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تاؿنذ. ته ساػتی که  ؿکی نیؼت که کلمات تلثیه داسای منضلتی تضسگ و داللتهای طسف و مفاهیم عمیقی می

تاؿنذ و داسای معانی تغ دقیق و سوؿن، اهذافی اسصؿمنذ و  کلمات تلثیه، کلماتی تؼیاس تضسگ و پشمحتوا می

العواده مقواو و    طوسی که علما هموواسه دستواسه اهمی وت فوو     ای هؼتنذ، ته  دستشداسنذه فوائذ عظیم و گؼتشده

انوذ دس میوا     منضلت تضسگ و واالی آنها همچنین دس ساتطه تا مفاهیم عمیق و فوائذ تیـماس آنها ػخنها گفتوه 

ای ؿواملتش و مفلولتش    ته گونه« تهزیة الؼ نن»این عذه اص علما، عالمه اتن قیم تیـتش اص همه دس کتاب خود: 

 گویذ: شسػی نموده اػت ته طوسی که میتحث و ت

  

ػوسغ تیؼوت و یو      [1]«آوسدهای مهمی سا دس تشداسنذ کلمات تلثیه قواعذ و ضواتط تضسگ و منافع و دػت»

توشین ایون    کوؿم دس اینجا تعوذادی اص مهمتوشین و تشتؼوته    فایذه مشتوط ته آنها سا رکش کشده اػت. و من می

  وس خالكه رکش کنم، اص آ  تمله:ی سا که او تشؿمشده اػت ته ط فوائذ

ؿامل اتاتت دعوت دعوتگشی اػت که تو سا فوشا خوانوذه اػوت، و     «لث ی » و نخؼت تایذ دانؼت که: کلمه1

دسواقع تواب داد  ته نذای کؼی اػت که تو سا كذا صده اػت، تذیهی اػت اص لحاظ دػتوسی و گفتاسی، و اص 

خوانوذ،   گویذ و کؼی سا فشا نموی  ؼی سا تذهذ که ػخن نمینظش عقل ػلیم، دسػت نیؼت که انؼا  تواب ک

 تیانگش اثثات كفت کالو تشای خذاونذ اػت. «لث ی »پغ کلمه

  

معنای محثت سا نیض دستشداسد، چو  آ  تض تشای کؼی که او سا دوػت داسی و موسد تعظیم  «لث ی » کلمه و2

مواتوه   ؤنوا » که دس معنای آ  گفته ؿذه اػت:ؿود، و ته همین خاطش اػت  دهی گفته نمی و احتشاو قشاس می

داسی ته تاسگاهت حاضش و گوؽ توه فشموانم، همچنوین دس     من ته هش نحوی که تو دوػت می«: ل  تما تحة 

 وسصد. یعنی صنی که فشصنذؽ سا دوػت داسد و ته آ  عـق می «إمشؤة لث ة» ؿود: عشتی گفته می

  

 اص تلثیوه : ؿوذه  گفتوه  کوه  اػت خاطش این ته و سػانذ، می سا عثودیت دواو ته التضاو و تعهذ واقع دس تلثیه، و3

 تقامت و اػتواسی گشفته ؿذه اػت، یعنی من پیوػته تش طاعت تو پایذاس خواهم تود.اػ معنی

  

و تلثیه معنی کشنؾ و فشوتنی سا دس تشداسد، یعنوی خوووب تعوذ اص خوووب و کوشنؾ توه دنثوار کوشنؾ سا         4

تاؿم و دس پیؾ تو  یعنی من پیوػته فشمانثشداس تو می «ؤنا ملة  تین یذی » ؿود: میسػانذ، چنانکه گفته  می

 کامالً فشوتن و ناتوا  و گوؽ ته فشمانم.

  



 گشفته خالق یعنی لة  اص تلثیه: انذ گفته که اػت دلیل همین ته و تاؿذ، می اخالف معنی متومن تلثیه، و5

 .اػت ؿذه

  

 لث یو   انؼا  که اػت محار چو  اػت، پشوسدگاس( ؿنوایی: )ػمع كفت ته اعتشاف و اقشاس متومن تلثیه، و6

 کؼی تگویذ که او دعایؾ سا نـنود. تشای

  

 گفتوه  کوه  اػوت  دلیول  هموین  توه  و اػوت،  متعوار  خذاونوذ  تا نضدیکی و تقشّب معنای تش مـتمل تلثیه و 7

 اػت.یعنی تلثیه ته معنای تقشّب و نضدیکی تؼتن  «إنها من اإللثاب» :ؿذه

  

 ؿذه داده قشاس ؿعاسی عنوا  ته میقات، دس احشاو تؼتن حین دس آ  که اػت این تلثیه فوائذ اص دیگش یکی و8

 لثواع  و سنو   توه  لثاػوی  و سنو   یو   اص و دیگش حالتی ته حالت ی  اص آ  نمود  تکشاس تا حاتی که اػت

کوه تعوذ اص تؼوتن احوشاو      اػت خاطش این ته و. اػت ؿذه منتقل دیگش سکن ته سکن ی  اص و دسآمذه دیگشی

ػنت اػت که پیوػته تلثیه تگویذ، ام ا ته هنگاو طواف کشد  کعثه آ  سا قطع کنذ، ػسغ وقتی که ته طشف 

عشفات ساه افتاد تلثیه سا مجذداً ؿشوب کنذ، و ته موقع تاصگـت ته مضدلفه نیض تلثیه تگویذ، ولی ته هنگاو توقف 

و تعذ اص ساه افتاد  اص مضدلفه آ  سا ؿشوب کنذ، و وقتی که توه منوی سػویذ توه     دس مضدلفه تلثیه سا قطع کنذ، 

هنگاو سمی تمشه عقثه تلثیه سا قطع کنذ. تناتشاین تلثیه ؿعاس حج و نـانه منتقل ؿوذ  اص سکنوی توه سکون     

خواهذ اص سکنی ته سکن دیگش و اص واتثی ته واتة دیگش داخل ؿوود ػونت    دیگش اػت و حاتی وقتی که می

اهلل » همچنانکه نماصگضاس دس حار منتقل ؿذ  اص سکنی توه سکون دیگوش    «…لث ی  اللّهم  لثی » ػت تگویذ:ا

کنذ، پغ حاتی نیض هشگاه  سا تشک می «اهلل اکثش» گویذ و پغ اص ػالو داد  نماص و فاسغ ؿذ  اص آ  می «اکثش

 کنذ. مناػ  حج سا ته اتماو سػانذ، تلثیه سا قطع می

  

تلثیه این اػت که تلثیه عالوه تش اینکه ؿعاس توحیذ اػت، ؿعاس ملوت و دیون اتوشاهیم     فوائذ صا دیگش یکی و9

تاؿذ که دسواقع سوح حج و مقلذ آ  تلکه سوح و مقلذ همه عثادتها آ  اػت و ته همین  علیه الؼالو نیض می

کوه توه وػویله تلثیوه      خاطش اػت که تلثیه )تعذ اص نیت( کلیذ وسود ته این عثادت )یعنی حج( اػت، عثادتی

 توا  داخل آ  ؿذ. می

  

 کوه  صیوشا  گشدیوذ،  تهـت واسد توا  می آ  وػیله ته که اػت اػالو دسواصه و تهـت کلیذ متومن تلثیه و10

 ؿشی  هیچ و یکتا، اػت راتی خذاونذ که اػت واقعیت این ته داد  گواهی و اخالف کلمه حقیقت دس تلثیه

 .نذاسد انثاصی و

یاتنوذ، تلثیوه نیوض     ؿود و تا آ  پایا  موی  پنجگانه همشاه تا حمذ و ثنای خذا آغاص می نماصهای همچنانکه و11

مـتمل تش معنای حمذ و ثنا تشای خذاونذ متعار اػت، حمذ و ثنایی که دسواقع اص محثوتتشین طاعاتی اػوت  



  که قثل اص هموه توه   ؿود، و این افتخاسی اػت تشای گوینذه آ که فشد مؤمن ته وػیله آ  ته خذا نضدی  می

 تهـت دعوت خواهذ ؿذ.

  

 اػوترشا   الو و الف تا «النّعمه» کلمه چو  اػت، خذاونذ نعمتها همه ته اعتشاف و تیا  تش مـتمل تلثیه و12

 فقوط  آنها کلیه تخـنذه و اػت تو آ  اص آنها همه و نعمتها انواب! پشوسدگاسا: ؿود می آ  معنی پغ اػت آمذه

 .توئی

  

سنذه اقشاس و اعتشاف اػت ته اینکوه ملو  و فشموانشوائی تهوا  هؼوتی فقوط اص آ  خوذای        تشدا دس تلثیه و13

 چو  و چشا نیؼت. یکتاػت، و تض او هیچ کغ دس تها  داسای چنین قذست مطلق و اختیاس تی

  

 متعوار  خذاونوذ  توشای  سا حموذ  و نعموت  و ملو   اختیواس  داؿوتن  که اػت این تلثیه فوائذ اص دیگش یکی و14

ت  کلمات فو  و توذا اص هوم    توا  تا ت  گشدد. صیشا همچنانکه می و ؿامل مجموب هش ػه آنها می سػانذ می

توا  یکجا تا هش ػه آنها خذاونذ سا موسد ػوتایؾ قوشاس داد، تنواتشاین     خذاونذ سا موسد حمذ و ثنا قشاس داد، می

ه متومن نهایوت نفوع و احؼوا  و    ک« نعمت»که متومن معنای قذست اػت، تا کلمه « مل »اتتماب کلمه 

که ؿامل عموو تالر و اکشاو خذاونذ اػت، سویهم فشد سا توه ػووی محثوت    « حمذ»تاؿذ تا کلمه  سحمت می

خوانذ و دس این امش چنا  عظمت و تالر، و کمار و تضسگواسی نهفته اػت که فقط رات پاک  تیکشانؾ فشا می

ؿناػذ، خوود   کنذ و می حض اینکه فشد مؼلما  او سا یاد میخذاونذ اػتحقا  و ؿایؼتگی آ  سا داسد، و ته م

گشدد که فوسی ته طوشف او   کنذ و چنا  مجزوب می ته خود در و دسونؾ ته ػوی او عالقه و سغثت پیذا می

ؿود که هذف و مقلود اص عثادت و چکیذه و علواسه آ    آوسد و تا کمار عـق و محث ت متوته او می سوی می

 همین اػت.

  

ؤفوول موا قلوت ؤنوا و     » گش تلثیه این اػت که پیامثش اکشو كلی اهلل علیه وػلم فشموده اػت:دی فوائذ اص و15

تهتوشین  «: النّثی و  من قثلی: ال إله إالّ اهلل وحذه ال ؿشی  له، له المل  و له الحمذ و هو علی کلّ ؿیء قوذیش 

ثود ته حقی تض خذای یکتا کوه ؿوشی    ایم این اػت که: هیچ مع کلماتی که من و پیامثشا  قثل اص من گفته

ؿشی  اػوت و او توش هوش     نذاسد، ؿایؼته پشػتؾ نیؼت، تلکه اختیاس و ػتایؾ فقط اص آ  خذاونذ واحذ و تی

 چیض توانا اػت. تایذ دانؼت که تلثیه دقیقاً تماو این کلمات و معانی آ  سا دس تشگشفته اػت.

  

پشػتا  و دؿمنا  توحیذ سا توه ویوظه    ها و حشکات تاطل و گفتهو یکی دیگش اص فوائذ تلثیه این اػت که تما16

کنذ، و همه مـشکین و کلیه دیذگاههای تاطل آنا  سا کناس و  تاؿنذ سد  می کؼانی که منکش كفات خذاونذ می

انوذ و كوفات    های فالػفه و کؼا  دیگشی سا که تحت تإثیش آنها قشاس گشفته ػاصد، همچنین گفته اعتثاس می تی

سا کوه افعوار تنوذگا     « قذسیه»کنذ، و نیض پنذاس غلط و طشص تفکش تاطل گشوه   کننذ سد  می ذ سا انکاس میخذاون



نمایوذ، چوو     انذ، سد می خذاونذ اعم اص فشؿتگا  و تنها و انؼانها سا اص اختیاس پشوسدگاس و قذست او خاسج کشده

 انذ!! انذ، و نه او سا خالق آنها دانؼته ه دس آ  افعار، نه تشای خذاونذ قذستی ثاتت کشد« قذسیه»گشوه 

انذیـذ، توه طووس طثیعوی اص     آوسد و دس معنی و محتوای آنها می اص اینشو، کؼی که کلمات تلثیه سا تش صتا  می

 تویذ. ؿود و اص آنها دوسی می ؿونذ، تذا می انذیـانی که منکش كفات خذاونذ می پشػتا  و کج تماو این تاطل

  

ال ؿشی  »ائذ این ؿعاس مقذع و پشمحتوا این اػت که دس تکشاس نمود  تمله: فو اص یگشد یکی همچنین و17

ال » کوه فشموود:   «لث یو  » دس آ ، نکته تاسی  علمی نهفته اػت و آ  این اػت که: نخؼت تعذ اص کلمه« ل 

ال » مجذداً گفت:که  «إ ّ الحمذ و النّعمه ل  و المل » نفی ؿشی  کشد، و ام ا تاس دوو که تعذ اص:«ؿشی  ل 

یعنی اینکه: همچنانکه خذاونذ دس اتاتت این دعوت ؿوشی  نوذاسد، دس حموذ و ثنوا، و نعموت و      «ؿشی  ل 

 فشمایذ: ملکؾ نیض یکتاػت و هیچ ؿشیکی نذاسد، و این اص قثیل این فشموده خذاونذ متعار اػت که می

 (18عمشا  /  وٓؤُوٕلُواْ الْعِلْمِ قَأئِمٓا تِالْقِؼٕطِ الَ إِلَهٓ إِالَّ هٔوٓ الْعٓضِیضُ الْحٓکِیمٔ.)آر ؿَهِذٓ اللّهٔ ؤَنَّهٔ الَ إِلَهٓ إاِلَّ هٔوٓ وٓالْمٓالَئِکَه

دهذ ته اینکه معثودی تض او نیؼوت و اینکوه او )دس کاسهوای آفشیوذگا  خوود( دادگوشی        خذاونذ گواهی می»

دهنذ: تض او معثودی نیؼت  ه( گواهی میای دس این تاس کنذ، و فشؿتگا  و كاحثا  دانؾ )هش ی  ته گونه می

 «.که او هم توانا و هم حکیم اػت

یعنی خذاونذ و فشؿوتگانؾ و دانـووسا    «: ال إله إالّ هو» ؿود: خذاونذ دس اور آیه فشمود: چنانکه مالحظه می

ا و حکویمؾ  انذ که او تنها و یکتاػت. دس آخش آیه نیض تعذ اص اینکه خثش داد که رات توان ساػتین ؿهادت داده

یعنوی خذاونوذ    «ال إلوه إالّ هوو  » کنوذ، مجوذداً ؿوهادت سا تکوشاس کوشد و فشموود:       تا قؼط و عذر دادگشی می

 اؽ نیض یکتا اػت. همچنانکه دس رات و كفاتؾ یکتا اػت، دس عذالت و دادگشی

  

ایون کلموات   های صیثا و فشحثخؾ و فوائذ عظیم و اسصؿمنذی کوه   ای اص گلها و ؿکوفه آسی این تود مجموعه

انذ، که  تضسگ و پشمحتوا: کلمات تلثیه حج، کلمات ؿعاس مقذع حج که تا خود ته همشاه داسنذ و دس آنها نهفته

کننذ ته اینکه تا هشچه تیـتش و تهتش دس عمق و طسفای این کلموات تینذیـوذ و    تذو  تشدیذ انؼا  سا واداس می

مجؼم کنذ و ته حافظه خود تؼساسد، صیشا که ؿکی نیؼت معانی و مفاهیم عالی و توحیذآمیض آنها سا دس رهن 

کنذ ته اینکه عثادت تضسگ  دقت و تإم ل دس فهم معانی این کلمات تلثیه هش فشد مؤمنی سا کم  و تشغیة می

 …ای تهتش و کاملتش انجاو دهذ.  حج سا ته گونه
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