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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
اینن مطلنک انرار عنر

دند انه ا الفنایی انه احيا نی بنين شنیع دنریع بننرا

اولیالعزم من الرسل اس  ،اینن ا ن الد ر اصناح اح نام هرگنز يسن و ر فنرو
اح ام هم ،آن فروعی اه اصال

ار د ،از ظر وجاب یا از ظر حرم  ،هرگز يسن .

بل ه ر بعضی از اد اح احيا ی ،یا احيا ی بنه عیناان ابن ال و ام حنان ،ینا احيا نی بنه
عیاان ایناه بعضی از اح ام هس اه مییاا د ابدی
بل ه اح امی اس اه ر برهها از زمان حاامي

اد ه بادد إلی ینام الندین،

ار و بعد باید ح می بياید اه

إلی یام الدین بادد .ا الفایی اه احيا ی بين درایع هس  ،از این قبيل اس .
ما ر فرو اح ام ،یروز یک مثاح را عر
اافر و مسلمه و اافره و مسلم با  .دنرح

ار یم اه راجع به حرم یزاوج بنين
را عنر

انر یم و اح مناآن آن را هنم

گف يم .حاح واجبان را بحث میایيم ،محرمان را هم باید بحث ایيم.
 باآ ره مشخص شد .جئ فرما ید همان ماقع جایز با ه اس . بله ،جایز با ه اس  .برا چه اسی جایز با ه اس ؟ مسلّم برا جیاب نا ،،وجیاب لاط ،و جیاب آسيه قطعی جایز با ه اس  .برا أم آنها ،ما منی ا نيم .شن
این قابل اس ثیا اس و اگر آیایی ر قرآن دریف ،ا ،مشنراه را از بنرا مسنلم ،و
ا ا ،مسلمه را از برا ا ابی جایز يس  ،این ثابن

1

يسن انه ر دنرایع قبنل هنم

جایز با ه اس  .اح ماح این هس اه این «أُولٰئِكَ یَدْعُانَ إِلَى الیَّنارِ» 1اینن مطلنک را
یثبي میاید اه اگر عان إلی الیار با اح ماآً یا ظیی این حرام اس ؛ چان عان
إلی الیار به طار الی معامله را از بين میبر  .و اما اگر اعی عان إلی الیار اس ینا
اح ماآً یا ظیی یا هر چه ،ر اینجا حرام ااهد دد.
از جمله واجبایی اه ر ال درایع مقدسه الهيه واجک اس عبا ة اهلل اس  .هيچ
شيغمبر

میآید بگاید دما عبا ن دا را یيد .و این عبا ن داو ند ،یبلنار آن و

مرحله عليا آن عبارن اس از صالة ،ر ال ا ینان منا صنالة ارینم« ،بيیینا و بنين
الرب صالة ،بيییا و بين الخلق زااة» ،هم صالة اریم ر ال ا یان ،هم زاان ارینم
ر ال ا یان ،چهره صالة طار یگر اس  ،مطلک یگر اسن  .هنم صنام ارینم ر
ال ا یان ،هم حع اریم ر ال ا یان ،هم امر به معنرود و هنی از می نر ارینم ر
ال ا یان ،هم یالی و یبر

ارینم ر انل ا ینان .یمنام فنرو اصنليه

ییينه انه ر

اسالم هس اه واجبان بادد ،ما ر ال ا یان اریم .محرمان اصليه ،ق ل ف  ،ز ا،
سرق  ،ه ک حرم  ،اف را  ،غيب  ،روغ و ...یمام اینها ر انل ا ینان وجنا ار و
قرآن اه هيمیه ار و احاطه ار و گرش بسيار وسيع و محيطی ار سب به ال
ا یان ،اصاح و آن مراحل عليا این مطالک را به عیاان ضابطه و قاعده ذار میاید،
از جمله صام .ا اب را باز ایيد.
 ر ال ا یان با ه اس ؟ ر ال ا یان .از آ م با ه اس به بعد. همين محل بحث اس ؟ بله ،همين اس  .حاآ بحث میایيم .فعالً ما ر صام ،آینان صنام را مالحظنهبفرمایيد .از آیان صام ،ما اس فا هها گا اگا ی اریم .آ چه منار بحنث منا اسن
این اس اه آیا همانطار اه صام بر مسنلمانهنا واجنک اسن  ،بنر أمنم گهدن ه هنم
واجک با ه اس یا ير؟ یک ،وم :آیا همان صامی اه بنر منا واجنک اسن بنر أمنم
گهد ه واجک با ه اس یا ير؟ جااب این ير اس و از ا آینان اسن فا ه منی-
ایيم ،این آیایی اه بحث میایيم ،سام :آینا همنانطار انه ر أمن اسنالم صنام بنه
معیا شرهيز از عمل جیسی و اراای و آداميد ی اس  ،و صنام یگنر

ر اسنالم

يس  ،آیا ر سایر ا یان ،صام یگر با ه اس یا ه؟ جااب این اس انه بلنه ،آینا
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ایننن صننام هننم بننا ه اس ن اننه واجننک بادنند شرهيننز از عمننل جیسننی ،و نناراای و
آداميد ی؟ بله ،یمام این بلهها و هها را ما از آیان صام اس فا ه میایيم.
آیایی هم از یاران ،بیده قل ر اینجا انر م ،انه آن آینان هنم ،نه بنه حسناب
ایناه چان ر یاران هس یصدیق هم میایيم ،چان یاران ،یحریف هنم ار  ،بنه
حساب ایناه قرآن اداره میاید .چان قرآن بر ال ا نک آسنما ی قبنل هيمینه ار .
مثالً ر این ماضا  ،بعد ااهيم ید اه صام قبالً ر مينان أمنم گهدن ه 24 ،سناع ه
با ه اس  ،یعیی وق ی مغرب می ار ند ،بعند وبناره نار ن ،و آدناميدن و عمنل
جیسی حرام با ه اس یا فر ا مغرب ،ر اوح اسالم هنم همنينطنار بنا ه اسن  .و
بعد «فَالْآنَ بَادِرُوهُنَّ» 1إلی آ نر ،اینن از قبينل چيزهنایی اسن انه یصندیق منیایند
یاران را اه صام ،از مغرب یا مغنرب بنا ه اسن  ،یعینی بنين مغنرب ینا مغنرب ،حنق
داد ید اه این سه محهور و این سه جریان را عمل اییند .و قنرآن انه سن فرمنا ه
اس  ،چان دریع سهله سمحه هم هس  ،مقدار از مدن را حهد فرما ه اس .
از ظر زمان ،اگر قبالً رمضان با ه اس ولی ر غير رمضان با ه اسن  ،بنار ره
صام با ه اس  .صامها واجک و صامها مس حک اه ما اریم ،آنها هنم صنام-
ها واجک مس مر  ،و صامها مس حک اد ها د .صام به هر اد ها د ،صنام بنه
عهد اد ها د ،صام به قسم اد ها د .صام به عیناان عبنا ن مسن حبه ادن ها ند ،و
صام مس مره ر ال ایام سیه هم اد ها د .می ها عبا ان آنها از منا سنخ ینر بنا ه
اس .
 از همين آیه دریفه اس فا ه میایيم همان ماه رمضان با ه اس . ير ،حاآ بحث میایيم .آیان را مالحظه بفرمایيد .بسنم اهلل النرحمن النرحيم«یَا أَیُّهَا الَّهِینَ آمَیُاا كُ ِکَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» 2صيام غير از صام اس « .الصنِّ يَامُ» فرمنا و
«صننام» فرمننا  ،علن

رودننن اسن ؛ چننان صننام ،مصنندر فننر

اسن  ،و صننيام از

مصاومه اس «صاوَمَ یُصناوِمُ مُصناوَمَ ً» ،امنا صنام «صنامَ یَصنُ امُ صنَ امی» شن
مصدر فر

صنام

اس  .اما قرآن «صيام» فرما ؛ چرا؟ برا ایناه همانطار اه ما صام را

ا جام می هيم ،صام هم ما را ا جام می هد .چطار؟ «لَعَلَّكُمْ یَ َّقُنانَ» ،همنانطار انه
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ما ا ار میایيم از عمل جیسی و ار ن و آداميدن ،اینن سنه هنم یقناا ر منا
ایجا میاید ،صيام اس  ،صام يس  .یفصيل آن را ر یفسير مراجعه بفرمایيد.
«یَا أَیُّهَا الَّنهِینَ آمَیُناا كُ ِنکَ عَلَنيْكُمُ الصنِّ يَامُ» بنر چنه اسنی؟ بنر «الَّنهِینَ آمَیُناا» ،از
مق ضيان ایمان باهلل ،صيام هلل اسن  .اگنر ایمنان آور ه اسن انه بایند صنيام ادن ه
بادد ،و اگر ایمان ياور ه اسن بایند ایمنان بيناور  ،و بعند ی لينف صنيام را ا جنام
بدهد .بعد« :كَما كُ ِنکَ عَلَنى الَّنهینَ مِننْ قَنبْلِكُمْ» 1آینا ر یشنبيه ،صند رصند مشنبّه و
مشبّهٌبه مثل هم هس ید؟ یا ر بعضی جهان؟ صد رصد اه يس ید .فال ی ما ید مناه
اس  ،یعیی همانطار اه ماه ر آسمان اس  ،این هم ر آسمان اس  ،ماه گر اس ،
این هم گر اس ؟ این حردها يس  .ر بعضی از جهان ،مشنبّه و مشنبّهبنه بنا هنم
ار د .ر اینجا «یَا أَیُّهَا الَّهِینَ آمَیُاا كُ ِکَ عَلَيْكُمُ الصنِّ يَامُ» صنيام هنم فرمنا ،

درا

بل ه فرما « :الصِّيَامُ» ،چرا «الصِّيَامُ»؟ برا ایناه صيام عبنا یی اسن انه مربناط بنه
ال «الَّهِینَ آمَیُاا» اس

ر ال درایع مقدسه الهيه« .الصِّيَامُ» ،ه «ا ک علي م صنيامٌ»

یا «ا ک علي م صامٌ» خير ،سابقه ار  .چيز اه سنابقه ار و ر عنرد دنریع اهلل
ر ميان ال م شرعين به دنرایعاهلل هسن  ،و لنها «الصنِّ يَامُ بایند بادند انه النف و آم
جی

اس و یا اس غراق ،جی

هم بادد اافی اس  .حداقل جی

اس .

«یَا أَیُّهَا الَّهِینَ آمَیُاا كُ ِکَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُ ِکَ عَلَى الَّهِینَ مِننْ قَنبْلِكُمْ»؛ «الَّنهِینَ
مِنْ قَبْلِكُمْ» چه اسا ی هس ید؟ بعضی روایان ار اه «الَّهِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقن ا بينا
هس ید اه برا آنها یک درد اصی بنا انه فقن رمضنان را روزه منیگرف یند و
بقيه ه ،الب ه این سخن ،قد ار  .اینجا میفرماید« :یَا أَیُّهَا الَّهِینَ آمَیُاا كُ ِکَ عَلَنيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُ ِکَ عَلَى الَّهِینَ مِنْ قَنبْلِكُمْ»« ،الَّنهِینَ» چنه اسنا ی هسن د؟ یعینی «الَّنهِینَ
آمَیُاا» قبل« ،الَّهِینَ آمَیُاا» ر اسالم «كُ ِکَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُ ِکَ عَلَى الَّهِینَ [آمیناا
مِنْ قَبْلِكُمْ»« .عَلَى الَّهِینَ [آمیاا مِنْ قَبْلِكُمْ» فق ا بيا هس ید؟ اصالً به ا بيا « ،الَّنهِینَ
آمَیُاا» میگایید .اینها رأس الدائرة هس ید ،اینها محار هس ید ،باید ایمانِ «بِاللَّنهِ وَ
مَالئِكَ ِهِ وَ كُ ُبِهِ وَ رُسُلِهِ» 2آور  ،صدق «الَّهِینَ آمَیُاا» بر صاص رسل اه هنيچ ،بل نه
«الَّهِینَ آمَیُاا» رسل را هم دامل دا  ،این ،انار مشن لی اسن و منیدنا  .وا گهنی
حداقل مطلک این اس اه آیا «الَّهِینَ آمَیُاا» قبل از اسالم فقن رسنل هسن ید؟ ينر،
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رسل و «الهین آمیاا معهم» .صندق «آمیناا» بنر «النهین آمیناا معهنم» بيشن ر اسن  ،از
لحاظ ایناه به رسنل «آمیناا» منیگاییند؛ چنان آنهنا محنار اوح هسن ید ،وا گهنی
حداقل هم «كَمَا كُ ِکَ عَلَى الَّهِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ» یعیی «الَّهِینَ مِنْ قَنبْلِكُمْ منن المننمیين»،
چان مشابه

ر جریان و بُعد از ایمان اس .

حاح ،این جا اسی بياید و بگاید :این یشبيه ر همنه جهن اسن « .علنی النهین
آمیاا من قبل» ،باید سی روز دا چان ماه سی روز اس  .بنرا آنهنا بایند رمضنان
بادد ،ما هم رمضان ،برا آنها فق صام ،باید صام از عمنل جیسنی و آدناميدن و
ار ی بادد ،فق  ،یعیی صام صم
میگاید ير ،این حردها رس

بادد بر الد آیها اه راجع به مریم اس ،
ار  .ر اصل صنام مشنابه

يس  .صام ابعا

اس ن  ،ر زمننا  ،ر یعنندا ش ،ر گا نناگا یاش ،ر وق ن معيّ نی  ،ر اینننهننا آیننه
یضمين میاید ،فق یضميیی اه ر آیه مباراه اسن اینن اسن انه «كُ ِنکَ عَلَنيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُ ِکَ عَلَى الَّهِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ یَ َّقُانَ».
ش

از آیه این مطلک را اس فا ه میایيم انه انل مننمیين ر انل دنرایع قبنل از

اسالم -ال منمیين ه رسل -مأمار به صيام با د ،وق طار یگر ،یعدا طار یگر،
درای ایجنابی و سنلبی طنار یگنر ،ينر ،صنيام ،و صنيام بنه اینن معینا؛ از دنهاان
ا ار ار ن هلل .می ها از دهاان ا ار ار ن هلل ،بعضی وق ها سخ اسن ،
بعضننی وقن هننا آسننان اس ن  ،آسننانیننر اس ن  ،بننار ره ننا ار از دننهاان اس ن .
ا ار از دهاان بطن و فرج اه سه بعد اسن ؛ فنرج ،جیسنی اسن و بطنن هنم
ر ال زمانها سابقه عبارن بنا ه اسن

ار ی و آداميد ی اس  .این ا ار

از ایناه  24ساع  ،اما ایناه از آیه هم اس فا ه میایيم ،ولي ن ر دریع اسنالم،
این« ،أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَ َ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِسَائِكُمْ» 1إلی آ ر اه بعد ما اس فا ه میایيم.
بعد از آن ار « :أَیَّامی مَعْدُو َانٍ فَمَنْ كَانَ مِیْكُمْ مَرِیضی أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّنامٍ
أُ َرَ وَ عَلَى الَّهِینَ» 2بعد« :دَهْرُ رَمَضانَ» 3،بعد« :وَ إِذا سَأَلَكَ» 4بعند« :أُحِنلَّ لَكُنمْ» .آینه
« 187أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَ َ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِسَائِكُمْ» ش

معلنام منیدنا انه قنبالً حنالح

با ه اس  .آقا ،مگر «الَّهِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ» صيام داد ید؟ بحث هم سر صيام اس  .ش ،

 .1همان ،آیه .187
 .2همان ،آیه .184
 .3همان ،آیه .185
 .4همان ،آیه .186
5

برا «الَّهِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ» عمل جیسی ر «لَيْلَ َ الصِّيَامِ» جایز با ه اسن  ،جنایز بنا ه
اس  .ر دریع اسالم هم ،یا این آیه اه آیه مد يه هم هس  ،ر سنيز ه سناح م نه،
همان صيام قبلی با ه اس  .ر مدییه هم قبل از ایناه آیه نازح دنا  ،همنان قبلنی
با ه اس « ،لَيْلَ َ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِسَائِكُمْ» حرام با ه اس  ،اما ایناه «عَلَى الَّنهِینَ
مِنْ قَبْلِكُمْ» حرام با ه اس ولی ر اینجا حنالح میدنا « .أُحِنلَّ لَكُنمْ لَيْلَن َ الصنِّ يَامِ
الرَّفَثُ إِلَى ِسَائِكُمْ» بعد عل و جه ؛ «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَْ ُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَ َّكُمْ
كُیْ ُمْ یَخْ َا ُانَ أَْفُسَكُمْ فَ َابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَیْكُمْ».
سناح :آیا این «أُحِلَّ» فق مرباط اس به عمل جیسی اه ر درایع قبل و قبل از
این ف ره مد يه ،حرام با ه ،فق عمل جیسی اس ؟ اه ر درایع سابقه عمنل جیسنی
ر دک و روز صام االً حرام با ه اس  ،فق اوح افطار مثالً ینا ينر ،أانل و دنرب
هم چیين اس  .أال و درب هم چیين اس  ،از ا آیه اس فا ه میایيم .و چرا فق
رفث إلی سا ؟ چان مهمیر اس  .آیا دهان أانل و دنرب مهنمینر اسن ؟ ینا دنهان
رفث إلی الیسا ؟ اسا ی هس ید اه حاضر د از د مشنان ،از االشنان ،از دربشنان ،از
لباسشان ،م ا شان و ...ام بگهار د ،ولی رفث إلی الیسا ادن ه بادنید .شن

آن قلنه

دهاان ا سانها ،زن و مر  ،عبارن اس از «الرَّفَثُ إِلَى ِسَائِكُمْ» و رفث سا هم إلی
الرجاح .این را ر محار ذار ار ه اس  .بقيه را ر حاديه ،مالحظه بفرمایيد« :فَالْآنَ
بَادِرُوهُنَّ» فق ؟ ير.
 یک ماه مییاا د ،چطار چيز -ه یک ماه 24 .ساع را عر

خار ؟
میایم .یعیی مغرب اه ار د یا مغنرب یگنر،

ه بخار د ه بيادامید و ه عمل جیسی ایید .این با ه اس

ه ینک مناه .چنه اسنی

گف یک ماه؟ ببيیيد اوح آن «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَ َ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِسنَ ائِكُمْ» اینن یحلينل
اوح ،اه از ميان سه چيز اه مبطل صام اس و سه چينز بيشن ر مبطنل يسن  ،اگنر
چيزها

یگر

اریم مبطل يس –آقایان اعنی منیفرماییند مبطنل اسن  -ولنی بنر

حسک ا اب و سی  ،چيزها

یگر مبطل يس  .سر زیر آب ار ن مبطل يس  .غیّ

مبطل يس  ،ولا حرام بادد .اگنر هنم حنرام بادند چيزهنایی ،مبطنل يسن  .صنرد
ایناه چيز حرام بادد ،ر حال صام یعیی مبطل اس ؟ ير .ابطناح لينل ناص
آزم ار .
آن سه محار اه ر صام حرام اسن و ماجنک بطنالن صنام اسن  ،آنانه اوح
اس و مراز اس رفث اس « .أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَ َ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِسنَ ائِكُمْ» ینا «فَالْنآنَ»،
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«آن» چه زما ی اس ؟ «آن» یعیی حاآ؟ ولا دک اسن  ،ولنا روز اسن  ،ولنا رمضنان
يس ؟ ير« ،فَالْآنَ» یعیی ر این دریع اسالم ،از حاآ ح م ایننطنار دند« .فَالْنآنَ
بَادِرُوهُنَّ» معیای

این يس اه این آیان ر رمضان نازح دنده بادند .چنه لزومنی

ار ؟ خير ،اآلن یعیی ر این دریع اسالميه ،از حاآ به بعند ،ح نم اینن اسن ولنا
چید ماه به رمضان ما ده اس « .فَالْآنَ بَادِرُوهُنَّ» امر عقينک حظنر اسن  .امنر عقينک
حظر چيس ؟ اباحه اس  .اباحه را قبل گف «أُحِلَّ»« .أُحِلَّ» اباحنه انر  ،اآلن ی نرار
میاید «فَالْآنَ بَادِرُوهُنَّ».
«وَ ابْ َغُاا مَا كَ َکَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اُلُاا»« ،اُلُاا» هم عقيک حظر باید بادند یگنر« ،اُلُناا
امر اس ؟ امر وجابی اس ؟ آقایان! آیا «اآلنَ كُلُاا وَ ادْرَبُاا» یعیی بين مغرب یا سنحر،
«كُلُاا وَ ادْرَبُاا» ،این امر وجابی اس ؟ یا امر عقيک حظر اس ؟ اگر عقيک حظر بادد
اه وجاب اس  ،عقيک حظر اس ؛ چان قبالً هم حظر ذار دنده اسن  .آنانه حظنر
با چه با ؟ «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَ َ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِسَائِكُمْ» اه قنبالً حنالح بنا ه اسن .
بعد «فَالْآنَ بَادِرُوهُنَّ وَ ابْ َغُاا مَا كَ َکَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُاا وَ ادْرَبُاا» این سه انار را ا جنام
هيد .یا چه وق ی؟ «حَ َّى یَ َبَيَّنَ» این سه اار اه قبالً حرام با ه اس  ،این سه انار را
جایز اس ا جام هيد ،امر عقيک حظر اس .
و مطلک یا سه مطلک را اس فا ه میایيم اه ر درایع قبلی:

يجه :ش

 -1صام با ه اس اما ایناه بر ما صام اس .
 -2این سه چيز اه حرام اس

ر هار صيام ،ر ليل صيام هم حرام با ه اسن

إآ وق ی افطار مییاان ار اه اوح مغرب ،ار ن ،آداميدن و رفث ،با همدیگر.
ول ن بعد یا طلا فجر صا ق یمام اینها محرّم اس  .ر دنرایع سنابقه ،ایننهنا
محرّم با ه ،ر دریع اسالم هم ر م ه م رمه حرام با ه ،یا حاآ حنرام بنا ه ،اآلن
ار حالح میدا .
 «أَیِمُّاا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» 1از آن زمان ظاهر حالح دده اس . -حاآ اه ار میگاید حالح دده اس

یگر« ،أَیِمُّاا الصِّيامَ» بعد از آن اس .

 ظاهر ر جیگ یدق با ه اس . -اار

داریم چه زما ی با ه اس  .هر وق با ه اس  ،این سه قبالً حرام بنا ه

ر درایع سابقه و ر دریع اسالم ،حاآ حالح دده اس .

 .1بقره ،آیه .187
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 جیگ یدق ر مدییه با ه اس ؟ بله ر مدییه با ه اس  .ولی ر مدییه ،ح می آیان باید ر رمضنان نازح دندهبادد؟ چه لزومی ار ؟ بعد از آن «وَ كُلُاا وَ ادْرَبُاا حَ َّى یَ َبَيَّنَ» از جملنه اسن دآآیی
اه به این آیه ار یم و اداره میایيم این اس  .ببيیيد اینن «فَالْنآنَ بَادنِ رُوهُنَّ» و بعند
«كُلُاا وَ ادْرَبُاا»« ،حَ َّى یَ َبَيَّنَ» غای چه چيز اس ؟ «حَ َّى یَ َبَيَّنَ» غای هر سه اس
یگر .ش

همانطار اه میدا یا لحظه قبل از طلا فجر ار و آداميد ،یا لحظنه

قبل از طلا فجر هم مییاان عمل جیسی ا جام ا  .چه زما ی غسل میایيند؟ شن
طهارن ابر انه غسنل از جیابن اسن بنرا صنح صنام واجنک يسن  .بنه آینه
اس دآح میایيم .این فق اداره با .
« وَ كُلُاا وَ ادْرَبُاا حَ َّى یَ َبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْ ُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْ ِ الْأَسْاَ ِ مِننَ الْفَجْنرِ ثُنمَّ
أَیِمُّاا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» ببيیيد «أَیِمُّاا» حساب ار  .الب ه اینجا می نااهيم مفصنل
بحث ایيم ،یعیی دک و روز صام اس  ،ر وق ی انه وقن ِ صنام اسن  ،دنک و روز
صام اس  ،می ها دک از سه چيز داو د صرد ظنر انر ه اسن  ،ولنی بقينه چيزهنا
چطار؟ روغ گف ن ر دک رمضنان بندیر از روغ گفن ن ر غينر مناه رمضنان اسن .
غيب ار ن و ...ر دک رمضان بدیر اس اه اینجا مضاعف میدا  .الب نه قنبالً ینه
سر چيزها حرام با ه اس  ،ولی اآلن حالح دده اس « .ثُمَّ أَیِمُّاا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».
حاآ ،ر یاران دریف –ایناه میگایيم دریف ،میظار آن آینایی اسن انه الب نه
یارایی اس  -اصل صيام ذار دده اس  ،اوقان صيام ذار دده اس  ،صام واجنک و
صام مس حک ذار دده اس  ،و ایناه این سه چيز هنم حنرام بنا ه اسن  ،ذانر دنده
اس  .اینجنا یصنا ق بنين یناران و قنرآن دنریف اسن  .صنفحه واز ه ،ر صنفحه
واز ه اد هایم« :إ ه كان من الطقاس الم عاّ ة بين كاف الملينين» 1طقناس أدن اح
عبا ان اس  .صام «كان من الطقاس الم عاّ ة بين كاف المليين معماآ عیندهم فن
البأسا و الضرا غير الم رقب  ».ر ا اب یا

فصل  5آیه  .3ا نک ا بينا انه حندو

شیجناه ا نناب سنب بننه ا بينا اسن اننه مجمنا اسن
ملحقای  ،و ا جيل اصلی و ملحقای  ،این ا اب یا
 113 -ا اب فرما ه با ید.

 .1الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،3ص .12
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ر عهندین ،ینناران اصننلی و
اس .

 بله ،ولی آن انه ماجنا اسن  ،اینقندر يسن « .و لقند صنام ماسنى و إیلينا والمسيح» .ایليا یحيی اس « .و لقد صام ماسى و إیليا و المسيح ( ) أربعين یامی» ش
صام با ه اس  .حاآ برا ا بيا  ،برا غير ا بيا  ،االً بحث میدا  .یث ،یثیيه اسن .
یثیي ال اران اه از اسفار مسه یاران اس  .فصل  9از آیه  1یا  ،9و سنِ فر الملنا،،
فصل  19آیه  ،8و ا جيل م ّی ،فصل  4آیه « .2و اليها كا اا یصامان» ،ال آنها ،نه
فق ا بيا «و اليها كا اا یصنامان إظهنار للمسنكی و یخضنعی عیند اللّنه و اع رافنی
بخطایاهم و یاب ً إلى اللّه بغي مرضاة اللّه» زبنار او  ،فصنل  20آینه  ،26و سنمائيل
فصل  7آیه  ،6و  2سمائيل فصل  12آیه  ،16حميا (از ا ک ا بيا اسن انه حمينا
هم از ا بيا بییاسرائيل اس ) ،فصل  9آیه  ،1و  1یا  36و  9از حميا « :آ سيما عیند
الرض نع بننل و الحينناان» ،بچننههننا را از دننير
ّ
المصننائک كننا اا یصننامان و یص ناّمان
میگرف ید ،یعیی آنقدر اینها ر حاح ضا  ،م قيد بنه ینر ،دنهاان با ند ح نی
بچها اه م لف يس  ،بچهها را از دير میگرف ید اه جيغ و ا و فریا  ،بزرگنان و
ااچ رها اله و زار إلی اهلل یا داو د گیاهان آنها را ببخشد.
 ر درایع آنها اه با ه؟ اه بچهها را از دير بگير د.-ش

چه با ه اس ؟

 -ر دریع

يس .

 بله ،می ها ه ایناه ظلم به بچه ااچک بشا  ،برا ایناه این ضجها اه بلیدمیدا

ا ش ینک حسناب و عنا

اصنی ار  .یائينل ،فصنل  2آینه  ،16ا يناح

فصل  10آیه  2و « :3بدای الصام عیدهم إمساكی عن اركل و الشرب» الب ه فق اانل
و درب يس  ،اصل آن رفث إلی الیسا اس  .این الصها اس از آ چه را اه من
آ رس می هم.
«بدای الصام عیدهم إمساكی عنن اركنل و الشنرب انان مینه غنروب الشنم
غروبٍ ثان» این را قرآن یصدیق ار ه اس « .میه غروب الشم

إلنی

إلی غروب ثان» الب ه

غروب به حساب ما مغرب ،چان «ثُمَّ أَیِمُّاا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» ه ایناه إلی الغروب.
 یک  24ساع ه روزه میگرف ید؟  24ساع  ،ه یک  24ساع  ،روزه آنها  24ساع با ه ،ه یک  24ساع  .حاآأربعين با  ،عشرین با  ،عشره با  ،ثالثين با یا هر چه با .
 -روز بعد چطار؟
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 این بحث یگر اس  .ببيیيد .روزهها آنها گا اگان با  .بعضی روزها م نابعبا  ،بعضی روزهها فر
فر

با  .روزهها م ابع ،روزهایی اس اه ماه رمضنان بنر منا

دده و واجک دده اس  .روزها فر  ،هر روزه ،یا برا اس ا

یا یضر یا

غيره ،مثالً یک روز یا و روز روزه میگرف ید .ینا اینانه بيشن ر ینا ام نر ،آن بسن گی
ار .
 م ابع هس  24 ،ساع ه باید بخار د؟ چگا ه اس ؟ ير ،غروب یا غروب.-ش

بعد چه میدا ؟

 بعد هم همينطار اس  .غروب یا غروب روزه میگير  .یعیی افطار میاید،بعد روزه اس یا غروب یگر ،باز می ار یا غروب یگر
 -میظار این اس اه ا  24ساع

يس .

 ام ر اس بله .ر دک هم روزه با د 24 .ساع اه میگنایم بنه اینن حسناباس .
«بدای الصام عیدهم إمساكی عنن اركنل و الشنرب كنان مینه غنروب الشنم

إلنى

غروبٍ ثان و ذلك ها الصام ارعظم لكل سی مرة مرسنام عیندهم» می هنا منرة ینک
روز را می ااهد بگاید .مثل ما اه هر ساح ینک مریبنه روزه منیگينریم و سنی روز
اس  .آنها هم یک مریبه اد ها د ولی چید روز اس  ،ما می ا يم.
«و كا اا یصامان أیامی كهكرى آ هدام أوردليم» برا اینانه اوردنليم ر سن
ب شرس ها با  ،اینها فعالي هایی اد ها د از جمله عا و از جمله صام .روزهایی
را روزه میگرف ید برا ایناه اوردليم میهدم دا .
 «یا أَیُّهَا الَّهینَ آمَیُاا كُ ِکَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُ ِکَ عَلَى الَّنهینَ مِننْ قَنبْلِكُمْ» ،اینن«اَما» می ااهد ايفي صام را هم بگاید؟
 -قبل از ایناه یشریف بياورید عر

ار م ،ر ا اب هم مطالعه ایيد .ر یشنبيه

فق بعضی از جهان اافی اس  ،بقيه را اس غراق ليل می ااهد.
 «كهكرى آ هدام أوردليم» ظاهر حمله ار د ،راب ار ه با د. بله یگر ،یعیی مشراين اوردليم را گرف ه با د ،و اوردليم هم و مریبه رابدد .و یها

لشان می ااس وار اوردليم دا د و اینها برو د؛ مشراين برو د.

«و كان اریقيا میهم یصامان كل أسبا یام الثا

و الخام » .لاقنا فصنل 18

آیه « :12و لقد قاح المسيح ( ) إن یالميهه ساد یصامان بعده» ا جيل لاقا فصنل 5
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آیننه  34و « .35فحينناة الحننااریين -إذ  -و المنننمیين كا ن حينناة كننران اللننهان و
المش هيان ،و الصيامان» .فصل  2ا جيل إلی غر اطيين .اینن ا جينل بعضنی از ایبنا
مسيح اس إلی غر اطيين ،فصل  2 ،11غر اطيين .چان امه إلی غر اطيين ویا اسن .
این ومی از آن اس اه برا شال

اس فصل  11آیه « .27و لقد كان السيد المسيح

یصام ،و الحااریان عید اللزوم» م ی  18 ،16 ،6و اوح إلی یا م يس عنين چنه بنا ،
باید یا م بياید« .3:13 .فالصام عان لل اب و القدسي و ال قناى لَعَلَّكُنمْ یَ َّقُنانَ» .اینن
چيز اس اه ما از عهدین اس فا ه میایيم.
بیابراین صام با ه اس و این صاصي را ما یصدیق میایيم ،این صنامی انه
با ه اس  ،این صام بين الغروب و الغروب ،یعیی مقدار

ار ن و آداميدن و عمل

جیسی ،بعد حرام ،ر قرآن دریف این یحليل دند ،امنا اینانه آینان آن را مالحظنه
فرما ید.
یگر ،بر امهها یمام اس ؟

 -یعیی برا سحر

 بله ،یمام .و ی ی از صاصيان دریع سمحه سهله همين اس اه مثالً «رَبَّیَاوَ آَ یُحَمِّلْیَا مَا آَ طَاقَ َ لَیَا بِهِ وَ اعْفُ عَیَّا وَ اغْفِرْ لَیَا» 1آ ر ساره بقره .یک اح امی انه
از ظر یحریم یا از ظر ایجاب سنخ بنا  ،داو ند یخفينف ا  ،و حسناب یخفينف
چید جه اس ؛ ی ی این اس اه اصناآً ر ینک مندن اصنی بنه عیناان ابن ال و
ام حننان مننیدننا ح ننم سننخ ی را آور و إآ سننخ بننا ن ایننن ح ننم ،یننک حال ن
مصلح ی علی طاح الخ

دار  .آناه حال مصلح ی إلی ینام القيامن ار  ،آن را

داو د ر دریع اسالم ،ابقا فرما ه ،و آنهایی اه سخ یر با ه اس
یا سخ یر با ه اس

ر واجبنان،

ر محرّمان ،آن را به طار الی ر ال اح ام واجبنه و محرمنه

برطرد فرما ه اس  .این صام.
 اح امی اه برا قام یها با  ،این به اطر يا هایی با اه اد ید؟ قسم هایی از آن ،بله.-ش

این باید برا مسيح بادد؟

 آ ر دریع اسرائيل س شده اس االً یا دریع قرآن ،یعیی دریع ینارانهمينطار مح َّم با ه اس  ،بر مسيح هم مح َّم با ه اس  ،بعد از دشصد سناح هنم
مح َّم با ه اس  ،و این ر یک ف ره اصی اس  .رس اس  ،بعضی وقن هنا -منا
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این ما هاش را اریم -زلزله میدا ر فالن دهر چان گروهی مس حق هس ید ،اما
گروه یگر اه م قی هس ید زلزلنه بنرا آنهنا عنهاب يسن  ،بنرا آنهنا یربين و
ام حان اس  .این هم همينطار اس .
راجع به صام صم  ،ر قرآن دنریف ،سنب بنه صنام صنم آینها
مرباط اس به حضرن مریم (س) اه «إِ ِّن
إِْسِيّی» 1اسی بياید و بگاید :این «إِ ِّ

ارینم انه

َنهَرْنُ لِلنرَّحْمٰنِ صنَ اْمی فَلَننْ أُكَلِّنمَ الْيَناْمَ

َنهَرْنُ لِلنرَّحْمٰنِ صنَ اْمی» ثابن منیایند انه ر

دریع یاران ،چان حضرن مریم (س) یابع دریع یاران با ه اس  ،چنان مسنيح
اه هیاز يامده اس  ،و هیاز هم مطلبی شده اس  ،یازه مسنيح م الند دنده اسن و
بان و ا اب و این حنردهنا بالفعنل يسن  .حضنرن منریم (س) انه ینابع دنریع
یاران با د ،هر فرما د «لِلرَّحْمٰنِ صَاْمی» ،چنه صنامی؟ «فَلَننْ أُكَلِّنمَ الْيَناْمَ إِْسنِ يّی».
«الْيَاْمَ» یا مجما دک و روز بادد ،ینا روز بادند ر اینن بحنث نداریم ،بنار ره ،ر
مدن اصی ،یا ال روز اس  ،یا ال روز با دک اس  ،به اس ثیا آن وقن هنایی انه
میدا افطار ار  ،اه اینجا افطار به االم اس « ،إِ ِّن

َنهَرْنُ لِلنرَّحْمٰنِ صنَ اْمی فَلَننْ

أُكَلِّمَ الْيَاْمَ إِْسِيّی» ی لم با ا سان ،به طار الی ،ر این صامی اه هر دده اس حنرام
اس .
اار

داریم به ایناه ،آیا این صامی اه هر دده اس  ،عیاان وجناب غينر نهر

هم اد ه اس یا ير؟ ليلی داریم .مم ن اس اار عیاان وجاب غينر نهر ار
ر یک مقدار معيّیی ،ول ن بعد هم هر میایید ر وق غير معيّن ،احيا نی نه ،ینک
عملی اس اه هيچ وق واجک يس مثل ماز دک ،مناز دنک انه بنر مسنلمانهنا
واجک يس اگر هر ار اسی اه مقدار
بله ،ش

این «إِ ِّن

ماز دک بخاا د ،واجک میدنا ینا نه؟

َنهَرْنُ لِلنرَّحْمٰنِ صنَ اْمی» لينل يسن بنر اینانه صنام سن ان از

واجبان با ه اس  ،ليل بر فی هم يس  .فق

ليل اس بر ایناه از جمله اح ام

دریع یاران این با ه اس اه میدد ا سان بر ا ش الزام ایند صنامی انه مندیی
سخن گاید .این ر اسالم يس  .ر اسالم ،صام صم باطل اسن و صنام صنم
بدع اس و قرآن دریف ،صام صم را س ار ه اسن  .چنرا؟ بنرا اینانه آینان
مرباط به صيام میحصر انر ه اسن صنيام را بنه شرهينز انر ن از اینن سنه چينز .اینن
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ا حصار ،صام صم را اه از جمله صامها یاران و ا جيل با ه اس  ،از بين بر ه
اس .
حاآ ،اگر اسی ر اینجا بياید و بگاید« :إِ ِّ

َهَرْنُ لِلرَّحْمٰنِ صنَ اْمی» صنام را ر

دریع یاران ،میحصر میاید به صام صم ؟ میگایيم خير ،فرمنا « :إِ ِّن
لِلرَّحْمٰنِ الصّام» صامی ،ش

مم ن اس

َنهَرْنُ

و ا صنام بادند ،امنا اینانه ح منی هنم

هس  ،چان صام از ،ا ار از آن سه چينز ،مسنلّم بنا ه اسن  ،قنرآن میفرمایند،
یاران هم گف و قرآن یصدیق ار  .یک صام یگر هم با ه اس  .مم ن اس صام
سامی هم با ه بادد اه ما بر داریم ،ول ن صام از ی لم اه صام صم اسن

ر

دریع یاران با ه اس به این معیا اه میدد هر ایید و وق ی انه نهر دند ،صنام
صم  ،واجک میدا  .ولی ر دریع اسالم ،ه صام صم
صم

اریم اصالً ،و ه صنام

اریم هر  .الب ه ح م این اس اه ا سان باید زبان ا را گاه ار  .ر غينر

رمضان باید گاه ار به طار عام ،ر رمضان باید بيش ر گاه ار  .همانطار اه ر
رواینان زینا

منا ارینم انه عبننا ن انر ن ر رمضنان ،آن عبنا یی انه مخصنناص

رمضان بادد ،عبا ن ار ن ر رمضان ،ثااب
گیاه بيش ر اس  .ش

باآیر اس  ،و گیاه ار ن ر رمضنان،

صم ی اه ر اسالم هس  ،صم ی اه اصلی بادد ،یا صم ی

اه صامی بادد ما داریم ،فلها صام صم را ،داو د ر اسالم س فرما ه اس .
این بحثی راجع به صام .راجع به صالة .راجع به صالة ،ال دنرایع الهينه ،صنالة
اد ها د؛ چان عبا ن دا و بُعد اس  :یک بُعد ایجنابی و ینک بعند سنلبی .یخلينه
اس و یحليه« ،آ إله ،إآ اهلل» سلک غل و ایجاب صنحيح ،منا بنا صنام سنلک غلن
میایيم ،دهاان را ور میایيم «لَعَلَّكُمْ یَ َّقُانَ» اه این یمرییی بادد از برا ما ،ینک
ورزدی بادد از برا ما ،وق ی اه ر رمضان ،از زن حالح ،از غها حالح ،از دنرب
حالح ،ما ممیا هس يم و حرام اس  ،بعد از رمضان «لَعَلَّكُمْ یَ َّقُانَ» ش

از حنرام بنه

طریق أولی ما یجیّک میایيم .اما ایناه ر باب إحرام هم همينطار اسن  .ر بناب
إحرام ،چيزهایی ر حاح إحرام و ار

حرم ،حنرام اسن انه ر حالن

یگنر حنرام

يس  .این چه چيز اس ؟ این یدریبی اس « ،لَعَلَّكُمْ یَ َّقُانَ» ر اینجا منیآیند .اگنر
ا سان ر حرم حق دار مارچه را اذی اید ،حق ندار چنه ایند ،حنق ندار چنه
اید ،این حاجی ،وق ی حع رس ی ا جام ا بعد حااس او جمع اس اه به ا سنان
به طریق أولی حق دار اذی اید ،این را یمرین می هید اه اصالً باید اذین ایند،
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ح ی به یک گياه اذی اید .به حياان ،یا ایدن گياه حنرم ،از بنرا اسنی انه آنجنا
برا حع میرو  ،این حرام اس  ،إآ ما اس ُثیی.
ر باب صام و صالة هم همينطار اس  .صام جه

سن

ار و صنالة جهن

اثبان ار  .صام ا سان را از دهاان یخليه میایند ،اینن دنهاان انه ماا نع اسن و
ظلمان اس بين ا سان و حق سبحا ه و یعالی ،این ،یخليه اس  ،بعد از یخلينه آلهنه
إآ اهلل ،بعنند یخليننه ف ن

أمنناره بالسننا از مش ن هيان اصننليها اننه رأس الزاویننه ر

مش هيان هس ید ،ح ی از حالح هم ممیا اس  .این برا صام ،صالة ،صالة ایجناه
إلی اهلل اس  ،آن سلک و این ایجاب اس  ،و هر و سنلک و ایجناب ر انل دنرایع
الهيه هس  .ر ال درایع صالة هس  .صالة چطار اس ؟
من یا م اس

ر بيمارس ان اليزاب اه بس ر با م يلی وق شني  ،ر اینری ،

ماز می اا دم ،راا و سجا  ،شرس ار وید و من را گاه اد  ،ياح ار من غ
ار هام ،مازم را اا دم .بعد او گف  :چه دده اس ؟ گف م :ماز ما این اس  .گفن :
ماز ما ایس ا ه اس  .گف م :دما بی ا میایيد ،ماز دما هم رانا

ار و سنجا

ار به ليل این آیه از ا جيل و این آیه از یناران .اصنالً رانن اصنلی مناز ،از ظنر
ضا  ،راا اس

ر مرحله أولی ،و سجا اس

ر مرحله ثا يه .ماز آنها رانا

اد ه اس  ،سجا اد ه اس  ،قيام اد ه اس  ،طبعی ذار اد ه اسن  ،امنا بنه اینن
د ل ،لزومی دار بادد ،مگر همه مازها ما یک دن ل اسن ؟ منا مناز مين انه
یگر اس ؟ ماز آیان ما یند مازهنا

یگنر اسن ؟ همنه

می اا يم ،ما ید مازها

ماز اس  .ماز آیان ماز اس  ،ماز طااد ماز اس  ،ماز مين

مناز اسن  .همنه

ماز اس  .همه اینها ایقا ار اس بين ما و بين رب ،می ها هر ادام د ل اصنی
ار  .ماز مسافر ،ماز غير مسافر ،ماز صالة الغرقی اه یک ی بير بگاید ماز اسن ،
اسی اه ر حاح غرق ددن اس  ،ماز از او ساق

يس  ،فق حداقل این اس انه

یک ی بير بگاید ،این به جا هر و ماز ظهر و عصر او حساب میدا .
امنا اینانه ر دننریع اسنالم ،ایننن ا ن الدهنا صننار و چهنرها

ر اوقننان

مخ لف ،حاآن مخ لف ،اوضا مخ لف اس  ،صالةها قبلی برا درایع سابقه هم
لزوم دار اه ما ید ما بادد ،ح می صبح و ظهر و عصر و چه ،ح منی و راعن  ،سنه
راع  ،چهار راع  ،اینها اه حمد داد ید ،حمد قرآن داد ید ایننهنا ،سنارههنا
قرآن داد ید ،یا مثالً یشهد اد ید ،ما ر یشهد میگایيم« :أَدهَدُ أنَّ مُحَمَّد عَبندُهُ وَ
رَسُالُهُ» ،او میگاید« :أَدهَدُ أَنَّ مُاسی عَبدُهُ وَ رَسُالُهُ» آن ی ی میگاید« :عيسی عَبندُهُ
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وَ رَسُالُهُ» آن ی ی میگاید « ا ،عَبدُهُ وَ رَسُالُهُ» میگایم ح مي
يس اه ر دریع

ا ،،اگر فر

ار  ،ولی اینطار

ایيد و ساره ار  ،ی نی قبنل ی نی بعند ،ح منی

قبل باید حمد بادد و ساره بعد ،قرآن ازح شنده اسن  .ر رانا و سنجا بلنه ،ر
راا و سجا اذاار عامها اس اه حاآ آنجا به چه صارن بنا ه اسن  ،بنار ره
ذاراهلل با ه اس  .اما ر یشهد ،منا انه اسنم رسناحاهلل (ص) را منیبنریم ،آنهنا هنم
رساح ا دان ،اگر هم لزوم اد ه بادد اسم او را .امنا رانا و سنجا بنا ه اسن .
جماع هم با ه اس  ،ماز جماع میحصر به اسالم يس  ،بل ه ر دریع یاران
با ه اس  ،ر دریع یاران و دریع ا جينل انه ینابع یناران اسن  ،بنا ه اسن  ،و
آیایی ر مار این مطلک ،ما ر قرآن دریف ارینم .اوح ،صنالة ر انل دنرایع ،بعند
راا و سجا ر ال درایع ،بعد جماع
د ل باآیر اس و حال اس مرار

ر انل دنرایع .حناآ دن ل آن ر اسنالم،
ار  ،مطلک یگر اس .

مثالً ر سناره بقنره آینه  43میفرمایند« :یَنا بَیِن إِسنْ رَائِيلَ اذْكُنرُوا» 1ینا بنه اینجنا
میرسد« :وَ أَقِيمُاا الصَّالَةَ» 2به بییاسرائيل میفرماید .فرما وق ی مسلمان ددید «وَ
أَقِيمُاا الصَّالَةَ» خير« ،وَ أَقِيمُاا الصَّالَةَ وَ آیُاا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُاا مَعَ الرَّاكِعِينَ» یا آیه بعند،
آیه « :45وَ اسْ َعِيیُاا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالَةِ» چه اسی؟ بینیاسنرائيل« .وَ اسنْ َعِيیُاا بِالصنَّ بْرِ وَ
الصَّالَةِ وَ إِ َّهَا لَكَبِيرَةٌ إِآَّ عَلَى الْخَادِعِينَ * الَّهِینَ یَظُیُّانَ أَ َّهُمْ مُالَقُا رَبِّهِمْ وَ أَ َّهُمْ إِلَيْنهِ
رَاجِعُانَ» 3یمام اینها برا یها اس  .برا مسلمانها هم اریم .برا مسلمانها ر
همين ساره بقره آیه « :153یَا أَیُّهَا الَّهِینَ آمَیُاا اسْ َعِيیُاا بِالصَّبْرِ وَ الصنَّ الَةِ إِنَّ اللَّنهَ مَنعَ
الصَّابِرِینَ» این برا منمیين به اسالم ،و ل ن قبالً آیه «وَ أَقِيمُاا الصَّالَةَ وَ آیُاا الزَّكَاةَ
وَ ارْكَعُاا مَعَ الرَّاكِعِينَ» آیه  43ساره بقره ،بعد آیه یگر ،و بعد« :وَ اسْ َعِيیُاا بِالصَّبْرِ وَ
الصَّالَةِ وَ إِ َّهَا لَكَبِيرَةٌ إِآَّ عَلَى الْخَادِعِينَ» یا آ ر ،این طاب به یها اس  .شن
اد ید .صبر عمده مطلب

صنبر

صام اس  ،آن چيز اه صنبر و نا ار از دنهاان را

یحقق می هد ،صام اس  .و لنها ر قسنم ی از رواینان ،صنبر بنه صنام یفسنير دنده
اس  ،الب ه این یفسير مصداقی اس  ،یفسير مفهامی يس  ،صبر یمام ا ار هنا
از ال دهاان اس

ر یمام اوقان .اما آناه یبلار ار و منا بسنيار رودنیی ار

عبارن اس از صام .و صالة اه معلام اس .
 .1بقره ،آیه .40
 .2همان ،آیه .43
 .3همان ،آیات  45و .46
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این برا یها  .بعد ،ساره سا آیه « :103إِنَّ الصَّالَةَ كَا َ ْ عَلَى الْمُنْمِیِينَ كِ َابنی
مَاْقُایی» ،این «كَا َ ْ» به اجا می ار ؟ از اوح اه ایمان ر اار با  .چان فق «عَلَنى
الْمُنْمِیِينَ» ،فرما «علی هنآ المنمیين» ،داو د ار بنا منا صنحب منیایند« ،إِنَّ
الصَّالَةَ» این صالة با صاصيان و جهایی اه ار  ،اصل صالة ،اصل ایجاه إلی اهلل،
اه راا

ار  ،اه سجا ار  ،اه ذار ار  ،اه آیان ار  ،انه چنه ار  ،اینن اصنل

«الصَّالَةَ»« ،كَا َ ْ» ،از چه ماقعی؟ از وق ی اه ایما ی ر اار بنا ه و آزم بنا ه اسن
ر اار بادد آزم اس  .یعینی از زمنان آ م« ،إِنَّ الصنَّ الَةَ كَا َن ْ عَلَنى اْلمُننْمِیِينَ كِ َابنی
مَاْقُایی» این واجک با ه و واجک وق ی با ه اس  ،ه ایناه هنر وقن
ماز بخاان .اما ایناه ر اسالم ما هر وق
يس  ،ر وق معيّن اس
هم ،اگر این شیع وق

لمان ااسن

مناز صنبح را بخناا يم

ماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا  ،ر درایع یگنر

با ه ،بار ره وق معيّن یا اوقان معيّیها

باز هم همين ساره

لن

ااسن

اد ه اس .

سا  ،آیه « :162لٰكِنِ الرَّاسِخُانَ فِ الْعِ ْلمِ مِیْهُمْ» یعینی یهنا

و صار  ،راسخان فی العلم میحصر به ائمه يس  .و آیه اریم .ی ی راسخان فنی
العلم اس اه این ر ساره مباراه آحعمران اسن و مصنداق اعنال آن ،رسناح و
ائمه ( ) هس ید و معلام اس  ،ولی راسخان فی العلنم میحصنر بنه آنهنا يسن بنه
ليل این آیه« .لٰكِنِ الرَّاسِخُانَ فِ الْعِ ْلمِ مِنیْهُمْ» از یهنا و صنار  ،یگنر ر یهنا و
صار اه شيغمبر و ائمه ما انه یشنریف دار ند ،مگنر یهنا و صنار همنه معصنام
هس ید؟ اگر هم معصامين مرا اس  ،خير« ،لٰكِنِ الرَّاسِخُانَ فِ الْعِ ْلمِ مِنیْهُمْ» از یهنا
و صار  ،اسا ی اه ایمان آنها به دا رس اس  .اه رساخ ر علم ایمنان اسن
ر اینجا ،ه رساخ ر علم اصطالحی.
آیه  162ساره سا « .لٰكِنِ الرَّاسنِ خُانَ فِن الْعِلْنمِ مِنیْهُمْ وَ الْمُنْمِیُنانَ» منمینان چنه
اسا ی هس ید؟ یعیی اسا ی اه ایمان به رسال اسالم آور د ،ش

وم منمیان ،اوح

هم «الرَّاسِخُانَ فِ الْعِلْمِ مِیْهُمْ» ،ر اینجا راسخان فی العلم باید بگایند ،چنرا؟ بنرا
ایناه ایما ی اه ر بين یها و صار با اعی سسن بنا  .رسناخ دادن  ،ثبنان
داد  ،و لها فرما « :لٰكِنِ الرَّاسِخُانَ فِ الْعِلْنمِ مِنیْهُمْ وَ الْمُنْمِیُنانَ یُنْمِیُنانَ بِمَنا أُْنزِحَ
إِلَيْكَ وَ مَا أُْزِحَ مِنْ قَبْلِكَ» هر و.
«وَ الْمُقِيمِننينَ» اینجننا چننرا «وَ الْمُقِيمِننينَ» فرمننا ؟ بعنند «وَ الْمُنْیُننانَ» فرمننا ؟ «وَ
اْلمُقِيمِينَ» چه چيز اعراب

ا یا جر دد یا صک دند؟ ر اینجنا صنک اسن « .وَ

اْلمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ» این از باب ا صاص اس  .یعیی آ چنه بسنيار بسنيار صاصني
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ار ر چهرهها آد ار ایمان ،اقام الصالة اس  ،و لها فرما « :وَ اْلمُقِيمِينَ الصَّالَةَ»
َّاسنخُانَ فِن الْعِلْنمِ مِن ْیهُمْ وَ
الصنالَةَ» از چننه اسننا ی؟ از «الر ِ
یعیننی «أ ُنصُّ الْمُقِيمِننينَ َّ
الْمُنْمِیُانَ» .ش

هم ر منمیان اقام الصالة اس هم ر «الرَّاسِخُانَ فِ الْعِلْنمِ مِنیْهُمْ».

اسا ی اه ایما شان سس اس «یَأْیُانَ الصَّالةَ» 1صنالة رسن ی دار ند« .وَ الْمُنْیُنانَ
الزَّكَاةَ» چرا؟ برا ایناه زانان شنایينینر از صنالة اسن  .آنانه بنين زانان و صنالة
ا صاص ار ر رساخ ایمان ،طبعی صالة مقدم اس بر زاان ،آ دنکَّ ،انه جهن
ایجابی اس  .اما ایناه «إلّا اهلل» مقدم اس از ظر عمقی بر «آ إله»« .آ إله» مقدمه
اس  ،ول ن «إآ اهلل» مقدم اس  .ر اینجا «وَ الْمُنْیُانَ الزَّكَاةَ» انه رابطنه عا آ نه بنا
بیدگان دا آزم اس  .ول ن رابطنه عا آ نه بنا حنق ،النزم اسن  .و لنها «وَالْمُقِيمِنينَ
الصَّالَةَ» مییاا ید اع را

ایید اه ش

إعنراب قنرآن هنم اینطنار اسن  .میگنایيم

إعراب دما راب اس  .عقل دما راب اس « .وَ الْمُقِيمِنينَ الصنَّ الَةَ» یعینی «أ نص
اْلمُقِيمِينَ الصَّالَةَ بالهّار».
 عطف به اجا اس ؟ عطف به قبل اس  .ببيیيد «ل نِ الرَّاسِخُانَ فِ الْعِلْمِ مِنیْهُمْ وَ الْمُنْمِیُنانَ یُنْمِیُنانَبِمَا أُْزِحَ إِلَيْكَ وَ مَا أُْزِحَ مِنْ قَبْلِكَ وَ» واو عطف به قبل اس  .عطف به «وَ الْمُنْمِیُانَ».
اما ایناه «وَ الْمُنْمِیُانَ» عطف به «الرَّاسِخُانَ» اس .
 [سناح اصالً این یبلار ایمان اس  ،یعیی ا سنان وق نی ایمنان بنه ندا و شيغمبنر آور ،یبلار ایمان به چه چيز اس ؟ به اقامه صالة اسن  ،مم نن اسن آ م ایمنان ادن ه
بادد و اصالً ماز خاا د ،ببيیيد اوح اصنل را میگایند« ،ل ننِ الرَّاسنِ خُانَ فِن الْعِلْنمِ
مِیْهُمْ» ل ن صک می هد؛ چان ل ن مخفف اس « ،وَ الْمُنْمِیُانَ» چه اار میایید؟
«یُنْمِیُانَ بِمَا أُْزِحَ إِلَيْكَ وَ مَا أُْزِحَ مِنْ قَبْلِكَ» این اصل ایمان اس اه عقایند اسن ،
بعد عملی .ر عملی آن چيز اه بر همه مقدّم اس  ،چيسن ؟ «وَ الْمُقِيمِنينَ» عطنف
اس  ،همان راسخان فی العلم و همان منمیان انه «الْمُقِيمِنينَ الصنَّ الَةَ» اسن انه از
باب ا صاص ر اینجا میصاب دده اس « .وَ الْمُنْیُنانَ الزَّكَناةَ وَ الْمُنْمِیُنانَ بِاللَّنهِ وَ
الْيَاْمِ الْآ ِرِ» این سامی چه میگاید؟ می ااهد بگاید :چه منمیين ا نابی قبنل ،چنه
منمیين قرآ ی بعد ،چه «الْمُنْمِیُانَ بِاللَّهِ وَ الْيَاْمِ الْآ ِرِ» به طار عام ،اما ایناه و آینه
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یا سه آیه اریم اه «إنَّ الَّهِینَ آمَیُاا وَ الَّهِینَ هَنا ُوا وَ الیَّصنَ ارَى وَ الصنَّ ابِئِينَ مَننْ آمَننَ
بِاللَّهِ وَ الْيَاْمِ الْآ ِرِ» 1إلی آ ر.
حاآ این آیه یمام دا « .أُولٰئِنكَ سنَ یُنْیِيهِمْ أَجْنر عَظِيمنی» 2آینان یگنر

ر بناب

اد را ،ی ليفی صالة ،ر اصنل  ،ر راناع  ،ر سنجا ش ،ر صاصنيان ،و ر
قبلهاش ح ی هس  ،ح ی قبله ال م شرعين م ه م رمنه بنا ه اسن  .قندس هيچگناه
قبله با ه ،مگر ر چید ماهی آن هم ر بعد از هجرن إلی المدیی المیارة.
 فرما ید راا ران ماز اس ؟ بله ،آیایی اه ااهيم اا ند رانا و سنجا  ،اصنالً بنه عیناان مناز ،رانا وسجا اس « ،وَ الرُّكَّعِ السُّجُا ِ» 3ابراهيم و ماسی و غيره.
«اللَّهُمَّ ادْرَ ْ،صُدُورَ َا بِیُارِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَنارِدِ الْقُنرْآنِ الْعَظِنيمِ وَ وَفِّقْیَنا لِمَنا
یُحِبُّهُ وَ یَرْضَاهُ وَ جَیِّبْیَا عَمَّا لَا یُحِبُّهُ وَ لَا یَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْ ُمْ».
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