اﻟتوﺤید وﻤﺎ ﯿنﺎﻗضﻪ
اﻟسؤال :ﻫﻞ اﻟنیﺔ �ﺎﻟﻘﻠب؟

ﻤحﻞ اﻟنیﺔ

ﯿؤﺜَر ﻋن
اﻟجواب :ﻨﻌم ،اﻟنیﺔ ﻻ ﺸك ﻤحﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠب »إﻨمﺎ اﻷﻋمﺎل �ﺎﻟنیﺎت« ]اﻟبخﺎري ،[1 :وﻟم ْ
اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أﻨﻪ ﺘﻠﻔظ ﺒﻬﺎ ،وﻟم ُﯿذ�ر ﻋنﻪ وﻻ ﻋن أﺤد ﻤن ﺼحﺎﺒتﻪ أﻨﻪ ﺤصﻞ
ٍ
ﯿؤﺜَر ﻋنﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أﻨﻪ
ﻤنﻪ ذﻟك ،ﻻ �حدﯿث ﻀﻌیﻒ وﻻ �صحیﺢ ،اﻟمﻘصود أﻨﻪ ﻟم ْ
ِ
ﻠﻟاا
ﺘﻠﻔظ �ﺎﻟنیﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫذا ُ�ﻘرر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم أن اﻟتﻠﻔظ ﺒﻬﺎ ﺒدﻋﺔ؛ ﻷن ﻤحﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠب } ُﻗ ْﻞ أ َُﺘ َﻌّﻠ ُمو َن ﱠ َ
ِﺒ ِد ِ
ﯿن ُك ْم{ ]اﻟحجرات ،[١٦ :ﻓﺎﻟذي ﯿتﻠﻔظ ﺒﻬذﻩ اﻟنیﺔ �ﻘول :ﻨو�ت أن أﺼﻠﻲ �ذا ،أو أﻓﻌﻞ �ذا ،ﺨﻠﻒ
ضر إﺘمﺎم� ...ﻞ ﻫذا ﻻ ﻗیمﺔ ﻟﻪ ،ﺒﻞ ﻫو �مﺎ ُ�ﻘرر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم اﺒتداع ﻓﻲ اﻟدﯿن،
إﻤﺎم أو ﺼﻼة َﺤ َ
ٍ
ﻤحدﺜﺔ ﻓﻲ اﻟدﯿن ﺒدﻋﺔ ﺒﻼ ﺸك.
و�ﻞ

ﻓﺈذا أراد اﻹﻨسﺎن اﻟوﻀوء وﻗﺎم إﻟﻰ ﻤكﺎن اﻟوﻀوء و�ﺎﺸر اﻟمﺎء وﻏسﻞ ﯿد�ﻪ ﺜم ﺘمضمض

ﻗﺎﺼدا ﺒذﻟك اﻟوﻀوء ،ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟنیﺔ إﻟﻰ أن ُﯿتم وﻀوءﻩ ،و�ذا ﻗﺎم إﻟﻰ
واﺴتنشق وﻏسﻞ وﺠﻬﻪ
ً
ﻗﺎﺼدا ﺒذﻟك اﻟمثول ﺒین ﯿدي ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -وأداء ﻫذﻩ اﻟصﻼة اﻟتﻲ أوﺠبﻬﺎ ﷲ
و�بر
ً
اﻟصﻼة ّ
ﻋﻠیﻪ ،ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟنیﺔ ﻻ أﻛثر وﻻ أﻗﻞ ،و�ﻌض اﻟنﺎس ﺼﺎرت ﻋندﻩ ﻋﺎدة إذا دﺨﻞ دورة اﻟمیﺎﻩ

وﻨﻘض اﻟوﻀوء ﻗﺎم إﻟﻰ ﻤﻐسﻠﺔ وﺘوﻀﺄ ﻤن ﻏیر ﺸﻌور ،وﻟم �ﻘصد اﻟوﻀوء ،ﻫذا ﻻ ُ�جزئ؛ ﻷﻨﻪ

ﻗصد اﻟوﻀوء أو
ﺨﻼ ﻋن اﻟنیﺔ ،أﻤﺎ إذا ﻗصد اﻟوﻀوء وﻗﺎم ﻤن ﻤكﺎﻨﻪ وﻟم ﯿنﻬزﻩ ﻤن ﻤكﺎﻨﻪ إﻻ ْ
ﻗصد اﻟصﻼة ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ اﻟنیﺔ ،وﻻ �حتﺎج إﻟﻰ أﻛثر ﻤن ذﻟك.
ْ

وﻻ ﺸك أن اﻟنیﺔ ﻋﻠیﻬﺎ ﻤدار اﻟﻌمﻞ ،وﻻ �صﺢ ﻋمﻞ ﯿتﻘرب �ﻪ إﻟﻰ ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -إﻻ

�ﺎﻟنیﺔ ،وﺠﺎء ﻓﻲ اﻟحدﯿث اﻟصحیﺢ »إﻨمﺎ اﻷﻋمﺎل �ﺎﻟنیﺎت« ]اﻟبخﺎري ،[1 :واﻟنیﺔ ﻤصححﺔ ﻟﻠﻌمﻞ،
ﻠﻟاا ﻤ ْخﻠِ ِصین َﻟﻪ ِّ
ِ ِﱠِ
ﯿن{ ]اﻟبینﺔ ،[٥ :ﻓكﻞ ﻋمﻞ
َ ُ
اﻟد َ
وﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒین اﻟﻌﺎدة واﻟﻌبﺎدة } َو َﻤﺎ أُﻤُروا إﻻ ﻟَی ْﻌُبُدوا ﱠ َ ُ
ﺨﻼ ﻋن اﻹﺨﻼص ﻓﻼ ﻗیمﺔ ﻟﻪ وﻻ �صﺢ ،ﻓشرط ﻗبول اﻟﻌبﺎدة أن �كون
ﺨﺎﻟصﺎ ﻪﻠﻟ -ﺠﻞ وﻋﻼ،-
ً

ﺼو ًا�ﺎ ﻋﻠﻰ ﺴنﺔ ﻨبیﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-ﻓﻼ ُ�ﻌبد إﻻ �مﺎ ﺸرع اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة
ﻤحمدا رﺴول ﷲ –ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم ،-وﻗﺎل اﻟﻔضیﻞ ﺒن
واﻟسﻼم ،-وﻫذا ﻤن ﺘمﺎم ﺸﻬﺎدة أن
ً
ِ
َﺤ َس ُن َﻋ َم ًﻼ{ ]اﻟمﻠك ،[٢ :ﻗﺎل :أﺨﻠصﻪ وأﺼو�ﻪ،
ﻋیﺎض ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ -ﺠﻞ وﻋﻼ} :-ﻟَیْبُﻠ َوُ� ْم أَﱡ� ُك ْم أ ْ
ﺨﺎﻟصﺎ ﻪﻠﻟ وﻟم �كن ﺼو ًا�ﺎ ﻋﻠﻰ
ﻗیﻞ �ﺎ أ�ﺎ ﻋﻠﻲ :ﻤﺎ أﺨﻠصﻪ وﻤﺎ أﺼو�ﻪ؟ ﻗﺎل :إن اﻟﻌمﻞ إذا �ﺎن
ً

ﺴنﺔ رﺴوﻟﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ُ�ﻘبﻞ ،و�ذا �ﺎن ﻋﻠﻰ ﺴنتﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-
ﺨﺎﻟصﺎ ﻪﻠﻟ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ُ�ﻘبﻞ.
وﻟم �كن
ً

اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ ﻋشرة �ﻌد اﻟمﺎﺌﺔ 1433/12/27ه

1

