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 صالة در قران و رواياتعظمت موضوع: 

و روایات بسیاری دارمی که دلیل بر عظمت و جاللت و آیات 
داد صالة حبث را فضیلت صالة می باشند، فقهاء ما نوعاً از اع

شروع کرده اند و متعرض آیات و روایات مذکور نشده اند و 
ز مطالبی که حال آنکه ذکر این مطالب الزم است، بسیاری ا

ن و روایات است به فقه نیامده و بسیاری از مطالبی که در قرا
در فقه است به جامعه نیامده و مسئول این امر نیز علماء و 

ین موضوعات عظمت مناز می باشد  فقهاء هستند و یکی از ا
از قران و روایات و هنج البالغه و مطالبی را که ما برای منونه 
ذکر می کنیم، البته باید توجه داشت که در صحیفه سجادیه 

میان فقهاء فقط صاحب جواهر در اول حبث صالة مقداری از 
صالة را ذکر کرده  آیات و روایات مربوط به عظمت و فضیلت 
، ایشان در ادامه  که مقداری از کالم ایشان را دیروز خواندمی

از  01الی  5یعنی از صفحات کالمش حدودا پنج صفحه 
درباره معنای لغوی و ادبی صالة جلدی  34جواهر  7جلد 

 د.حبث کرده که مراجعه و مطالعه بفرمائی
 جلدی 01از وسائل  4جلد از  01صفحه ائل در وسصاحب 

از ابواب اعداد فرائض و نوافلها روایاتی را در این  7و در باب 
 رابطه نقل کرده؛

 وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي،﴿اول: خرب 
قال: قال رسول اهلل  علیه السالمعن السكوني، عن أبي عبد اهلل 

 و گریزان )ترسناکصلى اهلل علیه وآله: ال يزال الشیطان ذعرا
من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا است(

 .1﴾ضیعهن تجرأ علیه فأدخله في العظائم
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل، ﴿دوم: خرب 

ر قال: صیعن ابن مسكان، عن أبي ب عن أبي إسماعیل السراج،
: لما حضرت أبي الوفاة قال علیه السالم قال أبو الحسن األول

                                                           

، ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، باب 01، ص4الشیعة، شیخ حر عاملی، جوسائل  1
 میة.، ط اإلسال0، حدیث 7

وعنه، عن  ةلي: يا بني إنه ال ينال شفاعتنا من استخف بالصال
سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبیه 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله: لكل شئ وجه، ووجه 
دينكم الصالة، فال يشینن أحدكم وجه دينه، ولكل شئ أنف، 

 .2﴾بیروأنف الصالة التك
که در آهنا مطالب بسیاری درباره عظمت و   دارمیزیادی اخبار 

 از ذکر شده.جاللت و فضیلت من
روایات دارمی که اگر مشا می خواهید با خدا حرف بزنید مناز در 

 خبوانید و اگر می خواهید خدا با مشا حرف بزند قران خبوانید.
فقط زبان نیست بلکه قلب و نیت و انگیزه نیز امهیت مناز 

سری سوره محد دو دارد، آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامه در تف
ل اینکه مناز از نظر نیت قلبی چند جور او  ،حدیث نقل می کند

این که است، کسی که مناز می خواند با خوف از آتش جهنم  
ترس دارند،  ارباب خودشان جمازات است که از  یعبادت بندگان

کسی که برای هبشت مناز می خواند که خب این هم عبادت 
جتار است یعنی برای اجر و مزد و پاداش مناز می خواند و اما 

دوست دارد مناز می خواند که  چون خدا را حبًا له یعنی سوم 
مناز را از  دوم اینکهحدیث . عبادت احرار است خب این 

مناز را برای  یابید و عبادت ع خوف جهنم خبواند که می شود
ز را مناسوم اینکه  واند که می شود عبادت جتار وخب تهبش

برای شکر گزاری خبواند که می شود عبادت  یعنی شکرًا له
 احرار.

مقام بسیار  تمهدی حبرالعلوم که از نظر جاللسید عالمه 
باب صالة اینطور  در "الدرة النجفیة"در کتاب  باالئی دارد

 »:فرموده
 القرب أفضل هي الصالة ان

 و أكمل الطاعات طرا و أحب
 عمود هذا الدين و العنوان
 لسائر األعمال و المیزان

 قبلت فغیرها بها قبل ان
 ترد رد كل ما عمل ان و

 و النقل فضلها في العقل بان
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 من الكتاب و وصايا الرسل
 و في النصوص عن أئمة الهدى

 ما لیس يحصى عددا فضلها في
 عبادة اللسان و الجنان

 تحیط باألركانو طاعة 
 ما جمعت عبادة ما جمعت
 من جنس كل طاعة تنوعت

 فإنها قراءة و ذكر
 و انها استكانة و شكر

 فیها مثول العبد للمعبود
 بین الركوع منه و السجود

 يجعل أعلى موضع و اشرفا
 رجاء عفو ربه على العفا

 تقترب به الى الّله العباد
 اقترب الّله و اسجد وو ذاك قول 

 يدعون فیها ربهم تضرعا
 و ما بهم يعبأ لو ال ذا الدعاء

 معراج كل مؤمن مستیقن
   .3« حافظ سر ربه المهیمن

تعاریف  031صفحه  0جلد در صاحب کتاب رحیانة األدب 
علوم عموی پدر آقای حبرال)یار زیادی از سید حبرالعلوم کردهبس

عقول و منقول و جامع م، ایشان فرموده حبرالعلوم (بروجردی بوده
وقتی صاحب کرامات ظاهره بوده که در کتب خمتلف ذکر شده، 

د و یکسال ماندند و درس شروع کردند که ایشان به مکه رفتن
ذکر شده متام علماء شیعه و حتی اهل سنت در درسشان 

مقام  حاضر می شدند و آنقدر از حلاظ اخالق و درس در
باالئی بوده که ذکر شده بسیاری از یهود بر اثر اخالق فاضله 
ایشان مسلمان شده اند و فیض یابی ایشان به حمضر ناموس 

نقل شده که مریزای ، ر استعلیه السالم متواتدهر امام عصر 
قمی که در قم ساکن بود به زیارت عتبات عالیات عراق رفت و 

از مجله وقتی به جنف رفت علماء بسیاری از او دیدن کردند 
وقتی که سید البحر العلوم نشست تا مهنی سید حبرالعلوم منتهی 

مهه رفتند، مریزای قمی به سید حبرالعلوم گفت آنچه که تا به 
                                                           

 .13صالنجفیة، سید حبرالعلوم، الدرة  3

ال کنید، مراد حاال گفتیم صحبت قال بود االن صحبت از ح
مالقات  و در چه زمانی اینکه امام عصر علیه السالم را کجا 

در مهنی انقالب اسالمی خودمان آن روزی که خبتیار )، ؟کردید
اعالم حکومت نظامی کرد ولی امام فرمودند مهه به خیاباهنا 

ا امام رضوان اهلل علیه متاس تلفنی  بیایند، آیت اهلل طالقانی ب
ه را بکشند این کار است مه گرفتند و فرمودند تصمیم بر این

، امام رضوان اهلل علیه فرمودند این دستوری خطرناکی است
 است که به ما رسیده، خب اگر این کار اجنام نشده بود شاید

علی أیِّ حال مریزای قمی به (، هیچوقت انقالب پریوز منی شد
م عصر علیه اسالم سید البحر العلوم فرمود آخرین مالقات با اما

رمود هر وقت در چه زمانی و کجا بوده؟ سید حبر العلوم ف
ار ضریح مسائل برای من مشکل می شد بعد از نصف شب کن

می آمدم و سوال می کردم و حضرت  مامریاملومننی علیه السال
ی گفتند اما این اواخر یک شب آمدم سوال  به من جواب م

در علیه السالم کردم ولی حضرت فرمودند فرزند من مهدی 
مسجد سهله است برو و جوابت را از او بگری، موقع طلوع 
فجر وارد مسجد سهله شدم و دیدم پر از مجعیت است و 

و مشغول خواندن د نحضرت مهدی علیه السالم نیز حضور دار 
که در مهینجا سید  ولی مردم ایشان را منی شناسند،قران هستند 

 البحر العلوم این اشعار را سرود:
 خوش است صوت قران ز تو دلربا شنیدن چه 
 رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدنبه 

نیز رو به من کرد و فرمود مهدی جلو بیا و بعد حضرت 
صحبتهائی با هم داشتیم که متام این سخنان را سید برای 

ل صاحب کتاب رحیانة األب مریزای قمی بیان کرد، علی أیِّ حا
من مجله اینکه  لعلوم کرده استتعاریف بسیاری از سید حبر ا

حمض تربک  ی که داشتهشیخ جعفر کاشف الغطاء با آن عظمت
با گوشه عمامه خودش گرد و خاک نعلنی سید حبرالعلوم را پاک 

  .می کرده
 حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 

 
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم


