بِسٕمِ اهللِ السَحٕمنِ السَحِیمِ
وقت نماز
دس ثحثِ ٔمذّٔبت ٕ٘بص ،یىی دیٍش اص ثحثٞبٚ ،لت ٕ٘بص است .ایٗ ثحث  ٓٞثسیبس ػٕیك  ٚدلیك
استٔ .ب اٚلبت پٙح ٕ٘بصِ ٚاخت سا ٔیدا٘یٓ؛ ِٚی اسشاسی دس ایٗ پٙح ٚلت ٟ٘فت ٝاست .پٙح صٔبِٖ
ٕ٘بص و ٝدس ػبِٓ پبییٗ ،دس ػبِٓ ضشیؼت  ٚتىّیف ،ث ٝصٛست پٙح ٚلتِ ٕ٘بص صجح  ٚظٟش  ٚػصش ٚ
ٔغشة  ٚػطبء است؛ سبیٝی حمبیمی دس ػبِٓ تىٛیٗا٘ذ .ثب اٚلبت ٕ٘بصٞبی ٚاخت آضٙبییذ؛ ثب ؼّٛع
فدش  ٚدٔیذٖ سپیذٕ٘ ،ٜبص صجح خٛا٘ذٔ ٜیضٛد؛ ٚلتِ ٕ٘بص ظٟش ثب سسیذٖ خٛسضیذ ث ٝسٚی
٘صفاِّٟٙبس  ٚدس ٔؼشضِ صٚاَ لشاس ٌشفتِٗ خٛسضیذ ،فشا ٔیسسذ ٕٞ ٚیٗؼٛس ٕ٘بص ػصشٔ ،غشة ٚ
ػطبء .ثب اٚ َّٚلتِ ایٗ پٙح ٕ٘بص آضٙب ٞستیذ؛ ِٚی ایٟٙب ٔشثٛغ ث ٝػبِٓ تطشیغ است؛ ٚلتی ث ٝفعبی
ػبِٓ تىٛیٗ ٔیسٚیذ؛ آ٘دب خجشٞبی دیٍشی استٕٝٞ .ی آ٘چ ٝدس ػبِِٓ ضشیؼت است؛ سبیٝی حمبئكِ
ثّٙذی دس ػبِٓ حمیمت است .ایٟٙب ٘بصِٝی آٖ حمبیك ثّٙذ٘ذ؛ سلیمٝی آٖ حمبیمٙذ .ثٙبثشایٗ ثبیذ
ا٘ذیطیذ و ٝایٗ پٙح ٚػذٕ٘ ٜبص یؼٙی چٝ؛ ایٗ پٙح ٚػذ ،ٜدس ٞستی  ٚدس ػبِٓ خّمت ،چٔ ٝؼٙب ٚ
ٔصذاقٞبیی داسد .اضبسٜای ٔیو ٓٙتب دس ؼّیؼٝی ثحثِ ٚلت ٕ٘بص ،وٕی ثب ایٗ اسشاس آضٙب ضٛیٓ.
اثتذا اخٕبالً ایٗ سا ػشض و ٓٙو ٝوُّ ػبِِٓ خّمتٔ ،یٜٛی لٛس ٘ض َٚاست ٚ ٚلتی تدّّیبتِ حعشت
حك ث ٝلبػذ ٚ ٜا٘تٟبی لٛس ٘ض َٚسسیذ؛ دٚثبس ٜث٘ ٝمؽٝی ٘خستیٗ ٕٞ ٚبٖ ٔجذأی و ٝتدّیّبتِ
حعشت حك اص آ٘دب آغبص ضذ ٜثٛد ،ثبص ٔیٌشدد  ٚلٛس صؼٛد ضىُ ٔیٌیشد .دس ٚالغ َِٔٗ اهلل  ٚاَِِی
1

اهلل است َِٗٔ« .اهلل» لٛس ٘ض« ٚ َٚاَِِی اهلل» لٛس صؼٛد است .خٕغ لٛس ٘ض ٚ َٚلٛس صؼٛد یه
دایشٔ ٜیضٛد .ایٗ دایش ٜسا دس ٘ظش ثٍیشیذ تب پٙح ٚلتِ ٕ٘بص سا دس دایشٜی آفشیٙص پیذا وٙیٌٓ .فتیٓ
ٕ٘بص ظٟش ٚلتی است و ٝخٛسضیذ سٚی ٘صفاِّٟٙبس لشاس ٔیٌیشد  ٚدس ٔؼشض صٚاَ است .صٚاَ،
ضشٚعِ لٛس ٘ض َٚاست .پس ٚلتِ ظٟش ،دس ػبِٓ تىٛیٗ  ٚدس حمیمت آفشیٙص٘ ،مؽٝی آغبص تدّّیبت
حكّ ٔتؼبَ است .سَشِ ظٟش آفتبة ث ٝثبالتشیٗ ٘مؽ ٝآٔذٔ ٚ ٜشتفغتشیٗ ٘مؽٝی خٛد سا پیذا ٔیوٙذ ٚ
ثیطتشیٗ خّ ٜٛسا داسد .خبیی و ٝضٕسِ حمیمت دس غبیت ظٟٛس خٛد ث ٝاحذیّت اسٕبء؛ آٔبدٜی
تدّّی است؛ ظٟشِ ػبِٓ تىٛیٗ است؛ سَشِ ظٟشِ ػبِٓ ٞستی است .حبَ لٛس ٘ض َٚضشٚع ٔیضٛد؛ ٚ
تدّّیبت حك پّّ ٝث ٝپّّ ٝپبییٗ ٔیآیذ .اِّٚیٗ تدّّی ،فیط الذس  ٚدّٔٚیٗ تدّّی ،فیط ٔمذّس ٘بْ
داسد .دس ٔشاتت تدّّیبت ،دس ٔشتجٝی فیط الذس ،اسٕبءِ حكّ ٔتؼبَ ٚ ،ثؼذ ،اػیبٖ ثبثت ٝدس ػّٓ
حعشت حك پذیذ ٔیآیذ .دس ٔشتجٝی فیط ٔمذّس ،اػیبٖ دس خبسج ٔحمّك ٔیض٘ٛذ و ٝاػیبٖ
خبسخی ٘بٔیذٔ ٜیض٘ٛذ؛ یؼٙی ػٛآِ خجشٚت ّٔ ٚىٛت ،تب ثشسذ ث ٝلبػذٜی ػبِٓ خّمت  ٚتدّیبت
حكّ ٔتؼبَ ،و ٝػبِٓ ٘بسٛت ٘بْ داسد .پس ظٟش خبیی است و٘ ٝمؽٝی تٕبٔیّت دسخطٙذٌی
خٛسضیذ ٞستی است  ٚخٛسضیذ ٞستی دس آستب٘ٝی صٚاَ است؛ دس آستب٘ٝی لٛس ٘ض َٚلشاس ٌشفتٝ
است .خّسٝی لجُ ٌفتیٓ و ٝخذا ٕ٘بص ٔیخٛا٘ذ« :اِّنَ زٓبَکٓ یٔصّٓلِیٕ٘ .»1بصی و ٝخٛدِ خذا
ٔیخٛا٘ذ؛ اص ٕٞیٗخب ضشٚع ٔیضٛد .وُّ خّمت ،وُّ آفشیٙص ،یه ٕ٘بص است  ٚایٗ ٕ٘بص اص ایٗ
ظٟش آغبص ٔیضٛد.
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 .کّلینی ،کبفی ،ج  ،1ص .442
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پیغٕجش اوشْ

صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسّّٓ

 ٓٞدس سفش ٔؼشاج ٕ٘بص خٛا٘ذ٘ذ .سفش ٔؼشاج دس ضت صٛست ٌشفت؛

سی بِعٓبٕدِهِ لَیٕالً مِنَ الْمٓسٕجِدِ الْحٓسامِ اِلَی الْمٓسٕجِدِ االَقْصٓی»2
خٛد لشآٖ ٔ ٓٞیٌٛیذ« :سٔبٕحبّنَ الَرِی اَسٕ ٰ
اِسشاء یؼٙی سفشِ ضجب٘ٝ؛ ٔؼشاج سفش ضجب٘ ٝثٛدِٚ .ی ػدیت ایٗ است؛ دس احبدیث ٔؼشاخی ٝاست وٝ
پیغٕجش اوشْ صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسّّٓ دس ٔؼشاجٕ٘ ،بص ظٟش خٛا٘ذ٘ذ ٕٝٞ ٚی ا٘جیبء ٔ ٚالئى ٝث ٝحعشت التذا
وشد٘ذ.

3

ٕ٘بصی و ٝپیغٕجش ثٔ ٝب آٔٛختٙذ ،سٛغبت سفش ٔؼشاج ثٛد و ٝخذای ٔتؼبَ ث ٝایطبٖ

ػٙبیت وشد  ٚحعشت آٖ سا ثشای ٔسّٕبٖٞب آٚسد٘ذ .پس دس ٔؼشاج ٕ٘بص خٛا٘ذ ٜضذٜ؛ ِٚی ایٗ وٝ
چشا دس ضتٕ٘ ،بصِ ظٟش خٛا٘ذ ٜضذ؛ ٘ىتٝی ثسیبس ظشیفی داسد .ایٗ ٘طبٖ ٔیدٞذ حمیمتِ ٔؼشاج
غیش اص صٛستِ ػبِِٓ خبویاش است و ٝدس ضت ٚالغ ضذ .دس حشیٓ وجشیبییٕٞ ،بٖ ؼٛس ؤ ٝطشق ٚ
ٔغشة  ٚلجّٝای ٘یست «فَبَیٕنَمب تُوٓلُوا فَثَمَ وٓجٕهٔ اهللِ »4صجح  ٚظٟش  ٚضجی ٘ ٓٞیست؛ ِزا پیبٔجش دس
سفش ضجب٘ٝی ٔؼشاجٕ٘ ،بص ظٟش خٛا٘ذ٘ذ.
خٛد سس َٛاهلل صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسّّٕٓٞ ،بٖ خٛسضیذِ دس اٚجِ تبثصِ ٞستی است؛ تدّّی تبّْ حكّ ٔتؼبَ
است .خٛد سس َٛاهلل

صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسّّٓ

خٛسضیذی است وٛ٘ ٝس اَحَذی  ٚخٕغ اَحَذی دس ا ٚظٟٛس

ٔیوٙذ؛ أ ٚظٟش ایٗ ٘ٛس است .ث ٝتؼجیشی ،خٛد سس َٛاهلل صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسّّٓ ػششِ پشٚسدٌبس است .اٌش
وی »5سحٕبٖ دس ػشش استٛا یبفت؛ دس استٛاءِ سحٕبٖ دس
لشآٖ فشٔٛد« :اَلسَحٕمنُ عّٓلَی الْعٓسْشِ اسٕتَ ٰ
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ػشش ،ػشش ،خٛدِ سس َٛاهلل

صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسّّٓ

است .دس حذیث داسیٓ و« ٝقَّلْبٔ الْمٔؤمِنِ عٓسْشٔ

السَحٕمنِ »6لّت ٔؤٔٗ ػشش سحٕبٖ است؛ ٔ ٚؤِٔٗ ثٔ ٝؼٙبی ٔؽّك  ٚاَتَّٓ ،دس وُّ خّمت ،خبتٓ
اِّٙجییّٗ ٔحّٕذ ٔصؽفی صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسّّٓ است .تصٛیشی اص ٚلت ٕ٘بص ظٟش دس ػبِٓ تىٛیٗ ایدبد ضذ.
اص ظٟش ث ٝا٘ذاصٜی چٟبس سوؼتٚ ،لتِ اختصبصی ٕ٘بص ظٟش است؛ ثؼذ اص آٖٚ ،لت ٔطتشن ٕ٘بص ظٟش
 ٚػصش استِ .زا حذیث داسیٓ« :اِذا شالَتِ الّشَمٕسٔ دٓخَلَ الْوٓقْتبّنِٚ »7لتی خٛسضیذ صائُ ضذ  ٚاص
٘مؽٝی استٛا پبییٗ آٔذ؛ ٚاسدِ دٚ ٚلت ٔیضٛیٓ؛ ٚ ٓٞلت ٕ٘بص ظٟشٚ ٓٞ ،لت ٕ٘بص ػصش .دس ػبِٓ
تىٛیٗ ،ضشٚع ٚلتِ ٔطتشن ٕ٘بص ظٟش  ٚػصشٚ ،لتی است و ٝخٛسضیذ حمیمت اص ٘مؽٝی اٚج س ٚثٝ
صٚاَ ٔیٌزاسد  ٚلٛس ٘ض َٚضشٚع ٔیضٛد  ٚضٕس حمیمت س ٚث ٝاحتدبة ٔیٌزاسدٞ .ش چ ٝلٛس
٘ض َٚپبییٗ ٔیآیذ؛ تؼیّٙبت پیٛست ٝافضٚدٔ ٜیض٘ٛذ .تؼیّٙبت حدبةا٘ذ .خٛسضیذ حمیمت پی دس پی
ٔحتدت ث ٝحدت تؼیّٙبت ٔیضٛد تب پبییٗتشیٗ ٘مؽٝی لٛس ٘ض .َٚاص ٘مؽٝیی و ٝضٕس حمیمت
س ٚث ٝاحتدبة ٔیٌزاسد؛ ٚلت ٔطتشن ٕ٘بص ظٟش  ٚػصش ضشٚع ٔیضٛد .خٛسضیذ حمیمت ٚلتی دس
استٛا لشاس داسد؛ ٞیچ تؼیّٙی ٘ذاسد .آٖ ٔشتجٔ ،ٝشتجٝی ال تؼیّٙی ٔؽّك استٚ .لتی تدّّیبت ث ٝسٕت
پبییٗ ٘بصَ ٔیضٛد؛ ٔشتّت تؼیّٗ ٔیپزیشد ٞ ٚش تؼیّٙی حدبثی اص حدت استٚ .لتی خٛسضیذ اص
استٛا پبییٗ ٔیآیذ؛ سبیٝی اضیبء ؼٛال٘یتش ٔیضٛدٚ .لتی ثبال است؛ ؼ َٛسبی ٝث ٝوٕتشیٗ ا٘ذاصٜی
خٛد ٔیسسذ؛ ِٚی ٞش چ ٝپبییٗ ٔیآیذ؛ ظُّٕٔ ،تذ ٔیضٛد؛ َٔذّ ظُّ سخ ٔیدٞذ و ٝلشآٖ وشیٓ ٓٞ
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لی زٓبِکٓ کَیٕفٓ مٓدَ الّظِلَ »8ایٗ ٔشثٛغ ث ٝلٛس ٘ض َٚاست وٝ
ث ٝآٖ اضبس ٜوشدٔ ٚ ٜیفشٔبیذ« :اَلَمٕ تَسَ اِ ٰ
أتذاد اَظالَ ضشٚع ضذ ٜاست.
تدّّیبت پبییٗ ٔیآیذ تب ایٗ و ٝخٛسضیذ حمیمت ،دس ػبِٓ ؼجیؼت ،یؼٙی آفبق اخسبْ ،غشٚة
ٔیوٙذ .دسخطٙذٌی وبٔالً پٛضیذٔ ٜیضٛد  ٚث ٝحبِتی دسٔیآیذ و ٝتبسیه استٚ .لتی تدّّیبت ثٝ
ػبِٓ ؼجیؼت ،ػبِٓ اخسبْ ،ػبِٓ ٘بسٛتٔ ،یسسذ؛ خٛسضیذ حمیمت غشٚة وشد ٜاست .فبصّٝی ثیٗ
صٚاَ تب ایٗ ٘مؽ ٝو ٝغشٚة دس ػبِٓ اخسبْ است؛ صٔبٖ ٔطتشن ٕ٘بص ظٟش  ٚػصش دس ػبِٓ تىٛیٗ ٚ
ٞستی است.
طی »9ثش
ّلوةِ الْؤسٕ ٰ
ٚسؽی اضبس ٜوشد ٜاست .فشٔٛد« :حبفِّظُوا عّٓلَی الصَّلَواتِ وٓ الصَ ٰ
ٰ
لشآٖ وشیٓ ث ٝصالة
ٕ٘بصٞبیتبٖ ٔحبفظت وٙیذ  ٚثش ٕ٘بص ٚسؽی ٰ.ثش یىی اص ٕ٘بصٞب ،یب ثشخی اص ٕ٘بصٞب ،ث ٝصٛست
اختصبصی تأویذِ ٔدذّد وشد .صالة ٚسؽیٰ دس ثیٗ پٙح ٕ٘بص ،خبیٍب ٜفٛقاِؼبد ٚ ٜثشتشی داسد .اص
سٚایبت ثشٔیآیذ  ٚثؼعی اص فمٟب ٌ ٓٞفتٝا٘ذ ؤ ٝمصٛد ٕ٘بص ظٟش است10؛ ثؼعی ٌفتٝا٘ذ ٔمصٛد
الوسطی ،افضل الصّالة است .اُٞ
ٰ
ٕ٘بص ػصش است .11ؼجك ٘ظش آٟ٘ب یىی اص ایٗ دٕ٘ ٚبص است .صالة
الوسطی ٔیدا٘ٙذ؛ ث ٝدِیُ ٕٞیٗ ٘ىتٝای و ٝاضبس ٜوشدیٓ؛
ٰ
ٔؼشفتٕ٘ ،بص ظٟش  ٚػصشٞ ،ش د ٚسا صالة
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دس ٚالغ یىی ظبٞش است  ٚدیٍشی ٔظٟش؛ یىی ا َّٚاست  ٚدیٍشی آخش؛ ِٚی ٞش د ٚاص یه حمیمت
خجش ٔیدٙٞذِ .زا ث٘ ٝظش أ ُٞؼشفت ٞش د ٚصالة الوسطیٰ ٞستٙذ.
دس سٚایبت آٔذ ٜاست وٚ ٝلت ٕ٘بص ػصشٕٞ ،بٖ ٍٙٞبٔی است و ٝحعشت آدْ اص ضدشٜی ٕٔٛٙػٝ
خٛسدٌ .12فتیٓ تدّّیبت دس لٛس ٘ض َٚتب ػبِٓ اخسبْ پبییٗ آٔذ .ایٗ ٌٙبٔ ٚ ٜؼصیت ثضسٌی است؛
اِجتٌّٙ ٝب ٜث ٝتؼجیش أ ُٞؼشفت؛ ٚاالّ ایٗ اتّفبلی ؤ ٝیافتذ فؼُ ثطشی ٘یست .ایٗ صٔبِٖ استىبةِ
خؽیئٝی آدْ است؛ ٚلتی است و ٝآدْ اص ضدشٜی ٕٔٛٙػ ٝخٛسد  ٚاص ثٟطت سا٘ذ ٜضذ .ػیٗ
ثبثتٝی آدْ و ٝدس ػّٓ حك ثٛد ،ث ٝحدت تؼیّٙبت ٚاسد ضذ .آدْ ضدشٜی ٕٔٛٙػٝیی سا و ٝخٛسد؛ اص
تی عّٓلَی اْالِنْسبّنِ حِینٌ مِنَ الدَهٕسِ لَمٕ یٓکُنْ شَیٕئبً مٓرْکُوزاً »13اص خبیی و« ٝلَمٕ یٓکُنْ شَیٕئبً
ثٟطتِ «هٓلْ اَ ٰ
مٓرْکُوزاً» ثٛد؛ ثیش ٖٚآٔذ  ٚضیء ٔزوٛس ضذ .آٔذ دس ایٗ ػبِٓ  ٚاسیش تؼیّٙبت ضذ .آدْ ث ٝضدشٜی
ؼجیؼت ٔیُ وشد ِ ٚزا ٞجٛغ وشد« .قُّلْنَب اهٕبِطُوا مِنْهب جٓمِیعبً .»14ثٛٔ ٝخت سٚایبتٚ ،لت ٕ٘بص ػصش،
ٔٛلغ ایٗ خؽیئ ٝاست.
اصؽالحبً ثٕ٘ ٝبص ٔغشة  ٚػطبء ػطبئیٗ ٔیٌٛیٙذ .احتٕبالً ثٔ« ٝفبتیح اِدٙبٖ»  ٚوتبةٞبی دیٍش
و ٝػضیضاٖ ،دٚستبٖ خٛاٖتشٔ ،شاخؼٔ ٝیوٙٙذ ثب اصؽالح عشاء اآلخرة ٔٛاخٔ ٝیض٘ٛذٔ .ب ث ٝسٝ
سوؼت ٕ٘بص و ٝأ َّٚغشة خٛا٘ذٔ ٜیضٛدٔ ،یٌٛییٓ ٕ٘بص ٔغشة؛ چٟبس سوؼت ثؼذ سا ٔیٌٛییٓ ٕ٘بص
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خشی .پس اٌش خبیی
ٰ
ػطبء .أّب دس سٚایبتٞ ،ش دٚی ایٟٙب ػطبء ٘بٔیذ ٜضذ ٜاست؛ ػطبءِ اُِٚیٰ  ٚػطبءِ اُ
خٛا٘ذیذ :ػطبءِ آخش؛ ٔٙظٛس ٕٞبٖ چٟبس سوؼت ٕ٘بص ػطبی ٔؼشٚف خٛدٔبٖ استِ .زا ثٕ٘ ٝبص ٔغشة
 ٚػطبء ٔیٌٛیٙذ ٕ٘بص ػطبئیٗ ،دٕ٘ ٚبصِ ػطبء.
ٕ٘بص ٔغشة ٕ٘ ٚبص ػطبء ضت خٛا٘ذٔ ٜیضٛد .ضت ٚلتی است و ٝضٕس حمیمت دس ظّٕت ٔحط
 ٚتبسیىی  ٚسیبٞیِ ٔؽّكِ ػبِٓ ؼجیؼت ،ثٔ ٝشتجٝی احتدبةِ تبّْ خٛد سسیذ ٜاست .دیٍش دس ػبِٓ
ؼجیؼت ٘ٛسی دیذٕ٘ ٜیضٛد .ث ٝایٙدب و ٝسسیذ ،ث ٝلبػذٜی لٛس ٘ض َٚو ٝسسیذ؛ ضت ٚ ٚلت ٕ٘بص
ٔغشة  ٚػطبء دس لٛس ٘ض َٚاست .آٖ ثبال ظٟش ثٛد؛ ایٗ پبییٗ تبسیهتشیٗ ٘مؽٝی ٔسیش لٛس
٘ض َٚاست  ٚضت استٚ .لت ٕ٘بص ٔغشة  ٚػطبء ایٙدب است .دس سٚایبت داسیٓ ٕ٘بص ٔغشة ثشای
خشٚج اص ایٗ ظّٕت است؛ ثب تٛث ٝی صحیحی و ٝاص خؽبی غشیضی ثطش صٛست ٔیٌیشدٕ٘ .بص ٔغشة
ثشای ٘دبت اص ایٗ ظّٕت ٔمذّس ضذ ٜاست ٚ .فبیذٜی ٕ٘بص ػطبء ایٗ است و ٝظّٕت لجش  ٚظّٕت
صشاغ  ٚلیبٔت سا و ٝادأٝی ظّٕت ػبِٓ ؼجیؼتا٘ذ؛ اص ثیٗ ٔیثشد .15ػبِٓ ؼجیؼت ،اصُِ ظّٕت
استِٚ .ی ایٗ ظّٕت دس ػبِٓ ثضسخ  ٚلیبٔت أتذاد پیذا ٔیوٙذ .ػبُٔ سٚضٙبیی ایٗ ٔسیش  ٓٞوٝ
ادأٝی آٖ تبسیىی است؛ ٕ٘بص ػطبء استٕ٘ .بص ػطبء تبسیىی لجش  ٚصشاغ  ٚلیبٔت سا اص ثیٗ ٔیثشد
ٛ٘ ٚس آٖ ػٛآِ ٔیضٛد .ایٗ وبسوشد ٕ٘بص ٔغشة  ٚػطبء ثٛد .دس ظّٕت ػبِٓ ؼجیؼت و ٝتدّّیبت ثٝ
لبػذٜی لٛس ٘ض َٚسسیذٚ ،لت ٕ٘بص ٔغشة  ٚػطبء است.
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حذیث داسیٓ ؤ ٝغشة ٚلتی است و ٝحعشت آدْ ػّیٝاِسّالْ تٛث ٝوشد  ٚس ٝسوؼت ٕ٘بص خٛا٘ذ .ػّّت
ایٗ وٕ٘ ٝبص ٔغشة س ٝسوؼت است ٘یض ایٗ است و ٝحعشت آدْ ثؼذ اص آٖ تٛث ،ٝس ٝسوؼت خٛا٘ذ.
سوؼت ا َّٚثشای خؽیئٝیی و ٝخٛدش ٔشتىت ضذ ٜثٛد؛ سوؼت د ّْٚثشای خؽیئٝیی وٕٞ ٝسشش
حّٛا ٔشتىت ضذ ٜثٛد  ٚسوؼت س ّْٛثشای تٛث ٝاص خؽیئٝیی ؤ ٝشتىت ضذ ٜثٛد.16
ٕ٘بص ػطبء ٘ٛسِ لجش  ٚلیبٔت است .لجش  ٚلیبٔت ظّٕتی داسد و ٝخض ثب ٕ٘بص ػطبء سفغ ٕ٘یضٛد.
صشاغ سا سٚضٗ ٕ٘یوٙذ؛ ٍٔش ٕ٘بص ػطبء .ایٗ ٚ ٓٞلت ٔطتشن ٕ٘بص ٔغشة  ٚػطبء.
تب ا٘تٟبی لٛس ٘ض َٚسفتیٓ؛ تبسیهتشیٗ صٔبٖ ضذ .اص ایٗ پس ؼّٛع ضٕس حمیمت اص ا٘تٟبی لٛس
٘ض َٚضشٚع ٔیضٛد؛ یؼٙی ٔیخٛاٞذ ثٔ ٝجذأ اصّی خٛد ثشٌشدد؛ «اِنّب هللِ وٓ اِنّب اِلَیٕهِ زاجِعٔوّنَ»17
ٔیخٛاٞذ سخؼت وٙذ  ٚثشٌشدد .دس ایٗ سخٛعٚ ،لتی آثبس  ٚػالئٓ ٔمبْ خٕغ یب ی ْٛاِدٕغ ،ظٟٛس
ٔیوٙذ؛ فدشِ دس آفشیٙص است .اص ٚلتی و ٝآثبس ی ْٛاِدٕغ ظبٞش ٔیضٛد ،و ٝفدش است و ٝؼبِغ
ضذ ٜاست ،تب ٚلتی و ٝآفتبة حمیمت اص افك یوم القیامة ؼّٛع وٙذ ،ایٗ فبصّ ٝثیٗ اِؽّٛػیٗ ٚ ٚلت
ٕ٘بص صجح است .اص ؼّٛع آفتبة تب ظٟش ٕ٘بص ٚاخجی ٚخٛد ٘ذاسدِ .زا ٚلتی ؼّٛع حبصُ ضذ؛ ثٝ
لیبٔت سسیذٜای  ٚدیٍش تىّیف ثشداضت ٝضذ .دس لیبٔت تىّیفی ٚخٛد ٘ذاسد .ثسبغ ِیُ و ٝخٕغ
ضذ  ٚثیٗ اِؽّّٛػیٗ و ٝؼی ضذ؛ دیٍش ٞیچ اثشی اص ضت ٕ٘یٔب٘ذ .ثیٗ اِؽّّٛػیٗ وٕی آثبس ضت سا
داسد؛ وٕی  ٓٞآثبس سٚص سا؛ ثشصخِ ثیٗ ضت  ٚسٚص استٞ .ش چ ٝاص اراٖ صجح ث ٝسٕت ؼّٛع آفتبة
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حشوت ٔیوٙیذ؛ پیٛست ٝاص تشاوٓ تبسیىی وٓ ٔیضٛد  ٚسٚضٗ  ٚسٚضٗتش ٔیضٛد .إٖضبءاهلل ٕٝٞی
ضٕب ا ُٞثیذاسی ثیٗ اِؽّّٛػیٗ ٞستیذ  ٚدیذٜایذ افك چمذس سً٘ ػٛض ٔیوٙذ تب آفتبة ؼّٛع
ٔیوٙذ؛ اص اراٖ صجح تب ٚلت ؼّٛع آفتبة ،پیٛست ٝاص آثبس ضت وٓ ٔیضٛد  ٚآثبس سٚص لٛیتش
ٔیضٛد تب ایٗ و ٝسشا٘دبْ خٛسضیذ ؼّٛع ٔیوٙذٚ .لتی خٛسضیذ تبثیذ؛ دیٍش ٚلت ٕ٘بص صجح تٕبْ
ضذ .اص ثؼذ اص ؼّٛع خٛسضیذ تب اراٖ ظٟش ٞیچ ٕ٘بص ٚاخجی ٘یست .ایٗ ٕٞبٖ ٔٛلؼی است و ٝدس
لٛس صؼٛد آفتبة حمیمت ؼّٛع وشد ٚ ٜتىّیف ثشداضت ٝضذ ٜاست .ثؼذ اص آٖ تىّیفی ٘یست؛
تىّیف ٔبَ د٘یب استٔ .ب و ٝثٔ ٝؼٙبی ظبٞشی دس ایٗ د٘یب ص٘ذٜییٓ  ٚدس ثبؼٗ اسیش تؼّّمبت
د٘یبییٓٔ ،ىّّفیٓ .تب اص ایٗ د٘یب ػجٛس وشدیٓ  ٚاص خبرثٝی ػبِٓ ؼجیؼت  ٚػبِٓ اخسبْ خبسج ضذیٓ؛
دیٍش تىّیف ٚخٛد ٘ذاسد؛ ِزا ٚلتی وسی ُٔشد ،دیٍش ٕ٘بصی ثش اٚ ٚاخت ٘یستٕ٘ .بصِ تىّیفی ثشای اٚ
٘یستٕ٘ .بص دیٍشی داسیٓ و ٝثٍزاسیذ ٚاسد ثحث آٖ ٘طٛیٓ .آٖ ٕ٘بص ٔبَ ثؼذ اص ػبِٓ ٔشي  ٚػبِٓ
ثشصخ  ٚلیبٔت است؛ آٖ ٕ٘بص دیٍشی استٚ .لتی آٖ خٛسضیذ ؼّٛع وشد لیبٔت است .لشآٖ ساخغ ثٝ
لیبٔت فشٔٛد« :لِمٓنِ الْمّٔلْکٔ الْیٓوٕمٓ؟ ِهللِ الْواحِدِ الْقَّهبزِٚ »18لتی خٛسضیذ حمیمت ؼّٛع وشد؛ ایٗ أش
تدّّی وشد ٚ ٜلیبٔت ضذ ٜاست .دس سیش ا٘فسی  ٓٞسبِه ث ٝایٙدب ؤ ٝیسسذ؛ لیبٔت ضذ ٚ ٜایٗ
حمیمت تدّّی ٔیوٙذ  ٚسشّ «مبلِکِ یٓوٕمِ الدِینِ »19سٛسٜی حٕذ ،آضىبس ٔیضٛدٚ .لتی حمیمتِ
«مبلِکِ یٓوٕمِ الدِینِ» ،حمیمتِ «لِمٓنِ الْمّٔلْکٔ الْیٓوٕمٓ؟ ِهللِ الْواحِدِ الْقَهّبزِ» ظبٞش ضذ؛ دیٍش ػبِٓ تىّیف
ٌزضت .دیٍش تىبِیف سبلػ ضذ .سبِىی و ٝث ٝایٗ ٔشحّٔ ٝیسسذ؛ دیٍش تىّیف اص ا ٚثشداضتٝ
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ٔیضٛد؛ ِٚی ایٗ ث ٝآٖ ٔؼٙب ٘یست و ٝدیٍش احىبْ ضشع سا ا٘دبْ ٕ٘یدٞذ .تىّیف ٚلتی است وٝ
ضخص خٛدش سا ث ٝصٚس  ٚتىّّف ٚاداس ٔیوٙذٚ .لتی اص ایٗ ٔشحٌّ ٝزضت؛ دیٍش ثب تىّّف خٛدش سا
ٚاداس ٕ٘یوٙذ؛ حبَ ؼجیؼیاش ایٗ است .آیب ضٕب اآلٖ خٛدتبٖ سا ث ٝصٚس ٚاداس ٔیوٙیذ ٘فس
ثىطیذ؟ ٘ٝ؛ حبِت ؼجیؼیاتبٖ است .خٛدتبٖ سا ٔدجٛس ث٘ ٝفس وطیذٖ ٕ٘یوٙیذ! ٚلتی تّٟیُ ٚ
تسجیح  ٚتحٕیذ  ٚتىجیش ،حك ٔثُ ٘فس وطیذٖ اص ا٘سبٖ صبدس ضٛد؛ دیٍش تىّیف ٘یست .تىّیف
ٚلتی است و ٝوُّفَت  ٚفطبس است  ٚا٘سبٖ خٛد سا ث ٝصٚس ٔدجٛس ث ٝا٘دبْ وبسی ٔیوٙذِ .زا اٌش
وسی دس سیش ثبؼٙیاش ث ٝایٗ ٔشحّ ٝسسیذ؛ ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یست و ٝدیٍش ٕ٘بص ٕ٘یخٛا٘ذ؛ سٚصٜ
ٕ٘یٌیشد؛ خٕس ٕ٘یدٞذ؛ حح ث ٝخب ٕ٘یآٚسد .تب لجُ اص آٖ تىّیف ثٛد؛ و ٝفشٔٛد« :ال یٔکَّلِّفٔ اهللُ
نَفْسٖب اِالّ ؤسٕعٓهب« ٚ »20زٓبَنب وٓ ال تُحٓمِّلْنب مب ال طبقَةَ لَنب بِهِ »21ایٟٙب تىّیف است؛ أّب آ٘دب دیٍش تىّیف
٘یست .ا ٚدیٍش ث ٝؼٛس ؼجیؼی  ٚثی تىّّف  ٚصحٕت ،تّٟیُ  ٚتسجیح  ٚتحٕیذ  ٚتىجیش  ٚػجبدت ٚ
ؼبػت اص ٚخٛدش سبؼغ  ٚصبدس ٔیضٛد .حمیمت ٕ٘بص اص دس٘ٚص سش ٔیص٘ذ .آ٘دب سّٛن تٕبْ
ٔیضٛد .ا ٚدیٍش ا ُٞؼشیك ٘یست؛ ٚاصُ ثٔ ٝمصذ است .ا ٚثٔ ٝمبْ ٚالیت ٘بئُ ضذ ٜاست؛ اص
اِٚیبءاهلل است؛ دیٍش سبِه ٘یست.
ٔصبدیك تىٛیٙی ٚلتِ پٙح ٕ٘بص سا دیذیذ .خٛاستیٓ ثٍٛییٓ ایٗ چیضی و٘ ٝبصِ ٚ ٝسلیمٝاش ث ٝػٛٙاٖ
صٔبٖٞبی ٕ٘بص ٛٔ ٚالغ اراٖ ثشای ٔب ٔؼیّٗ ضذٜ؛ حمبیمی دس ػبِٓ ٞستی داسد .ایٌٗ٘ ٝ٘ٛیست وٝ
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لشاسدادی ٌفت ٝثبضٙذ ایٗ ٔٛلغ ٕ٘بص ثخٛاٖ؛ آٖ ٔٛلغ ٕ٘بص ٘خٛاٖ .ایٟٙب ٘بصِٝی حمبیمی اص ػبِٓ ثبال
است.

ّلی مٔحٓمَدٍ وٓ آلِ مٔحٓمَدٍ وٓ عٓجِلْ فَسَجٓهٔمٕ
اَلّلّهٔمَ صّٓلِی عٓ ٰ
ایٗ صّٛاتٞب ؤ ٝیفشستیٓ ثشای تٙفّس ٘یست! ثشای ایٗ است و ٝصّٛات ظشف ٚخٛد ا٘سبٖ سا
ثضسي ٔیوٙذ .لّٜٛی ٞبظٕٝی سٚح ا٘سبٖ سا ثبال ٔیثشدٚ .لتی ِمٕٞٝبی ٔؼشفتی خیّی ثضسي ٚ
سٍٙیٗ ٔیضٛد؛ فمػ صّٛات ساٌٜطب است؛ ٚاالّ دس ٌّٛی ا٘سبٖ ٌیش ٔیوٙذ.

ّلی مٔحٓمَدٍ وٓ آلِ مٔحٓمَدٍ وٓ عٓجِلْ فَسَجٓهٔمٕ
اَلّلّهٔمَ صّٓلِی عٓ ٰ
ث ٝتؼجیش دیٍشی اص اٚلبت ٕ٘بص دس ػبِٓ تىٛیٗ اضبسٔ ٜیوٙیٌٓ .فتیٓ ظٟش ٚلتیی اسیت وی ٝضیٕس
حمیمت دس استٛا لشاس ٌشفت ٚ ٝدس اٚجِ دسخطٙذٌی است .اص آٖ ٔشحّ ٝتب ٚلتی و ٝدس لٛس ٘ض َٚدس
ستشٞبی ٔخّٛلبت غشٚة ٔیوٙذٚ ،لت چٟبس ٕ٘بص استٞ .ش چٔ ٝخّٛلبت و ٝاػیبٖ خبسخیّٝا٘یذ ،ثیٝ
ٚخٛد ٔیآیٙذ ،پی دس پی حدبةٞبی خذیذ پذیذ ٔییآییذ  ٚخّیٜٛی تیبّْ ٘ ٚیٛس حمیمیت پیٛسیتٝ
پٛضیذٜتش ٔیضٛد .دس ٔشتجٝی ػبِٓ خجشٚت یه سشی حدبة ٚخٛد داسد؛ پبییٗتش ٔیآیذ؛ دس ػیبِٓ
ّٔىٛت حدبةٞبی ثیطتشی ٚخٛد داسد .ث ٝػبِٓ ٘بسٛت ؤ ٝیسسذ اص ٘ٛس خٛسضیذ حمیمت ثییص اص
وٛسسٛیی ثبلی ٕ٘یٔب٘ذ .ضٕس حمیمت صیش پشدٜٞبی ٔخّٛلبت ،پیٛستٔ ٝخفی ٔ ٚخفیتش ٔیضیٛد
 ٚپبییٗ ٔیآیذ تب ایٗ و ٝث ٝا٘تٟبی احتدبة ث ٝحدت تؼیّٙبت ٔیسسذ و ٝػبِٓ ٘بسٛت اسیت .اییٗ
ا٘تٟب تبسیهتشیٗ ٔشتج ٝاست .ضشٚع لیلة القدر ٚلتی است و ٝاػیبٖ خبسخیّ ٝداس٘ذ ثٚ ٝخٛد ٔیآیٙیذ؛
11

ػٛآِ داسد ثٚ ٝخٛد ٔی آیذٕٞ .یٗ و ٝفیط ٔمذّس خبسی ضذ  ٚخجشٚتیبٖ ایدبد ضذ٘ذ؛ اییٗ ٘مؽیٝ
و٘ ٝمؽٝی آغبص تدّّی حمیمت احذیّت دس لبِت فیط ٔمذّس استٔ ،جذأ لیلة القدر دس ػیبِٓ تىیٛیٗ
است .یؼٙی آغبص تدّّی حمیمت احذیّت دس لبِت فیط ٔمذّسٔ ،جذأ لیلة القدر دس ػبِٓ تىٛیٗ اسیت.
لیلة القدر اص ایٙدب ضشٚع ٔیضٛد؛ تب ایٗ و ٝلٛس ٘ض َٚث ٝلبػذٜی ػبِٓ ٔخّٛلبت ،وی ٝػیبِٓ ُّٔیه،
٘بسٛت ،خبن یب ؼجیؼت است  ٚظّٕب٘یتشیٗ ٔشتج ٝاستٔ ،یسسذ؛ و٘ ٝصف ضت  ٚآخشِ لٛس ٘ضَٚ
 ٚا٘تٟبی لیلة القدر است .دس ایٗ فبصّٝی اثتذا تب ا٘تٟیبی لیٛس ٘یضٞ ،َٚیٓ ٘یٛس حیك ٞسیتٞ ،یٓ
حدبةٞبی تؼیّٙبت؛  ٚث ٓٞ ٝآٔیختٝا٘ذ .ایٗ فبصّٝی اٚج تب حعیط ،صٔبٖ چٟبس ٕ٘یبص ،یؼٙیی ٕ٘یبص
ظٟش تب ٕ٘بص ػطبء استِ .زا ٕ٘بصٞبیی و ٝاص ٕ٘بص ظٟش تب ٕ٘بص ػطبء ٔیخٛا٘یٓ؛ آٔیضٜای اص فیشض اهلل
 ٚفشض اِّٙجی است .دس احبدیث آٔذ ٜاست و ٝپیغٕجش اوشْ صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسیّّٓ ثؼذ اص ایٗ وی ٝحسیٙیٗ
ػّیٕٟباِسّالْ ٔتِّٛذ ضذ٘ذ؛ ث ٝضىشا٘ٝی تِّٛذ ایٗ د ٚدسدا٘ٝی ػبِٓ خّمت ،خٛدضبٖ د ٚسوؼیت ٕ٘یبص ثیٝ
ٕ٘بصٞبی ظٟش  ٚػصش  ٚػطبء  ٚیه سوؼت ثٕ٘ ٝبص ٔغشة اظبف ٝوشد٘ذ22؛ ٚاالّ ٕٝٞی ٕ٘بصٞب دس اثتیذا
د ٚسوؼتی ثٛد٘ذ .د ٚسوؼتِ س ٚ ّْٛچٟبسِْ ایٗ ٕ٘بصٞب ،ضىش است  ٚپیغٕجیش صیّّیاهللػّییٚٝآِیٚٝسیّّٓ اظیبفٝ
وشد٘ذ؛ ِزا فشض اِّٙجی استٞ .ش وبسی و ٝپیغٕجش ٔیوٙٙذ ویبس خیذایی اسیتِ .یزا ٘ییبصی ٘یسیت
ثٍٛییٓ خذا٘ٚذ  ٓٞصحٌّ ٝزاضت  ٚتأییذ وشد .تأیییذ خیذا ،یؼٙیی ٕٞیبٖ ویبسی وی ٝاص سسی َٛاهلل
صّّیاهللػّیٚٝآِٚٝسیّّٓ سش ٔیص٘ذ .پس ٕ٘بص ظٟش و ٝچٟیبس سوؼیت اسیت؛ د ٚسوؼیت فیشض اهلل اسیت؛ دٚ
سوؼت فشض اِّٙجی استٕ٘ .بص ػصش چٟبس سوؼت است؛ د ٚسوؼت فشض اهلل است  ٚد ٚسوؼیت فیشض
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اِّٙجی استٕ٘ .بص ٔغشة س ٝسوؼت است؛ د ٚسوؼت فشض اهلل است؛ یه سوؼت فیشض اِّٙجیی اسیت.
ٕ٘بص ػطبء چٟبس سوؼت است؛ د ٚسوؼت فشض اهلل است؛ د ٚسوؼت فشض اِّٙجی اسیت .آٔیختٍییییی
و ٝدس ؼ َٛلٛس ٘ض َٚثٛد؛ دس ٕ٘بصٞب  ٓٞدیذٔ ٜیضٛدٌ .فتیٓ ٛ٘ ٓٞس حكّ است؛  ٓٞحدت اسیت.
ایٗ د ٚدس  ٓٞآٔیخت ٝاست ٓٞ .خٙجٝی اِٟی داسد؛  ٓٞخٙجٝی خّمی .ایٗ دس ٔٛسد ایٗ چٟبس ٕ٘بص.
ٚلتی ستبسٜٞبی ضت ضشٚع ث ٝسً٘ ثبختٗ  ٚاف ٚ َٛغشٚة ٔیوٙٙذ؛ ا٘ذن ا٘ذن ضت ثسیبؼص سا
خٕغ ٔیوٙذ  ٚضٕس حمیمت ث ٝتذسیح اص حدت تؼیّٙبت ث ٝسٛی افیك اػّییٰ ثشٔییٌیشدد .اص اییٗ
٘مؽ ٝتب ٚلتی و ٝضٕس حمیمت اص افك یوم القیامه وبٔالً ؼبِغ ضٛد  ٚآفتبة ثض٘ذ؛ دس ایٗ فبصیّ ٝتیب
خبیی و ٝثیطتش تبسیىی است تب سٚضٙبیی؛ یؼٙی اص ٚلتیی وی ٝسیتبسٜٞیب ضیشٚع ثی ٝافی ٚ َٛغیشٚة
ٔیوٙٙذ تب ٚلتی و ٝحىٓ ِیُ ثیطتش غبِت است؛ ایٗ فبصّ٘ ،ٝصف ضت تب اراٖ صجح اسیت ٚ ٚلیت
٘ٛافُ ِیّیّ ٝیب ٕ٘بص ضت استٚ .لتی حىٓ ٟ٘بس غبِیت ضیذ؛ ؼّیٛع فدیش  ٚسیپیذٜدْ اسیت ٚ ٚلیت
فشیعٝی صجح است .فشیعٝی صجح د ٚسوؼت است  ٚفشض اهلل صِشف است  ٚخٙجٝی خّمی ٘یذاسد.
ثؼذ اص ایٗ و ٝخٛسضیذ صد  ٚضٕس حمیمت ؼبِغ ضذ؛ یوم القیام ه اسیت  ٚدیٍیش تىّییف ثشداضیتٝ
ٔیضٛد .چ ٖٛضٕس حمیمت و ٝدسخطیذ؛ یمیٗ آٔذ ٜاست  ٚلشآٖ فشٔیٛد« :وٓ اعٕبٔ دٕ زٓبَ کٓ حٓتّ یٰ
یٓأتِیٓکٓ الْیٓقِینُ :»23پشٚسدٌبست سا ػجبدت وٗ تب یمیٗ ثشای ت ٛثیبیذ .یمیٗ و ٝآٔذ ،خٛسضییذ حمیمیت
ؼّٛع وشد؛ ِزا غبیت «وٓ اعٕبٔدٕ زٓبّکٓ حٓتّی یٓأتِیٓکٓ الْیٓقِینُ» ٔحمّك  ٚحبصیُ ضیذ .دس ٚالیغ سیّٛن ثیٝ
پبیبٖ سسیذ؛ سبِه ثٔ ٝمصذ سسیذ .تىّیف ثشداضت ٝضذ؛ دیٍش ػبِٓ تىّیف ٘یسیت؛ لیبٔیت ضیذ .دس
23
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حذیث داسیٓ« :مٓنْ مبتٓ فَقَدٕ قبمٓتٕ قِیبمٓتُهٔٞ :»24ش و ٝثٛٔ ٝت ٘بییُ ضیذٕٞ ،ب٘یب لییبٔتص ثشپیب ضیذٜ
استٕٞ .بٖ ؼٛس وٌ ٝفتیٓ ثشداضت ٝضذِٖ تىّیف ٝ٘ ،ثٔ ٝؼٙبی ایٗ است و ٝسبِىی و ٝدس خٙجیٝی
ا٘فسی ،سیشش ث ٝایٗ ٘مؽ ٝسسیذ؛ دیٍش احىبْ دیٗ سا اخشا ٕ٘یوٙذ .خیش؛ ثّى ٝاص ایٗ پس ،احىیبْ
دیٗ اص دس ٖٚخٛدش ٔیتشاٚد .خیٛدش سا اص ثییشٚ ٖٚاداس ثی ٝا٘دیبْ ٕ٘ییوٙیذ؛ اػٕیبَ اص دس٘ٚیص
ٔیتشاٚدٔ .ثُ ٌُ ٔؼؽّشی و ٝػؽش اص دس٘ٚص ٔٙتطش ٔ ٚتصبػذ ٔیضٛد .اییٗ سیبِه ٞیٓ تسیجیح،
تحٕیذ ،تىجیش ،تّٟیُ ،سوٛع ،سدٛد  ،لیبْ ،لؼٛد ٕٝٞ ٚی آ٘چ ٝدس ضشیؼت ث ٝآٖ أش ضذ ٜاسیت ،اص
دس٘ٚص ٔتصبػذ ٔیضٛد  ٚسش ٔیص٘ذ.

أللّهُمّ صَلِی عَلی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَّجِل فَرَجَهُم
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