 ‐ 37643ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن ﻧﯿﺖ روزه ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﻣﺎ در ﻫﻨﺪ ﺑﺮای روزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻧﯿﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺟﺪی روزه ﻣﮔﯿﺮم ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
و آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را از ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﺮز« .ﻧﻤداﻧﻢ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮف ﭼﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺖ را
ﺑﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﻧﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻞ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
روزۀ رﻣﻀﺎن و دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺖ )ﻗﺼﺪ( ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘ دارد و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ «...ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ) (۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۹۰۷
ﺷﺮط در روزۀ رﻣﻀﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﻨﺎم و ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﻫﺮﮐﺲ ﭘﯿﺶ از ﻓﺠﺮ ﻧﯿﺖ روزه ﻧﻨﺪ روزه ﻧﺪارد« )ﺗﺮﻣﺬی (۷۳۰ :و در ﻟﻔﻆ ﻧﺴﺎﺋ (۲۳۳۴) آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻫﺮﮐﺲ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺖ روزه ﻧﻨﺪ روزه ﻧﺪارد« .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۵۸۳آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺖ ﮐﺎری ﻗﻠﺒ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻗﻠﺒﺶ ﻗﺼﺪ ﺟﺪی ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا را روزه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺮوع و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
زﺑﺎن آورد و ﻣﺜﻼ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻧﯿﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻮ روزه ﺷﻮم «...ﯾﺎ دﯾﺮ اﻟﻔﺎظ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در دل ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا را روزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در »اﻻﺧﺘﯿﺎرات« ) (۱۹۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ در دﻟﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا
روزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
از ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
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اﻧﺴﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺮای روزۀ رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺖ ﻣﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ روزه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای روزۀ رﻣﻀﺎن ﻫﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ را ]ﺑﺮای روزۀ ﻓﺮداﯾﺶ[ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۲۴۶ /۱۰ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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