
ماهيتها و لزوم فهم  الصلوة و ةنير في بيان حقيقـهذا كتاب الم

 القصد الي قوله في اقوالها. المعني و

مالك  الرحمن الرحيم الرحيم الحمدهلل رب العالمين منبسم اهلل الرح

 وآله الطيبين الطاهرين و دالدين والصلوة والسالم علي محمّيوم

 اهلل علي اعاديهم ولعنة و محبيهم علي مواليهم و بركاته اهلل وةرحم
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 دـا بعـام
 و ذكارا ادعیه و مطلب ما مربوط بسوره مباركه فاتحه و چون مدعي و

يك  ه كهبعالو ؛قع نشدواثوره آنجوريكه بايد مورد برخورد أزيارات م

كه  ي و مطلب پیدا شدهجوانب مدع شبهاتي در اطراف و اشكاالت و

 .ده میشذيرفتپ زودتر از اينها بايد الّوا .آنرا تار و تاريك نگاه داشت

ر ب درستي آن و تر شدن مدعي وروشن كه براي لهذا بخاطرم رسید

ن چند ورقي در ضم ،شبهاتي كه در بین هست طرف شدن اشكاالت و

 ءدسترس عموم فضال رد مقاله بقلم آورده يك مقدمه و چند

 دهم. ي قراردهم اهلل تعاليّاَ جلیله علمیه سلسله انشمندان بالخصوصود
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 ة  دمــمق
ین اهـ  بمهمترين مسئله اي كه بايد  ،امامت نبوت و بعد از توحید و - الؤـس 

 بگیرد چیست؟  مذاكره قرار بحث و علم مورد مطالعه و

ث  باقي م يكي آنكه آيا سوره مباركه فاتحه را بايد .مسئله است دو -وابـج   

 واذكـار قرآن مجید بعنوان حكايت ونق  قول خواند يا بعنوان قول مانند ادعیـه

 ب است يامطل وظیفه گفتن معني و ،آنكه آيا در اقوال نماز مسئله ديگر .ثورهأم

م درتكبیـر  االحـرا مـثالً .فتن لفظ وحرف كه مباين است بـا معنـي ومطلـبگ

بقصـد  اسـت هم صـ ّ اكبر و حرف اللّآيا دستور بگفتن لفظ اهلل ،وصلواتِ تشهد

ر و هلل اكبـاقربت يا ياد نمودن خداوند عالم به كمال كبريائیت و بزرگواري بلفظ 

 .هم ص ّطلب درود و رحمت به حرف اللّ

چیزي  ( و رسول )ص( و امام )ع( بزرگتريناليبعد از معرفت خدا ) تع -الؤـس

 كه معرفت به آن واجب و الزم است چیست؟

مـاز زيـرا كـه از يكطـرف ن. معني و ترجمه اقوال واجبه نماز است -بواـج   

اليـت وعبادت مهم عمومي خداپرستان و تالي مرتبه و قوام اسالم  عمود دين و

درك  ومیباشد و ازطرف ديگر انجام گرفتن آن من حیث االقوال متوقف بر فهم 

 معنا و ترجمه.

 



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  4 

 قرآن چیست؟ -الؤـس 

 .تیناز ما بین الدفَّ قرآن عبارت است -وابـج   

 ا كالم كـ تین آيا تمام آن كالم خود خداوند عالم است يما بین الدفَّ -الؤـس 

 ديگر هم در آن هست؟

 ةفـي لیلـ ا انزلناهمث  انّ ،بعضي از آن كالم خودِ خداوند عالم است -وابـج   

آن  ازبعضـي  صدرك و امثال آن و كَشرح لَالم نَ الكوثر و ا اعطیناكَالقدر و انّ

را نقـ  كالم ك  ديگر است كه گفته شده يا گفته خواهد شد و خداوند متعال آن

 م مهتدون كـههجرا و ايسئلكم عوا من البتَّلین اِرسَعوالمُبِتَّمیفرمايد مانند يا قوم اِ

نا ثبع يا ويلنا من من آل يسین است كما في بعض االخبار وؤكالم حبیب نجار م

عـالم  شر است و برخي از آن نه كالم خود خداوندمن مرقدنا كه گفتار اه  مح

  سـوره بلكه كالمي است آمده كه ما آنرا بگوئیم مث ،است و نه كالم ك  ديگر

ايـن  اول سوره هاي ديگـر و در مباركه فاتحه و بسمله چه در اين سوره و چه

لم اوند عاسه قسم اخیر نیز كالم خداي متعال است نهايت در رتبه ثانیه يعني خد

 ود.شكلم فرموده به كالمي كه گفته شده يا گفته خواهد شد يا بايد گفته ت

 د بعنـوانآيا بسمله و سوره مباركه فاتحه را بايد مث  باقي قرآن مجیـ -الؤـس 

 خواند يا جور ديگر؟ حكايت و نق  قول

حكايت و نق  قول در جائي است كه شخص بخواهـد كـالم كـ   -وابـج   
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د و طیبه بسمله و مباركه فاتحه كالم ك  ديگر نیست نديگري را بگويد و بخوا

بلكه كالم خودمان میباشد كـه میگـوئیم نهايـت  ،كه ما آنرا حكايت و نق  كنیم

عال مث  ادعیه و اذكار مـأثوره كـه بتعلـیم حضـرت  و بتعلیم خداوند عالم ج ّ

    .ائمه علیه و علیهم السالم میگوئیم و میخوانیم رسول و

ه آنكـه كايت و نق  قول در طیبه بسمله و مباركه فاتحه بعالوپ  قصد ح      

علیم چه آنكه بقصد حكايت و نق  قول از مورد ت .درست هم نیست ،الزم نیست

مالت و قصد قرآنیت در بسمله و فاتحه بآنستكه ج .خارج و بیرون خواهد رفت

رود ویر قصد نظ ،بگوئیم آن را بگوئیم بعنوان اينكه خداوند عالم بما ياد داده كه

 در ادعیه و اذكار مأثوره.

لفعـ  الصراط المستقیم مث  باقي جمـالت قرآنیـه با ي اهدنا آيا جمله -الؤـسـ 

 يا نه؟ معنائي دارد

 البته بي معنا نیست. -وابـج   

 معناي آن چیست؟ -الؤـس 

 طلب هدايت. -وابـج   

 دس او؟ز ذات مقآيا خداوند عالم از ما طلب هدايت میفرمايد يا ما ا -الؤـس 

 ما از ذات مقدس او. -وابـج   

ماننـد بـاقي جمـالت قرآنیـه  ،اياك نستعین آيا جمله ي اياك نعبد و -الؤـس 
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 بالفع  معنائي دارد يا نه؟

 البته بي معنا نیست. -وابـج   

 معناي آن چیست؟ -الؤـس 

معناي آن مخاطبه با خداونـد عـالم اسـت باظهـار خلـوص در دو  -وابـج   

پرستش آن ذات مقدس و يكـي اسـتعانت و  يكي عبادت و .ضوع بسیار مهممو

ئه و باآعلیه و علي  كما اينكه حضرت صادق .ياري جستن از ذات بي همتاي او

ك نعبد يد: ايامیفرما ةبروايت علي بن ابراهیم علیهما الرحم والسالم  ابنائه الصلو

 اهلل و اياك نستعین مثله.مخاطبة 

يـا  آيـا واجـب و الزم اسـت ،م اجـزاء و مقارنـات نمـازتعلّتعلیم و  -الؤـس 

 ؟مندوب مستحب و

 نه مستحب و مندوب. ،واجب و الزم است -وابـج   

م آن تعلّـو آيا لفظ و حرف جزء نماز و از مقارنات آنست تا تعلـیم  - الؤـس 

 مطلب؟ الزم باشد يا معني و واجب و

در  مـثالً .روف مخصوصـهه و حـمعني و مطلب نهايت بالفـا  خاصـّ  -وابـج 

 ادنمودني ،جزء نماز و از مقارنات آن است آنچه تكبیر  االحرام و صلواتِ تشهد

 ود وو طلـب در بكمال كبريائیت و بزرگواري بلفظ اهلل اكبـر خداوند عالم است

 حرف كه مباين است با معني. خود اين لفظ و نه ،ص ّ همحرف اللّ رحمت به
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 نماز معتبر است يا نه؟ ت درآيا قصد و نیّ -الؤـس 

 البته معتبر است. -وابـج   

و  معني است يا وحرف آيا لفظ ،نماز اقوال در تنیّ و اين قصد متعلق -الؤـسـ 

 مطلب؟

ار و مور به در نماز و هم چنـین در ادعیـه و اذكـأچون وظیفه و م -وابـج   

علق مت ،اي   و حروفِ مخصوصهاگفتن معنا و مطلب است نهايت با لف ،تازيار

 ت هم ال محاله همان معني و مطلب خواهد بود نه لفظ و حرف.نیّ قصد و

  بیـرآنكه مركوز در اذهـان علـي الظـاهر آنسـتكه در تك فيـيخثم ال       

ا الاقـ  يـ بعالوه آنكه الزم نیست معناي آنرا تفصـیالً ،صلوات تشهدو االحرام 

لكه الزم ب .است ءدعا هم ص ّكر و اللّالزم نیست بدانیم اهلل اكبر ذ .بدانیم اجماالً

ا كـه رچیزي  .است يا چیز ديگر ءذكر يا دعا هم ص ّنیست بدانیم اهلل اكبر يا اللّ

و  . فقط همان خوب ياد گرفتن الفا  و حروف است و ب فقط و ،الزم میدانیم

 .باشد به لفظ و حرف به تمام مأمور اين ارتكاز در وقتي درست است كه مأمور 

ز اساس حديث و قرآن بر خالف آنست و گويا ايـن ارتكـاز ا مطلب هم و اين

 ه.لَال اص َ  مشهور بب مركوز ال اص َ لَه میباشد نظیر رُجمله مصاديق رُ
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 اوله لاـقـم
و  جهئ وَ  شكُلِم ي اهلل علیه وآله و سلّعن النبي صلّ .م اهلل و له الحمدـبس   

  الصـلو فو انـ نفا ئش  كُدينِه و لِ جهَم وَكُن احدُشینَ  فال يَلوم الصكُجه دينِوَ

ن كبـار لت ابا جعفر علیـه السـالم عـئقال س الرحمةعلیه   عن زرار و .التكبیر

 .الحـديث و تكبیر  االفتتـاح ةالوضوء و الوقت و القبل ةحدود الصلو  فقال سبع

لتكبیر ا صلو ال السالم قال تحريمالصادق علیه و علي آبائه و ابنائه الصلو  و عنو

 الصـادق نعـو  .السالم قال مفتاح الصلو  التكبیرعلیه عنه و .و تحلیلها التسلیم

 فتتـاحالاو  تكبیر  لفى الص انه قال في حديث و ادني ما يجب اعلیه السالم ايض

 .و السجود و الركوع

كن آنسـت رواجب نماز و  ءاالحرام كه اولین جز ما در باب تكبیر  هـبدانك     

 .دو مطلب داريم ،مازي نبايد ازآن خالي باشدو هیچ ن

ت از ياد ز مقوله حقیقت ومعني و عبارتسااالحرام  آنكه اين تكبیر  مطلب اول 

 كبرا اهلل نمودن خداوند عالم ج  و عال بكمال كبريائیت و بزرگواري نهايت بلفظ

 .حرفلاللفظ وا جهةالمضمون والمفاد تكبیر است ال من  اكبر من حیث پ  اهلل

كما اينكه فقیه همداني قدس سره در مقام اثبات عدم سقوط تكبیـر از كسـیكه  

بقوله علیه السالم تحريمها التكبیر بناء  اكبر نیست میفرمايد: ب  وگفتن اهللقادر بر
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وي و غَـه اللُكما يقتضیه وَضـعُ الكبرياء ةاهلل بصفعلي ءعلي ظهوره في مطلق الثنا

- عـن  القاصـرمـه قدتالم الخارجیه لةمن االد لخاصه ناشیاابالصیغة ه قییدِتَ كونُ

 امطلـب ر مینمايـد يیدأت و الي العاجز.لنسبة اطالقه باعليللقادر فیبقي افادته االّ

تكبیـر   واجبـات الصـلو  منعنـيي الثاني درشرايع حمةالرعلیهمحقق  فرمايش

 اجبـات الصـلو و كفايه الثالث من فرمايش و اكبراهلل لصورتها ان يقوو االحرام

فرمايش  و اكبرصورته اهلل و سهوا و اتبط  الصلو  بتركها عمداً ركن وهُ و التكبیر

 و هـو ركـن فـي الصـلو  و واجبات الصلو  التكبیر نم رياض متنا الثاني يعني

العجز عن االتیان بصیغته  و مع التعذر فرمايش ديگر رياض و و .صورته اهلل اكبر

 االحرام وتسمي تكبیـر  فرمايش وسیله القول في تكبیر  و .ثوره الخأبیه المالعر

 منهاج الصالحین الفص  الثـاني فـي فرمايش و .وصورتها اهلل اكبر ااالفتتاح ايض

فرمـايش قواعـد  و .صورتها اهلل اكبر تكبیر  االفتتاح و تسميو تكبیر  االحرام 

 سـهوا و تبط  الصلو  بتركهـا عمـدا و هي ركنو االحرام  الفص  الثالث تكبیر 

 صورتها اهلل اكبر.

اين فرمايشات اهلل اكبـر  آنستكه در براي مطلب يد بودن اين فرمايشاتؤوجه م

تأيید مینمايد غیريت  انه خود تكبیر. و ايض ،را صورت و صیغه تكبیر دانسته اند

وقت عن تعلـم اهلل ان ضاق يعني ال آنچه از تذكره نق  شده وتكبیر  اهلل اكبر را با

 تهدر كتـاب صـلو ةو فرمايش فقیه همداني علیه الرحم .كانت لغةباي  كَبَّر اكبر
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عه لسانه بحیـث يتحقـق عجـزه و طاوِمتنا و شرحا فان ضاق يعني الوقت اولم يُ

بـالملحون  فوات الوقت فان قدر علي االتیان س من تعلمه يعني اهلل اكبر قب االی

تیها او فیهما مع اطالق التكبیر  عرفا فالظاهر وجوبـه في احدي كلم  من التكبیر

الشتما له علي معني التكبیر و القدر المیسور من لفظـه فـال  ةمقدما علي الترجم

يسقط بالمعسور كما ذكره شیخنا المرتضي رحمه اهلل تعالي و فرمايش جواهر ب  

ع مَـ عتبـرعني مُان المن االص  هو المعني و فرمايش ديگر جواهر و بِعي اَدَّقد يُ

 اللفظ. 

ني قت و معاز مقوله حقی االحرام و نیز تقويت میكند مطلب را يعني اينكه تكبیر 

يا ينكه آبحث در ا .نه از مقوله لفظ و حرف كه لفظ و حرف اهلل اكبر باشد ،است

دم عاثبات  اكبر نیست ساقط میشود يا نه و بعدگفتن اهللرتكبیر از كسیكه قادر ب

ز لفظ عده میسور چه آنكه اگر تكبیريكه تحريم نماز است عبارت اسقوط به قا

 ور بـاقيقوط به قاعده میسمجالي براي اين بحث و اثبات عدم س ،اكبر باشداهلل

 . نمیماند

ي كه برايشان ااهلل حكیم در جواب نامهيةآ و نیز قوت میدهد مدعي را فرمايش

 .سالم پ  از اهداء .له الحمد بسم اهلل الرحمن الرحیم و :فرستاده شده بود

مسئله را خواسته بوديد اينكه چون در بعضي ادله وارد است ثم  وابـج     

گفته اند فقط قول كافي است و قصد  ءلذا بعضي از فقها ،تقول كذا ثم تقول كذا
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رجوع بكتاب  .ه میباشدلكن اين قول خالف ظاهر ادلّ .معني الزم نیست

 ردهك آنجا ذكر مفصالً .یدئبنما 4جلد  5سئله م 372 مستمسك العرو  صفحه

 . در خاتمه مؤيد و موفق باشید.ايم

ودن يعنـي يـاد نمـ .آنكه تكبیر كه از مقوله حقیقت و معنـي اسـت مطلب دوم  

گر م ،یشودخداوند عالم به كمال كبريائیت و بزرگواري بگفتن اهلل اكبر محقق نم

شـد  معني وترجمه الزم و واجبپ  ياد گرفتن  .با فهم و درك معني و ترجمه

و  اقـرار لرحمـةكما اينكه فقیـه همـداني علیـه ا .بوجوب و لزوم مقدمي عقلي

ذكر  و ءاعتراف میفرمايد دركتاب صلو  باينكه اگر موضوع بحث را در باب دعا

عم مايد: ندرآنجا كه میفر .فهم و درك آن الزم خواهد شد ،حقیقت و معني بدانیم

علـي  الواجـب بالفاظها كان دا ؤا يعني معاني االلفا  المیهانمور به معألوكان الم

و  ي استحضـارها فـي الـذهناوامرها عقد قلبـه بالمعـاني ا عةاالخرس في اطا

اديتهـا تتصـورتلك المعـاني و  اتاديتها باالشاره كما ان الواجب علي غیره ايض

 ها.بالفاظ

شیم بر مدعي و مطلـب هیچ دلی  و برهاني نداشته باما  گراآنكه  فيـيخثم ال 

مأمور به در اقوال نماز گفتن معني و مطلب است و گفتن معني  و خود كه وظیفه

آيینـه همـین مطالبیكـه  هـر ترجمه مطلب هم متوقف بر فهم و درك معني و و

 .نآ فتیم كفايت میكند براي اثبات مـدعي و درسـتيگاالحرام تكبیر به مربوط 
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فرمايشـات ديگـري هسـت كـه بـا ايـن  ءء و علمـاكه براي فقها لكن افسوس

اهلل بعد از همین كه نعـم از آنجمله فقیه همداني رحمه .فرمايشات سازگار نیست

به معاني نیسـت جه لی  كذلك يعني مأمورلكنّ: به تا آخر میفرمايد لوكان المأمور

نمودن به لفظ يا اشاره الزم باشـد و در جـاي ديگـر  ءكه فهم و درك آن و ادا

  :میفرمايد

كـه از  آنكـه در فرمايشـي ه يجب علي المكلف قصد معانیها و حالنَّاال بمعني 

غـوي كرده بودند كـه تكبیـر بمقتضـاي وضـع ل اقرار صريحاً ،ايشان نق  كرديم

د قَـ بـ  :و صـاحب جواهرمیفرمايـد .الكبرياء ةعبارتست از ثناء علي اهلل بصف

فاذا فقد  ةلفظه رخصبه عن الناطق ارُاعتب طَقِسُ االص  هو المعني و انما نَّعي اَدَّيُ

ه اصـ  اعتراف شـده باينكـ در اين فرمايش اقرار و .اللفظ وجب العقد بالمعني

  .قط شدهساةً نهايت از كسیكه میتواند لفظ اهلل اكبر را بگويد رخص .معني است

ادعـا  باينكه اص  معني است ويد ما عرض میكنیم كه شما اقرار و اعتراف نمود

ط آنرا از كسیكه میتواند لفظ اهلل اكبر را بگويد فعلیكم باثبـات هـذه كرديد سقو

كما اينكه آقاي حكیم رحمـه  .الدعوي اگر دلیلتان بر سقوط قلها و تقولها است

و ذكر نمیداشتیم  ءیم بر فرض كه ما در باب دعائكه ما میگو اهلل تفرس نموده اند

طلب استفاده میشد نـه لفـظ مطلوبیت معني و م باز ،مگر همین ق  ها وتقول ها

كما اينكه در طي مقاله هاي بعد انشاءاهلل كامالً واضح و روشن خواهـد  .وحرف
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و صاحب جواهر در جاي ديگر میفرمايد: و بان المعني معتبر مع اللفظ فاذا  .شد

 يـةتعذر اللفظ وجب اعتبار المعني يعني انه يجب لفظ العبار  المعهـوده فـي تاد

ر ذلـك اللفـظ لـم يسـقط بالبال فاذا لم يتیسـّ  ه يجب اخطارالمعني و ان كان ال

آنكه برگشت ايـن فرمايشـات بـاين  فيـواليخاخري   ي بعباردّؤالمعني ب  ي

ز كسیكه میتواند لفظ اهلل اكبر را بگويـد سـاقط اسـت ااالحرام میشود كه تكبیر 

 االلباب.فاعتبروا يا اولي

 هـتنبي
لما عن جمیع بن عمیر قـال قـال  وصفَيُ ن انَمِ ريجوز في قول اهلل اكبر تقدي   

فقـال  .اكبر فقلـت اهلل اكبـر مـن كـ  شـيء ابوعبداهلل علیه السالم اي شيء اهلل

السالم اهلل اكبر فقال علیه .منه فقلت فما هو كبرُاَ فیكونَ ئ ش مَّالسالم و كان ثَعلیه

  اهلل جُـه قال عنده رَنَّاَو ما عن ابي عبداهلل علیه الصلو  والسالم  .فوصَمن ان يُ

فقـال ابـو  .ئفقال الرج  من كـ  شـ ئش يِّاَالسالم اهلل اكبر من اكبر فقال علیه

ف و وصـَ ق  اهلل اكبر من ان يُ )ع( حددته فقال الرج  كیف اقول قال )ع( عبداهلل

 كمـا .ئش  ّن كُمِ قدمَو اَ مَّهَاَه عزوج  بمعني كونِ ئش  ِّن كُمِ تقديرُ ايجوز ايض

 رتَيستفاد من قول الصادق علیه الصلو  والسالم في حديث علي ما روي فاذا كَبَّ

 علي قلبِ لعَذا اطّاهلل اِ نَّاِكبريائه فَ ر ما بین السموات العلي و الثري دونِصغِاستَفَ
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قـول  مـنو  .تكبیره قال يا كاذب ةر و في قلبه عارض عن حقیقبِّكَالعبد و هو يُ

ي في دعائه عند حجراالسود اهلل اكبر وِو  والسالم علي ما رُابي عبداهلل علیه الصل

  اقـول و قـد ورد فـي ئالوسـا فـي و .اه من خلقه اهلل اكبر مما اخاف و احـذر

علي الجواز مع قصدالمعني   لةهي محمو احاديث كثیره ان اهلل اكبر من ك  شيء و

ذكار في كالم اال ةالصحیح اقول كالمعني الذي ذكرناه. و عن الكاشاني في خالص

فال يقول اهلل اكبر و في قلبه  الهمساعد بمعني الذكر و الحال فاًصِتَّله و ان يكون مُ

 شيء اكبر منه سبحانه. 
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 دوم الهـمق
آن مجید راجع بقر ءو علما ء. يك بحثي هست بین فقهامدم اهلل و له الحـبس   

روج كه حـق خـ .هاز حیث اينكه آيا به قصد معني از قرآنیت خارج میشود يا ن

ت لـو بواسطه غف .ةنق  القول يعني الحكاي القول و ینالجمع بَ مكانِمِ اِدَلِعَ آنست

نسته و اي اين بحث را در سوره مباركه فاتحه نیز جاري و ساري دايك نكته از

ر جايز قصد معني را در آن مث  باقي قرآن حمید بعضي جايز دانسته و بعضي غی

كته نآن  و .و حال آنكه نبايد جاري و ساري دانست .نداو بعضي توقف فرموده

 .ستي قرآنیت باقي قرآن اآنست كه نحوه قرآنیت مباركه فاتحه برعك  نحوه

 قول بـه  و عَال بعنوان قول يا نقباقي قرآن جمالتي است كه خداوند عالم جَ  

فـرو آنـرا  كـه بخالف مباركـه فاتحـه .حرف میزند ،آن با بندگان تكلم فرموده

  پـ .ذات مقدس او مناجات كنند و حـرف بزننـد باآن بندگان به  تافرستاده 

 ،گفته شده الكتاب درباره آن ةبفاتح و ال صلو  االّ اي كه جزء قرآن است فاتحه

تعـالي آن بـا حق بـهتـا بنـدگان  آمـده كه فرودجمالتي  عبارت خواهد شد از

 اهـدنا الصـراط واياك نسـتعین  نَعبد وبدلی  اياكَ  .مناجات كنند وحرف بزنند

 .هستدر بین وجوه ديگر كه  بعالوه اخبار و بعض .علیهم متَو انعَ المستقیم

اوسـط  و تحمیـد آن اول ،كه بموجب روايت سوره مباركه فاتحه بنابراين حالِ 

نهايت  .ثوره خواهد بودأو اذكار مادعیه  حالِ ،است ءدعاآن اخالص و آخر آن 
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میباشد و در والسالم الصلو  و ائمه علیهم رسول م حضرت اذكار معلّو در ادعیه 

 سوره مباركه فاتحه خداوند عالم جَ  و عاَل.
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 سوم الهـمق
ه اول آنك .دو بحث داريم راجع بسوره مباركه فاتحه . ماو له الحمد م اهللـبس   

ول خواند قحكايت و نق   د بعنوانقرآن مجی را بايد مث  باقي فاتحه آيا مباركه

 ،عنـوان بر تقديريكـهبحث دوم آنكه  .ثورهأو اذكار ميا بعنوان قول مانند ادعیه 

 .وحرف و مطلب بلفظگفته شود يا معني  و حرفآيا بايد لفظ  ،عنوانِ قول باشد

 بعنوان حكايت نه ،گفته شود آنستكه بايد بعنوان قول حق پ  ،اما در بحث اول

و مطلـب گفتـه  پ  صواب آنستكه بايد معنـي ،دوم و اما در بحث .قولنق  و 

تعـالي كنیم حق الحمد هلل ستايش ييعني ما بايستي بجمله .و حرف شود نه لفظ

عبـادت  كـه مهم موضوع دو درخلوص  نستعین اظهار اياك و نعبد اكايّو بِ .را

راه  بـه باشد و به اهدنا طلب هـدايتاو  مقدسبذات  استعانت خداوند متعال و

 .اقوالمان و افعال عقايد و اخالق و در راست

عنوان حكايت  قولست يا عنوانِ ،عنوان آيا كه اول آنكه بحث فيـيخال ثم    

 اذكـار ادعیـه و كـه در زيـرا .مباركه فاتحـه مخصوص است بِسوره قول و نق 

 اما بحث دوم كـه و .خوانده شود يا گفتهثوره مسلم است كه بايد بعنوان قول أم

 ،و اذكارادعیه  در پ  ،مطلبو معني يا گفتن  وظیفه گفتن لفظ وحرف است آيا

و سـاري جـاري  ،نیزنماز  درغیرنماز و چه  در چه ،مستحبو چه  چه واجب



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  18 

 است.



     19 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

 چهارم الهـمق
اهنمـائي ررا هـدايت و  مـا . از جمله وجوهي كه كامالًم اهلل و له الحمدـبس   

 ومیكند بسوي اينكه عنوان مباركه فاتحه عنـوان قولسـت آن هـم قـول معنـي 

د از آنستكه اه  لسان گفتن آمین را كه موردش بعـ ،مطلب نه قول لفظ و حرف

گـر ا ينـد ونیـز میگو لاند و الحامیگفته ،است بعد از اين مباركه قرار داده ءدعا

 نـه ايـنهـر آئی ،ن يعني طلب هدايت نمودن نمیبودكرد ءبگفتن اهدنا بنا به دعا

د و ننقرارداد بذهنشان خطور نمیكرد. فضال از اينكه آن را جامـه عمـ  بشوشـا

ل متابعـت مربـوط بوجـه اسـتدال حیث لزوم يا جواز ت نبودن فع  آنها ازحجّ

 .نیست

يـن ا الصلو  والسالم ازگفتن آمین بعد ازمنع نمودن ائمه علیهم و يـاليخف ماك 

 اهـ ِ مـهُ بعـضكما تَوَهَّ آن مورد بودن  است بوجه ديگر غیر از بيلَّمباركه مُعَ

يید مینمايد اين مطلب را يعني اينكه عنوان اين سوره عنوان قولسـت أت و .العلم

ي دركتاب ذكري عل هفرمايش شهید اول علیه الرحم ،مطلب آن هم قول معني و

و هـو  ه جَـتَّين سوره ان المعنـي هنـا مُمسئله گفتن آمین بعد ازا ماحكي عنه در

 الـدعاءَ هِرادتِـالِ ةِف بهـذه الصـیغلَّما كَنَّاِ اهللَ نَّو من المعلوم اَ ل قراناًزَّنَعاء المُالدُ

 زَجَـقال في كالم له ب  قی  لـو عَ فرمايش جواهر و .هالصلو  بقصدِ  ُطُبفكیف تَ
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 ال ن الذكرَلي ترجمتها الَّعَ هُم ترجمتَدَّقَ ةالفاتح نِعَ جزَكر كما عَن الذِعنه يعني عَ

الي ان قال رحمه اهلل و ان كان قـد  يَخرُجُ عن كَونِهِ ذِكراً بالترجَمَة بخالف القرآن

كما فـي  و دعاء  ها تحمید نَّالتخرج عن الذكر ايضا الَ ةالفاتح  ترجمةنَّاَيناقش بِ

 ن انَّقـال فـي كـالم لـه مِـه المشايخ انَّ عن بعضِ قالًو فرمايش حدائق نَ .الخبر

هوالتسـبیح و امـا  ةب  الثابت فیهمـا باالصـال ةباالصال ة فیهمااالخیرتین ال قرائ

و ان اجیزت الشتمالها علي التحمید و الدعاء الـي ان قـال  ة فهي مرجوح ةالقرائ

 . د و نفی یِّقال و هو جَ قه وه ثم صدَّفي مقامِ الحدائق انتهي كالمه زيدَ

ه ي الفاتحـه همداني رحمه اهلل قال في كالم له و من حیث انها يعنفقی فرمايش و

ا مـهظیفتُتین لیست وذكر و دعاء رخص الشارع في االتیان بها في االخیرتین اللّ

قـال  ةه الرحمـعلیـ  زرار بـنِ عبیدةُ ذلك صحیحلِ دُشهَكما يَ ءُوالدعا الذكرُ االّ

و  حُبِّسـَ تُ یرتین مـن الظهـر قـالسئلت ابا عبداهلل علیه السالم عن الركعتین االخ

 و .دعـاء  و حمیـد تا هـفانّ الكتـابِ ةفاتح شئتَ نْاِ ك ونبِذَغفر لِستَاهلل و تَ دُحمَتَ

كـان  هالنّ الخطاب ة اليتفسیر صافي قال اقول انما انتق  العبد من الغیب فرمايش

العلـم  نَّاَكَـ قامـاًرب ملقفي ا غَالي ان يبلُ جاًتدرِّب الیه مُرَّقَتَبتمجیده هلل سبحانه يَ

ل ن ذلك مثامايقرب مفي المطول حضورا و ة و الغیب و الخبر شهوداً صار له عیاناً

 مالك يوم الدين اياك نعبد. طابِالي الخِةِ االلتفات من الغیب

كه مربـوط بـه حضـور   مجلسي در فص  چهارم از كتاب عین الحیو مرحوم و 
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پ  از پناه بردن به خداوند عالم از شـر قلب است در نماز میفرمايد: پ  يعني 

نمیدانـد غايبانـه  مُخاطبه را قاب  اما هنوز خود .مكالمه مینمايدبشیطان شروع 

و نیز میفرمايد: چون آداب مجل  عظماء اين است كـه پـیش از .سخن میگويد

لهذا حق تعالي شانه تعلیم  ،آن بزرگ به جا آورندذكر مطلوب ستايشي متناسب 

وده كه چنین مرا ستايش نمائید و نعمتهاي عامـه و خاصـه مـرا يـاد بندگان نم

و بدانید كه من خـداي  .آوريد مكرر مرا برحمت بستائید تا بر شما رحمت كنم

چون عارف تفكر در اين اوصاف و كمال  .كنید روز جزايم بحشر و قیامت اقرار

و از  .نمود بدرجه شهود و حضور كه اعالي درجات معرفت است فائز میگـردد

  .و او را به مجل  مخاطبه و ان  راه میدهند .مقام غیبت بخطاب مي آيد

ر : چـون بـو نیز میفرمايد .د اياك نعبد يعني تو را عبادت مینمائیميوـپ  میگ 

یـان مد را در عبادت خود اعتماد ندارد و به عجز خود اعتراف دارد عبادت خو

تـو  ،انان همه كه ما همه بندگو میگويد از زب مي آورد در عبادت دوستان خدا

 ين دعوياچون  ،و هم چنین در مقام استعانت: و نیز میفرمايد .را عبادت میكنیم

میـان  بسیار عظیمست كه از غیر او استعانت نمیجويم در هیچ امري خود را در

 .آوردجمعي كه اين دعوي از ايشان پسنديده است بدر می

و طريق حق را كه راه متابعت حضـرت  و نیز میفرمايد: پ  هدايت براه راست 

رب و كمـال طلـب منین علیه السالم است در عقايد و اعمال و مراتب قُؤامیرالم
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در عقايد و اعمال نمود و در كتاب آيـین  ايشان نموده و استعاذه از راه دشمنان

عقايد  .عقايد شیخیه مخاطب باياك نعبد اه  بیت میباشند :حق پرستي میگويد

 آن شرك است. شريه مخاطب اياك نعبد خدا است و غیرشیعه اثني ع
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 اله پنجمـمق
ه اهـدنا . از مقاله پیش بدست آمد كه بنا هسـت بجملـم اهلل و له الحمدـبس   

اهیم میخـو لـهيعني طلب هدايت كرده شود و در اين مقا ءالصراط المستقیم دعا

ما  به دست ومیفهماند به ما  ي از اخبار نیز همین مطلب را كامالًابگويیم كه عده

یـه عل  و عال بروايت حضرت عسـكريمانند فرمايش خداوند عالم جَ َّ .میدهد

مد بیني متُ الحسَّدر كتاب عیون قَالرحمة والسالم و جناب صدوق علیه   الصلو

يش حضـرت و فرمـا . ئَسَ عبدي مالِ عبدي وها لي و نصفها لِصفُنِو بین عبدي فَ

لصـراط آله به همین سند و اذا قـال يعنـي العبـد اهـدنا او علیه هللصلي رسول 

مـايش و فر . ئَبدي مـا سـَ عَلِ دي وبعَلِ هذا المستقیم الي آخرها قال اهلل عزوج 

ديگر آنحضرت علیه و آلـه الصـلو  والسـالم بروايـت جـامع االخبـار و هـي 

ه مـام علیـاال عن المعاني و تفسیر عبده و لِعبده ما سئ . بین و اهللبین ةالمقسوم

الـذين  اي قولوا اهـدنا صـراط السالم في قوله تعالي صراط الذين انعمت علیهم

ن يكونـو فـانهم قـد ةحو الصِّ بالتوفیق لدينك و طاعتك ال بالمالِ انعمت علیهم

اهلل  س رحمهماعن ابن عبا تعالي مسنداً العیاشي رحمه اهلل عنو  .فساقاً واكفاراً 

ب حـنا الـي ط المستقیم قال قولوا معاشر العباد ارشدفي قوله تعالي اهدنا الصرا

 كم اهلل.باهلل فاتبعوني يحبد و اه  بیته ق  ان كنتم تحبونمحمّ
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سـت و كانّه مباركه فاتحه از حیث اينكه نصف آن بـراي خداويد ـگ لفؤـم  

 ده اِنَّنظیرآن چیزيست كه از تذكره عالمه قدس سره نق  ش ،نصف آن براي بنده

رآن شیئا من الق ذَخُآ یع اَناَستطَ ال م اِنّيي اهلل علیه وآله و سلّل للنبي صلّرجالً قا

حمد هلل اهلل وال وآله ق  سبحان علیه ي اهللفقال صلّ و مني ما يجزيني في الصلفَعلِّ

  ق)ص(  لي قاله فمالّلِ قال هذا باهلل  ّاال  اكبر و الحولَ و ال قوو اهلل اهللاالّالهو ال

 .عافني ارزقني و اهدني و ارحمني و م اغفرلي ولهلا
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 ششم الهـمق
 مـا بـه مالًكـا ي از اخبـاراگفتیم كه عده در مقاله پیش .بسم اهلل وله الحمد   

 از نـیم وك ءكـه دعـا ستَقیم بنـا هسـتراطَ المُكه در جمله اِهدنا الصِّ فهماندمي

 یم كـه ازیخواهیم بگويدر اين مقاله م و .نه هدايت بخواهیمأخداوند عالم ج  ش

لسالم وا الصلو جمله آن اخبار فرمايش حضرت صادق علیه وعلي آبائه وابنائه 

اوي ري راجع به تعیین وظیفه در دو ركعت آخر نماز ظهر كـه واست علي ما رُ

انّهـا فَ ة الكتابفاتحتَستغفر لذنبك و ان شئتَ  و اهلل دتَحمَ و حبِّتُسَ خواسته بود

ي اِنَّ وحضرت علي علیه الصلو  والسالم علـي مـا رُ فرمايشو  .دعاء  و تحمید 

 و لشـهداءُاالمـنعم علـیهم و هـم الصـديقون و  يَسـئلوه طريـق اهللَ اَمر عباده انْ

و  حضرت صادق علیه و علـي آبائـه و ابنائـه الصـل فرمايشو  .الصالحون الخ

حمیـد و ولهـا تا  ما سور الرحمةوالسالم بابي حنیفه علي ما روي العیاشي علیه

یه داهلل علثم قال ال ادري فقال ابوعب اوسطها اخالص و آخرها دعاء فبقي متحیرا

 لحمد.ا  التي اولها تحمید و اوسطها اخالص و آخرها دعاء سور السالم السور 

گويا سوره مباركه فاتحـه از جملـه مصـاديق و جزئیـات  ويدـلف گؤـم     

 ءحق تعالي پیش از مسئلت و دعا ثناي اخباري است كه دستور میدهند بحمد و

 هُمَمانند آنچه در كتاب علي علیه الصلو  والسالم است بروايت جناب كلیني رَحِ
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و ان احدكم لیـاتي  ةعلي رسوله قب  المسئل علي اهلل و الصلو َ الثناءَ نَّهلل تعالي اِا

 مـا عنـهو  .هسئله حاجتَـيَ له خیراً قب  انْ ان يقولَ فیجبُ الحاجة يطلبُ الرج َ

 هِلّـلِ ةُا المدحـمـانما فیه و ال سجودٍ ركوعٍ فيقرائة  الصلو  والسالم ايضا العلیه

اسئلوه بعده و ما  مَّهلل عزوج  ثُة بالمدح ةقب  المسئل اؤفابتد ةعزوج  ثم المسئل

م فالیبدء بحمداهلل و الثناء علیـه ثـم كُدُحَي اَلّوآله اذا صَ علیهي اهلل عن النبي صلّ

ه ماشاء و ما عن الصادق علیـه و علـي آبائـه و ابنائـه عدَثم يدعو بَ يَّي عللّصَيُ

الصلو  والسالم قال ايّاكم ان يسئ  احدكم شیئاً ربكم من حوائج الدنیا و االخر  

ي اهلل علیه وآله ثم له و الصلو  علي النبي صلّ ةِءَ بالثناء علي اهلل و المدحبدَحتي يَ

و علي آبائه و ابنائه الصلو  و ما عنه علیه .ُة المسئل ثم ةاالعتراف بالذنب و التوب

ده و احمدُه و سبّحه و هلله و اثن علیه و واهلل فمجِّوالسالم ايضا اذا اَرَدْتَ ان تَدعُ

 الصلو  والسالم ايضا اذا طَلَـبَعلیه و ما عنه .طَعثم س  تُ )ص(ص ّ علي النبي 

علیـه فـاذاَ طلبـتم  مـا يقـدرُ نَحسَلكالم اَا نَأ مِیَّهَ من السلطانِ ةلحاجااحدكم 

اثنوا علیه تقولُ يا اجودَ من اعطي  ارَ و امدحوه والعزيزَ الجبّ اهللَا دوجِّفَمَ ةالحاج

من  لَيَّهم اَوسع عَلّل  يا اَرحم من استرحم الي ان قال )ع( و ق  ائيا خیر من سُ و

يكـونَ  مـي وبـه رحِ ص ُاِ ودّي به امانتي اُؤَ وجهي و فُّ بهالحالل ما اَك كرزق

 عونا علي الحج والعمر .

ره مباركه فاتحه از حیث تعلیم نحوه و بیان ومث  اينكه سويد ـلف گؤـم   
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اين  نظیر فرمايش حضرت است در ءدعا قب  از مسئلت و ثناء و كیفیت مدح

 عهم اوسو ق  اللّ  :ن اعطي تا اينكه میفرمايدمجودَ ااروايت كه میفرمايد: تقول ي

 الخ. الحاللِ  من رزقكَعليَّ
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 هفتم الهـمق
. در بعضي از مقاله هاي پیش گفتیم كه عنـوان مباركـه م اهلل و له الحمدـبس   

و در  .عنوان قول است آن هم قول معني و مطلب نه حكايت و نق  قول ،فاتحه

 ،اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه از جمله آثـاري كـه همـین مطلـب را میرسـاند

م بروايـت حضـرت ي اهلل علیـه وآلـه و سـلّحضرت رسول است صـلّ فرمايش

فاذا قال يعني العبد  ةعسكري علیه الصلو  والسالم و جناب صدوق علیه الرحم

بدي و اذا قال الرحمن الـرحیم عَدني مَالعالمین قال اهلل عزوج  حَ الحمد هلل ربِّ

ش حضرت صادق علیه و و فرماي الرحیمُ ي الرحمنُنّلي بِاَ دهِقال اهلل عزوج  شَ

رجَ بنبیـه اهللَ عَ اِنَّ ةعلي آبائه و ابنائه الصلو  والسالم بروايت كلیني علیه الرحم

اهلل علیـه  لّيالسالم قال له اِحمدني فقال صـي اهلل علیه وآله الي ان قال علیهصلّ

فرمايش حضرت رضا علیه وعلي آبائـه و ابنائـه  و .وآله الحمد هلل رب العالمین

سوره مباركه  ،ر قرآنیهعلي ما روي جهت اينكه از میان تمام سُوَ   والسالمالصلو

آنستكه آنچه در اين سوره مباركه جمع  ،حمد انتخاب شده براي قرائت در نماز

كلمات علم و حكمت جمع  ر قرآنیه وشده از جوامع خیر و حكمت در باقي سُوَ

ا كه اين جملـه اداي آن قول خداي عزوج  است الحمدهلل زير ،از آنجمله .نشده

و فرمـايش  .چیزيست كه واجب فرموده خداي عزوج  بر خلق خود از شـكر

سـابِ و حِو ال عـثِديگر آنحضرت بروايت فقیه مالك يوم الـدين اقـرار  لَـه بالبَ
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ي اهلل علیـه وآلـه بروايـت حضـرت و فرمايش حضرت رسول صـلّ. المجازاتِ

اياك نستعین قال اهلل عزوج  بي  عسكري و جناب صدوق فاذا قال يعني العبد و

علي آبائه و ابنائه الصلو  و و فرمايش حضرت صادق علیه  .التجاءَ اِليّ و استعان

و ايـاك  مخاطبـة اهلل اياك نعبد ةوالسالم بروايت علي بن ابراهیم علیهما الرحم

آبائـه و ابنائـه الصـلو  و فرمايش ديگـرِ آنحضـرت علیـه و علي .نستعین مثله

 ،بن مـروان الملكه كه در زمان عبدعلي ما روي بمردي از طايفه قدريّوالسالم 

فجع  القدري يقـرء  .و فضالي شام را محكوم كرده بود اقرء سور  الحمد ءعلما

فقال ابو  .تعالي اياك نعبد و اياك نستعین سور  الحمد حتي بلغ قول اهلل تبارك و

لیـك ا االمـرَ اِنَّ ةالـي المعونـ جتكحاستعین و ما ف من تَالسالم قِ عبداهلل علیه

 اليهدي القوم الفاسقین .اهلل و الذي كَفَر تَهِبُفَ
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 هشتم الهـمق
اتحه مباركه ف ها گفتیم كه نحوه سوره. در بعضي از مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

ن و هم چنـین بسـمله چـه در ايـ .غیر از نحوه باقي قرآن و بر عك  آن است

 وز شـواهد او در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه  .روَي سُاول باق سوره و چه در

ث يدات اين مطلب آنستكه سوره مباركه فاتحه هم در قـرآن و هـم در حـديؤم

 .مدهآهفت آيه گفته شده كه طیبه بسمله يكي از آن آيات و جزء سوره بحساب 

از  و سوره مباركه توحید در حديث چهار آيه گفته شده و طیبه بسـمله خـارج

 مثـاني وقال تعالي في سوره الحجر و لقد آتیناك سبعا من ال .وره معرفي شدهس

یـه دهلل علقال سئلت ابـا عبـ ةد بن مسلم علیهما الرحمالقرآنَ العظیم و عن محمّ

ه ال علیـقـالكتاب  ةوالسالم عن السبع المثاني و القرآن العظیم هي فاتح و الصل

و عـن  نَّالسبع قال نعم هـي افضـله اهلل الرحمن الرحیم من بسم السالم نعم قلت

كتاب ال ةتحمن فا يةعلي علیه الصلو  والسالم انه قال بسم اهلل الرحمن الرحیم آ

اهلل  يو هي سبع آيات تمامُها بسم اهلل الرحمن الرحیم و از حضرت رسـول صـلّ

ا بـد آنرا علیه وآله نق  شده كه ق  هو اهلل احد چهار آيه است كسیكه قرائت كن

وقت  وآيد او را از طرف خداوند چهار بشارت در نزد مردن و در قبر يم ،فكر

 اتحـه رافو در قرآن ها هم مباركه  .بیرون آمدن از قبر و در نزد صراط الحديث

 هفت آيه و مباركه ق  هو اهلل احد را چهار آيه به شمار میاورند.
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 نهم الهـمق
مانند سوره فاتحه كالمي اسـت . بدانكه طیبه بسمله نیز م اهلل و له الحمدـبس   

و  ءمان آن را بگوئیم از قرائت قـرآن يـا دعـايآمده كه ما هنگام شروع بكارها

 .زيارت يا خوردن و آشامیدن و نحو آن نه كالم خود خداوند عالم ج  و عـال

ظاهر بلكه صريح خود اين كلمه طیبـه اسـت چـه  ،دلی  و شاهد بر اين مطلب

وف مث  ابتدء و اشرع يا آكـ  و حذتعلق بفع  مآنكه بسم اهلل حرف جر است م

اشرب و انحاء آن از افعال عامه يا خاصه و آن فع  محـذوف كـالم هـر كـ  

 ،زيرا كه بسم اهلل كالم مستقلي نیسـت .بسم اهلل نیز كالم همان ك  است ،هست

چون اين مطلب دانسته شده  .بلكه از توابع و متعلقات همان فع  محذوف است

حال ببینیم آيا خداوند عالم وقتیكه میخواهد كاري انجـام بدهـد  ،به دست آمد

 حاشا و كالّ .شروع يا ابتدا میكنم باين كار بنام خداوند بخشنده مهربانمیفرمايد 

ي از اخبار و آثار مانند فرمـايش ايید مینمايد مطلب را عدهأو ت .كه چنین باشد

السالم بروايت ابـن بابويـه علیه و علي آبائه و ابنائه الصلو  و عسكري حضرت

ي اسـتعین علـي امـوري كلهـا بـاهلل الحـديث و تقول بسـم اهلل ا ةعلیهما الرحم

فرمايش حضرت علي علیه الصلو  و السالم بروايت ابن بابويه ايضا قولوا عنـد 

 علي هذا االمرِ ي اَستعینُافتتاح ك  امر صغیر او عظیم بسم اهلل الرحمن الرحیم ا

لغیره الخ و فرمايش ديگر آن حضرت علیه الصلو  والسالم   ُالعباد قُّحِيَ ال الذي
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حضرت عسكري علیه الصـلو  والسـالم ان  عبداهلل بن يحیي بروايتجواب در 

ي بهذا االسـم العبد اذا ارادَ ان يقرءَ او يعم  عمالً يقول بسم اهلل الرحمن الرحیم ا

الم جلیـ  ابـن جنیـد عايش اعم  هذا العم  الخ الي غیر ذلك من االثار و فرم

 بعضُها و في غیرِها افتتاح  ةفي الفاتح ةالبسمل علي ما حكي عنه اِنَّ ةعلیه الرحم

خداوند است كه بعنوان قول يا نق  قول بآن  سُوَر كالمنكه باقي آيید ألها وجه ت

حرف میزند اگر بسم اهلل نیز كالم خدا تعالي باشد بعض  ،با بندگان تكلم فرموده

و از همین فرمايش بدست میآيد كه مباركه  .نه افتتاح براي آن ،واهد بودسور خ

چـه آنكـه  .م نهايت بتعلیم خود خداوند عالميیفاتحه نیز كالم ما است كه میگو

الم حق تعالي باشد بسم اهلل براي آن نیز افتتاح خواهد بود ك روَاگر مانند باقي سُ

وره فاتحه مث  بـاقي قـرآن كـالم نه بعض و بعبارت مختصرتر اگر بسم اهلل و س

ر افتتاح وَآن وقت بسم اهلل اگر افتتاح است نسبت به تمام سُ ،خداوند عالم باشد

 .است و اگر بعض است براي همه بعض است

آنكه اين اسم و نام كه ما ببركت آن قرائت میكنیم يـا عملـي  فيـيخثم ال    

رحـیم و  و  يا حـرف رحمـنلفظ اهلل يعني ،از مقوله لفظ و حرف ،انجام میدهیم

بلكه عبارتست از نور مجرديكه خداوند متعال بما عطا فرموده  ،امثال آن نیست

فعالیت و  ،شعور ما باوست داراي آن قرار داده كه حیو  و فهم و و ما را واجد و

 فتار ما باوست و از اين اسم و نام مقـدس در ذكـر بحـول اهلل وگ و تمام كردار
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ه شـده اسـت و باهلل تعبیر بحـول و قـوّ قو  االّ حول و ال يا الاقوم و اقعد  تهقو

 ،و چون اين نور مقدس كه مراد از اسم و نام است .همین است نیز نستعین اياك

 اسم اعظم و ،مسمي باسم و نام گرديده و اين اسم و نام ،نشانه خدا است آيت و

ر و اعـراض اكبر خداست چنانچه خلق جسماني از بسائط و مركبات جواه نام

 متعال میباشد. وندآيت صغراي خدا و اسم
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 هـتنبي
اول سوره  اله پیش گفتیم كه طیبه بسمله چه در مباركه فاتحه و چه درـدر مق   

همـین  كالمي است آمده كه ما بگوئیم بخالف باقي قرآن مجید و به ،هاي ديگر

تتاح ر افوَسوره مباركه فاتحه بعض است و نسبت بباقي سُبجهت است كه نسبت 

 .دش میآيـله پـیسـئو در اين تنبیه میخواهیم بگوئیم كه بنابرابن در اينجا چند م

وره سـبـاين بسـم اهلل  ،اول آنكه اگر شخص بسم اهلل گفت به قصد سوره معیني

  .ا نكندبسم اهلل اكتف باينديگري نخواند و اگر بدون قصد سوره معیني بگويد 

نكـه خواندن حمد و سوره باشد مثـ  آ ،دوم آنكه اگر وظیفه مأموم در جماعت

ره ولـو موم و بخواندن خود سوأركعت سوم يا چهارم امام باشد و اول يا دوم م

  .بعض آن نمیرسد گفتن بسم اهلل الزم نیست

ر د ،چند قسمت كند سوم آنكه اگر در نماز آيات شخص خواسته باشد سوره را

 ،خوانـدبخود سـوره هـم قـدري  بلكه از ،ركوع اول به بسم اهلل تنها اكتفا نكند

جنـب  ر چهارگانه سجده بر شخصوَچهارم آنكه گفتن بسم اهلل بقصد يكي از سُ

ه هـر پنجم آنكـ .ولو خواندن هیچ قسمتي از سوره را جايز ندانیم ،حرام نیست

ا خوانیم بجايز است سوره ديگر ب ،يا توحید بسم اهلل گفتیم جحدگاه بقصد سوره 

 اعاده بسم اهلل.
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 دهم الهـمق
سـالم لصلو  وال. عن الصادق علیه و علي آبائه و ابنائه ام اهلل و له الحمدـبس   

از  ه تكبیـركـقال تحريم الصلو  التكبیر و تحلیلها التسلیم. در مقاله اول گفتـیم 

بريائیت عبارت است از ياد نمودن خداوند عالم بكمال ك معني و و مقوله حقیقت

بیـر لمفاد تكا پ  اهلل اكبر من حیث المعني و . اكبرنهايت بلفظ اهلل ،بزرگواري و

 رت ورا صـو اهلل اكبـر ءوعلمـا ءنه از جهت لفظ وحرف بدلی  اينكه فقها ،است

م تسـلیم هـ در اين مقاله میخواهیم بگوئیم نه خود تكبیر و ،صیغه تكبیر میدانند

 ءدعـا مث  تكبیر از مقوله حقیقت و معني و عبارتسـت از ،كه تحلی  نماز است

  .نمودن به سالمتي نهايت به لفظ السالم علینا و حرف السالم علیكم

نـه از  ،مون تسلیم استضالمعني والم ةپ  السالم علینا و السالم علیكم من جه

السالم علیكم  و علماء السالم علینا و ءبدلی  اينكه خود فقها .حرف حیث لفظ و

را  فـتُقَعـتُ و وَخالَكما اينكه  .نه خود تسلیم ،را صیغه تسلیم دانسته و میدانند

 ةالذكري ال ايماء الـي القبلـ فعنلع خُ وقف میدانند نه خود وقف و صیغه خُلع و

بشيء من صیغتي التسلیم و قال السید االج  السید ابوالحسن قـدس سـره فـي 

لي عباداهلل الصـالحین و عولي السالم علینا و ي التسلیم صیغتان االوسیلته و له ا

د كاظم قدس سره عرو  الوثقي للسید الجلی  محمّ فيالسالم علیكم الخ و  الثانیه

تسلیم الي ان قال رحمه اهلل و له صیغتان هما السـالم علینـا و علـي الفص  في 
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اهلل و بركاتـه و قـال السـید الجلیـ   ةعباداهلل الصالحین و السالم علیكم و رحم

ي التسـلیم صـیغتان االولـي محسن الحكیم رحمه اهلل تعالي في منهاجـه و لـه ا

علیكم و قال السید االج   السالم السالم علینا و علي عباد اهلل الصالحین و الثانیه

الوقف  ةفي صح اي يعتبر فیه  و شرحاً و في رياضه متناً ةالسید علي علیه الرحم

و و شـرحا ً باب الخُلع متنا ً في رحمه اهلل فیه ايضا  قالالقبض و  تهبعد تمام صیغ

الزوج  يقول صیغه الخلع الصريحه ان انَّ عةذكر االصحاب و حكاه عنهم جماقد 

سید اصفهاني  العهد ان يقول عاهدت اهلل و ةصیغوك و فیه ايضا خلعتُك او خالعتُ

 الظهار ان يقول الزوج مخاطبـاً ةصیغ   ةمسئل :رحمه اهلل تعالي در وسیله میفرمايد

 كتاب الظهار ماخوذ من الظهـر :میفرمايد كفايهدر  ي ومّاُ هرِظَكَ يَّلَعَ نتِه اَتِلزوج

 جـواهردر  كظهـر امـي و ليَّان يقول الرج  لزوجته اَنت عَیة ه االصلصورتَ النَّ

شـعائر اهلل و در  عهـدُ يَّلَـاهللَ او عَ اي العهد ان يقول عاهدتُ وصورته :میفرمايد

      گويـد زوج و صیغه آن يعني مبارات ايـن نحـو اسـت كـه می: میفرمايد االسالم

: فیه ايضا قسم ثاني اينست كه به صیغه خُلـع بخوانـد پـ  میگويـد بارأتُك و

در رساله خـود میفرمايـد و  ةبروجردي علیه الرحمهلل اةه آيعَختلِكلي مُوَمُ ةُزوج

فاطمـه باشـد  اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند و اسم زن او مـثالً

اگر شوهر بخواهد صیغه مبـارات  ةه ايضا مسئلق و فیلطا ةزوجتي فاطم: بگويد

علـي  ةَباراتُ زوجتي فاطم: بايد بگويد چنانچه اسم زن فاطمه باشد ،را بخواند
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 .قلمهرها فهي طا

اهلل شیخ انصاري ومیرزاي شیرازي وآقاي صدر  ةمحشي بحاشیه آي رساله و در 

نـد كـه گويد قصـد كمیمیفرمايد: صیغه نكاح انكحت كه شخص  ةعلیهم الرحم

امـا صـیغه نـذر اول  ةمسـئل ايضـا فیه يعني اين زن را بزني بتودادم خوبست و

صـیغه  كر و فیه ايضا وما ذُ يَّلَعَ هِلّبعد بعربي باين نحو بگويد فلِ ،بفارسي بگويد

كذا   ُفعَاهللِ اَ ُ كذا وَاَفعَ اهللِاما عربیش اينست بِ ،كفايت میتوان كرد يمین بفارسي

ه نذر بي شـرط غصیمسئلة يك میتوان اكتفا كرد و فیه ايضا    كذا بهراَهللِ اَفعوَ ت

كذا كفايت میكند بنا براين اهلل اكبر و السالم علـیكم يـا  يَّلَعَ هِلّشخص بگويد: لِ

المفاد تكبیر وتسلیم يا وقف و  ن من الحیث المضمون وآوقفت و خالعت وامثال 

ف و تحقق اين حقـايق و معـاني حر نه از جهت لفظ و ،ه آن میباشدباخُلع و اش

كه تكبیر و تسلیم يا وقف و خُلع و غیر از لفظ اهلل اكبر و السالم علیكم و حرف 

فتُ میباشد باين الفا  و حروف متوقف است بر فهم و درك معنـي خالعتُ و وَقَ

چیـز ديگـري تحقـق پیـدا  ،وترجمه و بدون آن غیر از همین الفا  و حـروف

و اينكه گفتیم اهلل اكبر يـا السـالم علـیكم و وقفـتُ و نمیكند و درست نمیشود 

ت را دانسـتن غیريّـ و خلـع صیغه تكبیر و تسلیم و وقـف خالعتُ را صورت و

میرساند نظر بآنستكه اگر اهلل اكبر والسالم علیكم يا وقفت و خالعت كه صورت 

خلع و وقف  عین تكبیر و تسلیم و ،صیغه تكبیر و تسلیم يا وقف و خلع است و
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 . يجوز اليد اضافه شیئ به نف  و هذا مما آالزم می ،باشد

د كـه بـاب بدست آم آنكه از آنچه در اين مقاله بیان شد كامالً فيـثم اليخ   

مث  باب معامالت است هم از جهت اينكه موضـوع بحـث حقیقـت نیز عبادات 

ومعني است نه لفظ و حرف و هم از حیث توقف تحقـق ايـن حقـايق و معـاني 

 درك معني وترجمه. ها بر فهم وغِصیَو رها بصُوَ

 اظـايق
معنـي  ه ما در مقاب  اين فرمايشات كه نتیجـه آن لـزوم فهـم و دركــبدانك   

ك هم و درسواي ارتكاز عدم لزوم ف ،چیزي كه منافي با آن باشد نداريم ،میباشد

 راجع ءماعل و ءاينكه در مقاب  اخبار و فرمايشات خود فقها كما .معني و ترجمه

ما  به مالًبعالوه ظاهر بلكه صريح خود سوره مباركه كه كا ،بسوره مباركه فاتحه

 اك نعبـد وهلل ستايش كنیم حق تعـالي را و بايـبايد به جمله الحمدُكه میفهماند 

اشـد بك نستعین اظهار اخالص و باهدنا طلب هدايت چیزيكه منافات داشته ااي

ه ركه فاتحعبارت است از اينكه سوره مباغیر از يك ارتكاز و آن  ،ن نداريما آب

 ،كـازترانق  قول خواند و اين هـر دو  را بايد مث  باقي قرآن بعنوان حكايت و

 ال مركـوز ه از جمله مصاديق رُبَّال اساس و كانّبِ بي اص  و ارتكازيست كامالً

 ه.لَ ال اص َ اص َ لَه میباشد نظیر رُبَّ مشهورٍ
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 يازدهم مقاله
مقصود از  اول آنكه آيا بحث ؛داريم سالم سه بحث راجع بتسلیم و ه ماـبدانك   

 نمـودن در حـقّ ءرف احترام گذاشتن به يكديگر است يا دعـاصِ ،تشريع سالم

ث بحـ .و زنـدگي و ا دعاي بسالمتي است يا به حیـيبحث دوم آنكه آ .يكديگر

 .نه اسوم آنكه آيا فرق است بین تسلیم و سالم در نماز و بیرون از نماز ي

نه محض  ،است درباره يكديگر ءپ  حق آنستكه منظور دعا ،اما در بحث اول 

باقر علیه و علي آبائه و ابنائـه الصـلو  العن  .احترام گذاشتن نسبت به يكديگر

علیه السالم ايضا اذا  عنهالينال الظالمین و  اهللِ سالمَ نَّاِفَ وا سالم اهللِوالسالم افشُ

م علیهم و ان لم يكن فیه احد فلیق  لَّسَ احدٌّ هه فان كان فیتَیمنكم بَ الرج ُ  َخَدَ

و عـن النبـي  ةًطیبـ ةًمن عند اهلل مبارك ةالسالم علینا من عند ربنا يقول اهلل تحی

و عنه )ص( ايضـا  نو من العذابِامِ االّ في قومٍ شا السالمُه وآله ما فَیي اهلل علصلّ

 اكَیّرج  ان يقول حَللوالسالم يكره   والصلافشوا السالم تسلموا وعن علي علیه

الصادق علیه وعلي آبائه و ابنائه الصلو   عنها بالسالم وعَتبِت حتي يُاهلل ثم يسكُ

 يَّدَي بین يَرّقال للجاريه مُ علیه وآله صلّي اهلل والسالم في حديث ان رسول اهلل

و قـال  رسول اهلل )ص( حتي وقف علي بـاب دارهـم جاء ني علي اهلك ولِّو دَ

جیبـوه فاعـاد م يُلَـفَ المَالسـَ  لیهمُالسالم علیكم يا اه  الدار فلم يجیبوه فاعاد عَ

فقال )ص(  و بركاته ةاهللو رحم )ص( السالم فقالوا و علیك السالم يا رسول اهلل



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  40 

ك عنا سـالمَمِاهلل سـَ  تي في اول السالم و الثاني فقالو يا رسولَم اجابَكتُرَتَ مالكم

 رمنه.تَستكثِبنا اَن فاَحبَ

 گي.وزند  بسالمتي است نه به حیو ءو اما در بحث دوم پ  صواب آنستكه دعا

لعـذاب و انـوا مِـن ما فشا السالمُ في قومٍ االّ امِ وآله ايضاعلیه اهلليعن النبي صلّ

الم و  والسـالصـ علي علیـه عن وا ومُسلُافشوا السالم تَ عنه صلّي اهلل علیه وآله

 سالم.قولَ حیّاكَ اهللُ ثم يسكُتُ حتي يُتبِعَها باليَكرهُ للرج  اَن ي

 ضـرت ح ند مدعي ومطلب را بلكه داللت میكند برآن فرمايشِــئید میكأت و   

لسـالم و علیه الصلو  والسالم در سوره مـريم علیهـا ا عیسي علي نبینا و آله و

 م گذاشتن بهنكه احتراآچه  حیاً بعثُاُ يومَ و اموتُ يومَ و دتُلِوُ يومَيَّ لَعَ السالمُ

 ه وبزنده بودن في يـوم المـوت ال محصـ  لـ ءهم چنین دعا خود ال معني له و

طلـق بسالمتي خواهد بود از م ءپ  ال محاله دعا .حین البعث تحصی  للحاص 

 اهیمَنیز فرمايش حق تعالي در سوره صافات سـالم  علـي ابـر ات وبلیّ فات وآ

جزي نا كذلك هارون انّ الم  علي موسي وفیها ايضا س كذلك نجزي المحسنین و

 ین.نّا كذلك نجزي المحسنعلي آل ياسین اِ حسنین و فیها ايضا سالم المُ

صواب آنستكه تسلیم و سالم در نمـاز فرقـي  اما در بحث سوم پ  حق و و   

بسالمتي  ءهاي نماز هم دعايعني سالم ؛ندارد با تسلیم و سالم در بیرون از نماز

االمام السـالم  علیه الصلو  والسالم انه قال له رج   ما معني قولِاست عن علي 
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 عةال ه  الجما يترجم عن اهلل عزوج  و يقول ان االمام علیكم فقال علیه السالم

ي اهلل علیه وآلـه مـا فشـا صلّ قول النبي ةبضمیم ةامان لكم من عذاب يوم القیم

آبائه و ابنائه الصلو   وعلي ا علیهالرض عنو  ن العذابِنوا مِمِالسالم في قوم اال اَ

او  او تسـبیحاً اًرها تكبیـجع  بدلُلم يُ و  والسالم انما جع  التسلیم تحلی  الصلو

التوجـه  تحريم الكالم للمخلـوقین و  ا كان الدخول في الصلوضربا آخر النّه لمّ

قین اوال المخلـو نتقال عنها و ابتداءاال المخلوقین و ها كالمُالي الخالق كان تحلیلُ

الكالم فمـن  سالم قب َلا باؤُبدَي اهلل علیه و آله اِما عن النبي صلّ ةبالتسلیم بضمیم

 جیبوه.السالم فال تُ قب َ بالكالمِ ءَدَبَ

مـد كـه آاسـتفاده شـد و بدسـت  كامالً ،موع اين اخبار و فرمايشاتــاز مج   

قـت و معنـي و چه درنمـاز و چـه در غیـر نمـاز از مقولـه حقی ،تسلیم وسالم

 . نمودن به سالمتي ءعبارتست از دعا

 دو بحث ديگر باقي میماند براي اثبـات وجـوب و لـزوم فهـم و درك معنـي و

ن صیغ تسلیم و صُوَر سالم. بحـث اول در اينسـت كـه دعـاء از عنـاوي ترجمه

 قصديه است كه بدون قصد تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشود.

 ،اء كه مضمون و مفاد صیغ تسلیم و سالم استبحث دوم در اينست كه قصد دع 

ين دو مطلب به عالوه شهادت و ا .ممكن نیست بدون فهم و درك معني وترجمه

 فعن اندعلماء و فقهاء نیز بر درستي آن گواهي داده ،عق  و وجدان بر صحت آن
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 ققِدعاءٍ و ال يتح يستدعي سبقَ التامینَ النّ المحقق رحمه اهلل تعالي في معتبره و

ه فیكون لغوا تج التامینُ عن حقیقخرُيَ هقصدِ  مع قصدِه فعلي تقدير عدماالّ الدعاءُ

و قد امضاه الفقیه الهمداني رحمه اهلل تعالي في كتاب صلوته حیث نق  ذلك  اقول

يّ المعتبر و اجابَ عنه بغیر عدم التوقف و الظاهر اعتراف ك  كالكالم عنه في مح

ي بعـدم ور في كالم المحقق بغیر عدم التوقف بذلك امن اجابَ عن الوجه المذك

 اب عن الوجه المذكور بعدم التوقف.جتحقق الدعاء بدون القصد و لم نجد من ا

 ةلته مسـئفي وسیل ةالرحمو قال السید الجلی  السید ابو الحسن االصفهاني علیه 

معنـي  ماي عقد النكاح القصد الي مضمونه و هو متوقف علي فهـ يعتبر في العقد

 .ان الخلس ةو زوجتُ و لو بنحو االجمال حتي ال يكون مجرد لقلق كحتُنلفظَي ا

معنـي را  اي كه فهم و درك اقول مستفاد از اين فرمايش آنستكه اگر آن اندازه 

و علي  در صیغه نكاح الزم میدانیم نباشد مجرد و محض لقلقه لسان خواهد بود

 و فقهاء ك و فهم باشد متفق  علیه بینالظاهر اين مطلب هم كه توقف قصد بر در

 باشد.علماء 
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 دوازدهمه الـمق
مري بـه آن گاهي براي جواز يك ا ءو علما ءمله دلیلهائي كه فقهاــاز ج        

ز است يعني میگويند فالن امر جائ .سیره و رويه مسلمین است ،تمسك میجويند

نمـاز  ا در گفتارهـايبدلی  سیره و چون ممكن است در اين مسئله ما هم كه آي

 ،هتمسـك جسـت ،تكلیف است يا نه طِسقِهمان ايجاد الفا  و حروف كافي و مُ

كلیـف تهمـان آوردن الفـا  و حـروف كـافي و مسـقط نماز بگويند در اقوال 

. سـتاچه آنكه سیره مسلمین بر اكتفاي بايجاد همان الفا  و حـروف  ،میباشد

ز جهـات ااين مسئله تمسك به سیره  لهذا در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه در

ن یـت آبنـا بـر قـول بحجّ  ریجهت اول آنكه در حجیّت س. عديده ناتمام است

د هاي بعـد بدسـت خوهـد آمـوم )ع( معتبر است و از مقالهـمعص اتصال بزمان

ر و و اذكـا انشاءاهلل كه سیره بر اكتفاي بالفا  و حروف در اقوال نمـاز و ادعیـه

 .هخره كه مردم از زبان عربي بیگانه شدند درست شدأزيارات در اعصار مت

جهت دوم آنكه سیره بر اكتفـاي بحـروف و الفـا  مخصـوص اسـت بـبعض  

يعني كسانیكه بزبان عربي آشنا نیستند و اما كسانیكه بزبان عربي آشنا  ،مسلمین

میباشند از عرب و غیر عرب بنايشان بر گفتن معني و مطلب است نه گفتن لفظ 

كمـا  ،جهت سوم آنكه در حجّیت سیره معتبر است عدم دلی  بر خالف .و حرف

یت آن عدم دلی  بر خالف شرط اسـت و ت اجماع نیز بنا بر حجّجیّاينكه در حُ
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 و و ذكـر ءدر ما نحن فیه ما دلی  بر خالف يعني بر اينكه وظیفه در بـاب دعـا

تن معني و گف ،ه در نماز و چه در غیر نمازچ ،مستحب هچه واجب و چ ،زيارت

موجود است. جهت چهارم آنكه سیره كساني  ،تن لفظ و حرفگفمطلب است نه 

كه بزبان عربي آشنائي ندارند بر گفتن لفظ و حـرف معـارض اسـت بـا سـیره 

جهت پنجم آنكه همانطور كه سیره  آشنايان بزبان عربي بر گفتن معني و مطلب.

 ،درست نیز جـاري شـدهبر قرائت غلط و نا ،بر نماز لفظي و حرفي جاري شده

رائت غلـط و نـا قت بدانیم و بر چرا ما بايد سیره بر نماز لفظي و حرفي را حجّ

 .ت ندانیمصحیح را حجّ

در قرائت گفته اند كه ياد گـرفتن آن  ءو علما ءاگر كسي بگويد براي آنكه فقها 

ما در جواب میگوئیم كه طـرف حسـاب مـا  ،واجب است و در معني نگفته اند

علماء میباشند كه به ايشان میگوئیم كه چرا سیره را بـر نمـاز لفظـي و  و ءفقها

ت نمیدانند و حال آنكـه ت میدانند و بر قرائت غلط و نادرست حجّحرفي حجّ

دلی  و برهان قاطعي  ،دلی  بر خالف داريم و بر خالف سیره دوم ،در سیره اول

بلـي آنچـه مسـلم . ايمهكما اينكه در بعضي از مقاله ها به آن اشاره كرد. نداريم

است بايد معني و مطلب بهمین جمالت و عبارات عربي گفته شـود و در حـال 

قول را در قُلهـا و  ر مقولِگبلي ا .اختیار بعبارت و جمله غیر عربي جايز نیست

آن وقـت  ،تقول هائیكه در باب دعاء و ذكر در بین هست لفظ و حـرف بـدانیم



     45 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

وجوب نسبت بمعني بجا و موقع خواهـد  قول بوجوب ياد گرفتن قرائت و عدم

چه آنكـه اسـاس  .لكن اين دانستن اساس حديث و قرآن بر خالف آنست .بود

حديث و قرآن بر مطالبه حقیقت و معني است و اساس عق  و وجدان بر توقف 

آوردن حقیقت و معني بر فهم و درك آن و ما يك آيه يا روايتي نـداريم كـه از 

 ،تفاده شود و شريك بودن عرب و غیر عرب در نمازآن مطالبه لفظ و حرف اس

بلكه اگر وظیفه  .مور به در اقوال نماز لفظ و حرف استأدلی  نمیشود بر اينكه م

 ،گفتن معني و مطلب باشد باز هم عرب و غیـر عـرب در آن شـريك میباشـند

نهايت چون عربها معني را میدانند احتیاج بیاد گرفتن ندارند و غیـر عـرب كـه 

را نمیدانند محتاج به ياد گرفتن میباشند و همانطور كـه نسـبت بآيـات و  معني

و ذكر است عرب و غیرعـرب شـريك  ءاخباري كه مربوط به تعلیم صیغه دعا

و ذكر يـا اسـتغفار و تكبیـر كـه  ءنسبت بآيات و اخباريكه عنوان دعا میباشند

 ده شريكند.حقیقت و معني است در آن اخبار مورد بحث و مذاكره قرار داده ش
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 اله سيزدهمـمق
و ذكر يك امر فوق العاده و مخصوص به شريعت  ء. دعام اهلل و له الحمدـبس   

ما نیست كه ما توهّم كنیم كه گفتن يك الفا  و حروفي را بگـردن مـا انداختـه 

عبادت مهم عمومي خداپرستانسـت از مالئكـه و جـن و  ،و ذكر ءبلكه دعا. اند

كمـا اينكـه  .و ذكر هست ءبراي خداوند عالم نیز دعا بلكه از ،ان  و حیوانات

خلـق و خوانـدن قرآن به ما میفهماند دعاي خداوند عالم عبارتست از دعـوت 

بسوي فعلي از افعال يا ترك عملي از اعمال مث  اقیموالصلو  و اتوالزكو  يا وال 

لي يـا ايهـا سوا و نحو اينها از اوامر و نواهي كما قـال تعـاسَّجال تَ الربا و كلوأت

حییكم و ذكـر خداونـد عـالم هللِ و لِلرسول اذا دعاكم لما يُا الذين امنوا استجیبو

عبارتست از ياد نمودن ذات مقدس خود يا ك  ديگر را بیك كمـال و خـوبي 

ه يا و سري بِعبدِاَ اَنزَلَ علي عَبدِه الكتابَ يا سبحانَ الذي الذي هللِ ي مانند الحمدُا

ا يا و اذكر في الكتـاب اسـماعی  انـه يقا نبیّبراهیم انّه كان صدّاذكُر في الكتاب ا

چـون ايـن مطلـب دانسـته و  .ا و امثال اينهاكان صادق الوعد و كان رسوال نبیّ

و ذكر يا از همه گفتن لفظ و حرفست يـا گفـتن  ءفهمیده شد حال میگوئیم دعا

و از بعضـي  لفظ و حرف مطلب مانند سخنان متداولي يا از بعضي گفتنو معني 

احتمال اول كه از همه گفتن لفظ و حرف باشد و احتمـال . گفتن معني و مطلب

گفـتن معنـي و مطلـب باشـد  يگفتن لفظ و حرف و از بعضـ يسوم كه از بعض
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بـاقي میمانـد  .يعني مییابیم كه اين طـور نیسـت .بالوجدان باط  و عاط  است

ا من مصاديق خیر االمور احتمال دوم كه از همه گفتن معني و مطلب باشد و هذ

 اواسطها.
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 اله چهاردهمـمق
 .رتبـه اسـتمسه  ءبه ذكر و دعا ه. از براي اوامر مربوطم اهلل و له الحمدـبس   

از توابـع  ه كـهيّـه ثانودوم اوامر خاصّ .دعوا و اذكرواه مث  اُه اولیّاول اوامر عامّ

صـور  وادعیه  بصیغ هرتبطاوامر م سوم .ه است مانند استغفروا و كَبّروااوامر اولیّ

هلل اكبـر. اا تقـول يه است مث  ق  استغفراهلل يّه و ثانواذكار كه از توابع اوامر اولیّ

و ذكـر  ءامـر در بـاب دعـا ،موع اين سه دسته امر و دسـتورجپ  بمالحظه م

ي و يا گفتن لفظ و حرف يا گفـتن معنـ ،باالخره منجر بگفتن يك چیزي میشود

فساد  وكالمه و محاوره بر آنست و بعد از وضوح بطالن مطلب كه بنا و اساس م

مطلب  وظیفه بر وجه دوم كه گفتن معني و ،وجه اول كه گفتن لفظ و حرف باشد

 ،ر اسـتت كه در نمـاز معتبـباشد قرار خواهد گرفت. بنابراين متعلق قصد و نیّ

ت نیّ نه لفظ و حرف و چون قصد و ،ابتدا بساكن همان معني و مطلب خواهد شد

فـاد لهذا فهم و درك مضـمون و م بدون درك مقصود و منوي تحقق پیدا نمیكند

 قاعات.ايو عقود  غدر اقوال واجبه نماز الزم خواهد شد مانند لزوم آن در صی
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 اله پانزدهمـمق
 ست بر فهما. در مقاله پیش گفتیم كه قصد معني متوقف م اهلل و له الحمدـبس   

قـرار و باين مطلـب ا ءوعلما ءمیخواهیم بگوئیم فقهاو درك آن و در اين مقاله 

 اعتراف دارند.

يعتبـر  ةفي الوسیله في باب النكاح مسـئل يالسید االصفهاني رحمه اهلل تعال قال 

في العقد القصد الي مضمونه و هو متوقف علي فهم معني لفظي انكحت و زوجت 

في الطالق و غیره من  صاحب الحدائق رحمه اهلل بعد ذكر اعتبار القصد قالالخ و 

علي ذلك يعنـي اعتبـار القصـد بطـالن طـالق  بُرتَّتَا يَالتصرفات اللفظیه و ممّ

منـه  و ط والهاذل و حال الغضب الذي يرتفـع معـه القصـدلالساهي والنائم و الغا

رحمه اهلل تعالي در  سید طباطبائيو ال يفهم معناها و  ةالصیغَ نَجمي الذي لُقَّعاال

و ناك است در عدم تحقـق قصـد سـاهي و نـائم ضبد: و مانند غرياض میفرماي

المعنـي و  فـةمـع عـدم معر غةن بالصـیقَّـلَغالط و هاذل و عجمي و نحو آن المُ

يعتبر قصد اللفظ و المعني فال يقـع طـالق السـاهي و  و: میفرمايد ةصاحب كفاي

 ي لُقِّـنارتفـع قصـدُه و االعجمـي الـذ غضب الذيط و الهاذل و المُلالنائم و الغا

جواهر در باب طالق و مِن ذلك او يَقرُبُ مِنه  صاحبال يفهم معناها و  و ةالصیغ

عَدمُ حُكمِ الطالق علي مَن ذَكَر الصیغة لِلتعلیم او لِلحكايَة او تلقیناً مِن غَیر قصدٍ 

نیز میفرمايد: وَ يَدخُ ُ في يمین اللغوِ كُـ  يمـینٍ  كفايةلِمعناها و ال فهم له و در 
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مـن غیـر عـاد  اوجـاهال بـالمعني اً لم يَقرُن بها نیّتُها كسَبْقِ اللسان لعاد  او لفظ

میفرمايد: الثالث مـن ادلـة عـدم  مفاتیح االصولالمسقط للقصد و در اوللغضب 

توقف الداللة علي االراد  ان اربابَ ك ِ اصطالحِ انما يفهمون ما اصطلحوا علیـه 

ین باصطالحِهم الذين لـم يتحقَّـق لهـم اراد ُ في االلفا ِ و انَّ صَدُرت عن الجاهل

آنكه مح  شاهد در اين فرمايش جمله لم يتحقق  يـاليخفاقول المصطلح علیه 

لهم اراد  المصطلح علیه است. و قال ايضا الثاني يعني من االدلة علي عدم توقف 

لنـائم و الداللة علي االراد  ان الداللة لو كانت متوقفة علي االراد  لما كان كالم ا

و قَـد  اقـولالساهي داالًّ علي شي لفِقدانِ االراد  منهما والتالي باط  بالضـرور  

عرفت من الحدائق و الرياض و الكفاية عَدَّ االَعجمي الذي لُقِّنَ الصیغة وال يفهـم 

معناها في عِدادِ النائم والساهي من حیثُ عدمِ  تحققِ  القصد و االراد  منه و در 

ها تذكر داده يا خواهیم داد كه از حیث دلی  بر لزوم فرقـي بـین بعضي از مقاله 

 باب معامالت و باب عبادات نیست. 
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 شانزدهماله ـمق
. بدانكه اص  اختراع لفظ و حـرف بـراي بیـان معنـي و م اهلل وله الحمدـبس   

في مفاتیح االصول في مسئلة الترادف و  قالمطلب و اظهار مراد و مقصد است. 

ني القائلین بمنع وقوع الترادف في اللغة وجوه االول اَنّه لو وقع لكان لالخرين يع

لغوا خالیا عن الفائد  و التالي باط  فالمقدم مثله بیان المالزمة ان المقصـود مـن 

وضع االلفا  افاد  المعني الي ان قال الثاني انه لو وقع لَلَـزِمَ تعريـفُ المُعَـرَّفَ و 

یان المالزمة ان المقصـود مـن وضـع االلفـا  افهـام التالي باط  و المقدم مثله ب

میفرمايد: پ  صاحب اين يعني  بريـدر كالمعني و هو حاص  باحد اللفظین و 

منطق را بالذات احتیاج بالفا  نیست. لكن چون تفهیم و تفهـم معـاني موقـوف 

از اين جهت واجب است بر وي كه نظر بحال الفا  كند  ،بالفا  و عبارات است

میفرمايد: در باب طالق وَ ذهَبَ جماعة  در كفايةر داللت آنها بر معاني و باعتبا

مِن االصحاب منهم الشیخ ره في النهاية الي االجتزاء بمادَلَّ علي قوله انتِ طالقُ 

من اللغات و ان قدر علي العربیة النَّ المقصود بالـذات هـو المعـاني و االلفـا  

جغرافیا در فصـ  جغرافیـاي انسـاني  ابدركتمقصود  بالعرض للداللة علیها و 

ولـي حمـالت حیوانـات و نسان تا مدتي تنها زندگي میكردنـد میگويد: افراد ا

احتیاج بدفاع دسته جمعي ايشان را دور هم گـرد آورد و از آنجـا اجتماعـات 

تشكی  هیئـت به اجتماعات بزرگي تبدي  گرديد  كوچك تشكی  شد و تدريجاً
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زيـرا در حـال اجتمـاع افـراد  رقي انسان بوده اسـتدم بزرگي در تاجتماعیه ق

مجبور بودند نیّات و مقاصد خـود را بیكـديگر بفهماننـد و از آنجـا آهنگهـائي 

 در كتـاب هندسـهمخصوص بوجود آمد و كم كم زبانهاي متعدد ايجـاد شـد و 

هركسي در ذهن خود تصـوراتي دارد و بـراي  ،چهارم دبیرستان میگويد: مقدمه

بنـابراين لفـظ و  ،ورات بديگران معموالً لفظ و كلمه بكار میبردفهماندن آن تص

مطلبي است كه بايد با شـنیدن  ،كلمه بخودي خود اهمیتي ندارد. آنچه مهم است

آن لفظ و كلمه فهمیده شود. از اين جهت بعضي از اصطالحات هندسـي را كـه 

ان بـا تعريف میكنـیم تـا دانـش آمـوز ،مفهومهاي اساسي هندسه را بیان میكند

مطالعه و فراگرفتن آنها بتوانند اصطالحات هندسي را بطور صحیح و در جـاي 

حال ببینیم كه آيا سزاوار  ،ون اين مطلب دانسته و فهمیده شدـخود بكار برند.چ

است كه ما توهم كنیم كه كاريكه اختراع و وضع الفا  و حروف بـراي آن كـار 

 ،چه واجب و چه مستحب ،زياراتالزم نیست آن كار در ادعیه و اذكار و  ،شده

انجام  ،چه در نماز و چه در غیرنماز كه وقت عموم بشر را تا روز قیامت گرفته

بگیرد و آيا ممكن است شارع مقدس از معاني كه مقصود بالذّات است صرفنظر 

بالفا  و حروف كه مقصود بالعرض است اكتفا كرده دستور بدهد حاشـا  ،نموده

 وكال.
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از  میتـوانیم پوشـیده نماندكـه مـا اگـر تتبـع بیشـتري بكنـیم فيـثم اليخ   

ا كنـیم فرمايشات فقهاء و علماء و دانشمندان شواهد بیشتري بر مطلب خود پید

 گرچه با شهادت حديث و قرآن و عق  و وجدان بر صحت و درستي مطلب مـا

 ا نیست.احتیاج باين حرفه
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 هفدهم الهـقم
كـه دو بـاب مهـم  ،اب صلوات و استغفار مثالً. ما در بم اهلل و له الحمدـبس   

چـه واجـب و چـه  ،دو مطلب داريم. اول آنكه وظیفـه و دسـتور ،عبادي است

طلـب درود و رحمـت و درخواسـت  ،چه در نماز و چه در غیر نماز ،مستحب

نه ايجـاد و  ،نهايت بلفظ اللهم ص ّ و حرف استغفراهلل مثالً ،آمرزش و مغفرتست

و حرف. مطلب دوم آنكه طلب درود و رحمت و خواسـتن ابداع خود اين لفظ 

متوقف است بر فهم و درك معني و ترجمه  ،آمرزش و مغفرت باين لفظ و حرف

و بدون آن غیر از ايجاد همان لفظ و حرف چیز ديگري در بین نخواهد آمـد و 

بلكه جمیع شرايع و اديان بـر  ،اين دو مطلب بعالوه آنكه اساس حديث و قرآن

شاهد و گواهست ما میتوانیم هر دو  ،ل و عق  و وجدان بر مطلب دوممطلب او

مطلب را بفرمايشات خود فقهاء و علماء اثبات نمائیم. كما اينكه اثبات نموده و 

خواهیم كرد انشاءاهلل تعالي و آنچه مركوز در اذهان است از عـدم لـزوم فهـم و 

و گـاهي ضـرورت درك معني كه ممكن است گاهي اسم آن را اجماع بگذاريم 

اگر لزوم نفسي شرعي است كه ما هم با اين ارتكاز همراهیم و اگـر لـزوم  ،دين

ارتكازيست كامالً بي اص  و بالاسـاس. چـه  ،مقدّمي عقلي است كه اين ارتكاز

مگر اينكه بگوئیم مأمور  بِه تمام مأمور   ،آنكه نفي لزوم مقدمي عقلي نمیتوان كرد

از  ،یم كه حقیقت و معني كه موضوع بحـث اسـتلفظ و حرف است يا بگوئ ،بِه
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گوينده بدون فهم و درك آن محقق شده و درست میشود و اين هـر دو مطلـب 

 هم كه واضح الفساد و بديهي البطالن است. 
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 هجدهم الهـمق
هم و درك ف. در مقاله پیش فهمانديم كه وجوب و لزوم م اهلل و له الحمدـبس   

ان وه آنكه اساس حـديث و قـرآن و عقـ  و وجـدبعال ،معني را در اقوال نماز

ر دائیم و ما میتوانیم به فرمايشات خود فقهاء و علماء اثبات نمـ ،شاهد برآنست

 اين مقاله میخواهیم از باب نمونه يك شاهد و گواه بیاوريم.

سـیله تـاب الوكقال السید ابوالحسن االصفهاني رَحِمَهُ اهلل في باب النكاح من    

لفظـيَ  هـم معنـيبَرُ في العقد القَصدُ الي مضمونِه و هو متوقف  علـي فمسئلة  يُعتَ

قـال  وانٍ اه لسـلَقلَقة  انكحتُ و زوَّجتُ و لو بنحو االجمال حتي ال يكونَ مجردُ

ء الوظیفـة في ادا بعض االكابر في مكتوب له و ال يُعق ُ ان يَقولَ عاق   اِنّ المالك

ابـواب  لمتتبع فيافا ٍ بال معني فضالً عن الفقیه لسانٍ نظیرُ التكلم باللقلقة مجرد 

 الفقه.

وجه شهادت اين دو فرمايش آنستكه از فرمايش مرحوم سید بدست آمد كـه    

اگر آن قدري كه فهم و درك معني را در صیغ عقـود و ايقاعـات الزم میـدانیم 

هیچ مجرد لقلقه لسان خواهد بود و از فرمايش بعض اكابر فهمیده شد كه  ،نباشد

عاقلي سزاوار نیست بگويد در نماز وظیفه بمجرد لقلقه لسان اداء میشود. لكـن 

همین بعض اكابر در ذي  همین فرمايش میفرمايد: و مع ذلك ال يَردُ اشكال  علي 

عبادات العامي الغیر العارف بمعاني الفا  القرآن و االذكار المعتبر  في العبـادات 



     57 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

بر اين فرمايش اخیر همـان ارتكـاز عـدم  آنكه باعث يخفياقول ال الشريعة 

لزوم فهم ودرك معني است و االّ پُر واضح است كه لفظ اگر چـه مسـتعم  هـم 

تكلّم بلفظ بال معني و در حكم لفـظ  ،باشد اگر معني از آن قصد نشود تكلّم بآن

 مهم  است. 

 ،نشـود اگر تكلّم بآن بشود و كسي از آن قصـد ،مثالً لفظ زيد كه مستعم  است

ه كيز است تكلّم بآن تكلّم بلفظ بال معني و از حیث لقلقه لسان بودن در حكم د

بـر  لفظي است مهم  و در بعضي از مقاله ها گفتیم كه قصد معني متوقف اسـت

ن فهم و درك آن كما اينكه مرحوم سید نیـز در همـین فرمـايش اعتـراف بـه آ

 نموده.
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 نوزدهم الهـمق
ال عشر ال مَن ققابي عبد اهلل علیه الصلو  والسالم . عن م اهلل و له الحمدـبس   

د. يكجور ته میشومَرّاتٍ يا اهلل قی  له لبیك ما حاجتك. بدانكه يا اَهلل دو جور گف

ا زدن ظ يا صدي است كه از لف با معني و يكجور بي معني. يااهلل با معني آن يااهلل

 دا گفتـهقع صدا زدن خـمقصود باشد و از حرف اهلل خدا مث  يا اهلل ي كه در مو

اهلل  از لفظ وآن يا اهلل ي است كه از حرف يا صدا زدن  ،میشود و يا اهلل بي معني

 عـالم درمث  يا اهلل ي كه براي تعظیم شخص وارد يا براي ا ،خدا مقصود نباشد

یده ه و فهمموقع ورود بمنزل يا خانه اي مثالً گفته میشود. چون اين مطلب دانست

اهلل با  آيا يا يا اهلل ي كه در اين روايت مورد بحث قرار داده شده حال ببینیم ،شد

 معني.  معني است يا يا اهلل بي

ه نـنـي اسـت بايستي كامالً واضح و روشن باشد كه يا اهلل با مع ،بعد از توجه   

 ر روايتدبالخصوص بعد از مالحظه قی َ له لبیك ما حاجتك كه  ،يااهلل بي معني

ن آنـده در  با معني يعني يا اهلل ي كه صدا زدن خـدا از گويهست و گفتن يا اهلل

فـظ باشد متوقف است بر فهم و درك معني و قصد صدا زدن بحرف يا و خدا بل

نخواهد  در بین اهلل و االّ غیر از ايجاد همان حرف يا و ابداع لفظ اهلل چیز ديگري

 ر  .اء والزيابود و ق  علي ذالك سائر االقوال الماثوره من الذكر و الدع



     59 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

 بيستم الهـمق
 .م اهلل و له الحمدـبس   

و  مثـ  صـیغ عقـود ،اگر فهم و درك معني در اقوال واجبـه نمـاز - ؤالـس   

بعضـي  بلكه ،پ  چرا فقهاء و علماء نفرموده اند ،واجب و الزم است ،ايقاعات

م لزودم ند بعاز فقهاء در باب اخرس و غیر آن از ابواب مربوطه تصريح نموده ا

 مطلقاً يعني كسیكه میتواند همان الفا  و حروف را بگويد و بعضي نسبت بگويا

ماننـد  الزم نمیدانند. يعني حتي نسبت بكسیكه نمیتواند لفظ و حرف را بگويـد

 اخرس و نحو آن.

ظاهراً جهتش اين باشد كه در اين مقام چند مطلب در بین هست   - وابـج   

خود  ،ورد توجه قرار نداده اند. بلكه ابتداء بساكنكه بتمام آن برخورد نشده و م

فهم و درك معني را مورد بحث و مذاكره قرار میدهنـد و چـون مـي بیننـد نـه 

لهذا نمیگويند الزم است يا احیاناً میگويند  ،نه قرآن،حديث میفرمايد الزم است 

دم الزم نیست. شاهد بر اين مطلب آنستكه در مقام نفي لزوم تمسك میجويند بع

دلی  يا بقاعده اُسكتوا عَمّا سَكَتَ اهللُ عنه و آن مطالب چهار است. اول آنكه لفظ 

مباين است با معني و هم چنین معني با لفظ. دوم آنكه گفتن لفظ مباين است با 

گفتن معني و بالعك  مانند خود لفظ و معني. سوم آنكـه وظیفـه و دسـتور در 
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نـه  ،فظ و حرف مانند سـخنان متـداولياقوال نماز گفتن معني و مطلب است بل

گفتن خود لفظ و حرف. چهارم آنكه گفتن معني و مطلب متوقف است بر فهم و 

درك آن و بدون فهم و درك غیر از گفتن لفظ و حـرف چیـز ديگـري در بـین 

نخواهد آمد و از اين بیان ظاهر و هويدا گرديد كـه وجـوب و لزومـي كـه مـا 

نه وجوب و لزوم نفسي شرعي تـا  ،ي عقلي استوجوب و لزوم مُقدّم ،میگوئیم

كَتَ اهللُ  بتوان براي نفي آن تمسك جُست بعدم دلی  يا بقاعده  اُسكتوا عَمّـا سـَ

 عنه.

قال في الحدائق الرابع قال في الذكري قرائة االخرس تحريك لسانه بها مهمـا    

الي اَنْ قـال الحـدائق و  اَمكَن و عقدُ قَلبِه بمعناها لِانَّ المیسور اليَسقُطُ بالمعسور

اما وجوب عقد القلب بمعناه فهو و اِن كان مشهورا في كالمهم االّ انه خـال مـن 

الدلی  الي ان قال والمفهوم من كالم الشهید في الدروس و البیان و هـو صـريحُهُ 

في هذا الكالم المنقول هُنا انَّ المراد بعقدِ القلبِ قصدُ معاني الحمـدِ و السـور  و 

رها بقلبه الي ان قال الحدائق و الظاهر بُعدُه لِعدَمِ الدلی  علیه كما اعترف بـه تصوّ

من انه لم يَرَبه نصاً بَ  ال دلی  علي ذلك في الصـحیح فضـال عـن االخـرس و 

بالجملة فهذا من قبی  اُسكُتوا عماّ سَكَتَ اهللُ عنه و قال في مفتـاح الكرامـة فـي 

اَنَّ المراد بعقد القلب بمعناها تصورها بقلبـه و ذي  كالم الشهید و هذا صريح  في 

ردّوه بانّه الدلی  علي وجوبِ ذلك علي االخرس و غیـره وَ لـو وَجَـبَ لَعَمَّـتِ 
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البلوي اكثرَ الخلق و عن جامع المقاصد انّه ال دلی َ علـي وجـوبِ ذلـك علـي 

 االخرس و ال غیره ولو وَجَبَ ذلك لَعَمّتِ البَلوي اكثرالخالئق .
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 بيست و يكم الهـقم
. عن علي بن ابراهیم علیهما الرحمـة فـي تفسـیره عـن م اهلل وله الحمدـبس   

الصادق علیه و علي آبائه و ابنائه الصلو  والسالم انَّ المـراد بالتحیـة فـي قولـه 

تعالي و اذا حُییّتُم بتَحیَّة فحیّوا باحسن مِنها او رُدُّوها السـالم و غیـره مِـنَ البـرِّ 

ابي عبداهلل علیه و علي آبائه و ابنائه الصلو  والسالم انَّه سُئِ َ لِمَ  عنن. وواالِحسا

صارَ تحلی ُ الصلو ِ التسلیمَ قال علیه السالم لِاَنّه تحیّةُ الملكین. بدانكه تسـلیم و 

مُسَلِّم و مُسَلَّم   ،چه در نماز و چه در غیر نماز ،چه واجب و چه مستحب ،سالم

از حیث حقیقت و ماهیت يكي است. يعني اگر از مقولـه  علیه هر ك  كه باشد

در همه جا از اين مقوله است و اگر از مقوله لفظ و حرف  ،حقیقت و معني است

در همه جا از همین مقوله است و در مقاله يـازدهم گفتـیم كـه از مقولـه  ،است

 نـه از ،حقیقت و معني و عبارتست از دعاء كردن درباره خود يا غیر بسـالمتي

مقوله لفظ و حرف و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه صاحب مجمع البحـرين 

رَحِمَهُ اهلل نیز باين مطلب اشاره نموده میفرمايـد: و اِشـتقاقُها يعنـي التحیـة مـن 

الحیو  الن المُسَلِّم اذا قال سالم علیك فقد دعا للمخاطَـب بالسـالمة مـن كـ  

تَحتَ الدعاء و نیز میفرمايـد: واذا قُلـتَ مكروه والموتُ مِن اشدِّ المكاره فدخ  

السالم علینا والسالم علي االموات فال وجه لكون المراد به االعالم بالسالمة بـ  

الوجه ان يقال هو دعاء  بالسالمة لصاحبه من آفاتِ الدنیا و من عذاب االخر  الخ 
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ه تحقـق و دعاء از قبی  حقايق قصديه و معاني اراديه است كه بدون قصد و اراد

پیدا نمیكند و بدست نمیايد. كما اينكه محقق علیه الرحمة در كتاب معتبر علـي 

ما حُكِيَ عنه باين مطلب اقرار و اعتراف نموده میفرمايد: و لِاَنَّ التامین يستدعي 

       سبقَ دعاءٍ و ال يَتَحققُ الدعاء االّ مَعَ قَصدِه.

نـي اسـت م علیكم قصد دعاء كـه مععلینا و السالالسالم به ،پ  اگر ما در نماز

ر هلل اكبـاتسلیم و سالم كه تحلی  نماز است محقق نمیشود كما اينكه در  ،نكنیم

 بیـر كـهتك ،نیز اگر قاصد معني كه ثناء علي اهلل بكمال كبريائیت اسـت نباشـیم

 ،زدر عین حال بعضي از فقهـاء در سـالم نمـا تحريم نماز است درست نمیشود

 انند.احتیاط را در عدم قصد مید ،معني را الزم نمیدانندبعالوه آنكه قصد 

د ال يَق االحـوط اَنُ مسـئلة قال السید الطباطبائي علیه الرحمة فـي عُروَتِـه   صـُ

لملكین نعـم ین او ابالتسلیم التحیة حقیقة بِاَنْ يقصُد السالم علي االمام او المأموم

الم حـین السـ الملكین الكاتبینال باس باخطار ذلك بالبال فالمنفرد يَخطُر بباله 

لسالم و في ا الثاني واالمام يخطر هما مع المأمومین و المأموم يخطرهم مع االمام

ال الفقیه قفظة. و علینا و علي عباداهلل الصالحین يخطر بباله االنبیاء و االئمة والح

التحیـة  دمُ قصدِالهمداني علیه الرحمة في كالم له ب  االحوط اِنْ لَم يَكُن اقوي ع

  محضا.

ولي قصد تحیّت  ،خالصه اين فرمايشات آنستكه خطور دادن بقلب عیبي ندارد 
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 و سالم بر آنها را نكند.

دم عـآنكه باعث بر گفتن اين حرفهاي تاريك همـان ارتكـاز  فيـيخثم ال   

 م فهم ويعني عدم لزو ،لزوم فهم و قصد معني است. كَاَنّه در خصوص اين مطلب

 كـه ايـن كتابي از آسمان نازل شـده ،قوال نماز و ادعیه و اذكارقصد معني در ا

مي يعني لـزوم بايـد مسـلّ ،طور مسلم میدانند و حال آنكه قضیه برعك  است

كـر شـد ايضا آنكه اگر ما بسالم ها قصد سالم بر كسـانیكه ذ فيـيخوالباشد. 

نـب جاز جمله مصاديق كاالنسـان فـي  ،خطور دادن ايشان بقلب ،نداشته باشیم

 الحجر خواهد بود.
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 بيست و دوم الهـمق
. عن ابان بن تغلب علیهما الرحمة قال قُلتُ البي عبداهلل م اهلل و له الحمدـبس   

السالم كیف اقول لها اذا خلوت بها قال تقول اتزوجك علي كتاب اهلل و سُنَّةِ علیه

اهلل علیـه و علـي نَبیه صلّي اهلل علیه وآله اه و عن الحلبي رحمه اهلل عن ابي عبد

علیه  عن عَليٍّآبائه و ابنائه الصلو  والسالم قال الطالق ان تقول لها انت طالق و 

الصلو  والسالم قال و اِنَّما الظهار ان يقول الرج  المرأته و هي طاهر  مـن غیـر 

سماعة قال قلت البي عبداهلل علیه السالم كیـف  وعنجماع انت عَلَيَّ كَظَهر اُمّي. 

ني في مقام االستعاذه قال علیه السالم تقول استعیذُ باهلل السمیع العلیم من اقول يع

كعب بن عجزه عن النبي صلّي اهلل علیه و آله قال ق  اللّهم  وعنالشیطان الرجیم 

ص ّ علي محمّد و آل محمّد كما صَلَّیتَ علي ابراهیم و آل ابراهیم اِنَّـكَ حمیـد  

ة عن ابي عبداهلل علیه و علي آبائه و ابنائه مجید و عن ابن طاوس علیهما الرحم

الصلو  والسالم اَنَّه قال في حديث فقول الرج  صَلَّي اهلل علي محمّد في الصـلو  

في الوسیله فلو قال  قالومث ُ قوله سبحان اهلل والحمدهلل و ال اله االّ اهلل و اهلل اكبر 

ه علـي المهـر الفالنـي الموجب الوكی  عن الزوجه للزوج انكحتك موكلتي فُالنَ

يعني السید الجلی  االصفهاني في وسیلته ايضا و لـو  وقالفقال الزوج قَبِلْتُ الخ 

قال يعني البايع بعتك هذا بهذا علي ان يكون لي الخیار ثلثـة ايـام فقـال يعنـي 

المشتري اِشتريتُ الخ. و قال فیه ايضا في باب الجعالة لو قال يعني الجاع  مَـنْ 
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الكفايـة  فـيومالي فله كذا فَدَلَّه مَن كان مالهُ في يَدهِ لم يستحقَّ شیئا  دَلَّني علي

كتاب الظهار مأخوذ من الظهر النَّ صورته اَالَصلیة ان يقول الرج  لزوجته انـت 

الجواهر و صورته اي العَهد ان يقول عاهَدتُ اهلل او عليّ عَهدُ  فيوعَلَيَّ كظَهر اُمّي 

آليةاهلل الحكیم مسئلة يستحب االستعاذ  قب  الشـروع  منهاج الصالحین فيواهلل 

العرو   فيفي القرائة في الركعة االولي بِاَنْ يقولَ اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم و 

الوسیلة وان يقـول في التاسع ان يقول بعد قرائة سور  التوحید كذلك اهلل ربّي و 

لك من االخبار و االقوال المربوطـة بعد االنتصاب سَمِعَ اهللُ لِمَن حَمِدَه الي غیر ذ

 بتعلیم صیغ العقود و االيقاعات و بیان صور االدعیة و االذكار والزيارات.

اله ها انشاءاهلل خواهیم گفت كـه در قـ  اهلل اكبـر يـا تقـول ـدر بعضي از مق   

اگر لفظ اهلل اكبر و حرف اَتَزَوجُّك كه مقولست مث  خود ق  يـا  ،اَتَزَوَّجك مثالً

معني و  ،مقول قول يعني آنچه بايد گفته شود ،ول در معني استعمال شده باشدتق

مقول قول يعني آنچـه بايـد گفتـه  ،مطلب خواهد بود و اگر استعمال نشده باشد

 ،شود لفظ اهلل اكبر و حرف اَتَزَوَّجُكِ خواهد شد و بعبار  اُخري برتقدير استعمال

وظیفـه تمـام  ،تقديرعـدم اسـتعمالوظیفه گفتن معني و مطلب خواهد بود و بر 

گفتن لفظ و حرف خواهد شد و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه الفا   ،وظیفه

مقول در اين دو دسته روايت و فرمايش كه مربوط بباب عقد و ايقاع و مـرتبط 

يا مث  خود لفظ ق  يا تقول مثالً در معنـي اسـتعمال  ،بباب دعاء و ذكر میباشد
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در باب عقد و ايقـاع اسـتعمال شـده و در بـاب دعـاء و ذكـر شده يا نشده يا 

 استعمال نشده.

ل اول حتمااحتمال دوم و سوم كه بالوجدان باط  و عاط  است. باقي میماند ا 

 والت كه در هر دو باب استعمال شده باشد. بنابراين منظور در باب معام

ف. حر لفظ و گفتن معني و مطلب خواهد بود نه گفتن ،مطلوب در باب عبادات

الت پ  فرق بین باب معامالت و باب عبادات باين نیست كه در باب معام

دات عبا الق مثالً و در بابيعني نكاح و ط ،موضوع بحث حقیقت و معني باشد

ه در ست كبلكه فرق باين ا ،اكبرحرف اهلليعني لفظ استغفراهلل و ،حرفلفظ و

در  خصوصي معتبر نیست ومعامالت نوعاً علي المشهور لفظ خاصي و حرف م

 قیقت وحايد باب عبادات يعني نماز معتبر است و بعبار  اُخري در هر دو باب ب

ات ر عبادت دنهاي ،معني يعني نكاح و طالق يا استغفار و تكبیر مثالً درست شود

 اي. بالفا  خاصّه و حروف مخصوصه
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 بيست و سوم الهـمق
ما  ست و برايه حق با او و او با حق ا. ازجمله مطالبیكم اهلل و له الحمدـبس   

 صُوَر آنستكه در ،از تدبّر در حديث و قرآن و مراجعه بعق  و وجدان كشف شده

 ،نماز چه در نماز و چه در غیر ،چه واجب وچه مستحب ،ادعیه و اذكار مأثوره

كـه در  فهم و قصد معني الزم است. يعني همانطور ،مانند صیغ عقود و ايقاعات

و موقـع  و طالق مثالً بايد معناي انكحت و انت طالق را ياد بگیـريمباب نكاح 

دعـاء  در باب تكبیر و اسـتغفار كـه ذكـر و ،گفتن قصدمان بمعني باشد نه بلفظ

ت مـان نیّـ ،فتنگاست نیز بايد معناي اهلل اكبر و استغفراهلل را ياد بگیريم و موقع 

 كـه موضـوع حكـم در بمضمون و مفاد باشد نه بلفظ و حرف. زيرا همان جور

حـت و نه لفظ انك ،يعني نكاح و طالق مثالً ،باب معامالت حقیقت و معني است

یر يعني تكب ،در باب عبادات نیز مطلوب حقیقت و معني است ،حرف انت طالق

 نكـاح و نه لفظ اهلل اكبر و حرف استغفراهلل و همان طـور كـه تحقـق ،و استغفار

  تحصـُّ  ،قف است بر فهم معني و قصد آنطالق بگفتن انكحتُ و انت طالق متو

عني و مو درك  تكبیر و استغفار بگفتن اهلل اكبر و استغفراهلل نیز موقوفست بر فهم

 قصد آن. 

مطلبي است كه احیاء نماز و حج و ادعیـه و  ،آنكه اين مطلب فيـيخثم ال    
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موا و بلكه احیاء نصف فقه تقريباً بسـته ي بـه آن اسـت. فـافه ،اذكار و زيارات

 اغتنموا يا اولي االلباب.

 بيست و چهارم مقاله
مستعم  آن لفظـي . لفظ يا مهم  است يا مستعم . لفظ م اهلل و له الحمدـبس   

مثـ  زيـد و لفـظ  ،است كه وضع و جع  شده باشد براي يك حقیقت و معنائي

غرض ابده البديهیات آنكه  مانند ديز و من ،مهم  آن لفظي است كه چنین نباشد

ي لفـظ جع  الفا  و حروف براي حقايق و معاني و هم چنین فائـده وضع واز 

پـ  . اظهار مقصد است باظهار مطلب و موضوع و حرف مجعول همانا منحصر

هر لفظ موضوع و حرف مجعولیكه تحقق پیدا كنـد و اظهـار مطلبـي يـا ابـراز 

ر آن لفظ وحرف بي فائده و غرض از وضع و جعـ  غیـ ،مقصدي در آن نباشد

اينكـه  االّ ،حاص  خواهد بود و لفظي كه چنین باشد اگـر چـه مسـتعم  اسـت

اگر گفتـه شـود و  ،زيد كه لفظي است مستعم  مثالً .لفع  در حكم مهم  استاب

ايـن بیـان  در حكم ديز كه مهم  است خواهد بـود و از ،كسي ازآن قصد نشود

از مقصد در ادعیه به خوبي فهمیده شد اعتبار اظهار مطلب و ابر ،واضح و روشن

 ،چه در نماز و چـه در غیـر نمـاز ،و اذكار و زيارات چه واجب و چه مستحب

فهمیـده و گذشـته و آينـده آن در عقود و ايقاعات و از مقاله هاي  مانند اعتبار

ي متوقف است بر فهم خواهید فهمید كه ابراز مطلب و اظهار مقصد بیك جمله ا
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 ي آن جمله.و درك معني و ترجمه
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 پنجم بيست و الهـمق
زوم فهم و لعبارتست از وجوب و كه . بدانكه مدعاي ما م اهلل و له الحمدـبس   

تان و ذكر كه عبادت مهم و عمومي خدا پرس ءدرك معني و ترجمه در باب دعا

و داول آنكه موضوع بحث و مـذاكره در ايـن  .متوقف است بر دو مقدمه ،است

 ر ذكردچیز خواستن از خداوند عالم و  ءعايعني در د. باب حقیقت و معني است

 و ءه دعـادر باب استغفار كـ مثالً. ياد كردن ذات مقدس او به كماالت و خوبیها

 طلب مغفرت و آمرزش و ياد نمودن ذات مقـدس ،مطلوب ،تكبیر كه ذكر است

ا را كما اينكه حديث و قـرآن مـ .حق تعالي است بكمال كبريائیت و بزرگواري

 و ءايما لت و راهنمائي میفرمايد و الفا  و حروف نسبت بگويا وباين مطلب دال

 ،ناشاره نسبت باخرس اسباب اين كار است و اين مقدمه ضروري حديث و قرآ

 . بلكه ضروري جمیع شرايع و اديان است

اساس بر چیـز خواسـتن از  ،و ذكر ءدر باب دعا ،يعني در جمیع شرايع و اديان

اهـ   ،هـا بـودهت مقـدس او بكمـاالت و خوبيياد نمـودن ذا خداوند عالم و

الفا  و حروف آلت اين كار مانند سخنان متداولي. مقدمه  هرزباني بزبان خود و

اين وظیفه و بعم  آمدن اين مطلوب در ادعیه و اذكار گرفتن دوم آنستكه انجام 

منـوط  ،چه در نماز و چـه در غیـر نمـاز ،چه واجب و چه مستحب ،و زيارات

درك معني و ترجمه و بدون آن غیر از لفظ و حرف چیـز ديگـري  است بفهم و
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 .در بین نمیايد و اين مطلب ضروري عق  و وجدانست

ضي از در بع كما اينكه ،باين مطلب صريحاً ءو علما ءبعالوه اقرار و اعتراف فقها 

فهـم و  پ  اگر كسي خواسته باشد وجوب و لزوم .ايمبآن اشاره نمودهها  مقاله

 والبــد ، و ترجمــه را در ادعیـه و اذكــار و زيــارات انكـار نمايــد درك معنـي

رآن ضروري حـديث و قـ كه يامقدمه اول ،است از انكار يكي از دو مقدمهناچار

و وجدانسـت و  يا مقدمه دوم كه ضـروري عقـ ، بلكه جمیع شرايع و اديانست

 .معالمسلم عنداال
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 بيست و ششم الهـمق
بـادت مهـم و ذكر كه ع ءدر باب دعاكه ده نماند . پوشیم اهلل و له الحمدـبس   

م فهم ي غفلت شده و بر اثر آن عدم لزوااز يك نكته ،عمومي خدا پرستان است

ست كه ام گرديد و آن نكته آنـو درك معني مركوز در اذهان و مسلم عنداالوه

و  ءن دعـاآزبان اگـر در آن غیر اه   ،و ذكر بهر زباني كه ياد داده میشود ءدعا

ظیفـه ند كه ونمیتوانند كاري كه اه  زبان انجام میده ،دنذكر بآن زبان آشنا نباش

ر كه هلل اكباما كه فارسي زبان هستیم اگر در جمله  مثالً .دنهم همانست انجام ده

يكـه یم كارنمیتوان ،است بزبان عربي آشنا نباشیم ءذكر است و استغفراهلل كه دعا

ه كـبزرگواري خدا و طلب آمرزش و مغفـرت اه  زبان انجام میدهند از گفتن 

  جاد الفـاكاريكه میتوانیم انجام بدهیم همان اي. وظیفه هم همانست انجام دهیم

 و حروف اين دو جمله است و ب .

چـه  وچه در نماز  ،ه مستحبچچه واجب و  ،ر ادعیه و اذكاروَپ  بايد در صُ 

تـوانیم بآشـنا شـويم تـا  بزبان عربي ،عقود و ايقاعاتصیغ مانند  ،در غیر نماز

و هیم دكاري كه اه  زبان انجام میدهند كه وظیفه و دستور هم همانست انجام 

بلكه  ،ثني عشريه ندارداآنكه اين غفلت علي الظاهر اختصاص بفرقه  فيـيخال

 هست. دامن گیر بوده و مل  نیزبلكه ساير نسبت بساير فرق 
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 اله بيست و هفتمـمق
وفق  ات منهم وقدس اهلل اسرار االمو ءو علما ءي فقهاأ. ردم اهلل وله الحمـبس   

روف و حـراجع باقوال واجبه نماز بر آنسـتكه بايـد از حیـث  منهم اهلل االحیا

داشـته يا تشديد و اشباه آن صحیح و درست باشد و كسیكه ياد ن ءاعراب و بنا

 و :مايـدمیفر ةواجب است بر او كه ياد بگیرد حتي آنكه در مفتاح الكرام ،باشد

 ،يـد بـرودمگر برفتن ببلد ديگـر با ،اگر ممكن نباشد براي نماز گذار ياد گرفتن

ه انـد بآن تنصـیص فرمـود ءاگرچه آن بلد دور باشد كما اينكه جماعتي از فقها

راب و ي را از حیث اعـانتهي كالمه زيد في مقامه بلكه اگر شخص مدتي كلمه ا

د شـو شتقاد درست بودن آن بعد معلومطوري بخواند باعاز جهت حروف بنايا 

 مازهـانبر لزوم اعاده يـا قضـاي آن  ءو علما ءي بعضي از فقهاأكه غلط بوده ر

ر طـو ست و در صورتیكه بداند غلط بودن آن را يا شك داشته باشد و همـانا

  بعد بفهمد غلط بوده كه اشكالش بیشتر است. ،بخواند

میگوئیم در صورتیكه نسبت بالفا  حال  ،ون اين مطلب دانسته و فهمیده شدـچ

 ،و حروف كه فرع و به منزله جسد میباشد و در نظر هیچ فـردي از افـراد بشـر

ما نبايد از قول به لـزوم يـاد  ،موضوعیت و استقالل ندارد مطلب اين جور باشد

از پذيرفتن آن مضـايقه  ،كه اص  و بمثابه روح است وحشت نمودهمعني گرفتن 

جايز است كه مطالبه دلی  وبرهان نمائیم بر لزوم آن و دلی  ما بلي از براي  .كنیم



     75 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

آن دلیـ  و برهـان  بحمداهلل موجود و غیر مفقـود اسـت و ،و برهان بر لزوم آن

 .مركب است از دو مقدمه

و  چه در نمـاز ،و ذكر چه واجب و چه مستحب ءاول آنكه وظیفه در باب دعا 

ن لفـظ نه گفت ،متداوليسخنان نند مطلب است مامعني و گفتن  ،چه در غیر نماز

ايست شرعیه كه از مقدمه ،و حرف كه مباين است با حقیقت و معني و اين مقدمه

 .بلكه اساس حديث و قرآن بر آنست ،يدآحديث و قرآن بدست می

 ي متوقـف اسـت بـر فهـم وامطلب هر جمله مقدمه دوم آنستكه گفتن معني و 

ز و اراده بـآن ممكـن نیسـت فضـال ا ق قصدتعلّ ،درك آن و بدون فهم و درك

 ،یشودوجدان ثابت م مقدمه ايست عقلیه كه بعق  و ،مقدمهاين  عملي شدن آن و

 .نه بحديث و قرآن

روف را حـالفـا  و  ،ي نمازآنكه عقیده باينكه در اقوال واجبه فيـاليخ ثم   

چ بهـی ولـي معنـي را ،ياد داشـته باشـندهم بايد مردم ياد داشته باشند و خوب 

دانسـتن  مناسب با تمام موضوع ،ي از مراتب الزم نیست ياد داشته باشندامرتبه

ناي بلكه ب ،اساس حديث و قرآن ،دانستنالفا  و حروفست و اين تمام موضوع 

 جمیع شرايع و اديان بر خالف آنست.
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 هشتم اله بيست وـمق
اهـ  علـم ي بـین . از جمله مطالب معروفـه و مشـهورهم اهلل وله الحمدـبس   

و  ت و آلیت و مرآتیـتیقيآنستكه لفظ و حرف نسبت بحقیقت و معني جنبه طر

راد و مـمطلـب يـا  يعني معني و ،فنائیت دارد يا میگويند استعمال لفظ در معني

ايـن  ءو علمـا ءمقصد گفته يا اظهار و ابراز میشود بوسیله لفظ و حرف و فقهـا

 مند.ساري دانسته و بآن ملتزمطلب را در صیغ عقود و ايقاعات نیز جاري و 

ذكـار و ر ادعیـه و اوَحال میگوئیم در صُ ،چون اين مطلب معلوم و مفهوم شد   

يق و حروف نسبت به حقـاو يعني الفا   .زيارات نیز مطلب به همین قرار است

ود يعني بايستي معنـي و مطلـب گفتـه شـ .ت و آلیت داردیمعاني جنبه ي طريق

بايد  ،ستاو دعاء  صلوات تشهد كه ذكر االحرام و ر یتكب در مثالً .بلفظ و حرف

رود و اكبـر و طلـب د اهلل بلفـظ ،شودكرده ج  و عال ببزرگي ياد عالم خداوند 

 .هم ص ّرحمت بحرف اللّ
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 نهم بيست و الهـمق
از جمله عبادات است و بايد بقصـد قربـت بجـا  ز. نمام اهلل و له الحمدـبس   

میگوئیم اول  ،و مقارنات آنرا بشمريم یخواهیم اجزاهذا وقتي كه م. لآورده شود

الي اهلل ةو اين نماز كه بايد قرب بیر  االحرام الي آخرتكسوم  ،تدوم نیّ ،مثالً قیام

قیـام و  اما از حیث افعال كه. و اقوالي عالشود مركب است از يك اف بجا آورده

و اما از جهـت پ  براي آن يكجنبه بیشتر نیست  ،قعود و ركوع و سجود باشد

يعني در نظر سطحي و بدوي ممكـن اسـت لفـظ و  ،است اقوال پ  ذوجنبتین

لفظ و  ،اگر گفتیم لفظ و حرفست .حرف باشد و ممكن است معني و مطلب باشد

معنـي و مطلـب  ،الي اهلل گفته شود و اگر معني و مطلب دانستیمة حرف بايد قرب

حال میگوئیم  ،ه و فهمیده شدچون اين مطلب دانست. بايد بقصد قربت گفته شود

فهم ودرك معني بهیچ  ،اگر جنبه اول را كه گفتن لفظ و حرف باشد اختیار كرديم

ي از مراتب الزم نخواهد بود و اگر جنبه دوم را كه گفتن معني و مطلـب مرتبه ا

يعنـي  .فهم و درك معني و ترجمه علي التفصی  الزم خواهد شد ،باشد دانستیم

بطوريكه بتوان هـر لفظـي را در  ،معناي آنرا ياد بگیريم ،لفظ رر لفظ هبايستي ه

چه  .مانند صیغ عقود و ايقاعات ،معناي آن استعمال و معني را از آن قصد نمود

 ،معنـائي نیسـت يقاعیـهعقديـه و ا  دعائیه و ذكريه و همچنـین مَآنكه براي جُ

روجردي اعلي جمله. آيت اهلل بآن سواي همان معناي الفا  و حروف واقعه در 
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كسـیكه  اهلل تعالي مقامه در رساله توضیح المسائ  خود در باب نكاح میفرمايد:

ي از اگر قرائتش صحیح باشد و معناي هر كلمـه  ،دستور زبان عربي را نمیداند

میتوانـد عقـد را  ،ي معناي آنرا قصـد نمايـدا هركلمه از عقد را جداگانه بداند و

 .بخواند

و آيت  المسائ  خود میفرمايده( همین مطلب را در توضیحو آيت اهلل حكیم )ر 

 .خود میفرمايد المسائ  نیزدر توضیححفظه اهلل اهلل خوئي 

مثـ   ،و ذكـر ءآنكه بر تقديريكه موضوع بحث را در باب دعا فيـثم اليخ   

زوم فهم لآنوقت  ،خواهیم دانست بدانیم و حتماًعقد و ايقاع حقیقت و معني باب 

ب عقـد و ذكر روشن تر خواهد بود از لزوم آن در باء در باب دعا و قصد معني

 ورط نیست ش تعبداً ،براي خاطر اينكه قصد و نیّت در باب عقد و ايقاع .و ايقاع

 ض كه معني به گفتن لفـظ و حـرفرفبر پ  . شرط است ،و ذكر ءدر باب دعا

هم و د فـافو ذكر كفايت نمیكن ءدر باب دعا ،بدون فهم و قصد معني محقق شود

 اغتنم.
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 سي ام هلاـمق
السالم و ائه الصلو . عن ابي عبداهلل علیه وعلي آبائه وابنم اهلل و له الحمد ـبس   

لیـه و علي اللسان القول و التعبیرعن القلـب بمـا عقـد ع في حديث و فرض اهلل

القـرار ض علي اللسـان اربه و عن علي علیه الصلو  والسالم في حديث و فاقرَّ

ا امـ ديث وعلیه الصلو  والسالم في ح وعنهیر عن القلب ما عقد علیه الخ والتعب

ا آمنا لي قولوسان في معني التفسیر بما عقد علیه القلب فقوله تعالفرضه علي ال ما

 كتـاباز  ون قول الباطـ  عنهي  فامر سبحانه بقول الحق و باهلل الي ان قال )ع(

رجمـان تالسالم نق  شده كه زبان و  واز حضرت امیر علیه الصل ةمصباح الشريع

 باطن است ضمیر و صاحب خبر قلب است و بزبان منكشف میشود آنچه در سرّ

وعلـي  ابي عبد اهلل علیه وعنو بزبان حساب كرده میشوند خلق در روز قیامت 

ذا دعاه و اد العبد تعالي يعلم ما يري آبائه و ابنائه الصلو  والسالم ان اهلل تبارك و

و   وعلیـه الصـل عنهوحاجتك  وائج فان دعوت فسمِّحال حب ان تبث الیهلكنه ي

 حوائج.السالم ايضا ان اهلل يعلم حاجتك وما تريد لكنه يحب ان تبث الیه ال

رتبه اولي خواسـت قلبـي و عقیـده  در ،ذكر و ءه مطلوب در باب دعاـبدانك   

كمـا  .قیـده بزبـاناظهار اين خواست و ابراز آن ع ،در رتبه ثانیه باطني است و

بدست آمد نظیر باب  آثار مزبوره فهمیده شد و اينكه از مجموع اخبار مذكوره و

 .رضاي قلبـي اسـت عمده در رتبه اولي طیب نفساني و ايقاع كه اص  وو عقد 
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ان تكـون  كلوا اموالكم بینكم بالباطـ  االّأال ت: كما اينكه خداي تعالي میفرمايد

انیه براي ترتیب دادن آثار و احكام البد اسـت از در رتبه ث و عن تراض  تجار

چـون ايـن . اشاره بر حسب اختالف مقامات اظهار و ابراز آن به قول يا بفع  و

كـه  تكبیـر مـثالً حال میگوئیم كه در باب استغفار و ،مطلب معلوم و مفهوم شد

در رتبه اولي عقیده به كبريائیـت و بزرگـواري خـدا  مطلوباست ذكر  و ءدعا

در رتبه ثانیه اظهـار و ابـراز آن  و واست آمرزش و مغفرت باطناًخو  قلباً است

واست مغفرت و ابراز عقیده بـه خاظهار و  گفتن استغفراهلل و اهلل اكبر مثالًببزبان 

 بـدون آن جـز كبريائیت به اين دو جمله متوقف است بر فهـم و درك معنـي و

 .چیز ديگري در بین نخواهـد آمـد اظهار و ابراز لفظ استغفراهلل و حرف اهلل اكبر

كه عقد و ايقاعست نیز مطلب بهمین قـرار  كما اينكه در باب نكاح و طالق مثالً

 است.
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 يكم سي و لهاـمق
والسالم   الصلو ابنائه علي آبائه و حضرت رضا علیه و .له الحمد م اهلل وـبس   

لتكبیر الشهادتان جع  بعد ا علت تشريع اذان میفرمايد: و بروايت عل  وعیون در

 ةو الثاني االقرار للرسول بالرسال هالن اول االيمان التوحید و االقرار هلل بالوحدانی

 رَّفقد اقَ ةللرسول بالرسال رَّو اقَ ةهلل بالوحدانیلعبد ارَّالي ان قال علیه السالم فاذا اقَ

علـي  تحضـر ورسـوله  االقرار باهلل و االيمان الن اص  االيمان انما هو ةبجمل

در كتـاب  ةابراهیم علیهم الرحمعلي بن د بن والسالم بروايت محمّ  علیه الصلو

بالتوحیـد و  اهلل اقرار  ذن اشهد ان ال اله االّؤو معني قوله يعني الم: عل  میفرمايد

 اًدعبد مـن دون اهلل و معنـي قولـه اشـهد ان محمّـنفي االنداد و خلعها و ك  ما يُ

رضا علیه وعلـي آبائـه و  و حضرتالخ   و النبو ةرسالرسول اهلل )ص( اقرار بال

انما جع  آخرهـا يعنـي و عل  میفرمايد: و الصلو  والسالم بروايت عیون  ابنائه

التكبیر كما جع  في اولها التكبیـر الن التهلیـ  االذان التهلی  و لم يجع  آخرها 

انما  تحه باسمه وفاحب اهلل تعالي ان يختم الكالم باسمه كما فاسم اهلل في آخرها 

ید و اسم اهلل في آخرهـا الن التهلیـ  هـو مالتسبیح و التح لم يجع  بدل التهلی 

اعظـم مـن  هـو اول االيمـان و مـن دون اهلل و اقرار هلل بالتوحید و خلع االنداد

ي اهلل علیـه وآلـه بروايـت حضـرت رسـول صـلّ حضـرت والتسبیح و التحمید 

میفرمايد: فاذا قـال  ةصدوق علیه الرحم عسكري علیه الصلو  والسالم و جناب
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انا المالـك  يعني العبد مالك يوم الدين قال اهلل عزوج  اشهدكم كما اعترف باني

 .لیوم الدين الخ

و  بروايـت فقیـه میفرمايـد: رب العـالمین توحیـدعلیه السالم و حضرت رضا  

لدين الك يوم ااقرار بانه هو الخالق المالك الي ان قال علیه السالم م له و تحمید

ي ي اهلل علیـه وآلـه بروايتـرسـول صـلّ حضـرتاب و سـاقرار له بالبعث و الح

لـي عـن ع ن وباالركـا باللسان و عم   اقرار  بالجنان وة  میفرمايد: االيمان معرف

 نـكمِ قرار اِفَـه لّـا لِنّـوالسالم انه قال ال شعث بن قی  اما قولـك اِ  الصلوعلیه

  الصـلو علیـه عنهوالك بالهِ نكَمِ لیه راجعون فاقرار اا نّك و اِلك و اما قولُبالمِ

ا يـالسالم له  قال علیهفالیه راجعون  اا هلل وانّانّ يقولُ رجالً عَمِوالسالم ايضا انه سَ

 ا بالهالك.نّمِ اجعون اقرار یه رلَاِا انّ ك و قولنا وا بالملِمنّ ه اقرار لّا لِنّنا اِقولَ نَّهذا اِ

ي اجملـه  جمله خبريه عبارتست از .ه يا خبريه است يا انشائیهجمل هـبدانك   

قـام  وكه مشتم  باشد بر اخبار به ثبوت محمولي براي موضوعي مث  زيد قائم 

ملـه ج زيد يا سلب محمولي از موضوعي مانند لی  زيد بقائم و ما قام زيـد و

ضـرب مث  انسبت فعلي را بفاعلي  ي است كه متضمن باشد انشااانشائیه جمله

 .يا سلب نسبت مانند التضرب زيداًزيدا 

حال میگوئیم كه از اين آثار و اخبـار  ،ون اين مطلب دانسته و فهمیده شدـچ   

بدست آمد كه تشريع اذكار بعنوان اقرار است و اقرار اخباريست خاص و  كامالً
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. حرفنه از مقوله لفظ و  ،از مقوله حقیقت و معني است هم چنین انشاو اخبار 

 معني اخبار است بقیام زيد نـه از جهـت لفـظ والمن حیث  يعني زيد قائم مثالً

ب اسـت نـه از رطلب ض المضمون و المفاد انشا ةهمچنین اضرب زيدا من جه

ه انشائي بتحقق لفظ و حرف چحیث حرف و تحقق معني چه معناي اخباري و 

م زيـد بگفـتن زيـد يعني اخبار بقیا ،و درك معني و ترجمه متوقف است بر فهم

طلـب  قائم محقق نمیشود مگر با فهم و درك معناي اين جمله و همچنین انشا

عبارت روشن تر اگر جمله اهلل اكبر يا اسـتغفر اهلل را كـه بب زيدا و ضرِاِضرب بِ

طلب مغفرت از خـدا و  من الحیث المعني اقرار است به بزرگواري خدا و انشا

ن كنند به كسي كه معناي آن را نمیدانـد و او مربوط است بموضوع بحث ما تلقی

ت نكرده و فقط و فقط همان الفـا  و ربگويد اقرار ببزرگواري خدا و طلب مغف

كما اينكه صاحب جواهر اعلي اهلل مقامـه . حروف اين دو جمله را آورده و ب 

يصح االقـرار  هدر باب اقرار میفرمايد: و كیف كان فال خالف و ال اشكال في انّ

من العربي و غیره تا آنكه میفرمايد: نعم يعتبر العلم بالوضع فلـو لـم  ةر العربیبغی

نیـز  ةفظ لم يقع قطعا. و آيت اهلل اصفهاني علیه الرحمـلي الدَّؤيعلم العربي مثال م

االقـرار الـذي هـو االخبـار الجـازم تـا آنكـه وسیلة میفرمايد: كتاب در كتاب 

العربـي بـالعجمي و بـالعك  و الهنـدي كان ب  يصح اقـرار  ةمیفرمايد: باي لغ

و علي الظـاهر  ةبالتركي و بالعك  اذا كان عالما بمعني ما تلفظ به في تلك اللغ
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اين مطلب را يعني توقف تحقق اقرار بر فهم و درك معني و  ءو علما ءهمه فقها

 آن ملتزم باشند.ه شته و بداترجمه را قبول 
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 سي و دوم الهـمق
  . عن ابي عبـد اهلل علیـه وعلـي آبائـه و ابنائـه الصـلولحمدم اهلل و له اـبس   

ي علي النبي صلّ  َوالصلو علي اهللَِ الثنافي كتاب علي علیه السالم اِنَّ نَّوالسالم اِ

 قـولَان يَ بُجِفیَ ةَالحاج يطلبُ كم لیاتي الرج َدَاحَ نَّو اِةِ لَعلیه و آله قَب َ المسئَ

د بن محمّ ةو عنه علیه الصلو  و السالم ايضا برواي ه حاجتهسئلَله خیرا قب  ان يَ

 انَّفَـ هُحْـثن علي ربـه و لیمدَفلیَالحاجة م كُ دُحَاَ بَاذا طلَ ةالرحميعقوب علیهما

علیـه فـاذا  رُقـدِما يَ ن الكالم احسنَمِأ َ هیَّ من السلطانِ جةاذا طلب الحا الرج َ

مـن  و امدحوه و اثنو علیه تقول يا اجودَ ارَبّالجَ العزيزَ دوا اهللَجِّمَفَ جَةَطلبتم الحا

مـن  لـيَّعَ عْوسـِ هـم اَلّالي ان قال علیه السالم و قـ  ال  َئِيا خیر من سُ اعطي و

عن ابي عبـد اهلل علیـه  ةد بن مسلم علیهما الرحمعن محمّ و الحالل الخ. رزقكَ

اهلل  ا دعـوتَفـاذ ةِقبـ  المسـئل ةَالمدحَ نَّالسالم اِالسالم ان في كتاب علي علیه

الوريـد  من حب ِ يَّلَاِ بُده قال تقول يا من هو اقرَجِّمَاُكیف  ده قلتُعزوج  فمجِّ

قلبه يا من هو بالمنظر االعلي يـا مـن و  بین المر يا من يحولُ ريدْلما يُ االًيا فعّ

عن بعض اصـحابه عـن الصـادق علیـه  ن علي بن حسانعو  شيه لی  كمثل

قال قلـت  اثنفهو ابتر انما هو التحمید ثم ال ون قبله تحمید اليكٍ دعا السالم ك ُ

هم انت االول فلی  قبلك ما ادري ما يجزي من التمجید و التحمید قال تقول اللّ

و انـت  شـي كَو انت الظاهر فلی  فوقَ دك شيعْبَ و انت االخر فلی َ  شي
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 .الحكیمُ و انت العزيزُ الباطن فلی  دونك شي

كر را بیك و ذ ءمیفرمايد باب دعاتشبیه  لیه السالم در اين رواياتوم عـمعص    

ز اكار شايع و متداول بین مردم كه مدح و ستايش يكديگر و حاجت خواسـتن 

 خود را مراد و مقصد ،هم باشد و بديهي است كه مردم در هر يك از اين دو كار

ه ن ،اردآلیت د ت ویبیان میكنند و میگويند و لفظ و حرف در كارشان جنبه طريق

موضـوع بحـث لفـظ و  ءسمت موضوعیت و استقالل و اگر در باب ذكر و دعا

قیـاس و  ،ايـن تشـبیه و قیـاس ،حرف كه مباين است با حقیقت و معني باشـد

ر خود دبعالوه كه موضوع بحث و مذاكره  .مربوطتشبیهي خواهد بود بي جا و نا

 حاجـت خواسـتن از ذات همین روايات كه طور رفتن در خانه خداي تعالي و

جیـد و يعني مدح و ثنـا و تم ،حقیقت و معني است ،مقدس او را بیان میفرمايد

 نه لفظ و حرف. ،طلب حاجت

آنكه روايت دوم و سوم و چهارم از جمله رواياتي هستند گـه  فيـثم اليخ   

و ذكـر در بـین  ءها و تقول هائیكـه در بـاب دعـا گواهي میدهند بر اينكه ق 

يعني استغفار و تكبیـر  ،و ذكر است ءر مقام ياد دادن نحوه و طور دعامیباشد د

كه حقیقت و معني است نه در صدد بیان و تعلیم لفظ و حـرف كـه مبـاين  مثالً

اهلل  افمجـدو ةزيرا كه اول میفرمايد: فاذا طلبـتم الحاجـ .حقیقت و معني است با

مـن اعطـي تـا  دتقول يا اجوار و امدحوه و اثنوا علیه بعد میفرمايد: العزيز الجبّ
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من رزقك الحالل اه و همچنین در روايت  ليَّهم اوسع عَآنكه میفرمايد: و ق  اللّ

كه تشبیه میفرمايد باب  ةسوم و چهارم و عجب است از فقیه همداني علیه الرحم

بیك مثالي كه معلوم نیست از زمان  ،عمومي استمهم و ذكر را كه عبادت  ءدعا

 .واقع شده يا بشود يا نه ةسالم تاكنون و از حال الي يوم القیمخلقت آدم علیه ال

ر المـولي مَدر مقام نفي لزوم قصد معني در تكبیر  االحرام میفرمايد: نظیر ما لو اَ

كمال لم  ةبصف زيدٍ ه مدحُبِ  ُحصُن يتكلم عند مالقات زيد بكالم خاص يَاَعبده بِ

ت الي معنـاه و فِلتَك الكالم و ان لم يَاالتیان بذل الّعند مالقات زيد ا يجب علیهِ

علیه ذلك اللفظ اقام مرادفه مقامه و يك اشكال ديگر در اين فرمايش  رَذَّعَاذا تَ

چگونـه  ،نمیفهمـد هست و آن اشكال اين است كسیكه معناي اهلل اكبـر را مـثالً

 مرادف آن را از باقي لغات خواهد فهمید كه عوض اهلل اكبر بگويد. 
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 سوم ي وس الهـمق
هیم اهلل خـوا. در بعضي از مقاله ها گفته ايم يـا ان شـام اهلل و له الحمدـبس   

 ،سـتعبادت مهم عمومي خدا پرستانكه و ذكر  ءدعا گفت كه وظیفه ما در باب

يا ل وبمالحظه قال يق ،چه در نماز و چه در غیر نماز ،چه واجب و چه مستحب

الفـا   اگـر .فتن لفظ و حرفگاست يا  گفتن معني و مطلب يا ،قولوا مثالًق  و 

ي و مقـول معنـ ،در معني استعمال شـده باشـد مقول مث  خود ق  يا تقول مثالً

 .مطلب خواهد بود و اگر استعمال نشده باشد مقول لفظ و حـرف خواهـد شـد

ي اگر كسـ پ  .نه بین اق  و اكثر ،شد بین متباينین بنابراين وظیفه مردد خواهد

وظیفه  بايد مانند كسي كه میگويد ،ه گفتن لفظ و حرف استبخواهد بگويد وظیف

قالـه بهرحـال در ايـن م. اقامه دلی  و برهـان نمايـد ،گفتن معني و مطلب است

جـه میخواهیم بگوئیم كه احتمال دوم كه مقول قول لفظ و حرف باشـد بچنـد و

  .مردود است

ا قلـت يو يقول اول آنكه ما در حديث و قرآن هزارها و بلكه هزار هزارها قال 

 قول لفظ و كه مقول هيكجا ديده نشده و بنظر نرسید. قولوا داريمو قلنا يا ق  و 

ر قول قـول را دممطلب است پ  بچه میزان و بلكه همه جا معني  ،حرف باشد

 نحن فیه لفظ و حرف كه مباين است با معني و مطلب بدانیم.ما 

متعلق نفـي  ،ا امر قرار میگیرداثبات و ي وجه دوم آنكه همانطور كه قول متعلق 
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والسـالم بروايـت   الصـلوكما اينكه حضرت علـي علیه .و نهي نیز واقع میشود

 فامر سبحانه بقول الحق و نهي عن قول الباط  و از: نعماني در حديثي میفرمايد

ال تقولوا راعنا : جمله مصاديق اين فرمايش قول خداي تعالي است كه میفرمايد

در نفي و نهي معني و مطلب است نه  بديهي است كه مقول قولو و قولوا انظرنا 

 معني و مطلب خواهد بود.هم پ  در اثبات و امر  ،لفظ و حرف

دعـوا مور به در اأي نیست در اينكه مشبهه او وجه سوم اينكه هیچ گونه شك  

قـت و حقی ،شـدو اذكروا يا استغفروا و كبروا كه مرتبه نازله ادعوا و اذكـروا میبا

ك و شو نیز  معني است يعني استغفار و تكبیر نه لفظ استغفراهلل و حرف اهلل اكبر

ن صـورت و بیا ءغه دعاینیست در اينكه قلها و تقولهائیكه راجع بتعلیم ص ريبي

بیر ار و تكو ذكر يعني استغف ءدر مقام تعلیم و بیان نحوه دعا ،ذكر در بین هست

 شاهد بر مباين است با حقیقت و معني ونه ياد دادن لفظ و حرف كه  ،است مثالً

اين مطلب اگرچه احتیاج به آن نیست لظهوره في حد نفسه فرمـايش حضـرت 

 :یفرمايدمآنكه  ي تاهم انت ربّي اهلل علیه وآله تعلموا سید االستغفار اللّرسول صلّ

 الصـلو  فاغفرلي اه و فرمايش حضرت ابي عبد اهلل علیه و علي آبائـه و ابنائـه

ان م علي ما روي فاذا قرات سبح اسم ربك االعلي فق  في نفسك سـبحوالسال

 ربي االعلي و فرمايش ديگر آنحضرت علیه الصلو  والسـالم بروايـت صـدوق

 .بحمده سبحان ربي العظیم وثلثا تقول سبح في ركوعك  ةعلیه الرحم
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  مـةالصلو  والسالم بروايت صدوق علیه الرحعلیهحضرت ن آو فرمايش ديگر  

یم بـك العظـرله فسبح باسـم آي اهلل علیه وا انزل علي نبیه صلّاهلل عزوج  لمّ ان

اسم ربك  حِبِّسَ ا انزل اهللا في ركوعكم فلمّهله اجعلوآ ي اهلل علیه وقال النبي صلّ

رم آنكـه و السالم اجعلوها في سجودكم. وجه چها له الصلو آاالعلي قال علیه و

 آيد كه در شرع درالزم مي ،ها لفظ و حرف باشدها و تقولاگر مقول قول در ق 

 .یفه داشته باشیمظو ذكر دو و ءباب دعا

 .آيددست ميبيكي گفتن معنا و مطلب كه از ادعوا و اذكروا يا استغفروا و كبروا  

ها و تقول حرف كه مباين با حقیقت و معني و مستفاد از ق  فظ ول و يكي گفتن

 لبطالن و واضح الفساد است.ها است و اين هم كه بديهي ا

هـا بدسـت هـا وتقولاي كه ازق كه در وظیفه آنكه همان جور فيـيخثم ال   

ذكروا ي هم كه از ادعوا و اادر وظیفه ،آيد عرب و غیر عرب شريك میباشندمي

 اند.سهیم شريك و ،كبروا استفاده میشود يا استغفروا و
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 چهارم اله سي وـمق
و خـواهیم  در مقاله هاي پیش و مقاله هاي بعد گفتـه. حمدم اهلل و له الـبس   

دا خو ذكر كه عبادت مهم عمومي  ءگفت كه موضوع بحث و مذاكره در باب دعا

 .نه لفظ و حرف ،پرستانست حقیقت و معني است

و در اين مقاله میخواهیم براي روشن تر شدن مدعي و مطلب بعضي از اخبار و  

  عن ابي عبد اهلل علیـه الصـلو ارد شده نق  نمائیم:ت وآثاري كه راجع بنماز میّ

ر علیه خمسا و فكبَّ  ي اهلل علیه وآله علي جنازي رسول اهلل صلّوالسالم قال صلّ

ده ر علیه اربعا فاما الذي كبر علیه خمسا فحمـد اهلل و مجَّـي علي اخري فكبَّصلّ

 ةعـا فـي الثالثـوآله و دَي اهلل علیهللنبي صلّ ةعا في الثانیاالولي و دَ  في التكبیر

و اما الـذي  ةت و انصرف في الخامسللمیّ ةعا في الرابعمنات و دَؤمنین و المؤللم

عا لنفسه و اه  بیته فـي و دَ االولي  ده في التكبیركبر علیه اربعا فحمداهلل و مجَّ

ه له الن فلم يدع ةو انصرف في الرابع ةمنات في الثالثؤمنین والمؤعا للمو دَ ةالثانی

  والسالم قال امـروا بالصـلو  الرضا علیه و علي آبائه و ابنائه الصلو وعنمنافق 

ج وه لم يكن في وقت من االوقات احـالنّ  و لیدعوا له بالمغفر ت لیشفعوا لهللمیّ

ابي جعفـر  وعن الحديث. ةو االستغفار من تلك الساع ةفیه و الطلب ةشفاعالالي 

موقـت  و ال دعـا ةت قرائعلي المیّ  الصلو علیهما الصلو  والسالم قال لی  في

علي رسـول   بالصلو من و لیبدؤتدعو بما بدالك و احق الموتي ان يدعي له الم
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من فادع لـه و اجتهـد لـه ؤعلي الم تَیْلَّاذا صَ و عنه )ع(ي اهلل علیه وآله اهلل صلّ

حـین ت حین تطلع الشـم  و علي المیّ  باس بالصلو الخ. و عنه )ع( ال بالدعا

تغرب و في ك  حین انما هو االستغفار و عن احد هما يعنـي البـاقر او الصـادق 

والسالم الصلو  علي المستضعف و الذي اليعرف يعني االمـام )ع(   علیهما الصلو

ذين منات يقول ربنـا اغفـر للّـؤمنین و المؤللم علي النبي )ص( و الدعا  الصلو

 تابوا و اتبعوا سبیلك.

و مذاكره  فهمیده شد و بدست آمد كه موضوع بحث و آثار كامالًاز اين اخبار    

 لفـظ و نـه ،و استغفار و نحو آن ءيعني دعا .حقیقت و معني است ،تدر نماز میّ

 ،موضـوع بحـث ،حرف كه مباين است با حقیقت و معني و بعبارت روشـن تـر

ز ا وذين تابوا نه لفظ اغفر كه مباين است بـا طلـب مغفـرت طلب مغفرتست للّ

 روايت آخر يك مطلب ديگر بدست آمد و آن مطلب اينست كه ق  ها و تقـول

 ءور دعاطدر مقام تعلیم نحوه و بیان  ،و ذكر در بین هست كه در باب دعایهائ

ین و منؤللمـ والـدعا :و ذكر است كه حقیقت معني است زيرا كه اول میفرمايـد

 وا الخ.ذين تابيقول ربنا اغفر للّ :بعد میفرمايد ،مناتؤالم
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 پنجم سي و الهـمق
خلقـت  ات و مـايـراالز  . قال تعالي و تقدس في سورم اهلل و له الحمدـبس   

و ما   دخ العبام ي اهلل علیه و آله الدعاصلّ عن النبي. لیعبدون الجن و االن  االّ

ه فـي لـ  جِّـؤي   له في الـدنیا اوا ان يعجِّاستجاب له امّ من يدعو اهلل االّؤممن 

لصـادق ا عـنوثم عا مالم يدع بمآر عنه من ذنوبه بقدر ما دَكفِّن يُاَو اما   خراال

 الـدعا ي اهلل علیـه و آلـه خیـرعلیه الصلو  و السالم قال قال رسـول اهلل صـلّ

فه وايـت شـرياز آيه كريمه و ر ع باستغفار كه ارزش آنرا اجماالًـراج االستغفار.

ر و تـدبّ م أنیم و جواب آنرا از روي تبك مانال از خودؤما بايد دو س ،فهمیديم

  بدهیم.

ال اول آنكه ايـن اسـتغفار كـه عبارتسـت از طلـب مغفـرت و درخواسـت ؤس 

بـاين آيا از مقوله حقیقت و معني است يا از مقوله لفظ و حـرف كـه م ،آمرزش

 است با معني و حقیقت. 

معناي آنرا حتي بكسي ياد بدهیم كه  ال دوم آنكه اگر جمله استغفراهلل را مثالًؤس

آيا بگفتن اين جمله طلـب مغفـرت و  ،هم نداند و او اين جمله را بگويد اجماالً

م  أر و تال را با تدبّؤاگر ما بخواهیم جواب اين دو س كرده؟ درخواست آمرزش

خواهیم گفت كه استغفار از مقوله حقیقت و معني است و جملـه اسـتغفر  ،بدهیم

نمیداند بگويد درخواست آمرزش و طلب مغفـرت اهلل را اگر كسیكه معناي آنرا 
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فقط  ،یشود و بدست میايدمچیزيكه درست . از او محقق نمیشود و بدست نمیايد

 .و فقط گفتن همان الفا  و حروف اين جمله است

درك  وآنكه اگر ما خواسته باشیم عقیده ي بعـدم لـزوم فهـم  فيـثم اليخ   

ق  و رآن و عبايد از حديث و ق ،مه بدهیممعني را در ادعیه و اذكار و زيارات ادا

 نظر كنیم بلكه بايد از بعضي از فرمايشـات خودمـان كـه در طـيوجدان صرف

 چشم بشوشیم. ،ها نق  شده و میشودمقاله
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 ششم سي و الهـمق
. حضرت ابي جعفر علیهمـا الصـلو  والسـالم بروايـت م اهلل و له الحمدـبس   

ت همـا كلهـا لفَّـ صلوته ما اقب  علیه منها فاذا او دعائم میفرمايد: انما للعبد من

د بـن يعقـوب علیهمـا فضربت بها وجهه و آنحضرت نیز بروايت جنـاب محمّـ

فعلیك باالقبال علي صلوتك فانما لـك   اذا قمت الي الصلو  :میفرمايد ةالرحم

منها ما اقبلت علیه و حضرت ابي عبداهلل علیه الصلو  والسـالم بهمـین روايـت 

اذا كنت في صلوتك فعلیـك بالخشـوع و االقبـال علـي صـلوتك و  د:ايمیفرم

يثي حَـدحضرت علي بن الحسین علیهما الصلو  و السـالم بروايـت دعـائم در 

العبد اال ما اقب  علیـه و عـن ابـي جعفـر   اتعلم انه ال يقب  من صلو: میفرمايد

يتم بالنوافـ  و  ك  سهو في الصلو  يطرح منها غیر ان اهلل والسالم الصلو  علیهما

مـا افسـد مـن  لیـتم بهـا ةعنه علیه السالم ايضا في حديث و انما جعلت النا فل

قب  علـي ي فاو عن ابي عبداهلل علیه الصلو  والسالم في حديث من صلّ ةالفريض

صلوته لم يحدث نفسه فیها ولم يسه فیها اقب  اهلل علیه ما اقب  علیها فربما رفـع 

لیكمـ  بهـا مـا ذهـب مـن  ةا او خمسها و انما امر بالسننصفها او ربعها او ثلثه

والسالم انه قال في حديث اتعلم   و عن علي بن الحسین علیهما الصلو ةالمكتوب

ي اهلل رسول اهلل صلّ الراوي يا بنفقال ما اقب  علیه  انه ال يقب  من صلو  العبد االّ

هلل يتم ذلك بالنوافـ  و عـن م هلكنا اذا قال علیه السالم كال ان الَّسَ علیه وآله و
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اليحضر فیها قلبه مع بدنه و عن  ي اهلل علیه وآله ال يقب  اهلل صلو  امرالنبي صلّ

انما   والسالم في حديث الن اص  الصلو  الرضا علیه وعلي آبائه و ابنائه الصلو

فلیست هي صـلو    الن اص  العدد واحد فاذا انقصت من واحد  واحد ةهي ركع

التي الصلو  اق  منهـا   الواحد ةدون تلك الركعؤعزوج  ان العباد ال يفعلم اهلل 

ما نقص مـن  ةاخري لیتم بالثانی ةل علیها فقرن الیها ركعابكمالها و تمامها و االقب

ي اهلل علیه و الركعتین فعلم رسول اهلل صلّ  االولي ففرض اهلل عزوج  اص  الصلو

به و كماله فضم الي الظهر و  بتمام ما امروادون هاتین الركعتین ؤي آله ان العباد ال

ین و عـن ابـي یـركعتین فیكون بهما تمام الـركعتین االول  االخر العصر و العشا

د ئهما الصلو  والسالم انه قال و فوض الي محمّئهما و ابناجعفر علیهما و علي آبا

 هنّی  فـلی ةسبع ركعات هي سن  ي اهلل علیه وآله فزاد النبي )ص( في الصلوصلّ

و عن ابي عبداهلل علیه و علي آبائه  انما هو تسبیح و تهلی  و تكبیر و دعا ةئقرا

وظنِّ حاجتك بالبـاب و  و ابنائه الصلو  والسالم انه قال اذا دعوت فاقب  بقلبك

عنه علیه السالم ايضا ان اهلل عزوج  ال يستجیب دعـاء بظهـر قلـب سـاه فـاذا 

ي اهلل علیه و آله انه قال و عن النبي صلّ ةاالجابثم استیقن بدعوت فاقب  بقلبك 

و القلب اله و في  ةصدتان في تفكر خیر من قیام لیلتالبي ذر يا اباذر ركعتان مق

ي اهلل علیه وآله ايضا انه قال في حديث النـه ال خیـر فـي ساه و عنه صلّ ةنسخ

ا و عن علي علیـه ال تدبر فیه ةال تفقه فیها و ال قرائ  علم ال تفهم فیه و ال عباد
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 ةقرائـ الصلو  والسالم انه قال اال ال خیر في علم لی  فیه تفهم اال ال خیـر فـي

 قه.فر اال ال خیر في عباده لی  فیها تلی  فیها تدبّ

واجب  چه ،و ذكر و زيارت ءدر مقاله هاي پیش گفتیم كه وظیفه در باب دعا   

ن مراد معني و مطلب و بیاگفتن  ،چه در نماز و چه در غیر نماز ،چه مستحبو 

يـن انه گفتن لفظ و حرف كه مباين است با معني و مطلـب و در  ،و مقصد است

 قرائـت مـاز ونمقاله میخواهیم بگوئیم كه در اين اخبار شريفه كه مربوط است ب

بر دّر و تكّسه عنوان مورد بحث و مذاكره قرار گرفته اقبال قلب و تف ،قرآن مجید

 مضـمون و ،ي نیست در اينكه متعلق اين سه عنـوانا و هیچگونه شك و شبهه

ي را ا ي و قاري بايستي هر جملهباين معني كه مصلّ. مفاد است نه لفظ و حرف

ه آن جمل مفاد و مضموننسبت ب راقبال قلب و تفكر و تدبّ ،كه میگويد و میخواند

 نه بالفا  و حروف آن. ،داشته باشد

 د میفرمايد كه از حضـرت صـادق علیـهي در عین الحیو  خوـمرحوم مجلس   

يعني  ،السالم مرويست كه هر ك  دو ركعت نماز بگذارد و بداند كه چه میگويد

 ،ارغ شودفچون از نماز  ،در قرائت و اذكاريكه میخواند متوجه معاني آنها باشد

 .بر او گناهي نمانده باشد

عـالم جـ  و  حال میگوئیم كه خداوند ،ون اين مطلب دانسته و فهمیده شدـچ 

و انتم سكاري حتي تعلموا   عال در آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا ال تقربوا الصلو
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لسـالم در او  ما تقولون و حضرت صادق علیـه و علـي آبائـه و ابنائـه الصـلو

ي ركعتین يعلم ما يقول فیهما انصرف و لی  فرمايش خود علي ما روي من صلّ

 ،معني و مطلب كه متعلـق اقبـال و تفكـر اسـت غفرله از بینه و بین اهلل ذنب االّ

پ  معلوم میشود كه نماز گذار بنا هست . تعبیر بما تقولون و ما يقول میفرمايند

هم در نماز معني و مطلب بگويد نه لفظ و حرف و از اين بیان ظاهر شد فساد توّ

بهر حال . آنچه گفتني است لفظ و حرف است ،اينكه معني و مطلب گفتني نیست

 از معني تعبیر بما يقول میفرماينـد ،نیز در باب اقبال قلب در نماز ءو فقها ءماعل

و معني االقبال ان : اعلي اهلل تعالي مقامه در عرو  الوثقي میفرمايد سید طباطبائي

و : رحمـه اهلل در وسـیله میفرمايـد سید اصفهاني يحضر قلبه و يتفهم ما يقول و

 آقـاي بروجـرديالصلو  و الي ما يقول فیهـا و معني االقبال االلتفات التام الي 

كه و سزاوار است كه شخص بداند : در جامع الفروع خود میفرمايد ةعلیه الرحم

ال میكند و در مجمع المسائ  كه ؤچه میگويد و با كه مناجات میكند و از كه س

 ةانصاري و آقاي صدر و میرزاي شیرازي علیهم الرحممحشي است بحاشیه شیخ

و سزاوار است كه شخص بداند كه چه میگويد و با كه مناجات میكند : دمیفرماي

 ال میكند.ؤو از كه س

آنستكه متعلق اقبال قلب در نماز معني و مطلـب اسـت و از مطلب ه ـخالص   

تعبیر بما  ءو علما ءاين معني و مطلب در آيه شريفه و روايات و فرمايشات فقها
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 همیده شد و بدست آمد كه نمـاز گـذار بنـاف پ  كامالً .تقولون و ما يقول شده

 اگر با حضور قلب بود قبول میشـود و االّ ،ت در نماز معني و مطلب بگويدسه

 فال.

ور قلب در الي اينكه از مجموع رواياتیكه در اول مربوط بحض هذا كله مضافاً   

راي بـ .بدست آمد ،شدهتا يك اندازه اهمیت حضور قلب فهمیده  ،نماز نق  شد

اينكه اص  نماز يكركعت است و خود خداوند عـالم جـ  و عـال بـراي  خاطر

ن يكركعـت بـر آ ،جبران آنچه از اين يكركعت بدون حضور قلب انجـام گرفتـه

ت بـر ي اهلل علیه وآله بهمین نظـر دو ركعـباز حضرت رسول صلّ. اضافه فرمود

م اكتفا هباز به اين  ،و يك ركعت بر نماز مغرب افزود نماز ظهر و عصر و عشا

ريضـه فسي و چهار ركعت ديگر بعنوان نافله براي جبران آنچـه از نمـاز  ،نشده

ال حـ ،چون اين مطالب دانسته شد. بعم  آمده افزوده شد خالي از حضور قلب

ا با یباشد يم هم ص ّارزش مناسب با لفظ اهلل اكبر و حرف اللّ ببینیم اين اهمیت و

رود و كبريائیت و بزرگواري و طلـب د معني كه ياد كردن خداوند متعال بكمال

 رحمت باشد.

علـي كـون لنا الوجوه اللتـي يـد ةه يمكن ان يقال و نقول ان من جملانّ اقول   

 المعنـي و ةو يعلم ما يقول في الرواي ةما تقولون في االيا المقول في حتي تعلمو

يكون  والقانه لم نجد ال في الحديث وال في القرآن  لفظ والحرفالالمطلب دون 
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اللفظ والحرف ب  يكـون فـي الكـ  المعنـي و حق الكثر   تهالمقول فیه مع كثر

 اللفظ والحرف. ةو الرواي آليةالمطلب فال يجوز لنا القول بكون المقول في ا
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 هفتم سي و الهـمق
ن خیـ  حقـا مـم البسلّ ي اهلل علیه وآله و. عن النبي صلّم اهلل وله الحمدـبس   

  كـالبخیـ   والسالم ايضـا  عنه علیه وآله الصلو و يَّلَعَ ص ِّذكرت عنده فلم ي

اجفـا  آله ايضاي اهلل علیه وو عنه صلّ يَّلَالذي ذكرت بین يديه لم يص  عَالبخی  

 .يَّلَعَ الناس رج  ذكرت بین يديه فلم يص ِّ

صـلوات  مذاكره در باب در بعضي از مقاله ها فهمانده ايم كه موضوع بحث و   

و  حقیقت و معني و عبارتست از طلب رحمـت ،ت استابواب مهمه عبادكه از ا

و  نـه لفـظ ،درود از خداوند متعال براي پیام آور گرامي خـود و آل آنحضـرت

یم كـه بگوئ یماهلل يا صلوات اهلل و در اين مقاله میخواه ييا صلّ هم ص ّلّحرف ال

 همـین سـه ،ياز اخبار و آثاري كه گواهي میدهد بر صحت و درستي اين مدع

جفـا در صـورتي صـورت وقـوع بخـود  چه آنكه بخ  و .خبر و روايت است

ه كسـي كـه میتوانـد دربـار بجا و موقعي میگیرد كه انسان از يك احسان كامالً

سـان ي اهلل علیه وآله احخودداري كند و آنچه نسبت بحضرت رسول صلّ ،بكند

نه  ،اي آنحضرتبر طلب رحمت و درخواست درود است از خداوند عالم ،است

 اغتنم. فافهم و ي اهلل يا صلوات اهلل مثالًيا حرف صلّ هم ص ّاللّلفظ گفتن 
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 ميلٌـتك
  لصـلوقال كنت عند ابـي عبـداهلل علیـه ا ةعن عمار بن موسي علیهما الرحم   

علیه  د اهللد فقال ابوعبد و اه  بیت محمّعلي محمّ هم ص ّوالسالم فقال رج  اللّ

 لكسـااعت علینا اما علمت ان اه  البیت خم  اصحاب قد ضیَّالسالم يا هذا ل

 دمحمّـ د وآلعلي محمّـ هم ص ّفقال الرج  كیف اقول فقال علیه السالم ق  اللّ

 فنكون نحن و شیعتنا قد دخلنا فیه.
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 سي و هشتم الهـمق
فیـه ذكـر  والسالم ك  قول لی   . عن علي علیه الصلوم اهلل و له الحمدـبس   

ه كالي هلل تعا در مقاله هاي گذشته و آينده تذكر داده و خواهیم داد انشا فهو لغو

 اساس حـديث و ،و ذكر كه عبادت مهم عمومي خداپرستان است ءدر باب دعا

ه نـ ،بـر مطالبـه حقیقـت و معنـي اسـت ،بلكه بناي جمیع شرايع و اديان ،قرآن

ه كبي نداريم برخواستن لفظ و حرف و ما يك آيه يا يك روايت حتي پشت كتا

وط حتي قلهـا و تقـول هائیكـه مربـ. از آن مطلوبیت لفظ و حرف استفاده شود

اهیم و بیان صیغه ذكر در بین هست و در ايـن مقالـه میخـو ءبتعلیم صورت دعا

فـظ و ل ،موضوع تمام موضـوع ،و ذكر ءهم نمیشود در باب دعا بگوئیم كه عقالً

سـني در آن ه كـوچكترين حُچه آنكه لفظ و حرف في حد نفسه نـ .حرف باشد

والسـالم داخـ  در   هست و نه صالحي و بصريح فرمايش علي علیـه الصـلو

اهلل  الّ اله االچون جمله دعائیه مث  استغفراهلل و ذكريه مانند  .لغويات خواهد بود

پـ   ،الحـرف اللفظ و ةال من جه ،و ذكر است ءدعا ،من حیث المعني و المفاد

تغفراهلل و غوا و اسفیكون ل و ال دعا اهلل بي معني لی  بذكر استغفراهلل و ال اله االّ

در طـي  اينكه كما .مگر با فهم و قصد معني ،اهلل با معني محقق نمیشود ال اله االّ

 تعالي. اهللمقاله ها واضح و روشن گرديده و خواهد گرديد انشاء
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 سي و نهم الهـمق
 حادث.   متغیر حادث فالعالم. العالم متغیر و كم اهلل و له الحمدـبس   

ه وم نتیجه. اگـر مـا جملـسجمله اول صغري است و جمله دوم كبري و جمله  

مله جملزمیم كه  ،اول را كه صغري است و جمله دوم كه كبري است قبول كرديم

اسـت  سوم را كه نتیجه است قبول كنیم. اگر بخواهیم جمله سـوم را كـه نتیجـه

نكـار از دو جمله اول را كه صغري و كبـري اسـت البديم كه يكي ا ،انكار كنیم

یـري يعني بگوئیم عالم متغیر نیست يا بگوئیم همچـه نیسـت كـه هـر متغ. كنیم

 حادث باشد.

حال میگوئیم كه در ما نحن فیه ما كـه  ،ون اين مطلب معلوم و مفهوم شدـچ    

و يعنـي صـغرائي دارد  .راجع به اقوال نماز است نیز مطلب بهمـین قـرار اسـت

في اقـوال   اما الصغري فالقول بان موضوع البحث و المذاكر .يكبرائي و نتیجه ا

كان ام   كان واجبا او مستحبا في الصلو و الذكر سوا ب  في مطلق الدعا  الصلو

دون اللفظ والحرف و الدلی  علي  ةانما يكون هو المعني و الحقیق  في غیر الصلو

يد هما العق  و الوجدان ؤانما يكون علیه و يالقرآن ب  اساسهما  ذلك الحديث و

الكبري فالقول بان قول المعني  ةاهلل و اما ما هو بمنزلكما عرفت و ستعرف انشا

و المفاد متوقف علي الفهم و الدرك و بدون الفهم و الدرك ال يتحقق هناك معني 
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لي ذلك و الشاهد ع و ال مفاد ب  المحقق انما يكون هو اللفظ و الحرف لی  االّ

و اعتـراف  ءالي اقرار الفقهـا الوجدان مضافاً  قضاو ةحكم العق  و بداه ةصراح

 ة.و يمر في المقاالت اآلتی ةفي المقاالت الماضی بكلتا المقدمتین كما مر العلما

 البد ،دپ  اگر كسي بخواهد لزوم فهم و درك معني را كه نتیجه است انكار كن 

قرآن  وو مقدمه يا مقدمه اول كه اساس حديث انكار يكي از د و ناچار است از

قـ  و بلكه بناي جمیع شرايع و اديان بر آنست يا مقدمه دوم كه صريح حكـم ع

 بر آنست .گواه قضاوت وجدان 
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 چهلم الهـقم
. اينكه ما در ضمن بحث و مذاكره راجع بباب عبـادات م اهلل و له الحمدـبس   

يعنـي  ،اسم معـامالت ،و يا كتباً هي شفاهاًگاه كا ،و اذكار و زيارات ةيعني ادعی

عقود و ايقاعات را در بین مي آوريم و میگوئیم همان طور كه در صیغ عقـود و 

و اذكـار و  ةدر صـور ادعیـ ،فهم و درك معني و قصد آن الزم اسـت ،ايقاعات

چه در نماز و چـه در غیـر نمـاز نیـز الزم  ،چه واجب و چه مستحب ،زيارات

بباب معامالت نیست تا گفتـه شـود  ،یاس كردن باب عباداتمنظورمان ق ،است

بلكـه مقصـودمان آنسـتكه همـان دلیـ  و . قیاس در شرع مطهر ممنوع اسـت

معامالت بر لزوم فهم و قصد معني در صیغ عقـود و ايقاعـات برهانیكه در باب 

عبادات بر لزوم فهم و قصـد معنـي در همان دلی  و برهان بعینه در باب  ،داريم

ر ادعیه و اذكار و زيارات نیز در بین هست و آن دلی  و برهان عبارتست از وَصُ

 مقدمـه اول سه مقدمه كه نتیجه آن خواهي نخواهي لـزوم فهـم و قصـد اسـت.

است  در باب معامالت عنوان نكاح و طالق و بیع و شريموضوع بحث آنستكه 

سـت يعنـي بـدون آنستكه اين عناوين از قبی  عناوين قصديه ا مقدمه دوم. مثالً

آنستكه قصد بدون فهم و درك مقصـود تحقـق  مقدمه سومقصد محقق نمیشود. 

پیدا نمیكند. پ  ما بايد معني انكحت و انت طـالق و بعـت و اشـتريت را يـاد 

مینـامیم داشـته  بگیريم و موقع گفتن اين جمالت قصد معني كه آنرا قصد انشا
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 بحث است حاص  شود. باشیم تا نكاح و طالق و بیع و شري كه موضوع

ینـه از سـه مقدمـه بعاسـت در باب عبادات نیز همین دلی  و برهان كه مركب  

وان آنستكه موضوع بحث و مذاكره در باب عبادات عن مقدمه اول موجود است.

ت كه اين تسبیح و نحو آن است. مقدمه دوم آن اسو تكبیر  استغفار و استعاذه و

رسـت دكه بدون قصد تحقق پیدا نمیكند و  ه استعناوين از سنخ عناوين قصديّ

پـ  مـا  .آنستكه قصد بدون فهم و درك حاص  نمیشـود مقدمه سومنمیشود. 

 اد بگیريم وي مثالً بايستي معناي اعوذباهلل و استغفراهلل و اهلل اكبر و سبحان اهلل را

 وتسبیح  موقع گفتن اين جمالت قصد كنیم مضمون و مفاد آنرا تا عنوان تكبیر و

ر ما بلي اگ .اذه كه موضوع بحث است بدست بیايد و درست شودعستغفار و استا

ذ و يعني لفظ اعو ،در باب عبادات لفظ و حرف ،تمام موضوع را ،موضوع بحث

عامالت كه در مآنوقت دلی  و برهانی ،استغفر و حرف اهلل اكبر و سبحان اهلل بدانیم

ن لكـن ايـن دانسـت ،بود بر لزوم هست در باب عبادات ساري و جاري نخواهد

 .بلكه عق  و وجدان برخالف آنست ،اساس حديث و قرآن

عنـائي بهمـان م ،آنكه قصدي كه در باب عبادات الزم میـدانیم فيـيخثم ال   

 است كه در باب معامالت الزم میدانیم.
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 چهل و يكم هالـمق
غـت اذا فر ال. عن ابي عبد اهلل علیه الصلو  والسـالم قـم اهلل و له الحمدـبس   

 منها يعني من التوحید فق  كذلك اهلل ربنا مرتین.

ت كننده آنستكه قرائتوحید ه غرض از تشريع اين جمله بعد از مباركه ـبدانك   

ه كـتصديق كند مضمون و مفاد آن را و بـديهي اسـت  ،توحید بگفتن اين جمله

ین چنـ مگر با فهم و درك معني و هم ،تصديق محقق نمیشود ،بگفتن اين جمله

ه و ترجمـدر تحقق تصديق بمفاد و مضمون سوره معتبر است فهم و درك معني 

سوره مباركه و بدون فهم و درك تصديق محقـق نمیشـود و بـر فـرض تحقـق 

ور تصديق بال تصـ كهتصديقي خواهد بود بال تصور و شرع مقدس اج  از آنست

عني و درك مخالصه مطلب آنستكه بدون فهم  .تشريع نموده و از مردم بخواهد

تصور  نه با ،تصديق كه منظور از تشريع است محقق نمیشود ،و ترجمه اين جمله

ون و تصديق بمضم ،ون فهم و درك معني و ترجمه سوره نیزدو نه بال تصور و ب

صور تاگر هم محقق شود تصديق بدون  .ق نمیشودقمفاد آن بگفتن اين جمله مح

 .بیرون و خواهد بود و از مورد تشريع خارج

ي بعد از اين سوره مباركه آنكه ما كه بگفتن جمله كذلك اهلل ربّ فيـيخثم ال   

مضمون و مفاد آنرا كه پنج صفت از صفات حق تعالي را در بر  ،تصديق میكنیم
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بنـابراين بعـالوه  .ه خودمان خداوند عالم را باين پنج صفت ياد میكنیمكانَّ ،دارد

 ين جمله نیز داراي  ثواب خواهد بود.گفتن ا ،ود سوره داردئت خثوابیكه قرا

 چهل و دوم الهـمق
ست كه عبارت . در بعضي از مقاله ها گفتیم كه مدعاي مام اهلل و له الحمدـبس   

ه چـه واجـب و چـ ،از لزوم فهم و درك معني و ترجمه در صور ادعیه و اذكار

 ماننـد لـزوم آن در صـیغ عقـود و ،چه در نماز و چه در غیـر نمـاز ،مستحب

  .متوقف است بر دو مقدمه ،ايقاعات

 ،امالتمانند باب مع ،مقدمه اول آنستكه موضوع بحث و مذاكره در باب عبادات

اهلل  فـظلنـه  ،استغفار يا نكاح و طالق مـثالً يعني تكبیر و .معني است حقیقت و

كـه  نـيو استغفراهلل يا انكحت و انت طالق كه مباين است بـا حقیقـت ومع اكبر

س حديث تغفار و نكاح و طالق باشد و اين مقدمه در هر دو باب اساتكبیر و اس

 و قرآن بر آنست.

 يعني تكبیر و استغفار و نكـاح و ،مقدمه دوم آنستكه تحقق اين حقیقت و معني 

يعنـي  ،عقد و ايقاع و ذكر يا صیغهء بصورت دعا ،طالق كه موضوع بحث است

درك معني و  متوقف است بر فهم و ،لقااستغفراهلل و اهلل اكبر يا انكحت و انت ط

اين مقدمه بناي عق  و وجدان برآنست و گفتیم  ي آن صورت و صیغه وترجمه

نیز بر هر دو مقدمـه شـاهد و گـواه  ءو علما ءكه ما میتوانیم از فرمايشات فقها
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ن آ ايم و در اين مقاله میخواهیم بگـوئیم كـه از جملـهكما اينكه آورده .بیاوريم

ه في باب التشهد انّ ةالجعفري شاددمه اولي ما عن جامع المقاصد و ارشواهد بر مق

تشهد شرعا الي اه و عن الروض انّ ةبالتوحید و الرسال  التشهد شرعا الشهاديعني 

يد ذلك مـا فـي ؤو ي ةي اهلل علیه وآله بالرسالد صلّهلل بالتوحید و لمحمّ  الشهاد

 ةبالفاظها المتعارف  شهادتین و الصلوالبد من ذكر ال ةفي باب التشهد مسئل  العرو

او اعترف  فال يجزي غیرها و ان افاد معناها مث  ما اذا قال بدل اشهد اعلم او اقر

  تشهد الشهادتان ثـم الصـلوالي و الواجب فیه ا ةو كذا في غیره و ما في الوسیل

  د وآله )ص( و االحوط في عبارته ان يقول اشهد الخ و ما في الذخیرعلي محمّ

د علي محمّـ  اهلل الشاهرودي و الواجب فیه يعني التشهد الشهادتان ثم الصلويةآل

 د )ص( و االحوط في عبارته اشهد.و آل محمّ

يد بودن اين فرمايشات براي اينكه تشهد از مقوله حقیقت و معني و ؤه مـوج   

عبارت است از شهادت دادن بوحدانیت خداوند عالم ج  و عال و رسالت پیـام 

  ر گرامي و بعد از آن صلوات برآن حضرت و آل آن سرور علیه و آله الصلوآو

 و اهلل وحده ال شريك له والسالم آنستكه در اين سه فرمايش اشهد ان ال اله االّ

. نه خود تشـهد ،اندعبده و رسوله را لفظ و عبارت تشهد دانسته اًدمحمّ انّ اشهد

رت اشهد است و آن نیسـت مگـر پ  معلوم میشود كه تشهد غیر از لفظ و عبا

و روض نق  نموديم و اگر تشهد لفظ  ةمعني كه از جامع المقاصد و ارشاد جعفري
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ا ال يجوز بنف  خودش و هذا ممّ آيد اضافه شي و عبارت اشهد باشد الزم مي

فهـم و  حقیقت و معني باشد برتحقق كه توقف  و از جمله شواهد بر مقدمه دوم

    السابع في التشهد هو تفع  من الشـهادصالفَ ةالكرامفرمايش مفتاح  ،درك آن

كما في المنتهي و جامع المقاصد  ةعن الخبر القاطع لغ  عبار  و هي يعني الشهاد

و الروض و فرمايش مصباح الفقیه مرحوم همداني و هي يعني  ةارشاد الجعفري و

ي يعنـي لغة كما عن القاموس و غیره خبر قاطع و فرمايش جواهر و هـ  الشهاد

الخبر القـاطع بضـمیمه فرمـايش وسـیله للسـید الجلیـ  ابـي الحسـن الشهاد  

: كتاب االقرار الذي هو االخبار الجازم تا آنكه میفرمايد ةاالصفهاني علیه الرحم

ي بـالتركي و نـدكان ب  يصح اقرار العربـي بـالعجمي و بـالعك  و اله ةباي لغ

 .ةتلك اللغبالعك  اذا كان عالما بمعني ما تلفظ به في 

 اله چهل و سومـمق
اشـد در بي نیست و نبايد هـم اهه. هیچگونه شك و شبم اهلل و له الحمدـبس   

ولـي و ذكـر در رتبـه ا ءباب دعا اينكه موضوع بحث و مذاكره تمام موضوع در

حقیقت و معني اسـت و لفـظ و حـرف خاصـي در آن  ،يعني در اص  مطلوبیت

فـرت و كه از خداوند عالم ج  و عـال طلـب مغ لهذا ما بهر زباني. معتبر نیست

م به بال شك و ال ريب هم به ادعوني عم  كرده ايم ه ،درخواست آمرزش كنیم

 استغفروا.
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رتبـه  حال ببینیم آيا ممكن اسـت در ،ون اين مطلب دانسته و فهمیده شدـچ   

ه رتبـدر معني و حقیقت باشـد و  ،موضوع تمام موضوع ،اولي و اص  مطلوبیت

مـام تموضـوع  ،و اذكار و زيـارات باشـد ةر ادعیوَكه صُیت نیه و فرع مطلوبثا

هیم از اگر ما بخوا .لفظ و حرف كه مباين است با معني و حقیقت باشد ،موضوع

م گفت خواهی ال را بدهیم حتماًؤر قضاوت كنیم و پاسخ اين سم  و تدبّأروي ت

بايـد دن آن مضـايقه نموضوع بو بلي از جز ،ممكن نیست چیزي ابداً نیننه چ

 كرد.
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 چهل و چهارم الهـمق
ه بـداهلل علیـقال قلت البي ع ة. عن المفض  علیه الرحمم اهلل و له الحمدـبس   

بقـي ه ال ينّجامعا فقال علیه السالم احمداهلل فا مني دعاالسالم جعلت فداك علّ

  والصـليقول سمع اهلل لمـن حمـده و عـن علـي علیـه  كدعا ل ي االّاحد يصلّ

هـا لمات فله قال في حديث قوله سمع اهلل لمن حمده فهو من اعظم الكالسالم انّو

 هـم اسـمعالوجه الثاني يدعو لمن حمد اهلل فیقـول اللّ وجهان فوجه معناه سمع و

: یفرمايدلمن حمدك. آيت اهلل بروجردي رحمه اهلل تعالي در جامع الفروع خود م

را  عالي حمد هـرك  را كـه ثنـاي اوسمع اهلل لمن حمده يعني میشنود خداي ت

 است نه اخبار.  ءولي ظاهر آنستكه در مقام دعا ،كرد

عن المحقق علیـه  .است نه ظاهراً ءدعا كه ما میگوئیم حتماً ويدـگ لفؤـم    

مـع  االّ ال يتحقق الـدعاء في معتبره و الن التامین يستدعي سبق دعاء و ةالرحم

قـد و تامین عن حقیقته فیكون لغوا. اقول قصده فعلي تقدير عدم قصده يخرج ال

حیث نق  ذلك الكالم عنه فـي  تهضاه الفقیه الهمداني رحمه اهلل في كتاب صلوام

عن  محكي المعتبر و اجاب عنه بغیر عدم التوقف و الظاهر اعتراف ك  من اجاب

ي بعدم التحقـق بـدون االوجه المذكور في كالم المحقق بغیر عدم التوقف بذلك 

قال السید الجلیـ   لم نجد من اجاب عن الوجه المذكور بعدم التوقف و والقصد 
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السید ابوالحسن االصفهاني في الوسیله مسئله يعتبر في العقد يعني عقـد النكـاح 

لـو  زوجـت و القصد الي مضمونه و هو متوقف علي فهم معني لفظي انكحـت و

  .لسان الخ ةبنحو االجمال حتي ال يكون مجرد لقلق

عنـي را مي كه فهـم و درك ا تفاد از اين فرمايش آنستكه اگر آن اندازهاقول مس

سـان لالزم میدانیم نباشد مجـرد و محـض لقلقـه  در صیغه نكاح يا طالق مثالً

صد بـر قدر اين مطلب يعني توقف  ءعلما و ءبقیه فقها الظاهرخواهد بود و علي

 در بـاب بهرحال ما .ددرك معني نیز با مرحوم سید رحمه اهلل همراه باشن فهم و

 :ذكر سه مطلب داريم و ءدعا

 .اول آنكه موضوع بحث در اين دو باب حقیقت ومعني است نه لفظ و حرف

 ،معني از سنخ معاني وحقـايق قصـديه اسـت نستكه اين حقیقت وآمطلب دوم 

 يعني بدون قصد محقق نمیشود. 

حقـق پیـدا مطلب سوم آنكه قصد و اراده بدون فهـم و درك مقصـود و مـراد ت

ي اش لزوم درك وفهـم معنـنمیكند و درست نمیشود و اين سه مطلب كه نتیجه

 فهمیده شد و بدست آمد. كامالً ءاست از روايت و فرمايش فقها
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 پنجم چهل و الهـمق
الم والسـ  صـلو. عن الصادق علیه و علي آبائه و ابنائه الم اهلل وله الحمدـبس   

لك  نال ربّلركوع فق  سمع اهلل لمن حمده ثم تقوسك من اأه قال و اذا رفعت رانّ

 الحمد.

اسـت و  ءي پیش يادآور شديم كه جمله سمع اهلل لمـن حمـده دعـاالهـدرمق   

فرمايش علي علیه الصلو  والسالم را در دو روايت ذكر كرديم و ايضا فرمـايش 

الظاهر لي عاين جمله  :اهلل بروجردي رحمه اهلل را نیز نق  نموديم كه میفرمايدةآي

از عناوين قصديه است كه بدون قصـد  ءاست و ايضا يادآور شديم كه دعا ءدعا

ق نمیشود و قصد هم بدون فهم و درك معني و ترجمه تحقق پیدا نمیكند و حقم

را نیز شاهد براي هر دو مطلب  ةاهلل اصفهاني علیهما الرحمةفرمايش محقق و آي

آورديم و  ،معني تحقق پیدا نمیكندبدون قصد و قصد بدون فهم و درك  ءكه دعا

بعد از گفتن ايـن جملـه  در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه تشريع و تسنین حمد

براي آنسـتكه دعـائي  ،بجورهاي متعدده كه يكجور آن در اين روايت بیان شده

شام  حال خودش هم بشـود و  ،كه نماز گذار بجمله سمع اهلل لمن حمده میكند

 مـن حیـث المعنـي والمفـاد حمـد و نا لك الحمد مثالًربّ بديهي است كه جمله

نا لك الحمـد را بـا پ  اگر جمله ربّ .الحرف اللفظ و ةستايش است ال من جه

ستايش باشد حاص  خواهـد  آنچه تشريع و تسنین شده كه حمد و ،معني گفتیم
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معنـي  درك نا لك الحمد با معني متوقف است بر فهم وفال و گفتن ربّ االّ شد و

 ،درك حمدي كه مشروع و مسنونست محقق نمیشود فهم و وترجمه آن و بدون

 فقط همان الفا  و حروف اين جمله است و ب . آنچه محقق میشود فقط و
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 ششم چهل و الهـمق
  ائـه الصـلو. عن ابي عبـد اهلل علیـه وعلـي آبائـه و ابنم اهلل و له الحمدـبس   

حسن المام الاو عن  .هو اياك نستعین مثل اهللبة قال اياك نعبد مخاط هوالسالم انّ

ا قال فـاذ علیه وآلهاهلل ي والسالم و الصدوق عن النبي صلّ  الصلوهالعسكري علی

وعـن  .ءلتجـاا لـيَّك نستعین قال اهلل عزوج  بي استعان و اِاقال يعني العبد و اي

رء اقـ والسالم انه قال لرج  قدري يعني يقـول بـالتفويض  الصادق علیه الصلو

تعـالي  الحمد حتي بلغ قول اهلل تبـارك و  الحمد فجع  القدري يقرء سور  سور

تك الي حاج ما السالم له قف من تستعین واياك نعبد و اياك نستعین فقال علیه

لیـه ععنـه  ن وواهلل ال يهدي القوم الظالمی ان االمر الیك فبهت الذي كفر ةالمعون

ي اياك سطها يعنالتي اولها تحمید و او  السوره قال البي حنیفه الصلو  والسالم انّ

 الحمد.  نعبد و اياك نستعین اخالص و آخرها دعاء سور

 دسـت میايـداستفاده میشـود و ب یده نماند كه از اين اخبار شريفه كامالًـپوش   

  .آنيا عدم جواز نه جواز  ،لزوم قصد خطاب باين دو جمله شريفه

 ،انـدیر جايز دانسته و بعضي توقـف نمـودهجايز و بعضي غ ءاز فقهابعضي لكن 

 .ثار شريفه بنظرشان نرسیدهاين آمث  اينكه 

درنماز شخص  55مسئله  ،است ةاهلل بروجردي علیه الرحمةدر جامع الفروع آي   

نمازش باط   ،اياك نعبد و اياك نستعین را بقصد خطاب از خود اگر بخواند مثالً
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نیكو اسـت و  ناي آنرا در نظر داشته باشداست و اگر بقصد قرآنیت بخواند و مع

محشـي بحاشـیه شـیخ انصـاري و میـرزاي كه ي ا همچنین آيه بعد. در رساله

 در نماز شخص ايـاك نعبـد و ةمسئل ،است ةشیرازي وآقاي صدر علیهم الرحم

نمازش باط  است و اگـر  مثالً اياك نستعین را اگر بقصد خطاب از خود بخواند

الـوثقي   ن در نظرش باشد نیكوسـت. در عـروآمعناي  نیت بخواند وآبقصد قر

ك نعبد و ايـاك نسـتعین اذا االخطاب بقوله اي االقوي جواز قصد انشاء 8مسئله 

يـات االايضا بان يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ب  و كذا في ساير  ةالقرآنی قصد

حمن انشـاء المـدح فـي الـرو مین للعـاا هلل ربّ فیجوز انشاء الحمد بقوله الحمد

 ةنیافي اهدنا الصراط المستقیم وال ينا في قصد القر ةالرحیم و انشاء طلب الهداي

اهلل علیه است و يجوز انشـاء ةاهلل حكیم رحمةيآمع ذلك. و در منهاج الصالحین 

انشاء الحمد بقوله و كذا  ةك نستعین مع قصد القرآنیاك نعبد و اياالخطاب بمث  اي

 ء المدح بمث  الرحمن الرحیم.الحمد هلل رب العالمین و انشا

الي اخبار كثیره  ال بشهادت ظاهر بلكه صريح خود سوره مباركه مضافاًـحبهر   

ك اايـ ك نعبـد واجمله ايب ما بايد بجمله الحمد هلل ستايش كنیم حق تعالي را و

از  و باهدنا طلب هدايت. وشايد مـانع از اسـتفاده لـزوم نستعین اظهار اخالص

اخبار مرويه همان مطلبي است كه مركوز در اذهان میباشد  و خود سوره مباركه

و آن مطلب اين است كه سوره مباركه حمد را نیز بايد مث  بـاقي قـرآن مجیـد 
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بايسـتي  بلكـه ،نیسـتطور حال اينكه اين اند و وخنق  قول  بعنوان حكايت و

 ول كـامالًهاي اكما اينكه در مقاله .بعنوان قول خواند نظر بتعلیم خود حق تعالي

 واضح و روشن نموديم.
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 هفتم چهل و الهـمق
در كتاب مصباح الفقیه خـود  ه. فقیه همداني علیه الرحمم اهلل وله الحمدـبس   

 :نیست میفرمايداكبر در مقام بیان عدم سقوط تكبیر از كسیكه قادر بر گفتن اهلل 

علي اهلل  طلق الثناءب  و بقوله علیه السالم تحريمها التكبیر بناء علي ظهوره في م

 ةالخاصـ ةالكبرياء كما يقتضیه وضعه اللغوي و كون تقییـده بالصـیغ ةتعالي بصف

لقـادر فیبقـي علـي ل اال تـهعن افاد  القاصر ةالمتقدم ةالخارجی ةاشیا من االدلن

هـا یمور به معانأكان الم نعم لو تقريباً ةالي العاجز و قال بعد صفح ةسبناطالقه بال

اوامرهـا عقـد قلبـه  ةظها كان الواجب علي االخرس في مقام اطاعـبالفا  داؤالم

كما ان الواجب علي غیره   تاديتها باالشارو ي استحضارها في الذهن بالمعاني ا

مور ألكنه لی  كك يعني لی  المـو ها بالفاظها تايضا تصور تلك المعاني و تادي

سـتكه نسـبت بـین خالصه آنچه از فرمايش اول استفاده میشـود آن. به المعاني

فـي  و صـ ِّ اطالق و تقیید است مانند صـ ِّ تحريمها التكبیر و ق  اهلل اكبر مثالً

 د حاص  شود و االّو از بديهیات است كه بايد مطلق در ضمن مقیّ المسجد مثالً

در  ءالكبريا ةپ  اگر ما اهلل اكبر گفتیم و ثناء علي اهلل بصف .به دستور عم  نشده

بدستور عم  نكرده ايم و بودن ثنـاء  ،خوانديمنرفتیم و نماز  آن نبود يا بمسجد

كه از مقوله حقیقت و معني است در اهلل اكبر متوقف است  ءالكبريا ةعلي اهلل بصف

بر فهم و درك معني و ترجمه ي اهلل اكبر كما اعترف بذلك بقوله نعـم لـو كـان 
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 .مور به المعاني الي آخر فرمايشأالم

قي بـا ،قعي براي فرمايش آخر كه و لكنه لی  كـك باشـدبنابراين محلي و مو 

 بجهت مخالفت آن با فرمايش اول. ،نمیماند

ها چه آنكه باعث بر اين تناقض گوئي ها و تاريك حرف زدن فيـيخثم ال    

ز و ارتكاداقي گفتارهاي نماز همانا براجع به سوره مباركه فاتحه و چه مربوط ب

ر اذهـان دمركوز  ةشد. اما در سوره مباركه فاتحبال اساس میباو بي اص   كامالً

ا قصـد لهذ ،آنستكه بايد مث  باقي قرآن بعنوان حكايت و نق  قول خوانده شود

پـیش  معني در آن مح  اشكال و اختالف قرار گرفته كما اينكه در مقاله هـاي

م و درك در اذهان آنستكه فه بیان شد و اما در باقي گفتارهاي نماز پ  مركوز

اصـ  و  ي بهیچ مرتبه از مراتب الزم نیست و اين دو ارتكاز با وجود آنكـهمعن

اقع ثر وؤم بلكه اص  و اساس براي خالف آنست كامالً ،اساسي براي آن نیست

 .شده در نفوس بطوريكه تناقض گوئي و تاريك حرف زدن در بین آمده

ينـد رمااز جمله گفته هاي متناقض آنست كه در بعضي از رساله ها يكجـا میف 

د و جاي در گفتن اياك نعبد و اياك نستعین راستگو باش سزاوار است نماز گذار

باطـ   اگر باياك نعبد و اياك نستعین قصد خطاب كند نمازش: ديگر میفرمايند

 است.

 . ناتمام است صحیح و درست حرف اول است و حرف دوم حتماً 
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 زم اسـت و ايـاكيعني قصد خطاب ال ،آنست كه بگوئیم قصد معنيحرف تمام 

ايـن  براي همین كار آمده و همچنـین بـاقي جمـالت ك نستعین اصالًانعبد و اي

  .سوره مباركه فافهم و اغتنم
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 چهل و هشتم الهـمق
و  رك مضـامینده و براهین بر لزوم فهم و . از جمله ادلّم اهلل و له الحمدـبس   

و  چـه در نمـاز ،حبچه واجب و چه مست ،در ادعیه و اذكار و زيارات اتمفاد

 ني اسـتدلی  و برها ،مانند لزوم آن در صیغ عقود و ايقاعات ،چه در غیر نماز

 مقدمه. مركب از پنج

 لفظ. اول آنكه لفظ مباين است با معني و معني با 

مثـ   ،فـظآنكه گفتن لفظ مباين است با گفتن معني و گفتن معني با گفتن ل دوم 

  د.خود لفظ و معني كه با هم مباينن

و  ءوالسـالم در دعـا  آنكه كار حضرت رسول و ائمه علیه و علیهم الصلو سوم

گفتن معني و مطلب بوده نه گفتن لفـظ  ،چه در غیر نمازو چه در نماز  ،ذكرشان

م باهلل بتوهّ ذایكه الع و حرف زيرا كسي به آنها نگفته بود ق  كذا يا تقول كذا مثالً

حرف از آنها خواسته شده لفظ و حرف میگفته اينكه بق  كذا و تقول كذا لفظ و 

 ءن لفظ و حرف بوده بايد بگوئیم دعااو ذكر ايش ءباشند و بعالوه اگر گفتیم دعا

ت هاي ايشـان نیـز هـر والسالم و امّ  و ذكر ساير انبیاء و اوصیاء علیهم الصلو

و  بلكه بايد بگوئیم دعاء و ذكر مالئكهكدام بزبان و لغت خود لفظ و حرف بوده 

و ذكر از حیث كنه و حقیقـت  ءو هست چه آنكه دعاجن نیز لفظ و حرف بوده 

يكجور بیشتر نیست اگر لفظ و حرف است از همه لفظ و حرف است و بطـالن 
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 . از بطالن اين مطلب باشد كم مطلب باطلي است كه روشن تر

مـه و ذكر با حضرت رسول و ائ ءآنكه ما در اص  حقیقت و ماهیت دعا چهارم

فـظ و لو ذكـر ايشـان  ءاگر دعا ،والسالم شريك میباشیم  ه و علیهم الصلوعلی

 ،ب بودهمطلو اگر معني  و ذكر ما نیز بايد لفظ و حرف باشد و ءدعا ،حرف بوده

 معني و مطلب.

م و آنكه گفتن معني و مطلب متوقف است بر فهم و درك آن و بدون فهـ پنجم 

ز اني و مطلب ممكن نیسـت فضـال درك تعلق قصد و اراده بآن يعني بگفتن مع

را  ءعلما و ءعملي شدن آن كما اينكه در بعضي از مقاله ها اقرار و اعتراف فقها

 .مودنفهم و درك مقصود و مراد ذكر نموده و خواهیم  بتوقف قصد و اراده بر

 :ايـدفرمايش صاحب جواهر است رحمه اهلل كه میفرم ،از جمله آن فرمايشات  

حالـه  تعارف مناد من الخبر المزبور يعني خبر السكوني ما هو المالمر نَّاَي و ظنّ

ني المع ةعرفبد حینئذ من م صبعه فال في ابراز مقاصده بتحريك لسانه و اشارته با

 . هنا اجماال حتي يتحقق منه االشار

ه و هـم دعائیـه و ذكريـجم  شديم كه براي  يادآوراله ها ـو در بعضي از مق   

اقعـه عیه معنائي نیست سواي همان معناي الفا  و حـروف وچنین عقديه و ايقا

فـظ هـر الزم است يعني معناي هر ل در آن جمله لهذا فهم و درك معني تفصیالً

 د.ال نموتعمـلفظ را بايد ياد گرفت بطوريكه بتوان هر لفظي را در معناي آن اس
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 چهل و نهم الهـمق
ل فـه دراقـواقبول داريم كه وظی . اگر كسي بگويد كه مام اهلل و له الحمدـبس   

ظ و لكن میگوئیم چون لفـ ؛نماز گفتن معني و مطلب است نه گفتن لفظ و حرف

هي م است لفظ و حرف كه محقق شد معني هم خواأحرف قالب معني و با آن تو

ر و بتحقـق لفـظ اهلل اكبـ نخواهي محقق میشود بدون حاجت بفهم و قصد مـثالً

باشد  قرار ببزرگواري خدا و طلب درود و رحمتهم كه ا يمعن هم ص ّحرف اللّ

 الي الفهم و القصد. جةمحقق میشود من غیرحا

كـه آن جهت اول ؛ما در جواب میگوئیم كه اين حرف از چند جهت ناتمام است 

ب ي و مطلـمور به در اقوال نماز گفتن معنأوقتیكه ما قبول كرديم كه وظیفه و م

عتبـر مت كـه در نمـاز متعلق قصد و نیّ بساكن ءاست نه گفتن لفظ و حرف ابتدا

قصد  قهمان گفتن معني و مطلب است و در مقاله هاي پیش گفتیم كه تعلّ ،است

 ت به گفتن معني و مطلب متوقف است بر فهم و درك آن.و نیّ

ظ آنجائیكـه لفـ يكـي ؛آنكه اين حرف را در چند جا نمیتوان گفـت جهت دوم 

 هم وجائیكـه معنـاي لفـظ مـب ديگرد و مّمعاني متعدد داشته باشد مث  لفظ مح

 .در السالم علیكم ،كمدر السالم علینا و ، مجم  باشد مانند نا

آنجائیكه بايد معنائي درست شود غیر از معني و موضوع لـه خـود لفـظ  سوم 

نظیر سمع اهلل يا استغفراهلل كه معني و موضوع له آن اخبار است از زمان گذشـته 
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  ه انشاء است درست شود.ك ءو بايد دعايا آينده 

 

ماز ت كه متوقف است بر فهم و درك معني در نآنكه چون قصد و نیّ جهت سوم

قصـد  مور به است بدون فهم وأمكه و شرط است بر فرض كه معني  تعبدا معتبر

 ووم فهم محقق شود كافي نخواهد بود و از اين بیان ظاهر و هويدا گرديد كه لز

نـي فتن معگمور به را أاذكار بر تقديريكه وظیفه و م ر ادعیه ووَقصد معني در صُ

د و ت كه قصو مطلب بدانیم كما اينكه میدانیم از لزوم آن در صیغ عقود و ايقاعا

  تر است.روشن ،در آن معتبر نیست ت تعبداًنیّ

رار اقـ آنكه اگـر بگفـتن لفـظ اهلل اكبـر و حـرف اسـتغفراهلل مـثالً جهت چهارم

 رزش و مغفرت بدون فهم و درك معني و قصد محققطلب آمببزرگواري خدا و

حقـق بشود در باب عقود و ايقاعات نیز بگفتن لفظ انكحت و حرف انت طالق م

هم فمنتظر  بنابراين در ترتیب دادن آثار و احكام نكاح و طالق نبايد .خواهد شد

ر لزوم بو قصد معني باشیم چه آنكه همانجور كه در باب عبادات آيه و روايتي 

 .در باب معامالت نیز نداريم ،هم وقصد معني نداريمف

در بـاب   در كتاب صلو صريحاً ةآنكه فقیه همداني علیه الرحم ثم ال يخفي   

مور به را حقیقت أاالحرام اقرار و اعتراف میفرمايد باينكه اگر وظیفه و م  تكبیر

لـو كـان قال رحمـه اهلل نعـم  .و معني بدانیم فهم و درك معني الزم خواهد شد
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دات بالفاظها كان الواجب علي االخرس فـي ؤمور به معانیها يعني االذكار المأالم

ديتهـا أاوامرها عقد قلبه بالمعـاني ا  استحضـارها فـي الـذهن و ت ةمقام اطاع

 ديتها بالفاظها.أالواجب علي غیره ايضا تصور تلك المعاني و ت كما انَّ  باالشار
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 همپنجا الهـمق
 لیمان بنسعن  ةالنم  حكاي  . قال اهلل عزوج  في سورله الحمد م اهلل وـبس   

ینا من ك  و اوت منطق الطیر امنلِّوالسالم و عُ  داود علي نبینا و آله و علیه الصلو

م  الن يادعلي و الفض  المبین. و قال تعالي فیه ايضا حتي اتو ان هذا لهوا ءشي

م ال نوده و هـكم سلیمان و جيحطمنَّها النم  ادخلوا مساكنكم ال يا ايّ ةقالت نمل

م یر كما علَّنطق الطماهلل علمنا  نَّه قال اِنَّوالسالم اَ  يشعرون. عن علي علیه الصلو

 حـرٍ و عـنبو منطق ك  دابة في بـرٍّ او والسالم   داود علیهما الصلو نسلیمان ب

جعله بي هم االلّ قالت االّ ةًاشتري احد دابّما ه قال انّالصلو  والسالم الصادق علیه

آلـه  وي اهلل علیـه قال سمعت رسـول اهلل صـلّ ةذر علیه الرحم وعن ابيرحیما. 

ن يشـبعني مـ هم ارزقني ملیكاك  صباح اللّ تسال اهلل و هي االّ بةيقول ما من دا

 العلف و يرويني من الماء و ال يكلفني فوق طاقتي .

ضربوا آله الت ي اهلل علیه ولّوالسالم قال قال رسول اهلل ص  وعن علي علیه الصلو 

 ه يسبح بحمداهلل. نَّاِوح فَروجوه الدواب و ك  شيء فیه ال

و عـن ة. الفاتحـ ةقرائـ ةفي الحديث تسبیح الفاختـ و قال في مجمع البحرين و

والسالم انه قال في حديث ان الفاخته تـدعو علـي اربابهـا   ابیعبداهلل علیه الصلو

 قدفه يقول والسالم ايضا في الصلص  انّ  ه الصلوتقول فقدتكم فقدتكم. وعنه علی

م تالورشان يقـول بـورك تكم فافقدوه قب  ان يفقدكم. و عنه علیه السالم ايضا انَّ
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سلمان الجعفري عن الرضا علیـه وعلـي آبائـه و ابنائـه  عنو م فامسكوه.تبورك

والسالم ان عصفورا وقع بین يديه و جع  يصیح و يضطرب فقـال علیـه   الصلو

ك  فراخي في البیـت. أتريد ان ت ةالسالم اتدري ما تقول قلت ال قال قال لي حی

 لورشان فیقول قدستم قدستم.ا والسالم قال و اما  و عن ابي عبداهلل علیه الصلو

سـا والسـالم جال  الحسن قال كنت عند ابي جعفر علیهما الصـلوبن شعیب عنو 

بـ  ان قول فقدتكم فـا فقـدوها قفسمع صوتا من الفاخته فقال تدرون ما تقول ت

تصیح من  ةحفص بن البختري عن بعض اصحابنا قال سمعت فاخت وعنيفقدكم 

ل تقول قا ت القال قل ةالسالم فقال اتدرون ما تقول هذه الفاختابیعبداهلل علیه دار

 ةالفاختـ و السالم في حديث ان  فقد تكم الحديث و عن ابي عبداهلل علیه الصلو

  ك الصلويري و ال يري و هو بالمنظر االعلي اللهم العن من تر تقول سبحان من

  لـي شـجرعي اهلل علیه و آله انه راي طیرا اعمـي النبي صلّ وعنر. خبمتعمدا ال

  جـراد فقال للناس انه قال يا رب انني جائع ال يمكنني ان اطلب الـرزق فوقـع

فـي  و جـاء ةامـالفراء قال لك  صـنف مـن البهـائم  وعن علي منقاره فاكلها . 

 تسبح المرت بقتلها. ةالحديث لو ال ان الكلب ام

كه زيست شناسان سالها در اين انديشه بودند كه بفهمند آيـا  ه استفته شدـگ   

حیوانات مانند انسان حرف میزنند و مكنونات قلبي خـود را بـراي دوسـتان و 

در طـي همسران خود بیان میكنند ؟ تا آنكه يك نفر زيست شناس آمريكـائي 
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يك سلسله تجربیات بسیار جالب باين راز اسرارآمیز پي برد و اعالم كـرد كـه 

ولي سخن آنها فقط براي هـم جنسـان خـود قابـ   ،حیوانات نیز حرف میزنند

دركست. همین دانشمند در ضمن میگفت چه بسا حیوانات فراواني كه ما بظاهر 

با كمك دسـتگاههاي ولي اگر درست دقت كنیم و  ،تصور میكنیم حرف نمیزنند

مشاهده مینمائیم امواج صوتي مخصوصي را از خـود  ،فیزيكي بكاوش بشردازيم

 منتشر میسازند كه پرده گوش انسان قادر به درك و احساس آن نیست.

ارنـد از ناچ همانطور كه بشر بواسطه احتیاج بیكديگر البد و ويدـگ لفؤـم   

 لفظ و حرف كه صـوتي اسـت كديگر بوسیلهیب خود تفهماندن مقاصد و مرادا

ند ناچار ،اي محتاج بیكديگر هستندحیوانات نیز چون تا يك اندازه ،مخصوص

شان واتیكه مخصوص بخودصنچه در خاطر دارند بیكديگر بتوسط اآاز فهماندن 

ان هر صنفي و هر نوعي بزبـحیوانات آيه كريمه و روايت شريفه  بحسب ،است

ايفـه و اينكه خداپرستان از بشر نیـز هـر طكما  ،ذكر دارند و هم ءخود هم دعا

 .هم دارند ذكر هم دارند ءجمعیتي بزبان و لغت خود دعا

ه مطلب سحال میگوئیم كه در اين مقام  ،چون اين مطلب دانسته و فهمیده شد   

 .هستدر بین روشن  واضح و

ت یصدا در كار حیوانات و لفظ و حرف در كار بشر جنبه طريق و آنكه سر اول 

اخري حیوان بسر و صدا و   یت دارد نه سمت موضوعیت و استقالل و بعباروآل
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بشر به لفظ و حرف از خدا چیز میخواهند و ذات مقدس اورا بخیر و خوبي ياد 

 میكنند. 

 ،نـدآنكه همان كاريكه حیوان بسر و صدا و بشر بلفظ و حرف میكن مطلب دوم

ذكر  و ءه دعاكانجام بدهیم زيرا همان كار را ما بايد در ادعیه و اذكار و زيارات 

 ت. ها گفته يا خواهیم گفاينكه در بعضي از مقاله يكجور بیشتر نیست كما

الم و چیز خواستن از خداوند ع ءآنكه تحقق اين مطلب يعني در دعا مطلب سوم

ات و زيـار وس خداي متعال در ادعیـه و اذكـاردر ذكر خوبي گفتن از ذات قدّ

كريه و   دعائیه و ذمَك معني و ترجمه و چون براي جُمتوقف است بر فهم و در

ن آ هم چنین عقديه و ايقاعیه معنائي نیست سواي همان معني الفـا  و حـروف

 ن هر لفظيبگیريم بطوريكه بتوا ياد راهر لفظ ي هر لفظ اجمله لهذا بايستي معن

 از هر لفظي معناي آنرا قصد نمود. را در معناي آن استعمال نموده و
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 پنجاه و يكم الهـمق
لعجـز عـن و مـع التعـذر و ا: . در كتاب رياض میفرمايدم اهلل وله الحمدـبس   

و ه اتـنـاه بلغعـن مع ةيكفي الترجم  ثورأالم ةالعربیته ي التكبیر بصیغااالتیان به 

ه و فاده شـد. از اين فرمايش دو مطلب استةني بتلك اللغعبها ي ةمطلقا مع المعرف

از  شد تكبیركه هر گاه نماز گذار از گفتن اهلل اكبر عاجز بايكي آن ،بدست میايد

 ويد.او ساقط نمیشود بلكه بايد ترجمه آن را بزبان خود يا بزبان ديگر بگ

گويـد باگر خواسته باشد ترجمه را بزباني غیر از زبـان خـود  آنكهمطلب دوم  

لب دو مط ينا ءبايد درهمان جمله به آن زبان آشنا باشد و علي الظاهر همه فقها

رحمه  را قبول داشته و به آن ملتزم باشند فقط احتمال سقوط از صاحب مدارك

 اهلل نق  شده.

ادعوا و  الحظهچون اين مطلب معلوم و مفهوم شد حال میگوئیم اگر بعد از م   

روي هم رفته وظیفه و  اذكروا يا استغفروا و كبروا و ق  استغفراهلل و اهلل اكبر مثالً

هـا را ها و تقولق باينكه بدانیم  ا گفتن لفظ استغفراهلل و اهلل اكبر مثالًمور به رأم

ي ادعوا و اذكروا و استغفروا و كبروا میباشد حم  كنیم بر مطالبـه كه مرتبه نازله

لفظ و حرف و بگوئیم معناي ادعوا و اذكروا و استعفروا و كبروا نیز آنستكه لفظ 

وئید آنوقت مقتضاي قاعده سقوط تكبیر و عدم استغفراهلل و حرف اهلل اكبر را بگ

بر اين تقدير دلیلي بر لزوم ترجمه  ءو علما ءوجوب ترجمه است زيرا كه ما فقها
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يعني گفتن خدا بزرگتر است عوض اهلل اكبر نداريم و هم چنین بر لزوم معرفـت 

مور به را گفتن معني و مطلب يعني طلب أنسبت بمعناي ترجمه و اگر وظیفه و م

ج  و عال بكمال كبريائیت و عالم رزش بلفظ استغفراهلل و ياد نمودن خداوند آم

بزرگواري بحرف اهلل اكبر دانستیم باينكه ادعوا و اذكروا و استغفروا و كبروا را كه 

و ذكر و استعفار و تكبیر باشـد بحـال خـود  ءامر بحقیقت و معني است كه دعا

كما اينكـه  ؛ا نیز معني و مطلب بدانیمهها و تقولبگذاريم و مقول قول را در ق 

فرمايش فقیه همداني قدس سره همین مطلب را میرساند قال في مقام االستدالل 

ثناء علي لتحريمها التكبیر بناء علي ظهوره في مطلق ا ولهقعلي لزوم الترجمه و ب

 ناشـیا ةالخاص ةه اللغوي و كون تقییده بالصیغعالكبرياء كما يقتضیه وض ةاهلل بصف

للقادر فیبقـي علـي اطالقـه  عن افادته االّ  القاصر ةالمتقدم ةالخارجی ةمن االدل

لزوم ترجمه خواهیم داشت و هم برلزوم  دلی  برهم الي العاجز آن وقت  ةبالنسب

 .معرفت بمعناي آن

 هاما دلی  بر لزوم ترجمه پ  قاعده میسور كما اينكه فرمايش فقیه همداني علی 

  قال اقول مراد هـم بحسـب الظـاهر االسـتدالل بقاعـد شاهد برآنست ةالرحم

علـي اهلل االمیسور و هو ال يخلو من وجه و هم چنین فرمايش صاحب جـواهر 

مور به و اما دلی  بر لزوم معرفـت بمعنـاي أه هو المستطاع من الممقامه قال النّ

ترجمه پ  توقف تحقق وظیفه يعني گفتن معني و مطلب است بر فهـم و درك 
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بنابراين تقدير وجهي براي قول بعدم لزوم فهم و درك معنـي و ترجمـه ن لكآن 

 .نخواهد بود

نمـاز  ايضا آنكه فرمايش رياض كه میفرمايد اگـر فيـيخالو ي ـيخفكما ال 

عناي مد بايد گذار خواسته باشد ترجمه اهلل اكبر را بزباني غیر از زبان خود بگوي

 ود.بدون فهم و درك محقق نمیش خود شاهد است بر اينكه معني ،آنرا بداند
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 پنجاه و دوم الهـمق
 جنـاب والسـالم بروايـت  . حضرت علي علیه الصلوم اهلل و له الحمدـبس    

ائتـه شـهده و قرتاالخـرس و  ةتلبیـ: میفرمايد ةد بن يعقوب علیهما الرحممحمّ

  علیـهصبعه. و حضرت ابي عبداهلل تحريك لسانه و اشارته با  القرآن في الصلو

قرائتـه  االخـرس و تشـهده و ةتلبیـ: والسالم نیز بهمین روايت میفرمايد  الصلو

 علیـه صبعه و حضرت ابي عبـداهلل تحريك لسانه و اشارته با  لوصالقرآن في ال

ال  لمـن ةیبالوصـ  واالشار :والسالم نیز بروايت دعائم االسالم میفرمايد  الصلو

مرضـت  ةان امام: روايت میفرمايد يستطیع الكالم تجوز اذا فهمت و ايضا بهمین

جعـال و السـالم ف  الحسن و الحسین علیهما الصـلو افاعتق  لسانها فدخ  علیه

زا سـها و ماتـت علـي ذلـك فاجـاأمي برؤفتـ ةفالنـو يقوالن لها اعتقت فالنا 

بر ر يعني خوظني ان المراد من الخبر المزبو: وصاياها. در كتاب جواهر میفرمايد

لسانه  ي االخرس في ابراز مقاصده بتحريكمتعارف من حاله االالسكوني ما هو 

و ال  ه الخـالفو ذلـك النّـ: و اشارته با صبعه و نیز در كتاب طالق میفرمايـد

ذلـك  علـي ةالدالـ  اشكال في انه يقع طالق االخرس و عقده و ايقاعه باالشار

ن عـ علي نحو غیره من مقاصده ب  قد عرفت االجتزاء بها فـي عباداتـه فضـال

 معامالته.

لعموم مادل علي قیام اشارته يعني االخرس مقام اللفظ : و در باب لعان میفرمايد 
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االحـرام و غیرهـا و   كبیـركت  في جمیع ما اعتبر فیه ذلك يعني اللفظ من عباد

فلـو عجـز عـن  ةهن در شرح قول محقق علیه الرحمـرعقد و ايقاع و در باب 

بال خـالف اجـده : د باي عضو كان میفرمايدللمقصو ةالمفهم  النطق كفت االشار

االخـرس و تشـهده و  ةا ورد في تلبیـفیه لقیامها حینئذ مقام اللفظ كما يفهم ممّ

منه االخـرس فیصـح  و: صاحب حدائق رحمه اهلل تعالي در باب طالق میفرمايد

 اقاريره و عباداته.و كما يصح سائر عقوده   واالشار ةطالقه بذلك يعني بالكتاب

 فـان عجـز عـن ةدر شرح قول محقق علیه الرحمـ ةالرحمقیه همداني علیهو ف 

و مطلقا الصبع ابا: میفرمايد  مع االشار ئةالنطق اصال عقد قلبه بمعناها يعني القرا

براز اكما هو ظاهر المتن او مع تحريك لسانه علي حسب ما جرت به عادته في 

علیـه  ني عن ابي عبـداهللمقاصده كما صرح به غیر واحد و يشهد له خبر السكو

 سـانه ولتحريك   االخرس و تشهده و قرائته القرآن في الصلو ةالسالم قال تلبی

 اشارته باصبعه.

فاده شده و دو مطلب است ،ر در اين روايات و فرمايشاتم  و تدبّأد از تـبع      

و قـد عو ذكر و باب  ءيكي آنكه وظیفه عاجز از نطق در باب دعا :بدست میايد

 .هر دو يكي است ،قاعاي

و ذكر و هـم در  ءمطلب دوم آنكه وظیفه نسبت بعاجز از نطق هم در باب دعا 

و اشـاره  ءباب عقد و ايقاع گفتن معني و مطلب است و ابراز مراد و مقصد بايما
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و حركت دادن زبان و بعبارت ديگر متعلق ايماء و اشاره در هر دو باب معني و 

االحرام اخرس بايد بايمـاء و   در باب تكبیر ثالًم .نه لفظ و حرف ،مطلب است

 اشاره كبريائیت و بزرگواري خدا را بگويد نه لفظ اهلل اكبر.

تـیم پـ  اگـر گف ،االخرس و اما نسبت بگويا ةهذا بعض الكالم في بیان وظیف 

 ما اگرادر هر دو باب گفتن معني و مطلب است فنعم المطلوب و هم وظیفه گويا 

 ءاب دعايا در باب عقد و ايقاع گفتن معني و مطلب است و در بگفتیم وظیفه گو

ع جمیـ يبعالوه آنكه اساس حديث و قرآن بلكه بنـا ،و ذكر گفتن لفظ و حرف

فه در يكي آنكه وظی ،شرايع و اديان بر خالف آنست دو عیب بزرگ پیدا میشود

مطلـب  و ذكر دو چیز میشود لفظ و حرف نسـبت بگويـا و معنـي و ءدعا باب

يعنـي  ،عیب ديگر آنكه بايد فرق بگذاريم بین گويا و غیر گويا. ربوط باخرسم

 ،كرو ذ ءعاهم در باب عقد و ايقاع و هم در باب د در غیر گويا وظیفه را مطلقاً

ب ه در باگفتن معني و مطلب بدانیم و در گويا تفصی  قائ  شويم و بگوئیم وظیف

 يقاع معني و مطلب.و ذكر لفظ و حرف است و در باب عقد و ا ءدعا

راجـع بوظیفـه اخـرس در  ءو علمـا ءآنكه در فرمايشات فقها فيـيخثم ال   

عبادات يكنوع اختالف و اضطرابي در بین هست كه آيا متعلـق ايمـاء و اشـاره 

جهتش اين باشد كه از يك طـرف  لفظ و حرف است يا معني و مطلب و ظاهراً

ر عبادات متعلق ايماء و اشاره را   وظیفه اخرس میباشد دظاهر اخباريكه متكفّ
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معني و مطلب میدانند نه لفظ و حرف بخصوص نظر بوحدت و اتحاد اين اخبار 

م عدم لزوم سیاقا با اخبار مربوطه بمعامالت وي و از طرف ديگر ارتكاز و تسلّ

بـي اصـ  و اسـاس  م كـامالًفهم و درك معني و ترجمه كه يك ارتكاز و تسـلّ

ال  مشـهورٍ بَّلـه میباشـد نظیـر رُ الاص َ مركوزٍ بَّديق رُمیباشد و گويا از مصا

 له . اص َ
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 پنجاه و سوم الهـمق
ب االكتـ . قال عزوج  بسم اهلل الرحمن الـرحیم حـم وم اهلل و له الحمدـبس   

ربـي و عبزبـان  كم تعقلون. نزول قـرآن مجیـدلعلّ اًعربیّ ناًآجعلناه قر االمبین انّ

اسـطه و ذكر بزبان عربـي و نـه بزبـان ديگـر بو ءدعاهمچنین ياد دادن نماز و 

 وي اهلل علیـه موضوعیت داشتن لفظ عربي نبوده بلكه چون حضرت رسول صـلّ

 ا اينكـهاند قرآن مجید بلفظ عربي نازل شده كمم و قومشان عرب بودهآله و سلّ

نـین بعالوه وضوح آن في حـد نفسـه و همچ .از خود آيه كريمه استفاده میشود

  لصلواه و آله و ذكر بزبان عربي ياد داده شد كه اگر پیام آور ما علی ءدعانماز و 

 یشد كمـامقرآن هم به همان زبان نازل  ،والسالم و قوم اه  زبان ديگر میبودند

ان يا بان خودشوالسالم كه ز  آله و علیهم الصلوواينكه بعضي از انبیاء علي نبینا 

و  ءعـادبوده كتاب آسـماني و نمـاز و  قومشان عبراني يا سرياني يا زبان ديگر

 ذكرشان بهمان زبان بود.

هي اكبر  ةي و ما هلل آيباء اعظم منّنه قال ما هلل و السالم انّ  الصلوعن علي علیه 

بفضلي.  علي اختالف السنتها فلم تقر ةي و لقد عرض فضلي علي االمم الماضیمنّ

اختالف زبان ها و اين خود يد باشد براي ؤمنظور از نق  اين فرمايش آنستكه م

 دلی  و برهاني است قاطع بر اينكه الفا  و حروف موضوعیت و استقالل نـدارد

بلكه آلت و طريقند براي گفتن معني و مطلب و ابراز مراد و مقصد لكن حال كه 
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آور ما و امامان ما عربي میباشد و نماز كتاب آسماني ما بزبان عربي و زبان پیام

ند براي ما جايز نیست كه در حال اختیـار نمـاز را بزبـان د دادهرا بعربي بما يا

: االسناد میفرمايدوالسالم بروايت قرب  اينكه امام علیه الصلو ديگر بخوانیم كما

ه يلزمـه و يعمـ  بـه و و ذهب العالم المتكلم الفصیح حتي يدع ما قدعلم انّـلو 

  بینه و بین ذلك حیف ةرسیو الفا ةينبغي ان يقوم به حتي يكون ذلك منه بالنبطی

ي اهلل علیه و آله باالدب حتي يعود الي ما قد علمه و عقله. و حضرت رسول صلّ

ي و صاحب جواهر اعلـي اهلل لّصَيتموني اُأوا كما رلّصَ :بروايت معروفه میفرمايد

  َرسـِ بـي اُند في النظران ك  عمقامه در مسئله قنوت بفارسي میفرمايد: ب  ال يب

بذلك اللسان فضال عن  تهجري التعبد فیما يراد من االلفا  في شريع بلسان قومه

عدم الدلی  علي   شريعتنا و در مسئله اعتبار عربیت در عقد بیع میفرمايد: ضرور

كغیر المقـام  ةو غیرها الي العقد بااللفا  العربی ةاالكتفاء بغیرها بعد انصراف االي

بعـد ان  خصوصاً ةالي العربی ةلمنصرفمما علق الشارع الحكم فیها علي االلفا  ا

كان المخاطب و المخاطب عربیا و قد ارس  بلسان قومه و لذا كان القرآن و غیره 

منهـا السـالم شـيء  مو لم يرد منهم علـیه ةعربی ةو االذكار الموظف ةمن االدعی

من حیث كونه  مثالً ةفي جمیع الموظفات نعم ال باس بالدعاء بالفارسی ةبالفارسی

 ال يجزي في شيء مما وظفه الشارع كما هو واضح.كان و ان  دعاء

ه واجب چ ،و ذكر ءفهمیده شد و بدست آمد كه در باب دعا از اين بیانات كامالً 
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الفا  و حـروف در رتبـه اولـي  ،چه در غیر نمازو چه در نماز  ،و چه مستحب

 .سـتدر رتبه ثانیـه بـي دخالـت نی يبل ،يعني در اص  مطلوبیت دخالت ندارد

جزء موضوع  ،ببیاني كه اشاره شد و بعبارت ديگر الفا  و حروف در اقوال نماز

 نه تمام موضوع و جزء ديگرش معني است. ،است

ر اقوال دآنكه آنچه راجع بلفظ و معني مركوز در اذهانست كه  فيـثم اليخ   

رفتن گنماز الفا  و حروف را بايد ياد گرفت و خوب هم ياد گرفت و لكن ياد 

تن بهیچ مرتبه از مراتب الزم نیست مناسب است بـا تمـام موضـوع دانسـعني م

 الفا  و حروف فافهم و اغتنم.
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 پنجاه و چهارم الهـمق
صـدوق  ي اهلل علیه وآلـه بروايـت. حضرت رسول صلّم اهلل و له الحمدـبس   

وحده ال  اهلل الّافرمايد: بشر الناس انه من قال ال اله یبیزيد بن خالد م ةالرحمعلیه

     المـهمن كان آخـر ك: ي میفرمايدندو نیز بروايت قطب راو ةالجن هشريك له فل

 اهلل له االّه بال امن ختم ل: و ايضا بهمین روايت میفرمايد ةاهلل دخ  الجن ال اله االّ

 روايـتوالسالم ب  . و حضرت موسي علي نبینا وآله وعلیه الصلوةوجبت له الجن

 ةالجنـ بـه  ُدخُـاَ ني علي عم ٍلّيا رب د: عرض مینمايدبحق تعالي  اللباب لب

 ال اله اال اهلل. فقال تعالي ق 

ه رعايت و مالحظه نسبت حكـم بـا موضـوع دخالـت تـامي دارد در ـبدانك   

رسیدن به حقیقت امر و واقع مطلـب و از جملـه مصـاديق ايـن قاعـده همـین 

مورد بحث و مذاكره قرار گرفته اهلل در آن  رواياتي است كه كلمه طیبه ال اله االّ

حال ببینیم  ،چون اين مطلب دانسته و فهمیده شد. براي دخول يا وجوب بهشت

 ،اين كلمه طیبه من حیث المعني كه اقرار و شهادت بوحدانیت حق تعالي میباشد

مناسبت دارد با اينكه موجب دخول يا باعث وجوب بهشت قرار داده شـود يـا 

م  و أه مباين است با حقیقت و معني. بعد از اندك تمن حیث اللفظ و الحرف ك

واضح و روشن شود كه اين حكم با اين كلمه من الحیث المفاد كامالً ري بايد تدبّ

يید مینمايد اين مطلب را أو المضمون مناسبت دارد نه از جهت لفظ و حرف و ت
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م معني كه شهادت بوحدانیت باشد موضوع اين حكـديگر آنكه در بعضي اخبار 

اهلل علیه وآله وسلم بروايـت  يمانند فرمايش حضرت رسول صلّ ؛قرار داده شده

د )ص( من لقینـي مـنكم محمّ ةان اهلل نادي يا ام ةالرحمد بن يعقوب علیهمامحمّ

برحمتي  ةعبدي و رسولي ادخلته الجن داًانا وحدي و ان محمّ يشهد ان ال اله االّ

ر میان مردم ندا فرمود من يشهد ان و خود آنحضرت نیز بروايت قطب راوندي د

و حضـرت علـي علیـه و علـي اوالده  ةاهلل دخ  الجناهلل و اني رسول ال اله االّ

بعـد از خـود در خطبـه  ةوالسالم بروايت صدوق علیه الرحمـ  الطاهرين الصلو

بشهادتین داخ  بهشـت میشـويد و : ي اهلل علیه فرمودرسول صلّ وفات حضرت

  .بصلوات میرسید برحمت

 و فقیـه آور خود و آل آنحضـرت الحـديث.پ  بسیار صلوات بفرستید بر پیام

 ا  معنـيهمداني رحمه اهلل تعالي بهمین مطلب يعني باينكه ادعیه و اذكـار بلحـ

 ةطلوبیـمان   مورد دستور قرار داده شده اقرار و اعتراف فرموده میگويد: ضرور

 فاظهالحا  الببه او المستحبه لیست التكبیر و التشهد و نحو هما من االذكار الواج

مكلـف من حیث هي ب  بلحا  ما تضمنته من المعاني ال بمعني انه يجب علي ال

شاء بها ها المنهذه االلفا  انما هي بلحا  معانی ةقصد معانیها ب  بمعني ان مطلوبی

شـعر يان لـم  و غیر ذلك و ةبالرسال  الكبرياء و الشهاد ةمن الثناء علي اهلل بصف

 لمكلف بمعانیها من حیث هي.ا
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موضوع  ،عنيماذكار بلحا   آنكه اقرار و اعتراف باينكه ادعیه و فيـيخثم ال   

ا شود زيربا انكار لزوم فهم و قصد معني جمع نمی ،حكم و مورد دستور واقع شده

كبـر و ااهلل  بلفـظ ةبالرسـال  الكبرياء و الشهاد ةكه معني يعني ثناء علي اهلل بصف

مضـمون ايـن دو جملـه  اهلل )ص( بدون فهم و قصد معنـي ود رسولحرف محمّ

هاي پـیش و كما اينكه در مقالـه .محقق نشده و الي االبد هم محقق نخواهد شد

 بعد واضح شده و روشن خواهد شد انشاءاهلل تعالي.

و ذكر  ءعادبكلي از بین برداريم و بگوئیم در باب را پ  ما بايد يا پاي معني  

 ،عنيلفظ و حرف است يا ملتزم شويم بلزوم فهم و قصد م ،موضوع موضوع تمام

 كما اينكه در باب عقود و ايقاعات به آن ملتزمیم.

 

ايضا اينكه اين فرمايش كه مطلوبیت الفا  بلحا  معاني اسـت  فيـال يخ و   

هـي در  اخري الفا  مطلوبست نهايت بلحا  معاني ال من حیـث هـي  و بعبار

 ،هـا لفـظ و حـرف بـدانیمها و تقولمقول قول را در ق  وقتي درست است كه

آنوقت نوبت میرسد باينكه ببینیم آيا الفا  من حیث هي متعلق دستور واقع شده 

  و مبرهن شده مدلّ كامالً و بعداً ها قبالًيا از جهت در بر داشتن معني و در مقاله

مباين است با  و خواهد شد كه مقول قول معني و مطلب است نه لفظ و حرف كه

ياد آور شديم كـه  و مراراً معني بنابراين نوبت باين حرفها نخواهد رسید و كراراً
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م عدم لزوم فهم و قصد باعث بر اين گفتارهاي تاريك همانا همان ارتكاز و تسلّ

م در صورتیكه براي اين ارتكاز و تسـلّ .معني است در ادعیه و اذكار و زيارات

بلكه دلی  و برهان بر خالف آن موجود است  ،بین نیستدلی  و برهاني در  ابداً

ه يجـب ال بمعنـي انّـ: اهلل علیه كه میفرمايد ةو در فرمايش اين فقیه بزرگ رحم

هذه االلفـا  انمـا هـي بلحـا   ةعلي المكلف قصد معانیها ب  بمعني ان مطلوبی

و غیـر  ةرسـالبال  الكبرياء و الشـهاد ةمعانیها المنشاء بها من الثناء علي اهلل بصف

ذلك و ان لم يشعر المكلف بمعانیها من حیث هي يـك اشـكال ديگـر در بـین 

مضـروب  هست و آن اشكال اين است كه همانطور كه ممكن نیست زيـد مـثالً

واقع شود بدون تحقق ضرب ممكن نیست معني منشاء واقع شود بدون انشـاء و 

میگوئیم فهـم و  پ  چگونه .انشاء معني هم بدون فهم و درك آن ممكن نیست

  .درك معني و قصد آن الزم نیست

ار و ناچـ پ  ما بايد دست از اين ارتكاز بي اص  و بنیاد بر داريم تا البد

 هاي تاريك.نشويم بگفتن گفته
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 پنجاه و پنجم الهـمق
دعیـه و ا. الزم نبودن فهم و درك معنـي و ترجمـه در م اهلل و له الحمدـبس   

لـه هر از جمشان علي الظايا همه ءو علما ءنزد اكثر فقهاثوره أاذكار و زيارات م

ست لكـن زيرا در عقود و ايقاعات گاه بگاهي میفرمايند الزم ا. ات استمسلمیّ

 نـد الزمدر ادعیه و اذكار و زيارات نمیفرمايند الزم است بلكـه گـاهي میفرماي

ه كـا جهتش اين باشد كه مركوز در اذهان آنستكه ما وعربهـيك نیست و شايد 

مـان ي هـر دوهر دومان يك كار میكنـیم يعنـ اكبر يا استغفراهلل مثالًمیگوئیم اهلل

یـدانیم و و ما نم معني را میدانند عربها ضمناً اكبر و استغفراهلل نهايتمیگوئیم اهلل

ديث و حـنمیشود و دلی  ديگر هم كه از و لزوم جوب و دانستن آنها كه دلی  بر

 .زم نیستمیگوئیم ال نمیگوئیم الزم است يا احیاناًقرآن بر لزوم نداريم لهذا 

میشـود بر اين مطلب آنستكه در مقام نفي لزوم و وجوب تمسك جسته  شاهد 

بعدم دلی  يا بقاعده اسكتوا عما سكت اهلل عنه و حال آنكـه مطلـب ايـن طـور 

اكبـر و اسـتغفراهلل فقـط بدانسـتن و نیست كه فرق بین ما و عربها در گفـتن اهلل

ست كه اصـ  و عمـده آن هستن معني باشد بلكه يك فرق ديگري در بین نندا

است و آن فرق اين است كه عربها كه معني را میدانند معني و مطلـب میگوينـد 

مـرزش و آگي ياد میكنند و باستغفراهلل طلـب راكبر خداوند عالم را ببزيعني باهلل

حـرف اكبـر و اهلل مغفرت میكنند و ما كه معنـي را نمیـدانیم فقـط و فقـط لفـظ
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تر لفظ و استغفراهلل را كه مباين است با حقیقت و معني میگوئیم و بعبارت روشن

و ت و آلیت دارد و در كار ما سمت موضوعیت یحرف در كار عربها جنبه طريق

 بون بعید و بعد غريب. و بینهمااستقالل 

عنـي و مكـه  ینیم آيا كار عربهـابحال ب ،چون اين مطلب دانسته و فهمیده شد   

فتن یم در گمطلب میگويند مطابق با وظیفه و دستور است و ما بايد تابع آنها باش

حرف  وها بايد در لفظ معني و مطلب يا كار ما كه لفظ و حرف میگوئیم و عرب

 .تابع ما باشند

نـد ابعـت كناگر گفتیم كار ما مطابق وظیفه و دستور است و عربها بايد از ما مت 

قصـد  آنچه الزم است همان فهم و نه قصد آنو معني الزم است آنوقت نه فهم 

ايـد ب لفظ و حرف خواهد بود و اگر گفتیم كار عربها مطابق دستور اسـت و مـا

يـرا كـه هم فهم و درك معني الزم خواهد بود و هم قصد آن ز ،تابع آنها باشیم

رزش مـآاكبـر و طلـب بزرگواري خدا بگفـتن اهلله معني يعني اقرار و اعتراف ب

حقـق بگفتن استغفراهلل بدون فهم و قصد مضمون و مفاد محقق نمیشـود آنچـه م

  .ـمیشود فقط و فقط الفا  و حروف اين دو جمله است و ب
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 اله پنجاه و ششمـمق
 ولي آبائه . حضرت جواد صلوات اهلل و سالمه علیه و عم اهلل و له الحمدـبس   

ي الرجـ  فـ س ان يتكلمأب ال: میفرمايد ةابنائه بروايت ابن بابويه علیهما الرحم

ده كه شبك  شيء يناجي به ربه عزوج  و از علي بن مهزيار نق   ةضيالفر  صلو

بك   ةضفريال  صلوفي لت ابا جعفر علیهما السالم عن الرج  يتكلم أمیگويد: س

ئـه و شيء يناجي به ربه قال علیه السالم نعم و حضرت صادق علیه و علـي آبا

: دمیفرماينـة د بن يعقوب علیهما الرحموالسالم بروايت جناب محمّ  وابنائه الصل

ن روايت یز بهمیو ن  ي اهلل علیه وآله فهو من الصلواهلل به و النبي صلّ ما ذكرتكلّ

يت علـي بـن روابو نیز س  بافال ةالفريض  في صلوبه اهلل  متما كلّكلّ: میفرمايد

ضة فلـی  ت اهلل تعالي في صلو  الفريمما كلكلطاوس علیهما الرحمة میفرمايد: 

 بكالم. 

كه نماز محدود نیست به همین ادعیـه و  در اين اخبار شريفه میخواهند بفهمانند

اذكاري كه بالخصوص بنحو وجوب يا استحباب وارد شده بلكه نمازگـذار هـر 

ید مینمايد اين مطلـب را أيو ذكري كه بخواهد میتواند بخواند و بگويد و ت ءدعا

كان يقوي علـي  من و ةيش امام علیه السالم بروايت ابن بابويه علیه الرحمفرما

ان يطول الركوع و السجود فلیطول ما استطاع يكون في تسبیح اهلل و تحمیـده و 

ساجد و حلبي  ه و هوتمجیده و الدعاء و التضرع فان اقرب ما يكون العبد الي ربّ
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علیه و علـي ابائـه و ابنائـه  از حضرت صادق ةبروايت ابن بابويه علیهم الرحم

حضـرت  ،ال میكند از دعاي دست كه آيا گفتار معینـي داردؤالصلو  والسالم س

 علي نبیك و استغفر لذنبك. میفرمايد: اثن علي ربك و ص ّ

و مطلب چون اين مطلب دانسته و فهمیده شد حال میگوئیم در اين مقام در د   

  .تدبر نمودتأم  و بايد 

ود بـاين رخصـت از پـیش خـ و ذكريكه نظر ءنماز گذار در دعايكي اينكه آيا 

ا لفـظ اخري آي  مطلب و بعبارو میگويد يا میكند لفظ و حرف میگويد يا معني 

ان و ذكر موضوعیت و استقالل دارد يـا ماننـد سـخن ءو حرف در اين جور دعا

 .تیو متعارفي آلیت و طريق يمتداول

 و ذكر ءفكیك قائ  شد در نماز بین دعامطلب ديگر آنكه آيا میتوان تفصی  و ت

 ،یشـودمثور معني و مطلـب گفتـه أباينكه بگوئیم در غیر م ،ورأثثور و غیر مأم

 ثور گفتن لفظ و حرف كافي و مسقط تكلیف است.ألكن در م

ت در نماز ملزم نیسـتیم كـه از معنـي آنكه ما براي حفظ عربیّ فيـيخثم ال   

در صـورتیكه  ،م موضوع بدانیم در مطلوبیتنظر نموده لفظ و حرف را تماصرف

 ،معني اص  و بمنزله روح و مغز است و لفظ و حرف فرع و بمثابه جسد و قشر

بلكه اگر الفا  و حروف را قید موضوع هم بدانیم و بگوئیم بايد معني و مطلب 

ت در كه اعتبـار عربیّـمنظور گفته شود لكن بهمین الفا  و حروف باز هم باين 
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االحرام و صلوات تشهد بايد   بگوئیم كه در تكبیر مثالً .خواهیم رسید نماز باشد

اكبـر و طلـب خداوند عالم بكمال كبريائیت و بزرگواري ياد كرده شود بلفظ اهلل

 .هم ص ّدرود و رحمت بحرف اللّ
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 پنجاه و هفتم الهـمق
 ايـتم برواهلل علیـه وآلـه و سـلّي. حضرت رسـول صـلّم اهلل وله الحمدـبس   

اكبر اكبر اهللالسالم میفرمايد: فقال الملك يعني في المعراج اهللالرضا علیه ةصحیف

ون فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي انا اكبـر انـا اكبـر و نیـز بروايـت عیـ

الهـا قوجـ  مـن علي اهلل عز ةكريم ةعظیم ةاهلل كلم میفرمايد: اشهد ان ال اله االّ

الـي  ذبا عصمت ماله و دمه و كـان مصـیرهو من قالها كا ةمخلصا استوجب الجن

لیه عوالسالم و جناب صدوق   ار و نیز بروايت حضرت عسكري علیه الصلوالنّ

و السـالم   ا حضرت علي علیهما و علي آلهمـا الصـلويحضرت رسول  ةالرحم

يعبـد و  فاذا قال يعني العبد اياك نعبد قـال اهلل صـدق عبـدي ايـاي: میفرمايند

 ةلشريعاوالسالم بروايت مصباح   لي آبائه و ابنائه الصلوحضرت صادق علیه وع

عن  به عارضو في قل میفرمايد: ان اهلل تعالي اذا اطلع علي قلب العبد و هو يكبر

: و ان میفرمايـد الـوثقي  عروعني الحديث. در دتكبیره قال يا كاذب اتخ ةحقیق

 الته.ساير مقاك نستعین و في ايكون صادقا في اقواله كقوله اياك نعبد و اي

میفرمايـد: و ان يكـون  ةدر وسـیل ةاهلل اصفهاني علیه الرحمـآيةجلی   یدـسو  

بروجردي رحمـه اهلل تعـالي  آيةاهللصادقا في مقالته اياك نعبد و اياك نستعین و 

و اياك نستعین راستگو باشد  در جامع الفروع خود میفرمايد: و بگفتن اياك نعبد

اهلل در ذخیره میفرمايد: و ان يكون صـادقا فـي مقالتـه  شاهرودي حفظهاهللةآيو 
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المسائ  كه محشي اسـت بحاشـیه شـیخ  مجمعاياك نعبد و اياك نستعین و در 

میفرمايد: و بگفتن اياك  ةانصاري و میرزاي شیرازي و آقاي صدر علیهم الرحم

ي ان حكیم در منهاج میفرمايد: و ينبغ اهللآيةنعبد و اياك نستعین راستگو باشد و 

 يكون صادقا في قوله اياك نعبد و اياك نستعین.

 اخـذ و در اين اخبار و فرمايشات كه شايد از اخباركه بدانكه صدق و كذب    

سـت كـه گرفته شده باشد مورد بحث و مذاكره قرار داده شده از توابع اخبـار ا

 ه ازنـالخبر يحتم  الصدق و الكذب و اخبار هم از مقوله حقیقت و معني اسـت 

  .سنخ لفظ و حرف كه مباين است با حقیقت و معني

سـت ااخبار  يا قام زيد من حیث المعني و المضمون و المفاد يعني زيد قائم مثالً

ز ابقیام زيد نه از جهت لفظ و حرف و اين حقیقـت و معنـي كـه اخبـار باشـد 

عنـي ي .حقايق قصديه و معاني اراديه است كه بدون اراده و قصد محقق نمیشـود

كـه  ریم اخبـاگر ما بگفتن زيد قائم يا قام زيد قصد اخبار بقیام زيد نداشته باشا

 معني است درست نمیشود و قصد معني هم متوقف است برفهم و درك آن كمـا

رار و بـه ايـن مطلـب اقـ در باب عقود و ايقاعات صـريحاً ءو علما ءاينكه فقها

 . اعتراف دارند

ايستي معناي آن راياد داشـته باشـیم و موقـع ب ،كه اخبار است اكبر مثالًپ  اهلل

گفتن قصدمان بمعني يعني اقرار و اعتراف بكبريائیت و بزرگواري خدا باشد تـا 
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اگـر  االّ و ذكر مطلوب و مورد دستور است درسـت شـود و ءآنچه در باب دعا

آنچـه عملـي  ؛معني را ندانیم يا قصد آن را نداشته باشیم منظور عملي نمیشـود

و فقط همان لفظ و حرفست و ب . اگر كسي بگويد اقرار و اعتراف  میشود فقط

بـاب ه بتوقف قصد معني بر فهم و درك آن در باب معامالت چه ربطي  ب ءفقها

ما در جواب میگوئیم كه همان دلی  و برهانیكه در باب معـامالت دارد ت اعباد

آن دلیـ   بر توقف هست همان دلی  و برهان بعینه در باب عبادات نیز هست و

 عبارتست از عق  و وجدان.



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  154 

 پنجاه و هشتم الهـمق
ه ما كود گفتیم سوم كه مربوط بمباركه فاتحه ب . در مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

اتحه را فمباركه يكي آنكه آيا سوره  :راجع بسوره مباركه فاتحه دو بحث داريم

ول مانند قد يا بعنوان نق  قول خوان عنوان حكايت وببايد مث  باقي قرآن مجید 

 دول باشـعنوانِ قـ ،ثوره و بحث ديگر آنكه بر تقديريكه عنوانأاذكار و ادعیه م

 .آيا بايستي لفظ و حرف گفته شود يا معني و مطلب بلفظ و حرف

 اما در بحث اول پ  حق آنست كه بايد بعنوان قول خوانده شود نه حكايت و 

 ،مطلب گفته شود كه بايد معني و واب آنستصنق  قول و اما در بحث دوم پ  

ايـن مقالـه  نه لفظ و حرف كه مباين است با معني و مطلب بتمام المباينـه و در

میفرمايند سزاوار است كه نمـاز كه  ءو علما ءمیخواهیم بگوئیم كه فرمايش فقها

همـین مطلـب را  كـامالً ،ك نستعین راستگو باشدااي گذار در گفتن اياك نعبد و

كه نمازگذار جمله اياك نعبد و اياك نسـتعین را بعنـوان ي میرساند يعن .میرساند

آنهم قول معني و مطلب میگويد نه مث  انا اعطیناك الكوثر بعنوان حكايت  ،قول

در اين گفتار معني ندارد. لكن افسوس او صادق يا كاذب بودن  االّ نق  قول و و

و علـي  الزم خواهد شدجمله  در اين دو كه بنابراين قصد مخاطبه از نمازگذار

حتي همین فقهـاء و علمـاء  ،قائ  بلزوم آن نباشد ءو علما ءالظاهر كسي از فقها

 ندفهم و درك معنـي و ترجمـه را الزم میدانسـت شان نق  شد و االّتفرمايشاكه 
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اين قصد را جايز نمیدانند و لزوم قصد معني بعد از فهـم و  ءبلكه بعضي از فقها

 هاي اول كامالًثوره در مقالهأاركه مث  ادعیه و اذكار مدرك آن در اين سوره مب

 .گرديدمدل  ومبرهن 

 پنجاه و نهم الهـمق
وظیفـه  هاي پیش اخباري راجـع بـه. در بعضي از مقالهم اهلل وله الحمدـبس   

ه مستفاد نق  نموديم و گفتیم ك ايقاعات و ادعیه و اذكار در باب عقود و اخرس

  امـور ه متعلق ايماء و اشاره اخرس در هر دو باب مثـنستكآاز اخبار مذكوره 

رف و بعبـارت ديگـر حـو  مقصد است نه لفظو عاديش معني و مطلب و مراد 

ايـد در همانكـار را ب اشاره انجام میدهـد همان كاريكه در امور عادي بايماء و

مقصـد  فتن معني و مطلب و بیـان مـراد وگذكر از  و ءمورد عقد و ايقاع و دعا

ر امـور دهمان كاريكـه هم و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه گويا .م دهدانجا

عقد  كار را بايد درهمان ،عادي از گفتن مطلب و ابراز مراد و مقصد انجام میدهد

تر لفـظ و بلفظ و حرف انجام دهد و بـه عبـارت روشـن ءو ايقاع و ذكر و دعا

اع يـا در مورد عقد و ايقاخرس بحرف نسبت بگويا مانند ايماء و اشاره نسبت 

ت و ت موضـوعیممانند ساير موارد جنبه طريقیت وآلیت دارد نه س ءذكر و دعا

 استقالل.
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 مشصت هالـمق
بروايـت  والسـالم  فر علیهما الصـلوعاز حضرت ابي ج .م اهلل وله الحمدـبس   

 قجال طلّان ر لو و: نق  شده كه میفرمايد ةد بن يعقوب علیهما الرحمجناب محمّ

قـه غیر جماع و اشهد و لم ينو الطـالق لـم يكـن طالمن و علي طهر  ةعلي سن

 ال: مايـدوالسالم بهمـین روايـت میفر  طالقا. و حضرت ابي عبد اهلل علیه الصلو

ه بما اريد  الاوالظهار : بهمین روايت میفرمايد  اريد به الطالق و نیز ما طالق اال

  .قصد به سه معني معتبر است ،بدانكه در صیغ عقود و ايقاعات الظهار.

 كودر متوقف است بر فهم ءو فقها ءاول قصد مضمون و مفاد كه به تصريح علما

 هاي پیش فرمايشاتشان نق  شد.و در مقاله .آن

صـیغ  دوم قصد انشاء مقاب  قصد اخبار چون معني و مفاد يعني موضوع له در 

ار است اخب ،طالق مثالًعقود و ايقاعات كه متعارفست مث  انكحت و بعت و انت 

 شاء نیـزبايد قصد ان ،لهذا بعالوه قصد مضمون و مفاد .بايد انشاء درست شود و

 در بین باشد. 

قصد و  و ةلجد و الحقیقاعن  ،شري مثالً بیع و سوم قصد وقوع نكاح يا طالق و

 بمعنـاي تنیّ قصد و ،نیتي كه در اخبار مذكوره مورد بحث و مذاكره قرار گرفته

 .ستسوم ا
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ر نماز چه د،چه مستحب چه واجب و، ر ادعیه و اذكاروَو در صُ يـيخفكما ال 

ر كـافي اسـت و ددر بعضي فقط همان قصد مضمون و مفاد  ،و چه در غیر نماز

 . نیز الزم است انشاءقصد  ،مضمون و مفادقصد بعضي از جاها بعالوه 

ر يـا له كه اخبـابیان اين مطلب آنستكه در بعضي از جاها همان معناي موضوع 

ا اهلل ء است يهم اغفرلي كه انشايا اللّ هم ص ّانشاء است بايد درست شود مث  اللّ

ان قصـد در اين جور جاها همـ ،وجه اقرار اكبر و سبحان اهلل كه اخبار است بر

غیـر  مضمون و مفاد كفايت میكند و در بعضي از جاها معنائي بايد درست شود

 وار اسـت اهلل كه موضوع له آن اخبـتغفراهلل و سمعاز معناي موضوع له مانند اس

  .بايد انشاء درست شود

افهم و فالزم است  قصد انشاء نیز ،در اين طور جاها بعالوه قصد مفاد و مضمون

باشد  اما قصد بمعناي سوم يعني آنچه میگويد از روي حقیقت و صدق اغتنم. و

 نیزالزم است.

 ةاهلل كلم اشهد ان ال اله االّ: ايتي میفرمايدوآله بروحضرت رسول صلي اهلل علیه 

و من قالها كاذبا  ةب الجنجعلي اهلل عزوج  من قالها مخلصا استو ةكريم ةعظیم

و   حضـرت صـادق علیـه الصـلو ار. وعصمت ماله و دمه و كان مصیره الي النّ

ر كبِّيُهو  لع علي قلب العبد وان اهلل تعالي اذا اطّ: السالم بروايت مصباح میفرمايد

عني الحـديث. الـي غیـر دتكبیره قال ياكاذب اتخ ةو في قلبه عارض عن حقیق
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 ذلك من االخبار و اآلثار. 
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 يكم شصت و الهـمق
لفقیه فـي اضره حفي من ال ي ة. عن الصدوق علیه الرحمم اهلل و له الحمدـبس   

ه اجـابوف ي اهلل علیه وآلهد صلّمحمّ ةحديث طوي  قال فنادي ربنا عزوج  يا ام

 شـريك الهم لبیك لبیك كلهم و هم في اصالب ابائهم و ارحام امهاتم لبیك اللّ

اهلل   قال فجعـ ،لك و الملك ال شريك لك لبیك ةالحمد و النعم لك لبیك انَّ

یـه اهلل علشعار الحج. و عنه ايضا في العل  عن الحلبي عن ابي عبد ةتلك االجاب

اوحي الي   عزوج فقال علیه السالم ان اهلل ةُبیلت التلعِجُ مَوالسالم قال لِ  الصلو

  ب من كـفنادي فاجی ابراهیم علیه السالم و اذن في الناس بالحج ياتون رجاالً

ر عمـده د و ذكـر اصـ  و ءايم در باب دعاها گفتهالهـون.در بعضي از مقبّلُفج يَ

عـالم د لكن در رتبه ثانیه خداونـ است. رتبه اولي خواست باطني و عقیده قلبي

بـي دوست دارد كه بندگان خواست باطني خود را بزبـان بیاورنـد و عقیـده قل

 .خويش را اظهار و ابراز نمايند

كما اينكه در عقد و ايقاع نیز اص  و عمده در رتبه اولي طیب نفساني و رضاي  

قلبي است و در رتبه ثانیه براي ترتب آثار و احكام معاملـه بايسـتي آن طیـب 

ايماء و اشاره يا بفع  بقلبي اظهار و ابراز شود بلفظ و حرف يا نفساني و رضاي 

كلوا اموالكم بینكم أبحسب اختالف مقامات كما قال تعالي يا ايها الذين امنوا ال ت

و در اين مقاله میخـواهیم بگـوئیم  ض منكم.اعن تر  ًان تكون تجار ط  االّبالبا
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هم لبیك تا حرف لبیك اللّ در باب تلبیه حاج نیز وظیفه جواب دادنست بلفظ و

كما اينكه از اخبار مذكوره استفاده شد و بدست آمد نه گفـتن خـود ايـن . آخر

يعني بـاين كیفیـت متوقـف و جواب دادن باين الفا  و حروف الفا  و حروف 

است بر فهم و درك معني و ترجمه تلبیه و بدون فهم و درك آن غیـر از گفـتن 

 واهد آمد.لفظ و حرف چیز ديگري در بین نخ

 اتـتنبيه
دن گفتـه ي است كه در مقام جـواب داا بدانكه كلمه لبیك كلمه -ه اولـتنبی   

اهر لكـن ظـ ،ي اسـت بمنزلـه دو بلـهااند كه معناي آن تثنیهمیشود. بعضي گفته

 عنـاي آنچه آنكه اگـر م ،فرادي باشد بمنزله يك بلهآنستكه معناي آن معناي اِ

ز آن اكیـد أبراي آن مفردي باشد كـه در غیـر مقـام ت باشد بايد يامعناي تثنیه

ردي بـراي آن مفـ ه ظـاهراًكـكید و حال آنأاستفاده شود و از لبیك در مورد ت

ن آتكرار  كید ازأفرادي ممكن است براي تاِ ،لكن اگر معنائي داشته باشد ،نباشد

 خبـاركما اينكه در بعضي از مـوارد تكـرار شـده و بعـالوه در ا ،برخوردار شد

مین حم الراحرارب يا يا يا  ي گفته شده كسیكه ده مرتبه بگويد يا اهلل ياامتعدده

م میشود فرادي بودن آن استشمابیك ما حاجتك و از آن اخبار اِلباو گفته شود 

 اخباري كه لبیك درآن تكرار شده. خصوصاً
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ر د معتبـبدانكه درتحقق احرام نسبت به حج تمتع و حج افـرا  - مه دوـتنبی   

ر حرم نمیشود و اگـر چیزهـائي را كـه بـاست تلبیه گفتن و بدون آن شخص مُ

 خالفـي نكـرده و ،محرم حرام و ارتكاب آن موجب كفاره میشود مرتكب شود

نماز  االحرام وارد  كما اينكه اگر نمازگذار بدون تكبیر. كفاره بر او ثابت نمیشود

ز ر حال ابه .ست مانعي نداردجائز نی بجا آوردن چیزهائیكه براي نمازگذار ،شود

رجمـه اين بیان ظاهر شد جواب كسیكه بگويد بنابر لزوم فهم و درك معني و ت

 نمازهاي گفتارو ترجمه در اقوال نماز الزم میايد كه زن بر حاجیهائي كه معني 

 ،زاده باشـندآيـد حـرامخود را نمیدانند حرام و اوالدي كه از ايشان بوجود مي

 ،میداننـدكسانیكه معني گفتارهاي نمـاز را ن و غالباً نوعاً ص جواب آنستكهلخم

كـه  نمیشـود معناي تلبیه را نیز نمیدانند و با نداستن معناي تلبیه احرامي محقق

خص شـرام زاده شوند و بعالوه حرمت زن بر حزن بر ايشان حرام و اوالدشان 

اده رام زمحرم معناي آن اين نیست كه زن از زنیت او خارج شـود تـا اوالد حـ

ر ن و سايهمبستر شدن با ز ،بلكه معناي آن اينست كه بعد از تحقق احرام ،شوند

 هم بستر نظیر ،بر محرم حرام و بارتكاب آن كفاره ثابت میشودمثالً استمتاعات 

 ،یشـودموجب كفاره م كه حرام و عامداً شدن در روزه ماه مبارك رمضان عالماً

 ه نمیشود.زادلكن اگر اوالدي درست شود حرام

اهلل شرفا و تعظیما اجابت  بدانكه رفتن بسوي خانه خدا زادها -ومـه سـتنبی   
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يید مینمايد اين مطلب را يعني اينكه تلبیـه أعملي است و تلبیه اجابت قولي و ت

و السالم   فرمايش حضرت صادق علیه الصلو ،اجابت و جواب دادن قولي است

ت بـدهم كـه أبورزم و بخود جـر بمالك بن ان  در سفر حج چگونه جسارت

لبیك گفتن بمعناي اين است كه خدايا تو مرا بآنچـه میخـواني بـا  ،لبیك بگويم

با چـه اطمینـاني بـا  ،كمال سرعت اجابت میكنم و همواره آماده بخدمت هستم

اگـر  ،خداي خود اينطور گستاخي كنم و خود را بنده آماده بخدمت معرفي كنم

 ك آن وقت چه كنم.در جوابم گفته شود ال لبی

 ةي ناحیـقال كنت مع ابي جعفرعلیهماالسالم فـ ةالرحمعن ابان بن تغلب علیه   

ون بُّـلُلذين يَاالء ؤالسالم اتري هون حول الكعبه فقال علیهبُّلُمن المسجد و قوم يَ

وايت شده ر )ع( رحضرت امی ازالحمیر و  اهلل من اصواتِالي ضُغَبهم اَصواتُاَواهلل لَ

گي و نیسـت او را از روزه بغیـر از تشـناي داري كـه بهـره  بسیار روزه كه چه

 عب. تگرسنگي و چه بسیار عبادت كننده كه نیست او را بهره از عبادت بغیر 

السالم نادي بامراهلل تعالي ابراهیم علیه نَّالي اِلئو في الحديث علي ما في عوالي ال

تیق فاجیبوا فاجابه من كان في اصالب علیكم الحج الي البیت الع بَتِ الناس كُ ايها

هم لبیك و في مجمع البحرين و في الحديث الرجال و ارحام النساء لبیك اللّ

النبي صلي اهلل  عنموسي )ع( اجاب ربه و قال لبیك و النّ ةًاجاب ةسمیت التلبی

و   حج حجة واحد  واحد ةي تلبیي الخلق فمن لبّا نادي ابراهیم لبّ علیه و آله لمّ
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 ةالسالم تلبیي مرتین حج حجتین و من زاد فبحساب ذلك و عن علي علیهلبّمن 

 يجزيه تحريك لسانه و اشارته با  االخرس و قرائته القرآن و تشهده في الصلو

ي الصادق )ع( ا ه قال و لقد حججت معهزياد االزدي انّ بن دمحمّ عنصبعه و

انقطع الصوت في  ةبالتلبی مَّفلما استوت به راحلته عند االحرام كان كلما هَ ةسن

لك من ان  اهلل )ص( و البدّه فقلت ق  يا بن رسولراحلتِ نِمِرُّخِحلقه و كادان يَ 

تقول فقال يا بن ابي عامر كیف اجسران اقول لبیك اللهم لبیك و اخشي ان يقول 

 تِلعِ جُ   لمَئِعزوج  لي ال لبیك و ال سعديك و عن ابي عبداهلل )ع( انه سُ 

ن في الناس بالحج اهلل عزوج  اوحي الي ابراهیم )ع( ان اذّفقال )ع( ان ةُلبیالتَ

تون رجاال و علي ك  ضامر ياتین من ك  فج عمیق فنادي فاجیب من ك  فج أي

و علتها  ةالسالم عن التلبیسلیمان بن جعفر قال سئلت ابالحسن علیه عنون وبُّلُيَ

عالي ذكره فقال يا عبادي و امائي اذا احرموا ناداهم اهلل ت فقال )ع( ان الناس

هلل عزوج   ةهم لبیك اجاببیك اللّ لالحرمنكم علي النار كما احرمتم لي فقولهم 

 ةقال )ع( اجاب ةًتلبی ةُالتلبی یتِمّه سئ  لم سُابي جعفر )ع( انّ عنعلي ندائه لهم و

اجاب موسي ربه تعالي. و عن النبي )ص( في حديث موسي )ع( فنادي ربنا 

هم في اصالب آبائهم و ارحام  بوا كلهم واد )ص( فاجمحمّ ةيا امعزوج  

انّ الحمد والنعمة لك لبیك ال شريك لك لبیك  هم لبیكامهاتهم لبیك اللّ 

شعار  ة  اهلل عزوج  تلك االجابفجع (قال )صوالملك ال شريك لك لبیك 
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  الحج.

ما حاجتك و  لبیكله مرات يااهلل قی   علیه السالم من قال عشر عن الصادق  

حضرت رسول صلي اهلل علیه وآله در حديثي روايت شده كه وقت نماز  از

نظر میكند حق تعالي در اين اوقات به رحمت خود بسوي  ،بهترين ساعتها است

 را مناجات كنند و لبیك بندگان خود و جواب میگويد ايشان را هر گاه او

 میگويد ايشان را هرگاه او را ندا كنند.

 در كیفیت و چگونگي تلبیه است. -ارمـه چهـتنبی

یك ك اللهم لببدانكه گفتن تلبیه باين كیفیت انشاءاهلل مجزي و كافي است : لبی   

 .لك والملك ال شريك لك لبیك ةلبیك الشريك لك لبیك ان الحمد و النعم

 در معني و ترجمه تلبیه است : ـ تنبیه پنجم

 ونعمت       والنعمةَ                     لبیك           بله                     

 ال تو استم        لَكَ              خدايا                               اللهم         

 هم چنین ملك  و       والمُلك            لبیك           بله                               

 یستن         ال                            لبیك           بله                   

 ريكيش    شريك               ال              نیست                             

 راي تو  ب     لك                     شريك        شريكي                           

 لهب      لبیك                 لك            براي تو                         
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 لبیك          بله

 اِنَّ            اينكه

 الحمدَ        ستايش 

عـ  يـا الفا  هست كه قرار داده شـده بـراي فاز بدانكه بعض  ـ تنبیه ششم   

 وشـرب يـا ذهـاب  مث  اك  و ،قولي كه انجام دادن آن مربوط بآن لفظ نیست

امیدن يـا قرار داده شده براي خوردن و آشها كه م و امثال اينذاياب يا مدح و 

فظ اك  رفتن و آمدن يا خوبي و بدي كسي را گفتن كه انجام دادن آن مربوط بل

ضـع و شرب و اياب و ذهاب و مدح و ذم نیست و بعضي از الفا  میباشد كه و

رف حـمث  لفـظ يـا و  ،شده براي فعلي كه انجام دادن آن فع  بهمان لفظ است

فعـ   ضع شده براي صدا زدن و جواب دادن كه انجـام دادن آنكه و لبیك مثالً

 حرف يا است. يعني صدا زدن و جواب دادن بهمان لفظ لبیك و

 اظـايق
یمـا مشـرف اهلل الحرام زادها اهلل شـرفا و تعظكسانیكه میخواهند بزيارت بیت   

ه را یـه تلبمعني و ترجم ،بايد بعالوه ياد داشتن معني و ترجمه اقوال نماز ،شوند

 وج تمتـع حـدر  ،چه آنكه اگر معناي تلبیه را ياد نداشته باشـند ،نیز ياد بگیرند

 ر معنـي وكما اينكه نماز گـذار اگـ .بگفتن تلبیه احرام محقق نمیشود ،حج افراد

 میكند. احرام نماز تحقق پیدا ن ،االحرام را ياد نداشته باشد  ترجمه تكبیر
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 اله شصت و دومـمق
ه آيا ار بدهیم ك. ما چرا بحث را در اقوال نماز در اين قرله الحمدم اهلل و ـبس   

ايـد بكه ست يا نه كه مطلب آن جور افهم و درك معني و ترجمه واجب و الزم 

 نـه از ،و شايد روشن نشود يا كسي بگويد كه ما دلیلي بر وجوب و لزوم نداريم

 ،مـازندر اقـوال  حديث و نه از قرآن. ما بحث را در اين قرار میـدهیم كـه آيـا

  كبیـردر ت مثالً. وظیفه و دستور بگفتن لفظ و حرفست يا بگفتن معني و مطلب

 اسـت  ّصهم اكبر و حرف اللّآيا دستور بگفتن لفظ اهلل ،االحرام و صلوات تشهد

لفـظ بقصد قربت يا بیاد نمودن خداوند عـالم بكمـال كبريائیـت و بزرگـواري ب

فتن گیفه را اگر وظ .الي اهلل ةقرب ص ّ همحرف اللّاكبر و طلب درود و رحمت باهلل

 هد بـودفهم و درك معني بهیچ مرتبه از مراتب الزم نخوا ،لفظ و حرف دانستیم

 . آنچه الزم میشود فقط و فقط همان خوب ياد گرفتن الفا  و حروفست و ب

وز در اذهان میباشد و اگـر دسـتور را بگفـتن معنـي و مطلـب ـاينكه مرك كما 

وقـت فهـم و  آن ،میدانیم اينكه حتماً نهايت بهمین الفا  و حروف كما ،تیمدانس

درك معني الزم خواهد بود مانند لزوم آن در صیغ عقـود و ايقاعـات و چـون 

براي جم  دعائیه و ذكريه و هم چنین عقديه و ايقاعیه معنـائي نیسـت سـواي 

لفظ  ره لفظ اي هرلهذا بايد معن ،همان معناي الفا  و حروف واقعه در آن جمله

بطوريكه بتوان هر لفظي را در معناي آن استعمال نموده و معني را  ،را ياد گرفت
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وجـوب و لزومیكـه مـا كه هر و هويدا گرديد ااز آن قصد نمود و از اين بیان ظ

چه در صور ادعیه و اذكار و چه در  ،وجوب و لزوم مقدمي عقلي است ،میگوئیم

و لزوم نفسي شرعي تا كسي مطالبـه دلیـ  از  نه وجوب ،صیغ عقود و ايقاعات

 حديث و قرآن بنمايد. 

 405صـفحه  ءدر باب دعا  در كتاب عین الحیواعلي اهلل مقامه مرحوم مجلسي 

 مكالمه و سخن گفتن و عـرض نیـاز كـردن اسـت ءمیفرمايد: بدانكه چون دعا

ضـور را بداند و فهمیده بـا ح ءبايد آدمي معناي دعا ،بحضرت قاضي الحاجات

 كند. ءقلب دعا
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 اله شصت و سومـمق
اقـوال  هاي پیش گفتیم كه موضـوع بحـث در. در مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

ست نـه معني ا و التجاره قول با ةب  المعامل  ثوره من الذكر و الدعاء و الزيارأم

ته بر داشـ قول بالمعني و قول بامعني يعني قولیكه معني را مربوط به گوينده در

ر ايـن دد مگر با فهم و درك معني و ترجمه و قصد آن و ناشد تحقق پیدا نمیكب

ده نیـز كید فراوان بـر آن شـأمقاله میخواهیم بگوئیم در سالم و جواب آن كه ت

بـه  منظور از تشريع آن صرف احترام گذاشـتن. يعني مطلب از همین قرار است

رف بسالمتي از طـ نمودن براي يكديگر است ءبلكه منظور دعا ،يكديگر نیست

یغ صـقصد آن در ترجمه و خداوند عالم و اين منظور بدون فهم و درك معني و 

ن وا باحسفحیّ ةقال تعالي و اذا حییتم بتحی. سالم درست نمیشود و بعم  نمیايد

 الن  ومـن الحیـ ةوها قال في مجمع البحرين و اشـتقاقها يعنـي التحیـمنها اوردّ

الموت  من ك  مكروه و ةدعا للمخاطب بالسالم المسلم اذا قال سالم علیك فقد

م ا و السالمكاره فدخ  تحت الدعاء و قال ايضا و اذا قلت السالم علینالمن اشد 

و يقـال هـ ب  الوجـه ان ةعلي االموات فال وجه لكون المراد به االعالم بالسالم

 لصاحبه من آفات الدنیا و من عذاب القبر. ةدعاء بالسالم

فـان والسالم انه قال اذا دخ  الرج  منكم بیته   علیهما الصلو وعن ابي جعفر   

كان فیه احد يسلم علیه و ان لم يكن فیه احد فلیق  السالم علینا من عنـد ربنـا 
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جهت مدعا  بدونظر از اين روايت شريفه  ة.طیب ةمن عند اهلل مبارك ةيقول اهلل تحی

 میشود فهمید. يكي آنكـه كامالً ،بودن باشد نه صرف احترام گذاشتن ءرا كه دعا

علـي  عنو. ن عند ربنابخود ال معني له و ديگر اشتمال آن بر مِاحترام گذاشتن 

والسالم انه قال يكره للرج  ان يقول حیاك اهلل ثـم يسـكت حتـي  علیه الصلو

دم علـي نبینـا و يتبعها بالسالم و عن وهب الیماني في حديث قال ان اهلل قال آل

فقـ  السـالم  ةمالئكـالالء المالء مـن ؤالسالم انطلق الي ه و  آله و علیه الصلو

اهلل و  ةم علیهم فقالوا و علیك السـالم و رحمـاهلل و بركاته فسلّ ةعلیكم و رحم

 ةه تبارك و تعالي هذه تحیتك و تحیه عزوج  قال له ربّا رجع الي ربّبركاته فلمّ

فرمايش صاحب مجمع . از روايت و ةك من بعدك فیما بینهم الي يوم القیامتذري

 ءاستفاده شد و بدست آمد كه منظور از تشـريع سـالم و جـواب آن دعـا كامالً

نه صرف احتـرام گذاشـتن  ،اهلل و بركاتهةبه رحم میباشد بسالمتي بخصوص نظر

 وئیم فهم و درك معني و قصد آن الزم نیست.گبیكديگر كه ب

 تنبيـه
يعني به السالم علیك  .قراراسته در سالمهاي نماز نیز مطلب از همین ـبدانك   

ي آور خود صلّمیكنیم بسالمتي از جانب خداوند عالم براي پیام ءايها النبي دعا

ي موك  بر خودمـان و بـر وآله و در السالم علینا براي خود و مالئكهعلیه _اهلل

در السالم علیكم براي مطلق خداپرستان و گويا السـالم  وبندگان شايسته خدا 
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كن چون خداوند عالم احتیـاج ل ،زله سالم توديع است با خداوند عالمعلینا بمن

حـديث لباب في عن لب ال. در عوض بر خودمان سالم میكنیم ،بسالم ما ندارد

ي اهلل م فقال رسول اهلل صـلّلم يسلّ قال ثم قام رج  يعني من المجل  و خرج و

ي اهلل موا و عنه صـلّفسلّموا و اذا قمتم علیه وآله ما اسرع ما نسیتم اذا جئتم فسلّ

قام احدكم من مجلسه منصرفا فلیسلم لی  االولي باولي من االخري و  وآله اذا

گرفتن با خلـق نیز گويا بمثابه سالم مالقاتي است و مقدمه تماس السالم علیكم

ه قال نوالسالم ا  بائه و ابنائه الصلوآالسالم ثم الكالم. عن الرضا علیه و علي كه 

خـر آضربا  سبیحا اوت ولم يجع  بدلها تكبیرا او  لتسلیم تحلی  الصلوانما جع  ا

تحريم الكالم للمخلوقین و التوجه الـي الخـالق   النه لما كان الدخول في الصلو

كان تحلیلها كالم المخلوقین و االنتقال عنها و ابتداء المخلوقین فـي الكـالم اوّال 

 بالتسلیم.

  رـتذك
 ،الزم است كه واجب و ي و ترجمه نماز را ياد بگیرندانیكه میخواهند معنـكس   

زيرا كـه اگـر  ،االحرام را  را ياد بگیرند بعد معناي تكبیر اول معناي سالم نماز

بـه تكبیـر  ،داشـته باشـندنمعني تكبیر را ياد داشته باشند و معني سالم را يـاد 

د آنچـه بـه مبطالت نماز برايشان حرام میشود و بسالم چون معني آنرا نمیداننـ

لبیه و نماز طـواف تتكبیر حرام شده بود حالل نمیشود و نظیر اين مطلب را در 
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 نیز گفتیم.

 چهارم اله شصت وـمق
 ه اقـوال نمـازها گفتیم كه ما راجع بـمقاله در بعضي از .م اهلل وله الحمدـبس   

يـد كـه با بحث را در وجوب و لزوم فهم و درك معني قرار نمیدهیم كه آنجـور

فه در كه آيا وظی بلكه بحث را در اين قرار میدهیم ،ب واضح و روشن نشودمطل

 ،فگفتن لفظ و حرف است يا گفتن معني و مطلب بلفظ و حـر ،گفتارهاي نماز

م هـرف اللّاكبـر و حـ آيا دستور بلفظ اهلل االحرام و صلوات مثالًر يعني در تكبی

درود  بزرگواري و طلباست يا بمدح و ثناي حق تعالي بكمال كبريائیت و  ص ّ

فـظ و ل ،آيا در گفتارهاي نماز ،تررحمت به اين لفظ و حرف و بعبارت روشن و

حرف تمام موضوع است در مطلوبیت يا جزء موضوع و جزء ديگرش معنـي و 

ر دمطلب و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه ممكن اسـت گفتـه شـود كـه مـا 

در  تر نداريم از اين مطلب كـهشنو رو ترمطلبي واضح ،مطالب حتي اصول دين

 و بلفـظ وظیفه گفتن معني و مطلب است ،اقوال نماز و ادعیه و اذكار و زيارات

در  حقیقت و معني چه آنكه و حرف كه مباين است با نه گفتن خود لفظ ،حرف

 .تتالف اسبین بشر مورد اخ و غالباً نوعاً ،و فروعاً باقي مطالب ديني اصوالً

فیه هیچ فردي از افراد بشر سزاوار نیست بگويد كه در ادعیه و  نحن لكن در ما 

 چه در نماز و چـه در غیـر ،چه مستحب چه واجب و ،ثورهأاذكار و زيارات م
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لفظ و حرف است و از براي معني حتـي در مرتبـه  ،مطلوب تمام مطلوب ،نماز

نهـم آ ،رف زبانصِظاهر نخواهد هم گفت مگر بِلي نیست و علي اهزارم هیچ حقّ

 براي فرار از لزوم فهم و درك معني.
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 پنجم شصت و الهـمق
م عـدم لـزوم فهـم و درك . بدانكه منشاء ارتكاز و تسلّله الحمد م اهلل وـسب   

علـي الظـاهر  ،كه عبادت مهم عمومي خداپرستانست و ذكر ءمعني در باب دعا

مـا شـیوع و  وذكر بما ياد میدادند و در میان ءآنستكه اگر چه آن موقعیكه دعا

بزبان عربـي  بود كه ما تحت حكومت عرب بوديم و نوعاً انتشار میافت موقعي

 و ذكر با معني بمـاء بلكه زبانمان زبان عربي بود مانند حالیه عراق و دعا ،آشنا

مثـ   ،میخوانـديم نیز با معني تلقي نموده و با معني میگفتیم و ياد میدادند و ما

ن پـ  از مـدتي از ـلكـ. ياد داده شـودفارسي  ذكر و ءآنكه بفارسي زبان دعا

آن  كم از زبان عربي بیگانه شده و بر اثـركم ،تحت حكومت عرب خارج شديم

رع و و حـرف كـه فَـ معني كه اص  و بمنزله مغز و روح بود از بین رفت و لفظ

جاي آن قرار گرفتـه و در  ،حق معني را غصب نموده ،جسد است بمثابه قشر و

ت م موضـوعیّلهـذا تـوهّ .اكتفاي بآن مقـرر گشـت سیره بر ،اندهمیان ما باقي م

حق بودن آن بمیان آمده و خورده خورده كار بجائي رسیده كه اين داشتن و ذي

م معنـي را مي گرديد و گرنه تعلیم و تعلّمسلّ ،در اذهان رسوخ نموده معني كامالً

در  یشـمرديم.م الفـا  و حـروف الزم مدر گفتارهاي نماز ماننـد تعلـیم و تعلّـ

وقتیكـه دولـت ساسـاني : تاريخي كه براي سال اول دبیرستانها اسـت میگويـد

دانشمندان ايراني مث  عبداهلل بن  ،منقرض شد و خط و زبان عربي متداول گرديد
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ع و غیره كتابهائي راكه بخط پهلوي بود بزبان عربي ترجمه كردند كه از بـین فمق

اني خداي نامه نـام داشـت كـه تـاريخ يكي از كتابهاي معروف عهد ساس ،نرود

مورخان  ابن مقفع آن را بعربي ترجمه كرد و بعد شاعران و. پادشاهان ايران بود

ايران مانند فردوسي و ديگران مطالب كتب خود را از آن گرفتند. ديگر از كتـب 

ايـن كتـاب را در  .كلیله و دمنه اسـت ،معروفیكه ابن مقفع به عربي ترجمه كرد

كلیلـه و . روان از هند به ايران آوردند و بزبان پهلوي ترجمه كردنـدزمان انوشی

ترجمه فارسي است كه از عربي ابـن  ،دمنه فعلي كه اكنون در مدارس میخوانیم

وزارت و آئین  كتب بسیار راجع به آداب سلطنت و هامقفع شده است. غیر از اين

به عربي ترجمه  درباري و نجوم و پزشكي و فنون جنگ و غیره از زبان پهلوي

میگويد: يعقوب يعنـي يعقـوب لیـث گذشـته از اينكـه  گرديد و در جاي ديگر

را  ي مافارسي يعني زبان ملّ ،حكومت عرب را در والياتیكه میگرفت از بین برد

 د بن وصیفو امركرد محمّ. اتا آن زمان خطبه را بعربي میخواندند .هم رونق داد

بفارسي ترجمـه كنـد و ايـن خـود شـروع  خطبه را ،را كه شاعر دربار وي بود

ت يافتن فارسي بود. ظاهر اينست كه ايرانیان از آن زمان بناي شعر گفـتن رسمیّ

 بزبان فارسي را گذاشتند و يعقوب ايشان را به اين امر تشويق مینمود.
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 شصت و ششم الهـمق
ب و . بدانكه ما يك دلی  واضح و برهان روشني بر وجوم اهلل وله الحمدـبس   

بطوريكه مركوز در اذهانسـت نـداريم.  ،لزوم تصحیح قرائت در گفتارهاي نماز

چـون . مي كه الزم است آنستكه نماز را بايد بهمین الفا  عربي خواندقدر مسلّ

  آور مـا و ائمـه مـا علیـه و علـیهم الصـلوكتاب آسماني ما بزبان عربي و پیام

 يقـین لهـذا مـا تقريبـاً ،نده اد دادوالسالم زبانشان عربي و نماز را بعربي بما يا

میدانیم كه شارع مقدس راضي نیست كه ما در حال اختیار نماز را بزبان ديگـر 

ه ديگر نیز بر اين مطلب در بین هست كه براي اختصار از ذكر آن بخوانیم و ادلّ

بهر حال  .ذكر شدهكتاب شريف الهادي صرفنظر نموديم و علي ما هو ببالي در 

حرفي كه  ،است ءو علما ءخواندن متفق علیه بین ما و بین ساير فقهالزوم بعربي 

 عـنهاسـت. بنحويكـه مركـوز در ذهن ،هست در لزوم تصحیح قرائـت اسـت

 الخشوعَ بَلِالنحو سُ في طلبِ كَمَنهَن اِوالسالم انه قال مَ  عبداهلل علیه الصلوابي

            ،السـالم و نـادا نوحـایهابوعبـداهلل عل ءَرَاهلل قـال قَـد بن مسلم رحمهمحمّ عنو

 السالمفقال علیه ؛في هذا يعني العربیه رتَظَفداك لو نَ علتُجُ لتُثم قُ؛ قلت نوح 

ك السالم انّاسماء قال قلت البي عبداهلل علیه بن  حويز عنو .دعني عن سهككم

لـي فـي  ةالسـالم الحاجـفقـال علیه ةرج  لك فض  لو نظرت في هذه العربیـ
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 ةفي مجمع البحرين و السهك مصدر من باب تعب ريـح كريهـ قالهذا  سهككم

 ِِقَ.رِتوجد من االنسانِ اذا عَ

اول  ،ما براي تصحیح قرائت چنـد دلیـ  داريـمكه بهر حال اگر كسي بگويد    

و ذكر در بین هست زيرا بر فرض كـه  ءهائیكه مربوط بنماز و دعاها و تقولق 

چه  ،چه واجب و چه مستحب ،و ذكر ءباب دعاما موضوع بحث و مذاكره را در 

حقیقت و معني بدانیم كما اينكه شما میگوئید مقـول  ،نماز و چه در غیر نماز در

اكبر ها لفظ با معني خواهد بود نه بي معني يعني در ق  اهللها و تقولقول در ق 

 ،ه بـي معنـياكبر و استغفراهلل با معني خواهـد بـود نـاهلل يا تقول استغفراهلل مثالً

اكبر و استغفراهلل اگر يكحرفي كم يا تبدي  بحرف ديگر شود بنابراين در جمله اهلل

دستور مـن حیـث  ،يا از حیث اعراب و بنا و امثال آن تغییر و تبديلي پیدا شود

  القـرآن تـرتیال دلی  ديگر آيه شريفه و رَتِّـ. اللفظ و الحرف عملي نخواهد شد

السـالم انَّ الترتیـ  حفـظُ الوقـوف و بیـانُ لیهبضمیمه فرمايش حضـرت امیرع

نَّ الـدعاء السالم در حديثي فَـاِ   سوم فرمايش حضرت جواد علیهیالحروف. دل

ادله مخدوش است. اما دلیـ   ناهلل ما در جواب میگوئیم اياِلي دُصعَالملحون ال يَ

بلكـه  ،ها لفظ با معني باشدها و تقولاول پ  بجهت آنكه نمیشود مقول در ق 

 اكبـر مـثالًيا معني است يا لفظ كه مباين است با معني زيرا كه از لفظ اهلل در اهلل

مقول قول معنـي خواهـد  ،اگر قصد شده باشد .خداوند عالم قصد شده يا نشده
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اما دلی   و مقول قول لفظ خواهد بود لی  االّ ،نشده باشد دبود الغیر و اگر قص

نـه  ،مسـتحب میداننـد ءلماو عُ ءر قرائت فقهادوم پ  بخاطر اينكه ترتی  را د

منســوب بحضــرت صــادق  شيیــد مینماينــد اســتحباب را فرمــايأواجــب و ت

 ةالجنـ فیها ذكرُ ةيآب رَّفي قرائته و اذا مَ  َتِّرَان يُ السالم ينبغي لِلْعبد اذا صليّعلیه

 .ارباهلل من النّ ذَعوّو تَ ةنجار سئ  اهلل الالنّ و ذكرُ

ه هـو ان الیه در تفسیر آيه شريف بَنُسِعلي ما يگر آن حضرت )ع( و فرمايش د 

 السـالم كمـا رويبه صوتك و فرمايش حضرت علي علیه نَحسِفیه و تُ ثَكَّمَتتَ

 ةلوبَ القاسیقرعْ به القلكن اَ الشعر و ال تُنثره نثر الرم  و ه هذَّذَّهُه و ال تَنَیِّبَعنه تُ

ر ه لحـن د. و اما دلی  سوم پ  بـراي اينكـ ورالس رَاحدكم آخِ مُّو ال يكون هَ

راد بعـالوه اگـر مـ ،نه مانع از صـحت ،حديث شريف مانع از قبول دانسته شده

اگـر  ،دو ذكر بهر زباني كـه باشـ ءصحیح نبودن قرائت باشد الزم میايد كه دعا

 اين طور نیست. مستجاب نشود و حال آنكه حتماً ،نباشد ةصحیح القرائ

 

راجع بمعنـاي ترتیـ   ءرحمه اهلل در مقام ذكر فرمايشات فقها ائقدصاحب ح   

بیینهـا مـن میفرمايد: و اما الفقهاء فقال المحقق ره في المعتبر هو يعني الترتیـ  تَ

قال و ربما كان واجبا اذا اريد به النطق بالحروف بحیـث ال يـد مـج  ةغیر مبالغ

طـالق للوجـوب و مر عنـد االعلیه الن اال ةم  االيحبعضها في بعض و يمكن 
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ائق ايضـا ثـم قـال يعنـي الثـاني مـن دنحوه قال العالمه في المنتهي و في الحـ

 َ االمر بالترتی  علي الوجـوب كـان المـراد ببیـان الحـروف مِالشهیدين و لو حُ

بعضُها عن بعض بحیث ال يد مج بعضـها  زُیَّمَتَها من مخارجها علي وجه يَاخراجُ

ما يخ  بالمعني و يفسد الترتیب اه و فیه ايضا   في بعض و بحفظ الوقوف مراعا

اهلل قال الترتی  الواجـب د تقي المجلسي رحمهنقال عن الشیخ الجلی  الشیخ محمّ

و  ةعلي الحركـ فَقِهو اداء الحروف من المخارج و حفظ احكام الوقوف ان ال يَ

و في مجع  .الخ ةهما غیر جايزين باتفاق القراّء و اه  العربینَّاِبالسكون فَ  َصِال يَ

 نالسـامع مـ نقرآن التانّي و تبیین الحروف بحیـث يـتمكالالبحرين الترتی  في 

 عدها.

هـا خالصه اين فرمايشات اين است كه اگـر ترتیـ  را ببعضـي از جور اقول   

ابراين بنـ ،امر بترتی  را در آيه شريفه بايد حم  بر وجـوب كـرد ،تفسیر كرديم

تیـ  ايـن بعد بگوئیم اگر مـراد بتر ،ج ثابت كنیموجوبِ آن جور را بايد از خار

شـني بـر وجوبي خواهد بود و ما گفتیم كه يك دلی  واضح و رو امرِ ،امر ،باشد

 .وجوب تصحیح قرائت بجوريكه در اذهان مركوز است نداريم

اهلل اصفهاني در كتاب وسیله در باب بیع و ةيید مینمايد مدعي را فرمايش آيأو ت 

قعـه بـالعربي او االعراب لو و ةو الهیئ  عدم اللحن من حیث المادّعتبر فیه ه  يُ

ملحونا من الكالم  وعُدَّ  ابناء المحاور دعلي المقصود عن الظاهر العدم اذا كان داالّ
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بكسر العین و بفتح الباء او بَعِت عت ال كالم آخر ذكر في هذا المقام كما اذا قال بَ

 فان كان مغیرا ةاذا لحن في الصیغ ةضا مسئلسكون التاء و قال في باب النكاح اي

عبار  لمعني آخر غیر ما هو المقصود لم يكف و ان لـم يكـن  معني بحیث يعدلل

اَنَّه يقـال  مغیرا ب  كان بحیث يفهم منه المعني المقصود و يعد لفظا لهذا لمعني االّ

ركات الح االعراب و ةمن جه له لفظ ملحون و عبار  ملحونه من حیث الماد  او

كتفاء به ال يخلو من قو  و ان كـان االحـوط خالفـه. وجـه تايیـد آنسـتكه االف

همانجور كه در باب معامالت چون دلیلي بر مضر بودن لحن نداريم لهـذا مضـر 

دلیلي بر لزوم تصحیح قرائت بطوريكـه مركـوز در نیز نمیدانیم در باب عبادات 

پـ  در بـاب . اشاره نمـوديماينكه در صدر مقاله بآن  كما .اذهان است نداريم

عبادات هم نبايد مضر بدانیم و همانجور كه در باب عبادات ق  كذا و تقول كذا 

 .ها بآن اشاره شدكما اينكه در بعضي از مقاله .در باب معامالت نیز داريم ،داريم

يز  بن وحو ةد بن مسلم علیه الرحمآنكه از روايت جناب محمّ يـيخفثم ال   

ق قواعـد د باينكـه مطـابمیشودكه ائمه علیهم السالم چندان مقیّـاسماء استفاده 

 اند.صرفیه و نحويه صحبت كنند نبوده
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 هفتم شصت و الهـمق
و مذاكره  هاي پیش فهمانديم كه موضوع بحثدر مقاله .م اهلل وله الحمدـبس   

و  ا معنـيبـدر اقوال نماز حقیقت و معني است نه لفظ و حرف كه مباين اسـت 

ضـح و وا در اين مقاله میخواهیم چند روايت كه اين مطلـب را كـامالً و حقیقت

 ئله عـنسـَ روشن میكند نق  كنیم: عن الحلبي عن ابي عبد اهلل علیه السالم انـه 

ي اهلل علـ ثنِبع و يقال فقال علیه السالم اِالقنوت في الوتر ه  فیه شيء موقت يتّ

یم و عظیم و قال ك  ذنب عظعلي النبي )ص( و استغفر لذنبك ال ص ّ عزوج  و

تین مـن قال سئلت ابا عبداهلل علیه السـالم عـن االخیـر ةعلیه الرحم  عن زرار

  ن زراربـتستغفر لذنبك و عن عبیـد  الظهر قال علیه السالم تسبح و تحمداهلل و

ال یـرتین قـعلیهما الرحمه قال سئلت ابا عبداهلل علیه السالم عن الـركعتین االخ

ء و دعا دتحمیالكتاب فانها  ةو تستغفر لذنبك و ان شئت فاتح تسبح و تحمد اهلل

ث ال في حديي اهلل علیه وآله انه قالنبي صلّعن  مسنداً ةعن الصدوق علیه الرحم

هلی  تسبیح و في فض  الصلو  بالصلو  يبلغ العبد الي الدرجه العلیا الن الصلو  ت

 و تمجید و تقدي  و قول و دعو . ید و تكبیرمو تح
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 اله شصت و هشتمـمق
 ةجـحدكم الحاالسالم قال اذا طلب اعبداهلل علیه. عن ابيم اهلل وله الحمدـبس   

مـن  هیّـاءن مـن السـلطا ةلیمدحه فان الرج  اذا طلب الحاج ن علي ربه وثفلی

وه ار و امدحبّيزَ الجدوا اهلل العزجِّمَفَ ةالكالم احسن ما يقدر علیه فاذا طلبتم الحاج

  الحديث. و اثنوا علیه

السالم ان الثنـاء السالم ايضا انه قال في حديث ان في كتاب علي علیهعلیه وعنه

و ان احـدكم لیـاتي الرجـ  يطلـب  ةعلي رسوله قب  المسـئل  علي اهلل والصلو

السالم در اين دو . امام علیهحاجتهفیجب ان يقول له خیرا قب  ان يسئله  ةالحاج

كه چیز خواستن از خدا باشد و ذكـر  ءاب دعاروايت تشبیه و قیاس میفرمايد ب

تداول بین مـردم كـه مكه گفتن خوبیهاي آن ذات مقدس باشد بیك كار شايع و 

خوبي يكديگر را گفتن و از يكديگر حاجت خواستن باشد كه بنا و اسـاس در 

نـه بیـان  ،بوسیله لفظ و حـرف تاين كار شايع و متداول بیان مراد و مقصد اس

 هاي پـیش كـامالًكه مباين است با مراد و مقصـد و از مقالـهخود لفظ و حرف 

فهمیده شد و بدست آمد كه تحقق اين منظور متوقف اسـت بـر قصـد و اراده و 

اراده و قصد هم بر فهم و درك معني و ترجمه و در عین حال فقیه همداني علیه 

كـار در مقام بیان عدم لزوم فهم و درك معني و ترجمـه در ادعیـه و اذ ةالرحم

ما نحن فیه را بیك مثالي كـه معلـوم نیسـت از زمـان  تشبیه و قیاس میفرمايد
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السالم تا كنون و از حال تا روز قیامت اتفاق افتاده يا بیافتد يا حضرت آدم علیه

 نه.

القـا  زيـد المولي عبده بان يـتكلم عنـده م مرا ظیر ما لون ةال علیه الرحمـق   

 الّاكمال لم يجب علیه عند مالقـا  زيـد  ةبكالم خاص يحص  به مدح زيد بصف

ن ايم باعـث بـر ايـتیان بذلك الكالم و ان لم يلتفت الي معناه و مكـرر گفتـهاال

درك  وم عـدم لـزوم فهـم گفتارهاي تاريك و ناتمام همانا همان ارتكاز و تسلّ

ن دا پرستاو ذكر را كه عبادت مهم عمومي خء ما نبايد باب دعا معني است و االّ

ك قیاس و تشـبیه كنـیم بیـ ،لك و جن و ان  بوده و هست و خواهد بوداز مَ

وه ايـن و بعـال فتدافتاده و بعد از اين هم اتفاق نیامثالیكه شايد تا كنون اتفاق نی

مـولي  چه آنكه در مقی  علیه كه اين مثال باشد ،الفارققیاسي است مع ،قیاس

در  ومعناي خـوبي دارد كه  دستور میدهد بعبد خود بگفتن يك الفا  و حروفي

فـظ و ما باشد دستور بگفتن يك معاني و مطالبي اسـت بل فیه نحن مقی  كه ما

 ر بگفـتناكبر كه ذكر است دستودر اهلل حرف نه بگفتن يك الفا  و حروفي مثالً

عنـي و ماكبـر كـه مبـاين اسـت بـا اكبر نه خود لفظ اهللكبريائیت است بلفظ اهلل

است دسـتور بـه طلـب رحمـت اسـت بحـرف  ءكه دعا هم ص ّچنین در اللّهم

 .هم ص ّنه بخود لفظ اللّ ص ّهماللّ

رمايش فچنین در آنكه كالم كه روايت اول متضمن آن بود و هم يخفيثم ال   
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ي پسرك من خیري نیست در كالم مگر االسالم علي ما روي جناب لقمان علیه

الضـمیر و ن اظهـار مـا فيبذكر خداي تعالي عبارتست از لفظ و حرفیكه متضم

السالم انه قال الكالم الصادق علیهعن ةمصباح الشريععن . القلب باشدابراز ما في

 و العلم و الجه . راظهار ما في قلب المرء من الصفا و الكد
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 شصت و نهم الهـمق
حديث  نه قال فيم اي اهلل علیه و آله وسلّ. عن النبي صلّم اهلل و له الحمدـبس   

 مـن صـلب الحسـین ةاسـرائی  تسـعمن بعدي من عترتي عدد نقباء بني ةئماال

هم مـع هم فـان وهم فانهم اعلم منكم و اتبع مولِّعَهم اهلل علمي و فهمي فال تُاعطا

ده و شـوزن و ارزش حق معلـوم  معهم. از اين روايت شريفه كامالً الحق والحق

هم ئمه علیامايد ما را بمتابعت آور ما امر میفرزيرا كه حضرت پیام .يدآبدست می

 .نا ايشـابـند و حق والسالم و آن را معل  میفرمايد باينكه ايشان با حقّ  الصلو

ا پ  ما بايستي بیدار و هشیار باشیم هیچگـاه از حـق فاصـله نگیـريم و جـد

ه با ا پیوستاگرچه مردم از آن جدا شوند و فاصله بگیرند و اين مقام كه م ،نشويم

 . ي استاا باشد مقام بسیار شامخ و ارزندهحق و حق با م

ب چـون ايـن مطلـ. خداوند متعال اين مقام پر ارزش را بهمه ما لطـف فرمايـد

كـه مـا  ه و با حقیقتدانسته و فهمیده شد حال میگوئیم كه از جمله مطالب حقّ

 ر اقـوالآنستكه وظیفه د ،بايستي با آن تماس كام  بگیريم و از آن دور نشويم

اين است اهلل نه گفتن لفظ و حرف كه مب الي ةتن معني و مطلب است قربنماز گف

 كمـا ،با حقیقت و معني و گفتن معني و مطلب هم متوقـف بـر فهـم و درك آن

یه حاج واضح و روشن گرديد و هم چنین در تلب هاي پیش كامالًاينكه در مقاله

 ه.خواست قرار گرفتدرير گفتارهائیكه مورد تعلیم يا امر و او س
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 هـتنبي
وا م ما صفي و دعآله اال فاقتدوا بالعلماء خذوا منه و علیه اهلل ين النبي صلّـع   

نكـه آيكي  ،از اين فرمايش دو مطلب بسیار جالب فهمیده میشود ،منهم ما كدر

مكـن م ،و متابعت ايشـان ءكه حضرت مردم را امر میفرمايد باقتدا ءهمین علما

طلب م .خالف واقع هم بگويند بال تقصیر منهم يعني ،كياست مطلب كدر و تار

في و تفاق بتواند تشخیص بدهد صااالغیر عالم من باب ممكن است ديگر آنكه 

اركـه روشن را از كدر و تاريك و مكرر تذكر داديم كه گفتن باينكـه سـوره مب

 نین قولفاتحه را بايد مث  باقي قرآن بعنوان حكايت و نق  قول خواند و هم چ

 تارهـايوم فهم و درك معني و ترجمه در ادعیه و اذكار و زيارات و گفبعدم لز

وانـد میت كدر و تاريك است كه غیر عـالم هـم كـامالًاز جمله گفتارهاي  ،نماز

 .بفهمد
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 هفتادم الهـمق
يضا ال تعالي اق. قال عزوج  ان الدين عنداهلل االسالم و م هلل و له الحمدـبس   

خـر  مـن االسالم دينا فلن يقب  منه و هو في اال غ غیرتفي موضع آخر و من يب

علي  االسالم السالم انه قال بنيعن الباقر علیه ةزرار  علیه الرحم عنالخاسرين. 

ت و ر  فقلقال زرا ةاشیاء علي الصلو  و الزكو  و الحج و الصوم و الوالي ةِخمس

لي هـو الـوا افض  النهـا مفتـاحهن و ةالسالم الوالياّي من ذلك افض  قال علیه

ي لّهلل صالدلی  علیهن قلت ثم الذي يلي ذلك في الفض  فقال الصلو  ان رسول ا

 الصلو  عمود دينكم الخبر.آله قال اهلل علیه و

ر نزد ديكي اينكه دين  :از حديث و قرآن دو مطلب استفاده شد و بدست آمد   

 بود. خداوند عالم ج  و عال ازالً و ابداً اسالم بوده وهست و خواهد

بعد از  ،و از اين پنج چیزمطلب ديگر آنكه اين اسالم بنا نهاده شده بر پنج چیز  

حال ببینـیم  ،افض  نماز است. چون اين دو مطلب دانسته و فهمیده شد ،واليت

لفظ و حرف  ،ممكن است كه موضوع بحث و مذاكره در اين نماز از جهت گفتار

معني و مطلبي بـآن در نظـر هـیچ  قطع نظر از گفتن يكبا در صورتیكه  ،باشد

ندارد حاشا و كالّ كه چنـین و ارزشي  فردي از افراد بشر موضوعیت و استقالل

عبارتست  و غالباً تر لفظ و حرف كه كنه و حقیقت آن نوعاًباشد. و ببیان روشن

طور كـه اگـر از حركت زبان و لب و دهان مانند حركت دادن سر و دست همان
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يك معني و مطلبي گفته شود كه اسم آن را ايماء  ت مثالًبحركت دادن سر و دس

و اشاره میگذاريم از براي آن حركت دادن سر و دست ارزشـي خواهـد بـود و 

چنـین لفـظ و هم ،لكن اگر معني و مطلبي گفته نشود بآن بي ارزش و لغو است

ارزش خواهد  حرف هم اگر بآن يك معني و مطلبي گفته شد آن لفظ و حرف با

ارزشي براي آن نخواهد بـود و  ولي اگر معني و مطلبي بآن گفته نشود ابداً ،بود

در اين مسئله كه از بیشتر بلكه میتوان گفت از تمام مسائ  فقهیه مهمتر است كه 

اهلل الي ةگفتن يك الفا  و حروفي است قرب ،به در اقوال نماز آيا وظیفه و مامور 

قضاوت را بـه خـود خواننـدگان  ،روفيا گفتن معاني و مطالبي باين الفا  و ح

م  باشد نـه از روي آنچـه أبشرط آنكه از روي فكر و ت ،محترم واگذار میكنیم

  .مركوز در ذهن است

 .ةنخیر من عباد  ستین سَ ةٍ قال في تفسیر الصافي في الحديث تفكر ساع
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 يكم هفتاد و الهـمق
ئلت ابـا سـعلیهمـا قـال  اهللةرحم  زرار بن . عن عبیدم اهلل و له الحمدـبس   

 والسـالم تسـبح تین االخیرتین من الظهر قـال علیهعالسالم عن الركعبداهلل علیه

فـي  القـالكتاب فانها تحمید ودعاء  ةتحمداهلل وتستغفر لذنبك و ان شئت فاتح

 ن الـذكرعال تخرج  ةالفاتح ةيُناقش فان ترجم الجواهر في كالم له و ان كان قد

بـي السالم انه قـال الالصادق علیه عنايضا النها تحمید و دعاء كما في الخبر. و

 لحمد. واحنیفه السور  التي اولها تحمید و اوسطها اخالص و آخرها دعاء سور  

ال  وسره في معتبره قال و النَّ التامین يسـتدعي سـبق دعـاء المحقق قدس عن

 تـهقیقده فعلي تقدير عدم قصده يخرج التـامین عـن حمع قص يتحقق الدعاء االّ

 ةسئلم تهیلفي وس ةعلیه الرحم نفیكون لغوا . و قال السید الجلی  السید ابوالحس

كحـت و يعتبر في العقد القصد الي مضمونه و هو متوقف علي فهم معني لفظـي ان

 لسان الخ . ةزوجت و لو بنحو االجمال حتي ال يكون مجردُ لقلق

 د بجملـهاول آنكه مـا بايـ .ه مطلب داريمـجع به سوره مباركه فاتحه سما را   

ايت يعني از خداونـد عـالم درخواسـت هـد ،كنیمء اهدنا الصراط المستقیم دعا

 .بنمائیم

دون بـيعنـي  ،از عناوين قصديه و از حقايق اراديه است ءمطلب دوم آنكه دعا 

 قصد و اراده تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشود.
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شـود. لب سوم آنكه قصد و اراده بدون فهم و درك مقصود و مراد محقق نمیمط 

ي كـه پ  ما بايد معناي اين جمله را ياد بگیريم و موقع گفـتن قصـدمان بمعنـ

هر  كه مطلوبست محقق شده بدست بیايد و اين ءطلب هدايت است باشد تا دعا

و درك  بدون قصـد و قصـد بـدون فهـم ءاست و دعا ءسه مطلب كه اهدنا دعا

بدسـت  فهمیده شـده و كامالً ءو علما ءمحقق نمیشود از روايت و فرمايش فقها

 در عین میايد و در باقي جمالت اين سوره مباركه نیز مطلب بهمین قرار است و

 در ايـن كسي ديده و شنیده نشده كه فهم و قصد معني را ءو علما ءحال از فقها

ز را جاي لكه بعضي از فقها قصد معنيب ،سوره مباركه الزم و واجب دانسته باشد

تحه باركه فاباينستكه سوره مي  نمیدانند و باعث بر اين عقیده همانا همان عقیده

 قیده دلی قرآن مجید بعنوان حكايت و نق  قول خواند و اين عباقي را بايد مث  

ه و ین مقالكما اينكه از هم .بلكه برهان و دلی  بر خالف آنست ،و برهاني ندارد

 هاي اول دانستیم و فهمیديم.مقاله
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 هفتاد و دوم الهـمق
بد من عاهلل علي  السالم انه قال ما انعم. عن الصادق علیهاهلل و له الحمد مـبس   

عنـه  مزيـد ومر بالؤبلسانه فتم كالمه حتي يـ فعرفها بقلبه و حمداهلل ظاهراً مةنع

ر   ان يظهـالمزيد مـن اهلل قبـ اهلل بقلبه استوجبة السالم ايضا من عرف نعمعلیه

 ل العبـدفاذا قـا ةالفاتح ةوردت في تفسیر مبارك ةو في رواي شكرها علي لسانه.

 التي لـه مـن نَّ النعمبدي و علم اَعني دَمَالعالمین قال اهلل تعالي حَ ربِّ لِلّهالحمدُ

الـي   رعم االخـم اَني اضیف له نكُدُعندي و الباليا التي اندفعت عنه بتطولي اُشهِ

 لحديث.كما دفعت عنه باليا الدنیا انعیم الدنیا و ادفع عنه باليا االخر  

استفاده شده و بدسـت میآيـد كـه موضـوع بحـث و  از دو روايت اول كامالً   

و ذكر اظهار ما في الضمیر و ابراز ما فـي القلـب اسـت از  ءمذاكره در باب دعا

اخـري   لفـا  و حروفـي و بعبـارنه ايجاد و ابداع يك ا ،هاها و عقیدهخواسته

مطلوب در رتبه اولي عقیده باطني و خواست قلبي است و در رتبه ثانیه بزبـان 

 ءدر باب تهلی  كه ذكر است و استغفار كه دعـا آوردن آن عقیده و خواست مثالً

 و باطناً مطلوب در رتبه اولي عقیده بوحدانیت و خواست مغفرتست قلباً ،میباشد

اهلل و  ه اظهار و ابراز يعني بزبان آوردن آن بكلمه طیبه ال الـه االّو در مرتبه ثانی

جمله استغفراهلل و بديهي است كه اظهار خواست مغفرت و ابراز عقیده بوحدانیت 

باين جمله و كلمه متوقف است بر فهم و درك معني و ترجمه اين جمله و كلمه 
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ديگري در بین نخواهد  و بدون آن غیر از ايجاد و ابداع همان لفظ و حرف چیز

آمد و از روايت سوم فهمیده شد و بدست آمد كه مباركه فاتحـه فـرو فرسـتاده 

شده كه بندگان بآن حمد وستايش كنند خداونـد عـالم را و پـ  از آن اظهـار 

اخالص در دو موضوع كه مقام عبوديت و بندگي و استعانت باشد و بعـد از آن 

تقیم و راه راست. و تأيید مینمايد ايـن درخواست هدايت و راهنمائي بطريق مس

السالم روايت شده كه مردي از آن حضرت مطلب را آنچه از حضرت علي علیه

الحمدهلل هو ان عـرف  :حضرت فرمود ،ال كردؤتفسیر الحمدهلل رب العالمین را س

جمیعها بالتفصی  النها اكثر مـن  ةعباده بعض نعمه جمال اذ ال يقدرون علي معرف

تعرف فقال لهم قولوا الحمدهلل علي ما انعم علینا رب العالمین و هو  ان تحصي و

السـالم روايـت و آنچه از حضرت رضا علیه الجماعات من ك  مخلوق الحديث

في الصلو  الن ال يكون القرآن مهجـورا مضـیعا و  ةاس بالقرائالنّرَمِشده كه انما اُ

 ةبدء بالحمد في ك  قرائـا مدروسا فال يضمح  و ال يجه  و انما ظلیكون محفو

السور النه لی  شيء من القرآن و الكالم جمع فیه من جوامع الخیر و  دون سائر

الحمد و ذلك ان قوله الحمدهلل انما هو اداء لما اوجب   ما جمع في سور ةالحكم

 اه. اهلل عزوج  علي خلقه من الشكر
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 هفتاد و سوم الهـمق
ن ربك و ان لیك ما لَنزِايها الرسول بلغ ما اُ . قال تعالي يام اهلل و له الحمدـبس

 ةلرحملیهما اغت رسالته و اهلل يعصمك من الناس. عن ابن بابويه علم تفع  فما بلّ

نزل عزوج  االسالم و لقد ه قال لعلي علیهنَّي اهلل علیه و آله اِصلّ عن النبي مسنداً

فع  تان لم  ويا علي يتك ها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك يعني في واليُّيا اَ

ن لقي اهلل ملي و مفما بلغت رسالته و لو لم اُبَلِّغ ما اُمِرتُ به من واليتك لحبط ع

فـر عن ابـي جع فقد حبط عمله الحديث. عن اصول الكافي مسنداًبغیر واليتك 

 لصـلو  واشـیاء علـي ا ةه قال بني االسالم علي خمسعلیهما الصلو  والسالم انّ

  ي من ذلك افضاهلل فقلت و ارحمه  ارزرقال  ةو الصوم و الوالي الزكو  و الحج

لي يم الذي ثافض  النها مفتاحهن و الوالي هوالدلی  علیهن قلت  ةقال )ع( الوالي

لو  قـال الصـ علیه و آلهصلّي اهلل اهلل رسول نَّاِ  ذلك في الفض  فقال )ع( الصلو

 عمود دينكم .

اهلل د رسـولاهلل محمّـ يعني گويندگان ال اله االّ ،هه نسبت بجامعه اسالمیـبدانك   

تر مسئله و موضوعي كه بايد مورد بحث و مذاكره قرار بگیرد مسـئله مهم ،)ص(

السالم است خالفت و جانشیني حضرت رسول )ص( است كه آيا حق علي علیه

د اهلل محمّـ یع يعني گويندگان ال اله االّـيا حق ديگر صحابه و نسبت بجامعه تش

علي ولي اهلل )ع( بزرگتر مطلبیكه بايـد مـورد توجـه قـرار داده )ص( اهلل رسول
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نمازيكه تالي مرتبه واليت است از حیث اينكـه آيـا از  .مسئله نماز است ،شود

اش يعنـي نمازگـذار آيـا وظیفـه .جهت گفتار حق براي معني است يا براي لفظ

  در تكبیـر حـرف مـثالًگفتن معني و مطلب است بقصد قربت يا گفتن لفـظ و 

 ةاست قرب ص ّهماكبر و حرف اللّاالحرام و صلوات تشهد آيا وظیفه گفتن لفظ اهلل

الي اهلل يا ياد نمودن خداوند عالم ج  و عال بكمـال كبريائیـت و بزرگـواري و 

اگـر وظیفـه را گفـتن لفـظ و حـرف  .طلب درود و رحمت باين لفظ و حـرف

فـتن گمرتبه از مراتب الزم نخواهد بود و اگـر فهم و درك معني بهیچ  ،دانستیم

الزم خواهد شد مانند لـزوم آن  فهم و درك معني تفصیالً ،معني و مطلب بدانیم

در صیغ عقود و ايقاعات يعني بايد معني هرلفظ هرلفظ را جداگانه ياد بگیـريم 

چه آنكـه بـراي جمـ   ،بجوريكه بتوان هر لفظي را در معناي آن استعمال نمود

ايقاعیه معنائي نیست سواي معناي الفـا  و و چنین عقديه یه و ذكريه و همدعائ

 المسائ  خوداهلل در توضیححروف واقعه در آن جمله. آيت اهلل بروجردي رحمه

اگـر قـرائتش صـحیح باشـد و  ،كسیكه دستور زبان عربي را نمیداند میفرمايد:

معناي آنـرا قصـد نمايـد  معناي هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظي

المسـائ  اهلل حكیم نیـز همـین مطلـب را در توضیحةعقد را بخواند و آيمیتواند 

اهلل عزوج  ان يوفقنا لك   هذا ما عندنا و نرجو من. خود در باب نكاح میفرمايد

 ما يحبه و يرضاه و آيت اهلل خوئي نیز همین مطلب را در توضیح میفرمايد . 
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 ارمفتاد و چهه هالـمق
ب لـه روشـن . قال بعض االكابر من اه  العلم في مكتوم اهلل و له الحمدـبس   

عیه رائت ادقبلكه در هر دستوري از  ،است كه كلیه اقوال و اذكار معتبره در نماز

ظ نظیر تلفـ ،مقصود صرف تصويت صوت و تلفظ بلفظ بال قصد المعني ،و قرآن

اضـي نگفته و نبايد كسي هم ر چنین حرفي را ءهاذل نیست و كسي هم از فقها

خـر و آ. و قال بعض ءبچنین نسبتي باشد نسبت بادني طلبه فضال از بعضي فقها

قبیـ   از ،لذا كسیكه هیچگونه قصد معني را بهیچ نحوي از انحاء نداشـته باشـد

 نخواهد بود. ءغاف  و سكران آنچه میخواند نماز و دعا

اند باينكه نمازگذار هر گاه از حیث هاقرار و اعتراف نمود ،در اين دو فرمايش   

در نمازش بدسـتور عمـ   ،فقدان قصد معني نظیر هاذل و غاف  و سكران باشد

كسي را كـه صـیغه طـالق بـاو  ةو صاحب حدائق و رياض و كفاي .استنكرده

تلقین بشود و معناي آنرا نداند در رديف ساهي و نـائم و غـالط و هـاذل قـرار 

قصد في الطالق و غیره من التصـرفات الئق بعد ذكر اعتبار داحاند. قال في الداده

ا يترتب علي ذلك يعني اعتبار القصد بطالن طالق الساهي و النـائم اللفظیه و ممّ

ن قِّلُو الغالط و الهاذل و حال الغضب الذي يرتفع معه القصد و منه االعجمي الذي 

ه و نحـو المغضـب قال صاحب الرياض ره في رياضـ وال يفهم معناها. و ةالصیغ

 هيعني في عدم تحقق القصد الساهي و النائم و الغالط و الهاذل و العجمي و نحـو



     195 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

و يعتبر قصد اللفـظ و  ةالمعني. قال صاحب الكفاي ةمع عدم معرف ةن بالصیغالملقّ

المعني فال يقع طالق الساهي و النائم و الغالط و الهاذل و المغضب الـذي ارتفـع 

صاحب جواهر در جواهر  و ال يفهم معناها. و ةن الصیغقّقصده و العجمي الذي ل

طالق الهاذل النه قاصد اللفـظ و المعنـي قصـدا  ةالعاميعني و جوّزوا : میفرمايد

النكاح و الطـالق  ،دٌّهزلهن جِو  هن جدٌّ جِدٌّ ةوا عن النبي )ص( ثلثهزلیا و قَدروَ

 ع به خالفه.و لم يثبت الخبر المزبور عندنا ب  من المقطو ةو الرجعَ

يـا  ه مطلب آنستكه اگر صیغه عقد و ايقاع مث  انكحت و انت طـالقـخالص   

نـد ا نمیدااكبر را بكسـیكه معنـاي آنـرغفراهلل و اهللتو ذكر مانند اس ءصورت دعا

وع كه موض تلقین كنند و ياد بدهند و او بگويد نكاح و طالق و استغفار و تكبیر

حقق آنچه بدست میايد و م ،بدست نمیايد بحث و مذاكره است محقق نمیشود و

 اكبر است.  میشود همان لفظ انكحت و انت طالق و حرف استغفراهلل و اهلل
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 هفتاد و پنجم الهـمق
هم و درك ترشدن وجوب و لزوم ف. ما بايد براي روشنم اهلل و له الحمدـبس   

نـرا آجـواب  ال از خودمان بكنـیم وؤمعني و ترجمه در اقوال واجبه نماز دو س

ل اول اؤولي از روي دلی  و برهان نه از روي خیال و گمان. س ،خودمان بدهیم

 ب و الزمواجـ ،ياد گرفتن اجزاء و مقارنات نماز يعني ياد گرفتن نمازآيا آنكه 

 است يا مستحب و مندوب. 

مطلب  وال دوم آنكه آيا لفظ و حرف جزء نماز و از مقارنات آنست يا معني ؤس

ف است رف قید آن و بعبارت ديگر آيا نماز از حیث گفتار لفظ و حرو لفظ و ح

د وات تشهدر تكبیر  االحرام و صل يا معني و مطلب و لفظ و حرف قید آن. مثالً

ن اد نمـودجزء و از مقارنات نماز است يـا يـ ص ّهماكبر و حرف اللّآيا لفظ اهلل

رحمـت  وبر و طلب درود اكخداوند عالم بكمال كبريائیت و بزرگواري بلفظ اهلل

ن و برهـا . اگر ما خیال و گمان را كنار بگذاريم و از روي دلی ص ّبحرف اللهم

اجـب و البته خواهیم گفت كه ياد گرفتن نمـاز و ،ال را بدهیمؤجواب اين دو س

نمـاز از جهـت گفتـار كـه الزم است نه مستحب و منـدوب و خـواهیم گفـت 

ن لفظ و بنابراين هم ياد گرفت ،ف قید آنظ و حرفلب و لطعبارتست از معني و م

 حرف الزم است و هم ياد گرفتن معني و ترجمه.
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 هفتاد و ششم الهـمق
 و :فرمايـداهلل در ذخیـره میاهلل شـاهرودي حفظـه . آيتم اهلل و له الحمدـبس   

عبد و اياك ن ع الي ان قال و ان يكون صادقا في مقالتهي صلو  مودّصلّينبغي ان يُ

 هللآيـت او  و مستعین بغیر ربـه هنستعین ال يقول هذا القول و هو عابد لهوااياك 

ان  ع الـيمودّ  ي صلوصلّدر وسیله میفرمايد: و ينبغي ان يُ ةالرحماصفهاني علیه

لقول ل هذا اقال ره و ان يكون صادقا في مقالته اياك نعبد و اياك نستعین ال يقو

 .و مستعین بغیره موالهعابد لهواه و هو 

میفرمايد: و ينبغي ان يكون مع در عرو  الوثقيعلیه الرحمة طباطبائي  آيت اهللو 

الخضوع الي ان قال ره و ان يكون صادقا في اقواله كقولـه ايـاك نعبـد و ايـاك 

و : حكیم رحمـه اهلل در منهـاج میفرمايـدآيت اهلل و  .نستعین و في سائر مقاالته

بد و اياك نستعین فال يكون عابدا لهواه و ينبغي ان يكون صادقا في قوله اياك نع

رساله محشي بحاشیه مرحـوم میـرزاي شـیرازي و  درنا بغیره مواله و یال مستع

شخص كه و سزاوار است  اهلل علیهم میفرمايد: ةشیخ انصاري و آقاي صدر رحم

ال میكند و بگفتن ايـاك ؤبداند كه چه میگويد و با كه مناجات میكند و از كه س

ياك نستعین راستگو باشد و مطیع و منقاد هـوي و هـوس خـود نبـوده نعبد و ا

میفرمايد: سزاوار است كـه شـخص  عبروجردي در جامع الفرو آيت اهللو  .باشد

میكند و از كه سوال میكند و بگفتن ايـاك  تداند كه چه میگويد و با كه مناجاب
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د نبـوده نعبد و اياك نستعین راستگو باشد و مطیع و منقاد هـوي و هـوس خـو

 باشد.

از اين فرمايشات استفاده شده و بدست میآيد كه راستگو بـودن را در گفـتن    

زيرا كه تعبیر بسـزاوار اسـت  ،جب و الزم نمیدانندوا اياك نعبد و اياك نستعین

بـراي  ،واجب و الزم است بلكه میتوان گفت حتماً میفرمايند و حال آنكه ظاهراً

اياك نستعین كـه واجـب اسـت و بگـذر نـدارد خاطر اينكه گفتن اياك نعبد و 

آنوقت امر دائر میشود بین اينكه خواست خدا را بر خواست نف  مقدم بدارد و 

در امور خود استعانت بغیر خدا نجويد تا در گفتن اياك نعبـد و ايـاك نسـتعین 

راستگو باشد يا خواست نف  را بر خواست خدا تعالي مقدم بـدارد و در امـور 

ت بغیر خدا تعالي بجويد و در گفتن اياك نعبـد و ايـاك نسـتعین خويش استعان

بنابراين گفتن باينكه سزاوار است در گفتن اين دو جمله راستگو  ،دروغگو باشد

باشد برگشتش باين میشود كه سزاوار اسـت كـه خواسـت خـدا تعـالي را بـر 

ا در خواست نف  مقدم بدارد و بغیر خدا تعالي در امور خود استعانت نجويد تـ

گفتن اياك نعبد و اياك نستعین راستگو باشد و اگر هم برعك  بود و در گفتن 

اياك نعبد و اياك نستعین دروغگو بود بر خالف آنچه سزاوار است رفتار نموده 

و حال آنكه مقدم داشـتن اطاعـت و فرمـانبرداري خـدا تعـالي بـر اطاعـت و 

لب با زبان واجب و الزم فرمانبرداري هواي نف  و بعبارت ديگر موافق بودن ق
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 .است نه سزاوار

السـالم راجـع بمـذمت يـك متعال در سوره مباركه آل عمـران علیهم خداوند 

ي میفرمايد: يقولون بافواههم ما لی  في قلوبهم و اهلل اعلم بما يكتمـون و ادسته

 ،يید مینمايد اين مطلب را يعني اينكه گفتار بايد از روي صدق و حقیقت باشدأت

بدرسـتیكه  ةالرحمـالسالم بروايت شیخ مفید علیهحضرت صادق علیه ايشفرم

ت صـادقه و قلـب مخلـص و هرگاه بنده بخواند خداي تبارك و تعالي را با نیّـ

ديگر آنحضرت  فرمايشو  .خدا دعايش را مستجاب خواهد فرمود ،وفاي بعهد

ي ر صـلّكسیكه صلوات بفرستد بر پیغمب ة)ع( بروايت قطب راوندي علیه الرحم

خدا تعالي صد حاجت او را بر  ،اهلل علیه و آله يكمرتبه از روي صدق و اخالص

علیه و علي آله الصـلو  و  آورمیاورد سي در دنیا و هفتاد درآخرت و خود پیام

السالم میفرمايد: كسیكه در هر يك از شب و روز سه مرتبه صلوات بفرستد بـر 

است بر خداي عزوج  كه گناه آن من از روي دوستي و شوقیكه بمن دارد حق 

اهلل  : اشـهد ان ال الـه االّبروايت عیون میفرمايـد نیز و .شب و روز او را بیامرزد

كسـیكه بگويـد آن را از روي  ،خـداي عزوجـ  سـت بـريكريمه ا كلمه عظیمه

اخالص و حقیقت مستوجب شود بهشت را و كسیكه بگويد آن را كاذبا مـال و 

رضـا  از حضـرت ازگشت او بسوي آتش است. وخون او محفو  است لكن ب

السالم روايت شده كه استغفار كننده از گناه و حال آنكه بجا میـاورد آنـرا علیه
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السـالم بـاقر علیهاز حضـرت مانند كسیستكه استهزاء كند پروردگار خود را. و 

 مقیم برگناه روايت شده كه توبه كننده از گناه مانند كسیستكه گناه نكرده باشد و

كه استغفار كند از آن مانند استهزاء كننده است. و بروايت عیون خداونـد عـالم 

اهلل حصن منست كسیكه بگويد آنرا از روي اخـالص و  تعالي میفرمايد ال اله االّ

قلبش همراه باشد داخ  شده حصن مرا و كسیكه داخ  شود حصن مـرا ايمـن 

م روايت شده كه چـون السالخواهد بود از عذاب من. و از حضرت صادق علیه

تكبیر میگوئي پ  كوچك بشمار آنچه را كه بین آسمان و زمین است در جنب 

چه آنكه خداي تعالي هر گاه كه مطلع شود بر قلب  ،كبرياء و بزرگي خدا تعالي

بنده در حالیكه تكبیر میگويد و حق تعالي را ببزرگي يـاد میكنـد و در قلـبش 

تـر باشـد ي غیـر خـدا در نظـرش مهميعنـ ،باشد از حقیقت تكبیـرش عارضي

بعزت و جالل خود سـوگند كـه  ،گو آيا با من خدعه میكنيي دروغمیفرمايد: ا

هر آينه البته تو را محروم میكنم از حالوت و شیريني ذكر و ياد خود و هر آينه 

 و البته محجوب میسازم تو را از قرب بخود الحديث الي غیر ذلك من االخبـار

 ثار.الا

مـان ن و اقامه میگوئیم كه بايد قلبمـان بـا زباناجمله گفتارهائي كه در اذو از 

حي علي الفالح و حي علي خیر العم  اسـت  ،موافق باشد تا راست گفته باشیم

مـان بیائید بسوي بهترين عم  اگر قلب ما با زبان ،يعني بیائید بسوي رستگاري
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ري و بهتـر عمـ  معرفـي موافق باشد يعني همانجور كه بزبان نماز را برسـتگا

هم نماز را رستگاري و بهتر عم  بدانیم بايستي در تكمی  آن خیلي  میكنیم قلباً

 سعي و كوشش كنیم.
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 هفتاد و هفتم الهـمق
ما  گفتیم كه ها راجع بالفا  و حروف. در بعضي از مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

قیده ت بجوريكه مورد عيك دلی  و برهان واضح و روشني بر لزوم تصحیح قرائ

ا رنمـاز  م است آنسـتكهمعلوم و مسلّ آنچه تقريباً .و مركوز در اذهانست نداريم

در  بگـوئیم ديگر نمیتوان خواند. و در اين مقاله میخواهیم ندر حال اختیار بزبا

غلـط  ر معني باشد يا نباشد بشـرط آنكـهغلط بودن فرقي نیست بین اينكه مغیّ

 ت بیاندازد.ه را از عربیّطوري نباشد كه آن كلم

یـان لـي االتعفي كالم له في التكبیر فان قـدر  ةقال الفقیه الهمداني علیه الرحم 

فـا علیه عر طالق التكبیر ابالملحون من التكبیر  في احدي كلمتیها او فیهما مع 

م هـمعني  رالخ. و اينكه گفتیم غلط ولو مغیّ ةفالظاهر وجوبه مقدما علي الترجم

يـا  الًجهتش آنستكه در كلمه عالمین مـث ،باشده وم نیست عیبي داشتمعل ،باشد

ن ست ولو اياگر ياد نگرفته كه نمازش ناقص ا. ا ياد نگرفتهيمعني را ياد گرفته 

ي آن كلمه را درست هم بگويد و اگر ياد گرفته يا درست ياد گرفتـه كـه معنـا

ر ر بدهـد و اگـنمازش درست است و لو اينكه الم عالمین را كسـ ،جهانیانست

مـازش نسـت نيادرست ياد گرفته يعني ياد گرفته كه معنـاي آن دانا معني را نا

 ناقص است و لو الم عالمین را فتحه بدهد.

خالصه مطلب آنستكه اگر معناي عالمین را يادگرفته و درست هم ياد گرفته    



     203 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

يـاد نمازش درست است ولو الم عالمین را كسره بدهد و اگر ياد نگرفتـه يـا  ،

 گرفته ولي نادرست نمازش ناقص است و لو آنكه الم عالمین را بفتحه بگويد.
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 اله هفتاد و هشتمـمق
طور كه در نهاي پیش گفتیم كه هما. در بعضي از مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

یـه باب معامالت اص  و عمده طیب نفساني و رضاي قلبي است و در رتبـه ثان

 وفعـ  ول يا بام معامله البد است از اظهار و ابراز آن بقب آثار و احكبراي ترتُّ

ر و ذكـ ءجور در باب عبادات يعني دعـاهمین ،اشاره بر حسب اختالف مقامات

در  نیز اص  و عمده در رتبه اولي همان خواست قلبي و عقیده بـاطني اسـت و

 طنيده باايمان و عقی همانرتبه ثانیه مطلوب ابراز همان خواست قلبي و اظهار 

یخـواهیم و اشاره و در اين مقالـه مء گويا بلفظ و حرف و غیر گويا بايما ،است

  ديث نقـچند ح و تبركاً يید اين مطلب گرچه محتاج بتأيید نیست تیمناًأبراي ت

ئیـد ي اهلل علیه و آله روايت شده بسـیار سـخن مگوصلّ از حضرت رسولكنیم. 

 از حضـرتالقلب اسـت. و سـيبغیر ذكر خدا زيرا كه دورترين مردم از خـدا ق

 و  لصلوالسالم روايت شده كه جناب مسیح علي نبینا و آله و علیه اصادق علیه

 ه بسیاراني كسچه آنكه ك ،گوئید در غیر ذكر خدانالسالم میفرمود: بسیار سخن 

ند و لكن خودشان نمیدان ،استسخن میگويند در غیر ذكر خدا قلبهايشان قسي 

 اي: رمايدالسالم روايت شده كه بفرزند خود میفقمان علیهل جناب ازنمیفهمند و 

 پسرك من خیري نیست در سخن مگر بذكر خداي تعالي.

میفرمايد: آيا ياد نـدهم بتـو بمردي ي اهلل علیه و آله رسول صلّ حضرت ازو    
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عـرض نمـود  ،كالمي را كه هر گاه بگوئي آنرا فقر و بیماري از تو برطرف شود

بـاهلل  رمود: چون صبح و شام میكني بگو ال حول وال قو  االّبعد حضرت ف ،چرا

كسیكه آخر كالم او ال اله االّ اهلل باشد حضرت نیز روايت شده  از آنالحديث. و 

كه بهترين كالم گفتن ال از آن حضرت روايت شده  نیزداخ  میشود بهشت را و 

 .اهلل است اله االّ

وست م فرزند آدم تمامش بر ضرر ا)ص( روايت شده كه كال و نیز از آنحضرت 

 زيـد ازمگر امر بمعروف يا نهي از منكر يا ذكـر خـداي تعـالي و  ،نه بر نفعش

م صوحان روايت شده كه بحضرت امیر علیه الصلو  والسالم عرض میكنـد كـدا

ودن حضرت میفرمايد: بسیار ذكر خـدا نمـ ،كالم و سخن در نزد خدا بهتر است

 الخبر.

ي اهلل علیه و آله روايت شده كه در بهشت قصـر بسـیار از حضرت رسول صلّ   

فرمودند: اين قصر مال السالم علیهبجناب جبرئی   ،عالي و جالبي مشاهده نموده

عرض نمود: مال كسیكه كالم طیب بگويد و صیام را ادامه بدهد و اطعام  ،كیست

ود : طعام كند و در شب هنگامیكه مردم در خوابند تهجد كند. بعد حضرت فرمـ

عرض نمود: خـدا و رسـول او داناترنـد.  ،آيا میداني اطابه كالم چیست يا علي

اكبر الحـديث. و اهلل و اهلل و الحمدهلل و ال اله االّ فرمود: كسیكه بگويد سبحان اهلل

السالم انه قال الكالم اظهار مـا فـي قلـب عن الصادق علیه ةمصباح الشريع عن
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 و الجه . المرء من الصفا و الكدر و العلم

وايـت يد بودن اين اخبار و آثار براي مدعي و مطلب آنسـتكه در رؤه مـوج   

خبار ار باقي مصباح كالم را اظهار ما في القلب و ابراز ما في الضمیر دانسته و د

ضـمیر ا فـي المكه متضمن ابراز  ص ّهماكبر و اللّپ  هر اهلل ،ذكر را كالم میدانند

ذاكره نباشد از موضـوع بحـث و مـ ةالقلب من الحاج من العقیده و اظهار ما في

ن واضح و روشـن گرديـد كـه ايـ هاي پیش كامالًخارج و بیرونست و از مقاله

 اظهار و ابراز متوقف است بر فهم و درك معني و ترجمه.
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 نهم هفتاد و الهـمق
در  ةالرحمـد علـي علیه. فقیه تبريزي جناب حاج محمّم اهلل و له الحمدـبس   

جـود وآنسـتكه بـا   الجواهر میفرمايد: و ديگر از اقسام تارك الصلوب بحركتا

هرگـاه پ  حاكم شرع او را تعزير میكنـد و ،ترك نمايد اعتقاد بوجوب عصیاناً

 يـاسـوم  باز حاكم شرع تعزير میكنـد و در مرتبـه ،بعد از تعزير نیز ترك نمايد

اجـب ست كه قت  او وخالفي نیعلي الخالف او را میكشند و در چهارم  چهارم

رك تـبعد از آنكه سه دفعه تعزير نمود او را باين كیفیـت كـه عقـب هـر  ،است

صلوتي يك تعزير باو معمول داشت و ظاهر شـهید در ذكـري دعـواي اجمـاع 

ي ات بنحويعني بعد از وقوع تعزير .نموده است بر اشتراك زنان نیز در اين حكم

ظـاهر آنسـت عـوامي كـه  گفتـهكه گذشت و بعضي از علما و مجتهدين عصر 

ر داند نماز را احكامي و شروطي است و با وجـود ايـن تقصـیر میكننـد شنیده

اند بجا تحصی  آنها و همان نماز بي اخراج حروف از مخارج را كه عادت كرده

به یز در مرته مشاركند قت  ايشان نبالمرّو  الصل میاورند در حكم مزبور با تارك

ا حقق شروط متقدمه بجهت اشتراك در علت مقتضیه كمچهارم واجب است با ت

 ال يخفي للفقیه الماهر.
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 هشتادم الهـمق
ن. در یعبـدول و االن  االّ الجنّ . قال تعالي و ما خلقتُم اهلل و له الحمدـبس   

ت مهـم و ذكـر عبـاد ءدعـاباينكـه تذكر داده شد  و مراراً هاي پیش كراراًمقاله

ك و جن و ان  بلكه حیوانات نیـز هـر نـوعي و عمومي خداپرستانست از مل

طلـب و و هم ذكر و منظور ما از تذكر بـاين م دارند ءصنفي بزبان خود هم دعا

بحث و  و ذكر موضوع ءاصرار برآن همانا آنست كه اين توهم را كه در باب دعا

بهمـین  مذاكره لفظ و حرف است از بین ببريم و در اين مقاله میخواهیم مربـوط

كـه ولو اين ،و ذكر عبادت مهم عمومي خداپرستانست بحث كنیم ءدعا مدعي كه

 ست. یمحتاج ببحث ن

خداوند عالم در اين آيه شريفه منحصر میفرمايد علت خلقت جن و انـ  را    

و ذكر است يعني چیز خواسـتن از  ءبعبادت و مهمترين عبادات همانا همین دعا

ت و خوبیهـا از يگـانگي و خداوند عالم و ياد نمـودن ذات مقـدس او بكمـاال

چنین انبیاء بهمین جهت خود خداوند عالم و همو بزرگواري و پاكي و نحو اينها 

 ءاند بر دعاو السالم بشر را تحريص و ترغیب فراوان نموده و و ائمه علیهم الصل

اهلل تعالي انه قال يا موسي اسئلني ما تحتاج الیه حتي علف شاتك و  فعنو ذكر. 

و  ةتعالي ايضا انه قال الدم علي نبینا و آلـه و علیـه الصـلو عنهو ملح عجینك 

ي صـلّ عن النبي. و ةاالجاب و عليَّ ءو اما التي بیني و بینك فعلیك الدعاالسالم 
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والسالم ايضا مث  ذلك   علیه الصلو عن علي. و  العباد خّآله الدعاء مُاهلل علیه و

افضـ   د العبـا يّر علیهما السالم اقال قلت البي جعف ةو عن سدير علیه الرحم

مـا  بَطلَـ  و يُسـئَالسالم ما من شيء افض  عنداهلل عزوج  مـن ان يُفقال علیه

تعـالي انـه قـال يـا  عن اهللالدعاء و   عبادالالسالم افض  علیه عن الباقرعنده و 

علي ك  حال و عنه تعالي و تقدس ايضـا يـا موسـي ال  ن سَموسي انّ ذكري حَ

نسي الذنوب و المال يُ  المال و ال تدع ذكري علي ك  حال فان كثر  ثرتفرح بك

عزوج  ايضا انه اوحي الي داود علي نبینا و  عنه القلوب و قسيِان ترك ذكري يُ

 في ايام ضرائك. و بَیستجذكرني في ايام سرائك كي اَالسالم يا داود اُآله و علیه

كرني في نفسك اَذكرك في نفسي و تبارك و تعالي ايضا انه قال يا عیسي اذ عنه

اهلل مـا يلقـي مـن السالم شـكي الـيه ي اهلل علیه و آله ان آدم علیالنبي صلّ عن

و ال  حـولَالسالم فقال له يا آدم ق  الحديث النف  و الحزن فنزل جبرئی  علیه

 .اهلل قول ال اله االّ  ي اهلل علیه وآله خیرالعبادصلّالنبي عنباهلل الحديث و  االّ  َقو

و ذكر لفظ و  ءكسي اين توهم را كه موضوع بحث و مذاكره در باب دعا ان قلت

 ايد.حرف است نكرده و نمیكند كه شما در صدد از بین بردن آن بر آمده

اگر اين توهم در بین نیست پ  چرا فهم و قصـد معنـي را در نمـاز و  اـقلن   

زم ندانستن درست نمیشود مگر ادعیه و اذكار الزم نمیدانیم در صورتیكه اين ال

ها كما اينكه در طـي مقالـه ،باينكه موضوع تمام موضوع را لفظ و حرف بدانیم
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 واضح و روشن گرديد.

 اله هشتاد و يكمـمق
ه مباركـه ها گفتیم كـه حـال سـور. در بعضي از مقالهم اهلل و له الحمد ـبس   

م حضـرت یه و اذكار معلنهايت در ادع ،حال ادعیه و اذكار مأثوره است ،فاتحه

نـد حه خداووالسالم میباشند و در مباركه فات  رسول و ائمه علیه و علیهم الصلو

و  ه ادعیـهعالم ج  و عال و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم بنابراين همانطور كـ

وره سـ ،اذكار بعنوان قول خوانده و گفته میشود نه بعنوان حكايت و نقـ  قـول

تأيیـد  ود بعنوان قول خوانده شود نه حكايت و نقـ  قـول مباركه فاتحه نیز باي

ره بايـد ثوأمـادعیة و اذكـار مینمايد اين مطلب را يعني اينكه سوره فاتحه مث  

وان بعنوان قول خوانده شود نه حكايت و نق  قول ماننـد بـاقي قـرآن كـه بعنـ

ايت رواهلل علیه و آله بيحكايت و نق  قول میخوانیم فرمايش حضرت رسول صلّ

ب اء الحجـافنودي من وراهلل اكبر اكبر اهلل كالسالم فقال الملالرضا علیه ةصحیف

صدق عبدي انا اكبر انا اكبـر و فرمـايش ديگـر آنحضـرت يـا حضـرت علـي 

ودن يد بـؤم السالم فاذا قال يعني العبد اياك نعبد قال اهلل صدق عبدي. وجهعلیه

اده شده اكبر صدق نسبت ددر اهللاين دو روايت براي مطلب آنستكه همانطور كه 

 صدق نسبت داده شده بنماز گذار. دبعندر اياك  كبمل
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 اله هشتاد و دومـمق
چه  ،چه وجوبي و چه استحبابي ،. بدانكه اوامر و نواهيم اهلل و له الحمدـبس   

تابع حسن و قبح يا  و غالباً در جمیع شرايع و اديان نوعاً ،تحريمي و چه تنزيهي

جنبه هـدايت و  ،عمال آقائي و فرمان فرمائييعني بعالوه اِ ،ساد استصالح و ف

ارشاد نیز دارد. قال تعالي يا ايها الذين امنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما 

ي اهلل علیه و آله بروايت ابي القاسم كـوفي فـي كتـاب يحییكم. و عن النبي صلّ

كم دُعِّـبَو يُ ةكم الي الجنـبُقرّت شیئا يُايها الناس ما علم ةاخالقه انه قال في خطب

و قد امرتكم به و ما علمت شیئا يقربكم من النـار و يباعـدكم مـن  عن النّار االّ

البحـار انـه  ةي اهلل علیه و آله في روايو قد نهیتكم عنه الخ. و عنه صلّ الّا ةالجن

 ةكم من الجنو قد ذكرته لكم و ال شيء يقرب الّقال لی  شيء يباعدكم من النار ا

حـال ببینـیم آيـا  ،و قد دللتكم علیه. چون اين مطلب دانسته و فهمیده شـد االّ

و ذكر كه عبادت مهم عمـومي خداپرستانسـت از  ءحسن و صالح در باب دعا

يعني چیز خواستن از خداوند عالم و ياد  ،عوارض و توابع حقیقت و معني است

 ،عوارض و توابع لفـظ و حـرفنمودن ذات مقدس او بكماالت و خوبیها يا از 

واضح و روشن باشد كـه  كامالً ي بايستيام  مختصري و اندك انديشهأبعد از ت

نه لفظ و حرف كه مباين است با معني  ،از عوارض و توابع حقیقت و معني است

و حقیقت. بنابراين بايد متعلق امر و دستور همان معني و حقیقت باشد نه لفظ و 
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انیه از براي الفا  و حروف دخالتي در بین هست بجهاتیكه بلي در رتبه ث ،حرف

 ها بآن اشاره شده.در بعضي از مقاله
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 هشتاد و سوم الهـمق
يهـا لنبـي يـا ااون علي م اهلل و له الحمد. قال تعالي ان اهلل و مالئكته يصلّـبس   

 موا تسلیما.وا علیه و سلّالذين آمنوا صلّ

 .يـماز ابواب مهمه عباداتسـت سـه مطلـب داربدانكه ما در باب صلوات كه    

متوقف اسـت  ءمطلب دوم آنكه تحقق دعا .است ءاول آنكه صلوات دعامطلب 

دلیـ  بـر . مطلب سوم آنكه تحقق قصد موقوف اسـت بـر فهـم و درك .برقصد

 ةلمالئكـو مـن ا ةمن اهلل رحمـ  السالم الصلوعن ابي عبداهلل علیه مامطلب اول 

  و صـلو ةاهلل رحمـ السالم صـلوعن الكاظم علیه مااء و تزكیه و من الناس دع

 منین دعاء منهم له.ؤالم  و صلو ةتزكی ةالمالئك

بـر قصـد باشـد مـا عـن المحقـق  ءو دلی  بر مطلب دوم كه توقف تحقق دعا 

ع م االّ مین يستدعي سبق دعاء و اليتحقق الدعاءأسره في معتبره و الن التقدس

ي فـم كه توقف حصول قصد بر فهم و درك باشد ما و دلی  بر مطلب سو قصده.

 قصـد الـييعتبر فـي العقـد ال ةقال مسئل ةللسید االصفهاني علیه الرحم ةالوسیل

 مضمونه و هو متوقف علي فهم معني لفظي انكحت و زوجت الخ.

آنكه اين مطالب سه گانه عقلي و وجداني است يعني مییابیم كـه  يخفيو ال   

 ،مـثالً هم ص ّوات طلب رحمت و درود است بلفظ اللّموضوع بحث در باب صل
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كـه همـین طلـب درود و  ءو نیز مییابیم كه تحقـق دعـا هم ص ّاللّلفظ نه خود 

قصدمان طلب  هم ص ّيعني اگر ما بگفتن اللّ ،رحمت باشد متوقف است بر قصد

چنین مییابیم كه قصد نه و هم طلب رحمت از ما محقق میشود و االّ ،رحمت بود

موقوف است بر فهم و درك معناي اين جملـه و  هم ص ّب رحمت بجمله اللّطل

لكن چون ممكن است كه بعضي بواسطه ركوز و رسوخ عدم لزوم فهـم و درك 

لهذا براي هر سه مطلب از  ،معني در ذهنشان نتوانند از وجدان خود استفاده كنند

يـد مطلـب دوم و الظاهر باشاهد و گواه آورديم و علي ءروايت و فرمايش فقها

نهايت بنتیجه كـه  ،متفق علیه باشد ءو علما ءبلكه مطلب اول نیز بین فقها ،سوم

 لزوم فهم و درك باشد برخورد نشده. 
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 اله هشتاد و چهارمـمق
 هما دررسـ اهلل حكـیم قـدساهلل بروجردي و آيت. آيتم اهلل و له الحمدـبس   

گـر ا ،بـان عربـي را نمیدانـدتوضیح المسائ  خود میفرمايند: كسیكه دسـتور ز

ر لفظـي قرائتش صحیح باشد و معناي هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هـ

 .میتواند عقد را بخواند ،معناي آنرا قصد نمايد

 ،ر ادعیه و اذكار مانند صیغ عقـود و ايقاعـاتوَدر مقاله پیش گفتیم كه در صُ   

ن میفرمايند الزم است و در اين ین آيتیتبطوريكه حضر فهم و درك معني تفصیالً

الي از ؤتر شدن مطلـب بايـد يـك سـمقاله میخواهیم بگوئیم كه ما براي روشن

 ،ال اينست كه آيا از حیـث دلیـ ؤخودمان بكنیم و جواب آن را بدهیم و آن س

فرق بین باب معامالت و باب عبادات چیست كه در باب معامالت فهم و درك 

نیم و در باب عبادات يعني ادعیه و اذكـار و زيـارات میداالزم  معني را تفصیالً

و نـه  نـه تفصـیالً ،ي از مراتـب الزم نمیـدانیمافهم و درك معني را بهیچ مرتبه

 يعني در باب تكبیر مـثالً ،اجماالً اجماالً اجماالً و نه اجماالً اجماالً و نه اجماالً

بلكه الزم نمیدانیم بداند  ،داندبر را باكگذار معناي اهلل و معناي الزم نمیدانیم نماز

اكبـر يكـي از بلكه الزم نمیدانیم كه بداند كه اهلل ،اكبر مال بزرگواري خداستاهلل

اكبر ذكر است يا بلكه الزم نمیدانیم بداند اهلل ،كماالت خداوند عالم را در بر دارد

فقـط و  ،سـتيا چیز ديگـر ا ءاكبر ذكر يا دعابلكه الزم نمیدانیم بداند اهلل ،ءدعا
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 ياد گرفتن اين دو لفظ است.همان خوب فقط آنچه را الزم میدانیم 

یم ه خواهال محال ،ر بدهیمم  و تدبّأال را از روي تؤاگر بخواهیم جواب اين س 

ه ما بجهت خاطر اينك ،گفت كه از حیث دلی  هیچ فرقي بین اين دو باب نیست

كن بسـا ءقـرآن كـه ابتـدا وحديث در باب معامالت مث  باب عبادات دلیلي از 

بحـث  مان آنست كه موردبلكه دلی  ،بگويد فهم و درك معني الزم است نداريم

الق طـعنوان نكاح و  ،و مذاكره و موضوع احكام و آثار در باب نكاح و طالق

ود و يعني بدون قصد محقق نمیش ،است و اين دو عنوان از عناوين قصديه است

 پـ  مـا ،قق پیدا نمیكند و درست نمیشودهم و درك معني تحفقصد هم بدون 

اد يـبراي تحقق نكاح و طالق بگفتن انكحت و انت طـالق البـد و ناچـاريم از 

یه عني ادعگرفتن معني و ترجمه اين دو جمله و اين دلی  بعینه در باب عبادات ي

يـن چه آنكه موضوع بحـث و مـذاكره در ا ،و اذكار و زيارات نیز موجود است

 هـم ،نـوانو اين دو ع استغفار و تكبیر است مثالً ياو ذكر  ءدعاباب نیز عنوان 

محقـق  و ذكر و هم استغفار و تكبیر از عناوين قصديه است كه بدون قصد ءدعا

ق پ  ما براي تحقـ ،نمیشود و قصد هم بدون فهم و درك معني درست نمیشود

يم از يـاد ر و البداكبر ناچاو ذكر يا استغفار و تكبیر بگفتن استغفراهلل و اهلل ءدعا

 گرفتن معني و ترجمه اين دو جمله.

باب عبادات موضوع تمام موضوع لفظ و حرف كه مباين است با در بلي اگر    
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مور بـه لفـظ أمور بـه تمـام مـأدر باب استغفار و تكبیر اگر م مثالً ،معني باشد

و جمله آنوقت فهم و درك معني و ترجمه اين د ،اكبر باشداستغفراهلل و حرف اهلل

تمام موضوع موضوع لكن اين مطلب كه  ،بهیچ مرتبه از مراتب الزم نخواهد بود

جمیـع بنـاي بلكـه  ،اساس حديث و قـرآن ،در باب عبادات لفظ و حرف باشد

ها كه در باب عبادات هست ها و تقولشرايع و اديان بر خالف آنست و اگر ق 

كما اينكه در  ،و تقول كذا داريم ما را باشتباه انداخته كه در باب معامالت نیز ق 

 ها بآن اشاره شد.بعضي از مقاله
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 اله هشتاد و پنجمـمق
 : ي معالّربالـ. صورت جواب نامه يكي از علماي كم اهلل و له الحمدـبس   

 ،بسم اهلل الرحمن الرحیم . مرقوم فرموده بوديد كه همه مطالب شما صحیح است 

رض میكنیم صحیح دانستن مطالب ما ما ع ،لكن شرط كمالست نه شرط صحت

چه آنكه ما راجـع  ،با گفتن باينكه شرط كمالست نه شرط صحت جمع نمیشود

مور به گفتن يك الفا  أوظیفه يعني مآيا يكي آنكه  ،باقوال نماز دو مسئله داريم

مسئله ديگر آنكه آيا  .و حروفي است بقصد قربت يا گفتن يك معاني و مطالبي

بدون فهم و درك آن ممكن است يـا نـه. در مسـئله اولـي  گفتن معني و مطلب

گفتن معني و مطلب است نهايـت بهمـین ه مور بأمطلب ما آنست كه وظیفه و م

نه گفتن خود اين الفا  و حروف كه مبـاين اسـت بـا معنـي و  ،الفا  و حروف

بلكـه اراده و  ،حقیقت و در مسئله دوم مطلب ما آنست كه گفتن معني و مطلـب

متوقف است بر فهم و درك آن و بدون فهـم و درك غیـر از ايجـاد و قصد آن 

االحـرام و  در تكبیر مـثالً .ابداع همان لفظ و حرف چیز ديگري در بین نیست

مور به ياد نمودن خداوند عالم است بكمال كبريائیت و أصلوات تشهد وظیفه وم

نه گفتن خـود  ،هم ص ّاكبر و طلب درود و رحمت بحرف اللّبزرگواري بلفظ اهلل

كردن خداونـد عـالم اين لفظ و حرف كه مباين است با حقیقت و معنـي و يـاد
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ببزرگواري و طلب درود باين لفظ و حرف توقف دارد بر فهـم و درك معنـي و 

چیـز  هـم صـ ّاللّحـرف اكبـر و ترجمه و بدون آن غیر از ايجاد همان لفـظ اهلل

 ديگري درست نمیشود و بعم  نمیايد.

تن معني مور به در گفتارهاي نماز گفأهر دو مطلب آنستكه وظیفه و مخالصه    

 وبلكه قصـد و اراده آن متوقـف بـر فهـم  و مطلب است و گفتن معني و مطلب

 ،. بنابراين فهم و درك معني و ترجمه نه شرط كمالست نه شـرط صـحتدرك

مور به است و چـون بـراي جمـ  أبلكه شرط تحقق و درست شدن وظیفه و م

عنـاي چنین عقديه و ايقاعیه معنائي نیست سـواي همـان میه و ذكريه و همدعائ

ا يـاد لهذا بايستي معناي هر لفـظ هـر لفـظ ر ،الفا  و حروف واقعه در آنجمله

آن قصد  ازمعني را بجوريكه بتوان هر لفظي را در معني استعمال نمود و  ،گرفت

 نمود.
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 ششم هشتاد و الهـمق
 . صورت جواب نامه يكي ديگر از علماء :م اهلل و له الحمدـبس   

 شكاالتي درايد بوده باشید. نامه شما رسید مطالعه شد و ؤاهلل موفق و مانشاء   

م هـم مـتم از آنجمله مرقوم داشته بوديد كه مقاله هفتاد و هفـتم ،آن بنظر رسید

ا ر ءتري مث  آنكه مطلوب در بـاب دعـامقاله اولست منتهي با حرفهاي عجیب

نكه عبادت خداست تا آ ءخواستن دانسته و حال آنكه مطلوب در باب دعاچیز 

ر چـه حسب امر خدا كه فرموده هـبر من ؤمرقوم فرموده بوديد پ  بايد بنده م

دو  میخواهید حتي نمك در آش خودتان را هم از من بخواهید. در اين جمالت

كـه  اسـت ءايكي آنكه كالم ما در حقیقت و ماهیت اص  دع ،اشكال بنظر میايد

 ر اينكـهيا طلب مغفرت و آمرزش باين لفـظ نـه د آيا لفظ استغفراهلل است مثالً

عـاء درا بچه قصد و چه عنوان بايد كرد و ديگر آنكه مـدعاي مـا را كـه  ءدعا

ف عبارتست از چیز خواستن از خدا در فرمايش اولتان نفـي نمـوده آنـرا حـر

يد بر من باؤايد پ  بنده من گفتهتاايد و در فرمايش دومتري معرفي كردهعجیب

ز احسب امر خدا كه فرموده هر چه میخواهد حتي نمك در آش خودتان را هم 

 مذاكره وبدقت مورد مطالعه  ،هائي كه فرستاده میشودمن بخواهید. بهرحال ورقه

السـالم انشاءاهلل تعـالي و قرار دهید تا مدعي و حقانیت آن واضح و روشن شود

  و بركاتههللاةعلیكم و رحم
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ايـن دو  آنكه منظور ما از نق  فرمايش اين دو عالم بـزرگ در ثم ال يخفي   

الي از هاي پیش كه خـدر مقاله ءو علما ءمقاله و فرمايشات بعض ديگر از فقها

حقیقت  نیست آنستكه سلسله جلیله علمیه ملتفت شوند كه كنه و فيتهافت و تنا

جور كـه چنین مربوط بباقي الفا  نماز آنمطلب راجع بسوره مباركه فاتحه و هم

 شات پديـدي و تناقض در فرمايفتنا نشده و االّ بايد و شايد مورد برخورد واقع

 من اتبع الهدي.علي والسالم  ،دمنمیآ
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 اله هشتاد و هفتمـمق
 جعفـر بـن موسـي بـن ابراهیم بن علي بن د. عن محمّم اهلل و له الحمدـبس   

حتي نسیر الي هذا الرجـ   بنا مضِبنا االمر قال لي ابي اِالسالم قال ضاق علیهما

فقلـت  ةالسالم فانه قد وصف عنـه سـماحد الحسن العسكري علیهيعني ابا محمّ

قال فقصدناه قال ابي و هو في طريقه مـا  تعرفه فقال لي ما اعرفه و ال رايته قطّ

درهم للدقیق و  و ماتي  درهم ماتي درهم للكسو ا ِاحوجنا الي ان يامرلنا بخمس

اشـتري بهـا   أمـللنفقة و قلت في نفسي لیته اَمرَلي بثالثة مأ  درهـم درهم  ما 

ا وافینا الباب خرج الینا و اخرج الي الجب  فلمّ  للكسو  و مأ ةنفقلل مأ مارا و ح

ابراهیم و ابنه فلما دخلنا علیه و سلمنا قـال البـي يـا بنغالم و قال يدخ  علي

الي هذا الوقت قال يا سیدي استحییت ان القـاك علـي هـذا  علي ما خلفك عنا

ا  و قـال هـذه خمسـم  الحال فلما خرجنا من عنده جائنا غالمه فناول ابي صر

و قـال هـذه   و اعطـاني صـر ةللنفق  و مأتان للدقیق و مأ  درهم مأتان للكسو

رج الي و ال تخ ةللنفق  و مأ  للكسو ا في ثمن حمار و م ا جع  مادرهم فا  ثلثم

الجب  و سر الي سوراء قال يعني ابن الكردي الراوي عنه فصـار الـي سـوراء و 

االف دينار و مع ذلك يقول بالوقف قال ابـن  ةمنها فدخله الیوم اربع ا تزوج امر

ابین من هذا فقال صدقت و لكنا علي امر قد جرينا علیه قال  االكردي اتريد امر

السالم و الذي من علي موسي الكاظم علیه من وقف ةمع البحرين و الواقفیجفي م
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و عنده المال  السالم و لی  من قوامه احد االّاجله قی  بالوقف هو انه مات علیه

ودهم لموته و كان عند زياد القندي سبعون حهم و جفالكثیر و كان ذلك سبب وق

رواسي و كان بمصر و كـان عنـده ال عیسي بن م عثماناالقوالف دينار و كان احد

المـال السـالم فـیهن و فيعلیهالرضاست جواري فبعث الیه ابوالحسن ومال كثیر

فكتب الیه ان اباك لم يمت فكتب الیه ان ابي قدمات و قد اقتسمنا میراثه و قـد 

االخبار بموته فكتب الیه ان لم يكن ابوك مات فلی  من ذلك شيء و ان صحت

الیك و قد اعتقت الجواري و  كان قدمات علي ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء

 تزوجتهن .

ابـروي متعصـب نقـ  حافظ منین از تاريخ ؤالمالتاريخ از مجال  در منتخب   

بنده در خاطرش گذشت حقیقت مذهب شیعه امامیـه و خداشاهنموده كه سلطان

لهذا امر كرد كه علماي فريقین را در مجل  حاضـر كردنـد و در آنهـا بـود از 

 ينالـدّ نظـام پـ  سـلطان امـر كـرد شـیخ ،اهللرحمهيحلّمهعلماي امامیه عالّ

مـه در مسـئله امامـت غي را كه افض  علماي شافعیه بود بـا عالّاالملك مرعبد

اهلل ببراهین قاطعه بر او غالب شد و خالفت حضرت مه رحمهپ  عالّ ،بحث كند

اي احـدي بحیثیكه از بـر ،را ثابت نمود ةمنین و فساد ادعاي خلفاء ثلثؤامیرالم

شد و شـروع نمـود  تين اين اندازه علم را ديد مبهوالدّ چون نظام ،شبهه نماند

 االّ ،مه در نهايت ظهور استه عالّت ادلّمه و گفت: قوّذكر محامد عالّبتحسین و 
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آنكه سلف طريقي را اخذ كردند و خلف هم بجهت آنكه شق عصـاي مسـلمین 

 نشود بهمان طريق مشي نمودند.

 تي اين طـوركه منظور ما از نق  اين دو قضیه آنستكه ما نبايس نماند یدهـپوش   

اضر حباز  ،باشیم كه اگر فساد و بطالن يك عقیده و رويه و مرامي مكشوف شد

 نشويم براي دست برداشتن از آن.
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 هشتاد و هشتم الهـقم
الهكـم  امالي انّ ما انا بشر مثلكم يوحي. قال تعالي ق  انّم اهلل و له الحمدـبس   

 ربـه  بـادصالحا و ال يشـرك بع ه فلیعم  عمالًاله واحد فمن كان يرجو لقاء ربّ

 ةنبت له حسفلم يعملها كت ةالسالم انه قال من هم بحسنعلیهاهللعبدابي عن. احدا

عـن و  الحـديث . أ اهلل لمن يشاء الي سبعمو ان عملها كتبت له عشرا و يضاعف

ول و عمـ  يقب  قـ بالعم  و ال ه قال ال يقب  قول االّي اهلل علیه وآله انّصلّ النبي

 ل االّضا ال قو)ص( اي عنهو  ةالسن ةباصاب االّ ةو ال يقب  قول و عم  و نی ةاالبنی

و  ةلسنا ةاصابب االّ ةنیالو ال قول و ال عم  و  ةبالعم  و ال قول و ال عم  االبنی

مـن  ةاعـبالط ةل )ع( حسـن النیـقا  العباد السالم ماه قی  للصادق علیهانّ روي

 .الوجه الذي امر به

س پروردگار عالمیان ب واقع شدن عم  مر بنده را بساحت مقدّبدانكه در مقرّ   

نفسه صالح و  يكي آنكه عم  في حدِّ ،دو چیز معتبر است ،و استفاده بردن از آن

ه و روايـت اينكه از آيه شريف اهلل باشد كمالوجه نیكو باشد و ديگر آنكه خالصاً

 ،نفسه صالح و نیكو نباشد استفاده شد و بدست آمد. پ  اگر يك عملي في حدِّ

ولو بخیال صالح بـودن آن  ،آورنده نفعي از آن نمیبرد ب واقع نمیشود و بجامقرِّ

اهلل انجام داده شود. چون اين مطلب دانسته و فهمیده شد حال لوجه عم  خالصاً

چه در نماز و  ،چه واجب و چه مستحب ،و زياراتببینیم در باب ادعیه و اذكار 
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حسن و صالح در معني و حقیقت است يا در لفـظ و حـرف.  ،ه در غیر نمازچ

 ،در باب استغفار و صلوات كه دو باب بسیار مهم و پر ارزش عبادي اسـت مثالً

آيا حسن و صالح در طلب مغفـرت و آمـرزش و درخواسـت درود و رحمـت 

ري بايـد مـ  و مختصـر تـدبّأ. بعد از اندك تحرف ص ّو  است يا در لفظ اغفر

واضح و روشن باشد كه هر حسن و صالحي كه هست در حقیقت و معني  كامالً

يكـي  ،بنابراين دو نتیجه از اين مطلب بدسـت میايـد ،است نه در لفظ و حرف

آنكه مورد امر و دستور در اقوال نماز ال محاله همان معني و حقیقت خواهد بود 

تابع  الباًغو  زيرا كه اوامر و نواهي در جمیع شرايع و اديان نوعاً ،ظ و حرفنه لف

حسن و قبح يا صالح و فساد میباشـد. مطلـب ديگـر آنكـه كسـانیكه معنـاي 

بعـالوه  ،گفتارهاي نماز خود را نمیدانند و بهمان گفتن لفظ و حرف اكتفا میكنند

در  ،نصیبي عايدشان نمیشودب واقع نمیشود و ازآن بهره وآنكه چنین نمازي مقرّ

خالصاً  ولو بخیال صالح و نیكو بودن آنرا ،اندنمازشان بامر و دستور عم  نكرده

 لوجه اهلل انجام بدهند.
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 هشتاد ونهم الهـمق
 ،لیم و سـالمم گفتیم كه تسبیست ويكهم و د. در مقاله م اهلل و له الحمدـبس   

یـه عل ملَّسَم و مُلِّسَمُ ،یر نمازچه در نماز و چه در غ ،چه واجب و چه مستحب

مودن ن ءكه میخواهد باشد از مقوله حقیقت و معني و عبارت است از دعا ك هر

 بسالمتي درباره خود يا غیر خود نه از مقوله لفظ و حرف. 

يید میكند اين مطلب را فرمايش حضرت أو در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه ت

ال كرد از اينكه چرا تسلیم تحلی  نمـاز ؤكه سواب كسیجالسالم در صادق علیه

الملكین و فرمايش ديگر آنحضرت علـي مـا روي ان  ةه تحیقرار داده شده النّ

السالم و وا باحسن منها االيهفحیّ ةتم بتحیییّفي قوله تعالي و اذا حُ ةالمراد بالتحی

 ةيـالسالم فـي رواغیره من البر و االحسان بضمیمه فرمايش حضرت رضا علیه

ضربا آخـر  تسبیحا اوو لم يجع  بدلها تكبیرا او  انما جع  التسلیم تحلی  الصلو

التوجه الـي الخـالق  تحريم الكالم للمخلوقین و  ه لما كان الدخول في الصلوالنّ

كان تحلیلها كالم المخلوقین و االنتقال عنها و ابتداء المخلـوقین اوال بالتسـلیم. 

آله ابدؤا بالسالم قب  الكـالم و علیه ي اهللالنبي صلّهذا من مصاديق ما عن  اقول

 ةالرحمـالنصـاري علیهاشـیخنا  عـنفمن بدء بالكالم قب  السالم فال تجیبوه و 

 ةمن الروايات من انه تحی د يستحب ان يقصد االمام بتسلیمه الملكین كما في ع

ي المصـلّ يسـتحب ان يقصـد ةتتمـ ةالرحمـالملكین. و قال الفقیه الهمداني علیه
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همـا ممـن تضـمنتهم ر موما او منفـردا الملكـین و غیـأبتسلیمه اما ما كان او م

الـي  ةالمفض  المتقدم فـال حاجـ النصوص المتقدمه التي او فیها ببیان ذلك خبر

 افیا بذلك.التعرض لتفصیله بعد كون الخبر المزبور و

يه است كه بـدون از قبی  حقايق اراديه و عناوين قصد ءو ايضا گفتیم كه دعا   

در  ءت و دعاقصد و اراده تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشود بنابراين قصد تحیّ

هاي نماز نیز الزم خواهد بود بال شك فیه و ال ريب يعتريه. هذا ما عنـدنا سالم

و الدعاء تشكیك و  ةو اما عند ساير الفقهاء والعلماء ففي قصد المعني يعني التحی

آخـر  صـريح بعـضم و ف فظاهر بعـض العبـائر اللـزواختالو تربیب و خالف 

 ةوالروض ةخر عدم الجواز علي سبی  االحتیاط فعن اللمعالاالستحباب و بعضها ا

الخطـاب بتسـلیمه االنبیـاء و ة ي بصـیغالمصـلّ و لیقصـد ةالملی والفوائد ةوالنفلی

 ةالسالم و المسلمین مـن الجـن و االنـ . و عـن رسـالعلیهم ةالمالئكه واالئم

الشـرايع  البیـان و فوائـدالذكري وهذا الي االصحاب و عن ةصاحب المعالم نسب

المنفـرد والمفاتیح ان ةالمقاصد و المسالك و الكفايع الجعفريه و شرحها و جامو

المـأمومین.  ذلك مع االمام يقصد و السالمعلیهم ةالحفظ و ةاالنبیاء واالئم يقصد

 الروض و و شرحها ةالجعفري صحاب. وعنذلك الي اال ةظاهرالمفاتیح نسبوعن

 ةاالمام و بالثانیـه االنبیـاء و االئمـقصد باولیها الرد علييالمأموم  ان المسالك و

االولـي ان يقصـد  ةمومین. و عـن الكفايـأوالم السالمعلیهم ةو المالئك ةوالحفظ
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 الرد علي االمام. ةو الحفظ ةاالنبیاء و االئمموم معأالم

ال نعـم بالتسـلیم قـ  الخروج من الصلوة واهر في مقام عدم لزوم نیو في الج   

ع م و لصلله في ا ةو نحوها مما ال مدخلی ةقديقال باعتبار عدم قصد اخر من تحی

الجملـه اسـتحباب الیـه في يـؤمي كمـا الخـروج بـه و ان قصـد احتمال تحقق

 مـن واحـد یرمومین الرد و فیه ايضا قد ذكر غأمومین و قصد المأقصداالمام الم

مام لال ين والراشد ةاالئم و االنبیاء و ةالحفظ ه يستحب للمنفرد قصداالصحاب انّ

 مـا سـمعت المصلّي مطلقا لو اضاف الي نَّالذكري اَ المأمومین مع ذلك اه و عن

 حسنا. اجمعین و من علي الجانبین من مسلمي االن  و الجن كان ةالمالئك قصد

 ةاالنبیـاء واالئمـان يقصـد االمـام التسـلیم عليالذكري ايضا يسـتحب و عن   

مومین اه. و عن الموجز الحاوي ما نصه و يقصد باالولي الخروج و أوالم ةوالحفظ

و من علي ذلك الجانب من مسلمي  ةواالئم ةو الحفظ ةاالنبیاء و المالئك ةبالثانی

يحتم   و  العروفي مومین. وأالم ةموم باالولي الرد و بالثانیأالم االن  و الجن و

المنتهـي لـو عنموم يقصد االمام فیكون ثلث مـرات. وأاستحباب تسلیم اخر للم

الملكین  نوي مع ذلك الرد علي كان اولي و لو  نوي بالتسلیم الخروج من الصلو

بـاس. و فـي  مومـا فـالأاماما او علي من معه ان كان م و علي من خلفه ان كان

السـالم علـي  بان يقصد ةحقیق ةصد بالتسلیم التحیايضا االحوط ان ال يق  والعر

مومین اوالملكین نعم الباس باخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله أاالمام او الم
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موم أمومین و المـأهما مـع المـ السالم الثاني واالمام يخطرحینالكاتبینن الملكی

ن يخطر بباله االنبیاء اهلل الصالحیالسالم علینا و علي عباداالمام و في يخطرهم مع

كـالم لـه بـ   فـية الرحمـعلیه لهمـدانيا قالالسالم. و علیهم ةالحفظو ةواالئم

 صـاحب الجـواهر فـي قـالمحضا و ةالتحی عدم قصداالحوط ان لم يكن اقوي

 و مع الخروج من الصل ةالبطالن لو قصد بها المتعارف من التحی دعيبجواهره ب  ال

كالم االدمیین  النه من عدم التداخ  و ةوالصال و الصلفي ةالتحی للنهي عن ابتداء

 ةبها في المقام في غاي ةالتحی د بالجمله دعوي ارا ايضا و فیهذلك و قال  لغیر و

فرارا  ةاحتمال وجوب القصد و ان لم يكن من التحی ةمن مث  الشهید لغراب ةالغراب

باعتبـار  ةاستظهارا مـن االدلـذي لی  بقران و اللفظ الّ  من استبعاد التعبد بصور

اجتهاد منشائه  ةالحقیق هو فيو لو مجازا او تنزيال اذ ةفي الصیغ ةالخطابی ةمالحظ

 الغرور بالنف  و انه قد ظهر لها ما يخفي علي غیرها .

لـذي ال ااحتمال الوجوب غريب جدا ب  الحق  ةابغران القول ب يـيخفال اقول 

الـدعاء ذي هوالّـ المعنـي صد يعنـي قصـدمحیص عن االلتزام به هو وجوب الق

افا موقعا لالمر مضـ و ةكون اللفظ و الحرف موردا للوظیف ةلعدم معقولی ةبالسالم

 ديان.الشرايع واال الي كونه مخالفا الساس الحديث و القرآن ب  لبناء جمیع

در رساله محشي بحاشیه شیخ انصـاري و میـرزاي شـیرازي و آقـاي صـدر    

اهلل عبـادو علي علیناراجـع بترجمـه نمـاز میفرمايـد: السـالم الياهلل تعـرحمهم
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ان باد و بر جمیع بنـدگان ندگالصالحین يعني سالم از جانب خداوند بر نمازگذار

 ،اهلل و بركاتهةاند. السالم علیكم و رحمخدا كه اين صفت دارند صالح و شايسته

ي جمیع مـؤمنین ات او ايعني سالم از جانب خدا بر شما باد و رحمت او و برك

يعني  ةالرحمهلل بروجردي علیها الفروع آيتاز جن و ان  و مالئكه. و در جامع

سالم از جانب خداوند عالم بر ما نمازگذارندگان باد و بر جمیع بندگان خدا كه 

سالم از جانب خدا برشما باد و رحمت  ،انداين صفت دارند كه صالح و شايسته

آقـاي ديگر رسالهمالئكه و در و ان  و جمیع مؤمنین از جني او و بركات او ا

يعني سالم از جانب خداوند عالم بـر مـا نمازگـذاران و  ةالرحمبروجردي علیه

 تمام بندگان خوب او يعني سالم و رحمت و بركات خداوند بر شما مؤمنین باد.

خـرج و المُالصـلو  المقام ان التسلیم الذي هو الجـزء من و ملخص الكالم في   

صـ  حال يَ بقصده الذي و ال يتحقق االّ ةبالسالم ءالدعا عن  ي عنها عبارللمصلّ

 دركه.بدون الفهم و الدرك ثم القصد الي مفهومه و مُ
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 نودم الهـمق
هـا ا در مقالـهها گفتیم جهت اينكه م. در بعضي از مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

 از ملك و ذكر عبادت مهم عمومي خداپرستان و ءدعاكه میگوئیم  و مراراً كراراً

ست ه ءبلكه براي حیوانات نیز هم دعا ،جن و ان  بوده و هست و خواهد بود

الت و ذكر بـر خـالف بـاب معـام ءم اينكه در باب دعاآنستكه توهّ ،و هم ذكر

طلـب مموضوع بحث و مذاكره لفظ و حرفست از بین ببريم و در اين مقاله چند 

 م:میخواهیم بگوئی

اگـر  بطوريكـه ،و ذكر بسیار وسیع اسـت ءآنكه دامنه نماز و دعا مطلب اول   

ستور ئیكه بجورهاي مختلف مورد دهاها و ذكرها و دعاكسي بخواهد تمام نماز

رفتـه در بعضي از شبها و روزها تمـام يـا بیشـتر وقـتش گ ،قرار گرفته بخواند

 میشود.

موضوع بحث در نماز و ادعیـه و اذكـار م كه اين توهّ آنكه ظاهراً مطلب دوم   

در مقام عدم سقوط  ءو علما ءبعضي از فقها مثالً. لفظ و حرفست در بین هست

اصـ  معنـي : اكبر نیسـت میفرماينـدتكبیر  االحرام از كسیكه قادر بر گفتن اهلل

ساقط شده و اگـر نتوانـد  ةًاكبر را بگويد رخصلكن از كسیكه میتواند اهلل ،است

ر را بگويد بايد معني را بلفظ ديگر بگويد. خالصه اين گفتار اين میشود كه اكباهلل

اكبر را بگويد در بـین نیسـت و اگـر پاي معني نسبت بكسي كه میتواند لفظ اهلل
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بر اين است  ءنتواند بگويد آنوقت پاي معني در بین میايد و عقیده بعضي از علما

من حیث هي هـي بلكـه بلحـا  كه الفا  و حروف مورد دستور قرار گرفته ال 

علي ما هو ببالي بـر ايـن  ءاشتمال و تضمن آن بر معاني و عقیده بعضي از علما

و حكمت ركوع و سـجود و  رّاست كه معني از قبی  اسرار و حكم است نظیر سِ

گـذار واجـب لند كردن موقع گفتن تكبیر و امثال آن همانطور كه بر نمازب دست

 ،و سجود و دست بلنـد كـردن را بدانـد و بفهمـد ركوع رّنیست كه حكمت و سِ

همینطور الزم نیست كه معناي گفتارهاي نماز و ادعیه و اذكار را بداند و بفهمد. 

همانا همان ارتكـاز  ،را بر اين گفتارهاي ناتمام ءو علما ءآنچه وادار میكند فقها

سـاس و مي است بالام عدم لزوم فهم و قصد معني است كه ارتكاز و تسلّو تسلّ

هائي باشد كه در مقام تعلیم ها و تقولم دور نیست كه ق علت اين ارتكاز و تسلّ

اهلل در جـواب كما اينكه آقاي حكـیم رحمـه ،و ذكر در بین هست ءصورت دعا

 :قريب باين میفرمايد ،آور شدهي كه بايشان نوشته بوديم همین مطلب را يادانامه

را رف قول را كافي دانسـته قصـد معنـي ها صِها و تقولنظر بق  ءبعضي از فقها

ه لزوم قصـد معنـي و يعني ظاهر ادلّ. ه استالزم نمیدانند و اين خالف ظاهر ادلّ

هاي متعـددي اثبـات ها بدلی حال ما در مقالهعدم كفايت صرف قول است. بهر

 .حرف ها معني است نه لفظ وها و تقولايم كه مقول قول در همین ق نموده

و  بـاًايم كـه اوامـر و نـواهي وجوها گفتهآنكه در بعضي از مقاله لب سوممط   
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تـابع حسـن و  ،و غالباً نوعاً ،در جمیع شرايع و اديان و تنزيهاً تحريماً ،باًاستحبا

جنبـه  ،ئيمـافر نعمال آقائي و فرمايعني بعالوه اِ ،قبح و صالح و فساد میباشد

مطلب دانسته و فهمیده شد حال ببینیم آيا در چون اين . هدايت و ارشاد نیز دارد

حسن و صـالح در معنـي اسـت كـه يـاد  ،تكبیر  االحرام و صلوات تشهد مثالً

نمودن خداوند عالم بكمال كبريائیت و بزرگواري و طلب درود و رحمت باشـد 

كه مباين است با معني. اگر ما از ان  ذهن  هم ص ّاكبر و حرف اللّيا در لفظ اهلل

بانـدك انديشـه و  ،لفظي و حرفي صرف نظر كنیم و ذكرِ ءت بنماز و دعاو عاد

مان واضح و روشن خواهد شد كه حسـن و صـالح و ارزش يملي براأمختصر ت

بنابراين معني بايد مورد دستور و وظیفه باشد . در معني است نه در لفظ و حرف

 نه لفظ و حرف. 
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 اله نود و يكمـمق
و السالم نق  شـده كـه و  ز حضرت صادق علیه الصل. ام اهلل و له الحمدـبس   

اهلل و اياك نستعین مثله و در تفسیر صافي میفرمايد: اقول انما  ةاياك نعبد مخاطب

ه كان بتمجیده هلل سبحانه يتقرب الیه متدرجا الي الخطاب النّ ةانتق  العبد من الغیب

حضـورا  ةبر شهودا و الغیبالعلم صار عیانا و الخ انَّالي ان يبلغ في القرب مقاما كَ

الي الخطاب مالك يـوم  ةو في المطول ما يقرب من ذلك مثال االلتفات من الغیب

الدين اياك نعبد. ظاهر بلكه صريح خود سوره مباركه فاتحـه بعـالوه اخبـار و 

هاي اول كه مربوط بمباركه فاتحه كه در مقاله ءو علما ءفرمايشات بعضي از فقها

ك يـايعنـي با ،ضافه بعض وجوه ديگر لزوم قصد معني اسـتبا ،بود نق  نموديم

ك نستعین و اهدنا الصراط المستقیم قصد مخاطبـه بـا خداونـد عـالم يانعبد و ا

نمـائي بـراه راسـت و باظهار خلوص در مقام عبوديت و اسـتعانت و طلـب راه

. اندقصد خطاب را مبط  دانسته ءو علما ءمستقیم و در عین حال بعضي از فقها

اهلل میـرزا حسـن الرسائ  كه محشـي بحاشـیه آيـتجمله در رساله مجمعاز آن

 _ ةمسئل: میباشد میفرمايند ةالرحمشیرازي و شیخ انصاري و آقاي صدر علیهم

نـد خوادر نماز شخص اياك نعبد و اياك نستعین را اگر بقصد خطاب از خـود ب

عناي آن در نظرش باشد نمازش باط  است و اگر بقصد قرآنیت بخواند و م ،مثالً

نیز همین مطلب را در رسـاله خـود  ةالرحماهلل بروجردي علیهنیكو است و آيت
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 میفرمايد. 

 نود و دوم الهـمق
و امـا  ت و عقـ كتاب و سنّ .ت و دلی  بر احكام سه تا میباشدحجّه ـبدانك   

كما  ةحجفسه بن ه لی  في حدانّ و االفواه االّ ةلسن علي االَ اجماع و ان كان دائرا

. امـا ةتیـسیاتي ذكرها في بعـض المقـاالت اآل و اءو العلم اءاعترف بذلك الفقه

آلـه انـي تـارك علیه و اهلل يالقرآن فقول النبي صلّالحديث و ةالدلی  علي حجی

ضافا وجدان مالعق  و الة فیكم الثقلین كتاب اهلل و عترتي و اما البرهان علي حجی

نـه قـول عي بحیث ال يحتاج الي الجع  و ال يمكن سلبها فیه ذات ةالي ان الحجی

مـا  العق  شرع من داخ  و الشرع عق  من خـارج و ةالسالم في روايعلي علیه

مـا  موا ودتنفشدوا العق  ترشدوا و ال تعصوه  ي اهلل علیه وآله استرعن النبي صلّ

جتین لناس حلي االصلو  و السالم انه قال لهشام يا هشام ان هلل ععن الكاظم علیه

الم و علیهم الس ةاالئم و ءاالنبیافاما الظاهره فالرس  و ةباطن ةو حج  ظاهر ةحج

علي  ةما الحجقول و عن ابن السكیت انه قال للرضا علیه السالم فعفال ةاما الباطن

اذب ه و الكـالسالم العق  تعرف به الصادق علي اهلل فتصدقالخلق الیوم فقال علیه

ن نمايـد ايـيیـد میأ. و ت جوابالاهلل ذبه فقال ابن السكیت هذا هو وعلي اهلل فتك

خذوا و منهم ف فما صفي ءوآله اقتدوا بالعلما ي اهلل علیهروايت را ما عن النبي صلّ

 .ما كدر منهم فدعوا
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ه يكـي آنكـ .از اين فرمايش دو مطلب مهم استفاده میشـود و بدسـت میايـد   

مطلـب دوم آنكـه  .يـدو تاريكي بگو ممكن است شخص عالم يك مطلب كدر

ممكن است غیر عالم تشخیص بدهد بین مطلب صاف و روشن و مطلب كدر و 

ات يـا . در يك وجیزه خواندم كه ما آلودگي و پلیدي را بیشتر در نجاستاريك

 بستن عق فكري و بكار نآن را در بي ءمنشاسر ،ولي زبان قرآن. گناهان میدانیم

 .علي الذين اليعقلونالرج  و يجع  : ايدمیفرمو سراغ میدهد 

حال از جمله مطالب كدر و تاريك كه غیر عالم هـم میتوانـد كـدورت و بهر   

قول بعدم لزوم فهم و درك معني است در اقوال  ،تاريكي آنرا بفهمد و درك كند

در اذهان رسوخ نموده و جاي گرفته براي خاطر اينكه اين  واجبه نماز كه كامالً

مور به لفظ و حرف باشـد يـا أمور به تمام مأدر وقتي درست است كه م ارتكاز

بتحقق لفظ و حرف معني كه مباين است با آن بدون فهم و درك حاصـ  شـده 

امـا مطلـب اول كـه  .يك از اين دو مطلب را نمیتوان گفـتمحقق بشود و هیچ

و بجهـت آنكـه اسـاس حـديث  ،مور به را لفظ و حرف بدانیمأمور به تمام مأم

نه مطالبه  ،قرآن بلكه بناي جمیع شرايع و اديان بر مطالبه حقیقیت و معني است

پ  بواسطه آنكه اساس عق  و وجدان مخـالف  ،لفظ و حرف و اما مطلب دوم

غیر از  ،ي كه معناي آن را ندانیمايعني بالوجدان مییابیم كه در يك جمله ،آنست

ئیم و ايـن هـر دو مطلـب در لفظ و حرف آنجمله چیز ديگري نمیتـوانیم بگـو
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 واضح و روشن گرديد.كامالً هاي پیش مقاله

 اقـالح
ال ينفع  يت العق  عقلین فمطبوع و مسموع وأوالسالم ر و عن علي علیه الصل   

حضرت  العین ممنوع. و از وءمسموع اذا لم يكن مطبوع كما ال تنفع الشم  وض

ه وريست كم نیست بلكه او نعلّوالسالم روايت شده كه علم بت و صادق علیه الصل

 واقع میشود در قلب هر ك  كه خدا او را هدايت بفرمايد. 
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 اله نود و سومـمق
 ن امنـوا والـذي والعصر ان االنسان لفـي خسـر االّ م اهلل الرحمن الرحیمـبس   

عصـر بعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خالصه ترجمه قسـم 

انـد و عمـ  مگر آنانكـه ايمـان آورده ،سران و زيانستخُ بدرستیكه انسان در

حق بعملهاي صالح و شايسته و يكديگر را وصیت و سفارش میكنند  ،اندنموده

 و سفارش میكنند بصبر. 

اشـیم بحال اگر ما خواسـته  ،چون مفاد و مضمون اين سوره مباركه را فهمیديم

ارش ديگر را وصـیت و سـفبايد يك ،بدستور اين سوره مباركه عم  كرده باشیم

یقـت و كنیم بیاد گرفتن معني و ترجمه اقوال نماز كه مطلبي است حق و بـا حق

 ئي با آن واجب وشناتر مطلبي كه معرفت وآمهم ،واقعیت و بعد از مسئله واليت

ارهـاي گفت الزم است و ما اگر مردم را تشويق كنیم بیاد گرفتن معني و ترجمـه

 ف  خود وجهاد با ن ،ايمور اين سوره مباركه عم  نمودهبعالوه آنكه بدست ،نماز

 نف  مردم و شیطان خواهد بود.
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 اله نود و چهارمـمق
 و ءبـاب دعـا ها فهمانديم كه مـا در. در بعضي از مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

يكـي آنكـه . دو مطلـب داريـم ،ستعمومي خداپرستان او كه عبادت مهم  ذكر

ه نـاسـت حقیقت و معني  ،دو باب مانند باب عقد و ايقاع موضوع بحث در اين

يـن امطلب ديگر آنكه تحقـق  .لفظ و حرف كه مباين با حقیقت و معني میباشد

غیـر بحقیقت و معني از گوينده متوقف است بر فهم و درك و بدون فهم و درك 

لفظ و حرف از گوينده چیز ديگري حاص  نمیشـود و گفتـیم بعـالوه شـهادت 

انیم ما میتو ،قرآن بر مطلب اول و گواهي عق  و وجدان بر مطلب دومحديث و 

 .اثبات نمائیم ءو علما ءهر دو مطلب را بفرمايشات خود فقها

و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم از جمله فقهائي كـه اقـرار و اعتـراف بهـر دو  

ر باب خود د  میباشند در كتاب صلو ةفقیه همداني علیه الرحم ،اندمطلب نموده

االحرم از كسیكه قادر بر  االحرام در مقام استدالل بر عدم سقوط تكبیر  تكبیر

علـي  ءالسالم تحريمها التكبیر بنـااكبر نباشد میفرمايد: ب  و بقوله علیهگفتن اهلل

كما يقتضیه و ضعه اللغوي و كـون  ءالكبريا ةعلي اهلل بصف ءظهوره في مطلق الثنا

عن افادته اال  القاصر  ةالمتقدم ةالخارجی ةاشیا من االدلالخاصه ن ةتقییده بالصیغ

تقريبا نعم  ةالي العاجز الي ان قال ره بعد صفح ةللقادر فیبقي علي اطالقه بالنسب

دا  بالفاظها كان الواجب علـي االخـرس فـي مقـام كان المامور به معانیها المؤلو
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لذهن و تاديتهـا باالشـار  ي استحضارها في ااوامرها عقد قلبه بالمعاني ا ةاطاع

الواجب علي غیره ايضا تصور تلـك المعـاني و تاديتهـا بالفاظهـا. لكـن  كما انّ

افسوس كه بعد از اين فرمايش براي فرار از لزوم فهم و درك معني در ادعیـه و 

اذكار میفرمايد: لكنه لی  كك يعني لی  المامور به المعاني حتي يجب تصورها 

االمر  ةو االشارات ب  االمر انما تعلق بااللفا  و الحروف غايثم تاديتها بااللفا  

ايـم كـه تـذكر داده و مـراراً فیها و حال آنكه ما كـراراً ةبلحا  المعاني المنطوي

چه در  ،چه مستحبو چه واجب  ،و ذكر ءمطلوبیت حقیقت و معني در باب دعا

رايع و اديـان اساس حديث و قرآن بلكه بناي جمیع ش ،نماز و چه در غیر نماز

 ،بر آنست و مطلوبیت لفظ و حرف علي عك  ذلك يعني از هیچ آيه يا روايتي

و ذكر بلفظ و  ءها نمیتوان استفاده كرد كه دستور در باب دعاها و تقولحتي ق 

پ  نوبت نمیرسد باينكه ببینیم آيا الفا  و حروف من حیـث هـي  ،حرف است

الها علي المعاني. بلي از براي الفا  هي مورد دستور واقع شده يا من حیث اشتم

ها كما اينكه در بعض از مقاله ،و حروف در رتبه ثانیه دخلي هست در مطلوبیت

 يم بوجه آن.ابآن اشاره نموده

قرار كرديم باينكه تكبیري كه تحـريم اخالصه مطلب آنستكه ما بعد از اينكه    

بريائیت و بزرگواري كه نماز است عبارتست از مدح و ثناي حق تعالي بكمال ك

مور أاكبر و اعتراف نموديم باينكه اگر مـحقیقت و معني است نهايت بصورت اهلل
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انكـار به معني باشد فهم و درك آن بر اخرس و گويا الزم است مجـالي بـراي 

 اكبر باقي نمیماند.لزوم فهم و درك معناي اهلل

 ريضـتع
رار نموديـد عرض میكنیم كه شما اقما به مرحوم فقیه همداني اعلي اهلل مقامه    

ي اادلـه ي كه تكبیر در آن موضوع بحث قرار داده شده واباينكه نسبت بین ادله

 ّ صت نظیر اطالق و تقیید اس ،اكبر در آن مورد مذاكره قرار گرفتهكه صورت اهلل

 االّ و ص ّ في المسجد و بديهي است كه بايد مطلق در ضمن مقید حاص  شود و

  تور عمبدس ،اگر ما بمسجد رفتیم لكن نماز نخوانديم مثالً .عم  نشده بدستور

 ثنـا در وايم. پ  در ما نحن فیه ما نیز بايد تكبیر كه عبارتست از مـدح نكرده

 ق مدح ودر باب تكبیر بدستور عم  نشده و تحق اكبر محقق شود و االّضمن اهلل

اكبـر هللدرك معنـي و ترجمـه ا اكبر متوقف است بـر فهـم واز ما بگفتن اهلل ءثنا

 والسالم علي من اتبع الهدي.
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 نود و پنجم الهـمق
 و و الصـل بقصد و الصل ءاذا اتي ببعض اجزا ةالوثقي میفرمايد: مسئل  در عرو   

و  ةیالم التحالركوع الصلواتي و بسالمه س ن قصد بركوعه تعظیم الغیر واَغیرها كَ

 بط .  سالم الصلو

و لیم مطلـب اول آنكـه تسـ .اجع بتسلیم و سالم دو مطلب داريمبدانكه ما ر   

لب دوم و زندگي را در بر دارد. مط  است بسالمتي كه حیو ءتحیت و دعا ،سالم

از  ،ز نمازآنكه تسلیم و سالمي كه در نماز تشريع شده با تسلیم و سالم بیرون ا

 ءو دعـا يعني همان تسلیم و سالمي كـه تحیـت. حیث حقیقت و كنه يكي است

 گر.اهیت دينه حقیقت و م ،يا استحباباً بسالمتي است در نماز آورده شده وجوباً

لسـالم اوآلـه افشـوا  علیـه اهلل يصلّ مؤيد براي مطلب اول ما روي عن النبي   

ا اب. و مـتسلموا و ما عنه )ص( ايضا ما فشي السالم في قوم اال امنوا من العـذ

لمین و ما نال الظافشوا سالم اهلل فان سالم اهلل ال ياالسالم و و الصلعن الباقر علیه

ت حتـي يكره للرج  ان يقول حیاك اهلل ثم يسكعن علي علیه الصلو  و السالم 

ه فان نكم بیتمالسالم اذا دخ  الرج  و  الباقر علیه الصلويتبعها بالسالم و ما عن

بنـا عند ر لینا منكان فیه احد يسلم علیهم و ان لم يكن فیه احد فلیق  السالم ع

 .ةطیب ةاهلل مباركمن عند ةيقول اهلل تحی

و السالم علي   فرمايش حضرت صادق علیه الصلو ،و مؤيد براي مطلب دوم   
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ما روي در جواب كسیكه سؤال كرده بود از اينكه چرا تحلی  نماز تسلیم قـرار 

الم انه قـال و الس  الملكین و ما روي عن الرضا علیه الصلو ةداده شده النه تحی

و لم يجع  بدلها تكبیرا او تسبیحا او ضربا آخر  و انما جع  التسلیم تحلی  الصل

التوجـه الـي الخـالق تحريم الكالم للمخلوقین و  ا كان الدخول في الصلوه لمّالنّ

 بالتسلیم. االنتقال عنها و ابتداء المخلوقین اوالًكان تحلیلها كالم المخلوقین و

لكالم فمن اا بالسالم قب  ؤا من مصاديق ما عن النبي )ص( ابتداقول فیكون هذ   

ئ  م انه سـو السال و علیه الصلعلي بدء بالكالم قب  السالم فال تجیبوه و ما عن 

المـام السالم ان افقال علیه مالسالم علیك ةما معني قول االمام يعني امام الجماع

 ةیمـلقم الكم من عـذاب يـو امان ةيترجم عن اهلل عزوج  و يقول اله  الجماع

نـوا مـن له ما فشي السـالم فـي قـوم اال امآوعلیه قول النبي صلي اهلل  ةبضمیم

 العذاب.

كه ذكري  و ءي نبايد باشد در اينكه دعاابهرحال جاي هیچگونه شك و شبهه   

در بیرون نماز خوانده میشود با دعاء و ذكري كه  ،در نماز خوانده يا گفته میشود

چنین تسـلیم و سـالم ه میشود از حیث حقیقت و ماهیت يكي است و هميا گفت

اهلل الصـالحین كـه در آيا میتوان فرق گذاشت بین السالم علینا و علي عباد مثالً

اهلل الصـالحین كـه در ايـن روايـت السالم علینا و علي عباد نماز گفته میشود با

دخلت منزلك فقـ  بسـم اهلل و السالم اذا اهلل علیهعن ابي عبد: دستور داده شده
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اهلل الصالحین. باهلل و سالم علي رسوله و علي اه  بیته والسالم علینا و علي عباد

 الشیطان من منزلك. فاذا قلت ذلك فرّ

 و السالم  وليید مینمايد وحدت و اتحاد را آنچه از حضرت باقر علیه الصو تأ   

يا  ده باشده بیاد خدا باشد ايستانق  شده كه پیوسته مؤمن در نماز است مادامیك

آله روايت شده كـه وعلیه ي اهلل نشسته يا خوابیده و آنچه از حضرت رسول صلّ

ح و تسـبی و لالعلیا الن الصـ ةدرجاليبلغ العبد الي  و در حديثي میفرمايد: بالصل

 . و تهلی  و تحمید و تكبیر و تمجید و تقدي  و قول و دع
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 اله نود و ششمـمق
خواسـت كه عبـارت از طلـب و در ء. بدانكه براي دعام اهلل و له الحمدـبس   

چهـارم  ،سـوم مطلـوب منـه ،دوم مطلوب ،اول طالب .چهار ركن میباشد ،است

و كه مورد امر و دسـتور قـرار گرفتـه چـه بنحـ ءپ  در تحقق دعا .مطلوب له

ار وجود اين چهـ ،چه در نماز و چه در غیر نماز ،وجوب و چه بنحو استحباب

 د. نمیشو محقق ءركن معتبر است كه يكي از اين اركان اربعه اگر مفقود باشد دعا

 هاي پیش كـامالًچون اين مطلب دانسته و فهمیده شد حال میگوئیم كه در مقاله

از چه در نم ،چه واجب و چه مستحب ،كه تسلیم و سالم يدثابت و مبرهن گرد

راي ب خدا براي خودمـان يـا بـبسالمتي است از جان ءدعا ،و چه در غیر نماز

م علینا هاي نماز بعالوه ياد گرفتن معني و ترجمه السالپ  در سالم. ك  ديگر

نظـر  ي را درم السالم علیكم كسـانو السالم علیكم بايد از ناي السالم علینا و كُ

ن ركن سطه فقدامحقق نمیشود بوا ءدعا م قصد نمود و االّآنها را از نا و كُ ،گرفته

 عبارتست م علیه باشد و اينكه گفتیم تسلیم و سالمكه مطلوب له و مسلَّچهارم 

نمودن بسالمتي از طرف خدا بواسـطه آنسـت كـه فرقـي نیسـت بـین  ءاز دعا

سـالم  ني اينكهعلیه. و تأيید مینمايد اين مطلب را يعاهلل السالم مثال و سالمعلیه

 تـهو بركا اهللةدن و رحمـاضافه نمو است بسالمتي از جانب خدا نه مطلقاً ءدعا

 است بر السالم علیكم مثال.
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 ،صد نكنـیمالسالم علیكم كسي را ق كمالسالم علینا و  نايحال اگر ما از بهر   

سـلیم و تمسلم علیه نخواهد داشت و السالم علینا و السالم علیكم مـا  سالم ما

 سالم نخواهد بود.
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 نود و هفتم الهـمق
ت و قوله حقیقدر مقاله چه  و دوم گفتیم كه تشهد از م .م اهلل و له الحمدـبس   

د و نه لفظ و حرف اشه ،عبارتست از شهادت دادن بوحدانیت و رسالتو معني 

قیـه فدر اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه تأيید میكنـد ايـن مطلـب را فرمـايش 

اني اهلل تعالي مقامهم فقیـه همـدهمداني و صاحب حدائق و صاحب جواهر اعلي

دتین ي الشهافكتاب صلو  میفرمايد: و اعلم انهم اختلفوا فیما يعتبر من القول  در

ور و المشهاالمعتبرين في التشهد علي اقوال فقی  ب  ربما نسب الي ظاهر االكثر 

 و اَنَّ الّ اهللال اشـهد ان ال الـه ان صورتهما التي يجوز االجتزاء بها فیهما ان يقـو

  ورلبیـان صـ ائق و كون المقام مقام بیان مسلم لكنهو في الحدمحمّداً رسول اهلل 

القواعـد و لمعتبر و كا التشهد و في الجواهر و اما الشهادتان فقد قال المصنف هنا

و   رسول اهلل محمّداًاشهد ان ال اله االّ اهلل و اشهد اَنَّالمنتهي و غیرها ان صورتهما 

 يقول اشهد الخ.ي التشهد ان ااالحوط في عبارته و ةفي الوسیل

اشهد ان ال اله االّ اهلل و اشهد ان محمّداً ه تأيید آنستكه در اين فرمايشات ـوج   

پ   ،نه خود تشهد و شهادتین ،اندرا صورت تشهد و شهادتین دانسته رسول اهلل

تر تشهد معني و بمنزله ماده میباشد بـراي ايـن دو صـورت و بعبـارت روشـن

عبارتسـت از شـهادتین يعنـي گـواهي دادن  تشهدي كه در نماز واجـب اسـت

نه خود لفظ اشهد و شهادت دادن بوحـدانیت و  ،بوحدانیت و رسالت بلفظ اشهد
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رسالت باين دو جمله متوقف است بر فهم و درك مضمون و مفاد اين دو جمله 

و بدون آن غیر از لفظ و حرف اشهد چیز ديگري تحقق پیدا نمیكنـد و درسـت 

  و حقیقته. هذا حق االمر نمیشود
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 اله نود و هشتمـمق
عني زوم فهم الملالوجه في القول بعدم   اعلم ان من زمر .م اهلل و له الحمدـبس   

 مكَـلحِا ةو درك المفهوم في اقوال الصلو  جع  المعني من قبی  االسرار و جملـ

ه ال كما انّفرفع الیدين عند التكبیر و اشباه ذلك  ةالركوع و السجود و حكم كسرّ

يجب علي المصلي فهم هذه و دركها كك ال يجـب علیـه فهـم المعنـي و درك 

ه دوب الیـمور بـه و المنـأكان المـالمفهوم و لكن فیه ان هذا الوجه انما يصح لو

و  المعـانيكان المعني و المضمون كما انه كك قطعا فااللفا  و الحروف و اما لو

 سراره واب الیه ال من سنخ مور به و شخص المندوأالمفاهیم انما تكون نف  الم

داع توقـف انشـاء المعـاني و ابـ ةمه و قد مضي في المقاالت الماضـیكَجن  حِ

 المفاهیم علي الفهم و الدرك .

كردن ما نحن فیه ما بركوع و سجود و امثال آن الي اينكه قیاس هذا كله مضافاً   

 باشـد ثالًچه آنكه در مقی  علیه كه ركوع و سجود مـ ،قیاسي است مع الفارق

ر و حكمت آن متوقف بر فهم و درك نیست بخالف مقی  كه ما نحـن تحقق سِ

تحقـق معنـاي  مـثالً .فیه ما باشد كه تحقق معني توقف دارد بر فهم و درك آن

كه ياد نمودن خدا ببزرگواري و طلب رحمـت اسـت بگفـتن  ص ّهماكبر و اللّاهلل

پ  بر فرض كه دسـتور را  ،درك آنمتوقف است بر فهم و  ص ّهماكبر و اللّاهلل

باز هم فهم و درك آن  ،بلفظ و حرف بدانیم و معني را از اسرار و حكم بشماريم
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 .قصد آن نیـز الزم اسـت ،بلكه بعالوه لزوم فهم و درك معني ،الزم خواهد بود

كما اينكه در مقالـه پـیش تـذكر داده  ،چه آنكه معني بدون قصد محقق نمیشود

 شد.
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 و نهم نود الهـمق
ز افاتحه غیر  هاي اول گفتیم كه نحوه مباركه در مقاله .م اهلل و له الحمدـبس   

 لهذا بحثي كه در باقي قرآن هسـت از جهـت جـواز قصـد ،نحوه باقي قرآنست

اهیم میخـوودر اين مقالـه  .معني و عدم جواز آن در مباركه فاتحه جاري نیست

هـم در  كي آنكه مباركه فاتحـه راي ،يید میكند مدعي را دو مطلبأكه تبگوئیم 

لقد  قال تعالي و .اندخود قرآن مجید و هم در روايت مقاب  قرآن حمید قرار داده

قـال  م انهوالسال و آتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم و عن علي علیه الصل

 بسـم اهلل الكتاب و هي سبع آيات تمامها ةمن فاتح ةبسم اهلل الرحمن الرحیم آي

ل لـي عالي قاله يقول ان اهلل تي اهلل علیه وآحمن الرحیم سمعت رسول اهلل صلّالر

 ة بفاتحنان عليّالقرآن العظیم فافرد االمتد و لقد آتیناك سبعا من المثاني ومحمّيا

 الكتاب جعلها بازاء القرآن العظیم. 

ر وَسُ آيینه مث  باقيهر ،آنكه اگر مباركه فاتحه مث  باقي قرآن میبود مطلب دوم

 .هقرنه در اول قرآن قب  از سوره ب ،قصار در اواخر قرآن ثبت و ضبط میشد

ا همـ في احـد المعراج لوحین ةيت لیلأاهلل علیه وآله انه قال ر يعن النبي صلّ   

  ما ا جبرئیانوار فقلت ي ةالقرآن يضيء منه ثلث ةالكتاب و في الثاني جمل ةفاتح

 احد و سور  ي  و آية الكرسي.ق  هو اهلل هذه االنوار قال نور 

والسـالم قـال لقـد  و و عن الصادق عن آبائه عن امیرالمؤمنین علـیهم الصـل   
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الكتاب  ةي اهلل علیه وآله يقول قال اهلل عزوج  قسّمت فاتحاهلل صلّسمعت رسول

بسـم اهلل لعبدي ما سئ  اذا قال العبـد  بیني و بین عبدي نصفها لي و نصفها له و

م لـه تمّـان اُ لـيَّعَ قال اهلل ج  جالله بدء عبدي باسمي و حـق حیم الرحمن الر

قـال جـ  جاللـه الحمدهلل رب العـالمین اموره و ابارك له في احواله و اذا قال 

حمدني عبدي و علم ان النعم التي له من عندي و ان الباليا اللتي انـدفعت عنـه 

  و ادفع عنه باليا االخر ر بتطولي اشهدكم فاني اضیف له الي نعم الدنیا نعم االخ

الرحمن الرحیم قال اهلل ج  جالله يشهد لـي كما دفعت عنه باليا الدنیا و اذا قال 

مـن عطـائي  جـز لـنّاشهدكم الوفرن من نعمتي حظه و الباني الرحمن الرحیم 

ي انـا قال اهلل تعالي اشـهدكم كمـا اعتـرف بـانّمالك يوم الدين نصیبه و اذا قال 

 نَّزَجاوَتَ ال سهلن يوم الحساب حسابه و ال ثقلن حسناته و الَ دينالمالك يوم ال

يعبـد  يَقال اهلل عزوج  صـدق عبـدي ايـاّ اياك نعبدعن سیئاته فاذا قال العبد 

و اشهدكم الثیبنه علي عبادته ثوابا يغبطه ك  من خالفه في عبادته لي فـاذا قـال 

علي امره و  هُیننَّالتجاء اشهدكم ال عَ يَّلَال اهلل تعالي بي استعان و اِاياك نستعین ق

الي  اهدنا الصراط المستقیمده يوم نوائبه فاذا قال یخُذَنَّ به في شدائده و آلنّثال غی

قال اهلل ج  جالله هذا لعبدي و لعبدي ما سئ  فقد استجبت لعبدي  ر آخر السو

 و امنته مما منه وج .  َمَّو اعطیته ما اَ
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 اله صدمـمق
 ،شـهد نمـازته در اذان و اقامـه و كـ بدانكه شـهادتین . و له الحمدم اهللـبس   

هي از مقوله حقیقت و معنـي و عبارتسـت از گـوا ،موضوع بحث قرار داده شده

  دادن بوحدانیت خداي عزوج  و رسـالت رسـول گرامـي علیـه وآلـه الصـلو

 .معني ست با حقیقت وانه خود اين لفظ كه مباين  ،والسالم نهايت بلفظ اشهد

د علي اشرفي يید میكند مطلب و مدعي را فرمايش جناب حاج مال محمّأت و   

 كه در عصر خود از بزرگان مراجع تقلیـد بـوده در كتـاب شـعائر ةعلیه الرحم

ال از حقیقت اذان و اقامه بدانكه حقیقت اذان چهـار ؤسالم در مقام جواب ساال

اهلل  ست بلفظ اشهد ان ال اله االّاكبر و دو شهادت بوحدانیت اتكبیر است بلفظ اهلل

ي اهلل علیه وآلـه رسول اهلل صلّ داًمحمّ نَّو دو شهادت برسالت است بلفظ اشهد اَ

د را لفظ شهادت كه موضوع بحـث شهَيید آنستكه در اين فرمايش اَأوجه ت. الخ

كـه موضـوع اكبـر را لفـظ تكبیرنه خود شهادت و هم چنین اهلل ،انداست دانسته

نه خود تكبیر كه عبارتست از ياد نمودن خداونـد عـالم  ،انداست دانستهمذاكره 

بكمال كبريائیـت و بزرگـواري و مـن البـديهي كـه يـاد كـردن خـداي تعـالي 

ببزرگواري و شهادت بوحدانیت و رسالت باين الفا  و حروف متوقف است بر 

حرف فهم و درك معني و ترجمه اين جمالت و بدون فهم و درك غیر از لفظ و 

 مقالـه پـیشدو اينكـه در  چیز ديگري تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشود كما
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 ةالرحم يید مینمايد مطلب را فرمايش محقق علیهأ  و مبرهن گرديد و نیز تمدلّ

و   النافع در مقام بیان افعال نماز الثاني التكبیر و هو ركن في الصـلو در مختصر

اكبـر را صـورت ه در ايـن فرمـايش اهللاكبر وجه مؤيد بودن آنست كصورته اهلل

 اند نه خود تكبیر.تكبیر كه موضوع بحث و مذاكره است دانسته
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 اله صد و يكمـمق
 و د استغفراهلل. الفا  و حروف جم  دعائیه و ذكريه ماننم اهلل و له الحمدـبس   

 اللفظ ةهو مربوط بیك ديگرند ال من ججمله المطلب  المعني و اكبر من حیثاهلل

عنـي ي ،دستور بگفتن لفظ و حرف باشد ،و ذكر ءپ  اگر در باب دعا .و الحرف

هـر  ،دسته باشـنگفتن اين چهار لفظ را از ما خوا ،اكبراهلل يا تقول اهللبق  استغفر

د. چـون جدا جدا خواهد بـو ،آينه دستور بگفتن لفظ اهلل و حرف استغفر و اكبر

ئیم بت بلفظ اهلل بـر فـرض كـه بگـوحال میگوئیم كه نس ،اين مطلب فهمیده شد

ف لكن نسـبت بحـر ،لهذا دستور بگفتن آن صادر شده ،چون معناي خوبي دارد

 ه معنايچه آنكه براي اين دو حرف ن .استغفر و اكبر اين حرف را نمیتوان گفت

 اغتنم. خوبي است كه امر بآن شود و نه معناي بدي كه از آن نهي شود فافهم و
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 صد و دوم مقاله
اشـیه در حرحمـه اهلل . مرحوم حاج شیخ عباس قمـي م اهلل و له الحمدـبس   

يد سه مفاتیح میفرمايند كه كفعمي روايتي نق  كرده كه هر ك  وقت خواب بگو

ت زار ركعـاهلل ما يشاء بقدرته و يحكم ما يريد بعزته مث  آنستكه هـمرتبه يفع 

گويـد بيت شده كسي كه ي اهلل علیه وآله رواو از حضرت رسول صلّ .نماز كرده

 ي را كـه در سـايهاسبحان اهلل بدون تعجب خلق فرمايد خدا از اين كلمه پرنده

ا روز عرش مشغول تسبیح باشد و ثواب آن نوشته شود براي گوينده اين كلمه ت

ون چكه روايت شده و السالم در حديثي   و از حضرت علي علیه الصلو .قیامت

و  .كهام مالئصلوات میفرستند بر او تم ، را بگويدبنده اين كلمه يعني سبحان اهلل

ر والسـالم د  حكايت شده كه حضرت سلیمان علي نبینا و آلـه و علیـه الصـلو

شـان لتیكه بر بساط خود بود با آن جالل ناديدني و حشمت ناشـنیدني گذاراح

ملـك  :گفـت ،چون آن زارع آن حشـمت و جـالل بديـد. افتاد به يك زارعي

ه یمان علیـباد سخن او را به سمع سل .داود علیه السالم داده شدهعظیمي بفرزند 

د او گفتنـنزد زارع رفتند و ب ،پ  آن جناب از بساط فرود آمده ،السالم رسانید

بعـد  ،من پیش تو آمدم براي آنكه تمنا و آرزو نكني آنچه قـادر بـر او نیسـتي

ل ه بـه آست از آنچـهر آينه يك تسبیح كه خدا آنرا قبول بفرمايد بهتر ا :فرمود

 داود علیه السالم داده شده.
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 ،لـت دارددر رسیدن به حقايق و واقعیات دخا بدانكه از جمله اموري كه كامالً 

ینیم حال بب ،چون اين مطلب دانسته و فهمیده شد .مناسبت حكم با موضوع است

بـار يث و اخها و ارزشها كه راجع به نماز و ادعیه و اذكار در احادآيا اين ثواب

بـا  يا با لفظ و حرف كه مباين اسـتاست مناسب با حقیقت و معني  ،ذكر شده

حرفي  وو ذكر لفظ  ءحقیقت و معني. ما اگر از ان  ذهن و عادت به نماز و دعا

ه عق  نگاه مراجعه كنیم بآ ،صرف نظر كنیم و از پیروي گذشتگان چشم بشوشیم

ت معنـي و مطلـب مناسـب خواهیم فهمید كه با ،و وجدان كه حجتي است باطني

عنـي مهاي پیش اثبات نموديم كـه حقیقـت و دارد نه با لفظ و حرف. ودر مقاله

 شود.یكند و درست نمیدا نميپبدون فهم و درك تحقق 
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 صد و سوم الهـمق
 ور میشـمريدايم و میگوئیم كه شـما بعیـد میدانیـد و دگفته راراًـو م راراًـك   

دت و ذكر كه عبـا ءم موضوع بحث در باب دعامدعي و مطلب ما را كه میگوئی

چـه در و چـه در نمـاز  ،چه واجب و چه مستحب ،مهم عمومي خداپرستانست

ن ذات حقیقت و معني و عبارتست از چیز خواستن از خدا و ياد كرد ،غیر نماز

االتر و نه لفظ و حرف و حال آنكه مطلب از اين ب ،مقدس او بكماالت و خوبیها

 از روي بايد كـه ،عني بعالوه آنكه بايد معني و مطلب گفته شودي .تر استبادقت

كه الوه آننزديك بلقلقه لسان خواهد بود و بع صدق و مقرون بحقیقت باشد و االّ

 شايد مبعد و دور كننده باشد. ،مقرب واقع نمیشود

ك و گاه بنده بخواند خـداي تبـارالسالم نق  شده كه هراز حضرت صادق علیه 

ستجاب مدعايش را  ،خدا ت صادقه و دل با اخالص و وفاي بعهدِا نیّتعالي را ب

 خواهد فرمود.

ي اهلل علیه و آله نق  شده كسیكه هر يـك از شـب و و از حضرت رسول صلّ   

 ،سه مرتبه صلوات بر مـن بفرسـتد ،روز بواسطه دوستي و اشتیاقي كه بمن دارد

بیـامرزد. و نیـز از آن  حق است بر خداي عزوج  كه گناه آن شب و روز او را

ايست بر اهلل كلمه عظیمه و كريمه بزرگوار )ص( روايت شده كه اشهد ان ال اله االّ

مسـتوجب  ،كسیكه آن را بگويـد از روي حقیقـت و اخـالص ،خداي عزوج 
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يعني قلبش با زبانش همراه نباشد مال و  بهشت گردد و كسیكه بگويد آنرا كاذباً

گشـت او بسـوي آتـش اسـت. و از حضـرت لكـن باز ،خون او محفو  است

والسالم روايت شده كه مقیم بر گناه هر گاه استغفار كند ماننـد و  علیه الصلباقر

 و استهزاء كننده خواهد بود. و از حضرت رضا علیه و علي آبائه و ابنائـه الصـل

والسالم روايت شده است كه استغفار كننده از گناه و حال آنكه بجا میـآورد آن 

ي كسي میباشد كه استهزاء كند پرودگار خود را. و از حضرت رسول صلّ را مث 

اهلل حصن و حصار  اهلل علیه و آله روايت شده كه خداوند عالم میفرمايد ال اله االّ

من میباشد كسیكه آنرا از روي اخالص و حقیقت بگويد داخ  شده حصن مـرا 

. و از حضـرت و كسیكه داخ  شود حصن مرا ايمن خواهد بود از عـذاب مـن

 ،يعني در نمـاز ،والسالم روايت شده كه چون تكبیر میگوئي و صادق علیه الصل

پ  كوچك بشمار آنچه را كه بین آسمان و زمین است در جنـب كبريائیـت و 

چه آنكه خداي تعالي هر گاه مطلع شود بر قلب بنده در حالیكه  .بزرگواري خدا

و در قلـبش عارضـي از حقیقـت تكبیر میگويد و خدا را ببزرگي يـاد میكنـد 

ي باو میفرمايـد ا ،تر باشديعني غیر خدا در نظرش مهمتر و جلو ،تكبیرش باشد

بعزت و جالل خودم سوگند هر آيینه البته تـو  ،دروغگو آيا با من خدعه میكني

از حالوت و شیريني ياد خود و هر آيینه البته محجوب خواهم میكنم را محروم 

ي اهلل علیه وآله روايـت نزديكي بخود. و از رسول خدا صلّ كرد تو را از قرب و



     261 (  لخراسانيبن مرتضي ا حمد)م 

  

 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر از این کتاب 

پ  عطـا میفرمايـد بآنهـا و  ،شده كه براي خدا بندگاني هست كه عم  میكنند

بندگان ديگري هست كه از روي صدق و حقیقت از خدا میخواهند پـ  عطـا 

 میفرمايد بايشان.
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 صد و چهارم الهـمق
چـه  ،تو از مقوله حقیقت و معني اسـ ءدعا ،گفتیم كه صلوات 83ه الـدر مق   

ه علیـ يي و مصـلّچه در نماز و چه در غیر نماز و مصلّ ،واجب و چه مستحب

ن آو امثال  اهلل اهلل يا صلواتي يا صلّ ص ّ همك  كه میخواهد باشد بجمله اللّهر

و مـن  ةتزكی ةو من المالئك ةمن اهلل رحم و لما عن ابي عبداهلل علیه السالم الصل

  لوو صـ ةرحمـصـلو  اهلل والسـالم   و ما عن الكاظم علیه الصـلو ءس دعاالنا

له و در لیه وآي اهلل عي النبي صلّین دعاء منهم له انالمؤم  و صلو ةتزكی ةالمالئك

و  از مقولـه معنـي و حقیقـت اسـتنیـز اين مقاله میخواهیم بگوئیم كـه سـالم 

اجـب چه و ،در غیر نمازچه در نماز و چه  ،نمودن بسالمتي ءعبارتست از دعا

للّهم ام نظیر سلّ همعلیه هر كه باشد بجمله اللّ مم و مسلَّمسلِّ ،چه مستحبباشد و 

 ءيد دعاأيید مینمااهلل و ت اهلل مانند صلوات اهلل يا سالم ياهلل مث  صلّ ميا سلّ ص ّ

و  اهلل و بركاته. بهر حـال جـاي هیچگونـه شـكة بودن را اضافه كردن و رحم

ست ا ءدعا ابتداء و في مقام الجواب بعنوان ،ي نیست در اينكه تشريع سالماشبهه

 بسالمتي.
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 صد و پنجم الهـمق
ه جمالت كي رسیدن بحقیقت و كنه سوره مباركه فاتحه البد و ناچاريم ما برا   

 قسم تقسیم نمائیم.  بششقرآن مجید را 

ي زلناه فنا اناد مث  جمالتي است كه خود خداوند عالم بالفع  میفرماي قسم اول

 القدر و انا اعطیناك الكوثر و الم نشرح لك صدرك و اشباه آن.  ةلیل

 ايـماننـد  فرموده و اكنون براي ما نق  میفرمايد جمالتي است كه قبالً قسم دوم

 و امثال آن.  ةآدم اسكن انت و زوجك الجن

قـ  مـا ن خواهـد فرمـود و الحـال از بـراي جمالتي میباشند كه بعداً قسم سوم

 ت كه بجهنم خواهد فرمود. ئمیفرمايد مث  ه  امتل

  تعـالي آن را نقـك  ديگـر گفتـه و حق ه قبالًك هائي استجمله قسم چهارم

( میفرمايد شبه رب اني ال املك اال نفسي و اخي كه كـالم حضـرت موسـي )ع

 است. 

نـرا آكسي خواهد گفت و خداوند متعـال  هائي میباشد كه بعداًجمله قسم پنجم

 است. نق  میفرمايد نظیر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كه گفتار اه  محشر

جمالتي است كه نه كالم خود خداوند عالم است و نـه كـالم كـ   قسم ششم 

تعالي آن را فرستاده كه ما بگـوئیم ماننـد سـوره ديگر بلكه كالمي است كه حق

ر بدلی  اياك نعبد وَباقي سُمباركه فاتحه و بسمله چه در اين سوره و چه در اول 
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 و اياك نستعین و اهدنا الصراط المستقیم و انعمت علیهم.
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 صد و ششم الهـمق
جمـالت  بايـد ،ما براي اينكه بهتر بكنه و حقیقت سوره مباركه فاتحه برسیم   

 قرآن مجید را بسه قسم تقسیم نمائیم.

الم با خداوند ع قسم اول جمالتي است كه متضمن معني و مطلبي است كه فقط 

امثـال  ولكـوثر ا اعطیناك االقدر و انّ ةا انزلناه في لیلمناسبت دارد و ب  مث  انّ

 آن.

الم هائي است كه من حیث المضمون و المفاد هم با خداونـد عـقسم دوم جمله 

الـذي  سـبحان وم والقیّ هو الحيّ مناسب است هم با غیر خدا نظیر اهلل ال اله االّ

 شباه آن.اسري بعبده و ا

سب با قسم سوم جمالتي است كه يك معني و مطلبي را در بر دارد كه فقط منا 

ا مـن مـن بعثنـ هديتنا و يا ويلنا نا ال تزع قلوبنا بعد اذغیر خدا میباشد مث  ربّ

 مرقدنا.

حال میگوئیم طیبه بسـمله و مباركـه  ،ون اين مطلب دانسته و فهمیده شدـچ   

ياك نسـتعین و اهـدنا الصـراط المسـتقیم و انعمـت فاتحه بلحا  اياك نعبد و ا

از قسم سوم است كه فقط مناسب با غیر خداونـد عـالم اسـت و چـون  ،علیهم

گفته شده باشد و نه  هديتنا قبالً نا ال تزع قلوبنا بعد اذجمالتي نیست كه مث  ربّ

التي گفته خواهد شد پ  ال محاله جم مانند يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كه بعداً
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خواهد بود كه ما بايد بگوئیم نهايت بتعلیم خداوند عالم. و تأيید مینمايد مطلب 

 ،را اخبار و آثاريكه در تفسیر و شرح طیبه بسمله و مباركه فاتحه بمـا رسـیده

 هاي اول آورده شد.الي بعض وجوه ديگر كه در مقاله مضافاً

رآن مجیـد ربوط بباقي قـآنكه ما نه راجع بمباركه فاتحه و نه م يـثم اليخف   

 لكه طبـعب ،روايتي نداريم كه بايد بعنوان حكايت و نق  قول خوانده شود ياآيه 

مطلبي را شخص خودش میگويد و اخري ك  ديگـر  يك ر تامطلب آنستكه 

د شخص آنرا حكايت و نق  میكند. باقي قرآن جمالتي اسـت كـه خداونـ ،گفته

طبع نیم بـالينده میفرمايد. ما كـه میخـواعالم بعنوان قول يا نق  قول گذشته يا آ

ه مبارك ولي .بدون احتیاج بتذكر و يادآوري بعنوان حكايت و نق  قول میخوانیم

نق   ولهذا قصد حكايت  ،فاتحه چون جمالتي است كه فرود آمده كه ما بگوئیم

 رآن مجیدقبنابراين بحثي را كه در باقي . مورد خواهد بودقول در آن بیجا و بي

وج ین هست كه آيا بقصد معني از قرآنیت خارج میشود يا نه كه حـق خـردر ب

حـه ركه فاتآنست لعدم امكان الجمع بین القول و نق  القول در طیبه بسمله و مبا

 ده شود.رنبايدآو
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 صد و هفتم الهـمق
و  ه دو غصب مهم و بزرگ در اسالم واقع شد. يكـي در صـدر اسـالمـبدانك   

 ه. خرأديگري در اعصار مت

اما غصب اول كه در صدر اسالم واقع گرديد عبارت بود از غصب نمودن بعضي 

خره روي أو اما غصب دوم كه در اعصار متـ .السالم رااز صحابه حق علي علیه

كردن لفظ و حرف حق حقیقـت و معنـي را در اقـوال عبارتست از غصب ،داده

ن غصـب بـدو جهـت از حتي در ادعیه و اذكار و زيارات و اي نماز بلكه مطلقاً

يكـي آنكـه در غصـب اول غاصـب خـود را علـي  .تـر اسـتغصب اول مهم

يعني نگفت من علي هستم و ما هم آن غاصـب را كـه  ،السالم معرفي نكردعلیه

ولـي در  ،علـي میـدانیم بلكه غصب كننـده حـقِّ .علي نمیدانیم ،غیر علي است

خـود را  ،و حقیقـت غصب دوم لفظ و حرف در عین اينكه مباين است با معني

لفـظ  . مثالًما هم آنرا معني و حقیقت تلقي میكنیم ،اد كردهدحقیقت و معني قلم

ما هـم آنـرا بهمـین  ،اكبر خود را تكبیر كه حقیقت و معني است نشان میدهداهلل

بدلی  اينكه كسي كه معناي آن را نمیداند و فقط همان لفـظ و  ،عنوان میشناسیم

مور بـه أیكنیم بلكه معتقديم تكبیريكه تحريم نماز و مخیال م ،حرف را میگويد

جهت دوم آنكه در غصب اول از  مسقط تكلیف نمیدانستیم. است گفته شده و االّ

السالم در مرتبه چهارم حق قائلند و لكن در غصب دوم در هیچ براي علي علیه
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رك آنـرا فهم و د ي از مراتب براي حقیقت و معني حقي قائ  نیستیم واالّامرتبه

اينكه در  كما .چه آنكه تحقق آن متوقف است بر فهم و درك آن ،الزم میدانستیم

ها تذكر داده شد و دلی  ديگر بر اينكه لفظ و حرف خود را براي بعضي از مقاله

ما حقیقت و معني معرفي میكنند آنستكه كنه و حقیقـت نمـاز از حیـث گفتـار 

بیـر و تمجیـد و تقـدي  و قـول و عبارتست از تسبیح و تهلی  و تحمید و تك

ي اهلل و علیه وآله روايـت شـده و لفـظ صلّ اينكه از حضرت رسول كما .دعوت

اكبر خود را تسبیح و تهلی  و تحمید و هلل و اهللاهلل و الحمد اهلل و ال اله االّسبحان

 ،عقیده بر اين قرار نمیگرفت كه در اقوال واجبه نمـاز تكبیر نمايش میدهد و االّ

اگر مكلف بايد الفا  و حروف آنرا ياد بگیرد و خوب هم ياد بگیرد حتي آنكه 

واجب میدانند رفتن ببلـد  ،در بلدي كه هست ممكن نباشد درست كردن قرائت

ياد گرفتن آنرا  ،ديگر را هر چند آن بلد دور باشد و لكن نسبت بمعني و ترجمه

ولو در خانه خـود  ،نمیدانیمنه ناخوب الزم و ي از مراتب نه خوب ابهیچ مرتبه

 فاعتبروا يا اولي االلباب. .در كمال سهولت و آساني ممكن باشد

ب اول يكسـان صـاز دو جهـت بـا غاگرچه ب دوم صآنكه غ يـيخفثم ال   

لكـن از يـك حیـث بـا آن  ،بلكه با آن فرق دارد چنانكه بیان نمـوديم ،نیست

ي آور صـلّفراوان از پیام يعني همانطور كه راجع بخالفت احاديث ،يكسان است

السالم میدهد و حتي يك حديث غیر مجعول هم اهلل علیه وآله حق را بعلي علیه
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را حـق در ما نحن فیه نیز حديث و قرآن  ،نداريم كه حق را بديگر كسان بدهد

بمعني میدهد و يك آيه يا يك روايت نداريم كه براي لفظ و حرف حقي قائـ  

 شده باشد.
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 هشتمصد و  الهـمق
ذ رآن فاسـتعت القـأ. قال تعالي في سور  النح  فاذا قرم اهلل و له الحمدـبس   

 اهلل علیـه الصـلو اهلل عـن ابـي عبـدرحمـه ةباهلل من الشیطان الرجیم. عن سماع

ال لـرجیم قـات القرآن فاستعذ باهلل من الشـیطان أوالسالم في قوله تعالي فاذا قر

و  لـرجیم اهاباهلل السمیع العلیم من الشـیطان قلت له كیف اقول قال تقول استعیذ 

عـوذ عـن الت السالم قال سئلتهاهلل عن ابي عبداهلل علیه الصلو  وعن الحلبي رحمه

عن  لرجیم وا قال نعم فتعوذ باهلل من الشیطان احهمن الشیطان عند ك  سور  يفتت

علیم مـن سمیع الذ بعد التوجه من الشیطان تقول اعوذ باهلل العوَّالصادق )ع( قال تَ

 .الشیطان الرجیم

گفتیم كه موضوع بحـث و مـذاكره در بـاب  و مراراً هاي پیش كراراًدر مقاله   

حقیقت و معني است نه لفظ و حـرف و در ايـن مقالـه میخـواهیم  ،و ذكر ءدعا

 .باب استعاذه اسـت ،بگوئیم كه از جمله ابوابي كه داخ  در مح  بحث ما است

 موضوع حقیقت و معني و عبارتست از پناه بردن بخدا قوالً  يعني در اين باب نیز

كمـا  .نه خود اين لفـظ و حـرف ،از شر شیطان بلفظ اعوذ و حرف استعیذ مثالً

باين مطلب اقرار و اعتراف میفرمايد: قـال فـي  ةاينكه فقیه همداني علیه الرحم

الشـیطان  من باهلل و اما صیغتها فالمشهور بین االصحاب فهي اعوذ تهكتاب صلو

الرجیم تا آنكه میفرمايد: اقول ال ريب في حصول امتثال االمر باالستعاذه والتعوذ 
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الصحیح المتقدم بجمیع هذه الصیغ ب  و بغیرها ايضـا ممـا الواردين في الكتاب و

 ةاالفض  اختیار صیغلكن االولي وبه االستعاذه باهلل من الشیطان الرجیم و قيتحقّ

السالم. وجه اقرار و و  ن النبي و االئمه علیه وعلیهم الصلوثوره عأمن الصیغ الم

ي كه در آيه و روايت امر بآن شـده ااعتراف بودن اين فرمايشات باينكه استعاذه

غیر از لفظ اعوذ و استعیذ میباشد آنسـتكه اعـوذ و اسـتعیذ را صـیغه اسـتعاذه 

عبـارت از پنـاه اند نه خود استعاذه و آن نیست مگر حقیقـت و معنـي و دانسته

و نظیر آنچه در اين مقاله بیان شد در باب تكبیر و تسـلیم نیـز  قوالً خدابردن ب

گذشت و فرمايش ديگري كه از آن استفاده میشود كه استعاذه و تعـوذ غیـر از 

اين فرمايش است: اقول ال ريب في حصـول  ،لفظ اعوذ و حرف استعیذ میباشد

ع یـلواردين في الكتاب و الصـحیح المتقـدم بجمالتعوذ او  امتثال االمر باالستعاذ

هذه الصیغ ب  و بغیرها ايضا مما يتحقق به االستعاذه باهلل من الشیطان الـرجیم و 

ثوره عن النبي و االئمه علـیهم أمن الصیغ الم ةلكن االولي واالفض  اختیار صیغ

صـیغ ي غیـر االسالم و اگر از اين فقیه بزرگ سؤال میشد كه اگر ما يك صـیغه

آيـا الزم  ،ثوره مانند نعوذ يا نستعیذ را بكسي ياد بدهیم كـه در نمـاز بگويـدأم

احتمـال قـوي داده میشـود كـه . است معناي آنرا ياد داشته باشد يا الزم نیست

ثوره ممكن است گفته شود كه بمـا أبراي اينكه در صیغ م ،جواب مثبت میدادند

اند معناي آنرا ياد بگیر تا بر  م و نگفتهما هم میگوئی ،اند بگو اعوذ يا استعیذگفته
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 .ولي در فـرض مـذكور ايـن حـرف را نمیتـوان گفـت ،ما الزم باشد يادگرفتن

يید مینمايد مطلب را يعنـي اينكـه موضـوع بحـث در بـاب اسـتعاذه أحال تبهر

فعـن  حقیقت و معني است نه لفظ و حرف اخباريكه در تعوذ از آتش وارد شده

و اذا  ةفاسئ  اهلل الجن ةفیها ذكر الجن ةٍبآي السالم اذا مررتَو  الصادق علیه الصلو

ي ان ار و عنه ايضا ينبغي للعبد اذا صلّار فتعوذ باهلل من النّفیها ذكر النّ ةمررت بآي

و تعوذ باهلل من  ةالنار سئ  الجنو ذكر ةفیها ذكرالجن ةفاذا مر بآي ئته  في قرارتّيُ

. وجه مؤيد بودن اين اخبار براي مطلب ةو الرواي النار الي غیر ذلك من الحديث

وئي كـه مـا گـاند اين جور بگو يا اين طور میآنستكه در اين اخبار بما نفرموده

م كنیم العیاذ باهلل اينكه میفرمايند تعوذ يعني لفظ اعوذ يـا حـرف اسـتعیذ را توهّ

 ،لیم بیان شدهاي مربوط بتكبیر و تسخالصه مطلبیكه در اين مقاله و مقاله ،بگو

بـر و السـالم كا آنستكه اگر مراد از تكبیر و تسلیم يا تعـوذ و اسـتعاذه لفـظ اهلل

اكبر و السـالم علـیكم و اعـوذ و علیك يا حرف اعوذ و استعیذ باشد آنوقت اهلل

خود تكبیر و تسلیم و تعوذ و استعاذه خواهد بود نه صیغه و صورت آن  ،استعیذ

پ  معلوم شد كه تكبیـر و  .رت و صیغه میدانندصو ءو علما ءو حال آنكه فقها

اكبر و السـالم علـیكم و حـرف اعـوذ و تسلیم و تعوذ و استعاذه غیر از لفظ اهلل

و آن نیست مگر حقیقت و معني و معني و حقیقـت بگفـتن ايـن میباشد استعیذ 

آنچه محقق  ،ر بدون فهم و درك تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشودوَصیغ و صُ
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پ  فهم و درك معني . الّار است لی  وَفقط لفظ و حرف اين صیغ و صُ ،میشود

واجب و الزم شد بوجوب و لزوم مقدمي عقلي و بالجمله جاي هیچگونه شـك 

ي نیست در اينكه موضوع بحث در باب عبادات مانند بـاب معـامالت او شبهه

د و و ذكر و صیغه عق ءحقیقت و معني است نه لفظ و حرف و تعلیم صورت دعا

تعلیم نحوه و طور همان معني و حقیقت است نه تعلیم لفظ و حـرف كـه  ،ايقاع

مباين است با حقیقت و معني و همچنین نبايد هیچگونه شك و ريبي باشـد در 

چـه در بـاب معـامالت و چه در باب عبادات  ،اينكه تحقق اين معني و حقیقت

ون آن جز الفـا  متوقف است بر فهم و درك معني و بد ،بگفتن صورت و صیغه

هذا  .و حروف صورت و صیغه چیز ديگري تحقق پیدا نمیكند و حاص  نمیشود

 حق االمر و حقیقته.

الرحمه كه اقـرار و اعتـراف میباشـد و از جمله فرمايشات فقیه همداني علیه   

فرمايشـي  ،باينكه موضوع در باب ذكر حقیقت و معني است نـه لفـظ و حـرف

میفرمايد و آن فرمايش ايـن اسـت: و قیـ  يكفـي است كه در بحث ذكر ركوع 

علـي اهلل  تهلیال او غیر ذلك ممـا يتضـمن الثنـاء كان تكبیرا اومطلق الذكر و لو

اهلل را بكمـال در برداشتن آن ثناء علـي اكبر مثالًتعالي و من البديهي آنكه در اهلل

معنـي و  كبريائیت و بزرگواري از گوينده اين كلمه متوقف است بر فهم و قصـد

اكبري خواهد بود مجوف و خالي از ثنـاء بـر خـدا اهلل ،اكبربدون فهم و قصد اهلل
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 بصفت كبريائیت و بزرگواري فافهموا و اغتنموا.

 صد و نهم الهـمق
مـن حمـده راجع بكلمـه طیبـه سـمع اهلل ل 44م اهلل و له الحمد. در مقاله ـبس   

 قصـد و بدون ءفهمانديم كه دعا است و نیز ءفهمانديم كه اين كلمه عنوانش دعا

قصد بدون فهم و درك تحقق پیـدا نمیكنـد و درسـت نمیشـود و دو روايـت و 

يش بـودن و فرمـا ءرا شاهد براي دعـا ةالرحماهلل بروجردي علیهفرمايش آيت

صفهاني اتحقق دعا بر قصد و فرمايش آيت اهلل را براي توقف  ةالرحممحقق علیه

 ءاقي فقهابصد بر فهم و درك گواه آورديم و گفتیم كه قرحمه اهلل را براي توقف 

 بر فهم بر قصد و قصد ءالظاهر با اين دو فقیه بزرگ در توقف دعاعلي ءو علما

ن ودن ايب ءهمراه باشند و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه راجع بدعا ،و درك

الظاهر ليدي عرـاهلل بروجنیز با روايت و فرمايش آيت ءو علما ءكلمه ساير فقها

اثبـات  بنابراين بر فرض كه ما دلی  و برهـان ديگـري بـراي. بايد همراه باشند

 نداشته ر ادعیه و اذكاروَمدعي و مطلب خود يعني لزوم فهم و درك معني در صُ

ست و نیاز كننده اآنچه مربوط باين كلمه بیان نموديم هر آيینه كافي و بي ،باشیم

 كلمات.ق  علي هذه الكلمه ساير ال
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 صد و دهم الهـمق
 ابب سیله دردر كتاب وعلیه الرحمة اهلل اصفهاني . آيتم اهلل و له الحمدـبس   

 نه و هـوالقصد الي مضمو تهيعتبر في العقد يعني في صح ة: مسئلنكاح میفرمايد

كون فهم معني لفظي انكحت و زوجت و لو بنحو االجمال حتي ال ي متوقف علي

م دريكه فهاز اين فرمايش استفاده شد و بدست آمد كه اگر آنقلسان.  ةمجرد لقلق

ار و اذكـ ر ادعیهوَدر صُ ،و درك معني را در صیغ عقود و ايقاعات الزم میدانیم

ت لقلقه لسان خواهد بود نظیر حركت دادن سـر يـا دسـ ،مجرد و محض ،نباشد

 بدون آنكه مطلبي بآن گفته شود.

حال ببینـیم آيـا ممكـن اسـت شـارع  ،شدچون اين مطلب دانسته و فهمیده    

مقدس در نمازيكه عمود دين و قوام اسالم و قبولي آن شرط قبولي ساير اعمال 

لسان يعني گفتن لفظ بدون آنكه  ةدستور بلقلق ،صالحه و تالي مرتبه واليت است

؟ اگر ما از روي انصـاف بخـواهیم در ايـن موضـوع مطلبي بآن گفته شود بدهد

 ةبته خواهیم گفت نه همچه چیزي هرگز ممكن نیست. هذا حقیقال ،قضاوت كنیم

االمر و حقه. قال بعض االكابر في مكتوب له روشن است كه كلیه اقوال و اذكار 

بلكه در هر دستوري از قرائت ادعیـه و قـرآن مقصـود صـرف  ،معتبره در نماز

هـم نظیر تلفظ هاذل نیست و كسي  ،صويت صوت و تلفظ بلفظ بال قصدالمعنيتَ

چنین حرفي را نگفته و نبايد هم كسي راضي بچنین نسبتي باشد بادني  ءاز فقها
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. و قال بعض آخر ايضا في مكتوب له كسانیكه معنـي ءطلبه فضال از بعضي فقها

را دارند و مرتبه نازلـه از عبـادت  قرآن و ادعیه را نمیفهمند قصد اجمالي معني

معنـي را بهـیچ نحـوي از انحـاء تحقق پیدا میكند و لذا كسیكه هیچگونه قصد 

نخواهد بود بلكه  ءنداشته باشد از قبی  غاف  و سكران آنچه میخواند نماز و دعا

بنمايند شبهه  كسانیكه معاني را میفهمند اگر قصد تفصیلي معني را انشاء و اخباراً

 كالم آدمي در كار میايد و نماز اشكال پیدا میكند.

یم كه موضوع بحث در باب عبادات يا معني و ما باين دو بزرگوار عرض میكن   

يا لفظ و حرف است بر خالف باب معـامالت.  ،حقیقت است مث  باب معامالت

حقیقت و معني است كه اجمال و تفصی  معنايي نخواهد  ،اگر مث  باب معامالت

كلمه بكلمـه  ،ر ادعیه و اذكار مث  صیغ عقود و ايقاعاتوَبلكه بايد در صُ داشت

اهلل كما اينكه آيـت. ي معناي آنرا قصد نموداا ياد گرفت و از هر كلمهمعناي آنر

نـد و ادر باب نكاح بآن تصريح نموده ةالرحماهلل حكیم علیهمابروجردي و آيت

اگر لفظ و حرفست بر خالف باب معامالت كه پاي معنائي در بین نیست تا گفته 

نظیر تلفظ هـاذل معني قصد صويت صوت و تلفظ بلفظ بالشود مقصود صرف تَ

بهـیچ نحـوي از انحـاء نیست يا گفته شود و لذا كسیكه هیچگونه قصد معني را 

نخواهد بود يـا گفتـه  ءآنچه میخواند نماز و دعا ،از قبی  غاف  و سكران ،ندارد

. و شود كسانیكه معناي قرآن و ادعیه را نمیفهمند قصد اجمالي معنـي را دارنـد
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شـبهه كـالم  ،بنمايد اًد تفصیلي معني را انشاء و اخبارايضا گفتن باينكه اگر قص

منافات دارد با گفتن باينكه قصـد  ،آدمي در كار میايد و نماز اشكال پیدا میكند

چه اگر بقصد تفصیلي معني شـبهه كـالم آدمـي در كـار  .اجمالي معني را دارند

 بقصد اجمالي نیز همین اشكال پیدا میشود. ،بیايد

یغه صـكسي را كـه  ةالي اينكه صاحب حدائق و رياض و كفاي هذا كله مضافاً   

ل ط و هازطالق باو تلقین شود و معناي آنرا نداند در رديف ساهي و نائم و غال

 .دشي هفتاد و چهارم فرمايشاتشان نق  اند كما اينكه در مقالهقرار داده

صـوت  رببدانكه هر آوازي كه بوده باشد آن را عـ: در شرح امثله میفرمايد   

 را لفـظآنـ ،خوانند و هر چه از دهن بیرون آيد و معتمد بر مخرج فم بوده باشد

 .خوانند
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 اله صد و يازدهمـمق
ر امام دوازدهم علیـه ـي عصـبتوفیق خداوند متعال و نظر ول ةو المن اهللبحمد   

والسالم ما پرده از روي يك حقیقت مهـم و بـزرگ  و و علي آبائه وابنائه الصل

ايـم و شته و آن حقیقت را براي عموم خداپرستان معرفي نموده و نشان دادهبردا

آن حقیقت عبارتست از اينكه همانطور كه در باب معامالت اصـ  و عمـده در 

كمـا اينكـه حـديث و قـرآن بمـا  ،رتبه اولي طیب نفساني و رضاي قلبي است

عن تراض يـا و   جاران تكون ت كلوا اموالكم بینكم بالباط  االّأمیفهماند كه ال ت

بطیب نفسه و در رتبه ثانیه اظهار آن طیب نفساني و ابـراز  ال يح  مال امراء االّ

بلفظ و حرف يا بايماء و اشاره و تعاطي علي اختالف المقامات  ،آن رضاي قلبي

اهلل  نَّهمین جور در باب عبادات كه آنهم معامله است نهايت با خداوند عالم كه اِ

اص  و عمده در رتبه اولـي  ،ةنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجناشتري من المؤم

عقیده باطني است و در رتبه ثانیـه  ،خواست قلبي و در باب ذكر ،ءدر باب دعا

ابراز آن خواست و اظهار آن عقیده بزبـان يـا بايمـاء و اشـاره علـي اخـتالف 

 ،باب معامالت اينكه اظهار طیب نفساني و ابراز رضاي قلبي در المكلفین و كما

بصیغ عقود و ايقاعات متوقف است بر فهم و قصد معني. در بـاب عبـادات نیـز 

ابراز خواست قلبي و اظهار عقیده باطني بصور ادعیه و اذكار موقوف است بفهم 

 ،چه در بـاب عبـاداتو و قصد معني و بدون فهم و قصد چه در باب معامالت 
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نمیشود. بنابراين فهم و قصد معنـي  بغیر لفظ و حرف چیز ديگري اظهار و ابراز

چه در نمـاز و چـه در غیـر  ،چه مستحبو چه واجب  ،ر ادعیه و اذكاروَدر صُ

عقلـي ماننـد وجـوب و  يواجب و الزم خواهد بود بوجوب و لزوم مقدم ،نماز

 .لزوم آن در صیغ عقود و ايقاعات
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 صد و دوازدهم الهـمق
تبـه رباب معامالت اصـ  و عمـده در اله پیش گفتیم همانطور كه در ـدر مق   

ساني و اولي طیب نفساني و رضاي قلبي است و در رتبه ثانیه اظهار آن طیب نف

صـ  و و ذكر نیز ا ءيعني دعا ،جور در باب عباداتهمین ،ابراز آن رضاي قلبي

ن آابراز  عمده در رتبه اولي خواست قلبي و عقیده باطني است و در مرتبه ثانیه

 ر كـه درر آن عقیده و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه همانجوخواست و اظها

ايقاع  باب معامالت اگر رضاي قلبي و طیب نفساني نباشد اثري بر صیغه عقد و

ي طور در باب عبادات اگر خواست قلبـي و عقیـده بـاطنهمین ،مترتب نمیشود

اگـر  ترو ذكر بار نخواهد شـد و بعبـارت روشـن ءاثري بر صورت دعا ،نباشد

اكبر اهلل و اهللانكحت و انت طالق مقرون با رضاي قلبي و طیب نفساني و استغفر

ينكـه ا اثري بر آن بار نمیشـود كمـا ،قرين خواست قلبي و عقیده باطني نباشد

 كر اگـرذو  ءيم و در دعااهاي پیش بآن اشاره نمودهو ذكر در مقاله ءراجع بدعا

 باشد. دعِّبَب واقع نمیشود مُقرِّالوه آنكه مُمحتم  است كه بع ،قلب همراه نباشد
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 صد و سيزدهم الهـمق
آنسـتكه وظیفـه و دسـتور  بلكه مطلقاً ،ه مدعاي ما راجع باقوال نمازـخالص   

الي اهلل نهايت بهمین الفا  و حروف نه خود اين  ةگفتن معني و مطلب است قرب

ن مدعي آنسـتكه حضـرت ه و براهین قاطعه بر ايالفا  و حروف و از جمله ادلّ

 مثالً. نه لفظ و حرف ،انداهلل علیه وآله در نماز معني و مطلب میگفتهيرسول صلّ

انـد االحرام خداي تعالي را بكمال كبريائیت و بزرگواري ياد میكردهر  در تكبی

نه لفظ  ،ص ّ هماكبر و در صلوات تشهد طلب درود و رحمت بجمله اللّبجمله اهلل

مله را و ديگر آنكه ما در اصـ  كنـه و حقیقـت نمـاز بـا آن و حرف اين دو ج

بـا  صـ ّهماكبـر و اللّطور كه آنحضـرت اهلليعني همان .حضرت شريك میباشیم

اند ما نیز بايد با معني بگوئیم دلی  بر اينكـه آن حضـرت معنـي و معني میگفته

معراج  ةلاند آنچه از خود آنحضرت نق  شده كه خداوند عالم در لیمطلب میگفته

و  لـيَّعَ : ص ِّعلیك و علي اه  بیتك پ  حضرت گفتند د ص ِّفرمود: يا محمّ

حمدني فقـال : اِعلي اه  بیتي و نیز روايت شده كه حق تعالي بآنحضرت فرمود

. وجه داللـت ايـن دو العالمین الي غیر ذلك من االخبار و اآلثار هلل ربّ الحمد

يعني طلب  ،اه  بیتي من حیث المعني صلواتو علي  يَّلَعَ روايت آنستكه ص ّ

هلل رب العـالمین چنین الحمددرود و رحمت است نه از جهت لفظ و حرف و هم

و دلی  بر شريك بودن  نه بلحا  لفظ و حرف ،نظر بمعني حمد و ستايش است
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م اينكـه فرمـايش ي است. و توهّيتموني اصلّأركما وا ما با آنحضرت روايت صلّ

ي مخصوص بافعال نماز است مردود است باينكـه رؤيـت در ايـن يتمونأنظر بر

ي و وا كمـا اصـلّ: صـلّه میفرمايدپ  كانّ .تنه موضوعیّ ،فرمايش طريقیت دارد

بهمین روايت تمسك میجويند مربـوط بـاقوال از آنجملـه فقیـه همـداني  ءفقها

  لخصوص قوله االحرام میفرمايد: بر  اكبر در باب تكبیاهلل راجع بتعیین اهللرحمه

اهلل در ي و صـاحب جـواهر رحمـهيتموني اصـلّأوا كما ري اهلل علیه وآله صلّصلّ

وا كمـا ي اهلل علیه وآلـه صـلّهمین مقام میفرمايد: فیجب التاسي به هنا لقوله صلّ

 ي.صلّيتموني اُأر

یسـت نيك از اين دو مطلب محتاج بدلی  و برهـان اينكه هیچ يـيخفثم ال   

ي اايضا آنكه گفتن معني و مطلب يك جمله يـيخفو النفسه لوضوحه في حد 

ز متوقف است بر فهم و درك آن و بدون فهم و درك بغیر از لفظ و حـرف چیـ

 واضـح و روشـن هاي پـیش كـامالًكما اينكه در مقاله .ديگري درست نمیشود

 .گرديد
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 صد و چهاردهم الهـمق
ديث و حـ. ي احكام سه تـا میباشـدم گفتیم كه دلی  برادوي نود و الهـدر مق   

 ،ئـر اسـتچه در السنه و افواه شايع و دا قرآن و عق  و وجدان. اما اجماع اگر

م از ت آن في حد نفسـه نـداريم و در ايـن مقالـه میخـواهیجیّلكن دلیلي بر حُ

فـي  قـال. شاهد و گواه بـر عـدم حجیـت آن بیـاوريم ءو علما ءفرمايش فقها

راه ثـقق طاب االجماع و مجم  الكالم فیه ما افاده المحيالحدائق المقام الثاني ف

 ةنا حجـسره و امااالجماع فهو عندخر قال قدسأاه جمع ممن تتفاق و المعتبرفي

ي و حص  فو لة من فقهائنا عن قوله لما كان حج  بانضمام المعصوم فلو خال المأ

السالم الـي ان ه علیهباعتبار اتفاقهما ب  باعتبار قول ال ةاالثنین لكان قولهما حج

دد و ثیر العمجرد تك االّ ةاالجماع في االدل قال الحدائق و علي هذا فلی  في عدّ

 الطريق. ةاطال

 ةكم بحجیدين بالح لسنا با و قال في الفصول عن المرتضي رضي اهلل عنه بانا   

نجد  نا فلمضوا علیاالجماع حتي يرد كونه لغوا و انما بدء بذلك المخالفون و عرّ

  عصـر هم في ك عند ةهم علیه لعدم تحقق االجماع الذي هو حجتداّ من موافقبُ

ؤمنـون الم او هالسالم في المجمعین سواء اعتبر اجماع االمّبدخول االمام علیه االّ

هم في علته  العلماء فوافقناهم في اص  الحكم لكونه حقا في نفسه و ان خالفنا او

 .عنه ةالمنقول هتو دلیله قال الفصول هذه عبار
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 سهأال برمستقله و دلی ةان مرجع كالمه الي انكاركون االجماع حج يـيخفو ال 

و  ةبعـاالر ةيعتد به كما هو المعروف بین اصحابنا حیث انهـم جعلـوه احداالدلـ

صـ  و الحا الخ و قال في قوامع الفضول ةالعق  و الكتاب والسن ةذكروه في مقابل

 ان كـان لمجـردعلیـه  ةو اطـالق الحجـ ةالسـن االجمـاع للكتـاب و ةان مقابل

 .  فال يصح علي وجه االطالق و االّ ةاالصطالح فال مشاح

 

االصول مفتاح قال في المعارج عندنا ان زمان التكلیف ال يخلو في مفاتیح قالو  

من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع فیه الیه فاذا تقرر هذا فمتي اجتمعت 

لو فرض خلو الزمان عن ذلك االمام  و ةن ذلك االجماع حجعلي قول كا ةاالم

من علي قوله من الخطاء والقطع لال ةفمع وجود االمام االجماع حج ةلم يكن حج

 نَّالمجمعین فعلي هذا االجماع كاشف عن قول االمـام ال اَ ةعلي دخوله في جمل

كـره في نفسه من حیث هو اجماع انتهي قلت و قد صـرح بمـا ذ ةاالجماع حج

 العالمـه والقطب الراوندي و ابن زهره و ابن ادري  و السید المرتضي والشیخ و

من قال من اصحابنا بـان  ةبالجمل هم و غیر ان ودالدين والشهیالسید عمیدابنه و

 السـالم الفانما قال باعتبار كونه كاشفا عـن قـول المعصـوم علیه ةجماع حجاال

حتـي اشـتهر ذلـك بـین  تـهيقتهم فـي حجیتهم و طرلكونه اجماعا و هذه سجیّ

البراج فان قیـ  و اذا كـان المرجـع زهره كما عن ابنالمخالفین قال الشیخ و ابن
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ثیر فـي ذلـك كـان أبكون االجماع عندكم الي قول المعصوم و لی  لالجماع ت

 ةفیه قی  نحن النبدء بالقول ان االجماع حج د لغوا ال فائ ةقولكم االجماع حج

مـن  ةنا فقی  لنا ما قولكم في اجماع المسلمین قلنا هو حـق و حجـب  اذا سئل

فیهـا  ةحیث كان قول المعصوم داخال في اجماعهم و هذا كما قی  لنا في جماعـ

لنـا فـي الجـواب لنـا و لكـ   ه البدّفانّ ةحق و حج ةنبي ه  قول هذه الجماع

النبـي فـي  ثیر لقول من عداأو ان كان ال ت ةمسئول عن ذلك من القول بانه حج

 ةسـراي ةاهلل فـي كتـاب طهارتـه فـي مسـئلالفقیه الهمداني رحمه قال .ذلك الخ

المستند هي االجمـاع   عن مالقي النج  الي ما يالقیه و حیث ان عمد ةالنجاس

 ةاالجماع لدينا علي القطع بموافقـ ةیفالبد من تحقیق حاله فنقول المدار في حجّ

ین المجمعین بحیث لو وصـ  الینـا تفصـیال المعصوم او وجود دلی  معتبر فیما ب

و السند فلو فرض عدم حصـول القطـع  ةلوجدناه واجب االتباع من حیث الدالل

اهلل علیهم لم يجب علیه رضوان ةعلمائنا االمامی ةمن اتفاق كلمباحداالمرين الحد

دلیـ  علـي  ال م ان كان من اهـ  النظـر و االسـتدالل اذهب  ال يجوز له متابعت

ره من حیث هو من شرع او عق  ب  لم ينق  القول باعتباره تعبدا مـن احـد اعتبا

من اصحابنا و ان كان ربما يستشعر ذلـك مـن اسـتدالالتهم بـه فـي الفـروع و 

ارسالهم دلیلیته ارسال المسلمات لكن ينا فیه تصريحاتهم في االصـول بمـا هـو 

و لو  ةالقات النجاسالبئر بم ةنجاس ةمناط اعتباره و قال في موضع آخر في مسئل



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  286 

االجماعات المنقوله الي ان قال و  ةالقائلین بالنجاس ةلم يتغیر االمر الثالث من ادل

يتوجه علي الجمیع ان االجماع المحص  في مث  المقام مما علم مستند المجمعین 

الشهر  المحققة اذالمـدار فـي و ضعفه مما ال يرجع الي محص  فكیف بمنقوله و 

اف قول المعصوم او دلی  معتبر و اص  شلشهره لدينا علي استكاحجیة االجماع و

 .ةالیهم مختف عنا و اما اذا لم يكشف عن شيء منها فلی  بحج

خبـر الـذي الصدق ال ةي من االخبار المعلوماقال في مفاتیح االصول و ثالثها    

حققـو علیه م الظاهر انه مما اتفق ةالي ان قال و بالجمل ةاجتمعت علیه جمیع االم

ب ن الكتم ةو لهم وجهان احد هما ما ذكر في جمل ةو العام ةالمسلمین من الخاص

جب ء فالواكلها اذا اخبرت عن شي ةو ما يلحق بهذا الباب خبر االم ةففي الذريع

السالم علیه االمام ةاالم ةان يعلم كونه صدقا الن الدلی  قد دل عندنا ان في جمل

ا خبـر قال السید المرتضـي و امـ  . و في العدلعصمته ةفي ك  زمان و قوله حج

. و ( فیهاعصوم )عاذا اعتبرناه فانما نعلم بخبرها لما تقدم من العلم بكون الم ةاالم

نـد عصدق امـا عنـدنا فلـدخول المعصـوم )ع( و امـا  ةك  االم خبر ةفي النهاي

كـم حلاالوجـه فـي  ةعلي صدق االجماع انتهي و بالجمل ةالدال ةور فلالدلجمهال

و صادق هان االمام المعصوم )ع( من جملتهم و  ةبصدق ما اتفق علیه جمیع االم

  ك  يعم ب ةكما تقدم الیه االشار  و علي هذا اليختص الحكم باجماع جمیع االم

 ین.اتفاق علم ان المعصوم احد المتفقین و لو كان االتفاق حاصال من اثن
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 صد و پانزدهم الهـمق
بر علیه مدعي و مطلب ما گفته میشود آنستكه هیچ يك از از جمله مطالبیكه    

گذار واجب و الزم است كه در گفتارهاي نماز نمیفرمايند بر نماز ءو علما ءفقها

متفقند بر عدم لزوم و  ءو فقها ءمعني و ترجمه را بداند و بعبار  اخري تمام علما

را في حد نفسـه  اجماع ءخود علما ما در مقام ح  اين مشك  میگوئیم كه اوالً

اينكـه از  كمـا ،حجت و دلی  مستقلي در رديف كتاب و سنت و عق  نمیداننـد

كاشف  ةو الكاشفی ةعلي تقدير الحجی مقاله پیش فهمیده شد و بدست آمد و ثانیاً

كـه در  ءكما اينكـه بعضـي از فقهـا ،است از عدم وجود دلی  از حديث و قرآن

یست تمسـك میجوينـد بعـدم دلیـ  يـا بعضي از ابواب مربوطه میگويند الزم ن

اهلل عنه و عدم وجود دلی  از حديث و قرآن بـر لـزوم بقاعده اسكتوا عما سكت

لهذا بـا عـدم  ،اينكه در باب معامالت دلی  نشده كما. دلی  بر عدم لزوم نمیشود

وجود دلی  از قرآن و حديث بر لزوم میگوئیم الزم است نظر باينكه حـديث و 

و طالق و بیع و شري و نحو آن از حقايق و معاني را موضوع  قرآن عنوان نكاح

يعنـي بـدون قصـد  ،اثر قرار میدهد و اين عناوين از سنخ عناوين قصديه است

تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشود و قصد هم بدون فهم و درك تحصـ  پیـدا 

باب  در  ،لهذا در صیغ عقود و ايقاعات فهم و درك معني را الزم میدانیم نمیكند

عنـوان اسـتغفار و  ،يعني حديث و قرآن .عبادات نیز مطلب از همین قرار است
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استعاذه و تكبیر و تسبیح و امثال آن از حقـايق و معـاني را موضـوع بحـث و 

كه بي قصد حاص   از عناوين قصديه میباشدنیز مذاكره قرار داده و اين عناوين 

پ  در باب عبـادات نیـز . كهرالمعني و ديتحقق بدون فهمنمیشود و قصد هم ال

بايد فهم و درك معني را در صور ادعیه و اذكار مانند صـیغ عقـود و ايقاعـات 

 الزم بدانیم.
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 صد و شانزدهم الهـمق
از بعضي از اه  علم و دانشمندان شنیده شده يا نق  میشود كه بر علیه مدعي    

سر و حرف عُ ،ه نمازدر اقوال واجب ،و مطلب ما كه لزوم فهم و درك معني باشد

سر و مذاكره عُ ج را در بین میآورند و ما براي رفع اين شبهه میگوئیم كه اوالًرَحَ

مور أج مربوط بمدعاي ما در وقتي بجا و موقع و محتاج بجواب میباشد كه مرَحَ

مور به را در اقوال نماز لفظ و حرف بدانیم و خواسته باشیم بفهمیم كه أبه تمام م

ينكه دستور بگفتن لفظ و حرف داده شده آيـا فهـم و درك معنـي آيا در عین ا

آنوقت بگوئیم چون براي خیلي از مردم يـاد گـرفتن  ،واجب و الزم است يا نه

ي اجي است و دين مقدس اسالم دين سمحه و سهلهرَسر و حَعُ ،معني و ترجمه

ه را مور بأاست باين بیان كشف كنیم كه شارع مقدس واجب نفرموده لكن اگر م

گفتن معني و مطلب دانستیم و میدانیم چون گفتن معني و مطلـب بـدون فهـم و 

و البد و ناچاريم از اينكـه فهـم و درك را الزم بـدانیم  ،درك آن ممكن نیست

الـي اينكـه  مضافاً .آوردن عسر و حرج باقي نمیماند ديگر مجالي براي در بین

و  برداشته میشود نه مطلقاً تكلیف ،نسبت بكسانیكه براي آنها عسر و حرج باشد

تر نیست از درست كردن قرائت بجوريكه ياد گرفتن معني و ترجمه مشك  ثانیاً

مركوز در اذهانست و يادگرفتن احكام و مسائ  نماز از مقدمات و مقارنات يـا 

ما براي يـاد گـرفتن معنـي و  مبطالت و شكیات و سهويات و نحو اينها و ثالثاً



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  290 

يعني نمیگـوئیم تمـام  ،نیم تا موجب عسر و حرج بشودترجمه وقت معین نمیك

هـر كـ   ،بايد ياد بگیرند مردم در يك روز يا در يك هفته يا در يك ماه مثالً

 ياد بگیرد. ،در هر وقت كه میتواند ياد بگیرد
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بدانكه نحوه سوره مباركه فاتحه نحوه تعلیم است يعني ق  يا قولوا كذا و كذا    

نازل شده بدلی  اياك نعبد و اياك نسـتعین  كه خود مقول بدون ق  يا قولوا مثالً

و قد عصیت قب  و كنت من  آآلنو اهدنا الصراط المستقیم و انعمت علیهم مث  

السالم حتي اذا ادركه الغرق المفسدين در قول خداي تعالي در سوره يون  علیه

و اسرائی  و انا من المسلمین آالن و قـد الذي آمنت به بن منت انه ال اله االّآقال 

نا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عصیت قب  و كنت من المفسدين و مانند ربّ

السالم الـذين يـذكرون ار در قول حق تعالي در سوره آل عمران علیهمعذاب النّ

اهلل قیاما و قعودا و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات واالرض ربنا مـا 

لیقربونا الـي اهلل  هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار و نظیر ما نعبدهم االّ خلقت

زلفي در فرمايش خداي عزوج  در سوره زمـر اال هلل الـدين الخـالص والـذين 

یقربونا الي اهلل زلفي كما اينكه در ايـن سـه ل اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم االّ

 ،مفاديكه مناسب حق تعالي نیست جمله بواسطه مشتم  بودن بر يك مضمون و

بلكه كالم ديگرانسـت و خـدا نقـ   ،فهمیم كه كالم خود خداوند عالم نیستمي

در مباركه فاتحه ما بايد بفهمیم كه كالم خود حق . میفرمايد بدون قال يا يقولون

بلكـه  ،تعالي نیست بقرينه اياك نعبد و اياك نستعین و اهـدنا و انعمـت علـیهم

تر در آن و بعبارت روشن ه كه ما بگوئیم بدون ق  يا قولوا مثالًكالمي است آمد
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سه جمله قال و يقولون در تقدير است و در سوره مباركه فاتحه ق  يا قولوا در 

پ  آنچه در اذهان مركوز شده كه سوره مباركه فاتحه بايستي مانند باقي  ،تقدير

 مطلـب سـرّو  نسـت.واقع غیـر آ ،قرآن بعنوان حكايت و نق  قول خوانده شود

آنست كه ما راجع بسوره مباركه فاتحه و هم چنین مربوط بباقي قرآن مجید آيه 

بلكـه طبـع  ،يا روايتي نداريم كه بايد بعنوان حكايت و نق  قول خوانـده شـود

خودمان میگوئیم ولو بتلقین و تعلیم غیر باشد  ر مطلب آنستكه يك مطلبي را تا

را حكايت و نق  میكنیم. چـون ايـن مطلـب و اخري ك  ديگري گفته و ما آن

دانسته و فهمیده شد حال میگوئیم كه باقي قرآن مجید كالمي است كه خداونـد 

عالم بعنوان قول يا نق  قول گذشته يا آينده بآن تكلم فرموده ما كـه میخـوانیم 

بعنوان حكايت و نق  قول میخوانیم و سوره مباركه فاتحـه كالمـي نیسـت كـه 

بعنوان قول يا نق  قول گذشتگان يا آينـدگان بـآن تكلـم فرمـوده خداوند عالم 

بلكـه كالمـي  ،ه میخوانیم بعنوان حكايت و نق  قول بخـوانیمك باشد تا ما وقتي

ه فرموده ق  كانّ ،است كه خداوند عالم بعنوان تلقین و تعلیم بما بآن تكلم فرموده

 اهدنا و انعمت علیهم.يا قولوا كذا و كذا بدلی  اياك نعبد و اياك نستعین و 
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م اهلل و له الحمد. بدانكه در قضیه جع  آمین بعد از سوره مباركـه فاتحـه ـبس   

اسـت بـا  ءسه بحث در بین هست. اول آنستكه آيا آمین كه موردش بعد از دعا

سوره مباركه فاتحه مناسبتي دارد كه جع  شده يا نـه. بحـث دوم آنسـتكه آيـا 

حق داشته يا نه. بحـث  ،آن را بعد از مباركه فاتحه تشريع و جع  نمودهكسیكه 

سوم آنستكه آيا اكنون كه جع  و تشريع شده براي ما جايز است متابعت جاع  

پ  حـق  ،ع بگفتن اين كلمه بعد مباركه فاتحه يا نه. اما راجع ببحث اولو مشرّ

المسـتقیم بـي مناسـبت  آنستكه آمین با مباركه فاتحه نظر بجمله اهدنا الصراط

 .تا بحال نمیگفتنـد جع  نمیشد و از هزار و سیصد سال قب  تقريباً الّا نیست و

پ  جع  و گفتن آن بعد از مباركه فاتحه دلی  قاطع و برهان سـاطع اسـت بـر 

و طلب هدايت نمودن بـوده و  ءاينكه در جمله اهدنا الصراط المستقیم بنابر دعا

شدن حقیقت و كنه اين سوره مباركه براي ما بحثي هست و منشاء خفا و مستور 

خره كه نمیدانیم چه عصري بوده مربوط بقرآن مجیـد در أاست كه در اعصار مت

آيا قرآن بقصد معني از قرآنیت اينكه بین ما بمیان آمد و آن بحث عبارتست از 

ل بیرون میرود يا نه كه حق خروج آنست لعدم امكان الجمع بین القول و نق  القو

عك  نحوه يعني الحكايه و بواسطه غفلت از اينكه نحوه قرآنیت سوره فاتحه بر

 .انـدآن بحث را در اين سوره مباركه نیز در بین آورده ،قرآنیت باقي قرآن است
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پـ   ،بیان آن شده و اما مرتبط ببحث دوم هاي اول مشروحاًاينكه در مقاله كما

نداشته و امـا راجـع ببحـث  صواب آنستكه جاع  و مشرع حق تشريع و جع 

پ  حق آنستكه براي ما جايز نیست متابعت جاع  و مشرع بگفتن ايـن  ،سوم

السالم از گفتن الصلو  وائمه علیهم جهت منع نمودنه كلمه بعد از سوره مباركه ب

آن در اخبار مستفیضه و آثار متعدده و وجه منع در همین اخبار و آثار نـاجور 

 از جاع  و مشرع آن دانسته شده نه نامناسب بودن آن.بودن متابعت و پیروي 

یـ  و آنكه مطلب دوم و سوم مربوط و مضر بمطلب اول كه دل يـيخفثم ال   

 بمنزلـه ه اين دو مطلب اص  قضیه رابرهان براي مدعاي ما میباشد نیست و كانّ

ركـه وره مبااز همین قضیه بحقیقت و كنه سـ نبود و از انظار ما دور داشته و االّ

 ءصـد دعـادنا الصراط المستقیم قائ  بعدم لزوم قهفاتحه میرسیديم و در جمله ا

ل عامه سؤا آنكه اگر از علماي ايضا يـيخفو النمیشديم فضال از قول بعدم جواز. 

ن آمـین آمیكنید كـه بعـد از  ءالمستقیم دعاشود كه مگر شما بجمله اهدنا الصراط 

 واهند داد. علي الظاهر جواب مثبت خ ،گفته میشود
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قـین و نحـوه تل ،اله صد و هفدهم گفتیم كه نحوه سوره مباركه فاتحـهـدر مق   

زل شده نا ثالًتعلیم يعني ق  يا قولوا كذا و كذا كه خود مقول بدون ق  يا قولوا م

 عاي خـودو در اين مقاله میخواهیم از اخبار و احاديث نیز شاهد و گواه بر مـد

  .يمبیاور

االخبار و تفسیر االمام العسكري علیه الصلو  و السالم في قوله تعالي  يعن معان

ي قولوا اهدنا صراط الذين انعمـت علـیهم بـالتوفیق اصراط الذين انعمت علیهم 

او فسـاقا. و عـن  كفـاراً ونفانهم قد يكون ةبالمال و الصح لدينك و طاعتك ال

اس رحمهما اهلل في قوله تعالي اهدنا الصراط عن ابن عب اهلل مسنداًالعیاشي رحمه

د و اه  بیته علیه و علیهم محمّ بِّمعاشر العباد ارشدنا الي حُ واالمستقیم قال قول

السالم في قوله تعـالي ايـاك تفسیر االمام العسكري علیه عن الصلو  و السالم و

بال ريـاء و نعبد ايها المنعم علینا نطیعك مخلصین موحدين مع التذل  و الخشوع 

و اياك نستعین علي طاعتك و عبادتك و علي دفع شرور اعـدائك و رد  ةسمع

عن علي علیـه  اهلل مسنداًمكائدهم و المقام علي ما امرت و عن ابن بابويه رحمه

ه جاء الیه رج  فقال اخبرني عن قول اهلل تعالي الحمـد هلل رب الصلو  والسالم انّ

هو ان عرف عباده بعض نعمه جمال  هلللسالم الحمدافقال علیه هما تفسیر العالمین

فقال يعني اهلل لهم قولوا الحمدهلل علي ما انعم علینا الي ان السالم الي ان قال علیه
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هلل علي ما انعم علینا و ذكرنا بـه له قولوا الحمدفقال اهلل ج  جالقال علیه السالم 

ي اهلل د صلّقال عزوج  لمحمّ السالم ثممن خیر في كتب االولین الي ان قال علیه

و قـال  ةهلل رب العالمین علي ما اختصني من هـذه الفضـیلعلیه وآله ق  الحمد 

  .رب العالمین علي ما اختصنا به من هذه الفضائ  قولوا انتم الحمدهلل تهالم

 

 كه فاتحههاي پیش فهمانديم كه سوره مبارآنكه در بعضي از مقاله يـيخفثم ال

ن را آو عـال آن را فـرو فرسـتاده تـا مـا  كه خداوند عالم ج ّ جمالتي میباشد

مـین بگوئیم بخالف باقي جمالت قرآنیه آن هم معني و مطلـب آن را نهايـت به

ا مـمده كـه اهدنا الصراط المستقیم آ الفا  و حروف نه الفا  و حروف آنرا مثالً

 را ومعني و مطلبش را كه طلب هدايت است نه لفـظ و حـرفش آن هم بگوئیم 

لـب اول امـا مط. اين هر دو مطلب از اين اخبار و آثار دانسته و فهمیده میشـود

راط ها و اما مطلب دوم بجهت خاطر اينكـه اگـر اهـدنا الصـاو قولو پ  از ق 

یـز و قولواها ن در مقول اين ق  ،المستقیم آمده باشد كه لفظ و حرفش را بگوئیم

هـدنا نتیجه اين میشود كه عـوض ا آن وقت .بايد الفا  و حروف آن را بگوئیم

 . ةاه  بالبدد و اه  بیته بگوئیم و هذا باطالصراط المستقیم ارشدنا الي حب محمّ
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 صد و بيستم مقاله
 سنت و عق  كتاب و. ه بر احكام سه تا استاله نود و دوم گفتیم كه ادلّـدر مق   

قـ  عیت ه حجّیت عق  آورديم و بعالوه گفتیم كو چند روايت براي اثبات حجّ

 .تیت از آن ممكن نیسبلكه سلب حجّ ،يعني احتیاج بجع  ندارد. ذاتي است

ادق از حضرت صـ: بهرحال در اين مقاله میخواهیم چند روايت ديگر ذكر كنیم 

از  نمـاي مـؤمن اسـت. والسالم روايت شده كه عق  دلیـ  و راهعلیه الصلو  و

راغ چعق  در قلب مانند  ث ه ماهلل علیه وآله روايت شده كيحضرت رسول صلّ

اي است در خانه و از حضرت باقر علیه الصلو  و السالم روايت شـده كـه خـد

ر دنیـا دان دقت میفرمايد باندازه عقلي كه متعالي در روز قیامت در حساب مرد

در  گان خداي اهلل علیه و آله روايت شده كه بندبايشان داده و از رسول خدا صلّ

وايـت میروند در درجات بقدر عقلشان و از خداونـد عـالم رفرداي قیامت باال 

 از درخـت تنـاول كننـد علیهاالسالم قصد نمـود كـه شده كه چون جناب حوا 

د او را آنك  را كه عق  داده شـد واگذاريـ: فرمود ،مالئكه خواستند مانع شوند

مـن  پ  اگر اطاعت كرد مسـتحق ثـواب ،ت قرار دادم او را بر اوبعقلیكه حجّ

 . مستحق عقاب من خواهد شد ،هد شد و اگر معصیت و مخالفت نمودخوا

و از حضرت رسول از خداوند عالم روايت شده كه چون عق  را خلـق فرمـود 

كه بواسطه تو میباشد ثواب و بواسطه تو میباشـد عقـاب و از كتـاب باو فرمود 
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 ،اسـتعلي علیه الصلو  و السالم نق  شده كه قدر و قیمت مرد بقدر معرفت او 

چه آنكه خداي تبارك و تعالي بحساب مردم رسیدگي میفرمايد بقـدر آنچـه از 

بهرحال هیچگونه شـك و شـبهه نیسـت در . عق  بايشان داده شده در دار دنیا

از  ،یت عق  و وجدان و در قرآن مجید هم از عقـ  گفتگـوي بسـیار شـدهحجّ

 لعب و لهو و للدار االخر  و ما الحیو  الدنیا االّره انعام میفرمايد : وآنجمله در س

ا انزلناه انّخیر للذين يتقون افال تعقلون و در سوره يوسف علیه السالم میفرمايد: 

لعلكم تعقلون. از حضرت صادق علیه الصلو  و السالم روايت شـده  اًقرآنا عربیّ

چه آنكه عربي كالم خدا اسـت كـه بـآن بـا  ،كه با زبان عربي آشنائي پیدا كنید

يكي آنكه قـرآن  ،میشود هاز اين آيه شريفه دو مطلب استفاد. فرموده مخلق تكلّ

نازل شده براي اينكه مردم از مطالب آن استفاده كنند و بهره ببرند و ديگر آنكه 

ستند میتوانند از قـرآن اسـتفاده كننـد و در سـوره هكسانیكه بزبان عربي آشنا 

اهلل دنیا و زينتها و مـا عنـدال  قصص میفرمايد: و ما اوتیتم من شيء فمتاع الحیو

بقي افال تعقلون و در سوره انفال میفرمايد : و ال تكونـوا كالـذين قـالوا اخیر و 

 .عنداهلل الصم البكم الذين ال يعقلون الدوابِّ سمعنا و هم ال يسمعون ان شرَّ

 اقـالح
الصلو  و السالم انه قال لهشام في حديث يا هشـام  ماعن موسي بن جعفر علیه 

و نظـر الـي  ةبالمشـق ن العاق  نظر الي الدنیا و الي اهلها فعلم انهـا ال تنـال االّا
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ابقاها و از حضـرت رسـول  ةفطلب بالمشقاالخر  فعلم انها ال تنال االّ بالمشقة 

ي اسـت و ادعامـه و پايـه يي اهلل علیه وآله روايت شده كه براي هر چیـزصلّ

او بانـدازه عقـ  اوسـت. و از  پـ  عبـادت ،مؤمن عق  اوسـت دعامه و پايه

آنحضرت نیز روايت شده كه خیر تمام آن بعق  درك میشود و بدست میايـد و 

ديني نیست براي كسي كه عق  ندارد و از حضرت رضا علیه الصـلو  والسـالم 

اداني او جهـ  و نـروايت شده كه صديق هر شخصي عق  اوسـت و دشـمن او 

 يوآله روايت شده كه براي هـر چیـزي اهلل علیه . و از حضرت رسول صلّاست

كنندگان عقـ  ايشـان اسـت و از راعي و حافظي است و راعي و حافظ عبادت

كننـدگان عقـ  ي است و سـرمايه مجتهـدين و اجتهادابراي هر تاجري سرمايه

عق  است و براي هر  تاست و از براي هر خرابي عمارتي است و عمارت آخر

اه میبرنـد بسـوي او و فسـطاط و خیمـه يسـت كـه پنـاسفري فسطاط و خیمه

علي علیه الصلو  والسالم روايت شده كسیكه حضرت ها عق  است و از مسلمان

رد و نیز میفرمايد : جمال عقلش خواهد مُ ،ترك كند استماع از صاحبان عق  را

 در لسان و زبان است و كمال در عق  و وجدان.

 ،ص بدسـته خاصـي نـداردیت عق  و وجدان اختصاآنكه حجّ يـيخفم الث   

ايضا اينكه منظور ما  يـيخفو البلكه شام  هر صاحب عق  و شعوري میشود 

یت عق  و وجدان آنستكه مدعاي ما كه عبارتست از از بحث نمودن راجع بحجّ
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آنكه  اول. متوقف است بر دو مقدمه ،لزوم فهم و درك معني در اقوال واجبه نماز

 دوممقدمه . و مطلب است نه گفتن لفظ و حرفوظیفه در اقوال نماز گفتن معني 

در  مــثالً .آنســتكه گفــتن معنــي و مطلــب متوقــف اســت بــر فهــم و درك آن

االحرام و صلوات تشهد وظیفه ياد نمـودن خداونـد عـالم اسـت بكمـال تكبیر 

نـه  ص ّ هماكبر و طلب درود و رحمت بحرف اللّكبريائیت و بزرگواري بلفظ اهلل

اكبر و طلب حرف و ياد كردن خدا تع ببزرگواري بلفظ اهلل گفتن خود اين لفظ و

اكبـر مـال متوقف است بر اينكه مـا بـدانیم اهلل ص ّهمدرود و رحمت بحرف اللّ

 مال طلب درود و رحمت. ص ّ همبزرگواري خداست و اللّ

عقـ  و  ،اما مقدمه اولي پـ  شـاهد و گـواه بـر آن بعـالوه حـديث و قـرآن 

آن بـو حرف في حد نفسه يعني قطع نظر از معنائي كه  وجدانست چه آنكه لفظ

ترين حسن و صالحي براي آن نیست كـه امـر بـآن شـود و كوچك ،گفته شود

 .چنین كوچكترين قبح و فسادي تا نهي از آن بشودهم

و اما مقدمه دوم كه توقف گفتن معني بر فهم و درك باشد پ  عق  و وجـدان  

بعد از آنكه مـا بـه عقـ  و وجـدان خـود  پ  ،بالصراحه گواهي میدهد بر آن

فتیم كه ممكن نیست دستور بلفظ و حـرف خـالي از معنـي امراجعه نموديم و ي

داده شود و ايضا فهمیديم كه بدون فهم و درك معني غیـر از لفـظ خـالي چیـز 

فهـم و درك معنـي  ،خواهیم فهمید كه در اقـوال نمـاز ،ديگري حاص  نمیشود
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ها فهمیـدنايـن بعـد از  عقلـي. يلـزوم مقـدم واجب و الزم است بوجـوب و

 .قبول كردن باقي نمیماند ي براياديگرحالت منتظره

 ،ءو علمـا ءپـ  چـرا فقهـا ،اگر كسي بگويد كه اگر مطلب باين قرار اسـت   

 هاي پیش دادهما میگوئیم كه جواب آن در بعضي از مقاله. اند الزم استنفرموده

رخورد باين مقام چهار مطلب است كه بتمام آن ض آن اينست كه در خَّشده و مل

رك را بلكه ابتدا بسـاكن خـود لـزوم فهـم و د ،نشده و مورد توجه قرار نگرفته

ه قرآن نبینند كه نه حديث میفرمايد الزم است چون مي. مورد بحث قرار میدهند

بارتست عر مطلب كه نتیجه میدهد لزوم را الهذا نمیگويند الزم است و آن چه ،

ن با گفـت چنین گفتن معنياينكه لفظ مباين است با معني و معني با لفظ و هم از

لـب و مطمعنـي لفظ و گفتن لفظ با گفتن معني. مطلب سوم اينكه وظیفه گفـتن 

است نه گفتن لفظ و حرف و مطلب چهارم آنستكه گفتن مطلب و معنـاي يـك 

ز و درك غیـر اي بآن جمله متوقف است بر فهم و درك آن و بدون فهـم اجمله

 الفا  و حروف آنجمله چیز ديگري تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشود.
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 يكم و صد و بيست الهـمق
ي پیش گفتیم كـه كنـه و حقیقـت ها. در بعضي از مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

بسالمتي كه حیو  را نیز در بر دارد و  ءعبارتست از دعا اًسالم في االبتداء او ردّ

چـه در  ،چه واجب و چه مسـتحب ،مناسبت است كه تحیت گفته میشود بهمین

اينكه در مجمع البحرين میفرمايد: و اذا قلت السالم  كما ،نماز و چه در غیر نماز

ب  الوجه  ةعلینا و السالم علي االموات فال وجه لكون المراد به االعالم بالسالم

و من عـذاب االخـره و عـن  ان يقال هو دعاء بالسالمه لصاحبه من آفات الدنیا

اصله الدعاء بالحیو  الي ان قال ثم اسـتعمله الشـارع  ةاه تحیمصباح المنیر و حیّ

ي یت فـال نـا احیّ ةفي دعاء مخصوص و هو سالم علیكم و عن المغرب و حقیق

السالم و في  ةرك اهلل و عن القاموس و مجمع البیان التحیمَّي عَاك اهلل اقلت حیّ

من الحیو  الن المسلم اذا قال سـالم  ةايضا و اشتقاقها يعني التحیمجمع البحرين 

من ك  مكروه و المـوت مـن اشـد المكـاره  ةعلیك فقد دعا للمخاطب بالسالم

 ةالسالم و غیره من البر كما جائت به الروايـ ةفدخ  تحت الدعاء و المراد بالتحی

ي اهلل امـن عنـد ةحیـموا علي انفسكم تعنهم علیهم السالم الي ان قال قوله وسلّ

طلب  ةم علیه و التحیسلَّالمُ ةمن عنده الن التسلیم طلب سالم ة) ( مشروع ةثابت

و الطیب النهـا دعـو  مـؤمن لمـؤمن  ةحیو  المحیي من عنداهلل و وصفها بالبرك

بـودن  ءرجابها من عنداهلل زياد  الخیر و طیب الرزق. و يكي از مؤيـدات دعـايُ
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 اهلل و بركاته.ة حمرَ سالم انضمام آنست به وَ

و  ءو در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه حقیقت و كنه سالم بر بعضـي از فقهـا   

بلفـظ  ةقال في الجواهر نعـم لـو كانـت التحیـ ،ه روشن نشدهكما هو حقّ ءعلما

الصباح و المساء و نحو هما مما لی  بسالم اتجه عدم وجـوب الـرد لالصـ  و 

علیه بلفظ السالم و نحوه مع قصد الدعاء جاز  ردّ ووالسالم ول ةعدم صدق التحی

ب  و ان ضم الیه مع ذلك قصد الرد لعدم خروجه به عن القصد االول اما لوقصد 

يقال بوجـوب رده يعنـي  بطلت صلوته و قال في موضع آخر نعم قد ةالرد خاص

 ةئیم الي ان قال و ال ريب ان االحوط حال الصلو  قصد الدعاالصبي الممیز لو سلّ

م علیه بغیر سالم علیكم لم يجز الرد و لو دعاله للرد و عن المعتبر لوسلّ ةاوالقرآنی

الرد لم امنع منه و قال في عرو الوثقي لو شـك  ال ءو كان مستحقا و قصد الدعا

فاالحوط ان يرد بقوله سالم علیكم بقصد  ةم باي صیغم سلّالمصلي في ان المسلّ

الفروع التـي لـم يعلـم  هذا القول في بعض آخر منالقرآن او الدعاء و قال نحو 

احتیـاط واجـب  ةمسـئل ةلیـمجواز الرد فیها و في بعض آخر مـن الرسـائ  الع

يعني از خداوند عالم بـراي  ،بگويد ءآنستكه نمازگذار جواب سالم را بقصد دعا

اخري مثـ  ذلـك و قـال فـي  ةكسیكه سالم كرده سالمتي بخواهد و في رسال

ن قصـد اَاذا اتي ببعض اجزاء الصلو  بقصد الصلو  و غیرها كَ ةسئلالعرو  ايضا م

و سالم الصلو  بط   ةبركوعه تعظیم الغیر والركوع الصلوتي او بسالمه سالم التحی
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خـود میفرماينـد رسـاله در  ءو بعض ديگر از علمـا ةان كان من االجزاء الواجب

ه از كـ باين معنـي ،بگويد ءواجب نیست كه نمازگذار جواب سالم را بقصد دعا

خداوند عالم براي كسیكه سالم كرده سالمتي بخواهد بلكـه بقصـد تحیـت هـم 

 جايز است.

تكه آنسـ ها اسـتفاده میشـوده آنچه از جواهر و كتاب معتبر و رسـالهـالصخ   

 دعائیت از حقیقت سالم خارج است و در غیر مواردي كه وجوب رد مشـكوك

مطلب ما آنسـتكه اصـ  و خص مدعي لمالزم نیست. بهرحال  ءقصد دعا ،ستا

دارد  ز در بـربسالمتي است كه حیو  را نی ءبعنوان دعا اًتشريع سالم ابتداء و ردّ

 .چه در نماز و چه در غیر نماز ،چه مستحبو چه واجب 
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 دوم و صد و بيست الهـمق
نطور كـه بايـد بـر آاله پیش فهمانديم كه حقیقت و كنه تسلیم و سالم ـدر مق   

 ،ن میبـودروشن نبوده و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم اگر روشـ ءو علما ءهافق

در  .دههر آينه تناقض و تهافت بین فرمايشات بمیان نمیامد و اينـك بمیـان آمـ

قصـد يبـان  ةحقیقـ ةالوثقي میفرمايد: االحوط ان اليقصد بالتسـلیم التحیـعرو 

خ و لبال الـباس باخطار ذلك بامومین اوالملكین نعم الأالمالسالم علي االمام او

محضا  ةحیلم يكن اقوي عدم قصد التان قال الهمداني ره في كالم له ب  االحوط 

 عارف مـنعد البطالن لو قصد بها المتبو قال صاحب الجواهر في جواهره ب  ال ي

دم عـ ةالصال و  في الصلو ةللنهي عن ابتداء التحی  مع الخروج من الصلو ةالتحی

 النه من كالم االدمیین و لغیر ذلك .التداخ  و 

موم يـا أبراي امـام يـا مـ ءت و دعادر اين فرمايشات تجويز نشده قصد تحیّ   

ي كه محشـي اسـت بحاشـیه شـیخ انصـاري و املكین يا غیر اينها و در رساله

: اهلل تعالي راجـع بترجمـه نمـاز میفرمايـدمیرزاي شیرازي و آقاي صدر رحمهم

يعني سالم از جانـب خداونـد عـالم بـر  ي عباد اهلل الصالحینالسالم علینا و عل

كـه ايـن صـفت دارنـد صـالح و  نمازگذارندگان باد و بر جمیـع بنـدگان خـدا

يعني سالم از جانب خدا بر شما  اهلل و بركاته ةالسالم علیكم و رحماند. شايسته

ر ي جمیع مـؤمنین از جـن و انـ  و مالئكـه و داباد و رحمت او و بركات او 
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سالم از جانب خداونـد عـالم  يعني ةالرحماهلل بروجردي علیهآيت عجامع الفرو

برما نمازگذارندگان باد و بر جمیع بندگان خدا كه ايـن صـفت دارنـد صـالح و 

اي جمیـع اند سالم از جانب خدا بر شما باد و رحمـت او و بركـات او شايسته

فرمايد: يعني سالم از جانب مؤمنین از جن و ان  و مالئكه و در رساله ديگر می

خداوند عالم بر نمازگذاران و تمام بندگان خـوب او يعنـي سـالم و رحمـت و 

المسـائ  خـود اهلل خـوئي در توضیحآيـت بركات خداوند بر شما مؤمنین بـاد.

اهلل و بركاته يعني سـالم و رحمـت و بركـات میفرمايد: السالم علیكم و رحمت

 خداوند بر شما مؤمنین باد.

آنكه اين فرمايشات آخر موافق است بالصراحه با مـدعاي مـا  يـيخفثم ال   

بدون قصد و قصد بدون فهم و درك  ءهاي نماز باشد و دعابودن سالم ءكه دعا

 ةبدون القصد فلما عن المحقق علیه الرحمـ ءاما عدم تحقق الدعا. محقق نمیشود

مع  االّ ء يتحقق الدعافي معتبره حیث قال و الن التامین يستدعي سبق دعاء و ال

اهلل قصده و اما توقف القصد علي الفهم و الدرك فلما عن السید االصفهاني رحمه

يعتبر في العقد القصد الي مضمونه و هو متوقف علي  ةفي وسیلته حیث قال مسئل

ها تذكر داده يا میدهیم كه فهم معني لفظي انكحت و زوجت و در بعضي از مقاله

توقـف  در نیز با اين دو بزرگوار موافـق باشـند ءو علما ءفقهاالظاهر باقي علي

. پـ  فهـم ودرك معنـي و ترجمـه در درك بر قصد و قصـد بـر فهـم و ءدعا
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 عقلي. يهاي نماز واجب شد بوجوب مقدمسالم

 سوم و صد و بيست الهـمق
صـ  و طوريكه در باب معامالت اهاي پیش گفتیم كه هماندر بعضي از مقاله   

هـار و ه در رتبه اولي رضاي قلبي و طیب نفساني است و در رتبه ثانیـه اظعمد

ي طور در باب عبـادات اصـ  و عمـده در مرتبـه اولـهمین ،ابراز آنست بزبان

واست و اظهار آن خ و خواست قلبي و عقیده باطني است و در مرتبه ثانیه ابراز

ا رمطلـب  د میكند اينيیأعقیده است بزبان و در اين مقاله میخواهم بگوئیم كه ت

يد خدا والسالم روايت شده كه انعام نمیفرما  الصلوآنچه از حضرت صادق علیه

ا رخـدا  كنـد ظـاهراً پ  بشناسد آن نعمت را بقلـبش و حمـد ،بر بنده بنعمتي

 .او بزيادتيبراي بزبانش مگر اينكه امر میشود 

بر او بنعمتي پ   و نیز از آنحضرت روايت شده كسیكه انعام فرموده باشد خدا 

 ءكه اداقبشناسد آن نعمت را بقلبش يعني آن نعمت را داده خدا بداند پ  بتحقی

روايت شده والسالم   الصلووآله علیه نموده شكر آن نعمت را و نیز از آنحضرت

عت را از جانـب مبشناسد نعمت خدا را بقلبش مستوجب شود زيادتي نكسیكه 

كـه اظهـار و آن نعمت را بزبانش و همانجورخدا پیش از آنكه اظهار كند شكر 

مـثالً ابراز طیب نفساني و رضاي قلبي بازدواج و افتراق بانكحت و انت طـالق 

همـین جـور  ،متوقف است بر فهم و درك معني و ترجمه انكحت و انت طـالق
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اهلل  اله االّ ابراز و اظهار خواست مغفرت و عقیده بوحدانیت بجمله استغفراهلل و ال

 است بر فهم و درك معني و ترجمه اين دو جمله.   متوقف
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 چهارم و صد و بيست مقاله
اقصـي  ي  و جـاء مـن  قال تعالي و تقدس في سور. م اهلل و له الحمدـبس   

هـم  اجرا و رج  يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من ال يسئلكم ةالمدين

بـزرگ و  واجد و داراي دو خصلتوالسالم   مهتدون. بدانكه انبیاء علیهم الصلو

ه اند بسوي آنچـنمائي میكردهيكي آنكه مردم را هدايت و راه ،اندبا ارزش بوده

خلق  خصلت ديگر آنكه براي هدايت و ارشاد .خود بآن هدايت كرده شده بودند

ه كـاند و ما اه  علم هیچگونه اجر و مزد و پاداش از ناحیه ايشان توقع نداشته

ا واجد ربايد اين دو خصلت  ،و نماينده از طرف ايشان میدانیم خود را جانشین

خودمـان  يعني مردم را هدايت و ارشاد كنیم بسوي آن چیزهائیكه. و دارا باشیم

كـه بآن چیزها هدايت كرده شده باشیم و از هدايت و ارشـاد مـردم بـآن چیزي

نمـائي هو رابر حذر باشیم و از براي هدايت  ،ايمخودمان هنوز بآن هدايت نشده

 گونه اجر و مزدي از ناحیه ايشان در نظر نداشته باشیم.هیچ ،خلق

بهر حال چون خداوند عالم ج  و عال ما را راجع بنماز بدو مطلـب هـدايت و  

 بوطرميك مطلب . ما نیز مردم را بآن ارشاد و هدايت مینمائیم ،نمائي فرمودههار

ه نحـوه قرآنیـت ايـن مباركـه كـ نستآبسوره  مباركه فاتحه است و آن مطلب 

چه آنكه بـاقي قـرآن جمالتـي  ،برعك  نحوه و طور قرآنیت باقي قرآن است

و حرف میزند  فرمايدم میا نق  قول با ما تكلّياست كه خداوند عالم بعنوان قول 
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بخالف سوره مباركه فاتحه كـه جمالتـي میباشـد كـه خداونـد عالمیـان آن را 

او مناجات كنیم و حرف بزنیم نظر بشـواهد و  فروفرستاده كه ما با ذات مقدس

يم و مطلب ديگر راجع ببقیه اقـوال ه امقاله بآن اشاره نمود يني كه در چنداادله

نماز و آن مطلب عبارتست از وجوب و لزوم فهـم و درك معنـي و ترجمـه در 

بـه مور أچه آنكه از يكطرف مـ ،عقلي ياقوال واجبه نماز بوجوب و لزوم مقدم

در  مـثالً ،نه گفتن خود لفـظ و حـرف ،ني و مطلب است بلفظ و حرفگفتن مع

تعـالي اسـت بكمـال حرام و صلوات تشـهد دسـتور بیـاد نمـودن حقاال تكبیر

نـه  ،ص ّهمبحرف اللّو درود اكبر و طلب رحمت كبريائیت و بزرگواري بلفظ اهلل

ي اگفتن خود اين لفظ و حرف و از طرف ديگر گفتن معني و مطلب يك جملـه

متوقف است بر فهم و درك آن و بدون فهـم و درك غیـر از لفـظ و حـرف آن 

جمله چیز ديگري گفته نمیشود و بر اين مطلب ادله و براهین قاطعـه در ضـمن 

ي بـاقي ابطوريكه جاي هیچگونه شك و شبهه ،يمه اهاي متعدده بیان نمودمقاله

رشـاد بتوفیـق پروردگـار نمیماند و اكنون بر مردم است پذيرفتن اين هدايت و ا

كسي نخواست باين هدايت مهتـدي  نه و عال مجده و اگر احیاناًأعالمیان ج  ش

از مخالفت با آن حذر نمايد و خود را داخ  اين آيه شريفه  ،شود و آن را بشذيرد

ه لقرآن كريم في كتاب مكنـون تنزيـ  نَّ: اِمیفرمايد قعةاودر سوره مباركه  ،نكند

 ذبون.ـم تكـبهذا الحديث انتم مدهنون و تجعلون شكركم انكمن رب العالمین اف
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انكـم  والسالم انه قرء الواقعه فقـال و تجعلـون شـكركم  عن علي علیه الصلو 

كركم و و السالم انه قال ب  هي و تجعلون ش  الصلوتكذبون و عن الصادق علیه

 وآله انه ايضا قرء شكركم.ي اهلل علیهعن النبي صلّ

رزقكـم  وتجعلـونبا قطع نظر از اين سه روايت ما میفهمیديم كه  ال يخفي آنكه 

نكم اوتجعلون شكركم مفهوم صحیحي ندارد بلكه مفهوم درست در  انكم تكذبون

رد بـر ضـبط رزقكـم مفهـوم درسـتي نـدا مؤيد براي اينكه بنا میباشد. تكذبون

جـور كركم در تقدير گرفتـه بـاينشآنستكه در تفسیر صافي البد و ناچار شده 

 دد مؤيـگانه كه ذكر شوتجعلون شكر رزقكم انكم تكذبون. بنابر اين روايات سه

فهـوم است براي مطلب يعني بر فرض كه اين سه روايت نباشد ما میفهمیم كـه م

ه بنابر ديگر براي اينك مؤيد و .میباشد وتجعلون شكركم انكم تكذبوندرست در 

د: البحرين است كه میفرمايـضبطي كه شده مفهوم صحیحي ندارد فرمايش مجمع

المعني و قی  في معناه و تجعلون شكر رزقكم التكذيب فهو علي حذف مضاف و

 ايـن هـدايت وقبـول بلكه الزم اسـت  ،ضعتم التكذيب موضع الشكر و سزاوار

مـي بوا العپذيرفتن آن تا داخ  اين آيه شريفه نشود و اما ثمود فهديناهم فاستح

آمنوا  الذين یناجَّلعذاب الهون بما كانوا يكسبون و نَا ةعلي الهدي فاخذتهم صاعق

 و كانو يتقون.
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 پنجم و صد و بيست الهـمق
مع اهلل هاي پیش راجع بجمله اهدنا الصراط المسـتقیم و سـدر بعضي از مقاله   

قالـه بطور انفـرادي بحـث شـده و در ايـن م ،و نحو آن هم ص ّلمن حمده و اللّ

 تجديد كنیم با توضیح بیشتري: میخواهیم بطور جمع بحث را

وان ايـن سه مطلب داريم. مطلب اول آنكه عن ،بدانكه ما راجع باين سه جمله   

ب متوقف است بر قصد. مطلـ ءاست. مطلب دوم آنكه تحقق دعا ءسه جمله دعا

 ءاسوم آنكه قصد موقوف است بر فهم و درك. اما دلی  بر مطلـب اول كـه دعـ

  لیه الصـلواهلل قال قلت البي عبداهلل عرحمهما  رارز بن بودن باشد ما عن عبید

و  حمـداهللوالسالم ما اقول في الركعتین االخیرتین من الظهر قال )ع( تسـبح و ت

لصـادق الكتاب فانها تحمید و دعاء و ما عـن ا ةتستغفر لذنبك و ان شئت فاتح

الص طها اخساولها تحمید و او  والسالم انه قال البي حنیفه ما سور  علیه الصلو

  رالسـالم السـورا ثم قال ال ادري فقال ابوعبـداهلل علیهیوآخرها دعاء فبقي متح

 التي اولها تحمید و اوسطها اخالص و آخرها دعاء سوره الحمد.

السالم جعلت فـداك قال قلت البي عبداهلل علیه ةالرحمو ما عن المفض  علیه   

دعا لك  ي االّ فانه ال يبقي احد يصلّحمداهللالسالم اِعلمني دعاء جامعا فقال علیه

و السالم قال قوله سمع اهلل لمن   الصلويقول سمع اهلل لمن حمده و عن علي علیه

حمده فهو من اعظم الكلمات فلها وجهان فوجه معناه سمع و الوجه الثاني يدعو 
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 هم اسمع لمن حمدك.لمن حمداهلل فیقول اللّ

ون يصلّ تهمالئك واِنَّ اهلل في قوله تعالي  السالمو  الصلوو ما عن ابي عبداهلل علیه

و  ةحمـرن اهلل م  موا تسلیما الصلوعلیه و سلّ واعلي النبي يا ايهاالذين آمنوا صلّ

  لوسالم صوال  و من الناس دعاء و ما عن الكاظم علیه الصلو ةتزكی ةمن المالئك

 .هم لهالمؤمنین دعاء من  و صلو ةتزكی ةالمالئك  و صلو ةاهلل رحم

حقـق مبر قصد باشد فرمايش دعاء و اما شاهد بر مطلب دوم كه توقف تحقق    

ه ب  لصلواو استدل ايضا لحرمته و بطالن  ةالرحمسره كما قال الهمداني علیهقدس

ل ره ي ان قابوجوه اشار الي اغلبها فیما حكي عن معتبره حیث قال ما لفظه لنا ال

دم تقدير ع مع قصده فعلي اء االّواليتحقق الدعالتامین يستدعي سبق دعاء  والنّ

ب اي في كتفیكون لغوا. اقول و قد امضاه الهمدان تهقصده يخرج التامین عن حقیق

م صلوته حیث نق  ذلك الكالم عنه في محكي المعتبر و اجـاب عنـه بغیـر عـد

ق بغیـر التوقف والظاهر اعتراف ك  من اجاب عن الوجه المذكور في كالم المحق

لوجـه ي بعدم التحقق بدون القصد و لم نجد من اجاب عن اتوقف بذلك االعدم 

 المذكور بعدم التوقف.

 ،و اما گواه بر مطلب سوم كه موقوف بودن حصول قصد بر فهم و درك باشـد   

در  ةاهلل تعالي در كتاب وسـیلابوالحسن اصفهاني رحمهسید فرمايش سید جلی  

القصد الي مضمونه و هو متوقف  تهني في صحيعتبر في العقد يع ةباب نكاح مسئل
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لو بنحو االجمال حتي ال يكون مجـرد  زوجت و علي فهم معني لفظي انكحت و

معه في توقف القصد علـي  ءساير العلماء و الفقها ةلسان الخ و الظاهر موافق ةلقلق

ا و لم يفهـم معناهـ ةن الصیغقّالعجمي الذي لا عدّ هالموافق ؤيدالفهم و الدرك و يُ

فـي  ةفي زمره الساهي والنائم والغالط والهاذل من حیث عدم تحقق القصد و النی

الجواهر كما اشرنا الي كالمهم قـدس اهلل اسـرارهم  و ةالحدائق والرياض والكفاي

 و العشر. ةالخامس ةفي المقال

در توقـف  بودن اهدنا با روايت موافـق و ءكه در دعا ءو علما ءاز جمله فقها   

ر كتـاب شهید اول ره میباشـند د ،با محقق ره توافق دارند ،بر قصد ءتحقق دعا

 ذكري علي ما حكي عنه زيرا در مقام جواب از فرمايش محقـق انكـار تحقـق

حیـث  .اندباهدنا را منكـر شـده ءبلكه عدم قصد دعا ،اندبر قصد نكردهرا  ءدعا

ف نما كلّـااهلل  م انّقال ان المعني هنا متجه و هو الدعاء المنزل قرآنا و من المعلو

 بقصده.  الرادته الدعاء فكیف تبط  الصلو ةبهذه الصیغ
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 ششم و اله صد و بيستـمق
علي ما هو ببالي فهمانـديم كـه حقیقـت و كنـه  ،هاي پیشدر بعضي از مقاله   

بلكه مطلق ادعیه و اذكار و  ،چنین بقیه گفتارهاي نمازسوره مباركه فاتحه و هم

طور كه بايد با آن بوده و نیست و آننروشن  ءو علما ءفقها زيارات بر بعضي از

با وجود وحدت ارتكاز و اتحاد عقیده نسبت بعدم لزوم فهم  االّ و ،اندآشنا نشده

و درك معني بین فرمايشات تنافي و تناقض پديد نمیامد و اينك پديد آمـده و 

تنـاقض و  ،قضـاتیـات و تنافدر اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه از جمله آن تنا

ي است كه بین معتبر دانستن معني است با لفظ و الزم ندانستن فهـم و درك فتنا

معني كـه بـا  ،چه آنكه بدون فهم و درك و اخطار ببال ،معني و اخطار آن ببال

همـان لفـظ و و فقـط فقط  ،آنچه محقق میشود ،لفظ معتبر است محقق نمیشود

عني معتبر مع اللفظ فـاذا تعـذر اللفـظ الم حرفست و ب . قال في الجواهر والنّ

المعنـي و ان  ةفي تاديـ  المعهود  لمعني يعني انه يجب لفظ العباروجب اعتبار ا

كان ال يجب اخطاره بالبال فاذا لم يتیسر ذلك اللفظ لم يسقط المعني ب  يـؤدي 

تناقض و تهافـت بـین معتبـر  ،و تناقضات اتتفاخري. و از جمله آن تها  بعبار

معني است با لفظ كه در كالم جواهر ديديد و بین سقوط آن از كسـیكه  دانستن

كما عن كاشف اللثام قال في كالم لـه او الن االصـ  هـو . اكبر بگويدمیتواند اهلل

فاذا سقط اللفظ وجب العقد  ةالمعني و انما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخص
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 بالمعني الخ.

 هفتم و صد و بيست الهـمق
ون لّاهلل و مالئكته يصـاالحزاب ان  . قال تعالي في سوراهلل و له الحمد مـبس   

هر فـي ي الجـواقال ف. موا تسلیماوا علیه و سلّبي يا ايها الذين آمنوا صلّعلي النّ

 ةيلیه االه يدل ععلي النبي )ص( في التشهد ب  قی  انّ  مقام اثبات وجوب الصلو

ي ي غیـر موضـع النـزاع فـي المنتهـاالجماع علي عدم وجوبها ف ةايضا بضمیم

ف و عن والتذكره و عن الناصريات و الخالف الخ و قال في الرياض و في الخال

ي الوجـوب و هـو ا والذكري االجمـاع علیـه  المعتبر والمنتهي والتذكر و ةالغنی

 ولوجـوب تـه اموا تسـلیما الفادوا علیه و سلّمضافا الي قوله سبحانه صلّ ةالحج

 المنتهي تبر وعالم و الخالف و عن ةاجماعا كما في الناصري  صلواللی  في غیر 

 طلقا الخ.متقییده بهذا اولي من حمله علي االستحباب و  ةفلیكن واجبا فیها خاص

ر بـستیكه خدا و مالئكـه او صـلوات میفرسـتند درب: ترجمه آيه شريفه هخالص

 تید بر او.اند شما نیز صلوات بفرسي كسانیكه ايمان آوردها ،آورپیام

ما راجع باين آيه شريفه يك سؤالي از خودمان بايـد بكنـیم و جـواب آنـرا از  

ال اين است كه آيا اين صـلوات كـه مـؤمنین ؤم  بدهیم و آن سأروي فكر و ت

از مقوله حقیقت و معني است كـه  ،)ص( آورمور میباشند بفرستادن آن بر پیامأم

 مـثالً صـ ّ هـمكه لفظ و حرف اللّ درود و رحمت باشد يا از مقوله لفظ و حرف
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ي كسانیكه اشد: اين خواهد  ةاگر از مقوله حقیقت و معني باشد معناي آي. باشد

آور و اگر از مقوله لفظ و حـرف اند رحمت و درود بفرستید بر پیامايمان آورده

لفظ و حرف بفرسـتید  ،انداي كسانیكه ايمان آورده :اين میشودة باشد معناي آي

 از تعصـب دور ال را منصفانه وؤاگر ما خواسته باشیم جواب اين س .آوربر پیام

آور خـود موريم بفرستادن آن بر پیامأخواهیم گفت صلواتي كه ما م حتماً بدهیم

نـه از مقولـه لفـظ و  ،از مقوله حقیقت و معني و عبارتسـت از درود و رحمـت

 .مثالً هم ص ّيعني لفظ و حرف اللّ ،حرف

د ما عـن شايد مطلب را بعالوه دو روايت كه در مقاله پیش ذكر يید مینمأو ت   

  صلو علیه و له و ثناء ةاهلل تزكی  السالم و صلوعلي بن ابراهیم ره قال قال علیه

مـا  ه الخ والناس دعائهم له والتصديق واالقرار بفضل  المالئكه مدحهم له و صلو

 ي اهللعطـ  فقلـت صـلّالسـالم فعن صفوان بن يحیي قال كنت عندالرضا علیه

ي لّالسالم بلي و قد صد قال علیهو آل محمّ داًعلیك الي ان قال قلت ارحم محمّ

 .ةعلیه و لنا قرب ةاهلل علیه و رحمه و انما صلوتنا رحم

ي نیست در اينكه صلوات خدا و مالئكـه و ابهر حال هیچگونه شك و شبهه   

نه از مقوله لفـظ  ،رحمت باشد مؤمنین از مقوله حقیقت و معني است كه درود و

ايـن حقیقـت و معنـي بگفـتن  چنین شك و ريبي نیست در اينكهو حرف و هم

اهلل بدون فهم و درك معناي اين جمالت محقق و اهلل يا صلواتييا صلّ ص ّهماللّ
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درست نمیشود. آنچه تحقق پیدا میكند و درست میشود فقط و فقط همان الفا  

 .االّ  ت لیو حروف اين سه جمله اس
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 هشتم و صد و بيست الهـمق
ز عـن تكبیر عمن عجالعن كاشف اللثام قال في كالم له في مقام عدم سقوط    

 هطق بلفظـاالص  هو المعني و انما سـقط اعتبـاره عـن النـا النّ اكبر اوقول اهلل

 فاذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعني. ةرخص

يكـي . م  بدهیمأجواب آنرا با تفكر و تما بايد دو سؤال از خودمان بكنیم و    

اما راجع بمعني پ  از خودمان سؤال كنیم . نسبت بمعني و ديگري مربوط بلفظ

فتن همین معنـي كـه اصـ  اسـت داده يـا از آن گدستور ب ،كه آيا شارع مقدس

صرفنظر نموده و دستور بگفتن لفظ كه فرع است داده. اگر بگفتن معني دسـتور 

چـه . آن واجب خواهد شد بلزوم و وجوب مقـدمي عقلـي داده كه فهم و درك

آنكه گفتن معني متوقف است بر فهم و درك آن و بدون آن چیز ديگري غیر از 

اصـ  و لفظ و حرف تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشـود و اگـر از معنـي كـه 

دستور بلفظ كه فرع و بمثابـه جسـد و  ،بمنزله روح و مغز است صرفنظر نموده

ر صورتیكه دده كه سؤال ديگر در میان میآيد و آن سؤال اين است قشر است دا

چه جهت از معني صرفنظر نموده دسـتور بگفـتن بِ ،معني اص  باشد و لفظ فرع

لفظ داده شود اگر گفته شود كه چون يادگرفتن معني نسبت ببعضي از اشـخاص 

ز معني لهذا ا ،تولید زحمت مینمايد و دين مقدس اسالم دين سمحه و سهله است

مـا در جـواب . ولو آنكه اص  است صرفنظر شـده و دسـتور بلفـظ داده شـده
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يعني هـرك   ،ما اگر مردم را در گفتن لفظ و حرف آزاد میگذاشتیمكه میگوئیم 

وجه وجه لكن فرض اين است كه مـردم البخواند فلهذا  ،هر طور میتواند بخواند

ردن قرائـت را واجـب بلكه درست كـ ،را از جهت لفظ و حرف آزاد نمیگذاريم

بجوريكه در تمام گفتارهاي واجب نماز نبايد يكحرفي از بین برود يـا  ،میدانیم

و تشديد كه اگر ايـن طـور  چنین در اعراب و مدّبحرف ديگر عوض شود و هم

اگـر  ،شد بالصراحه حكم ببطالن میكنیم و درست كـردن قرائـت بـاين شـدت

. الظـاهر كمتـر نیسـتعلي ،نباشـدزحمتش از ياد گرفتن معني و ترجمه بیشتر 

خالصه مطلب آنستكه هیچ وجهي براي صرفنظر كردن از معني كه بمنزله مغز و 

ابـه جسـد و قشـر اسـت در میـان ثبم وفرع لفظ كه دادن بو دستوراست روح 

 ،نه از حديث و قرآن ،الي اينكه هیچ دلیلي بر اين صرفنظر نداريم مضافاً ،نیست

كه اساس حديث و قرآن بر مطالبـه حقیقـت و معنـي و بل ،نه از عق  و وجدان

ضح و روشن گرديد و اگـر او هاي پیش كامالًاينكه در مقالهكما .دستور بآنست

و ذكـر میباشـد مـا را  ءها كه مربوط بیاد دادن صـورت دعـاها و تقولاين ق 

كـه  باشتباه انداخته كه در عقود و ايقاعات نیز ق  كذا يا تقول كذا داريم بعـالوه

ها يا ق  و قولواها كه در حديث و قرآن بكـار بـرده ها و تقولمقول قول در ق 

جا معني و مطلب است يكجا نداريم كه لفظ و شده و از حد حصر بیرونست همه

هائیكه مربوط ها و تقولپ  وجهي براي اينكه مقول قول را در ق . حرف باشد
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 دانیم باقي نمیماند.بصور ادعیه و اذكار در میان هست لفظ و حرف ب

 نهم و صد و بيست الهـمق
هاي پیش گفتیم كه نحوه قرآنیت سوره مباركه . در مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

باقي قـرآن جمالتـي اسـت كـه . فاتحه بر عك  نحوه قرآنیت باقي قرآن است

ف بخال. م میفرمايد و حرف میزندخداوند متعال بعنوان قول يا نق  قول با ما تكلّ

و حرف بزنیم  م كنیمس او تكلّسوره فاتحه كه آنرا فروفرستاده تا ما با ذات مقدّ

و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كه از جمله اخبار و فرمايشات كه اين مطلب را 

والسالم   الصلوائه االمام العسكري علیه و علي آبائه و ابن میفهماند ما عن تفسیر

اهلل تعالي قولوا يا ايها الخلق المـنعم علـیهم ايـاك اياك نعبد قال  تعالي هفي قول

المنعم علینا نطیعك مخلصین موحدين مع التذل  و الخشوع بال ريـاء و ايها نعبد 

و اياك نستعین علي طاعتك و عبادتك و علي دفع شرور اعـدائك و  ةال سمع

 ةمكائدهم و المقام علي ما امرت. و در تفسیر صافي میفرمايـد: و فـي روايـ ردّ

والسالم يعنـي النريـد منـك غیـرك ال نعبـدك   عامیه عن الصادق علیه الصلو

بالعوض و البدل كما يعبدك الجاهلون بـك المغیبـون عنـك و نیـز در صـافي 

و  ةمیفرمايد: قی  المستتر في نعبـد و نسـتعین القـاري و مـن معـه مـن الحفظـ

تضـاعیف الموحـدين ادرج عبادتـه فـي  لسائر او له و ةالجماع  حاضري صلو

عباداتهم و خلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبـ  ببركتهـا و تجـاب الیهـا . و قـال 
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السـالم صافي ايضا في اهدنا الصراط المستقیم في المعاني و تفسیر االمـام علیهال

والسالم يعني ارشدنا للزوم الطريق المؤدي الي محبتك   عن الصادق علیه الصلو

خذ بآرائنا فنهلك أب او ان نعطَنَن نتبع اهوائنا فَغ  الي جنتك و المانع من او المبلّ

والسالم يعني ادم لنا توفیقك الذي اطعنـاك بـه   و عن امیرالمؤمنین علیه الصلو

 في ما مضي من ايامنا حتي نطیعك كك في مستقب  اعمارنا.
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 اممقاله صد و سي
ه كو ذكر  ءعاهاي پیش گفتیم كه ما در باب د. در مقالهم اهلل و له الحمدـبس   

 .و اخبار داريم تايسه دسته آ ،عبادت مهم عمومي خداپرستانست

بـار و ذكـر در آن آيـات و اخ ءدسته اول آيات و اخباري است كه عنوان دعا 

 و  لعبـاديا الدعاء مخ ا مورد بحث و مذاكره قرارگرفته مث  ادعوني استجب لكم

  اذكروني اذكركم يا ذكري حسن علي ك  حال.

يات و آو ذكر در آن  ءيات و اخباري است كه بعضي از عناوين دعاآ ،دسته دوم

  .اخبار مورد بازگو واقع شده مانند استغفروا و كبروا مثالً

و ذكر يا استغفار و تكبیر  ءدسته سوم آيات و اخباري است كه نحوه يا طور دعا

اسـتغفراهلل نه لفظ  ،ياد میدهند كه حقیقت و معني است بق  كذا يا تقول كذا مثالً

اكبر كه مباين است با حقیقت و معني و در اين مقاله میخواهیم بگوئیم كـه يا اهلل

 اهلل است كه بق  ال الـه االّ از جمله مصاديق اين قاعده مسئله توحید و ال اله االّ

میخواهند نحوه و طور اقرار و اعتراف بوحدانیت را كه حقیقت و معنـي  اهلل مثالً

اهلل را كه مباين است با حقیقت و معني  لفظ و حرف ال اله االّ است ياد بدهند نه

االحسـان.  الرحمن و ه  جزاء االحسـان االّ  قال تعالي في سور بتمام المبانیه.

ان اهلل قال ما جزاء من انعمت  ةي اهلل علیه وآله انه قال في هذه االيعن النبي صلّ

ي اهلل علیه وآله ايضا عنه صلّ سنداًو عن جامع االخبار م ةالجن علیه بالتوحید االّ



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  324 

و عن ابن بابويـه علیهمـا  ةالجن ه قال و ما جزاء من انعم اهلل علیه بالتوحید االّنّاِ

السـالم ان انه قال قال ابو عبـداهلل علیه ةعن ابي بصیر علیه الرحم مسنداً ةالرحم

 علیه وآله ي اهللاهلل حرم اجساد الموحدين علي النار. و عن المجمع عن النبي صلّ

فقال ه  تدرون ما يقول ربكم قالو اهلل و رسوله اعلم قال فان ربكم  ةانه قرء االي

و   و عن ابي عبداهلل علیه الصلو ةالجن يقول ه  جزاء من انعمنا علیه بالتوحید االّ

اهلل فلیـدخ   نادي مناد من شـهد ان ال الـه االّ ةالسالم انه قال اذا كان يوم القیم

مورد بحث قرار  ،اين اخبار توحید و شهادت كه حقیقت و معني است . درةالجن

ماننـد  ،مورد بحث واقـع شـده اهلل ال اله االّگرفته و در بعضي اخبار كلمه طیبه 

ي اهلل علیه و آله علي ما عن العل  ه  جزاء من قال فرمايش حضرت رسول صلّ

ه در اخباريكه اين كلمه طیبه و بايد واضح و روشن باشد ك ةالجن اهلل االّ ال اله االّ

در آن اخبار ذكر شده در مقام ياد دادن نحوه و طور همان توحید و شهادت كه 

هار لفظ كه مباين است با معني چنه ياد دادن اين  ،حقیقت و معني است میباشند

اگر اقرار و شهادت بوحدانیت را از گوينـده در بـر اهلل  ال اله االّپ  . و حقیقت

بكلي از مورد بحث و مذاكره خارج و بیرونست. هذا حق االمر و  ،نداشته باشد

به اقرار و شـهادت بوحـدانیت را از گوينـده و در بر داشتن اين كلمه طیّ تهحقیق

توقف است بر فهم و درك معني و ترجمه و بدون آن غیر از لفـظ و حـرف از م

 . و درست نمیشودگوينده چیز ديگري تحقق پیدا نمیكند 
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 و يكم صد و سي الهـمق
از  ةالجنياضلیف تبريزي خبائي در رأد شهر صیام تام مجلّااليّتاب وقايعـاز ك   

ي صلّ لالخواص نق  شده كه قیصر روم بعد از وفات حضرت رسو ةتفسیر ترجم

ب بمـا الكتاةمضمون اينكـه سـوره فاتحـ ،اهلل علیه وآله مكتوبي بمدينه فرستاد

ولـي اشـكالي در تحقیـق اهـدنا  .  گرديـدرسید و بر مضمون آن اطالع حاص

سـتلزم مدين شما حق و قبول آن به يقین الصراط المستقیم بخاطر رسید كه اگر 

پ  آن تحصی  حاص  و محالست و  ،وصول طريق قويم و صراط مستقیم است

ر دل پ  ايمان كه ثمره يقین است هنوز د ،اگر در حقیقت دين خود شك داريد

ي ت ديگردفع اين شبهه نمائید )و سؤاال ،تحقیق نیافته شما قرار نگرفته است و

ا مـبراي  ن ساخته ازهم میكند ( و میگويد اگر جواب اين سؤالها را بتفصی  مبیّ

از  ،دقبول اسالم مینمائیم. چون مكتوب به مدعیان خالفـت رسـی ،ارسال داريد

 .السـالم نمودنـد رجوع بحضرت امیرالمؤمنین علـي علیـه ،جواب عاجز گشته

اط آنحضرت جواب اسؤله خصم را بتفصی  بیان فرموده كه معناي اهـدنا الصـر

لی  بر دو  ةیميوم الق ةالمستقیم آنست كه ثبتنا علیه في الدنیا و اهدنا طريق الجن

بیـان  اين آنست كه در آيه ديگر فرموده ان هذا صـراطي مسـتقیما فـاتبعوه اول

ن ثابت بود اتباع آن كه عبارت ازبآنگاه  ،استقامت فرموده و حقیقت تعیین نموده

 اما سؤالهاي ديگر و جوابها.. است بر آن داللت فرمايد



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  326 

 ین كیستند؟كیانند و ضالّ ممراد از مغضوب علیه _ س   

باؤا بغضب مـن اهلل در  بدلی  و ،ین نصاريمغضوب علیهم يهودند و ضالّ _ ج   

د محمّـ ه از طريـقوا عن سواء السبی  درباره نصاري و هـر كـن يهود و ضلّأش

حكم آنها جويـد در ضـاللت و  ،علیه وآله و اه  بیت او انحراف جويد اهلليصلّ

  میزند و جان ندارد صبح است و الصبح فَآنچه نَ. سؤالهاي ديگر و جواب آنها

اذا تنف  و آن چهار زنده كه در رحم قرار نگرفته يكي آدم )ع( و ديگري حـوا 

صالح )ع( و ديگر مرغ عیسـي )ع( و  هالم يا ناقالسو ديگري كبش ابراهیم علیه

نوبت زياده بر آن نتافته درياي قلزم اسـت در حـین  آن موضعي كه آفتاب يك

كه صاحب خود را سیر داده ماهي يون   قبر عبور موسي )ع( و قوم او و اما آن

زنبور  ،)ع( بوده و آنكه نه از جن و نه ان  و نه ملك بود بوي وحي نازل گشته

  است و اوحي ربك الي النح  و آن رسول كه نه از مالئكه و نه از آدمیان عس

يبحـث فـي االرض و  اًغراب و هدهد است فیبعث اهلل غراب ،و نه از پريان است

اذهب بكتابي هذا و آن چیز كه در دنیا براي دو ك  است و در آخـرت بـراي 

ر عقبـي بـراي رحمت است كه براي مؤمن و كافر است در دنیا و د ،يكي است

ست و بعد از آن در آخر مكتوب نوشته بودند كدام سوره اسـت از قـرآن نمؤمنا

كه در وي هفت حرف از حروف هجا نیست و آيات او هفت است بعدد درهاي 

ايم كه هر كه آن سوره را بخوانـد حـرام گردانـد دوزخ كه در انجی  چنین يافته
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در عقب آن سؤال نوشت كه  حضرت امیر )ع(. خداي تعالي جسد او را بر آتش

حقیقت دين اسـالم  ،چون قیصر روم نامه بخواند الكتاب است. ةآن سوره فاتح

اما بر قوم خود اظهار نتوانست كرد و در قلب قبول اسـالم  .بر وي منكشف شد

ببركت اين سوره كريمه و بیمن علم علـي . كرد و اسراي مسلمین را باز فرستاد 

داشت واعظ محترم جناب آقاي حجت است و منظـور السالم اين قضیه يادعلیه

ما از نق  اين قضیه آنستكه اين قضیه از سه جهت مؤيد مدعي و مطلب ما است 

يكي آنكه اگر جمله اهدنا الصـراط المسـتقیم بـراي . راجع بسوره مباركه فاتحه

هر آينه بنظر قیصر روم مشك  نمیامد و ديگر آنكـه  ،طلب هدايت كردن نمیبود

السالم در مقام جواب از اشكال نفرمودندكه مـا بجملـه اهـدنا میرعلیهحضرت ا

بلكـه ايـن  ،الصراط المستقیم طلب هدايت نمیكنیم كه اشكال شـما وارد باشـد

جمله را مانند باقي جمالت قرآنیه بعنوان حكايت و نق  قول خـدا میگـوئیم و 

يعني تثبیت بر  ،قبول فرمودند كه باين جمله طلب هدايت میكنند بصراط مستقیم

جهت سوم آنكه اگر مسلمین بجملـه  آن در دنیا و در روز قیامت بسوي بهشت.

مدعیان خالفت و اطرافیانشان  ،انداهدنا الصراط المستقیم طلب هدايت نمیكرده

بلكه میگفتند ما بـاين  ،از جواب اشكالیكه قیصر روم كرده بود عاجز نمیماندند

پ  از عاجز ماندنشان از . حاص  باشد جمله طلب هدايت نمیكنیم كه تحصی 

 .اندطلب هدايت میكرده ملهجواب اشكال معلوم میشود كه باين ج



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  328 

 دوم و اله صد و سيـمق
. در كفايه در باب رهن میفرمايد: كقوله رهنتـك اوهـذا م اهلل و له الحمدـبس   

عندك و در مضاربه فـاللفظ الـدال علـي االيجـاب ان يقـول رب المـال  ةوثیق

عاملتك و در وكالت و ال فرق بین ان يقول و كلتك او  بتك و قارضتك اوضار

شاذه  ةاعتق و در وقف و من الصريح فیه وقفت و في لغ و استنبتك او قال اشتر

 مؤبده محرمـه و در وصـیت و ةو قفا او صدق تهلحق به ما لوقال جعلاُ اوقفت و

اعطوا فالنا بعد وفاتي او االيجاب و هو ك  لفظ يدل علي القصد كقوله  يفتقر الي

للفظ االيجـاب فلـو  تهاليشترط في القبول مطابق له كذا بعد وفاتي و در نكاح و

قال زوجتك فقال قبلت النكـاح صـح و در رجعـت و يحصـ  بـاللفظ كقولـه 

و هي ان تقول خلعتك  ةرجعتك و راجعتك و ارتجعتك و در خلع االول الصیغ

و تنعقـد بقولـه انـت  ةار االول في الصیغعلي كذا او خالعتك علي كذا و در ظه

مي و در حلف و لو قال اقسم باهلل او احلف باهلل فالظاهر انه يمـین و هر اُكظَ يَّلَعَ

نق  بعضهم االجماع علي ذلك و كذا لوقال اقسمت باهلل او حلفت باهلل و در نذر 

ه ان رزقت ال اعرف خالفا في انعقاد النذر مع الشرط سواء كان شكرا كقول ةالرابع

عهـداهلل و  لـيَّكذا و در عهد و صورته ان يقول عاهـدت اهلل او عَ يَّلَه عَللّف ولداً

 عـ تي او فااليجاب ان يقول من رد عبدي اوضالَّ ةنحو ذلك و در جعاله و صیغ

بـه كقولـه زوجتـك و  كذا و در نكاح منقطع و االيجاب اللفظ الدال علي الرضا
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در بیع و لو قال بعتك  ةالرحمه ید اصفهاني علیانكحتك و متعتك و در وسیله س

نا و در صـلح خن يقول المتعا قدان تقايلنـا اوتنـا سـناَهذا بهذا و در اقاله بیع كَ

ن يقـول اودعتـك و در مسـاقات ان يقـول اَصالحتك و در وديعه كَ فیقول مثالً

يقول  انَاالرض ساقیتك و در ضمان مث  ان يقول ضمنت لك و در كفالت كَرب

كفلت لك بدل فالن و در سكني كما اذا قال لـك سـكني داري مـد  حیوتـك 

ان اصوم و در عهد و صورتها ان يقول  يَّلَيقول هلل عَ انَاومد  حیوتي و در نذر كَ

عهداهلل و در خلع فیقول انت طـالق او مختعلـه و در ظهـار  ليَّعاهدت اهلل او عَ

هر امي و در نكاح فلو ظَكَ ليَّعَ انت تهالظهار ان يقول الزوج مخاطبا لزوج ةصیغ

 قال زوجتك فقال قبلت النكاح او قال انكحتك فقال قبلت التزويج صح.

ك یاحدها ان يقول لب لفي العرو  در باب تلبیه واختلفوا في صورتها علي اقوا   

ال شريك لك لبیك. در مستحبات قرائت االول االستعاذه قب   هم لبیك لبیكاللّ

االولي بان يقول اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم و در  ةفي الركع ةئالشروع في القرا

ن يقول بعد االنصـاب سـمع اهلل لمـن حمـده و در اَ مستحبات ركوع الرابع عشر

مستحبات سجود السادس عشران يقول في الجلوس بین السـجدتین اسـتغفراهلل 

بحـول اهلل و  العشرون ان يقول عند النهـوض للقیـام ي و اتوب الیه السادس وبّرَ

علي   االول الشهادتان الثاني الصلو ةاقوم و اقعد و در تشهد و واجباته سبع تهقو

فیقول اشهد ان ال اله االّ اهلل وحده ال شـريك لـه و اشـهد انّ  د.د وآل محمّمحمّ
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 محمّداً عبده و رسوله اللّهم ص ّ علي محمّد و آل محمّد.

یام بحـول ل اذا اراد النهوض الي القدر مستحبات سجود و ان يقو ةفي الوسیل   

 ه االّان ال ال تشهد واالحوط في عبارته ان يقول اشهد در اهلل و قوته اقوم و اقعد.

بحان در ذكر ركوع واالحسـن ان يقـول سـ ةاهلل وحده ال شريك له و في الكفاي

علـي و ي االي العظیم و بحمده و در ذكر سجود واالحسن ان يقول سبحان ربّربّ

ه ن ال الـاو در تشهد و المشهور ان اق  الواجب من التشهد ان يقول اشهد  بحمده

 ته.اهلل و بركا ةو رحم ماهلل الخ و در تسلیم ثم يقول السالم علیك االّ

مطلبیكه در اين مقاله بايد مورد بررسي قرار بگیرد آنستكه آيا مقول در قال و    

عـامالت و بـاب عبـادات يقول كه در اين دو دسته فرمايشات مربـوط ببـاب م

انكحتك در اوقال انكحتك  مثالً. آيا لفظ با معني است يا لفظ بي معني ،میباشد

و استغفراهلل در ان يقول استغفراهلل آيا انكحتك و استغفراهلل با معني است يـا بـي 

معني يا انكحتك با معني و استغفراهلل بي معني. اگر در هر دو باب لفظ با معنـي 

فهم  و درك معني در هر دو باب الزم خواهد بود و اگر لفظ بـي  باشد المحاله

در هیچ يك از اين دو باب  فهم و درك معني الزم نخواهـد بـود و  ،معني باشد

اگر در باب معامالت لفظ و حرف با معني و در باب عبادات  لفظ و حرف بـي 

غیـر  معني باشد فهم و درك معني در معامالت الزم خواهد بـود و در عبـادات

الزم و اكنون قضاوت را بعهده خود گويندگان اين گفتارهـا و كسـاني كـه ايـن 
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 گفتارها بنظرشان برسد واگذار میكنیم.

 صد و سي و سوم الهـمق
ن المجتهـدي وااعلم انه ال مح  و ال مجال للتقلید فیما اذا علم خطاء المجتهد    

 يعني مـن التقلید الثالثفیما حكم او حكموا به قال في مفاتیح االصول في باب 

وز له ه ال يجالتنبیهات اذا قطع المقلد بخطاء المجتهد في الحكم فال اشكال في ان

 لیـد ايضـافي بحث التق الفصولتقلیده سواء كان عامیا صرفا او عالما و قال في 

یـد التقل ةد بها من غیر جهـلماالعلم للمق ةفص  مح  التقلید في االحكام الفرعی

لید ح  للتقكذا لو علم ببطالن ما افتي به مفت بالخصوص يعني ال م الي ان قال و

 فیه ايضا.

ه فمنها ان عنفي الحكم المستفتي   يط المعتبراالشر في موضع آخر و اما قال و   

ال يكون معلوما للمقلد بطريق آخر غیر التقلید الـي ان قـال و منهـا يعنـي مـن 

فـي قوامـع  قـال ي فساد ما افتي به واالشرايط ان ال يكون المقلد قاطعا بفساده

الفضول في باب التقلید ايضا اص  كما عرفت فیما تقدم ان لالجتهـاد شـرايط ال 

جتهد فاعلم ايضا انَّ للتقلید في كالمهم امورا ال ينعقـد يتحقق بدونها موضوع الم

البد في المفتي به و بعضها في المستفتي و بعضـها مضـافا  بدونها موضوع المقلد

اما االول فمثـ   ةلي ما تقدم عند ذكر شرايط االجتهاد في المفتي فالمقامات ثلثا

ق آخر غیر التقلید من ضرور  او اجماع او يان ال يكون الحكم معلوما ثبوته بطر
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ون معلوما فساده كك التقلید الي ان قال و ان ال يك ةال من جه تهدلی  علم بحجی

د صالح بـن الحسـن الموسـوي السند محمّ التقلید. و قال السید ةجه ري من غیا

د الحايري مولدا و موطنا فـي ملحقـات مفـاتیح االصـول للسـید السـند محمّـ

ي التنبیهات انه اذا قطع المقلد عامیـا ثانیها ا ةالطباطبائي الكربالئي علیهم الرحم

المجتهد في الحكم فال يجوز التقلید فیما قطـع بخطائـه  ءبحتا كان او عالما بخطا

ه النّ تقلیده ح في الحكم الفاسد و هو غیر جايز اجماعا الي ان قال ره و النَّ فیه

و هذا مما  ةما انزل اهلل و بغیر العدل و القسط الممنوع شرعا كتابا و سن حكم بغیر

ال اشكال و ال خالف فیه و انما االشكال فیما اذا قطع بفساد مدرك المجتهد في 

 ه الخ.الحكم في نفس ةصح الحكم و احتم 

وا ا صفي و دعـمي اهلل علیه وآله اال فاقتدوا بالعلماء خذوا منهم عن النبي صلّ   

 منهم ما كدر.

مصاديق هذه االقوال المتفق علیهـا مـن حیـث المضـمون و  ةو من جمل اقول   

بسـاير االقـوال  ةو الفتـاوي المرتبطـ ةالفاتحـ ةالمفاد العقايد المربوطـه بمباركـ

وجوبا ام استحبابا فان الخطا و الفساد فیها معلوم و مفهـوم   في الصلو ةالمشروع

فالمعتقد فیها عدم لزوم الفهم و القصد مربوطا  ةالفاتح ةبمبارك ةاما العقايد المرتبط

الي ساير االقوال  بةبالمعني ب  عدم جواز القصد عند البعض و اما الفتاوي المنسو

ب  يظهر من بعض المكتوبات عـدم  زوم ال فهما و القصداللافالمفتي به فیها عدم 
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جواز القصد و لقد اكملنا اثبات الخطاء في المعتقد و الفساد في المفتي به في هذه 

آنستكه فهم و درك معنـي  كما عرفت و فهمت. خالصه عقايد و فتاوي  الوجیز

ه در سـاير اقـوال چچه در مباركه فاتحه و  ،كه اص  و بمنزله روح و مغز است

ها كما اينكه در بعضي از مقالـه ،ي از مراتب الزم نیستامرتبه هیچب ،واجبه نماز

عقیده و فتوي بر  ،و اما نسبت بلفظ كه فرع و بمثابه جسد و قشر است .بیان شد

اينكـه از  كمـا .اين است كه بايد ياد گرفته شود و خوب هم يـاد گرفتـه شـود

لسید الجلیـ  السـید ظاهر و هويدا میشود. قال ا ،كه نق  خواهد شد فرمايشاتي

ي فلو صلّ ةالصحیح ةمنین مسئله يجب القرائؤالمحمود الشاهرودي في ذخیر  الم

 صلوتهتشديد او نحو ذلك بطلت او ةعامدا بحرف او حرك و قد اخ َّ

يا  ا نداندر  گر يكي از كلمات حمد يا سورة امسئل قال السید الجلی  المیالنيو 

گويد   ب -بجاي ض مثالً ،حرف ديگر بگويد ،آنرا نگويد يا بجاي حرفي عمداً

مـاز او نزير و زبر بدهد يا تشديد نگويـد  ،يا جائي كه بايد ساكن خوانده شود

 ةسئلم هفي بعض رسائل ةالرحمباط  است. و قال السید الجلی  البروجردي علیه

 ،اي حرفـيآنرا نگويد يا بجـ اگر يكي از كلمات حمد يا سوره را نداند يا عمداً

بـر ز  بگويد يا جائیكه بايد بدون زيـر و  -بجاي ض ديگر بگويد مثالً حرف

  .نماز او باط  است ،زير و زبر بدهد يا تشديد را نگويد ،خوانده شود

 ةالسید الجلی  السیدابو الحسن االصفهاني في وسیلته مسئله يجـب القرائـ قال و
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او نحـو ذلـك  او تشـديد ةعامدا بحرف او حرك ي و قد اخ َّفلو صلّ ةالصحیح

محشي بحاشیه شیخ انصـاري و میـرزاي شـیرازي و  در رسالهو  .بطلت صلوته

اگر شـخص اخـالل كنـد در نمـاز  -ةمیفرمايد: مسئل ةآقاي صدر علیهم الرحم

بحرفي يا حركت بنائي يا اعرابي يا تشديدي يا بدل كند حرفي را مث  آنكه ذال 

مخرجش بگويد يا همزه وصـ   را زا بگويد يا صاد را سین يا حرفي را از غیر

را ثابت بگذارد و همزه قطع را ساقط كند يا اخالل بمواالت و ترتیب كند میـان 

 ةمیفرمايد: مسئل عرو  الوثقيو در  باط  میشود نماز. ،آيات و كلمات و حروف

الحروف او بدل حرفا بحرف حتي الضاد بالظاء او  بشيء من الكلمات او لو اخ َّ

واجـب او تشـديد او  بناء او اعـراب او مـدّ ةلو اخ  بحرك العك  بطلت و كذا

سكون الزم و كذا لو اخرج حرفا من غیر مخرجه بحیث يخرج من صدق ذلـك 

درج مث  همز اهلل اليجب حذف همز  الوص  في  ةمسئل الحرف في عرف العرب.

ثبتها بطلت و كذا يجب اثبات همـز   و الرحمن الرحیم و اهدنا و نحو ذلك فلوا

و  متنـاً ةمفتـاح الكرامـحذفها حین الوص  بطلت. و در  انعمت فلو  طع كهمزالق

عمدا بطلت صلوته اجماعا او  ةمیفرمايد: و لو اخ  بحرف منها اي الفاتح شرحاً

بطلت بال خالف او ترك اعرابا بطلت اجماعا او تشديدا بطلـت كمـا   من السور

و االرشاد   التحرير و التذكر في المبسوط و جامع الشرايع و الشرايع و المنتهي و

 الشرايع و المقاصد و فوايد االحكام و الذكري و الدروس والبیان و جامع ةو نهاي
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و الروض و المسالك و غیرهـا و ال نعـرف فیـه  ةو ارشادها و المیسی ةالجعفري

مثله ترك المد المتص  و االدغام  خالفا كما في فوائد الشرايع و في اكثر هذه انَّ

محشي بحاشیه  در رسالهو  .ب  في فوائد الشرايع ال نعرف فیه خالفا ايضا الصغیر

 -میفرمايد: مسـئله ةالرحمشیخ انصاري و میرزاي شیرازي و آقاي صدر علیهم

الصراط المستقیم بكسر گفت بدون التفـات باعتقـاد  شخص مدتي در حمد مثالً

از خـود و چـه الیه است اقوي اعاده نماز يا قضاي آنست چـه نمـآنكه مضاف

 .استیجار

را اي ه اگر انسـان كلمـ -ةايضا میفرمايد: مسئل ةعلیه الرحم آقاي بروجرديو  

 دوبـاره طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده بايدصحیح بداند و در نماز همان

لم  يد: و انمیفرما مةمفتاح الكرا درو بخواند و اگر وقت گذشته بايد قضا نمايد. 

 .ةه جماعد كما نص علیعُبالمسیر الي بلد اخري وجب و ان بَ يمكنه التعلم االّ

 ،اد گرفتيآنكه اين عقیده كه بايد الفا  را ياد گرفت و خوب هم  يـيخفثم ال

ت است در وقتي درس ،ي از مراتب الزم نیستااما معني ياد گرفتنش بهیچ مرتبه

س حـديث و بالفا  و حروف باشد و اين هـم كـه اسـا ،كه دستور تمام دستور

 يعني اساس حديث و قرآن بر مطالبـه حقیقـت و معنـي .قرآن بر خالف آنست

 .است

 فهمیدي و دانستي فاعتبروا يا اولي االلباب هاي گذشته كامالًكما اينكه در مقاله 
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ر للمعني و غیر ايضا انهم اليفرقون في كون الغلط مبطال بین المغیّ يـيخفو ال   

سره الفرق في خصـوص االعـراب لسید المرتضي قدسر نعم قد نسب الي االمغیّ

ر مـن االعـراب منسـوب فـي غیـر المغیّـ ةي الصحه قال و هو اعن المدارك انّ

 للمرتضي في بعض رسائله ثم قال و ال ريب في ضعفه.
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 چهارم و سي و صد الهـمق
علـي  يَّي اهلل علیه وآله في حديث االسري فقال يعني الملـك حَـعن النبي صلّ

 فمن مشي علي الصلو  فقال اهلل تعالي صدق عبدي دعا الي فريضتي يَّحَو  الصل

السالم یهاهلل عللما مضي من ذنوبه و عن ابیعبد  الیها راغبا فیها محتسبا كانت كفار

  لصـلوعلـي ا يَّالسالم حَه في حديث االسري ايضا فلما قال يعني جبرئی  علی

  ائه الصـلوو علي آبائه و ابنعلیه رضا ربه. عن ال  حث علي عباد ةقالت المالئك

نما الذان ااوالسالم في حديث و انما جع  بعد الشهادتین الدعاء الي الصلو  الن 

الـي  وضع لموضع الصلو  و انما هو نداء الي الصلو  فـي وسـط االذان و دعـاء

 الفالح و الي خیر العم .

يـات است و از روابدانكه حیعالت سه گانه بعنوان دعوت و حث بسوي نماز    

 مـا تكـونالبديهي انها انمذكوره نیز اين مطلب فهمیده شده و بدست میآيد و من

 الحرف واللفظ  ةحثا ودعو  علیها و الیها من حیث المضمون و المفاد ال من جه

ق ث التحقو من المعلوم ايضا ان الدعو  و الحث بقول هذه االقوال يتوقف من حی

درك  و درك المفهوم بحیث لو لم يكن هناك فهـم وو التحص  علي فهم المعني 

رف لـی  و انما المحص  منه هو اللفظ و الح  لم يتحقق من القائ  حث و الدعو

 فیكون خارجا عما هو المشروع داخال في غیره. االّ
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 پنجم و سي و صد الهـمق
ني يع ،ستاماز معتبر نت در ي گذشته گفتیم كه قصد و نیّه هادر بعضي از مقال   

واهیم نماز هر چه هست بايد بقصد قربت انجام داده شود و در ايـن مقالـه میخـ

 احتمـال ت از حیث اقوال در بدو نظر سهبگوئیم كه راجع بمتعلق اين قصد و نیّ

 يكي آنكه بگوئیم معني و مطلـب اسـت نهايـت بالفـا  .ممكن است گفته شود

 .فـظ و حرفسـتاحتمال ديگـر آنكـه بگـوئیم ل .ياخاصه و حروف مخصوصه

ا يبگويد  ر است بین اينكه معني و مطلباحتمال سوم آنكه بگوئیم نمازگذار مخیّ

االت لفظ و حرف كه مباين است با معني و مطلب. اختیار هر يك از اين احتمـ

خواهـد  لي موفقگانه را واگذار میكنیم بمطالعه كننده اين مقاله و انشاءاهلل تعاسه

ن بـر آنكه احتمال دوم و سوم اساس حديث و قرآ چه ،شد باختیار احتمال اول

ه هاي گذشته فهمیده شـد و بدسـت آمـد بلكـاينكه از مقاله كما .خالف آنست

 اساس عق  و وجدان نیز بر علیه آنست.
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 ششم و سي و صد الهـمق
السـالم روايـت . از كتاب خصال از حضرت علـي علیهم اهلل و له الحمدـبس   

( فراموش نموده و الياز ياد خدا )تع ،مرتكب گناه شودشده كسي كه متصدي و 

 ،كسي كه ترك كند اخذ دين خود را از كسـیكه خـدا امـر بطاعـت او فرمـوده

شیطاني بر او موك  شود و آن شیطان پیوسته قرين و همدوش وي باشد. از اين 

روايت شريفه استفاده میشود و بدست میآيد كه ما بايد ديـن خـود را از كسـي 

بايـد اول  پـ  .نیم و بدست بیاوريم كه خدا تعالي امر بطاعت او فرمودهاخذ ك

اه دين خـود را از گآن ،ببینیم كه خداوند عالم ما را بطاعت چه كسي امر فرموده

او بگیريم. در آيه كريمه يا ايها الذين آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسـول و اولـي 

باطاعـت خـود و اطاعـت رسـول و  االمر منكم خداوند عالم ما را امر فرموده

هدي علیه و علیهم الصلو  والسالم میباشند و در روايت ثقلین  هاالمر كه ائماولي

كتـاب ه آور گرامي مـا را بـپیام ،میباشدخاصه  و فق علیه بین عامهمتّ كه تقريباً

. خدا و عترت حواله میدهد و كتاب و عترت ما را توجه میدهد بعق  و وجـدان

آنستكه ما بايستي دين خـود را از  ،حديث و قرآن استفاده میشود پ  آنچه از

 و نوعـاً چون غالبـاً ءو علما ءحديث و قرآن و عق  و وجدان اخذ كنیم و فقها

وجدان بدست آورده براي ما بیان و  فرمايشات خود را از حديث و قرآن و عق 

پ  اگر فقیه و . كنیملهذا ما از آنها تقلید میكنیم و حرف آنها را قبول می ،میكنند
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آن  ،عالم يك مطلبي گفت و ما فهمیديم كه حديث و قـرآن و عقـ  و وجـدان

براي مـا جـايز نیسـت اخـذ آن  ،بلكه خالف آنرا میگويند ،مطلب را نمیگويند

الواقع اين مطلب متفق علیـه باشـد الظاهر بلكه عليمطلب و پذيرفتن آن و علي

عالمي نمیگويد كه در اين صورت هم بايد  يعني هیچ فقیه و ،ءو علما ءبین فقها

 آن مطلب را قبول نمود و پذيرفت.

حال میگوئیم كه راجع باقوال نماز دو مسـئله در  ،چون اين مطلب معلوم شد   

اهلل يـا گفـتن اليةيكي آنكه آيا وظیفه گفتن معني و مطلب است قرب. بین هست

االحرام و صـلوات ر تكبیر د مثالً .لفظ و حرف كه مباين است با معني و مطلب

اهلل نهايت بلفـظ اليةآيا وظیفه اقرار و اعتراف ببزرگي خدا )تع( است قرب ،تشهد

يا گفتن اين  هم ص ّاكبر يا گفتن اين دو لفظ و طلب درود و رحمت بحرف اللّاهلل

ي بـدون فهـم و ادو حرف. مسئله ديگر آنكه آيا گفتن معني و مطلب يك جمله

مـدعاي مـا آنسـتكه وظیفـه در  ،است يـا نـه. در مسـئله اولدرك آن ممكن 

ه گفتن لفظ و حرف كـه ن ،گفتارهاي نماز گفتن معني و مطلب است بقصد قربت

مباين است با معني و مطلب و در مسئله دوم مدعاي ما آنست كه گفتن معني و 

ي متوقف است بر فهم و درك آن و بدون فهم و درك غیـر از امطلب يك جمله

 وو حرف چیز ديگري تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشـود. نتیجـه ايـن د لفظ

وجوب و لزوم فهم و درك معني و ترجمه است بوجوب و لزوم مقـدمي  ،مقدمه
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اگر میگوينـد . در اين دو مسئله چه میگويند ء و فقهاءعقلي. حال ببنیم آيا علما

بـر فهـم و  وظیفه گفتن معني و مطلب است و گفتن معني و مطلب متوقف است

درك كه بسیار خوب با ما موافقند و اگر میگويند وظیفـه گفـتن لفـظ و حـرف 

كـه  ،است يا میگويند گفتن معني و مطلب متوقـف بـر فهـم و درك آن نیسـت

حديث و قرآن مطلب اول را كه وظیفه گفتن لفظ و حرف باشد نمیگويد و عق  

حـديث و قـرآن بـر  بلكه. و وجدان مطلب دوم را كه عدم توقف باشد نمیگويد

چه آنكه حديث  .خالف مطلب اول و عق  و وجدان بر خالف مطلب دوم است

و قرآن دستور بگفتن معني و مطلب میدهـد و عقـ  و وجـدان گفـتن معنـي و 

 مطلب را متوقف بر فهم و درك میبیند.

خالصه مطلب آنستكه گفتن باينكه وظیفه در اقوال نماز گفتن لفـظ و حـرف    

ث و قرآن بر علیه آنست و گفتن باينكه گفتن معني ياهلل اساس حديالةاست قرب

و مطلب بدون فهم و درك آن ممكن است اساس عقـ  و وجـدان بـر خـالف 

من القول بوجوب الفهم و الدرك و لزومه و خداوند عالم جـ  و فَرّ فال مَ .آنست

تفاده مذمت میفرمايد از جماعتي كه از مقـام روحانیـت اسـدر قرآن مجید عال 

حتي در صورتیكه میفهمیدند خالف حكم خدا است. در سوره مباركه  ،میكردند

اهلل. از كافي و عیاشي از ذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دونتختوبه میفرمايد: ا

روايت شده كـه احبـار و رهبـان مـردم را علیه الصلو  والسالم حضرت صادق 
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میكردند مردم قبول نمیكردند  بسوي عبادت خود دعوت نمیكردند و اگر دعوت

هـا را حـرام و لكن بعضي از محرمات را براي ايشان حـالل و بعضـي از حالل

پ  عبادت كردند آنهـا  ،میكردند و مردم هم قبول میكردند و تحوي  میگرفتند

را من حیث ال يشعر و از حضرت رسول صلي اهلل علیه وآله روايـت شـده كـه 

ا صفي منهم فخذوا و ما كدر منهم فدعوا پ  ما بايد میفرمايد: اقتدوا بالعلماء فم

بیدار و هشیار باشیم و طوري نباشیم كه داخ  در ايـن آيـه شـريفه شـويم. در 

السالم میفرمايد: و اذا قی  لهم اتبعوا ما انزل اهلل قالوا ب  نتبع ما سوره لقمان علیه

بعت و پیروي كنیـد وجدنا علیه آبائنا يعني چون هر گاه گفته میشد بآنها كه متا

. در جواب میگفتند بلكه ما تابع آباء خود هسـتیم ،آنچه را كه خدا نازل فرموده

بلكـه مـا  ،خالصه جواب اين میشود كه ما كار بآنچه خدا نازل فرموده نـداريم

متابعت و پیروي آباء و اجداد خود میكنیم فاعتبروا يا اولي االلبـاب و االبصـار 

 واآلذان. 
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 هفتم و سي و صد الهـمق
و ذكر از حضرت رسول و ائمه هدي علیه و علیهم الصلو   ءبدانكه تعلیم دعا   

باهلل تـوهم كنـیم لفـظ و ي نیست كه ما العیاذاالعادهتعلیم يك امر فوق ،والسالم

ال مطلـوب وو ذكر در همه اح ءبلكه چون از يكطرف دعا .اندحرف بما ياد داده

ر اگر مردم بحال خود گذاشته شوند عبث عبث و محبوب میباشد و از طرف ديگ

 و ذكرهاي فراوان و زيـادي ءدعا میكنند و نه ذكر میگويند لهذا نماز و ءنه دعا

كنند و ذكر بگويند. چون ايـن مطلـب  ءخواه بسیار دعاخواه ناكه ياد داده شده 

ود از پیش خ و ذكري كه احیاناً ءحال بايد ببینیم كه در دعا ،معلوم و مفهوم شد

میكنیم و میگوئیم آيا معني و مطلب میگوئیم يا لفظ و حرف كه مباين با معني و 

و ذكرمان جنبـه آلیـت و  ءمطلب است و بعبارت ديگر آيا لفظ و حرف در دعا

ي نیست و نبايد اطريقیت دارد يا موضوعیت و استقالل. هیچگونه شك و شبهه

بعربي و اگر فارسیم بفارسي و و ذكر خود اگر عربیم  ءهم باشد در اينكه در دعا

اگر تركیم بتركي و هكذا معني و مطلب میگوئیم نه لفظ و حرف و لفظ و حرف 

پ   ،نسبت بمعني و مطلب جنبه طريقیت و آلیت دارد نه استقالل و موضوعیت

يعنـي معنـي و مطلـب  .ثوره نیز بايد همـین كـار را بكنـیمأدر ادعیه و اذكار م

و ذكر بیان كرديم  ءدادن دعا ؤيد جهتي كه براي يادنه لفظ و حرف و م ،بگوئیم

السالم مربوط بقرآن مجید نق  شـده و آن روايتي است كه از حضرت رضا علیه
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السالم روايت اينست: عن الفقیه عن الفض  بن شاذان رحمهما اهلل عن الرضا علیه

ا و لیكـون لئال يكون القرآن مهجورا مضـیع  في الصلو ةانه قال امر الناس بالقرائ

  و انما بدء بالحمددون ساير السور النه همحفوظا مدروسا فال يضمح  و ال يج

ما جمع فـي  ةلی  شيء من القرآن و الكالم جمع فیه من جوامع الخیر و الحكم

و ذكـر  ءالحمد الحديث. ملخص كالم آنكه ما بايد همان كاري كه در دعا  سور

مطلب بلفظ و حرف همـان كـار را در  ثور انجام میدهیم از گفتن معني وأغیر م

ثوره نیز انجام دهیم و انجـام دادن آن كـار در ادعیـه و اذكـار أادعیه و اذكار م

ثوره متوقف است بر فهم و درك معني و ترجمه و بـدون آن غیـر از لفـظ و أم

هاي اينكه در مقالـه حرف چیز ديگري تحقق پیدا نمیكند و درست نمیشود كما

 ايم.بآن اشاره نموده راًو مرا پیش كراراً
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 هشتم و سي و صد الهـمق
ه هاي پیش براي روشن شدن حقیقت و كنـه سـوره مباركـدر بعضي از مقاله   

ط فاتحه جمالت قرآن مجید را بشش قسمت تقسیم نموديم. سه قسمت آن مربو

ا يـرموده ف میفرمايد يا قبالً بخود خداوند عالم است يعني جمالتي است كه فعالً

ر ك  ديگـ خواهد فرمود و آن را براي ما نق  میفرمايد و دو قسم آن كالم داًبع

يد. میفرما است كه گفته شده يا گفته خواهد شد و خداوند عالم آنرا براي ما نق 

 قسم ششم جمالتي است كه نه كالم خود خداست و نه كالم ك  ديگر كـه مـا

ست آمده بلكه جمالتي ا ،مث  باقي قرآن بعنوان حكايت و نق  قول آنرا بگوئیم

ه گوئیم كـبالكتاب است و در اين مقاله میخواهیم ةكه ما آنرا بگوئیم و آن فاتح

از ي اهلل علیه وآلـه سـوره فاتحـه را در نمـاگر كسي بگويد حضرت رسول صلّ

 مـا ،نیمما كه میخوانیم بعنوان حكايت و نق  قول آنحضرت میخـوا ،اندمیخوانده

 ،انـددهي اهلل علیه وآله بعنوان قول میخوانرسول صلّدر جواب میگوئیم حضرت 

نسـوب منظر بفرمـايش  ،ما نیز بايد بعنوان قول بخوانیم. نه حكايت و نق  قول

انیـد ي يعنـي نمـاز بخويتمـوني اصـلّأوا كما ربخود آنحضرت كه میفرمايد: صلّ

 همانطور كه من نماز میخوانم.
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 نهم و سي و صد الهـمق
د بن الحنفیه و ما خلق صلو  والسالم انه قال في وصیته لمحمّعن علي علیه ال   

اهلل عزوج  شیئا احسن من الكالم و ال اقـبح منـه بـالكالم ابیضـت الوجـوه و 

تذكر داديم كه در بـاب  و مراراً هاي پیش كراراًه. در مقالهوبالكالم اسودت الوج

است و در رتبه معامالت اص  و عمده در رتبه اولي رضاي قلبي و طیب نفساني 

در بـاب . ثانیه اظهار و ابراز آن بزبان يا باشاره يا بفع  علي اختالف المقامـات

يعني اص  و عمده در رتبه اولي خواست  .عبادات نیز مطلب از همین قرار است

قلبي و عقیده باطني است و در رتبه ثانیه اظهار و ابراز آن بزبان يا باشاره و در 

بهر حال در ايـن مقالـه میخـواهیم . مطلب اشاره شده اول كلید رستگاري باين

بگوئیم كه از جمله شواهد و مؤيدات بر صحت و درستي اين مطلب فرمايشـي 

السالم وآله و جناب عیسي و لقمان علیهما ي اهلل علیهاست كه از رسول خدا صلّ

الم يـا والسـ  ه قال لعلي علیه الصلونَّوآله اِ ي اهلل علیهروايت شده عن النبي صلّ

  علي و لالحمق ثلث عالمات التهاون في فرائض اهلل و االستهزاء بعباداهلل و كثـر

ي اهلل علیه وآله ايضا ال تكثروا الكالم بغیر ذكر الكالم في غیر ذكراهلل. و عنه صلّ

اهلل فان كثر  الكالم بغیر ذكر اهلل يقسي القلب و ان ابعد الناس من اهلل قاسي القلب 

ا يكره الكالم في سبع مواضع فمن تكلم فـیهن بغیـر ذكـراهلل ال ( ايضصو عنه )

يستجیب دعائه الي اربعین يوما و عن عیسي بن مريم علي نبینا و آله و علیهمـا 
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اهلل فان الذين يكثـرون الكـالم فـي والسالم ال تكثروا الكالم في غیر ذكر  الصلو

السالم انه قال البنه ن علیهقلوبهم و لكن ال يعلمون. و عن لقما ةاهلل قاسیغیر ذكر

 يا بني الخیر في الكالم اال بذكر اهلل تعالي.

ر دوجه شاهد و مؤيد بودن اين فرمايشات بر اينكه موضـوع بحـث و مـذاكره  

اسـت و و ذكر اظهار ما في الضمیر و ابراز ما في القلـب اسـت از خو ءباب دعا

ر يشات ذككه در اين فرمانه ابداع لفظ و حرف آنست ،عقیده قلبي و باطني بزبان

 ن مصـباحاند و كالم در روايت اظهار ما في القلب معرفي شده عرا كالم دانسته

 ءلمري قلب اوالسالم انه قال الكالم اظهار ما ف  عن الصادق علیه الصلو ةالشريع

 من الصفا و الكدر و العلم و الجه .
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 مهلچ و صد الهـمق
ل و لزوم فهـم و درك معنـي در اقـوا اگر كسي بگويد مطلب شما كه وجوب   

 چه آنكه نـه حـديث ،بدعت در دين و خالف ضروري آنست ،واجبه نماز باشد

مـا  ما در جواب میگوئیم وجوب و لزومي كـه ،نه قرآنو میفرمايد واجب است 

ده وجوب و لزوم مقدمي عقلي است نه نفسي شرعي كه بیـان آن بعهـ ،میگوئیم

شـد ما كه وجوب و لزوم فهم و درك معني با حديث و قرآن باشد و اين مطلب

ذاكره ممقدمه اولي عبارتست از اينكه موضوع بحث و  .مبتني بر دو مقدمه است

 ،ستو ذكر كه عبادت مهم عمومي خداپرستانست حقیقت و معني ا ءدر باب دعا

اهلل و فراكبر و حرف استغيعني لفظ اهلل ،نه لفظ و حرف يعني تكبیر و استغفار مثالً

 اين مقدمه شرعي است كه بايد از حديث و قـرآن بدسـت آورد و ايـن مقدمـه

 ضروري حديث و قرآن است. ،بعالوه شهادت حديث و قرآن

یـت آن ذاتـي اسـت مقدمه دوم عقلي است كه بايد از عق  و وجدان كه حجّ   

استفاده كرد و بدست آورد و اين مقدمه عبارتست از اينكه گفتن معني و مطلب 

متوقف است بر فهم و درك آن و بـدون مث  اهلل اكبر يا اللهم ص  ي ايك جمله

الـي  فهم و درك چیزي غیر از لفظ و حرف گفته نمیشود و اين مقدمـه مضـافاً

شهادت عق  و وجدان بر آن ضروري عق  و وجدانست. چون اين مطلب معلوم 

اهي نخواهي حال ببینیم كدام يك از اين دو مقدمه كه نتیجه آن خو ،و مفهوم شد
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آيا مقدمه اولي كه مطلوب در  ،لزوم فهم و درك معني است بدعت است در دين

و ذكر حقیقت و معني است نه لفظ و حرف كه مباين است با حقیقـت  ءباب دعا

و معني بدعت در دين است يا مقدمه دوم كه توقف تحقق معني بر فهـم و درك 

فهمید كه بعـالوه آنكـه هـیچ  م  و تدبر خواهیمأآن باشد بدعت است. بعد از ت

يعنـي اگـر كسـي . عك  آن بدعت اسـت ،يك از اين دو مقدمه بدعت نیست

مور به گفتن لفظ و حرف اسـت نـه گفـتن معنـي و أم ،بگويد كه در اقوال نماز

او بدعت در دين گذاشته است يـا بگويـد گفـتن معنـي و مطلـب يـك  ،مطلب

افترا بعق  و  ،قف بر فهم و درك آن نیستاكبر متواهلل و اهللي مانند استغفراجمله

حكم میكند بتوقف و يك  ةچه آنكه عق  و وجدان بالصراح .وجدان بسته است

نـه قـرآن و اشكال ديگر بر گفتن باينكه مطلب ما نظر باينكه نه حديث فرموده 

بدعت در دين محسوب میشود وارد میايد و آن اشكال اين است كه بنـابر ايـن 

و قصد انشاء در عقود و ايقاعات ماننـد عقـد نكـاح و ايقـاع  الزم دانستن فهم

زيـرا همـانطور كـه در  .بدعت خواهد بود ،و علماء بآن ملتزمند ءطالق كه فقها

در بـاب  ،باب عبادات آيه و روايتي بر لزوم فهم و درك معني و ترجمه نـداريم

 معامالت نیز نداريم.
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 ويكم چهل و صد الهـمق
ه یـحنفد بـن المحمّـلالسالم انه قال فـي وصـیته الصلو  و عن علي علیه علیه   

الكالم ال اقـبح منـه بـ اهلل عزوج  شیئا احسن من الكـالم واهلل و ما خلقرحمه

 ت الوجوه و بالكالم اسودت الوجوه.ضابی

عمـ   از ،دنچه پسند و چه ناپس ،بدانكه عم  و كار زبان چه خوب و چه بد   

بیشتر است و زحمـت آن هـم خیلـي هم خیلي  و جوارح بیشتر و ءساير اعضا

و  و جوارح يعني گوش و چشم ءكمتر است و بعبارت ديگر كارهاي باقي اعضا

عـدم دست و پا نسبت باعمال و كارهائي كه ممكن است از زبان صادر شود كال

م بلحـا  تقـدي ،السالم در اين فرمـايشلهذا حضرت علي علیه الصلو  و است.

م و تنهـا كـال ،وجوه و اسودت الوجوه كه مفید حصر اسـتبالكالم بر ابیضت ال

مـال كسخن را مايه روسفیدي و روسیاهي معرفي میفرمايد بنـابراين انسـان در 

 تر از همه ياسهولت و آساني میتواند بوسیله گفتارهاي خوب و پسنديده كه مهم

ا و ذكر است و همیشـه در دسـترس انسانسـت خـود ر ءبیشتر آنها نماز و دعا

غ و نند دروكبخت و روسفید گرداند و میتواند بوسیله گفتارهاي بد و ناپسند مانی

 . غیبت و فحش و تهمت و امثال آن خود را دچار روسیاهي و بدبختي نمايد

حال ما از شما يك سؤال مختصر و مفیدي  ،اين مطلب معلوم و مفهوم شد نچو

آن سؤال اينست كـه  م  بدهید وأت شما جواب آن را از روي فكر و با ؛میكنیم
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است كالم اسـت  ءغالب آن ذكر و دعا ،و ذكر و نماز كه ازحیث گفتار ءآيا دعا

خواهیـد  ،م  خواسته باشید جواب ايـن سـؤال را بدهیـدأ؟ اگر با فكر و تيا نه

چه آنكه اگر كالم نباشد داخ  در احسـن مـن الكـالم و  .گفت البته كالم است

د و آنچه باعث روسفیدي و داخ  در احسـن بالكالم ابیضت الوجوه نخواهد بو

ه وَّفَتَا ال يجوز ان يَو ذكر خواهد بود و هذا ممّ ءغیر نماز و دعا ،من الكالم است

و ذكـر كـالم اسـت فرمـايش  ءيید مینمايد اين مطلب را كه دعـاأه. و توِّفَتَبه مُ

ه فلیثن علي رب ةالسالم علي ما روي اذا طلب احدكم الحاجحضرت صادق علیه

ء من الكـالم احسـن مـا من السلطان هیاّ ةلیمدحه فان الرج  اذا طلب الحاج و

 ،يقدر علیه. يعني شـما هـم چـون از خـداي تعـالي حـاجتي خواسـته باشـید

آنگاه حاجت خود را بخواهید و فرمايش  ،عرض كنید ،نیكوتركالم را تهیه نموده

ست در كالم مگر ي پسرك من خیري نیالسالم علي ما روي اجناب لقمان علیه

( اليبذكر خداي تعالي يعني كالمیكه متضمن ذكر خدا باشد و از رسول خدا )تع

( چه بسیار كردن الي)ص( روايت شده كه بسیار نكنید كالم را بغیر ذكر خدا )تع

( اليكالم بغیر ذكر خدا قسـي میكنـد قلـب را و دورتـرين مـردم از خـدا )تعـ

روايت شده السالم يم علیهما الصلو  والقلب است و از جناب عیسي بن مرقسي

چـه آنكـه كسـانیكه بسـیار  ،(اليكه بسیار نكنید كالم را در غیر ذكر خدا )تعـ

ي اسـت و لكـن خـود نمیداننـد و در سان قيشمیكنند كالم را در غیر ذكر دلها



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  352 

يعني عضوي است كـه  ،ي كالم استالبحرين میفرمايد: چون زبان جارحهمجمع

لهذا جايز است كنايه آورده شود از كالم بزبـان و از  ،ه شدهگفتن دادبراي سخن

فرستاديم مگر بزبان قومش نت قول خداي تعالي كه ما هیچ پیامبري را ساين باب

 يعني بلغت قومش.

م عـن حال برويم دنبـال معنـاي كـال ،چون اين مطلب را دانستیم و فهمیديم   

لب ما في ق انه قال الكالم اظهارالسالم عن الصادق علیه الصلو  و ةالشريعمصباح

ذكار ادعیه و اپ  اگر در اقوال نماز و  .المرء من الصفا و الكدر و العلم و الجه 

 ده به يكاز خواستن يك چیزي يا عقیاظهار ما في الضمیر و ابراز ما في القلب 

ر تـذكر نماز و دعاء و ذكر نخواهد بود و در مقاله هاي پیش مكـر ،امري نباشد

اي متوقـف يـك جملـهيم كه اظهار ما في الضمیر و ابراز ما في القلب بـه داده ا

ن جمله غیر از لفظ و حرف آ است بر فهم و درك معني و ترجمه آن جمله و االّ

ه له ال الـاظهار عقیده بوحدانیت خدا بجم مثالً چیز ديگري در بین نخواهد آمد.

ه ايـن ه گويندوقف است بر اينكاهلل و ابراز طلب مغفرت بجمله استغفر اهلل مت االّ

فراهلل له استغاهلل مال وحدانیت خدا است و جم دو جمله بداند كه جمله ال اله االّ

 ( و وحدانیت خدا و طلـب مغفـرت از خـدااليمال طلب مغفرتست از خدا )تع

 ز ديگريغیر از الفا  و حروف اين دو جمله چی ي اين دو جمله است و االّامعن

 د.در بین نخواهد بو
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 دوم و چهل و صد الهـمق
. ةخیر من عبـاد  سـتین سـن ةقال في مجمع البحرين في الحديث تفكر ساع   

دو  ،ودمـ  و تـدبر نمـأي كه بايد در آن تفكر و تابدانكه از جمله مطالب مهمه

بـاقي  و قوام اسالم است و قبوليدين نمازيكه عمود  .مطلب است مربوط بنماز

لي ي كه از جهت ارزش و اهمیـت تـانماز. ي آن استاعمال صالحه منوط بقبول

سـت االقوال لفظ و حرف امرتبه واليت است. مطلب اول آنستكه نماز من حیث

عنـي و يا معني و مطلب كه مباين است با لفظ و حرف. مطلب دوم آنستكه آيا م

ز مطلب بدون فهم و درك ممكن است گفته شود يـا نـه. مطلـب اول را بايـد ا

ن و ن جويا شد و مطلب دوم را از عق  و وجدان. اگر ما ان  ذهـحديث و قرآ

بـاء و آد بمتابعـت و پیـروي عادت بنماز لفظي و حرفي را كنار بگذاريم و مقیّـ

 پـ  از آن مطلـب اول را از حـديث و قـرآن ،اجداد و گذشتگان خود نباشیم

داد د حديث و قرآن بما جواب خواهن ،بشرسیم و مطلب دوم را از عق  و وجدان

قیقت و بلكه هر دومان دستور بح ،ايممان دستور بلفظ و حرف ندادهكدامكه هیچ

ل آن و معني میدهیم از صلوات و استغفار و تكبیر و تسـبیح و اسـتعاذه و امثـا

ر فهم بعق  و وجدان بما پاسخ خواهد داد كه من گفتن معني و مطلب را متوقف 

 بینم. افهموا و اغتنموا.و درك مي
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 سومو چهل و صد هالـمق
ء او سـو  ن كريم و فرقان مجید میفرمايـد: و مـن يعمـآخداوند متعال در قر   

د يا نجام دهرحیما و كسي كه عم  بدي ا يظلم نفسه ثم يستغفراهلل يجداهلل غفوراً

پ  از خدا طلب مغفرت و درخواست آمرزش  ،يش ظلم و ستم كندوبر نف  خ

اء دله لك  ي اهلل علیه وآافت. عن النبي صلّنمايد خدا را غفور و رحیم خواهد ي

انما مث  وآله ف دواء و دواء الذنوب االستغفار فانها الممحا . و عنه صلي اهلل علیه

ق علیـه االستغفار عقیب الذنب مث  الماء يصب علي النار فیطفیها و عـن الصـاد

عـن  و ءالءالصلو  والسالم اذا اكثر العبد من االستغفار رفعت صحیفته و هي تتال

 اهلل.فروآله طوبي لمن وجد في صحیفته تحت ك  ذنب استغعلیه النبي صلي اهلل 

هاي پیش فهمانديم كه در آيات و اخباريكـه بقـ  كـذا يـا در بعضي از مقاله   

و  ءدر مقام بیان نحوه و طـور دعـا ،و ذكر را ياد میدهند ءكذا صورت دعاتقول

نه تعلیم لفظ و حـرف  ،معني است میباشندذكر يا استغفار و تكبیر كه حقیقت و 

الزم میايد كه در هر بابي دو دستور و دو  كه مباين است با معني و حقیقت و االّ

يكي حقیقت و معني كـه از ادعـوا و اذكـروا و اسـتغفروا و كبـروا . وظیفه باشد

اكبـر و تقـول اسـتغفراهلل اسـتفاده بدست میايد و يكي لفظ و حرف كه از ق  اهلل

ود و اين مطلب بـديهي الـبطالن و واضـح الفسـاد اسـت و در ايـن مقالـه میش

باب استغفار است كه در آيـه شـريفه و  ،میخواهیم بگوئیم كه از جمله آن ابواب
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سه روايت استغفار يعني طلب مغفرت و آمرزش كه حقیقت و معني اسـت دواي 

ت میخواهنـد گناه معرفي شده و در روايت آخر جمله استغفراهلل و در اين روايـ

الزم  نحوه و طور همان استغفار را ياد بدهند نه لفظ و حرف اسـتغفراهلل را و االّ

 . مور به باشدأمیايد كه در باب استغفار دو م

يكي طلب مغفرت و آمرزش كه معني و حقیقـت اسـت و يكـي لفـظ و حـرف 

 مطلـب استغفراهلل كه مباين است با طلب مغفرت و آمرزش و فساد و بطالن اين

و  كما اليخفـي علـي ذوي العقـولاست من ابده البديهیات و اوضح الواضحات 

 االلهامات.
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 وچهارم چهل و صد الهـمق
ت شده كـه . از حضرت علي علیه الصلو  والسالم روايم اهلل و له الحمدـبس   

فید بكـالم سـ. تر از آنخدا خلق نفرموده چیزي را نیكوتر از كالم و نـه زشـت

 از حضرت ةالشريعها و از مصباحو بكالم سیاه میشود صورتها میشود صورت

رد مـالسالم روايت شده كه كالم عبارتست از اظهار آنچـه در قلـب صادق علیه

م و ه و صاف و روشن و مطالب باطله و كدر و تاريك و علاست از مطالب حقّ

 جه .

و  شـفاهاً ،راراًو م يید مینمايد مطلبي را كه كراراًأمؤلف گويد اين دو روايت ت   

ايم و آن مطلب عبارتست از اينكه موضـوع بحـث و مـذاكره در بـاب گفته كتباً

ها و و ذكر اظهار ما في الضمیر و ابراز مـا فـي القلـب اسـت از خواسـته ءدعا

ها نه اجراء يك الفا  و حروفي بر زبان. و ايضـا مؤلـف گويـد كـه نظـر عقیده

م عبارتست از اظهار آنچه در قلـب السالم كه كالبفرمايش حضرت صادق علیه

اهلل اظهار آنچه در قلب است از عقیـده  وظیفه نسبت بكلمه طیبه ال اله االّ .است

نه اجراء الفا  و حروف اين كلمـه بـر  ،بوحدانیت و يگانگي خداوند عالم است

چه آنكه در اخبار متعدده اين كلمه طیبـه بعنـوان كـالم معرفـي شـده. از  ،زبان

اهلل دخ   لي اهلل علیه وآله روايت شده من كان آخر كالمه ال اله االّرسول خدا ص

اهلل و از حضـرت صـادق  ال الـه االّ و فرمـايش ديگـرش افضـ  الكـالم ةالجن
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 اهلل. ال اله االّ د كالم االولین و اآلخرينالسالم روايت شده كه سیّعلیه
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 وپنجم چهل و صد الهـقم
 یفرمايد: ومد عالم ج  و عال در سوره الرحمن . خداونم اهلل و له الحمدـبس   

یـز چاالحسان يعني آيا جزاي احسـان بغیـر از احسـان  ه  جزاء االحسان االّ

ي كسي ي اهلل علیه وآله روايت شده كه آيا جزااز رسول خدا صلّ .ديگري هست

ي بهـا :يـدمیفرما نیزاهلل غیر از بهشت چیز ديگري هست و  كه بگويد ال اله االّ

هلل باشـد ا ه االّاهلل است و نیز میفرمايد: كسیكه آخر كالمش ال ال ال اله االّ بهشت

ت لید بهشك ،اهلل است میفرمايد: بهاي بهشت ال اله االّ نیزداخ  بهشت میشود و 

 .استاهلل  ال اله االّ

ي بهشـت اهلل بهـا السالم روايت شده كه گفتن ال اله االّحضرت صادق علیه ازو 

م شده كه حضرت موسي علي نبینا وآله و علیـه الصـلو  والسـالاست و روايت 

ت عملي كه بواسـطه آن داخـ  بهشـعرض نمود پروردگارا داللت فرما مرا بر 

       اهلل. حق تعالي فرمود: بگو ال اله االّ شوم

علیه الصلو  والسالم روايت شده كه مـردي خـدمت حضـرت  از حضرت باقر  

رمود: براي بهشت بهائي هست فده عرض نمود آيا رسول صلي اهلل علیه وآله آم

ز ه آنـرا اكه بگويـد بنـداهلل  فرمود: ال اله االّ عرض نمود بهاي آن چیست ،بلي

 اوفرمود : عمـ  بآنچـه در حـق  آن چیستعرض كرد اخالص ،روي اخالص

 .اممبعوث شده
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 اله ال د كالم اولین و آخرينالسالم روايت شده كه سیّصادق علیه از حضرتو  

لـه علیـه وآ اهلل عنهما از رسول خدا صلي اهللرضي از ابن عباسو  .اهلل است االّ

گر مي نیست : چیزو نیز میفرمايداهلل است.  روايت شده كه افض  كالم ال اله االّ

 چـه آنكـه بـراي او ،آنكه براي او چیزي هست كه معادل با اوست مگـر خـدا

غیـر  یست اليرستیكه براي آن نیز معادلي ناهلل پ  بد معادلي نیست و ال اله االّ

 ذلك من االخبار و اآلثار.

رعايـت  ،دانكه از جمله مطالبیكه در رسیدن بواقع و حقیقت مـدخلیت داردب   

چون اين مطلـب دانسـته و فهمیـده شـد حـال . مناسبت حكم با موضوع است

بـراي كلمـه ي كه در اخبار و آثـار االعادهوئیم اهمیت و ارزش و ثواب فوقگمی

اهلل بمنزلـه  اهلل بیان شده بمنزلـه حكـم اسـت و طیبـه ال الـه االّ طیبه ال اله االّ

اهلل  اهمیت و ارزش و ثـواب مناسـب بـا ال الـه االّاين موضوع. حال ببینیم آيا 

ي كه شهادت بوحدانیت خدا را در بر داشته باشد اهلل ال اله االّ بامعني است يعني

معنـي را اهلل بي ال الـه االّه ما اگر ان  ذهن و عادت بـ .معنيييا ال اله اال اهلل ب

القاعـده بايـد علي ،كنار بگذاريم و پ  از آن مراجعه كنیم بعق  و وجدان خود

اهلل بـي معنـي و  اهلل با معني مناسبت دارد نه بـا ال الـه االّ بفهمیم كه با ال اله االّ

ر فهم و درك معني و ترجمـه و بـدون اهلل با معني متوقف است ب گفتن ال اله االّ

ي كـه اهلل ته نمیشود. بنـابراين ال الـه االّفآن غیر از لفظ و حرف چیز ديگري گ
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از موضوع بحث و مذاكره در اخبار  ،بدون فهم و درك معني و ترجمه گفته شود

 و آثار بیرون خواهد بود.

ن اخبـار ه در اييید میكند اين مطلب را يعني اينكه موضوع بحث و مذاكرأو ت   

د و شـهادت كه توحیاخباري ،اهلل بي معني اهلل با معني است نه ال اله االّ ال اله االّ

شده. از رسول خدا كه معني است در آن اخبار موضوع بحث و مذاكره قرار داده

نعـام اي اهلل علیه وآله روايت شده كه خدا میفرمايد: نیسـت جـزاي كسـیكه صلّ

لیه عاهلل  ياالخبار از رسول خدا صلّمگر بهشت. و از جامع ام بر او بتوحیدنموده

وحیـد بتوآله روايت شده كه نیست جزاي كسیكه انعام فرموده باشد خدا بـر او 

السـالم از حضـرت صـادق علیه ةالرحمـبصیر علیهمگر بهشت. و از جناب ابي

ز روايت شده كه خدا حرام فرموده اجساد موحـدين را بـر آتـش و از مجمـع ا

 حسان االّي اهلل علیه وآله روايت شده كه آيه شريفه ه  جزاء االرسول خدا صلّ

ه چه اين آي آنگاه فرمود: آيا میدانید پروردگار شما در ،االحسان را قرائت نمود

ما شـپروردگـار  :فرمـود .خدا و رسول او بهتر میداننـد :میفرمايد عرض كردند

ي یز ديگرچر او بتوحید غیر از بهشت ام بمیفرمايد آيا جزاي كسیكه انعام نموده

الصلو  والسـالم روايـت شـده كـه چـون روز هست؟ و از حضرت صادق علیه

دا ه نیست خدائي بجز خـكمنادي ندا كند هر ك  شهادت دهد اين ،قیامت شود

 پ  بايد داخ  شود بهشت را.
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 ششمو وچهل صد الهـمق
وره عنكبوت میفرمايـد: و داوند عالم ج  و عال در كالم مجید خود در سـخ   

ب بالحق لما جائه يعنـي و كیسـت كـه من اظلم ممن افتري علي اهلل كذبا او كذّ

د او را يـتر باشد از كسیكه افتري و دروغ ببندد بر خدا يا چـون حقـي بیاظالم

انكار و تكذيب كند. بدانكه ظلم از ماده ظلمت است يعنـي تـاريكي. هـر كـار 

ه بر خود و چه بر غیر خـود و همچنـین گفتـار ظلماني و تاريكي ظلم است چ

ظلماني و تاريك. بنابراين مفاد آيه شريفه اين میشود كه هـیچ كـار و گفتـاري 

يكي آنكه كار و گفتاري كه خدا نكرده و نگفتـه شـخص  ،بدتر از دو كار نیست

دوم آنكه چون مطلب حقـي پـیش بیايـد . آن كار و گفتار را نسبت بدهد بخدا

ار و تكذيب نمايد. چون اين مطلب دانسته و فهمیده شـد حـال شخص آنرا انك

میگوئیم كه اگر راجع بگفتارهاي نماز بگوئیم خدا و رسول و امام دستور بلفـظ 

ايم و هـم هم افتري و دروغ بر خـدا بسـته ،نه بمعني و مطلب ،اندو حرف داده

لفظ و حرف از حیث اينكه میگوئیم دستور بگفتن . ايمانكار و تكذيب حق نموده

ايم و از جهت اينكه میگوئیم دسـتور بگفـتن معنـي و اند افترا و دروغ بستهداده

چه آنكه مورد امر و دستور بودن . ايمانكار و تكذيب حق نموده ،اندمطلب نداده

 ،معني و مطلب ضروري حديث و قرآن بلكه ضروري جمیع شرايع و اديانسـت

 ءاز آن استفاده شود كه در باب دعا لكن لفظ و حرف يك آيه يا يك روايتي كه
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 و ذكر و نماز دستور بگفتن لفظ و حرف است نداريم.

 وهفتم وچهل اله صدـقم
رالمـؤمنین في تفسیره عـن امی ةالرحم د بن ابراهیم النعماني علیهمان محمّـع   

قـال فالصلو  والسالم انه قی  له االيمـان قـول و عمـ  ام قـول بـال عمـ  علیه

ي و هـو ا االيمان تصديق بالجنان و اقرار باللسان و عم  باالركـان السالمعلیه

 عم  كله.االيمان 

ركـت حبدانكه عم  و كاريكه بوسیله زبان انجام داده میشـود عبارتسـت از    

 دادن آن بجورهاي مخصوصي كه از آن حركت دادن لفظ و حرف تولید میشـود

ر همانطور كـه اگـ .است و اين حركت دادن زبان نظیر حركت دادن سر و دست

بیهـوده و آن حركـت دادن لغـو  ،بحركت دادن سر و دست مطلبي گفتـه نشـود

تـه جور اگر بلفظ و حرف كه زائیده حركت زبانست مطلبي گفهمین. خواهد شد

 بیهوده خواهد بود.و  آن حركت لغو ،نشود

ه و ذكـر كـ ءحال میگوئیم در باب دعا ،چون اين مطلب دانسته و فهمیده شد   

چـه در نمـاز و  ،چه واجب و چه مستحب ،عبادت مهم عمومي خداپرستانست

محال و ممتنع است كه دستور بگفتن لفظ و حـرف كـه همـان  ،چه در غیر نماز

در بـاب  مثالً. بدون آنكه مطلبي بآن گفته شود ،حركت دادن زبانست داده شود

بـدون آنكـه  ،ودداده شـ صـ ّهماكبـر و اللّدسـتور بگفـتن اهلل ،تكبیر و صلوات
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 ص ّهماكبر و طلب درود و رحمت بحرف اللّكبريائیت و بزرگواري خدا بلفظ اهلل

گفته و كرده شود و گفتن بزرگواري خدا بلفـظ اهلل اكبـر و طلـب درود بحـرف 

متوقف است بر فهم و درك معني و ترجمه اين لفظ و حرف و بدون ص ّ  -اللّهم

چیز ديگري  ،ه از حركت زبان بعم  میايدآن غیر از لفظ و حرف اين دو جمله ك

ي معاشـر النحـويین كال منـا ا و شرحاً در بین نخواهد آمد. و في السیوطي متناً

و   م فیخرج ما لی  بلفظ من الدوال كاالشارفي صوت معتمد علي مقطع اللفظ ا

بدانكه هر آوازيكه بوده باشد عرب آنرا صوت خوانند  .الخط و في شرح االمثله

چه از دهان بیرون آيد و معتمد بر فم بوده باشد آنرا لفـظ خواننـد. پـ   و هر

 حتماً،گفتن باينكه فهم و درك معني در گفتارهاي نمـاز واجـب و الزم نیسـت

 الحجج است میباشد. يقوخالف واقع و مخالف با حكم عق  كه اَ
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 وهشتم وچهل صد الهـمق
 .ةمن عباد  ستین سن خیر ةالحديث تفكر ساعفي مجمع البحرين و في   

تنظر الي العن علي علیه الصلو  والسالم ما يقرب من ذلك انظر الي ما قال و    

ه نـمان بخـود گفتـار باشـد ما بايد بموجب اين فرمايش نظر و توجـه من قال.

اگـر  .ميعني در خود گفتار دقت نموده و آنرا مورد بررسي قـرار دهـی .بگوينده

  ينده هر ك  میخواهد باشد و اگر كـذب و باطـگو ،صدق و حق بود بشذيريم

 گوينده هر ك  میخواهد باشد. ،بود آنرا تحوي  نگیريم

گـذاري كـه اهـ  هـر بدانكه مقصود تمام مقصود و منظور تمام منظور از نام   

مانـا ه ،زباني بزبان خود براي هر شيء و هر كاري نامي گذاشته يـا میگذارنـد

. گويدآن شيء يا آن كار را بگويد بآن لفظ ب آنستكه هر وقت هر ك  میخواهد

راي بـدر لغت عرب براي آب ماء و براي نان خبز و براي خوردن اكـ  و  مثالً

نستكه آمقصودشان از اين نامگذاري تمام مقصود . اندآشامیدن شرب نام گذاشته

اء بلفظ مـ ،هر وقت هر ك  آب و نان و خوردن و آشامیدن را میخواهد بگويد

 .گويد و ذلك من اوضح الواضحات و ابده البديهیاتباك  و شرب و خبز و 

حال میگوئیم كه منظور تمـام منظـور از  ،چون اين مطلب مفهوم و معلوم شد   

اهلل در لغت عرب و لفظ خدا در لغت فارس براي خداوند عالم جـ  و وضع لفظ

ديگر در اين دو لفظ يا لفظ بعال آنستكه هر وقت كسي میخواهد خدا را بگويد 
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حال ببینیم كه در لفظ  ،لغت ديگر بگويد. چون اين مطلب هم معلوم و مفهوم شد

آيا بايد بهمین  ،حصي در بین هستو ال تُ اهلل كه در نماز و ادعیه و اذكار ال تعدُّ

منظور كه تمام منظور است عم  شود يا نه؟ اگر ما از ان  ذهن و عادت بنمـاز 

پـ  از آن ايـن  ،نظر نموده چشـم بشوشـیمو ذكر لفظي و حرفي صرف ءو دعا

مسئله را از عق  و وجدان كه اقوي الحجج است و در حديث و قـرآن بشـر را 

و  جواب مثبـت خواهـد داد ةالبته بالصراح ،سؤال كنیم ،اندبسوي آن سوق داده

آيـا میتوانـد  ،نیز اگر سؤال كنیم كسي كه نمیداند لفظ اهلل نام خداوند عالم است

جواب منفي خواهد داد. پ  گفتن باينكه در  حتماً ،ين لفظ بگويد يا نهخدا را با

خالف صـريح حكـم عقـ  و  ،ذكر فهم و درك معني الزم نیست و ءنماز و دعا

مان كـه فهـم و درك معنـي در از اين حرفدست پ  ما بايد يا . وجدان است

دان كـه برداريم يـا از عقـ  و وجـ گفتارهاي نماز و ادعیه و اذكار الزم نیست

بشـر بسـوي آن سـوق داده شـده  ،تر حجت اسـت و در حـديث و قـرآنقوي

 نعوذ باهلل من ذلك. نظر كنیمصرف

تدركه الشواهد و التحويـه المشـاهد الحمدهلل الذي ال ،و في شواهد السیوطي   

الذي جع  طرق فهم المعاني بااللفـا  والقواعـد لترتـب علیـه الفوائـد. خیلـي 

اي معني را در اقوال نمـاز و ادعیـه و اذكـار و زيـارات آور است كه ما پعجب

. ايمبكلي از بین برده و براي الفا  و حروف موضوعیت و استقالل قائـ  شـده
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مگر خودمان نمیگوئیم كه الفا  و حروف نسبت بمعني جنبه طريقیت و آلیت و 

يعني الفا  و حروف طريق و آلـت اسـت بـراي گفـتن  ،مرآتیت و فنائیت دارد

 هم وفقنا لك  ما تحبه و ترضاه.و مطلب و بیان مراد و مقصد. اللّ معني
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 ونهم وچهل صد الهـمق
و قرآن  ها مربوط بسالم كه از مستحبات اكیده و در حديثدر بعضي از مقاله   

نمـودن ء گفتیم كه از حیث حقیقت و ماهیت عبارتسـت از دعـاشده بآن اشاره 

تن نـه صـرف احتـرام گذاشـ ،اتات و بلیّديگر بسالمتي از مطلق آفدرباره يك

ن ده بـودبزن ءو نه دعا برداشتن يا دست بسینه گذاشتن مثالًديگر نظیر كالهبیك

ه ين مقالالبحرين را دلی  آورديم و در افقط و بعضي از روايات و فرمايش مجمع

 میخواهیم بگوئیم از جمله شواهدي كه شهادت میدهد بـر مـدعي و مطلـب مـا

السالم اسـت علیهما الصلو  وعیسي بن مريم علي نبینا و آله و فرمايش حضرت

وم يـ سـالم علـيَّلكه خداوند عالم ج  و عال در كالم مجیدش نقـ  فرمـوده وا

 ني له وولدت و يوم اموت و يوم ابعث حیا چه آنكه احترام گذاشتن بخود ال مع

اص  حتحص  بودن منافي است با يوم اموت و نسبت بیوم ابعث حیا  بزنده ءدعا

علیكم متوقـف اسـت بـر فهـم و درك معنـي و جمله سالمه بسالمتي ب ءو دعا

ت بـا غیر از لفظ سالم و حرف علیكم كه مباين اس ،ترجمه و بدون فهم و درك

 حقیقت و معني چیز ديگري حاص  نمیشود و بدست نمیايد.



 است. دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از  ( المــنیر)  368 

 پنجاهمو  صد الهـمق
ده كه بعـد از معرفـت هـیچ از حضرت صادق علیه الصلو  والسالم روايت ش   

عملي برابر اين نماز نیست. بدانكه از اخبار مستفیضه و روايات متعدده استفاده 

شده و بدست میآيد كه بعد از معرفت خدا و رسول و امام هیچ عملي بشايه نماز 

حال ببینیم  ،نمیرسد و با آن برابري نمیكند. چون اين مطلب معلوم و مفهوم شد

در جملـه  بي معنـي. مـثالًلفظ با معني است يا لفظ حیث گفتار آيا اين نماز از 

 اكبري كه ياداكبر با معني است يعني اهللاكبر كه جزء نماز و ركن آنست آيا اهللاهلل

اكبـر نمودن خداوند عالم ج  و عال ببزرگواري از گوينـده در آن باشـد يـا اهلل

معني و ترجمه آن واجـب و الزم اكبر با معني باشد فهم و درك معني. اگر اهللبي

اكبر با معني متوقف است بر فهم و درك معنـي و چه آنكه گفتن اهلل. خواهد شد

معنـي چیـز اكبـر بياكبر يعنـي اهللترجمه آن و بدون فهم و درك غیر از لفظ اهلل

معني جزء و ركن نمـاز اكبر بيديگري درست نمیشود و بدست نمیايد و اگر اهلل

زيرا كه بنابراين عملي هست كـه از نمـاز . فض  اعمال نخواهد بودنماز ا ءباشد

اكبر با معني افضـ  و معني است و بديهي است كه اهللاكبر باافض  باشد و آن اهلل

اكبـر اهلل ،له آنچه جزء و ركن نماز استامعني. پ  ال محاكبر بيبهتر است از اهلل

قعـه ساير الجمالت الوا ةهذه الجمل معني. و ق  علياكبر بيبا معني است نه اهلل

في الصلوات. پ  گفتن باينكه فهم و درك معني و ترجمه در گفتارهـاي نمـاز 
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 خالف واقع است و بايد دست از آن برداشت. حتماً ،الزم نیست

سـت نـه ملخص كالم در اين مقام آنستكه نماز از حیث گفتار لفظ با معنـي ا   

ن هـر ت گفته شود مگر با فهم و درك آن و ايمعني ممكن نیسمعني و لفظ بابي

لی  دبطوريكه احتیاج باقامه  ،دو مطلب نزد عق  و وجدان واضح و روشن است

قـام ميید مینمايد مطلب اول را فرمـايش جـواهر در أو برهان ديگر نیست. و ت

و الص  هـعي ان ايد ب  قد :اكبر بگويدعدم سقوط تكبیر از كسیكه نمیتواند اهلل

در  ه همـدانيو نیز میفرمايد: و بان المعني معتبر مع اللفظ و فرمايش فقیالمعني 

یهـا او االتیان بالملحون من التكبیـر  فـي احـدي كلمتعلي همین مقام فان قدر 

ماله مه الشتفیهما مع اطالق التكبیر  علیه عرفا فالظاهر وجوبه مقدما علي الترج

ا كره شـیخن يسقط بالمعسور كما ذمیسور من لفظه فالالالقدر علي معني التكبیر و

نـا مـا ذكر اهلل الي ان قال ثم قال يعني الشیخ االنصاري ره و لع المرتضي رحمه

ه قصود منـهو مرجع استدالل الجماعه علي الحكم المذكور بان التكبیر ذكر و الم

ني ان ب  بمع المعني فاذا تعذر اللفظ الخاص عدل الي معناه. و قال الهمداني ايضا

 ما هي بلحا  معانیها المنشاء بها.هذه االلفا  انّ ةوبیمطل

 

 .هم وفقنا لدرك الحقايق و الواقعيات و فهم الغوامض و المعضالتاللّ
 


