 ‐ 220806ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻧﯿﺖ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ اﻟﻪ
ﺳﻮال

آﯾﺎ اﯾﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺖ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ اﻟﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﺑﺮ درﺳﺘ ﮐﺎرش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮔﺬارد ﯾﺎ ﻓﻘﻂ اﺟﺮ آن را ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ؟ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﯾﺎ رﻓﻊ ﺣﺪث اﮐﺒﺮ )ﺟﻨﺎﺑﺖ( ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از ﻧﯿﺖ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻏﺴﻠﺶ
درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﯿﺖ و ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن آن در آﻏﺎز ﮐﺎر از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺪۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎر ﺑﻪ آن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا درﺳﺘ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘ ﯾ ﮐﺎر ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺪار ﺻﻼح دل ﯾﺎ ﻓﺴﺎدش ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻗﻠﺐ
ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﻤآﯾﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻋﻤﻠﺶ و ﺗﻼﺷﺶ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد
ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﺜﺮت ﻓﻮاﯾﺪ و درﺳﺘ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ «...وی ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎ از ﻋﺮﺑداﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل و دﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :إﻧﻤﺎ« ﺑﺮای ﺣﺼﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و
ﻏﯿﺮ آن را ﻧﻔ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﯿﻠ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻃﻬﺎرت ﯾﻌﻨ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ و ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و روزه و ﺣﺞ و اﻋﺘﺎف و دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات« )ﺷﺮح ﻧﻮوی ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻢ.(۴۷ /۱۳ :
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اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻨﻪ ﭘﺲ از آن ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ را ﻧﯿﺖ ﮐﺮده دارد« ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ
اﯾﻨﻪ از ﻋﻤﻠﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤآورد ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮی ﮐﺮده ﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد و اﮔﺮ
از آن ﻧﯿﺖ ﺷﺮ دارد ،ﺷﺮ و ﺑﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮار ﺟﻤﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺟﻤﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻼح ﻋﻤﻞ و ﻓﺴﺎدش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺟﻤﻠﻪ دوم دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻮاب ﻓﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای
ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺖِ ﺧﻮب اوﺳﺖ و ﻣﺠﺎزاﺗﺶ ﺑﺮ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺖ ﻓﺎﺳﺪش ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ او ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺛﻮاﺑ ﻣﺑﺮد و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزاﺗ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ذات ﻋﻤﻞ ،ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد و ﻣﺒﺎح ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﺨﺺ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺛﻮاب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﺶ و ﺳﻼﻣﺘﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺘ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎح ﻣﺷﻮد« )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻢ .(۶۵ /۱ :ﻧﺎ :إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ).(۹۱ /۳
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﺪار درﺳﺘ و ﻓﺴﺎد ﯾ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﯾ ﮐﺎر از ﮐﺎر دﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺘ
ﮐﻪ ﻣﺪار ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻋﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ
»ﻣﻌﻤﻮل ﻟﻪ« ﯾﻌﻨ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﻌﺒﻮد از دﯾﺮان و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼص ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد.
اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺪان ﮐﻪ ﻧﯿﺖ در ﻟﻐﺖ ﻧﻮﻋ از ﻗﺼﺪ و اراده اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻧﯿﺖ در ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ ﻣآﯾﺪ:
ﯾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺒﺎدات از ﯾﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﯿﺰ روزۀ رﻣﻀﺎن از
روزهﻫﺎی دﯾﺮ ،ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻋﺒﺎدات از ﻋﺎدات ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ از ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺧﻨ
ﺷﺪن ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﺳﺨﻦ ﻓﻘﻬﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨ دوم :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﺑﺪون
آﻧﻪ ﺷﺮﯾ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای دﯾﺮی اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺑﺤﺚ اﺧﻼص و ﺗﻮاﺑﻊ
آن درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺳﻠﻒ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺴﯿﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻢ:
.(۶۵ /۱
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ﺣﺎﺻﻞ آﻧﻪ :ﻧﯿﺘ ﮐﻪ درﺳﺘ ﮐﺎر ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ؛ ﯾﻌﻨ
ﻣﺜﻼ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ را از دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﭘﺎﮐ ﯾﺎ ﺧﻨ ﺷﺪن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﻻزم اﺳﺖ.
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﯿﺖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ اﻟﻪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻘﺮب و اﺧﻼص در آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ و ﻋﻤﻠﺶ ﻧﺰد اﻟﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺖ »ﺗﻘﺮب« را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ »ﻋﺒﺎدت« ﯾﺎ »ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ« ﯾﺎ ﻃﺎﻋﺖ او ﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﺮش و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺷﺮﻋ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .ﻧﺎ :اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ )(۹۲ /۳۳
و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﻠﻔﯿﻦ اﺷﻘﺮ ) ۵۰ـ.(۵۶
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧ از ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺖ »ﺗﻘﺮب« ﺑﻪ ﺷﻞ ﺧﺎص در ﻋﻤﻞ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﺎ ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺗﻔﺎوت از دﯾﺮی ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎ :اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ ﻓ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺟﻮﯾﻨ (۴۸۶ /۱) واﻟﻤﺴﺘﺼﻔ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻷﺻﻮل ﻏﺰاﻟ.(۶۲ /۱) 
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در درﺳﺘ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﺎم اﻧﺠﺎم ﯾ ﮐﺎر در دل ﺑﻨﺪه وﺟﻮد دارد؛ وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ وارد اﺳﻼم ﺷﻮد و ﺑﺮای آن ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ زن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ؟
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در دل اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و ارادهﻫﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش از وﺟﻮد آن آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻮدن ﯾ ﭼﯿﺰ در دل و درک
اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎه ﺑﺮﺧ را ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾ ﭼﯿﺰ در ﻗﻠﺒﺶ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ
ﺣﺎل آﻧﻪ آن ﭼﯿﺰ در ﻗﻠﺐ او وﺟﻮد دارد و ﻣﺑﯿﻨ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت زﺣﻤﺖ ﻣﮐﺸﺪ و ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﻬﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز دﭼﺎر وﺳﻮاس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺲ ﮐﺎری را از روی اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دارد ﭼﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﻻ
ﺑﺪ ﻧﯿﺖ در دل دارد و وﺟﻮد آن ﮐﺎر ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ـ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اراده اﺳﺖ ـ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻤﻦ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣداﻧﺪ دارد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧﻤﺎز ﻣرود ﯾﻌﻨ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد و ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻗﺼﺪش ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﻞ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺖ و وﺟﻮد آن در دروﻧﺶ ﻫﺴﺖ.
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ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣداﻧﺪ ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب روزه و ﻣﺧﻮاﻫﺪ روزه ﺑﯿﺮد ،اﯾﻦ
ﺧﻮدش ﻧﯿﺖ روزه اﺳﺖ .او ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ روزه دارد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎی
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و ﻋﺸﺎی ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ،ﭼﻮن در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ روزه ﺑﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن روزه ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﯿﺘﺶ را ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ روزه دارد ﺷﺐ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮرد و ﻣآﺷﺎﻣﺪ و ﭘﯿﺎده و ﺳﻮاره ﻣرود و ﻣﭘﻮﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣداﻧﺪ دارد اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨﺪ
ﻻﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺖ اوﺳﺖ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ دﺳﺘﻢ را داﺧﻞ اﯾﻦ ﻇﺮف ﮐﻨﻢ ﺗﺎ
ﻟﻘﻤﻪای ﺑﺮدارم و آن را ﺑﺨﻮرم ﻧﺰد ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ را ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز و ﻃﻬﺎرت
و روزه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣآورﻧﺪ« )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ۳۹۸ /۵ :ـ .(۳۹۹
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﯾ ﮐﺎر ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﺼﺪ ﮐﺎری دارد آن را ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺪاﯾ آن از ﻧﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺣﺎل وﺟﻮد ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎ وﺿﻮ ﺑﯿﺮد ﯾﻌﻨ ﻧﯿﺖ وﺿﻮ دارد و ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﯾﻌﻨ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎز دارد و ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺎﻗﻞ ﮐﺎری از ﻋﺒﺎدات را ﺑﺪون ﻧﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ زﯾﺮا ﻧﯿﺖ اﻣﺮی
اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺪی و اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺴﺎن و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارد .و ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری
ﺧﻮدش را ﺑﺪون ﻧﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز و وﺿﻮی ﺑﺪون ﻧﯿﺖ ﻣﻠﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ
ﺗﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻮان ﻧﯿﺴﺖ) «...إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﻬﻔﺎن.(۱۳۷ /۱ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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