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 یمِمهِ الّرَحٙمِ اهللِ الّرَحٕتِسٕ

 مکان نماز

ّن ضشٍـ ٍ ًوبص ٍسد. هىبى آ هی جب ثِ دس آى اص همذّهبت دیگش ًوبص، هىبًی است وِ ًوبصگضاس ًوبص سا

هىبى ًوبصگضاس  قی وٍِثِ ضش ؼذگَیین ٍ ث دس هَسد هىبى هی یی ّبی ولّی ًىتِ اثتذا لیَدی داسد.

 وٌین. ًىبتی ثیبىدس هَسد هسجذ  ،ثِ قَس خبظ سپسپشداصین ٍ  ثبیذ داضتِ ثبضذ هی

 ی قجیؼت، هىبىِ هػذالی داسد. دس ًطئِ ، بة هىبى ًوبص. هىبى دس ّش ًطئٍِ اهّب ًىبت ولّی دس ث

« 1 طَهًٔراً مٓسٕجِداً يٓ الَرٕضٔاْ جٔعٙلَتٕ لٙيٓ»فشهَدًذ:  ٍسلّن ٍآلِ ػلیِ اهلل غلّیصهیي است. پیغوجش اوشم  ،ًوبص

 صهیي است؛ ًوبص، ی قجیؼت، هىبى دس ًطئِ صهیي ثشای هي هحل سجَد ٍ پبن لشاس دادُ ضذ. پس

وِ  ،اًسبى ٍ جي ثشای ػجبدت ثَد گبُ است. اگش خلمتِ صهیي هسجذ ٍ ػجبدت .قجیؼت است اسؼِ

صهیي است. اًسبى، ػشغِ ٍ هحلّ ػجبدت  ؛«2الَّ لٙیٓعٕثٔدٔينِاٙوْسٓ الٙاْ يٓ ما خَلَقْتٔ الْجِهَّ يٓ»لشآى فشهَد: 

ثِ سش  آى ٍ هحلّ ػجبدتص صهیٌی است وِ دساست ثِ ایي دًیب آهذُ پس اًسبى ثشای ػجبدت 

 ثشد. هی

هحلّ  ػجبدت است ٍ وبس اغلی هب گَین ٍ آى ایي است وِ ی لكیف ّن هی دس ایٌجب یه ًىتِ

جبیذ فؿبی پس جض ثِ ؾشٍست ًجبیذ اص هسجذ خبسج ضذ. جض ثِ ؾشٍست ً ػجبدت هسجذ است؛

                                                           
 .352، ص 3و حرّ عاملی، وسائل الشّیعه، ج  242، ص 1. صدوق، من ال یحضره الفقیه، جلد 1

.
 .56ی  ی ذاریات، آیٍ سًرٌ 2



2 

 

اگش د. ؾشٍست، حكّ خشٍج اص هسجذ سا ًذاسجض ثِ  ؛ًذضَ هیبًی وِ هؼتىف ػجبدت سا تشن وشد. وس

ٌذ. ی ٍلت ثبیذ دس هسجذ هؼتىف ثبض یِّاالّ ثمٍ  ؛ٌذآی هیثیشٍى وٌٌذ؛ ًبگضیش ٌذ تجذیذ ٍؾَ ثخَاّ

فشستن ٍ صهیي سا  تَ سا ثِ صهیي هی :گفت صهیي لشاس داد ٍ سا هؼتىف هسجذِخذای هتؼبل اًسبى 

اٍ ثِ ػٌَاى ٍ  اًسبى اػتىبفی است دس هسجذ صهیي؛ دّن؛ پس صًذگیِ هسجذ لشاس هیثشای تَ 

ػجبدت ثِ ًجبیذ جض  ٍ ًذاسدسا  اص هسجذحكّ خشٍج  ،جض ثِ ؾشٍست ٍ ثشای سفغ حبجت ،هؼتىف

 .ثپشداصد

 هشثَـ ثًِِ جسن اًسبى. جسن اًسبى  ؛ی لَای ظبّشی ٍ ثبقٌی اًسبى است هشتجِی دٍّم،  هشتجِ

وجب ثبیذ ًوبص  لَای هُلىی ٍ هلىَتی ٍجَد اًسبىػبلن قجیؼت است. لَای ظبّشی ٍ ثبقٌی اًسبى، 

لَای هُلىیِّ ٍ  ٍجَد اًسبى است؛ یؼٌی ثذى اًسبى. هسجذِ قجیؼتِ اسؼِ ،ثخَاًٌذ؟ هسجذ ایي لَا

ی ٍجَد اًسبى، ثذى اًسبى است؛ اسؼ قجیؼت اًسبى است. آًْب ثبیذ دس ایي هسجذ ًوبص  هلىَتیِّ

گبُ  سجذُثذى است. آًْب ٍ ایي پیىش هسجذ خلك وشدُ ثخَاًٌذ؛ آًْب سا ّن خذا ثشای ػجبدت وشدى 

ِ ثبیذ دس ایي هسجذ ٍ لَای سحوبًیّ هسجذ است پس ثذى ًفس اًسبى است. لَای هُلىی ٍ هلىَتیِ

ًجس ٍ آلَدُ ؾشٍست اجتٌبة اص  ،یىی اص هحشّهبت هسجذ داًیذ؛ قَس وِ هی ّوبى ػجبدت وٌٌذ.

اگش ثذى هي  حبل. است هسجذ است. اگش وسی هسجذ سا آلَدُ وٌذ؛ هشتىت حشام ضذُ وشدىِ

ذ؛ آلَدُ آٍسً ػجبدت حك ثِ جب هی ،ی هي دس ایي هسجذ هسجذی است وِ لَای هلىیِّ ٍ هلىَتیِّ

جبیی هثالً خَى یب  دسٍ تكْیشش ٍاجت است. اگش دس هسجذ ظبّشی دیذیذ  ؛وشدى ثذى حشام

تكْیش ٍ  حشام است آى سا تكْیش وٌیذ. ًجس وشدى هسجذ ٍاجتثش ضوب ًجبست دیگشی سیخت؛ 

ی هي دس آى ًوبص  وشدًص ٍاجت است. حبل اگش ثذى هي هسجذی است وِ لَای هُلىیِّ ٍ هلىَتیِّ
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اص ایي ًجبسبت، ٍ تكْیش ایي هسجذ  ؛ثِ ًجبسبت ضیكبًی حشامثذى اسًذ؛ ًجس ٍ آلَدُ وشدى گض هی

ثِ ًجبسبت ضیكبًی اگش ایي ثذى  «3 ي الّرُکَعِ السٜجًٔدٙ الْعاکٙفٙیهَ يٓ لٙلطّائٙفٙیهَ َنْ طَهِّّرا تٓیٕتٙيٓا» ٍاجت است.

ِ ٍ لَای هُلىیّ ؛ف هسجذ صهیي ثَدقَس وِ ظبّش اًسبى هؼتى ّوبى .؛ ثبیذ آى سا تكْیش وشدآلَدُ ضذ

دس ثذى هطغَل ػجبدت ثبضٌذ. ایي لَا ثبیذ دائوبً ی اًسبى ّن هؼتىف هسجذ ثذى اًسبًٌذ ٍ ِ هلىَتیّ

تكْیش ایي  .ذًاصًجبیذ ثِ چیض دیگشی ثپشد ،هگش دس حذّ ؾشٍست ٍ سفغ حبجت ٍ لؿبی حبجت

ایي ثبیذ ضخع  خَدیؼٌی اگش ثذى ثِ گٌبُ آلَدُ ضذ؛  ًسبى است.ا ی خَدِ ثِ ػْذُ ًیض هسجذ

ثش هسجذ سا تكْیش وٌذ. چَى سجس ٍ پلیذی ضیكبًی ایي هسجذ سا ًجس وشدُ ٍ تكْیشش 

 ٍاجت است.ضخع 

ی اًسبى است. دس ایي هشتجِ ثذى ثشصخی هب  ی للجیِّ ی غیجیِّ ًطئِ ،ی هىبى ًوبصگضاس سَّهیي هشتجِ

پطت ثذى ظبّشی  ثیٌین. غبلجبً آى سا ًوی ٰی هب داسین؛ هٌتْی وِ ّوِ یی هسجذ است. ثذى ثشصخی

ػجبدتِ  للت است. هسجذ ،ثذى ثشصخی یب ضَد. لبلت هثبلی هخفی است ٍ دیذُ ًویهب جسوبًی 

ی  وٌٌذُ ِ، ثٌبی للجیّ ی ًطئِ ضَد. دس هشتجِ دس آى هىبى ثشپب هیًسبى، ی اِ ی للجیّ ی غیجیِ ًطئِ

ثش اسبس  این. وبى سا ًسبختِثذً ی ظبّشی چْشُهي ٍ ضوب خَدهبى است.  ضخعهسجذ ّن خَد 

 ىهب ی ثبقٌی این. اهّب چْشُ چْشُ ای پیذا وشدُ ،گیشی جٌیي دس سحن هبدس ٍساثت ٍ دس جشیبى ضىل

خَدت سا گَیٌذ  ؛ هیاًذ دادُ دست خَدهبىوِ ثِ  ضىل است آى یه هَم ثی سبصین. سا خَدهبى هی

ضًَذ وِ ثِ تؼجیش  ثِ ضىلی هحطَس هیدس لیبهت ّب  ثؼؿیگفتین دٍست داسی ثسبص.  ضىلّش ثِ 

فشد هتىجّش ثِ غَست لیبهت،  دسدس سٍایبت داسین  ٌذ.ّب دس ثشاثش آًْب صیجبی خَنثَصیٌگبى ٍ  ،حذیث
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ّبی  غَستافشاد ثِ . 4لگذهبل خلك خَاّذ ثَد هحطش،ی  دس ػشغِضَد ٍ  هَسچِ هحطَس هی

سبصین.  ّب سا خَد هب هی ثِ غَست ٍحَش هحطَس ضًَذ. پس لیبفِ ثشخیضًَذ؛  هحطَس هی هختلفی

 حذّاوثش ایي است وِ تَاًین تغییشش دّین. این. چٌذاى ّن ًوی ی ثذًوبى سا خَدهبى ًسبختِ لیبفِ

وٌذ؛ وسی گیس  وسی هَیص سا وَتبُ هیتشاضذ؛  هیسا  صوسی سیط گزاسد؛ یص هیوسی س

ثب  تَاى وشد. ثیص اص ایي وبسی ًوی وٌذ؛ وسی جشّاحی ثیٌی هی وٌذ؛ وسی آسایص هی سد؛گزا هی

دست  ثِثبقٌی هب سا  ی چْشُاست. اهّب چْشُ ّوبى  چْشُ؛ وٌذ ًویتغییش  چْشُاغل ایي وبسّب 

تَاًی خَدت سا ثسبصی. حبل اگش  دٍست داسی ثبضی؛ خَدت هی اًذ ّش قَس گفتِاًذ؛  دادُ خَدهبى

سبختي هسجذ  ،ی سَّم سبصین؛ هسجذ است؛ پس دس هشتجِ اش سا خَدهبى هی ثذى ثشصخی وِ لیبفِ

چَى هسجذ ثذى ثَد.  ی هب ثَد؛ ٍّم تكْیش هسجذ ثِ ػْذُی د اًذ. دس هشتجِ دُسپشسا ّن ثِ خَدهبى 

ی ثِ گٌبُ ٍ هؼػیت ًىي. دس  آلَدُ داس؛ ثَدین. اهّب گفتٌذ ایي ثذى سا پبن ًگِ  ثذى سا هب ًسبختِ

ایي هسجذ سا  «5 ساجِدٓ اهللِ مٓهْ آمٓهَ تِاهللِا یٓعٕمّٔرُ مِٓوَّما»هسجذ سا ّن گفتٌذ خَدت ثسبص.  ،ی سَّم هشتجِ

ّن سبختي  ی للجیِّ است، ی غیجیِّ ی سَّم وِ ًطئِ هشتجِدس ثسبص. پس  ٍ خَدت ػوشاى ٍ آثبد وي

داسین ٍ  ُبًگ ًیضی هب است. هسجذی سا وِ سبختین، ثبیذ پبن  ثِ ػْذُ ،هسجذ ٍ ّن تكْیشش

ی هب است؛ هشالت ثبضین چِ هسجذی  هشالجت وٌین وِ آلَدُ ًطَد. اگش سبختي هسجذ ثِ ػْذُ

پیغوجش اوشم  ،شاسی وِ ثِ اهش خذابصین! هسجذ ؾِشاس ثسسبصین. ًىٌذ خذای ًبوشدُ هسجذ ؾِ هی

ثشای ٍ ذ؛ چَى هحلّ فتٌِ ٍ جوغ ضذى هٌبفمیي ثَد هأهَس ضذ آى سا ٍیشاى وٌ ٍسلّن ٍآلِ ػلیِ اهلل غلّی
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 ،ی للجیِِّ ی غیجیّ ی ًطئِ سبختِ ضذُ ثَد. دس هشتجِ ٍسلّن ٍآلِ ػلیِ اهلل غلّیهسجذ پیغوجش  ضىستي التذاسِ

وِ ی آى هسجذین؛ هشالت ثبضین  ثشصخی هب است ٍ هب سبصًذُ وبلجذِ ٍهثبلی هب  لبلتِ ،اگش هسجذ

ٰقًْیُسّٙسٓ عٓلَي التََا لَمٓسٕجِدٗ » ؟شاسهسجذ خذایی است یب هسجذ ؾِ ،ایي هسجذ
است؛ یب هسجذ  «6

ی لجل است. چِ هسجذ ظبّشی وِ صهیي  اص دٍ هشتجِخیلی ثبالتش وبس ثٌبثشایي ایٌجب  شاس است؟ؾِ

تش است؛ چَى ّن ثٌبی هسجذ  . ایي هشتجِ اص آًْب حسّبساستثَد؛ چِ هسجذ ثبقٌی وِ ثذى اًسبى 

. است تشی ثش دٍضص لشاس گشفتِ دس ًتیجِ وبس حسّبس ؛ی ضخع است؛ ّن تكْیش هسجذُ  ثِ ػْذ

دل سٍد.  ی ٍجَدتبى ّن ثِ آًجب هی جب ثشٍد؛ ّوِ اهبم ٍجَد اًسبى است. دل ضوب ّش ٍ  لجلِ ،للت

ّن  بىضَد؛ پبیت ّن ثِ آى دٍختِ هی بىضَد؛ ًگبّت ّن ثِ آى هطغَل هی بىضوب ّش جب ثشٍد؛ فىشت

ی ٍجَد اًسبى  وٌذ. للت لجلِ ّن دس هسیش آى فؼّبلیت هی بىداسد؛ دستت ثِ سَی آى لذم ثشهی

ثِ اهبم  ،م سا ثِ للت تطجیِ وشدًذ ٍ للت سا دس ٍجَد اًسبىاست؛ اهبم ٍجَد اًسبى است. لزا ائوِّ اهب

چَى اگش للت هب دسست  تش است؛ ی للت وبس خیلی حسّبس دس هشتجِ. 7دس ػبلن خبسج تطجیِ وشدًذ

تش ٍ  لزا وبس ثسیبس حسّبسضَد؛  وٌٌذ ٍ دسست هی آى التذا هی ثًِیض ی هشاتت ٍجَد هب  ضَد؛ ثمیِّ

 ؛ ثب یذِهسجذ تمَا دس ٍجَد خَد ثشٍد دس پی سبختيثبیذ اًسبى  خكیشتش است. ایٌجب است وِ

هسجذ للجی خَد سا هسجذ تمَا ٍ ضبیستگی  ،یذاللّْی، ثب استوذاد اص تػشّفبت سحوبًی یذِ ٍالیت

سا آلَدُ ًىٌذ  آىلشاس دّذ؛ ػجبدتگبُ ساستیي خذا لشاس دّذ ٍ هشالجت وٌذ وِ خذای ًبوشدُ اثلیس 

تكْیش وٌذ. ایي سِ هسجذ ثَد؛  ، آى ساثِ ػٌَاى اهش ٍاجتآهذ؛ ثالفبغلِ یی پیص  ٍ اگش آلَدگی
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 ؛تآًْب اسهؼتىف ای اص ٍجَدش  اًسبى دس ّش هشتجِایي سِ هسجذ وِ  وبلجذ ثشصخی.صهیي، ثذى ٍ 

ضَد. دٍساى اػتىبف وِ توبم ضذ؛ هؼتىف اص  دٍساى اػتىبف توبم هی حكِ ایي سِ هسجذ ادا ضذ؛اگش 

 . ُ استخذا ساُ پیذا وشد ثِ خَدِ اٍی خذا ثَد ٍ اوٌَى  آیذ. چَى هسجذ خبًِ هسجذ ثیشٍى هی

 خبًِ ّوی جَیذ ٍ هي غبحت خبًِ اٍ

ػضیضاًی وِ سِ سٍص هؼتىف  ُ است.اػتىبف قی ضذدٍساى قی ضذ؛ ثِ ضبیستگی اگش سِ هشتجِ 

اص  طبىٍ ثیشٍى آهذً قی ضَد ٌذ؛ ثذاًٌذ چِ هشاتجی دس اػتىبف آی اص اػتىبف ثیشٍى هیًذ ٍ ضَ هی

ضذ؛  اًجبم هیی دٍست  دس خبًِثبیذ قی ضذ. آًچِ  ؛ضذ اػتىبف یؼٌی آًچِ ثبیذ دس هسجذ قی هی

ثِ سوت غبحت  ثبیذ ثِ خَد دٍست ساُ پیذا وشد. دٍساى اػتىبف وِ قی ضذ؛ ثبیذ ضذ. حبلاًجبم 

اص لیذ خَدی  ٍ ضذُپبن  ایي هؼتىف چَى دیگش ّیچ تؼلّمی ثِ خَد ًذاسد ٍ اص خَد. سفت هسجذ

 «8 یهُقٙكٓ الْیٓتٙیٓأیٓ ٰكٓ حٓتّيرٓتٛ اعٕثٔدٕ يٓ ».ُ استی ػجبدت سا قی وشد هشتجِایي ؛ است وبهالً ثیشٍى سفتِ

 ،سِ هشتجِ ػبثذ حكّ هتؼبل است. دس ایي خَدِ ،ٍ ػبثذ ،هؼجذ است ٍهسجذ  اٍخَد اص ایي ثِ ثؼذ 

گَیذ. چَى  ثٌبی خَد سا هی ،ٍجَد اٍ دیگش حبال خَد خذا است وِ دس هسجذِ ایي ضخع ثَد.

، ثٌبی خَد سا خذا دس هسجذ ٍجَد ایي ػجذ ٍ حبل خَدِ تؼبل است؛ثٌب ٍ ستبیص حكّ ه ،ػجبدت

. فبًی ضذدس حكّ هتؼبل خَدی ثشایص ًوبًذ؛  َى ایي ػجذ دیگش اص خَدی خبلی ضذ؛چ گَیذ. هی

 ،، اسوبئیِّ ثب تجلّیبت فؼلیِّحكّ هتؼبل است وِ  خَدِ؛ ضذُذ سثَثیّت هسجدس ٍجَد اٍ وِ  حبل

 اص خَد است. ، هطغَل ثٌب گَییاش راتیِّ ٍ غفبتیِّ

                                                           
.
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یه  ثِ وِ یه سٍین، تب هشاتت ثبالتش هیی ایي هشاتت، اص ًوبص ظبّشی وِ ثِ هسجذ  دس قیّ ّوِ

اش ثِ خذای هتؼبل ؾؼیف ضَد ٍ اص خذا غبفل  ثبیذ هشالت ثبضذ ًىٌذ تَجًِّوبصگضاس  تَؾیح دادین؛

؛ اهّب ًىٌذ ًؼوت اٍ سا اص هٌؼن غبفل سسذ ثِ اٍ هیثضسگی خیلی ػكبیبی دس قیّ ایي هشاتت ضَد. 

ی  ػكبوٌٌذُ ضذ؛ چٌبى اٍ سا هطغَل خَد وٌذ وِهمبهبت ٍ هشاتجی وِ ثِ آى ًبئل ًىٌذ وٌذ. 

ن هؼٌَی ٍ ثبقٌی ثبضذ وِ خذای هتؼبل ًػیجص ؼَی حَاسص ثِ ًِ ّوِ ٍ شٍداص یبدش ثت بًؼو

. خیلی ثبیذ هشالت ایي لؿیِ ثبضذ وِ اگش خذای ًبوشدُ حَاسص سشاؽ وشاهبت ٍ است وشدُ

 .ُ استهمبهبت ٍ هطبّذات ٍ هىبضفبتص سفت؛ دس ٍالغ ثِ ًَػی دچبس استذساج ضذ

ضَین. دس ػجبدت یه ػبثذ داسین وِ ایي ثحث  تش ٍاسد تش ٍ ضبیذ هطشٍح تخػّػی ثب صثبى ووی حبل

ضَد ٍ یه هؼجذ داسین وِ دس آى  یه هؼجَد داسین وِ پشستیذُ هی دس ًوبص هػلّی ٍ ًوبصگضاس است؛

داسین وِ سوت ٍ جْت ػجبدت سا ّن ّب یه لجلِ  ضَد ٍ هب هسلوبى آٍسدُ هی یػجبدت ثِ جب

 وٌذ.  هطخّع هی

هؼجذ ٍ  ٍ حكّ هتؼبل است ،هؼجَد ؛خَاًذ ی است وِ ًوبص هیضخػ ،ی خلك، ػبثذ ٍ هػلّی ػبهِّس د

ٍسف هسجذ الحشام  دس  وؼجِ لجلِ، «طَهًٔراً مٓسٕجِداً يٓ الَرٕضٔاْ جٔعٙلَتٕ لٙيٓ»صهیي است.  ،هىبى ػجبدت

 ی خلك است.  ػبهِّ هشثَـ ثِاست. ایي 
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فشهَد: لشآى ی هخلَلبت اص هُله ٍ هلىَت ّستی است.  ّوِ ،ًوبصگضاس یب ػبثذ ،اص دیذ اّل هؼشفت

ّبی الَّت ٍ ججشٍت ٍ  ی هَجَداتی وِ دس آسوبى ّوِ «9 رٕضِالَاْ فٙي السّٓمًاتٙ يٓ ام ِلهِ یٔسٓثِّحٔ»

ّیچ  «12 یٔسٓثِّحٔ تِحٓمٕدٌٓٙالَّ اٙمّٙه شَيٕءٚ  ِنا» .به تسبیح و عبادت خدا مشغولند اًذ؛ ًبسَت ٍ صهیيِ ،هلىَت

 یًوبصخَاًضخع اّل هؼشفت فمف  وٌذ. لزا اًسبىِ تسجیح حكّ هتؼبل سا هی ًیست هگش ایي وِ چیض

ی ػبلن خلمت سا اص ظبّش ٍ ثبقي ٍ غیت ٍ ضَْد  ثیٌذ. ّوِ ػبثذ ًوی ،خَاًذ وِ دس هسجذ ًوبص هیسا 

حكّ  ،ًذ. هؼجَد ویست؟ هؼجَد ی هَجَدات اص دیذ اّل هؼشفت ػبثذ ثیٌذ. پس ّوِ ػبثذ هی ،ػبلن

اًذ. هؼجذ وجب است؟ هؼجذ ثشای اّل ظبّش ٍ  حكّ ی هَجَدات هطغَل ػجبدتِ هتؼبل است. ّوِ

ی  ّوِ  اّل هؼشفت وِ اص ًظشٍلی  ؛«طَهًٔراً مٓسٕجِداً يٓ الَرٕضٔاْ جٔعٙلَتٕ لٙيٓ»صهیي ثَد.  ،ی خلك ػبهِّ

هؼجذ  ،ٍجَدػبلن ی  ّوِذ؛ ٌثیٌ ػبثذ هی ،ی هخلَلبت ػبلن سا ّوِ سا، 11هَجَدات هله ٍ هلىَت

اسؼ تؼیّي است.  ،گبّص ایي هسجذ ٍ سجذُ است. گٌجذ ایي هسجذ ػشش تحمّك است ٍ وفِ

 نََفَاٙ لًةِالّصٛ فٙى وْسانَ اٙذا کانَالٙاٙنَّ اْ: »است وِ فشهَدًذالسّالم  ػلیِثسیبس صیجبیی اص اهیشالوؤهٌیي  حذیث

لجبسی وِ پیىشش ٍ  ایستذ؛ گبهی وِ اًسبى ثِ ًوبص هیٌّ «12 یٔسثِّحٔ حًٓلٍَٔ ءٚشَي کُلُّوَ  دٌٓٔ يٓ ثٙیاتٍٓٔجٓسٓ

ی چیضّبیی وِ اقشافص ّستٌذ؛ جبًوبصی وِ سٍی آى ایستبدُ، لبلی، اتبق، دس ٍ  ّوٍِ ثش تي داسد 

وٌٌذ. ایي ًوبصگضاس وِ ثِ  ی ایٌْب خذا سا تسجیح هی دیَاس، صهیي ٍ آسوبىِ ّش جبیی وِ ّست، ّوِ

                                                           
 .24ی  ، آیٍحشّری  سًرٌ .9

 .44ی  ی اسّراء، آیٍ سًرٌ. 10

 .ملکًت در ایىجا اعم٘ از ملکًت ي جثّريت است. 11

 .464، ص 4ي حّرّ عاملي، يسائل الشّیعٍ، ج  377، ص 2مىاقة، ج . اته شهّرآشًب، 12
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ی ی ثبالیی است! یؼٌی ٍلت اًذ. ٍ ثذاًیذ ایي چِ هشتجِ ی آًْب ّوشاُ اٍ ضذُ ؛ ّوِاست ًوبص ایستبدُ

گَیذ؛  گَیذ؛ هْش ّن هی ثب اٍ تسجیح هیّوشاُ اًسبى هطغَل ًوبص است؛ ثجیٌذ جبًوبص ّن داسد 

ی ایٌْب هسجّح ثبضٌذ ٍ حَاس  گَیذ. ٍ خذا ًىٌذ ّوِ گَیذ؛ پیىشش هی لجبسی وِ ثش تي داسد هی

 اٍ جبی دیگش ثبضذ!خَد 

 اًذ. آًْب وِ ثِ وٌٌذ. اّل ٍالیت، اٍلیبءاهلل اًذ وِ هسیش هؼشفت سا قی هی سبله اّل هؼشفت ػبسفبىِ

 اًذ.  ی ٍالیت ًبئل ضذُ ثِ هشتجِ ٌذ ٍیااًذ؛ ٍلیّ خذ همػذ سسیذُ

خذا سا هؼجَد.  ثیٌٌذ ٍ خَدِ خذا سا ػبثذ هی خَدِ ،ی تؼیٌّبت اسوبئی ٍ غفبتی اهلل دس هشتجِ اٍلیبء

دس ایي گَیذ.  خذا ثٌب ٍ ستبیص خَد سا هی ن هؼجَد خذا است. خَدِیؼٌی ّن ػبثذ خذا است؛ ّ

اسن اػظن  اش تؼیّيِ وؼجِلجلِ ٍ تؼیٌّبت اسوبئی ٍ غفبتی حكّ هتؼبل است ٍ  خَدِ ،هؼجذػجبدت، 

 خذا ػبثذ ٍ هؼجَد است. خَدِ ،حكّ است. پس دس ایي هشتجِ

 نؼیًٌَستَذ َجُؼًَ ایّبنَ ی خَد ثِ خَد گَیٌذُ

است وِ ػشؾِ  ٍسلّن ٍآلِ ػلیِ اهلل غلّیوٌذ. هٌسَة ثِ پیغوجش اوشم  سا حوذ ٍ ثٌب هی خذا خَد خَدِ

هي تبة ٍ تَاى احػبء ثٌبی تَ سا  «13وَفْسٙكٓ ٰيثْىَیٕتٓ عٓلاَا وْتٓ کَماَ حّٕصٙي ثَىَاءٖ عٓلَیٕكٓاُال »داضت: 

گًَِ  . تَیِ خذا ّوبىی ثٌبی تَ است؛ ثٌبی تَ سا ثِ جبی آٍسم گًَِ وِ ضبیستِ تَاًن آى ًذاسم؛ ًوی

گَیذ. ایي  خذا هی ثٌبی خذا سا خَدِدس ایي هشتجِ ی. پس اِ سا گفت ّستی وِ خَد، ثٌبی خَد

چگًَِ ػجبدت سا  ،ی تؼیٌّبت افؼبلی دس هشتجِاٍلیبء خذا تؼیٌّبت اسوبئی ٍ غفبتی ثَد. اهّب  هشثَـ ثِ
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خذا است؛ هؼجَد ّن خذا است. یؼٌی ّن ثٌبگَ خذا است؛ ّن  ػبثذ خَدِ دس ایي هشتجِ،ثیٌٌذ؟  هی

ی آًچِ هؼلَم حكّ هتؼبل است؛  ن یؼٌی ّوِ. ػبلَاست نتؼیّي ػبلَ ،ؼجذهَ ؛ضًَذُ خذا است ستبیص

ن ػبلَ ٍ چِ ن هلىَتػبلَچِ ، ن قجیؼتػبلَ چِهتؼبل است؛  هتی اص ٍجَد حكّی آًچِ ػال ّوِ

ثِ  د؛آٍس هی یحكّ هتؼبل ػجبدت خَد سا ثِ جب دس آى،هؼجذ است وِ  ،ن تؼیّيی ػبلَ ججشٍت. ّوِ

ایي ی ایي ػجبدتگبُ وجب است؟  است. وؼجِ ثٌبخَاى خَد ؛وٌذ ستبیص هیخَد سا ایي هؼٌب وِ 

اًسبى وبهل ٍ ًجیّ ختوی،  ،ی ایي ػجبدتگبُ ضَد؟ وؼجِ هیآٍسدُ  یثِ وذام سوت ثِ جبػجبدت 

است. اٍ لجلِ است؛ اٍ وؼجِ است؛ اٍ سلّن ٍ  آلٍِ  ػلیِ اهلل غلّیثي ػجذاهلل  ٍجَد همذّس خبتن الٌّجیّیي هحوّذ

 :ًلُقُیٓي فَلِّصٓیٔ كٓتٛرٓ نَاٙ» :ػجبدت ٍ ثٌبگَیی خذا ثش خَدش است. لزا دس احبدیث ّن داسین وتِسَ

گَیذ هٌضُّ ٍ هجشّا  گزاسد ٍ هی پشٍسدگبس تَ ًوبص هی خَدِّوبًب  «14يحِالّرُ يٓ ةِکَالئٙلمٓاْ بٜرٓ يسٗدًٜحٗ قُثٜسٔ

حذیث لذسی است دس  .استخذا  ًوبصگضاس خَدِ دس ایي هشتجِ،پس  است پشٍسدگبس هالئىِ ٍ سٍح.

ًِ  ٍهي  ًِ صهیيِ «15مٔؤمٙهِالْ ي قَلْةٔ عٓثٕدٙیٓیٓسٓعٔىٙلَکٙهْ  يٓ يال سٓمائٙ ي اَرٕضٙي يٓال یٓسٓعٔىٙ»وِ فشهَد: 

گٌجن؛ للت ػجذ هؤهي هي  هي گٌجبیص هيِ خذا سا داسد. تٌْب جبیی وِ هيِ خذا دس آى هی آسوبىِ

 است. سلّنٍ  آلٍِ  ػلیِ اهلل غلّی هػذاق وبهل ػجذ هؤهي، خبتن الٌجیّیي است.

جشیبى آفشیٌص است؛  ،لَس ًضٍل. هؼجذ چیستػبثذ ٍ هؼجَد ٍ  ،دس لَس ًضٍلثجیٌین  حبل

ل ی اٍّ هشتجِ .دست ثِ تجلّی صد ،تؼیّي اٍّل وِ همبم احذیّت استقیّ آى، تجلّیبت حكّ است وِ 

اسوبء  ن اسوبء ٍ غفبت پذیذاس گطت ٍػبلَ ،ٍ تحت تأثیش آى ُ ضذُ استفیؽ الذس ًبهیذ ،تجلّی
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دس ػلن حكّ  ؛ن خلمت استوِ غَست ػلوی ػبلَ ،اسوبء حك، اػیبى ثبثتِ حك ظبّش ضذ ٍ دس ضؼبعِ

حكّ هَجَدات دس ػلن ی  وِ فیؽ همذّس است؛ غَس ػلویِّ ،دس تجلّی دٍّم هتؼبل پذیذاس ضذًذ.

 پذیذاس ضذ. ػبلن ججشٍت، هلىَت ٍ ثبالخشُ ػبلن ًبسَت ٍ قجیؼت ، ٍجَد خبسجی پیذا وشد ٍهتؼبل

گَیذ ٍ  سا ثٌب هی خذا خَد كّ هتؼبل است. خَدِد ّن حهؼجَ حكّ هتؼبل است؛ ،ػبثذ، لَس ًضٍل دس

 تؼیّي است.ن ػبلَ ،ٍ هؼجذ وٌذ. ستبیص هی

ی ثبصگطت، دس لَس  است. دس هشحلِ «16ًنَعٔراجِ یٍٙلَوّا اٙاٙ»ی ثبصگطت است؛  لَس غؼَد هشحلِ

حمیمتی است  ًیضاًذ؛ ػبثذًذ. هؼجَد  تجلّیبت وِ هظبّش حكّ هتؼبل َد، هظبّش حكّ هتؼبل ػبثذًذ.غؼ

 اًذ. نی هَجَدات ػبلَ ّوِ ،ٍ هؼجذ ؛خذای هتؼبل ؛ یؼٌی خَدِاست ظبّش ضذُ ،وِ دس لبلت تجلّیبت

َىِ ن. ثِ اًسبى وَوی است دس ثشاثش ػبلَاًسبى یه ػبلَ ن جذا است.ػبلَهَجَدات حسبة اًسبى اص ولّ 

هحلّ ػجبدت ٍ هؼجذ جب دس ٍجَد خَد داسد.  ی هشاتت خوس سا یه ّوِ اًسبى گَیٌذ؛ لزا جبهغ هی

 ست.ا اٍ ی هظبّش لَای هلىَتیِّ ٍ جٌَد الْیِّ ،جبهغ است َىِاًسبى وِ وَ

خَد حكّ هتؼبل ػبثذ است ٍ خَد حكّ هتؼبل  ،ًضٍل دس جْبىِ اًسبى وبهل ًگبُ وٌیذ؛ دس لَسِ

وِ  ،اش لػبی للجی غیجی؛ اص تؼیّي اَاست اش ی هشاتت ٍجَدی اًسبى دس ّوِ ،هؼجَد است ٍ هؼجذ

ػبلن ضْبدت  ی ٍجَدش وِ هٌتْبی تؼیّيِ تشیي هشتجِ ی ٍجَدش است؛ تب پبییي ثبالتشیي هشتجِ

ت ی هشات ثب ّوِحكّ هتؼبل دس ٍجَد اًسبى وبهل،  ، هسجذ سثَثیّت است.ی ایي ٍجَد است. ّوِ

 ؛ثٌبخَاًی خَد هطغَل استهسجذ ثِ هؼجذ ٍ دس ایي  ،چِ راتی تجلّیبت، چِ افؼبلی، چِ اسوبئی ٍ
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ای وِ دس ٍجَدش است؛ ػبثذ است ٍ حكّ  ی لَا ٍ جٌَد الْیِّ وبهل ثب ّوِ اًسبىِ ،غؼَد دس لَسِ

 هػبدیك هىبى ػجبدت سا ثذاًیذ. غشؼ اص روش ایي هشاتت ایي ثَد وِهتؼبل هؼجَد. 

 أللّهُمّ صَلِی عَلی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَّجِل فَرَجَهُم

 


