
 

 نیت

 ت در عباداتاهمیت نیّ

در حرم  ؛ستحرم خدا ،قلب 1 در روایات آمده: .شودآغاز نماز، از قلب شروع می 
وجود نیت در تمام عبادات  .ستوا انسان، دلِ ۀجوهر .ستبرای انس با خداو نماز برای ارتباط با خدا  .خدا جز خدا راه ندهید

ای نیت به پرنده .است عبادت اساس آن ونیت، رکن  و... خمس، زکات، حج، جهاد روزه، در وضو، غسل، تیمم، نماز، دارد.
ه نمازی؟ چ .خوانمکنید؟ نماز میکار میهچ پرسد:؛ مثالً شخصی میتوجه به عمل است ،نیت یک بالِ ؛بال دارد دوماند که می
قصد  ربارۀد ،نیت بال دیگرِ  .کنیمکه چه میتوجه داشتن به اینبه عبارت دیگر،  ؛در حضر یا سفر؟ در حضر هستم .ظهر نماز

 )قصد قربت(برای چه این کار را انجام دهیم؟  ؛ستما

 نیت دو قص انگیزه

ی خنکی و گرم شدن به مسجد برا .دیگری ندارم ۀانگیز خوانم، و جز ایناو نماز میجلب رضایت  و برای نزدیک شدن به خدا
 نِ برای خودنمایی و نشان داد و یا خوانممین خوانم. از ترس نمازمین آیند رئیس و  فرمانده و مدیر نمازبرای خوش ، یاامنیامده

ای فقط بر ؛شودمی «شرک» ،. اگر نماز و عبادت برای خدا یا دیگران باشدخوانمنماز می فقط برای خدا ؛خوانممین خود نماز
 است.  «صلاخ»، باشد فقط برای خدا و اگر شودمی «کفر»دیگران باشد 

 نمخواهم با تو حرف بزمی ؛امرو به تو آورده !خدایا و با چنین جمالتی: شودشروع می با قلبنماز  نماز است. اولین واجبِ  ،نیّت
 و قصدی جز تو ندارم.  ،از تو کمک بگیرم رده وی تو قدردانی کهاخواهم از نعمتمی .تو را ستایش کنم و

 نیت خالص و الطاف الهی

 :فرمایدمی کریم قرآن . خداوند متعال درکندالطاف الهی را جذب می ،اگر نیت با اخالص همراه باشد 
 .دهیمنشان می هاآن ی خودمان را بههاما راه ،کنندتالش می [به خاطر ما]و کسانی که در راه ما  2؛

 تو اخالص در نی )علیه السالم(  صادق امام

 ؛کنممین خالص را قبول جز عملِ  3فرمایدمی : خداوند متعالندفرمود )علیه السالم(  امام صادق 
 قبولی عمل است. بنابراین، نیت خالص، شرط

 : ندفرمود )علیه السالم(  در حدیث دیگری امام صادق
، 

هرکه کار کوچکی را به خاطر خدا  4

                                                 



 

انجام  به خاطر مردمرا  بسیاریاما اگر کسی کار  دهد؛می خداوند آن کار کوچک را بزرگ جلوه ،انجام دهد
  .کندکوچک و قلیل می ،دگان و بینندگاننو گوش شنوخداوند آن کار را در چشم  ،دهد

ام به راه ام برای مثال، با ایمان و اعتقاد و رضایت ؛دشسهیم و شریک  فراوانیدر کارهای  با نیت توانیات میارومطابق 
د. از ششهدای کربال شریک در ثواب شهدای جمل یا  توانمی )علیه السالم(  منینؤامیرالمراه   و )علیه السالم(  حسین
  .رودشمار میبهایی بهگرانسرمایه  ،حرکت قلبی این رو،

 و نیت عمل )علیه السالم(  منینؤالمامیر

اراحتی؟ چرا ن ؛ پسما که پیروز شدیم :امام از او پرسید .در جنگ جمل ناراحت بود )علیه السالم(  منینؤیکی از یاران امیرالم
رادر تو با آیا دل ب ؛«؟امام پرسید .شرکت کند جنگ یکی از دوستانم توفیق پیدا نکرد در متأسفانه :گفت

 نام بلکه ،تو نه تنها این دوستِ :فرمود.داران شماستاز دوست و ستبا قبلۀ ما :گفت ؟استم ست یا با جبهۀ مقابلِجبهۀ ما
  :در این عملیات ثبت شده است قبول دارند، راه ما راو خواهند آمد  تمام کسانی که در آینده

5

 :

 . .

 

 مقداری که ما توجه داشتیم ، آنحتی از نماز؛ شودواقع می خداوند مورد قبول داریم،نمازهایی که ما نیت درست  مطابق روایات،
 گیرد. قرار می خداوند مورد قبول ،شتیمو نیت دا

  روایت شده: )علیه السالم(  منینؤالمامیر از
 کینه، محبت، ،کار، دانش 6

 خود را خالص گردان! سکوت وسخن گفتن  ،نگرفتن، نگرفت

                                                 



 

 قرآن کریم و نیت قربت

فرماید: قرآن می .ماندکاری که برای خدا کردیم می ، عبادت، خدمت وروز قیامت در
در راه  هجرتِ  در راه خدا، قتالِ در راه خدا، جهادِ 

 ها، گویای نیت هستند.و... این در راه خدا انفاقِ خدا،

 نیت و تمرکز حواس

که این نه ؛باشدتوجه داشته  وتمرکز است. یعنی نمازگزار از آغاز تا پایان نماز باید تمرکز  ،بعد دیگری هم دارد و آن ،نیت
ریزی کنیم، در نماز برنامهرا پیدا می هاشدهگویند: در نماز گماما دلش جای دیگری باشد. می ،کندزبانش الفاظی را تکرار 

 .رفتیممی ربالک به استاد قرائتی با حضرت سف خواهیم خورد.أت ، بسیارروز قیامت و... . کنیمگیری میدر نماز تصمیم کنیم،می
پسری داشت در حیاط مسجد  برویم.مسجدی در کرمانشاه  برای اقامۀ نماز به :ن فرمودنداایشرسیدیم.  کرمانشاه بهغروب 

حضور قلب  ،چه کنیم در نماز !آقاحاج :پرسید نزد ایشان آمد؛وضو را نیمه تمام گذاشت و را دید، تا آقای قرائتی  .گرفتوضو می
 کنم. من بعد از نماز با شما صحبت می !رو وضویت را بگیرب :گفتند آقا قرائتی؟ حاجداشته باشیم
ت و سؤالی از حضرگردم سال دنبال شما می دومن   !آقای قرائتی :گفت امام جماعت به استقبال آمد و ،شدیم که وارد مسجد
  !موم یکی استأچه کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم؟ معلوم شد مشکل امام و م عالی دارم:
 در قرآن کریم آمده: .حضور قلب نداریم وتمرکز  ،توجه ، اماخوانیمنماز می ؛به این مسئله مبتال هستیم خیلی از ما

گفتند: من بعد از نماز  در پاسخ آقای قرائتی !وای بر نمازگزاران که از نماز خود غافل هستند 
تان  موم و سخنرانأم ،ی مسجد شما این است که مشکل امامهایکی از ویژگی :بعد از نماز گفتند .کنمبرای شما صحبت می
ب در راه برای تمرکز و حضور قل چند سپسطنز گفتند که مشکل من هم همین است.  در واقع، با بیان !یکی است و خندیدند

 :فرمایدقرآن می .شودیا از آیات قرآن فهمیده می و اندبه ما یاد داده )علیهم السالم(  معصوم امامان یارا  هاهاین را گفتند؛ نماز
بل توانید قیا رهنمودهایی به ما رسیده است که اگر می پیش از نماز، قرآن بخوانید. 8؛

  .نماز چند دقیقه سکوت کنید از

 و حضور قلب )علیه السالم(  امام حسن مجتبی

پرتی وضو با حواس و باعجله ،پرشتاب9 ؛در ایستگاه وضو دقت کنید ،برای حضور قلب :ندفرمود )علیه السالم(  امام مجتبی
 و کردندبروید. امامان ما در وضو گریه میخواهید به پیشگاه خدا کار کنید؟ میهخواهید چنگیرید و مقداری توجه کنید که می

امانت  ادای ن وقتاآل :گفتند؟ میدلیل این تغییر حالت هنگام وضو چیست :پرسیدندمی هاآن از 10.شدزرد می صورتشان رنگِ
 11.ما  طاقت نداریم ،نه :گفتند هاآن و زمین عرضه کرد و هاهمان امانتی که خدا به آسمان ؛رسیدهفرا الهی 

                                                 



 

 شودمیحضور قلب  مانع که یهایمکان

نماز در آشپزخانه کراهت دارد.  برای مثال، خواندن نماز را در جایی بخوانید که حواستان پرت نشود. :در احکام فقهی آمده است
ند و سر تمام ک تراست که نماز را زود شخص در پی آنبرد و تمرکز را از بین می شده پخته فلسفۀ کراهت این است که غذای

یطی که عکس مح ، درروی انسانی که نشستههروی انسانی که خوابیده، روبهروب نماز خواندن،روی آتش هروبو یا سفره بنشیند. 
وت خلد ما با خدا نگذارمین د ونبریی که حضور قلب را از بین میهاعامل و به طور کلی،روی تلویزیون هروب در آن باشد،

؛ یمحضور قلب چیزی نیست که صددرصد به آن برس کراهت دارند. البته ذکر این نکته الزم است که باشیم بخشی داشتهلذت
 روز به حضور قلبمان افزون شود.روزبه باید تالش کنیم و ،نسبی است به عبارت دیگر،

  



 

 االحرام نیت و تکبیر

بیین با ذکر مثالی به تعریف و تاستاد قرائتی  .دهدهمان چیزی است که به نماز ما قیمت می نیت، موضوع بسیار مهمی است؛
همان  ،اسکناس نماز یا عبادات دیگر قیمتی ندارد. نخِ  ،که اگر آن نخ را بردارید وجود داردنخی  ،اسکناس پرداختند: در« نیت»

 ؟تر شودکه عبادات ما به اخالص نزدیک چگونهاکنون باید به این سؤال پاسخ داد که: نیت است. 

 داریم از خداست چه. هر 1

گران دی ؛ستچه داریم از خدا این است که هر اندتوجه داده به ما در این زمینه )علیهم السالم(  معصومان که اینکتهاولین 
افظۀ ست. هستی ما، حامکاناتی که در اختیار ما یی که در اختیار ماست،ها. نعمتاندو چیزی به ما نداده اندکاری برای ما نکرده

 ؟ توجه و تأمل دربارۀچرا به طمع دیگران کار کنیم ؟چرا از دیگران بترسیم بنابراین:ست. از خدا ، همه و همهما، سالمت ما
 دهیم. را با اخالص انجام  کند که کاربه ما کمک می نکته، این

 کار برای دنیا ۀنتیج. 2

، بنر ندذاشتگ هاخیابان رویدر دنیا هم اسمتان را و شما برای دنیا کار کردید  :شودگفته می قیامت به بعضیروز روایت شده:  
ار برای ک اثر باید منتظر باشد که در آخرت دستش را بگیرند. ،کندکه برای آخرت کار می اما کسی و...؛ ، هورا کشیدندندزد

  .بنابراین، کار کردن برای آخرت یکی از عوامل کسب اخالص است. رودمیاز بین و خیلی زود  درهمین دنیاستدنیا، 

 قرآن و مذمت کار برای دنیا

که برای غیر خدا کسانی 12؛ فرماید: می کریم قرآن
 .ندارد یتجارتشان سود ،کنندکار می

بدی است که دنیا  و تجارت بازرگانی 13؛» :روایت شده )علیه السالم(  امیر از حضرت
 رود. زودی از بین میاثر کار برای دنیا به .را پول کاالی خودت بدانی

 :اندمعنا کرده گونهاین عبارت را این بعضی است.« غنچه» به معنای« زهره» 14؛: آمده کریم قرآن در
دفعه کی ببرد، ایبهره از دنیا خواهدکه میبه محض این شود.مین گل تبدیل به این غنچه برای کسی .دنیا غنچۀ زندگیِ

، در نگاه قرآن .دنآیبه سراغش می و حوادث هابیماری ،به درآمدی رسید و را داد هاکند. حاال که خانه خرید و قسطسکته می
  .کندمکان لهو و لعب و... به این امر اشاره میمتاع الدنیا قلیل،  : متاع الغرور،و با عبارتی نظیر دنیا چیزی نیست

 قرآن و تشویق به کار برای آخرت

کسی که آخرت را بخواهد    
 برای آخرت تالش کند در حالی که ایمان دارد چنین کسانی پاداش تالششان حفظ شده است.  ،

                                                 



 

 عبرت گرفتن از دیگران. 3

 عادتمندو س برنده گروه کدام ،انداز دنیا رفته دو گروه نیزهر خدا برای غیر و بعضی اندبعضی برای خدا کار کرده ،گذشته در
 کند.ها ما را به اخالص نزدیک میتأمل دربارۀ گذشتگان و عبرت گرفتن از آن ؟شدند

 )علیه السالم(  نوعحضرت عبرت از داستان پسر 

گفت:  رفت! خداسراغ غیر عبرت بگیریم؛ او که فرزند پیامبر بود، )علیه السالم(  نوح رپس باید از 
، اندهخدا رفتاز کسانی که دنبال غیر بنابراین، بایدنجات داد؟  آیا او را کند.دهد و مرا حفظ میکوه مرا نجات می 16؛

انی که و کس ریاکاران چه شد سرانجامِ ، الهام بگیریم؛ برای مثال،اندو از کسانی که به خاطر خدا خدمت کرده عبرت بگیریم
  ؟!چه سرانجامی پیدا کردند ،ی پاک داشتندهانیت

 االحرامتکبیرت اهمی 

ه کاز هر راهی   .لباس احرام انندم معنای حرمت و احترام است؛نیز به« رامحا» است. گفتن  معنایبه «تکبیر»
 آوریم و  لباس دیگری به نامیمان را درمیهالباس . در آنجاوجود دارد «میقات»یی به نام هاایستگاه ،بخواهید وارد مکه شوید

 واردِ  وقتی .شویموارد حرم خدا می  :با گفتن گاه؛ آنیعنی لباسی که احترام دارد ؛پوشیممی «لباس احرام»
 ...و در آینه نگاه کردن، زینت کردن، کشتن حیوان، صید کردن حیوان، کشمکش، جر و بحث :مثل کارهایی ،یمدشآن فضا 

 ۀتکبیر بعد از گفتناما  انجام دهیم،توانستیم هر کاری می تا قبل از  ؛است گونهشود. نماز هم همینبر ما ممنوع می
عد از رکوع از رکوع و ب پیشهایی که بقیه  االحرام باتکبیر شود. بنابراین، ، اموری بر ما حرام میاالحرام

به  دنردانبرگ رو از آن، بعد .شویمی که با گفتنش ما وارد حرم خدا میاالحرام یعنی تکبیر .فرق دارد ،گوییممی
 غذا خوردن ممنوع است نوع است،حرف زدن ممنوع است، خندیدن ممنوع است، گریستن مم سمت چپ و راست ممنوع است،

تر از همه معبودها، بزرگ هم این است که: خداوند  معنای .با پروردگارمان حرف بزنیم فقط باید در حرم خدا و...
 شود. با بزرگی خدا و با تکبیر شروع می پس نماز رکن نماز است. االحرامست. شایان ذکر است، تکبیرها، قدرتهامعشوق

 تکبیر ۀباردر )علیه السالم(  کاظمسخن امام 

 روایت شده: )علیه السالم(  از امام کاظم 
ین که بین زم را تمام چیزهاییگویی، باید هنگامی که تکبیر می 17؛

 . د[بزرگ باشفقط خدا در نزد تو ]و  بشماریحقیر  است،و آسمان 

 در وصف پرهیزگاران )علیه السالم(  امیرالمؤمنین

  :فرمایددر وصف پرهیزگاران می)علیه السالم(  امیرالمؤمنین 

                                                 



 

 در دلِ  ی دیگرهاقدرت وبزرگ است  هاآن خدا در چشم 
 جایگاهی ندارند.  هاآن

 بینند.دانند، موجودات دیگر را ناچیز و حقیر میدر حقیقت، چون خدا را بسیار بزرگ می

 در نماز «اهلل اکبر»

از رکوع،  سپاز رکوع،  پیشمستحب است  شود؛ برای مثال،یکی از ذکرهایی است که بسیار در نماز گفته می ذکر  
 بار  34بعد از نماز  چنیناین ذکر را بگوییم. هم ،ایستیممی و نشینیممیهنگامی که از سجده،  پساز سجده،  پیش
 از شعائر اسالم است.   گوییم و در تسبیحات اربعه نیز این ذکر وجود دارد.می

 )صلی هللا و علیه و آله(  بر دوش پیامبر )علیه السالم(  امام حسین

 اسالم میگراکه پیامبر  روزی. نددلواپس بود )علیها سالم(  حضرت فاطمه ند.آمد سخندیر به  )علیه السالم(  امام حسین 

ه و )صلی هللا و علی . پیغمبرنداین طفل را روی دوش خود سوار کرد ند،رفتعید می به نماز )صلی هللا و علیه و آله( 

جده حتی گاهی در س کردند؛ها را تشویق میآمدند، بسیار آنمی مسجد بهیا اگر  و بردبه مسجد می بسیاریش را هانوه آله( 
نند. ک بازی هاتا بچه نددادرا طول می یشانهاکردند و پیغمبر سجدهبازی می )صلی هللا و علیه و آله(  روی کمر پیامبر

ودش را روی کتف خ ()علیه السالم(  اش )امام حسیننوه مسلمان شد. پیامبر ،منظره با دیدن این اییهودی گفتنی است،
زبان  است کهججالب این .گفتندتکبیر می ،خواستند نماز عید بخوانندنمازگزارانی که می  حرکت کرد.به سمت مصالسوار و 

است و آخرین  جاری شده  انای که به زبانشیعنی اولین کلمه 19؛باز شد به  )علیه السالم(  امام حسین
راضیم  !پروردگارا» این بود: ،پر کشید هابر زبان جاری کرد و روح پاکش به آسمان در گودال قتلگاه ای که آن حضرتکلمه

  .«به رضای تو

 ماالحراتکبیر حکم فقهی  

حیحی نیز داشته ص قرائت ، بایدخوانیم. نمازی که عاشقانه و با اخالص میبگوییمصحیح  را باید به زبان عربیِ االحرامتکبیر 
 . باشد

 

                                                 


