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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أنامم تسامعون  يعناي عنادما يلاول الما  ن  ،ويمنعني من إنكارها الحياا  ،في هذا المكان يوميا  هنا مسألة تكرر  هذه

-أسمأ ن من هللا ثام منا ، هاذه كلماة ت أرتضاينا لكان كماا كاان النباي  :يلول حينما يسمأ ن لأل ان  كالمه كلكم،
لكام ، و كاان يمنعاه الحياا  ،شاا  هللا وشا   ماا ؟ماا ا يلاول :يمنعه اإلنكار علا  مان يلاول -عليه الصالة والسالم

ة فاي حلاه ت تلياه باه لكان لاي  لدياه مناع مبالغا -عليه الصالة والساالم-ويراها  ،بالمنعقبل أن ينزل عليه الوحي 
، فاا ن كااان أحااد ماانكم يساامريع أن ياا ثر -عليااه الصااالة والسااالم-فلمااا أرباار بمنعنااا منعنااا  ،وحاايماان يمنعااه مننااا 

 لاا  قااد ت  الخلااه والموا ااع علاا  كباار ساانه ومااع ماان  ألن رجاال عنااده شااي ؛علاا  الماا  ن ماان  ياار أن يساام يره
فوس اآلن ت تحممل اإلنكار حم  من طاال  العلام، فا ن كاان أحادكم ينلال إلياه يحممل اإلنكار، يعني ك ير من الن

 ،إنااه ساا ل الشاايخ عاان هااذه الكلمااة وقااال : إننااي ت أرتضااينا :لإنااي ت أرتضااي هااذا الكااالم ، يلااا :كالمااي ويلااول
 -تعلماون  كماا-رجال  ؛ ألناهلكنني هو رجل كبيار يكبرناي سانا  فلاو تبارك أحادكم أن يباين لاه هاذا األمار  رفاه ولاين

لا ، ت أتفار  باه وأ اين لاه  لا  مانكم و  يحممل م ل هذا الموجيه من شخص أصغر منه، فا ن حصال  عامي قد ت
  ؟نعم

 ....طالب:....
  .إمام المسجد ما يحضر وت يسمع ؟إت وحد فلط ، واحد إمام المسجد ، ت ينكرت ،ت

  ..طالب:......
 .ت ت قد ت يلبل منه

 .طالب:.......
لا  أناا ت أرتضاي م ال هاذه   يمكن، لكان ماعولو كان يعني يمكن أن ي ول  ، ل  المنكر ت  د من إزالمه ن معلك

  الكلمة.
 .طالب:.......

 ..هاه؟ألنه رجل. ؛، ب  الرفه الرفهكلمه جزاك هللا رير
 .طالب:.......

 أيه جزاك هللا رير، شوف الوق  المناسب وكلمه.
  .سم

 .طالب:.......



، أناا أباا ره بااإل ن قبال أن يلولناا ثام يصار ، لكان يلولنااإياه إناا أباا ره قبال أن يلولناامان..، الذي يمنعناي  إيه هذا
يبااا ل و ، اتحمااراملاا  يبااا ل علاا   لاا  إت مزيااد األ  ، لكاان مااع   حملااه نااا نعلاام يلينااا  أنااه مااا، و ويلولنااا ماارة ثانيااة

 لمنكر أن يزال.  ل  ت  د ا ، ومعيسمحيالملدير ويسمحيا منه بلدر ما 
 نبينا محمد وعل  آله وصحبه أجمعين.  ،وصل  هللا وسلم وبارك عل  عبده ورسوله ،الحمد هلل ر  العالمين

إليماان أن اإليماان فاي كماا  اعلا  ماا سايأتي  -رحماه هللا تعاال -هذا الحديث العظايم اسامدل باه اإلماام البخااري 
ا: وأما اإليمان بمعن  المصديه فال يحماج إلا  نياة كسااأر أعماال ألنه عمل، قالو  يحماج إل  نية، يحماج إل  نية؛

، الخشااية -جاال وعااال-هلل هااذا ممميااز   ، شااي؛ ألننااا مممياازةالللااو ، ماان رشااية هللا وعظممااه ومحبمااه والملاار  إليااه
نياة ت تحمااج إلا   -جال وعاال-محباة هللا  ،، ت تحمااج ألناه ممميازة  نفساناتحماج إلا  نياة -جل وعال-رشية هللا 

حماااج إلاا  نيااة تمياازه عاان محبااة ، فااال تتاادل علاا  أننااا لااه -جاال وعااال-ألن إ ااافة الكلمااة إلاا  هللا  ألننااا مممياازة؛
 عن محبة  يره.  -جل وعال-مجنا إل  نية تميز محبة هللا المحبة وأطللنا لح :، لكن لو قلنا يره

فاادرل فيااه اإليمااان  ،لكاال اماار  مااا نااو  و  مااا جااا  أن األعمااال بالنيااة والحساابة، : بااا :-رحمااه هللا تعااال -يلااول 
فلااو أعلاان شااخص إسااالمه و يمانااه  ،فاإليمااان يحماااج إلاا  نيااة ،والو ااو  والصااالة والزكاااة والحاا  والصااوم واألحكااام

إن اإليمان قاول باللساان فلاط، ت يحمااج إلا   :وفيه ر  عل  الكرامية الذين يلولون  ،من  ير نية ف ن هذا ت يكفي
وعمل واعملا ، يلول ا ان حازم: ، ومذهب أهل السنة أن اإليمان قول ن لم يعملد باللسان فلط و قول   ،نية وت اعملا 

ومااان نراااه باااه يعناااي اإليماااان  ون أن يعملاااده بللباااه فناااو كاااافر عناااد هللا تعاااال  وعناااد المسااالمين، لكااان إ ا نراااه 
أسااامة  الغيااو  كمااا فااي حااديثومااا فااي الللااو  ت يعلمااه إت عااالم  ،معاملااة المساالمين ا  بالشاانا تين فيعاماال  اااهر 

-ومان نراه باه  :لكان هاذا حكماه إ ا لام يعملاد فناو كاافر، قاال (())هال شالل  عان قلباه الشنا ةوقمله من نره ب
ََ  :  ون أن يعملده بللباه فناو كاافر عناد هللا تعاال  وعناد المسالين، قاال تعاال  -يعني اإليمان ااِقون ََ ُن ََ الم }ِإَذا َجااك
َهدن ِإن   َا َنشم ااِقِويَ  َلَاااِذننََ  َقالن ََ ُن اَهدن ِإ   الم ن َيشم َلنهن َوَّللا  َلمن ِإن َك َلَرسن ن َيعم َلن َّللا ِ َوَّللا  عكا   [( ساورة المناافلون 1)] َك َلَرسن

ياادرل المنااافلين فااي  لمااا ا ؟ ألنااه ،، ومااا يااذكر عاان الكراميااة ت عباارة بااهباتتفااا هااذا، هااذا إ ا لاام يعملااد فنااو كااافر 
 ليعاما ،الكفاارشانا تين هاذا يعامال معاملاة ، عك  هذا من وقر اإليمان في قلبه لكان لام ينراه بالنمسم  اإليما

، وكناا نظان أ ا -جال وعاال-، فاأمره إلا  هللا -جال وعاال-وأما في اآلرارة فاأمره إلا  هللا  ،معاملة الكفار في الدنيا
نراه لا  ت يلار اإليماان فاي قبلاه ثام بعاد  ين إنساان ننا أمور نظرية ما يمكن أن تحصل أم ل هذا األمور أ قرأنا

لاه صااحب نصاراني فلمناع باإلساالم ووقار  :، يلاولسأل قبل عشرين سنة من  لد أفريلاي بالشنا تين، وساأل يسأل
: أ ان الظنار بااقي علياه اآلن رباع ، فلما ج ناا إلا  الشايخ قاالو هب  به إل  شيخ يللنه الشنا ة ،اإليمان في قلبه

.... ربااع ساااعة حماا  راارفين لحرمااان ل اذت شاا  أن هاا تجنااز لصااالة الظناار فاا  ا صاالينا للنمااه،وأنااا اآلن أ ،ساااعة
ررجناا مان  :، يلاول، لكان هاذا حرماانلاذي يمناع مان تلليناه الشانا تينا لو أقيم  الصالة ماو ، ولو أقيم  الصالة

ألناه  ؛مل معاملاة الكفاارف  ا هناك إطال  نار فلمل الرجل، هذا في الظاهر يعا ،عنده ننمظر حم  تلض  الصالة
 أمارت أن أقاتال النااس حما  يشاندوا أت إلاه إت هللا (())، تعصام مالاه الغاية المي تعصم  مه عان اللماللم ينره ب

وأناه صاا   فاي  لا ، لكان ماا  ،ساعيه  ليال وبرهاان علا  أن اإليماان وقار فاي قلباه ((ت إله إت هللا :حم  يلولوا))



م ال هاذا  ه بالشانا تين لخارس أو شابنهمان النراه أو عادم نرلا اممناعاه ممنااكاتماا يكفاي يعناي مان كاان  ،يكفي
 يلبل كما تلبل منه ساأر المصرفات. 

ل د و ايااات، ملاصااد و ايااات، يعنااي نلااهااي ملاصاا تلاادم نلاال اإلجماااك علاا  أن النيااة شاارل لصااحة األعمااال المااي
يني فااي والخريااب الشاارب ،فااي قوانينااه وا اان جاازي  ،ا اان عا اادين فااي حاشاايمه لصااالةاإلجماااك علاا  اشاامرال النيااة ل

، فمااا ا هاا ت  ماان المااذاهب األربعااة، هااذا بالنساابة للغايااات والملاصااد والبنااوتي الحنبلااي فااي شاارح المنمناا ، ،مغنيااه
ثة كما يلول العيني الحنفي األأمة ال ال ، وما أشبننما مما له حكم الوساأل، احمج عن الوساأل كالو و  والميمم

الملاادير فااي  :فلااالوا ،ال الثااة بااه يعنااي حااديث البااا  فااي وجااو  النيااة فااي الو ااو  والغساال ةاألأماا: احمجاا  يلااول
فيااادرل فياااه جمياااع األعماااال مااان الصاااوم والصاااالة الجااان    تسااامغرافياااه  و تمصاااحة األعماااال بالنياااات، واأللااا  

قاال: فادرل فياه  ،وتلدم أن الو و  يدرل في حاديث الباا  فاي كاالم البخااري  ،و ير  ل  والزكاة والح  والو و 
 ل  مما يرلب فيه النياة عماال  ، و ير  هذا رأي األأمة ال الثة، والو و  والصالة والح  والصوم واألحكام اإليمان
ألن النية إ ا قارن  الكناية كانا  كالصاري ، وقاال الناووي تلاديره إنماا  ؛الرال  والعما  أيضا  فيه ويدرل  ،بالعموم

العماال علاا  النيااة، إ ا قارنمااه النيااة ت تحسااب إ ا كاناا   ااال نيااة، يعنااي فماادار و  ،األعمااال تحسااب إ ا كاناا   نيااة
، قاال: وفياه  ليال علا  أن الرناارة وسااأر العباا ات ت تصا  احمسب واعماد باه و ت فاال -جل وعال-الخالصة هلل 

األوزاعاي والحسان وأ و يوسا  ممحماد وزفار وال اوري و إت بالنية، ت تص  إت  نية يلول النووي: و هب أ و حنيفة 
 الميمم. وزا  األوزاعي والحسن  ،ل  الغسلوكذ بالحي ومال  في رواية إل  أن الو و  ت يحماج إل  نية

؟ ، الصايام  اياة و ت وسايلةا  وقال عرا  ومجاهد ت يحماج صيام رمضاان إلا  نياة إت أن يكاون مساافرا  أو مريضا
ال النياة للو او ، هام يلولاون ألنناا وسااأل، والصايام ت يحمااج قاول الحنفياة فاي عادم اشامر  لنذا ما يلملي مع  اية

إن الصايام كلاه مان باا  الماروك، ف ماا أن نجعال الماروك تحمااج إلا  نياة  :مننم من يلول ،صيام رمضانإل  نية 
النيااة ماان ت صاايام لماان لاام يبياا  )): أن فيااه الحااديث الصااحي  يحماااج إلاا  نيااة مااع أو الصاايام ت ساايأتيعلاا  مااا 

 . (الليل(
عرفنا رأي أ ي حنيفة في الو و  ومن معه، ورأي األوزاعي والحسن فاي المايمم، وسايأتي بساط هاذه المساألة، قاال 

، لمااا ا ؟ يعنااي م لمااا قلنااا فااي صاايام رمضااان إلاا  نيااة إت أن يكااون مسااافرا  أو مريضااا   يحماااجعرااا  ومجاهااد ت 
لصااأم وا ،الظرف ت يسموعب أك ر مان صايام الشانرو  ،أعمال الللو  ألننا ممميزة  نفسنا، فرمضان ممميز  نفسه

فااال يمحاااج إلاا  نيااة  ،فمحااد ت النيااة بصاايام رمضااانت ريااار لااه فااي أن يصااوم نفاال أو نااذرا  أو كفااارة أو رمضااان، 
، هاو بالخياار ت هاو بالخياار ؟هل يصوم أو ت يصاوم ا  أو مريض ا  لكن من كان مسافر  ،تميزه من عبا ة إل  أرر  

وهذا المر    ين أن يصوم وبين أت يصوم  اترميار ام هذا ا وم ،لصيام ت يشه عليه، هو بالخيارإ ا كان ا سيما
وعامااة أهاال العلاام علاا  اشاامرال النيااة لصااوم  ،ت  ااد فيااه ماان النيااة، ولااذل  اساام نوا إت أن يكااون مسااافرا  أو مريضااا  

اللياال فااي ليليااة ماان رمضااان ماان ومااا فااي أحااد ينااام ب يصااومون رمضااان،الناااس كلناام  :رمضااان، قااد يلااول قاأاال
الماار  ، فااال  ااد ماان  حين ااذ  المساالمين إت أنااه ينااوي أن يصااوم الغااد، اللناام إت إ ا نااام قباال أن ياار  النااالل فيحصاال 

مان المار     تبييمه قبل النوم، والمسألة فيمن تار   إن كاان  ادا  مان رمضاان فأناا صااأم، هاذه النياة الماي فيناا شاي
لكاان  هااذه تجعاال العلمااا  يخملفااون فااي صااحة م اال هااذا الصاايام،الجاازم بالصاايام  ماان الضااع  وعاادم  وفينااا شااي



ن كاان  ادا  مان رمضاان فأناا صااأم ثام ناام إلا  ، المكلا  ت يملا  أك ار مان هاذا، إالمكل  ت يمل  أك ر من هذا
ب حساااهللا   واتلااا ،وهاااذا  اااذل جناااده فيماااا يسااامريع ،أن طلاااع الفجااار، ت ياااممكن مااان اسااام ناف النياااة قبااال الفجااار

 ام  ، و ن كاان األك ار أن صايامه ماا-رحماه هللا- ان تيمياة ااسمراعمه، فصايامه صاحي  كماا قارره شايخ اإلساالم 
 من المر   أنه ت يص .   فيه شي

ا نااا أو نحااو الحااديث قااالوا: كمااال األعمااال بالنيااات أو ثو فااي هاا ت  الااذين ت يشاامرطون النيااة فااي الوساااأل، قاادروا 
ألن ال اوا  ي با  فاي العمال الاذي  رر ؛ل وا  مو نما ا ،رر واإلجزا  ت ي رر حة ت تالص  ل ؛ ألنه الذي يرر ،

د رار  عناناد مان ت يشامرل النياة، فاال وا  مرار  علنية شرل له، وهو أيضاا  ال اوا  ميص ، ويص  من جنة أن ا
 :، فلاالواكاال اللاولينة، فاال وا  حاصال علا  رر  عند  يرهم الذين يشامرطون النياالحنفية في الو و  إ ا نواه، وم

راار ، يعنااي تلاادير األ ناا  ياادرل فيااه األعلاا  يعنااي تلاادير األ ناا ، يعنااي اتتفااا  علاا  اللاادر وا  مإن تلاادير ال اا
ن والحنفياة يصاححونه، لكاالمشمرك، يعناي إ ا قلناا بالنسابة للو او  الجمناور ت يجيزوناه إت  نياة وت يصاححونه، 

ي اا ، فاال  :ي اا  والحنفياة يلولاون  :المشامرك ال اوا ، الجمناور يلولاون  ، اللادرهناك قادر مشامرك إ ا وجادت النياة
 ام هاذا اللادر مشامرك  اين الجمياع، فمعلياه  ماا :الحي ياة فاي حصاول ال اوا ، وقاالواهاذه تعارض  ين اللاولين مان 

ملادير فياه ، وقاالوا: الباللدر المشمرك أول  مان تعليلاه بااألمر المخملا  علياه وهاو الصاحة الحكم وتلدير المحذوف
ألعماااال يوجاااد ويعمبااار شااارعا  ، فااا ن ك يااار مااان األناااه الاااذي يرااار  ؛لااا و ثوا ناااا أو نحاااو  ياااات أنكماااال األعماااال بال

وألناه  الجمناور والحنفياة إ ا وجادت النياة؛ ين إ مار ال وا  ممفه عليه، إ مار ال وا  ممفه عليه  وألن  دوننا؛
مان إنمفاا  الصاحة إنمفاا  ال اوا   ون العكا ، إ ا انمفا  الصاحة  وألناه يلازم م من انمفا  الصحة انمفا  ال وا ؛يلز 

  اين هاذه األقاوال علا  تلادير الصاحة اتتفاا فاال يحصال  ،لكان قاد ينمفاي ال اوا  وت تنمفاي الصاحة ،انمف  ال وا 
ي يعنا ؟فنو أول ، يعني هل األراذ باألقال باللادر الممفاه علياه هال يعاد إجمااك ا   ون العك  فكان هذا أقل إ مار 

وقاال  ،ةنماأاماو    مادين لعمار  إن زيادا   :باأل  وقاال بكار و  بأل ، مدين لعمر  : إن زيدا  مدين لعمرو  لو قال شخص
، لكان ماأة، ال الثة كلنام يمفلاون علا  الخمساماأة، كلنام يمفلاون علا  الخمساماأةو  بخمسمدين لعمر  : إن زيدا  رالد

محاد    شاي  اماوا لام يمفلاوا علا  ناه ماا: إجمااك أو نلاولناوك اإلهاذا مان فنال يعاد  ،ل يخملفون في ما زا  عل   
ب األصاول، لكان هال اللا اي كما ؟ والمسألة معاروف الخاالف فيناا فاييجمعون عليه ف ن م ل هذا ت يعد إجماك

خلل في شنا ة الشانو ؟ الباعمبار   ت يحكم بشي ماأة، أوبالخمسارمالف الشنو  عل  اللدر المرلو   يحكم مع
فشااندوا  ما ال ، وأو زياد مادين لعماار  ،مادين لااي ا  ها ت  يشاندون بااأن عمار  :ا أحضاار ثالثاة شانو  قاااليعناي إ  ؟نعام

شاااند بااااأل  وال اااااني   مانماأاااة وال الااااث شااااند بخمساااماأة هاااال اللا ااااي يحكاااام واحااااد مااااننم  ، كرناااا علااا  نحااااو مااااا
 ،قاأال ولكال   ،وجاه لكال   ؟ماا  ام ا اررب  شانا اتنم وارملفا  تار  :ماأة باعمبارها اللدر المشامرك أو يلاولبالخمس

د، يعنااي الكااالم فااي هااذه المسااألة وألن إ اامار الجااواز والصااحة ياا  ي إلاا  نسااخ الكمااا  بخباار الواحاا أو بكاال قااول؛
الحنفية والجمنور كالم طويل ور و  مبناها عل  ارامالفنم فاي بعال اللواعاد واألصاول، فا ن رأيامم بساط هاذه  ني 

 ، فااألمر ت يعادوكم؛هاذه المساألة  و ن رأيامم أن نحايلكم علا  كماب  رسا ،المسألة لو أت  عل  الادرس هاذا إلايكم
فاي  ةوأنناا  ارلا ،ن ماا يخملا  أحاد مان الحا ارين أن النياة شارل للو او  والمايمم األن قيمة هذه المسألة اآلن أ

فاااي أصااال المساااألة، لكااان فاااروك المساااألة   وأن هاااذا ت يزياااد فاااي علمكااام شاااي ((إنماااا األعماااال بالنياااات)) :حاااديث



 فااي هااذه اللواعااد وهااذه األصااول اتراامالفهااذا  أراار  نظيااره وتنرلااه ماان وتفاصاايلنا ممااا يساامفا  منااه فااي مساااأل
الكمااا  بخباار الواحااد وهااو  خسااإ اامار الجااواز والصااحة ياا  ي إلاا  ن يلااول: وألن، ينفعنااا فااي مساااأل أراار . طيااب

  بات ماادان يمعلااه باألعمااال ألنااه رفااع فااال يجااوز أ ،مفاار  ب جماااك النحاااة "بالنيااات" :ألن العاماال فااي قولااه ؛مممنااع
 اد أن يكاون ربار األعماال  أو مفيادة، يعناي ت إماا مجزأاة أو صاحيحةفالملادير فال يجاوز،   ال ربر، فيبل  حين ذ  

أو مفيادة، تلادم فاي كاالم الحنفياة أن الملادير   الث، أحاد هاذه الكلماات إماا مجزأاة أو صاحيحةأحد هذه الكلمات الا
 ان بااز أن  ا؟ ألنه قدر مشمرك  ين المذاهب كلنا، وتلدم النلل عل  شاان تاذكرون عان الشايخ الما ،بالمفيدة أول 

  فالمفيدة أول  بالملدير لوجنين: ل ،الملدير أعم من الصحة وال وا  والكمال أعم من  
مار عدم النية ت يبرل أصل العمال، يعناي يبرال ال اوا  لكان ت يبرال أصال العمال، وعلا  إ اعند أن  أحدهما:

الصااحة واإلجاازا  يبراال، فااال يبراال بالشاا ، فااال يبراال بالشاا ، اآلن لمااا يخملاا  العلمااا  فااي تلاادير أماار  يحمملااه 
، فااال  ااد ماان نااي علاا  قواعااد صااحيحةب، الخااالف لااه حاال ماان النظاار ميحمملااه الاانص  إ ا كااان الخااالفالاانص، 

الصحة واإلجزا  يبرل، فال يبرال فاي وعل  إ مار  لمن عند عدم النية ت يبرل أصل العإ :، هم يلولون اعمباره
تاار    ؟نعاام ؟ت يبراال، هاال هااذا جاازم و ت شاا  :يبراال، ومااننم ماان يلااول : ام ماان أهاال العلاام ماان يلااولا ماا الشاا ،

والمر   ش ، فال يبرل العمل بالش ، ت يبرل العمل بالش ، نعم العمل الصحي  ت يبرل بالش ، لكن هل ي با  
يبراال  : ام أناامم تلولااون  ن العماال ت يبراال بالشاا ، مااا: إ، يعنااي إ ا قااال الحنفيااةوفاار   ااين اللااولين ؟العماال بالشاا 
أناا  تصااححون  :ت يبراال، والملاادير محمماال ماان حيااث العربيااة يللااب علااينم هااذا الكااالم، فيلااال لناام :ونحاان نلااول

، إ ا صا  بالشا ألن األصل عدم العمل، نعم إ ا ص  العمل ت يبرل  حه إت  يلين؛بالش  ونحن ت نصح عمال  
كأناه كاالم ممفاه علياه كاأن  العمل بالش ، يعني بعل األماور يعناي تبادوالعمل ت يبرل بالش ، لكن ت يصح  

ت ماا  يننماا فار ؟  ياننم  ت يبرل العمل بالشا  وت يصاح  العمال بالشا   يننماا فار  و  :هذا يرا ه هذا، إ ا قيل
الحارام  :الحالل ما أحله هللا ويلول الخصم :ا  األطعمة، يعني نظير ما يلال في بفر  كبير يعني هما ممضا ان

فر  كبير الحاالل ماا أحلاه هللا  ناا  علا  أن األصال المحاريم،  ؟نعم ؟يعني هل  ين اللولين ارمالف ا حرمه هللا،م
ل فاي : األصاالحرام ما حرمه هللا كما هو اللول ال اني فاي المساألة مساألة األطعماة قلناا :و  ا قلنا ،األصل المحريم

 ل  اإلباحة.  
وأمااا العماال  ،ألن الااذي لااه إنمااا هااو ال ااوا  ؛ياادل علاا  ال ااوا  واألجاار (())ولكاال اماار  مااا نااو  : وال اااني أن قولااه
 ه؟الاالم هاذه للملا  و ت لشابه الملا ؟ هاا "إنماا لكال"يدل علا  ال اوا  لاه،  ((ولكل امر  ما نو  )) :فعليه، أن قوله

والجال للفارس،  ،والباا  للادار ،اللفال للباا  :ال وا  أو شبه مل  م ل ما تلولالالم للمل  وشبنه، يعني هل يمل  
، العمال فعلياهلاه ال اوا ، و ماا  ،ألناه هاو الاذي لاه ؛يلاول: يادل علا  ال اوا  واألجار (())ولكال امار  ماا ناو   ؟نعم

 فعليه أن يأتي به. 
ومننم من ير  وهو  م كدة للجملة السابلة،من ير  أنه  ألن من أهل العلم : إننا ت س  وت ت كد؛هذه الجملة قلنا

وأنااه ت  ،ن الجملااة األولاا  تاادل علاا  الاادرول فااي أصاال العماال بالنيااة: إوقلنااا الصااوا  أننااا م سسااة لحكاام جديااد،
 عمله، نعم؟  نية رالصة ص  -جل وعال-يص  إت  نا، فمن  رل العمل الصال  الذي يملر  به إل  هللا 

 طالب:........



))و نماا  ،لكال امار  بلادر ماا ينوياه فاي الجملاة ال انياةو نماا  ؟ي ب  لاه ثاوا  أو ت ي با  ال وا ؟يص  عمله، لكن 
هاذا  ة ثم  فل عان صاالته كلناا،نية رالص اإلمام  أن  افمرض أنه  رل المسجد وص  مع ((لكل امر  ما نو  

أنناا م سساة ن المرج  : إ  قلنالذل (())و نما لكل امر  ما نو   :لي  له من صالته إت ما علل، ويدل عليه قوله
يادل علا  ال اوا  واألجار  (())و نما لكل امار  ماا ناو   :ليس  م كدة للجملة األول ، وال اني أن قوله لمعن  جديد

 إنما هو ال وا  أما العمل فعليه.  الذي له
 أو ال اوا  إ ل أو الكماا  حاجة إل  إ مار محذوف من الصحة: أنه تنظر من وجوه، األول : في هذا كلهوقالوا

هذا الكالم صحي  و ت لاي   إل  إ مار، و نما حليلمه العمل الشرعي فال يحماج حين ذ   ،اإل مار رالف األصل
عليااه الصااالة -بلولااه و  العماال موجااو ، العماال موجااو ، :: العماال فلااط قلنااابصااحي ؟ العماال الشاارعي يعنااي لااو قااال

ليسا  بعمال  نناا: إنه صل  وعمل الصاالة عمال، نلاولإ :قال أحد لو (())صل ف ن  لم تصل  :للمسي -والسالم
 .، ليس  بعمل شرعيشرعي

ألن  األعماال الشارعية إنماا هاو بالنياات؛فوجاو  هاذه  ،فاال نحمااج إلا  تلادير ،المرا   نا الشرعية ((إنما األعمال))
ت نحمااج إلا  تلادير،  موجو  ا  شرعي وأعم من ال وا ، ف  ا كان  عمال   ،  أعم من الصحة، وأعم من اإلجزا الوجو 

فااال يحماااج مجاار  العماال بالنيااة فااال  ااد ماان تلاادير الصااحة أو ال ااوا ،  :أمااا إ ا قلنااا ،إ ا وصاافنا العماال بأنااه شاارعي
؛ فال حاجة إل  إ امار مضااف ،فال  د من إ مار يمعله به الجار والمجرور بالنيات وأيضا  إل  إ مار،  حين ذ  

، لكان مما  الشارعية، ويكاون المارا  األعماال : إنما األعمال وجو ها بالنياةيرفيكون الملد ألن تلليل اإل مار أول 
ت تكاون شارعية إت إ ا كنا   نياة، فعلا   ،إ ا كانا   نياة ؟نعام ،؟ إ ا كانا   نياة؟ مما  تكاون شارعيةتكون شرعية

إل  ثاوا  كماا يلاول  هذا إ ا قدرنا الوجو  لألعمال الشرعية إنما يكون بالنية ما نحماج إل  تلدير صحة وت نحماج
األعماال ت تكاون شارعية إت  نياة، يلازم علياه  ور و ت ماا  الحنفية، طيب اآلن هل يلزم من هذا الكاالم الادور، أن

 كي  يكون الوجه الملا ل؟  ؟يلزم
 .طالب:.......

 ؟يلزم عليه عدم المناهي في الما ي، نعمألنه قررنا سابلا  ت النية ت تحماج إل  نية كما 
 .لب:.......طا
هاي  قبلناا ونياة تكاون ساابلة ماا، نياة : النياة تحمااج إلا  نياةإشكال، إ ا قلناا ما فيهفي إشكال تسلسل المسملبل  ما

وهاذه النياة عمال قلباي علا  العباا ة، النية هذه سابلة ألن  نما هو في المسملبل؛تحلة، تسلسل اشمرال النية للنية إ
لمي قبلنا عمل شرعي تحماج إلا  نياة قبلناا فيكاون تسلسال فاي الما اي وهاذا شرعي يحماج إل  نية قبلنا، والنية ا

واحاد، ماا ا عمل لل  أن يكون اإلنسان في نية طول عمره ، ويلزم عل   ألنه ت يمناه  حين ذ   ؛ممنوك، هذا ممنوك
ولام يمنعاوا مان  ،لكن الشكر نعمة يحماج إل  شكر، والشكر ال ااني نعماة يحمااج إلا  شاكر ؟وجدت أعمال عما لو

 هذا المسلسل. 
ت  نسالم نفااي  :قلاا  :، يلااول العيناي، ويكااون المارا  األعمااال الشارعيةفيكاون الملادير: إنمااا األعماال وجو هااا بالنياة

تنمفاي  اال راالف، الاذوات ت تنمفاي  باإلجماك، والذوات ت إل  نفي محذوف؛ ألن الحديث ممروك  اهر اتحمياج
، إ ا لاام الف األصاال عنااد عاادم اتحمياااج إليااهو نمااا يكااون اإل اامار راا ،إلاا  إ اامار احماااجوا  ااال رااالف، فحين ااذ  



فاا  ا كااان  ،ولكاان إ ا احمجنااا إليااه فااال  ااد منااه، عنااد عاادم اتحمياااج إليااه ،نحماااج إلاا  إ اامار كااان رااالف األصاال
إنماا  كون الملاديريضمر إما الصحة و ما ال وا  عل  ارمالف اللولين، وقوله: فيا  عل  اإل مار الدليل عليه قاأم

فيكااون  :كياا ؟ العينااي يلااول ت إثبااات الحكاام الشاارعي وهااو باطاال، األعمااال وجو هااا بالنيااة مفاال  إلاا   يااان اللغااة
يااث ح ، يعنااي ماانت إثبااات الحكاام الشاارعي وهااو باطاال إنمااا األعمااال وجو هااا بالنيااة مفاال  إلاا   يااان اللغااة الملاادير

، وت يارا   اذل  الحليلاة العرفياة أر ناا الشارعية را  باألعماال بحليلماه يناا الما شارعي :يعناي إ ا قلناا معن  األعماال،
ومباحاث الحلااأه الا الث بعمومناا وجملمناا هال هاو مان  ،وت اللغوياة العرفياةل  الشرعية، وت نريد  ذل  الحليلة  ذ

ال بمعناهاااا نعاااو  إلااا  تفساااير أو إرا ة األعمااا ، إ ا  مااان مباحاااث اللغاااةمباحاااث الشااارك أو مااان مباحاااث اللغاااات؟ نعااام 
مان المعسا ، يعناي إ ا أر ناا الحلااأه نعام الحلااأه   شا  أناه فياه شاي اللغوي ت بمعناها الشرعي، وهذا الكالم ت

 لا  إرا ة المعنا  الشارعي إ ا جاا ت  فاروك اللغاة، بعال فاروك علام اللغاة، لكان ماع ال الث إنما تبحث في بعال
باحااث تكااون ماان مباحااث الشاارك وليساا  ماان م رعي، وحين ااذ  الكلمااة علاا  لسااان الشاارك ف نمااا يريااد  نااا المعناا  الشاا

 اللغة. 
لا  فاال نفاي ال اوا  ووجاو  اإلعاا ة و يار  أنه ت يلزم من تلدير الصحة تلدير ما يمرتب علا  نفيناا مان  :ال اني

 اال الملاادر واحااد، و ن ترتااب علاا   ،يحماااج إلاا  أن يلاادر إنمااا صااحة األعمااال وال ااوا  وساالول اللضااا  ماا ال  بالنيااة
ألن العمال الاذي  ؛، يعني إ ا قدرنا ال اوا  فمان باا  أولا  أن نلادر الصاحة  أرر فال يلزم تلديره ل  الواحد  شي

ال اوا ، مناه ألناه إ ا قادرنا الصاحة فاال يلازم  ؛لي  بصحي  ت ثوا  فيه، إ ا قدرنا ال وا  قدرنا الصحة وت عك 
وهاذا  شا  أن م ال هاذا يا  ي إلا  إلغاا  قاول الجمناور،ت  ؟أثر في الحكم والخاالفلنا لكن قلب هذه الدعوة هل 

أنه ت يلزم من تلدير الصاحة تلادير ماا يمرتاب علا  نفيناا مان نفاي ال اوا  ال اني:  ؟لي  بملبول، انظر ما ا يلول
ت يلزم من تلدير الصحة تلدير ما يمرتب عل  نفينا من نفي ال وا  ووجو  اإلعا ة و ير  لا   ووجو  اإلعا ة،

لملدر واحد و ن ترتاب علا   لا   ل ا بالنية، م ال   صحة األعمال وال وا  وسلول اللضا  اج أن يلدر إنمافال يحم
رار فاال يلازم تلاديره، يعناي إ ا قادرنا ال اوا  ت يلازم أن نلادر الصاحة، لماا ا ؟ ألناه مان تزم ال اوا    آد شيالواح

  ؟نعم ،نه ت يلزم من إثبات الصحة إثبات ال وا أل ؛الصحة، لكن إ ا قدرنا الصحة ف ننا ت  د أن نلدر ال وا 
 .طالب:.......

فاي صاحة الو او ،  ؟ال اوا  علا  الو او  أو فاي صاحة الو او  بياا ا؟ اآلن الخاالف  ياننم هال هاو فاي ترتلم
 دير الجمنور أناه إ ا، عكسه في تلثم بعد  ل  تأتي الصحة تبعا  نعموعل  قول الحنفية أنه ت  د أن نلدر ال وا  

يشامرل ألن الو او  ت  أن هناك فار   اين الو او  والصاالة؛ أننا  كرنا قدرنا الصحة قد ت يمرتب عليه ثوا  مع
الحكاام، وأمااا الصااالة فااال  ااد لحصااول ال ااوا  فينااا أن  اسمصااحا و ن اشاامرل فيااه  ،الااذكر اسمصااحا هاااه؟  فيااه

أناه و  واتجه إلا  محال الو او   نياة لصالته، بخالف الو و  لو ن ا  الذكر، فيكون اإلنسان مسمحضر  يسمصحب
  .ه صحي ؤ ه صحي ، و و يمو أ لرفع الحدث ثم بعد  ل  عزف  نيمه و وؤ 

 .طالب:.......
 ؟كي 

 .طالب:.......



يعناااي هااال الو اااو  مسااااوي  ؟ه ثواباااه مرتاااب علااا  اسمصاااحا  الحكااام أو علااا  اسمصاااحا  الاااذكرإياااه لكااان و اااوؤ 
ه إلاا  أرااره كمااا يلزمااه أن يسمحضاار صااالته ماان أولنااا إلاا  صااالة بمعناا  أنااه يسمحضاار هااذا الو ااو  ماان أولاالل

 ت ما يلزم، ما يلزم تخمل .  ؟أررها
قاولنم أن تلادير الصاحة يا  ي الكماا  بخبار الواحاد، أن  الصحة ي  ي إل  نساخ أن قولنم أن تلديريلول ال الث: 

حة العمال بغياار نياة لكوننااا لاام إماا أن يرياادوا باه أن الكمااا   ال علا  صاا ، ت يخلااوالكماا  بخباار الواحاد خسااإلا  ن
وا ِإ    :-وجاال عااز– نسااخ علاا  أن الكمااا   كاارت فيااه نيااة العماال بلولااه تااذكر فااي الكمااا  فنااذا لااي   }َوَمااا منِماارن
يَ   ِلِصيَ  َلهن الدِ  وا َّللا َ منخم بخبار كماا  ، ولاو سالم لنام أن فياه نساخ  الفنذا هاو اللصاد والنياة [( سورة البيناة5)] ِلَيعمبندن

الواحاد،  ل  عند أك ر األصاول، أماا قاولنم: إن تلادير الصاحة يا  ي إلا  نساخ الكماا  بخباراحد فال مانع من  الو 
فياه  سال الوجاه واليادين والارجلين ومسا  الارأس  ؟لاذي فياه؟  الكماا  امما يمعلاه بالو او يعني الكما  ويش فيه 

والزياا ة زياا ة علا  الانص  يث، ويكاون حين اذ  نياة، النياة أراذت مان الحادللالكما ، ولي  فيه إشارة  هذا كل ما في
 . نسخ، ليس   نسخ عندهمبأن الزيا ة عل  النص  :لكن هل الجمنور يلولون  ،الحنفية دنعل  النص نسخ ع

أن الكما   ل  إما أن يريدوا به د ت يخلور الواحبإن تلدير الصحة ي  ي عل  نسخ الكما  بخ :: أن قولنمال الث
لاون علا  ألننام ت يواف ؟هاذا لاي   نساخ لماا ا الكماا  فناذا لاي   نساخ،لكوننا لم تذكر فاي عل  العمل  دون نية 

ِلِصاايَ  َلااهن ، ماان جنااة أراار  النيااة  كاارت فااي الكمااا  أن الزيااا ة علاا  الاانص نسااخ وا َّللا َ منخم وا ِإ   ِلَيعمبناادن }َوَمااا منِماارن
يَ   لا  ماا  باالخبر الواحاد فاال ماانع مان  م لنم أن فيه نساخ الكولو سل ،فنذا هو اللصد والنية [( سورة البينة5)] الدِ 

 األصول. عند أك ر أهل 
 يانااه أن آيااة الو ااو  تخباار  وجااو   ،ألن هااذا عااين النسااخ يلااول العينااي: قااولنم: هااذا لااي   نسااخ  ياار صااحي ؛

د ياا  ي إلاا  فااي رباار الواحاا افاشاامراطن ، ساال األعضااا  ال الثااة ومساا  الاارأس، ولااي  فينااا مااا يشااعر بالنيااة مرللااا  
 . وهو نسخرفع اإلطال ، يعني الو و  مرله  ير مليد  نية إل  رفع اإلطال  وتلييده 

وا َّللا َ : ألن المرا  من قوله ؛ت يضرهم وقولنم: إن الكما   كر فيه نية العمل  ،الموحياد [( سورة البيناة5)] }ِإ   ِلَيعمبندن
ِلِصيَ   وا َّللا َ منخم ا ن المِنا    :-جل وعال-الموحيد، وأهل العلم يلررون في قوله  [( سورة البينة5)] }ِإ   ِلَيعمبندن َلوم ََ }َوَماا 

وِ   نااَ  ِإ   ِلَيعمبناادن ر الموحيااد فااي هااذا البااا  أن العبااا ة أعاام، نعاام يااذك أي يوحاادون، مااع [( سااورة الااذاريات56)] َواْلِم
ومرلوباة  ،مرلوباة  ناذه اآلياةو يرهاا مان العباا ات  لح والزكاة وا أن الصالةلعبا ات، وت ينفي نه رأس اباعمبار أ

ِلِصاايَ   :-جاال وعااال-بلولااه  وا َّللا َ منخم تلااة علاا  فلااي  فيااه   ،ليوحاادوا هللا والمعناا  إت [( سااورة البينااة5)] }ِإ   ِلَيعمبناادن
وا  :، يعني قصر م ل هذا اآلياةاشمرال النية في الو و  وا ِإ   ِلَيعمبنادن يَ  }َوَماا منِمارن ِلِصايَ  َلاهن الادِ  ( ساورة 5)] َّللا َ منخم

م هاو أهام األفارا  لكان ت ينفاي  راول األفارا  األرار  فاي هاذه موحيد نعم قصر علا  بعال أفارا ه نعاعل  ال [البينة
 اآلية. 
، كما  بخبر الواحاد، فاال ماانع مان  لا  عناد أك ار أهال األصاولأن فيه نسخ ال ؟لذي سلما : لو سلم لنم ماوقولنم

  ؟؟ نعمبر الواحد أو العك مانع من نسخ الكما  بخبر الواحد، يعني الجمنور يرون نسخ الكما  بخ ت
 .طالب:.......



وحااي، ألن الكاال  ؛نعاام العكاا ، يعنااي جمااع ماان أهاال المحليااه ياارون أن الخباار الواحااد ينسااخ اللاارآن وممااواتر الساانة
الكماا  بخبار  سالم لنام أن هاذا يمرتاب علياه نساخولو سلم لنم يعني  ل ، وقولنم:لكن الجمنور عل  العك  من  

ألن جماهير األصوليين عل  عدم جواز نساخ  ؛الواحد فال مانع من  ل  عند أك ر أهل األصول، وهذا  ير مسلم
هااذا لااي  أن هااذا لااي   نسااخ، يعنااي عنااد الجمنااور  ؟لااذي يرفااع م اال هااذا الكااالما الكمااا  بخباار الواحااد، لكاان مااا

ألنااه فااي بااا  المنااا رة  ي   نااافع فااي بااا  المنااا رة؛هااذا لاا شاانم بمااا هااو ملمضاا  مذهبااهعينااي يناقوكااون ال ، نسااخ
تنا ر الخصم بما يمفه مع  عليه، أما تنا ره بما يراه أحد الخصمين  ون ال اني فاال، يعناي م لماا قلناا ساابلا  فاي 

ألن  سبه الرمي  نا ت يجاز ؛ لرمي بجمرةبجمرة سبه أن رمي  نا، لو أن شافعيا  أو حنبليا  يلول: امسألة الرمي 
: أناااا ت أوافلااا  علااا  مساااألة يسااامعمل مااارة ثانياااة، ينااااقش ماااالكي، الماااالكي يلاااول  يجاااز  المسااامعمل فاااي الو اااو  ت

عليه ممفه عليه  ين الخصمين، وهنا األصل لي  ممفه عليه  اين   د أن يكون األصل الملي  عليه، فال الملي 
  لمناقشة.ل  النص نسخ، فال يدرلون في م ل هذه االخصمين، الجمنور ت يرون الزيا ة ع

 .طالب:.......
 ؟ويش هو

 .طالب:.......
ما ثر فاي الصاالة،   لكن اسمرسل معه إل  شي ،ت يضره لريا ، طرأ عليه الريا  ثم  افعهإيه، هذا إ ا طرأ عليه ا

  ؟نعم ،من هذا أو ركعة فأنه ي ثر  م ثر في الصالة يعني ركن أو شي  شي
 .:.......طالب

  ؟لكن الصالة
 .طالب:.......

  مجر  الدوران يكفي.
الكماا   مااهير األصاوليين علا  عادم جاواز نساخألن ج ؛إل  أرره  يار مسالم ..: وقولنم ولو سلم لنميلول العيني

وهاو ماذهب أهال  ا ،الكماا  بالسانة قاوت  واحاد ل الصحي  عن الشافعي عدم جواز نساخالمنلو بخبر الواحد عل  أن 
  ارمالف المرتباة ساوابا يجاوز، يعناي ، وله في نسخ السنة بالكما  قاوتن األ نار مان مذهباه أناه تحديث أيضا  ال

كاذا األولا  باالحه وهاو الشاافعي أناه ت يجاوز مرللاا ، واآلرار أناه يجاوز ماذهب األ نر مان  كان  أعل  أو أ ن 
  كره ا ن السمعاني من أصحا  الشافعي في اللواطع. 

 : إن الحااديث عااام مخصااو  فاا ن أ ا  الااديننلااول ثاامحااديث عااام مخصااو ، نعاام يلااول العينااي: النلااول: إن ثاام 
عباااا ات كلناااا تصااا   اااال نياااة إجماعاااا   ار، وهداياااة الررياااه، و ماطاااة األ  ، واأل كاااور  الو اأاااع، واأل ان، والااامالوة

: إن الحاديث عاام مخصاو  ثم  نلول  في الو و ، ما ا يلول؟ويخف  عدم اعمبارها أيضا   فمضع   تلمه حين ذ  
 يضااع  عمومااه، فاا  ا كااان عمومااه ممناااول يعنااي أنااه  رلااه مخصوصااات ك ياارة  رلااه مخصصااات ك ياارة وحين ااذ  

فأقل األحوال أن يضع  عن تناول الوساأل، ثم إن الحاديث عاام مخصاو  فا ن أ ا  الادين ور  الو اأاع  للغايات
   عباااا ات كلناااا تصااا   اااال نياااة، إجماعاااا  فمضاااع   تلماااه واأل ان والااامالوة واأل كاااار وهداياااة الررياااه و ماطاااة األ

  ؟، كي  يخف  عدم اعمبارها في الضو  في الو و أيضا  اعمبارها  ، ويخف  عدمحين ذ  



 .طالب:.......
 ه؟ها

 .طالب:.......
للجميااع فكيا  يخفا  عاادم  ةإ ا كانا  هاذه األمااور الوا احة  ااهر  :فاي الو او ، يلااول يخفا  عادم اعمبارهاا أيضااا  
فاي  هاااعمبار ألن المامكلم ت يار   ؛علا  هاذا ات  اد مان حملناألناه  أيضاا   ؟ فاي الو او اعمبارها في الو و ؟ نعام

 ؟نعم ...، وقد قال بعل الشارحينيالعينو هو يدافع عن مذهبه بلوة  وه الو و 
 .طالب:.......

  ؟نعم ؟تملر  إل  هللا بأ ا   ين  ما......لكن 
 .طالب:.......

ومااا جبلاا   ،يااده الاانف وجحااده الااذي ت   ،أ ا  الاادين األصاال أن المنااازك قااوي  ،مسااألة فينااا شااو  تعبااده ت، ت، هااذ
لكان لاو  ،ممادين؟ سا ال هاذامهللا  :تلاول .........المعباد عنادك، أنا  إ ا شاف  شاخص أثر ف  ا أ يمه  نر  عليه

 ؟م ال  مهللا هذا فيه  ينم ل هذا إن شف  واحد يجيب األقسال كل شنر  يومه الذي يحل فيه، ما تلول 
 .طالب:....... 

 ن و لكان  ااهر فاي كارلنا عل  األصل الذي في الللو  ما يعلمه إت عالم الغياو ،  ،ت ،............. تما يلزم
الباعااث علياه الاادين، بخااالف هااذا ت شا  أن حاار  علا  أ ا  الو اأااع واألماناات والااديون والغصاو   اإلنساان إ ا

  ؟إت المدين، نعم فلم يبه  وهذه األمور تعار نا الجبلة،  ،جبلةاألكل تبعث عليه ال
 .طالب:.......

 -جل وعال-هللا  نذا إل    وت يملر ، وا   عند الكافر أنه لي  المدينلكن نعرف أن الدافع  ،هذا ما نخمل  فيه
به الخير، وقد قال بعال  أن المسلم يظن ل  بلي وما عدا لنا إت المدين  لكن المسلم ما يظنرهذا وا   عنده، 

 الشارحين...
 .طالب:.......

  و؟ه ويش
 .طالب:.......

، قاال بعال ةإجماعا  ممنوعا عو  الصحة في هذه األشيا   ال نية  قال بعل الشارحين: ،سمع بلية الكالمنبي ن
و ت مجارورة؟  منصاوبة ؟الو يعاة موقعناا ، يعةو حم  ال ة ال نية ممنوع األشيا :  عو  الصحة في هذه الشارحين

  ه؟ها م ؟بعد ح ه؟ها
 .طالب:.......

 ........ أكل  السمكة حم  ون:لولحينما ي
 .طالب:.......

 .وهي من حروف الجر ه؟، صحي  ها.........صحي 
 ا فاااي عااان علااا عاااد حمااا  راااال حاشاااا    إلاااا  هاااااك حااااروف الجاااار وهااااي ماااان 

 ج



 .ةلكننم أجازوا فينا األوجه ال الث
لاا  نيااة، ويااش يلااول هنااا: ماان األم لااة المااي  كرهااا  طينن عاان اللصااد و اا ف ننااا ت تنفاا  تعااحماا  الو يعااة وأرواتناا

ه أو شااخص تايااه  ااال فللاا  لااه: إن الررياا ،تااه رراااهدوهدايااة الرريااه، أناا  وجاادت أعماا  فدللمااه الرريااه أو ق
  ؟، هذه تص   ال نية و ت ما تص  ؟ نعمالم  ي إل   ايم  هذا

 .طالب:.......
أن ال وا  يحصال ولاو  اال نياة،  يالعينكالم وكأن  ،من النيةفيه لكن ترتب ال وا  علينا ت  د ة هي تص   ال ني

المااي ليساا  ماان  عمبارهااا ليساا  ماان العبااا ات المحضااة،الصااحة فااي هااذه األمااور المااي ت تشاامرل لنااا الصااحة با
كان لاو  للا  شاخص إلا  و  ا ماا نويا  أثما ، ل إن نوي  صح  العبا ات المحضة، يعني العبا ة م ال  المحضة

، عاان اللصااد إ ا أر نااا لاا  نيااةلصااد و ف ننااا ت ينفاا  تعاااطينن عاان ال ،مااا تااأثم ؟الرريااه  ااال نيااة تااأثم و ت مااا تااأثم
ألن أحااد  ماان  ؛هااذا كلااه صااا ر ت عاان تعلاال :ناايييلااول الع ،هااذا كلااه صااا ر ت عاان تعلاال :وا ، قلاا  ااذل  ال اا

  ؟ل فيك  ت يكون إجماعا ؟ نعمالسل  والخل  لم يشمرل النية في هذه األعما
 .طالب:.......

يعنااي العينااي يصااح   ؟هاال ممحااد الجنااة أو منفاا  الجنااة العينااي وبعاال الشااارحين ااين  اتراامالفهاال محاال اآلن 
 ، إ ا ار ت األمانة من  يار نياة ت تعا ا، إ إ ا قضي الدين من  ير نية ت يعا بمعن  أننا ت تعا  هذه األعمال 

فنااي صااحيحة ماان هااذه الحي يااة  ، ، باعمبااار أن األثاار الممرتااب علينااا وجااد وثباا انيااة ت يعاا ر  الغصااب ماان  ياار
مان أجال ال اوا ، والاذي ت يشامرل النياة ياه مان النياة، فالاذي يشامرل النياة أما بالنسابة لل اوا  فاال  اد  ف ، دون نية

دم اإلعاا ة، اإلجازا  وسالول عاوهاو الصاحة و  ،تفاا  الاذي  كاره العيناي لمرتاب األثار علا  هاذا الفعالاتوهو محال 
فاي نياة  ؟ ماامممناع عناده نياة و ت ماا عناده نياة، الالمممناع ا  مانقنار  الزكااةلكن ير  عل  هاذا أراذ  ،كل هذا الرلب

ا ، ت باطنا ا  ت تأرذ منه ثانية، فعل  هذا تكون الصاحة  ااهر  ؟تأرذ منه ثانية ؟، هل يأمر ب عا تناا  أرذت منه قنر 
، فلااد يعااذ  وت ، هااذا  ينااه وبااين ربااهوأمااا بالنساابة للباااطن فياادين ،؟ تساالط عنااه فااي الظاااهرمإيااش معناا  هااذا الكااال

أماا فاي الادنيا فلاان  ،يعناي أن الصاحة يمرتاب عليناا ثوا ناا أو يمرتاب عليناا أثرهاا مان عادم مرالبماه  ناا فاي اآلرارة
  ه؟يرالب  نا، ها
 .طالب:.......

 بالذمة، ارتباللكن لنا  ،هي بمممحضة بالمال الذمة، يعني ماب ،الزكاة عالقمنا بالمال ولنا ارتبال بالشخص
 .طالب:.......

 ألن لنا ارتبال بالذمة مع ارتباطنا بالمال.نعم 
إلا  أرااره ت تعلاه لاه فيماا نحان فياه، ف نااا ت نادعي عادم وجاو  النياة فاي هااذه  ...النياة تاالزم هاذه األعماال :وقولاه

، ولي  وحصل له ال وا  ،الذمة  رأت  ممه ةم  ي الدين م ال  إ ا قصد  را و نما ندعي عدم اشمراطنا و  ،األشيا 
  ؟أحد أن  ممه لن تبرأ :هل يلول الذمة أو من  ير قصد  را ة الذمة، و  ا أ   من  ير قصد  رأت لنا فيه نزاك

ما ال  إ ا قصاد ، قاال: وما  ي الادين ن قد نمفه عل  طلب النياة هناا ماع أنناا تصا  مان  يار نياة: اآليلول العيني
ألنااه قااد يرلااب  اارا ة الذمااة وت  ؛، ولنااا فيااه ناازاك، وحصاال لااه ال ااوا ، يلااول: ولنااا فيااه ناازاك اارا ة الذمااة  اارأت  ممااه



يعناي  : ولنا فيه نزاكيلول ليال، شوف  نذه البرا ة -جل وعال-والملر  إل  هللا  ،يلصد  برا ة الذمة امم ال األمر
: أحد لفي نزاك من حيث ترتب ال وا ، و  ا أ   من  ير قصد  را ة الذمة هل يلو د هذا، الذمة تبرأ ولنا يكأنه ير 

معظيمااه، ماادين هللا عظاايم، جااا ت نصااو   شااخص ماادين، والاادين شااأنه عنااد  ا؟ اآلن عناادنا هااذن  ممااه لاان تباارأإ
 ااوا  وت ل  ال، لاام يلصااد  ااذل   اارا ة الذمااة وت قصااد  ااذ ريااال  يناا ألاا هااذا  :إلاا  الااداأن وقااال بلااك كااذا  هااببم

 ت يلول  ل  أحد.  ؟نه يرالب به مرة ثانية: إهل يلول أحد ، برا ة الذمة -جل وعال-الملر  إل  هللا 
وا  أو يحصال لاه طيب  هب بلصد  ارا ة الذماة ولام يسمحضار ال اوا  الممرتاب علا  إ ارا  الذماة، يحصال لاه ال ا

الجميااع وال ااوا  هااو الااذي فيااه الناازاك، طيااب  اارا ة الذمااة حاصاالة عنااد الجميااع، حاصاالة عنااد  ؟مجاار   اارا ة الذمااة
؟ ماا : إن  مماه لام تبارأ: هال يلاول أحاد؟ يلاولشخص  هب من  ير قصد إل ارا  الذماة هال تبارأ  مماه و ت ماا تبارأ
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، مان النااس مان ..ت سايما فاي النفلاات يا  ي ألن بعال الحلاو   رأا ؛ ، أو هاو يار  أن  مماه يعني عزفا  نيماه
مان الواجاب، وماننم  ممه  يريد  را ة، ومننم من ي  ي هذا باعمباره واجب -جل وعال- ذل  إل  هللا  ا  ي  ي مملرب

 ل الناااس ي ااا  علينااا أم ااال الجبااالماان ياا  ي وهااذه كلمااة  ارجااة عنااد ك ياار ماان الناااس يعنااي يفعاال أفعااال بعاا
ري الماال مان باا  كماا يلاول وقد يع ،ا، مو بك ير من الناس يصل الرحم وي  ي النفلاتثوا  له فينوبعضنم ت 

يعنااي إ ا كااان يصاارف المااال  ،؟ يوجااد، مااا يوجااد هااذا  ااين الناااسه علاا  األقاالنعاام كاا  شاار  لجمااه: يااا هللا ساامرك، 
ا ساليط ت يملار  باه إلا  وقاد يكاون اللرياب هاذ ،ل  إل  هللا ، ت يملر   ذلنفلمه عل  قريبه الذين  ينه وبينه شحنا

، و نماااا هاااو مااان باااا  ساااالمة العااارض، مااان باااا  ساااالمة العااارض ،ولااام يسمحضااار إ ااارا   مماااه -جااال وعاااال-هللا 
، فلماا وقاع فاي حا ثاة األفا  لاذي كاان ينفاه علياه وهاو مان قرا ماهمسار  ا ونسمحضر في هذا قصة أ اي بكار ماع

لماا نازل قولاه  ،ه؟ يعني في تلادير النااس وماوازيننمآت  عل  نفسه حل  أت ينفه عليه، معه حه و ت ما معه ح
َعِة  :-جل وعال- ِل ِمَانمم َوالس  َا المَفضم لن أنه حل  وتظنار  .. إل  أرره أنفه عليه مع[( سورة النااور22)] }َوَ  َيأمَتِل منوم

أثم باعمباار أن النفلاة ماا يا وت أنفه عليه ياأثم و ت ماا ياأثم؟لو اسممر عل  يمنيه  -ر ي هللا عنه-مزية أ ي بكر 
لكان أ او بكار منزلماه بأناه  ،في األصل ليس  واجبة عليه، ولو أصر عل  عادم النفلاة ماا أثام فاي اإلنساان العاا ي

أناه وقاع  منزلة أ ي بكر تليه بم ال هاذا، ماع، ف-جل وعال-من هللا  ؟وص  بأنه من أولي الفضل والوص  ممن
جا  الموجياه  ل ، ومع  م ل هذه األمورلناس ت يمكن أن يمنازلوا بل، افي أمر عظيم بالنسبة له قذف لي  بالسن

يناه وأتا  الاذي هاو ريار، وبعال لا  كفار عان يميحلا  فاي م ال هاذا، وماع  أولي الفضل ت  اإللني بأن ت يأتل
ذا وت ويملار   نا -جال وعاال-الناس ينفه النفلة الواجبة المي أوجبه هللا عليه وت يسمحضر نية أنه يمم ل أمار هللا 

إ ا اسمحضر سالمة العارض  ال، نعم إنما يسمحضر سالمة عر ه،ألن  ممه مشغولة  نذا الم ؛يمم ل إ را   ممه
د ت ، يعني سالمة العرض من كاالم قاد يخادق وقا؟ تبرأ  ممه، لكن لو اسمحضر السمعةهل تبرأ  ممه و ت ما تبرأ

ألن بعال النااس يضاحي  ابعل  ليكساب  اذل   نياا؛ يخدق، لكان رجاا   اذل  الادنيا،  اذر األماوال ووزك األماوال
، بعضنم يسامور  السالعة ويبيعناا بخساارة، ا يصنع بعل المجاراألمور ويكون مر و ه عليه في الدنيا أك ر م ل م



والنااس  ،معنا أموال حينما  فع هذا الماال يا جر علياه و ت ماا يا جر؟ األماور بملاصادهايبذل وقد  ،يبيعنا بخسارة
 ا. مراتب في هذ

 . ...عل  عدم إرا ة حليلمه إ ا قد علال   يلول: ثم المحليه في هذا الملام هو أن هذا الكالم لما  ل
 نل  عل  هذا ألنه رالصة الكالم.


