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 صالة در قران و رواياتعظمت موضوع: 

مطالبی را درباره بعد از درس یکی از عزیزان یروز د
یک معنا و حقیقت شرعیه بیان کرد، اگر شارع مقدس 

ماهیتی را خودش اخرتاع کرده باشد و سابقه ای نداشته 
برای آن وضع  به وضع تعیینی باشد و بعد یک لفظی را 

قیقت حاین می شود حقیقت شرعیه و اما کرده باشد 
لغویه آن است که اهل لغت یک لفظی را به معنائی 
اختصاص بدهند، حاال حبث در این است که صالة و 

 لغتًا معنای دیگریو امثال اینها زکاة و صوم و حج 
ه شرعًا یک عمل خاصی است کمثال صالة ولی دارند 

اوله  دارای اجزاء و شرائی مرتبط با هم می باشد که
اینکه ماهیت مناز و به این شکل التکبری و آخره التسلیم 

 .مده و این را شارع مقدس وضع کردهبوجود آ
خراسانی رمحة اهلل علیه در اول کفایه در حبث آخوند 

مراد الفاظ در امر هنم متعرض مهنی مسئله شده که آیا 
 ا حقیقت شرعیه ویمعنای لغوی آهناست این الفاظ از 

ایشان در ادامه فرموده آهنا مراد می باشد؟  معانی شرعی
ه شارع اینها را اخرتاع نکرده بلکه قبل از ک  می دانیم

ُکِتَب  يا َأي َُّها الَّذيَن آَمُنوا﴿:اسالم نیز وجود داشتند 
یامُ  َعَلی الَّذيَن ِمْن قَ ْبِلُکْم  ُکِتبَ  َکما َعَلْیُکُم الصِّ

ُقونَ  َو  ُكْنتُ  ما َو َجَعَلِني ُمبارَكًا َأْينَ ﴿ یا 1﴾َلَعلَُّکْم تَ ت َّ
این بنابراین  2﴾الزَّكاِة ما ُدْمُت َحیًّا وَ  َأْوصاِني بِالصَّالةِ 

اینها را اخرتاع  سعمال قبال وجود داشته و شارع مقدا
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   کند و   میاین اشکال وارد مرحوم آخوند و نکرده 
ب به این مطل اید حقیقت شرعیه ندارمی منتهیمی فرم

واشی کفایه نیز مطالب بسیاری در ح لذاسادگی نیست 
در این رابطه نوشته شده من مجله حاشیه حممد بن 

 م هستدرست هبه پدرش اشکال کرده و که املصنف  
قبل و معانی حقائق درست است که این  فرمودهایشان 

حبث لفظی است به این ولی حبث ما از اسالم نیز بوده 
قرار را برای این ماهیت این الفاظ  چه کسی بیان که
خب معلوم است که پیغمرب اینها را وضع کرده که داده؟ 

ائق شرعیه، بله ماهیت ها قبال این می شود مهان حق
و اسالم مقداری آهنا را تغیری داده و کم و  ود داشتهوج

زیاد کرده، بنابراین ما در الفاظ حبث می کنیم و قرار 
توسط پیغمرب اسالم دادن این الفاظ برای این معانی 

 شرعیه می باشد. حقیقت صلی اهلل علیه و آله 
عروه  و ترتیب اما از فردا إن شاء اهلل بر مبناو خب 

حبث صالة را شروع می کنیم، در این چند روز 
مقدماتی را در مورد عظمت و جاللت و فضیلت صالة 

 .قران و روایات عرض کردمی در
امهیت و  منونه از هنج البالغه در مورد عظمت ودو 

  :فضیلت مناز عرض می کنیم
 ،نوشتمه ای که حضرت برای حممد بن ابی بکر اول نا

رف طبه حضرت حممد را  بعد از شهادت مالک اشرت
از نامه های هنج  72 نامه مذکور نامه، مصر فرستاد

إلى محمد ﴿:البالغه می باشد، حضرت اینطور فرموده
 :بن أبي بكر   رضي اهلل عنه   حین قلده مصر

وَ  َلُهمْ  َواْبُسطْ  َجانَِبَك، َلُهمْ  َوَأِلنْ َجَناَحَك، ُهمْ لَ  فَاْخِفضْ 
نَ ُهْم ِفي اللَّْحَظِة َوالنَّْظَرِة، َحتَّى اَل ْجَهكَ  ، َوآِس بَ ی ْ

، َواَل يَ ْیَأَس الضَُّعَفاُء ِمْن َلُهمْ  َيْطَمَع اْلُعَظَماُء ِفي َحْیِفكَ 
ُلُكْم َمْعَشَر ِعَباِدِه َعْدِلَك َعَلْیِهْم، فَِإنَّ اهلَل تَ َعالى ُيَسائِ 
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َعِن الصَِّغیَرِة ِمْن َأْعَماِلُكْم َواْلَكِبیَرِة، َوالظَّاِهَرِة 
ْب فَأَنْ ُتْم َأْظَلُم، َوِإْن يَ ْعُف فَ ُهَو  َواْلَمْسُتورَِة، فَِإْن يُ َعذِّ

َصلِّ الصَّاَلَة ِلَوْقِتَها اْلُمَؤقَِّت َلَها، َواَل  : لیإ ...َأْكَرمُ 
رْ  ْل َوقْ تَ َها ِلَفَراغ، َواَل تُ َؤخِّ  ،َها َعْن َوْقِتَها اِلْشِتَغالتُ َعجِّ

 .3﴾.ْن َعَمِلَك تَ َبٌع ِلَصالَِتكَ َواْعَلْم َأنَّ ُكلَّ َشْيء مِ 
 از اداره امور دنیا نوشته ولی بیشرت نامه را برایحضرت 

لتش این است که ه و عآخرت و جهنم صحبت فرمود
صالح جامعه آخرت را در نظر می گرید، اسالم برای ا

حضرت امری علیه السالم در کلمات قصار هنج البالغه 
این امور  نندمکاتبه می کو علماء د وقتی حکماء فرمودن

َمْن َأْصَلَح : معلیه السال قَالَ  وَ ﴿:شوند را یاداور می 
َنُه َو بَ ْیَن اهلِل  َنُه َوبَ ْیَن النَّاِس، َوَمْن َما بَ ی ْ َأْصَلَح اهللُ َما بَ ی ْ

َأْصَلَح َأْمَر آِخَرتِِه َأْصَلَح اهلُل َلُه َأْمَر ُدنْ َیاُه، َوَمْن َكاَن َلُه 
بنابراین  4﴾ِمْن نَ ْفِسِه َواِعٌظ َكاَن َعَلْیِه ِمَن اهلِل َحاِفظٌ 

اگر این امور اصالح شود هم دنیا و هم آخرت اصالح 
 می شود.

در خطبه امری علیه السالم فرمایش حضرت  موردنی دوم
تَ َعاَهُدوا َأْمَر الصَّاَلِة، َوَحاِفظُوا ﴿ : ی باشدم 391

َها، َواْسَتكْ  َها، َوتَ َقرَّبُوا ِبَهاِثرُ َعَلی ْ َكاَنْت  فَِإن ََّها" :وا ِمن ْ
َأاَل َتْسَمُعوَن ِإَلى َجَواِب  5"َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتابًا َمْوُقوتاً 

قالوا:  َر؟َما َسَلَكُكْم ِفي َسقَ "  :َأْهِل النَّاِر ِحیَن ُسِئُلوا
لی آخر کالمه إ... 6"َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّینَ 

 .7﴾الشريف
مطرح شرح به عنوان امهات شروح هنج البالغه چهار 

، دوم جلد است 71خوئی که می باشند؛ اول شرح 
                                                           

 .72، نامه 763البالغه، سید رضی، تنظیم مرحوم دشتی، صهنج  3
 .111، ص89ت حکمالبالغه، سید رضی، تنظیم مرحوم دشتی، هنج  4
 .311نساء، آیه سوره  5
 .27مدثر، آیه سوره  6
 .737، ص399البالغه ، سید رضی، تنظیم مرحوم دشتی، خطبه هنج  7

جلد است، سوم شرح  71شرح ابن ابی احلدید که 
 5که جلد است و چهارم شرح فی ظالل   5حبرانی که 

 جلد می باشد.
 در این رابطه مفصل است، مهنی مقدار کافیست.حبث 

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

 اهلل علی والحمد هلل رب العالمین و صلی
 ينو آله الطاهر  دمحم


