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 2 (3شرح القواعد الفقهية )
 

 
 

 
رحنا مسألة إكمال القواعد اخلمس على شيء من اإلجياز أو يف درس األمس ط

فكثري من اإلخوان الذين مسعت أصواهتم  ،االستمرار يف القاعدة األوىل وإيفاءها بعض حقها
 ،هذا الذي حصل ابألمس ،وأننا لو مل ننهي إال القاعدة األوىل لكفى ،يرغبون يف البسط

ألن  ؛تهم يف إكمال القواعد على أي وجه كانإن رغب :لكن اإلخوة املنظمني للدورة قالوا
 ،ا معينةوضربوا هلا مدد   ،عندهم مدة زمنية حمددة لدراسة متون معينة وفنون حددوها هم

فعلى هذا اجتهنا إىل هذا واعذروان عن طي كثري من املسائل اليت طالب العلم أبمس احلاجة 
نهي إن شاء هللا تعاىل القاعدة وعلى هذا ن ،فمادامت هذه رغبتهم فهم أهل الشأن ،إليها

 وبعده يف الرابعة واخلامسة. ،وغدا يف الثانية والثالثة ،األوىل يف هذا اليوم
 

وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله  ،احلمد هلل رب العاملني
من  ؛مهمة يف آخر الدرس املاضي ذكران أن النية إمنا شرعت ملقاصد جليلة ،وصحبه أمجعني

ومتييز رتب العبادات بعضها من  ،أمهها متييز العبادات من العادات كما يقول أهل العلم
 ،قد يفعله للتنظيف ال سيما الغسل ،الوضوء والغسل قد يفعله اإلنسان للتربد فمثل   ،بعض

اإلمساك  ،فيختلف احلكم يف هذا وهذا ،لرفع احلدث أو التجديد ؛وقد يفعل ذلك عبادة
لتمييز  ؛فشرعت النية ،دم احلاجة إليهأو لع ،وعدم األكل قد يكون للحمية والتداوي اأيض  

والغسل  ،اوقد يكون نذر   ،اوقد يكون فرض   ،ا الصيام قد يكون نفل  وأيض   ،العبادة عن غريها
-احلافظ ابن رجب  ،لتمييز هذه العبادات ؛فشرعت النية ،وقد يكون نفل   ،اقد يكون فرض  

أحدمها متييز  :النية يف كلم العلماء تقع مبعنيني :يف شرح األربعني يقول -عاىلرمحه هللا ت
متييز صيام رمضان  ،كتمييز صلة الظهر عن صلة العصر مثل    ،العبادات بعضها عن بعض

كتمييز الغسل من اجلنابة من غسل التربد   ،أو متييز العبادات من العادات ،من صيام غريه
واملعىن الثاين  ،ا يف كلم الفقهاء يف كتبهمهذه النية هي اليت توجد كثري  و  ،والتنظف وحنو ذلك

مع  -جل وعل-أم هللا  ،وهل هو هللا وحده ال شريك ال أم غريه ،مبعىن متييز املقصود ابلعمل



 

 

 

 

3

  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ،وهذه النية هي اليت يتكلم فيها العارفون يف كتبهم يف كلمهم على اإلخلص وتوابعه ،غريه
ر يف كتب أهل العلم ك  لو نظران يف مثال ذ   ،ا يف كلم السلف املتقدمنيكثري  وهي اليت توجد  

دخل البيت فإذا  ،فما رجع من احلجة الثالثة ،ا ثلث مراتا حج من بغداد ماشي  أن شخص  
اي  :فقالت ،استيقظت يف أثناء الليل فإذا بولدها عندها ،أبمه انئمة فنام بقرهبا ومل تشعر به

مث انتبه  ،امرهق تعبان جاي من احلج على قدميه ماشي   ،مسعها ومل ميتثل ،أسقين ماء ،فلن
مث يف املرة الثالثة  ،أسقين ماء فكأنه مل يسمع وهو يسمع ابلفعل ،اي فلن :وقالت ،الثانية
 ،ا وطاعة األم واجبةماشي   أحج نفل   :فعاد إىل نفسه ابللوم فقال ،أسقين ماء ،اي فلن :قالت

فلما  ،قام وأحضر املاء هلا ،واملاء على خطوتني أو ثلث وال أمتثل ،اجباتبل من أوجب الو 
من الذي  ،عليك أن تعيد حجة اإلسلم :فقيل له ،أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه هذا

ألن النية اليت  ؛ما ميكن ؟ميكن !؟الفقيه يقول له مثل هذا الكلم ؟يقول له مثل هذا الكلم
 ،واألركان ،وأتى ابلشروط ،ولىب ابحلج ،صل إىل امليقاتو  ،يتحدث عنها الفقهاء موجودة

يعين مع  ،لكن الكلم على النية الثانية ،أعد احلج :ما يف فقيه بيقول له ،ورجع ،والواجبات
يعين من السهل اليسري عليه أن أييت  ،األسف أن كثري من طلب العلم هذا موجود اآلن

ار ويركب بعد صلة العصر وال يرجع إال بعد عندان مشو  :ويقول ،أحد زملئه ويطرق الباب
وقد تقول له  ،وهو يف ذلك فرح مبسوط مسرور اوقد يتطلب املشوار أايم   ،هزيع من الليل

 ،وهللا أان مشغول :فيصعب عليه ويقول ،خالتك يف احلي نفسه ،أوصلين إىل أخيت :أمه
للدرس املغرب ما أان عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي درس يتأهب  ،دييش بإيو 

يعين كثري من البيوت تعاين من  ،مشكلة أن هذا موجود بكثرة ما هو موجود بندرة ،ميديين
والولد من األخيار وطالب علم  ،ث وال حرجواألسئلة يف هذا اجملال حد    ،هذا اإلشكال
أان  :قولي ،فإذا قيل له أدىن أمر أوصلنا إىل املكان الفلين أو أحضر لنا كذا ،ويلزم الشيوخ

  .هذه هي النية اليت يتحدث عنها احلافظ ابن رجب رمحه هللا ،مشغول
لكن ينبغي أن ننتبه  ،ال ،ن حجه ابطل يعين موافقة هلذه الفتوىإ :وال يعين أننا نقول

يعين نراجع حساابتنا وال يلزم  ،ال بد أن يكون هلذا الكلم وقع يف النفس ،ملثل هذه األمور
إمنا يساق مثل هذا الكلم لبيان أمهية  ،أفتاه ببطلن حجة اإلسلم من هذا أن نوافق من

يعين أنت ارتكبت  ،ا املوازنة بني األمور واملفاضلة بني العباداتوأيض   ،اإلخلص يف العمل
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 ،أنت أعنتنا على اخلري ا،جزاك هللا خري   :يقول ،وهللا نيب نعتمر :مستحب لو ميرك زميل يقول
أان ما ين  ،وهللا أان مشغول :ليقو  ،ثقل عليه ،نيب نعتمر :و أبوهلكن لو تقول له أمه أ

 ،املقصود رفقة فلن وعلن ،املقصود ذات العمرة وال ذات احلج ليس صار  ،فاضي
مثل هذه األمور من أصعب األمور إليه صحبة  يف واإلنسان يدرك من نفسه إذا اسرتسل

الباب أو دخل اسرتاحة فيها جمموعة من  من خيار الناس إذا طرق ايعين جتد شخص   ،األخيار
ألنه ال جياذهبم أطراف احلديث الذي تعودوا عليه من الكلم  ؟األخيار الشباب تربموا به ملاذا

 ،فتجد يثقل على كثري من اإلخوان رفقة مثل هؤالء ؛الذي بعضه مباح وجير إىل غري املباح
وإن شاء هللا نظن هبم  ،ابستمرار -لجل وع-وسببه أهنم ما عودوا أنفسم على ما يرضي هللا 

لكن غالب الوقت يكون قضاؤه يف  ،وأهنم قد مير هبم فائدة أو شيء يتذاكرون مسألة ،اخلري
والتجربة  ،ورال بد أن يقع يف احملظ ،ألن من اسرتسل يف املباح ؛ور، وقد يتناول احملظاملباح

على املقاصد وهو مجع مقصد شاهدة هبذا إذا كانت هذه القاعدة األمور مبقاصدها تنص 
 :والقصد له مراتب مخس ،ومعىن النية يف اللغة القصد ،وعمدهتا حديث النية كما تقدم

 والعزم: ،واهلم ،وحديث النفس ،واخلاطر ،اهلاجس
فخاااااااااطر فحااااااااديث الاااااااانفس فاسااااااااتمعا              مراتب القصد مخس هاجس ذكروا

.  
يليااااااااااااه هاااااااااااام فعااااااااااااازم كلهااااااااااااا رفعااااااااااااات                 

إال األخاااااااااااااري ففياااااااااااااه اإلمث قاااااااااااااد وقاااااااااااااع                   .
. 

 -جل وعل-ألن هللا  ؛وال حديث النفس ،أو اخلاطر ،يعين ما فيه إمث مبجرد اهلاجس
من هم  ؛اهلم كذلك ال إمث فيه يليه هم   ،عفا عما حدثت به النفس ما مل يتكلم أو يعمل

وإال  ،كتبت له  إن تركها من جراء ،ن هم بسيئة فلم يعملها مل تكتبلكن م ،حبسنة كتبت له
إن كان املانع منها عدم القدرة فإن كان انصرافه عنها من أول األمر  ؛على حسب املانع منها

 ،وإن كان االنصراف عنها بعد معاجلة وحماولة مث عجز فل شك أنه أيمث هبذا ،مفهو جمرد ه  
فما  ،هذا القاتل :قالوا ،ل يف النارإذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتو »وهو العزم 
 :هم يقولون ،هذا عزم وفيه مؤاخذة «ا على قتل صاحبهإنه كان حريص   :قال ؟ابل املقتول

هذا ما  ،نواك هللا خبري أي قصدك :-يقول بعضهم منه-وقد يقولون  ،النية يف اللغة القصد
يقولون مثل  ،يف التفاسري ا يف كتب العلم يف الشروحويوجد أيض   ،يوجد يف كتب اللغة؟ يوجد

 :فهل يصح أن يقول ،-جل وعل-وإذا حبثت يف النصوص ما جتد إضافة النية إىل هللا  ،هذا
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ،ودائرة اإلخبار أوسع ،هذا إخبار وليس بوصف وال تسمية ،نواك هللا أو ال يصح؟ إخبار
  .توسع فيها أهل العلمي

 -جل وعل-وز أن يضاف إىل هللا العزم الذي هو املرتبة األخرية من مراتب القصد جي
فأول من  ؛فإذا ع زم يل متامه :أو ال؟ العزم هذه املسألة ذكرانها يف مقدمة مسلم عند قوله

وأم سلمة  ،زم مبين للمجهول والفاعل حذف للعلم به وهو هللا جل وعليستفيد منه أان إذا ع  
اءة املعروفة )فإذا عزمت  فتوكل القر  «فعزم هللا يل فقلتها» :يف كتاب اجلنائز من صحيح مسلم

ذكر شيخ  -جل وعل-على كل حال إضافة العزم إىل هللا  ،هذا العزم ،على هللا( هذا عزم
 ،يوصف ابلعزم ،يضاف إىل هللا جل وعل :منهم من قال ؛أن للسلف فيها قولني :اإلسلم

ألنه مل  ؛ال يضافنه إ :والقول الثاين من أقوال أهل السنة ،وهو األصح قاله شيخ اإلسلم
يثبت به خرب وال يوصف الرب جل وعل إىل أنه يعزم، قال القول األول وهو األصح أنه 

 :مقتضى قوهلم ،ذكر هذا يف الفتاوى يف اجلزء السادس عشر -جل وعل-يضاف إىل هللا 
ق إمنا فرق من فر  :يقول -رمحه هللا-لكن ابن رجب  ،النية يف اللغة القصد أنه ال فرق بينهما

 ،لظنهم اختصاص النية ابملعىن األول الذي يذكره الفقهاء ؛بني النية واإلرادة والقصد وحنومها
هذا الذي يذكره  ،أو التمييز بني رتب العبادات ،يعين املتعلق ابلفرق بني العادة والعبادة

لنية ن اإ :أما من يقول ،أن يكون هناك فرق بني النية والقصد عندهم ال بد حينئذ  و  ،الفقهاء
 ،وأن النية تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يوجد يف كلم كثري من السلف ،والقصد مبعىن واحد

إمنا  :ولذا يقول ؛فل فرق بينهما ،كما قال احلافظ ابن رجب  -جل وعل-والعارفني ابهلل 
لذي لظنهم اختصاص النية ابملعىن األول ا ؛ق بني النية واإلرادة والقصد وحنومهار  ن فا  ق م  ر  فا  

كما   ،واإلرادة ال ختتص بذلك ،ن النية ختتص بفعل الناويإ :فمنهم من قال ،يذكره الفقهاء
صلى هللا -وقد ذكران أن النية يف كلم النيب  ،يريد اإلنسان من هللا أن يغفر له وال ينوي ذلك

ولذلك  ؛مبعىن اإلرادة حينئذ  فهي  ،وسلف األمة إمنا يراد هبا هذا املعىن غالبا -عليه وسلم
 گ گ گ گ ژا كما يف قوله تعاىل: يعرب عنها بلفظ اإلرادة يف القرآن كثري  

 ائ ائ ى ى ې ژوقوله:   ٢٥١آل عمران:  ژ ڳڱ ڳ ڳ ڳ

 ڻ ں ڱں ڱ               ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ            ڳ گ ژوقوله:   ٧٦األنفال:  ژ ەئەئ
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إىل آخر ما ذكر من   ١٢الشورى:  ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ژ    ڤ  ڤ ڤ  ڤ ٹ ژوقد يعرب عنها يف القرآن بلفظ االبتغاء يف قوله تعاىل:  ،اآلايت

  ١٧٥البقرة:  ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوقوله:   ١٢الليل: 
 ٻ ٻ ٻ  ٻ ژوقوله:  ١٦١البقرة:  ژ کک ک ڑ  ڑ ژ ژ ژوقوله: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ

وهو  ،و اإلخلصفابتغاء وجه هللا ه  ٢٢١النساء:  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
وذكران يف الدرس األول أن اجمللة جملة األحكام  -جملة األحكام-يف اجمللة  ،وهو اإلرادة ،النية

يف مقدمتها  ،العدلية اليت أجرب القضاة على العمل مبا فيها من مواد يف آخر الدولة العثمانية
األحكام يف املادة الثانية  وأهنم شرحوا هذه القواعد يف جملة ،وذكران شراح اجمللة ،ئة قاعدةام

يعين أن احلكم الذي يرتتب على أمر يكون على مقتضى ما هو املقصود  ،األمور مبقاصدها
ن اجمللة هذه توىل شرحها من املسلمني إ :ا يف الدرس األولوقلنا أيض   ،من ذلك األمر الشارح

ولوا شرح اجمللة إلفادة يعين كثري من احملامني من النصارى ت ،ومن النصارى من توىل ،من توىل
فإذا أراد اإلنسان أن  ،لتسهيل أمر احملاماة عندهم؟ أو لتسهيل أمر احملاماة عندهم ؟املسلمني

 ،ألن احملامي يهتم مبثل هذه اجمللة ليكسب القضااي ؛يتوىل شرحه ومعاانته يهمه هذا ،يفهم
م مبا هو جته تدعوه إىل االهتماحا -صاحب احلاجة-وال شك أن صاحب االهتمام 

وكان صاحب  ،أن أاب هريرة قال أو زرع قال ابن عمر بوقلنا يف حديث اقتناء الكل ،صددهب
 ،ليس معناه الشك يف أيب هريرة أو اهتاما له ،يعين يهمه هذا اللفظ فيحفظه ويضبطه ،زرع
ولو قدر أنه وجد يف هذا املكان طبيب ويشرح  ،فاالهتمام كل يهتم مبا حيتاج إليه ،اأبد  
نفر كثري من احلاضرين ال يهتم هلذا  مثل   فبدأ مرض الضغط -األعراض والعلج-راض أم

-لكن هات اإلخوان اللي فيهم شيء من هذا  ،ألنه ال يعاين من هذا املرض ؟ملاذا ،األمر
جتد كثري من اإلخوان اللي هذا األمر  -نسأل هللا أن يسبغ نعمة الصحة والعافية للجميع

ش إيش أعراضه؟ و إيو  ،ش علجهإيبدأ ابلسكر و  ،ورقةو  قلم ل بيدهك  ،فيهم وهذا املرض
زميله  ،جتد بعض اإلخوان اللي فيهم هذا املرض يهتمون به ،ش اللي ما ينفعإيو  ،اللي ينفع

هذا احملامي سليم رستم ابز ليس  ،ألنه ال حيتاج هذا ؟ملاذا ،الذي جبواره ال يلقي له ابال
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إمنا ملا يهمهم من شأهنم  ،ه شرحوا اجمللة من غري املسلمنيومع ذلك شرح اجمللة وغري  ،مبسلم
هي مأخوذة يف اجلملة  ،يعتربوهنا أنظمة مواد تقنني للشرع ،حيتاجون لفهم هذه ،يف احملاماة
إمنا اعتنوا  ،لكن هؤالء من غري املسلمني ،احلنفية جبملتها مأخوذة من الفقه احلنفي ،من الفقه

مث  :-يقرب من هذا القاعدة قاعدة إمنا األعمال ابلنيات-يقول هذا الشارح  ،من هذا الباب
أي أن  ،والتقدير حفظ األمور مبقاصد فاعليها ،اعلم أن الكلم  هنا على حذف املضاف

فلو أن  ،األحكام الشرعية اليت ترتتب على أفعال املكلفني منوطة مبقاصدهم من تلك األفعال
ا كان م  ا حمر  وإن قصد أمر   ،اا كان فعله مباح  مر مباح  الفاعل املكلف قصد ابلفعل الذي فعله أ

واإلابحة  ،والندب ،واألحكام ترتتب على أفعال املكلفني هي عبارة عن الوجوب ،افعله حمرم  
 والتحرمي. ،والكراهة

 :-انظم القواعد-يقول الناظم 
مث كاااااااااااااااالم العلمااااااااااااااااا يف النيااااااااااااااااة                 

             مااااااان أوجاااااااه كالشااااااارط والكيفياااااااة       .
. 

والوقاااات واملقصااااود منهااااا واحملاااال                 
فهااااك فياااه القاااول مااان غاااري خلااال                   .

.  
مقصااااااااااااودها التمييااااااااااااز للعبااااااااااااادة                  

ممااااااااا يكااااااااون شاااااااابهها يف العااااااااادة                    .
. 

كماااااا متياااااز بعضاااااها مااااان بعاااااض                 
لتوضاااااااااااي                 يف رتااااااااااب كالغسااااااااااال وا   .

. 
العبادة اليت تلتبس بغريها ال بد فيها من النية اليت متيز  ،هذا ابلنسبة ما يلتبس بغريه

ال ميكن أهنا  ،أما ما ال يكون عادة يعين عبادة حمضة ،أو رتب العبادات ،العبادة عن العبادة
وكذلك ما ال يلتبس  ، نيةما حيتاج إىل ،حتاج إىل نية أو ما حيتاج عندهمي؛ فتدخلها العادة

 ،وقراءة القرآن ،اإلميان ابهلل تعاىل واخلوف منه والرجاء والنية :يقولون ،بغريه ال حيتاج إىل نية
هذه  ،ألهنا ال أتيت ؛هذه متميزة بصورهتا هذه ال مييز فيها بني عبادة وعادة ،واألذكار
دار كما يقولون يعين شب لكن يف كثري من أحوال مسلمة ال ،هذه ال أتيت عادات ،عادات

يذكر هللا رآهم يذكرون هللا،  ،ون فيصلي معهمورآهم يصلالشاب ونشأ بني أبوين مسلمني 
 ،ويف البلدان اليت مسخت ،يتصور أو ما يتصور؟ يتصور ،وقد خل ذلك عن النية ،معهم

 ،وينقضه بفعله -جل وعل-البلدان اليت كان أهلها مسلمني ومسخت يوجد من يذكر هللا 
أان وقفت على شيخ   :يعين قالوا يف بلد البوسنة واهلرسك قبل احلرب األخرية يقول شخص

اجلوامعي  ،وبني يديه مصحف جوامعي ،ويكثر من قول ال إله إال هللا ،كبري حليته بيضاء كثة
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ش إييعين ما يدري و  ،كلما ابع مسكة قطع ورقة ولفها فيه  :ويبيع السمك يقول ،الكبري
وأن  ،فمثل هذا ال بد من أن يدخل اإلسلم من جديد ،ال إله إال هللا :قولاملصحف وهو ي

  .تغرس فيه النية وحسن القصد
هل يفهم معىن ال إله  ،ال إله إال هللا وهو يطوف يف قرب :يعين بعض الناس جتده يقول

أبو  :-هللارمحهم -وهؤالء كما قال أئمة الدعوة  ،ما تنفعه ؟هل تنفعه ال إله إال هللا ،إال هللا
ألنه يعرف املعىن  ؛ال إله إال هللا :ملاذا؟ ألنه رفض أن يقول ،جهل أعرف منهم بل إله إال هللا

أو  ،اج إىل النيةاإلميان ال حيت :فمثل هؤالء يرد على كلمهم يقولون {اأجعل اآللهة إلها واحد  }
لكن النية اليت ترد  ،ال ترد هناالنية اليت يذكرها الفقهاء قد  ،حيتاج إىل النية الاخلوف والرجاء 

النية ال حتتاج إىل  :قالوا ،يف كلم السلف ال بد منها هنا اليت أشار إليها احلافظ ابن رجب
ألهنا  ؛وسيأيت الكلم يف آخر الباب أن النية ال حتتاج إىل نية ،ألهنا متميزة بنفسها :قالوا ،نية

يلزم عليها  ،أو الدور؟ التسلسل ،ا التسلسليلزم عليه ،يلزم على اشرتاط النية فيها التسلسل
 ،يف املاضي أو يف املستقبل؟ ألن عندان تسلسل يف املاضي وتسلسل يف املستقبل ،التسلسل

النية اليت قبلها حتتاج إىل  ،النية حتتاج إىل نية :ألننا نقول ،وهذا تسلسل يف املاضي وهو ممنوع
 ،وجدت نعمة تشكر هللا عليها ،الشكر :مثاله ؛لكن التسلسل يف املستقبل ال مانع منه ،نية

وال  ،توفيقك للشكر الثاين نعمة تشكر هللا عليها ،توفيقك هلذا الشكر نعمة تشكر هللا عليها
 ،خبلف التسلسل يف املاضي ،ومطلوب ،ألن التسلسل يف املستقبل ؛يقال يف هذا تسلسل

فمنهم من  ،يخ اإلسلم وغريهمذكورة يف كلم ش ،وهذه املسألة تبحث يف تسلسل احلوادث
ومنهم من مينعه يف املاضي  ،جيري قول املعتزلة بفناء اجلنة والنار يها وعلمينع التسلسل مطلق  

 ،ومنهم من جييزه يف املاضي واملستقبل وهو معروف مبحوث يف كتب العقائد ،دون املستقبل
فالنية اليت مييز فيها بني  ،ما ميكن ؟وقراءة القرآن هل ميكن أن تلتبس قراءة القرآن بغريها

إال إذا كانت قراءة اإلنسان على جهة التعود فقط ال ينوي  اللهم ،هناالعبادة والعادة ال ترد 
نعم جيب يف القراءة  ،واألذكار ألهنا متميزة يف صورهتا ،وهذا بعيد ،ا وال يتعبد هبذابذلك أجر  

يعين  ،فاملشهور أنه ال حيتاج إىل نيةوأما األذان  ،إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غريه
النية  ،فرق بني النية األوىل اليت يذكرها الفقهاء وبني النية الثانية اليت أشار إليها ابن رجب

 ،ال بد منها أن يكون العمل خالص هلل جل وعل ،الثانية ال بد منها يف مجيع هذه األمور
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لتمييز بني العادة لية اليت يذكرها الفقهاء  لكن الن ،وهذا معىن اشرتاط النية يف األعمال كلها
وأما األذان فاملشهور أنه ال حيتاج إىل  :قالوا ،ألن األذان ال يلتبس بغريه ؛والعبادة ال ترد هنا

مىت يستحب األذان لغري  ،ألنه قد يستحب لغري الصلة فتجب النية للتمييز ؛نية وفيه وجه
األمر الثاين يعين ال نفهم  ،«ابألذانالغيلن فبادروا إذا تغيلت » :يعين جاء يف اخلرب ؟الصلة

ا أن املراد كرران مرار    ،ال اي إخوان ،ال حيتاج إىل إخلص ،من كلمهم أن هذا ال حيتاج إىل نية
جل -أما اإلخلص هلل  ،هذا املقصود ،ابلنية اليت ال حيتاج إليها هنا ما مييز العبادة عن العادة

وهذا الذي نبه إليه  ،هبذه العبادة أمر ال بد منه -جل وعل-هللا  وخاصة التقرب إىل -وعل
وإمنا »ودليله  ،األمر الثاين اشرتاط التعيني فيما يلتبس دون غريه ،احلافظ ابن رجب رمحه هللا

ألن أصل النية فهم من أول احلديث إمنا األعمال ابلنيات فيشرتط  ؛«لكل امرئ ما نوى
ودخل  ،يعين لو شخص فاتته صلة الظهر ،الظهر والعصر مثل  التعيني يف الفرائض لتساوي 

 ،تسقط إن شاء هللاباحداهن سأصلي أي صلة كانت  :وقال ،مع اإلمام يف صلة العصر
وإذا سلمت جبت أربع  ،اأو عصر   ،اسواء كانت ظهر   ،صلي مع هذا اإلمام أربع ركعاتأأان 

لكن ما جاء ابلنية اليت تعني  ،هو صلى أربع ركعات واقتدى ابإلمام ،ركعات اثنية أايا كانت
مث نوى  ،لو نوى غري املطلوب فاتته السنة القبلية لصلة الظهر صلى الظهر ،عبادة عن عبادة

مث جاء بركعتني بنية السنة  ،مث بعد أن جاء أبربع ركعات بنية السنة القبلية ،السنة القبلية
ح؟ اآلن اللي بعد الصلة مباشرة وقت للسنة القبلية أو البعدية؟ يصح أو ما يص ،البعدية

لكن  ،مث بعد ذلك يقضي السنة القبلية ،البعدية بل شك فينوي هباتني الركعتني السنة البعدية
وكلها نفل فل حيتاج  ،أربع قبل الصلة وثنتني بعدها ؛أان علي ست ركعات :لو شخص قال

فاتته الراتبة قبل الصلة فأداها  ،يصلون هبذا ميكنهم ،الناس وهذا حال كثري من عامة ،متييز
لكن هو ال يعرف  ،واألصل أن يؤدي السنة البعدية قبل قضاء القبلية ،بعد الصلة قضاء
هذا ال يلم وال يؤاخذ وصلته  ،ما يدري أيهم كلها سنن واحلمد هلل ،األصل من الفرع

 علم الذي يعرف أن هذا ال بد منهكن طالب الل ،وتقع موقعها ،صحيحة إن شاء هللا تعاىل
فيشرتط التعيني يف الفرائض التصال الظهر والعصر فعل وسورة فل مييز بينهما إال  ،يهتم به
وأما  ،راتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذاكواتب تعني إبضافتها إىل الفريضة  وكذلك الر  ،ابلتعيني

أان أصلي  :يعين لو أخطأ قال ،ضر اخلطأ فيهتعيني مكان الصلة وزماهنا فل يشرتط وال ي
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وما  وتبني له أنه يف الغرفة أو يف الصالة ،يعين يف نيته أن يصلي يف هذه الغرفة أو يف اجمللس
 .ألن تعيني املكان والزمان ال قيمة له ؛ما يضر هذا ،أشبه ذلك

مفروضة وظن يعين إذا كان عليه زكاة  ،والزكاة ال بد فيها من تعيني الفرض من النفل
فلما راجع احلساابت وجد  ،مث جاءه سائل فأعطاه مئة رايل بنية النفل ،ها كاملةاأهنا قد أد

ال بد من أن  ،ئة رايل جتزئ أو ما جتزئ؟ ما جتزئاعليه من الفرض من الزكاة املفروضة م
ما القضاء وأ ،وأما الصوم ففي رمضان ال يلتبس فل حيتاج إىل تعيني ،ينوي هبا الزكاة املفروضة

وأما احلج والعمرة فل يشرتط التعيني فينصرف األول إىل الفرض والباقي  ،فل بد من تعيينه
مث  ،بدليل أهنم نووا ،أمرها أوسع من سائر العباداتألن النية يف احلج  ؛ذرن  ن أنفل إال 

 ،أوسعفدل على أن النية يف احلج والعمرة يف النسك  ،غريت نيتهم بعد أن وصلوا إىل البيت
ويف  ،هو مل حيج الفريضة تقع عن الفريضة ولو حج نفل  و  أان أحج نفل   :فمثل هذا لو قال

ويف نيته أن حجته األوىل صحيحة  ،أو ترك ركنا وهو ال يشعر فريضته خلل ارتكب مبطل  
الثانية  ،جتزئ ،على كلم أهل العلم أهنا جتزئ ،مث حج بعدها نفل   ،وجمزئة ومسقطة للطلب

-مقام الفريضة عندان مسألة التشريك يعين األمر الثاين الذي ذكره احلافظ ابن رجب  تقوم
 ،يعين لو حصل تشريك ،ابلعبادات كلها -جل وعل-وهو اإلخلص والقصد هلل  -رمحه هللا

 نأن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة كم ،التشريك يف العبادة أقسام كما يقول أهل العلم
وأما لو نوى بغسله أو  ،بل شرك يوجب حرمة الذبيحة ،هذا التشريك حمرمف ،ذبح هلل ولغريه

ألن التربد  ؛يعين كالسابقة واألصح الصحة ،وضوئه رفع احلدث مع التربد ففي وجه ال يصح
والطواف مع املشي الذي أشران إليه يف  ،ومثله احلمية مع الصيام ،حاصل قصده أو مل يقصده

عليه -النيب  ،احلج ألداء النسك والتعليم ،للفرض والتعليمومثله الصلة  ،الدرس املاضي
خذوا »وصلى ليعلمهم وحج وقال:  «صلوا كما رأيتموين أصلي» :يقول -الصلة والسلم
-ألنه مبني عن هللا  ؛-عليه الصلة والسلم-فالتعليم مقصود يف أفعاله  «عين مناسككم

هو التجارة  يباعث األصلالإذا كان السفر للحج والتجارة هذا ال يضر إال  .-جل وعل
 .لكن إذا حج ويف نيته أن يبتغي من فضل هللا هذا ال يضره إن شاء هللا تعاىل ،واحلج تبع

وفيه صور منها ما ال  ،القسم الثاين أن ينوي مع العبادة املفروضة عبادة أخرى مندوبة
حيصل به الفرض فقط  ومنها ما  ،حيةا كمن نوى الفرض والتوحيصلن مع   ،يقتضي البطلن
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ومنها ما حيصل النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى  ،كما لو نوى حبجه الفرض والتطوع
ا نفل هذا إذا كان الفرض وأيض   ،هذه زكاة :يعين أخرج مئة رايل وقال ،هبا الفرض والتطوع

 ،هذه بعضها فرض وبعضها تطوع :نقول ،أخرج مئة رايل وعليه ألف زكاة ،يستوعب املبلغ
لو كان عليه مخسني  زكاة ومخسني أراد أن يزيدها فهذه هي  ،ما تصح إال تطوع ،ال :نقول

أو  ؟القدر الزائد على الواجب هل جيب ،املسألة اليت تذكر يف األصول كتب األصول
هم يفرقون بني الزايدة املتميزة بنفسها والزايدة اليت ال  ؟الواجب واجب وما زاد عنه تطوع

ا عن عشرين من عنده عشرين دينار ومثاهلم يف كتب األصول كمن أدى دينار   ،تتميز بنفسها
ن إ :لكن هل نقول ،نصفه واجب ونصفه الثاين نفل افأخرج دينار   ،جيب عليه نصف دينار

يعين لو  ،الفطر ةعن صدق اكما لو أدى كيس    ،أو يتصف الكل ابلوجوب ،هذه الزايدة متميزة
فيه مخسة  الكن لو أدى كيس   ،واحد فرض والثاين نفل :نقول ،أدى صاعني كل واحد متميز

بعض املسائل ما  ،هذه زايدة غري متميزة أتخذ حكم الواجب ،وهو فرد واحد آصع مثل  
يعين القدر  ،لكن على هذا الكلم لو دخل املسبوق واإلمام راكع ،يظهر فيها أثر للخلف

 ،هذا القدر الواجب ،مرة واحدة سبيحلتابوأييت  ،الواجب من ركوع اإلمام ما حيقق الطمأنينة
 ؟الزاد على الواجب يدرك الركوع أو ما يدرك ،فات املسبوق هذا وأدركه يف القدر املستحب

 ،املفرتض ال أيمت ابملتنفل ةعند احلنابل ؛يعين حىت على قول من مينع إمامة املفرتض ابملتنفل
يدرك  ،أدركه يف القدر املستحبوقد انتهى من القدر الواجب و  ،هذا جاء واإلمام راكع

ألن بعض اإلخوان  ؟املفرتض ال أيمت ابملتنفل :الركعة أو ما يدرك؟ ملاذا يدرك وهم يقولون
ع وال شيء  ،أعد :وال أحد يقول له ،واقع الناس كذا ،جييب ابعتبار أن هذا هو الواقع وال مس 

 ابلنسبة ملن؟
 ....... طالب:

 ؟ واجب أو ليس بواجب صحيح واإلمام
 ....... طالب:

إذا  ،واملفرتض ال جيوز أن أيمت ابملتنفل، الصحيح أن نقرر املسألة أول قبل كل شيء
نعم قدر زائد غري متميز بنفسه حىت على قول من ال جييز  سهل الصحيحتقررت وفهمت 

ألنه إذا كان القدر الزائد غري متميز أيخذ  ؛الصلة صحيحة ،إمامة املفرتض خلف املتنفل
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ولذلك هذه القاعدة يعين لو أفين فيها سنني  ؛املسائل كل مسألة جتر أخرى ،الواجبحكم 
تدخل يف مجيع األبواب ال يف سبعني  ،لذلك كلم الشافعي تدخل يف سبعني اباب   ؛ما انتهت

دخل وقد أقيمت  ،كما لو نوى الفريضة والراتبة  ؛منها ما يقتضي البطلن يف الكل ،فقط اباب  
أو قبل صلة العصر أييت أبربع سنة مطلقة جاء احلث  ،ول الراتبة أربع ركعاتصلة الظهر يق

واألربع اليت  اأان أصلي مع هذا اإلمام العصر فرض   :فقال ،وحديثها قابل للتحسني ،عليها
ومنها ما يقتضي البطلن يف الكل كما لو نوى الفريضة والراتبة مل تنعقد  ،جاء احلث عليها

جتهيز  ،إين ألجهز جيشي وأان يف الصلة :-رضي هللا عنه-قال عمر يف البخاري  ،أصل  
احلكم الشرعي لنفس اجلهاد  هاجليوش هذا أمر مندوب يف الشرع على حسب ما يقتضي

املقصود   ؟فما حكم االنصراف عن اهلدف األصلي ،حكمه حكمه، الذي جيهز له اجليش
كتجهيز   ؟ار وإن كان مستحب  الذي هو الصلة اليت هو بصددها إىل أمر آخ ؟األصلي
 ،الصلة صحيحة ،هذا حصل من أمري املؤمنني اخلليفة الراشد فل أثر له يف الصلة ،اجليش

يصلي  ،ومثال يف مستحب مع مستحب ،«إن يف الصلة لشغل»واإلقبال على الصلة أوىل 
ناس ميوجون ويطل على املطاف وينظر ال ،صلة التهجد يف الدور الثاين يف املسجد احلرام

 :نقول ،والناس يبكون معه ،ت مؤثرة ويبكيواإلمام يقرأ آاي ،ويتذكر املوقف العظيم فيبكي
 يؤثر أو ما يؤثر؟ ،أدخل عبادة يف عبادة ،هذا تشريك

 طالب: .......
إن يف »لكن اإلقبال على ما هو بصدده  ،ما يؤثر ،مثل صنيع عمر رضي هللا عنه

 ،اكما لو أحرم ابحلج والعمرة مع    اا آخر  نوي مع الفرضة فرض  أن ي ،هذا أوىل «الصلة لشغل
نوى  ،نوى الغسل والوضوء معا حيصلن ،أو نوى الغسل والوضوء معا فإهنما حيصلن معا

أما لو طاف بنية الفرض والوداع صح يف الفرض صح  ،احلج والعمرة معا يعين قران حيصلن
ألنه يتم به االمتثال جلعله  ؛لصواب أنه يكفيوا :ا قالوالطواف الفرض ويدخل الوداع تبع  

لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة  ،عله آخر عهده ابلبيتجل ،آخر عهده ابلبيت
إنه إذا نوى طواف الزايرة مع طواف الوداع يكفي عن الزايرة يسقط به الفرض  :يعين قلنا

مثل املقصود بتحية  ،لبيتألن املقصود أن يكون آخر عهده اب ؛ويدخل طواف الوداع معه
 ،حيصل أبي شيء ،وهذا ال جيلس حىت يصلي ركعتني ،املسجد يكون آخر عهده ابلبيت
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وما الذي يدخل  ؟ما الذي يتجه ،لكن لو نوى أول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمرة
يعين ما حيصل به الفرض فقط كما لو نوى حبجه الفرض والتطوع  ؟فيه من هذه الصور

كما لو أخرج دراهم ونوى هبا الفرض   ،ما حيصل به النفل فقط ة هذه الصور يدخل يف
إن ما  :أو نقول ؟إنه مما يقبل البطلن كما لو نوى الفريضة والراتبة :هل نقول ،والتطوع

ما  ،ويف ذمته طواف الزايرة ،يعين لو افرتضنا أنه طاف للوداع ؟يتعلق ابملناسك أمره واسع
األصل أنه ال  ،نوى طواف الوداع ،هذا ما نوى الزايرة :نقول ،شرةطاف للزايرة وسافر مبا

كما لو   :ويقول ،لكن من أهل العلم من يتسامح يف مثل هذا ،جيزي وإمنا لكل امرئ ما نوى
يعين الوداع ابلنسبة لطواف  ،على سبيل التجوز وهذا نوى نفل   ،احبجه يقع فرض   نوى نفل  

كما لو نوى حبجه   ،داع ويف ذمته الركن طواف الزايرةنوى طواف الو  ،الزايرة أمره سهل
طوافه هذا يكفيه  :ولذا يصحح بعض العلماء حجه ويقولون ؛ويف ذمته الفرض ،الكامل نفل  

أو أحرم بعمرتني  ،اوإذا نوى فرضني بطل كما لو أحرم حبجتني مع   ،وينصرف إىل الفرض
يصح اإلحرام  :، ما احلكم؟ هل نقولأحرم حبجتني أو عمرتني ،يعين مما ال يستوعبه الوقت

وهذا  ،اإنه ال يصح اإلحرام بنسكني مع   :أو نقول ،اويتأدى فرض واحد والثاين يكون لغو  
وهل يتصور أداء  ،فيكون ابطل ،فهو رد -عليه الصلة والسلم-ليس عليه أمر النيب 

 يتصور أداء حجتني من شخص واحد؟يف سنة واحدة أو ال يتصور؟  حجتني
 الب: .........ط
ال نريد من شخص واحد.  ،واحد، يتصور مليون حجة من مليون شخص، ال ،ال

 ،يعين أنت افرتض أنه انصرف من مزدلفة يف منتصف الليل وطاف الزايرة وأهنى أعمال احلج
مث أحرم حبجة اثنية ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ومر مبزدلفة  ،ما بقي إال املبيت والرمي

 ر أو ما يتصور؟ و يتص ،ىل مىن ورمىوذهب إ ،جبمع
 طالب: .........

نعم لكن  ،ال يصح ،ألنه ال يصح اإلحرام الثاين ويف ذمته شيء من اإلحرام األول
شخص ينوب عن شخصني مثل  ،يبقى أن حجة الشخص األول أو ينوب عنه اثنني فرق

  ،ني أهل العلمأما اثنان ينوابن عن شخص واحد يف آن واحد فاملسألة حمل خلف ب ،هذا
وكلف  ،ا يصومون عنه الشهر هو معذورنعم لو كلف ثلثني شخص   ،كما يف قول احلسن
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أن ينوي مع النفل نفل  ،واملسألة خلف بسطها حيتاج إىل وقت ،صح عنده اثلثني شخص  
والقاعدة يف التداخل كما قرر احلافظ ابن رجب  ،آخر كغسل اجلمعة والعيد فإهنما حيصلن

إذا اجتمع عباداتن من جنس يف  :يف القاعدة الثامنة عشرة يقول ؛يف قواعده -رمحه هللا-
وال على طريق التبعية لألخرى يف الوقت  ،وقت ليست إحدامها مفعولة على جهة القضاء

أحدمها أن حيصل له ابلفعل  :وهو على ضربني ،تداخلت أفعاهلما واكتفي فيهما بفعل واحد
ومن أمثلة ذلك من عليه  ،ا على املشهورشرط أن ينويهما مجيع  ب ،االواحد العباداتن مجيع  

 ،افاملذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكربى إذا نوى الطهارتني مجيع   ؛حداثن أصغر وأكرب
واختار أبو بكر أنه جيزئه عنهما إذا أتى  ،وعنه ال جيزئه عن األصغر حىت أييت ابلوضوء

م فتيمم تيمما واحدا ينوي ما للتيولو كان عادم   ،ال فلخبصائص الوضوء ابلرتتيب واملواالة وإ
يعين ألن الصورة واحدة والضرب الثاين أن حيصل له  ،به احلدثني أجزأه عنهما بغري خلف

إذا دخل املسجد وقد  :ولذلك أمثلة منها ،إحدى العبادتني بنيتها وتسقط عنه األخرى
املعتمر إذا قدم املعتمر مكة فإنه يبدأ  ومنها ،أقيمت الصلة فصلى معهم سقطت عنه التحية

فلرياجع الكتاب  ،اوفروع هذه القاعدة كثرية جدا  ،بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم
  .قواعد ابن رجب يف القاعدة الثامنة عشرة

وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقدمي  ،وأما وقت النية فاألصل أن وقتها أول العبادات
يعين مثل النية تقرتن بتكبرية  ،لعسر مراقبته يعين أول الوقت بدقة ؛نيته على أول الوقت

ال ما  ؟يعين مع بزوغ الفجر تنوي ،لكن هل يتصور مثل هذا يف الصيام ،اإلحرام يف الصلة
بل بعضهم أوجب  ،لعسر مراقبته ؛أجازوا تقدمي النية يف الصيام على أول الوقت ،يتصور

ولذا قالوا مما ال يتم الواجب إال به إمساك  ؛واجب إال بهألنه ال يتم ال ؛التقدم على الوقت
فيجوز تقدمي نيته  ،احتياطا للوجه واحتياطا للنهار ،وغسل جزء من الرأس ،جزء من الليل

وأما يف النفل فالدليل دل على جواز أتخري  ،هذا يف الفرض ،مراقبتهلعسر  ؛على أول الوقت
 هبا واجلهر ،وهي من أعمال القلب ،ية هي جمرد القصدوليعلم أن الن ،النية إىل أثناء النهار

هذا -يف الصلة  -صلى هللا عليه وسلم-فصل يف هديه  :-رمحه هللا-قال ابن القيم  ،بدعة
ا ومل يقل شيئ   ،هللا أكرب :إذا قام إىل صلة قال -صلى هللا عليه وسلم-كان   -يف زاد املعاد

ا أو صلي هلل صلة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمام  أ :وال قال ،قبلها وال تلفظ ابلنية ألبتة
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وهذه عشر بدع تتعلق ابلنية مل ينقل عنه  ،وال قال أداء وال قضاء وال فرض الوقت ،امأموم  
بل وال  ،لفظ واحدة منها ألبتة ،وال مرسل ،وال مسند ،أحد قط إبسناد صحيح وال ضعيف

وإمنا غر بعض  ،عني وال األئمة األربعةعلى أحد من أصحابه وال استحسنه أحد من التاب
وال يدخل فيها أحد إال  ،هنا ليست كالصيامإيف الصلة  -رمحه هللا-املتأخرين قول الشافعي 

ابلذكر  -رمحه هللا تعاىل-وإمنا أراد الشافعي  ،فظن أن الذكر تلفظ املصلي ابلنية ،بذكر
 -صلى هللا عليه وسلم-فعله النيب كبرية اإلحرام ليس إال وكيف يستحب الشافعي أمرا مل يت

فإن أوجدان أحد  ،وهذا هديهم وسريهتم ،وال أحد من خلفائه وأصحابه ،يف صلة واحدة
وال هدي أكمل من هديهم وال سنة إال  ،ا عنه يف ذلك قبلناه وقابلناه ابلتسليم والقبولحرف  

نص على  -حديث عمر-واحلديث  ،-صلى هللا عليه وسلم-ما تلقوه عن صاحب الشرع 
 تلحق هبا الرتوك أو ما تلحق؟ ،وهل تلحق هبا الرتوك ،اشرتاط النية يف األعمال
 طالب: .......

 عندو  ،معروف عند املتأخرين كثري ،الشافعي نعم، ينفي أن الشافعي قال ابجلهر ابلنية
 لكن ال يعين أنه صحيح مع خلوه ،غريهم من احلنفية وغريهم متأخري الفقهاء اعتمدوا هذا

احلديث نصح على اشرتاط النية على األعمال  ژ ې ۉ ۉ ۅ ژا، من الدليل أبد  
وهل تلحق الرتوك أو ال؟ واملراد ابلرتوك األمور املتعلقة برتك شيء كرتك الزان وشرب اخلمر، 

إذا  ؟يعين هل يؤجر اإلنسان على ترك الزان وعلى ترك شرب اخلمر من غري النية أو ال يؤجر
ونوزع أبن الرتك أيضا  ،ألهنا ليست بعمل ؛قال السيوطي: ال تشرتطنوى أجر بل شك. 

 عمل وهو كف النفس. 
ألن األصح أن  ؛ا عملالرتوك أيض   :يف شرح الك رماين على البخاري يقول: فإن قلت

ثال أمر الشارع تماإذا كان املقصود منه  ،نعم :قلت ،الرتك كف النفس فيحتاج إىل النية
تحصيل الثواب إىل لفالتارك للزان حيتاج فيه  ، إسقاط العقاب فلأما يف ،وحتصيل الثواب

ومما يستدل به على أن الرتك عمل  :قلت ،أما ترك العقاب فل يعاقب عليه ولو مل ينو ،النية
 قول الصحايب:

 فذاك منا العمل املضل  ل    والنيب يعمل  انلئن قعد
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عليه الصلة -عمل مع النيب قعد وترك ال -عليه الصلة والسلم-من جلس والنيب 
عمل فذاك منا  -عليه الصلة والسلم-مسى تركهم ملشاركته  ،وهو يبين املسجد -والسلم

 يلزم التسلسل على ما تقدم. لئل ؛وأما عمل القلب كالنية فل يتناوهلا حديث ،العمل املضل  ل  
ل العبادة وذلك فألهنا داخ ؛هل النية ركن أو شرط؟ قال السيوطي: األكثر أهنا ركن

فهل النية داخل املاهية  ،والشرط يكون خارج املاهية ،ألن الركن داخل املاهية ؛شأن األركان
يشرتط استصحاب  ..،أو خارج املاهية؟ يعين خارج هي يف األصل خارج املاهية وتستمر

لفراغ لكنها مطلوبة إىل ا ،فهي شرط ابعتبار أهنا خارج املاهية ،حكم مبعىن أال ينوي القطع
يعين واستقبال القبلة تكون  ،يعين كسرت العورة خارج العبادة وتستمر إىل النهاية ،من العبادة

واختار القاضي أبو الطيب  ،قبل الشروع يف الصلة إىل أن تنتهي الصلة كسائر الشروط
يف  ذكر السيوطي وغريه أشياء تتعلق هبذه القاعدة ،واملتقرر أهنا شرط ،وابن الصباغ أهنا شرط

يعين دخول املقاصد ودخول النوااي يف مسائل كثرية من املعاملت والطلق  ،علم العربية
يف إقامة احلد من  ال بد ،اشرتطوا هلا نية ،حىت إقامة احلدود حتتاج إىل نية ،وغريها معروف

ن  س جن الرتكابه الزان وهو غري حمصاشرتاط النية. إيش معىن هذا الكلم؟ يعين لو أن إنساان  
حده مئة جلدة، س جن قبل ذلك، يعين هل ي نفذ يف احلال؟ ال، ي سجن مث بعد ذلك ي نفذ 

تكفي هذه املئة  ،اجلدوه مئة جلدة :عليه احلكم. هذا حاول اهلرب من السجن، فقال الوايل
ن هذا الشخص حاول إ :ما تكفي. طيب هذا اهتم، جاء واشي وقال للحاكم ؟عن احلد

مث تبني للوايل بعد أن ضرب مئة جلدة أنه مل  ،اجلدوه مئة جلدة :اهلروب من السجن، فقال
ئة، تكفي عن اجللدة احلد اهبذه امل اشهد كل املوجودين أنه ما حاول، وصار مظلوم   ،حياول

 :أو ما تكفي؟ مقتضى اشرتاط النية إلقامة احلد أهنا ال تكفي، ما جلد بنية إقامة احلد، يقول
فقال  ؛فاألول ما اعت رب ذلك يف الكلم ،اا يف علم العربية أيض  جتري قاعدة األمور مبقاصده

وما  ،والساهي ،ا ما نطق به النائمسيبويه واجلمهور ابشرتاط القصد فيه فل يسمى كلم  
ا واختاره أبو وخالفه بعضهم فلم يشرتطه ومسى كل ذلك كلم   ،املعلمةحتكيه احليواانت 

كن أن نسرده يف مخس ه ميفيمسائل فقهية متعلقة لكن هذا الكلم له توابع وله  ،حيان
وفيه مسائل تتعلق بعضها  ،دقائق أو ننتظر يبدأ به بدال من األسئلة غدا؟ مهم جدا

  .وهللا أعلم ..ابالعتقاد



 

 

 

 

0

7  
07 

 07 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 


