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 چکیده
 

دار برای ای جهتو اراده از قصدست ا در اصطالح شرع عبارت «نیت»

های تحقیق پیش رو که به یافته. خداوند و امتثال امرش طلب رضای

، آمدهدستبهتحلیلی  -ی توصیفیای و بر اساس شیوهروش کتابخانه

و مشهور  اباضیه ،ظاهریه ،زیدیه اهل سنت،فقهای بدین قرار است: 

قول به هستند. قائل به وجوب نیت در عبادات فقهای امامیه، 

برای اثبات وجوب است. استحباب نیت تنها از ابن جنید نقل شده 

 .شده استاجماع و عقل استناد آیات، روایات، نیت در عبادات به 

. اصل این است به زبان آوردنش الزم نیست و است محل نیت قلب

صورت کلی آن باید در سراسر عمل  اول عبادت است و که زمان نیت

ترین شرط عالوه بر اشتراط قصد قربت که اساسیعبادی حفظ شود. 

صحت عبادت و وجه ممیّز آن از سایر اعمال است، هر عمل عبادی، 

 -ر و أدا یا قضا برای نمازمانند ظهر یا عص -یهایخصوصیات و ویژگی

مکلّف باید برای تمییز هر چه بیشتر نوع عمل، این  دارد؛ از این رو،

 قیود را در نیت خود مدّنظر داشته و به آنها پایبند باشد.
 

مذاهب  قصد، ،نیت، احکام فقهی، عبادتواژگان کلیدی: 

 .اسالمی

 

  

Abstract 
 

"Intention" in shariah terminology means a 

directional will to seek the pleasure of God and 
obeying his command. Findings of this research 

which is obtained by library method and based 

on descriptive-analytical method, is as follows: 
Sunni jurists, Zaydiyya, Zahiriyya, Ibadiyya and 

famous Shia jurists,They believe in the necessity 

of intention in worship. It is narrated that only 
Ibn Junaid believes in desirability of intention. 

Verses, narrations, consensus and reason have 

been cited to prove the necessity of intention in 
worship.The place of intention is the heart and it 

does not need to be mentioned. The principle is 

that the time of intention is the first of worship 

and its general form must be preserved 

throughout the act of worship. In addition to the 

condition of the intention of closeness, which is 
the most basic condition for the correctness of 

worship and its distinguishing feature from other 

deeds, every act of worship has characteristics 
and features - such as noon or evening and 

performance or qada for prayer; Therefore, in 

order to distinguish the type of action as much as 
possible, the obligor must consider and adhere to 

these restrictions in her intention. 
 

Keywords: Intention, The rules of jurisprudence, 
Worship, intent, Islamic religions. 
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 طرح مسأله

عبارت است از نهایت تعظیم؛ و آن جز در مورد خدای سبحان  عبادت در اصطالحبنا بر قولی، 

شایسته نیست؛ زیرا نهایت تعظیم جز برای آن که از نهایت انعام و بخشش برخوردار است، شایسته 

تعریف از آن  این (.3/949، 6991د )تهانوی، برنیست و جز خدای تعالی کسی از این ویژگی بهره نمی

آنکه نهایت عبادت است بی ، در حالی کهشودمردم عادی را شامل نمینماز  جهت قابل نقد است که

تعظیم را داشته باشد. برخی عبادت را کردار مخالف هوای نفس مکلف به منظور بزرگداشت پروردگار 

توان گفت عبادت عبارت است از خضوع و خالصه میطور هب (.689، 6441جرجانی، ) دانندمی

-بنا بر یک تقسیم با این هدف که آن موجود اله یا رب یا مستقل باشد.خشوع در برابر موجود دیگر 

 مانند  زکات ،ـ مالی محض 2؛نماز و روزهمانند  ،ـ بدنی محض 6عبادات بر سه قسم است: ،بندی کلی

 (.6/198، 6424سابق، ) ـ مرکب از بدنی و مالی؛ مانند حج 3و

دارد. بنـابراین نیـت در عبـادات بایـد دارای کننـده و اساسـی نقش تعیینعبادات، قصد در  نیت و

و برکات عبودیت مهیا کرده و  از فضائل برای بهره مندی بیشتر شرایطی ویژه و خاص باشد تا انسان را

 ی وصول او به قرب معنوی به خداوند متعال را فراهم آورد. در تحقیق پـیش رو در پـی بررسـیزمینه

زمان نیت و در  نیت در عبادات و دالیل این حکم، محل و حکم تکلیفی مفهوم لغوی و اصطالحی نیت،

 نتیجه کیفیت آن از دیدگاه مذاهب مختلف اسالمی هستیم.

 مفهوم نیت

ــت ــد، در نی ــزم وقص ــای ع ــه معن ــت ب ــت و لغ ــزی اس ــه  ی ــیدن ب ــا رس ــل ی ــام عم   انج

 «ةنـوی ینـوی نیـ»ی بـرای مـاده .«خداوند نسبت به تو قصد خیرنماید» ؛«بخیر اهللُ نواکَ»گویند: می

عـزم مـرادف بـا نیـت  قبیل اراده، قصد و رسد کلماتی ازمی به نظر متعددی بیان شده و معانی به ظاهر

کتب  ی نوی درکه ذیل ماده ای رامعانیتمام  اند.مواردی لغویین به این جهت تصریح نموده باشند که در

؛  نانکـه جمـ  کـرد -انجام کـاریقصد جازم وعزم جدی بر  -مفهومی مشترک توان درمی لغت آمده

اعتقـاد،  دوری، حاجـت، عـزم و این معانی عبارتند از: شود.کتب لغت مشاهده می اکثر معنای قصد در

قلبی بر انجام کاری، توجه  کند، قصد درونی وکه مسافر قصدآن را می -دور یا نزدیک -سویی سمت و

است ه شده کسی تگف «ناوی»نیز در معنای. گری دیای به خانهخانه نقل مکان از نفس به سمت عملی و
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تـا، منظـور، بـیابـن)بـرای نمونـه؛ رک:  عزم، جزم کرده اسـت نقل مکان تصمیم قطعی گرفته و که بر

ــار ، 61/349 ــن ف ــی1/311، 6424؛ اب ــدی، ب ــا، ؛ فراهی ــری، 8/393ت ؛ 6/119، 6399؛ زمخش

 .(3/6812، 6461 ؛ طریحی،61/399، 2446؛ أزهری، 6/6982تا، فیروزآبادی، بی

 توان دریافت که نیت به معنای قصـد عمـل اسـت، قصـدی جـدی وبررسی معانی نیت می پس از

ی مورد نظر، نه فقط گذراندن معنایی از ذهن. آن که محکم، عزمی همراه با تالش برای رسیدن به نتیجه

ن نیت عملی ظاهری کند. همچنیتالش می م است وبرای رسیدن به هدف، مصمّ نیت کرده هدفی دارد و

این  حاصل توجه نفس انسان به سمت فعلی. نیست که نمودِ بیرونی داشته باشد. نیت عمل قلب است و

آمـده  (61/399، 2446؛ أزهری، 61/349تا، ابن منظور، بی) که در برخی کتب نیت به معنای حاجت

حقیقت هر حرکتی به تالش می شود و در   را که وجود حاجت سبب حرکت و ؛گویای همین امر است

بـه طـور  دنبال بروز حاجتی پدید می آید؛ حال این حاجت یا نیاز مادی اسـت و یـا هـدفی معنـوی.

 لغت را عزم همراه با تالش فراوان برای رسیدن به هدفی دانست. توان نیت درمیخالصه 

 سیوطی دراألشباه،ی به عقیده اش بکار رفته است.معنای اصطالحی نیت نیز نزدیک به معنای لغوی

موافق با جلب منفعت یا  مت  یزی به گونه ای که آن راسبرانگیخته شدن قلب به عبارت است از نیت 

شرع آن را  درآینده، و حال باشد یا -جلب منفعت یا دف  ضرر –دف  ضرری ببیند؛ فرقی نمی کند این 

 متثال حکمش تخصیص داده استا به اراده ای جهت دار مانند انجام کاری برای طلب خشنودی خدا و

شـارع معنـای  صاحب جواهر نیز معتقد است که نیت، حقیقـت شـرعیه نـدارد و (.41تا، سیوطی، بی)

ای قائـل دلیل این که عده ثر در وقوع فعل است وؤای مجدیدی برای آن وض  نکرده است. نیت، اراده

 ان لزوم نیت به ذکر کیفیت آن پرداخته اند وبه معنایی جدید برای آن شده اند این است که فقها بعد از بی

نجفی، ) است شماهیت ومعنای ءجز ،ای این توهم پیش آید که کیفیت نیتاین امر سبب شده  برای عده

 .(به بعد 2/91، 6311

  -که معنای اصطالحی نیت نزدیک با معنای لغوی آن به کار رفته -معاجم اصطالحی نیز این نظر را

عزم  نیت در شرع عبارت است از جیب در قامو  فقهی می گوید:ابوتأیید می کنند. برای نمونه سعدی 

می گوید: قصد  و کردهبر انجام  یزی برای تقرب به خدا. وی در ادامه نیت را با تعریف دیگری معرفی 

ابوجیـب، )  یزی مقترن با انجام آن، پس اگر با انجام آن  یز فاصله داشته باشد، عزم نامیده می شـود

6448 ،313). 



 

 و آثار مترتّب بر آن در فقه مذاهب اسالمی نیّت/  088

 

 تحكم تكلیفی نی

قول به وجـوب نیـت نـزد دو دیدگاه )وجوب و استحباب( در مورد حکم تکلیفی نیت وجود دارد. 

تـا، مرغینانی، بی) هستندفقهای مذاهب اربعه مورد اتفاق بوده و همگی قائل به وجوب نیت در عبادات 

، تـاقـروی، بـی؛ 6/24 ،6461 ،شـربینی ؛6/29 ،6393شـافعی، ؛ 6/64تا، ؛ سرخسی، بی98و 6/44

 .(6/299، 6441قدامه، ابن ؛469 و 391 و 614و 13 و 6394،6/12بهوتی، ؛ 664و38و23و6/1

ایـن مسـأله وجـود  قول )وجوب و اسـتحباب(، در بررسی کتب فقهی امامیه به نظر می رسد دو با

؛ 643، 6441ابـن بابویـه، ؛ 41، 6464مفیـد،) اسـتدارد. وجوب نیت، قول مشهور نزد فقهای امامیـه 

مفتـاح  و (2/641، 6469اول،  شـهید) الشیعهذکریو قول به استحباب نیت تنها در  (61تا، طوسی، بی

از ابن جنید نقل شده و کسی مستقیماً قائل به این قول  نیسـت.  .(299و2/29، 6469عاملی، ) الکرامه

 (3/668 تـا،صـنعانی، بی؛ 6/489، تـامرتضـی، بـیابن) در کنار فقهای مذاهب خمسه، فقهای زیدیـه

واجب دانسته  نیز نیت در عبادات را  (6/631 ،تااطفیش، بی) و اباضیه (1/96، تابن حزم، بیا)ظاهریه

 اند.

 ی وجوب نیتادله 

 آیات

الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ  اللَّهَ مُخْلِِصینَ لَهُوَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا »

مشعر بر وجوب اخالص است.  «أُمِرُوا»ی مخلصین درکنار فعل قرار گرفتن واژه( 1)البینه/ 6«.الْقَیِّمَةِ

شود فعل فقط به سمت خداوند یکتا میل کند و قصد متعلق به ای است که باعث میاخالص، همان اراده

 این میل )میل فعل به سوی خدا( همان نیت است.

 توان سرخسیند، میای شریفه کوشیدهجمله فقهایی که در اثبات وجوب نیت از طریق این آیه از

، 6999) و نووی  (6/629 ،6461) از فقهای احناف؛ شربینی (6/29، تابی) نجیمو ابن (3/81تا، )بی

، 6441) قدامهمالکیه؛ ابن از (6/246، 6994) و قرافی (2/132، 6398) از شافعیه؛ مغربی (6/394

 مدارکو صاحب  (33، 6466) از حنابله؛  فخرالمحققین (6/611، 6444) و ابن تیمیه (6/222

                                                           
اند دین ]خود[ را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید گراییده» - 6

 «.بدهند و دین ]ثابت و[ پایدار همین است
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تا، )بی ، ابن حزم ظاهری(3/668تا، صنعانی، بی) امامیه؛ صنعانی زیدی از (6/684، 6464)عاملی، 

بر  استداللنیز برای  فقها به آیات دیگری را نام برد. (32/19تا، )بی و أطفیش اباضیه مذهب (6/91

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ » فرماید:ی زمر که میسوره 3و  2. از جمله آیات اندوجوب نیت استناد کرده

( أَلَا لِلَِّه الدِّیُن الْخَالُِص وَالَّذِیَن اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُُدهُْم 2لَُه الدِّینَ ) اللَّهَ مُْخلِصًابِالْحَقِّ فَاعْبُدِ 

مَنْ هُوَ كَاذِبٌ لَا یَهِْدی  إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُْم فِی مَا هُمْ فِیهِ یَْختَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ

مورد اتفاق  استدالل بدین آیهتوان گفت می تاجاییکه  آنها بوده و ترینمهم ی مذکوراما آیه 6«كَفَّارٌ

 ست.تمام فقها

 سنت

سنی پیرامون نیت وارد شده که فقها برای اثبات وجوب نیت  کتب روایی شیعه و روایات فراوانی در

 که بیش از سایرروایات در کتب فقهی آمده دو روایت زیر است: اند. اهمّ آنهابه آنها استناد کرده

 إِنَّمَا الْأَعْمَااُُ بِالنِّیااتِ وَ» فرمود:)ص( کند که رسول خداروایت می )رض(الف( ابن وقاص از عمر

ولِهِ وَمَانْ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ  فَهِجْرَتُهُ إِلَاى اللَّاهِ وَإِلَاى رَساُ

؛ مسلم، 6/34، 6449)بخاری،  2«كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْیا یصِیبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ یتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیهِ

 نانچه نیت  نیت است وارها، تی ککه معیار درس آیداین حدیث  نین به دست میاز  (.3/6161 تا،بی

فقهـای زیـادی ایـن  .عمل نیز فاسـد اسـت عمل هم درست است و اگر نیت فاسد باشد، درست باشد،

ک: ر.بـرای نمونـه ) انـدحدیث را به عنوان یکی از مستندات بر اشتراط نیـت در عبـادات ذکـر کـرده

 .(3/236، تاحزم، بیابن؛ 6/629، 6461 ،شربینی؛ 6/64 تا،بی سرخسی،

 ه این حدیث بیشتر در کتب اهل سنت به  شم می خورد، اما فقهای امامیه نیز آن را به عنوان  گر

این حدیث، کنندگان به استدالل از (668، 6464) یکی از مستندات ذکر کرده اند. برای نمونه شیخ مفید

                                                           
خالص از آن اهلل است،  نیکه د دیآگاه باش .او خالص گردان یرا برا نیپس اهلل را پرستش کن و د م،یبر تو نازل کرد ( کتاب را به حقنیما )ا گمانیب» - 6

ها آن انی( مامتیاهلل )روز ق گمانیکنند ب کیما را به اهلل نزد کهنیا یجز برا میپرستیرا نم هانیگفتند( ا ( گرفتند )وایاو معبودان )و اول یبه جا کهیو کسان

 «.کندینم تیناسپا  است، هدا یکه دروغگو را یاهلل آن کس کند،یم یدر آنچه اختالف داشتند، داور
 اعمال بر اسا  انگیزه ها ارزیابی می شوند و هرکس پاداش آن  یزی را می گیرد که نیت کرده است. لذا هر کس با انگیزه ی کسب رضای خدا و» - 2

ی دستیابی به هدفی دنیوی و یا شود و هر کس با انگیزهبه عنوان هجرت در راه خدا و پیامبر او پذیرفته و پاداش داده میپیامبر او هجرت کرده باشد، 

 «شودای که داشته است، ارزیابی میازدواج با زنی هجرت کرده باشد، هجرت او بر مبنای همان انگیزه
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ارجـاع داده منب  آن را کتب روایی اهل سنت از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم دانسته و به آنهـا 

 است.

 ،6311 کلینـی،) 1«لَا عَمَالَ إِلااا بِالنایاة» روایت کرده که فرمود:)ع( ابوحمزه از علی بن حسین ب(

، 6443) و مجلســی (2/84 ،6311) شــارحین از جملــه کلینــی (.681/ 19 ،6443مجلســی، ؛ 2/84

 زیـرا ؛عبادت است یاتخصیص خورده و به معن ،عمل در توضیح این روایت برآنند که واژه (19/681

ی آن و تأیید این مطلب است که برآورده شدن هر هدف در گـرو عمل و فایده اگر مقصود صرف تصورِ

ها الزمه ی هر فعل اختیاری است و معلوم است که غرض شـارع معنـای انجام عملی خاص است، این

قصد قربت و امتثـال امـر  که هماندر روایت را توان معنای مقصود از نیت می . از این رو،دیگری است

از جمله فقهایی  گرداند.خداوند است را فهمید؛ زیرا قصد قربت است که عبادات را از غیر آن متمایز می

 و صاحب جواهر (2/696، تابی) توان بحرانیکه بر اثبات وجوب نیت به این روایت استناد کرده اند می

 را نام برد. (2/99، 6311نجفی، )

 اجماع

که در بیان اقوال حکم تکلیفی نیت آمد، تمام فقها جز ابن جنید قائل به وجـوب نیـت در همانطور 

ی عبادات بودند. در بسیاری از کتب فقهی نیز می توان اجماع را بـه عنـوان یکـی از مسـتندات وادلّـه

بی هیچ ثـواب و عقـا ،گوید: بنابر اجماع نین می األشباهابن نجیم حنفی در  وجوب نیت مشاهده کرد.

 .(64، 6424نجیم، )ابناست همانا نیت در عبادات به اجماع شرط  بدون نیت نیست و

 احناف، شربینی از (2/218، 6426) عابدینتوان ابنمی از دیگر فقهای اهل سنت در این ردیف نیز

 قدامـهو ابـن (6/42تـا، )بـی جزی مـالکیاز شافعیه، ابن (6/621، تابی) و دمیاطی (6/629، 6461)

عالمه  اجماع امامیه را مطرح می کند. (14، 6469) ابن زهره را نام برد. (298-6/299، 6441) حنبلی

ی وجوب نیت ذکـر کـرده و صـاحب نیز اجماع را به عنوان یکی از ادلّه (646-3/644 ،6464) حلی

 داند.آن را اجماع محصل می (2/99، 6311)نجفی،  جواهر

                                                           
 «هیچ عملی بدون نیت ارزش و اعتباری ندارد» - 6
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 عقل

سبب تمییز عبادات از عادات ت، اینکه نی اند بهاستدالل عقلی کردهی وجوب نیت، در ذکر ادلّه فقها

قرافـی، ؛ 23تا، سیوطی، بی؛ 641 -6/641، 6441نجیم، ابن) استیا تمییز مراتب عبادات از یکدیگر 

امتناع از خـوردن و  ،. برای مثال(81- 84/ 6، تاشهید اول، بی؛ 6/68، 6469بغدادی، ؛ 6/24، 6444

گاهی به علت تـرک شـهوات.  شیدن گاهی به علت مریضی است، گاهی به علت عدم قدرت بر آن ونو

  نانکهغسل نیز  بنابراین روزه نیاز به نیت دارد تا از ترک طعام به دالیل دیگر تمییز داده شود. وضو و

مثـال  شود، به شکل عادت نیز ممکن است انجام شود بـه عنـوانکه گاهی به صورت عبادت انجام می

...  عبادات نیز ماننـد نمـاز و روزه، دارای انـواع نفـل و فـرض و پاکیزگی. و  خنک شدن برای مداوا،

 گردند.واین انواع متفاوت جز با نیت از همدیگر متمایز نمی هستند

 محل نیت

نیـت  زیـرا؛ داننـدمـی محل نیتقلب را با بررسی کتب فقهی مذاهب مختلف به نظر می رسد فقها 

انـد، از فقهـا در کتـب خـویش آورده قلب است. این قول را بسـیاری از ،همان اراده بوده و محل اراده

و  (6/38، 6461) فقهای احناف؛ شربینی از (6/64تا، بی) و سرخسی (6/292تا، )بی جمله: ابن نجیم

از فقهـای  (6/648ا، ت)بی و ابن جزی (6/18تا، )بی از فقهای شافعیه؛ ازهری (6/396، 6999) نووی

 ،6464) و حلـی (6/348، 6449) از فقهـای حنابلـه؛ شـیخ طوسـی (6/16 ،6394) مالکیه؛ بهـوتی

 از فقهای اباضیه. (3/661تا، )بی از فقهای امامیه؛ و أطفیش (6/644

 کند:ی فقها داللت میآیاتی از قرآن کریم نیز بر این گفته  

 ( برخی39)ق/ 2؛«إِنَّ فِی ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»و  (9)البقره/ 6«خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ»

 3«أُولَئِكَ كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ»( 1تا، )بهنسی، بی اند.کردهتفسیر « عقل»را به  «قلب»

 (. 22)الزمر/  4«أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ِللْإِسْلَامِ»( و 22)المجادله/

                                                           
 «های آنان مهر نهاده است.خداوند بر دل» - 6

 «.عبرتى استی قطعا در این ]عقوبتها[ براى هر صاحبدل» - 2

 «است. در دل اینهاست که ]خدا[ ایمان را نوشته» - 3

 «است... .اش را براى ]پذیرش[ اسالم گشاده پس آیا کسى که خدا سینه» - 4
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خداوند هیچ یک از امـور فـوق را بـه مغـز وصـف گوید: قرافی در وجه استدالل به این آیات می

 ،6444قرافـی،  ) محل نیت قلب است نـه مغـز ،در نتیجه بر اینکه محل عقل و دارد نفرمود؛ لذا داللت

6/69). 

اینکه نزد امام شافعی و ی فقها تلفظ به زبان در نیت واجب نبوده و  ه بسا الزم نیست جز به گفته

به اجماع تمام فقهای مذاهب، نطق به زبـان بـدون  (1تا، )بهنسی، بیاصحابش تلفظ به نیت أفضل است.

معتبر است و مخالفـت  قلبی ، نیتاشندای ندارد و  نانچه لفظ و نیت مختلف بقصد قلب فایده توجه و

بهوتی، ؛ 6/12 ،6461 ،شربینی؛ 6/646 ،6994حسینی، ) رساندنمیضرری به نیت  ،زبان با قصدِ قلب

 .(6/644، 6464حلی، ؛ 1تا، بهنسی، بی؛ 6/16 ،6394

آنچه مهـم  توان گفت تلفظ به نیت در هیچ یک از ابواب عبادی اعتباری ندارد وبه طور خالصه می

و تأکیـدی  تواند تأییداعتقاد به قلب است؛  را که نیت امری قلبی است و تلفظ به زبان نهایتاً می است،

 باشد برآنچه با قلب نیت شده است.

 زمان نیت

ست؛  را که وجود قصد قربت در سراسر عمـل عبـادی ت ااصل این است که زمان نیت اول عبادا

زمان نیـت وضـو، هنگـام شسـتن  بنابراین، شرط است. پس نیت متأخر از اول عبادت اعتباری ندارد.

، تاآبی ازهری، بی؛ 6/38 ،6461 ،شربینی؛ 6/22، 6994حسینی، ؛ 6/649، 6381حصکفی، ) صورت

و زمان نیت تیمم هنگام زدن دستها بر خاک یا غیر آن از آنچه تیمم با   (6/696 ،6469عاملی، ؛ 6/18

 .(6/38، تاقروی، بی؛ 6/91 ،تاآبی ازهری، بی) آن صحیح است می باشد

است، فقها همزمانی نیت با تکبیرةاإلحرام را با توجه به اینکه اولین جزء واجب نماز تکبیرةاإلحرام 

؛ 6/64تـا، سرخسی، بـی) شرط می دانند و به عبارتی مکلف باید قبل از تکبیرةاإلحرام نیت کرده باشد

ابن  ؛6/241، 6449علیش،  ؛6/642 ،6994حسینی،  ؛6/99 ،6393شافعی، ؛ 6/624 ،6441ظهیری، 

شهید اول،  ؛6/646 ،6389 ؛ طوسی،6/614 ،6394وتی، به ؛/6، 6441ابن قدامه، ؛ 6/42، تاجزی، بی

 .(3/236، تاابن حزم، بی ؛3/466 تا،صنعانی، بی؛ 3/248، 6469

بعنوان نمونه در مورد نیت روزه در طول روز یا قبل از زوال، بین فقهـا اصل مذکور استثنا نیز دارد؛ 

ی یـا روزه -رمضان، نذر معـین -عینیی و مذاهب مختلف، اختالف نظر وجود دارد: احناف نیت روزه
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نفلی را تا قبل از زوال جایز می دانند و به اجماع نزد ایشان نیت روزه دَینی پس از طلوع فجـر جـایز 

ی شـافعیه، به عقیده (.6/364 ،6441ظهیری، ؛ 6/668 تا،مرغینانی، بی؛ 6/64 تابی سرخسی،) نیست

ی نفـل قبـل از زوال فجر جایز نیست و نیـت روزه جز با نیت قبل از طلوع -واجب -ی رمضانروزه

طبق نظر فقهای  (.2/64، 6469طحاوی، ؛ 6/93 تا،بی ؛ ماوردی،6/231 ،6461 شربینی،) جایز است

و  ـه در  -رمضـان و غیـر آن -ی واجـبمالکی، مکلف باید قبل از طلوع فجر نیت کند  ه در روزه

قبل از طلـوع  -ی رمضان را جز با نیت از شببله روزه. حنا(6/294 ،تاآبی ازهری، بی) ی نفلیروزه

بهـوتی، ) ی نفـل بـا نیـت در روز صـحیح اسـتی ایشـان، روزهصحیح نمی دانند و بـه عقیـده -فجر

اغلب فقهای امامیه برآنند که مکلف تا قبل از زوال فرصـت  (.6/314 تا،بی ؛ ابن قدامه،6394،6/469

نیت دارد و این کار باید به محض یادآوری انجام شود و در غیر این صورت تأخیر عمدی روزه اش را 

 .(2/8، 6463شهید ثانی، ؛ 6/414، 6424حلی، ) باطل می کند حتی اگر قبل از زوال نیت کند

 تعیین منوی

لف صادر شود، در واق  قابل احتماالتی است مثل قضا یـا أدا، منـدوب یـا اگر عملی عبادی از مک

واجب، به اصالت یا به نیابت، ظهر یا عصر و مانند این قیود در نیـت نمـاز؛ بنـابراین  عبـادت قابلیـت 

به همین منظور تعیـین منـوی و توجـه قصـد  صدور بر وجوه، انواع، اشخاص و اصناف متعدد را دارد.

الزم  ای که معین باشد و احتمال انصرافش بـه  یـز دیگـری نـرود،ز این امور به گونهمکلف به یکی ا

 شود.پرداخته میاست. اینک به بررسی کیفیت نیت در ابواب مختلف عبادی به صورت جداگانه 

 وضو

، استباحه برای نمـاز یـا غیـر -قصد برطرف کردن ناپاکی -وضو بیشتر سه قید رف  حدث نیتدر 

اینکـه قصـد  -و فرض وضو یا أدای وضـو -قصد مباح شدن اموری که شرط آنها پاکیزگی است -آن

 مطرح شده است.  -انجام وضوی واجب را دارد

سته و قائل به صحت وضـو و احناف نیت در وضو و غسل را واجب نمی دانند بلکه آن را سنت دان

ی نجاسـت قیـا  به ازالـه دانسته وت را مانند سایر شروط نماز اطهارآنان . هستندغسل بدون  نیت  

اگـر محـدث آب را بـر اعضـای  است؛ پسمعتقدند که مانند سایر شروط نماز، بی نیاز از نیت  کرده و

به همین منظور  ندان  ن نماز بگزارد.آ می تواند با و از وضو کفایت کرده وضو بدون نیت جاری سازد

ی نماز و سایر عبادات یا رف  حـدث در نیـت را از سـنن اند و تنها قصد اباحهنپرداختهمذکور به قیود 
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فقهای شافعیه و مالکیه قصد یکی از سه (. 6/8، 6466)شیخ نظام و دیگران،  اندوضو به حساب آورده

 ه بیشتر و امتثال امر شارع آنگونه که وضو را تشری  کرده، قید مذکور را در نیت وضو برای تمییز هر 

حنابله قائل به اشتراط یکی از دو قیـد  (.6/69، تابیابن جزی، ؛ 6/22، 6994)حسینی،  دانندالزم می

تا از دیگر وجوه همچون قصد  هستندقصد رف  حدث یا قصد اباحه برای نماز یا غیر آن در نیت وضو 

فقهای امامیه در این مورد به دو گـروه تقسـیم مـی  (.6/12 ،6394)بهوتی،  متمایز گرددد تعلیم یا تبرّ

 (.6/69 ،6389 طوسـی،) شوند. گروه اول، قصد رف  حدث و استباحه برای تمییـز را الزم مـی داننـد

 ای است که بر فعل وضو بار شده و با انجام آنگروهی دیگر از فقهای امامیه، معتقدند رف  حدث نتیجه

ی نماز نیز ملزوم رف  حدث است و اشتمال یا عدم اشتمال نیت بـر ایـن قیـود، شود و اباحهحاصل می

توان گفت هر کس گمان کند جنب است و با این نیت وضـو بگیـرد و بعـد تأثیری نخواهد داشت و می

 -6/269، 6462است )طباطبائی، معلوم شود که جنب نبوده، حدثش برطرف شده و وضویش صحیح 

توان گفت قول مشهور و قدر متیقّن بین فقهای مذاهب مختلف، همان اشتراط قصد در مجموع می (.224

 است.رف  حدث یا استباحه در نیت وضو 

 غسل

 اند.در نیت غسل نیز همانند نیت وضو فقها سه قید رف  حدث،استباحه وأدای غسل را مطرح کرده

. بنـابراین  نـدان بـه ایـن قیـود هسـتندکه احناف قائل به جواز وضو و غسل بدون نیت  بیان شد

، 6466)شـیخ نظـام و دیگـران،  داننـدنپرداخته اند ونهایت اینکه نیت مشتمل بر این قیود را سنت مـی

 ددانننیت غسل همانند نیت در وضو الزم می شافعیه و مالکیه وجود یکی از قیود مذکور را در (.6/64

حنابله همانند نیت وضو وجود یکی از دو قید رف  حدث (. 6/23، تاقروی، بی؛ 6/42 ،6393)شافعی، 

فقهـای  (.6/23 تـا،بـی ابن قدامـه،) نیت غسل الزم می دانند یا استباحه ی برای نماز یا غیر آن را در

و قائل به لزوم اشتمال نیت بر قصد  دانستهامامیه نیز کیفیت نیت در غسل را همان کیفیت نیت در وضو 

 (.41، 6448هستند )شهید اول، رف  حدث یا استباحه 

کیفیت نیت در غسل همان کیفیت نیت در وضو می باشد و هر کس قیـدی  با توجه به مطالب فوق،

 را در نیت وضو شرط دانسته، همان قید را در نیت غسل نیز الزم می داند.
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 تیمم

کند، بلکه لغو و بـی اثـر اسـت. تنهـا قـول   حدث در نیت تیمم کفایت نمیقصد رف به اتفاق فقها،

ی وی از شروط تیمم، نیت برای رف  مخالف در این مسأله قول أطفیش أباضیه مذهب است که به عقیده

دلیل فقها بر عـدم  (.2/641تا، )اطفیش، بی حدث است تا با آن نماز، روزه و مانند این دو به جا آورد

حدث در تیمم این است که تیمم در واق ، رف  حدث نمی کند؛  را که با رؤیـت آب باطـل صحت رف  

 جـایز شـده اسـت.-آباسـتعمال عدم دسترسی یا عدم قدرت بر -می شود و تنها در مواق  ضرورت 

؛ 6/21، 6466)شیخ نظام و دیگـران،  ی نماز یا سایر عبادات بکندبنابراین در تیمم باید قصد استباحه

  (.2/211، 6469شهید اول، ؛ 6/13 تا،بی ؛ ابن قدامه،6/91، تاآبی ازهری، بی؛ 6/18 ،6994، حسینی

قید دیگری که در بحث نیت تیمم به آن پرداخته شده و مورد اختالف مذاهب است، قصد بدلیت از 

غر و وضو یا غسل است که در این جا مورد بررسی قرار می گیرد. احناف و شافعیه تمییز بین حدث اص

 را کـه  (6/681 ،6984شاشی، ؛ 6/21، 6466)شیخ نظام و دیگران،  حدث اکبر را واجب نمی دانند؛

مالکیه و حنابله قائل بـه وجـوب  .استعمل واحد است و قصد بدلیت نیز خارج از ماهیت اصلی نماز 

کفایت از  ی ایشان نیت یکی از حدث اصغر و حدث اکبر. به عقیدههستندقصد بدلیت از وضو یا غسل 

نیـز بـر ایـن  «وَإِنَّمَا لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»و حدیث  بودهدیگری نمی کند؛  را که این دو اسباب مختلفه 

 ،6394بهـوتی، ؛ 6/38 تـاقروی، بـی؛ 6/91، تاآبی ازهری، بی: ر.ک برای نمونه) کندمدعا داللت می

ای همچـون محقـق عـده تقسـیم مـی شـوند.فقهای امامیه در مورد این مسـأله بـه دو دسـته (. 6/92

ند؛  را که تیمم بدل از هستقائل به اشتراط این قید  (2/219، 6469)و شهید اول (6/39، 6449)حلی

وضو و تیمم بدل از غسل دو صورت متفاوت می باشند، در اولی یک بار زدن دسـتها بـر خـاک و در 

)طباطبـائی،  ده ای همچـون صـاحب ریـاضعـ ،در مقابل این گروه دومی دو بار این عمل الزم است.

( قائل به عدم وجوب این قید 692 -1/694، 6311)نجفی،  و صاحب جواهر به بعد( 2/369، 6462

می باشند و دلیلشان این است که قصد بدلیت نقشی در تحقق امتثال نداشته و خارج از ماهیـت اصـلی 

 تیمم است.

قصد بدلیت در تیمم برمی گردد به اینکه تیمم بدل از به نظر می رسد مبنای اختالف فقها در اشتراط 

وضو و تیمم بدل از غسل دو حقیقت متفاوتند که از هم تمییز داده شوند یا صورت واحدی دارنـد  آن 
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که این دو را دو صورت متفاوت می داند قائل به اشتراط قصد بدلیت شده و آن کـه صـورت واحـدی 

 جوب این قید است.برای هر دو متصور است قائل به عدم و

 نماز

مـورد این سه قید به طور جداگانه اینک اند. پرداخته، فقها بیشتر به سه قید در میان قیود نیت نماز

 :     گیردبررسی قرار می

 تعیین نماز

آن  دلیـلالزم است.  -ظهر،عصر یا غیر این دو -باید گفت به اتفاق تمام فقها تعیین نوع نماز بعینه

از سایر انواع آن است و گاهی پیش می آید عناوین متفاوت، تشابه تـامّی بـه  نیز تمییز نماز مورد نظر

سرخسـی، ک: .برای نمونـه ر) همدیگر دارند و تنها فارق بین این عناوین و حقایق متفاوت، نیت است

؛ ابن جـزی، 6/629 ،6461 ،شربینی ؛6/646، 6994؛ حسینی، 6/624 ،6441ظهیری،  ؛6/64 تا،بی

؛ 3/241، 6469شـهیداول،  ؛6/614 ،6394؛ بهـوتی، 298و  6/299، 6441؛ ابن قدامه، 6/42، تابی

  .(3/236، تابی ابن حزم،3/462، تا؛ صنعانی، بی6/211، 6461انصاری، 

 أدا یا قضا 

ی مذاهب  هارگانه ی اهل سنت و مذهب اباضیه قید أدا یا قضا در نیت نماز شرط نیست، به عقیده

 را که تعیین بی نیاز از این قید است. استداللشان بر این گفته  نین است: قضا به معنی أدا مـی باشـد 

همچنین  (.6/646، 6994)حسینی،  ندهستبه یک معنی  «أدا کردم»و  «قضا کردم»همانگونه که دَین را 

هنگامی که ماه رمضان بر او مشتبه شودویک ماه  برای اثبات این قول استناد کرده اند به مسأله ی اسیر،

که در این صورت قضـا بـه معنـی أدا  روزه بگیرد در حالی که روزه اش بعد از رمضان واق  شده باشد،

 کتب فقهی مـذاهب فـوق مشـاهده کـرداین حکم را می توان در اکثر  (.6/294، تااست )ابن نجیم، بی

، 6441ابــن قدامــه، ؛ 6/93، تــاقــروی، بــی؛ 6/629 ،6461 ،شــربینی؛ 6/422، 6426عابــدین، )ابن

فقهای امامیه، قصد أدا یا قضا را جـزو  .(2/464، تااطفیش، بی؛ 6/614 ،6394بهوتی، ؛ 298و6/299

حلی، ؛ 6/646، 6389 طوسی،) استقیود واجب نیت می دانند که برای تمییز و تشخیص آن ضروری 

ی اگر نماز قضایی بـر ذمّـه (3/366، 6464)عاملی،  صاحب مدارکی البتّه به گفته (.3/646  ،6464



 011/  0011بهار و تابستان  -شماره اول -سال چهارم -دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

بر اسا  مذهب زیدیه، نیت قضـا  فرد نباشد این قید الزم نیست گر ه تقید به آن موافق احتیاط است.

  (.3/463تا، )صنعانی، بی کافی استی وقت برای تمییز الزم است بر خالف أدا که قرینه

 قصر یا اتمام

سفر و عدم لزوم تعیین تعداد رکعـات بـه طـور  از آن جا که فقهای احناف قائل به وجوب قصر در

 ،6441ظهیـری، بـه بعـد؛  6/239 تـا،بـی ک: سرخسـی،.بـرای نمونـه رهستند ) -قصر و اتمام -اعم

به نظر می رسد  نین قیدی نزد ایشان واجب نباشد؛  را که امکان اشتباه وجود نـدارد  (.به بعد6/649

یعنی در حضر، اتمام و در سفر، قصر بر عهده ی مکلف است. تالش نگارنده برای یافتن قولی صریح از 

نیت  د درشافعیه، مالکیه و حنابله معتقدند که مسافر بای فقهــــای احناف در این مسأله بی نتیجه ماند.

 ؛6/229 ،تـا؛ آبی ازهـری، بـی6/692، 6461 ،؛ شربینی6/114، 6999)نووی،  نماز قصد قصر بکند

دلیل ایـن گـروه آن اسـت کـه  .(2/321 تا،؛ مرداوی، بی2/69، 6441قدامه، ؛ ابن6/19، تاقرطبی، بی

نعقد نمـی شـود و بر اتمام م جز پس هر گاه مکلف نیت قصر نکند تکبیر نمازش اتمام نمازاست. اصل،

فقهای امامیه در اماکن تعیین، متفـق و (. 6/643تا، )شیرازی، بی همانند مقیم قصر برای او جایز نیست

ند؛  را که امکان اشتباه وجود نـدارد. امـا اختالفشـان در هستقائل به عدم وجوب تعیین قصر یا اتمام 

قصر یا اتمـام اسـت، پـس اگـر مکلـف فتوای مشهور و غالب عدم لزوم تعیین نیت  اماکن تخییر است.

، 6469)شـهید اول،  نمازش را با نیت قصر شروع کند می توانـد نمـاز را شکسـته یـا کامـل بخوانــد

ــزدی، ؛ 3/366، 6464عــاملی، ؛ 3/249 ، 6441)خوانســاری، در جــام  المدارک (.2/439 ،6424ی

 این قید در اماکن تخییر الزم دانسته شده است. (6/323

 زكات

خُاذْ مِانْ أَمْاوَالِهِمْ » آیاتی که برای ثبوت نیت در پرداخت زکات بدان استناد شده اسـت آیـهاز 

( است. 643)التوبه/ 6«صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

در پرداخت زکات واجب شرط است  ون در غیر اینصورت امکان دارد اجماع دارند بر اینکه نیت فقها 

نیـز بـه  با هدیه و صدقات مستحبی مشتبه شود، باید با نیت از سایر وجوه متمایز گـردد. زکات واجب

دلیل شباهت فراوانی که زکات با خمس دارد یا در ذیل بحث زکات از خمس بحث شده و یا بنابر بیان 

 به نیت در خمس نشده است. آن در زکات، اشاره ای

                                                           
 «.شان سازى و برایشان دعا کن زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناستن پاک و پاکیزهاى بگیر تا به وسیله آاز اموال آنان صدقه» -6
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مورد اتفاق فقهاست. قصد قربت کـه  -فطریه -وجوب قربت و تعیین نوع زکات از مالی یا بدنی

در تحقق تمامی ابواب عبادی شرط است. وجوب تعیین نوع زکات نیز برای تمییـز زکـات از عبـادات 

نیـت از  ردی جز با قصد ومالی دیگر همچون خمس، کفاره، هبه و صدقه الزم است؛  را که  نین موا

 گردند.همدیگر متمایز نمی

تعیین مال مزکی نیز به اتفاق فقها واجب نیست مثل اینکه بگوید: این زکات گوسفندم یا شترم یا 

مانند کفارات که تعیین آن به اینکه  ؛گاوم است؛  را که این قید دخالتی در هدف و ماهیت زکات ندارد

، 6448کرکـی، ؛ 2/684، تـادمیاطی، بـیک: .برای نمونه ر) واجب نیست مقید به ظهار یا غیر آن باشد

 (.246شهید اول، البیان، ؛ 3/38

قید وجوب یا فرضیت زکات مورد اختالف فقهاست. فقهای احناف، نه تنها قائل به عدم وجـوب 

صـالً نیـت ند، بلکه معتقدند اگر مزکی به نسبت تمام مالش صدقه بدهد و نیت نفل کند یا اهستاین قید 

 شودنکند و بعد از پرداخت زکات در صورتی که مال مزکی باقی باشد، نیت کند، زکات فرض ساقط می

شافعیه و حنابله نیز قید وجوب یا فرضیت را در نیت زکات واجب نمی  .(2/294، 6426)ابن عابدین، 

مانند ؛ زکات کفایت می کند دانند. به عنوان نمونه دمیاطی در اعانةالطالبین  نین آورده است: نیت مطلق

و نیازی به قصد فرضیت  هر ند بدون ذکرفرض باشد... اینکه بگوید این زکات مالم یا زکات من است،

مانند نماز نیست؛  را که زکات جز فرض واق  نمی شود ولی نماز می تواند فرض یا غیر فرض باشـد، 

ی مفروضه یـا فـرض مطلب نیت صدقه ی اینبله ذکر فرضیت در نیت زکات افضل است. وی در ادامه

از موافقین این قول نیز می توان شـربینی شـافعی  (.2/684تا، )دمیاطی، بی صدقه را نیز کافی می داند

 و ابن مفلح (2/469تا، )بی ابن قدامه (6/634، تازهری غمراوی، بی؛ 6/232 ،6461 ،)شربینی مذهب

ی فقهای مالکیه، مزکـی بایـد اخـراج آنچـه در به عقیده از فقهای حنابله را نام برد.( 2/444، 6444)

فقهای امامیه در این مسأله به دو دسته تقسـیم  (.3/631، 6994)قرافی،  مالش واجب است را نیت کند

قائل به لزوم قیـد وجـوب در نیـت زکـات  (3/38، 6448) و کرکی (246)البیان،  می شوند. شهیداول

قیدی جز قصد  (1/342، 6464) و عاملی (2/119، 6314) ند. گروهی دیگر همچون محقق حلیهست

این قید را در نیت زکات الزم دانسته و  (1/96تا، )بی ابن حزم ظاهری دانند.قربت به خدا را معتبر نمی

 کند.أدای زکات جز با نیت اینکه زکات مفروضه است، کفایت نمی اعتقاد دارد
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از آن جا که نیت یک اعتقاد قلبی است، می توان گفت قصد قربت و تقرب و تعیین عمل در نیت 

اگر هنگام دف  مال به مستحق از مزکی سوال شود که در حال انجام به عبارتی دیگر، زکات کافی است. 

  ه کاری است و او جواب دهد، زکات مالم را پرداخت می کنم، کافی است.

 روزه

ای را تعیـین در هـر روزه رخـیروزه بین فقهای مذاهب، اختالفاتی وجـود دارد. ب در تعیین نیت

ی با وقت معین و غیر آن تفکیک قائل شده و تعیین را در دومـی دیگر بین روزه رخیدانند. بواجب می

آن تفکیک قائل شده و قائل به اشتراط تعیین نیـت  الزم می دانند. بعضی نیز بین روزه ی واجب و غیر

 ند. هستروزه ی واجب  در

ی معین با نیت مطلق جایز است. روزه ی معین، شـامل رمضـان، ی فقهای احناف، روزهبه عقیده

شود. دلیلشان این است که  نین روزه هـایی بـرای وقـت نفل خارج از رمضان و نذر با وقت معین می

روزه ی قضا و نـذر  یین ندارند.ی به تمییز برای تعنیازواحدی تشری  شده و متنوع نمی شوند، بنابراین 

و کفاره نزد ایشان بر خالف موارد باال نیاز به تعیین دارد؛  را که وقت  نین روزه هایی متنوع اسـت. 

فقهای شافعیه  (.6/349 ،6441ظهیری، ؛ 6/631، 6469)رازی،  دارندنیاز به نیت  ،بنابراین برای تعیین

ند. با ذکر فرض، نفل خارج می شود؛ بنـابراین، روزه ستهقائل به اشتراط تعیین نیت در روزه ی فرض 

، تـازهـری غمـراوی، بـی؛ 6/231 ،6461 ،)شـربینی ی نفلی با نیت مطلق نزد شافعیه صـحیح اسـت

به نظر می رسد فقهای مالکیه تعیین نیت در هر روزه ای را واجب می دانند. به عنوان نمونـه  (.6/638

 ن و جازم باشـد،ن، مبیّابن جزی در قوانین الفقهیه  نین می گوید: صفت نیت در روزه آن است که معیّ

تـا، زی، بـی)ابن ج ی مطلق جایز نیست بر خالف امام ابوحنیفه.اما تعیین واجب نیست. پس نیت روزه

دانند؛  را که مراد از تعیین، تمییز است و زمان فقهای حنابله تعیین نیت در رمضان را الزم نمی (6/99

ی رمضان با نیت مطلق و نیت نفل صحیح است. ایشان ی رمضان معین است مانند حج. پس روزهروزه

ابن مفلح، ؛ 6/469 ،6394)بهوتی،  دانند؛  را که تعیین بی نیاز از آن استقید فرضیت را نیز شرط نمی

ی رمضـان اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه، تعیین نیت یا قید وجوب را در نیـت روزه (.3/69، 6444

شیخ طوسی تعیین نیت در روزه ی  (.1/69، 6464عاملی، ؛ 8-2/9، 6463)شهید ثانی،  دانندالزم نمی

مورد نذر واجـب بـین ایشـان اخـتالف اسـت.  در (.6/291، 6389)طوسی،  داندرمضان را أحوط می

ی نـذر معـین واجـب معتقدند که تعیین نیـت در روزه (298-6/299)همان،  برخی  ون شیخ طوسی



 

 و آثار مترتّب بر آن در فقه مذاهب اسالمی نیّت/  111

 

تعیـین  (1/68، 6464)عـاملی،  و صاحب مدارک (2/8، 6463) است. و برخی دیگر  ون شهید ثانی

 دانند.ی نذر را مانند ماه رمضان واجب نمینیت در روزه

باشـد و ی واجب مانند رمضان، نذر و مانند این دو متعین به وقت واحدی مـیآن جا که روزهاز 

ی تعیین متمایز گردد، مـی تـوان ی مکلف نیست تا به واسطهروزه ی دیگری در آن وقت معین بر ذمّه

 ی نفلی.گفت تنها امساک به قصد قربت در این موارد کافی است بر خالف غیر آن مانند روزه

 حج

در صـورت  -حج در لغت به معنای قصد و در شـرع اسـالم عبـارت اسـت از عبـادتی واجـب

که مشتمل بر  ند جزء است. و مانند سـایر عبـادات نیازمنـد نیـت قربـت و  -استطاعت مالی و بدنی

خلوص وجه است. قصد احرام ممکن است برای حج یا عمره باشد، بنابراین فرد باید موق  احرام آن را 

شـخص  ؛ به عنوان نمونـه،. قیود دیگری نیز در کتب فقهی برای تعیین نیت حج ذکر شده استمعین کند

إفراد، برای خود یا به نیابت از دیگری، حـج واجـب یـا نـذری را بعینـه  باید نوع حج از تمت ، قران و

؛ 611 /2 ،6393؛ شـافعی،  6/399 ،6441ظهیـری،  ؛بـه بعـد4/638 تـا،)سرخسی، بی مشخص کند

؛ 3/432تـا، مـرداوی، بـی ؛3/44 ،6398؛ عبـدری، 6/89، تـا، بیجزی؛ ابن6/214، 6461 ،شربینی

از آنجا  .(9/41، تااطفیش، بی ؛4/119، 6424؛ یزدی، 6/468، 6463؛ حلی، 6/121 ،6394بهوتی، 

ی عبادی بودن عمل است و حـج قصد قربت شرط اساسی در صحت عبادات  و به عبارتی شاخصه که

واجب است تمامی اجزای آن اعم از احرام و وقوف و سعی و طواف و... بایـد مشـتمل بـر  نیز عبادتی

پرداختن بـه هـر فعـل  ،بنابراین ؛نیت باشد؛ یعنی قدر متیقّن نیت در اجزای حج همان قصد قربت است

 ی جدیدی به مسأله ی مورد بحث نخواهد افزود. حج به طور جداگانه نکته

 جهاد

اند و مباحث باب جهاد غالباً بـه فضـیلت و کیفیـت آن و نیت جهاد نپرداختهفقها  ندان به بیان 

با این وجود تعدادی از فقهـا بـه طـور گـذرا و غیـر  احکام مربوط به غنائم و اسرا و... معطوف است.

 انـد.مستقیم، سخنانی در مورد اشتراط قصد قربت و تأثیر نیت در کسب ثـواب و فضـیلت، بیـان کـرده

مؤمنین که همراه  کسانی از و های احناف در بدائ  الصنائ   نین آورده است: امام باید امیرکاسانی از فق

کاری روایت شده که  نین )ص( را به نیکی دعوت به تقوای الهی بکند؛ همانگونه که از پیامبر هستند او
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زرگی است و جهاد فضل ب (4/669، 6426،)ی ابن عابدینبه عقیده .(9/99، 6982انجام داد )کاسانی، 

ات بــــر آن، جهت تقـرّب ی آن، بخشش عزیزترین محبوب یعنی نفس و تحمیل بزرگترین مشقّنتیجه

 به خداوند متعال است.

ای دارد و می گوید: شایسته است که مجاهد برای اعتالی  نین عقیده عبدری حنبلی مذهب نیز

إن شـاءَاهلل خطـوراتی کـه بـه  منعقد شد، آنگاه که نیتش اینگونه کلمةاهلل و کسب ثواب خداوند بجنگد،

تـا، )بـی ابوالصالح حلبی .(3/341، 6398)عبدری،  ضرری به او نخواهد رساند قلبش وارد می شود،

از فقهای امامیه، توصیه به تقوای الهی و اخالص در طاعت و بذل جان  (246، 6469) زهرهو ابن (213

آنها دانند که باید دشمن را جزو وظایف امیر لشکر میبرای خشنودی خدا و صدق نیت در رویارویی با 

 .توصیه کندقبل از آغاز جنگ به همرزمانش را 

در مجموع می توان گفت قصد قربت که شرط اساسی صحت تمام عبادات اسـت در جهـاد نیـز 

 ایزمتم اظهار شجاعت و دالوری الزم است تا از سایر انگیزه ها مانند کسب غنائم و افتخار و تعصّب و

 گردد.

 گیری  نتیجه

قصـد  -توان در مفهومی مشترکنیت از نظر لغوی معانی متعددی دارد که تمامی این معانی را می

تـوان گفـت جم  کرد. در معنای اصطالحی نیت نیز مـی -جازم و عزم همراه با پشتکار بر انجام کاری

 عبارت است از قصد بر انجام  یزی جهت تقرّب به خداوند.

ی پـنجم آیـهاز جملـه  :آیـاتالـف(  از: ی این وجوب عبارتندادلّه وواجب است نیت در عبادات 

معیار طبق این حدیث،  «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیاتِ» :روایات ی زمر. ب(ی بینه وآیات دوم وسوم سورهسوره

 نیـت فاسـد باشـد، عمل هم درست است و اگـر  نانچه نیت درست باشد، ارها، نیت است وتی کدرس

کـه قصـد قربـت و امتثـال امـر را مقصود از نیت  مفهوم. «ال عملَ الّا بِالنّیة»و   شود.میعمل نیز فاسد 

.  ندکفهمید؛ زیرا قصد قربت است که عبادات را از غیر آن متمایز می توان از این روایتمیخداوند است 

عقل: نیت در عبادات برای تمییز از عادات  دارند. د(ای اجماع: تمام فقها، جز ابن جنید  نین عقیده ج(

 یا تمییز مراتب عبادات از یکدیگر مقرّر گشته است.
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 ،و محـل اراده بـودهاراده  قصـد و نیت همان ؛ زیرامحل نیت، قلب است و تلفظ به آن شرط نیست

ه در مـتن ؛ گر ه در جزئیات این تقـارن اختالفـاتی اسـت کـزمان نیت، اول عبادات است .قلب است

 پژوهش به آن پرداخته شده است. 

قابلیت صدور بر وجوه،  نیز عبادتو  عملی که از مکلف سر بزند در واق  قابل احتماالتی است هر

مثل قضا یا أدا، مندوب یا واجب، به اصالت یا به نیابت، ظهر یا  ؛انواع، اشخاص و اصناف متعدد را دارد

تعیـین منـوی و  از ایـن رو، یا واجب یا غیر واجب در نیت روزه؛، عصر و مانند این قیود در نیت نماز

ای که معین باشد و احتمال انصرافش به  یز دیگـری به گونهمذکور امور از توجه قصد مکلف به یکی 

 .الزم است نرود،

 منابع و مأخذ 

 * قرآن کریم.

بن حنبل. ریاض: مکتبة  ق(. المحرر فی الفقه علی مذهب اإلمام احمد 6444ابن تیمیه، عبدالسالم )

 .2المعارف الریاض. چ

 جا.بی .القوانین الفقهیة .تا()بی دماح ند بمح، مزیج ناب

حاشیة ردالمختار علی الدر المختار شرح تنویراألبصـار  .(ق6426ر)مع نب نید اممح، مندیابع ناب

 بیروت: دارالفکر. .حنیفةیفقه أب

معجم مقاییس اللغة. تحقیق: عبدالسالم محمد هارون. بیروت:  ق(.6424) ار ف ندبم، اح ارف ناب

 .2دارالجلیل، چ

 دارالکتاب االسالمی. .التاج المذهب ألحکام المذهب .تا()بی ابن مرتضی، احمد بن یحیی

 بیروت: المکتب اإلسالمی. .المبدع فی شرح المقن  .ق(6444) ، ابراهیم بن محمدبن عبداهللحلفم ناب

 .6تا(. لسان العرب. بیروت: دارصادر، چ)بی رمکم ندبمحظور، منم ناب
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األشباه و النظائر، حاشیه: نزهـةالنّواظر علـی األشـباه و  .ق(6424) میراهاب نب ندیالن، زیمیجن ناب

 .تحقیق: د. محمد مطی  الحافظ .بدینالنظائر: عالمه محمد امین بن عمر معروف به ابن عا

 .2. چدمشق: دارالفکر

تحقیق: شرح موالنا السید احمـد  .غمز عیون األبصار شرح کتاب األشباه و النظائر ق(.6441) همو

 .6. چبیروت: دارالکتب العلمیة .بن محمد الحنفی الحموی

 .2، چلبحرالرائق شرح کنزالدقائق، بیروت: دارالمعرفة. ا)تابی(همو 

مشـهد: . تحقیق: موسسة آل البیـت إلحیـاءالتراث .فقه الرضا .ق(6441) بابویه، علی بن حسینابن

 .6. چالمؤتمرالعالمی لإلمام الرضا

 بیروت: داراآلفاق الجدیدة. .تحقیق: جنة إحیاءالتراث العربی .المحلیتا(. بی) دماح نبیل، عزمحناب

ــرهناب ــةالنزوع .)ق6469ی)لع نبزةم، حزه ــراف:  .غنی ــراهیم البهادری/إش ــیخ اب ــق: الش تحقی

 .6، چی اعتمادقم: موسسة اإلمام الصادق،  اپخانه .جعفرالسبحانی

بیـروت: المکتـب  الکافی فی فقه اإلمام المبحل احمد بن حنبـل، .(تابی) دماح نبهلدالب، عهقدامناب

 االسالمی.

 .6چ بیروت: دارالفکر.. فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیبانیالمغنی فی  ق(.6441) همو

 بیروت: دارالفکر. .المهذب فی فقه اإلمام الشافعی .(تابی) أبواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی

اصفهان: مکتبـة االمـام  .تحقیق: رضا استادی .الکافی فی الفقه .(تابی) مجن نبیق، تیبحل الحصوالاب

 العامة. لمومنینامیرا

 .2ق(. القامو  الفقهی. دمشق: دارالفکر. چ6448ابوجیب، سعدی )

الثمر الدانی فی تقریـب المعـانی شـرح رسـالةابن أبـی زیـد  .(تابی) آبی أزهری، صالح عبدالسمی 

 بیروت: المکتبة الثقافیة. .القیروانی

م(. تهــذیب اللغــة. تحقیــق: محمــد عــوض مرعــب. بیــروت: 2446) زهــری، محمــد بــن احمــدأ

 .6دارإحیاءالتراث العربی. چ
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 جا.بی .شرح النیل و شفاءالعلیل .(تابی) فوسی نب دمح، مشیاطف

قـم: المـوتمر . تحقیق: لجنة تحقیق تراث الشیخ األعظـم. کتاب الصالةق(. 6461) انصاری، مرتضی

 .6.چالمئویةالثانیة لمیالد الشیخ االنصاری العالمی بمناسبةالذکری

قم: موسسة . الحدائق الناضرة، تحقیق و تعلیق و إشراف: محمد تقی االیروانی .(تابی) بحرانی، یوسف

 النشر االسالمی التابعة لجماعةالمدرسین بقم.

. فی دیـب البغـاتحقیـق: د. مصـط .الجام  الصحیح المختصـر .ق(6449) لیعاماسندبمح، ماریخب

 .3. چبیروت: دارابن کثیر

جام  العلوم و الحکم فی شرح خمسین  .(ق6469) بغدادی، زین الدین عبدالرحمن بن شهاب الدین

 بیروت: موسسةالرسالة. .تحقیق: شعیب األرناؤوط/ابراهیم باجس .حدیثاً من جوام  الکلم

 .9چ

 ی مطبوعات حدیث.قاهره: موسسه .سالمیةالنیة فی الشریعةاإل .(تابی) بهنسی، محمدعبدالرئوف

ریـاض:  .الـروض المربـ  شـرح زاد المسـتقن  .(ق6394) بهوتی، منصـوربن یـونس بـن ادریـس

 مکتبةالریاض الحدیثة.

 مکتبـه لبنـان ناشـرون. :بیـروت. کشاف اصطالحات الفنون و العلوم م(.6991) تهانوی، محمد علی

 .6چ

 بیروت، دارالکتاب العربـی.. تحقیق: ابراهیم األبیاری .التعریفات ق(.6441) دمحم نبیل، عیانرجج

 .6چ

تحقیـق: علـی . کفایةاألخیارفی حـل غایةاإلختصـار م(.6994) حسینی دمشقی، تقی الدین ابو بکر

 .6چ دارالخیر. :دمشق .عبدالحمید بلطحی و محمد وهبی سلیمان

 .2چ یروت: دارالفکر.ب .الدرالمختار .ق(6381) حصکفی، محمد بن علی
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تحقیق: مکتب البحوث . شجاعاإلقناع فی حل الفاظ أبی .(ق6461) خطیب شربینی، محمدبن احمد

 بیروت: دارالفکر. .و الدراسات

حاشیة إعانة الطالبین علی خل الفاظ فـتح المعـین لشـرح قـرة العـین  .(تابی) دمیاطی، محمد شطا

 دارالفکر. :بیرت .بمهمات الدین

 ق(. اسا  البالغة. بیروت: درالفکر.6399) رمع نود بمح، مریشخزم

 بیروت: دارالمعرفة.. السراج الوهاج علی متن المنهاج .(تابیزهری غمراوی، محمد )

بیـروت:  .تحقیق: عبداهلل نـذیر احمـد .تحفةالملوکق(. 6469) زین الدین رازی، محمد بن ابی بکر

 .6چ دارالبشائراالسالمیة.

 .دارالفتح األعالم العربی و بیروت، المکتبة العصریة :قاهره. فقه السنه ق(.6424) سابق، سید

تخـریج و  .األشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشـافعیة .(تابی) رکبیاب نبنمرحدالب، عوطییس

 .3چ ر.دارالفک :بیروت .تعلیق و ضبط: خالد عبدالفتاح سبل ابو سلیمان

تحقیق: یاسین احمد ابراهیم  .حلیةالعلما فی معرفة مذاهب الفقهاء .(م6984) شاشی، محمد بن احمد

 .6چ موسسةالرسالة/داراألرقم. :بیروت/عمان. درادکة

 .2چ دارالمعرفة. :بیرت .األم .(ق6393) شافعی، محمد بن ادریس

 بیروت: دارالمعرفة. .المبسوط .(تابی) شمس االئمه سرخسی، محمد بن احمد

 . 6جا. چ، بیتحقیق: مرکز التحقیقات االسالمی. األلفیة و النفلیة .(ق6448) یکم ندبمح، مد اولیهش

 قم: مجم  الذخائر االسالمیة.. البیان)ط. ق( .(تابی) همو

 لمفید.قم: منشورات مکتبةا .القواعد و الفوائد، تحقیق: عبدالهادی الحکیم .(تابی) همو

 :قـم. الحیـاءالتراث تحقیـق: موسسـة آل البیـت .ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ق(.6469) همو

 .6چ ی ستاره. اپخانه

قـم:  .تحقیق: موسسة المعارف االسـالمیة. سالک األفهامم .(ق6463) یلع نبندیالن، زییاند ثیهش

 .6. چموسسة المعارف االسالمیة
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الفتاوی الهندیة فی مذهب اإلمام األعظم أبـی حنیفـة  ق(.6466) جمعی از علمای هندشیخ نظام و 

 بیروت: دارالفکر. .النعمان

 مکتبةالیمن. .جابی .البحرالزخارالجام  لمذاهب علماءاألمصار .(تابی) احمد بن یحیی صنعانی،

. تحقیق: موسسة النشر االسالمی .المسائل ریاض .(ق6462) یلد عمحم نب یل، عیالیربک یائاطبطب

 .6چ قم: موسسة النشراالسالمی التابعة لجماعةالمدرسین.

ق(. مختصر اختالف العلماء. تحقیق: عبداهلل نـذیر احمـد. بیـروت: 6469طحاوی، احمد بن محمد )

 .2دارالبشائراإلسالمیة. چ

ی ن. تحقیق: الدراسات اإلسالمیة. قم: موسسهق(. مجم  البحری6461) دمحم نبندیرالخ، فیحطری

 .6بعثت، چ

قم: النشر االسالمی التابعة  .تحقیق: جماعة من المحققین .الخالف .(ق6449) طوسی، محمدبن حسن

 لجماعة المدرسین.

تهـران: المکتبـة المرتضـویة  .تصحیح و تعلیق: السید محمد تقی الکشفی. المبسوط ق(.6389) همو

 ی حیدریة.إلحیاء آثار الجعفریة،  اپخانه

 انتشارات قد  محمدی. :قم .النهایة .(تابی) همو

 .6چ بیروت: دار الکتب العلمیة.. تحفةالفقها .(ق6441) محمد بن احمد ظهیری سمرقندی،

قـم: . محمد باقر الخالصیتحقیق و تعلیق: . مفتاح الکرامة .(ق6469عاملی غروی، جواد بن محمد )

 ی موسسـة النشـر االسـالمی. اپخانه، موسسة النشر االسالمی التابعة لجماعةالمدرسین

 .6چ

 بیـروت: دارالفکـر.. التاج و اإلکلیل لمختصر خلیـل .(ق6398) ابوعبداهلل محمد بن یوسف عبدری،

 .2چ
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البهـادری، إشـراف: تحریـر االحکـام. تحقیـق: ابـراهیم  .(ق6424) عالمه حلی، حسن بن یوسف

 .6جا. چجعفرالسبحانی. بی

 قم: موسسة آل البیـت. الحیاءالتراث تحقیق: موسسة آل البیت .)ط. ج( تذکرةالفقهاق(. 6464همو )

 .6ر. چی مهالحیاءالتراث،  اپخانه

قم: موسسة النشر االسالمی التابعة  .تحقیق: موسسةالنشر االسالمی .قواعد االحکام ق(.6463) همو

 .6ن. چعةالمدرسیلجما

 بیروت: دارالفکر. .منح الجلیل شرح علی مختصر خلیل .(ق6449) علیش، محمد بن احمد

 .تحقیق: صفاءالدین بصری .الرسالةالفخریة فی معرفةالنیة ق(.6466فخرالمحققین، محمد بن حسن )

 .6ه. چمشهد: مجم  البحوث اإلسالمی

العین. تحقیق: مهدی المخزومی/ ابراهیم السامرائی. بـی جـا. . کتاب تا()بی دماحنبلیلخفراهیدی، 

 دار و مکتبةالهالل.

 تا(. القامو  المحیط، بیروت: موسسةالرسالة.)بی آبادی، محمد بن یعقوبفیروز

 بیروت: دارالکتب العلمیة. .األمنیة فی إدراک النیة .(ق6444) قرافی، احمد بن ادریس

 بیروت: دارالغرب. .محمد الحجیتحقیق: . الذخیرةم(. 6994) همو

 قاهره: دارالشعب. .الجام  ألحکام القرآن .(تابی) دماح ندبمح، میرطبق

 بیروت: دارالکتب العلمیة. .الخالصةالفقهیة علی مذهب السادة المالکیة .(تابی) یربد عمح، مرویق

 .تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی .صـحیح. (تابی) اججح نب ملسم، یعافشال وریابشینال رییشقال

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 بیـروت: دارالکتـب العربـی. .بدائ  الصنائ  فی ترتیب الشرائ  .(م6982) بن مسعود کاسانی، ابوبکر

 .2چ

تهران: دار الکتـب . علی اکبر الغفاریتصحیح و تعلیق:  .الکافی .(ش6311) وبقعی ندبمح، مینیلک

 .4چ ی حیدری.االسالمیة،  اپخانه
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 جا.اإلقناع فی الفقه الشافعی، بیتا(. بی) دمحم نب یل، عاوردیم

بیـروت:  .تحقیق: یحیی العابـدی الزنجـانی. بحاراالنوار .(ق6443) یقدتمحم نرباقدبمح، میسلجم

 .2چ موسسة الوفاء.

إشـراف:  ،تحقیق و تصحیح: عـدة مـن األفاضـل .المعتبر .(ش6314) محقق حلی، جعفر بن حسن

 اء.موسسة سیدالشهد :ناصرمکارم شیرازی، قم

 .2. چتهران: انتشارات استقالل. تحقیق م  تعلیقات: صادق الشیرازی .االسالمشرائ  ق(.6449) همو

 تحقیـق: موسسـة آل البیـت .المقاصـدجام  .(ق6448) یالعدالبع نبن یسح نبی ل، عیرکک ققحم

 .6. چالحیاءالتراث قم: موسسة آل البیت .الحیاءالتراث

اإلنصاف فی معرفة الراجح من الخالف علی مذهب اإلمـام أحمـد  .(تابی) مرداوی، علی بن سلیمان

 عربی.بیروت: دارإحیاء التراث ال. تحقیق: محمد حامد الفقی .بن حنبل

 جا، المکتبة اإلسالمیة.بی. الهدایة شرح بدایة المبتدیتا(. بی) مرغینانی، علی بن ابی بکر

 .2چ بیروت: دارالفکر. . الجلیل لشرح مختصر خلیلمواهب .(ق6398) مغربی، محمد بن عبدالرحمن

 .2چ دارالمفید.بیروت: . تحقیق: محمد القاضی .الصاغانیةالمسائل .(ق6464) مفید، محمد بن محمد

قم: موسسةالنشر االسالمی التابعة لجماعـة  .تحقیق: موسسةالنشر االسالمی .المقنعه ق(.6464) همو

 .2. چالمدرسین

 .الحیاءالتراث تحقیق: موسسة آل البیت. مدارک االحکام .(ق6464) موسوی عاملی، محمدبن علی

 .6چ الحیاءالتراث، قم: موسسة آل البیت

تهــران:  . تعلیــق: علــی اکبــر الغفــاری. جــام  المــدارک .(ق6441) دم، احاریســوانخ ویوســم

 .2چ مکتبةالصدوق.

 .تحقیـق و تعلیـق: عبـا  قو ـانی .جواهر الکالم .(ش6311) راقد بمحم نبن سد حمح، میفجن

 .2چ ی خورشید.تهران: دارالکتب االسالمیة،  اپخانه
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 بیروت: دارالفکر. .المجموع .(م6999) نووی، یحیی بن شرف

قـم: . تحقیـق: موسسةالنشـر االسـالمی .العروةالـوثقی .(ق6424یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم )

 .6. چموسسة النشر االسالمی التابعة لجماعةالمدرسین

  

 

 


