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 شرح احلديث األول من أحاديث األربعني النووية

رمحه اهللللشيخ حممد صاحل العثيمني   

 

 
ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت،  }  :َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َيُقوُل :َرضَي اهلُل تعاىل عْنُه َقاَل َعْن َأِمرِي امُلؤِمننَي َأبي َحْفٍص ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب

ا ُيِصْيُبَها، َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَي َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإىل اهلِل َوَرُسوله َفِهْجَرُتُه إىل اهلِل َوَرُسوله، َوَمْن

 [3]  }َأو اْمرَأة َيْنِكُحَها، َفِهْجَرُتُه ِإىل َما َهاَجَر ِإَلْيِه

 

رواه إماما احملدثني أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن َبْرِدْزَبْه البخاري، وأبو احلسني مسلم بن احلجَّاج 

  .ين هما أصح الكتب املصنفةبن مسلم القشريي النيسابوري، يف صحيحيهما الَلذ

 

  الشرح

 

َعْن َأِمرِي امُلؤِمننَي وهو أبو حفص عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه،آلت إليه اخلالفة بتعيني أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه 

له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه يف اخلالفة شرعي، ألن الذي عينه أبو بكر، وأبو بكر تعني مببايعة 

بة له يف السقيفة، فخالفته شرعية كخالفة أبي بكر، ولقد أحسن أبو بكر اختيارًا حيث اختار عمر بن اخلطاب الصحا

والعجب أن هذا احلديث مل  .رضي اهلل عنه . ويف قوله َسِمْعُت دليل على أنه أخذه من النيب صلى اهلل عليه وسلم بال واسطة

ر رضي اهلل عنه مع أهميته، لكن له شواهد يف القرآن والسنة. ففي القرآن يروه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال عم

ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه  : {فهذه نية، وقوله تعاىل  272البقرة: اآلية } َوَما ُتْنِفُقوَن ِإلَّا اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه{ :يقول اهلل تعاىل

وهذه نّية. وقال النيب  22الفتح: اآلية  }ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّعًا ُسجَّدًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًاَأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر 

ِإال ُأِجْرَت َعَلْيَها َحتَّى  َواْعَلْم َأنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغْي ِبَها َوْجَه اهلِل ) :صلى اهلل عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه

َتْبَتِغي ِبها َوْجَه اهلِل فهذه نية، فاملهم أن معنى احلديث ثابت بالقرآن والسنة. ولفظ  :فقوله  )[4] َما َتْجَعَلُه ِفي ِفّي اْمَرَأِتك

صدر كتابه الصحيح احلديث انفرد به عمر رضي اهلل عنه، لكن تلقته األمة بالقبول التام، حتى إن البخاري رمحه اهلل 

  .بهذا احلديث

 

هلذه اجلملة من حيث البحث جهتان: نتكلم أواًل على مافيه من ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى  :قوله 

  :البالغة

 

ت احلكم يف املذكور ونفيه عما سواه،وطريق احلصر: فيه من أوجه البالغة احلصر، وهو:إثبا ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت :فقوله

تفيد احلصر، فإذا قلت: زيد قائم فهذا ليس فيه حصر، وإذا قلت: إمنا زيد قائم، فهذا فيه حصر وأنه ليس  (إمنا)ألن ِإنََّما 

  . َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى :إال قائمًا. وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم
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من البالغة:  ( َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصْيُبَها أو اْمَرَأٍة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَليِه) :صلى اهلل عليه وسلمويف قوله 

 :لبالغية يف ذلك هيَفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه ومل يقل: إىل دنيا يصيبها، والفائدة ا :إخفاء نية من هاجر للدنيا، لقوله

  .حتقري ماهاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهاًل ألن ُيذكر، بل ُيكّنى عنه بقوله: إىل ماهاجر إليه

 

ُه َفِهْجَرُتُه إَلى اهلِل َوَرُسوِلِه فذكره تنويهًا بفضله، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُت :َمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى اهلِل َوَرُسْوِلِه اجلواب :وقوله

، ألن فيه حتقريًا لشأن ِلُدْنَيا ُيِصْيُبَها أو اْمَرَأٍة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَليِه ومل يقل:إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها

  .ما هاجر إليه وهي: الدنياأو املرأة

 

  :أما من جهة اإلعراب، وهو البحث الثاني *

 

  .ِإنََّما اأَلْعَماُل بالنِّيَّاِت مبتدأ وخرب، األعمال: مبتدأ، والنيات: خربه :فقوله صلى اهلل عليه وسلم

 

 :َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى هو :َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى أيضًا مبتدأ وخرب، لكن ُقدِّم اخلرب علىاملبتدأ؛ ألن املبتدأ يف قوله

  .مانوى متأخر

 

 :ْجَرُتُه ِإَلى اهلِل َوَرُسْوِلِه َفِهْجَرُتُه إَلى اهلِل َوَرُسوِلِه هذه مجلة شرطية، أداة الشرط فيها: َمْن، وفعل الشرطفَمْن َكاَنْت ِه

  .كانت، وجواب الشرط: فهجرته إىل اهلل ورسوله

 

  . َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصْيُبَها :وهكذا نقول يف إعراب قوله

 

  :فنقول أما يف اللغة

 

  .األعمال مجع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق، وأعمال اجلوارح، فتشمل هذه اجلملة األعمال بأنواعها

 

  .فاألعمال القلبية: مايف القلب من األعمال: كالتوكل على اهلل، واإلنابة إليه، واخلشية منه وما أشبه ذلك

 

كثر أقوال اللسان، والأعلم شيئًا من اجلوارح أكثر عماًل من اللسان، اللهم إال واألعمال النطقية: ماينطق به اللسان، وما أ

  .أن تكون العني أو األذن

 

  .واألعمال اجلوارحية: أعمال اليدين والرجلني وما أشبه ذلك

 

 تعاىل، وحملها القلب، فهي األْعَماُل ِبالنِّيَّاِت النيات: مجع نية وهي: القصد. وشرعًا: العزم على فعل العبادة تقّربًا إىل اهلل

  .عمل قليب والتعلق للجوارح بها
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  .َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ أي لكل إنساٍن َما َنَوى أي ما نواه

 

 وهنا مسألة: هل هاتان اجلملتان مبعنى واحد، أو خمتلفتان؟ 

 

أن الثانية هلا معنى مستقل. ومعنى  اجلواب: جيب أن نعلم أن األصل يف الكالم التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس:

التوكيد: أن الثانية مبعنى األوىل. وللعلماء رمحهم اهلل يف هذه املسألة رأيان، يقول أوهلما: إن اجلملتان مبعنى واحد، فقد 

  .َما َنَوى  َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ِإنََّما اأَلْعَماُل بالنِّيَّاِت وأكد ذلك بقوله

 

  .والرأي الثاني يقول: إن الثانية غري األوىل، فالكالم من باب التأسيس المن باب التوكيد

 

والقاعدة: أنه إذا دار األمر بني كون الكالم تأسيسًا أو توكيدًا فإننا جنعله تأسيسًا، وأن جنعل الثاني غري األول، ألنك  *

  .ار حيتاج إىل أن نعرف السببلو جعلت الثاني هو األول صار يف ذلك تكر

 

والثانية باعتبار املنوي له وهو املعمول له، هل أنت  .والصواب: أن الثانية غري األوىل، فاألوىل باعتبار املنوي وهو العمل *

َلى اهلِل َوَرُسْوِلِه فَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإ :عملت هلل أو عملت للدنيا. ويدل هلذا مافرعه عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قوله

  .َفِهْجَرُتُه إَلى اهلِل َوَرُسوِلِه وعلى هذه فيبقى الكالم التكرار فيه

 

  .واملقصود من هذه النية متييز العادات من العبادات، ومتييز العبادات بعضها من بعض

 

  :ومتييز العادات من العبادات مثاله *

 

 َوُكُلوا َواْشَرُبوا  : { ل اآلخر يأكل الطعام امتثااًل ألمر اهلل عّز وجل يف قوله:الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجأواًل -

 فصار أكل الثاني عبادة، وأكل األول عادة  13األعراف:اآلية}

 

نسان : الرجل يغتسل باملاء تربدًا، والثاني يغتسل باملاء من اجلنابة، فاألول عادة، والثاني: عبادة، وهلذا لوكان على اإلثانيًا -

  .جنابة ثم انغمس يف البحر للتربد ثم صلى فال جيزئه ذلك، ألنه البد من النية،وهو مل ينو التعّبد وإمنا نوى الترّبد

 

وهلذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات مثاله: من 

العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات مثاله: من يأكل امتثااًل ألمر اهلل، يريد إبقاء نفسه، يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على 

ويريد التكفف عن الناس، فيكون ذلك عبادة. ورجل آخر لبس ثوبًا جديدًا يريد أن يرتّفع بثيابه، فهذا اليؤجر، وآخرلبس 

فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم اجلمعة أحسن ثيابه ألنه يوم ثوبًا جديدًا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة اهلل عليه وأنه غين، 

  .مجعة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيًا بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ، فهو عبادة

 

  :متييز العبادات بعضها من بعض مثاله *
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بالنية، هذا نفل وهذا رجل يصلي ركعتني ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتني ينوي بذلك الفريضة، فالعمالن متيزا 

  .واجب، وعلى هذا َفِقْس

 

  .إذًا املقصود بالنّية: متييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أومتييز العبادات عن العادات *

 

تعاىل عليم مبا  واعلم أن النية حملها القلب، والُيْنَطُق بها إطالقًا،ألنك تتعّبد ملن يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، واهلل

يف قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بني يدي من اليعلم حتى تقول أتكلم مبا أنوي ليعلم به، إمنا تريد أن تقف بني يدي من 

يعلم ماتوسوس به نفسك ويعلم متقّلبك وماضيك، وحاضرك. وهلذا مل َيِرْد عن رسول اهلل والعن أصحابه رضوان اهلل عليهم 

ون بالنّية وهلذا فالّنطق بها بدعة ُينهى عنه سّرًا أو جهرًا، خالفًا ملن قال من أهل العلم: إنه ينطق بها جهرًا، أنهم كانوا يتلّفظ

  .وبعضهم قال: ينطق بها سّرًا ، وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان

 

رسول صلى اهلل عليه وسلم لفعله هو ياسبحان اهلل، أين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذا ؟ لوكان هذا من شرع ال

وبّينه للناس، ُيذكر أن عامّيًا من أهل جند كان يف املسجد احلرام أراد أن يصلي صالة الظهر وإىل جانبه رجل اليعرف 

إالاجلهر بالنّية، وملا أقيمت صالة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صالة الظهر، أربع 

عات هلل تعاىل، خلف إمام املسجد احلرام، وملا أراد أن يكّبر قال له العامي: اصرب يارجل، بقي عليك التاريخ واليوم رك

  .والشهر والسنة، فتعّجب الرجل

 

 لّنية؟ وهنا مسألة: إذا قال قائل: قول امُلَلبِّي: لّبيك اللهم عمرة، ولبيك حّجًا، ولّبيك اللهم عمرة وحّجًا، أليس هذا نطقًا با

 

فاجلواب: ال، هذا من إظهار شعرية النُّسك، وهلذا قال بعض العلماء: إن التلبية يف النسك كتكبرية اإلحرام يف الصالة، 

فإذا مل تلبِّ مل ينعقد اإلحرام، كما أنه لومل تكرب تكبرية اإلحرام للصالة ما انعقدت صالتك. وهلذا ليس من السّنة أن 

م إني أريد نسك العمرة، أو أريد احلج فيّسره لي، ألن هذا ذكر حيتاج إىل دليل والدليل. إذًا أنكر نقول ما قاله بعضهم: الله

  .على من نطق بها، ولكن بهدوء بأن أقول له: يا أخي هذه ما قاهلا النيب صلى اهلل عليه وسلم وال أصحابه، فدْعها

 

  . فإذا قال: قاهلا فالٌن يف كتابِه الفالني؟

 

  . ول ما قال اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلمفقل له: الق

 

ا أبعد َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى هذه هي نّية املعمول له، والناس يتفاوتون فيها تفاوتًا عظيمًا، حيث جتد رجلني يصّليان بينهم

  .ص والثاني غري خملصمما بني املشرق واملغرب أو مما بني السماء واألرض يف الثواب، ألن أحدهما خمل

 

وجتد شخصني يطلبان العلم يف الّتوحيد، أو الفقه، أو الّتفسري، أو احلديث، أحدهما بعيد من اجلّنة والثاني قريب منها، 
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وهما يقرآن يف كتاب واحد وعلى مدّرٍس واحد. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضيًا والقاضي له راتٌب 

يعة،والثاني درس الفقه من أجل أن يكون عاملًا معّلمًا ألمة حممٍد صلى اهلل عليه وسلم ، فبينهما فرق عظيم. رفيٌع ومرتبةٌ رف

َيِرْح َراِئَحَة َرَضًا ِمَن الدُّْنَيا َلْم قال النيب صلى اهلل عليه وسلم َمْن َطَلَب ِعْلَمًا َوُهَو ِممَّا ُيْبَتَغى ِبِه َوْجُه اهلِل ال ُيِرْيُد ِإالِّ َأْن َيَناَل َع

  . ، أخلص النية هلل عّز وجل[5]اجَلنَِّة 

 

  :ثم ضرب النيب صلى اهلل عليه وسلم مثاًل باملهاجر فقال *

 

  .َفَمْن َكاَنْت ِهجَرُتُه اهلجرة يف اللغة: مأخوذة من اهلجر وهو الّترك

 

  .وأما يف الشرع فهي: االنتقال من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم

 

 لة: هل اهلجرة واجبة أو سنة؟ وهنا مسأ

 

واجلواب: أن اهلجرة واجبة على كل مؤمن اليستطيع إظهار دينه يف بلد الكفر، فاليتم إسالمه إذا كان اليستطيع إظهاره 

  .إال باهلجرة، وما اليتم الواجب إال به فهوواجب. كهجرة املسلمني من مّكة إىل احلبشة، أو من مّكة إىل املدينة

 

ْت ِهْجَرُتُه ِإَلى اهلِل َوَرُسْوِلِه َفِهْجَرُتُه إَلى اهلِل َوَرُسوِلِه كرجل انتقل من مكة قبل الفتح إىل املدينة يريد اهلل فَمْن َكاَن

ًا إذ 22األحزاب: اآلية}  َوِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اللََّه َوَرُسوَلُه :{ورسوله،أي: يريد ثواب اهلل، ويريد الوصول إىل اهلل كقوله تعاىل

  .يريد اهلل: أي يريد وجه اهلل ونصرة دين اهلل، وهذه إرادة حسنة

 

ويريد رسول اهلل: ليفوز بصحبته ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها والذّب عنه،ونشر دينه، فهذا هجرته إىل اهلل 

فإذا أراد اهلل،فإن اهلل تعاىل  [6](ْبُت ِإَلْيِه ِذَراَعًاَمْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِشْبَرًا َتَقرَّ)ورسوله، واهلل تعاىل يقول يف احلديث القدسي 

  .يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل

 

 وهنا مسألة: بعد موت الرسول صلى اهلل عليه وسلم هل ميكن أن نهاجر إليه عليه الصالة والسالم؟  *

 

لى اهلل عليه وسلم ، ألنه حتت الثرى، واجلواب: أما إىل شخصه فال، ولذلك الُيهاجر إىل املدينة من أجل شخص الرسول ص

وأما اهلجرة إىل سّنته وشرعه صلى اهلل عليه وسلم فهذا مما جاء احلث عليه وذلك مثل: الذهاب إىل بلٍد لنصرة شريعة 

واهلجرة إىل رسول اهلل لشخصه وشريعته حال حياته، وبعد مماته الرسول والذود عنها. فاهلجرة إىل اهلل يف كل وقت وحني، 

  .إىل شريعته فقط

 

إىل اهلل دائمًا،  92النساء: اآلية ِ}َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرسول صلى اهلل عليه وسلم {   :نظري هذا قوله تعاىل

يف حياته، وإىل سّنته بعد وفاته. فمن ذهب من بلٍد إىل بلد ليتعلم احلديث، فهذا  وإىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم نفسه
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هجرته إىل اهلل ورسوله، ومن هاجر من بلد إىل بلد المرأة يتزّوجها، بأن خطبها وقالت الأتزوجك إال إذا حضرت إىل بلدي 

ا بأن علم أن يف البلد الفالني جتارة راحبة فذهب إليها من أجل أن فَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصْيُبَه .فهجرته إىل ماهاجر إليه

  .يربح، فهذا هجرته إىل دنيا يصيبها، وليس له إال ما أراد. وإذا أراد اهلل عّز وجل أال حيصل على شيء مل حيصل على شيء

 

بن املغرية بن بردزبه البخاري من خبارى  رواه إماما احملّدثني أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم)  :قوله رمحه اهلل

وهو إمام احملّدثني ومسلم بن احلّجاج بن مسلم القشريي النيسابوري يف صحيحيهما اللذين هما أصّح الكتب املصّنفة أي 

، وهلذا قال بعض احملّدثني: إن ما اتفقا عليه ( صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما أصّح الكتب املصّنفة يف علم احلديث

  .اليفيد الظن فقط بل يفيد العلم

 

يشرتط يف الرواية أن يكون الراوي قد لقي من  -رمحه اهلل  -وصحيح البخاري أصّح من صحيح مسلم، ألن البخاري 

فيكتفي مبطلق املعاصرة مع إمكان اللقّي وإن مل يثبت لقيه، وقد أنكر على من  -رمحه اهلل  -روى عنه، وأما مسلم

أنه البد من ثبوت اللقي. لكن  -رمحه اهلل  -ل الصحيح إنكارًا عجيبًا، فالصواب ما ذكره البخاري يشرتط اللقاء يف أو

يذكر احلديث ثم يذكر  -رمحه اهلل -أحسن من سياق البخاري، ألنه  - رمحه اهلل -ذكر العلماء أن سياق مسلم 

صناعة صحيح مسلم أفضل، وأما يف الرواية يفرِّق، ففي ال -رمحه اهلل  -شواهده وتوابعه يف مكان واحد، والبخاري 

  .والصحة فصحيح البخاري أفضل

 

 تشاجر قوٌم يف البخاري ومسلم 

 

 وقالوا: أّي زين تقّدم 

 

 فقلت: لقد فاق البخاري صحة لدّي 

 

 كما فاق يف حسن الصناعة مسلم 

 

  .قال بعض أهل العلم: ولوال البخاري ما ذهب مسلم وال راح، ألنه شيخه

 

يث إذًا صحيح يفيد العلم اليقيين، لكنه ليس يقينيًا بالعقل وإمنا هو يقيين بالنظر لثبوته عن النيب صلى اهلل عليه فاحلد

  . وسلم

 

  :من فوائد هذا احلديث

 

هذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم، وهلذا قال العلماء:مدار اإلسالم على حديثني: هما هذا احلديث، 1.

فهذا احلديث عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان األعمال الباطنة،  [7]َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعِلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َرّد  :عائشة وحديث
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  :وحديث عائشة: عمدة أعمال اجلوارح، مثاله

 

نظر إىل نّيته:جند أنها رجل خملص غاية اإلخالص، يريد ثواب اهلل عّز وجل ودار كرامته، لكنه وقع يف بدع كثرية. فبال

  .جند أنه عمل سيء مردود، لعدم موافقة الشريعة :نّية حسنة. وبالنظر إىل عمله

 

ومثال آخر: رجٌل قام يصّلي على أمّت وجه، لكن يرائي والده خشية منه، فهذا فقد اإلخالص، فال ُيثاب على ذلك إال إذا 

  .يكون متعّبدًا هلل تعاىل بالصالةكان أراد أن يصلي خوفًا أن يضربه على ترك الصالة ف

 

 :من فوائد احلديث: أنه جيب متييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن املعامالت لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 2.

عن غريها. وإذا ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت ولنضرب مثاًل بالصالة، رجل أراد أن يصلي الظهر، فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز 

  .كان عليه ُظْهَران، فيجب أن مييز ظهر أمس عن ظهر اليوم، ألن كل صالة هلا نية

 

ولوخرج شخٌص بعد زوال الشمس من بيته متطهرًا ودخل املسجد وليس يف قلبه أنها صالة الظهر، والصالة العصر، وال 

 صالة العشاء، ولكن نوى بذلك فرض الوقت، فهل جتزئ أو الجتزئ؟ 

 

  .اجلواب: على القاعدة اليت ذكرناها سابقًا:الجتزئ؛ ألنه مل يعني الظهر، وهذا مذهب احلنابلة

 

-وقيل جتزئ: واليشرتط تعيني املعّينة، فيكفي أن ينوي الصالة وتتعني الصالة بتعيني الوقت. وهذه رواية عن اإلمام أمحد 

الصحيح الذي اليسع الناس العمل إال به، ألنه أحيانًا يأتي  فإذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو -رمحه اهلل تعاىل

إنسان مع العجلة فيكرب ويدخل مع اإلمام بدون أن يقع يف ذهنه أنها صالة الظهر، لكن قد وقع يف ذهنه أنها هي فرض 

ذا يريح القلب، ألن الوقت ومل يأِت من بيته إال هلذا، فعلى املذهب نقول: أعدها، وعلى القول الصحيح نقول: التعدها، وه

هذا يقع كثريًا، حتى اإلمام أحيانًا يسهو ويكرب على أن هذا فرض الوقت، فهذا على املذهب البد أن يعيد الصالة، وعلى 

  .القول الّراجح اليعيد

 

  :من فوائد احلديث:احلّث على اإلخالص هلل عّز وجل، ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قّسم الناس إىل قسمني3.

 

  .سم: أراد بعمله وجه اهلل والدار اآلخرةق

 

  . وقسم: بالعكس، وهذا يعين احلث على اإلخالص هلل عّز وجل

 

َوَما َخَلْقُت  :{ واإلخالص جيب العناية به واحلث عليه، ألنه هو الركيزة األوىل اهلامة اليت خلق الناس من أجلها، قال تعاىل

  95الذاريات: } ِناْلِجنَّ َواْلِأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدو

 

ِإنََّما اأَلْعَماُل  :ومن فوائد احلديث: حسن تعليم النيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك بتنويع الكالم وتقسيم الكالم، ألنه قال4.
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  .ِبالنِّيَّاِت وهذا للعمل َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى وهذا للمعمول له

 

ية وغري شرعية، وهذا من حسن التعليم، ولذلك ينبغي للمعلم أن اليسرد املسائل ثانيهما: تقسيم اهلجرة إىل قسمني: شرع

على الطالب سردًا ألن هذا ُيْنِسي، بل جيعل أصواًل، وقواعد وتقييدات، ألن ذلك أقرب لثبوت العلم يف قلبه، أما أن تسرد 

  .عليه املسائل فما أسرع أن ينساها

 

إىل اهلل ورسوله ومل يقل: ثم رسوله،  :هلل عليه وسلم مع اهلل تعاىل بالواو حيث قالمن فوائد احلديث: قرن الرسول صلى ا5.

 فما الفرق؟ [8]َبْل َماَشاَء اهلُل َوْحَده  :مع أن رجاًل قال للرسول صلى اهلل عليه وسلم :َما َشاَء اهلُل َوِشْئَت، َفَقاَل

 

اصدر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من واجلواب: أما ما يتعّلق بالشريعة فيعرب عنه بالواو، ألن م

  08النساء: اآلية}َمْن ُيِطِع الرسول َفَقْد َأَطاَع اللََّه  :{ اهلل تعاىل كما قال

 

  .وأما األمور الكونية: فال جيوز أن ُيقرن مع اهلل أحٌد بالواو أبدًا، ألن كل شيئ حتت إرادة اهلل تعاىل ومشيئته

 

 قائٌل: هل ينزل املطر غدًا ؟ فإذا قال 

 

  .فقيل: اهلل ورسوله أعلم، فهذا خطأ، ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ليس عنده علم بهذا

 

 مسألة: وإذا قال: هل هذا حراٌم أم حالل ؟ 

 

اهلل  قيل يف اجلواب: اهلل ورسوله أعلم، فهذا صحيح، ألن حكم الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف األمور الشرعية حكم

 08اآلية النساء: } َمْن ُيِطِع الرسول صلى اهلل عليه وسلم َفَقْد َأَطاَع اللََّه  : {تعاىل كما قال عّز وجل

 

 مسألة: أيهما أفضل العلم أم اجلهاد يف سبيل اهلل ؟ 

 

قد قال اإلمام واجلواب: العلم من حيث هو علم أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل، ألن الناس كلهم حمتاجون إىل العلم، و

َوَما َكاَن  {  :والميكن أبدًا أن يكون اجلهاد فرض عني لقول اهلل تعاىل .العلم اليعدله شيئ ملن صّحت نّيته  :أمحد

 322التوبة: }اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافًَّة

 

 : { أي وقعدت طائفة 322التوبة:} ْم َطاِئَفٌةَفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُه{  :فلوكان فرض عني لوجب على مجيع املسلمني

ولكن باختالف الفاعل واختالف الزمن،  322التوبة: } ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن

العلم، فإذا كان شجاعًا قويًا نشيطًا وليس بذاك  فقد نقول لشخص: األفضل يف حّقك اجلهاد، واآلخر األفضل يف حقك

الذكي فاألفضل له اجلهاد؛ ألنه ألَيق به، وإذا كان ذكّيًا حافظًا قوي احلجة فاألفضل له العلم وهذا باعتبار الفاعل. أما 

وإن كّنا يف زمن  باعتبار الزمن فإننا إذا كّنا يف زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إىل مرابطني فاألفضل اجلهاد،
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  :تفّشى فيه اجلهل وبدأت البدع تظهر يف اجملتمع وتنتشر فالعلم أفضل، وهناك ثالثة أمور حتّتم على طلب العلم

 

  .بدع بدأت تظهر شرورها1.

 

  . اإلفتاء بغري علم2.

 

  . جدل كثري يف مسائل بغري علم3.

 

 وإذا مل يكن مرّجحًا فاألفضل العلم 

 

ث: أن اهلجرة هي من األعمال الصاحلة ألنها يقصد بها اهلل ورسوله، وكل عمل يقصد به اهلل ورسوله ومن فوائد احلدي6.

  .فإنه من األعمال الصاحلة ألنك قصدت التقّرب إىل اهلل والتقرب إىل اهلل هو العبادة

 

 مسألة: هل اهلجرة واجبة أم مستحبة ؟ 

 

ظهر دينه وأن يعلنه والجيد من مينعه يف ذلك، فاهلجرة هنا مستحبة. اجلواب: فيه تفصيل ،إذا كان اإلنسان يستطيع أن ي

وإن كان اليستطيع فاهلجرة واجبة وهذا هو الضابط للمستحّب والواجب. وهذا يكون يف البالد الكافرة، أما يف البالد 

ما انزلق فيه أهل البلد فإنا نقول: إن خاف اإلنسان على نفسه من أن ينزلق في -وهي اليت تعلن الفسق وتظهره-الفاسقة 

فهنا اهلجرة واجبة، وإن ال،فتكون غري واجبة. بل نقول إن كان يف بقائه إصالح، فبقاؤه واجب حلاجة البلد إليه يف 

اإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد اإلسالم إىل بلد الكفر ألنه إذا هاجر أهل 

البلد، من الذي يبقى ألهل الفساد، ورمبا تنحدر البالد أكثر بسبب قلة أهل اإلصالح وكثرة أهل الفساد اإلصالح من هذا 

والفسق. لكن إذا بقي ودعا إىل اهلل حبسب احلال فسوف يصلح غريه، وغريه، يصلح غريه حتى يكون هؤالء على أيديهم 

كم سيصلح، ولو عن طريق الضغط، ولكن الذي يفسد صالح البلد، وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيده احل

الصاحلون أنفسهم، فتجد هؤالء الصاحلني يتحزبون ويتفرقون وختتلف كلمتهم من أجل اخلالف يف  -لألسف  -هذا 

مبا مسألة من مسائل الدين اليت يغتفر فيها اخلالف، هذا هو الواقع، السيما يف البالد اليت مل يثبت فيها اإلسالم متامًا، فر

يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين يف الصالة، وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصيًا يف منى، يف 

يوم من األيام أتى لي مدير التوعية بطائفتني من إفريقيا تكّفر إحداهما األخرى، على ماذا ؟؟ قال: إحداهما تقول: السنة يف 

دره، واألخرى تقول السنة أن ُيطلق اليدين، وهذه املسألة فرعية سهلة ليست من األصول القيام أن يضع املصلي يديه على ص

وهذا كفر ترّبأ منه الرسول صلى  [9]والفروع، قالوا: ال، النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول َمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتْي َفَلْيَس ِمنِّْي 

  .إحداهما األخرىاهلل عليه وسلم فبناء على هذا الفهم الفاسد كّفرت 

 

فاملهم: أن بعض أهل اإلصالح يف البالد اليت ليست مما قوي فيها اإلسالم يبدع ويفسق بعضهم بعضًا، ولو أنهم اتفقوا وإذا 

اختلفوا اتسعت صدورهم يف اخلالف الذي يسوغ فيه اخلالف وكانوا يدًا واحدة، لصلحت األمة، ولكن إذا رأت األمة أن 
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مة بينهم هذا احلقد واخلالف يف مسائل الدين، فستضرب صفحًا عنهم وعما عندهم من خري وهدى، أهل الصالح واالستقا

بل ميكن أن حيدث ركوس ونكوس وهذا ماحدث والعياذ باهلل، فرتى الشاب يدخل يف االستقامة على أن الدين خري 

ء وبغضاء فيرتك االستقامة ألنه وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن ثم يرى مايرى من املستقيمني من خالف حاد وشحنا

ماوجد ماطلبه، واحلاصل أن اهلجرة من بالد الكفر ليست كاهلجرة من بالد الفسق،فيقال لإلنسان: اصرب واحتسب 

  .والسيما إن كنت مصلحًا،بل قد يقال: إن اهلجرة يف حقك حرام

 
 

_________________________ 
 

ومسلم: كتاب اإلمارة، باب قوله صلى اهلل  .(1)ب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديث رواه البخاري: كتاب بدء الوحي، با [3]
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(3664).  
 

  .(9340)حديث رقم  (2/413)رواه األمام أحمد في المكثرين عن أبي هريرة،  [6]
 

، ومسلم: كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، (2697)صلح مردود، حديث رواه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فال [7]

  .(17) (1718)ورد محدثات األمور، حديث 
 

، (4980)كتاب: األدب، باب: ال يقال خبثت نفسي،  –وأبو داود  .(1964 )رواه اإلمام أحمد في مسند آل العباس عن عبداهلل بن عباس، حديث  [8]

كتاب: االستئذان، باب:  –، والدارمي في سننه (10821)كتاب: عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقال ما شاء اهلل وشاء فالن،  -الكبرىوالنسائي في سننه 

  .(2699)في النهي عن أن يقول: ما شاء اهلل وشاء فالن، 
 

 (1401) .كتاب النكاحن باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه :(باختالف)ومسلم  .(5063)رواه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح،  [9]

 


