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 . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد

 وِصَفُته الُوضوِء ُفروِض باُب تابع
 فإن نوى ماتسن له الطهارة :

 ذكر املؤلف صور النية :
 الصورة األوىل :

، فإذا نوى اإلنسان  فيها بال خالف بني أهل العلم أن احلدث يرتفعالصورة وهذه  - تقدمكما  –أن ينوي رفع احلدث 
 أن يرفع احلدث وهو الوصف القائم بالبدن فإن حدثه يرتفع سواء كان احلدث حدثًا أصغر أم أكرب .

اطهروا[ ، فلم ينِو صالة ،وال قراءة قرآن ،وال من أجل أن يصبح متطهرًا ]وإن كنتم جنبًا ف اغتسلإنسان جنب مثاله:
 ، وقد ذكر العلماء أن هذا بال خالف . هدثحذكر ، والغريه ، وإمنا نوى أن يرتفع احلدث .فريتفع 

 الصورة الثانية :
أن ينوي الطهارة لفعل اليصح إال بوجود الطهارة مثل  أي –يعين إال بالطهارة  –أن ينوي الطهارة ملا اليباح إال بها 

، يف هذه الصورة :الصالة ، والطواف على قول اجلمهور ، مس املصحف على قول اجلمهور أيضًا. فإن احلدث يرتفع 
 يرتفع حدثهفإن فتوضأ للصالة  يصليإنسان يريد أن مثاله: وهذا أيضًا مما الخالف فيه بني أهل العلم رمحة اهلل عليهم .

 يطوف ..اخل مما يشرتط له الطهارة .وميس املصحف ، وويصلي فروضًا ونوافل ، 
 الصورة الثالثة :

ومس املصحف على قول من ،و الدعاء،أن ينوي الطهارة ملا تسن له الطهارة .مثل قراءة القرآن ،والذكر ، و الطواف
 -املراد بالتجديد املسنونسيأتي كما  –د املسنون أن ينوي الطهارة للتجديومثل  ، رأى عدم اشرتاط الطهارة.. اخل 

 نسان على وضوء صلى به املغرب  ثم ملا أراد أن يصلي صالة العشاء توضأ مرة ثانية .  ومثاله:إ
 . ؟ ال أم احلدث يرتفع هل الطهارة له تسن ملا توضأ إذا: سألةهذه امل 

  :قولني على خالف فيها املسألة هذه
  .يرتفع حدثه فإن ،الطهارة له تسن ملا الطهارة نوى إذا أنه :األول القول

  .أيضا واملالكية،الشافعية عند قول وهو ،احلنابلة مذهب وهذا

 أدلتهم:
 لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] يقول: صلى اهلل عليه وسلم النيبعن عمر رضي اهلل عنه قال مسعت  :الدليل األول

 . الطهارة له حتصل أن فينبغي ،شرعية طهارة نوى وهذا[ نوى ما امرئ

  .الفضيلة وهو ،ة الطهارةصح ضروراته من ملا الصورة هذه يف الطهارة نوى ألنه :الدليل الثاني
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 إذا إال ، حيصل أن ميكن ال الوضوء على املرتب واألجر ، الوضوء على املرتب األجر نوى اآلن هو :أخرى بعبارة
  .الطهارة له حصلت

من  ،املسنون من أعلى هو ما الطهارة بهذه يستبيح ال فإنه ،الطهارة له تسن ملا الطهارة نوى إذا أنه :الثاني القول
 . والواجبات الفروض

  .روايةاحلنابلة و،يف أصح القولني والشافعية،املالكيةليه ذهب إو

 أدلتهم:

 ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] صلى اهلل عليه وسلم النيبعن عمر رضي اهلل عنه قال مسعت  :الدليل األول
  .يرتفع ال حدثه فإن ،احلدث رفع ينو مل فإذا ،احلدث رفع ينو مل اإلنسان وهذا[ نوى

 ،عقال ميكن ال هذا ؟ الطهارة على املرتبة الفضيلة على حصل قد إنه :له لاقيو ،هدثح يرتفع ال كيفبأن يقال : نوقش:
 فإن ،رتفا اال أسباب من سبب بأي ارتفع إذاو ،يرتفع هدثفإن ح ،الطهارة حصول على رتبةامل الفضيلة له فإذا ثبتت
 . طهارة على احلال هذه يف يكون اإلنسان

 ،طهارة بدون تستباح كانت فإذا ،اخل. .والذكر الدعاء :وهي ،وضوء بدون تستباح األشياء هذه أن:الدليل الثاني
  .حدثه ترفع ال هذه فطهارته

  :الراجح

 الطهارة بهذه ويفعل ،يرتفع حدثه فإن ،الطهارة له تسن ما بوضوئه نوى من وأن ،األول القول هو أعلم واهلل الراجح
 أئمة نصره قد كان وإن ،يستقيم ال ضعيف قول الثاني القول وأن ،وغريها ومسنونات ،وواجبات فروض من ،شاء ما
صلى اهلل  النيب قول هو دليل من ألصحاب القول ما وأهم ،العلماء من أئمة نصره قد أيضا األول والقول ،العلماء من

 نيته ضرورات من لكن ، حمددا شيئا نوى قد اإلنسان وهذا[ نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] عليه وسلم
 يفعله ، له مباحا شيء كل أصبح ، ببدنه القائم الوصف ارتفع فإذا ، ببدنه القائم الوصف يرتفع أن ،احملدد الشيء هلذا
  .الطهارة بهذه

  :الثالثة الصورة

َمسنوًنا اَتجديد أو كقراءٍة الطهارُة له ُتَسنُّ ما َنَوى فإْن :قال.  

 . طهارة على يكون أن ،القرآن قرأ إذا لإلنسان ويسن يستحب فإنه ،قرآن كقراءة أي

 : مسنونا يكون إمنا التجديدو،املسنون غري التجديد من احرتازا :مسنونا جتديدا
 ،األول بالوضوء يصل مل إذا وأما ،مسنونا يكون الثاني التجديد فإن ،األول بالوضوء صلى إذا - اجلمهور قول على - 

  .واحلنابلة ،الشافعية مذهب وهذا ،يتوضأ نأل حاجة ال ألنه ؛ مسنونا يكون ال احلال هذه يف التجديد فإن

  .مثال كالطواف ،صالة غري أو صالة كانت سواء ،)عبادة( طاعة به فعل إذا مسنونا جتديدا يعترب أنه إىل :املالكية وذهب

  .فال وإال مسنونا جتديدا يعترب فإنه صالة أو جبلوس فصل إن :واحلنفية
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 أن له يستحب فإنه وصلى توضأ فإذا ،ذلك قبل صالة اإلنسان به صلى الذي التجديد هو املسنون التجديد أن :املهم
 ودليل مشروعيته فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين.. الوضوء يعيد

 النيب عن الثابت ؟ نفل مأ فرض ،مسنونا بها التجديد ويصبح ،النيب صلى اهلل عليه وسلم  صليهاي اليت الصالة هل لكن
 أو ،مفروضة صالة كل به يقصد [صالة لكل] الراوي قول فهل ،صالة لكل يتوضأ كان أنه ،صلى اهلل عليه وسلم

ملراد ا فما صالة لكل يتوضؤون كانوا فإنهم الراشدين، اخللفاء فعل وكذلك ولو كانت نفال. صالها صالة كل به يقصد
 بها.

 صالة األول بالوضوء صلى فإذا ، مفروضة صالة لكل يتوضؤون كانوا أنهم بها املراد أن ، النصوص هذه من الظاهر
  .مسنونا التجديد يكون وهنا ، يتوضأ فإنه ، ثانية صالة يصلي أن وأراد ، مفروضة

 به صلى قد يكن مل وإن ، مسنون التجديد فهذا ، باألول صلى قد كان إن :نقول ؟ للتجديد وتوضأ ،طهر على كان لو
  .مسنون غري التجديد فهذا ،

ارتَفَع حَدَثُه ناسيًا مْسُنونًا جتديدًا َنَوى أْو :اهلل رمحه قال . 

  :صور ثالث عرفنا حنن

 .املسنون والتجديد ،والذكر ،كالقراءة ،الطهارة له تسن ما ينوي أن :هي الثالثة الصورة

 . حدثه ناسيا مسنونا جتديدا نوى إذا :الرابعة الصورة

  (.جتديٍد أو كقراءة) ،العطف باب من ليست (جتديدا أو:)املؤلف قال ولذلك

 جاءت مافل ،ثم أحدث وضوء على املغرب صالة صلى ،وضوء على إنسان هذا :حدثه ناسيا مسنونا جتديدا نوى أو
 فتوضأ ،نسي لكنه ،أحدث قد أنه واحلقيقة ،ظنه يف وضوء على ألنه ؛ التجديد باب من ،يتوضأ أن أراد ،العشاء صالة
 ،ال ؟ احلدث ارتفا  نوى هل اآلن ،وضوء على ليس األمر حقيقة يف وهو ،مسنون جتديد الوضوء أن ينوي وهو اآلن
 ،طهارة على ليس األمر حقيقة يف لكنه ،مسنونا جتديدا نوى اآلن هو ،ال ؟ به إال الطهارة تباح ال ما استباحة نوى هل
  .؟ ال أم حدثه يرتفع فهل

ارتفع حدثه ناسيا ،مسنونا جتديدا نوى أو :قال.  

 على ليس أنه يعلم وهو ، مسنونًا جتديدًا نوى إذا أنه : مفهومه ، املؤلف قال كما ، حدثه يرتفع الصورة هذه يف هنا
 . ؟ طهارة غري على وهو مسنونًا جتديدًا يكون كيف ، متالعبا يكون احلالة  هذه مثل يف ألنه ؛ حدثه يرتفع ال ، وضوء

واجٍب عن َأْجَزَأ َمسنوًنا ُغْسًلا َنَوى وإن :اهلل رمحه قال.  

 على ،للجمعة فاغتسل ،جنابة عليه رجل عن واجب، مثاله: أن ينوي غسال مسنونا فيجزئ هذه الصورة اخلامسة:
  ؟ حدثه يرتفع هلف اجلنابة رفع ينو ومل ،اجلمهورهومذهب  كما سنة اجلمعة غسل بأن القول
 حيضها يرتفع هل ،احليض رفع تنو ومل ،الغسل هذا ونوت ،اإلحرام غسل :مثل ،مسنونا غسال اغتسلت ،حائض امرأة
 له تسن ما) مسألة يف كاخلالف ، املذهب يف املسألة هذه يف اخلالف أن ، وليعلم جيزئ املؤلف قول علىاجلواب: ؟ ال أم

  : روايتان فيه ، وخالفا مذهبا اخلالف نفس (الطهارة
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  . حدثه يرتفع : املذهب
  .احلدث يرتفع ال : الثانية والرواية
 ،الواجب الغسل ينو ومل ،املسنون نوى ،ويعلم ذاكرا كان ولو يرتفع أنه عندنا واملذهب ، هنا جيري هناك واخلالف
 . يرتفع فاحلدث

  :نيقول على خالف فيها املسألة :إذن

  .واجب عن جيزئ فإنه ،مسنونا غسال نوى إذا أنه :األول القول

  .قوليف  الشافعية ،قول يف  املالكيةو ،احلنابلة ذهب وإليه

  .حدثه فارتفع ،شرعية طهارة نوى أنه :التعليل

 . يرتفع ال احلدث فإن ذاكرا كان وإن ،يرتفع احلدث فإن ،حدثه ناسيا كان إن أنه :الثاني القول

 ،حدث عن ليس املسنون الغسل ألن ؛ والذكر النسيان بني يفرقون ،ذهب إليه بعض األصحاب املذهب يف قول وهذا
 يرتفع فال ،احلدث رفع ينو مل هوو ،أكرب حدث رفع إىل حيتاج فهو ،حيضا أو جنابة احلدث كان سواء ،حدث عليه وهو
 . وجاهة له القول وهذا ،حدثه
 ،والشافعية املالكية ذهبإليه و ، واجب عن جيزئ ال فإنه ، مسنونا غسال نوى فإذا ، حدثه يرتفع ال أنه :الثالث القول

 . رواية يف واحلنابلة ،

 : أدلتهم

 امرئ لكل وإمنا بالنيات، األعمال إمنا] ،صلى اهلل عليه وسلم النيب عن عمر رضي اهلل عنه قال مسعت: الدليل األول
 .حدثه يرتفع فال احلدث، رفع ينو مل اإلنسان وهذا[ نوى ما

 .غسل بدون يفعلها أن اإلنسان يستطيع املسنون، الغسل هلا يسن اليت األفعال ألن: الدليل الثاني

  :الراجح

 املسنون الغسل ألن ؛ واجب عن جيزئ ال فإنه ، مسنونا غسال نوى إذا أنه ، أقوى لثالثا القول أن ،أعلم واهلل لي يبدو
 السنة لتطبيق يغتسل وإمنا ، جسده يف حدث لوجود يغتسل ال فإنه ، مسنونا غسال اغتسل إذا اإلنسان ،حدث عن ليس

 حدث عليه ليس فهو ،اخل. .املسنونة واألغسال ، اإلحرام وغسل ، بسنيته القول على اجلمعة غسل ، األجر وحلصول ،
 . ؟ حدثه يرتفع فكيف ، احلدث رفع ينو ومل ، يرفعه حتى

 ، يرتفع احلدث فإن ، حدثه ناسيا كان إن : وهو ، احلنابلة أقوال منالثاني  القول إىل ذهبوا ، طائفة ومعه ، شيخنا لكن
 ، سنني قبل منه وقع أو ،كثرية مرات الشيء هذا منه وقع أن بعد شخص سأل إذا ،الفتوى يف إليه يصار قد ، وجه وله

 .خاصة أحوال يف به يفتى وإمنا ، به يفتى ال السعة حال يف أنه مبعنى ، بهذا يقال قد ، أيام عدة به وصلى

 . واجب عن جيزئ ال فإنه ، مسنونا غسال نوى إذا أنه : أعلم واهلل لي يبدو والذي

 املسألة هذه خبالف ، يرتفع احلدث فإن ، الطهارة له تسن ما استباحة نوى إذا ، هناك أنتم ، تناقض هذا : قائل قال فإن
   ؟ فرقتم فلماذا ، يرتفع ال احلدث فإن ،
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 الغسل فإن ، الغسل خبالف ، سريتفع حقيقة حدثه ،الطهارة له تسن ملا توضأ ملا اآلن وهو ،حدث يوجد هناك :فاجلواب
 غري هذا ، اجلنابة يف الكامل الغسل من أقل غسل هناك كان لو نعم ، به حدثا يرفع ال فهو ، حدث عن ليس املسنون
 األكرب احلدث عندنا لكن ، ميكن ، جزئيا احلدث فريتفع ، له الغسل يسن : نقول  ، مثال كالوضوء ، الشريعة يف موجود
  ويرتفع ، ألشياء يسن الوضوء فإن ، الوضوء مسألة يف موجود غري وهذا ، بنية بغسل إال يرتفع ال ، معني وصف
 ؛ يرتفع ال احلدث فإن ، املسنون الغسل يف أما ، عليه بناء احلدث ويرتفع ، ألشياء الوضوء وجيب ، عليه بناء احلدث
 . اخلامسة والصورة الثالثة الصورة بني الفرق هذا ، حدث وجود لعدم

َعْكُسُه وكذا :اهلل رمحه قال.  

 واجبا غسال نوى إذا : عكسه ، واجب عن أجزأ مسنونا غسال نوى إذاعكس  ؟ ماذا عكسوهذه الصورة السادسة: 
  .مسنون عن أجزأ

 بأن القول على حتى ، اجلمعة غسل عن جيزئ ، اجلمعة ينو ومل ، اجلنابة فنوى ، وللجنابة للجمعة يغتسل أن يريد رجل
  .الكمال على فحصل ، احلدث ارتفع فقد ، الكاملة احلالة له حصلت ألنه ؛ له حيصل فإنه ، واجب اجلمعة غسل

 يغتسل أن بد ال أنه :املتأخرين بعض وخيتاره ،عنه اهلل رضي كجابر ،املتقدمني العلم أهل لبعض قول هناك كان وإن
 .العلم أهل مجاهري عليه ما خالف على القول وهذا ،للجمعة وغسال ،للجنابة غسال ،غسال منهما واحد لكل

 ،للمسجد اإلنسان دخل لو كما ،الواجب يف املسنون لدخول ؛ املسنون عن جيزئ فإنه ،واجبا غسال اغتسل إذا أنه :املهم
 فعل إىل حيتاج ال أنه مبعنى ،الفريضة يف تدخل حتية املسجد فإن ،معهم فدخل ،الفريضة صالة يصلون الناس ووجد
 . الواجب وهو ،منها أعلى هو فيما دخلت السنة لكون ؛ التحية

  :أحوال أربعة على الغسل يف النية أحوال إن :لاقي أن فيمكن

 .  فقط مسنونًا غساًل ينوي أن -1

 . فقط واجبًا غساًل ينوي أن -2

  .مجيعًا ينويهما أن -3

 . منفردًا غساًل منهما واحد لكل يغتسل أن -4
  ،اإلجزاء يف إشكال فال ،غسال منهما واحد لكل اغتسل إذا
 ،كذلك مافيه إشكال الف مجيعا نواهما إذا

 ، املسنون ينو ومل الواجب نوى إذاوكذا 
 جيزئ ال أنه ، والشافعية املالكية مذهب هو أعلم واهلل واألقرب ،واجب عن جيزئ أنه فاملذهب ،فقط املسنون نوى إذاو

 . آخر غسال للواجب يغتسل أن إىل وحيتاج ،الواجب عن
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سائُرها اْرَتَفَع أحَدها بطهارِته فَنَوى ُغْسًلا أو ُوضوًءا ُتوِجُب أحداٌث اْجَتَمَعْت وإن :اهلل رمحه قال.  

  .السابقة بالصور نلحقها أن وميكن ، مستقلة صورة تكون أن ميكن هذه

 ،ريح منه وخرج ، وتغوط وبال ، به بالنقض القول على ، جزور حلم أكل قد يكون كأن ، وضوءا توجب أحداث عليه
 رمحة العلم أهل بني فيه خالف ال مما وهذا ، مجيعا ترتفع فإنها أألحداث هذه أحد رفع نوى ثم ، أحداث جمموعة ،ونام
  .عليهم اهلل

 أو ، الدورة جاءتها ثم أجنبت ، وجنبا حائضا مثال املرأة تكون كأن ، متعددة واجبة أغسال عليه كان إذا أيضًا كذلك
 احلدث ألن ؛ كله احلدث يرتفع فإنه ، الغسلني أحد فنوت ، غسالن فعليها ، طهرت ثم ، دورتها أثناء يف احتلمت
 ،متعددة أسباب له ،واحد وصف احلدث نعم ،متلعقاته مجيع فرتتفع ،ارتفع احلدث رفع نوى فإذا ، بالبدن قائم وصف
  .احلدث  الرتفا  ؛ تنفك به مرتبطة كانت اليت األسباب مجيع فإن ،الوصف هذا ارتفع فإذا

 ،احليض و اجلنابة يف ةامرأ أو ،فقط البول حدث يرتفع أن أريد :قال ،سائرها دون أحدها رفع نوى لو املشكلة لكن
   ؟ ال أم يرتفع هل ،آخر غسال له سأغتسل احليض ،احليض يرتفع أن أريد وال ،اجلنابة ترتفع أن أريد :قالت
 رفع نوت وهذه[ نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب ألن ؛ يرتفع ال :قيل

 بدون اآلخر بقي خصص ملا لكن ،ا واحداوصف عندنا أن صحيح ؛ وجه له وهذا ،نوت ما إال يرتفع فال ،واحد حدث
  .نية

  :األقرب

 هذاب اتصف اجلسم ألن؛يتجزأ ال والوصف ،واحد وصف احلدث ألن ؛ يرتفع أنه :أعلم واهلل األقرب والقول
  .طاهرا اجلسد فيصبح ،احلدث هذا ارتفع ،رفعه نوى أو نوت فلما ،الوصف

 ما يرتفع مل الثالث أو ،قبله ما يرتفع مل الثاني نوى وإن ،بعده ما ارتفع األول نوى إن :ويقول ،يفرق من العلم أهل من
  .يؤخذ بها ال اخلالفات هذه كل ،قبله

التسميُة وهو الطهارِة واجباِت َأوَِّل عنَد بها اإلتياُن وَيِجُب :اهلل رمحه قال ثم.  

 .النية شرط عن اآلن يتكلم املؤلف ؛ النية أي ( بها اإلتيان وجيب:)قوله
 عند :املؤلف يقل مل وهلذا ؛ الذكر مع الطهارة يف واجبة التسمية أن املذهب و ( التسمية هي الطهارة واجبات أول:)قوله 
 بعد سيأتي كما الوجه وغسل ،واالستنشاق املضمضة هو الفرض  ،الفرض على سيتقدم الواجب ألن ؛ فروضها أول
 يفتحل ذهب أنه دام ما ،النية يف يتكلف وال ، يسمي ثم ينوي ، يسمي أن أراد فإذا ، التسمية عند بها يأتي أن فيجب ،

  .يبدأثم  ، اهلل بسم :يقولف ، قد حصلت النيةفإن  ، للوضوء الصنبور

 لكن ،تتقدم أن جيوز ؛ فإن تقدمت بزمن كثري فإنها الجتزئ،به أو متقدمة عليه بزمن يسري :أي مقرتنة(اإلتيان بهاقوله:)
 أن جيوز وال ،يسري بزمن العمل عن النية تتقدم أن وجيوز ،فيها األصل هذا ،للعمل مقارنة تكون دائما النية ،يسري بزمن
  .بها وكل إذا األضحية :ومثل ،الصيام :مثل ،خمصوصة صور يف إال ، كثري بزمن العمل على النية تتقدم
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واجٍب قبَل ُوِجَد إن َمسنوناِتها أوَِّل عنَد وُتَسنُّ :اهلل رمحه قال.  

  .واجباتها أول عند وجتب ،مسنوناتها أول عند تسن إذن

  :مثال

 املسنون ألن ؛ االستحباب سبيل على اآلن النيةف ،يديك تغسل أن قبل انِو :نقول ،يسمي أن قبل يديه غسل أنه قدر لو
 .واجباتها أول عند هنا اهلل، بسم: لاق نوى ثمولو .الواجب سبق

ُوِجَد إْن :قال.  
 ،الواجب قبل وجد املسنون أن قدر لو لكن ، الواجب قبل املسنون يوجد ال أن األصل ،التقليل تفيد الشرطية:إْن

 النية أن األصل لكن ، يقع أن ميكن هذا :يقول املؤلف، مسنونة بل واجبة غري هنا النية فتكون ، املسنون عند فيسمي
 .األول يف حملها أنها والتسمية ، الواجب هي اليت ، التسمية عند توجد

َجميِعها يف ِذْكِرها واستصحاُب :اهلل رمحه قال.  

  :حاالن هلا النية  

 ذكرها فيه يستصحب حال.  

 حكمها فيه يستصحب وحال.  

 أعانه ملن إال ، صعب وهذا ، آخرها حتى ،عبادته أول من النية ذكر اإلنسان يستصحب أن ، النية يف واألكمل واألفضل
 هوضوئ أول من العبد كوني أن ، بالسهل ليس لكنه ، عظيم وأجره ، جماهدة إىل حيتاج مقامووه ، له ويسره عليه اهلل

 حتى ، صلى اهلل عليه وسلم اهلل برسول مقتد احلال هذه يف هوأن ، اهلل ألمر ممتثل ، هلل تعبدي هأن مستشعرا نهايته حتى
 العبد بال على النية فتكون ، الذكر باستصحاأعين  ، املستحبات من وهذا ، كبرية منزلة هذه أن شك ال ، الوضوء نهاية
  .عبادته تنتهي حتى

 من نتهيي حتى اإلحرام تكبرية كربي ما أول من ةنيال مستحضرا كوني أن ، يقولون كما الَقَتاد َخْرُط دونها الصالة ويف
 ،شيء أمجل فهذا هذا حصل إن لكن ، أعمالنا من جيعلها وأن ، إياها يبلغنا أن اهلل نسأل ، جدا رفيعة منزلة هذه ، هصالت
 . واألفضل السنة هذه

 .حكمها استصحاب هو :الواجب لكن

 الذي ،السابق احلكم على يبين فإنه ، أو غريها غسل أو ، صالة أو وضوء ، العبادة أثناء يف نسي ثم ، نوى لو أنه مبعنى
 احلكم استصحب فهو ، حكمها استصحاب هذاو ، العبادة آخر حتى احلكم هذا ويسحب ، األمر أول يف النية هو

 إكمال عدم ينوي أن ؟ النية ُتقطع كيف ، بقاطع النية يقطع أال :واملعنى ، العمل نهاية حتى ، النية وجود وهو ،األول
 باقية النية بأن حكمت الشريعة ، نسيت ثم ، النية يف بدأت لو لكن ،احلكم ينقطع هنا ، الصالة قطع ينوي أو ، الوضوء

 .القطع ى املكلفنو  إذاإال  النية تنقطعوال ، العمل نهاية إىل ، مستصحبة

  :مسألة

 ؟ يبطل فهل ،وإبطاله الوضوء قطع نوى ، وضوئه من انتهى ملا أنه لو
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 . مت الوضوء ألن ،يبطل ال
 ؟ تبطل هل ،إبطاهلا نوى صالته من انتهى ملا أنه لو
 أريد ،فيها ما فيها صالتي لكن ،صليت أنا :يقول بعضهم وهلذا ؛ وانتهت كتبت ،منها اإلنسان انتهى إذا العبادة تبطل ال
 هلا الصالة كانت إن بالراتبة اجربها لكن ،وانتهت وقعت قد فريضتك إن :له فيقال ،أخرى صالة وأصلي ،أبطلها أن

 اإلخالل إىل اخللل يصل مل ما طبعا ،بها أخللت اليت الفرائض لك جترب حتى النوافل من فاستكثر ،بالنوافل أو ،راتبة
  .النسيان دون الذكر حال يف والواجبات ،ناسيا أو متعمدا كان سواء األركان ،واألركان بالواجبات

 حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


