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 المبحث االول

 تعريف النية في اللغة واالصطالح/

 والنية في كالم العلماء تقع بمعنيين:

أحدددا:ما: بمعندددز تمييدددت العبدددداااض بعمددد ا ةدددن بع /كتمييددددت  دددال    ددد  مددددن 

 دددديام  ممددددان مددددن  دددديام  يدددد    او تمييددددت   ددددال  الع دددد  مدددد ال  وتمييددددت

العبدداااض مددن العددداااض  كتمييددت الجنددة مدددن اللنابددة مددن  ندددة التبدد ا والتن يددد   

 و:ذ  النية :ي التي تولا ك ي آ في كالم الفق اء في كتب م. ونحو ذلك 

شددد يك  و:دددة :دددو   وحدددا  ا بمعندددز تمييدددت المق دددوا بالعمدددة  المعندددز ال ددداني:

لنيددة :ددي التددي يددتكلم في ددا العددا فون فددي كتددب م فددي كالم ددم و:ددذ  ا أم  يدد    لدد  

 و:ي التي تولا ك ي آ في كالم النل  المتقامين. ةلز األخالص وتوابع  

والنيددة فددي كددالم النبددي ل ددلز   ةليدد  والدد  ونددلم  ونددل  اامددة  نمددا يدد اا ب ددا 

بمعندددز اا اا   ولدددذلك يعبددد  ةن دددا بلفددد   ف دددي حي دددذ   البدددا :دددذا المعندددز ال ددداني 

   كما في قول  تعالز:ك ي ا اا اا  في الق ان 

   وقولة:241لمنكم من ي يا الانيا ومنكم من ي يا األخ    لاة ةم ان:

لمددن كددان ي يددا حدد ن ااخدد   نددتا لدد   فددي ح  دد  ومددن كددان ي يددا حدد ن الددانيا 

  12نؤت  من ا ومال  في ااخ   من ن يب  لالشو ى 

فدددي الندددنة وكدددالم الندددل  مدددن تندددمية :دددذا المعندددز بالنيدددة  فك يددد   وأمدددا مدددا و ا

 لاآ  من ذلك حاين ابي : ي   ةن النبي ل لز   ةلي  وال  ونلم  

  2للل نما يبعن الناس ةلز نيات م   

 قاة:  ونلم وال  ةلي     لزلوةن نعا بن ابي وقاص ةن النبي 

لدددن تنفددد  نفقدددة تبتجدددي ب دددا ولددد     ا أ بدددض ةلي دددا  حتدددز اللقمدددة تلعل دددا  للأندددك

  1لفي في ام أتك   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .1/241  . وأحما ل3114  ابن مال  ل2ل

   .251    منلم ل45  البخا ي ل1ل



2 
 

 المبحث الثاني

 ةم  بن الخطاب أبي حفص: للةن أمي  المؤمنين:
  مي   ةن  قاة:  2ل

يقددوة: لل نمدددا األةمددداة بالنيددداض    وندددلم والددد  ةليدد     دددلزلنددمعض  ندددوة   

:ل تدد   لددز   و نددول  ف ل تدد  الدددز    و نمددا لكددة امدد ى مددانوى  فمددن كاندددض

و ندددول   ومدددن كاندددض :ل تددد  لدددانيا ي ددديب ا  أو امددد أ  ينكح دددا ف ل تددد  الدددز مدددا 

  وا  البخا ي ومنلم: 2:ال   لي   

 )تخريج الحديث(:

:ددذا الحدداين تفدد ا ب وايتدد  يحيددز بددن نددعيا األن ددا ي   ةددن محمددا بددن  بدد ا:يم 

 .ةن ةم  بن الخطاب  مي   ةن   التيمي  ةن ةلقمة بن وقاص اللي ي 

 وليس ل  ط ي  ي ح  ي  :ذا الط ي  .

 كذا قاة ةلز بن المايني و ي   . 

 . 1لوقاة الخطابي لل ا أةلم خالفاً بين أ:ة الحاين في ذلك    

 مع أن  قا  وي من الحاين أبي نعيا و ي   .

ةندددا  وقدددا قيدددة :  نددد  قدددا  وى مدددن طددد   ك يددد   لكدددن ا ي دددح مدددن ذلدددك شددديء

الحفدددا  .  دددم  وا  ةدددن األن دددا ي الخلددد  الك يددد    واللدددم الجفيددد    فقيدددة :  وا  

 .  2لةن  أك   من ما تي 

 

 

 

                                                             
:ددددو الخليفددددة العددددااة الددددذي لعددددة   الحدددد  ةلددددز لنددددان  وقلبدددد    ونعددددم الملتمددددع فددددي ة ددددا  بالعاالددددة   2ل

والمندداوا  والح يددة   ولددا بعددا ةددام الفيددة بدد الن ةشدد   نددنة   واامددض خالفتدد  بعددا أبددي بكدد  ةشدد  نددنواض 
 :ـ . 12  ونتة أش   وانتش ا أل بع بقين من ذي الحلة ننة 

   1/224-2/134  وأندددددددا الجابدددددددة   وال يدددددددا  النمددددددد    2244-1/2233ب وت لمتددددددد  فدددددددي ااندددددددتيعا
  ومناقددددددددب  44-2/21  وحليدددددددة األوليددددددداء  112-3/174  واإل ددددددددابة  232-7/222والباايدددددددة والن ايدددددددة 

ط اا  الكتددداب الع بدددي تحقيددد  ا. النددديا اللميلدددي والطبقددداض الكبددد ى ابدددن ةمددد  بدددن الخطددداب ابدددن اللدددوتي 
 ط . الت: اء لإلةالم الع بي . 242-47لنة  نعا لالعش   المبش ون بال

 
 

 فقا ومح ةبا   الخطابي . 2/22وان   الفتح  2/53وأو ا  ةن المنذ ي في الت  يب   1ل
 
 

  م أما  : ف و حاين مش و  بالننبة  لز أخ       يب . 2/17ذك  ذلك النووي في مش ح  للبخا ي   2ل
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 . 2ل  او وقية :  وا  ةن  نبعما ة  او

مالددددك   وال ددددو ي   وااوتاةددددي   وابددددن المبددددا ك    }اامددددام  {ومددددن أةيددددان م : 

 ةيينة   و ي :م .  وابن واللين بن نعا   وحماا بن تيا   وشعبة 

واتفدددد  العلمدددداء ةلددددز  ددددحت  وتلقيدددد  بددددالقبوة   وبدددد   ددددا  البخددددا ي كتابددددة     

وأقامدد  مقددام الخطبددة لدد     شددا   مندد   لددز أن كددة ةمددة ا يدد اا بدد    1لال ددحيح 

ولدددد    ف ددددو باطددددة   ا  مدددد   لدددد  فددددي الددددانيا   وا فددددي ااخدددد     ول ددددذا قدددداة 

بدددن  {للعلدددض حددداين ةمددد    2لةبددداال حمن بدددن م ددداي لل لدددو  دددنفض األبدددواب 

 ف ي األةماة بالنية في كة باب    .  }الخطاب 

 . 3ل اا أن ي ن  كتاباً فليباأ األةماة بالنياض    وةن  أن  قاة : لل من أ

 القيمة العلمية للحديث 

 و:ذا الحاين أحا األحااين التي ياو  الاين ةن ا .

 عند الشافعي 

فدد وي ةددن الشددافعي أندد  قدداة : لل :ددذا الحدداين  لددن العلددم   ويدداخة فددي نددبعين 

 .باباً من 

 

 

 

 

 عند الحافظ طاهر بن مفوز 
                                                             

 2/4اان دددا ي ال ددد وي كمدددا ذكددد   ابدددن حلددد  فدددي فدددتح البدددا ي القا دددة ب دددذا :دددو الحددداف  أبدددو  ندددماةية   2ل
وقدددا ةقدددب ةليددد  بقولددد  : وأندددا أندددتبعا  دددحة :دددذا   فقدددا تتبعدددض ط قددد  مدددن ال وايددداض المشددد و   واالدددتاء 

 المن و   منذ طلبض الحاين  لز وقتي :ذا   فما قا ض ةلز تكمية الما ة .
 
 

لدددم يقت ددد  البخدددا ي ةلدددز  خددد ا  :دددذا الحددداين فدددي  دددا  ال دددحيح   و نمدددا أخ لددد  كدددذلك فدددي مدددواطن   1ل
والحندددبة ولكدددة امددد   مدددا ةايدددا  مدددن  دددحيح    من دددا كتددداب اإليمدددان : بددداب مدددا لددداء أن األةمددداة بالنيدددة 

 من الفتح . 7/277لفما ة : باب :ل   النبيلص    وكتاب ا 2/215نوى 
 .2425-2/2424  : باب قول  لص  :  نما األةماة بالنية وأخ ل  منلم في كتاب ااما 

 

 
 

 ب : لللو  نفض كتاباً في األواب   .  2ل
 
 

  وابددددن حلدددد  فددددي الفددددتح 22/42  وشدددد ح  لمنددددلم  31أو ا  النددددووي ةندددد  فددددي شدددد ح  ل  بعددددين ص   3ل
 .2/11بلف  : ينبجي أن يلعة :ذا الحاين  أس كة باب . وان   ةنا  القا ى  2/22
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 المعاف ي اانالني :   2لوللحاف  أبي الحنن : طا:  بن مفوت 

 الاين ةنانا كلماض      أ بع من كالم خي  الب ية   1لةما  

 " ا     ليس يعنيك " " واةملن بنية" وات:ا "  " واع م  2ل" ات  الشب اض " 

 معنى قوله صلى هللا عليه واله وسلم  : إنما األعمال بالنيات 

 فقول   لز   ةلي  وال  ونلم   نما ااةماة بالنياض . 

 وفي  واية ااةماة بالنياض : 

وكال:مدددا يقتمدددز الح ددد  ةلدددز ال دددحيح   ولددديس   مدددنا :ا:ندددا تولندددة ذلدددك 

 وا بنط القوة في  .

 عند كثير من المتأخرين 

وقدددا اختلددد  فدددي تقدددداي  قولددد  لل ااةمددداة بالنيدددداض    : ل فكيددد  مدددن المتدددد خ ين 

  3ل  أو معتبددددد   ومقبولدددددة   بالنيددددداض  يدددددتةم أن تقددددداي   : ااةمددددداة  دددددحيح  

 وةلز :ذا : فاإلةماة  نما أ يا ب ا : األةماة الش ةية المفتق    لز النية .

 

 االعمال ليست على عمومها :

لنيدددة كالعددداااض مدددن األكدددة والشددد ب واللدددبس و ي :دددا   أو ف مدددا مدددا ا يفتقددد   لدددز ا

  فددددال يحتددددا  شدددديء   4لم ددددة  ا األماندددداض والممددددموناض كددددالواا ع والج ددددوب 

 من ذلك  لز نية . 

 

 

 فيخص :ذا كل  من ةموم األةماة المذكو   :ا :نا .

                                                             
في م للمف ن   و:و خط    وطا:  بن مفوت من أ:ة شاطبة .  وى ةن ابن ةبا الب  وكان أ بض الناس   2ل

 في   ونمع من البالي و ي    وةنز بالحاين حف اً و تقانا .
 
 

 وتوفز 317 ننة ولا  125-2/124 ال لة في ل  ت لمت  ةنا بشكواة ابن أو ا:ما قا المذكو ان والبيتان  1ل
  .7/131 للننا ي النيوطي وش ح 2/11 العما  في واألبياض. 313 ننة

 

    ةا : لل  ون ال لة في  2ل
 

   .xما بين القونين ليس ب . وفي أو مقبولة   وقا م ب ةلز األل  :كذا : ل  3ل
 

 في ن   و: للالمجموب   و:و تح ي  .  4ل
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 على عمومها عند جمهور المتقدمين  وهي

 ا يخص من ا شيء .وقاة اخ ون : بة األةماة :نا ةلز ةموم ا 

 وحكا  بعم م ةن اللم و    ك ن  ي يا ب  لم و  المتقامين .

لدددك فدددي كدددالم ابدددن ل يددد  الطبددد ي   وأبدددي طالدددب المكدددي   و ي :مدددا  وقا وقع ذ

:   2لمدددن المتقدددامين . و:دددو  دددا:  كدددالم اإلمدددام أحمدددا   قددداة فدددي  وايدددة حنبدددة 

أحددب لكددة مددن ةمددة ةمددال مددن  ددال  أو  دديام أو  دداقة أو نددوع مددن أنددواع مددن 

: أندددواع البدددد  أن تكددددون النيددددة متقامددددة فددددي ذلددددك قبددددة الفعددددة . قدددداة النبددددي لص  

 لاألةماة بالنياض   . ف ذا ي تي ةلز كة أم  من اامو  . 

ة وقدداة الفمددة بددن تيدداا : للندد لض أبددا ةبددا  يعنددي أحمددا ةددن النيددة فددي العمدد* 

   ا أ اا ةمدددالً : ا ي يدددا بددد  النددداس  قلدددض : كيددد  النيدددة ع قددداة : يعدددال  نفنددد     ذ

. 

   وقددداة أحمددددا بددددن ااوا الح بددددي : لل حددددان يتيدددا بددددن :ددددا ون بحدددداين ةمدددد  : * 

وأحمدددا لدددالس فقددداة أحمدددا ليتيدددا : يدددا أبدددا خالدددا   :دددذا  –ااةمددداة بالنيددداض     لل

 الخنا  ع    .

لكددددالم : األةمدددداة واقعددددة أو حا ددددلة بالنيدددداض   وةلددددز :ددددذا القددددوة فقيددددة تقدددداي  ا

فيكدددون  خبدددا اً ةدددن ااةمددداة ااختبا يدددة : أن دددا ا تقدددع  ا ةدددن ق دددا مدددن العامدددة 

  و:ددو نددبب ةمل ددا وولوا:ددا   ويكددون قولدد  بعددا ذلددك لل و نمددا لكددة امدد   مددا 

ندددوى     خبدددا اً ةدددن حكدددم الشددد ع و:دددو أن حددد  العامدددة مدددن ةملددد  نيتددد    فددد ن 

فاندددا  فعلمددد  فاندددا فعليددد  عملددد   دددالح فلددد  ألددد   و ن كاندددض كاندددض  دددالحة   ف

   فعلي  وت   ع   1لوت   

 

 

 

 

 احتمال اخر 

                                                             
 في م : لللنبة   و:و ت حي  .  2ل

 
 

 . 2بين ال قمين نقط من  ما  1ل
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ويتحمدددددة أن يكدددددون التقددددداي  فدددددي قولددددد  لل ااةمددددداة بالنيددددداض    ااةمددددداة      

 دددالحة أو فاندددا  أو مقبولدددة أو مددد اوا  أو م ددداب ةلي دددا   أو  يددد  م ددداب ةلي دددا 

حكددم شددد ةي و:ددو : أن  دددالح ااةمدداة وفنددداا:ا : بالنيدداض   فيكدددون خبدد اً ةدددن 

  2ل    لص  لل  نمدددا األةمددداة بدددالخواتيمبحندددب  دددالح النيددداض وفنددداا:ا   كقولددد

 أي أن  الح ا وفناا:ا وقبول ا وةام ا بحنب الخاتمة .

 معنز قول  : لل و نما لكة ام   ما نوى    

ة لددد  مدددن وقولددد  بعدددا ذلدددك للو نمدددا لكدددة امددد   مدددة ندددوى     خبدددا  أنددد  ا يح ددد

حددص لددد  خيدد    و ن نددوى شدد ا ح دددة وى خيدد اً ندد ةملدد   ا مددا نددوا  بدد  : فددد ن

 ل  ش  .

ولددديس :ددددذا تك يددد  محمددددا لللملدددة ااولددددز فدددان اللملددددة ااولدددز الددددض ةلددددز ان 

  واللملدددة ال انيدددة الدددض   دددالح العمدددة وفنددداا  بحندددب النيدددة المقتمدددية ا يلددداا  

ال ددددالحة   وأن ةقابدددد  ةليدددد  ةلددددز أن  ددددواب العامددددة ةلددددز ةملدددد  بحنددددب نيتدددد  

 بحنب نيت  الفانا  .

وقدددا تكدددون نيتددد  مباحدددة   فيكدددون العمدددة مباحددداً   فدددال يح دددة لددد  بددد   دددواب وا 

  1لاا  و باحتددد  بحندددب النيدددة لالحاملدددةةقددداب . فالعمدددة فدددي نفنددد  :  دددالح  وفنددد

    2لةليدددة المقتمدددية لولدددوا    و دددواب العامدددة وةقابددد  وندددالمت  بحندددب نيتدددة 

 لعمة  الحاً أو فانااً أو مباحاً  ا  االتي ب ا 

 

 

 

 

 

 النية في اللغة:

                                                             
من  22/222:ذا لتء حاين أخ ل  البخا ي في كتاب ال قا  : باب األةماة بالخواتيم   2ل

من الفتح  22/344الفتح بلف  : و نما ااةماة بخواتيم ا وفي كتاب القا  : باب العمة بالخواتيم 
 اةاي . بلف  : و نما األةماة بالخواتيم وكال:ما من حاين ن ة بن نعا الن

 

 في ن : للالحا لة   و:و ت حي  .  1ل
 
 

 ما بين القونين نقط من ب .   2ل
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واةلددم أن النيددة فددي اللجددة نددوع مددن الق ددا واإل اا   و ن كددان قددا فدد   بددين :ددذ  

 األلفا  بما ليس :ذا مومع ذك  .

   2ل  او وقية :  وا  ةن  نبعما ة  او

ومدددن أةيدددان م : اإلمدددام مالدددك  وال دددو ي  واألوتاةدددي   وابدددن المبدددا ك   والليدددن 

 بن نعا   وحماا بن تيا   وشعبة   وابن ةيينة   و ي :م.

 صحة الحديث وتلقي األمة له .

وبددددد   دددددا  البخدددددا ي كتابددددد   واتفددددد  العلمددددداء ةلدددددز  دددددحت  وتلقيددددد  بدددددالقبوة 

يددد اا بددد   لدددز ان كدددة ةمدددة ااشدددا   منددد  ا  مقدددام الخطبدددة لددد   وأقامددد  1لال دددحيح

ول دددذا قددداة ةبدددا   وافدددي ااخددد    مددد   لددد  فدددي الدددانيا  ا ولددد    ف دددو باطدددة 

للعلدددض حددداين ةمددد  بدددن الخطددداب   2لالددد حمن بدددن م ددداي للدددو  دددنفض اابدددواب

فدددي ااةمددداة بالنيدددة فدددي كدددة بددداب  وةنددد  انددد  قددداة "مدددن أ اا ان ي دددن  كتابددداً 

 . 3لفليباأ بحاين ااةماة بالنياض"

 القيمة العلمية للحديث

 الاين ةلي ا. و:ذا الحاين أحا األحااين التي ياو 

 عند الشافعي:

ويدداخة فددي نددبعين باًبددا  :ددذا الحدداين  لددن العلددم  فدد وي ةددن الشددافعي اندد  قدداة"

  4لمن الفق ".

 عند أحمد

                                                             
وقا ةقبض  2/4القا ة ب ذا :و الحاف  أبو  نماةية األن ا ي ال  وي كما ذك   ابن حل  في فتح البا ي   2ل

ةلي  بقول  : وأنا أنتبعا  حة :ذا   فقا تتبعض ط ق  من ال واياض المش و   واأللواء المن و   منذ طلبض 
 الحاين  لز وقتي :ذا  فما قا ض ةلز تكمية الما ة. 

 
 

البخا ي ةلز  خ ا  :ذا الحاين في  ا  ال حيح   و نما أخ ل  كذلك في مواطن ةايا  من لم يقت     1ل
  وكتاب  2/215 حيح   من ا كتاب اايمان : باب ما لاء أن األةماة بالنية والحنبة ولكة ام   ما نوى 

 من الفتح . 7/277الفما ة : باب :ل   النبي لص  
 

   .ب: لللو  نفض كتابا في اابواب   2ل
 

بلف   2/22  وابن حل  في الفتح  22/42  وش ح  لمنلم  31أو ا  النووي ةن  في ش ح  ل  بعين ص  3ل
 .2/11:ذا الحاين  أس كة باب . وان   ةما  القا ى  : ينبفي أن يلعة

 

أو ا  النووي ةن  في ش ح  ل  بعين في المومع الناب   وفي ش ح  لمنلم كذلك وأو ا  ابن حل  في   4ل
 . 22:و واا   الناب    وابن اقي  العيا في ش ح  ل  بعين ص 2/22الفتح 

  شط   ااوة . 1/23في الننن الكب ى  و وا  البي قي
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 "أ وة اانالم ةلز  ال ة أحااين ةن  قاة"وةن اامام أحما  مي   

 ااةماة بالنياض"."أنما  حاين ةم 

 ماليس من  ف و  ا". "من احان في أم نال:ذا  وحاين ةا شة:

  2ل"الحالة بين والح ام بين". وحاين النعمان بن بشي 

 عند الحاكم:

أنددد  ذكددد  قولددد  ةليددد   ةدددن ابيددد : حدددا ونا ةدددن ةبدددا   بدددن أحمدددا  وقددداة الحددداكم"

 "ااةماة بالنياض" النالم

  1ل بطن ام  أ بعين يوماً" أن خل  احاكم يلمع في وقول :

ينبجدددي ان   : فقددداة  3ل" ف دددو  ا  2للددديس منددد  "مدددن احدددان فدددي اينندددا مدددا وقولددد :

 فان ا أ وة األحااين". ب ذ  ااحااين في كة ت ني .  4ليباأ

 عند إسحاق بن راهويه:

قدداة : أ بعددة أحاايددن :ددي مددن أ ددوة الدداين : حدداين  وةددن  نددحا  بددن  ا:ويدد 

 ةم  : لل   نما األةماة بالنياض   .

  5لوحاين : للالحالة بين والح ام بين    

 وحاين : لل ن خل  أحاكم يلمع في بطن أم  أ بعين يوما    .

 ف و  ا   .  1لما ليس من    7لوحاين : لل من  نع في أم نا 

 

 عند أبي عبيد:

                                                             
 . 2/54ب : لل حالة بين وح ام بين      وان   الفتح في المومع الناب    والفتوحاض ال بانية   2ل
 

 :و الحاين ال ابع في :ذا الكتاب .  1ل
 

 :ـ   م : للفي    . في  2ل
 

 :و الحاين الخامس .  3ل
 

 في :ـ   م : لليبتاأ   .  4ل
 

 :و الحاين النااس . والحاي ان التاليان :ما ال ابع والخامس .  5ل
 

 في    م : لل من  نع في أم نا شي اً ما    . ا : للشي اً ما ليس ...   .  7ل
 

  في :ــ   م : للفي    .  1ل
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ة مدددان بدددن ندددعيا ةدددن أبدددي ةبيدددا قددداة : لل لمدددع النبدددي  دددلز   ةليددد  و وى 

لميددع أمدد  ااخدد   فددي كلمددة : لل مددن أحددان فددي أم نددا مددا لدديس مندد   والدد  ونددلم

 ف و  ا   

 ولمع أم  الانيا كل  في كلمة :

 للأنما األةماة بالنياض   :

  2لوياخالن في كة باب 

 لةنا أبي ااوا  :

وةددن ابددي ااوا قدداة لل ن دد ض فددي الحدداين المنددنا فدد ذا :ددو أ بعددة اا  حدداين 

 اا  حاين ةلز أ بعة أحااين  1ل  م ن  ض ف ذا ماا  األ بعة 

 حاين النعمان بن بشي :ل الحالة بين والح ام بين   

 ل نما األةماة بالنياض  . :وحاين ةم  

يبدددا و ن   أمددد  المدددؤمنين  ن   طيدددب ا يقبدددة  ا طلل  وحددداين أبدددي : يددد   :

  2ل  بما أم  ب  الم نلين.. الحاين

 ل من حنن  نالم الم ء ت ك  ماا يعني  . :وحاين 

 قاة : لفكة حاين من :ذ  اا بعة  بع العلم .

وةددن أبددي ااوا أيمددا قدداة : لكتبددض ةددن ال نددوة    ددلز   ةليدد  والدد  ونددلم 

خمنددددما ة ألدددد  حدددداين  انتخبددددض من ددددا مددددا مددددمنت  :ددددذا الكتدددداب   يعنددددي كتدددداب 

 . 3لاا  و مانما ة حاين الننن   لمعض في  أ بعة 

 

 

 ويكفي اإلننان من ذلك لاين  أ بعة أحااين:

                                                             
 للياخالن في كة باب   .  :   2ل
 

 في :ـ   م : للأ بعة   .  1ل
 

 :و الحاين العاش  من :ذا الكتاب .  2ل
 

 .  نالة أبي ااوا  لز ا:ة مكة ةن كتابة : للالننن    3ل
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 . 2لم: لاألةماة بالنياض وال  ونل  أحا:ا: قول   لز   ةلي

 مددن حنددن  نددالم المدد ء ت كدد  مدداالل :ونددلم والدد   ةليدد    ددلز قولدد وال دداني : 

 يعني    .

للا يكدددون المدددؤمن مؤمندددا حتدددز ا  :وندددلم والددد   ةليددد    دددلز قولددد  وال الدددن :

 ي مز ألخي   ا ما ي مز لنفن    

  1ل: للالحالة بين والح ام بين    ونلم وال :ةلية    لز قول وال ابع : 

 وفي  واية أخ ى ةن  أن  قاة : 

 ياو  ةلز خمنة أحااين : لل الحالة بين والح ام بين     2لالفق  

 . 3ل: لل ا م   وا م ا     ونلم وال  ةلية    لز قول 

 وقول  : لل األةماة بالنياض  

 . 4لوقول  : لل الاين الن يحة   

مندددددد  مددددددا  للمددددددا ن يددددددتكم ةندددددد  فددددددالتنبو   ومددددددا أمدددددد كم بدددددد  فددددددا توا وقولدددددد  :

 . 5لانتطعتم  

كددددة فددددن أ بعددددة  أحاايددددن :  وفددددي  وايددددة  ةندددد    قدددداة : لل أ ددددوة النددددنن فددددي

 .  7لحاين ةم 

 

 

 

 لل  نما األةماة بالنياض   .

                                                             
 . في ب   ن : للاألةماة بالنياض    2ل
 

. والفتوحاض 131-7/132وش ح النيوطي ةلز الننا ي  4/122والتم يا  2/11ان   ةما  القا     1ل
2/53. 

 

 في و : للالفقي    .  2ل
 

 ما بين القونين نقط من و . و:و الحاين ال اني وال ال ون من الكتاب .  3ل
 

 و:و الحاين النابع من الكتاب  4ل
 

 و:و الحاين التانع من الكتاب .  5ل
 

 لينض في أ .  7ل
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 وحاين :  للالحالة بين   الح ام بين   

 لل من حنن  نالم الم ء ت ك  ما ا يعني    . وحاين :

فيمددددا فددددي أيدددداى الندددداس يحبددددك وحددداين : لل ات:ددددا فددددي الددددانيا يحبددددك   وات:دددا 

 . 2لالناس  

 عند الحافظ طاهر بن مفوز:

 المعاف ي األنالني :  1لوللحاف  أبي الحنن : طا:  بن مفوت 

 الاين ةنانا كلماض أ بع من كالم خي  الب ية   2لةما  

للوات:دددددا   لل واع   مدددددا لددددديس يعنيدددددك     لل واةلمدددددن   3للل اتددددد  الشدددددب اض  

 بني   

 :واله وسلم ( : إنما األعمال بالنيات  همعنى قولة )صلى هللا علي

 لل نما األةماة بالنياض       ونلم وال   ةلي    لزلفقول  

 وفي  واية : لل األةماة بالنياض   

ال دددحيح   ولددديس   مدددنا :دددا :ندددا توليددد  ذلدددك  وكال:مدددا يقتمدددي الح ددد  ةدددة 

 وا بنط القوة في .

 عند كثير من المتأخرين  :

وقدددا اختلددد  فدددي تقددداي  قولددد  : لل األةمددداة بالنيددداض   : لفك يددد  مدددن المتددد خ ين 

 . 4ل  أو معتب   ومقبولة   بالنياض يتةم أن تقاي   : األةماة  حيحة 

 

 فاألةماة  نما أ يا ب ا : األةماة الش ةية المفتق    لز النية . وةلز :ذا :

                                                             
 في م لليحبك     و:و خال  ما في األ وة .  2ل
 

في م للمفون   و:و خط    وطا:  بن مفوت من أ:ة شاطبة .  وى ةن ابن ةبا الب  وكان أ بض الناس في    1ل
   ونمع من البالي و ي     وةنز بالحاين حف ا و تقانا . 

وتوفز ننة  317ولا ننة  125-2/124والبيتان المذكو ان قا أو ا:ما ابن بشكواة ةنا ت لمت  ل  في ال لة 
 .7/131وش ح النيوطي للننا ي  2/11بياض في العما  . واا313

 

 في ال لة ون : للةا    .  2ل
 

 في ال لة : للالمشب اض  .  3ل
 

   .xما بين القونين ليس في ب . وفي  أ أو مقبولة   وقا م ب ةلز األل  :كذا : ل  4ل
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 األعمال ليست على عمومها:

ف مدددا مدددا ا يفتقددد   لدددز النيدددة كالعددداااض مدددن األكدددة والشددد ب واللدددبس و ي :دددا   أو 

  فددددال يحتددددا  شدددديء   2لم ددددة  ا األماندددداض والممددددموناض كددددالواا ع والج ددددوب 

 من ذلك  لز نية .

 والنية في الكالم العلماء تقع بمعنيين : -

تمييدددت العبدددا اض بعمددد ا كتمييدددت  دددال  ال  ددد  مدددن  دددال    1لأحدددا:ما :بمعندددز 

 ممدددان مدددن  ددديام  يددد   أو تمييدددت العبدددا اض   2ل الع ددد  مددد ال   وتتميدددت  ددديام

العددداااض كتمييدددت الجندددة مدددن اللنابدددة مدددن  ندددة التبددد ا والتن يددد  ونحدددو   3لمدددن 

 ذلك .

 و:ذ  النية :ي التي تولا ك ي ا في كالم الفق اء في كتب م .

والمعنددددز ال ددددداني : بمعندددددز تمييددددت المق دددددوا بالعمدددددة   و:ددددة :دددددو   وحدددددا  ا 

 ش يك ل  أم   و ي   ع

و:ددددذ  النيددددة :ددددي التددددي يددددتكلم في ددددا العددددا فون فددددي كتددددب م   فددددي كالم ددددم ةلددددز 

   المتقامين.اإلخالص  وتوابع . و:ي تولا ك ي ا في كالم النل

 

 وقا  ن  أبو بك  بن أبي الانيا م نفا نما  لل كتاب اإلخالص والنية   

و نمدددا أ اا :دددذ  النيدددة   و:دددي النيدددة التدددي يتكددد   ذك :دددا فدددي كدددالم النبدددي ل دددلز 

  ةليددد  والددد  وندددلم   : تددددا   بلفددد  النيدددة   وتددددا   بلفددد  اإل اا    وتدددا   بلفدددد  

فددي كتدداب   ةددت ولددة  بجيدد  لفدد  النيددة  مقددا ب لددذلك . وقددا لدداء ذك :ددا ك يدد ا

 أيما من األلفا  المقا بة ل ا .

 

 الف   بين النية واا اا  :

 المبحث الثالث 

                                                             
 في ن   و : للالمجموب   و:و تح ي  .  2ل
 

 نقط من م .  1ل
 

 من م . نقط  2ل
 

 ب : للةن   .  3ل
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 الفرق بين النية واالردة 

ل ددددددن م   2لو نمددددددا فدددددد   بددددددين النيددددددة وبددددددين اإل اا  والق ددددددا ونحو:مددددددا      

 الفق اء .اخت اص النية بالمعنز األوة الذي يذك   

فمدددن م مدددن قددداة : النيدددة تخدددتص بفعدددة النددداوي   واإل اا  ا تخدددتص بدددذلك   كمدددا 

 ي يا اإلننان من   أن يجف  ل    وا ينوي ذلك .

 

 النية في كالم النبي صلى هللا عليه واله وسلم وفي القران.

  وندددل  األمدددة وندددلم والددد  ةليددد     دددلزوقدددا ذك ندددا أن النيدددة فدددي كدددالم النبدددي ل

 نمدددا يددد اا ب دددا :دددذا المعندددز ال ددداني  البدددا   ف دددي حين دددذ بمعندددز اإل اا    ولدددذلك 

 يعب  ةن ا بلف  اإل اا  في الق ان ك ي ا كما في قول  تعالز :

ْنَيا ُيِ ياُ  مَّن ِمنُكملل  . 1ل  اْْلِخَ  َ  ُيِ ياُ  مَّن َوِمنُكم الاُّ

ْنَيا َةَ  َ  ُتِ يُاونَ لل ُ  الاُّ  . 2ل   اْْلِخَ  َ  ُيِ ياُ  َو َّ

ْنَيا َحددْ نَ  ُيِ يدداُ  َكددانَ  َوَمددنْ   َحْ  ِدد ِ  فِددي لَدد ُ  َنددِتاْ  اْْلِخددَ  ِ  َحددْ نَ  ُيِ يدداُ  َكددانَ  َمددنْ لل  الدداُّ

ددن. وقولدد  تعددالز : لل 3ل  َنِ دديب   ِمددنْ  اْْلِخددَ  ِ  فِددي لَدد ُ  َوَمددا ِمْنَ ددا ُنْؤتِدد ِ   ُيِ يدداُ  َكددانَ  مَّ

ْلَنددا اْلَعاِللَددةَ   َمددْذُموًما َيْ دداَلَ:ا َلَ ددنَّمَ  لَدد ُ  َلَعْلَنددا ُ ددمَّ  نُِّ يدداُ  لَِمددن َنَشدداءُ  َمددا فِيَ ددا لَدد ُ  َةلَّ

ددددْاُحوً ا  َكددددانَ  َف ُولَ  ِددددكَ  ُمددددْؤِمن   َوُ:ددددوَ  َنددددْعَيَ ا لََ ددددا َوَنددددَعز   اْْلِخددددَ  َ  أََ ااَ  َوَمددددنْ  * مَّ

ْشُكوً ا َنْعُيُ م  .  4ل  مَّ

ْنَيا اْلَحَيدددا َ  ُيِ يددداُ  َكدددانَ  للَمدددنوقولددد  تعدددالز :   فِيَ دددا أَْةَمدددالَُ مْ   ِلَدددْيِ مْ  ُندددَو ِّ  َوِتيَنَتَ دددا الددداُّ

دددا ُ   ِاَّ  اْْلِخددَ  ِ  فِدددي لَُ ددمْ  لَددْيسَ  الَّدددِذينَ  أُولَ  ِددكَ  * ُيْبَخُندددونَ  َا  فِيَ ددا َوُ:ددمْ   َمدددا َوَحددبِطَ   النَّ

ا َوَباِطة   فِيَ ا َ َنُعوا  . 5ل  َيْعَملُونَ  َكاُنوا مَّ

 

                                                             
 في ن   ط : للونحو:ا   .  2ل
 

 . 241نو   اة ةم ان :   1ل
 

 . 57نو   اانفاة :   2ل
 

  . 12نو   الشو ى :   3ل
 

 . 24-21نو   اان اء :   4ل
 

 . 25  24نو   :وا :   5ل
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 ُيِ يدددددُاونَ  َواْلَعِشددددديِّ  بِاْلَجدددددَاا ِ  َ بَُّ دددددم َيدددددْاُةونَ  الَّدددددِذينَ  َتْطدددددُ اِ  َوَا للوقولددددد  تعدددددالز : 

 . 2لَوْلَ ُ   

 َواْلَعِشدددديِّ  بِاْلَجددددَاا ِ  َ بَُّ ددددم َيددددْاُةونَ  الَّددددِذينَ  َمددددعَ  َنْفَنددددكَ  َواْ ددددبِ ْ وقولدددد  تعددددالز : لل

ْنَيا اْلَحَيا ِ  ِتيَنةَ  ُتِ ياُ  َةْنُ مْ  َةْيَناكَ  َتْعاُ  َوَا   َوْلَ  ُ  ُيِ يُاونَ   . 1ل   الاُّ

لِكَ وقول  تعالز :لل ِ  َوْل َ  ُيِ يُاونَ  لِّلَِّذينَ  َخْي    َذ   . 2ل  اْلُمْفلُِحونَ  ُ:مُ  َوأُولَ  ِكَ    َّ

ددداسِ  أَْمدددَواةِ  فِدددي لَِيْ ُبدددوَ  ِ ًبدددا ِمدددنْ  آَتْيدددُتمْ  َوَمددداوقولددد  تعدددالز : لل ِ  ِةْنددداَ  َيْ ُبدددو َفددداَل  النَّ َّ   

ِ  َوْل َ  ُتِ يُاونَ  َتَكا    ِمنْ  آَتْيُتمْ  َوَما  . 3ل  اْلُمْمِعفُونَ  ُ:مُ  َف ُولَ  ِكَ   َّ

 

 النية قد يعبر عنها في القران بلفظ االبتغاء :

 اْبتَِجددداءَ   ِاَّ : لل وقدددا يعبددد  ةن دددا فدددي القددد ان بلفددد  اابتجددداء كمدددا فدددي قولددد  تعدددالز

 . 4ل  اأْلَْةلَز َ بِّ ِ  َوْل ِ 

ِ  َمْ َمددداضِ  اْبتَِجددد ءَ  أَْمدددَوالَُ مُ  ُينفِقُدددونَ  الَّدددِذينَ  َوَمَ دددةُ للوقولددد  تعدددالز :  دددنْ  َوَتْ بِيًتدددا  َّ  مِّ

ددة   َكَمَ ددةِ  أَنفُِنددِ مْ   َوابِددة   ُيِ ددْبَ ا لَّددمْ  َفدد ِن ِمددْعَفْينِ  أُُكلََ ددا َف ََتددضْ  َوابِددة   أََ دداَبَ ا بَِ ْبددَو    َلنَّ

ُ  َفَطة    . 5ل  َبِ ي    َتْعَملُونَ  بَِما َو َّ

ِ  َوْل ِ  اْبتَِجاءَ   ِاَّ  ُتنفِقُونَ  َوَمالل : وقول  تعالز َّ   
 . 7ل

 أَوْ  َمْعدددُ و    أَوْ  بَِ دددَاَقة   أََمددد َ  َمدددنْ   ِاَّ  َنْلدددَواُ:مْ  ِمدددنْ  َك ِيددد    فِدددي َخْيددد َ  َا وقولددد  : لل

ددداسِ  َبدددْينَ   ِْ ددداَلح   لِدددكَ  َيْفَعدددةْ  َوَمدددنْ   النَّ ِ  َمْ َمددداضِ  اْبتَِجددداءَ  َذ   أَْلدددً ا ُنْؤتِيددد ِ  َفَندددْو َ   َّ

 . 1ل  َةِ يًما

 

 

                                                             
 .41نو   األنعام :   2ل
 

 .11نو   الك   :   1ل
 

 .21نو   ال وم :   2ل
 

 . 24نو   ال وم :   3ل
 

 .12نو   اللية :   4ل
 

 .154نو   البق   :   5ل
 

 .171نو   البق   :   7ل
 

 .223نو   النناء :   1ل
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 : مع اآلية االخيرة  

 ا فددي األمدد  بددالمع و     فنفددي الخيدد  ةددن ك يدد  ممددا يتنددالز الندداس بدد         

وخدددص مدددن أفددد اا  ال ددداقة واإل دددالح بدددين النددداس   لعمدددوم نفع دددا   فددداة ذلدددك 

ةلددددز أن التنددددالي بددددذلك خيدددد    وأمددددا ال ددددواب ةليدددد  مددددن   فخ دددد  بمددددن فعلدددد  

 ابتجاء م ما    .

و نمددددا لعددددة األمدددد  بددددالمع و  مددددن ال دددداقة واإل ددددالح بددددين الندددداس و ي :مددددا 

ولددد      لمدددا يت تدددب ةلدددز ذلدددك مدددن النفدددع  المتعددداي     خيددد ا و ن لدددم يبتددد   بددد 

 فيح ة ب  الناس  حنان وخي  .

وأمددا بالننددبة  لددز اامدد  فدد ن ق ددا بدد  ولدد    وابتجدداء م مددات    كددان خيدد ا لدد  

 وأ يب ةلي    و ن  لم يق ا ذلك لم يكن خي ا ل    وا  واب ل  ةلي  .

ذلك ةددد    الدددانيا   فانددد  ا و:ددذا بخدددال  مدددن  دددام و دددلز وذكددد    يق دددا بددد

ب ةليدد  مددن اا ددم خيدد  لدد  فيدد  بالكليددة ألندد  ا نفددع فددي ذلددك ل دداحب    لمددا يت تدد

 . 2لفي    وا لجي  

 ألن  ا يتعاى نفع   لز أحا   الل م   ا أن يح ة ألحا ب  اقتااء في ذلك .

 :ما ورد في السنة عن هذا المعنى 

 

 

  

                                                             
ل
2
 
 في ن : للا لجي     . 
 


