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Abstract 
This study aims to research The Effect of Intention on Specific Worship. Due to its great importance. 

Therefore, it attempts on concept and definition of intention of and other terms related to intention such 

as Azam Decide. And Eradah will. As well as the main difference between these terms. The article also 

discussed the Sharia rulings related to the intention, and other Sharia provisions that have effect 

without the intention. The article further looking to the wisdom and virtues of intention. 

Furthermore, the importance of the study goes to point out the effect of the intention in specific 

worship, such as ablution, washing, prayer, fasting, zakat, and Hajj. During the research I have reach 

out that the worship is importance and because of that Almighty created people and sent messengers 

and revealed books in order his worship and forbidding the worship of others. So, in this situation there 

is need for the intention who worship Almighty Allah because the validity of the worship is only 

depends to make intention. Therefore, most of the jurists made it a requirement before the worship 

particularly to the specific worship, such as prayer, fasting and so on. Scholars argued, if a person falls 

into the water and does not intend to wash, he will not wash himself. Also, if a person enters the 

bathroom to clean himself for entertainment, in this case it is not the bath of Qurbat to Allah according 

to all scholars. Likewise, if a Muslim in the month of Ramadhan keeps away from food, drink and 

sexual intercourse as usual and does not intend for the worship, then he is not fasting. Similarly, the 

rules for other specific worship where it is not considering worship according to the majority of jurists 

without the intention. In short, all of these explained in detailed based on the text of the Quran, Hadith.  
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 المقدمة

 آله وعلى علیه، وبارك وسلم وصل األمة، نصح کافة، الناس یال الرسالة فبلغ الحق، بالدین رسوله أرسل الذي هلل الحمد

ین یوم إلى هداهم تبع ومن الطاهرین، وأصحابه الطیبین  .الد ِّ

ن   َخلَْقت   َوَما:} یتعال هللا قال غیره، عبادة ونهاهم،عن لعبادته الجان او االنس خلق هللا ان: بعد أما ْنسَ  اْلجِّ  إِّال   َواْْلِّ

ة   ك ل ِّ  فِّي بَعَثْنا َولَقَدْ :} وتعالى سبحانه قال وأیضا ،.{لِّیَْعب د ونِّ  َ  اْعب د وا أَنِّ  َرس واًل  أ م   .{الط اغ وتَ  َواْجتَنِّب وا اّلل 

 من ذلك وغیر واْلنابة،والتوكل االستغاثة، االستعانة،و و والرهبة، والرغبة، الرجاء،والخوف،:منها كثیرة؛ أنواعٌ وللعبادة

 عن وسلم هیعل هللا یصل هللا رسول حدیث،سأل في ذکر التي وهي العبادات؛ من أیضا اْلسالم أركان و. العبادات أنواع

ْساَلم  :»والسلم علیه هللا یصل له فقال, اْلسالم دًا َوأَن   هللا   إِّال   إِّلَهَ  اَل  أَنْ  تَْشَهدَ  أَنْ  اْْلِّ َحم   یمَ َوت قِّ  َوَسل َم، َعَلْیهِّ  هللا   َصل ى هللاِّ  َرس ول   م 

اَلةَ، َكاةَ، َوت ْؤتِّيَ  الص  ج   َرَمَضاَن، َوتَص ومَ  الز   رضي عمر ابن عن حدیث في وجاءت .«َسبِّیاًل  إِّلَْیهِّ  اْستََطْعتَ  إِّنِّ  اْلبَْیتَ  َوتَح 

 وإقام ،هللا رسول محمداً  وأن   هللا إال إله ال أن شهادة خمس؛ على اْلسالم   ب نِّيَ  :والسالم الصالة علیه قال حیث عنهما هللا

 تجرید: والثاني هلل، العمل إخالص: األول شرطین؛ العبادة ولقبول ..رمضان وصوم البیت، وحج   الزكاة، وإیتاء الصالة،

 أنواع من شيء ی صرف   غیره،وال هللا مع ی عبد فال وحده، هلل اْلخالص وسلم،وتجرید هیعل هللا یصل هللا لرسول المتابعة

ً  إال   هللا ی عبد فال أیضا و ،یتعال هللا لغیر العبادة  ال أن شهادة مقتضى وهو وسلم، علیه هللا یصل هللا رسول به جاء لما وفقا

 تكون بل لغیره، العبادات من شيء ی صرف فال وحده، هلل العمل إخالص هذا، ومقتضى هللا؛ رسول محمداً  وأن   هللا إال إله

ً  العبادة   تكون أن هللا رسول محمداً  أن أشهد ومقتضى ،یتعال هلل خالصةً  كلُّها العبادات  هللا یهللا،صل رسول عن جاء لَِّما وفقا

 تكون بل سلطان، من بها هللا أنزل ما أنفسهم من الناس أحدثها التي والمحدثات بالبدع،والمنكرات هللا ی عبد فال ،*وسلم هیعل

ً  العبادة  .وسلم علیه هللا یصل الرسول به جاء ولما للسنة، وفقا

 الصیام، الزكاة، الصالة، الطهارة، المتعینة، العبادات أحكام إلى المسلمین أكثر لدى الشدیدة الحاجة: الموضوع اهمیت

 .ومقبولة, صحیحة عباداتهم تكون حتى معرفتها من بد ال التي,.والحج

 :البحث أهداف

  .ةیبالن المتعلق الشرعیة األحکام ومعرفة ةیالن معرفة -۱ 

  .تهایوأهم تها،یمشروع وحکمة ة،یالن لةیفض انیب -۲

 .والحج امیوالص والزکاة مم،والصالة،یوالت الوضوء،: نحو المتعینة العبادات في ةیالن أثر انیب -۳

 المسلم حیاة في طیبة آثار علیها وتترتب الحنیف، دینَه علیها وبنَى ،یتعال هللا شرعها عظیمة المتعینة العبادات أن   و -۴

 .األخرویة حیاته في ةعظیم وآثار الدنیویة،

  :البحث تساؤالت
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 یال تقربا العبادة فعل یعل بقلبه االنسان قصد هو هل ة؟یالن من المقصود ما ـ۱

 الناس؟ عند َمحَمدة اکتساب او تََصنُّع قصد هو او ؟یتعال هللا

 أثر؟ أي لها سیل أم العبادات في أثر ةیللن هل -۲

 أثرها؟ فما ها،یف أثر لها کان فان ـ۳

 وجهدهم وسعهم، بذلوا هللا رحمهم نیوالمجتهد الفقهاء أن الشک: البحث مشکلة

 منها استنبطوا کذلک و ة،یالشرع النصوص من العملیة األحکام استنباط في

 الموضوع هذا حول أقوالهم ولکن فیها، أثرها نوایب و العبادات، في ةیالن حکم

 هذا في أقوالهم یجمع أن یری فلذا مستقل، واحد کتاب في مجتمعة سیول متفرقة

 .الموضوع

 کتب أن أجد لم الفقه کتب في بیوالتنق البحث بعد: السابقة والجهود الدراسات

 هذا یالقدام الفقهاء کتب في وجدی ولکن مستقل، ءیش الموضوع هذا في

 هذا في کتبی ولم الحج، والزکاة والصالة ممیالت و الوضوء باب في الموضوع

 .هیعل أقف لم کتب ان و مستقلة رسالة وال کتاب اآلن یال الموضوع

, اْلستنباطي ليیالتحل الوصفي المنهج هذه؛ دراستي في اتبعت: البحث ةیمنهج

 في رهمیغ و األربعة األئمة و الفقهاء آلراء عرضت ثیح الشرعي، لیوالتأص

 رجعت و. منهم قیفر کل أدلة عرضت البحث، أجزاء من جزئیة و مسئلة کل

 إتبعت للبحث، الحدیثة والمراجع مة،یالقد الکتب أمهات یإل سائلالم عرض في

 .الخطة مع یتفق بما البحث كتابة في العلمي األسلوب

ثِّقَتِّ   .أصحابها الي األقوال ونسبت, دقیق بشكل المعلومات و 

 ثیاألحاد جیوتخر ،یتعال هللا کتاب في مواضعها یإل مةیالکر اتیاآل عزوت

 المناسبة میالترق عالمات وضعت.قیدق علمي بشکل حثالب في فةیالشر ةیالنبو

 المصادر وذکر البحث نتائج وأوردت األصول، حسب فیوالتصن لیالتشک و

  .األصول حسب البحث ةینها في والمراجع

 :البحث خطة

 :التالي النحو علي مبحثا عشر إثنا یال البحث میبتقس قمت لقد

 .وحکمه األثر یمعن: األول المبحث

 .اللغة في األثر: ألولا المطلب

  .الشریعة علماء اصطالح في األثر: الثاني المطلب

 .الصلةلها ذات األلفاظ و ةیالن تعریف: الثاني المبحث

 .ةیللن اللغوي یالمعن:األول المطلب

 .ةیللن اْلصطالحي یمعن: الثاني المطلب

 .الصلة ذات األلفاظ:الثاني المبحث

 .بالنیة لمتعلقةا الشرعیة األحكام: الثالث المبحث

 .إلیها یفتقر فیما النیة حكم:الرابع المبحث

 .النیة فضیلة: الخامس المبحث

 .النیة محل:السادس المبحث

 .بالنیة التلفظ: السابع المبحث

 .النیة شروط: الثامن المبحث

 .النیة وقت: التاسع المبحث

 .النیة مشروعیة حكمة: العاشر المبحث

 .نیةال أقسام: عشر الحادي المبحث

 .المبحث الثاني عشر: أثر النیة في العبادات المتعینة

 .في الوضوء المطلب األول:النیة

 .المطلب الثاني:النیة في التیمم

 .المطلب الثالث:النیة في الغ سل

 .المطلب الرابع:النیة في الصالة

 .المطلب الخامس:النیة في الصوم

 .الطلب السادس:النیة في الزكاة

 .یة في الحجالمطلب السابع:الن

 نتائج البحث.

 التوصیات.

 المصادر والمراجع

 المبحث األول: معنی األثر

 

 المطلب األول: معنی األثر لغة:

الخبر أو بقیة الشيء و یقال: أثر فیه تأثیرا ،أي  :من معاني األثر عند أهل اللغة 

 .1 ترک فیه أثرا

 المطلب الثاني: األثر اصطالحا:

األصول لفظ األثر في هذه المعاني اللغوي،  استعمال فقهاء الشریعة و 

فیقولون:األثر ـ بمعنی بقیة الشيء ، کما یطلقونه بمعنی الخبر فیریدون به 

الحدیث المرفوع او حدیث الموقوف او المقطوع، وأیضا یطلقونه بمعنی ما 

یترتب علی الشيء، وهو المسمی بالحکم عندهم، کما اذا أضیف األثر الی 

                                                           
  1.أثر مادة: .،۲۵/،1العرب  لسان .

  .2 ثر العقد ، و أثر الفسخ، و أثر النکاح و غیر ذلکالشيء فیقال: أ

 المبحث الثاني: تعريف النية

 المطلب األول: النية لغة:  

النیة لغة: مصدر نوی ینوي و االسم النی ة بتشدید الیاء عند أکثر اللغویین 

وتخفیف الیاء عند بعضهم. وتأتي النیة لغة لمعان کثیرة منها: القصد، فیقال 

ینویه نیة، أی قصده، و منها بمعنی الحفظ، فیقال: نوی هللا فالنا،  نوی الشيء

  .3 أی حفظه، أو بمعنی توجیه النفس نحو العمل

 المطلب الثاني: معنی اإلصطالحي للنية 

  عرف الفقهاء النیة بتعریفات عدیدة منها:

بِّ لوَ  لط اَعةِّ لقَْصد  عرف الحنفیة النیة بأنها: ال ِّ  لت قَرُّ  تَعَالَى فِّي إِّیَجابِّ إِّلَى اّلل 

ْعلِّهِّ  قَْصد  اْْلْنَسانِّ بِّقَْلبِّهِّ  و عرفها المالکیة بأنها:.4 اْلفِّْعل. ید ه  بِّفِّ وعرفها .5 َما ی رِّ

ْعلِّهِّ علماءالشافعیة بأنها نًا بِّفِّ ْقتَرِّ عزم قصد  وعرفها الحنابلة بأنها.6 :قَْصد  الش ْيءِّ م 

 الی،یقصد بعمله هللا تعالی دون شيء آخرالقلب علی فعل العبادة تقربا الی هللا تع
7.  

  التي لها صلة بالنية: المبحث الثاني:األلفاظ

منه قوله ،  .8 ضمیره على فعلهاالنسان العزم في اللغة: عقد  :العزم -أ 

: جزم الفقهاء والعزم في اصطالح.9 تعالى:}فإذا عزمت فتوكل على هللا {

 .10 اْلرادة بعد تردد

لعزم اسم للمتقدم فا :النیة: أنهما من مراحل اْلرادة مرحلتانم والعز الصلة بینفا

 ..11 على الفعل، والنیة اسم للمقترن بالفعل مع العلم بالمنوي

، یقال: أراد الشيءفاْلرادة لغة:الطلب واالختیار والمشیئة. معنی : اإلرادة -ب 

یقع  :صفة توجب للحي حاالالفقهاء صطالحاواْلرادة في  .12 شاءه وأحبهأی 

مرحلة من أیضا : أن النیة نهماالصلة بیف .13 منه الفعل على وجه دون وجه

 مراحل اْلرادة.

 المبحث الثالث: األحكام الشرعية التي تتعلق بالنية:

 .تفصیلیة حکامأحكام عامة وأ :شرعیة، منهاالحكام کثیر من األیتعلق بالنیة 

 بالنية:المطلب األول: األحكام الشرعية العامة التي تتعلق 

ال ما  و اآلخرإلى النیة  تتاجیما األحکام الشرعیة العامة علی نوعین أحدهما:

 :تحتاج

إلى النیة إال إذا قصد المكلف  تحتاجال ف ن کانت مباحةأعمال المكلفین إ - 

إما مطلوبة األعمال ان کانت مطلوبة: فهي إلى النیة.و حتاجالثواب علیه، فإنه ی

 علمإلى النیة، إال إذا  أیضا ال تحتاج ،فالمطلوبة التركالترك أو مطلوبة الفعل. 

المكلف بالمنهي عنه ونوى تركه هلل تعالى، فإنه یحصل له الثواب ألجل النیة، 

المطلوبة الفعل فهي من حیث افتقارها األعمال ومن ثم فالنیة شرط في الثواب.و

 :نوعینإلى النیة على 

 ،والودائع ،یل مصلحته، كالغصوباألول: ما تكون صورة فعله كافیة في تحص

المقصودة من هذه األمور انتفاع فالزوجات، واألقارب  داء الدین ونفقاتو أ

، فاعل هاعلى قصد  علقبمجرد امتثال األمر، وال تت حصلأربابها، وهي ت

 فیخرج اْلنسان عن عهدتها وإن لم ینوها.

مقصودة منه، الثاني:ما تكون صورة فعله لیست كافیة في تحصیل مصلحته ال

تعالى  هللا الصلوات والصیام والنسك، فإن المقصود منها تعظیمو ،كالطهارات

إذا قصدت من أجله سبحانه اال  یحصل ال، وذلك أدائهابفعلها والخضوع له في 

  .14 فیه بالنیاتهللا هو الذي أمر  نوعوتعالى.فهذا ال

 .النیة إلى التي تفتقر تفصیل في العبادات والعقود عند الفقهاءو

 العبادات من حیث االفتقار الی النیة و عدمه افتقارها علی قسمین:

إذا كانت العبادة غیر ملتبسة بالعادة وال بغیرها من العبادات، كاْلیمان باهلل  -۱

تعالى والمعرفة والخوف والرجاء وقراءة القرآن وسائر األذكار وأمثال ذلك، 

                                                           
 ابملدينة العلمية ملكتبةا 184/  6 ص الراوي وتدريب م، 1861 كلكتا  ط 65/  1 الفنون اصطالحات كشاف  .

  2.املنورة
 -هـ  1426لبنان, الطبعة: الثامنة،  –. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ۱۳۴۱/ 1القاموس احمليط،  .3 

 .م 2005
  72.4/  1رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار  .
  5.م 1994الطبعة: األوىل،  وتبري  -دار الغرب اإلسالمي.235 – 234الذخرية ص  .
  1076/  1حاشية اجلمل مع شرح املنهج  .
  7 .110/  1املغين  .
 .8 .۱۱۳۷/ 1قاموس احمليط,ال

 .9 .159سورة آل عمران / 
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان .1137قواعد الفقه للربكيت. .10 
  235.11، والذخرية ص 72/  1، ورد احملتار 25/  1البحر الرائق  .
 .۶۳۱/ 2 .ن وي مادة:املصباح املنري، .12 

 .13 424،ص:قواعد الفقه للربكيت
  245.14/  1الذخرية  .
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  ..15 هلل تعالى بصورتها، وال تلتبس بغیرها فإنها ال تفتقر إلى النیة، ألنها متمیزة

الصالة والصیام کكانت العبادة تلتبس بالعادة أو بغیرها من العبادات، ذا وإ

 .16 والصدقة والجهاد؛ فإنها تفتقر إلى النیة

 المبحث الرابع:حكم النية في العبادات التي يفتقر إليها:

فیها هل هي ركن  تفتقر الیها،التي  في حكم النیة في العبادات أهل العلماختلف  

 أو شرط؟

في مذهب : الحنفیة والمالكیة على األظهر ورأي فعند جمهور أهل العلم

ركن  :أكثر الشافعیة أنها عندو : أن النیة شرط في العبادات.بليوالحن الشافعي،

 .17 فرض في الوضوء النیة فیها. وفي قول عند المالكیة أن

 المبحث الخامس: فضيلة النية:

صلى هللا علیه  رسول هللاقال  هو النیة،نظر هللا تعالى من العبد، لمح 

ْن یَْنظ ر  إِّلَى ق ل وبِّك ْم »وسلم: ك ْم َوأَْمَوالِّك ْم، َولَكِّ َورِّ إِّن  هللاَ اَل یَْنظ ر  إِّلَى ص 

ألنها مظنة النیة، و قد صرح في الحدیث أن هللا ینظر الی القلوب .18 «َوأَْعَمالِّك مْ 

هتمام الشارع بالنیة فأناط قبول العمل ورده وترتیب الثواب والعقاب وهذا هو ا

 ویظهر أثر ذلك فیما یلي: .19 بالنیة

:إن المرء یشرك في محاسن العمل ومساویه رحمه هللا الغزاليامام قال  -أ 

إِّن  أَْقَواًما »قال: قال: -رضي هللا عنه -بحدیث أنس بن مالك  ستدلبالنیة، وا

یَنةِّ  م  الع ْذر   بِّاْلَمدِّ ، َحبََسه  یًا إِّال  َوه ْم َمعَنَا فِّیهِّ ْعبًا َوالَ َوادِّ ،  .20 «َخْلفَنَا، َما َسلَْكنَا شِّ

أنه قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه  -بحدیث أبي بكرة أیضا استشهد و

صلى هللا علیه وسلم یقول: "إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في 

فقلت: یا رسول هللا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه  ل ابوبکرةقاالنار".

 ..21 كان حریصا على قتل صاحبه"

حسنة في ذاته، یدل على ذلك قول  ،م بفعل الحسنةاله  و أیضا قال الغزالي: –ب  

 .22 بحسنة فلم یعملها كتبت له حسنة" م  صلى هللا علیه وسلم: "من هَ رسول هللا 

عن بعض السلف: نقل إن النیة تعظم العمل وتصغره، فقد : وأیضا قال–ج 

، لقول  .23 «رب عمل صغیر تعظمه النیة، ورب عمل كبیر تصغره النیة»

 ..24 صلى هللا علیه وسلم: "نیة المؤمن خیر من عمله" رسول هللا

 المبحث السادس: محل النية:

ل أكثر فقهاء وهو قو -الحنفیة والشافعیة والحنابلة -قال جمهور أهل العلم:

 محل النیة من المكلف القلب ؛ ألنه محل ،المالكیة أن في كل موضع

القصد، ومحل القصد  ة النیةحقیق العقل واالعتقاد والمیل والنفرة،وألن،والعلم

وا إِّال  قال هللا تعالیمن عمل القلب. النیة القلب، وألعند أهل العلم  ر  :} َوَما أ مِّ

ْخلِّ  َ م  ینَ لِّیَْعب د وا اّلل  یَن لَه  الد ِّ عمل القلب، وهو محض أیضا {واْلخالص  .25 صِّ

:} أ ولَئَِّك سبحانهقوله  ، و .26 النیة، وذلك بأن یقصد بعمله أنه هلل تعالى وحده

یَماَن{ م  اْْلِّ ،وقوله .28 :}َما َكذََب اْلف َؤاد  َما َرأَى{تعالیوقوله  .27 َكتََب فِّي ق ل وبِّهِّ

ْم{جل جالله:}َختََم اّلل   عَ  وا فِّي اأْلَْرضِّ  ، و قال.29 لَى ق ل وبِّهِّ یر  تعالى:}أَفَلَْم یَسِّ

ْم ق ل وٌب یَْعقِّل وَن بَِّها{ ولم یضف هللا شیئا من هذه األمور إلى  .30 فَتَك وَن لَه 

الحطاب فقال: قال المازري:  ذکره وفصلهالمالكیة خالف  علماء الدماغ.وعند

أن النیة  و من هذا یلزملنیة في الدماغ، أن ا أقل المتشرعین وأكثر الفالسفة على

العلم كلها ووالمیل والنفرة ، اْلرادةو في الدماغ ال في القلب؛ ألن االعتقاد
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أعراض النفس والعقل، فحیث وجدت النفس وجد الجمیع قائما بها، فالعقل 

سجیتها، والعلوم واْلرادات صفاتها، وألنه إذا أصیب الدماغ فسد العقل وبطلت 

أن ثبت وإذا :: قال القرافيبعد ذلک قال الحطاب.ووالفكر وأحوال النفسالعلوم 

العقل في القلب لزم أن النفس في القلب، عمال بظاهر النصوص، وإذا كانت 

  .31 في القلب النفس في القلب كانت النیة

 المبحث السابع: التلفظ بالنية: 

 و علي هذا یترتب محل النیة القلب،و قد مربنا أن جمهور أهل العلم یقولون:

 أمران:

فظ باللسان دون القلب، فلو تلال یكفي الاذا کان محل النیة القلب فاألول: األمر 

بما في القلب، فلو نوى بقلبه  حینئذ فالعبرة ،القلبخالف ما في اللسان  ذکر علی

أو عكسه، صح له ما في  حجوبلسانه ال العمرة، أو بقلبه المغربوبلسانه  العصر

خالف لفظه نیته و .قال الدردیر:إن وقع سهواما ذکر علی اللسان، ال القلب

 ..32 لنیة بالقلب ال اللفظلفالعبرة 

 باللسان ال یشترط مع نیة القلب التلفظاذاکان محل النیة القلب فالثاني: أنه األمر

 ..33 في جمیع العبادات

 في الحكم التكلیفي للتلفظ بالنیة: أهل العلم ثم اختلف

المختار والشافعیة والحنابلة في  قول الحنفیة في -العلم:  جمهور أهل قال

ض بعقال و .34 أن التلفظ بالنیة في العبادات سنة لیوافق اللسان القلب : -المذهب

 ..35 أن التلفظ بالنیة مكروه: الحنفیة والحنابلة فقهاء

و  ،التلفظ بها جواز التلفظ بالنیة في العبادات، واألولى تركالی المالكیة ذهب و

 .36 لیذهب عنه اللبس أن یتلفظ بالنیةالموسوس فیستحب له  اذا کان المرء

 

 المبحث الثامن: شروط النية:

األمور لنیة في ا –الحنفیة والشافعیة والحنابلة  - أهل العلمجمهور یشترط عند 

 :اآلتیة

 فال تصح العبادت من الكافر.:اشترطوا في النیة االسالم، اْلسالم –أ 

 ال تصح. : فعبادت الصبي و غیر ممیز و المجنونالتمییز –ب 

فریضة الصالة لم تصح فال تصح الصالة ممن کان جاهال بالعلم بالمنوي، -ج

؛ ألن  اْلحرام المبهمیقولون تصح من ذلك الحج فإنهم  أهل العلم منه،واستثنى

  .37 أحرم بما أحرم به النبي صلى هللا علیه وسلما،علی

في أثناء الصالة أو  مصليفلو ارتد ال مناف،ة والمنوي،بین النی یکونأن ال  -د

 .کل واحد منها الصوم أو الحج بطل

 ، علی أربعة أقوال: نیة على العباداتالفي أثر قطع  أهل العلم واختلف

 .38 نیة ال تبطل العباداتالأن قطع  :الحنفیة قا ل -۱

بطل ت، وكذا لهماتبط قطع في أثناء الصالة والصومنیة الأن  قال المالکیة:و -۲

قطع الحج نیة ال بطلتبعضهم، وال  علی قولالوضوء والتیمم واالعتكاف 

 .39 والعمرة

الصوم واالعتكاف  و ال یبطل بهابطل الصالة ی قطع النیةأن  :الشافعیة قالو -۳

 .40 والحج والعمرة

الصالة والصوم والوضوء ک العبادات أن قطع النیة أثناء :الحنابلة قالو -۴

التردد  النیة ومن مناف.41 ؛ ألن استصحاب حكم النیة شرط في صحتهایبطلها

رمضان کان  یوم الشك إن كان منحد  أ وعدم الجزم في أصل النیة، فلو نوى

:عدم أیضا لیس بصائم، م تصح نیته. ومن المنافيفشعبان کان من  إنصائما و 

نوى فلو: ألولفمثال اعلى المنوي إما شرعا وإما عقال وإما عادة. الناوي قدرة

نوى فلو:ثانيالومثال  الصالة في مكان نجس،ینبغي أن ال یصح. وضوئهبأحد 

الثالث:  مثالبوضوئه أن یصلي صالة وأن ال یصلیها، لم تصح لتناقضها.وأحد 

صالة العید وهو في أول السنة، أو الطواف وهو بالشام، ففي  وضوئهنوى بفلو 

 صحته خالف.

: إن شاء هللا أحد لو قالفح أن تكون النیة معلقة، أن تكون منجزة، فال تص -هـ 
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به وإن قصد  الشافعیة: لم تصح. فعندالتعلیق، أو ق طالبه االتعالى، فإن قصد 

فینظر:إن كان مما  النیة ذکر المشیئة عقبالحنفیة أنه لو  قالالتبرك صحت.و

م إن كان مما یتعلق بالنیات كالصو،ویتعلق باألقوال كالطالق والعتاق بطل

  .42 والصالة لم تبطل.

 المبحث التاسع: وقت النية: 

أن أول وقتها أول العبادات، فیجب : وقت النیة هواألصل في أن  قال أهل العلم:

ی أهل العلم مقارنتها إیاها.واستثن یعسرالنیة بأول كل عبادة إال أن  اقتران

ول هذا األصل، وأضافوا أحكاما تتعلق باألصورا من العبادات تخرج عن 

اشتراط بقاء النیة أثناء العبادات أو في الحقیقي والنسبي أو الحكمي للعبادات، و

باستصحابها من أول العبادات، وهذا في  یکتفیا هاعدم اشتراط

 مراتبالعادات أو تمییز والعبادات بین تمییز الالجملة.والغرض من النیات 

لها ممیزا ثم یبتني علیه ما النیة بأول العبادة لیقع أو یجب اقترانالعبادات، ولذا 

 مقارنتها إیاها كما في نیة الصوم.  یعسربعده، إال أن 

 المبحث العاشر: الحكمة من مشروعية النية:

لتمییز العبادات عن العادات حتى یتمیز  اال شرعتماأن النیة  وضح أهل العلم 

سها حتى العبادات في أنف رتبتتمیز أن  ، و تعالیما هو هلل تعالى عما لیس هلل

: الغسل یكون فمثال..43 العبد على فعله ویظهر قدر تعظیمه لربه ثوابتتمیز 

هلل تکون والسجود  ،لصالةلالستراحة وا عبادة، وحضور المساجد یكونو تبردا

فرض ونفل، أنواع عدیدة من إلى  تنقسمومثال الثاني: الصالة،  أو للصنم.

. ومن هنا األنواع و غیر ذلک من کفائیةوفرض  عینوالفرض إلى فرض 

 .44 تظهر كیفیة تعلق النیة بالفعل؛ فإنها للتمییز

 المبحث الحادي عشر: أقسام النية:

الحقیقیة  النیة النیة الحقیقیة والنیة الحكمیة:وأنانقسم أهل العلم النیة الی قسمین: 

الحكمیة كافیة في النیة استمرارها، و و ال یشترطمشروطة في أول العبادات 

الحنفي على أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات  صرح ابن نجیما.فقد استمراره

األفعال یكتفى بالنیة في أولها وال یحتاج إلیها في كل فعل اكتفاء بانسحابها 

لو  -حتی لو أن واحدا -علیها، إال إذا نوى ببعض األفعال غیر ما وضع له.

 .45 طالبا الغریم ال یجزئه الطواف حول الکعبة طاف

 ث الثاني عشر: أثر النية في العبادات المتعينةالمبح

 المطلب األول: أثرالنية في الوضوء 

ال یصح الوضوء بال  الجمهور قالفي حكم النیة في الوضوء: أهل العلماختلف 

أنها  قال اآلخرونسنة و أن النیةالبعض  قالالوضوء ، و فيالنیة شرط نیة، ف

 آراءهم: وفیما یلي توضیحفرض. 

عن علي بن  يأهل الحجاز ورو أکثرقول هو ویقولون، ة والحنابلة الشافعی-۱

 : إن النیة في صحة الوضوء شرط ، فال یصح-رضي هللا عنه  -أبي طالب 

یَن{ قال، هاإال بالوضوء  یَن لَه  الد ِّ ْخلِّصِّ َ م  وا إِّال  لِّیَْعب د وا اّلل  ر   هللا تعالى:}َوَما أ مِّ
نیة، واألمر به یقتضي الوجوب، ولقول هو اْلخالص وهو ال عمل القلبو .46

ئ  َما »صلى هللا علیه وسلم:رسول هللا  ، َوإِّن َما لِّك ل ِّ اْمرِّ إِّن َما األَْعَمال  بِّالن ِّی اتِّ

صورة العمل فإنها توجد بال نیة، وإنما في هذا الحدیث  ، ولیس المراد.47 نََوى"

المراد لیس النیة.قالوا: وأن حكم العمل ال یثبت إال ب من الصورة في هذا المراد

والوضوء طهارة من  یتعلق به ثواب وعقاب إال بالنیة، عمال شرعیابالحدیث 

حدث تستباح به الصالة فلم یصح بال نیة كالتیمم، وألن الوضوء كالصالة عبادة 

 .48 فوجبت فیها النیة

عن عهدة  ، لوقوعه قربة و لخروجأن النیة في الوضوء :الحنفیة قال -۲

سبحانه بقوله  ، واستدلوا بسنتیتهلیس شرطا وال فرضاوباْلجماع، سنة، الفرض

یَك ْم إِّلَى و وَهك ْم َوأَْیدِّ ج  ل وا و  اَلةِّ فَاْغسِّ یَن آَمن وا إِّذَا ق ْمت ْم إِّلَى الص  تعالى:}یَاأَیَُّها ال ذِّ

} لَك ْم إِّلَى اْلَكْعبَْینِّ ك ْم َوأَْرج  ء وسِّ وا بِّر  أمر ففي هذه اآلیة  ،.49 اْلَمَرافِّقِّ َواْمَسح 

وقوله  .الغسل والمسح مطلق عن شرط النیة، و تقیید المطلق ال یجوز إال بدلیل

لحصول الطهارة  ،یدل علی أن الوضوء.50 { }ولكن یرید لیطهركمتعالی:

على النیة بل على استعمال المطهر في محل یس موقوفا وحصول الطهارة ل
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 علیه وسلم: إن الماء طهور ال صلى هللا لقولهقابل للطهارة، والماء مطهر 

َن الس َماءِّ َماًء َطه وًرا{سبحانه ووقال  ،.51 ینجسه شيء ، .52 تعالى:}َوأَْنَزْلنَا مِّ

أن  وبهذا تبینوالطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغیره، والمحل قابل، 

 ی أحدحتى لو سال عل، الطهارة عمل الماء خلقة وفعل اللسان فضلحصول 

وبه تبین أن معنى  ه عن الوضوء والغسل، فال یشترط له النیة،المطر أجزأ

الطهارة الزم للوضوء، ومعنى العبادة فیه من الزوائد، فإن اتصلت النیة به یقع 

یقع وسیلة إلى إقامة الصالة  هبه ال یقع عبادة لكنالنیة عبادة وإن لم تتصل 

 .53 لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة

 و استدلوا بقوله .أن النیة في الوضوء فرض :المالكیة وقال فقهاء -۳

یَن{  یَن لَه  الد ِّ ْخلِّصِّ َ م  وا إِّال  لِّیَْعب د وا اّلل  ر  و بحدیث رسول هللا صلی تعالى:}َوَما أ مِّ

روی الولید بن مسلم عن مالک قوال  و.54 : إنما األعمال بالنیاتهللا علیه وسلم

شائبتین، فمن حیث النظافة  ،ي الطهارةالخالف أن فهذا بعدم الوجوب.ومنشأ 

إلى  حتاجتشبه ما صورته كافیة في تحصیل المقصود منها كأداء الدیون فال ی

الغسالت أشبهت التعبد ووالمغسول ، الماء ط التحدید فيارتشانیة، ومن حیث 

 رفع الحدث، أو ینويفي الوضوء إلى النیة.وینوي المتوضئ  حتاجتفا

 .55 استباحة ممنوع بالحدث كصالة وطواففیه وي أو ین، الوضوء المفروض

 المطلب الثاني: أثرالنية في التيمم:

:أن والمالكیةعدا زفر  فقال الحنفیةفي لزوم النیة في التیمم:أهل العلم اختلف 

في  والعزم أن التیمم الشرعي ی ْنبِّئ  عن القصدب و استدلوا ،النیة في التیمم فرض

یدًا َطی ِّبًا{تعالى:}فَتَیَم  سبحانه و قوله وا َصعِّ ال  و هذه اآلیة تدل علی أنه.56 م 

 فإن هخالفبالوضوءومنها، فیه النیة فال بد هو قصد، والقصد  بالیتحقق التیمم 

یصیر  وملوث و التراب مغبر و أیضا أنأمر بغسل األعضاء وقد وجد،  فیه

فسه الوضوء مطهر في ن والماء فيمطهر ضرورة إرادة الصالة وذلك بالنیة، 

إلیها في وقوعه عبادة  فتقرفي وقوعه طهارة عن النیة، لكن ی ال یحتاجف

قائم  التیمم أن النیة في التیمم لیست بفرض ، ألن وقال زفر رحمه هللاوقربة.

و قد وافق مع الشافعي أبو حنیفة ومالک .57 الوضوء فال یخالف في وصفه مقام

یة في التیمم واجب باجماعهم وال فالن كذلك:"النیة واجبة في التیمم" وإذا كان في

یرفع التیمم الحدث، وإنما یبیح فعل الصالة، و استدلوا لوجوبه: بأنه طهارة 

وعند الحنابلة:ال خالف بینهم في اشتراط النیة في التیمم .58 ضعیفة فیتقوي بها

 َ وا إِّال  لِّیَْعب د وا اّلل  ر  یَن في الجملة، و استدلوا بقوله سبحانه وتعالى:}َوَما أ مِّ ْخلِّصِّ  م 

یَن{ ال عمل إال « »إنما األعمال بالنیات»وقوله َصل ى هللا علیه وسلم:  .59 لَه  الد ِّ

 ..60 «بنیة

 المطلب الثالث:أثر النية في الغُسل

المالكیة  - أهل العلمذهب جمهور مف: في حكم النیة في الغسلأهل العلم اختلف 

و تفصیل أقوالهم علی لواجب واجبة.أن النیة في الغسل ا :-والشافعیة والحنابلة 

  :النحو التالي

الحدث رفع ینوي المغتسل فالنیة في الغسل، القول بوجوب  المالكیةفمذهب  -۱

 .61 أو استباحة ممنوع، أو فرض الغسل جنابةالمن 

بنیة،  بالال یصح الغسل والنیة في الغسل واجبة أن  :أیضا الشافعیةومذهب  -۲

جنابة، فمثال: لو کان الناوي جنبا ینوي رفع الجنابة و فلکل جنابت ینوي ذلک ال

حدث الحیض و کان  رفع حدث الحیض فلو نوى رفعان کانت حائضا تنوي 

أو عكسه، أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتالم، أو عكسه صح مع الغلط  جنبا

دون العمد.وتكفي نیة رفع الحدث عن كل البدن وكذا مطلقا في األصح، 

رفع المطلق رفع المقید، وألنه ینصرف إلى حدثه لوجود القرینة الستلزام 

 ..62 ولو اجتمع على المرأة غسل حیض وجنابة كفت نیة أحدهما قطعا.الحالیة

النیة واجبة في الغسل، فینوي رفع الحدث األكبر، أو أن : یقولون الحنابلة -۳

أجزأ عنهما  استباحة الصالة ونحوها.وإذا اغتسل ینوي الطهارتین من الحدثین

ولم یلزمه ترتیب وال مواالة؛ ألن هللا تعالى أمر الجنب بالتطهر ولم یأمر معه 

بوضوء، وألنهما عبادتان من جنس: صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في 
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 ،52، والقوانني الفقهية ص 192/  1الصغري 
  99.58 – 97/  1, ومغين احملتاج 2/۲۶۸، وحاشية البجريمي علي اخلطيب,۲۴۲/ 1احلاوي الكبري, .
  559سورةالبينة:  .
 .173/  1، وكشاف القناع ۵۳۱/ 1شرح الزركشي, .60 
  61. 133/  1الشرح الكبري والدسوقي  .

 . 78/  1، وروضة الطالبني 181/  2، واجملموع 72/  1مغين احملتاج  .62 
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أجزأ عنهما الحدث المطلق دون تقیید بصغری و کبری: إن نوى رفع فالكبرى،

سل استباحة قراءة القرآن لهما.وإن نوى من علیه غسل بالغشامل الحدث ألن 

ارتفع الحدث األكبر فقط ألن قراءة القرآن إنما تتوقف على رفعه ال على رفع 

أحد الحدثین الکبر او األصغر و لم وإن نوى الجنب ونحوه رفع  األصغر.

وإنما لكل امرئ  ..صلى هللا علیه وسلم: ". رسول هللام یرتفع غیره لقول یتعین، 

  .63 ما نوى

هم كالنیة في الوضوء، و ، ولیس بواجبةأن النیة في الغسل سنة:یةالحنف قالو

 یسن في االغتسال االبتداء بالنیة لیكون فعله تقربا یثاب علیه كالوضوءیقولون: 
64. 

النتیجه: فعند جمهور أهل العلم ال تصح الغسل بالنیة؛ ألن النیة واجبة و عند 

 ا.الحنفیة تصح ألن النیة سنة فیه ولیس بواجبة فیه

 المطلب الرابع:أثر النية في الصالة:

قول ذهب الحنفیة والحنابلة ومف: في حكم النیة في الصالة أهل العلماختلف 

 شرط في صحة الصالة.النیة  أن:لشافعیةعندا

ركن  أن النیةالشافعیة:  مذهبو من فرائض الصالة. أن النیةالمالكیة:  مذهبو

 :فیها لتفصی أهل العلمولبعض .65 من أركان الصالة

صرح أیضا النیة بال فاصل، وأن من شروط انعقاد الصالة،:یقولون الحنفیة -

إنما األعمال »صلى هللا علیه وسلم: النبيفرض للصالة لقول  ن النیةبعضهم بأ

وا إِّال  و ألنه قد أمرنا هللا تعالی باالخالص في قوله تعالی:،« .بالنیات ر  } َوَما أ مِّ

خْ  َ م  یَن{لِّیَْعب د وا اّلل  یَن لَه  الد ِّ و ال إخالص إال بالنیة.وینوي الصالة التي  .66 لِّصِّ

ألن النیة عمل  ؛ساناعتبار بالتلفظ الل وال ،یدخل فیها نیة متصلة بالتحریم

ن الشیباني:النیة بالقلب فرض، وذكرها محمد بن الحساالمام قال والقلب، 

فیها أي  ارنا للشروعباللسان سنة، والجمع بینهما أفضل، واألحوط أن ینوي مق

لنفل  - .هلل وإن لم یقل -قالوا: كفى مطلق نیة الصالة أیضا و. مخالطا للتكبیر

 ..67 وسنة راتبة وتراویح على المعتمد

وهو أولها ال في في بعض الصالة واجبة،  النیةأن  :یقولون والشافعیة -

ط وشر ة منالنیوقیل:  ، من أركان الصالة كالتكبیر والركوع ، فکانتجمیعها، 

ألنها عبارة عن قصد فعل الصالة فتكون خارج الصالة، ولهذا قال الصالة؛ 

تعالى:}َوَما سبحانه وقوله  والدلیل فیها بالشرط أشبه. النیة: رحمه هللا الغزالي

یَن{ یَن لَه  الد ِّ ْخلِّصِّ َ م  وا إِّال  لِّیَْعب د وا اّلل  ر  واْلخالص في  :قال الماورديو ،أ مِّ

 .68 یة. وأجمعت األمة على اعتبار النیة في الصالةكالمهم الن

شرط من شروط أن الصالة ال تصح بدون النیة فکانت الحنابلة:  مذهبو -

تعالى:}وما أمروا إال لیعبدوا هللا مخلصین له الدین{  قال هللا ،صحة الصالة

 الصالة " وألن ..علیه وسلم: إنما األعمال بالنیات. صلی هللا هللارسول  وقول

: هي قبل الصالة شرط بعضهملها النیة كالصوم، وقال  یشترطقربة محضة ف

 .69 وفیها ركن

 المطلب الخامس: أثرالنية في الصوم:

عدا  : الحنفیةأهل العلمجمهور  حکم النیة في الصوم:قالفي  أهل العلماختلف 

النیة شرط من شروط صحة الصوم والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن  .زفر

ال عمل »صلى هللا علیه وسلم: رسول هللا  ، لقول صحت للصوم بدون النیة، ال

إنما األعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما »:و أیضا قال،  .70 «لمن ال نیة له

أن الصوم عبادة فال یجوز إال بالنیة و أیضا استدلوا بمعقول وهو: ،  .71 «نوى

للمرض أو للریاضة یكون اْلمساك قد  الصوم امساک و كسائر العبادات، وألن

  .72 للعادة أو لعدم االشتهاء ویكون للعبادة، فال یتعین لها إال بالنیةاو 

 المطلب السادس: أثرالنية في الزكاة:

، و استدلوا داء الزكاةأل من شروط الصحة أن النیة شرط أهل العلم قال جمهور

لوا بمعقول واستد.73 «.إنما األعمال بالنیات»: بقوله صلی هللا علیه وسلم
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  ۱۲.73سبق خترجیه،ص:.

أیضا و، عبادة من العبادات كسائر العبادات، فوجبت فیها النیة الزکاة أنوهو:

عن  النیة لتمییزهافال یتعین الزکاة اال ب أن إخراج المال هلل یكون فرضا أو نفال

و قال األوزاعي أن النیة ال تجب في الزکاة، ألنها دین کسائر .النفل الصدقة

و لهذا عند الجاحة یستطیع ولي الصبي والیتیم أن  الدیون فال تجب لها النیة،

  .74 یخرجها عنهما

 المطلب السابع: أثرالنية في الحج:

فال یصح الحج بال ، في الحج رکن من أرکانه أن النیةأهل العلم، جمهور  قال

ألن اْلحرام بالحج عندهم هو نیة النسك والدخول فیه، وزاد الحنفیة على نیة؛ 

فاذا کان النیة رکن  .75 اشتراط التلبیة أو ما یقوم مقامهاقید ام النیة لتحقق اْلحر

 فالیصح الحج بدون النیة.

 

 النتائج:

توصلت في نهایة البحث الی مجموعة من النتائج یمکن تلخیصها علی النحوی 

 التالي:

 التعریف باألثر و التعریف بالنیة و األلفاظ ذات الصلة لها. -۱

 یة، منها أحكام عامة وأخرى تفصیلیة.تتعلق بالنیة أحكام شرع -۲

اذا کانت العبادات غیر ملتبسة بالعادات وال بغیرها من العبادات، فإنها ال  -۳

تحتاج إلى النیة، ألنها متمیزة هلل تعالى بصورتها،وإذا كانت العبادة متلبسة 

 بالعادة أو بغیرها من العبادات،فإنها تحتاج إلى النیة.

  تعالى من العبد.النیة هي محط نظر هللا -۴

 بعض الشروط. یشترط جمهور الفقهاء للنیة -۵

أهل العلم یقولون أن النیة شرعت لتمییز العبادات عن العادات حتى یتمیز ما  -۶

 هو هلل تعالى عما لیس له.

اختلف أهل العلم في أثرالنیة في العبادات المتعینة، فمذهب الجمهور منهم  -۷

حة للعبادات المتعینة ال تصح هذه العبادات إال أن النیة شرط من شروط الص

بها، وقال أهل العلم أن النیة سنة فیها و قال اآلخرون منهم أنها فرض، و 

 أوضحنا أرائهم فیما مر.

 التوصيات:

 و في ختام البحث توصلنا الی بعض التوصیات التي هي مهم جدا و هي:

 لتمییز عبادته عن عادته. اوال: فعلی العابد أن ینوي العبادة التی یوءدیها 

اهتم الشارع بالنیة فأناط قبول ثانیا: للنیة فضیلة في الشریعة االسالمیة فقد 

 ، فال بد في العبادت عن النیة.العمل ورده وترتیب الثواب والعقاب بالنیة

 ثالثا: ففي بعض العبادات النیة رکن من ارکانها فال تصح العبادة بال النیة.

 حد للعبادة توجه النفسه نحو العمل، فعلینا بالنیة.رابعا: اذا نوی ا

 

 :والمراجع
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