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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

هیالهیّه،دههالحجّلماهذییاوّدهه

در ماا  القدری است. شاید به تعبیری بتوان گفت اگر  ی بسیار بزرگ و عظیمدهه ،هالحجّ اوّل ذیی دهه

ی اردیم مثال دهاه  زهایی را سنّت گا ، دههبیت های مذهبی در رابطه با اهلمناسبتدر طول سال 

در هام  خاود خادا    ،اسات  الحسین های محرّم و صفر که متعلّق به حضرت اباعبداهللدههو  ،فاطمیّه

 ،ی فاطمیّاه هاایی مثال دهاه   . در کناار دهاه  استالحجّه  ی اوّل ذیطول سال یک دهه دارد و آن دهه

. ایّاام بسایار حسّااب، بازرگ و     نامیاد  ی توحیدیّاه ی الهیّه، دهاه الحجّه را دهه ی اوّل ذیدهه شود می

ی ایان ایّاام و   که از لحظه لحظهی ما این توفیق را بدهد مغتنمی است. امیدوارم خدای متعال به همه

هاا  گیری و اغتنام این فرصتبا بهرهتوان میهای بزرگی ببریم. بسیاری از کماالت هست که لیالی بهره

های بسیار طوالنی چندین و چناد سااله را باا اخا   و     راهتواند اهلل می سالک الی .به آنها دست یافت

 کند.  معرفت و محبّت در همین ایّام و لیالی طی 

ی اهل ایمان ی توحید به همهی بلندای قلّهدهنده خود نشان ،کار عجیبی که در این دهه هستذا

ید هر روز الاقل ا هموفّق بود شاءاهللروایت شده و ان از امیرالمؤمنین ]مث ً همین ذکری که[است. 

اینکه گفتند چندین بار تکرار  ؛کرده باشیدبار این ذکر شریف را با توجّه به زبان جاری   بار یا ده یک

بار تکرار شود و چه آن پنج ذکر   اند بهتر است دهکه فرموده امیرالمؤمنین در همین ذکر چه ،کن

این تکرار  ،تکرار کنالاقل ده بار  یا ند صد بارا هگفتو  روایت شده مریم بن توحیدی که از عیسی

نیست چه  متوجّهزند و خودش هم بزرگی می های خیلیگاهی اوقات فرد حرفکه خاطر این است  به
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بار دیگر هم تکرار  یک ؟ببین فهمیدی چه گفتی !بار دیگر تکرار کن گویند یکلذا به او می ،گویدمی

دا اللَّیاِلی وا الدُُّهورِ َلا ِإلٰ  .گوییمخاطر همین است که بفهمیم چه می این تکرار به !کن  ادتعدبه  :ها ِإَلَّ اهللُ عادا

دا أاْمواجِ َلا ِإلٰ  !اهلل االّ  اله ی روزگاران، الها، به تعداد همهشب یهمه ی به تعداد همه :اْلُبُحورِ   ها ِإَلَّ اهللُُ  عادا

ُتهُ ها ِإَلَّ اهللُ ا َلا ِإلٰ  .اهلل ال اله االّ، های دریاهاموج ٌر ِمّما ياْجماُعونا   وا راْحما یـْ رحمت الهی بهتر از  ،اهلل ال اله االّ :خا

چه اهل دنیا از ثروت و امکانات مادّی و چه اهل  ؛کنندی آن چیزهایی است که دیگران جمع میهمه

ها ِإَلَّ اهللُُ  َلا ِإلٰ  .کنند برتر استدیگران جمع می آنچهی رحمت الهی از همه ؛زهد از عبادات و طاعات

دا الشَّْوِك وا الشَّجارِ  دا  ها ِإَلَّ اهللُ ُ َلا ِإلٰ  .اهلل ال اله االّ ،ی درختانارها، به تعداد همهی خبه تعداد همه عادا عادا

رِ  ِر وا اْلمادا دا لاْمِح ها ِإَلَّ اهلُل َلا ِإلٰ  .اهلل ال اله االّ ،هاکلوخ یبه تعداد همه ،های سنگبه تعداد همه :اْلحاجا عادا

 ها ِإَلَّ اهللُ ُ َلا ِإلٰ  .اهلل ال اله االّ ،هاهای چشمها و نگاهنگرشها، ها، لمحهی پلک زدنبه تعداد همه: اْلُعُیونِ 

چینند و  که رخت برمی ها آن هنگامیاهلل در شب ال اله االّ :الصُّْبِح ِإذا تـانـافَّسا  یوا فِ   اللَّْیِل ِإذا عاْسعاسا   یفِ 

دا الرِّياِح فِ ها ِإَلَّ اهلُل َلا ِإلٰ  .دنشوکنند و آغاز میکه تنفّس می ها آن هنگامیصبح به  :وا الصُُّخورِ  یاْلبارارِ  یعادا

وزد، به تعداد ها میکوهستان یهاصخرهو ها، صحراها، بادها و تندبادهایی که در دشت ،هاتعداد نسیم

ْوِم ِإلىٰ ِمْن هٰ  ها ِإَلَّ اهللُ َلا ِإلٰ  .اهلل اینها ال اله االّ ا اْلیـا فاُخ فِ   يـاْومِ  ذا که در صور دمیده  از امروز تا روزی 1:الصُّورِ  یيـُنـْ

 هدر قالب این اذکار چ امیرالمؤمنین !گوییم؟داریم می چهدانیم  می !اهلل ال اله االّ ،شودمی

بار  ؛مّل کنیمأت !گوییممی چهگفتند تکرار کن برای اینکه یک خرده فکر کنیم ببینیم  !فرمایند؟ می

 تواندمی ای از ایمانهر مرتبه .اگر ایمان ده مرتبه دارد، فهم این ذکر هم ده مرتبه دارد ، ...دوماوّل، بار 

ق کند. بنابراین گفتند ده بار این ذکر را ای از معرفت و درک این ذکر را در کنار خودش محقّمرتبه

 ؛تو راه پیدا کندی قلب به آن ده مرتبه ؛ی وجود تو راه پیدا کندیعنی سعی کن به ده الیه ؛تکرار کن
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هرچه  چیزی نیست. امیرالمؤمنین غیر خدا در عالم هیچ ؛اهلل است ی عالم ال اله االّببینی که همه

لذا منسوب به حضرت است که فرمودند:  ؛بینندچیز دیگری را نمیهیچ ؛بیننداهلل می بینند ال اله االّمی

ُه وا ماعاُه و ِفیهِ وا بـاعْ   لاهُ بْـ قـا   اهللا   تُ ئًا ِإَّل وا راأايْ شایْ   تُ ما راأايْ  ، پس اوچیز نگاه نکردم مگر اینکه پیش از  به هیچ 2:دا

أايـْناما  ؛بینی ی عالم، به هر طرف روی بگردانی خدا را میهمهدر  ؛خدا را دیدم اوو درون  اوهمراه  ،اواز 

  3.واْجُه اهللِ   تـُوالُّوا فـاثامَّ 

 باااه دریاااا بنگااارم دریاااا تاااه بیااانم   
 

 صاااحرا بنگااارم صاااحرا تاااه بیااانمباااه  

 

 جااا بنگاارم کااوه و در و درشاات  بااه هر

 

 نشااااان از قاماااات رعنااااا تااااه بیاااانم 

 

با اشهد شروع  مریم بن آن پنج ذکر توحیدی منقول از عیسی چهار ذکر ازکه این دیدن! این شهود! 

ُد أاْن َل  ؛شودمی ُه َل شارِيكا لاهُ   ِإَلَّ اهللُ ِإٰلها أاْشها ُر وا ُهوا عالىٰ  اْلُمْلُك وا لاُه اْلحاْمدُ لاُه   واْحدا یـْ  ؛ٍء قاِديرٌ  یْ ُكلِّ شا    بِیاِدِه اْلخا

ُد أاْن َل ِإٰلها ِإَلَّ اهللُ  .دهمبینم و شهادت میدارم می ؛دهمیعنی دارم شهادت می ُه َلا شارِيكا لاُه أاحاداً   أاْشها واْحدا

ُد  .شاهد این حقیقت هستم ؛دهمشهادت می وبینم یعنی دارم می ؛صامادًا لاْم يـاتَِّخْذ صاِحباًة وا َل والاداً  أاْشها

ُه َلا شارِيكا لاُه أاحادًا صامادًا لاْم ياِلْد وا لاْم يُولاْد وا لاْم ياُكْن لاُه ُكُفوًا أاحادٌ   أاْن َل ِإٰلها ِإَلَّ اهللُ  ُد أاْن َل ِإٰلها ِإَلَّ اهللُ  ،واْحدا   أاْشها

هُ  ْمُد ُيْحیِ   َل شارِيكا لاهُ   واْحدا ُر وا  ی  وا ُهوا حا   وا يُِمیتُ  یلاُه اْلُمْلُك وا لاُه اْلحا یـْ  ءٍ  یْ ُكلِّ شا    ُهوا عالىٰ َلا ياُموُت بِیاِدِه اْلخا

رساند و چون ای است که سالک را به شهود میبینم. این دههاین چهار شهادت یعنی دارم می 4؛قاِديرٌ 

تواند  دیده، حقّ شهادت دادن ندارد. نمیرسیده، حق دارد شهادت دهد. چیزی را که فرد نبه شهود 
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 تواننمی با شنیدم که ؛دادگاه شهادت بدهد دربعد برود  ،ف ن کار را کرده بگوید شنیدم ف نی مث ً

هرچه  ی مشاهده است. لذا ببینید امیرالمؤمنیننتیجه ؛ی شهود استشهادت داد. شهادت نتیجه

درختان، خارها،  ،هاها و کلوخموج دریاها، سنگ ،روزها ،هاشب ؛بینداهلل می کند ال اله االّرا نگاه می

دا الشَّْعِر وا اْلوابارِ َلا ِإلٰ  !حیوانات پشم و هاموی انسان به  ،ی موهابه تعداد همهال اله اال اهلل  5:ها ِإَلَّ اهلُل عادا

  ...هاپشمی تعداد همه

 بهاره باشایم؛[   ]و ما بی طوری نباشد که این دهه طی شود .ی توحیدی بهره ببریماز این دههمیدوارم ا

ختم شد و آن لقاء و م قاات و دیادار و گفتگاوی باا      آنه ب عمران بن موسینشینی  چلّهای که دهه

متعال توفیق دهاد  خدای میدواریم ا .در پایان این دهه محقّق شد ،حضرت حق که آرزوی دیرین او بود

مثل روزهای دیگر سال کم و  ای از این دهه ببریمهای شایستهبا عنایات خود حضرت حق بتوانیم بهره

 بهره و کم توجّه نگذرد.  

 مْ ُهمَّ صالِّ عالٰی ُمحامٍَّد وا آِل ُمحامٍَّد وا عاجِّْل فـاراجاهُ االلّٰ 
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