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د؟اشامل مى�شوسى كدام آيات رساله اين است :آية الكرال اصلى در اين رسو

طح و ادله قائلين به نحو مبـسـوساله حاضر مطـرال دو نظريه در ردر پاسخ به اين سـؤ
بحث شده است.

ن»دانسته�اند.ا تا «هم فيها خالدوسى رل:آية الكران نظريه اوپيرو
سى دانسته يعنى تا«و هو الـعـلـىا هم جزو آية الكرم:دو آيC بعـد ران نظريـC دوفدارطر

العظيم».
 در بحث صالة ليلة الدفنعروة الوثقىدى در كتاب شريK د محمد كاظم يزّم سيحومر

هم فيهاºسى تا لى آية الكركعت اوكعت است و بعد از حمد در رده�اند كه اين نماز دو رآور
شاموسى فرمايند:اگر آية الكرى كه در ادامه بحث مى�فرد،به طورانده مى�شوخوæ نخالدو

اند.فلذا از ظاهـره بخوش صحيح نيست و بايد دوبـاردن،نمازت اجير بـود،در صورشو
١سى شامل سه آيه مى�باشد.اى ايشان بر مى�آيد كه آية الكرفتو

دختم مى�شوæ  العظيمّو هو العلىºسى در ده�اند:آيةالكرموم عالمه طباطبائى فرحومر
اندنهاى مستحبـى كـه خـوسى نيست.و در ادعـيـه و نـمـازء آية الكـرات ديگر جـزو فقـر

ى از علماء و مفسرين نيزد و جمع كثيرد شده به همين مقدار اكتفاء مى�شوارسى وآيةالكر
٢د.ايات هم اين معنى استفاده مى�شوا صحيح مى�دانند.و از روهمين نظريه ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،با تعليقات امام خمينى.٤٩٨،صعروة الوثقى.١
.١٨٠،يادنامه عالمه طباطبائى،صمهر تابان.٢
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سى بـهد و ثغور آيةالكرمينC حدواين تفسير شريK كه تحقيقى ميدانى و عالمـانـه در ز
ع درضوسى اين موl بحث و بررK آن مشخص نيست؛اما نحوّلچه مؤده است گرعمل آور

K ازّلد و نيز بيانگر آن است كه مـؤساله نشان از احاطه و تسلط ايشان بر مطلب داراين ر
نه�اىساله به گـوال در اين رايات و اقـوسى روه بررا كه نحـوده�اند.چرمجتهدين مسلـم بـو

سيد.از نكات ديگراهد رد به اين مطلب خواست كه هر كه كمترين دقتى در آن به عمل آور
فنه�اى كه هر يك از دو طرمينه است.به گوال در اين زى اقوى حداكثرساله جمع�آوراين ر

ده است.ا قانع كربحث ر
فة المعار،كتابخانه دائر١٨٩٤/٢هد به شمارجوساله بر اساس تنها نسخC موتحقيق اين ر

گ اسالمى،انجام شده است.بزر

السالم على من اتبع الهدىو
ىضا اصغرعلير
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و هوºله تعالىالى قوæموّ القيّ هو الحىّه ال إله إالّاللºت است از آيه سي عبارآية الكر
.æنهم فيها خالدوºله تعالى:ه إلى قوت است از آيه شريفه مذكوريا عبارæ العظيمّالعلى

د كه آية خالف است ما بين فقها از جماعت از اعاظم ظاهر مـى�شـوّاين مطلب محل
ده باشد.بوæنهم فيها خالدوºسي تاالكر

ابعم الرا إلى اليوة مشيرّفي عمل شهر ذي الحجالمصباح :شيخ الطائفة،قال في منهم
العشرين منه ما هذا لفظه:و

ّهأن§ى عن الصادقاكع.رو بخاتمه و هو ر§منين ق أمير المؤّم تصدفي هذا اليو
 بهّا لله على ما منال بنصK ساعة شكركعتين قبل الزوم رى في هذا اليوّقال:من صل

ـهّقل هو الـلºاتعشر مـراحدة،وة وّ الكتاب مـرّكعة أم رّأ في كـلخصه به،يقـرعليـه و
æلناهإنا أنزºاتّمرعشر،وæنهم فيها خالدوºله:سي إلى قوات آية الكرّعشر مر،وæأحد

 حاجة منّجلّولم يسأل الله عـز ة،ومائة ألK عمـرعدلت عند الله مائة ألK حجـة و
هذه الصالة وّجل وّا قضاها له كائنة ما كانت إن شاء الله عـزّة إلاآلخـرائج الدنيا وحو

١م الغدير بعينها.انتهىرويناها في يو

تحضرم الغدير هذا وهو إذا كان يـوم الغدير وه في يوة إلى ما ذكرو هذا الكالم منه اشـار
فة أو حيث كان من البالد،فاغتسل في صدر النهار أو في المسجد الكو§منين�المؤعند أمير

قلºة وّكعة فاتحة الكتاب مر رّأ في كلكعتين يقر رّال نصK ساعة،فصلمنه،فإذا بقي إلى الزو
ه.ات إلى آخرّعشر مرæلناها أنزّإنºات وّسي عشر مرآية الكرات وّعشر مرæه أحدّهو الل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٥٨د،صّمصباح املتهج.١
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هم فيهـاºده�اند تـاموم تفسيـر فـرچهارا در نماز روز بيـسـت وسي رن كه آية الـكـرو چو
ده�اندموده�اند اين بعينها همان نماز است كه در روز عيد غدير ذكر فرمووبعد فرæ¨نخالدو

قتىده�اند،مشخص است اين عين آن در وموا مطلقا ذكر فرسي ربا آن�كه در آن�جا آية الكر
æنهم فيها خالدوºسي ممتد است تاده باشد كه آية الكرم معتقد اين بوحود كه آن مرمى�شو

هو المطلب مجمال.و
م شيخ است،بهحود مرم مذكور است يا از خوچهارى كه در نماز روز بيسـت وتفسير

ء حديث است؟ده يا از جزسي مطلق بواين معنى كه مذكور در حديث آية الكر
ده باشدد مگر آن�كه صاحب تفسير معتقد اين بوئيم:اين نمى�شول است مى�گوّاگر او
ضع مذكور،پس داللت اين كالم بنابر اين تقدير كه صاحبسي ممتد است تا موكه آية الكر

ط ظهور محتاج به بيان نيست.ن» از فركالم معتقد امتداد آن است تا «خالدو
ل عليه بهل بسيار بعيد است،باز مدلوّاوو اگر ثانى است چنان�چه همين ظاهر است و

ة آن است كه:ت مذكورعبار
از آن�چه مذكورن» چنان�چه بيان شد.وسي تا «خالدوم معتقد امتداد اصل آية الكرحوآن مر

 در نمـازنهاية ومبسـوطسي در كتاب م از آية الكـرحواد آن مرد كه مرشد مشخص مى�شـو
د.اهد بون» خوروز عيد غدير تا «خالدو

:النهايةقال في 
ال نصK ساعة بعد أن يغتسلم الغدير إذا بقي إلى الـزوى االنسان يوّ أن يصـلّيستحب

سيآية الكرات وّعشر مرæه أحدّقل هو اللºة،وّاحدة منهما الحمد مر وّأ في كلكعتين يقرر
١ف .ات،فاذا سلم دعي بعدهما بالدعاء المعروّعشر مرæلناها أنزّإنºات،وّعشر مر

مصبـاحاست.پس آن�چه در كتاب نهاية ت مثل عبـار٢مبسوط م در حوت آن مرو عبار
سي دراد ايشان است در اين دو كتاب،بلكه در هر جا كه لفظ آية الكرن مرّده�اند،مبيموفر

د.كتب ايشان مذكور شده باشد،مگر آن�كه قرينه بر خالف يافت شو
ى كه مذكورّسي است تا حدم از لفظ«بعينها»اصل آية الكرحواد آن مرو احتمال آن�كه مر

آن منتفىه وّتكاب آن ممكن نيست مگر با تحقيق قرينه قويشده بسيار بسيار بعيد است ار
است مجمال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤١،صالنهاية للشيخ الطوسى.١
.١٣٢،ص١،جاملبسوط.٢
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م معتقدحوده�اند آن است كه آن مرموم در كتاب مصباح ذكر فرحوظاهر از آن�چه آن مر
ىد اين مطلب چيزّكمؤوÆæنهم فيها خالدوºسي ممتد است تاده باشد كه آية الكراين بو

ه بر اين مطلب.غيرم وحوت مراهد شد بعد از اين در بيان داللت عباراست كه مذكور خو
مطابق للكالم المذكور لشيخ الطائفة.االقبال  كالمه في ّس،فاندنا ابن طاوّ:سيو منهم

قال:
م العظيم الشأن،روينا ذلك عن جماعة منائد في هذا اليوه من عمل زفصل فيما نذكر

§ي عن الصادق�سي إلى أن قال:روي أبو جعفر الطوّان،أحدهم جداإلخواألعيان و
ّا لله على ما منال بنصK ساعة،شكركعتين قبل الزوم رى في هذا اليوّه قال:من صلّأن

قل هو اللهºاتّعشر مـراحدة،وة وّ الكتاب مرّكعة أمأ في كل ره به،يقـرّخصبه عليه و
ّاإنºاتّعشر مروæ¨نهم فيها خالدوºله تعالى:سي إلى قوات آية الكرّعشر مروæأحد

ة بعينهاهذه الصلوعدلت عند الله مائة ألK حجة إلى أن قال:وæ¨لناه في ليلة القدرأنز
١م الغدير.رويناها في يو

امةّمنهم العلام وّا أسلفناه في كالم العلّام ممجه داللته على المرقد اتضح الحال في وو
ة.امة ـ في جملة من كتبه المعتبر الكرّه تعالى محلّه اللّـ أحل

:القواعدقال في 
 منًكالة وّ منهما الحمد مرّأ في كلال بنصK ساعة،يقركعتان قبل الزوة الغدير رفصلو

ا.عشرæنهم فيها خالدوºسي إلىآية الكرحيد والتوالقدر و
٢:التذكرةو في 

نالعشروابع وهو الردقة بالخاتم وّم الصال بنصK ساعة يوى قبل الزوّ أن يصلّيستحب
االخالص عشـرة،وّكعة الحمـد مـر رّأ في كلكعتين،يـقـره رّا للة شكـرّمن ذى الحـج

.æنهم فيها خالدوºله:سي إلى قوآية الكرات وّالقدر عشر مرات،وّمر
٣قال الشيخ:

هـمºله:سي إلى قو آية الكرّهو يعطى أنم الغدير وة بعينها رويناها في يوهذه الصلوو
.æنفيها خالدو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٧١،ص٢،جاقبال األعمال.١
.٢٨٥،ص٢،جتذكرة الفقهاء.٢
.٧٥٨،صّدمصباح املتهج.٣
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:نهاية األحكامو في 
م الصدقة بالخاتم قبلهو يوة،وّالعشرين من ذي الحجابع وم الر أن يصلى يوّيستحب

احدة من االخالص وّة و كلّكعة الحمد مر رّأها في كلكعتين،يقرال بنصK ساعة رالزو
هذهات.قال الشـيـخ:وّالقدر عشر مـروæنهم فيها خالـدوºله:سي إلى قـوآية الكـرو

ة الغديـرسي في صلـو آية الكـرّهو يعطـي أنم الغديـر وة بعينها رويناها فـي يـوالصلـو
١ن».الى«خالدو

م الغدير ما هذاة يو في مقام بيان صلـوة الواقيةّ الجن:شيخنا الكفعمي،قال فيو منهم
كالمه:

سيآية الكرحيد وكعة منهما بعد الحمد التو رّأ في كلكعتين أن يقرة هاتين الرصفة صلوو
مائة ألKه تعالى مائة ألK حجة وّ،فهي تعدل عنداللًاا عشرالقدر عشرن،وإلى خالدو

ا قضاها له كائنة ما كانت.ّائج داريه إله تعالى حاجة من حوّلم يسأل اللة وعمر
هى كالغديرة وّن من ذي الحجالعشروابع وهو الرم الصدقة بالخاتم وة يوصلو قال:وّثم
٢ابا.ثوقتا وكيفا ووا وّكم

: البلد األمينو في
كعتين قبلى فيه رّقال:من صل§كعتين و هي مروية عن الصادق�م الغدير رة يوصلو
كعة الحمد رّأ في كله به يقرّخص به وّه تعالى على ما منّا للال بنصK ساعة شكرالزو

٣ا.ا عشرالقدر عشرسي اآليتين وآية الكرحيد وكال من التوة وّمر

إلى آخر ما ذكر.
افية.ة الوّالقرينة كالمه في الجنله:اآليتين،الظاهر آية بتقدير إلى آخر اآليتين.وو قو

،قال:البيان:شيخنا الشهيد في و منهم
كالة،وّكعة الحمد مر رّأ في كلال بنصK ساعة، يقرم الغدير قبل الزوة يوصلوثالثها:
ة ويعطى ما سأل،الىعمرة وّابها مائة الK حجثوا والقدر عشرسي وآية الكرحيد ومن التو

�ّق علىّقت تصدة،وّالعشرين من ذى الحـجابع وم الرة يوسابعها صلـوأن قال:و�§
ة الغدير.ال ساعة بصفة صلوى فيه قبل الزوّبخاتمه يصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٩٦،ص٢،جنهاية األحكام.١
ات الليالى و األيام.،فى صلو٢٢٠(مصباح)،صة الوافيةّاجلن.٢
.١٦٦ب فى فعلها،صّغات املر،باب فى باقى الصلوالبلد األمين.٣
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١فع مقامه ـ.انتهى كالمه ـ ر

ن»سي است� تا «خالدوم امتداد آية الكرحودن اين كالم بر اين�كه اعتقاد آن مرجه داللت كرو
ن»ن شده است كه تا«خالدوّم مبيچهارسي در صالة روز بيست ون كه آية الكرآن است؛چو

م مثل صالةچهارحكم بر اين�كه صالة بيست ودر صالة روز غدير مطلق است،واست و
ن»سي تا «خالدواد از آية الكرم بيان شده كه مرچهارغدير است،يا آن�كه در صالة بيست و

سيده باشد كه آية الكـرم اين است كه حاكم به اين حكم معتقـد ايـن بـومى�باشد،مستلـز
ى خالف اين است.م در ذكرحوضع مذكور،لكن ظاهر از كالم آن مر است تا موّممتد

قال:
 ذكرّة بين األصحاب،ثـمم الغدير و هي مشهـورة يـوة صلوّات المستحـبلـوّمن الصو

ّةن من ذي الحجالعشروابع وهو الرم المباهلة وة يوصلومنها:و قال:ّالحديث اآلتي،ثم
§ادق ّي عن الصن منه إلى أن قال:وروالعشروه الخامس وّي أنايات.وروفي أظهر الرو

همºله:سي إلى قوه قال في آية الكرّا أنّم الغدير إلة يوكعتان بصفة صلوي فيه رّه يصلّأن
.æنفيها خالدو

قىن»فر است تا«خالدوّسي ممتدد كه آية الكرم اين مى�بوحونظر به اين�كه اگر اعتقاد آن مر
جب استثنا نمى�شد.ممكن است كهاين موتفصيل،ود مگر به اجمال وايتين نبوما بين رو

ده باشد.يعنى مخالفت ما بين حديث در دو مقام نيست مگر اين�كهاد،محض تصريح بومر
به خالف در حديثæنهم فيها خالدوºم تصريح شده است تا چهاردر حديث روز بيست و

اهد شدده بيان خومـود است به آن�چه در بيان فرّاين اگر چه بعيد است لكـن مـؤيغدير.و
ده است كه آيةاين است كه معتقد اين بوبيان م در حون كه مقتضاى كالم آن مرمجمال،چو

ى كهد به نحـوممكن است عمـل شـوذكرى ت عبارن»،وسي ممتد است تا«خـالـدوالكـر
ئيم: كتابه مى�گولى است.به عـالوده باشد اول اگر چه بعيد بـوّمخالK با آن باشـد،او

ض تسليم تخالK ما بين كتابين مااين فردر تصنيK،بنابرذكرى ر است از كتاب ّمتأخبيان 
د.اهد بوده،پس اعتنايى به آن نخوموفرذكرى ل از آن�چه در دليل است بر عدوالبيان في 

ّلار در اوگـود به آن كالم آن بـزردر تصنيK پس ايمـايـى دارذكرى از بيـان ر ّو اما تـأخ
اله حو٢اضع متعدده در،نظر به اين�كه در موبيانم در حود بر كالم آن مرداللت داردروس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢١٦،صالبيان.١
ة،قم.ّة،مجمع الذخائر االسالميّ،طبعة حجري٣٣،صبيان البيانكتاب .٢
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.ذكرىده�اند به كتاب موفر
فيناقد استوما يهدي إلى الميت ينفعه وّاخر مباحث دفن الميت قال :كلما في أومنها:

.الذكرىهذا الباب في كتاب 
مة الجمعة قال: ويستحب االكتحال باإلثمد عند النـواخر مباحث صلو:في أومنهاو
١.الذكرىا و تمام االداب مذكور في ترا وترو

باألقراز التنفل لمن عليه قضا والمشهور عدم جو:ما في مباحث القضاء،قال:ومنهاو
٢ى.قناه في الذكرّقد حق بالقضاء وّاز ما يضرجو

ة:ّالجعفريق الثاني قال في ّ:المحقومنهم
كعة الحمد رّأ في كلكعتان يقرهي رال بنصK ساعة وّوم الغدير قبل الزة يومنها صلوو

ا.ا عشرعشرæنهم فيها خالدوºلهسي إلى قوآية الكرحيد والتو من القدر وّكلة وّمر
ه.إلى آخر ما ذكر

ةعند مقام بيان صلواللوامع م من ي المجلسي قال في كتاب الصولى المتقالموو منهم:
الغدير ما هذا لفظه:

ال به نيم ساعت غسل كند،دركعت نماز كند به اين�كه قبل از زوهر كه در اين روز دو ر
æنهم فيها خالدوºسي تاتبه آية الكرده مرحيد وتبه توده مرتبه حمد وكعتى يك مرهر ر

اند.بخوæلناها أنزّإنºتبهو ده مر
ه.إلى آخر
م الغدير: ليوخالصة أذكارهث الكاشانى،قال في ّ:المحدو منهم

æّهقل هو اللºة وّكعة الحمد مر رّأ في كلال بنصK ساعة،يقرّوكعتين قبل الزة رصلوو
ات صادقى.ّالقدر عشر مرات وّعشر مر

انتهى.
 است� مشخص§ت امام جعفر صادقى از حضرل«صادقى»اين است كه مرواد به قومر

سي است.تفسير مذكور دليل است بر اين�كه صاحبى مشتمل بر مطلق آية الكرشد مرو
ن» است تا «خالدوّسي ممتدتفسير معتقد اين است كه آية الكر

فر من الكتاب المذكورّع لبيان آداب السضوقال أيضا في الفصل الحادى عشر المـوو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١١١نفس املصدر،ص.١
.١٥٣نفس املصدر،ص.٢
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ما هذا لفظه:
æنهم فيها خالدوºسي الىأ خلفه آية الكرالستحفاظه�أي المسافر أن يقر

ابع في مقام بيان العمل في الـرمفاتيح النجاة،قال في كتـاب الذخيرةصاحب منهم:و
ة ما هذا لفظه.ّالعشرين من ذى الحجو

د.ى كه در روز گذشت به جا آورت است نمازّسن
انتهى

،æنهم فيها خالدوºسي تام مشتمل است بر آية الكرچهارن كه مستند نماز روز بيست وچوو
سى،چنان�چهمستند نماز روز غدير،مشتمل است بر مطلق آية الكرچنان�چه بيان شد، و

م نماز روز غدير اسـت،درچهاراهد شد،پس حكم بر اين�كه نماز روز بيـسـت وبيان خو
هم فيـهـاºده باشد تاسي بـوقتى ممكن است كه حاكم اين حكم معتقد امتـداد آيـة الـكـرو

.æنخالدو
قفه الحبيب ما هذا لفظه:قال أيضا في ما قبل ذلك عند بيان وو

ده�اند اين است:مونزيل چنان�چه بعضى از علما ذكر فرّسي على التوبنويسد آية الكر
ºات و ما فيماوّم له ما في السم ال تأخذه سنة و ال نـوّو القيّ هو الحيّه ال إله إالّألم الل

حيم،الّحمن الرّهو الرهادة وّالـشى،عالم الغيب ورّما تحث الثما بينهمـا ووæضاألر
æنهم فيها خالدوºه:ّل اللا باذنه،تا قوّيظهر على غيبه أحدا،من ذا الذى يشفع عنده إل

ب العالمين.ه رّالحمدللو
.جاةّمفاتيح النانتهى ما في 

:زاد المعاد المجلسي قال في ِّىمُامة السّ:العلمنهمو
§ت صادق�ش آن است كه از حضـراما كيفيت نماز روز عيد غدير،نماز مشـهـور

كعت نماز بهال شمس دو رده�اند كه هر كه در اين روز نيم ساعت پيش از زوايت كررو
آيةوæلناها أنزّإنºوæه أحدّقل هو الـلºتبه وه حمد يك مركعت سورد،در هر رجا آور

د حق تعالى با صـدابر باشد نـزتبه،برا ده مـرهر يك رæنهم فيها خالـدوºسي تـاالكر
١ه.ار عمرصد هزار حج وهز

سي مى�باشنده بر اين�كه صاحبان آن�ها معتقد امتداد آية الكرات مذكورجه داللت عبارو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٢،صزاد املعاد.١
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سين كه مستند نماز روز عيد غدير مشتمل است بر آية الكرن»است كه چوتا«هم فيها خالدو
ن» مشخص استده�اند تا«هم فيها خالـدوموان در مقام تفسير،ذكر فرارگواين بزرمطلقا و

ده باشندسي بـوان معتقد امتداد آية الكـرارگواند شد كه آن بزرتى مى�تواين تفسير در صـور
اد المستند المذكور،ل،فالمناسب للمقام ايرّجهه على من له أدنى تأمن».كما ال يخفى وتا«خالدو

ام.ل إلى المرصوته في الوّالع به من أعظم ما له مدخليّ االطّفان
:التهذيبقده ـ في ه تعالى مرّر اللّائفة ـ نوّى شيخ الط:رولفنقو

ثناّسى الهمداني،قال:حدد بن موّثنا محمّ قال:حدّعن الحسين بن الحسن الحسيني
،قال:سمعت أبا عبدّ بن الحسين العبديّثنا عليّ، قال:حدّاسطيان الوّ بن حسّعلي

ّنيا لو عاش إنسان،ثمّ يعدل صيام عمر الدّم غدير خمل:صيام يو يقو§ادق�ّه الصّالل
ّ في كلّ و جلّه عزّاب ذلك،و فصيامه يعدل عند اللنيا لكان له ثوّت الدصام ما عمر

ّهه األكبر و ما بعث الـلّالت و هو عيد الـلّات متقـبة مبرورة و مائة عمـرّعام مائة حـج
م العهـدماء يوّمته و اسمه في السف حـرم و عرد في هذا اليوّا و تعيّ إلّا قـطّ نبيّجلّوعز

كعتانى فيه رّذ و الجمع المشهور و من صلم الميثاق المأخوض يود و في األرالمعهو
أ يقرّ و جلّه عزّل مقدار نصK ساعة يسأل اللمس من قبل أن تزوّل الشيغتسل عند يز

ّسيات آية الكرّو عشر مرæه أحدّقل هو اللºاتّة و عشر مرّة الحمد مركعة سور رّفي كل
ةة و مائة ألK عمرّ مائة ألK حجّ و جلّه عزّعدلت عند اللæلناها أنزّإنºاتّو عشر مر

ا قضيت له كائنة ماّة إلائج اآلخرنيا و حوّائج الد حاجة من حوّ و جلّه عزّو ما سأل الل
١عاء قضيتهما بعد ذلك.ّكعتان و الدّكانت الحاجة و إن فاتتك الر

سي در اين حديـثئيم:آية الكربعد از آن�كه مطلع بر مستند نماز مزبور شدى مـى�گـو
æنهم فيها خالدوºا تاسي ران در مقام بيان اين نماز آية الكرارگوتفسير اين بزرمطلق است.و

.بالمطلوهوضع مذكور وبه جهت اين است كه معتقد امتداد آن مى�باشند تا مو
٢ة،ّحه على� الجعفريين حسيني في شرّضي الدد رّد طاهر بن سيّيد السند أي سيّالسمنهم:و 

جهة ساكنا عن القدح فيها،بل على وّة من الجعفريد البيان المذكورح أورّره في مقام الشّفان
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٤٣،ص٣،جتهذيب األحكام.١
).٩٥٢ضى الدين حسينى اسماعيلى دكنى(م،از شاه طاهر بن رةّة في شرح اجلعفريّاحليدري.٢

نسخه�ها:
٥٠٧ و ٤٥٥،ص٥،ج٢٦٢١ه نسخه:ـ آستان قدس،شمار١
 م٨٢٩ه نسخه:،شمار٢١٦،ص فهرست لوس آجنلسـ٢
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ايةّواد بالـرالمراية.ووّله:للر لذلك بقـوّه استدلّيظهر منه االذعان بحقيقتها مضافـا إلـى أن
نسي إلى خالدوما يستقيم عند اعتقاد امتداد آية الكرّم ذلك إنالحديث المذكور.معلوهو

كما ال يخفى.
ا ذكر:ّام أظهر مماللة على المرّكالمه في الدحه اآلخر وشارمنهم:و

:ما§ادق�ّقال الصة.وّهو الثامن عشر من ذي الحجم الغدير وة يو:صلومنهاوقال:
جد الخروّك في ذلك مؤّسنمته وف حرعرم وا ويعيد في هذا اليوّا إلّ نبيّجلّوه عزّبعث الل
ال بنصK ساعةوّقتها قبل الز.وو�ه�ّل اللسوة اقتداء برلوّعقد الصج المصر وإلى خار

كعتان بعد الغسل فـية الغديـر رهى أي الصلوة امامة الجماعـة وّلمن يتكامل له أهلـي
سيآية الكرحيد والتوكال من القدر وة وّكعة فيها الحمد مر رّأ في كلا يقرّم مستحبذلك اليو

اية؛وّات للرّعشر مرæنهم فيها خالدوºله:إلى قو
حا.شرانتهى كالمه متنا و

قال فيما بعد ذلكو
م الغدير.ة يوة كصلوّالعشرين من ذى الحجابع وّة الر:صلومنهاو

.زاد المعادته في قد سمعت عبار،وّمى المجلسىّالعالمة المسمنهم:و
 عن اسمعيل غبار عنروضة الكافـىد الحديث في  بعد أن أورمرآت العقولقال في و

æ العظيمّهو العلىوºهاآخروæا بما شاءّن بشىء من علمه إلال يحيطووº §ه�ّأبي عبدالل
آيتين بعدها ما هنا لفظه.وæ العالمينّبه رّالحمدللºو

سى،فاطالق آيةهما من آية الكرّعدآيتين بعدها،أى ذكر آيتين بعدهـا وله تعالى:وقو
ل عليه بعض األخبار.ّن ثالث آيات كما يدادة الجنس،فيكوسي عليها على ارالكر

فع مقامه ـ .انتهى كالمه ـ ر
سى،داللته على امتدادهان ثالث آيات»،عائد إلى آية الكر:«فيكو§له�الضمير في قوو

ة.ن»ظاهرعنده الى«خالدو
بح:ّة الص في تعقيب صلومفتاح الفالح:شيخنا البهائي،قال في منهمو

١ن».سي الى«هم خالدوآية الكرأ فاتحة الكتاب و اقرّثم

 مامفتاح الفـالحجمة ي،قال في ترانسارلى الفاضل الجمال الدين الـخـو:المومنهمو
هذا لفظه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،باب فى التعقيب.٥٥،صمفتاح الفالح.١
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ذكر وæموّ القيّا هو الحىّه ال إله إلّاللºاسي رآية الكران فاتحة الكتاب وبعد از آن بخو
١.æنهم فيها خالدوºده�اند تاموفر

ن مى�باشد،لكن چومفتاح الفالحه از ت مذكورجمه عبارده�اند ترموچه آن�چه ذكر فراگر
ن كه كلمـاتچوت آن اسـت.وّض قدح نشده�اند اين مظهر اذعان به حقـيـقـيّمطلقا متعـر

اعاظمصادر شده است از اكابر ون»وسي الى«خالدوه كه دانستى بر امتداد آية الكرمذكور
ت مكان خلد آشيان،ّده باشد كه جناه بـواحهم ـ شايد از اين ره تعالى أروّس اللّفقها ـ قد

ا اختيارل ر اين قوكشK الغطـاءحه القدسى ـ در ه تعالى روّس اللّشيخ جعفر نجفى ـ قـد
 ما هذا لفظه:ّهة حال التخلىده:قال في مقام بيان أمور المكروموفر

ن».سي الى«خالدوائة آية الكرقرر وّ:الكالم على الخالء ويستثني منه ذكر السمنهاو

�œ«¤�œ«¤�œ«¤�œ«¤�œ«¤ÒÒ ÒÒ Ò Uð vÝdJ�« W¹¬ œ«b²�« tÐ sOKzU� ë Uð vÝdJ�« W¹¬ œ«b²�« tÐ sOKzU� ë Uð vÝdJ�« W¹¬ œ«b²�« tÐ sOKzU� ë Uð vÝdJ�« W¹¬ œ«b²�« tÐ sOKzU� ë Uð vÝdJ�« W¹¬ œ«b²�« tÐ sOKzU� ëºvKF�« u¼ ËvKF�« u¼ ËvKF�« u¼ ËvKF�« u¼ ËvKF�« u¼ ËÒÒ ÒÒ ÒrOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« æ›››››
اماده.وكلمات ايشان بون وسي تا هم فيها خالدوتا حال بيان قائلين به امتداد آية الكـر

 العظيم»،پس ايشان نيز جماعـت ازّد به«العلىسي منتهى مى�شوقائلين بر اين�كه آية الكر
ه اصحاب مى�باشند.ّاجل

:االرشادحه على هيد الثاني،قال:في شرّمنهم:شيخنا الش
ا هوّه ال إله إلّاللºلها:ّسى،أوسي االية التي يذكر فيها الكراد بآية الكر المرّالظاهر أنو

æ٢ العظيمّالعلىºإلىæموّ القيّالحى

سي ما هذا لفظه:آية الكرأ الحمد وحه على النقلية بعد أن ذكر ويقرقال في شرو
وإن كان بعـضæ العظيـمّالعلـىºها آخـرّاالطالق أن هنا على تحـديـدهـا.وّال نصو

 به.ّن»،فهو مختصدة الى«خالدود محدوارالمو
:مجمع الفائدةدبيلى،قال في ق األرّلى المحق:المومنهمو

اء وّر عند القرّكما هو المقرæ العظيمّهو العلـىوºله:سي إلى قوالظاهر من آية الكرو
رين.ّالمفس

،قال:مجمع البحرين:صاحب منهمو
 العظيم».ّهو العلىله:«وهى إلى قوفة وسي معروآية الكرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٢ى،صانسار للخوترجمC مفتاح الفالح.١
ة.ّ،طبعة حجري٣٢٧،صروض اجلنان للشهيد الثانى.٢
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ف است بهسي معروده باشد كه اصل آية الكراد از اين كالم اين بوظاهر اين است كه مر
دهبوæ العظيمّهو العلىوºسي تا ف اين است كه آية الكرده باشد كه معرواد آن بواين�كه مر
ل.ّ العظيم»كما ال يخفى على المتأمّهى إلى العلىله:«ود بقوا حاجت نمى�بوّباشد و إل

،قال:الكافىحه على اضع من شرح في موّ:الفاضل الجليل القزوينى وبه صرمنهم و
م ال تأخذه سنـةوّ القيّا هو الحىّه ال إله إلّالـلºت است ازها.عبارسي إلى آخر آية الكر

.æ العظيمّهو العلىوºله تعالى:تا قوæمالنوو
ح الحديث الصحيحالعقدة من الكتاب المذكور في شره في باب الحرز و:ما ذكرمنهاو

اه قتيبة األعشي،قال:الذى رو
ة وّه العظيم من الهامّه الجليل أعيذ فالنا باللّ قال قل بسم الل§ه�ّمني أبو عبد اللّعل

ب و العجم و من نفثـهـم و و اإلنس و من العـرّة و من الجنّة و العـامّامّة و الـلّامّالس
ّهه أعيذ فالنا باللّانية بسم اللّل في الث تقوّها ثم تقرؤّ ثمّسيبغيهم و نفخهم و بآية الكر

١ى تأتي عليه.ّالجليل حت

ذة گفت كـه در عو§ا امام جعفر صادق�د مرحيث قال ما هذا لفظه:يعنى تعليم كـر
ّها به اللنقصان است.پناه مى�دهم فالن را از عيب وّه كه مبرّبگو پناه مى�دهم به نام الل

ندهگيرچشم بد وباليى كه فروندگان غير كشنده وگزندگان كشنده وگ است از گزكه بزر
از دميدنغ ايشان،ودرو ايشان وّاز شرعجـم،وب وانس،از عر وّدمان باشد از جنمر

ّ هو الحىّه ال إله إالّاللºا كهسي رانى آية الكرسى.بعد از آن مى�خوايشان،وبه آية الكر
ذى يشفع عندهّض من ذا الات و ما فى األرماوّم له ما فى السم ال تأخذه سنة و ال نووّالقي
سع بما شاء وّن بشىLء من علمه إال بإذنه يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و ال يحيطوّإال
بعد از آن مى�گويىæ العظيمّده حفظهما و هو العلىض و ال يؤات و األرماوّه السّسيكر

ا.ه الجليل عن الهامة.تا آن�كه تمام كنى دعا رّه أعيذنا فالنا باللّم كه بسم اللدر بار دو
آنآن من كتاب فضل القري في باب فصل القرتق المروح الحديث للوه في شر:ذكرمنهاو

 قال:§ه�ّب بن شعيب عن أبى عبداللعن يعقوالكافى من 
 إلىّبقلن أي رش وض تعلقن بالعر هذه االيات أن يهبطن إلى األرّجلوّه عزّاللا أمرّلم

تيّعز أن اهبطن،فوّ إليهنّجلوّه عزّحى اللب،فاوالذنوأين تهبطنا إلى أهل الخطايا و
تا نظرّضت عليه إلشيعتهم في دبر ما افتـراحد من آل محمد و وّكنجاللتي ال يتلـوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٧،ص٢،جالكافى.١
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قبلته على ما فيه منة سبعين حاجة و نظرّة أقضى له في كلم سبعين نظر يوّإليه في كل
آيةا العلم ولوأوالمالئكـة وا هو وّه ال إله إلّأنæّهشهداللº الكتـاب وّهي أمالمعاصي و

ان است:ه آل عمرل آية الكتاب است كه در سورّآيه اوآية الملك حيث قال وسي والكر
ºالكتاب و أخر متشابهـاتّ أمّل عليك الكتاب منه آيات محكـمـات هـنذى أنزّهو ال 

ن ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يـعـلـمبعوّذين فى قلوبهم زيغ فـيـتّا الّفأم
الو أوّر إالّّكنا و ما يـذّ من عند ربّا به كلّن آمنلون فى العلم يقواسخوّه و الرّ اللّتأويله إال

)٧):٣ان((آل عمرæاأللباب
ا العلم قائمالو هو و المالئكة و أوّه ال إله إالّه أنّشهد اللºان ه آل عمرو آيه ثانيه در سور
)١٨):٣ان((آل عمرæ هو العزيز الحكيمّبالقسط ال إله إال

م الوّ القيّ هو الحىّه ال إله إالّاللºه است:l بقرسي است كه در سورو آيه ثالثه،آية الكر
 بإذنهّذى يشفع عنده إالّض من ذا الات و ما فى األرماوّم له ما فى الستأخذه سنة و ال نو

ّهسيسع كر بما شاء وّن بشىLء من علمه إاليعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و ال يحيطو
.æ العظيمّده حفظهما و هو العلىض و ال يؤات و األرماوّالس

تى الملك مالك الملك تؤّهمّقل اللºان است:ه آل عمرابعه آيه الملك كه در سورآيه ر
كّ من تشاء بيدك الخـيـر إنّ من تشاء و تـذلّن تشاء و تـعـزّع الملك مـممن تشاء و تنـز

.)٢٦):٣ان((آل عمرæ شىLء قديرّعلى كل
ده بهمود تصريح فرح خود بسيار در شرارا خليل مسطور در موّند ملم آخوحومجمال مر

ه است.ت از آيه مذكورسي عباراين كه آية الكر
ل.حه على األصوانى في شرندرالح المازّالنا الص:مومنهمو

ان خالفه فيما قبلوæ العظيمّالعلىºإلىæّهاللºله:سي من قو آية الكرّقال:الظاهر أن
ح بهّكما صرæنهم فيها خالدوºها أي إلىسي إلى آخرح بآية الكرقال في شرذلك.و

ه فيماا ذكـرّل عمر لداللته على العـدوّعويل على المتـأخّ.لكن التالمفتـاحالشيخ في 
جه الحكايةن على وه فيما قبل يمكن أن يكو ما ذكرّقبل مضافا إلى امكان أن يقال أن

١وإن كان بعيدا.

حيفةّالصحه على�د على صدر الدين الحسيني الحسني في شرّد الجليل السيّ:السيمنهمو
دها فيتى أورّل التنبيهات الّحية،قال في أوّالتناء وّالثالم وّ على منشئها االف الساديةّالسج

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٩،ص١١، جشرح أصول الكافى.١
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حه المذكور ما هذا لفظه:اخر شرأو
 علىّنصæ العظيـمّالعلـىºله: إلى قوæمّو القيّا هو الحىّال إله إلºلهـاّسي أوآية الكر

هو المشهور.رين وّذلك بعض أصحابنا المتاخ
فع مقامه ـ.انتهى كالمه.ـ ر

ى االشتهار.صريح إلى بعض األصحاب غير مالئم لدعوّ نسبة التّال يخفى أن و
:البحار،قال في ّمى المجلسىّامة السّى العلعوّافقه في هذه الد:ول أقوّثم

ها إلىّ.ويظهر من بعض األخبـار أنæ العظيـمّالعلـىº إلىّسى آية الكرّالمشهـور أنو
لهذا القو وبمرآة العقولى ّ المسمروضة الكافىح قد سمعت كالمه في شرن»و«خالدو

 الظاهر منّاهيم فـان بن ابرّة عدا علـيّالعامـة وّرين من الخـاصّهو الظاهر من المفـس
اليالK من موّ على كالم السّسي بالعظيم،فما دلكلماتهم اطباقهم على انتهاء آية الكر

ام فيه شىء لما ستقKّى باللّ االتيان بصيغة المحلّا أنّاقع إلدبيلي مطابق للوق األرّالمحق
ه فيى ظهور كالمه في تفسيره ال يمكن دعوّاهيم،فان بن ابرّما قلنا عدا عليّعليه.وإن

د كالمهأنا أورن»وى ظهور كالمه في االمتداد الى«خالـدوما يمكن دعـوّذلك،بل رب
له لالطالع على حقيقة الحال.بطو
الحسنأ أبوه قرّثني أبي عن الحسين بن خالد أنّه حدّ،فانّسىا آية الكرّأم:قال:ولفأقو

اتموّم له ما فى السال نوم ال تأخذه سنـة وّو القيّا هو الحىّه ال اله الّألم الـل§ºضاّالر
حمـنّهادة هـو الـرّالـشى عالم الغـيـب وـرّما تحـث الـثما بينـهـمـا ووæضما فـى األرو

ماºقال:æما خلفهـما باذنه يعلم ما بين أيـديـهـم وّذى يشفع عنده إلّمن ذا الºحيـمّالر
ا بماّإلºلهأي ما لم يكن بعد،قـوæما خلفهموºما كـانفأمور األنبياء وæ بين أيديهـم

اتموّأي ال يثقل عليه حفظ ما في السæده حفظهماال يؤوºحى اليهم.أي بما يوæشاء
ن لهّا بعد أن يتـبـيّه أحد على دينـه إلأي ال يكـرæينّاه فى الدال اكرºلـه:ض.قواألرو
ا آلذين غصبوّهم الوæّهمن باللت ويؤاغوّفمن يكفر بالـطº،ّشد من الغىّن له الرّتبيو

æال انفصام لهاºاليه،يعني الوæثقىة الوفقد استمسك بالعروºله:هم.قوّد حقّمحم
،¶األئمـة منيـن والمـؤيعني أمـيـرæاذين آمـنـوّ الّلىـه وّالـلºأي حبل ال انقطـاع لـه:

ºاذين كفروّالور وّلمات إلى النّجهم من الـظيخرæن آل محمدالمـوّهم الظºليائهمأو
لئكلمات أوّور إلى الظّنهم من النجويخرºا من غصبهمبعوّذين اتّهم ال وæتاغوّالط

لت. العالمين كذلك نزّبه رّالحمدللوæنار هم فيها خالدوّأصحاب الن
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§ه�ّة عن أبي عبـدالـلارسى بن بكر عـن زرثني أبي عن النصربن سـويـد عـن مـوّحد
ّكلض واألرات وموّسع السسى وض»قال بل الكراألرات وموّه السّسيسع كرله:«وقو

١سى.ه في الكرّشىء خلق الل

انتهى.
ان:ه فيما ذكر أمرجه ظهورو

كان المناسـبæ العظيـمّهو العلـىºّسى آخر آية الكـرّه لو كان معتقدا بـأنّ:أنأحدهمـا
شد إلى امتدادهه اآليتين يـرذكره هناك وعدم ذكرسى هنـاك وق بالكرّذكر الحديث المتعـل

هو ظاهر.بامتدادهما و
ةاد هو االشـاره إذا كان المرّحاة أنّر عند الـنّ المقرّلت»علـى أنله«كذلك نـزي:قوالثانو

تىة إلى البعيد يؤاد االشاردة عن الكاف،و إذا كان المرّة مجرتي باسم االشارإلى القريب يؤ
م اآليتانها بمعنى عدم لزوام كما ذهب إليه جماعة من أعاظمهم أو من غيـرّمع اللمعها و

فالدى البعيد انطفا بالكاف حرمته: وبها ال امتناع اآليتان بها كما قال ابن مالك في منظـو
ن الم أو معه.دو

ةتي باسم االشارة إلى القريب يؤاد االشاره إذا كان المرّا على أنهم أطبقوّأنالحاصل:و
ة إلىط مثل االشـارّسة إلى المتو االشـارّا في أنهم اختلفـوّالكاف،لكـنام وّدة عن الـلّمجر

ق في اسمن فرال،فال يكوام معها أوّاء ذكر اللم فيهما استعماله مع الكاف سوالبعيد فالالز
ليس األمر كذلك،أو يستعمل مع الكافطا أو بعيدا وّسة فيما اذا كان المشار إليه متواالشار
معها إذا كان بعيدا.طا وّسن الم فيما إذا كان المشار إليه متومن دو

ةن اشارلت»ال يكواهيم«كذلك نز بن ابرّ:إن كذلك في كالم علىلإذا علمت ذلك نقو
لتل كذا نز أن يقوّتى قبلها إذحينئذ البدّالكلمة ال العالمين وّبه رّالحمدللص وإلى خصو

سيه،فمقتضاه امتداد آية الكر إلى آخر§ضاّالنا الراه عن موع ما روة إلى مجمون اشارفيكو
ل.ّ العالمين فتامّبه رّالحمدلللى ون»مع قوالى«خالدو

ائفةّن»هم شيخ الـطسي الى«خالـدو القائلين بامتداد آية الـكـرّا ذكر أنّل ممّفالمتحـص
ةّالجعفـريحا كالمه في شارق الثاني وّالمحقهيد وّامة و شيخنا الـشّالعلس ويد بن طاوّالسو
المحدثوخيرة�ّالذصاحب  األعظم وّلده األجلقي المجلسي ووّلى التالموشيخنا البهائي وو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.ّ نقال عن القمى٦،ح٢٦٣،ص٨٩،جبحاراألنوار؛٨٥،ص١،جّتفسير القمى.١
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 القائلين بانتهائه الى«العظيـم»ّأناحهم،وه تعالى أروّس اللّجفي ـ قدّشيخنا النالقاشاني و
ّهقد علمت أنن سمعت كالمهـم.وّهما ممغيردبيلي وق االرّالمحقهيد الثانـى وّشيخنا الش

لينم في مستند القوّ في المقام هو التكلّالمهمرين وّاهر من أكثر المفسّالظ
ص:ة نصوّل بعدّل األو:يمكن االستدالل للقولفنقو
.قال:المصباحاه شيخ الطائفة في :ما رومنها

العشرينابع وم الرم أي في اليوى في ذلك اليوّه قال:من صلّ أن§ادق�ّي عن الصرو
ّهخص به عليه وّه على ما منّا للال بنصK ساعة شكـركعتين قبل الزوة رّمن ذي الحج

عشروæ¨ه أحدّقل هو اللºاتّعشر مراحدة،وة وّكعة فاتحة الكتاب مر رّأ في كلبه،يقر
الى آخرæلناها أنزّإنºات ّعشر مر،وæنهم فيها خالـدوºله:سي إلى قوات آية الكرّمر

.Kعن جماعة من األعيان،منهـم:٢سدنا ابن طاوّاه سيرو١ما حكيناه عنه فيما سلـ 
ة ما هذا لفظه:ّالعشرين من ذى الحجابع وم الرا إلى اليوشيخ الطائفة حيث قال مشير

م العظيم الشان،روينا ذلك عن جماعة منائد في هذا اليوه من عمل زقصل فيما نذكر
ه في المصباح إلى آخرسى فيما يذكروّجعفر الطى أبوّان،أحدهم جداالخواألعيان و

حديد المذكـورّاهر من هذا الكالم التّاللة هو الـظّجه الدما حكينا عنه فيما سلـK.و
ن».فعلى هـذاها الى«خالـدوّن أنّها من الخفاء،فبـيسي لما في آخرما هو آلية الكـرّإن

.æنهم فيها خالدوºهي الى وّسىات آية الكرّعشر مرن التقدير ويكو
كانÝæ العظيمّالعلىºائة تنتهي الىاد هو القراد،بل كان المرفلو لم يكن هذا هو المر

آيتين بعدها» كما ال يخفى.سي وات آية الكرّعشر مرل:«والمناسب أن يقو
هما بعد أنّس حيث أندنا ابن طـاوّسيائفة وّهذا المعنى هو الذي فهمه منها شيخ الـطو

ا أسلفنـاهّفت ممم الغدير»و قد عرة بعينها رويناها في يـولوّهذه الصد الحديث قاال:«وأور
ماّ هذا البيان إنّم أنمعلو فقـط.وّسىم الغدير اشتمل على لفظ آية الكـر الحديث في يوّأن

 كما ال يخفى.ّسىه بيان آلية الكرّأنæنهم فيها خالدوºله: إلى قو§له�يليق إذا فهم من قو
ّةالجعفريق الثانى فـي ّالمحـقوالبيان هيد في ّشيخنا الـشوالقواعـد امة في ّمثلهما العـل

لىالمو والبلد األمين وة الواقيةّالجنشيخنا الكفعمى في  ذكر كالمهما وّذان مرّحا اللشارو
ّسث القاشاني ـ قـدّالمحدوالذخيـرة صاحب نجله األكمل األعظـم و وّقي المجلسـيّالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٧١،ص٢،جإقبال األعمال.١
.٧٥٨،صّدمصباح املتهج.٢
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ـ كما علمت ممه أروّالل سال يكن اعتضاده بعملالحديث وإن كان مرا حكينا عنهم.وّاحهم 
ل يسهل الخطب فيه.الء الفحوهؤ

 البلد األمينايـلذي كتبه في أوّاشي الاه شيخنا الكفعمى في بعض الـحـوما رومنها:و
ه قال:ّ أن�عن النبي دة ّ الفرج بعد الشحاكيا عن كتاب
ّن»و«إنسي الى«خالدوآية الكراحد»ون» و«إلهكم إله وة الى«المفلحول البقرّأ اومن قر

ّاذب»و«يا معشر الجنّافات الى«اللّل الصّأواف الى«المحسنين» وه»في االعرّكم اللّرب
له: إلى قوّحى»في الجنة الحشر و«قل أوآخر سوران»وحمن الى«ينتصرّاالنس»في الرو

١سلطان عاذ.د و شيطان مارّ«شططا»كفى كل

ا ذكر.ّاللة يظهر ممّجه الدانتهى و
ة بن عبيد عن اسمعيل بن عن محمد بن خالد عن حمز روضة الكافىاه في:ما رومنهاو

§∫ه�ّاد عن أبي عبداللّعب
ºا بما شاءّن بشىء من علمـه إلال يحيطووæهاآخروºالعظيمّهو العلـىو æّهالحمدللو
آيتين بعدها. العالمين وّبر

ّمى المجلسـيّامة المـسّ التصريح به في كالم الـعـلّالتقدير و آيتين كمـا مـرفيه حـذف،و
ةسى هي اآلية المـذكـور الكرّالمعنـى أنة ،ومير في بعدها اآلية الـمـذكـورّ  للضجعفالمـر

ق الكالم.هو المناسب لسواآليتان بعدها و العالمين وّبه رّالحمدللو
له:بقوالكين.ّرياض السين في ّيد على صدر الدّند السّيد السّه السا فأذكرّأمو

أ آيتيناقرقدير وّالتر،وّا بعامل مقـدّصب إلّجه للنال ودت بنصب آيتيـن واية ورّو الرّإن
 النصبّهو في محل العالمين»وّبه رّالحمدللله:«و عند قوّن الكالم قد تمبعدها،فيكو

٢أ آيتين بعدها.اقر العالمين وّبه رّقل:الحمدللل أي وعلى تقدير القو

هاآخر و§سى،فقال�ه في مقام التحديد آلية الكرّض أناهر،إذ المفروّفهو مخالK للظ
ºالعظيمّالعلى æق الكالم قطعا،فمثل هذا االحتمالأئة حينئذ غير مالئم لسو،فتقدير القر

اهر جدا غير قادح لالستدالل.ّلمخالفته للظ
ر وإن كانّا بعامل مقـدّجه للنصـب إله ال وّ المذكور في كالمه،مـن أنّأنالحاصـل:و 

ن حاصل الكالم حينئذ يكوّق الكالم؛ألنر في كالمه غير مناسب لسوّ المقدّمسلما لكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

،في الهامش.١٠،صالبلد األمين.١
.٤٢٥،ص٧،ج§د الساجدينّح صحيفة سي في شر رياض الساكين.٢
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ّء آيتين بعدها،فاناقر العالمين وّبه رّقل الحمد للوæ العظيمّالعلىºسىهكذا آخر آية الكر
ّالعلىºسى آخر آية الكرّاد هكذا،إذا علمت أنما يليق إذا كان المرّل إنّل في األوقدير القوّالت

ائة اآليتين هناكجه ألمر بقر العالمين،فحينئـذ ال وّبه رّقل الحمدلله وّللفاشكرæالعظيم
كما ال يخفى.

 لكنæ العظيمّالعلىºسى آخر اآلية الكرّاد أن المرّقلنا:إنوإن أغمضنا النظر عن ذلك و
ء آيتين� بعدهـا،اقر العالمين وّبه رّضع كان فقل الحمدلل موّسي فـي أيئت آية الكرما قرّكل

ّىحديد بذلك يستدعى الحكم بتأتّحديد المذكور،إذ التّبة من التّتة المترمرّفحينئذ ينتفي الث
ن».ل بامتدادها�إلى «خالدوائتهما بخالفه على القود األمر بقر،ورًّاائة إليه كلاالمتثال بالقر

ة كما ال يخفى علـى ذىة المذكوره بناء على المعنى المذكور ينتفى الـثـمـرّم أنمعلـوو
فطنة.
ا يعتني به كما ال يخفى،فالتقدير المذكورّذلك ليس ممسمية وّما يبقى األمر في التّوإن

داد مهجور.ّيد المسطور عن طريق السّفي كالم الس
ن»،سي إلى«خالدون مقتضى الحديث المذكور امتداد آية الكره كما يكوّ ال يخفى أنّثم

النا هذا هو المأخذ لكالم موّلعل العالمين لهـا.وّبه رّئية الحمدللن مقتضاه جـزكذا يكو
كلم في بيـتّاهة التفي مقام البحث فـي كـرالفقيـه حه على .قال في شـرّقي المجلسـيّالت

سي ما هذا لفظه:استثناء آية الكرالخالء و
Ëæ العظيمّالعلىº بعداز¶ايات اهل بيت�ل شده در روى كه نازسي به نحوآية الكرو

د شدهاروæضما فى األرات وموّله ما فى السº العالمين است.وبعد ازّبه رّالحمدلل
من ذا الذىºحيمّحمن الرّهادة الرّالشى عالم الغيـب ورّما تحت الثما بينهما واست«و

د بنّسـيسى،وشيخ طوكلينـى،واهيـم،وا على بن ابرايـت راين روه والى آخرæيشفـع
١سي على التنزيل.ا به آية الكرمى�نامند اين رده�اند وغير ايشان ذكر كرس،وطاو

فع مقامه ـ.انتهى كالمه ـ ر
ل به اين نحو:ّ مذكور است در حديث اوروضC كافىمخفى نماناد آن�چه در 

اهيم،عن أحمد بن محمد،عن محمد بن خالد،عن محمد بن سنان،عنعلى بن ابر
:«له§ه عن أبى الحسن�ّفى نسخة عبدالله وّهو محمد بن عبيداللأبى جرير القمى و

حمنّهادة الـرّالشى عالم الغيـب وّرما تحت الثما بينهمـا وض واألرات ومـوّما في الس
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٦٤،ص١،جمن ال يحضره الفقيهح ت شركتاب طهار.١
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ا باذنه».ّحيم من ذا الذى يشفع عنده إلّالر
م به اين نحو:حديث دو

ال:و§ه�ّة بن عبيد،عن اسمعيل بن عباد،عن أبى عبداللمحمد بن خالد،عن حمز
 العالمينّبه رّالحمدلل العظيم وّهو العلىها وآخرا بما شاء وّن بشىء من علمه إليحيطو

آيتين بعدها.و
ده باشد.ه به اين دو حديث بوا كه نسبت به كلينى داده اشارظاهر اين است آن�چه ر

 العالمين�بعدّبه رّاهيم داده به اين نحو كه الحمدللا كه نسبت به على بن ابرلكن آن�چه رو
سيده.م به نظر نرحوايتى در تفسير آن مرده باشد بالفاصله،چنين رو«العظيم»بو

ضح لك الحال.ّالحظه حتى يتمام وّدنا كالمه بالتنحن قد أورو
 غير مطابق لذلكجوامع الجامع و مجمع البيانسى فالمذكور في برّاه شيخنا الطّا عزّأمو

سي في تفسير آية الكرمجمع البيانأيضاء نعم،قال في 
ه الّالل§∫ضاّالحسن الرأ أبوه قرّاهيم،عن أبيه،عن الحسين بن خالد،أنعلى بن ابر

ماو ضما في األرات ومـوّم له ما في السال نـوم ال تأخذه سنة وـوّ القيّا هو الحـىّإله إل
من ذا الذى يشفـع¨حيمّحمن الرّهادة،الـرّالشى،عالم الغيـب ورّما تحت الثبينهمـا و

١ا باذنه.ّعنده إل

ّبه رّدر اين مقام مذكور نيست.مجمال ذكر الحمـدلـلمجمع البيـان ه بر اين در عالو
نه بعد از آيتين،شايد حكايت العظيم»وّالعالمين در مجمع البيان نيست نه بعد از«العلـى

ه العالم.ّاللده باشد ومستند به جايى ديگر بو
نسبتده وموحه ـ ذكر فره تعالى روّس اللّم مجلسى مذكور ـ قدحوا مربدان كه آن�چه ر

ح صحيفهد مذكور در شرّم سيحو منافى است به اين معنى كه مر¶ايات ائمه�داده�اند به رو
د.م مى�شول معلوّجه آن به اندك تأمده،چنان�چه وموذكر فر

عاء عن الكافىّة عن كتاب الدلوّعاء في ادبار الصّاه ثقة االسالم في باب الد:ما رومنهاو
 قال:§ه�ّاه عن أبي عبداللن روّعن بكر بن محمد عم

لده:أجيرمالـه ووه ودارة مكتوبة حفظ في نفسه و صلوّمن قال هذه الكلمات عند كل
مد الذي لمّاحد األحد الصه الوّي باللّ ما هو منّكلي ودارأهلي ولدي ومالي وونفسي و

 ماّكلي ودارأهلي ولدي ومالي ووأجير نفسي وا أحد، ولم يكن له كفولد ولم يويلد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٦١،ص٢،جمجمع البيان.١
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ّسىها وبآية الكـراس إلى آخرّ النّبها وبر ما خلق إلى آخرّ الفلق من شـرّبي برّهو من
١ها.إلى آخر

كان المناسب االكتفاءæ العظيمّالعلىºة الى عبارّسىه لو كان آية الكرّاللة هو أنّجه الدو
ها،للتنبيه على امتدادهاالى آخر§∫له�عدم االكتفاء بذلك االتيان بقوسى وبلفظ آية الكر

اسطة .ن»النتفاء الون ممتدة الى«خالدوة،فيكوائدا على االية المذكورز
صة نصوّ العظيم»بعـدّل بانتهائها الى«العلـىل الثاني أي القوويمكن االستدالل للقـو

أيضا:
امنّء الثاسط الجزسى في أووّ شيخنا الطّجل الشيخ االجلّعلى النيخ أبوّاه الش:ما رومنها

عشر عن أماليه عن جماعة عن أبى المفضل.قال:
صل ،اني إمالء من أصل كتابه بالموعرّشى الشه بن أبي سفيان أبو محمد القرّثنا عبداللّحد

شي،د بن شعيب بن شابور�القرّثنا محمّاهيم بن عمرو بن بكر،قال:حدثنا ابرّقال:حد
حمنّ أباعبد الرّه أنه أخبرّ بن يزيد أنّثنا عثمان بن أبي العاتكه الهاللي عن علىّقال:حد

§ه سمع علي بن أبي�طالب�ّدي أبي امامه الباهلي أنّحمن عن معمّالقاسم بن عبدالر
ماادها قلت:ولد في االسالم يبيت ليلة سوك عقله االسالم ووجال أدرى رل:ما أريقو
،æمّو القيّا هو الحىّه ال إله إلّاللºأ هذه اآلية:ادها يا أبا أمامة قال:جميعها حتى يقرسو
ن ما قال:فلو تعلموّ،ثمæ العظيمّهو العلىده حفظهمـا وال يؤوºله:أ اآلية إلى قوفقر

ني قال:أعطيت آيـةأخبر� ل سو رّها على حـال.إنكتموهى أو قال:ما فيها لمـا تـر
�ّ كان قبلى.قال علىّتها نبيلم يؤش وسي من كنز تحت العرالكرÆ§ليلة قطّفما بت ّ

أها ثلـثي أقرّ قال:لي يا أبا أمامـة إنّأها.ثم حتى اقر�ـهّل اللسوحين سمعتها مـن ر
� محمد ّائتك لها يابن عمكيK تصنع في قر ليلة.فقلت:وّات في ثالثة أحايين من كلّمر

كتها منذ سمعت هـذاه ما تـرّاللة،فوة العشاء االخركعتين بعد صلـوّأها قبل الـرقال أقر
٢تك به. حتى أخبر�كمّالخبر من نبي

ا ال خفاء فيه.ّممæ العظيمّالعلىºسي هو آخر آية الكرّداللته على أنو
 من عمرو بن�جميع،فضل القرآنآن من كتاب اه ثقة االسالم في باب فضل القرمنها:روو

 قال:fi بن الحسين�ّفقه إلى علير
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٢٨،ص١،جمن ال يحضره الفقيه؛٨،ح٥٤٩،ص٢،جالكافى.١
.٨،ح١٢٦،ص٨٣،جبحاراألنوار؛٥٠٨،صاألمالى للطوسى.٢
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ثالثسي و آيتين بعدها وآية الكرة ول بقـرّأ أربع آيات من أو:من قر�هّل اللسوقال ر
١آن .ال ينسى�القربه شيطان وّهه ال يقرماله شيئا يكرها لم ير في نفسه وآيات من آخر

ة بناء على أشبه المصادرّأنعي وّاده في اثبات المداالستناد إلى الحديث المذكور بانفر
اهاد من اآليتين بعدها«ال اكر إذا كان المرّما يتمّسي بالعظيم،إن داللته على انتهاء آية الكرّأن

ه ال إلهّاللºلهة عن قوسي عبار آية الكرّجه إذا ثبت أنّما يتّين»إلى آخر اآليتين هو إنّفي الد
ااد من اآليتين بعدها هون المرا يمكن أن يكوّو إلæ العظيمّالعلىºإلىæموّ القيّا هو الحىّإل

ه بعد مالحظـةّة،لكـنك بالحديث في اثبات ذلك مصـادرّن»،فالتمـسآليتان بعد«خالـدو
صحيح ال غبار عليه من هذه الجهة. مجمع البيان  فيّىالحديث المرو

د.ه بن مسعوّي عن عبداللقال:رو
 ليلة في بيت لم يدخل ذلك البيت شيطانّة في كلة البقرأ عشر آيات من سورقال من قر

اتمها.خوآيتين بعدها وسى وآية الكرلها وّحتى يصبح،أربع آيات من أو
æينّاه فى الدال إكرºلهماّسي في هذا الحديث أواد من اآليتين بعد آية الكر المرّذلك أنو

ن آيةة،إذ حينئذ يكوا بل اثنتى عشـرا لم يكن عدد اآليات عشرّمـا»وإلإلى آخر اآليتين«حر
ّحة كما هو المصراتمها ثالث آيات في آخر البقراد بخوالمرة من ثالث آيات و عبارّسىالكر

ل،هذا خلK.ّبه في الحديث األو
ّل أيضا ذلك،فيتمّسي في الحديـث األواد من اآليتين بعد آية الكـر المرّمنه يظهـر أنو

قريب.ّالت
ل عن الكتاب المسطـورّ في الثلث األو¶ األئمةّطباه صاحب كتـاب :ما رومنهاو

ادق ـ عليهّالنا الـصعن محمد بن كثير الدمشقي عن الحسن بن على بن يقطـيـن عـن مـو
ه قال:ّالثناء ـ أنة وّاآلف التحي

حيمّحمن الرّه الرّف بسم اللخوض و مرّضا و هي حرز و أمان من كلذة من الرهذه العو
حمن منـك إنّذ بالرأعوº؛)١٠٨): ٢٣ن(منـو(المؤæنمـوّا فيها و ال تكـلاخسؤºّهبسم الـل
كمأبصاره على أسمائكم وه وبصرّأو غير تقى أخذت بسمع الل)١٨):١٩(مريم(æّاكنت تقي

ال على ما لهته وّال على ذريتكم ال سلطان لكم على فالن بن فالنة وّه على قوّة اللّوبقو
اعنةات الفرا بها من سطوة التي استتروبوّت بينه وبينكم بستر النال على أهل بيته سترو

ه تعالـىّاللأهل بيته إمامكم و و�محمدكم وميكائيل عن أيسارئيل عن ايمانكم وجبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠٤،صثواب األعمال؛٥،ح٦٢١،ص٢،جالكافى.١
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ه الّياطين،ما شاء الـلّاهل بيته منكم  مـن الـشته وّذريماله وه وّ عليكم يمنعـه الـلّمظل
ده ال يبلغ جهله أناتك ما ال يبلغه مجهـوّ إنّهمّ العظيم.اللّه العلىّا باللّة الّال قول وحو

تك يا فالن بماّذريه وّسك اللّصير حرّنعم النلى وأنت نعم المولت وّكنفسك فعليك تو
ّ.ثمæ العظيمّهو العلىوºلهسي إلى قوتكتب آية الكراهل بيته.و و�ليائه س به أوّحر

نعمه وّا إليه حسبنا اللّه إلّال ملجاء من الل العظيم وّه العلىّا باللّة إلّال قول وتكتب ال حو
١اس للسما طالسلسبياليها.كيل دل سام رالو

اد تكتب آيـةالمرسـى.وتحديد آلية الكـرæ العظيـمّهو العلـىوºله::الى قـو§له�قوو
ا الخفاء فيه.ّام مم،فداللته على المرæ العظيمّهو العلىºله:وهو إلى قوسي والكر
ذةاه في هذا الكتاب بعد الحديث المذكور بقليل في بـيـان عـوام ما رود المـرّا يؤيّممو

K الكتاب المسطور عن أحمد بن بـدر عـن اسـحـاقّلى مؤالمسحور فقـد روذ والماخـو
ه قال:ّ أنfiسى بن جعفرالنا موحاف عن موّالص

ذ عن أهلك قلت:بلى يابنك ماخوّه،قال:انّل الـلسويك يابن رّاف قلت:لبّيا صح
اف أفالّه ما نفعني قال:يا صحّاللاء فو دوّه منذ ثالث سنين قد عالجت بكلّل اللسور

لكنجه و شىء عندكم فـرّ كلّ أنّه ما خفي علـيّالله وّل الـلسومتك قلت:يابـن رّأعل
ّيدت أني أرّا إنّذ أمجل مسحور مأخـوما منعك الحياء في رأستحييك قال:ويحك و

ة عن فالن بن فالنةحرّها الـسّئكم أيحيم أذرّحمن الـرّه الرّأفاتحك بذلك قل بسم الـل
ماهـمº § إلى أن قـال�æاما مدحـورج منهـا مـذمـوأخرºذي قال البـلـيـس: ّه الّبالـل

م ال تأخذه سنة و الوّ القيّ هو الحـىّه ال إله إالّاللºه الذىّباذن اللæـارّجين من النبخار
 بإذنه يعلم ما بـيـنّذى يشفع عـنـده إالّض من ذا الات و ما فـي األرمـاوّم له ما فى الـسنو

ات وماوّه السّسيسع كر بما شاء وّن بشىLء من علمه إالأيديهم و ما خلفهم و ال يحيطو
ضاألرات وموّ السّباحد ر إلهكم لوّإنæ العظيمّده حفظهما و هو العلىض و ال يؤاألر

٢ق إلى آخر ما فيه. المشارّبما بينهما رو

سى،فلوما هو بآية الكـرّاالستعاذة في أمثال المقامـات إنل وّس التوّ،هو أنأييدّجه التو
مي إلىه يؤاالقتصار بما ذكره وعدم ذكر أيضا و§ه�لذكرæ العظيمّالعلىºكانت باقية بعد

ه.االمتداد إلى ما ذكر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٠ البن سابور الزيات،صّةطب األئم .١
.٤٦نفس املصدر،ص.٢
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 هو الحسين بن بسطام¶ةّ األئمّطبK هذا الكتاب أي كتاب ّل مؤّ الظاهر أنّاعلم أن

ه بن بسطام قال النجاشى:ّه عبداللأخوو
ه بن عياش هو الحسين بن بسطام بن سابور الزياتّعبداللقال أبوالحسين بن بسطام و

بّالمنافع على طريقة الـطب كثير الفائدة وّألخيه أبي عتاب كتاب جمعاه في الطله و
انتهى.١ذ العوقى والرفي األطعمة و

 ـّذرالتي سأل عنها أبـوالخصال في الخصال ق في كتاب دوّاه شيخنا الص:ما رومنهاو
ه عليه ـ قال:ّحمة اللر

ته إلى أن�قال:حده فاغتنمت خلوهو جالس في المسجد و و�ه�ّل اللسودخلت على ر
٢.ّسىه عليك أعظم قال:آية الكرّلها الل آية أنزّقلت:فاي

ه.اخر في أومكارم االخالقاه صاحب كتاب ورو
 آيةّسـان أيّنه من أهل اللكوائل مع جاللتـه وّ الظاهر من كالم الـسّاللة هـو أنّجه الدو

له:آيةال بقوؤّ عن هذا الس�ابه�جوها وتي هي أعظم من غيرّاحدة الال عن اآلية الوأعظم سؤ
فت منم منها،إنتهائها بالعظيم لما عراحدة،فالالزسي آية و آية الكرّشد إلى أنسي يرالكر

ها آيةّحيث علم أنهاية ّالنما الكالم في ّسي من حيث البدائة وإنشكيك في آية الكرّانتفاء الت
 من لفظ الجاللةّل بأنا القوّفظ،علم انتهائها بالعظيم و أمّاحدة كما هو المالئم لظاهر اللو

ى كما حكاه شيخنـاآية أخرæالعظيـمºالى æال تأخذة سنـةºمناحدة وآية وæموّالقـيºالى
ذه.شذو،فال شبهة في ضعفه ومجمع البيانسى في الطبر

تيسير الوصول إلىة ففى كتاب ّة من العامي في جملة من الكتب المعتبرما رومنها:و 
ه قال:ّ أن�هّل اللسوة عن ره عن أبى هريرغير وجامع األصول

هى آيةآن وده �آى القرّفيها آية هى سية وة البقرآن سور سنام القرّ شىء سناما وإنّ لكلّإن
سى.الكر

اللة ظاهر.ّجه الدو
هّ أن�ه�ّل اللسو بن كعب عن رّه عن أبيغيري أيضا في الكتاب المسطور وما رومنها:و 

قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٩،صرجال النجاشى.١
.٤٧٢،صمكارم األخالق؛٣٣٣،صمعانى األخبار؛٥٢٣،صاخلصال.٢
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ّا هو الحـىّه ال اله الّاللºه معك أعظم قـلـت:ّ آية من كتاب الـلّي أييا أبا منذر أتـدر
ي فقال:ليهنك العلم يا أبا المنذر.ب في صدر،فضرæموّالقي

ه آنفا.ل فيما ذكرّفيه شىء ال يخفى على المتامو
هما عن أبىغير وتيسير الوصولوكالمصابيح ي في جملة من كتبهم أيضا ما رومنها:و
ه قال:ّة أنهرير

عام فأخذتـهّمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الـطكاة ر بحفظ ز�ه�ّل الـلسوني رّكلو
لي حاجة شديدة. عيال وّعليي محتاج وّه قال:إنّل اللسوك إلى رّفعنه ألرّقلت:و اللو

حة.قلت:ك البارة ما فعل أسير:يا أباهرير�بيّيت عند فأصبحت فقال النّقال:فخل
صدته فجاءد فره سيعوّا أنّيت عنه سبيله فقال:أمّه شكى حاجة شديده فخلّل اللسويا ر

ي محتـاجّه.قال:دعني فـانّل اللسوك إلى رّفعنعام فأخذته فقلـت:ألرّا من الـطيحثو
صدتهد فرسيعوه قد كذبك وّا إنّيت عنه سبيله،فقال:أمّحمته فخلد فر عيال ال أعوّعلىو

اتّهذا آخر ثالث مره وّل اللسوك إلى رّفعنعام فأخذته فقلت:ألرّفجاء يحثو من الط
ه بها اذا آويت إلىّمك كلمات ينفعك اللّد فقال:دعنى أعل تعوّد ثمل:ال تعوك تقوّإن

ك لنّ،حتى يختم اآلية فانæموّ القيّا هو الحىّه ال اله الّاللºّ سىأ آية الكراشك فاقرفر
ا أصبحت،ّيت سبيله فلمّى تصبح فخلّاليقربنك شيطان حته حافظ وّال عليك من الليز

ّهمنى كلمات ينفعنى اللّه يعلّعم أنحة فقلت:زك الباره ما فعل أسيرّل اللسوفقال لي ر
١ب.هو كذوه قد صدقك وّبها،فقال:اما إن

د.ه كذبك في عدم العوّه لكنّاصذكر خو وّسىانتهى.يعنى صدقك في آية الكر
ن العظيم»فيكوّتها الى«العلىاد من ختم اآلية تالو المرّعى هو أنّاللة على المدّجه الدو

الم.ّالسب وهو المطلو ذلك وّسىآخر آية الكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦٣،ص٣،جصحيح البخارى.١


