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نقد و برریسکتاب

خالصههایچاپشدۀ 
مصباحاملهتجد

که  علم���ای دیگ���ری ب���ا پی���روی از خ���ود شیخ ب���ه ای���ن ام���ر پرداخته اند 
یر از آن جمله اند: تلخیص های ز

1. االختیار من المصباح، سیدعلی بن حسان بن باقی قرشی حلی، مشهور 
کرده است؛ که سال 653 از آن فراغت پیدا  به ابن باقی، 

نظام الدی���ن  شی���خ  المصب���اح،  تلخی���ص  ف���ی  قبس االصب���اح   .2
سلیمان بن حسن صهرشتی معاص���ر شیخ طوسی. پاره هایی از آن فقط 
در مجموع���ه جباع���ی نقل شده و عالمه مجلسی ه���م از آن مجموعه در 

کرده است )از افادات آقای محسن صادقی(؛ بحاراالنوار نقل 

3. منهاج الصالح از شیخ عبد ربه حلی.

4. تلخی���ص مولی حیدرعلی بن محم���د حسن شیروان���ی، داماد عالمه 
مجلسی؛

5. مختصرالمصباح، سیدعبد اهلل شبر)د1242ق(؛

6. منهاج الصالح فی اختصار المصباح، عالمه حلی )د 726ق(. 

کنون دو فقره از این خالصه ها چ���اپ شده اند و تلخیص خود شیخ  ت���ا 
کوشش محمدج���واد شعبانی  کتابخانۀ عالم���ه مجلسی به  طوس���ی در 

مفرد مراحل تحقیق را می گذراند. 

که امروزه به  گذشته به مفهوم���ی  کتاب در  شای���ان ذکر است تلخی���ص 
ی را حذف می کرد  ک���ار می رود، نبوده است؛ نویسنده یا مطال���ب تکرار
ید یا صحیح السند را انتخاب می کرد  که نیاز داشت بر می گز یا آنچه را 
و بقی���ه را رها می کرد یا ضمن انتخاب برخ���ی مطالب، نوشته های خود 
کتابی از  گاهی می بینی���م تلخیص  را ب���ر آن می اف���زود و ... . از همی���ن رو 
که  کت���اب مفصل تر شده است. ای���ن امر در دو تلخی���ص مصباح  خ���ود 
معرف���ی می شود، اتفاق افت���اده است. عالمه حل���ی و ابن باقی بخشی از 
ی ب���ر مطالب شیخ  مصباح المتهج���د را نق���ل نکرده، ام���ا مطالب بسیار

طوسی افزوده اند. 

1. منهاج الصالح از عالمه حلی )د 726ق(
)د  حل���ی  عالم���ه  حسن بن یوسف بن مطه���ر،  جمال الدی���ن  ابومنص���ور 
کتاب های بسیار و تأثیرگذار  726ق( از علمای نامدار شیعه و صاحب 

در مجامع علمی شیعه است.

یکی از آثار قلمی عالمه که به دست ما رسیده، منهاج الصالح فی اختصار 
ی���ر محمد بن محمد  المصب���اح است. عالم���ه حلی آن را ب���ه خواهش وز

که شخصی نیک سیرت بوده، نوشته است. قوهدی 

یژگی های منهاج الصالح چنین است: بخشی از و
ی در تلخیص اف���زوده است  1. اضاف���ات: عالمه حل���ی مطالب بسی���ار
ک���ه به تعبیر خودش���ان »مما البّد منه وال یستغنی عن���ه« بوده است. این 

یر است: اضافات شامل موارد ز

ی در موضوع فقه، حدیث، اصول،  شیخ طوسی )د 460ق( کتب بسیار
که همه مورد توجه علما و از منابع معتبر  کالم و ... نوشته است  تفسی���ر، 
که بوی جاودانگی می دهد،  کتاب ها  مت���ون شیعی هستند. یکی از آن 
کتاب در اعمال و عبادات  مصباح المتهجد و سالح المتعبد است. این 
کتاب به تطویل پرداخته  که شیخ طوسی در این  سنه است. اما از آنجا 
که آن را با عنوان مختصرالمصباح فی األدعیة  ب���ود، خود اولین نفری بود 

کرد.  والعبادات تلخیص 

چکیده:کتابمصباحاملهتجدوس��الحاملتعبدنوش��ته
ش��یخطویسدرامعالوعباداتسنهاس��ت.ازآجناکهشیخ
ط��ویسدرای��نکتاببهتطوی��لپرداختهب��ود،خوداولنی
نف��ریب��ودکهآنراباعن��وانخمترصاملصب��احیفاألدعیهو
العباداتتلخیصنمود.نویس��ندهدرایننوش��تار،ابتدا
6تلخیصنوش��تهش��دهبرکتابمذکورراذکروس��پس
ازمی��انای��نکتب،2تلخی��صمهناجالص��الحیفاختصار
املصب��احازعالمهحل��یواختیاراملصباحاث��رابنبایقرا
ب��هطورمبس��وطمع��ریفیمنماید.درراس��تایاینهدف،
نویس��ندهبهتفکیک،ابتداویژیگه��ا،خبشهاوچاپهای
مهناجالصالحرابیانیمدارد.س��پس،شیوهیابنبایقدر
تلخیصمصباحوترمجهوچاپهایآنراذکریمنماید.

کلی��دواژه:کت��ابمصباحاملهتجدوس��الحاملتعبد،ش��یخ
ط��ویس،امعالوعب��اداتس��نه،مهناجالص��الحیفاختصار

املصباح،عالمهحلی،اختیاراملصباح،ابنبایق.

عباسعلیمردی نق�دوب��رریسک�ت�اب
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که کتابخانۀ عالمه مجلسی آن را در سال 1430ق منتشر کرده است. 

یژگی های این چاپ به شرح ذیل است:  و

که خواننده  ی  1. ای���ن چاپ تک جلدی و ادعیه آن اعراب دارد؛ به طور
کند.  کتاب دعای مستقل و همراه استفاده  می تواند از آن به عنوان 

کت���اب افزوده  که بی سب���ب بر حجم  2. پاورقی ه���ای مفی���د و مختص���ر 
نشده است.

کتاب از شش نسخۀ خطی به���ره برده شده است  3. در تصحی���ح ای���ن 
کتابخانۀ مدرسه غرب هم���دان )شماره 4643( از  که اولی���ن آن نسخۀ 
ک���ه دارای عالمت بالغ و  یخ قرن هشت���م است  ناسخ���ی مجهول ب���ه تار

تصحیح، و خوش خط و خوانا بوده است. 

کتاب���ت محمدبن علی طبری در سال 733 است که در  نسخ���ۀ دوم به 
ی می شود.  کتابخانه مجلس شورای اسالمی )شماره 12362( نگهدار

یخ دوشنبه  یف خادم هروی به تار نسخۀ سوم به خط واعظ محمد شر
کتابخانۀ آستان قدس )شماره 493(  که در  بیع الثانی 984 است  12 ر
ی می شود. این نسخه خوش خط است و با نسخۀ خط مؤلف  نگه���دار

مقابله شده است. 

نسخۀ چه���ارم به خ���ط محمد 
یف است  تقی ب���ن محم���د شر
کتابت  ک���ه در 10 شعب���ان 988 
احی���اء  کتابخان���ۀ  در  و  ش���ده 
تراث اسالمی )شم���اره 2154( 

ی می شود. نگهدار

نسخ���ۀ پنج���م ب���ه خ���ط می���رزا 
نبخ���ش  بن جها محمد
در  ک���ه  اس���ت  مازندران���ی 
جم���ادی   13 چهارشنب���ه 
و  ش���ده  کتاب���ت   1080 األول���ی 
کتابخان���ه مدرس���ه فیضی���ه  در 

کتابت  ی می شود. این نسخه از روی نسخه ای  )شماره 531( نگه���دار
که از نسخۀ به خط مؤلف استنساخ شده بوده است. شده 

یخ جمعه اول رجب 1095 است  نسخۀ ششم از ناسخی ناشناس به تار
ی می شود.  کتابخانۀ عالمه روضاتی نگهدار که در 

که عالمه  کتاب با مصباح المتهجد مقابل���ه شده و مطالبی  ک���ل این   .4
حل���ی ب���ر تلخیص افزوده اس���ت، همه مشخص شده، نی���ز منابع عالمه 

حلی نشان داده شده است. 

ال���ف( مقدم���ات و توضیحاتی ب���ر برخی از ادعی���ه؛ ب( تکمیل برخی از 
ک���ه مختصر بوده؛ ج( ب���اب اول با عنوان مقدم���ه ای در ماهیت  ادعی���ه 
که به ب���اب حادی  دع���ا؛ د( اف���زودن باب���ی در اص���ول دین. ای���ن بخش 
عش���ر معروف است، ب���ه طور مستقل چاپ شده و ش���روح فراوانی بر این 
ک���ه با ادعیه و  بخ���ش نوشته ش���ده است؛ �( اف���زودن برخی از احادیث 

موضوعات دعاها تناسب داشته اند و ... .

کرده و  ین  کتاب را در یازده ب���اب تدو 2. ترتی���ب و تبوی���ب: عالمه حلی 
کرده است؛ برخالف شیخ  ه���ر بابی را به مطلب، قطب و فص���ل تقسیم 
ک���رده بود. یازده ب���اب منهاج به  کتاب را ب���ه فصول تقسیم  ک���ه  طوس���ی 

شرح ذیل است:
که در هفت فصل اس���ت: ماهیت دعا و  - ب���اب اول در مقدم���ات دعا 
کسانی  فضیل���ت آن، اخالص در دعا، آداب دع���ا، اوقات اجابت دعا، 
که دعایشان مستجاب است و کسانی که دعایشان مستجاب نیست، 

شرایط دعا، اقسام دعا؛

- باب دوم در طهارت شامل آداب الخلوه، آداب وضو، آنچه به اغسال 
متعلق است و تیمم؛

- ب���اب س���وم در نمازها، شامل تع���داد، اوقات و شرای���ط نمازها و اذان و 
اقامه؛ 

کیفیت نمازهای یومیه و افعال مستحب؛  - باب چهارم در 

- باب پنجم در نوافل و تعقیبات نمازهای یومیه؛ 

که هر صبح و شام خوانده می شود؛  - باب ششم در دعاهایی 

- باب هفتم در دعاهای روزها و هفته ها و دعای سمات؛ 

ک���ه شایسته است در طول س���ال به جا آورده  - ب���اب هشت���م در اعمالی 
ش���ود. این باب افزون ب���ر آنچه متعلق به شه���ور دوازدگانه است، شامل 

کمیل است؛ یارت ائمه بقیع و دعای  دعای افتتاح، ز

کسوف،  - ب���اب نهم »فیما ال یختص بوقت من العب���ادات« شامل نماز 
نم���از ن���ذر و شبه آن، نماز جمع���ه و عید و نماز ام���وات و استسقا و زکات 

است؛ 

ک���ه شامل دعاه���ای مختصری در  - ب���اب ده���م در دعاه���ای حاجات 
زق و دعای مظلوم بر ظالم است؛  طلب ر

- باب یازدهم در آنچه بر عموم مکلفین واجب است. این باب در 
هفت فصل، شامل اثبات واجب الوجود، صفات ثبوتیه، صفات 

سلبیه، عدل، نبوت، امامت و معاد است.

که در برخی موارد مطابق  3. فتاوای فقهی و دیدگاه های عالمه حلی، 
با دیدگاه های شیخ طوسی نیست.

چاپ منهاج الصالح
تنها چاپ این کتاب به تصحیح آقای سیدعبدالحمید میردامادی است 
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ک���رده است. این مطالب بسیار است و برخ���ی از آنها از متفردات  را ذک���ر 
ابن باقی است؛ از آن جمله: 

دعای صب���اح امیرالمؤمنین علیه الس���الم. همچنان که عالمه مجلسی 
کتب معتبر جز اختیارالمصباح نقل نشده  گفته، این دعا در هیچ یک از 

است.

دع���ای امیرالمؤمنین علیه السالم قبل از نم���از شب )اللهّم إلیک حّنت 
قل���وب المخبتی���ن(. دع���ای امیرالمؤمنی���ن علیه الس���الم ب���رای حف���ظ، 
استغف���ار امیرالمؤمنین علیه السالم در نماز وتر، دعای رسول خدا بعد از 
که  که جبرئی���ل در معراج بدیشان آموخته بود، دعایی  نمازهای واجب 
جبرئیل به عن���وان هدیه برای امیرالمؤمنین علیه السالم در شب جنگ 

احزاب آورده است و ... .

یر را برشمرد:  که ابن باقی افزوده است، می توان موارد ز از دیگر مطالبی 
کتاب الصفوانی؛ - دعای شب های رمضان به نقل از 

کتاب نقل  که سیدبن طاوس در اقبال از این  - دع���ای روزهای رمضان 
کرده است؛

- دعای عرفه از صحیفه سجادیه؛
- نم���از سلمان و برخی از ادعیه شب های رمضان از ثواب األعمال شیخ 

صدوق؛
- نقل برخی از ادعیه شب های رمضان از بلغة المقیم صفوانی؛

- دعایی در سجده شکر از امیرالمؤمنین علیه السالم؛
- دعای الیاس نبی علیه السالم... .

ترجمه اختیارالمصباح
کت���اب را سی���د میرمحمدحسین بن سیدعبدالحسی���ن حسین���ی  ای���ن 

کرده است.  خاتون آبادی به امر شاه سلطان حسین صفوی ترجمه 

چاپ �ای اختیارالمصباح
کتاب در یک سال دو چاپ مختلف شده است: این 

گلپایگانی در  1. چ���اپ مکتبه عالمه مجلسی ب���ا تحقیق مهدی دلیری 
سال 1432ق/1390ش در دو جلد؛ 

2. چاپ انتشارات دلیل ما به تحقیق سیدعباس بنی هاشمی بیدگلی 
در سال 1432ق/ 1390ش در یک مجلد.

 الف( ویژگی �ای چاپ مکتبه عالمه مجلسی
یده است: که محقق اختیارالمصباح بدان دست یاز ی  از جمله امور
که یکی از آنها به  کتاب از چهار نسخه خطی بهره برده  1. در تحقیق این 

خط مؤلف بوده است. 

نسخۀ اول از قرن هفتم که گفته شده به خط مؤلف است و در کتابخانۀ 
ی  دانشگ���اه ته���ران )نسخه ه���ای اهدای���ی مرح���وم مشک���اة( نگه���دار

5. کت���اب دارای فه���ارس فن���ی )آیات ق���ران، احادیث، اع���الم، طوایف و 
کن، منابع ذکرشده در متن کتاب، و فهرست تفصیلی( است.   قبایل، اما

2. اختیار المصباح از ابن باقی )از علمای قرن �فتم(
سیدمجدالدی���ن علی بن حسین ب���ن حسان بن باقی قرشی حلی مشهور 
ب���ه ابن باقی و سید، یکی از علم���ای قرن هفتم است. از زندگی او چیزی 
نمی دانی���م و استادان���ش را نمی شناسی���م، ج���ز اینکه در مجم���ع اآلداب 
یفه مولی عبداهلل اصفهانی )قرن 12( و  ابن ُفَوط���ی )د 723ق(  و فوائد طر

کوتاه رفته است.   کتب دیگر به زندگی او اشارتی  برخی 

کت���ب پیشین���ان  ی���ده ای از  گز ک���ه ه���ر دو  کت���اب می شناسی���م  از او دو 
اس���ت: یکی اختی���ار المصب���اح الکبیر و دیگ���ری مجموع���ه ای در آداب 
کتاب اخی���ر در س���ال 753ق نوشته ش���ده و نسخه  و حک���م و مواع���ظ. 
کتابخان���ه حمیدی���ۀ سلیمانیه در  آن استنساخ ش���ده از خ���ط مؤل���ف در 
یده و آنچه  استانب���ول است. در مقدمه آن می گوید: خود بر آن نامی  نگز
ک���ه خوشایندش بوده از حک���م، مواعظ، مسائل نح���و، لغت، اشعار و  را 

نامه ها در آن جمع آورده است. 

اختیارالمصباح نزد علما معتبر بوده، از آن نقل کرده اند. سید بن طاووس 
که از این  یکی از علمایی است 

کرده است.  کتاب بسیار نقل 

شی���وه ابن باق���ی در تلخی���ص 
مصباح

نگاهی ب���ه مقدمه سیدبن باقی 
او  شی���وۀ  اختیارالمصب���اح،  در 
در تلخی���ص مصب���اح را چنین 

می نمایاند:

از  برخ���ی  ادعی���ه؛  انتخ���اب   .1
ک���ه بی���ن  دعاه���ای مصب���اح را 
کرده  علما متعارف ب���وده، نقل 

است. 

که ای���ن مطالب و  ی���ارات و مسائ���ل فقه���ی را نقل نک���رده است؛ چرا  2. ز
کیفیت طه���ارت، غسل های  مسائ���ل فقهی همچون حص���ر عب���ادات، 
مستحب، امر به معروف و نهی از منکر و ... در کتب فقه بیان شده است. 

3. جابه جای���ی مطالب و فصول مصب���اح؛ ابن باقی نشان داده است به 
کت���اب مصباح المتهجد مقی���د نبوده، برخی از فص���ول کتاب را  ترتی���ب 

کرده، مطالبی را از فصلی به فصل دیگر انتقال داده است.  جابه جا 

4. اضافات سی���د در اختیار المصباح؛ سی���د ابن باقی مطالب مهمی را 
یادة من  یادة« یا »ز کلمه »ز گاهی ب���ا  کتابش افزوده است؛ منتها  نی���ز به 
کرده و یا بدون تذکر به اضافات، منبع خود  غی���ر المصباح« به آن اشاره 
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ـــری 1391 134سال بیست و سوم،مشارۀدوم، خــــــردادو تــ

نقد و برریسکتاب

کتب لغ���ت و شروح دعا  گ���ر بخواهد معنی عبارت���ی را بفهمد، خود به  ا
کتاب افزوده است. مراجعه می کند. این توضیحات بر حجم 

افزون بر آن، برخی نسخه بدل ها ضرورتی نداشته است؛ مثاًل در صفحه 
که در دو نسخه  کلم���ه »ترفقا« نسخه بدل زده شده  158 جل���د اول برای 
که بدخط بودن ناسخ باعث آن است  »توفقا« بوده است؛ موردی است 
و چه بسا ب���د خوانده می شود نه اینکه واقعًا غلط نوشته شده باشد. در 

کرد.  گونه موارد به هنگام نسخه بدل زدن باید تأمل  این 

ب( ویژگی �ای چاپ دلیل ما
کتابخانۀ  انتش���ارات دلی���ل م���ا ب���ا فاصل���ۀ چن���د م���اه از انتش���ار چ���اپ 
کرد.  عالم���ه مجلس���ی، اقدام ب���ه چاپ و نش���ر اختی���ار مصب���اح ابن باقی 
که نمی توان از آن یاد نکرد.  ی است  تک جلدی بودن این چاپ امتیاز

کتاب از سه نسخه بهره برده شده است:  1. در چاپ این 

کامل بوده  ک���ه خوش خ���ط و  - نسخ���ۀ آست���ان قدس )شم���اره 3303( 
است.

کتابخانۀ دانشگاه ته���ران )شماره 270(، از اعمال ماه رمضان  - نسخ���ۀ 
ش���روع شده، آغ���از و انج���ام آن 

افتاده است. 

آست���ان  کتابخان���ۀ  نسخ���ۀ   -
ک���ه   )14137 )شم���اره  ق���دس 
آغ���از و انج���ام آن افت���اده، ام���ا 

خوش خط است.

)آی���ات،  فن���ی  فه���ارس   .2
احادی���ث، مص���ادر و فهرس���ت 

کتاب(؛  تفصیلی متن 

کت���اب با  3. تطبی���ق مطال���ب 
مصباح و بحار االنوار؛ 

4. ذکر مص���ادر و منابع مطالب 
ابن باقی از دیگر منابع. 

توجه به نیاز مخاطب
در این نوشتار در مقام مقایسۀ این دو چاپ نیستیم، اما همان اشکالی 
کرده اند، متوجه این دو چاپ  کید  که بزرگان تحقیق و تصحیح بر آن تأ

ی و توجه به نیاز مخاطب.  کارهای مواز است: پرهیز از 
ی  ک���اش هر دو ناش���ر در تالشی مشترک اختی���ار مصباح ابن باق���ی را طور
کنار  ک���ه مخاطب سطح متوس���ط هم بتوان���د از آن در  چ���اپ می کردند 
کتب دعا - همچون مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی و زادالمعاد  دیگر 

کند.  عالمه مجلسی - استفاده 

می شود. بر این نسخه دست نوشتۀ مرحوم هبة الدین شهرستانی است 
گواهی داده به خط مؤلف است.  که 

که در یکشنبه  ی مشهدی است  نسخ���ۀ دوم به خط محمد شفیع مروز
کتابخان���ۀ آستانه قدس )شماره 3203(  کتابت شده و در  مح���رم 1093 

ی می شود. نگهدار

کتابخانۀ آستان  نسخ���ۀ سوم از ق���رن دوازدهم و ناسخ آن ناشن���اس و در 
قدس )شم���اره 14137( اس���ت. ادعی���ه دارای اعراب هستن���د و نشان 

تصحیح و مقابله دارد.

که در جمعه جم���ادی اآلخر  نسخ���ۀ چه���ارم از ناسخی ناشناس اس���ت 
کتاب���ت شده، تصحیح شده و دارای اعراب است. این نسخه در   985

کربالست. کتابخانه مخطوطات عتبۀ عباسی علیه السالم در 

که مؤلف  ی���ن مناسب در داخل ق���الب در بخش هایی  2. اف���زودن عناو
عنوانی نگذاشته است؛ 

اضاف���ات  مشخص نم���ودن  و  مصباح المتهج���د  ب���ا  تطبی���ق   .3
اختیارالمصباح؛ 

کت���ب  از  را  لغ���ات  معان���ی  مشک���ل:  عب���ارات  و  لغ���ات  توضی���ح   .4
صح���اح،  لسان الع���رب،  ی���ن،  مجمع البحر العی���ن،  همچ���ون:  لغ���ت 

کرده اند؛ قاموس المحیط و ... نقل 
گاه توضیح عبارات ادعیه به  5. توضیح فقرات و عبارات مشکل دعا: 
گاه به قلم شیخ بهائی از مفتاح الفالح  قلم عالمه مجلسی از بحار االنوار و 
کفعمی انتخاب شده است و  کفعمی از حواشی مصب���اح  گ���اه به قلم  و 

کرده اند؛  گاه ضمن بیان عبارتی منابعی دربارۀ آن معرفی 
6. درج فه���ارس فن���ی )فهرست آی���ات، احادیث، اشخ���اص، طوایف و 

کن، وقایع و ایام و ...(؛  قبایل، اما
7. اف���زودن نک���ات تفسی���ری در پاورقی: هر ج���ا در دعا به آی���ه ای از قرآن 
اش���اره رفته است، به این مهم اقدام شده است. این نکات از تفاسیری 
همچ���ون تفسی���ر بیض���اوی، مجم���ع البیان، کش���اف و ... انتخ���اب شده 

است.
یادتی ها در منابع منقول از اختیارالمصباح )ج 1،  8. نشان دادن برخی ز
ی  ک���ه نشان داده ش���ده در صحیفه علویۀ محدث نور ص 284-283، 

یادتی دارد(؛ دعا ز
9. توج���ه به حواشی نس���خ مختلف و نقل برخی فایده ه���ا از آن حواشی 

)ج 1، ص 323(؛ 
کتب دیگر؛  10.  نشان دادن مواضع ادعیه در 

ی عبارات دعا.  11.  اعراب گذار

نکته
ی به نظر  گرچه مفیدند، ام���ا غیرضرور کت���اب ا ی از پاورقی های  بسی���ار
کت���اب ثم���ره ای نداشته ان���د. داعی  می رسن���د و ج���ز تحمی���ل حجم بر 


