
  

والسالم علی خیار خلقه والسالم علی خیار خلقه   والصلوةوالصلوةالحمد هلل کما هو اهله وال حول وال قوة االبه الحمد هلل کما هو اهله وال حول وال قوة االبه 

  محمد واهل بیتهمحمد واهل بیته

  امابعدامابعد

  فقد قال اهلل عزوجل فی سورة الرحمن،فقد قال اهلل عزوجل فی سورة الرحمن،

 علمه البیانعلمه البیان  الرحمن علم القرآن خلق االنسانالرحمن علم القرآن خلق االنسان

ت خلق تانسان پس از نعم است بر منت گذاشته، وعال خداوند متعال جل بدانکه

هار د را اظفی الضمیر خو فرمودن زبان تا که بدانواسطه ما وعطابتعلیم بیان 

ایر سودراین موهبت ونعمت اگرچه  .نماید وآنچه در دل دارد آشکار سازد

یل حیوانات نیز شریک واز آن بهره مند میباشند لکن چون بهره شان قل

سان ا انونصیبشان اندک است؛ خالق متعال جلت عظمته در این کالم شریف تنه

رو اظهار مافی الضمی وهمین .ایاد نموده و وی را اختصاص بذکر دادهر

ز رض اابرازمافی القلب موجب وباعث شده وضع الفاظ را برای معانی. پس غ

مین مانا ههوضع الفاظ برای معانی  و مقصود از تعلیم بیان وعطا فرمودن زبان

 فی الضمیر میباشد. هار ماظا

اعتبار فهم واضح وروشن خواهد شد برتو چون این جمله را دانستی وفهمیدی

ادعیة و اذکار چه درنماز و چه درغیر نماز  ع له الفاظ درومعنی وعلم بموض

نظر بمنظور بودن اظهار ما فی الضمیر و ابراز ما فی القلب در دعا وذکر وتوقف 
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این اظهار وابراز بر فهم معنی و دانستن موضوع له اما توقف اظهار و ابراز بر 

 .عنی و علم باوضاع پس محتاج ببیان و اقامه برهان نیستفهم م

که ی آنواما منظور بودن اظهار و ابراز در باب دعا وذکر پس بدو جهت یک 

 بیان زنعمتالضمیر و ابراز مافی القلب و استفاده ا هار مافیظاولی والیق با

 ست.کر اذ و همانا دعا وضع الفاظ برای معانی ثمار ازبودن زبان واست وگویا

لفاظ د واوجهت دیگر آنکه عمده و بیشترجائیکه باید زبان بکار انداخته شو 

ک لحاظ آنکه از یه بخود گیرد همین باب دعا وذکر است ب  صورت وقوع

ردع ووترغیب فراوان شده برذکر ودعا واز طرف دیگرمنع اکید  طرف تحریص

 ویص ه تحرشدید شده از سخن گفتن بغیر ذکر و دعا چنانچه در مقام اول ک

 .ترغیب بر دعا وذکر باشد

ز اه که قل شدناز عیاشی رحمه اهلل تعالی در تفسیر خود از زراره علیه الرحمة  

ن اعزوجل،  والسالم پرسید از قول خدای جعفر علیهما الصلوة حضرت ابی

  اواه یعنی بسیار دعا کننده. ،ابراهیم الواه حلیم. حضرت فرمودند

ز اسی علیهما الرحمة درکتاب مکارم االخالق وازجناب حسن بن فضل طبر

د نداریمپ حقیر ،حضرت باقر علیه الصلوةوالسالم نقل شده که قریب بدین فرمود

نده حاجتهای کوچک خود رازیرا که دوست ترین مومنین بسوی خدا سوال کن

 ترین آنهاست.
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ن یدریب بقضرت رسول صلی اهلل علیه وآله نقل شده که حخبار از واز جامع اال

 .بدرستیکه خدا دوست دارد کسانیرا که الحاح میکنند در دعا ،فرمود

لیه  عواز جناب محمد بن یعقوب علیهما الرحمة مسندا ازحضرت ابیعبده اهلل

وبسیار  ند،ا ن فرمودهیالصلوة  و السالم نقل شده که در رساله طوالنی قریب بد

  .وراه بخوانند ابخوانید خدارا چه آنکه خدا دوست دارد از مومنین اینک

علیه  حضرت ابیجعفر نیز مسندا از ةالرحم یعقوب علیهما جناب محمدبن واز

سی ی موالصلوة والسالم از توریة غیر محرف نقل شده که حق تعالی فرمود ا

 .بدرستیکه یاد من در هر حال نیکو است

رت کتاب لب اللباب از حض اهلل تعالی در و از جناب قطب راوندی رحمه

 ر مومنبکه فرمود نمیگذرد  شده لواهلل قریب باین نق لی اهلل علیهرسول ص

ر ود بساعتی که یاد نکند خدا را در آن مگر آنکه آن ساعت حسرت خواهد ب

 .او

ضرت حمشکوة االنوار از  الرحمة از کتاب و از جناب سبط طبرسی علیهما 

خدا  لق برخن تری گرامی ،نقل شده قریب باین والسالم الصلوة ابیعبداهلل علیه

 کسی است که یاد خدا بیشتر کند واطاعتش افزون تر باشد. آن

لی واز جناب قطب راوندی علیه الرحمة در کتاب دعوات از حضرت رسول ص

م بدان ارمددوست  اواله قریب بدین نقل شده که عرض نمود، پروردگار علیه اهلل

 رم . چه کس را از بندگانت دوست داری تا من هم او را دوست بدا
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او  ن خودا، مپس حقتعالی فرمود، هر گاه دیدی بنده مرا که بسیار یاد میکند مر

ه مرا ی بنددید را اذن داده ام که یاد کند مرا و من او را دوست دارم. و هر گاه

 رم . شمن دانموده و او را د، پس من او را از خود محجوب  که یاد نمیکند مرا

 ت رسولحضرز ادر درر اللئالی از ابی الدرداء واز ابن ابی جمهور علیه الرحمة 

 ست ازتر ا شانکه، آنانیکه پیوسته زبان واله قریب باین نقل شده علیه اهلل صلی

 ذکر خدا، داخل شوند بهشت را، درحالیکه خندان باشند.

 .دوم که ردع ومنع از سخن گفتن بغیر ذکر و دعاباشد ودر مقام

علیه  مة مسندا از حضرت ابیعبد اهللالرح محمدبن یعقوب علیهما از جناب

ریب ق موالسال علی نبینا وآله وعلیه الصلوةالصلوة والسالم از حضرت مسیح 

که کسانی خدا زیرا غیر ذکر سخن مگویید در بدین نقل شده که میفرمود، بسیار

د ن خوبسیار سخن میگویند در غیر ذکر خدا، دلهای ایشان قسی میباشد ولک

 نمیدانند.

 یهعل ینالرحمة از حضرت امیرالمومن اب محمدبن علی بن حسین علیهمو از جن

ه مع شدقریب بدین نقل شده که فرمود، تمام خیر وخوبی جالصلوة والسالم  

 است در سه خصلت، نظر وسکوت وکالم.

پس نظریکه درآن عبرت نباشد پس آن نظر سهو است. وسخنی که درآن ذکر  

وسکوتی که در آن فکر نباشد آن سکوت  .نباشد آن سخن لغو و بیفائده است
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غفلت است. پس خوشا حال آنکس که نظرش عبرت و سکوتش فکر وکالمش 

 ذکر باشد و گریه نماید بر خطیئة و گناه خود. ومردم در امان باشند از شر او.

 -ضرتیعلی جعفری علیه الرحمة در کتاب نزهة الناظر از ح واز جناب ابی

د که ئفه انسه طا ،که السالم قریب بدین نقل شده و علیه الصلوة ابیعبد اهلل 

یکه نمیرسند مگر بخیر وخوبی؛ صاحبان خاموشی وترک کنندگان شر و کسان

 بسیار ذکر خدا میگویند.

ة و وللصو ازجناب قطب راوندی علیه الرحمة در کتاب قصص االنبیاء علیهم ا

آله  و ناعلی نبی آدم حضرت السالم قریب باین نقل شده که چون اوالد واحفاد

ت حضر و علیه الصلوة والسالم زیاد شدند، نزد آن حضرت سخن میگفتند وآن

ان رزندساکت بود. عرض نمودند ای پدر چرا شما سخن نمیگوئید. فرمود ای ف

هد من عبامن، بدرستیکه چون خدای جل جالله مرا از جوار خود بیرون نمود، 

 ر من برگردی. فرمود؛ وفرمود سخن خود را کم کن تا بجوا

ه کشده  از حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله قریب بدین نقلواز بحار مسندا 

رد، مت ببغنی فرمود، خدا رحمت کند بنده ای را که یا تکلم کند بکالمیکه از آن

نسان االک یا ساکت باشد تا سالم بماند. بدرستیکه زبان از همه چیز بیشتر م

یا  تعالممش برضرر اوست مگر ذکر خداوند است.آگاه باشید که کالم بنده تما

 الحدیث. ،امر بمعروف یا نهی از منکر یا اصالح بین مومنین
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ز اشعبه علیهم الرحمة در کتاب تحف العقول  بن علی بن واز جناب حسن

 م بنالصلوة والسالم قریب باین نقل شده که بجناب هشا حضرت کاظم علیه

 و ودمندساند،  گونه م کنندگان بر سهالحکم علیه الرحمة فرمود یا هشام تکل

 الم وهالک. ـس

الک واما ه .واما سالم پس ساکت است .یاد کننده خداست مند پس اما سود

 سخنان باطل، الحدیث.  رود در پس آنکسی است که فرو

لیه در کتاب اختصاص از حضرت صادق ععلیه الرحمة واز جناب شیخ مفید  

حسن مشود ده که فرمود، مرد مومن نوشته میالصلوة والسالم قریب بدین نقل ش

شته چون سخن گوید، یا نیکوکار نو باشد، پس ونیکو کار مادامیکه ساکت

 میشود یا بدکار.

ل ن نقواز مصباح الشریعة از حضرت صادق علیه الصلوة و السالم قریب بای

ود خ بسنج وبرعقل خود را پس کالم زبان خود پنهانست، شده که، مرد زیر

ر غیر آن تکلم کن بآن واگ برای خدا ودر راه خدا باشداگر  پس . دارعرضه ب

 باشد، پس سکوت بهتر خواهد بود. 

واز جناب محمد بن علی بن الحسین علیهم الرحمة از حضرت امیر صلوات اهلل 

کالم، پس  بفضول تکلم مینمود بمردی گذشت که شده که علیه نقل وسالمه

دو ملکیکه  ، بدرستیکه امالء میکنی برحضرت توقف کرده بدو فرمود ایمرد
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تکلم نما  خود، پس پروردگار بسوی  را تو هستند، کتابی حافظ اعمال واقوال

 بآنچه بدان حاجت داری وترک کن سخنی را که بدان احتیاج نداری.

 ع ازپس اگر بااین وصف یعنی بااین تحریص وترغیب بردعا وذکر وردع ومن

 -وعلم  یمعن فهم متوقف بر القلب که راز مافیالضمیر واب غیرآن اظهار مافی

شریع تقام بموضوع له الفاظ است، در ذکر ودعا معتبر نباشد وشارع مقدس در م

میر ی الضماف دعا وذکر وبیان نحوه وتعلیم کیفیت آن باظهار مافی القلب وابراز

 غرض وهدم مقصد خواهد بود. نظر نداشته باشد، نزدیک بنقض

افی مراز دعاوذکر وتعلیم نحوه وبیان کیفیت آن ناظر بابپس المحاله تشریع 

 القلب واظهار مافی الضمیر خواهد بود.

یت وکیف نحوه این مطلب را یعنی اینکه تشریع دعا وذکر وتعلیموتایید مینماید  

 ار بااخب آن مبتنی و موسس براظهار مافی الضمیر وابراز مافی القلب میباشد

 م.ما تیمنا وتبرکا چند روایت نقل میکنیمساعدت اعتبار با اعتبار و

 روایت اول
حضرت  ی االخبار ازنجناب شیخ صدوق علیه الرحمة درکتاب توحید ومعا از

میگوید  موذن که قول که، اماجامیرعلیه الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده

و روانیست مگر با  جایز اهلل پس اعالمست باینکه شهادت اال اله ال اشهدان

و  عزوجل معبودی نیست مگر خدای میدانم که میگوید من بقلب وکانه معرفت
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اینکه هر معبودی باطل است جز خدای عزوجل و اقرار میکنم بزبان خود 

 .فوبآنچه در دلم هست از علم باینکه نیست خدائی مگر خدای معر

 روایت دوم
لصلوة الیه مسندا از حضرت ابیعبداهلل ع ةالرحم هاز جناب محمد بن یعقوب علی

ه ه بندکرا  و السالم قریب باین نقل شده که خدای تبارک و تعالی میداند آنچه

ود و رده شدعا نمودن ولکن دوست دارد که حاجتها بدرگاه او بمیخواهد هنگام 

 بر.بدربار وی عرضه داشته شود ،پس چون دعا میکنی حاجت خود را نام ب

 روایت سیم
و  الصلوة از حضرت صادق علیه نیزالرحمة  یعقوب علیه از جناب محمدبن

 را و ومیداند حاجت ت فرمود بدرستیکه خدا بدین نقل شده که السالم قریب

و خواهشها بدرگاه مقدس ا که حاجتها و آنچه میخواهی لکن دوست دارد

 .عرض شود

دان رار بت و اقکه در باب ذکر نیز خدا میداند آنچه را که بنده معرف مولف گوید 

د که دار نیت و رسالت و غیر آن از معارف و عقاید و لکن دوستدارد از وحدا

ه عقید و ذکر برای بزبان آوردن حاجت پس تشریع دعا و .آنرا بزبان بیاورد

 .است نه برای جاری کردن یک الفاظ و حروفی برزبان

درک  ید وپس در ادعیه و اذکار ماثوره اول بایستی مضمون و مفاد آنرا فهم 

 .دن آورآن آنرا بزبا هان آن و یا عقیده مندبآن شد پس ازقلبا خوا نمود و
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 فلیومن و من شاء فلیکفر.ء اینست حق امر و حقیقت مطلب فمن شا 

 روایت چهارم
رت حض ری ازبیز و عمر ابی از جناب محمدبن یعقوب رحمه اهلل مسندا از

 که شده ابیعبداهلل علیه الصلوة و السالم در حدیث طوالنی قریب بدین نقل

ه ند شدم یدهفرمود فرض فرموده خدا بر زبان گفتن و تعبیر از قلب را بآنچه عق

نا حس ناسلل ابآن و اقرار نموده بدان خدای تبارک و تعالی اسمه میفرماید قولو

ه مسلمون لنحن  وهکم امنا باهلل و ما انزل الیکم و الهنا و ال او نیز میفرماید قولو

 بر زبان و آن عمل او است.  پس این چیزیست که خدا فرض نموده

 روایت پنجم
لوات علی بن الحسین رحمهم اهلل مسندا از حضرت امیر صاز جناب محمدبن 

   رموداهلل و سالمه علیه قریب باین نقل شده که در وصیت خود بفرزندش ف

اده یص دپس از آن تخص ای پسرک من مگو آنچه را که نمیدانی تا آنکه فرمود

ض و فراز جوارح و اعضاء بفرضی تا آنکه میفرمایدعضوی را هر جارحه و

ا ولوقموده س فرفرموده برزبان اقرار و تعبیر از قلب را آنچه بدان عقیده دارد پ

 بر. الخ للناس حسنا امنا باهلل و ماانزل الینا االیة و نیز فرموده قولوا

 روایت ششم
از اسمعیل بن اهلل در تفسیرش مسندا  هاز جناب محمدبن ابراهیم نعمانی رحم

ابیعبداهلل علیه الصلوة و السالم در خبر طوالنی از حضرت امیر صلوات  از جابر
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اهلل و سالمه علیه قریب بدین نقل شده که فرمود و اما آنچه فرض فرموده خدا 

میباشد برزبان در معنی تفسیر آنچه قلبش بدان عقیده دارد پس قول خدایتعالی 

ینا و ماانزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب امنا باهلل و ماانزل ال اقولو

االیة و فرمایش دیگرش والتقولوا ثلثة انتهوا خیرا لکم انما هواله واحد پس امر 

 فرموده بگفتار حق و نهی فرموده از گفتن باطل .

ه ب امورمکه قول بهر معنائیکه منهی عنه است بهمان معنی نیز  مولف میگوید

 لبممنوعست بهمان معنی مطلوبست و اگر بمعنای مط است اگر معنای لفظ

 مردوع عنه است بهمان مفهوم مندوب الیه است پس نیک تدبر کن. 

 تمفروایت ه
ی حدیث م دراز کتاب دعائم االسالم از حضرت ابیعبداهلل علیه الصلوة و السال

 لب ازیر ققریب بدین نقل شده که فرمود و فرض فرموده خدا برزبان قول و تعب

نیز  یة ونا االمند باو است و اقرار بدان نموده پس فرموده قولوا ام آنچه عقیده

دای وده خفرم فرموده و قولوا للناس حسنا و فرموده و قولوا قوال سدیدا و ایضا

و  خدای عزوجل برزبانعزوجل بگفتن آن پس این چیزیست که فرض فرموده 

 آن عمل اوست.

 ضمیرظیفه وکار زبان اظهار مافی الاین چند روایت صریح است دراینکه و

  اساسنا وبوابراز مافی القلب است نه اجراءالفاظ وحروف. بلکه میفهماند که 

 برهمین است. 



 11(  مفتاح الفالح)

 

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

دعا باجع پس ازاین اخبار وآثار، حال قل ها وتقول هائیکه در قرآن وحدیث ر

 عنوانبنه  وذکر موجود است کامال فهمیده میشود که بعنوان تعبیر از قلب است

د در دار اجراء الفاظ وحروف مقول ها برزبان. پس گفتن باینکه قل ها اطالق

 نهایت ناتمامی است.

 مفاد عین ما نحن فیه، مدعی دوپوشیده نماند که کم مسئله فقهی است که مانن

دعی مای برای تصدیق  دلیل عین مدعی باشد. پس حالت منتظرهدلیل ومفاد 

عنی یز آن الضمیر وابرا ر بر اظهار مافیکه مبتنی و موسس بودن ادعیه واذکا

 تعبیر از آنچه در قلب است باشد، باقی نمیماند.

 وذکر دعا ونیز گواهی میدهد بر این مطلب یعنی بر اینکه بنا واساس در باب 

براز ر و ااظها القلب است، بالفاظ وحروف، نه بر اظهار مافی الضمیر وابراز مافی

 خود الفاظ و حروف سه امر.

 اول امر
نقل  لرحمةلوة والسالم در روایت نعمانی علیه اصعلیه ال آنچه از حضرت امیر

ی فرموده خدای سبحانه بقول حق ونه حدیثی فرمود، پس امر شده که در

 فرموده از قول باطل. 

ند، رمود،قریب بدین فوآنچه از حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله نقل شده که 

کر خدا بسیار سخن گفتن در غیرذ آنکه چه خدا بسیار سخن نگویید بغیر ذکر

 قلب را قسی میگرداند ودورترین مردم از خدا قسی القلب است.
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ده که والسالم نقل ش واله وعلیه الصلوة علی نبینا حضرت مسیح وآنچه از

خن ار سمیفرمود، بسیار سخن مگوئید درغیر ذکر خدا زیرا آن کسانی که بسی

 .ان قسی میباشد ولکن خود نمیدانندمیگویند در غیر ذکر خدا دلهایش

زند ه بفرده کشوآنچه از جناب لقمان علی نبینا واله وعلیه الصلوة والسالم نقل 

خود قریب بدین فرمود، ای پسرک من خیری نیست در کالم مگر بذکر 

 خدایتعالی الخبر.

ظهار ابر  وجه شهادت این اخبار برمدعی که مبتنی و موسس بودن ادعیه واذکار

ا رسخن وی الضمیر وابراز مافی القلب باشد، آنستکه دراین اخبار کالم ماف

خنان در غیر ذکر از س منقسم نموده اند بذکر وغیر ذکر. وبدیهی است که

نه  روف،متداولی ومتعارفی بنا واساس بربیان مطلب ومراد است، بالفاظ و ح

 بیان خود الفاظ وحروف پس در ذکر نیز چنین خواهد بود. 

 مامر دو
قل نالد آنچه از جناب صدوق علیه الرحمة در کتاب توحید مسندا از زیدبن خ

ه دشده که حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله مرا فرستاده فرمود بشارت 

د خواه ی اومردمرا که کسیکه بگوید ال اله اال اهلل وحده ال شریک له پس برا

 .بود بهشت
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ضرت تاب لب اللباب از حو آنچه از جناب قطب راوندی علیه الرحمة در ک

ود شتم خکسیکه  ،رسول صلی اهلل علیه و اله نقل شده که قریب بدین فرمودند

 .برای او بال اله اال اهلل واجب شود برای او بهشت

اله  ولیه و آنچه از جناب قطب راوندی رحمه اهلل از حضرت رسول صلی اهلل ع 

 باشد اهلل او ال اله اال سخن نیز نقل شده که قریب باین فرمود کسیکه آخرین

 .داخل شود بهشت را

علی  لب اللباب نیز از حضرت موسی راوندی در و آنچه از جناب قطب 

ای نم داللت نمود پروردگارا عرض شده که الصلوةوالسالم نقل علیه نبیناواله و

اله  التعالی فرمود بگو  پس حق ،بهشت شوم آن داخل مرا برعملیکه بواسطه

 .اال اهلل

ه ادعی ه درشهادت این اخبار بر مدعی یعنی بر اینکه مطلوب و مندوب الی وجه 

رای بو اذکار معانی و مفاهیم است نه الفاظ و حروف آنستکه وجوب بهشت 

 ه لفظناشد بگوینده این کلمه طیبه بلحاظ معنی و مفهومست که اقرار بوحدانیت 

 .و حرف

 امر سیم
یهما الرحمة در تفسیرش نقل شده در آنچه از جناب محمدبن ابراهیم نعمانی عل

سئوال شد که آیا ایمان قول و  حدیثی که از حضرت امیر علیه الصلوة و السالم
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عمل است یا قول بدون عمل. پس حضرت فرمود ایمان تصدیق است بجنان و 

 اقرار است بزبان و عمل است بارکان و ایمان تمامش عمل است. 

اله لیه و عمة مسندا از حضرت رسول صلی اهللو آنچه از ابن بابویه علیهما الرح

ت ل اسبقلب واقرار است بزبان وعم نقل شده که فرمودند ایمان معرفت است

 بارکان. 

 یتروا وجه شهادت این دوروایت برمدعی آنست که مراد باقراریکه دراین دو

 از ف بآنبآن چیزیست که معریکی ازارکان سه گانه ایمان شمرده شده، اقرار 

ن حو آانیت خداوند متعال ورسالت حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله ونوحد 

ن ی کردجار از معارف وعقاید بگفتن الاله اال اهلل یا محمد رسول اهلل)ص( نه

 .لفظ وحرف این دو جمله بزبان

 وفرقی نیست بین دفعه اولی وباقی دفعات.

ر اقرا مامیم تیعنی هرچه الاله االاهلل یا محمد رسول اهلل)ص(، مثال میگوئ 

ه ن. نآواعتراف میباشد بآنچه معرفت بآن داریم از وحدانیت ورسالت ونحو 

ظ ء لفآنکه فقط همان دفعه اولی اقرار و اعتراف باشد وسایر دفعات اجرا

 وحرف بزبان. 

ایت والسالم در رو الصلوة علیه وگواهی میدهد برآن فرمایش حضرت امیر

ود خزبان بکنم هدان الاله االاهلل واقرار میصدوق علیه الرحمة در قول موذن، اش

 از علم باینکه نیست خدایی جزخدا.  بآنچه در دلم هست



 15(  مفتاح الفالح)

 

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

 ضل بنلیه الصلوة والسالم در روایت علل وعیون از فعوفرمایش حضرت رضا 

 ی خدابرا پس چون بنده اقرار نمود ،شاذان علیهما الرحمة در بیان علل اذان

 ن، چهایما رسول برسالت پس اقرار نموده بجملهبوحدانیت واقرار کرد از برای 

 آنکه اصل ایمان همانا اقرار بخدا ورسول اواست. 

بن  وفرمایش حضرت امیر صلوات اهلل وسالمه علیه در روایت محمدبن علی

وحید ست بتارار ابراهیم در کتاب علل ومعنای قول موذن اشهدان الاله االاهلل، اق

 رسول حمدامده میشود. ومعنای قول، او اشهدان و نفی انداد وهرچه جزاو پرستی

 اهلل)ص( اقرار است برسالت و نبوت الخبر.

هت وفرمایش حضرت رضا علیه الصلوة والسالم در روایت عیون وعلل در ج

 برای آنکه  ذان،قرار ندادن سبحان اهلل والحمد هلل عوض ال اله اال اهلل درآخر ا

ت یمانسول االی بتوحید وخلع انداد وآن اله االاهلل اقراراست برای خدایتعاال

 از تسبیح  وتحمید.  واعظم است

 سوره علی علیه الصلوة والسالم در روایت عیون، در تفسیر وفرمایش حضرت

 مایدمبارکه حمد، پس چون بنده بگوید، مالک یوم الدین، خدای عزوجل فر

ه من اینکب شمارا که هم چنانیکه بنده من اعتراف نمودبمالئکه شاهد میگیرم 

 .مالک وصاحب اختیار روز جزا میباشم



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  16 

  

 

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

ین حساب اورا. وهرآینه سنگ حساب،هرآینه آسان خواهم کرد البته روز 

 یئاتخواهم نمود البته حسنات وی را وهرآینه درخواهم گذشت البته از س

 وبدیهای او. 

 شهدتتوتاویل  ،و فرمایش حضرت امیر علیه الصلوة والسالم در روایت بحار

 ی غیرث الید ایمان ومعاودت اسالم واقرار ببعثت است بعد از موت، الحدیتجد

 ذالک از اخبار وآثار. 

نی و مبت که این چند روایت خود دلیل وبرهان مستقلی میباشد بر مدعی کهمول

 قلب.ی الموسس بودن ادعیه واذکار باشد بر اظهار مافی الضمیر و ابراز ماف

که مچنانین هم بعد از گفتن بنده مالک یوم الدونیز که از فرمایش خداوند عال 

 خر.صاحب اختیار روز جزا میباشم تاآ نمود باینکه من اعتراف بنده من

حضر مدر  مامیباشد که محمد، کال سوره مبارکه استفاده میشود که کامال 

 پروردگار خود میگوئیم نهایت بتعلیم خود خداوند عالم.

 ر خودظاه ه میشود متعدد است وبعالوه کهواخباریکه این مطلب از آن استفاد 

نه  زنیم،ف میسوره مبارکه نیز حاکم است باینکه کالم ما است که بآن با خدا حر

 کالم خدا که با ماحرف بزند بآن.

در قصد معنی میباشد که تنافی بین آن وقصد قرآنیت باشد  کهوجواب اشکالی 

امر  سر و حقیقت وشده. بحمداهلل والمنة در کتاب الهادی بطرز تازه داده 
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آنستکه چون ما در باب ذکر و دعا بسه امر جاهل و بتذکر و یادآوری نیازمند 

 .میباشیم

ا است یز خواول باصل آن یعنی نمیدانیم که باید از خداوند عالم جل وعال چی 

 باید ذات مقدس او را یاد نمود.

بچه  را پاک او دوم آنکه نمیفهمیم از ذات قدوس او چه باید خواست یا ذات 

 باید یاد کرد. 

ا چه د ویسیم آنکه برنمیخوریم که بچه نحو بایستی ذات سبوح او را یاد نمو

 طور از ذات مقدسش چیز خواست.

و  علیهم الصلوة و رسول و ائمه علیه لهذا خود خداوند عزوجل و حضرت

ا ادعو وروا السالم راجع بمرحله اولی تذکر داده و یادآور شده اند، بقول اذک

 مثال.

 .و اهلل اکبر استغفراهللاو راجع بمرحله دوم بقول قولو 

 اولی رحلهمو بدیهی است که مرحله دوم که استغفروا و کبروا باشد از توابع  

 ت.اقسام دعا و ذکر اس تکبیر از انواع و میباشد زیرا که استغفار و

 .باشدوم میدله مرح و مرحله سیم که قولوااستغفراهلل و اهلل اکبر باشد از توابع 

و  کبیر استت همان استغفار و و کیفیت اکبر نحوه آنکه استغفراهلل و اهلل چه 

وا و ستغفراکه  و مرحله ثانیه .همچنانکه در مرحله اولی که ادعوا و اذکروا باشد

 کبروا باشد حتما نظر بمعنی و مفهوم است نه لفظ و حرف.
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 مچنینف. همیباشد نه الفاظ و حرو یعنی مطلوب و مندوب الیه حقایق و معانی 

م منظور مفهو نی ومعدر مرحله سیم که قولوا استغفراهلل و اهلل اکبر باشد نیز حتما 

 و ملحوظ است نه لفظ و حرف.

 ی درت که برای لفظ و حرف نیز مدخلیتسبلی در بعضی از مقامات ممکن ا 

 صه وظ مخصومعنی و مفهوم را بخواهند بالفامطلوبیت باشد باین معنی که 

 حروف معینة. 

نه  ت بآنا اسمو از اینجا ظاهر شد که تعلیم صیغ ادعیه و اذکار از باب احتیاج 

 وکلم موضوعیت داشتن الفاظ و حروف در مطلوبیت و مندوبیت. لهذا اگر مت

  بود.مخاطب اهل لغت دیگر میبودند دعا و ذکر نیز بهمان زبان و لغت می

ینکه ااز  اری از اخبار روات سئوال میکرده اندو شاهد براین آنستکه در بسی

و  کنندبچه جور صلوات بفرستند یا چه جور استعاذه بجویند یا چه نحو دعا 

 امثال آن.

ده قل شو شاهد دیگر آنچه از عیون و علل از حضرت رسول صلی اهلل و اله ن

ل حا یم وکه در حدیثی قریب بدین فرمود، پس چگونه ما از مالئکة افضل نباش

یل تهل وآنکه ما سبقت گرفتیم برایشان بسوی معرفت پروردگار خود و تسبیح 

 .زیرا که اول ما خلق اهلل ارواح ما بود ،و تقدیس او

پس گویا گردانید ارواح ما را بتوحید و تحمید خود پس از ان خلق فرمود  

امر مالئکه را پس چون ارواح ما را مشاهده کردند، نور واحد بزرگ شمردند 
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ارا. پس تسبیح کردیم تا بدانند مالئکة که ما مخلوقیم و خدایتعالی منزهست م

از صفات ما. پس مالئکه نیز تسبیح گفتند بواسطه تسبیح ما و تنزیه کردند خدا 

 را از صفات ما. 

 دانندبئکة پس چون مشاهده کردند بزرگی شان مارا تهلیل گفتیم برای آنکه مال

اشد باجب ما بندگانیم و نیستیم خدایان که و که نیست خدایی جز خدا و آنکه

 .عبادت ما با خدا یا بدون خدا. پس گفتنند ال اله اال اهلل

د که داننبپس چون مشاهده نمودند عظمت محل ما را، تکبیر گفتیم تا مالئکه  

 و.، مگر بذات مقدس ااو خدا بزرگتر است از انکه کسی برسد بعظم محل

 فتیمگخدا قرار داده برای ما از عزت و قوت پس چون دیدند انچه را که  

ای  وهقول و حیست نال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم تا بدانند مالئکه که  

 باهلل.اال قوةال و پس مالئکه نیز گفتند الحولمگر بخدا 

رموده فخدا انعام فرموده بما و واجب  را که آنچه پس چون مشاهده کردند 

ه را ک انچه گفتیم الحمدهلل تا مالئکه بدانند ودن طاعت مابرای ما از فرض نم

 .حمدهللحق است برای خدا برما از حمد بر نعمتش، پس مالئکه نیز گفتند ال

و امجید تپس بما هدایت یافتند بسوی معرفت توحید خدا و تسبیح و تهلیل و  

 الحدیث.

قوال ا  از حیث نیست دراینکه حقیقت وماهیت نمازوریبی  بهرحال شک

واینکه بنا واساس درباب دعا  .عبارتست  ازمعانی ومفاهیم نه الفاظ وحروف
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 چه در نماز وچه در غیر نماز بر اظهار مافی وذکر وتعلیم نحوه وبیان کیفیت آن

 .الضمیر ومافی القلب میباشد نه برجاری ساختن الفاظ وحروف بر زبان

ا چه ر ودعلیه در باب ذکا بلکه میتوان گفت که این مطلب یعنی اینکه مندوب 

 .نماز معانی ومفاهیم است نه الفاظ وحروف درنماز وچه در غیر

 ظبوسیله الفا واینکه بنا اساس بر اظهار مافی الضمیر وابراز مافی القلب است، 

هریت ز مظوحروف نه اظهار وابراز خود الفاظ وحروف که مانند ایما واشارة ج

فات از توجه والت نیست بعد ای آنومبرزیت مفهوم شانی وارزشی بر معنی

ه کالحات وشبهات از اصل وجوب واستحباب ذکر ودعا طیه ذهن از اصفوتص

ای  ونیزشبهه .است تر وروشنتر واضح ضروری کتاب وسنت ودین است

 انیردن معالقلب یعنی آو الضمیر واظهار مافی اینکه ابراز مافیججججنیست در

وعلم  ومعنی من حیث الربط فهم لفظاست بر  ومفاهیم بالفاظ وحروف متوقف

ن آبدون باشد وموضوع له که معنی باشد من جهته االرتباط و بموضوع که لفظ

 نمیشود. متلفظ صادر دیگر از جز لفظ وحرف چیز

راز و اب اهللقلب است از معرفت بوحدانیت بکلمه الاله اال مثال اظهار آنچه در 

قف محمد رسول اهلل)ص( متوآنچه در ضمیر است از عرفان برسالت بجمله 

 رسول حمدمجمله  و االاهلل الاله که کلمه است براینکه گوینده بداند وبفهمد

 لقلباهلل)ص( کلمه وجمله آن مافی القلب ومافی الضمیر است وآن مافی ا

 .ومافی الضمیر معنی ومفهوم این کلمه وجمله میباشد
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یگری دچیز  رسول اهلل)ص(واال از گوینده جز لفظ الاله االاهلل و حرف محمد  

وقف ر وتحاصل نخواهد شد. ومااین مطلب را که ابتناء تشریع وتعلیم براظها

 است اظهار بر فهم ودرک باشد و وجیزه ای که راجع بحقیقت وماهیت نماز

سیده در و انشاءاهلل عن قریب بطبع ر .ایم تر بیان نموده و روشن تر واضح

 دسترس طالبین گذارده خواهد شد.

 ونماز  چون مطلب اینجور میباشد یعنی بنا و اساس در دعا و ذکر چه در و 

 چه ازر آندالقلب است  چه در غیر نماز بر اظهار ما فی الضمیر و ابراز ما فی

سمله بحة و فات قول خودمان میگوییم اگرچه بتعلیم اهلل باشد. مانند سوره مبارکه

 لیه وعئمة علیم الرسول و االچه در این سوره و چه در سوره های دیگر. یا بت

این  ویده علیهم الصلوة و السالم باشد مثل ادعیة و اذکاری که از ایشان رس

هوم رک مفو د اظهار ما فی القلب و ابراز ما فی الضمیر متوقف است بر فهم معنا

حقق تیز دیگر از گوینده چبنحوی که بدون فهم و درک غیر از لفظ و حرف 

 پیدا نمیکند. 

 وملیه ئل عر مقام ترجمه نماز بروجه اوضح و ابسط از انچه در بعض رسالهذا د

ر مند ان بها بدر، امید انکه خداوند متعال مومنین مغیر آن ذکر فرموده اند برآمد

 فرماید. 

 رساندا میو اینک من باب المقدمه چند حدیث که کامال اهمیت و بزرگی نماز ر

 ماییم.ذکر میکنیم و پس از آن شروع بمقصد مین
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 حدیث اول
عالء از ال بن ابی امالی از حسن کتاب الرحمة در صدوق علیه از جناب      

ردم مترین  حضرت صادق علیه الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده که دوست

بسوی خداوند عزوجل مردیستکه بسیار راستگو باشد در گفتار خود 

 ت. مانااداء  انموده ب ومحافظت کننده باشد برنمازهای خود وآنچه خدا فرض

 حدیث دوم
 لیهعلی اهلل از جناب محقق علیه الرحمة در کتاب معتبر از حضرت رسول ص

ت اس که پیوستهشیطان از مومن ترسان ولرزانبدین نقل شده  وآله قریب

 ، ز رامادامیکه محافظت نماید بر نماز پنجگانه پس هرگاه ضایع نمود نما

 جری میشود براو شیطان. 

 سیمحدیث 
ه سالماز جناب شیخ صدوق علیه الرحمة مسندا از حضرت امیر صلوات اهلل و

دای علیه قریب باین نقل شده که فرمود هیچ عملی دوست تر نیست بسوی خ

یرا زنیا عزوجل از نماز پس مشغول نکند شمارا از اوقات آن چیزی از امور د

از  که ایشانوکسانیس فرموده پمت فرموده اقوامی را، ذکه خدای عزوجل م

ات باوق یکننداند واستهانت م نماز خود سهو کنندگانند، یعنی اینکه ایشان غافل

 آن وسبک میشمرند وقت نماز را. 
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 حدیث چهارم
رت الرحمة در کتاب مجالس مسندا از حض از جناب ابن شیخ طوسی علیهما

 یکنممامیرصلوات اهلل وسالمه علیه قریب بدین نقل شده که وصیت وسفارش 

 این شمود دعمل است وعم شمارا بنماز واینکه حفظ کنید آنرا زیراکه نماز بهتر

 است الخبر.

 حدیث پنجم
ه الرحمة از حضرت صادق علی الحسین علیهم علی بن از جناب محمدبن  

ملک  بدرستیکه  فرمود، حدیثی در ن نقل شده کهیالصلوة والسالم قریب بد

یکند م افظت نماید برنماز وتلقینمح از کسیکه الموت دفع میکند شیطانرا

 و اخدایی بجز خد وبزبان اومیدهد درآن حالت عظیمه شهادت باینکه نیست

 محمدصلی علیه وآله، رسول وفرستاده خدااست. -اینکه

 حدیث ششم
ة و لصلواز جناب محمدبن الحسن علیهما الرحمة مسندا از حضرت امیر علیه ا

 ،رمودف که نقل شده بدین آله قریبو اهلل علیه رسول صلی حضرت السالم از

عمل  ازدرآن نظر میشود  اول چیزیست که عمود دین نماز است. و بدرستیکه

د نبو فرزند آدم پس اگر صحیح بود در اعمال دیگرش نظر میشود واگر صحیح

 درباقی اعمال وی نظر نمیشود.
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 حدیث هفتم
ما عفر علیهازجناب احمدبن محمدبرقی درکتاب محاسن مسندا ازحضرت ابیج

  عمود مثل الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده که نماز عمود دین است مثل آن

میل  رگاههخیمه است که هرگاه سرپا باشد طنابها و میخهای آن برقرار است و 

 ه طنابی.نکرد و شکست برقرار نمیماند، نه میخی و

 حدیث هشتم
هلل ی بصیررحمه ااز جناب احمدبن محمدبرقی در کتاب مجالس از جناب اب

ورا یم اتعالی قریب بدین نقل شده که داخل شدم برامِ حمیده که تعزیت بگو

م، گریسته اودرفوت ابیعبداهلل علیه السالم پس امِ حمیده گریست ومنهم از گری

هده مشا پس گفت یا بامحمد اگر میدیدی اباعبد اهلل را در وقت موت هرآینه

د د را باز نموده فرمود جمع کنیچشمهای خو میکردی امر عجیبی. حضرت

ا سی رکهرکه را بین من و اوقرابت و خویشاوندی هست. پس فروگذار نکردیم 

نکس آر نمودیم او را. پس فرمود بدرستیکه شفاعت مانرسد ضمگر آن که حا

 را که استخفاف کننده بنماز باشد.
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 حدیث نهم
ه که شد ریب بدین نقلاز جامع االخبار از حضرت رسول صلی اهلل علیه واله ق

پس  عذر فرمود کسیکه وا بگذارد نماز خود را تا آنکه از او فوت شود بدون

ماز نرک ت ،پس از آن فرمود بین بنده و بین کفر .بتحقیق که حبط شود عمل او

 است یعنی بترک نماز کافر میشود.

 حدیث دهم
ریب قله وا از کتاب دعائم االسالم و جعفریات از حضرت رسول صلی اهلل علیه

جود و گاه نماز گذار رکوع و س پس هر ،در حدیثی فرمود بدین نقل شده که

 لتیکهر حادسهام نماز خود را تمام و کمال بجا آورد نمازش باال رود بآسمان 

ای ن درهآباشد که تالء لوء و درخشندگی کند و باز شود برای برای آن نوری 

 .را حفظ کندومن خدا تگوید محافظت نمودی بر خود  بصاحب و آسمان

د م نکنهرگاه تما و .صاحب این نماز و مالئکه گویند درود بفرستد خدا بر 

ی درها وو حال آنکه برای آن ظلمت و تاریکی باشد  سهام نماز را باال رود

را  وت خدا نمودی مرا و بنماز گذار گوید ضایع .آسمان برای آن نماز بسته شود

 بصورت صاحبش زنند.ضایع نماید و چنین نمازی را 
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 حدیث یازدهم                                        

ابی  بن یعقوب علیه الرحمة مسندا از ابن مسکان از جناب از جناب محمد

و  صلوةبصیر رحمه اهلل از حضرت ابی الحسن االول یعنی حضرت رضا علیه ال

 رمودفرسید بمن  السالم قریب باین نقل شده که چون فوت پدر بزرگوارم در

که را کسی رسید شفاعت ما نخواهد است که شان چنین من اینکه پسرک ای 

 استخفاف کند بنماز.

 حدیث دوازدهم
ابیجعفر  کتاب محاسن مسندا از حضرت برقی در محمد از جناب احمدبن

مرا  عتقریب بدین نقل شده که فرمود نمیرسد شفا السالم و صلوةعلیهما ال

 د بنماز خود وارد نشود بر حوض نه بخدا قسم.کسیکه استخفاف کن

 حدیث سیزدهم
 ده کهقل شناز کتاب عیون مسندا از حضرت نبی صلی اهلل علیه واله قریب باین 

و از ا را میخوانند پس اول چیزی که سئوال کنند چون روز قیامت شود بنده

 ش.ر آتنماز است پس هر گاه تمام آورده شده باشد فبها واال پرتاب شود د

 حدیث چهاردهم
واله قریب بدین نقل شده که  علیه اهلل از کتاب عیون از حضرت رسول صلی

زیرا کسیکه ضایع کند نماز خود را محشور  ،فرمود ضایع نکنید نماز خود را

شود با قارون و هامان و حق خواهد بود بر خدا اینکه داخل کند او را در آتش 
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نماز خودش و اداء  افظت نکند برپس ویل برای آن کسیکه مح .با منافقین

 سنت خود.

 حدیث پانزدهم
صادق علیه  الرحمة از حضرت از جناب محمد بن علی بن الحسین علیهم

رده کالصلوة و السالم قریب بدین نقل شده که فرمود اول چیزی که حساب 

و  .اعمالش قبول خواهد شد سایر ،پس اگر قبول شد .شود بنده نماز است

 رد خواهد شد بر او سایر اعمالش. ،هرگاه رد شود

 حدیث شانزدهم
ل االعما از جناب محمدبن علی بن الحسین علیهم الرحمة در کتاب عقاب

 سالموال مسندا از جناب زرارةعلیه الرحمة از حضرت ابیجعفر علیهما الصلوة

 مسجدی شد که حضرت رسول داخل فرمود مردی بدین نقل شده که قریب

ا اید بجبکه سجده نماز خود را آن طور  آن بودند پس اهلل علیه واله در صلی

که  غکرد مانند کال مرد سجده که این حضرت فرمود بیاورد بجا نیاورد پس

د بر هد مرخود را بزمین میزند اگر بمیرد و نمازش همین جور باشد خوا منقار

 غیر دین محمد)ص(.
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 حدیث هفدهم
لیه  عقوب از حضرت ابیعبداهللاز جناب محمدبن الحسن مسندا از یونس بن یع

و  یانز داالصلوة و السالم قریب بدین نقل شده که میفرمود یک حج افضل است 

 آنچه در آن است و یک نماز فریضه افضل است از هزار حج.

 حدیث هجدهم
ال از جناب محمدبن علی بن الحسین علیهم الرحمة در کتاب عقاب االعم

رمود ف و اله قریب بدین نقل شده که حضرت رسول صلی اهلل علیه مسندا از

 مگر ترک نماز.کفر و ایمان  بین نیست

 حدیث نوزدهم
قل دین نسالم قریب بلالصلوة وا امیر علیه از کتاب دعائم االسالم از حضرت

وام قرا بنمازی که عمود دین و  وصیت و سفارش میکنم شمافرمود  شده که

 اسالمست پس غفلت نکنید از آن.

 حدیث بیستم
حضرت  غایات از ز جناب جعفر بن احمد قمی علیهما الرحمة در کتابا

ضل که افدرستیب ،السالم قریب باین نقل شده که فرمود و ابیعبداهلل علیه الصلوة

 اعمال نزد خدا روز قیامت نماز است.
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 حدیث بیست و یکم
صلی  باب از حضرت نبیلالرحمة در کتاب لب ال راوندی علیه از جناب قطب

یشتر مازش بنکس که در دنیا  هر ،علیه واله قریب بدین نقل شده که فرموداهلل 

 باشد در بهشت زوجات و زنان وی بیشتر باشد.

 حدیث بیست و دوم
یثی ر حدداز حضرت ابیعبداهلل علیه الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده که 

د در یرمیگ مرتبه از مردم خبر روز پنج الموت در هر بدرستیکه ملک ،فرمود

 نزد رد ،نماز کند بر کسانی باشد که مواظبت اگر شخص از پس .اوقات نماز

گواهی  تعالی و یگانگی خدای و شهادت بوحدانیت میکند باو آن تلقین اوقات

 ا.یطانررا و دور مینماید از او شبرسالت حضرت محمد صلی اهلل علیه واله 

ز ااشد از آنچه چنین کسی نبایستی غمگین و اندوهناک ب پس مولف گوید

که ر آنهیچ کس نیست مگجحضرت ابیعبداهلل علیه الصلوةوالسالم نقل شده که

شک ر و بشیاطین خود و امر میکند او را بکف ازموکل مینماید بر او ابلیس 

اشد من بپس کسیکه مو .آن که بیرون رود نفس او میاندازد او را در دینش تا

 قدرت پیدا نخواهد کرد براو.
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 ست و سیمحدیث بی
  -زبن احمد از پدرش ا الرحمة در تفسیر خودش از حسین علیه از عیاشی

فرمود علیه الصلوة والسالم قریب باین نقل شده که می اهلل حضرت ابیعبد

پس نیست چیزی از  .بدرستیکه طاعت خدای عزوجل خدمت اوست در زمین

ا را کریرت زخدمتش که برابر باشد بانماز و بدین جهت میباشد که مالئکه حض

 در حال نماز آواز دادند.

 حدیث بیست و چهارم
الم الصلوةو الس یهعل علی اهلل مسندا از حضرت هاز جناب شیخ صدوق رحم

کند ه میابلیس بسوی وی نگا ،قریب بدین نقل شده که چون مرد بنماز بایستد

 ا.رذار گاز روی حسد برای آن چه می بیند از رحمت خدا که فرو گرفته نماز 

 حدیث بیست و پنجم
 ئوالساز معاویة بن وهب نقل شده که از حضرت صادق علیه الصلوةوالسالم 

 وستد  و پروردگار خود که تقرب میجویند بندگان بسوی بهتر چیزی نمود از

 عرفتاز م ترین آن نزد خدای تعالی پس حضرت فرمود نمیدانم چیزی را بعد

هما ریم علیم بن ه بنده صالح عیسیبینی ک آیا نمی ،نماز که بهتر باشد از این

 اشم.ده بالسالم فرموده و وصیت نموده مرا خدا بنماز و زکوة مادامی که زن

یچ رفت هاخباریکه از آن استفاده میشود که بعد از علم و مع مولف می گوید

 .باالتر از نماز نمیباشد بسیار استچیز بهتر و 
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 ن مردمامامت در میا نبوت وو  حیدبنابراین بعداز ترویج و رواج دادن تو 

ه لب کاحیاءهیچ امری و زنده نمودن هیچ مطلبی از ترویج و احیاء این مط

 .حروف اظ وحقیقت و ماهیت نماز از حیث اقوال معانی و مفاهیم میباشد نه الف

 متر ون مهآو اینکه تحقق دادن این معانی و مفاهیم متوقف است بر فهم و درک 

رج ادای واجبات و ترویج معرفت صرف وقت و خ تر نیست پس بعد از الزم

وشته نربی مال در احیاء این مطلب بطبع این کتاب و کتاب الهادی که بزبان ع

 شده و انتشار آن از صرف و خرج در باقی امور اهم و الزم است.

 

 ترجمه اذان و اقامه
 دهصف کریعنی خدا بزرگتر است از هر چیزی من جملة از اینکه و ،اهلل اکبر

ع جمی باوصاف مخلوقات زیرا که خداوند عالم مباینست با مخلوقات من شود

ی از یثیتة یعنی از هیچ جهتی از جهات و حنالجهات والحیثیات بتمام المبای

م حیثیات شباهت بهیچ خلقی از مخلوقات ندارد حتی از حیث بزرگتری ه

ر ز هبزرگتر است ا ندارد یعنی خداشباهت ببزرگتری مخلوقی از مخلوق 

 ه منعار کاخب و شاید در بعضی از .چیزی نه مانند بزرگتری چیزی از چیز دیگر

 فقهاء هم حکم بکراهت این ان یوصف و شده از قصد من کل شی عوض من

 قصد نموده اند برای دفع ایهام شباهت باشد از این حیث.
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ر مگ ئیت خدایعنی شهادت و گواهی میدهم باین که نیس ،ان ال اله اال اهللاشهد

 خدای معروف که بالفطرة ذات قدوس او را میشناسیم.

ل و یعنی گواهی میدهم که محمد )ص( رسو ،اشهد ان محمدا رسول اهلل)ص(

 فرستاده خدا است.

ا و تبرک را تیمنا آن و که جزء اذان و اقامة نیست ،اشهد ان علیا ولی اهلل

 یعنی شهادت میدهم که علی )ع( ولی خدا است. میگوئیم.

 یعنی بشتابید بسوی نماز. ،علی الصلوةحی 

 یعنی شتاب کنید بسوی رستگاری که نماز باشد. ،حی علی الفالح

 ست.یعنی شتاب نمائید بسوی بهترین عمل که نماز ا ،حی علی خیر العمل

 یعنی بتحقیق که بر پا شد نماز. ،قد قامت الصلوة

ه ف کرداینکه وصیعنی خدا بزرگتر است از هر چیزی من جمله از  ،اهلل اکبر

 شود.

 یعنی نیست خدائی جز خدا. ،ال اله اال اهلل
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 مه خود نمازـترج
 د.کرده شو از اینکه وصف یز من جملهچهر  است از یعنی خدا بزرگتر،اهلل اکبر

انا دنوای شخدای بیعنی پناه میبرم  ،اعوذ باهلل السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

 از شیطان رانده شده.

ه کدائی نام خبیعنی قرائت میکنم سوره مبارکه حمد را  ،الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 ت برآخر است در رحم کننده و . مومن و کافر است در دنیا بر رحم کننده

 مومن.

 ز نورکه این اسم و نام که ما بدان قرائت میکنیم عبارتست ا مولف گوید

  ه کهداد رارق رای آنرا واجد و دا فرموده و ما متعال بما عطا مجردیکه خداوند

دو بما  حیوة و شعور و فهم ما باو است فعالیت یعنی تمامی کردار و گفتار

و قوة  بحول عبیرو از این اسم و نام در ذکر بحول اهلل و قوته اقوم واقعد ت .است

 ا استکه مراد از اسم و نام است نشانه خدشده است و چون این نور مقدس 

شد میبا قتعالینام اسم اعظم و نام اکبر ح این اسم ومسمی باسم و نام گردیده و 

چنانچه خلق جسمانی از بسائط و مرکبات جواهر و اعراض اسم و آیت 

 صغرای خداوند متعال میباشد.

یعنی ستایش مخصوص خداوندی میباشد که پروردگار  ،هلل رب العالمینالحمد

آنکه هیچ  چه میباشد. عالمیان وتربیت کننده وپرورش دهنده کافه مخلوقات
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حسن وکمالی وخوبی وجمالی نداردکه بدان  بخودی خود، موجودی از خود

 واسطه مستحق حمد وسزاوار ستایش باشد. 

م رحی و، یعنی خدائی که رحمن است در دنیا بر مومن وکافر الرحمن الرحیم

 است در آخرت بر مومن.

 است،باب قصور آن  که اختصاص رحمت درآخرت بمومن نه از گویدمولف 

ت اطاعوبلکه برای تقصیر غیرمومن است که بواسطه اباءو امتناع از ایمان 

 حروممواختیار کفر و معصیت برآن خود رااز رحمت نامتناهی خداوند رحمن 

 بهره مینماید.  بی و

اداش وز پر، یعنی خدائیکه پادشاه و صاحب اختیار یوم جزا و مالک یوم الدین

 است. 

ز م و ایکنی، یعنی ما مومنین تو را عبادت و پرسش منایاک نعبد و ایاک نستعی

 تو یاری و کمک میخواهیم.

را  که اختصاص ما عبادت و پرستش را و هم چنین استعانت و یاری جستنم

دای است که کسی جز خ بخداوند عالم جل و عالتعبدی نیست بلکه برای آن

از  ائیم ونم که او را پرستش نیست تعالی مستحق عبادت و سزاوار پرستش

 دست کس دیگر کاری بر نمی آید که از او کمک و یاری بخواهیم.

ست و ه را، یعنی هدایت و راهنمائی فرمای ما را برااهدنا الصراط المستقیم

 درست در عقاید و اخالق و کردار و گفتارمان.



 35(  مفتاح الفالح)

 

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

ز شان ار ایب، یعنی راه آن کسانیکه انعام فرموده ای صراط الذین انعمت علیهم

 و صدیقین و شهداء و صالحین. انبیاء

ه جمل اند که از یعنی غیر راه کسانیکه مغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم،

 آنانند یهود.

 اند نصاری. ، و نه راه گمراهان که از آن جملهوال الضالین

ای خد متوحید را بنا ، یعنی میخوانم سوره مبارکهبسم اهلل الرحمن الرحیم

 رحمن رحیم.

 ت.ا اس، یعنی بگو ای محمد)ص( که همانا خدا یگانه و یکتقل هو اهلل احد

نجات  ورسیدن بخیرات  تمامی مخلوقات در ، یعنی خداست که چشماهلل الصمد

 از شرور و بلیات بالفطرة بدرگاه اوست.

ات ه و ذیامد، یعنی چیزی از ذات مقدس او جدا نشده و بعمل نلم یلد و لم یولد

 مده و جدا نشده.قدوس او هم از چیزی بعمل نیا

 ، یعنی نمی باشد برای او همتا احدی.و لم یکن له کفوا احد

 ، یعنی همین جور است خدا پروردگار من.کذلک اهلل ربی

 ذکر رکوع و سجود
ن ست آا، یعنی پاک است خدا از هر عیب و نقصی که از آن جمله سبحان اهلل

 چه مشرکین نسبت بذات مقدس او میگویند.
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 تسبیحات اربعه
ش ستای وخدا  ، یعنی منزهستاکبرهلل والاله اال اهلل واهلل سبحان اهلل والحمد

ر مخصوص خدااست و نیست خدائی جز خدای معروف بالفطرة و خدا بزرگ ت

 جده ومن جمله از آن که وصف کرده شود استغفار بین دو ساست از هر چیز 

رزش ی طلب آمیه یعنال اتوب کره اهلل و جمیع ما از تسبیحات استغفراهلل من بعد

رها و کردا ها ومیکنم خدا را از تمام آن چه کراهت دارد از آن از خیالها و گمان

 گفتارها و بازگشت میکنم بسوی او.

 ذکر بعد از رکوع
 وحمد  مایداین جملة دعا است یعنی بشنود خدا و قبول فر ،سمع اهلل لمن حمده

 .ستایش کسی را که ستایش میکند او را

 بر خواستن برای قیام گفته میشود ر حالذکریکه د 
 شینم.نمی  ، یعنی بحول و قوه خدا بر میخیزم وبحول اهلل و قوته اقوم واقعد

ال و افع برای اختصاص قیام و قعود بذکر در این جمله با وجود آن که تمامم

 .رسدالهی است چنانچه قبال گذشت دو وجه بنظر می قوه و اقوال ما بحول

تر  آسانقیام و قعود از باقی افعال نوعا چون که ام و دیگر آنمق تیکی مناسب 

و  م و اعتراف نمودیم که قیام و قعودمان بحولیاست وقتیکه از این کالم فهمید

قوه خداوند عالم است بطریق اولی خواهیم دانست و مقر خواهیم بود باینکه 
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ات مقدس او باقی افعالمان هم بحول و قوه حقتعالی است و بدون حول و قوه ذ

 گیرد.یانجام نم

 دعای دست
 کما و عرفنی نفسک و قربنی منک واجعلنی اللهم صل علی محمد و آل محمد

ن محمد وبشناسا آل محمد ودرود فرست بر رحمت خدایا ، یعنیتحب وترضی

ث خود وقرارده مرا از حی بمن خودت را ونزدیک گردان مرا بذات مقدس

 دوست داری ومیپسندی.  ریکهعقاید واخالق وکردار وگفتار آنطو
 دعای سجده آخر

 دیهملعن اعااآل محمد وعجل فرجهم وارحم موالیهم و ومحمدعلی  اللهم صل

 یعنی خدایا رحمت ودرود ،واحشرنی معهم وفی زمرتهم انک حمید مجید

ن وستادبفرست بر محمد وآل محمد وتعجیل فرما درفرج ایشان ورحمت نما بر 

یشان مره اایشان را ومحشور فرما مرا باایشان ودر زایشان ولعنت کن دشمنان 

 چه آن که تو حمید ومجیدی. 

 هدـتش
 نست.آیعنی ستایش برای خداست آنجوریکه خود اهل  ،اهلهالحمد هلل کماهو

یست که نیعنی شهادت میدهم این ،اشهد ان الاله اال اهلل وحده ال شریک له

 .او ایونیست شریکی برخدایی مگر خدای معروف بالفطرة که یگانه است 
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ا خد محمد بنده  که میدهم گواهی یعنی ،واشهد ان محمدا عبده ورسوله

 وفرستاده اوست.

ل یعنی خدایا درود بفرست بر محمد وآ ،اللهم صل علی محمد وآل محمد

 محمد.

 ن درجهگردا شفاعت او را و بلندیعنی وقبول فرما  ،وتقبل شفاعته وارفع درجته

 و منزلت وی را.

جل عزو یعنی سالم از خدای ،السالم علیک ایها النبی ورحمة اهلل وبرکاته

  برتوباد ای پیغمبر ورحمت خدا وبرکات او.

الح صگان یعنی سالم خدا برما وبند ،السالم علینا وعلی عباداهلل الصالحین

 وشایسته خدا. 

اهد وخیکو چنانچه بعلینا قصد کند خود ومالئکه موکل برخود را ن ،مولف گوید

 بود.

 رحمتیعنی سالم از طرف خدابر شما و ،وبرکاته اهللالسالم علیکم ورحمة

 ت. خوبس علیکم قصد کند مالئکه ومومنین جن وانس راه وبرکات او وچنانچه ب
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 مهــخات

 در زینتهای نماز است
 ت.اقبال وتوجه بسوی نماز است ودر آن چند حدیث اس ،زینت اول      

 حدیث اول
لی هید ثانی قدس سره درکتاب اسرار الصلوة از حضرت رسول صاز جناب ش

آن  ه نصفشد کاهلل علیه وآله قریب بدین فرمود، بدرستیکه بعضی از نمازها میبا

 . آن تا عشر خمس  بعضی  و آن  ربع  قبول میشود وبعضی ثلث آن وبعضی

رت صوب  شده پیچیده  کهنه درهم مانند که هست  از نمازها بعضی وبدرستیکه

 مازتن صاحبش زده میشود. واین است وجز این نیست که برای تو میباشد از

 ی بقلب خود.ئمانآنچه اقبال 

 حدیث دوم
الم والس صلوةاز کتاب دعائم االسالم از حضرت ابیجعفر وابیعبد اهلل علیهما ال

ست انده قریب بدین نقل شده که فرمودند این است وغیر این نیست که برای ب

ل اقبا چه را که اقبال نماید برآن پس هرگاه تمام نماز بدون آنازنمازش 

 وتوجه انجام گیرد، درهم پیچیده شده بصورت صاحبش زده خواهد شد.
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 حدیث سیم
هما از جناب محمد بن یعقوب علیهما الرحمة مسندا ازحضرت ابیجعفر علی

ام را تمنا آطرح میشود ازآن اال اینکه خدالسالم نقل شده که هر سهوی در نماز

 میفرماید بنوافل.

 حدیث چهارم
ة الصلو مااز جناب صدوق قدس سره درکتاب خصال از حضرت ابیجعفر علیه

م لیه السالحدیثی قریب بدین نقل شده که فرمود، علی بن الحسین ع در والسالم

قلب رآن بچه را اقبال نماید ب بدرستیکه بنده قبول نمیشود ازنمازش مگر آن

 .خود الحدیث

 پنجم حدیث
قل دین نیب باز دعائم االسالم از حضرت ابیعبد اهلل علیه الصلوة و السالم قر

ل اقبا آنکه تو هرگاه شده که هرگاه داخل نماز شدی پس اقبال کن برآن چه

ید فرما عراضنمائی خدا نیز اقبال فرماید برتو وهرگاه تواعراض کنی خدا نیز ا

در اقبال یا ربع یاسدس، بق ثلث نماز مگر که باالنرود از بسا چه پس  ازتو

 نمازگذار بر نماز خود وعطانمیفرماید خدا بشخص غافل هیچ چیز.
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 حدیث ششم
هما حضرت ابیجعفر علی از مسندا از جناب محمدبن یعقوب علیهما الرحمة

د تو باس برالصلوة والسالم قریب باین نقل شده که هرگاه برخیزی بسوی نماز پ

رآن ائی بل نمچه راکه اقبا یراکه برای تواست ازنمازت آنباقبال بر نماز خود، ز

 الحدیث.

 حدیث هفتم
لی ة مسندااز حضرت رسول صازجناب محمدبن علی بن الحسین علیهم الرحم

 قبول رمودفاهلل علیه وآله نقل شده که دروصیت خود بحضرت امیر علیه السالم 

 نمیفرماید خدا دعای قلبی راکه سهو کننده وغافل باشد.

 حدیث هشتم
رت ز حضاز جناب محمد بن یعقوب علیهما الرحمة مسندااز سلیمان بن عمر وا

یکه بدرست ،بدین نقل شده که میفرمود والسالم قریب الصلوة ابیعبد اهلل علیه

 پس خدای عزوجل مستجاب نمیفرماید دعائی راکه ازروی سهو وغفلت باشد.

 ش.باجابت داشته با هرگاه دعامیکنی پس اقبال کن بقلب خود، پس یقین

 حدیث نهم
ازجناب قطب راوندی علیه الرحمة درکتاب دعوات ازحضرت رسول صلی اهلل 

یقین  که علیه وآله قریب بدین نقل شده که فرمود بخوانید خدارا وحال آن
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باجابت داشته باشیدو بدانید که مستجاب نمیفرماید دعارا از قلب الهی یعنی 

 غافل.

 حدیث دهم
میر ضرت ااز حضرت ابیعبداهلل ازح ن یعقوب علیه الرحمة مسنداازجناب محمدب

د خدای نمیفرمای قبول ،فرمود بدین نقل شده که والسالم قریب الصلوة علیه

 عزوجل دعای قلب الهی را.

ا یواتر حد ت، مخفی نماند که ازاخبار اقبال وتوجه قلب درنماز که بمولف گوید

بارت عانا حقیقت وماهیت نماز هم ،که قریب بتواتر است کامال استفاده میشود

بال د اقمیخواهزیراکه درعین اینکه  ؛است ازمعانی ومفاهیم نه الفاظ وحروف

لوم مع پس ؛وتوجه بمعانی رابگوید موضوع ومتعلق آنرا نماز قرار داده اند

 .میشود که حقیقت وماهیت نماز حقایق ومعانی است نه الفاظ وحروف

ر صحت ه فهم معنی ودرک مفهموم برفرض آن که دظاهر میشود ک جا واز این 

 معانیبچه آنکه توجه واقبال  نماز دخیل نباشد در قبولی آن مدخلیت دارد

 بدون فهم ودرک آن حاصل نشود ومنتفی بانتفاء موضوع میباشد. 

وحمل  ونیز مخفی نماند که نفی قبول دراین اخبار محمول برنفی اصل آن است

باسیاق اخبار است. خصوصاً فرمایش حضرت افی آن برنفی کمال، اوال من

صادق علیه الصلوة والسالم درآخر روایت دعائم که عطا نمیفرمایدخدا بشخص 

  جعفر وابی عبداهلل علیهما الصلوةوالسالم چیز. وفرمایش حضرت ابی غافل هیچ
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درهم پیچیده شده بصورت  ،پس هرگاه تمام نماز بدون توجه واقبال انجام گیرد

علیه وآله  اهلل رسول صلی شد. وفرمایش حضرت خواهد زدهصاحبش 

وبدرستیکه بعضی ازنمازها هست که مانند جامه کهنه درهم پیچیده شده 

شد. وثانیا محتاج بدلیل وشاهد است وشاهد  بصورت صاحبش زده خواهد

ودلیل دربین نیست. وپوشیده نماند که نفی قبول مساوی با نفی قرب و اجر 

 از توابع قرب است.ومثوبت است که 

 زینت دوم
ت روای ودرآن چند باشد وحقیقت واخالص صدق میگوید ازروی هرچه که آن

 است.

 روایت اول
الم والس رحمه اهلل درکتاب قصص االنبیاء علیهم الصلوةازجناب قطب راوندی 

ی در بن ،اهلل علیه السالم قریب بدین نقل شده که مسندا از حضرت ابیعبد

ی خداوند متعال پسر وسه سال دعا نمود واز که سی ودب اسرائیل مردی

من  خواست واجابت نشد. پس عرض کرد پروردگارا آیا من از تو دورم واز

دو بویا نمیشنوی، یا توبمن نزدیکی واجابت نمیفرمایی. پس شخصی در عالم ر

لق گفت، جهت آنست که دعا میکنی بازبان فحش گو وقلب وسینه تنگ وبدخ

 صادقة. درآن نیست وبانیت غیر وسرکش که تقوی
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ت پس دست ازفحش گویی بردار وتقوی رادر دل خود جای ده وبایستی نی 

 مد عالاز آن دعا کرد و خداون خودرا نیکو کنی. پس آنمرد چنین نموده پس

 بوی پسری عنایت فرمود. 

 روایت دوم
بنا  سالماز جناب هشام بن سالم رحمه اهلل از حضرت صادق علیه الصلوة و ال

که درستیبشده که فرمود بروایت جناب شیخ مفید علیه الرحمة قریب بدین نقل 

خلص و مبا نیت صادقه و قلب  تعالی را هر گاه بنده بخواند خدای تبارک و

 وفاء بعهد خدا دعایش را مستجاب خواهد فرمود.

 روایت سیم
یه از جناب قطب راوندی علیه الرحمة در کتاب دعوات از حضرت صادق عل

بر پیغم د برالصلوة و السالم قریب باین نقل شده که فرمود کسیکه صلوات بفرست

ر دیکمرتبه از روی صدق و اخالص خدا صد حاجت او را برآورد سی حاجت 

ر دسیکه ود کو خود پیغمبر صلی اهلل علیه واله فرم .و هفتاد حاجت اخروی نیاد

 وقیوی دوستی و شهر یک از شب و روز سه مرتبه صلوات بفرستد برمن از ر

 زد.یامرکه بمن دارد حق است بر خدای عزوجل که گناه آن شب و روز او را ب

 روایت چهارم
از کتاب عیون از حضرت رضا از آباء گرامش از حضرت رسول صلی اهلل علیه 

ایست  کلمه عظیمه و کریمهاال اهلل له اواله قریب بدین نقل شده که اشهد ان ال 
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حقیقت مستوجب  و از روی اخالص آنرا بگوید کسیکه ،بر خدای عزوجل

معصوم است یعنی محفوظ  گردد وکسیکه بگوید آنرا کاذبا مال ودم او بهشت

 است ولکن بازگشت او بسوی آتش است.

 روایت پنجم
هما علی ابیجعفر از حضرت الرحمة مسندا علیهما یعقوببن  از جناب محمد

 د کسیمانن از گناه هکنند توبه ،والسالم قریب باین نقل شده که فرمود الصلوة

 ه است. کنند هزاءبر گناه که استغفار کند مانند است . ومقیممیباشد که گناه نکرده

 روایت ششم
ن ام باز جناب شیخ مفید علیه الرحمة در کتاب اختصاص مسندا از جناب هش

یه سالم علیه الرحمة قریب باین نقل شده که عرض کردم بحضرت صادق عل

سا بکند ابن رسول اهلل)ص( چه شده است مومن را که هرگاه دعا میالسالم، ی

قال وهست که مستجاب نمیشود برای او وحال آنکه خداوند عزوجل فرموده، 

واند که بنده هرگاه بخ فرمود بدرستی حضرت پس .استجب لکم ربکم ادعونی

 وبعدخدای تبارک وتعالی رابنیة صادقة وقلب مخلص مستجاب میشود برای ا

 وفای بعهد خدای عزوجل الحدیث. از

 روایت هفتم
علیه  اهلل رسول صلی ازکتاب عیون از حضرت رضا از اباء گرامش ازحضرت

وآله از خدای تعالی قریب باین نقل شده که فرمود ال اله االاهلل حصن من 
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میباشد، کسیکه بگوید آن را از روی اخالص وقلبش همراه باشد داخل شده 

 حصن مرا ایمن خواهد شد از عذاب من. ل شودداخحصن مرا وکسیکه 

 روایت هشتم
وة الصل علیه رضا از حضرت الرحمة مسندا محمد بن یعقوب علیه از جناب

جا نکه بال آحوالسالم نقل شده که در حدیثی فرمود، واستغفار کننده از گناه و 

 میآورد آنرا، مانند کسی است که استهزا کند پروردگار خودرا.

 روایت نهم
ن بالعقول از جناب کمیل  ز جناب حسن ابن علی بن شعبه در کتاب تحفا

سالم ة و الالصلو امیر علیه الرحمة قریب بدین نقل شده که بحضرت زیاد علیهما

 خدا طلب آمرزش میکند. عرض نمود که بنده گناه میکند، پس از

ت فرمود درس کرد نه. حضرت عرض میکند. زیاد، توبه فرمود یابن حضرت 

د د، بگویبدرستیکه بنده هرگاه گناه کن بکند. فرمود نمود پس چه ت. عرضنیس

، فرمود چه. حضرت روی حقیقت یعنی روی حقیقت. گفت از استغفراهلل از

زآن اداشتن این که بازگشت نکند بسوی آن گناهیکه  تصدیق قلب ودر خاطر

 طلب آمرزش نموده الحدیث. 

 روایت دهم
حضرت صادق علیه الصلوة والسالم نقل شده که  از کتاب مصباح الشریعه از   

در حدیثی قریب باین فرمود، هرگاه روی بقبله میایستی، پس فراموش کن دنیا 
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وهر چه درآن هست وخلق را وآنچه ایشان در آن میباشند وفارغ کن قلب 

تورا از خداو بچشم باطن ببین عظمت خود را از هر شاغلی که مشغول میکند 

را درمحضر مقدس اودرآن روزیکه  خود یادکن وقوفوبزرگی خدا راو 

هرنفسی بآن چه پیش فرستاده میرسد وروزی که خلق برمیگردند بسوی خدا. 

چه  وبایست برقدم خوف ورجاء  وچون تکبیر میگویی پس کوچک بشمار آن

راکه بین آسمان وزمین است در جنب کبریاء خدا چه آنکه خدایتعالی هرگاه 

و حقتعالی را ببزرگتری یاد  ه درحالیکه تکبیر میگویدمطلع شود برقلب بند

خدا درنظرش  غیر یعنی تکبیرش، حقیقت از میکند ودر قلب او عارضی باشد

مهمتر باشد میفرماید، ای دروغگو آیا خدعه میکنی بامن. بعزت وجالل خودم 

کنم تورا از حالوت وشیرینی ذکر ویاد خودم میسوگند که هرآینه البته محروم 

 آینه البته محجوب میسازم تورا از قرب بخودم الحدیث.وهر

دل  ، مخفی نماند که حقیقت داشتن آنچه میگوید یعنی موافقتمولف گوید

   ذکر و  دعا زینت  نماز بلکه  که زینت بعالوه آن  بازبان درآنچه میگوید.

 وزیارت میباشد،

 نشدن قبول آن قبول نخواهد شد و براثر یعنی بدون شرط قبولی آن نیز هست

   مقرب نیز واقع نمیشود و اجر و ثوابی نخواهد یافت. 

ونیز پوشیده نماند که تحقق این زینت هم متوقف بر فهم معنی ودرک مفهوم 

ون آن منتفی بانتفاء موضوع خواهد بود پس فهم معنی و درک مفهوم داست وب
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امل برفرض که درصحت نماز داخل نباشد در قبولی آن دخیل است پس نیک ت

 کن. وتدبر

اده استف امالوشیده نماند که ازاخبار توجه واقبال که درزینت اول ذکر شد کپو 

 میشود که باب ادعیة واذکار زمینه فهم معنی و درک مفهومست.

د که یگردمنیز کامال مستفاد واز اخبار صدق واخالص که در زینت دوم بیان شد

وده بعنه  یا این مطلب مفروغاست بطوریکه گو زمینه، زمینه فهم وقصدمعنی آن

ی معان بتذکر ویادآوری نیست زیرا باوجود آنکه توجه واقبال بسویومحتاج 

 د.حاصل نمیشو آن فهم وادراک الیه است، بی ندوبمومفاهیم که مطلوب و

ی نام وصدق واخالص بدون علم بمعنی وقصدآن تحقق پیدا نمیکند. مع ذالک 

واب یست. واز این جا ظاهر گردید جفهم معنی و نیت دربین ن از ونشانی

رآینه هدرادعیه واذکار الزم میبود  آن فهم معنی وقصد اگر کسیکه بگوید،

 میفرمودند واشاره بدان میکردند.

لخص مست. پس چون نگفتند و اشاره بدان نکرده اند معلوم میشود که الزم نی 

، داردجواب آن است که برفرض که فهم معنی وقصد آن درصحت نماز دخل ن

 مدخلیت دارد.  درقبولی آن

که  وبابپس اگر مفروغ عنه نمیبود واحتیاج بتذکر میداشت، هرآینه دراین د

 میکردند. توجه واقبال وصدق واخالص باشد بایستی بدان اشاره 
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عدم  اسطهوحال آنکه اشاره نکردنده اند. پس معلوم میشود که تذکر ندادن بو

ین وسر عدم احتیاج آنست که مخاطب احتیاج بآنست نه بجهت عدم دخل آن

شاره عنی اهم مفمعنی را میفهمیده اند پس محتاج بالزام فهم معنی نبوده اند وبا 

د ول قصمعم بلزوم قصدآن بیجا وبیموقع است چه آنکه با فهم بالطبع یعنی بطور

 نیز هست پس محتاج بالزام نیست.

هم فلزوم  جمله آن عدم از بعض ارتکازیات که از ذهن خود را مااگر ،بهرحـال

الق جملة است اط از آن ودرک مفهوم میباشد وبرخی از اصطالحات که معنی

م ع کالقل ها وتقول ها پاک نمائیم و دراین مسئله که آیا محل بحث وموضو

لفاظ فقط اجراء ا آنست یا وقصد ودعای بافهم معنی ودعا، ذکر درباب ذکر

دست فرض کنیم پس ازآن برای ب وحروف آنست. برزبان خود راجاهل ونادان

 اهیمآوردن حقیقت امر ورسیدن بآن مراجعه کنیم بحدیث وقرآن. کامال خو

اری ج، نه زمینه فهم معنی وقصد آنست باب دعا وذکر زمینه، که در فهمید

حل م و باب قرآن نیز موضوع بحث و همچنین در .بر زبانساختن لفظ وحرف 

ی از فهم و درک بکل است و قرآن بی درک مطلب و کالم قرآن با فهم معنی

 محل کالم و مورد بحث خارج است. پس نیک تامل کن. 
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 زینت سیم
 اذان واقامة ودرآن چند روایت است

 روایت اول
مة لرحهم ااز جناب مفضل بن عمر علیازجناب محمد بن علی بن الحسین مسندا

ذان ا ابکسیکه  ،از حضرت صادق علیه الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده که

 .واننداو نماز میخ صف از مالئکة عقب سر را بخواند دو و اقامه نماز خود

 .دخواننز میو کسیکه با اقامة تنها نماز بخواند یک صف از مالئکة با او نما 

کثر فرمود اقل آن ما بین مشرق و مغرب و اعرض کردم هر صفی چقدر است 

 آن ما بین آسمان و زمین.

 روایت دوم
وایت رید و جناب شیخ مفید علیه الرحمة در کتاب مقنعة نقل شده که میفرمااز 

قامه ن و ااند کسیکه اذا شده از صادقین یعنی ائمه علیهم السالم که فرموده

ا اکتف تنها او نماز میخوانند و کسیکه باقامه بگوید دو صف از مالئکه پشت سر

 کند یک صف باوی اقتدا نمایند.

 روایت سیم
االعمال نقل شده که میفرماید و روایت شده که کسیکه نماز خود را با  از ثواب

اذان و اقامه بخواند دو صف از مالئکه با او نماز میخوانند و کسیکه نماز بخواند 
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با اقامه بدون اذان یک صف با او نماز میخوانند و اندازه صف مابین مشرق و 

 مغرب است.

 زینت چهارم
 قت و در آن چند روایت است.خواندن نماز است در اول و

 روایت اول
 لصلوةالیه از جناب محمدبن یعقوب علیهماالرحمة مسندا از حضرت ابیعبداهلل ع

بهتر  اول بروقت آخر آینه فضیلت وقت والسالم قریب بدین نقل شده که هر

 است برای مرد از مال و اوالد.

 روایت دوم
 لصلوةلیه اعحضرت ابیعبداهلل از جناب محمد بن یعقوب علیه الرحمة مسندا از  

نند آن ما آخر وقت بر والسالم قریب باین نقل شده بدرستیکه فضیلت اول

 فضیلت آخرتست بر دنیا.

 روایت سیم
حضرت ابیجعفر علیهما  مسندا از علیهما الرحمة باز جناب محمدبن یعقو

ی الصلوة والسالم نقل شده که در حدیثی قریب بدین فرمود بدرستیکه اول چیز

قبول شد  پس اگر .است حساب کرده میشود نماز و که از بنده پرسش میشود

باقی اعمال قبول میشود بدرستیکه هر گاه در اول وقت باال برود بر میگردد 

میگوید مرا  بصاحبش و باشد و درخشان در حالتیکه نورانی بسوی صاحبش
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دش باال حفظ نمودی خدا ترا حفظ نماید و هر گاه در غیر وقتش بدون حدو

خود  و تاریک باشد و بصاحب رود بر میگردد بسوی صاحبش در حالیکه سیاه

 گوید مرا ضایع نمودی خدا ترا ضایع کند.

 رمروایت چها
رت د حضاز جناب محمدبن علی بن الحسین علیهم الرحمة نقل شده که میفرمای

آخر وقت عفو  و .وقت رضوان و خشنودی خدا است فرمود اول  صادق

 عفو نمیباشد مگر از گناه.خداست و 

 روایت پنجم
ه  علیداهللاز جناب علی بن ابراهیم علیهما الرحمة در تفسیرش از حضرت ابیعب

 ،نهم ساهوفویل للمصلین الذینهم عن صلوتقول خدایتعالی  والسالم در الصلوة

 نقل شده که فرمود تاخیر نماز است از اول وقت آن بدون عذر.

 زینت پنجم
 ز است در مساجد و در آن چند روایت است.بجا آوردن نما

 روایت اول
ضرت االخبار مسندا از ح الرحمةدر کتاب معانی علیه صدوق شیخ جناب از

ز آن ااعرابی چند چیز  وآله قریب بدین نقل شده که اهلل علیه صلی رسول

 .ی آنه هااز بهترین بقاع زمین و بدترین بقع ،حضرت سئوال نمود از آن جمله

 ،ردمالسالم آمد و خبر داد بآن  از آنکه جبرئیل علیه ضرت پسپس آن ح 
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 ت صبحیس اسزمین بازارها میباشد و بازار میدان ابلفرمود بدترین بقعه های  

را  خود عالمت و پرچم خود را میآورد و کرسیش را میگذارد و ذریه و اوالد

 روشی دررا وادار میکنند بکم ف از بازاریان بازار پهن میکند پس بعضی در

 .ةمکیل و موزون و مذروع و بعضی را وادار مینمایند بدروغ در معامل

 حال وپس میگوید باوالدش بر شما باد بمردی که پدرش مرده و یتیم شده  

و  یشودمآنکه پدر شما زنده است پس پیوسته هست با اول کسیکه داخل بازار 

 .آخر کسیکه بر میگردد بخانه خود

وی قاع زمین مساجد است و دوست ترین اهل آن بسپس فرمود و بهترین ب 

یرتر همه د میشود و از همه داخل مسجد تر از که زود خدایتعالی کسی است

 خارج میگردد الحدیث.

ایت است که حضرت امیر علیه الصلوة والسالم برو ازاین جهت مولف گوید

 زاروی باسبمیآمد  الرحمة در کتاب غارات بیرون الثقفی علیه ابراهیم بن محمد

 تو ازرم بمیب پس میفرمود من پناه .در حالیکه دره یعنی تازیانه همراه داشت

 فسوق و از شر این بازار.

 روایت دوم
عمال مسندا از حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله نقل شده از کتاب عقاب اال

او خواهد بود بهر  خدا پس برای از مسجدهای کسیکه برود بسوی مسجدی
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ارد ده حسنه و محو میشود ده سیئه و بلند میشود برای او ده قدمی که برمید

 درجه.

 روایت سیم
یست بکه  از کتاب جامع االخبار از حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله نقل شده

ز دن اخصلت است که موجب فقر میشود تا آنکه فرمود، وتعجیل در بیرون آم

 مسجد.

 روایت چهارم
ل رسو رحمة در کتاب غایات از حضرتاز جناب جعفربن احمد قمی علیه ال

ر ه زودتککه بهترین مردم کسی است اهلل علیه وآله قریب بدین نقل شده  صلی

 داخل مسجد شود و دیرتر خارج گردد.

 روایت پنجم
هلل ا رسول صلی الرحمة در کتاب هدایة از حضرت از جناب شیخ صدوق علیه

ی من ه هات بدرستیکه خانعلیه وآله قریب بدین نقل شده که در توریة مکتوبس

 ،در زمین  مساجد است پس خوشا حال کسی که در خانه خود طهارت کند 

بر  رستیکهام. آگاه باش یا آگاه باشید بد آن زیارت کند مرا در خانه پس از

 مزور است گرامی داشتن زائر.
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 زینت ششم
 خواندن نماز است با جماعت و درآن چند روایت است

 روایت اول
 از ابیعبد اهلل حضرت مسندا از کتاب خصال الرحمه در صدوق علیه جناب از

ت در مرو ،فرمود کهوالسالم قریب بدین نقل شده  حضرت امیر علیه الصلوة

قه، فدر  چیز است، اول قرائت قرآن،دوم مجالست علما، سیم نظر چهار حضر

 چهارم محافظت بر نماز جماعت.

 روایت دوم 
ه وآل اب نفلیة از حضرت رسول صلی اهلل علیهازجناب شهید قدس سره در کت

 قریب باین نقل شده که نماز با جماعت اگر چه بر سر زج باشد.

 زج عبارت است از سرآهنی که پایین نیزه میباشد. مولف گوید 

 روایت سیم 
 الرحمه مسندا از حضرت رسول از جناب محمدبن علی بن الحسین علیهم

 یبرا دیکسیکه برود بسوی مسج ،قل شده کهوآله قریب بدین ن علیه صلی اهلل

رای بشود  قدمی هفتاد هزار حسنه و بلند نماز جماعت خواهد بود برای او بهر

تاد راو هفبمانند آن، پس اگر درآن حال بمیرد موکل فرماید خدا از درجات  او

د گیرنبهزار ملک که عیادت کنند اورا در قبرش و بشارت دهند اورا و انس 

 ردد.هائیش و طلب مغفرت نمایند برای او تا وقتیکه مبعوث گبااو در تن



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  56 

  

 

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

 روایت چهارم 
از  ن علیهم الرحمه در کتاب مجالس مسندایازجناب محمدبن علی بن الحس

، رمودحضرت رسول صلی اهلل علیه وآله در حدیثی قریب باین نقل شده که ف

در بدرستیکه صفوف امت من مانند صفوف مالئکه است. ویک رکعت نماز 

جماعت بیست و چهار رکعت است وهر رکعتی دوست تر است بسوی خدای 

 عزوجل از عبادت چهل سال.

 روایت پنجم
 مسندا از حضرت رسول صلی اهلل الرحمة از جناب محمدبن الحسن علیهما

ماعت کسیکه نمازهای پنجگانه را در ج نقل شده که علیه وآله قریب بدین

 یر را. بخواند پس گمان کنید درباره او خ

 زینت هفتم 
المه تسبیح حضرت فاطمه صلوات اهلل وسدر تعقیب است، از جمله تعقیبات 

 .یکنیمفا معلیها است. واخبار در فضل آن بسیار است و مابذکر چند روایت اکت

 روایت اول  
محمدبن مسلم رحمه  از جناب محمدبن یعقوب علیه الرحمه مسندا از جناب

فر علیهما الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده، جع ابی حضرت از تعالی اهلل

کسیکه بگوید تسبیح فاطمة علیها السالم را پس از آن استغفار کند آمرزیده 
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بزبان و هزار است در میزان و دور میکند شیطان را  صد است شود واین تسبیح

 و خوشنود مینماید رحمن  را، یعنی خدای تعالی را. 

 روایت دوم
ضرت قوب علیه الرحمة مسندا از ابی هرون مکفوف از حازجناب محمدبن یع

رون هابا  یا ،السالم قریب بدین نقل شده که فرمود و علیه الصلوة صادق

الم هم را بتسبیح فاطمة علیها الس خود میکنیم بچه های بدرستیکه ما امر

ش، ن باآچنانکه امر میکنیم ایشان را بنماز، پس مواظبت کن برآن و مالزم 

 مالزم نمیشود آنرا بنده پس شقی و بدبخت شود. زیرا که

 روایت سیم 
ضرت ح جناب محمدبن یعقوب مسندا از ابی خالد قماط علیهم الرحمة از از

اطمة بیح فتس ،بدین نقل شده که فرمود والسالم قریب ابیعبداهلل علیه الصلوة

عت ار رکتر است بسوی من از هز علیها السالم هر روز بعد از هر نماز دوست

 نماز هر روز.

 روایت چهارم
رت ز حضرحمة در فالح السائل مسندا ااز جناب سید علی بن طاوس علیهما ال

سبیح تسیکه د، کابیعبد اهلل علیه الصلوة و السالم قریب بدین نقل شده که میفرمو

 ن کنده پهکند بتسبیح فاطمة سالم اهلل علیها در عقب نماز واجب پیش ازآن ک

 ب فرماید خدا برای او بهشت را. پاهای خود را واج
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 شاید مراد از پهن کردن پاها تغییر دادن جلوس باشد.  مولف گوید

  است.واز جمله تعقیبات آیة الکرسی 

دا د مسنسناچنانچه از جناب عبد اهلل بن جعفر علیهما الرحمة در کتاب قرب اال

ر امی رتبدین نقل شده که به حض قریباز حضرت رسول صلی اهلل علیه و اله 

ة ب صلور عقدعلیه الصلوة والسالم فرمود یا علی بر توباد بتالوت آیة الکرسی 

 .ا صدیق یا شهیدییمکتوبه چه آن که محافظت نکند برآن مگر پیغمبر 

یهما از جناب محمدبن یعقوب عل واز زمره تعقیبات استغفاری میباشد که 

 قریب م نقل شده کهوالسال الصلوة الرحمة مسندا ازحضرت ابی جعفر علیهما

یئت هکه  کسیکه سه مرتبه بگوید بعد از نماز فریضه قبل از آن ،بدین فرمود

ل و والجالوم ذاستغفر اهلل الذی ال اله اال هو الحی القی جلوس را تغییر بدهد،

نی در شد یعا با؛ بیامرزد خدا گناهان وی را ولو مثل کف دریاالکرام و اتوب الیه

دایی که نیست خ است که طلب آمرزش میکنم خدایی را زیادی و معنی آن، آن

جز ذات مقدس او که حی و قیوم و صاحب جالل و اکرام است وبازگشت 

 میکنم بسوی او.

 قرائت سوره مبارکه قل هو اهلل احد است. تعقیباتاز جمله 

چنانچه ازجناب محمد بن علی بن الحسین علیهم الرحمة در کتاب ثواب 

رت ابیعبد اهلل علیه الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده االعمال مسندا از حض

نکند خواندن قل  که فرمود کسیکه ایمان بخدا و روز قیامت آورده پس ترک
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هو اهلل احد را در عقب نماز فریضه. زیرا کسیکه تالوت کند آنرا جمع فرماید 

  دنیا و آخرت را وبیامرزد پدر و مادر و اوالد او را. خدا برای او خیر 

ار ن النماللهم صل علی محمد وال محمد واجرنی واز جمله تعقیبات این است، 

ت بر فرس یعنی خدایا رحمت و درود ،وادخلنی الجنة و زوجنی من الحور العین

 شت ومحمد وال محمد)ص( و پناه ده مرا از آتش و داخل گردان مرا در به

 ضرتحمسندا از  چنانچه از کتاب جعفریات .تزویج فرما بمن از حور العین

ست که اچهار چیز  ،فرمود نقل شده که باین قریب اهلل علیه واله رسول صلی

هارم ین، چاول بهشت، دوم آتش جهنم، سیم حور الع قرار داده شده اند شفیعان

ن خدایا مد بنده از امت یهرگاه بگو  پس در قبر من میباشد ملکی که نزد سر

 او.را ب اتزویج فرما م گویند خدایا نتزویج فرما مرا از حور العین، حوریا

ز من. را ا ه اووچون بگوید خدایا پناه ده مرا از آتش، آتش گوید خدایا پناه بد 

ی بخشابگوید خدایا وهرگاه بگوید خدایا از تو سوال میکنم بهشت را، بهشت 

 ر نزدر قبمرا باو و هرگاه بگوید، اللهم صل علی محمد وال محمد، ملکی که د

 ستادیباشد گوید یا محمد)ص( بدرستیکه فالن پسر فالن صلوات فرسر من م

 د. رستافبرتو پس بگویم خدا بروی صلوات بفرستد همچنانکه او بر من صلوات 

  .و از جمله تعقیبات آن که صد مرتبه بعد از نماز صبح بگوید

جناب  . چنانچه ازبسم اهلل الرحمن الرحیم ال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم 

سید علی بن طاوس علیهما الرحمة در کتاب مهج الدعوات مسندا از حضرت 



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  60 

  

 

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

رضا علیه الصلوة و السالم قریب بدین نقل شده که فرمود کسیکه بعد از نماز 

صد مرتبه بگوید بسم اهلل الرحمن الرحیم الحول وال قوة اال باهلل العلی  فجر

یاهی چشم بسفیدی آن و العظیم. خواهد بود نزدیکتر باسم اعظم خدا از س

 بدرستیکه همانا داخل شود در او اسم اعظم خدا.

ندا ة مسواز جمله تعقیبات است آن چه از جناب محمدبن الحسن علیهما الرحم

 و رااکه بمردی که از حضرت رسول صلی اهلل علیه واله در حدیثی نقل شده 

م الله ریضهفنماز شیبة الهذیل میگفتند فرمود قریب بدین که میگوئی بعد از هر 

لی اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل ع

 ا روزمل راین ع پس از آن فرمود آگاه باشید اگر این مرد بیاورد ،من برکاتک

 و هشترای اباز خواهد نمود ب قیامت در حالتیکه وانگذاشته باشد آنرا متعمدا

 ارد شود. در بهشت را که از هر در که بخواهد و

واز جمله تعقیبات است آنچه از جناب محمدبن یعقوب علیه الرحمة مسندا از 

از حضرت ابی جعفر علیه الصلوة و السالم نقل شده که قریب  جناب زرارة

از فریضه آنستکه بگویی  از دعا بعد  ترا چیزیکه مجزیست کمتر ،بدین فرمود

بک من کل شر احاط به اللهم انی اسئلک من کل خیراحاط به علمک و اعوذ

علمک اللهم انی اسئلک عافیتک فی اموری کلها و اعوذبک من خزی الدنیا و 

، یعنی خدایا من سوال میکنم از تو از هر خیری که احاطه دارد ةعذاب االخر

بآن علم تو و پناه میبرم بتو از هر شری که احاطه دارد بآن علم تو خدایا من 
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در تمام امور خود و پناه میبرم بتو از خزی دنیا و سوال مینمایم از تو عافیت را 

 عذاب آخرت. 

ز اندا واز جمله تعقیباتست آنچه از جناب محمد بن یعقوب علیه الرحمة مس

مد آئیل حضرت ابیعبد اهلل علیه الصلوة و السالم نقل شده که میفرمود جبر

وسف یبسوی یوسف علیه السالم در وقتیکه در زندان بود پس عرض نمود یا 

حیث  ی منجا و ارزقنراللهم اجعل لی من امری فرجا و مخبعداز هر نماز بگو، 

ر آن ه دامری ک از یعنی خدایا قرار ده برای من ،احتسب و من حیث ال احتسب

ه نجائیکشدنی. خدایا روزی ده مرا از آ مخرجی یعنی راه بیرون هستم فرج و

 گمان دارم و از آن جائیکه گمان ندارم.

تاب کدر ة تعقیباتست آنچه از جناب عالمه کراچکی علیه الرحمة و از جمل

 علیه اهلل ل شده که حضرت رسول صلیقانس بن مالک ن مسندا از   کنزالفوائد

 ویخشع لب الاللهم انی اعوذبک من علم الینفع و قوآله بعد از نماز میگفتند، 

ا خدای عنی. یعنفس التشبع و دعاء ال یسمع اللهم انی اعوذبک من هوالء االرب

و  باشدنع نبخشد وقلبیکه خاشع فمن پناه میبرم بذات قدوس تو از علمیکه ن

ا ین چهااز  نفسیکه سیر نشود ودعائیکه شنیده نشود، خدایا من پناه میبرم بتو

 چیز. 

 

 



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  62 

  

 

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

 رةــتذک
 حیاءاچون موضوعیکه در این وجیزه محل بحث قرار داده شده بسیار مهم و 

واذهان  آنست.زیارات، بلکه احیاء ثلث فقه تقریبا بسته بکتب ادعیه و اذکار و 

ه کزآن را با آن آشنایی کامل نیست لهذا تذکر داده میشود که هر قسمتی ا

 توضیح بخواهند.  مولفباقی ماند کتبا از  هتاریک و مورد شبه

ذی  شهر راق فی لیلة الجمعه العشرین منوقد وقع الفراغ من تسوید هذه اال

ن مرتضی وانا االقل محمد ب 1375ام بحسب النجوم من شهور سنة القعده الحر

  الجنابدی اصال و المشهدی مولدا و مسکنا.
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 ملحقات
 تنبیه-33مربوط به صفحه 

ر دعلیه الصلوة والسالم قریب بدین نقل شده که حضرت عسکری  تفسیراز

ا یود، حدیثی فرمود که عبداهلل بن یحیی بحضرت امیر علیه السالم عرض نم

ون چنده بامیر المومنین تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم چیست. حضرت فرمود 

 لرحیماحمن بخواهد قرائت قرآن کند یا کاری انجام بدهد میگوید بسم اهلل الر

 یعنی باین اسم بجا میآورم این کار را الحدیث. 

ی معنا که ازاین روایت و بعضی از روایات دیگر که در تفسیر و مولف گوید

ل از قوه ماکسم اهلل نقل شده کامال استفاده میشود که این کالم، کالمی است ب

نند د، ماباش خودمان میگوئیم نهایت بتعلیم خود خداوند عالم نه آنکه کالم خدا

هر م وظاوانیباقی قرآن و ما آنرا  بعنوان نقل قول و بقصد حکایت بگوئیم و بخ

 خود بسملة نیز حاکم است بهمین مطلب.

 35ات مربوط بصفحه تنبیه

 تنبیه اول
علیه الصلوة والسالم و از جناب شیخ صدوق از حضرت  از حضرت عسکری

امیر علیه الصلوة والسالم در حدیثی قریب بدین نقل شده که فرمود شنیدم از 

رسول خدا صلی اهلل علیه وآله که میفرمود خدای عزوجل فرموده است که 
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و بنده خود پس نصف آن برای من  سوره حمد را قسمت نموده ام بین خود

 است و نصف آن برای بنده من وبرای بنده من است آنچه سوال نماید.

و  اهدنا است از اول سوره است تا تعالی که نصفی که برای خدای ،مولف گوید

 د چونسوره. پس حضرت فرمو نصفی که برای بنده است از اهدنا است تا آخر

ن نده مبنمود  حیم خداوند عالم بفرماید ابتداءالر الرحمن بنده بگوید بسم اهلل

 برای دانمباسم من حق است بر من که تمام کنم برای او امورش را و مبارک گر

 او در احوالش.

رد مرا ک  عزوجل بفرماید حمد رب العالمین خدای الحمد هلل پس چون بگوید 

ا و بالهوبنده من و دانست که نعمت هایی که در دسترس دارد از نزد من است 

ا را رم شممن است گواه میگیگرفتاریهائی که از او دفع میشود بلطف و مرحمت 

ف برطر وخواهم نمود برای او نعمتهای آخرت را بر نعمتهای دنیا که اضافه 

 نیا را.داز او بالیای  آخرت راچنانچه برطرف نمودم از او بالهای مینمایم

من  رماید شهادت داد بندهخدای عزوجل ف پس چون بگوید الرحمن الرحیم 

بته ، القرارخواهم داد فراوان که من رحمن و رحیمم شاهد میگیرم شما راکه

عطا  ای اوبزرگ قرار خواهم داد بر و ازرحمت خود بهره او را وهرآینه بسیار

 .و بخشش خودرا

میگیرم شما را  شاهد فرماید الیحقتع یوم الدین، مالک  پس چون بگوید 

من مالک و صاحب اختیار روز جزا  ن اعتراف نمود باینکهچنانکه بنده مهم
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میباشم هرآینه البته آسان خواهم نمود درروز حساب، حساب اورا وهر آینه 

هر آینه البته درخواهم گذشت از  و حسنات او را البته سنگین قرار خواهم داد

فرماید راست بسیئات و بدیهای او. پس چون گوید ایاک نعبد خدای عزوجل 

ت بنده من مرا عبادت میکند هرآینه ثواب خواهم داد او را از عبادتش گف

 ثوابی که غبطه ببرد او را هر کس که مخالف اوست در عبادتش برای من. 

 ویاک نستعین خدای عزوجل فرماید بمن استعانت جست ا وچون گوید  پس

واهم خاری یبسوی من ملتجی و پناهنده شد، شاهد میگیرم شما را هرآینه البته 

 ر روزدبته نمود او را برامرش و درشدائد بفریاد وی خواهم رسید و هرآینه ال

 سختیها دست او را خواهم گرفت.قیامت در 

ین ااید و چون گوید اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره خدای عزوجل فرم 

ق که تحقیاز برای بنده من است وبرای بنده من است آنچه را که سوال نمود ب

ت و اب نمودم برای بنده خود وعطا کردم باو آنچه را که آرزو داشمستج

 درامان قرار دادم او رااز آنچه از آن ترس داشت. 

راه یت بآنچه را که بنده سوال میکند و آرزوی آن را دارد هدا ،مولف گوید

الین اه ضراست است وآنچه را که از آن میترسد هدایت براه مغضوب علیهم و ر

 است. 

 که الوه حکومت ظاهر خود سوره مبارکه از این روایت و روایات دیگرونیزبع

شرح این سوره مبارکه نقل شده کامال استفاده میشود که این سوره  و در تفسیر
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با حقتعالی مناجات کنیم و حرف بزنیم  اآنمبارکه جمالتی است که بایستی ما ب

د باقی قرآن که خدای نهایت بتعلیم خود خداوند عالم نه آنکه کالمی باشد مانن

تعالی با کسی تکلم فرموده و حرف زده باشد و ماآنرا بقصد حکایت و عنوان 

نقل قول خداوند عالم بگوئیم و قرائت نمائیم و اشکالیکه دراین مقام در بین 

هست از جهت تنافی بین قصد معنی و نیت قرآنیت بحمد اهلل و المنة در کتاب 

 ه. الهادی بطرز تازه برطرف گردید

 تنبیه دوم
توحید جوهریست نفیس و گوهری گرانبها که قسمت بزرگی از قرآن مجید را 

بخود توجه داده ودرآن قسمت محل بحث و مورد مذاکره قرار گرفته و توحید 

را مراتب چندی است که دو مرتبه آن را جملة ایاک نعبد وایاک نستعین در 

در مقام یاری و کمک  توحید دیگر در مقام عبادت و توحید یبردارد یک

ایاک نستعین صادق و خواستن و بایستی نماز گذار در گفتن ایاک نعبد و 

را  حقتعالی دستور جز فرمان و نکند پیروی و باینکه متابعتراستگو باشد 

 که العیاذ باشد مانند کسی اال و را  خدایتعالی غیر وکمک و یاری نخواهد از

یک طرف اطاعت و  از چه آنکه خود را نموده باشد پروردگار ءباهلل استهزا

 هوس و خلق باشد و و هوی و غیر خدایتعالی که شیطان پیروی میکند از

 و ایاک نعبد میگوید دیگر در انجاح مقاصد خود بخلق و ازطرف توسل میجوید
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گفتن بعالوه آنکه مقرب  ایاک نستعین و ایاک نعبد جور واین نستعین ایاک

 نیست، مبعد خواهد بود.

  

 تنبیه سیم
م جل عال هدایت و راهنمایی که ما بگفتن اهدنا الصراط المستقیم از خداوند

د فرمای خداوند متعال اجابت است بسیار بزرگ که اگر مطلبی میخواهیم شانه

 وتیجه یم نیعنی مارا هدایت فرماید براه راست و درست و ماهم قبول هدایت کن

یا  جالل است و این هدایت وثمره آن راه یافتن بسوی بهشت و دار عزت 

ری بوسیله حجت باطنی است که عقل و وجدان باشد و یا بواسطه حجت ظاه

شد قت بااحقیبکه پیغمبر است ونماز گذار در گفتن اهدنا الصراط المستقیم باید 

تاب له کو نشانه آن آنستکه هر راهیکه حق تعالی پیش پای او میگذارد بوسی

قت و حقیر از اوجدان بهمان راه برود واال این گفتایا پیغمبر یا عقل و آسمانی 

الب طنخواهد داشت و استهزاء بپروردگار خواهد بود زیرا که از یک طرف 

نب ز جاهدایت و درخواست راه نمائی از خداوند عالم جل شانه مینماید و ا

ر ین طوو ا دیگر هدایت و راهنائی حق تعالی را قبول نمیکند و تحویل نمیگیرد

بعد مکند بعالوه آنکه مقرب نیست و بنده را بخداوند عالم نزدیک نمی گفتار

 .باشد و نمازگذار را از حق تعالی دور میکند
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ار پروردگحقیقت عیاذا باهلل استهزاء ب بی و شاهد بر اینکه گفتار دروغ و 

از  سنداعالمیان است روایتی است که از جناب محمدبن یعقوب علیه الرحمة م

و  رمودفالصلوة و السالم نقل شده که در حدیثی قریب بدین  حضرت رضا علیه

هزاء ه استست کاستغفار کننده از گناه و حال آنکه آنرا بجا میآورد مانند کسی ا

 کرده پروردگار خود را. 

 تنبیه -36مربوط بصفحه 

د توحی ارکهتشریع کذالک اهلل ربی و امثال آن از صیغ مختلفه بعد از سوره مب

 ن اینبمضمون این سوره مبارکه و این غرض بگفتتصدیق باشد  برای آنستکه

ه کصود مگربا فهم معنی و قصد آن، بلکه برای تحقق این مق ذکر حاصل نشود

است  درک مطلب آن نیز الزم تصدیق باشد بمضمون سوره فهم معنای سوره و

ر چه آنکه بدون فهم ودرک بر فرض که تصدیق حاصل شود تصدیق بال تصو

جید مآن در قرائت قر ظاهر و هویدا گردید که محل بحث ود واز اینجاخواهد ب

 بحث طلب است و قرائت بی فهم و درک از محلمقرائت با فهم معنی و درک 

و  عنیمبافهم  ، دعاو ذکربیرونست هم چنانکه مورد مذاکره درباب دعا وذکر

غیر  نو دعای بدون فهم و قصد از مورد مذاکره خارج وبآ آنست و ذکر قصد

 مربوط است.
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 تنبیه -36مربوط بصفحه 

از  است برای نمازگذار حمد و ستایش نمودن حقتعالی بعد بدانکه مستحب

لحمد اآن  بهر صیغه از صیغ آن که باشد و اخصر صیغ هگفتن سمع اهلل لمن حمد

یکند ممده هلل است و وجه استحباب آن است که دعائیکه بگفتن سمع اهلل لمن ح

و  این مقصود حاصل نمی شود مگر با فهم او نیز بشود و خود شامل حال

 ی صیغباق وادراک معنای سمع اهلل لمن حمده و قصدآن و همچنین در الحمد هلل 

ز احار باز  دعا است، روایتی است که هحمد و شاهد بر اینکه سمع اهلل لمن حمد

ة و لولصکتاب علل تالیف جناب محمدبن علی بن ابراهیم از حضرت امیرعلیه ا

لمن  اهلل حدیثی قریب بدین فرمود قول نماز گذار سمع السالم نقل شده که در

ع وبرای آن دو وجه است، یک وجه معنای آن سم اعظم کلماتست از حمده

س و وجه دوم دعا میکند برای کسیکه حمد وستایش میکند خدا را پ است

 حمدبنب مز جنامیگوید خدایا بشنو از کسیکه حمد میکند تو را و روایتی که ا

ه که عمر رحمه اهلل نقل شد از جناب مفضل بن یعقوب علیه الرحمة مسندا

عاء من دعرض کردم خدمت ابیعبد اهلل علیه السالم فدایت شوم تعلیم نمای ب

یست جامعی را، پس حضرت فرمود حمد کن خدا راچه آنکه هیچ نمازگذاری ن

 ن حمده. مگر آنکه دعا میکند برای تو میگوید سمع اهلل لم
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 تنبیه -37مربوط بصفحه 

از جناب محمدبن ادریس قدس سره درآخر کتاب سرائر مسندا از حضرت 

یه عل میرقریب بدین نقل شده که حضرت ااهلل علیه الصلوة و السالم  ابیعبد

ت ر هر رکعجست از عقیده طائفه قدریه د بیزاری می و السالم برائت الصلوة و

دین بریب قوته اقوم واقعد در کتاب مجمع البحرین و میفرمود، بحول اهلل و ق

یه ز جبراراد ممیفرماید که مفهوم از کالم ائمه علیهم الصلوة و السالم آنستکه 

ند ا ادهاشاعره میباشند واز قدریه معتزله، چه آنکه ایشان خود را شهرت د

دای بانکار رکن عظیمی از دین وآن آنستکه جمیع حوادث بقدرت و قضای خ

رد دا امهتاند که بنده پیش از فعل قدرت و استطاعت  گمان نمودهوی است تعال

ت اینس والی بر فعل یعنی فعل بنده متوقف نیست بر تجدد فعلی از افعال خدایتع

ا ان رمعنای تفویض، یعنی خدای عزوجل واگذار نموده بسوی خلق افعال ایش

 الخ. 

نا که ب ه آنستکه بدانیجمل مقصود از نقل این روایت شریفه من ،مولف گوید

لب ی القفما  واساس در اقوال و گفتارهای نماز بر اظهار ما فی الضمیر و ابراز

و  که برائت و حروفی برزبان، و روشن است جاری کردن یک الفاظ است نه

وم و ته اقاز معتقد طایفه مفوضه حاصل نمیشود بگفتن بحول اهلل و قوبیزاری 

 ناقعد مگر با فهم معنی و قصدآ

 . 
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 تنبیه -44مربوط بصفحه 

ز ز نماااکه راخباریکه میفهماند که نمازهای نافله جبران و تالفی میکند آنچه 

 ایستهشاین فریضه بدون اقبال و توجه انجام گرفته متعدد و مستفیض است بنابر

شد نیست که نوافل بکلی ترک شود بخصوص نافله شب ولو سه رکعت آخر با

 عت وتر است. که دو رکعت شفع و یک رک

 تنبیه -48مربوط بصفحه 

از نم که برای شایسته و سزاوار است که بنده همیشه اوقات مثل وقتی باشد

و  باشد اشتهدروی بقبله میایستد، یعنی دنیا وآنچه را که در دنیا هست فراموش 

ز هر ا را وفارغ کند دل خود بخلق و آنچه که ایشان درآن هستند متوجه نباشد

 الی وق تعکند اورا از یاد خداوند عالم و بیاد عظمت و بزرگی حچه مشغول می

در  وستهملتفت روز جزا و یوم پاداش باشد وهرگاه بنده چنین باشد گویا پی

لس مجا در کتابنماز و معراج باشد چنانچه از جناب شیخ مفید علیه الرحمة 

لیهما ع جعفر ابی از حضرت حمزه ثمالی رحمة اهلل علیه مسندا از جناب ابی

از است یوسته مومن در نمپ السالم قریب بدین نقل شده که فرمود و الصلوة

 دیث.الح مادامیکه در ذکر خدا باشد چه ایستاده باشد یا نشسته یا خوابیده

 تنبیه - 51مربوط بصفحه 

بدانکه خالصه مدعای ما در باب نماز آنستکه حقیقت و ماهیت نمازیکه از ما 

قوال عبارتست از حقایق و معانی، نه الفاظ و حروف. خواسته اند من حیث اال



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  72 

  

 

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

االحرام مثال که اولین جزء واجب نماز است مدح و ثنای  ةیعنی در باب تکبیر

حق تعالی را بکمال کبریا ئیت خواسته اند بلفظ اهلل اکبر نه خود لفظ اهلل اکبر را. 

بخداوند  و درباب استعاذه مثال که نخستین جزء مستحب نماز است پناه بردن

عالم از شیطان رجیم را مطالبه نموده اند بحرف اعوذ باهلل نه خود حرف اعوذ 

باهلل را. وبعبارت ساده تر اهلل اکبر و اعوذ باهلل با معنی از ما خواسته اند نه بی 

معنی. و همانطور که لفظ اهلل اکبر و حرف اعوذ باهلل را تا یاد نداشته باشیم 

همچنین معنای اهلل اکبر و اعوذ باهلل را تا یاد نگیریم  نمیتوانیم آنرا بیاوریم.

 .نمیتوانیم آنرا بلفظ اهلل اکبر و حرف اعوذ باهلل انشاء کنیم

لکن  ت. وبیان نیسباما توقف انشاء معنی بالفاظ بر یادداشتن آن پس محتاج  

د ک شاهان یمعذلک در کتاب الهادی بیان نموده ایم. مقصود ما دراین تنبیه بی

 فاظ وبال لیل است بر اینکه در نماز از ما حقایق و معانی را خواسته اندود

دس م و قثالهرا تا آنکه اهل علم کثراهلل تعالی ام نه خود الفاظ و حروف حروف

رکب لیل مو د اسرارهم نیز از این وجیزه استفاده بیشتری برده باشند و آن شاهد

ة و لیه و علیهم الصلواست از دو مقدمه یکی آنکه حضرت رسول و ائمه ع

 ولفاظ اخود  در نماز حقایق و معانی را میآورده اند بالفاظ و حروف نهالسالم 

 .حروف را

و دیگر آنکه ما در حقیقت و ماهیت نماز با ایشان شریک میباشیم و هریک از  

این دو مقدمه بعد از توجه و التفات خود واضح است. معذلک بذکر چند روایت 
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ا آنکه مطلب روشن ترگردد دو روایت راجع بمقدمه اولی و دو تبرک میجوئیم ت

 روایت مربوط بمقدمه ثانیه.

 روایت اول
علیه  اهلل بیعبدااهلل مسندا از حضرت ابیعبد اهلل مسندا از حضرت  از کلینی رحمه 

یه اهلل عل ضرت رسول صلیحالسالم در حدیثی طوالنی راجع بکیفیت نماز 

حمد  یعنی نی تعالی بآنحضرت فرمود، احمد حق شده که وآله در معراج نقل

 وستایش کن مرا، پس حضرت فرمود الحمد هلل رب العالمین.

 

 روایت دوم
از یت نمبکیف اهلل نیز از حضرت ابیعبد اهلل علیه السالم راجع از کلینی رحمه 

 حضرت رسول)ص( در معراج از خود آن حضرت قریب بدین نقل شده که حق

ی عل و صل علیّ اللهم ل علیک و علی اهل بیتک پس گفتمتعالی بمن فرمود ص

 وشهادت این دو روایت براینکه حضرت رسول)ص( حقیقت وجه  .اهل بیتی

 مین ولعالمعنی راکه حمد و طلب رحمت باشد آورده اند بجمله الحمد هلل رب ا

ه نستکآو علی اهل بیتی نه لفظ و حرف این جمله و کلمه را  کلمه صل علیّ

مد حبیتک امر، بمعنی که  اهل علی و صل علیک و عالم با حمدنیخداوند 

حرف  و حرف. پس اگر حضرت لفظ و باشد میفرماید نه بلفظ وطلب رحمت

 آورده باشند امتثال امر را نکرده اند. 
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 روایت سیم
 والنییث طاز ابن بابوبه رحمه اهلل مسندا از حضرت رضا علیه السالم در حد 

 امر ، اما دوازدهم پس قول خدای عزوجل میباشد وقریب باین نقل شده که

ه اینکاهلک بالصلوة و اصطبر علیها، پس تخصیص داده خدای عزوجل ما را ب

در این  اینکهبرا  امر فرموده ما را با امت باقامه نمازها پس ازآن امتیاز داده ما

 آیه امر بنماز نموده مارا بتنهائی. 

 روایت چهارم
یعبد رت اباهلل در روایت ابی الجارود از حض هیم رحمهاز حضرت علی بن ابرا 

شده که  حدیثی قریب باین نقل در راجع بهمین آیه شریفهالسالم  علیه اهلل

ردم ما با م رمیفرماید زیرا که امر فرموده ایشان را یعنی اهل بیت علیهم السال

 عموما پس از آن امر نموده ایشان را خصوصا الخ.

یکه در نفس ایجاد کرده این خیال را که شارع مقدس از بیشتر چیز مولف گوید

ما چه در نماز و چه در غیر نماز الفاظ و حروف را خواسته قل ها و تقول 

هائی است که در اخبار راجع بذکر و دعا هست بدعوای آنکه بما فرموده 

معنی  اندبگو اهلل اکبر و اعوذ باهلل مثال و نگفته اند معنای آن را یاد بگیر یا قصد

جهت خیال است وما بدو جهت اشاره میکنیم یکی  داشته باش واین خیال بچند

آنکه اگر باین قل ها و تقول ها لفظ را خواسته باشند الزم خواهد آمد که در 

شرع راجع بهر بابی دو واجب یا دو مستحب باشد یکی معنی و یکی لفظ زیرا 
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شریف برآنست مثال  حدیث مجید و که خواستن معنی مسلم بلکه اساس قرآن

 من الشیطان الرجیم و لفظ باهلل معنی را بخواهند بگفتن فاستعذ در باب استعاذه

را خواسته باشند بگفتن قل اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم و این مطلب معلوم 

البطالن و واضح الفساد است. جهت دوم آنکه در بعض اخباریکه بقل یا تقول 

پس معلوم میشود که  .شده اند آیات آمره بمعنی ذکر دعا و ذکر بمردم یاد داده

    .ز حقیقت و معنی را میخواهند نه لفظ و حرف رایاین قل ها و تقولها ن در


