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 ؛ هذا املقصود بالنية. والنية هي عزم القلب وقصده"النية: السادس من شروط الصالة":قوله رمحه اهللا
ّعزم القلب وقصده، والنية شرط لكل األعمال، وقد عدها املؤلف   هنا من شروط الصالة، رمحه اهللاٌ

كم ّوعدها غريه من أهل العلم من أركان الصالة، وهذا اختالف اصطالحي ال أثر له فيما يتعلق حب
ُ﴿وما أمروا إال ليـعبدوا : عز وجلمن نية؛ لقول اهللا بد يف الصالة  النية، فاملتفق عليه عند اجلميع أنه ال ُ َْ ِ َِّ ُ ُِ َ َ

َالله مخلصين له الدين﴾ َِّ ُ ََ ِ ِ ْ ُ ِإنما األعمال بالنـيات، «: صلى اهللا عليه وسلم، ولقول النيب ]٥ :البينة [َّ َّ ِّْ ِ ُ َ َْ َ َِّ
ْوإنما لكل ام ِّ ُ ِ َ ََرئ ما نـوىََِّ َ ٍ ِ«.  

 قال رمحه اهللا يف الشرط الثالث
ذا إىل أن النية املطلوبة يف الصالة :أي "ٌالنية مقارنة للتكبير": قال ُ مقارنة لتكبرية اإلحرام، وهو يشري 

ا غري معتربة أن النية إذا سبقت الُ، وفهم منههي ما كانت مقارنة للتكبري  إذا جاءت ا كما أ،صالة فإ
ا ٍ فال تصح الصالة إال بنية مقارنة للتكبري،بعد التكبري ال اعتبار  ٍ. 
  :فيها ثالثة أقوالللعلماء  واعلم أن هذه املسألة .تكبرية اإلحرام: واملقصود بالتكبري هنا

 ولو مبدة؛ مثل ،ٍمذهب مالك ورواية عن أمحد أنه جيوز أن يصلي بنية سابقة على التكبري: القول األول
ُأن يتوضأ اإلنسان يف بيته، وخيرج إىل املسجد مث ال حتضره النية عند تكبرية اإلحرام، يكرب دون أن 

ا صحيحة  .يستحضر نية الصالة، فهذه على مذهب مالك ورواية عن أمحد أ
 .ٍأنه جيوز تقدمي النية بوقت يسري: قول الثاينوال

 وهو ،بد أن تكون النية مقارنة للتكبري  وهو مذهب اإلمام الشافعي أنه ال، وهو أشدها،والقول الثالث
 ولو ، جيوز أن تتقدم النية على الصالةب أمحد، والصواب أنهٌما أشار إليه املؤلف، وهو قول يف مذه

 . إال أن ينقضها،بةَنية مستصحال فتكون ، ينقض نيته ما دام أنه مل،ٍبوقت متسع


