
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 من شرح األربعون النووية ثالثمدارسة الدرس ال

 

) قولو صلى اهلل عليو وسلم  فمن كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو  في الجواب : 
قرنها باهلل ورسولو تعظيًما ألمر طلب األجر والثواب َفِهْجَرتُُو ِإلى اهلِل َوَرُسولِِو ( 

)َفِهْجَرتُُو ِإَلى َما وأما في قولو بخصوص المرأة والدنيا :   –عز وجل–من اهلل 
كان تحقيًرا ألمر طلب الدنيا  وليس معناه ذم ىذا النوع من الهجرة   َىاَجَر ِإلَْيِو(

ن اإلنسان ال يحصل لو من األجر إال ما نوى وما سعى  وبالتالي ، وإنما بين  أ
بيان أن أمور الدنيا بالنسبة لآلخرة حقيرة

الدنيا بالنسبة لآلخرة حقيرة  الشأن ألنها زائلة ، وألنها دار الغرور  الجواب : 
، وألن المرء مهما عاش في الدنيا فإنو سيموت ويتركها ، ويخلف كل ما عمل 

 ر .، وما يبقى معو إال ما قدمو من خير ، أو ش



  
  

صلى اهلل عليو وسلم ) الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر –ولذلك قال النبي 
 اهلل وما واله(

الفرؽ بين الزىد والتصوؼ ىو أن  اإلقبال على اآلخرة الزىد  في  الجواب : 
، وما كان  –صلى اهلل عليو وسلم –الدنيا والتقلل منها على ىدي  النبي  

كان عليو أئمة السنة وعلماء السنة . أما التصوؼ عليو الصحابة الكرام ، وما  
 فهو ضالل وانحراؼ . بل لم يُعرؼ ىذا المصطلح عن السلف 

) َوِإنََّما ِلُكلِّ شيخنا حفظو اهلل  أن الثانية غير األولى  ؛ يعني  بين - وابجال
، فاألولى باعتبار ) ِإنََّما األْعَماُل بِالنػِّيَّات ( ليست بمعنى  اْمِرٍئ َما نَػَوى (

باعتبار المنوي ؛ وىي ) ِإنََّما األْعَماُل بِالنػِّيَّات ( المنوي ، وىو العمل ، 
 باعتبار المنوي لو وىو المعمول لووالثانية : ،  األعمال

أطلق العلماء النية على غير ما معنى نقلها  الحافظ ابن رجب أن  -واب جال
 فقال :–رحمو اهلل تعالى –النية 



  
  

 –النيػػػػػػة : وىو تعريف أخل العقيدة بمعنى اإلخالص ، وإرادة الثواب من اهلل 
ز ع –، تطلق بمعنى اإلخالص وإرادة الثواب واألجر من اهلل  -عز وجل

 ، وىذه التي يذكرىا أىل العقيدة والمؤلفات في العقيدة وفي السنة . -وجل

نْػَيا  :}ويعنون بها  تمييز المقصود بالعمل  ، كقولو تعالى  ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
اني :  ىو تعريف  الفقهاء وقد قسموه إلى والث { ُكْم َمْن يُرِيُد اآْلَِخَرةَ َوِمنْ 

 قسمين :

 . تمييز العبادات بعضها عن بعض

 . تمييز العبادة عن العادة

) يُقال للُمرائين يوم حين قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :   -واب جال
كان لهم فاطلبوا منهم الثواب واألجر (   القيامة انظروا للذين عملتم العمل ألج

مقصده صلى اهلل عليو وسلم من ىذا الحديث أنّهم ال يملكون لغيرىم شيًئا 
 وىذا من باب الّتوبيخ واإلنكار على حالهم وبيان سوء عاقبتهم



  
  

 

 النية عند الفقهاء لها معنيان : -واب جال

 من فاتتو صالة الظهر تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ فمثاًل 
والعصر بسبب نوم أو شغل أو نحو ذلك ، أو كان مثاًل أراد أن يُؤخر الظهر 

إلى العصر ، أو أن يُقدِّم العصر إلى الظهر فأراد أن ُيصلي فهنا الصالة تتشابو 
في ىيئتها ، فالبد أن يُقدِّم األولى وينوي أنّها الظهر ، والبد أن يُؤخِّر الثانية 

 ها العصر .وينوي أنّ 

تمييز العبادة عن العادة مثال رجل قام ثّم جاء على ىيئة 
الركوع ثّم رفع ثّم نزل على ىيئة السجود  فقال : أنا اآلن فعلت أفعال 

 الُمَصلِّي فهذه ركعة ، فنقول : لو ماذا أردت بهذا العمل ؟ يقول أردت الرياضة
مثاًل ، فنقول لو إذن لم تحصل لك الصالة ؛ فالبد أن تميِّز العادة من العبادة 

ن األمور المتعلقة بالنية أن نعلم قال الشيخ حفظو اهلل تعالى : م  - وابجال
 : وىما أن األعمال نوعان



  
  

في الصالة والصيام  نوٌع ُيطلب فيو النية : كما سبق معنا من العبادات ؛ -1
 ونحو ذلك .

ونوٌع ال ُتشترط فيو النية لكنو ال يؤجر إال إذا نوى : وىي األعمال  -2
الدنيوية المحضة ، التي ىي من باب العادات ، إال إن العلماء بينوا أن العبد 
 إذا عمل عماًل صالًحا وتعدَّى نفعو فإنو يؤجر ، وإن لم ينِوي تعدي ىذا النفع

قد نّص العلماء على أن قراءة القرآن واألذكار واألحاديث ال  -واب جال
وليس  تحتاج إلى نية ؛ ومرادىم ىنا : ال تحتاج إلى تمييز العبادة عن العادة

المراد أنها ال تحتاج إلى نية اإلخالص بل مرادىم أنو ال تحتاج تمييز العبادة 
 عن العادة ؛ ألن القرآن ال ُيشابو كالم البشر .

نبو العلماء  أن العمل المتعدي نفعو ال ُتشترط النية  فيو و بينوا أن  -واب جال
بد إذا عمل عماًل صالًحا وتعدَّى نفعو فإنو يؤجر ، وإن لم ينِو تعدي ىذا الع

مثال : لو أن إنسانًا نوى في زرعو لؤلرض الصدقة على الفقراء ،  النفع



  
  

، فجاءت الطير مثاًل  -عز وجل-والمساكين وأن يستغني بما أغناه اهلل 
فأكلت من ىذا الزرع فإنو يؤجر عليو  .

 النية في تعريف الفقهاء  يشترطون لها  شروطًا من أىمها : -واب جال

 .   -صلى اهلل عليو وسلم  -إخالص العمل إلى اهلل ومتابعة سنة النبي   -

وأيًضا اإلسالم : فالكافر ولو نوى الخير ال يحصل لو ، وجاء في الحديث   -
 يجازيو في الدنيا ( -عز وجل  -) أن الكافر لو نوى خيًرا فإن اهلل 

والثاني أن يكون صاحب النية مميًزا :  يعني ليس صغيًرا ال يعقل ، وإنما   -
 يُميز بين األمور ، قالوا : سبع سنين .

 وأيًضا العلم بالمنوي : ىل ىو فرٌض ، أم نافلة ىل ىو عبادة ، أم ال . -

وأيًضا الجزم بالمنوي : يعني مثاًل أراد أن ُيصلي الظهر فقام فصلى ، وىو  -
في صالتو قال : ال ، اجعلها نافلة قبل الظهر ، فهنا إن نوى ىذا األمر وعقد 

ل : ال ، أنا أرجع إلى العزم عليو انتقلت النية إلى النافلة ، ثم بعد ذلك قا
صالة الظهر خالص نيتي صالة الظهر فهنا قطع نية صالتو وتُعتبر بالنسبة لو 

 نافلة ليست فرًضا .

 الشروط : أن ال يأتي بمنافي للنيةأيًضا من 



  
  

 االمور المنافية للنية شيئين اثنين : -واب جال

 .القطع يعني ينوي قطع العبادة  

 الردة عن اإلسالم .

 على أن وقت النية يكون مقارنًا للعمل ، أو قبلو بيسير   .ونبو العلماء 

النية ىي : العزم واإلرادة ؛ والعزم واإلرادة محلهما القلب والنية  -واب جال
 شرط وأما التلفظ بها  فقد بين العلماء أنو بدعة .

الرياء المحض ىو ما يراد بو  مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي  -واب جال
فيكون العمل من أول نية القيام بو الغرض منو العمل هلل و العمل للناس فال 

،  يكون داخال عليو الرياء بل يكون قرينا لو  ، كحال المنافقين في صالتهم 
﴿ َوِإَذا قَاُموا ِإَلى الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساَلى يُػَراُءوَن :  -عز وجل  -كما قال اهلل 

﴿ َواَل وصف اهلل الكفار بالرياء :  و كذلك ﴾  النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اللََّو ِإالَّ َقِلياًل 
 َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِىْم َبَطًرا َورِئَاَء النَّاِس َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّو﴾
 -وىذا العمل ال يشك مسلٌم أنو حابط ، وأن صاحبو يستحق المقت من اهلل 

 و العقوبة . -عز وجل 



  
  

 ات الناس في الرياء فذكر ان:بين ابن رجب رحمو اهلل تعالى درج -واب جال

من الناس من  يكون عملو رياًء محًضا ؛  بحيث  يكون الرياء  شاركو من  -1 
ية ، من يوم ما نوى العمل هلل ، نوى العمل هلل ، و أصلو " ، يعني في البدا

 نوى العمل للناس فهذا حابط من أصلو. 

ض من الدنيا   فإنو ينقص من أجره قد يكون العمل هلل ثم يدخل طلب عر  -2
 . وال يبطل

بيَّن ابن قيم الجوزية ىذا االمر فقال :  " فإن كان نية الرياء الطارئة  -واب جال
على العمل خواطر ودفعها فإنو ػػ إن شاء اهلل ػػ ال يضره ذلك ، وإن كانت ىذه 

النية ىو نوى العمل هلل ثم طرا عليو الرياء  ، وإن كانت ىذه النية مستمرة 
لو يرتبط بآخره بطل العمل  ، مثل الصالة وأثرت عليو نُِظر ، فإن كان العمل أو 

 ، ومثل الصيام ؛ فإنهما ال يتجزءان البد النية فيو من أولو الى آخرة"
 



  
  

سان يستطيع أن يظهر دينو ، وأن يعلنو ، وال يجد من إذا كان اإلن -واب جال
يمنعو في ذلك فالهجرة ىنا مستحبة ، وإن كان ال يستطيع  يعني ؛ يظهر دينو 

، أو يوجد من يمنعو من ذلك  فالهجرة  واجبة ،  وىذا ىو الضابط 
للمستحب والواجب ، وىذا يكون في البالد الكافرة ، أما في البالد الفاسقة 

لتي تعلن الفسق وتظهره ، فإنا نقول : إن خاؼ اإلنسان على نفسو : وىي ا
من أن ينزلق فيما انزلق فيو أىل البلد فها ىنا الهجرة  واجبة ، وإن لم يخف 

فتكون غير واجبة ، بل نقول : إن كان في بقائو إصالح فبقاؤه واجب لحاجة 
 . البلد إليو في اإلصالح ، واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر

معلوم أن  أىل السنة يعملون بالسنة ، وإذا وقع خالؼ في مسألة  -واب جال
يسوغ فيها االجتهاد ، ويكون المجتهد فيها معذور ، ال ينبغي أن يبدّع  

بعضا ، وال أن يتعدَّى أو يكفر بعضهم بعضا وقد قال شيخ اإلسالم بعضهم 
ابن تيمية رحمو اهلل تعالى إن الذي يبدع الناس ويضللهم ، في مسائل االجتهاد  

 -عز وجل-، ىذا من فعل أىل االىواء والبدع الذين ذمهم اهلل 

 

 


