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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 12/2/95  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( هشتم  جلسه  )    ماعون  سوره مبارهک           

 

گویم و را به شما تبریک می دیگر ماه رجب و اعیاد )علیه السالم( حلول ماه مبارکه رجب و میالد امام محمد باقر

 روز افزون شود صلواتی ختم بفرمایید. السالم( م)علیه برای اینکه ارتباطمان با اهل بیت

 ماه رجب ماه خداست و چون مقدمه ی ماه مبارک رمضان است بسیار ارزش دارد.

های دیگر را شروع ی آینده سورهرسانیم و از هفتهی ماعون را به اتمام میی مبارکهاین جلسه سورهدر ان شاءاهلل 

دادند اگر مایل هستند گزارشی دوستانی که کار پژوهشی انجام می کنیم و با دور تندتری حرکت خواهیم کرد.می

 از کارشان ارائه دهند.

 که یک مروری در مباحث قبلی داشته باشیم: برای این

بحث معرفت سوره  ذکر و والیت و معرفت است. داشته باشیم که شامل اطالع شدنبهتر متوجه برای  باید از مطالبی

 رود.می «نماز»بحث بحث ذکر هم روی  رود.می «دین»ی همروی کل والیتبحث  است.همراه  «ئتارق»با 

دین و معرفت  ،معرفت و ذکر و در نماز ،و در دین هم هستموضوع والیت و ذکر  ،هر چند که در خود معرفت

اند که گاهی به شکل ی در انسانها وجود مختلف حقیقت جاری شدهگونه است که ایناست. گویی اینمطرح 

گونه اند و گاهی به شکل یک ساختار و گاهی به شکل یک منسک و عبادت )والیت(. شکل ساختاری اینشناخت

 کند.ست که ثواب و عقاب دارد و گاهی شناخت است و علم دارد و اسناد و حکم ایجاد می
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کردیم. در واقع اش به شهود صحبت این کلیت بحث قبلی بود. ما فقط بسیار مختصر راجع به معرفت و وابستگی

-والیت و دین هم زیاد بحث نمی درباره شود ارتباط زیادی با شهود و شهادت دارد.معرفتی که در انسان مطرح می

 کنیم.کنم و روی ذکر صحبت می

ها هست که مرسالت، نازعات و عادیات مطالب مفصلی در آن ی صافّات، ذاریات،سوره 5بحث والیت و دین در 

 ی مستقیمی دارد وی دین رابطهها اوال با کلمهی این سورهمطرح خواهیم کرد ولی مجموعه بحث را جای دیگری

و اساس  شودها بسیار مهم میهای مدیریت و تدبیر است در اینامر و القای ذکر و مسائلی که مربوط به بحث واژگان

شود و بحث طبیعی نظام مراتب درست می ی نظام علّییت است، یعنی به طورتدبیر ربوبی روی تقدم و تاخر به واسطه

ها مواردی است که در نظام والیت بسیار مهم است و فهم حقایق نظام والیت در شود. ایناحکام و تفصیل ایجاد می

تابع و متبوع  .راستای فهم نظام مراتب است و اینکه یک نفری باید تابع دیگری باشد یعنی نسبت به آن تاخر دارد

ها ذکر شده است و این موارد همه گردد و هم چنین غایت و جهت نیز در تمام این سورهو تاخّر برمیبودن به تقدّم 

 .هستندهای دین و والیت مولفه

علّیت و سببیت متفاوت است، علّیّت سبب تام است. مثال من . در نظام والیی تقدم و تاخرها براساس نظام علّیت است

 نیز ی خدا علّت است؛ ما یک علّت بیشتر نداریم و آن، غذا سبب است و ارادهمشوام و با غذا سیر میوقتی گرسنه

-می خلطها علّت و سبب را با هم است. خیلی وقت ءداریم؛ بحث سببیّت، بحث اقتضا زیاد امر خداست ولی اسباب

-ها در حوزهاین افراط و تفریطشود و هایی ایجاد میگیرند و افراط و تفریطها را نادیده میسبب نیزها کنیم و خیلی

خدا اگر  آمده؛ی یس ی مبارکهسوره در. مثال گرفته شودشود که نظام مراتب را نادیده ی سبب و علّت موجب می

دهم که این مذموم است و ما باید در قبال دیگران مسئول باشیم داد و من به او چیزی نمیخواست او را روزی میمی

 داشته باشیم زیرا که ما اسباب هستیم. ها دغدغهو نسبت به آن

 م در آنبه نظرم عمده نقص اعتقادی ما در این موضوع است. اگر بگویند اولین و بیشترین موضوعی که مردم عالَ 

 شوند چیست؟ به نظرم دین و والیت است.کنند و تبدیل به هالکت میمشکل پیدا می

 .بخوانندهایی که گفته شد را اب ساحت جامعه و سورهدر رابطه با بحث والیت کسانی که مایل هستند کت

ارائه  متکلم وحدهزمانیکه فرسایشی شود و  موجباز طوالنی شدن بحث ها می ترسم رویم. فعال سراغ ذکر می

 دانید چه بوده است؟!اید ولی نمیگویید خیلی چیزهای جالبی یاد گرفتهمی دهنده باشد، شما
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 اند.که در سوره ذکر شده هستندی امولفهسه  (ذکر و صالت( و )رویتمعرفت و ( ، )والیت و دین)

ما در بحث اخیر کنیم و گاهی محتوایی. گاهی ساختاری بحث می رند و یک محتوا.هر کدام یک ساختار دا

 گیرد و ذکرساختار چگونه شکل می اینیند داریم که آکنیم و به خاطر همین در ساختار فرساختاری بحث می

 های تدبری دارد یعنی چیستی و چرایی و چگونگی باید بررسی شود.بحث اینهاکند و جریان پیدا می چگونه

اگر در یک کتاب آداب نماز است و جریانات به این صورت نیامده است فضایش محتوایی است ولی در فضای 

 دارد. «سیر»ساختاری اطالعات 

 جریان حقیقت، شود چنین است:ولی وقتی ساختاری بحث می «یاد کردن»شود بحث ذکر از جهت محتوایی می

 (تواند از جانب موجود باشدنمیی ربوبی )جریانی از حقیقت، جریانی با اراده

بینید منشا و مبداءش حقیقت است. جریان حقیقت در موجود که سبب چه که شما میجریانی از حقیقت یعنی آن

شود. در واقع یک سرش خود جریان حق است و یک سرش در حقیقت میسازی توجه آن موجود نسبت به آن فعّال

ی این انعکاس به واسطه شود،موجود است که بستر ذکر است که انعکاس آن سبب توجه او نسبت به آن حقیقت می

 ی چنین انعکاسی است.هر فعلی از افعال موجود به واسطه

باال بیاورد و نداند که در دهانش ببرد یا در چشمش و وسط خدا نکند کسی دچار بیماری فراموشی شود که قاشق را 

 داند که کجا باید برود.داند که چه هست و نه میراه بماند. نه می

ذکر روح جاری در هستی است که باعث جریان یافتن  هر فعلی از افعال موجود وابسته به چنین انعکاسی است.

 رداریم موجود، دیگر موجود نیست.شود، یعنی اگر ذکرِ موجود را بحیات در او می

خوانند صورت نماز می هاانسان هند که به برکت انسان کامل است و وقتی کهشود که تعلیمی به انسان بدگاهی می

 کنند.ذکر انسان کامل را تقلید می

اجازه داده است و منت خدا  ها انتقال یافته است.ی ساختار والیت به سایر انسانساختار نماز خاتم االنبیاء به واسطه

 ها از نماز خواندن رسول الگوبرداری کنند و نامش را صلوات گذاشته است.نهاده است که انسان
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در قوس نزول صلوات، صالت . هستکاس ذکر نبی در صالت، صلوات است. چون صلوات است پس صالت انع

 .کندتحقق پیدا میمکلّف  ایبر

 نماز بکند اول باید ساختار صلوات را تعیین کند و بعد به صالت برسد.ره درباکسی خواست کار ساختاری  اگرلذا 

 ها منتقل شده است.ی اینکه صلوات هست، ذکر نبی شکلش به سایر انسانشما به واسطه صلوات منشا و مبداء است.

و ذکر او را کاس، عنایت یعنی ای خدایی که اذن دادی به این انع (اللهم صل علی محمد و آل محمد)اگر گفتیم 

کنند ذکر فرستند: یعنی منعکس میخداوند و مالئکه صلوات می که سرریز آن برای ما هدایت شود. آنقدر کن

 محقق شده در نبی را.

 .تقویت انعکاس ذکر نبی در سایرین( 2 .تقویت ذکر برای شخصیت نبی( 1صلوات دو بعد دارد: 

کنند در این دو صفاتی که برای صالت ذکر می شود.موجب نمو و رشد می هصال که صاله نامیهگویید میمثال 

برای رشد و نموّ  صاله نامیهنشیند مثال صاله تامّه برای قسمت اول است که ذکر نبی تمام و کمال باشد ولی بخش می

 من است.

بیا هست را تقویت کن، و صورت کنیم که ما را هدایت کن یعنی خدایا هدایتی که به دست انوقتی که ما دعا می

آن  کهکنیم یک صلوات عملی پیدا می شود.ظاهر این است که ذکر رسول را تقویت کنی ولی به نفع خودم می

 مهم است. . اینشود نقش صلوات در زندگی مامی

رب....، اسم ربّ گویید سبّح اسم ی غیر خدا همه سبب هستند؛ حتی نبی و نماز او هم سبب است. وقتی میدر حوزه

-وجود نبیّ، سببی است که در مرتبه با اینکه سبب است خیلی به علّت نزدیک است و تمامی اسماء هم سبب هستند.

 گیریم.ی سبب است. ما خدا را فقط علّت میی علّت می نشیند ولی در مرتبه

گویند و لو ال انت لم ادرِ: به این میالیک(، و انت دللتنی فیک ) : بک عرفتک،فرمایندمی )علیه السالم( امام سجاد

شود بک ترین معرفت میی بنیادین معرفت ذکر است و بنیادینکند. پس حلقهبا معرفت ارتباط پیدا می ذکر.

 عرفتُک.
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جایی که بحث اقرار گرفتن از موجودات در عالم ی اعراف است، آنی مبارکهدر قرآن جای این معرفت در سوره

ی معارف انسان و همه بلکه در موطنی در هم اکنون( است از مواطن )نه اینکه در عالَمی در قبلذر است که موطنی 

 ی بنیادین است.از این حلقه

و  فهمدچون فهم هر چیزی پیرو شناختِ هست بودن است و هست بودن هستی را به پیروی از هست بودن خدا می

 ند و شهادت دهد.خدا اراده کرده است که انسان هست بودن خدا را ببی

 ذکر است. این یترین معرفت در انسان است و شهادت به وحدانیت خدا معرفت است که به واسطه ذکر خدا بنیادی

 یعنی سبب و علّتش ذکر است.

گیرد و فهم وحدانیت خدا باالترین ذکری است که در او ای ترین معرفتی است که در انسان شکل میشهادت پایه

 شود.ی خدا معرفت با ذکر یکی میفهم وحدانیت خدا ذکر است. در اینجا یعنی حوزهشکل گرفته است. 

فْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّ  نَفْسَکَ  عَرِّفْنِی  اللَّهُمَ

 1 عْرِفْ حُجَّتَکلَمْ أَ

 گیرد. در واقع ال اله الّا هو.شناخت نفس از طریق القای ذکر انجام می 

 آید.داستان روی نبی و حجت و حقایق میبعد به از این 

 در واقه نسبت به حق گیج است!هشیاری انسان به ذکر است و اگر ذکر نداشته باشد هشیار نیست و 

 جریان مثل حیات است.

رود ناهشیارتان می درشنوید بینید و میگویند هشیاری و ناهشیاری، خیلی از چیزهایی که شما میدر روان شناسی می

برعکس کسی است که کارهایی از  تر باشد هشیاری در شما بیشتر است.شود، هر چقدر ذکر در شما فعالو ثبت می

 .زند که دست خودش نبوده و از ناهشیارشاو سر می

 

                                                           
1
 333، ص: 1 اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط .  
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ذکر سبب اصلی فعال بودن تقوا در انسان است، اگر ذکر در کسی جاری نباشد تقوا در او وجود نخواهد داشت. 

خواهد از اینجا رد شود )و چه بسا ما نیز در شکند و کسی میکند مثال لیوانی اینجا میایجاد میرا هشیاری تقوا 

بیند و خودآگاه از ( شیشه را میحفظمان کرده است ایم و خدایادی رد شدهزهای مان از الی شیشه شکستهزندگی

 رود.شود که پایش زخمی نشود. اگر کسی خودآگاه باشد با یک حرف راحت از کوره در نمیها رد میالی این

فهمند که ناهشیارند و برخی ها تا دم مرگ نمیشود، برخیاگر ذکر در کسی فعال نشود اغلب کارهایش ناهشیار می

برخی شب  ها را به گناهانشان آگاه کنند.و باید چند ملک آن فهمندبردنشان به جهنم باز هم نمیهم در حال 

 .ذکر حکایت حضور و حاضر بودن است... . فهمند و برخی قبل مرگشان و قدرشان می

زیادی کالمتان را های قلبتان( و )ناخالصی فرمایند: اگر تمریج در قلبتاناست که می (صلی اهلل) روایت از رسول اهلل

 شنوید.شنوم میبینید و هر آنچه که میام میهبردارید هر آنچه که من دید

اینکه من  افتد. یعنی شما هیچ مانعی در رویت و شنیدن ندارید کماو این یعنی هر کسی به نسبت خودش اتفاق می 

 ورودی متفاوت است. زیرابینید هیچ مانعی ندارم، نه اینکه شما مثل من می

 کند.کند، جریان داشتن است که جریان را ایجاد میعلمی که به عمل نیانجامد مسیر عمل را مسدود می

-فهمد. ذکر برای ارزیابی نیاز به شاخصهیاگر کسی دارای عمل صالح شود شاخص در ذکرش را از میزان عملش م

 .به لحاظ کیفیو به لحاظ کمی  دادمهای کمی و کیفی دارد مثال امروز این عمل را انجام 

اند )البته دیدن چنین انسانی کنند، برخی خیلی اهل عملشما بین دوستانتان برخی خیلی فکورند یعنی خیلی فکر می

ته باشد و نه اینقدر فکور که تولید نداش ؛ها تبدیل به جریان شوندحاال باید این .که تولید و خروجی دارد کم است(

اند و برخی مثل آسانسور باال شود، برخی ثابتکه فکر نکند. خود این که علم و عمل مرتبط می ل عملنه اینقدر اه

سال تدریس به مراتب  11شود که االن اینگونه نیست و بعد ماه بعد با قبلش متفاوت می6روند، اگر معلم است می

دارد و تعزیه آید در این سیکل، عَلَم برمیذکر می. العلم و العمل کفّتین رود و حوصله و خالقیت ندارد.باالتر می

 .کندکند. این چرخه بصیرت تولید میگردانی می
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دارد که هر رویم چه معنایی گویند بهشت که میفعال شدن هر استعدادی منوط به جاری شدن ذکر است، برخی می

تواند ست مثال از مواهب سمع میدرحالی که شکوفاشدن یک استعداد شروع یک زندگی جدید اروز غذا بخوریم. 

 .برداش را میاستفاده کند و ازین به بعد بهره نیز تواند از مواهب بصریاستفاده کند و م

 برای جریان ذکر در انسان.. عمل و علم سببان شود.فعال شدن یک استعداد یعنی ثواب و اجر عمل، که چرخه می

ذکر علت غایی و فاعلی است. خود خدا گفت که هو االول و ی حضور ذکر در انسان است و علم و عمل بهانه

 یعنی شروعش خداست و پایانش هم خداست. اآلخر.

دهند، ذکر یعنی خواهند پاداش دهند باز ذکر میی مراحل علم و عمل ذکر است و تازه زمانی هم که میدر همه

 فهم بیشتر انسان.

کن است که ناشی از چون یک عمل مم ت چگونه است؟خلوص یک عمل که از چه منشا و باوری ناشی شده اس

خلوص یعنی وابسته بودن یک عمل به صرفا یک باور  و خالصانه و غیر خالصانه بودنش مهم است. چند باور باشد

 توحیدی. مثال عادت، حرف مردم و القا نباشد. 

باشد، مشکلی ندارد ولی اگر وسط کار، برای باور پدری ما نکند این کار ما،  فرستیم.مثال ما بچه را به مدرسه می

رود. یعنی این باور به نیت پدر بودن است و خالص نیست. فرزند لگدی به ما زد دیگر حیثیت پدری زیر سوال می

 .کند: قل هو اهلل احدآید این نیت را توحیدی میگاهی یکی می

 گوید حیف من!رعایت نکردند، پیامبر نمین پیامبری را اگر مثال شأ

 کند. فمن ثقلت موازینه...اخالص کمش هم بار اعمال را سنگین می

توانیم داشته باشیم، هست هست است و نیست نیست. اگر هم دو هست باشد یکی بیشتر از دیگری نمی «هست»دو تا 

 هست است. پس او هست است.

استعدادی ذکر مربوط به آن  جاری شدن یک استعداد به معنای جاری شدن ذکر در آن مرتبه است و از منظر هر

 شود.فعال می
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مانند. استعدادها مثل دومینو می شود.ی بحث میشکوفا شدن استعدادها و جاری شدن ذکر از منظر آن استعداد نتیجه

و هر بالیی موجب شکوفایی یک  شویمخیلی از بالها به خاطر فعال شدن استعدادهایمان است که ناراحت می

یاقائم را که انسان شود مثال استعداد پاشدن از روی زمین موجب می کند.را در انسان فعال میاستعداد است و ذکر 

 بفهمد.

شود، باید نیاز را بفهمد تا اسماء را بفهمد، ی سیر تحوالت و ابتالئات برای انسان فهمیده میفهم اسماءالهی به واسطه

انسان بعد تمام ابتالئات باید  آنقدر که لذت دارد درد ندارد!ابتالئات  فهمد.انسان گم شده، هادی و مهدی را می

 بفهمد که: 

 (لعنه اهلل علیهم اجمعین   دنیا از کهین و از مهین)

را  )علیه السالم( کند که وقتی که گفتند فرزندان امام حسینخورد علم حضوری پیدا میمثال کسی که کتک می

 خواهیم که بدون اینکه ابتالئات اسماءالهی را بفهمیم.ما از خدا میمعموال  کتک زدند یعنی چه؟!

-هایش را میو فراز و نشیب  نشیند و یک زندگی که زندگی خودش هم نبوده استنویس است میکسی که رمان

 کند.بیند و درک می

کند، مثال کودکی ای است. ممکن است یک استعدادی بر استعداد دیگر غلبه پیدا پوسته و ورقه ن مثل پیاز پوستهانسا

ادها به ای بیشتر خوراکی برایش مهم است که اگر این استعدیک بچه ،دیگری بیشتر عقلی است ،احساساتی است

 .شودایجاد می هااز همین مسیر سمت آخرت برود باب هدایت

تواند قبل رود، اگر انسان در عمرش سرعت عملش را باال ببرد میتر مییک استعدادی جلوتر یک استعدادی عقب

د. البته این استعدادها قرار نیست با تجربه شکوفا شود، ظرف استعدهای نهمگی شکوفا شو ،استعدادهایش از مرگ،

% تجربه است. 2% استعداد و 83، لذا از خدا بال نخواهید، زیرا مثال ظرف شما اش بیشتر استانسان به مراتب از تجربه

 هید، عدم فقر را بخواهید. شما در ادعیه دارید که عدم درد را بخوا

ی کلّ بشریت تجربه داشته باشد، حضرت آقا هم به شدت تواند به واسطه ی معرفتش به اندازهانسان معرفتی دارد می

 نهج البالغه گرفته شده است. 31 یی تاریخ دارند و از همان نامهتوصیه به مطالعه
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کند مثال تا کنون گم نشده است ولی از یک صحنه ی میانسان معرفت را برای خودش به عنوان یک تجربه بازساز

 خودش را به صورت گمشده تصور کند.

شود، بینم که کسی روی ویلچر حمل میوقتی میی دیگران است. مثال ی تجربهمن اغلب لذتم در زندگی مشاهده

را ببینم و اسم این ایش هکنم و خوبی و سختیکنم و مقداری جای او زندگی میخودم را جای او متصور می

 است یعنی ببین و بگیر و عبور کن. «عبرت»تصویرها 

در یک زمان کوتاه درک بسیاری  ی علمی است که حاصل شده است.سازید به واسطهلذت تصویری که می

 خواهید گرفت.

شته باشد، در سیستم قرآنی مشاور کسی که بیشترین حضّ را از تجارب دیگران داشته باشد، بیشترین عبرت را دا

 ن باالیی است.أمشاوره بسیار ش

هر تکراری عادت نیست و هر عادتی بد نیست، زیرا عادتکم االحسان و سجیتکم الکرم. اگر عادت احسان  نکته:

کند و این بد نیست. هر عملی به نیتش است. اگر قبل عادتم نیت بگذارم و در صورت مصیبت هم احسان می ،است

دهم برای دیگران خیر و رحمت قرار بده. ما در تمام عاداتی که نسبت به دیگران انجام میبگویم که خدایا نیت من 

دانیم که در برخوردهای فیزیکی به ظاهر ساده مثل سالم کردن بسیار گره گشا خواهد بود مثال سالم به یک نفر نمی

 کند.را تبدیل به هشیار می جلوی طالقش را بگیرد. دعای شما قبل عمل ولو به صورت تکرار و عادت، آن عمل

-ی خوابخدایا همه»هاست. های زندگی ولو در ناهشیاریکارکرد دعا در زندگی موجب هشیاری در تمام عرصه

 .«های مرا محلّ علم برای خودت قرار بده

های زندگی خود وارد کند. یکی از کند، و مهم است که چگونه دعا را در صحنهدعاها به شدت خودسازی می

تر نیست راست و هر چقدر کودک مذکو ...در و مادر قبل تولد و بارداری وهای اصلی پرورش فرزند دعای پهمولف

 باشد! 131و پنهان تر است دعا بیشتر در او تاثیر خواهد گذاشت. مثال خدایا هوش کودک من 

دایا دعاهایی پس دعا کن که خگوییم شود، میبینم یا برعکس میکنم ولی یا جواب نمیگویند که من دعا میمی

 حسن ظنّ به  .اهلل()صلی تر کن، مثال مالقات با پیامبری دعایت را سنگینکنی را ببینم، و کفهکه برایم مستجاب می
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دعا باید وارد سبد  بگیریم، باید یاد )علیهم السالم( چگونگی دعا کردن را هم از معصومین خدا خیلی مهم است.

  صلواتی عنایت بفرمایید. .غذایی ما شود

*** 
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 ساعت دوم

 . صلواتی درک شب قدر باشد ان شاءاهلل که ماه رجب بر همه مبارک باشد و مقدمه

ز ناحیه معرفت به عمل صالح ختم ت باشد و تبدیل به معرفت شود و اشنویم حق و حقیقبرای این که مطالبی که می

 .صلواتبشود 

کاربردهای مختلفی دارد. از جمله در بحث روانشناسی و درمان بحث ذکر مثل بحث معرفت و والیت مفصل است. 

ای که مربوط به انسان شود راه پیدا حوزه خودشناسی و خودسازی و هر حوزه ای دارد. دراختالالت کاربرد ویژه

 کند. می

اری از شود که بسیمعرفت به ذکر مثل موضوع معرفت به والیت و معرفت به معرفت، اگر اتفاق بیفتد موجب می

 شود. کارها برای انسان سهل و ساده شود. از گیرهایی که خودش ایجاد کرده و رهن اعمال و افکار خارج می

ذکر  شویم چون مفصل است.شناسی( نمی)بحث توجه درمانی، شخصیت وارد بحث ذکر مطلق و ذکر خاص

بسیاری از ی تواند دربارهمیشته باشد راه استراتژیک تسلط دا جایگاه استراتژیکی دارد و اگر کسی به این چهار

 نظر کند. اظهارعلوم 

در این جلسه برای ما ارتباط ذکر و نماز مهم است. تعریف ذکر مطرح شد و البته فرصت نیست که بیشتر توضیح 

ی خواص نماز غلبه به بقیهذکر بودن نماز خداوند نماز را ذکراهلل االکبر معرفی کرده است. یعنی خاصیت  دهیم.

 دارد. 

هُ یَعْلَمُ مَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبرَ وَ اللَّ  اتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهْى

 (عنکبوتسوره مبارکه 55تَصْنَعُونَ)آیه 

هاى امم سابق را بیان کرد، که شرک و گناهان و از آنکه اجمال داستان بعدعنکبوت  55ی تفسیر المیزان ذیل آیه

منکراتشان، کارشان را به چه شقاوتى کشانید، شقاوتى ابدى، و خسرانى دائم، اینک در این آیه از آن مطالب منتقل 

البته در عین حال - ه وى وحى شده،دهد به تالوت آنچه ب خود را دستور مى )صلی اهلل( شده به اینکه رسول گرامى

چون تالوت قرآن بهترین رادع است از شرک و ارتکاب  -کالم را استینافى گرفت یعنى به ما قبل عطف نکرد

 هایى نورانى است، که حق را آن طور که باید  فحشاء و منکرات، زیرا در آن آیات روشنى است که متضمن حجت
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ها و انذار و وعده و وعیدها که  آور، و مواعظ و بشارت ستانهاى عبرتسازد، و هم مشتمل است بر دا روشن مى

 دارد. شنونده و خواننده را از گناهان باز مى

 دارد. و سپس آن امر را ضمیمه کرد به امر به نماز که بهترین اعمال است، چون که نماز از فحشاء و منکر بازمى

بازدارى، بازدارى طبیعت نماز از فحشاء و منکر است، البته بازدارى و سیاق آیات شاهد بر این است که: مراد از این 

 آن به نحو اقتضاء است نه علیت تامه، که هر کس نماز خواند، دیگر نتواند گناه کند.

گوییم این عمل مخصوصا که بنده خدا  کند؟ در جواب مى خواهى گفت چطور نماز از فحشاء و منکرات نهى مى

اى صالح به  ار به جا بیاورد، و همه عمر ادامه دهد، و مخصوصا اگر آن را همه روزه در جامعهآن را در هر روز پنج ب

جا بیاورد، و افراد آن جامعه نیز مانند او همه روزه به جا بیاورند، و مثل او نسبت به آن اهتمام بورزند، طبعا با گناهان 

 کبیره سازش ندارد.

چنین محیط و از چنین افراد، طبیعتا باید انسان را از هر معصیتى کبیره و هر آرى توجه به خدا از در بندگى، آنهم در 

باز بدارد، بلکه  و لواط ز به جانها و به مال ایتام، زناداند، از قبیل قتل نفس، تجاو عملى که ذوق دینى آن را شنیع مى

 نه تنها از ارتکاب آنها، بلکه حتى از تلقین آن نیز جلوگیرى کند.

نماز مشتمل است بر ذکر خدا، و این ذکر، اوال ایمان به وحدانیت خداى تعالى، و رسالت و جزاى روز  براى اینکه

گوید که خداى خود را با اخالص در عبادت مخاطب قرار داده و از  کند، و به او مى قیامت را به نمازگزار تلقین مى

دایت نموده، و از ضاللت و غضبش به او پناه او استعانت بنما، و درخواست کن که تو را به سوى صراط مستقیم ه

 ببر.

کند بر اینکه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و کبریایى خدا شده، پروردگار خود را با  و ثانیا او را وادار مى

 حمد و ثنا و تسبیح و تکبیر یاد آورد، و در آخر بر خود و هم مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سالم بفرستد.

کند به اینکه از حدث )که نوعى آلودگى روحى است( و از خبث یعنى آلودگى بدن و  عالوه بر این او را وادار مى

جامه، خود را پاک کند، و نیز از اینکه لباس و مکان نمازش غصبى باشد، بپرهیزد، و رو به سوى خانه پروردگارش 

 بایستد.

ند، و در انجام آن تا حدى نیت صادق داشته باشد، این ادامه در پس اگر انسان مدتى کوتاه بر نماز خود پایدارى ک

شود که ملکه پرهیز از فحشاء و منکر در او پیدا شود، به طورى که اگر فرضا  مدت کوتاه به طور مسلم باعث مى

در او  آدمى شخصى را موکل بر خود کند، که دائما ناظر بر احوالش باشد، و او را آن چنان تربیت کند که این ملکه

 پیدا شود و به زیور ادب عبودیت آراسته گردد، قطعا تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست، و به بیش از آنچه که 
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کند وادار نخواهد  دهد دستور نخواهد داد، و به بیش از آن مقدار که نماز به ریاضت وادارش مى نماز او را دستور مى

 کرد.

شود، مثال  به کار برده مى «یاد، خاطر» گاهى در معناى «ذکر» گوید: کلمه راغب در مفردات مى« وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ»

. و این یاد و خاطر هیئتى است در نفس، که با داشتن «آیا به یاد دارى و آیا به خاطر دارى ؛ا فى ذکرک» گویند مى

، مانند حافظه، با این تفاوت که حفظ را تواند آنچه از معلومات کسب کرده حفظ کند، و از دست ندهد آن انسان مى

برند که مطلبى را در حافظه خود داشته باشد، هر چند که اآلن حاضر و پیش رویش نباشد، به  در جایى به کار مى

اش هست، در نظرش حاضر هم  رود که عالوه بر اینکه مطلب در صندوق حافظه خالف ذکر که در جایى به کار مى

 باشد.

گویند: ذکر خدا دو نوع است،  کنند، مثال مى را در حضور قلب و یا حضور در زبان استعمال مى و گاهى کلمه ذکر

اند: ذکر دو نوع  یکى ذکر به زبان، و یکى هم ذکر به قلب، یعنى حضور در قلب، و به همین جهت است که گفته

که به معناى ادامه  -به معناى دومیعنى ذکر  -، و ذکر بدون نسیان،-یعنى ذکر به معناى اول -است، ذکر از نسیان،

 گویند حفظ است، معناى سوم ذکر هم عبارت است از سخن، چون هر سخنى را ذکر هم مى

و ظاهرا اصل در معناى این کلمه همان معناى اول است، و اگر معناى دوم را )نام خدا را بردن( هم ذکر نامیده از این 

ماند که بر  نیز هست، و ذکر قلبى نسبت به ذکر لفظى اثرى را مىبابت است که ذکر لفظى مشتمل بر معناى قلبى 

 گردد. اى است که از عمل عاید مى شود، یا نتیجه سبب مترتب مى

اند، براى این است که: نماز هم مشتمل است بر ذکر زبانى از تهلیل، و حمد، و تسبیح، و هم  و اگر نماز را ذکر نامیده

سازد، و لذا  مصادیق ذکر، چون مجموعه آن عبودیت بنده خدا را مجسم مىبه اعتبارى دیگر مصداقى است از 

و هم به اعتبارى  «ذِکْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْا إِلىإِذا نُودِیَ لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ »خداى تعالى نماز را ذکر اللَّه نامیده و فرموده: 

غایت بر صاحب غایت، یعنى نتیجه نماز یاد خدا است، هم شود، ترتب  دیگر امرى است که ذکر بر آن مترتب مى

 کند. به آن اشاره مى «وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِکْرِی» چنان که آیه

ذکرى که گفتیم، غایت و نتیجه نماز است، ذکر قلبى است، البته آن ذکرى که گفتیم به معناى استحضار است، یعنى 

که به خاطر فراموشى از ذهن غایب شده بود، و یا به معناى ادامه استحضار یاد خدا در ظرف ادراک، بعد از آن

از همه اعمال خير و شود،  استحضار است، و این دو قسم از ذکر بهترین عملى است که صدورش از انسان تصور مى

  قدر و قيمت بيشترى دارد، و نيز از همه انحاى عبادتها اثر بيشترى در سرنوشت انسان دارد،
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چون یاد خدا به این دو نوع که گفته شد، آخرین مرحله سعادتى است که براى انسانها در نظر گرفته شده، و نیز کلید 

 همه خیرات است.

رُ اللَّهِ وَ لَذِكْ» جملهآید که  برمى «عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ  وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى» و به هر حال از ظاهر سیاق آیه

كند، و اينکه آن اثر، بزرگتر از اثر قبلى است، در نتيجه  متصل به آن است، و اثر ديگرى از نماز را بيان مى «أَكْبَرُ

و البته منظور از ذکر در آن جمله نیز همان ذکر قلبى  به منزله ترقى دادن مطلب است، «وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» جمله

 شود. از حاصل مىاست، که گفتیم از نم

كند بيش از اين حرفها است،  نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منکر باز بدارد، بلکه آنچه عايد تو مىپس گویا فرموده: 

تر است، براى اینکه ذکر  ، و این مهماندازد تر از نهى از فحشاء و منکر اين است كه: تو را به ياد خدا مى چون مهم

ه ممکن است به یک انسان برسد، چون ذکر خدا کلید همه خیرات است، و نهى از خدا بزرگترین خیرى است ک

  اى جزئى است. فحشاء و منکرات نسبت به آن فایده

 

اهلل االکبر است. جالب است  پس صاله دو ویژگی دارد. یکی این که تنهی عن الفحشاء است و دیگری این که ذکر

کند. عالمه ایت. در کالم عالمه ذکر با حفظ و حضور ارتباط پیدا میمقدمه، هم نتیجه و هم غ :شودکه ذکر هم می

 وشت انسان دارد.فرمایند ذکر از بین اعمال بیشترین تأثیر را در سرنمی

ست. پس ا بیاید که مشخص شود از چه چیز بزرگتر« من»آمده باید در ادامه  «افعل تفضیل»وقتی در و لذکر اهلل اکبر، 

است. بعضی جاها تجزیه و  «اکبر من تنهی عن الفحشاء و المنکر» جمله چیزی حذف شده است. پس صاله در این

  ها ممکن طور دیگری آمده باشد.ترکیب

که با خلق شروع  (55ی قبل )تواند را واو استئنافیه بگیریم و با آیهمی« و لذکر اهلل اکبر»شود که واو در می سوال:

 ذکر را به خدا نسبت دهیم نه انسان؟ که ذکر خدا باالتر از خلق خداست. شده مقایسه کنیم. به این صورت معنا کنیم 

کند ما باید به توان این طور نتیجه گرفت ولی چون این نکته به حوزه تفسیر ورود میاز نظر قواعد عربی می پاسخ:

گردد و آیه به همان صورتی که عالمه به انسان برمیاند که ذکر این طور گفتهروایات رجوع کنیم. غالب روایات 

دارد و این که نماز، ذکر خداوند است از نهی از فحشاء و منکر شود نماز از فحشاء و منکر بازمیگفتند معنا می

اهر آیه بگیرید یعنی آنچه بودنش باالتر است. در سیاق ظاهر آیه هم همین است. باید در آیات قرآن شما بنا را بر ظ

شوند. براساس همان فهم پیش بروید و نتیجه بگیرید. اگر فهم درست باشد و شما درصد مخاطبین متوجه می 81که 

 ها از آیه درصد انسان 11شود. این برداشتی که درصد هم با فهم شما هماهنگ می 11طبق این روند پیش بروید آن 
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هم « والنازعات غرقا»ی درصدی پیش ببرید. در آیه 81باید صحبتتان را براساس فهم کنند، اشتباه نیست ولی شما می

بگیرید اگرچه که نظرتان این « مفعول مطلق»اند. شما هم گرفته «مفعول مطلق»همین مطلب است. در اکثر موارد 

گزاره پیش رفتید  5اساس همین  گرفتید و بر «مفعول مطلق» شود. وقتیبگیرید مطلب زیباتر می «حال»است که اگر 

 «حال»توان توانید بگویید که در سیاق ادبی میی دلخواه شما حاصل شد. در این مرحله میبینید که همان نتیجهمی

ی فهم دیگری هم داد، آن فهم کنند. در قرآن هرجا که ادبیات قرآن اجازههمه هم صحبتتان را قبول میگرفت و 

درصدی مخاطب صحبت کنید نه آن فهمی که  81ولی شما باید براساس فهم دیگر هم می تواند درست باشد. 

شود بعیدتر است. خاصیت نماز، ذکری است و این خاصیت اصالت دارد و از غایات زندگی بشری است. مگر می

چیزی غایت باشد و اصل نباشد. پس ذکر غایت است و اصل است. این همان صحبت شماست که ذکر را به خدا 

دید. ولی با این تفاوت که از ظاهر آیه به این نتیجه رسیدید. درک لقاء اهلل اساس زندگی انسان است. لقاء نسبت دا

ی در معرض وجود قرار گرفتن. این یک سبک است. در عبارات عربی شما اهلل یعنی موجود شدن موجودی بواسطه

برید که استدالل را براساس وجهی پیش میی بندی شوند و پایهکنید. باید وجوه طبقهوجوه متعدد برداشت می

 ظاهرتر باشد. 

اگر انسان بخواهد ذکر خدا را رویت کند تا بدان معرفت پیدا کند، الزم است ذکر را در قالب و شکل و ساختار 

مشخصی رویت کند. این ساختار یا شکل در نماز به نمایش گذاشته شده است. ساختار و شکل نماز را ببینید تا ذکر 

کند تا انسان بتواند براساس نمایان کننده( ذکر خداست. نماز ذکر را قابل رویت می) بفهمید. ساختار نماز نماینده را

الذین »ی حاالت و شئونات ذکر خدا را در زندگی جاری کند. تا انسان کند در همهمعرفتی که نسبت به ذکر پیدا می

 بشود. «هم فی صالتهم دائمون

شود. نماز اعجاز گوییم که انتزاعی است، در نماز ساختار انتزاعی ذکر به عمل تبدیل میمیاول ساختار ذکر را 

 دار یا عینی کند. خداست که یک امر کامال مجرد را، شکل

  غیره.ی کار معتکف ذکراهلل است نه مسائل سیاسی و اجتماعی و در اعتکاف عمده

هایی که ، لباس، طهارت.شرط علمی نماز شرطو مکان، قبله در مقدمات نماز است. زمانهای نماز یکسری از شکل

 اگر بعد از نماز فهمید نمازش صحیح است و شرط واقعی این است که هر زمان فهمید نمازش باطل است. 

 نیت، تکبیره الحرام تا انتهای نماز که تشهد و سالم است. شروطی دارد از جمله توالی، ترتیب و مواالت ؛شروع نماز

 اند یک ساختار که فرآیند ها شدهپی بودن(. در غسل توالی الزم نیست. در نماز و وضو توالی الزم است. این )پی در
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دارند. از جهتی هم شاکله دارد. رکعات نمازها و استحباب و وجوبش فرق دارند. ساختار ذکر را از ساختار نماز 

ی نمازها، شاکله مومنین توان از تنوع شاکلهمثال مییم. کنآوریم و تنوع ذکر را از شاکله نماز استخراج میبدست می

اش مثل نافله نماز عشا نشسته است. هر مومنی شکل نمازی است. وقتی ساختار نماز را را متوجه شد. کسی  شاکله

ر دارد. هو نتیجه و اتمام دارد  سیر ادامهوجود دارد بعد ی آغاز نقطهبینیم که در ساختار ذکر یک کشیم میمی

ی آغاز اصل بر طهارت است. در سیر ادامه، اصل بر اطاعت است. ساختار مثل حالت اِحکام به تفصیل است. در نقطه

رسد به و در نتیجه و اتمام هر ذکری ایمنی و سالمت است. سالم نماز ایمنی از هر شرّی است. یعنی فرد به غایتی می

 انجامد. ی ذکر به تبعیت از ولی میسیر ادامهنام سالم. 

 (به منکر علی بگو، نماز خود قضا کند   وضووالی او، عبادتی است بینماز بی)

 ،اعتی ندارد که عبادت باشد. طهارت، بدل تکبیر است. اصل طهارت نمازوالی علی، اصال اطالبته باید گفت نماز بی

 توانی وارد نماز بشویهار برائت نکنی نمیشود. اهلل اکبر یعنی اظهار برائت از غیر خداست که تا اظبا تکبیر شروع می

ام. دهی که من در هر جزیی از نماز برائت را فراموش نکردهو در هر قسمت باید برائت را تکرار کنی یعنی نشان می

اگر کسی بخواهد بداند نماز چیست، نماز همان اهلل اکبر واقعی است. طهارت، تبعیت از ولی و سالم که سه جز نماز 

 مه تکبیرند. شروع، ادامه و پایان تکبیر است. اصل طهارت انسان در برائت از غیر است. هستند ه

هم به معنی اطاعت است ولی سطحش باالتر است. در ادامه فلسفه  هرکوع یعنی اطاعت و پذیرش و سر نهادن. سجد

اصل نماز، جماعت است مگر کنیم. ولی روح کلی نماز در اطاعت است. رکوع و سجده و ... را از روایات بیان می

دای نافله داریم ترین چیز است. اگر نمازهای فرو در جماعت اطاعت مهم این که عسر و حرج وجود داشته باشد

و این  ما االن ساختار کلی نماز را مطرح کردیمی خودسازی است و نمازها باید به جماعت خوانده شوند. برای جنبه

توان بحث را ت و سالم دارد. اگر بخواهیم جزئیات را هم االن بگوییم نمیساختار سه بخش اصلی طهارت، تبعی

-شناسی داریم به سه حوزه شروع، ادامه و پایان مربوط است. در گیاهجمع کرد. تمام اتفاقاتی که در حوزه زیست

ست و این شناسی هم این سه مرحله حیات و سالمت را در بردارد. پس ساختار سه بخشی ذکر در همه موجودات ه

 رسند. سه مرحله اگر دچار آسیب نشوند، موجودات به کمال می
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خواهیم اول ذکر را بشناسیم. ساختار ذکر سه مرحله دارد. نقطه شروع، بستر و شناسیم و میفکر کنید که نماز را نمی

رسالت پیوستگی خواهد. در ذکر، ذاکر داریم و مذکور. مذکور همان بستر ذکر است. در سوره ممی محل استمرار

 خوانیم. و استمرار را می

به فعلیت رسیدن. در سوره انسان شرایط مذکور بودن آمده است.  «تا»دریافت « از»دارد « ... تااز »مذکور یک جریان 

 سَمِیعاً فَجَعَلْناهُ نَبْتَلِیهِ أَمْشاجٍ نُطْفَةٍ مِنْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا إِنَّا( 1) مَذْکُوراً شَیْئاً یَکُنْ لَمْ الدَّهْرِ مِنَ حِینٌ الْإِنْسانِ عَلَى  أَتى هَلْ»

امشاج به معنی استعدادهای بالقوه و به فعلیت نرسیده است.  «(3) کَفُوراً إِمَّا وَ شاکِراً إِمَّا السَّبِیلَ هَدَیْناهُ إِنَّا( 2) بَصِیراً

در جریان و بستری انداختیم. سمیع بصیر شد یعنی ابزار دریافت  نطفه به معنی خودِ استعداد است. نبتلیه یعنی انسان را

ارتباط ذکر کند. دایت هم سوره اعلی است. پایان هم یا شکر است و یا کفر. ذکر سه قسمت پیدا میرا به او دادیم. ه

ید. این جمله و شکر هم مشخص شد. در دستگاه ذکر شما در پایان، شکر دارید و در دستگاه نماز در پایان، سالم دار

خیلی حرف دارد و شکر را در سوره نمل و ابراهیم و سالم را در سوره یونس با این دستگاه ببینید خیلی متفاوت 

کشیم. و نمودار سه بخش دارد: طهارت، برائت از غیر و سالم. در سور الر است. از اول سوره یونس یک نمودار می 

 همه همین حالت است. 

منظور ذکر،  «ن هو اال ذکر للعالمین»شود به توجه نفس. شناخت ذکر به مذکور است. در میذکر در انسان تبدیل 

کنیم. ذکر است. این دالیل زیادی دارد که فعال بحث نمی «توّاب»ی . ذاکر بودن خدا در قرآن با واژهرسول است

  که ضرب در رحمانیت بشود همان توّاب بودن است.

)فعلیت و بروز( داشته باشد، ورود ذکر  تی مذکور توان انتقال از دریافت تا پرداختذکر ساختاری دارد و شکلی. وق

های مختلفی قابل مشاهده است. مثال من مذکور شدم و فهمیدم که باید به زیارت بروم. از زمانی که در او به شکل

کنید و مقدار ان را تست میآید. خودتفهمم بالفاصله در من فعل و انفعاالتی در رابطه با آن ذکر بوجود میمی

گیرد. ذکرتان به و دوست داشتن یا نداشتن و رغبت یا عدم رغبت در شما شکل می سنجیدرغبتتان به زیارت را می

شود. ذکر کنند. ذکر من تبدیل به رغبت، دوست داشتن، بغض و ... میذکرهای من شکل پیدا میرغبت می رسد. 

وقتی رغبت من بخواهد به  خوشی.و طوع است یا به شکل کراهت و نا رغبتکند. یا به شکل دو حالت پیدا می

شود زیارت. خوف و رجا معنا شود. من به زیارت رغبت پیدا کردم پس مقصدم میفعلیت برسد تبدیل به مقصد می

  توانم بهخواهد؟ من چقدر پول دارم؟ میشود پول قرض گرفت؟ میر پول میکند. این که زیارت چقدپیدا می
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ها همه خوف و رجا هستند. رغبت من تبدیل به خوف و رجا شد. مراحل بعد طلب، خواست، زیارت بروم یا نه؟ این

توانم انجام دهم در این روند دانم چرا نمیگویم نمیدعا، اراده و عمل است. وقتی کاری را باید انجام دهم ولی می

ی ذکر در ساختار وجودی از علم تا عمل همهعمل برسد.  یابی شود تا ذکر بهیک مشکل ایجاد شده که باید نقطه

شود. هر مقدار قوای خوف و رجا، کند. هر مقدار سمع و بصر شخص فعال شود، ذکرش فعال میمراحل را فعال می

 شود. رهبت و رغبت فعال شود، فعلیت فعال می

ی نبا را هر روز وقتی تو سوره«. امنیه و امل» کنیم از واقعیت و رسیدن دور بود می شوداگر مقصدی که انتخاب می

ها را به نتیجه برساند. تواند این املخوانی تا به حج بروی و راه حج را بسته است. این آرزو عمل است. و خدا میمی

 است.  )علیه السالم( در دعای ابوحمزه امام سجاد« حقق املی»

 پذیرد. ای که پس از ذکر میپذیرد نه شاکلهبه خور می ای که بنده برای اخذ ذکرخشوع عبارت است از شاکله

ها هست که بایست تا اشکت جاری شود و داخل شو. همین که انسان ها هست. در زیارتنامهخشوع در زیارتنامه

 بایستد که اشکش جاری شود خشوع است. خشوع ابزار ورود ذکر است. 

واحده بع فعلیت رسیدن امت دریافت ذکر تا ،)علیه السالم( در سوره ابراهیم )علیه السالم( در آیات حضرت ابراهیم

 انجامد. و بروز حیات طیبه در عالم دعای حضرت است. ایشان خیر مذکور شدند. مذکوریت به صنع می

ده در نماز چه چیز مابازاء خوف و رجا، رغبت، طلب، اراده و ... است. اراده همان رکنی است که محل اراده بن

شود جریان اراده در زندگی. انسان هر قدر که منیت ندارد اراده ی خدا حاکم است میاست. هر جایی که تنها اراده

شود. شکل دارد. اراده یعنی سجده، یعنی مزاحم خدا شدن. اگر کسی ضعف اراده دارد با سجده زیاد درمان می

ی ذکر و صاله را باید با هم بدانیم. ما . ساختار و شاکلهاراده، سجده است. باید هم اراده را فهمید و هم سجده را

کنیم کنیم غفلت داریم. آنقدر تلقین غفلت میدانیم فکر میها یاد خدا هستیم. ولی چون شکلش را نمیخیلی وقت

د من خودمان را بد نکنیم. انسان اگر بگویدانیم. شویم. ما در مواقع غیر گناه ذاکریم و خودمان نمیکه غافل می

 شود با آن فخر کرد، ذکر خداست. شود. در یاد خدا عجب و ریا و فخر نیست. تنها چیزی که نمیذاکرم، ذاکر می

 . توجه به خدا، تبعیت مستمر. «لی محمد و آل محمداللهم صل ع»شود صلوات می
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نباشد یعنی پیامبر  (صلی اهلل)اللهم یعنی این که انسان خودش را مذکور و وابسته به ذاکر بداند. اگر وصل به پیامبر 

هم یعنی استمرار  «آل محمد»است که تابعیت محض دارد.  «محمد»نباشد، تبعیت و احکام وجود ندارند.  (صلی اهلل)

رویم آدابی می (علیه السالم) این حالت برای همیشه. صلوات خیلی مهم است در زندگی. وقتی که سراغ امام معصوم

و ... . صلوات یعنی ذکری که  (السالم علیه) ، شکایت از امام (السالم علیه) ل و جواب از امامداریم. سالم، اذن، سوا

فرستیم باید حس اذن دخول داشته باشیم. باید زمان صلوات خدا برای همه ائمه قرار داده است. وقتی صلوات می

ی آداب زیارت را در نظر داشته باشیم. ما برای صلوات شأن رجوع قائل نیستیم. برای امام معصوم شأن فرستادن همه

امام  ،فرستید، در نظر داشته باشید که صلواتم بر امام است. هر موقع صلوات میکر مقدرجوع قائلیم. در حالیکه ذ

ذکر، شخصیت و شاکله دارد و باید همان آدابی که در خواهد. است. و ذکرش اذن دخول می (السالم علیه) معصوم

خواهیم که سالم ما را میاز صلوات  کنیم؛ در ذکر هم رعایت کنیم. ذکر، موجود و مخلوق است.زیارت رعایت می

بشنود. سوال ما را جواب بدهد. شکایتمان را بشنود و به ما جواب دهد. باید به صلوات رجوع کنیم که ما را بپذیرد. 

شویم گیری و شأن دادن و تعامل، صلوات است. چطور به مضجع و ضریح وارد مینزدیکترین ذکر به ما برای ارتباط

وات هم قابل رجوع است. باید از صلوات بخواهیم که دعایمان بشنود. میزان رجوع ما به صل داریم.و غبارش را برمی

شویم. تکرار اذکار خشوعی است برای جاری شدن حقیقت آن ذکر. ذکر هر چه بیشتر شود ما به ذکر نزدیکتر می

باید بروید در خیلی خالصه گفتم  این صحبت من در مورد ذکر خیلی مجرد است. قالب صلوات نورانیت دارد.

شود کسی شبی صلوات بعد تکرارش کنید و حس کنید تا متوجه شوید. حس شهودی است. میموردش فکر کنید. 

بود. شکل صلوات، شکل امام عصر هر زمان است. صلوات  (عج اهلل) را خواب ببیند، و بگوید شکلش مثل امام زمان

کنی. ه در سفر در جاهای مختلف استفاده مییک نماز کوچک است. نماز مسافرتی است. مثل چفیه است ک

ممکن است کسی شکل بقیه بزرگترین ذکر دنیا صلوات است. چون بقیه اذکار مثل صلوات شکل بردار نیستند. 

 افتد. خیلی کم اتفاق می لیاذکار را ببیند و

اگر در این بحث وقوف شود، بهترین بحث برای تعلیم و تزکیه است. معلم با ساختار ذکر می تواند متعلم را تحت 

تاثیر قرار دهد. القای ذکر بزرگترین متد آموزشی است. بحث مجرد است ولی اگر کار بشود نتایج فوق العاده ای 

-کنند در حوزه نماز فوقهایی که دوستان دارند کار میساختار وجودی انسان از منظر ذکر را بخوانید. کتابدارد. 

 العاده کاربرد دارند. 
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ها به این معناست که ما خود را در تزکیه و تعلیم و هدایتند که سالم بر آن (علیهم السالم) سالم برکسانی که امامان

 ت برسند.ها به منویاتشان که حاکمیت حکومت اسالمی اسدهیم تا آنمعرض فیوضاتشان قرار می

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


