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 نكات در مورد لغت

 نكته اول
الغنا الصوت المشتمل علي كنم.  اي بود كه عرض مي قبل از تكميل مالحظات در تعريف مجمع البحرين نكته

 مجمع البحرين. در شعر أو قرآن أو غيرهالترجيع المطرب أو ما يسمي في العرف غناء و إن لم يطرب سواء كان في 

أو ما يسمي في العرف غناء . دو قيد آورديم؛ الصوت المشتمل علي الترجيع المطربدو اصطالح براي غنا گفته شده 

و قيد دوم را ندارد يا صوت مشتمل علي صوت مشتمل علي الترجيع المطرب گويد  . در واقع ميو إن لم يطرب

 گويد. ا چيزي كه ولو مطرب هم نباشد عرف به آن غنا ميالترجيع المطرب است و ي

گويد. ممكن است چند  در واقع عرف به آن كه ترجيع دارد ولو مطرب نباشد در يك اصطالح ديگري غنا مي

 باشد: مسئلهاصطالح در 

مشتمل علي الترجيع المطرب يا علي الترجيع و يا  صوت حسن مشتمل علي الترجيعيكي مطلق صوت حسن يا 

 گويد و كلمه غنا در اين چهار اصطالح به كار رفته است. باشد دو اصطالح را مي المطرب في مقام السرور

گاهي حقيقتاً يا مجازاً به مطلق چيز زيبا هم غنا گفته شده است ولي به آنكه ترجيع دارد ولو حالت اطراب ندارد، 

تواند به هر دو  مي سواء كان شعرا أو قرآنا أو غيره. گويد شود و اين هم همان را مي قطعاً در مواردي غنا گفته مي

 اي كه در مجمع البحرين بود. اصطالح بخورد و يا به اصطالح دوم بخورد. اين نكته

و حدود ده كتاب  عين و مجمع البحرين و صحاح و مصباح و مقاييس و لسان العرب و تاج العروس و قاموس

در لغت عرب است به دست آورد. كتاب عين و مجمع  آنچهشود  تقريباً مي اه ايناصلي و معتبر است كه با مراجعه به 

 لسان العرب دائرة المعارفبه فضاي كلي عرف عام عرب است البته  تر كينزدالبحرين هم اقدم است و هم 

عين و مجمع  حال نيدرعو مجتهدانه و دقيق نوشته شده است ولي  وجور جمعي است و مقاييس به صورت شناس لغت

اي دارند. البته عين فقط صوت داشت كه صوت هم دو معنا داشت، ولي در مجمع اين بحث بود و با  جايگاه ويژه

 گفت. دو اصطالح ميتفسيري كه از آن به عمل آورديم 
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 نكته دوم
اند  در اصول مباحث مختلفي وجود دارد يكي در عالئم حقيقت و مجاز بحث كرده كه نيانكته ديگر در مورد لغت 

اند نص اهل لغت يكي از عالئم حقيقت است، يكي هم در حجيت ظواهر و يكي هم در مباحث حجج و  گفتهو 

توانيم  اند. دو سه بحث مهم در قول لغويين است كه آيا براي كشف معناي حقيقي مي حجيت قول لغوي بحث كرده

يا اعم از حقيقت و مجاز است و يا  كند به لغت بكنيم كه خيلي بحث مهمي است و معناي حقيقي را ذكر مي استشهاد

يكي از مقدمات  كه نيااعتبار دارد يا از باب  هوهوقرائني در كار است. يك بحث هم حجيت است كه قول لغوي بما 

 است تا ما اطميناني پيدا بكنيم؟

 ترتيب بحث غنا

 يشناس لغتبحث 

كه نام -ي غنا بود و با مراجعه به كتب لغت شناس لغتترتيب بحث ما بعد از بيان مقدمات در بحث غنا اولين بحث 

ي متأخر هست مجموعاً هشت تعبير از كتب ها دورهكه كتابهاي نسبتاً خوبي در  المنجد و أقرببإضافه مثل  -برديم

 ؛ي كرديمبند دستهلغت به دست آورده و 

 مالحظات مربوطه

 ؛به همديگر ارجاع شد بعد وارد مالحظات مربوط به آن شديم و حدود نه مالحظه ذكر كرديم و
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 نتيجه بحث

به دو قيد مهم ترجيع و اطراب رسيديم و ترجيع و اطراب را معنا  طور نيهمنهايتاً به سه يا چهار اصطالح و 

هم وصف عارض بر  ها اينكرديم و گفتيم موصوف ترجيع و اطراب وصف كيفيت و صوت است نه قول و كالم و 

و اطراب شهواني و غير شهواني هم بحث شد اينكه در ظاهر صوت  و سرورصوت است و كاري به معنا ندارد. حزن 

 ي بحث شد و در مقام حكم بحث ديگري است.شناس لغتي كه به لحاظ رانسانيغانساني است نه اصوات 

 مالحظه دهم
 :ي وجود داردشناس لغتيكي دو نكته در بحث 

د اصطالح خاص را بگيريم در مقام كشف حكم يكي طربي كه در اصطالح خاص مأخوذ بود كه بنا بر قواعد باي

كه حكم آن را -اي نباشد بايد قدر متيقن را بگيريم؛ طرب يك عنوان و قيد مقوم در مفهوم غنا است  اگر قرينه

براي شنونده دارد،  اطراب بالفعلشود گاهي آواز مشتمل بر ترجيع  اطراب به فعلي و شأني تقسيم مي -خواهيم گفت

 ؛دهد ي به او دست ميرمتعارفيغبه صورت همزمان و بالفعل حركات شنود  كسي كه مي

گاهي هم آوازي است كه شأنيت اطراب دارد يعني در حالت طبيعي كه به ديگران عرضه بشود افراد را به وجد و 

را  كند؛ مثالً كسي است كه غم و غصه دارد و او آورد، ولي در اين مورد به هر دليلي طربي ايجاد نمي طرب در مي

 شود. آورد كه اطراب شأني مي دهد ولو اينكه اين آواز در حال طبيعي افراد ديگر را به وجد و طرب در مي تكان نمي

 مالك در صدق غنا از نظر لغوي

 سؤالي وجود دارد كه مالك در صدق غنا از نظر لغوي اطراب فعلي است يا اطراب شأني هم كافي است؟

  :آواز سه حالت دارد ؛تفاوت ثمره اين دو روشن است
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شود طوري است كه هم عرف عادي را به وجد و طرب  گاهي آهنگ مطربي كه از شخص صادر مي -1

آيد كه اينجا عرف عام و شخص به هم منطبق است؛ اين  اندازد و هم اين شخص هم به وجد و طرب مي مي

و شأني در اين موارد ماده اجتماع است كه هم طرب عرفي و هم طرب شخصي است، تفاوت اطراب فعلي 

گوييم يعني اطراب موردي و شخصي و اطراب عرفي عمومي،  است براي اينكه اطراب فعلي و شأني كه مي

اطراب فعلي و شأني يا اطراب عرفي و شخصي سه حالت دارد؛ گاهي بر هم منطبق است و اگر اين آواز در 

رور و خفت و اهتزاز و تهيج و ي معمولي خوانده بشود موجب طرب است و شدت و حزن و سها عرف

 دهد؛ كند اين شخص هم از همان عموم است و همان حالت به او دست مي تحرك براي عموم مردم ايجاد مي

شود ولي شخصي به دليل احوال  شوند يعني اطراب عرفاً موجب طرب نمي گاهي اين دو از هم جدا مي -2

شود اما در عرف عام اين  مي خود يبزند و از خود  اي كه دارد با يك آهنگ غمگين به سرو و سينه مي ويژه

 تأثير را ندارد.

داند اما اين شخص به دليل قساوت قلب تحت تأثير قرار  مي زيانگ طربحالت سوم اين كه عرف عام اين را  -3

نيست براي او  زيانگ طربگيرد. گاهي فردي هيجانات و احوال روحي خاصي دارد و چيزي كه  نمي

ديگر با اين آواز  ليدال، گاهي يك نوع قساوت قلبي يا به خاطر زياد گوش كردن يا به شود مي زيانگ طرب

 ؛خورد تكان نمي

 زيانگ طرباست براي او هم  زيانگ طربشود چون آنجايي كه براي عرف  ثمره آن سؤال در اين دو قسم ظاهر مي

 شود؟ شود يا نمي ل اين مييقن است اما در موارد دو و سه سؤال است كه آيا غنا شاممتاست كه قدر 

 :اينجا چند احتمال وجود دارد

يكي اينكه بگوييم مقصود از اطراب، اطراب فعلي است كه خيلي جاها بحث لغوي همين ظاهر است، وقتي 

يعني طرب بالفعل ايجاد  زيانگ طرباين  زيانگ طربي خوان آوازه، الصوت المشتمل علي الترجيع المطربگويد  مي

كند يا  شود يعني هر كسي بايد خود را بسنجد و ببيند كه اينجا طرب ايجاد مي كند كه اين كامالً بحث شخصي مي مي
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است ولي  زيانگ طربنه هر چند كه عند العرف طرب ايجاد بكند يا نكند. اگر شخص مالك باشد جايي كه در عرف 

شود. فعلي و شأني به اين معنا كه با اين مرتبط است مقصود ما  شامل آن نمينيست قسم سوم  زيانگ طرببراي او 

داند؛  انگيز مي انگيز است و عرف هم آن را طرب است يعني سه قسمي كه داريم؛ يك وقتي چيزي براي او طرب

عبير انگيز است براي او نيست. ت انگيز است ولي براي عرف نيست و گاهي براي عرف طرب گاهي براي او طرب

 تر اينجا شخصي و نوعي است. دقيق

يك احتمال اين است كه بگوييم مالك طرب شخصي است هر كسي كه حالت طربي از اين آواز به او دست  -

شود چه اينكه در جاي ديگر براي ديگران  انگيز بود غنا مي شود و آنجا كه طرب دهد آواز ترجيعي مي مي

 باشد يا نباشد،

 شود شوند، غنا است ولو شخص او متأثر نمي مالك است وقتي نوع از اين متأثر ميثانياً بگوييم طرب نوعي  -

 ثالثاً اين كه بگوييم صوتي غنا است كه هم نوع و هم شخص را به طرب بيندازد؛ -

كند يا براي نوع، اگر براي شخص طرب  است يعني براي شخص طرب ايجاد مي احدهمااحتمال چهارم   -

 ايجاد بكند غنا است و احدهما كافي است.كند و براي نوع  ايجاد نمي

آيا طرب نوعي مالك است يا طرب شخصي؟ اينجا شأني و فعلي حرف درستي است گرچه جايي كه  

 شخصي نيست و نوع هست ممكن است تعبير شأني هم اطالق بشود.

 ؟نوعمنظر نظر شماست يا شخص  :سؤال

انگيز است، گاهي  شود يا براي شخص طرب تأثر ميگوييم كه نوع از اين م جواب: اينجا شخص و نوع را مي

كنيم كه طرب  كند يا بالعكس، سؤال مي كند ولي به شخص طرب ايجاد نمي در عرف معمولي طرب ايجاد مي

نوعي داريم يا شخصي، عين ظن نوعي و شخصي كه در اصول داريم. ما طرب شخصي و نوعي داريم و چهار 

ها شخصي باشد يك وقتي  ت استفاده كرد؟ شايد ظهور اوليه لغت و واژهشود از لغ احتمال دارد كدام را مي

شود و مانعي ندارد كه اينجا مطرب باشد و جاي ديگر  گويد ترجيع براي اين شخص مطرب است و غنا مي مي

كند، بلكه نسبي است براي كسي كه طرب  ها مثل ماده و انرژي نيست كه بگوييم نسبي آن فرقي نمي نباشد اين
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طور باشد. اطراب  كند غنا نيست، بعيد نيست اين شود و براي كسي كه طرب ايجاد نمي كند، غنا مي اد ميايج

شود مطمئن به  حال نمي كند، درعين كند يا صدق نمي مفهومي است كه متناسب با هر جا و هر موردي صدق مي

گوييم يعني هماني كه  طربي كه مياين احتماالت بود و احتماالت ديگر هم وجود دارد يعني ممكن است ترجيع م

در عرف اين تأثير را دارد و لذا بين اين چهار احتمالي كه اينجا مطرح هست گر چه احتمال مالك بودن شخصي 

شود كه جايي كه هر دو  كمي اظهريت داشته باشد اما خيلي وضوحي ندارد و نتيجه آن در بحث فقهي اين مي

جدا بشود شايد نتوانيم بگوييم قدر متيقن است چون چهار احتمال پيدا  باشد قدر متيقنش است ولي اگر از هم

شد كه وقتي نتوانيم تشخيص بدهيم بايد قدر متيقن را بگيريم ولي بعيد نيست اظهريتي داشته باشد. از بين چهار 

 احتمال قدر متيقن كالهما است؛

 شخصي باشد، -1

 نوعي باشد، -2

 اندازد. و و عرف عام را به طرب ميجمع المالكين باشد يعني آهنگي باشد كه ا -3

 :سؤال

شود داشت من هم به همان مالحظه گفتيم اما چون شأني و فعلي  جواب: به نحوي اطالق شأني و فعلي مي

 معناي ديگري هم دارد بهتر است كه آن را نياورد و اال شأني و فعلي معنا دارد.

 مالحظه يازدهم
ه عرف عام و چه شخص هر كدام را مالك قرار بدهيم، مثالً اگر مالحظه يازدهم اين است كه گاهي آوازها چ

بگوييم عرف عام مالك صدق غنا است در همان عرف عام گاهي قابليت و استعداد ايجاد طرب در اين هست 

گيريم مالك همان نوع است  شوند فرض مي ولو اينكه بالفعل يك اتفاقي افتاده كه عرف عام متأثر از اين نمي

كند و گاهي شأنيت ايجاد طرب داشته ولي عرف عام به خاطر  وع گاهي بالفعل ايجاد طرب ميولي همين ن

گوييم شأني يا فعلي مالك است و همان  شود كه اينجا هم دو احتمال است كه مي ي از اين متأثر نميطيشرا
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جمالي از اين حيث حال ا اجمال در اينجا هم وجود دارد گر چه ظاهر ادله هميشه ظهور در فعليت دارد درعين

 بايد فعلي را مالك قرار بدهيم. وقت آناينجا وجود دارد كه اگر اينجا هم مجمل شد و نتوانستيم تشخيص بدهيم 

شود ترجيح  در مالحظه دهم و يازدهم ممكن است ترجيحكي به يكي از احتماالت بدهيم ولي خيلي نمي 

روشن است و بايد قدر متيقن را گرفت. در هر دو مالحظه  كند، البته راه فقهي پيدا مي روشني داد و لذا اجمال

 ي ميانه است.ها حالتدهم و يازدهم مهم 

 مالحظه دوازدهم 
مالحظه دوازدهم بحث مطلق و نسبي بودن غنا است كه بحث مهمي است و در جاهاي مختلف از جمله در 

گوييم صدق حسن است و كذب قبيح است  مفصلي شده مثالً وقتي مي هاي بحثشود كه  اخالق هم مشاهده مي

 ؟كند يا احكام تفاوت پيدا مي ها آيا اين يك ارزش ذاتي مطلق است يا نسبي است كه به اختالف عرف

هاي  شناسي اين سؤال درباره آن هست تا بحث هاي معرفت نسبيت و اطالق بحث مهمي است كه از بحث

گوييم صوت مرجع  در بحث غنا هم سؤالي وجود دارد كه غنا كه مي ؛ها امثال اينشناسي و اخالق و  ارزش

مطرب يك معناي مطلقي دارد كه در عرف و زمان و مكان و شرايط و احوال در آن تأثير ندارد يا اينكه اين 

 امور عوارض ثانوي در آن تأثير دارد؟

اصطالحي كه ما در باب غنا پذيرفتيم كه بايد توجه بكنيم كه در  در پاسخاين يك سؤال جدي است كه 

گوييم غنا  مبناي اصطالح قدر متيقن لغوي هست سه چهار قيد بود كه صوت حسن مرجح مطرب، وقتي مي

هايي كه انجام شده چهار واژه و مفهوم در تعريف اين آمده كه صوت  الصوت الحسن المرجع المطرب، با تحليل

، مرجح يعني صدايي كه در گلو چرخانده شده و با تارهاي صوتي انساني حسن مرجح مطرب چيز نسبي نيست

آيد در آن هم نسبيتي نيست. اين يا صوت انساني  شود و به نظر مي خاصي به آن داده شده كه آوازي مي روبميز

 .كند ها فرقي نمي مرجح هست يا نيست و تفاوت عرف
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ود دو تا واژه مطلق است يعني يا آري يا نه. ش هاي مأخوذ در تعريف غنا كه حداقل چهار واژه مي پس واژه

ي مرزي پيدا بكند كه معلوم نباشد چهچه هست يا نيست ولي در ها حالتچهچه طيف دارد و ممكن است 

ي مرزي هم بايد اصلي تعيين تكليف بكند. در واقع براي من و شما اين حالت و آهنگ را دارد و صدا ها حالت

كند منتهي خود آن چون مقوله به  فرقي نمي وآن نياتفاوت  اش يواقعت در حد طور در گلو چرخانده شده اس اين

در آن ترديد باشد. اين دو مفهوم نسبيت پذير نيست اما مفهوم حسن و  تشكيك است ممكن است در جاهايي

تواند نسبيت پذير باشد؛ چه اطراب فعلي بگيريم چه اطراب  اطراب بخصوص اطرابي كه در مفهوم هست مي

شود گفت اين  ي و چه اطراب نوعي بگيريم چه اطراب شخصي، هر موضعي در مالحظه قبل اتخاذ بكنيم ميشأن

اطراب به اختالف احوال افراد و احوال جوامع و محيط و زمانه تفاوت دارد؛ يعني ممكن است يك آهنگي در 

ر خاص شهواني و عاطفي به آورد ولي چنان متعارف شده كه امروز تأثي قبل همه را به طرب و وجد مي صدسال

خاصيت خود را از دست داده است. در فقه هم فراوان داريم مثالً در شأن كسي  جيتدر بهآورد يعني  وجود نمي

المال باشد گناه  نيست كه ماشين بنز داشته باشد اگر از مال خود باشد شايد نوعي اصراف بشود اگر از بيت

يند در شأن اين هست و چيزي كه در ابتدا حرام بوده االن جايز شده گو كند، ولي بيست سي سال بعد همه مي مي

ها و امكنه شأن مالك است و نسبي است اينجا هم صوت  است، خيلي جاها در فقه به تفاوت اشخاص و زمان

 هاي ثابت مشخص است.  انساني و ترجيع چيز نسبي نيست و واقعيت

كند أصبح مرجع للتقليد  خواست دفتر بزند اصراف بود به دو روز تفاوت پيدا مي مثالً مرجع تقليد نبود اگر مي

اي بخرد و دفتري داشته باشد. پنجاه سال قبل حرام بود پنجاه سال بعد همان كار حالل شد. خبرگان  اينكه خانه

نافذ الكلمه و واجب اإلتباع ميم خبرگان رهبر شد كند تا ديروز اين شئون را نداشت با يك تص كسي را رهبر مي

شود. اطراب چنين وضعيتي دارد ممكن است چيزي در يك زماني شأنيت اطراب  جزء شأن او مي ها آنو همه 

 را داشته ولي االن ندارد آيا در اينجا مطلق است يا نسبي است؟

است حديث اول از امام باقر  يهماالسالمعل باقر مخوانم يكي از امام صادق است و يكي از اما دو حديث مي

إِنَّ  لَا يزَالُ الْمؤْمنُ في صلَاةٍ ما كَانَ في ذكْرِ اللَّه عزَّ و جلَّ قَائماً كَانَ أَو جالساً أَو مضْطَجِعاً«است كه فرمودند: 
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P0F1»جنُوبِهِم  قياماً و قُعوداً و علىاللَّه  -الَّذينَ يذْكُرُونَ« : اللَّه عزَّ و جلَّ يقُول
P  زَالُ «تعبير حضرت اين است كهلَا ي

ا كَانَ فلَاةٍ مي صنُ فؤْملَّالْمج زَّ وع كْرِ اللَّهخواهد  هم نمي» لذكراهللا اكبر«حقيقت نماز همان ذكر است و » ي ذ

فرمايد چون  نماز در ذكر نهفته است، حضرت ميگويد راز اصلي و ارزش اصلي  بگويد نماز مقابل ذكر است مي

هست تا ذكر الهي در دل و قلب انسان باشد و بر زبان جاري بشود گويا در نماز است ابن » ذكر اهللا«روح نماز 

. در عشق شما همه عمرش رمضان است يعني عالقه الهي كه باشد همه في هواكم رمضان عمرهگويد  فارض مي

لَا يزَالُ الْمؤْمنُ في صلَاةٍ ما «شود  هم در هواي الهي و عشق خدا همه عمرش نماز مي شود اينجا عمر رمضان مي

لَّكَانَ فج زَّ وع كْرِ اللَّهخاطر اين است كه روح نماز دارد. تا وقتي كه در ذكر خداست در نماز است به »ي ذ 

دهد اين يك توسعه  له نماز است و توسعه ميالبته اين حديث بحث فقهي ندارد در اينكه بگوييم حاكم بر اد

أَو  قَائماً كَانَ«تا وقتي در ياد خدا باشد در نماز است بعد دارد  هاي حكمي اعتباري است نه به مالحظه بحث

شود كه  گيرد معلوم مي ايستاده يا نشسته يا خواب، مضطجعا حتي حالت خواب را هم مي» جالساً أَو مضْطَجِعاً

گويد  گيرد چون مي ذكر قلبي است و ذكر قلبي هم ذكر قلبي فعلي نيست بلكه ذكر ارتكازي را هم مي »ذكر اهللا«

قرينيت بر اين دارد كه ذكر لساني نيست چون در همه احوال ذكر مترنم  »أَو جالساً أَو مضْطَجِعاً قَائماً كَانَ«

ذكري است كه درجاتي دارد و » ذكر اهللا«صود از نيست و يك درجه باالتر حتي ذكر قلبي فعلي نيست بلكه مق

مهم  اش درجهحتي توجهات قلبي به خدا كه در حال نوم هم براي كسي حاصل است اينجا مقصود است و 

ي ذكر اللهيعني ياد خدا چنان با وجود او در آميخته است كه عجين با روح او شده و خواب او خواب ؛ است

خواست  اگر تا اينجا بود شايد مي »ي ذكْرِ اللَّه عزَّ و جلَّالْمؤْمنُ في صلَاةٍ ما كَانَ فلَا يزَالُ «شود  است اين مي

شود قلبي  معلوم مي »أَو جالساً أَو مضْطَجِعاً قَائماً كَانَ«گويد:  زباني است ولي وقتي مي »ال اله اال اهللا«بگويد 

ارتكازي آميخته با جان و روح است و آن درجه ذكر قلبي آميخته با است بلكه باالتر از اين قلبي يعني قلبي 

جان و روح كه حتي در حال خوابيدن وجود دارد، اعمق مراتب و اعلي درجات ذكر است يعني زبان و روح و 
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او هم وجود دارد؛ اينكه  ناخودآگاهقلب و مغز و جان با ياد خدا چنان عجين شده كه در اعماق وجود او و 

فرمايند و  مي »هيعل اهللا سالم«شخص هم همراه با ذكر خدا باشد، آن درجه عميقي است كه امام باقر  گاهناخودآ

في هواكم رمضان اين خيلي عجيب است يعني همه احوال او » يزَالُ الْمؤْمنُ في صلَاةٍلَا «گويند اگر آن بود  مي

ت اگر ذكر عمق قلبي پيدا كرد همه اعمال و اس طور نيهم. همه عمرش رمضان و نماز است؛ روزه هم عمره

شود كه تو صالتي يعني وجودش وجود صالتي و  شود اينكه گاهي خطاب به ائمه مي سكنات او نماز و روزه مي

شود،  شود و مقوم وجود و حيات او مي كند كه اين ذكر فصل مقوم او مي عمق پيدا مي قدر آنشود و  صومي مي

دهد براي اينكه احوالش  دهد به ركوع و سجود ايشان سالم مي عج) كه سالم مي(عصر يولآن طرفش به حضرت 

شود خود ذوات مقدسه نماز و روزه و عمود دين است. به خاطر روحش ذكر  خيلي مهم است و گاهي گفته مي

گويد كه انسان نيست بلكه انسان ذاكر است و ذكر مقوم  مقوم به وجود او شده همان شكلي كه مالصدرا مي

ها نكات دقيقي در اين روايت شريف هست كه هم درجه ذكر و هم عمق و نفوذ و تأثير  وجود او شده است. اين

 شود. و وجود او وجود نماز مي

چيزي هستند كه بايد آن را دنبال بكنيم  گذار انيبنكه هر دو » ماهيعل اهللا سالم«امام صادق راجع به امام باقر 

اللَّه و لَو  كَثيرَ الذِّكْرِ لَقَد كُنْت أَمشي معه و إِنَّه لَيذْكُرُ اللَّه و آكُلُ معه الطَّعام و إِنَّه لَيذْكُرُكَانَ أَبِي «فرمودند: 

ما يشغله «گفت باز  خورد و سخن هم كه مي رفت غذا مي راه مي » كَانَ يحدثُ لقَومٍ ما يشْغَلُه ذَلك عنْ ذكْرِ اللَّه

و كُنْت أَرى لسانَه لَاصقاً بِحنَكه يقُولُ لَا إِلَه إِلَّا «فرمايد:  اوج ذكر عميق قلبي است بعد مي» ذالك عن ذكراهللا

P1F2» اللَّه
P  إِلَّا اللَّه«هميشه زبانشان به ذكر مترنم بود » لَا إِلَه. 

 » صلي اهللا علي محمد و آله االطهار و«
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