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 به استعين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

بيیه الهیا ی نلیي محمّید عو صلّي اهلل اهلل الحمدهلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو ال ان هدانا    

واليهم و تیه علیي میالمهدی واله الهداة المهديين و حشرني اهلل معهم و في زمرتهم و رحمةاهلل و برکا

  قوة اال باهلل العلي العظيم.لعنةاهلل علي اعا يهم و ال حول وال

 

 اما بعد

يید زاحبیایي  وفيقول العبد الراجي محمّد بن مرتضي الخراساني انه قد التمس مني بعض اخواني    

قرآن ه علي قرایة الالمثوب واالجر  نَّالي من اَ سبَن له ما يدل علي ما نُبيِّفي توفيقاته و تأييداته ان اُ

 لمفا  و االّو  رک ا ميد مخصوص بما اذا کانت القرایة مقارنة لفهم المعنيالمجيد و تالوة الفرقان الح

 لم يکن هناک مثوبة و ال اجر و ها اناذا قد اجبت و استجبت.

ار ة ة و االثار الوي التالوفاقول ان محط النظر في االية الکريمة االمرة بالقرایة و االخبار النا بة ال   

رک لمعنیي و  اهیو القراییة میه فهیم سوقهم الي الفرقان انما يکیون  في توجيه العبا  الي القرآن و

ي مهبط  اخلة ف المقصو  فالقرایة الخالية عن الفهم الفارغة عن الدرک خارجة عن محط النظر و غير

لقراییة سن علیي احهذا الينا في ثبوت االجر والثواب من حيث انطباق عنوان  نَّالکالم و ال يخفي اَ

 مور:االمرام  وة المر مطلوب مندوب و کيف کان فالدليل علي المدعي والشاهد علياو مقارنة التال

لسیان و ال ه علیي الاالول ان المنظور من انزال القرآن القويم و الفرقان الکريم ليس اجراء الفاظی   

 والعلیوم  استماع حروفه باالذان بل المقصو  انما يکون هو االطالع علیي میا يشیتمله مین انحیاء

اليات و امل في اارف و الوقوف علي ما يحتويه من اطوار الحقايق و الواقعيات کما يظهر من التالمع

يیه ن يیدل علهذا مه وضوحه في ذاته و بروزه في نفسه بحيث ال يحتاج الي اقامة  ليیل و ال برهیا

نیا  راعلنیاه قجفي سورة زخرف حم والکتاب المبين انا االيات و يشهد به البينات مثل قوله عزوجل 

االلبیاب و  کر اولیواعربيا  لعلکم تعقلون و قوله تعالي في سورة ص کتاب انزلناه ليدبروا اياته وليتیذ

جایتکم  الناس قد في سورة يونس علي نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم يا ايهاقوله تبارک و تعالي 

 موعظه من ربکم و شفاء لما في الصدور و هدی و رحمة للمؤمنين.
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العظیيم ن لي الفرقاثبت هذا و تحقق فنقول ان الغرض من التوجيه الي القرآن الکريم و السوق ا اذا   

ذا و هیذا هیفقة ايضیا بالقرایة والندب الي التالوة بالسنة مختلفة و تعبيرات غير متو القصد من االمر 

 يشیهد بیه وايضا مه وضوحه في نفسه وضوحا  ال يحتاج الي شاهد و ال برهان يدل عليه االخبیار 

عليیه  ن الصیا قاآلثار علي نحوٍ کانه يکون مفروغا عنه شبه ما عن العياشي عليه الرحمة مسندا  ع

میا وجید  ولوا به کم فاعملالصلوة والسالم انه قال عليکم بالقرآن فما وجدتم آية  نجابها من کان قب

 تموه مما هلک بها من کان قبلکم فاجتنبوه.

ا موا مأ بتیه میهلل فتعلَّاال قال رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله القرآن ما بة و ما عن جامه االخبار ق   

اجرکم علیي يیان اهلل استطعتم ان هذا القرآن هو حبل اهلل و هو النور المبين والشفاء النافه فاقرؤه فی

ثلثیون  تالوته بکل حرف عشر حسنات اما اني ال اقوال الم حرف واحد ولکین الیف و الم و میيم

 حسنة.

تبسیت لافیاذا آلیه وابي النصر محمّد بن مسعو  العياشي مسندا  عن النبي صلّي اهلل عليه و ما عن    

قا ه  عله امامهجالليل المظلم فعليکم بالقرآن فانه شافه مشفه و ماحل مصدق من عليکم الفتن کقطه 

 الي الجنة و من جعله خلفه ساقه الي النار.

قیال السیالم و _عليه الصلوةعبداهلل  بن صدقة عن ابي عن سعد ضاما عن العياشي رحمه اهلل اي و   

قیال  ذلک حيث وفي حديث و قد امر رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله ان يقتدی بالقرآن و آل محمّد 

اب ربیي و کبر فکتفي آخر خطبة خطبها اني تارک فيکم الثقلين الثقل االکبر و الثقل االصغر فاما اال

 اهل بيتي فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسکتم بهما. اما االصغر فعترتي

سول اهلل  قال قال راالنصاری رحمه اهللعبداهلل بن و ما عن سعد بن عبداهلل القمي مسندا  عن جابر    

ن تمسکتم بهما ااالصغر  ايهاالناس اني تارک فيکم الثقلين الثقل االکبر و الثقل صلّي اهلل عليه وآله يا

 ن تزلوا الحديث.لن تضلوا و ل

فيه مین  ع علي مااقول و يؤيد هذا يعني کون الغرض من توجيه العبا  و سوقهم الي القرآن االطال   

 المبدء الي المعا  و الوقوف عليه من البدو الي الختم امور:

هلل عليیه ي صیلّي ااالول ما عن الشيخ ابي الفتوح الرازی في تفسيره عن عبداهلل بن عباس عن النب   

و يتفقه ن لم القرآحر او مملوک االوهلل عليه حق واجب ان يتع ثيوآله انه قال ما من مؤمن ذکر او ان

 فيه ثم قرء هذه االية ولکن کونوار بانبيين بما کنتم تعلمون الکتاب االية.
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يه ي اهلل علصلّلنبي الثاني ما عن ابن الشيخ الطوسي عليهما الرحمة في االمالي عن ابي هريرة عن ا   

سة وجوه زل علي خمفرایضه و حدو ه فان القرآن نوآله قال تعلموا القرآن و تعلموا غرایبه و غرایبه 

 عیوا  لمحکم ووا بیاملوا بالحالل و  عوا الحرام واعلحالل و حرام و محکم و متشابه و امثال فاعم

 المتشابه واعتبروا باالمثال.

نهیا کیالم اهلل لعربية فااعليه الصلوة والسالم قال تعلموا الثالث ما عن الخصال مسندا  عن ابيعبداهلل    

 الذی کلم به خلقه و نطق به للماضين.

ان المجيید لي الفرقاقول  اذا ثبت هذا يعني کون الغرض من تنزيل القرآن الحميد و توجيه العبا  ا   

لطريق القويم اهم الي دایايصال العبا  الي ما يطوی فيه من العلوم و المعارف من المبدء الي المعا  واه

ي سیورة بقوله فی و الصراط المستقيم في العقايد واالخالق واالفعال واالقوال کما اشار عزوجل اليه

معنیي و ن فهیم العیبني اسرایيل ان هذا القرآن يهدی للتي هي اقوم االية تحقق کون القرایة البعيیدة 

 السیوق و النیدب غيیر  اخلیة فیي موقیه التالوة النایية عن  رک المفا  خارجة عن مور  االمر و

 التوجيه.

 

 الدليل لثاني

  و ا راک اال میه فهیم المقصیولي فواید التکیا  تتحصیل عحتواء بعض تلک االخبار و االثار ا   

 المنظور و هو امور:

ليه السیالم الرضا ع االول ما عن ابن بابويه رحمه اهلل مسندا  عن عبدالعزيز بن المهتدی قال سئلت   

 من بها فقد عرف التوحيد.آالتوحيد فقال کل من قرء قل هو اهلل احد و  عن

لصیلوة اهلل عليیه جميه عن ابيعبداالثاني ما عن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن عمر بن    

بیوة بیين  رجت النوالسالم عن النبي صلّي اهلل عليه وآله في حديث انه قال من ختم القرآن فکانما ا

 لکنه ال يوحي اليه.جنبيه و 

اهلل عليه  نبي صلّيالثالث ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي رحمه اهلل تعالي في مجمه البيان عن ال   

 .وآله قال من قرء القرآن فکانما ا رجت النبوة بين جنبيه اال انه ال يوحي اليه

امامة عن رسول اهلل صیلّي  الرابه ما عن الشيخ ابي الفتوح الرازی عليه الرحمة في تفسيره عن ابي   

اهلل عليه وآله قال من قرء ثلث القرآن فکانما اوتي ثلث النبوة و من قرء ثلثي القیرآن فکانمیا اوتیي 
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ثم يقال له اقرء وارق بکل آية  رجة فيرقي  ةالنبوة و من قرء القرآن کله فکانما اوتي تمام النبوثلثي 

 لقرآن الحديث.في الجنة بکل آية  رجة حتي يبلغ ما معه من ا

 

 تنبيه

يضا انمیا الرتقاء اافي رواية ابي امامة ر يفا لدرج النبوة ان اعلم انه يستکشف من جعل االرتقاء    

ابراهيم  ن علي بنعيکون اذا صارت القرایة قريبا من فهم المعني و قرينا لدرک المفا  فال يغرنک ما 

يیک ه قیال علانیسين عليهما الصلوة والسالم القمي عليه الرحمة في تفسيره مسندا  عن علي بن الح

ا و ترابهی بالقرآن فان اهلل خلق الجنة بيده لبنة من ذهب و لبنیة مین فضیه فجعیل مالطهیا المسیک

ء وارق ل له اقیرالزعفران و حصاها اللؤلؤ و جعل  رجاتها علي قدر آيات القرآن فمن قرء القرآن قا

 رجة منه ماخال النبيون و الصديقون.اعلي  و من  خل منهم الجنة لم يکن في الجنة 

لقیرآن فیاذا اعد  ای  و ما عن البحار مسندا  عن النبي صلّي اهلل عليه وآله انه قال عد   رج الجنة   

 ن  رجة. خل صاحب القرآن الجنة قيل له اقرء وارق بکل آية  رجة فال يکون فوق حافظ القرآ

میا رک لفهیم و الیدبين الجنبين منوطا بالقرایة عن ايعني کون االرتقاء کدرج النبوة و يؤيد ذلک    

ة قیل و واحیدلجنة ماة  رجة تسعة و تسیعون الهیل العلروی عن النبي صلّي اهلل عليه وآله من ان 

ينیالون  لیدرجات والسایر الناس و ما حکي عنه صلّي اهلل عليه وآله ايضا انما يرتفه العبا  غدا في 

 الزلفي من ربهم علي قدر عقولهم.

 

 تنبيه

کانه لمفا  و فهم ا طة لوجد  رک المقصدال يخفي ان من تدبر في االخبار المرتبطة و االثار المربو   

 هللسین رحمیه او منها ما عن محمّید بین الحيکون مفروفا عنه في تلک االخبار و االثار منها مامر 

رتل في قرایته يلّي ان عبد اذا صمسندا  عن الحلبي عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم انه قال ينبغي لل

 باية فيها ذکر الجنة و ذکر النار سئل الجنة و تعوذ باهلل من النار. رَّمَ افاذ

ة ليیه الصیلوععین ابيعبیداهلل و ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي عليه الرحمة في مجمه البيیان    

ر النار فتعوذ ية فيها ذکو اذا مررت بآانه قال اذا مررت بآية فيها ذکر الجنة فاسئل اهلل الجنة والسالم 

 باهلل من النار.
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 قییال ابوعبییداهلل قییال عیین سییماعة مسییندا عليییه الرحمییة  بیین يعقییوب ا عیین محمّییدمیی و   

نید ذلیک عيف ان يسئل بآية من القرآن فيها مسئلة او تخو رَّمَ ينبغي لمن قرء القرآن اذالسالم اعليه 

 و من العذاب. خير ما يرجو و يسئله العافية من النار

عقوب يحمّد بن مو يؤکد ذلک يعني کون فهم المعني و  رک المفا  کانه يکون مفروغا  عنه ما عن    

کل مین  حيد فقالرحمه اهلل مسندا  عن عبدالعزيز بن المهتدی قال سئلت الرضا عليه السالم عن التو

يهیا فاس و زا  کمیا يقیرء النی کيف يقریها قال قرء قل هواهلل احد و امن بها فقد عرف التوحيد قلت

 کذلک اهلل ربي کذلک اهلل ربي.

ر ي ابیوجعفو ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمه البيان عن الفضيل بن يسار قیال امرنی   

 .عليه السالم ان اقرء قل هو اهلل احد و اقول اذا فرغت منها کذلک اهلل ربي ثالثا 

اهلل عليه ال ابوعبدعن صفوان عن معوية بن عمار قال قلسياری و ما عن ابيعبداهلل احمد بن محمّد ا   

يرهیا کتوبیة و غقلت فیي ماذا قرات قل هو اهلل احد الي آخرها فقل اشهد ان اهلل ربنا کذلک السالم 

 قال نعم.

ي الوجیه فی اقول وجه کون هذه االخبار موکدة لکون الفهم والدرک کانه يکون مفروغیا عنیه ان   

ا من توحيد ا بمفا هال و تسنينها بعد قرایة مبارکة التوحيد ان يکون ايمانا و تصديقتشريه هذه االفو

مانیا و ال القوال ايوحدانية و من الواضح ان مه عدم فهم معني السورة و مفا ها ال يکون هذه ا اهلل و

ال  لتشیريه وتصديقا و لو کان کان ايمانا بال تصور و تصديقا بیال تفیرس و هیذا ال يناسیب مقیام ا

يضیا اذ القیوال ااالتسنين و من هنا يظهر اعتبار فهم المعني و  رک المفهوم بل قصد المفا  في هیذه 

 ر.صور فتدبتبدون الفهم و القصد ال يکا  يتحصل هناک ايمان و ال تصديق ال مه تصور و ال بال 

 

 

 الدليل الثالث

ثار لوعمت القرایة الخالية عن الفهیم و المذکورة في االخبار و الفضایل المرموزة في االان الفواید    

التالوة الفارغة عن الدرک لما صح ان يقال بانه ال خير فيها و قد قيل ذلک فيستکشیف مین ذلیک 

عليه الصلوة والسالم في ی الحسن العسکر الفواید فمنها مضافا الي مامرما عن االمامعدم العموم اما 
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وآله انه قال في حديث و لقاری آية من کتیاب اهلل معتقیدا تفسيرة عن آبایه عن النبي صلّي اهلل عليه 

 افضل مما  ون العرش الي اسفل التخوم.

و الیدرک  ون الفهیماقول لو کان المرا  من االعتقا  االعتقا  بالمفا  کانت الرواية شاهدة علیي کی   

 مفروغا  عنه ا  االعتقا  بالمفا  ال يکون اال مه فهم المستفا .

رایة القیرآن عليک بق ن جامه االخبار قال قال رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله يا سلمانو منها ما ع   

ب میاة آيیة ثیوا کفارة للذنوب و ستر من النار و امان من العذاب و يکتب لمن يقرء بکل تهفان قرای

ان  ياط الیبکل حرف نورا علي الصیرو اعطاه بکل آية الف حوراء و اعطاه  (ص)شهيد الي ان قال 

رف هلل بکیل حیايا سلمان ان المؤمن اذا قرء القرآن فتح اهلل عليه ابواب الرحمیة و خلیق  (ص)ال ق

 يخرج من فمه ملکا يسبح له الي يوم القيمة الحديث.

ال افضل يه وآله قالفضل بن الحسن الطبرسي في مجمه البيان عن النبي صلّي اهلل عل و منها ما عن   

 العبا ة قرایة القرآن.

ليه وآلیه ي اهلل عو روی عن علي عليه السالم قال قال رسول اهلل صلّ ها ما عن جامه االخبارو من   

لوة افضیل غير الص قرایة القرآن في الصلوة افضل من قرایة القرآن في غير الصلوة و قرایة القرآن في

لیي ان النیار ن امیمن ذکر اهلل و ذکر اهلل افضل من الصدقة و الصدقة افضل من الصيام و الصيام جنة 

 قال قرایة ضل عنداهللقال عليه الصلوة والسالم فان رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله سئل ای االعمال اف

 القرآن و ان تموت و لسانک رطب من ذکر اهلل تعالي.

اهلل عليیه  نبي صلّيو اما القول فمنه ما عن الجعفريات مسندا  عن علي عليه الصلوة والسالم عن ال   

س مین قینط النیاقیال مین لیم ي (ص)ال اال اخبرکم بالفقيه کل الفقيه قالوا بلي يا رسول اهلل وآله ق

ة الیي قیرآن رغبیرحمةاهلل و لم يؤمنهم مکر اهلل و من لم يرخص لهم في معاصي اهلل و من لم يدع ال

 الحديث. دبر فيهاغيره النه ال خير في علم ال تفهم فيه و ال عبا ة ال تفقه فيها و ال قرایة ال ت

ديث اال حقال في  انهو منه ما عن معاني االخبار و الکليني مسندا  عن علي عليه الصلوة والسالم    

فيهیا  بیا ة لیيسعال خير في علم ليس فيه تفهم اال ال خير في قرایة ليس فيها تدبر اال ال خير في 

 تفقه.

نیه اذ عمفروغیا  عنیي و  رک المفیا اقول ال يخفي ان هاتين الروايتين مما يشير الي کون فهم الم   

 بدون الفهم و الدرک ال يکا  يتحقق هناک تدبر و ال تفکر.
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 ان مسیندا ه الرحمة في کتاب عمل شیهر رمضیيو يويد الروايتين ما عن السيد علي بن طاوس عل   

 رایة ال تدبري قعل قرایتعن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم انه قال في  عایه عند قرایة القرآن و ال تج

 فيها بل اجعلني اتدبر اياته و احکامه اخذ بشرايه  ينک.

بیال  د و صیرفااقول حمل النفي علي نفي الکمال مضافا الي منافاته للسياق يکون حمال بال شیاه   

رة للیتالوة د المزبیووایفتناسب بين بعض الفواید المذکورة للقرایة و الال ليل هذا کله مضافا الي عدم 

 فسه و بين القرایة الخالية عن الفهم و التالوة الفارغة عن الدرک.في حد ن

م فیي ر  الکیالة و میوطموضوع البحث في االخبار المرتب و کيف کان فجملة القول في المقام انَّ   

ارغیة خارجیة الفلتالوة فالقرایة الخالية و االمربوطة هو القرایة عن الفهم و التالوة عن الدرک االثار 

 وع غير  اخلة في المور .عن الموض



 

 8 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

 تنبيه

وة القراییة ثار التالهذا الذی ذکرنا من کون الموضوع في اخبار القرایة و المتعلق في آ نال يخفي ا   

عرت  ون الفهم ععن الفهم و التالوة عن الدرک جار في اال عية سار في االذکار فهي ايضا اذا خلت 

 .ارها نایية عن موضوع القول في آثارهاعن الدرک تکون بعيدة عن محل الکالم في اخب

ان العلیم و ا بالفرقیو هذا مه ظهوره في نفسه يوضحه انه کما ان اهلل عزوجل اتينا بالقرآن و اعطان   

يم اال عية اؤا بتعلجیمة عليه و عليهم الصلوة والسالم قد فاظ و الحروف کک النبي و االلالعرفان ال ا

ن عیو اال عيیة  علي من راجیه االذکیاراللفظ و الحرف کما ال يخفي بالعلم و المعرفة ال و االذکار 

معیارف لیوم و الالتفرس و الدراية و يؤيد ذلک اشتمال اال عية و احتواء االذکار علي کثيیر مین الع

 د.و الوعي المطوية في القرآن المجيد المنطوية في الفرقان الحميد من المبدء الي يوم الوعد

یة و الذکر القرا الّافانها من هذا الحيث ليست المر في اقوال الصلوة ايضا کک و ال يخفي ايضا ان ا   

ر  اخلة ياتها غيآو الدعاء فالصلوة الخالية اقوالها عن الفهم و الدرک خارجة عن موضوع الکالم في 

 في اخبارها. في متعلق القول

 

 

 ان قلت

 واالخبار  رجت عن موضوع البحث فياذا بعدت عن الفهم و نئت عن الدرک خکيف تقول القرایة    

ندا  عنیه لرحمة مسیااالثار و قد قال رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله في رواية محمّد بن يعقوب عليه 

 .تهلي عربيالیکة عفير فعه الم تهصلّي اهلل عليه وآله ان الرجل االعجمي من امتي يقرء القرآن بعجمي

 قلت

جمية من حيث اللفظ و الحرف ال من جهة الفهیم و الیدرک و يشیهد الظاهر ان المرا  العربية و الع   

في قرب االسنا  عن هرون بن مسلم عن مسعدة بین صیدقة قیال علي ذلک رواية عبداهلل بن جعفر 

سمعت جعفر بن محمّد عليه السالم يقول انک قد تری المحرم من العجم اليرا  منه مايرا  من العالم 

ذلک فهذه بمنزلیة العجیم المحیرم  ایة في الصلوة والتشهد و ما اشبهالفصيح و کک االخرس في القر

اليرا  منه ما يرا  من العاقل المتکلم الفصيح و لو ذهب العالم المتکلم الفصيح حتي يدع ما قد علیم 
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ذلک منه بالنبطية و الفارسية فحيل بينه و بين انه يلزمه و يعمل به و ينبغي له ان يقوم به حتي يکون 

  ب حتي يعو  الي ما قد علمه و عقله الحديث.ذلک باال

نداهلل و ل شين عو ما قال الفقيه الهمداني قدس سره في کتاب الصلوة من ان في الخبر ان سين بال   

ء لمن لیم االکتفا يشهد علي ذلک ايضا استدالل الفقهاء رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين بها في جواز

 نه.ما تمکن مبفي االعراب و الحروف  يان بالمسمي ولکن مه اللحنيحسن القرایة مه تمکنه من االت

 

 

 تنبيهات

 االول

لحميید لفرقیان ااو مما يؤيد کون الغرض من السوق و التوجيه الي القرآن المجيدو االمیر بقراییة    

يم ن الکرکر للقراذااليصال الي العلم و المعرفة و االيقاف علي الواقه و الحقيقة ان کل نعت و وصف 

رف و فیظ و الحیفي الحديث و نفس الفرقان انما يکون مناسبا  له من حيث المعني و المفیا   ون الل

 نحن لم نجد تعريفا  للفرقان و ال توصيفا للقرآن بما يرتبط باللفظ و الحرف.

 

 الثاني

مقیام لعیض میا فیي اان بعض مايأتي انشاءاهلل تعالي مربوطا بالصلوة يکون مؤيدا  للمقام کما ان ب   

 ا.نهيه يکون موکدا لما

 

 الثالث

ب فغيیر غير العرالفهم و الدرک الينا في ثبوته من حيث الشمول ل ةان نفي اطالق االخبار من جه   

 ر التالوة.ا في آثاالعرب ايضا اذا قرء عن الفهم و تالعن الدرک کان  اخال في اخبار القرایة و وار 
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 به استعين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

رين و آلیه الطیاهوالحمدهلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالک يوم الدين و صلّي اهلل علي محمّد    

 يم.هلل العلي العظة اال بارحمةاهلل و برکاته علي مواليهم و لعنةاهلل علي اعا يهم اکتعين و ال حول وال قو

 

 اما بعد

ل فیي بیالزمیان  ز في االذهان في هذافيقول العبد الراجي محمّد بن مرتضي الخراساني ان المرکو   

 میه و  رکیهفي الصلوة فضال عین قصیده بعید فهساير االزمان عدم لزوم فهم المعني و  رک المفا  

عین  رک  ولکن هذا المرکوز ليس بسديد بل السدا  انما يکون في رکوز لزوم قصد المعنیي فضیال

هلل هیاء قیدس او ان استشیکل بعیض الفقالمفا  حتي في مبارکة الفاتحة و البسملة فيها و في غيرها 

ي ال منیاص آنية التیالي التنافي بين ذلک و نية القر را تعالي اسرارهم في القصد في سورة الفاتحة نظ

هیذا  لمرام فیيامنها و سياتي انشاءاهلل تعالي حله بعد عقده و کيف ما کان فظهور المدعي و وضوح 

ا ام ليیه وجوبیوالمنیدوب اا االمیر االول ان المطلیوب المقام موقوف علي اظهار امور ثلثة و ابرازه

المأمور بیه  روف مثالاستحبابا في الصلوة بل مطلقا انما يکون هو المعاني و المفاهيم ال االلفاظ والح

صیفة عزوجیل ب حرام التي هي اول جزء من اجزاء الصلوة الواجبة انما يکیون ذکیراهللفي تکبيرة اال

ب اليیه فیي و المنیدو الکمال غاية االمر بلفظ اهلل اکبر الذات ذلک اللفظ عليه بتلکالکبرياء والثناء 

لیرجيم لشیيطان اااالستعاذه التي هي اول جزء من االجزاء المستحبه في الصلوة هو التعوذ باهلل مین 

دة ان العمی نهاية االمر بحرف اعوذ و نحوه من صيغها ال نفس هذا الحرف و بعبارة اخیری و اوضیح

کااليمیاء  روف فليسصل اال صيل انما يکون هو المعاني و المفاهيم و اما االلفاظ و الحالعميدة و اال

نما تکون من لمعاني اواالشاره لهاشان سوی المظهرية و غير المبرزية االمر الثاني ان هذه الحقايق و ا

 يییةقبيییل المفییاهيم االرا يییة والعنییاوين القصییدية التییي التکییا  تتحصییل بییدون القصیید و الن

لیدرک لهیا لم بها واانما يکون موقوفا علي العمر الثالث ان قصد هذه الحقايق و نية هذه المفاهيم اال

 بحيث ال يکا  يتحقق مربوطا بها بدون العلم و الدرک.
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من التکلم  البد لنااذا عرفت هذا يعني وقوف ظهور المرام و بروز المدعي علي االظهار و االبراز ف   

هیو کیون قا انما ياالول في ان المامور به و المندوب اليه في الصلوة بل مطلفي مقامات ثلث المقام 

ا يتکفل قول ان مالحقايق و المعاني غاية االمر بااللفاظ والحروف النفس االلفاظ و ذات الحروف فن

 انيةاذکروا الث ول ا عوا االمربالذکر والندب الي الدعاء له ثلث مراتب االولي االوامر العامة االولية مث

لدعاء نحیو قیل لذکر و ابصيغ ااالوامر الخاصة الثانوية شبه استغفروا و کبروا الثالثة االوامر المربوطة 

ولية والخاصیة لعامة االااللهم اغفر او تقول اهلل اکبر. ال اشکال و الاختالل في ان المتعلق في االوامر 

 االوامیر ال حرف مخصیوص و امیا الثانوية هو المعاني و المفاهيم من  ون  خل لفظ خاص فيها و

يکیون میا  انماها تعلق فيمالمربوطة بالصيغ فهي ايضا ال ينبغي االشکال و ال يحق االرتياب في ان ال

نويیة کمیا ان و الثاة هو المتعلق لالوامر العامة و الخاصة من الحقيقة و المعني اذهي من توابه االوليی

صیيغ  خیل ربوطة بالة ما يمکن ان يستفا  منها ای من الممنها و غايالثانوية تکون من توابه االولية 

ال لک عدمه فضفال بل يستفا  من ت اما کونه تمام الموضوع اللفظ والحرف في المنظور والمطلوب و

میا ببيان م م انما يتي في محله و کيف ما کان فالکالم في هذا المقالتعاکما سياتي انشاءاهللعن غيرها 

 حقايق والمعاني  ون االلفاظ والحروف في طي مطالب.يستفا  منه مطلوبية ال

 

 المطلب االول

 فيما ال اختصاص له بالصلوة و ال انحصار له فيها و فيه فصول

 االول

 

برون ذين يسیتکقال اهلل سبحانه و تعالي في سورة المؤمن و قال ربکم ا عوني استجب لکم ان الی   

 عن عبا تي سيدخلون جهنم  اخرين.

ر لیت للبیاقبن الفضل الطبرسي في مکارم االخالق عن حنان بن سدير عن ابيه قال ق عن الحسن   

نیده و میا طلب ما عو يُ لَئَيُسعليه السالم ای العبا ة افضل فقال ع ما من شئي احب الي اهلل من ان 

 من احد ابغض الي اهلل عزوجل ممن يستکبر عن عبا ته و ال يسئل ما عنده.

الصیلوة  لبرقي في المحاسن مسندا  عن ابیي حمیزة عین ابيجعفیر عليهمیاوعن احمد بن محمّد ا   

 سئل.والسالم قال ما من شئي احب الي اهلل من ان يُ
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مسندا   ن الصفاروعن احمد بن فهد رحمه اهلل في عدةالداعي نقال من کتاب الدعاء لمحمد بن الحس   

ری احید همیا فيی و احیدان عمیال العمرجالن کانا يقال يدخل الجنة عن النبي صلّي اهلل عليه وآله 

 قال لم تسئلني ثمواهلل تعالي سئلني و کان عملنا واحدا فيقول  تهيطبما اعفيقول يا رب  فوقهصاحبه 

 سلوا اهلل و اجز لوافانه ال يتعاظمه شئي. (ص)

الم السوه الصلوة عليه الرحمة مسندا  عن معاوية بن عمار عن ابيعبداهلل عليوعن محمد بن يعقوب    

 باالقرار.ن ذنب االمقال انما هي المدحة ثم الثناء ثم االقرار بالذنب ثم المسئلة واهلل ما خرج عبد 

 ليمسک قال ان اهلل الراوندی عليه الرحمة في لب اللباب عن النبي صلّي اهلل عليه وآلهالقطب وعن    

 الخير الکثير عن عبده فيقول ال اعطيه حتي يسئلني.

 ضیبنَّ او ليغَاهلل نَّلُتسیئعليه الرحمة مسندا  عن النبي صلّي اهلل عليه وآله انیه قیال لَوعن ابن فهد    

 عليکم ان هلل عبا ا يعملون فَيعطيهم و آخرين يسئلونه صا قين فيعطيهم الحديث.

ويلة قال طي رسالة فعليه الرحمة مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم  وعن محمّد بن يعقوب   

 کثروا من ان تدعوا اهلل فان اهلل يحب من عبا ه المؤمنين ان يدعوه الحديث.و ا

حقيقیة مین عنیي و الاالية و الرواية في هذا المقام لکون المطلوب و المندوب اليیه الم اقول افا ة   

 الطلب والمسئلة  ون اللفظ و الحرف ال يکا  ينبغي انکاره بل ال يحق التامل فيه.

 

 يالفصل الثان

 ونکفرالي و ال ت ااهلل تبارک و تعالي في سورة البقرة فاذکروني اذکرکم و اشکرو قال

علي  مرُّال ينه قال افي لب اللباب عن النبي صلّي اهلل عليه وآله عليه الرحمة راوندی العن القطب    

 المؤمن ساعة ال يذکر اهلل فيها االّ کانت عليه حسرة.

لسالم لصلوة وااشکوة االنوار عن بعض اصحاب ابيعبداهلل عليه وعن سبط الطبرسي رحمه اهلل في م   

 قال قلت له من اکرم الخلق علي اهلل قال اکثرهم ذکراهلل و اعملهم بطاعته.

  ت  وال يیا رب دعوات عن النبي صلّي اهلل عليه وآله قالوعن القطب الراوندی عليه الرحمة في    

 و انیاذلیک  فانا ا نت له فيرأيت عبدی يکثر ذکری  من تحب من عبا ک فاحبه فقال اذااني اعلم 

 احبه و اذا رايت عبدی ال يذکرني فانا حجبته و انا ابغضه.
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اهلل عليیه  هلل صلّيوعن ابن ابي جمهور رحمه اهلل في  رر اللئالي عن ابي الدر اء قال قال رسول ا   

 و هو يضحک.نة الجال يزال السنتهم رطبة من ذکراهلل يدخل احدهم الذين  وآله ان

ي فیل مکتیوب قیاوعن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن ابيجعفر عليهما الصلوة والسالم    

ک ان جللیو اُ عیزکمجیالس اُ لیيَّموسي ع سئل ربه فقال الهي انه يیاتي عَالتورية التي لم يتغيران 

 اذکرک فيها فقال يا موسي ان ذکری حسن علي کل حال.

لثیة ال م قیال ثجعفری في کتاب نزهة الناظر عن ابيعبداهلل عليیه الصیلوة والسیالوعن ابي يعلي ال   

 لو الصمت و تارکوا الشرو المکثرون ذکر اهلل عزوجل الخ.ويصيبون االخيرا ا

ي رسیالته نه قال فیاوعن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم    

غبة فيما عنده يه و الروالتضرع ال ن التهليل والتقديس والتسبيح والثناء علي اهللالي اصحابه و اکثروا م

 الحديث.

 ون  الحقيقیة واقول صراحة االية و الرواية في کون المطلوب و المنظور في باب الیذکر المعنیي    

 اللفظ و الحرف ال يکا  يصح انکاره.
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 الفصل الثالث

لوا عليه صآمنوا  الذيناهلل و مالیکته يصلون علي النبي يا ايهاقال اهلل عزوجل في سورة االحزاب ان 

 و سلموا تسليما 

انه سالم صلوة والعن الحسن بن ابي السحن الديلمي رحمه اهلل في االرشا  مسندا  عن علي عليه ال   

 لصیلوةخلقیه با قال في حديث و هو ان اهلل صلّي عليه و امر مالیکته ان يصلّوا عليه و تعبید جميیه

يه آمنوا صلوا عل ها الذينعليه الي يوم القيامة فقال جل ثنایه ان اهلل و مالیکته يصلّون علي النبي يا اي

 و سلموا تسليما الحديث.

قیال  انیهسالم ه الصلوة واليوعن محمّد بن علي بن الحسين في ثواب االعمال مسندا  عن علي عل   

 قاب.رضل من عتق والسالم علي النبي وآله افللنار الصلوة علي النبي وآله امحق للخطايا من الماء 

الصیلوة  هلل عليیهوعن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن ابي بصير عليه الرحمة عن ابيعبدا   

وآلیه لنبیي ا لیيلّي عقال اذا ذکر النبي صلّي اهلل عليه وآله فاکثروا الصلوة عليه فانه من صیوالسالم 

 قیه اهلل االشیئي ممیا خلمن المالیکة و لم يبق الف صلوة في الف صف ه حدة صلّي اهلل عليصلوة وا

نیه مد برء اهلل قفهو جاهل مغرور فمن لم يرغب في هذا و صلوة مالیکته عبد لصلوة اهلل لصلّي علي ا

 و رسوله و اهل بيته.

ي علیي صلّال من دعوات عن النبي صلّي اهلل عليه وآله قالوعن القطب الراوندی عليه الرحمة في    

لیه وجیل ان يغفرعلیي اهلل عزلي و شوقا  کان حقا   ا و في کل ليلة ثلث مرات حُبُثلث مرات کل يوم 

 الليله و  لک اليوم.ذنوبه تلک 

کثیروا آلیه قیال ادعوات ايضا عن النبي صلّي اهلل عليه والوعن القطب الراوندی عليه الرحمة في    

 لقبر و نور علي الصراط و نور في الجنة.الصلوة علي نور في افان  ليَّالصلوة عَ

ن میبیق عليیه يمیرة لیم  لیيَّقال من صلّي عَوعن جامه االخبار قال و عنه صلّي اهلل عليه وآله    

 المعصية ذرة.

ه تعالي نزل قول وعن الشيخ ابي الفتوح الرازی عليه الرحمة في تفسيره عن کعب بن عجزه قال لما   

قال  صلي عليکاُقد علمنا کيف السالم عليک فکيف  (ص)ت يا رسول اهلل ان اهلل و مالیکته االية قل

 مجيد. يت علي ابراهيم وآل ابراهيم انک حميدکما صلَّقل اللهم صل علي محمّد وآل محمّد 
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ليیه ع عبیداهللعليهم الرحمة عن ابي حمزة عن ابيه قال سئلت ابا وعن محمّد بن علي بن الحسين   

عليیه و  نیوا صیلّواان اهلل و مالیکته يصلّون علي النبي يیا ايهاالیذين آمجل عن قول اهلل عزو السالم

ن ة برکیة و میو من المالیکته تزکية و فیي نسیخ رحمة فقال الصلوة من اهلل عزوجل سلّموا تسليما 

ي صلِّنله فکيف  قلتعنه قال فور  التسليم له فيما يعني فانه  الناس  عاء و اما قوله و سلموا تسليما

 جميیه خلقیه وقال تقولون صلوات اهلل و صلوات مالیکته و انبيایه و رسیله محمّد وآل محمّد علي 

علي  اب من صليوالسالم عليه و عليهم و رحمةاهلل و برکاته قال قلت فما ثوعلي محمّد وآل محمّد 

 ه امه.دتالنبي بهذه الصلوات قال الخروج من الذنوب کهيئة يوم ول

لصیلوة ضا عليه االحسين عليه الرحمة في العيون و االمالي مسندا  عن الروعن محمّد بن علي بن    

آله فانهیا محمّد و کثر من الصلوة عليير به ذنوبه فلکفِّوالسالم قال في حديث من لم يقدر علي ما يُ

سیبيح و زوجل التتهدم الذنوب هدما قال و قال عليه السالم الصلوة علي محمّد وآله تعدل عنداهلل ع

 ل و التکبير.التهلي

وة ليیه الصیلوعن السيد علي بن طاوس عليه الرحمة في جمال االسبوع مسندا  عین ابيعبیداهلل ع   

لحمدهلل اهلل وا والسالم قال في حديث فقول الرجل صلّي اهلل علي محمّد في الصلوة مثل قوله سبحان

 وال اله اال اهلل واهلل اکبر.

الم لوة والسیلرحمة في الخصال مسندا  عن علي عليه الصوعن محمّد بن علي بن الحسين عليهم ا   

الصیلوة  عليیه فیي في حديث االر بعماة و )ظ( اذا قرأتم ان اهلل و مالیکته يصلّون علي النبي فصلوا

 کنتم او في غيرها.

و هیو  والمعنیي اقول شها ة القرآن الکريم والحديث الشريف في هذا المقام علي مطالبة الحقيقیة   

حیده و ليق بنا جوآله صلي اهلل تعالي عليه و عليهم اجمعين ال يمة من اهلل عزوجل للنبي طلب الرح

 ال االنکار له.

 

 تنبيه

من رواية العيون واالمالي و حديث جمال اال سیبوع اتحیا  بیاب التسیبيح و ال يخفي انه يستفا     

عليهم الصیلوة والسیالم و کیون  التهليل و التکبير و التحميد مه باب الصلوة علي النبي واالل عليه و

و اخواتیه و صیيغتها البابين من سنخ واحد و جنس فار  حيث جعل الصلوة فيهما ر يفیا للتسیبيح 
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اليه في الصلوة من ي من کون المطلوب والمندوب علمدل ا عديال لصيغته و هذا الجعل انما يکون مؤيد

 کدا له.حيث االقوال المعاني والمفاهيم ال االلفاظ والحروف و مو

 

 الفصل الرابه

معذبهم و هم  ان اهللکما  وقال اهلل تبارک و تعالي في سورة االنفال و ما کان اهلل ليعذبهم و انت فيهم 

 يستغفرون

قیال م وة والسیالعن عبداهلل بن محمّد الجعفي عن ابيجعفر عليهما الصیلعن ثواب االعمال مسندا     

اکبر  اب فمضين من العذيضييه وآله واالستغفار حصنين حصسمعته يقول کان رسول اهلل صلّي اهلل عل

هم و انیت  ليعیذبالحصنين و بقي االستغفار فاکثروا منه فانه ممحاة للذنوب قال عزوجل و ما کان اهلل

 و ما کان اهلل معذبهم و هم يستغفرون.فيهم 

يقیول میا   تعیالين اهللوعن علي عليه الصلوة والسالم قال اربه للمرء ال عليه االيمان والشکر فیا   

يهم و میا کیان فم و انت يفعل اهلل بعذابکم ان شکرتم و امنتم واالستغفار فانه قال و ما کان اهلل ليعذبه

 اهلل معذبهم و هم يستغفرون والدعاء فانه قال قل ما يعبوء بکم ربي لوال  عایکم.

ة الصیلو مهیه عن علي علیيوعن الحسن بن محمّد الطوسي في المجالس مسندا  عن الرضا عن آبا   

 ال يفضحنکم روایح الذنوب.قال تعطروا باالستغفار  والسالم

م بالقلیب لتوبة نداانه قال وعن االمدی رحمه اهلل في الغرر و الدرر عن علي عليه الصلوة والسالم    

 و استغفار باللسان و ترک بالجوارح و اضماران ال يعو .

لسیالم اداهلل عليیه تعالي مسندا  عن عبيد بن زرارة قال قال ابوعب اهللرحمه د بن يعقوب وعن محمّ   

 اذا اکثر العبد من االستغفار رفعت صحيفته و هي تتالء الء.

لي اهلل ول اهلل صیقال قال رسیمسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم  وعن محمّد بن يعقوب ره   

 عليه وآله خير الدعاء االستغفار.

هلل ان رحمیه اری عليه الرحمة في معاني االخبار مسندا  عن جابر بن عبداهلل االنصاوعن الصدوق    

لقتنیي و انیا اال انت خ اللهم انت ربي ال الهسيد االستغفار رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله قال تعلموا 

 انت. و ابوء بذنبي فاغفرلي انه ال يغفر الذنوب االعهدک و ابوء بنعمتک  و عليَّعبدک 



 

 17 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

وبي لمن طوآله قال  في تفسيره قال و عنه صلّي اهلل عليهوعن الشيخ ابي الفتوح الرازی رحمه اهلل    

 في صحيفته تحت کل ذنب استغفراهلل. دَجِوُ

يیر ان لیيس الخ وعن نهج البالغة قال و سئل يعني علي عليه السالم عن الخير فقال عليه السیالم   

ن ة ربک فار عملک و يعظم حلمک و ان تباهي الناس بعبا يکثر مالک و ولدک ولکن الخير ان يکث

 احسنت حمدت اهلل و ان اسئت استغفرت اهلل.

من طلیب  المفهوم اقول هداية الحديث والفرقان في المقام الي کون المنظور و الملحوظ الحقيقة و   

 ر عنه.باالمغفرة و سؤال الغفران  ون اللفظ والحرف ال يکا  يصح لنا انکاره و ال االستک

 

 الفصل الخامس

  يه عليمنه سمافي سورة االعراف و اما ينزغنک من الشيطان نزع فاستعذ باهلل قال اهلل عزوجل 

 م و قال تعالي في سورة النحل فاذا قرات القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان الرجي

 العليم السميه ه هوانو قال عزمن قایل في سورة السجدة و اما ينزغنک من الشيطان نزع فاستعذباهلل 

 

به عند  د امراهللقفي تفسيره قال واالستعاذة هي ما عن ابيمحمد العسکری عليهما الصلوة والسالم    

اه الي هلل ا ّاا ب با ب فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم و من تقرایتهم القرآن بقوله فاذا قرات القرآن 

 الفالح الدایم.

قوله  فيالسالم في تفسيره عن سماعة عن ابيعبداهلل عليه الصلوة وي وعن محمد بن مسعو  العياش   

يذ بیاهلل قول اسیتعتتعالي فاذا قرات القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم قال قلت کيف اقول قال 

 السميه العليم من الشيطان الرجيم الخبر.

لته عین م قیال سیئالصلوة والسال وعن العياشي في تفسيره ايضا عن الحلبي ره عن ابيعبداهلل عليه   

 .التعوذ من الشيطان عند کل سورة يفتتحها قال نعم فتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

تقیول  ن الشيطانعن جعفر بن محمّد عليهما الصلوة والسالم قال تعوذ بعد التوجه موعن الدعایم    

 اعوذ باهلل السميه العليم من الشيطان الرجيم.

ابیواب  ل اغلقیوااوندی عليه الرحمة في  عواته عن النبي صلّي اهلل عليه وآلیه قیاوعن القطب الر   

 باالستعاذه و افتحوا ابواب الطاعة بالتسمية.المعصية 
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امور بیه و قة هي المیااليات و شها ة الروايات في المقام الي و علي ان المعني و الحقياقول  اللة    

 يخفي علي من له العلم و الدراية. المندوب اليه ال اللفظ و الحرف ال يکا 

يیب قیول ال رو قد اعترف بذلک الفقيه المتبحر الهمداني قدس سره في کتاب الصلوة حيث قال ا   

ذه الصيغ هم بجميه في حصول امتثال االمر باالستعاذه و التعوذ الوار ين في الکتاب و الصحيح المتقد

ل اختيیار و االفضی  من الشيطان الرجيم ولکن االوليبل و بغيرها ايضا مما يتحقق به االستعاذه باهلل

 صيغة من الصيغ الماثورة عن النبي واالیمة عليهم السالم.

 

 تنبيه

طان المعنیي  من الشيکون المتعلق في االمر باالستعاذه والموضوع في الندب الي التعوذ باهللو يويد    

مّید بین حمد بن محاهلل من النار مثل ما عن  ون اللفظ والحرف ما ور  من مطالبة التعوذ باوالحقيقة 

ا ده عليهمیعن ابيه عن جفهد في عدةالداعي عن المفضل بن عمر عن الصا ق عليه الصلوة والسالم 

دی ربه يه بين صیالسالم ان الحسن بن علي عليهما الصلوة والسالم کان اذا قام في صلوته ترتعد فرا

 عليیه ابيعبداهلل ن محمّد بن الحسن مسندا  عن الحلبي عنو ما ععزوجل و کان اذا ذکر الجنة والنار 

لنیار ار الجنة و ذکر فيها ذک الصلوة والسالم قال ينبغي للعبد اذا صلّي ان يرتِّلَ في قرایته فاذا مرَّ باية

 النار. باهلل من اضطرب اضطراب السليم و سئل اهلل الجنة و تعوذسئل الجنة و تعوذ باهلل من النار 

 عنضحاک الي عن رجاء بن ابالحسن عليهم الرحمة في العيون مسندا  علي بن ن محمّد بن وما ع   

ا ذکر جنیة رباية فيهمانه کان يکثر باليل في فراشه من تالوة القرآن فاذا الرضا عليه الصلوة والسالم 

 او نار بکي و سئل اهلل الجنة و تعوذ به من النار.

صیلوة عليیه ال ليهما الرحمة في مجمه البيان عین ابيعبیداهللوما عن الفضل بن الحسن الطبرسي ع   

 لنار فتعوذ باهللايها ذکر هلل الجنة و اذا مررت بآية فوالسالم قال اذا مررت بآية فيها ذکر الجنة فاسئل ا

 من النار.

ون لحقيقیة  اقول وجه جعل هذه اآلثار مؤيده لتلک االخبار من حيث کون المتعلیق المعنیي و ا   

 م الصیيغةو الحرف  ون العکس اظهرية هذه في ذلک من تلک حيث لم يقه في مقابلهیا تعلیي اللفظ

 بقول قل او تقول مثال الموهم لمطالبة اللفظ والحرف بخالف تلک االخبار.
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 اقول

تکفیل ييرها مما المذکوره هنا و غمجمل القول في هذا المطلب ان المستفا  من اآليات واالخبار    

لیذکر و اخاص من  والندب الي الذکر بقول مطلق کا ع و اذکر او يتضمن المطالبة لنوع لالمر بالدعاء

حروف بال لفاظ والانما يکون هو الحقايق والمعاني ال االالدعاء کسبح و استغفران المطلوب والمنظور 

غ مثیل قیل ما يشتمل من االيات و الروايات علي االمر بالصیيشک مألوف و ال ريب معروف و اما 

 ب ز نییییییییییییییییییییییي علمییییییییییییییییییییییا او قولییییییییییییییییییییییوار

  اللفظ والحرفلحقيقة الاو تقول اللهم اغفر مثال فالمطلوب فيها ايضا انما يکون هو المعني وا اهلل اکبر

امیة االوليیة وامر العالمتعلق في االفان هذه االيات واالثار ال تکون في مقام تعليم امر مباين لما هو 

ن الیذکر و میخیاص  وعر الخاصة الثانوية المطالبة لنو ام النا بة الي الذکر والدعاء بقول مطلق و اال

لمعنیي و حقيقیة و ابل تکون بصد  بيان طور ما هو الموضوع لالوامر االولية و الثانوية من الالدعاء 

من االمر ستفا  مکن ان يکيفه فکانه قيل مثال استغفر بقول اللهم اغفر و کبر بقيل اهلل اکبر و غاية ما ي

رف تمیام للفظ والحفي المطلوبية والمندوبية و اما کون اب اليها  خل اللفظ و الحرف بالصيغة و الند

ن لنسبة بیيالموضوع في المنظور والملحوظ فال و علي المفروض و هو  خل اللفظ و الحرف تکون ا

نیب ييد من جارين والتقللصيغ اال طالق من طرف االماالوامر االولية و الثانوية و بين االوامر المبينة 

اضیه س سره في موبکون النسبة االطالق والتقييد الفقيه الهمداني قديعني و قد اعترف بذلک الثالث 

د کالم بعالخ  بران يقول اهلل اکمن کالمه منها ما قال عند قول المصنف المحقق قدس سره و صورتها 

 يخفیي الالعیم کمیا افي  الطالق االمر بالتکبير لو قلنابظهوره نعم ال يصلح مثل هذا الدليل مقيدا له 

هة بیل ن هذه الجلبيان االطالق موجهه علي المتامل ولکن المطلقات الوار ة في التکبير غير مسوقه 

ع لمات الشیارال يخفي علي من تامل فيها مه ان اطالق التکبير في کاخر کما هي وار ة مور  حکم 

 والمتشرعة ينصرف الي المتعارف المعهو .

ن مین لیم يیتمکن يه الرحمة في مقام االستدالل علي لزوم االحرام بالترجمة لمما قال علو منها    

لیي اهلل لیق الثنیاء عفي مطتحريمها التکبير بناء علي ظهوره بل و بقوله عليه السالم  ةبالتکبيرالتلفظ 

ة  لِّیا مین االتعالي بصفة الکبرياء کما يقتضيه وضعه اللغوی و کون تقييیده بالصیيغة الخاصیة ناشیي

 العاجز. خارجية المتقدمة القاصرة عن افا ته اال للقا ر فيبقي علي اطالقه بالنسبة اليال
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و منها ما قال عليه الرحمة في قول المحقق المصنف قدس سره المسئلة الخامسة يجزيیه عوضیا    

و حکي عن البحار االجتزاء بمطلق الذکر لرواية علي بن حنظلة عن الحمد اثنتي عشرة تسبيحة الخ 

 الي ان قال و فيه ان مقتضي القاعدة تقييد اطالق الذکر باالذکار الخاصة الوار ة في النصوص المقيدة.

ني له يعيستدل  انو يمکن الخ قدس سره و له عبارتان المصنف و منها ما قال رحمه اهلل عند قول    

و نحیو ذلیک  برکاته اهلل والراوندی عليه الرحمة القایل بانه اذا قال السالم عليک ايها النبي و رحمة

ا ة ات الیي اربعد الغض عین انصیراف االطالقیالخ باطالق ا لة التسليم الي ان قال ولکن ير  عليه 

 الصيغة المعهو ة المتعارفة و هو السالم عليکم کما اعترف به کثير من االصحاب.

رتبطیة الم الوامیراو بیين النسبة بين االوامر االولية و الثانويیة عترف بالمدعي و هو کون اواقول    

يید الشیيخ االطیالق والتقي بالصيغ علي تقدير  خل اللفظ المخصوص والحرف الخاص في المطلوبية

الم کیشیرح فیي الجليل محمّد حسن قدس سره في کتاب الجواهر في مواقه من کالمه منهیا قولیه 

النبیي  به يعني ب التاسيبعد کالم له فيجف قدس سره و صورتها ان يقول اهلل اکبر الخ نالمحقق المص

لي اعتبارها ه بناء عصلّي اهلل عليه وآله هنا لقوله صلوا کما رأيتموني اصلي فال ير  عدم معرفة الوج

مین ان   ال اقیلفي التاسي بل و ال ان مثل هذا الفعل ال يصلح مقيدا للمطلق الي ان قیال رحمیه اهلل

عیدم  ناء عليب رة و في ارا ته من المطلقاتيکون ذلک کله سببا للشک في االمتثال بغير هذه الصو

 االجمال.

ب لکین يجیخ و منها قوله قدس سره في قول المحقق عليه الرحمة و له ای التسليم عبارتیان الی   

الیدروس  اخر بل فیياالقتصار علي الصورة المتعارفة في المخرج منه کما هو ظاهر بعض و صريح 

 انصراف اطالق النصوص اليها. الي الموجبين لعدم ثبوت غيرها بعد تهنسب

 م علیيکم بیدلو فيه يعني االکتفاء بقول سیالايضا  قدس سره في شرح تلک العبارةقوله و منها     

اف مین انصیر السالم عليکم نظرا الي وقوع اسم التسليم عليها و غير ذلک منه واضح بعد ما عرفت

 عتبرة.االطالق الي الصورة المتعارفة المصرح بها في جملة من الم

ال ريب و ال اشکال في ان النسبة بين االمر االولي والثانوی و بين االمیر بالصیيغة  و کيف ما کان   

تکون التساوی علي تقدير عدم  خل لفظ الصيغة في المطلوبية واالطالق والتقييد علي تقدير الدخل 

وص من وجه شبه صل والخصوم مفيکون المقام حينئذ مثل صل و صل في المسجد ال التباين او الع

ان قيید و غيیره البید مو کن في المسجد والخفاء في ان المطلق و هو الجامه بیين الو حج او صل 
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القيد ففي المقام المنیاص مین هو امر زايد و  مه يتحصل في ضمن المقيد اذا المقيد ليس اال المطلق

 في ضمن المقيد و هو الصيغة. تحقق المطلق و هو الحقيقة والمعني يعني التکبير والتسبيح و نحو هما

ان  وم بمعنیيثم انه ربما يتوهم االطالق في االمرة بالصيغة من حيث المعنیي و مین جهیة المفهی   

يه فير ام ال ولکن هو التکب ومثال  االتيان بلفظ اهلل اکبر سواء اتي بالمعني المامور به بقول قل اهلل اکبر 

لية والثانوية االو امرلصيغة امرا بطور ما هو الموضوع في االواف لمامر من کون االمر باهذا من اوال ان

 االمییییییر بقییییییولمییییییثال النییییییدبا الییییییي مییییییا يباينییییییه و يخالفییییییه 

نیه قيیل کبیر عانده فکايامرا بطور من اطوار التکبير و نحو من انحایه ال طلبا لما انما يکون  اهلل اکبر

ن لفظ بال معني میتيان بالباللفظ مه المعني واالبقول اهلل اکبر و ثانيا  ان هذا انما يصح لو کان االتيان 

ظ مه المعنیي ان باللفقبيل االتيان باالقل واالکثر و ليس کک بل يکون من االتيان بالمتباينين اذاالتي

مه بينهمیا ي امر جاليس اال عبارة عن انشاء المعني باللفظ  و هذا يباين انشاء نفس اللفظ و ليسا عل

لصيغ مر المربوطة باين االواتقدير يصير النسبة بين االوامر االولية و الثانوية و بو ثالثا  انه علي هذا ال

لمعنیي و العموم والخصوص من وجه و الزم ذلک تعد  المامور به و تشتت المنیدوب اليیه و هیو ا

هذا معلیوم  الصيغة والحقيقة المستفا  من االمر االولي والثانوی واللفظ والحرف المستفا  من االمر ب

 الفسا  ومقطوع البطالن.

 

 االول -تنبيهات 

الدعاء وب الذکر و مما يؤيد المدعي و يؤکد المرام و هو کون موضوع البحث و مور  الکالم في با   

ار ه االخبیا عنینمیف بل يدل الي کون ذلک کانه يکیون مفروووالحر الحقايق والمعاني  ون االلفاظ

اخیر کالمیه و  ه الطيبة اله االّ اهلل و لزومها لمن کانت هذالمستفيضة القایلة بوجوب الجنة لمن قال ال

سلني د قال ارخاتم قوله مثل ما عن الصدوق عليه الرحمة في کتاب التوحيد مسندا  عن زيد بن خال

 ة.يک له فله الجنده ال شررسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله فقال بشر الناس انه من قال ال اله االّ اهلل وح

تم لیه خیقال من له القطب الراوندی رحمه اهلل في لب اللباب عن النبي صلّي اهلل عليه وآعن  ما و   

 بال اله االّ اهلل وجبت له الجنة.

 الیه الخر کالمیه االقطب ايضا في ذلک الکتاب عنه صلّي اهلل عليه وآله انه قال من کان عن  و ما   

 االّ اهلل  خل الجنة الحديث.



 

 22 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

میل ني علیي عذلک الکتاب ايضا قال و قال موسي عليه السالم يا رب  لِّ الراوندی فيعن  و ما   

ان انمیا يکیون هذا البيبا خل به الجنة فقال قل ال اله االّ اهلل فان وجوب الجنة و لزوم الجنان للقایل 

الوحدانية والتوحيد من توابه هذه الکلمة الطيبة من حيث المعني والمفهوم يعني االقرار و االعتراف ب

تعدی  وطيبة سری و النظر الي المفهوم في هذه الال من جهة اللفظ و الحرف و اذا ثبت لحاظ المعني 

 الي سایر الطيبات من الکلمات لوحدة الموضوع في الکل و اتحا  المتعلق في الجل.

 

 التنبيه الثاني

اظ و ون االلفی  يسد  کون المطلوب والمندوب في باب الذکر و الدعاء الحقايق و المعیانيو مما    

م بتلیک المفیاهي ناظرا الي اظهار المعاني و ابراز الحروف و يشهد علي کون تشريه الصيغ و تسنينها

ا عین لي ذلک مالصيغ ال اجراء الفاظها و حروفها علي اللسان بل يدل علي کون البناء و االساس ع

انه قيل لیه  والسالم عليه الصلوة محمّد بن ابراهيم النعماني عليه الرحمة في تفسيره عن اميرالمؤمنين

لسیان و قیرار بالااليمان قول و عمل ام قول بال عمل فقال عليه السالم االيمان تصديق بالجنیان و ا

 عمل باالرکان و هو عمل کله.

ب ان معرفة بالقلال االيمو ما عن ابن بابويه عليه الرحمة مسندا  عن النبي صلّي اهلل عليه وآله انه ق   

 باللسان و عمل باالرکان.و اقرار 

بجنانه من  به و يصدقهو االقرار بما يعرف بقلاذا المرا  من االقرار باللسان الذی عد من االرکان    

لّي اهلل عليیه صسول اهلل و قيل محمّد رالوحدانية والرسالة و نحو هما من المعارف بقول ال اله االّ اهلل 

بااللفیاظ و  ر المعیانيالتفوه بحروف الکلمتين و ال نعني باظهاوآله مثال ال التلفظ بالفاظ الجملتين و 

لمة ال الیه تشريه ک ابراز المفاهيم بالحروف اال هذا و حينئذ لو لم يکن المعني و المفهوم ملحوظا في

منظیور مین ل کیان الاالّ اهلل و منظورا في تسنين جملة محمّد رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله میثال بی

ع و د  المشیرومن التسنين اجراء لفظ الکلمة و حرف الجملة علي اللسان لزم تعلحوظ التشريه والم

 المسنون و قد عرفت الوحدة و االتحا  و فسا  غيره و بطالن ما سواه.

 التنبيه الثالث

ربما يتوهم الفرق بين المرة االولي من قيل ال اله اال اهلل و قول محمّد رسیول اهلل صیلّي اهلل عليیه    

مثال و بين سایر الدفعات من حيث لحاظ المعني و المفهوم ای االقرار و االعتراف فیي االولیي  وآله
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 ون الثانية لکن فيه مضافا الي وضوح فسا ه في نفسه و ظهور بطالنه في ذاته انه مخالف لالخبار و 

الصیلوة معاند لالثار مثل ما عن الصدوق رحمه اهلل تعالي في التوحيید و المعیاني عین علیي عليیه 

فاعالم بان الشها ة ال تجیوز االّ بمعرفیة مین والسالم و اما قوله يعني الموذن اشهد ان ال اله االّ اهلل 

القلب کانه يقول اعلم انه ال معبو  اال اهلل و ان کل معبو  باطل سوی اهلل عزوجل و اقر بلسیاني بمیا 

 في قلبي من العلم بانه ال اله االّ اهلل.

م فیي لوة والسالو العيون عن الفضل بن شاذان عليهما الرحمة عن الرضا عليه الصالعلل عن  و ما   

 بالوحدانية القرار هللشها تان الن اول االيمان التوحيد و االعلة تشريه االذان قال وجعل بعد التکبير 

 و اقیر للرسیول الوحدانيةبالي ان قال عليه السالم فاذا اقر العبد هلل و الثاني االقرار للرسول بالرسالة 

 ه.هو االقرار باهلل و رسولبالرسالة فقد اقر بجملة االيمان الن اصل االيمان انما 

قال في  السالم انهلمحمّد بن علي بن ابراهيم عليهم الرحمة عن علي عليه الصلوة والعلل عن  و ما   

لعها و کل میا خندا  و اال بالتوحيد و نفي رحديث و معني قوله ای المؤذن اشهد ان ال اله االّ اهلل اقرا

 ة الحديث.قوله اشهد ان محمّد رسول اهلل اقرار بالرسالة و النبويعبد من  ون اهلل و معني 

انیه م لوة والسیالعن الفضل بن شاذان عليهما الرحمة عن الرضا عليه الصالعيون و العلل عن  و ما   

لهیا عیل فیي اوجل اخرها التکبير کما قال في حديث و انما جعل اخرها ای االذان التهليل و لم يجع

اسیمه و انمیا بما فتحه التکبير الن التهليل اسم اهلل في اخره فاحب اهلل تعالي ان يختم الکالم باسمه ک

عالي بالتوحيد قرا هلل تالتهليل هو الم يجعل بدل التهليل التسبيح و التحميد و اسم اهلل في آخرهما الن 

 االيمان و اعظم من التسبيح و التحميد.و اول و خله االندا  من  ون اهلل و ه

ي عین هلل تعیالاو ما عن االمام ابي محمّد العسکری عليهما الصلوة والسالم و عن الصدوق رحمه    

لدين قال الک يوم امفي شرح مبارکة الفاتحة فاذا قال يعني العبد علي عن النبي صلّي اهلل عليه وآله 

 سابه الخ.ني انا المالک ليوم الدين ال سهلن يوم الحساب حکما اعترف بااهلل عزوجل اشهدکم 

رح شیالسالم في ورحمهما اهلل تعالي عن الرضا عليه الصلوة الفقيه عن الفضل بن شاذان عن  و ما   

ن قال عليه االک الي مبارکة الفاتحة ايضا رب العالمين توحيد و تحميد له و اقرار بانه هو الخالق الم

اب ة لیه کايجیله بالبعث و الحساب و المجازات و ايجاب ملک االخر رالدين اقراالسالم مالک يوم 

 ملک الدنيا.

 نا.اذ المرا  من کون هذه الکلمات الطيبات اقرارا و اعترافا کونها کک فعال الشا   
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 تشريح

فيها انمیا  ار المزبورةالذی جعل في هذه االخبار الشريفه عنوانا لالذکاالعتراف  او اعلم ان االقرار   

بیدون قق تتح تکا  لحقايق االرا ية کالتقليد و نحوه التي الاو قبيل يکون من سنخ العناوين القصديه 

صیل بحصیول حوات المعنونات بل تحتاج فیي التحقیق و التذو االرا ة لها و ان تحصل القصد اليها 

يوم الیدين ال لمالکية تراف بالالمعنونات الي القصد واالرا ة کک فاالقرار بالوحدانية والرسالة او االع

و هیا بالقصد اليه  اال مهالدين حرف مالک يوم و  (ص)و محمّد رسول اهلل يحصل بلفظ ال اله االّ اهلل 

ن   يتحصل بیدوبحصول المعنون ال يکاالعنوان تحقق ن القصد و االرا ة الموقوف عليه من الواضح ا

الذکیار ال  عيیة و االمفا  تفصيال فالمنظور من اال الفهم المقربه و  رک المعترف به و هو المضمون و

 يکا  يتحصل بدون فهم المفا  و  رک المضمون.

مالک يوم  او تسنين صان تشريه ال اله االّ اهلل و محمّد رسول اهلل و ملخص الکالم في هذا المقام    

لفیاظ هیذه ااجیراء  عنوانالدين انما يکون بعنوان االقرار و االعتراف کما هو من االخبار يستفا  ال ب

 ولجمیالت االجمالت و حروفها علي اللسان و تحقق االقرار و االعتراف المنظور من تشیريه هیذه 

ا تیه قصده و ار و تحصال علي فهم المقربه و هو المضمون و المفا  و  رکه ثمموقوف تحققا تسنينها 

را ته مفا  ثم االمضمون و  رک الفنحن نحتاج في تحقق ما هو المطلوب في اال عية و االذکار بفهم 

 و القصد اليه.

فیي  هیم المعنیيجواهره باعتبار فهلل تعالي مقامه الشريف في و قد اعترف صاحب الجواهر اعلي ا   

ي انیه  اشکال فیکتاب اقراره متنا و شرحا و کيف کان فالخالف و الاهلل تعالي في االقرار قال رحمه

وضه فلیو لیم لعلم بالابي و غيره الي ان قال عليه الرحمة نعم يعتبر يصح االقرار بغير العربية من العر

 يعلم العربي مثال مؤ ی الفظ لم يقطه قطعا اه.

فیي و کک اعترف صاحب الرياض قدس سره في کتاب االقرار بکونه تعبيیرا عمیا فیي الضیمير    

يفيید ي کیل لفیظ موضعين من کالمه قال في الموضه االول متنا و شرحا و ال يختص لفظا بل يکفی

االخبار بای لغة کانت بال خالف بل عن التذکرة عليه االجماع و هیو الحجیة مضیافا الیي اشیتراک 

ر عنه باالقرار عرفا و في الموضه الثاني متنیا وشیرحا ايضیا عما في الضمير المعبَّالجميه في التعبير 

  التعبير عما في الضمير و يحصل فيکتفي بها عنه مطلقا قيل الن المقصو وتقوم االشارة المفهمة مقامه
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العلیم باالنطبیاق و الیدرک میه اال بها الخ ومن الواضح عدم امکان التعبير عما في الضیمير بعبیارة 

 للمطابقة.
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 التنبيه الرابه

ظ و ون االلفیا يسد  کون المنظور و الملحوظ في باب الدعاء والذکر المعیاني و المفیاهيم ومما    

حروفهیا لمفاهيم بن البناء و االساس علي انشاء المعاني بالفاظها و ايجا  اعلي کوالحروف بل يشهد 

میا فیي  و ابراز ال انشاء نفس االلفاظ و ذات الحروف و بعبارة اخری اظهار ما في الضمير بااللفاظ

ا  عن حمة مسندد بن يعقوب عليهما الرظهار ذات االلفاظ و الحروف ما عن محمّا القلب بالحروف ال

ب  عاه ولکنه يحی لعبد اذاهلل عليه الصلوة والسالم انه قال ان اهلل تبارک و تعالي يعلم ما يريد اابيعبدا

اجتک ومیا اليه الحوایج فان  عوت فسم حاجتک قال و في حديث اخر قال ان اهلل يعلم حان تبث 

 تريد لکنه يحب ان تبث اليه الحوایج.

 الة و نحو همة و الرساه عليه و ما اقر به من الوحدانيفي باب الذکر ايضا يعلم ما يعقد العبد قلباقول 

ظهار میا ن الجل امن العقايد و المعارف لکنه يحب ان يظهر و يبرز فتشريه الدعاء و الذکر انما يکو

لماثورة اي اال عية لعقد و العرفان و نتيجة ذلک ان فاو ابراز ما في القلب من في الضمير من الحاجة 

م االظهیار ثبالفؤا   البد اوال من فهم المضمون و  رک المفا  فعقد القلب و الطلبو االذکار المالوفة 

 و االبراز باللسان.

 

 التنبيه الخامس

اهلل عليیه ن ابيعبیدا اهلل مسندا  عیمومما يؤيد المدعي و يوکد المرام ما عن محمّد بن يعقوب رحمه   

ما عقد بن القلب للسان القول و التعبير عالصلوة والسالم انه قال في حديث طويل و فرض اهلل علي ا

کم و ما انزل الي منا باهللااسمه و قولوا للناس حسنا و قال قولوا ر به قال اهلل تبارک و تعالي عليه و اقَّ

 و الهنا و الهکم و احد ونحن له مسلمون فهذا ما فرض اهلل علي اللسان و هو عمله.

صیيته الم فیي واهلل مسندا  عن علي عليه الصلوة والس و ما عن محمّد بن علي بن الحسين رحمهم   

مین رحة خص کل جا ال تقل ما ال تعلم الي ان قال عليه السالم ثملمحمّد بن الحنفية انه قال يابني 

قید قلب میا عجوارحک بفرض الي ان قال عليه السالم و فرض علي اللسان االقرار و التعبير عن ال

 ا الحديث.لناس حسن و ما انزل الينا االية و قال عزوجل وقولوا لعليه فقال عزوجل قولوا امنا باهلل

و ما عن محمّد بن ابراهيم النعماني عليهما الرحمة في تفسيره مسندا  عن اسماعيل بن جیابر عین    

ابيعبداهلل عليه الصوة والسالم في خبر طويل عن علي عليه الصلوة والسالم انیه قیال فااليمیان بیاهلل 
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لي االيمان  رجة و اشرفها منزلة و اسناها حظا الي ان قال عليه السالم و اما ما فرضیه تعالي هو اع

علي اللسان في معني التفسير لما عقد عليه القلب فقوله تعالي قولوا امنا باهلل و ما انزل الينا و ما انزل 

ا و اقيموا الصلوة الي ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب االية و قوله سبحانه و قولوا للناس حسن

و اتوا الزکوة و قوله سبحانه و ال تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لکم انما هو اله واحد فیامر سیبحانه بقیول 

 الحق و نهي عن قول الباطل.

للسان افرض علي  وعن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم انه قال في حديث یم االسالم ا ع و ما عن   

و قولیوا  و قیالاليیة اما عقد عليه و اقربه فقال تبارک و تعالي قولوا امنا عن القلب القول و التعبير 

 امیر اهلل للناس حسنا و قال و قولوا قوال سديدا و قال و قل الحق مین ربکیم و اشیباه ذلیک ممیا

 عزوجل بالقول به فهذا ما فرض اهلل عزوجل علي اللسان و هو عمله الحديث.

میا فیي لتعبير عخبار ان المفروض علي اللسان و المطلوب منه ااقول جملة ما يستفا  من هذه اال   

غير خفي  االلفاظ وبو االلفاظ ال التلفظ بالحروف و التفوه القلب و االظهار لما في الجنان بالحروف 

 لدليل فيها عيناون مفا  ما يتفق ان يک لَّعلي من له االطالع بالمسایل الفقهيه واالحاطة باال لة انه قَ

نیا و ال ينبغي لفو ما نحن فيه انما يکون کک کما عرفت و المدعي عين المستفا  من البرهان المرام 

 ال يحق علينا التسامح في تصديق المدعي و التساهل عن االذعان بالمرام.

 

 ايضاح

القرآن  وي الحديث من االثار حال القالقل الوار ة فال يخفي انه يظهر من هذه االخبار و يستظهر    

فیظ القیول و لن اجیراء ها انما تکون بعنوان التعبير عما في القلب و ابراز ما في الجنان ال بعنوامن ان

 حرف المقول علي اللسان.

 

 يلتذي

مور به و مقد ما عليه في الرتبة اذهو تحريک تشريعي الة للمعلم ان االمر انما يکون في مرتبة العا   

فانه انما يکون في رتبة المعلول للمنهي عنه و موخرا به و النهي علي خالف ذلک الي جانب المامور 

اذا عرفت هذا يظهر لیک وجیه اخیر لروايیة النعمیاني عنه في المرتبة اذهو ر ع و منه عنه تشريعا 

شها ة علي صحة المدعي و سدا  المرام من کون المامور به والمنیدوب اليیه فیي بیاب اال عيیة و 
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مقصد بحرفه ال بيان نفس اللفظ و الحرف من حيیث االشیتمال االذکار بيان المطلب بلفظه و تبيان ال

علي القول بانه نهي عن قول الباطل اذ النهي وار  علي ما يصدر مین المنهیي او کیان فیي معیرض 

الوقوع منه و ذلک في المقام ليس اال بيان المطلب باللفظ و الحرف فالنهي يکون ر عا و منعیا عنیه 

لفظ و الحرف و من مصا يق هذه الکلية قولیه عزوجیل و ال تقولیوا تشريعا ال محالة ال زجرا عن ال

ثالثة انتهوا خيرا لکم اذا ثبت هذا تحقق کون االمر ايضا وار ا علي بيیان المطلیب و تبيیان المعنیي 

 باللفظ والحرف التحريکا الي طرف اللفظ والحرف فافهم و اغتنم.

 التنبيه السا س

ي سورة فل الي ذلک من علي االنسان بتعليم البيان کما اشار عزوجقد لم ان اهلل تبارک و تعالي عا   

ذا لغیرض مین هیو غير خفیي ان امه البيان م القرآن خلق االنسان علَّالرحمن حيث قال الرحمن علَّ

داعي الیي میا ان الیکالتعليم انما يکون هو التعبير عما في الجنان و االظهار لما في الضمير باللسیان 

بهیا ليهیا اااليمیاء  و جعل الحروف للمفاهيم ايضا هذا يعني االشارة بها اليها واني وضه االلفاظ للمع

مالت قدس سره في الجیواهر فیي بیاب المعیاکما اعترف بذلک جميعا الشيخ الجليل محمّد حسن 

هیا اصید التیي بالملک و التمليک لما کان مین اعظیم المقيعني حيث قال باعتبار انهما و ماشابههما 

اع و معیه النیز ضبطهما بمیا يرتفیهان و انشاء قصد هما من االمور الباطنة ارا  الشارع معاش االنس

دل علیي ما مما يیهالمخاصمة و ليس اال البيان الذی علمه اهلل تعالي لالنسان بخالف االفعال و نحو 

الت انما مة ان المعاو قال ايضا في باب البيه و معلوميالخ المقصو  بالکناية فلم يجعلها ضابطا لذلک 

شیاء الف و منشرعت لنظام امر المعاش المطلوب لذاته و لتوقف امر المعا  عليه و هي منیار االخیت

لعقید و ابها من  تنازع و الترافه فوجب ضبطها باالمر الظاهر الکاشف صريحا عن المعاني المقصو ةال

ة و القيم ي الشريعفباتها الحل و الربط و الفک و االلکان نقضا للغرض الداعي الي وضه المعاملة و اث

هیم اال ما ال يفبذلک البيان المعبر عما في ضمير االنسان من االلفاظ الموضوعة لذلک  ون غيرها م

 بالقراین الخ.

اذا عرفت هذا فاعلم انه لو لم يکن التعبير و االظهار و کک االشارة و االيماء منظیورا و ملحوظیا    

کان قريبا من نقض الغرض من التعليم وهدم المقصد من الوضیه في اال عية و االذکار بل الزيارات ل

کله مضافا بغير هما هذا عن الکالم و الر ع و المنه نظرا الي التحريص و الترغيب الي الذکر و الدعاء 

الي ان الفاظ اال عية و حروف االذکار ايضا انما تکون موضوعة للمعاني مجعولیة للمفیاهيم کسیاير 
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من البديهي ان الغرض من الوضه و الداعي الي الجعل فيها ايضا انما يکون هیو  االلفاظ و الحروف و

و يحق علينا القیول بعیدم اعتبیار فکيف يجوز لنا االيماء بها الي معانيها و االشارة بها الي مفاهيمها 

 االيماء و االشارة و کفاية انشاء نفس االلفاظ و ذات الحروف في الدعاء و الذکر و الزيارة.

 

 تنبيه السابهال

ضمنهء للندب المتالثار علي االمر بصيغ الذکر و الدعاء و االي ان االخبار المشتملة قد اشرنا سابقا    

تعليم طور ما  و بصد ا و اذکرواليها انما تکون في مقام بيان نحو ما هو المتعلق لالوامر العامة کا عوا 

رع شید  تشريه هو الحقايق و المعاني ال بص في الوظايف الخاصه کاستغفروا و کبروا وهو الموضوع 

لیيهم اخر و تسنين سنة اخری و يوضح ذلک مه وضوحه في نفسیه ان للنبیي و االیمیة عليیه و ع

قايق المامور ن ما للحالصلوة والسالم مربوطا بالقرآن المجيد و مرتبطا بالفرقان الحميد شئون منها بيا

لمیدح و وهیا مین او الحج و نحالفرقان کالصلوة و الصوم  بها في القرآن و المعاني المندوب اليها في

ق المامور لک الحقایو االجر و المثوبة و منها تعليم طور تلک الحقايق و تفهيم کيفها ومن تاالفضيلة 

و نحوهیا  السیتعاذهابها و المعاني المندوب اليها الدعاء و الذکر بالعموم و الصیلوات و االسیتغفار و 

نیون لهیا بيِّو ي لعمیلاو مونها الناس بیالقول علِّونها بانفسهم و يُصلُّصلوة التي يُبالخصوص فکما ان ال

مر اخر کیک االمه ال کالفضيلة اواالجر والمثوبه هي الصلوة التي امراهلل بها في قوله و ندب اليها في 

اذة التیي عي االسیتاالستعاذات التي يستعيذون بها و يعلمونها الناس و يبينون لها االجر و الثواب هی

طان الیرجيم ال  من الشيفي کالمه و ندب اليها في قوله بقوله فاذا قرات القرآن فاستعذ باهللامراهلل بها 

يکین  و اال لیم لحاظ المعني و المفهوم في صيغ الدعاء والذکر عمال و تعليمیاامر اخر و ثمرة ذلک 

 عمال بما في القرآن و ال تعليما لما في الفرقان.

 

 امنثالتنبيه ال

لقالقل تعليما لنحیو میا هیو المطلیوب لعلي کون تعليم الصيغ في االخبار المتضمنة و مما يشهد    

والحقيقة ال تعليما المر مباين له  باالوامر العامة و کيف ما هو المنظور في االوامر الخاصة من المعني

رحمة عن ابي حمزة عن محمّد بن علي بن الحسين عليهم المخالف اياه و هو اللفظ و الحرف ما عن 

عليه السالم عن قول اهلل عزوجل ان اهلل ومالیکته يصلون علي النبي يا ايها ابيه قال سئلت ابا عبداهلل 
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تزکيیة و  ةالذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما فقال الصلوة من اهلل عزوجل الرحمة و من المالیک

تسليما فانه يعني التسليم له فيما ور  عنه قیال  في نسخة برکة و من الناس  عاء و اما قوله و سلموا

وآل محمّد قال تقولون صلوات اهلل و صلوات مالیکته و انبياییه و فقلت له فکيف نصلي علي محمّد 

فمیا رسله و جميه خلقه علي محمّد وآل محمّد والسالم عليه و عليهم و رحمةاهلل و برکاته قال قلت 

 الخروج من الذنوب کهيئة يوم ولدته امه.ات قال ثواب من صلي علي النبي بهذه الصلو

ولیه قلما نیزل  عليه الرحمة في تفسيره عن کعب بن عجزة قالو ما عن الشيخ ابي الفتوح الرازی    

عليک  کيف اصليتعالي ان اهلل و مالیکته االية قلت يا رسول اهلل ص قد علمنا کيف السالم عليک ف

 يد.حميد مج حمّد کما صلّيت علي ابراهيم وآل ابراهيم انکقال قل اللهم صلّي علي محمّد وآل م

الصیلوة  هلل عليهو ما عن محمّد بن مسعو  العياشي عليه الرحمة في تفسيره عن سماعة عن ابيعبدا   

ل قیال ت کيف اقیوقال قلفي قوله تعالي فاذا قرات القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم والسالم 

 سميه العليم من الشيطان الرجيم الحديث.تقول استعيذ باهلل ال

ن آمنوا صلوا يها الذيد في التعقيبات ان اهلل ومالیکته يصلون علي النبي يا اجهتملو ما عن مصباح ا   

 اللهم صل علي محمّد النبي و علي ذريته و علي اهل بيته. عليه و سلموا تسليما

ال في حديث قالم انه بيعبداهلل عليه الصلوة والسو ما عن محمّد بن الحسن رحمهما اهلل مسندا  عن ا   

ي مین کن له وليو الرجل اذا قرء الحمد هلل الذی لم يتخذ ولدا و لم يکن له شريک في الملک و لم 

 الذل و کبره تکبيرا ان يقول اهلل اکبر اهلل اکبر اهلل اکبر.

عین    عن ربعیيتحريف عن حمااحمد بن محمّد السياری في کتاب التنزيل والو ما عن ابيعبداهلل    

ي نفسیک فضيل عن ابيجعفر عليهما الصلوة والسالم قال اذا قرات سبح اسم ربیک االعلیي فقیل فی

 سبحان ربي االعلي.

وآله قال  هلل عليهاو ما عن الصدوق عطراهلل مرقده في المعاني عن جابر رحمه اهلل عن النبي صلّي    

وء بنعمتک هدک و اباله اال انت خلقتني و انا عبدک و علي ع تعلموا سيد االستغفار اللهم انت ربي ال

 و ابوء بذنبي فاغفر لي انه ال يغفر الذنوب اال انت.

 

 تاسهالتنبيه ال
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من جهة فهم  القالقل يقال باالطالق في االخبار المتضمنة لتعليم الصيغ واالثار المشتملة علي ربما   

ان المطلوب سا  لو کما يکون قريبا من السدا  بعيدا عن الفالمعني و قصد المفهوم و لکن هذا القول ان

 ون  خیل  الفاظ الصيغة و ذات حروف المقیول مینليه في تلک االخبار واالثار نفس و المندوب ا

 للمعني في المطلوبية و ال للمفهوم في المندوبية و هذا ممنوع اشد المنه لوجوه.

متفیر ا  لمفهوم امیااالي القایل انما يکون هو المعني و يتشعب منه االول ان المنسوب بالقول و ما    

 کما هو الغالب او مه لفظه و حرفه احيانا ال اللفظ و الحرف االشذ و ندر.

م بل فیي صر بالمقاوالقرآن ال ينحالثاني ان اطالق القول و ما يتشعب منه و استعماله في الحديث    

ا  نه ما يیرمجه يکون المقام فيه کالعدم و ليس غير المقام خارج عن حد الحصر و االحصاء علي و

 من المقول اللفظ و الحرف حتي يکون المقام ثانيا له.

انما يعلمیون  ر والدعاءفي مقام تعليم الذکالصلوة والسالم  مالثالث ان الظاهر بل المقطوع انهم عليه   

والحرف ال  ي اللفظفي والمفهوم ما بانفسهم يفعلون و من الواضح انهم عليهم السالم انما ياتون بالمعن

 بنفس الحرف واللفظ.

سیالمه  وات اهلل انهم صلوالرابه ان من الواضح وضوحا ال يکا  يخفي علي من له العلم و الدراية    

يف ما ندب کلقرآن و عليهم قد کانوا في مقام تعليم اال عية و االذکار بصد  بيان طور ما امر به في ا

ولهم علیيهم اه مثال قیحقايق والمعاني ال بصد  تعليم امر آخر مباين له معاند ايمن الاليه في الفرقان 

 المیامور بهیا و السیتعاذهالسالم قل اعوذ باهلل او من قال استعيذ باهلل فله کذا انما يکون تعليما لنحو ا

 المندوب اليها في الکتاب العزيز و کيفها ال بيانا المر آخر مخالف لها.

عید  ذا لیزم تي تقدير مطالبة اللفظ والحرف بقول قل کذا او من قیال کیذا فلیه کیالخامس انه عل   

و ذلیک کبر و نحالمشروع و تشتت المسنون المعني و المفهوم المستفا  من االمر به کاستعذ و سبح و

 الفسا . و اللفظ الحرف المستظهر من االمر المربوط بالصيغة و هذا معلوم البطالن و مقطوع

قیام مسیالم فیي ه علي تقدير کون الصا ر من النبي واالیمة عليه و علیيهم الصیلوة والالسا س ان   

الفرقانيیة ر ل االوامیالدعاء والذکر قوال و تعليما االلفاظ و الحروف  ون الحقايق و المعاني لزم تعطي

 عن االطاعة واالمتثال.
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 التنبيه العاشر

المعنیي و  ن حيث فهمماالثار النا بة الي االقوال  اطالق االخبار االمرة بالصيغ وال يخفي ان نفي    

ف ايضیا اذا يیر العیارقصد المفهوم ال ينافي شمولها لغير العارف باللغة بنفسها او بقاعدة االشتراک فغ

شاملة  و االثار ای عن الفهم و القصد صار مشموال لتلک االخباراتي باال عية واالذکار علي وجهها 

دعوی بیالقالقل ل من هذه الجهة صار منشاء لتوهم مطالبة اللفظ والحرف بله و لعل االطالق والشمو

ا ان االمر ة انه کمان غير العارف ال يجوز مطالبة غير الحرف واللفظ منه لکن فيه ما فيه و من الجمل

لکونیه  بالصيغ ال يختص بالعارف بل يشمل غيره ايضا و بالشمول و عدم االختصاص صیار موهمیا

و کبیروا  او سیبحوا بالحقيقة و الندب الي المعني بقول ا عوا و اذکروالحرف کک االمر امرا باللفظ وا

فهیوم ف او المايضا ال يختص بالعارف بل يتضمن غيره ايضا فکال الصنفين اما مامور بیاللفظ و لحیر

والندب موما عوالذکر  والمعني لعدم تعد  المامور به و ال تشتت المندوب اليه و لما کان االمر بالدعاء

ريیه ال ک يعتشی الي التسبيح والتکبير خصوصا امرا بالمعني و ندبا الي المفهوم بیال شیبهة فيیه و ال

لمفهوم غايیة با الي امناص من االلتزام بکون االمر بالصيغة والندب الي القول ايضا امرا بالمعني و ند

 االمر في ضمن تلک الصيغة و ذلک القول.

 

 عشرالحا ی التنبيه 

ية االلفیاظ لي موضوعاان تعليم اال عية و االذکار بالعربية ال بلغة اخری ال يؤمي و ال يشير  اعلم   

ن ان يدل علي طرف من المطلوب و حرف من المنظور فضال عوالحروف و کون المعاني و المفاهيم 

ون کی کیون الجیليو المفاهيم و التعليم بالعربية انما علي ذلک بل الموضوع انما يکون هو المعاني 

جزما  وغة حتما المخاطب و المخاطب عربا بحيت لو کانا علي لغة اخری لکان التعليم ايضا بتلک الل

و ال التعدی  التجاوز نعم لما کان التعليم بالعربية و لو الجل کون المتکلم والمخاطب عربا ال يحق لنا

ن حمّید حسیمشیيخ الجليیل عن العربية الي غيرها عند العمل بالوظيفة الموظفة کما اعترف بذلک ال

لقنوت اي مسئلة قدس سره في الجواهر في مواضه من کالم و مواقه من قوله منها ما قال رحمه اهلل ف

فیاظ فیي مین االل د في النظران کل نبي ارسل بلسان قومه جری التعبد فيما يرا عبالفارسية بل ال يب

 شريعته بذلک اللسان فضال عن شريعتنا.
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قیابض يکفي الت يه الرحمة عند قول المصنف المحقق قدس سره في باب البيه فالعلو منها ما قال    

و مقتضیي وت غرض فهفو اما اعتبار العربية للقا ر عليها ولو بالتعلم بال مشقة و ال من غير لفظ الخ 

ة العربيیفاظ قد بااللاالصل ضرورة عدم الدليل علي االکتفاء بغيرها بعد انصراف االية و غيرها الي الع

ن کیان صیا بعید اکغير المقام مما علق الشالرع الحکم فيها علي االلفاظ المنصرفة الي العربيیة خصو

الذکیار  عية و او قد ارسل بلسان قومه و لذا کان القرآن و غيره من اال المخاطب و المخاطب عربيا

اس البیت نعیم السالم شيء منها بالفارسية في جميیه الموظفیاالموظفة عربية و لم ير  منهم عليهم 

هیو  الرع کمامما وظفه الشبالدعاء بالفارسية مثال من حيث کونه  عاء و ان کان ال يجزی في شئي 

 واضح.

ن عیالعیدول  و منها ما قال قدس سره في باب النکاح عند قول المصنف عليه الرحمة و ال يجوز   

میا عین قیا منیا کغيرهمیا اتفا من الفارسية والترکيیة وهذين اللفظين الي ترجمتها بغير العربية الخ 

کیون  و بقرنيیةلوط والتذکرة لالصل السالم عن معارضة االطالق المنصرف الي اللفظ العربي و سالمب

 المخاطب و المخاطب و القرآن عربيا.

ت و و  بالیذااقول و يؤيد ذلک يعني کون التعليم بالعربية الجل کون المخاطبين الیذين هیم المقصی

 ةي العربيیوآله عل ال الرسول صلّي اهلل عليهنزال القرآن و ارسحوظ االهم في االمنظور باالصل والمل

لفیاظ اوعية فیي بحيث لو کانوا علي غيرها لکان التعليم والبيان ايضا علي ذلک الغير ال الجل موض

بيیا رانیا عرق هاال عية و حروف االذکار قوله عزوجل في سورة زخرف حم والکتاب المبين انا جعنا

 عقلون.لعلکم ت

لمخاطیب و اان هذا يعني وقوع التعليم بلسان اخر غيیر العربيیة علیي تقیدير کیون  ثم ال يخفي   

ي ال و المعن المخاطب علي ذلک اللسان شاهد قوی علي کون االصل في باب الدعاء و الذکر الحقيقة

 اللفظ و الحرف فتدبر.

 

 التنبيه الثاني عشر

عربا بحيث لو االذکار بالعربية انما يکون الجل کون المخاطبين ان تعليم اال عية و بيان قد عرفت    

ي القاعیدة علي ذلک اللغة حتمیا و جزمیا. فمقتضیکانوا علي لغة اخری لصار التعليم و البيان ايضا 

طة بصور الیذکر تبتعيين ما امروا به و تشخيص ما ندبوا اليه في االوامر المربوطة بصيغ الدعاء او المر
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اللفظ و الحرف ثم بعید التعيیين و  اوو جهة الماهية و انه هل هو المفهوم و المعني  من حيث الحقيقة

التشخيص التعدی الي سایر الناس و التعدية الي باقي االنام و لوا نعکس صار علي خالف القاعدة و 

ل صول فال بدلنا من النظر في انهم هیبصيرورته کک يصير االمر مبهما غير مشروح و مجمال غير مف

و الحروف ام مطالبة الحقايق و المعاني و هل يیرون انفسیهم فهمون من تلک االوامر طلب االلفاظ ي

موظفين و هل کانوا يیاتون فیي مقیام العمیل بقول اللفظ والحرف مکلفين ام بقول الحقيقة و المعني 

رون و يعملون ام بالحقايق والمعاني ياتون ثم بعد تعيين  ما کانوا يفهمون و يبنفس االلفاظ والحروف 

من سواهم من االنام فنقول الظاهر بیل و تشخيص ذلک التعدی الي غير هم من الناس و التعدية الي 

انهم کانوا يفهمون من القالقل مطالبة قول المعني و المفا  ال طلب قول اللفیظ و الحیرف و المقطوع 

الحرف مکلفين و يیاتون فیي انفسهم بقول المعني و قيل المطلب موظفين ال بقيل اللفظ و قول يرون 

مقام العمل بقول المعني ال بقيل اللفظ والحرف و کانوا ال يفرقون بين قول استغفروا و بين قيل اللهیم 

اغفر کما انه لو قيل لنا بالفارسية بگو خدايا مرا بيامرز النفهم من هذا القیول اال مطالبیة الحقيقیة و 

 نری انفسنا اال به موظفين و ال ناتي في مقام العمیل المعني و هو طلب المغفرة من اهلل عزوجل و ال

اال بذلک و النکون نفرق بين هذا القول و بين ما اذا قيل لنا از خدا طلب مغفرت و آمیرزش کین و 

لعل منشاء توهم کون المامور به والمندوب اليه في القالقل اللفیظ والحیرف  ون الحقيقیة والمعنیي 

لمخاطب غير عارف بالعربية و ابقاء المتکلم والکالم علي العربية المشي علي خالف القاعدة بفرض ا

و من الواضح انه علي الفرض ال يصح طلب غير اللفظ و الحرف و المخاطب ايضا اليفهم غير مطالبة 

 الحرف و اللفظ فتدبر.

 

 التنبيه الثالث عشر

کار الزما الشار النبیي واالیمیة بانه لو کان فهم المعني و قصد المفهوم في اال عية واالذربما يقال    

و اومئوا و ما اومئوا و ال اشاروا فيستکشف من ذلک و يستظهر عیدم عليه و عليهم الصلوة والسالم 

اللزوم لکن فيه ان هذا االستظهار و االستکشاف ليس في محله اذ الوجه لعدم االيماء و االشارة غير 

الدرک و عدم الحاجة معه الي االشارة الي لیزوم عدم اللزوم موجو  و هو وجدان المخاطبين للفهم و

القصد بل الوقه لها و ال محل ال يقال ان في رواة اال عية و االذکار من کان علي غير لغة العرب فانه 

يقال ان هؤالء و ان کانوا علي غير اللغة اال ان لهم عرفانا بها و اال لمیا خیاطبهم بالعربيیة و عرفیان 
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بساير االلسنة و اللغات و تکلمهم بها احيانا لیو ثبیت ال والسالم ليهم الصلوة النبي واالیمة عليه و ع

 ربط له بالمقام يعني مقام تعليم اال عية و بيان االذکار.
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و يؤيد کون الوجه عدم الحاجة ال عدم اللزوم عدم االشاره الي ذلک في باب الندب الي االقبال و    

الص مه اللزوم مه توقف االقبیال علیي الفهیم و الیدرک و التوجه و کون ما يقال عن الصدق واالخ

 وقوف الصدق و االخالص عليه و علي القصد.

 

 التنبيه الرابه عشر

علي کون  م بل يدلمما يؤيد کون الملحوظ والمنظور في باب اال عية و االذکار المعاني و المفاهي   

 ات الحیروفذانشیاء نفیس االلفیاظ و البناء و االساس علي انشاء المعاني بااللفاظ و الحیروف ال 

اطل مثل رواية حق و الباالخبار اللتي وقه فيها تقسيم القول و الکالم الي الذکر و غير الذکر او الي ال

اطل و ن قول البرحمه اهلل عن علي عليه السالم حيث قال فامر سبحانه بقول الحق و نهي عالنعماني 

سي ذکر اهلل يق غيربالکالم  تکثروا الکالم بغير ذکر اهلل فان کثرة ما عن النبي صلّي اهلل عليه وآله قال ال

ن المسیيح سالم قال کیاعليه الصلوة والابيعبداهلل بعد الناس من اهلل قاسي القلب و ما عن االقلب و ان 

 قاسیية ير ذکیر اهللغفي يقول التکثروا الکالم في غير ذکر اهلل فان الذين يکثرون الکالم عليه السالم 

خير فیي  ل يابني اللقمان علي نبينا وآله و عليه الصلوة والسالم قاو ما عن وبهم ولکن ال يعلمون قل

 لکالم المعني ولقول و االکالم اال بذکر اهلل تعالي الخبر بداهة کون المنشاء في غير الحق و الذکر من ا

 لسياق.ر  بحکم اللفظ و الحرف و وضوح کون کال القسمين علي طرز واحد و طور فااالمفهوم ب

 

 عشر خامسالتنبيه ال

  و االيقاعات کالنکاح و الطالق و بين اال عية و االذکیار کیالتکبير و وبين العق ربما يقال بالفرق   

نظرا الي کون و قصده منها في االول و عدم االعتبار في الثاني  االستغفار باعتبار فهم مضمون الصيغة

ني من باب التاسيس و بلحاظ عدم  خل لفظ خاص فیي االول و االول من باب االمضاء و کون الثا

 خالته في الثاني لکن فيه ان الفرق بينهمامن الحيثيتين ال يوجب التفرقة من الجهیة االولیي اذ میآل 

الفرق من الحيثيتين کون الممضي في المعامالت من حيث اللفظ مطلقا و المؤسس في العبا ات مین 

من حيث الحاجیة و المقيد تغيرا و تبدال و التقييد ال يوثران في المطلق  مقيدا و االطالقهذا الحيث 

مین الي الفهم و القصد و عدم االحتياج فالقول باعتبار فهم مفا  الصورة و قصده منها في المعامالت 

و عدم االعتبار في اال عية و االذکار ال يخلو من التنیاقض و التهافیت و الطالق و نحو هما النکاح 
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الموضیوع و قلنا بالفرق بين المعامالت و العبا ات في اصل الموضوع و المتعلق بان نقول بکون نعم ل

في االول الحقيقة و المعني و في الثاني اللفظ و الحرف لتم الفرق المنظور لکن القول بیذلک خیارج 

 عن السدا   اخل في الفسا .

 

 س عشر التنبيه السا

الیي م ان نظیر هیبي و االیمة عليه و عليهم الصلوة والسالم کاعلم ان من اوضح الواضحات ان الن   

ا و بعبیارة يا مراتيیالااللفاظ و الحروف في اال عية و االذکار التي يدعون بها و يذکرون نظرا طريقيا 

 نشیاء نفیساخری کان شانهم في ذلک المقام انشاء الحقیايق و المعیاني بااللفیاظ و الحیروف ال ا

منظورا  الحروف لفاظ وقام التعليم و التفهيم ايضا يکون کک يعني يکون االالحروف و االلفاظ ففي م

نحیو  وو مین قیال المراتي فالمنسوب الي من اريد تعليمه و تفهيمه بقول قل الي الطريقي بالنظر اآل

بيا عن لحرف اجنذلک هو الحقيقة و المعني باللفظ و الحرف ال ذات الحرف و اللفظ فيکون اللفظ و ا

ن نعیم يمکی ية في کال المقامين لعدم جواز اجتماع الطريقية و الموضوعية في محل واحیدالموضوع

نظير  خیل  ي الصورةفي المنسوب في الرتبة الثانية بعناية زایدة علي االمر بالصيغة و الندب ال ه خل

 قر مین طريیغايیة االمیقصد االطاعة و االمتثال في العبا يات فيکون المنسوب الحقيقة و المعنیي 

 ية و المراتية.مخصوص مه حفظ الطريقية و رعاية اآل

 

 التنبيه السابه عشر

المسیماة بیالعروة الیوثقي فصیل في رسالته قال السيد الجليل محمّد کاظم الطباطبایي قدس سره    

ينبغي للمصلي بعد احراز شرایط صحة الصلوة و رفه موانعها السعي في تحصيل شرايط قبولها و رفه 

ن قال و عمدة شرايط القبول اقبال القلب علي العمل فانه روحه و هو بمنزلة الجسد فیان موانعه الي ا

کان حاصال في جميعه فتمامه مقبول و اال فبمقداره فقد يکون نصفه مقبوال و قد يکون ثلثه مقبوال و 

هیذه قد يکون ربعه و هکذا و معني االقبال ان يحضر قلبه و يتفهم ما يقول الیخ اقیول ال يخفیي ان 

و حينئیذ  لروايیةلالعبارة من حيث جعل متعلق التوجه و االقبال ما يقول منطبق علي االية مطیابق 

نقول ان کان المرا  من ما يقول اللفظ و الحرف يکون التوجه و االلتفات الي اللفظ و الحیرف روحیا 

فا  کما هیو الموافیق و ان کان المرا  المضمون و المبه للعمل و شرطا للقبول و الظاهر عدم االلتزام 
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للصواب و المطابق للسدا  لکان االقبال الي الحقيقة و المستفا  من حيث انه مقیول للمصیلي روحیا 

منه کون ماهية الصلوة قوال المعني و المفهوم بعنوان انه مقول ال للعمل و شرطا في قبوله فيستکشف 

ا  اذ بیدون الفهیم و الیدرک ال يکیا  اللفظ و الحرف فال بد من القول بلزوم فهم المعني و  رک المف

 و القيل بالمفهوم فتدبر. ييتمشي من المصلي القول بالمعن
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 التنبيه الثامن عشر

ر و ي بیاب الیذکة المرام من کون المامور به و المندوب اليه فیحص وصدق المدعي  دُستبعربما يُ   

الیي  روف نظیراس االلفیاظ و الحیالدعاء بيان المضامين و المفا ات بااللفاظ و الحروف ال بيان نفی

ون لکین ذا ال يکهاستلزام الصدق و الصحة لبطالن الصلوة في اکثر الناس الماضين منهم و الباقين و 

لنظیر عین اقطیه هذا االستبعا  خال عن الصالح فارغ عن السدا  اذاالمر انما يکون کک و لیو میه 

سیاير واجدة ل الموانهوة خالية عن جميه المرام اذ قل ما يتفق وقوع الصل المدعي و غمض العين عن

ا لي نحو میعالشرايط من صحة القرایة و الطمانينة و الجهر و االخفات و نحو ذلک خصوصا الصحة 

کثر تعلیيم بیاذکره الفقهاء قدس اهلل اسرارهم و شد  وه حتي ممن وقه في صراط الیتعلم و طريیق ال

 و مراتبهم.طبقاتهم 

 

 التنبيه التاسه عشر

و بیه  ونم میا يیدعالمنقولة عنهم عليهم الصلوة والسیالان من اال عية و االذکار و الزيارات  اعلم   

ذا شانه ب فيما همون فالدليل علي االستحباب و الشاهد علي الندعلِّيذکرون و يزورون من  ون ان يُ

لمفیاهيم اي و لمعانومن الواضح ان عملهم صلوات اهلل و سالمه عليهم فيها کان انشاء اليس اال العمل 

فس االلفاظ انشاء ن بااللفاظ والحروف و بعبارة اخری استعمال کل لفظ في معناه و االشارة به اليه ال

التاسیي  م يکن منو الحروف فنحن ايضا ال بدلنا فيها من ذلک عند التاسي بهم عليهم السالم و اال ل

ي وجیه لسیالم علیم عليهم الصلوة وافي شئي و االمر في اال عية و االذکار و الزيارات المروية عنه

لمفیاهيم عیاني و االتعليم ايضا کک يعني البد لمن ارا  فيها العمل بالوظيفة الموظفیة مین انشیاء الم

و مین  و الفصل الفکبالفاظها وحروفها  و ليس بجایز االکتفاء بانشاء نفس االلفاظ و الحروف لعدم 

نیوط بسیبق ه اليیه ملحرف و استعماله فيه و االشارة بیالبديهي ان انشاء المعني و المفهوم باللفظ و ا

تحصل من ه فشارا ق بدون السبق انشاء و ال استعمال و اليتحقالعلم بالمعني و المفا  بحيث ال يکا  

ما يعلمون معلمون او و الزيارات سواء کانت مما يعملون و ال يالجميه انه البد في اال عية و االذکار 

يم  ون ف بیالتعلملون و يعلمون و ان توهم في االخيرين مطالبة اللفظ والحیرو ال يعملون او مما يع

مالها فيهیا و هیا باسیتعالحقيقة و المعني من تفهم المعاني و تعلم المفاهيم ثم انشایها بالفاظها و حروف

 االشاره اليها بها کالمتعارف من القول و المتداول من الکالم.



 

 40 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

 المطلب الثاني

 ة ال بجزء مخصوص منها و فيه  فصولبالصلوفيما يتعلق 

 الفصل االول

کاری حتي انتم س لوة وا ايها الذين آمنوا ال تقربوا الصيقال اهلل سبحانه و تعالي في سورة النساء 

 تعلموا ما تقولون

 

نتم سکاری االصلوة و  آمنوا ال تقربواقال سئلته عن قول اهلل يا ايها الذين عن العياشي عن الحلبي    

رکم م و تکبيیسکر النوم يقول و بکم نعاس يمنعکم ان تعلموا ما تقولون في رکوعکم و سجو ک يعني

 الحديث.

 عليه البيعبداهلل عليهما الرحمة مسندا  عن ابي اسامة زيد الشحام قال قلتمحمّد بن يعقوب و عن    

 قول اهلل عزوجل ال تقربوا الصلوة و انتم سکاری فقال سکر النوم.السالم 

 نهیي لسالم ان اهللعن زرارة قال قال ابوجعفر عليه اايضا عليهما عن محمّد بن يعقوب رحمةاهلل  و   

 المؤمنين ان يقوموا الي الصلوة و هم سکاری يعني سکر النوم.

ل التقیم لسالم قاعن زرارة عليه الرحمة عن ابي جعفر عليهما الصلوة وا و عن العياشي رحمه اهلل   

ين ان يقوموا هي المؤمننو ال متنا عسا و ال متثاقال فانها من خلل النفاق فان اهلل الي الصلوة متکاسال 

 الي الصلوة و هم سکاری يعني سکر النوم.

ه و لمیامور بیااقول وجه  اللة االية الکريمة و شها ة الرواية الشريفة علیي المیدعي وهیو کیون    

بعبارة  الحروف و وق و المعاني  ون االلفاظ و الکالم الحقايالمندوب اليه في الصلوة من حيث القول 

اليیة و حیرف ان ااخری کون حقيقة الصلوة و ماهيتها من هذا الحيث المعني و الحقيقة ال اللفظ و ال

االمیر  ال بصید  الرواية انما تکون في مقام الندب الي االقبال و التوجیه الیي المعیاني و المفیا ات

ل فیي ح ان يقیاصیکان ما يقال في الصلوة اللفظ و الحرف لما  بااللتفات الي االلفاظ و الحروف فلو

تعلمیوا  قال ح حتييبل الصحيح ان مقام االمر باالقبال الي المعني و المفهوم حتي تعلموا ما تقولون 

 معني ما تقولون.

ان ن ي بیل يمکیان قلت ال نسلم کون المتعلق و الموضوع في التوجه و االقبال الحقيقیة و المعنی   

 والحرف بان يرا  من القول اللفظ و الحرف.اللفظ  يکون
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ون القول فيها ؤمي الي کرحة لالية بما تقولون يالشاقلت فيه اوال ان التعبير عما تقولون في الرواية    

 بمعناه.

د مین اهد فالبیو ثانيا ان جعل القول بمعني اللفظ و الحرف تاويل بال  ليل و تفسير مین  ون شی   

ه االخیر لون و قولیساير المقامات و باقي المراحل کقوله تعالي لم تقولون ما ال تفعجعله بمعناه في 

ال بعمل اال قول  يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم و قولهم عليهم الصلوة والسالم في محکي الخبر

 .اه کالعدمبحيث يکون ما نحن فيه في االشبو اشباه ذلک مما هو خارج عن حد الحصر و االحصاء 

تکبيیر کیم  وة االولیي و ثالثا انه لو کان القول بمعني اللفظ لما کان لقوله عليه السالم فیي الروايی   

 محصل اذ ما يصح ان يقال في التکبير هو المعني ال اللفظ والحرف.

لنا بة الیي الخبار او رابعا ان الرواية االولي الشارحة لالية متحدة في بعض مضمونها مه برخ من ا   

ديث الم فیي حیو التوجه في الصلوة و هو ما عن الخصال مسندا  عن علي عليه الصلوة والس االقبال

 ه بين يدی اهللفسه فاننفي  احدکم في الصلوة متکاسال و النا عسا و ال يکفرنَّ نَّاالربعماة قال اليقومَ

معیه    المتحداو اتحتحا  ما اقبل عليه منها بقلبه فيستکشف من االعزوجل و انما للعبد من صلوته 

رها و ا و تفسيمه باقي تلک االخبار ان تلک االخبار ايضا انما تکون بصد  شرح هذه االية و بسطه

ءاهلل ياتي انشیاو المتعلق في تلک االخبار هو المعني و المفهوم ال اللفظ و الرحف کمیا سیالموضوع 

 تعالي في الفصل الثاني.

 لمفهیوم الاغمض العين عن المعني و غض البصر عن و خامسا ان اللفظ و الحرف بما هو هو مه    

عليیه و  االقبیال يصلح ان يجعل مامورا به و ال مندوبا اليه وجوبا ام استحبابا فضال عن الندب الیي

وايیة فا  مین الرکمیا يسیتمن جهة التوجه و االقبال منه فات االلتفات اليه ثم جعل النافلة جبرا لما

قبح و لحسن و الحتي من جهة افانية في المعاني ضايعة في المفاهيم اذااللفاظ و الحروف انما تکون 

ر و ال يصیي الحسینا و ال قبيحیامن حيث المقربية و المبعدية فال يکون في حد ذاته و حيث نفسیه 

ل ذلیک يجعی مقربا و ال مبعدا فکيف يصح ان يؤمر به ثم يندب الي التوجیه واالقبیال عليیه و بعید

 و اقباال.ه توجها النوافل جابرة لمافات من

بها و ال االستنا  اليها کما عن محمّد بن الفضل عین ال يصح االستدالل ان قلت ان االية منسوخة    

میا في قول اهلل تعالي ال تقربوا الصلوة و انتم سکاری حتي تعلمیوا ابي الحسن عليه الصلوة والسالم 

بيه االبیرار قیال انیزل اهلل تبیارک و الخمر و ما عن الزمخشری في رقال هذا قبل ان تحرم تقولون 
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عن الخمر و الميسر فکان المسلمين بين شارب و تیارک الیي في الخمر ثلث آيات يسئلونک  تعالي

رجل و  خل في صلوته فهجر فنزل يا ايها الذين آمنوا ال تقربوا الصیلوة و انیتم سیکاری ان شربها 

بعير فشج راس عبدالرحمن بن عوف ثم  فشربها من شربها من المسلمين حتي شربها عمر فاخذ لحي

قعد ينوح علي قتلي بدر بشعر االسو  بن يعفر الي ان قال فبلغ رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله فخرج 

کان في يده ليضر به فقال اعوذ باهلل من غضب اهلل و غضب رسوله فانزل  يئا ش مغضبا يجر ر ایه فرفه

 الي قوله فهل انتم منتهون فقال عمر انتهينا. اهلل سبحانه و تعالي انما يريد الشيطان

لیق غيیر متع قلت فيه اوال ان هذا ليس من النسخ في شئي فان موضوع الحکم في آية ال تقربیوا   

ية شیرب لق الثانالحکم في آية انما يريد اذالموضوع في االولي القرب الي الصلوة حال السکر و متع

النهیي عین  الثانية ي عن القرب الي الصلوة حالة السکر و مفا الخمر و بعبارة اخری مفا  االولي النه

ثانيیة هي في الشرب الخمر فالحکم االول ايضا باق علي حاله نعم لو کان موضوع الحکم و متعلق الن

لیي عة وار ا ما هو الموضوع و المتعلق في االولي و هو القرب الي الصلوة سکاری بان کیان الحرمی

 ة و االولي منسوخة ولکن ليس کک فليس االمر کما ذکرت.القرب لکان الثانية ناسخ

ي تنزيهي بانه نه و ثانيا ان محل االستشها  باالية ليس النهي عن القرب في حال السکر حتي يقال   

ل تقدر علي ح سبق و من هناتقولون ببيان ما نسخ بالتحريم بل موقه االستدالل جملة حتي تعلموا 

 يهي اليفيد وجوب فهم المعني و العلم به.االشکال بان النهي هنا تنز

لتوجیه و دب الیي او ثالثا قد عرفت من الرواية استشها  االمام عليه الصلوة والسیالم بااليیة للنی   

 االقبال فکيف تکون منسوخة ال يصح االستنا  عليه.

ل ي ذيیقیه فیو رابعا ان السکر قد فسر في المستفيضة من االخبار بسکر النوم کما عرفیت بیل و   

 الالمیؤمن  والرواية االولي و ليس کما يصف کثير من الناس يزعمون ان المؤمن يسکر من الشراب 

 سکر.ييشرب مسکرا و ال 

ي ت و النهیاقول قال قدس سره في الجواهر في مکروهات الصلوة و مدافعة النوم لبعض ما عرفی   

 اسیال و التقیم الیي الصیلوة متک عن قرب الصلوة سکاری المفسر بالنوم قال في صحيح زرارة و ال

وهم سکاری  ي الصلوةيقوموا ال متناعسا و ال متثاقال فانهن من خالل النفاق فان اهلل نهي المؤمنين ان

 يعني سکر النوم اه.
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 تنبيهات

ثیار فیي خبیار و االفي القالقل الوار ة فیي االيستفا  من االية الکريمة ان مقول القول االول انه    

و ما نقیول  ا تقولونمالذکار هو المعني ال اللفظ و الحرف اذ االية انما تقول حتي تعلموا اال عية و ا

خاطیب فیرض الم اال ما قد قيل لنا قولوا و لعل منشاء توهم کون المطالب بالقالقل اللفظ و الحیرف

ک و ال تعلیيم فهيم هناتاجنبيا عن العربية و االجنبي ال يصلح تکليفة بالمعني اال مه تفهيمه اياه و ال 

الکتیاب  ولکن ليس االمر کک بل المخاطب مضافا الي کونه عارفا لما کان کک جعیل اهلل عزوجیل

نیاه انیا جعل قرانا عربيا کما اشار بنفسه الي ذلک في سورة الزخرف حيث قال حم والکتاب المبیين

لوظيفة و ليه من او عمه العارف المخاطب فيما ثبت له اقرانا عربيا لعلکم تعقلون و اشتراک االجنبي 

 المنیدوب ة ال يصحح الفرض و ال يسد ه و ان شئت کشف الحقيقة من حيث ان المامور بیه وفالکل

ا کیالم ايضیاليه هل هو المعاني و المفاهيم او االلفیاظ و الحیروف فالبید مین فیرض المیتکلم و ال

و  و المطلیوبکالمخاطب غير عربي و اذا فرض الفرض هکذا انکشیف کیون الحقيقیة و المعنیي هی

سیيا ذلک فار المنظور  ون اللفظ و الحرف مثال لو فرضنا المخاطب و المخاطب والذکر والدعاء کل

 ل عربيا.کون الک لم يبق مجال لتوهم کون اللفظ و الحرف مطلوبا و ملحوظا کک علي الواقه من

 

 التنبيه الثاني

يم فیي صیل المفیاهاني في االلفیاظ و تحيستفا  من االية الشريفه عدم التنافي بين تحقق المعانه    

قیال حیالتي من االيیة ثبیوت میا يو االقبال من وجوه اول ان المنساق  و بين عدم التوجهالحروف 

 ات و عدمه.فااللت

کفیي االمیر فات اليه لتحقق المعني و تحصل المفهوم متوقفا علي العلم به و االلتلو کان الثاني انه    

 وم عن طلب العلم به والتوجه اليه.بالمعني و الندب الي المفه

 وقفا عليه لکانلوکان متالثالث ان المعلوم و المقبل عليه و هو ما يقال متقدم علي العلم و االقبال ف   

 متاخرا و هذا باطل غير جايز و سياتي انشاءاهلل ما يؤيد عدم التنافي.

 

 التنبيه الثالث
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لیب لديیه اقبیال الق وفي االية هو التوجه الي میا يقیال  بما يقال المندوب اليهمن العلم ان المرا     

يقیال ان میا  جوبه فیالوالمقابل للذهول و الغفلة ال العلم المقابل للجهالة الذی ا عينا لزومه و راينا 

 مفهوم.فهم المعني و  رک ال من االية هو االستحباب ال اللزوم فکيف ا عيتم لزوميستفا  

 التنبيه الرابه

ذ بدون فروغا عنه امفي الصلوة انما يکون المعني و  رک المفهوم فهم االية الکريمة ان  يستفا  من   

ا وحضور فات اليهالفهم و الدرک ال يحصل العلم بما يقال حتي في صورة االقبال علي الصلوة و االلت

 القلب لديها و مفا  االية الشريفة الحصول في الصورة.

 

 الفصل الثاني

هیا فاقبیل علي في الصیلوةعليه السالم انه قال اذا احرمت و عن جعفر بن محمّد عن الدعایم قال    

لثلث او ايرفه من الصلوة اال و اذا اعرضت اعرض اهلل عنک فربما لمل اهلل عليک بفانک اذا اقبلت اق

 ي اهلل الغافل شيئا.طعيالربه او السدس علي قدر اقبال المصلي علي صلوته و ال

وة ليیه الصیلعلمحاسن مسندا  عن هشام بن سالم عليه الرحمیة عین ابيعبیداهلل و عن البرقي في ا   

ا اقبیل می عليه والسالم انه قال من صلّي و اقبل علي صلوته لم يحدث نفسه و لم يسه فيها اقبل اهلل

 لمکتوبة.اذهب من  عليها و ربما رفه نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها و انما امرنا بالسنة ليکمل ما

قیال ان  سلم انیه وعن الشهيد الثاني قدس سره في اسرار الصلوة عن النبي صلّي اهلل عليه وآله  و   

يلیف  يلیف کمیا من الصلوة لما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الي العشر و ان منهیا میا )ظ(

 الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها و انما لک من صلوتک ما اقبلت عليه بقلبک.

میا قیاال انمیا سالم انهالدعایم عن ابيجعفر عليه الصلوة والسالم و ابيعبداهلل عليه الصلوة وال و عن   

 ب بها وجهه.رِت فضُفَّللعبد من صلوته ما اقبل عليه منها فاذا او همها کلها لُ

ه الصیلوة اهلل عليو عن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن ابي بصير عليه الرحمة عن ابيعبد   

قل و اکثر اعها و او ثلثة اربوالسالم في حديث قال يا بامحمّد ان العبد يرفه له ثلث صلوته و نصفها 

 علي قدر سهوه فيها لکنه يتم له من النوافل اه.

السالم يقیول هابا جعفر عليسمعتُ و عن محمّد بن يعقوب قدس سره عن ابي بصير رحمه اهلل قال    

 ير ان اهلل يتم بالنوافل.کل سهو في الصلوة يطرح منها غ



 

 45 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

ذا قمیت نه قیال ااو عن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن ابيجعفر عليهما الصلوة والسالم    

 لک منها ما اقبلت عليه الحديث.الي الصلوة فعليک باالقبال علي صلوتک فانما 

فیي  نیتال اذا کقیوالسالم و عن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة    

 صلوتک فعليک بالخشوع و االقبال علي صلوتک الحديث.

او قريبا منه  التواتر اقول ال يخفي ان هذه االخبار الشريفة و ما بمضمونها من االثار التي تبلغ حد   

لیي ت اب االلتفیامقام طلی بصد  الندب الي االقبال و التوجه الي الحقايق و المعاني الفيانما تکون 

لي وينا عن عالدعایم قال و رااللفاظ و الحروف و هذا مه وضوحه في نفسه يؤيده و يسد ه ما عن 

عض فقال له ب الر اء عن منکبيه فترکه حتي فرغ من صلوتهعليه السالم انه صلّي فسقط ن يبن الحس

ي صلوتک ف و مضيتفترکته عن منکبيک اصحابه يا بن رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله سقط ر ایک 

د اال لوة العبیفقال يحک اتدری بين يدی من کنت شغلني واهلل ذلک عن هذا اتعلم انه ال يقبل من ص

 ل.بالنواف قال کال ان اهلل يتم ذلک هلکنا اذا  (ص) ما اقبل عليه فقال له يا بن رسول اهلل

صة سیقوط قفي و ما عن محمّد بن علي بن شهر آشوب في کتاب المناقب نقال من کتاب االنوار    

فلمیا  يصلّي الم قایمالباقر عليه الصلوة والسالم في البئر و ابوه علي بن الحسين عليهما الصلوة والس

علیي قبیل فا (ص)طال عليها ذلک قالت حزنا علي ولدها ما اقسي قلوبکم يا اهل بيت رسیول اهلل 

 صلوته و لم يخرج عنها اال عن کمالها و اتمامها الحديث.

ه وجعفر عليیقال و لقد صیلّي ابیلسيد علي بن طاوس عليهما الرحمة في فالح السایل و ما عن ا   

زعه من لسالم فنالسالم ذات يوم فوقه علي راسه شئي فلم ينزعه من راسه حتي قام اليه جعفر عليه ا

 راسه تعظيما هلل و اقباال علي صلوته الحديث.

 ا اباذر رکعتاننه قال يلنبي صلّي اهلل عليه وآله او ما عن المجالس مسندا  عن ابيذر رحمه اهلل عن ا   

 مقصدتان في تفکر خير من قيام ليلة و القلب اله و في نسخة ساه.

عیاني تفیات الماقول وجه کون هذه االثار مؤيدا لتلک االخبار من حيث کون متعلق التوجیه واالل   

 .لجهة کما ال يخفيوالمفاهيم  ون االلفاظ والحروف  ون العکس اظهرية هذه من هذه ا

 

 تنبيهات
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االلفاظ  معاني  ونالتوجه في الصلوة الحقايق و الاالول و مما يؤکد کون موضوع االقبال و متعلق    

 ن ابایه فیيععليهم الرحمة مسندا  عن جعفر بن محمّد محمّد بن علي بن الحسين و الحروف ما عن 

 قبل اهلل  عاء قلب ساه.يال انه قال  عليهم الصلوة والسالموصية النبي لعلي 

عليیه  اعبیداهللو ما عن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن سليمان بن عمر و قال سمعت اب   

 م اسیتفينثیفاقبل بقلبیک السالم يقول ان اهلل عزوجل ال يستجيب  عاء بظهر قلب ساه فاذا  عوت 

 باالجابة.

وا اهلل و ا عیه وآله قال قال النبي صلّي اهلل عليراوندی عليه الرحمة في الدعوات الو ما عن القطب   

 انتم موقنون باالجابة و اعملوا ان اهلل ال يستجيب الدعاء من قلب اله.

نين عليیه ميرالمیؤماو ما عن محمّد بن يعقوب مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم قال قیال    

 السالم ال يقبل اهلل عزوجل  عاء قلب اله الحديث.

قبیل ذا  عیوت فااو ما عن محمّد بن يعقوب مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسیالم انیه قیال    

 بقلبک وظن حاجتک بالباب.

الحیرف  ن اللفظ والتوجه و االقبال المعني و المفهوم  واقول صراحة هذه االخبار في کون متعلق    

 ال يکا  يخفي علي احد.

 

 التنبيه الثاني

میا عین  ون الموضیوع و المتعلیق المعیاني و المفیا ات  ون االلفیاظ و الحیروفو مما يسد  ک   

کل الفقيیه  م بالفقيهوسلم انه قال اال اخبرکالجعفريات مسندا  عن علي عن النبي صلّي اهلل عليه وآله 

م يرخص هلل و من ليومنهم مکر االناس من رحمةاهلل و لم قالوا بلي يا رسول اهلل ص قال من لم يقنط 

 و ال عبا ة ال فيه هُّمم في معاصي اهلل و من لم يدع القرآن رغبة الي غيره النه ال خير في علم ال تفله

 تفقه فيها و ال قرایة ال تدبر فيها الحديث.

ث اال ال ل في حیديو ما عن معاني االخبار و الکليني مسندا  عن علي عليه الصلوة والسالم انه قا   

 يها تفقه.س في ة ل ال خير في قرایة ليس فيها تدبر اال ال خير في عباخير في علم ليس فيه تفهم اال

لم يکن فیي قرایتیه خيیر  للمدعي ان القرآن مه کونه کالم اهلل اذا اقول وجه کون الروايتين مسد ا   

يکیون کیک و بدون التدبر في المعني و المفا  و التوجه الي الحقيقة و المسیتفا  فالیذکر و الیدعاء 
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ن ذلک ان اخبار ما نحن فيه ايضا کالروايتين تکون بصد  الندب الي االقبیال والتوجیه يستکشف م

نظير الروايتين في المقام ايضا مؤيد اخیر الي المعني و المفا  ال االلتفات الي اللفظ و الحرف و ورو  

عین النبیي لکون المندوب اليه في البابين امرا واحدا و النظير هو ما عن المجالس مسندا  عن ابيیذر 

صلّي اهلل عليه وآله يا اباذر رکعتان مقصدتان في تفکر خير من قيام ليلة و القلیب اله و فیي نسیخة 

 ساه.

 

 التنبيه الثالث

ين تحققها بات اليه و عدم المنافات بين عدم اقبال القلب علي الصلوة و االلتف خبار يفيداالان هذه    

ک و ا يؤيد ذلیحالتي االقبال و عدمه و قد مر ايضا م الصلوة و ثبوتها فيحيث يستفا  منها تحصل 

 سياتي انشاءاهلل تعالي عن قريب.

خبار و هذه االلة و ال ريب في ان متعلق التوجه و االقبال المندوب اليه في جم و بالجملة ال شک   

يقیة ققیق کیون حاالثار انما يکون هو المعاني و المفا ات ال االلفاظ و الحروف و اذا ثبیت هیذا تح

يیث ان ححروفها  الصلوة و ماهيتها من حيث القول و الکالم تلک المعاني و المفاهيم  ون الفاظها و

ل موضیوع عِیعرفت جُ االخبار مه کونها في مقام االمر باالقبال و التوجه الي المعاني و المفاهيم کما

 التوجه و االلتفات فيها الصلوة فلو لم يکن االمر کک لما صح ذلک.

 تنبيهات

ستبعد جیدا الممن  هاالول مما يؤکد النتيجه يعني کون الماهية من ذلک الحيث المعني و الحقيقة ان   

ظ و الحروف ل االلفاان يکون الماهية المامور بها و الحقيقة المندوب اليها في الصلوة من حيث االقوا

المامور بیه  جعل من  بد اماو يکون التوجه و االقبال الي المعني و المفهوم شرطا للتقبل و القبول فال

الثیاني  والحروف  وو المنظور اليه الحقايق و المعاني او فرض کون متعلق التوجه و االقبال االلفاظ 

 باطل فالمتعين هو االول.

 

 التنبيه الثاني

مما يؤيد الثمرة ان المندوب اليه في هذه االثار انما يکون هیو التوجیه و االقبیال الیي المعنیي و    

بعنوان انه مقول للمصلي ال من حيث انه معني و مفا  فقط بشها ة قوله تعالي حتي تعلموا ما هوم المف
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تقولون و بداللة ما عن محمّد بن علي بن الحسين في ثواب االعمال مسندا  عمن سمه اباعبداهلل عليه 

ن اهلل ذنب االغفر الصلوة والسالم يقول من صلّي رکعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بي

 له.

 

 لثالتنبيه الثا

ن کیون محیل میان هذه االخبار انما تکون مؤيدة لمامر في باب القرآن بیل  اال عليیه  ال يخفي   

رک المستفا   لمفا  و البحث و مور  الکالم فيه من حيث التالوة و القرایة القرایة و التالوة عن فهم ا

لمیور   اخلة في ا الدرک خارجة عن المحل غيرن عوة الفارغة و التالو ان القرایة الخالية عن الفهم 

بول فيهیا بل و القمن حيث اشتمال الصلوة التي حکمت هذه االخبار باعتبار التوجه و االقبال في التق

ء الذی هو و الدعا و الذکرعلي القرایة و التالوة و من جهة کون القرآن الذی هو من کالم اهلل عزوجل 

يیر موقیه غو االمام عليه وآله الصلوة والسالم من باب واحید و سینخ فیار  مین  من کالم الرسول

 للتفصيل و التفکيک بينهما باالعتبار في الثاني و عدمه في االول.

 

 عقد و حل    

ه و بیالمیامور  بعدم تحقق المعني و المفهوم عند الذهول و الغفلیة فعلیي القیول بکیونربما يقال    

ا ها میه لوة و فسف لزم بطالن الصوة الحقايق و المعاني  ون االلفاظ و الحرالمندوب اليه في الصلو

االلفاظ  متحصل هوالغفلة و الذهول لعدم تحصل ما هو المطلوب من المعني و المفهوم حينئذ و انما ال

االقبیال  والتوجه  و الحروف والحال انه محکوم بالصحة والسالمة بما يستفا  من االخبار النا بة الي

ذا القول وال ان هايستکشف من ذلک عدم کون المعني و المفهوم مامورا به والمند و با اليه لکن فيه ف

وبية الحقيقة وم و مطلانما يکون اجتها ا في مقابلة الحديث و القرآن الحاکمين بمطالبة المعني و المفه

 و المفا .

و  بیة الیي التوجیهمنها الصیحة النا  من نفس االخبار المستنبطانه مناف لما هو المنساق  ثانياو    

القلیب و  و اقبیال االقبال من ثبوت ماندب الي االلتفات اليه من الحقيقة و المعني في حالتي التوجه

 عدمه.
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لقصید و الحیروف عین اانه کما ال منافاة بين عدم التوجه و االقبال و بين تحقق االلفاظ و  و ثالثا   

ول ابنیي مین  لوة عبارة عن اللفظ و الحرف من حيث االقیوال والنية بالنسبة الي من يری کون الص

 والمعنیي  االمر علي االتيان بااللفاظ و الحروف کک التنا في بیين عیدم االلتفیات و بیين تحصیل

انشیاء  صیلوة علیيالمفهوم بالنسبة الي من يری الصلوة عبارة عن المعني و المفهوم و بني من اول ال

 رفه.المعني و المفهوم بلفظه و ح

ن المعني و عبارة ع من حيث القولو رابعا ان المعاني و المفاهيم بالنسبة الي من اعتقد ان الصلوة    

را  میبالیذات و  انما تکون مقصیو ابها في االلفاظ و الحروف المفهوم و بني من االول علي االتيان 

ذ کيف اهيم و حينئو نية المفقصد المعاني البالتبه والعرض بعين مقصو ا باالصالة وااللفاظ والحروف 

ني ربوط بالمعبالتبه ومنوی بالعرض و هو اللفظ والحرف عن القصد المقصو  ميجوزان يتحقق ما هو 

لمفهیوم معنیي و اوالنية المرتبطة بالمفهوم و لم يتحصل ماهو مقصو  باالصل و منوی بالذات و هو ال

ي ن نيتها فعن قصدها و تحصل المفاهيم المعاني ععن ذلک القصد و النية و يؤيد ذلک يعني تحقق 

ن من نبي نه کما احالتي االلتفات و عدمه کتحقق االلفاظ و الحروف عن القصد و النية في الحالتين ا

ما التفت نفسه کل له الغفلة و الذهول عن العمل في االثناء يری علي اتيان االلفاظ و الحروف و حصل

نیي و نشیاء المعالتوجه من اللفظ و الحرف کک من بني علي امشغوال باتيان ما کان اتيا به في حال 

ما کان بمشغوال  المفهوم باللفظ و الحرف و حصل له الغفلة و الذهول في البين يری نفسه کلما توجه

لحاصیل الحیرف و اان اللفظ و يياتي به من المعني و المفهوم في حال التوجه واالقبال ال مشتغال بات

 ي.ني فالمعنبين حال االلتفات و عدمه ان کان لفظا فلفظ و ان کان المعانه ال فرق في الحاصل 

فقيیه لیذهول الو قد اعترف بذلک ای بعدم التنافي بين تحقق العنیوان القصیدی و بیين الغفلیة و ا   

سالم و خروج بالالمتبحر الحاج اقا رضا الهمداني قدس سره في کتاب صلوته في مسئلة اعتبار نية ال

سیة فیي ة المغروثم لو قلنا باعتباره فيکفي في وقوعه بهذا الوجه االستدامة الحکمي عدمه حيث قال

لیي المیا نسیب  فشيئا في مواقعها علي وجوهها فال وجیهالنفس الباعثة له علي ايجا  االجزاء شيئا 

و نحو  و السجو  اذ ليس حاله حينئذ االحال الرکوعموجبي نية الخروج من اعتبار مقارنتها للتسليم 

ي فیس کافيیة هما مما للقصد مدخلية في تحقق عناوينها ولکن النية االجمالية المغروسیه فیي الینف

 وقوعها علي وجهها.
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هوا و سنسيان او لبالصحة مه ذهاب االقوال اصال و راسا معني و لفظا و خامسا انه کما ان الحکم    

ل مثل ال ک االقواين ا لة وجوب تلغير هما ال يکشف عن عدم کونها مامورا بها و کما انه المنافاة ب

 ال کشیف و الصلوة اال بفاتحة الکتاب و بين الدليل الحاکم بالصحة مه الوصف کک فيما نحن فيیه 

 في البين.منافاة 

وقیوف عظيم المو سا سا ان الحقايق المتوقف حصولها بتحصل معنو ناتها علي القصد والنيیة کیالت   

جوز کک ال ي صده منه کما ال ينفک عدم القصد عن عدم التحققوقوعه بالقيام للشخص الوار  علي ق

ک دم القصد کيمتنه تحققه مه عالقصدی انفکاک قصدها عن تحصلها و بعبارة اخری کما ان العنوان 

غفلة هول و اليجب تحصله مه وجو ه و ياتي في االيضاح بقاء القصد و النية مه غير المحض من الذ

 والسالمة. الذی يحکم معه للعمل بالصحة

ضیور قبیال و حعلیي االو سابعا انه لو کان تحقق الحقيقة و تحصل المعني فيما نحن فيه متوقفیا    

ناء الصيغة ول في اثالقلب لزم القول بالفسا  في العقد و االيقاع بحصول غير المحض من الغفلة و الذه

 حصیول وبیين التحقیق  و بين الصورة و ال اظن احدا يلتزم به فيستکشف من ذلیک عیدم المنافیاة

 الذهول و الغفلة في البين.

 

 ايضاح

الحاصل في االثناء والبين انما يکون علي ضربين محض و غير محض اما المحض فهو ال  الذهول   

و زوال القصید و بل ليس هو اال محو الصورة  تهو نييجتمه مه  وام صورة العمل و المه بقاء قصده 

ينافي تحقق المعنیي و و هذا هو الذی متحيرا متفکرا صلي ما تفعل بقي النية و عالمته انه لو سئل الم

و من التحميد و التسبيح و التکبير و نحو ذلک اذهي انما تکون من قبيل العنیاوين القصیدية المفهوم 

االرا ية التي التکا  تتحصل بدون القصد و النية و ينافي ايضا تحقیق االلفیاظ و الحیروف الحقايق 

 مطلقا بل عن القصد و النية فيوجب الذهول بهذا المعني بطالن الصلوة و فسیا  العمیل غاية االمر ال

و المفاهيم او قلنا بانها من هیذه الجهیة سواء قلنا بکون الصلوة من حيث االقوال عبارة عن المعاني 

بیين  و اما غير المحض فال منافاة بينه وااللفاظ و الحروف مه اختالف جهة الفسا  و حيث البطالن 

بقاء الصورة و  وام القصد و النية و سمته انه لو سئل ما تعمل الجاب بغير تحير و ال تامل و هذا هو 

عن القصد االلفاظ و الحروف الذی راينا عدم منافاته ال مه تحقق المعاني و المفاهيم و ال مه تحصل 
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عاملة مه کون الموضوع فيیه و النية و من هنا نحکم و لو معه بالصحة والسالمة حتي في العمل و الم

 .المعني و الحقيقة بال شک و ال شبهة فتدبر

 

 الفصل الثالث

لثانية اويل و اما طفي حديث مسندا  عن الرضا عليه الصلوة والسالم عطر اهلل مرقده  عن ابن بابويه   

مرنا اذ اصوصية نا اهلل تعالي بهذه الخلک بالصلوة و اصطبر عليها فخصصاه مرأعشر فقوله عزوجل و 

 مه االمة باقامة الصلوات ثم خصنا من  ون االمة الخبر.

لسیالم الصیلوة وا لرحمة في رواية ابي الجارو  عن ابيجعفر عليهمااعليهما و عن علي بن ابراهيم    

اس عامیة م مه الناذ امرهقوله و امر اهلک بالصلوة و اصطبر عليها الي ان قال عليه الصلوة والسالم 

 ة الحديث.ثم امرهم خاص

حيیث  لصیلوة مینااقول ال ريب في اشتراکنا مه النبي واالیمة عليه و عليهم الصلوة والسالم في    

ة فیي ان الحقيقة و من جهة الماهية و من غير هذا الحيث خارج عن محل البحث و کیذلک ال شیبه

سیتعاذه و هيم مین االفاالمعاني و المبالصلوة کان انشاء في مقام االتيان فعلهم عليهم الصلوة والسالم 

ع مین مجمیو التکبير و نحو هما بااللفاظ و الحروف ال انشاء نفس االلفاظ و ذات الحروف فتحصل

و المفاهيم  ي المعانيهان حقيقة الصلوة و ماهيتها من حيث االقوال بالنسبة الينا انما تکون المقدمتين 

 فاظ و الحروف.ال اال

النبیي  ول ما عینوحه في نفسه و مضافا الي الروايتين امور االو يدل علي المقدمة االولي مه وض   

لصیلوة ي کتیاب افصلّي اهلل عليه وآله قال صلوا کما رايتموني اصلي قال الفقيه الهمداني قدس سره 

و المنتهي  ن المعتبرعند علماینا کما عف عليه الرحمة و صورتها ان يقول اهلل اکبر الخ نعند قول المص

ال کیان قیمرسیال رف من التکبير المنقول عن صاحب الشرع و اتباعه فعن الصیدوق فانه هو المتعا

کبر بسیم اال اهلل قرسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله اتم الناس صلوة و اوجزهم کان اذا  خل في صلوته 

التاسي  لعمومات اهلل الرحم الرحيم فيجب متابعته في ذلک اال ان يدل  ليل علي عدم وجوبه عينا ال

 ي اصلي.ال يتعين بها وجه الفعل بل لخصوص قوله صلّي اهلل عليه وآله صلوا کما رايتموناذ

و قال الشيخ الجليل محمّد حسن قدس سره في الجواهر في شرح هذا القول ايضا عنید علماینیا    

المعهو  من صیاحب الشیرع و اتباعیه کما عن المعتبر و المنتهي لالصل في وجه و النه المتعارف و 
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المرسل کان رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله اتم الناس صلوة و اوجزهم کان اذا  خل في صیلوته  ففي

ل اهلل اکبر بسم اهلل الرحمن الرحيم فيجب التاسي به هنا لقولیه صیلّي اهلل عليیه وآلیه صیلوا کمیا اق

 رايتموني اصلي.

لوا صيکون المعني ف الموضوعية انما تکون في معني الطريقة الان الرؤية في المقام  اقول ال يخفي   

 کما اصلي و اال الختص باالفعال و قد تمسکوا به في القول.

الصیلوة  اهلل عليیهمحمّد بن الحسن مسندا  عن ابي بصير رحمه اهلل تعالي عین ابيعبیدالثاني ما عن    

ک فاقبل قبل يرا انه والسالم قال اذا قمت الي الصلوة فاعلم انک بين يدی اهلل فان کنت ال تراه فاعلم

ذا کیان عليا هکی صلوتک الي ان قال عليه السالم فاذا نهضت فقل بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد فان

 يفعل.

صیلوة ليهمیا الالثالث ما عن العلل مسندا  عن هشام بن الحکم عليه الرحمة عن موسي بن جعفر ع   

 ال فقیال يیاقیکبيرات افضل الیي ان في االفتتاح سبه تقال قلت له الی علة صار التکبير والسالم 

عليیه  لّي اهللصهشام ان اهلل خلق السموات سبعا و االرضين سبعا و الحجب سبعا فلما اسری بالنبي 

آله هلل عليه وامن ربه قاب قوسين او ا ني رفه له حجاب من حجبه فکبر رسول اهلل صلّي فکان وآله 

به تیي بلیغ سیحرفه له الثاني کبر فلم يزل کیک  و جعل يقول الکلمات التي يقال في االفتتاح فلما

 حجب فکبر سبه تکبيرات فلذلک يکبر لالفتتاح في الصلوة سبه تکبيرات.

هلل عزوجل ويل ان اطفي حديث الرابه ما عن العلل ايضا مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم    

االسیو  و  بل الحجیرجل قال يا محمّد استقعرج بنبيه صلّي اهلل عليه وآله الي ان قال ثم ان اهلل عزو

 هو بحيالي و کبرني بعد  حجبي فمن اجل ذلک صار التکبير سبعا الن الحجب سبعة.

تعاذه هي ل و االسالخامس ما عن االمام ابي محمّد العسکری عليهما الصلوة والسالم في تفسيره قا   

جيم ومن تا ب لشيطان الرالقرآن فاستعذ باهلل من قرات افاذا ما قد امراهلل به عند قرایتهم القرآن بقوله 

 با ب اهلل ا اه الي الفالح الدایم.

ديث حیفیي لسیالم عن ابيعبداهلل عليه الصیلوة وا السا س ما عن الکليني رحمه اهلل تعالي مسندا    

االفتتیاح ر ون التکبيیمطويل ان اهلل عرج بنبيه صلّي اهلل عليه وآله الي ان قال عليه السالم فلما فرغ 

 قییییییال اهلل عزوجییییییل االن وصییییییلت الییییییي فسییییییم باسییییییمي فقییییییال

 .فمن اجل ذلک جعل بسم اهلل الرحمن الرحيم في اول السورةبسم اهلل الرحمن الرحيم 
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ن اياه لمات علمهعلمني الحسن بن علي عليه السالم کالسابه ما عن العوالي عن ابي الجوزاء قال    

 وت الوتر.ها في قناهدني فيمن هديت الي ان قال انه کان يقول اللهم رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله

 الثییامن مییا عیین ابییراهيم بیین محمّیید الثقفییي رحمییه اهلل فییي کتییاب الغییارات مسییندا  عیین   

 ر رکوعیک وانه کتب الي محمّد بن ابي بکیر رضیي اهلل تعیالي عنیه انظی علي عليه الصلوة والسالم

لسیالم و اال عليه ان اتم الناس صلوة و احفظهم لهاالي ان قسجو ک فان النبي صلّي اهلل عليه وآله ک

شئت  مالء ما اذ ارفه صلبه قال سمه اهلل لمن حمده اللهم لک الحمد مالء سمواتک و مالء ارضک و

 من شئي.

ان يصیير  کون الجیلاقول قوله صلّي اهلل عليه وآله بعد التسميه اللهم لک الحمد الي آخره انما ي   

 بالتسميه. مصداقا للدعاء

 اباعبیداهلل عن فضالة عن رفاعة بن موسي قال سیمعتالتاسه ما عن محمّد بن الحسن رحمه اهلل    

قیوم و او قوتک  عليه السالم يقول کان علي عليه السالم اذا نهض من الرکعتين االوليين قال بحولک

 اقعد.

انه  ن في حديثمحمّد بن عمراالعاشر ما عن محمّد بن علي بن الحسين عليهم الرحمة مسندا  عن    

القراییة  ن افضل منالی علة صار التسبيح في الرکعتين االخيرتيسئل اباعبداهلل عليه الصلوة والسالم 

ان فیي کیآلیه لمیا وقال انما صار التسبيح افضل من القرایة في االخيرتين الن النبي صلّي اهلل عليه 

اهلل و اهلل  اله اال قال سبحان اهلل و الحمدهلل و الاالخيرتين ذکرما رای من عظمة اهلل عزوجل فدهش ف

 اکبر.

لیيهم عة عليیه و الکالم في هذه المقدمة انا مشترکون مه النبي واالیمیاقول جملة القول و مجمل    

م اء و انهیماهيیة الیدعالصلوة والسالم في الصلوة بل و في غيرها من حيث حقيقة الذکر ومن جهیة 

نفسهم يفعلون مل ما بامقام تعليم الصلوة بل مطلقا انما يعلمون قوال او بالع عليهم الصلوة والسالم في

ا  ورا ال يکیو االثیار ظهیفمعني و هذه الجملة قد ظهرت من هذه االخبار ان لفظا فلفظ و ان معني 

 يخفي علي من تامل فيها و تدبر.

في الصلوة ليهم الصلوة والسالم الثانية و هي ان شان النبي و االیمة عليه و عو يشهد علي المقدمة    

نحیو  بل في مطلق الدعاء و الذکر کان انشاء المعاني و المفاهيم من االستعاذه و التکبير و التسیبيح و
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و الحروف ال انشاء نفس االلفاظ و الحروف مه ظهوره في الغاية و بروزه في النهايیة بااللفاظ ذلک 

 امور.

نبیي يیل عین اليعبداهلل عليه الصلوة والسالم في حديث طواالول ما عن الکليني قدس سره عن اب   

ذکیر میا اا محمّید فقال يعني اهلل عزوجل ي سجدةلصلّي اهلل عليه وآله قال ذهبت ان اقوم يعني بعد ا

و   َّلیيفقال لي يا محمّد صل عليک و علي اهل بيتک فقلت صیل عَ (ص)انعمت عليک الي ان قال 

 علي اهل بيتي الحديث.

اهلل عیرج  طويیل ان ما عن الکليني رحمه اهلل عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم في حديث الثاني   

 لعالمين.دهلل رب اان قال عليه السالم ثم قال له احمدني فقال الحمبنبيه صلّي اهلل عليه وآله الي 

صیلوة ال ماليهعالثالث ما عن الشيخ الفاضل علي بن عيسي رحمه اهلل في کشف الغمة عن ابيجعفر    

بهیا  ان اتیي ثفمیا لبیة فقال الن ر ها اهلل علي ال حمدنه بمحامید يرضیاها لوالسالم انه فقد له بغ

ز  ثم قال ي  و لمبسرجها و لجامها فلما استوی و ضم اليه ثيابه رفه راسه الي السماء و قال الحمدهلل

ا  اخیل فيمی حمد اال و هوما ترکت و ال بقيت شيئا جعلت جميه انواع المحامدهلل عزوجل فما من 

 قلت.

 لیه الحمیدهللثم قال علي بن عيسي عليه الرحمة صدق و بر عليه السالم فان االلیف فیي قواقول    

 يستغرق الجنس.

نه قال ع تعالي ما عن الشيخ الطبرسي عليه الرحمة في مجمه البيان عن ابن عباس رضي اهللالرابه    

وی لیي و کیک ررء سبح اسم ربک االعلي قال سبحان ربي االعاذا قکان النبي صلّي اهلل عليه وآله 

 عن علي عليه السالم و ابن عمر و ابن الزبير انهم کانوا يفعلون ذلک.

 ء بین ابیيد بن علي بن الحسين عليهم الرحمة في العيون مسندا  عین رجیاما عن محمّ الخامس   

بحان ربیي سیربک االعلي قال سیرا  عن الرضا عليه الصلوة والسالم انه اذا قرء سبح اسمالضحاک 

 االعلي.

لصیلوة  عليه اایر مسندا  عن ابيعبداهللرالسا س ما عن محمّد بن ا ريس قدس سرهما في آخر الس   

اهلل و قوته  قول بحولوالسالم انه قال کان اميرالمؤمنين عليه السالم يبرء من القدرية في کل رکعة و ي

 اقوم و اقعد.
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 قولا

مین  لمقیدمتينفي هذا الفصل ان المستفا  من مجموع االخبار المذکورة في کلتا ا خالصة الوصل   

نشیاء القیا کیان حيث الجمه ان شان النبي و االیمة عليه و عليهم الصلوة والسالم في الصلوة بل مط

س  انشاء نفیال اکبر الحقايق و المعاني من االستعاذه و التکبير و نحو هما بلفظ اعوذ باهلل و حرف اهلل

لیيهم عو انهم  ذلک اللفظ و الحرف و انا مشترکون معهم في الوظيفة من جهة الحقيقة وحيث الماهية

لفرض من فة علي االسالم يعلمون عمال او بالقول ما بانفسهم يعملون و هذا يعني االشتراک في الوظي

اقیه مین علي الو و من قبيل االقل و االکثر واضحکون انشاء المعاني بااللفاظ و انشاء نفس االلفاظ 

 کونهما من سنخ المتباينين اوضح و اظهر.
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 الفصل الرابه

يتکلم  الباس ان عليه السالمعليهم الرحمة قال قال ابوجعفر الثاني عن محمّد بن علي بن الحسين    

 الرجل في صلوة الفريضة بکل شئي يناجي به ربه عزوجل.

جيیت کل ما نا يضا قال قال الصا ق عليه السالما و عن محمّد بن علي بن الحسين عليهم الرحمة   

 به ربک في الصلوة فليس بکالم.

 والسالم ه الصلوةو عن جعفر بن احمد القمي عليهما الرحمة في کتاب الغارات عن ابي عبداهلل علي   

 قال افضل الدعاء ماجری علي لسانک.

نه قیال فیي اه وآله بي صلّي اهلل عليو عن محمّد بن يعقوب رحمهما اهلل مسندا  عن ابيجعفر عن الن   

ن تناجي اليک و م ل اهلل به ملکا قایما علي راسه يقول له ايها المصلي لو تعلم من ينظرو وکّحديث 

 ما التفت و الزلت من موضعک ابدا.

قال رسیول  قالرحمه اهلل تعالي  ذر ابيطوسي قدس سره في المجالس مسندا  عن الو عن الشيخ    

ل کِّبين العرش و وُ ا بينه وم عليه وآله يا باذر ما من مؤمن يقوم الي الصلوة اال تناثر البر اهلل صلّي اهلل

 ديث.و من تناجي ما سئمت و التفت الحبه ملک ينا ی يا بن آ م لو تعلم مالک في صلوتک 

 لوةُصیه قال صیل عليه الرحمة في لب اللباب عن النبي صلّي اهلل عليه وآلراوندی الو عن القطب    

ه وآلیه اهلل علي فانظر بين يدی من تقف و مه من تناجي و عنه فيه عنه صلّي (ص)ع الي ان قال مو ِّ

 لوته.صو ملک ينا ی لو يعلم هذا القایم من يناجي ما انفتل العبد من  ايضا قال في حديث

 جعفییر قییال سییئلت ابییاو عیین محمّیید بیین الحسیین عليهمییا الرحمییة عیین علییي بیین مهزيییار    

 عن الرجل يتکلم في صلوة الفريضة بکل شئي يناجي ربه قال نعم.السالم  عليه

ليه السیالم عبداهلل و عن محمّد بن يعقوب عليه الرحمة مسندا  عن الحلبي رحمه اهلل قال قال ابو ع   

 اهلل عزوجل به و النبي صلّي اهلل عليه وآله فهو من الصلوة الحديث.کل ما ذکرت 

هلل ابيعبیدا مسندا  عن حما  بن عيسي عن بعض اصحابه عليهم الرحمة عن و عن محمّد بن يعقوب   

 قال کلما کلمت اهلل به في صلوة الفريضه فال باس.عليه الصلوة والسالم 

صیلوة عليیه ال و عن السيد علي بن طاوس عليهما الرحمة في فالح السایل مسندا  عین ابيعبیداهلل   

 صلوة الفريضة فليس بکالم.والسالم قال کلما کلمت اهلل تعالي في 
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 الصلوة تغييیرت قاما في و عن الدعایم عن ابيجعفر و ابيعبداهلل عليهما الصلوة والسالم انهما کانا اذ   

 الوانهما مرة حمرة و مرة صفرة کانهما يناجيان شيئا يريانه.

 جوابیا کحیديث وفي هذه االخبار و االثار سؤاال ان محل البحث و مور  المذاکرة  اقول ال يخفي   

تنیاجي  ل علي نحیومه اهلل عزوجمحمّد بن الحسن او ابتداء کساير االثار انما هو التکلم و التناجي 

لي اللسان عالحروف  وابيجعفر و ابيعبداهلل عليهما الصولة والسالم ال علي کيف آخر ال اجراء االلفاظ 

ايیة يهي فیي نهغاية الوضوح و البدبل المستفا  منها کون البناء و االساس علي ذلک و من الواضح 

وج عن وجب الخرالبداهة ان ايجاب بعض من انحاء التکلم او الندب الي برخ من اطوار التناجي ال ي

نناجيه   عزوجل وان نتکلم اهللل البحث و ال يورث الدخول في غير مور  الکالم فکما انه لوار نا حم

ا نظیرا الیي غيرهیفیي  ليه و عليهم السالم في الصیلوة اوبغير ما علمنا اهلل تعالي او النبي و االیمة ع

عیدم  لمفهیوم وة المستفا ة من هذه االخبار و االثار البد لنا من مالحظة المعنیي و لحیاظ اخصرال

الطیوار و نیا مین املِّاالکتفاء باجراء االلفاظ و الحروف علي اللسان کک فيما اذا ار نا ذلک بمیا عُ

عليیه  لنبیي وآلیهنا الصیلوة علیي االخاصة ايضا يعني کما انه لوار وين االنحاء و هذا جار في العنا

ليیه فیي ي النیدب االیاو االستغفار او االستعاذه او نحوها من العناوين نظرا وعليهم الصلوة والسالم 

نشیاء ا ص مین او نحو ذلک بغير الصيغ المیاثورة المنی االوامر الخاصة مثل استعذ و استغفر و صلِّ

نیا ذلیک اذا ار  معني بالفاظها و حروفه ال ابداع نفس تلک االلفاظ و الحروف کک فيماالحقيقة و ال

 بما ور  عنهم عليهم الصلوة والسالم من العبایر و الصيغ.

 

 الفصل الخامس

تشیهده  والقرآن  عن الجعفريات مسندا  عن علي عليه الصلوة والسالم قال تلبية االخرس و قرایته   

 يک لسانه و اشارته با صبعه.في الصلوة يجزيه تحر

وني ي عین السیکعن علي بن ابراهيم عن ابيه رحمهم اهلل تعالي عن النوفلو عن محمّد بن يعقوب    

تحريیک  ي الصیلوةفعن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم قال تلبية االخرس و تشهده و قرایته القرآن 

 لسانه و اشارته با صبعه.

لصیلوة اعليهما  هما الرحمة مسندا  عن السکوني عن ابيعبداهلل عن عليو عن محمّد بن يعقوب علي   

 ا صبعه.باشارته  ووالسالم انه قال تلبية االخرس و تشهده و قرایته القرآن في الصلوة تحريک لسانه 
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ن عبن صدقة  رحمهما اهلل في قرب االسنا  عن هرون بن مسلم عن مسعدةو عن عبداهلل بن جعفر    

ا يیرا  می را  منهمن العجم اليد عليهما الصلوة والسالم انه يقول انک قد تری المحرم جعفر بن محمّ

لعجیم بمنزلة ا ذلک فهذه في القرایة في الصلوة والتشهد و ما اشبه من العالم الفصيح و کک االخرس

يدع ما تي حالفصيح  المحرم اليرا  من ما يراهد مند العاقل المتکلم الفصيح و لو ذهب العالم المتکلم

ة فحيیل الفارسیي وقد علم انه يلزمه و يعمل به و ينبغي له ان يقوم به حتي يکون ذلک منه بالنبطية 

 بينه و بين ذلک باال ب حتي يعو  الي ما قد علمه و عقله الحديث.

تطيه الکیالم من ال يسلو عن الدعایم عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم انه قال واالشارة بالوصية    

 جوز اذا فهمت.   ي

بنیت ابیي  نیي امامیةو عن الدعایم عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم انه قال في حديث و انها يع   

ن و يهیا الحسیالعاص بنت زينب بنت رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله مرضت فاعتقل لسانها فدخل عل

ت علیي راسها وماتو فالنة فتؤمي بفجعال يقوالن لها و المغيرة کاره لذلک اعتقت فالنا  (ع)الحسين 

 ذلک فاجازا وصاياها.

فیر لي بن جععحسن عن الا الرحمة في قرب االسنا  عن عبداهلل بن و عن عبداهلل بن جعفر عليهم   

میوت ه عنید الرضي اهلل تعالي عنهم عن اخيه عليه الصلوة والسالم قال سئلته عن رجل اعتقل لسان

فیي  وي بعض نعیم ففهو يؤمي براسه او تؤمي براسها و فالنا  فالنا اوامراة فجعل اهلها يسئله اعتقت

 قال نعم هو جايز.بعض الوفي الصدقة مثل ذلک ايجوز ذلک 

فلما ديث حقال في  و عن محمّد بت يعقوب رحمهما اهلل مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم   

 هلل صیلّي اهللاوصت الي رسیول اة والسالم عليه الصلوام اميرالمؤمنين  مرضت يعني فاطمة بنت اسد

سول راء فقبل ايم (ص)عليه وآله و امرت بعتق خا مها و اعتقل لسانها فجعلت تؤمي الي رسول اهلل 

 اهلل صلّي اهلل عليه وآله وصيتها الحديث.

 ح فیي بعیضو عن المشايخ الثالثة قدس اهلل اسرارهم کما في الحدایق عن البزنطیي فیي الصیحي   

 م قیال يکیونعنده المراة ثم يصمت فال يتکلعن الرجل يکون ق قال سئلت الرضا عليه السالم الطر

ن يکتب ال و لک اخرس قلت نعم فيعلم منه بغض المراته و کراهته لها ايجوز ان يطلق عنه و ليه قال

ن معرف منه و يشهد علي ذلک قلت اصلحک اهلل فانه ال يکتب و ال يسمه کيف يطلقها قال بالذی ي

 فعاله مثل ما ذکرت من کراهته و بغضه لها.
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ق م عین طیالو عن الکافي عن ابان بن عثمان عليهما الرحمة قال سئلت اباعبیداهلل عليیه السیال   

 االخرس قال يلف قناعها علي راسها و يجذبه.

س قد واه الشيخعلي راسها و يعتزلها و رعها و عن السکوني قال طالق االخرس باخذ مقنعتها فيض   

 .سره بسند اخر عن ابي بصير عليه الرحمة عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم مثله

 

 اقول

قیام الیذکر و مالوار ة في شان االخرس في مقامنا هیذا يعنیي ان المستفا  من االخبار  ال يخفي   

ء و االشارة ق االيماالدعاء و القرایة ولو بمعونة حملها علي المطبوع المتعارف المتداول من کون متعل

روف و اظ و الحیفي االخرس و نحوه بل مطلقا المقاصد و المرا ات من المعاني و المفا ات ال االلفی

ق يفيیة طیالبضميمة وحدة السوق و اتحا  السياق في هذه االخبار مه سياق االثیار الیوار ة فیي ک

 ة و يق المیراالحقیا و نحوه التي يکون المتعلق فيهاالعاجز عن النطق و عتقه و وصيته من االخرس 

فیي  االشیارة العناوين المقصو ة ال الفاظ العناوين وحروف الحقايق کون متعلق االيمیاء و موضیوع

الهم کمیا عیالي امثیتالمقام الحقيقة و المعني ال لفظها وحرفه و قد اعترف بذلک بعض الفقهاء کثراهلل 

االقیرار  وحدانيیة والتشیهد الشیها ة بالسياتي انشاءاهلل تعالي مثال مور  االيماء وموقه االشارة فیي 

يیق تلفظ تحقبالرسالة ال الفاظها و حروفه فالمطلوب من العاجز عن النطیق و غيیر القیا ر علیي الی

وهیذا ال  حیرف بهمیاالشها ة بالوحدانية و االقرار بالرسالة بااليماء و االشارة ال تحصيل اللفیظ وال

ر بااللفاظ و اية االمغالذکر و الدعاء الحقيقة و المعني  يکون اال اذا کان المطلوب و المندوب اليه في

ور بیه و ان المیامکالحروف للقا ر علي التنطق و التلفظ و بااليماء و االشارة للعاجز عن ذلک اذ لو 

ارة االلفاظ و ء و االشالمندوب اليه في البابين يعني الدعاء و الذکر الحرف و اللفظ لکان متعلق االيما

 الة ال معانيها و مفا اتها فتدبر حقه.الحروف ال مح

 تنبيهات

اعلم انه قد اضطرب کلمات الفقهاء رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين مضافا الي اختالفها بظاهرهیا    

متعلق االشارة في االخرس و مور ها بعد اتفاقها علي ظاهرها في غيره من عقده من جهة في المقام 

اللفظ و الحرف و لعیل وجیه المعني و المفهوم و ظاهر بعضها انه  و ايقاعه فظاهر بعض الکلمات انه

االختالف و االضطراب ظهور االخبار الوار ة في شان االخرس من حيث التلبية و التشیهد و قراییة 
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نظرا الي انه هو المطبوع المعروف في االخرس القرآن في کون الموضوع و المتعلق المعني و المفهوم 

بيناه و رکوز عدم لزوم فهم المعني و عدم وجوب اخطار المفهوم بالبال الیداعي ونحوه بل مطلقا کما 

الي االلتزام بکون المتعلق اللفظ و الحرف و نحن نذکر جملة منها لکي يظهر لک االخیتالف و يبیدو 

 عندک االضطراب.

يید المف قال قدس سره في الحدایق في مسئلة قرایة االخرس بعد ذکر کیالم الشیهيد قیدس سیره   

شهورا في مان کان  العتبار عقد القلب بالمعني ای معني القرایة و اما وجوب عقد القلب بمعناه فهو و

البيان  والدروس  کالمهم اال انه خال من الدليل الي ان قال قدس سره و المفهوم من کالم الشهيد في

ة و تصورها و السور ني الحمدالمرا  بعقد القلب قصد معا نَّو هو صريحه في هذا الکالم المنقول هنا اَ

فهم البعض عانيها امجميه  اوال بانه لو تعذر افهامهبقلبه حيث صرح في اثناء الکالم توضيحا لما قدمه 

ده لعیدم لظاهر بعیو حرک لسانه به و امر بتحريک اللسان بقدر الباقي و ان لم يفهم معناه مفصال و ا

ن عیيح فضیال ا بل لم يقم  ليل علي ذلک فیي الصیحالدليل عليه کما اعترف به من انه لم ير به نص

و قد  ت الکتاباالخرس و بالجملة هذا من قبيل اسکتوا عما سکت اهلل عنه کما تقدم ذکره في مقدما

 مر مزيد بيان له ايضا.

سکتوا عما قبيل ا ل المقام منعاقول ا عاء عدم الدليل علي لزوم الفهم المعني و قصد المفهوم و ج   

صد و اما فهم و القعنه انما يصح لو کان المامور به االلفاظ و الحروف و شککنا في لزوم السکت اهلل 

نحیو همیا  لتکبير والو کان المطلوب و المنظور في الدعاء و الذکر الحقيقة و المعني من االستعاذة و 

م يقیم ا لیممیلم يکن لزوم الفهم و القصد کما هو کذلک قطعا من  ون شک و ال ريب من العناوين 

لمعیاني ر بها و االماموالحقايق عليه  ليل و ال من سنخ اسکتوا عما سکت اهلل عنه کما ال يخفي فان 

يل المعیاني ون من قبانما تکالمندوب اليها من االستعاذه و التکبير و نحو هما من المعاني و المفاهيم 

ها القصد اليها منوتها بها اظها من ارا االرا ية و العناوين القصدية التي البد في تحققها من المتلفظ بالف

نیدوب هیا و المبالمتوقف علي الفهم و الدرک فالدليل علي کون تلک الحقايق و المعاني هي المامور 

افا فیي ا کلیه مضیاليها  ليل بعينه علي لزوم الفهم و القصد کما هو واضح السترة عليه و الغبار هیذ

يمایه امن کون  مولة علي ما هو المطبوع المتعارف عندهاالخرس الي االخبار الصا رة في شانه المح

لیي لفظیه و عنیي ال او اشارته ايماء الي ما هو المقصو  و اشارة الي ما هو المنظور من الحقيقة و الم

 حرفه.
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میرا  فیي ان ال في الذکری صیريحو قال في مفتاح الکرامة و هذا يعني کالم الشهيد عليه الرحمة    

ذلیک علیي  بانیه ال  ليیل علیي وجیوبا ای معني القرایة تصورها بقلبه ور وه بعقد القلب بمعناه

 .ولو وجب لعمت البلوی اکثر الخلق انتهياالخرس و ال )ظ( غيره 

صور لکیي قد و التاقول ان کان مرا  الشهيد قدس سره من عقد القلب بالمعني و التصور بالقلب الع   

الیدليل  اصیال اذ ه کساير مقاصده ومرا اته فال وجه لیر هيتمکن من االشارة الي المعني و التحقيق ل

ينها بو خلينا لعليه موجو  غير مفقو  و هو االخبار الصا رة في شان االخرس فانها ظاهرة في ذلک 

ني و يیق المعیاو بين الطبه و التداول کما مر مضافا الي ما يدل علي کون المطلیوب و المنظیور تحق

و سیتعرف  حروفها ال تحقيق ذات االلفاظ و نفس الحروف کما عرفیتتحصيل المفاهيم بالفاظها و 

 تعیالي عین انشیاءاهلل انشاءاهلل تعالي و اما القول بانه لو وجب لعمت البلوی اکثر الخلق فياتي ما فيه

 قريب.

ه الن غيرا بها رة باالصبه هنا کما قيدهااالشو عن کشف اللثام قال احسن المصنف حيث لم يقيد    

 ال يشار اليه باالصبه غالبا و انما يشار بها الي التوحيد انتهي. التکبير

م ما افا ه مین عل الفهاو عن کشف اللثام ايضا ثم االشارة باالصبه لعلها انما تفهم التوحيد فانما تف   

ي سیورة فیالقرآن کما في قل هواهلل احد في سورة االخالص و کذلک اياک نعبد و ايیاک نسیتعين 

 .الحمد

علیي  باالصبهة د حمل االشاريافهام التوحلعل وجه اختصاص االشارة باالصبه بما اذا اريد ل اقو   

عیدم الظاهر  لثة ولکننحو االشارة بها الي العد  کاالشارة باالصبعين الي اثنين و بثالثة اصابه الي ث

او غيره الي  رة باليدشامن له الدراية بل کاالو ال في کالم ارا ة هذا الطور من االشارة ال في الرواية 

 امر.

ء فیي بيیر وثنیاو عن جامه المقاصد والمدارک قاال و معني عقد القلب بمعناها ان يعتقید انیه تک   

 الجملة ال المعني الموضوع لها و مثله ما عن فواید الشرايه و الميسية و الروض.

 ه بالبال.ب اخطاراذ ال يج و عن کشف اللثام ای يعقد قلبه بارا تها و قصدها ال المعني الذی لها   

 نفيه کمامر.ال وجه لاقول ان کان المرا  باالخطار الفهم اوالقصد ای فهم المعني او قصد المفهوم ف   

لتلفظ بها در علي او عن کشف اللثام ايضا االخرس هو الذی يسمه التکبيرة و اتقن الفاظها و ال يق   

 اصال.
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 و اکبیر لطور منه تصحيح جعل متعلق االشیارة لفیظ اهللاقول لعل وجه اختصاص االخرس بهذا ا   

ا  کساير ي و المفحرفه و االفالرواية مطلقة و اطالقها شاهد اخر علي کون الموضوع و المتعلق المعن

 اته و اشاراته.یايما

عقید ا  بیه الو عن کشف اللثام ايضا قال ما في کتب الشهيد من عقد القلب بیالمعني مسیامحة يیر   

ا د يکون اعتبارهانيها فقعلي انه انما ذکر معني القرایة و قد يقال معناها االلفاظ وان ارا  مع بااللفاظ

نما سقط المعني و النها ال تنفک عن ذهن من يعقد قلبه بااللفاظ اذا عرف معانيها اوالن االصل هو ا

 اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة فاذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعني الخ.

ي ان سیره وظنی ل انظر الي هذه التکلفات و التمحالت الواقعة عن الکشف لعبارة الشهيد قدساقو   

و  االيمیاء متعلیقو اخطاره بالبال الیذی يتبعیه کیون  يالحامل علي هذه تسلم عدم لزوم فهم المعن

المیه و کاالشارة اللفظ و الحرف کما صرح به ای بکون المتعلق اللفظ والحرف فیي بعیض موضوع 

 کین القیولملة خير المحامل هو اال خير سواء طابق معتقد الشهيد قیدس سیره ام لیم يطیابق لبالج

 عید تسیليمبسقوط االعتبار عن الناطق رخصة ليس في محله اذ ال  ليل و ال شاهد علي السیقوط ب

 کون المعني هو االصل اصال و ال برهان عليه ابدا.

جیواهر عنید قیول المحقیق قیدس اهلل سیره د حسن قدس سره فیي الو قال الشيخ الجليل محمّ   

واالخرس يحرک لسانه بالقرایة و يعقد بها قلبه الخ وظني ان المرا  من الخبیر المزبیور يعنیي خبیر 

حينئیذ السکوني ما هو المتعارف من حاله في ابراز مقاصده بتحريک لسانه و اشارته با صبعه فالبد 

منه االشارة و يکون بها مه التحريک کاللفظ مین  من معرفة المعني هنا و لو في الجملة حتي يتحقق

الصحيح الذی ال يحتاج معه الي معرفة المعني النه قد جاء بما يفيده في نفس االمر و لعله الي هیذا 

معني القراییة بیل قیال فیي باومي الشهيد في المحکي عن بيانه و  روسه و ذکراه فاعتبر عقد القلب 

بقیدر ض و حرک لسانه به و امیر بتحريیک اللسیان عانيها لفهم الباالخير و لو تعذر افهامه جميه مع

الباقي و ان لم يفهم معناه مفصال و هذه لم ارفيها نصا بل لعل ذلک هو مرا  غيره من المیتن و نحیوه 

في جامه المقاصد بانه ال  ليل علي وجوب ذلک علیي ممن اعتبر عقد القلب بالقرایة لکن استشکله 

وی اکثر الخاليق الي ان قال عليه الرحمیة و فيیه اوال للعمت البوجب ذلک  االخرس و ال غيره ولو

انه ال تالزم بين وجوبه علي االخرس و بين الوجوب علي غيره حتي تعم البلوی اکثر الخالیق علي 

ان الفرق بينهما بصدور اللفظ المستقل في افا ة المعني و ان لم يعرفه المتلفظ به من الثاني  ون االول 
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خبر السکوني و انه جار علي میا هیو من غاية الوضوح کما ان الدليل عليه بعد ان عرفت المرا  في 

المشاهد من ابراز مقاصده کک بل قد يدعي ان االصل هو المعني و انما سقط اعتبیاره عین النیاطق 

 بلفظه رخصة فاذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعني الي ان قال قدس سره بعد کالم طويل و کیل ذلیک

شاهد علي ارا ة االصحاب ابراز االخرس کباقي ابراز مقاصده و انهم اتکلوا علي المتعارف المشاهد 

 من احواله فلم يذکروا تمام المشخصات فتامل جيدا.

نه مة حتي يتحقق في الجملمن معرفته قوله قدس سره فالبد منها مواقه للنظر الکالم  ااقول في هذ   

کبیر او لفظ اهلل ا الياالخرس في باب التکبير مثال اما ان يکون االشارة اذ الواجب علي الخ االشارة 

من معرفته  عني فالبدالي اللفظ لم يکن محتاجا الي المعرفة اصال و ان کان الي المالي معناه فان کان 

 و ال معني هنا لالجمال و التفصيل.

ا ة هیذه ان را  من االفاذ الماالمر الخ في نفس تعالي النه قد جاء بما يفيده و منها قوله رحمه اهلل    

م يکین لیبلفظه  تلفظمکان انسباق الموضوع له الي ذهن السامه العالم بالوضه من  ون ارتباط الي ال

فظ و ان  من المتلای التکبير و التسبيح مثالاصال اذ الموضوع تحقق المعني و المفهوم موضوعا لالثر 

الفهیم و  میه االّ المفهوم من المتلفظ و مربوطا بیه فیال يکیون کان المرا  من االفا ة تحقق المعني و

 الدرک کما سياتي انشاءاهلل تعالي.

ه مین بیه المیتلفظ بصدور اللفظ المستقل في افا ة المعني و ان لم يعرفیقوله عليه الرحمة و منها    

و هیو توقف میا  االنسباق من  ون االرتباط موضوعا لالثر اصالمامر من عدم کون الخ اذفيه الثاني 

ارة انما لفظ واالشفالفرق بين الالموضوع و هو تحقق المعني مرتبطا الي المتلفظ علي الفهم و الدرک 

 يکون باالستقالل و عدمه شانا ال فعال.

اذفيه انه و منها قوله قدس سره نقال عن جامه المقاصد ولو وجب ذلک لعمت البلوی اکثر الخالیق    

البلوی العموم من جهة العقد بالمعاني بمعني تصورها و القصد اليها ال يکیون  ان کان المرا  من عموم

اال مه التوجه و االلتفات و ذلک متعسر تحققه من اول الصلوة الي آخرها من  ون حصول غفلة في 

 بعد حين حتي بعد ان و ال حينا  االثناء او ذهول في البين فقيه اوال عدم لزوم عقد القلب بالمعاني انا 

يحتاج الي التوجه و االلتفات من البدو الي الختم بل يکفي بقاء المحصل منه عند الشروع في الصلوة 

و بقاء ماحصل ال يدرور مدار التوجه و االلتفات و ثانيا  ان هذا المحذور جاری و ساری فیي عقید 

بالمعاني ال يکیون القلب بااللفاظ ايضا کما ال يخفي و ان کان المرا  العموم من حيث ان عقد القلب 
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يه اوال ان المنشاء في ذلک خفیاء االمیر فاال مه الفهم و الدرک و في التعلم و التفهم عموم للبلوی ف

يعني لزوم التعلم و التفهم و اال فالقاعدة تقتضي ان يتعلم االطفال ترجمة االقیوال فیي ضیمن تعلیم 

زم القول بلزوم تعلیم الترجمیة لیيس االلفاظ و تصحيح الحروف حين ال يعمهم البلوی و ثانيا ان ال

ذلک کما بالساعة او اليوم او االسبوع مثال حتي يصير عموما للبوی بل الوقت ما لم يستلزم التوقيت 

تصحيحها ايضا کک و ثالثا ان تعلم الترجمیة لیيس باصیعب مین تعلیم ان االمر في تعلم االلفاظ و 

 تصحيح الحروف کما ال يخفي.االلفاظ و 

ره ق قیدس سیف المحقنفقيه المتبحر الهمداني قدس سره في کتاب الصلوة عند قول المصو قال ال   

تن او المیو ظاهر کما همه االشارة الخ باالصبه او مطلقا بمعناها فان عجز عن النطق اصال عقد قلبه 

 يشهد له في ابراز مقاصده کما صرح به غير واحد و همه تحريک لسانه علي حسب ماجرت به عا ت

وة رآن فیي الصیلقال تلبية االخرس و تشهده و قرایتیه القیالسالم عن ابيعبداهلل عليه لسکوني خبر ا

صید عبدا بل قو اشارته با صبعه اذ الظاهر انه لم يقصد به الحکم في خصوص مور ه تتحريک لسانه 

ريیان ج اليه من االعتبار الذی تقدمت االشارة هبه بيان بدلية ذلک عن کل ذکر واجب کما ربما يؤيد

 عا ة االخرس في الغالب بابراز مقاصده بهذه الکيفية فيقوم مقام لفظه.

س و ارة االخیرفیي اشیهذا الکالم کيف يکون اعترافا بما ذکرنا من کون المتعلیق اقول  انظر الي    

و هیعلیي میا  موضوعها المعني و المفهوم  ون اللفظ و الحرف کسایر اشاراته نظرا الي حمل الخبیر

تلیک  الفیاظاز ال ابیرمتعارف عنده من ابراز المقاصد و المرا ات بااليمیاء و االشیارات المطبوع ال

 المقاصد و حروف تلک المرا ات فتدبر.

 

 التنبيه الثاني

الوجه في القول بعدم لزوم فهم المعني و  رک المفهوم علي ما هو ببیالي جعلیه مین ان من زمرة    

السجو  وحکمة رفه اليدين عند التکبير و اشیباه ذلیک  و جملة الحکم کسر الرکوع وقبيل االسرار 

فکما انه ال يجب علي المصلي فهم هذه و  رکها کک ال يجب عليیه فهیم المعنیي و  رک المفهیوم 

ولکن فيه ان هذا انما يصح لو کان المامور به والمندوب اليه االلفاظ و الحروف و اما لو کان کما انیه 

عاني و المفاهيم انما تکون نفس المامور به و المنیدوب اليیه ال مین کک قطعا المعني و المفهوم فالم
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سنخ اسراره و جنس حکمه و سياتي انشاءاهلل تعالي توقف انشاءالمعني و المفهوم بیاللفظ و الحیرف 

 علي فهم و  رکه.

 

 التنبيه الثالث

مقیام مین ها فیي الابالي ان کلمات الفقهاء قدس اهلل تعالي اسرارهم مه اختالفها و اضطرقد اشرنا    

هر في في الجواحيث متعلق االشارة کما عرفت متفقة غير مضطربه في غيره من العقو  و االيقاعات ف

ی مقصیو  بیاکتاب الرهن عند قول المصنف رحمه اهلل فلو عجز عن النطق کفت االشارة المفهمیة لل

و رس لبيیة االخیمما ور  في تبال خالف اجده فيه لقيامها حينئذ مقام اللفظ کما يفهم عضو کان الخ 

 تشهده.

ارة لفیظ االشیو في الجواهر ايضا في کتاب البيه في شرح قول المصنف قدس سره و يقوم مقام ال   

ل الفیرق بیين بها يحص مه العذر اه نعم يعتبر وجو  القرينة الدالة علي ارا ة العقد بها او المطاعات و

ن نص اه و غيره و المفهمة بين االشارة باالصبالقرينة و المعاطات في العاجز من غير فرق في العقد 

صیو ه الخرس مقعليه في تلبية االخرس و تشهده لکن الظاهر ارا ة المثال منه من کل ما يؤ ی به ا

 الخ.

صیل و لالاحیدا وو في الجواهر ايضا في کتاب الطالق متنا و شرحا و کذا ال يقه باالشارة قیوال    

ذلیک  ة االنشیاء وفيقه حينئذ باالشارة المفهمة الرا عن النطق العجز مه  ظاهر النصوص السابقة اال

ک لیة علیي ذلیالدا في انه يقه طالق االخرس و عقده و ايقاعه باالشارةالنه ال خالف و ال اشکال 

  علي نحو غيره من مقاصده بل عرفت االجتزاء بها في عبا اته فضال عن معامالته.

ة يفهیم ارة معقوللعان متنا و شرحا و يصح لعان االخرس اذا کان له اشالو في الجواهر ايضا في باب 

هم و اخبیار منها القذف و معاني الشها ات الخمس بالخالف اجده فيه بل عن الشيخ اجماع الفرقیة

رام و بيیرة االحیذلک من عبا ة کتکلعموم ما ل علي قيام اشارته مقام اللفظ في جميه ما اعتبر فيه 

 ع و يصح الفرض فيه ح الخ.و عقد ايقاغيرها 

اقتصیرا او احیدهما علیي و في الحدایق في باب النکاح ولو عجزا عن النطق اصیال او احیدهما    

و حينئیذ فيکتفیي به اعم من ان يکون العجیز بخیرس اصیلي او غيیره االشارة الي العقد و االيماء 
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االشارة مفهمة للمرا   الة علیي باالشارة کما يکتفي في اذکاره و ساير التصرفات القوليه بشرط کون 

 القصد القلبي بحسب ما يعرف من حاله قال المحقق الشيخ علي و کانه ال خالف فيه.

يیر غشیارة مین النطق کفیت الکتابیة و اال و في الحدايق ايضا في باب الطالق اتمام نعم لو تعذر   

ن ه الیي ايره و عبا اتیرقاخالف يعرف و منه االخرس فيصح طالقه بذلک کما يصح ساير عقو ه و ا

کیر میا کیان و ذ المسئلة و التحقيق االکتفاء بما يفهم ذلک کاینااخبار بعض قال قدس سره بعد ذکر 

 في االخبار انما خرج مخرج التمثيل.االفرا  

االشیارة و في الحدایق ايضا في باب الرجعة الخامس المشهور بين االصحاب ان رجعیة االخیرس ب

 اسها الخ.ردوقين انه اخذ القناع من و ايقاعاته و نقل عن الصن عقو ه المفهمة لها کغيرها م

حا و تنا و شرمو في الرياض للسيد الجليل علي بن محمّد الطباطبایي قدس سره في باب االقرار    

ا فیي  لتعبيیر عمیايعني اللفظ فيکتفي بها عنه مطلقا قيیل الن المقصیو  يقوم االشارة المفهمة مقامه 

 االکتفاء الخ.حصل بها و عن بعض المتاخرين اشتراط التعذر في الضمير و ي

ة کسیاير و في الرياض ايضا في باب الرجعة متنا و شرحا و رجعیة االخیرس باالشیارة المفهمی   

مارة طالقها ما هو ا تصرفاته علي المشهور بين الطایفة خالفا للصدوقين فبالقاء القناع عنها عمال بضد

 في الخبر و هو شاذ و مستنده مزيف الخ.و هو وضعه عليها کما 

اتحیا  رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين المنقولیة هنیا کلماتهم من بعض اقول ال يخفي انه يستفا     

قدس سره في الجواهر لقيامها ای االشیارة وظيفة االخرس في العبا ات مه شانه في المعامالت قال 

ايضا فيه من غير فیرق فیي القرينیة خرس و تشهده و قال مما ور  في تلبية االمقام اللفظ کما يفهم 

المفهمة بين االشارة باالصبه و غيره و ان نص عليه في تلبية االخرس و تشهده و قال عليه الرحمیة 

ايضا لعموم ما ل علي قيام اشارته مقام اللفظ في جميه ما اعتبر فيه ذلک من عبا ة کتکبيرة االحرام 

باالشیارة کمیا قال رضوان اهلل تعالي عليه في الحدایق و حينئیذ فيکتفیي و غيرها و عقد و ايقاع و 

ية و قال قدس سره فيه ايضا و منه االخرس فيصح طالقیه ليکتفي في اذکاره و ساير التصرفات القو

بذلک کما يصح ساير عقو ه و اقاريره و عبا اته الخ و حينئذ کيف يصح لنا و يحق علينیا التفکيیک 

ن بجعل متعلقها االلفاظ و الحروف و موضوعه الحقايق و المعاني فالزم االعتیراف أبين الوظيفة والش

بالوحدة و االتحا  مه االعتراف بکون المتعلق يعني متعلق االشارة في المعاملیة المعنیي و الحقيقیة 

فهوم و هذا ال يکون اال ان يکون المعني و المالقول بکون الموضوع في العبا ة ايضا الحقيقة و المعني 
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مطلوبا و منظورا من االخرس و الزم هذا القول القول بکون المامور به و المندوب اليه بالنسیبة الیي 

الناطق ايضا المعني و المفهوم لعدم جواز التفکيک بين الناطق و غيره بجعل المامور به فیي النیاطق 

 اللفظ و الحرف و في غيره المعني و المفا  فتدبر.

 التیه کیونا الفصل ان ظاهر االخبار الوار ة في عبیا ات االخیرس ومعامو حاصل القول في هذ   

افهم رفیت اعتیرعمتعلق االشارة و موضوع االيماء المعاني و المفاهيم  ون االلفاظ و الحروف و قد 

وب في و المند جميعا بذلک في المعامالت و بعضا في العبا ات و هذا ال يکون اال مه کون المطلوب

 و المفهوم کموضوع االثر و متعلق الحکم في المعامالت.المعني العبا ة 

 

 التنبيه الرابه

ون متعلیق انهم قدس اهلل اسرارهم مضافا الي اعترافهم في بعیض کلمیاتهم کمیا عرفیت بکیاعلم    

ي بیرخ مین لهیم اعتیراف فی ون اللفظ و الحرف االشارة في االخرس في المقام المعني و المفهوم 

 المتلفظ ايضا کک : اقوالهم بکون االمر في

فیان ضیاق  ف عليه الرحمیةنصلوة في شرح قول المصالقدس سره في کتاب قال الفقيه الهمداني    

التکبيرة  مه اطالق فان قدر علي االتيان بالملحون من التکبيرة في احدی کلمتيها او فيهماالوقت الخ 

من لفظه  الميسور التکبير و القدر عليه عرفا فالظاهر وجوبه مقدما علي الترجمة الشتماله علي معني

 فال يسقط بالعسور کما ذکره شيخنا المرتضي ره.

احید بللتعليیل  المعني و المفهوم اجنبيا عن المطلوب و المندوب اليه لم يکین وجیهاقول لو کان    

 رکنيه.

احتمال ايضا عند قول المصنف عليه الرحمة واال احرم بترجمتها الخ في مقام ر  و قال قدس سره    

من القول بالسقوط الذی حکاه عن بعض العامة ضعيف محجوج المدارک  ای احتملهالسقوط اقول ما 

بقوله عليه السالم الي ان قال بل بقوله عليه السالم تحريمها التکبير بناء علي ظهوره في مطلق الثنیاء 

ل يعنیي الشیيخ االنصیاری علي اهلل تعالي بصفة الکبرياء کما يقتضيه وضعه اللغوی الي ان قال ثم قا

ذکیر و و قدس سره و لعل ما ذکرنا هو مرجه استدالل الجماعة علي الحکم المیذکور بیان التکبيیر 

میرا  هیم المقصو  منه المعني فاذا تعذر اللفظ الخاص عدل الي معناه الي ان قیال رحمیه اهلل اقیول 

رة ان مطلوبيیة التکبيیرا بحسب الظاهر االستدالل بقاعدة الميسور و هو ال يخلیو عین وجیه ضیرو
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ست بلحاظ الفاظها من حيث هي بل بلحیاظ يوالتشهد و نحو هما من االذکار الواجبة او المستحبة ل

هیذه ما تضمنته من المعاني ال بمعني انه يجب علي المکلف قصید معانيهیا بیل بمعنیي ان مطلوبيیة 

و الشها ة بالرسالة و غير االلفاظ انما هي بلحاظ معانيها المنشاء بها من الثناء علي اهلل بصفة الکبرياء 

ذلک و ان لم يشعر المکلف بمعانيها من حيث هي نظير ما لو امیر المیولي عبیده بیان يیتکلم عنید 

ت زيد اال االتيان مالقات زيد بکالم خاص يحصل به مدح زيد بصفة کمال لم يجب عليه عند مالقا

 بذلک الکالم و ان لم يلتفت الي معناه و اذا تعذر عليه ذلک اللفظ اقام مرا فه مقامه.

 

 اقول في هذا الکالم مواقه للنظر   

کلیف قصید بل بلحاظ ما تضمنته من المعاني ال بمعني انیه يجیب علیي الممنها قوله قدس سره    

معني لصيرورة  وال انه المن اللفظ للمعني تضمنه له شانا فقيه اانه ان کان المرا  بتضاذفيه معانيها الخ 

ضمن الفعلیي المرا  الت ال  ليل علي ذلک و ان کان و ثانيا انه اليهو مندوبا مطلوبا اللفظ بهذا اللحاظ 

هیو  يیه  ليیل ويه انه و ان کان له محصل و علفبتحصل اللفظ فتلفظ مبمعني تحققه ای المعني من ال

دم لیزوم القول بعی و نحو ذلک اال انه ال يجتمه مهيقة و المعني نحو استعذ و کبر و سبح االمر بالحق

لقصیدية العناوين اقصد المعني اذا المعني هنا بل مطلقا انما يکون من سنخ الحقايق االرا ية و جنس 

 التي ال تکا  تتحقق بدون القصد والنية.

بهیا مین  ها المنشیاءمعانيهذه االلفاظ انما هي بلحاظ معني ان مطلوبية بو منها قوله رحمه اهلل بل    

ا من حيث لف بمعانيهبالرسالة و غير ذلک و ان لم يشعر المکوالشها ة الثناء علي اهلل بصفة الکبرياء 

 هي اذفيه ان المعني ال يکا  يصير منشاء بدون فهم المکلف و شعوره له کما عرفت.

و التنظيیر انمیا ان هیذا التشیبيه عبده الخ اذفيه اوال المولي و منها قوله قدس سره نظير ما لو امر    

يصح بعد وجو   ليل علي کون المامور به و المندوب اليه اللفیظ و الحیرف  ون المعنیي و المفهیوم 

لتصحيح کون اللفظ و الحرف مامورا به و مندوبا اليه و لرفه االستبعا  عن ذلک مه کون المعني هیو 

العدم فال فضال عن الوجو  علي الخالف و ثانيا ان هذه المقايسة مضافا الي االصل االصيل و اما مه 

کون المقيس عليه مما لم يعلم تحققه من قبل و ال تحصله من بعد مقايسة علي خالف مقايسة االمام 

عليه الصلوة والسالم باب الذکر و الدعاء بما هو متعارف بين الناس متداول بين االنیام مین تمجيید 

و االسیاس فيیه علیي بيیان عضا و مسئلة بعضهم بعضا متفر ا او مجتمعا الذی يکون البنیاء بعضهم ب
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المقصد و المرا  من المعني و المفا  بااللفاظ و الحروف ال بيان نفس الحروف وااللفاظ کمیا سیياتي 

ر موجیو  و ثالثا ان االمر بالمعني في المقيس عليه مفقو  غيیانشاءاهلل تعالي في باب مبارکة الفاتحة 

 بخالف المقيس فان االمر بالحقيقة و المعني فيه موجو  غير مفقو .

م ني عن تعلیفي الجواهر في قول المحقق المصنف رحمه اهلل فان ضاق الوقت يع و قال قدس سره   

ن قیال ابیه الیي  التکبيرة احرم بترجمتها الخ من باقي اللغات وجوبا النه هو المستطاع من المیامور

دل و د لیه مین بیتعالي و لعل ذا او ما يقرب منه مرا  من علله بانه رکن عجز عنه فیال بیرحمه اهلل 

ر المعنیي جب اعتبیاوالترجمة اولي ما يجعل بدال منها و بان المعني معتبر مه اللفظ فاذا تعذر اللفظ 

لم يتيسیر  البال فاذيعني انه يجب لفظ العبارة المعهو ة في تا ية المعني و ان کان ال يجب اخطاره با

 ذلک اللفظ لم يسقط المعني بل يؤ ی بعبارة اخری.

رحمه اهلل  الهمداني به و کذا قولان قوله عليه الرحمة النه هو المستطاع من المامور اقول ال يخفي    

قولهم  و کذالخ اتعالي بان مرا  هم بحسب الظاهر االستدالل بقاعدة الميسور و هو ال يخلو عن وجه 

ل المعني يفيد  خ من االقوالتبر مه اللفظ و قولهم بان االصل هو المعني و اشباه ذلک بان المعني مع

بتحصیيل  المفهوم و المفهوم في المامور به و المندوب اليه فالبد حينئذ للمکلف من تحقيق المعني و

نشایه بیه ا حرف يعنياللفظ و الحرف و سياتي انشاءاهلل تعالي ان تحقيق المعني و المفهوم باللفظ و ال

فهیوم اخطیار الم فهم المعني و مه القول بعدم لزومهذه االقوال يتوقف علي فهمه و  رکه فال تجتمه 

 بالبال.

 

 التنبيه الخامس

کالم الهمداني قدس سره ان مستند الفقهاء قدس اهلل تعالي اسرارهم في الحکیم بلیزوم  قد عرفت من

من المنسوب اليهم عليهم الصلوة والسالم الميسیور  الترجمة في التکبير هو قاعدة الميسور المستفا ة

ما استطعتم و ما ال يدرک کله ال يترک کله و يؤيده بالمعسور و اذا امرتکم بشئي فاتوا منه  ال يسقط

کالم الجواهر اعلي اهلل مقامه في وجه اللزوم النه هو المستطاع من المامور به و االمر انما يکون کک 

و الزم هذا القول بلزوم فهم المعنیي و قصید المفهیوم عليه سواها و ما شابهها اذال  ليل علي الظاهر 

ض اجزایه او المقيد الذی تعسر قيده و ما نحن فيیه عاذالقاعدة ال تجری اال في المرکب الذی تعذر ب

ال يکون من قبيل المرکب فالبد ان يکون من سنخ المقيد و ال يکون من السنخ اال ان يکون المامور 
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 المنیییدوب اليیییه التکبيیییر يعنیییي ذکیییراهلل تعیییالي بکمیییال الکبريایيیییة بلفیییظ بیییه و

و هذا المامور به ال يتحقق و ال يتحصل بقول اهلل اکبر اال میه فهیم معنیاه و قصید مفیا ه و اهلل اکبر 

 مفهومه فتدبر حق التدبر.

 

 س اسالتنبيه ال

و ل اخر  من قبيالمن سنخ المقيد  من زمرة ما يؤکد المدعي و هو کون المامور به و المندوب اليه   

اية االمر غلعناوين بعبارة اخری الحقيقة والمعني يعني التکبير و التسبيح و التحميد و نحو ذلک من ا

جوب اصل وبصور مخصوصة و الفاظ محدو ة تعد  البحث و تشتت اال لة في باب التکبير تارة في 

 فییییییییي لییییییییزوم کونییییییییه فییییییییي صییییییییيغةالتکبيییییییییر و اخییییییییری 

 ليیل  ث واحد میهفلو کان المامور به امرا واحدا وهو نفس الصيغة و ذات الصورة لکفي بحاهلل اکبر 

 فار .

 

 التنبيه السابه

باتيیان ربما يقال بتحقق السيرة المستمرة الي اعصار االیمة عليهم الصلوة والسالم علیي االکتفیاء    

صلوة والسالم و صدر ما يرتفیه و الحروف فلو کانت علي الخالف لوقه الر ع منهم عليهم الااللفاظ 

المرا  من السیيرة به االشتباه عن االمة و ما وقه و ال صدر فيستکشف منه الموافقة لکن فيه اوال ان 

الکل عمال علي االکتفاء باتيان االلفاظ والحیروف مین  ون المدعاة ان کان سيرة الکل يعني اجماع 

عارف بالعربية اذا قيل له قل اللهم لل خالفه معلوم اذارعاية للمعاني و المفاهيم فهو ممنوع اشد المنه ب

اغفرلي او قل استغفراهلل او من قال ال اله اال اهلل فله کذا يفهم مطالبة المعنیي يعنیي طلیب المغفیرة و 

ذکراهلل بالوحدانية بهذه االقوال ال مطالبة اللفظ والحرف و في مقیام العمیل ايضیا يیاتي بالحقيقیة و 

لفاظ و الحروف ال نفس هذه و ذاتها و ان شئت وضوح هذه الیدعوی فالبید مین المعني في هذه اال

فرض المتکلم و المخاطب فارسيا مثال و الدعا و الذکر ايضا فارسيا بان قال فارسیي لفارسیي بگیو 

خدايا مرا بيامرز يا بگو  رخواست آمرزش ميکنم از خدا يا هر کس بگويد نيست خدایي جز خدا 

کان المرا  سيرة البعض و هیم الیذين ال يعرفیون العربيیة و ال  اجر و ثواب و ان برای او باشد فالن

السيرة وهي االجماع العملي ال تزيد عن االجماع القولي و االجماع ثانيا ان و يعرفون فليست بحجة 
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ليين رضوان اهلل تعالي عليهم والقولي بنفسه ال يکون حجة کما اعترف به المحققون من الفقهاء واالص

اجمعين و ان قال به الشيخ الطوسي و جمه من االصحاب قدس اهلل اسرارهم علي میا حکیي عینهم 

معلال بوجوه امتنها قاعدة اللطف اذ قاعدة اللطف لو اقتضت لزوم الر ع عن الباطیل و االيصیال الیي 

الحق لو کان الکل علي الخالف القتضت ذلک لو کان البعض کک و هذا خالف ما هیو الواقیه مین 

خالف واالختالف في کثير من االحکام بل کثيرا ما يکون منشاء الخالف و منبت االختالف نفیس ال

بلزوم الر ع علیيهم يجوز لنا القول اقوال االیمة عليهم الصلوة والسالم من اجمال فيها او ابهام فکيف 

االجمیاع في حجية  لو حصل الشبهة ووقه االشتباه لالمة من  ون استنا  الي اقوالهم و ثالثا انه يعتبر

عن هذا المسلک عدم  ليل علي خالفه من الکتاب و السنة کما اعترف بذلک مشرعه و موسسیه و 

وهو االوامر المربوطة بالحقيقة و المعني في الکتاب و السنة و الدليل علي الخالف موجو  في المقام 

صلوة والسالم فیان سیيرتهم فیي ان هذه السيرة علي خالفها سيرة االنبياء و االوصياء عليهم الرابعا 

و و تحصيل المعاني بااللفاظ و الحروف کیل بلغیة مقام الدعاء والذکر قد کانت علي تحقيق الحقايق 

 لسانه ال انشاء نفس االلفاظ و الحروف بال شک و ال ريب معروف.

ان امکیيیة يستفا  من اعتبار عدم  ليل من الکتاب و السنة علیي الخیالف فیي الحج _استقراب    

 وقوعه علي خالفه فوقوعه علي امر ال يدل علي عدمه علي خالفه منهما فتدبر.

 التنبيه الثامن

الفقهاء رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين ببعضهم بل اضطرب بظیاهره فیي کالم  اعلم انه قد اختلف   

دمه بعد الوفاق و عاعتبار التفصيلي من العلم بمضمون الصيغة و مفا  الصورة في العقو  و االيقاعات 

و السکون علي اعتبار االجمالي منه قال السيد النبيل السيد محمّد کاظم الطباطبایي اليز ی اعلي اهلل 

جری للصيغة متعالي مقامه في رسالته المسماة بالعروة الوثقي في باب النکاح مسئلة ال يشترط في ال

علمیه  يو الفاعل و المفعیول بیل يکفیان يکون عارفا بمعني الصيغة تفصيال بان يکون مميزا للفعل 

اجماال بان معني هذه الصيغة انشاء النکاح و التزويج لکن االحیوط العلیم التفصیيلي و قیال سیيدنا 

التفصیيلي ال  العلیم االجل و موالنا االعظم البروجر ی  ام ظله علي قوله رحمه اهلل لکین االحیوط

صفهاني عطیراهلل مرقیده فیي رسیالته المسیماة يترک و قال السيد العظيم الشان السيد ابوالحسن اال

بالوسيلة في باب النکاح ايضا مسئلة يعتبر في العقد القصد الي مضمونه و هومتوقف علي فهم معنیي 

لفظي انکحت و زوجت و لو بنحو االجمال حتي ال يکون مجر  لقلقیة لسیان نعیم ال يعتبیر العلیم 
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ت معني اللفظين علي التفصيل بل يکفي علمه اجماال بالقواعد العربية و ال العلم و االحاطة بخصوصيا

فاذا کان الموجب بقوله انکحت و زوجت قاصدا اليقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتکزة في االذهان 

التي يطلق عليها النکاح و الزواج في لغة العرب و يعبر عنها في لغات اخر بعبارات اخر و کان القابل 

قال قدس سره ايضا في باب االقرار کتاب االقرار الذی هو االخبار الجازم قابال لذلک المعني کفي و 

الي ان قال عليه الرحمة بای لغة کان بل يصح اقرار العربي بالعجمي و بالعکس و الهندی بیالترکي و 

بالعکس اذا کان عالما بمعني ما تلفظ به في تلک اللغة اقول الظاهران وجه االختالف و االضیطراب 

الدخل في تحقق ما هو الموضوع لالحکام و تحصل ما هو متعلق لالثار مین النکیاح و  بعد وضوح

قیال فیي مقیام تالزواج في الجملة عدم الوضوح من جهة المرتبة و انه هل هو العلم بان هذه الصيغة 

انشاء النکاح و الزواج ام العلم بمفا  کل لفظ من الفاظ الصيغة  و معني کل کلمة من کلمات الصیورة 

من  ون اطالع علي االصول و القواعد العربية علي طرز فهم ساير اللغات و بیاقي االلسینة او العلیم 

بذلک کله لکن عن القواعد و االصول هذا والذی يقتضيه النظر الصایب و يحق ان يقال هو الوسیطي 

ال کل لفظ في التي يفعل معها بالصيغة ما يفعل اهل تلک اللغة و ذاک اللسان معها بالصورة من استعم

کلمة الي مضمونها و مفا ها والتي ال يکا  يتحقق بدونها من المتلفظ بالصيغة و  معناه و االشارة بکل

 المتفوه بالصورة سوی الحرف و اللفظ کما يظهر لمن تامل و تدبر.

ون وح عیدم کیاذا عرفت هذا فاعلم ان االمر في باب اال عية و االذکار ايضا يکون کک بعد وضی   

د مه و من هنا و قلنا بعفي المطلوبية و المندوبية فيها سواء قلنا فيها بالدخل الفاظ بتمام الموضوع اال

ون تمیام کیاال مه  يظهران القول بعدم لزوم فهم المعني و قصد المفا  في اال عية و االذکار ال يصلح

خالفیه  فیرض علیيالموضوع فيها االلفاظ و الحروف من  ون  خل للحقيقة و المعني في ذلک و ال

رف مین طاساس الحديث و القرآن کما حصل و يحصل لک بذلک العرفان فالقول بعدم اللزوم علي 

 القرآن وحرف من الحديث.

 التنبيه التاسه

وقیف  و خفیص و عن الصا ق عليه الصلوة والسالم انه قال اعراب القلوب اربعة انواع رفه و فتح   

ل ي االشیتغافیالقلب في الرضا عن اهلل تعیالي و خفیض القلیب فرفه القلب في ذکراهلل تعالي و فتح 

 بغيراهلل تعالي و وقف القلب في الغفلة عن اهلل سبحانه و تعالي الحديث.

 قولا
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لرفه القلوب  ون موجباال يخفي انه کما ان ذکراهلل تعالي و عدم الغفلة عنه بذاته بعد معرفته کک يک   

ذکیره  ملوکيیة کیکالعبو ية و مصا فا مه طريقة الم رنا لوظيفةو ارتقاء النفوس مضافا الي کونه مقا

بوحية و ية او السیية او الرحمانية و الرحيمدمن الوحدانية و االحعزوجل و عدم اللغة عنه بکماالته 

 م االذکیاران الغیرض مین تعلیيالقدوسية الي غير ذلک من النعوت و الصفات اذا عرفت هذا فاعلم 

يیة ثیم ات االليهو االورا  المخصوصة المتضمنه للنعوت و الصیف ت الربانيةالمشتملة للکماالالخاصة 

هیو  الصیواب وبعد ذلک التحريص و الترغيب عليها و اليها بعد التجاوز عما هو المدعي المقیرون ب

صیفاته و غفلة عنه بو ال تجاوز عنه البد ان يکون ال اقل ذکره وعدم ال و المفا مطالبة قول المضمون 

فلیة عدم الغ  ينبغي ان يکون صرف اجراء اللفظ و الحرف علي اللسان و ال محض ذکره ونعوته و ال

الیه اال  طيبیة ال عنه بذاته و هذا الغرض ال يکا  يحصل بدون فهم المعني و  رک المفهوم مثال تعليم

ي لیقل ناظرا االمدعي و ليس يغمض عنه ال اعن اهلل ثم الحث عليها البد ان يکون بعد غمض العين 

اء محیض اجیر ذکره و عدم الغفلة عنه من حيث االحدية و الوحدانية و ال يحق ان يکون ناظرا الي

ذا هالذات و  عنه تعالي و تقدس من جهةاللفظ و الحرف علي اللسان و ال صرف ذکره و عدم الغفلة 

 المنظور ال يکا  يقه بغير فهم المضمون و  رک المفا .
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 التنبيه العاشر

هلل اال رسیول قفسير البرهان في قوله تعالي و يتفکرون في خلق السموات و االرض و قال في الت   

قیول ال افکر الخ  ويل لمن قرء االية ثم مسح بها شبکته ای تجاوز عنها من غيرصلّي اهلل عليه وآله 

يیة مین الروا کما يؤمي اليه غيیر واحید جار في سایر االيات و سار في باقي البيناتيخفي ان هذا 

لتفکر فضیال التدبر و الحاکمة بنفي الفضيلة و سلب المديحة عن القرایة الخالية و التالوة الفارغة عن ا

آن المجيد في القر عن العارية عن الفهم و الدرک اذا عرفت هذا فنقول اذا کان حق االمر وحقيقته هذا

لیي عاللفیاظ اجراء ا فکيف يجوز لنا و يحق علينا القول بکون المنظور في اال عية واالذکار صرف

 وات حاشیا االلسن ومحض ا ارة الحروف في االفواه من غير اعتبار فهم المضیامين و  رک المفیا 

لحیوظ تحصل المکالال يجوز و ال يحق فال بد من القول باعتبار الفهم و الدرک في تحقق المنظور و

ن و مرکب مل يستظهر و هيستقبثم اعلم ان الستکشاف االعتبار طريق اخر مما مضي يستفا  و مما 

 رهیان االولفي الحق و الحقيقظ الیي  ليیل و ال بالواضحات التي ال يحتاج  مقدمات ثلث کلها من

الماهيیة  والیدعاء  اشتراکنا مه النبي و االیمة عليه و عليهم الصلوة والسالم في اصل حقيقة الیذکر و

يق و تيیان الحقیايیدعون و يیذکرون کیان افي اال عية و االذکار التي الثاني ان فعلهم عليهم السالم 

للهم اغفر سالم في اال اتيان نفس الحروف و االلفاظ مثال عملهم عليهم الفاظ و الحروف لالمعاني باال

بیر ال االتيیان اهلل اک او اهلل اکبر کان طلب المغفرة و التعريف بکمال الکبرياء بلفظ اللهم اغفر و حرف

لون اال میه بما يعم النقدر علي فعل ما يفعلون و ال نتمکن من العمل بذات الحرف و اللفظ الثالثة انا

ه و لمیامور بیمن اال عية و االذکار يعني ا الفهم و الدرک فتحصل من الجميه وقوف حصول المنظور

لتباين بين اينة و ايقظة من المب المندوب اليه فيها و فيها علي فهم المضمون و  رک المفا  و کن علي

علیيهم  مة عليیه وو المفهوم ای المضمون و المفا  الذی هو المدعي من فعل النبي و االیقول المعني 

 ه البين.الصلوة والسالم و بين قول اللفظ و الحرف من  ون وجو  جامه في االثناء و ال مجم
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 المطلب الثالث

 فيما يتعلق بالصلوة من حيث خصوص االجزاء و فيه فصول

 

 الفصل االول

 ذان و االقامة و التشهد و فيه امور:فيما يرتبط باال

هلل قیال ن رحمه اعن محمّد بن علي بن الحسين عليهم الرحمة مسندا  عن عبداهلل بن سنا االول ما   

ءهیا ان تفعل اجز عن المراة تؤذن للصلوة فقال حسن ان فعلت و ان لمسئلت ابا عبداهلل عليه السالم 

 محمّد رسول اهلل.ال اله اال اهلل و ان اَن  تکبر و تشهد 

اعبداهلل ابسمعت  الثاني ما عن محمّد بن يعقوب مسندا  عن ابي مريم االنصاری عليهم الرحمة قال   

 سوله.رعبده و  عليه السالم يقول اقامة المراة ان تکبر و تشهد ان ال اله اال اهلل و ان محمّدا

والسیالم  ه الصلوةلرحمة عن الرضا عليالثالث ما عن العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عليهما ا   

 ل و تعريفا لمینها للغافانه قال انما امر الناس باالذان لعلل کثيرة منها ان يکون تذکيرا للساهي و تنبي

التوحيید ا مقرا بجهل الوقت و اشتغل عنه و يکون الموذن بذلک  اعيا الي عبا ة الخالق و مرغبا فيه

ها تان الن کبيیر الشیلي ان قال عليه الصلوة والسالم و جعل بعد التمجاهرا بااليمان معلنا باالسالم ا

م قال عليه السال لة الي انالتوحيد و االقرار هلل بالوحدانية و الثاني االقرار للرسول بالرسااول االيمان 

ا هیو اليمان انمن اصل ا فاذا اقر العبدهلل بالوحدانية و اقر للرسول بالرسالة فقد اقر بجملة االيمان ال

 االقرار باهلل و رسوله.

ل لیه و قیا الرابه ما عن العلل لمحمّد بن علي بین ابیراهيم علیيهم الرحمیة انیه قیال فیي کیالم   

االاهلل ن الالیهاله اشهد و معني قواميرالمؤمنين عليه السالم انا االذان الي ان قال عليه الصلوة والسالم 

مّد رسیول هد ان محقوله اش ما يعبد من  ون اهلل و معنياقرار بالتوحيد و نفي االندا  و خلعها و کل 

کیرک ای عنا لیک ذاهلل ص اقرار بالرسالة و النبوة و تعظيم لرسول اهلل و ذلک قول اهلل عزوجل و رف

 تذکر معي اذا ذکرت الحديث.

 ه الصیلوةما عن العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عليهمیا الرحمیة عین الرضیا عليی خامسال   

جعیل فلشیها تان جعل الشها تين بعد التکبير انه قال والن اصل االيمان انمیا هیو ام في علة والسال

 شها تين شها تين کما جعل في سایر الحقوق شها تان.
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هیوم ای ي و المفمؤکید لکیون المعنی هاقول ال يخفي ان تشبيه الشها ة في المقام بالشها ة في غير   

روغیا نه کان مفالطلب ال اللفظ و الحرف بل يفيد کون ذلک کاالشها ة ملحوظا في االمر منظورا في 

 .عنه

 ه الصیلوةالسا س ما عن العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عليهمیا الرحمیة عین الرضیا عليی   

ولهیا اجعیل فیي  والسالم انه قال في حديث و انما جعل اخرها التهليل و لم يجه اخرها التکبير کما

اسیمه و انمیا بما فتحه اهلل في اخره فاحب اهلل تعالي ان يختم الکالم باسمه ک التکبير الن التهليل اسم

تعیالي  قیرار هلللم يجعل بدل التهليل التسبيح والتحميد و اسم اهلل فیي اخیر همیا الن التهليیل هیو ا

 حميد.بالتوحيد و خله االندا  من  ون اهلل و هو اول االيمان و اعظم من التسبيح و الت

لحقيقة من معني و اهذه االخبار و االثار المذکورة في کون المطلوب و المندوب اليه ال اقول ظهور   

االرتياب  کاره والاالقرار و الشها ة ال االلفاظ الموضوعةاو الحروف المجعولة لذلک ال يکا  يصح ان

 فيه.
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 تتنبيها

 االول

 ولفیاظ فیي اال يحقيقیة و المعنیو االساس في اال عية و االذکار علي مطالبیة ال يؤکد کون البناء   

 الحروف ال طلب نفس الحروف و ذات االلفاظ امور:

ه قیال فیي لسالم انیاالول ما عن علي بن ابراهيم رحمةاهلل عليهما مسنداًٌ  عن علي عليه الصلوة وا   

هلل لیه اال ااحديث مکتوب علي قایمة العرش قبل ان يخلق اهلل السموات و االرضیين بیالفي عیام ال 

 .(ص)ه ال شريک له و ان محمّدا  عبده و رسوله فاشهدوا بهما و ان عليا وصي محمّد حدو

ديث قیال ان آله في حالثاني ما عن محمّد بن يعقوب رحمهمااهلل مسنداًٌ  عن النبي صلّي اهلل عليه و   

ی و حمّیدا عبیدممن لقيني منکم يشهد ان ال الیه االّ انیا وحیدی و ان  (ص)اهلل نا ی يا امة محمّد 

 رسولي ا خلته الجنة برحمتي.

انه نیا ی  ليه وآلهعالثالث ما عن القطب الراوندی عليه الرحمة في لب اللباب عن النبي صلّي اهلل    

 في الناس من يشهد ان ال اله االّ اهلل و اني رسول اهلل  خل الجنة.

ن بین جعفیر عیمسینداًٌ   الرابه ما عن محمّد بن علي بن الحسين عليهم الرحمة في ثواب االعمال   

رسیول اهلل  ا دد ان محمّمحمّد عن ابيه عليهما الصلوة والسالم قال من شهد ان ال اله االّ اهلل و لم يشه

 کتب اهلل له عشر حسنات فان شهد ان محمّدا  رسول اهلل ص کتب اهلل له الف حسنة.

ليیه عن عمیران بآله ان موسي الخامس ما عن جامه االخبار قال قال رسول اهلل صلّي اهلل عليه و   

 هلل الحديث.ه االّ االسالم کان فيما يناجي ربه قال يا رب کيف المعرفة بک فعلمني قال تشهد ان ال ال

عفر عليیه محمّد بن يعقوب مسندا  عن ابيحمزه عليهم الرحمة قیال سیمعت ابیاجالسا س ما عن    

 اله االّ اهلل.السالم يقول ما من من شيء اعظم ثوابا من شها ة ان ال 

هیا خطبیة خطب في االمالي عن علي عليه الصلوة والسالم فيالسابه ما عن الصدوق عليه الرحمة    

حمیة فیاکثروا الون الربعد وفاة النبي صلّي اهلل عليه وآله قال بالشها تين تدخلون الجنة و بالصلوة تن

 من الصلوة علي نبيکم وآله ان اهلل و مالیکته االية.

ي يعنیي هیحیديث و  ما عن العلل و االمالي مسنداًٌ  عن النبي صلّي اهلل عليه وآله قال فیي الثامن   

 الحمدهلل الکلمة التي يقولها اهل الجنة اذا  خلوها الحديث.
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 التنبيه الثاني

الستغفار و اني من ايؤيد کون البناء و االساس في اال عية و االذکار علي ان يؤتي بالحقايق والمع   

 مور:بالصور و الصيغ ال الفاظ تلک الصيغ و الصور او نحو هما من العناوين ذه االستعا

انیه وآلیه  هلل عليهااالول ما عن السيد الرضي عطراهلل مرقده في المجازات النبوية عن النبي صلّي    

 صدقک کل رطب و يابس. قال و قد سمه موذنا يقول اشهد ان ال اله االّ اهلل

ل فقیال حديث قا ة الرضا عن ابایه عن علي عن النبي صلّي اهلل عليه وآله فيالثاني ما عن صحيف   

ملک اشیهد ال فقال الصدق عبدی انا اکبر انا اکبر قفنو ی من وراء الحجاب الملک اهلل اکبر اهلل اکبر 

الّ انا  اله ا انا ال اله االّالان ال اله االّ اهلل اشهد ان ال اله االّ اهلل فنو ی من وراء الحجاب صدق عبدی 

حجیاب وراء ال قال فقال الملک اشهد ان محمّدا  رسول اهلل اشهد ان محمّیدا  رسیول اهلل فنیو ی مین

ن فنو ی م صدق عبدی انا ارسلت محمّدا  رسوال قال فقال الملک حي علي الصلوة حي علي الصلوة

فیالح ي علیي الوراء الحجاب صدق عبدی و  عا الي عبا تي قال فقال الملک حي علي الفالح حی

 ليها.فنو ی من وراء الحجاب صدق عبدی و  عا الي عبا تي فقال الملک قد افلح من واظب ع

  الیه االّ اهللشیهد ان الالثالث ما عن العيون عن الرضا عن ابایه عن النبي صلّي اهلل عليه وآله قال ا   

اله و ا عصمت من قالها کاذبکلمة عظيمة کريمة علي اهلل عزوجل من قالها مخلصا استوجب الجنة و م

  مه و کان مصيره الي النار.

هلل عزوجیل ال اقول قال ما عن العيون عن الرضا عن ابایه عن النبي صلّي اهلل عليه وآله انه ي رابهال   

 ي. خل حصني و من  خل حصني امن من عذاب مخلصا من قلبه اله االّ اهلل حصني من قاله

الحات اقيات الصفي لب اللباب في قوله تعالي و البدی عليه الرحمة الخامس ما عن القطب الراون   

 هلل واهلل اکبیرلیه االّ اهي يعنیي سیبحان اهلل والحمیدهلل و ال ااالية قال قال النبي صلّي اهلل عليه وآله 

و  اسیرافيل ول کيف يا رسول اهلل قال هي ايمیان المالیکتیه جبریيیل و ميکایيیل يکلمات االيمان ق

 قال من قالها مخلصا يکون له بعد  تسبيحهم و تهليلهم و تکبيرهم.عزرایيل 

 

 الفصل الثاني

 فيما يرتبط بتکبيرة االحرام و هو امور:   
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رسول ل قال قالسالم االول ما عن محمّد بن يعقوب رحمه اهلل مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة وا   

 تسليم.و تحريمها التکبير و تحليها الافتتاح الصلوة الوضوء اهلل صلّي اهلل عليه وآله 

 القول االخبار القایلة بان تحريم الصلوة التکبير مستفيضة.   

نه قیال  تعالي عما عن محمّد بن علي بن الحسين عليهم الرحمة مسندا  عن زرارة رضي اهللالثاني    

 وتمجدلیه  سیبعا وفقلت البي جعفر عليه السالم فکيف نصنه قال تکبر سبعا و تسبح سبعا و تهلیل 

 تثني عليه ثم تقرء.

 لقییال اذا افتتحییت الصییلوة فقییمییا عیین الییدعایم عیین علییي عليییه الصییلوة والسییالم  ثالییثال   

نا من الما و ما و جهت وجهي للذی فطر السموات و االرض عالم الغيب و الشها ة حنيفا مساهلل اکبر 

 مين.المشرکين ان صلوتي و نسکي و محيای و مماتي هلل رب العال

يا و ما فيها فانس الدن عن مصباح الشريعه قال قال الصا ق عليه السالم اذا استقبلت القبلةما الرابه    

ذکر ااهلل و  شاغل يشغلک عن اهلل و عاين بسرک عظمة لو الخلق و ما هم فيه و استفرغ قلبک من ک

 دم الخیوف ووقف علي قق لفت ور وا الي اهلل موالهم الحسما ا بين يديه يوم تبلو کل نفسوقوفک 

اطله علیي  عالي اذاتالرجاء فاذا کبرت فاستصغر ما بين السموات العلي و الثری  ون کبريایه فان اهلل 

لي تي و جالقلب العبد و هو يکبر و في قلبه عارض عن حقيقة تکبيره قال يا کاذب اتخدعني و عز

 اتي الحديث.ناجو ال حجبنک عن قربي و المسارة بمال حرمنک حالوة ذکری 

صلي مصاله ليي المؤمن القال اذا توجه تفسيره الخامس ما عن العسکری عليه الصلوة والسالم في    

و امیل  خالیق اليقد انقطه عن جميه القال اهلل عزوجل لمالیکته يا مالیکتي االترون الي عبدی هذا 

فه يديیه رراماتي فاذا رحمتي وجو ی و رافتي اشهدکم اني اخصه برحمتي و کرمي و في نسخة و ک

نزهني عین  عظمني و وو قال اهلل اکبر و اثني علي اهلل قال اهلل تعالي يا عبا ی اما ترون کيف کبرني 

 عیدایي مینان يکون لي شريک او شبيه او نظير و رفه يديه و في نسخة يده و تبیرء عمیا يقولیه ا

برییه امیاتي و زهات  ار کرانفي مت االشراک بي اشهدکم اني ساکبره و اعظمه في  ار جاللي و انزهه

 من اثامه و من ذنوبه و من عذاب جهنم و من نيرانها الحديث.
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السا س ما عن البحار عن خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقال من خط الشهيد قدس اهلل تعالي    

وابا لمین اسرارهم عن جابر رضي اهلل تعالي عنه عن علي عليه الصلوة والسالم في حديث انه قال ج

وة تاويل تکبيرتک االولي الي احرامک ان تخطر في نفسک اذا قلت اهلل اکبر من لاستعلمه تاويل الص

و في الثانية ان يوصف بحرکة او جمو  و في الثالثیة ان يوصیف بجسیم او  ان يوصف بقيام او قعو 

و تخطیر فیي راض و تخطر في الرابعة ان تحله االعراض او تولمه االمیاو يقاس بقياس بشبه يشبه 

ان ال او يحل فيه شيء و تخطیر فیي السا سیة  يئا ش الخامسة ان يوصف بجوهر او عرض او يحمل

)ظ( يجوز عليه ما يجوزه علي المحدثين من الزوال و االنتقال و التغيير من حال الي حال و تخطیر 

 في السابعة ان تحله الحواس الخمس الحديث.

ني ذکراهلل تکبير يعاحة هذه االثار في کون البناء و االساس علي الاقول ظهوره هذه االخبار بل صر   

يیث کانیه للسیان بحتعالي بصفة الکبرياء و کمال العظمة بلفظ اهلل اکبر ال اجراء نفس اللفظين علیي ا

 يکون مفروغا عنه ال يحقق انکاره بل ال ينبغي االرتياب فيه.

 

 الفصل الثالث

 امور:فيما هو مربوط بالتسمية و هو    

يل قیال ان حديث طو االول ما عن الکليني رحمه اهلل تعالي عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم قي   

ر و االفتتیاح ن التکبيیماهلل عرج بنبيه صلّي اهلل عليه وآله الي ان قال عليه الصلوة والسالم فلما فرغ 

حيم فمین رحمن الرآله بسم اهلل القال اهلل عزوجل االن وصلت الي فسم باسمي فقال صلّي اهلل عليه و

 بسم اهلل الرحمن الرحيم في اول السورة.جعل اجل ذلک 

رحمه اهلل   بن عباسرحمه اهلل تعالي في تفسيره عن عبداهللالثاني ما عن الشيخ ابي الفتوح الرازی    

قرآن ان قال مر الفي ا آية نزلت او اول ما قاله جبریيل لرسول اهلل صلّي اهلل عليه وآلهاول تعالي قال 

الیرحيم   الرحمنقل استعيذ بالسميه العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم اهلل (ص)له يا محمّد 

 اقرء باسم ربک الذی خلق.

صیلوة ليهمیا العالثالث ما عن ابن بابويه عليهما الرحمة مسندا عن االمام ابیي محمّید العسیکری    

 ستعين علي اموری کلها باهلل الحديث.والسالم في حديث تقول بسم اهلل ای ا
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ال قولیوا حديث قي فالرابه ما عن ابن بابويه عليهما الرحمة مسندا  عن علي عليه الصلوة والسالم    

 يحیق مر الذی الالرحيم ای استعين علي هذا اال ناو عظيم بسم اهلل الرحم عند افتتاح کل امر صغير

 العبا ة لغيره الحديث.

 بین يحيیي يیا قال عبیداهللانه قال في حديث تفسير االمام عليه الصلوة والسالم عن الخامس ما    

قیرء او يعمیل را  ان ياميرالمؤمنين ما تفسير بسم اهلل الرحمن الرحيم قال عليه السالم ان العبید اذا ا

 عمال فيقول بسم اهلل الرحمن الرحيم ای بهذا االسم اعمل هذا العمل الحديث.

ه عيسیي عليی راوندی عليه الرحمة في لب اللباب قال و اوحیي اهلل الیيالقطب السا س ما عن ال   

 السالم ان اکثر من قول بسم اهلل و افتح امورک به الحديث.

 

 تنبيهات

 االول

سیتعاذه ملة کاالال يخفي انه يستفا  من هذه االخبار مضافا الي کون المعني و المفهیوم فیي البسی   

من کیالم اهلل  قيله ال الستعاذه من کالمنا الذی امرنا بقوله و ندبنا اليملحوظا منظورا کون البسملة کا

 الذی البد من قرایته بعنوان الحکاية و المناص من تالوته بقصد نقل القول.

ن حيیث نفسها فیي ذلیک حيیث انهیا میظهور قول ؤيد ذلک يعني کون البسملة قوال ال نقل يو    

ذلیک  ين و نحیوقدر محذوف من ابتدء و افعل و اعمل و استعاشتمالها علي الباء البد لها من فعل م

نها قوال ن حيث کومن االفعال العامه او اکل و اشرب و اقرء و نحوها من االفعال الخاصة فالبسملة م

قیل نان کیان  واو نقل قول تدور مدار ذلک الفعل من هذا الحيث فان کان قوال تکون هي ايضا قوال 

تعلقیات م ون ان يجوز التفصيل او يحق التفکيک من جهة کونها مین قول فهي ايضا تکون کک من 

 ذلک الفعل و توابعه ال کما مستقال غير تابه لما سواه.

ا کمیا اشیير نا و الينقوال لنا و متعلقا منسوبا بو من الواضح ان ذلک الفعل ای فعل کان انما يکون    

 اليه في االخبار ايضا فتکون طيبة البسملة ايضا کک.

الثاني ان هذا االسم الذی قد عرفت تفسيره في االخبار بما به القراییة و العمیل لیيس مین سینخ    

االلفاظ و الحروف بل يکون من جنس الحقايق و المعاني و هو نور مجر  يعبر عنه بتعبيرات مختلفة 

ل و من العلم و الحيوة و الشعور و نحو ذلک و به حيوة کل حي و شعور کل شاعر و فعل کیل فاعی
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قول کل قایل و قد عبر عنه في ذکر بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد بالحول و القوة وکون هیذا التعبيیر 

تعبيرا عنه مضافا الي وضوحه في نفسه حيث جعل في الرواية ما به القرایة و العمل و في الذکر جعل 

قول العسکری عليه الصیلوة  ای علي الوحدة و االتحا الحول و القوة ما به القيام و القعو  يدل عليه 

والسالم في تفسيره بسم اهلل ای استعين علي اموری کلها باهلل و قول علي عليه الصیلوة والسیالم ای 

استعين هذا االمر الذی ال تحقق العبا ة لغيره و ما عن العياشي عليه الرحمة مسندا  عن ابيعبداهلل عليه 

درية اقرء سورة الحمد فجعل القیدری يقیرء سیورة في حديث انه قال لرجل من القالصلوة والسالم 

قیف مین الحمد حتي بلغ قول اهلل تعالي اياک نعبد و اياک نستعين فقال له ابوعبیداهلل عليیه السیالم 

عن محمّد بن ا ريس قدس سره فیي اجتک الي المعونة ان االمر اليک الحديث و ما حو ما نستعين 

يبیرء مین قال کان اميرالمؤمنين عليه السیالم الصلوة والسالم آخر السرایر مسندا  عن ابيعبداهلل عليه 

القدرية في کل رکعة و يقول بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد اذيستفا  من الرواية االولیي والثانيیة میه 

الرواية الثالثة وحدة بسم اهلل مه اياک نستعين و من الثالثة و الرابعة اتحا  اياک نستعين مه بحول اهلل 

 في ان المتحد مه المتحد متحد.و غير خ

 

 التنبيه الثالث

لخلیق اکبیری کمیا ان آيةاهلل العظمي و سمته الانما يکون المشاراليه المسمي باالسم النور ان هذا    

 قدس و مینتالجسماني من البسایط و المرکبات الجواهر و االعراض آية و سمة صغری له تعالي و 

ليیه عيعبیداهلل في کتاب التنزيل و التحريف عن ابد السياری هنا سمي باالسم کما عن احمد بن محمّ

م اهلل م قیال بسیالصلوة والسالم في قول اهلل عزوجل و لقد اتيناک سبعا من المثیاني والقیرآن العظیي

ابن بابويه  ة و ما عنبها في کل صلوتثني  الرحمن الرحيم هو اسم اهلل اکبر و السبه المثاني ام الکتاب

م اقرب حمن الرحيقال بسم اهلل الران عليهم الرحمة عن الرضا عليه الصلوة والسالم عن محمّد بن سن

الم يکین يضة و لمیالي اسم اهلل االعظم من سوا  العين الي بياضها اقول االخبار بهذا المضمون مستف

 تدبر.فاقرب من سوا  العين الي بياضها االنفس البياض يکون بسم اهلل نفس االسم االعظم 

کما في مجمه ؤيد کون هذا االسم ما به الفعل و الة للعمل ما عن الصا ق عليه الصلوة والسالم و ي   

في حديث االستطاعة انه قال له البصری النیاس مجبیورون قیال عليیه السیالم لیو کیانوا البحرين 

عیال علم منهم ف( عفقال )مجبورين لکانوا معذورين قال فوض اليهم قال عليه السالم ال قال فما هم 
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فجعل فيهم الة الفعل فاذا فعلوا کانوا مه الفعل مستطيعين اذ قد عرفت کون البسملة و اياک نستعين و 

حدة من حيث المفا  و عرفت ايضا ان ايیاک نسیتعين و بحیول اهلل فیي طیرف مین وبحول اهلل في 

حد من حيیث التفويض و قول الصا ق عليه السالم بجعل الة الفعل في العبا  في حرف منه فالکل وا

 المرا  و متحد من جهة المرام فتدبر.

 

 التنبيه الرابه

کمبارکیة  التعلیيم تعیالي علیي وجیه رع علي المختار من کون البسملة کالما انزله اهللفاعلم انه يت   

 الفاتحة بخالف باقي القرآن المجيد امور:

عيیين تتعيیين او ها مه عیدم اللسورة عند الشروع في البسملة بحيث ال يکتفي باتعيين  ملزواالول    

 الغير.

لسیورة ولیو ایة نفس الزوم قرایته علي المأموم المسبوق عند عدم امهال االمام اياه لقرالثاني عدم    

 بالبعض.

ي فیت فتیدبر الثالث عدم جواز االکتفاء بها عند تقسيم السورة علي الرکوعات فیي صیلوة االيیا   

 الوجه.
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 الفصل الرابه

 علق بمبارکة الفاتحة و هو امور:فيما هو مت   

لي لعيون عن عايضا في او عن الصدوق عليه الرحمة ما عن العسکری عليه الصلوة والسالم  االول   

 ول قیال اهللرسیول اهلل صیلّي اهلل عليیه وآلیه يقیقال في حديث و لقد سمعت عليه الصلوة والسالم 

بید قیال الع ا لعبدی و لعبدی ما سئل اذاعزوجل قسمت الحمد بيني و بين عبدی فنصفها لي و نصفه

ک له في باراه و بسم اهلل الرحمن الرحيم قال اهلل عزوجل بدء عبدی باسمي حق علي ان اتمم له امور

ه مین لیعم التیي احواله فاذا قال الحمدهلل رب العالمين قال اهلل عزوجل حمدني عبدی و علم ان الین

و ا فه عنه  م الدنياشهدکم اني اضيف له نعم االخرة الي نعيعندی و الباليا التي اندفعت عنه بتطولي ا

بیاني  ل شیهد لیيباليا االخرة کما  فعت عنه باليا الدنيا فاذا قال الرحمن الیرحيم قیال اهلل عزوجی

لک يیوم ا قال مامن عطایي نصيبه فاذ من رحمتي نصيبه و ال جزلنَّ الرحمن الرحيم اشهدکم الوفرنَّ

حسابه و  م الحسابيو اشهدکم کما اعترف باني انا المالک ليوم الدين السهلنَّالدين قال اهلل عزوجل 

يای يعبد ادق عبدی عن سيئاته فاذا قال اياک نعبد قال اهلل عزوجل ص حسناته و ال تجاوزنَّ الثقلنَّ

ل هلل عزوجن قال ااک نستعييالثيبنه عن عبا ته ثوابا يغبطه کل من خالفه في عبا ته لي فاذا قال و ا

يیوم القيمیة  خذن بيدهشهدکم العيننه علي امره و ال غيثنه في شدایده و الالتجاء اُ بي استعان و اليَّ

دی ما سیئل دی و لعبعند نوایبه و اذا قال اهدنا الصراط المستقيم الي اخرها قال اهلل عزوجل هذا لعب

 قد استجبت لعبدی و اعطيته ما امل و امنته مما منه و جل.

مدني عبدی عزوجل ح قال اهللعليه وآله الصلوة والسالم فاذا قال الحمدهلل رب العالمين  اقول قوله   

لما صح  ين االمرينباذ لو کنا بالخيار يفيد مضافا الي جواز قصد الحمد بقول الحمدهلل تعين ذلک الخ 

حينئذ  حيحل الصان يقال بقول مطلق فاذا قال الحمدهلل رب العالمين قال اهلل عزوجل حمدني عبدی ب

دني زوجیل حمیعل اهلل اان يقال فاذا قال الحمدهلل رب العالمين و قصد بذلک المعني يعني الحمد قی

يیة لمعنیي و نابل المستفا  من اطالق هذا القول ان قصد عبدی و االمر في باقي الجمالت ايضا کک 

 رنا اليه غير مرة.شالمفهوم انما يکون مفروغا عنه کما ا

تحیة اف امه االخبار عن ابي بن کعب قال قرات علي رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآلهالثاني ما عن ج   

االنجيل و ال فیي  فيالکتاب فقال صلّي اهلل عليه وآله والذی نفسي بيده ما انزل اهلل في التورية و ال 
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بين عبیده  الفرقان مثلها هي ام الکتاب و هي السبه المثاني و هي المقسومة بين اهلل والزبور و ال في 

 و لعبده ما سئل.

میة ليهماالرحع ن زرارةبی الحسين عليهم الرحمة مسندا  عن عبيدبن الثالث ما عن محمّد بن علي    

تسیتغفر  وحمیداهلل قال سئلت اباعبداهلل عليه السالم عن الرکعتين االخيرتين من الظهر قال تسبح و ت

 د و  عاء.يلذنبک و ان شئت فاتحة الکتاب فانها تحم

عن  حة ال تخرجفي الجواهر في کالم له و ان کان قد يناقش فان ترجمة الفاتاقول قال قدس سره    

 الذکر ايضا النها تحميد و  عاء کما في الخبر.

السیالم وه الصیلوة عن اميرالمؤمنين عليابي محمّد العسکری عليهما الصلوة والسالم  ما عن رابهال   

و ان  الصیالحون طريق المنعم عليهم و هیم الصیديقون و الشیهداء وقال ان اهلل امر عبا ه ان يسئلوه 

ريیق طيذوا مین يستعيذوا من طريق المغضوب عليهم و هم اليهو  الي ان قال عليه السالم و ان يستع

 الضالين.

لمستقيم االصراط  الخامس ما عن العياشي رحمه اهلل تعالي مسندا  عن ابن عباس ره في قوله اهدنا   

 معاشر العبا  ارشدنا الي حب محمّد و اهل بيته. قال قولوا

اهلل  م فیي قیولالسا س ما عن ابن بابويه عليه الرحمة مسندا  عن العسکری عليه الصلوة والسیال   

جیل و مین و طاعتک و هم الذين قال اهلل عزو عزوجل صراط الذين انعمت عليهم بالتوفيق لدينک

و الصیالحين  لشهداء واهلل عليهم من النبيين و الصديقين و ا يطه اهلل و الرسول فاولئک مه الذين انعم

ا نعمة ان کل هذحسن اولئک رفيقا قال ثم قال ليس هؤالء المنعم عليهم بالمال و صحة البدن و ان ک

ي صراطهم و رشدوا التمن اهلل ظاهرة اال ترون ان هؤالء قد يکونون کفارا او فساقا فما ند بتم الي ان 

رسیوله و لتصیديق لدعاء بان ترشدوا الي صراط الذين انعمت عليهم بااليمیان بیاهلل و اانما امرتم بال

 بالوالية لمحمّد وآله الطبين و اصحابه الخيرين المنتجبين الحديث.

ه اهیدنا م فیي قولیالسابه ما عن ابن بابويه عليه الرحمة مسندا  عن العسکری عليه الصلوة والسال   

ي يعیک کیک فینا توفيقک الذی به اطعناک فيما مضي من ايامنا حتي نطالصراط المستقيم قال ا م ل

ط نا الصیرامستقبل اعمارنا قال و قال جعفر بن محمّد الصا ق عليه السالم في قولیه عزوجیل اهید

لمبلیغ حبتیک و االمستقيم قال يقول ارشدنا الصراط المستقيم و ارشدنا للزوم الطريق المؤ ی الیي م

 به اهواینا فنعطب او ناخذ باراینا فنهلک. ينک و المانه من ان نت
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بیداهلل عن ابيع الثامن ما عن العياشي عليه الرحمة عن الحسن بن محمّد الجمال عن بعض اصحابنا   

و  ن العلمیاءمیفي حديث انه قال لرجل من القدرية و قد اعيا من فیي الشیام   عليه الصلوة والسالم

د ورة الحمیهم اقرء سورة الحمد فجعل القدری يقرء سالفضالء في زمن عبدالملک بن مروان و خصم

م قیف مین ليه السالعحتي بلغ قول اهلل تبارک و تعالي ايا ک نعبد و اياک نستعين فقال له ابوعبداهلل 

 ن.م الظالميان االمر اليک فبهت الذی کفر واهلل اليهدی القو نستعين و ما حاجتک الي المعونة

وة لالصی میة علیيهملبحرين هم المعتزلة کما هو المفهوم من کالم االیاقول القدرية کما في مجمه ا   

عنیي ال يطيه تیام ة النهم زعموا ان العبد قبل ان يقه منه الفعیل مسیتضوفوالسالم و قد يقال لهم الم

يیاک اقولنیا و ففعیالهم اقیول ايتوقف فعله علي تجد  فعل من اهلل تعالي و ان اهلل فوض الي العبیا  

قوتیه  وحیول اهلل بمنهم ومن معتقدهم نظير برایة علي عليه الصلوة والسالم منهم بقول نستعين برایة 

 و قد مر ايضا ما يشير اليه في فصل البسملة.اقوم و اقعد کما سياتي 

صیلوة ه العليیداهلل علي بن ابراهيم مسندا  عن ابن بصير رحمهم اهلل تعالي عن ابيعبیالتاسه ما عن    

 يث.ديث اياک نعبد مخاطبة اهلل عزوجل و اياک نستعين مثله الحدوالسالم انه قال في ح

عفیر وسي بن جالعاشر ما عن العياشي مسندا  عن محمّد بن سنان عليهم الرحمة عن ابي الحسن م   

اخرها  وها اخالص ما سورة اولها تحميد و اوسط عليهما الصلوة والسالم عن ابيه انه قال البي حنيفة

اوسیطها  وهیا تحميید السورة التي اولم قال ال ا ری فقال ابوعبداهلل عليه السالم  عاء فبقي متحيرا ث

 اخالص و اخرها  عاء سورة الحمد.

ن متعید ه میاقول فکان مبارکة الفاتحة تکون من مصا يق المستفيضه من االخبیار و جزیيیات ال   

 لي.شاءاهلل تعااالثار النا بة الي المدح و الثناء قبل المسئلة و الدعاء و سياتي ان

في حیديث  والسالم الحا ی عشر ما عن الکليني عطراهلل  مرقده مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة   

هلل رب قیال الحمیدفصلّي اهلل عليه وآله الي ان قال عليه السالم قیال لیه احمیدني ان اهلل عرج بنبيه 

 العالمين الحديث.

مسلم رحمهم اهلل تعالي قال سئلت اباعبداهلل عليه السالم د بن الثاني عشر ما عن العياشي عن محمّ   

عن قول اهلل و لقد اتيناک سبعا من المثاني و القرآن العظيم فقال فاتحة الکتاب من کنز العیرش فيهیا 

التي يقول و اذا ذکرت ربک في القرآن و لو اعلي ا بارهم نفورا و الحمیدهلل بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اهل الجنة حين شکروا اهلل حسن النواب مالک يوم الدين قال جبریيل ما قالهیا  رب العالمين  عوی
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مسلم قط اال صدقه اهلل و اهل سمواته اياک نعبد اخالص العبا ة اياک نستعين افضیل میا طلیب بیه 

العبا  حوایجهم اهدنا الصراط المستقيم صراط االنبياء و هم الذين انعیم اهلل علیيهم غيیر المغضیوب 

 نصاری.اليهو  و غير الضالين عليهم ال

سالم قال صلوة والالثالث عشر ما عن الفقيه عن الفضل بن شاذان عليهما الرحمة عن الرضا عليه ال   

 يضمحل دروسا فالامر الناس بالقرایة في الصلوة لئال يکون القرآن مهجورا مضيعا و ليکون محفوظا م

ن میه فيیه میجنه ليس شيء من القرآن و الکیالم و ال يجهل و انما بدء بالحمد  ون سایر السور ال

لمیا  هیو ا اء جوامه الخير و الحکمة ما جمه في سورة الحمد و ذلک ان قوله عزوجل الحمدهلل انما

ه و تحميد لی اوجب اهلل عزوجل علي خلقه من الشکر لما وفق عبده من الخير رب العالمين توحيد و

ي جميیه عماییه علیمن الرحيم استعطاف و ذکر ال الیه و ناقرار بانه هو الخالق المالک ال غيره الرح

ه کايجیاب لیاقرار له بالبعث و الحساب و المجازات و ايجاب ملک االخیرة خلقه مالک يوم الدين 

اک يیره و ايیغرب الي اهلل تعالي ذکره و اخیالص لیه بالعمیل  ون قملک الدنيا اياک نعبد رغبة و ت

يم استرشا اط المستقو استدامة لما انعم عليه و نصره اهدنا الصرنستعين استزا ة من توفيقه و عبا ته 

نعمیت اط الیذين  لدينه و اعتصام بحبله و استزا ه في المعرفة لربه عزوجل و کبريایه و عظمته صرا

ه ورغبیة اوليای ه عليعمعليهم تاکيد و في نسخة توکيد في السؤال و الرغبة و ذکر لما قد تقدم من ن

فين به ن المستخة غير المغضوب عليهم استعاذه من ان يکون من المعاندين الکافريفي مثل ذلک النعم

 عرفیة و هیمممن غيیر اعتصام من ان يکون من الذين ضلوا عن سبيله و بامره و نهيه و ال الضالين 

يا ما ال ة و الدنيحسبون انهم يحسنون صنعا و قد اجتمه فيه من جوامه الخير و الحکمة من امر االخر

 من االشياء.عه شيء يجم

الرابه عشر ما عن ابن بابويه عليهما الرحمة مسندا  عن علي عليه الصلوة والسیالم انیه جیاء اليیه    

الحمدهلل هو عن قول اهلل تعالي الحمدهلل رب العالمين ما تفسيره فقال عليه السالم رجل فقال اخبرني 

ميعها بالتفصيل النها اکثر من ان تحصیي ان عرف عبا ه بعض نعمه جمال اذ ال يقدرون علي معرفة ج

رب العالمين و هو الجماعات من کل مخلوق الي و تعرف فقال لهم قولوا الحمدهلل علي ما انعم علينا 

فقال اهلل جل جالله قولوا الحمدهلل علي ما انعم علينا و ذکرنا به من خير ان قال عليه الصلوة والسالم 

هذا ايجاب علي محمّد وآل محمّید صیلوات اهلل علیيهم و علیي ففي في کتب االولين قبل ان نکون 

لما عن النبي صلّي اهلل عليه وآله انه قال شيعتهم ان يشکروه بما فضلهم ثم ذکر عليه الصلوة والسالم 
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يیا فقیال اهلل جیل و جاللیه الي ان قال صلّي اهلل عليه وآله  بعث اهلل موسي بن عمران و اصطفاء نبيا 

ل امة محمّد علي جميه االمم کفضله علي جميه خلقي قال موسیي يیا رب ضن فموسي اما علمت ا

فاوحي اهلل جل جالله يا موسي انک لن تراهم و ليس هیذا اوان ظهیورهم ولکین ليتني کنت اراهم 

اتهیا رفي الجنان جنات عدن و الفر وس بحضرة محمّد في نعيمهما يتقلبیون و فیي خيسوف تراهم 

کالمهم قال نعم الهي قال اهلل جل جالله قم بين يدی و اشید  مئیزرک  ون افتحب ان اسمعکبحيتبح

جليل ففعل ذلک موسي فنا ی ربنا عزوجل يا امة محمّد فاجیابوه القيام العبد الذليل بين يدی الرب 

کلهم و هم في اصالب ابایهم و ارحام امهاتهم لبيک اللهم لبيک ال شريک لک لبيک ان الحمد لک و 

ک )ظ( قال فجعل تلک االجابة شعار الحیاج الیي ان قیال علیي عليیه الصیلوة الملک ال شريک ل

فلما بعث اهلل نبينا محمّدا  صلّي اهلل عليه وآله قال يا محمّد و ما کنت بجانب الطور اذ نا ينیا والسالم 

امتک بهذه الکرامة ثم قال عزوجل لمحمّد صلّي اهلل عليه وآله قل الحمیدهلل رب العیالمين علیي میا 

تصني من هذه الفضيلة و قال المته قولوا انتم الحمدهلل رب العالمين علي ما اختصنا بیه مین هیذه اخ

 الفضایل.

مطلوبية و عني في الهذه االخبار و االثار مضافا الي افا تها للمدعي من لحاظ الماقول يستفا  من    

ها علیي کیون ل شها تبا الي قيله رعاية المفهوم في المندوبية في قاطبة ما امرنا بقوله و کافة ماند بن

نیه ان ون مفروغا عبحيث کانه يکو الحروف و المفاهيم بااللفاظ  يالمعانالبناء و االساس علي اتيان 

راییة سیبحان قلندب الي من کالمنا الذی امرنا بقرایته و ندبنا الي تالوته کامبارکة الفاتحة انما تکون 

اهلل عليیه  نبي صیلّيية ابن ابي جمهور في  رر اللئالي عن الاهلل و بحمده کل يوم ماة مرة کما في روا

بید نت مثل زوآله حيث قال من قرء سبحان اهلل و بحمده في کل يوم ماة مرة حطت خطاياه و ان کا

 البحر.

 

 عقد و حل

انما تکون من القرآن و کالم اهلل الذی تکلم به والبید فیي الصیلوة مین ان قلت ان مبارکة الفاتحة    

ها بعنوان القرانية و تالوتها بقصد الحکاية و من هنا استشکل بعیض الفقهیاء رضیوان اهلل تعیالي قرایت

عليهم اجمعين في قصد المعني فيها و نية المفهوم منها نظرا الي التنافي بين هذا القصید و ذاک النيیة 
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سر االمر في المقیام و به و ما فکيف تقول انها من کالمنا الذی علمنا اهلل الن نتکلم به معه و نناجيه 

 حقيقته.

سر االمر و حقيقته ان مبارکة الفاتحة و ان کانت من القرآن و تکون من کالم اهلل الذی تکلیم قلت    

به اال ان طور القرانية فيها ليس ککيف الفرقانية في غيرها من الفرقان بيان ذلک و توضيحه ان بعض 

کالم غيره في الرتبة الثانية کانا انزلناه مثال اذ قرء و تلي و القرآن يکون کالم اهلل في المرتبة االولي و 

برخ من الفرقان علي العکس مثل رب اغفر و ارحم و انت خير الراحمين في قوله تعالي و قیل رب 

اغفر و ارحم و انت خير الراحمين و رب اني ال املک االنفسي و اخیي فیافرق بيننیا و بیين القیوم 

ال يعني موسي علي نبينا وآله و عليه الصلوة والسیالم رب انیي ال املیک الفاسقين في قوله تعالي ق

االنفسي و اخي فافرق بيننا و بين القوم الفاسقين و يا ليتنیا اطعنیا اهلل و اطعنیا الرسیوال فیي قولیه 

اطعنا اهلل و اطعنا الرسوال و قصد المعنیي و نيیة عزوجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا 

وم انما يکون من شان من الکالم کالمه في المرتبة االولي و قصد االخرينا فيه و يخالفه فقصید المفه

و و نية القاری و قصد التالي يخالفه و يعانیده  يفي انا انزلناه مثال انما يکون من شان اهلل تعالالمعني 

انما يکون طعنا اهلل الخ في رب اغفر و ارحم و انت خير الراحمين و رب اني ال املک الخ و يا ليتنا ا

اذا من شان المامور في االولي و شان موسي عليه السالم في الثانية و شان اهیل النیار فیي الثالثیة 

انما تکون من قبيل الثاني من قسیمه والبسملة فيها و في غيرها عرفت هذا فاعلم ان مبارکة الفاتحة 

اننا ال من شان اهلل عزوجیل و کمیا ان قصید فقصد المعني و نية المفهوم فيها انما يکون من ش االول

المامور في رب اغفر و موسي عليه السالم في رب اني و اهل النار في يا ليتنا المعنیي و المفهیوم ال 

البسملة و المبارکیة ال ينافي کون تلک الجمالت کالم اهلل ايضا کک قصد المعني و نية المفهوم منافي 

بين قال و يقول کذا و بين قل کذا فکما ان قصد المعني من القایل من يباين کونهما کالم اهلل اذ الفرق 

 ال کون المقول کالم اهلل ايضا کذلک نية المفهوم من القایل من مقیول قیل مقول قال و يقول ال ينافي

البسملة و مبارکة الفاتحة بقصد الحکايیة هذا لو قرینا  ييباين کونه کالم اهلل ايضا فافهم و اغتنم و عل

قل القول عن اهلل تعالي علي طرز تالوة انا انزلناه لکان افتراء و کذبا علي اهلل من حيث ال نشعر و و ن

ان قصد المعني في البسملة و مبارکة الفاتحة مضیافا الیي عیدم کونیه منافيیا لعله من هنا يظهر لک 

ياتي انشاءاهلل تعالي فتفطن و سللقرانية يکون موافقا للفرقانية بحيث لو لم يقصد لخرجت عن القرانية 

مزيد توضيح لذلک في التنبيهات و مجمل القول و خالصة الکالم فیي مقیام حیل العقیدان شیريفة 
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البسملة و مبارکة الفاتحة قد صدرت عن اهلل تعالي تعليمیا و تکلیم بیه علیي جهیة التفهیيم کسیایر 

بخیالف بیاقي الحميید السالم التحميدات و اال عية التي علمها النبي و االیمة عليه و عليهم الصلوة و

 من القرآن و سایر المجيد من الفرقان.

 

 التنبيهات

 االول

ما جاییت لغيرية اناجزیية البسملة لمبارکة الفاتحة غير طور بعضيتها لسایر السور و هذه ان نحوة    

 من قبل غيرية الفاتحة ال من جانب غيرية البسملة فتدبر.

ه حيیث قیال د قدس سراو الي ما يقرب منه العالم الفاضل ابن الجني و لعله اشار الي ما اشرنا اليه   

 علي ما حکي عنه ان البسملة في الفاتحة بعضها و في غيرها افتتاح لها.

 

 الثاني

لسایر السور اطالق القول عليها  ون غيرها فانا لم نجد ما يقال فيیه قیل انیا ية الفاتحة يؤيد غير   

الکوثر فله کذا مثال بخالف مبارکة الفاتحة و البسملة فان هذا االطیالق  انزلناه اومن قال انا اعطيناک

بالنسبة اليهما في االخبار و االثار کثير غير قليل شبه ما عن محمّد بن الحسن عليهما الرحمة مسندا  

عن الحسن الصيقل قال قلت البيعبداهلل عليه السالم ايجزی عني ان اقول في الفريضة فاتحة الکتیاب 

عن الصا ق عليیه الصیلوة والسیالم عن الدعایم قال الباس و ما  ءٌت مستعجال او اعجلني شيکن اذا

عن ابيه عن جابر رضي اهلل عنه قال قال لي رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله کيف تقیرء اذا قمیت فیي 

لمين الرحمن الصلوة قال قلت الحمدهلل رب العالمين قال قل بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمدهلل رب العا

عن ابيعبیداهلل عليیه الصیلوة عن العياشي في تفسيره عن محمّد بن مسلم عليهم الرحمة الرحيم و ما 

والسالم انه قال في حديث فاتحة الکتاب يثني فيها القول اقول يعني تقال في الصلوة مرتين الي غير 

االطالق علیي في ذلک لصحة ذلک من االخبار و قد تقدمت بعض منها و اطالق القرایة عليها ال ينا

الذکر کما عرفت من رواية ابن ابي جمهور في  رر اللئالي و کیک ال منافیاة بیين کیون البسیملة و 

مبارکة الفاتحة من کالمنا و بين اضافة القول فيهما الي اهلل تعالي فانه قد عرفت ان البسملة و المبارکة 
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تکون کالما هلل عزوجل ايضا غايیة االمیر فیي الرتبیة  و ان کانتا کالما لنا في المرتبة االولي اال انها

 الثانية.

 

 التنبيه الثالث

ون فیي العيی الرحمیة هو عن الصدوق عليیعن االمام ابي محمّد العسکری عليهما الصلوة والسالم    

قیال  تعیالي انیه وعن اهلل تبیارک  عن النبي صلّي اهلل عليه وآلهايضا عن علي عليه الصلوة والسالم 

الخبیار اجیامه الحمد بيني و بين عبدی فنصفها لي و نصفها لعبدی و لعبدی ما سئل و عین قسمت 

مة بیين ة المقسوعن ابي بن کعب عن النبي صلّي اهلل عليه وآله انه قال في حديث و هي يعني الفاتح

 اهلل و بين عبده و لعبده ما سئل.

ليه وآله اني ي اهلل عن رجال قال للنبي صلّفکان مبارکة الفاتحة انما تکون نظير ما عن التذکرة ا اقول

قل سبحان  ليه وآلهال استطيه ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلوة فقال صلّي اهلل ع

قیل  (ص) فمالي قیال ال هذاهللقاهلل و الحمدهلل و ال اله االّ اهلل و اهلل اکبر و ال حول و ال قوة اال باهلل 

 ني و اهدني و ارزقني و عافني.اللهم اغفرلي و ارحم

 التنبيه الرابه

نيفة ما سورة ال البي حانه قتعالي مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم عن العياشي رحمه اهلل    

ليیه بیداهلل عفقیال ابوعاولها تحميد و اوسطها اخالص و اخرها  عاء فبقي متحيرا ثم قیال ال ا ری 

 حميد و اوسطها اخالص و اخرها  عاء سورة الحمد.السالم السورة التي اولها ت

ئلت لي قیال سیو عن محمّد بن الحسن عليهم الرحمظ مسندا  عن عبيد بن زرارة رحمهما اهلل تعیا   

ان شیئت  ور لیذنبک اباعبداهلل عليه السالم عن الرکعتين االخيرتين من الظهر قال تسبح اهلل و تستغف

 د و  عاء.يفاتحة الکتاب فانها تحم

لي عترجمته  قال قدس سره في الجواهر بل قيل لو عجز عنه يعني عن الذکر بدال عن فاتحة قدم   

ابین  عمیوم خبیرترجمتها ای الفاتحة الن الذکر ال يخرج عن کونه ذکرا بالترجمة بخالف القرآن و ل

يضیا اذکر ن الیعسنان المتقدم کما في کشف اللثام و ان کان قد يناقش بان ترجمة الفاتحة ال تخرج 

 النها تحميد و  عاء کما في الخبر الخ.
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بیة الیي ار النا اقول فکان مبارکة الفاتحة انما تکون من مصا يق المستفيضه من االخبیار و االثی   

 ةا الرحمیوب عليهمالتحميد و الثناء علي اهلل عزوجل قبل المسئلة و الدعاء مثل ما عن محمّد بن يعق

ن الثنیاء اه السالم انه قال في حديث ان في کتاب علي عليصلوة والسالم مسندا  عن ابيعبداهلل عليه ال

ول يجب ان يقیفو الصلوة علي رسوله قبل المسئلة و ان احدکم لياتي الرجل يطلب الحاجة  علي اهلل

اذا بدء  روی انه له خيرا قبل ان يسئله حاجته و ما عن القطب الراوندی عليه الرحمة في  عواته قال

 بنا رسول ااء و قد ناء قبل الدعاء فقد استوجب و اذا بدء بالدعاء قبل الثناء کان علي رجالرجل بالث

وية بن عمار ا  عن معاعن محمد بن يعقوب مسنداهلل صلّي اهلل عليه وآله بقوله السالم قبل الکالم و ما 

القرار بالیذنب اناء ثم ثعليهم الرحمة عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم انه قال انما هي المدحة ثم ال

مسیندا   هما الرحمةذنب اال باالقرار و ما عن محمّد بن يعقوب عليمن ثم المسئلة و اهلل ما خرج عبد 

ن الرجل يمدحه فالعن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم قال اذا طلب احدکم الحاجة فليثن علي ربه و 

هلل اة فمجیدوا يقدر عليه فاذا طلبیتم الحاجیاذا طلب الحاجة من السلطان هياء من الکالم احسن ما 

 العزيز الجبار و امدحوه و اثنوا عليه الحديث.

خيرة في مقام رواية االاقول فتکون مبارکة الفاتحة نظير قول ابي عبداهلل عليه الصلوة والسالم في ال   

و قیل  ه السیالمو يا ارحم من استرحم الي ان قال علي يتعليم النحو و الطور تقول يا اجو  من اعط

لمسئلة و او بعده  اللهم اوسه من رزقک الحالل الحديث غاية االمران هذا الکيف من التحميد و الثناء

 .هلل جل جاللهمن تعليم امبارکة الفاتحة و الصلوة و السالم عليه الدعاء يکون من تعليم االمام 

لدعاء بما هو لذکر و اايقاس فيها مقام  و اقول ايضا انظر ايها الفطن الي هذه االخبار و االثار کيف   

حق علينا نا و ال ياالحسان فال ينبغي لمتعارف بين الناس متداول عنداالنام من االحسان قبل مطالبة 

ول و المتیداهیصرف نظر الشارع في مقام تشريه الذکر و تسنين الدعاء و بيان النحو و الطیور عمیا 

جيید مقیام تم ارف من اظهار المطلب و ابیراز المقصید فیيالمتعارف بين الخلق غاية التداول و التع

و الحروف  االلفاظ بعضهم بعضا و مسئلة برخ منهم من برخ اخر منفر ا او مجتمعا الي االکتفاء باجراء

 علي اللسان من  ون اعتبار للفهم و العرفان و ال للقصد و البيان.

 

 التنبيه الخامس
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ثاني نقل القول اللقدر الخ سمين االول القول کانا انزلناه في ليلة االمجيد ينقسم الي قالقرآن ان اعلم    

سجدوا ا مضي کاو هذا القسم الثاني ايضا ينقسم الي قسمين االول نقل قول نفسه تعالي و تقدس فيم

ه تعیالي ت في قولال م في قوله عزوجل و اذ قلنا للمالیکة اسجدوا ال م او فيما ياتي نحو هل امتئل

ول نقل قول قسام االهنم هل امتلئت الثاني نقل قول الغير و هذا االخير منقسم الي ثلثة ايوم نقول لج

ولیه قسیقين فیي قيل في الماضي مثل رب اني ال املک االنفسي و اخي فافرق بيننا و بين القوم الفا

نقیل ي لخ الثیانجل جالله قال يعني موسي علي نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم رب اني ال املک ا

وم تقلیب تعیالي يی وقول يقال في المستقبل شبه يا ليتنا اطعنا اهلل و اطعنا الرسوال في قوله تبیارک 

قوله جل  علما في وجوههم في النار يقولون يا ليتنا الخ الثالث نقل قول البد ان يقال مثل رب ز ني

ن میا تکیون اتحیة انمیو عزقل رب ز ني علما اذا عرفت هذا فاعلم ان شريفة البسملة و مبارکة الف

لت و اقیول قول او قالي قایله بقول قال و ي تهالقسم االخير ثم  ال يخفي ان نقل القول عبارة عن نسب

 اوقل و نحو ذلک فتدبر.

 

 التنبيه السا س

ا يناسیب مم االول اعلم ان الفرقان الحميد ينقسم من جهة التناسب و حيث المناسبة الي ثلثة اقسا   

وال لیه قیان يکون  في ليلة القدرالثاني ما يناسبعزوجل  ون غيره نحو انا انزلناه  ان يکون قوال له

الث ما يناسیب وم الخ الثال اله االّ هو الحي القيوم ال تاخذه سنة و ال ناهلل عزوجل و قوال لغيره نظير 

وال ن قین يکواان يکون قوال لغيره تعالي  ونه عزوجل مثل رب ز ني علما و القسم االول ال يجوز 

وال له قان يکون  ان يکون قوال له عزوجل و الثاني يجوز في حد نفسهلغيره تعالي و الثالث ال يجوز 

 تعالي و يمکن ان يکون قوال لغيره تبارک و تعالي.

تقیدس اذ  وه تعالي اذا عرفت هذا فاعلم ان کريمة البسملة و مبارکة الفاتحة البد ان يکون قوال لغير

غيره ال ون قوال لان يکون قوال له عزوجل فتکمن اياک نعبد الي االخر ال يناسب  البسملة و الفاتحة

ن کان مناسبا اتحة و امحالة و لما لم يکن قوال قيل و ال قوال يقال يکون قوال البدان يقال و بقية الف

 الن يکون قوال له تعالي ايضا کک لعدم الفصل و التفکيک.

 

 التنبيه السابه
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لقرآنيیة و ن بقصید اوز في االذهان ان قرایة مبارکة الفاتحة في الصلوة ال بدان تکیواعلم ان المرک   

تیالي و وم مین العنوان الحکاية و من هنا وقه االشکال في قصد المعني فيها من القاری و نية المفهی

ر اذ اقي السیوبیصار البحث فيه طويال عريضا لکن فيه ان نحوة قرانية الفاتحة ليست کطور فرقانية 

لفاتحیة امبارکیة  ساير السور انما تکون کالما تکلم به اهلل عزوجل مه خلقه قوال او نقل قول بخالف

به  لق معه و يناجيم به الخفانها کالم تکلم به اهلل تعليما و بعبارة اخری کالم انزله اهلل تعالي الن يتکل

ل حيث قا ي ما حکي عنهاياه و قد اعترف بذلک او بما يقرب منه الشهيد قدس سره في الذکری عل

المعلیوم ان  رانا ومنفي مسئلة قول امين بعد قرایة الفاتحة ان المعني هنا متجه و هو الدعاء المنزل ق

کرنا انه لیم ؤيد ما ذاهلل انما کلف بهذه الصيغة الرا ته الدعاء فکيف تبطل الصلوة بقصده و کيف کان ي

ونیه کستشیم منیه يالسور مه کثرتها في الغاية ما  الوار ة في تفسير ساير االيات ونر في االحا يث 

تظهر مین فانه يسی الحمد ةانزل لتکلم الخلق به مه اهلل عزوجل و التناجي به اياه بخالف مبارککالما 

میا انیزل ونها کالاالخبار الواقعة في تفسيرها بل يستصرح من االثار الوار ة في شرحها مه کثرتها ک

ان اعلم فیي غيرها فاذا عرفت هذا يعني کون النحوة فيها غير الکيفية  لکي نتکلم به معه و نناجيه به

يکیون بیان  ا البیدانطور قصد القرآنية فيها ايضا غير نحو نية الفرقانية في غيرها فقصد القرانية فيه

لقرانيیة بهیذا اه و قصید بینقریها و نقولها بعنوان انها کالم اهلل الذی انزله الن نتکلم به معه و نناجيیه 

ن نحیوة اوضح کمیا المعني ال ينافي قصد المعني بل عدم قصد المعني يباين قصد الفرقانية و بعبارة ا

 ي غيرها.رقانية فقرانية الفاتحة ليست کطور فرقانية غيرها کک قصد القرانية فيها ليس مثل قصد الف

 

 التنبيه الثامن

اذا امیر قل القول في مقابلیة نيیة القیول و بعبارة اخری قصد ناعلم ان مذاکرة اعتبار قصد القرانية    

بقرایة شيء من القرآن و ندب الي تالوة برخ من الفرقان انما يصح فيما يجوز فيیه کیال القصیدين و 

مما يشتمل علي معني يصح صدوره عن اهلل تبارک و تعالي و يجوز مجموع النيتين مثل آيةالکرسي 

قول نحو انا انزلناه في ليلة القدر مما يتضمن مفهوما و قوعه عن غيره و اما فيما ال يجوز فيه قصد ال

ال ينبغي صدوره عن غيره فال حاجة الي هذه المذاکرة و کک فيما ال يحق فيه نية نقیل القیول ممیا 

يحتوی علي مضمون ال يليق بالصدور عن اهلل عزوجل کالبسملة و کريمة الفاتحة من ايیاک نعبید و 

ال  ليل علیي اعتبیار قصید القرانيیة و نيیة مجال لهذه المباحثة اذ فال ةاياک نستعين الي آخر السور
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سوی الخروج المقرو عن الفرقانية بفقدان هذا القصد و النية و هدا ال يجری فیي البسیملة و  ةالحکاي

الفاتحة اذ بقولهما بقصد القول ال خروج عن القرانية بل  خول فیي الفرقانيیة لغيريیة القرانيیة فيهیا 

 ي کما بيناه فافهم و اغتنم.لفرقانية الباق

 

 التنبيه التاسه

مر الناس ال انما قاعن الفقيه عن الفضل بن شاذان عليهما الرحمة عن الرضا عليه الصلوة والسالم    

 ضیمحل و اليبالقرایة في الصلوة لئال يکون القرآن مهجورا مضيعا و ليکون محفوظیا مدروسیا فیال 

وامیه فيه من ج السور النه ليس شيء من القرآن و الکالم جمهيجهل و انما بدء بالمحمّد  ون سایر 

 الخير و الحکمة ما جمه في سورة الحمد الحديث.

ن هنا حصیل مو لمفا  ااقول ال يخفي ان قوام قرانية القرآن و فرقانية الفرقان انما يکون بالمعني و   

عید اذ زع لوبنیا بمثل ربنیا ال تیو نية المفهوم فيما يصح فيه ذلک الخروج عن القرانية بقصد المعني 

ة من سیاير و الحکم هديتنا االية و الفضل المذکور في الرواية لمبارکة الفاتحة من کونها اجمه للخير

و الحیرف  يث اللفظالسور و باقي الکالم ايضا انما يکون بلحاظ المعني و بالنظر الي المفا  ال من ح

مفا  لصیارت لتالي اللم يقصد القاری المعني و لم ينو ا اذا عرفت هذا فاعلم ان في مبارکة الفاتحة لو

فسیي و لک اال نخلوا عن المعني و خاليا عن المفهوم اذ هذه المبارکة ليست من قبيل رب اني ال ام

 و اطعنیا اهلل حتي يکون ذامعني و مفهوم من قبله و ال من سنخ يیا ليتنیاکال ما لمن مضي اخي الخ 

ال مین  ون جانبیه هل النار فيما ياتي حتي يکون لها المعنیي و المفیا  میاطعنا الرسوال قوال يقوله ا

لو لم يقصید ن طرفه فمجنس انا انزلناه في ليلة القدر کال ماهلل تعالي لکي يکون له المعني و المفهوم 

لمفیا  و رغیا مین ای و التالي المعني ايضا لصارت کما ذکرنا قوال خاليا عن المعني و کالمیا فارالقا

ثبت و في ان المورته کک ای فارغا و خاليا خرجت عن القرانية و انتفت عنها الفضيلة و ال يخبصير 

 فافهم. تهالمنفي هو فعلية المعني ال شاني

 

 التنبيه العاشر

المام غيیر ذا قال ااقول امين اعن معوية بن وهب عليهما الرحمة قال قلت البيعبداهلل عليه السالم    

 و النصاری و لم يجب في هذا.ضالين قال هم اليهو  المغضوب عليهم و ال ال
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 قییال ربمییا حمییل قولییهو عیین الشییيخ الجليییل البهییایي قییدس سییره فییي الحبییل المتییين    

فیي ن قولیون امیييان الذين هم اليهو  و النصاری علي التشنيه علي المخالفين و المرا  عليه السالم 

قیال  نخرطون في الحقيقیة فیي سیلکهم ويهو  و نصاری ای يستدرجون في عدا هم و مالصلوةهم 

يهیو  و ولیه هیم الو ربما يغلب علي الظن ان المرا  بق عليه الرحمة في کتاب صلوتهالفقيه الهمداني 

و باطنیه  التفسیير اية من باب التقية بالقاء کالم ظیاهرهنالنصاری االيماء الي الجواب علي سبيل الک

ذين يقولون اری هم اليحتمل ان يکون غرضه ان اليهو  و النصاالشارة الي القایلين بهذا القول کما انه 

ثرهم الخ و قتفين البهذه الکلمة عند تالوة امامهم لما کان مشروعا في صلوتهم تعريضا علي العامة الم

لنصیاری بیل اليهو  و قال في الجواهر و انما المرا  به التشنيه علي المخالفين بان القایلين ذلک هم ا

 صاری.و  و النمخالفون من اليهو  و النصاری کما يؤمي اليه عدم القرایة عند اليهلعل المرا  ال

محمّید  جعفر بین و عن  عایم قال و حرموا ان يقال بعد فاتحة الکتاب امين کما يقول العامة قال   

 عليهما السالم انما کانت النصاری تقولها.

ة انما يکیون ة الفاتحلمنه عن التامين بعد مبارکاقول المستفا  من الحديث و الرواية ان الوجه في ا   

 ن نظير التکفيیرليهما فيکوو النصاری او للعامة او لکلليهو  التعنون بعنوان المتابعة و التشبه و التقليد 

ال ال قیسالم انه عن ابایه عن علي عليهم الصلوة والالذی ور  فيه عن الصا ق عليه الصلوة والسالم 

 وي المجیوس صلوته و هو قایم بين يدی اهلل عزوجل فيشبه باهل الکفر يعنیيجمه المؤمن يديه في 

ال فیرفیت هیذا عن ابي جعفر عليهما الصلوة و السالم في رواية فان ذلک تکفير اهل الکتاب. اذا ع

دم جیواز المنه عن التیامين عیفي ينبغي لک و ال يحق عليک ان تتوهم کون الوجه في ذلک يعني 

فتجعله  لدعاء فيهافيکون التامين بعدها کالما خاليا عن التحصيل العتبار سبق قصد الدعاء في اهدنا 

  ليال علي عدم جواز قصد المعني في مبارکة الفاتحة فتدبر.
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 التنبيه الحا ی عشر

صیحيح تاضح الي ال يخفي انه لواغمضنا عن هذا الوجه الوجيه غاية الوجاهة لما بقي لنا طريق و   

ظ في معناه و مال اللفمفا  في مبارکة الفاتحة و قياسه بباب الکناية التي هي استعقصد المعني و نية ال

عدمه في  ويس عليه ار ة ما هو ملزوم او الزم له او متالزم معه قياس مه الفارق مه االمکان في المق

 دبر.وجو  وجه وجيه في البين النحتاج الي البحث عن غيره فت هفم المقيس و کيف ما کان
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 الخامس فصلال

ن نیي مسیندا  عیمیا عین الکلي في االخبار المربوطة و االثار المرتبطة بالرکوع و السجو  فمنهیا   

ال عليیه قیه الیي ان عرج بنبيه صلّي اهلل عليیه وآلی يث ان اهللدفي ح عليه الصلوة والسالم ابيعبداهلل

لهمت ان فاُ ليَّعسي و غشي لها نفالسالم قال رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله فنظرت الي عظمة ذهبت 

ک الهیم ذلی قلت سبحان ربي العظيم و بحمده لعظم ما رايت فما تجلي الغشي عني حتي قلتها سیبعا

قال ارفه فلک صار في الرکوع سبحان ربي العظيم و بحمده ذفرجعت الي نفسي کما کانت فمن اجل 

ت ان جهي و يدی فالهمراسک فرفعت راسي فنظرت الي شيء ذهب منه عقلي فاستقلبت االرض بو

يیه   فلسیجوانفسي فصیار  قلت سبحان ربي االعلي و بحمده لعلو ما رايت فقلتها سبعا فرجعت اليَّ

 سبحان ربي االعلي و بحمده.

ک ثلثا في رکوع حقال قال الصا ق عليه السالم سبو منها ما عن الصدوق عليه الرحمة في الهداية    

ت ثلث مرا ث مرات و في السجو  سبحان ربي االعلي و بحمدهتقول سبحان ربي العظيم و بحمده ثل

لّي اهلل ال النبیي صیفسبح باسم ربک العظيم قلما انزل علي نبيه صلّي اهلل عليه وآله الن اهلل عزوجل 

 ي سجو کم.فلما انزل اهلل سبح اسم ربک االعلي قال اجعلوها فاجعلوها في رکوعکم عليه وآله 

ر الجهني ة بن عامعلي بن الحسين بن بابويه عليهم الرحمة مسندا  عن عقب و منها ما عن محمّد بن   

سیبح  لما نزلیتانه قال لما نزلت فسبح باسم ربک العظيم قال لنا رسول اهلل اجعلوها في رکوعکم ف

 اسم ربک االعلي قال لنا رسول اهلل صلّي اهلل اجعلوها في سجو کم.

حمیة لیيهم الرعفي العلل و العيون عن الفضل بن شاذان  و منها ما عن محمّد بن علي بن الحسين   

ضیوعه کون مه خعن الرضا عليه السالم قال انما جعل التسبيح في الرکوع و السجو  لعلل منها ان ي

سیبحا ه ممجیدا ملهلل و تواضعه و تقربه الي ربه مقدسا  و خشوعه و تعبده و تورعه و استکانته و تذ

 ه.معظما شاکرا لخالقه و رازقه ا

رکوع و ته عن الو منها ما عن محمّد بن علي بن الحسين مسندا  عن سماعة عليهم الرحمة قال سئل   

رکوع و يطول ال السجو  هل نزل في القرآن قال نعم الي ان قال عليه السالم و من کان يقوی علي ان

قیرب اضرع فان التالسجو  فليطول ما استطاع يکون في تسبيح اهلل و  تحميده و تمجيده و الدعاء و 

 ما يکون العبد  الي ربه و هو ساجد الحديث.
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ه کان يقول لسالم انو منها ما عن عبداهلل بن جعفر في قرب االسنا  مسندا  عن علي عليه الصلوة وا   

لة بالمدحة بل المسئال قرایة في رکوع و ال سجو  انما فيهما المدحة هلل عزوجل ثم المسئلة فابتدؤا ق

 م اسئلوه بعده.هلل عزوجل ث

 اقول و لعله من هنا  صار  الدعاء في مبارکة الفاتحة بعد التحميد و الثناء.   

عن ابي  ماالرحمةا  عن هشام بن الحکم عليهدو منها ما عن محمّد بن الحسن رحمةاهلل عليهما مسن   

 بحان ربیيسالحسن موسي عليهما الصلوة والسالم في حديث قال قلت له الی علة يقال في الرکوع 

لّي صیول اهلل العظيم وبحمده. و يقال في السجو  سبحان ربي االعلي و بحمده فقال يا هشام ان رسی

کبتيیه و رک علي ردت فرایضه فابتعاهلل عليه وآله لمااسری به وصلي و ذکر ما رای من عظمة اهلل ارت

 مین ذلیک  موضه اعلييقول سبحان ربي العظيم و بحمده فلما اعتدل من رکوعه قایما نظر في  ذاخ

 کن ذلیکالموضه خر علي وجهه و هو يقول سبحان ربي االعلي و بحمده فلما قالها سبه مرات سی

 جرت السنة. عب فککالرُ

صیلوة ليهمیا العو منها ما عن محمّد بن يعقوب عليهما الرحمة مسندا  عن زراره ره عن ابيجعفیر    

ک لیرکعیت و  هلل اکبر ثم ارکه و قیل اللهیم لیکوالسالم قال اذا ارت ان ترکه فقل و انت منتصب ا

ي و اسلمت و عليک توکلت و انت ربي خشه لک قلبي و سمعي و بصری و شعری و بشری  و لحم

ر سبحان و مخي و عصبي و عظامي وما اقلته قدمای غير مستنکف و ال مستحسر و ال  مستجي مي 

 مرات الحديث. ربي العظيم و بحمده ثلث

وة والسیالم ليه الصلحمّد بن يعقوب مسندا  عن  الحلبي رحمهم اهلل عن ابيعبداهلل عو منها ما عن م   

ت ربي قال اذا سجدت فکبر و قل اللهم لک سجدت و بک امنت و لک اسلمت و عليک توکلت و ان

ل قالقين ثم وبصره الحمدهلل رب العالمين تبارک اهلل احسن الخسجد وجهي للذی خلقه  و شق سعه 

لیي و اغفر مهیراسیک فقیل بیين السیجدتين اللّالعلي وبحمده ثلث مرات فاذا رفعت سبحان ربي ا

جه شها ة عالمين وارحمني و اجبرني و ا فه عني اني لما انزلت  الي من خير فقير  تبارک اهلل رب ال

 الروايتين استبعا  کون المطلوب في الباقي اللفظ و الحرف.

قیال ن جميل بن  راج عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم و منها ما عن محمّد بن يعقوب مسندا  ع   

العبد من ربه اذا  عا ربه و هو ساجد فای شيء تقول اذا سجدت قلت علمني جعلت اقرب ما يکون 

يا اله االلهیة  وفدک قال قل يا رب االرباب و يا ملک الملوک و يا سيد السا ات و يا جبار الجابرة 
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افعل بي کذا و کذا ثم قل فاني عبدک ناصيتي بيدک في قبضیتک ثیم صلّ علي محمّد وآل محمّد و 

 في الروايتين.الوجه الوجه في الرواية هو ا ع بما شئت و سله فانه جوا  و ال يتعاظمه شيء 

عالي و انیه ل قوله تو منها ما عن القطب الراوندی عليه الرحمة في فقه القرآن قال روی انه لما نز   

میا نیزل وعکم و لاجعلوها في رک م ربک العظيم قال النبي صلّي اهلل عليه وآلهلحق اليقين فسبح باس

 ضعوا هذا في سجو کم.قوله سبح اسم ربک االعلي قال صلّي اهلل عليه وآله 

ا يی ه السیالمالقطان قال ابن مسعو  قال علیي عليیو منها ما عن ابن شهر آشوب ره عن التفسير    

م نزل سبح اسفالسجو   ربک العظيم قال ما اقول في زل فسبح باسمما اقول في الرکوع فنرسول اهلل 

 .ربک االعلي

 

 تذبيل

ان اهلل فسير سبحتعن الصدوق عليه الرحمة في التوحيد و المعاني مسندا  عن علي عليه السالم في    

ل ي عليیه کیالعبید صیلّ الفاذا قمشرک  لقال هو تعظيم جالل اهلل عزوجل و تنزيهه عما قال فيه ک

 ملک.

عمیال و  و الذکرء و الملحوظ في الدعااقول  اللة هذه االخبار و شها ة االثار علي کون المنظور    

علي  کا  يخفييتعليما هو الحقايق والمعاني في االلفاظ و الحروف  ون نفس الحروف و االلفاظ ال 

يبقیي مجیال  ر لکي الاالثا من ذکر االخبار و اطلنا في بيانمن تدبر فيها و تامل لديها و انما اکثرنا 

حقايق ر  خل لللتوهم کون نفس االلفاظ و الحروف ملحوظا منظورا في مقام العمل او التعليم من غي

 والمعاني فيها وال خالة للمفا ات معها.

 تنبيه

الحروف  نشاء نفسالحقايق و المعاني بااللفاظ و الحروف ال ا کون البناء و االساس علي انشاء ديؤي

 اظ امور:و االلف

ليیه ععبیداهلل االول ما عن محمّد بن الحسن عن ابان بن تغلب عليهم الرحمة قال  خلت علیي ابي   

 السالم و هو يصلي فعد ت له في الرکوع و السجو  ستين تسبيحة.
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عليه  باعبداهللقال رايت االثاني ما عن محمّد بن يعقوب مسندا  عن حفص بن غياث عليهم الرحمة    

ه في سیجو  لل بساتين الکوفة فانتهي الي نخلة فتوضاء عندها ثم رکه و سجد فاحصيتالسالم يتخ

 خمساة تسبيحة اه.

علیي بین  الثالث ما عن علي بن طاوس عليهما الرحمة في کتاب اللهوف علي قتلي الطفوف عین   

خشنة  ارةلي حجعالحسين عليهما الصلوة والسالم انه برز الي الصحراء فتبعه مولي له فوجده ساجدا 

 صديقا.هلل ايمانا و ته االّ افاحصي عليه الف  مرة ال اله االّ اهلل حقا ال اله االّ اهلل تعبدا و رقا ال ال

 

 تنبيه

 کد هذا المؤيد امور:ؤو ي   

لي بن نعمان ععن محمّد السياری في کتاب التنزيل و التحريف عن البرقي د بن احماالول ما عن    

 سمعته ما ال احصي و انا اصلي خلفه اهدنا الصراط المستقيم.عن  او  بن فرقد قال 

ته يعنیي سبط الطبرسي في مشکوة االنوار عن محمّد بین علیي الحلبیي قیال سیمع الثاني ما عن   

 .اهدنا الصراط المستقيماباعبداهلل عليه السالم ماال احصي و انا اصلي خلفه يقرء 

لليیل اذ انتصف ليه الرحمة في مکارم االخالق مرسال االثالث ما عن الحسن بن الفضل الطبرسي ع   

لثانيیة اة میرة و فیي أفاغتسل وصل رکعتين تقرء في االولي فاتحة الکتاب و سورة االخالص خمس

عید يید و قیل بمین  اول الحدمثلها وحين تفرغ من القرایة في الثانية تقرء اخر الحشر و ست آيات 

 ين الف مرة الحديث.ذلک و انت قایم اياک نعبد و اياک نستع

  علیي بین  في جمال االسبوع قال صلوة الحسن بین عليهما الرحمة الرابه ما عن علي بن طاوس   

ين ثیم ياک نستعاابيطالب الي ان قال صلوة الحجة رکعتان يقرء في کل رکعة الحمد الي اياک نعبد و 

 حة الخبر.ثم يتم قرایة الفاتيقول ماة مرة اللهم  اياک نعبد و اياک نستعين 

يیه اهلل عل الخامس ما عن القطب الراوندی عليه الرحمة في الدعوات قال صلوة المهیدی صیلوات   

 .رکعة الحمد مرة وماة مرة اياک نعبد و اياک نستعينوسالمه رکعتان في کل 

اقول وجه التاييد و التاکيد استبعا  کون المکرر صرف  االلفیاظ والحیروف عمیال وتعليمیا غايیة    

بحيث ال مجال لتوهمه و ال للتفوه به اذ قد عرفت سابقا ان من الظاهر بل من المقطیوع ان ستبعا  اال

ما يفعلون ال غير ما يعملون هذا علي انما يعلمون الناس النبي واالیمة عليه و عليهم الصلوة والسالم 
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اء نفیس الحیروف و تقدير کون النسبة بين انشاء الحقايق و المعاني بااللفاظ و الحروف و بیين انشی

االلفاظ باالقلية و االکثرية و اما علي کون النسبة بالتباين کما هو کیک فیاالمر يعنیي کیون التعلیيم 

 تعليما لما بانفسهم يعملون انما يکون اوضح و اظهر فتدبر حتي يظهر.
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 الفصل السا س

 فيما هو متعلق بالقنوت و هو امور:   

ة والسالم ليه الصلوا  عن الحلبي عليهم الرحمة عن ابيعبداهلل عمحمّد بن يعقوب مسنداالول ما عن    

لنبیي لّ علي اعن القنوت في  الوتر هل فيه شيء موقت يتبه و يقال فقال اثن علي اهلل عزوجل و ص

 صلّي اهلل عليه وآله و استغفر لذنبک العظيم و قال کل ذنب عظيم.

ليیه ععبیداهلل ن الحلبي علیيهم الرحمیة عین ابيالثاني ما عن محمّد بن علي بن الحسين مسندا  ع   

ک و صلّ ن علي ربالصلوة والسالم انه سئله عن القنوت فيه قول معلوم فقال عليه الصلوة والسالم اث

 علي نبيک و استغفر لذنبک.

ي السیالم فیالثالث ما عن الشيخ محمّد بن المشهدی في مزاره مسندا  عین علیي عليیه الصیلوة و   

ک سیتعينا ننّفي مسجد بني کاهل صلوة الفجر فقنت بهم فقال اللهم ا هببعض اصحابحديث انه صلّي 

ک للهیم ايیاو نستغفرک و نستهديک و نؤمن بک و نتوکل عليک الي ان قال عليه الصلوة والسیالم ا

 و نحفد نرجو رحمتک و نخشي عذابک اه.و اليک نسعي نعبد و لک نصلي و نسجد 

لحقیايق و الي انشاء عة للعمل و التعليم علي کون المدار ضمنالثار المتو ااقول  اللة هذه االخبار    

و  س اللفظبنفتيان المعاني من الثناء و الصلوات و االستغفار و نحو ذلک بااللفاظ و الحروف  ون اال

عدم  دو بع التبيان فال احتياج الي البيان و الحاجة الي الحرف غير خفية علي اولي االيدی و االبصار

نیاء هیو کیون ب والموقت و غير الموقت يتم المنظور و يکمل المرام عدة االعتبار مه الفرق بين مسا

الحروف و  يان بذاتعلي انشاءالمعاني بااللفاظ و المفاهيم بالحروف ال االت اال عية و اساس االذکار

 االلفاظ.
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 الفصل السابه

 ر:فيما يربط بما يقال عند رفه الراس من الرکوع و هو امو   

السیالم  اهلل عليهقال قلت البيعبدالرحمة  هماالول ما عن محمّد بن يعقوب مسندا  عن المفضل علي   

مه سیلک يقول  لي احمد اهلل فانه ال يبقي احد يصلّي اال  عاجعلت فداک علمني  عاء جامعا فقال 

 اهلل لمن حمده.

صیلوة ي عليیه العن علی عليهم الرحمةالثاني ما عن  البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم    

عناه ان فوجه مفهو من اعظم الکلمات فلها وجهيث قوله سمه اهلل لمن حمده دوالسالم انه قال في ح

ين انیه ن الوجيهمسمه و الوجه الثاني يدعوا لمن حمداهلل فيقول اللهم اسمه لمن حمدک اقول المرا  

 .اهم نحو واخبار في معني االنشاء مثل رحم اهلل غفراهلل 

ابيعبداهلل  سندا  عنمالثالث ما عن محمّد بن علي بن الحسين في العلل و الکليني رحمهم اهلل تعالي    

له قیال  عليه وآو قوله سمه اهلل لمن حمده الن النبي صلّي اهللفي حديث طويل  عليه الصلوة والسالم

 ل الحديث.سمعت ضجة المالیکة فقلت سمه اهلل لمن حمده بالتسبيح و التهلي

 کیون  عیاءالقول افا ة هذه االخبار لکون الوجه فیي تشیريه التسیميه و تسینين السیمعلة ان ي   

 للحامدين بالسماع و القبول ال تکا  تخفي علي اولي النهي و ذوی العقول.

 

 تنبيه

مد بعد الح ول تشريهيؤيد کون الوجه في التشريه و التسنين ان يکون  عاء لمن حمداهلل بالتقبل و القب

ذا رفعت ام قال و عن الدعایم عن جعفر بن محمّد عليهما الصلوة والسالهذا القول عمال و تعليما کما 

 راسک من الرکوع فقل سمه اهلل لمن حمده ثم تقول ربنا لک الحمد.

لوة لي عليیه الصیعبراهيم بن محمّد الثقفي عليهما الرحمة في کتاب الغارات مسندا  عن ن او ما ع   

صلّي  يالنب نافم انه کتب الي محمّد بن ابي بکر رضي اهلل تعالي عنه انظر رکوعک و سجو ک والسال

رفیه صیلبه  م و اذاه الصلوة والسیالياهلل عليه وآله کان اتم الناس صلوة و احفظهم لها الي ان قال عل

 شيء.ن مقال سمه اهلل لمن حمده اللهم لک الحمد مالء سمواتک و مالء ارضک و مالء ما شئت 

صیلّي اهلل  يو ما عن الجعفريات مسندا  عن علي عليه الصلوة والسالم في حديث فصلي يعني النب   

عليه وآله رکعتين فلما قال سمه اهلل لمن حمده قال اللهم ربنا لک الحمد و رفه صوته يسمعهم میالء 
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لما اعطيت و ال مطعي لما السموات و مالء االرض و مالء ما بينهما اهل المجد و الثناء اللهم ال مانه 

 منعت الحديث.

معلة اء في السیيستکشف من بعض االخبار المذکورة في الفصل و التنبيه ان البناستکشاف ی ربما    

 انما يکون علي ان اليترک بحال و ال يدع في حال.

 

 تنبيه

اء مین الیدع ومفي التسميه و السمعلة من حيث لزوم قصد المعني و نيیة المفهیان االمر ال يخفي    

ار من االخبی ينتلالستماع اظهر و اجلي الجل کونه ذاوجهين و صيرورته ذاجنبالستدعاء ابالسمه و 

شیخص احید تو من الواضیح المبیين عیدم و االنشاء کما يستظهر من الدراية و يستنبط من الرواية 

ي بیاقي فیوم جیار للزين تحصال اال بالقصد و النية و هذا اتالوجهين تحققا و ال تميز واحد من الجنب

 تفکيک.اال عية و سار في بقية االذکار لعدم االلتزام بالفصل و التفصيل و ال بلفک و ال

 الفصل الثامن

 فيما ور  فيما يقال لدی القيام من السجو  او التشهد و هو امور:   

صیلوة عليیه ال اهللا ريس عطراهلل مرقده في اخر السرایر مسندا  عن ابيعبیداالول ما عن محمّد بن    

هلل و قوته اول بحول و يقوالسالم انه قال کان اميرالمؤمنين عليه السالم يبرء من القدرية في کل رکعة 

 اقوم و اقعد.

ا  مین ان المیر قال في مجمه البحرين و مطله النيرين و المفهوم من کالم االیمیة علیيهم السیالم   

هو کیون  ن الدين وشهروا انفسهم بانکار رکن عظيم مالجبرية االشاعرة و من القدرية المعتزلة النهم 

عني ال يتوقف يه تام يالحوا ث بقدرة اهلل تعالي و قضایه و زعموا ان العبد قبل ان يقه منه الفعل مستط

 فعالهم.اليهم ا فعله علي تجد  فعل من افعاله تعالي و هذا معني التفويض يعني ان اهلل تعالي فوض

انیه قیال  وة والسیالمبن الحسن عليهما الرحمة مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلما عن محمّد الثاني    

يیه السیالم عليا عل البي بصير رضي اهلل تعالي عنه فاذا نهضت فقل بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد فان

 هکذا کان يفعل.

سیالم عليه ال محمّد بن الحسن عن فضالة عن رفاعة بن موسي قال سمعت اباعبداهللالثالث ما عن    

 .و اقعد اذا نهض من الرکعتين االوليين قال بحولک و قوتک اقوميقول کان علي عليه السالم 
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لهم بحولک لقيام الالرابه ما عن الدعایم عن علي عليه السالم انه کان يقول اذا نهض من السجو  ل   

 و قوتک اقوم و اقعد.

بالحقيقیة تيان علي اال لي کون البناء في اقوال الصلوةاقول اشارة هذه االخبار و ايماء هذه االثار ا   

ر من لحرف اظهاو المعني باللفظ الموضوع لها و الحرف المجعول الجله ال اتيان نفس ذلک اللفظ و 

لمقیام اوار ة في نفسه حال القالقل الي ان يخفي و ابين من يسترو من هنا يظهر مضافا الي الظهور ف

میا  ک القالقلالمعني باللفظ و بصد  مطالبة المفهوم بالحرف و من تلمن حيث کونها في مقام طلب 

اهلل عليیه ن ابيعبدعن محمّد بن الحسن عليهما الرحمة مسندا  عن عبداهلل بن سنان رحمةاهلل عليهما ع

ئت شقعد و ان اربي بحولک و قوتک اقوم و الصلوة والسالم انه قال اذا قمت من السجو  قلت اللهم 

 اسجد.قلت ارکه و 

ة عین محمّد بن الحسن عن حما  عن حريز عن محمّد بین مسیلم علیيهم الرحمیو منها ما عن    

 د.وم و اقعابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم قال اذا قام الرجل من السجو  قال بحول اهلل اق

 ن عبداهللعباس و منها ما عن محمّد بن ا ريس نقال من کتاب محمّد بن علي بن محبوب عن الع   

بحولک و  جو  قلتالس بن المغيره عليهم الرحمة عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم قال اذا قمت من

 قوتک اقوم و اقعد و ارکه و اسجد.

 

 الفصل التاسه

 بما يقال في االخيرتين من الصلوات و هو امور:فيما هو منوط    

نه سئل الي عنهم ن عمران رضي اهلل تعااالول ما عن محمّد بن علي بن الحسين مسندا  عن محمّد ب   

ن القراییة مين افضل اباعبداهلل عليه الصلوة والسالم فقال الی علة صار التسبيح في الرکعتين االخيرت

اهلل عليیه  لنبي صلّيفي االخيرتين الن اقال عليه الصلوة والسالم انما صار التسبيح افضل من القرایة 

هلل و  و الحمیدفدهش فقال سبحان اهللا رای من عظمة اهلل عزوجل وآله لما کان في االخيرتين ذکر م

د ا ايضا عن محمّعلل مسندال اله االّ اهلل و اهلل اکبر فلذلک صار التسبيح افضل من القرایة و رواه في ال

 بن حمزة عليهما الرحمة عن ابيعبداهلل عليه الصوة والسالم مثله.

 قییال روی زرارة قییال سییئلت اباعبییداهللعتبییر الثییاني مییا عیین المحقییق قییدس سییره فییي الم   

 عن االخيرتين من الظهر قال تسبح و تحمداهلل و تستغفر لذنبک.عليه السالم 
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لمدينة الم من االثالث ما عن العيون عن رجاء بن ابي الضحاک انه صحب الرضا عليه الصلوة والس   

 اکبر ثلث میرات  و اهللو ال اله االّ اهلل مرو فکان يسبح في االخراوين يقول سبحان اهلل و الحمدهلل يال

 ثم يرکه.

ال قی عليهمیا الحسن عليهما الرحمة مسندا  عن عبيد بین زرارة رحمیةاهللعن محمّد بن ما  رابهال   

ک و ان غفر لیذنبسئلت اباعبداهلل عليه السالم عن الرکعتين االخيرتين قال تسبح و تحمیداهلل و تسیت

 و  عاء.د شئت فاتحة الکتاب فانها تحمي

االلفیاظ و  لمعني فياقول افا ة هذه االخبار للمدعي من کون المامور به والمندوب اليه الحقيقة وا   

معني م علي الالحروف  ون نفس الحروف و االلفاظ بل کون البناء و االساس عمال و من حيث التعلي

 تدبار عنه.و الحقيقة بحيث کانه يکون مفروغا عنه مما ال يجوز انکاره و ال االس

 

 تنبيه

صیال و اسیتغفار د و االيیمن الرواية االخيرة حيث جعل فيها التسبيح و التحمال يخفي انه يستشم    

الي کون  حة مضافامبارکة الفاتحة من حيث کونه تحميدا و  عا فرعا عليه و بدال عنه ان کريمة الفات

نتکلم به معه  ياها لکيعلمنا اهلل عزوجل ا و المفهوم فيها ملحوظا منظورا کونها کالما لنا الذی يالمعن

لقرآن و نحن لق کسایر اال کالم اهلل الذی تکلم هو به الخبه کالتسبيح و التحميد و االستغفار و نناجيه 

 صر فرعا و الکاية لم يو نقل القول اذ لو کان قولها بعنوان نقل القول و قصد الحنقریه بعنوان الحکاية 

 بدال فتدبر.
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 مدعي و احکام للمرامابرام لل

بداهلل عفر و ابي تفسيره عن زرارة و حمران عليهما الرحمة عن ابيجع يعليه الرحمة فعن العياشي    

ريدون و العشي ي يدعون ربهم بالغداةمه الذين عليهما الصلوة والسالم في قوله تعالي و اصبر نفسک 

 بها الصلوة. يانما عن وجهه و ال تعد عيناک عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا قاال

حیديث  يه قال فیو عن الصدوق عليه الرحمة في الخصال مسندا  عن النبي صلّي اهلل عليه وآله ان   

و تکبير و  و تحميد في فضل الصلوة بالصلوة يبلغ العبد الي الدرجة العليا الن الصلوة تسبيح و تهليل

 و قول و  عوة.تمجيد و تقديس 

قال  الملصلوة والسرحمهم اهلل تعالي عن ابيجعفر عليهما امسندا  عن زرارة و عن محمّد بن يعقوب    

فیزا   ليیه وآلیهعشر رکعات رکعتان من الظهر الي ان قال عليه السالم وفوض الي محمّد صلّي اهلل ع

تهليل و  تسبيح و النبي صلّي اهلل عليه وآله في الصلوة سبه رکعات هي سنة ليس فيهن قرایة انما هو

 و  عاء الحديث. تکبير

 

 

 عقد و حل

هلل و اظ سیبحان ان قلت انه يمکن ان يکون المرا  من التسبيح و اخواته و ما يتشعب منه و منهیا لفی

اللفیاظ ادوب اليیه الجعلية و اما لالنصراف فيکون المیامور بیه و المنیامثاله اما لکونها من المصا ر 

 والحروف.

ة ورة معينصاالبواب بل يختص بماله صيغة مخصوصة و  قلت فيه اوال ان هذا ال يجری في جميه   

ثانيیا  شیبههما و وفال مثل الصلوات و االستغفار کالتسبيح و التکبير و نحو هما و اما فيما ليس کک 

لمفهوم المتضمن لالبدان يکون المشتمل علي المعني و هعلي تقدير التسليم و ان لم يکن في موقعانه 

بيح التسینفیس  انما يکون لفیظ تسیبيح الالمعني و الفارغ عن المفهوم  لوجهين االول ان الخالي من

لمشیتمل و لیون اال ان بانفسهم و میا يقوولويرا  منه و الثاني انه يرا  منه سبحان اهلل الذی يقفکيف 

 المتضمن قتدبر.

 

 



 

 109 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

 اکمال

للحسین و  النواهي واعلم ان من معتقدات االمامية رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين تبعية االوامر    

تیاب رحمیة فیي کذلک ما عن ابي القاسم الکوفي عليه ال و المفسدة کما اشار اليالقبح او المصلحة 

الي الجنیة  يقربکما صلّي اهلل عليه وآله انه قال في خطبة ايها الناس ما علمت شيئ ياالخالق عن النب

ة االوقید من الجنی ن النار و يباعدکمو يبعدکم عن النار االوقد امرتکم به و ما علمت شيئا يقربکم م

يس لیه وآلیه نهيتکم عنه الحديث و ما عن البحار عن ابن عمر قال قیال رسیول اهلل صیلّي اهلل عليی

 حديث.عليه ال شيءيباعدکم من النار االوقد ذکرته لکم و ال شيء يقربکم من الجنة االوقد  للتکم

لعکس فالبد ا   ون احسن و القبح او الصالح و الفساذا عرفت هذا يعني کون االمر و النهي تابعا لل   

و قیة يیه الحقيفي استکشاف الحقيقة في باب الذکر و الدعاء من حيث کون المامور به و المندوب ال

ء او و الیدعار في حقيقة الذکالمعني او اللفظ و الحرف من النظر في ان الحسن و الصالح هل يکون 

ي فیالصالح  عجولة لذلک و لما نظرنا في ذلک وجدنا الحسن وفي االلفاظ الموضوعة و الحروف الم

حقيقیة و الحق و الحقيقة  ون اللفظ و الحرف فيستکشف من ذلک کون المیامور بیه و المطلیوب ال

 المعني  ون اللفظ و الحرف فتدبر حقه.



 

 110 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

 تشريح

 ذکر و الثانويیةاثل ا ع و العامة مقد اشرنا في غير مقام الي ان المامور به باالوامر االولية اعلم انه    

للهیم ار نحیو قیل المربوطة بالصيغ المرتبطة بالصوالخاصة شبه استغفر و کبر و المطلوب في االوامر 

ان قلنا بانیه فني فمعني لفظا فلفظ و ان معاغفر او قل اهلل اکبر انما يکون امرا واحدا و شيئا فار ا ان 

 لمتعلقه بالصورااالوامر الثانوية ال بد من جعل المطلوب ب الحقيقة و المعني نظرا الي االوامر االوليه و

الصیيغ و مربوطیة بو الصيغ ايضا المعني و الحقيقة و ان قلنا بانه اللفظ و الحیرف بلحیاظ االوامیر ال

 رف.الصور البد من جعل المامور به في االوامر االولية و الثانوية ايضا اللفظ و الح

تفیوه ضال عن الفلتوهم کون المطلوب و المامور به اللفظ و الحرف اذا عرفت هذا فنقول ال مجال    

فیي بیاب  الحقيقیة طي کلماتنا و منها انه علي التقدير يلزم تعطيل المعني و يبه لوجوه منها مامر ف

م ذا الیالزهیالذکر و الدعاء عن طلبه و االمر به بل عن بيان فضله و مدحه مه صیالحه و حسینه و 

 ا و ابين من القمر فسا ا فتدبر حق التدبر.اظهر من الشمس بطالن

 

 هذا تمام الکالم

االخبیار  ياليیه فی يفي االيیات المیذکورة و المیومفي االول من المقام و ملخصه ان المشاراليه    

االمر بالذکر و الدعاء بقول مطلق او يشتمل الندب الي نیوع خیاص المزبورة و غير هما مما يتکفل 

المندوب اليه في الصلوة بل مطلقا الحقايق و المعاني  ون االلفاظ و الحروف  منهما کون المامور به و

مفيدة لکون البناء و فيها حق التدبر و تاملت حقيقة التامل لوجدتها من حيث المجموع بل لو تدبرت 

االساس عمال و تعليما علي انشاء المعاني و المفاهيم بالفاظها و حروفها ال انشیاء نفیس االلفیاظ و 

و تمام الموضوع في المطلوبيیة حروف بحيث ال يبقي هناک مجال للقول بکون االلفاظ و الحروف ال

اللفیظ و من االوامر المربوطة بالصيغ النا بة الي الصیور  خیل ان يستفا  المندوبية و غاية ما يمکن 

کون المامور به و  خالة القيد في المقيد و حينئذ يفي المطلوبية و المندوبية  الحرف في الرتبة الثانية

الخاصة و الحروف المخصوصة يعني التکبير مثال في لفیظ اهلل المندوب الحقيقة و المعني في االلفاظ 

و الثانويیة الخاصیة و بیين  اکبر و التسبيح في حرف سبحان اهلل فالنسبة بين االوامر االوليیة العامیة

فیظ الطالق و التقييد و من هنا لیو تعیذر اللالي القول في االخبار الحاويه للقالقل انما تکو باة النا ب
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بالمعني بلفظ اخر ولو تعذر اللفظ مطلقا لزم تحقيق المعني و تحصيل الحقيقیة الخاص وجب االتيان 

 بااليماء و االشارة ال ذات االلفاظ و الحروف او نفس االيماء و االشارة فتدبر.

 

 المقام الثاني

ا بل ا و حروفهصل هذه المعاني مربوطا بالمتلفظ بالفاظهتحقق هذه الحقايق و وقوف تحفي توقف    

 طلیق بیدونمطلقا علي القصد و االرا ة بحيث التکا  تتحقق و ال يمکن ان تتحصل کک بل يقول م

 القصد و االرا ة.

الحقايق المندوب اليها من التکبير و التسبيح و االستغفار المامور بها و فنقول اعلم ان هذه المعاني    

کیا  تتحقیق تاالرا ية و العناوين القصیدية التیي ال و نحو ذلک انما تکون من المعاني ستعاذه و اال

کما اعترف به المحقق قدس سره فيما حکي عنه في المعتبر و االرا ة بتحصل معنوناتها بدون القصد 

سیبق حيث قال في مقام االستدالل علي حرمة التامين و بطالن الصلوة به و الن التیامين يسیتدعي 

فيکون لغوا و قید  تهعدم قصده يخرج التامين عن حقيقالدعاء و ال يتحقق اال مه قصده فعلي تقدير 

حيث نقل ذلک الکالم عن المحقق عليیه الرحمیة  تهامضاه الفقيه الهمداني قدس سره في کتاب صلو

المیذکور اعتراف کل من اجاب عن الوجه  في محکي المعتبر و اجاب عنه بغير عدم التوقف والظاهر

في کالم المحقق قدس سره بغير عدم التوقف بذلک و لم نجد من اجاب عنه بالعدم و کيف کیان قید 

ايضا في البيه الذی هو من سنخ المقام و قبيلیه مین حيیث کیون الموضیوع اعترف بذلک الجواهر 

من ض و المعني  ون اللفظ و الحرف حيث قال عند قول المصنف قدس سره فال يکفي التقاب ةالحقيق

فنیزل علي االرشا  و نحو ذلک کالمه يعني الکرکي قدس سره في المحکي من تعليقه الخ غير لفظ 

قال و اال لما لزمت بالتلف و ايضا فلو مقتضاها  هملکا متزلزال و جعل يدُفعبارة االصحاب علي انها تُ

قبیة کسیاير البيیوع رالال ذلک لم يحصل االباحة الن المقصو  للمتعاطعيين اباحة مترتبة علي ملک 

فان حصل مقصو هما ثبت ما قلناه و اال وجب ان ال يحصل اباحة بالکلية بل يتعين الحکیم بفسیا  

اذ المقصو  غير واقه فلو وقه غيره لوقه بغير قصد و هو باطل الي ان قال الجواهر و هو يعنیي ذلک 

يل عبارات االصحاب عليه اقول و ان کان في غاية الجو ة الي ان قال اال انه يصعب تنزکالم الکرکي 

امضاء و الیي ذلیک ايضیا قدس سره تصريحا  و الجواهر اعتراف الکرکي فالمستفا  من هذا المنقول 

رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين في غير مقام بان العقو  تابعة للقصیو  و قیولهم االخیر يشير قولهم 
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وع عنیاوين العقیو  و االيقاعیات علیي کک ما قصد لم يقه و ما وقه لم يقصد و بالجملة توقف وقی

القصو  انما يکون من مسلميات الفقه فما نحن فيه ايضیا ينبغیي بیل البید ان يکیون کیک والنيات 

 للوحدة و االتحا  فيما هو الموضوع و المتعلق و هو الحقيقة و المعني.
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 تنبيهات

 االول

لفاظهیا و بتحقیق ا اني المندوب اليهیااعلم انه مضافا الي توقف تحصل الحقايق المامور بها و المع   

ر میور  ثار في غيو القصد اليها يستفا  من االخبار في غير مقام و يستظهر من االعلي نيتها حروفها 

نيیة  والفاظهیا قصید المعیاني ب يعاء و الذکر انما يکون علي ذلک ای علدان البناء و االساس في ال

لندب لصدق و اه و من الجملة ما ور  في مقام طلب االمفا ات بحروفها بحيث کانه يکون مفروغا عن

 الي االخالص في الذکر و الدعاء و هو امور:

ليیه الصیلوة عبن بابوية عليهم الرحمة مسندا  عین علیي االول ما عن محمّد بن علي بن الحسين    

ه بيید بیک فیانالحنفيه رضي اهلل تعالي عنه قال و اخلص المسیئلة لرفي وصيته لمحمّد بن والسالم 

 الخير و الشر و االعطاء و المنه و الصلة و الحرمان.

ا  عین سالم مسیندالقطب الراوندی عليه الرحمة في قصص االنبياء عليهم الصلوة والالثاني ما عن    

 زقه غالما يدعو ان يرابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم انه قال ان رجال کان في بني اسرایيل قد  عا اهلل

اهلل بلسیانه ک تیدعونا ن سنة فلما رای ان اهلل تعالي ال يجيبه فاتاه ات في منامه فقال لهو ثلثيثالثا 

يتک لتحسن ن بذی و قلب غلق عات غير تقي و بنية غير صا قة فاقله من بذایک فليتق اهلل قلبک و

 قال ففعل الرجل فدعا اهلل عزوجل فولد له غالم.

ال قیاالرحمیة ختصاص مسندا  عن هشام بن سیالم عليهمالثالث ما عن المفيد عليه الرحمة في اال   

ال قیب له و قید ما بال المؤمن اذا  عا ربما لم يستج (ص)اهلل قلت للصا ق عليه السالم يابن رسول

 اهلل عزوجییییییل و قییییییال ربکییییییم ا عییییییوني اسییییییتجب لکییییییم فقییییییال

فاییه وب لیه بعید بنية صا قة و قلب مخلص استجي يان العبد اذا  عا اهلل تبارک و تعالعليه السالم 

 اهلل عزوجل الحديث. دعهب

ال مین السالم قیوالرابه ما عن القطب الراوندی عليه الرحمة في  عواته عن الصا ق عليه الصلوة    

للیدنيا  ها ثلثونماة حاجة من هصلّي علي النبي مرة واحدة بنية صا قة و اخالص من قلبه قضي اهلل ل

ل ليلیة ت و في کیکل يوم ثلث مرا عليه وآله من صلّي عليَّ و سبعون لالخرة و قال النبي صلّي اهلل

 .لک اليومثلث مرات حبالي و شوقا کان حقا علي اهلل عزوجل ان يغفرله ذنوبه تلک الليلة و ذ
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ن ال اله االّ اال اشهد الخامس ما عن العيون عن الرضا عن ابایه عن النبي صلّي اهلل عليه وآله انه ق   

صیمت کاذبیا ع مة علي اهلل عزوجل من قالها مخلصا استوجب الجنة و من قالهااهلل کلمة عظيمة کري

 ماله و  مه و کان مصيره الي النار.

 ال اهللقینیه يقیول اس ما عن العيون ايضا عن الرضا عن ابایه عن النبي صلّي اهلل عليه وآله  اسال   

ن مین من  خیل حصیني امیعزوجل ال اله االّ اهلل حصني من قاله مخلصا من قلبه  خل حصني و 

 عذابي.

صیالحات اقيیات الالسابه ما عن القطب الراوندی عليه الرحمة في لب اللباب في قوله تعالي و الب   

ر هلل و اهلل اکبیالیه االّ ااالية قال قال النبي صلّي اهلل عليه وآله هي يعني سیبحان اهلل و الحمیدهلل و ال 

 واسیرافيل  هي ايمیان المالیکیة جبریيیل و ميکایيیل وکلمات االيمان قيل کيف يا رسول اهلل قال 

 يکون له بعد  تسبيحهم و تهليلهم و تکبيرهم.عزرایيل قال من قالها مخلصا 

لذکر علي الدعاء و و االساس في ا بناءاقول افا ة هذه االخبار و االثار من حيث المجموع لکون ال   

کا  ينبغي يحروف ال و الي و المفا ات ال بااللفاظ تعليق القصد و النية و االخالص و الحقيقة بالمعان

 د.حان ينکر بل ال يجوز ان يج
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 التنبيه الثاني

ا الیي لیبطالن نظیرالصلوة يوجب او نية المفهوم في اقوال  بما يقرب من ان قصد المعني ربما يقال   

 خروجها عن الذکرية و  خولها في کالم اال ميين لکن فيه:

اني و لنيیة بالمعیاکون البناء و االساس في الدعاء و الذکر علي تعلق القصید و قد عرفت اوال انه    

 .ظف و غيرهو الحروف و من الواضح البديهي عدم الفرق في ذلک بين الموالمفاهيم  ون االلفاظ 

االصل کما  رهم و کونهقدس اهلل اسرا الفقهاءاعتبار المعني مه اللفظ کما اعترف به بعض  و ثانيا ان   

يقتضیي  الث انمیاکما قال به ثربه بعض اخر و کون المطلوبية في اال عية و االذکار بلحاظ المعني اق

 لزوم القصد و النية ال العدم.

يه فلب و ابراز ما ر عن القو ثالثا ان تعليم الذکر و الدعاء بقول قل کذا مثال انما يکون بعنوان التعبي   

بعیدم فم االول في المقیااللسان کما عرفت  يبدان يقال علفظ المقول و حرف ما الوان اجراء لنال بع

 ان بذلک.يث العنوالقصد و النية يصير خارجا  اخال البه و بها لفقد العنوان و فقدان المعنون من ح

 م کانوا قاصدينالم فانهبطالن صلوة النبي و االیمة عليه و عليهم الصلوة والس هيو رابعا انه يلزم عل   

 فاظ.ق و المعاني بااللفاظ و الحروف الناوين التيان نفس الحروف و االلالنشاء الحقاي

 

 التنبيه الثالث

و بحمده  ي العظيمربما يقال بما يقرب من ذلک ان بعض االقوال الواقعة في الصلوة مثل سبحان ربّ   

مفهوم  و العلوم لها معني مو شبه السالم علينا و السالم عليکم و نحو ذلک ليس او االعلي و بحمده 

ور بیه ن بالمیاممقطوع به فلو اريد معني خاص و مفهوم معين ربما يلزم الوقوع في شبهة عدم االتيا

انه علي  والاکن فيه فالبد من االکتفاء باتيان االلفاظ و الحروف من  ون قصد المعني و نية المفهوم ل

موضیوعا فیاظ من االل وع ما هذا شانهع في العلم بعدم االتيان و ثانيا ان وقوتقدير االکتفاء لزم الوق

الحتياط اتقليد او ال يختص بالمقام فالبد من تعيين معناه و تشخيص مفهومه باالجتها  او اللالحکام 

 ثم االتيان به او الحکم عليه.

 

 ايضاح
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ا ه فيهیيوب الو المند اعلم ان االمر في االوامر المربوطة بالصيغ و الصور يدور بين کون المامور به   

عني ای قة و المقول اللفظ و الحرف يعني الضامن و المفيد و اجرایه علي اللسان من  ون  خل للحقي

لحرف و للفظ و ال من غير  خالةالمفا  او قيل الحقيقة و المعني يعني المضمون و المفا  المضمون و 

لخاصیة نحیو لثانوية ااامر االولية العامة مثل ا عوا و اذکروا و االوتکون النسبة بين االوامر علي هذا 

 اکبیر و تقیول اهللاو بين االوامر المرتبطة بالصور و الصيغ شبه قیل اللهیم اغفرلیي و کبروا استغفروا 

اع و االجتمی عدم جواز الجمیهالتساوی او التباين ليس اال والوجه في ذلک ای الحصر و االنحصار 

لمیا فیي ب عي المناسالثاني و هو المدر فعلي تية او االستقالل و التبعية فتدبآبين الموضوعية و المر

او سیتغفار ذه و االالحديث و القرآن من کون البناء و االساس علي مطالبة الحقيقة و المعني کاالستعا

المندوب الي بقوله و التکبير و التسبيح و اشباه ذلک البد من العلم بالمضمون و الدرک للمفا  المامور

ن االمر افصيل کما العقو  و صور االيقاعات من  ون مجال لالجمال و التبيانه ثم قوله و بيانه کصيغ 

مجال  ه من غيربعلي االول ايضا کذلک يعني البد من فهم اللفظ و ا راک الحرف ثم قوله و االتيان 

للفیظ و قیول اول للتفصيل و االجمال نعم لو کان المامور به و المندوب اليه علي الثاني ايضیا کیاال

اییل حاصیل و ط و نية المفهوم لصار مذاکرة االجمال و التفصیيل ذااالمر بقصد المعني  الحرف غاية

 لتکبيیر ولکن في اللسان من  ون موافقة من جانب الجنان و من هنیا يظهیر ان المیرا  مین کیون ا

 لقصدية التیيعناوين االتسبيح و نحو هما من الحقايق المامور بها و المعاني المندوب اليها من قبيل ال

تحققها بلفظ  البد في اليه انهال تکا  تتحقق بدون النية و القصد الذی قد تکرر منا االشارة و االيماء 

ا  و هیو ن و المفیقول الحقيقة و المعني ای المضیمو ياهلل اکبر و حرف سبحان اهلل مثال من القصد ال

د حیرف بقصیللفیظ و الوصف اهلل عزوجل و نعته بالکبرياء و القدس باللفظين و الحیرفين ال قیول ا

وامیر ليیه فیي االامن کون المامور بیه و المنیدوب انه علي المختار المعني و نية المفا  ثم ال يخفي 

ل المعني و نحایة قواالمربوطة بالصيغ و الصور کاالوامر المرتبطة بمطلق الذکر او الدعاء او بنحو من 

ل ص من  ليبار لفظ خاص او حرف مخصوالمفا  من  ون  خالة لللفظ و الحرف البد في القول باعت

راییة يقیين الب رع بتغيير اللفظ او تبديل الحرف اختيارا او وقیوفنحو عدم رضي الشااخر يدل عليه 

 صلوا کما رايتموني اصلّي و نحو ذلک. (ص)عليه و شبه ذلک من قوله 

 

 توضيح
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نوع خاص  الندب الي و اذکروا اوا عوا  بالذکر او الدعاء بقول مطلق نحوال يخفي انه کما ان االمر    

و التکبير ر الستغفاا يمنه شبه استغفروا و کبروا يکون تحريکا الي الدعاء و الذکر و احداثا للداعي ال

و للداعي  ثا اکون احدکک االمر بالصيغة و الندب الي الصورة مثل قل اللهم اغفرلي او تقول اهلل اکبر ي

اء ال يیرال الکبي  من طلب المغفرة و الغفران او التوصيف بکمتحريکا الي قول المضمون و قيل المفا

ة قیق الحرکیو تحالي قول اللفظ و الحرف و اجرایه علي اللسان فيکون الشان کما لو حصل الداعي 

 من غير ناحية االمر و الندب فتفطن.
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 تذکار

مالت مین ين المعیاو ب بالوحدة و االتحا  بين العبا ات من االذکار و الدعواتقد تکرر منا القول    

الستغفار تکبير و امن الالموضوع في کال البابين الحقايق و المعاني العقو  و االيقاعات من حيث کون 

اب بیقول بیان نو التطليق و االقرار و من جهة توقف التحصل علي القصد الموقوف علي الفهم و هنا 

و نيیة  صید القربیةمالت باعتبار اعتبیار قو النية من باب المعاالعبا ات انما تکون احوج الي القصد 

 عتبار في الثاني.الالقرب في االول و عدم ا

 

 التنبيه الرابه

لته المسماة في رسا فد کاظم الطباطبایي اعلي اهلل تعالي مقامه الشريقال السيد الجليل السيد محمّ   

السیالم  ان يقصدبية حقيقة بالعروة الوثقي في باب التسليم مسئلة االحوط ان ال يقصد بالتسليم التح

لملکیين طیر ببالیه اس باخطار ذلک بالبال فالمنفر  يخأب العلي االمام او المامومين او الملکين نعم 

ام و فیي میه االمی مه المامومين و الماموم يخطر هم الکاتبين حين السالم الثاني و االمام يخطر هما

 االنبياء و االیمة و الحفظة.يخطر بباله علينا و علي عبا اهلل الصالحين السالم 

ن المخطر ن حيث کواقول ان کان المرا  باالخطار هذا االخطار مربوطا بالسالم مرتبطا بالتسليم م   

يبیق  رتبطیة لیممسلما عليه کما هو مور  الکالم في االخبار المربوطة و محل البحث في االثیار الم

يیث بحرتبیاط عین االلخالي عن الربط الفارغ مجال للقول بعدم القصد للتهافت و ان کان االخطار ا

حصیال ار معني مبالنسبة الي التسليم و السالم کاالنسان في جنب الحجر لم يبق لتجويز االخطيکون 

خطیار و جیواز االبعن الرای و ال مفهوما متحصال فالبد من رفه اليد اما عن القول بعدم القصد و اما 

ن القول بعیدم د عفه اليلالثار المرتبطة بالتسليم رسالم المشابه المتعين المناسب لالخبار المربوطة بال

ان  ضیافا الیيهیذا کلیه مالقصد و وضعها علي القول بجواز االخطار بل لزومه مربوطا مرتبطا فتدبر 

روف مین فیاظ و الحیبه و المندوب اليه االلالقول بعدم القصد انما يکون مناسبا للقيل بکون المامور 

يیه و عل مزيید و المعاني في المطلوبية و قد عرفت فسا ه في المقام االول بماال ون  خل للحقايق 

اليها  ريال و يشايضا و االخرس يخطر الفاظه بالبمن هنا يظهر کسا  قوله قدس سره في باب التسليم 

لیي شیير بيیده ايحرک لسیانه و يبان االخرس باليد او غيرها و کک قوله رحمه اهلل في باب القرایة 

 ظ القرایة بقدرها.الفا
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 عقد و حل

لمفیا  ي و نيیة االبناء و االساس في مبارکة الفاتحة فضال عن غيرها علي قصد المعنیو يؤيد کون    

بعید  ب االجابةتشريه التامين و تسنين قول آمين الذی هو في معني طلالفهم و الدرک  يالمتفرع عل

فیا  و ضیمون و الماذ لو لم يقصد من اهدنا المالتشريه و التسنين کريمة الفاتحة ولو ممن ال يستحق 

جابیة و هو مسئلة الهداية و طلب االهداء لم يتحقیق هنیاک  عیاء و ال اسیتدعاء حتیي يطلیب اال

فیي  ه في ذلیکاالستجابة بقول آمين و اما المنه من قول هذا القول ممن يجوز له ذلک فقد مرالوج

 التنبيهات المرتبطة بمبارکة الحمد فراجه.

 

 هتنبي

قیول  فیي الصیلوة من کون المامور به و المندوب اليهلو کان کما بينت و تبينت ان قلت ان االمر    

یزا مجوزا يکون جا المعني والمفا  القيل اللفظ والحرف لصار االکتفاء بالترجمة بای لغة کان و لسان

ن و لیم يکیلین کک جتي في حال االختيار و الحال انه ليس بجایز و ال مجوز قلت االمرا انما يکو

هیو  وع موجیو  للمنه و الر هناک وجه يمنه عن التجويز و ير ع عن االفتاء بالجواز اال ان الوجه 

ين الثاني ه و اليقامور االول قوة احتمال عدم رضي الشارع بالترجمة عند االختيار قوة تقرب من القط

الیي  تقیال عنهیاال  اعیي الیي االنو وقوف القطه بذهاب االشتغال علي العربية فتوقف يقين البرایة 

 مه االمکان من االتيان بالصيغة االصلية.الترجمة 

ن ن مسیعدة بیعفي قرب االسنا  عن هرون بن مسلم کما عن عبداهلل بن جعفر رحمهما اهلل تعالي    

را  عجیم ال يیمن الصدقة عن جعفر بن محمّد عليهما الصلوة والسالم انه يقول انک قد تری المحرم 

فهیذه  اشبه ذلیک ما يرا  من العالم الفصيح و کک االخرس في القرایة في الصلوة و التشهد و مامنه 

کلم الفصیيح الم المتالعبمنزلة العجم المحرم ال يرا  منه ما يرا  من العاقل المتکلم الفصيح ولو ذهب 

يیة و ه بالنبطيکیون ذلیک منی عمل به و ينبغي له ان يقوم به حتيي حتي يدع ما قد علم انه يلزمه و

 الفارسية فحيل بينه و بين ذلک باال ب حتي يعو  الي ما قد علمه و عقله الحديث.

کمیا اليه صیلوا کمیا رايتمیوني اصیلّي الثالث قول النبي صلّي اهلل عليه وآله في الرواية المنسوبة    

ل الفقيیه الهمیداني استندوا اليه و استشهدوا به في تعين صورة التکبير و صيغته في قول اهلل اکبیر قیا
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و صورتها ای تکبيرة االحیرام ان کتاب الصلوة متنا و شرحا  يالحاج اقا رضا قدس سره الشريف ف

اللعمومات التاسي اذ ال يتعين بها وجه الفعیل بیل لخصیوص الرحمة  هيقول اهلل اکبر الي ان قال علي

اهلل  يد حسین اعلیيخ الجليل محمّو قال الشالخ  قوله صلّي اهلل عليه وآله صلوا کما رايتموني اصلّي

ان قیال  يا و کيف کان فصورتها ان يقیول اهلل اکبیر الیامه الشريف في الجواهر متنا و شرحمق يتعال

رحمه اهلل ففي المرسل کان رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله اتم الناس صلوة و اوجزهم کیان اذ  خیل 

صلوا کما رايتموني اصلّي يجب التاسي به هنا لقوله ففي صلوته قال اهلل اکبر بسم اهلل الرحمن الرحيم 

يیة فیان قیوام الخروج بالترجمة عن القرانية و الغروب عن الفرقان يالخ هذا کله مضافا في القرایة ال

 کون باللفظ و المعني معا و الحرف و المفهوم جميعا.قرانية القرآن انما ي

 

 تذکرة

ه التعذر شرحا و م وعراهلل مرقده الشريف في رياضه متنا  الطباطبایي يقال السيد الجليل السيد عل   

طلقا میه ماو  ناه بلغةالعربية الماثورة يکفي الترجمة عن مع قتهو العجز عن االتيان به ای التکبير بصي

 لغة.المعرفة بها اقول الظاهر التزام الکل بذلک يعني بلزوم المعرفة لو کانت بغير ال

جهیين ودور بیين يیوامر المربوطة بصور الدعاء او المرتبطة بصيغ الیذکر ثم اقول ان االمر في اال   

و قيقیة ن قیول الحان يکوان يکون المامور به و المندوب اليه فيها قول اللفظ و الحرف الثاني  االول

لیزوم  قول بعدمالمعني مطلقا او بتلک االفاظ و الحروف فان کل علي الوجه االول و هو المناسب لل

صل التيان بااللقول بلزوم الترجمة مه العجز عن الالمفا  لم يحصل وجه فضال عن قصد فهم المعني 

علیي  غير اللغةبوجه للقول بلزوم المعرفة اذا کان الترجمة فضال عن االجماع عليه و کک لم يتحقق 

عند  رجمةلزوم التبتقدير وصول النوبة الي الترجمة و ان کان علي الوجه الثاني و هو المناسب للقول 

بعدم لزوم  جه للقولاذا کانت بغير اللغة لم يتحصل و ةالعجز عن اتيان االصل و للقول باعتبار المعرف

 المألوفة.اذا کان بالصيغة المعروفة و الصورة فهم المعني و قصد المفا  

يیر انیت بغفة اذا کو الحاصل ان القول بلزوم الترجمة عند العجز عن االتيان باالصل و لزوم المعر   

ل يخالفیه و بیلمأثورة االلغة ال يوافق القول بعدم لزوم فهم المعني و قصد المفا  عند االتيان بالصيغة 

ما عن القیول رجمة و ايعانده فالبد من رفه اليد اما عن القول بلزوم الترجمة و اعتبار المعرفة في الت

 فهم و اغتنم.بعدم لزوم الفهم و القصد فا
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 عقد و حل

علیي ای  قق اللفیظللفظ لما کان قالبا للمعني و المعني مکنونا فيه يحصل المعني بتحان قلت ان ا   

تحصیل  نحو حصل و بای طور صدر و ال يحتاج حصول المعني و وقوع المفهوم الي امر اخر سوی

 اللفظ و الحرف.

عه حتي لمفهوم مقلت فيه اوال ان اللفظ والحرف ليس بنفسه موجو ا خارجيا يکون المعني فيه و ا   

اره اليه ي به و يشو الحرف انما وضه و جعل الن ينشاء المعنيعطي باعطایه و يؤتي بايتایه بل اللفظ 

 تحصل. وفاذا انشيء و اشير صار اللفظ ذات معني و ذات مفهوم و اال لم يصر کک و ان تحقق 

موضوع لیه سباق الان و ما يترایا من التحقق و التحصل و ان لم يکن هناک قصد و ال ارا ة انما هو   

معني بهذا تحقق ال وفظ و ال ارتباط بالمتلفظ الي ذهن السامه العالم بالوضه من  ون انتساب الي الال

صد و ني ای مقالمعني لم يکن موضوعا لالثر اصال و انما الموضوع هو تحقق المعني من حيث انه مع

حصیل بهیذا و التمیل اعل و العمل الي العامرا  و بعبارة اخری مرتبطا بالمتلفظ ارتباط الفعل الي الف

لة بان الدال و عليه يحمل قول الشيخين قدس سر هماالمعني يقف علي القصد و يتوقف علي االرا ة 

معنیي و هیة انیه الالمعني من حيث الربط و االرتباط يعني من ج ييعني  اللة اللفظ علتابعة لالرا ة 

يث االنسباق حوقف من ة و التيا ته اياه منه واالفعدم التبعار يالقصد انما يکون تابعة يعني متوقفة عل

ه نصیيب لیمن له نصيب من العلم فضال عمین  يمن  ون الربط و االرتباط واضح ال يکا  يخفي عل

 وافر من الدراية.

و نيیة بیة قصید القر بل مطلقا البد ان يتحقق عنو ثانيا ان المامور به و المندوب اليه في الصلوة    

قيقیة و المعنیي بانه الح سواء زعمنا انه اللفلظ والحرف او قلنا بانه المعني و المفهوم فاذا قلناالتقرب 

 مه النية. هالبد في االکتفاء به واالقتصار عليه من تحققه عن القصد و تحصل

مین  ون القصد ال يحصل بدوص الحل ان المامور به و المندوب اليه و هو المعني و المفهوم خفمل   

يیه و فد القربیة التحقق و التحصل ال يکتفي به و ال يقتصر عليه لدخل قصالرا ة و علي تقدير  ون ا

  خالة نية التقرب معه فتدبر.

 

 

 المقام الثالث
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 :في توقف القصد و النية علي الفهم و الدراية   

بعیه التیي و توالفهیم امن کماالت نور العلیم و کالعزم و االرا ة انما يکون فنقول ان القصد و النية    

 تکشیاف هیذهتها و الساو الدرک لموضوع اهاتالعلم بمتعلقالتکا  تحقق و ال يجوزان تتحصل بدون 

تیدار علیي القیدرة علیي المنیوی و االقو هو ان تحصل القصد والنية يقف علي الحقيقة طريق اخر 

ور و المقیدب لعلیمالمقصو  لعدم تعلق القصد و االرا ة بغير المقدور و تحصل القیدرة يتوقیف علیي ا

الواسیطة  ة میه حیذفا راکه اذ القدرة و االقتدار ال يرتبط بغير المعلوم و المفهیوم فالقصید و االرا 

ق الیذی موقوف علي الفهم و الدراية و قد اعترف بذلک صاحب الحدایق قدس سره في باب الطیال

قیال  رفه حيث لفظه و حهو من شرکاء المقام من جهة کون الموضوع و المتعلق المعني و المفهوم ال

طیالق  لک بطالنبعد ذکر اعتبار القصد في الطالق و غيره من التصرفات اللفظيه و مما يترتب علي ذ

ی لقین عجمي الیذالذی يرتفه معه القصد و منه االالساهي و النایم و الغالط و الهاذل و حال الغضب 

لعلم و ارا ة بدون لصدور عن القصد و االمن عدم جواز امعناها. و هذا الذی ذکرنا الصيغة و ال يفهم 

 کلما صدر عنفذلک غير ال يختص بالمعاني و المفا ات بل يعم االلفاظ والحروف بل يشمل الدراية 

 الدراية.مصدر و وقه عن موقه البد في وقوعه عن القصد و صدوره عن االرا ة من سبق العلم و

 

 تنبيهات

 االول

لمعني و تبار فهم النوع و مالحظة سهولة االمر عليهم يقتضي عدم اعااستعدا  ربما يقول بان لحاظ    

لیة سینة القایانه اجتها  فیي مقابلیة الینص مین الکتیاب و ال رک المفهوم في الصلوة لکن فيه اوال 

م و علیي الفهی المعاني الحاکمة بمندوبية المفاهيم المتوقف تحققها علیي القصید الموقیوفبمطلوبية 

ن میه کیولحیروف جواز االکتفاء باتيان االلفاظ و االقتصار علي انشاء اعلي   ليلالدرک نعم لو ل 

عدوم علي ذلک م وجها لالکتفاء و جهة لالقتصار و الدليلهو االصل االصيل يصح هذا البيان المعني 

اليید عین  لزم رفه ةو السهولو ثانيا انه لو بني االمر علي رفه اليد عما ينافي االستعدا  غير موجو  

اليد عن  ة بل رفهب تصحيح الفاظ القرایة و االذکار بل عن تعلم المبتلي به من االحکام المربوطوجو

 ذاک اهم و اجمل.و هذا اصعب و اشکل لکون  عن ذاکذلک اولي من غمض العين 
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 التنبيه الثاني

لمفهوم فیي اد ي ثم قصهذا المقام و هو اعتبار فهم المعن يتاييد المدعي و تاکيد المرام ف انه يجوز   

و التسبيح  الستغفارتحقق المامور به و تحصل المندوب اليه من الحقايق و المعاني يعني االستعاذه و ا

قیام ک الماي ذفمن العقو  و االيقاعات اذ کما ان الموضوع و نحو ذلک باعتبار ذلک في المعامالت 

و  ؤيید الوحیدةيکک في المقام و هو الحقايق و المعاني من النکاح و الطالق و نحو هما انما يکون 

لعقید و امین نحیوه  واالستدالل بال عمل االبنية و نحوه في اعتبار القصد و النية في الطالق االتحا  

لطیالق ا بلفیظ اااليقاع کما قال في الجواهر في باب الطالق الشرط الرابه القصد بمعني کونیه قاصید

ه مضیافا يیعل هقسمي خالف اجده بيننا بل االجماع بالمقام و غيره من التصرفات القولية بال يمعناه ف

 بعمیوم اله غير ذلک من النصیوص المعتضید قدس سره اليالي قول الباقر عليه السالم الي ان قال 

ا  مین ذ المسیتفاعمل االبنية و انما االعمال بالنيات بناء علي ارا ة القصد منها الخصیوص القربیة 

تحیا  لتقیدير اعلیي الي اعتبار القصد في العقو  و االيقاعیات التمسک و االستدالل بهذه االخبار ع

 لقربة.تقرب و االبابين و وحدة المقامين من حيث القصد و النية و االفتراق انما يکون من جهة ال

 

 التنبيه الثالث

اعلم ان حقيقة االمر و سره انه کما ان االصل و العمدة في باب المعامالت من العقو  و االيقاعات    

البد  في ترتب االثر شرعا و عرفا من وجو  مظهیر فیي النفساني اال انه  الطيبهو الرضا الباطني و 

فيه من باب الدعاء و کک فيما نحن  خرآبعض في البين من اللفظ في بعض المقامات و هو او الفعل 

و تعالي قد شاء و اهلل تبارک غاية االمران و العقايد الذکر يکون المهم هو ما في الضمير من الحوایج 

عقید  ةاحب ان يظهر و يبرز مثال في باب التوحيد و الرسالة يکون االصل االصيل و العمیدة العميید

القلب بالوحدانية و الرسالة اال انه قد احب اهلل عزوجل و ار ان يظهیر بقیول ال الیه االّ اهلل و محمّید 

ارا  و احب ان يبرز مدة الطلب القلبي لکن مقام الدعاء يکون الع و فيرسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله 

اليه في باب کالنظر باللسان بقول اللهم اغفرلي او استغفراهلل مثال فالنظر الي اللفظ و الحرف في المقام 

من االذکار و الدعوات البين نعم في الموظفات  يمعامالت من  ون فرق بين المقامين و ال افتراق فال
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مین عیدم تلک االلفاظ و الحروف و المنا ص االظهار و االبراز بنفس البد في العمل بالموظف من 

 التعدی منها الي غيرها من تلک اللغة او غيرها من اللغات.

الکالم  دعي و جملةفمجمل القول في بيان الممن المقام و کيف ما کان الثالث  يهذا تمام الکالم ف   

المعنیي مین  لحقيقة واباب الدعاء و الذکر انما هو  في تبيان المرام ان المامور به و المندوب اليه في

قیف علیي معني متواالستغفار و التکبير و نحو هما في الصلوة کان ام في غيرها و تحقق الحقيقة و ال

و اليه وب ه و المنديتوقف علي فهم المقصو  و  رک المنوی فالمامور بالقصد و النية و القصد و النية 

 ته.صل بلفظها و حرفه اال مه فهمه و  رکه ثم قصده و ارا حتالمعني ال يوهو الحقيقة 

يقصد  بانبهام ان فهم المعني و  رک المفهوم علي نحو االجمال ثم قصده علي طور االثم اليخفي    

ار و االسیتغف بکل لفظ ما معناه لغة او شرعا او يقصد بمجموع الجملة و جميه الکیالم العنیوان مین

مور بیه و اهو الم م معني لفظ ذلک العنوان او مه عدمه ال ينفه في تحقق ماالتکبير و نحو هما مه فه

مین ت المعامال ه من االستغفار و التکبير و نحو ذلک کما ال ينفه ذلک فيتحصل ما هو المندوب الي

مین  ال يغني والعقو  و االيقاعات ايضا بل يکون هذا المجمل و المبهم من مصا يق جملة ال يسمن 

الت ي المعیامفد في تحقق المامور به و تحصل المندوب اليه في المقام و موضوع االثر جوع بل الب

کیان او  کل لفظ من االلفاظ الجملة و  رک مفهوم کل حرف من حروف الکالم اسیمامن فهم معني 

عبیارة بو فهومه فعال و حرفا بحيث نقدر علي االشارة بکل لفظ الي معناه و االيماء بکل حرف الي م

 تیهک و نيبحيث نقدر علي استعمال کل لفظ و حرف في معناه و مفهومه ثم بعد ذلک قصد ذلاخری 

 ة.نظير ما لو استغفر او کبر او باع و اشتری اهل کل لسان بلسانه و اهل کل لغة بلغ

عدم  ولمعامالت ايضا ان الفرق بين المقامين بکون ما نحن فيه من التاسيس  ون باب او اليخفي    

لیو بنیي علیي العمیل في االغلب و  خله في المقیام  اص و حرف مخصوص في ذاک خل لفظ خ

و  دون الفهیممن عدم  تحقق ما هیو المنظیور بیم هبالوظيفة الموظفة ليس موجبا للفرق فيما هو الم

ول  يوجیب القیفي المقیام  ون ذاک البیاب الکيف الالقصد و کک الفرق بينهما ببيان الطور و تعليم 

المقیام  البيان في المقام اذ التعليم وبخالف ذاک وع في مقامنا هذا اللفظ و الحرف بکون تمام الموض

 ال للموضوعية و عدمها فتدبر .اج ي ون ذاک انما يکون للحاجة و عدم االحت

و جملة المجمل و مجمل الجملة ان المامور به و المندوب اليه في باب اال عيیة و االذکیار هیو      

و حروفها ال تبيان نفیس الحیروف و بيیان ذات االلفیاظ و بالفاظها يان مفا اتها بيان مضا مينها و تب
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فهم المبیين و  رک المتبیين ثیم  ليتحقق البيان المندوب اليه و تحصل التبيان المامور به متوقف ع

و التعمد الي تبيانه بحرفه و لما کان المضمون کالضیامن مرکبیا غيیر بسیيط و القصد الي بيانه بلفظه 

 يا  کالمقيد مفصال غير مجمل يحتاج بيان المفا  بمفيده و تبيان المضمون بضامنه الي التفصيل فالمف

و ما تکرر منا من کون المقام من قبيیل العنیاوين الفهم و القصد و عدم االجمال في الدرک و التعمد 

ها معه حتیي میه القصدية التي ال تکا  تتحقق بتحصل معنو ناتها بدون القصد و ال يجوز انفکاکها عن

غير المحض من الغفلة و الذهول انما ار نا منه ذلک الیذی ذکرنیاه و بينیاه و ملخیص المجمیل ان 

بلفظیه و حرفیه بیالکيف  هالمامور به من بيان المفا  و المندوب اليه من تبيان المستفا  ينحصر تحقق

الکيف من التلفظ بالفاظ  شرحناه و ال يکا  يتحصل بغير ذلک الطور والذی او ضحناه و الطور الذی 

و مفارقا عن ارا ة التبيان او الیتلفظ و التفیوه اال عية و التفوه بحروف االذکار مباينا عن قصد البيان 

بنية ماله من المعني في اللغة او عند الشرع او بقصد الدعاء و الذکر او بیارا ة عنوانیه الخیاص فيمیا 

تغفار و اشباه ذلک ولو مه فهم معني لفظ ذلک العنیوان ير و التسبيح و االسبتکاليکون له عنوان نحو 

انه علي تقدير کون المطلوب صار حالي غير ذلک من انحاء التلفظ و التفوه و الوجه في ذلک ای االن

في القالقل و المنظور منها قول المضمون و المفا  کما هو المدعي لیم يکین قیول اللفیظ و الحیرف 

ول المضمون و المفا  مه مطالبیة قیول اللفیظ و الحیرف کینفس بمطلوب و المنظور لمباينة طلب ق

يیا بانتفیاء فية منتالقولين فيکون البحث عن نحو قول اللفظ و طور قيل الحرف من حيث القصد و الن

 الموضوع فتدبر.

 

 

 تشريح للمدعي و تنقيح للمرام

المعنیي  والمطلیب  ونه قیولان المامور به و المندوب اليه في اال عية و االذکار مضافا الي کاعلم    

العرفان  العقد و فهمه و  رکه القيل اللفظ و الحرف يکون القول عن القلب و الجنان و يهالموقوف عل

 :ال مطلق البيان و التبيان و يشهد علي ذلک امور

ي م انه قال فة والسالاالول ما عن محمّد بن يعقوب عليهما الرحمة مسندا  عن ابيعبداهلل عليه الصلو   

ن قیال بیه الیي اير عن القلب بما عقد عليه و اقربحديث طويل و فرض اهلل علي اللسان القول و التع

 اللسان و هو عمله. يعليه السالم فهذا ما فرض اهلل عل
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فیي  والسیالم الثاني ما عن محمّد بن علي بن الحسين رحمهم اهلل مسندا  عن علي عليیه الصیلوة   

ة مین ص کل جارحیبني ال تقل ماال تعلم الي ان قال عليه السالم ثم خوصيته لمحمّد بن الحنفية يا 

قید علقلب میا اللسان اال قرار و التعبير عن ا يجوارحک بفرض الي ان قال عليه السالم و فرض عل

 عليه الحديث.

بر عین يل بن جیااسماعد بن ابراهيم النعماني عليهما الرحمة في تفسيره مسندا  عن و ما عن محمّ   

ان بیاهلل ال فااليمقعبداهلل عليه الصلوة والسالم في خبر طويل عن علي عليه الصلوة والسالم انه ابي 

ما فرضیه  م و اماااليمان  رجة و اشرفها منزلة و اسناها حظا الي ان قال عليه السال يتعالي هو اعل

 علي اللسان في معني التفسير لما عقد عليه القلب فقوله تعالي الحديث.

لقیول اي اللسان عن  عایم االسالم عن ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم في حديث و فرض علو ما    

ل علیي هلل عزوجیه السالم فهذا میا فیرض ايان قال عل يو التعبير عن القلب ما عقد عليه و اقربه ال

 الحديث.اللسان و هو عمله 

قلبیه با اعتقیده نما يکون بيان مااللسان  يعل ضص المستفا  ان المفروخاقول خالصة المفا  و مل   

 بيیان المعتقیدات من الوحدانية و تبيان ما اقربه في جنانه من الرسالة و نحو همیا مین العقايید و ال

 .الوحدانية و الرسالة مطلقا ای لو کان خلوا عن العقد خاليا عن االعتقا 

عین علیي  تفسیيره الرحمة في و يؤيد المفا  و المستفا  ما عن محمّد بن ابراهيم النعماني عليهما   

يمیان لسیالم االانه قيل له االيمان قول و عمل ام قول بال عمیل فقیال عليیه اعليه الصلوة والسالم 

اهلل  ه رحمهمیاتصديق بالجنان و اقرار باللسان و عمل باالرکان و هو عمل کله و ما عین ابین بابويی

و عمیل ان رار باللسیمعرفة بالقلب و اقیيمان مسندا  عن النبي صلّي اهلل عليه وآله و سلم انه قال اال

يق و لیي التصیدعباالرکان وجه التاييد استشمام تفرع االقرار الذی عد ثانيا مین االرکیان و ترتبیه 

 العرفان فتدبر.

کراهیة و و اللحیب الي او يسد  المستشم من الترتب و التفرع ان االمر و النهي انما يکون مستندا    

ن الحیق و عال لقول ارواية بل و من الدراية عدم العلقة و العالقة بين الحب مه يستظهر من االية و ال

النیا و لتنا اموالحقيقة اما االية فقوله تعالي في سورة الفتح سيقول لک المخلفون مین االعیراب شیغ

يس فیي ل ممیا لیا کون القیوهاهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم فانه يستشم من

 لب مذموما مقدوحا.الق
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لصیلوة اعليهمیا  مسیندا  عین ابيجعفیر الرحمة ماو اما الرواية فمنها ما عن محمّد بن يعقوب عليه   

غفر منیه و هو مست انه قال قريبا بذلک التایب من الذنب کمن ال ذنب له و المقيم علي الذنبوالسالم 

 کالمستهزء.

ال فیي قیالم انیه ندا  عن الرضا عليه الصلوة والسیو منها ما عن محمّد بن يعقوب رحمهما اهلل مس   

 حديث بما يقرب من ذلک المستغفر من الذنب و هو يفعله فکالمستهزء بربه.

ن ذلک قريبا م مصباح الشريعة عن الصا ق عليه الصلوة والسالم انه قال في حديث و منها ما عن   

لیي قلیب عذا اطله هلل فان اهلل تعالي ارياء ابجنب ک يفاذا کبرت فاستصغر ما بين السماء و االرض ف

 لحديث.العبد و هو يکبر و في قلبه عارض من حقيقة تکبيره يقول اهلل يا کاذب اتخد عني ا

ه و ف يیؤمر بیبداهة عدم کون الکذب و الخدعة و االستهزاء و السخرية محبوبا و ال مرضيا فکيی   

 يطلب.

ن عیصدق الفیارغ مراحل بالقول الخالي عن الالعض ان اکتفاء الشارع و اقتصاره في ب ثم ال يخفي   

لمیة عظيمیة کالّ اهلل افي رواية العيون اشیهد ان ال الیه الحقيقة مثل ما عن النبي صلّي اهلل عليه وآله 

  میه و کیان وکاذبا عصم مالیه مخلصا استوجب الجنة و من قالها کريمة علي اهلل عزوجل من قالها 

 يشير الي کونه محبوبا مطلوبا کما ال يخفي.و ال  مصيره الي النار ال يؤمي

وط سیتلزم سیقيو ال يخفي ايضا ان ما ذکرنا من کون المطلوب القول عن االخالص و الحقيقة ال    

يقه و تحقلک ذالطلب عن الخالي من الصدق و الحقيقة بل الطلب و االمر ثابت عليه و عليه تحصيل 

و القامة اليه ترک طلب االستغفار و ال الندب اليه بل ع مثال المذنب المقيم علي الذنب ال يسقط عنه

 االصرار ثم المعذرة و االستغفار.

 

 

 تشييد للمدعي و تسديد للمرام

باب الذکر و الدعاء کالعقد و االيقاع الحقیايق و المعیاني  ون االلفیاظ و  يالموضوع فو هو کون    

ين نیمرکب من جیزیين و ممتیزج مین رکسبق في بعض التنبيهات ما هو الحروف من الشواهد التي 

ياء و باقي االوصياء عليهم الصیلوة والسیالم فیي مقیام باحدهما ان فعل النبي و االیمة بل ساير االن

الذکر و الدعاء کان قول المعني و المطلب باللفظ و الحرف ال قيل نفس الحیرف و اللفیظ و ثانيهمیا 
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اصل الحقيقیة و الماهيیة و المنظیور فیي هیذا  يف شرکة االمة مه نبيهم و اشتراک الرعية مه امامهم

التشييد و التسديد بيان مؤيد للرکن االول و ان لم يکن محتاجا الي المؤيد اصال و ابدا و هو انیه لیم 

الموضوع في مقام الذکر و الدعاء اللفیظ و الحیرف  ون يکن فيهم و ال بالنسبة اليهم ما يوهم لکون 

لتي اوجد فينا هذا التوهم الفاسید و ابیدع بالنسیبة الينیا هیذا التخيیل الحقيقة و المعني من القالقل ا

او مثل ا عوا و اذکروا الکاسد بحيث لو خلينا بيننا و بين غيرها من االمر بالدعاء و الذکر بقول مطلق 

کمیا نحو استغفروا و کبروا لما توهمنا ذلک و ال تخيلنیا اصیال و ابیدا نوع خاص منهما الي الندب 

ا لذلک في باب المعامالت من العقو  و االيقاعات لفقد القالقیل فيهیا و فقیدان التعليمیات الوهم لن

و الدعاء ال اقل مثل حال غير هم عند الیدعاء و الیذکر میه عیدم فحينئذ کان حالهم في مقام الذکر 

مما يشیيد و  التعليم و التفهيم من قول الحقيقة و المعني کل بلسانه و لغته ال قيل اللفظ و الحرف هذا

شرکة و االشتراک و يسد ه ان المطلوب من الکل و المنظور في الجميه في الرتبیة المن  يالرکن الثان

الیدعاء و االقیرار باللسیان مربوطیا االولي الطلب في القلب و االيمان بالجنان ثم في المرتبة التالية 

لغة خاصة و اال فبتلک اللغة میه ان لم يکن هناک قيد ب تهبالطلب و مرتبطا بااليمان اهل کل لغة بلغ

 المعرفة بها کالمعامالت کما ال خفاء فيه وال سترة عليه عند ذوی البصيرة و العرفان.

ن المعظیم شهر شعبا هذه الوجيزة بعون اهلل تعالي و طوله في اليوم الثلثاء السابه عشر منقد تمت    

 عزوجیل من الهجرة و ارجو من اهللبحسب النجوم من شهور سنة ثلث ماة وست وسبعين بعد االلف 

 کافة اهل العلما نفعا ليجعلهان ينفعني بها يوم ال ينفه مال و ال بنون اال من اتي اهلل بقلب سليم و ان 

طیاهرين و د وآلیه العلیي محمّیاهلل و الدراية کثراهلل تعالي امثالهم و الحمدهلل ربّ العالمين و صیلّي 

نیا االحقیر لیدين و اان و لعنةاهلل علي اعا يهم اکتعين الي يوم يمعرحمةاهلل و برکاته علي مواليهم اج

 محمّد بن مرتضي الخراساني.
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 ملحقات

 تنبيه

 و المفیروضهیعلي میا  االول الحاوی لالخبار المحتويةفي التبيه الخامس من المطلب قد اشرنا    

مفیروض نهیا ان اللمسیتفا  مامن التعبير عما في القلب و التفسير لما في الجنان الي ان علي اللسان 

ال التلفظ  و الحروف و المنظور منه هو اظهار ما في القلب و ابراز ما في الجنان بااللفاظعلي اللسان 

شريعة مصباح الن و يسد  بما عيؤيد بنفس الحروف و االلفاظ و هنا نقول ان هذا المفا  و المستفا  

و بیه  رجمان الضمير و صیاحب خبیر القلیبفي حديث ان اللسان تعن علي عليه الصلوة والسالم 

 ينکشف ما في سر الباطن الحديث.

 

 تنبيه

تناجي مه للالمرخصة  مربوطا باالثار المجوزه للتکلمالثاني اومانا في الفصل الرابه من المطلب  قد   

لبحیث فیي بای تناجي کان و کالم يکون الیي ان میور  المیذاکرة و محیل ااهلل عزوجل في الصلوة 

 بهییییا هییییو التنییییاجي والییییتکلم مییییهمي ؤو االثییییار المیییی ر المشییییار اليهییییااالخبییییا

کیون  اليیه علیي ال اجراء اللفظ والحرف علي اللسان و هنا نستشهد و ان لم يکن محتاجااهلل تعالي 

ا الحیرف بمی ونفس اللفظ عبارة عن قول المعني و المطلب باللفظ والحرف القيل  التکلم و التناجي

صیفا و رء مین الصا ق عليه الصلوة والسالم الکالم اظهار ما في القلب المعن مصباح الشريعة عن ال

 الکدر و العلم و الجهل.
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 تنبيه

ال عية في باب ا يشهد علي المدعي و ينبئي عن المرام من لزوم فهم المعني و  رک المفهومو مما    

ن تبیاين  وهیي النیي و االذکار ما هو مرکب من مقدمات خمس االولي ان النسبة بين اللفظ و المع

التباين غير  القولين غيره من النسب االربه الثانية ان النسبة بين قول اللفظ و قول المعني ايضا کنفس

ة التي يدعون ي اال عيفماسواه من االربه الثالثة ان شان النبي و االیمة عليه و عليهم الصلوة والسالم 

 وفیس اللفیظ المطلب بیاللفظ و الحیرف ال قيیل نو االذکار التي يذکرون انما يکون قول المعني و 

دعاء و ذکر و الیشتراک االمة مه نبيهم و شرکة الرعية مه امامهم في اصل حقيقیة الیالحرف الرابعة ا

صید اليیه ته و القالماهية الخامسة ان قول المعني و المطلب کقيل اللفظ و الحرف ال يکا  يمکن ارا 

 ه و افعاله.من  ون الفهم و الدرک فضال عن اعمال

 

 

 تنبيه

ا نوضیحه دعاء و هنفي االوامر المربوطة بالذکر و القد اشرنا في صدر الکتاب الي تثليث المراتب    

سابقتها و  رتبة عليو نفسره فنقول ان لالوامر المربوطة بالذکر و الدعاء ثلث مراتب کل مرتبة منها م

و ذکر المیر بالیلمقيد علي المطلق االولیي امتفرعة علي ما يتلوها ترتب الخاص علي العام و تفرع ا

وص من و قسم مخصبنوع خاص من انواع الذکر االدعاء بقول مطلق مثل اذکروا و ا عوا الثانية االمر 

و قیل اهلل لیدعاء نحیااقسام الدعاء شبه کبروا و استغفروا الثالثة االمر بقول صيغة الذکر و قيل صورة 

کبيیر و لتلازلیة ة و قيیل الصیيغة مرتبیة نی ذکرنا ان قول الصیوراکبر او اللهم اغفر و معني هذا الذ

تبة االولي ن حفظ المرميکون مرتبة نازلة للذکر و الدعاء فالبد کما انّ التکبير واالستغفار االستغفار 

ندوب الیي قيلیه وله و المالثانية مه االولي في الثالثة و هذا ال يکون اال بجعل المامور بق وفي الثانية 

الدعاء لعدم   للذکر والنازلة للتکبير و االستغفار و الني و المطلب اذ قول اللفظ ال يکون المرتبة المع

لمباينیة بیين بیاين و اکونه تکبيرا او استغفارا و ال ذکرا او  عاء لما عرفت في التنبيه السابق مین الت

 .اللفظ و الحرف مه الحقيقة و المعني

 

 تنبيه
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احیب  لي ربهم والت اباعبداهلل عليه السالم عن افضل ما يتقرب العبا  قال سئعن معوية بن وهب    

ة اال ذه الصیلوهیذلک الي اهلل عزوجل ما هو فقال عليه السالم ال اعلم شيئا بعد المعرفة افضل مین 

 حيا. ة ما  متي بالصلوة و الزکونلح عيسي بن مريم عليهما السالم قال و اوصالعبد الصاتری ان ا

 

 اقول

ن شير الي کیويالصلوة من ساير االعمال و هذا المستفيض يؤمي و استفاضت االخبار بافضيلة قد    

التسیبيح و  ولتحميد ير و ابحقيقة الصلوة و ماهيتها من جهة القول و الکالم المعني و الحقيقة من التک

ذ لو االجمل  وه الوضلية بسبب ابشانا و بالقلحقيقة و المعني لنحو ذلک  ون اللفظ و الحرف الحاوی 

واها من سفضل مما کان الحقيقة و الماهية من حيث القول و الکالم اللفظ و الحرف لما کانت الصلوة ا

ية ضیوح افضیلاالعمال فان في االعمال علي التقدير ما هو افضل منها و هیو الحقيقیة و المعنیي لو

 ف مه غمیضللفظ و الحرالموضوع و المجعول له بل الفضل و الفضيلة لالمعني من اللفظ و الحرف 

 العين عن المعني و غض البصر عن المفهوم.

 تنبيه

ن اسیری بیه لصلوة حیيقد ثبت من الرواية قرایة النبي صلّي اهلل عليه وآله البسملة و الفاتحة في ا   

نزول او بعده ة قبل التعليم اهلل جل و عزوحينئذ نقول ان االمر ال يخلو من وجهين اما ان يکون القرایب

حينئذ لم  ول فالنهاعلي کل تقدير البدان يکون بعنوان القول  ون الحکاية و نقل القول اما علي االو 

حينئذ قرانا  ان کانت وتکن قرانا حتي يکون القرایة بقصد القرانية و الحکاية و اما علي الثاني فالنها 

ا قیول اهلل عیدم کونهی مضافا اليالتعليم المحالة فانها حينئذ اال ان نزولها قرانا قبل ذلک کان بعنوان 

مرتبطة نبيهات اليکن قوال قيل من قبل کما اوضحناه في بعض التعزوجل و ال قوال يقال فيما بعد لم 

لقول يکون اة و تقل بمبارکة الفاتحة و اذا تحقق کون القرایة في الصلوة االول علي القول  ون الحکاي

 في باقي الصلوات ايضا کک.

 

 

 تنبيه
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ها النیاس خطبة اي القاسم الکوفي في کتاب االخالق عن النبي صلّي اهلل عليه وآله قال في عن ابي   

 ما علمت شيئا يقربکم الي النار و يباعدکم من الجنة االو قد نهيتکم عنه الحديث.

لنیار دکم مین اوعن البحار عن ابن عمر قال قال رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله ليس شیئي يباعی   

 يقربکم من الجنة اال و قد  للتکم عليه الحديث.رته لکم و ال شئي االوقد ذک

ل قیال لسالم قااقول و من مصا يق هذه الکلية ما عن الجعفريات مسندا  عن علي عليه الصلوة وا   

عيد مین بن الجنة رسول اهلل صلّي اهلل عليه وآله السخي قريب من اهلل تعالي قريب من الناس قريب م

 .بعيد من اهلل تعالي بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار النار و البخيل

 

 ثم اقول

ن و ان فيیه حسیکیمن الحديث و الرواية کما عرفت بل من العلم و الدراية ان کل ما ان المستفا     

يقیة فالح حق وو فوز صالح اوله فوز و فالح البد من االمر و الداللة عليه و مما له حسن و صالح 

حو همیا نريایية و و الدعاء يعني تعريف اهلل عزوجل و توصيفه بالکماالت من الوحدانية و الکبالذکر 

الزم  ومین کیل صیالح احسن من کل حسن و اصلح ده و المسئلة مما لديه بل هذا نو الطلب لما ع

فهیوم و لمارف و قیول بالمباينة بين قول الحذلک بعد المعرفة بالتباين بين اللفظ و المعني و العرفان 

معني کیون معني فن االعلم بوحدة المأمور به و المندوب اليه في باب الذکر و الدعاء ان لفظا فلفظ و 

امور به و کان الم المطلوب و المنظور في البابين قول المعني والمطلب  ون قول اللفظ و الحرف اذ لو

و  تهل احسنيبسنه و صالحه و المطلب مه حالمندوب اليه قول اللفظ و الحرف لزم خلو قول المعني 

اسد جدا و هذا ف ب بل عن بيان الفضل و الفضيلة و تبيان المدح و المدحيةدعن االمر و الن تهاصلحي

 و کاسد حتما فتدبر.

 

 تنبيه

في الکتاب الي میا يقیرب مین ان الطلیب و المسیئلة و التصیديق و االقیرار و اعلم انه قد اشرنا    

و نحو ذلک من العناوين المنظورة من اال عيیة و يد و التکبير و التسبيح االعتراف و الشها ة او التحم

االذکار الماثورة انما تکون من حيث التحقق و التحصل بالحروف و االلفاظ منوطیا بالقصید و النيیة 

نا طیرز القصید و طیور کالتقليد و التبعية بحيث ال تحقق هناک و ال تحصل بدون القصد و النية و بيَّ



 

 133 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

ايضا الي توقف القصد و وقوف النية علي الفهم و الدرايه و هنیا نريید ان نقیول انیه ال ومانا النية و ا

او و التصیا ف میه الخیارج يکفي في تحقق هذه العناوين بااللفاظ و الحروف التوافیق میه الواقیه 

و  و ال الموافقیةلیه ای التصیا ف و التوافیق المصا فة مه العقد و الموافقة مه العقيیدة بیل ال خیل 

و التحقق بل يکون هذه بالنسبة اليهما کالحجر في جنب االنسان نعم للمصا فة المصا فة في التحصل 

مه العقد و الموافقة للعقيدة مدخل في صيرورة ذلک ای العنیاوين المنظیورة مین التصیديق و غيیره 

ه الواقیه و و حقيقة فال يتوهم تحقق هذه العناوين بالفاظها و حروفها بمحض تقارن اللفیظ میذاحق 

 الخارج او مقارنة الحرف مه العقد و العقيدة و ان لم يکن هناک علم و  راية او قصد و ارا ة فتدبر.

 

 تنبيه

ذکر و الی في بیابفة يمکن اظهار المدعي و ابراز المرام في المقام من کون الشان و الوظياعلم انه    

م لیل انه لیو عجيب و طرز غريب بان نقوالدعاء قول المعني و المطلب القيل اللفظ و الحرف بطور 

غفیر او اللهیم ا نحو قليکن مربوطا بالذکر و الدعاء امر سوی القالقل الصا رة في بيان صيغ الدعاء 

هیو  ون وجیو ه تعليم صور الذکر مثل تقول اهلل اکبر لکفت في بروز المرام و ظهور المدعي فضال ع

بیالمعني و طیة وا المرتبو الخاصة الثانوية کاستغفروا و کبیراالوامر العامة االولية شبه ا عوا و اذکروا 

ه ال ريب فیي انفاية کلبيان ذلک يعني ا الحقيقة التي تکون القالقل من توابعها و هي اللتي تؤل اليها.

للفظ و د ال قيل او المحاورة علي قول المطلب و بيان المقصو االساس في مقام المکالمة کون البناء 

مشیتق  والمنسوب بما يتشعب من القول و يشتق منیه ای متشیعب کیان يتبعه کون تبيان الحرف و 

بنیي ييضا مما ايکون ايضا قول المعني و المطلب  ون اللفظ و الحرف هذا مضافا الي کونه في نفسه 

لوضیه و و العمل و من هنا صارت االلفیاظ و الحیروف غيیر ملتفیت اليهیا باو يؤسس عليه الشان 

ور فیي ک ان المنظو النسبة و ثمرة ذلو المکالمة و کک في مقام النقل المحاورة  االستقالل في مقام

ن ا عیي مرف فعلي التعليمات و المندوب اليه بالقالقل هو قول المعني و المطلب ال قيل اللفظ و الح

طلوب کون الم في باب الذکر و الدعاء التعدی عن طريق المکالمة و التجاوز عن سبيل المحاورة من

ل الحیرف ب الي قيیتعليم و المنظور من الندب قول المعني و المطلب الي مطالبة قول اللفظ و الندبال

التعدی و بلفتيا ا زله قد اشرنا في الکتاب الي وجه عدم جوابات و  ونه خرط القتا . ثم ال يخفي ثاال

 راجه.ف التجاوز عن العربية في االذکار و اال عية الي غيرها اختيارا و الجواز اضطرارا
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 تنبيه

نیس مین لجین و االاعلم ان الذکر و الدعاء انما يکون عبا ة مهمة لها عموم و شمول للمالیکة و ا   

اشذ و ندر ماتهم اال و غيرهم من سایر البشر مستغرقه الوقاالنبياء و االوصياء عليهم الصلوة والسالم 

د بیه القیرآن ء کما شیهايضا الذکر و الدعا ان ارا وا القيام بالقضاء و المقام عند القدر بل هلل عزوجل

لیي فعیل ان الیدعوة بل مالء منه الفرقان  الحميد. اما الدعاء منه تعالي و تقدس فهو عبارة عالمجيد 

اتیوا  والصیلوة  شيء کالصلوة و الزکوة و نحو هما من الموظفات الواجبة او المندوبة کقولیه اقيمیوا

لتنزيهيیة ايميیة او لربا و الغيبة و شبههما مین المنهيیات التحرالزکوة او الدعاء الي ترک شيء کاکل ا

صیيفه يفیه و توعین تعر ةعبارکقوله ال تاکلوا الربا و ال يغتب بعضکم بعضا و اما ذکره عزوجل فهو 

حان و قوله سیب الحمدهلل الذی انزل علي عبده الکتابجمال کقوله نفسه او غيره بصفة کمال او نعت 

کیر فیي ولیه و اذقاو قوله و اذکر في الکتاب ابراهيم انه کیان صیديقا نبيیا و  الذی اسری بعبده ليال

 الکتاب اسماعيل انه کان صا ق الوعد و کان رسوال نبيا.

 في المقام يدور بين اطوار ثلثة و انحاء کک.اذا عرفت هذا فاعلم ان االمر    

 ان يکون الذکر و الدعاء من الجميه قول اللفظ و الحرف.االول    

 کون من الجميه قول المعني و المطلب.يالثاني ان    

بيل لنیا الثالث ان يکون قول اللفظ و الحرف من بعض و قول المعنیي و المطلیب مین بیرخ السی   

 البين.في فال محيص من اختيار ما وقه بالشهو  و العيان الي ما حصل في الجانبين 

 تنبيه

 ول المعنیي وو االذکار و الزيیارت قیعية  في اال الوظيفةيستشکل علي المدعي و هو کون ربما    

همیه و فا يصعب مالمطلب باللفظ و الحرف ال قول نفس اللفظ بان في اال عية و االذکار و الزيارات 

المطلیب  و المنیدوب اليیه قیول المعنیي ولحملة العلم فضال عن غير هم فلو کیان المطلیوب  رکه 

قیول  لعیدم کیوناالتبيين و ما بين و ال امر فيستکشف من المتوقف علي الفهم و الدرک لبين اوامر ب

میا ال مالیالزم  اناللفظ و الحرف مطلوبا و مندوبا اليه  ون قول المعني و المطلب و لکین فيیه اوال 

 ا  ثم التفوه به.بغي اخطاره بالبال فضال عن االعتقين
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الزيیارات میا  الذکار وان اال عية و وثانيا انه لم يعلم کون المشار اليه فيما وقه تحت التعليم اذ م   

 ل. استشکامون و حينئذ لم يکن مستلزما الشکال و اليدعون و يذکرون و يزورون من  ون ان يعلّ

بیل قالبيیان  وثالثا انه لم يعلم عدم فهم المخاطب لمور  البحث و علیي التقیدير لیم يعلیم عیدم   

ذه و هن ان تکون مالمدعي و بروز المرام يمنه ظهور االستفسار او بعده هذا کله مضافا الي ان کمال 

 نحوها من الشبهات موجبا الضمحالله او استتاره.

 تنبيه

قیايق او ة مین الحاعلم ان اللفظ اما مستعمل و اما مهمل اما المستعمل فهو اللفظ الموضوع لحقيقی   

ه و کیک الوض خالف ذلک کديز و من الواضح ان الغرض منمعني من المعاني کزيد و المهمل علي 

ق وضیوع تحقیفایدة اللفظ الموضوع انما يکون منحصرا في اظهار المطلب و ابراز مقصد فکل لفظ م

ان کان  ا شانه ومن  ون االظهار و االبراز کان بالفایدة و الغرض من الوضه فيه غير حاصل و ما هذ

 االبیراز واالظهیار موضوعا اال انه صار بالفعل في حکم المهمل اذا عرفت هذا يظهیر لیک اعتبیار 

 المتوقف علي الفهم و الدراية في الذکر  و الدعاء و الزيارة.

يقاعات قو  و االو بما يظهر مما عرفت يبدو عندک اتحا  باب العبا ات مه باب المعامالت من الع   

 اال من جهة اعتبار لفظ خاص و حرف مخصوص في االولي  ون الثانية.

 

 

 تنبيه

الخاصیة االوامر االولية العامة نحو ا عوا و اذکروا و االوامر الثانويیة  في ان مفا اعلم انه ال کالم    

و الیدعاء او التکبيیر و مثل کبروا و استغفروا و المستفا  منها مطلوبية الحقايق و المعاني مین الیذکر 

 ث يکیون الموضیوع فيهیا ايضیامعامالت من العقو  و االيقاعات حيیاالستغفار فيکون نظير باب ال

الحقايق و المعاني من النکاح و الطالق و انما الکالم في مفا  القالقل و المستفا  منها فنقول ان االمر 

اما ان يکون المقول فيها المعني و المطلب او اللفظ و الحیرف فعلیي االول فيها ال يخلو من وجهين 

ة و طورا من اطیواره و علیي من انحاء ما هو المطلوب من االوليه و الثانوي ا يکون المنظور فيها نحو

له مجانبا اياه و هذا التر يد انما نشاء من تر يد اخر مقدم عليیه و هیو ان الفیاظ الثاني يکون مباينا 

المقول و حروفه اما ان يستعمل في معانيها و مفاهيمها کساير االلفاظ و الحروف الواقعة فيها و اما ان 
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و المعني و علي الثاني اللفظ و الحرف مثال ذلک قولهم  ةال يستعمل فعلي االول يکون المقول الحقيق

له الجنة فان کان الفاظ المقول و هي ال و الیه و االّ و وجبت من ختم له بال اله االّ اهلل عليهم السالم 

کباقي االلفاظ الواقعة فيه و هي من ختم له و وجبت له الجنة مستعمال في المعنیي کیان المقیول اهلل 

اذا عرفت هذا فاختر ما شئت ثم ف حرکان اللفظ و الفيه  المستعمفيه قة و ان لم يکن المعني و الحقي

فظ خاص في المطلوبية من  ليل اخر و قد ذکرناه في بدخل لالبد في القول  انه علي االولال يخفي 

ه الکتاب فراجه فيکون مآل الوظيفة الي تحقيق الحقايق بااللفاظ الخاصة فيمتازمن المعامالت من هذ

 ة.هالج

 

 

 تنبيه

و الذکر  ي الدعاءفالمنشاء في ارتکاز عدم لزوم فهم المعني و قصده و المنبت لتسلم ذلک  اعلم ان   

فیة و يیام بالوظيا القالوقیاتهم لیو ارا وبل مستغرقة و الجن و االنس الذی هو عبا ة مهمة للمالیکة 

و لعرب حت حکومت اتو الشيوع واالنتشار  الناس حين التعليم و التعلمانه و ان کان الستقامة لديها ا

لیيم و کیان تع کاهل العیراق الفعلیيمضافا الي کونهم عارفين بلسان العرب کان لسانهم لسان العرب 

بیة روف االجنو الحیبحيث لم يکن لاللفیاظ  دعاء و الذکر و تعلمه و العمل به کل ذلک مه المعنيال

 ليم و التعلم وجهة التع الدعاء و الذکر فارسيا و مربوطا منتية نحو ما اذا کان الطريقة و المرآتية واآل

بيیا دريج اجنالعمل بالفارس لکن لما خرجوا بعد برهة من الزمان من تحت الحکومة صاروا علي الت

و  هیو الفیرع الذیمن البين و صار اللفظ عن اللسان فذهب المعني الذی هو االصل و بمنزلة الروح 

االکتفاء  مستقرا علي في الناس  ایرا بينهمار باقيا صثم  هلمعني قایما مقامالجسد غاصبا لحق ابمثابة 

نجیر امقام حتي و جاء في البين توهم الموضوعية لاللفاظ و الحروف و کونها محقا في البه سيرتهم 
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 تنبيه

الداخلیة  ةة الباطنیة و الوظایف المقدرة بالشرع الظاهر الخارج و الشیريعاعلم ان التکاليف المقرر   

بين نفسه  وکون بينه يثلثة االول ما يکون بين العبد و بين خالقه جل و عال الثاني ما يدور بين انحاء 

زوجیل علقیه اين خالواقه بين العبد و بی الثالث ما يکون بينه و بين غيره من الخلق و من الواضح ان

 و تقیدس و و عمدة ذلک تعظيم الیرب تعیالين اهم مما بينه و بين نفسه او غيره من المخلوق يکو

ال و الیدعاء ل و الجمتجليله بالعمل والقول من القيام بين يديه و الرکوع و السجو  له او ذکره بالجال

لیي شیهد عو ي و المسئلة مما لديه الذی يدل الي غاية الخضوع و الخشوع لیهيعني الطلب لما عنده 

رت االثیار ر و تکاثالتجليل و التعظيم والذی قيل فيه الدعاء مخ العبا ة و من هنا قد تظافرت االخبا

الرکیوع  والقيام  بان الصلوة اصل االسالم و عمو  الدين حيث انها جامعة بين العملي من التعظيم من

وجنبة العمل ذ من حيثا تکون و السجو  و القولي من التجليل من الذکر و الدعاء و الصلوة هذه انم

رفیت عمطلب اذا يدور بين امرين قول اللفظ والحرف او قول المعني و الواحدة و اما من جهة القول 

د اقبیال زاهیرة بعیهذا کله فاختر من االمرين ايما شئت و ال اظن ذوی االذهان الصافية و االفکار ال
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