 
 �اعتبار.

 هي مراًرا. وتقدم الكالم في فوات األسباب وفعلها في أوقات الن
ــه مــوردً " ــع �ون ن صــالة المغــرب فــي وقتهــا إنســتطیع أن نقــول:  "ا لهمــا، مــن جهــةالواحــد �الشــخص، فیمتن

ان، �شـروطها وأر�انهـا وواجباتهـا ُ�مكـن أن ُینهـى عنهـا؟ ال، إذا �انـت مـن جهـة واحـدة اسـتوفت الشـروط واألر�ـ
فكونهـا  نهـى عنهـا مـن هـذه الحیثیـة مـن هـذه الجهـة،وانتفت الموانع، فهي مأموٌر بها فقط، لكـن إذا ُوِجـد مـانع یُ 

في داٍر مغصو�ة، �ونها في ثوب حر�ر، �ونه علیه عمامة حر�ر، �ونه في یـده خـاتم ذهـب، �ونـه صـلى مـن 
لــدار اعنهــا، والكــالم هنــا فــي  �مكــن أن �كــون مــأموًرا بهــا منهی�ــا انفكــت الجهــة ، إذاغیــر طهــارة ومــا أشــبه ذلــك

 .     ا �ه من جهة، ومنهی�ا عنه من جهٍة أخرى ك الجهة �أن �كون الشيء مأمورً المغصو�ة مثال النفكا
 ."ا لألكثر�نأما من جهتین، �الصالة في الدار المغصو�ة، فال تصح في أشهر القولین لنا، خالفً "

 صـالة مسـتوفیة للشـروط واألر�ـان، البقعـة طهـارة، الثـوبال�عني من صحح الصالة في الـدار المغصـو�ة قـال: 
إلــى القبلــة فهــي صــحیحة، ولــم ُیــذ�ر فــي شــروط الصــالة البقعــة؛ ألنــه إذا عــاد النهــي إلــى ذات  ةطــاهر، صــال

؛ المنهي عنه أو إلى شرطه �طل، لكن إذا عاد إلیه من الخارج فـإن الصـالة حینئـٍذ تكـون صـحیحة مـع التحـر�م
حر�ـر صـالته صـحیحة مـع  صالته صحیحة مع التحـر�م، صـلى علیـه عمامـةفألنه لو صلى و�یده خاتم ذهب 

 السـترة شـرط، البقعـة هـل ،صالته أ�ش؟ �اطلة؛ ألن النهي عاد علـى الشـرطفالتحر�م، صلى وعلیه سترة حر�ر 
هــي شــرط أو لیســت �شــرط؟ مــن نظــر إلــى أن طهــارة البقعــة شــرط فــي صــحة الصــالة لــم ُ�صــحح الصــالة فــي 

اشـتراطها قعة ال شك أنها ُتالحظ �النسبة للصالة، فالدار المغصو�ة؛ ألن في حكم الطهارة اإل�احة عموًما، فالب
 و�ذلك إ�احتها، فالبقعة شرٌط في الجملة. ،مطلوب

لنهـي احوا الصالة في الـدار المغصـو�ة، قـالوا: األكثر صحّ " وقیل: �سقط الفرض عندها ال بهامأخذ الخالف "
ا �ــان صــلى شــخص وهــو عــاق ال �عــود إلــى الشــرط وال إلــى ذات الصــالة، الصــالة صــحیحة مــع التحــر�م، إذ

 صالته صحیحة وعلیه إثم العقوق.       فلوالد�ه 
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ذه معنـى هـذا الكــالم؟ �عنـي أن فعلهـا سـبٌب لســقوط الفـرض، فعلـه لهــ مـا" وقیـل: �سـقط الفــرض عنـدها ال بهــا"
 -مـــا �ســـقط عنـــده، لمـــاذا؟ ألن القائـــلفـــال �ســـقط �ـــه، و�ن ،الصـــالة ســـبٌب لســـقوط الفـــرض، وهـــذا الفعـــل ُمحـــرَّم

تأثیر األسـباب عنـده لـیس �حقیقـي ال تـأثیر حقیقـي لألسـباب، فاألصـم �مكـن أن �سـمع  -والمتصور أنه أشعري 
ونصوا في �تبهم في مواضع �ثیـرة أن  ،عندهم؛ ألن السمع سبب للسماع ولیس �مؤثر، األعمى ُ�مكن أن یرى 

صــغار البعــوض فــي أعمــى الصــین �جــوز أن یــرى �قــة األنــدلس، وهــو فــي الصــین فــي أقصــى المشــرق یــرى 
 أقصى المغرب.

ـــبع �حصـــل عنـــد األكـــل ال �ـــه، األكـــل ســـبب، لكـــن الســـبب لـــیس �مـــؤثر  الـــري �حصـــل عنـــد الشـــرب ال �ـــه، الشِّ
ــبع عنــده ال �األكــل  و�نمــا عنــد األكــل، وهــذا �ــالم فــي غا�ــة الضــعف، وهنــا �قولــون: الفــرد صــلى ،فیحصــل الشِّ

 .      ة ال بها�سقط عند هذه الصالالظهر في داٍر مغصو�ة �سقط الفرض، لماذا �سقط؟ 
 ".أن النظر إلى هذه الصالة المعینة أو إلى جنس الصالة ومأخذ الخالف"
، هـذه صـالة �شـروطها وأر�انهـا وواجباتهـا، فهـي صـحیحة" أن النظر إلى هذه الصالة المعینة ومأخذ الخالف"

لـذین بـنفس الفعـل؟ ا اوآثًمـ اواحـد مـأجورً �عني یتصور أن �كون الشـخص �فعـٍل  ،الصالة المعینة في هذه البقعة
إلثـم، له وُمكثه فـي الـدار المغصـو�ة ُمسـتلزٌم ءلم �صححوها نظروا إلى أن هذه الصالة ترتب علیه إثم؛ ألن �قا

فكیف نقول: إنه مـأجور وآثـم فـي آٍن واحـد؟ �ـالنظر إلـى هـذه الصـالة مـن صـححها نظـر علـى جـنس الصـالة، 
صـالته فمكلف مأمور �ـأداء الصـالة فـي وقتهـا �أر�انهـا وشـروطها وواجباتهـا شخص  ،فیها وماذاكیف الصالة 

آثــم مــن جهــٍة أخــرى �مــا لــو صــلى فــي بیتــه صــالته صــحیحة وُمســقطة للطلــب؛ لكنــه آثــم  اصــحیحة، �ونــه آثًمــ
 مـن من جهـٍة أخـرى، ال بترك الجماعة، فهذه الصالة یترتب علیها األجر والثواب، و�ترتب علیها أ�ًضا العقاب

 .الجهة نفسها
 طالب:......

 شرط الصالة. ،في سترة الحر�ر؛ ألنه ستر عورته �سترة حر�ر، فصالته �اطلة؛ ألن النهي عاد إلى الشرط
 طالب:......

 ؟ماذا
 طالب:......

ة فـي المهم أن اإل�احة والطهارة مًعا، مثله الصـالة فـي الـدار المغصـو�ة؛ ألنـه مثـل مـا یتجـه النهـي إلـى الصـال
 فــرق بینهمــا، ،النجســة یتجــه النهــي إلــى الصــالة فــي البقعــة المغصــو�ة؛ ألنــه فــرق بــین الــنجس والحــدثالبقعــة 

ع بال شـك، �مـا أن النجاسـة المعنو�ـة �الغصـب مـثًال �ختلـف عـن رفـ للصالة منهيٌّ عنه، �النسبة �عني النجس
وب وضــوؤه صــحیح أو توضــأ �مــاٍء مغصــ ،الحــدث؛ ولــذا اإل�احــة شــرط، إ�احــة الســترة شــرط، المــاء المغصــوب

 .فیه إشكال، لكن اآلنیة لیست �شرطالماء ما  ،لیس �صحیح؟ �خالف ما لو توضأ �آنیة ذهب
 طالب:......

 فیه؟ماذا 
 طالب:......

 كمل �مل الكالم طو�ل، حتى في المذهب أكثر من روا�ة.
 طالب:......

 الحر�ر؟
 طالب:......

 .طلةي، فعلى القاعدة تكون �ااد إلیه نهي، شرٌط عاد إلیه نهعندهم إذا عاد النهي إلى الشرط هذا الشرط وع
 ."النافي: ماهیة الصالة مر�بة"
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 للصحة."النافي" 
هـذه فعنـه،  ماهیة الصالة مر�بة من الحر�ـات والسـكنات المنهـي عنهـا، والمر�ـب مـن المنهـي عنـه منهـيٌّ "

 ".ا �ه، و�ال اجتمع النقیضان، وال مأمورً عنها، والمنهي عنه ال �كون طاعةً  الصالة منهيٌّ 
ْمُت الظُّْلَم عَ « �قول: هذا الذي یتصرف في مال الغیر �غیر إذنه ظالم، والظلم حرام  َوَجَعْلُتـهُ  يَلـى َنْفِسـِإنِّي َحرَّ

ًما  .»َبْیَنُكْم ُمَحرَّ
 عنـه، هذا الذي یتصرف في هذه البقعة حرام، ر�وعه وسجوده حرام؛ ألنه تصـرف فـي هـذه البقعـة، فهـو منهـيٌّ 

نفـي بعنه، هذا مأخذ من قـال فكیف نقول: إن هذا الر�وع، وهذا السجود مأموٌر �ه وهو في الوقت نفسه منهيٌّ 
 .الصحة

 ".االمثبت: ال مانع إال اتحاد المتعلقین إجماعً "
أن  حینئــٍذ �مكــن ،إذا اتحــد المتعلقــان امتنــع مثــل مــا نظَّرنــا ســا�ًقا إذا دخــل شــخص قصــیر القامــة طو�ــل العمــر

نقول: جاء الطو�ل القصیر، هل �قول أحد: �المكم لیس �صحیح؟ هو من جهة طو�ل العمـر مائـة سـنة، لكـن 
قامتــه قصــیرة، فهــو طو�ــٌل قصــیر، لكــن لــو جاءنــا قصــیر القامــة وعمــره عشــر ســنوات نســتطیع أن نقــول: جــاء 

 .عنه �األمر�ن المتضادینالطو�ل القصیر أو عشر�ن سنة؟ ال، الجهة متحدة، فحینئٍذ ال ُیتصور أن ُ�خبر 
منعــوا أن ُ�قــال: هــذا مقطــوٌع متصــل، المقطــوع مــا ُ�ضــاف إلــى  -مثــل مــا ذ�رنــا ســا�ًقا–حــدیث العلمــاء  وعنــد

طـوع التا�عي �ما هو معروف، المتصل ما اتصل إسناده من أولـه إلـى آخـره، فللتنـافر اللفظـي مـا ُ�قـال: هـذا مق
 .  اللفظينفكة، لكنهم یتحاشون التنافر الجهة مُ فلوجود التنافر اللفظي و�ال  ؛متصل

 عنــه، و�ــلٌّ  منهــيٌّ  بهــا، والغصــب مــن حیــث هــو غصــبٌ  وال اتحــاد، إذ الصــالة مــن حیــث هــي صــالة مــأمورٌ "
 بدون اآلخر، وجمع المكلف لهما ال �خرجهما عن حكمهما منفردین. منهما معقولٌ 

لـو مـرق و  ،هي عن دخوله، یـدل علیـهنُ  كانٍ أمر �خیاطته، في م طاعة العبد وعصیانه، �خیاطة ثوٍب  اوأ�ًض 
 ".لب الكافر، واستحق سَ ا أو د�ةً فقتله، ضمن قصاًص  إلى مسلمٍ  سهمه من �افرٍ 
 ح الصالة في الدار المغصو�ة، �قول: الجهة منفكة وال اتحاد بینهما. هذا الذي ُ�صحّ 

والصـالة مـن حیـث هـي  معروف متصور من غیر الصالة،" عنه منهيٌّ  والغصب من حیث هو غصبٌ �قول: "
 مأمور بها مأجوٌر علیها، ُمثاٌب علیها، متصورة من غیر غصب، فالجهة منفكة.

اء جــ�عنــي لــو " بــدون اآلخــر، وجمــع المكلــف لهمــا ال �خرجهمــا عــن حكمهمــا منفــردین منهمــا معقــولٌ  و�ــلٌّ "
نهما ا ال ُ�خرجهما عن �و �ونه �جمع بینهم ،�قلمین ور�طهما مًعا أحدهما مغصوب والثاني اشتراه من حر ماله

زجهمــا مًعــا �حیــث ال فم ،والثــاني مغصــوب ،�ــل واحــد منفــرد، لكــن لــو جــاء �قلمــین أحــدهما ُمشــترى  ،منفــردین
غطــاء هــذا المغصــوب ووضــعه علــى المبــاح، والغطــاء هــذا مغصــوب �مكــن إفــراد أحــدهما عــن اآلخــر، فأخــذ 

وغاصــٍب  اقلًمــ مشــترٍ الثنــین، ل مشــترٍ م، هــو وتر�ــه مــع المبــاح، ووضــع المبــاح علــى المغصــوب وقــال: هــذا قلــ
، ســود، فجــاء أخــذ الغطــاء األســفل هــذا المغصــوب مــع الثــاني ور�بــه مــع المبــاحأ اهمــ�ال ،ولونهمــا واحــد ا،قلًمــ

، الوهـو هـذا، نقـول:  ا،وأخذ من المباح مثلهما فـر�بهم علـى المغصـوب، مـا ُ�مكـن أن �قـول: أنـا اشـتر�ت واحـدً 
 .ا، وهذا على حداو جاء بهما مًعا مر�وطین ال �منع من االنفكاك، وهذا على حدهذا اتحدت الجهة، لكن ل

متثـل ا" هـي عـن دخولـه، یـدل علیـهنُ  أمـر �خیاطتـه، فـي مكـانٍ  طاعـة العبـد وعصـیانه، �خیاطـة ثـوٍب �قول: "
 األمر وارتكب المحظور.

ب السهم إلى �افر، فقتله وأصاب ق" إلى مسلمٍ  ولو مرق سهمه من �افرٍ " فه، فإنـه لبه، ونفذ إلى مسلٍم خلصوَّ
 و�دفع د�ة المسلم. ،�ستحق سلب الكافر

 وُأجیب من ِقبل َمن؟ َمن ال ُ�صحح الصالة في الدار المغصو�ة، ماذا قالوا؟ 
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یـه صـوم جیب عن الكل، �أن مع النظر إلى عین هذه الصـالة، ال جهتـین، �خـالف مـا ذ�ـرتم، ثـم یلـزم علوأُ "
 ".فرق یوم النحر �الجهتین، وال 

یلــزم علیــه أ�ًضــا لــو جــاء لواحــد جــالس فــي المســجد لمــا بزغــت الشــمس قــام ُ�صــلي ر�عتــین، قــال: أنــا مــأمور 
 أنـا مـأمور أن أصـلي، وهـذا تطـوع �ونـه فـي وقـت نهـي هـذا إثـم ،وهذا منـه »أعني على نفسك �كثرة السجود«

 وهذا أجر، نقول: صحیح أو لیس �صحیح؟ لیس �صحیح.
 مختـار صـحةوال ،والتقرب �المعصیة محـال ،ل، ونیة التقرب �الصالة شرطبطِ العبادة مُ ثم إن اإلخالل �شرط "

 ".ا إلى جنسها، ال إلى عین محل النزاعالصالة، نظرً 
اد إلـى خـالف مـا إذا عـ�" نعـم إذا عـاد النهـي إلـى الشـرط �طلـت الصـالة، لبِطـثم إن اإلخالل �شرط العبـادة مُ "

یـة رطه، هـذا المقـرر عنـد أكثـر العلمـاء، نیـة التقـرب �الصـالة شـرط، والنأمٍر خارج عن ماهیـة المنهـي عنـه وشـ
إًذا  منهيٌّ عنها، لكن هل المنهي عنه نیة أداء هذه الصالة أو المنهي عنه أداء هذه الصالة فـي هـذه األرض؟

 النیة ال أثر لها، النیة ال عالقة لها بهذا.
س فأنــت نظــرت إلــى جــن" ال إلــى عــین محــل النــزاع ا إلــى جنســها،والمختــار صــحة الصــالة، نظــرً ولــذا قــال: "

لخـارج االصالة، جنس الصالة مأمور بهـا، وهـي مـؤداةٌ بتمـام شـرائطها وأر�انهـا وواجباتهـا، فـال أثـر لهـذا األمـر 
 ال إلى عین محل النزاع من غیر نظر إلى عین محل النزاع الذي هو الدار المغصو�ة.

 ".ضاد وجو�هإلى ذات المنهي عنه، فیُ  هي، إما راجعٌ حو هذه الصالة قالوا: النتنبیه: مصحِّ "
 .صنم هذا عائد إلى ذات المنهي عنهصیام یوم العید مثًال، السجود ل" إلى ذات المنهي عنه"
َنــا}{نحــو " ــال{عــن ذاتــه، نحو ]، أو إلــى خــارجٍ ٣٢[اإلســراء: ال َتْقَرُ�ــوا الزِّ ال «] مــع ٤٣[البقــرة: َة}َأِقیُمــوا الصَّ

فـــال �ضـــاده، فیصـــح الجمـــع بینهمـــا، ولكـــل حكمـــه، أو إلـــى وصـــف المنهـــي عنـــه فقـــط،  »تلبســـوا الحر�ـــر
ـالَة}{نحو ـالَة َوَأْنـُتْم ُسـَكاَرى}مـع  ]٤٣[البقـرة: َأِقیُموا الصَّ �ـام أدعـي الصـالة «و ]٤٣النسـاء:[ {ال َتْقَرُ�ـوا الصَّ

 .»أقرائك
 �اطـلٌ  الر�ـا فهـو نلبیـع مـع المنـع مـو�النهي عن الصـالة فـي األمـاكن واألوقـات المنهـي عنهـا، و�ـإحالل ا 

 ".عندنا، وهو قول الشافعي
 .حیحه، العقد �اطل ال �مكن تصحیحه�اطل ال �مكن تص

 ".لدلیلي الجواز والمنع غیر �اطل، إعماالً  وعند أبي حنیفة: هو فاسدٌ "
عـین  یلـزم رد الفاسـد غیـر �اطـل، فـالالفاسـد، و  ، فهـو�مكن تصحیحه �حذف الزائد فهو �مكـن انعم �اعتباره عقدً 

 . ح الز�ادة ُترد إلى المشتري المبیعة على البائع، وال الثمن على المشتري، و�نما ُ�صحّ 
 ".لنا: أن المنهي عنه، لیس هذه الصفة، بل الموصوف بها
 . ي عنه، وحینئٍذ یلزم منه البطالنبل البیع نفسه هو المنهي عنه، فعاد النهي إلى ذات المنه

 ".المضامین والمالقیح و�ال للزم صحة بیع"
 .أجواف الدواب ما في

 ".اإجماعً  ا، إذ البیع مشروعٌ إذ النهي عنها لوصفها، وهو تضمنها الغرر، ال لكونها بیعً "
 البیع مشروع؛ لكن إنما ُنهي عن هذا البیع على وجه الخصوص لتضمنه الغرر والجهالة.

 �هللا أعلم.
 وصلى هللا علیه وسلم.

  
  

  


