
 مراتب اظرار نماز

 حمرت آیه اهلل جوادی آملی

 چکیده :

راز اظثثبن نمثثاز از آز جهثثب  ثثه  بحثثپ ریرامثثوز راز يثثر چیثثسیو  ثثرَ تجثثود آز اظثثبو زیثثرا مّثثدت  بثثی 

ای نداؼثثاهو رهثثرا   دارای تحثثدت اِارثثاری بثثوده ت تحثثدت معثثات، يعثثای اظثثبو از تجثثود ح ی ثثی بهثثره  

دارای ریؽثثه تکثثویسی اظثثبو ت آز مرثثد  تکثثویسی ت   رازی يثثن ناوايثثد داؼثثب  زثثیکح از آز حیثثپ  ثثه    

يثثا ت تاااريثثای جارحثثه ت  يثثا ت ظثثکوز موجثثود ح ی ثثیو در مسى ثثه اِارثثار بثثه ـثثورت م مثثوَ حر ثثب  

 ثه رثرآز دارای ٌثايری اِارثاری اظثبو       جانحه ٌهور  ثرده اظثبو حامثا  دارای ظثروی دوايثد بثود  چسثاز       

ظثثوره آ  ] ﴾ازکاثثا  اُ ﴿اظثثب  نٍیثثر  چثثوز م مثثوَ حثثرتك ت حر ثثات اظثثبو ت دارای بثثاوسی ح ی ثثی  

 .اظب[ 55ظوره ؼوریو آیه ] ﴾حکین ِلی﴿  ه[ 7ِمرازو آیه 

 نورانی ت ٌلمانی ح ا  اظاارچهارتانهو وظرو ازفلوة  لیدتاشه :اظرار نمازو

 نماز

ؾو ت در بثثرزد ـثثّودی در ررثثر مامحونؽثثانه  تمثوثثم ملکثثوتی نمثثاز در بثثرزد نستزثثی در مّثثرا  نرثثی ا ثثر  

داؼثاح آز ررثثم از اِارثثار دنیثاییو ت نیثثس بّثد از آز دوايثثد بثثودو ت آز اِارثاری  ثثه محاثثوك       ثثیتجثود ح ی 

به دت ح ی ب بثوده ت معثرو، بثه تجثود ح ی ثی ت ملحثو، بثه آز اظثبو دارای زیثر بسثای ح ی ثی بثوده ت             

رمس رازیابی ات انثط بثا ظثاب  ت  حث  ات اظثبو ت چثوز ایثح ظثر  ت زحثو، زمثانی نیعثب  ثه بثا مّی ثب               

مانی ظثازتار نراؼثدو بسثابرایحو يرجثا نمثاز باؼثدو آز ظثاب  ت  حث  ملکثوتیو بثا ایثح امثر اِارثار ملکثی               ز

 .يمراه دوايسد بود

آنچه در رلمرت اِارار ررار داردو مانسثد احکثا  ت آدا  نمثازو بثه ِهثده   ثه ت دِثا ت ادثو، اظثبو ت آنچثه           

هود ِیسثی رظثثیده اظثثبو در محثثدتده  از مرحلثه تجثثو  ت نثثد  اِارثاری تهؼثثاه بثثه حازثب ناعثثانی ت ؼثث   

تثواز يمثه اظثرار نمثاز را  ثه بثرای نمثاز ؼثاؿ          ؼثود  از ایثح جهثبو مثی     ظرو نماز ت مانسثد آز تارثُ مثی   

حالر اظبو در نماز  وتاه معا ر یا ثبو ت يمثه آنهثا را در نمثاز ا دثرض بیمثاری  ثه رثادر بثر يثی  ر اثار            

ی ثی  ثه   ثه بثا اؼثاره مثصه ت انرّثاج د  ان ثا          تجثو  ثردو بلکثه بثر نمثاز  ر      باؼثدو جعثب   ت تااار نمی

 . ه آثار   هی آزو از رریم ظ ون رما بر آز مارتب اظب ؼودو مارتب دانعب  چساز می

 
 
 



  مراتب اظرار نماز

بسابرایحو اظاض راز نمثاز در ؼثهود ِیسثی نمثازتسار نهااثه اظثب ت چثوز ؼثهود رلرثی درجثاتی داردو بثرای            

رثاییح   يثر درجثه بثا  نعثرب بثه رثاییحو بثاوسی اظثب معثاورو ت يثر رترثه           اظرار نماز نیس مراترثی اظثب  ثه    

نعرب بثه بثا و ٌثايری اظثب مؽثهورو ت نمثازتسار ظثازهو يمثاره بثا جثاز ت د و از مؽثهوری بثه معثاور              

 سدو تا نثه از ؼثهرت نثامی باؼثد ت نثه از ظاثارت اثثریو ت نثه از راز نؽثانی ت نثه از نمثاز ِیثانی ت              ظار می

 .ؼود ت بط اظمیو بلکه تسها مّرود دیده می نه از نمازتسار

رظثد  ثه مّثاهلل اهلل     ایح مىلب ِمی و مراد رايیاز راظایح  وی بسثدتی اظثبو نثه آنکثه ظثازه بثه جثایی مثی        

نیثثاز ترز تزثثی مسکثثر نمثثاز »[و تترنثثه ایثثح رسثثدار دثثا  يمثثاز ت ظثث ون در جهثثسن يمثثاز   5نمثثاز ناوانثثد]

[  زثها رظثد   2ؼثودو نثه ِرثد]    ا ثی ت تحریکثی حث  ان ثا  مثی     ِرادتِ ِاركِ مس ىثُو بثا م ثاری ادر   «ن مراغ

 .آدمثثی بثثه جثثایی  ثثه ِرثثادت را نریسثثدو نثثه ِرثثادت نکسثثد  ثثه اتزثثی ظثثّادت اظثثب ت دتمثثی ؼثث اتت      

  » محثثدتده از ت[ 3] ﴾ازی ثثیح یأتیثثه حاثثی رب ثثه تاِرثثد﴿ات  راز نمثثاز در ؼثثهود دداتنثثد نهااثثه اظثثب:  

رظثثیدز «   يثثو إ و يثثو»بثثه هللرته  ریمثثودزو را «اهلل إ و إزثثه  » مرحلثثه ت تهؼثثاح «بثثاهلل إ و رثثوة   ت حثثو 

توجثه بثه  یثر دثدا نیعثبو زیثرا رىثُ توجثهو دثود توجثه ت ازااثات            « رىثُ  »اظبو ت مّسثای توحیثد تثا  و    

يثثن دیثده نؽثثودو  مثثا   ان ىثثاَ   « ان ىثثاَ»توجثثه بثه  یثثر اظثثبو ت بثثرای ایسکثه ایثثح   « ان ىثثاَ »اظثبو بلکثثه  

باؼد  بثه وثوری  ثه نثه تسهثا  یثر حث  دیثده نؽثودو بلکثه ایثح ندیثدز يثن دیثده                مىلو  موحداز نا  می

 .نؽثثثثثودو ت ایثثثثثح   ثثثثثه در مثثثثثاح ِرثثثثثادتو مافوـثثثثثا  نمثثثثثاز تّریثثثثثه ؼثثثثثده اظثثثثثب   

َ »یا « ان ىاَ»ت « رىُ» ر، بیح  اظثب  ثه مایثه    «  سثای از  سثا  »ت «  سثا »و يمثاز امایثاز بثیح م ثا      « ما  ان ىثا

 سثای از  »و ت ظث ود را  « سثا » ثه بردثی ر ثوَ را     اظثب  چسثاز  « حثو ـثحو بّثد از م  »ت « ب ای بّثد از  سثا  »

 :اند دانعاسدو ت چسیح ظرتده«  سا

   ایح اظب ت بط ) سای ات (  در ددا تن ؼو  ما

 [4 سای دت (]) بط ت اظب ایح تـا   ح تن ؼدز تن                                                    

ا در م وزثه  ظرو ير چیسی را باید در نحثوه يعثای ات یا ثبن نمثاز یثه نحثوه حر ثب دثاؾ اظثبو نثه تسهث           

يمثثاز انرّثثاج رت  از « نیثثب»اظثثب  ثثه « نیثثب» یثثو تنننو بلکثثه در جثثوير نمثثازتسارو زیثثرا ـثثحب آز بثثه 

باؼثدو نی ثب بثه حمثم اتزثی ت  الثب بثه حمثم ؼثایُ اظثب             دل  به ح  اظب ت آنچه رایج بیح  ا وز می

م ت ؼثهود م فثود   انرّثاجو ت بثا تای ثم بّثپو نیثم بثه م فثد معثاحی        « تح ث  »بّپ اظبو نه « تفور»یّسی 

اظثب  « ظثرو ـثوت  »باؼثد  بسثابرایحو نمثاز ح ی ثی آز اظثب  ثه تاجثد ایثح ح ی ثب  ثه يمثاز             مماسُ مثی 



باؼدو ت برای نیثم بثه ایثح يثدكو احکثا  ت ؼثرایه ت نیثس آدا  ت ظثسسی تلثُ ؼثده اظثب  ثه يمثه آنهثا               

 .اند يای اِِدادی ت اِمدادی ِلب

 ظحرو مساظب تریح زماز برای رازیابی نماز

تریح حا  برای رازیثابی نمثازو يمانثا ظرثحرر اظثب  ثه نثه محثهتر اؼثااا  رتز را دارد ت نثه مؽثکم             اظبمس

 يثی  ازویثم  ناؼثة   إز﴿رن وری ظر ؼثب در آز اظثب  زثها دداتنثد دربثاره نمثاز ؼثب چسثیح  رمثوده اظثب:           

 [5ن]﴾وویو  ظرحا  ازسهار  ی زه إز ٭ ریو   رو  ت توأ   ؼد 

اظثب   « م ثا  محمثود  »ونثه نمازيثای تاجثد ظثرو مارتثب اظثب  ثه نمونثه آز نیثم بثه           ت ناایج  راتانی بر ایح

 زثه  نا لث    بثه   اه ثد  ازویثم  تمثح ﴿ : ه درباره ریامرر ا ر )ـثلوی اهلل ِلیثه تآزثه تظثلون(تارد ؼثده اظثب       چساز

 حمثثرت بثثه یثثا ؼثثب نمثثاز بثثه ادافاـثثی مّسثثا ایثثح ت و[6] ﴾محمثثودا  م امثثا  رب ثثه یرّثثثه  ز ِعثثی

بلکثه يثن در  یثر نمثثاز ؼثب تجثود دارد ت يثن بثرای  یثثر آز         نثداردو (تظثثلون تآزثه  ِلیثه  هللا ـثلوی )رظثو  

حمرت)ـثثلوی اهلل ِلیثثه تآزثثه تظلون(میعثثور اظثثب  تاثثاتت بثثیح آز حمرت)ـثثلوی اهلل ِلیثثه تآزثثه تظثثلون(ت 

دیگراز در درجه  ما  تجودی اظثبو نثه در اـثم تکامثم در ررتثو نمثاز  چثه ایسکثه ادافثاؾ   هثی  ثه            

ب بثر آز حمرت)ـثلوی اهلل ِلیثه تآزثه تظثلون( ز  بثود ت بثرای دیگثراز معثاحبو مایثه ادافثاؾ            نماز ؼ

 .ظیر ت ظلوك توظه نماز ؼب ناوايد ؼد

اظثاٍهار   (ازعثو  حمثرت امثا  حعثح ِعثکری)ِلیه     تثواز از ظثاساز ِار انثه    اـم جامُ ایح مىلثب را مثی  

[  یّسثی رظثیدز بثه ز ثای دداتنثد      7« ]ازلیثمننن   ازوـثو  إزثی اهلل ِسوتجثمو ظثار  یثدرك إ و بءماىثا       »نمود: 

داری اظثثب  ترچثثه ایثثح حفثثر الثثا ی اظثثب نثثه   ظثثاری اظثثب  ثثه تسهثثا مر ثثو  رايثثوار آز ؼثثب زنثثده 

ح ی ثثیو زثثیکح نکثثاتی  ثثه از ایثثح حثثدیپ ؼثثریو  ثثه از  ثثرر رتایثثات ايثثم بیثثب تحثثی اظثثبو اظثثاااده   

 :ؼودو ِرارت اظب از می

 .ماسُیهن تـو  به ز ای ح  ممکح اظبو نه م

 .دتن تـو  به ز ای ددا با حر ب ت ظلوك اظبو نه با ظکوز ت تح  ر

 .ولرد ظهن راه تـو  وو نی اظب ت مر ب رايوار می

چهارن چوز ددا يمه جاظب ت با يمثه چیثس اظثبو تـثو  بثه ز ثای ات ي ثرت از يمثه جثا ت تثرك يمثه            

 .چیس اظب

 .ایثثثح ظثثثیر دراز میعثثثور اظثثثب  رثثثسجن نمثثثاز ؼثثثب نیرتمسثثثدتر از نمثثثاز رتز بثثثوده ت جهثثثػ آز در  

ـثوت  »انثد  ثه     ثه بّمثی از بسرتثاز  رمثوده     يمانثا تـثو  بثه مّرثود اظثب  چسثاز      « ظرو ـثوت »ؼػن 

 [8«ن]مؽّر به تـم اظب



[و زثیکح دثود ادثه ر یث  ظثاری اظثب       9« ]ازر یث  ثثن  ازىریث    »ترچه اده ر ی  ررم از وثی وریث  اظثب     

اـثلیو ت نمثاز ٌثايری يمثاز ظثیر اباثدایی اظثب بثرای          ر ی و چوز م دمه ظار راظایح اظثبو نثه ظثار    بی

ادثه ر یث و تثا ظثاريای بّثدی در ـثحابب آز ر یث  آ ثاز تثردد  ازراثه بّثد از رظثیدز بثه ر یث و مّلثثو                

 سثثدو تزثثی نمثثازتسار  ؼثثود  ثثه حمثثرت دتظثثب يمثثراه بثثا نمثازتسار بثثود ت ات را يمثثواره يمرايثثی مثثی  مثی 

 ثه در يمثه مثواردو اظثاد   بثر تجثود حث  ایثح چسثیح اظثب              چسثاز « ثرد  دیدغ ت از دتر ددایا می نمی»

 ثرد ت رابىثه دزیثم ت     ؼثودو آز  ثه معثاد  را رايسمثایی مثی       ه بّد از رظیدز به يعثای مىلث و مّلثو  مثی    

تربثودهو يمثاز يعثای مىلث  بثوده ت       نمثود ت بثه يمثه امثور یثاد ؼثده از يمثه نسدیثه         مدزو  را بررثرار مثی  

 .يعب

مثرا يمثراه ت يثن    »ای مّسثویو اِثن از ظثیر اباثدایی یثا اناهثاییو يمعثار دداظثب:         بسابرایحو در تما  ظثاري 

[ 51ن]﴾ننن ازمثثو  إ و ازحثث و بّثثد مثثاهللاننن﴿و چثثوز جثثس دثثداو يرچثثه باؼثثد لثثوزب اظثثب   «راه اظثثب یثثار 

  ثی  یایهثوز ننن﴿ اظثب   حیثرت  ت تیثه  بثه  مرثاو  يمثاره  بلکثه  نداؼثاهو  ـّودی ظیر نیعبو نماز ايم  ه  عی

 [55ن]﴾ن نناألرق

تثر از ظثیر بثه ظثوی دداظثب        ظثازکاز ازهثی اظثبو مهثن    « اظثاار چهارتانثه  »ظیر در ددا  ثه ظثار دت  از   

ررظثاسدو از  مثی زاد    [و ات را دیثده ت مثی  52« ]مثا  سثبا  ِرثد رب ثا  زثن  ره     »نننزها تاـوز به ح   ه با زمسمثه  

آه مثح رلث  ازثسادو ت وثو  ازىریث و      »انثد    نازه ت از وو  راه  بثهو ت از دتری ظثار ت بسرتثی مسثس  يراظثساك     

 [53«ن]ت باّد ازعارو ت ٍِین ازمورد

ريثثوار ظثثار ات  اظثثبو تثا ز ثثا اهلل حاـثثم تثثرددو ت بّمثثی  « مرىِی ثثه»نمثاز اظثثراری دارد  ثثه بردثثی از آنهثا   

دیگر از آنها مر ثب رايثواری اظثب  ثه بثا اظثامداد از ظثایر مراتثبو ریمثودز ظثار دت  تثا چهثار  ان ثا               

 .ؼود

ؼثود  زثیکح بثه     ته ر: ترچه مااد حدیپ مسبور تـثو  بثه دداظثب ت ایثح تـثو  بثا ظثار ات  تمثا  مثی         

نٍر حمرت اما  دمیسثی رایثاز ظثار ات  يمانثا حث  م یثد اظثبو نثه حث  مىلث و ت آ ثاز ظثار دت  حث               

رظثثد  از ایثثح جهثثبو  [  ثثه در ایثثح حثثا  ظثثار دت  بثثه رایثثاز مثثی54م یثثد اظثثبو ت ان ثثا  آز حثث  مىلثث ]

ؼثودو نثه بثا ظثار ات ن امثا ظثرو آنکثه ظثار ظثو  ت چهثار             به ددای مىل  با ظار ثثانی حاـثم مثی    تـو 

ين جس  اظثرار نمثاز آمثده ت از حثدیپ مسبثور اظثاٍهار ؼثدو بثرای آز اظثب  ثه در دت ظثار ادیثرو جسرثه              

يثای دثدایی اظثبو ملحثوي اظثبو نثه ـثرك جسرثه دل ثی آنهثا  از ایثح زحثايو              ح ی دل   ه يماز تّیح

 .نگثثرد يثثای ازهثثی را مثثی   اره ظثثازه تاـثثمو يمثثراه بثثا ؼثثهود حثث  ت بثثا دیثثد حثث و تّثثیح        يمثثو

  



 رتانهانماز ِفاره اظاارچه

باؼثثدو ایثثح اظثثب  ثثه ار ثثاز ت ا ّثثا  ت اهلل ثثار ت تحلیثثم ت  نؽثثانه آنکثثه نمثثاز ِفثثاره اظثثاار چهارتانثثه مثثی

اظثبو ت تثايی   ديثدو ت زمثانی در يمثاز تحثدت ظثرتر        تحرین آزو تايی از  ثرت به تحثدت ظثو، مثی   

تسثثد  ثثه ایثثح يمثثاز    تثثرددو ت ظثثران ا  بثثا دیثثد تحثثدت در  ثثثرت مثثی    از تحثثدت بثثه  ثثثرت برمثثی  

اظب  یّسثی بثه ظثوی دثدا نیثب  ثردزو ت در اتـثاك دثدا تأمثم نمثودزو ت بثه رظثازب             « اظاارچهارتانه»

ت بثثه آنهثثا  ثثردز  ریامرر)ـثثلوی اهلل ِلیثثه تآزثثه تظثثلون( ؼثثهادت دادزو ت ظثثران ا  رت بثثه يمثثه بسثثدتاز ـثثاز 

 .باؼد چهارتانه می درتد  رظاادز نؽانه ظلو های

تثواز از آیثاِت نثاٌر بثه آز ت رتایثاِت ؼثار   آز ت ادِیثه ا ااثاحی یثا تّ یرثی آز ت احثوا              اظرار نماز را می

ازعثثو ( در يسگثثا  اماثثثا  آزو ت نیثثس ؼثثوايد ِیسثثی ؼثثاترداز آنثثاز در حازثثب نمثثاز اثرثثات   مّفثثومیح)ِلیهن

 . رد

ای از نمثازو اثثر مساظثب آز مرحلثه را داراظثب  مثثو  نمثاز  نؽثأه اِارثارو نهثی اِارثاری از  حؽثا ت              هير مرتر

مسکثثر جّلثثی دارد ت ـثثورت ملکثثوتی آز در بثثرزدو مثثانُ آظثثیب رظثثانی ـثثورت برزدثثی  حؽثثا ت مسکثثر  

ُ  ناثوهلِل ـثورت مثثازی مّاـثی بثه بثا  اظثب  ی          می ّسثی در  باؼدو ت ظیرت ِ لی آز در رلمرت ِ م تثا و دا ث

ُ »نؽأه اِارار ت نیس مرتره برزدو تأثیر نماز به ـثورت   ُ »یثا  « د ث نعثرب بثه  حؽثا ت مسکثر رابثم توجیثه       « ر ث

ت وثرد آز از  « رجثن ؼثیىاز  »داردو نثه ر ثُ  نٍیثر    « د ّثی »اظبو تزثی در مرحلثه نهثاییو ِ ثم   ثه جسرثه       

 [55ن]﴾ مثثثثثح یعثثثثثامُ ا ز ی ثثثثثد زثثثثثه ؼثثثثثهابا  رـثثثثثدا  ...﴿مسى ثثثثثه تحثثثثثی یثثثثثابی  ثثثثثه 

ُ »يثای نثوری جسرثه     ح نعرب به دثر، ح ثا   زیک داردو چثوز يمثه ایثح امثور  نثاٌر بثه ِثازن مثثا  ت         « ر ث

دار آنهثثا ظثثرو نمثثاز اظثثب نثثه ٌثثاير آز  ثثه امثثری اظثثب اِارثثاریو زیثثرا  انثثد ت ِهثثده ِ ثثمو تکثثویسی محثثك

 اتاثهتا  تننن﴿يثا را  ز  اظثبو بثاين ارزیثابی نمثود  مثثو  از آیثه         يا را بایثد بثاين ظثس ید ت ح ی ثی     اِاراری

 ؼثودو  مثی  اظثاااده  وثواك  نمثاز   بثرای  دثاؾ  مکثاز  اِارثار  آنکثه  از تهؼاه و[56] ﴾ايین مفلویننن إبر م ا  مح

  ثه  ؼثود  مثی  اظثاسران  نیثس ( ازعثو   ِلیثه )حمثرت  آز نعثری  مسسزثب  به نیم ت ازرحمح دلیم مکانب به توجه

 .آز ظثثثثثیرت بثثثثثه راجثثثثثُ دیگثثثثثری ت اظثثثثثبو نمثثثثثاز ـثثثثثورت بثثثثثه نثثثثثاٌر یکثثثثثی

 سثد  زثها ممکثح اظثبو      و يمه م اری ادرا ی ت تحریکثی نمثازتسار را مٍهثر درك ت  ّثم حث  مثی      ظرو نماز

نثثوك ؼکعثثاه تیثثری را از رثثای نمثثازتسارو در حازثثب ظثث ده بیثثرتز آترنثثد ت ات احعثثاض نکسثثدو ت نازثثه     

معثثامسدی را در حثثا  ر ثثوَ بؽثثسود ت انگؽثثار دثثویػ را بثثه ات ـثثدره ديثثدو زیثثرا جمثثُ ایثثح دت حثثا  از 

ير بعثی دؼثثوار اظثبو تزثی از جهثب راز نمثثازو  ثامو  ظثهم اظثبو چثثوز اتثر ِرثدِ ظثثازه در          زحثاي ٌثا  

ررتثثو رثثر  نوا ثثمو بثثه جثثایی رظثثید  ثثه يمثثه  اريثثا را بثثا م ثثاری ادرا ثثی ت تحریکثثی دداتنثثدو در م ثثا  



ديثثد ت  ّثثم دداتنثثد حثث  اظثثب ت باوثثم در آز راه نثثداردو يمثثه ؼثثةوز جثثه  ت  ٌهثثور  ّلثثی ان ثثا  مثثی

ا  ت امعثثاك ات حثث  دوايثثد بثثودو ت  زمثثه آز ایثثح اظثثب  ثثه بیثثرتز آتردز تیثثر احعثثاض   د ثثُو ]ت[ ارظثث

نؽودو چثوز احعثاض آز دثوك حمثور رلثب اظثب ت باوثمو تزثی ـثدای معثامسد را ؼثسیدز ت انگؽثار             

به ات ـدره دادز ح  اظب ت موا ث  آز   ثرق آز اظثب  ثه ظثرو نمثاز بثا ِلثح آز يماثا نیعثبو ت بثا راز            

 .تحلیم اظب  ه با ِلح آز میعور نیعب نمازو معائلی رابم

راز نمثثاز  ثثه در ؼثثهود جمثثا  مّرثثود نهااثثه اظثثبو يمثثه م ثثاری ادرا ثثی نمثثازتسار را ماوجثثه آز جمثثا    

 سثدن مرحثو  حکثین ظثرستاری      دارد  زثها يثی  رن ثی را احعثاض نمثی       سد ت از ظایر امور بثازمی  محك می

  لم ثا ننن﴿ز را  ثانی  سثدو بثه نثؿ  ثو  ازهثی       جثایی  ثه جمثا   ـثوری یوظثای محثدتدو زنثا       » رمایثد:   می

  ثرد   دوايثد  چثه  اظثبو  ات جمثا   ٌثمو  جمثا   يثر   ثه  مىلث   جمثا  [ 57]و﴾ر یسه   ررنه ت رىوّح  یدیهحننن 

 [58ن]«ِرادت ت هلل ر در اظاارا، حا  در ِار یح به نعرب داـه

ؼثودو   نمثاز حاـثم نمثی   راه تـو  به ایح م ا  مسیُو نثه تسهثا بثه ـثرك تحفثیم ؼثرایه ت آدا  ت احکثا         

بلکه با ا ااا به جهاد معامر با ناثط نیثس حاـثم ناوايثد ؼثدو چثوز جهثاد ا رثر يثن  ز  اظثبو ت يرتثس            

ؼثودو ت جهثاد ا رثرو يمانثا نرثرد ِؽث  ت ِ ثم         با ا ااا به جهاد اتظه  ثه نرثرد بثا ناثط باؼثدو میعثر نمثی       

ز ِؽث  بثه ِرثادت ت ظثصط حفثر      اظب  ه اتر ظازه از رید ِ م مفىل  بريد ت بثه ِ ثم نثا   ثه يمثا     

ؼثثودو  آز در مّرثثود اظثثب برظثثدو در جهثثاد ا رثثر ریثثرتز ؼثثده اظثثبو ت آنچثثه در ؼثثرایه ت آدا  تااثثه مثثی 

نمونثثه چیسيثثایی اظثثب  ثثه تحفثثیم آز در اظثثرار نمثثاز  ز  اظثثب  یّسثثی اتثثر مثثثو  نمثثاز در تورظثثااز     

  . رايب نیعب مکرته اظبو نماز دزمردتاز بی

رت و يرتثس تاجثد ظثرو ناوايثد       سثدو ت نمثاز بثی    رت  را از  ثرتْ حیثات محثرت  مثی    اؼااا  به  یر دثداو  

 .بودو ت دعارت ٍِینو يمانا تردیم یاد ددا به  یر ات اظب

 [59]   ثثا ن ثثن ت    ثثا یرثثن   ثثاو د  ت   ثثا دتا  ٭٭٭٭    ثثاو نثثائی   ثثا ت نثثی   ثثا       ثثا ت  ثثی ؼثثی

از بثثه  یایثثب نمثثاز در حثثا  دؽثثن بثثر مٍلومثثاز ت تثثو ت از  رايثثب نمثثاز در آتؽثثکده ت تثثوز ت مىثثر و مثثی

بثردو ت بثا وثی راه جهثاد اتظثهو راِيثی جهثاد          مب بر مامح ت ظاه از رما ت  یسثه بثرادر ایمثانی تننن رثی    

 .ا رر ؼد تا به راز نماز رظید

آترد تحثی ازهثی اظثب     مراحثم جهثاد اظثبو چثوز نمثاز ره      بسابرایحو راه تـو  به راز نمثازو تهرانثدز يمثه   

اظثثب تثثا 25] ﴾حکثثین ِلثثی﴿  ثثه[ 21] ﴾ازکاثثا  اُ ﴿ی ثثب تحثثی دارای تحثثدت تؽثثکیکی بثثودهو از   ت ح 

 ِثثرق دارای اظثثب  ررآنثثی تحثثی يثثای نمونثثه بثثارزتریح از نمثثاز ت دداظثثبو تحثثی[ 22] ﴾مرثثیح ِربثثی﴿

 ت م ثثؿ از ت مرثثروا  ثرتثثی يرتونثثه  عثثوت از  ثثه آز مّثثارك ات  تثثا ررائثثب مرحلثثه از بثثودهو ِثثریك



 .نمایثد  نیثم مرحلثه برتثر را  ثراين مثی      ب  ثه ان ثا  يثر مرترثه آز زمیسثه     اظث  مسسوه اِارار ریهِا جامه يرتونه

تثردد تثا دداتنثد     يثای نثورانی بروثرك مثی     يای ٌلمانی دریده ؼثدهو آنگثاه ح ثا     از ایح راهو ات  ح ا 

بدتز ح ا  مؽثهود ؼثده ت مااوثب ؼثود  ظثصط نوبثب بثه دثر، ح ثا  يعثای دثود نمثازتسار  ثرا              

ایثثح دثثر، يعثثای محثثدتدِ بسثثده تاـثثمو بثثه تظثثیله نگثثاه دثثاؾ ت ن ثثوای مافثثوؾ ازهثثی  رظثثد ت  مثثی

ـثثورت رثثهیر اظثثب  ثثه در آز حثثا  دثثدا بثثا بسثثده نثثدا ت ن ثثوا داردو ت ایثثح نگثثاه جانکثثاهو چیثثسی از ِرثثد 

 ن[ مگر ِرودیب ات23تهارد] ظازه باری نمی

آن ثا مؽثا  ِثیح مرثد  ت مرثد        وور  ه ربوبیثب دداتنثد ِثیح هللات ات اظثبو نثه زایثد بثر هللاتو ت در        يماز

مانثد ت   ِیح مؽا  اظبو درباره ِرد تاـم نیثس چسثیح دوايثد ؼثد  ثه يثی  چیثسی جثس ِرودیثب تی نمثی          

اظثبو ت ربثه محثك جثس نگثاه تثا و چیثس        « ِثیح ربثه  »نیعثبو بلکثه   « هللات ثرب زه ازربه»ِرودیبِ محك 

ؼثود   ایثح حثا و نثه نگثاه دیثده مثی      تیثردو ت در   دیگری نیعبو ت يرتس نگاه ربىی به دثود نگثاه تّلث  نمثی    

ت نه نگاه  سسدهو چوز دثود ایثح نگثاه بثه حث و ح ثا   نثوری اظثب ت  ثرق آز اظثب  ثه ایثح ح ثا                

نوریو يمانسد يعای م رِد دوِد نگثاه  سسثده دریثده ؼثد  ت اـثم دثر، ح ثا  يثن دثود ح ثا  نثوری            

واحثد  از هلل﴿: ظثراید  مثی  تا يثن  ت ﴾ازملثه  زمثح ﴿ :تویثد  اظب ت ردب بربعثبو ت در ایثح حثا  يثن ات مثی     

 نگرنثدو  مثی  آز ؼثداید  ت بثرزد  ت وریّثی  مثر    ةثود  ِ رثه  تهرانثدز  از بّثد  دیگثراز  آنچثه  ت[ 24] ﴾از هار

 .بیسثثثثثد مثثثثثی ا سثثثثثوز يثثثثثن یا ثثثثثبو بثثثثثار آز ظثثثثثرو بثثثثثه  ثثثثثه راظثثثثثایح نمثثثثثازتسار

 در، ح ا  ٌلمانی ت نورانی توظه نماز

جثود اظثبو ت مرحلثه ٌهثور آز معثالس        لید مىلثب آز اظثب  ثه ـثحسه ریامثب در بثاوح ایثح جهثاز مو        

بسثددو ت چیثسی  ثه مسثسه از      برچیدز بعثان نٍثا   یهثانی  سثونی اظثب  ثه يمثراه آزو تثاری  ردثب برمثی          

زمثثاز اظثثبو يمثثاره موجثثود بثثوده ت يعثثب ت دوايثثد بثثود  ترچثثه مثثا در رثثوض ـثثّودی بّثثدا  بثثه ات     

يثای   ا سثوز آز يمثه ح ثا     يثن ظثر تهاؼثاح نؽثةه بثرزدو      رظینو ت اتر  عثی بثا مثر  ارادی ت رؽثب     می

يثا را انز بریسثدو در حثازی  ثه دارای جعثن اظثب ت يمثه         توانثد يمثه آز ـثحسه    نورانی را دثر،  سثدو مثی   

رد داد  زثثها نمثثازو نثثه تسهثثا حثثرؾ ت يرل ثثُ را  ثثه   «مّثثرا » ثثه در  ؼثثرایه جعثثمانی را داراظثثب  چسثثاز

 مع ثه  إهللا ت ٭جستِثا    ازؽثرو  مع ثه  إهللا ٭ يلوِثا   دلث   إ نعثح  إز﴿ سثد    انثدو بروثرك مثی    يای ٌلمانی ح ا 

 بروثثرك انثثدو نثثوری ح ابهثثای  ثثه را ؼثث اِب ت ظثثااتت بلکثثه و[25] ﴾ازمفثثلویح إ و ٭ مسوِثثا  ازایثثر

 [26ن]﴾ ظیرا  ت یایما  ت معکیسا  حر ه ِلی ازىّا  یىّموز ت﴿ نماید  می

انثد    عثانی  «ابثرار »و چثوز  «یحم ثرب »اظثبو نثه حثا     « ابثرار »به وّا و ؼثر  حثا    « حره»زیرا ارجاَ لمیر 

 زثح ﴿نمایسثد     ه  یردداتند محرو  آنثاز يعثبو تزثی آنهثا محرثو  امکثانی را نثثار محرثو  تجثوبی مثی          



 انثدو  يعثای  ریحثاز  ت رت  دثود   ثه  محثك  «م ثربیح  » زثیکح  و[27] ﴾ننن تحر ثوز  ممثا  تسا ثوا  حاوثی  ازررو تسازوا

 .میثثثاز برداؼثثثاسد از را ظثثثاا ت یثثثثارا بثثثه توجثثثه حاثثثی ندانسثثثد  ت ندارنثثثد دثثثدا از  یثثثر محرثثثوبی

تثردد ت يثر دت مّسثا درظثب اظثبو چثوز در وثو          برمثی « حث  »بثه  « م ثربیح »درباره « حره»بسابرایحو لمیر 

  ثرتثی  يرتونثه  چثوز  ت  سثدو  مثی  جلثوه  دثوبی  بثه [ن 28]﴾ننن اهلل زوجثه  نىّمکثن  إنومثا ﴿تاه چهثره   اند  آز ين

بثودو رازداراز ت ظثروداناز نمثازو     ناوايثد  ت نیعثب  ودموجث  ﴾اهلل تجثه ﴿ جثس  تچیثسی  اظثب  يازثه  ا سثوز  ين

 .﴾مآ  حعح ت زهن ووبی﴿یابسدن  ين ا سوز به ایح مرحله بار می

ندیثدز اظثبو نثه نرثودزو ت     « دثر، »يثای ٌلمثانی ت نثوری اظثب ت مّسثای       در در، يمه ح ا « ظرو نماز»

ا  نیعثبو بلکثه ندیثدز يسثر     در، نهایی ِرارت از دود را ندیدز اظبو نثه نثابود ؼثدزو چثوز نثابودی  مث      

اظبن ظازه  ه به م ا   سای تثا  راه یا ثبو چیثسی جثس دثدا نریسثد  نثه دثود را ت نثه  یثر را ت نثه ندیثدز             

يثا دثر، ؼثدو مگثر ح ثا  دثدا دیثدز  ثه ایثح رابثم             یر را ت نه دیدز ح  ران در ایح حا و تما  ح ثا  

 در، نیعبو چوز نیعای اظب ت ن ؿ 

 از دعیط ِد  اظب بد آنچه ٭٭٭٭اظب آنچه نیه از دفایؿ رد  

چثثوز دثثود ؼثثهود حثث ا تّثثی ح اظثثبو رثثط دداتنثثد بثثه  سثثه مّثثرتك ناوايدؼثثدو ت در نای ثثهو  سثثه هللات  

تیثردو زیثرا ِرثادت  ثرَ مّر ثب اظثب  تراثی  ثه  سثه هللات مؽثهود يثی  ؼثايدی              مّرودِ احدی ررار نمثی 

 ثه امثا  دمیسثی در تّلی ثه بثر ؼثر   فثوؾ         ؼودو مّرود يی  ِابثدی نیثس تارثُ ناوايثد ؼثد  چسثاز       نمی

 ثءزو ازحث  بم امثه ازایرثی  یرمّرثود   ءنوثه  یرمؽثهود ت   مّثرتكو ت ازمّرثود          »انثد:   ریفری چسثیح  رمثوده  

تو حاثثی ِرثثادة  بثثد ت  ز یکثثوز مؽثثهودا   ت مّرت ثثا و ت ازّرثثادة دائمثثا  ت ثثُ  ثثی ح ثثا  األظثثما  ت ازفثثاا 

[و ت اـثثم ایثثح 29« ]اإلنعثثاز ازکامثثمو إ و  نوثثه ِابثثد اظثثن اهلل األٍِثثنو ت  یثثره یّردتنثثه حعثثب درجثثاتهن   

 ثه در ؼثر   فثوؾ ریفثری آمثده       تواز در نوؼثااريای اـثیم ایثح  ثح مؽثايده  ثرد  چسثاز        ظاح را می

  تراثثی يمثثه انریثثا در برابثثر هللات [31« ]ت  م ثثا ازثثهات اإلزهیثث و  حثثار  یهثثا جمیثثُ األنریثثا  ت األتزیثثا  »اظثثب: 

 .نامحثثثثثدتد ازهثثثثثی حیثثثثثراز باؼثثثثثسدو دیگثثثثثراز ی یسثثثثثا  راه بثثثثثه  سثثثثثه ناوايسثثثثثد یا ثثثثثب  

ا سوز  ه رتؼح ؼدو مرز راز نماز  سثه هللات دثدا نیعثبو بلکثه در رثرده ح ثا  اظثبو ایثح ظثاا  مىثر            

  ت تحیثا   إ و اهلل لومثه یک  ز زرؽثر   ثاز  مثا  ت﴿دثود بثا بؽثر  رمثود:     « تکلوثن »ؼود  ه دداتند درباره نحثوه   می

 امکثاز  بؽثر  بثرای  یّسثی   [35] ﴾  انوثه ِلثی حکثین   یؽثا  مثا  بءهللنثه   یثوحی  رظثو    یرظثم   ت ح ا  ترا  مح

 مسافله مانّ  ازالو( ) راه ظه از مگر ؼودو ددا مااوب  ه ندارد

 .یکنن راه تحی  یّسی بدتز يرتونه ح ا 



ازعثو ( تارثُ ؼثدو دثواه      ه موظثای  لین)ِلیثه   ثه دربثار   دت ن از رؽب ح ا   دثواه ح ثا  ؼث رو چسثاز    

 .يای دیگر در ح ا 

 .ظو ن از راه  رظاادز ریه

م امای ت ابم ایح رايها آز اظب  ثه رعثن ات  بثدتز ح ثا  باؼثد  يمثاز وثور  ثه دربثاره نثست  بردثی            

دتز از آیثات ررآنثی آمثثده  ثه ؼثثاايا  دریا ثب ؼثد  مانسثثد دت آیثه رایثثانی ظثوره ب ثره  بسثثابرایحو حمثور بثث         

حاجثب میعثرو بلکثه تارثُ ؼثده اظثب  رثط هللات حث  مؽثهود ت در           ررده ت ؼثهود بثی   ح ا  ت دىا  بی

 .ؼود نای ه مّرود می

و مانسثد الثا ه دت رعثن اظثب  رعثن ات و ح ثا  بثیح دت چیثس          «ح ثا  »راظ  ایثح ظثاا  آز اظثب  ثه     

   یکىر ثه  ثه ؼثی    «یالثا ه اؼثرار  »يمانسثد الثا ه بثیح دت چیثسو ]ت[ رعثن دت و ح ثا  یکىر ثه  مانسثد         

  در اثثر داؼثاح تّثی ح محثدتدو در ح ثا  اظثب  یّسثی         ظومی در تظه حاجثب نیعثبو بلکثه دثود ؼثی     

يثثای یثثاد ؼثثده آز  ؼثثودو ت در آیثثه مثثورد اظاؽثثهادو ترچثثه م امثثای ت ابثثم راه يمثثیح تّثثیح ات ح ثثا  مثثی

ظثب  چثه   اظب  ه تحی بدتز ح ثا  باؼثدو زثیکح دثود تحثی در اثثر تّثیح  دثاؾ  بثه دثود حاجثب ا           

ؼثثود  تترنثثه در ایثثح حثثا و  ایسکثثه تیرنثثده تحثثی در اثثثر محثثدتدیب مافثثوؾ بثثه دثثود مح ثثو  مثثی  

  اظثب  زثها ظثازه  ثانی      ای تجود ندارد تا حاجب ترددو بلکه تّثیح يثر چیثسی ح ثا  يمثاز ؼثی       بیگانه

 .در بوتثثثه  سثثثا يثثثن مح ثثثو  اظثثثبو چثثثوز تّثثثیح ات بثثثاری اظثثثب  ترچثثثه مرئثثثی ات نیعثثثب      

تجثو   رویابی نمثاز بثه  سثه هللات دثدا راه نثدارد ت بایثد آز را در اظثما ت ـثاات جعثب         بسابرایحو محثدتده ظث  

تثواز تاثب: انعثاز  ظثازه هللات دداتنثد را بثه م ثدار         نمودو ت چثوز هللات حث  بعثیه محثك اظثبو نمثی      

تثردد    بثه میثاز آمثدو رثرده اظثما ت اتـثاك آتیااثه مثی        « حثد » سثد  يمثیح  ثه ظثاح از      دود مؽايده می

اتـثثاك ازهثثی ترچثثه ا اسثثاه رثثهیر نیعثثبو تزثثی  [32]«ازهمثثن ت  یسازثثه  ثثوؾ ازاىثثحننن   د یدر ثثه باّثث»ننن

رهیر اظبو تزی هللات حث  يویثِب مىل ثه  تّثی ح  ـثرك اظثبو نثه تجثود بؽثرن    يمثاز وثور  ثه              تّیح

 [33انثثثثثدن] حمثثثثثرت امثثثثثا  دمیسثثثثثی در ؼثثثثثر  دِثثثثثای ظثثثثثحر بثثثثثه آز اؼثثثثثاره  ثثثثثرده  

تثرددو زیثرا تهؼثاه از     ؼثود ت بثه آز نیثس دثان مثی      رتَ مثی هللات حث  ؼث  « تسسیثه »ت « تعثری  »اظاض نماز بر 

ؼثودو بیؽثاریح هلل ثری  ثه      يثای ظثو  ت چهثار  ادا مثی     يای  راتاز  ثه در ر ثوَ ت ظث ود ت ر ّثب     تعری 

« تکریثر »ؼثودو يمانثا    به ِسواز ا ااا  ت به ِسواز م ارز ت يمثراهو ت ظثصط بثه ِسثواز تّ یثب نمثاز تااثه مثی        

ازهثثی در آز معثثاار اظثثبو زیثثرا دثثود « جثثو »حثث  اظثثبو تزثثی « جمثثا » و ترچثثه نؽثثانه«تکریثثر»اظثثب ت 

تثر از اؼثیای دیگثر اظثبو      ایثح نیعثب  ثه دداتنثد بثسر      «  رثر  اهلل»اظبو چوز مّسثای  « تسسیه»ِیح « تکریر»

تثر از توـثیو اظثب  ترچثه بثه تـثو  رریثایی مىلث  باؼثدو ت           بلکه مّسایػ ایح اظب  ه دداتند بثسر  



 ﴾یفثثاوز ِمثثا ازّثثسة ر   رب ثثه ظثثرحح﴿و يمثثاز تسسیهثثی اظثثب  ثثه از آیثثه «وتوـثثی»ایثثح بسرتداؼثثب از 

تانثثه ا ااثثاحی تر اثثه تثثا تکریريثثای    ؼثثودو ت چثثوز از اهللاز ت ارامثثه ت تکریريثثای ياثثب  ظثثاااده مثثیا[ 34]

دوايثد بثودو ت از ایثح جهثب از آیثه      « تعثری  »ؼثودو زثها نمثاز دثود      تانه تّ یب نمازو دداتند تسسیه مثی  ظه

ت حثثیح  تمعثثوز حثثیح اهلل  عثثرحح﴿ آیثثه ت[ 35] ﴾اإلبکثثار ت بازّؽثثی ظثثر   ت  ثیثثرا  ب ثثهر اهلل ثثر تننن﴿

در بامثداد ت ؼثامگاهو يمثاز    « تعثری  » از مسٍثور   ثه  اظثبو  ؼثده  اظثاااده  نمثاز  بثه  دظثاور [ 36] ﴾تفرحوز

 .نماز اظبو نه هلل ر مىل 

تات م دظثهو در اثثر   ت اتر به مال فثیح )بثه  ثا ( اجثازه توـثیو حث  داده ؼثدو بثرای آز اظثب  ثه آز هلل          

در رثر  نوا ثم( ت   )نمایسثد   تویسثدو بلکثه بثا زعثاز حث  توـثیو مثی        از دثود ظثاح نمثی   «  سا»نیم به م ا  

 (توید )در رر   رایك ح  به زباز آنها ظاح می

 (حمرت اما  دمیسی)ردض ظروه« ظرو ازفلوة»ظیری در  اا  

انثدو بثه جامّثه بؽثری مسا ثم       ه یثا یا اثه   وؼثسدو يمثه آنچثه را  همیثد     مثی « ؼثهادت »ت «  یب»جامّاز بیح 

 سسد  زثها تثايی در ِلثو  ن لثیو بثا اظثاسران از ٌثواير دیسثی تثدریط ت تفثسیو دارنثد ت زمثانی در ِلثو               

نهسثثدو ت  ای بثثه یادتثثار مثثی ِ لثثی بثثا اظثثامداد از ِلثثو  ماّار ثثه ت مرثثادی تریثثیح ؼثثده آزو دراظثثه ت  راظثثه 

ازعثثو (و  يثثای ات زثثی دىانارثثهیر مّفثثوماز)ِلیهن از  ؽثثو يثثای رلرثثی بثثا اظثثاّانب تثثايی نیثثس در مؽثثايده

 .ديسثثثثدو ت اظثثثثوه ظثثثثازکاز دوايسثثثثد ؼثثثثد تراثاثثثثی ت رظثثثثازای را بثثثثه ؼثثثثايداز انا ثثثثا  مثثثثی

م ثثا و حمثثرت امثثا  دمیسی)رثثدض  يثثای دردؽثثاز جمثثُ بثثیح  یثثب ت ؼثثهودو اظثثااد ِثثازی یکثثی از چهثثره

هنغو ا ااثثار ؼثثاتردی مٍّثثن زثثه را  5345تثثا ظثثا   5334ظثثروه( اظثثب  ثثه رارثثن ایثثح ظثثىورو از مهرمثثاه  

 .آیثثثثثد داؼثثثثثاهو ت از دتراز بثثثثثه یثثثثثاد مانثثثثثدنی مراحثثثثثم تحفثثثثثیلین بثثثثثه ؼثثثثثمار مثثثثثی   

هنغ را دردؽثػ نؽثةه ؼثهادت ایؽثاز بثدانین  چسثاز  ثه يعثبو ديثه          5368تثا   5357اتر ديه رثر بر ثب   

ر ایثح  آز حمثرت)ردض ظثروه( دوايثد بثودو زیثرا د     «  یثب »هن،و حامثا   ثرتْ نؽثةه     5358تثا   5347مرارك 

ديهو بعیاری از ناایط  یری از اناثاض ردظثی ایؽثازو بثه ناثوض ظثازکاز معثله ـثاا رظثیده اظثبو زیثرا            

و «مس ثثو »ت « مّ ثثو »ت « مؽثثهود»هن، ؼثثر  دِثثای ظثثحر را مررثثو  داؼثثاسد  ثثه در آزو بثثیح 5347در ظثثا  

  :ازااثثثی دزصثثثهیر ای ثثثاد  ثثثردو ت بثثثه تّریثثثر ظثثثساترو از يمثثثايسگی آنهثثثا رثثثرده برداؼثثثب          

 [37]ررنثثثثثثثد ت حریثثثثثثثر ت دثثثثثثثوانی ررنیثثثثثثثاز ٭٭٭٭گثثثثثثثردد بریؽثثثثثثثن ار ات را ظثثثثثثثه ن

هن، مفثثرا  ازهدایثث  إزثثی ازاو ثث  ت ازو یثث  را نگاؼثثب  ثثه در آز از چهثثره نگثثار دو ثثب  5349ت در ظثثسه 

ازعثو (  رثار رتبثی نمثودو ت  یایثب ظثریاز ایثح         محمدی)ـلوی اهلل ِلیه تآزه تظثلون(ت ت یثب ِلوی)ِلیثه   



 یب ت ؼهودو بثا زبثاز رمثس بیثاز داؼثب ت يماثاییو بلکثه تحثدت ایثح دت را بثا زعثاز             دت نور را در ِوازن

 :اظاّاره اثرات نمود

  بدز  حرل لسا رتحح نحح ٭٭٭٭ نا مرح  يوی ت مح  يوی  نا 

هن، تّلی ثثه بثثر ؼثثر   فثثوؾ ریفثثری ت مفثثرا  األنثثط محمثثد بثثح حمثثسه  سثثاری را بثثه 5355ت در ظثثا  

  ّ رثد  »لی ثه بثر مفثرا  ا نثطو تثاری  ت ا لاماثه مفثرا  را چسثیح مررثو  داؼثاسد:           رایاز رظثاندو ت در دیراچثه ت

ؼثثرِسا ررائثث  يثثها ازکاثثا  ازؽثثریو زثثدی ازؽثثی  ازّثثارك ازکامثثمو اظثثااهللنا  ثثی ازمّثثارك اإلزهیثث و حمثثرة   

ت در ظثثسه « هن،5351آبثثادی اإلـثثاهانی)دا  ٌلثثه(  ثثی ؼثثهر رممثثاز ازمرثثارك   ازمیثثرزا محمثثد ِلثثی ازؽثثاه 

 فثثم رثثس ن از م ازثثه یکثثن ت نیثثس  فثثم رثثس ن از )ظثثرو ازفثثوة را تفثثسیو  رمثثود ت در آز  هن،  اثثا 5358

م دمه  اا ( از  اثا  اربّثیحو ت نیثس در  فثم دتازديثن از م ازثه دت و از  اثا  مفثرا  ازهدایث  دثود یثاد            

ا  بردنثد  زثها  اث    اندو ت چوز  اا  ظر ازفثوة بثرای دثواؾ تثدتیح ؼثد ت دیگثراز از آز بهثره نمثی          رده

 .اند آدا  ازفوة را جهب  یك يمگاز مررو  داؼاه

 (يمايسگی ؼریّب ت وری ب ت ح ی ب از نٍر اما  دمیسی)ردض ظروه

 یایثثب اظثثاسران اظثثرار نمثثاز از ٌثثواير احکثثا  ت آدا  ت ؼثثرایه ت اجثثسا ت ار ثثاز ت م ثثدمات ت تّ یرثثات   

بثدتز تح  ثر ت جمثودو زیثرا تثرك      ديثدو تسهثا راه نیثم بثه راز نمثازو حاثً ٌثواير آز اظثب          آزو نؽاز مثی 

ٌثثاير انحثثراك از راه معثثا ین اظثثبو ت تح ثثر بثثر آز مایثثه دمثثود  یّسثثی يمثثاز  ررثثی  ثثه بثثیح جعثثن )   

بؽثثرن  ( اظثثبو يمثثاز امایثثاز بثثیح )بؽثثرن( ت جمثثاد )بؽثثرن  (و ت نیثثس بثثیح نثثامی )  بؽثثرن( ت نرثثات  

 عثی  ثه   ثه بثر احکثا  آز جمثود       رظثدو ت بثیح     عی  ه با حاً يمثه احکثا  ِرثادت بثه حِک ثن آز مثی      

بثر ات ـثاد، اظثبو ت    « جعثن »بثر انعثاز ـثاد، نیعثبو تزثی      « جمثاد »ترزدو تجود داردو ت ظثرو ایسکثه    می

 سثدو آز اظثب  ثه انعثاز رویثا ت         بثر تی ـثد، مثی   « نثامی »بر ات ـثاد، نیعثبو زثیکح    « نرات»يمچسیح 

 .ؽثثثرن   ناوايثثثد بثثثود  بؽثثثرن اظثثثبو ت در ريثثثح  جمثثثادِ بؽثثثرن   ت نیثثثس در تثثثرت نرثثثاتِ ب     

وری ثثب ت ح ی ثثب جثثس از راه ؼثثریّب » رمایسثثد:  حمثثرت امثثا   در تّلی ثثه بثثر ؼثثر   فثثوؾ چسثثیح مثثی 

يثای ازهثی    بیسثد  ثه بثا ان ثا  تکلیثو      حاـم ناوايسد ؼدو زیرا ٌاير راه باوح اظبننن   عی  ثه چسثیح مثی   

باوايثد بثه بثاوح برظثد     باوح برای ات حاـثم نؽثدو بدانثد  ثه ٌثاير را درظثب ان ثا  نثداد ت  عثی  ثه           

 [38]«نيثثثی  دزیلثثثی از وثثثرك دداتنثثثد نثثثداردبثثثدتز راه ٌثثثايرو مانسثثثد بردثثثی از ـثثثو یاز ِثثثوا و ات 

انثثدو در  اثثا  ظثثر ازفثثوة چسثثیح  داؼثثب ظثثازکاز تاـثثم  ثثه جثثامُ بثثیح ٌثثاير ت بثثاوح  ت دربثثاره ترامثثی

ومثی از بّثك ِلمثای ناثط     ای  ثه تسرثه بثه آز  ز  اظثبنننو آز اظثب  ثه اتثر          از امور مهمه» رمایسد:  می

ت ايم مّر ب دیدندنننو بثدتز ح  ثب ؼثرِی رمثی بثه  عثادننن نکسسثدو ت تمثاز نکسسثدو يثر  ثط اظثن ازننن             



م امات اتزیاننن بردو ـثو ی اظثب یثا مثرت   دِثاتی ـثو یه اظثبننن  بثه جثاز دتظثب رعثنو  لمثات نثوَ              

 [39«ن]آنها ؼر  بیانات ررآز ت حدیپ اظب

 ی ی دت چیس اظبتریح ر ح مّرا  ح  مهن

باؼثثد  ثثه یکثثی در بثثا   آنچثثه از نٍثثر امثثا  دمیسثثی در ایثثح ظثثیر مّسثثوی مهثثن اظثثبو يمانثثا دت ر ثثح مثثی

تننن دیگثری  ثه ر ثح اٍِثن اظثبو      « ت ریثد »ت ظروظثرو آز  « تالیثه »ؼثود  ثه ظثرو آز     حاـم مثی « وهارت»

[ ت ایثح راه را نیثس   41و]اظثب  ...ت« تاریثد »ت ظثرو ظثرو آز   « ت لیثه »ؼثود  ثه ظثرو آز     در با  نماز حاـم می

  ـثوة إ و بااتحث    »انثدن چثوز يمثاز وثور  ثه تارد ؼثده:        رايیاز ررلثی در اظرارانویعثی دثود وثی  ثرده     

 [42«ن]  ـثثثثثوة إ وبىهثثثثثور»[و بثثثثثه يمثثثثثاز نعثثثثثرب رظثثثثثیده اظثثثثثب  ثثثثثه  45« ]ازکاثثثثثا 

مانسثد اـثم    و«وهثارت »میعثور ناوايثد بثود ت چثوز اـثم      « وهثارت »زها رازیابی نماز بدتز توجه بثه ظثرو   

يثاو بثه وثور زثست  یثا اظثاحرا  مّارثر اظثبو بثا تریثیح راز            ت حمثور رلثبو در بعثیاری از ِرثادت    « نی ثب »

يثا رتؼثح دوايثد ؼثد  زثها محثور مرحثپ م ثدمی          و اظرار بعثیاری از ِرثادت  «نیب»ت تحلیم ظرو « وهارت»

 .تثثدتیح ؼثثدباؼثثدو در  لیثثات رازیثثابی ِرثثادت   تانثثه مثثی  اثثا  ظثثرو ازفثثلوة  ثثه حثثاتی  فثثو  ؼثثػ  

يثای   چوز دفیفثه ريرثری ت امامثب در جثاز مٍّثن زثه تّریثه ؼثده بثودو يرتثس تاکثر ترتيثیو اندیؽثه             

 ثردو زیثرا ِر ثاز ات ظثرب ن ثات جامّثه از انثستا ؼثدو نثه آنکثه مایثه انثستای              ِر انی ایؽاز را ريثا نمثی  

ار ازفثوة ات ن ثم   دود ِثارك تثردد  زثها بّثد از ایسکثه تااثار مرحثو  ؼثهید ظثّید ثثانی را از  اثا  اظثر            

ایسکثه  رمودنثد: بهاثر آز اظثب  ثه در بیثب ماٍلِثن نمثاز  سثدو در          » رمایثد:    سدو  ورا  چسیح اظادراك مثی  می

 [43«ن] یثثر  ثثرایك یومیثثه اظثثب  ثثه در جماِثثب معثثلمیحو دوانثثدز آنهثثا از ظثثسح ما ثثده اظثثب          

سانچثه در  فثم ؼؽثن از    يثای مّارثر نیثم بثه اظثرار آز اظثب  چ       انااا  ترب  ارْ برای ِرثادتو از ریؽثه  

م دمهو ت  فم نهن از م ازه یکن ظرازفثلوة آمثده اظثب  زثیکح ظثسد اـثیم يمثه ایثح تاااريثا يمثاز اظثب            

يثا را   مازکثا  بهاثریح ترثب   »ازعثو ( بثه مازثه اؼثار تثدتیح ؼثده اظثب          امیرازمامسیح)ِلیه« ِهدنامه» ه در 

 ثه نیثب دثازؿ باؼثد ت جامّثه از       رتیبرای تحکین ریونثد بثیح دثود ت دثدایب رثرار بثده  ترچثه در ـثو        

 [44«ن]آز  ا  ظومب یابدو يمه  اريا برای ددا دوايد بود

 ظرو اباحه مکاز نمازتسار ت ارعا   ا 

مثادامی  »در  فم يؽان م ازه یکثن   اثا  ظثرو ازفثلوةو در تریثیح راز مرثا  بثودز مکثاز چسثیح آمثده اظثب:            

 ننن مافثو  اظثبو ت بثه يثر انثدازه  ثه از تفثرك         هننن رلب در تفرك ؼیىاز یثا ناثط اظثبو مّرثدِ حث     

ؼیىاز دثار  ؼثدو مثورد تفثرك جسثود رحمثانی ؼثودو تثا آنکثه  اوحثات ثلثثه تارثُ ؼثودو ت ظثصط بثه                

يثای  ثا  ت ـثو ت نفثرو      تانه  ا  ) ا  رریبو  ا  مرثیحو  ثا  مىلث (و بثه اظثاساد آیثات ظثوره        ارعا  ظه



تثثواز در  ُ اـثثلی ایثثح اظثثاسران ِر ثثانی را مثثی ت برداؼثثب ِر ثثانی دثثاؾ بثثه دثثود ررداداثثه ؼثثدهن مسرثث  

 .يثثثای ِر ثثثانی ظثثثلوو نٍیثثثر تثثثأتیوت مرحثثثو  مثثثوزی ِرثثثدازرزا،  اؼثثثانی یا ثثثب         نوؼثثثاه

 اثو  رظثو  اهلل)ـثلوی اهلل ِلیثه تآزثه تظثلون(ثوث :       » رمایسثد:   ایؽاز در آ ثاز تأتیثم ظثوره  ثا  چسثیح مثی      

[ ت مرجثثُ ایثثح ارعثثا  يمثثاز 45و]«ثهثثا ازاثثا  ازمىلثث  تزهثثا ازاثثا  از ریثثبننن ت ثانیهثثا ازاثثا  ازمرثثیحننن ت ثاز 

و ادثاوك تّریثر یثا تاعثیر تجثود      «تانثه   اثو  ظثه  »يای ظثور مسبثور اظثب  ترچثه در تؽثری  مّثانی        آیه

 .داردو تزی دىون  لی آز يمعاز اظب

 ظرو تکرار تکریر

ه بثه ؼثمار   نٍیثر امامیث   مرحو  ؼثی  جّاثرو ـثاحب  اثا  رثی ن  ؽثو ازاىثا   ثه از   هثای نامثدار ت  ثن           

بثثار ات  بثثرای تسریثثه  ا ثثمو ت بثثار دت  بثثرای تثثه ر »آیسثثدو ظثثرو تکثثرار تکریثثر را در اهللاز چسثثیح دانعثثاسد:  مثثی

ناظثثیو ت بثثار ظثثو  بثثرای تّلثثین جايثثمو ت بثثار چهثثار  بثثرای دِثثوت ماؽثثا م اظثثبننن ت راز تکریريثثای    

ب در ریؽثگاه دداتنثد اظثبو    يااگانه يسگا  نی بو يمانثا بروثرك نمثودز  الثب نمثازتسار از انکعثار ت هللزث       

 [46«ن]باؼثثد يثثا ت دریايثثایننن يااگانثثه مثثی    يثثای يااگانثثه ت زمثثیح   ت ررثثن ياثثبو اؼثثاره بثثه آظثثماز   

ترچثثه تکریثثر ٌثثايرا  تٍّثثین بثثوده ت از ظثثس  توـثثیو جمثثازی حثث  اظثثبو زثثیکح ورثث  تح یثث  تهؼثثاهو    

دیگثرو ترچثه    ؼثودن از وثرك   بازتؽب آز به تعثری  بثوده ت از ؼثةوز توـثیو جوزثی حث  محعثو  مثی        

يثثای يااگانثثهو مایثثه تٍّثثین دداظثثبو زثثیکح آنچثثه از حثثدیپ حمثثرت     تثثه ر بثثه يثثر  ثثدا  از نّمثثب  

ازعثثو ( در  فثثم چهثثار  از م ازثثه دت   اثثا  ظثثرو ازفثثلوة اما )رثثدض ظثثروه(   ابثثرايین امثثا   اٌن)ِلیثثه ابثثی

يثای    ثا  در ررثا  بروثرك ؼثدز یثه ح ثا  از ح     « تکریثر »ؼثودو ایثح اظثب  ثه يثر       آمدهو اظاااده مثی 

 ﴾ دنثی   ت روظثیح  رثا  ننن﴿ ثه رظثو  ا ر )ـثلوی اهلل ِلیثه تآزثه تظثلون(ترای بثه م ثا           يااگانه اظب  چسثاز 

 ت تاثثب تکریثثر(تظثثلون تآزثثه ِلیثثه اهلل ـثثلوی)حمثثرت آز ت ؼثثدو بروثثرك يثثا ح ثثا  از یکثثی رظثثیدو[ 47]

 تاثب  تکریثر  وؼثد  بروثرك  دت  ح ثا    ثه  يسگثامی  ت تاثبو  مثی  اظثب  «ا ااثا  » دِثای  در  ثه  را  لماتی

 .ؼد تااه تکریر ياب  ه ح ا  ياب ؼدز برورك تا

ازعثو (و بثه مسسزثه رواِثد ِر ثانی اظثب  ثه ِر ثا بثا اجاهثاد تهثهیری ت             تونه از احادیپ ايم بیب)ِلیهن ایح

یو دثود  «تکریثر »نمایسثد  ثه نای ثه آز ایثح اظثب  ثه يثر         ایو  رتَ  راتانثی را مؽثايده مثی    م ايدت تس یه

 ثه در رایثاز ظروازفثوة چسثیح      ی از ظثیر مّسثوی اظثبو نثه تکثرار مایثه تهؼثاه  چسثاز        تأظیط رایثه جدیثد  

تکریثثرات ا اااحیثثه بثثرای ؼثثهود ت لیثثات اظثثب از ٌثثاير بثثه بثثاوحو ت از ت لیثثات ا ّثثازی تثثا  »آمثثده اظثثب: 

ت لیثثات هللاتثثینننو ت تکریثثرات ادااامیثثه بثثرای ت لیثثات از بثثاوح بثثه ٌثثايرو ت از ت لیثثات هللاتیثثه تثثا ت لیثثات  



تانثثه   ثثه مرحثثو  رالثثی ظثثّید رمثثیو تکریريثثای رایثثاز نمثثاز را ناثثایج توحیثثديای ظثثه      ازیثثه  چسثثازا ّ

 [48«ن]داند می

 ظرو تعلین در رایاز نماز

نمازتسار رط از رجثوَ از تحثدت بثه  ثثرتو ت از حث  بثه دلث و ت از محثو بثه ـثحوو ت از  سثا بثه ب ثای              

 سثدو ت نیثس بثه ِسثواز      حمثور یا اثهو بثر آنهثا ظثو  مثی      بیسدو ت در جمُ آنها  بّد از  ساو يمراياز دود را می

 رظثثادن ظثثصط تارد نؽثثةه ملثثه  ازعثثو ( ظثثو  مثثی ظثثو  تودیثثُو بثثر انریثثا ت  رؼثثاگاز ت مّفثثومیح)ِلیهن

 سثدو زیثرا در مثاح نمثازو ظثرتر        ؼثودو بثه آنهثا ظثو  مثی      ترددو ت چوز تازه در جمثُ آنثاز دادثم مثی     می

رایثثاز نمثثازو ظثثار چهثثار  از اظثثاار  « تعثثلین»[و ت بثثا 49« ]یسثثاجی ربثثهازمافثثلوی »مساجثثات بثثا دثثاز  بثثود: 

 [51یابدن] چهارتانه داتمه می

ـاحب ازااوحات ازمکی  را  ه بّثد از تی يرچثه در زمیسثه مّثارك ت اظثرارو بثه تثازی ت  ارظثیو یثا نٍثن           

 ؽثد   ر مثی چثه ؼثرسمی اظثب  ثه در بحث     »ت نثرو تفسیو یا تأزیو ؼده اظبو نعرب بثه نوؼثاار ؼثی  ا رثر     

ای اظثب بثه یثاد مانثدنی  ثه آز را مرحثو  رالثی ظثّید رمثیو بثه            و درباره ظرو ظثو   رایثانیو زىیاثه   «ررمی

[و بثدتز تّیثیح نثا  آز رائثم ن ثم نمثودن اـثم  ثو  محثی ازثدیح در           55« ]را  بّثك  يثم ازمّر ث    »ِسواز 

مثا ظثثوی اهلل  ایثثب   ظثثو  نمثازتسار درظثثب نیعثثبو مگثر آنکثثه در حثا  نمثثاز از   » اوحثات چسثثیح اظثب:   

ؼثثود ت موجوديثثای دل ثثی را مؽثثايده  ؼثثده ت بثثا دداتنثثد مساجثثات  سثثد  يسگثثامی  ثثه از نمثثاز مسا ثثم مثثی

 سثدو ت اتثر    ؼثود  زثها بثر آنثاز ظثو  مثی       نمایدو چوز  ایب از آنها بود ت تازه در جمثُ آنهثا حالثر مثی     می

بثثودو چگونثثه بثثر آنهثثا ظثثو   نمثثازتسار يمثثواره بثثا موجوديثثای دل ثثی بثثوده ت حثثواض ات ماوجثثه مثثرد    

 سثد ت ایثح نمثازتسارو     نمایدو زیرا  عی  ثه در جمثُ دیگثراز يمثاره حالثر اظثبو بثه آنهثا ظثو  نمثی           می

ديثد  ثه مثح در نثسد دثدا بثود  ت تثازه         باید ؼرمسده ؼودو چوز با ظو  دود ریا ارانه بثه مثرد  نؽثاز مثی    

زی بثه حثا  دیگثر اظثب  یثه ظثو  بثر مس ثو          به جمُ ؼما ریوظاننننو ت ظثو  ِثارك بثرای انا ثا  از حثا     

 [52«ن]ِسهو ت یه ظو  بر مس و  ازیهننن 

ؼثثود  ثثه ظثثو   ازعثثو ( اظثثاااده مثثی ت از رتایثثب ِرثثداهلل بثثح  مثثم ياؼثثمی از حمثثرت امثثا  ـثثاد،)ِلیه

نؽثثانه ایمسثثی اظثثب  يثثن از وثثرك ظثثو   سسثثده ت يثثن از وثثرك جثثوا  ديسثثدهو ت يمثثیح نؽثثانه در رایثثاز  

حثرا  ؼثده بثودو ت بثه رفثد در امثاز بثودز نمثازو         « تکریرةاإلحثرا  »سٍور تحلیم  و  آدمی  ثه بثا   نمازو به م

از چیسی  ه ات را ترثاه  سثدو رثرار داده ؼثدو ت ظثو  اظثمی از اظثمای دداظثبو ت از وثرك نمثازتسارو بثر            

 [53ؼودن] دت  رؼاه مو م ددایی  رظااده می
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