 ‐ 223721آﯾﺎ ﭘﺎداش ﯾ ﮐﺎر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﭘﺎداش اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﻧﯿﺖ در ﯾ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺨﺺ دو رﮐﻌﺖ ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را ادا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش
ﻗﺼﺪ دو رﮐﻌﺖ ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ و ﺳﻨﺖ وﺿﻮ و ﺗﺤﯿﺖ اﻟﻤﺴﺠﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﻠﻪ ،اﺟﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺖﻫﺎ در ﯾ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﭘﺲ از وﺿﻮ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد و دو رﮐﻌﺖ را
ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ و ﺳﻨﺖ وﺿﻮ و ﺳﻨﺖ ﺗﺤﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد اﺟﺮ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﻧﻤﺎزی را ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﺗﺤﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ اﺳﺖ و ﭘﺎداش ﻧﻤﺎز ﻓﺮض و ﺗﺤﯿﺖ را ﯾﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ )اﻟﻤﺠﻤﻮع.(۳۲۵ /۱ :
ﻏﺰاﻟ در اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ) ۳۷۰ /۴ـ  (۳۷۱ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻃﺎﻋﺎت در اﺳﺎسِ ﺻﺤﺖ و در ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺮش ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
در اﺳﺎس ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﻋﺒﺎدت اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ او ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ رﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻣﺷﻮد .و در ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن اﺟﺮ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻧﯿﺖﻫﺎی ﻧﯿ ،زﯾﺮا در اﻧﺠﺎم ﯾ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺗﻮان ﻧﯿﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﯿﺖ ﯾ اﺟﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﻧﯿﺘ اﺟﺮ ﺧﻮد را دارد ﺳﭙﺲ ﻫﺮ اﺟﺮ ﺑﻪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل :ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ ﮐﺎرش از
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اﻋﻤﺎل ﭘﺮﻓﻀﻞ ﻣﺘﻘﯿﺎن ﺷﻮد و ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اول آنﮐﻪ :در ﻧﯿﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﮥ دﯾﺮی ]ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺰ او[ و او وارد
آنﺟﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻟﻪ ﺑﺮود ،ﭘﺲ ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﻣﻮﻻی ﺧﻮد را ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻋﺪه
داده اﺳﺖ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺲ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﭘﺲ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ را زﯾﺎرت ﮐﺮده و ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮ زﯾﺎرت ﺷﻮﻧﺪه ﮐﻪ
زاﺋﺮش را ﮔﺮاﻣ ﺑﺪارد.
و دوم :آنﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎزی ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺳﻮم :ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﻮاﯾ و ﺑﯿﻨﺎﯾ و اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از ﺣﺮﮐﺖ ]ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ[ و رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺮا اﻋﺘﺎف ﻧﻮﻋ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ
اﺳﺖ و در ﻣﻌﻨﺎی روزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋ ﺗﺮﻫﺐ اﺳﺖ.
و ﭼﻬﺎرم :ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻢ و دﻟﻤﺸﻐﻮﻟ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﻠﻮت ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ در آﺧﺮت و دور ﮐﺮدن ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺰال در
ﻣﺴﺠﺪ.
و ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺠﺮد و ﺗﺮک ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ذﮐﺮ اﻟﻪ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﯾﺎد او و ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺮای او.
و ﺷﺸﻢ :اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﻮاره ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻫﻔﺘﻢ :اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و ﻫﺸﺘﻢ :اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را از روی ﺣﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ و از ﺷﺮم آنﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ اﻟﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻫﺘ ﺣﺮﻣﺖ از ﺧﺎﻧﮥ او ﺷﻮد.
اﯾﻦ راهﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﺑﺮای زﯾﺎد ﮐﺮدن ﻧﯿﺖ و دﯾﺮ ﻃﺎﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺎت را ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎس ﺑﯿﺮ زﯾﺮا ﻃﺎﻋﺘ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آنﮐﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺟﺪﯾﺖ و ﺗﻼش ﺷﺨﺺ در ﻃﻠﺐ ﺧﯿﺮ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻫﻤﺖ و
اﻧﺪﯾﺸﻪاش اﯾﻦ ﻧﯿﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ او راه ﻣﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺎداشﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺷﻮد«.
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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اﮔﺮ اﻧﺴﺎن وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺳﻨﺖ وﺿﻮ ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و ﺳﭙﺲ ،ﺑﻌﺪ از وﺿﻮ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و دو رﮐﻌﺖ
ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺗﺤﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﻨﺖ وﺿﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد اﺟﺮ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ،ﻫﻢ اﺟﺮ ﺳﻨﺖ وﺿﻮ و ﻫﻢ اﺟﺮ ﺗﺤﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ و
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ راﺗﺒﮥ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،وﺿﻮ ﺑﯿﺮد و وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد و ﻧﯿﺖ ﺳﻨﺖ
ﻇﻬﺮ و ﺳﻨﺖ وﺿﻮ و ﺗﺤﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻨﺪ اﺟﺮ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد واﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
)ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻣﻦ اﻟﺪرب.(۵۷ /۱۱ :
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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