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 . أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد
 وِصَفُته الُوضوِء ُفروِض باُب تابع 

َقْبَله الذي َيْنَشَف حتى ُعْضٍو َغْسَل ُيَؤخَِّر ال أن وهي واْلُمواالُة، :اهلل رمحه قال . 

 . الوضوء فروض من السادس الفرض هذا

 . بعده جاء مبعنى ،الشيَء ولَي :فيقال ،زمين فاصل دون من قبله ملا مواليا الشيء يقع أن :هي واملواالة

  .معتدل زمن يف قبله الذي العضو ينشف حتى عضو غسل يؤخر ال أن :ضابطها

 وهو القول األول . .واحلنابلة ،والشافعية ،احلنفية حد فهو ،اجلمهور إليه ذهب الذي احلد وهو

 األول يف فإنه ،جدا باردا أو ،مثال جدا حارا اجلو يكون كأن ،املعتدل غري الزمن عن خروجا :( معتدل زمن يف)و قوهلم 
 حتصل مل ،قبله الذي العضو نشف حتى غسلهوأخر ،معتدال اجلو كان فإذا ،َنَشافه يتأخر الثاني ويف ،سريعا العضو ينشف
 . املواالة

 ،العرف إىل ذلك يف ويرجع ،قبله الذي العضو ينشف حتى عضو غسل يؤخر أال):وهو القول الثاني آخر ضابط وهناك
 .(منقطعة غري املواالة فإن عرفا الفصل يطل مل وإن ،منقطعة فاملواالة عرفا الزمن تفاحش فإن

  .والشافعية يف قول،عليهم اهلل رمحة املالكية مذهب أيضا وهو ،وغريه عقيل ابن اختارها رواية يف احلنابلةذهب  إليه و

  :الراجح

  .العرف إىل فيه يرجع نهفإ ،حيدد ومل الشريعة يف جاء ما كل أن ألن ؛ القول الثاني هواهلل أعلم و

  :قال شيخنا رمحه اهلل يف منظومته

 احُدِد فبالعرف كاحلرز ،،،بالشرع  حيدِد ومل أتى ما وكل

 حتديد له يأت مل ،السرقة يف احلرز مثل ،الناس أعراف إىل حتديده يف يرجع فإنه ،الشريعة يف حيدد ومل الشيء جاء إذا أي
 ،األديان واختالف ،األزمان واختالف ،وضعفا قوة السلطان باختالف خيتلف وهو ، السرقة شروط منمع أنه شرط 

  .الناس أعراف إىل حتديدها يف يرجع فإنه ،الشريعة يف حتديد هلا يأت مل ملا ،املواالة وكذلك :قالوا ،األماكن واختالف

 وضوءه فإن ، الوضوء أعضاء بني موال غري توضأ لو اإلنسان وأن ، الوضوء فروض من فرض املواالة أن بني املؤلف
 . الراجح وعلى ، املذهب على املواالة ضابط وعرفنا ، يصح ال

 اإلتيان من بد ال وأنه ،الوضوء فروض من فرض هي هل ، عليهم اهلل رمحة السلف بني خالف فيها وقع املواالة ومسألة
  :أقوال ثالثة على ؟ ال أم بها

  .التسقط مطلقا الوضوء فروض من فرض املواالة أن :األول القول

 .احلنابلة مذهب مفردات من وهو ،احلنابلة عند املذهب وهو ،القديم يف والشافعية ،قول يف املالكية ذهب إليه و
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  :أدلتهم

  .{..الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول

 عن متأخر غري ،متتابعا املشروط يقع أن الشرط ضرورة ومن ،الشرط صفة على جاءت اآليةإن  :قالواوجه االستدالل:
 . {فاغسلوا. .قمتم إذا} الشرط عقب واقعا يكون أن املشروط ضرورة من ألن ؛ عنه بعيد غري متوال بل ، الشرط

 ملعة قدمه ظهر على ورأى ،يصلي رجال رأى ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أن]،عنه اهلل رضي أنس عن :الدليل الثاني
 ،داود وأبو،ماجه وابن،أمحداإلمام  رواه [صالته يعيد أن صلى اهلل عليه وسلم النيب فأمره ،املاء مل يصبها الدرهم قدر
  .[وضوءك أحسنف ارجع] مسلم رواية ويف

 :له لقال وإال ،املواالة وجوب على يدل مما ؛ وضوءه يعيد أن الرجلأمر ،صلى اهلل عليه وسلم النيبوجه االستدالل:أن 
  .أنس حديث على[ وضوءك أحسن] قولهعليه  وحيمل ،يكفيك وهذا ،قدمك اغسل

 ،مفرط ألنه؛بذلك أمره إمنا أن يعيد وضوءه للرجل صلى اهلل عليه وسلم النيبأمر بأن :احلديثني من االستدالل نوقش
 بإعادة صلى اهلل عليه وسلم النيب أمره ،مفرطا كان فلما ، مهل على ويتوضأ ، وضوءه حيسن الرجل أن واألصل
  .الوضوء

 أحسنف ارجع] صلى اهلل عليه وسلم قوله وأن ،مسلم حديث على حممول ،أمحداإلمام  حديث إن :يقول وبعضهم
 لسبب ؛ عني قضية هي إمنا الرجل وقصة ،منه نقص ما فيكمل ،وضوءه حيسن اإلنسان ،األصل هو هذا أن[ وضوءك

  .األسباب من لغريه أو الرجل لتفريط ،به أعلم اهلل

 ينقل عنه تركها أبدًا.ومواظبته عليها ومل ،لمواالةل  صلى اهلل عليه وسلم فعل النيب: ثالدليل الثال
 . تصح مل صالته فرق اإلنسان أن فلو ،التوالي فيها يشرتط الصالة فإن ،الصالة على قياسا :الدليل الرابع

 مثل ،فيها انقطع قد التتابعمع أن  ،صحيحة تكون فإنها ،بعذر فاصل فيها حصل إذا الصالة بأن :استدالهلم عن وأجيب
 واتكأ ،املسجد يف معرتضة خشبة إىل قام ،ركعتني من سلم ملا ،صلى اهلل عليه وسلم النيب فإن ،املشهورة اليدين ذي قصة
 ما أحق] قالو،اليدين وذي الصحابة مع ،صلى اهلل عليه وسلم النيب بني نقاش وصار ،القوم سرعان وخرج ،عليها
 فهنا ،احملاورة هذه كل بعد ،صالته على صلى اهلل عليه وسلم النيب بنى ذلك بعد ثم ،نعم :قالوا[  ؟ اليدين ذو يقول

 . لعذر لكن ،املواالة انقطعت

صلى  النيب عن ،مرسالن حديثان فيه جاء فإنه ،الصالة يف احلدث سبقه من مسألة :خالف املسألة يف كان وإن أيضا مثله
 يف أمحد واإلمام ،ومالك ،حنيفة أبي مذهب وهو ،يتكلم مل ما ،صالته على ويبين ،ويتوضأ يذهب أنه ،اهلل عليه وسلم

 به عمل إذا املرسل أن يرى كان والشافعي ،عنهم اهلل رضي الصحابة مجهور وعليه ،والشافعي ،عنه الروايات بعض
 وهو ،الضعيف قسم من تعلمون كما واملرسل ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن مرسالن وفيه ،حجة فإنه الصحابة مجهور

 على  صالته على ويبين ،يعود ثم ،القبلة وسيستدبر ،يعود ثم ويتوضأ ،الوضوء مكان إىل ويذهب ،الصف من سيخرج
  .طويل فاصل وهذا ،الصالة بصحة القول

 [.اغسل ماتركت]ويف رواية  [أعد وضوءك]أن عمر رضي اهلل عنه قال ملن فعل ذلك  :الدليل اخلامس
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  .بفرض وليست ،سنة الوضوء يف املواالة أن :الثاني القول

  .واحلنابلة يف رواية،يف اجلديد والشافعية،احلنفية ذهبيه إل و

 : أدلتهم

 . {..فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول  :الدليل األول

  .دليل وال ،الدليل فعليه قيد فمن ،أو غريها واالةمب ،ديقيت غري من ،مطلقة جاءت اآليةإن  :قالواوجه االستدالل:

 قولكم فليس ،بالتقييد جاءت قد األدلة كانت وإذا ،بالتقييد جاءت قد األدلة إن :يقال بأن استدالهلم عن جياب أن ميكن
  .قولنا من بأوىل

 ،ويديه وجهه فغسل ،السوق يف توضأ أنه ،عنهما اهلل رضي ،عمر ابن عن،نافع عن ،مالك اإلمام روى ما :الدليل الثاني
 من روايةهوو [وصلى وضوؤه جف بعدما خفيه على مسح ثم املسجد فدخل, جنازة إىل دعي ثم ،برأسه ومسح
  .األسانيد أصح إنه :عنه قيلالذي  ،عمر ابن عن، نافع عن،مالك

  .املسجد إىل املسح عمر ابن أخر ملا ، فرضا املواالة كانت لو :قالوا ،دليلهم وهذا

 عمر ابن تأخري يكون قد ، ماء عنده ليس عمر ابن يكون قد ، أمورا حتتمل ، عني قضية هذه إن :ويقال جياب أن وميكن
 السوق يف كان فإذا ،احلرارة شديدة تعلمون كما واملدينة ،املدينة يف أنه احلديث فظاهر ،حار زمن يف عنهما اهلل رضي
  .العذر قضية وستأتينا ،لعذر أخره عنهما اهلل رضي عمر ابن يكون وقد ،األعضاء ستجف ،املسجد ودخل

  .الوضوء فكذلك ،املواالة فيه تشرتط ال الغسل :قالوا ،الغسل على الوضوء قياس :الدليل الثالث

 ،بعد  غسله ثم رأسه ترك ثم ،جسده غسل أنه لو مبعنى ؟ تشرتط ال أو هفي األعضاء بني املواالة تشرتط هل ،الغسل و
  .الغسل على الوضوء قاسوا همإذن  ؟ ال أم يصح هل ،بعد غسله الباقي ثم ،جسده من جزءا غسل أو

 فيه بل ،املواالة فيه تشرتط ال أنه على متفقا الغسل فليس ،فيها خمتلف مسألة على قياس هذا بأن :استدالهلم عن وجياب
 فال ،االجتماع وجه على مشروعة عبادة الغسل ألن ؛ املواالة  فيه تشرتط الغسل أن واألقرب ،العلم أهل بني خالف

 اليت الصورة على تأت مل ،اإلنسان فرقها فإذا ،االجتماع وهي ،عليها شرعت اليت الصورة هذه على بها اإلتيان من بد
  .بها أمر

 أن املأمور به غسل األعضاء فكيفما غسل جاز.  :الدليل الرابع 

 . بالعذر وتسقط فرض املواالة أن :الثالث القول

 فاألصل وإال ،املواالة سقطت عذر مثة كان فإذا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره؛قول يف واحلنابلة ، املالكية ذهب وإليه
 قليلة املاء كمية تكون ،فشيئا شيئا ،متتابعا يأتي أو ،اإلنسان وضوء أثناء يف املاء ينقطع أن مثل والعذر ،فرض أنها فيها
 ويأخذ ،ويتوضأ ويرجع ،ويتوضأ يزعب أن اإلنسان فيحتاج ،حنوه أو بدلو ،زعبا ُيزَعب املاء يكون أنو،متقطع وهو
 هذا يف فيطيل ،البويه مثل ،اتنظيفه إىل فيحتاج ،الوضوء مواضع يفأو وسخ  جناسة اإلنسان بدن على يكون أن أو ،وقتا

 .لعذر لكن ،تنقطع فاملواالة ،املوضع
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 أدلتهم:

 . {استطعتم ما اهلل فاتقوا} تعاىل اهلل قول  :الدليل األول

  .[استطعتم ما منه فأتوا  بأمر أمرتكم إذا] صلى اهلل عليه وسلم النيب قول  :الدليل الثاني

 .العذر لوجود ،فيها املواالة اشرتاط مع املواالة وعدم ،فيها الفصل جاء الشريعة يف مسائل هناك أن :الدليل الثالث

 بعدما ثم ،فريضته ويقيم ،الطواف يقطع اإلنسان فإن الفريضة أقيمت إذاف ،الفريضة لصالة قطعه جيوز ،الطواف :مثل
 ،عندنا املذهب هو كما ،الطواف يقطع فإنه ،جنازة حضرت إذا مثلهو ،السعي وكذلك ،طوافه يكمل ،الفريضة تنتهي

 صيام اإلنسان قطع فإذا ،لعذر الكفارة يف الشهرين صيام قطع :أيضا .طوافه يتم ذلك بعد ثم ،اجلنازة على ويصلي
 الذي العذر هو فيما العلماء خالف ،اهلل شاء إن الظهار يف وسيأتينا ،ينقطع ال التوالي فإن ،لعذر الكفارة يف شهرين

 يف الفطر يبيح الذي العذر أن ،أعلم واهلل األقوال أقرب لكن ،هفي اختلفوا قد العلماء فإن ،الكفارة صيام يف الفطر يبيح
 رمضان صوم كان وإذا ،رمضان صوم من وجوبا بأشد الكفارة فليست ،الكفارة يف الفطر يبيح الذي العذر هو ،رمضان

 الواجب حقلفي ،واجب وهذا ركن هذا ألن ؛ أوىل باب من الكفارة صيام قطعت رذاعاأل ههذ فإن ،عينةم راعذأ قطعهت
 الذي يكون أن ،عقال العكس يتصور بل ،الركن يقطع الذي من أشد الواجب يقطع الذي يكون أن يتصور وال ،بالركن
 . الواجب يقطع الذي من أشد هو الركن يقطع

 العبادة بصحة الشريعة حكمت ذلك ومع ،بعذر القطع فيها جاء اليت املسائل من جمموعة ،وغريهاإلسالم  ذكرشيخ وقد 
  .وضوءه يكمل فإنه ،لعذر اإلنسان قطع فإذا ،الوضوء يف املواالة مثلها :فقالوا ،فيها

  :الراجح

 ،مطلقا سنة اإنه :قال من وبني ،بالعذر يعُذر ومل مطلقااملواالة  أوجب من بني وسط فهو ؛ الثالث القول هو أعلم واهلل 
 . بالعذر تسقط ،فرض املواالة أن،كما تقدم عنداحلنابلة قولهوو ،اهلل رمحه مالك اإلمام مبذهب يقال أن الوسط فالقول

  :مسألة

 ؛ تنقطع ال مواالته فإن ،وسوسة أو ،جناسة أو ،وسخ لوجود ،الوضوء فروض أحد يف موضع يف أطال املتوضئ أن لو
  .املواالة قطعالي عذر هذا ألن

احلدِث لطهارِة شرٌط والنيُة :اهلل رمحه قال . 

 . قصده و أراده أو ،عليه عزم :أي كذا نوى ،والقصد العزم :اللغة يف النية

 . عنه االمتناع أو الفعل بإجياد ،وجل عز اهلل إىل والتقرب ،الطاعة قصد :وهي

 احلديث دليله وهذا ،صحيحا العمل لكون شرط فالنية ،(للعمل والفساد الصالح بها) ،العمل لسائر شرط والنية
 .[نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] املشهور

  .لذاته عدم وال وجود وجوده من يلزم وال ،العدم عدمه  من يلزم ما :اصطالحا الشرط  (شْرٌط والنِّّيُة) :ولهق

 وجود يلزم فال الشرط وجد ذافإ وجود وجوده من يلزم وال ،املشروط عدم ،الشرط عدم فإذا :العدم عدمه من يلزم ما
  .املشروط
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  :مثال

 ،الطهارة وجدت لو لكن ،الصالة تصح مل ،الطهارة عدمت فلو ،العدم اعدمه من يلزم ال ،الصالة لصحة شرط الطهارة
 أن يريد ال وهو ،طاهرا ويكون ،األكرب للحدث يغتسل أو ،اإلنسان يتوضأ فقد ،الصالة وجود وجودها من يلزم فال

 ويذكر ،طهارة على دائما اإلنسان يكون أن ،السنن من وهو ، دائما يتوضأ ،طهارته على ويبقى ،ويغتسل يتوضأ ،يصلي
  للطهارة التكرار دائم فهو ،طهارة على اهلل

   .عليها واألجر ولثوابها، وإجزائها، حلصوهلا، أي( شْرٌط والنِّّيُة) :ولهق

  .وحنوها الصالة من املانع ،بالبدن القائم الوصف وهو ،حدث مجع :(األحداثقوله:)

 زالت ما فمتى ،نية هلا يشرتط ال وإزالتها النجاسة فطهارة ،األجناس طهارة خيرج قيد هذا (األحداث لطهارة)؛قوله
 . النجاسة حكم فيزول ،النجاسة وذهبت املطر فنزل ،النافذة على ثوبه علق،ينِو مل أم نوى سواء ،حكمها زال ،النجاسة

 أو بالوضوء كان سواء ،األصغر احلدث لطهارة شرطا فيكون. األحداث جلميع شامل أنه على توكيد (كلها):قوله
  .ينوَي أن للطهارة فيشرتط ، بالتيمم أو ،باملاء بالغسل كان سواء ،األكرب احلدث لطهارة اوشرط ،بالتيمم

 :النية كيفية

 يريد أقبل ما ومتى ،نية فهذه الفعل أراد ما متى ،عظيمة عمال لكلفنا ،النية عدم كلفنا لو وهلذا ؛ يكون ما أسهل من هذا
 عن ثوبه وحسر للمغسلة ذهب ،تكفي ،نية هذه ،الصالة يقصد ،املسجد إىل وذهب ،البيت من خرج ،نية فهذه ،العمل

  .صعب شيء ال ، نية هذه ، ،يديه

 لرأى نفسه رأى لو ؟ أنوي كيف ؟ النية كيف ،نفسه يكلم ألنه ؛ عظيمة مشقة أنفسهم على يشقون املوسوسون وهلذا
 .سهل املوضوع ،جمنون كأنه نفسه

 ويتكلف يتصور أن أراد إذا لكن ،نية هذه ،الصنبور فتحو الدش حتت وجاء ،ومالبسه ثوبه فنزل ،جنابة عليه إنسان
 الباب اقطع لكن ،والعافية العفو اهلل نسأل ،مدى منه أبعد سردابا له يفتح سرداب كل ، هلا نهاية ال سراديب يف دخل

 .سهل النية وضوعفم ،فورا وارجع

كلها األحداث لطهارة شرط والنية :قال املؤلف . 

 يدري وهو ال ،نومه أثناء يتحرك الناس حيصل من بعض كما قدر فلو ،النية احلدث لطهارة يشرتط أنه ،اهلل رمحه فأفادنا
 الناس وبعض ،ينو مل ألنه ؛ وضوؤه يصح الف ،نومه من قام وضوئه من انتهى ملا ثم ،واصحي ملو ،توضأف قام ،نفسه عن

 .وضوءك أعد :له ليقا ،تنبه وضوئه من انتهى وعندما ،وتوضأ قام ،شديد تفكري عنده

  على قولني: خالف فيها املسألة وهذه ،النية هلا يشرتط الطهارة

  .كلها األحداث لطهارة النية تشرتط أنه :األول القول

وأبي عبيد ،واسحاق،والليث،ربيعة رأي وهو ،واحلنابلة ،والشافعية،املالكية مذهب فهو ، العلم أهل مجهور مذهب وهو
 .السلف من كبرية وطائفة ،وابن املنذر،
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  :أدلتهم

  .{وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول

 هي هذهو ،الصالة به مقصود الطهارة فعل أن على يدل للصالة؛مما قمتم إذا أي{الصالة إىل قمتم إذا}:فقوله عز وجل
 . نيةال

[ نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] املشهور عمر حديث يف وسلمصلى اهلل عليه  النيب قول:الدليل الثاني
  ،ألن احلصر إثبات احلكم يف املذكور ونفيه عما سواه.بنية إال الشرعية العبادة وقوع صلى اهلل عليه وسلم النيب فنفى

 فإنها األحاديث، هذه اإلنسان هيقرأإن مما ينبغي أن و ، الوضوء فضائل يف جاءت اليت الكثرية األحاديث :الدليل الثالث
 هلا تشرتط والعبادة عبادة، الوضوء أن على تدلوهي  الوضوء، على وحرصا لألجر، واستشعارا إميانا تزيده مما

 . النية له فتشرتط العبادات، كسائر عبادة الوضوءإذن النية،

 .النية هلما تشرتط والوضوء فالغسل ،النية له تشرتط التيمم فإن ،التيمم على والوضوء الغسل قياس :الدليل الرابع
 

  .للتيمم تشرتط وإمنا ،والغسل للوضوء تشرتط ال النية أن :الثاني القول

  .الثوري وسفيان ،نيفةاحل ذهب إليهو

 أدلتهم:

 وتعاىل تبارك فاهلل {..وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول
 .الدليل فعليه قيد ومن ،إطالقه على بقىيف ،النية باشرتاط يقيده ومل ،اآلية هذه يفالقيام  أطلق

  .سبق ماك موجود الدليلنوقش:بأن  

 :األلفاظ بعض ويف ،رأسي ظفر أشد امرأة إني ،اهلل رسول يا :قالت أنها ،عنها اهلل رضي سلمة أم عن:الدليل الثاني
 ِكعلي ُتِفيِضنَي ُثمَّ من ماء اٍتحثي َثالث رْأسك ىعل يحتث َأن ِفيككي اإمن ] قال ؟ اجلنابة لغسل أفأنقضه ،ظفائر ثالث

 .مسلم اإلمام أخرجه.[ َفَتْطُهِريَن اَءامل

 . تشرتط ال فالنيةإذن  ،احلديث يف النية يذكر مل صلى اهلل عليه وسلم وجه االستدالل:أن

 اإمن] رضي اهلل عنهعمر حديث يف جاءت قدلكنها ،احلديث هذا يف يذكرها مل صلى اهلل عليه وسلم النيببأن  نوقش:
 جبميع يأتي أن موضع كل يف ،صلى اهلل عليه وسلم النيب أن يلزم وال ،[نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال

 هذا يف يشرتط ما إىل نرجع ،حكما صلى اهلل عليه وسلم النيب ذكر فإذا ،واحد شيء الشريعة ألن ؛ الشريعة أحكام
 يف ،حكم وكل ،شرط كل على  ،صلى اهلل عليه وسلم النيب ينص أن يلزم وال ،األخرى الشريعة أدلة من ،احلكم

 اجلمهور ؟ ال أم فيه الكفارة جتب هل ، اإلكرام الذي يقصد به حللفيف ا الكفارة مثل ، حكمها سيذكر اليت الواقعة
 مل صلى اهلل عليه وسلم النيب ألن ؛ فيه الكفارة جتب ال :يقولون تبعه ومن اإلسالم شيخو ،فيه الكفارة جتب :يقولون
 الكفارة جتب : يقولون واجلمهور ، بالكفارة يأمره ومل[  وأتقاهم هلل أبرهم أنت] قال حينما ،بكر أبي حديث يف يذكرها
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 أن الحاجةف ، متقرر معروف أمر ألنه ؛ هنا يذكرها مل ، والسالم الصالة عليه والنيب ، عليها تدل الشريعة نصوص ألن
 . الكفارة عليه جتب فإنه ،ميينه يف حِنث ثم ، حلف إذا اإلنسان أن ، معروف أمر هنأل ؛ اليمني كفارةببكر يأمرأبا

  .النية له تشرتط الوضوء كذلك ،اخل. .الطيب الصعيد قصد ألنه ؛ النية له شرتطت التيممأن  :الدليل الثالث 

 أنها طهارة باملاء فلم تفتقر إىل نية كغسل النجاسة. : لرابعالدليل ا

  :الراجح

 أن ،الطهارة لصحة يتشرط وأنه ،كلها األحداث لطهارة شرط النية وأن ،اجلمهور إليه ذهب ما هو ،أعلم واهلل الراجح
 طهارته فإن ينو مل فإن ،حدثه فريتفع ،اخل. .اجلنابة رفع أو ،الغسل أو ،التيمم أو ،احلدث رفع أو ،الوضوء اإلنسان ينوي

 . تصح ال

 . بالنية تتعلق اليت املسائل من جمموعة ،اهلل رمحه املؤلف ذكر

احلدَث رْفَع َفَيْنوي :قال . 

 يرفع أن ونوى ، الصنبور عند جاء لو ؟ ينوي كيف: الصورة األوىل:أن ينوي رفع احلدث: ذكر املؤلف صور النية
 أي نوى وال ، طوافا نوى وال ، صالة نوى ما اآلن ، خالف بال ، احلدث يرتفع ، بالبدن القائم والوصف ،  احلدث

 فاغتسل جنب إنسان  ،اجلنابة ترتفع ، اجلنابة رفع نوى فإذا ، حدثه ارتفع ، عليه الذي احلدث يرفع أن نوى وإمنا ، شيء
 هذه .خالف بال ،احلدث يرتفع ، احلدث رفع نوى إمنا ، اخل. .يقرأ أو يصلي أن أجل من ال ، جنابته ترتفع أن أجل من
  .األوىل املسألة هي

 بها إال يباُح ال ملا الطهارَة أو :قال. 

 ، الصالة مثل ، الطهارة له جتب الذي الشيء ، بطهارة إال يباح ال الذي للشيء الطهارة ينوي أن الصورة الثانية:
 مس ، خالف بال الصالة ، اجلمهور قول على ، الطهارة هلا تشرتط هذه ، خالف على املصحف مس ، والطواف
 له جتب وملا ،بالطهارة إال يستباح ال ملا الطهارة نوى فإذا ، اجلمهور قول على الطواف ، اجلمهور قول على املصحف
 .خالف بال احلدث يرتفع ، للصالة الطهارة فنوى ، يصلي أن يريد إنسان .حدثه يرتفع ، الطهارة

 الطهاَرُة له ُتَسنُّ ما َنوى فإن :قال . 

لقوله صلى اهلل عليه ذكر أو ،الطهارة هلا تسن ،القرآن كقراءة ،الطهارة له تسن ملا يتوضأ أن أراد :الثالثة الصورة هذه
 ،طهارته فرتتفع ،صحيح بسند داود أبي عند ،قنفذ بن املهاجر حديث[ طهارة على إال اهلل أذكر أن كرهت إني] وسلم:

 ،املاء يف انغمس لوف ،مرتفع فطهارته ،أصال النية يشرتطونال  ألنهم ؛ وارد غري كلها الصور هذه يف احلنفية مذهب و
  .جنابته ارتفعت ،تذكر خرج ما وبعد

 . حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


