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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  :تتبع ونگارش 
  »سعيد افغانی- دیـيـسع«  امين الدين 

   افغانيــژيکـمرکز مطالعات ستراتـمدير 
   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو 

 ٢٠١١ اگست ١۴
  

 قبول وصحت اعمال با نيت است 
  

  » نما  لُِكِل اِمري  ما نوىٰ ياِ   إنما االعماُل بِا لنياِت ، و«
 

معناى نيت اراده كردن   » قبول وصحت  اعمال با نيات است ، پذيرش  وپاداش  ھر عمل بستگى به نيت  آن دارد« 

  .باشد  در قلب مي

إاِلّ َمْن أَتَی * يَْوَم ال يَْنفَُع ماٌل َو ال بَنُوَن « : فرمايد   ظمت ما میپروردگار با ع)     سوره  شعراء٨٩ و ٨٨ تآي(در 

پروردگار  سليم به پيشگاه قلببخشد، مگر کسی که با  در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی( »  ّهللاَ بِقَْلٍب َسليمٍ 

   ) آيد

فتاب  الى طلوع  آغاز از غروب آ(ار بايد در شب روزه د.  روزه  بدون نيت درست  نمى باشدقبل از ھمه بايد گفت ،

  . ردآعمل ه  نيت روزه راب)فتاب  يا فجرآ

محل  نيت . به معنی قصد قلبی است و ضروری  نيست که الفاظ  نيت به زبان  آورده شود طوريکه گفتيم  نيت 

  .ھمان قلب است  

  . رمضان ادامه  يابدغاز والى  اخير ماه آغاز شھر رمضان  آشود  از    نيت روزه  مي

 شرعى  مقطوع  گردد ھایيكى از عذر  ولى  اگر  روزه به اثر.   آن نيستۀ ضرورت   به تجديد  ھمه روز

  .عمل آيده بضرورت است  كه به آغاز دوبارۀ  نيت  روزه  نيز تجديــد 

  ).  عربى شرط نيست الفاظنيت  تنھا  به.  وردآجا  ه تواند آنرا ب خواھد   مي  كه شخص ميی نيت  به ھر زبان(

     » د نويُت ِمن شھِر  رمضانـوبِصوِم غ «: كند بگويد   اگر شخصى در شب  نيت مي

نـويت  «: كند بگويد     وشخصى  كه در روز نيت مي) رمضان رامبارکومن  نيت كردم  براى فردا  روزۀ  ماه (

  .). رمضان را ماه مبارک من نيت كردم  براى  امروز روز ۀ (» وبصوم اليوم مـن شھــر رمـضـــان
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فرض  رمضان  را كند  ۀ روزۀ واجب را ننمايد ، اگر نيت در رمضان  نيت كدام  روزبراى مسافر ضرور است  كه 

   .ۀ  نفلى  را در ھر صورت  درست استيا نيت  روز

طور  معين  نيت   روز ۀ فرض را ه ت  كه بضرور  اس، گيرد  كه  روز ۀ قضاى رمضان  المبارك  را مي كسي

   .بنمايد

در سه  نوع  روزه  نيت  بايد ګفت که يادش آيده اگر شخصى  در شب  نيت  روزه  را فراموش  كند  ودر  روز ب

  : باشد كه عبات اند از  كردن  تا قبل  از زوال  آفتاب  صحيح مي

  .»يا تاريخ  آن معين  گرديده  باشد ، روزه نفلى روزه  رمضان المبارك  ، روزه ھاى  نذر كه   روز «

در چھار نوع  روزه نيت  كردن  از غروب  آفتاب  تا طلوع  صبح  صادق ضرور بوده وپس  از طلوع  صبح    

  :صادق  نيت كردن  كافى  نمى باشد واين  روزه ھا  عبارت  اند از 

  نشده باشد،   روزه  ھاى كفاره ،  معين وتاريخ  آن كه روزی نذر  رمضان المبارك  ، روزه  ھاى ىئ قضا روزه«

   ».ۀ  نفلى  كه پس  از آغاز  به علتى  فاسد  شده باشدى  روزئروزه ھاى  قضا

،  ھم به فكر   روزه  نگرفتن  باشد  روزه گرفتن  را نداشته  ودر صبح ۀ اگر شخصى در شب بنابر  دليلى  اراد

 ونيت كند  روزه اش  صحيح  و ګناه دارد ۀ رمضان  درست نيست رك  روزز زوال  آفتاب  فكر كند تسپس  قبل ا

     .ت  به نيت نمى افتدر چيزى  خورده باشد ضرواګرباشد ، اما  مي

    پايان                                                                     

 

  

  

  


