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 احملاضرة الثانية

:  بعد أما دان حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على سي
من " -رمحه هللا  -، قوله ويف قراءهتا فوائد مجّة -رمحه هللا  -يف مقدمة املصنف فما زلنا 

بد م  أو الهل املقصود احلفظ فقط ؟  ،"حفظ على أميت أربعني حديثاً من أمر دينها
عده بتخرجيها  وإيصاهلا إليهم  ؟، هذه م  باملقصود نقُلها إىل الناس  ؟ أو الفهم والعمل

: "البد م  النقل والتخريج وتبليغها لألمة يقول -رمحه هللا  -، املناوي ألهل العلم أقوال
ل ولو النقوبعضهم جعل األمَر مقتصرًا على  ".غريه وإال فال يدخل يف هذا الوعدأو ابلتأليف 

 فحفظ أو يفهم  املهم هو النقل وهذا ما أاار إليه النووي نفهه، وبعضهم جر  على ااهر مل
  على أميت " "من حفظ على أميت"هو قوله "العبارة لكنهم قّلة وسبب هذا التفهري 

صلى هللا عليه  -والذي  قالوا البد م  الفهم واحلفظ استندوا لقوله  فاملقصود هو نفع األمة 
: البد للطالب م  احلفظ والفهم  يعين ال وأقول هنا ،"الفقهاء  والعلماءيف زمرة ": -وسلم 

  ا َّ أنه سريوم العلم دون وميتصور طالب علم دون حفظ أو فهم، هذا ال يتصور أصاًل 
وال يف غالب الفنون فقد رام حمااًل ومل يك  هذا معروفًا يف  الهابق  ألصل م  املتونحفظ 

تطع ألي سبب م  األسباب أن حتفظ فاستمر ولك  ال إذا مل ته، ال الطلبيعين هذا ترك 
اعرف قدرك وانفع غريك مبا   ،ال وحنو ذلك متقدمتغش نفهك والناس أبنك طالب علم 

 ، فأنت عامل مبا  تعلم به .عندك

،هذا   "اتفق احلفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه":  -رمحه هللا  -وقوله 
، هذا ما يف )من حفظ على أميت ....(، حديث : وال إاكال يف هذا احلديث ضعيف
ي ، وبنّي كذلك  علله اب  اجلوز فه الكبار كالدار قطين والبيهقي، وقد ضعإاكال يف ضعفه

لك   ، أقول وإن كان هناك م  صححه ،وغريه م  أئمة احلديث وإن كان هناك م  صّححه
وأان أقول الصغار مقارنة  ملختصني م  أهل العلم لصغار بعد كالم الكبار ااال عربة بتصحيح 
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ارنة ابملصححني يعتربون صغارًا وإن كانوا ابلنهبة لنا  كبارًا، مق، ال ، ال إلينا حن ابملصححني
 وأّلفوا يف األربعني ؟ذا أوردوا فلمالك  الهؤال هنا: مادام أهنم يعرفون ضعفه وينقلون ضعفه 

يكتبوا يف األحاديث وأن جيمعوا لنفع الناس أحاديث قليلة  اجلواب: ملـّا أراد أهل العلم أن
هبذا العدد تركيًبا  فأخذواا العدد عندما وجدوا هذا احلديث انقدح يف ذهنهم هذخمتصرة انفعة 
مم  رابب الهلوك وأيقولون:كان بعض الزهاد  ذكره بعض العلماء  بب، وهناك سليس تعبًدا

و عملتم م  كل أربعني حديثًا حبديث واحد لكان هذا زكاة يقول: زّكوا العلم فليهتم ابلتزكية 
ذا ضعيف  ، لك  هاحيتناقله الشرّ ىل غري ذلك مما إهي زكاة النقدي   للعلم، فربع العشر

وعلله ألهنم أرادوا  هبضعفذا احلديث العلماء مع علمهم يف هواإلمام الدارقطين يقول: تهاهل 
 ، يعين قال كالًما حنو هذا .نشر العلم

وقد استخرت هللا تعاىل يف مجع أربعني حديثاً األئمة األعالم،  " : -رمحه هللا  -وقوله 
 "اقتداء هبؤالء األئمة األعالم وحفاظ اإلسالم

قتداء ؟ وهل االؤالء األئمة، هل يقتد  ابألئمة هل يُقتد  ابألئمة ؟ هو قال اقتداء هب
لماء ؟  بعض الع -لى هللا عليه وسلم ص -أمرت ابتباع النيب  ابألئمة خيالف النصوص اليت

فقط   - صلى هللا عليه وسلم -يكون إال ابلنيب  االقتداء اليقول هذا الكالم ليس بصحيح، 
، ويف احلقيقة االقتداء ابلعلماء األئمة ، هكذا قال بعضهما حمل القدوةالكتاب والهنة مه

: يف سننه اباًب قال  فيه الدارمي، وقد عقد اإلمام الثقات ال يعارض ما ذكروه مطلًقاالكبار 
أاي ُّهاا﴿  :وذكر فيه أحاديث منها تفهري اآلية   ابب االقتداء ابلعلماء"" الَِّذينا آماُنوا  َيا

أويل العلم والفقه،  هم، .]  59:النساء]﴾ أاِطيُعوا اَّللَّا واأاِطيُعوا الرَُّسولا واُأْوِل اأْلاْمِر ِمْنُكم
، واملقصود م  هذا أن كمالك وغريهمالتابعني واألئمة الكبار  و قال ذلك مجع م  الصحابة 

: إذا رأيت العلماء  -يت سأقوهلاانتبهوا للقيود ال-أداّلء على الشريعة فإذا رأيت العامل العلماء 
 والُيهتأنس بفعلهم وُيهتضاء بفهمهم  رأيتهم يفعلون فعاًل فالاك أنهإذا الكبار الثقات 
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ة العلماء وأتى ابلغرائب ...اخل هذا ال وخالف جادّ النصوص يدخل يف كالمي  م  خالف 
م  اجلبال الكبار أقول هذا  كالمي  فمثل صنيع اإلمام النووي يف اقتدائه مب  ذكريفهم م   
قال قائل إذا خالف العلماء  لو ال يتهع املقام لذكرها،ة ويف  ذلك مهائل كثري أراه معتربًا 

، ال ميك  هذا متصور ؟ أقول أان ال أتصوره ، هلالنصوص الثقات األئمة إذا خالفوا الكبار
 الثقات خيالفون النصوص لك  لو افُُتِض وجوده ال ميك  أن يكون العلماء الكبارهذا ... 

 فالعربة ابلنصوص قواًل واحًدا .

وقد اتفق العلماء على جواز العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل " :-رمحه هللا  -وقوله 
 . "األعمال

 خمالفةاحلقيقة هذه العبارة فيها تفصيل وكالم كثري لك  املقام ال يناسب وأكتفي ببيان  يف
ون فضاًل على أن يك -رمحه هللا  -الذي قاله اإلمام النووي  بعض العلماء الكبار هلذا الكالم

ين هل أراد بنقله ، يعفهل حنمل كالمه على تفهري آخر؟ ،اتفقواهناك اتفاق، هو يقول 
آخر ؟ هل له طريقة يف نقله االتفاق ؟ هذا فيه نقاش وتفصيل  وُكتبْت فيه ايًئا لالتفاق 

 حبوث مفردة .

ط ، بل له ارو الق كما يُفهمإبط: العمل ابحلديث الضعيف ليس جائزًا يف الفضائل اخلالصة
ابحلديث الضعيف ضعًفا فحتمل فال أراه صوااًب والعلم عند ذكرت وأما الذي  ينكرون العمل 

 املهألة .وقد خالف مجع م  العلماء يف هذه   ،، وعلى هذا مجهور العلماءهللا

صلى -ومع هذا فليس اعتمادي على هذا احلديث، بل على قوله ": -رمحه هللا  -وقوله 
.....اخل ))ليبلغ الشاهد منكم الغائب((يف األحاديث الصحيحة  -هللا عليه وآله  وسلم

" 
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الكتاب  اثنان وأربعون حديثًا ، هذا ًصا  كما ذكران ذلكد ابألربعني نإذن املصنف مل يتقي
فلذلك مل يتقيد ابألربعني نًصا  فهي يف   "ليس اعتمادي على هذا احلديث": ذا قالوهل

يف أصول مث من العلماء من مجع األربعني ": -رمحه هللا  -، مث  قال ة ليهت أربعنياحلقيق
، ويف يف الفروع معناه يف مسائل الفقه -، ، وبعضهم يف اجلهادالدين، وبعضهم يف الفروع
وبعضهم يف الزهد، وبعضهم يف اآلداب، وبعضهم يف  -األصول معناه  يف العقائد

وقد رأيت مجع أربعني أهم من  ،يهااخلطب، وكلها مقاصد صاحلة  رضي هللا عن قاصد
منها قاعدة ،  وكل حديث عون حديثاً مشتملٌة على مجيع ذلكهذا كله،  وهي أرب

هو نصف لعلماء أبن مدار اإلسالم عليه أو ، و قد وصفه اعظيمة من قواعد الدين
اإلسالم، أو ثلثه، أو حنو ذلك، مث ألتزم يف هذه األربعني أن تكون صحيحة ومعظمها يف 

ليسهل حفظها ويعم االنتفاع هبا  صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها حمذوفة األسانيد؛
، وينبغي لكل راغب يف اآلخرة بباب يف ضبط خفي ألفاظها أتبعها مث ،إن شاء هللا تعاىل

املهمات، واحتوت عليه من التنبيه على هذه األحاديث ملا اشتملت عليه من أن يعرف 
، وذلك ظاهر ملن تدبره، وعلى هللا اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، الطاعات مجيع

 . "مد النعمة، وبه التوفيق والعصمةوله احل

" "ابلصحيحاملقصود  "مث ألتزم  يف هذه األربعني أن تكون صحيحة": -هللا  رمحه -قوله 
خبالف   أئمة احلديثعند وهذا االصطالح معروف مشهور هنا  احملتج به، الذي يُعمل به 

:مل يلتزم بشرطه بل فيها عض الفضالء املعاصري   يقولفتجد بما ااتهر عند املتأخري  
وهذا حمله  ه  يف احلقيقة م  قهم  املقبول، واحلم النوويول هكذا معلًقا على كاليقاحله  

 ". "علم املصطلح
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فغالب ما أورده  ،ح وقد وّّف يف غالبهاالصحيألزم نفهه إبيراد  -رمحه هللا  -املصنف  
لكنه له  عناية ابحلديث  - رمحه هللا -جًدا واملصنف صحيح، وُخولف يف أحاديث قليلة 

اامة بني أعطى للفقه لكان كما   اهتماًماأعطى للحديث  لوو فقيه مشتغل ابلفقه أكثر، 
: أييت بعض العلماء أو طلبة العلم فيذكر دثني  كما هو اامة بني الفقهاء، وأنبه إىل مهألةاحمل

ا.... أهععهم بعد الدرس مثاًل متّيز الذهيب يف احلديث فماذا يفهم الطالب ؟ وهذا يقع كثريً 
ي : النوو يه وال يُعترب مقرًًئ ...اخل، ومثل ذلك عندما يقالبفق : الذهيب مثاًل ليسيقولون

، دثني يُقصد به احملدثني احملدثني، ملا يُقال ليس م  احملمشتغل ابلفقه وليس م  احملدثني
فطالب العلم يتصور مثاًل أن اإلمام النووي ال يعرف ما يعرفه طلبة العلم م  احلديث ، أو 

ذهيب قرأ الفقه  ، عندما يـَُقال هذا َفَضْع بني عينيك أن النتبهرنه ابملعاصري  ....ال.... ايقا
"اإلرشاد" ، والنووي قرأ احلديث وأّلف يف املصطلح كتًبا منها  كله قبل أن يتخصص

، تقريب النووي كتب كبار فعندما يُقال ال يعترب حمدًًث على طريقة احملدثني، يعين و"التقريب"
بة  للمحدثني الكبار  ، يعين يعترب ابلنهاحملدثني الكباريقاس أبهل عصره، يعين يقاس بطبقة 

فمحدث ؤالء أما ابلنهبة لنا ، يقاس هبلى ااكلتهمواحلاكم والبيهقي وم  هو عكالدارقطين 
لوال أين رأيتها بنفهي ملا قلتها ألهنا معلومة وهذه مهألة مهمة كما يقولون   عالعصر بال مناز 
 لد  العاقل.

أصلها  صحيحي"، """ومعظمها يف صحيحي البخاري ومسلم: -رمحه هللا  -وقوله 
 ، وبعض الطلبة يقوللإلضافة وهكذا يُقال للكتابني فهو ُمثّّن وإمنا حذفت النونصحيحني 

يحهما  كتاب واحد أّلفه البخاري ومهلم فيقال يف صحصِحيِحِهما وهذا خطأ  ألن معّن 
، والصحيح أن ااًب فهما كتاابن صحيًحاف كتااًب ومهلم كت، والواقع أن البخاري ألّ صحيحهما
ته م  كثرة اخلطأ يف هذا ، وإمنا نّبهت على هذا مع وضوحه ملا رأي"صِحيحاْيِهما"يقال يف 
ف م  الصحيحني فعدد االحاديث ، طيب أكثر أحاديث هذا الكتاب كما قال املصنّ التعبري
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رمحه  - ، وّفّ م  الثلثنيأكثر م  النصف ، يقرب حديثًا وهذا  28اليت يف البخاري ومهلم 
 مبا ااُتط . -هللا 

رمحه هللا  -. اإلمام النووي  مث أتبعها بباب يف ضبط خفي ألفاظها": "-رمحه هللا  -وقوله 
، يعين لبعض األلفاظ اليت حتتاج لضبط وهو  بباب يعترب ضبطًا خلفّي األلفاظ ختم الكتاب -

ريه، عبارة الشرح ال تكاد جتدها عند غكذلك يعترب ارًحا  واإلمام النووي له طريقة يف 
يث سقط م  لألحاد -رمحه هللا  -، وهذا الباب الذي أتبعه النووي خمتصرة وسهلة وكافية

، واملتبقي بعد هناية مدارسة هذا املنت املبارك أن وإسقاطها خطأ ال اك فيه أكثر النهخ،
 تقرءوا هذا الباب أبنفهكم لتتّم الفائدة .

 أهنينا م  التعليق على بعض املواضع اليت رأيتها انفعًة لنا مجيًعا هنا نكون قد إىل 

 ونشرع يف احلديث األول إن ااء هللا تعاىل .

عاْن أاِمرِي اْلُمْؤِمِننيا أاِب حاْفٍص ُعمارا ْبِن اخلْاطَّاِب رضي هللا تعاىل عنه قال املصنف رمحه هللا : 
ْعُت راُسولا اَّللَِّ صلى هللا ع : َسِا ِإَّنَّاا ِلُكلِ  قاالا ليه وسلم ي اُقوُل: " إَّنَّاا اأْلاْعمااُل اِبلنِ يَّاِت، وا

اْمِرٍئ ماا ن اواى، فاماْن كااناْت ِهْجراتُُه إىلا اَّللَِّ واراُسوِلِه فاِهْجراتُُه إىلا اَّللَِّ واراُسولِِه، واماْن كااناْت 
 ."ا فاِهْجراتُُه إىلا ماا هااجارا إلاْيهِ ِهْجراتُُه ِلُدنْ ياا ُيِصيبُ هاا أاْو اْمراأاٍة ي اْنِكُحها 

ِثنيا أابُو عاْبِد هللِا حُمامَُّد بُن ِإَْسااِعيل بن إِبْ رااِهيم بن اْلُمِغرياة بن ب اْرِدزباه  راوااُه ِإمااماا اْلُمحادِ 
ُهماا اْلُبخااِريُّ واأابُو احْلُسانْيِ ُمْسِلٌم بُن احلْاجَّاج بن ُمْسِلم اْلُقشارْيِيُّ الن َّْيسا  ابُوِريُّ  راِضيا هللاُ عان ْ

ْيِهماا" اللِذيِن ُُهاا أاصاحُّ اْلُكُتِب اْلُمصان َّفاةِ "يف   .صاِحيحا

 إذا ما كانت م  األلفاظ قد يتصرف فيها أحياانً ال بد أن تعلموا أن ألفاظ األحاديث  :واًل أ
يف بعض  النهخ أوض حنوها قد أييت فيها اختالف يف بع يتقيد أو يتعبد هبا كاألدعية و اليت

 .  هليس هذا موضعتفصيل الرواة و هذا جائز و له 
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هبذه الطريقة  مل يرد هبذه الرواية كاملة -رمحه هللا  -ده اإلمام النووي هذا احلديث الذي أور 
قة " يعين بعض " ملفّ -تهتطيع أن تقول إن صح التعبري -هيإمنا يف أحد الصحيحني و 

ديث م  أعمم األحاديث النبوية وهذا احل ،أللفاظ يف روايةجاء يف رواية و بعض ااأللفاظ 
أكثر و تبعه يف ذلك  ،صحيحه هبذا احلديث -رمحه هللا  -اإلمام البخاري  قد افتتحو 

: -رمحه هللا  -محد ب  عبد احلليم ب  تيمية و قد قال ايخ اإلسالم أالعلماء يف مصنفاهتم 
كاإلمام أمحد و م  على ااكلته م  علماء  ه كبار ال"هذا احلديث م  أمجع الكلم "و عدّ 

: أصول اإلسالم ثالثة أحاديث :وا هذا احلديث ثلث اإلسالم يقول اإلمام أمحدالكبار عدّ 
رضي  -حديث عائشة ، و } إَّنا األعمال ابلنيات ... {: -رضي هللا عنه  -حديث عمر 

ديث النعمان ب  حو احلديث  } من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه ... {: -هللا عنها 
 احلديث .  : } احلالل بني و احلرام بني ... {-رضي هللا عنه  -بشري 

ور ن الدين كله فعل مأمور و ترك حمظ" أل: ه كالم اإلمام أمحد قالاب  رجب رمحه هللا وجّ 
التوقف عند الشبهات ور و فعل مأمور و ترك حممهذا هو الدي   و التوقف عند الشبهات "

ا بعض طبعً  ،-رمحهم هللا تعاىل  -اديث الثالثة . هل رأيتم علم األوائل  حهذا مجعته األو 
مه و تعليمه للناس و هذا ينبغي تعلّ العلماء جعله نصف الدي  و املقصود أنه حديث عميم 

املهلم على تصحيح و ا للطالب أحكام النية لذلك ابتدأ به العلماء تنبيهً  يتكلم على احلديث
 .نيته 

رضي هللا  -لقب به عمر هذا اللقب أول م   عن أمري املؤمنني "و " :  - رمحه هللا -قوله 
أن : منها و جاء يف سبب هذا اللقب رواايت كثرية مذكورة يف الشروحات  -تعاىل عنه 

وقاال  -رضي هللا عنه  -اثنني م  الصحابة استأذان عمرو ب  العاص يف الدخول على عمر 
اه به و ااتهر و هعّ فاستحهنه عمرو ب  العاص  املؤمننيعلى أمري له استأذن لنا ابلدخول 

أمري املؤمنني يف  فيقال مثاًل  يف احلديث  فيما بعد يطلق على العامل املتبّحرو صار ، بذلك



ي ح 8  فظه هللاالدرس الثاني من شرح األربعين النووية للشيخ حمد المر ِّ

 

 -رمحه هللا  -و قوله حنو ذلك يف ابقي العلوم بخاري أمري املؤمنني يف احلديث و ، الاحلديث
قيل أن سم م  أهعاء األسد ا "حفص"اىل عنه وة عمر رضي هللا تعهذه كني "أيب حفص"

به ألن هللا فرق  "ابلفاروق"اه بذلك لقوته و يلقب كذلك كنّ   -سلم صلى هللا عليه و  -النيب 
رضي هللا تعاىل  -"عمر ب  اخلطاب الشهرية . و قوله بني احلق و الباطل يف قصة إسالمه 

م ينبغي ملهلم أن جيهلها فهو مقدّ  ا و المهمة جدً  -رضي هللا عنه  -" ترمجة عمر  -عنه 
و  -رضي هللا عنه  -و صاحبه أيب بكر  -صلى هللا عليه و سلم  -يف هذه األمة بعد النيب 
. و املقام هنا ال يتهع و ال يهمح ابلتفصيل لذلك سأذكر أهم عمرالبد م  قراءة سرية 

ا و ا تقريبً الثة عشر عامً عام ابلفيل بثعلى املشهور بعد  -رضي هللا عنه  -: مولد عمر املهم
فاطمة بنت  هنة اخلامهة أو الهادسة بعد البعثة و سبب إسالمه أختهيف الأسلم مبكة 

انمروا اآلن م  يف صحيفة هذه املرأة م  األعمال و لكم أن تتأملوا  ،اخلطاب رضي هللا عنها
و ، شري  ابجلنةحد العشرة املبو هو أ ،حىت أسلمهي اليت قرأت عليه القرآن يف قصة مشهورة 

و هو أفضل هذه األمة بعد  -صلى هللا عليه و سلم  -عمر اهد املشاهد كلها مع النيب 
و هو ًثين اخللفاء  -رضي هللا تعاىل عنه  -و أيب بكر  -صلى هللا عليه و سلم  -النيب 

على املشهور و هذا يدل على أن العربة مب  صدق  بعد أربعني رجاًل  الراادي  مع أنه أسلم
و يلتقي  ،البد م  الصدق كذلكلك   ،ال ن الهبقال مب  سبق فقط هذا ال يقلل م  اأ

و مدة ، فهو م  أاراف قريشيف كعب ب  لؤي  -سلم صلى هللا عليه و  -نهبه مع النيب 
 يصلي ابملؤمنني الفجر طعنه غالم جموسي ملا كرّب  سنني و ستة أاهر و أايم،خالفته عشر 

و أيب بكر  -صلى هللا عليه و سلم  -و دف  مع النيب ايم ثالثة أ دفحمل إىل بيته و مات بع
  كانت وفاته يف يوم األربعاء سنة ثالثة و عشري   ،أمجعني -رضي هللا تعاىل عنهم  -الصديق 

صلى هللا عليه و سلم  -كان معاوية يقول : مات النيب ،للهجرة و عمره ثالث و ستون سنة
 -عمره ثالث و ستون و عمر و  -رضي هللا عنه  - و عمره ثالث و ستون و أبو بكر -
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" هذا خرب ضي هللا عنهر ": - رمحه هللا -عمره ثالث و ستون . و قوله و  -رضي هللا عنه 
املعّن  هللا رضي عنه لك َّ  إخبار أبن" رضي هللا عنه " شاء يعين صيغة اجلملة خرب مبعّن اإلن
و  بصيغة اخلرب  أيتون ابجلملةعرب كيف هذا ؟ يقول علماء البالغة ال،  ء شاهو اإلن

 ، و غري ذلكو هذا ألسباب منها الفأل و منها احلرص يقصدون هبا الطلب 

 قال صاحب اجلوهر : 

 و محل و أدبأ و حرص ألفأل     *****    للطلب و صيغة اإلخبار أتيت 

ي على غري ضّ الُتّ  هل جيوز . وو وفقه هللا و غفر هللا له" و حنو ذلك  ،و منه قولنا "رمحه هللا 
اجلمهور يرون  ،؟ هذا فيه خالف بني أهل العلم كالتابعني و العلماء و الصاحلني  ؟  الصحابة

 ياألذكار و املختار يف نمر  مام النووي نفهه يف كتابه النفيسحه اإلاستحباب ذلك و رجّ 
العامة بس على إذا خاف اللُ عند هللا تعاىل قصر الُتضي على الصحابة الضعيف و العلم 

يه إذا أم  أن م  أمامه م  العوام ل  يفهموا م  ترضّ ، قط و أما إذا أم  اللبس فهو جائزف
و قوله رضي هللا تعاىل عنه  فيجوز حينئذ   -صلى هللا عليه و سلم  -يب صحبه هذا الرجل للن
يعين صوت النيب بال واسطة حال قوله هلذا  -صلى هللا عليه و سلم  -هععت رسول هللا 

  ،"إَّنَّاا اأْلاْعمااُل اِبلنِ يَّاتِ "يقول:  -صلى هللا عليه و سلم  -يقول هععت رسول هللا الم الك
قوله "إمنا األعمال ابلنيات" إمنا هذه أداة حصر يعين ال عمل إال بنية و املقصود ابألعمال 

ألقوال فأعمال القلوب و ا ،و يصدر منه سواء كان قواًل أو فعاًل  فما يفعله املكلّ هنا كل 
 . و إرادته و هذا واضح بنّي  و النية القصد و عزم القلب و "األعمال"تدخل يف مهمى 

 كقولك مثاًل    " إَّنَّاا اأْلاْعمااُل اِبلنِ يَّاِت" هنا ال بد م  تقدير " إَّنَّاا اأْلاْعمااُل اِبلنِ يَّاِت": قوله
ابلعلم  ابلعلم أو الرجل املصيب للحق الرجل مكانتهمثاًل تقول الرجل ابلعلم ال بد م  تقدير 
فهنا إمنا األعمال ابلنيات ما هو التقدير ؟ مجهور املتأخري  على ، أو غري ذلك م  التقديرات
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األلف و الالم يف  :لواهكذا قدروا فقا ،ا و مقبولة بنياهتاأن التقدير إمنا األعمال معتربة ارعً 
َا اأْلَْعَماُل معتربة أصل و هللا م  اهلاء املضاف إليه يعين األ النيات بداًل  علم هكذا : " إمنَّ

فصارت ابلنيات و هذا كثري  ل "ا "ـ ض بفحذف املضاف إليه هو اهلاء و عوّ ا بِنياهتا " ارعً 
: تقول -صلى هللا عليه و سلم  -النيب يف اللغة معروف تقول مثال و أنت تتكلم ع  هجرة 

فتحذف  -رضي هللا عنه  -أبو بكر حبه " يعين" و كان معه صا" و كان معه الصاحب "
يف الزاد يعين زاد املهتقنع أو زاد املعاد   هو مثله قوله مثال ذكر " ال" ـ اهلاء و تعوض ب

يف لفمة "ابلنيات" أي  ماملهم هذا املراد بقوهل ،"ال " بـ  ت املضاف إليه و عوضتفحذف
بعض العلماء إمنا األعمال ابلنيات " "  - صلى هللا عليه و على آله و سلم -و قوله  ،بنياهتا

ا آخر فقال املعّن : "إمنا األعمال ر تقديرً ا آخر غري هذا الذي ذكرته يف الشرح قدّ قال كالمً 
إمنا على الكالم ليس على األعمال الشرعية و ف بال نية فال يوجد عمل أصالً " تواقعة ابلنيا

عمل بغري نية هذا الكالم قال به ف تصور م  مكلّ يعين ال يُ ، األعمال على وجه العموم
و إذا نمران وجدان بعض األعمال بال نية  -رمحه هللا  -ب  القيم امنهم بعض العلماء الكبار 

بعد فراغه م  الطعام و غهل يده و كان مرة قام رجل : " اًل و خذوا مثاال حصل ووقع فع
 غهل يده حينها يتحدث مع صاحبه فغهل يده و هو يتحدث مث متضمض و استنشق مث

أس فانتبه  " أنتم اآلن تالحمون اليمّن و بعدها غهل يده اليهر  إىل أن وصل إىل مهح الر 
بدون نية ما نو  الوضوء و ال أراده و ال علم أنه يفعل هذه نه أتى ببعض أركان الوضوء أ

و لك  ألنه معتاد على كثرة الوضوء غهل هذه األعضاء دون إرادة كان يتحدث مع األفعال 
..ال ...أنه نو  أن يغهل و فعل هذا الفعل و مل يقصده و ليس لقائل أن يقول  احبه ص

 بل غهل أثر العشاء يف الكفني فقط و هو مل يقتصر على غهل الكفني ،ال ثر العشاءم  أ
فهذا  ،ود بعض األعمال بدون إرادة و قصد، هذا يدل على وجوجهه و يديه إىل مرفقيه
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إمنا األعمال "نقول ال  ًئاصبح متوضغهل القدمني و أُ ول أَ قيالرجل لو أراد أن يكمل 
 خلت م  رك  الوضوء .الوضوء م  األصل فهناك أركان  " مل تنوِ ابلنيات

يف الشريعة و ما يُتتب عليها يف منزلة النية و أمهيتها هذا احلديث جاء لبيان  :الشيء الثاين 
. فهذا الهياق جاء لبيان  حلديثااخل " من كانت هجرته ...  " هذا بنّي  آخر احلديث

ابلشروط و  إن مل توافق الشرع و إن مل يؤتَ ا هبا ارعً األعمال م  حيث عدم االعتداد 
ارجع فصل  : "صالته قال لهللمهيء  -و سلم  صلى هللا عليه -كما قال النيب األركان  

عترب يف غري مإال أنه  -ىصلّ  -  العمل مع أنه أدّ  "يف الصحيح"كما   " فإنك مل تصل
فلذلك الذي يمهر أن رأي  ،بيان ما هو واقعل ع فهذا احلديث م  الهياق مل أيتِ الشر 

 و هللا أعلم . اجلمهور أقرب للصواب 

" أي  حمل النية ؟ حملها القلب إَّنا األعمال ابلنيات"   - صلى هللا عليه و سلم -و يف قوله 
مجاهري العلماء قاطبة عدم مشروعية  الذي عليهيشُتط التلفظ ابلنية ؟ إذا عرفنا هذا فهل 

رمحة   -و قالوا النية حملها القلب و أول م  تعمق يف هذه املهألة بعض فقهاء الشافعية ذلك 
و ذكروا تقاسيم و افُتاضات يعين  واسًعام ااُتطوا التلفظ ابلنية فضيقوا عضهفب - عليههللا 

" نقص يف  :خ اإلسالم رمحه هللاو التلفظ ابلنية كما قال اي،ايمهر التكلف فيها واضحً 
و هبذا نعلم أن النية تتبع العلم يعين كما علم العبد ما يفعله هذا يقتضي " العقل و الدي 

و م  خالف  ،ال ميك  هذا ،  أن يعلم ما يفعله دون أن ينويهابلضرورة أنه نواه و ال ميك
سة ال ينهد إال بشق ف و التشدد فتح ابب الوسو أىب إال التلفظ و التكلّ و هذا الكالم 

صاحب الهن   -رمحه هللا  -و قد سأل اإلمام أبو داوود الهرجهتاين اإلمام الكبري األنفس 
رمحه  -قال له اإلمام امحد ؟ ااي إمام أيقول املصلي قبل التكبري ايئً  :سأل اإلمام أمحد قال له

شروعية التلفظ عدم م -رمحه هللا  -ال و هذا دليل صريح على أن مذهب اإلمام  -هللا 
بكلية  ها قليلة ال ختلابلنية و هناك خالف يف بعض املهائل كاحلج و األضحية و لكن
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جل قام يريد أن يصلي القاعدة إذن حمل النية هو القلب و هو أمر إن ااء هللا سهل ر 
و فأجابك هذه النية . يعلم ماذا يفعل  هسألت ،فذهب ليتوضأ، ملاذا تتوضأ ؟ أريد الصالة

 إال ا و ثواابً يعين ليس للمرء العامل م  عمله أجرً   "هللا "و إمنا لكل امرئ ما نو  محهقوله ر 
و ليس ا ابلنية العمل معترب ارعً  " فالفرق بني اجلملتني على هذا التقدير يكون هكذاما نواه 

فاجلملة األوىل متعلقة ابلعمل م  حيث الصحة و االعتبار  "له م  عمله هذا إال ما نو 
يعين يعين ما يعترب م  األعمال و اجلملة الثانية ما يُتتب عليها م  الثواب و األجر  اارعً 

هلذه اجلملة : ، ويصلح كذلك أن تقول املعّن أجر العامل، وهذا على رأي مجهور املتأخري 
 ، حىت لو مل يعمله ملانع هذا له أدلة كثرية يف الهّنة .ل ما نواه، حصّ م  نو  ايئا حّصله

 :علماء على النية ابعتباري لم ايتكل

 .هذا الذي يهميه بعضهم النية للمعبود :ني ة املعمول له – 1

 .ويهميه بعضهم متييز العمل  :ابعتبار ني ة العمل -2 

به نية  يقصدون "نية املعمول له"، املقصود م  قوهلم  ا هو املقصود هبذي  االعتباري  ؟فم 
، هل عملته هلل اخلالق اإللـه أي الذي ُعمل له العملل له ، املعمو العامل مل  عمل له العمل

وهذا  "اإلخالص"وهذا الذي يهمونه  ؟م  املخلوقات  الضعيفة الفانية  احلق ؟ أو لغريه
املهتمني ابلتزكية وكتب التوحيد ومنه قول سفيان  يوجد كثريًا يف كالم الهلف وأرابب الهلوك

، أو كالًما حنو هذا "ل النية تتقلب علي  ا مثما عاجلت شيئً ": -رمحه هللا  -الثوري 
ا والبد ، وهذا األمر مهم جدً وصرف العمل هلل وحده"اإلخالص"فمقصودهم هنا ابلنية  
جه هللا وإال ، العلماء يقولون جيب على املهلم أن يقصد بعمله و لطالب العلم أن يعتين به

تصرف تعبك وجهدك مل   ، كيفجهلهم، املرائي م  أخهر الناس وم  أخهر الدنيا واآلخرة
، وقد مدح هللا وال موًًت وال حياًة وال نشورًا ال ميلك لنفهه فضاًل ع  غريه نفًعا وال ضرًا
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نُرِيد ِمْنُكْم الا  ِإَّنَّاا ُنْطِعمُكْم ِلواْجِه اَّللَّ  ﴿: كثر م  آية يف كتابه فقال سبحانهاملخلصني يف أ
ّبه هو اإلخالص ال دي  بال صل الدي  وأّسه ولبل أ، .] 9:اإلنسان ]﴾جازااء واالا ُشُكورًا

ب  أيب جربة ، اا يشتغلون بتعليم اإلخالص للناس، ولذلك كان كبار العلماء قدميً إخالص
غ بعضهم فقط ، ويتفرّ اء يشتغلون بتعليم الناس اإلخالص: ليت الفقهالعامل املشهور يقول

، للنجاة يف الدنيا واآلخرة ص سببألن اإلخال؛  يم الناس مقاصد األعمال والنياتلتعل
يف الدنيا جنوا بهبب اإلخالص، واإلخالص كذلك هذا  وخذوا مثااًل : قصة أصحاب الغار

ينجو منها إال  إذا أخلص العبد يف أعماله فإن هللا ينجيه م  الفنت اليت ال، ينجي م  الفنت
كاذاِلكا لِناْصِرفا عاْنُه ﴿ :ماذا قال هللا له -عليه الصالة والهالم  -القليل وانمروا إىل يوسف 

 .]  24 ]يوسف: ﴾ إِنَُّه ِمْن ِعبااِدانا اْلُمْخلاِصنيا  السُّوءا وااْلفاْحشااءا 

واإلخالص أال يطلب اإلنهان بعمله حممدة عند الناس فقط ينمر إىل رضا هللا وأمر هللا 
ضعفهم جزهم و اخللق تذكر فناءهم وعبادته فإذا طرأ عليه ايء م  جهة ويقصده يف ع

ج  وإنس ولك  هللا مل يرَض عنا، فماذا  ، لو رضي عنا مجيع أهل األرض م وافتقارهم
، وهذا أييت ابلتمري  واجملاهدة الايء،  اخللق ضعفاء فقراء ؟ ماذا استفدان ؟ استفدان

رون يف هذا ، كلنا مقصّ عاجلة املهتمرة وإن ااء هللا نصل، نهأل هللا أن يرزقنا اإلخالصوابمل
واالَِّذينا جااهاُدوا ِفيناا : ﴿أهم األبواب ألن هللا تعاىل يقول  تقصري عميم مع أنه م الباب

، الكالم على هذا   69 ]  :]العنكبوت.  ﴾واِإنَّ اَّللَّا لاماعا اْلُمْحِسِننيا  لان اْهِدي ان َُّهْم ُسبُ لاناا
النية قهمان: نية ا اآلن، قلنا: ، انتبهو درجات وأنواع، والعمل م  جهة اإلخالص  يطول جدً 

العمل و نية للمعمول له، حن  نتكلم اآلن يف املعمول له، هذا القهم له أحكام حتتاج إىل 
، العمل م  جهة اإلخالص ينوا بعد هللا ابلتلخيص والتشجري، يعين تهتعتركيز وتلخيص
 درجات وأنواع :
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وق وهذا أعلى فأعالها ما كان العامل قاصًدا وجه هللا وحده دون التفات ملخل  -  1
 .الدرجات 

 : وهذا نوع آخر ، فهذا الذي فيه اائبة على أقهام :ما كان فيه اائبة – 2 

فهذا القهم يقول  ،ولك  طرأ عليه الرايء يف أثنائه ما كان يف األصل هلل القسم األول : 
إليه ، وإن رك  مل يبطل العملومل يهُتسل معه ومل يرك  إليه  -أي الرايء -العلماء إن دفعه

كالصالة ، والصيام ، واحلج   :، إن كان العمل متصاًل هبذا الرايء فهذا فيه تفصيل واطمأنّ 
:  ان هذا العمل غري متصل وال مرتبط، وإن كويعترب جزءًا واحًدا بطل حينئذ   أجزاؤها متصلة

نه جمالس التعليم كل جملس يعترب جزءًا فإ ،كقراءة القرآن، واإلنفاق، وجمالس التعليم وحنوها
، والبد له حينئذ  م  األجر م  وقت نية الرايء الطارئةيؤجر على ما كان خالًصا وينقطع 

 جتديد النية .

: هذا كما جاء يف دوه م  غري طلب منه وال قصد نقولعليه الناس بعد العمل ومح لو أثّن
هلم ط امل، ألن كثري م  الناس يمّ  أن نشاعاجل بشر  املؤم  وليس م  الرايءاحلديث م  

، ليس م  الرايء أن ينشط املهلم للعبادة والعلم للعبادة م  الرايء نقول: ليس هذا م  الرايء
 تبه م  مداخل الشيطان .ننلس م  الرايء فوحنوها م  الطاعات عند رؤية اجملتهدي  هذا لي

كاجلهاد   –جل وعال  –: إذا عمل عماًل يف األصل هلل مسألة أخرى تتعلق بنية املعمول له
يف  م  أاياء الدنيا م  ثواب كطلب غنيمة أو جتارةيء فت يف عمله إىل احلج وحنوه مث التوا

انتبهوا اآلن حن  ال نتكلم ع  الرايء  -مكة أو حنو ذلك يقول العلماء: إن قصد الدنيا ابتداءً 
لحج ذهب مثاًل ل ،فهه ال للناس،  يعين قد يكون لن-ركلم ع  إرادة الدنيا هذا أمر آخنت

: هذا عمله ابطل ، ج يف غزوة يريد الغنائم فقط نقول، أو خر التجارة فقط ال العبادةيريد 
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مما سبق فهذا ينقص أجره وثوابه حبهب ما يف نيته يء د هللا يف األصل مث التفت إىل اوإن أرا
. 

بها الشارع على فعل األعمال الصاحلة  إذا نو  بعمله أجور الدنيا اليت رتّ مسألة أخرى : 
إال  يء: ليس عليه ال ابلزكاة وحنو ذلك يقول العلماءزق والربكة يف العمر ومناء املاكهعة الر 

ملا رّتب  –سبحانه وتعاىل  –ألن هللا  ؛مع م  أخلص وأراد وجه هللا فقط  أنه ال يهتوي
، فإذا قام د هللا ابلعملهذه األجور اليت يف الدنيا ليس ألجلها ولك  لُتغيب الناس يف قص

هلل ال يهتوي مع م  عمل هذا العمل وأراد أجور الدنيا املرتبة على هذا العمل  ابلعمل طاعة
 . يء: ليس فيه اقالوا م، لكنه

 :العمل هذا ينقهم إىل قهمني كذلك أنيت إىل نية العمل أو ما يهمونه متييز

، كم  أمهك ع  الطعام والشراب مثاًل م  طلوع : متييز العبادة ع  العادةالقسم األول
، كذلك الُغهل وب الشمس فقد يكون إمهاكه عالًجا، محيًة، وقد يكون تعبًدار إىل غر الفج

، فهذا متييز للعبادة م  غري العبادة وهذا وقد يكون تربًدا ونمافة وحنو ذلكقد يكون تعبًدا 
 الذي يقول فيه العلماء متييز العبادة ع  العادة .

، وصيام القضاء لفرض م  مهر م  العصر: متييز العبادات، كتمييز صالة الالقسم الثاين
 ، واحلج م  العمرة وهكذا .نافلةصيام ال

 هذه تقريًبا كلها مهائل النية نية العمل ونية املعمول له .

ا األعمال ، رأيتم اآلن ما معّن جوامع الكالم "ا الكالم كله اآلن يف مجلة واحدةهذ إَّن 
 " .ابلني ات
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ا لكل امرئ ما نوى: "-سلم صلى هللا عليه و آله و  –له ويف قو  انحية ِعمم النّية " م  وإَّن 
ا لكل امرئ ما نوى، "الرّب واخلري ومشوهلا ألنواع  ق وينوي هبذه الصدقة " الذي يتصدّ إَّن 

ق ونو  بصدقته إدخال الهرور على قلب أخيه مثاًل هذا مأجور وأجره أقل م  الذي تصدّ 
ناس فيتصّدقون ع  احلرام ونو  أن يراه الأخيه ونو  أن يعّفه  قلب  إدخال الهرور على
ا ، انمروا هلذا التعبري "ا ألّن نيّته أعمم م  نّية األولفالثاين أعمم أجرً ، ونو  أكثر م  نّية وإَّن 

 "  على كل حال الكالم ع  النّية ابب كبري جًدا وفيه تفاصيل كثرية .لكل امرئ ما نوى

ا لكل امرئ ما نوى":  -صلى هللا عليه وآله وسلم  –ويف قوله  " هل يدل هذا على وإَّن 
ا لكل امرئ ما نوى: "ل احملرم بنّية صاحلة ؟ ألنه قالجواز فعل العم : اجلواب "، نقولوإَّن 

، ففي دي  ر الوسيلة: الغاايت ال ترب ذا ابلتفصيل يف األحاديث اآلتية، وأما هنا فنقولعلى ه
العمل ، يعين البد أن يطابق ة ارًعا كذلكارًعا ووسيلة معترب  اإلسالم البد م  نّية معتربة
، فإذا نمر إىل املهلمني اآلن ينمر إىل الغاايت ، ألّن كثريًا م الهّنة والشرع البد م  هذا

رمات م  الوسائل الغاايت وانشغل ابلنمر إىل الغاايت وقع يف أثناء نمره هلذه الغاايت يف احمل
، يعين كذلك، غاية مشروعة ووسيلة مشروعةال البد أن للغاية والوسيلة  ، انشغل ابلغاية
 د العمل ألنّه اختلّ : فهاد النّية يهتلزم فهاذا نمران إىل هذا تهتطيع أن تقولبصيغة أخر  إ
، ال يهتلزم ؛ ؟ نقول: ال، وأما صالح النّية فهل يهتلزم ذلك صالح العمل ارط يف الصحة

غري وضوء إذا صليت ب :ابملثال موافقته للشرع وهذا يتضحألنه قد يتخّلف ارط آخر وهو 
ا توضأت فهل صالتك صحيحة ؟  ، وإذفهل صالتك صحيحة ؟ نقول: قطًعا غري صحيحة

، مثاًل قد نقول: ال يلزم أن تكون الصالة صحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون ابطلة
الح النّية ال يهتلزم ، فلذلك نقول ص عورته أو قبل الوقت أو غري ذلكيصلي ومل يهُت

 ، لك  فهاد النّية يهتلزم فهاد العمل .ح العملصال
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فهجرته إىل هللا  فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله":  -صلى هللا عليه وآله وسلم  –وقوله 
"  يف ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه ،ورسوله

، فذكر مثااًل لعمل م  ملا مضى –وسلم ى هللا عليه وآله صل –هذه اجلملة بيان م  النيب 
، بنّي مثااًل لعمل بنّية صاحلة و بنّية فاسدة وبنّية معتربة األعمال بتطبيق القاعدة والتوضيح

 وبنّية غري معتربة .

 :هو معلوم، واملقصود به يف الشرع ايئانواهلجرة هو الُتك كما 

ء احلديث الذي يف البخاري : " جاترك كل ما هنى هللا ورسوله عنه، وبه املعّن األول: 
 " .  ، واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنهم من سلم املسلمون من لسانه ويدهاملسل

 : ترك دار املعاصي والكفر إىل دار يقيم فيه الدي  .واملعّن الثاين

  " أي نّية وقصًدا م  فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله"فقوله : 
، هاجر ولك  النّية والقصد م  هذا العمل العميم إىل هللا ورسوله نّية وقصًدا هجرتهكانت 

، م  كانت إىل هللا ورسوله ثوااًب وأجرًا وم  هذه اهلجرة هو هللا ورسوله فهجرته وعمله حينئذ  
 .ر ه ثوااًب وأجرًا هكذا هو التقديإىل هللا ورسولفهجرته  هجرته إىل هللا ورسوله نّية وقصًدا 

" ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه"مث قال : 
يعين وم  كانت هجرته وعمله هذا لقصد دنيا فحّصلها أو ألجل امرأة يتزوجها فهجرته 

لدنوها إىل  ، وكلمة الدنيا مأخوذة م  الدنوّ ذ  منصرف هلما وال ثواب له فيهاوعمله حينئ
 وقد يراد به املال حبهب الهياق . ،الفناء والزوال

فهجرته إىل ما هاجر : "" وهنا قالفهجرته إىل هللا ورسوله": الحمتم أن هناك قالولعّلكم 
 ملاذا ؟ "إليه
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نكح هذه زّوج وتُ مرأة تُ ا، وكذلك اهلجرة اليت م  أجل وتراد : ألّن الدنيا اليت تقصدقالوا
جًدا فُتكها ألن املقاصد اليت ليهت هلل كثرية ، و قرية اأهنا أقل م  أن يعاد ذكرهامقاصد ح

، فهل رأيتم صورة العمل واكله ؟ هجرة وهجرة ه إىل ما هاجر إليه"فهجرتعاّمة وقال: "
 اكله وصورته واحدة ولك   ابعتبار نّية وقصد وإرادة الفاعل اختلف احلكم يف الشرع .

يحة ًثبتة لكّ  الذي وهي قصة صح "مهاجر أم قيس"يذكرون يف سبب هذا احلديث قصة 
وذكره غريه م  العلماء  "الفتح"، وقد ذكر هذا اب  حجر يف مل يثبت كوهنا سبًبا هلذا احلديث

. 

" يذكرون كالًما فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله": وعند قوله
 : وكثري الصور والفروع لك  اخلالصةيتعلق أبحكام اهلجرة وهو طويل 

عليه يف نفهه وأهله فتجب عليه  تطيع فيه إقامة دينه وال احملافمةان يف مكان ال يهم  ك
، وإن كان يف بالد كفر ومعاص  واستطاع إقامة دينه فاهلجرة داير يقيم فيها دينهإىل   اهلجرة 

، هذا هو خالصة املهألة رأي اجلمهور واختاره ايخ اإلسالممهتحبة له ال واجبة  على 
 وفيها تفصيالت كثرية . طويلة الذيول

 : مهم إىل أمر ضروري و يبقى أن ننبه

علينا أن نربط أوالدان وابابنا برهبم واآلخرة بذكر أهعائه وصفاته وبيان ما أعد هللا للمؤمنني 
صارت ، بري وال صغري وال حاكم وال حمكوم، علينا كذلك أن ننمر ملراد هللا ال مراد كاجلّنة يف

هذه املهألة .  وب أاد م  فتنة غريهم فتجب حماسبة النفس مرارًا يففتنة املشاهدي  والشع
واحلمد هلل ، وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وهللا تعاىل أعلم

 رب العاملني
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