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صال: قهر و تسلط 

أنّ اللّه تعالی قد تکفّل  لطالب  العلم  برزقه خاصّة عمّا ضمنه لغیره 

گویند که مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب 
کتاب«جواهر الکالم، فی شرح شرائع االسالم» پسری داشت 
به نام شیخ حمید که متکلف خرجی و مؤنه زندگی اهل بیت 
صاحب جواهر بود. تا شیخ حمید زنده بود خیال صاحب جواهر 
آسوده بود و به تکمیل جواهر مشغولیت داشت. بعد از این که 
شیخ حمید فوت کرد شیطان به جان صاحب جواهر افتاد که 
حال می خواهد برای معیشت چه کند. روزی که در راهی به 
تنهایی قدم می زد و به این مسئله که چندی می شد که او را به تنهایی قدم می زد و به این مسئله که چندی می شد که او را به 
خود مشغول کرده بود فکر می کرد، ناگهان از پشت سر ندایی 
آمد که «لک الله فال تفکر»؛ شیخ به پشت سر نگاهی انداخت 
ولی کسی را ندید. از آن به بعد بود که دلش آرام گرفت حتی 

«دّرت االیام حلبها». 
حسین نوروزی عباد 

العلم سلطان، من وجده صال به، و من لم یجده صیل علیه 
عن امیرالمؤمنین علی علیه الّسالم: 

شماره: ۱    تاریخ: ذی القعده ۱۴۴۳ بسم اللّه الرحمن الرحیم 

شرح  نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج ۲۰، ص ۳۱۹

آن چه در این شماره می خوانید: 

تراجم:  فکر خرجی زندگی 
فقاهت: حذف المتعلق قد یدل علی العموم 
ادبیات: آیة االحکام (وضو) 

فلسفه و منطق: فلسفه؛ برای چه؟   
بصیرت: لطفا صبر کنید 
تاریخ: یک بعد مغفول 
قلم شما: توضیحات قلم شما: توضیحات 

بدون شک 
علــم پـایـه 
تمدّن است 
مقام معظم رهبری 
۱۳۸۲/۰۲/۲۲

جهت ارسال پیشنهادات و 
انتقادات و مطالب بخش 
«قلم شما» با شماره زیر در 

ارتباط باشید: 
۰۹۹۳۴۶۰۶۶۰۹



این قاعده را می توان از کلیدی ترین قواعدی دانست که خود را در نحوه استظهار از کالم 
نشان می دهد. بنا بر تقریرات متعدد، به نظر می رسد مفاد این قاعده از این قرار باشد: 

در صورتی که به نحو قطعی حذفی در کالم صورت گرفته باشد و  تنها قرینه  تعیین کننده 
عام یا خاص بودن متعلّق مقدر، حذف باشد؛ می توان نتیجه گرفت: حذف داللت بر عام 

بودن آن می کند. 
به دیگر سخن؛ در این امر، تردید بین حذف و عدم حذف نیست، بلکه  شکی در این به دیگر سخن؛ در این امر، تردید بین حذف و عدم حذف نیست، بلکه  شکی در این 
نیست که حذفی صورت گرفته است، لکن امر در محذوف مشتبه است، میان آن که مفهوم         
وسیع می باشد یا ضیق. در این حالت صِرف حذف، بر "وسیع" در نظر گرفتن مفهوم داللت                     

می کند.  

یک حرف و یک دنیا اختالف 

یکی از کلیدی ترین قواعد برای استظهار از کالم 

امیرحسین جاللی نژاد 

۲

یدیَکُمْ إِلَی المَرافِقِ وَ امْسَحُوا 
َ
یُّهَا الّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأ

َ
«یا أ

رْجُلَکُمْ إِلَی الکَعْبَیْنِ...» (سوره مائده، آیه ۶) 
َ
بِرُؤوسِکُمْْ وَ أ

لفظ «ب » در «برءوسکم» به معنای تبعیض گرفته می شود. یعنی قسمتی از سر را مسح 
کنید. از این رو مسح تمام سر که برخی اهل سنت به آن معنقد اند صحیح نیست. 

همچنین قرا رگرفتن «ارجلکم »در کنار «رءوسکم »گواه بر این است که پا هاباید مسح شود 
نه اینکه شسته شود. و «ارجلکم»، عطف بر محل « رءوسکم» است نه « وجوهکم». 

احمدرضا مرمزی 



۳

مرحوم عالمه در پاسخ کسی که گفته بود چه نیازی به خواندن فلسفه  است؟                            
می گوید:« همه  معارف اعتقادی و عملی باالجمال یا بالتفصیل در کتاب و سنت هست؛ 
اگر بخواهیم در سطح عالی از آن ها بهره ببریم ناچار از وضع یک علم و اصطالحات 
خاص هستیم.» ۱و نیز درباره  نقش معارف فلسفی می گوید:« این معارف طریق به فهم دین 
هستند.»۲، لذا تا آخر عمر شریفشان، به تدریس فلسفه در کنار تفسیر اشتغال داشتند. 

کوتاه سخن این که مرحوم عالمه ، پیش از نگارش المیزان نیز اکثر آثارشان تفسیری تطبیقی کوتاه سخن این که مرحوم عالمه ، پیش از نگارش المیزان نیز اکثر آثارشان تفسیری تطبیقی 
بوده، و پس از نگارش المیزان نیز اشتغال فلسفی شان ادامه داشته؛ زیرا معتقد به تشفیع برهان 
و قرآن  بود، و شرط الزم برای این تشفیع را همانند مالصدرا، «کمال در حکمت و شریعت» 

می  دانست.۳  
 ۱. بررسی ها ج۲، ص۸۴   ۲. همان، ص۸۵   ۳. سفار، ج۷، ص۳۲۷                                                      

نظر عالمه طباطبایی را بدانید 

حجت االسالم و المسلمین فربهی 

لطفا صبر کنید؛ ابراهیم در حال کار است... 



نشریه ماه نامه بهجتی ها تشکیل شده است تا بتواند در جهت 
تقویت فضای علمی مدرسه گامی به جلو بردارد. این نشریه دارای 
عنوان های متفاوتی است از جمله : قرآن و روایت ، ادبیات ، فقه و 
اصول ، فلسفه و منطق ، تاریخ ، تراجم و... قسمت «قلم شما» قرار 
است به صورت آزاد در اختیار طالب باشد تا آن چه می خواهند را 
با دیگر دوستان و خصوصا اولیای مدرسه به اشتراک بگذارند.  

منتظر بیانات شما هستیم . 

صاحب امتیاز: بسیج مدرسه علمیه 
آیت الله بهجت رحمة الله علیه 

مدیر مسئول: حسین نوروزی عباد 
سر دبیر: حسین نوروزی عباد 
مدیر اجرایی: محمدجواد  ترابی 
طراح صفحه: ابوالفضل عبدالعلی 
ویراستار: محمدجوا د  ترابی 

۴

 در تاریخ نقل های فراوانی در رابطه با علت سفر حضرت معصومه (س) به سمت خراسان ذکر شده است ولی از بین 
همه این اقوال قولی وجود دارد که مغفول مانده است. طبق این قول امام رضا (ع) نامه ای را برای خواهرشان مرقوم می 
کنند و توسط یکی از غالمانشان به به مدینه می فرستند. امام به غالمشان دستور دادند که در هیچ منزلی توقف نکنند 

تا زود به مدینه برسد. با در نظر گرفتن این قول، موضوع دیگری را نیز بررسی می کنیم. 
یکی از دالیل دعوت مامون از امام رضا (ع) برای هجرت به خراسان و قبول کردن ولیعهدی، مخالفت و قیام های 
شیعیان بود. پس از ولیعهدی حضرت، بسیاری از شیعیان و محبین فریب این حیله را خوردند و دست از مخالفت 

با حکومت مامون کشیدند. 
نکته ای دیگر نیز حائز اهمیت است که مسیر هایی که حضرت برای سفر انتخاب کردند همان مسیر هایی بود که نکته ای دیگر نیز حائز اهمیت است که مسیر هایی که حضرت برای سفر انتخاب کردند همان مسیر هایی بود که 

مامون امام رضا (ع) را از آن ها منع کرده بود، مسیر هایی که باعث ارتباط بیشتر با شیعیان می شد. 
بر اساس این دو مقدمه گویا هدف حضرت از سفر به ایران، فقط یک دیدار خواهر و برادری نبوده است بلکه قصد 

ابوالفضل عبدالعلی حضرت جهاد تبیین و خارج کردن برادرشان از این غربت مخفی بود.  


