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تفسير اقامه نماز
تِ فشهَدُ اهام غادق (ع) دس هؼاًي االخثاس« ،الن» جضيي اص حشٍف اسن اػظن خذاًٍذ است مِ دس قشآى تقطيغ ٍ
پشامٌذُ ضذُ است مِ ّشمس تِ ٍسيلِ آى اسن اػظن ،خذا سا تخَاًذ ،پاسخص سا خذا هيدّذ.
«سصقٌاّن يٌفقَى» تِ قشآى ًيض اضاسُ داسد مِ يؼٌي آًچِ سا اص قشآى تِ آًْا ( هتقيي) تؼلين دادُاين تالٍت
هيمٌٌذ .اص اهام غادق ( ع) سؤال ضذ مِ هتقيي چِ مساًي ّستٌذ ٍ اهام ( ع) فشهَدًذ مِ ضيؼياى ػلي(ع)
ّستٌذ ٍ اص غية سؤال ضذ ٍ اهام (ع) فشهَدًذ مِ غية حضشت هْذي(ػج) است.
هٌظَس اص ػثاست « يقيوَى الػلَُ» يؼٌي ًواص سا تشپا هيداسًذ .يقيوَى تِ هؼٌاي افتادُ سا تلٌذ هيمٌٌذ ،است.
اقاهِ ًواص ٍ تشپايي آى غيش اص خَاًذى ًواص است .خَاًذى ًواص ّواى ظاّش آى (ًيت ،تنثيشُ االحشام ،قيام ،سمَع،
سجَد ،تطْذ ٍ سالم) الثتِ تِ ّوشاُ تَجِ تِ هؼاًي ٍ ارماس ًواص ٍ يل ػول ٍاجة است.
اقاهِ ًواص تِ هؼٌاي تشپا مشدى حقيقت ٍ سٍح ًواص است .اقاهِ يؼٌي پيام اغلي ًواص اص لفظ ٍ رّي تِ ػول تشسذ
ٍ دس سيشُ ًواصگضاس ٍاقؼي دس جاهؼِ تجلي پيذا مٌذ .يقيوَى الػلَُ يؼٌي فشد هتقي ّش جا حضَس داسد آًجا سا
هحيط تقَا ٍ ًواص هيمٌذ(ّن ظاّش ًواص حفظ هيضَد ٍ ّن تاطي ًواص) مِ تاطي ًواص ّواى پزيشش ٍاليت
ائوِ(ع) ٍ ػلي(ع) است.
ػثاست « يَهٌَى توا اًضل اليل» دس آيِّاي اتتذايي سَسُ تقشُ يؼٌي تِ آًچِ تِ تَ ًاصل ضذُ ايواى داسًذ ،توا
يؼٌي خَد قشآى مِ « ك» دس اليل تِ ضخع پياهثش(ظ) اضاسُ داسد .پس هتقيي تِ آى قشآًي مِ تش پياهثش(ظ)
ًاصل ضذُ ايواى داسًذ ٍ تِ متابّاي پياهثشاى قثل اص پياهثش اسالم(ظ) ّن ايواى داسًذ « .اًضل هي قثلل:
متابّاي تَسات ٍ اًجيل» .الثتِ تٌْا مساًي تِ آخشت يقيي پيذا هيمٌٌذ مِ ايواى تِ غية ٍ متابّاي آسواًي
ٍ اداي تنليف ًواص ٍ اًفاق سا پطت سش گزاضتِاًذ ٍ تِ ٍاقغ ايٌْا مساًي ّستٌذ مِ تِ آخشت يقيي هيآٍسًذ.

