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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 م السالم ورحمة هللا و�ر�اته.وعلیك

 .نعم
ین؛ الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـ

 أما �عد:
ُ َتَعـاَلى-فیقول العالمة الشـاطبي  ِ�ْسـِم ""ن �تا�ـه:مـ�عـد أن انتهـى مـن السـفر األول  -َرِحَمـُه للااَّ

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ ُ َعَلى سیدنا محمد وعلى آله وصحَوَص ، للااَِّ الرَّ  .به وسلملَّى للااَّ
 :ِفیِه َمَساِئلُ تَّْكِلیِف وَ ِف ِفي الِفیَما َیْرِجُع ِإَلى َمَقاِصِد اْلُمَكلَّ  اْلِقْسُم الثَّاِني ِمَن اْلِكَتاِب:

َعـاَداِت، َفاِت ِمـَن اْلِعَبـاَداِت َوالْ ي التََّصـرُّ ِفـ َتَبـَرةٌ ِإنَّ اْألَْعَمـاَل ِ�النِّیَّـاِت، َواْلَمَقاِصـَد ُمعْ  اْلَمْسَأَلُة اْألُوَلى:
 َواْألَِدلَُّة َعَلى َهَذا المعنى ال تنحصر.

ُق َبْیَن َما ُهَو َعاَدٌة َوَما  ."اَدةٌ ُهَو ِعبَ  َوَ�ْكِفیَك ِمْنَها َأنَّ اْلَمَقاِصَد ُتَفرِّ
ش س �ـأكلون فیأكـل مـثلهم لیعـیوأنـه هكـذا وجـد النـا ،اإلنسان �أكل فإما أن �أكل على سـبیل العـادة

ــادة، ــا ال یــؤجر وال یؤاخــذ، و�مــا أن �أكــل لیتقــوى �األكــل علــى العب  مــن غیــر أي اعتبــاٍر آخــر، فهن
بهــذا  -جــلَّ وعــال-و�عــیش لیحقــق الهــدف الــذي مــن أجلــه ُخلــق فیكــون فــي هــذا مــأجوًرا معتبــًدا هلل 

 األكل.
ینئـٍذ ال نـه محتـاج إلـى النـوم ال أكثـر وال أقـل، حمثله النوم إمـا أن ینـام �غیـر هـدٍف وال نیـة، ینـام أل

ا فهـذ ،وأن ینشـط لوظـائف الیـوم الالحـق ،وزر وال أجر، و�ما أن ینام �قصد التقـوي علـى عبـادة هللا
 نومه عبادة.

 فـــإذا �انـــت النیـــات تفـــرِّق بـــین العـــادات �حیـــث تحولهـــا إلـــى عبـــاداٍت أحیاًنـــا، وتبقیهـــا علـــى أصـــلها
 أحیاًنا. عادات دون أجٍر وال وزر

رضــوان هللا -الرجــل �عاشــر امرأتــه و�كــون لــه بــذلك األجــر مــن هللا جــلَّ وعــال، اســتغرب الصــحا�ة 
 »ر؟نعم، أرأیت لو وضعها فـي حـرام �ـان علیـه وز «: أ�أتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: -علیهم
 .»ا في الحالل �ان له أجروضعه إذافهكذا «: نعم، قالوا

ِو، �مجرد أنه وضـعها فـي حـالل، و�ن یؤجر ولو لم �قصد ولو لم ین وسیاق الحدیث یدل على أنه 
یـه كان القاعدة التي قعدوها أنه إنما یؤجر إذا قصد بذلك التعفف عن الحرام، ولفظ الحدیث لیس ف
 ما �شترط ذلك، �مجرد اتقائه الحرام وارتكا�ه الحالل له أجر. وعلى �ل حال: فضل هللا واسع. 

اْلَمْنـُدوِب، َواْلُمَبـاِح اْلَواِجـِب وَ  ِت َبـْینَ َبـْیَن َمـا ُهـَو َواِجـٌب َوَغْیـُر َواِجـٍب، َوِفـي اْلَعـاَدا َوِفي اْلِعَبـاَداتِ "
ِم، والصحیبح َواْلَفاِسِد، َوَغْیِر َذِلَك ِمَن اْألَ   ."ْحَكامِ َواْلَمْكُروِه َواْلُمَحرَّ

 في األحكام الوضعیة.و  ،�عني المقاصد تدخل في األحكام �لها، في األحكام التكلیفیة
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َذِلَك، َبـْل ُ�ْقَصـُد َ�ـ خـر، فـال �كـون ِه شيء آَواْلَعَمُل اْلَواِحُد ُ�ْقَصُد ِ�ِه َأْمٌر َفَیُكوُن ِعَباَدًة، َوُ�ْقَصُد �ِ "
 ."َنمِ  َأْو ِللصَّ ُجوِد هللَِِّ ا، َ�السُّ ِ�ِه َشْيٌء َفَیُكوُن ِإ�َماًنا، َوُ�ْقَصُد ِ�ِه َشْيٌء آَخُر َفَیُكوُن ُ�ْفرً 

 افإذا سجد هلل �ان عبادة، و�ذا سجد للصنم �ان �فًرا، واألمور �مقاصدها، �عني: لو وجـدنا شخًصـ
�سجد لصنم ثم ُقبض وهو على هذه الحال، �عني الظاهر من حاله الكفر، ُ�عامـل معاملـة الكفـار؛ 

وقـال: إنـه مـا ألنه مـا وضـع الصـنم بـین ید�ـه وسـجد إال لـه، لكـن لـو أراد أن �عتـذر لـه مـن �عتـذر 
، ووضـعه سـتره، نقـول: هـذا خـالف الظـاهر، -جلَّ وعـال-وجد سترة إال هذا الصنم وهو �سجد هلل 

 والمعاملة إنما هي على الظاهر.
 جـلَّ -م الغیوب، �عنـي الـذي وقـر فـي قلبـه �حاسـب علیـه عنـد هللا وما في القلوب ال �علمه إال عّال 

للصـنم  افـار، ال نـدري عمـا فـي قلبـه، وجـدناه سـاجدً ، أما معاملتنا للشـخص فهـي معاملـة الك-وعال
 فهو �افر، ما عندنا إشكال في هذا، ومع ذلك إذا �ان عنده شيء غیر ذلك..

ــة التــي تتــدین �أد�ــان أخــرى تــدخل  ــا �ســجد اإلنســان وأمامــه صــنم وهــو ال �شــعر؛ ألن العمال أحیاًن
م تجد في الدالوب الكبیـر أو وتدس في أمور المسلمین ما ال �شعرون �ه، �عني: �عض غرف النو 

أو مــا انتبهــت لــه، و�ذا دققــت فیــه وجدتــه  ،فــي الســر�ر أو فــي غیــره صــورة تمثــال، أنــت تظنــه ز�نــة
 ، ُ�عبــد فــي بالدهــم، أنــت ال تؤاخــذ بهــذا �اعتبــارك ال قصــدت وال نو�ــت، حتــى وال علمــت، لكــناوثًنــ

ثـم  ،ه بـین ید�ـه وسـجد لـهلما دققت وجدته، �خالف من حمل هذا الصنم و�عرف أنـه صـنم ووضـع
وب وقد اتخذه سـترة. فـرق بـین هـذا وهـذا، ومـا فـي القلـ ،-جلَّ وعال-اعتذر عنه �أنه إنما سجد هلل 

 ، والحساب عنده، لكن الكالم فیما یتعلق �المخلوق.-جلَّ وعال-ال �علمه إال هللا 
ــا للقصــد، ــًة فــال یؤاخــذ، وقــد �طــأ زوجتــه و�ؤاخــذ تبًع هــا إذا وطــئ امــرأًة �ظن قــد �طــأ اإلنســان أجنبی

زوجته؛ علیه شيء أو ال؟ ما علیه شيء، لكن �ظنها، لیس مسـألة یتغافـل و�تغـابى و�تناسـى، هـذا 
 �مثل هذا التصرف.  -جلَّ وعال-الكالم لیس �صحیح؛ ألنه لن �خدع هللا 

 لكن لو وطئ زوجته على أنها فالنة من الناس غیر زوجته؛ الشك أنه آثم، فاألمور �مقاصدها.
ْصِد َلـْم َیَتَعلَّـْق ُة، َوِ�َذا ُعرَِّي َعِن اْلقَ تَّْكِلیِفیَّ َكاُم الَوَأْ�ًضا؛ َفاْلَعَمُل ِإَذا َتَعلََّق ِ�ِه اْلَقْصُد َتَعلََّقْت ِ�ِه اْألَحْ "

 ."ِ�ِه َشْيٌء ِمْنَها؛ َ�ِفْعِل النَّاِئِم َواْلَغاِفِل َواْلَمْجُنونِ 
النسـبة ، وأمـا �-جـلَّ وعـال-اخـذون وال �كلفـون �النسـبة لحقـوق هللا هؤالء قد ُرفع القلم عـنهم، فـال یؤ 

 لحقـــوق المخلـــوقین فالمؤاخـــذة علـــیهم واقعـــة �اعتبـــار أن أفعـــالهم تتعلـــق بهـــا األحكـــام الوضـــعیة، ال
 تتعلق بها األحكام التكلیفیة.

و �عني: شخص نائم فانقلب وهو نائم وهو ال �شعر على صـبي فمـات، أو علـى آلـة فانكسـرت، هـ
ألن الحكـــم الوضـــعي متعلـــق �األســـباب  ؛ألن الحكـــم التكلیفـــي مرفـــوع عنـــه، لكنـــه �ضـــمن ؛ال �ـــأثم

 ومسبباتها، وتسبب في قتل هذا الطفل أو في �سر هذه اآللة المنتفع بها.
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َ ُمْخِلِصینَ َوَقْد َقاَل َتَعاَلى: "  ُمْخِلًصـا {َفاْعُبـِد للااََّ ، ]٥ِة: نَ [اْلَبیِّ  یَن} َلُه الدِّ {َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا للااَّ
یَن}  ].١٠٦[النَّْحِل:  اْإل�َماِن}{ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ �ِ ، ]٢[الزَُّمِر:  َلُه الدِّ

الَة ِإالَّ َوُهْم ُ�َساَلى َوال ُیْنِفُقوَن ِإالَّ وَ وقال:   ] .٥٤ْوَ�ِة: [التَّ  ُهوَن}ُهْم َ�ارِ {ال َ�ْأُتوَن الصَّ
 {َفَأْمِســُكوُهنَّ ِ�َمْعــُروٍف َأوْ ْعــَد َقْوِلــِه: ] �َ ٢٣١[اْلَبَقــَرِة:  }٣{َوال ُتْمِســُكوُهنَّ ِضــَراًرا [ِلَتْعَتــُدوا] َوَقــاَل: 

 ] .٢٣١[اْلَبَقَرِة:  َسرُِّحوُهنَّ ِ�َمْعُروٍف}
}َوَقاَل:   ."]١٢َساِء: [النِّ  {ِمْن َ�ْعِد َوِصیٍَّة ُیوَصى ِبَها َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضارٍّ

الناس ال �عرفـون مـن وراء هـذا التصـرف أن هـذا قـد قصـد المضـارة أم لـم �قصـدها، لكـن هـذا بینـه 
 و�ین ر�ه.

[آِل  ُقــوا ِمــْنُهْم ُتَقــاًة}الَّ َأْن َتتَّ {إِ  قولــه: [اآل�ــة] إلــى {َال َیتَِّخــِذ اْلُمْؤِمُنــوَن اْلَكــاِفِر�َن َأْوِلَیــاَء}َوَقــاَل: "
 ] .٢٨ِعْمَراَن: 

 ."»ى......يء َما َنوَ ِإنََّما اْألَْعَماُل ِ�النِّیَّاِت، َوِ�نََّما ِلُكلِّ أمر «َوِفي اْلَحِدیِث: 
نـتم مـا أأعظـم، لكـن إذا نـوقش قـال:  األنه قد یتخذه ولی�ا ال من أجل  التقیة، وال ألن یتقي �ه ضررً 

 یأثم.أعظم، وهو في الواقع غیر ذلك، ف ائً تدرون، أنا أدفع بذلك شی
ع عنــه اإلثــم، یرتفــ ًة}{ِإالَّ َأْن َتتَُّقــوا ِمــْنُهْم ُتَقــاوأمــا إذا تحقــق فیــه االســتثناء، واالســتثناء مخصــص، 

 و�ل هذا یدور مع النیة.
 َلى آِخرِِه.إِ   »َوى......ريء َما نَ ِإنََّما اْألَْعَماُل ِ�النِّیَّاِت، َوِ�نََّما ِلُكلِّ أم«َوِفي اْلَحِدیِث: "

 ."»ِبیِل للااَِّ سَ َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َ�ِلَمُة للااَِّ ِهَي اْلُعْلَیا؛ َفُهَو ِفي « َوَقاَل:
أعلـى  ألنه قد �قاتل في المعر�ة، �قاتل الكفار، و�ثخن فیهم، و�بلي بالًء حسـًنا، فإمـا أن �كـون فـي

ل على النیة.  المراتب، و�ما أن �كون من أول ما ُتسعَّر بهم النار، والُمعوَّ
ْرِك، َفَمْن َعِمَل َعَمـًال أَ «ِفیِه: وَ " َرَكاِء َعِن الشِّ �ًكا؛ َتَرْكـُت َنِصـیِبي ي ِفیـِه َشـرِ ْشـَرَك َمِعـَأَنا َأْغَنى الشُّ

 ."»ِلَشِر�ِكي
 .في �عض الروا�ات »فمن عمل عمًال أشرك فیه معي غیري تر�ته وشر�ه«

وقد یتفلت على العامـل نفسـه، قـد على �ل حال: الشرك، ومنه الشرك الخفي الذي ال ُ�طلع علیه، 
�قــع فیــه وهــو ال �شــعر، وهــو أخفــى مــن دبیــب النمــل؛ فیلحــذره اإلنســان ولیتقــه، و�كثــر مــن قــول: 

لشـرك فـي ا؛ ألنـه قـد �قـع »وأنـا أعلـم، وأسـتغفرك لمـا ال أعلـم أشـرك �ـك أناللهم إني أعوذ �ك «
 وهو ال �شعر، والنیة شرود، فال بد من تعاهدها.

ِة َر�ِّـِه اِلًحا َوال ُ�ْشـِرْك ِ�ِعَبـادَ ْل َعَمًال َصـَفْلَیْعمَ  {َفَمْن َ�اَن َیْرُجوا ِلَقاَء َر�ِّهِ  َقْوُل للااَِّ َتَعاَلى: َوَتْصِد�ُقهُ "
 ].١١٠[اْلَكْهِف:  َأَحًدا}
َالمُ -َوَأَ�اَح  َالُة َوالسَّ َهـَذا اْلَمَكـاُن ، وَ َصـْد َلـهُ �ُ  م �صـده أولـِلْلُمْحِرِم َأْكَل لحم الصـید مـا  -َعَلْیِه الصَّ

 ."َأْوَضُح ِفي َنْفِسِه ِمْن َأْن ُ�ْسَتَدلَّ َعَلْیهِ 
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ا المسألة �جملتها واضحة ال تخفى على أحد، وسوق األدلة إنما هـو مـن أجـل التـذ�یر، و�ال فأدلتهـ
ـا �ـاإلحرام،  أكثر من أن ُتحصر، �عني �صـید الشـخص الصـید، ثـم �عـد ذلـك �قدمـه الثنـین قـد تلبسَّ

م ذا؟ الـذي أحـل لـه لـم �صـده ولـاثنان، �ل منهما محرم، فیحل لواحد و�حرم على الثاني، لما رفقة،
ــِه -ألجلــه، �عنــي مــا ُقصــد �الصــید، والثــاني صــید مــن أجلــه، فــال �حــل لــه، وقــال النبــي  ُ�صــد َعَلْی

َالمُ  َالُة َوالسَّ ن أجله، وأكل مه صید أن وعرف بهذا ،»ا لم نرده إال أنَّا ُحُرمإنَّ «لمَّا رد الصید:  -الصَّ
 ألنه لم �صده من أجله. ؛الوحشي الذي صاده أبو قتادةمن حمار 

ِلیُل َالٍق، َوِفـي ُ�ـلِّ َحـاٍل، َواَبَرًة ِ�ِإطْ ْت ُمْعتَ َال ُ�َقاُل: ِإنَّ اْلَمَقاِصَد َوِ�ِن اْعُتِبَرْت َعَلى اْلُجْمَلِة؛ َفَلْیسَ " لـدَّ
 َعَلى َذِلَك َأْشَیاُء:

ْكَراُه َعَلْیَها َشْرًعا، َفِإنَّ اِمْنَها: اْألَ  َال َ�ْقِصـُد  ْعِل ُ�ْعِطي َظاِهُرُه َأنَّـهُ  َعَلى اْلفِ ْلُمْكَرهَ ْعَماُل الَِّتي َ�ِجُب اإلِْ
اِرعِ    ."ِفیَما ُأْكرَِه َعَلْیِه اْمِتَثاَل َأْمِر الشَّ

لطلـب، اقـالوا: �سـقط عنـه  �عني من رفض دفع الز�اة، ثم ُأِخَذت منه قهًرا، أخذها اإلمام منه قهًرا،
ذ منـه فال �طالب بها مرًة ثانیة، �سقط بهـا الطلـب فـال �طالـب بهـا مـرة ثانیـة، ولـو لـم ینوهـا، إن ُأخـ

 قهًرا في حال اإلكراه. 
هـل  و�بقى: أنه هل تبرأ ذمته؟ �ونه ال �طالب بهـا، �ـون الخلـق اإلمـام أو نائبـه ال �طالبونـه، لكـن

 .نعم �إخراجها إسقاط الواجب عنه بل ُأخذت منه؟ هذه مسألة ثانیة.�خرجها �اعتبار أنه لم �قصد 
ي فـكونه �أثم على عدم النیـة �ـأثم بـال شـك، لكـن الكـالم فـي �ونـه برئـت ذمتـه أم لـم تبـرأ؟ المسـألة 

وســقط بهــا الطلــب، فهــي صــحیحة مــن هــذا الوجــه،  ،المعاملــة ال �طالــب بهــا، ترتبــت علیهــا آثارهــا
 ت �صحیحة.و�ن �انت في الباطن لیس

ْكَراُه ِإالَّ ِألَْجِلِه، َفِإَذا َفَعَلُه َوُهَو قَ " ُر َقاِصـٍد اِب َعـْن َنْفِسـِه؛ َفُهـَو َغْیـْفِع اْلَعـذَ اِصٌد ِلـدَ ِإْذ َلْم َ�ْحُصِل اإلِْ
ــ ِلِفْعــِل َمــا ُأِمــَر ِ�ــِه؛ ِألَنَّ اْلَفــْرَض َأنَّ اْلَعَمــَل َال َ�ِصــحُّ ِإالَّ  ِو َذِلــَك  ِفیــِه، َوُهــَو َلــْم َیْنــوَعةِ ِة اْلَمْشــرُ ِ�النِّیَّ
، َ�اَن ُوُجوُدُه َوَعَدُمُه  ، َوِ�َذا َلْم َ�ِصحَّ ْ�ًضـا أَ ُم َأْن ُ�َطاَلـَب ِ�اْلَعَمـِل َكـاَن َیْلـزَ َواًء، فَ سَ َفَیْلَزُم َأْن َال َ�ِصحَّ

لِ    ."َثاِنًیا، َوَ�ْلَزُم ِفي الثَّاِني َما َلِزَم ِفي اْألَوَّ
الب بها الثانیة، لماذا؟ ألنه تخلَّف شرطها، ثم �عد ذلك ُ�كره على دفعها، ثم �ط�طالب بدفع الز�اة 

 ال نها�ـة ألنه دفعها مرة ثانیة �اإلكراه، وهو لم �قصد الدفع، ثم یلزم على ذلك التسلسل الـذي ؛ثالًثا
 مـرهوأ ،نها من األول صـحیحة ومسـقطة للطلـبإله، إلى أن تجود بها نفسه، فإذا لزم التسلسل قلنا 

 إلى هللا.
 ."َعَبًثا َوَ�َتَسْلَسُل أو �كون اإلكراه"

وافر شــرط معنــاه أنــه إمــا أن نكرهــه فــي المــرة الثانیــة والثالثــة والرا�عــة والخامســة والمائــة؛ ألنــه لــم یتــ
 .-جلَّ وعال -القبول الذي هو اإلخالص، وقصد التقرب إلى هللا
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ي ن �ون العمل یتسلسل إلى مـا ال نها�ـة، �عنـأو نقول: اإلكراه عبث ال نكرهه، و�الهما محال؛ أل
أو . �خـرج الز�ــاة ألـف مــرة، و�لهـا نقــول: ال تصـح، ال بــد مـن إخراجهــا، فیتسلسـل إلــى مـا ال نها�ــة

 ،نقــول: إنــه ال داعــي لإلكــراه مــن أصــله، مــا دام رفــض وأخــذنها منــه أو لــم نأخــذها، ز�اتــه �اطلــة
 ذها منه، أو �صحح العمل بال نیة؟ فلماذا نأخذها؟ و�الهما محال. بل ال بد من أخ

إن صح في الظاهر، نقول: �صحح العمل في الظـاهر و�سـقط �ـه الطلـب �عـد اإلكـراه األول، وهـو 
 المطلوب.

قـط فطالب: هذا لكونه تعلق الحكم �الحكم التكلیفي أو الوضعي �ا شیخ؟ �عنـي هـل متصـور لـه 
 التكلیف المتعلق فیه؟

 احتماالت التي ذ�رها ال بد منها:ن أو الثالثة ال، هو االحتماال
 روضـة التـيإما أن ُ�كره ثانیًة �عد إكراهه في المرة األولى؛ ألنه لم �قصد �إخراجها أداء الز�ـاة المف

رط لـم ول: الشـأوجبها هللا علیه، ثم نقول: إنه مادام الشرط لم یتحقـق فهـي �اطلـة ُ�كـره ثانیـة! ثـم نقـ
 نها�ة.وهكذا إلى ما ال  یتحقق و�كره ثالثة!

 طالب: لو صورناها في الصالة �ا شیخ.
 تصـح هذا فاسد؛ إًذا ال ُ�فعل، أو نقول: ال ُ�كره من األصل ما دام إكراهه على دفع الز�اة وهي ال

ا منه في المرة األولى، فلماذا نكرهه؟ هذا عبث، �عني یترك النـاس مـا یز�ـون؟ مـا یتر�ـون، �الهمـ
 ولو لم ینِو ولو لم �قصد. محال؛ إًذا �صحح العمل بهذه الطر�قة

 والمقصود �الصحة: ترتب األثر علیه، �معنى أنه ال �طالب بها مرة ثانیة، �سقط بها الطلب.
 طالب: في الصالة �ا شیخ، �یف یتصور؟ ما �صلي وُأكره على الصالة.

 أكره على الصالة ودخل وصلى مع الناس؛ صالته �اطلة، لم ینوها، لكن لو قلب وعند وقوفه بـین
في الصف نوى أن �صلي، هذا ما فیه إشكال، لكـن �عضـهم إمـا أن �صـلي  -جلَّ وعال -یدي هللا

 إكراًهــا و�جبــاًرا، و�مــا أن �صــلي تقیــة، فتجــده �صــلي أحیاًنــا بــال وضــوء، وهــذا ُمتصــور، �صــلي بــال
ألنه مكره، أو ألنه أن الذي صلى خلفه ال تصح صالته معـه؛ هـذا ال تصـح صـالته قـوًال  ؛وضوء

 حًدا، لكن مع ذلك ال ُ�جبر علیها مرًة ثانیة مثل الز�اة.وا
  ُب.َوِ�َالُهَما ُمَحاٌل، َأْو َ�ِصحَّ اْلَعَمُل ِبَال ِنیٍَّة، َوُهَو اْلَمْطُلو "

َتاُج ِفي َها َال َتحْ ْلُفَقَهاُء: ِإنَّ َقْد َقاَل ااَداُت؛ فَ َوِمْنَها َأنَّ اْألَْعَماَل َضْرَ�اِن: َعاَداٌت، َوِعَباَداٌت، َفَأمَّا اْلعَ 
ُد ُوُقوِعَهـا َ�ـاٍف؛ َ�ـَردِّ الْ  ْوَجـاتِ  والغصـوب، وَ َوَداِئـعِ اِالْمِتَثاِل ِبَها ِإَلـى ِنیَّـٍة، َبـْل ُمَجـرَّ َفَقـِة َعَلـى الزَّ  النَّ

ـا اْلِعَبـاَداتُ فَ ِفـي التََّصـرُّ  َتَبـَرةٌ َواْلِعَیاِل َوَغْیِرَها؛ َفَكْیَف ُ�ْطَلُق اْلَقْوُل ِ�َأنَّ اْلَمَقاِصَد ُمعْ  ؛ َفَلْیَسـِت اِت؟ َوَأمَّ
 ْلِعْلـِم ِفـي َ�ْعـِض ُصـَوِرَها؛ْیَن َأْهـِل اَالٌف بَ النِّیَُّة ِ�َمْشُروَطٍة ِفیَها ِ�ِإْطَالٍق َأْ�ًضا، َبْل ِفیَها َتْفِصیٌل َوخِ 

ــي الْ  ــِة ِف ــِتَراِط النِّیَّ ــَدِم اْش ــاِء ِ�َع ــَن اْلُعَلَم ــٌة ِم ــاَل َجَماَع ــْد َق ــَذِلكَ  ِء،ُوُضــو َفَق ــا َوَ� ــَي لصَّ ــاُة، َوِه َك ْوُم َوالزَّ
ْجَعَة. َوالطََّالقَ  لنَِّكاحَ ِعَباَداٌت، َوَأْلَزُموا اْلَهاِزَل اْلِعْتَق َوالنَّْذَر، َ�َما َأْلَزُموُه ا  َوالرَّ
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: النَِّكاُح، َوالطَّ «َوِفي اْلَحِدیِث:  ُهنَّ َوَهْزُلُهنَّ ِجدٌّ   .»رجعةَالُق، والَثَالٌث ِجدُّ
 .»زَ ا؛ َفَقْد َجاَق َالِعبً َمْن َنَكَح َالِعًبا، َأْو َطلََّق َالِعًبا، َأْو َأْعتَ «َوِفي َحِدیٍث آَخَر: 

ُ َعْنُه: َأْرَ�ٌع َجاِئَزاٌت ِإذَ    ."َم ِبِهنَّ ا ُتُكلِّ َوَعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي للااَّ
 ال، لكنها نافذات. �عني نافزات، جائزات سمعنا أنها مباحات، "جائزات"

 .الطََّالُق، َواْلِعَتاُق، والنكاح، والنذز"
ِفي َمْذَهِب َماِلٍك ِفیَمْن َزَل ِ�ِه، وَ هَ اِع َما َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلَهاِزَل ِمْن َحْیُث ُهَو َهاِزٌل َال َقْصَد َلُه ِفي ِإ�قَ 

ْوِم ِفي َأْثَناِء اْلَیْوِم َوَلْم ُ�ْفطِ  ْهـِر َم ِمَن اْثَنَتـْیِن ِفـي الظُّ ، َوَمْن َسلَّ  َصِحیحٌ ْر َأنَّ َصْوَمهُ َرَفَض ِنیََّة الصَّ
َل َ�ْعَدَها ِبَرْكَعَتْینِ   ."َمَثًال َظان�ا ِللتََّماِم؛ َفَتَنفَّ

 خالًفا لغیرهم من أهل العلم أنهم �قولون: من نوى اإلفطار أفطر.
ـلَ َظان�ـا ِللتََّمـاِم؛ فَ  َوَمْن َسلََّم ِمَن اْثَنَتْیِن ِفي الظُّْهِر َمـَثًال " نَّـُه َلـْم ُیـِتمَّ أَ َرْكَعَتْیِن، ُثـمَّ َتـَذكََّر َ�ْعـَدَها ِبـ َتَنفَّ

ْفضِ  َمْسـَألَ َأَجَزَأْت َعْنُه َرْكَعَتا النَّاِفَلِة َعْن َرْكَعَتِي اْلَفِر�َضِة، َوَأْصلُ  َذا َهـُمْخَتَلـٌف ِفیَهـا؛ َفَجِمیـُع  ِة الـرَّ
ِة الْ   ."ِعَباَدِة َمَع َفْقِد النِّیَِّة ِفیَها َحِقیَقةً َظاِهٌر ِفي ِصحَّ

م �عني غیر مالك �قول: إن نوى اإلفطار فطر، فال یـرد هـذا اإلشـكال، وغیـره أ�ًضـا �قـول: مـن سـلَّ 
من ثنتین تذ�ر أنه لم یتم صالته وطال الفصـل �سـتأنف الصـالة، إن أتـى �النافلـة �طلـت فر�ضـته 

 ن النافلة تقوم مقام الثنتین األخر�ین.إقال  فال بد من استئنافها، و�ن قال من
ُل اْلمُ ا و النظـرَوِمْنَها: َأنَّ ِمَن اْألَْعَمـاِل َمـا َال ُ�ْمِكـُن فیـه قصـد االمتثـال عقـال، وهـ" ْفِضـي ِإَلـى ْألَوَّ

�َماُن ِإالَّ  اِنِع، َواْلِعْلِم ِ�َما َال َیِتمُّ اإلِْ َرُه اِالْمِتَثاِل ِفیِه ُمَحاٌل حَ  ِإنَّ َقْصدَ فَ  ِ�ِه؛ اْلِعْلِم ِبُوُجوِد الصَّ َسَبَما َقـرَّ
 ."اْلُعَلَماءُ 

لــه فرصــة لیتأمــل، هــل اإلنســان أول مــا یبــدأ ینظــر فــي األدلــة، �عنــي: لمــا ُیــدعى شــخص وُ�تــرك 
 ؟ هـو إلـى اآلن لـم یـؤمن �ـاهلل-جـلَّ وعـال-�قصد فـي هـذا التأمـل وفـي هـذا النظـر التقـرب إلـى هللا 

ال  جلَّ وعال، فال ُیتصور منه قصد االمتثال وال قصـد التقـرب؛ ألنـه تكلیـف �مـا ال ُ�طـاق، بـل �مـا
 �مكن تحققه.

ْعَوى، وَ ُ�لُّـُه َدلَّ  َت َهَذا ِبُدوِن ِنیٍَّة؟ َوِ�َذا َثبَ َفَكْیَف ُ�َقاُل: ِإنَّ ُ�لَّ َعَمٍل َال َ�ِصحُّ " ُهـَو  َعَلـى َنِقـیِض الـدَّ
ٍف ُتْعَتَبُر فِ   َذا ُمْطَلًقا.َقاِصُد َهكَ یِه اْلمَ َأنَُّه َلْیَس ُ�لُّ َعَمٍل ِبِنیٍَّة َوَال َأنَّ َ�لَّ َتَصرُّ

 ِألَنَّا ُنِجیُب َعْن َذِلَك ِ�َأْمَرْ�ِن:
 ْرَ�اِن:ا َأْن َنُقوَل: ِإنَّ اْلَمَقاِصَد اْلُمَتَعلَِّقَة ِ�اْألَْعَماِل َض َأَحُدُهمَ 

َقـاَل: ِإنَّ ُ�ـلَّ َعَمـٍل حُّ َأْن �ُ َوُهَنـا َ�ِصـ َضْرٌب ُهَو ِمْن َضُروَرِة ُ�لِّ َفاِعٍل ُمْخَتاٍر ِمْن َحْیُث ُهَو ُمْخَتاٌر،
ـاِرعِ ُمْعَتَبٌر ِبِنیَِّتـِه ِفیـِه َشـْرًعا، ُقِصـَد ِ�ـِه  ْكِلیِفیَّـُة، ِإْذ َذاَك اْألَْحَكـاُم التَّ  قُ َوَتَتَعلَّـ َأْو َال، اْمِتَثـاُل َأْمـِر الشَّ

ــ ــٍل َعاِق ــلَّ َفاِع ــِإنَّ ُ� ــِة؛ َف ــَن اْألَِدلَّ َم ِم ــدَّ ــا َتَق ــُدلُّ َم ــِه َی ــَوَعَلْی ــاٍل ُمْخَت ــ اٍر ِإنََّم ــِه َغَرًضــا ِم ــُد ِ�َعَمِل َن َ�ْقِص
 ."اْألَْغَراضِ 
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ــا، ولــیس لــه قصــد مــن هــذا العمــل، ال بــد أن �قصــد، فإمــا أن �قصــد هللا ألنــه ال �عمــ جــلَّ -ل عبًث
، وهــذا هــو المطلــوب، أو �قصــد غیــره فیقــع التشــر�ك. إمــا أن �قــع العمــل بــدون قصــد و�غیــر -وعــال

 هذا ضرب من العبث. فنیة من عاقل مختار، 
ِم  َفَرْضَنا اْلَعَمَل َمـَع َعـدَ ْرًعا، َفَلوْ شَ ْطُلوٍب ْرِك َأْو َغْیَر مَ َحَسًنا َ�اَن َأْو َقِبیًحا، َمْطُلوَب اْلِفْعِل َأِو التَّ "

ــاِئِم َواْلَمْجُنــوِن َوَمــا َأْشــَبَه َذِلــَك؛ َأْفَعــاِلِهْم �ِ َكلَِّفــیَن؛ َفــَال َیَتَعلَّــُق ِء َغْیــُر مُ َفَهــُؤَال  اِالْخِتَیــاِر َ�اْلُمْلَجــِأ َوالنَّ
اِ�َقةِ   َال بـد اَن َمْفُعوًال ِ�اِالْخِتَیـارِ َبِقَي َما �َ فَ اِرِع؛ ؛ َفَلْیَس َهَذا النََّمُط ِ�َمْقُصوٍد ِللشَّ ُمْقَتَضى اْألَِدلَِّة السَّ

ي ِفـَبتََّة، َوُ�لُّ َمـا ُأوِرَد ِة َعَمٌل َألْ ُكلِّیَّ فیه من القصد، و�ذ ذلك َتَعلََّقْت ِ�ِه اْألَْحَكاُم، َوَال َیَتَخلَُّف َعِن الْ 
َؤاِل َال �َ  ْكَراِه َأوِ ُه ِمْن َرفْ لَ ا ُقِصَد ْعُدو َهَذْیِن اْلِقْسَمْیِن؛ َفِإنَُّه ِإمَّا َمْقُصوٌد ِلمَ السُّ اْلَهْزِل  ِع ُمْقَتَضى اإلِْ

رْ  ِلیِل َأْو َغْیِر ذلك؛ فیتنزل على َذِلَك اْلُحْكُم الشَّ  "...هَدمُ ْعِتَباِر َوعَ  ِ�االِ ِعيُّ َأْو َطَلِب الدَّ
 .وَعَدِمهِ 

رْ فیتنزل ع  َتَعلَّـُق ِ�ـِه ُحْكـٌم َعَلـى یَ ُصوٍد؛ َفَال ْیُر َمقْ غَ َوِ�مَّا  ،هِ ِعيُّ ِ�اِالْعِتَباِر َوَعَدمِ لى َذِلَك اْلُحْكُم الشَّ
یـِف؛ َفاْلُمْمِسـُك َعـِن اِب التَّْكلِ اِب ِخَطـَحاٍل، َوِ�ْن َتَعلََّق ِ�ِه ُحْكٌم؛ َفِمـْن َ�ـاِب ِخَطـاِب اْلَوْضـِع َال ِمـْن َ�ـ

ْحَنا َصْوَمُه؛ َفِمْن ِجَهِة اْلُمْفطِ  ـاِرَع َجَعـَل َنْفـَس َوْضـِع، َ�ـأَ َطاِب الْ خِ َراِت ِلَنْوٍم َأْو َغْفَلٍة ِإْن َصحَّ نَّ الشَّ
ْوِم َشْرعً  ِة الصَّ ْمَساِك َسَبًبا ِفي ِإْسَقاِط اْلَقَضاِء َأْو ِفي ِصحَّ خاطـب �ـه وجو�ـا، مَمْعَنى أنـه ا، َال �ِ اإلِْ

 اُه.ِفي َمْعنَ  و�ذلك ما
ــْرُب الثَّــاِني: َلــْیَس ِمــْن َضــُروَرِة ُ�ــلِّ ِفْعــٍل، َوِ�نََّمــا ُهــَو ِمــنْ  ــ َضــُرورَ َوالضَّ ِد�َّاِت مــن حیــث هــي ِة التََّعبُّ

اِخَلَة َتْحَت اِالْخِتَیاِر َال َتِصیرُ  فإنَّ األعمالَ  تعبد�ات؛ ـا أَ ، َمَع اْلَقْصـِد ِإَلـى َذِلـكَ  �ًَّة ِإالَّ َتَعبُّدِ  ُ�لََّها الدَّ مَّ
 ."َما ُوِضعَ 

 حتى العادات تكون عبادات �النیات، �المقاصد، على ما ذ�ر في األدلة.
َالِة َواْلَحـجِّ َوَغْیِرِهَمـا؛ َفـ" لعادا�ـات، َفـَال َتُكـوُن ل فیـه، وأمـا اَال إشـكاَأمَّا َما ُوِضَع َعَلى التََّعبُِّد َ�الصَّ

لُ اْيٌء ِإالَّ ْعَماِل شَ َخلَُّف َعْن َذِلَك ِمَن اْألَ َتَعبُُّد�َّاٍت ِإالَّ ِ�النِّیَّاِت، َوَال َیتَ   ."لنََّظُر اْألَوَّ
�عنــــي إذا �ــــان ُوضــــع علــــى جهــــة التبعــــد �الصــــالة، الصــــالة ال ُتصــــور إال عبــــادة علــــى هیئتهــــا 
الشــرعیة، فالنیــة حاصــلة �مجــرد القصــد إلیهــا، لكــن یبقــى مــن النیــات مــا �فــرق بــین صــالٍة وصــالة، 

 -جــلَّ وعــال-هــو عاقــل ُمكلَّــف رشــید، �مجــرد امتثالــه ووقوفــه بــین یــدي هللا و كونــه �قصــد الصــالة 
ــتلفظ بنیــة، وهــو إنمــا وقــف فــي الصــف لیصــلي، ووقــف أمــام المــاء  ــذلك ال ی حصــل المقصــود، ول

 لیتوضأ، ما �حتاج إلى أن �قول: نو�ت أن أتوضأ ونو�ت أن أصلي. 
صــالة ظهــر، حضــر أنهــا فر�ضــة أو نافلــة، لكــن هــذه الصــالة التــي أراد الشــروع فیهــا ال بــد أن �ست

النیات تفرق بین األعمال الجزئیة، و�ن �ان عمل األصـل �لـه عبـادة  صالة عصر، المقصود: أن
 محضة.
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فــي الصــیام مــثًال �اعتبــاره ال �ســتوعب إال عبــادة واحــدة، �عنــي رمضــان مــن أولــه إلــى آخــره، هــل 
 مـا �حتـاج إلـى نیـة تفـرق بـین النفـل والفـرضیتصور أنه ال بد من نیـة تفـرق بـین النافلـة والفـرض؟ 

�اعتبــار أن الوقــت ال �ســتوعب غیــر الفــرض، بینمــا الصــالة وقتهــا �ســتوعب، فنحتــاج إلــى التفر�ــق 
 بین النفل والفرض.

ُل ِلَعـَوَال َیَتَخلَُّف َعْن َذِلـَك ِمـَن اْألَْعَمـاِل َشـْيٌء ِإالَّ النََّظـُر اْألَ " ِة َراِجـٌع ِفـي اْلَحِقیَقـ ِنـِه، َلِكنَّـهُ َدِم ِإْمَكاوَّ
ٍه َعَلْیِه؛ َفَال َیَتعَ   ."لتَّْكِلیِفيُّ َأْلَبتَّةَ اِه اْلُحْكُم لَُّق �ِ ِإَلى َأنَّ َقْصَد التََّعبُِّد ِفیِه َغْیُر ُمَتَوجِّ

ــا بهــذا الحكــم، �عنــي  ــا فــي إال یتعلــق �ــه حكــم تكلیفــي؛ ألنــه إلــى اآلن لــیس مخاطًب ن �ــان مخاطًب
�صح منه قبـل أن �سـلم، فالنیـة غیـر معتبـرة فیـه، ال ُ�طالـب شـخص قبـل أن �سـلم الجملة، لكن ال 

أو  أن ینوي؛ ولذلك لو طالبناه أن ینوي اإلسالم وهو في طور النظر في األدلة سواء �انت النقلیة
لـى اآلن نـه إإترك له فرصة یتأمـل، ال یتأمـل إال بنیـة؟ بنیـة التقـرب إلـى هللا؟ قلنـا: االعقلیة، �عني: 

 ا آمن �اهلل لینوي التقرب إلیه! م
ـا َتَعلُّـقُ ْكِلیـِف ِ�َمـْنـِع التَّ َفَال َیَتَعلَّـُق ِ�ـِه اْلُحْكـُم التَّْكِلیِفـيُّ َأْلَبتَّـَة ِبَنـاًء َعَلـى مَ "  اْلُوُجـوِب ا َال ُ�َطـاُق، َأمَّ

ِتهِ  ِف كٌِّن ِمـْن َتْحِصـیِلِه، ِ�ِخـَال َلْیـِه ُمـَتمَ ٌر عَ ادِ ِألَنَّ اْلُمَكلَّـَف ِ�ـِه َقـ ؛ِبَنْفِس اْلَعَمِل؛ َفَال ِإْشَكاَل ِفي ِصحَّ
الَّـُة َلـْم َتَتَضـمَّْنُه اْألَِدلَّـ َعَلْیـِه؛ فَ  ُقـْدَرةَ َقْصِد التََّعبُِّد ِ�اْلَعَمـِل؛ َفِإنَّـُه ُمَحـاٌل، َفَصـاَر ِفـي ِعـَداِد َمـا َال  ُة الدَّ

  َعَلى َطَلِب َهَذا اْلَقْصِد َأِو اْعِتَبارِِه َشْرًعا.
 َض ِ�ِه.الثَّاِني: ِمْن َوْجَهِي اْلَجَواِب ِ�اْلَكَالِم َعَلى َتَفاِصیِل َما اْعُترِ وَ 

ْكَراُه َعَلى اْلَواِجَباِت؛ َفَما َ�اَن ِمْنَها َغْیـَر ُمْفَتِقـ بُّـِد وقصـد امتثـال األمـر؛ فـال یَّـِة التَّعَ نِ ٍر ِإَلـى َفَأمَّا اإلِْ
ي َأْخـِذ اْألَْمـَواِل ِمـْن َأْیـدِ  َشـْرًعا؛ �َ َلَبـُة ِ�ـهِ َحَصَلْت َفاِئَدُتُه َفَتْسـُقُط اْلُمَطا�صح في ِعَباَدٌة، ِإالَّ َأنَُّه َقْد 

اِب، َوَما اْفَتَقَر ِمْنَها ِإَلى ـِة نَ لنِّْسَبِة إِ َها ِ�اِفْعلُ  ئ ِنیَِّة التََّعبُِّد؛ فال �جز  اْلُغصَّ ْفِسـِه َلـى اْلُمْكـَرِه ِفـي َخاصَّ
َالِة، َلِكنَّ اْلُمَطاَلَبَة َتْسُقُط َعنْ  اهحتى ینوي القر�ة �اإلكر    ."مِ اِهِر اْلُحكْ ُه ِفي ظَ َعَلى الصَّ

لو شخص مدین بدین �الرضى أو �الغصب، أخذ ماًال لغیره فأوصله إلیه �أي طر�قـة؛ برئـت ذمتـه 
 وصح أداؤه للدین ولو لم �قصد.

 شيء آخر.أما �النسبة للثواب والعقاب المرتب على االمتثال وعدمه فهذا 
لز�ــد مــن النــاس �ــألف ر�ــال، وز�ــد هــذا لــه دیــن علــى آخــر ألــف ر�ــال، �عنــي  امــدینً  الــو أن شخًصــ

عندنا ثالثة: ز�د، وعمرو، و�كر، ز�د له دیـن عنـد عمـرو، وعمـرو لـه دیـن عنـد �كـر، ألـف وألـف، 
بذمـة  جاء �كر إلى عمـرو فأعطـاه األلـف، قـال: ادفعهـا لز�ـد، دفـع األلـف إلـى عمـرو �اعتبـار أنهـا

�سـدد  أن �كر، فقبلها الدائن ز�د، وقال: هذه التي بذمتك أنت، و�كر أخلص أنـا معـه، هـو مـا نـوى 
عــن نفســه، وذهــب إلــى �كــر و�كــر عنــده مــال لعمــرو، فقــال: نعتبــر هــذا المــال الــذي دفعتــه عــن 

عنـدي، وأدفـع لعمـرو، هـذه مـا فیهـا نیـات  كذمتك، وأنا أخصم هذا األلف الـذي دفعتـه لـك مـن مالـ
كلهـــا لهـــؤالء، لكـــن مـــع ذلـــك �ســـقط بهـــا الطلـــب، لمـــاذا؟ ألن الـــتخلص مـــن الـــدیون والـــتخلص مـــن 
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الغصــــوب، الــــتخلص مــــن حقــــوق األوالد والزوجــــات �لهــــا تبــــرأ الذمــــة �مجــــرد وصــــول الحــــق إلــــى 
صاحبه، لكن الثواب علـى ذلـك والعقـاب شـيء آخـر، عمـرو هـذا الـذي مـا نـوى أن �سـدد ومـا �ـان 

 .لبتة، هو �أثم بهذه النیةأ في نیته أن یدفع الدین
بنیتـه  األب الذي أخذت منه الزوجة �غیر علمه نفقتها أو نفقة أوالدها تبـرأ ذمتهـا بـذلك، لكنـه �ـأثم 

 عدم اإلنفاق علیهم، وهكذا.
 طالب: .........

ه مالـ ذي مـنخـ«قـال:  -َصـلَّى للااَُّ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -براءة الذمة من الدین �حیث ال �طالب �ه، النبـي 
 ولو لم �علم. �عني ولو لم �قصد »ما �كفیِك وولدك �المعروف

 طالب: یترتب علیه أجر ... 
 ال ال، األجر ما فیه إال على القصد، حتى ما �ضعه في امرأته ال بد من القصد.

قِّ طلبوا �ِ �باد، فلم ِألَنَّ �اطن األمر غیر معلوم للع ؛َفَال ُ�َطاِلُبُه اْلَحاِكُم ِ�ِإَعاَدِتَها"   َعِن اْلُقُلوِب.الشَّ
 َوَال ؛ َفـَال َتُكـوُن ِعَبـاَداتٍ -ةٍ َها ِإَلـى ِنیَّـ ُعْهَدتِ َوِ�ْن َلْم َتْفَتِقْر ِفي اْلُخُروِج َعنْ -َوَأمَّا اْألَْعَماُل اْلَعاِد�َُّة 

ْحَكـاِم، ْطَالِنَهـا ِفـي ِ�َتـاِب اْألَ �ُ َوَ�َیـاُن  ًة، َ�اِطَلـُمْعَتَبَراٍت ِفي الثََّواِب ِإالَّ َمَع َقْصِد اِالْمِتَثـاِل، َوِ�الَّ َ�اَنـْت 
ــِة؛ َفــِإنَّ اْلَقاِئــَل ِ�َعـَدِم  ــِة فِ  ْشــِتَراطِ اَوَمـا ُذِكــَر ِمــَن اْألَْعَمـاِل التََّعبُِّد�َّ َعاِد�َّــاِت ا َ�الْ یَهــا َ�ـاٍن َعَلــى َأنََّهــالنِّیَّ

َذِلـَك،  الطََّهـاَرُة َوالزََّكـاُة ِمـنْ ْلَمْعَنـى؛ فَ اْعُقـوِل مَ َما َ�ـاَن َغْیـَر اْلَمْعَنى، َوِ�نََّما ُتْشَتَرُط النِّیَُّة ِفی َوَمْعُقوَلة
ُه اْلَوْقتُ  ْوُم؛ َفِبَناًء َعَلى َأنَّ اْلَكفَّ َقِد اْسَتَحقَّ   ."ْیرِهِ ْنَعِقُد ِلغَ ؛ َفَال یَ َوَأمَّا الصَّ

 مـن أجـل رفـع الحـدث، والالسیما رمضان، قلنا: األمور المعقولة المعنى لیست تعبـد�ات، الطهـارة 
شك أن علتها معقولة، تنظیف هذه األطراف التـي تـزاول األوسـاخ أمـٌر معقـول، فـال �شـترطون لهـا 

یمم النیــة؛ ألنهــا معقولــة المعنــى، وهــذا عنــد الحنفیــة خاصــة؛ ولــذا �فرقــون بــین الوضــوء والتــیمم، التــ
ة شــترطون لــه النیــة، أمــا �النســبعنــدهم، فی اوال یرفــع حــدثً  ،اغیــر معقــول المعنــى، مــا یز�ــل أوســاخً 

 ة. فال �حتاج إلى النی -وهو األصل في الطهارة �اعتبار أنه معقول المعنى و�ز�ل األوساخ-للماء 
الســیما رمضــان الــذي ال �ســتوعب غیــر -نــه ال �حتــاج إلــى النیــة �اعتبــار أنــه إ :الصــیام مــن قــال

 ما �حتاج إلى نیة تمیز هذا من هذا. -الفرض
ـَقْصُد ِسَواُه، َوِلَهَذا َنَظاِئُر ِفي اْلَعاِد�َّاِت؛ َ�نِ  ُفهُ َوَال َ�ْصرِ " ْنَعِقـٌد ُه ِعْنـَد َأِبـي َحِنیَفـَة مُ َغاِر، َفِإنَّـَكاِح الشِّ

 ."َعَلى وجه الصحة و�ن لم �قصدوه
َفِإنَّـُه ِعْنـَد "نكاح الشـغار: الشـغار یزوجـه ابنتـه علـى أن یزوجـه ابنتـه، لـیس بینهمـا صـداق، �قـول: 

�عني مع التحـر�م، وغیـره �قـول: هـو �اطـل؛ ألن النهـي عائـد  "ي َحِنیَفَة ُمْنَعِقٌد َعَلى وجه الصحةَأبِ 
�عنـي:  "و�ن لم �قصدوه"إلى ذات العقد، ال إلى أمٍر خارج، فهو عائد إلى ذات العقد، فهو �اطـل، 

مــن  مــا قصــدوا الشــغار، �اعتبــار أنــه مــن �ــاب أن �ــل واحــد منهمــا �ــفء لمولیــة اآلخــر، شــخص
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خیار الناس تتـوافر فیـه جمیـع الشـروط، �ـل یتمنـاه، ولـه زمیـل �ـذلك، وهـذا هـو الـولي علـى أختـه، 
 ن هذا محرم أو مباح؟: إوهذا هو الولي على أخته، هل نقول

 طالب: مباح.
 لماذا؟

 طالب: لمقاصد الكفء ولیس لمقاصد ...
األخــرى، وفــي الغالــب أن  ألنــه مــا ُجعلــت األخــت مهــًرا لألخــرى، �عنــي مــا جعلــت فــي مقابــل �ضــع

الشــغار إنمــا �حصــل عنــد الخلــل فــي الكفـــاءة، وال �مكــن أن یبــادل رجــل �ابنتــه إال إذا �حــث عـــن 
 زوجة فلم �جد، أو وجد دون ما یر�د، فتجده �ساوم �ابنته، هذا هو الشغار الممنوع.

 األصل.على �ل حال: إذا التبست الصور اتجه المنع، والبعد عن الشبهات ال شك أنه هو و 
 طالب: .........

، أزوجــك أختــي وتعطینــي عشــرة اجــاء فــي الخبــر: لــیس بینهمــا مهــر، لكــن قــد �كــون المهــر صــور�� 
ل علیــه: �ــون األخــت  آالف، وتزوجنــي أختــك وأعطیــك عشــرة آالف، مــاذا صــار؟ والمقصــود المعــوَّ

 ه قیمة.ال حقیقة له؛ فال یؤثر، ما ل البضع األخرى، �عني إذا �ان صور��  اهذه مهرً 
ـَبِب َغْیـَر َقاِصـٍد "  �َقاِع السَّ َم َأنَّ اْلَقاِصَد ِإلِ ِلْلُمَسـبَِّب َال َوَأمَّا النَّْذُر َواْلِعْتُق َوَما ُذِكَر َمَعُهَما؛ َفَقْد َتَقدَّ

َبِب ِبَال َشكٍّ َیْنَفُعُه َعَدُم َقْصِدِه َلُه َعْن ُوُقوِعِه َعَلْیِه، َواْلَهاِزُل َ�َذِلَك؛ ِألَنَُّه َقاِصٌد ِإلِ   ."�َقاِع السَّ
شخص قال لزوجتـه وهـي أم أوالده: لـو أنـِت زوجـة لـي لطلقتـِك، وهـي زوجتـه، تزوجهـا منـذ نصـف 

قـع �، �مـزح معهـا، قـال: لـو أنـِت زوجـة لـي لطلقتـك، وال هازًال  اقرن، ولم �سبق أن طلقها، ال قاصدً 
 أو ما �قع؟ نعم؛ ألنه علَّق الطالق على شيء محقق.

 ..ف امتناع لوجود، امتنع الطالق.لو: حر 
 طالب: .........

 االمتناع الذي نص علیه، االمتناع امتناع الزوجیة أو امتناع عدم الزوجیة؟
 طالب: عدم الزوجیة. 

 لكن الزوجیة محققة، فمادامت الزوجیة محققة؛ وقع ما ُعلق علیها.
یٍر؛  َ�َقـَع، َوَعَلـى ُ�ـلِّ َتْقـدِ اِصـٌد َأْن َال ِ�مَّـا قَ وَ ٍي َوَال ِإْثَبـاٍت، َوُهَو ِفي اْلُمَسبَِّب ِإمَّا َغْیُر َقاِصـٍد َلـُه ِبَنْفـ"

ِظ َغْیـُر َقاِصــٍد ِطٌق ِ�ـاللَّفْ نَّـُه َنـافیلزمـه المسـبب شـاء أم أبـى، و�ذا ُقْلَنـا ِ�َعـَدِم اللُّــُزوِم؛ َفِبَنـاًء َعَلـى أَ 
َد اْلَهْزِل ِ�ـاللَّ  ُد الْ ِلَمْعَناُه، َوِ�نََّما َقَصَد ُمَجرَّ ْفـِس اْلَهـْزِل َلْیـِه ُحْكـٌم ِإالَّ ُحْكـُم نَ  َیْلـَزُم عَ َهـْزِل َال ْفِظ، َوُمَجـرَّ

َ�اَحُة َأْو َغْیُرَها، َوَقْد ُعلَِّل اللُُّزوُم ِفي َهـِذِه اْلمَ  َفُیْحَمـُل   َواْلَهـْزَل َأْمـٌر َ�ـاِطٌن؛َأنَّ اْلِجـدَّ َسـاِئِل ِ�ـَوُهَو اإلِْ
�َقاِع َمْدُلوِلهِ َعَلى َأنَُّه ِجدٌّ َوُمَص   ."اِحٌب ِلْلَقْصِد ِإلِ

لیس للناس إال الظاهر، هذا نطق بلفظٍة صر�حة، طالق أو عتق، هذه لفظـة صـر�حة یؤاخـذ بهـا، 
 .-جلَّ وعال-سواء �ونه قصد أو لم �قصد، هذا ُیدیَّن �ه عند هللا 
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ـاِرِع؛ َفَبَطـَل ُحْكـمُ اَقَض َمْقُصـِعَب؛ َفنَ اللَّ  -ِعيٌّ الَِّذي ُهَو ِجدٌّ َشرْ -َأْو ُ�َقاُل: ِإنَُّه َقاِصٌد ِ�اْلَعْقِد "  وَد الشَّ
.  اْلَهْزِل ِفیِه، َفَصاَر ِإَلى اْلِجدِّ

ـْوِم ِبَنـاًء َعَلـى َأنَّـُه اْنَعَقـَد علـى الصـح ْصـَحَبٌة ُحْكًمـا ُمْستَ  األولـى ة؛ فالنیـةَوَمْسَأَلُة َرْفِض ِنیَّـِة الصَّ
ــاُر اْلحَ  ْفَط ــَع اإلِْ ــى َ�َق ــْوُم، َوِمثْ َحتَّ ــم �كــن؛ فیصــح الصَّ ــَو ل ، َوُه ــيُّ ــُه ِنیَ ِقیِق ــُة َرْكعَ ُل ــِن اَ� ــِة َع ــِي النَّاِفَل َت

 ."اْلَفِر�َضةِ 
 �عني على القول �صحة المسألتین عند مالك.

ِح ُحْكـَم النِّیَّـةِ " ْتَماِم َلْم َ�ْقَطْع ِعْنَد اْلُمَصحِّ ـَالمُ ى، َفَكـاَن ا اْألُوَلـِألَنَّ َظنَّ اإلِْ ِتَقـاُل إلـى َبْیَنُهَمـا َواِالنْ  لسَّ
ِبیِل َتْجِري مَ  ،نیة التنقل َلْغًوا َلْم ُ�َصاِدْف َمَحال�  ْفضِ  ْسَأَلةُ َوَعَلى َهَذا السَّ  ."الرَّ

وفعـــل مـــا ینـــاقض الصـــالة، مـــا یبطـــل  ،�عنـــي لـــو أن اإلنســـان خـــرج مـــن صـــالته علـــى نیـــة التمـــام
كمـــا فـــي حـــدیث ذي -ُنبـــه فـــأتم صـــالته  الصـــالة، وهـــو علـــى نیتـــه أن صـــالته تمـــت، ثـــم تنبـــه أو

 ،؛ الصالة صحیحة، لكن لو خرج منها إلى غیرها، إلى عبادٍة أخرى، أو نفترض أنه خـرج-الیدین
 وتوضأ، ثم تذ�ر أن صالته ناقصة، نقول: �كمل؟ ال �كمل. ،ونقض الوضوء

ــا صــح یًحا لــو أن شخًصــا طــاف لإلفاضــة، ثــم �طــل طوافــه �مبطــل وهــو ال یــدري، ثــم طــاف طواًف
 للوداع وسافر إلى بلـده، ثـم لمـا سـأل قیـل لـه: طـواف اإلفاضـة �اطـل، قـال: أنـا طفـت للـوداع، �قـوم

 مقامه أو ما �قوم؟
 طالب: ال �قوم، ما نوى.

عنــد الشــافعیة وغیــرهم �قــوم مقامــه؛ ألن النیــة فــي الحــج وفــي أنواعــه وفــي أجزائــه فیهــا شــيء مــن 
 .ن األحكامالسعة، أوسع من الصالة والصیام وغیرهما م

ــَالمُ -الحــج لمــا طــافوا فــي حجــة الــوداع طــافوا مــع النبــي   ــَالُة َوالسَّ ، اف القــدومبنیــة طــو  -َعَلْیــِه الصَّ
َالمُ -أمرهم النبي  َالُة َوالسَّ املـة، هـي عمـرة �وتنت ا،و�ضـیفوا لهـا سـعیً  ،أن �جعلوها عمرة -َعَلْیِه الصَّ

ـ-فـي حجـة النبـي  فالنیة في الحج ال شك أنها من خـالل مـا جـاء فیهـا ـَالُة َوالسَّ  فـي -َالمُ َعَلْیـِه الصَّ
وفي �ذا أمرها أخف، و�ن �ان �عضهم یرى أن هذا خاص بتلك الحجـة، وأن األمـور  ،قلب النیات

 استقرت، واألعمال �النیات، وال �غیر شيء �شيء �غیرها من العبادات.
ُل؛ َفَقْصُد التََّعبُِّد ِفی" َم بَ ِه ُمَحاٌل، َوَقْد تَ َوَأمَّا النََّظُر اْألَوَّ  ."لوجه األول، و�اهلل التوفیقاَیاُنُه ِفي َقدَّ

 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه.
 


