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طالب.....:
ال هو جرت عادته أبن يسوق اخلالف؛ يذكر كالم األكثر ،مث يذكر من خالف ،مث
يقول الصواب يف ذلك عندان كذا إلمجاع أان جئت به لإلمجاع.
طالب..... :
يصوهبا ويعتمد ولكن ما يقول :إلمجاع؛ ألان ما أتينا هبا ال لرتجيح القراءة ذاهتا وإمنا
لبيان منهجه يف اإلمجاع ،يقول :إلمجاع القرأة يف ذلك وهم األكثر وليس الكل ،لكن بلغه
ابلتلقي قراءات ولو ما عرف املقصود ليس إلثبات القراءة وال لنفيها ،إمنا سقنا كالم الطربي
ألجل بيان أن مذهب الطربي أن اإلمجاع قول األكثر ال قول اجلميع.
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني.
ذكران ابألمس أن يكون احملور يف الدرس على النظم (الفرائد البهية نظم القواعد
الفقهية) ونستفيد من شرحها ونستفيد من األشباه والنظائر للسيوطي وابن جنيم وغريها من
كتب القواعد املشاهبة ،ومادام األمر يف البداية ،وقبل أن ندخل يف أول قاعدة ،يعين إن كنتم
تريدون إكمال القواعد الكلية اخلمس فيما تبقى من األايم ،هذا شيء لكنه انقص ،وإن كنتم
تريدون بقية األايم يف القاعدة األوىل وإن استطعنا أن أنخذ الثانية هبا ونعمت ،على أن
يكون هذا نواة درس مستمر يف القواعد ،فاألمر إليكم ،يعين إن أردمت التفصيل نفصل ،وإن
أردمت اإلمجال جنمل ،علشان ما هو إذا انتهينا قلتم وهللا ما أخذان إال قاعدة أو قاعدة
ونصف أو شيء من هذا؛ ألن اإليضاح مطلوب لطالب العلم ،وأيضا إكمال املقرر كثري من
طالب العلم يتوق إليه ويرغبه ولو كان على حساب اإلفادة والتطويل ،فعلى كل حال جنتهد
على أن جنمع أطراف املوضوع مع الفائدة املرتتبة عليه إن شاء هللا تعاىل.
القواعد اليت نظمها األهدل يف فرائده هي القواعد اليت ذكرها السيوطي يف أشباهه على
ما تقدم بيانه ابألمس ،وهي عبارة عن قواعد كلية مخس ،مث قواعد أغلبية ،القواعد كثرية جدًّا
ابملئات ،والكتب املطولة يف هذا الباب فصلت ووضحت القواعد وما يندرج حتتها وما يشذ
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عنها ،فهي كثرية جدًّا ،وإن كان القاضي حسني من الشافعية رد القواعد إىل أربع -يف
مذهب الشافعي -إىل أربع فقط هي :اليقني ال يُزال ابلشك ،واملشقة جتلب التيسري ،والضرر
يزال ،والعادة حمكمة ،أربع ،لكنه ترك ما هو أهم منها ،فعلى هذا جنزم أبن هذه القواعد ال
جتمع الفقه الشافعي ،فال بد من إضافة القاعدة اخلامسة اليت هي األوىل يف احلقيقة ،واليت
يبدأ احلديث عنها يف درسنا هذا ،وهي األمور مبقاصدها ،هي أهم من هذه القواعد كلها،
وهي أمجع القواعد ،قال بعضهم يف كون هذه األربع دعائم الفقه :كله فيه نظر ،فإن غالبه ال
يرجع إليها إال بتكلف ،وإذا سلكنا مسلك التكلف رجحنا قول العز بن عبد السالم حينما
يرجع القواعد إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد ،إذا أردان أن ندخل حنشر األبواب حتت أقل
قدر من القواعد ،ولو كان هناك شيء من التكلف وعدم الظهور حبيث ال ختطر على ابل
كثري من املتعلمني دخول هذه املسائل الفقهية يف هذه القاعدة ،فإننا نستطيع أن نقول :إن
حتصيل املصاحل جيمع مجيع أبواب الدين؛ ألن الدين عبارة عن مصاحل فنرجعه إىل شق
قاعدة ،لكن أهل العلم حينما يذكرون مثل هذه األمور يذكرون ما يدخل فيها بوضوح ومن
غري تكلف.
مما يتكلم فيه يف القاعدة األوىل من أجل تعرفون كيفية الضم األمور مبقاصدها ،يقول
أهل العلم :يشرتط لكل عبادة يتقرب هبا إىل هللا -جل وعال -شرطان :األول اإلخالص،
والثاين املتابعة ،أبن يكون العمل خالصا لوجه هللا –تعاىل ،-وأن يكون على سنة رسول هللا
عليه الصالة والسالم -يقول بعضهم :يكفي واحد ،تكفي املتابعة ،ولغريه أن يعكس،كيف تكفي املتابعة عن اإلخالص ،نعم الرسول -عليه الصالة والسالم -تعبد هلل -جل
وعال -إبخالص ،فإذا اختل هذا الشرط مل يتحقق الشرط الثاين ،وإذا حتقق الشرط الثاين
دخل فيه الشرط األول؛ ألنه ال تتحقق املتابعة للنيب -عليه الصالة والسالم -إال إبخالص،
لكن هب أن العلماء قالوا مثل هذا الكالم وأطبقوا عليه وترك الشرط األول -رغم أمهيته-
مىت يذكر املتعبد النية واإلخالص؟ يعين بعض األمور ألمهيته يف الشرع ينص عليه ،ولو أمكن
االستغناء عنه بغريه؛ ألنه لو مل يذكر العلماء اإلخالص يف كل عبادة ويكرر يف كل عبادة؛
لعزفت النية عن ذهن املتعبد ،وألشرك يف عمله وهو ال يشعر ،فالنية شرود ،فإذا أُكد عليها
يف كل عبادة ويف كل مناسبة حتقق هذا الشرط اهلام الذي عليه املعول يف قبول العبادات،
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ومنهم من يقول :نعكس ،يكفينا اإلخالص ،كيف؟ يعين إذا نصصنا على اإلخالص،
نكتفي عن املتابعة؛ ألن النيب -عليه الصالة والسالم -ال تتم متابعته إال ابإلخالص ،والعمل
الذي ال إخالص فيه ال متابعة فيه ،إذا يكفي اإلخالص ،وعلى كل حال ال بد من ذكرمها
معا؛ ألنه أحياان يصرح ابلشيء جملرد التوضيح.
ما تعدون مثل هذا الصوت الذي خيرج من اجلوال؟
ماذا يعده الناس؟ ألهنم يتنازعون يف بعض النغمات ،هل تدخل فيما حرم هللا -جل
وعال -من املوسيقى أو ال تدخل؟ خيتلفون فيها ،وهل من مرد ميكن أن نرد مثل هذه
األصوات إليه مما له أصل يف الشرع؟ نعم ،جرس الدواب هو الفاصل ،وهذا مثله أيضا مع
األسف يوجد مثل هذا من طالب علم ،يعين ننظر إىل عمال وننظر إىل وافدين وننظر إىل
رجال أعمال وننظر إىل انس عاديني ونتحسر على ما يصدر من بعضهم ،فإذا كان هذا من
طالب علم ويف بيت من بيوت هللا كان األمر أشد ،وفتوى اللجنة الدائمة يف حترمي املوسيقى
يف نغمات اجلوال منشورة ومعروفة ،فإذا كانت هذه النغمة وكل إنسان على ما يدين هللا به
عليه أن يتقي هللا -جل وعال -فإذا كان يقارن بني هذه النغمة وبني اجلرس الذي يعلق على
الدواب الذي جاء النهي عن اصطحابه؛ جاء النهي عن اصطحاب الدابة اليت يعلق عليها
اجلرس ،فإذا كانت أشد إطرااب من جرس الدواب منعت ،وإن كانت أقل فاألمر سهل ،فعلى
اإلنسان أن يتقي هللا -جل وعال -وأن يقيس األمور بعضها على بعض ويرد أعماله
وتصرفاته إىل الشرع.
يقول :قال بعض العلماء :ال بد من أن جيتمع يف العمل ثالثة شروط :اإلخالص،
املتابعة ،أصل اإلميان.
منثور} يعين األعمال اليت تشرتط فيها
ا
{وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء
هذه الشروط ،أعمال عموم الناس أو أعمال املسلمني ،يعين اخلطاب املوجه امللزم بتحقيق
هذين الشرطني ،املسلمون أو غريهم أو عموم الناس؟ عموم الناس ،إذا اإلميان ال يصح عمل
بدونه ،فال بد من حتققه فال يصرح به؛ ألن املفرتض أن الكالم موجه للمسلمني ،وعلى كل
حال قد يقول قائل :إذا ملاذا نقول :شروط الصالة تسعة :اإلسالم ،والعقل ،والتمييز ،وهذه
الشروط تذكر يف كتب العلم اليت يدرسها طالب العلم الذين هم من خواص املسلمني ،كيف
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نقول :اإلسالم وهم مسلمون؟ ملاذا ال نشرتط اإلميان لصحة العلم؟ أحياان يصرح ابلشيء إمنا
هو جملرد التوضيح ،وأحياان يصرح به لالهتمام به والعناية بشننه ،وأحياان يصرح به؛ ألن
العمل ينتفي ابنتفائه ،عرفنا أن القاضي حسني أرجع قواعد املذهب -مذهب الشافعي -إىل
أربع ،وزاد بعضهم مما جيب أن تكون أهم هذه القواعد وهي األمور مبقاصدها ،فهي مخس
قواعد ،وأرجع الشيخ عز الدين بن عبد السالم الفقه كله إىل اعتبار املصاحل ودرء املفاسد،
بل قد يرجع الكل إىل اعتبار املصاحل ،فإن درء املفاسد من مجلتها .قال الناظم:
مخـ ـ ـ أل
ـا هـ ـ ــي ا م ـ ـ ـ ر ملقا ـ ـ ـ
ـــــ ا ـــــ
الفق ـ ـ ـ ـ ـ مب ـ ـ ـ ـ ـ
َّ
ـم ُا ـ ـ ـ ــتاع ملـ ـ ـ ــا يقـ ـ ـ ــا
يـــــــ ا
وبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها اليق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
لش ـ ـ ـ ْع
.

.

.

وجت ب

املشقة

اثلثها

التيسريا

.

.

رابعه ـ ـ ـ ــا ُيا ـ ـ ـ ــا يق ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــرر

.

يـ ـ ا

ُكن
ــ

هبا

خبريا

لـ ــيا ُي ـ ـ ـ ــرر

.

قول.
قول يف بعض النسخ قوال ويف بعضها ٌ
قوال أو ٌ
ُهـ ــخلم امجاـ ــا ميعـ ــا كا ـ ـ
خامسـ ــها العـ ــا ة ـ ـ َّ :كا ـ ـ
ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ةأل وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة مك ْعاـ ـ ـ ـ ـ ــا
ب ـ بع ــه ـ رج ـع الفق ـ إىل
وه ــي ا تب ــار ال ـ ْ
ـب ل ا ــا ْ
والـ ـ ـ ـ ر ل افا ـ ـ ـ ـ ْ القب ـ ـ ــا ْ
.

.

.

.

بـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ يرج ـ ــع ك ـ ـ ـ إىل
عأو جـ ـ ـ ـ و ه ـ ـ ــخلم و ـ ـ ـ ـبْا
يعين إىل أول جزئيها وهي جلب املصاحل ،وال داعي درء املفاسد؛ ألن درء املفاسد من
جلب املصاحل.
.

.

وإذا رُــا امجاــا لت اي ـ

.

ُهـ ــار ذكرهـ ــا ـ ـ التف ـ ــي

.

وإذا عرفت اخلمس يعين القواعد اخلمس ،ابلتجميل يعين إمجاال فهاك ذكرها على التفصيل،
مث أخذ يفصل ،ونصيب القاعدة األوىل من النظم أربعون بيتا من النظم ،وشرح أربعني بيتا
حيتاج إىل وقت ،مث فصلوا السيوطي وتبعه الناظم قالوا :القاعدة األوىل :األمور مبقاصدها؛
فهذه هي القاعدة األوىل عند السيوطي يف األشباه وتبعه الناظم ،لكنها القاعدة الثانية عند
ابن ُجنيم ،ابن جنيم يف األشباه والنظائر جعل األمور مبقاصدها الثانية ،واألوىل عنده القاعدة
األوىل عنده ال ثواب إال بنية ،والثانية األمور مبقاصدها ،هل هناك فرق بني القاعدتني؟ قال:
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القاعدة األوىل ال ثواب إال ابلنية ،والثانية األمور مبقاصدها ،هل هناك من فرق بني
القاعدتني؟ أو ميكن إدراج القاعدتني يف قاعدة واحدة ،كما فعل السيوطي والناظم؟ وهل
صنيع ابن جنيم يف قسمه القاعدة إىل قاعدتني؟ ألن بعض الناس يستفيد من كتاب فائدة
كربى ،ولئال يظن به النقل احلريف من هذا الكتاب يُوجد بعض االختالفات ،يضيف بعض
اإلضافات ،جيدد يقدم يؤخر ،يعين القاعدة األوىل األمور مبقاصدها قلنا :ما جاب جديد ،ال
سيما وأن فيه بعض األسطر حبروفها منقولة من أشباه السيوطي ،بعض الناس يصري عنده
شيء من النباهة ،ينقل كالم غريه ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويتصرف؛ لئال يقال :إنه
أخذه حبروفه من ذلك الغري ،وبعضهم ينقل الصفحة والصفحتني من غري تغيري؛ ظنًّا منه أن
الكتاب األصلي لن يقع بيد كثري من الناس فيمشي عليها ،وال شك أن مثل هذه التصرفات
داخلة يف القاعدة األمور مبقاصدها؛ ألننا نرى أحياان بعض العلماء ينقل من غريه من غري
عزو صفحة وصفحتني ثالث أحياان ،ينتحل كتااب كامال ينسبه إىل نفسه ،واألمور
مبقاصدها ،قد ينتحل كتاب كامال ويضيفه إىل نفسه ،أو ينتحل أكثر الكتاب وينقله من غري
إشارة ،وهو يف ذاك حمسن ،ونعود إىل القاعدة األمور مبقاصدها ،إن كان قصده من ذلك
التكثر ،والتشبع مبا مل يعط ونسبة هذا القول له وهو يف احلقيقة لغريه ،فاألمور مبقاصدها ،هو
آمث هبذا متشبع مبا مل يعط ،فهو كالبس ثويب زور ،وإن كان قصده ترويج الكالم إذا نسبه
لنفسه؛ ألن من نطق به غري مقبول.
يف بلد أو يف زمن ابن أيب العز يف شرح الطحاوية جل كالمه منقول من كتب شيخ اإلسالم
وابن القيم ،لكن ما يعزو ملاذا؟ ألنه عاش يف وقت ُحترق فيه كتب شيخ اإلسالم وابن القيم،
فكونه ال ينسب هذا الكالم هو منجور على هذا.
ونرجع إىل قاعدتنا الكلية األمور مبقاصدها ،فكونه فتت هذه القاعدة وجعلها قاعدتني ،إما
أن يكون ملحظه احلديث الذي هو األصل هلذه القاعدة «إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل
امرئ ما نوى» على القاعدتني ال ثواب إال ابلنية ظاهر أو ما هو ظاهر؟ يعين تصرف ابن
جنيم ماشي على القاعدتني ،على اجلملتني يف احلديث أو ال؟ نعم ميشي بعض العلماء يرى
أن احلديث -كما أييت يف كالم القرطيب -اجلملة الثانية مؤكدة للجملة األوىل وليست
مؤسسة ملعىن جديد ،فهما مبعىن واحد ،فعلى هذا ما ميشي كالم ابن جنيم ،ميشي كالم غريه،
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قاعدة واحدة وال ميكن قسمها إىل قاعدتني ،أقول :لعل السبب يف جعل القاعدة قاعدتني
جميء حديث عمر -رضي هللا تعاىل عنه -الذي هو أصل هذه القاعدة املخرج يف
ُ
الصحيحني وغريمها ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل
امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته
إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ،فهجرته إىل ما هاجر إليه» يقول القرطيب فيه :يعين اجلملة
الثانية من احلديث وهي "وإمنا لكل امرئ ما نوى" حتقيق الشرتاط النية واإلخالص يف
األعمال ،يعين وهذا ما يفيده اجلملة األوىل ،اجلملة األوىل تفيد هذا ،فجنح إىل أهنا مؤكدة،
وقال غريه :بل تفيد غري ما أفادته األوىل؛ ألن األوىل نبهت على أن العمل يتبع النية
ويصاحبها فيرتتب احلكم على ذلك؛ ألن اجلملة األوىل نبهت على أن العمل يتبع النية
ويصاحبها ،فيرتتب احلكم على ذلك ،والثانية أفادت أن العامل ال حيصل له إال ما نواه ،ال
حيصل له إال ما نواه ،هو قول ابن جنيم يف القاعدة األوىل "ال ثواب إال ابلنية".
وقال ابن دقيق العيد :اجلملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا حيصل له ،يعين إذا عمله
بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله ،وكل ما مل ينوه مل حيصل له ،ومراده
بقوله :ما مل ينوه ،أي ال خصوصا وال عموما ،أما إذا مل ينو شيئا خمصوصا ،لكن هناك نية
عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ،ويتخرج عليه من املسائل ما ال حيصى؛
شخص صلى العصر وجلس يف املسجد يذكر هللا إىل أن حان وقت صالة املغرب ،وجلس
وانتظر املغرب ،هذا مرابط يذكر هللا بني الصالتني إىل أن جاءت الصالة األخرى ،لكن هل
يؤجر هذا املرابط على ترك املعاصي؛ ألنه ما فعل شيئا منها ،يعين وجد من يشرب وهو ما
شرب ،هل نقول :أنت منجور؛ ألنك ما شربت اخلمر؟ هل أنت منجور على أنك ما
ارتكبت بعض املعاصي من سرقة وزىن وغريمها؟ نعم ،النية هي اليت متيز مثل هذا اجللوس
وهذا الرتك؛ فإذا استحضر مع جلوسه وانتظار الصالة إىل الصالة وقراءة القرآن والذكر يف
هذا الوقت استحضر مع ذلك أال يزل؛ ألنه إن خرج من املسجد ترتب عليه االلتقاء
ابآلخرين ،ولقاء اآلخرين قد يرتتب عليه شيء من املعاصي؛ غيبة ومنيمة وكالم بذيء وسب
وشتم ،وقد يكون يف طريقه نساء متربجات ،فريسل نظره إليهن ،إذا استحضر أنه ليكف
بصره عما يف الطريق ويكف لسانه عما يدور يف جمالس الناس يؤجر على ذلك ،فكونه ال
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ينوي شيئا البتة ال حيصل له إال ثواب ما عمله ،وال حيصل ثواب ما تركه؛ فإن نوى شيئا
إمجاليا مثال قال :لئال يعصي جلس يف املسجد ،لئال يعصي ،وكان السلف حيفظون صيامهم
ابملكث يف املساجد ،إذا جلس ال يعصي.
النية جمملة ،هل يثاب على األمور التفصيلية ،أو يثاب بقدر هذه النية اجململة؟ والثالث نوى
أنه جلس يف املسجد؛ لئال يغتاب وال يسرق ،قد يتيسر له سرقة ،وال ينظر نظر حمرم ،إذا
استحضر مثل هذه األمور أجر عليها؛ ولذلك يقول ابن دقيق العيد :اجلملة الثانية تقتضي
أن من نوى شيئا حيصل له ،يعين إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله هلم يعذر شرعا بعدم
عمله ،وكل ما مل ينوه مل حيصل له ،يعين جلس ابملسجد خوفا من غرمي مثال ،يعين هذا على
قدر ما يف ابله ويف نيته ،ومراده يف قوله :ما مل ينوه ،أي ال خصوصا هلذا األمر وال عموما
أبن حيفظ صيامه ،حيفظ جوارحه عن املعاصي ،وال عموم .أما إذا مل ينو شيئا خمصوصا لكن
كان هناك نية عامة تشمله ،فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء ،فالنية العامة تنفع ،والنية
اخلاصة تنفع ،أما مع عدم النية فال ،وهذا هو منطوق احلديث ،ويتخرج عليه من املسائل ما
ال حيصى ،وقد حيصل غري املنوي ملدرك آخر؛ كمن دخل املسجد فصلى الفرض أو الراتبة
قبل أن يقعد ،فإنه حيصل له حتية املسجد نواها أو مل ينوها ،دخل املسجد فوجد الناس
يصلون الفرض ،والنيب -عليه الصالة والسالم -يقول« :إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس
حىت يصلي ركعتني» ،هل نقول له :صل ركعتني حتقيقا هلذا األمر ،صل ركعتني امتثاال هلذا،
أو نقول :صل مع اجلماعة والتحية تدخل تبعا؟ يقول :ألن القصد ابلتحية شغل البقعة ،وقد
حصل بعض الناس أييت إىل املسجد بعد طلوع الفجر فيصلي حتية املسجد ،مث أييت براتبة
الصبح ،نقول :اي أخي حتية املسجد ما هلا داعي ،إذا طلع الفجر فال صالة إال ركعيت الفجر
فقط ،وحتية املسجد تدخل.
قوله :حيصل له التحية ،فإنه حيصل له حتية املسجد نواها أو مل ينوها ،حصول التحية هل
املراد به سقوط الطلب هبذا الفعل أو املراد الثواب املرتب على التحية؟ دخل املسجد والناس
يصلون ،فإذا جاء أحدكم واإلمام على حال فليصنع كما يصنع ،اإلمام كرب وركع وسجد مع
اإلمام وما صلى حتية املسجد ،اآلن حيصل له حتية املسجد ،هل املقصود أنه حيصل له شغل
البقعة الذي من أجله شرعت حتية املسجد ،أو املراد به الثواب املرتب على حتية املسجد؟
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شغل البقعة يعين إن نواها ،التداخل اآلن إذا دخل واإلمام يف الفريضة ،أو دخل قبل صالة
الظهر وهلا راتبة قبلية ،أو قبل صالة الفجر وهلا راتبة قبلية فصلى الراتبة نقول :ال يطالب،
حتصل له حتية املسجد ،حيصل له شغل البقعة بال شك ،لكن إن نوى حتية املسجد مع
الفريضة أو نوى حتية املسجد مع الراتبة حيصل له أجرها أو ال حيصل؟
يعين تداخل العبادات ،مسنلة التداخل يف العبادات ،يف أوائل القواعد البن رجب قال :إذا
اجتمع عباداتن من جنس واحد ليست إحدامها مقضية واألخرى مؤداة ،دخلت الصغرى يف
الكربى ،فتدخل النافلة يف الفريضة ،مثل هذا لو جاء واإلمام راكع فكرب لإلحرام ومل يكرب
لالنتقال تكفي ،لكن لو كرب لالنتقال ومل يكرب لإلحرام مل تنعقد صالته ،فمثل هذا لو نوى
بصالته حتية ركعيت الفجر مثال أو راتبة الظهر نوى فيها التحية ،والراتبة هذا إذا قلنا :إن
التحية مقصودة لذاهتا؛ فتحتاج إىل نية ،أما إذا قلنا :إهنا ليست مقصودة لذاهتا؛ فتدخل يف
أي صالة ،لكنها ال تدخل إال يف صالة مكونة من ركعتني ،يعين لو دخل بعد صالة العشاء
وقال :أوتر بواحدة ،تدخل فيها حتية املسجد أو ال؟ ما تدخل حىت يصلي ركعتني ،وهذا ما
صلى إال ركعة وهكذا.
طالب..... :
ال ما انعقدت الصالة أصال ،ما دخل ،من دخل واإلمام راكع وأراد أن يكتفي بتكبرية
واحدة فلينو تكبرية اإلحرام؛ ألهنا هي ركن الصالة ،وبدوهنا ال تنعقد الصالة ،إذا نوى تكبرية
االنتقال الركوع فإن صالته مل تنعقد ،فال بد أن ينوي تكبرية اإلحرام وتدخل فيها تكبرية
االنتقال ،وإن كربمها معا فهو األصل.
قوله :حيصل له التحية ،قلت :يعين أنه يسقط عنه الطلب ال ثواب التحية إال ابلنية،
وقال النووي :أفادت اجلملة الثانية اشرتاط تعيني املنوي ،كمن عليه صالة فائتة ال يكفيه أن
ينوي الفائتة فقط حىت يعينها ظهرا مثال أو عصرا ،والكالم يف هذا كثري ،الكالم يف املراد
ابجلملتني كثري يف الشروح عند أهل العلم ،لكن هذا خالصة ما يقال فيه ،والداعي ملثل هذا
الكالم وإن كان ليس الكالم عن احلديث وشرح احلديث له مواضع أخرى ،لكن حنتاج إىل
مثل هذا الكالم للفرق بني تصرف السيوطي وتصرف ابن جنيم ،الشيخ حممود محزة مفيت
دمشق اقتصر يف قواعده اليت أمساها الفرائد البهية يف القواعد الفقهية ،عندان الفرائد البهية يف
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نظم القواعد الفقهية ،وكتاب حممود أفندي محزة هذا امسه الفرائد البهية يف القواعد الفقهية،
اقتصر يف قواعده على أوىل قاعديت ابن جنيم ،يعين اقتصر على قوله :ال ثواب إال ابلنية ،ما
جاب القاعدة اليت اتفقوا عليها ،وهي األمور مبقاصدها إمنا قال :ال ثواب إال بنية ،فابن جنيم
مجع بني القاعدتني وأفرد كل واحدة مببحث خاص ،بعنوان :القاعدة األوىل ،القاعدة الثانية؛
ولذا صارت الكليات عنده ستًّا بدال من مخس ،السيوطي اقتصر على الكالم األعم ،األمور
مبقاصدها ،ويشفع له كالم القرطيب يف شرح احلديث ،وأن الثانية مؤكدة لألوىل ،وأما حممود
محزة هذا اقتصر يف قواعده قال :قاعدة ال ثواب إال بنية ومل يورد األمور مبقاصدها ،ومعول
حممود محزة معوله يف قواعده على قواعد ابن جنيم على األشباه والنظائر البن جنيم؛ ألنه
حنفي مثله ،فيعول عليه كثريا وال خيرج عنه إال اندرا ،بل أيخذ قواعده من كتب احلنفية،
األصل قواعد ابن جنيم ،ويضيف إليها ما وقف عليه من كتب احلنفية ،الشيخ عبدالرمحن بن
سعدي رحم هللا اجلميع قال يف أوىل قواعده:
النية شرط لسـا ر العاـ

.

هب ــا ال ــاس والفس ــا ل عاـ ـ

.

هذه القاعدة األوىل عنده ،فعدل عن تعبريهم األمور مبقاصدها إىل النية ملاذا؟ ألهنا
مبنطوق احلديث جاءت إمنا األعمال ابلنيات ،ويف رواية« :ال عمل إال بنية» ،إمنا األعمال
ابلنية فجاء يف قاعدته األوىل مبنطوق احلديث ،وأولئك عدلوا عن منطوق احلديث إىل ما هو
أعم على ما سينيت تفصيله إن شاء هللا تعاىل.
يقول الشيخ ابن سعدي يف تقرير هذه القاعدة يقول :القاعدة أنفع القواعد وأجلها،
وتدخل يف مجيع أبواب العلم ،فصالح األعمال البدنية والقلبية أعمال القلوب وأعمال
اجلوارح إمنا هو ابلنية ،وفساد هذه األعمال بفساد النية ،فإذا صلحت النية صلحت األقوال
واألعمال ،وإذا فسدت النية فسدت األقوال واألعمال ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم:-
«إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى» إذا تقرر هذا فاألصل املعول عليه يف تقرير
هذه القاعدة هو حديث عمر -رضي هللا تعاىل عنه -الذي سبق ذكره« :إمنا األعمال
ابلنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه» ملا قررت
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القاعدة إمنا األعمال ابلنيات ،وأردفت مبا يزيد املسنلة بياان وإيضاحا ،ويدخل يف الباب ما مل
يدخل يف اجلملة األوىل على ما تقدم.
قال« :فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله» سياق مدح أو ذم؟
سياق مدح بال شك اجلملة الثانية« ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
فهجرته إىل ما هاجر إليه» مدح أو ذم؟ ذم بال شك ،قد يقول قائل :أان حبثت عن زوجة يف
بلدي ما وجدت ،فانتقلت إىل بلد آخر ووجدت زوجة ،أان ممدوح أو مذموم؟ أان هاجرت
تركت بلدي إىل بلد آخر من أجل أن أتزوج ،وأان يف بلدي ما رزقت ،طرقت مجيع أبواب
الرزق ما ُوفقت ،فهجرت بلدي وتركت معاريف وأقاريب إىل بلد آخر ،ففتح هللا علي أبواب
الرزق يذم أو ما يذم؟ كيف جاء يف احلديث سياق ذم ،وحنن نقول :هذا ما يذم؟ األمور
مبقاصدها ،وإمنا لكل امرئ ما نوى ،مىت يذم مثل هذا؟ يذم مثل هذا إذا أظهر للناس بلسان
مقاله ،أو بلسان حاله ،أو بشيء من تصرفاته وأفعاله ،أنه إمنا هاجر هلل ورسوله يذم ،ومن
أوضح األمثلة.
طالب :سبب ورود احلديث.

سبب ورود احلديث ظاهر ،لكن يبقى أن عندان مثال؛ غدا االثنني مثال واالثنني كما
جاء سابقا مما يشرع صيامه ،يستحب صيامه ،جاء الرتغيب يف صيام االثنني ،فلو أن
شخصا قبل غروب الشمس بربع ساعة دخل ومعه كيس فيه متر وفيه ماء وفيه قهوة وفل
السماط جبواران ،ووضع ما معه على هذا السماط ،وانتظر األذان ،فقال :بسم هللا وأكل،
وهو ما صام ،هل يستطيع أحد أن يقول :إن األكل يف املسجد حرام ،لكن صنيعه ممدوح
أو مذموم؟ مذموم؛ ألنه يوحي للناس أنه صائم ،لكن لو جاء الظهر مثال وفل السماط
ووضع الغداء وتغدى يف املسجد ،ما أحد يلومه ،األكل يف املسجد جائز ما مل يتسبب إىل
تلويثه مثال وامتهانه ،واال ما فيه إشكال ،لو أكل الظهر ما أحد يلومه ،لكن ملا انتظر كل
شوي ينظر يف الساعة مث أذن قال :بسم هللا ،فنظهر للناس أنه صائم نقول :مثل هذا يذم،
واال لو أكل يف غري هذا الوقت ما يذم ،فال شك أن مثل هذه األمور ال بد من مالحظتها؛
ألن األنسان قد حيبط عمله بنفسه وهو ال يشعر ،وقد يتحايل على نفسه يعرف أن الرايء
حمرم ،وشرك أصغر ،ويعرف أن احلديث عن النفس وإبراز ما كان يعمله خفيًّا ،يعرف أن هذا
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إن مل حيبط العمل أنقص ثوابه ،فتجده أييت بطرق ويلتوي ،وأحياان يذم نفسه ليمدح ،يذم
نفسه مبا يعرف الناس عنه أنه ليس فيه من أجل أن ميدح ،واألمور مبقاصدها فمداخل
الشيطان وحيل الشيطان على املسلم من أجل أن حيبط العمل أييت من هذه األبواب ،األصل
يف هذه القاعدة حديث عمر؛ ولذا مسعنا يف كالم أو سينيت يف كالم الناظم إن شاء هللا
تعاىل:
األص ل ل للل يف األم ل ل للور ابملقاص ل ل للد
ما جاء يف نص احلديث الوارد
.

.

أي إمنل ل ل للا األعمل ل ل للال ابلنيل ل ل للات
.

وه ل ل ل ل للو م ل ل ل ل للروي ع ل ل ل ل للن الثق ل ل ل ل للات
.

يضاف إىل ذلك مجيع النصوص اليت جاءت يف الكتاب والسنة يف اإلخالص ،ويف
إرادة وجه هللا ،ويف ابتغاء وجه هللا ،كل هذه تضاف إىل احلديث لتكون أصال هلذه القاعدة،
اإلخالص يقول الشيخ ابن سعدي رمحه هللا :من مراتب النية ،وهو قدر زائد على جمرد نية
العمل ،فال بد من نية نفس العمل ،واملعمول له -الذي هو اإلخالص هلل جل وعال -يقول:
وهذا هو اإلخالص ،وهو أن يقصد العبد بعمله وجه هللا ال يريد غريه ،ويقول السيوطي:
حديث عمر -رضي هللا عنه -حديث صحيح مشهور ،أخرجه األئمة الستة وغريهم من
حديث عمر بن اخلطاب ،وأخرجه ابن األشعث يف سننه من حديث علي بن أيب طالب -
رضي هللا عنه -األشعث هو أبو داود سليمان بن األشعث ،والدارقطين يف غرائب مالك،
وأبو نعيم يف احللية من حديث أيب سعيد اخلدري -رضي هللا عنه ،-وابن عساكر يف أماليه
من حديث أنس -رضي هللا عنه ،-كلهم بلفظ واحد ،إمنا األعمال ابلنيات ،وعند البيهقي
يف سننه من حديث أنس« :ال عمل ملن نية له» ويف مسند الشهاب من حديثه -يعين من
حديث أنس« :-نية املؤمن خري من عمله» وهو هبذا اللفظ يف معجم الطرباين الكبري من
حديث سهل بن سعد والنَّواس بن مسعان ،ويف مسند الفردوس للديلمي من حديث أيب
موسى ما يتصل ابلنية ابللفظ مل يثبت إال من حديث عمر ،فهذه األحاديث اليت ذكرها
السيوطي من حديث علي وحديث أيب سعيد وحديث أنس وحديث أنس الثاين كلها ال
تثبت ،وكذلك حديث "نية املؤمن خري من عمله" هذا حديث ضعيف عند أهل العلم ،وإن
كان معناه ميكن أن يوجه إىل معىن صحيح ،نية املؤمن خري من عمله ،يعين النية اجملردة خري
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من العمل اجملرد ،يعين النية بدون عمل ينوي اخلري هذا منجور ،لكن يعمل اخلري بدون نية
هذا منزور ال يؤجر.
ويف الصحيح من حديث سعد بن أيب وقاص -رضي هللا عنه -قال له النيب عليه
الصالة والسالم« :إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال أجرت فيها ،حىت ما جتعل يف يف
امرأتك» ومن حديث ابن عباس -رضي هللا عنهما« :-ولكن جهاد ونية» يعين ال هجرة
بعد الفتح ولكن جهاد ونية ،ويف السنن األربعة من حديث عقبة بن عامر -رضي هللا عنه:-
«إن هللا يدخل السهم الواحد ثالثة اجلنة وفيه وصانعه حيتسب يف صنعته األجر» ،والنصوص
يف هذا املعىن كثرية جدًّا ،قد تواتر النقل عن األئمة يف تعظيم قدر حديث النية ،حديث عمر
تواتر عنهم النقل يف تعظيم هذا احلديث والرفع من شننه ،فقال أبو عبيد :ليس يف أخبار
النيب صلى هللا عليه وسلم شيء أمجع وأغىن وأكثر فائدة منه ،واتفق الشافعي وأمحد بن حنبل
وابن مهدي وابن املديين وأبو داود والدارقطين وغريهم على أنه ثلث العلم ،ومنهم من قال:
ربع العلم ،ووجه البيهقي كونه ثلث العلم أبن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه ،وجه
البيهقي كونه ثلث العلم أبن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه ،من ذلك اإلميان قول
وعمل ونية ،قول ابللسان واعتقاد ابجلنان وعمل ابألركان ،فهذه ثالثة من متعلقات
الكسب ،فالنية أحد أقسامها الثالثة ،بل هي أرجحها؛ ألهنا قد تكون عبادة مستقلة وغريها
حيتاج إليها ،يعين لو أن اإلنسان نطق ووعظ الناس موعظة بليغة ،بكى الناس منها ،لكنه مل
يقصد هبا وجه هللا -جل وعال -يؤجر عليها أو يؤزر؟ أيمث لو أنه صلى أبد الدهر بغري نية أمث
يف صالته ،ولو أنه نوى اخلري وبيت النية وحدث نفسه بفعل اخلري ال شك أنه يؤجر عليه
ولو مل يفعله ،إذا مل يتمكن منه ،بل منعه منه مانع وعزم على فعله ما تيسر له ،ال شك أنه
يؤجر عليه ،للحافظ أيب احلاسن طاهر بن مفوز األندلسي يقول:
أرب ل ل للع مل ل ل للن قل ل ل للول خل ل ل للري الربيل ل ل للة
عم ل للدة ال ل للدين عن ل للدان كلم ل للات
.

.

اتل للق الشل للبهات وازهل للد ودع مل للا

ل ل ل ل لليس يعني ل ل ل للك واعمل ل ل ل للن بني ل ل ل للة

.

.

فذكر حديث النعمان يف اتقاء الشبهات «وازهد فيما يف أيدي الناس» «ودع ما
يريبك إىل ما ال يريبك» ما ليس يعنيك «من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه» واعملن
بنية حديث عمر -رضي هللا عنه« :-إمنا األعمال ابلنيات» وقال ابن مهدي أيضا :حديث
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النية يدخل يف ثالثني اباب من العلم ،وقال الشافعي :يدخل يف سبعني اباب ،منهم من يقول:
إن هذا من ابب املبالغة ،يعين للحث على فهم احلديث وتطبيق احلديث من اإلمام الشافعي
أنه يدخل يف سبعني اباب ذكر السيوطي ما يدخل فيه من األبواب فزادت على السبعني ،يعين
ابلتفصيل عند السيوطي يف األشباه ذكر أكثر من سبعني اباب يدخل فيه هذا احلديث؛ ليبني
فساد قول من قال :إن مراد الشافعي بقوله :يدخل يف سبعني اباب من العلم املبالغة ،قال:
وإذا عددت مسائل هذه األبواب اليت للنية فيها مدخل مل تقصر عن أن تكون ثلث الفقه،
أو ربعه ،يقول :وإذا عددت مسائل هذا الباب أو هذه األبواب هو عدد أبواب إذا عددت
فصلت مسائل هذه األبواب ال تقصر عن أن تكون ثلث العلم ،أو ربع العلم ،يقول الناظم
رمحه هللا تعاىل:
مللا جللاء يف نللص احلللديث ال لوارد
األص ل للل يف األم ل للور ابملقاص ل للد
.

.

أي إمن ل ل ل للا األعم ل ل ل للال ابلني ل ل ل للات

وه ل ل ل ل للو م ل ل ل ل للروي ع ل ل ل ل للن الثق ل ل ل ل للات

.

.

احلديث حديث األعمال ابلنيات مل يثبت إال من طريق عمر بن اخلطاب ،فهو فرد
مطلق ،وعن عمر مل يثبت إال عن علقمة بن وقاص الليثي ،وعن علقمة مل يثبت إال من
طريق حممد بن إبراهيم التيمي ،وعن حممد بن إبراهيم التيمي مل يثبت إال عن حيىي بن سعيد
األنصاري ،مث عن حيىي انتشر انتشار واسع جدًّا حىت قيل إنه روي عنه من أكثر من سبعمائة
طريق ،قوله :وهو مروي عن الثقات ،ال ندخل الصحابة يف هذا؛ ألهنم ليسوا حباجة إىل
توثيق ،وأما من بعدهم من التابعني واتبعيهم إىل الطبقة الرابعة إىل حيىي بن سعيد ،ال شك
أهنم ثقات ،يناسب جمموعهم اجلمع الثقات ،لكن إذا نظران إىل مفرداهتم فإنه مروي عن ثقة
ال عن ثقات ،فقوله :وهو مروي عن الثقات ،إمنا يقصد بذلك جمموع رواة احلديث ،يعين
سلسلة إسناد احلديث ،جاء إبسناد رجاله ثقات ،لكن لو قدر أنه يريد بذلك أنه جاء من
طرق متعددة من طريق الثقات نقول :ال ،هو يف طبقاته األربع فرد مطلق ،ال يصح إال عن
هؤالء األربعة؛ ولذا انتقد من يقول يف تعريف احلديث الصحيح هو احلديث الذي يرويه
العدول الضابطون مع اتصال ،أو ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطني ،انتقد ،ألنه ال يلزم
أن يرويه العدول يرويه عدل واحد يكفي ،ضابط واحد يكفي ،عدل ضابط يكفي ،ال يلزم
أن يروى من طرق متعددة وال من طريق العدول الضابطني ،وإمنا يكفي واحد؛ ولذا ال
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يشرتط تعدد يف الرواية ،ولذا الصواب يف التعريف الصحيح أنه ما اتصل سنده بنقل العدل
الضابط الواحد ،وما زاد على ذلك فهو نور على نور ،لكن ال يقال :العدول الضابطني،
حبيث يتوهم بعض الناس أنه ال يصح إال إذا تعددت طرقه؛ ولذا انتقد من قال هذا ،وهو
النووي رمحه هللا ،إال إذا كان يريد بذلك سلسلة اإلسناد الذين من طريقهم وردان هذا اخلرب
ولو كان إسنادا واحدا ،فهم عدول ضابطون لكن اجلملة العبارة ال شك أهنا حمتملة ،وهو
مروي عن الثقات ،قالوا :وذا احلديث ثلث العلم ،يعين هذا احلديث ثلث العلم ،وقيل :ربعه،
فجل ابلفهم.
وه ـ ل الســبع

.

يـ ـ خ

.

ــن اامــاش الشــاُعي ينق ـ

تقدم هذا ،وحديث األعمال ابلنيات شرح يف ضمن شروح كتب السنة ،وشرح أيضا
بشروح مفردة ،يعين أفرد ابلشرح ولو صنف فيه جملدات ما هو كثري؛ ألنه يدخل يف السبعني
الباب فتحتاج إىل ذكر هذه السبعني الباب ابلتفصيل ،يعين كما صنع ابن هبرية يف حديث
من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين ،أدخل حتته مجيع أبواب الفقه ،وذكر مواضع االتفاق
واالختالف ،وطبع الكتاب يف جزئني ،أحياان تأيت يف جملد طبعة الشام ممكن أن تأيت مبجلد
وطبع أيضا يف جملدين ،فاحلديث هذا يف غاية األمهية فطالب العلم عليه أن يعىن به ،النية إمنا
شرعت ملقاصد جليلة ،شرعت ملقاصد يف الشريعة يف غاية األمهية ،منها متييز العبادات عن
العادات ،ومتييز رتب العبادات بعضها من بعض ،الوضوء والغسل مثال يرتدد بني التنظف؛
والتنظيف هذا عبادة أو عادة؟ عادة ،وشرع أيضا للتربد ،وشرع أيضا لرفع احلدث الذي هو
عبادة ،كيف يتميز هذا من هذا؟ شخص دخل املغتسل فاغتسل ،ليس لنا إال أن حنكم على
ظاهره ،هل يستطيع إنسان أن يقول :غسلك هذا ال جيزي ،أو يقول :جيزي ،وهو ما يدري
عنه؟ هو ميكن اغتسل للتربد ،أو اغتسل للتنظف ،استحم ،اغتسل لرفع احلدث ،هذه األمور
ال يطلع عليها إال هللا -جل وعال -فإن قصد بذلك التنظف ما ارتفع احلدث ،إن قصد
بذلك التربد مل يرتفع احلدث ،إن قصد بذلك رفع احلدث ارتفع ،فاملعول يف الفارق بني هذه
الصور النية والقصد اإلمساك عن األكل قد يكون للحمية ،مريض قال له الطبيب :ال تأكل
ملدة أربع وعشرين ساعة ،هل نستطيع أن نقول :اإلنسان هذا صائم ،هو ممسك ،صائم
ابملعىن اللغوي ،لكن املدار على النية اإلمساك وعدم األكل قد يكون للحمية ،وقد يكون


06

شرح القواعد الفقهية ()2

06

للتداوي ،أو لعدم احلاجة إليه ،وقد يكون للتقرب إىل هللا -جل وعال -هبذه العبادة
العظيمة« ،من صام يوما يف سبيل هللا ابعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفا» ،فإذا صام؛
ألن الطبيب قال له :صم ،األكل يضرك ،ومل يستحضر نية الصيام الشرعي ،فإنه ال يستفيد
شيئا ،إن قال الطبيب :ال تأكل ملدة أربع وعشرين ساعة ،وقال :فرصة مادام أان ممنوع من
األكل ،ملاذا ال أنوي الصيام ،ينفعه أو ما ينفعه؟ ينفع تشريك عبادة مبباح؛ ألنه ملا قيل له:
صم ،مقصود الطبيب بذلك أو ال تأكل يعين ال تأكل شيئا يضرك ،ملاذا مل يشرب ماء يف
أثناء النهار ،يعين لو كان القصد عدم األكل املقصود به األكل الذي يضره ،فكونه امتنع
عن كل شيء حىت املاء الذي ال يضره متقراب بذلك إىل هللا -جل وعال ،-دل على أنه ما
عدل من الصيام واإلمساك اللغوي إىل الشرعي إال بنية التقرب إىل هللا -جل وعال ،-فيؤجر
على هذه النية ،قال له الطبيب :عليك أن متشي يف اليوم ثالثة كيلو ،وعنده سور املقربة
ثالثة كيلو ،وعنده رصيف يف الشارع ثالثة كيلو ،وعنده املطاف وعنده املسعى كلها متفاوتة،
كونه يطوف على املقربة ولو بغري نية تعظيم املقبور ،ال شك أنه من ابب سد الذريعة املوصلة
إىل الشرط ،مينع ،لو مشى يف الشارع على الرصيف امتثاال لقول الطبيب :أنت حباجة إىل
املشي ،نقول :مباح ،إذا قال :بدال من أمشي يف الشوارع وأجوب الشوارع أذهب إىل
املطاف وأطوف يف كل يوم عشرة أسابيع حتصل يل املطلوب وأكثر ،نقول :ما عدل عن
الشارع إىل املطاف إىل لنية التقرب إىل هللا -جل وعال ،-والبحث عن األجر فهو منجور،
لو قال :ال ،املسعى أفضل ،املسعى طريق مستقيم ،وما فيه أدىن إشكال يعني على املشي،
ماذا يقال له؟ نقول :إن السعي ال يشرع إال يف نسك ،يف حج أو عمرة ،يسنل كثري من
الناس عن السعي فيه أجر أو ما فيه أجر؟ نقول :ال ،ما فيه أجر ،ملاذا؟ ألنه أفضل من
املطاف يف املشي ،يعين مع األسف أن بعض الناس أييت إىل مكان هذه العبادة ،يعين
املطاف بنية املشي؛ ولذلك جتد بعضهم (مكمل) رايضة ،ومع األسف إذا كان هذا بعد من
النساء ،وقد رأينا بعض من يلبس تكميلة رايضة (ترنق) و(كنادر) اجلزم حقت اللعب
ابلكرة ،وجيي للمطاف ،مثل هذا ما أدري وهللا هل كونه حيصل على أجر؟ ال سيما إذا كان
من نوع منمور ابلسرت ،فهذا إىل اإلمث أقرب.
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فعلى كل حال هذا يقرر لنا القاعدة الكربى األمور مبقاصدها ،وكل من الوضوء
والغسل والصالة والصوم وحنوها قد يكون فرضا ونذرا ونفال ،والتيمم قد يكون عن احلدث
أو اجلنابة وصورته واحدة ،فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض ،كذا يف
األشباه وحنوه للشيخ ابن سعدي رمحه هللا ،ويقول احلافظ ابن رجب يف شرح األربعني :النية
يف كالم العلماء تقع مبعنيني  ،..ولعلنا نرجئ كالم ابن رجب إىل الدرس القادم إن شاء هللا
تعاىل ،وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

