
171401/10/17





فهرست

  جلسه ای شیرین و دلنشین
 وظیفه مضاعف برای بهره برداری از منویات رهبری

 برداشت های دانش آموزی از دیدگاه های رهبری
 فرهنگ سازی و ترویج حساب شده و به اندازه

 روش ها و ارائه ها هنرمندانه، آراسته و دلنشین باشد
 ذکر کثیر خدا را فراوان یاد کنید

 قلب انسان کانون ذکر است
 گنجینه ای  عرشی

 یاد خدای متعال روح زندگی است
 اهمیت و توجه روزانه به ذکر لسانی

 نماز، معجون ذکر قدسِی عرشِی الهی
 هم نشینی با اهل  ذکر

 ذکر خفی آمیخته با تضرع
 هر چیزی را بهانه یاد خدای متعال قرار بدهید

 انسان لوح فشرده عالم کبیر است
 توصیه بر ذکر عملی 

 پیش برندگی ِسیر و سلوک با تقویت فکر و جسم
 سؤاالت مخاطبین

 مصونیت در برابر وسوسه های شیطانی با یاد خدا 
 اذکار، قواعد و الزامات آن



1

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــخن  ــر س ــل از ه ــه قب ــت ک الزم اس
باســعادت  والدت  پربرکــت  ایــام 
فاطمــه  اطهــر  صدیقــه  حضــرت 
ــما  ــه ش ــه هم ــام اهلل علیها( را ب ــرا )س زه
ــادی  ــاه جم ــم. م ــرض کن ــک ع تبری
الثانــی در واقــع یــک بخــش آن 
فاطمیــه شــهادت اســت و فصــل 
بعــدی اش فاطمیــه والدت اســت. کل 
ــوار  ــو ان ــت و در پرت ــه اس آن فاطمی
حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( یــک حــال 
و هــوای خیلــی خوبــی دارد. بــه 
ــم  ــک عــرض می کن ــه شــما تبری هم
مشــمول  مــا  همــه  شــاءاهلل  ان 
عنایــات خــاص آن حضــرت باشــیم.

جلسه ای شیرین و دلنشین

امســال بــرای خانم هــا بــه نظــرم 
ــه  ــی ک ــد، بیانات ــی ش ــد مضاعف عی
رهبــر حکیــم و عالی قدرمــان داشــتند 
و آن جلســه بســیار مهــم بــا مســتوای 
ــر از  ــی و پ ــاال و ســطح بســیار عال ب
ــارت  ــت، بش ــه، حکم ــون، نکت مضم
خیلــی  جلســه  ایــن  الحمــدهلل  و 

مخصوصــًا  مؤمنیــن  همــه  بــرای 
بــرای بانــوان کشــورمان دلنشــین 
بــود و باالخــره یــک فرصــت بســیار 
ــه  ــن ب ــود بــرای پرداخت ــیرین ب ش
ــداهلل  ــه بحم ــی ک ــات اساس موضوع
ــًا  ــل تقریب ــه تفصی ــه ب ــن جلس در ای
حــوزه  بــه  مربــوط  موضوعــات 
ــا  ــداهلل ب ــد. بحم ــه ش ــان پرداخت زن
بیــان شــیوا و نــگاه عمیــق رهبــر 
عالی قدرمــان  امــام  و  حکیــم 
جنبــه  بیشــتر  کــه  بحث هایــی 
مطــرح  داشــت  و کان  راهبــردی 
شــد، خــدای متعــال را شــاکریم.

وظیفه مضاعف برای 
بهره برداری از منویات رهبری

ــت  ــک فرص ــون ی ــم اکن ــر می کن فک
ــرای  ــی اســت ب مناســب خیلــی خوب
ایــن کــه در این فضــای مــاه حضرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها( و در فرصتــی کــه 
ــل  ــه تفصی ــا ب ــده خانم ه ــی مان باق
ایــن مباحــث را بپردازنــد، یعنــی 
هــم نکته هــا را اســتخراج کننــد، 
جمع بنــدی کننــد، مباحثــه کننــد، 
کننــد.  اســتخراج  را  داللت هایــش 
ــر  ــی االن ت ــت، یعن ــازه اس ــون ت چ
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ــازه مطــرح شــده، وســط محیــط  و ت
افــکار عمومــی کشــور نبایــد بگذارند 
کــه از کنــار ایــن مســئله مثــل خیلــی 
ــه  ــه از ناحی ــری ک ــای دیگ از ارائه ه
حضــرت ایشــان می شــود خیلــی 
ــر  ــن دیگ ــود، ای ــور بش ــطحی عب س
همــت خــود خانم هــا اســت، مــا 
ــن  ــان در ای ــه خودم ــم در مجموع ه
ــت  ــف اس ــان مضاع ــه وظیفه م زمین
ــت  ــک فرص ــاء اهلل ی ــد ان ش ــه بای ک
ــم  ــاءاهلل ه ــد ان ش ــبی را بگذاری مناس
کادر  و  مربی هــا  خانم هــا،  خــود 
بــه  کامــًا  را  این هــا  تشــکیات 
بحــث بگذارنــد، مراجعــه کننــد، هــم 
ــه بعضــی از خانم هــا  ارائه هایــی ک
در آن جلســه داشــتند کــه مــورد 
تأییــد حضــرت ایشــان قــرار گرفــت، 
معلــوم می شــود کــه آن هــا هــم 
ظرفیــت پرداختــن دارد. چــون روش 
حضــرت آقــا ایــن اســت کــه اگــر در 
حضــور ایشــان مطلبــی مطــرح بشــود 
و ایشــان آن مطلــب را قبــول نداشــته 
باشــند، یعنــی بــا مبنــای ایشــان 
هماهنــگ نباشــد، خیلــی بــا صراحت 
آن جــا اظهــار نظــر می کننــد یــا 
اصــاح  متــن صحبت هایشــان  در 
ــن  ــا ای ــد ی ــل می کنن ــد، تکمی می کنن

ــد  ــردود باش ــب م ــر کًا مطل ــه اگ ک
ــذا آن  ــد. ل ایشــان اعــام نظــر می کن
بخشــی کــه توســط خــود خانم هــا آن 
جــا مطــرح شــده بــه نظــرم آن را هــم 
بایــد بــه آن پرداخــت. چــون آن هــا را 
ــًا  این طــور کــه خاطــرم هســت تقریب
ــی را  ــد بخش ــاء کردن ــه  را امض هم
فرمودنــد کــه بایــد بنشــینیم بــرای آن 
چاره جویــی کنیــم و باالخــره راه حــل 
پیــدا کنیــم. بحث هایــی بــود کــه 
ــای  ــه نقش آفرینی ه ــوط ب ــتر مرب بیش
ــه  ــدار ب ــک مق ــه ی ــود ک ــی ب مدیریت
َواال  شــد،  خــاص  تأکیــد  نظــرم 
ــه صــورت  ــًا ب ــب را تقریب ــه مطال بقی
ــش را  ــس آن بخ ــد. پ ــی پذیرفتن کل
ــه کل آن  ــد ب ــق کنی ــما ملح ــم ش ه
جلســه ایــن بخــش هــم دیــده بشــود.

ــات حضــرت ایشــان  محورهــای بیان
ــرش  ــا آن نگ ــاط ب ــه در ارتب ــم ک ه
ــک  ــه ی ــان ک ــوع زن ــه موض کان ب
ــار دیگــر مــرور شــد و جمع بنــدی  ب
شــد و بحث هــای پیرامونــی هــم 
مثــل مســئله حجــاب را ایشــان مجدد 
پرداختنــد. بــاز هــم طبق همــان مبنای 
ــه اصــل حجــاب  خودشــان راجــع ب
ــه  ــد ک ــار کردن ــم اظه ــی محک خیل
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ــع  ــح، راج ــه و صری ــی بی مجامل خیل
ــد  ــت نمی کنن ــه رعای ــرادی ک ــه اف ب
ــه  ــاز همــان شــیوه همیشــگی پدران ب
ــد  ــا را بای ــب آن ه ــه خ ــی ک و تربیت
بــه ایــن شــکل بــه آن هــا نــگاه کــرد 
ــد  ــی و ض ــه بی دین ــی ب ــد رم و نبای
کــرد.  این هــا  امثــال  و  انقابــی 
آفاقــی را کــه معمــوالً مــا در آن 
ــان  ــًا خدمت ت ــو قب ــای الگ بحث ه
بحمــداهلل  و  کردیــم  مباحثــه 
تشــکیات ســند دارد، ســند الگــو در 
ــان  ــرت ایش ــه حض ــه ای ک ــن ارائ ای
ــم  ــه  ی آن تحکی ــدداً هم ــتند مج داش
نکته هــای  بلکــه  شــد  تقریــر  و 
تــازه ای هــم دارد کــه غنی ســازی 
الرحمــن. شــاءاهلل  ان  می شــود 

برداشت های دانش آموزی از 
دیدگاه های رهبری

ــان،  ــه دانش آموزی م ــور جامع در مح
حــاال ایــن ســهم مربی هــا اســت 
ــتری  ــهم بیش ــش س ــن بخ ــه در ای ک
ــدار  ــک مق ــه ی ــون جلس ــت چ اس
ــوده و بعضــی از  ــی ب ــه نخبگان جلس
ــدار در آن ســطوح  ــک مق مباحــث ی
برداشــت های  امــا  شــده  مطــرح 

ــد  ــه بای ــن جلس ــوزی از ای دانش آم
هنرمندانــه اتفــاق بیفتــد، یعنــی از 
همــه فصــول یــک برداشــت مناســب 
ــط  ــد توس ــن کار بای ــه ای ــود ک بش
ــاال  ــود. ح ــام ش ــا انج ــود بچه ه خ
ــات  ــان امتحان ــون در جری ــد اکن الب
هســتند. ان شــاءاهلل ایــن مرحلــه 
ــات را  ــما مقدم ــود ش ــام بش ــه تم ک
ــر و  ــد، تحری ــاده کنی ــا آم ــرای آن ه ب
ــرارگاه  ــای ق ــود بچه ه ــه از خ مباحث
ــرای  ملــی شــروع بشــود بعــد هــم ب
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــاء ب ــه اعض کلی
ــود  ــه خ ــد ک ــن قص ــا ای ــود و ب بش
ــه  ــگاه ک ــن ن ــه ای ــًا ب ــا کام بچه ه
آخریــن دیدگاه هــای ارائــه شــده 
ایشــان هســت  توســط حضــرت 
کامــًا مجهــز بشــوند، یعنــی از ایــن 
ــد  ــان راحــت باش ــا خیال م ــت م جه
کــه اعضــای مــا این هــا را خواندنــد، 
مطالعــه کردنــد، برداشــت کردنــد 
مخصوصــًا بــا آن ماحظــه ای کــه 
مــن عــرض کــردم یعنــی بــا ماحظــه 
یــک برداشــت دانش آمــوزی کــه 
ــن  ــود همی ــا خ ــود ب ــن را می ش ای
بچه هــا هــم مشــورت کــرد. بهتریــن 
ــن  ــم همی ــا ه ــورتی  م ــه مش جامع
ــه  ــتند ک ــی هس ــرارگاه مل ــای ق اعض
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دانش آمــوزی  نــگاه  از  بخواهنــد 
ــک  ــر ی ــد. اگ ــب را ببینن ــاز مطال ب
ــی دارد،  ــه توضیحات ــاز ب ــی نی جاهای
ــن و  ــک تبیی ــه ی ــاز ب ــا نی ــک ج ی
تکمیلــی دارد آن هــم ان شــاءاهلل اتفاق 
بیفتــد، بعــد هــم به اشــتراک گذاشــته 
بشــود بــرای کل بچه هــای شــبکه 
مــا و اعضــای اتحادیــه کــه یــک 
ــا  ــا بچه ه ــم ب ــتی ه ــت و برگش رف
بشــود کــه آن هــا هــم ان شــاءاهلل 
بــه ایــن مباحــث مجهــز بشــوند. 

فرهنگ سازی و ترویج حساب 
شده و به اندازه

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه مــا بایــد 
ــث را  ــن مباح ــاء ای ــیله اعض ــه وس ب
ــن  ــم، ای ــج کنی فرهنگ ســازی و تروی
هــم نکتــه دیگــری اســت کــه نبایــد 
ــال  ــون ح ــود. اکن ــر بش ــم دی بگذاری
مناســبی  و هــوا، حــال و هــوای 
اســت، همیــن والدت حضــرت زهــرا 
)ســام اهلل علیها(، روز زن، روز مــادر، طــرح 

ایــن دیدگاه هــا خیلــی جدیــد اســت. 
یعنــی جدیــد از نظــر زمــان منظــورم 
کــه  مباحــث  خــب  َواال  اســت 
ــت  ــی اس ــث محکم ــداهلل مباح بحم

ــرت  ــن حض ــای روش ــه دیدگاه ه ک
داشــتیم.  هــم  قبــل  از  را  ایشــان 
بنابرایــن ان شــاءاهلل یــک کار خــوب 
و متفــاوت از نظــر تبیینــی، ترویجــی؛ 
ــه چــه روشــی انجــام بشــود  حــاال ب
ــرار  ــا ق ــایر بچه ه ــترس س و در دس
ــه ای  ــک نکت ــم ی ــن ه ــه ای ــرد ک بگی
ــر  ــد نظ ــماها بای ــاز ش ــه ب ــت ک اس
بدهیــد، کمــک بکنیــد، خــود بچه هــا 
ــه  ــاءاهلل ب ــه ان ش ــن زمین ــم در ای ه
میــدان بیاینــد، یــک کار قــوی، متیــن 
و در عیــن حــال یــک ارائه جــذاب و 
هنرمندانــه و بــه انــدازه شــکل بگیرد.

ــتم  ــن داش ــه م ــی ک ــام نگران ــن ای ای
یــک وقت هایــی متأســفانه اتفــاق 
ــی  ــی گاه ــی گزارش های ــاد، یعن افت
ــور  ــار کش ــه و کن ــی از گوش از بعض
داریــم خاطر تــان اســت مــن در همان 
ــم  ــر گفت ــای اخی ــن قضای ــل ای اوای
ممکــن اســت یــک مواجهه هــای 
ــک  ــرد، ی ــورت بگی ــه ای ص عجوالن
مقــدار ممکــن اســت در محیط هــای 
مدرســه ای دو قطبی ســازی بشــود 
یــا احیانــًا یــک جاهایــی ایجــاد 
ــا  ــی و این ه ــری و ناراحت ــًا درگی مث
بشــود، از همــه این هــا مــا بچه هــا را 
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برحــذر داشــتیم، گفتیــم نــه، بایــد بــا 
مســئله مواجهــه ســنجیده، بردبارانــه، 
عقانــی، و از نظــر عاطفــی هــم 
ــد  ــا بای ــم کــه شــبکه م عــرض کردی
ــی اش  ــات عاطف ــد ارتباط ــعی کن س
ــوزی  ــی دانش آم ــط عموم را در محی
بچه هــای  ایــن  بــا  مخصوصــًا 
متفــاوت بایــد حفــظ کنــد تــا بعــد از 
فــرو نشســتن ایــن غبــار فتنــه و یــک 
یعنــی  التهاب هــا،  مقــدار کاهــش 
شــرایط یــک مقــدار عادی تــر بشــود 
آن وقــت شــروع بــه کارهــای تبیینــی 
ــم،  ــا کنی ــال این  ه ــی و امث و ترویج
ــدازه.  ــه ان آن هــم حســاب شــده و ب
متأســفانه  از جاهــا  بعضــی  ولــی 
ــد،  ــروع کردن ــرعت ش ــا س ــی ب خیل
ــی  ــاق خیل ــک اتف ــه ی ــن ک ــل ای مث
باشــد،  افتــاده  عجیــب و غریبــی 
ــه  ــًا جامع ــه مث ــد ب ــم الب ــد بروی بای
بگوییــم،  پاســخ  دانش آمــوزی 
این هــا گرفتــار انحــراف شــدند بایــد 
ــت   ــًا هدای ــا را مث ــات این ه انحراف
کنیــم، درمان گــری کنیــم،  از ایــن 
ــن مدلــی. ــاس وظیفه هــای ای احس

ــی  ــد ول ــاد نباش ــی زی ــدوارم خیل امی
هــر مقــدار باشــد نگــران کننــده 

ــد  ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــه اگ ــت ک اس
بعــد برگشــت دارد. یعنــی بــه جــای 
ایــن کــه کار را پیــش ببــرد و محیــط 
را اصــاح و مناســب کنــد اتفاقــًا 
ــد،  ــن می زن ــا را دام ــج و لجبازی ه ل
یــک مقــدار اصــرار بــر نشــنیدن را در 
ــد.  ــش می ده ــب افزای ــه مخاط جامع
یــک  کــه  اســت  نکتــه ای  ایــن 
ــی  ــم، بعض ــران بودی ــا نگ ــدار م مق
از خبرهــا حکایــت از ایــن اســت 
ــی  ــن اتفاقات ــک چنی ــفانه ی ــه متأس ک
افتــاده. غــرض ایــن کــه ایــن چگونــه 
ارائــه کــردن خیلــی مهــم اســت.

روش ها و ارائه ها هنرمندانه، 
آراسته و دلنشین باشد

ایــن بحثــی کــه مــا همیشــه بــا شــما 
داریــم بحــث روش اســت. قــرآن 
و  ُحســن  و  احســان  روی  کریــم 
ــان  ــرار دارد، انس ــی اص ــی خیل زیبای
آن جــا مراجعــه می کنــد می بینــد 
ــئله  ــن مس ــه ای ــال ب ــروردگار متع پ
ــد  ــی مجاه ــن متق ــرار دارد. مؤم اص
حــاال همــه صفت هــا را دارد، بــا 
او  متعــال  خــدای  این هــا  همــه 
محســن  می خواهــد.  محســن  را 
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حــرف  یــک  یعنــی  می خواهــد 
ــه در  ــن ک ــازه ای دارد َواال خــب ای ت
خــود عناوینــی مثــل مؤمــن و متقــی 
ــت.  ــا هس ــال این ه ــد و امث و مجاه
تعبیــر  روی  این هــا  بــر  عــاوه 
محســن خــدای متعــال آن وقــت 
اصــرار دارد. آن وقــت بحــث احســان 
و محســن و محســنین یــک بابــی 
ــم گشــوده  ــرآن کری ــه در ق اســت ک
ــئله  ــه مس ــر ب ــًا ناظ ــود، عمدت می ش
ــی و  ــوزه  زیبایی شناس ــازی، ح زیباس
ایــن کــه روش هــا در ارائــه مضامیــن 
شــیوه های  ارائــه  در  مؤمنانــه، 
پارســایی و امثــال این هــا، ایــن مهــم 
ــین  ــد، دلنش ــته باش ــه آراس ــت ک اس
مــا  وقت هایــی  یــک  َواال  باشــد. 
یــک موضوعاتــی را کــه موضوعــاِت 
ایــن  اســت،  عقل پســند  عالــِی 
قــدر بــد مطــرح می کنیــم، ایــن 
ــه  ــم ک ــرح می کنی ــت مط ــدر زش ق
جامعــه مخاطــب از اصــل قضیــه 
وقت هــا  خیلــی  می شــود.  زده 
این طــوری اســت کــه گاهــی در 
ــاب  ــوع حج ــًا موض ــا مث ــاط ب ارتب
ــاال از  ــه ح ــاده ک ــاق افت ــن اتف همی
ــبتی  ــک مناس ــم ی ــروز ه ــاق ام اتف
ــده دی روز آن  ــراً هف ــم دارد ظاه ه

ــت،  ــی اس ــاب رضاخان ــف حج کش
ایــن جهــت یــک روز  از  امــروز 
ــا.  ــخ کشــور م تلخــی اســت در تاری

ــم  ــوع ه ــن موض ــا همی ــاط ب در ارتب
شــما ماحظــه می کنیــد می بینیــد 
ــه  ــن هم ــا ای ــی ب ــک موضوع ــه ی ک
ــا  ــی ب ــاد عقان ــاد پرحکمــت، ابع ابع
جلوه هــای  جلوه هــا،  همــه  ایــن 
در  کــه  زیبایی هایــی  و  حکیمانــه 
بعــد می بینیــد کــه  خــودش دارد 
ــکلی  ــه ش ــی ب ــوع را گاه ــا موض م
تنهــا  نــه  کــه  می کنیــم  مطــرح 
ــه  ــد بلک ــرش نکن ــًا پذی ــرف مث ط
ــبی  ــای نامناس ــک مواجهه ه ــًا ی احیان
ــی  ــا خیل ــد. این ه ــته باش ــم داش ه
روش هــای  روش،  بحث هــای 
مناســب، روش هایــی کــه طــرف 
نســبت  اقبــال  احســاس  آن  در 
ایــن  بیایــد،  پیــش  بــه موضــوع 
ــت. ــد اس ــورد تأکی ــراوان م ــم ف ه

جلســه حضــرت آقــا خیلــی قشــنگ 
ــود.  ــند ب ــی دلپس ــًا خیل ــود، حقیقت ب
خاطــر  طیــب  بــا  هــم  ایشــان 
شــنیدند، خیلــی هــم شســته و روفتــه 
ــب  ــه جوان ــب را ب ــل مطال ــه تفصی ب
فوق العــاده،  خیلــی  پرداختنــد،  آن 
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ســرودی کــه آن جــا ارائــه شــد 
چقــدر قشــنگ بــود، حتــی مــن 
دیــدم ایــن صحنه آرایی هایــی کــه 
ــتون ها  ــود روی س ــده ب ــت ش در بی
و آن گل هــا و روی خــود آن صحنــه 
پشــت ســر حضــرت ایشــان روایتــی 
کــه نوشــته بودنــد و رنگ بنــدی کــه 
ــب  ــی جال ــود خیل ــاده ب ــاق افت اتف
ــت  ــر جه ــه از ه ــی جلس ــود. یعن ب
منتهــا  الحمــدهلل.  چســبید،  واقعــًا 
ــه  ــک ارائ ــه ی ــک جلس ــب در ی خ
اســت، ارائــه نخبــگان. حــاال مثــاً  مــا 
یــک دفعــه بیاییــم مطالبــی کــه در آن 
جلســه هســت بگیریــم یــک بنرهــای 
ــم  ــت کنی ــًا درس ــی مث ــی بزرگ خیل
ــراً در ارتبــاط  بزنیــم در مدرســه. اخی
بــا شــهید ســلیمانی )رضوان اهلل تعالی علیــه( 
دیــدم کــه مثــًا در بعضــی از ادارات 
ــب  ــی نص ــی بزرگ ــای خیل عکس ه
ــًا  ــد مث ــال می کنن ــا خی ــده، این ه ش
هرچــه ایــن بنــری کــه می زننــد 
ــغ  ــتر تبلی ــد بیش ــد الب ــر باش بزرگت
ــی آورد.  ــی م ــا زدگ ــود. این ه می ش
یعنــی کار هنرمندانــه نیســت. بنشــینند 
را،  مســئله  ابعــاد  کننــد  محاســبه 
ــه  ــب را، زاوی ــه مخاط ــت جامع ذهنی
دیــد را، کجــا قــرار بگیــرد، بــه چــه 

ــا چــون اداره  ــًا م ــی باشــد. مث کیفیت
فــان هســتیم یــک پولــی هــم بــرای 
ایــن کارهــا داریــم روابــط عمومــی  ما 
ــزرگ  ــر ب ــد دو بن ــم شــروع می کن ه
ــم  ــد می خواهی ــان می زن دم در اداره م
ــلیمانی ها  ــزو س ــم ج ــا ه ــم م بگویی
هســتیم. ایــن روشــی اســت کــه 
ــًا  ــدارد، احیان ــب را ن ــر مناس آن تأثی
ــی آورد.  ــم م ــی ه ــدار زدگ ــک مق ی
و  ســؤال  و  حاشــیه  کنــارش  در 
ایــن چیزهــا هــم پیــش می آیــد.

ــک  ــن قســمت ی ــر صــورت ای در ه
مقــدار ارائه هــای حســاب شــده، 
بــه انــدازه، هنرمندانــه، بعضــی از 
و  صریــح  بایــد  را  موضوعاتــش 
ــرد.  ــه ک ــرد، ارائ ــته ک ــفاف برجس ش
بایــد  را  موضوعــات  از  بعضــی 
را  بعضی هــا  لفافــه،  در  گذاشــت 
ــری روی  ــای هن ــک جلوه ه ــد ی بای
آن گذاشــت. خیلــی کارهــای متنوعی 
ــام داد و آن  ــود انج ــه می ش ــت ک اس
ســرود هــم خیلــی قشــنگ بــود. مــن 
نرســیدم ببینــم چــه کســی کار کــرده 
ــندید،  ــا پس ــن آن را آق ــم مت ــود. ه ب
هــم آهنگــش را. خیلــی چیــز شســته 
و روفتــه ای بــود، آن بچه هــا هــم 
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واقعــًا  خواندنــد.  قشــنگ  خیلــی 
ارائه شــان خیلــی قــوی و درجــه یــک 
ــی  ــود. هــر کســی ســروده، بچه های ب
ــد.  ــد دست شــان درد نکن کــه خواندن
خــدا را شــکر ان شــاءاهلل از ایــن 
فرصتــی کــه بــرای همــه مــا بــه لطف 
خــدای متعــال بــه وجــود آمــده 
ــاب  ــای انق ــم و بچه ه ــتفاده کنی اس
انجمــن،  بچه هــای  بداننــد،  قــدر 
ــه  ــا، جامع ــا، معلم ه ــماها، مربی ه ش
باالخــره  انقابی هــا،  مؤمنیــن، 
این هــا بیاینــد میــدان از ایــن ظرفیــت 
خــوب اســتفاده کننــد ان شــاءاهلل.

ذکر کثیر خدا را فراوان یاد کنید

بحــث مــا در ارتبــاط بــا قواعــد 
عمومــی جهــاد اکبــر بــود. خــدا 
در  اساســی  بحث هــای  شــکر  را 
محــور قواعــد عمومــی در جلســات 
ارائــه و مطــرح شــده. مــا چنــد 
تبصره هــای  کــه  داریــم  نکتــه 
ــی  ــر مباحث ــتند ب ــی هس ــی مهم خیل
کــه گذشــت. یعنــی بعضی هایــش 
ــا،  ــرای بحث ه ــی دارد ب ــه تکمیل جنب
بعضی هایــش جنبــه تأکیــدی دارد.

ــد  ــه امی ــد ب ــه بای ــا ک یکــی از نکته ه

خــدای متعــال در محــور قواعــد 
عمومــی جهــاد اکبــر بــه آن بپردازیــم 
ایــن جــا محاســبه می شــود. یکــی از 
ــک  ــی کم ــت و خیل ــا اس پیش ران ه
ــه  ــرعت و ب ــه س ــد ب ــی می کن بزرگ
ــی  ــی کس ــالک، یعن ــان س ــوت انس ق
کــه دارد ایــن وادی خودســازی را 
ــه  ــم ب ــی ه ــد او را خیل ــیر می کن ِس
قــوت ِســیرش، هــم بــه ســرعت 
ــت  ــم در صیان ــد، ه ــیرش می افزای ِس
و حفظــش بــه او کمــک می کنــد. آن 
عبــارت اســت از مســئله ذکــر کثیــر، 
ذکــر و یــاد پــروردگار متعــال، آن 
ــم  ــرت. می گویی ــف کث ــا وص ــم ب ه
ذکــر کثیــر، یعنــی فــراوان. ایــن 
ــم  ــرآن کری ــرت از خــود ق ــه کث کلم
ــَن  ــا الَّذي ــا أَيَُّه اســتفاده می شــود »ي
ــراً *  ــراً َكثي َ ذِْك ــُروا اللَّ ــوا اْذُك آَمنُ
ــن  ــًا«1، ای ــَرًة َو أَصي ــبُِّحوُه بُْك َو َس
ــه  ــت ک ــنی اس ــان روش ــی فرم خیل
ــه  ــد ب ــان می ده ــال فرم ــدای متع خ
جامعــه مؤمنیــن کــه خــدا را فــراوان 
ــراً«  ــاد کنیــد »اذكــر الل ذكــراً كثي ی
آن وقــت هــم صبــح، هــم شــام. ایــن 
جــا یکــی از مصادیــق ذکــر عبــارت 
ــا »و  ــن ج ــه ای ــبیح ک ــد از تس باش

1  آیات 41 و 42 سوره احزاب
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ــًا«، »بكــره«  ســبحوه بكــرًة و اصي
ــم  ــل« ه ــاز روز، »اصي ــود آغ می ش
ــع  ــی در واق ــان روز، یعن می شــود پای
ــدای  ــاد خ ــن روز را از ی ــن طرفی ای
ــبیح  ــف تس ــه وص ــم ب ــال آن ه متع
ــرای  ــا را ب ــد. آن فرصت  ه ــور کنی من
خودتــان الهــی کنیــد. خیلــی ســرمایه 
دســترس  در  کــه  اســت  بزرگــی 
ــن  ــر م ــه تعبی ــه و ب ــرار گرفت ــا ق م
ــار داده  ــال افتخ ــدای متع ــی خ خیل
بــه بنده  هایــش کــه ایــن امــکان 
ــرار  ــه او را در اختیارشــان ق توجــه ب
هــم  داده،  را  ظرفیتــش  هــم  داده. 
داده. را  درونــی اش  ســرمایه های 

قلب انسان کانون ذکر است

ــت و  ــر اس ــون ذک ــان کان ــب انس قل
خداونــد تبــارک و تعالــی محیــط 
قلبــی انســان را کــه آن در واقــع 
بخــش شــهودی عاطفــی روح مــا 
اســت؛ روح مــا ســه مرتبــه دارد، 
مرتبــه نفــس، بعــد مرتبــه عقــل 
قلــب  مرتبــه  هــم  بعــد  اســت، 
ــک اســت  ــی نزدی اســت. نفــس خیل
ــی  ــان، یعن ــوارح انس ــط ج ــه محی ب
می شــود روح مــا، آن جایــی کــه 

در تمــاس خیلــی نزدیــک بــا جســم 
ــرد اســمش می شــود  ــرار می گی ــا ق م
ــر  ــد باالت ــه می روی ــن ک ــس. از ای نف
جایــی  باالتــر،  مرتبــه  یــک  در 
ــه محیــط درک کلیــات و  اســت ک
از  اســت.  تفکــر  و  اندیشــه ورزی 
ایــن مرحلــه باالتــر قلــب اســت کــه 
ــر کار  ــی اگ کارش شــهود اســت یعن
عقــل ادارک اســت، کار قلــب شــهود 
اســت. ایــن می فهمــد او می بینــد، 
آن مرحلــه رؤیــت و مشــاهده اســت. 
ــی دارد  ــای فن ــا بحث ه ــاال این ه ح
مــن االن کاری بــه آن نــدارم، آن کــه 
ــم  ــرض کن ــا ع ــن ج ــتم ای می خواس
ایــن اســت کــه قلــب کــه دیگــر اوج 
ــوب  ــانی محس ــت انس ــه ی حقیق قّل
می شــود، ایــن جــا کانــون ذکــر 
اســت یعنــی ذکــر مربــوط بــه قلــب 
ــان  ــی انس ــه قلب ــت. توج ــان اس انس
پــروردگار  قــدس  ســاحت  بــه 
ــر. ــود ذک ــه می ش ــن توج ــال، ای متع

ایــن خیلــی امــکان بزرگــی اســت که 
خــدای متعــال در اختیــار ما گذاشــته. 
حــاال چــه ابعــادی دارد، چــه آثــاری 
دارد، چــه برکاتــی دارد، چــه نتایجــی 
آخرتــی  چگونــه،  دنیایــی  دارد، 



10

www.OFOGHHA.ir

بحــث  یــک  خــودش  چگونــه، 
مســتقل مفصلــی اســت کــه حــاال من 
االن نمی خواهــم وارد ایــن بحــث 
بشــوم یــک وقتــی الزم باشــد خــوب 
ــردازد. ــه آن بپ ــان ب ــم هســت انس ه

گنجینه ای  عرشی

ــی  ــر اله ــت ذک ــتن عظم ــرای دانس ب
ــد  ــان بیای ــا یادم ــه م ــی اســت ک کاف
ــاد  ــی ی ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ک
ــن  ــودش در ای ــه خ ــبت ب ــا را نس م
ــود  ــه فرم ــد ک ــرح می کن ــطح مط س
ــُكُروا  ــْم َو اْش ــي  أَْذُكْرُك »َفاْذُكُرون
ــد  ــه می دانی ــُروِن«2 ک ــي  َو ال تَْكُف ل
ایــن آیــه از گنج هــای باعظمــت قرآن 
کریــم اســت. یکــی از آیاتــی کــه در 
عرشــی  گنجینه هــای  از  یکــی  آن 
مطــرح شــده ایــن آیــه اســت. خیلــی 
آیــه عجیبــی اســت. اگــر تصــور 
کنیــد انســان می خواهــد از شــوق 
جــان بدهــد یعنــی واقعــًا حــق اســت 
کــه انســان از ســر شــوق همــان جــا 
جــان بدهــد، بیفتــد، قالــب تهــی 
ــه شــوق  ــد، ایــن قــدر در ایــن آی کن
ــه  ــال دارد ب ــدای متع ــه خ ــت ک هس

2  آیه 152 سوره بقره

ــن  ــو از م ــه ت ــد ک ــد  ه اش می گوی بن
یــاد کــن مــن یــادت می کنــم. چقــدر 
عجیــب اســت ایــن آیــه. »فاذكرونی 
ــما  ــه ش ــن توج ــی ای ــم« یعن اذكرك
ــر آن  ــد اث ــری دارد؟ می فرمای ــه اث چ
ایــن اســت کــه مــن هــم از شــما یــاد 
ــدای  ــاد خ ــن ی ــاال ای ــم. و ح می کن
متعــال نســبت بــه بنــده یعنــی چــی،  
ــی  ــک عالم ــر ی ــودش دیگ ــن خ ای
دارد. ولــی اصــل مســئله را شــما 
ــزرگ و  ــدر ب ــه چق ــد ک ــور کنی تص
باعظمــت اســت، ایــن امکانــی اســت 
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی در 
اختیــار بنده هــای خــودش قــرار داده.

یاد خدای متعال روح زندگی 
است

نقطــه مقابــل ذکــر غفلــت اســت. در 
فرهنــگ قرآنــی همــه خیــرات مربوط 
بــه حالــت ذکــر اســت و همه شــرور 
ــت.  ــت اس ــت غفل ــه حال ــوط ب مرب
ــه در  ــکاالتی ک ــن اش ــه ای ــی هم یعن
ــان ها  ــی انس ــف زندگ ــطوح مختل س
ــارت  ــدا می شــود منشــأ این هــا عب پی
اســت از غفلــت، غفلــت خیلــی چیــز 
ــت.  ــی اس ــک و متعفن ــه و تاری کری
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غفلــت، روی گردانــدن از خــدای 
متعــال بــه منزلــه تاریکــی اســت 
ــٍض«3.  ــْوَق بَْع ــا َف ــاٌت بَْعُضه »ُظُلم

امــا ذکــر از جنــس نــور اســت، 
از جنــس روشــنایی اســت، یــک 
محیــط  در  را  روشــنی  فضــای 
ــی آورد.  ــود م ــه وج ــان ب ــان انس ج
ــه  ــت ک ــه گف ــک کلم ــود در ی می ش
روح  اســت.  زندگــی  روح  اصــًا 
زندگــی، حقیقــت حیــات، طعــم 
ــه  ــی ب ــاوت زندگ ــات و آن ح حی
ــاب  ــال اســت. در ب ــاد خــدای متع ی
ذکــر خــوش بــه حــال آن کســی کــه 
ــی اش  ــن جهان ــان زیســت ای در جری
ــا  ــد. م ــراوان باش ــر ف ســهمش از ذک
در بــاره همــه موضوعــات حــد و 
ــذاری  ــدازه گ ــی ان ــم، یعن ــرز داری م
ــم  ــما اس ــی را ش ــر فضیلت ــده، ه ش
ــه از آن  ــدازه دارد ک ــک ان ــد ی ببری
ــد  ــه بیشــتر بشــود می گوین ــدازه ک ان
ــه در  ــک حــدی دارد ک ــی ی ــه، یعن ن
آن حــد نگهــداری می شــود. امــام 
ذکــر  فرمودنــد  )علیه الســام(  صــادق 
انــدازه نــدارد. یعنــی هــر چقــدر کــه 
ــاز  ــد بهره منــد بشــود ب شــخص بتوان
میــدان بــرای او فراهــم اســت. لــذا از 

3  آیه 40 سوره نور

واژه کثیــر هــم اســتفاده شــده، از واژه 
دوام هــم گاهــی اســتفاده شــده. مثــًا 
ــن  ــد »المؤم ــاره مؤمــن می گوین در ب
ــه  ــًا توج ــن دائم ــر« مؤم ــم الذك دائ
اســت، ایــن »المؤمــن« یعنــی آن 
کــه بــه حقیقــت ایمــان رســیده. 
ــود او  ــط وج ــان در محی ــی ایم یعن
ــال  ــًا در ح ــن دائم ــده ای ــتقر ش مس
ــال اســت.  ــروردگار متع ــه پ توجــه ب
ــم در  ــه دائ ــان ک ــد خوشــا آن می گوی
نمازنــد. چــون یــک حالــت توجه در 
ــد.  ــدا می کن ــا وضــع خاصــی پی آن ه
ــان  ــه هم چن ــم ک ــر ه ــن اصــل ذک ای
ــم یــک حقیقــت قلبــی  عــرض کردی
ــای  ــد در بخش ه ــا می توان ــت، ام اس
ســطحی تر  الیه هــای  از  دیگــری 
شــخصیت انســان هــم بــروز و جلــوه 
ــاید  ــه ش ــد ک ــته باش ــی داش و تجل
بشــود گفــت یکــی از آن جلوه هــای 
ویــژه اش ذکــر لســانی و زبانی اســت.

کل  می توانــد  کــه  چیــزی  آن 
عملیــات خودســازی و محیــط اقــدام 
ــه  ــا ب ــد ی ــتیبانی کن ــان پش را در انس
عبارتــی می شــود گفــت پشــتیبان 
اصلــی انســان در ســیر و ســلوک 
ــت،  ــال اس ــدای متع ــاد خ ــن ی همی
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ــتیبان  ــی پش ــت. یعن ــر اس ــن ذک همی
و پیش برنــده فوق العــاده ای اســت.

اهمیت و توجه روزانه به ذکر 
لسانی

یــک نکتــه همیــن مســئله اســتفاده از 
ذکــر لســانی اســت. ذکــر لســانی یک 
ــًا  ــان مث ــه انس ــی دارد ک ــث فن بح
ــش  ــه زبان ــال را ب ــدای متع ــاد خ ی
جــاری کنــد، بــه زبانــش کــه جــاری 
راه هــای  از  یکــی  می توانــد  کنــد 
تلقیــن قلبــی باشــد. گاهــی وقت هــا 
ــاد  ــال را ی ــدای متع ــما خ ــب ش قل
می شــود  منعکــس  ایــن  می کنــد، 
در الیه هــای شــخصیتی شــما بــه 
زبان تــان جــاری می شــود. یعنــی 
ــاال  ــیده ح ــمه از آن جوش ــن چش ای
ایــن مثــًا بــه لب هــای شــخص 
رســیده و از زبــان او دارد جــاری 
یــک  وقت هــا  گاهــی  می شــود. 
ــی  ــم. یعن ــم داری ــس ه ــیر عک مس
گاهــی راه ایــن کــه قلــب شــما متذکر 
بشــود زبــان اســت. یعنــی مثــًا شــما 
ــال  ــروردگار متع ــام پ ــان ن ــه زبان ت ب
می کنیــد،  تکــرارش  می آوریــد،  را 
ــان  ــه قلب ت ــد ب ــرار داری ــن تک در ای

آن  یعنــی  می کنیــد،  ذکــر  تلقیــن 
ــه  ــان ب ــرای خودت ــی را ب ــه قلب توج
ایــن  بنابرایــن  وجــود می آوریــد. 
فــرض بســیار مهــم اســت. لــذا ذکــر 
لســانی از ایــن جهــت دارای اهمیــت 
کــه  لســانی  ذکــر  یعنــی  اســت. 
ــان  ــه هم ــیدن ب ــری آن رس جهت گی
روشــنایی قلبــی و توجــه باطنــی 
ــای  ــن نام ه باشــد. حــاال دیگــر از بی
انســان  متعــال  پــروردگار  زیبــای 
ــا حالــش و شــرایطی کــه  متناســب ب
دارد انتخــاب کنــد و آن هــا را تکــرار 
کنــد بــه زبانــش بگویــد، خــود مثــًا 
ایــن »يــا الل« گفتــن، چقــدر قشــنگ 
اســت و ایــن را تکــرار کنــد بــر قلب 
خــودش. »يــا رحمــان، رحيــم، 
ــكور،  ــور، ش ــم، غف ــم، حلي كري
ــمایی  ــا اس ــب«، این ه ــب، مجي قري
زیبــای  اســم های  از  کــه  اســت 
پــروردگار متعــال و عزیــز مــا اســت. 

بنابرایــن یک مســئله عبارت اســت از 
ایــن که انســان بتوانــد از ایــن ظرفیتی 
کــه در اختیارش هســت اســتفاده کند. 
دعــا از همیــن قبیــل اســت که انســان 
ادعیــه ای کــه وارد شــده این هــا را در 
ــد،  ــی بخوان ــای خوب ــک فرصت ه ی
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ــا آن هــا ایــن حالــت توجــه را  ــاز ب ب
در خــودش تقویــت کنــد، مخصوصــًا 
دعاهایــی کــه از ائمه هــدی )علیهم الســام( 
وارد شــده مثــل صحیفــه مبارکــه 
ســجادیه و امثــال این هــا. ایــن در 
برنامــه زندگــی انســان باشــد. یعنــی 
این طــور نباشــد کــه مثــًا حــاال 
خاصــی  خیلــی  وقت هــای  یــک 
ــا  ــی م ــا چــه بشــود، جــاری زندگ ت
ــه،  ــدون صحیف ــی روز ب ــد. یعن باش
روز بــدون دعــا بــر شــما هیــچ وقــت 
ــه  ــل ک ــه قب ــل آن جلس ــذرد. مث نگ
گفتــم روزی بدون اشــک در ســاحت 
قــدس ربوبــی بــر انســان نگــذرد، بــا 
توضیحــی کــه عــرض کردیــم. روزی 
ــن  ــه همی ــم ب ــا ه ــا، دع ــدون دع ب
ــزی را از  ــًا چی ــان قلب ــه انس ــا ک معن
خداونــد تبــارک و تعالــی بخواهــد و 
ایــن فرصــت گفتگــوی بــا حضــرت 
حــق را، از آن ســهم داشــته باشــد. یــا 
تــاوت قــرآن کریــم، باالخــره قــرآن 
ــْرآِن ذِي  ــت »َو الُْق ــر اس ــاب ذک کت
ــرِ«4 قــرآن خــودش را این طــور  ْك الذِّ
ــا  َّ ــود »إِن ــا فرم ــد. ی ــی می کن معرف
ـا لَــُه  َـّ ْكــَر َو إِن لْنَــا الذِّ نَْحــُن نَزَّ

4  آیه 1 سوره ص

لَحافُِظــوَن«5 اصــًا اســم قــرآن کریــم 
ذکــر اســت. چــون انســان را متوجــه 
بــه  توجــه  ایــن  او  در  می کنــد، 
خــدای متعــال را، توجــه بــه حقایــق 
ــوت  ــم ملک ــه عال ــه ب ــم را، توج عال
ــه  ــت را، توجــه ب ــه ابدی را، توجــه ب
نعمت هــای خــدای متعــال را، توجــه 
بــه خطاهــا، اشــتباهات، نقص هــا، 
ــان  ــه انس ــتی هایی ک ــا و کاس کمی ه
بــه آن مبتــا اســت، این هــا را در 
ــاال  ــی آورد. ح ــود م ــه وج ــان ب انس
ــرآن  ــر ق ــه محض ــد ب ــما می روی ش
کریــم بــرای شــما بــارش ذکر اســت. 
ایــن کــه حتمــًا انســان هــر روزش از 
قــرآن کریــم ســهم بگیــرد، یعنــی یک 
ســهمی از تــاوت، باالخــره یــک 
ــه،  ــج صفح ــه، پن ــه، دو صفح صفح
بیشــتر، کمتــر، هــر چقــدر کــه بــرای 
ــتور  ــا در دس ــد، این ه ــر باش او میّس
ــتیبانی های  ــا پش ــد. این ه کارش باش
ــن  ــرد. ای ــد ک ــان خواه ــژه از انس وی
می شــود آن فصــل ذکــر لســانی.

ــه جــزو  ــک اذکاری هــم هســت ک ی
ــبیحات  ــل تس ــت. مث ــهورات اس مش
کــه  )ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت 
از  بعــد  کثیــر  ذکــر  مصادیــق  از 

5  آیه 9 سوره حجر
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ــر  ــام باق ــده. ام ــمرده ش ــا ش نمازه
دارد  روایتــی  یــک  )علیه الصلوةوالســام( 

کــه ایــن را فرمودنــد ذکــر کثیــر 
ــن تســبیح حضــرت زهــرا  اســت، ای
)ســام اهلل علیها( را حضــرت فرمودنــد »مــن 

ــق  ــی از مصادی ــر«. یعن ــر الكثي الذك
ــود.  ــوب می ش ــراوان محس ــاد ف آن ی
ــن  ــی هســت در ای حــاال چــه کیمیای
ذکــر نورانــی و چــه اشــراق فاطمــی 
در آن هســت و برکتــی کــه حضــرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها( بــه ایــن ذکــر داده بــا 
ــی  ــدازه خیل ــه حســب ان ــه ب ــن ک ای
ــت  ــا نیس ــی و این ه مفصــل و طوالن
ــژه و  ولــی باالخــره آن کیفیــت وی
تأثیــر خــاص خــودش را دارد. پــس 
ایــن هــم یــک نکتــه اســت کــه 
ــا باشــد. ــن در دســتور کار م ــد ای بای

نماز، معجون ذکر قدسِی عرشِی 
الهی

شــاید اگــر بخواهیــم یــک ترکیبــی از 
همــه اذکار را راجــع بــه آن صحبــت 
کنیــم که یک معجون قدســِی عرشــِی 
ــارت  ــود، عب ــوب می ش ــی محس اله
ــد  ــر خداون ــه دیگ ــاز ک ــت از نم اس
تبــارک و تعالــی در نمــاز همــه ایــن 

چیزهــا را قــرار داده. یعنــی همــه 
ــک  ــان را در ی ــری انس ــای ذک نیازه
وعــده خیلــی خوش پخــت قــرار داده 
ــود  ــت پخت خ ــاز دس ــره نم و باالخ
ــک  ــی ی ــت. یعن ــال اس ــدای متع خ
وعــده خیلــی کامــل، خیلــی خــوش 
ــا ترکیب هــای  عطــر، خیلــی کامــل ب
بدیــع و دقیــق، ایــن در دســترس 
مــا اســت بلکــه بــر مــا واجــب 
ــتحب دارد  ــب دارد، مس ــده، واج ش
ــای  ــه روزه ــه باالخــره هم ــن ک و ای
ــا نمــاز منــور باشــد،  مــا، اطرافــش ب
ایــن تدبیــر خــاص الهــی اســت. 
رســیدگی بــه نمــاز، کیفی ســازی 
نمــاز، غنی ســازی نمــاز از جهــت 
آن  جهــت  از  قلــب،  حضــور 
ــد دســتور  ــن بای ــی ای توجهــات باطن
ــون  ــد چ ــا باش ــه م ــی هم کار دائم
هســت،  اسماءالحســنی  نمــاز  در 
ــه  ــت، توج ــا هس ــت، دع ــرآن هس ق
بــه اولیــاء خــدا هســت کــه یکــی از 
صدرنشــین اذکار صلــوات بــر محمــد 
و آل محمــد )ســام اهلل علیهم اجمعین( اســت، 
ــش  ــب خاص ــا آن ترکی ــبیحات ب تس
فوق العــاده  نمــاز  خیلــی  هســت، 
ــا حــاالت  اســت. ترکیــب می شــود ب
انســان در قیــام و در رکــوع و ســجده 
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فوق العــاده  خیلــی  و  تشــهد  و 
قــدر  بایــد  نمــاز، خیلــی  اســت 
ــه نمازهایمــان ان شــاءاهلل  ــم و ب بدانی
برســیم و اهتمــام داشــته باشــیم.

ــاز  ــه نم ــی ک ــم در ایام ــا ه خانم ه
ــده خودشــان  ــته ش ــا برداش از آن ه
را از مضامیــن و حقایقــی کــه در 
نمــاز  اوقــات  در  هســت  نمــاز 
محــروم نکننــد. یــک مقــداری آن 
ــده  ــاش داده ش ــا آزادب ــه آن ه ــا ب ج
کــه خودشــان انتخــاب کننــد، آن 
ــن  ــه ای ــد ک ــا ســعی کنن ــت این ه وق
ســهم خودشــان را از یــاد پــروردگار 
متعــال، آنچــه کــه در وعده هــای 
ــًا  ــا را حتم ــته این ه ــرار داش ــاز ق نم
بهره منــد باشــند ان شــاءاهلل الرحمــن. 

ــتَعينُوا  ــد »َو اْس ــم می فرمای ــرآن ه ق
ــاةِ«6 یعنــی می گویــد  بـْـرِ َو الصَّ بِالصَّ
کمــک بگیریــد. خیلــی جالب اســت. 
ــاةِ«،  ــرِ َو الصَّ بْ ــتَعينُوا بِالصَّ »َو اْس
آن صبــر را بعضــی معنــای عــام 
ــاص  ــای خ ــی معن ــد، بعض می گیرن
روزه.  می گوینــد  کــه  می گیرنــد 
چــون از اســامی روزه هــم صبــر 
ــتَعينُوا  ــه »َو اْس ــد ک ــت. می گوین اس

6  آیه 45 سوره بقره

ــاز  ــی از نم ــاةِ« یعن ــرِ َو الصَّ بْ بِالصَّ
و روزه تــان کمــک بگیریــد بــرای 
جهــاد بــا نفــس و ورود بــه ایــن 
ــا  ــی ب ــخت. در رویای ــدت س مجاه
ایــن نفــس کذایــی و اعــداء عــدو و 
ــما  ــتند ش ــا هس ــه آن ج ــیاطینی ک ش
بایــد مرتــب تجهیــز بشــوید. میــدان 
اســت.  پیچیــده  خیلــی  درگیــری 
شــما بایــد دائــم تــوان بگیریــد، 
بگیریــد  قــوت  بشــوید،  تجهیــز 
ــد  ــد بتوانی ــد، بای ــد دوام بیاوری بتوانی
ــم دوام  ــی ه ــد. یعن ــم بروی ــو ه جل
بیاوریــد هــم بتوانیــد حرکــت رو 
بــه جلــو داشــته باشــید. این هــا 
اســت  کننده هــا  کمــک  بهتریــن 
ــد.  ــا باش ــتور کار م ــد در دس ــه بای ک

هم نشینی با اهل  ذکر

چنــد نکتــه دیگــر اگــر بخواهیــم بــه 
آن اضافــه کنیــم یکــی عبــارت اســت 
ــات الذكــر« اســت،  از مســئله »حلق
مجالــس ذکــر اســت. خیلــی روی آن 
ــام(  ــن )علیه الس ــده، امیرالمؤمنی ــد ش تأکی
ــود  ــه فرم ــد ک ــی دارن ــک روایت در ی
ــی  ــر« یعن ــس الذك ــک بمجال »علي
ــدای  ــاد خ ــه در آن ی ــاتی ک آن جلس
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ــاد  ــال اســت، مناجــات اســت، ی متع
اولیــاء خداســت، یــاد حقایــق قدســی 
اســت، انســان بــه آن جاها برســد و از 
آن محیــط حلقــه ذکــر بهره مند باشــد. 
ــینی  ــم هم نش ــب ه ــن ترتی ــه همی ب
ــا  ــت. ب ــه اس ــر توصی ــل  ذک ــا اه ب
ــاد خــدای  ــا از ی ــه این ه ــی ک آدم های
ــان  ــتند، جان ش ــد هس ــال بهره من متع
دیــده ور  اســت،  روشــنی  جــان 
هســتند، و اهــل تماشــای حقایــق 
ــم فرشــتگان  ــا عال قدســی هســتند، ب
ــد، نفــس پاکــی  رفــت و آمــدی دارن
دارنــد، حــال خوشــی دارنــد. انســان  
بــا این هــا مــراوده داشــته باشــد، 
ــده  ــه ش ــا توصی ــا آن ه ــینی ب هم نش
ــَع  ــَک َم ــْر نَْفَس ِ ــود »َو اْصب ــه فرم ک
الَّذيــَن يَْدُعــوَن َربَُّهــْم بِالَْغــداةِ 
َوْجَهــُه...«7  يُريــُدوَن  الَْعِشــيِّ  َو 
ــا  ــه دار ب ــم نگ ــودت را محک ــو خ ت
ــام  ــح و ش ــا صب ــه این ه ــانی ک کس
بــا عالــم بــاال ارتبــاط دارنــد، ارتبــاط 
یعنــی  دارنــد.  تمیــز  و  خالصانــه 
ــا  جان هــای روشــنی هســتند، شــما ب
ــت  ــت و برخاس ــد نشس ــا بای این ه
باشــید. آن هــا  جلیــس  و  کنیــد 

آن روایــت مشــهور هــم هســت 
7  آیه 28 سوره کهف

ــم  ــن مری ــی ب ــرت عیس ــه از حض ک
کــه  شــده  نقــل  )علی نبینا وآله علیهم الســام( 

از حضــرت پرســیدند »مــع مــن 
از  حواریــون  از  یکــی  نجالــس« 
ــه  ــا چ ــا ب ــه م ــید ک ــرت پرس حض
ــم؟  ــت کنی ــت و برخاس ــی نشس کس
ــه  ــی ک ــا کس ــد ب ــرت فرمودن حض
ــی  ــه« کس ــم الل رؤيت ــن يذكرك »م
ــاد خــدا  ــه ی ــد ب کــه شــما او را ببینی
ــتند،  ــور هس ــا این ط ــد. بعضی ه بیفتی
انســان ها آن هــا را می بینــد توجــه 
پیــدا می کنــد بــه خــدای متعــال. 
فــی  يزيــد  »و  دیگــر  ویژگــی 
ــی  ــم ف ــه و يرغبك ــم منطق علمك
اآلخــرة عملــه« عمــل او باعث شــود 
کــه شــما ترغیــب بشــوید بــه آخرت. 
ــم  ــه عل ــود ک ــث ش ــخن او باع و س
ــد  شــما افزایــش پیــدا بکنــد. فرمودن
یــک چنیــن کســی نشســت  بــا 
ایــن  کنیــد. غــرض  برخاســت  و 
کمــک  این هــا  می شــود،  توصیــه 
هســتند. مــا  ســلوکی  کننده هــای 
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ذکر خفی آمیخته با تضرع

ذکــر خفــی خیلــی مــورد تأکیــد 
ــن اســت  ــی اش ای ــه. قرآن ــرار گرفت ق
فــي   ـَک  َربَـّ اْذُكــْر  »َو  فرمــود: 
ــن  ــًة...«8 ای ــًا َو خيَف ع ــَک تََضرُّ نَْفِس
تأکیــد کــه فرمــود پــروردگار خــودت 
ــی نفســک«  را در جــان خــودت »ف
ــا  ــه ب ــادی آمیخت ــاد کــن، آن هــم ی ی
ــی در  ــی یعن ــرع و پنهان ــرع. تض تض
آن خلوت خانــه وجــود خــودت از 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی یــاد 
کــن. و در بیــان امــام ســجاد )علیه الســام( 
ــر  ــنا بالذك ــه »و آنس ــم هســت ک ه
ــا  ــا را ب ــا م ــد خدای ــی« می گوی الخف
ــن.  ــوس ک ــودت مأن ــی خ ــاد پنهان ی
ــت. ــنگی اس ــت قش ــدر درخواس چق

هر چیزی را بهانه یاد خدای 
متعال قرار بدهید

ــق  ــه طب ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ نکت
قاعــده ذکــر کثیــر، انســان ســعی 
یــاد  بهانــه  را  چیــزی  هــر  کنــد 
ــر  ــد. هن ــرار بده ــال ق ــدای متع خ
انســان مؤمــن از رهگــذر زیســت 
مؤمنانــه اش ایــن اســت کــه هــر 

8  آیه 205 سوره اعراف

چیــزی را بهانــه کنــد بــرای توجــه به 
خــدای متعــال. اگــر شــما روی ایــن 
ــما  ــه ش ــن ب ــد م ــت کنی ــط حرک خ
ــه لطــف حضــرت  ــم ب عــرض می کن
تمــام  در  تعالــی  و  تبــارک  حــق 
ــی  ــانه های اله ــما نش ــان ش زندگی ت
را خواهیــد دیــد و در همــه لحظه هــا 
می توانیــد بهانــه ذکــر داشــته باشــید. 
ــدا  ــاد خ ــر از ی ــا پ ــط م ــون محی چ
اســت، بــه شــرط ایــن کــه مــا فقــط 
گوش مــان را بــاز کنیــم، شــنونده 
خوبــی باشــیم، چشــم مان را بــاز 
باشــیم، درِ  ببیننــده خوبــی  کنیــم 
فهــم خودمــان را بــاز کنیــم دریافــت 
ــاءاهلل  ــیم. و ان ش ــی باش ــده خوب کنن
ــاد  ــه ی ــر ب ــا متذک ــب م ــط قل محی
ــن  ــرض ای ــد. غ ــال باش ــدای متع خ
کــه ایــن در محیــط مــا هســت. حــاال 
همیــن جایــی کــه مــا نشســتیم چقدر 
ــن االن در  ــر هســت. همی وســیله ذک
ــر  ــا، سراســرش ذک ــن جلســه م همی
می رویــد  بیــرون  اســت.  یــاد  و 
ــن طــور،   ــن طــور، آســمان همی همی
زمیــن همیــن طــور. هــر کســی را کــه 
آیت اللهــی  یــک  می بینــد  انســان 
نــگاه  شــما  این طــور  اســت. 
ــده،  ــن کیســت،  از کجــا آم ــد، ای کنی
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چه طــور خلــق شــده، چــه کســی او 
ــد، دارد  ــن دارد می  بین ــده؟ ای را آفری
راه  دارد  می شــنود،  دارد  می فهمــد، 
می گیــرد.  تصمیــم  دارد  مــی رود، 
از کجــا؟ از آحــاد آدم هایــی کــه 
کــه  موجوداتــی  تــا  می بینــد  آدم 
از  کــرده.  خلــق  متعــال  خــدای 
ــوه. ــه می ــک دان ــه گل، از ی ــک دان ی

انســان گاهــی بــرای او عــادی شــده، 
مثــًا شــما در یــک میوه فروشــی کــه 
می رویــد آن جــا یــک نمایشــگاه 
ــی  ــی اســت ول ــات اله ــی از آی بزرگ
و  بخرنــد  کــه  می رونــد  همــه 
ــد. هیــچ کــس نــگاه نمی کنــد  بخورن
از ایــن منظــر کــه ببینــد کــه از یــک 
آب و از یــک خــاک خداونــد تبــارک 
و تعالــی چــه آفریــده؟ بــرای اهلــش 
یــک رؤیــت آن جــا اتصــال بــه مــأ 
اعلــی اســت. ولــی مــا نگاه مــان فقــط 
ــی  ــازه گاه ــت، ت ــی اس ــگاه حیوان ن
چقــدر  می کنیــم  هــم  توصیــف 
چقــدر  هســتند،  قشــنگ  این هــا 
فــان هســتند، چقــدر گــران هســتند 
و خــب حــاال چه طــور بخریــم؟ 
کــدام را بخریــم؟ بعــد از همــان 
ــه  ــش ب ــرد حواس ــه آدم می خ اول ک

خــوردن اســت. امــا انســان الهــی هــر 
ــل و  ــد اول عق ــه می بین ــزی را ک چی
ــک  ــن ی ــب ای ــد. خ ــش می نوش جان
دانــه ســیب را شــما نــگاه کنیــد چــه 
کــرده خــدای متعــال. یــک دوســتت 
دارم بــزرگ روی آن، در وجــودش 
ــما داده،  ــل ش ــن را تحوی ــته ای نوش
ــم  ــما. ه ــم ش ــوی چش ــته جل گذاش
ــی  ــی اســت، هــم مهر نمای قدرت نمای
اســت، هــم مهــر خداســت، هــم 
قــدرت خداســت، هــم ُحســن خــدا 
اســت، هــم زیبایــی خــدا اســت.

انسان لوح فشرده عالم کبیر 
است

ــید  ــم باش ــی ه ــک جای ــما ی ــر ش اگ
کــه هیــچ کــس و هیــچ چیــزی 
بزرگتریــن  خودتــان  نباشــد  هــم 
ــرای  ــال هســتید ب نشــان خــدای متع
خودتــان. ببینیــد خــدای متعــال چــه 
ــرای  ــی ب ــر کس ــود ه ــرده در وج ک
او. اهلل اکبــر، العظمــة هلل. گفــت »أ 
تزعــم أنـّـک جــرٌم صغيــٌر و فيــک 
ــال  ــو خی ــر« ت ــم األكب انطــوی العال
کــردی همیــن پنجــاه کیلــو، شــصت 
ــتی؟  ــن هس ــو، ای ــاد کیل ــو، هفت کیل
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در حالــی کــه خداونــد تبــارک و 
ــر را  ــم کبی ــو عال ــی در وجــود ت تعال
ــتی  ــم هس ــرده. عوال ــازی ک فشرده س
فشرده ســازی  انســان  وجــود  در 
ــت.  ــرده اس ــوح فش ــان ل ــده، انس ش
»َو  می گویــد  کریــم  قــرآن  بعــد 
ــُروَن«9  ــا تُبِْص ــُكْم أَ َف ــي  أَنُْفِس ف
ــان را این طــور  ــا حــاال خودت شــما ت
ــودی  ــده ب ــد. و چــی دی ــده بودی ندی
تــا حــاال...!؟ ایــن وجــود شــما آینــه 
ــارک  خــدای متعــال و آیــت حــق تب
و تعالــی اســت. بزرگتریــن آیــه خــدا 
ــر کســی خــودش اســت. آن  ــزد ه ن
وقــت آدم وســط ایــن همه ذکــر غافل 
باشــد، چقــدر ایــن بــد اســت یعنــی 
در یــک ذکربــاران وجــودش خشــک 
ــودش  ــاران وج ــک نورب ــد. در ی باش
باشــد. منــدرس  کهنــه،  تاریــک، 

توصیه بر ذکر عملی 

و نکتــه پایانــی در ایــن بــاب مســئله 
مــا  اســتاد  اســت.  عملــی  ذکــر 
بهجــت  آیت اهلل العظمــی  مرحــوم 
همیــن  از  ایشــان  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(، 

ــد  ــد می گفتن ــتفاده می کردن ــر اس تعبی
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ــت از  ــی اس ــی. در روایت ــر عمل ذک
ــَر  ــَو أَْن يَْذُك ــر )علیه الســام( »ُه ــام باق ام
ــة«  ــَد الَْمْعِصيَ ــلَّ عِنْ ــزَّ َو َج َ َع اللَّ
ــت  ــک وق ــان ی ــه انس ــی ک آن جای
ــود  ــه می ش ــته وسوس ــدای نخواس خ
ــه  ــد ب ــاه، توجــه کن ــرای انجــام گن ب
ــه  ــی ک ــال. آن توجه ــروردگار متع پ
ــی  ــر عمل ــن ذک ــد، ای ــده باش بازدارن
از  گفــت  بشــود  شــاید  و  اســت 
بســیاری از یادهــای دیگــر، ایــن 
اســت.  بیشــتر  خیلــی  اهمیتــش 
بعــد حضــرت در ادامــه فرمودنــد 
ِ بَيْنَــُه َو بَيْــَن  »َفيَُحــوُل ذِْكــُر اللَّ
ــن  ــا ای ــن ج ــةِ« ای ــَک الَْمْعِصيَ تِْل
یــاد خــدای متعــال بیــن او و آن 
ــن  ــد و ای ــاد می کن ــه ایج ــاه فاصل گن
ــال اســت  ــان ســخن خــدای متع هم
ــُهْم  ــْوا إِذا َمسَّ ــَن اتََّق ــه »إِنَّ الَِّذي ک
ــُروا  ــيْطاِن تََذكَّ طائِــٌف مِــَن الشَّ
َفــإِذا ُهــْم ُمبِْصــُرون «10، فرمــود اهــل 
ــی از  ــوا این طــور هســتند کــه وقت تق
ــوند  ــه می ش ــیطان وسوس ــه ش ناحی
می آینــد،  خودشــان  بــه  جــا  آن 
ــه  ــال ک ــدای متع ــاد خ ــروا« ی »تذك
ــد  ــتم. بع ــق  هس ــور ح ــن در حض م
ــه  ــا ب ــه آن ه ــن باعــث می شــود ک ای
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بصیــرت می رســند و از افتــادن در 
دام شــیطانی حفــظ می شــوند. آن 

از  یکــی  کــه  گفــت  می شــود 
اصلی تریــن پشــتیبان ها در ارتبــاط 
بــا ســیر و ســلوک و جهــاد بــا 
نفــس و خودســازی در آن کلمــه 
عبــارت  داریــم،  کــه  ویــژه ای 
خــدای  یــاد  همیــن  از  اســت 
ــان در  ــد انس ــن را بای ــه ای ــال ک متع
ــد. ــته باش ــودش داش ــای خ برنامه ه

پیش برندگی ِسیر و سلوک با 
تقویت فکر و جسم

دیگــر  جملــه  دو  بخواهیــم  اگــر 
ــت  ــارت اس ــی عب ــم یک ــرض کنی ع
از تقویــت فکــر، یکــی  هــم عبــارت 
ــی از  ــم. یعن ــت جس ــت از تقوی اس
جملــه چیزهایــی کــه در کار ســلوکی 
و در ایــن خودســازی بســیار کمــک 
کننــده اســت یکــی آن تقویــت فکــر 
اندیشــه،  نظــر  از  انســان  اســت، 
اندیشــه ورزی، قــوت فکــر واقعــًا 
ــی  ــد. و یک ــت کن ــودش را تقوی خ
هــم از لحــاظ جســم اســت، انســان 
جســمش جســم چابــک، ســالم، 
قــوی و ورزیــده ای باشــد. ایــن هــم 

خیلــی کمــک می کنــد بــرای ســیر و 
ــتر  ــدار بیش ــک مق ــا ی ــلوک. این ه س
ــر  ــت ذک ــر و تقوی ــت فک ــا تقوی ب
ــی  ــی یک ــت، ول ــده اس ــناخته ش ش
ــه لطــف  هــم خــود جســم اســت. ب
خداونــد تبــارک و تعالــی یــک بــدن 
چابــک، قــوی، ورزیــده، خیلــی پیش 
ــادت، در کار  ــده اســت در کار عب برن
ــق،   ــه خل ــت ب ــی،  در کار خدم بندگ
در نمــاز، در ســحرخیزی، هرطــوری 
کــه شــما حســاب کنیــد کمک بســیار 
ــدار از  ــک مق ــه ی ــت ک ــی اس بزرگ
ایــن جهت هــا هــم متأســفانه مــا 
ــم  ــان ه ــتیم و انس ــل هس از آن غاف
یــک  می بینــد.  آســیب  خیلــی 
بخــش هــم کــه همــان تفکــر اســت.

ــده  ــه آین ــا جلس ــود م ــق ب ــر توفی اگ
ورزی  یــک  را  جملــه  دو  یکــی 
بدهیــم، یــک چنــد جملــه ای در 
ــم  ــت کنی ــاءاهلل صحب ــش ان ش اطراف
ــم ســراغ  ــه لطــف خــدا بروی ــد ب بع
فصــل بعــدی مباحثات مــان کــه یــک 
جمع بنــدی بشــود و ان شــاءاهلل فصــل 
ــم بشــود. بعــدی خدمت تــان تقدی
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

*سؤاالت مخاطبین*
مصونیت در برابر وسوسه های 

شیطانی با یاد خدا 

میبــد  از  کریمــی  خانــم  ســؤال: 
پرســیدند کــه وسوســه های شــیطانی 
ــا  ــور ب ــود چط ــل می ش ــث تغاف باع
کنیــم؟  مبــارزه  وسوســه ها  ایــن 

ــود  ــل را نمی ش ــه تغاف ــخ: کلم پاس
ــه  ــل ب ــرد. تغاف ــتفاده ک ــا اس ــن ج ای
ــت زدن و  ــه غفل ــود را ب ــای خ معن
ــم  ــن می گویی ــه ای ــت. ب ــدن اس ندی
ــه  ــًا بچ ــه مث ــن ک ــل ای ــل، مث تغاف
ــد  ــتباهی می کن ــک کار اش ــا دارد ی م
ــگرد  ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب ــد م بع
ــه روی او  ــم ب ــل می کنی ــی تغاف تربیت
ــر  ــینیم فک ــد بنش ــا بع ــم، ت نمی آوری
کنیــم کــه چــه کار بایــد کــرد. چــون 
آن جــا اگــر او متوجــه بشــود کــه مــا 
ــت  ــن اس ــدیم ممک ــه ش ــًا متوج مث
یــک حشــمتی، یــک چیــزی کــه بیــن 
ــن  ــد. ای ــیب ببین ــا و او هســت آس م
جــا کلمــه تغافــل اســتفاده می شــود. 
مســائل  از  خیلــی  در  مثــًا  یــا 
اجتماعــی انســان بایــد خــودش را بــه 
ندیــدن و نشــنیدن بزنــد. گاهــی برای 
ــرای  ــم ب ــی ه ــان، گاه ــظ خودم حف

ــوان  ــه عن ــن ب ــران. از ای ــظ دیگ حف
می شــود.  اســتفاده  شــگرد  یــک 

مبــارزه  راه هــای  از  یکــی  امــا 
ذکــر  شــیطانی  وسوســه های 
ــت »إِنَّ  ــی اس ــص کام اله ــت. ن اس
ــٌف  ِ ــُهْم طائ ــْوا إِذا َمسَّ ــَن اتََّق الَّذي
ــن  ــٌف م ــيْطاِن...«11، »طائ ــَن الشَّ مِ
الشــيطان« یعنــی همیــن هجمــه 
اســت،  شــیطانی  وسوســه های 
بــه  بایــد  جــا  ایــن  ــُروا«  »تََذكَّ
یــاد خــدای متعــال بیفتنــد و بــه 
ایــن ترتیــب یــک نــوع صیانــت 
در  انســان ها  در  مصونیتــی  و 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــیطان ب ــر ش براب
ــروال  ــش، آن فای ــط آت ــی آن خ یعن
یعنــی  اســت.  ذکــر  نحــوی  بــه 
کــه  اســت  متعــال  خــدای  یــاد 
وسوســه های  ایــن  نمی گــذارد 
ــد  ــا بیای ــن ویروس ه ــیطانی و ای ش
انســان  شــخصیت  محیــط  وارد 
بشــود. ایــن »مّســهم« هــم ایــن 
ــه،  ــان اول وسوس ــی هم ــت، یعن اس
»تذكــروا«. شــیطان وقتــی کارش 
پیــش مــی رود کــه شــما بــه او میــدان 
بدهیــد. وسوســه وقتــی تــداوم پیــدا 
می کنــد احتمــال تأثیــرش خیلــی 
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ــن  ــان مؤم ــر انس ــود. هن ــاد می ش زی
ــاس  ــن مس ــه در اولی ــت ک ــن اس ای
یعنــی »إن مّســهم« همیــن که شــروع 
کــرد آن وسوســه شــیطانی بــه او 
اصابــت کــرد همــان جــا آن آتــش را 
ــد و نگــذارد کــه شــیطان  روشــن کن
ــروا  ــد، »تذك ــور کن ــن خــط عب از ای
ــن را آن  ــُروَن« ای ــْم ُمبِْص ــإِذا ُه َف
ــه  ــال، توج ــدای متع ــاد خ ــت ی وق
می خواهــد.  حــق  حضــرت  بــه 
اســت،  تمریــن   این هــا  از  خیلــی 
ــد در بخش هــای مختلــف  انســان بای
زندگــی اش تمریــن کنــد و بتوانــد ان 
ــه های  ــودش را از وسوس ــاءاهلل خ ش
شــیطانی بــه ســامت نگــه دارد.

اذکار، قواعد و الزامات آن

ــم  ــان خان ــر بزرگوارم ــؤال: خواه س
شــیری از اســتان همدان در خصوص 
چطــور  و  پرســیدند  اذکار  اعــداد 
ــی  ــداد واقع ــه اع ــوند ک ــه بش متوج
هــر ذکــر کــدام اســت و آیــا بــه نفس 
ــردد، نفــس متوجــه  ــان برمی گ خودم
می شــود یــا رکــن خاصــی دارد؟

پاســخ: اگــر ذکــر توصیــه شــده 
کــه  باشــد  خــدا  اولیــاء  توســط 

تســبیح  همیــن  آن  صدرنشــین 
اســت،  )ســام اهلل علیها(  حضــرت زهــرا 
خیلــی معلــوم اســت کــه دقیقــًا شــما 
بایــد چــی و بــه چــه تعــداد بگوییــد. 
ــده  ــرح ش ــداد مط ــه تع ــا ک ــر ج ه
باشــد مــا بایــد بــه آن تعــداد و عــدد 
ــی  ــیم، یعن ــته باش ــزام داش ــًا الت دقیق
نبایــد کــم و زیــادش کــرد، عیــن آن، 
ــت.  ــد داش ــژه را خواه ــر وی آن تأثی
ــت  ــی اس ــه آن جاهای ــع ب ــن راج ای
می گوینــد  مثــًا  دارد.  عــدد  کــه 
کــه شــما بعــد از نمــاز صبــح  هفــت 
ــا »بســم الل«، »ال حــول  ــًا ب ــار مث ب
ــم«  ــی العظي ــالل العل ــوة اال ب و ال ق
بگوییــد. یــا مثــًا یــک روایــت 
بــار صلــوات  کــه صــد  هســت 
بــار  یــا هفتــاد  بشــود.  فرســتاده 
ــی  ــود. آن جای ــه بش ــتغفراهلل گفت اس
کــه عــدد وارد شــده، هــم ترتیــب آن 
مهــم اســت هــم عــدد مهــم اســت.

ــه، عــدد نیســت،  امــا مــواردی کــه ن
نام هــای  از  یکــی  مثــًا  انســان 
خــدای متعــال را بــرای خــودش 
ــدد خاصــی  ــک ع ــد، ی تکــرار می کن
فــرض  کــه  ایــن  مثــل  نــدارد، 
ــما  ــه ش ــت دارد ک ــد در روای بفرمایی
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هــر وقــت در شــرایط خیلــی ســختی 
قــرار گرفتیــد خواســتید از آن شــرایط 
ــوف« و  ــا رئ ــد »ي ــدا کنی ــات پی نج
ــد  ــد. بع ــاد بگویی ــم« زی ــا رحي »ي
حضــرت فرمودنــد »أكثــر مــن قــول 
ــر  ــن أکث ــم« ای ــا رحي ــوف ي ــا رئ ي
ــد  ــًا نگفتن ــد. مث ــاد بگویی ــی زی یعن
بیســت، ســی، صــد یــا دویســت 
ــدر  ــر چق ــی ه ــد. یعن ــه بگویی مرتب
می توانیــد از ایــن نام هــای زیبــای 
ــوید. ــد بش ــال بهره من ــروردگار متع پ

می مانــد بعضــی از عددهایــی کــه 
می کننــد،  توصیــه  کســانی  یــک 
و  روایــات  بــه  ربطــی  یعنــی 
ــدا  ــاء خ ــن و اولی ــات معصومی کلم
ایــن  مثــل  نــدارد.  )ســام اهلل  علیهم اجمعین( 

کــه در بعضــی از کتاب هــا اذکاری 
ــان  ــت اهلل، ف ــان آی ــًا ف ــت مث هس
ــان  ــه ف ــًا می گفت ــی مث ــم ربان عال
ذکــر را شــما ایــن قــدر مثــًا بگویید. 
شــما  و  مــن  بــه  ربطــی  این هــا 
نــدارد. این هــا چــون قواعــد خــاص 
خــودش را دارد، ناظــر بــه افــراد 
ــی  ــرایط خاص ــت، در ش ــی اس خاص
اســت، آن هــا را کاری نداشــته باشــید. 
آن چیــزی کــه بــرای مــن و شــما مهم 

ــت. ــی اس ــه قلب ــل توج ــت اص اس

ــه  ــان ک ــم هم چن ــانی ه ــر لس در ذک
عــرض کــردم تــاوت قــرآن اســت، 
ــل  ــی مث ــت، اذکار عموم ــه اس ادعی
ــرا  ــرت زه ــبیحات حض ــن تس همی
)ســام اهلل علیها( کــه بــا عــدد خــاص اســت، 

ــدد  ــا ع ــم ب ــه ه ــوات ک ــل صل مث
ــه  ــم، هم ــدد داری ــم بی ع ــم، ه داری
اســت  چیزهایــی  این هــا  جــوره. 
کــه پیش برنــده اســت و اســتغفار 
در بیــن این هــا خیلــی چیــز عجیبــی 
ــد.  اســت. خــدا ان شــاء اهلل روزی کن

  

خداونــد تبــارک و تعالــی را ســوگند 
ــرا  ــرت زه ــق حض ــه ح ــم ب می دهی
اطهــر  صدیقــه  حقیقــت  بــه  و 
فاطمــه،  نــور  بــه  )صلوات اهلل وســامه علیها( 

ــه  ــر فاطم ــه فک ــه، ب ــر فاطم ــه ذک ب
بــه عظمــت زهــرا )ســام اهلل علیها( ســوگند 
ــی،  ــت فاطم ــا زیس ــه م ــم ب می دهی
توجهــات فاطمــی کرامــت کنــد. 
ــا در  ــا، قلــب م ــا، عقــل م اندیشــه م
شــعاع درخشــش انــوار فاطمــی قــرار 
ــاءاهلل  ــته ان ش ــش از گذش ــرد، بی بگی
مشــمول هدایت هــای آن حضــرت 
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آن  شــفاعت  مشــمول  و  دنیــا  در 
بانــوی بــزرگ در آخــرت باشــیم. 
عنایــات  از  شــاءاهلل  ان  امیدواریــم 
ابن الزهــراء  و توجهــات حضــرت 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(  بقیة اهلل االعظــم 
ــدای  ــیم. خ ــد باش ــا بهره من ــه م هم
متعــال موانــع ظهــور آن حضــرت را 
مرتفــع کنــد. قلــب مقدســش را از مــا 
راضــی کنــد. مــا را در مســیر رضــای 
آن حضــرت ثابــت قــدم بــدارد. نظــام 
مــا، رهبــر مــا در کنــف حمایــت آن 
حضــرت حفــظ کنــد. کیــد دشــمنان 
ــد  ــد. خداون ــه خودشــان برگردان را ب
ــم  ــم می دهی ــی را قس ــارک و تعال تب
بــه حــق اولیــاءش، بــه حــق مقربــان 
را  مــا  عزیــز  مــادران  درگاهــش 
ــه ســامت  ــد، ب ــظ کن ــا حف ــرای م ب
بــدارد، عزیــز بــدارد، آن هایــی کــه از 
ــای رحمــت  ــرق دری ــد، غ ــا رفتن دنی
ــن  ــم همی ــدران ه ــد، پ ــش کن و کرم
طــور مشــمول الطــاف خــودش قــرار 
ــودش  ــرم خ ــت و ک ــد. از رحم بده
کــه  را  آن هایــی  کنــد،  بهره منــد 
هســتند ان شــاءاهلل از طــول عمــر 
ــد  ــد کن ــامت بهره من ــزت و س و ع
ــم  ــدا را قس ــن. خ ــاءاهلل الرحم ان ش
آل  و  محمــد  حــق  بــه  می دهیــم 

ــط  ــا را محی ــای م ــد خانواده ه محم
ذکــر قــرار بدهــد. خانه  هــای مــا 
ــط  ــد. محی ــرار بده ــر ق را بیت الذک
محیــط  قــرآن،  انــوار  درخشــش 
عبــادت، محیــط ســجده، محیــط 
توجهــات قدســی و ملکوتــی و محــل 
رفــت و آمــد فرشــتگان خــودش 
قــرار بدهــد بــه برکــت صلــوات بــر 
ــهداء،  ــد. ارواح ش ــد و آل محم محم
راحــل عظیم الشــأن، شــهید  امــام 
ــم  ــاح را ه ــت اهلل مصب ــلیمانی، آی س
بــاز بــا صلواتــی شــاد بفرماییــد.

»اللهم صل علی محمد و آل محمد«




