
 

1 
 

 ...« ذِکْرِکَ یکَ اِللَهاً بِذِکْرِ َ و یوَ اَلْهِمْن یاِله» ... 

 ...« به ذکرت را الهام فرما یفتگیو ش ییدایمعبود من! ش» ... 

 

 

 حاصل از ذکر خداوند ییدایش 

 

 در دل نقب بر جان برون است براز درد درمان بردن است           ست؟یچ ذکر

 کان مستفاد از ذکر اوست یفکرت            را سالک ره فکر اوست          راهرو

 بکر آورد یهزاران معن صد                    گفت تا ذکر آورد    دیبا رذک

 عطار

 

فارغ از هر گونه دغدغه  یمطمئن وآرام و دل یقلب یکه از دلهره ها و اضطراب ها در رنجند و در سر سودا آنان

صودشان حاصل مق ،یویو دن یماد یاز نعمت ها و ثروت ها چکدامیبه ه یابیپرورند، بدانند که با دست یم

فرا راهشان قرار داده است،  انیآدم نهیرید یآرزو نیبه ا یابیراه  یبرا میکه قرآن کر ینخواهدشد. بلکه راه

 :دیفرما یباشد، چنانچه م یو ذکر پروردگار جهان نم ادیجز  یزیچ

آورده اند دل  مانیآنان که ا ؛الْقُلُوبُطْمَئِنُّ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّهِ أاَل بِذِکْرِ اللّهِ تَ نَیالَّذ »

 (28 ، آیه)رعد« .ابدی یخدا آرامش م ادیکه دل ها تنها به ذکر  دیآگاه باش ابد،ی یم آرامشخدا  ادیبه  شانیها

 

 از فکر و وسواس کُهُن یره تا    بخور در آب ذکر و صبر کن          دم
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 ستیبه خلوتگاه حق آرام ن جز         ستیدام ن یدد و ب یب یگنج چیه

 کرکس بدوز نینرگس را از ا چشم      حق کن بانگ غوالن را بسوز     ذکر

 موالنا

 

و اخبار و کلمات بزرگان، فراوان سخن گفته شده است که در  اتیشمار آن در آ یو ثمرات ب« ذکر خدا » از

السالم  هی: امام صادق علمیکن یاکتفا م یتیبه حکا زین انیاز موالنا و در پا یو سخن یتیتنها به نقل روا نجایا

 رد،یپذ انیندارد تا پا یمگر ذکر که حد ست،ا یو اندازه ا یآن، حد یجز آنکه برا ستین زیچ چی: هدیفرما یم

آنهاست. و ماه  یآورد، همان حد و انتها یرا واجب کرده است و هرکه آنها را به جا ضیعزوجل فرا یخدا

است، پس هر کس که آن را روزه دارد، همان حد آن است. و حج را واجب نموده است و  رمضان را قرارداده

قرار نداده  یتیذکر، خداوند حد و نها یبرا یرساند. ول انیو آن را به پا دیسآن ر یهر که حج نمود، به انتها

 اریرا بس یدخدایوردآ مانیآنان که ا یا»را تالوت فرمود:  هیآ نینشده است. سپس ا یاست و به اندک آن راض

 (42و  41 ، آیه)احزابدر بامدادان و شامگاهان.  د،ییبگو حشیو تسب دیکن ادی

 

گردد و  ادیعزوجل شود، برکت آن خانه ز یکه قرآن خوانده شود و ذکر خدا یادامه داد: در هر خانه ا و

چنانچه ستاره فروزان  اهل آسمان بدرخشد، یکنند وبرا یاز آن دور نیاطیو ش ندیفرشتگان در آن خانه آ

که در آن قرآن خوانده نشود و خدا در آن خانه ذکر نشود برکتش  یخانه ا یدرخشد، ول یم نیاهل زم یبرا

و آله  هیاهلل عل یرسول خدا صل قیو به تحق ند،یدر آنجا درآ نیاطیکنند و ش یکم شود و فرشتگان از آن دور

که درجات از همه کارها باالتر و نزد خداوند از همه اَعمال  تانیکارها نیشما را آگاه نکنم به بهتر ایفرمود: آ

از طال و نقره بهتر است و از جهاد در راه خدا خوب تر است؟ عرض کردند:  ماش یتراست و برا زهیپاک تر و پاک

 (259 -257، صص 4ج  ،یاصول کاف)ذکر خدا کردن است.  اریرسول اللّه! فرمودند: آن عمل بس ایبله 

 



 

3 
 

 او بپرداز یخود را برا ایب          باش دمساز    یاو م ادیبا  ایب

 آگاه شیاز سرّ سرّ خو یشوحفظ ادب باشد مع اللّه           گرت

 و از کم شیسخن از ب ییگو یم چهدم        یباش تا با او زن یآن م بر

 داریرا پد قتیحق ینیتا ب کهاز وسواس و پندار       کسریآ  برون

 یحسن زاده آمل حسن

 

 یاست، نوشته اند او فرزند یمرحوم عالمه مجلس نیکه از معاصر یعبداللّه شوشتر خیحاالت عالم بزرگ، ش در

 یکه برا یهنگام ،یشد. پدرش مرحوم شوشتر ماریفرزند، سخت ب نیمورد عالقه اش بود. ا اریداشت که بس

دوم سوره منافقون راتالوت  عتنماز جمعه در رک که در یبود، هنگام شانینمازجمعه به مسجد آمد، پر یادا

 :دیرس هیآ نیکرد و به ا

اموال و  د،یآورده ا مانیکه ا یکسان ی؛ اآمَنُوا ال تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ ال أَواْلدُکُمْ عَنْ ذِکْرِاللّهِ نَیالَّذ هَایُّأَ  ای »

 (9 ، آیه)منافقون« غافل کند.  ادخدایشما را از  دیفرزندان شما نبا

تکرار  نیاز دوستان، از علت ا یکه ازنماز فراغت حاصل نمود، بعض یرا تکرار نمود. هنگام هین آیبار ا نیچند

فرزندم افتادم و با تکرار آن به مبارزه با نفس خود  ادیبه  دمیرس هیآ نیکه به ا ی. فرمود: هنگامدندیپرس

خدا غافل  ادیاز  دیر مقابل من است، و من نبابرخاستم و چنان فرض نمودم که فرزندم مرده و جنازه اش د

 (331، ص 3البحار، ج  نةیسف). دمیدست کش هیخدا در قلب، از تکرارآ ادیشوم، و بعد از استقرار 

 

 (طناب)دست زنان در آن رسن یوسفیتک چاه  در      ست ذکر او    یست هجر او، چون رسن یچه همچو

 موالنا
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تنها  د،ینما یآن را ازپروردگارش مسئلت م قیم توفالسال هیآنچه در عبارت مزبور از مناجات، معصوم عل ،یبار

 نیاو را سبب شود و ا یفتگیو ش ییدایطلبد که ش یرا م یوذکر ادیباشد، بلکه آن  یو ذکر خداوند نم ادی

: دیخود نما یکه او را از خود ب دینمارا چنان در لذت غرق  یکه آدم یادیآن  یعنیساده  یبه زبان ییدایش

 تو گرداند. ادیرا مملو از  نهیمرا از من بستاند و س ادیکن که  میرا عطا یرآن ذک ا،یخدا یعنی

 

 رمیگم شد از ضم شیخو ادی که                 از دوست  نهیس یپر شد فضا چنان

 حافظ

 

 آخر سخن

 یو اذکار لفظ یبه ذکر زبان یآنکه گروه حیتند. توضقدم گذاش طیذکر، به راه افراط و تفر یدر چگونگ یبرخ

 یذکر زبان یکه درباره ذکر نقل شده است، تنها با ادا یشمار یاکتفا نموده و تمنا نمودند که آنچه از برکات ب

هم در  یآن، کامال غافل بوده باشد. گروه بهاذکار و از توجه  نیا یخود سازند، گرچه قلبشان از معان بینص

آمده است،  اتیو روا اتیقابل توجه آنها، در آ جیکه به همراه نتا یاعتنا به آن همه اذکار گوناگون یمقابل، ب

امر معطوف ساختند. اما انصاف  نیرا در ا شیقرار داده و تمام همت خو شیرا مد نظر خو یو ذکر قلب ادیتنها 

 یرا دارا م شیمخصوص به خو یه اثمر کیرا داشته و هر  شیخاص خو گاهیرتبه و جا کدام،است که هر  نیا

 ،یاست. و اصوالً آن ذکر زبان یتر از ذکر زبان یفراوان تر وعال یوخواص آن، بس یذکر قلب ریباشند، گرچه تأث

 قلب همراه باشد. ورو حض یقلب ادیآورد که با  یآل به بار م دهیا یا جهیو نت ندینش یکامالً به بار م

 

 یدر ذکر زبان ای: اگر گفته شود که آدیگو یم نیچن نهیزم نیدر ا یاشانبه نقل از محقق ک یعباس قم خیش

 ینم دهیاز فا یخال زین ی: ذکر زبانمییگو یپس م ر؟یخ ایدارد  وجودیا دهیتنها، به همراه غافل بودن قلب فا

از  یگفته شد که: گاه یعثمان مغرب یاست. به اب یاشتغال به طاعت اله ینوع زیجهت که آن ن نیباشد، ازا
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 نیشود اما قلب من غافل است، چه کنم؟ پس گفت: هم یاوقات، زبانم به ذکر خداوند و تالوت قرآن، مشغول م

ذکر خدا باشد اشتغال  رکهیاز اعضا و جوارح تو به امر خ یکیبه شکر دارد و خدا را شاکر باش که  ازین ز،یاندازه ن

 (159) دارد.

 

 یحمد و قل هو اللّه کارشان ب به        یب ارشانیآنان که اللّه  خوشا

 یجاودان بازارشان ب بهشتآنان که دائم در نمازند          خوشا

 باباطاهر

 


