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 یمِمنِ السَحِمِ اهللِ السَحٕبِسٕ

 وقت نماز

 ث ٞٓ ثسیبس ػٕیك ٚ دلیكٚلت ٕ٘بص است. ایٗ ثح ،ٞب ٔمذّٔبت ٕ٘بص، یىی دیٍش اص ثحث ثحثِ دس

 پٙح صٔبِٖشاسی دس ایٗ پٙح ٚلت ٟ٘فتٝ است. ِٚی اس ؛دا٘یٓ سا ٔیٚاخت  ٕ٘بصِٙح پاٚلبت ٔب  است.

ظٟش ٚ ػصش ٚ  ٕ٘بص صجح ٚ ثٝ صٛست پٙح ٚلتِ ،ٚ تىّیف ٕ٘بص وٝ دس ػبِٓ پبییٗ، دس ػبِٓ ضشیؼت

ثب ؼّٛع ثب اٚلبت ٕ٘بصٞبی ٚاخت آضٙبییذ؛  ا٘ذ. می دس ػبِٓ تىٛیٗیی حمب ٔغشة ٚ ػطبء است؛ سبیٝ

ٕ٘بص ظٟش ثب سسیذٖ خٛسضیذ ثٝ سٚی ٚلتِ ضٛد؛  ٕ٘بص صجح خٛا٘ذٜ ٔی ،پیذٜ  ٚ دٔیذٖ س فدش

ٔغشة ٚ  ؼٛس ٕ٘بص ػصش، سسذ ٚ ٕٞیٗ ٔیفشا  ،خٛسضیذ فتِٗصٚاَ لشاس ٌش اِّٟٙبس ٚ دس ٔؼشضِ ٘صف

فعبی  ثٝػبِٓ تطشیغ است؛ ٚلتی  ٔشثٛغ ثٝآضٙب ٞستیذ؛ ِٚی ایٟٙب ثب اَّٚ ٚلتِ ایٗ پٙح ٕ٘بص ػطبء. 

 ی حمبئكِ ضشیؼت است؛ سبیٝ ػبِِٓی آ٘چٝ دس  ٕٞٝ .دیٍشی است ٞبیآ٘دب خجشسٚیذ؛  ٔیػبِٓ تىٛیٗ 

ثٙبثشایٗ ثبیذ  مٙذ.بیآٖ حم ی سلیمٝك ثّٙذ٘ذ؛ یی آٖ حمب ایٟٙب ٘بصِٝ ثّٙذی دس ػبِٓ حمیمت است.

دس ٞستی ٚ دس ػبِٓ خّمت، چٝ ٔؼٙب ٚ  ،ایٗ پٙح ٚػذٜا٘ذیطیذ وٝ ایٗ پٙح ٚػذٜ ٕ٘بص یؼٙی چٝ؛ 

 ثب ایٗ اسشاس آضٙب ضٛیٓ. وٕی ،ٚلت ٕ٘بص ی ثحثِ دس ؼّیؼٝ تبوٙٓ  ای ٔی اضبسٜ ٞبیی داسد. ٔصذاق

تدّّیبتِ حعشت ی لٛس ٘ضَٚ است ٚ ٚلتی  خّمت، ٔیٜٛ وٙٓ وٝ وُّ ػبِِٓایٗ سا ػشض  اخٕبالًاثتذا  

ٚ ٕٞبٖ ٔجذأی وٝ تدّیّبتِ  تیٗی ٘خس ؛ دٚثبسٜ ثٝ ٘مؽٝا٘تٟبی لٛس ٘ضَٚ سسیذ ٚ  حك ثٝ لبػذٜ

ی َِاهلل ٚ اِ َٗدس ٚالغ ِٔ .ٌیشد لٛس صؼٛد ضىُ ٔی ٌشدد ٚ ثبص ٔی اص آ٘دب آغبص ضذٜ ثٛد، حعشت حك
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لٛس ٘ضَٚ ٚ لٛس صؼٛد یه خٕغ . است لٛس صؼٛد «ی اهللَِاِ»لٛس ٘ضَٚ ٚ  «اهلل َِٗٔ»اهلل است. 

ٌفتیٓ ی آفشیٙص پیذا وٙیٓ.  دس دایشٜپٙح ٚلتِ ٕ٘بص سا ضٛد. ایٗ دایشٜ سا دس ٘ظش ثٍیشیذ تب  دایشٜ ٔی

 ،. صٚاَستا دس ٔؼشض صٚاَ ٌیشد ٚ اِّٟٙبس لشاس ٔی ٕ٘بص ظٟش ٚلتی است وٝ خٛسضیذ سٚی ٘صف

ی آغبص تدّّیبت  ٘مؽٝ ،دس ػبِٓ تىٛیٗ ٚ دس حمیمت آفشیٙص ظٟش، لٛس ٘ضَٚ است. پس ٚلتِ ضشٚعِ

وٙذ ٚ  ٔیی خٛد سا پیذا  تشیٗ ٘مؽٝ ٔشتفغ ٚ آفتبة ثٝ ثبالتشیٗ ٘مؽٝ آٔذٜ ظٟش شِ. سَاست حكّ ٔتؼبَ

ی  دٜباحذیّت اسٕبء؛ آٔ ثٝ حمیمت دس غبیت ظٟٛس خٛد خبیی وٝ ضٕسِثیطتشیٗ خّٜٛ سا داسد. 

ضٛد؛ ٚ  لٛس ٘ضَٚ ضشٚع ٔی است. حبَ  شِ ظٟشِ ػبِٓ ٞستیسَ ؛است تىٛیٗظٟشِ ػبِٓ  تدّّی است؛

٘بْ  فیط ٔمذّس دّٚٔیٗ تدّّی، فیط الذس ٚ ،اِّٚیٗ تدّّی آیذ. ٝ پبییٗ ٔیپّّ  ثٝ  ٝپّّتدّّیبت حك 

دس ػّٓ اػیبٖ ثبثتٝ  ،ٔتؼبَ، ٚ ثؼذ حكّ اسٕبءِ ،فیط الذسی  ٔشتجٝدس  ،بتدس ٔشاتت تدّّی. داسد

ضٛ٘ذ وٝ اػیبٖ  ج ٔحمّك ٔیاػیبٖ دس خبس ،فیط ٔمذّسی  ٔشتجٝدس  آیذ. حعشت حك پذیذ ٔی

ػبِٓ خّمت ٚ تدّیبت ی  تب ثشسذ ثٝ لبػذٜ ،یؼٙی ػٛآِ خجشٚت ٚ ّٔىٛت٘ذ؛ ضٛ ٘بٔیذٜ ٔی  خبسخی

ی تٕبٔیّت دسخطٙذٌی  وٝ ٘مؽٝاست خبیی . پس ظٟش ، وٝ ػبِٓ ٘بسٛت ٘بْ داسدحكّ ٔتؼبَ

 ی لٛس ٘ضَٚ لشاس ٌشفتٝ ی صٚاَ است؛ دس آستب٘ٝ دس آستب٘ٝخٛسضیذ ٞستی خٛسضیذ ٞستی است ٚ 

خذا  . ٕ٘بصی وٝ خٛدِ«1یّلِصٓیٔ کٓبَزٓ ّنَاِ»خٛا٘ذ:  ی لجُ ٌفتیٓ وٝ خذا ٕ٘بص ٔی  خّسٝ .است

یه ٕ٘بص است ٚ ایٗ ٕ٘بص اص ایٗ  ،وُّ آفشیٙص ضٛد. وُّ خّمت، خب ضشٚع ٔی اص ٕٞیٗ ؛خٛا٘ذ ٔی

 ضٛد.  ظٟش آغبص ٔی

                                                           
 .442، ص 1. کّلینی، کبفی، ج 1
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 ؛ضت صٛست ٌشفتدس سفش ٔؼشاج ج ٕ٘بص خٛا٘ذ٘ذ. ٞٓ دس سفش ٔؼشا ٚسّّٓ آِٝٚػّیٝاهللصّّی پیغٕجش اوشْ

 «2یصٓقْاالَ دِجِسٕمٓی الْلَاِ سامِحٓالْ دِجِسٕمٓالْ نَالً مِیٕلَ هِدِبٕعٓبِ ٰسیسٕی اَرِالَ حبّنَبٕسٔ»ٌٛیذ:  خٛد لشآٖ ٞٓ ٔی

دس احبدیث ٔؼشاخیٝ است وٝ  ؛ضجب٘ٝ؛ ٔؼشاج سفش ضجب٘ٝ ثٛد. ِٚی ػدیت ایٗ است یؼٙی سفشِ سشاءاِ

ٔالئىٝ ثٝ حعشت التذا  ٚ ءی ا٘جیب ٕٞٝ ٕٚ٘بص ظٟش خٛا٘ذ٘ذ  دس ٔؼشاج، ٚسّّٓ آِٝٚػّیٝاهللصّّیپیغٕجش اوشْ 

ٔؼشاج ثٛد وٝ خذای ٔتؼبَ ثٝ ایطبٖ فش سٛغبت س ،ٙذٕ٘بصی وٝ پیغٕجش ثٝ ٔب آٔٛخت  3.وشد٘ذ

وٝ  ایِٗٚی ؛ خٛا٘ذٜ ضذٜ ٕ٘بصدس ٔؼشاج . پس ٘ذٞب آٚسد ٖ سا ثشای ٔسّٕبٖػٙبیت وشد ٚ حعشت آ

ٔؼشاج  دٞذ حمیمتِ ی ثسیبس ظشیفی داسد. ایٗ ٘طبٖ ٔی ذ؛ ٘ىتٝظٟش خٛا٘ذٜ ض ٕ٘بصِ ،چشا دس ضت

حشیٓ وجشیبیی، ٕٞبٖ ؼٛس وٝ ٔطشق ٚ  دس .ٚالغ ضذاش است وٝ دس ضت  خبوی غیش اص صٛستِ ػبِِٓ

صجح ٚ ظٟش ٚ ضجی ٞٓ ٘یست؛ ِزا پیبٔجش دس  «4فَبَیٕنَمب تُوٓلُوا فَثَمَ وٓجٕهٔ اهللِ»ای ٘یست  ٔغشة ٚ لجّٝ

 ی ٔؼشاج، ٕ٘بص ظٟش خٛا٘ذ٘ذ.  سفش ضجب٘ٝ

تدّّی تبّْ حكّ ٔتؼبَ  ٞستی است؛ ، ٕٞبٖ خٛسضیذِ دس اٚجِ تبثصِٚسّّٓ آِٝٚػّیٝاهللصّّی خٛد سسَٛ اهلل

س ذی دس اٚ ظٟٛحَذی ٚ خٕغ اَحَخٛسضیذی است وٝ ٘ٛس اَ ٚسّّٓ آِٝٚػّیٝاهللصّّیاست. خٛد سسَٛ اهلل 

اٌش  پشٚسدٌبس است. ػششِ ٚسّّٓ آِٝٚػّیٝاهللصّّی خٛد سسَٛ اهلل ،ثٝ تؼجیشی وٙذ؛ اٚ ٔظٟش ایٗ ٘ٛس است. ٔی

سحٕبٖ دس  استٛاءِدس سحٕبٖ دس ػشش استٛا یبفت؛ « 5ٰویتَاسٕ شِسْعٓی الّْلَعٓ منُحٕلسَاَ»لشآٖ فشٔٛد: 

                                                           
.
 .1ی  ی اسساء، آیه سوزه 2

 .309، ص 1. صدوق، من ال یحضسه الفقیه، ج 3

.
 .115ی  ، آیهبقسهی  سوزه 4

.
 .5ی  ی طه، آیه سوزه 5
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 شٔسْعٓ نِؤمِمٔالْ بّٔلْقَ» داسیٓ وٝ دس حذیثاست.  ٚسّّٓ آِٝٚػّیٝاهللصّّی سسَٛ اهلل خٛدِ ،ػشش، ػشش

خبتٓ  ،دس وُّ خّمت ،ٚ اَتَّٓ ثٝ ٔؼٙبی ٔؽّك ٚ ٔؤِٔٗ؛ لّت ٔؤٔٗ ػشش سحٕبٖ است« 6منِحٕالسَََ

 ایدبد ضذ.دس ػبِٓ تىٛیٗ تصٛیشی اص ٚلت ٕ٘بص ظٟش  است.سّّٓ ٚ  آِٝٚ  ػّیٝ اهلل صّّیاِّٙجییّٗ ٔحّٕذ ٔصؽفی 

طتشن ٕ٘بص ظٟش ٚلت ٔ ،ٕ٘بص ظٟش است؛ ثؼذ اص آٖاختصبصی ٚلتِ  ،ی چٟبس سوؼت اص ظٟش ثٝ ا٘ذاصٜ

اص  ٚ ٚلتی خٛسضیذ صائُ ضذ «7تبّنِقْوٓالْ لَخَدٓ سٔمٕالّشَ تِذا شالَاِ»حذیث داسیٓ: ٚ ػصش است. ِزا 

دس ػبِٓ  ضٛیٓ؛ ٞٓ ٚلت ٕ٘بص ظٟش، ٞٓ ٚلت ٕ٘بص ػصش. دٚ ٚلت ٔی آٔذ؛ ٚاسدِپبییٗ ی استٛا  ٘مؽٝ

ثٝ  سٚی اٚج  اص ٘مؽٝخٛسضیذ حمیمت ٚلتی است وٝ  ،ٔطتشن ٕ٘بص ظٟش ٚ ػصش ضشٚع ٚلتِتىٛیٗ، 

لٛس  ٞش چٌٝزاسد.  ضٕس حمیمت سٚ ثٝ احتدبة ٔی ضٛد ٚ ٚ لٛس ٘ضَٚ ضشٚع ٔی دٌزاس ٔیصٚاَ 

 پی دس پیخٛسضیذ حمیمت  ا٘ذ. ضٛ٘ذ. تؼیّٙبت حدبة افضٚدٜ ٔی تؼیّٙبت پیٛستٝآیذ؛  ٘ضَٚ پبییٗ ٔی

ضٕس حمیمت ی وٝ ی اص ٘مؽٝ .ی لٛس ٘ضَٚ تشیٗ ٘مؽٝ ضٛد تب پبییٗ ٔیتؼیّٙبت ٔحتدت ثٝ حدت 

ٚلتی دس خٛسضیذ حمیمت  ضٛد. ظٟش ٚ ػصش ضشٚع ٔیطتشن ٕ٘بص ٚلت ٔ ٌزاسد؛ سٚ ثٝ احتدبة ٔی

ثٝ سٕت تدّّیبت ٚلتی  ی ال تؼیّٙی ٔؽّك است. آٖ ٔشتجٝ، ٔشتجٝ .استٛا لشاس داسد؛ ٞیچ تؼیّٙی ٘ذاسد

خٛسضیذ اص ٚلتی است. اص حدت پزیشد ٚ ٞش تؼیّٙی حدبثی  تؼیّٗ ٔی ٔشتّت؛ ضٛد ٘بصَ ٔی پبییٗ

ی  سبیٝ ثٝ وٕتشیٗ ا٘ذاصٜؼَٛ ضٛد. ٚلتی ثبال است؛  تش ٔی ٛال٘یی اضیبء ؼ آیذ؛ سبیٝ استٛا پبییٗ ٔی

وٝ لشآٖ وشیٓ ٞٓ  دٞذ سخ ٔی ذّ ظُّضٛد؛ َٔ ٕٔتذ ٔی ،آیذ؛ ظُّ سسذ؛ ِٚی ٞش چٝ پبییٗ ٔی خٛد ٔی

                                                           
.
 .39، ص 55مجّلسی، بحبز، ج  6

  .216، ص 1صدوق، من ال یحضسه الفقیه، ج  .7



5 

 

لٛس ٘ضَٚ است وٝ  ٔشثٛغ ثٝایٗ  «8لَالّظِ دَمٓ فٓیٕکَ کٓبِزٓ ٰلیاِ سَتَ مٕلَاَ»ذ: فشٔبی ٔیٚ  ٜثٝ آٖ اضبسٜ وشد

 . است ضشٚع ضذٜظالَ أتذاد اَ

غشٚة  ،دس ػبِٓ ؼجیؼت، یؼٙی آفبق اخسبْحمیمت، وٝ خٛسضیذ  ایٗآیذ تب  ٔیتدّّیبت پبییٗ 

تدّّیبت ثٝ . ٚلتی بسیه استتوٝ آیذ  ٔیحبِتی دسثٝ  ضٛد ٚ وبٔالً پٛضیذٜ ٔی  دسخطٙذٌیوٙذ.  ٔی

ی ثیٗ  . فبصّٝاست غشٚة وشدٜحمیمت سسذ؛ خٛسضیذ  ٔی ،ػبِٓ اخسبْ، ػبِٓ ٘بسٛت ػبِٓ ؼجیؼت،

دس ػبِٓ تىٛیٗ ٚ صٔبٖ ٔطتشن ٕ٘بص ظٟش ٚ ػصش  ؛صٚاَ تب ایٗ ٘مؽٝ وٝ غشٚة دس ػبِٓ اخسبْ است

 است.ٞستی 

ثش  «9ٰطیسٕؤالْ ةِّٰلوالصَ وٓ واتِّلَی الصَّلَوا عّٓظُحبفِ». فشٔٛد: ٜ استاضبسٜ وشد ٰٚسؽی ةصاللشآٖ وشیٓ ثٝ 

ثٝ صٛست  ب،یىی اص ٕ٘بصٞب، یب ثشخی اص ٕ٘بصٞ ثش .ٰٚ ثش ٕ٘بص ٚسؽی ٔحبفظت وٙیذ ٕ٘بصٞبیتبٖ

. اص داسداِؼبدٜ ٚ ثشتشی  دس ثیٗ پٙح ٕ٘بص، خبیٍبٜ فٛق ٰٚسؽی ةصالٔدذّد وشد.  اختصبصی تأویذِ

ٔمصٛد ا٘ذ  ٌفتٝ  ؛ ثؼعی10ٕ٘بص ظٟش استٔمصٛد ا٘ذ وٝ  ٞٓ ٌفتٝ ثؼعی اص فمٟبآیذ ٚ  سٚایبت ثشٔی

اُٞ  است. ةالصاّل  افضل ٰ،الوسطی  صالة. ستیىی اص ایٗ دٚ ٕ٘بص اؼجك ٘ظش آٟ٘ب . 11ػصش است ٕ٘بص

؛ شدیٓوٝ اضبسٜ و ای ٘ىتٝثٝ دِیُ ٕٞیٗ  دا٘ٙذ؛ ٔی ٰالوسطی  ةصالٔؼشفت، ٕ٘بص ظٟش ٚ ػصش، ٞش دٚ سا 

                                                           
.
 .45ی  ی فسقبّن، آیه سوزه 8

.
 .238ی  ی بقسه، آیه سوزه 9

.
 .22، ص 4حسّ عبمّلی، وسبئل الّشّیعه، ج  10

 .195، ص 1. صدوق، من ال یحضسه الفقیه، ج 11
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ِٚی ٞش دٚ اص یه حمیمت  ٔظٟش؛ یىی اَّٚ است ٚ دیٍشی آخش؛ دس ٚالغ یىی ظبٞش است ٚ دیٍشی

 ٞستٙذ. ٰ الوسطی  ةصالِزا ثٝ ٘ظش اُٞ ٔؼشفت ٞش دٚ  دٞٙذ. خجش ٔی

ی ٕٔٙٛػٝ  آدْ اص ضدشٜحعشت است وٝ  ٍٞٙبٔیٕ٘بص ػصش، ٕٞبٖ  ٚلت است وٝآٔذٜ دس سٚایبت 

است؛  یثضسٌٚ ٔؼصیت . ایٗ ٌٙبٜ آٔذ پبییٗ ػبِٓ اخسبْ تبلٛس ٘ضَٚ تدّّیبت دس . ٌفتیٓ 12خٛسد

 استىبةِ فؼُ ثطشی ٘یست. ایٗ صٔبِٖافتذ  ایٗ اتّفبلی وٝ ٔیاالّ  ؛ ٚاُٞ ٔؼشفت ٝ ٌٙبٜ ثٝ تؼجیشاِجتّ

ػیٗ ی ٕٔٙٛػٝ خٛسد ٚ اص ثٟطت سا٘ذٜ ضذ.  آدْ اص ضدشٜوٝ ی آدْ است؛ ٚلتی است  خؽیئٝ

اص  ؛ی سا وٝ خٛسدی ی ٕٔٙٛػٝ . آدْ ضدشٜٚاسد ضذ ثٝ حدت تؼیّٙبت ی آدْ وٝ دس ػّٓ حك ثٛد، ثبثتٝ

 ئبًیٕشَ نْکُیٓ مٕلَ» خبیی وٝاص  «13وزاًکُرْمٓ ئبًیٕشَ نْکُیٓ مٕلَ سِهٕالدَ نَمِ ینٌحِ سبّنِنْالِی اّْلَعٓ ٰتیاَ لْهٓ» ثٟطتِ

ی  ثٝ ضدشٜآدْ اسیش تؼیّٙبت ضذ. ٚ دس ایٗ ػبِٓ . آٔذ ضذ ضیء ٔزوٛسٚ آٔذ ثیشٖٚ ثٛد؛ « وزاًکُرْمٓ

ٕ٘بص ػصش،  ٚلت ،ثٝ ٔٛخت سٚایبت .«14یعبًمِهب جٓنْوا مِطُبِهٕا بنَّلْقُ»وشد ٚ ِزا ٞجٛغ وشد. ٔیُ ؼجیؼت 

 ٔٛلغ ایٗ خؽیئٝ است. 

 دیٍش ٞبی وتبةٚ  «اِدٙبٖ  ٔفبتیح» ثٝ ٌٛیٙذ. احتٕبالً ثٝ ٕ٘بص ٔغشة ٚ ػطبء ػطبئیٗ ٔی اصؽالحبً

سٝ  ثٝ. ٔب ضٛ٘ذ ٔٛاخٝ ٔی اآلخرة عشاءاصؽالح  ثب وٙٙذ ٔشاخؼٝ ٔی تش، وٝ ػضیضاٖ، دٚستبٖ خٛاٖ

ٌٛییٓ ٕ٘بص  سا ٔی ؼت ثؼذٌٛییٓ ٕ٘بص ٔغشة؛ چٟبس سو ٔیضٛد،  خٛا٘ذٜ ٔی سوؼت ٕ٘بص وٝ اَّٚ ٔغشة
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خبیی اٌش . پس ٰخشیاُ ٚ ػطبءِ ِٰٚیاُ ػطبءِ است؛ ضذٜ ٘بٔیذٜٞش دٚی ایٟٙب ػطبء  ،ػطبء. أّب دس سٚایبت

ت. ِزا ثٝ ٕ٘بص ٔغشة آخش؛ ٔٙظٛس ٕٞبٖ چٟبس سوؼت ٕ٘بص ػطبی ٔؼشٚف خٛدٔبٖ اس ػطبءِ :خٛا٘ذیذ

 ٌٛیٙذ ٕ٘بص ػطبئیٗ، دٚ ٕ٘بصِ ػطبء.  ٚ ػطبء ٔی

دس ظّٕت ٔحط ضٕس حمیمت ٚلتی است وٝ  ضتضٛد.  ػطبء ضت خٛا٘ذٜ ٔیٕ٘بص ٕ٘بص ٔغشة ٚ 

دس ػبِٓ دیٍش  .است ی احتدبةِ تبّْ خٛد سسیذٜ ثٝ ٔشتجٝ ،ػبِٓ ؼجیؼت ٔؽّكِ ٚ تبسیىی ٚ سیبٞیِ

ٚلت ٕ٘بص  ٚ ضت  ؛وٝ سسیذ ی لٛس ٘ضَٚ ثٝ لبػذٜ، سسیذوٝ  ثٝ ایٙدب. ضٛد دیذٜ ٕ٘یؼجیؼت ٘ٛسی 

ٔسیش لٛس ی  ٘مؽٝتشیٗ  تبسیه است. آٖ ثبال ظٟش ثٛد؛ ایٗ پبییٗ ٔغشة ٚ ػطبء دس لٛس ٘ضَٚ

. دس سٚایبت داسیٓ ٕ٘بص ٔغشة ثشای است ٕ٘بص ٔغشة ٚ ػطبء ایٙدبٚلت ضت است.  ٚ٘ضَٚ است 

ٕ٘بص ٔغشة ٌیشد.  ی صحیحی وٝ اص خؽبی غشیضی ثطش صٛست ٔی ثب تٛثٝ ؛خشٚج اص ایٗ ظّٕت است

ایٗ است وٝ ظّٕت لجش ٚ ظّٕت ی ٕ٘بص ػطبء  فبیذٜ ٚ. است ثشای ٘دبت اص ایٗ ظّٕت ٔمذّس ضذٜ

ظّٕت  اصُِ ،. ػبِٓ ؼجیؼت15ثشد ؛ اص ثیٗ ٔیا٘ذظّٕت ػبِٓ ؼجیؼت  ی صشاغ ٚ لیبٔت سا وٝ ادأٝ

ٞٓ وٝ ایٗ ٔسیش سٚضٙبیی  ػبُٔ. وٙذ پیذا ٔیأتذاد  ِٓ ثضسخ ٚ لیبٔتاست. ِٚی ایٗ ظّٕت دس ػب

ثشد  ٕ٘بص ػطبء است. ٕ٘بص ػطبء تبسیىی لجش ٚ صشاغ ٚ لیبٔت سا اص ثیٗ ٔیٖ تبسیىی است؛ ی آ ادأٝ

دّّیبت ثٝ وٝ ت دس ظّٕت ػبِٓ ؼجیؼت د.ثٛوبسوشد ٕ٘بص ٔغشة ٚ ػطبء ایٗ  ضٛد. ٚ ٘ٛس آٖ ػٛآِ ٔی

 ٕ٘بص ٔغشة ٚ ػطبء است.  ٚلت ،٘ضَٚ سسیذی لٛس  لبػذٜ
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خٛا٘ذ. ػّّت ٕ٘بص تٛثٝ وشد ٚ سٝ سوؼت اِساّلْ  ػّیٝحذیث داسیٓ وٝ ٔغشة ٚلتی است وٝ حعشت آدْ 

سٝ سوؼت خٛا٘ذ.  ،ثؼذ اص آٖ تٛثٝایٗ است وٝ حعشت آدْ ٘یض ایٗ وٝ ٕ٘بص ٔغشة سٝ سوؼت است 

ی وٝ ٕٞسشش ی سوؼت دّْٚ ثشای خؽیئٝ ؛ی وٝ خٛدش ٔشتىت ضذٜ ثٛدی خؽیئٝ سوؼت اَّٚ ثشای

 .16ی وٝ ٔشتىت ضذٜ ثٛدی اص خؽیئٝ  ٚ سوؼت سّْٛ ثشای تٛثٝ حّٛا ٔشتىت ضذٜ ثٛد

. ضٛد سفغ ٕ٘ی ثب ٕ٘بص ػطبء خضداسد وٝ ظّٕتی لجش ٚ لیبٔت است. لجش ٚ لیبٔت  ٘ٛسِٕ٘بص ػطبء 

 ٔغشة ٚ ػطبء.ٗ ٞٓ ٚلت ٔطتشن ٕ٘بص وٙذ؛ ٍٔش ٕ٘بص ػطبء. ای صشاغ سا سٚضٗ ٕ٘ی

اص ا٘تٟبی لٛس  ضٕس حمیمت  ؼّٛع اص ایٗ پس. تشیٗ صٔبٖ ضذ ؛ تبسیها٘تٟبی لٛس ٘ضَٚ سفتیٓتب 

 «17وّنَعٔزاجِ هِیٕلَنّب اِاِ وٓ نّب هللِاِ» ثشٌشدد؛ ٔجذأ اصّی خٛدخٛاٞذ ثٝ  ضٛد؛ یؼٙی ٔی ٔی٘ضَٚ ضشٚع 

ظٟٛس  ،اِدٕغ  ثشٌشدد. دس ایٗ سخٛع، ٚلتی آثبس ٚ ػالئٓ ٔمبْ خٕغ یب یْٛ ٚ خٛاٞذ سخؼت وٙذ ٔی

، وٝ فدش است وٝ ؼبِغ ضٛد اِدٕغ ظبٞش ٔی  فدشِ دس آفشیٙص است. اص ٚلتی وٝ آثبس یْٛ ؛وٙذ ٔی

 ثیٗ اِؽّٛػیٗ ٚ ٚلت ایٗ فبصّٝ ؼّٛع وٙذ، القیامة  یومتب ٚلتی وٝ آفتبة حمیمت اص افك  ضذٜ است،

ِزا ٚلتی ؼّٛع حبصُ ضذ؛ ثٝ  ٚخٛد ٘ذاسد. یٚاخج تب ظٟش ٕ٘بص اص ؼّٛع آفتبةٕ٘بص صجح است. 

ثسبغ ِیُ وٝ خٕغ  تىّیفی ٚخٛد ٘ذاسد.دس لیبٔت دیٍش تىّیف ثشداضتٝ ضذ.  ای ٜٚ لیبٔت سسیذ

 ساضت  آثبسوٕی . ثیٗ اِؽّّٛػیٗ ٔب٘ذ اص ضت ٕ٘ی ؼی ضذ؛ دیٍش ٞیچ اثشیوٝ ثیٗ اِؽّّٛػیٗ  ضذ ٚ

 است. ٞش چٝ اص اراٖ صجح ثٝ سٕت ؼّٛع آفتبةٚ سٚص ثشصخِ ثیٗ ضت  ؛ساسٚص  ٞٓ آثبسوٕی داسد؛ 
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ی ٕٞٝاهلل  ضبء إٖضٛد.  تش ٔی ضٛد ٚ سٚضٗ ٚ سٚضٗ اص تشاوٓ تبسیىی وٓ ٔی پیٛستٝ؛ وٙیذ حشوت ٔی

ؼّٛع  تب آفتبةوٙذ  ػٛض ٔی  ایذ افك چمذس سً٘ دیذٜ اُٞ ثیذاسی ثیٗ اِؽّّٛػیٗ ٞستیذ ٚ ضٕب

تش  ضٛد ٚ آثبس سٚص لٛی آثبس ضت وٓ ٔی پیٛستٝ اص وٙذ؛ اص اراٖ صجح تب ٚلت ؼّٛع آفتبة، ٔی

ذ. ٚلتی خٛسضیذ تبثیذ؛ دیٍش ٚلت ٕ٘بص صجح تٕبْ وٙ ؼّٛع ٔیخٛسضیذ ایٗ وٝ سشا٘دبْ ضٛد تب  ٔی

دس وٝ است  یایٗ ٕٞبٖ ٔٛلؼ یست.ضذ. اص ثؼذ اص ؼّٛع خٛسضیذ تب اراٖ ظٟش ٞیچ ٕ٘بص ٚاخجی ٘

. ثؼذ اص آٖ تىّیفی ٘یست؛ ٜ استٚ تىّیف ثشداضتٝ ضذ ٜآفتبة حمیمت ؼّٛع وشدلٛس صؼٛد 

اسیش تؼّّمبت  دس ثبؼٗٚ  ییٓ ص٘ذٜ دس ایٗ د٘یبثٝ ٔؼٙبی ظبٞشی وٝ ٔب . د٘یب است تىّیف ٔبَ

ی ػبِٓ ؼجیؼت ٚ ػبِٓ اخسبْ خبسج ضذیٓ؛  ػجٛس وشدیٓ ٚ اص خبرثٝد٘یب . تب اص ایٗ ٔىّّفیٓ ،د٘یبییٓ

 اٚ ایشتىّیفی ث ٚاخت ٘یست. ٕ٘بصِ ثش اٚ دیٍش ٕ٘بصی ،شدوسی ُٔ ٚلتی؛ ِزا ٚخٛد ٘ذاسددیٍش تىّیف 

ٔبَ ثؼذ اص ػبِٓ ٔشي ٚ ػبِٓ  ٕ٘بص . آٖ٘طٛیٓآٖ ثحث ثٍزاسیذ ٚاسد  ٘یست. ٕ٘بص دیٍشی داسیٓ وٝ

ساخغ ثٝ لشآٖ . لیبٔت است آٖ ٕ٘بص دیٍشی است. ٚلتی آٖ خٛسضیذ ؼّٛع وشد؛ است ثشصخ ٚ لیبٔت

 أشایٗ ؼّٛع وشد؛ حمیمت ٚلتی خٛسضیذ  «18هبزِقَّالْ دِواحِالْ هللِِ ؟مٓوٕیٓالْ کّٔلْمٔالْ نِمٓلِ»د: فشٔٛلیبٔت 

ایٗ  لیبٔت ضذٜ ٚ ؛سسذ ٔیثٝ ایٙدب وٝ سبِه دس سیش ا٘فسی ٞٓ . است تدّّی وشدٜ ٚ لیبٔت ضذٜ

 د. ٚلتی حمیمتِٛض ٔیآضىبس  ی حٕذ، سٛسٜ «19ینِالدِ مِوٕیٓ کِمبلِ»سشّ  ذ ٚوٙ ٔیحمیمت تدّّی 

ظبٞش ضذ؛ دیٍش ػبِٓ تىّیف  «هّبزِقَالْ دِواحِالْ هللِِ ؟مٓوٕیٓالْ کّٔلْمٔالْ نِمٓلِ» ، حمیمتِ«ینِالدِ مِوٕیٓ کِمبلِ»

سسذ؛ دیٍش تىّیف اص اٚ ثشداضتٝ  ٌزضت. دیٍش تىبِیف سبلػ ضذ. سبِىی وٝ ثٝ ایٗ ٔشحّٝ ٔی
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ٚلتی است وٝ دٞذ. تىّیف  سا ا٘دبْ ٕ٘ی احىبْ ضشعدیٍش  وٝ ٔؼٙب ٘یست آٖایٗ ثٝ  ِٚی ؛ٛدض ٔی

ت؛ دیٍش ثب تىّّف خٛدش سا ض. ٚلتی اص ایٗ ٔشحّٝ ٌزوٙذ ثٝ صٚس ٚ تىّّف ٚاداس ٔیسا  شخٛد ضخص

٘فس  ذوٙی ٚاداس ٔیثٝ صٚس سا  بٖضٕب اآلٖ خٛدت آیب ایٗ است. اش وٙذ؛ حبَ ؼجیؼی ٚاداس ٕ٘ی

تّٟیُ ٚ  ی! ٚلتذوٙی سا ٔدجٛس ثٝ ٘فس وطیذٖ ٕ٘ی بٖاست. خٛدت بٖات حبِت ؼجیؼی ذ؟ ٘ٝ؛ثىطی

تىّیف  ش تىّیف ٘یست.دیٍ ضٛد؛٘فس وطیذٖ اص ا٘سبٖ صبدس  حك ٔثُ ،تسجیح ٚ تحٕیذ ٚ تىجیش

اٌش وٙذ. ِزا  ٔیثٝ ا٘دبْ وبسی ٔدجٛس  ٝ صٚست ٚ فطبس است ٚ ا٘سبٖ خٛد سا ثّفَٚلتی است وٝ وُ

سٚصٜ  خٛا٘ذ؛ ؼٙب ٘یست وٝ دیٍش ٕ٘بص ٕ٘یاش ثٝ ایٗ ٔشحّٝ سسیذ؛ ثٝ ایٗ ٔ وسی دس سیش ثبؼٙی

 اهللُ فّٔلِّکَال یٔ»د؛ وٝ فشٔٛد: آٚسد. تب لجُ اص آٖ تىّیف ثٛ حح ثٝ خب ٕ٘ی دٞذ؛ ٌیشد؛ خٕس ٕ٘ی ٕ٘ی

است؛ أّب آ٘دب دیٍش تىّیف ایٟٙب تىّیف  «21هِنب بِلَ ةَنب مب ال طبقَحٓمِّلْال تُوٓ نب بَزٓ» ٚ« 20هبعٓسٕالّ ؤب اِسٖفْنَ

ٚ ثی تىّّف ٚ صحٕت، تّٟیُ ٚ تسجیح ٚ تحٕیذ ٚ تىجیش ٚ ػجبدت ٚ . اٚ دیٍش ثٝ ؼٛس ؼجیؼی ٘یست

سّٛن تٕبْ آ٘دب  .ص٘ذ د. حمیمت ٕ٘بص اص دسٚ٘ص سش ٔیٛض ٔیٚ صبدس اص ٚخٛدش سبؼغ ؼبػت 

؛ اص است ثٝ ٔمبْ ٚالیت ٘بئُ ضذٜ اٚ ٘یست؛ ٚاصُ ثٝ ٔمصذ است. دیٍش اُٞ ؼشیكاٚ د. ٛض ٔی

 اِٚیبءاهلل است؛ دیٍش سبِه ٘یست.

ٛاٖ ش ثٝ ػٙا پٙح ٕ٘بص سا دیذیذ. خٛاستیٓ ثٍٛییٓ ایٗ چیضی وٝ ٘بصِٝ ٚ سلیمٝ ٚلتِٔصبدیك تىٛیٙی 

ٌٛ٘ٝ ٘یست وٝ  می دس ػبِٓ ٞستی داسد. ایٗیثشای ٔب ٔؼیّٗ ضذٜ؛ حمبلغ اراٖ اٞبی ٕ٘بص ٚ ٔٛ صٔبٖ
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 می اص ػبِٓ ثبالیی حمب ایٟٙب ٘بصِٝ .ٙذ ایٗ ٔٛلغ ٕ٘بص ثخٛاٖ؛ آٖ ٔٛلغ ٕ٘بص ٘خٛاٖثبض لشاسدادی ٌفتٝ

 .است

 مٕهٔجٓسَفَ لْجِعٓ وٓ دٍمَحٓمٔ آلِ وٓ دٍمَحٓمٰٔ ّلیعٓ یّلِصٓ اَلّلّهٔمَ
! ثشای ایٗ است وٝ صّٛات ظشف ٚخٛد ا٘سبٖ سا فشستیٓ ثشای تٙفّس ٘یست ب وٝ ٔیٞ ایٗ صّٛات

ثضسي ٚ خیّی  ی ٔؼشفتیٞب ٚلتی ِمٕٝ ثشد. ی سٚح ا٘سبٖ سا ثبال ٔی ی ٞبظٕٝ وٙذ. لّٜٛ ثضسي ٔی

 .وٙذ دس ٌّٛی ا٘سبٖ ٌیش ٔیاالّ  ٌطب است؛ ٚ فمػ صّٛات ساٜ ضٛد؛ سٍٙیٗ ٔی

 مٕهٔجٓسَفَ لْجِعٓ وٓ دٍمَحٓمٔ آلِ وٓ دٍمَحٓمٰٔ ّلیعٓ یّلِصٓ اَلّلّهٔمَ
. ٌفتیٓ ظٟش ٚلتیی اسیت ویٝ ضیٕس     وٙیٓ دس ػبِٓ تىٛیٗ اضبسٜ ٔی اص اٚلبت ٕ٘بص یتؼجیش دیٍشثٝ 

دس تب ٚلتی وٝ دس لٛس ٘ضَٚ  ٔشحّٝست. اص آٖ طٙذٌی ادس اٚجِ دسخ ٚ حمیمت دس استٛا لشاس ٌشفتٝ

ثیٝ   ،ا٘یذ  ٔخّٛلبت وٝ اػیبٖ خبسخیّٝٞش چٝ  ، ٚلت چٟبس ٕ٘بص است.وٙذ غشٚة ٔیستشٞبی ٔخّٛلبت 

پیٛسیتٝ  ٚ ٘یٛس حمیمیت    ی تیبّْ  آییذ ٚ خّیٜٛ   ٞبی خذیذ پذیذ ٔیی  پی دس پی حدبة ،آیٙذ ٔی ٚخٛد

ٓ ِػیب دس آیذ؛  تش ٔی ؛ پبییٗٚخٛد داسد یه سشی حدبةشٚت ػبِٓ خج ی دس ٔشتجٝ ضٛد. تش ٔی پٛضیذٜ

ثییص اص  ٘ٛس خٛسضیذ حمیمت  اصسسذ  ٘بسٛت وٝ ٔی. ثٝ ػبِٓ ٞبی ثیطتشی ٚخٛد داسد ّٔىٛت حدبة

ضیٛد   تش ٔی ٚ ٔخفی  ٔخفی پیٛستٝ ،ٞبی ٔخّٛلبت ٔب٘ذ. ضٕس حمیمت صیش پشدٜ ثبلی ٕ٘یوٛسسٛیی 

اییٗ  ػبِٓ ٘بسٛت اسیت.   وٝسسذ  ٔیتب ایٗ وٝ  ثٝ ا٘تٟبی احتدبة ثٝ حدت تؼیّٙبت  آیذ ٔیپبییٗ ٚ 

آیٙیذ؛   ٚلتی است وٝ اػیبٖ خبسخیّٝ داس٘ذ ثٝ ٚخٛد ٔی لیلة القدرضشٚع  .است ٔشتجٝتشیٗ  تبسیه ا٘تٟب
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آیذ. ٕٞیٗ وٝ فیط ٔمذّس خبسی ضذ ٚ خجشٚتیبٖ ایدبد ضذ٘ذ؛ اییٗ ٘مؽیٝ    ػٛآِ داسد ثٝ ٚخٛد ٔی

 دس ػیبِٓ تىیٛیٗ    لیلة القدرتدّّی حمیمت احذیّت دس لبِت فیط ٔمذّس است، ٔجذأ آغبص  ی ٘مؽٝوٝ 

اسیت.  دس ػبِٓ تىٛیٗ  لیلة القدرتدّّی حمیمت احذیّت دس لبِت فیط ٔمذّس، ٔجذأ  آغبصیؼٙی  است.

ِٓ ُّٔیه،  ویٝ ػیب   ی ػبِٓ ٔخّٛلبت، لٛس ٘ضَٚ ثٝ لبػذٜوٝ  ایٗضٛد؛ تب  اص ایٙدب ضشٚع ٔی لیلة القدر

ٚ آخشِ لٛس ٘ضَٚ ضت  ٘صفوٝ  ؛سسذ ٔیاست، تشیٗ ٔشتجٝ  ظّٕب٘ی ٘بسٛت، خبن یب ؼجیؼت است ٚ

، ٞیٓ  حیك ٞسیت  ٞیٓ ٘یٛس    ی اثتذا تب ا٘تٟیبی لیٛس ٘یضَٚ،    فبصّٝایٗ  دس است. لیلة القدرا٘تٟبی  ٚ

ٕ٘یبص   چٟبس ٕ٘یبص، یؼٙیی   اٚج تب حعیط، صٔبٖ ی ایٗ فبصّٝ ا٘ذ. ی تؼیّٙبت؛ ٚ ثٝ ٞٓ آٔیختٝٞب حدبة

فیشض اهلل   ای اص آٔیضٜخٛا٘یٓ؛  بء ٔیٕ٘بصٞبیی وٝ اص ٕ٘بص ظٟش تب ٕ٘بص ػطِزا  .ظٟش تب ٕ٘بص ػطبء است

ثؼذ اص ایٗ ویٝ حسیٙیٗ   سیّّٓ  ٚ  آِٝٚ  ػّیٝ اهلل صّّیوٝ پیغٕجش اوشْ  آٔذٜ استاحبدیث دس فشض اِّٙجی است.  ٚ

دٚ سوؼیت ٕ٘یبص ثیٝ    خٛدضبٖ ی ػبِٓ خّمت،  ی تِّٛذ ایٗ دٚ دسدا٘ٝ ثٝ ضىشا٘ٝ ؛ٔتِّٛذ ضذ٘ذاِسّالْ  بػّیٟٕ

 دس اثتیذا  ٞبٕ٘بصی  ٕٞٝاالّ  ؛ 22ٚاظبفٝ وشد٘ذ ٚ یه سوؼت ثٝ ٕ٘بص ٔغشةی ظٟش ٚ ػصش ٚ ػطبء ٕ٘بصٞب

ٝ  اهلل صیّّی  پیغٕجیش  ٕ٘بصٞب، ضىش است ٚایٗ  سّْٛ ٚ چٟبسِْ . دٚ سوؼتِثٛد٘ذدٚ سوؼتی  ٝ ٚ  ػّیی ٓ ٚ  آِی اظیبفٝ   سیّّ

٘ییبصی ٘یسیت    ِیزا ذ ویبس خیذایی اسیت.    ٙوٙ ٔیپیغٕجش ٞش وبسی وٝ  شض اِّٙجی است.فِزا  ؛٘ذوشد

 یؼٙیی ٕٞیبٖ ویبسی ویٝ اص سسیَٛ اهلل      ،ٞٓ صحّٝ ٌزاضت ٚ تأییذ وشد. تأیییذ خیذا   ٚ٘ذثٍٛییٓ خذا

ٓ ٚ  آِٝٚ  ػّیٝ اهلل صّّی ص٘ذ. پس ٕ٘بص ظٟش وٝ چٟیبس سوؼیت اسیت؛ دٚ سوؼیت فیشض اهلل اسیت؛ دٚ        سش ٔی سیّّ

دٚ سوؼیت فیشض    سوؼت فشض اِّٙجی است. ٕ٘بص ػصش چٟبس سوؼت است؛ دٚ سوؼت فشض اهلل است ٚ
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. اسیت  . ٕ٘بص ٔغشة سٝ سوؼت است؛ دٚ سوؼت فشض اهلل است؛ یه سوؼت فیشض اِّٙجیی  است اِّٙجی

ییی   ٕ٘بص ػطبء چٟبس سوؼت است؛ دٚ سوؼت فشض اهلل است؛ دٚ سوؼت فشض اِّٙجی اسیت. آٔیختٍیی  

سیت.  حدت ا د. ٌفتیٓ ٞٓ ٘ٛس حكّ است؛ ٞٓضٛ یٜ ٔدیذ دس ٕ٘بصٞب ٞٓ ؛ثٛد دس ؼَٛ لٛس ٘ضَٚوٝ 

 ایٗ چٟبس ٕ٘بص.   دس ٔٛسدایٗ  ی.ی خّم خٙجٝی اِٟی داسد؛ ٞٓ  ٞٓ خٙجٝ. آٔیختٝ است ایٗ دٚ دس ٞٓ

ا٘ذن ضت ثسیبؼص سا    ؛ ا٘ذنوٙٙذ ٔیٞبی ضت ضشٚع  ثٝ سً٘ ثبختٗ ٚ افَٛ ٚ غشٚة  ٚلتی ستبسٜ

اص اییٗ   .ٌیشدد  ثشٔیی ٰ اص حدت تؼیّٙبت ثٝ سٛی افیك اػّیی  ثٝ تذسیح  ضٕس حمیمت ٚ وٙذ خٕغ ٔی

تیب  دس ایٗ فبصیّٝ   ؛وبٔالً ؼبِغ ضٛد ٚ آفتبة ثض٘ذ هیوم القیامحمیمت اص افك  ضٕس٘مؽٝ تب ٚلتی وٝ 

ٚ   ٞیب   اص ٚلتیی ویٝ سیتبسٜ   یؼٙی  ی است تب سٚضٙبیی؛ثیطتش تبسیى خبیی وٝ غیشٚة   ضیشٚع ثیٝ افیَٛ 

ٚلیت   ٚ تب اراٖ صجح اسیت ٘صف ضت  فبصّٝ،وٙٙذ تب ٚلتی وٝ حىٓ ِیُ ثیطتش غبِت است؛ ایٗ  ٔی

ٚلیت   ٚ دْ اسیت  ٚ سیپیذٜ  ٕ٘بص ضت است. ٚلتی حىٓ ٟ٘بس غبِیت ضیذ؛ ؼّیٛع فدیش     یب٘ٛافُ ِیّیّٝ 

ی ٘یذاسد.  ی خّم ٚ خٙجٝ است ٚ فشض اهلل صِشف است ی صجح دٚ سوؼت ی صجح است. فشیعٝ فشیعٝ

ٚ  هیوم القیام  ضٕس حمیمت ؼبِغ ضذ؛  صد ٚثؼذ اص ایٗ وٝ خٛسضیذ  دیٍیش تىّییف ثشداضیتٝ     اسیت 

 ٰتّ ی حٓ کٓبَ  زٓ دٕبٔ  اعٕ وٓ»فشٔیٛد:   ٜ است ٚ لشآٖدسخطیذ؛ یمیٗ آٔذوٝ د. چٖٛ ضٕس حمیمت ضٛ ٔی

خٛسضییذ حمیمیت    وٝ آٔذ،. یمیٗ ثیبیذ تب یمیٗ ثشای تٛػجبدت وٗ پشٚسدٌبست سا  :«23ینُقِیٓالْ کٓیٓأتِیٓ

حبصیُ ضیذ. دس ٚالیغ سیّٛن ثیٝ       ٚٔحمّك « ینُقِیٓالْ کٓیٓأتِتّی یٓحٓ بّکٓزٓ دٕبٔاعٕ وٓ» ِزا غبیت ؼّٛع وشد؛

دس پبیبٖ سسیذ؛ سبِه ثٝ ٔمصذ سسیذ. تىّیف ثشداضتٝ ضذ؛ دیٍش ػبِٓ تىّیف ٘یسیت؛ لیبٔیت ضیذ.    
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: ٞش وٝ ثٝ ٔٛت ٘بییُ ضیذ، ٕٞب٘یب لییبٔتص ثشپیب ضیذٜ       «24هٔتُیبمٓقِ تٕقبمٓ دٕقَفَ مبتٓ نْمٓ» :داسیٓ حذیث

ٝ ٘ٝ ثٝ ٔؼٙبی ایٗ است وٝ سبِىی وٝ  ثشداضتٝ ضذِٖ تىّیف،ٕٞبٖ ؼٛس وٝ ٌفتیٓ  است. ی  دس خٙجی

احىیبْ   اص ایٗ پس،ثّىٝ  ؛وٙذ. خیش ٍش احىبْ دیٗ سا اخشا ٕ٘یدی ؛سیشش ثٝ ایٗ ٘مؽٝ سسیذ ،ا٘فسی

اص دسٚ٘یص  اػٕیبَ   ؛وٙیذ  ٚاداس ثیٝ ا٘دیبْ ٕ٘یی   اص ثییشٖٚ  تشاٚد. خیٛدش سا   دیٗ اص دسٖٚ خٛدش ٔی

ٞیٓ تسیجیح،   سیبِه  ضٛد. اییٗ   ٔتصبػذ ٔی ٚ اص دسٚ٘ص ٔٙتطش ٌُ ٔؼؽّشی وٝ ػؽشتشاٚد. ٔثُ  ٔی

ی آ٘چٝ دس ضشیؼت ثٝ آٖ أش ضذٜ اسیت، اص   ٚ ٕٞٝ لؼٛد ،، لیبْ تحٕیذ، تىجیش، تّٟیُ، سوٛع، سدٛد

 ص٘ذ. سش ٔی ٚ ضٛد ٔتصبػذ ٔیدسٚ٘ص 

 أللّهُمّ صَلِی عَلی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَّجِل فَرَجَهُم
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