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وصلی اهلل علی محمد آله الحمدهلل رب العالمین 

اآلن إلی الطاهرين واللعن علی اعدائهم أجمعین من 
 قیام يوم الدين.

بَِعبٍد  إذا أراَد الّله  : "قال النبی صلی اهلل علیه و آله 
خداوند متعال را شکر می کنیم  "، َخیرا فَ قََّهه  ِفي الّدينِ 

شریف که عمده ی اشتغال ما را در علم فقه که بسیار 
 است قرار داده است. و مبارک

توفیق پروردگار متعال حبث صالة را شروع می کنیم، با 
ادات کتاب الصالة و در معامالت کتاب البیع در عب

 علیه فرمودند بسیار مهم می باشند و امام رضوان اهلل
هرکس این دو کتاب را درست خوانده باشد فقیه و 

 جمتهد می باشد.
را اینگونه آغاز می کنیم که یکی از عباداهتای حبث 

و خداوند متعال نیز  بزرگ و مهم در اسالم صالة است
نَس ِإَّلَّ  " : ر قران کرمی فرمودهد َوَما َخَلْقت  اْلِجنَّ َواْْلِ

 .1" لِیَ ْعب د ونِ 
وجود دارد؛ اول اینکه چرا جن  چند مطلب در این آیه

؟ آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقدم بر انسان ذکر شده
مقامه در تفسری املیزان فرموده چونکه خداوند جن را 

کر  یز قبل از انسان ذ قبل از انسان آفریده در این آیه ن
 کرده. 

است برای غرض  عبدون"یل"اینکه حرف الم در دوم 
نس او را إاین بوده که جن و ل یعنی غرض خداوند متعا

عبادت کنند درحالی که بسیاری از جن و إنس خداوند 
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، و این ختلف از غرض خداست را عبادت منی کنند
که یک تفسری روائی و بسیار برهان  صاحب تفسری 

از اشکال مذکور  جوابجلد هفتم در در  عالی است
  چند روایت ذکر کرده که بنده خالصه آهنا را عرض 

ز امام صادق علیه می کنم، ابو بصری مهنی سوال را ا
"خلقهم در جوابش فرمودند  السالم پرسیده و حضرت

یعنی  "کما أمرهم بالصدق والعدالة  لیأمرهم بالعبادة
تا امر به  خداوند متعال جن و إنس را خلق کرده

  عبادت کند.
از  71در جلد اعلی اهلل مقامه اهلل طباطبائی آیت 

الم در تفسری املیزان جواب دیگری داده و فرموده 
تا اینکه کل برای استغراق نیست  "اْلنس"و  "الجن"

و شامل بلکه برای جنس است فرٍد فرٍد را شامل شود 
إنس جن و  طبیعت می شود یعنی جنس و طبیعت  

از آهنا خدا را ی فی دارند و حاال اگر بعضنی تکلیچن
و غرض خداوند کنند منافاتی با آیه شریفه عبادت ن

، ایشان ظاهر آیه را أخذ کرده اند ولی خب نداردمتعال 
ما روایاتی دارمی که آیه شریفه را اینطور تفسری کرده اند  

کما أمرهم بالصدق   "خلقهم لیأمرهم بالعبادةکه 
 . "والعدالة

بسیاری در فقه دارمی ولی خب  و اما کتاهبایخب 
جواهر معیار ما در حبثمان خواهد بود، صاحب جواهر 

ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن  » : حبث را اینطور آغاز کرده که
الطیبین الطاهرين  وصلى اهلل على محمد وآله  الرَِّحیمِ 

و به معنای سفیدی چهره می باشد به  )مجع أغررالغ  
می گوئیم؛ قائد غر نیز حضرت امری علیه السالم 

و نورانی  سفید انی که چهرهیعنی رهرب کس احملجلنی
ل مشاهر که مجع مشهور )مجع میمون مثالمیامین(دارند

، الذين بهم أرجو من ربي الكريم الرحمن است(
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م كتاب أحكام الرحیم العلیم الحكیم اْلعانة على إتما
در قران  ) 2"تَ ْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َواْلم ْنَكرِ " الصالة التي

کلمه صالة ذکر شده که ایشان فقط مرتبه   51کرمی 
وقربان   وبها تطفأ النیران (یک مورد را ذکر کردهمهنی 

ومعراج كل مؤمن نقي ، وتغسل الذنوب كما  كل تقي
يغسل النهر الجاري درن الجسد ، وتكرارها كل يوم 

اهلل بها المسیح ما دام  وأوصى،  خمسا كتكراره
وخیر  بل هي أصل اْلسالم وغیره من الرسل حیا

لسائر أعمال   والمیزان والمعیار وخیر موضوع العمل
األنام ، فمن وفى بها استوفى أجر الجمیع وقبلت منه  

فهي حینئذ لألعمال بل للدين كالعمود  كلها
ولذا كانت أول ما يحاسب به العبد وينظر  للفسطاط

فیه من عمله ، فإذا قبلت منه نظر في سائر عمله 
وإذا ردت لم ينظر في باقي عمله ورد  وقبل منه ،

فال غرو لو سمي تاركها من الكافرين ، بل هو   علیه
وهي  كذلك لو كان الداعي له اَّلستخفاف بالدين

شیئا مما يتقرب  السالم علیه التي لم يعرف الصادق
  بل به ويحبه اهلل تعالى بعد المعرفة أفضل منها

ذه الصلوات الخمس ه":  السالم علیه قال
المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقیتهن لقي 
اهلل يوم القیامة وله عنده عهد يدخل به الجنة ، ومن 
لم يصلهن لمواقیتهن ولم يحافظ علیهن فذلك هلل ، 

وصالة فريضة خیر ،  "إن شاء غفر له وإن شاء عذبه
من عشرين حجة ، كل حجة خیر من بیت مملو ذهبا 

بل صالة فريضة أفضل من  يتصدق منه حتى يفنى
وان  لف حجة كل حجة أفضل من الدنیا وما فیهاأ

ء من خدمته  طاعة اهلل خدمته في األرض ، ولیس شي
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َوه َو " فمن ثمة نادت المالئكة زكريا يعدل الصالة ،
وإذا قام المصلي إلى  "قائٌِم ي َصلِّي ِفي اْلِمْحرابِ 

الصالة نزلت علیه الرحمة من أعنان السماء إلى 
أعنان األرض ، وحفت به المالئكة ، وناداه ملك لو 

إلى غیر  يعلم هذا المصلي ما في الصالة ما انفتل
ورد فیها مما َّل يحصى عدده ، كخبر   ذلك مما

 .3«.وغیره الشامة
یعنی زیادی دارمی که صاحب جواهر به یک منونه اخبار 

 .اشاره کردهخرب شامة 
 .مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی ... حبث بقیه 

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم
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