
 احملاضرة الثانية
 الحديث االول : حديث إنما األعمال بالنيات

نما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت ىجرتو إلى اهلل  قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم : )) إنما األعمال بالنيات، وا 
يصيبيا أو امرأٍة ينكحيا فيجرتو إلى ما ىاجر إليو((؛ ورسولو فيجرتو إلى اهلل ورسولو، ومن كانت ىجرتو لدنيا 

 متفق عميو
 منزلة الحديث: 
 : أجمع المسممون عمى ِعَظم موقع ىذا الحديث، وكثرة فوائده، وصحتو.-رحمو اهلل  -قال النووي  ◙
وقيل: ُرُبعو، وقيل: : ىذا الحديث قاعدة من قواعد اإلسالم حتى قيل: إنو: ُثُمث العمم، -رحمو اهلل  -قال العراقي  ◙

 ُخُمسو، وقال الشافعيُّ وأحمُد: إنو ثمث اإلسالم.
استحب العمماء أن تستفتح المصنفات بيذا الحديث، وممن ابتدأ بو أول كتابو اإلمام أبو عبداهلل البخاري، وقال  ◙

 عمى تصحيح النية]. عبدالرحمن بن ميدي: ينبغي لكل من صنف كتاًبا أن يبتدئ فيو بيذا الحديث؛ تنبيًيا لمطالب
 وقيل: ليس في أخبار النبي صمى اهلل عميو وسمم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من ىذا الحديث . ◙ 

 غريب الحديث:
 ))إنما(( تفيد الحصر، وىو إثبات حكم األعمال بالنيات. ◙
 ردد .النية لغًة: القصد. وفي االصطالح : ىي اعتقاد القمب فعل شيء، وعزمو عميو من غير ت ◙
 المعنى العام لمحديث: 

))إنما األعمال بالنيات((؛ أي: إنما صحُة األعمال بالنيات، أو ال صحة لعمل إال بنية، قال الخطابي: معناه أن صحة 
األعمال ووجوب أحكاميا إنما يكون بالنية؛ فإن النية ىي المصرفة ليا إلى جياتيا، وقال الحافظ العراقي: المراد 

 -مال الجوارح كميا حتى تدخل في ذلك األقوال؛ فإنيا عمل المسان، وىو من الجوارح قال ابن ىبيرة باألعمال ىنا أع
: ال يقبل اهلل عماًل إال بنية، حتى إن المسمم يضاعف لو الثواب عمى أكمو وشربو، وقيامو وقعوده ونومو -رحمو اهلل 

رحمو  -وجوه من العبادات بالنية وقال ابن القيم  ويقظتو، عمى حَسب نيتو في ذلك، وربما يجمع الشيء الواحد عدة
: تداخل العبادات في العبادة الواحدة ىو باب عزيٌز شريف، ال يعرفو إال صادق، حاذق الطمب، متضمع من -اهلل 

العمم، عالي اليمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فييا بعبادات شتى، وذلك فضُل اهلل يؤتيو من يشاء  وقال ابن 
: وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقياء، وىو تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات -مو اهلل رح -رجب 

بعضيا عن بعض، فإن اإلمساك عن األكل والشرب يقع تارة حمية، وتارة لعدم القدرة، وتارة ترًكا لمشيوات هلل عز 
والصيام، منيا نفل، ومنيا فرض. وكذلك الصدقة: وجل، فيحتاج في الصيام إلى النية. وكذلك العبادات: كالصالة 

نما لكل امرئ((؛ أي: إنسان ))ما نوى((؛ أي: جزاء ما نواه في عممو، من خير أو  تكون نفاًل، وتكون فرًضا ))وا 
شر. ))فمن كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو فيجرتو إلى اهلل ورسولو، ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا أو امرأٍة ينكحيا 

تو إلى ما ىاجر إليو(( اليجرة: الترك، واليجرُة إلى الشيء: االنتقال إليو عن غيره، وفي الشرع: ترُك ما نيى فيجر 
اهلل عنو قال النووي: معناه: من قصد بيجرتو وجو اهلل، وقع أجره عمى اهلل، ومن قصد دنَيا أو امرأة فيي حظو، وال 

 نصيب لو في اآلخرة بسبب ىذه اليجرة .
 لحديث:سبب ورود ا



 قيل: إن الحديث ِسيق بسبب رجل أراد التزوج من امرأة يقال ليا: أم قيس، فياجر من أجل ذلك، واستدل باآلتي:
قال: )من ىاجر يبتغي شيًئا فإنما لو ذلك، ىاجر رجل ليتزوج امرأة  -رضي اهلل عنو  -روي عن عبداهلل بن مسعود 

وقد أنكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمو اهلل وغيره من العمماء،  يقال ليا: أم قيس، فكان يقال لو: مياجر أم قيس(
فقال: وقد اشتير أن قصة )مياجر أم قيس( كانت سبب قول النبي عميو الصالة والسالم : ))من كانت ىجرتو لدنيا 

 -جر يصيبيا أو امرأٍة ينكحيا((، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبيم، ولم نَر لذلك أصاًل يصح. وقال ابن ح
: ليس فيو أن حديث األعمال سيق بسبب ذلك، ولم أَر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، -رحمو اهلل 
 [؛ اىـ.55واهلل أعمم]

 الفوائد من الحديث: 
 النية محميا القمب، والمفظ بيا بدعة. -5
 أن مدار األعمال عمى النيات؛ صحة وفساًدا، وكمااًل ونقًصا. -2
 إشارة إلى أن من أراد الغنيمة صحح العزيمة، ومن أراد المواىب السَِّنية أخمص النية.في الحديث  -3
 أن األمور بمقاصدىا. -4
 الفرق بين العبادة والعادة ىو النية. -5
 أن نية المؤمن تبمغ إلى حيث يبمغ عممو. -6
 أن اإلنسان يعطى عمى نيتو ما ال يعطى عمى عممو. -7
 
  


