
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (16شرح صحيح البخاري )
 شرح: حديث : ))إنما األعمال بالنيات((

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نقول:  ،نتابع في مواضع الحديث
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

الخطأ والنسيان  :العتق، بابالموضع الثالث في كتاب خريج اإلمام البخاري لهذا الحديث السبعة، ت من مواضع
، وال عتاقة إال باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطالق ونحوهفي في العتاقة والطالق ونحوه، في كتاب العتق، 

-يقول وال نية للناسي والمخطئ،  ((ا نوى ))لكل امرئ م: -صلى هللا عليه وسلم-لنبي لوجه هللا تعالى، وقال ا
 : -رحمه هللا تعالى

 بن علقمة عن التيمي إبراهيم بن محمد عن سعيد بن يحيى حدثناقال:  سفيان عن كثير بن محمد حدثنا"
 :قال -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن -عنه هللا رضي- الخطاب بن عمر سمعت :قال الليثي وقاص

لكل امرئ ما وإنما  (إنما)بدون  ((نوى  ما والمرئ )) ( وبإفراد النيةإنما)بدون  عمال بالنية" األ((بالنية األعمال))
 هللا إلى فهجرته ورسوله هللا إلى هجرته كانت فمن ))والمرئ ما نوى وهنا يقول:  نوى في الموضع األول

 ((.إليه هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها امرأة أو يصيبها دنياإلى  هجرته كانت ومن ،ورسوله
 والطهالق العتاقهة فهي والنسهيان الخطهأ :بهابقولهه: "فهي شهرح الترجمهة:  -رحمهه هللا تعهالى-يقول الحافظ ابن حجر 

 والعتهاق الطهالق يقهع أنه مالك عن روي  ما رد إلى أشار وكأنه ،بالقصد إال شيء يقع ال التعليقات من أي" ونحوه
 .مذهبه أهل من كثير كرهأن وقد ،ناسيا   أو ذاكرا   ،مخطئا   أو كان عامدا  
، يعني علق من فعل كذا فله كهذا، التعليقات من أي ونحوه والطالق العتاقة في والنسيان الخطأ :بابقوله: يقول: 

بههأن يقصههد  بالقصههد، إال شههيء يقههع ال أو إن فعلههك كههذا فأنههك عتيههق، وإن فعلههك  كههذا فأنههك لههالق، هههذه التعليقههات
يقهههول بهههه شهههيخ ومعلهههوم أن ههههذا ههههو الهههذي  بالقصهههد، إال شهههيء يقهههع الال ، الطهههالق، ال يقصهههد بهههه الحهههث والمنهههع مهههث

يقصهد بهذلك  ههل ن ينظهر قولهه فهي مسهألة العتهاقفإنهه ال يقهع الطهالق، لكه المنهع وأاإلسالم إذا كان القصهد الحهث 
ق والذي يظهر أن الشرع يتشوف للعتهق فيقهع، بخهالف الطهال ؟يكفر كفارة يمين أو أنه يقع العتقفحث على عمل 

 ،ال يقهع شهيء إال بالقصهدالعتاقهة والطهالق مهن ههذه الحيثيهة،  الذي ال يتشوف له الشرع فهال يقهع، فهنهاك فهرق بهين
فقهال بهدال  مهن  سهبق لسهانه ،مخطئها   أو كهان عامهدا   والعتهاق الطهالق يقهع أنه مالك عن روي  ما رد إلى أشار وكأنه

 .مذهبه أهل من كثير أنكره وقد ،ناسيا   أون كا ذاكرا   هذا مخطئ، قال: أنك لالقأن يقول: أنك لاهر 
أن غيههر اإلمههام مالههك يوافههق اإلمههام فههي هههذه المسهألة  -رحمههه هللا-علهى مالههك  مقتضهى قههول الحههافظ فههي االقتصههار

فإنههه ال يقههع فالفهها  لمالههك،  يريههد أنههك لههاهرهههو أنههك لههالق و البخههاري أن المخطههئ ال ي،افههذ، فلههو قههال ل وجتههه: 
ك وأيضهها  تضههعيل قههول مالههك بأنههه رده أو أنكههره كثيههر مههن أهههل مذهبههه أن قههول الجمهههور واقتصههاره علههى قههول مالهه



 يقههع لالقههه، فههإذا قههال: أنههك لههالق وهههو يههرد أنههك لههاهر كالمههه أنههه ال يقههع، يختلههل عههن قولههه، وأن المخطههئ ال
؛ ألن الم،افهههذة أنهههه ال يقهههع -جهههل وعهههال-أن التفريهههق فهههي المسهههألة أنهههه فيمههها بينهههه وبهههين هللا  -وهللا أعلهههم-والظهههاهر 

فإنههه ي،افههذ بلفظههه، فههرق بههين  ك لههالقنههمرفوعههة، الم،افههذة مرفوعههة، بينمهها عنههد المحاكمههة والمقاضههاة إذا قههال لههها: أ
ولعلههه هههو الههذي أنبتههه عههن اإلمههام مالههك يقههول: ال يجههو  لههه أن يقربههها، ال هههذا وهههذا، فالههذي يقههول: ي،افههذ مطلقهها  

 مقاضاة وال ديانة.
 بشههيء يلفههظ أن يريههد أن والعتههاق الطههالق فههي الخطههأ وقههوع: الههداودي قههالمههن أهههل مذهبههه،  يقههول: وقههد أنكههره كثيههر

لكن لو كان اسم العبد عتيق، وقال لهه: أنهك عتيهق، فهالتبم األمهر ههل يريهد التسهمية  إليهما، لسانه فيسبق غيرهما
يهها فهي مثهل ههذا، والنيهة ال بهد منهها، أو يريد حقيقة العتق؟ نعم نيته ال بد منهها، وأيضها  القهرا ن، القهرا ن قهد يلجهأ إل

كيهل حلهل ونسهي؟ يعنهي قصهد اليمهين وعقهد اليمهين، نهم  وأما النسهيان ففيمها إذا حلهل ونسهيفيسبق لسانه إليهما، 
نسي هذه اليمين وحنث فيها، أو إذا حلل على شيء ناسيا  له، إذا قال: يعرف أن  يدا  قهدم مهن السهفر، بلههه ههذا 

القرض نم حلهل عليهه  نم نسي هذا أو استدان من فالن أو اقترض منه أن  يدا  لم يقدم، ، نم حللهالخبر نم نسي
ي،افذ وإال ما ي،افذ إذا نسي؟ وأيهما أشبه بمسألة الباب؟ هل إذا عقد اليمهين نهم نسهيها وحنهث فيهها  أنه لم يقترض

م يقتههرض مههن فههالن دينهها ، لهه ؟، هههو حلههل علههى أنههه لههم يقتههرض، نعههم..وهههو أن ؟ناسههيا  أو إذا نسههي موجههي اليمههين
 النسيان ففيما إذا حلل ونسي، نعم؟نسي، نم حلل عليه، يقول: وأما 

 ......طالب:...
 كيل؟

 ....طالب:.....
 ويش فيها؟

 .........طالب:
أفبهر عهن شهيء حلهل بهه  إذا حلل على غلبة ظنه ما عليه شيء، إذا حلل على غلبة ظنه ما فيهه شهيء، يعنهي

ههذا ال شهك أنهه آنهم، وال  ة، لكن لو حلل وههو يعهرف أنهه كهاذبوال أمر بكفار  "ا بين البتيهاوهللا م" على غلبة ظن
 .كفارة حينئذ  

اإلشهههارة إليهههها فهههي الهههدر  مسهههألة سهههبق اللسهههان تقهههدمك  ، هنههها مسهههألةونسهههي حلهههل إذا ففيمههها النسهههيان وأمههها يقهههول:
سهبق اللسهان، وأمها النسهيان ففيمها إذا  ليخهر  بهذلك من قصد، أن النية مهن شهرلها القصهدالماضي، وهو أنه ال بد 

حلههل ونسههي، يعنههي اجتمعههك عليههه أيمههان ونسههي أن يكفههر عنههها، أو وقههع بينههه وبههين  وجتههه فههالف نههم للههق ولههم 
ذكرها، يكتي ولم يشهد، نم بعد نالنين سنة أو أربعين سنة للق نانيهة، نهم بعهد عشهر سهنوات للهق نالثهة، الثانيهة يه

نسهيها ولهم يحكهم  إذا ؟ههل يهأنمكرها وإال مها يهذكرها؟ نسهيها، إذا نسهي ههذه الطلقهة يهذ لكن األولى بعد فمسهين سهنة
منهه، يعهرف أنهه إذا للهق نالنها  فقهد بانهك منهه، وال تحهل لهه حتهى تهنك،  وجها  غيهره، لكهن نسهي الطلقهة، بأنها بانك 

 هل يدفل في هذا الباب أو ال يدفل؟
 ...طالب:.....

 هاه؟



 ......طالب:.
نهم يطلهق للقهة وينسهاها، ينسهى، بعهد نالنهين  ر، يحصل فهالف وشهقاق فهي أول األمهريحصل كثي لماذا؟ ألن هذا

أربعين سنة يطلق نانية نم نالثة وقد نسي األولهى لبعهد العههد، أو نقهول: ههذه ملحقهة بالوصهية الواجبهة، فهال بهد مهن 
وصهية واجبهة إذا كهان فهي ذمتهه كتابتها؛ لئال يحصل له مثل ههذا النسهيان فيعاشهر  وجتهه التهي ال تحهل لهه، هنهاك 

ديون يخشى أن ينساها بعد أمد لويل أو يموت الطالق ينسى مهع الوقهك، وإن كهان لشهدة وقعهه، شهدة وقعهه علهى 
نفههم المطلههق والمطلقههة قههد ال ينسههى ولههو بعههد نالنههين أربعههين سههنة، لكههن أحيانهها  يحصههل لههالق وال يخبههر ال وجههة، 

نراجههع  المههرأة، وتتهيههر المعاملههة ويترتههي علههى ذلههك مشههاكل، يقههول: فسههيةيراجعههها ويكههتم هههذا الطههالق لههئال تتههأنر ن
إذا كهتم عهن ال وجهة وأراد  ، فمثل هذا الظهرفونشهد فالن وفالن على أال تعلم ال وجة والحمد هلل، هذا أمر شرعي

مسهألة فهإن قهد يعرضهه للنسهيان، أمها إذا علمهك ال وجهة وعلهم أهلهها، و ادت ال ن يخفي هذا األمهر لهئال يطلهع عليههأ
فيقع  ي مثل الوصية الواجبة، لئال ينسىمثل هذا في الهالي ال ينسى، وعلى هذا يقال: إن من للق فعليه أن يكت

في المحظور، وهل ينفعه النسيان هنها فهي نسهيان الطهالق والعتهاق؟ ينجهر علهى مثهل ههذه الصهورة؟ ال ينجهر؛ ألنهه 
 يأنم. ال  وفرط في تونقته فنسيهيد مامفرط؛ ألنه مفرط، في،افذ بتفريطه كما لو أفذ من   

 وفههي ،-عنههه هللا رضههي- علههي عههن ذلههك معنههى نقههل الطههالق فههي سههيأتييقههول:  ((هللا لوجههه إال عتاقههة وال)): قولههه
حصهر هنها ههل ههو مهن ال ((هللا لوجهه إال عتهاق وال دة،لعه إال لهالق ال))  مرفوعها   عبها  ابهن حديث من الطبراني

اء شههخل لههه جههاه عنههد السههيد وقههال لههه ترتههي الثههواب؟ الظههاهر الثههاني، يعنههي لههو جهه ل؟ أو مههن أجههأجههل نفههوذ الحكههم
أن يعتههق هههذا العبههد، فأعتقههه مههن أجلههه، نعههم هههو يعتههق لكههن الثههواب ال نههواب لههه إال بقههدر مهها يحتههل  وللههي منههه

أو  فهي اإلسهالملهذا الشخل الذي شاب  فإن كان أعتقه لوجه هللا هذا مفروغ منه، وإن كان أعتقه تقديرا   ،بالمسألة
كونه من أهل الفضل والخير وتقديره لعلمه وفضله وكذا يثاب من هذه الحيثية، ولهذا القصة التهي تهذكر فهي العبهد 
الذي سأل سيده هو صهاحي م رعهة، السهيد صهاحي م رعهة، وال راعهة تشهق علهى ههذا العبهد والعمهل كثيهر،  راعهة 

 فقهال: انن نحهن فهي  راعهة الصهيل بعهده؟أل العبهد سهيده الصيل، نهم  راعهة الشهتاء، نهم  راعهة مها أدري إيهش؟ سه
 راعة الشتاء، فوقع في البر منتحرا  فقال لهه: أنهك  ،بعده :قال:  راعة الصيل، قال ؟قال:  راعة الشتاء، قال بعده

فهي كونهه المتسهبي فهي ههذه  عتيق، فالص، هذا له من األجر شهيء؟ ههذا لهيم لهه مهن األجهر شهيء، لكهن ينظهر
لكهن ال  ،والمباشهرة تقضهي علهى أنهر التسهبي ،ههو متسهبي المباشهر ههو العبهد ؟عليه شهيء مهن اإلنهم هل المعصية

 متسبي وي،افذ، لكن ال ي،افذ على أنه هو المباشر.يوجد أحيانا   ،يعني أن المتسبي يلهى بالكلية
 ..طالب:.....

اتههها فههي الصههيل نههم الشههتاء نههم مههأذون لههه فيههه، يعنههي هههذا واضهه،، مهها دام رقيههق هههذا عملههه، والم رعههة هههذ متطلب
 الصيل وهكذا.
 طالب:........

 لكن هناك نسيان يطرأ على النا  كلهم، ونسيان ناشئ عن تفريط، فرط في تدوين هذه الطلقة.
 ..طالب:.....

 إذا كان ناسي ولد شبهة، ولد شبهة ينسي إليه. يل مه، يل مه األحكام، لكن الولد



 ال ألنهه ؛النيهة اعتبهار إنبهات أراد المصهنل بهذلك ))وال عتاقهة إال لوجهه هللا(( بهذلك المصنل وأراد يقول ابن حجر:
 أو لشههيطانل أو هللا لوجههه عبههده أعتههق مههن: قههال مههن علههى الههرد إلههى وأشههار القصههد، مههع إال هللا لوجههه كونههه يظهههر
 .بالعتق تخل ال ذلك على وال يادة اإلعتاق، ركن لوجود عتق للصنم

وصيهة صريحة بخالف القصهد،  ،ملك ،أو للشيطان يقول: ركن العتق موجود، معتق ميعني أعتق هذا العبد لصن
فيعتهق، ههذا الكهالم صهحي، و إال ال؟ اإلمهام البخهاري أشهار  ظر عن القصد، فركن اإلعتاق موجهوديعني بهض الن

 علهى وال يهادة اإلعتهاق، ركهن لوجهود عتهق للصهنم أو لشهيطانل أو هللا لوجههإلى الرد على من قال: من أعتق عبده 
 .بالعتق تخل ال ذلك

يعنههي هههل هنههاك فههرق بههين أن يعتههق لوجههه فههالن صههاحي الجههاه عنههد السههيد وأعتقههه مههن  ))وال عتاقههة إال لوجههه هللا((
ذه الشهاة متقربها  بهها إلهى ألنهه فهرق بهين أن يعتقهه متقربها  بهه إليهه، أو يهذب، هه : إنه تقرب به إلى فالنأجله؟ ال يقال

رمههه مهها فههي إشههكال، كمهها لههو أك -جههل وعههال-، لكههن إذا أكرمههه بههذب، هههذه الشههاة علهى اسههم هللا وقههع فههي الشههرك فهالن
ههل يريهد بهذلك إكهرام الشهيطان  إذا أعتهق عبهده للشهيطان أو للصهنم فهال إشهكال، لكهن بإعتاق هذا العبد لجاهه عنده

-وهههذا هههو الشههرك األكبههر  أو الصههنم أو يريههد أن يتقههرب بههذلك إلههى الصههنم أو الشههيطان؟ ال شههك أنههه يريههد التقههرب،
 .-نسأل هللا العافية

 البهاب في ذكره وقد عمر، حديث من لرف هو ((ى نو  ما امرئ  لكل)): -وسلم عليه هللا صلى- النبي وقال: قوله
 ((نهوى  مها امهرئ  لكهل وإنمها)): فيهه قهال حيهث الكتهاب أول فهي أورده المعلهق واللفهظ ((نهوى  مها المرئ  وإنما)) :بلفظ
؛ ألنههه هنهها مقههدرة فيههه يعنههي أداة الحصههر ((إنمهها)) و ((نههوى  مهها امههرئ  ولكههل)) :بلفههظ اإليمههان وافههرأ فههي أوردهقههد و 

 نهوى(( ))والمهرئ مهاوفهي حهديث البهاب:  (إنمها)بهدون  : ))لكل امرئ مها نهوى((-صلى هللا عليه وسلم-وقال النبي 
 تقدر بناء  على أنها جاءت ونبتك والحصر مقصود. (إنما)

، المخطهئ بهدل  الخهالئ المخطهئ، بهدل  الخهالئ القابسهي روايهة فهي وقهعيقول:  "والمخطئ اسيللن نية وال": قوله
 فصهار الصهواب أراد مهن المخطهئ: قهالواالمخطئ اسم فاعل من الرباعي أفطأ، الخالئ اسم فاعل من الثالني، و 

 مهن والخهالئ ،ينبههي ال لمها تعمهد مهن والخهالئيعني مهن غيهر قصهد، وقهع فهي الخطهأ مهن غيهر قصهد،  غيره إلى
 .ينبهي ال لما تعمد

 أشههار يكههون  أن ويحتمههل ،بالنيههات األعمههال :حههديث مههن الترجمههة أفههذ بيههان إلههى االسههتنباط بهههذا المصههنل وأشههار
 هللا رفهع)) بلفهظ كثيهرا   واألصول الفقه أهل يذكره الذي الحديث وهو كعادته، الطرق  بعض في ورد ما إلى بالترجمة

ههل ههو يسهتنبط ههذا الحكهم  "وال نية للناسي والمخطئ"يعني قوله:  ((عليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن
 ؟))رفع عن أمتي الخطأ والنسيان(( :إنما األعمال بالنيات؟ أو يأفذه من حديث :من حديث

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 الفقهه أههل يهذكره الهذي الحهديث ووهه ،كعادتهه الطهرق  بعهض فهي ورد مها إلى بالترجمة أشار يكون  أن ويحتملقال: 

 ابهن حهديث مهن ماجهه ابهن أفرجهه ((عليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن هللا رفع)) :بلفظ كثيرا   واألصول



 أفرجهه الهذي باإلسهناد فوا هده فهي التيمهي جعفهر بهن الفضهل وأفرجهه ((رفهع)) بهدل ((وضهع)) :بلفظ أنه إال عبا ،
 عهن الوليهد روايهة مهن فإنهه قادحهة غيهر بعلهة أعهل أنهه إال نقهات ورجالهه، نقهات ورجالهه ((رفهع)) :بلفظ ماجه ابن به

 يعني عن ابن عبا . عنه عطاء عن األو اعي
  .طالب:.......
 على كل حال االحتمال قا م.نية لم يوجد األنر عنده كما تقدم، إذا لم توجد ال

 والحهاكم الدارقطني أفرجهو  عبا  وابن عطاء بين يرعم بن عبيد ف اد األو اعي عن بكر بن بشر رواه  وقديقول: 
ألن الفعهل  ؛اإلسهالم نصهل يعهد أن ينبههي: العلمهاء بعهض قهال وههو حهديث جليهل، جليهل، حهديث وههو ،والطبراني

 .ال أو وافتيار إما عن قصد
 عنهه المعفهوههل : العلمهاء افتلهل وإنماباالتفاق،  عنه معفو القسم فهذا إكراه  أو نسيان أو فطأ عن يقع ما :الثاني
َط  َنااا تههدل علههى الرفههع  العفههو موجههود، رفههع ووضههع ؟معهها   همهها أو الحكههم أو اإلنههم اايَنا َأو  َأذ  َْ َنا ْإن نَّ  }َربََّنااا اَل َتَااْذااا 

مطلقهها  يعنههي فههي  م ال إشههكال فيهههوقههال: قههد فعلههك، يعنههي هههل المرفههوع هنهها اإلنههم أو الحكههم؟ اإلنهه [( سههورة البقههرة286)]
ننهار المترتبهة ففهرق بهين مها يتعلهق بحقهوق الخهالق فههذه ق المخلهوق، أمها بالنسهبة للحكهم واوفهي حقهو حقوق الخالق 

أيضهها  مرفوعههة، مرفوعههة ومعفههو عنههها، والم،افههذة ال م،افههذة عليههها، وأمهها بالنسههبة لمهها يتعلههق بههالمخلوق فمنههها قتههل 
، ففهرق م؛ ألنهه لهم يقصهد، إنمها قتلهه فطهأنلكنهه ال يهأ لقهرآن الديهة والكفهارة ههذا الحكهمالخطأ، ومنصوص عليهه فهي ا

وبين حقوق المخلوق فيرتفع فيهها اإلنهم ويبقهى الحكهم وأنهر الفعهل، وبقهاء  الخالق يرتفع فيها اإلنم والحكم بين حقوق 
لههيم مههن بههاب الحكههم التكليفههي؛ ألن هههذا مرفههوع، إنمهها هههو مههن بههاب  الحكههم واألنههر لههيم مههن بههاب الحكههم التكليفههي،

، أو تصههرف وهههو صههبي أو بههاب ربههط األسههباب بالمسههببات، كمهها لههو كسههر شههيئا  وهههو نهها م الحكههم الوضههعي، مههن
وإن كهههانوا غيهههر مكلفهههين؛ ألن ههههذا كمههها يقهههول أههههل العلهههم: بهههاب ربهههط األسهههباب  مجنهههون وأتلهههل تلههه مهم أحكهههامهم

 ؟بالمسببات، هاه
 ..طالب:.....
 إيش فيه؟

 ..طالب:.....
 إيش؟

 طالب:.......
ْه اء فيهه: نسيان التسمية الذي ج َم ّللاهْ َعَلي  َكْر اس  ههذا يهدل علهى اشهتراط  [( سهورة األنعهام121)] }َواَل َت  َكَلوا  ْممَّا َلم  َيا 

 ؟التسمية، يدل على اشتراط التسمية، وهل الشروط تسقط بالنسيان أو ال؟ نسي وصلى بدون وضوء هاه
 .طالب:......

 إيش هو؟
 .طالب:......

 ؟نعم
 طالب:.......



 ليي.
 .طالب:.......

والتسهمية وجوديهة، إيهه لكهن عنهدنا انن كالهمها شهرط وجهوب الصهالة ال تصه،  هذا كلهه وجهودي، الطههارة وجوديهة
والههذكاة ال تصهه، بههدون تسههمية، والقاعههدة عنههدهم فههي مثههل هههذا الموضههع بالنسههبة للنسههيان أنههه ينهه ل  ،بههدون وضههوء

وجهود، يعنهي شهخل صهلى الظههر نهالت ركعهات ناسهيا ، ال بهد الموجود من لة المعدوم، وال ين ل المعدوم من لهة الم
ناسههيا  صههالته صههحيحة، فههرق بههين هههذا وهههذا، يقههول: وإنمهها  تأن يههأتي برابعههة، شههخل صههلى الظهههر فمههم ركعهها

وعرفنها أن هنهاك فهرق بهين مها يتعلهق بحقهوق الخهالق  ؟افتلل العلماء ههل المعفهو عنهه اإلنهم أو الحكهم أو همها معها  
 المخلوق. وما يتعلق بحقوق 

 كالقتهل عنهه فهر  ومها األفيهر الحديث وظاهريقول: هما معا ، يعني يسقطان معا ،  األفير الحديث وظاهر يقول:
أتلهل يعني كسر،  المسألة ما هي بقتل، هذا الدليل المنفصل يسري في جميع حقوق المخلوقين، منفصل دليل فله

ق المخلهوق ال يعفهى فيهها عهن ههذا، وإنمها المعفهو عنهه يضهمن وإال مها يضهمن؟ حقهو  مال ل يد من النها  وههو نها م
- والنهذور األيمهان كتهاب فهي ذلهك في القول بسط وسيأتي حقوق الخالق، وما فر  عنه كالقتل فله دليل منفصل،

 .-تعالى هللا شاء إن
 ..طالب:......
 إيش فيها؟
 ...طالب:....

 ؟نعم ،من باب ..ما نسي.... وهللا المتجه أنها ما ت،كل، نعم؛ ألنه إذا نسي وحرم منها
 .طالب:......
 الظاهر األفير. إيه، هو يقول
 .طالب:.......

 إيش هو؟
 .طالب:.......

 إيه.
 ..طالب:......
 .هذا قول، إيه
 ...طالب:.....

ال يمكهن أن يسهقط األنهر دون سهقوط اإلنهم؛  كم، أو الحكم األنر المترتي عليههوالحكم، الثانية يسقط اإلنم دون الح
يعنههي وتتمتههها  ،يعنههي مههن تمههام القسههمة ؟معهها   همهها أو الحكههم أو اإلنههم عنههه المعفههوهههل وأفتلههل العلمههاء نههه يقههول: أل

 ؟نعمالرباعية: نبوت اإلنم والحكم، وهذا غير وارد لوجود النل، 
 طالب:........

 هاه؟



 طالب:........
 ؟نعم

 .طالب:.......
 ؟ة حق هلل، فلم تسقط، نعم، نعم صحي،، الكالم وجيه، الكفار ..الكفارة في

 طالب:........
، هههذا -جههل وعههال-، يعنههي ينظههر إلههى هههذه المسههألة مههن حيههث كونههها حههق هلل الكفههارة، الكفههارة عتههق رقبههة أو صههيام

، والههرق يجعههل -جههل وعههال-مفههروغ منههه، لكههن أيضهها  مههن حيههث كههون هههذا الشههخل أتلههل نفسهها  م،منههة تعبههد هللا 
لة ال بههد ننتبههه لههها، الههرق يجعههل اإلنسههان فههي حكههم العههدم؛ ألنههه محكههوم علههى اإلنسههان فههي حكههم العههدم، وهههذه مسههأ

عبهادة كاملهة كمها يعبهده األحهرار بهدال  مهن الهنفم  -جهل وعهال-منافعه لسيده، فإذا أعتقه فكأنه أوجد نفسها  تعبهد هللا 
بالمقابهل مهن قتهل ، و ، ولهذا يشهترط فيهه أن تكهون م،منهة، كهالنفم التهي قتهل-جهل وعهال-التي أتلفهها وههي تعبهد هللا 

نه ال يل مه كفهارة، وههذا قهول عنهد أههل العلهم معهروف، والخهالف فهي نفسا  كافرة فطأ  إذا اعتبرنا هذا المعنى قلنا: إ
ْمًنا ْإالَّ َذَطًئاا َوَمان  يعني هل آية النساء األولى: ،آية النساء ذكره المفسرون وغيرهم َتَل َما  ْمٍن َأن َيق  }َوَما َكاَن ْلَما 

ْمًنا قَ  وأهلهه قهد يكونهوا مسهلمين وقهد يكونهوا  انية، هل هي في المقتهول المسهلم إلى آفر ...[( سورة النساء92)] َتَل َما 
كفار، قد يكون بيننا وبينهم عهد، وقد ال يكهون بيننها وبيهنهم عههد، فهالمقتول مسهلم فهي جميهع الصهور، فالديهة نابتهة 

ال ألن المقتول مسلم، والدية إن كهان أهلهه كفهار فه لكفارة ال بد منهاأهله مسلمون، اله والكفارة على حسي إن كان 
لهههم الديههة أيضهها ، وإن كههانوا أهههل عهههد وعقههد فلهههم الديههة، مههنهم مههن يقههول: الصههورة ديههة، وإن كههان أهلههه مسههلمون ف

ٍم  في المتقول المسلم، وبقية الصور األولى بتهون تهول الكهافر، ويثقههذه فهي الم [( سورة النسهاء92)] }َوْإن َكاَن ْمن َقو 
 الكفارة في قتل الكافر فطأ ، هاه؟

 ..طالب:......
 إيش فيه؟

 .طالب:.......
 ؟هاه

 .طالب:.......
لمون أنا الذي يظهر لي من فالل السياق أن الصور كلهها فهي المسهلم، لكهن يختلهل الحهال فيمها إذا كهان أهلهه مسه

ة فيههه فههي قتههل العمههد مفههروغ منههها، علههى أن أكثههر المفسههرين أو غيههر معاهههدين، وأمهها انيههة الثانيهه أو كفههار معاهههدين
 وما بعدها في المقتول الكافر. الصورة األولى في المقتول المسلمينوعون يجعلون 

 يحتمهل، وانفهرة الهدنيا فهي يكهون  أن يحتمل وهو نوى  ما امرئ  لكل يعتديقول:  ((نوى  ما امرئ  ولكل)): قولهوفي 
يعنهي الرفهع ، الحكهم فهي االفهتالف وقهع االحتمهالين ههذين وبحسهي ،فقهط انفهرة في أو وانفرة الدنيا في يكون  أن

رفههع اإلنههم هههل هههو فههي الههدنيا وانفههرة أو فههي انفههرة فقههط؟ واعتبههار إن لكههل امههرئ مهها نههوى هههل لههها أنههر فههي تهييههر 
خيهر، مها أصهاب كنهه لهم يصهي اللكل امرئ ما نوى؟ يعني هذا نوى وقصد الخير ل ي انفرة؟الحكم في الدنيا أو ف

ى أنهه مبتهدع قصهد الخيهر فهل يعامل على أسا  أنه يعني في الدنيا يعامل على أنه مصيي ومثاب أو عله الخير



األحكهام علهى الظهاهر، يعنهي شهخل أراد الخيهر فهي له وم عبهادة مها وههذا موجهود بكثهرة  ،وال أصابه؟ نعهم وال أراده
ما لم يسبق لهه شهرعية، اصطالح أهل العلم تندر  ضمن  يقصد الخير في ل وم عبادة لكنها في عرف الشرع وفي

 على سبيل المثال: التعريه  فهي األمصهار :أقول ،لكن تقييده بوقك أو مكان ال أصل له، هو قصد أصله مشروع
تشهبه بأههل عرفهة لكهن إن لهبم اإلحهرام مهع ذلهك ي، هذا قصد الخير وجلم في المسهجد يهذكر هللا يهوم عرفهة كهامال  

وههذا  قهال: أحفهظ صهيامي بمكثهي فهي المسهجدو  صهام يهوم عرفهة وقهد جهاء الحهث عليهه : مبتهدع، إنوهو حالل قلنا
معروف عن السلل أنهم يحفظون الصيام بالمكهث فهي المسهجد، وجلهم عشهية عرفهة ههذا نهوع معهروف حتهى وجهد 

عهن النهوع  وهذا نوع من التعريه  يختلهل -جل وعال-بعض السلل أنه عشية عرفة يل م المسجد ويدعو هللا  دعن
لكهن الثهاني الهذي األول، ال شك أنهه إذا لهبم اإلحهرام وجلهم متشهبها  بالحجها  ههذه بدعهة واضهحة ظهاهرة ومنكهرة، 

هذا سبق إليه من بعض السهلل، وإن كهان بعضههم ينكهره، ويقهول: إن ههذا ال  فيه تشبه من وجه ومخالفة من وجه
 يثبك، وأن التعري  فاص بأهل عرفة.

عليه الصهالة -الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي  وقصد الخير عن تحقق كفي نية الخيرشخل قصد الخير هل ت
جهل -؟ كم من مريد للخير ال يصيبه، في الدنيا نحكم عليه بمقتضى فعله، وأما في انفرة فأمره إلى هللا -والسالم
 .-وعال

بهن حنبهل، وذكهره ابهن حبهان فهي  ههو العبهدي البصهري ونقهه أحمهد "كثيار بان محماد حادثنا"ضهع: قوله في هذا المو 
يه،نر وإال مها يه،نر؟  ؟وقال أبو حاتم: صدوق، يعني قول أبي حاتم: صدوق، ي،نر فيهه وإال مها يه،نر؟ نعهم ،الثقات

 تم ما جاد للبخاري إال بصدوق.إذا كان أبو حا
 .طالب:.......

 نقة عند غيره. أبو حاتم متشدد، متشدد أبو حاتم، فمثل صدوق من أبي حاتم تعادل أكثر من ال
وذكهره ابهن حبهان فهي الثقهات، وقهال أبهو حهاتم: صهدوق، وضهعفه ابهن معهين،  ،على كهل حهال ونقهه أحمهد بهن حنبهل

ولهه تسهعون  ،لكن يقول الحافظ في التقريي: نقة لم يصي من ضعفه، من كبار العاشرة مات سنة نهالت وعشهرين
ههر، نسههتفيد مههن عمههره ولههو تسههعين سههنة فههي روايتههه عهه حاادثنا " ،نعههم ،ن سههفيان؛ ألنههه قههال فههي هههذا اإلسههنادسههنة، ع مر 

من سفيان هذا؟ تقدم في الموضع األول أنه ابن عيينة، وال فالف فيه، فهي الموضهع  "سفيان عنمحمد بن كثير 
اسهطة واحهد بهين األ مهة وبهين األول أنه ابن عيينة، لكن هنا، وتقدم في كالم الحافظ الهذهبي وغيهره أنهه إذا كهان الو 

ن ننتفهع مهن قهولهم: مها يهدرك بواحهد، لكهالذي يهلي على الظن أنه ابن عيينة؛ ألن سفيان الثوري قهديم،  أن سفيان
 وله تسعون سنة.

 .طالب:.......
يقهول ابهن  سهفيان عهنفهي الموضهع الثهاني: حهدننا محمهد بهن كثيهر  : عهن سهفيانأدرك بال ريي، أدرك، ولذلك قوله

م ابن حجر ونتأكهد مهن تحفهة األشهراف ومهن المراجهع األفهرى يعنهي حجر: هو الثوري، يعني لو لم نطلع على كال
بهن حجهر: قال ا د أنه ابن عيينة، قوله: عن سفيانالجادة أنه من حديث سفيان بن عيينة، ال سيما وأن القرا ن ت،ي

ن وفههي تحفههة األشههراف يقههول: وفههي العتههق يعنههي وأفرجههه البخههاري فههي كتههاب العتههق عهههههو الثههوري، كههذا فههي الفههت،، 
، وهو سفيان بن سعيد بن مسهروق الثهوري أبهو عبهد هللا الكهوفي نقهة حهافظ، فقيهه محمد بن كثير عن سفيان الثوري 



عابههد، إمههام حجههة، يعنههي فههي أعلههى درجههات التونيههق، إمههام متبههوع صههاحي مههذهي، لكههن مذهبههه انقههرض، يعنههي بعههد 
كهههذا فهههي  ، وكهههان ربمههها دلهههملسهههابعةام حجهههة، مهههن رطو  الطبقهههة االثالنما هههة انقهههرض، نقهههة حهههافظ، فقيهههه عابهههد، إمههه

إلمامتهه وقلهة مها دلهم فهي جانهي مروياتهه، مهن رطو  الطبقهة السهابعة،  ، ولكنه ممن احتمل األ مة تدليسهترجمته
وكان ربما دلم، مات سنة إحدى وستين، ولهه أربهع وسهتون سهنة، إذا كهان مهات سهنة إحهدى وسهتين يعنهي وما هة، 

ه تسههعون سههنة، يعنههي كانههك والدتههه سههنة نههالت ونالنههين، وعمههره ينههاه  والههراوي عنههه مههات سههنة نههالت وعشههرين ولهه
نهه واحهد : إالثالنين عاما  أو نمانية وعشرين عام بالتحديد، يوم وفاة الثوري فقد أدركه بيقين، وأدركه كبير، ما يقال

 ما يمكن أن يصل إلى الثوري، ال؛ ألنه معمر.
فهي سهير أعهالم النهبالء وغيرهها و م فهي حليهة األوليهاء ألبهي نعهيم، أفبار سفيان الثوري مدونة بإفاضة عند أههل العله

 من كتي العلم، وله تراجم مفردة أفرده أهل العلم بالتأليل.
 ..طالب:......

 عههن داود أبههو أفرجههه وقههد الموضههعين، فههي (إنمهها) بحههذف أفرجههه كههذا ((نااوى  مااا والماارئ  بالنيااة األعمااال)): قولههه
-وستأتي روايهة أبهي داود  ((نوى  ما المرئ  وإنما ،بالنيات األعمال إنما)): يهف فقال البخاري  شيخ كثير بن محمد

 .-إن شاء هللا تعالى
 تقههدم وقههد المههذكورة، داود أبههي روايههة وهههي (إلههى)بههالالم بههدل  ((لههدنيا)) الكشههميهني روايههة فههي ((دنيهها إلههى)): قولههه
 .-تعالى هللا شاء إن-ضع الالحقة الموا في منه بقية ويأتي ،موضعه األول في الحديث هذا على الكالم


