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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 نيت در نماز

  در اسالم: نيت مقام 
عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح . بطور مثال   من مسلمان ؤاز يک بندۀ م دين مقدس اسالم 

ريا صورت  و به نيت  زکات اقدام کند ولی دادن اين مال زکات بر ۀــاگر مسلمانی  ميخواهد به تادي
  گيرد، زکاتش پذيرفته  نميشود . 

انما االعمال بالنية، و انما المرء ما نوی، فمن « در حديثی پيامبرصلی هللا عليه وسلم امده است : 
کانت هجرته الی هللا و رسوله فهجرته الی هللا و رسوله، و من کانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأش 

همانا اعمال، وابسته به نيت است، برای انسان همان است » (  يتزوجها فهجرته الی ما هاجر اليه
که قصد کرده و هدف قرار داده است. هر کس به خاطر هللا  و رسول هجرت کرده است، هجرتش به 

سوی هللا و رسول است و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و يا به خاطر ثروتی که به 
 ).ه سوی همان خواهد بودچنگ آورد هجرت کرده است هجرتش ب

؛ رء مانویــلکل ام«، »همانا کارها وابسته به نيت هاست» انما االعمال بالنيات«  گفتيم که :
؛ هيچ عملی بدون نيت  ال عمل اال بنية«، »برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است

 ».پذيرفته نيست
است بين هللا تعالی و بنده اش که به ۀ نيت درواقعيت هدف و غايــه، خطور ذهنی ، حالت  ورابطــ 

  کنه و عمق و راست وبودن آن هللا تعالی و بنده ميداند.
شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا با زيبای خاصی فرموده اند : نيتی که عمل به دنبال نداشته باشد 

  .)211بدون نيت باشد اجر نخواهد برد. ( الفتاوی الکبری (صفحه:  اجر ميبرد، اما عملی که
 مفهوم نيت:

فاعل از فعل خود آن را در نظر  است کهۀ  هدف وغايـ به تعريف ساده عبارت است از:»  نيت«
  گرفته است. 

 در جواب گفته ميشود : »؟شما در اين کار چه نيت وغايه داريد : «سؤال ميشود مثال 
 ) زراعت وتجارتدراين مقام گفته ميتواميم که ( را رهبری نمايم ) زراعتی وتجارتی(ميخواهم امور 

 هدف ما است.
موضوع و متعلق نيت ماست.   ) زراعتی (رهبری امور  و البته اين غير از اين معناست كه بگوئيم:

ست،بلكه به معناى كردن ني به معناى مصدرى يعنى نيت»  نيت « بنابراين، در اين استعمال، 
  .است»   منوى«

  :در معناى مصدر»   نيت« استعمال دوم 
  ».لكل امرء ما نوى« شود.  كه از آن فعل مشتق مى استعمال دوم نيت به معنی مصدری 

ً  يـدر استعمال سوم، به معناى توجه، التفات و خطور ذهنى به كار م»  نيت« استعمال  در  رود و غالبا
  شود.يهنگام انجام عبادات مطرح م

جا،  در اين» اى يا خير؟ آيا نيت كرده«كنيم:  يـمثال به هنگام انجام واداء نماز از كسى سؤال م 
مقصود اين است كه آيا شخص مذكور در ابتداى انجام نماز، خصوصيات فعل و قصد نهايى از آن، 

  ه؟ يا ن يعنى قرب الهى را به ذهن خود خطور داده است
به عبارت ديگر، هدف ومقصد  از نيت كردن در اينجا، توجه و التفات تفصيلى به فعل نماز و تعداد 

  .باشد كه به چه مقصودى بايستى به جا آورده شود، مى ركعات آن و اين
  رود: به معناى متعدد به كار مى  عربى نيز، نيت اصطالحات در 

  از آن مشتق مى»  ينوى« ، » نوى« و مضارع ، مصدر است كه افعال ماضى » خيفة«نيت مثل  
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  شود.
  در كتاب المنجد آمده است: 
رود، و لذا در لسان روايات،  در كالم عرب، به معناى اسمى نيز به كار رفته و مى»   نيت«  کلمه  

  آمده است. »  نيات«به صورت جمع يعنى 
رو، بايد گفت كه  نرفته است، از اين به معناى توجه و التفات به كار»   نيت« اما در زبان عربى،  

  .در زبان دری به معناى توجه و التفات، غلط مشهور است کلمه  استعمال اين
را در امتثال و قبولى احكام »  نيت قربت«رسد، منشا اين توهم اين است كه شارع اسالم،  به نظر مى

كه منظور از  ى پيرامون اينا هاى گسترده تعبديه شرط كرده است و در بين فقها و اصوليين، بحث
  در عبادات چيست؟ صورت گرفته است.»  نيت«
است. از همين جاست كه گاه به غلط، »  اخطار بالبال«اند كه مراد از نيت كردن  بعضى بر اين عقيده 

  رود.  در معناى توجه و التفات به كار مى»  نيت«کلمه  
  :نيتراز وحکمت 

بطور هدف  از نيت در نماز ويا  هدف نيت در ساير عبادات   قصد عنوان در باب عبادات نيست، 
  مثال که گفته شود :

نيت کردم ادا سازم  چند رکعت ، نماز ظهر يا عصر را ،روی اوردم بطرف  قبله قبله من کعبه  
  شريفه ويا ....   هللا اکبر ).

و نزديكی به  پروردگار با » قصد قربت«عبادات ،  بلكه هدف ومقصد   از نيت درنماز وساير 
فرمايد:  عظمت است.  روی همين حکمت بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در وصيت به ابوذر می

  بايد برای تو در هر چيز نيتی باشد، حتی در خواب و خوراك.
است، عمل با آن زنده بنابراين نيت به معنای قصد نزديكی به هللا  سبحان تعالی است ، روح عمل  

ميرد، واضح واشکار است  كه مرده هيچ اثری ندارد، عبادت با قصد تقرب،  شود و بدون آن میـ مي
 ز مراتبی دارد.ـگردد و بدون آن باطل است و چون نيت دارای درجاتی است صحت ني صحيح می

  :در نماز نيتتلفظ 
بصورت کل تلفظ آن  باشد ، غير عربی  عربی باشد ويا هم ه زبان تلفظ نيت فرق نميکند که : چه ب
  به زبان بدعت است.آن  اما تلفظ ميباشد نيت درقلب الزم  محل  در زبان  در نماز  بدعت است .

   :ت در نماز ـيـل نــحـم
قبل از همه  بايد گفت  که نيت کردن برای نماز فرض است ، اين بدين معنی است که نمازگزار به 

صورت حتمی در ذهن وفکر خويش بايد اين نيت را داشته باشد که نماز ميخواند  .چراکه  رهنمود  
»   ياتانما االعمال بالن« وهدايت اکيد پيامبر صلی هللا عليه وسلم همين است : که ميفرمايد : 

  )  2-1همانا کارها وابسته به نيتهاست ) ( سند حديث صحيح :  المشکاة : (
ولی تلفظ کردن نيت وجاری ساختن  نيت در نماز بزبان وگفتن آن که : نيت کردم با اخالص ، اداء 

سازم چند  چند رکعت نماز فالن وقت را، روی اوردم بطرف قبله ، ويا نيت کردم پشت سر امام 
  همه اين الفاظ وعبارات  يک عمل بدعت در دين مقدس اسالم  ميباشد. حاضر   ،

  علماء  استدالل مياورند که :
هيچ اثری در اين مورد از پيامبر صلی هللا عليه و سلم و يا حتی اصحاب شان  وارد نشده است که 

  آنان  الفاظ  نيت را به زبان جاری  ساخته باشند .
بزبان عمل مستحب ميبود ، بطور يقين و بصورت حتمی  پيامبر  اگر واقعآ  ادا کردن نيت نماز 

بزرگوار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  يا صحابه کرام ويا علمای سلف اين عمل مستحب را 
بجاء مياوردند  ونيت نماز  را بزبان جاری می ساختند ،وامروز اين  روايات در اختيار ما قرار 

ن وسواس ما مسلمانان نجات می يافتيم ، ولی با مراجعه به ميداشت ، وبه صورت حتمی از اي
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اکثريت کتب فقهی واسالمی که در باب نماز از جانب علمای شهيرجهان بزبا ن های مختلفی دنيا  
  تحرير يافته ،همچو روايات در آن يافت نشد که حکم به اداء نيت نماز به بزبان کرده باشد .

را به عبارت وارده  در اين بابت که در فتح قدير شرح الهدايه  در ذيل توجه شما خوانندگان محترم
  و مرقات مال علی قاری درج ميباشد ، جلب می نمايم :

قال بعض الحفاظ : لم يثبت عن رسول هللا بطريق صحيح وال ضعيف انه کان عليه الصالة والسالم « 
، بل المنقول انه کان عليه الصالة  يقول عند االفتتاح : اصلی کذا ، وال احد من الصحابه  والتابعين

  » والسالم واذا قام الی الصالة کبر،وهذه بدعة
(از پيامبر صلی هللا عليه وسلم نه به سند صحيح ونه به سند ضعيف روايتی وارد نشده تا ثابت 

 سازد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اغاز نماز  آنرا گفته باشد ويا گفته باشد که من نماز فالن
يافالن وقت را بجا ءمياورم  همچنان از صحابه وتابعين هم چنين روايت بعمل نيامده است . ولی از 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين روايت است ، زمانيکه پيامبر اسالم به نماز می ايستاد  هللا اکبر 
  مايد ).مطالعه فر 95-1ومرقات  232- 1ميگفت  (تفصيل موضوع را ميتوان در  فتح قدير  

  هکذا در ساير عبادات از جمله :
زکات ، طهارت وغيره  ادا ء کردن نيت  بزبان اصآل وجود ندارد . ولی موضوع نيت جاری   

لبيک اللهم :«  ساختن بزبان در هنگام حج که تلفظ به لبيک گفتن در شرع وارد شده است مانند 
گفت اين در واقع نيت نسيت بلکه روشن ،در اين مورد ، بايد » لبيک اللهم بعمره« و يا »  بحج

  کردن نوع آن عبادت هنگام تلبيه ميباشد.
ولی با تاسف بايد گفت که : برخی از مسلمانان بدون هيچگونه  دليل شرعی استدالل مياورند  که 
برای حضور قلب بهتر است که نيت نماز در پهلوی اينکه در قلب بعمل می  ايد  ، بايد درزبان هم 

 ته شود ،تا به اصطالح  رابطه بين قلب وزبان بطور دقيق قايم گردد ،جاری ساخ
بدون هيچگونه منطق  شرعی  استدالل مياورند که ذکر وتلفظ  نيت بر وحتی برخی از نمازگزران 

زبان  برای حضور قلب بهتر ومفيد بوده ، زبان وسيله ای است که جوارح را به قلب متصل ساخته 
  شوع وخضوع بی نهايت موثر ميباشد .ودر حضور قلب وايجاد خ

برای پيرمردان  وکهنساالن بی نهايت  ضروری بوده که آنان با وحتی ميگويند اين ذکر نيت با زبان 
 . در نماز بدست ارند بيشتری را   تمرکزی ذهنی وفکری ذکر نيت با زبان ميتوانند 

ولی خدمت اين تعداد از مسلمانان  بايد گفت : آيا شما داناتر هستيد يا خداوند بزرگوار که اين  
  مسئله را به پيامبرش صلی هللا عليه و سلم امر نفرموده است؟ 

بگو شما داناتريد يا )، يعنی: (140(سوره البقرة : آيه  » قل أأنتم أعلم أم هللا«  خداوند ميفرمايد: 
ُ يَْعلَُم َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی اْألَْرِض « همچنين ميفرمايد: ، و خداوند؟) َّeبِِدينُِکْم َو َ َّe قُْل أَتُعَِلُّموَن «

بگو (ای محمد)، آيا دينتان را به خداوند ياد ميدهيد در حاليکه «  )، يعنی: 16(سوره الحجرات / 
  .»اه هست؟خداوند از آنچه که در آسمانها و زمين ميباشد آگ

  شيخ ابن القيم وتلفظ نيت بر زبان نماز:
  »    اللهفان  اغاثه «    در   القيم   شيخ ابن  در نماز »   نيت «   راندن   زبان  بر  و   درمورد  تلفظ

ا  کننده نيت   دل   آن  محل  و   ، چيزی  انجام   آهنگ   و   قصد   از   است   عبارت   نيت   : است   گفته
     ) نيست  الزم  آن   راندن  زبان   بر   پس (   -   ندارد  تعلق  انزب   به   و اصال   ست

  نيت «     باره در  . لفظی   گونه هيچ   کرام ان ،  اصحاب  از   و  پـيامبر صلی هللا عليه و سلم    لذا از   -
 »
 وضوء   آغاز   بوقت  و   اند آورده   پديد   بعدها  ) نيت  برای (  که عباراتی   اين  و   ، است   نشده  نقل

و    نماز   و 
وسو  با  مبارزه  ميدان   را  آنها   شيطان   آورند، می   زبان  بر  غيرعبادی   و  عبادی   عمل   هر   يا

و    کند می   ترديد  و   شک  دچار  آنها   در گفتن   را   مردم  و   داده  قرار   گران  سه
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بار   چند   شود می  مشاهده   که نمايد،  می  وادارشان  آنها   تصحيح   به   و  دهد می   آزارشان
ن  نماز   جزء   هيچکدام  اينها   کنند، می  خسته  آنها،   تلفظ در  را   خود   و  کنند می   تکرار   را  آنها

   يستند.

  نظريات سايرعلماء درمورد نيت در نماز بر زبان :
  :مال علی قاری 

ويش مرقات جناب مال علی قاری حنفی که علمای شهير جهان اسالم ميباشد در کتاب خ
  ميفرمايد :  ) 95-1( مشکواة شرح 

» ( اليجوز التلفظ بالنيةفانه بدعه والمتابعه کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ايضآ« 
نيت کردن به زبان گفتن جايز نمی باشد چرا که بدعت است  ما همانطوريکه که  عمل  

هم از پيامبرصلی هللا عليه پيامبر صلی هللا عليه وسلم متابعت ميکنم ، بايد در ترک آن 
   وسلم متابعت کنيم )

    :شيخ عبد الحق دهلوی 

يکی از علمای برجسته » عبدالحق محدث دهلوی«عالمه شيخ عبد الحق دهلوی  
  ومعروف نيم قاره هند مينويسد :

تابعداری از رسول هللا صلی هللا » واالتباع کما يکون فی الفعل واجب کذا فی الترک « 
-1همانطوريکه در فعل واجب است، در ترک  هم واجب ميباشد ) (اللمعات عليه وسلم 

  ) 279-1رد المختار   36
و محدثان ميگويند كه در هيچ جا روايتی از رسول  «همچنان شيخ دهلوی ميفرمايد : 

هللا صلی هللا عليه وسلم نيامده كه نيت به زبان كند، همين قدر آمده است كه چون به 
 اكبر گفته، اگر چيزی ديگر خوانده بودی هر آيينه روايت نمودندی نماز برخاستی هللا

پس طريقۀ سنت و اتباع، آن است كه هم بر نيت به دل اقتصار كند، و اتباع همچنانكه 
در فعل واجب است، در ترك نيز می بايد، پس آنكه مواظبت نمايد بر فعل آنچه شارع 

ط  1/33(اشعة اللمعات شرح فارسی مشكوة نكرده باشد مبتدع بود كذا قال المحدثون .  
  ملتان ) .

». به زبان نيت گفتن بدعت است«همچنين شيخ دهلوی  به نقل از محدثين می افزايد : 
  فارسی ). -47(شرح سفر السعادة 
بايد دانست كه نيت كار دل است، بر زبان گفتن حاجت نبود، اگر « وباز هم می افزايد : 

و اگر فرضاً نيت در دل حاصل گردد بر زبان  باشد اعتبار نداردبه زبان گويد و دل غافل 
  فارسی ) – 36(شرح سفر السعادة » نيايد يا بر زبان خالف آن رود، زيان نكند.

بل هی « ) مينويسد :  21-1هکذا مولوی محمد احسن الصديقی النانو توی  حنفی  در حاشيه کنز ( 
  اين بدعت ميباشد ) .» ( بدعة 

  ی مطالعه مزيد در اين بابت  مراجعه فرمايد :همچنان برا
)،  69-1) يا (1 94-1) با ختالف الطبع ، زاد  المعاد ( 510-1) ، ( 136-1( اغاثة اللهفان لالم  مام ابن  القيم ( 

  ) ، تلبيس 178-1) فتاوی ثنائيه لموالنا ابو الوفاء ثناء هللا امر تسری (  371-2) يا ( 390-2اعالم  الموقعين (
) يا  232-1) للشقيری، فتح القدير شرح الهديه (  53) السنن والمبتدعات صفحه (  253،  138ابليس صفحه ( 

) للسيوطی ،  295) ، االمر با التباع والنهی عن االتبداع صفحه (  96،   94-1) مرقات شرح مشکوة(  1-186(
) ، معجم  159-1الرعايه حاشيه شرح الوقايه (  ) فتاوی شيخ امين هللا  ، عمدة 495 -1فتاوی الدين الخالص ( 

  ) للشيخ رائد صبری بنابی علفه )  313البدع صفحه  ( 
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  :نيت داشتن و نيت كردن
تركيب »  داشتن«با مصدر  تفاوت دارد. وقتى نيت»  نيت كردن«با »  نيت داشتن«قابل تذكر است  كه 

در تركيب با »  نيت«فعل است. اما  شود به معناى اسمى است و منظور همان مطلوب و غايت مى
به معناى مصدرى است. آنچه به عنوان عنصرى از عناصر افعال اختيارى انسان »  كردن«مصدر 

باشد، تركيب  »  قصد كردن«اگر به معناى »  كردن نيت«به معناى اسمى است و  شود، نيت شمرده مى
  .اما مشهورى است غلط 

  نيت بايد قرب الی هللا صورت گيرد:
آن است و در عبادت ، اين انگيزه بايد   انگيزه آگاهانه نسبت به هر عمل نيتطوريکه گفته امديم  ،

نماز به خاطر رضاى الهى و در جهت تاءمين خواسته او و اجراى فرمانش و به قصد  خدايى باشد و
 .(قصد قربت ) انجام گيردهللاتر شدن به  نزديك

وجود داشت ، عامل قرب مى شود وگرنه جز دورى از  الصىگر در عبادت و نماز، چنين نيت خ ا -
 ورد.آهللا  چيزی ديگری را ببار نمی  

توّجه به عمل و هدف آن است . هدف نماز كه يادهللا ا ست بايد همواره در دل و  نيت ، آگاهى و -
ريا، انگيزه هاى ماّدى و غير خدايى از جمله جلب رضايِت مردم ،  ذهن نمازگزار، زنده باشد و

 .دل و فكر، راه پيدا نكند خودنمايى و شهرت در
  .سازد ، آن را ارزشمند و جاودان مىی در آن وجود داشته باشد رنِگ الههر کاری که  -
عمل كوچك ، عظمت مى يابد، انفاقى اندك ، پاداشى  .در سايه نيت خالص ، كار كم ، زياد مى شود -

 .عملى اخروى و معنوى تبديل مى شودبه  عظيم مى يابد، كار دنيايى و ماّدى ،
انفاق بگذراند، ولى نه بخاطر هللا، همه اش تباه است ،  اگر كسى عمرى درعبادت و روزه وجهاد و -

جهاد، گامى كوچك ، سجده اى كوتاه ، براى هللا باشد، نزدهللا محفوظ  و اگر ِدرهمى انفاق ، مرتبه اى
 الهی  برخوردار. است و از پاداش

 امبريپروش نماز  «مؤلف کتابی  محمد ناصر الدين آلبانی عالم شهير جهان اسالم شيخ محدث عصر
  مينويسد :» صلی هللا عليه وسلم 

   ن کند.و با قلبش آن نمازرا معيّ  ،بر نمازگزار الزم است آن نمازی را که برای آن برخاسته نيت نمايد
باشد، و لی  نيت شرط يا رکن می : فرض ظهر يا عصر يا سنت ظهر يا سنت عصر ـ وبطور مثال 

هيچ يک از  پيامبر صلی هللا عليه وسلم است ،وحتی  تلفظ نمودن نيت با زبان بدعت و مخالف سنت
محل نيت قلب است ، ضرورت  پس  که نيت بزبان هم گفته شود . ائمه چهارگانه اين را نگفته است.

  زبان نيست.ربه ادای آن ب

  يادداشت ضروری :

  محترم !خواننده 
از مجموع استدالل های که  در فوق ذکری ازآن بعمل اورديم : نيت کردن به زبان در هيچ يکی از 

عبادتی مشروع نيست زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم و اصحابش در هنکام عبادت نيت را با زبان  
د، وميفرمايند برای تلفظ نميگرده  اند، واکثريت مطلق علماء  تلفظ نيت را با زبان  بدعت ميدانن

عبادتگرکافيست فقط حضور قلب داشته باشد که چه عبادتی را ميخواهد انجام دهد و ذکر جمالت 
  والفاظی خاصی در قلب ضروری نيست.

ولی با آنهم  اگر مسلمانی  نيت را در نماز با تلفظ  زبان هم انجام دهد، هر چند گفتيم مشروع نيست 
     نشا هللا قابل  قبول است.ولی عبادت شخص باطل نميشود وا

  شيخ أحمد سرهندی حنفی می فرمايد:  مجدد الف ثانی
قلب بر زبان نيز بايد گفت، حال آنكه   آنچه علما در نيت نمازمستحسن دانسته اند كه با وجود اراده

از رسول صلی هللا عليه وآله وسلم ثابت نشده، نه به روايت صحيح نه به روايت ضعيف و نه از 
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ب كرام و نه از تابعين عظام كه به زبان نيت كرده باشند، بلكه چون اقامت می گفتند تكبير اصحا
حصه سوم ص  186تحريمه می فرمودند، پس نيت به زبان بدعت باشد(مكتوبات امام ربانی مكنوب 

  ط سعيد كمپنی كراچی ) 73
  يادداشت :

شده آنها را ختم كننده ودين را جديد  مجدد به معنی تجديدكننده، يعنی هرچه بدعت كه در دين آورده
  كننده، پس نيت به زبان بدعت است كه آن را رد كردند.

  عبدالحی لكهنوی می فرمايند:
أحدها اإلكتفاء بنية القلب مجزی اتفاقاً و هوالطريقة المشروعة المأثورة عن رسول هللا صلی هللا «

عليه وآله وسلم و اصحابه و لم ينقل عن أحد منهم التكلم بنويت او أنوی صالة كذا فی وقت كذا و 
» ذلك فی السعاية   تنحو ذلك كما حققه ابن الهام فی فتح القدير و ابن القيم فی زاد المعاد و قد فصل

  )  159/ 1(عمدة الرعاية حاشيه شرح وقاية 
مسلك يك گروه: اكتفا به نيت قلب است، اين مسأله متفقه ای است و همين طريق از رسول هللا صلی 
هللا عليه وآله وسلم و اصحابش منقول است، و از هيچ كس در نماز به لفظ نويت، يا انوی صالة كذا 

يست چنانكه ابن همام (حنفی) در كتاب فتح القدير و ابن قيم در زادالمعاد بيان فی وقت كذا، منقول ن
   پايان  ( در اين موضوع) بحث كرده ام. كرده اند و من در كتاب السعاية به تفصيل
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