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 پيشگفتار:

 «يادآورى»و « ذكر»براى  و ما قرآن را«: َولَقد يَّّسنا القرآن للّذكر فهل من مذكر»
 (1)آسان قرار داديم، آيا كىس هست كه متذكّر شود؟

محتواى تكان  وقتى به آيه فوق رسيدم عالوه بر متام نشده بود، روزى مشغول تالوت قرآن بودم؛ كردم و هنوز دورهتفسري رشكت مى هاى تخصىصكالس در آن سالهايى كه در    
چندين آيه، از آسان  عال درن كتاب آسامىن كه خدوند متبه تأمل واداشت كه چه شده است كه ما از اي ش توجه مرا به خودش جلب كرد ودهنده آن، چندين بار تكرار شدن

« خدا»جهانيان را متذكّر و متوجه  ايم. كتاىب را كه آمده است همههخود را از استفاده از محرضش محروم ساخت ده است، اين همه از آن دور شده وخرب دا« ذكر»بودن آن براى 
تالوت آن، فقط براى مردگان خود  ايم؛ طورى كه بسيارى از ما ازدهمهجوريت قرار دا و آخرت هدايت منايد اينگونه در وط به آخرت سازد و به سعادت دنياو مسائل مرب

كار كنم و در صورت امكان و موافقت  «ذكر»يهم السالم پريامون موضوع با توكّل بر خدا و عنايت حرضات معصومني عل نيم!؟ از هامن لحظات تصميم گرفتمكاستفاده مى
 پايان نامهمسئولني مربوطه، هامن را موضوع 

 

 .40و  32، 22، 17( قمر، آيات: 1)

 
 

خدا  پايان نامه است با مقدارى تغيري.تدوين موفق منود و كتاب حارض در حقيقت هامن  داوند متعال دست ما را گرفت و بهخود قرار دهم كه بحمدالله زمينه فراهم شد و خ
ثواىب از ناحيه حق  داشتند، بسيار ممنون هستم و اگر به خاطر عنايات و دستگرييهايى كه از ما« السالم ليهممعصومني ع»گويم و از حرضات بر اين لطف و عنايت سپاس مى را

ين هاى آنها در اها و ترجمهنوشته همه نويسندگان و مرتجامىن كه از منايم. ضمنا" از زحامت و تالشهاىتقديم مى تعاىل بر اين كار كوچك تعلق گرفت آن را محرض مبارك آنها
سالمتى و عافيت و توفيق تالش بيشرت را  آنها كه در قيد حيات هستند دعاى اند، درخواست علو درجات و براىاز دنيا رفته ه، قدرداىن منوده و براى آنان كهكتاب استفاده شد

علمى(، هاى حوزه علميه قم )به ويژه واحد رساله ز مركز محرتم مديريتاند اعّم اهايجاد زمينه و تدوين اين نوشتار ما را يارى كرد نيز از همه كساىن كه به نحوى در دارم و
ستاد راهنام نيز اند، به عنوان اكه بر اين كتاب مرقوم فرموده اىوه بر مقدمها... معرفت، كه عال تفسري و اساتيد محرتم آن مركز به ويژه حرضت آية مسئولني محرتم مركز تخصىص

 ر فراوان دارم.اند، تشكشده زحامىت را متحمل
 

  1383دى  4 - 1425ذيقعده  11
 سالروز والدت باسعادت امام رضا)عليه السالم( 

 عىل املاىس  -قم 
 
 

 الله معرفت مقدمه حرضت آية
 بسمه تعاىل 

 همواره ياد خدا« فاذكروىن أذكركم واشكرواىل والتكفرون»قال تعاىل:     
 دل آرام گريد به ياد خداى. «أال بذكرالله تطمنئ القلوب»بخش است. آرامش

 آرى در متامى مراحل زندگى هزگز نبايد خدا را فراموش كرد زيرا توجه به حضور    
 شود و هرگز به انسان حالت يأس وخدا در هر حال و وضع انسان، مايه دلگرمى مى

 سان همواره با نشاط و رسزنده است.دهد و بديننااميدى دست منى

 آقاى املاىس در زمينه ذكر خدمتى بزرگ در راه سعادتابنوشتار ارزنده جن    
 بخشيدن به حيات انساىن است كه با قلم شيوا و توانا به رشته تحرير در آورده و در

 ها حق مطلب را ادا كرده است و اين عمل شايسته هرگز فراموش شدىنهمه زمينه
 شود. نيست هامن گونه كه ياد خدا هرگز فراموش منى

 ه دره و عليه اجره. وفقه الله ملرضاته آمني.فللّ     

 محمد هادى معرفت  -قم 

7/7/83  

(3) 
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 مقدمه موءلف

 اُتُل ما اُوِحى إليك ِمن الكتاب َو أِقم الّصالة إّن الّصالة تنهى عن الفحشاء و املنكر و»    
 «:لذكر الله اكرَبُ َواللّه يعلم ما تصنعونَ 

 ( به تو وحى شده تالوت كن، و مناز را برپادار، كهآنچه را از كتاب )آسامىن        
 مناز )انسان را( از زشتيها و گناه بازميدارد، و ياد خدا بزرگرت است، و خداوند آنچه را

 (1)داند.دهيد، مىانجام مى

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 «ياد خدا»دك زماىن بدون خوش ندارم ان«: أكره أّن اعيش فواقاً ال اذكر اللّه»    
 (2)زندگى كنم.

 نيز فرمود:« السالم عليه» و امام عىل    

 الهى من مل يشغله الولوع بذكرك و مل يزوه السفر ِبُقْرِبَك كانَْت حياته ميتًة و ميتتهُ »    
 «:حّسةً 

 معبود من! كىس كه شّدت عالقه به يادت او را مشغول نساخته و سفر به نزد تو او    
 ا به انزوا )و خلوت براى عبادت تو، جهت تهيه توشه آخرت( وادار نكرده است،ر 

 

 .45( عنكبوت/ 1)

 ( مجمع البحرين طريحى )لغت فواق(.2)

(4) 

 
 

 (2()1)زندگيش مرگ است و مرگش مايه حّست و پشيامىن.
 و در روايتى ديگر آمده است:    

 هيچ ساعتى بر«: فيها االّ حّس عليه يوم القيمةما من ساعٍة مَتّر بابن آدم مل يذكراللّه »    
 گذرد مگر اين كه روز قيامت بر آنفرزند آدم كه در آن لحظه به ياد خدا نبوده، منى

 (3))كه فرصت ياد خدا را از دست داده است(، افسوس خواهد خورد.

 در اين مقطع زماىن خاص كه از طرىف معنويت و ديندارى در ميان مردم و در    
 هاى روحى وها و نگراىنامع برشى بسيار كمرنگ شده و بيامريها، اضطرابجو 

 هاىاى به خود گرفته و مردم از مشكالت جّدى در زمينهرواىن رشد فزاينده
 برند و از طرف ديگر، بالها وفرهنگى، اخالقى، اجتامعى و اقتصادى و... رنج مى
 ندد و هر بار عالوه بر ايجادپيو حوادث ناگوار زيادى در جهان هستى به وقوع مى

 گذارد، با اين حالخسارات فراوان ماىل، تلفات جاىن سنگينى را بر جاى مى
 بسيارى از ما هيچ گونه توجهى به علل و اسباب آنها نداريم و از رسگذشت پيشينيان

 اند عربتها و انحرافات خودشان با وضع بسيار بدى نابود گشتههم كه بر اثر غفلت
 يم؛ از همه بدتر اين كه به فكر جهان آخرت نبوده و لذا آمادگى الزم را براىگريمنى

 تفاوت و غافلايم و نسبت به مسائل و مشكالت آنجا ىبعوامل آخرت پيدا نكرده
 انگيز چه خوب و خردمندانه است كهبار و غمهستيم، در چنني وضعيت تأسف

 

 .94/95/12حار: . به نقل از ب6365ح  1334الحكمة ب ( ميزان1)
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 ها در روايت فوق و روايت سابق در جاى مناسب خودش توضيح داده( درباره بعىض از واژه2)
 شده و لذا اينجا به اشاره اكتفا شده است.

 .1819.به نقل از كنزالعامل: 6364ح  1334الحكمة ب ( ميزان3)

 (5··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ترين راه باشد؛ راهى كه با قرارديكرتين، بهرتين و مطمنئانسان راهى را برگزيند كه نز 
 هاى روحى و رواىن و برطرف ساخنت رذائلگرفنت در آن، عالوه بر نجات از بيامرى

 اخالقى، به درگاه آفريدگار جهان هستى تقرّب يافته و با او مرتبط، انيس و همنشني
 وشن و به اميد فضل وگردد و دلش به نور خدا كه نور آسامنها و زمني است، ر 

 مانند خدمتش، رسمست وعنايت ىب پايانش، آرام و مطمنئ و از لّذت و شريينى ىب
 مّسور گردد و با استمرار و تحمل مشكالت اين راه در عمر بسيار كوتاه خود كه

 فرصت مناسبى است براى فراهم ساخنت توشه تقوى براى سفر آخرت دست به
 ز آتش جهنم و دخول در بهشت برين و از همهتجارىت بزند كه سودش، نجات ا

 مهمرت به دست آوردن رضوان الهى باشد.

 شود كه آن راه كدام است؟ پاسخ اين است كهو اينك اين سئوال مهم مطرح مى    
 توان با قاطعيت متام گفت كه آن راه عبارتبر اساس آيات و روايات فراوان مى

 و نيز تامل« قيامت»و« برزخ«»مرگ»ربوط بهو توجه به مسائل م« ياد خدا»است از، 
 به معناى واقعى كلمه موجب اطاعت« ياد خدا»؛ زيرا «تاريخى»در مسائل آموزنده

 سازدشود، به همني دليل انسان را متحول مىاز اوامر الهى و اجتناب از نواهى او مى
 نها عبارتند از:آورد،كه چند منونه از آ و آثار و بركات فراواىن براى او به ارمغان مى

 هاى روحى و رواىنـ شفاى بيامرى1    

 ـ آبادى، آرامش و روشنى دلها2    

 ـ روشن بينى3    

 ـ رشح صدر4    

 ـ محبوبيت و تقرّب نزد خداوند متعال و أنس و همنشينى با او5    

 مقدمه موءلف( »«··· 6)

 

 ـ خوشنامى و برخوردارى از شخصيت اجتامعى مناسب6    

 ـ بركات ماّدى و اقتصادى و نزول باران بابركت7    

 و اينها يعنى تأمني سعادت دنيا و آخرت

 نبايد كمرتين شك و ترديدى را به« ياد خدا»در ترتّب اين همه آثار و بركات بر     
 خودمان راه بدهيم، زيرا خداوند متعال مالك متام هستى است و ملكوت همه چيز

 عىض از آيات قران آمده است: خالق آسامنها و زمنيدر دست اوست؛ چنانچه در ب
 اوست، زمام امور جهانيان در دست اوست، مدبر امور عامل از جمله امور انسان،

 خداوند است، در جريان تدبري امور اگر شفاعت بخواهد انجام گريد بدون اذن او
 خرتپذير نيست، خداوند نه تنها مالك جهانيان است بلكه مالك جهان آ امكان

 حتى روزى دهنده هم (1)باشد و بازگشت همه به سوى اوست،)معاد( نيز مى
 )خداوند روزى دهنده و صاحب قّوت و« املتنياّن اللّه هو الّرزاق ذوالقّوة»اوست؛ 

 در حاىل كه انسان حتى مالك نفع و رضر خودش هم نيست؛ (2)قدرت است(
 فرمايد:چنانچه در آيه ديگر مى
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 ا! بگو من به سود و زيان خودم مالك نيستم، مگر آنچه خدا بخواهد واى پيامرب م    
 ساختم و هيچ بدى )واگر از غيب خرب داشتم منافع فراواىن را بر خود فراهم مى

 ام براى جمعيّتى كهرسيد. من فقط بيم دهنده و بشارت دهندهزياىن( به من منى
 (3)آورند.اميان مى

 

 

 .4و  3( يونس / 1)

 .58ات/ذاري -2

 .187( اعراف / 3)

 (7··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 و مسائل مربوط به آن نيز به نوبه خود آثار زيادى دارد، مانند:« ياد مرگ»    

 هاها و شهوتـ ريشه كنى غفلت1    

 ـ زنده دىل2    

 ـ كوچىك و حقارت زندگى دنيا در نظر انسان3    

 ـ خاموىش آتش آزمندى و...4    

 و تاّمل در مسائل و مشكالت مربوط« قيامت»و مسئله« عامل برزخ»همچنني ذكر    
 به آنها و مطالعه تاريخ، هر كدام به سهم خود تاثري زيادى را در حركت ما به سوى

 كامل مطلوب و تحصيل سعادت هر دو جهان دارد.

 ، رشائط وهاو استمرار آن نيازمند زمينه« ذكر و تذكّر»البته حصول و تحقق     
 و برطرف منودن موانع و آفات آن با استفاده از الگوهاى« ذكر»مندى از عوامل بهره

 ذكر است كه در جاى خودش هم به آنها پرداخته شده است. به عنوان مثال، انجام
 عبادات رشعى از قبيل مناز و دعا و...،و تدبّر در كتابهاى آسامىن مخصوصا" قرآن

 است با توجه به« ذكر»خودش از بهرتين مصاديق  كريم)كه عالوه بر اينكه
 «تذكّر»تواند به بهرتين وجه و آسانرتين شكل ممكن، عامل هايى كه دارد، مىويژگى

 توانند در اين رابطه نقش مهّمى داشته باشند.همه جهانيان باشد،( مى

 ذكر گريى مناسب از آنها، شناخت موانع و آفاتعالوه بر شناخت عوامل و بهره    
 باشد. زيرا شيطان و لشگريانو سعى در رفع آنها نيز بسيار حائز اهميت مى

 شامرش در كمني هستند و مرتصد فرصت مناسب براى رضبه زدن به انسان. آنهاىب
 گريى از ابزارهاى مناسب و با استفاده ازكنند تا با بهرهبه طور جّدى تالش مى

 و... باز دارند و از اين« ياد مرگ و عوامل بعدى» و« ياد خدا»راههاى گوناگون، ما را از 

 مقدمه موءلف( »«··· 8)

 
 

 رهگذر به ترك واجبات و انجام محرمات الهى وادار منايند؛ لذا بايد با توكّل بر خدا
 با اين موانع و رهزنهاى خطرناك نيز« ذكر»گريى از عوامل و يارى او ضمن بهره

 هاى اين راه را به جان خريد، تا انشاءالله بهمبارزه جّدى و مستمر منود و سختى
 نتايج بسيار ارزشمند آن نائل گرديد.
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 مندى ازآنانكه در طول تاريخ با قامتى استوار در اين مسري گام برداشتند و با بهره    
 لطف و فضل الهى پيش رفتند و به سالمت به مقصد رسيدند، بهرتين الگوهاى

 عمىل براى ما هستند.

 رفت پريامون موضوعى با اين اهميت و داراى اين همه آثار و بركاتتظار مىان    
 گرفت وليكن تافراوان و نقش آن در اصالح فرد و جامعه كار بيشرتى صورت مى

 آنجا كه اينجانب در آغاز كار، بررىس مخترصى منودم، روشن گرديد كه متأسفانه در
 دارد گامهاى بلندترى برداشته اين باره تالش الزم صورت نگرفته است و رضورت

 شود.

 هايى كه دارد با توجه به اينكهاميد است انشاءا... كتاب حارض با همه ضعف     
 بحث نسبتاً جامعى را در پرتو عنايات الهى و توجهات معصومني عليهم السالم و با

 گريى از آيات و روايات، ارائه داده است گامى كوچك در جهت تجديد نظر مابهره
 و ايجاد جاذبه و حالوت بيشرت در دلهاى آماده و مشتاق« ذكر»در برخورد با مسئله 

 به حساب آيد و مرىّض حق تعاىل و مورد عنايت موالميان امام عرص عج الله تعاىل
 انشاا... فرج الرشيف گردد. 

 (9··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 فصل اول:                

 « مفهوم و موضوعات ذكر»
(10) 

 
 الف: مفهوم ذكر

 اند ذكر برگويند و لذا گفتهمى« ذكر»و يا در قول « دل»به حارض گشنت چيزى در     
 دو نوع است:

 گريد(ذكر قلبى )كه در قلب و به وسيله آن انجام مى -1    

 (1)گريد(ذكر لساىن )كه به وسيله زبان و در قالب الفاظ و كلامت صورت مى -2    

 )بدون واسطه( به معناى حضور در قلب و يا« ذكر»اين معنايى كه گذشت  و در    
 اى به اينكه كدام يك از آن دو قسم، معناى حقيقىدر قول است و هيچ گونه اشاره

 باشد نشده است.مى« ذكر»

 مرحوم طربىس )صاحب تفسري مجمع البيان( كالمى دارد كه نشانگر حقيقى    
 فرمايد:دن ذكر لساىن و لفظى نزد ايشان است؛ مىبودن ذكر قلبى، و مجازى بو 

 الذكر حضور املعنى ىف النفس و قد يستعمل الذكر مبعنى القول الن من شانه ان يذكر به»    
 «املعنى

 ذكر: هامن حارض گشنت معنى در نفس است و گاهى نيز ذكر به معناى قول )كه    
 شود تا معنى )مفاد الفاظموجب مىجنبه لفظى و لساىن دارد( بكار مريود: زيرا قول 
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 ( مفردات راغب.1)

(11) 

 
 

 شوداز ظاهر كالم ايشان استفاده مى (1)و كلامت( ياد گردد )و در ذهن حارض شود(
 باشد؛كه ذكر ناميدن قول، به اين خاطر است كه زمينه ساز حضور معنى در ذهن مى

 سبب )قول( را به اسم مسبّببنابراين به مناسبت رابطه سبب و مسببى بني آن دو، 
 به كار« ذكر»اند به عبارت ديگر به جاى قول )ِذكِر معنى و حضورش در ذهن( ناميده

 رفته است چون قول باعث يادآورى معنى است.

 شوداز عبارىت كه عالمه طباطباىئ )قدس رسه( در همني رابطه دارند استفاده مى    
 الظاهر اّن االصل فيه ما هو للقلب و امّنا»،كه معناى مورد نظر ايشان نيز همني است

 يسمى اللفظ ذكرا اعتبارا بأفادته املعنى و ألقائه ايّاه ىف الذهن و بهذه العناية أيضا يسّمى
 «.القرآن وحى النبوة والكتب املنزله عىل األنبياِء ذكرا

 شد وبا« ياد قلبى»اصل است اين است: كه براى « ذكر»ظاهرا آنچه كه در مورد     
 شود به خاطر اين است كه معنى را در ذهناگر چنانچه به لفظ هم ذكر گفته مى

 كند و به همني جهت است كه قرآن و ساير كتابهاى آسامىن نيز ذكر ناميدهحارض مى
 (2)اند.شده

 قوة موهبة للنفس ليزول النسيان و يتجدد« الذكر»ـ 1چنانچه از عباراىت چون:     
 است كه به نفس اعطا شده است تا فراموىش زايل گردد و حفظ و اىالحفظ )ذكر قوه

 نگهدارى تجديد گردد(

 هو ظهور املعنى للنفس بعد غروبه عنها )ذكر هامن ظاهر گشنت معنا است« الذكر»ـ 2    
 براى نفس بعد از غروب كردنش از آن(

 

 ( مجمع البحرين.1)

 .چاپ دارالكتب االسالميه 274ص  12( امليزان ج 2)

 فصل اول: مفهوم و موضوعات ذكر( »«··· 12)

 

 هو رجوع الصورة املطلوبة اىل الذهن )ذكر هامن بازگشت صورت« الذكر»ـ 3    
 (1)مطلوب به ذهن است(

 در معنا و مفهوم« حضور معنا و يا صورت و... در نفس»شود كه نيز استفاده مى    
 دخالت اساىس دارد.« ذكر»

 هم هامن حضور خدا در دل انسان مؤمن است كه از« ذكر خدا»ز بنابراين منظور ا    
 شود؛ پس ذاكر كىس است كه خدا را در دلش كه حرممى« ذكر قلبى»آن تعبري به 

 الهى است حارض ببيند و به عبارت ديگر خود را در محرض او احساس كند. با توجه
 كه آن همه در آيات و «ذكر لساىن»شود كه منظور از به اين معنى اين سؤال مطرح مى

 روايات مورد تأكيد قرار گرفته است و آثار فراواىن بر آن مرتتب شده، چيست؟

 «ذكر قوىل و لساىن»با توجه به مطالب مذكور پاسخ اين است كه منظور از     
 است كه با توجه و حضور قلب نسبت به معاىن الفاظ همراه بوده باشد« ذكرى»

 برد؛گويد و درباره چه كىس آن كلامت را به كار مىچه مىبه؛عبارت ديگر، بداند كه 
 به« ذكر قوىل و لساىن»كه از نظر الفاظ از مصاديق « مناز»چنانچه در قرآن درباره 

 رود، آمده است:شامر مى
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لَوَة َوأَنتُْم ُسَكـارى َحتّى تَْعلَُموا ما تَُقولُونَ »  اى كساىن كه اميان«:و الَ تَْقَربُواْ الصَّ
 (2)گوييد.ايد در حال مستى به مناز نزديك نشويد تا بدانيد چه مىدهآور 

 به اين معنا كه الزم است منازگزار در حال مناز به معاىن الفاظ و كلامىت كه بكار    
 اطالق شده« ذكر»برد توجه منايد و آنها را در دلش حارض منايد. پس اگر به مناز مى

 آيه فوق در روايتى آمده است:يك جهتش همني نكته است و لذا ذيل 

 

 ( رشح املصطلحات الكالميه.1)

 .43( نساء / 2)

 (13··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 يعنى سكر النوم و بكم نعاٌس مينعكم أن تعلموا ما تقولون ىف ركوعكم و سجودكم و»    
 يا چرىتمنظور اين است كه انسان منازگزار از منازى كه با مستى خواب و «: تكبريكم

 ها و تكبريات به كاركه مانع فهميدن معاىن الفاظ و كلامىت كه در ركوع و سجده
 برد همراه است، خوددارى منايد يعنى در آن حاالت مناز نخواند تا منازش بامى

 توجه و حضور قلب همراه گردد.

 ايستد هم در درستكىس كه در حالت مستى و يا خواب آلودگى به مناز مى    
 دن مناز مشكل خواهد داشت و هم در توجه به معاىن الفاظ و لذا از اينگونهخوان

 خواندن نهى شده است.« مناز»

 و كىس كه حالت چرت و خواب آلودگى ندارد اما حواسش در مناز نيست و    
 خواند گرچه ممكن است در تلفظ صحيح كلامتبدون توجه و حضور قلب مناز مى

 دت مناز را صحيح بخواند، اما از محتوا و معاىن منازمشكل پيدا نكند و برحسب عا
 خرب خواهد بود و اين مناز گرچه از نظر فقهى باطل نيست وىل هرگز آن منازىب

 «دل»و مقبول درگاه او نخواهد گشت؛ زيرا در اين مناز چيزى در  مقرّب اىل اللّه
 ريى در زندگى او ومنازگزار حارض نگشته است و لذا اين گونه منازها هيچ گونه تأث

 حفظش از معاىص الهى ندارد به همني دليل مناز او از نظر مالك هيچ گونه تفاوىت با
 خوانند؛ ندارد چنانچه دركساىن كه در حال مستى و چرت و خواب آلودگى مناز مى

 بهره بنده از منازش آن«: للعبد من صالته ما عقل منها»روايتى ديگر آمده است: 
 ود كه آن را با تفّكر و تعقل بخواند.اندازه خواهد ب

 تر و از نظر مضمون و عبارت به آيه مذكور نزديكرت روايتى است كهاز اين رصيح    
 من صىّل ركعتني يعلم مايقول فيهام انرصف و ليس بينه و بني اللّه»در آن آمده است: 

 در حاىل از منازگويد، هر كه دو ركعت مناز بخواند و بداند كه در آنها چه مى«:ذنٌب 

 فصل اول: مفهوم و موضوعات ذكر( »«··· 14)

 
 

 شود كه گناهى بني او و خدا وجود نخواهد داشت.منرصف مى

 بر آن، الزم« ذكر خدا»بنابراين حداقّل چيزى كه از تحّقق مناز واقعى و صدق     
 است اين است كه معاىن الفاظ نيز مورد توجه و عنايت باشد.

 گريد و از طرىف هربه معاىن و محتواى اذكار به وسيله قلب انجام مى چون توجه     
 كدام آن معاىن به نحوى به خداوند متعال مربوط است، لذا منازگزار ضمن توجه به

 آن معاىن نوعى حضور قلب و توجه باطنى نسبت به خداوند متعال ولو در حدّ 
 هم ما واقعاً خدا را ياد« ىنذكر لسا »كند؛ به همني دليل است كه در ضعيف پيدا مى

 كنيم و اين ىف نفسه بسيار ارزشمند است و آثار زيادى دارد؛ گرچه به آن مرحلهمى
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 هم هامن است،« اذكار»تر است و هدف نهايى از باالتر كه احساس حضور قوى
 نرسيده باشيم.

 مطرحاست كه در قرآن « ذكر پدران»شاهد بر صحت اين مّدعا تشبيه ذكر خدا به     
 آنگاه كه«:فَِإَذا قََضيْتُم َمنـاِسَكُكْم فَاذْكُروا اللََّه كَِذكْرِكُْم َءابَآءَكُْم أَْو أََشدَّ ِذكْرًا»شده است: 

 اعامل حج را بجا آورديد )و آن را به پايان رسانديد( شام هم مانند پدران خود بلكه
 ايات آمده است كه سابقاً در اين باره در رو  (1)بيش از پدران خود، خدا را ياد كنيد.

 كردند دررسم بر اين بوده است كه هرگاه حاجيان از اعامل حج فراغت پيدا مى
 پرداختند و به بيان مفاخر آنهاپدران خود مى« ذكر»آمدند و به گرد هم مى« منا»

 شدند )و درباره آنها به زبان معموىل خود سخنان و جمالىت را كه براىمشغول مى
 ياد»بردند؛( و اين بدون توجه به معاىن الفاظ و بدون روشن بوده به كار مى آنها كامالً

 ها حاصلولو در حد ضعيف و در محدوده مفاهيم هامن صحبت« قلبى از پدران

 

 .200( بقره / 1)

 (15··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 گردد.منى

 يك« ذكر خدا»شود كه مى از تشبيهى كه در آيه مذكور به كار رفته است، استفاده    
 ذكر»باشد، بلكه آنچه كه از اى منىواژه مبهم و يا داراى مفهوم سخت و پيچيده

 نيز هامن معنى صادق است. به عبارت ديگر« ياد خدا»فهميم درباره مى« پدران
 كردند وهامن طور كه حّجاج با به كار بردن الفاظ خاص حقيقتاً از پدرانشان ياد مى

 توانند در پرتو به كار گرفنت اذكارپرداختند؛ ذاكران الهى نيز مىآنها مى« ذكر»به 
 حقيقى محبوب خويش مبادرت منايند؛ بر همني اساس است« ذكر»مخصوص، به 

 ذكر»فرا خوانده و در روايات عالوه بر « ذكر»كه خداوند متعال ما را به هر دو نوع 
 مرتتب شده است.« دااذكار لساىن خ»آثار و بركات زيادى بر « قلبى

 ، عالوه بر معاىن،«ذكر»براى اين است كه در اين نوع از « ذكر لساىن»وجه تعبري      
 گريند در مقابلمورد تلفظ قرار مى« ذاكر»الفاظ نيز مطرح است الفاظى كه به وسيله 

 كه در تحقق آن تقيّدى به لفظ وجود ندارد.« ذكر قلبى»

 ن شد كه:ضمناً از مطالب گذشته روش    

 ـ به كار بردن الفاظ خاص و اشتغال به ذكر لساىن بدون توجه به معاىن آنها1    
 باشد، گرچه اين هم در حد خودش كار خوىب« ذكر حقيقى»تواند يك منى

 است قيام شده است.« زبان»است،چرا كه به وظيفه عضوى از اعضاء بدن كه 

  با يكديگر ندارند، بلكه اگر كىسـ ذكر قلبى و ذكر لساىن هيچ گونه منافاىت2    
 بندد، به يك توجهبه كار مى« ذكر لساىن»بتواند در پرتو تفّكر و توجهى كه در 

 است موفق گردد در واقع« ذكر قلبى»تر كه هامن تر و احساس حضور قوىعميق
 را به دست آورده است.« ذكر»فضيلت هر دو 

 اى خودش معنا و محتواى خاىص دارد، بهبر « ذكر لساىن»ـ با توجه به اينكه هر 3    

 فصل اول: مفهوم و موضوعات ذكر( »«··· 16)

 
 

 رسد هر كدام از اذكار لساىن كه در قرآن و روايات وارد شده است عالوه برنظر مى
 كه هدف مشرتك و مقصد« ذكر مستمر الهى و اشتغال به آن»نقش موءثر در تحصيل 

 ثوابهاى اخروى كه بر اساس روايات نسبت به آنها اعالى همه اذكار است و عالوه بر
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 وعده داده شده است، تأثري خاص خودش را از نظر اخالقى، عرفاىن و يا اعتقادى
 و... روى افراد خواهد داشت.

 مثالً بعىض از آنها در تقويت اميان و اعتامد انسان نسبت به الطاف بيكران الهى    
 و شكسته شدن دل انسان و... براى همني مؤثر است و برخى ديگر در رقّت قلب

 مناسب« ذكر زباىن»است كه گاهى انسان با اينكه از ذكر قلبى برخوردار است باز از 
 كند.گريد و بدينوسيله شور و حال بيشرت و بهرتى پيدا مىحال خودش بهره مى

 هاى عاشقانه و عارفانه بندگان مخلص وشايد خيىل از مناجاتها و صحبت    
 باخته خدا و اولياء الهى با خداوند متعال از اين قبيل باشد، هامن طور كه در مورددل

 شود؛ يعنىتوبه و بازگشت بندگان الهى به سوى درگاه خداوندى اينگونه عمل مى
 شود، زود متوجه خطاى خودش شدههرگاه انسان مؤمن مرتكب معصيت الهى مى

 كند و از محرض اودا را ياد مىدرنگ خگردد و ىبو از كار خويش پشيامن مى
 كند.درخواست آمرزش مى

 باره فرموده است:خداوند متعال در اين    

 نيكان، آنها«:َوالَّذيَن إَِذا فََعلُواْ فَـاحَشًة أَْوظَـلَُموآاْ أَنُفَسُهْم ذكروا اللّه فَاْستَْغفُروا لُِذنُوِبِهمْ »
 يا ظلمى به نفس خويش كنند خدا را هستند كه هرگاه كار ناشايسته از ايشان رس زند

 (1)به ياد آرند و از گناه خود به درگاه خدا استغفار كنند....

 

 

 .135( آل عمران / 1)

 (17··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 گريى:خالصه و نتيجه

 كند كه كلامىت را كه خدا در آنهادر ذكر زباىن كىس واقعاً خدا را با زبانش ياد مى    
 است با توجه به معاىن آنها و با قصد و اراده بكار بربد؛ چنانچه هر گوينده مطرح

 كند الفاظى را با توجه به معاىن آنها كامالً هدفدار و متوجه وقتى با كىس صحبت مى
 ذكر لفظى و لساىن»برد؛ بنابراين چون در كند و بكار مىحساب شده انتخاب مى

 دا نيز مطرح است، لذا در اين ذكر نيز ذاكر، قصد معنا و به نحوى توجه به خ«خدا
 كند )حداقّل در حّد فهمى كه از محتواى كلامت برايش حاصلحقيقتا خدا را ياد مى

 يابد؛ چنانچه گاهى ممكن استاى از مراتب ذكر خدا دست مىگردد( و به مرتبهمى
 راتب ذكر نائلهم بشود و بدينوسيله به مرتبه باالتر از م« ذكر قلبى»همني ذكر مقدمه 

 گردد كه درباره اقسام و مراتب ذكر بعدا بحث خواهد شد انشاءا... .

 بر خالف آن صورىت كه هنگام تلفظ و اداى كلامت هيچ گونه توجهى به مفهوم و    
 توان ذكر واقعى ناميد، چرا كه حركات زبان ومعاىن آنها ندارد، كه اين را منى

 تأثريى در انتقال معنا به ذهن و نيز ياد خدا و بكارگريى كلامت براى او هيچ گونه
 شود.اطالق مى« ذكر»توجه به او ندارد؛ گر چه مجازا به اينها هم 

 موارد استعامل ذكر

 براى ذكر معاىن و موارد استعامل ديگرى نيز در قرآن مطرح شده است، اگر چه    
 د با اين حال ماممكن است بعىض از آنها خود مصداقى براى مفهوم كىّل ذكر باش

 در اينجا ذكر« مفهوم ذكر»تعدادى از آنها را جهت استحضار بيشرت در زمينه 

 فصل اول: مفهوم و موضوعات ذكر( »«··· 18)
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 (1)كنيم.مى

 تذكر -1

 «:و كذلك أنزلناُه قرانا عربيّا و رصفّنا فيه من الوعيد لعلّهم يتّقون او يُحدَث لهم ذكرا»    
 ا قرآن عرىب )فصيح و گويا( نازل كرديم و انواع و عيدها )و انذرها( راو اين گونه آن ر 

 (2)در آن بازگو منوديم، شايد تقوا پيشه كنند، يا براى آنان تذكّرى پديد آورد.

 است و لذا طرح آن در اينجا )مستقالّ( به« ذكر بعد النسيان»هامن« تذكر»نكته:     
 .خواهد بود« ذكر الخاص بعدالعام»عنوان 

 كتاب -2

 (3)«:كَتَبْنا ىف الّزبوِر ِمْن بَعِد الّذكِر أَنَّ األرَض يرثُها عباِدَى الصالِحون»    

 ام وارث )حكومت( زمنيدر زبور بعد از ذكر )كتاب( نوشتيم بندگان شايسته    
 خواهند شد.

 رشف -3

 و انّه لذكٌر لك و لقومك و سوف»( فرمود9خداوند متعال خطاب به رسول خدا)
 و اين مايه رشافت و عظمت )ويادآورى( تو وقوم توست و بزودى سؤال«: تُسئلون

 

 البحرين طريحى استفاده شده است.كنيم از مجمع( مواردى را كه در اينجا ذكر مى1)

 .113( طه / 2)

 مطرح است« ذكر»ترجمه و توضيح آيه فوق و احتامالت ديگرى كه در تفسري  105( انبياء / 3)
 كر و كتابهاى آسامىن آورده شده. جهت اطالع بيشرت به آنجا رجوع شود.در بحث ذ 

 (19··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)خواهيد شد.

 عيبگويى -4

 و اذا رأك الذين كفروا اِن يَتَّخذونَك ااّل هزوا أهذا الّذى يذكُُر الهتَُكم و هم بذكر»    
  «:الرّحمن هم كافرون

 گويند:بينند، كارى جز استهزاكردن تو ندارند، آنها مىتو را مى هنگامى كه كافران    
 كند در حاليكه خودشانآيا اين هامن كىس است كه از خدايان شام عيبگويى مى

 (2)كنند.ذكر خداوند رحامن را انكار مى

 اذكار، تالوت قرآن، دعا و تسبيح و تهليل -5

 «:الجهر من القول، بالغّدو و اآلصال واذكر ربّك ىف نفسَك ترّضعا و خيفة و دون»    
 خدا را در دل خود با ترضع و خوف و نيز به كالمى كه از جهر كمرت باشد صبحگاهان

 (3)و شامگاهان ياد كن.
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 اين )ذكر قوىل( يك بيان عاّمى است؛ لذا اذكار، قرائت قرآن، دعا تسبيح و تهليل     
 (4)شود.را شامل مى

 قرآن -6

 كساىن كه به اين ذكر )قرآن(«:فروا بالّذكر ملّا جائهم و إِنّه لَكتاٌب عزيزٌ اّن الذين ك»    

 

 .44( زخرف / 1)

 .37( انبياء / 2)

 .205( اعراف / 3)

 به نقل از تفسري مجمع البيان. 310ص  3( مجمع البحرين ج 4)

 فصل اول: مفهوم و موضوعات ذكر( »«··· 20)

 
 

 (1)ناپذير.ند، و اين كتاىب است قطعا شكستهنگامى كه به رساغشان آمد كافر شد

 وحى الهى -7

 سوگند به آنها كه وحى الهى آيات را )به انبياء( القا«: فَالُْملقيات ذكرا عذرا او نُذرا»    
 (2)منايند، براى امتام حجت يا براى انذار.مى

 مناز، حديث و مناظره علمى -8

 الّذكريشمل»فرمايد:مى« ذكرا كثريا و اللّهاذكر »باره مرحوم طربىس ذيل آيه در اين    
 ، مناز،«ذكر«: »الصالة و قرائة القرآن و الحديث و تدريس الصالة و مناظرة العلامء

 خواندن قرآن و تدريس آن و نيز حديث و مباحثه و مذاكرات علمى عاملان دينى را
 (3)شود.شامل مى

 *** 

 ب: موضوعات ذكر

 ياد خدا -1    

 مرگياد  -2    

 ياد قرب و برزخ -3    

 ياد معاد و قيامت -4    

 

 .41( فصلت / 1)

 .5-6( مرسالت / 2)

 ( مجمع البيان به نقل مجمع البحرين.3)
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 (21··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ياد تاريخ گذشتگان )مسائل تاريخى( -5    

 ، آيات و روايات مربوطه( به ترتيب درباره هر كدام از موارد فوقكه ما )انشاءاللّه    
 را مطرح و مورد بحث قرار خواهيم داد و لذا در اينجا به اشاره و ذكر عناوين بسنده

 شويممنوده و ضمناً دو نكته را متذكر مى

 نكته اول:

 طرح اين پنج مورد به اين معنى نيست كه در آيات و روايات، به موارد ديگر    
 حاظ تأكيد زيادى كه بر اين موارد پنج گانه صورتتوصيه نشده است، بلكه اّوالً: به ل

 گرفته است ما اينها را براى بحث انتخاب كرديم.

 ثانيا: با توجه به محدوديتى كه در اين كتاب وجود دارد پرداخنت به موارد ديگر    
 رسد.كار مناسبى به نظر منى

 نكته دوم:

 اما با توجه به اينكه اگر چه ما پنج مورد فوق را در عرض هم مطرح كرديم    
 باشد و بقيه موارد چون هر كدام بيانگر شأىن از شئوناتمى« ذكر خدا»مهمرتين آنها 

 در واقع« ياد مرگ»آيند؛ چرا كه، الهى است؛ لذا از توابع آن بحث به حساب مى
 ناپذير الهى در مورد زندگى و مرگ انسانها است كه هر كىس رااراده شكست« ذكر»

 ى در كار است و هر گاه به رسآيد بايد از اين دنيا رهسپار عامل ديگر گردد.مهلت معين
 نيز در حقيقت بيان نحوه برخورد خداوند متعال با انسان در« ياد قرب و برزخ»بحث 

 عامل برزخ است كه اگر، انسان با اميان و عمل صالح از دنيا برود با لطف و كرامت با
 فران و مجرمان محسوب شود با برخورد سختاو برخورد خواهد شد و اگر از كا

 فصل اول: مفهوم و موضوعات ذكر( »«··· 22)

 
 

 گردد.مواجه مى

 نيز، سخن از حاكميت الهى در صحنه قيامت و دادن پاداش« ياد معاد»در مبحث     
 بهشت به مؤمنان و صالحان و به كيفر رساندن ستمگران و محكومان دادگاه عدل

 الهى است.

 ناپذير خداوندهاى تخلفيعنى يادآورى سّنت« ياد مسائل تاريخى»باألخره و     
 متعال در برخورد با جوامع مختلف در رشائط گوناگون.

 «ذكر خدا»به همني خاطر، و نيز به لحاظ تأكيد فراواىن كه در آيات و روايات بر     
 ترين بحث، اصىلدارد« ذكر»صورت گرفته و با توجه به آثار و بركات زيادى كه اين 

 خواهد بود و در بقيّه موارد به اندازه رضورت )در آن حدى كه« ذكر خدا»ما پريامون 
 مربوط است( بحث خواهد شد.« ذكر»به بحث 

 *** 
 (23··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 فصل دّوم:                
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 « ذكــر خـدا»
(24) 

 
 ارزش و فضيلت ذكر خدا:

 ين و باالترين اعامل انسان است. در قرآن آمده است:ياد خدا بهرت    

 اُتْل ما اُوِحَى ءاليَك من الكتاب و أَِقم الصالة اّن الصالة تنهى عن الفحشاِء و املنكر»    
 «:يَْعلَُم ما تصنعون اكرب و اللّه و لذكر اللّه

 ا دار، كه منازآنچه را از كتاب )آسامىن( به تو وحى شده تالوت كن، و مناز را بر پ    
 دارد، و ياد خدا بزرگرت است و خداوند آنچه را كهها و گناه باز مى)انسان را( از زشتى

 (1)داند.دهيد مىانجام مى

 خداوند متعال در اين آيه رشيفه به بيان فلسفه بزرگ مناز پرداخته و آن را عامل    
 فرمايدبال آن اضافه مىها و منكرات معرىف فرموده است. به دنبازدارنده از زشتى

 ؛ يعنى: يىك ديگر از آثار و بركات مناز كه حتى از نهى از فحشاء و«اكرب و لذكر اللّه»
 اندازد كه ريشه اصىل و مايهمنكر نيز مهمرت است آن است كه انسان را به ياد خدا مى

 باشد در واقع برترىهر خري و سعادت، حتى عامل اصىل نهى از فحشاء و منكر مى
 (2)شود.آن به خاطر اين است كه علت و ريشه محسوب مى

 «آله وعليهاللهصىل» و لذا ياد خدا را بايد بر همه چيز ترجيح داد. در اين باره رسول خدا    

 

 .45( عنكبوت / 1)

 .287ص  16( تفسري منونه ج 2)

(25) 

 
 

 فرمود:

 «:اكرب لذكر اللّهشيئا فانّه يقول: و  ال تَختارّن عىل ذكر اللّه»    

 فرمايد: ياد خدا بزرگرتينهيچ چيزى را بر ياد خدا ترجيح مده چرا كه او مى    
 (1)است.

 كند كه حرضتنقل مى« آله وعليهاللهصىل» احمد بن فهد در كتاب خود از رسول خدا    
 فرمود:

 رجاتكم و خري ما طلعتواعلموا اّن خري اعاملكم عند مليِكُكْم و ازكاها و ارفعها ىف د»    
 «:عليه الشمس ذكر اللّه سبحانه و تعاىل فانّه أخرب عن نفسه فقال: انا جليس من ذكرىن

 بدانيد ياد خداوند متعال بهرتين اعامل شام و پاكرتين و باالترين آنها از نظر    
 هباشد؛ زيرا خودش فرمودتابد مىكسب درجه، و نيز برتر از آنچه كه آفتاب بر آن مى

 .(2)است: من همنشني كىس هستم كه مرا ياد كند

 از جمله اعامل صالح انسان تالوت قرآن است، مخصوصا در حال مناز كه از    
 فضيلت بااليى برخوردار است، با اين همه ياد خدا از آن نيز باالتر است.
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 القرآن ىف غري قرائة القرآن ىف الصالة أفضل من قرائة»فرمود: « السالم عليه» امام عىل     
 «الصالة و ذكر الله أفضل...

 تالوت قرآن در مناز بهرت از قرائت و تالوت آن در غري حال مناز است و ياد خدا    
 .(3))از آنهم( برتر است

 

 .77/107/1، به نقل از بحاراالنوار: 6348/  1331الحكمة ب ( ميزان1)

 .3/  10ابواب الذكر، باب  4الشيعه ج ( و سائل2)

 .10/4ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 26)

 

 ياد خدا محبوبرتين اعامل پيش خدا و عامل اصىل نجات انسان از گناه و فساد

 ليس عمٌل احّب اىل الله تعاىل و ال أنجى»فرمود: « آله وعليهاللهصىل» در اين باره رسول خدا    
 ؟ قال: لو ال، قيل: و الالقتال ىف سبيل اللّهٍة ىف الدنيا و اآلخرة من ذكر اللّهلعبٍد من كّل سيئ

 «:مل يؤمر بالقتال ذكر اللّه

 هيچ عمىل نزد خداى تعاىل محبوبرت و هيچ عامىل در نجات بنده از هر گناهى    
 (1)در دنيا و آخرت مؤثرتر از ذكر خدا نيست.

 نكته:

 شود كه جهاد در راه خدا هدف نيست، بلكه فلسفه واز اين حديث استفاده مى    
 و عبادتش« ياد خدا»انگيزه نهايى جهاد و امثال آن اين است كه به وسيله آنها زمينه 

 يابد.در جامعه فراهم گشته و گسرتش مى

 ذاكر خدا مثل رسباز فداكار در جبهه است

 (2)«عزوجل ىف الغافلني كاملقاتل عن الفارين ذاكر اللّه»فرمود: « آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 :ياد كننده خداوند متعال در ميان غافالن مانند رزمنده در ميان فرار كنندگان )از    
 نربد( است.

 نكات حديث )با توجه به تشبيهى كه بكار رفته است(:

 كارى است، سخت و دشوار و شايد به همني خاطر است كه تعداد« ذكر خدا»ـ 1    

 

 .3931، به نقل از كنزالعامل: 1331/6349الحكمة ( ميزان1)

 .12/2ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 2)

 (27··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ذاكرين واقعى كم است و هميشه غافالن در اكرثيت بوده و هستند.
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 است؛باز « ذاكرين»ـ درهاى سعادت و پريوزى در دنيا و آخرت به روى 2    
 هاى جنگ پريوز و رسافراز است؛ براىچنانچه يك رزمنده دلري و مقاوم، در جبهه

 «السالم عليه» آيد. امري مؤمنان همني است كه ذاكر خدا از خاصان محرض الهى بشامر مى
 اهل ذكر و ياد خدا اهل خدا و از خاصان و«: و خاصته اهل الذكر اهل اللّه»فرمود: 

 (1)نزديكان اويند.

 الذكر استياد خدا احسن

 فانّه احسن ىف ذكر اللّه (2)افيضوا»آمده است: « السالم عليه» در حديثى از امام عىل     
 «:الذكر

 (3)در ياد خدا كه بهرتين ذكر است فرو رويد. )و در آن غوطه ور شويد(.    

 قتوفي»با توجه به جهات مذكور و نكات ديگر است كه معصومني عليهم السالم، 
 آن را از درگاه الهى خواستار بودند.« دوام»و « ذكر

 خوانيم:در اين باره در دعاى كميل مى

 «:و أسئلَك بجودك أن تدنينى من قربك و أن توزعنى شكرك و أن تلهمنى ذكرك»    
 )خدايا( به جود و سخاوتت مرا به مقام قرب به درگاهت برسان و توفيق شكر

 ياد خودت را به من الهام فرما! هايت را به من عنايت، ونعمت

 نيز به محرض الهى عرضه داشته است:« السالم عليه» امام سجاد    

 

 .1467، به نقل از غررالحكم 6465ح  1344الحكمة ب ( ميزان1)

 آنها در سخن گفنت خوض منودند. به عبارت ديگر در صحبت كردن« افاضوا ىف الحديث( »2)
 ب(.ور شدند. )مفردات راغغوطه

 .147/35( غرر الحكم: 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 28)

 

 إلهى فاجعلنى مّمن إصطفيته لقربَك و واليتَك وأخلصته لودّك و محبتَّك و ألهمته»    
 معبود من! مرا در زمره كساىن كه آنها را براى تقرّب به درگاهت و«: ِذكْرَك

 اى قرار ده.فرمودهات برگزيده و ذكر خودت را به آنها الهام دوستى

 در مناجات شعبانيه اين گونه با خداوند متعال مناجات« السالم عليه» امام عىل     
 كند:مى

 «.إلهى ألهمنى ولها بذكرك اىل ذكرك»...     

 ... معبود من! رسگشتگى به ذكر روز افزونت را به من الهام فرما.    

 رسد كه منظور حرضت از جملهبنظر مىو  (1)گويند« َولَه»تحري از شدت وجد را     
 كند كه او را به ذكر روز افزونفوق اين باشد كه از خداوند متعال درخواست مى

 هاى يادش،خودش موفق منايد، طورى كه بر اثر چشيدن حالوت آن و درك جاذبه
 حالت وجد و رسگشتگى پيدا كند و ممكن است منظور حرضت درخواست توفيق

 كر روزافزون الهى باشد.دستياىب به عشق ذ 
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 و درخواست ما

 ما نيز به پريوى از حرضات معصومني عليهم السالم از خداوند متعال توفيق    
 چشيدن حالوت يادش را خواهانيم.

 خدايا در اين روز، توان«: الّلهم قَّوىن فيه عىل إقامة أمرك و أذقنى حالوة ذَكرك»    
 (2)و شريينى يادت را به من بچشان. برپايى امر خودت را بر من عنايت فرما

 

 البحرين طريحى.( مجمع1)

 دعاى روز چهارم ماه رمضان. -(2)

 (29··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 «ذكر خدا»رسچشمه 

 بايد متوجه اين نكته باشيم كه پيش از آنكه كىس به ياد خدا بيافتد خدا از وى ياد    
 توانستفرموده است و گرنه انسان هرگز منى منوده و توفيق ذكرش را به وى عنايت

 «السالم عليه» به اين موفقيت برسد و به اين گونه مسائل بپردازد؛ چنانچه امام عىل 
 فرمود:

 الِذكر ليس من مراسم اللسان و ال من مناسم الفكر، ولكّنه اّول من املذكور و ثان من»    
 (1)«:الّذاكر

 هاى انديشه، بلكه نقطه آغازست و نه از راه و رسمياد خدا نه از وظايف زبان ا    
 آن، مذكور )خدا( است و در مرتبه دّوم، ياد كننده جاى دارد.

 و منظور اين است كه ياد خدا نه از آثار زبان است و (2)به معناى اثر است« رَْسم»    
 نه راه و رسم انديشه، بلكه امرى است الهى كه به بندگان خاص خدا داده شده

 است.

 به اين معنى كه توفيق ذكر را خداوند متعال به ذاكرش عنايت فرموده است و اگر    
 شد و نه فكرش به ياد او متوجهاين لطف الهى نبود نه زبان انسان به ذكر خدا گويا مى

 خوانيم:نيز مى« السالم عليه» و در روايتى از امام صادق 

 نّه ذكرََك و هو غّنى عنك فذكره لك أجّل و أشهىمن أجل ذكره لك فا إجعل ذكر اللّه»    
 العبد بالتوفيق تعاىل فليعلم أنّه ما لَْم يَْذكُر اللّه و أتّم من ذكرك و أسبق فمن أراد أن يذكر اللّه

 «:لذكره ال يقدر العبد عىل ذكره

 

 .2091، به نقل از غررالحكم: 6460ح  1343الحكمة باب ( ميزان1)

 «.رَسُم الَقرِب أَثرُه»ن: البحري( مجمع2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 30)

 

 اگر به ياد خدا هستى اين را بدان سبب دان كه او به ياد تو بوده است؛ او تو را ياد     
 ترارزشمندتر و دوست داشتنى« ياد او از تو»كرده در حاىل كه ىب نياز از توست، پس 
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 خواهد خداى تعاىل را ياد؛ بنابراين هر كه مى«وياد تو از ا»و كاملرت و جلوتر است از 
 نبود بنده هرگز،« ذكرش»كند بايد بداند اگر ياد خداوند از بنده براى اعطاى توفيق 

 (1)شد.قادر به ذكر او منى

 دارد:در دعاى عرفه عرضه مى« السالم عليه» امام حسني 

 «:توجه العابدين...أنت الذاكر قبل الذاكرين أنت البادى باألحسان قبل »    

 تو ياد كننده بندگاىن، پيش از آنكه بندگان از تو ياد كنند. پيش از آنكه بندگان و     
 و»و نيز فرمود: (2)عبادت كنندگان به سوى تو روى آورند تو آغازگر احساىن،

 «:أيقْضتَنى لاِم ذرأَت ىف سامئك و أرضك من بدايع خلقك و نبّهتنى لشكرك و ذكرك

 ود مرا براى )تفّكر و مطالعه در( آنچه كه در آسامن و زمني از مخلوقاتتو خ    
 اى، بيدار منودى و براى شكر و ذكر خودت آگاه ومتنوع و عجايب خلقتت آفريده

 (3)ام ساختى.متنبه

 «:فَقد أحبّك»سبحانه يُونسَك بذكره  إِذا رأيت اللّه»فرمود:« السالم عليه» امام عىل     

 يدى خداى سبحان تو را با ياد خودش مأنوس ساخته است، بدان كه تووقتى د    
 (4)دارد.را دوست مى

 شود كه خداست كه انسان را با ياد خودش: از روايت فوق استفاده مى1نكته     
 آشنا كرده و آن را انيس و مونس انسان قرار داده است، طورى كه انسان با داشنت آن

 

 .93/158، به نقل از بحاراألنوار: 1343/6460الحكمة، ب ( ميزان1)

 ( دعاى عرفه امام حسني)ع(.2)

 ( هامن دعا.3)

 .4040، به نقل از غررالحكم 6435ح  1340الحكمة ب ( ميزان4)

 (31··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 احساس تنهايى نخواهد كرد و اگر كىس چنني توفيقى را احساس كرد بايد بداند و
 دارد.د كه خداوند او را دوست مىشكرگذار باش

 كه بعدا در مبحث آثار و بركات از آن« ذكر خدا از انسان»الزم به ذكر است كه     
 در ميان دو« ذكر ما از خدا»است. پس در حقيقت « ذكر»بحث خواهد شد غري از اين 

 ل از ما يادخداوند متعا« اّول»گريد به اين معنى كه در مرتبه از ناحيه او قرار مى« ذكر»
 پرداختيم دوباره« ذكر او»دهد و وقتى كه ما به را به ما مى« ذكرش»كند و توفيق مى

 كند.مى« ياد»خداوند متعال از ما 

 آميز خودش ما بندگان ضعيف وچنانچه خداى متعال با تعبري لطيف و محبت    
 ناچيز را مورد خطاب قرار داده و فرمود:

 در اين آيه رشيفه (1)مرا ياد كنيد تا من نيز از شام ياد كنم.«: اُذكروىن أَذكُرُْكمْ »    
 ما از او، قرار داده و آن را به« ذكر»خداوند متعال، ذكر با بركتش را از ما در مقابل 

 صورت يك وعده مطرح فرموده است، در حاىل كه وجود ما در برابر عظمت حق
 او از ما بسيار ناچيز است.تعاىل بسيار حقري و ياد ما از او در برابر ياد 
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 «ذكر ما از او»بر « ياد خدا از ما»برترى 

 پردازد، خداوند متعالآنها مى« ذكر»كند و به در ميان آنچه كه انسان از آنها ياد مى    
 كنند، مثلاست؛ چنانچه در ميان ذاكراىن كه آنها از انسان ياد مى« مذكور»بهرتين 

 . حق تعاىل باالترين ذاكر انسان است، زيرا،پدر، مادر، دوستان و همّس....

 شود؛ چنانچه در دعاى امامـ ياد خدا از ما نوعى رشافت براى ما محسوب مى1    

 

 .152( بقره / 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 32)

 
 

 آمده است:« السالم عليه» سجاد 

 ام و إعظاما وها نحن ذاكروكفأمرتَنا بذكرك و وعدتَنا اَْن تذكرنا ترشيفا لنا و تفخي»    
 «:كاَم أَمرتَنا بذكرك فأنِجْز لنا ما وعدتَنا يا خري الذاكرين و يا أرحم الراحمني

 )خدايا( تو ما را به ياد خودت فرمان دادى، و وعده فرمودى؛ تو هم به جهت     
 رشافت دادن و عزت و عظمت بخشيدن به ما از ما ياد كنى و ما اكنون )هامن طور

 فرمان دادى( به ياد تو هستيم، پس تو هم، وعده خودت را درباره ياد كردنت از ماكه 
 (1)«قطعى ساز. اى بهرتين يادكنندگان و اى مهربانرتين مهربانان

 توانيم مطمنئ باشيم كه او بيش از ما و بهرت از ما ازكنيم مىـ اگر ما خدا را ياد مى2    
 ش از ما متناسب با عظمت و رحمت ىب پايانشما ياد خواهد كرد؛ چرا كه ياد منودن

 باشد؛ چنانچه در قرآن فرموده است:مى

 «:من جاَء ِبالحسنِة فَلَُه َعرْشُ امثالِها...»    

 كىس كه عمل نيىك را )به عامل آخرت( آورد ده برابر آن را ب عنوان پاداش    
 (2)دريافت خواهد منود.

 حداقل وعده پاداش است ولذا اگر كارهاى اين وعده خداوند متعال، كمرتين و    
 ما از بر جستگى هايى مانند اخالص بيشرت برخوردار باشد به هامن اندازه پاداش آن

 رسد كه قدر و اندازه آن را فقط خدا ميداند واينبيشرت خواهد بود، تا بدانجا مى
 بت بهبرخورد كرميانه خداوند باعمل ما نشانگر لطف و عنايت ىب پايان الهى نس

 بندگان خودش است، كرميى كه در آخرت اين گونه پاداىش را به ما وعده داده
 (. از جمله اعاملاست قطعاً در دنيا نيز بر خوردش با ما كرميانه خواهد بود )انشأاللّه

 

 ( مناجاة الذاكرين )مفاتيح(.1)

 .108( انعام / 2)

 (33··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 مند خواهيمبهره« ذكر بيشرتاو از ما»است كه در مقابل آن از « خداذكر »صالح ما، 
 در روز عاشورا به محرض الهى عرضه داشت:« السالم عليه» گشت؛ چنانچه امام حسني 

 نسبت به شكر كنندگانت بسيار شكر«: و شكوٌر اذا ُشِكرَْت و ذكوٌر اذا ذُكرتَ »... 
 (1)بت به ياد كنندگانت بسيار ياد كننده.اى )پاداش زيادى به آنها دهى( و نسكننده
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 نكته:

 تعبريى كه در جمله فوق درباره شكر و ياد انسان از خدا به كار رفته است به    
 دهد، در حاىل كه تعبريىصورت فعل ماىض است كه فقط تحّقق آن را را نشان مى

 مبالغهب كار رفته است به صورت صيغه « ياد خدا و تشكرش از انسان»كه درباره 
 باشد كه نشانگر كرثت و ازدياد آن از ناحيه خداوند است.مى

 خورددر دعاى جوشن كبري جمالىت زيبا و پر معنى در همني رابطه به چشم مى    
 كنيم:كه چند منونه از آن را ذكر مى

 اى بهرتين ياد كنندگان )از انسان(؛«: يا خري الذاكرين...»ـ 1    

 اى بهرتين ياد كننده و بهرتين ياد شونده؛«: مذكور...يا خري ذاكر و »ـ 2    

 اى كه از او ياد شده است. اى گراميرتين ياد شونده«: يا اََعزَّ مذكوٍر ذُكر...»ـ 3    

 *** 

 اقسام و مراتب ذكر خدا

 دو قسم« ياد خدا»شود اين است كه آنچه كه از آيات و روايات استفاده مى    
 است:

 

 دعاى امام حسني عليه السالم در روز عاشورا. -نان اعامل سوم شعبان ( مفاتيح الج1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 34)

 

 قسم اول: ذكر لفظى و زباىن    

 قسم دوم: ذكر قلبى    

 «ياد زباىن و لفظى خداوند متعال»

 و الواذكر ربّك ىف نفسك ترُضعا و خيفًة و دون الجهر من القول بالغدّو و األصال »    
 «:تُكْن ِمَن الغافلني

 پروردگارت را در دل خود از روى ترّضع و خوف و بزبان بطور آهسته و آرام    
 (1)صبحگاهان و شامگاهان ياد كن و از غافالن مباش.

 در آيه فوق به هر دو قسم ذكر خدا، ترصيح شده است؛ صدر آيه )واذكر ربَّك ىف    
 ذكر قلبى را مطرح كرده و ذيل آيه )و دون الجهرنفِسَك يعنى خدا را در دل ياد كن( 

 (2)من القول... يعنى خدا را به زبان و به طور آهسته ياد كن( ياد لفظى و زباىن را.
 چيزى« قول»بر چند وجه استعامل شده كه روشن ترين آنها اين است كه « قول»    

 كه از (3)گردد،است كه از حروف تركيب يافته و به وسيله نطق و بيان لفظى مطرح 
 شود.آن به سخن و گفتار تعبري مى

 

 .205( اعراف / 1)
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 قسّم الذكر اىل ما ىف»( عالمه طباطباىئ )قدس رسه( در تفسري آيه مذكور فرموده است : 2)
 ذكر را به دو قسم تقسيم كرده، آنچه در دل انجام«: النفس و دون الجهر من القول ثم أَمر بالقسمني

 شود سپس به هر دو قسم امر فرموده است،كه به زبان و به طور آهسته گفته مىگريد و آنچه مى
 (.382ص  9)امليزان ج 

 والقول يستعمل عىل اوجه أظهرها أن يكون للمركب من: »430( مفردات راغب ص 3)
 «.الحروف املربز بالنطق...

 (35··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 )آهسته و بدون آواز« و دون الجهر»توجه به قيد رسد در آيه فوق با به نظر مى    
 كشيدن( همني معنى متعنّي باشد؛ بنابراين ذكر لفظى و زباىن خدا، همه آن مواردى

 را كه در رشع مقدس اسالم تلفظ به ياد خدا چه به صورت الزامى و واجب مانند
 و چه به صورت مستحب مطرح گرديده است شامل خواهد گشت، اگر (1)«مناز»

 اختصاص به آن موارد ندارد، لذا هر كس با هر زبان و بياىن از خدا ياد« ياد خدا»چه 
 باشد.« ذكر لفظى خدا»تواند مصداق او مى« ذكر»كند 

 فضيلت ذكر لفظى خدا

 گذشت با توجه به اطالقى كه« فضيلت ذكر خدا»آيات و رواياىت كه در مبحث     
 د و لذا در اين قسمت از بحث فقط به ذكر دوشوندارند، شامل اين نوع از ذكر نيز مى

 كنيم.اكتفا مى« السالم عليه» حكمت از امريمؤمنان 

 «:احسن افعال الجوارح ااّل تزال مالئا فاَك ِبذكِر اللّه سبحانه»حرضت فرمود: 

 بهرتين كارهاى اعضاء بدن )تو( اين است كه همواره دهانت را با ياد خداى    
 (2)مشغول باىش.سبحان پُر و به آن 

 رسد نكته حديث اين باشد كه چنانچه ظرىف پر شود ديگر جا براىبه نظر مى    
 ماند، دهان انسان هم اگر ظرف ياد خداوند متعال گردد نوبت بهچيز ديگر باقى منى

 «:أفضل األعامل ان متوت و لسانك رطٌب بذكر اللّه»رسد و نيز فرمود: چيز ديگر منى

 ل اين است كه در حاىل مبريى كه زبانت به ياد خدا نرم و رام شدهبهرتين اعام    

 

 به قول مربوط« بالغدو و االصال»( مرحوم عالمه طباطباىئ در تفسري آيه مورد بحث فرمود: 1)
 هاى بحث(است كه بر بعىض از فرائض روزانه مثل مناز قابل انطباق است. )امليزان ذيل آيه

 .347ص  20الحديد ج ىبالبالغة ابن ا( رشح نهج2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 36)

 
 

 تر و نرمدر مقابل بس كه به معناى خشك و سخت است به معناى« رَطْب»باشد. 
 ممكن است منظور اين باشد كه بهرتين اعامل اين است كه انسان در (1)باشد.مى

 باشد، برخالف كساىن رام و با آن خو گرفته« ذكر خدا»حاىل از دنيا برود كه زبانش به 
 بر زبانشان« ذكر خدا»كه در طول زندگى خود رس و كارى با ياد خدا ندارند كه جريان 

 در حال مرگ بس سخت و دشوار خواهد بود.

 درخواست معصومني عليهم السالم از خداوند متعال

 «:السالم عليه» حرضت عىل 
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 (2)يادت گويا ساز. خدايا زبانم را به«: واجعل لساىن بذكرك لهجا...»    

 يعنى حرص و عالقه شديد به آن پيدا كرد. ظاهرا همني معنى سبب« لَِهَج به»    
 نيز استعامل شود؛ بنابراين آنچه امري« خسته نشدن»به معنى « لهج»شده است كه 

 است كه« ذكرى»در جمله فوق از محرض ربوىب مسئلت منوده، « السالم عليه» مؤمنان 
 و ميل شديد و بدون احساس خستگى باشد. همراه با عالقه

 نكته:

 لفظى و»ها براى ذكر شود كه بهرتين حالتاز اين فراز دعاى كميل استفاده مى    
 آن است كه با عالقه و شوق شديد همراه باشد و اينكه اين زمينه و شريينى« زباىن

 ارش احساسدر ياد خداوند متعال وجود دارد كه انسان از اشتغال به آن و استمر 
 خستگى نكند.

 

 ( مجمع البحرين.1)

 ( دعاى كميل.2)

 (37··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 اند كه توفيق آن را از خدا بخواهيم،معصومني)ع( به ما نيز ياد داده    

 «:واجعل النور ىف برصى واليقني ىف قلبى و ذكرك بالليل و النهار عىل لساىن»...     

 (1)ات را بر زبانم قرار ده.ر و در دمل يقني و ذكر شبانه روزىخدايا در چشمم نو 

 نكته:

 شود كه ياد خدا آن قدر مطلوبيت دارد كه حتّى اگر زباناز دعاى فوق استفاده مى    
 انسان شب و روز به آن مشغول گردد سزاوار است و اين خود، توفيقى است كه

 يابد.مى انسان فقط به لطف و عنايت حق تعاىل به آن دست

 باشد« ذكر»چه خوب است كه سخن انسان 

 اند در دعاى سفر بگوئيم:لذا معصومني عليهم السالم فرموده    

 «:اللّهم أْجَعل َمسريى ِعرَبا و َصْمتى تفّكرا و كالمى ِذكرا»    

 خدايا سفر مرا وسيله عربت و سكوتم را تفّكر و سخنم را ياد )خودت( قرار    
 (2)ده.

 ن است منظور اين باشد كه انسان بايد كوشش كند تا در هر رشايطى ازممك    
 سخن بيجا و غري الزم پرهيز منايد و اين با امر به معروف و نهى از منكر و ارشاد

 ديگران و هر سخنى كه به نحوى رضايت خدا در آن مطرح است منافاىت ندارد؛ چرا
 تواند بهگريد نيز مىه انجام مىاين گونه مطالب كه به خاطر خدا و انجام وظيفكه

 كه بهرتين كارش هدايت« آله وعليهاللهصىل» نوعى ياد خدا محسوب شود و لذا پيامرب اسالم

 

 ( مفاتيح الجنان، دعاى بعد از مناز امام جواد)ع(.1)
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 ( هامن مدرك دعاى سفر... .2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 38)

 
 

 فرمايد:مردم بود مى

 «:إنَّ اللّه أمرىن ان يكون نطقى ذكرا و صمتى فكرا و نظرى عربة»     

 خداوند متعال مرا فرمان داده است كه سخنم ياد )خدا( و سكوتم تفكر و نگاهم    
 (1)نگاه عربت باشد.

 فرمود:« السالم عليه» امري مؤمنان عىل     

 از ياد خدا لب فرو خوشا به حال كىس كه جز«: طوىب ملن صمت ااّل عن ذكر الله»    
 (2)بندد.

 در مجمع البحرين آمده است: و ىف الحديث:    

 بود.« ذكر»اولياء سخن گفتند و سخن آنها «: اولياء اللّه تكلموا فكان كال مهم ذكرا»    

 بنابراين ممكن (3)در جمله فوق ذكر لفظى )و قوىل( است.« ذكر»و منظور از     
 «ذكر خدا»شود به نوعى سخنى كه از او صادر مى است انسان به جاىئ برسد كه هر

 محسوب گردد.

 «ذكر لفظى و زباىن»اقسام و مراتب 

 ذكر لفظى و زباىن خودش دو قسم است:

 ـ ذكر جىل و آشكار، همه اذكارى كه براى ديگران قابل استفاده و شنيدن1    
 شوند.هستند ذكر آشكار و علنى محسوب مى

 ذكر»گريد و در اصطالح عرفان ت كه در خفاء انجام مىـ ذكر خفى، ذكرى اس2    

 

 .6340ح  1329الحكمة ب ( ميزان1)

 .6341ح  1329الحكمة باب ( ميزان2)

 ذيل لغت ذكر. 3البحرين طريحى ج ( مجمع3)

 (39··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ، شاعرآن است كه در مقام علم نباشد و در مقام شهود هم نباشد كه نفس« خفى
 باشد بلكه بدون استشعار نفس باشد كه ذاكر زبان رس و رّس را ببندد. اين ذكر )خفى(

 شود، ثوابش از ذكر علنى بيشرت است؛با توجه به اين كه عامل تقرّب بيشرت مى
 با ارزش جلب« ذكر»در حديثى توّجه ما را به اين « آله وعليهاللهصىل» چنانچه رسول خدا

 فرموده است:

 ذكر»خدا را با  (1)«:اذكرو اللّه ذكرا خامالً قيل و ما الذكر الخامل؟ قال: الذكر الخفى»    
 ياد كنيد. عرض شد ذكر خامل چيست؟ فرمود: ذكر خفى و پوشيده.« خامل
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 ترصيح فرموده است:« ذكرخفى»آن حرضت در جاى ديگر به برترى 

 با توجه به اينكه (2)مخفى است.بهرتين ذكر ياد پوشيده و « خري الذكر الخّفى( »1    
 و آن هم مراتبى دارد، لذا به نظر (3)به معناى استتار و پوشش است« خفا»واژه 

 را نيز شامل« ذكر قلبى»كه در اين روايات آمده است « ذكر خفى»رسد مى
 كند.گردد؛چنانچه ظاهر روايت زير اين مطلب را تأييد مىمى

 «:ى ال تسمعه الحفظة عىل الّذى تسمعه سبعني ضعفايفضل الذكّر الخّفى الّذ( »2    

 است كه« ذكرى»ياد مخفى خدا كه فرشتگان نگهبان نشنوند هفتاد بار بهرت از آن     
 (4)آنان بشنوند.

 *** 

 

 .1756، به نقل از كنزالعامل 6491ح  1352الحكمة باب ( ميزان1)

 .1771لعامل ، به نقل از كنز ا6492ح  1352الحكمة باب ( ميزان2)

 البحرين.( مجمع3)

 .1929، به نقل از كنزالعامل 6493ح  1352الحكمة باب ( ميزان4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 40)

 

 گريىخالصه و نتيجه

 تر است، اّما)ذكر زباىن( اگر چه از نظر رتبه از قسم ديگر پائني« ذكر»اين قسم از     
 و با توجه به محتوى و معاىن اذكار انجام در عني حال اگر چنانچه با حضور قلب

 است لذا آثار و بركاىت را كه براى آنها در« ذكر حقيقى»گريد چون در حد خودش يك 
 «ذكر زباىن»آيات و روايات مطرح شده است در پى خواهد داشت عالوه بر اين 

 طهخود مقدمه ياد قلبى نيز هست. امام خمينى رضوان الله تعاىل عليه در اين راب
 ذكر نطقى و»شود كه از اينجا معلوم مى»... كنيم: كالمى دارد كه آن را عيناً ذكر مى

 كه از متام مراتب ذكر نازلرت است نيز مفيد فايده است، زيرا اّوالً، زبان در اين« زباىن
 ذكر به وظيفه خود قيام كرده است گر چه قالب ىب روحى است و ثانيا، اينكه ممكن

 پس از مداومت و قيام بر رشائط آن اسباب باز شدن زبان قلب نيزاست اين تذكّر 
 فرمودند: شخص ذاكر بايد درشود، شيخ عارف، جناب شاه آبادى روحى فداه مى

 خواهد تعليم كلمه رامثل كىس باشد كه به طفل كوچك كه زبان باز نكرده مى« ذكر»
 كند، پس از آنكه اوا اداء مىآيد و كلمه ر كند تا اينكه او به زبان مىكند، تكرار مى

 شود وكند و خستگى آن تكرار برطرف مىاداى كلمه كرد معلم از طفل تبعيّت مى
 گويد بايد به قلب خود كهرسد. همني كىس كه ذكر مىگويا از طفل به او مددى مى

 كند و نكته تكرار اذكار آن است كه زبان قلب گشوده شود« ذكر»زبان باز نكرده تعليم 
 عالمت گشوده شدن زبان قلب آن است كه زبان از قلب تبعيّت كند و زحمت وو 

 تعب تكرار مرتفع شود. اّول زبان ذاكر بود و قلب به تعليم و مدد آن ذاكر شد و پس
 از گشوده شدن زبان قلب، زبان از آن تبعيت كرده و به مدد آن يا مدد غيبى متذكر

 (41··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 
 (1)«.شودمى

 تذكر:
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 كرديم وىل چونمناسب بود چند منونه از موارد ذكر لساىن را در اينجا بيان مى    
 ها و اشاره به آثار و بركات آنها نسبتاً بحث مفصىل است، لذا آن رابحث از اين منونه

 در قسمتهاى پاياىن اين كتاب قرار داديم.

 چند منونه از موارد ترغيب بر ذكر زباىن

 ر در مجالس و محافلـ ذك1

 فرمود: (9»در اين باره رسول خدا    

 به«: بادروا اىل رياض الجّنه قيل: يا رسول اللّه و ما رياض الجّنه؟ قال َحلَُق الذكر»    
 مبادرت منائيد. عرض شد: يا رسول ا... باغهاى بهشت (2)سوى باغهاى بهشت

 ها و جلسات ذكر )خدا(.كدام است؟ فرمود: حلقه

 يا بُنّى اخرتاملجالس عىل عينك، فاِن رأيت»لقامن حكيم خطاب به پّسش گفت:     
 قوما يذكرون اللّه فاجلس معهم فان تكن عاملا ينفعك علمك و ان تَُكْن جاهالً علّموك و

 لعّل اللّه أن يُظلّهم برحمٍة فيعمك معهم و اذا رأيَت قوما ال يذكرون اللّه فال تجلس معهم...
 ْن عاملا ال ينفعَك علُمَك و إن تكن جاهالً يزيدوك جهالً و لعّل الله أن يُظلّهمفانّك إْن تَكُ 

 «:بعقوبة فيعّمك معهم

 اى پّسك من! مجالس را برتر از چشم خود بدان، اگر گروهى و جمعى را ديدى    

 

 .293و  292( چهل حديث امام خمينى)قدس رسه( ص 1)

 .2روايت  50 ابواب الذكر باب 4( وسائل الشيعه ج 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 42)

 
 

 كه مشغول ياد خدا هستند با آنها بنشني زيرا اگر عامل باىش علمت به تو نفع خواهد
 بخشيد و اگر جاهل بودى آنها چيزى را به تو ياد خواهند داد؛ شايد خداوند متعال

 خواهد شد. آنها را مشمول رحمت خودش قرار دهد در اين صورت تو را نيز شامل

 هر گاه جمعى را ديدى كه به ياد خدا نيستند با آنها منشني، زيرا اگر عامل باىش    
 علم تو نفعى براى تو نخواهد بخشيد و اگر جاهل باىش آنها بر جهل تو خواهند

 افزود؛ شايد خداوند آنها را مورد عقوبت و عذاب خودش قرار دهد در اين صورت
 شامل شام نيز خواهد شد.

 ركات حضور در مجالس ذكرب

 ان املالئكة ميّروَن عىل حلق الذكر، فيقومون عىل»فرمود: «آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
 رُؤوسهم و يبكُون لبكائهم و يأمنون لدعائهم، فاذا صعدوا الّسامء يقول اللّه تعاىل: يا

 من مجالس الذكر فرأينا مالئكتى أين كنتم؟ و هو أعلم فيقولون: يا ربنا إنا حرضنا مجلسا
 اقواما يسبّحونك و ميّجدونك و يقّدسونك و يَخافُون نارََك فيقول اللّه سبحانه: يا

 مالئكتى أزووها عنهم و أشهدكم اىّن قَْد غفرُت لهم و أَمنتُهم ماّم يخافون فيقولون ربّنا: انّ 
 ن الّذاكرين من ال يشقى بهمفيهم فالنا و انّه مل يذكرك فَيُقوُل: قد غفرت له مبجالسته لهم فا

 «:جليسهم

 افتد، باالى رس آنها )اهلفرشتگان خدا وقتى گذرشان به جلسات ذكر )خدا( مى    
 كنند و به دعاهاى آنها آمنيايستند و به خاطر گريه آنها گريه مىمجلس(، مى

 منايند، خداوند متعال، با اينكه خودش بهرتگويند. وقتى به آسامن صعود مىمى
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 گويند: اىفرمايد: اى فرشتگان من كجا بوديد؟ آنها )در پاسخ( مىداند به آنها مىمى
 حارض گشتيم، )آنجا( كساىن را ديديم كه« ذكر»پروردگار ما! ما در مجلىس از مجالس 

 (43··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 را همراهى ترسيدند )آنهامشغول تسبيح، متجيد و تقديس تو بودند و از آتش تو مى
 فرمايد: اى فرشتگان من! آتش را از آنها دوركرديم(. سپس خداوند سبحان مى

 ترسيدندگريم كه آنها را بخشيدم و از آنچه كه مىسازيد و من شام را گواه مى
 دارند: اى پروردگار ما! فالن شخص )هم( درامينشان گردانيدم. فرشتگان عرضه مى

 فرمايد: او را )هم( به خاطرد. سپس خداوند متعال مىميان آنها بود از تو يادى نكر 
 همنشينى با آنها بخشيدم چرا كه ذاكران )خدا( كساىن هستند كه همنشني آنها به

 (1)شود.واسطه آنها شقى منى

 مجالىس كه حّست و پشيامىن در روز قيامت را بدنبال دارند    

 فرمود:«السالم عليه» امام صادق

  ىف مجلٍس مل يذكرو اللّه و مل يذكرونا ااّل كان ذلك املجلس حّسًة عليهمما اجتمع قومٌ »    
 «:اّن ذكرنا من ذكر اللّه و ذكر عدونا من ذكر الشيطان« السالم عليه» يوم القيمه ثم قال ابو جعفر

 بيت)ع(هيچ گروهى در مجلىس كه )اهل آن( به ياد خدا و نيز به ياد ما اهل    
 دند مگر اينكه آن مجلس روز قيامت موجب حّست و پشيامىننبودند گرد هم نيام

 نيز فرمودند: ياد ما از ياد خدا است و ياد دشمنان« السالم عليه» آنها خواهد شد؛ امام باقر
 (2)ما از ياد شيطان است.

 *** 

 

 .256( عّدة الّداعى تأليف احمد بن فهد حىّل ص 1)

 ( هامن مدرك.2)

 ر خدافصل دّوم: ذك( »«··· 44)

 

 ـ اشتغال زبان به ذكر2

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل    

ِ ُمْستَهٌر بالذكر»      زبان شخص نيكوكار به ذكر )خدا( بيدار )و گويا(«: لسان الربَّ
 (1)است.

 به معناى بيدارى در كل شب و يا مقدارى از آن است و ظاهرا اينجا« سهر»    
 ماند.كار از ذكر خدا باز منىمنظور اين است كه زبان شخص نيكو 

 ـ لسان ذاكر:3

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 به او« زبان ذاكر»كىس كه «: من اُعِطى لسانا ذاكرا فََقد اُْعطَى خرَي الدنيا و اآلخره»    
 (2)إعطا شده در حقيقت خري دنيا و آخرت به او داده شده است.
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 *** 

 «عالذكر قلبى خداوند مت»

 فرمايد:خداوند متعال مى    

 واذكر ربّك ىف نفسك ترّضعا و خيفًة و دون الجهر من القول بالغّدو و اآلصال و ال»    
 «:تكن من الغافلني

 پروردگارت را در دل خود از روى ترضع و خوف و با كالم و سخن آهسته و آرام    

 

 .7617الحكم:  ، به نقل از غرر6361ح  1334الحكمة باب ( ميزان1)

 .2ح  5باب  4( وسائل الشيعه ابواب الذكر ج 2)

 (45··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)صبحگاهان و شامگاهان ياد كن و از غافالن مباش.
 خواند وهامن طور كه قبالً بيان شد صدر آيه فوق ما را به ياد خدا در دل فرا مى    

 نشانگر اهميت و برترى« ذكر لفظى و زباىن» بر« ذكر قلبى»ظاهر آيه به جهت تقديم 
 اّوىل بر دومى است.

 از آن كلامىت است كه بايد در معنى آن دقت بيشرتى منود و ظاهرا اينجا« نفس»    
 بعد از آنكه نفس« السالم عليه» باشد كه امري مؤمنان« نفس ناطقه قدسيه»منظور هامن 

 ـ4ـ ناطقه قدسيّه 3ـ نفس حسيّه حيوانيه 2ـ نفس ناميه نباتيه 1قسم ) 4انساىن را به 
 فرمايد: قواى اين نفس )ناطقهكند، درباره قسم سوم مىنفس كىّل الهى( تقسيم مى

 قدسيه( پنج چيز است كه عبارتند از:

 ترين چيز به نفس فرشتگانفكر، ذكر، علم، حلم و نباهت؛ و اين نفس شبيه    
 رسداى نفس شمرده شده است( به نظر مىاز قو « ذكر»طبق اين بيان )كه  (2)است.

 منظور از نفس هامن قلب باشد؛ زيرا خداوند متعال در قرآن قلب را جايگاه ذكر
 معرىف كرده است:

 «:و ال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا»...     

 بنابراين (3)ايم اطاعت مكن.و از كساىن كه قلبشان را از ياد خود غافل ساخته    
 به يك معنا خواهند بود.« سنف»و « قلب»

 مرحوم عالمه طباطباىئ با استدالل به آياىت كه متضمن اسناد كسب و اكتساب به    
 فرمايد:قلب است مى

 

 .205( اعراف / 1)

 ( مجمع البحرين.2)

 .28( كهف / 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 46)
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 اين معنى گواهى چون كاسب و مكتسب خود انسان است، لذا اين موارد بر»    
 (1)باشد.دهند كه منظور از قلب هامن انسان به معناى نفس و روح مىمى

 به كار رفته« ذات و عني چيزى»چنانچه نفس، به معنى روح و نيز مبعنى     
 پس همه اينها در حقيقت يك چيز هستند و به اعتبارات مختلف (2)است،

 كند.نامهايشان فرق مى

 واقعى و حقيقى است و از نظر رتبه باالتر از ذكر« يك ذكر»بدون شك اين ذكر     
 باشد.لفظى مى

 فضيلت ذكر قلبى

 فرمودند:« السالم عليه» امام باقر و يا امام صادق     

 واذكر ربّك ىف نفسَك ترّضعاً و خيفةً »اليكتب امللك االّ ما يَسمُع و قال عزوجّل »    
 «:ل غري اللّه لعظمتهفال يعلم ثواب ذلك الذكر ىف نفس الرج

 نويسد، خداوند متعال فرمود:شنود منىفرشته )مأمور ثبت اعامل( جز آنچه مى    
 پروردگارت را در دل خويش به حال ترضع و خوف ياد كن. ثواب آن ذكر را كه در دل

 (3)داند.گريد به خاطر عظمتى كه دارد جز خداوند متعال كىس منىانسان انجام مى

 داللت دارد؛« ذكر لفظى»بر « ذكر قلبى»وق به طور واضح بر برترى روايت ف    

 

 ( ىف تفسري قوله تعاىل: ال يؤاخذكم الله باللغو ىف اميانكم ولكن يؤاخذكم مبا كسبت1)
 قلوبكم... و كيف كان فالكاسب واملكتسب هو االنسان ال غري و هذا من الشواهد عىل اّن املراد

 (.223ص  2لنفس و الروح )امليزان ج بالقلب هو األنسان مبعنى ا

 .2101ش  519( معجم الفروق اللغويه اىب هالل عسكرى و... ص 2)

 .5/322/7به نقل از بحار:  6490ح  1352)مرتجم( ب  4الحكمة ج ( ميزان3)

 (47··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 نيز فرمود:« آله وعليهاللهصىل» چنانچه رسول خدا

 خداوند متعال به ظاهر«: لّه ال ينظر اىل صوركم و أعاملكم امّنا ينظر اىل قلوبكمإّن ال»    
 كند. شام و اعاملتان كارى ندارد بلكه به دلهاى شام نگاه مى

 رسد نكته برترى اين قسم از ذكر بر قسم سابق اين باشد كه چون )بربه نظر مى    
 سان است نه جزىئ از وجوداساس بياىن كه گذشت( نفس و قلب در حقيقت خود ان

 كند و اوانسان لذا در اين قسم از ذكر، انسان خدا را با متام وجود و هستى اش ياد مى
 يابد و به عبارت ديگر، براى همني است كه تأثري اين حالت بهرا حارض و ناظر مى

 انسان تنها خدا را در« ذكر قلبى»مراتب بيشرت از ذكر لفظى خواهد بود. چرا كه در 
 رسد دوگانگى ميانبنابراين بنظر مى (1)گرداند؛دلش )كه حرم الهى است( ساكن مى

 اىبه اين معنى باشد كه هر كدام از آنها، يك حقيقت جداگانه« لفظى»و « ذكر قلبى»
 ذكر»تواند همراه با مى« ذاكر»هستند، نه اينكه با يكديگر منافات داشته باشند و لذا 

 تر است. رسولا را ياد كند و اين بهرت و مطلوبدر دل نيز خد« لفظى خدا
 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» خدا

 (2)خدا را با دل و زبان ياد كن.«: أذكر الله بقلبك و لسانك»
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 به عنوان مثال كىس كه مشغول مناز است و با كلامت مخصوىص خدا را ياد    
 د او باشد و لذا در رواياتتواند )و بايد تالش كند( در دلش نيز به ياكند مىمى

 كند )ومربوط به مناز آمده است كه اگر مناز گزار بداند با چه كىس صحبت مى
 (3)شود.عظمت و ارزش حضور او را درك كند( از مناز خسته و رويگردان منى

 

 

 ادل حرم خدا است در حرم خدا غريِ خد«: القلب حرم اللّه فال تسكن ىف حرم اللّه غري اللّه( »1)
 (.63آمىل، ص ا...حسن زادهرا ساكن نگردان. )رساله نور عىل نور آية

 .20ص  189ص  17( بحار ج 2)

 .10581ح  2275الحكمة ب ( ميزان3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 48)

 
 مراتب ذكر قلبى

 نيز داراى مراتب است.« ذكر قلبى او»مراتبى دارد « ذكر لفظى خدا»هامن طور كه     

 خدا در حاالت عادى و معموىل ـ ذكر1

 گونه خصوصيتى در آن لحاظ نشده است. رواياىت كهو اين ذكرى است كه هيچ    
 گذشت نشانگر ارزش و عظمت اين« فضيلت ذكر قلبى»و نيز « فضيلت ذكر»درباره 

 با هر كدام از« ذكر»است )با قطع نظر از خصوصياىت كه ممكن است همراهى « ذكر»
 ت و برترى گردد.(آنها موجب مزيّ 

 ـ ذكر خدا هنگام مصيبت2

 در اين باره فرمود:« السالم عليه» امام عىل 

 الذكر ذكران ذكر اللّه عزوجل عند املصيبة و أفضل من ذلك ذكر اللّه عندما حرم»    
 «.اللّه عليك

 ذكر دو قسم است:

 ـ ياد خداوند متعال در برخورد با مصيبت.1    

 د خداوند متعال در هنگام مواجه شدن با معصيت و هر آنچه كهـ بهرت از آن يا2    
 (1)خداوند بر انسان حرام و ممنوع ساخته است.

 شود بلكه منظور اينمحسوب منى« ذكر»منظور اين نيست كه غري اين دو مورد،     
 است كه اين دو قسم برترى خاىّص نسبت به بقيه موارد دارند، و اين به خاطر آن دو

 

 .484ص  1البحار: ج فينة( س1)

 (49··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 گريد؛ زيرا در آن رشائط حساس جزموقعيّت خاىص است كه انسان در آنها قرار مى
 تعدادى اندك كه داراى معنويت عاىل و صرب و تحّمل زياد هستند بقيّه نه تنها به ياد

 همني خاطر است كه ياد خدا در اين بازند، بهافتند بلكه خودشان را نيز مىخدا منى
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 دو حالت از حساسيت و سختى فراواىن برخوردار است و نيازمند صرب و شكيباىئ
 «السالم عليه» باشد، شايد به خاطر همني نكته باشد كه حرضت امري مؤمنان فراوان مى

 نيز فرمود:« صرب»درباره 

 أحسن من ذلك ألّصرُب عند ما حرمالصرب صربان: صرٌب عند املصيبة حسٌن جميٌل، و »    
 «:اللّه عزوجل عليك

 صرب بر دو گونه است: صرب در برابر مصيبت كه نيكو و زيباست و نيكوتر از آن    
 (1)صرب )و خوددارى( از چيزهايى است كه خداى عزوّجل بر تو حرام كرده است.

 شان ومعمواًل شخص مصيبت زده بر اثر سختى و فشار مصيبت وارده، پري    
 شود و لذا ممكن است در چنني حالتى از ياد خدا غافل شده وحالش و دگرگون مى

 كارهايى انجام دهد و يا چيزهاىئ بر زبان جارى كند كه بر خالف رضايت الهى
 است، هرگز كارى را كه برخالف« ياد خدا»باشد، و اّما كىس كه در اين مرحله هم به 

 دهد كه رسمشقلكه بر عكس كارهاىئ انجام مىدهد؛ بمباىن دينى است انجام منى
 شود و اين كارى است بسيار ارزشمند؛ طوريكه خداوند متعال با آنديگران واقع مى

 فرستد:عظمت بر آنها درود مى

 الّذين اذا أصابَتُْهم مصيبٌة قالوا انّا للّه و انّا ءاليه راجعون * اولئك عليهم صلواتٌ »    
 رسد،آنها كه هرگاه مصيبتى به ايشان مى«: اولئك ُهُم املهتدون ِمْن َربّهم و رحمٌة و

 

 .2/90/11، به نقل از الكاىف: 10098ح  2174الحكمة ب ( ميزان1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 50)

 
 

 گرديم اينها هامنها هستند كه الطاف وگويند: ما از آِن خداييم و به سوى او باز مىمى
 (1)ن شده و آنها هستند هدايت يافتگان.رحمت خدا شامل حالشا

 هر«: من أبتىل من شيعتنا فصرب عليه كان له أجر ألف شهيد«: »السالم عليه» امام صادق     
 يك از شيعيان ما گرفتار شود و )درآن بال و گرفتارى( صرب كند اجر هزار شهيد را

 (2)دارد.
 نكته:

 ظور از ابتالء فوق موارد خاص وبا توجه به عظمت پاداش مذكور ممكن است من    
 مهّم باشد نه هر گرفتارى، مانند ابتالء به غيبت امام زمان)عج( كه اگر كىس بتواند در

 اين دوران اميان خودش را حفظ منايد و از مسري واليت امئه)ع( خارج نشود و ياد
 آن عزيز را فراموش نكند، پاداش بسيار خواهد داشت.

 رد با حالل و حرام الهى:ياد خدا در برخو  - 4و  3

 كه در اينجا مورد نظر ما همني است( در مرحله« ذكر قلبى»ياد خدا )مخصوصا     
 برخورد با حالل و حرام الهى، مهمرت از ذكر حق تعاىل در وقت مصيبت است و لذا

 شود از اجر و ثوابكىس كه در اين مرحله نيز از مسري الهى و مرضات او غافل منى
 كه در بحث« السالم عليه» وردار خواهد گشت. در دو روايت از امري مؤمنان بيشرتى برخ

 قبىل )ياد خدا هنگام مصيبت( گذشت به اين برترى ترصيح شده است؛ چنانچه در
 كالم ديگرى از آن حرضت كه باز درباره صرب است به برترى صرب در وقت معصيت

 

 .156 - 157(بقره / 1)

 .59/125، به نقل از املتحيص: 10080ح  2170الحكمة ب ( ميزان2)
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 (51··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ترصيح شده و آمده است:

 الّصرُب: اّما صرٌب عىل املُصيبة او عىل الطاعِة او عن املعصية، و هذا القسم الثالُث أعىل»
 برصرب يا صرب بر مصيبت است يا بر انجام طاعت و يا «: درجًة من القسمني األّولني

 (1)ترك معصيت كه نوع سوم آن از آن دو قسم نخست برتر است.

 «السالم عليه» اى است كه سابقا گذشت و لذا امام صادق و اينها به خاطر هامن نكته    
 فرمود: 

 من اشّد ما فرض اللّه خلقه ذكر الله كثريا ثُمَّ قال: ال أعنى سبحان اللّه والحمد للّه و ال»    
 عندما أحل و حرّم فان كان طاعةً « ذكُر اللّه»ه و اللّه اكرب و ان كان منه ولكن اله ااّل اللّ 

 از سخرتين چيزهاىئ است كه« ذكر كثري خدا«: »َعمل بها و إن كان معصيًة تركها
 خداوند متعال بر خلقش مقّرر فرموده است و سپس فرمود؛ منظورم از آن، گفنت

 نيست گرچه اينها نيز از ذكر كثري« الله و اللّه اكرب سبحان الله و الحمدلله و ال اله ااّل »
 هستند بلكه منظور من از آن، ياد خدا است هنگام مواجه شدن با آنچه كه خدا آن را

 براى انسان حالل و يا حرام كرده است؛ اگر طاعت بود به آن عمل منايد و اگر
 (2)معصيت بود از آن خوددارى كند.

 نكته:

 در اين گونه موارد اين است كه انسان را در جهت« ذكر خدا»شان يىك از آثار درخ    
 در« السالم عليه» دهد و لذا امام صادق هايش يارى مىطاعت الهى و پرهيز از معصيت

 الفحشاء واُتْل ما أُوِحَى ءالَيَْك ِمن الكتاب و أقم الصالة اّن الصالة تنهى عن»تفسري آيه 

 

 .1/319الحديد: البالغه ابن اىب، به نقل از رشح نهج10101ح  2174الحكمة ب ( ميزان1)

 .2ح  23ابواب جهاد النفس باب  - 11( وسائل الشيعه ج 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 52)

 
 

 فرمود: اينكه خداوند متعال فرمود: ذكر« املنكر و لذكر اللّه أكرب و اللّه يعلم ما تَصنعونَ 
 ؛ زيرا(1)نزد حالل و حرام الهى است« ذكر خدا»ر از آن خدا باالتر و برتر است، منظو 

 شود.انسان بر اثر ياد خدا موفق به انجام طاعت و دورى از معاىص مى

 سختى و شدت اين ذكر براى اين است كه معموالً كارهاى حرام مخصوصا امور    
 ملهاى زيادى برخوردارند و از طرىف نفس و شيطان و ساير عواشهواىن از جاذبه

 هاى انحراف و سقوط انسان در دام معصيت پروردگار متعالگناه همه و همه زمينه
 سازد و هر كس را ياراى تحّمل اين همه فشار و پرهيز از گناه نيست، بهرا فراهم مى

 در اين حاالت از ارزش باالترى برخوردار است و« ياد خدا»همني جهت است كه 
 اند؛تقوى و پرهيزكار معرىف شدهاينها در قرآن به عنوان افراد با 

 پرهيزكاران«: إّن الذين اتّقوا اذا مّسهم طائٌف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبرصون»    
 شوند )به ياد خداوند متعالهاى شيطان شوند؛ متذكر مىهنگامى كه گرفتار وسوسه

 (2)گردند.ينا مىبينند و بافتند( و در پرتو ياد او راه حق را مىو پاداش و كيفر او مى

 امام« ذكر اللّه عىل كّل حال»در تفسري آيه فوق و در جواب از سؤال درباره     
 فرمود:«السالم عليه» صادق
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 يذكر اللّه عند املعصية يهّم بها فيحول ذكر الله بينه و بني تلك املعصية و هو قول»    
 در آن وقتى كه قصد«: ا...اللّه: ان الذين اتقوا اذا مّسهم طائف من الشيطان تذكّرو 

 معصيت دارد )در حاليكه شيطان و نفس امارّه هم او را به انجام گناه تحريك
 حائل و مانع ميان او و آن گناه خواهد بود« ياد خدا»كنند( خدا را ياد كند؛ كه اين مى

 پرهيزگاران هنگامى كه گرفتار»و اين هامن قول خداوند متعال است كه فرمود: 

 

 .61و  62ص  4رالثقلني ج ( نو 1)

 .201( اعراف / 2)

 (53··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)«.افتندهاى شيطان شوند به ياد خدا... مىوسوسه
 بنابراين ياد خدا عامل طاعت و سبب اجتناب از گناه است، هامن طور كه    

 از آنفراموش كردنش عامل معصيت. پس اگر كىس گرفتار معاىص است بداند كه 
 هر كه»فرمود: «السالم عليه» رسچشمه با بركت محروم شده است؛ چنانچه امام صادق

 به راستى به ياد خدا باشد، فرمانربدارى كند و هر كه از خدا غافل باشد، نافرماىن
 يافتگى است و معصيت عالمت گمراهى و ريشه هردو يادمنايد. طاعت نشانه ره

 (2)«.خدا و غفلت است
 كه حديث بعدى است بيشرت« آله وعليهاللهصىل» كت اين حديث، سخن رسول خدابه بر     

 شود. روشن مى

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» پيامرب خدا

 من أطاع اللّه فقد ذكر اللّه و ان قلّت صالته و صيامه و تالوته للقرآن و من عىص»    
 كىس كه از خداوند«: تالوته للقرآن اللّه فقد نىس الله و ان كَرُثْت صالته و صيامه و

 اش و نيز تالوت قرآنشمتعال اطاعت كرده از او ياد منوده است گر چه مناز و روزه
 كند او را فراموش منوده است، گرچه منازاندك باشد و كىس كه خدا را معصيت مى

 (3)و روزه و تالوت قرآنش زياد باشد.

 طاعت»منظور حرضت اين باشد كه رسد با مالحظه حديث سابق به نظر مى    
 است و معصيتش نشانه فراموىش او.« ذكر خدا»، عالمت «خدا

 

 . 15ح  23ابواب جهاد النفس باب  - 11( وسائل الشيعه ج 1)

 هاى ذاكران، آورديم به آنجا رجوع شود. ( منت حديث را در مبحث نشانه دّوم از نشانه2)

 .13ح  23لنفس باب ابواب جهاد ا /11( وسائل الشيعه ج 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 54)

 

 نكته:

 هاىها در انجام اعامل مستحبى )منازهاى نافله، روزهممكن است بعىض    
 گريى نداشته باشند اما چون از يك روحمستحبى و تالوت قرآن( وضعيت چشم

 و نواهى خدا مطيع و تسليم در برابر حق تعاىل برخوردار هستند، هرگز در برابر اوامر
 مندكنند؛ چرا كه اينها از نورانيّت دل و ذكر مستمر و واقعى خدا بهرهنافرماىن منى

 باشند و ذاكران واقعى اينها هستند.مى
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 ها در انجام خيىل از مستحبات موفق به نظر برسنددر مقابل ممكن است بعىض    
 زنند كه معصيترهايى مىگريند دست به كااّما در ميدان آزمايش و عمل كه قرار مى

 شود و اين كارها نشانگر اين است كه آن اعامل عبادى يك چيزالهى محسوب مى
 اند و لذا از انجام كارهاى قبيحسطحى بوده و اينها در حقيقت خدا را فراموش كرده

 كنند و در ميدان انجام تكاليف الهى مانند جهاد وو ارتكاب معاىص خوددارى منى
 دهند.خدا و... ضعف و سستى از خود نشان مى انفاق در راه

 «ذكر»نقش بعىض از اعامل و نيّات در گسرتش دامنه 

 ـ وضوء گرفنت هنگام خوابيدن1

 فرمود:« السالم عليه» حرضت امام صادق

 من تطّهر ثم أوى اىل فراشه، باَت و فراشه كمسجده فإن ذكر انّه عىل غري وضوءٍ »    
 «:كائنا ما كان فان فعل ذلك مل يَزَْل ىف الصالة و ذكر اللّه عزوجلفَلْيَتَيَّمم من دثاره 

 هر كه طهارت بگريد و سپس به بسرتش رود در آن شب بسرت او به منزله مسجد    
 اوست و اگر يادش آيد كه وضوء ندارد، به هامن لباس و پوشش روئني خود، هر چه

 (55··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)عزوجل باشد.« ذكر خداى»د، كه اگر چنني كرد پيوسته در مناز و باشد تيمم كن
 خرب است، اّما با گرفنت وضوء و يابا اينكه انسان در طول خواب از همه چيز ىب    

 تيّمم و تحصيل طهارت خواب خودش را به خدا مرتبط ساخته است و لذا خواب
 شود.محسوب مى« ذكر خدا»او هم عبادت و 

 در كارها ـ نيت خالص2

 فرمود:« السالم عليه» باز امام صادق

 البّد للعبد من خالص النية ىف كّل حركة و سكون أِلنّه اذا مل يكن هذا املعنى يكون»    
 «:غافالً 

 بنده بايد در متام حركات و سكنات خود نيت خالص )براى خدا( داشته باشد، زيرا
 (2)هد بود.اگر اين معنى در كار نباشد در شامر غافالن خوا

 بنابراين چون اعامل خري و حتى حركات و سكنات معموىل ما كه با نيّت خالص    
 گريند، نقىش در زدودن غفلت از دل ما دارند لذا هر كدام ازو براى خدا انجام مى

 گردد. شايد به همنيخدا محسوب مى« ذكر و عبادت»آنها، در حّد خودش نوعى 
 به ابوذر غفارى فرمود:«آله وعليهاللهصىل» جهت است كه پيامرب اكرم

 اى ابوذر بايد در هر«: ء نيَّة صالحة حتى ىف النوم و األَكليا اباذر ليكن لك ىف كّل ىش»
 (3)كارى نيتى پاك و صالح داشته باىش حتى در خواب و خوراك.

 

 

 .76/183/36، به نقل از بحاراألنوار ج 20934ح  3978)مرتجم( ب  13الحكمة ج ( ميزان1)

 .70/210/32، به نقل از بحاراألنوار 21000، ح 3984)مرتجم( ب  13الحكمة ج ( ميزان2)
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 األخالق:، به نقل از مكارم20934ح  3978)مرتجم( ب  12الحكمة ج ( ميزان3)
2/370/2661. 

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 56)

 
 ار او رنگ خداىئ پيداشود كه كدهد و باعث مىآنچه به عمل انسان ارزش مى    

 عمل بدون نيّت را اصالً عمل« السالم عليه» كند، نيت خالص است و لذا امام سجاد
 كنند؛ چنانچه فرمودند:حساب منى

 (1)عمل جز به نيّت نيست.«: ال عمل اال بنيةٍ »    

 فرمود:« السالم عليه» عامل اصىل در ثواب هم نيّت است چنانچه امام عىل    

 (2)شود.نيت نيكو موجب پاداش مى«: ان النيّة يوجب املثوبهاحس»    

 نه تنها ثواب و پاداش اخروى وابسته به خوىب نيّت است بلكه اثر تكوينى عمل    
 در جان و دل انسان نيز به نيت او است.

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 رٌي من نيّته و كّل يعمل عىل نيّته فاذا عملنيّة املؤمن خرٌي من عمله و عمل املنافق خ»    
 نيت مؤمن بهرت از عمل اوست و عمل منافق بهرت از«: املؤمن عمالً ناَر ىف قلبه نوٌر...

 كند پس هر گاه مؤمن عمىل انجامنيّت اوست و هر كس مطابق نيّت خود عمل مى
 (3)دهد )چون با نيت خري همراه است( در دلش نورى تابيدن گريد.

 صه و نتيجه بحثخال 

 «ذكر قلبى« »ياد خدا»از مطالب گذشته معلوم شد كه يىك از اقسام و مراتب     
 ذكر»توان گفت است كه به مراتب از ذكر لفظى باالتر و ارزشمندتر است، بلكه مى

 مقدمه رسيدن به اين مرتبه از ذكر است.« لفظى و قوىل

 

 .2/84/1ج  ، به نقل از الكاىف30958ح  3979( هامن ب 1)

 .1265، به نقل از غرور الحكم 20969ح  3980( هامن ب 2)

 .7237، به نقل از كنزالعامل 20988ح  3983( هامن ب 3)

 (57··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ياد»باشد كه از ميان آنها ذكر قلبى هم خودش داراى اقسام و مراتب چهارگانه مى    
 همرت و باالتر است.از همه م« خدا نزد محرمات الهى

 توجه و تأكيد شده است،« ذكر قلبى»اينك به ذكر چند منونه از مواردى كه به     
 ها ممكن است شامل ذكر لفظى هم بشود وىلپردازيم؛ گرچه بعىض از اين منونهمى

 آنچه كه بيشرت مورد توجه است هامن ذكر قلبى است.

 اچند منونه از موارد ترغيب و تأكيد بر ياد خد

 ـ هنگام غم )يا عزم(، داورى و وقت تقسيم:3ـ2ـ1
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 أُذكر اللّه عند همّك اذ اهممت و عند لسانك اذا»فرمود: « آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
 «:حكمت و عند يدك اذا قسمَت 

 گريى و نزد زبانت هر گاههنگام عزم و اراده )انجام كارى( آن گاه كه تصميم مى    
 نى و نزد دستت هر گاه خواستى چيزى را تقسيم كنى خدا را يادخواستى داورى ك

 (1)كن.

 در حديث فوق، قصد و« همّ »نكته: ظاهراً هامن طور كه در ترجمه آمده منظور از     
 يعنى هر گاه خواستيم بر كارى اقدام كنيم خدا را ياد (2)اراده انجام كارى است.

 يت حق تعاىل است انجام دهيم و دركنيم، و اگر ديديم آن كار صالح و مورد رضا
 غري اين صورت از انجام آن خوددارى منائيم؛ كه اين گونه عمل كردن انسان را از

 كند و لذا در بعىض از رواياىت كه )در بحث ذكر قلبى( گذشت ياد خداخطر حفظ مى

 

 .7/  171/  11، به نقل از بحار 6446ح  1341الحكمة ب ( ميزان1)

 حديث النفس بفعله )مجمع البحرين(.« األمراَلهّم ب( »2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 58)

 
 

 نزد حالل و حرام الهى مورد توجه خاص قرار گرفته است.

 بنابراين، هر كدام از فرازهاى حديث فوق يك مسئله مهم و اساىس را مطرح    
 است.كرده و مصداقى را براى ذكر قلبى نزد حالل و حرام الهى مشخص كرده 

 ـ هنگام خشم4

 ابن آدم، اذكرىن عند»فرمود: أَوحى اللّه اىل نبىٍّ من انبيائه: « آله وعليهاللهصىل» باز رسول خدا    
 «:َغضبَك أذكُرَك عند َغضبى فال أَْمَحُقَك فيَمْن أْمَحُق 

 خداوند متعال به پيامربى از پيامربانش وحى فرمود: اى فرزند آدم! هنگام    
 ا ياد كن تا من نيز هنگام خشم خود به ياد تو باشم و تو را با ديگران هالكخشمت مر 

 (1)نگردانم.

 هاها و هنگام شادى لّذتـ در خلوت6و  5

 فرمود:« السالم عليه» امام باقر

 ىف التوراِة مكتوٌب... يا موىس أُذكرىن ىف خلواتك و عند رسور لّذتك أَذكرك عند»    
 «:غفالتك

 اى موىس! در خلوتها و هنگام شادى لذتها و»آمده است  در تورات    
 (2)خوشيهايت، مرا ياد كن تا در غفلتهايت به ياد تو باشم.

 

 .77/321/50، به نقل از بحار: 6446ح  1341الحكمة ب ( ميزان1)

 .36/  210، به نقل از اماىل صدوق: 6448ح  1341الحكمة ب ( ميزان2)

 (59« )··· »از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 ـ در بازار7

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 من ذكر اللّه ىف الّسوق مخلصا عند غفلة الناس و ُشغلِهم مِبا فيه كتب اللّه له ألف حسنةٍ »    
 «:و يغفر الله له يَوم القيامِة مْغفرًة مل تَخطُْر عىل قلب برشٍ 

 اند خدا را با اخالص يادد خدا( غافلهر كه در بازار هنگامى كه ديگران )از يا    
 كند، خداوند هزار حسنه برايش منظور دارد و در روز رستاخيز چنان او را بيامرزد كه

 (1)به ذهن هيچ كس خطور نكرده باشد.

 ـ در عبادت و دعا8

 فرمود:« السالم عليه» باز امام عىل

 لبَه مباترى عيناه و مل نيس ذكر اللّهطوىب ملن أخلص للّه العبادة و الدعاء و مل يَْشغل قَ »    
 خوشا آن كه عبادت و دعايش را براى«: مبا تسمع اذناُه و مل يَْحزَن صدرُه مبا اُعِطى غريُه

 شنود اوبيند دلش را به خود مشغول نسازد و آنچه مىخدا خالص گرداند و آنچه مى
 اش را غم و اندوهسينهرا از ياد خدا غافل نكند و به سبب آنچه به ديگران داده شده 

 (2)نگريد.

 ـ علم و عمل و...9

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل

 

 .103/102/47، به نقل از بحار: 6445ح  1341( هامن مدرك ب 1)

 .2/16/3، به نقل از الكاىف: 4751ح  1029( هامن مدرك ب 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 60)

 

 علمه و حبّه و بغضه و أخذه و تركَُه و كالَمه و صمتَه و طوىب ملن أخلص للّه عمله و»    
 «:فعله و قوله

 اش، انجام دادن و رها كردنش،خوشا آن كه عمل و علمش، دوستى و دشمنى    
 (1)سخن گفنت و سكوتش و كردار و گفتارش فقط براى خدا باشد.

 ت و بهبه عبارت ديگر، خوشا به حال كىس كه در همه حال به ياد خدا اس    
 انديشد.خوشنودى او مى

 *** 

 مراتب ذكر از ديدگاه اهل معرفت

 مرتبه است: 4را « ذكر»    

 نخست، آنكه ذكر تنها بر زبان جريان يابد.    

 دوم، آنكه عالوه بر زبان، قلب نيز ذاكر باشد و متذكر باشد. بديهى است كه براى    
 حضور قلب، مراقبت و مداومت الزم است... .
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 سوم، ذكر خدا چنان در قلب )ذاكر( متمكن شود و بر آن مستوىل گردد كه    
 بازگريى توجه قلب از آن دشوار باشد هامن طور كه در نوع دّوم حضور قلب نسبت

 گريد.مشكل صورت مى« ذكر»به 

 چهارم، آنكه بنده يك رسه در مذكور )جل شأنه و ذكره(، مستغرق شود كه ديگر    
 به« ذاكر»ه قلب خود توجه دارد، در چنني حال است كه اگر توجه نه به ذكر و نه ب

 مرصوف شود، هامن ذكر، حجاب جان او گردد و اين حال هامن است كه در« ذكر»

 

 .100، به نقل از تحف العقول: 4750ح  1029الحكمة ب ( ميزان1)

 (61··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 و آن است متام منظور و منظور متام و كاملشود عرف عارفان به فناء تعبري مى
 مطلوب از ذكر حرضت بارى تعاىل... . )مراتب مذكور را فيض كاشاىن )قدس رسه(

 (1)از بعىض بزرگان علم و معرفت نقل فرموده است(.

 مراتب و مراحل ذكر )از بُعد فايده و أثر(

 نت غفلت است!و آن ذكرى است كه فائده آن دور ساخ« ذكر عام»مرتبه اول:     
 است.« ذاكر»همني كه سالك، غفلت را از خود دور سازد ولو به زبان ساكت باشد، 

 است كه ذاكر در اين مقام حجاب عقل متيز را دريده و با« ذكر خاّص »مرتبه دوم:     
 متام قلب متوجه خداست.

 فاىناست كه در مرحله فناى ذاكر است كه ذاكر از خود « ذكر اخص»مرتبه سوم:     
 (2)و به دوست باقى است.

 «مذكور»از بعد « ذكر»اقسام و مراتب 

 بود؛ به نظر« ذكر»اقسام و مراتبى كه سابقا به آنها پرداختيم به لحاظ خود     
 شود( مراتب)چيزى و يا كىس كه از او ياد مى« مذكور»به اعتبار « ذكر»رسد براى مى

 ديگرى مطرح باشد كه عبارتند از:

 ر نعمتهاى خداوند متعال )الزمه ذكر نعمت، ذكر ُمنعم يعنى ذكر خداوندـ ذك1    
 متعال است(.

 ـ ذكر نام خدا.2    

 

 تأليف عىل مقدادى اصفهاىن )چاپ نهم(. 417ها ص نشان( نشان از ىب1)

 .621-122تأليف حسني انصاريان نرش حجت ص  4و  3( عرفان اسالمى ج 2)

 افصل دّوم: ذكر خد( »«··· 62)

 

 ـ ذكر ذات مقدس خداوندى.3    
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 ـ ذكر نعمتهاى الهى1

 يا أَيّها الذين امنوا أُذكروا نعمت اللّه عليكم اذ هّم قوٌم أَن يَبْسطُوا ءاليكم أيديهم»    
 ايداى كسانيكه اميان آورده«: فّكف أيديهم عنُكْم واتّقواللّه و عىل الله فليتوكّل املؤمنون

 بخشيد به ياد آوريد آن زمان كه جمعى )از دشمنان( قصد نعمتى را كه خدا به شام
 داشتند دست به سوى شام دراز كنند )و شام را از ميان بردارند(، اّما خدا دست آنها

 (1)را از شام بازداشت، از خدا بپرهيزيد، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.

 مطرح شده كه (2)دددر آيات متع« ذكر نعمتهاى الهى»دعوت و ترغيب به     
 بعىض از آن موارد مربوط به مؤمنان است و برخى ديگر خطاب به بنى ارسائيل و...

 است.

 به معناى رساندن« إنعام»به معناى حالت خوب و وضعيت مطلوب و « نِعمت»    
 (3)خري به ديگران است.

 بكار رفته است، از جمله:« آالء»، «نعمت»در بعىض از آيات به جاى 

 اََو عجتُبم أن جائكم ذكٌر من ربّكم عىل رجٍل منكم لينذركُم واذكروا اذ جعلُكْم خلفاءَ »    
 آيا تعجب«: من بعد قوم نوح و زاَدكُم ىف الخلق بصطًة فاذكروا أالء اللّه لعلُّكْم تفلحون

 ايد كه دستور آگاه كننده پروردگارتان به وسيله مردى از ميان شام به شام برسدكرده
 مجازات الهى(، بيمتان دهد؟ و به ياد آوريد هنگامى كه شام را جانشينان قومتا )از 

 

 .11( مائده / 1)

 .7مائده /  - 103آل عمران /  - 47( از جمله بقره / 2)

 (.520( النِّعمُة الحالة الحسنُة و األنعام ايصال األحسان اىل الغري )مفردات راغب ص 3)

 (63··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 نوح قرار داد و شام را از جهت خلقت )جسامىن( گسرتش )و قدرت( داد پس
 (1)نعمتهاى خدا را به ياد آوريد شايد رستگار شويد.

 باشد«( وىْل »)يعنى همزه آن منقلب از واو « يىل -َوىِلَ »و از ريشه « أىَْل »اگر از « آالءِ »
 گر به انسان رسيده باشد.به معناى آن نعمتهايى خواهد بود كه در پى نعمتهاى دي

 در هر حال (2)اسم است براى نعمتهاى عظيم و با اهميت.« آالءِ »اند: ها گفتهبعىض
 «نعمت»در رساندن معناى احسان و انعام، باالتر از كلمه « آالء»رسد به نظر مى

 بنابراين متام امكانات مادى و معنوى و ظاهرى و باطنى را كه خداوند (3)باشد؛
 ما داده و ما را از وضعيت مطلوىب برخوردار ساخته است، همه از نعمتها و متعال به

 هاى رحمت الهى است؛ و اگر با اين بينش به عامل هستى نگاه كنيم، قطعاً بهجلوه
 ياد و ذكر»خواهيم افتاد؛ چرا كه ياد نعمتها به عنوان نعمتهاى الهى از « ياد خدا»

 ر انسان عاقل و منصف با ياد نعمتها به يادناپذير است، بنابراين هجداىئ« الهى
 خداى مهربان افتاده و خود را رشمنده احسانش خواهد ديد و بر خود فرض خواهد

 دانست كه نهايتا با انجام اعامل نيك و اطاعت دستورات خداوندى در جهت تقرّب
 ان دربه درگاهش گام بردارد. با توجه به اينكه از نظر روحى و رواىن هم نيىك و احس

 حق ديگران تأثري زيادى در جلب محبّت و اظهار تشكر و قدرداىن آنها از صاحب
 رسد خداوند متعال در اين گونه آيات از بندگانشاحسان دارد، لذا به نظر مى

 خواسته است به اين نكته عاطفى و رواىن توجه منايند.

 

 .69( اعراف / 1)
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 بني آالء و نعمت(. )فرق 5( فروق اللغويه اىب هالل عسكرى ش 2)

 فباىّ »رشيفه و آيه« الرحمن»كلمه درسوره اين« تكرار»ازارساربكارگريى و يىكاست( ممكن3)
 باشد.نكتهكنيد؟( نيزهمنيپروردگارتان را انكارمىنعمتهاىكدامني)پس« آالء ربكامتكذبان

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 64)

 

 نيستكوتاهى در ذكر خدا، بر هيچ كس روا 

 فرمود:«السالم عليه» امام عىل

 يا كميل انّه ال تَخلو من نعمت اللّه عزوجّل عندك و عاِفيَته، فاَل تخلو من تحميده و»    
 «:متجيده و تسبيحه و تقديسه و شكره و ذكره عىل كّل حال

 اى كميل، تو هيچ گاه از نعمت و عافيت خداى عزوجل ىب بهره نيستى، پس در    
 (1)ز ستايش و متجيد و تسبيح و تقديس و شكر و ياد او دست برندار.هيچ حال ا

 هاى الهى راهى به سوى نجاتتفكر در نعمت

 لو فكروا ىف عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا اىل»فرمود: « السالم عليه» باز امام عىل    
 اگر درباره:« الطريق، و خافوا عذاب الحريق ولكن القلوب عليلٌة و البصائر مدخولةٌ 

 گامن به راهانديشيدند ىبهاى بزرگ و ىب شامر خداوند مىقدرت عظيم و نعمت
 ترسيدند. اما دلها بيامر و ديدگانگشتند و از عذاب سوزان مى)راست( بر مى

 (2)معيوبند.

 اّولني نعمت الهى

 عزوجل و أَنعم عليك بها؟ قل: ما اّول نعمٍة أبالك اللّه«: آله وعليهاللهصىل» قاَل رسول الله »    
 فرمود: بگو« آله وعليهاللهصىل» پيامرب«: قاَل: أن َخلََقنى جّل ثنائه و مل أَُك شيئا مذكورا، قال: َصدقَْت 

 ببينم، نخستني نعمتى كه خداى عزوجل، تو را به آن آزمود و به وسيله آن تو را

 

 ة املصطفى.، به نقل از بشار 20339ح  3900الحكمة باب ( ميزان1)

 .185، به نقل از نهج البالغه خطبه 20343( هامن مدرك و ح 2)

 (65··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 نواخت چيست؟ عرض كرد: اينكه خداوند )جّل ثنائه( مرا از هيچ آفريد، فرمود:
 (1)راست گفتى.

 باالترين نعمت الهى

 ه عىل عبٍد أَجّل من أن ال يكون ىف قَلبه معما انعم اللّ »فرمود: « السالم عليه» امام صادق    
 تر از ايناى نعمتى بزرگرت و ارزنده:خداوند متعال به هيچ بنده« اللّه عزوجّل َغريُه

 (2)نداده است كه در دل او با خداى عزوجل غري او نباشد.

 معصيت الهى با اين همه نعمت

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا
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 للّه تبارك و تعاىل يابن آدم، ما تنصفنى، أَتَحبُّب ءاليَك بالِنَعم و تَتَمّقُت اىلّ يقوُل ا»    
 فرمايد:خداوند تبارك و تعاىل مى«: باملعاىص خريى عليك ُمنزٌل و رشّك اىّل صاعد

 كنم وكنى! من با نعمت به تو اظهار محبت مىاى پّس آدم! با من به انصاف رفتار منى
 آيد و بدى تو به سوىكنى. خوىب من بر تو فرود مىن دشمنى مىتو با گناهان با م

 (3)آيد.من فراز مى

 در بعىض (4)نعمتهاى خداوند متعال آن قدر زياد است كه قابل شامرش نيست.    
 هامن اسالم و معرفت (5)هاى ظاهرىاز روايات آمده است كه منظور از نعمت

 

 .4/213/85قل از نورالثقلني: ، به ن20353ح  3902الحكمة ب ( ميزان1)

 ، به نقل از تنبيه الخواطر.20354( هامن مدرك ح 2)

 .1977/2، به نقل از البحار: 20399ح  3908( هامن مدرك باب 3)

 .18( منل / 4)

 .20( لقامن / 5)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 66)

 
 ده است از قبيل معرفت الهى وو آنچه كه او آور « آله وعليهاللهصىل» وجود مبارك پيامرب خدا

 باشد؛ چنانچه در برخى ديگر از روايات، امام ظاهر و روزىتوحيدش، مى
 واليت»و « نعمتهاى ظاهرى»)امكانات ماّدى(، و آفرينش نيكوى انسان به عنوان 

 «پوشاندن اعامل زشت انسان»و محبت به آنها و وجود امام غائب و « بيت)ع(اهل
 هاىئاينها منونه (1)اند.معرىف شده« نعمتهاى باطنى»عنوان توسط خداى متعال به 

 هاى خداوند منان در حق ما است.از نعمت

 ـ ذكر نام خدا2

 در اين باره خداوند متعال فرمود:

 نام پروردگارت را ياد كن و تنها به او دل«: واذكراسم ربّك و تَبتُل إِليه تبتيالً»    
 به معناى« سمة»كند، يا از داللت مى« مساّم »لفظى است كه بر « اسم» (2)ببند.

 به معنى رفعت و بلندى، در هر حال ميان« سّمو»عالمت گرفته شده است و يا از 
 (3)اسم و مساّمى آن دوگانگى وجود دارد.

 «اسم»اند: است به همني خاطر بعىض از بزرگان فرموده« اسامء»و جمع آن     
 «ُسَمىّ »اسامء و مصّغرش « اسم»شد، زيرا جمع گرفته شده با« سمة»ِتواند از منى

 «ِسمة»شود در حالكيه جمع گفته مى« أسميُت »و « سميُت »است و در وقت تعديه 
 به كار« اَْوَسْمُت »و « َوسمُت »است و هنگام تعديه « ُوسيم»و مصغرش « اوسام»

 او مربوط آيه رشيفه اطالق دارد؛ لذا ياد خدا با هر اسمى كه به نحوى به (4)رود.مى

 

 الحكمة رجوع شود.از ميزان 3901( به روايات باب 1)

 .8( مزّمل آيه 2)

 .15ص  1( امليزان ج 3)

 .451خوىئ )قدس رسه( ص  ( تفسري البيان آية اللّه4)
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 (67··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 گردد.است، چه اسم ذات و يا صفات، همه را شامل مى

 آغاز كارها مخصوصا كارهاى مهم، تأكيد فراوان شده است.در « ذكر نام خدا»درباره 

 روش معمول بني مردم هم اين است»فرمايد: عالمه طباطباىئ )قدس رسه( مى    
 كنند با نام عزيزى از عزيزان و يا بزرگى از بزرگان خودكه هر گاه كارى را رشوع مى

 امل يادآورى آنها گردد.كنند تا كارشان مبارك و داراى رشافت باشد و يا عرشوع مى
 بردن نام خدا در ابتداى كارها از جمله در سخن گفنت، براى اين است كه آن معنا)و

 آيد با نام خداوندى كهكار و يا هر چيزى كه( كه بعد از بسم الله الرحمن الرحيم مى
 (1)«.هالكت و بطالن درباره او معنا ندارد عالمت گذارى شود

 براى ذكر خدا اختصاص به گروه مخصوص و يا حالت، زمان و استفاده از اين راه    
 مكان خاىّص ندارد؛ بلكه همه بندگان مؤمن خدا و در هر حاىل كه هستند و نيز در

 گريند به ويژه در حاالت سخت و حساس و زمانهاىهر زمان و مكاىن كه قرار مى
 كنند و ازخاص و بحراىن و مكانهاى مقدس، چه خوب است كه نام خدا را ذكر 

 مند شوند. در آيات متعدد، مساجد به عنوان يك مكان مقدس وبركات آن بهره
 محل عبادت خدا، مركزى براى ذكر نام پروردگار متعال شده است:

 :كيست ستمكارتر از كىس كه« أن يذكر فيه اسمه... َو َمْن أَظلم مّمن منع مساجد اللّه»    
 (2)كرد... .از ذكر نام خدا در مساجد جلوگريى 

 شود، يادو در آيه ديگر از مساجد به عنوان مكاىن كه نام خدا در آن زياد ذكر مى    
 شود كه اوقات مناز، چون معموالً منازها دراز همني جا معلوم مى (3)شده است.

 

 .18ص  1( امليزان ج 1)

 .114( بقره 2)

 .40( حج / 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 68)

 
 هستند.« ذكر نام خدا»گردد، بهرتين زمان براى ر وقت فضيلت برگزار مىمساجد و د

 هنگام ذبح و صيد و يا نحر حيوان حالل گوشت (1)ذكر نام خدا در برخى از آيات،
 به عنوان يك تكليف الزامى مطرح شده است.

 ذكر نام خدا از اين جهت كه عالمت و اشاره به صاحب نام است، در حقيقت ذكر    
 چه اگر بخواهند كىس را به نام صدا بزنند و يا اسم او را بياورند.است؛ چنانخدا 

 منظور خود شخص است كه صاحب اين نام است نه نام او.

 البته هر كدام از نامهاى خداوند متعال داراى آثار و بركات خاىص در گرفنت و    
 سولباشد؛ چنانچه درباره اسامء حسناى الهى، ر دريافت فيض الهى مى

 فرمود:«آله وعليهاللهصىل» خدا

 خداوند متعال نود و نه اسم دارد هر كس آنها را بشامرد داخل بهشت خواهد»    
 كه ظاهرا منظور هامن اسامء حسنى باشد و ااّل اسامء الهى بيشرت از اينها (2)«شد

 لّق به ايناست. البته هدف از اين شامرش اسامء الهى و يا نام بردنها و ذكر كردنها تخ
 اسامء و پياده كردن پرتوى از نامهاى عالِم، رحامن و رحيم و جواد و كريم در

 (3)مان كند و هم دعاميان را مستجاب.باشد تا هم بهشتىوجودمان مى
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 ـ ذكر ذات مقدس الهى3

 «:اّن الذين اتّقوا اذا مّسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبرصون»    

 گامى كه گرفتار وسوسه شيطان شوند، به متذكر )خداوند متعال وپرهيزگاران هن    

 

 .36حج  - 119و  118انعام  4( مائده / 1)

 با مقدارى تغيري. 326ص  12( تفسري منونه ج 2)

 با مقدارى تغيري. 326ص  12( تفسري منونه ج 3)

 (69··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)گردند.بينند( بينا مىو ياد او راه حق را مىشوند و )در پرتپاداش و كيفر او( مى
 افتند و ذات پاك الهى راشدن اين است كه به ياد خدا مى« متذكّر»اينجا منظور از     

 بينند و به بركت اين ياد قلبى عميق از افتادن در دامدر دل خود خارض و ناظر مى
 يذكر اللّه»ري آيه فوق فرمود: در تفس« السالم عليه» يابند. امام صادقشيطان نجات مى

 عند املعصية يهّم بها فيحول ذكر الله بينه و بني تلك املعصية و هو قول الله: اّن الذين
 خواهد مرتكب گناهى شود خدا را ياد كند كه اين ياد خدا اوآنگاه كه مى«: اتقوا اذا...

 است كه فرمود: را از ارتكاب گناه باز خواهد داشت و اين هامن قول خداوند متعال
 (2)«.پرهيزگاران هنگامى كه...»

 شوند، اّما در بنيمحسوب مى« ذكر خدا»گر چه هر كدام از اين سه قسم به نحوى     
 بني خدا و نعمتهايش نوعى« ذكر نعمت»باشند. زيرا، در خود داراى مراتب مى

 سوى خودجداىئ و دوگانگى وجود دارد؛ لذا خود نعمت به نحوى نظر انسان را به 
 ذكر نام»كند گر چه همني توجه به نعمت عامل ياد خداست؛ همچنني در جلب مى

 نيز از اين جهت كه يىك داّل است و ديگرى مدلول و به عبارت ديگر يىك نام« خدا
 است و ديگرى صاحب نام، دوگانگى مطرح است؛ هامن طور كه كىس كه به آئينه

 ز خود آئينه كه واسطه نشان دادن تصوير استبيند و اكند فقط تصوير را مىنگاه مى
 بيند و ازهم گويى فقط صاحب نام )خدا( را مى« ياد كننده نام خدا»شود. غافل مى

 گردد.او غافل مى« نام»

 هيچ گونه دوگانگى و يا واسطه و يا داّل و مدلوىل« ذكر ذات مقدس الهى»اّما در     

 

 .201( اعراف / 1)

 .15ج  23ابواب جهاد النفس باب  /11 ( وسائل الشيعه ج2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 70)

 
 

 «قلب مؤمن»، خدا را در حرم خودش كه «ذاكر»مطرح نيست؛ زيرا در اين نوع از ذكر 
 باالتر و مهمرت از ساير« ذكر»بيند. براى همني است كه اين است حارض و ناظر مى

 موارد آن است.

 «ذكر خدا»مراتب كّمى 

 ر قليلذك-1
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 و هو خادعهم و اذا قاموا اىل الصالة قاموا كساىل يرائون إنَّ املنافقني يخادعون اللّه»    
 «:االّ قليالً الناس و ال يذكرون اللّه

 دهد وخواهند خدا را فريب دهند در حاليكه او آنها را فريب مىمنافقان مى    
 كنند ود و در برابر مردم ريا مىخيزنخيزند با كسالت برمىهنگامى كه به مناز برمى

  142نساء/ منايند. خدا را جزاند ىك ياد منى

 فرمايد:عالمه طباطباىئ )قدس رسه( ذيل آيه فوق مى    

 اگر دلهاى آنان به خدا تعلق داشت و مؤمن بودند در توجه به سوى او و يادش»    
 گرفت،اء انجام منىدادند و هرگز كارشان با رياز خود كسالت و سستى نشان منى

 كردند؛ چرا كه مقتضاى تعلق دل و اشتغال خاطر همنيبلكه از خدا بسيار ياد مى
 (1)است.

 شود؛ چنانچه امامبراى همني است كه خداوند متعال با اين ذكر خوشنود منى    
 فرمايد:در ضمن روايتى طوالىن مى« السالم عليه» صادق

 راىض« ذكر اندك»زيرا خداوند متعال به «: رض منه بالقليلعزوجل مل ي فاّن اللّه»...     

 

 ( امليزان ذيل آيه مذكور.1)

 (71··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)نگشته است.
 خشنود« ذكر قليل»شود كه خداوند متعال، نه تنها به از آيه فوق استفاده مى    

 معرىف فرموده است؛ بنابراين هاى نفاق و ىب امياىنشود، بلكه آن را از نشانهمنى
 مورد ترغيب آيات و روايات، اين ذكر نيست.« ذكر»

 ذكر كثري -2

 اى كساىن كه«: ذكرا كثريا و َسبِّحوُه بكرًة و أَصيالً... يا أَيُّها الذين آمنوا اُذْكُروا اللّه»    
 نزيه ذاتايد خدا را بسيار ياد كنيد و صبح و شام به تسبيح و تبه خدا اميان آورده

 (2)پاكش بپردازيد.

 خداوند متعال در اين آيه رشيفه ما را به ذكر كثري فرا خوانده است و در بعىض از    
 در به بيان آثار مثبت آن نيز پرداخته است )كه انشاء اللّه« ذكر كثري»آيات مربوط به 

 بحث آثار بركات ذكر متعرض آنها خواهيم شد( وىل در آيه محل بحث اثر خاىص
 مطرح نشده، بلكه دستورى است انسان ساز براى همه كساىن كه داراى فكر و

 بينند كه كناراند و از اميان به خدا و آيات الهى برخوردارند و اينها نيازى منىانديشه
 هر فرمان الهى، فوائد و آثار آن نيز بيان شود؛ چرا كه سخن از خداى حكيم و رحمن

 راتش بر اساس حكمت و مصلحت انسان استو رحيم است. و در اينكه دستو 
 توان استفادهآيه فوق و آيات ديگر مى« اطالق»گونه ترديدى ندارند. ضمناً از هيچ

 نه تنها در جنگ و يا بازار و... بلكه در همه حال و همه جا و« ذكر بسيار خدا»كرد كه 

 

 .1روايت  273كثريا ص  ( اصول كاىف ابواب الدعا باب ذكر اللّه1)

 .42و  41( احزاب 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 72)
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 (1)براى همه، مطلوب و راه نجات است.

 درمورد راه رسيدن به مقام بهرتين بندگان خداسؤال شد،« آله وعليهاللهصىل» از رسول خدا    
 بسيار ياد كن تاخدا را «: تكن أَخّص العباد إىل اللّه أَكرِث ذكر اللّه»ايشان در پاسخ فرموند: 

 (2)ترين بندگان نزد خدا باىش.خاص

 ذكر خدا حّدى ندارد

 از آن چيزهاىئ است كه برايش حّدى معني نشده است و هر قدر« ذكر خدا»    
 فرمايد:مى« السالم عليه» بيشرت باشد بهرت خواهد بود. امام صادق

 فليس له حّد ينتهى اليه فرض اللّه ٍء االّ وله حدٌّ ينتهى اليه االّ ذكر اللّهما من ىش»    
 عزوجل الفرائض فمن أّداهّن فهو حّدهّن و شهر رمضان فمن صامه فهو حّده و الّحج فمن

ه االّ الّذكر فان اللّه  عزوجل مل يرض منه بالقليل و مل يجعل له حّدا ينتهى اليه ثم حّجه فهو حدُّ
 «:ثريا و سبّحوه بكرة و أصيالًذكرا ك تىل: يا ايّها الذين امنوا اذكروا اللّه

 كه حّدى ندارد تا« ياد خدا»شود، جز براى هر چيز حّدى است كه به آنجا منتهى مى
 به آنجا منتهى شود. خداوند متعال واجبات را مقرر فرموده است كه هر كس آنها را

 انجام دهد حدش هامن است؛ حّد ماه مبارك رمضان اين است كه انجام گريد و حج
 خدا هم همني طور، جز ياد خدا كه خداوند متعال به اندك آن راىض نگشته وبيت 

 برايش حّدى تعيني نفرموده است تا به آنجا منتهى شود، سپس آيه محل بحث را
 (3)تالوت فرمود.

 

 

 خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد.«: كثريا لعلّكم تفلحون واذكرو اللّه» 10( جمعه/ 1)

 .44154، به نقل از كنزالعامل/ 6353ح  1332لحكمة ب ا( ميزان2)

 عزوجل كثريا روايت اول. ابواب الدعا باب ذكر اللّه 4( اصول كاىف ج 3)

 (73··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 دشوارى ذكر كثري

 خوانيم:در حديثى از امام صادق مى    

 ذكر -3سات األخ )ىف املال( موا -2الصفح عن الناس  -1ثالث ال يطيقهّن الناس: »    
 «:كثريا... اللّه

 گذشنت از مردم )و -1)انجام( آن را ندارند:  (1)سه چيز است كه مردم طاقت    
 رعايت مواسات و برابرى -2رصف نظر كردن از حقى كه بر عهده ديگران دارند( 

 خداوندو ياد بسيار  -3)درباره( برادر دينى)از جهت مسائل ماىل و كمك به آنها( 
 كار« ذكر كثري»متعال، بنابراين انسان بايد از هامن ابتدا متوجه اين نكته باشد كه 

 اى نيست؛ لذا بايد آگاهانه و با آمادگى بيشرت وارد اين ميدان شود و از خداوندساده
 «السالم عليه» متعال براى رسيدن به اين هدف استمداد منايد؛ چنانچه امريمؤمنان عىل

 موفق گشته است، مورد نرصت خداوند و از بهرتين بندگان« ذكر كثري»به كىس را كه 
 خدا معرىف كرده و فرمود:

 عىل نفسه فاستشعر الحزن و تََجلْبََب  عبداٌ أعانه اللّه إنَّ ِمن أحبِّ عباد اللّه عباد اللّه»    
 فَقرّب عىل نفِسه البعيَد والخوف فَزَهر مصباح الهدى ىف قلبه و أعّد الِقرى لِيوِم الّنازِِل ِبه 

َن الشديَد نَظَر فَأَبرَْص َو ذَكََر فاستكرث  اى بندگان خدا! محبوبرتين بندگان خدا نزد«: هوَّ
 او كىس است كه خدا او را در راه پريوزى بر هوسهاى رسكش نفسش يارى كرده، آن
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 خدا(كس كه جامه زيرينش اندوه )در برابر مسئوليتها( و جامه روئيش ترس )از 
 است چراغ هدايت در دلش روشن شده و وسائل الزم را براى روزى كه در پيش

 

 اسم است براى آن مقدار توان انسان كه ممكن است كارى را به سختى انجام دهد« طاقت( »1)
 گويند.« طاقت»به عبارت ديگر نهايت امكان انجام كار را 

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 74)

 
 

 ه، دورها را براى خود نزديك و شدائد را بر خود آسان منودهدارد فراهم ساخت
 است، به اين جهان نگاه كرده حقايق آن را با ديده بصريت ديده، به ياد خدا افتاده و

 (1)آن را افزايش داده است.

 نكته:

 جنبه عمىل پيدا« ذكر خدا»اين است كه چون « ذكر كثري»منظور از دشوارى     
 نيز گذشت كه اين ذكر« بحث ذكر قلبى»شود؛ چنانچه در مى كند سخت و دشوارمى

 ها و يا حالل و حرام الهى كارى بس دشوار است، زيرا بعىضدر برخورد با معصيت
 ( آن چنان دشواراز مصاديق ذكر كثري )كه بعدا مطرح خواهد شد انشاء اللّه

 ايت مذكور ناظر برباشند. بنابراين رو نيستند،بلكه بعىض از آنها بسيار هم سهل مى
 ذكرى است كه در آن پاى عمل در ميان باشد و اين از باالترين مصاديق ذكر كثري

 باشد و كارى به مصاديق ديگر ندارد.مى

 ارزش و فضيلت ذكر كثري

 معيار شناخت بهرتينها -1

 فرمود:« السالم عليه» در اين باره امام صادق    

 عليه و آله فقال: َمْن خري اهل املسجد؟ فقال: أَكرثهم للّه جاء رجل إىل النبّى صىل اللّه»    
 عليه و آله رسيد و عرض كرد: بهرتين مردى خدمت رسول خدا صىل اللّه«: ذكرا

 اهل مسجد چه كىس است؟ حرضت فرمود: كىس است كه بيش از ديگران خدا را

 

 .87( نهج البالغه خطبه/ 1)

 (75··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)ياد منايد.

 نشانه شيعه بودن -2

 فرمود:« السالم عليه» باز امام صادق    

 شيعيان و پريوان ما كساىن هستند كه هر«: كثريا شيعتنا الذين اذا خلوا ذكرو اللّه»    
 (2)گاه خلوت كنند خدا را بسيار ياد منايند.

 (3)نشانه محبوبيت بيشرت نزد خداوند متعال -3
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 «ذكر كثري»مصاديق  چند منونه از

 هر روز صد بار« ياد خدا» -1

 «:اذا ذكر العبد ربه ىف اليوم ماة مرة كان ذلك كثريا»فرمود: « السالم عليه» امام صادق    
 اى پروردگارش را هر روز صد بار ياد كند آن )ياد خدا( ذكر كثري حساباگر بنده

 (4)شود.مى

 عليها تسبيح حرضت زهرا سالم اللّه -2

 فرمود:« السالم عليه» در اين باره امام صادق    

 عزوجّل أُذكروا تسبيح فاطمة الزهرا: )عليها السالم( من الذكر الكثري الذى قال اللّه»    
 ى( ذكر كثري است كهعليها( از )جمله تسبيح فاطمة زهرا )سالم اللّه«: ذكرا كثريا اللّه

 

 ذكر كثري حديث اول. باب -كتاب الدعا  4( اصول كاىف ج 1)

 .2( هامن، روايت 2)

 دشوارى ذكر كثري.»(رجوع شود به بحث 3)

 .93/160/38 -، به نقل از بحار6357حديث  1333الحكمة باب ( ميزان4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 76)

 
 

 صد»لق است، لذا روايت سابق مط (1)خداوند متعال فرمود: خدا را بسيار ياد كنيد.
 عليها( هم كه در روايت شامل تسبيح حرضت زهرا )سالم اللّه« را ياد كردنبار خدا 

 گردد؛ چرا كه با اين تسبيح مبارك نيز خدا را صد بار ياداخري مطرح شده است مى
 دهيم. با اين حالكنيم و بدين وسيله او را مورد تهليل و تحميد و تنزيه قرار مىمى

 مستقالً به عنوان مصداقى از مصاديق ذكر« السالم يهعل» اين تسبيح را چنانچه امام صادق
 كثري معرىف فرموده، ما هم به جهت اهميت آن و به پريوى از آن حرضت، به طور

 مستقل به صورت يك مصداق مطرح كرديم.

 بعد از هر مناز واجب« اكرب و اللّه و ال اله االّ اللّه والحمد للّه سبحان اللّه»ىس مرتبه ذكر  -3

 درباره قول خداوند« السالم عليه» كند كه از امام صادقصفوان از ابن بكري نقل مى    
 ذكرا كثريا( پرسيدم كه كمرتين حّد آن كدام است؟ فرمود: أن متعال: )أذكروا اللّه

 يسبّح ىف دبر املكتوبة ثالثنَي مرّة:

 دهد و تسبيحاينكه بعد از هر مناز واجب ىس بار خدا را مورد تنزيه قرار      
 شود اّماتنها را هم شامل مى« سبحان اللّه»بگويد.گر چه اين تسبيح مطلق است، لذا 

 رسد كه فرد أكمل آنبا توجه به روايت ديگرى كه در اين باره هست به نظر مى
 مجمعباشد؛ در نورالثقلني به نقل از « أَكرب و اللّه و ال اله اال اللّه و الحمد للّه سبحان اللّه»

 و سبحان اللّه»اند اگر كىس ىس بار البيان آمده است: امامان عليهم السالم فرموده
 چون (2)بگويد خدا را به ذكر كثري ياد كرده است.« اكرب و اللّه و ال اله اال اللّه الحمد للّه

 

 .4كثريا روايت  كتاب الدعا باب ذكر اللّه 4( اصول كاىف ج 1)
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 .154احزاب حديث  35ذيل آيه  287ص  4( نور الثقلني ج 2)

 (77··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 در اين روايت قيد نشده است كه بعد از منازها باشد، لذا با استفاده از قاعده اطالق

 توان گفت كه: تسبيح مذكور ذكر كثريو تقييد در مستحبات در اين مورد نيز مى
 خوردار است گرچه اگر بعد از منازهاىشود و از فضيلت باالىئ هم بر محسوب مى

 تر بوده و ثواب بيشرتى خواهد داشت.واجب انجام بگريد فرد كامل

 «تسبيح مخصوص»يك مرتبه  -4

 عليه و آله فقال يا محمد جاء جربئيل اىل النبى صىل اللّه»ابن عباس نقل كرده است:     
 العىّل العظيم اكرب و ال حول وال قوه االّ باللّه اللّهو  و ال اله اال اللّه والحمد للّه قل:سبحان اللّه

 له بها سّت خصال منها كتب من َعَدد ما ُعلَِم وزنُه و ِمالَء ما ُعلِم فانّه من قالها كتب اللّه
 كثريا و كان أفضل مّمن ذكره باليل و النهار و كُنَّ له غرساىف الجّنه و تحاتت الذاكرين اللّه

بْه تحاّت ورُق الشجرِة اليابسة و ينظُر اللّهعنه خطاياه كام   «:اليه و من نظر اليه لَْم يَُعذِّ

 عليه و اله رسيد و عرض كرد يا محمد، جربئيل خدمت رسول خدا صىل اللّه    
 ؛ زيرا اگر كىس آن را بگويد«اكرب... الخ و اللّه و ال اله اال اللّه و الحمد للّه سبحان اللّه»بگو: 

 ا را آنگونه مورد تقديس و تحميد قرار دهد( شش چيز برايش نوشته شود،)و خد
 از -2نام او در ميان بسيار ياد كنندگان خدا نوشته شود  -1بعىض از آنها عبارتند از: 

 اين -3كنند بهرتين كساىن خواهد بود كه در طول شبانه روز خدا را ياد مى
 هانش مانند برگ درختگنا -4تسبيحات برايش نهال بهشتى خواهد گشت 

 خدا به سوى او نظر رحمت منايد و خداوند هر كس را مورد -5خشكيده فرو ريزد 
 (1)نظر خودش قرار داده، عذابش نكرده است.

 

 

 ( هامن مدرك.1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 78)

 
 نكته:

 ين حّد ذكرآن را در پاسخ سؤال از كمرت« السالم عليه» گرچه از حديث سابق كه امام    
 «ذكر كثري»شود كه به كمرت از ىس بار تسبيح، كثري بيان فرموده است استفاده مى

 شود كه حتى اگر يك بار هم آنشود اما از ظاهر روايت اخري استفاده مىمحقق منى
 شود و اين دو مطلب ظاهراً با يكديگرحساب مى« ذكر كثري»تسبيح را بگويد، 

 سازگارى ندارند.

 اليكه وىل با مقدارى تأّمل معلوم مى شود كه در ميان آن دو هيچ گونهدر ح    
 مطرح شده و چيزهاى« تسبيح خاىص»منافاىت وجود ندارد؛ زيرا در روايت اخري 

 اضاىف دارد؛ بنابراين هيچ گونه بُعدى ندارد كه به كار بردن بعىض از كلامت پر
 ديف ذكر كثري قرار دهد.محتوى در ذكرى آن را ولو يك بار انجام بگريد در ر 

 «ذكر رّسى و نهاىن» -5

 فرموده:« السالم عليه» امام عىل    

 كىس كه در نهان به ياد خدا باشد«: كثريا عزوجّل ىف الّّس فقد ذكر اللّه من ذكر اللّه»    
 (1)خدا را بسيار ياد كرده است.
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 و علنى (2)ان پنهان كنديعنى نهان و چيز رّسى آن است كه انسان آن را از ديگر « رسّ »
 دهد كه كىس از آن بايعنى ذاكر طورى آن را انجام مى« ذكر رّسى»نسازد: بنابراين 

 شود.خرب منى

 

 .93/342/311، به نقل از بحاراالنوار/ 6358ح  1333الحكمة ب ( ميزان1)

 ( مجمع البحرين2)

 (79··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 در قرآن مطرح« َعلَن»با « خفا»و « رسّ »هاى ى كه بني واژهابا توجه به مقابله    
 رسدبه نظر مى (2)ذكر شده است« خفا»و نيز معنايى كه از نظر لغت براى  (1)شده

 «ذكر لفظى»باشد كه در بحث « ذكر خفى»در اينجا هامن « ذكر ىف الّسّ »منظور از 
 درباره فضيلت آن مطالبى ارائه گرديد.

 مناز شب -6

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» خدارسول 

 كثريا و اذا أيقض الرّجل أهله ىف اللّيل فتوضيا و صليّا كتبا من الذاكرين اللّه»    
 هر گاه مردى همّسش را در دل شب از خواب بيدار كند، سپس هر (3)«:الّذاكرات

 د.دو وضوء بگريند و مناز )شب( بخوانند از يادكنندگان بسيار خدا شمرده شون

 (4)نزد حالل و حرام الهى« ذكر خدا» -7

 رود.از مراتب عاىل ذكر قلبى به شامر مى« ذكر»هامن طور كه سابقاً گذشت اين     

 بندىجمع

 بسيار« ذكر»در حّد خودش « ذكر كثري»از بياىن كه گذشت روشن شد كه     
 ركاتارزشمندى است و مصاديق متعدد آن داراى مراتب مختلف و نيز آثار و ب

 

 .25منل/ « و يعلم ما تخفون و ما تعلنون...» 76يس/ « انّا نعلم ما يُّّسون و ما يعلنون( »...1)

 به معناى مستور بودن آمده است.« خفا»( در كتب لغت 2)

 .312ص  17( تفسري منونه ج 3)

 آمده است؛ به آنجا رجوع شود.« ذكر قلبى»( روايات مربوط به اين بحث در بحث 4)

 فصل دّوم: ذكر خدا»«··· ( 80)

 
 

 شوندمحسوب مى« اذكار لفظى و لساىن»باشند. بعىض از مصاديق آن از فراواىن مى
 متحمل« ذاكر»اى كه و هر كدام از اينها هم به تناسب محتوايى كه دارند و نيز سختى

 باشند و برخى ديگر، ازشود داراى ثواب و آثار متناسب خودشان مىآن مى
 به شامر مريوند و هر كدام از اينها نيز به تناسب زحمتى كه ذاكر« ر قلبىذك»مصاديق 

 در تقوى و« ذكر خاص و مصداق معني»گردد و نيز نقىش كه آن متحمل آن مى
 معنويت انسان دارد، ارزش و اثر خاص خودش را دارد.
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 قاز رتبه باالترى برخوردار است، مصاديق آن نيز از مصادي« ذكر قلبى»چون      
 باالتر و ارزشمندتر خواهد بود.

 چند منونه از موارد ترغيب به ذكر كثري

 در تنهاىئ -1

 شيعيان ما كساىن«: كثريا شيعتنا اذا خلوا ذكرو اللّه»فرمود: « السالم عليه» امام صادق    
 (1)كنند.هستند كه در خلوت و تنهاىئ، خدا را بسيار ياد مى

 ـ هنگام جنگ و نربد با دشمن2

 اذا لقيتم عّدوكم ىف الحرب فَأَقلّوالكالم و أَكرثوا ذكر اللّه»فرمود: « السالم عليه» امام عىل    
 رو شديد كمرت سخن بگوييد و بيشرتهر گاه در جنگ با دشمن خود روبه«: عزوجل

 (2)بياد خدا باشيد.

 

 

 .ايم، به آنجا رجوع شودآورده« ذكر كثري»( مدرك حديث فوق را در بحث 1)

 .614/10، به نقل از خصال: 6443ح  1341الحكمة ب ( ميزان2)

 (81··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتُم ِفئًة فَاثْبُتُوا»رسچشمه اين كالم رشيف كالم خدا است؛     

 ه )درايد هنگامى كاى كساىن كه اميان آورده«: كثريا لعلّكم تفلحون  و اذكروا اللّه
 شويد، ثابت قدم باشيد، و خدا را فراوان ياد كنيدميدان نربد( با گروهى روبه رو مى

 (1)تا رستگار شويد.

 هنگام داخل شدن در بازار -3

 عزوجل اذ دخلتم األسواق عند اشتغال أَكْرِثوا ذكر اللّه»فرمود: « السالم عليه» امام عىل    
 « ىف الحسنات و ال تُكتَبوا ىف الغافلنيالناس فانّه كفارّة الّذنوب و زيادةٌ 

 وقتى وارد بازار شديد، و مردم رسگرم كارند، خدا را بسيار ياد كنيد، زيرا اين كار     
 (2)شويد.افزايد و در زمره غافالن نوشته منىزدايد و بر حسنات مىگناهان را مى

 *** 

 ذكر دائم -3

 و اقام الصالة و ايتاء الزكاة يخافون يوماً  ذكر اللّهرجاٌل ال تلهيهم تجارة و ال بيٌع عن »    
 «:تتقلَُّب فيه القلوب و األبصار

 و اداى« مناز»اى آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مرداىن كه نه تجارت و نه معامله     
 ترسند كه در آن، دلها و چشمها زير و روكند، آنها از روزى مىغافل منى« زكات»

 (3)شود.مى
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 .45( انفال/ 1)

 .614/10، به نقل از خصال: 6444 /1341الحكمة ب ( ميزان2)

 .47( سوره نور/ 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 82)

 
 و مناز و زكاة در مقابله ميان ذكر اللّه»فرمايند: عالمه طباطباىئ )قدس رسه(مى    

 تمر خدا و نيز از ياد خدا درآيه فوق نشانگر اين معنا است كه چيزى آنها را از ياد مس
 (1)«.اوقات معني به وسيله اعامىل از قبيل مناز و زكات، باز منيدارد

 نكات:

 براى كساىن كه به معاد و عامل آخرت اعتقاد دارند و« استمرار ذكر خدا» -1    
 اى برخورداراز اهميت ويژه (2)ترسندهمواره از مسائل و مشكالت آنجا مى

 شوند آن را بر اثر اشتغال به امور دنيا مانندا هرگز راىض منىاست.طورى كه آنه
 كسب و تجارت از دست بدهند.

 تواندنيست؛ پس انسان مى« ياد خدا»و استمرار « كسب و كار»منافاىت ميان  -2    
 نيز بپردازد.« ياد خدا»ضمن اينكه مشغول كار و تالش است به 

 مورد بحث بعنوان مثال مطرح شده و ممكندر آيه « تجارت و معامله»ظاهرا  -3    
 اهل»است جهتش اين باشد كه زمينه غفلت در تجارت و... بيشرت است، با اين حال 

 كنند و كىس كه دررا فراموش منى« حق تعاىل»حتى در اين گونه موارد نيز ياد « ذكر
 ودائم « ذكرش»شود به لطف و عنايت الهى ها گرفتار غفلت منىاين گونه صحنه

 مستمر خواهد بود و آن را را با اختيار از دست نخواهد داد، مخصوصا در مواقع
 حساس چنانچه امريمؤمنان در وصف اهل ذكر و در بيان آيه مذكور فرمود:

 و أِّن للّذكر الهاًل أخذوه من الدنيا بدالً فلم يشغلهم تجارٌة و ال بيٌع عنُه يقطعون به»...    

 

 وق.( امليزان ذيل آيه ف1)

 رساند.را مى« استمرار»صيغه مضارع است، « يخافون»( با توجه به اينكه 2)

 (83··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ىف أسامع الغافلني و يأمرون بالقسط يأمتروَن به ايّام الحيوة و يهتفون بالزّواجر عن محارم اللّه
 اىل اآلخرِة و ُهم فيها، فشاهُدوا ما و ينهون عن املنكِر و يتناهون عنُه فَكامّنا قطعو الدنيا

 َوراَء ذلك، فكامّنا إِطّلعوا غيوَب أهِل الربزَِخ ىف طول األِقامة فيه و حقّقت القيامة عيلهم
 عداتَها فكشفوا غطاَء ذلك الهل الدنيا حتّى كانّهم يرون ما ال يرى الناس و يسمعون ما ال

 «:يسمعون...

 اند، لذا هيچ تجارتبه جاى زرق و برق دنيا برگزيدهياد خدا اهىل دارد كه آن را     
 و داد و ستدى آنها را از ياد خدا باز نداشته است. با همني وضع زندگى خود را ادامه

 كنند، به عدالتميدهند و غافالن را با فريادهاى خود متوجه كيفر محرمات الهى مى
 باز ميدارند و خود به گرد كنند، مردم را از بدىفرمان ميدهند و خود به آن عمل مى

 اند،چرخند، با اينكه در دنيا هستند گويا آن را رها كرده و به آخرت پيوستهآن منى
 آنها ماوراى دنيا را مشاهده كرده، گويا از پشت ديوار اين جهان رس برآورده و به

 ،جهان برزخيان مينگرند... و اقامت طوالىن آنجا را مشاهده ميكنند و گويا رستاخيز
 ها را براى جهانيانهاى خود را براى آنها عمىل ساخته است؛ آنها اين پردهوعده
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 شنوندبينند و مطالبى را مىبينند كه ديگران منىكنار زده حتى گويا چيزهاىئ را مى
 رسد:به نظر مى (1)شنوند... .كه ديگران منى

 ا و فراموىش به دوربا عنايت به اينكه انسان غري معصوم، طبيعتا از غفلت، خط    
 مطرح« السالم عليه» كه در آيه محل بحث و نيز در كالم امام عىل« ذكرى»نيست، لذا 

 به هيچ وجه حارض نيست آن را به طور اختيارى و يا بر« ذاكر»است كه « ذكرى»شده 
 شوند، از دست بدهد واثر غفلتها، فراموشيها و اشتباهاىت كه از كوتاهيها ناىش مى

 

 .7 /222هج البالغه، خطبه/ ( ن1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 84)

 
 

 اگر احيانا بر اثر غفلت، خطا و يا فراموىش كه از عوامل غري اختيارى رسچشمه
 خودش را دنبال« ذكر»را از دست داد، به محض توجه و تذكّر، « ذكرش»گريند، مى

 فرمايد:آن مىكند و اجازه ندهد غفلت در دلش رسوخ منايد؛ چنانچه در قر 

 و اذكر ربّك ىف نفسك ترّضعا و خيفًة و دون الجهر من القول بالغّدو و االصال و ال»    
 پرودرگارت را در دل خود از روى ترضع و خوف آهسته و آرام«: تكن من الغافلني

 عالمه طباطباىئ )قدس رسه( (1)صبحگاهان و شامگاهان ياد كن و از غافالن مباش.
 مطلوب و مورد نظر آيه فوق آن است كه انسان پيوسته به ياد خدا فرمايد: ذكرمى

 باشد و اگر احيانا غفلتى عارض شد ذكرش را تعقيب منايد و نگذارد آن غفلت در
 (2)دلش مستقر گردد.

 شخص ذاكر مواظب و مراقب ذكر خودش هست و« ذكر»بنابراين چون در اين     
 شود كه انسان در صفم موجب اين منىكند و قطع غري اختيارى آن هكوتاهى منى

 ناميد« ذكر دائم و مستمر»شود اين ذكر را غافالن قرار گريد، لذا به اين اعتبار مى

 اى در بني نباشد ظاهرابه معناى واقعى و لغوى كلمه كه فاصله« ذكر دائم»و اّما     
 ماناختصاص به فرشتگان و بندگان مخلص و مقرب خدا مانند پيامربان و اما

 خوانيم:معصوم عليهم السالم دارد؛ چنانچه در قرآن مى

 و اگر«: فان استكربوا فالّذين عند ربك يسبحون له بالليل و النّهار و هم ال يسئمون»    
 )از عبادت پروردگار( تكرب كنند، كساىن كه نزد پروردگار تو هستند شب و روز براى

 (3)شوند.گويند و خسته منىاو تسبيح مى

 

 

 .205( اعراف / 1)

 .383ص  8( امليزان ج 2)

 .38( فصلت/ 3)

 (85··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 فرمايد:و در آيه ديگر مى    

 گويند و سستمتام شب و روز را تسبيح مى«: يسبّحون اللّيل و الّنهار ال يفرتون»    
 )كساىن كه« بّكءَ الذين عند ر »اعراف در بيان و تفسري  206ذيل آيه  (1)شوند.منى

 إنَّ الّذين عند ربك هى األنبياء و»نزد پروردگار تو هستند( در حديثى آمده است: 
 آنان كه نزد«: الرُُسل و األمئه َعليهم السالم، ال يستكربون عن عبادته و له يسجدون
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 پروردگار تو هستند يعنى پيامربان و رسوالن الهى و نيز امامان معصوم عليهم
 (2)كنند.كنند و براى او سجده مىبادت خدا تكرب منىالسالم،از ع

 را با توجه به اين كه امتداد و پيوستگى« ذكر دائم»بنابراين اگر خواسته باشيم     
 درباره غري فرشتگان الهى و پيامربان و (3)زماىن در معناى لغوى آن مطرح است،

 مؤمنان»در روايات ما درباره  امامان عليهم السالم نيز به كار بربيم، چنانچه اين تعبري
 فرمود:«السالم عليه» هم به كار رفته است، نيازمند توجيه خواهيم بود. امام عىل« و اولياء

 دوست صميمى و انتخاب« ذكر»مداومت بر «: مداومة الذكر خلصان األولياء»    
 است و نيز فرمود:« اولياء»شده 

 من پيوسته به ياد خداست و بسيار انديشهمؤ «: املؤمن دائم الذكر و كثري الفكر»    
 .(4)كندمى

 ممكن است اين گونه روايات رابه اين صورت توجيه كنيم كه منظور اين است كه    
 منايند و هرگز حارض نيستند بهاولياء و مؤمنان از ذكر خود مواظبت و مراقبت مى

 طور اختيارى آن را از دست بدهند.

 

 .20( انبياء/ 1)

 .439ص  2/116الثقلني/ ج ( نور 2)

 ( مفردات راغب )لغت َدَوَم(.3)

 .9757، به نقل از غررالحكم: 6362ح  1334( الحكمة ب 4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 86)

 

 شاهد بر اين توجيه

 در مجمع البحرين طريحى آمده است:    

 بت كردن ازمداومت بر كار يعنى مواظ«: املداومة عىل األمراى املواظبة عليه»    
 زمخرشى در كشاف گفته است: (1)آن.

 معنا دوامهم عليها أَن يواظبو عىل ادائها ال يُخلّون بها« الذين هم عىل صالتهم دامئون»    
 مداومت آنها بر منازشان به اين معنى است«: ٍء من الشواغلو ال يشتغلون عنها بىش

 وقت خودش( انجام دهند وكه آنها مواظب منازهاى خودشان هستند كه آن را )در 
 رسانند و نيز بر اثر چيزى از امور رسگرم كننده از منازهاى خود بازخلىل به آن منى

 (2)مانند.منى
 متعدى« عىل»با « دوام»شود كه هرگاه متعلقات كلمه از دو بيان فوق استفاده مى    

 ن گونه عملهم اي« ذكر»كنند؛ چنانچه در باب را افاده مى« مواظبت»شود معناى 
 فرمايد:مى«آله وعليهاللهصىل» شده است. خداوند متعال در حديث معراج خطاب به پيامرب 

 )كه بر اساس بيان فوق در ترجمه آن بايد گفت(: اى احمد« يا احمد ُدْم عىل ذكرى»
 تواند قرينه وهمراه شده، مى« عىل»مواظب و مراقب ذكر من باش. اين مورد كه با 

 به اين معنى با معناى« ذكر دائم»مل ساير موارد بر معناى مذكور باشد، و شاهد بر ح
 كه در بعىض از كلامت ديگر آمده است بسيار سازگار خواهد« اشتغال به ذكر خدا»

 بود.

 فرمود:«السالم عليه» امام سجاد    
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 «.دام»( لغت 1)

 .612 /4( تفسري كشاف ج 2)

 (87··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 (1)خدايا مرا با ياد خودت مشغول ساز.«: اللهم اشغلنا بذكرك»    

 و اشتغال به آن، توفيق بزرگى است كه نصيب هر كىس« ياد خدا»بر « مواظبت»    
 شود آن را با چيزهاى ديگرشود و كىس كه آن را بدست آورده هرگز حارض منىمنى

 دهد.چيزى را بر آن ترجيح منىداند و عوض كند. چون آن را از همه چيز مهمرت مى

 مداومت»توانيم مواردى را كه سخن از بنابراين بر اساس بياىن كه گذشت مى    
 است توجيه« ذكر بدون نسيان»متعدى شده باشد( و يا « عىل»)بدون اينكه با « ذكر

 در آن مواردى كه مربوط به خود« ذكر بدون نيسان»و يا « ذكر دائم»كنيم و بگوئيم: 
 تواند به معناى واقعى و حقيقىباشد، چنانچه سابقا گفتيم مىومني)ع( مىمعص

 خودش باشد و نيازى به توجيه هم ندارد و اّما در آن مواردى كه جنبه عمومى دارد و
 گردد، به اين معنى است كه انسان ذاكر مراقب و مواظب ذكرشامل متام مؤمنان مى

 ت ندهد. از جمله رواياىت كه در آنهاخودش باشد طورى كه آن را اختيارا از دس
 تواند جنبه عمومى داشتهبه ميان آمده است و مى« ذكر بدون فراموىش»سخن از 

 حقَّ  يا ايّها الّذين امنوا اتّقو اللّه»ذيل آيه « السالم عليه» باشد، روايتى است از امام صادق
 ى و پرهيزگارى است ازايد! آن گونه كه حق تقو )اى كسانيكه اميان آورده« تقاته...

 يُطاع فال يُعىص َو يَُذكر فال ينىس و يُْشَكَر فال»كه فرمود:  (2)خدا برتسيد...(،
 منظور از حق تقواى الهى، كه از همه مؤمنان خواسته شده آن را رعايت«:)يُكَفر

 منايند اين است كه( خدا بدون معصيت اطاعت و بدون فراموىش ياد شود و
 بنابر توجيهى كه گذشت (3)بدون كفران مورد شكر قرار گريد.)بخاطر نعمتهايش( 

 

 ( دعاى ابوحمزه مثاىل.1)

 .102( آل عمران/ 2)

 .7ح  18ابواب جهاد النفس/  11( وسائل الشيعه ج 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 88)

 
 «ذكر»در اين حديث هم هامن مواظبت و مراقبت از « ذكر بدون نسيان»منظور از 

 بر اثر نسياىن كه از كوتاهيهاى خود انسان« ذكرش»بود به طورى كه نگذارد خواهد 
 شود، از دست برود. بنابراين، نسياىن كه از عوامل غري اختيارى رسچشمهناىش مى

 كند.گردد، مشكىل ايجاد منىمى« ذكر»گريد و موجب قطع مى

 گريىنتيجه

 راى افراد غري معصوم نيز مقدورب« ذكر دائم»با بياىن كه گذشت روشن گرديد كه     
 و انتخاب شده اولياء (1)آن را نشانه مؤمن« السالم عليه» و ممكن است و گر نه امام عىل

 فرمود:كرد و منىما را به آن توصيه منى« السالم عليه» فرمود و امام صادقمعّرىف منى
 ال تَعصيَه و تّعبده قاعدا او أفضل الوصايا و أَلزمها ان ال تَنىس ربّك و اَن تذكره دامئا و»

 ؛ بهرتين و الزمرتين سفارشها اين است كه پروردگارت را فراموش نكنى و به«قامئا
 (2)طور دائم به يادش باىش و نافرمانيش نكنى. نشسته و ايستاده عبادتش كنى.
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 را درخواست كنيم؛ چنانچه« ذكر دائم»توانيم از خدا توفيق پس ما هم مى    
 اند كه بعد از زيارت امامعليهم السالم( به ما ياد دادهمعصومني )

 دست به دعا برداريم و بگوئيم:«السالم عليه» امريمؤمنان

 )خدايا( دلهاى ما را«: و اجعل قلوبنا تذكرك و ال تَنساك و تَخشاك كانّها تراك»...     
 كه گويى تو را طورى قرار ده كه ياد ترا كند و فراموشت نكند و از تو آن گونه برتسد

 بخوانيم: بيند و در زيارت امني اللّهمى

 

 ( همني بحث چند صفحه جلوتر.1)

 .78/200/27، به نقل از بحاراالنوار: 6370ح  1335الحكمة ب ( ميزان2)

 (89··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 خود )و به)خداوندا( مرا به حمد و ثناى «: مشغولًة عن الّدنيا بحمدك و ثنائِك»     
 سبب اشتغال به آن( از حرص و عالقه شديد دنيا باز بدار و در مناجات شعبانيه هم

 خداوندا! مرا از كساىن كه در ياد تو مدامت«: اللّهم اجعلنى مّمن يديم ذكرك»بگوئيم: 
 دارند قرار ده.

 راه تحصيل ذكر دائم

 آمده است:« آله وعليهاللهصىل» در حديث معراج خطاب به رسول خدا    

 ُدم عىل عىل ذكرى، فقال: يا رب و كيف أدوم عىل ذكرك؟ فقال: بالخلوة عن الناس»...     
 «:و بغضك الحلو و الحامض، و فراغ بطنك و بيتك من الدنيا

 بر ياد من مداومت داشته باش. عرضه داشت: پروردگارا، چگونه ياد تو را     
 مردم و بيزارى از ترىش و شريينى و تهى مداومت بخشم؟ فرمود: با خلوت گزينى از

 (1)ات از دنيا.داشنت شكم و خانه

 عليهم اجمعني( ظاهرا با توجه به اينكه مهمرتين رسالت پيامربان )صلوات اللّه    
 حضور در ميان مردم و هدايت آنها به سوى كامل بوده است، منظور از خلوت

 اجتامع كنار بكشد، بلكه منظور اين گزيدن از مردم اين نيست كه خودش را از صحنه
 است كه زمان مناسب و مكان خلوىت را هم براى خودش در نظر بگريد تا بتواند به

 بهرتين وجه ممكن با خداى خود مناجات و راز و نياز داشته باشد و به ذكر و
 ا از خوابطبق دستور قرآن شبه« آله وعليهاللهصىل» عبادتش مشغول گردد و لذا پيامرب اسالم 

 پرداخت.گشت و به تهجد و عبادت حق تعاىل مىبيدار مى

 

 .77/22/6، به نقل از بحار: 9476ح  1346الحكمة باب ( ميزان1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 90)

 

 چنانچه در جمله بعدى )بُغضَك الُحلَوَو الحامَض( به مسئله خود سازى از راه    
 زياد به لذات ماّدى پرداخته شده است؛ چرا كه كنرتل هواهاى نفساىن از توجه

 ها و سايرمند به استفاده و لّذت بردن از انواع غذاها و ميوهانسان طبيعتا عالقه
 خوردنيها است و اينها در حقيقت براى اين است كه انسان با استفاده از آنها، نياز

 الهى بدستجسمى خودش را برطرف ساخته و قّوت الزم را براى انجام وظايف 
 آورد و كىس كه از وسعت نظر و بينش قوى و درست برخوردار است، بيشرت به

 انديشد تا به وسيله؛ براى او مهم نيست كه چيزى كه نيازش را برطرفهدف مى
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 كند شريين باشد يا نباشد؛ عالقه و توجه زياد به شريينى و يا ترىش انواعمى
 باشد و شايد به خاطرى انسان مىخوردنيها خودش مانعى در مسري حركت معنو 

 بعد از رصف غذا زياد از« آله وعليهاللهصىل» ها بوده كه نقل شده است: رسول خداهمني نكته
 آوردند و با يىك امكان رفع نياز بودهكردند و اگر دو چيز برايش مىآن تعريف منى

 گذاشتند.دّومى را كنار مى

 ماه مبارك رمضان معروف است كه 19در شب « م السال عليه» افطار امري مومنان    
 كند تابيند از افطار كردن خوددارى مىحرضت وقتى كنار نان جو، منك و شري را مى

 اينكه دخرتش ام كلثوم كاسه شري را برمى دارد. حرضت به نان و منك اكتفا كرده و
 چنانچه (1)كنم؛تأىس مى« ه آلوعليهاللهصىل» فرمايد: )در اين كار( به پّس عمم رسول خدامى

 وقتى كاسه شريى را برايش آوردند كه عسل در آن ريخته« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا
 بودند از خوردنش خوددارى كرد و فرمود: اين دو آشاميدىن است كه از يىك به

 (2)خورم.توان اكتفا كرد و من هر دو را منىديگرى مى

 

 

 امري مؤمنان)ع(( منتهى اآلمال حاالت 1)

 .25ص  1( هامن مدرك ج 2)

 (91··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 باالخره در جمله پاياىن، توصيه به خاىل نگه داشنت شكم و دور ساخنت خانه از

 شود آثاردنيا، شده است؛ زيرا پرخورى كه معموالً از عالقه زياد به خوراك ناىش مى
 دارد و لذا مبغوض خداوندو عبادتش باز مى« داياد خ»منفى زيادى دارد و ما را از 

 هاميان ما را از توجه به خانه آخرت بازمتعال است؛ چنانچه زرق و برق خانه
 كند اين كار را بادارد. بنابراين انسان بايد سعى كند از انواع غذاها كه استفاده مىمى

 اىل معنوىقصد رفع نياز بدن و حفظ صحت و سالمتى براى رسيدن به مقاصد ع
 كند.انجام دهد؛ اگر با اين نيّت و انگيزه غذا بخورد خودش جنبه اخروى پيدا مى

 دنيا چه كمك و ياور خوىب است براى آخرت»چنانچه در حديثى آمده است كه: 
 روى در خوردن و نيز ازكند قطعاً از زيادهو كىس كه اينگونه فكر مى (1)«انسان

 چرا كه او ديگر اهل دنيا نيست در حاىل كه دنيا غذاهاى حرام پرهيز خواهد كرد،
 دنيا»طلبان دقيقاً برعكس آنها هستند؛ چنانچه در ادامه حديث معراج آمده است: 

 خواهان كساىن هستند پر خور و پر خنده و پر خواب و پر خشم و كمرت خوشنود
 شوند.مى

 *** 

 

 .73/127/126، به نقل از بحار: 5744ح  1212الحكمة ب ( ميزان1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 92)

 

 «چند منونه از موارد ترغيب بر ذكر دائم»

 «:ذكر خدا»حاصل براى از دست دادن افسوس ىب -1

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 اى كهههر لحظ«: فيها االَّحِّسَ عليها يوَم القيامة ما من ساعٍة متّر بابن آدم مل يذكر اللّه»    
 بر فرزند آدم بگذرد و در آن ساعت به ياد خدا نباشد در روز رستاخيز براى آن لحظه

 (1)افسوس خواهد خورد.
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 محبوبيت عمل مداوم -2

 فرمود:« السالم عليه» امام باقر    

 محبوبرتين اعامل در«: عزّوجل ما داوم عليه العبد و إن قَلَّ  أحب األعامل اىل اللّه»    
 خداى عزوجل كارى است كه بنده بر آن مداومت ورزد )و مواظب آنپيشگاه 

 كه از بهرتين اعامل است قطعاً مشمول« ذكر خدا» (2)باشد( اگر چه اندك باشد.
 باشد.حديث فوق مى

 «ذكر خدا»زندگى بدون اشتغال به  -3

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل    

 ك و مل يزوه السفُر بقرِبَك كانت حياتُه ميتًة و ميتُتهُ الهى من مل يَشَغلُه الَولوُع ِبذكر »    
 خدايا! كىس كه ولع ياد تو او را مشغول نكند و سفر به جوار قرب تو توّجه«: حّسةً 

 

 .1819، به نقل از كنزالعامل/ 6364ح  1334الحكمة ب ( ميزان1)

 .71/219/25، به نقل از بحار: 14295ح  2940( هامن ب 2)

 (93··· »« )دگاه قرآناز دي« ذكر»

 
 

 او را به خود جلب نناميد )و يا منزوى نسازد( زندگى براى او مرگ است و مرگش
 (1)مايه افسوس.

 (2)ممكن است از زوى يزوى به معناى جمع كردن و قبض منودن باشد،« يزوه»    
 در هر حال (3)به معناى به همراه بردن باشد،« زواه الدهر»و ممكن است از قبيل 

 منظور اين است كه زنده واقعى كىس است كه سفر به قرب الهى متام توجه او را به
 خودش جلب منوده باشد طورى كه او در عامل ديگرى سري منايد و ديگر مجاىل

 براى انديشيدن درباره دنيا و مافيها برايش باقى منانده باشد و ممكن است از زوى
 را سفر به جوار قرب الهى نياز به اين داردزي (4)كردن باشد؛« منزوى»يزوى به معناى 

 كه انسان به طور جدى به فكر عامل آخرت باشد و با قرار دادن وقت مناسب و مكان
 سازى براى آنجا بپردازد.خلوت به عبادت خدا و ذخريه

 نكته:

 اعتناىئ به سفر آخرت ازو حيات همراه با ىب« ذكر خدا»زندگى بدون اشتغال به     
 و« تعاىلذكر حق»شود؛ پس زندگى واقعى به ن حرضت مرگ تلّقى مىديدگاه آ 

 تالش جدى براى تحصيل آمادگى براى آخرت بستگى دارد.

 *** 

 

 .94/95/12، به نقل از بحار: 6365ح  1334الحكمة ب ( ميزان1)

 ( زوى اى ضّم و قبض )مجمع البحرين(2)

 ( زواه الدهر اى ذهب به )لسان العرب(3)

 ء يزويه... فَانزوى )هامن مدرك(الىش( زوى 4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 94)
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 رشائط ذكر

 رشط اّول

 «به كار گرفنت عقل و انديشه»

 «:أفمن يعلم امّنا أنزل أليك من ربّك الحق كمن هو أعمى امّنا يتذكّر اولوا األلباب»    

 شده حق است هامنندداند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل آيا كىس كه مى     
 (1)شوند.كىس است كه نابينا است؟! تنها صاحبان خرد متذكر مى

 نكته:

 كه براى حرص است( كه« امّنا»شود )با توجه به كلمه از آيه فوق استفاده مى    
 پذير است كه انديشه خودمتوجه و متذكر حق شدن، تنها و تنها براى كساىن امكان

 گريند؛ زيرا اينها هستند كه به وجود حق تعاىل معتقد و را بر اساس عقل و خرد بكار
 اند و پيوسته به ياد او و به فكر اطاعت از اوامر ودر برابر عظمتش خاشع و خاضع

 نواهى او هستند. چنانكه انسان در اعتقاد به وجود خدا و يگانگى او با فكر و
 آن نيز الزم است از رسد، براى درك اهميت ياد خدا و بركاتاستدالل به نتيجه مى

 شود استفاده منايد. تا بتواند خودشناميده مى« قوة تفّكر»اين نعمت بزرگ الهى كه 
 را در صف ذاكران و متذكران قرار دهد؛ چنانچه جهت تحصيل آمادگى الزم براى

 هاى عامل برزخسفر آخرت نيز الزم است پريامون مسئله مرگ و مشكالت و سختى
 و به ياد آنها باشد و در عمل نيز، خودش را براى آنجا آمادهو آخرت انديشه كند 

 منايد.

 

 .19( رعد/ 1)

 (95··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 و از راه مطالعه و تاّمل در عوامل شكست و پريوزى گذشتگان از آنها درس    
 عربت گرفته و براى سعادت و موفقيت خود در دنيا و آخرت تالش و كوشش منايد

 اينها همه در پرتو عقل ميّس است و اگر انسان از راهنامى دروىن )عقل( وو 
 هاى بريوىن )وحى الهى و بيانات معصومني عليهم السالم و پيشوايانهدايت

 دينى( استفاده نكند و اهل فكر و انديشه نباشد دير يا زود پشيامن خواهد شد و
 با دست خاىل از عمل صالح وخواهد ديد كه آخرتش را به دنياى زودگذر فروخته و 

 بار سنگينى از گناه از اين عامل به آخرت منتقل شده است.

 در حاليكه انسانهاى خردمند با تكيه بر امداد الهى و در پرتو عقل و خردى كه از    
 گريند و دستآن برخوردارند فكر و انديشه خود را پريامون مسائل ياد شده بكار مى

 زنند يعنى با انجام اعامل صالح، خود را در ميانىبه تجارتهاى سودمندى م
 هاى عبادت و اطاعت خدا را در ايّام قليل دنيادهند؛ اينها سختىبهشتيان قرار مى

 كنند وىلخرند و فشارهاى اجتناب از گناه و معصيت الهى را تحمل مىبه جان مى
 ؛ امامآورند كه اساس همه سعادتها استدر عوض، رضايت خدا را بدست مى

 فرمايد:مى« اين نعمت بزرگ الهى (1)عقل»درباره اهميت «السالم عليه» عىل

 «:العقُل ما ُعبد به الرحمن و أُكتُسَب به الجنانُ »
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 شود و بهشت بدستعقل چيزى است كه بوسيله آن خداى رحامن عبادت مى     
 (2)آيد.مى

 و نيز فرمود:

 

 كه از طريق همني« علمى»لم، مهيّا شده است و به اى است كه براى پذيرش عقوه« عقل( »1)
 شود.شود نيز عقل گفته مىحاصل مى« قوه»

 .13397در پايان بحث از حديث  2797)مرتجم( ب  8الحكمة ج ( ميزان2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 96)

 

  است كه ازبدبخت كىس«: فَاّن الّشقى من ُحرِم نَْفَع ما أوىِتَ من العقل و التجربة»...    
 (1)اى كه نصيب او شده محروم ماند.عقل و تجرابه

 هاى برخوردارى از منافع عقل و خرد اين است كه انسان پريامونيىك از نشانه    
 كند بيانديشد و آنچه را كه حق استعوامىل كه او را به راه راست راهناميى مى

 از قرآن نيز اين معنى درست بشناسد و با جان و دل آن را پذيرا باشد؛ چنانچه
 شود:استفاده مى

 اّن ىف خلق السموات و األرض و اختالف الليل و النهار آليات أِلوىل االلباب الّذين»    
 قياما و قعودا و عىل جنوبهم و يتفّكرون ىف خلق الّسموات و االرض ربّنا ما يذكرون اللّه

 «:خلقت هذا باطالً سبحانَك فَِقنا عذاَب الّنارِ 

 هايى )روشن(مسلاّم در آفرينش آسامنها و زمني و آمد و شد شب و روز، نشانه    
 براى خردمندان است؛ هامنا كه خدا را در حال ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پهلو

 انديشند )وكنند، و در ارسار آفرينش آسامنها و زمني مىاند، ياد مىخوابيده
 اى؛ منزّهى تو! ما را از عذاب آتش نگاهده نيافريدهگويند( بارالها! اينها را بيهو مى

 (2)دار.

 ها:نكته

 هاىئ كه در آفرينش آسامنها و زمني است استفادهتنها كساىن از وجود نشانه -1    
 اّن ىف خلق السموات...»رسند كه داراى عقل و خرد هستند كنند و به حق مىمى

 «اَلياٍت ألوىل األلباب

 

 .78نامه  ( نهج البالغه1)

 190-191( آل عمران 2)

 (97··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 در خلقت نشانه خردمندى است« تفّكر»و « ياد خداوند متعال»اگر  -2    
 پس فراموىش و غفلت از ياد خدا«( يتفكرون»و «...يذكرون اللّه»)اولوااللباب الذين 

 نيز عالمت ىب خردى خواهد بود.

 تفّكر در خلقت بايد يك برنامه مستمّر و ادامه دارى باشد نهياد خدا و  -3    
 منايد و انسانمقطعى؛ چرا كه استمرار عمل است كه زمينه توفيق بيشرت را فراهم مى
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 هر دو فعل مضارع هستند« ... و يتفكرونيذكرون اللّه)»رساند را به كامل مطلوب مى
 رسانند(و استمرار را مى

 مسائل مربوط به عامل آخرت، بويژه عذاب دردناك جهنم براىياد منودن از  -4    
 انسانهاى عاقل و خردمند از اهميت زيادى برخوردار است؛ طورى كه آنها در پى ياد

 خدا و تفّكر در عجايب خلقت، مصون ماندن از عذاب آتش را از محرض
 كنند.پروردگارشان درخواست مى

 رشط دوم

 «اىفبرخوردارى از معرفت و شناخت ك»

 ياد مستمّر حق تعاىل بدون شناخت و معرفت الزم نسبت به اهميت و آثار و    
 شود. چنانچه درباره ياد مرگ و مسائل مربوط بهنصيب انسان منى« ذكر»بركات 

 آخرت نيز كسب آگاهى رضورت دارد، تا هرگاه انسان يادى از آنها منود توجه به
 ا از خواب غفلت بيدار ساخته و جهتمسائل مهم و بسيار حّساس آن عوامل او ر 

 تر منايد؛ براى همني است كه براى منكران معاد وپيمودن راه درست آماده
 خربان از عوامل آخرت ياد مرگ و قرب و قيامت مفهومى ندارد و لذا هيچگاه بفكرىب

 كنند، و وقتى از خوابآنجا نبوده و هرگز براى حل مشكالت آخرت تالش منى

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 98)

 
 

 ها باقى مناندهغفلت بيدار خواهند گشت كه ديگر فرصتى براى جربان گذشته
 است.

 ما براى رسيدن به اين معرفت و كسب آگاهيهاى الزم است كه درباره هر كدام از    
 موارد فوق، آيات و روايات مربوطه را در محل مناسب خودش مورد بحث قرار

 و موارد ديگر براى ما بيشرت روشن شود.« ذكر خدا»ايم تا اهميت داده

 چنانچه مطالعه تاريخ و بررىس تجربيات گذشتگان براى كىس اهميت دارد كه به    
 هاها، در زندگى انسانها و شكستارزش و اهميت شناخت علل و عوامل موفقيت
 اعتقادىها و علل و اسباب آنها پى برده باشد. وىل كىس كه به رابطه بني پديده

 ندارد و يا شناخت كاىف از آنها پيدا نكرده است زحمت تاّمل در تاريخ پيشينيان را
 به خودش نخواهد داد و در نتيجه از نقش قوانني و سنن الهى در جوامع برشى غافل

 خواهد ماند و ممكن است روزى گرفتار آثار منفى اين ىب توجهى گردد.

 رشط سوم

 «داشنت روحيه تسليم»

 ر كىس داراى روحيه تسليم در برابر خداوند متعال ورسول خدا صىل الله عليهاگ    
 و اوصياء معصوم آن حرضت ونيز آنچه كه حق است، باشد وسعى خودش را هم

 هاى هاديانِ هاى الهى و راهنامىئبكارگريد، مطمئنا زندگى او با استفاده از هدايت
 ت و به دنبال گامهاى بلندترىبه سوى نور روز به روز رونق بيشرتى خواهد ياف

 خواهد بود وبه مدد الهى به مراحل ومراتب باالترى در ياد خدا و نيز در ياد مرگ و
 عامل برزخ و گرفنت پند از تاريخ نائل خواهد گشت، در غري اين صورت نه تنها در

 مسري ذكر موفق نخواهد شد بلكه در اميان چنني اشخاىص بايد ترديد منود، چرا كه

 (99··· »« )از ديدگاه قرآن« رذك»

 
 

 داشنت روحيه تسليم در قرآن بعنوان نشانه وعالمت اميان معرىف شده است:
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 فالو ربّك ال يؤمنون حتى يحّكموك فيام شجر بينهم ثُمَّ ال يجدون ىف أَنفِسهم حرجا ماّم »    
 «:قضيَْت و يسلّموا تسليام

 شوند مگرحقيقت اهل اميان منى نه چنني است؛ قسم بخداى تو كه اينان به     
 آنكه در خصومت و نزاعشان تنها ترا حاكم كنند، آنگاه بهر حكمى كه )به سود و يا

 زيان آنها باشد( كنى هيچگونه اعرتاىض در دل نداشته، كامالً از دل و جان تسليم
 (1)فرمان تو باشند.

 شأن نزول آيه

 از انصار )مسلامنان مدينه( بر رسكه از مهاجران بود با يىك « زبري بن عوام»    
 آبيارى نخلستانهاى خود كه در كنار هم قرار داشتند، اختالىف پيدا كرده بودند و هر

 رسيدند، از آنجا كه باغستان زبري در« آله وعليهاللهصىل» دو براى حل اختالف خدمت پيامرب
 داشتتر نهر قرار قسمت باالى نهر و باغستان انصارى در قسمت پائني

 به زبري دستور داد كه اّول او باغهايش را آبيارى كند و بعد مسلامن«آله وعليهاللهصىل» پيامرب
 انصارى؛ )و اين مطابق هامن سّنتى بود كه در باغهاى مجاور جريان داشت( اّما اين

 و گفت: ناراحت شد« آله وعليهاللهصىل» مرد انصارى به ظاهر مسلامن از داورى عادالنه پيامرب
 از اين« آله وعليهاللهصىل» آيا اين قضاوت به خاطر آن بود كه زبري عمه زاده توست! پيامرب

 سخن بسيار ناراحت شد به حّدى كه رنگ رخسار او دگرگون گرديد در اين موقع آيه
 (2)فوق نازل شد و به مسلامنان هشدار داد.

 

 

 .65( سوره نساء / 1)

 .453ص  3( تفسري منونه ج 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 100)

 
 رشط چهارم

 استقامت در ادامه راه

 صرب و استقامت در رسيدن به نتيجه مطلوب و هدف نهاىئ در هر كارى كه داراى    
 سختيها و مشكالت فراواىن است، امرى است بسيار روشن و بديهى و كىس كه اهل

 د محروم خواهد ماند چنانچهاستقامت و پايدارى نيست قطعاً از رسيدن به مقصو 
 و نيز موارد ديگر و ادامه آن كارى است بس مشكل« ياد خدا»سابقاً اشاره شد مسئله 

 خوانيم:مى« آله وعليهاللهصىل» و در عني حال داراى بركات زياد در روايتى از رسول خدا

 «:لفاّرين له الجّنهذاكر اللّه عزوجل ىف الغافلني كاملقاتل عن الفارين واملقاتل عن ا»    

 ذاكر خداوند متعال در ميان غافالن هامنند رزمنده )پايدار در جبهه جنگ و    
 مشغول نربد( نسبت به فرار كنندگان )از جنگ( است و بهشت از آن كىس است كه

 شود كه ياد خدا كارى استاز اين تشبيه استفاده مى (1)مباند و به نربد بپردازد.
 ها رارزشمند. بنابراين براى رسيدن به مقصد عاىل بايد سختىمشكل اّما بسيار ا

 تحمل كرد و در تحّمل آنها استقامت ورزيد، خداوند متعال، دريافت مژده بهشت و
 نجات از خوف و حزن از سوى فرشتگان را، نتيجه استقامت در راه خودش معرىف

 كرده است:

 تتنزّل عليهم املالئكه ااّل تخافوا و ال تحزنوا وإِّن الذين قالوا ربّنا اللّه ثّم استقاموا »    
 «:ابرشوا بالجّنه التّى كنتم توعدون
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 پروردگار ما خداوند يگانه است سپس استقامت كردند،»به يقني كساىن كه گفتند: 
 شوند كه: نرتسيد و غمگني نباشيد، و بشارت باد بر شام بهفرشتگان بر آنان نازل مى

 

 .2روايت  12ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 1)

 (101··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)آن بهشتى كه به شام وعده داده شده است.
 و اگر اين مطلب رعايت شود توفيق الهى نيز شامل حال انسان خواهد شد. در اين

 فرمايد:باره خداوند متعال در قرآن مى

 «:ِة أَلسقيناهم ماءا غدقاَو اَْن لِو استقاموا عىل الطّريق»...     

 اگر بر طريقه اسالم و اميان پايدار بودند البته به آنها آب )علم( فراوان و رزق    
 (2)كرديم.وسيع نصيب مى

 و... استمرار داشته باشد و« ياد مرگ»و « ذكر خدا»پس اگر كىس بخواهد در     
 در كار خودش پايدارى همواره از حوادث آموزنده تاريخ و گذشتگان پند گريد، بايد

 از خود نشان دهد تا توفيقات الهى شامل حال او شده و در دنيا و آخرت سعادمتند
 گردد )انشاء الله ما هم از آنها باشيم.(

 «انابة»رشط پنجم: 

 )اى پيامرب ما( بگو هامنا خداوند«: يُضّل من يشاء و يهدى اليه من أناب قل إِّن اللّه»    
 كند و كىس را كه به سوى او انابة و بازگشت داشتهگمراه مى كىس را كه بخواهد

 (3)كند.باشد به سوى حق هدايت مى

 باشد و اگر چنانچه بهبه معنى رجوع و بازگشت مكّرر مى« نَوب»از « انابة»    
 شود براى اين است كه پى در پى به محّل و كندوى خودشاننوب گفته مى« زنبورها»

 به سوى خداوند متعال هامن بازگشت بنده« انابة»و منظور از كنند، رفت و آمد مى
 (4)به سوى تّواب و رحيم است به وسيله توبه و خالص گردانيدن عمل.

 

 

 .30( فصلّت / 1)

 .16( جن / 2)

 .27( رعد/ 3)

 ( مفردات راغب.4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 102)

 
 انسان به وسيله خداوند متعال، در شود كه هدايت يافنتاز آيه فوق استفاده مى    

 پذير است. و اينكه در آيه محل بحث بجاىو بازگشت به سوى او امكان« انابه»پرتو 
 ذكر شده،« يهدى اليه من أناب»، )كه در برخى از آيات ديگر آمده( «يهدى من يشاء»

 مفيد اين نكته است كه كساىن كه مشيّت الهى بر هدايت آنها تعلق گرفته است
 انابة كنندگان هستند.منيه
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 در قرآن و روايات انجام« انابه»با توجه به بررىس كوتاهى كه پريامون مسئله     
 تنها به معنى بازگشت و رسد كه بازگشت و رجوع اىل اللّهگرفت، اين مطلب بنظر مى

 رباىنتواند باشد؛ زيرا در بعىض از آيات واژه انابة درباره پيامتوبه از خطا و گناه منى
 «السالم عليه» (، حرضت ابراهيم15)سوره لقامن/ « آله وعليهاللهصىل» همچون پيامرب اسالم 

 (، بكار رفته است كه با معناى88)هود/ « السالم عليه» ( و حرضت شعيب75)هود/ 
 ممكن است با هدفهاى زير انجام گريد:« انابه»مذكور سازگارى ندارد بنابراين 

 كنند تا گناهانشانهل خطا و گناه هستند، به سوى خدا بازگشت مىآنانكه ا -1    
 فرمايد:بخشوده شود؛ چنانچه در قرآن مى

 به سوى خداى خود بازگشت«: أَنيبوا اىل ربّكم و أَسلموا له من قَبِل أن يأتيكم العذاب»
 و انابة داشته باشيد و تسليم فرمان او شويد. پيش از آنكه عذاب الهى رساغ شام

 يعنى توبه كنيد. (1)يايد؛ب

 اند، به سوى حقهاى الهى و كسب آگاهىكساىن كه به دنبال دريافت هدايت -2    
 تعاىل بازگشت مكّرر دارند تا خداوند آنان را به رصاط مستقيم هدايت منوده و در

 مسري حق حفظ و نگهدارى منايد؛ ظاهرا آيات زير به اين مطلب داللت دارند.

 خدا هر كه را كه بخواهد به«: يَجتَبى اليه من يشاء و يهدى اليه من يُنيب هاللّ »...     

 

 .54( زمر/ 1)

 (103··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 سوى خود برگزيند و هر كه را كه به درگاه او به ترّضع و دعا باز آيد هدايت
 (1)فرمايد.

 است خالصانه آنها كه بهبنابراين هدايت الهى در حقيقت پاسخى است به درخو     
 اند و از مهمرتين موارد هدايت اين است كه خداوند متعال انسان را بهدنبال هدايت

 ياد پروردگارش و به پند گرفنت از تاريخ و نيز تفّكر درباره مسائل آخرت موفق منايد.
 و بازگشت به سوى خدا ممكن نيست« انابه»بدون « متذكر شدن»بنابراين متوجه و 

 عبارت ديگر بدون درخواست دستگريى و هدايت از جانب او تذكر حاصل و به
 خوانيم:گردد؛ چنانچه در قرآن مىمنى

 آن« هو الّذى يُريكم آياته و ينزّل لكم من السامء رزقا و ما يتذكّر االّ من يُنيُب »    
 خداىئ كه براى شام آيات )قدرت( خود را )در عامل آفاق و انفس( پديدار ساخت و

 از آسامن )به وسيله برف و باران( بر شام روزى فرستاد و متذكّر اين معنى نشود مگر
 (2)داشته باشد.« انابة»كىس كه به درگاه خدا 

 اند و يابازگشت و انابة كساىن كه احياناً در مرحله آزمايش الهى ناموفق بوده -3    
 كردند؛ دررح منىاند كه بهرت بود آن درخواست را مطدرخواستى از خدا داشته

 اى است كه در پيشگاه حقبه منظور حفظ مقام و رتبه« انابه»اينگونه موارد ظاهرا 
 آيه»اند و نيز براى جلب محبت بيشرت او نسبت به خودشان؛ چنانچه تعاىل داشته

 است ظاهرا ناظر بر همني« السالم عليه» كه درباره آزمايش حرضت داود« سوره ص 24
 باشد.مطلب مى

 اند، اينها به سوى پروردگارشان رجوعبرخى نيز كه خود اهل ذكر و توكل -4    
 كنند تا در مسري انجام وظيفه از عنايات بيشرت حق تعاىل برخوردار گردند و درمى

 

 .13( شورى/ 1)
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 .13( غافر/ 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 104)

 
 

 رسند و لذا در بعىض از آيات مربوطپرتو يارى او به اهداف بلندتر و الهى خودشان ب
 ذكر شده است، چنانچه درباره حرضت« توكل»بعد از « انابة»به اين مطلب كلمه 

 عليه إِن اُريد االّ االصالح ما استطعُت و ما توفيقى االّ باللّه»خوانيم: مى« السالم عليه» شعيب
 كه بتوانم و از خدا در تنها مقصودم اصالح امر شامست تا آنجا«: توكّلت و أليه أنيب

 (1)گردم.طلبم و بر او توكل كرده و به درگاه او باز مىهر كارى توفيق مى
 بنابراين كىس كه بخواهد واقعا در مسري ذكر خدا و ساير موارد، گام بردارد بايد    

 اهل انابة و بازگشت و ترضع به محرض الهى باشد و اين كار را قبل از هر چيز بايد به
 توبه از گناه و كوتاهيها انجام دهد تا بتواند گامهاى بعدى را در رسيدن به منظور

 ها واش، خود را نيازمند هدايتمراحل باالتر بردارد و در لحظه لحظه زندگى
 توفيقات الهى احساس كند.

 و بازگشت به درگاه رحمت« انابه»اميدواريم خداوند متعال ما را هم از اهل     
 آمني يا رب العاملني.خودش قرار دهد؛ 

 نكته:

 به صورت فعل مضارع كه مفيد استمرار است آمده و« انابه»در موارد زيادى     
 نشانگر اين است كه رابطه انسان با خدا بايد بطور پيوسته باشد، نه مقطعى و هر

 آيد.وقت كه مشكىل پيش مى

 *** 

 

 .88( هود/ 1)

 (105··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 هاى ذكر و ذاكراننهنشا

 نشانه اّول

 «عالقه شديد به ذكر خدا و ىب رغبتى نسبت به دنيا»    

 در« رجاٌل ال تلهيهم تجارٌة و ال بيٌع عن ذكر اللّه»ذيل آيه « السالم عليه» امري مؤمنان عىل    
 هااند كه ما عمده اين نشانهوصف اهل ذكر، خطبه بسيار ارزشمندى را ايراد فرموده

 ايم. در مورد نشانه اول فرمود:ا از اين كالم رشيف استفاده كردهر 

 و إِنَّ للذكر الََءهالً أَخذوه من الدنيا بدالً فلم يشغلهم تجارُة و ال بيٌع عنه يقطعون به»...    
 اند؛ لذاياد خدا اهىل دارد كه آن را به جاى زرق و برق دنيا برگزيده«: ايّام الحيوة...

 ى، آنها را از ياد خدا باز نداشته است و آنها با همني وضع، زندگىهيچ داد و ستد
 (1)خود را ادامه ميدهند....

 هاىئ كه دارد در نظر آنها حقري است و ياد خدا پيش آنهاچون دنيا با متام جاذبه    
 اند، يعنى به جاى دنيا ياد خدا راعظيم و ارزشمند، اقدام به معامله سودمندى كرده

 اند به هيچ وجه حارض نيستنداند و چون اين كار را آگاهانه انجام دادهودهانتخاب من
 كنند وسپرى مى« حق تعاىل»اين معامله را بهم بزنند و لذا روزگار خود را با ياد 

 تواند باشد.چيزى مانع كار آنها منى
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 در حديث معراج آمده است:« اهل ذكر»درباره     

 ٌء طرفةَ شيى افلني كُتِبوا من الذاكرين و ال يشغلهم عن اللّهاذا كُِتب الناس من الغ»    
 «:عندهم حى قيّوٌم كريم ال أرى ىف قلبهم شغالً ملخلوقٍ  عنٍي... الناس عندهم موىت و اللّه

 آيند آنان از ذاكران قلمداد شوند. هيچ چيزآنگاه كه مردم از غافالن به شامر مى    

 

 .222( نهج البالغه خطبه/ 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 106)

 
 

 دارد در نظر آنان مردم مردگاىنبه اندازه چشم به هم زدىن آنان را از ياد خدا باز منى
 بيش نيستند و خداوند در نظرشان زنده و قيوم و بخشنده است... در دل آنان دل

 (1)بينيم.مشغوىل به هيچ مخلوقى را منى
 و« ذكر»ند، مخصوصا شبها را بهرتين فرصت براى ذاكران همواره بياد خدا هست    

 و ميىس و»دانند؛ چنانچه آن حرضت در وصف پرهيزگاران فرمود: مناجات با او مى
 شود كه مهمرتين كارها در نظرش، ياد خدادر حاىل داخل در شب مى« هّمه الذكر

 (2)است.

 نشانه دوم

 اند وخود عامل به معروفكنند كه درحاىل امر به معروف و نهى از منكر مى    
 منتهى از منكرند.

 فرمود:«( اهل ذكر»اش درباره آن حرضت در اين باره )در ادامه خطبه    

 ىف أسامع الغافلني يأمرون بالقسط و يأمترون به و و يهتفون بالزواجر عن محارم اللّه»...     
 د متوجه كيفر محرماتو غافالن را با فريادهاى خو «: ينهون عن املنكر و يتناهون عنه

 كنند؛دهند و خود به آن عمل مىكنند و به عدالت )و معروف( فرمان مىالهى مى
 (3)چرخند....دارند و خود به گرد آن منىمردم را از بدى باز مى

 چرا كه اينها به معناى واقعى كلمه ذاكر خدا هستند و ذكر حقيقى هميشه با    
 خوانيم:مى« السالم عليه» ر حديثى از امام صادقاطاعت همراه است در اين باره د

 

 .77/24/6، به نقل از بحار: 6464ح  1344الحكمة ب ( ميزان1)

 .193( نهج البالغه خطبه/ 2)

 .222( نهج البالغه خطبه/ 3)

 (107··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 عنه فهو عاٍص و الطاعة عىل الحقيقه فهو مطيٌع و من كان غافالً من كان ذاكرا للّه»    
 «:عالمُة الهداية و املعصية عالمُة الضاللة و أصلهام من الذكر و الغفلة.

 هر كه براستى بياد خدا باشد فرمانربدارى كند و هر كه از خدا غافل باشد    
 نافرماىن كند، طاعت نشانه ره يافتگى است و معصيت عالمت گمراهى و ريشه هر

 (1).دو ياد خدا و غفلت است
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 يابند كهچون آنها ذاكران عامل هستند، از نظر معنوى به چنان رشدى دست مى    
 شوند و براى ديگران نيز مسائل را كشف و روشناز مسائل پشت پرده خربدار مى

 كنند چنانچه آن حرضت در ادامه جمالت فوق، در اين باره فرمود:مى

ا قطعو الدنيا إِىل االخرِة و »...       هم فيها، فشاهدوا ماوراء ذلك و كامّنا إِطّلعوا غيوبكامنَّ
 أهِل الربزخ ىف طوِل االقامة فيها، و َحّققت القيامُة عليهم ِعداتِها، فكشفوا غطاء ذلك

 «:الهل الدنيا حتى كانّهم يرون ما اليرى الناس و يسمعون ما ال يسمعون

 اند؛ آنها ماوراىخرت پيوسته)با اينكه در دنيا هستند گويا آن را رها كرده و به آ     
 دنيا را مشاهده كرده، گويا از پشت ديوار اين جهان رس بر آورده و به جهان برزخيان

 هاى خود راكنند و گويا رستاخيز وعدهنگرند و اقامت طوالىن آنها را مشاهده مىمى
 راها را كنار زده حتى گويا چيزهاىئ براى آنها عمىل ساخته است؛ آنها اين پرده

 (2)شنوند....شنوند كه ديگران منىبينند و مطالبى را مىبينند كه ديگران منىمى

 

 .93/158/33، به نقل از بحار: 64530ح  1342الحكمة ب ( ميزان1)

 .222( نهج البالغه خطبه/ 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 108)

 

 نشانه سوم

 «ف به تقصريو...محاسبه اعامل و رسدادن ناله ندامت و اعرتا»    

 فلو َمثَّلتَُهم لعقلَك ىف»...آن حرضت در ادامه خطبه خود درباره اهل ذكر فرمود:    
 َمقاِوِمِهم املحمودِة و مجالسهم املشهودِة و قَد نرَشوا َدواويَن اُعاملهم و فَرغواملحاسبة أَنفِسهم

لوا ثِقَل عىل كّل صغرية و كبريٍة اُِمروا بها فقرّصوا عنها اونُهوا عنها   ففرّطوا فيها و َحمَّ
ون اىل  أوزارهم ظُهورَُهم فََضُعُفوا عِن االستقالل بها، فََنَشُجوا نشيَجا و تجاوبوا نحيبا يَِعجُّ

 «ربَّهم ِمن مقام نََدٍم َو إعرتاٍف لرأيَت اعالم ُهدىً 

 اگر آنان را در پيشگاه عقل خود مجسم سازيد و مقامات محموده و ستوده و    
 هاى اعامل خويش را گشوده و براىبينيد كه نامهآشكار آنان را بنگريد مى مجالس

 اند براى حساب هر كوچك و بزرگ كه به آنحسابرىس اعامل خود آماده شده
 اند، سنگينىاند، و يا از آن نهى شده مرتكب گرديدهاند و كوتاهى كردهدستور داشته

 كمر راست كنند، گريه گلويشان را گرفته و توانندبار گناهانشان را به دوش گرفته، منى
 كنند، و با صداى بلند در پيشگاه پروردگاربا فرياد ميگريند و گريان با هم گفتگو مى

 (1)خويش در مقام پشيامىن و اعرتاف به تقصريند.

 آرى اينها كساىن هستند كه قبل از رسيدن أجل، خود در اين دنيا محاسب و    
 ستند و اين محاسبه در برطرف كردن اشكاالت و تحصيلمراقب اعامل خودشان ه

 در جاى ديگر« السالم عليه» باشد؛ چنانچه امام عىلكامالت بسيار مؤثر و كارساز مى
 فرمايد:مى

 پيش از آنكه«: زنوا أنفسكم من قَبل أَن تُوزنوا، و حاسبوها من قَبِل أن تحاسبُوا...»... 

 

 .222( ادامه خطبه/ 1)

 (109··· »« )ديدگاه قرآناز « ذكر»
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 مورد سنجش قرار گرييد خود را بسنجيد، و قبل از آنكه شام را به پاى حساب بربند

 (1)حساب خود را برسيد.
 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 حاسبوا أنفسكم قَبَل أن تُحاسبوا و مّهدوا لها قَبَل ان تُعّذبوا و تزودوا للرحيل قَبَل اَن»    
 تزعجوا فامّنا هى موقف عدٍل و اقتضاُء حقٍّ و سؤاٌل عن واجٍب َو قَد أبلََغ ىف االعذار َمن

 «:تَقّدم با النذار

 پيش از آنكه حسابرىس شويد به حساب نفس خود برسيد و پيش از آن كه    
 عذاب شويد نفستان را آماده كنيد و پيش از آنكه بُرده شويد ره توشه سفر برداريد كه

 شود و از واجبات و وظايفجا ايستگاه عدالت است و به حق داورى مىآن 
 شود آن كه پيشاپيش هشدار داد معذور است.پرسيده مى

 نشانه چهارم

 «علم هدايت، و چراغ فروزان»

 آن حرضت در ادامه كالم خود درباره اهل ذكر فرمود:    

 بهم املالئكه و تنزّلت عليهم السكينةلَرأيَت أعالَم ُهدًى و مصابيح ُدجًى قَد َحّفت »...    
ت لَهم َمقاِعُد الكرامات ىف َمقَعٍد )مقام( إطّلع اللّه  َعليهم فيه و فُتَحت لهم أبواب الّسامِء و اُِعدِّ

 «:فَرىَض َسعيَُهم و َحمِد مقامهم

 هاى)آرى اگر آنها را در پيشگاه عقلتان مجسم كنيد( خواهيد يافت كه آنها نشانه    
 تند، و چراغهاى تاريىك، فرشتگان آنان را در ميان گرفته، آرامش بر آنها نازلهداي

 

 .90( نهج البالغه/ خ 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 110)

 
 

 گرديده درهاى آسامن به رويشان گشوده شده و مقام محرتمى برايشان فراهم آمده
 نگرد؛ از سعى وىاست؛ مقامى كه خداوند به آن نظر رحمت انداخته آنها را م

 (1)ستايد.كوشش آنان راىض و موقعيتشان را مى
 هاى خود باور دارند و پيوسته آنها را در مرحلهها و گفتهچون خود به دانسته    

 شوند؛ طورىكنند؛ لذا در پرتو آن از نورانيتى خاص برخوردار مىعمل رعايت مى
 اعامل و گفتار صادقانه آنها كه توجه ديگران به سوى آنها جلب شده و تحت تاثري

 درباره نقش مداومت بر عمل خري در« آله وعليهاللهصىل» گريند. چنانچه رسول خداقرار مى
 گفتار، كردار و اخالق انسان فرمود:

 اّما املداومة عىل الخري فَيَتَشّعُب منه: ترُك الفواحِش و البُعد من الطّيش و التحرُّج و»    
 جاِة و طاعُة الرحمِن و تعظيُم الربهان و اجتناُب الشيطاِن و األِجابة للعدلاليقنُي و حب الن

 «و قوُل الحّق فهذا ما أصاب العاقل مبداومة الخري.

 خيزد، عبارت است از: ترك زشتيها، دور شدنآنچه از مداومت بر كار نيك برمى    
 گارى، فرمانربدناز سبك رسى، بريون آمدن از گناه و يقني و عشق به رهايى و رست

 گريى از شيطان، پذيرش عدل و گفتاراز خداى بخشنده، بزرگداشت برهان، كناره
 (2)رسد.حق، اينها چيزى است كه از پيگريى در كار نيك به خردمند مى

 با غري زبانتان )با عمل(«: كونوا دعاة الناس بغري ألسنتكم»و لذا به ما گفته شده است: 
 (3)حق باشيد. دعوت كننده مردم به سوى
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 .222( ادامه خطبه/ 1)

 .17، به نقل از تحف العقول: 14306ح  2942الحكمة ب ( ميزان2)

 )دستور العملهاى 29به نقل جزوه به سوى محبوب ح  9ح  78و  77ص  2( اصول كاىف ج 3)
 بهجت دامت بركاته(. آية اللّه

 (111··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 نشانه پنجم

 «س نيازمندى شديد به كرم و فضل الهىاحسا»

 آن حرضت در ادامه فرمود:

 )اهل ذكر( گروگانان نيازمندى به فضل و كرم«: رهائن فاقٍَة اىل فَضله...»...     
 (1)اويند.

 دانند و در مقابل، خود را از هرچون اينها خدا را مالك هستى... و غنى مطلق مى    
 شامرندرا ريزه خوار سفره احسان حق تعاىل مى جهت فقري و نيازمند؛ لذا خودشان

 و همواره از محرض ربوىب درخواست تفضل و عنايت دارند و خدا هم لطف و
 گرداند؛ چون نياز انسان به فضل الهى پايانعنايات خودش را شامل آنها مى

 ندارد؛لذا آنها هميشه در گرو جود و كرم خداوندى قرار دارند و همني فقر و
 «آله وعليهاللهصىل» به خداوند متعال است كه مايه فخر و مباهات است. رسول خدا نيازمندى

 فرمود:

 (2)فقر افتخار من است.«: الفقر فخرى»    

 از آن حرضت درباره فقر سؤال شد در جواب فرمود:    

 ، قيل ثالثا...:اللّهما الفقر؟ فقال: كرامٌة من  قيل ثانيا: يا رسول اللّه خزانٌَة من خزائن اللّه»    
 «:تعاىل االنبيا مرسالً او مؤمنا كرميا عىل اللّه ء ال يعطى اللّهىش« آله وعليهاللهصىل» ما الفقر؟ فقال 

 ! فقر چيست؟ فرمود:اللّهگنجى است از گنجهاى خدا. دوباره سؤال شد: يا رسول
 چيست؟ فرمود: چيزىكرامت و بزرگداشتى از جانب خدا. بار سّوم سؤال شد: فقر 

 

 .222( ادامه خطبه نهج البالغه/ 1)

 .72/49/58، به نقل از بحار: 16001ح  3222الحكمة ب ( ميزان2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 112)

 
 

 است كه خداوند آن را جز به پيامربى مرسل يا مؤمنى كه نزد خداى تعاىل گرامى
 (1)دهد.است، منى

 هاى مومن براى نجات از رش شيطان و نفس و... پيمودن راهبطور كىل همه انسان    
 خوانيم:خدا به فضل الهى نيازمندند چنانچه در قرآن مى
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 يزىّك من يشاء عليكم و رحمته ما زىك منكم من أحد ابدا و لكن اللّه و لو ال فضل اللّه»    
 «:سميٌع عليمٌ  و اللّه

 شد، وىلهرگز احدى از شام پاك منىو اگر فضل و رحمت الهى بر شام نبود،     
 (2)كند و خدا شنوا و دانا است.خداوند هر كه را بخواهد تزكيه مى

 نشانه ششم

 «احساس ذلّت و خوارى در برابر عظمت خداوند متعال»

 فرمايند:در ادامه خطبه خود )درباره اهل ذكر(مى« السالم عليه» حرضت عىل    

 (3)آنها اسريان عظمت او هستند.«:ته...و اُسارى ِذلٍَّة لعظم»...    

 اند، خوداينها با توجه به معرفت و شناختى كه نسبت به عظمت الهى پيدا كرده    
 بينند، و لذا با كامل ادب و خشوع بهو ديگران را در برابر او بسيار حقري و كوچك مى

 فرمايد:پردازند. آن حرضت در كالم ديگرش مىعبادت و اطاعت او مى

 خوشا كىس كه دلش از ياد خدا برتسد.«: طوىب ملن خىش قلبه عن ذكر اللّه»    

 و اين ترس از مقام و عظمت الهى نه تنها بسيار خوب است، بلكه نشانه اميان    

 

 .72/46/57، به نقل از بحار: 16015ح  3222الحكمة ب ( ميزان1)

 .21( نور/ 2)

 .222( نهج البالغه/ 3)

 (113··· »« )ه قرآناز ديدگا« ذكر»

 
 

 خوانيم:است چنانچه در قرآن مى

 َوجلت قلوبُهم و اذا تليت عليهم آياتُه زادتهم اميانا و إمنا املؤمنون الّذين اذا ذكر اللّه»    
 مومنان )واقعى( تنها كساىن هستند كه هر وقت نام خدا برده«: عىل ربّهم يتوكّلون

 گردد و هنگامى كه آيات او بر آنها خواندهان مىشود دلهاشان بر اثر ياد خدا ترسمى
 (1)گردد و تنها به پروردگارشان توكل دارند.شود اميانشان افزون مىمى

 «خشيت»در حاليكه درباره  (2)مبعنى پنهان داشنت ترس در دل است؛« َوَجل»    
 گفته شده است كه خشيت خوىف است همراه با تعظيم و غالبا از دانش و معرفت

 من عباده امّنا يخىش اللّه»و لذا خداوند متعال در قرآن فرمود:  (3)گريدچشمه مىرس 
 ترسند؛در ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مى«: عزيٌز غفورٌ  العلامُء إِّن اللّه

 (4)خداوند توانا و آمرزنده است(.
 ذا در آيه فوقيابد و لاند تحقق منىو اين معنى جز در كساىن كه اهل معرفت    

 «خشيت»منحرص كرده است. به همني جهت بنظر مريسد « علامء»را به « خشيت»
 «خشيت»باشد بر همني اساس ممكن است گفته شود كه « َوَجل»و « َخوف»باالتر از 

 باشد؛ زيرا وقتى انسانمى« خشوع»مقامى است مختص مؤمنان عارف و زمينه ساز 
 دهد حالتىحالت خشوع به او دست مى خودش را در محرض عظيمى احساس كرد

 (5)شود.كه بيشرت در اعضاء و جوارح انسان ظاهر مى
 انصارى )قدس رسه( خشوع را بر سه درجه دانسته: خواجه عبداللّه    
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 درجه اول: تذلل براى امر خداست )كه هامن عبادت در نهايت خضوع است(.    

 

 .2( انفال/ 1)

 ( مفردات راغب.2)

 ات راغب.( مفرد3)

 .28( فاطر/ 4)

 ( مفردات راغب.5)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 114)

 

 درجه دوم: استسالم حكم خدا )همراه با اظهار عجز(.    

 درجه سوم: اتّضاع؛ يعنى خودش را پست احساس كند چرا كه خداى عظيم را بر    
 (1)بيند.خودش ناظر مى

 نشانه هفتم

 «رنددىل مجروح از غم و اندوه دا»

 )اهل ذكر( غم و اندوه«: َجرََح طوُل األىس قلوبهم»آن حرضت در ادامه فرمود:     
 مبعنى حزن نسبت به چيزى است« أىس»طوالىن قلبشان را مجروح ساخته است. 
 و نيز كساىن كه در خوددارى از« السالم عليه» كه فوت شده است. حرضات معصومني

 دانند كهاند، خدا را آنچنان سزاوار پرستش مىهگناه و معصيت مانند آنها زندگى كرد
 هر قدر هم به ياد او باشند و به عبادتش بپردازند باز احساس قصور و كوتاهى

 كنند و از وضعيّت موجود خويش نگران هستند؛ اين معنى از دعاها و مناجاتمى
 دستآنها با خداوند متعال، كامالً محسوس و آشكار است. اّما چون چيزى را از 

 اند حزن درباره اينها مطرح نيست؛ اّما آنها كه غرياند و مرتكب خطاىئ نشدهنداده
 اند و يا در عبادات خوداند و احيانا در طول زندگى مرتكب گناهاىن شدهمعصوم

 افتند و عظمت و نيز آگاهى او ازاند، هرگاه به ياد خدا مىكوتاهيهاىئ داشته
 هاى خود نگران وكنند، از گذشتهمجسم مى وضعيّت بندگانش را در نظر خود

 خورند كه چرا آنطور شد! درباره )حزن( و اندوه،شوند و افسوس مىمحزون مى
 فرمايد:انصارى )قدس رسه( مى خواجه عبدللّه

 

 .114و  113( منازل السائرين )با رشح قاساىن( ص 1)

 (115··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 باطن است براى آنچه كه در گذشته از دست داده است و اينناراحتى « حزن»    
 بر سه درجه استوار است درجه اّول: حزن و اندوه عاّمه مردم است كه بر« حزن»

 اند و بركوتاهيهاىئ كه در خدمت صورت گرفته و نيز بر گناهاىن كه مرتكب شده
 شوند.خورند و محزون مىاند افسوس مىفرصتهايى كه از دست داده

 درجه دوم: حزن اهل اراده است؛ كه آنها بر تعلق محبتشان به غري خدا و عدم    
 شان در محبت به خداوند متعال و نيز بر اشتغالشان بر امور دنياىئ و... كهاخالص
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 آنها را از شهود حق تعاىل باز ميدارد و نيز از آرامش و از عدم حزن بر گذشته خود،
 حزىن نيست؛ چرا كه آنها گرفتار تفرق خاطر و« خواّص »شوند و براى محزون مى

 شوند؛ مثل حزن رسول اللّهشوند؛ اّما براى ديگران محزون مىفقدان چيزى منى
 شدند.كه بر امت خودش محزون مى« آله وعليهاللهصىل» 

 (1)درجه سوم: حزن بر عوارض است.    

 نشانه هشتم

 هاى طوالىنگريه

 اش )درباره اهل ذكر(فرمود:در ادامه خطبه« م السال عليه» حرضت عىل    

 هاى بسيار چشمهايشان را مجروح ساختهگريه«: و طول البكاء عيونهم»...     
 البته گريه هم انواعى دارد: (2)است؛

 

 .103-101( منازل السائرين )با رشح قاساىن( ص 1)

 .222( خطبه 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 116)

 

 گناهـ گريه بر 1

 ممكن است گريه انسان به خاطر از دست دادن چيزى و يا ارتكاب گناهى باشد    
 كه اين اشكها در حقيقت اثر حزن و اندوه بر گذشته تأسف بار است كه از چشم

 شود و در جاى خودش بسيار ارزشمند است؛ چنانچه رسولانسان جارى مى
 فرمايند:مى«آله وعليهاللهصىل» خدا

 اىخوشا چهره«: عزوجّل   بصورة نظرالله ءاليها تبىك عن ذنٍب ىف خشية اللّهطوىب»    
 گريد و جز اونگرد در حاىل كه از ترس خدا بر گناهى كه كرده مىكه خداوند به آن مى

 (1)كىس از آن گناه آگاه نيست.

 ـ گريه بر فرصتهاى از دست رفته2

 نيز فرمود:« السالم عليه» امري مؤمنان

 گريسنت آدمى بر زمان از دست«: ن كرم املرء بكائُُه عىل ما َمىض من زمانهم»    
 (2)اش نشانه بزرگى )و عظمت اوست.(رفته

 ـ گريه از ترس خدا3

 كند ودرباره كىس كه خدا را ياد مى« آله وعليهاللهصىل» كه فضيلت بسيار دارد. رسول خدا    
 كند فرمود:از خوف او گريه مى

 َذرفَْت عيناُه من خشية اللّه كان له بكل قَطرٍة قَِطرْت من دموعه قرٌص ىف الجّنهااَل من »
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 .93/331/15، به نقل از بحار 1830ح  379الحكمة ب ( ميزان1)

 .74/264/3، به نقل از بحار 1838الحكمة روايت ( ميزان2)

 (117··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 «:ما ال عنٌي رأت و ال اذٌن سمَعت و ال َخطَر عىل قلب برشمكلّل بالّدروالَجواِهِر فيه 

 بدانيد هر كس چشامنش از ترس خدا اشك ريزد در برابر هر قطره اشك او كاخى    
 مرواريد و جواهر نشان در بهشت براى او است. در آن كاخ چيزهايى است كه هيچ

 (1)ت.چشمى نديده و هيچ گوىش نشنيده و به ذهن هيچ برشى نرسيده اس

 ـ گريه شوق4

 شود. وقتى انسان به ياد محبوب خودشگاهى گريه بر اثر شوق و محبت زياد مى    
 البكاء»شود. ممكن است روايتى كه در آن تعبري اختيار اشكش جارى مىافتد ىبمى
 )گريه براى خدا( آمده است به اين معنى حمل شود؛ چنانچه پيامرب« للّه

 فرمود:« ه آلوعليهاللهصىل» خدا

 اوصيك يا عىل ىف نفسك بخصاٍل فاحفظها اللّهم أعنه... و الرابعة البكاء للّه يُبنى»    
 «:بكّل دمعٍة بيٌت ىف الجنّه

 كنم، آنها را حفظاى عىل به تو درباره خودت به داشنت خصلتهاىئ سفارش مى    
 در برابر هركن، بار خدايا عىل را كمك كن... چهارم گريسنت براى خدا است كه 

 (2)شود.اى در بهشت براى تو ساخته مىاى از آن خانهقطره

 نشانه نهم

 دعا و توسل

 «اهل ذكر»در بيان اوصاف  222در ادامه خطبه « السالم عليه» حرضت عىل    

 

 .351/1، به نقل از اماىل صدوق 1832الحكمة روايت ( ميزان1)

 .69/391/68 ، به نقل از بحار1829الحكمة ح ( ميزان2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 118)

 
 

 فرمايد:مى

 «:لكّل باب رغبة اىل اللّه منهم يٌد قارعه يسألون من ال تضيق لديه املناِدحُ »    

 بهر درى كه اميدوارى به آن در وجود دارد، دستى براى كوبيدن از سوى آنان    
 رايش معنى ندارد وكنند كه سختى و تنگى بدراز است از كىس درخواست مى

 (1)سازد.اميدواران را محروم منى

 اند كه فرمود:چرا كه اينها درس خود را از قرآن گرفته

 (2)مرا بخوانيد تا اجابت كنم شام را.«: أُدعوىن استجب لكم»
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 اند براى همنيو لذا چشم اميد به عنايت الهى دارند و از ديگران قطع اميد كرده    
 «السالم عليه» رسند؛ در روايتى از امام صادقلوب نيز مىاست كه به نتيجه مط

 خوانيم:مى

 اذا أراد أحدكم ان ال يسأل ربّه تعاىل شيئا ااّل أعطاُه فَليَيْأس من الناس كُلِّهم و ال»    
 عزوجل فاذا َعلَِم اللّه تعاىل ذلك من قلبه مل يسأله شيئا ااّل  يكون له رجاءا ااّل عنداللّه

 «:أعطاُه...

 هرگاه يىك از شام چيزى را از خدا نخواهد مگر اينكه خدا آن را به او بدهد بايد    
 از )ناحيه( همه مردم مأيوس گردد و جز به آنچه كه پيش خداوند متعال است اميدى
 نداشته باشد. وقتى كه خداوند متعال اين معنى را از قلب او دانست )در اين صورت

 (3)كند مگر اينكه خداوند آن را به وى عطا كند.منىبنده( چيزى را از او سؤال 

 هاى فيض و ابواب الهى بهو اينها )اهل ذكر( در دعاهاى خود به عنوان واسطه    

 

 .222( ادامه خطبه /1)

 .60( مؤمن )غافر( 2)

 .77سوره مؤمن حديث  60ذيل آيه  4( نورالثقلني ج 3)

 (119··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 شوند چرا كه خداوند متعال خودش ما را به آنت معصومني)ع(، متّوسل مىحرضا
 فرا خوانده است.

 يا ايّها الذين امنوا إتقوا اللّه َوابْتَُغوا إِليه الوسيلَة و جاهدوا ىف سبيله لعلّكم»    
 «:تفلحون

 اىايد )از مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد، و وسيلهاى كساىن كه اميان آورده    
 (1)براى تقرب به او بجوييد و در راه او جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد.

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» ذيل آيه فوق رسول خدا    

 من أطاعهم فقد أطاع اللّه و من عصاهم فقد عىص« السالم عليه» األمئة من ولدالحسني»    
 «:ىلالله هم العروة الوثقى و هم الوسيله اىل اللّه تعا

 اند؛ كىس كه از آنها اطاعت كند، خدا را«السالم عليه» پيشوايان از فرزندان حسني    
 اطاعت كرده است و كىس كه آنها را نافرماىن كند، خدا را نافرماىن كرده، دستگريه

 اميان به خدا و پيامرب (2)محكم و وسيله به سوى خداوند متعال آنها هستند.
 و اهل بيتش، و جهاد و عبادات همچون مناز، روزه، زكات، زيارات،« ه آلوعليهاللهصىل» اكرم

 هاى ميان ما و خداوند متعال محسوبصله رحم و انفاق و... نيز از واسطه
 (3)شوند.مى

 

 .35( مائده / 1)

 .176ح  626ص  1( نورالثقلني ج 2)

 .110( نهج البالغه خطبه / 3)
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 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 120)

 

 نه دهمنشا

 «شوق لقاء اللّه»

 فرمود:« السالم عليه» امام رضا

 هر كه خدا را ياد كند و به«: من ذكر اللّه و مل يستبق اىل لقائه فقد إِستهزأ بنفسه»    
 (1)ديدار او نشتابد خود را مورد متسخر قرار داده است.

 عالقه و محبتمعمواًل اگر كىس به چيزى، يا به كىس كه به علىل از او دور است     
 دهد، وشديد داشته باشد، هر گاه از او ياد شود حالت خاىّص به او دست مى

 كند و براى رسيدن به اوهمواره در دل خود شوق وصال آن محبوب را احساس مى
 دهد.هر كارى كه عمالً برايش امكان دارد انجام مى

 آمادگى عمىل نشانه شوق ديدار خداست

 قعاً خدا را به عنوان محبوب خودش انتخاب كرده، بايد بداندبنابراين كىس كه وا    
 كه آنگاه در اّدعاى خود صادق است، كه شوق ديدار او را در دل خود احساس كند و

 براى تحقق آن كوشش عمىل الزم را معمول دارد؛ در غري اين صورت خودش را
 دوا ان زعمتم انّكمقل يا ايّها الذين ها»فريب داده است چنانچه در قرآن آمده است 

 «:اولياُء للّه من دون الّناس فتمّنوا املوت ان كنتم صادقني

 كنيد كه )فقط( شام دوستان خداييد نه ديگران،بگو: اى يهوديان اگر گامن مى    
 )تا به لقاى محبوب خود برسيد( و آنها (2)گوئيدپس آرزوى مرگ كنيد اگر راست مى

 

 .78/356/11، به نقل از بحار األنوار 6459ح  1342الحكمة ب ( ميزان1)

 .6( سوره جمعه / 2)

 (121··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 هرگز آرزوى مرگ نكردند؛ چون آمادگى عمىل نداشتند.

 درباره پرهيزكاران، آنان كه محبت خود را نسبت به خداوند« السالم عليه» امري مؤمنان    
 فرمايد:مى اندمتعال با عملشان اثبات كرده

 و لوال األجل الذى كتب الله عليهم مل تستّقر ارواحهم ىف اجسادهم طَرفَة عنٍي شوقا»    
 «:اىل الثواب و خوفا من العقاب

 ... و اگر نبود اجل و رسآمد معينى كه خداوند براى آنها مقرر داشت، روحهاى    
 جسمشان قرار آنان حتى يك چشم بهم زدن، از شوق پاداش و از ترس كيفر، در

 (1)گرفت.منى

 پس آنها )كه شوق آخرت دارند( كساىن هستند كه در ميدان عمل نيز موفق    
 درباره آنها فرمود:« السالم عليه» اند؛چنانچه امريمؤمنان

 يبيُت حذرا و يُصبح« الذكر»و يعمل األعامل الصالحَة و هو عىل َوجٍل مُيىس و هّمه »...     
ر من الغفلة و فرحا مبا أصاب من الفضل و الرحمة إِن إِستصعب عليهفَرِحا، حذرا ملا   ُحذِّ
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 نفسه فيام تكره مل يعطها سؤلها فيام تحّب، قرُّة عينه فيام ال يزول َو زهادتُه فيام ال يبقى، ميزج
 راالحلم بالعلم، والقول بالعمل تراه قريبا اََملُه، قليالً زَلَ لُه خاشعا قَلبُه، قانعًة نفسه منزو 

 أكله، سهالً أمره، حريزا ديُنُه، ميتًة شهوتُه، مكظوما غيظُه، الخرُي منه مأموٌل والرّش منه
 مأمون إِن كان ىف الغافلني كُتَب ىف الذاكرين، و ان كان ىف الذاكرين مل يُكتب من الغافلني

 ائبا منكرُه،يَْعُفو عمن ظلمه و يُعطى من حرمه و يَِصُل من قطعه، بعيدا فُحشه، ليّنا قوله، غ
 حارضا معروفه، مقبالً خريُه مدبرا رشُّه، ىف الزالزَل و قُور و ىف املكاره صبور و ىف الرخاءِ 

 شكوٌر، ال يحيف عىل من يُبغض و ال يأثم فيمن يُحّب يعرتف بالحق قبل أن يُشهد عليه ال

 

 .193( نهج خطيبه / 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 122)

 
 

 «:فِظ و ال ينىس ما ذُكِّر...يُضيُع ما استُح

 سازد ودهد در حاليكه ترسان است؛ روز را شام مىاعامل نيك را انجام مى    
 آورد و متام فكرش ياد خدا است؛هّمش سپاسگزارى است؛ شب را به روز مى

 خوابد اما ترسان است و بر ميخيزد در حاىل كه شادمان است. ترس از غفلت ومى
 ر فضل و رحمت است كه به او رسيده است. هر گاه نفس او درشادماىن او به خاط

 انجام وظائفى كه خوش ندارد رسكىش كند او هم از آنچه دوست دارد محرومش
 گى وسازد. روشنى چشم او در چيزى است كه زوال در آن راه ندارد، و ىب عالقهمى

 و گفتار را با ماند، علم و حلم را به هم آميختهزهدش در چيزى است كه باقى منى
 بينى در حاىل كه آرزويش نزديك، لغزشش كم،كردار هم آهنگ ساخته.او را مى

 قلبش خاشع، نفسش قانع، خوراكش اندك، امورش آسان دينش محفوظ، شهوتش
 مرده و خشمش را فرو خورده است همگان به خريش اميدوار و از رشش در

 گردد، و اگر در ميانمحسوب مى« نذاكرا»اند. اگر در ميان غافالن باشد، جزو امان
 شود.ذاكران باشد جزو غافالن محسوب منى

 كند؛ بابخشد، و به آنكه محرومش ساخته عطا مىستمكار )پشيامن( را مى    
 پيوندد؛ از گفتار زشت و ناسزا بر كنار است؛آنكس كه پيوندش را قطع كرده مى

 هايش رو كرده ور است، نيىكهايش نرم، بديهايش پنهان و نيكيهايش آشكاگفته
 رّشش رخ برتافته است؛ در شدائد و مشكالت خونّسد و آرام، در برابر ناگواريها
 شكيبا و بردبار، و در موقع نعمت و راحتى سپاسگزار است. نسبت به كىس كه

 شود. پيش ازكند و بخاطر دوستى با كىس مرتكب گناه منىدشمنى دارد، ظلم منى
 كند. آنچه را به اوى بر ضدش اقامه شود خود به حق اعرتاف مىآنكه شاهد و گواه

 (123··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)سپارد....اند به فراموىش منىكند و آنچه را به او تذكر دادهاند ضايع منىسپرده
 براى ذكر و« السالم عليه» و نيز امام رضا« السالم عليه» خالصه اينكه طبق بيان امريمؤمنان    

 تواند بااى مىهاى روشنى وجود دارد كه هر انسان عاقل و فهميدهذاكران نشانه
 مطالعه آنها و بررىس وضعيت خودش، به راحتى تشخيص دهد كه آيا ذكر او، يك

 برد.ذكر واقعى است يا نه، و آيا او حقيقتا ذاكر خدا است يا اينكه در خطا بّس مى
 بتوانيم خودمان را دريابيم و انشاءا... در زمره ذاكران واقعىاميد است با اين معيارها 

 قرار گرييم.
 *** 

 اهل ذكر چه كساىن هستند؟

 و ما أرسلنا من قبلك ااّل رجاالً نوحى إلَيهم فاسئلوا أهل الّذكر إِن كنتم ال تعلمون *»    
بُِر و أنزلنا ءاليَك الذكّر لتبنّي للناس ما نزّل إِل  «:يهم و لعلّهم يتفّكرونبالبينات والزُّ
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 دانيد ازكرديم نفرستاديم، اگر منىو پيش از تو، جز مرداىن كه به آنها وحى مى     
 اهل ذكر بپرسيد )تا تعجب نكنيد از اينكه پيامرب اسالم از ميان همني مردان

 برانگيخته شده است(. )از آنها بپرسيد كه( از داليل روشن و كتب )پيامربان پيشني
 )قرآن( را بر تو نازل كرديم تا آنچه را به سوى مردم نازل شده« ذكر»د( و ما اين آگاهن

 (2)است براى آنها روشن سازى و شايد انديشه كنند.

 

 .193( نهج البالغه خطبه 1)

 .44و  43( نحل / 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 124)

 

 «اقوال در مسئله»

 چه كساىن هستند، (1)سوره انبياء 7ين آيه و آيه در ا« ذكر»در اينكه منظور از اهل     
 أقواىل هست:

 قول اّول

 كه از معاىن و مطالب آن (2)اهل كتابهاى آسامىن است« اهل ذكر»منظور از      
 باشند و علت ارجاع مرشكان بهو يا فقط اهل كتاب از آنها مى (3)كتابها اطالع داشتند

 «آله وعليهاللهصىل» را در دشمنى و عداوت با پيامرب أهل كتاب اين بوده است كه آنها مرشكان
 يارى كردند؛ حتى در بعىض از موارد در جهت مقابله با آن حرضت با يكديگر

 كردند. خداوند متعال از آنها خواسته است در اين مسئله به اهل كتابمشورت مى
 از آنها بگريند؛كه مورد احرتام مرشكان بودند مراجعه منايند تا توضيحات الزم را 

 چرا كه يهود و نصارى به اينگونه مطالب اعتقاد داشتند كه پيامربان الهى از جنس
 ها حقيقت را بيان كنند.دانستند كه در اين زمينهاند؛ لذا خود را موظف مىبرش بوده

 (4)اند.بسيارى از مفّسان اين قول را انتخاب كرده

 تورات و»سابق و يا بطور خاص « ى آسامىنكتابها»مبعنى « ذكر»بنابراين قول،     
 خواهد بود، چرا كه همه كتابهاى آسامىن در بر گرينده مواعظ و تنبيه غافالن« انجيل

 (5)است و نيز زمينه ساز ياد خدا و مسائل مربوط به آخرت.
 

 

 ( و ما ارسلنا قبلك ااّل رجاالً نوحى ءاليهم فأسئلوا اهل الذكر أن كنتم ال تعلمون.1)

 .36ص  19-20( تفسري كبري فخر رازى ج 2)

 .36ص  19-20( تفسري كبري فخر رازى ج 3)

 .241ص  11( تفسري منونه ج 4)

 درباره ساير كتابهاى آسامىن نيز بكار رفته است و در اين باره مستقالً )تحت« ذكر»( تعبري 5)
 عنوان ذكر و كتابهاى آسامىن( بحث شده است به آنجا مراجعه شود.

 (125··· »« )از ديدگاه قرآن «ذكر»

 
 قول دوم
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 باشند كه در بعىض از روايات به جاى، امامان معصوم)ع( مى«اهل ذكر»منظور از     
 به كار«آله وعليهاللهصىل» و در بعىض ديگر آل محمد« آله وعليهاللهصىل» امئه)ع(، تعبري اهل بيت محمد

 ، آن بزرگواران )دوازده امام(«امئه»عبري رفته كه منظور از همه آنها با توجه به ت
 چيست، احتامالىت مطرح است:« ذكر»باشند؛ بنابراين قول، در اينكه منظور از مى

 در تفسري آيه مورد« السالم عليه» باشد؛ چنانچه امام باقرقرآن مى« ذكر»ـ منظور از 1    
 بحث فرمود:

 :ذكر قرآن است و« اهل الذكر و ُهُم املسئولون« آله وعليهاللهصىل» الّذكر القرآن و آل الرسول»    
 و آنها هامن كساىن هستند كه از آنها سؤال« اهل ذكر« »آله وعليهاللهصىل» اهل بيت رسول خدا

 .(1)شودمى

 فرمايد:در اين باره مى« السالم عليه» امام صادق    

 أَمرَهم اللّه عزّوجل بسؤالهم و لَم يؤمروا« آله وعليهاللهصىل» الكتاب الذكر و اهله آل محمد»    
 كتاب )قرآن( ذكر است و اهل ذكر اهل«: بسؤال الجهال و سّمى اللّه عزوجل القرآن ذكرا

 ؛ كه خداوند متعال به مردم دستور داده است از آنها«آله وعليهاللهصىل» بيت حرضت محمد
 كه از افراد جاهل و ناآگاه سؤال كنند وسؤال كنند و به آنها )مردم( فرمان نداده است 

 (2)خداوند متعال، قرآن را ذكر ناميده است.

 باشد؛ در اينمى« آله وعليهاللهصىل» ، وجود مبارك حرضت رسول خدا«ذكر». منظور از 2    
 كه در تفسري آيه مورد بحث وارد شده آمده است:« السالم عليه» باره در روايتى از امام باقر

 

 .87ح  55ص  3( نورالثقلني ج 1)

 .97ح  57ص  3( نورالثقلني ج 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 126)

 
 

 من هستم و« ذكر«: »الذكر أَنَاء َو األمئة)ع( اهل الذكر«: »آله وعليهاللهصىل» قال رسول الله»
 لذكر لك وو انّه »ذيل آيه «: السالم عليه» امام صادق (1)هستند.« اهل ذكر»امئه)ع( 

 الذكر و اهل بيته املسئولون و« آله وعليهاللهصىل»  فرسول اللّه»، فرمود: «لقومك فسوف تسئلون
 «اهل ذكر»اند و ذكر است و اهل بيت او مسئول« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا«: هم اهل الذكر

 (2)آنها هستند.
 «آله وعليهاللهصىل» ، حرضت رسول«ذكر»منظور از نيز در اين باره كه « السالم عليه» امام رضا    
 و نحن« آله وعليهاللهصىل» الذكر رسول اللّه»اى از قرآن استناد كرده، فرمود: باشند، به آيهمى

 اهله و ذلك بنُيِّ ىف كتاب اللّه عزوجل حيث يقول ىف سورِة الطالق فاتقواللّه يا اوىل
 «:لّه إِليكم ذكرا رسوالً يتلو عليكم آيات الله مبيّناتاأللباب الذين امنوا قد انزل ال

 باشد و ما اهل آن ذكر هستيم و اين مطلب درمى« آله وعليهاللهصىل» ، رسول خدا«ذكر»    
 پس از مخالفت»كتاب خداوند متعال بيان شده آنجا كه فرمود )در سوره طالق(: 

 ايد؛ زيرا خداوند چيزى را كهدهفرمان خدا بپرهيزيد اى خردمنداىن كه اميان آور 
 مايه تذكّر است بر شام نازل كرده * رسوىل به سوى شام فرستاده كه آيات روشن

 (3)«.كندخدا را بر شام تالوت مى

 نكته:

 در قرآن ممكن است به اين خاطر« آله وعليهاللهصىل» درباره رسول خدا« ذكر»وجه تعبري     
 ت و نيز گفتار و بيانش همه و همه بيدارگر،باشد كه حركات و سكنات آن حرض 
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 .89ح  55( هامن ص 1)

 .92ح  56( هامن ص 2)

 .98ح  57ص  3( نورالثقلني ج 3)

 (127··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 باشد؛ چنانچه در سوره طالق بعد از به كارروشنگر و يادآور خدا و عامل آخرت مى
 كند. وود: او آيات روشن خدا را بر شام تالوت مىبردن اين عبارت درباره ايشان فرم

 گوئيم: فالىنباشد؛ چنانچه در زبان فارىس هم مى« زيٌد عدٌل »شايد هم از باب 
 مجسمه تقوى است.

 قول سوم

 باشد؛ چون، اهل اطالع از مسائل و اخبار امتهاى گذشته مى«اهل ذكر»منظور از     
 ، همگى از جنس برش بودند؛ لذا خداوند متعالدانستند كه پيامربانآنها به خوىب مى

 گفتند: چگونهكردند و مىشبهه مى« آله وعليهاللهصىل» به مرشكان كه درباره پيامرب اسالم
 شود كه خداوند شخىص را كه از جنس برش است؛ به عنوان پيامرب به سوى مردممى

 كرد! امرگان انتخاب مىبفرستد و اگر قرار بود كىس را بفرستد او را از ميان فرشت
 فرمود: از آگاهاِن بر رسگذشت امتهاى سابق، در اين باره سؤال و تحقيق كنند تا

 متوجه شوند كه در گذشته نيز برنامه همني بوده است، بنابراين در انتخاب پيامرب
 مبعنى« ذكر»بنابراين قول،  (1)كار تازه و عجيبى انجام نگرفته است.«آله وعليهاللهصىل» اسالم

 است؛ با اين توجيه كه اگر كىس به چيزى آگاهى داشته باشد نسبت به آن« علم»
 گردد )ازحاصل مى« ذكر»و يا به خاطر اينكه علم به وسيله  (2)خواهد بود« ذاكر»

 (3)باب تسميه مسبّب به اسم سبب(.

 

 ( اجامل اين بيان در تفاسري مطرح شده است.1)

 .36ص  19-20( تفسري كبري ج 2)

 .274-275ص  12( امليزان ج 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 128)

 

 قول چهارم

 باشند؛ چرا كه بدونها مىآگاهان و مطّلعني در همه زمينه« اهل ذكر»منظور از     
 گريد و آيهاز نظر مفهوم لغوى متام آگاهان و مطّلعان را در بر مى« اهل ذكر»شك، 

 الىئ در مورد رجوع جاهل به عامل است، گر چه موردفوق بيانگر يك قانون كىّل عق
 و مصداق آيه، دانشمندان اهل كتاب بودند؛ وىل اين مانع كلّيت قانون نيست؛ بلكه

 از قبيل تطبيق كىّل بر مصداق است؛ زيرا سؤال درباره پيامربان و رسوالن پيشني
 راىئ بودند، قاعدةً هاى تبليغى و اجاست و اينكه آنها مرداىن از جنس برش با برنامه

 بايست از دانشمندان اهل كتاب و علامى يهود و نصارى سؤال شود؛ براى همنيمى
 است كه دانشمندان و فقهاى اسالم براى مسأله جواز تقليد از مجتهدان اسالمى به

 بينيم در رواياىت كه از طريق اهل بيت)ع( به مااند و اگر مىاين آيه استدالل كرده
 تفسري شده« السالم عليه» ، و يا ساير امامان اهل بيت«السالم عليه» ، به عىل«كراهل ذ »رسيده 

 به معنى انحصار نيست؛ بلكه بيان واضح ترين مصداقهاى اين قانون كىّل است؛
 اطالق« ذكر»چنانچه به قرآن مجيد كه منونه بارز يادآورى و علم و آگاهى است 

 (1)مفهوم آيه ندارند. شده؛بنابراين اينها منافاىت با عموميت
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 با توجه به دينى و عقيدىت بودن نوع شبهه مرشكان در آيات محل بحث و نيز با    
 توجه به ظهور روايات در لزوم مراجعه به امامان)ع(، نه كسان ديگر، و با عنايت به

 در اين آيات به معناى كتابهاى آسامىن و يا بطور خاص تورات« ذكر»استعامل كلمه 
 دهد، و يا به معناى قرآن هامن، چنانچه ظاهر و سياق آيات اين را نشان مىو انجيل

 توان گفت كه محور مورد نظر آيات و رواياتطور كه در روايات ما آمده است، مى

 

 .242ص  11و ج  360ص  13( تفسري منونه ج 1)

 (129··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 عا جنبه دينى و عقيدىت داشته.شايد بهمحل بحث، سؤاالت و شبهاىت است كه نو 
 فَرَض عليكم» يا « اََمر»همني خاطر است كه در بعىض از روايات عباراىت از قبيل 

 )خداوند متعال سؤل منودن را به شام فرض و الزم گردانيده است(، به (1)«السؤال
 رسنوشتكار رفته است؛ زيرا سؤال و تحقيق در اين گونه موارد، الزم و بسيار مهم و 

 باشد؛ تا انسان بتواند در سايه تحقيق و تالش فكرى راه درست را ازساز مى
 نادرست تشخيص داده و از گمراهى و ضاللت نجات يابد. اين بيان با قول اّول و

 )قول« اهل اطالع از امتهاى گذشته»دّوم بيشرت سازگار است و چنانچه منظور از 
 داراى كتابهاى آسامىن بودند، باشد، در اينسوم( نيز پريوان و علامى ادياىن كه 

 صورت قول سوم، فرق چنداىن با قول اّول نخواهد داشت و به نحوى با آن تداخل
 خواهد داشت و با بحث ما سازگار است؛ اّما اگر منظور أعّم از اين معنى باشد در اين

 ولق»صورت قول مذكور با بيان فوق مناسبت چنداىن ندارد؛ چنانچه پذيرفنت 
 رسد.نيز با توجه به توضيحات فوق مشكل به نظر مى« چهارم

 بنابراين بايد بيشرت روى قول اّول و دّوم بحث كنيم تا مشخص شود كه آيا اين دو    
 قول با همديگر سازگارند يا نه و در صورت وجود منافات ميان آنها كداميك بر

 ديگرى ترجيح دارد؟

 امكان جمع بني دو قول

 ذيرش قول دّوم به تنهاىئ، و منحرص منودن مفهوم آيه محل بحث بهمشكل پ    
 و امامان معصوم)ع(، اين است كه بايد ظاهر و سياق« آله وعليهاللهصىل» اهل بيت رسول خدا

 

 و موارد ديگر مراجعه شود. 103ش  59ص  - 3( به نور الثقلني ج 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 130)

 
 

 ( را كامالً ناديده بگرييم؛ به عبارت ديگر7انبياء /  - 43)منل /  آيات مورد بحث
 الزمه آن اين است كه آيات محل بحث حتّى شامل مورد نزول خودشان نشوند؛ زيرا

 چگونگى امكان»محتواى اين آيات نشانگر اين است كه شبهه مرشكان پريامون 
 ده و پاسخ مناسب براى آن اين است كه از، بو «از جنس برش« آله وعليهاللهصىل» انتخاب پيامرب

 آنها خواسته شود، در اين باره از اهل كتابهاى آسامىن و يا بطور خاص از يهود و
 نصارى تحقيق منايند، تا حقيقت براى آنها بيشرت روشن گردد. اين ظهور در حدى

 است كه قابل چشم پوىش نيست و لذا بسيارى از مفّسان قول اّول را انتخاب
 اند.هكرد

 به تنهاىئ مستلزم چشم پوىش از ظهور، بلكه« قول اّول»چنانچه پذيرش     
 باشد و اين هم قابل قبول نيست.مذكور مى« روايات»رصاحت 

 چون محور بحث در اينجا مسائل دينى و عقيدىت )به بياىن كه گذشت(    
 اگر سؤاالت و باشد؛لذا الزم است پاسخ اين گونه موارد را از اهلش گرفت؛ حاالمى

www.takbook.com



 اى باشد كه در آيات محل بحث آمده است، از جنس برششبهات، از قبيل شبهه
 پريوان كتابهاى آسامىن بر اساس اطالعاىت كه در اين«( آله وعليهاللهصىل» بودن پيامرب اسالم

 اند به خاطر دفاع از عقايدتوانند، بلكه موظفها از دين خودشان دارند مىزمينه
 شده خودشان پاسخ مناسب و صحيح ارائه دهند و لذا مراجعه به آنها در پذيرفته

 اين قبيل مسائل و در اين چهارچوب مشخص، مجاز است؛ چنانچه طبق شأن نزول
 و ظاهر آيات محل بحث، خداوند متعال مرشكان را در شبهه مذكور به اهل كتاب

 ه آنها مجاز بوده باشد؛ارجاع منود، نه اينكه در هر شبهه و پرسش دينى، مراجعه ب
 چرا كه اّوالً: قدر متيقن از داللت ظهور آيات محل بحث در مراجعه به آنها، اين

 (131··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 است كه در چهارچوب مذكور بوده باشد.

 ثانيا: اين آيات در رشائطى نازل شده بودند كه اهل كتاب، بسيارى از حقايق    
 را كتامن« آله وعليهاللهصىل» ا نيز از جمله مسائل مربوط به پيامرب اسالمكتاب خودشان ر 

 كردند و يا تغيري داده بودند. با اين توصيف چگونه ممكن است خداوند متعالمى
 مردم را بطور مطلق به آنها ارجاع منايد؛ چنانچه در روايتى آمده است: وقتى امام

 ما امامان معصوم)ع(« اهل ذكر»فرمود: منظور از « ذكراهل »در تفسري « السالم عليه» رضا
 هستيم، بعىض از علامى حارض در مجلس به آن حرضت عرض كردند: منظور از

 سبحان الله و هل»باشند امام در جواب آنها فرمود: يهود و نصارى مى« اهل ذكر»
 نزه استم«: يجوز ذلك اذا يدعونا اىل دينهم و يقولون إنّه أفضل من دين االسالم

 آنها باشند؟ در اين« اهل ذكر»خداوند متعال آيا چنني چيزى امكان دارد كه منظور از 
 صورت آنها )يهود و نصارى( ما را به سوى دين خودشان دعوت خواهند كرد و

 (1)خواهند گفت كه دين آنها بهرت از دين اسالم است!

 َمْن عندنا يزعمون اّن قول اللّه قال محمد بن مسلم: إنَّ »و نيز در روايتى آمده است:     
 اذا يدعونكم اىل دينهم ثم»انّهم اليهود و النّصارى! قال: « فاسئلوا اهل الّذكر»عزوجل 

 وقتى محمد بن مسلم«: و نحن املسئولون« اهل الذكر»قال بيده اىل صدره: و نحن 
 بر اين باورند كه عرض كرد: آنها كه نزد ما هستند )عاّمه(« السالم عليه» محرض امام باقر

 باشند؛ حرضت در جوابيهود و نصارى مى« سؤال»در آيه « اهل ذكر»منظور از 
 كنند: سپس با اشارهفرمود: در اين صورت آنها شام را به دين خودشان دعوت مى

 ما هستيم و ما هامن كساىن هستيم كه« اهل ذكر»دستش به طرف سينه خود، فرمود: 

 

 .98ش  57ص  3( نورالثقلني ج 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 132)

 
 

 هاى آسامىن و يا بطور خاصبودن اهل كتاب« اهل ذكر»شود؛ پس از آنها سؤال مى
 باشد نه بيشرت و ممكن است عدميهود و نصارى، محدود به يك حّد معني مى

 تجويز مراجعه به اهل كتاب كه در دو روايت أخري مطرح شده است نيز، ناظر بر اين
 مطرح شده است« دعوت آنها به دين خودشان»مطلب باشد، چنانچه در آنها مسئله 

 كدام دين و يا مكتب حق است و»كه نشانگر اين است كه سؤال از آنها در اين باره كه 
 ، سؤاىل است خارج از چهارچوب ُمجاز، و آنها در اينگونه موارد«كدام ناحق؟

 عبارت ديگر اين گونه روايات، رجوع مطلق هيچگاه مورد اعتامد نبوده و نيستند؛ به
 كنند، نه اينكه حتى آن حّدى را كه ازو خارج از چهارچوب مشخص شده را نفى مى

 شود منع فرموده باشند.ظهور آيات استفاده مى

 درباره آنها و ارجاع ديگران به« اهل ذكر»و با توجه به بياىن كه گذشت، بكار بردن     
 عني چون مستلزم برخوردارى آنها از علم باال و فضيلت وسوى آنها در آن حد م

 شود.قداست آنها نيست، نشانگر تأييد و يا تكريم آنها محسوب منى
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 و اّما اگر سؤاالت و شبهات دينى، فراتر از اين مسائل باشد، پاسخگوى مطلق و    
 باشند؛مى« اهل ذكر« »أتمّ »بدون قيد و رشط آنها، تنها كساىن هستند كه مصداق 

 يعنى امامان معصوم)ع( و لذا سؤال از اينها هيچگونه محدوديتى ندارد و هر كس هر
 گونه سؤال و شبهه فكرى، دينى و قرآىن و... داشته باشد بوسيله آنها قابل حّل 

 در ضمن رساله طوالىن خود خطاب به« السالم عليه» است؛چنانچه امام صادق
 متعال به كىس اين دستور )و اجازه( را نداده خداوند»اصحابش بعد از آنكه فرمود: 

 اش و يا ازاست كه دين خودش را به دلخواه خود و يا طبق نظر و برداشت شخىص
 راه قياس به دست آورد؛ چرا كه در اين باره قرآن را كه بيان هر چيزى در آن است فرو

 هى )نه به دلخواه وفرستاد و براى تعليمش، أهىل قرار داد كه آنها با )تكيه بر( علم ال

 (133··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 در« آنها هستند« اهل ذكر»رأى و قياس( پاسخگوى سؤاالت مردم باشند؛ چرا كه 
 فرمايد:ادامه كالم خود مى

 الذين أََمر اللّه هذه األّمه بسؤ الهم و هم الّذين من شأنهم و قد سبق»و هم اهل الذكر »    
 :اهل ذكر كه خداوند، امت را به سؤال از آنان« يُصّدقهم و يتّبع أثرهم ىف علم اللّه ان

 فرمان داده است آنها هستند، و نيز آنها كساىن هستند كه در علم خدا چنني سبقت
 گرفته؛ كه اگر كىس از آنها سؤال كند، تصديقشان منوده و از آنها پريوى خواهد

 (1)كرد.

 گريى كىلبندى و نتيجهجمع

 بياىن كه گذشت معلوم گرديد كه از ميان اقوال مختلف دو قول، بيشرت موردبا     
 توجه هستند و چنانچه توضيح داده شد مشخص گرديد كه قول اّول با قول دّوم به

 در آيات محل« ذكر»نحوى قابل جمع هستند؛ به اين صورت كه بگوئيم: منظور از 
 داراى يك« ذكر»ورت كه در اين ص (2)است؛« هاى آسامىنكتاب»بحث جنس 

 گريد، ومعناى جامع خواهد بود كه قرآن و نيز ساير كتابهاى آسامىن را در بر مى
 هم اهل كتابهاى آسامىن است و البتّه با مالحظه مجموع آيات« اهل ذكر»منظور از 

 در« اهل كتابهاى آسامىن»محل بحث و آيات ديگر، و نيز روايات معصومني)ع(، 
 باشد:د ممتاز و متفاوت با يكديگر )به آن بياىن كه گذشت( مىخارج، داراى دو فر 

 كه امامان معصوم)ع( )با آن ويژگيهاىئ كه در اين باره ذكر شد(«: اهل قرآن»ـ 1    

 

 .100ح  58ص  3( نورالثقلني ج 1)

 ذكر و كتابهاى»مبعناى كتابهاى آسامىن به بحث « ذكر»( جهت اطالع بيشرت از استعامل 2)
 توانند در اينجا شاهد جمع باشند.رسانند مىرجوع شود رواياىت كه اين مطلب را مى« آسامىن

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 134)

 
 

 باشند.مى

 اعم از يهود و نصارى و... )با رعايت چهار چوب« اهل ساير كتابهاى آسامىن»ـ 2    
 خاص به نحوى كه گذشت(.

 مسئله رجوع جاهل به عامل

 هاى مختلف براى تحصيل و كسبدر زمينه« رجوع جاهل به عامل»مسئله     
 آگاهى و دريافت پاسخ مناسب براى پرسشها و شبهات، يك كار عقالىئ و معمول
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 بني همه انسانها است؛ لذا نيازى نيست كه براى اثبات و يا تقويت آن به آيه سؤال
 الرشيف( در بحثتا آنجا كه مرحوم آخوند خراساىن )قدس رسه  (1)استدالل شود.

 فرمايد:استدالل به اين آيات براى جواز تقليد، در كفاية األصول مى

 ال يذهب عليك اّن جواز التقليد و رجوع الجاهل اىل العامل ىف الجملة يكون بديهيا»    
 «:جبلّيا فطريّا ال يحتاج أىل دليل

 ل به عامل ومخفى مناند كه جواز تقليد )از مجتهدان اسالمى( و مراجعه جاه    
 دانشمند، يك امر بديهى، طبيعى و فطرى است و هيچگونه نيازى به دليل خاص

 (2)ندارد.

 ايشان )آخوند رضوان ا... تعاىل عليه( داللت آيه مورد بحث )فاسئَلوا اهل    
 الذكر...( را بر مسئله جواز تقليد و رجوع به مجتهدان را مورد خدشه قرار داده،

 فرمايد:مى

 

 ين استدالل در تفسري منونه ذيل آيات محل بحث، مطرح شده است.( ا1)

 .436و  435ص  2( كفاية األصول ج 2)

 (135··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 و اّما اآليات فلعدم داللة آية النفر و السؤال عىل جوازه لقوة احتامل أن يكون»...     
 ملسئول ىف آية السؤال هم اهل الكتاب كاماألرجاع لتحصيل العلم ال األخذ تعبّدا مع اّن ا

 و اّما آيات، )در اين باره«: هو ظاهرها او اهل بيت العصمة األطهار كام فّّس به ىف األخبار
 قابل استدالل نيستند چون( نه آيه نَْفر )لوال نفر من كل فرقٍَة طائفٌة لتيفقهوا...( و نه آيه

 واز تقليد )و رجوع به مجتهدان اسالمى(سؤال، )فاسئلوا هل الذكر...( هيچكدام بر ج
 داللت ندارند؛ چرا كه ممكن است ارجاع مورد نظر در اين آيات به منظور كسب علم

 و آگاهى )درباره مسائل عقيدىت( صورت گرفته باشد نه به عنوان تقليد و پذيرش
 ين،شود( عالوه بر اتعبّدى؛ فتوى )و اين احتامل مانع از استدالل به اين آيات مى

 منظور از كساىن كه در آيه سؤال، بعنوان مسئول )كساىن كه بايد از آنها سؤال كرد(
 ، هستند؛ چنانچه ظاهر آيات مذكور همني است و«اهل كتاب»مطرح شده است يا 

 (1)كه در اخبار آمده است.« اهل بيت عصمت و طهارت»يا 

 آثار و بركات ذكر خدا

 ـ شفاى بيامريهاى باطنى و روحى1

 شود و سالمتى خودشهامن طور كه گاهى جسم انسان بر اثر عوامىل بيامر مى    
 ماند،دهد، و از انجام كارهايى كه در توان يك فرد سامل است باز مىرا از دست مى

 از نظر روحى و رواىن هم ممكن است براى انسان مشكالت جدى پيش آيد و او را
 از بدارد؛ لذا براى رسيدن به كامالتدچار بيامرى منايد، و از رشد معنوى الزم ب

 انساىن، توجه به مشكالت روحى و شناخت عوامل رفع آنها رضورت بيشرتى دارد

 

 .436و  435ص  2( كفاية االصول ج 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 136)

 
 

 زيرا آنچه اصل است روح انسان است و جسم او در حقيقت وسيله و خدمتگزار
 بعنوان داروى شفابخش اينگونه بيامريها معرىف شده است.« داياد خ»روح است و 
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 :ياد خدا داروى« ذكر اللّه دواُء أعالل النفوس»فرمود: «السالم عليه» چنانچه امام عىل    
 (1)بيامرى جانها است.

 است و لذا هر كس كه اهل ذكر باشد« ذكر خدا»چون داروى واقعى آن گونه بيامريها 
 ذكر اللّه طارد»ات خواهد يافت؛ چنانچه در جاى ديگر فرمود: از آن بيامريها نج

 (2):ياد خدا دور كننده دردها است.« األدواء
 براى همني است كه آن حرضت در دعاى كميل محرض ربوىب عرضه داشته    

 اى كىس كه نامش دارو و يادش شفا است و« يا من إسمه دواء و ذكره شفاء!»است: 
 (3):ياد خدا شفاى دلهاست.« ذكر اللّه شفاء القلوب»فرمود: « آله وليهعاللهصىل» رسول خدا

 غم و اندوه نسبت به گذشته و نارضايتى نسبت به وضعيت موجود و يأس و نا    
 اميدى و نيز اضطراب و نگراىن درباره آينده، از عوامل مهم بيامرى روحى و رواىن

 به درياى ىب كران رحمت الهى و است؛ و ياد خدا همراه با طلب مغفرت و اعتامد
 اميدوارى به يارى او در گرفتاريها و رضايت بر مقدرات الهى و باالخره استقامت در

 دهد و آن را تبديل بهبرابر نامالميات، دل انسان را از اشكاالت مذكور نجات مى
 ذكر»كه يىك از مصاديق « قرآن»كند؛ به همني دليل است كه دىل پاك و سامل مى

 معرىف كرده است. (4)،«شفاء ملا ىف الصدور»است خودش را به عنوان « اخد
 كند و بر اثر تفّكر وچرا كه انسان در پرتو تالوت با تّدبر آيات قرآن، خدا را ياد مى    

 

 .1/364/14( غرر الحكم، 1)

 .40/  440ص  /1( غررالحكم /2)

 .6751عامل /، به نقل از كنزال6417ح  1340الحكمة باب ( ميزان3)

 .57( قرآن / يونس / 4)

 (137··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 افتد و با آيات رحمت،تّدبر در آيات مربوط به آخرت، به ياد رساى ديگر مى
 اش نسبت به مغفرت حق تعاىل و اعتامدش نسبت به الطاف او بيشرتاميدوارى

 م منوده است خودش راشود و براى رسيدن به سعادىت كه قرآن برايش ترسيمى
 كند.تر مىآماده

 ، توجه به الطاف او و«ياد خدا»بنابراين تنها راه عالج و نجات از گرفتاريها     
 فرمودند:«السالم عليه» باشد؛ چنانچه امريمومناناطاعت اوامرش مى

 :ريشه اصالح و پاىك دل، پرداخنت آن به« اصل اصالح القلب اشتغاله بذكر اللّه»    
 (1)است.« ياد خدا»

 نكته:

 شود؛اندك، مشكل حل منى« ذكر»، نشانگر اين است كه با «اشتغال»تعبري به     
 دل مشغوىل»اى برسد كه بشود گفت: براى انسان بايد به مرحله« ذكر خدا»بلكه 

 «.انسان ذكر خداست

 ـ آبادى دل2

 و ديوارها مواجهباشد، همواره با خطر فرو ريخنت سقف اى كه آباد منىخانه    
 اى، بر رس ساكنانش ويران گشته و باعثاست؛ لذا ممكن است با كوچكرتين زلزله

 هاىتلفات فراوان شده و مصيبت زيادى را به بار آورد؛ در حاليكه حتّى زلزله
 هاى نوساخت و محكم كه بر اساس اصول معامرى ساختهمعموىل هم، براى خانه
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 .3083، به نقل از غررالحكم: 6394ح  1340الحكمة باب ( ميزان1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 138)

 
 

 ها تا حدود زيادى از اينگونهكند و ساكنني اين خانهشده مشكل چنداىن ايجاد منى
 اند؛ مگر اينكه خدا طور ديگر خواسته باشد.خطرات در امان

 ى شيطان و... بههاما هم اگر وضعيّت خوىب نداشته باشد، وسوسه« خانه دلِ »    
 تواند در آن نفوذ كرده و تأثري منفى بگذارد؛ در نتيجه آن را به سوىراحتى مى

 ارتكاب معصيت الهى بكشاند و در نهايت از او يك فرد جهنمى و سزاوار عذاب
 لرزد و از خطراتها منىالهى بسازد. در حاىل كه دىل كه آباد است، با اين وسوسه

 ياد»د و چيزى كه در آبادى دل آدمى؛ نقش بسزاىئ دارد مانانحراف در امان مى
 فرمود:« السالم عليه» است چنانچه امرياملؤمنني« خدا

 من«: فاىّن أوصيك بتقوى اللّه و لزوم أمره و عامرة قلبك بذكره و األعتصام بحبله»    
 ادي»شام را به رعايت تقواى الهى و مالزمت دستورش و نيز بر آباد منودن دلت با 

 (1)كنم.و چنگ زدن به ريسامن الهى توصيه مى« خدا

 )خدايا( دمل را با«: واعمر قلبى بطاعتك»و در بعىض از دعاها آمده است:     
 طاعتت آباد فرما.

 خودش از« ذكر خدا»دو چيِز در عرض هم نيستند؛ بلكه « ذكر خدا»و « طاعت»    
 مراتب طاعت نتيجه ياد شود گرچه بعىض ازمحسوب مى« طاعت»مصاديِق بارز 

 نيكو كردارى از آثار دىل آباد در پرتو ذكر (2)خدا است؛لذا در بعىض از روايات
 مستّمر خدا به شامر آمده است؛ زيرا وقتى دل انسان با ياد خدا آباد و سامل

 

 .31( نهج البالغه 1)

 فعاله ىف الّّس ومن َعَمر قلبه بدوام الذكر حسنت ا: »6393ح  1340الحكمة باب ( ميزان2)
 هر كه دل خويش را با ياد خدا آباد كند، در نهان و آشكار نيك كردار شود. به نقل از«: الجهر

 .94/151/21غررالحكم: 

 (139··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 گشت،مانند درخت رس سبز و خرّم، مثمر مثر خواهد بود. در اين باره امام
 كر اللّه ىف الغافلني كالشجرة الخرضاء ىف وسط الهشيم و كالدارذا»فرمود: «السالم عليه» عىل

 :ياد كننده خدا در ميان غافالن، مانند درخت رسسبز، در« العامرة بني الربوع الخربة
 هاى ويرانهاى خشك و خرد شده و نيز مانند خانه آباد، در ميان خانهميان علف

 است.

 ـ زنده دىل3

 :زنده بودن دلها در ياد« ىف الذكر حياة القلوب»فرمود:  «السالم عليه» امام عىل    
 (1)خداست و به آن بستگى دارد.

 نكته:
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 با توجه به خرب مقدم بودن آن مفيد حرص است؛ به اين معنى« ىف الذكر»تقديم     
 پذير است؛ لذا امامكه زنده گشنت و زنده ماندن دلها فقط در پرتو ياد خدا امكان

 در دعاى جان بخش ابوحمزه مثاىل،به محرض خداوندى عرضه« م السال عليه» سجاد
 داشته است:

 :خدايا دل من به ياد تو زنده است. اينجا هم تقديم« الهى بذكرك عاش قلبى»    
 براى افاده نكته فوق است.« عاَش »بر فعل « بذكرك»

 بارت استدل باشيم، بايد به تغذيه )معنوى( آن كه عبنابراين اگر بخواهيم زنده    
 توجه جدى داشته باشيم؛ چنانكه جسم ما نيز براى ادامه حيات« ياد خدا»از 

 

 .2/52/1( غررالحكم: 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 140)

 
 

 «السالم عليه» نيازمند تغذيه مناسب خودش است. براى همني است كه موىل عىل
 فرمود:

 (1)خداست.غذاى جانها ياد «: ذكر الله قوت األرواح»    

 وقتى جان ما به تغذيه مناسب خودش پرداخت و حيات خودش را بازيافت    
 فرمود:« السالم عليه» شود؛ در اين باره هم امري مؤمنانزنده مى

 :هر كه به ياد خداوند سبحان« من ذكر اللّه سبحانه أحيا الله قلبه و نّور عقله و لبّه»    
 (2)ش )خردش( را نوراىن گرداند.باشد خداوند دل او را زنده و عقل

 نيز فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 شوند و بابا ياد خدا دلها زنده مى«: بذكر اللّه تحيى القلُوب و بنسيانه موتُها»    
 (3)مريند.فراموش كردن او مى

 ـ محبوبيت نزد پروردگار متعال4

 نى حرضت حق، آرزوى هرجلب توجه و محبِت محبوِب واقعِى عامل، يع    
 دوستدار خدا است؛ چرا كه توجه و محبت خدا نسبت به انسان بهرتين و باالترين

 امام«. خدا را بسيار ياد كند»رود و راهش اين است كه ارزش براى او بشامر مى
 فرمود:«السالم عليه» صادق

 :هر كه خدا را بسيار ياد« حبّه اللّهمن أَكرث ذكر اللّه اُ »فرمود: « آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 

 .40/  404ص  /1( غررالحكم: 1)

 .8876، به نقل از غررالحكم: 6399ح  1340الحكمة باب ( ميزان2)

 .2/120، به نقل از تنبيه الخواطر: 6401ح  1340الحكمة ب ( ميزان3)

 (141··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 (1)دارد.كند خدا او را دوست مى

 و انس با ياد خدا هم بعنوان نشانه و عالمت محبت الهى معرىف شده است؛ در اين
 فرمود:« السالم عليه» باره امام عىل

 يونسك بذكر خلقه و اِذا رأيت اللّه سبحانه يونسَك بذكره، فَقد أحبّك اذا رأيت اللّه»    
 «:يُوِحُشَك ِمْن ِذكْره فََقد أَبغضَك 

 ى سبحان تو را با ياد خودش مأنوس منوده ىب گامن دوستتهر گاه ديدى خدا    
 دارد و هر گاه ديدى كه تو را با خلقش انيس كرده و از ياد خويش جدايت ساخته

 (2)دارد.است ىب گامن تو را ناخوش مى

 خدا« ذكر كثري»بنابراين اگر واقعا طالب محبت حق تعاىل هستيم بايد در     
 ايم يا نه، بايد ببينيم با ياد اويم كه به اين هدف رسيدهبكوشيم و اگر بخواهيم بدان

 ايم يا نه؟انس گرفته

 تقرب انسان به درگاه حقتعاىل -5

 مند است خودش را به كىس كهانسان ذاتا طورى آفريده شده است كه عالقه
 باالترين قدرت و امكانات و ساير ارزشها را دارد، نزديكرت منايد تا از حاميتهاى او

 مند گردد؛ براى همني است كهها و نجات از گرفتاريها بهرهى دستياىب به خوىشبرا
 خداوند متعال كه از هر عيب و نقىص مربّى و از هر كامىل برخوردار است، تنها

 كنند راهى پيدامقصود اصىل هر انسان فهميده و عاقىل است؛ لذا آنها سعى مى

 

 .1ث حدي 5( وسائل الشيعه ابواب الذكر باب 1)

 .4041-4040، به نقل از غررالحكم 6435حديث  1340الحكمة باب ( ميزان2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 142)

 
 

 ترين راهمطمنئ« ياد خدا»كنند تا بتوانند به درگاه او نزديك و نزديكرت شوند و 
 در مناجاتش با خدا عرضه داشته است:« السالم عليه» است؛چنانچه امام عىل

 :اى خداى من با ياد تو به سوى تو تقرّب« للّهم إىِّن اتقرّب اليك بذكركا»    
 كه به خاك افتادن بنده و« ذكر»و لذا يىك از بهرتين اشكال و حاالت  (1)جويممى

 نهايت خضوع او در برابر عظمت الهى است، نزديكرتين حالت تقرّب اىل الله
 وارد شده است:« آله وعليهاللهصىل» معرىف شده است؛ در اين باره از رسول خدا

 :نزديكرتين حالت بنده به خدا زماىن« أقرب ما يكون العبُد اىل اللّه و هو ساجدٌ »    
 و پاسخ كرميانه چنني تقرب و نزديىك به درگاه الهى، (2)است كه در سجده است

 باشد چنانچه باز رسولاش مىنزديىك بيشرت خداوند متعال نسبت به بنده
 قال اللّه تعاىل: يابَن آدم قُْم إىّل أَْمِش ءاليك و إِْمِش اىّل أَُهْرِوْل »فرمود: « آله وعليهاللهىلص» خدا

 «إليَك 

 خداى متعال فرمود: اى فرزند آدم براى آمدن نزد من از جا بر خيز، سوى تو    
 (3)آيم.آيم؛ به سوى من قدم زنان بيا دوان دوان سويت مىمى

 د متعال و ياد اوـ انس با خداون6

 ياد كننده خدا انيس با«: مؤانسه ذاكر اللّه»فرمودند: «السالم عليه» حرضت عىل
 (4)اوست.
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 ( دعاى كميل.1)

 .18935، به نقل از كنزالعاّمل: 16622ح  3328الحكمة ب ( ميزان2)

 .1138، به نقل از كنزالعامل: 16644ح  3332الحكمة ب ( ميزان3)

 .5160، به نقل از غرر الحكم: 6424ح  1340مة ب الحك( ميزان4)

 (143··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 هاى عارف و دلباخته حق تعاىل باالترين لذت و رسور در همنيبراى انسان    

 در دعاى عرفه به محرض آن محبوب يگانه عرضه« السالم عليه» است و امام حسني
 اى كىس كه«: حالوَة املؤانسِة فقاموا بني يديه متملّقنييا من أَذاق أَحبّائه »داشته است: 

 اى تا اينكه آنها در حضور تو به متلقشريينى أنست را به دوستانت چشانده
 ايستادند )و به هيچ موجود ديگر التفات نكردند(.

 است؛ چنانچه در روايتى آمده است:« ياد خدا»و راه دستياىب به آن هم     

 يعنى هر كس براى انس با (1)كليد انس ياد منودن است.«: ألنسالذكر مفتاح ا»    
 خدا از اين كليد استفاده منايد خدا و يادش را انيس خود خواهد يافت، چنانچه در

 اى مونس )و انيس( يادكنندگان.« يا أنيس الذاكرين»خوانيم: دعاى جوشن كبري مى

 ذكر خدا«: ري البصائر و يونس الضامئرذكر اللّه يُن»فرمود: « السالم عليه» حرضت عىل     
 (2)روشن كننده بينشها و انيس درونهاست.

 براى كىس كه جليس او خداوند متعال و انيسش ياد او است، تنهاىئ و غربت    
 فرمود:« السالم عليه» مفهومى ندارد؛ چنانچه باز امام عىل

 خلوت و تنهاىئ را با ذكر )خدا( پر«: إْشَحِن الخلوَة بالذكّر و إصحب الِنَعَم بالّشكر»    
 (3)كن و نعمتها را با شكرگذارى همراه ساز.

 ـ همنشينى خداوند متعال با انسان7

 براى انسان باور كردىن نيست كه با آن همه كوچىك، حقارت و فقر محض بتواند    

 

 .541، به نقل از غررالحكم: 6422ح  1340الحكمة ب ( ميزان1)

 .5167، به نقل از غرر الحكم 6421ح  1340ب  الحكمة( ميزان2)

 .2374، به نقل از غررالحكم: 6450الحكمة ح ( ميزان3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 144)

 
 

 جليس و همنشني خداوند عظيم و غنى مطلق باشد؛ اّما خداوند خودش از آن خرب
 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» داده است؛ چنانچه رسول خدا

 البته او از جانب خودش خرب داده است«: فانّه أَخرب عن نفسه أنا جليس من ذكرىن»    
 انس بايد دو طرفه»هامن طور كه  (1)كه من همنشني كىس هستم كه مرا ياد كند؛
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 بصورت كىل« السالم عليه» ؛ مجالست هم چنني است و لذا امري مؤمنان عىل«باشد
 فرمود:« يادى»درباره هر 

 (2)آيد.ياد كردن محبوب، مجالست با او بشامر مى«: جالسة املحبوبالذكر م»    

 آنحرضت بر اساس همني مطلب كىل در جاى ديگر فرمود:

 كسيكه (3)ياد كننده خداى سبحان همنشني اوست.«: ذاكر الله سبحانه مجالسه»    
 فرمود:« ه آلوعليهاللهصىل» همنشني خداست دورى از او برايش مفهومى ندارد. رسول خدا

 ملّا ناجى ربّه عزوجل قال: يا رّب أبعيد أنت مّنى« السالم عليه» إنَّ موىس بن عمران»    
 «:فاُناديك ام قريٌب فأناجيَك؟ فَأوحى اللّه جل جالله: أنا جليس من ذكرىن

 موىس بن عمران چون با پروردگارش به راز و نياز پرداخت عرض كرد پروردگارا    
 دورى تا آوازت دهم يا نزديىك تا با تو نجوا كنم؟ خداوند جل جاللهآيا تو از من 

 (4)وحى فرمود: من همنشني كىس هستم كه مرا ياد كند.

 روشنى دلها -8

 «اّن اللّه سبحانه و تعاىل جعل الذكر جالءا للقلوب»فرمود: «السالم عليه» امام عىل    

 

 .3ح  10( وسائل الشيعه ابواب الذكر باب 1)

 .23/314غررالحكم / (2)

 .5159، به نقل از غررالحكم 6384ح  1337الحكمة ب ( ميزان3)

 .93/153/11، به نقل از بحار األنوار: 6385ح  1338الحكمة ب ( ميزان4)

 (145··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1):خداوند سبحان يادش را وسيله روشناىئ دلها قرار داده است.
 دن آلودگى هر چيزى عامل مخصوص و مناسبى الزم است؛براى از بني بر     

 چنانچه به عنوان مثال براى از بني بردن زنگار آهن، جالء مخصوىص وجود دارد.
 براى نورانيت و روشن شدن دلها هم خداوند متعال عامل مخصوىص قرار داده

 نور است؛ چنانچه امري« ذكر خدا»است كه عبارت است از ياد خودش؛ زيرا 
 به (2):ذكر و ياد )خدا( روشناىئ و نور است؛« الذكر نورٌ »فرمود: «السالم عليه» نانمؤم

 تواند دلها را روشن و نوراىن كند؛ چنانچه در اين باره باز آن حرضتهمني دليل مى
 فرمود:

 (3):نتيجه به ياد خدا بودن روشناىئ دلها است.« مَثرُة الِذكِّر اِستنارُة القلوب»

 شود. بعد از اين مرحله استنسان نوراىن شد اشكاالتش برطرف مىوقتى دل ا    
 گردد. امامكه گوش جانش شنوا و چشم دلش بينا و در مقابل حق خاضع مى

 فرمود:«السالم عليه» عىل

 اّن اللّه سبحانه جعل الذكر جالءا للقلوب تسمع به بعدالوقرة و تبرص به بعد العشوة»    
 «:و تنقاد به بعد املعاندة
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 خداى سبحان ياد خودش را صيقل دهنده دلها قرار داده است. گوشهاى سنگني    
 شوند و چشمهاى ضعيف شده دلها به وسيله آن تيز وشده دلها با ياد خدا شنوا مى

 (4)شوند.گردند و دلهاى معاند و ستيزه گر با آن آرام مىبينا مى

 

 .222( نهج البالغه خطبه / 1)

 .28و حكمت  167( تحف القول /2)

 .4631 -، به نقل از غررالحكم 6409الحكمة ح ( ميزان3)

 .176و  222( خطبه 4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 146)

 

 بينىـ روشن9

 فرمايند:مى«السالم عليه» امام عىل

 ياد خدا جال دهنده بينشها و روشناىئ درونها«: الذكر جالء البصائر و نوُر الّسائر»    
 هر كه به ياد خدا باشد بينش و بصريت«: من ذكر اللَّه أستبرَص »و نيز فرمود:  (1)است
 چرا كه، هامن طور كه سابقاً اشاره شد ذكر نور، است و رشد و فراموىش، (2)يابد؛

 . بصريت و روشن بينى از آن چيزهاىئ است كه بسيار(3)ظلمت است و گم كردن
 توانددروىن است كه بخوىب مى ارزشمند است؛ چرا كه انسان بوسيله اين نور

 دوست و دشمن و نيز خري و رش خودش را تشخيص دهد و به دنبال كارهاى خري
 تواند ديگران را نيز به راهباشد و از سقوط و انحراف در أمان باشد و حتى گاهى مى

 «ياد خدا»راست هدايت منايد و چه سعادىت از اين باالتر! و اينها همه از بركات 
 حاليكه آدمهاى غافل و فراموش كنندگان ياد خدا بر اثر فكر غلط و كج بينىاست در 

 دهند كه نابودى وكه نتيجه تاريىك درونشان است، گاهى كارهاىئ انجام مى
 هاى باطنى وهالكتشان در آن است. از نظر قرآن اميان به خدا نيز زمينه ساز هدايت

 روشناىئ دلها است:

 «:اّل باذن اللّه و من يؤمن باللّه يهد قَلبَه و اللّه بكّل ىش عليمٌ ما اصاب من مصيبٍة ا»    
 دهد مگر به اذن خدا، و هر كس به خدا اميان آورد خداوندهيچ مصيبتى رخ منى

 (4)كند و خدا به همه چيز داناست.قلبش را هدايت مى

 

 

 .1377، به نقل از غررالحكم 6406ح  1340الحكمة ب ( ميزان1)

 .7800، به نقل از هامن مدرك 6412الحكمة ح ( ميزان2)

 .603، به نقل از غررالحكم 6405الحكمة ح ( ميزان3)

 .11( تغابن /4)

 (147··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 و« تسليم»، « رضا»، « شكر»، « صرب»البته هدايت قلبى، معنى وسيعى دارد كه     

 هاى آن است و اينكه بعىضام يىك از شاخه، هر كد«انا للّه و انا اليه راجعون»گفنت 
 اند، در حقيقت متاماز مفّسان بطور خاص يىك از اين موضوعات را نقل كرده
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 با ضميمه اين آيه به (1)مفهوم آيه نيست، بلكه بيان مصداق روشن آن است.
 توان نتيجه گرفت كه اميان واقعى با ذكر خدا همراه است و هرروايات فوق مى

 گردد.دون ديگرى حاصل منىكدامشان ب

 نكته:

 :هر كه بسيار به ياد خدا باشد« من كرث ذكره استنار لبّه»البته با توجه به روايِت     
 رسد كه نور دروىن در پرتو ذكر بسيار حاصلبنظر مى (2)خردش روشنى گريد،

 رذك»گردد نه با مطلق ذكر؛ چنانچه قبالً اشاره شد اميان واقعى به خدا هم با مى
 شود.محقق منى« قليل

 ـ رشح صدر10

 ياد )خدا( سينه انسان را«: الذكر يرشُح الصدر»فرمايند: مى«السالم عليه» امام عىل    
 اين مطلب از جهات مختلف، مهم و قابل توجه و داراى آثار و (3)كند.باز... مى

 ونه رابركات فراواىن است، مخصوصا از بعد سياىس؛ در اين باره مطلب تفسري من
 كنيم:كه مناسب اينجا است عينا نقل مى

 

 .199ص  24( تفسري منونه ج 1)

 .9123، به نقل از غررالحكم /6411ح  1340الحكمة ب ( ميزان2)

 .1/42/885( غررالحكم /3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 148)

 

 مت ،نخستني رسمايه يك رهرب انقالىب، سينه گشاده، حوصله فراوان ، استقا»    
 شهامت و تحمل بار مشكالت است و به همني دليل در حديثى از امري مؤمنان

 :وسيله رهربى و رياست، سينه« آلة الرياسة سعة الصدر»خوانيم: مى« السالم عليه» عىل
 گشاده است و لذا سعه صدر يىك از مواهب بزرگ وضيق آن )تنگى سينه( يىك از

 ور كه خداوند در مقام بيان يك موهبتكيفرهاى الهى شمرده شده است؛ هامن ط
 :آيا ما سينه تو را وسيع و« امل نرشح لك صدرك»گويد: عظيم به پيامرب خود مى

 و اين موضوع است كه با مطالعه در حاالت افراد بخوىب مشاهده (1)گشاده نساختيم
 شود. بعىض روحشان آنچنان باز و گشاده است كه آمادگِى پذيرش هر واقعيتىمى

 چند كه بزرگ باشد را دارند اّما بر عكس، بعىض روحشان آنچنان تنگ و محدودهر 
 است كه گويا راهى و جاىئ براى نفوذ هيچ حقيقتى در آن نيست؛ افق ديد فكرى

 آنها محدود به زندگى روزمره و خواب و خور آنها است، اگر به آنها برسد همه چيز
 شود گويا همه چيز پايان يافته و دنيادرست است، و اگر كمرتين تغيريى در آن پيدا 

 خراب شده است.

 چيست؟« رشح صدر»پرسيدند « آله وعليهاللهصىل» هنگامى كه آيه فوق نازل شد از پيامرب    
 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» پيامرب

 نورى است كه خدا در«: نوٌر يقذفه اللّه ىف قلب من يشاء فينرشح صدره و ينفسحُ »    
 افكند و در پرتو آن روح )سينه( وسيع و گشادههر كىس كه بخواهد مى قلب

 اى دارد كه با آن شناخته شود؟شود.پرسيدند: آيا نشانهمى

 نعم األنابة اىل دارالخلود و التجاىف عن دارالغرور واألستعداد للموت قبل نزول»فرمود: 
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 .1( سوره رشح /1)

 (149··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 اش توجه به رساى جاودان و دامن برچيدن از زرق و برق دنيا وآرى نشانه«: املوت
 (1)آماده شدن براى مرگ است پيش از آنكه مرگ فرا رسد.

 از نظر قرآن رشح صدر بعنوان زمينه هدايت، و تنگى آن عامل گمراهى معرىف شده
 است:

 رد أن يُضلّه يجعل صدره ضيّقافمن يرد اللّه أن يهديه يرشح صدره لألسالم و من يُ »    
 (2)«:حرجا كامنا يّصعد ىف الّسامءِ 

 اش را بخواهد ِدلش را به نور اسالم، روشن )و:پس پس كىس را كه خدا هدايت    
 گشاده( و منرشح گرداند و هر كه را كه خدا گمراه كردنش را بخواهد )يعنى به حال

 نگ و سخت گرداند، كه گوىئخودش واگذارد( دل او را براى پذيرفنت اميان ت
 زمينه هدايت و« ياد خدا»خواهد از زمني بر فراز آسامن رود. پس در حقيقت مى

 اش عامل گمراهى است.فراموىش

 تا زماىن كه مشغول ذكر است در حال مناز است« ذاكر»ـ 11

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 قامئا او قاعدا او ىف سوقك او ىف ناديك او حيثام  هال تزال متصلّيا قانتا ما ذكرت أللّ »    
 «:كنت

 مادام كه بياد خدا باىش، ايستاده يا نشسته، در بازار يا در محفل صميمى و يا هر    
 (3)كجا كه باىش پيوسته در حال مناز و عبادت هستى.

 

 

 .186ص  13و ج  436ص  5( تفسري منونه ج 1)

 .125( انعام 2)

 .1927، به نقل از كنزالعامل: 6383ح  1337كمة باب الح( ميزان3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 150)

 
 نيز فرموده است:« السالم عليه» امام باقر

 تعاىل ال يزال املؤمن ىف صالٍة ما كان ىف ذكر الله قامئا كان او جالسا او مضطجعاً اّن اللّه»    
 «:و عىل جنوبهمالذين يذكرون اللّه قياما و قعودا »يقول: 

 مؤمن تا زمانيكه به ياد خدا باشد ايستاده يا نشسته يا خفته، پيوسته در مناز است    
 فرمايد:خداى تعاىل مى

 (1)«.كنندآنان كه خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو خفته، ياد مى»

 توضيح:
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 بنابراين؛ (2)مناز داراى آثارى است كه مهمرتين آنها عبارت است از ياد خدا    
 رسد، اواست، آنچه كه منازگذار بوسيله مناز به آن مى« ذكر خدا»كىس كه مشغول 

 يابد و اين براى ذاكر توفيق بزرگ و غنيمت ارزشمندىبه آن دست مى« ذكر»در پرتو 
 است. 

  به حمد و قل هو اللّه كارشان ىب   خوشا آنان كه اللّه يارشان ىب 

 )3( بهشت جاودان بازارشان ىب   ندخوشا آنان كه دائم در مناز  

 ـ ياد منودن خدا از انسان12

 كرد خوشحالوقتى به كىس گفته شود كه فالن شخصيت مهّم از شام ياد مى    
 اش بيشرتشود و هر چقدر آن شخصيت مهمرت و نزد او محبوبرت باشد خوشحاىلمى

 

 .79/116، به نقل از اماىل طوىس 6382( هامن ب ح 1)

 مناز را بخوان تا مرا بياد آورى. 14طه /« اقم الصالة لذكرى...(:»2)

 باباطاهر.  -(3) 
 (151··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 خواهد بود، حتى گاهى ممكن است بر اثر شنيدن چنني خربى اشكش جارى شود
 ساناز ان« ياد خدا»و با تعجب بپرسد: آيا واقعا فالىن از من ياد كرد؟! بر همني اساس 

 گردد.ترين چيزى است كه بر اثر ذكر خدا نصيب او مىبراى ذاكر، باالترين و شريين
 چنانچه خداوند متعال فرمود:

 (1)پس از من ياد كنيد من هم از شام ياد كنم.«: فاذكروىن أَذكركم»

 كند؛ چنانچه درخداوند متعال كىس را كه بياد اوست هيچگاه فراموش منى     
 آمده است:دعاى روز جمعه 

 )خداوند متعال( آنچنان عاملى است كه ياد«: العليم الذى الينىس من ذكره...»    
 اش بطور پنهاىن از او ياد كنداگر بنده (2)كند.اش را هرگز فراموش منىكننده

 كند؛ چنانچه امامحقتعاىل آشكارا و در حضور فرشتگان بنده ذاكرش را ياد مى
 :فرمود« السالم عليه» صادق

 هر كه مرا پنهاىن ياد كند من«: قال اللّه عزوجل من ذكرىن رّسا ذكرته عالنيةً »    
 (3)آشكار او را ياد مى منايم.

 محرض الهى عرضه داشته است:« السالم عليه» امام سجاد

 فأمرتنا بذكرك و وعدتنا عليه أن« فاذكروىن أَذكركم»الهى أنت قلت و قولك الّحق »    
 و تفخيام و إِعظاما وها نحن ذاكروك كام امرتنا فأنجرلنا ما وعدتنا يا ذاكرتذكرنا ترشيفا 

 «:الذاكرين

 اى و فرموده تو حق است كه مرا ياد كنيد تا شام را ياد كنم، ما راالهى تو فرموده    

 

 .152( بقره /1)
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 ( مفاتيح الجنان اعامل روز جمعه.2)

 .2ح  11( وسائل الشيعه ابواب الذكر باب 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 152)

 
 

 سانبه ياد خودت فرمان دادى و وعده منودى كه در قبال آن ما را ياد كنى و اين
 جامه ترشيف و تفخيم و بزرگداشت بر قامت ما پوشاندى؛ همچنانكه فرمان

 اى به مرحله تحققاى را كه به ما دادهكنيم، تو هم وعدهاى، تو را ياد مىداده
 (1)ى كىس كه به ياد يادكنندگان خود هستى.برسان،ا

 ـ آرامش دل13

 :كساىن كه« الذين امنوا و تطمنئ قلوبهم بذكر اللّه اال بذكر اللّه تطمنئ القلوب»     
 اند و دلشان به ياد خدا آرامش گريد، آگاه باش كه دلها بياد خدا آراماميان آورده

 (2)گريد.مى

 ان اوصاف كساىن كه اهل انابة و بازگشت اند و درخداوند متعال در معرىف و بي    
 آنان كساىن»رعد به آنها اشاره شده است در آيه محل بحث فرمود:سوره 27آيه 

 آنهابخاطر اينكه از معرفت و اميان« هستند كه)از نظر اعتقادى( داراى باور هستند
 محل بحث كنند)اگر چه در آيهدرستى برخوردارند در مراحل عمل نيز كوتاهى منى

 ( به آن ترصيح شده29اى نشده اما در آيه بعدى )آيه به عمل صالح آنها اشاره
 ( چون مهمرتين كار براى آنها تحصيل مرضات الهى و توكل بر عنايات(3)است

 كنند و نتيجه اين ياد و توكل، آرامىش استرا فراموش منى« خدا»اوست؛لذا هرگز 
 شود.كه نصيب ذاكر مى

 

 .94/151/21، به نقل از بحار: 6390ح  1339الحكمة باب ( ميزان1)

 .28( رعد /2)

 اند وكساىن كه اميان آورده«: الذين امنوا و عملوا الصالحات طوىب لهم و حسن مأب( »3)
 اند؛ خوشا به احوال و مقام نيكوى آنها.عمل صالح انجام داده

 (153··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 نكته:

 اشتقديم متعلّق )بذكرالله( بر فعل»فرمايند: باطباىئ )قدس رسه(مىعالمه ط    
 )طمنئ( در آيه فوق افاده حرصمى كند بنابراين دل انسان فقط به ياد خدا آرام

 گردد؛ زيرا مهمرتين مسئله براىگريد و به غري ذكر او چنني توفيقى حاصل منىمى
 امان باشد و اين نيازمند عواملانسان اين است كه به سعادت برسد و از شقاوت در 

 و اسباىب است كه باالترين عامل و سبب كه بر ساير عوامل و اسباب حاكم و غالب
 است و خود غنى مطلق و داراى رحمت و اسعة باشد جز خداوند متعال نيست و

 (1)«.شود...لذا تنها بياد او )و با توكل بر اوست( كه دلها آرام مى

 است: هميشهامون چگونگى آرامش دلها به ياد خدا آمدهدر تفسري منونه پري     
 اضطراب و نگراىن يىك از بزرگرتين بالهاى زندگى انسانها بوده و هست و عوارض

 ناىش از آن در زندگى فردى و اجتامعى كامالً محسوس است. هميشه آرامش، يىك
 ... بعىض اززند تا آن را پيدا كند.هاى مهم برش بوده و به هر درى مىاز گمشده

 ، از«وبا»گويند به هنگام بروز بعىض از بيامريهاى واگريدار، همچون دانشمندان مى
 مريند، دليل اصىل مرگ اكرثشان ترس وهر ده نفر كه ظاهرا به علت اين بيامرى مى

 از بني« وبا»نگراىن است و تنها اقليّتى از آنها حقيقتا بخاطر ابتالى به بيامرى 
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 و« سالمت»، نقش بسيار مهمى را در «دلهره»و « آرامش»ىل روند. بطور كمى
 فرد و جامعه و سعادت و بدبختى انسانها دارد و چيزى نيست كه بتوان به« بيامرى»

 هاى غم انگيزى كه انسان براىآساىن از آن گذشت. تاريخ برش پر است از صحنه
 و تن به انواع تحصيل آرامش به هر چيزى دست انداخته و در هر وادى گام نهاده

 

 ذيل آيه محل بحث. 11( اقتباس از كالم ايشان در امليزان ج 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 154)

 
 

 ترين و نزديكرتيناعتيادها داده است،وىل قرآن با يك جمله كوتاه و پر مغز، مطمنئ
 ؛ «بدانيد كه ياد خدا آرامش بخش دلها است»گويد: راه را نشان داده و مى

 امل نگراىن و پريشاىن عبارتند از:عو 

 ـ گاهى اضطراب و نگراىن بخاطر آينده تاريك و مبهمى است كه در برابر فكر1    
 كند.انسان خودمناىئ مى

 دارد وـ گاهى گذشته تاريك زندگى برش فكر انسان را به خود مشغول مى2    
 .نگراىن از گناهاىن كه انجام داده است از لغزشها و كوتاهيها

 ـ ضعف و ناتواىن انسان در برابر عوامل طبيعى، و گاه در مقابل انبوه دشمنان3    
 سازد.داخىل و خارجى او را نگران مى

 ـ گاهى نيز ريشه نگرانيهاى آزار دهنده انسان احساس پوچى زندگى و ىب هدف4    
 بودن آن است.

 به يك هدف ـ عامل ديگر نگراىن آن است كه انسان گاهى براى رسيدن5    
 بيند كه براى زحمت او ارجشود و اّما اگر كىس را منىزحمت زيادى را متحمل مى

 دهد و او را در يك حالتنهد و قدرداىن منايد اين ناسپاىس او را شديدا رنج مى
 برد.اضطراب فرو مى

 ـ سوء ظن و توّهمها و خياالت پوچ، يىك ديگر از عوامل نگراىن است كه6    
 برند.ز مردم در زندگى خود از آن رنج مىبسيارى ا

 ـ دنيا پرستى و دلباختگى در برابر زرق و برق زندگى مادى يىك ديگر از7    
 بزرگرتين عوامل اضطراب و نگراىن انسانها بوده و هست.

 ـ يك عامل ديگر براى نگراىن،ترس و وحشت از مرگ است كه هميشه روح8    
 امل ديگر... .داده و عو انسانها را آزار مى

 (155··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 «ياد خدا»گريد كه:( اين عوامل در برابر اميان به خدا و بر اثر )و سپس نتيجه مى    
 كند خدا كفيلگردد و انسان با ياد خدا احساس مىذوب و ىب رنگ و نابود مى

 ه نرصت حق دلاوست و اگر گناهى داشته، غفار است و اگر دشمنش زياد است، ب
 بندد كه او حافظ بندگانش در برابر خطرات و پشتيبان او در مشكالتمى
 كند بلكه در مسري تكامىل، زندگى راباشد؛ديگر در زندگى احساس پوچى منىمى

 آورد و اگر زحمتى كشيده و كار خوىب انجامبه عنوان يك هدف بزرگ بشامر مى
 است و پاداش خواهد داد و با توجه به داده است، مطمنئ است كه خدا از آن آگاه

 شود. زير سايه اميان بهخدا و لطف ىب پايانش، سوء ظن او به حسن ظن مبدل مى
 اى به يك زندگى وسيعرت وشود و چون مرگ را دريچهخدا از اسارت دنيا رها مى
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 رود. اينجا است كهداند، ديگر اين نگراىن و ترس از مرگ از بني مىواالتر مى
 اال بذكراللّه تطمنئ»يق خواهيم كرد كه ياد خدا مايه آرامش دلها است؛تصد

 (1)«.القلوب

 زندگى گوارا و ماندگار -14

 در فرازى از حديث معراج آمده است:    

 تر است؟ عرض كرد: خداونداداىن كدام زندگى گواراتر و پردواماى احمد آيا مى»
 اى از ياد من غافل مناند؛نعمتلحظهنه! فرمود: زندگى گوارا آن است كه صاحب آن 

 مرا فراموش نكند؛ از حق من ىب خرب نباشد و شب و روز رضاى مرا بطلبد. اما
 زندگى باقى آن است كه براى نجات خود عمل كند ودنيا در نظرش كوچك باشد و

 

 .214-210ص  10( تفسري منونه ج 1)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 156)

 
 

 مرا بر رضاى خويشنت مقدم بشمرد و پيوسته خشنودى مراآخرت بزرگ؛ رضاى 
 بطلبد، حق مرا بزرگ دارد و توجه به آگاهى من نسبت به خودش داشته باشد. در

 برابر هر گناهى بيادمن بيفتد، و قلبش را از آنچه ناخوش دارم پاك كند؛ شيطان و
 ازد و به اووسوسه هاى شيطاىن را مبغوض دارد؛ ابليس را بر قلب خويش مسلط نس

 دهم؛آنچنانكهراه ندهد. هنگامى كه چنني كند محبت خاىص در قلبش جاى مى
 متام دلش در اختيار من خواهد بود، و فراغت و اشتغال و هّم و غم و سخنش از

 گشايم تابخشم؛ چشم و گوش و قلب او را مىمواهبى است كه من به اهل محبتم مى
 (1)«.با دلش جالل و عظتم را بنگردبا گوش قلبش حقايق غيب را بشنود و 

 نكته:

 شود كه باالترين مرتبه ذكر عبارت است ازضمناً از اين حديث نيز استفاده مى    
 رسد كه هامن ذكر خالص است كه زمينه ساز بهرتينو اين ذكر به نظر مى« ذكر دائم»

 حيوا به أفضل الحياة واذكرواللّه ذكرا خالصا ت»فرمود:« السالم عليه» زندگى است. امام عىل
 خدا را با ذكر خالص ياد كنيد تا بهرتين زندگى را داشته«: تسلكوا به طرق النجاة

 چرا كه ذكر خالص خدا انسان را به (2)؛«باشيد و آن راه نجات و رستگارى را بپوييد
 كشاند و نتيجه اميان و عمل صالح هم، زندگى پاك و گواراسوى عمل صالح مى

 من َعِمَل صالحامن ذكٍر او انثى و هو مؤمن»خوانيم:ر كه در قرآن مىاست؛ هامن طو 
 هر كس از مرد و زن كار نيىك به رشط اميان به خدا به جاى (3)«:فلنحييّنه حيوًة طيبةً 

 

 511-510ص  21( تفسري منونه ج 1)

 .78/39/16، به نقل از بحاراالنوار: 6397ص  1340الحكمة باب ( ميزان2)

 .97( نحل/3)

 (157··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 گردانيم.آورد ما او را در زندگاىن خوش و با سعادت،زنده مى

 آبادى اوقات-15
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 أَسئلك بحّقك و قدسك وأَعظِم صفاتك وأَسامئك أَن»در دعاى كميل آمده است:    
 گرتينبه حق و قداستت و نيزبه بزر «: تجعل أوقاىت من اللّيل و الّنهار بذكرك معمورة

 خواهم اوقاتم را درشبانه روز به ياد خودت آباد سازى.ها و نامهايت از تو مىوصف

 پس اگر كىس بخواهد عمر با بركتى داشته باشد تا بتواند از آن به نحو احسن    
 باعث« ذكر حق تعاىل»استفاده كند، راهش اين است كه به ياد خدا باشد؛ زيرا 

 شود. با توجه به اينكه انسان معموالً در زندگىمى آبادى اوقات و پر بار گشنت آن
 خودش مشاغل زيادى دارد، ممكن است پذيرش اين معنى )سپرى كردن اوقات با

 بينيم خداوند متعال دركتابياد خدا( مقدارى مشكل به نظر برسد؛ اما وقتى مى
 ا بازكند كه كسب و كار آنها را از ياد خدقرآن مجيد كساىن را به ما معرىف مى

 شود.دارد،مشكل حل مىمنى

 مرداىن«:رجال ال تلهيهم تجارٌة و ال بيٌع عن ذكر اللّه و إِقام الصالة و إِيتاءالزكاة»    
 (1)دارد.هستند نه كه تجارت و نه معامله آنها را از ياد خدا باز منى

 الصالة واقام »و بني « ذكر الله»فرمايند:مقابله بنيعالمه طباطباىئ)قدس رسه(مى    
 )در آيه فوق( با اينكه مناز، خودش ذكر الله است، نشانگر اين است كه« ايتاء الزكاه

 به اين معنى كه (2)«باشدياد قلبى مقابل نسيان و غفلت مى« ذكرالله»منظور از 

 

 .36( نور/1)

 ذيل آيه مورد بحث.138ص  5( امليزان ج 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 158)

 
 دارد، وىل با توجه به اطالقرا از ياد قلبى مستمرشان از ياد خدا باز منى چيزى آنها

 رسد محدود كردن آن به ذكر قلبى وجه قابلدر آيه موردبحث به نظر مى« ذكر الله»
 گردد؛ بنابراين ممكن است طرحقبوىل نداشته باشد و لذا ذكر لساىن را نيز شامل مى

 خالص بعدالعام باشد.اقامه مناز دراينجا به عنوان ذكرال

 «ياد خدا»يك منونه از آبادى عمر به وسيله 

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 كان أىب كثريالذكر لقد كُنُت أَمىش معه و أنّه ليذكر اللّه و اكل معه الطعام و أنّه ليذكر»    
 لسانه الزقابحنكه اللّه و لقد كان يُحّدث القوم و ما يشَغلُه ذلك عن ذكراللّه و كنت ارى

 پدرم بسيار خدا را«: يقول: ال اله اال اللّه و كان يجمعنا فيأمرنا باالذكر حتى تطلع الشمس
 كرد و نيز هنگامى كه غذارفتيم خدا را ياد مىيادمى كرد، در حاليكه با هم راه مى

 باز زد اين عمل اورا از ياد خداكرد؛ با مردم كه حرف مىخورديم خدا را ياد مىمى
 ال اله»گفت ديدم زبان و چانه مباركش در حركت بود و مىمنى داشت و من مى

 (1)خواست تا طلوع آفتاب خدا را ياد كنيم.كرد و از ما مىما را جمع مى«: االاللّه

 برآورده گشنت حاجتها بدون طرح آنها -16

 اجة اىل اللّه عزوجلإّن العبد ليكون له الح»فرمايند: مى« السالم عليه» امام صادق    
 فيبدأبالثناء و الصالة عىل محمد و آل محمد حتى ينىس حاجته فيقضيها اللّه له )من(قبل أن

 «:يسأله

 

 .2حديث  5ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 1)
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 (159··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 لب حاجتهر گاه بنده را به درگاه خداى عزوجل حاجتى باشد و پيش از ط    
 خود، زبان به ستايش )خدا(و درود فرستادن به محمد و خاندان محمد صلوات اللّه

 عليهم اجمعني بگشايد، چندانكه يادش برود حاجتى نيز داشته است، خداوند
 (1)حاجت او را پيش از آنكه بخواهد، بر آورد.

 كند.در اينت مىدهد به او عنايبلكه، باالتر از آنچه كه به درخواست كنندگان مى    
 فرمود:«آله وعليهاللهصىل» باره رسول خدا

 خداوند«:يقول اللّه : من شغله ذكرى من مسألتى أُعطيه فوق ما أُعطى السائلني»    
 فرمايد:كىس كه ياد من، او را از خواهش از من غافل كند،باالتر از آن چيزىمتعال مى

 اش باالتر از برروى آوردن خدا به بنده (2)كنم.دهم به او عطا مىكه به سائالن مى
 آوردن حاجات اوست.

 لقد دعوت اللّه مرًّة فاستجاب و نسيت الحاجة الن»فرمودند: « السالم عليه» امام صادق    
 استجابته باقباله عىل عبده عند دعوته أعظم و أّجل ماّم يريد منه العبد و لو كانت الجّنة و

 را خواندم و او پاسخم داد و من حاجت خود را از ياد يك بار خداى«: نعيمها األبد
 اش در هنگام دعا، بىس بزرگرت وبردم، زيرا پاسخ دهى خدا و رو ى آوردن اوبه بنده

 اش بهشت وخواهد،حتى اگر خواستهارزشمندتر است ازآنچه كه بنده از او مى
 (3)نعمتهاى جاويدان آن باشد.

 

 .93/342/11، به نقل از بحار: 5685ح  1201الحكمة ب ( ميزان1)

 .1874، به نقل از كنز العامل 5684الحكمة هامن باب ح ( ميزان2)

 .93/323/36، به نقل از بحار:5686الحكمة هامن باب ح ( ميزان3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 160)

 

 فالح و رستگارى )تحصيل سعادت دنيا و آخرت( -17

 ضيِت الصالة فانترشوا ىف االرض و ابتغوا من فضل اللّهفاذا قُ »در قرآن آمده است:     
 هنگامى كه مناز پايان گريد، شام آزاديد در زمني«: و اذكروا اللّه كثريا لعلّكم تفلحون

 (1)پراكنده شويد و از فضل الهى طلب كنيد و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد.

 و اين خودش دو قسم است: عبارت است از پريوزى و رسيدن به هدف« فالح»

 پريوزى و رستگارى دنيوى كه عبارت است از رسيدن به آن سعادتهاىئ كه -1    
 شود و آنها عبارتند از ىب نيازى، رسبلندى ودر پرتو آنها زندگى انسان زيبا و گوارا مى

 عزت.

 پريوزى و رستگارى اخروى: كه عبارت است از دست ياىب به زندگى ابدى و -2    
 (2)دون فنا، ىب نيازى بدون فقر، عزت بدون ذلت و علم بدون جهل و ناداىن.ب

 ، فالح و رستگارى«ياد بسيار خدا»ذيل آيه فوق نشانگر اين است كه به دنبال 
 است،خواه رستگارى دنيوى و يا اخروى، هردو را شامل است و اگر در صدر آيه

 مقررات و دستورات رشع مسئله كسب و كار مطرح است، براى اين است كه رعايت
 مقدس در كسب و كار و معامالت، كار دشوارى است و آنچه اين سختى را برطرف

 دهد و سعادت دنيا و آخرت را براىكند و انسان را از خطر انحرافات نجات مىمى
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 ؛ زيرا اين عامل اميان را قوى و«ياد بسيار از خداوند متعال است»آورد او فراهم مى
 شود؛ بنابراينسازد، در نتيجه انسان عمالً هم موفق مىانسان دور مىشيطان را از 

 شود. پس اگر، موجب محدوديت در ذكر و نتيجه آن منى«مورد آيه»خصوصيت در 

 

 .10( سوره جمعه /1)

 ( مفردات راغب2)

 (161··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ه مسأله توجه به خدا در بازارهاذكر كثري در آيه فوق ب (1)چنانچه در بعىض از تفاسري
 و به هنگام معامالت و عدم انحراف از اصول حق و عدالت تفسري شده است

 بعنوان ذكر مصداق خواهد بود.

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل

 ياد خدا موجب موفقيت در كارها«: ذكر اللّه تستنج به االمور و تستنري به الّّسائر»    
 (2)شود.ىو روشناىئ درونها م

 و از جمله آن موارد، موفقيت و پريوزى در نربد با دشمن است كه در اين باره در    
 خوانيم:قرآن مى

 اى«: يا ايّها الّذين امنوا اذا لقيتم ِفئًة فاثبتوا و اذكروا اللّه كثريا لعلكم تفلحون»    
 ايدارى كنيد وايد، هر گاه با فوجى از دشمن مقابل شديد، پكساىن كه اميان آورده

 (3)خدا را پيوسته ياد كنيد؛ باشد كه پريوز و فاتح گرديد.

 نكته:

 شود كه دو عامل مهم، ثابتمبناسبت حكم و موضوع، از آيه مذكور استفاده مى    
 قدمى و ياد بسيار خدا نقش اساىس در پريوزى بر دشمن دارند زيرا با ياد بسيار

 نسان آرام و بدون اضطراب بود و از سوىيابد. وقتى اخدا،دل انسان آرامش مى
 ديگر از ثبات قدم و روحيه قوى برخوردار، براحتى خواهد توانست در برابر

 حوادث ناگوار و سخت صابر و محكم ايستادگى منوده و برآنها فائق آيد؛ به همني

 

 ( تفسري منونه ذيل آيه فوق1)

 .5668حكم ، به نقل از غرر ال6410ح  1340الحكمة ب ( ميزان2)

 45( انفال 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 162)

 
 

 دليل است كه از نظر قرآن اگر يك انسان مؤمن، با استقامت در برابر ده نفر از كافران و
 أن»مرشكان قرار گريد بر آنها پريوز خواهد شد؛ در اين باره خداوند متعال فرمود: 

 بيست نفر از شام صبور و پايداراگر «: يكن منكم عرشون صابرون يغلبوا مأتني
 (1)باشند،بر دويست نفر از دشمنان پريوز خواهند شد.

 رفع گرفتاريها و بالها -18
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 به محرض الهى عرضه داشت:« السالم عليه» حرضت موىس عىل نبينا و آله و    

 ىّف فمن ىف سرتك يوم ال سرت ااّل سرتك؟ فقال: الذين يذكروىن فأذكرهم و يَتَحابّون »    
 «:فاُحبّهم فاولئك الذين أذا اردت أن أصيب اهل االرض سوءا ذكرتهم فدفعت عنهم بهم

 آن روز كه پوشىش )پناهى( جز پوشش تو نباشد، چه كىس تحت پوشش تو قرار    
 كنم و يكديگر راكنند و من از آنها ياد مىخواهد گرفت؟ فرمود: آنانكه مرا ياد مى

 دارم. هر گاه خواستم بدىهم آنها را دوست مى دارند، منبخاطر من دوست مى
 )بال و گرفتارى( را متوجه اهل زمني منايم، آنها )ذاكران...( را ياد كردم و بخاطر آنها

 (2)آن بدى و بال را از مردم برطرف منودم.

 نكته:

 از بال و بديها در امان« ذاكران»شود كه نه تنها خود از حديث فوق استفاده مى    
 نند بلكه ديگران نيز بخاطر آنها و به بركت وجود آنها از خيىل از گرفتاريهاىمامى

 

 65( انفال /1)

 287( چهل حديث امام خمينى )رضوان تعاىل عليه( ص 2)

 (163··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 يابند.سخت نجات مى

 با ذكر«: كره بكرثة الّذكرإحرتسوا من اللّه َعّز ذ »فرمايد: مى« السالم عليه» حرضت عىل    
 (1)كثري خدا، خود را از )عذاب و خشم( خداوند )يادش بلند باد(نگهداريد.

 شود وىل ذاكر از آنهاها مىاز آن بالها و گرفتاريهايى كه گاهى دامنگري بعىض    
 كنيم:مصون و در امان است، دو مورد را به عنوان منونه در اينجا ذكر مى

 الف: اصابت صاعقه

 فرمودند:«السالم عليه» چنانچه امام صادق    

 «و ميوت بالصاعقه»ميوت املؤمن بكل ميتٍة ميوت غرقا و ميوت بالهدم و يبتىل بالسبع »    
 مومن با هر مرگى ممكن است؛ مبريد ممكن است«: و ال يصب ذاكر اللّه عزّوّجل

 اعقه جان خود را ازغرق شود و يا زير آوار مباند، گرفتار حيوان درنده شود و؛ ص
 (2)كند.، صاعقه اصابت منى«ذاكر خدا»دست بدهد، وىل به 

 آن حرضت در جاى ديگر همني مطلب را همراه با ارائه يك مصداق مطرح    
 فرموده است:

 «:إّن الّصواعق ال تصيب ذاكرا قال: قلت: و ما الذاكر؟ قال: من قرأ مأة آية...»    
 كند؛ )راوى( گفت، گفتم: ذاكر كيست؟ فرمود:بت منىها به انسان ذاكر اصاصاعقه

 (3)هر كس كه صد آيه از قرآن را بخواند.

 

 .77/369/34، به نقل از بحاراالنوار 6352ح  1332الحكمة ب ( ميزان1)

www.takbook.com



 .3حديث  9ابواب الذكر باب  4الشيعه ج ( وسائل2)

(3 ) 

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 164)

 

 ل مرگب: تشنگى شديد در حا

 هر كس لب تشنه«: كل أَحد ميوت عطشانا ااّل ذاكراللّه »فرمود: «آله وعليهاللهصىل» رسول خدا
 (1)مريد مگر ذاكر خدا.مى

 بركت در مال و فرزند و حل مشكالت اقتصادى و غريه -19

 يكم مدرارافَقلُت إِستغفروا ربّكم إنّه كان َغّفاراًيُرِسِل الّسامَء عل»خوانيم: در قرآن مى    
 به آنها گفتم از خدا«: و ميددكم بامواٍل و بَننَي و يجعْل لكم جّنات و يَْجَعْل لكم أنهارا

 مغفرت و بخشش طلب كنيد كه او بسيار آمرزنده است، تا بارانهاى پربركت و پى در
 پى براى شام بفرستد و شام را با اموال و فرزندان يارى منايد و براى شام باغهاى

 (2)نهرهايى قرار دهد. رسسبز و

 :1نكته 

 اى ديگرشود و لذا در آيهحاصل منى« ياد خدا»استغفار و طلب بخشش بدون     
 فرمايد:مى

 آنگاه«: و الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أَنفسهم ذكرواللّه و استغفروا لذنوبهم...»    
 ياد كنند و از او طلب كه آنها كار بدى انجام دادند و يا به خود ستم كردند، خدا را

 ...«(3)بخشش كنند

 همراه بادر خواسِت مغفرت است.« ذكرِ »عالوه بر اين استغفار واقعى، خودش     

 

 .81/240/26، به نقل از بحار: 6377ح  1336الحكمة ب ( ميزان1)

 11و10( نوح 2)

 135( آل عمران /3)

 (165··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 :2نكته 

 از عوامل بسيار مؤثر در بروز مفاسد اجتامعى و مشكالت ديگر، فقريىك     
 اى كه به هر دليىل اينگونه مسائل رشد بيشرتى دارد،اقتصادى است؛ لذا در جامعه

 بيكارى، بزه كارى، رشوه خوارى، دزدى، قتل، جنايت و اعتياد، زياد به چشم
 ى و فراهم آمدن زمينه ىبخورد و نتيجه اينها هم رشد فزاينده نارضايتِى عموممى

 باشد و هرگاهثباىت در اركان سياىس جامعه و در نهايت وابستگى به اجانب مى
 تواند مواضعاى به اين مرحله از ذلت و خوارى برسد ديگر منىشخىص و يا جامعه

 مستقىل در سياست داشته باشد و از حق مظلومني عامل دفاع منايد.
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 ت كه طورى برنامه ريزى كنيم كه روح معنويت وراه حل مشكالت فوق اين اس    
 ياد خدا و استغفار در جامعه، حاكم گردد؛ آنگاه است كه همه چيز عوض خواهد

 شد و ما از يك محيط پاك و پربركت برخوردار خواهيم گشت؛ انشاءالله.

 هفشىك الجدوبة، فقال ل« السالم عليه» اّن رجال أىت الحسن»خوانيم: درروايتى مى    
 إستغفراللّه و اتاه آخر فشكا إليه الفقر، فقال له: إستغفر اللّه و أتاه آخر«: السالم عليه» الحسن

 أن يرزقنى إبنا فقال له: إستغفر اللّه فقلنا له: أتاك رجال يشكون أَبوابا و فقال له: أُدع اللّه
 نفىس امّنا اعتربتيسألون انواعا فأمرتهم كلّهم باألستغفار، فقال: ما قلُت ذلك من ذات 

 «:إِستغفروا ربّكم أنّه كان غفارا يُرسل السامَء عليُكٌم مدراراً...»فيه قول اللّه : 

 رسيد و از قحطى شكايت منود« السالم عليه» شخىص خدمت امام حسن مجتبى    
 حرضت به او فرمود: از خدا طلب مغفرت و بخشش كن. شخص ديگرى آمد واز

 شكايت كرد حرضت به او )نيز( فرمود: استغفار كن. فردفقر و پريشاىن )ماىل( 
 ديگرى هم آمد و به آن حرضت گفت :از خداوند متعال بخواهيد براى من فرزند

 پّس عنايت كند،حرضت به او هم فرمود:از خدا درخواست مغفرت و بخشش بكن.

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 166)

 
 

 شام رسيدند و هر كداِم آنها از چيزىگويد: عرض كرديم چند نفر خدمت راوى مى
 شكايت منوده و چيزهايى مسئلت منودند و شام به همه آنها )بطور يكسان(

 فرموديد: استغفار كنيد! حرضت در پاسخ فرمود: آنها را از خودم نگفتم، بلكه در اين
 (1)«:إِستغفروا ربّكم...»باره كالم خدا را در نظر گرفتم كه در قرآن آمده است: 

 فرمود:« السالم عليه» مام عىلا

 بوسيله ياد خدا، نزول نعمت درخواست«: بذكر اللّه تستنزل النعمة»    
 (2)شود،مى

 ياد خدا، كارها)ى«: ذكر اللّه تستنج به االمور و تستنري به الّسائر»و نيز فرمود:     
 (3)بخشد.گشايد و درونها را نور مىفروبسته( را مى

 خوشنامى -20

 كىس كه به«: َمن اشتغل بذكر اللّه طيَّب اللّه ِذكْرَه»فرمود: « السالم عليه» رضت عىلح    
 (4)ياد خدا مشغول و رسگرم باشد، خداوند او را خوشنام كند.

 اى است بس ارزشمند، براى همني است كهخوشنامى در ميان مردم رسمايه    
 و اقتصادى و... با ديگرانگريى در روابط اجتامعى هاى چشمها از موفقيتبعىض

 برخوردارند؛ چون كه آنها بعنوان افرادى مورد اعتامد و معترب در ميان مردم شناخته
 آيد،با همكارِى ديگران براحتى قابلاند و لذا اگر احيانا مشكىل بر اى آنها پيششده

 

 ( تفسري مجمع البيان ذيل آيات محل بحث در سوره نوح1)

 1/299/31( غرر الحكم: 2)

 .5168، به نقل از غرر الحكم: 6410ح  1340الحكمة ب ( ميزان3)

 .8235، به نقل از غرر الحكم: 6378ح  1336الحكمة ب ( ميزان4)

 (167··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 توانند در حل معضالتبرطرف شدن است و بر همني اساس است كه آنها مى

 ش مؤثرى را ايفا منايند.اجتامعى و رفع مشكالت ديگران نيز نق

 معبود من؛«: الهى َمن تّعرَف ِبَك غرُي مجهول»فرمودند: «السالم عليه» حرضت عىل    
 «بدنامى»در حاليكه  (1)شود،كىس كه به تو معروف شد، هرگز ىب نام و مجهول منى

 ها ىب كس وشود و در نتيجه در وقت گرفتارىگريى ديگران از انسان مىباعث كناره
  ياور خواهد ماند.ىب

 ارزش بخشيدن به سخن -21

 سخنى كه در آن ياد خدا (2)«:كُّل قوٍل ليس فيه للِّه ذكٌر فَلْغوٌ «: »السالم عليه» قال عىل    
 (3)شود كه مورد توجه و قابل اعتنا نباشد؛به چيزى گفته مى« لغو»نباشد لغو است. 

 نوعى يادخدا در آن مطرح بنابراين سخنى ارزشمند و قابل عنايت است كه به
 تنوين تنكري باشد لذا شامل هر نوع ذكر )لساىن و« ذكرٌ »رسد تنوين باشد.به نظر مى

 شود به اين معنى كه گاهى در خود سخن و كالم انسان، نام وقلبى و ملحقات آن( مى
 شود )ذكر زباىن( و گاهى سخن طورى است كه زمينه ياد قلبى راياد خدا مطرح مى

 كند. چنانچه گاهى هم اگر چه ظاهرا كالم انسان خاىل از نام خدا است امامى فراهم
 انگيزه و هدف از آن خدا و رضايت الهى است؛ مثالً انگيزه او از صحبت معموىل با
 والدين خود اين است كه بنوعى از آنها دلجوىئ شود و باعث خوشحاىل آنها شود و

 ست كه امر به معروف و نهى از منكر منايد اينيا به خاطر اينكه بر او واجب و الزم ا

 

 مفاتيح الجنان -( مناجات شعبانيه 1)

 529ص  3( نور الثقلني ج 2)

 ( مفردات راغب3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 168)

 
 

 دهد. اينگونه موارد هم به لحاظ در نظركار را به خاطر امتثال امر الهى انجام مى
 شوند؛ چنانچه سابقاال نوعى ذكر محسوب مىگرفنت خوشنودى خداوند متع

 گردد. و بدينوسيلهاشاره شد، ذكر قلبى و عدم غفلت به نحوى اينها را نيز شامل مى
 شود. كالم انسان به نوعى ذكر محسوب مى

 حاال اگر سخن انسان فاقد نكات فوق باشد چون به هيچ نحو با هدف اصىل كه    
 شود؛ چنانچهد، لغو و ىب فايده حساب مىخدا و رضايت اوست ارتباطى ندار 

 فرمايد:مرحوم عالمه طباطباىئ مى

 كارهاى لغو از نظر دين. آن كارهاى مباحى است كه از آنها براى آخرت و يا دنيا كه»
 به نحوى منتهى به آخرت شود بهره بردارى نشود. مثالً خوردن و آشاميدن را كه به

 گريد، براى تحصيل توان براى اطاعت و عبادتانگيزه نياز و ميل به غذا انجام مى
 كند )و الّذينو مؤمن از هر كار لغو پرهيز مى« (1)شودانجام ندهد، لغو محسوب مى

 پس بايد تالش كنيم كه سخن ما و كارهاى ما با هدف (2)هم عن اللّغو معرضون(.
 محسوب گردد.« ذكر خدا»جلب رضايت الهى انجام گريد تا همه آنها 

 واىب برتر از جهاد و شهادت در راه خداث -22

 فرمودند:«آله وعليهاللهصىل» پيامرب خدا    
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 أال أخربكم بخري أعاملِكم ارِفعها ىف درجاتِكم و از كاها عنَد مليِكُكم و خرٌي لكم من»    
 ل:الدينار و الدرهم و خريٌلكم من أن تَلَقْوا عدوّكم فتقتلوهم و يقتلوكم؟ فقالوا: بىل، فقا

 من أعِطَى لسانا ذاكرا فقد أُعطى خرَي الدنيا« آله وعليهاللهصىل» و قال رسول اللّه « ذكرُاللّه كثريا»

 

 ذيل آيه محل بحث 15( امليزان ج 1)

 3( مؤمنون /2)

 (169··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 پاكرتين آنها نزدآيا از بهرتين اعاملتان و باالترين آنها از نظر درجات و «: و االخرة
 مالكتان، و آنچه براى شام بهرت از دينار و درهم است و نيز بهرت از اين است كه با
 دشمنتان برخورد كنيد )جهاد( و آنها را بكشيد و يا آنها شام را بكشند )به شهادت

 ياد»برسانند( به شام خرب ندهم؟ عرض كردند: بىل، حرضت فرمود: و آن )چيز( 
 داده شده در حقيقت« ذاكر»و حرضت فرمود: كىس كه به او زبان است « بسيار خدا

 (1)خري دنيا و آخرت به او داده شده است.

 ايفاى نقش مؤثر در عاقبت بخري شدن انسان -23

 بيند افرادى بودند كه ظاهرا خوب و اهل صالح بودنداز اينكه گاهى انسان مى    
 دست دادند و با سوء عاقبت از اين دنياىها اميان خود را از اما در امتحانات و فتنه

 شود كه وضع او چه خواهدفاىن و زودگذر رهسپار جهان آخرت شدند، نگران مى
 شد؟ آيا خواهد توانست اميان خودش را تا آخر عمر حفظ منايد و با عاقبت بخريى

 از دنيا برود يا نه؟ براى همني است كه به ما توصيه شده است كه سعى كنيم اميان
 ستقر و پايدارى داشته باشيم، طورى كه با تهاجم شياطني بر دلهاى ما مخصوصام

 در موارد حساس، آن را از دست ندهيم و چيزى كه در اين مورد بسيار كار آمد
 فرمود:« السالم عليه» چنانچه امام عىل« ياد خداست»است،

 تون خيمه اميان است وياد خدا س«:ذكرُاللِّه ِدعامُة االميان و عصمٌة من الشيطان»    
 شود كه خيمه بربا كّس دال به ستون خيمه گفته مى« ِدعامة» (2)حافظ از رش شيطان.

 

 2حديث  5( وسائل الشيعه ابواب الذكر باب 1)

 364/14ص  1( غرر الحكم ج 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 170)

 
 حفظ و نگهدارى آن استوار گشته باشد، سپس درباره چيزهاىئ كه نقش موثرى در

 باعث« ذكر خدا»و اينجا منظور اين است كه  (1)چيزهاى ديگر دارد بكار رفته است
 كند؛ چرا كه ياد خداشود و او را از رّش شيطان حفظ مىپايدارى اميان انسان مى

 شود. در اين باره باز آن امام هامم فرمود:باعث طرد شيطان مى

 (2)اد خدا وسيله طرد شيطان است.ي«: ذكراللّه ِمطردُة الشيطان»    

 نيز فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 ثالثٌة ُعِصموا من ابليس: الذاكرون اللّه بالليل و النهار و املستغفرون باألسحار و»    
 سه كس اند كه از )رش( ابليس در امان اند: ياد كنندگان خدا«: الباكون من خشيِة اللّه

 تغفار كنندگان در سحرها و گريه كنندگان از خوف خدا.در شبانه روز، اس
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 شايد جهت عدم تواناىئ شيطان بر ايجاد انحراف در افراد مخلص و اهل ذكر    
 «السالم عليه» برد؛چنانچه امام عىلهاى نفوذ را از بني مىاين باشد كه يادخدا زمينه

 ر كننده بيامريهاى دروىن و فقر وياد خدا دو «: ذكراللّه طارُد األدواِء و البؤِس »فرمود: 
 (3)گرفتاريها است.

 و هرگاه چنني شد رستگارى انسان حتمى است و اينها همه به بركت    
 يادخداست؛ چنانچه آن حرضت به اين نتيجه بسيار ارزشمند نيز ترصيح فرموده

 (4)يادكننده خدا از رستگاران است.«: ذاكر اللّه من الفائزين»است: 

 

 البحرين ( مجمع1)

 404/40ص  1( غررالحكم و درالكلم ج 2)

 ( مجمع البحرين طريحى3)

 .5164، به نقل از غرر الحكم 6375ح  1336الحكمة ب ( ميزان4)

 (171··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 نجات از آتش جهنم و دخول در بهشت -24

 و مردان و«:  و أَجرا عظمياوالّذاكرين اللّه كثريا و الذاكرات أعّد اللُه لهم مغفرةً »    
 زناىن كه بسيار بياد خدا هستند ؛ خداوند براى آنها مغفرت و پاداش عظيمى را

 (1)«فراهم ساخته است

 فرمودند: «آله وعليهاللهصىل» پيامرب اكرم 

 ار و برائٌة منأَحبّه اللّه و من ذكراللّه كثريا كُِتبَْت له برائتان برأئٌة من النّ  و من أَكرثَ ِذكَراللّه»
 دارد و براى او دو برائتكىس كه خدا را بسيار ياد كند، خدا او را دوست مى«: الّنفاق

 واگر كىس از آتش دردناك جهنم (2)شود، برائت از آتش و برائت از نفاق.نوشته مى
 (3)نجات يابد و به بهشت درآيد رستگار شده است.

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق

 هر كه خدا را بسيار يادكند خداوند او را«: رث ِذكْرَاللّه عزّوجّل أظلّه اللّه ىف جنِّتهِ من أَك»
 (4)دهد.در بهشت خود زير سايه قرار مى

 نكته:

 اى وجود ندارد لذاممكن استبا توجه به اينكه در بهشت گرماى ناراحت كننده    
 ذاكران خواهد ، سايه رحمت خاص الهى باشد كه نصيب«سايه»منظور از اين 

 ىف»است يعنى در بهشت خودش نفرمود « يف جّنته»گشت. مؤيد اين نكته تعبري 
 كه اين نيز حاىك از يك عنايت مخصوص است. « الجنة

 

 35( احزاب / 1)

 1روايت  5ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 2)

 185( آل عمران 3)
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 6( وسائل الشيعه هامن حديث 4)

 دّوم: ذكر خدافصل ( »«··· 172)

 

 آثارمنفى ترك و يا اعراض ازياد خدا

 ـ پريوى از هواهاى نفساىن و تجاوز از حدود الهى1

 از كىس كه دلش را از«: و ال تطع من أغفلنا قلبَُه عن ذكرنا َو اتّبَع هواه و كان امرُه فُرُطا»
 رشكند و كاايم و پريوى از هواهاى نفساىن خودش مىياد خودمان غافل ساخته
 رسد:در توضيح آيه فوق ذكر دو نكته الزم به نظر مى (1)افراط است اطاعت نكن.

 :1نكته 

 اين باشد كه آنها با حق دشمنى كردند« من اغفلنا قلبه...»ممكن است منظور از     
 و احتامل دارد به اين معنى باشد كه (2)خداهم در عوض ياد خودش را از آنها گرفت

 بد آنها از آنها سلب توفيق كرد و آنها را به حال خودشان رهاخداوند بر اثر اعامل 
 ساخت، در نتيجه خودشان به غفلت از ياد خدا دچار شدند.

 :2نكته

 غفلت از يادخدا مستلزم پريوى از هواهاى نفساىن و تجاوز از حدود الهى است    
 را عطف« كان امره فرطا»و « واتبع هواه»عالمه طباطبايى )قدس رسه(، دو جمله 

 (3)گرفته است.« من اَغفلنا قلبه عن ذكرنا»تفسريى براى 

 طبق اين بيان، غفلت از ياد خدا عني پريوى از هواهاى نفساىن خواهد بود وىل    
 رسد ظرف غفلت، نفس و جان انسان است و نتيجه آن پريوى عمىل ازبه نظر مى

 

 28( كهف /1)

 ذيل آيه محل بحث 13( امليزان ج 2)

 ذيل آيه محل بحث 13مليزان ج ( ا3)

 (173··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 هواهاى نفساىن است نه خود آن.

 و كىس هم كه از ياد خدا غافل و گريزان است و در نتيجه در مقام عمل هم از    
 كند، قطعاً از درك معارف و حقايق الهى محروم خواهد گشت.هواها پريوى مى

 است: چنانچه در قرآن آمده 

 )اى رسول«: قل من يَكلئوكم باللّيِل و الّنهاِر من الرّحمِن بل هم عن ِذكر ربّهم ُمعرِضون»
 ما به آنها( بگو كيست كه شام را شب و روز از عذاب خداى رحامن )اگر اراده عذاب

 (1)دارد بلكه آنها از ياد پروردگارشان گريزانند.كرد( نگه مىمى

 را به كتاب« ذكر ربهم»يزان، تفسري منونه و مجمع البيان، بعىض از تفاسري مثل امل    
 اند وىل حداقل بعنوان يكآسامىن و يا استداللها و حجتهاى الهى تفسري كرده

 توان گفت كه منظور هامن معناى ظاهرى لفظ است يعنى آنها از ياداحتامل مى
 ا از آنها بپرس اگرپروردگارشان گريزانند و به فكر خدا نيستند؛ يعنى: اى پيامرب م
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 چنانچه خداى رحامن درباره آنها اراده عذاب و يا بالىئ را داشته باشد چه كىس و
 فرستد بخاطر اينكدام قدرىت توان مقابله با او را دارد؟ )و اگر چنانچه عذاىب منى

 كند(، وىل شام بخاطر اعراض از يادو به شام رحم مى (2)است كه رحامن است
 الب را درك نخواهيد كرد. اينگونه سخن گفنت كه با لطف خاىصخدا هرگز اين مط

 كند ودهد و او را متوجه خداوند رحامن مىهمراه است، انسان غافل را تكان مى
 ليكن مشكل آنها اين بود كه از ياد پروردگارشان گريزان بودند. كىس كه در چنني حال

 دا نخواهد افتاد، چنانچهكند ديگر به فكر عذاب و يا رحمت خو هواىئ زندگى مى

 

 42( انبيا/1)

 شود.اين نكته استفاده مى« رحمن»( از تعبري لطيف 2)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 174)

 
 

 بل هم معرضوَن عن ذكره ال»در تفسري كشاف در بيان جمله محل بحث آمده است: 
 د و خدا به ذهن آنهاآنها از ياد خدا گريزانن«: يخطرونه ببالهم فضالً أن يَخافوا بأَسه

 (1)كند تا چه رسد به اينكه از عذاب او برتسند.خطور منى

 دملردگى -2

 فرمايند:مى«السالم عليه» امام صادق    

 قال: ياموىس التنسنى عىل كل حال فَاِّن نسياىن مُييت« السالم عليه» فيام ناجى اللّه به موىس»
 فرمود: اى موىس در هيچ حاىل« السالم عليه» خداوند متعال به حرضت موىس«: القلَب 

 (2)مرياند.مرا فراموش مكن زيرا فراموىش من دل را مى

 نكته:

 شود كه هامن طور كه جسم انسان نيازمنداز حديث فوق اين مطلب استفاده مى    
 غذا و عوامل ماّدى خاىص است تا زنده مباند، جان و دل او هم نيازمند غذاى

 است و اگر خدا را فراموش كند و به آن« ياد حق تعاىل»مخصوىص است و آنهم 
 نرسد حيات خودش را ازدست خواهد داد و ديگر آن كارآيى الزم را براى درك

 در بعىض از (3)حقايق نخواهد داشت چرا كه از دل مرده كارى ساخته نيست.
 ثمّ »مطرح شده؛ چنانچه در قرآن آمده است: « قساوت دل»تعبريها بجاى دملردگى 

 قَست قلوبُكم من بعد ذلك فهى كالحجارة او أشدُّ قسوًة و أِّن من الحجارة ملا يتفّجر منه

 

 ذيل آيه محل بحث. 3( كشاف ج 1)

 5ح  5ابواب الذكر ب  4( وسائل الشيعه ج 2)

 «ياد خدا»يىك ديگر از آثار و بركات « زنده دىل»( جهت آگاهى بيشرت در اين زمينه به بحث 3)
 له رجوع شود.در همني رسا

 (175··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

ُق فيخرج منه املاء و إِّن منها ملا يهِبُط من خشية اللّه و مااللّه بغافلٍ  قَّ  األنهار و إِّن منها لاَم يَشَّ
 با آن همه معجزات بزرگ باز چنان سخت دل شديد كه دلهايتان چون« عاّم تعملون

 اى از سنگها نهرها بجوشد و برخى ديگركه از پارهتر از آن شد، چه آنسنگ يا سخت
 اى از ترس خدا فرود آيند خداوند ازاز سنگها بشكافد باز آىب از آن بريون آيد و پاره

 اىل موىس: أوحى اللّه»فرمايد: مى«السالم عليه» وامام صادق (1)كردار شام غافل نيست.
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 ى عىل كّل حال فاّن كَرْثة املال تُْنىس الذنوَب و أِنّ ياموىس التَْفرَْح بكرثة املال و ال تََدْع ذكر 
 خداوند متعال به حرضت موىس فرمود: اى موىس به«: ترك ذكرى يُقىس القلوب

 زيادى مال شادمان مباش و ياد مرا در هيچ حاىل ترك مكن زيرا زيادى مال گناهان را
 (2)كند.برد و ترك ياد من دل را سخت مىاز ياد مى

 و منظور از ترك (3)كنار گذاشنت چيزى است اختيارا و يا اضطرارا« الىشترك »    
 باشد بنابراين منظور رهادر حديث فوق قطعاً ترك اضطرارى آن منى« ياد خدا»

 نسيان»كردن اختيارى و عمدى يادخداست چنانچه اگر در روايت سابق هم فرمود: 
 بر اثر ترك اختيارى ياد ، منظور نسياىن است كه«شودذكر من باعث دملردگى مى

 هم آمده است: نسيان، ترك نگهدارى« ءنسيان الىش»شود. درباره خدا حاصل مى
 چيزى است كه به انسان سپرده شده است و ممكن است عامل آن ضعف و سستى

 قلب باشد...و يا از روى قصد آن را رها كرده باشد تا اينكه از صفحه ذهن حذف
 چندان تفاوىت« ترك آن»با « نسيان ياد خدا»شن گرديد كه با اين توضيح رو  (4)گردد.

 ندارد چنانچه قساوت قلب با دملردگى نيز فرق آنچناىن ندارند؛ چرا كه در هر دو

 

 74( بقره /1)

 1ح  2( وسايل الشيعه هامن باب 2)

 ( مفردات راغب3)

 ( مفردات راغب4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 176)

 
 

 توان نور حقيقتگريد كه بوسيله آن ديگر منىوضعيتى قرار مىصورت دل انسان در 
 را ديد.

 اميد است خداوند متعال ما را از ترك و فراموىش ياد خودش نجات دهد.    

 خود فراموىش -3

 شام مانند«: و ال تكونوا كالّذين نَسوااللَّه فأَنْسيهم أَنفَسهم اولئك هم الفاسقون»    
 فراموش كردند و خدا نيز چنان كرد كه آنها خودشان را كساىن نباشيد كه خدا را

 (1)«.فراموش كنند؛ ايشان هامن فاسقانند

 كند اين است كهمجازات كىس كه خدا رافراموش و يادش را ىب اهميت تلقى مى    
 خداوند متعال هم او را از ياد خودش بربد و يا از او سلب توفيق منايد بطورى كه

 دهد كه درا فراموش كند و لذا گاهى كارهاىئ انجام مىحتى خودش هم، خودش ر 
 باشد؛ زيرا نتيجه پريوى از هواهاى نفساىن و فراموىشنهايت به زيان خودش مى

 ياد خدا اين است كه انسان از درك حقايق عاجز و از حركت بر طبق مصلحت خود
 فرمود:«السالم عليه» گردد؛ چنانچه امري مؤمنانناتوان و محروم مى

 هر كس كه خداى سبحان را«: من نىِسَ اللّه سبحانه أَنساه اللّه نفَسه و أعمى قلبَه»    
 (2)كند.برد و دلش را كور مىفراموش كند، خداوند خودش را از يادش مى

 نيز فرمود:« السالم عليه» امام رضا    

 تعاىل:ال تكونوا فسهم كام قال اللّهوامّنا يُجازى من نَسيَه و نىِسَ لقاء يومه بأن يُْنِسيَُهْم أن»    

 

 19( حرش /1)
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 .8875، به نقل از غرر الحكم: 6488ح  1350الحكمة ب ( ميزان2)

 (177··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ، خداوند، كىس را كه خدا و روز قيامت را فراموش كند اينگونه«كالّذيَن نَسُواللّه...
 برد؛ چنانچه در قرآن آمده است:يادشان مىكند كه خودشان را از مجازات مى

 (1)«اند...نباشيد مانند كساىن كه خدا را فراموش كرده»

 همراهى وهمنشينى شيطان با او -4

ونَهم َعنِ »      و من يعش عن ذكر الرّحمن نُقيّض له شيطانا فهو له قرين و أنّهم لَيَُصدُّ
 جاءنا قال يا ليت بينى و بينك بُْعَداملرشقنَْيَ فبئسالّسبيل و يحَسبُون أنَُّهْم ُمهتَدون حتّى اذا 

 فرستيم وهر كس از ياد خدا رويگردان شود،شيطان را به رساغ او مى«: القرين
 همواره قرين او باشد و آنها )شياطني( اين گروه را از راه خدا بازمى دارند در حاليكه

 زمانيكه نزد ما حارض شود كنند هدايت يافتگان حقيقى آنها هستند، تاآنها گامن مى
 گويد: اى كاش ميان من و تو فاصله بني مرشق و مغرب بود چه بد همنشينىمى

 (2)هستى تو!

 (3)به معنى تاريىك و ظلمتى است كه بر چشم انسان عارض مى شود.«َعىش»    
 و در اينجا (4)مى باشدبه معنى اعراض كردن و رويگردان شدن از چيزى«َعَشَو عنه»

 اين است كه اگر كىس از ياد خدا اعراض كند و خودش را به كورى زند، منظور
 به معنى پوست روى تخم مرغ است كه« قَيْض»شيطان بر او مستوىل خواهد شد. 

 

 ذيل آيه محل بحث 7و1ح  292ص  5( نورالثقلني ج 1)

 38-36( زخرف /2)

 ( تفسري منونه ذيل آيه فوق، به نقل از لسان العرب.3)

 ري منونه ذيل آيه فوق، به نقل از لسان العرب.( تفس4)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 178)

 
 

 (1)سپس به معنى مستوىل ساخنت چيزى بر چيز ديگر بكار رفته است.

 نكته:

 شود؛ يعنى شيطان همراه معموىلنوعى استيال استفاده مى« نُقيّض»ازكلمه     
 شود و لذا فرمود:مستوىل مىنيست بلكه همنشينى است كه بر انسان مسلط و 

بيل...» دونَهم َعِن السَّ  دارند؛ چنانچه از ضمري جمعآنها را از راه خدا باز مى«:لَيَصُّ
 شود كه نه يك شيطان بلكهو مضارع بودن فعل نيز استفاده مى« ليصّدونهم»)واو( در 

 د و شيطاندهند تا همواره آنها را از راه حق باز بدارنشيطانها دست به دست هم مى
 كىس است كه خداوند دشمنى آشكار او را با انسان بارها تذكر داده است:

 آيا با شام عهد(2)«:ألَْم اََعَهْد ِءاليكم يا بنى آدم اَْن ال تعبدوا الّشيطاَن إِنَّه لكم عّدٌو مبني»
 نبستم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن بزرگ شامست.

 گريى صالحانكناره-4

ْن توىل َعْن ِذكرنا و مل يُرِْد االّ الحيوَة الدنيافَأعْ »      از كىس كه از ياد ما«: رِض َعمَّ
 (3)خواهد اعراض كن.رويگردان است و جز زندگى مادى دنيا چيزى منى
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 شود كه ميان دنياطلبى و رويگرداىن از ياد خدا رابطهاز ظاهر آيه استفاده مى    
 كىس توجه زياد و تعلق خاطر بيش از حد، بهجدى وجود دارد، به اين معنى كه اگر 

 زندگى دنيا داشته باشد از ياد خدا محروم خواهد گشت؛چنانچه بر عكس آن نيز

 

 ( تفسري منونه ذيل آيه فوق، به نقل از لسان العرب.1)

 60( يس / 2)

 29( نجم/ 3)

 (179··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 د جاذبه و حالوت آن، او را از سقوط در دامباشصادق است؛ كىس كه به ياد خدامى
 كند. خوب است كه انسان درست انديشه كند كه كدام يك ازمحبت دنيا حفظ مى

 شود و دراين دو راه را انتخاب كند؟ گاهى انسان آنچنان از ياد خدا رويگردان مى
 آيد كه تبديل به يكچنگال هواهاى نفساىن و شياطني جنى و انىس گرفتار مى

 اى جز دورى از اوگردد كه ديگر چارهوجود گمراه و گمراه كننده و خطرناك مىم
 نيست؛ چرا كه نه تنها موعظه و نصيحت در او هيچگونه تاثريى ندارد، بلكه حفظ

 ارتباط با او ممكن است آثار منفى زيادى را براى انسان بدنبال داشته باشد و
 بطه با او الزم و رضورى است؛ چنانچهاگرانحراف از حق به اين مرحله برسد قطع را

 در آيه فوق، خداوند متعال به پيامرب رحمت خود دستور داده است، از چنني
 اشخاىص روى بگرداند و با آنها قطع رابطه منايد تا ديگر مؤمنان نيز تكليف

 اىخودشان را در برخورد با آنها بدانند و مواظب باشند كه از ناحيه آنها رضبه
 نابراين معلوم گرديد كه يىك از عوامل مهم ترك ياد خدا عالقه شديد بهنخورند؛ ب

 زرق و برق زندگى دنيا است، براى اينكه بيشرت روشن گردد كه اينها چقدر در
 اند، قسمتى از حديث معراج را كه مربوط به اهلانتخابشان خطا رفته و رضر كرده

 آوريم:دنيا است در اينجا مى

 بت من محبّت فقريان و محرومان است، به آنها نزديك شو و دراى احمد مح»...    
 كنار مجلس آنها قرار گري، تامن به تو نزديك شوم و ثرومتندان دنيا پرست را از خود

 اى احمد زرق و برق»...در فراز ديگر آمده: «! دور ساز و از مجالس آنهابر حذر باش
 عرض«. آخرت را محبوب دار دنيا و دنيا پرستان را مبعوض شمر، و آخرت و اهل

 اهل دنيا كساىن هستند كه زياد»پروردگارا، اهل دنيا و آخرت كيانند؟ فرمود:»كرد: 
 گريند و كمرت خوشنودخوابند و خشم مىخندند، زياد مىخورند و زياد مىمى

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 180)

 
 
 ه اگر كىس از آنها عذر طلبيدخواهند و نشوند، نه در برابر بديها از كىس عذر مىمى
 پذيرند، در اطاعت خدا تنبل و در معاىص شجاعند، آرزوهاى دور و دراز دارند،مى

 رسند و نفعشانو در حاىل كه اجلشان نزديك شده هرگز به حساب اعامل خود منى
 مند به خوردبراى مردم كم است، افرادى پرحرف فاقد احساس مسئوليت و عالقه

 اند.و خوراك

 آورند و نه در مصائب صبورند،اهل دنيا نه در نعمت شكر خدا را بجا مى    
 اندخدمات فراوان در نظر آنها كم است. خود را به انجام كارى كه انجام نداده

 كنند كه حق آنها نيست ؛ پيوسته از آرزوهاىكنند، و چيزى را مطالبه مىستايش مى
 سازند و نيكيهاى آنها رانشان مىگويند و عيوب مردم را خاطر خود سخن مى

 «!پنهان

 اى»پروردگارا؟ آيا دنيا پرستان غري از اين هم عيبى دارند؟ فرمود: »عرض كرد:     
 اى مناز متام آسامنها و زمني را بجااحمد، عيب ديگر آنها اين است كه... اگر بنده

 گان غذا نخورد،آورد و روزه متام اهل آسامنها و زمني را انجام دهد، همچون فرشت
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 طلبى يا عشق بهاى دنيا پرستى يا رياستو لباس فاخرى نپوشد وىل در قلبش ذره
 زينت دنيا باشد در رساى جاويدانم در جوار من نخواهد بود و محبتم را از قلب او بر

 (1)«كنممى

 زندگى سخت در دنيا كورى در آخرت -5

 خطر نفوذ شيطان هشدار داده وخداوند متعال به حرضت آدم و حوا)ع( درباره     
 فرمود:

 

 511 - 508ص  22( تفسري منونه ج 1)

 (181··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

نكام من الجّنِة فتَشقى...»      مواظب باشيد مبادا شيطان شام را از بهشت«: فال يُخرَجَّ
 كىل نبوددر بهشت براى آنها مش (1)بريون كند درنتيجه در رنج و سختى قرار گرييد.

 كردند و ليكن بر اثر پريوى ازبدون رنج و زحمت از نعمتهاى الهى استفاده مى
 هاى ابليس ملعون از آن موقعيت ممتاز كه با خوىش و راحتى همراه بود،وسوسه

 محروم شدند و به دستور الهى به سوى زمني هبوط كردند و از ناحيه حق تعاىل به
 آنها اعالم شد:

 كم مّنى ُهدًى فمن تبع ُهداى فاليَضلُّ و اليَْشقى* و من أعرََض عن ذكرىفأّما يأتينّ »    
 هر گاه هدايت من به شام رسيد هر«: فَاِنَّ له َمعشيًة ضنكا و نحرشُه يوم القيمِة أَعمى

 شود و به رنج و زحمتكس از هدايت و راهنامىئ من پريوى كند گمراه منى
 باشد براى او زندگى تنگ و سختى خواهد افتد و هر كس از ياد من رويگردانمنى

 (2)كنيم.بود و در روز قيامت او را نابينا محشور مى

 گويند و مذكر و مؤنث در آن مساوى است و لذا« ضنك»چيز تنگ را «: ضنك»
 و منظور از آن در اينجا هامن زندگى تنگ و« معشية»صفت واقع شده است براى 

 و (3)اند منظور از آن عذاب قرب استگفته هاسخت است كه در دنيا دارد و بعىض
 ممكن است گفته شود اين دو منافاىت با يكديگر ندارند به اين معنى كه هر كس از

 ياد خدا اعراض كند در هر دو مرحله گرفتار خواهد شد.
 *** 

 

 124و  123و  117( طه / 1)

 124و  123و  117( طه / 2)

 نقل از مجمع البيان ذيل آيه رشيفه.، به 169ش  405ص  3( نورالثقلني ج 3)

 فصل دّوم: ذكر خدا( »«··· 182)

 

 فصل سّوم:                

 « يــاد مــرگ»
(183) 
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 رضورت، ارزش، اهميت و آثار و بركات ياد مرگ

 مشكالت زيادى رس راه انسان قرار گرفته است و اگر بخواهد مرگش آغاز راحتى    
 ، الزم است دست به يك انتخاب درست بزند تا بهاو باشد نه رشوع عذاب ابدى

 در انتخاب چنني راهى و تحصيل آمادگى« ياد مرگ»سعادت هميشگى نائل گردد. 
 «آله وعليهاللهصىل» اى برخوردار است؛ چنانچه رسول خدابراى عوامل بعدى از اهميت ويژه

 فرمود:

 العبادِة ذكُر املوِت و أَفضُل التفّكر ذكرأَفضُل الزّهِد ىف الدنيا ذكُر املوِت و أفضُل »    
 برترين زهد در دنيا ياد«: املوت فمن أَثَْقلَُه ذكُر املوِت َوَجد قرَْبَُه روضًة ِمن ِرياِض الجّنة

 مرگ است برترين عبادت، ياد مرگ است و برترين انديشيدن يادمرگ است؛ پس هر
 (1)اغهاى بهشت بيابد.كه ياد مرگ وجودش را پر كند گور خود را باغى از ب

 به اين دليل است كه« ياد مرگ»بهرتين زهد و بهرتين عبادت و برترين تفّكر بودن     
 هاى آن زمنيه ساز انتخاب راه درست و انجام اعامل صالح وياد مرگ و سختى

 شود و لذا نبايد مرگ را فراموش كرد؛دورى از گناه و در نهايت مرگ باسعادت مى
 حرضت فرمود: چنانچه باز آن

 

 .473/1334االخبار:نقل ازجامع،به19142ح3728(باب1)مرتجم 12جالحكمة( ميزان1)

(184) 

 

 «:اذا مات أَحدكم فقد قامت قيامتُه فاعبدُوا اللَّه كانّكم ترونه و استغفروه كُلَّ ساعةٍ »    
 كه انگار او شود. پس خدا را چنان بپرستيدهر گاه يىك از شام مبريد قيامتش بر پا مى

 (1)بينيد و هر لحظه از او آمرزش بخواهيد.را مى

 و نيز فرمود:

 املوُت املوُت اال و البُدَّ من املوِت جاء املوُت مبا فيه جاَء بالّروح و الرّاحِة و الّكرةِ »    
 وُت مبااملباركِة اىل جنٍّة عاليٍة الهل دارالخلوِد، الّذين كان لها سعيُهم و فيها رغبتُهم و جاءامل

ْقوِة و النَّدامٍة و بالكرة الخارسِة اىل ناٍر حاميٍة الهل داِر الغروِر الّذين كان لها  فيه بالشَّ
 «:سعيُهم و فيها رغبتُهم

 آورد!مرگ مرگ!! بدانيد كه از مرگ گريزى نيست، مرگ آنچه دارد با خود مى    
 اهل رساىخوىش و آسايش و رستاخيزى خجسته به سوى بهشتى برين، براى 

 كردند و بدان رغبتآورد هامن هايى كه براى آن رساى كار مىجاوداىن، مى
 ورزيدند، و مرگ، بدبختى و پشيامىن و رستاخيزى زيانبار به سوى آتىش سوزانمى

 آورد هامن هايى كه براى اين رساى )دنيا(را براى طالبان رساى فريب مى
 (2)«.ورزيدندكوشيدند و بدان رغبت مىمى

 مرگ نزديك است

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل    

 هر كه مرگ را با ديده يقني خويش بنگرد آن«: َمْن رأى املوَت بعني يقينه رأه قريبا»    
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 .42748، به نقل از كنزالعامل: 19057ح  3717)مرتجم( باب  12الحكمة ج ( ميزان1)

 .3/257/27، به نقل از الكاىف: 19064ح  3717)مرتجم( باب  12الحكمة ج ( ميزان2)

 (185··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 چرا كه با ديد يقني، مرگ يك امر حتمى و مسلم است كه دير (1)بيند؛را نزديك مى
 يا زود به رساغ انسان خواهد آمد و كىس تضمني نكرده است كه مرگ انسان در سن

 رت شود و كىس كه در چننيپريى فرا رسد؛ هر لحظه ممكن است راهى سفر آخ
 برد سزاوار نيست كه عمرش را به بطالت بگذراند؛ چنانچه اماموضعيتى به رس مى

 تَْضَحُك ىف»خطاب به جواىن كه در مسجد مشغول خنده بود فرمود: « السالم عليه» باقر
 «:آخره املسجد و أنت بعد ثالثة من أهل القبور فامَت الرجل ىف اّول يوم الثّالث و ُدِفن ىف

 خندى در حاىل كه بعد از سه روز از اهل قبور خواهى گشت! و آنتو در مسجد مى
 (2)مرد در اول روز سوم از دنيا رفت و در آخر هامن روز مدفون گشت.

 بنابراين بايد همواره مراقب مرگ بود و در عني حال در كار و تالش براى زندگى    
 «آله وعليهاللهصىل» يكديگر ندارند؛ چنانچه رسول خدا نيز بايد جدى بود و اين دو منافاىت با

 فرمود:

 دنيا را بسازيد و براى«: أصلِحوا الّدنيا َو اْعَملو االخرتكم كَاَنُّكْم متوتُون َغدا»    
 (3)مرييد.آخرتتان )نيز( چنان كار كنيد كه گويى فردا مى

 فرمايد:آن حرضت باز درباره نزديىك مرگ مى    

 كىس كه فردا را از عمر خود به«: ن َعدَّ غدا من أجله فقد أساَء ُصحبَتَُه املوتَ م»    
 (4)شامر آورد با مرگ بد همراهى كرده است.

 وقتى انسان مرگ را با آن وصفى كه گذشت، مهم و نزديك تلقى منود، قبل از    

 

 .8258حكم: ، به نقل از غرر ال19094ح  3721)مرتجم( باب  12الحكمة ج ( ميزان1)

 555ص  2( سفينة البحار ج 2)

 .4211، به نقل از كنزالعامل: 19187ح  3741)مرتجم( باب  12الحكمة ج ( ميزان3)

 .77/153/130، به نقل از البحار: 19189ح  3741الحكمة ب ( ميزان4)

 فصل سّوم: ياد مرگ( »«··· 186)

 
 

 حّست و پشيامىن دم مرگ كند و ازآنكه فرا رسد، خودش را براى آن آماده مى
 ما را به آن ترغيب« السالم عليه» يابد و اين هامن چيزى است كه امام عىلنجات مى

 پيش از«بادر واَاملوَت و غمراتَه و امهدواله قَبَْل حلولِه و أِعّدُوا له قَبَْل نُزولِه...»فرمود. 
 فراهم آوريد و هاى آن كارى بكنيد و قبل از رسيدنش، مقدمات آن رامرگ و سختى

 (1)پيش از فرو آمدنش براى آن آماده شويد.
 كند كه آن حرضت بيشرت اوقات،ياران خودنقل مى« آله وعليهاللهصىل» و نيز از رسول خدا    

 فرمود:ساخت و مىرا با اين سخنان مخاطب مى

نيا و انَقلِبواتجّهزوا رَِحمُكم اللُّه، فقد نُودى فيكم بالرّحيِل و أِقلّوا الُعْر »      جَة عىل الدُّ
 ِبصالِح ما بحرضتِكم من الزّاِد فَاِنَّ أماَمكم َعَقبًَة كئودا و َمنازَل مخوفًة مهولًة البُّد ِمنَ 

 آماده و«: الُوروِد عليها و الوقوِف عنَدها...فَقطِّعوا عالئَق الّدنيا و استظهُروا ِبزاِد التّقوى
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 اند، ازا كه بانگ رحيل در ميان شام رسدادهمجهز شويد، خدايتان رحمت كند! زير 
 دل بسنت به دنيا كم كنيد و با توشه نيىك كه در برابر شامست، رهسپار شويد؛ زيرا

 انگيز پيش رو داريد كه ناچار بايد بهاى دشوار و منزلهايى ترسناك و هراسگردنه
 را بربيد و از ها در آييد و آن جاها درنگ كنيد؛ پس عاليق و پيوندهاى به دنياآن

 (2)توشه تقوى كمك بگرييد.

 آروزى مرگ بدون آمادگى

 رجالً يتمّنى املوَت فقال له هل بينَك و بنَي اللِّه قرابَةٌ « السالم عليه» سمع موىس بن جعفر»    
 يُحاميَك قال: ال قاَل: فهل لك حسناٌت قّدمتَها تَزيُد عن سيّئاتَِك؟ قاَل: ال، قاَل: فأنت اذاً 

 

 190نهج البالغه خطبه / (1)

 204( نهج البالغه خ /2)

 (187··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 «:تتمنى هالَك األِبد

 كند به اوشنيد شخىص آروزى مرگ مى« السالم عليه» حرضت موىس بن جعفر    
 فرمود: آيا بني شام و خدا خويشاوندى هست كه بر اساس آن از تو حاميت كند؟

 فرمود: آيا خوبيهاىئ كه بربديهايت فزوىن داشته باشد پيش عرض كرد: خري؛
 اى؟ عرض كرد: نه؛ فرمود: )در اين صورت( تو هالكت ابدى خودت را آرزوفرستاده

 (1)كنى....مى

 آمادگى براى مرگ چيست؟

 درباره آمادگى براى مرگ و معناى آن« السالم عليه» وقتى از امري مؤمنان عىل    
 پرسيدند، فرمود:

 أداُء الفرائِض و اجتناُب املحارِم و األِشتامُل عىَل املكارِم ثُمَّ اليُباىل أََوقََع عىل املوت ام»    
 به«: َوقََع املوُت عليِه َو اللِّه ما يُباىل ابُن اىب طالٍب أََوقََع عىل املوِت أَْم َوقََع املوت عليهِ 

 ى نيك است. با رعايتجاى آوردن واجبات و اجتناب از محرمات، فراگرفنت خو 
 اين امور ديگر آدمى را چه باك كه او به رساغ مرگ برود يا مرگ بّساغش آيد. سوگند

 به خدا كه فرزند اىب طالب را باىك نيست كه خود به رساغ مرگ برود و يا مرگ او را
 فرمود: اهل مكارم باشيد،نشانگر اين است« السالم عليه» اينكه حرضت عىل (2)دريابد.

 عالوه بر انجام واجبات و ترك محرمات انجام كارهاى نيك تاثري زيادى در حلكه 
 اىمشكالت مرگ و كسب درجات اخروى دارد؛ لذا شايسته است در اينجا اشاره

 

 554ص  2( سفينة البحار 1)

 554ص 2و سفينة البحار ج  97/8( اماىل صدوق: 2)

 فصل سّوم: ياد مرگ( »«··· 188)

 
 

 منونه از عوامل آساىن مرگ نيز داشته باشيم.كوتاه به چند 
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 عوامل آساىن مرگ كدام است؟

 ـ صله رحم و نيىك به والدين:2و1    

َف اللُّه عزََّوجّل عنه سكرات املوت فليكن لقرابته َو ُصوالً و ِبوالديه»      َمْن أََحبَّ أَْن يُخفِّ
َن اللُّه عليه سكرات املوت و  هر كه«: مل يُِصبُْه ىف حيوتِِه فقٌر أَبدا باّرا فاذا كان كذلك َهوَّ

 گرداند، برهاى هنگام مرگ او را آساندارد خداوند متعال سختىدوست مى
 خويشان خود صله منايد و نسبت به پدر ومادرش نيىك كند. هرگاه كىس چنني كند

 خداوند متعال شدائد مرگ او را آسان منايد. تا زمانيكه در قيد حيات است فقر و
 (1)يازمندى رساغ او نخواهد آمد.ن

 پوشانيدن برادر مؤمن -3

 و نيز آن حرضت فرمود:    

ا عىل اللّه»     َن عليه فمن كسا اُخاه املؤمن كسوًة كان حقَّ  ان يَكُسوه من ثِياب الجنَِّة و أَْن يُهوِّ
 هر كه برادر مومن خود را لباىس بپوشاند، بر خداوند متعال است«: سكرات املوت

 (2)هاى مرگ را برايش آسان گرداند.ه او را از لباسهاى بهشتى بپوشاند و سختىك

 ياد بسيار از مرگ -4

 اى مرگ را فراوانفرمود: مرگ را بسيار ياد كنيد. هيچ بنده« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 

 553ص  2( سفينة البحار ج 1)

 553ص  5( سفينة البحار ج 2)

 (189··· »« )قرآن از ديدگاه« ذكر»

 
 

 (1)ياد نكرد مگر اينكه خداوند، مرگ را برايش آسان گردانيد.

 آثار و بركات ديگر ياد مرگ:

 در كالم جامع خود به ذكر هفت مورد از آثار و بركات ياد« السالم عليه» امام صادق    
 مرگ پرداخته و فرمود:

 يَْقلَُع َمناِبَت الغفلِة ويُقّوِى القلَب مبواعِداللّه و ذكُر املوت مُييُت الّشهواِت ىِف النَّفِس، و»    
 (-1يادمرگ، )«: ء ناَر الحرِص و يُحّقُر الّدنيايُرِقُّ الطَّبْع و يَكِّس أعالَم الَهوى و يُطفى

 كند( رويشگاه هاى غفلت را ريشه كن مى-2مرياند، )هاى نفساىن را مىخواهش
 سازد( طبع را نازك و رقيق مى-4بخشد )مىهاى خدا نريو ( دل را به وعده-3)
 سازد( آتش آزمندى را خاموش مى-6شكند )( پرچمهاى هوس را در هم مى-5)
 (2)كند.( و دنيا را در نظر كوچك مى-7)

 تحصيل آمادگى براى مرگ و عوامل آخرت در پرتو آثار و بركات فوق امكان    
 ر موانع و خطرات زيادى از رس راهپذيراست؛ چرا كه با تحقق آثار و فوائد مذكو 

 شود كه بر اساس حديث فوق تعدادى از آنها عبارتند از:انسان برداشته مى

 هاىضعف اعتقاد به وعده -3غفلت و ىب خربى،  -2خطر شهوات،  -1    
 حرص به دنيا و مظاهر -6هاى هواى نفس، زمينه -5قساوت قلب، -4الهى،
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 ه بر هر كدام از آنها بويژه حرص شديد به دنيا وبزرگ شمردن دنيا، كه غلب -7آن،
 مظاهر مادى در حد خودش پريوزى مهمى در زمنيه خودسازى و مبارزه با نفس به

 

 ( منت كامل حديث و آدرس آن در صفحات بعدى آمده است.1)

 .6/133/32، به نقل از البحار: 19148ح  3728)مرتجم( ب 12الحكمة ج ( ميزان2)

 صل سّوم: ياد مرگف( »«··· 190)

 
 

 رود و براى خودش آثار زيادى دارد؛ براى همني است كه امامشامر مى
 هر كه مرگ را«: من أَكرث ِذكَر املوِت رىَِضَ من الّدنيا ِباليسريِ »فرمودند: «السالم عليه» عىل

 (1)گردد.بسيار ياد كند، به چيز اندك از دنيا راىض مى

 كه قبالً هم به اين مطلب اشاره شد( زنده گشنت دل )و آساىن مرگ -8

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

َن عليه املَْوتَ »      مرگ را«: أَكرثوا ذكرَاملوِت فام ِمْن عبٍد أَكْرَث ِذكرَُه االّ أحيااللُّه قَلْبَه و َهوَّ
 وند، دلش رااى آن را بسيار ياد نكرد مگر اينكه خدابسيار ياد كنيد، زيرا هيچ بنده

 (2)زنده گردانيد و مردن را بر او آسان ساخت.

 محبوب خدا گشنت -9

 آن حرضت در حديث ديگر فرمود:    

 هر كه مرگ را بسيار ياد كند، خدا او را دوست«: من أكرث ذكرَاملوت أحبّه اللّه»    
 عنايتزيرا دىل كه در پرتو ياد فراوان مرگ زنده گشته است قطعا مورد  (3)دارد.مى

 و محبّت حق تعاىل قرار خواهد گرفت.

 حرش با شهدا -10

 در پاسخ به اين سؤال كه آيا كىس با شهيدان در راه خدا« آله وعليهاللهصىل» باز رسول خدا    

 

 349/4( نهج البالغه حكمت 1)

 .42105، به نقل از كنز العامل 19154ح  3729)مرتجم( ب  12الحكمة ج ( ميزان2)

 1ح  31ابواب جهاد النفس باب  11سائل الشيعه ج ( و 3)

 (191··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 آرى«: نَعم َمْن يَْذكُُر املوَت ىف اليوِم َوالّيلِة عرشيَن مرّة»محشور ميشود يا نه؟ فرمود:
 (1)كىس كه شبانه روز بيست مرتبه مرگ را ياد كند )با شهدا محشور خواهد گشت(.

 د بر ياد مرگتوصيه و تاكي

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
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 أكْرِثوا ِمْن ذكرِهاِدم الّّذاِت فَقيٍل: يا رسوَل اللِّه فاَم هادُم الّّذاِت؟ قال املوُت فَاِنَّ أَكْيََس »    
ُهْم لَُه استعدادا  راوانها را فويران كننده خوىش«: املؤمننَي أَكرَْثُهم ِذكرا لِلْموِت و أَشدُّ

 ها چيست؟ فرمود: مرگ،ياد كنيد. عرض شد اى رسول خدا ويران كننده خوىش
 (2)تر باشد.زيركرتين مؤمنان كىس است كه مرگ را بيشرت ياد كند وبراى آن آماده

 نيز فرمود:« السالم عليه» امريمؤمنان

 يَْغِفلُُكْم، وطََمُعكم و اُوصيكم بذكر املوِت و إِقالِل الغفلِة عنه و كيف غفلتُكم عاّم ليس»    
 فيَمْن ليس مُيْهلُكم فََكفى و اعظا مِبوىت عاينتُُموُهْم ُحِملوا اىل قُبورهم غرَي راكبني و اُنزِلُوا فيها

 َغرَي نازلني، فََكاَنَّهم مل يكونوا لِلّدنيا ُعاّمرا و كَاَنَّ االخرَة مل تَزَْل لهم دارا أَْوَحُشوا ما كانوا
 طَنوا ما كانوا يُوحشوَن و اْشتغلُوا مبا فارَقُوا و أَضاعوا ما إليِه اِنتََقلُوا ال َعنيُوِطنون، و أَوْ 

 قَبيٍح يَستَطيعوَن اِنْتقاالً و ال ىف َحَسٍن يستطيُعوَن اِزِْديادا أَنُِسوا ِبالّدنيا فََغرّتُْهْم و َوثُِقوا ِبها
 باشيد و از آن غفلت« گياد مر »كنم همواره به شام را توصيه مى«: فرََصََعتُْهمْ 

 كند؟! ومانيد در صورىت كه او از شام غفلت منىنكنيد.چگونه از آن غافل مى
 ورزيد كه به شام مهلت نخواهدداد. آن مردگاىن كهچگونه در چيزى طمع مى

 ايد براى عربت و اندرز شام كاىف است. آنها را به گورستان حملباچشم خود ديده

 

 .1/268، به نقل از تنبيه الخواطر: 19149ح  3728مرتجم  12الحكمة ج ( ميزان1)

 .82/167/3، به نقل از البحار: 19153ح  3729)مرتجم( ب  12الحكمة ج ( ميزان2)

 فصل سّوم: ياد مرگ( »«··· 192)

 
 

 كردند اما نه اينكه خود بر مركبى سوار شده باشند و آنان را در ميان قرب قرار دادند اما
 خود بتوانند در آن فرود آيند؛)آنقدر طول نكشيد كه( گويا آنان از مردمبدون اينكه 

 اين گيتى نبودند و عمرى در آن نگذراندند؛)اما از آنطرف( گويا رساى آخرت
 همواره خانه آنها بوده آنها از آنجا كه وطنشان بود )دنيا( وحشت منودند و آن جا را

 دند! به چيزهاىئ خود را مشغولكه از آن وحشت داشتند وطن هميشگى انتخاب كر 
 بايست رسانجام به آن برسندساختند كه باالخره از آنها جدا شدند اما آنچه كه مى

 ضايع ساختند...نه قدرت دارند از اعامل قبيحى كه مرتكب شدند بر كنار شوند و نه
 هاى خود بيفزايند. به دنيا انس گرفته بودند مغرورشانتوانند كارنيىك بر نيىكمى

 (1)ساخت و به آن اطمينان منودند مغلوبشان منود.
 و نيز آن حرضت خطاب به محمد بن اىب بكر فرمود:    

 َو اَْعلِموا عباَد اللِّه أَنَّ املوت ليس منه فوٌت فَاحَذروه و أَِعّدُواله عّدته فَأنّكم طرداءُ »    
 ألزُم لكم ِمن ِظلُِّكْم معقودا بنواصيكم و املوت إِْن أقمتُْم أَخَذكُْم واِْن َهَربتُم أَدركَُكْم و هو

 الدنيا تطوى َمْن َخلَْفكم فَأَكرثوا ِذكرَاملوِت عندما تَنازعتُكْم ءاليه أنُْفُسُكم من الّشهوات
 أكرثوا ِذكراملوت فانّه هاِدُم الّّذاِت «: آله وعليهاللهصىل» فَاِنّه كَفى باملوِت و اعظا و قد قال رسول اللّه 

 «:اّن ما بعداملوِت اَشدُّ لَِمْن اليَْغِفُر اللّه له و يَرَْحَمهُ   وا ِعباد اللّهو اعلم

 اى بندگان خدا بدانيد كه ازمرگ گريزى نيست پس از آن حذر كنيد و براى آن    
 تهيه ببينيد؛ چرا كه شام )در هر حال( طعمه مرگ هستيد، اگر توقف كنيد شام را

 رسد و آن )مرگ( از اين جهت كه به پيشانيتاند به شام مىميگريد و اگر از آن فرار كني
 تان به شام الزمرت و نزديكرت است و دنيا بعد از شام ديگرانگره خورده است از سايه

 را در خود جاى خواهد داد. پس مرگ را )مخصوصا( آن گاه كه )هواهاى( نفس شام

 

 188( نهج البالغه خ 1)

 (193··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 كشاند، ياد كنيد كه مرگ براى موعظه )انسان( كاىف است ؛را به سوى شهوات مى

 فرمود: مرگ را فراوان يادكنيد؛ زيرا كه مرگ درهم« آله وعليهاللهصىل» )چنانچه( رسول خدا
 كوبنده لذتهاست. بندگان خدا، بدانيد كه بعد از مرگ براى كىس كه مورد مغفرت و

 (1)تر خواهد بود.نگرفته سخترحمت خدا قرار 

 وقت مناسب براى ياد مرگ

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 اذا أَويْت اىل فراشَك فانظر ما سلكَت ىف بطنك و ما كسبت ىف يومك واذكر أنّك»    
 آن موقعى كه بر بسرت )اسرتاحت( قرار گرفتى انديشه كن كه«: ميٌّت و اّن لك معاداً 

 از خوراكيها( در شكم خود قرار دادى و در آنروز چه كارهاىئ را انجامچه چيزى را )
 (2)دادى و يادكن كه از دنيا رفتنى هستى و براى تو رستاخيزى، دركاراست.

 با اينكه به ما توصيه شده است همواره به فكر مرگ باشيم بيان زمان خاص براى    
 هم حصول فراغت كاىف درآن، نشانگر ويژگى خاىص است كه آن زمان دارد و آن 

 آن زمان براى انديشيدن است كه هميشه براى انسان فراهم نيست. بنابراين در هر
 فرصت ممكن بايد به ياد مرگ بود و آن را نبايد فراموش كرد. متاسفانه انسان نسبت

 فرمود:« السالم عليه» به مرگ معموالً ىب توجه است. در اين باره امام عىل

 ميانا مع يقنٍي أشبه منه بشّك عىل هذاالنسان إِنّه كلَّ يوم يَُودُِّع اىل القبور وما رأيت ا»    
 يُشيُِّع و اىل غرور الدنيا يَرجع و عن الشهوة و الذنوب ال يقلَُع، فلو مل يكن البن آدم

ُد شمله و يَُفرُِّق جمَعه و يُؤتِمُ    ُولْدهاملسكني ذنٌب يتوكّفه و الحساب يقف عليه االّ موٌت يُبَدِّ
 هيچ اميان توأم بايقينى«: لكان ينبغى له أَْن يُحاِذَر ما هو فيِه ِبأشّد الُنصِب و التّعِب 

 

 .553ص  2البحار ج ( سفينة1)

 554( هامن مدرك ص 2)

 فصل سّوم: ياد مرگ( »«··· 194)

 
 

 وىتر باشد؛ )از اينكه( او هر روز مردگان را به سنديدم كه براى انسان به شك شبيه
 آورد وازكند و با اين حال باز به دنياى فريبنده روى مىگورستان توديع و تشييع مى

 كشد؛ اگر اين بينوا فرزند آدم را نه گناهى بود كه مرتكبشهوت و گناهان دست منى
 شود و نه حساب و كتاىب در كارش بود جز همني مرگ كه اجتامع او را پراكنده و

 كند، ىب گامن سزاوار بود كه از اين دنياىايتيم مىجمعش را متفرق و فرزندانش ر 
 ينبغى له ان يحاذر ما هو»در جمله « فيه». ظاهرا ضمري (1)پررنج و زحمت حذر كند

 گردد)بر خالف آنچه كه در ترجمه فوقبر مى« موت»، به «فيه باشّد الّنصب و التعب
 است كه سزاوار استبرگردانده شده است(؛ بنابراين منظور اين « دنيا»آمده و به 

 انسان به هر سختى و مشقتى كه شده از مرگ حذرمنايد و مراقب آن باشد.

 بندىجمع

 با توجه به مشكالىت كه مرگ دارد و باعنايت به رسنوشت ساز بودن آن و براى    
 نجات از مرگ همراه با حّست و پشيامىن و تاثريى كه ياد مرگ در حل مشكالت و

 راى آخرت دارد الزم و رضورى است كه انسان همواره به يادتحصيل آمادگى الزم ب
 و مسائل مربوط به آن باشد تا بتواند از فوائد ارزشمندى كه بر اين ذكر مرتتب« مرگ»

 است برخوردار گردد و مرگش آغاز راحتى او گردد. اميد است خداوند متعال ما را
 نيز به اين مطلب موفق فرمايد.
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 *** 

 

 .6/137/40، به نقل از البحار: 19073ح  3718)مرتجم( باب  12مة ج الحك( ميزان1)

 (195··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 فصل چهارم:                

 « ياد قرب و عامل برزخ»
(196) 

 
 مسئله برزخ:

 لمةحتّى اذا جاءأَحَدهم املوت قال رّب ارجعوِن لَعىّل أعمُل صالحا فيام تركُت كالّ انّها ك»    
 )آنان همچنان به راه غلط خود ادامه«: هو قائُلها و من ورائِهم برزٌخ اىل يوِم يُبعثون

 گويد:پروردگار من! مرا باز گرداندهند( تا زماىن كه مرگ يىك از آنان فرا رسد، مىمى
 شايد در آنچه ترك كردم )و كوتاهى منودم( عمل صالحى انجام دهم )وىل به او

 گويد )و اگر باز گرددت! اين سخنى است كه او به زبان مىگويند( چنني نيسمى
 است تا روزى كه برانگيخته« برزخى»كارش همچون گذشته است( و پشت رس آنان 

 (1)شوند.

 نكته:

 توان استفاده كرد كه هر كس درهامن لحظات اول مرگ موقعيتاز آيه فوق مى    
 اهل ثواب و بهشت استشود كه فهمد و برايش روشن مىووضعيت خودش را مى

 (2)و يا اهل گرفتارى و عذاب.

 

 .100و99( مؤمنون /1)

 ( مجمع البيان آيات محل بحث.2)

(197) 

 

 نكته ديگر:

 شود كه انسانهاى غافل تا آن زمان آنچناناين مطلب نيز از آيه مذكور استفاده مى    
 كنند كه گويىشوند و آخرت را فراموش مىدر فكر دنيا و مسائل مادى غرق مى

 هيچگونه خطرى متوجه آنان نيست؛ اما با احساس نزديىك مرگ، همه چيز عوض
 شوند، در حاىل كه اگر اهل فكر و خردشود و تازه از خواب غفلت بيدار مىمى

 بودند با مالحظه مرگ ناگهاىن ديگران و اينكه يىك را پس از ديگرى به سوى
 توانستند از آنها درس عربىتسازند، مىمى برند و زير خاكها مدفونشانگورستان مى

 ها و مراحل بعد از آن آماده منايند؛ براى همنيگرفته و خودشان را براى آن لحظه
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 اندما را به مطالعه وضعيت ديگران كه از دنيا رفته« السالم عليه» است كه امام امريمؤمنان
 خواند؛فرا مى

 ا أنتم فيه من هذه الدنيا عىل سبيِل َمْن قد مىض قبلَكم مّمنأَنّكم و م َوأَعلَموا عباد اللّه»    
 كان أطوَل منكم أَعامرا و أعَمر ديارا و أبعَد آثارا أصبحت أصواتُهم هامدًة ورياُحهم راكدةً 

 و أجسادهم بالية وديارهم خاليًة و آثارُهم عافيًة فاستبدلوا بالقصور املشيّدة و بالنامرق
 حجاَر املُسّندَة والقبوَر الالِطئَة الُْملَْحدة الّتى قد بُنى عىل الخراِب املمّهده الصخوَر و األ 

 «:ِفناُؤهاو ُشيّد بالرّتاِب بناُؤها

 ايد كه پيشينيانبدانيد شام و آنچه در آن هستيد از اين دنيا در مسريى قرار گرفته    
 آبادتر و تر، رسزمينشانشام در آن قرار داشتند آنها كه عمرشان از شام طوالىن

 آثارشان از شام بيشرت بود؛ ناگهان صداهايشان خاموش، نريوها و حركتشان راكد،
 اجسادشان كهنه، رسزمينشان خاىل و آثارشان مندرس گرديد؛ قرصهاى بلند

 ومحكم و بساط عيش و پشتيهاى نرم و راحت آنها به سنگ و آجِر لحدهاى
 خراىب گذارده شده و با خاك! آن گورستان تبديل شد؛ هامن گورهايى كه بناى آن بر

 فصل چهارم: ياد قرب و عامل برزخ( »«··· 198)

 
 

 (1)اند.را محكم كرده

 لزوم يادآورى قرب

 پس بر ما الزم است كه به ياد قرب و مسائل مربوط به آن باشيم؛ چنانچه امام    
 فرمود:«السالم عليه» عىل

 فخر فروىش را فرو«:  قربك فَاِّن عليه مّمرَُك َضْع فخرك و اْحطَْط كِرْبَك و اذْكُرْ »    
 را به ياد آر؛ زيرا كه گذرگاه تو آن جا است.« گور خود»گذار و كرب و غرور را كنار نه و 

 شود بر حذر باشيم و با گوش جان بشنويمما بايد از چيزهايى كه باعث غفلت ما مى
 شود، باها تشييع مىآموز دشمنان خدا را در آن هنگام كه جنازه آنسخن عربت
 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» گويند چنانچه رسول خداحّست مى

 يا اخوتاه إحذروا مثل ما وقفُت فيه أىَّن »اىل قربه نادى من تبعه:  اذا ُحمل عدّو اللّه    
 ىألشكو أليكم دنيا غرّتنى، حتّى اذا إطأمننت ءاليها رَصََعتْنى و أشكو ءاليكم أِخالَّء الهو 

 «:رّسوىن، حتّى اذا ساعدتهم ترَبّئُوا ِمّنى و خذلوىن

 شود، به تشييع كنندگان خودچون دشمن خدا به سوى گورش حمل مى    
 ندادهد: اى برادران! از آنچه من دچار آن شدم بپرهيزيد. از دنيايى به شام شكوه

 ز دوستانكنم كه مرا فريفت و چون به آن اطمينان كردم مرا از پاى درآورد. امى
 هورسان به شام شكوه ميكنم كه مايه خوىش و شادى مرا فراهم ساختند؛ آن گاه كه

 بر آنان كمك كردم )و با آنان همكارى منودم( از من بيزارى جستند و تنها و ىب ياورم

 

 .226البالغه خ /( نهج1)

 (199··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)گذاشتند.
 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» هر روز قرب را چنانچه باز رسول خداو نيز بشنويم سخن     
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 مل يأت عىل القرب يوم االّ تكلّم فيه فيقول: أنا بيُت الغربِة، و انا بيت الوحدة و أنا بيت»    
 «:الرّتاب و أنا بيُت الّدودِ 

 من هيچ روزى بر قرب نيايد مگر اينكه در آن روز زبان به سخن گشايد و گويد    
 (2)ام من خاكدانم من خانه كرمهايم... .رساى غربتم من خانه تنهايى

 نزد قربى فرمود:« السالم عليه» روزى امام موىس بن جعفر    

 إِّن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد ىف اّوله و إّن شيئًا هذا اّوله لحقيٌق أن يُخاَف »    
 است كه از هامن آغاز دل از آنچيزى كه پايانش اين )قرب(است، سزاوار «:آخرَهُ 

 بركنند و چيزى )آخرت( كه آغازش اين )قرب(است سزاوار است كه از پايانش
 (3)برتسند.

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 إّن القرب اّول منازِل االخرِة فَاِْن نُجى منه فام بعَده أَيَّْسُ منه و ان مل ينج منه فام بعده»    
 قرب نخستني منزل آخرت است. اگر كىس از آن به سالمت رَست،«: نهليس أقلَّ م

 منازل بعد از آن آسانرت است و اگر به سالمت نرست و نجات نيافت دشوارى منازل
 (4)بعدى كمرت از آن نيست.

 

 

 .2/224الخواطر: ، به نقل از تنبيه16252ح  3263الحكمة ب ( ميزان1)

 ./4/237/4الرتهيب ، به نقل از الرتغيب16248ح  3263الحكمة ب ( ميزان2)

 .343/1االخبار: ، به نقل از معاىن16256ح  3263( هامن مدرك ب 3)

 .6/242/64، به نقل از البحار: 16245ح  3263( هامن مدرك ب 4)

 فصل چهارم: ياد قرب و عامل برزخ( »«··· 200)

 
 مل برزخاز گرفتارى شيعيان در عا« السالم عليه» خوف امام صادق

 إىِّن سمعتَك و أنت تقول كلُّ «: السالم عليه» عن عمرو بن يزيد قال: قلت ألىب عبداللّه»    
 شيعِتنا ىف الَجنَِّة عىل ما كان فيهم قال: َصّدقتَُك كُلُّهم و اللِّه ىف الجّنة قال: قلت جعلت فداك

 ّنٍة بشفاعة الّنبى املطاع او وىصّ إِّن الذنوَب كثرية كبائر! فقال: اّما ىف القيمِة فّكلكم ىف الج
ف عليكم ىف الربزخ قلت: ماالربزخ؟ قال: القرُب منذحني موتِه اىل  النبى و لكن و اللّه أتخوُّ

 «:يوِم القيمةِ 

 عرض كردم، من از شام شنيدم كه« السالم عليه» عمروبن يزيد گويد به امام صادق    
 ه دارند در بهشت خواهند بود!فرموديد: همه شيعيان ما با همه آن وضعيتى ك

 فرمود: درست است همه آنان در بهشت خواهند بود عرض كردم فدايت گردم
 شود آنها همگى اهل بهشتباشد؟ )آيا با اين وضعيت مىگناهان اكرثا از كبائر مى

 باشند؟( فرمود: در قيامت بوسيله شفاعت پيامربى )كه شفاعتش( پذيرفته شده و يا
  در بهشت قرار خواهيد گرفت و لكن سوگند به خدا من ازوىص او، همگى شام

 ترسم! عرض كردم برزخ چيست؟ فرمود: عامل قرب است از لحظه مرگبرزخ شام مى
 (1)تا روز قيامت!

 ما در اينجا به ذكر چند منونه از جهات مهمى كه در ياد قرب و عامل برزخ بايد به    
 يم.پردازآنها توجه بيشرتى داشته باشيم مى

 برخورد دو گانه قرب
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 اش خطاب به محمد بن اىب بكر مرقوم داشته است:در نامه« السالم عليه» امام عىل    

 

 71ص  1( سفينة البحار ج 1)

 (201··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ىش عىلإِّن العبَد املؤمَن اذا ُدِفن قالت له االرُض مرحبا و أَهالً قد كنَت مّمن اُِحّب ان مت»    
 ظهرى فاذا وليّتُك فستعلم كيف صنيعى بك فَيتَِّسع له َمدَّ البرص و إِنَّ الكافَر اذا ُدفن

 قالت له االرض ال مرحباً بَك و ال أَهالً لقد كنَت من أَبْغِض َمْن ميىش عىل ظهرى فاذا
ه حتى تلتقى أضالُعه وإنَّ املعيشَة الضنّ   َك التىوليّتَُك فستعلم كيف صنيعى بك فَتَضمُّ

 حّذر اللّه منها عّدوه عذاُب القرب إنّه يُسلِّط عىل الكافر ىف قربه تسعة و تسعني تنيّنافينهش
 لحمه و يَكِّسُ عظمه يرتددوَن عليه كذلك اىل يوم يبعث لو أّن تِنيّنا منها نََفَخ ىف االرض مل

 الرقيقة التّى يكفيها اليسري تُنِبت زرعا يا عباداللّه أّن أَنُْفَسكم الضعيفة و اجساَدكم الناعمة
 تضعف عن هذا فان استطعتم أْن تَجزُعوا الجساِدكُم و أَنُْفِسُكم مبا ال طاقََة لكم به و ال صرب

 آنگاه كه بنده مؤمن را در قرب قرار«: لكم عليه فاعملوا مبا أَحّب اللّه و اتركوا ما كره اللّه
 سعت خواهى بود و غريبهگويد: خوش آمدى تو در و دهند زمني به او مىمى

 داشتم روى من راه بروى، حاال كهنيستى.تو از جمله كساىن بودى كه من دوست مى
 من رسپرستى تو را عهده دار شدم بزودى خواهى فهميد كه با تو چگونه رفتارى

 شود و گسرتشكند براى او باز مىاى كه چشم كار مىدارم! پس زمني به اندازه
 گويد: خوش نيامدىكه كافر را در زمني دفن منايند زمني به او مى يابد و اما آنگاهمى

 ترين كساىن)در وسعت نخواهى بود( و اهل نيستى )غربيه و ناآشنا( تو از مبغوض
 رفتى حاال كه مسئوليت تو را من برعهده گرفتم خواهىبودى كه روى من راه مى

 دهد طورى كها فشار مىفهميد كه رفتارم با تو چگونه خواهدبود! پس زمني او ر 
 چسبد و آن زندگى تنگ و با فشارى كه خداوند متعالاستخوانهاى پهلويش بهم مى

 دشمنش را از آن ترسانده است هامن عذاب قرب است كه نود و نه اژدها بر كافر در
 كنند وها گوشت بدن او را كنده و استخوانش را خورد مىشود، آنقربش مسلط مى

 وز قيامت با او ادامه دارد چنانچه يىك از آن مارها در زمني بدمد )براين برخورد تا ر 

 فصل چهارم: ياد قرب و عامل برزخ( »«··· 202)

 
 

 اثر بوى بد آن( گياهى از زمني نخواهد روئيد! اى بندگان خدا جان ضعيف شام و
 بدن ناتوان شام كه كوچكرتين فشار و عذاب برايشان كاىف است، ضعيفرت از آن

 توانيد بخاطر بدن و جان خويش بهتند كه اين سختيها را تحمل كنند؛ پس اگر مىهس
 داردسبب آنچه كه تاب تحمل آن را نداريد، ناله بزنيد؛ و به آنچه كه خدا دوست مى

 (1)عمل كنيد و آنچه را كه خوش ندارد ترك منائيد.

 سؤال در قرب

 نشاندن مردگان در قرب براى سؤال

 فرمايند:مى«السالم يهعل» امام عىل    

 حتى اذا انرصف املُشيُّع و رََجَع املُتفّجع اُقِْعد ىف ُحفرته نجيّا لبهتة السؤال و عرثة»..    
 األمتحان وأعظم ما هنالك بليًّة نزوُل الحميم و تصليُة جحيم و فوراُت السعري و سوراتُ 

 اجزة و الموتة ناجزَة و الَسَنةٌ الزفري )السعري( الفرتٌة مريحٌة و الدعة مزيحٌة و ال قوة ح
 «:مسلّية، بني اطوار املوتات و عذاِب الّساعات انّا باللّه عائذون...

 اش )گور(هنگامى كه تشييع كنندگان و ناله رسدهندگان برگردند وى را در حفره
 گويد ونشانند او از ترس و تحري در سؤال و لغزش در امتحان آهسته سخن مىمى

 هاى آتشها و نعرهدر آنجا آب سوزان،آتش دوزخ و برافروختگى شعلهبزرگرتين بال 
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 گريد كه اسرتاحت كند و نه آرامىش وجوداى مجازات او آرام مىاست؛ نه لحظه
 دارد كه از درد او بكاهد و نه قدرىت كه مانع كيفر او شود؛ نه مرگى است كه او را از

 را برطرف سازد. ميان مجازاتهاىاينهمه ناراحتى برهاند و نه خواىب كه اندوهش 

 

 395ص  2( سفينة البحار ج 1)

 (203··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)بريم.گوناگون و كيفرهاى كشنده گرفتار است. از چنني رسنوشتى به خدا پناه مى
 شوداولني چيزهايى كه در قرب از آنها سؤال مى

 فرمودند:«السالم عليه» امام سجاد    

 كان قد أُوفيَت أََجلَك و قَبَض امللُك روَحك و رِصَت اىل منزٍل و حيدا فَرد فيه»...    
 روُحك َو اقتََحم عليك فيه ملكاك منكٌر و نكرٌي ملسائلِتك و شديِد امتحانك أال و اِنّ 

 اّوَل ما يسألونك عن ربِّك الّذى كنت تَعبُده و من نبيَِّك الّذى أُرِْسل إليَك و عن ديِنك
 ى كنَت تَدين به و عن كتاِبك الّذى كنت تتلوه و عن اِمامَك الّذى كنت تتّواله ثمَّ عنالذّ 

 عمرك فيام أفنيته و مالَِك من أيَن اكتسبته و فيام أتلفته فُخذ ِحْذرَك و انظُر لنفسَك و أَِعدّ 
 زودا كه عمرت به رس آيد و فرشته جانت«: للجواب قبل االمتحان و املسائلة و األختبار

 را بگريد، يكه و تنها به سوى منزىل )قرب( رهسپار شوى و در آن، جانت به تو
 ات، منكر و نكري براى پرسش از تو و امتحاىن سخت،بازگردانده شود و دو فرشته

 كنند درباره پروردگاروارد قربت شوند. بدان نخستني پرسىش كه آن دو از تو مى
 ربت كه برايت فرستاده شده و دربارهپرستيدى و درباره پيامتوست كه او را مى

 كردى و درباره امامت كهدينت كه به آن باور داشتى و درباره كتابت كه تالوتش مى
 ات كه ازواليت او را داشتى پس از عمرت كه آن را چگونه رصف كردى و دارايى

 كجا به دست آوردى و در چه راهى خرج كردى، پس بهوش باش و براى خودت
 يش از رشوع امتحان و پرسش، خويشنت را براى جوابگوىئ آمادهفكرى كن و پ

 (2)ساز.

 

 

 .153ص  83( نهج البالغه خطبه 1)

 .78/143/6، به نقل از البحار: 16259/  3265الحكمة ب ( ميزان2)

 فصل چهارم: ياد قرب و عامل برزخ( »«··· 204)

 
 يارى حق تعاىل از مؤمنان

 الّذين امنوا بالقول الثّابِت ىف الحيوة  و يثبُّت اللّه»در تبيني آيه « آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
 انددر زندگى دنيا و آخرتخداوند كساىن را كه اميان آورده«:الدنيا و ىف االخرة

 منظور«: ىف القرب اذا ُسِئل املوىت»دارد،فرمود: بخاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان استوار مى
 (1)دهد(.شود )خداوند او را يارى مىاز مرده سؤال مىقرب است آنگاه كه 

 بندىجمع

 گرييم كه رضورت دارد كه همه ما به يادبا عنايت به مطالبى كه گذشت نتيجه مى    
 قرب و برزخ باشيم و تصور كنيم كه چه مسائل و مشكالىت را در پيش داريم و اگر

 شكالتش چاره انديىش منائيم،چنانچه به موقع به فكر آنجا بيافتيم و براى حل م
 جاى اميدوارى هست كه انشاءالله از اهل نجات باشيم و يىك از عوامل مؤثر در
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 رسيدن به اين هدف، اين است كه درباره اموات مخصوصا آنهايى كه از بستگان ما
 بودند و پيش از ما راهى سفر آخرت شدند فكر كنيم و سخن آنان را با گوش جان

 در اين باره فرمود:« آله وعليهاللهصىل» خدابشنويم كه رسول 

 أرواح املومنني يأىت كلَّ جمعٌه إىل سامِء الدنيا بحذاِء ُدورِهم و بيوتِهم يُنادى كلُّ واحد»    
 منهم بصوٍت حزين با كني يا أَهىل و يا ولدى و يا أىَب و يا أّمى و يا أقرباىئ اعطفواعلينا

 و بكينا معه فلم« آله وعليهاللهصىل» ه من لباس الجّنِة ثّم بىك النبى بدرهٍم او بكسوٍة يكسوكم اللّ 
 ان يتكلّم من كرثة بكائه ثم قال: اولئك اخوانكم ىف الّدين فصار« آله وعليهاللهصىل» يستطيع النبىّ 

 الوو اترابا رميام بعدالّسور و النعيم فينادون بالَويل و الثُبور عىل انفسهم يقولون يا و يلن

 

(1 ) 

 (205··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 انفقنا ما كان ىف ايدينا ىف طاعة اللّه و رضاه ما كّنا نحتاج ءاليكم فريجعون بحّسٍة و ندامة و
 «:ينادون ارسَعوا صدقة األموات

 آيند و باهاى خود مىارواح مؤمنان در هر جمعه به سوى آسامن دنيا مقابل خانه    
 زنند: اى خانواده، اى پدر، اى مادر و اىلود و به حال گريه صدا مىصداى حزن آ 

 خويشان، نسبت به ما دلسوزى و مهرباىن كنيد، به دادن درهمى و يا پوشاندن
 لباىس )به كىس كه نيازمنداست( تا خداوند متعال هم، لباس بهشتى براندام شام

 دت گريه كردند طورى كه از شدت گريهبه ش« آله وعليهاللهصىل» بپوشاند. سپس پيامرب خدا
 قادر به حرف زدن نبودند پس فرمودند اينها برادران دينى شام بودند كه بعد از

 اند وشادماىن و خوىش در دنيا به مشتى خاك و استخوانهاى پوسيده تبديل شده
 زنند: واى بر ما اگر از آنچه كه در اختيار ما بود براى اطاعت خدا وآنها صدا مى

 شديم؛ با افسوس وكرديم امروز به شام محتاج منىحصيل رضايت او استفاده مىت
 زنند كه در صدقه مردگان خودگردند و در حال رفنت باز صدا مىپشيامىن بر مى

 صلوات-اميد است خداوند متعال به احرتام محمد و آل محمد  (1)رسعت منائيد.

 رت مورد لطف خودش قرار دهد.همه ما را در دنيا و آخ -عليهم اجمعني اللّه

 آمني يا رب العاملني 

 *** 

 

 .557، ص 2البحار، ج( سفينة1)

 فصل چهارم: ياد قرب و عامل برزخ( »«··· 206)

 

 فصل پنجم:                

 « معاد و قيامت»
(207) 

 
 رضورت و اهميت ياد آخرت
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 پيامربان و ياد آخرت

 ما آنها«: اِنّا أَْخلصناهم خالصًة ِذكَرى الّدار» مى خوانيم:در اين باره در قرآن    
 (1)«.ياد آخرت»)پيامربان( را خالص گردانيديم براى 

 با توجه به اينكه اين آيات از نظر سياق در مقام مدح پيامربان است، نشانگر اين    
 لطفى است از ناحيه حق تعاىل« ياد آخرت»مطلب است كه خالص گشنت آنها براى 

 حتى براى پيامربان الهى كه معصوم« ياد آخرت»آنها گشته است. بنابراين كه نصيب 
 از گناه و خطا بودند نيز از اهميت زيادى برخوردار بوده است. بر همني اساس توجه

 هاى شيطان و نفس امارهبه مسائل آخرت، براى كسانيكه در معرض خطر وسوسه
 ودشان را براى آنجا آماده منايندكند تا خقرار دارند، بيش از پيش رضروت پيدا مى

 و در غري اين صورت خسارت جربان ناپذيرى در انتظار آنها خواهد بود؛ چنانچه
 خداوند متعال از آينده آنها به ما خرب داده است:

 (2)«:إِنَّ الّذيَن يَِضلّوَن َعْن سبيل اللِّه لهم عذاٌب شديٌد مبا نَُسوا يوَم الحساِب »    

 اند بهراه خدا گمراه شوند چون روز حساب )قيامت(را فراموش كردهآنان كه از     

 

 46( ص /1)

 26( ص /2)

(208) 

 
 

 عذاب سخت معّذب خواهند شد.

 بار فراموىش آخرتآثار خسارت

 آيه فوق مفيد اين معنى است كه عامل اصىل انحراف آنها كه گرفتار عذاب    
 اند و گرنه گرفتاررا فراموش كرده شوند اين است كه روز حساب )قيامت(آخرت مى

 شدند، زيرا وقتى انسان به آنجا اهميت نداد كم كم فراموششآن وضعيت منى
 كند و در نهايت گرفتار عذابكند و لذا عمالً خودش را براى آنجا آماده منىمى

 شامرند و ازشود و اما كساىن كه آخرت را با اهميت مىدردناك جهنم مى
 كنند و از هر تذكرى در اينترسند هيچگاه آن را فراموش منىمىتهديدهاى الهى 

 برند و لذا خداوند متعال به پيامربش فرمود:باره بهرتين بهره را مى

 ترسد به وسيله قرآنكىس را كه از تهديد الهى مى«: فََذكِّْر بالقرآن َمْن يَخاُف و عيدِ »
 (1)تذكر بده.

 «م السال عليه» تذكر و توصيه امام صادق

 هرگاه در بسرت خواب قرار گرفتى بياد آور كه براى»فرمود: « السالم عليه» امام صادق    
 (2)«.تو معاد و قيامتى در پيش است

 

 45( ق / 1)

 آمده است به آنجا رجوع شود.« ياد مرگ»( منت كامل حديث در بحث مربوط به 2)

 (209··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 باشندياد آخرت مى خوشا آنان كه به

 فرمايد:در مدح ياد كنندگان از معاد مى« السالم عليه» و امري مؤمنان    

 خوشا به حال كىس كه معاد را ياد كند«: طوىب لَِمْن ذَكََر املعاَد و َعِمل لِلحساِب »    
 (1)وبراى حساب آنجا تالش منايد.

 و ياد آخرت« آله وعليهاللهصىل» اصحاب رسول خدا

 «السالم عليه» اى روشن از يادكنندگان آخرت بودند. عىلاصحاب رسول خدا منونه    

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» درباره اصحاب رسول خدا

 فام أرى أَحدا لِيُْشِبَهُهْم ِمْنُكم لقد كانُوا يُصبحوَن ُشْعثا ُغرْبا قَْد باتُوا ُسّجدا و قياما»    
  و ُخدوِدهم يقفوَن عىل ِمثِل الجَمِر من ذكِر معاِدِهْم كَاَنَّ بنَْيَ أعيِنهمْ يراِوُحون بني ِجباِهِهمْ 

 «:ُركََب الِْمْعزَى ِمْن طوِل ُسُجوِدِهمْ 

 ام(؛ اما هيچكدام از شام را مانند آنهارا ديده« آله وعليهاللهصىل» )من اصحاب حرضت محمد
 ود داشتند شب را تا به صبح درهاى غبارآلبينم، آنها موهاى پريشان و چهرهمنى

 ها را در پيشگاه خدا بهحال سجده و قيام به عبادت بودند؛ گاه پيشاىن و گاه گونه
 هاى آتش سوزانگذاردند؛ از وحشت ياد رستاخيز همچون شعلهخاك مى

 (2)بودند.

 پشيامىن در آنجا سودى ندارد

 لحاظ است كه آنجا ديگرناميده شده است بدان « يوم الحّسة»اگر روز قيامت،     

 

 44( نهج البالغه ق /1)

 97/16( نهج البالغه خ /2)

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 210)

 
 

 امكان جربان خطاها و لغزشها نيست؛ پس اگر كىس نتوانست با اميان از دنيا برود
 گرفتار عذاب دردناك آن عامل خواهد شد؛ چنانچه خداوند متعال فرمود:

 «: َجَهنَّم لَمْوِعِدِهْم أَجمعني لها سبعُة ابواٍب لّكِل باٍب منهم جزٌء مقسومٌ وإِنَّ »    

 و دوزخ ميعادگاه همه آنها است، هفت در دارد و براى هر درى گروه معينى از آنها
 (1)اند.تقسيم شده

 آن هنگام دريافت آيه فوق به شدت گريه كرد و ياران« آله وعليهاللهصىل» پيامرب خدا    
 يا أبت»حرضت نيز گريستند: حرضت زهرا)س( از گريه پدر آگاه شد و پرسيد: 

 اى پدر! فدايت شوم چه چيزى تو را گريانده است؟ پيامرب«: فديتَُك َماالّذى أبْكاَك 
 خواند؛« عليهاالسالم » ، آيات عذاب را كه تازه نازل شده بود براى فاطمه«آله وعليهاللهصىل» اكرم 

 الويل ثُمَّ الويل ملن»از خوف عذاب الهى بر زمني افتاد و فرمود: « عليهاالسالم » رافاطمه زه
 (2)شود.واى بر كىس كه داخل آتش جهنم مى«: َدَخَل الّنار
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 وضعيت جهنم

 درباره وضعيت آتش جهنم فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 يل و هو كئيٌب حزيٌن متَغرّي اللّون فقالبينا رسوُل اللّه ذاَت يوٍم قاعدا اذا اتاه جربئ»    
 رسوُل اللّه يا جربئيل ماىل أراَك كئيبا حزينا؟ فقال: يا محّمد، فكيف الاكوَن كذلك و امِّنا

 ُوِضَعْت منا فيُخ َجَهّنم اليوم فقال رسوُل اللّه و ما منافيُخ جهّنم يا جربئيل؟ فقال: ان اللّه
رت ثم أََمر بها فاُوِقد عليها الَف عام حتىتعاىل أمر بالنّار فاُوِقَد عليها   الَف عاٍم حتّى احمَّ

 ابيّضت ثم أمربها فاُوقد عليها الَف عام حتّى اسَودٌَّت و هى سوداُء مظلمٌة، فلو أَّن حلقًة من

 

 43( حجر / 1)

 62ح  303ص  8( بحاراالنوار ج 2)

 (211··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ها سبعوَن ِذراعاً ُوِضَعْت عىل الدنيا لذابت الدنيا ِمْن حرِّها و لو أّن قَطرةً الّسلسلِة التى طولُ 
 من الزقّوِم و الرّضيعِ قَطرْت ىف رشاِب اهِل الدنيا مات اهل الدنيا من نَتِْنها قال: فَبىَك

 لّسالَم و يقوُل: اىِّن اليها َملَكا فقال: إِّن َربَّكام يُْقرِأُُكاَم ا رسوُل اللّه و بىَك جربئيُل فبعث اللّه
 «:أمنتُكام من أن تُْذنِبا ذنبا أعّذبكام عليه

 نشسته بود جربئيل آمد درخدمتش در حاليكه« آله وعليهاللهصىل» در بني اينكه رسول خدا    
 محزون و رنگش متغري بود. پيغمرب فرمود: اى جربئيل چرا تورا افّسده و محزون

 چراچنني نباشم درحاليكه امروز دمهاى جهنم« آله وعليهاللهصىل» بينيم؟ گفت: اى محمدمى
 فرمود: دمهاى جهنم چه چيزى است؟ عرض« آله وعليهاللهصىل» گذاشته شد؛ پيغمرب خدا

 كرد هامنا خداى تعاىل به آتش فرمان داد تا برافروخته شد هزار سال تا رسخ شد؛
 ل تا سفيد گشت؛ پس از آن امر فرمودبعد از آن فرمان داد به آن افروخته شد هزار سا

 به آن افروخته شد هزار سال تا سياه شد و آن سياه و تاريك است ؛ پس اگر يك
 حلقه از زنجريى كه بلندى آن هفتاد ذراع است بر دنيا گذاشته شود هر آينه دنيا از

 ىاى از زقوم و رضيع در آبهاى اهل دنيا بچكد از گندحرارت آن آب شود و اگر قطره
 و جربئيل گريان شده پس« آله وعليهاللهصىل» آن همه ميمريند. پس گريه كرد رسول خدا

 اى را به سوى آنها فرستاد )آن فرشته( عرض كرد: خدا به شامخداى تعاىل فرشته
 فرمايد من شام را امين گردانيدم از اينكه گناهى كنيد كه شام رارساند و مىسالم مى

 (1)ايم.به واسطه آن عذاب من

 

 22و  21( چهل حديث امام خمينى )انتشارات مؤسسه نرشرجاء( حديث اول ص 1)

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 212)

 

 «مسائل سخت و تكان دهنده ديگر»

 در عامل آخرت براى انسان مسائل سخت و مهمى مطرح است كه توجه و    
 ساز است و مار مفيد و رسنوشتانديشه درباره آنها در جريان ياد معاد برايش بسيا

 شويم،كهبه لحاظ رعايت اختصار موارد مهم و حساس آن را فهرست وار متذكر مى
 عبارتند از:

 ( 187)اعراف/سنگينى مسئله قيامت.  -1    
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 به نقل از 14452، ح 2974)ميزان الحكمة ب نزديىك قيامت و عالمتهاى آن.  -2    
 ( 386/337اماىل طوىس: 

 ( 1-2)حج/زلزله عظيم روز قيامت.  -3    

 ( 87)نحل/نفخ صور و مسايل مربوط به آن. -4    

 ( 51)انعام/حرش و مسائل مربوط به آن.  -5    

 ( 17)مزّمل/سختيها و مشكالت روز قيامت.  -6    

 ( 250ص  1البحار/ج )سفينةطوالىن بودن روز قيامت.  -7    

 ( 49و كهف / 17-18)ق/آن. نامه عمل و مسائل مربوط به  -8    

 گواهان اعامل كه عبارتند از: -9    

 ( 105و توبه/ 17)حج/الف. خداوند متعال.         

 ( 41)نساء/السالم. و امئه اطهار عليهم« آله وعليهاللهصىل» ب. رسول خدا        

 ج: اعضاء بدن انسان )گوش، چشم، پوست، زبان، دست و پاى        
 ( 20و نور/ 20-23)فّصلت/انسان(. 

 ( 4)زلزال/د: زمني )مكانهايى كه اعامل انسانها در آنجا انجام گرفته است(.         

 (213··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 بودن گذر از آنمسئله رصاط و خطرناك -11

 هاى عبور از آنو سختى« رصاط»ضمن طرح مسئله « السالم عليه» امري مؤمنان عىل    
 هاى تقواى انسان عاقل و خردمند پرداخته و فرمود:به بيان نشانه

 َواْعلَُموا أَنَّ َمجاَزكُْم عىل الرّصاط )الِّساط( و مزالق دحضه و أهاويِل َذلَلِه وتارات»...    
 رفاتقواللّه عباَداللّه تقيَّة ذى لُبٍّ َشغل التفكر قلَبَُه و أَنَْصَب الخوُف بدنَه و أسه (1)أَهواله

 التّهُجد ِغراَر نَْوِمه. و أظامء الرجاُء هو اَجر يوِمه و ظَلَف الزّهُد شهواته و أَوجَف الّذكرُ 
بيِل و سلك أَقَْصَد املسالِِك اىل  بلسانِه و قّدم الخوَف أِلمانِه و تَنَكََّب املخالَج عن وضِح السَّ

 عليِه مشتبهاُت االموِر ظاِفرا ِبَفرَْحةِ  الّنهِج املطلوِب و مل تَْفِتلُْه فاتالُت الغروِر و مل تَْعمَ 
َم زادَ   البُرشى و راَحِة الُنعمى ىف أَنَْعِم نَْومِه و آَمِن يومه و قد َعرَبَ َمْعرَب العاجلِة حميدا و قَدَّ
 االِجلِة سعيدا و باَدَر من َوَجل وأَكْمش ىف َمَهٍل و َرِغَب ىف طلٍب و ذََهَب عن َهرٍَب و راقََب 

 َدُه و نَظَر قُُدماً أماَمه فَكفى بالجنِّة ثوابا و نواالً و كفى بالّنار ِعقاباً و َوباالً و كَفىىف يوِمه غَ 
 آگاه باشيد! عبور شام از«: باللّه منتقام و نصريا وكفى بالِكتاِب حجيجا و خصيام...

 رصاط خواهد بود. گذرگاهى كه عبور از آن خطرناك است، معربى كه قدم در آن
 لغزد. اى بندگان خدا! از خدا برتسيد، همچون ترسشود و بارها مىلرزان مى

 صاحب عقىل كه فكر، قلبش را مشغول ساخته و ترس بدنش را خسته كرده، شب
 دارى خواب او راهم از چشمش ربوده، اميد به رحمت خدا او را به تشنگىزنده

 گرفته به رسعت روزه روزهاى گرم وا داشته، زهد در دنيا خواهشهاى نفس را از او
 گردد، براى امينى در قيامت ترس از مسئوليت را پيشمى« ذكر خدا»زبانش به 

 ترين راهىفرستاده، از راههاى ديگر جز راه حق چشم پوشيده، در بهرتين و راست
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 83( نهج البالغه خطبه / 1)

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 214)

 
 

 كند و از راه، فريب آنچه انسان را مغرور مىكند كه آن راه مطلوب خداستسري مى
 سازد نخورده، امور مشتبه اورا نابينا نساخته، مژده بهشت و زندگىمنحرف مى

 ترين روزها او را خوشنود ساختهكردن در آسايش و نعمت در بهرتين جايگاه و امين
 رت راترين طرز گذشته، توشه سعادت آخاست. از گذرگاه زودگذر دنيا با پسنديده

 پيش فرستاده و از ترس آن روز به عمل صالح مبادرت ورزيده، ايام زندگى با رسعت
 مشغول بندگى بوده در طلب خشنودى پروردگار رغبت و ميل كامل داشته، از آنچه

 بايد فرار كند بر كنار بوده. امروز رعايت فرداى خويش را منوده، آينده خويش را
 ديده است.

 ترين كيفر به كافرانترين پاداش نيكوكاران، و دوزخ مناسببهشت برين شايسته    
 براى بازخواست« قرآن»براى انتقام گرفنت و يارى كردن كاىف است و « خدا»است، 

 (1)منايد... .كردن و داورى خواسنت كفايت مى

 در نتيجه اعامل« مجرمان»و « كافران»با « مؤمنان»تفاوت گروه  -12

 آميزبرخورد احرتام

 «:الذين تتّوفاهم املالئكة طيّبني يَقُولون سالٌم عليكم أُدخلو لجّنة مبا كنتُم تعملون»    

 اندگريند در حاىل كه پاك و پاكيزهآنان كه چون فرشتگان )مرگ( روحشان را مى    
 وارد بهشت شويد به خاطر اعامىل كه انجام« سالم بر شام!»گويند: به آنها مى

 (2)داديد.مى

 

 .36 /83ج البالغه خطبه ( نه1)

 .32نحل/ -2

 (215··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 برخورد تحقريآميز

 الذين تتّوفاهم املالئكة ظاملى أنُفِسهم فَأَلَْقُوالّسلم ما كنّا نعمل من سوٍء بىَل اّن اللّه»    
 هامنها«: ينعليٌم مبا كنتم تعملوَن فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس َمثُوى املتكرب

 گريند در حاىل كه به خود ظلم كرده بودند، دركه فرشتگان )مرگ( روحشان را مى
 داديم!گويند( ما كار بدى انجام منىشوند )و به دروغ مىاين موقع آنها تسليم مى

 شود(: اكنون ازداديد عامل است )به آنها گفته مىآرى خداوند به آنچه انجام مى
 يد در حاىل كه جاودانه در آن خواهيد بود چه جاى بدىدرهاى جهنم وارد شو

 (1)است جايگاه مستكربان.

 و در آيه ديگر آمده است:

 او را بگرييد و زنجري بكشيد سپس به جهنم«: خذوه فغلّوه ثم الجحيم صلّوه»    
 (2)درافكنيد.

 باغهاى بهشتى
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 چهره هايى«: فيها الغيةوجوه يومئٍذ ناعمٌة لسعيها راضية ىف جنة عاليه ال تسمع »    
 در آن روز شاداب و باطراوتند و از سعى و تالش خود خوشنودند در بهشتى عاىل

 (3)شنوند.اى منىجاى دارند كه در آن هيچ سخن لغو و بيهوده

 

 .28 - 29هامن  -1

 .30الحاقه /  -2

 .8 - 11غاشيه/  -3

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 216)

 

 جهنم سوزان

 هايىچهره«: وجوه يومئٍذ خاشعٌة عاملٌة ناصبٌة تصىل ناراً حاميًة تسقى من عني انية»    
 اىاند )و نتيجهبارند. آنها كه پيوسته عمل كرده و خسته شدهدر آن روز خاشع و ذلت

 هاى بسيار داغ بهگردند از چشمهعايدشان نشده است( و در آتش سوزان وارد مى
 (1)نوشانند.آنان مى

 هاى بشهتىميوه

عونلهم فيها فاكهٌة و لَُهمْ »      براى آنها در بهشت ميوه بسيار لذت بخىش است«: مايَدَّ
 و هر چه بخواهند در اختيار آنان خواهد بود.

 زقّوم و رضيع

 غذايى جز از رضيع«: ليس لهم طعاٌم االّ من رضيع ال يُسِمُن و ال يغنى من ُجوعٍ »    
 خورد( ندارند، غذايى كه نه آنها رايواىن آن را منى)خار خشك و بدبو كه هيچ ح

 (2)رهاند.كند و نه از گرسنگى مىفربه مى

 و در جاى ديگر قرآن آمده است:    

 مسلاّم درخت«: إِنَّ َشَجرَة الزَقّوم طعام األثيم كاملُْهل يَْغىل ىف البطوِن كغىِل الَحميمِ »    
 جوشد جوشىشاخته در شكمها مىزقّوم غذاى گنهكاران است هامنند فلز گد

 (3)همچون آب سوزان.

 

 

 .2 - 5هامن /  -1

 .6 - 7غاشيه/ -2

 .43 - 46دخان/ -3

 (217··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 رشاب بهشتى
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 و«: َوسقيهم َربُّهم رشاباً طهوراً اّن هذا كان لكم جزاءاً و كان سعيُُكْم َمْشكوراً »    
 نوشاند، اين پاداش شامست و سعى و تالشه آنان مىپروردگارشان رشاب طهور ب

 (1)شام مورد قدرداىن است.

 آب جوشان جهنم

 به دنبال او جهنم خواهد بود، و از آب«: من ورائه جهّنم ويُسقى من ماٍء َصديدٍ »    
 شود.بدبوى متعفنى نوشانده مى

 است كهچرىك « صديد»به معناى چرك و خون است و گفته شده است « صديد»    
 چرىك« صديد»مانند آب رقيق و مانند خون قرمز است و نيز گفته شده است كه 

 (2)ريزد.است كه از پوست بدن دوزخيان مى

 لباس حرير

 اِنَّ اللَّه يُْدِخُل الَّذين اَمنُوا َو َعِملُو الصالحات جّناٍت تَْجرى ِمْن تَْحِتها األنْهار يَُحلونَ »    
 خداوند كساىن را كه اميان«: َهٍب و لُوءلُوءاً و لباُسُهم فيها َحريرٌ فيها ِمن أساِوَر من ذَ 

 كند كه از زيراند در باغهايى از بهشت وارد مىآورده و اعامل صالح انجام داده
 درختانش نهرهايى جارى است. آنان با دستبندهايى از طال و مرواريد زينت

 (3)شوند و در آنجا لباسهايشان از حرير است.مى

 

 

 .21 - 22انسان/ -1

 مجمع البحرين طريحى. -2

 .23حج/ -3

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 218)

 
 لباسهاى سوزان بدبو

 لباسهاشان از قطران )ماده چسبنده«: رسابيليُهْم ِمْن قَِطراٍن و تغىش ُوُجوَهُهم النّار»    
 (1)پوشاند.بدبوى قابل اشتعال( است و صورتهايشان را آتش مى

 السالم ( فرمود:به معنى مس ذوب شده است، چنانچه امام باقر) عليه« قطران»    

بَلُوا ذلَِك »      رَسابيليُهْم ِمْن قَِطراٍن هو الصفر الحاّر الذائب و تَْغىش وجوَهُهم الّنار رَسْ
َر فَتَْغىش وجوَهُهم الّنار  است)اين كه در آيه آمده است( لباسهاى آنها از قطران «: الُصفُّ

 پوشند پس آتش صورت آنها راروى ذوب شده است كه آنها آن را مى« قطران»
 (2)پوشاند.مى

 السالم (آله ( به نقل از جربئيل) عليهوعليهاللههاى آنها آنچنان بدبو است كه رسول خدا) صىللباس    
 فرمود:

باالً ِمْن رسابيِل أهِل الّناِر ُعلِّق بنَي ا»      لّسامِء واألرِض ملاَت أَهُل االرِض منلَو أنَّ رِسْ
 اگر لباىس از لباسهاى اهل آتش را بني آسامن و زمني آويزان منايند،«: ريِحِه َو َوْهِجه

 (3)بر اثر بوى بد آن و حرارتش همه اهل زمني خواهند مرد.

 دستبندهاى بهشتى
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 (4)اند.ه آراستهبا دستبندهايى از نقر «: و ُحلّوا ِمْن أَساِوَر مْن ِفّضٍة...»    

 و در آيه ديگر آمده است:

 در آنجا با«: يَُحلّون فيها ِمْن أَساِور من ذهٍب و يلبَسون ثياباً ُخرضاً ِمْن ُسنُدٍس »    

 

 .50ابراهيم/ -1

 .148و  147ح  - 558، ص 2نوالثقلني، ج  - 4و  -2

 .22انسان/  -3

 (219··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 شوند و لباسهاى )فاخر( به رنگ سبز از حرير نازك وز طال آراسته مىدستبندهايى ا
 (1)كنند.ضخيم در برمى

 زنجربهاى آتشني جهنم

 و در آن روز مجرمان را با هم در غل و«: تَرَى الُمجرمني يومئٍذ ُمقرّننَي ىف األصفادِ »    
 (2)بينى )كه دستها و گردنهايشان را به هم بسته است(.زنجري مى

 ذيل آيه فوق روايتى آمده است:    

 (3)اند.بعىض از آنها به بعىض ديگر بسته شده«: مقيّدين بعضهم اىل بعٍض »...    

 پس عالوه بر اين كه اهل جهنم به زنجري كشيده خواهند شد، ذلّت ديگر آنها اين    
 شوند.خواهد بود كه به يكديگر نيز بسته مى

 منزل وسيع بهشتى

ْت لِلُْمتَّقنيوسارعوا إىل»      «: َمْغفرٍة ِمْن َربُّكْم َو َجنٍَّة َعرُْضها السمواُت واالْءرُض اُِعدَّ

 و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان، و بهشتى كه وسعت آن،    
 (4)آسامنها و زمني است و براى پرهيزگاران آماده شده است.

 جايگاه تنگ در آتش

 و هنگامى كه در جاى تنگ«: َمكاناً َضيِّقاً ُمقرّنني َدَعْوا ُهنالَِك ثُبوراً َو اذا أُلُقوا منها »    

 

 .31كهف/ -1

 .49ابراهيم/ -2

 .147، ح 558، ص 2نورالثقلني، ج  -3

 .133آل عمران/ -4
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 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 220)

 
 

 ويالى آنانو محدودى از آن افكنده شوند در حاىل كه در غل و زنجريند، فرياد وا
 (1)شود.بلند مى

 هابرخوردارى از همه دوست داشتنى

 يُطاف َعلَيِْهم ِبِصحاٍف ِمْن َذَهٍب و أكْواٍب َو فيها ما تَْشتَهيِه األنُفِس و تَلَّذاألْعنُيُ َو أَنْتُمْ »    
 )اين در حاىل است كه( «:فيها خالِدُوَن و تِلَْك الَجنَُّة الّتى اُوِر ثْتُُموها مِبا كُنتُْم تَْعَملوَن...

 گردانند، و در آنظرفها)ى غذا( و جامهاى طاليى )رشاب طهور( را گرداگرد آنها مى
 برد موجود است، و شامخواهد و چشمها از آن لذت مى)بهشت( آنچه دلها مى

 شويد به خاطرهميشه در آن خواهيد ماند، اين بهشتى است كه شام وارث آن مى
 (2)اديد.داعامىل كه انجام مى

 رسول خدا)ص( فرمود:    

 َوليَس ِمْن موءمٍن ىف الجّنِة ااِلّ و له ِجناٌن كثريٌه معروشاٍت و َغرُي معروشات و أنْهارٍ »..     
 من خمر و أنهار من ماٍء َغريِ اَِسٍن و أنهاٍر ِمْن لَََبٍ َو أنهاٍر ِمن َعَسٍل فاذا ُدِعَى َوىلٌّ اللِّه بغذائِه

 هيچ موءمنى در بهشت«: تَهى نَْفُسُه ِعنَد طَلَِبه الَغذاَء من غري ان يُسّمَى شهواتهأىُت مِبا تَشْ 
 گري هستندنيست مگر اين كه براى او باغهاى زيادى است. بعىض از آنها داراى سايه

 گري و نيز نهرهايى از رشاب، نهرهايى از آب غري قابل تغيري،برخى ديگر بدون سايه
 هايى از عسل در آنجا جارى است. هنگامى كه وىل خدا بهنهرهايى از شري و نهر 
 خواهد بدون اين كه آن را بر زبان جارىشود آنچه كه دلش مىتناول غذا دعوت مى

 

 .13فرقان/ -1

 .72و  71زخرف/ -2

 (221··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)شود.كند برايش آورده مى

 محروميت از همه چيز

 الّنار أصحاَب الَجنَِّة أَْن أفيضوا َعلَيْنا الاْمَء أو ماّم رزقَُكم اللّه قالوا انّ نادى أصحاُب »    
 زنند كه: )محبت كنيد و(و دوزخيان، بهشتيان را صدا مى«: اللّه َحرَّمهام َعىَل الكافرين

 مقدارى آب، يا از آنچه خدا به شام روزى داده به ما ببخشيد. آنها )در پاسخ(
 (2)ند اينها را بر كافران حرام كرده است.گويند: خداو مى

 صورتهاى شادمان

 چهره هايى در آن روز شاداب و باطراوتند و«: وجوه يومئذ ناعمٌة لسعيها راضيةٌ »    
 وجوٌه يَْوَمِئٍذ َمْسِفرٌة ضاِحكةٌ »آيه ديگر:  (3)از سعى و تالش خود خوشنودند.

 و خندان و مّسور است.چهرهايى در آن روز گشاده و نوراىن «: مستبرِشةٌ 

 هاى اندوهناك و غبارآلودصورت

 صورتهايى در آن روز غبارآلود و دود«: وجوٌه يومئٍذ َعلَيْها َغرَبٌة ترهُقها قرََتهٌ »    
 )و يا با ديدن آتش جهنم سياهى ذلت و خجلت آنها(4)تاريىك آنها را پوشانده است

 پوشاند(.را مى
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 .47 ، ح548، ص 2نورالثقلني، ج  -1

 .50اعراف/ -2

 .9و  8غاشيه/  -3

 .40 - 41عبس/ -4

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 222)

 

 نظر به سوى پروردگار

 )آرى( در آن روز صورتهايى شادادب و«: ُوجوٌه يَْوَمِئٍذ نارضٌة اىل ربّها ناظرةٌ »    
 (1)نگرد.مّسور است و به پروردگارش مى

 ، به اين معنى است كه به سوى ثواب و يا نعمتهاى«ناظرة أىل ربّها»اين كه فرمود:     
 است« ربّها»پروردگارشان نظر كنند بنابر اين كه ثواب و مانند آند كه مضاف به سوى 

 اند وحذف شده باشد و ممكن است به اين معنى باشد كه آنها از همه چيز بريده
 رسد معناىد. به نظر مىنگرند و به او اميدوار هستنتنها به سوى پروردگارشان مى

 باشد. در حاىل كه دردّوم بهرت باشد از اين جهت كه نيازى به هيچ گونه تقديرى منى
 معناى اول با توجه به محال بودن روءيت خداوند الزم است چيزى در تقدير باشد.

 محجوبيّت از خداوند سبحان

محجُوبُونَ »     ََ  پندارند( بلكه آنها در آننيست )كه مىچنني «: كالّ أنَُّهم َعْن ربّهم يومئٍذ َل
 (2)روز از پروردگارشان محجوبند.

 اند.به اين معنا كه آنها از رحمت حق تعاىل محجوب و محروم    

 مرحوم عالمه طباطباىئ )قدس رسّه( فرموده است: آنها در آن روز بر اثر ارتكاب    
 امت و منزلت نزد حقگردد از كر گناهاىن كه بني دل انسان و درك حق حائل مى

 و ممكن است به اين معنى باشد كه آنها در دنيا طورى (3)شوندتعاىل محروم مى
 اند كه آنجا چشم اميد و طمع داشنت به سوى خداوند متعال محروم وعمل كرده

 

 .22 - 23قيامت/ -1

 .15مطصفني/ -2

 تفسريامليزان ذيل آيه محل بحث. -3

 (223··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 اند.محجوب

 رضايت از وضعيت موجود
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 او در يك زندگى )كامالً( (1)«:فَهو ىف عيشٍة راضيٍة ىف َجّنٍة عاليٍة قطوفها دانيةٌ »    
 هايش در دسرتسرضايت بخىش قرار خواهد داشت در بهشتى عاىل، كه ميوه

 (2)ام داديد.است. بخوريد و بياشاميد، گوارا در برابر اعامىل كه در ايام گذشته انج

 فهو ىف عيشٍة راضيٍة اى مرضيٍّة فوضع»در تفسري عىل بن ابراهيم آمده است:     
 يعنى، او در يك زندگى مورد رضايت قرار دارد پس فاعل به«: الفاعل مكان املفعول

 (3)جاى مفعول به كار رفته است.

 ناراحتى از وضعيت موجود

 پيوسته«: ما ُهم بخارجنَي ِمنْها َو لَُهْم َعذاٌب ُمقيمٌ  يريدوَن اَْن يْخرجوا ِمَن الّنار وَ »    
 توانند از آن خارج گردند و براى آنهاخواهند از آتش جهنم خارج شوند وىل منىمى

 (4)مجازاىت پايدار است.

 بندىجمع

 از مطالب گذشته روشن شد كه اساس موفقيت مؤمنان در آخرت و رسيدنشان به    
 ويد به اين است كه آنها با به كار بردن انديشه و خرد خودسعادت ابدى و بهشت جا

 

 «.كلوا وارشبوا هنيئاً مبا أسلفتم ىف االيام الخاليه»بقيه آيات:  -1

 .21 - 24الحاقه/ -2

 .37، ح 407، ص 5نورالثقلني، ج  -3

 .37مائده/ -4

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 224)

 
 

 وى از اولياءالله راه خود را در اين دنيا پيدا كرده وهاى الهى و پري و بر اساس هدايت
 اند، و با ياد مستمر از جهان آخرت وبه آنچه كه لوازم اين راه است ملتزم گشته

 مسائل و مشكالىت كه در آنجا براى كافران و مجرمان مطرح است و نيز با تحمل
 ح، خودشانزحمت انجام اعامل صالح و اجتناب از شهوات و كارهاى زشت و قبي

 هاى آخرت از جملهاند؛ آنها هستند كه از گرفتارىرا به موقع براى آنجا آماده منوده
 از ترس و وحشت در هنگام نفخ صور و زلزله عظيم روز قيامت و نيز از نابيناىئ و يا با

 صورت محشور شدن در آنروز نجات خواهند يافت و با امنيت متام و با حرش
 محرش شده و با دريافت نامه اعامل درخشان خود با دستمحرتمانه وارد عرصات 

 راست و رسيدگى كوتاه و بسيار آسان به حسابشان، با خوشحاىل و احرتام خاىص
 گردند.مند مىشوند و از نعمتهاى لذتبخش و ىب پايان آن بهرهراهى بهشت مى

 يواىن را برهاى نفساىن و حاما آنهايى كه بخاطر لذتهاى زودگذر دنيا، خواسته    
 دهند و بر اثر فراموىشكارهاى مطابق عقل و مصالح اخروى خويش ترجيح مى

 ها زير نظر است و روزى بايد جواب پسآخرت و غفلت از اينكه متام كارهاى آن
 هاى عمل خودشان را با گناه و اعامل زشت و ننگني سياه منوده وبدهند، نامه

 اى پر از گناه وارد عامل آخرتبا پروندهسازند و در نهايت عمرشان را تباه مى
 آيند و با دريافت نامههاى سخت و ترسناك آنجا گرفتار مىشوند و در صحنهمى

 اعامل رشم آور خود از پشت رس و يا به دست چپ و رسيدگى سخت وطوالىن و
 عادالنه به حسابشان با ذلت و خوارى متام به زنجري كشيده شده و به جهنم سوزان

 ه خواهند شد.افكند
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 پس بر ماست كه تا دير نشده با نصب العني قرار دادن آيات روشنگرالهى از    
 جمله آيه زير به فكر آنجا باشيم.

 (225··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 (1)نصيب خودت را از دنيا فراموش مكن.«: و ال تنس نصيبك من الدنيا»    

 فرمود:«  السالمعليه» كه ذيل آن امري املؤمنني

تََك و قوتَّك و فَراَغك و َشبابَك و نِشاطَك و ِغناَك أن تَطْلَُب به»      اى ال تَْنَس ِصحَّ
 )نصيب خود را از دنيا فراموش مكن يعنى:( صحت و توان و فراغت و«: االخرةَ 

 جواىن و نشاط و رسحاىل و امكانات ماىل خود را فراموش مكن كه از آنها براى
 و بر ماست كه هر چه بيشرت در تحصيل آمادگى براى (2)گريى،آخرت خودت بهره

 ها از دست نرفته با انجام اعامل صالح بر توشهآخرت خود بكوشيم و تا فرصت
 به معناى واقعى كلمه هم همني است؛« ياد آخرت»آخرت خود بيافزاييم و نتيجه 

 «:املعاَد فأستَْكرَثَ ِمَن الزّادِ  طُوىب ملن ذَكَر»فرمود: «السالم عليه» چنانچه امريمؤمنان عىل
 به (3)خوشا به حال كىس كه آخرت را ياد منايد و توشه بيشرتى براى آنجا بردارد.

 ويژه در اين زمان كه جّدا زمان سختى شده است و عوامل انحراف زيادى در رسارس
 كند، و اين اوضاع ىب شباهت به وضعيتى كه درجهان اميان برشيّت را تهديد مى

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» آستانه قيامت بوجود خواهد آمد، نيست؛ چنانچه رسول خدا

 أَيُّها الناُس إّن بني يدى الّساَعِة أمورا شديدا و أهواالً ِعظاما و زمانا َصعبا يتملّك فيه»    
ر فيه الفسقُة و يُضاُم فيه األمروَن باملعروف و يُْضطَهد فيه   الناهون عنالظَلَمُة و يتصدُّ

وا عليه النواجَذ و الجأوا أىل   و أَكِْر ُهوا« العمل الصالح»املنكر فَاَِعّدوا لذلك األمياَن و َعضُّ
 اى مردم! هامنا پيشاپيش قيامت، امورى«: عليه النفوَس تُْفُضوا اىل النعيِم الدائِم

 گراناى سخت خواهد بود. در آن زمان ستمدشوار و هول و هراسهاى بزرگ و زمانه
 نشينند و دعوت كنندگان بهشوند و نابكاران بر كرىس صدارت مىزمامدار مى

 

 77( قصص / 1)

 109ح  139ص  4( نورالثقلني ج 2)

 18/  466ص  2( غرر الحكم و دررالكلم ج 3)

 فصل پنجم: معاد و قيامت( »«··· 226)

 
 

 زشت تحت فشارشوند و باز دارندگان از كارهاى كارهاى نيك مورد ستم واقع مى
 گريند؛ پس براى آنروز، اميان آماده سازيد و بر آن، سخت شكيبايى ورزيد وقرار مى

 به كار نيك و شايسته پناهنده شويد و جانها را بر آن وادار كنيد تا به نعمت جاويدان
 (1)دست يابيد.

 هاى ما باشد؛ در اين خصوص امرياى براى سستىنبايد بهانه« شفاعت»مسأله     
 فَاْعَملُوا و اَطيُعوا و ال تَتِّكلوا و ال»...در ضمن روايتى فرمود: « السالم عليه» مؤمنان

 تَْستَْصِغُروا عقوبَة اللّه عزَّوَجلَّ فأءّن من املُّْسفني من ال تَلَْحُقه شفاعتُنا االّ بعَد عذاِب 
 اعت منائيد. كارپس عمل صالح انجام دهيد؛ )و اوامر الهى را( اط«: ثالمثاِة الِف سنةٍ 

 را )به اميد شفاعت ما( واگذار مكنيد و )هرگز( عذاب خدا را كوچك نشامريد؛ چرا
 رسد مگر بعداز سيصدكه شفاعت ما به بعىض از ارساف كنندگان )گنهكاران( منى

 (2)هزار سال عذاب.
ى»دعا:       و نَِسيَنى الناسون من اَللُّهَم و اذكُْرىن عىل طُوِل الِبىل اذا حللُت بني أَطباِق الرثَّ

 خدايا!«: الَورى و أحلِلْنى داَراملقامِة و بّؤىن منزَل الكرامِة َو اْجَعلْنى من ُمرافقى أْولِيائِك
 آن زمان كه در ميان طبقات خاك قرار گرفتم )و دفن شدم( و فراموش كنندگان از

 محل اقامتخاليق ديگر، مرا فراموش كردند بر طول ماندنم، تو مرا ياد كن و به 
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 )بهشت( واردم كن و در منزل كرامت جايم ده و مرا با اولياءات رفيق و همنشني
 آمني يا رب العاملني بحق محمد و آله الطاهرين  (3)فرما.

 *** 

 

 .343/33،به نقل از اعالم الدين 14469ح  2976الحكمة ب ( ميزان1)

 )موت( 554ص  2( سفينة البحار ج 2)

 مفاتيح الجنان. -( دعاى دحواالرض 3)

 (227··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 فصل ششم:                

 « ياد مسائل تاريخى»
(228) 

 
 ياد مسائل تاريخى

 و روزهاى خدا را به ياد«: إِنَّ ىف ذلك الياٍت لكلِّ صبّاٍر شكورٍ  اللّهو ذكّرهم بأَيام»    
 و شكرگزار است داليل روشنىآنها آر كه اين يادآورى بر هر شخىص كه صبور 

 بيان حوادث مهم تاريخى است كه بر اساس« ايام اللّه»منظور از تذكر  (1)خواهد بود.
 سنتهاى اليتغري الهى در طول زمان به وقوع پيوسته است.

 مندى وشود كه صبور و شاكر بودن نقش اساىس در بهرهاز آيه فوق استفاده مى    
 عنايت« اميان»خى دارد، چنانچه در آيه ديگر به وصف عربت گرفنت از مسائل تاري

 شده است.

 و كُالًّ نقصُّ عليك من أَنْباء الرّسل ما نُثبُّت به فؤادَك و جاءَك ىف هذه الحقُّ و موعظةٌ »    
 ما از هر يك از رسگذشتهاى انبياء را براى تو بازگو كرديم تا به«: و ذكرى للمؤمنني

 ات قوى گردد( و در اين )اخبار وخشيم )و ارادهوسيله آن قلبت را آرامش ب
 (2)ها(براى تو حق وبراى مؤمنان موعظه وتذكر آمده است.رسگذشت

 نكات آيه فوق:

 بيان رسگذشت پيامربان الهى وامتهاى گذشته موجب آرامش خاطر پيامرب -1    

 

 5( ابراهيم / 1)

 120( هود/ 2)

(229) 
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 كنند،ديد كه بسيارى از قومش وى را تكذيب مىبود؛ زيرا اگر مى «آله وعليهاللهصىل» اسالم

 اى نيست، پيامربان سابق نيز اين مشكل رابرايش روشن بود كه اين كار چيز تازه
 داشتنداما همه آنها در برابر نامالميات و مشكالت صربو مقاومت كردندتا حجت

 الهى بر امت هامتام گشت.

 ت فراواىنوپريوان راستني آنهادرطول تاريخ با مشكال  اگر چه پيامربان خدا -2    
 مواجه بودند و آزار زيادى ازناحيه كافران مستكرب به آنها رسيده بود، اين حال در

 كن الهى نجات يافتند ونهايت امر، پيامربان و مؤمنان واقعى بودند كه از عذاب بنيان
 جريان فداكاريهاى آنها براى هميشه در تاريخ زنده ماند و عامل هدايت و چراغ راه

 ؛ در حاىل كه براى تكذيب كنندگان آنها چيزى جز بدنامى و عذابآيندگان گشت 
 ابدى باقى مناند.

 پيامرباسالم وامت اسالمى به بركت قرآن از حقيقت تاريخ پيامربان -3    
 هاى گذشته باخربشدند، و اين در حاىل بود كه آنچه اهل كتاب وديگرانوامت

 وغري معقول آميخته بود و بديهى بعنوان تاريخ ارائه داده بودند با مطالب باطل
 توانست زمينه ساز تحول در جامعه برشى باشد؛ چوناست كه چنني تاريخى منى

 گذارد و او را در انتخاب راهكه تاريخ واقعى است كه حقايق را در اختيار انسان مى
 دهد؛ چنانچه خداوند متعال در آيه فوق فرمود:درست و رسيدن به هدف يارى مى

 دراين رسگذشتها آنچه حق است آمده است.«: ىف هذه الحقوجائك »

 باتوجه به اينكه افراد غري مؤمن از نظراعتقادى وعمىل در مسائل اساىس و -4    
 توانند ازساز از جمله اعتقاد به حقانيت قرآن مشكل دارند، لذا هرگز منىرسنوشت

 مند گردند. شايد بهرهانگيز امتها بهبركات قرآن درباره رسگذشتهاى واقعى وعربت
 براى مؤمنان«: موعظٌة وذكرى للمؤمنني»همني خاطراست كه ذيل آيه فوق فرمود:

 فصل ششم: ياد مسائل تاريخى( »«··· 230)

 
 

 موعظه و تذكر است؛ زيرا اينها هستند كه قرآن را به عنوان وحى آسامىن ومعجزه
 ه در زمينه مسائل تاريخىهاى مختلف بويژ اند و لذا در زمينهجاوداىن پذيرفته

 گويد:برند. مفردات راغب دربيان لغت "ذكرى" مىهاى فراواىن از آن مىبهره
 ؛ بنابراين كلمه مذكور در رساندن معناى "ياد" رساتر از«ياد بسيار»"ذكرى" يعنى 

 و به كار بردن اين كلمه در اينجا كه سخن از رسگذشتها است ممكن (1)"ذكر" است
 اين حقيقت باشدكه براى كساىن كه بدنبال مسائل تاريخى هستند و است اشاره به

 هاى گذشته و نيز از علل و عوامل آنها ياد كنند و از آنخواهند از تاريخ اّمتمى
 اش در قرآن فراهم است؛ زيرا اين كتاب آسامىنمند شوند، بدانند كه زمينهبهره

 ا و شكستها را با عباراىتهضمن بيان واقعى رسگذشتها، علل و عوامل موفقيت
 هاى مختلف و بهروشن و گويا و با جمالت گوناگون و در موارد متعدد و سوره

 شكىل بسيار جالب و به صورت يك قانون ثابت و سنت ابدى براى آيندگان ، مطرح
ناالقران للّذكر فهل من مذكّر»كرده است. مؤيد اين مطلب تكرار آيه   )ماقرآن« إِنّا يّسَّ

 باشد كه بعد ازمى (2)ى "ذكر"آسان قرار داديم آيا كىس هست كه متذكرشود(را برا
 اشاره به رسگذشت بعىض از پيامربان وامتهاى گذشته آمده است؛ بنابراين يىك از

 ترين راههاى "تذكر"و"متذكر"شدن، توجه به مسائل تاريخى است، وبهرتين و آسان
 رباره مسائل تاريخى است واميان نقشقرآن زمينه ساز"ياد آسان "و "ياد بسيار"، د

 مندى دارد.مؤثرى در اين بهره

 

 «.ذكرى»( مفردات راغب اصفهاىن لغت 1)

 و چندآيه ديگر... به همني عبارت و در همني سوره. 17( سوره قمر / آيه 2)

 (231··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 هدف از ذكر مسائل تاريخى

 ائط مربوطه، به تفّكر درباره مسائل تاريخىبراى كىس كه با رعايت رش     
 پردازد، هدف اصىل، يافنت عوامل مثبت ومنفى در رسگذشتها و پندگريى از آنهامى

 و كّالً نّقص»اى كه در آغاز اين بحث مطرح شد، آمده است: است؛ چنانچه در آيه
 )ماهر يك «:عليك من انباء الرّسل...وجائك ىف هذه الحق و موعظة ٌو ذكرى للمؤمنني

 از رسگذشتهاى انبياء رابراى تو بازگو كرديم...ودر اين )اخبار ورسگذشتها(براى تو
 حق و براى مؤمنان موعظه و تذكر آمده است(. آن وقت "موعظه "و"تذكر" محقق

 شود كه به عوامل مهم و اساىس حوادث ورسگذشتها توجه شود و به عنوانمى
 رسمشق مورد استفاده قرار گريد.

 فرمود:«السالم عليه» م عىلاما

 وتَدبُّروا أَحواَل املاضني من املؤمنني قبلَكم، كيف كانوا ىف حال الّتمحيص والبإلامل»...    
 يكونوا أثقَل الخالئِق أَعبااً وأجهد العباِد بالأً و أَضيَق حاِل أهل الدنيا حاالً إِتّخذتُهُم الفراعنةُ 

 املرار فلم تربِح الحاُل بهم ىف ُذلِّ الهلكِة و قَهر الغلبةِ  عبيداً فساموهم سوَءالعذاب و جّرعوهم
 ال يجدون حيلًة ىف امتناٍع و ال سبيالً اىل دفاٍع حتّى اذا راى اللّه سبحانه جّد الّصرب منهم َعىَل 

 األذى ىف محبّتِه واألحتامِل للمكروِه من خوفه جعل لهم من مضائِِق البالٍء فرجاً فأبدلهم العزَّ 
ِل واألمَن مكاَن الخوِف فصاروا ملوكاً ُحّكاماً وأمئًة أَعالماً و قد بلغِت الكرامةُ مكاَن   الذُّ

 «:من اللّه لهم ما مل تذهِب االمال اليه بهم...

 در رشح حال مؤمنان پيشني تدبر كنيد كه چگونه در حال آزمايش و امتحان    
 بيش از همه مردم در بودند؛ آيا بيش از همه مشكالت بر دوش آنان نبود؟ و آيا

 شدت و زحمت نبودند؟ و آيا از همه جهانيان در تنگناى بيشرتى قرار نداشتند؟
 فرعونها آنان را برده خويش ساخته بودند و همواره در بدترين شكنجه، قرار

 فصل ششم: ياد مسائل تاريخى( »«··· 232)

 
 

 با ذلّت و هالكت و داشتند، تلخيهاى روزگار را به آنان چشانيدند و اين همچنان
 مقهوريت ادامه داشت؛ نه راهى داشتند كه از اين وضع رسباز زنند و نه طريقى براى

 يافتند؛ تا آنگاه كه خداوند، جديت و استقامت و صرب در برابردفاع از خود مى
 نامالميات بخاطر محبتش و تحمل ناراحتى از خوف و خشيتش را در آنها يافت؛ در

 هاى تنگ بال راه نجاىت برايشان گشود و ذلّت را به عزّت وحلقه اين موقع از درون
 ترس را به امنيّت مبدل ساخت؛ يعنى آنها را حاكم، زمامدار، وپيشوا گردانيد؛ آن

 قدر كرامت و احرتام از ناحيه خداوند به آنان رسيد كه حتى خيال آن را هم در رس
 (1)پروراندند... .منى

 استفاده ميشود كه أهّم عوامل موفقيت« السالم عليه»  مؤمناناز اين كالم ارزشمند امري
 مؤمنان در آن رشائط سخت عبارت بوده از:

 خداشناىس و تشخيص راه درست -1    

 شناىس و مقابله جّدى و پيگري با آناندشمن -2    

 ـ حفظ وحدت و يكپارچى3    

 هاى دشمن،ها و اذيتتحمل نامالميات و صرب و استقامت در برابر شكنجه -4    
 به خاطر محبت حق تعاىل و ترس از عذاب الهى.

 آن حرضت در قسمت ديگر همني خطبه ضمن بيان علل و عوامل تداوم    
 پريوزى و عوامل شكست بعدى و از دست دادن عزت و حكومِت همني مؤمنان

 اشاره كرده و ما را به تدبر در آنها و گرفنت درس عربت فراخوانده است.
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 ها متفق وبنگريد آنهاچگونه بودند هنگامى كه جمعيتشان متّحد، خواسته»...    

 

 .88 - 84/  192( نهج البالغه خ 1)

 (233··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 هاها معتدل، دستها پشتيبان هم، شمشريها يارى كننده يكديگر، ديدهقلبها و انديشه
 د؛ آيا آنها مالك و رسپرست اقطار زمنينافذ و عزمها و مقصودشان هم يىك بو 

 نگرديدند؟ و آيا زمامدار و رئيس همه جهانيان نشدند؟ از آن طرف به پايان كار آنان
 نيز نگاه كنيد؛ آن هنگام كه پراكندگى در ميان آنها واقع شده أُلفتشان به تشتت

 در عني گرائيد،اهداف و دلها اختالف پيدا كرد به گروههاى متعددى تقسيم شدند و
 پراكندگى با هم به نربد پرداختند. )در اين هنگام بود(كه خدا لباس كرامت و عزت را

 از تنشان بريون كرد، و وسعت نعمت را از آنان سلب منود، تنها آنچه از آنها باقى
 مانده رسگذشت آنان است كه در بني شام به گونه درس عربىت براى آنهاكه بخواهند

 (1)«.ودشعربت گريند ديده مى
 بنابراين باالترين هدف، در يادآورى مسائل تاريخى پند و عربت گرفنت از تاريخ    

 است؛ يعنى با استفاده از اين راه، مسري حق را تشخيص داده و در آن مسري گام
 بردارد تا سعادت دنيا و آخرت خودش را تأمني منايد. البته دستياىب به اين توفيق،

 كنيم.ه بعىض از آنها اشاره مىطلبد كه برشائطى را مى

 ها و مسائل تاريخى در رسنوشت انسانرشائط تأثري رسگذشت

 اميان )نخستني رشط موفقيت( -1

 و جائك ىف هذه»...آمده است:  (2)اى كه سابقا مورد بحث قرار گرفتذيل آيه    
 «.الحّق و موعظٌة و ذكرى للمؤمنني

 برند؛از اين رسگذشتها بهره الزم را مىچنانچه گذشت تنها مؤمنان هستند كه     

 

 92-89 /192( نهج البالغه خطبه 1)

 .120( هود /2)

 فصل ششم: ياد مسائل تاريخى( »«··· 234)

 
 

 چرا كه آنها هستند كه تسليم امر الهى هستند.

 فرمود:«السالم عليه» امام عىل

 رفنت شايسته فرمان خداوندريشه اميان پذي«: أصل األميان حسن التسليم المر اللّه»    
 ها و مسائلهاى غري قابل تبديل الهى در رس گذشتقوانني و سنت (1)متعال است.

 خواهد از تاريخ استفادهباشد؛ بنابراين كىس كه مىتاريخى از مصاديق امر الهى مى
 كند و در مسري صالح و سعادت قدم بردارد بدون برخوردارى از اميان و روحيه

 هاى الهى به جاىئ نخواهد رسيد؛ زيرا تنها در پرتو اميان استابر سنتتسليم در بر 
 فرمود:« السالم عليه» يابد. امام صادقكه انسان به حق و حقيقت دست مى

www.takbook.com



 هاىاز نشانه«: إِّن من حقيقة األميان أن تؤثّر الحّق و إِن رَضّك عىل الباطل و إِْن نَفَعك»    
 هر چند به زيان تو باشد بر باطل هر چند به سود تو اميان حقيقى اين است كه حق را

 (2)باشد ترجيح دهى.

 چگونگى رابطه اميان با مطالعه تاريخ و پند گرفنت از آن

 امام عىل )ع( فرمود:

 األمياُن عىل أربعِ )شعٍب( دعائَم عىل الّصرِب و اليقنِي و العدِل و الجهاِد و اليقنُي منها»    
 تبرصِة الِفطنِة، و تأّمل الحكمِة و موعظِة العربِة و ُسّنِة األولني فمن َعىل اربعِ ُشعٍب: عىل

 تبرّص ىف الفطنة تبيّنت له الحكمُة و من تبيّنت له الحكمُة َعرَف العربَة و من عرف العربة
 اميان بر چهار تكيه گاه استوار است، بر صرب و يقني و عدل و«: فكامّنا ىف األّولني

 

 .3087، به نقل از غرر الحكم: 1260ح  256)مرتجم( ب  1ج  الحكمة( ميزان1)

 .70/106/2، به نقل از بحار االنوار: 1273ح  259)مرتجم( ب  1الحكمة ج ( ميزان2)

 (235··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 جهاد... .يقني خود چهار شعبه دارد، بينش هوشيارانه، رسيدن به حقايق و عربت
 سنت پيشينيان؛ زيرا هر كه بينش هوشيارانه يافت، حكمت بر او گرفنت از ديگران و

 آشكار گشت و هر كه حكمت بر او آشكار گشت پند وعربت گرفنت را شناخت هر كه
 (1)پند و عربت را آموخت چنان است كه در ميان پيشينيان بوده است.

 نكته:

 گر كىس مؤمن نباشداتوان اين نكته را استفاده كرد كهاز اين كالم پر معنى مى    
 شكست او قطعى است؛ چرا كه او بخاطر نداشنت بينش درست هرگز تواناىئ

 اى هم در كار باشد بهمطالعه درست تاريخ را نخواهد داشت و چنانچه مطالعه
 مراحل يافنت حكمت و گرفنت عربت نخواهد رسيد و نشانه عدم برخوردارى غري

 ترين و رسنوشتست كه او هنوز اساىسمؤمن از بينش درست و بصريت كاىف اين ا
 سازترين مسئله را كه اعتقاد و اميان به خداوند متعال و التزام به لوازم آن از جمله ىب

 اعتناىئ به دنيا و زخاف آن است حل نكرده، در حاليكه مؤمن اينگونه نيست. 

 فرمود:«السالم عليه» حرضت عىل

 مؤمن به دنيا با«: بار، و يقتاُت منها ِببطِن االِضطرارينظُر املؤمن اىل الدنيا بعني األعت»    
 (2)ديده عربت مى نگرد و از روى ناچارى از آن خوراك بر ميدارد.

 

 .31، به نقل از نهج البالغة حكمت 8949ح  1918الحكمة ب ( ميزان1)

 .367، به نقل از نهج البالغه حكمت 11732ح  2508مرتجم ب  7الحكمة ج ( ميزان2)

 فصل ششم: ياد مسائل تاريخى( »«··· 236)

 

 پندپذير بودن -2
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 ما قرآن را براى تذكر و ياد، آسان قرار«: و لقد يّّسنا القرآن للّذكر فهل من مّدكر»    
 «اذتكار»كه در اصل « اّدكار» از « مّدكر» (1)داديم،آيا كىس هست كه متذكر شود؟

 به آن صورت درآمده، به معناى بوده سپس بخاطر ادغامى كه در آن انجام گرفته
 تواندمتذكر شونده است. ظاهر و سياق آيات فوق نشانگر اين است كه هر كس منى

 كنند كه داراىمند شود بلكه كساىن از اين فرصت استفاده مىاز تذكرات قرآن بهره
 يندر ا« السالم عليه» روحيه پندگريى باشند و و بخواهند متذكر شوند؛ چنانچه امام عىل

 باره فرمود:

 ها پند بگريد خويشتندار شود وهر كس از عربت«: من إتّعظ بالِعرَب إِرتدع»    
 (2)محفوظ مباند.

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

ها و هو« آله وعليهاللهصىل» قال رسول »      املُعترِبُ ىف الدنيا عيشُه فيها كعيِش النائِم يراها و المَيَسُّ
 «:ما يورثُُه الحساَب و الِعقاَب  -ِباستقباحه ُمعاملَة املغرورين بها  -عن قلِبِه و نفِسِه  يُزيل

 فرمود :عربت گرينده از دنيا زندگيش در آن، هامنند زندگى«آله وعليهاللهصىل» پيامرب خدا
 كند او )به سبب زشتبيند و آن را ملس منىكىس است كه دنيا را در خواب مى

 ار فريب خوردگان دنيا( محبت آن چه را كه حسابرىس و كيفر دارد از دلشمردن رفت
 مفهوم حديث اين است كه كساىن كه اهل عربت نيستند (3)زدايد.و جان خود مى

 تواند در زندگى خودش تحول ايجادشوند. بنابراين كىس مىگرفتار و اسري دنيا مى

 

 و چند آيه ديگر در همني سوره 17( قمر/ 1)

 .4032، به نقل از غررالحكم: 21999ح  4119الحكمة ب ميزان( 2)

 ، به نقل از مصباح الرشيعه.11774ح  2512)مرتجم( ب  7الحكمة ج ( ميزان3)

 (237··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 كند كه عربت گرينده باشد و چه قدر كم اند اينگونه افراد؛ چنانچه امام عىل
 فرمود:«السالم عليه» 

 وه، كه چه بسيار است عربتها و چه اندك است«: ما أَكرَثَ الِعرَب و أقَلَّ األِعتبار»    
 (1)عربت گرفنت.

 فهم و خردمندى -3

 در داستانهايشان براى خردمندان«: لقد كان ىف قصصهم عربًة الُوىِل االلباِب...»    
 )نه براى هر كس(. (2)عربىت است

 فرمود:«السالم عليه» امام عىل

 هر كه پندهاى زمانه را«: من فَِهم مواعَظ الزّمان مل يَسُكَن اىل ُحسن الظَِّن بااليّامِ »    
 بنابراين كىس كه فهم و شعور (3)بفهمد و به آن توجه كند به روزگار خوشبني نباشد.

 هاى روزگار خواهد گشت و تاريخ براى او سودىپند و موعظه را ندارد گرفتار فتنه
 پندگريى را برترين خرد معرىف منوده و فرمود:« السالم عليه» مام عىلندارد و لذا ا

 برترين خرد«:أفَضُل العقِل األعتباُر و أفضُل الحزِم األِستظهاُر و أكرُب الحمِق األغرتارُ »
 آموخنت درس عربت است و برترين دورانديىش احتياط كردن و تدارك ديدن

 (4)وردن و غفلت است،پشتيبان است و بزرگرتين ىب خردى فريب خ
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 و فرمود:

 

 .297، به نقل از نهج البالغه حكمت 11770ح  2511الحكمة مدىن ب ( ميزان1)

 111( يوسف /2)

 .8938، به نقل از غرر الحكم: 22003ح  4119الحكمة ب ( ميزان3)

 .3273، به نقل از غرر الحكم: 11733ح  2508مرتجم ب  7الحكمة ج ( ميزان4)

 فصل ششم: ياد مسائل تاريخى ( »«···238)

 

 هر كه نادان باشد پند گرفتنش اندك است.«: َمْن َجِهل قَّل اِعتبارُه»    

 روشن بينى -4

 در آيه (1)پس، عربت بگرييد اى اهل بصريت و بينش.«: فاعتربوا يا اُوىل األبصار»
 ديگر آمده است:

 ان جنگ بدر كه مؤمنان با آندر اين )جري«:إّن ىف ذلك لعربًة الوىل األبصار»...    
 جمعيّت بسيار كم توانستند با يارى خداوند متعال بر كافران و مرشكان غلبه

 خداوند متعال، در جمله اول، فقط (2)منايند(عربىت است براى صاحبان بينش.
 گريى فراخوانده است؛ چرا كه طبق جمله دوم فقطصاحبان بصريت را براى عربت

 توانند حوادث تاريخى را تجزيه وت بينش درستى كه دارند مىآنها هستند كه به برك
 فرمود:«السالم عليه» ها دست يابند؛ چنانچه امري مؤمنانتحليل منايند و به عربت

 با بصريت است كه عربت آموخنت حاصل«:باألستبصار يحصل األعتبار»    
 (3)شود.مى

 مانگيز و قابل تامل از اّمت اسال يك منونه تاريخى غم

 بعد از رحلت رسول«: اِرتّد الناُس بعَد رسوِل اللّه االّ ثالثةٌ «: »السالم عليه» امام صادق    
 اين روايت مربوط است به جريان (4)همه مرتد شدند جز سه نفر.«آله وعليهاللهصىل» خدا

 فر( از آنها كهن 3، جز تعدادى اندىك )«آله وعليهاللهصىل» ارتداد امت اسالم بعد از رسول خدا

 

 2( حرش /1)

 13( آل عمران /2)

 .4351مرتجم(، به نقل از غررالحكم / 7)جلد  11734ح  2508الحكمة ب ( ميزان3)

 479( نشان از ىب نشانها ص 4)

 (239··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 در مسري حق باقى ماندند و استقامت منودند، بقيه همه منحرف شدند؛ واقعا باور
 ردىن نيست كه بعد از فاصله كوتاه از جريان غدير خم و معرىف امريك

 دفن« آله وعليهاللهصىل» براى خالفت در حاليكه هنوز بدن مبارك رسول خدا«السالم عليه» مؤمنان
 نشده بود، افرادى كوردل با تكيه برزور دست به كارهاىئ بزنند كه اينگونه رسيع و
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 مت اسالم را فراهم منايند، طوريكه حتى مهاجرين وبطور گسرتده زمينه ضاللت ا
 و تحمل« آله وعليهاللهصىل» انصار با آن همه سوابق درخشان جهاد و مبارزه در كنار پيامرب خدا

 رس«آله وعليهاللهصىل» مشكالت فراوان، به علل مختلف از اوامر الهى و دستورات رسول خدا
 زدند و نتيجه اين انحراف و سكوت واحياناپيچى منوده و از حاميت حق رسباز 

 همكارى، روى كار آمدن غاصبان و خانه نشني شدن وىل خدا، امري مؤمنان
 و وارد شدن انواع اذيتها بر عرتت طاهره)ع( بود؛ به طورى كه« السالم عليه» عىل

 حرضت زهرا)س( فرمود:

 بني أظهرنا و استبّدواهم جنازةما رايُت كاليوم قَطُّ َحرُضوا أسوا محرضا تركوا نبيّ »    
 ترينمن هرگز روزى هامنند امروز نديدم كه امت اسالمى زشت«: باألمر دوننا

 را در برابر ما واگذاشتند و خود«آله وعليهاللهصىل» ها را پديد آورند؛ جنازه رسول خداصحنه
 (1)رسانه و مستبدانه ديگران را بر جاى ما نشاندند!

 و نيز فرمود:

 يلكم ما أرسَع ُخْنتُُم اللَّه و رسولَه فينا اهَل البيت و قد أوصاكُم رسوُل اللّه، ِباتّباعنا وو»
 واى بر شام! چه زود به خدا و پيامربش درباره ما اهل بيت«: موّدتنا بالّتمسِك ِبنا

 

 95، اماىل ص 171ص  344( به نقل از فرهنگ سخنان حرضت فاطمه زهرا)س( ص 1)
 .372/  56الغدير 

 فصل ششم: ياد مسائل تاريخى( »«··· 240)

 
 

 به شام سفارش منود تا ازما«آله وعليهاللهصىل» خيانت كرديد! در صورىت كه رسول خدا
 بايد در اين داستان (1)پريوى كنيد، مارا دوست داشته باشيد و دست از ما نكشيد.

 اللّهم»آمده است:  تأمل كرد تا درسها از آن آموخت. در سخن ديگر از آن حرضت
 «:إليك نشكو فَُقَد نبيَِّك و رسولَِك و صفيِّك و إرتداَد اُّمته علينا و منَعُهْم أيّانا حقنا...

 كنم! اندوه از دست دادن پيامرب و فرستاده وپرودگارا به سوى تو شكايت مى
 و اينكه حق ما«آله وعليهاللهصىل» كنم! از ارتداد امت پيامربات را و به تو شكايت مىبرگزيده

 (2)از ما بازداشتند.

 بندى مطالبجمع

 با توجه به مطالبى كه گذشت روشن گرديد كه مسائل تاريخى در حقيقت هامن    
 ها و علل و عوامل آنهاست؛ لذا انديشه درداستان موفقيت و يا شكست اّمت

 ر سعادت دنيا ومسائل تاريخى براى انسانهاى خردمند و آينده نگر، كساىن كه به فك
 باشد؛ چرا كه اگر در هرآخرت خويش هستند بسيار آموزنده و عامل عربت مى

 اى، هامن رشائط و زمينه ها مجددا فراهم شود، آثار و نتايجزماىن و در هر جامعه
 مثبت و يا منفى خودش را در پى خواهد؛ داشت لذا اميد است ما هم با استفاده از

 يد قرآىن و رهنمودهاى معصومني)ع( از اين روش جذابهاى أكداستانها و توصيه
 و روشنگر به نحو احسن استفاده منائيم و از راه مطالعه تاريخ و رس گذشت ديگران

 و تامل و تدبر در علل وعوامل آنهاو بررىس و مقايسه رشائط فعىل خود با آن

 

 از عوامل ج، به نقل 172ص  245و  244( فرهنگ سخنان حرضت فاطمه زهرا)س( ص 1)
11/612. 

 442ص  11ج 196( كتاب عوامل هامن ب 2)

 (241··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 رشائط، وضعيت كنوىن خودمان را دريابيم. اگر به اين نتيجه رسيديم كه وضعيت

 دهد ،تا ديرمطلوىب نداريم و رشائط موجود از سري نزوىل و سقوط آينده خرب مى
 اصالح امور خود بپردازيم؛ زيرا سنت الهى بر اين است كهنشده به حل اشكاالت و 

 كند مگر اينكه آنها خود بهخداوند متعال در رسنوشت هيچ قومى تغيري ايجاد منى»
 و اگر ديديم از وضعيت بهرت و رشائط (1)«تغيري وضعيت خودشان اقدام منايند

 و اولياءاش كه هرخوب و مثبتى بر خورداريم با تشكر و قدرداىن از خداوند متعال 
 چه داريم از آنها است در حفظ و حراست آن كوشا باشيم و بدانيم كه بدون

 استقامت، رسيدن به رس منزل مقصود امكان ندارد و خداوند متعال براى كساىن كه
 انشاءاللّه ما هم از جمله (2)اند عنايت خاىص را وعده فرموده است.اهل استقامت

 آنها باشيم.
 *** 

 

ُ ما بقوٍم حتى يغريوا ما بأنفِسِهْم.» 11عد /( ر 1)  «إِنَّ الله ال يَُغريِّ

 اگر آنها )جن و انس( در راه«: و أَْن لو استقاموا عىل الطريقه ألسقنياهم ماءا غدقاً » 16( جن /2)
 كنيم.ورزيدند با آب فراوان سريابشان مى)اميان( استقامت مى

 فصل ششم: ياد مسائل تاريخى( »«··· 242)

 

 فصل هفتم:                

 « عوامل ذكر )مذكّرها(»
(243) 

 
 «قرآن»ـ 1

 است« تذكر»و « ذكر»قرآن عامل 

 (1)اين )قرآن( تذكرى براى همه جهانيان است.«: إن هو االّ ذكٌر للعاملني»    

 لتو بگو: در برابر اين، )رسا«: قل ال أسئلكم عليه اجرا إِن هو اال ذكرى للعاملني»...    
 طلبم، اين )رسالت و قرآن( چيزى جز يك يادآورىو تبليغ( پاداىش از شام منى

 (2)براى جهانيان نيست )اين وظيفه من است(.
 هر دو آيه فوق بطور رصيح داللت دارند بر اينكه قرآن و رسالت تبليغ وحى الهى    

 سانها فراهمرا در ان« ذكر و تذكر و ياد آورى»همه و همه براى اين است كه زمينه 
 منايند و لذا قرآن آنچه را كه ياد منودن از آنها رضورت دارد، يادآور شده و از

 چيزهايى كه بايد از آنها بر حذر بود مارا باخرب ساخته است.

 ها:نكته

 با اينكه در قرآن تنها به مسائل اخالقى، تربيتى و مواعظ اكتفا نشده بلكه مسائل    

 

 87( ص /1)
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 90( انعام /2)

(244) 

 
 

 زيادى از قبيل مسائل سياىس، اجتامعى و تاريخى و... نيز در آن مطرح شده است با
 اين حال در دو آيه محل بحث تعبري به صورت حرص آمده است كه گويى قرآن و

 و يادآورى ندارند و اين ممكن« تذكر»مأموريتى و هدىف جز « آله وعليهاللهصىل» پيامرب اكرم
 ، هدايت«آله وعليهاللهصىل» ين نكته باشد كه هدف اصىل قرآن و پيامرب خدااست بيانگر ا

 و همه آنچه را كه در رسيدن (1)جوامع برشى به سوى سعادت دنيا و آخرت است
 به اين هدف رضورت دارد قرآن يادآور شده و چيزى را فروگذار نكرده؛ چنانچه در

 چيزى را در اين كتاب«: ء...الكتاب من ىش ما فرّطنا ىف»...فرمود:  38سوره انعام آيه 
 فرو گذار نكرديم و اگر چنانچه مسائل ديگرى نيز در اين كتاب مطرح شده است

 شوند؛ براى همني است كه قرآنهمه و همه به نحوى به اين مسئله مربوط مى
 فرمود:« السالم عليه» است؛ چنانچه امام عىل« تذكر»ترين نافع

 بهرتين«: ص و أبلغ املوعظه و أنفع التذكر كتاب اللّه جل و عزّ إن أحسن القص»    
 (2)داستان و رساترين اندرز و سودمندترين يادآورى كتاب خداى عزوجل است.

 نكته دوم:

 اينكه فرمود: قرآن تذكرى است براى جهانيان، به اين معنى است كه قرآن اين    
 ىب خربى نجات دهد و اگر ظرفيت را دارد كه همه جوامع برشى را از غفلت و

 هايىكنيم اينها بخاطر كوتاهىغفلتهاى زيادى را در خود و جامعه احساس مى
 منداست كه از ناحيه ما صورت گرفته و ما آنطور كه بايد از محرض قرآن بهره

 

 در آن ماه،ماه رمضان ماهى است كه قرآن«: شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس( »1)
 185ى راهناميى مردم نازل شده است. بقره /برا

 .84/175/194، به نقل از الكاىف ج/16428ص  3293الحكمة باب ( ميزان2)

 (245··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ايم و گرنه قرآن هيچ گونه كمبودى در اين جهت ندارد؛ قرآن ويژگيهايى داردنگشته
 را به نحو احسن انجام دهد و ما در اينجا تواند مأموريت خودشكه با داشنت آنها مى

 پردازيم:به ذكر بعىض از آنها مى

 ويژگيهاى قرآن

 اعجاز قرآن -1

 قل لنئ اجتمعت األنس و الجّن عىل أن يأتوامبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله و لو كان»    
 ينبگو)اى پيامرب ما( اگر انس و جن متفق شوند كه مانند ا«: ظهريا»بعضهم لبعض 

 درباره (1)قرآن كتاىب بياورند، هرگز نتوانند، هرچه هم پشتيبان يكديگر باشند.
 جهات اعجاز قرآن، علامى معاىن و بيان و اهل فصاحت و بالغت روى چينش

 اند وشگفت آور قرآن و به عبارت ديگرى روى فصاحت و بالغت قرآن تكيه كرده
 قرار گرفته است. آن حرضت در اين باره« السالم عليه» اين مطلب مورد تاييد امام رضا

 فرمود:

 (2)باشد.نشانه اعجاز قرآن در نظم و چينش آن مى«: واآلية املعجزة ىف نظمه...»...
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 دانند،اش را عامل اعجاز مىدر حاليكه دانشمندان علوم طبيعى اشارات علمى    
 اند. در اينكرده و فقيهان و عاملان دينى روى احكام و مواعظ و معارف بلند آن تكيه

 فرمود:« السالم عليه» باره نيز امام رضا

 ىف وقت كان األغلب عىل أَهل عرصه الخطب« آله وعليهاللهصىل» و إّن اللّه تعاىل بعث محمدا »...    

 

 88( ارساء /1)

 سوره ارساء 88ذيل آيه  443ح  220/ ص  3( نورالثقلني: 2)

 ر )مذكّرها(فصل هفتم: عوامل ذك( »«··· 246)

 
 

 و الكالم )وأظنه قال و الشعر( فأتاهم من كتاب اللّه عزوجل و مواعظه و احكامه ما أبطل
 را زماىن« آله وعليهاللهصىل» خداوند متعال، حرضت محمد «: به قولهم و أثبت به الحجة عليهم

 ر ميانترين آنها( دبه پيامربى مبعوث منود كه بيشرتين مسئله مورد توجه )و رايج
 مردم آن زمان خطابه و سخرناىن )راوى: به گامنم فرمود: و نيز شعر(. بود از كتاب

 خداوند متعال و از مواعظ و احكام آن چيزهايى به آنها رسيد كه بوسيله آنها
 (1)خداوند،سخنان آنها را باطل ساخت و حجت را بر آنها اثبات منود.

 ه نظم فوق العاده، قرآن جهت بيان احكامبينيم در روايت فوق عالوه بر مسئلمى    
 و ارائه مواعظ و معارف بلند آن نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين مجموع

 قرآن از جهات مختلف چه از نظر نظم و معارف بلندى كه ارائه منوده و چه از نظر
 آن را مواعظ و احكامى كه در بردارد... معجزه است و لذا كىس نتوانسته كتاىب مثل

 هايش نيز هر كدام در حد خودش معجزه است و لذاارائه منايد، حتى تك تك سوره
 در اين مرحله نيز قرآن، هم آورد خواست؛

 و إن كنتم ىف ريب ماّم نزّلنا عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهد ائكم من دون»    
 ايم شك وود )پيامرب( نازل كردهو اگردرباره آنچه بر بنده خ«: اللّه إنَّ كنتم صادقني

 ترديد داريد )دست كم( يك سوره، هامنند آن بياوريد و گواهان خود را غري خدا
 (2)گوييد.)براى اين كار( فرا خوانيد، اگر راست مى

 اى مثلآنها عمالً نتوانستند سوره (3)هامن طور كه قرآن پيش بينى كرده بود    

 

 بقره 23يه ذيل آ  43ص  1( هامن كتاب /1)

 .23( بقره /2)

 و اگر چنني كارى را نتوانستيد انجام دهيد كه ابدا نخواهيد« فان مل تفعلوا و لن تفعلوا...( »3)
 .24توانست. بقره /

 (247··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 هاى قرآن را بياورند. چطور ممكن است چنني كارى را انجام دهند در حاليكهسوره

 (1)اس آنها اعرتاف كردند كه اين سخن مال برش نيست.شنبزرگان سخن

 جامعيت قرآن -2

 و ما من دابّة ىف األرض و ال طائر يطري بجناحيه إالّ أمٌم امثالكم ما فرطّنا ىف الكتاب»    
 اى كه با دو بالاى در زمني و هيچ پرندههيچ جنبنده«: ٍء ثّم اىل ربّهم يُحرَشونمن ىش

 ست مگر اينكه امتهاى هامنند شام هستند؛ ما هيچ چيز را دركند نيخود پرواز مى
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 اين كتاب فرو گذار نكرديم، سپس همگى به سوى پروردگارشان محشور
 (2)گردند.مى

 در آيه فوق چيست، اقواىل مطرح شده است؛« الكتاب»در اينكه منظور از     
 بر مسائل گذشتهاند: منظور از آن، هامن لوح محفوظ است كه مشتمل ها گفتهبعىض

 باشد.و آينده مى

 است و آنچه كه از نظر دينى« قرآن»نظر اكرث مفّسان اين است كه منظور، همني     
 )و در رسيدن به سعادت( مورد نياز انسان است، همه در اين كتاب آسامىن آمده

 چنانچه در آيه ديگر فرمود: (3)است؛

 و ما اين«: و هدًى و رحمًة و برُشى للمسلمنيء و نزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكّل ىش»    
 كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى

 

 فوالله ما هو شعر و ال بسحر و ال بهذى جنون و»گفت: ( مانند وليدبن مغريه مخزومى كه مى1)
 نه شعر است و نه سحر و نه هذيان بلكه سخن اوسوگند به خدا آن )قرآن( «: إّن قوله ملن كالم اللّه

 .98، ص 29. به نقل از تفسري طربى، ج 192، ص 4از كالم خداست. التمهيد، ج 

 .39( انعام /2)

 البيان ذيل آيه محل بحث.( مجمع3)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 248)

 
 

 (1)مسلامنان است.
 آن« ءكّل ىش»رسد منظور از ا به نظر مىو چون قرآن كتاب هدايت است، لذ    

 شود و انسان در پيمودن اينچيزهايى باشد كه به نحوى به مسئله هدايت مربوط مى
 راه به آنها نيازمند است؛ چنانچه بيانگر معارف حّقه الهيه درباره مبدء، معاد،

 تواندمضمون آيه فوق مى (2)باشد.اخالقيات، رشايع الهى، داستانها و مواعظ مى
 (باشد.39مؤيد قول دوم )سخن اكرث مفّسان( درباره آيه قبىل )انعام /

 هر كه«: من أراد علم االّولني و اآلخرين فليثّور القرآن»فرمود: « آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
 خواهان علم پيشينيان و آيندگان از اول تا به آخر دنيا است، در قرآن كاوش و تامل

 (3)«.كند

 فرمود:« السالم عليه» ام امري مؤمنانام

 بدانيد كه«: أال إّن فيه علم ما يأىت و الحديث عن املاىض و دواء دائكم و نظم ما بينكم»    
 در قرآن علوم مربوط به آينده و سخن از گذشته و داروى درد شام و آنچه مايه نظم و

 (4)سامان ميان شام است وجود دارد.

 نيز فرمود:« م السال عليه» امام صادق

 ما من امر يختلف فيه اثنان إالّ وله أصل ىف كتاب اللّه عزوجل و لكن ال تبلغه عقول»    
 هيچ موضوعى نيست كه دو نفر در آن اختالف نظر پيدا كنند، مگر اينكه«: الرجال

 (5)رسد.ريشه آن در كتاب خداى عزوجل هست، اما خردهاى مردم به آن منى

 

 

 89( نحل 1)

www.takbook.com



 ذيل الحديث 347ص  12امليزان ج ( 2)

 ، به نقل از كنزالعامل16448)ما ىف القرآن من العلوم و األخبار( ح  3297الحكمة ب ( ميزان3)
/2454. 

 158( نهج البالغه خطبه /4)

 .599/3/1/60/6، به نقل از الكاىف 16450با ح  3297الحكمة باب ( ميزان5)

 (249··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 نورانيت قرآن -3

 قد جائكم من اللّه نور و كتاب مبني يهدى به اللّه من اتّبع رضوانه سبل السالم و»...    
 از طرف خدا نور و«:...يخرجهم من الظلامت اىل النور بأذنه و يهديهم اىل رصاط مستقيم

 كتاب آشكارى به سوى شام آمد، خداوند به بركت آن، كساىن راكه از خشنودى او
 كند؛ و به فرمان خدا از تاريكيها بهكنند، به راههاى سالمت، هدايت مى پريوى

 (1)كند.برد و آنها را به سوى راه راست، رهربى مىسوى روشنايى مى

 زدايد؛ درقرآن به بركت نورانيتى كه دارد ظلمت و تاريىك را از مسري انسان مى    
 است؛« فرقان»م ديگر قرآن شود و لذا نانتيجه حق و باطل براى انسان روشن مى

 چنانچه در آيه ديگرى فرمود:

 ناپذير وزوال (2)«:تبارك الذى نزّل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نذيرا»    
 «.اش نازل كرد تا بيم دهنده جهانيان باشدپربركت است كىس كه قرآن را بر بنده

 اين است« فرقان»جه تعبري است اما و « قرآن»دراين آيه هامن « فرقان»منظور از     
 «آله وعليهاللهصىل» باشد؛ چنانچه رسول خداكه اين كتاب فارق و فاصل بني حق و باطل مى

 فرمود:

 فاذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فانّه شافع مشّفع و ما»    
 ه ساقه اىل النار و هو الدليلحل مصّدق و من جعله أَمامه قاده اىل الجنة و من جعله خلف

 ها چون شبهر گاه فتنه«: يّدل عىل خري سبيل و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل
 تار شام را فرا گرفت به قرآن پناه بريد زيرا قرآن شفيعى است كه شفاعتش پذيرفته

 ودشود؛ هر كه قرآن را رهرب برخدهد و گفته او تصديق مىاست و گزارش بديها را مى

 

 16و  15( مائده / 1)

 1( فرقان /2)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 250)

 
 

 سازد او را به بهشت كشاند و هر كه آن را پشت رس خود نهد او را به دوزخ راند هامنا
 كند و آن كتاىب است كه در آنستقرآن راهناميى است كه به بهرتين راه راهنامىئ مى

 (1)صيل مقاصد... .تفصيل و بيان و تح
 نيز فرمود:« السالم عليه» امام عىل    

 و اعلموا أنَّ هذالقرآن هو الناصح الذى ال يغش والهادى الذى ال يضل و املحّدث»    
 الذى ال يكذب و ما جالس هذا القرآن أحد االقام عنه بزيادٍة او نقصاٍن، زيادٍة ىف هدى او

  أَحد بعد القرآن من فاقة و ال الحد قبل القرآن مننقصاٍن من عمى و أعلموا أنّه ليس عىل
 اىفريبد، هدايت كنندهاى است كه انسان را منىآگاه باشيد! قرآن پند دهنده«: غنى
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 گويد، هركىس باسازد و سخنگوىئ است كه هرگز دروغ منىاست كه گمراه منى
 زيادى در هدايت يا خيزد،بر مى« نقصان»يا « زيادى»قرآن مجالست كند از كنار آن با 

 نقصان از كوردىل و جهل، آگاه باشيد! هيچكس پس از داشنت قرآن فقر و بيچارگى
 (2)نيازى نخواهد داشت.ندارد و هيچ كس پيش از آن غناو ىب

 براى همني است كه اگر كىس واقعا از قرآن پريوى كند بدون ترديد نجات خواهد    
 يافت؛ چنانچه در آيه ديگر فرمود:

 فالذين امنوا به و عزّوه و نرََصوه و اتّبعوا الّنور الذى أنزل معه اولئك هم»..    
 اميان آوردند و حاميت و«( آله وعليهاللهصىل» پس كساىن كه به او )رسول خدا«:..املفلحون

 ياريش كردند و از نورى كه با او نازل شده پريوى منودند آنان رستگارانند.

 

 2حديث  407اپ اسالميه ص چ 4( اصول كاىف ج 1)

 12-176/7( نهج البالغه خ /2)

 (251··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 «ذكر»آسان بودن قرآن براى  -4

 آسان ساختيم آيا« ذكر»ما قرآن را براى «: و لقد يّّسنا القرآن للّذكر فهل من مّدكر»    
 (1)كىس هست كه متذكر شود؟

 تذكر و»قرار داده است كه هر كس كه اهليت براى خداوند متعال قرآن را طورى     
 تواند از آن استفاده منايد و دل وداشته باشد به آسانرتين وجه ممكن مى« يادآورى

 الهى، روشن منايد، و اگر اين كار را خداوند« تذكرات»جانش را به ياد حق و پذيرش 
 مكان نداشت؛ چنانچهمتعال درباره قرآن انجام نداده بود، حتى تلفظ آن براى كىس ا

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق

 لو ال تيَسريه ملا قدر أحد من خلقه ان يتلفظ بحرف من القرآن وأىّن لهم ذلك و هو»    
 آسان قرار نداده بود، هيچ كس قادر به تلفظ« ذكر»اگر قرآن را براى «: كالم من مل يزل

 تلفظ منايند قرآن را در حاليكه توانستندشد، چگونه مىحتى يك حرف از آن منى
 (2)آن كالم خداى جاويد است؟

 فرمود:« السالم عليه» امام سجاد زين العابدين    

 كتاب اللّه عزوجل عىل اربعة اشياء عىل العبارة و األشارة واللّطائف و الحقائق»    
 «:ء...فالعبارة للعوام و األشارة للخواص و اللطائف لالولياء و الحقائق لالنبيا

 كتاب خداى عزوجل بر چهار چيز است: عبارت )ظاهر(،اشاره، لطايف و     
 حقايق، عبارت براى عامه مردم اشاره براى خواص، لطايف براى اوليا و حقايق

 عالمه طباطباىئ )قدس رسه الرشيف( ذيل آيه محل بحث فرموده (3)براى أنبيا.

 

 و... 32، 17،22( قمر 1)

 .8، به نقل از روح البيان ج 219ص  12( تفسري منونه ج 2)

 و 95و ص  92/20/18، به نقل از بحار 16571ح  3316الحكمة ابواب القرآن باب ( ميزان3)
48. 
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 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 252)

 
 به اين معنا است كه آن را طورى قرار داده« آسان قرار دادن قرآن براى ذكر»است: 

 قاصد آن براى عامه مردم و خواص آنها و نيز براى افكار ساده واست كه فهميدن م
 باشد لذا هر كس به قدر فهم و درك خودش از آنسطحى و انديشه عميق آسان مى

 به نامهايش يا به صفاتش و يا به« يادخدا»، «ذكر»شود و منظور از مند مىبهره
 مذكور مطلق است؛ لذادر آيه « ذكر»ممكن است گفته شود كه  (1)باشد.افعالش،مى

 آنها اهميت دارد و قرآن به آنها پرداخته« ياد كردن»تواند متام مواردى راكه مى
 )معاد و« ياد آخرت»و « ياد برزخ»، «ياد مرگ»، «ياد خدا»است، شامل گردد، مثل 

 و... سياق آيات محل بحث كه ناظر بر مسائل« ياد مسائل تاريخى»قيامت( و 
  از آنها است مؤيد اين احتامل است.در اينجا مناسب استتاريخى و عربت گرفنت

 رسد جهاتنيز اشاره شود؛ به نظر مى« ذكر»بودن قرآن براى « جهات آسان»كه به 
 پردازيم.زيادى در اين امر دخيل باشد كه ما در اينجا به ذكر چند مورد مهم از آنها مى

 «ذكر»جهات آسان بودن قرآن براى 

 ه زبان عرىب روشننزول قرآن ب -الف 

 روح األمني«: نزل به الروح االمني عىل قلبك لتكون من املنذرين بلسان عرىب مبني»    
 تو، تا از انذار كنندگان باىش )آن را( به زبان عرىب« پاك»آن را نازل كرده است بر قلب 

 براى همني است كه اگر كىس با زبان عرىب آشنا باشد و نيز (2)آشكار )نازل كرد(،
 تواند به راحتىرشائط الزم ديگر را داشته باشد، در حدتوان و استعداد خودش مى

 

 69ص  19( امليزان ج 1)

 .195-193( شعرا /2)

 (253··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 مند گردد و هر قدر مراتب علمى و معنوى او بيشرت باشد هامناز محرض قرآن بهره
 شود. و اين خود يك معجزه و هرن بسيار بزرگى استاش بيشرت مىمندىاندازه بهره

 كه مطالب به آن بلندى و ارزشمندى با عباراىت روشن، جذاب و شريين و مستدل
 در اختيار مردم قرار گريد و اين كار جز از خداوند قادر متعال ساخته نيست ؛ چنانچه

 فرمود:« السالم عليه» امري مؤمنان

 خداوند«: تابه من غري أَْن يكونوا رأوه مبا أَراهم من قدرتهفتجىّل لهم سبحانه ىف ك»    
 سبحان قدرت خويش را در كتابش منايان ساخت و بدين سان خويشنت را به

 (1)بندگانش ىب آنكه او را ببينند نشان داد.

 هاى روشن و فراوانبكار بردن َمثَل -ب 

 وند متعال براى مردم مثلهاخدا«: يرضب اللّه األمثال للناس لََعلَّهم يتذكّرون»    
 (2)زند شايد كه متذكر شوند.مى

 باشد كه در« سخنى»درباره چيزى هامنند « سخن»عبارت از اين است كه « َمثَل»    
 مورد چيز ديگر است )بنابراين الزم است در ميان آن دو سخن مشابهتى در كار باشد

 الصيَف »امياند( به عنوان مثال: تا اينكه يىك، بيانگر ديگرى باشد و آن را به خوىب بن
 شري را در تابستان از دست دادى؛ كه مانند اين سخن است كه گفته«: ضيّعِت الَب

 )كار خود را در زماىن كه امكان و فرصت انجامش« أهملت وقت األمكان أمرك»شود: 
 بود انجام ندادى( يعنى فرصت را از دست دادى. و مثلهايى كه در قرآن بكار رفته
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 .147/3( نهج البالغه خطبه 1)

 .25( ابراهيم /2)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 254)

 
 

 براى همني است كه خداوند متعال گاهى معاىن سنگني و (1)است از اين قبيل است
 بلندى را به وسيله رضب املثل براى مخاطبني طورى ملموس و مجسم كرده كه آنها

 مورد نظر را درك منايند، و يىك از جهاىت كه در مثلهاى توانند مطلببه آساىن مى
 قرآىن بسيار مهم است اين است كه انسان را به فكر و تأمل وامى دارد و انديشه را

 اندازد چنانچه در آيه ديگر فرمود:بكار مى

 اينها مثالهايى است كه براى مردم«: و تلك األمثال نرضبها للنّاس لعلّهم يتفّكرون»    
 (2)زنيم شايد در آن بيانديشند.مى

 نتيجه انديشه درست هم تذكر و توجه است، و لذا در آيه جلوتر فرمود آوردن     
 براى اين است كه شايد متذكر شوند. خوب است كه ما نيز از اين روش قرآن« َمثَلها»

 ها بيش از پيش به اين كار اهميت دهيم و درغافل نباشيم و در صحبتها و نوشته
 اندن معاىن و مقاصد خود از مثلهاى مناسب و گويا بهره بجوئيم.رس

 هاى قرآىنقصه -ج 

 ها را به آنها بازگو كن شايد كه انديشهقصه«: فاقصص القصص لعلّهم يتفّكرون»    
 شود كه بكار بردن داستانها در قرآنمنايند )و بيدار شوند(. از آيه فوق استفاده مى

 ه براى خواننده دارد براى اين منظور است كه زمينه تفكرعالوه بر جّذابيت خاىص ك
 و انديشيدن را فراهم كند، تا اينكه انسان روى علل و عوامل رسگذشتها تأمل منوده

 و از نكات آموزنده آنها بهره گريد؛ چنانچه در آيه ديگر به اين مطلب نيز ترصيح شده
 است.

 

 482( مفردات راغب ص 1)

 21( حرش /2)

 (255··· »« )ز ديدگاه قرآنا« ذكر»

 

 البته كه در داستان آنها )حرضت«: لقد كان ىف قصصهم عربٌة الوىل األلباب»    
 (2()1)يوسف و برادران( درس عربىت براى صاحبان مغز و انديشه هست.

 جهات ديگرى نيز در همني (3)عالوه بر موارد سه گانه فوق در بعىض از تفاسري،    
 استداللهاى روشن و -1ست كه بطور خالصه عبارتند از: رابطه مطرح شده ا

 انذار و بشارتهاى -4ها و تهديدها، و عده -3مواعظ كاىف و واىف،  -2استوار،
 توجه و»رصيح و گويا و... كه وجود هر كدام از اينها نيز در قرآن در حد خودش زمينه 

 منايد.براى انسان فراهم مى« تذكر آسان را

 جهانيان تا« تذكر»تواند عامل تاىب كه داراى ويژگيهاى مذكور است مىبنابراين ك    
 روز قيامت باشد، اما اينكه چرا بسيارى از انسانها كه پيام قرآن را شنيدند باز از مسري

 بينيم افراد زيادى كه خود راحق و حقيقت منحرف شدند و هم اكنون نيز مى
 روند؟ بحث بعدى كه مربوط بهاهه مىدانند و معتقد به قرآن، باز بري مسلامن مى

 تواند پاسخگوى اين سئوال باشد.رشائط متذكر شدن است مى
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 رشائط متذكر شدن بوسيله قرآن

 با اينكه قرآن هيچگونه كمبودى در هدايت و متوجه ساخنت انسانها ندارد باز    
 اىن قرآنبينيم تعداد زيادى از انسانها كه به ظاهر مسلامن هستند با آيات نور مى

 شوند، چرا؟ پاسخ اين است كه براى بهره مندى از قرآن و تذكر يافنتمنى« متذكر»

 

 111( يوسف /1)

 توضيح الزم داده شده به« ياد مسائل تاريخى»هاى قرآن در مبحث در مورد اهميت قصه (2)
 آنجا رجوع شود.

 ر... سوره قم18( امليزان، كشاف، منونه و مجمع البيان ذيل آيه 3)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 256)

 
 

 در پرتو آن رشائطى الزم است كه آنها آن رشائط را ندارند، لذا از اين نعمت و لطف
 اند. با توجه به اينكه از رشايط ديگرى نيزهاى آن محروم گشتهبزرگ الهى و هدايت

 طرح سه مورد از قبالً بحث شده است لذا در اينجا به« رشائط ذكر»تحت عنوان 
 رشائط متذكر شدن اكتفا شده است كه عبارت هستند از:

 اراده و تصميم جدى براى يافنت حقيقت -1

 چرا از يادآورى و«: فام لهم عن التذكره معرضني...كالّ إنّها تذكرٌة فمن شاء ذكره»    
 مه پند واند قرآن محققا هگريزان هستند...چنني نيست كه آنها پنداشته« تذكر بسيار»

 (1)گريد.اندرز است تا هر كه خواهد )متذكر حق شود و( از آن پند مى

 ، نشانگر اين است كه اراده و تصميم انسان در«هركه بخواهد»اينكه فرمود،      
 شدن و پيمودن راه حق، نقش اساىس دارد، همني مطلب عالوه بر سوره« متذكر»

  از اهميت اراده انسان در بهره مندىنيز مطرح شده كه حاىك (2)مدثر در سوره ديگر
 آمده است كه منظور از« كالّ انها تذكرة»از قرآن است. در تفسري عىل بن ابراهيم ذيل 

 گردد.(به آيات قرآن بر مى« انّها»هامن قرآن است )بنابراين ضمري « تذكرة»

 ترس از عذاب الهى -2

 به آنچه«: كّر بالقرآن من يخاف و عيدنحن أعلم مبا يقولون و ما أنت عليهم بجبّار فذ »    
 گويند آگاه تريم و تو مأمور به اجبار آنها )به اميان( نيستى پس به وسيله قرآنآنها مى

 

 55و  54و  49( مدثر 1)

 )كال انها تذكرة فمن شاء ذكره( 12و  11( عبس / 2)

 (257··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)ند متذكر ساز.ترسكساىن را كه از عذاب من مى

 نكته:
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 با اينكه قرآن براى تذكر عموم مردم نازل شده است با اين حال در آيه فوق    
 ترسند متذكر ساز، نشانگر اين مطلب است كهفرمود: كساىن را كه از عذاب من مى

 است و لذا فاقد آن هرگز از« متذكر شدن»از عذاب الهى نيز زمينه ساز « ترس»
 مند نخواهد شد؛ لذا در آيه ديگر، قرآن را وسيلهدارگر قرآن بهرهحق و بي« تذكرات»

 تذكر كساىن كه اهل خشيت هستند معرىف فرمود.

 ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به«: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى االّ تذكرة ملن يخىش»
 ترسند نازلزحمت افتى. آن را فقط براى يادآورى كساىن كه )از خدا( مى

 در بيان نقش ترس از عذاب الهى در نجات انسان« السالم عليه» امام صادق (2)ساختيم.
 فرمود:

 مسكني ابن آدم لو خاف من الّنار كام يخاف من الفقر ألمنهام جميعا و لو خاف اللّه ىف»    
 بيچاره آدميزاد، اگر همچنان كه از«: الباطن كام يخاف خلقه ىف الظاهر لسعد ىف الدارين

 ماند و اگرترسيد از هر دوى آنها در امان مىترسد از دوزخ مىر و ندارى مىفق
 ترسيد در هر دو رساىترسد در نهان نيز از خدا مىهمچنان كه در آشكار از مردم مى

 (3)شد.سعادمتند مى

 

 45( ق /1)

 2( طه /2)

 .44/192/5)موضوع خوف(، به نقل از بحار  5245ح  1142باب  4الحكمة ج ( ميزان3)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 258)

 

 تدبر در آيات -3

 اين كتاىب است«: كتاب أَنزلناه إليك مبارك ليّدبروا آياتِه و ليتّذكر اولواأللباب»    
 (1)ايم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند.پربركت كه بر تو نازل كرده

 تدبر در»بنابراين منظور از  (2)باشد؛تفكر در پايان امور مىبه معناى تامل و « تدبر»
 ها و نكات آموزنده آيات را بااين است كه انسان بايد سعى منايد تا پيام« آيات قرآن

 تامل و تفكر در آيات قرآن بدست آورده و از آنها براى هر چه بهرت و بيشرت هدايت
 خرت خود را بدست آورد.شدن خود بهره جويد تا بتواند سعادت دنيا و آ 

 و در جاى ديگر فرمود:

 كنند، يا برآيا آنها در قرآن تدبر منى«: افال يتدبرون القرآن ام عىل قلوب أقفالها»    
 (3)دلهايشان قفل نهاده شده است.

 نكته:

 «قفل بر بعىض از دلها»را در آيات قرآن را در كنار قرار گرفنت « عدم تدبر»از اينكه     
 شود كه عدم بهره مندى از محرض قرآن و متذكروده است، استفاده مىذكر فرم

 در آيات است به اين معنى« عدم تدبر»نشدن بوسيله آن عوامىل دارد كه يىك از آنها 
 كه اگر انسان به خودش زحمت تفكر و تامل در آيات قرآن را ندهد و بدون توجه و

 اى بربداين كتاب الهى بهره دقت الزم از كنار آنها بگذرد نخواهد توانست از
 همچنانكه اگر بر اثر علل و عوامل خاىص، دلها قفل شده باشد، از درك حقايق باز
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 29( ص /1)

 ( مجمع البحرين2)

 24( محمد /3)

 (259··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 بدانيد«: ها تدبرأال الخري ىف قرائٍة ليس في»فرمود: « السالم عليه» مانند و لذا امري مؤمنانمى
 (1)در قرآن خواندىن كه با تدبر همراه نباشد خريى نيست.

 گويند بدون استنادامني األسالم طربىس )قدس رسه( براى بطالن قول آنها كه مى    
 شود قرآن را تفسري كرد، به اين آيهبه روايات معصومني )عليهم السالم( اصالً منى

 توان بعىض از آنها را فهميدبا تدبر در آيات مى استدالل كرده و معتقد بوده است كه
 رسد اين مطلب جاى خدشه نباشد، و روايتى را از امامبه نظر مى (2)و تفسري كرد.

 كه حاىك از امكان استفاده از قرآن براى هر كس متناسب با« السالم عليه» عىل بن الحسني
 اىن كه رشائط مذكور وبنابراين كس (3)باشد، سابقا ذكر كرديم.ظرفيت خودش مى

 اند، روشنگريهاى قرآن، تأثريى به حالساير رشائط الزم را براى خود فراهم نساخته
 آنها نخواهد داشت.

 قرآن خود مصداق ذكر است

 ما قرآن را نازل كرديم و ما بطور قطع«: انّا نحن نزّلنا الّذكر و انّاله لحافظون»    
 .(4)نگهدارآنيم

 در دو آيه (5))سوگند به( تالوت كنندگان پياپى آيات الهى.«: فالتاليات ذكرا»    
 است بلكه مصداقى« عامل ذكر»ناميده شده است پس قرآن نه تنها « ذكر»فوق قرآن 

 قرآن را«السالم عليه» رود؛ چنانچه امام عىلنيز به شامر مى« ذكر خدا»از مصاديق 

 

 .92/211/4بحاراالنوار: ، به نقل از 16534ح  3309الحكمة باب ( ميزان1)

 «آله وعليهاللهصىل» سوره محمد  24ذيل آيه  104ص  9( مجمع البيان ج 2)

 رجوع شود« آسان بودن قرآن براى ذكر»( به بحث 3)

 9( حجر /4)

 3( صافات /5)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 260)

 
 

 شمرده است:« بهرتين ذكر»

 بهرتين ذكر، قرآن است«: به ترشح الصدور و تستنرُي الّسائرأفضل الذكر القرآن »    
 (1)گردد.شود و درونها روشن مىها فراخ مىبا قرآن است كه سينه

 معرىف كرده است.« ذكر رحامن»آن را « آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 من يوميامعاذ أن اردت عيش السعدا و ميتة الشهداء و النجاة يوم الحرش و األ »    
 الخوف و النور يوم الظلامت و الظّل يوم الحرور و الّرى يوم العطش و الوزن يوم الخّفه و

 و حرز من الشيطان و رجحان ىف« ذكر الرحمن»الُهدى يوم الضاللة فادرس القرآن فإنّه 
 اى معاذ اگر زندگى سعادمتندان، مرگ شهيدان، نجات در روز حرش،«: امليزان

 )روز قيامت(، روشناىئ در ظلمتها، سايه در روز سوزان، سرياىب امنيت در روز ترس
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 در روز تشنگى، سنگينى )اعامل( در روز سبىك )آن( و هدايت در روز گمراهى
 خواهى پس قرآن بخوان زيرا كه آن، ياد خداى رحامن است و نگهدارنده ازمى

 (2)شيطان و مايه سنگينى ميزان اعامل.

 وقت آنترين تالوت قرآن و مناسب

 إّن ربّك يعلم أنّك تقوم أَدىن من ثلثى الليل و نصفه و ثُ لُثَُه و طائفة من الّذين معك و»    
 اللّه يقدر الليل و النهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرئوا ما تيّّس من القرآن علم أن

 سيكون منكم مرىض و آخرون يرضبون ىف االرض يبتغون من فضل اللّه و آخرون
 داند كه تو و گروهى از آنهاپروردگارت مى«:تلون ىف سبيل اللّه فاقرئوا ما تيّّس منه...يقا

 

 .3255، به نقل از غرر الحكم 16416ح  3291الحكمة ب ( ميزان1)

 «درس»( مفردات راغب ذيل لغت 2)

 (261··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 خيزيد، خداوندلث آن را به پا مىكه با تو هستند نزديك دو سوم از شب يا نصف يا ث
 توانيد مقدار آن را )بهداند كه شام منىكند. او مىگريى مىشب و روز را اندازه

 گريى كنيد )براى عبادت كردن(،پس شام را بخشيد. اكنون آنچه براىدقت( اندازه
 شوندداند به زودى گروهى از شام بيامر مى؛ او مى«قرآن بخوانيد»شام ميّس است 

 روند وو گروهى ديگر براى بدست آوردن فضل الهى )و كسب روزى (به سفر مى
 اى كهمانند (پس به اندازهكنند )و از تالوت قرآن باز مىگروهى در راه خدا جهاد مى

 (1)براى شام ممكن است از آن تالوت كنيد و... .

 نكته:

 ارى و تهجد است،را در اينجا كه سخن ازشب زنده د« تالوت قرآن»از اينكه     
 ترين وقت تالوت قرآن هنگاممطرح فرموده ممكن است استفاده شود كه مناسب

 خيزد، زيرا آنوقت باشب است آن وقتى كه انسان براى خواندن مناز شب بر مى
 و تالوت آياتش مناسبرت«ذكر خدا»توجه به خلوت بودنش، و نيز جهاىت ديگر، براى 

 دمى دارد .شايد به همني دليل بود كه پيامربان الهى،است ؛و تأثري بيشرتى در جان آ 
 آخر شب را به عنوان بهرتين زمان براى مناز شب و ذكر و مناجات با خدا انتخاب

 كرده بودند.

 فرمود:«السالم عليه» امام باقر

 ّولالليل ىف االليل و ال جاءنبى قَطُّ بصالةو أعلموا انه مل يأت نبىُّ قّط إالّ خال بصالة»    
 بدانيد هيچ پيامربى نيامد مگر اينكه وقت خلوىت را براى مناز شب انتخاب«الليل 

 

 20( مزّمل /1)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 262)

 
 

 (1)كرد و هيچ پيامربى مناز شب را اول شب انجام نداد.
 فرمايد :ا در شب مىدرباره پرهيزگاران و تالوت با بركت آنه« السالم عليه» امام عىل    
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 أما الليل فصافّون أقدا مهم تالني الجزاء القرآن يرتّلونها ترتيال يحزّنون به أنفسُهم»...    
 و يستثريوَن به دواء دائهم. فاذامروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعا و تطّلعت نفوسهم

 خويٌف أصَغوا إلَيها مسامعءاليها شوقا و ظّنوا أنّهانُصب أَعينهم و اذاّمروا بآية فيها ت
 قلوبهم، و ظنوا أّن زفري جهنم و شهيقها ىف اصوٌل اذانهم، فهم حانون َعىل اوساطهم

 مفرتشون لجباههم و أكُّفهم و ركبهم و أطراف أقدامهم، يطلبون اىل اللّه تعاىل ىف فكاك
 «:رقابهم...

 ده و با تدبر تالوتايستند، قرآن را شمر )پرهيزگاران( در شب همواره بر پا مى    
 گريندسازند و داروى درد خود را از آن مىكنند، با آن جان خويش را محزون،مىمى

 اى برسند كه در آن تشويق باشد با عالقه فراوان به آن روى آورند و روحهر گاه به آيه
 سازندو جانشان با شوق بسيار در آن خريه شود و آن را همواره نصب العني خود مى

 اى برخورد كنند كه در آن بيم باشد .گوشهاى دل خويشنت را براىگاه به آيهو هر 
 هاى آتشكنند كه صداى ناله و به هم خوردن زبانهكنند، و فكر مىشنيدن آن باز مى

 با آن وضع مهيبش در درون گوششان طنني انداز است، آنها در پيشگاه خدا به ركوع
 سايند و از او آزادىسجده بر خاك مىروند و جبني و دست و پا به هنگام مى

 (2)كنند.خويش را از آتش جهنم در خواست مى

 

 ( نور الثقلني ذير آيه فوق 1)

 11-193/8( نهج البالغه خ/2)

 (263··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 نكته:

 وقت مناسب براى تالوت كه هنگام-1شود :از كالم فوق دو مطلب استفاده مى    
 شب است.

 نحوه و چگونگى تالوت در سريه عمىل پرهيزگاران به آن كيفيتى بوده كه بيان-2    
 شد؛ بنابراين اگر بخواهيم تالوت ما نيز داراى آثار و بركات زيادى باشد الزم است

 عالوه بر انتخاب زمان مناسب براى تالوت به چگونگى آن نيز توجه كنيم؛ اينجا
 ت كدام است ؟و آثار و بركاىت كه يكمناسب است بحث شود كه بهرتين تالو 

 تالوت واقعى دارد چيست؟

 بهرتين تالوت

 درباره پرهيزگاران و تالوت آنها )كه گذشت( بهرتين«السالم عليه» سخن امام عىل    
 نيز در همني رابطه و در« السالم عليه» تالوت را براى ما ترسيم منوده است و امام صادق

 )كساىن كه به آنها كتاب داديم آن« م الكتاب يتلونه حّق تالوتهالّذين اتيناه»تفسري آيه 
 كنند، آن گونه كه حق تالوت آن است (فرمود:را تالوت مى

 يرتلون آياته و يتفهمون معانيه و يعملون بأحكامه و يرجون وعده و يخشون عذابه و»    
 ما هو َواللّه بحفظ يتمثّلون قصصه و يعتربون أمثاله و يأتون أوامره و يجتنبون نواهيه

 آياته و رسد حروفه و تالوة ُسَورِه و درس اُعشاره و أخامسه، حفظوا حروفه و
 خوانند سعىآياتش را شمرده و روشن مى«:أضاعواحدوده و امّنا هو تدبر آياته...

 كنند معنايش را بفهمند، احكام و فرامينش را به كار بندند و به وعده هايشمى
 گريند، و از مثالهايشهايش رس مشق مىترسند از داستانبش مىاميدوارند، از عذا

 كنند. به خدا سوگند كهآورند و از نهى هايش دورى مىپند امرهايش را به جاى مى

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 264)
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 حق تالوت قرآن به حفظ آيات و پشت رس هم خواندن حروف و كلامت و تالوت

 ها( حروف و كلامتش راحفظالعه حواىش و هوامش آن نيست )بعىضها و مطسوره
 كردند و حدود و معنايش را فرو گذاشتند؛ بلكه )حق تالوت( به تدبر و تأمل در

 (1)آيات آن است... .
 به آثار منفى ترك تالوت واقعى و به كار نبسنت آيات اشاره« السالم عليه» امام صادق    

 كرده و فرمود:

 رة تكون مع الرجل قد قرأها ثم تركها فيأتيه يوم القيمة ىف أحسن صورة و تُسلّمالسو »    
 عليه فيقول: من انت؟ فتقول: أنا سورة كذا و كذا فلو انّك متسّكت ىب و أخذت ىب

 ألنزلتك هذه الدرجة فعليكم بالقرآن ثم قال :إِنَّ من الناس من يقرأ القرآن ليقال: فألن
 القرآن ليطلب به الدنيا و ال خري ىف ذلك، و منهم من يقرأ القرآنٌء و منهم من يقرأ قارى

 «:لينتفع به ىف صالته و ليله و نهاره

 خوانده و سپس واگذارده است، روزاى كه همراه شخىص بوده و آن را مىسوره    
 گويد: تو كيستى؟كند؛ او مىآيد و بر او سالم مىقيامت در نيكوترين صورىت مى

 : من سوره چنني و چنانم و اگر تو به من متسك كرده و مرا نگه داشتهدهدجواب مى
 رسانيدم ؛پس بر شام باد به مالزمت قرآن، سپس فرمود:بودى تو را به اين درجه مى

 خوانند تا ديگران بگويند كه فالىن قرآن خوان است، وبرخى از مردم قرآن مى
 در اينها خريى نيست و بعىض خوانندبرخى ديگر براى بدست آوردن دنيا قرآن مى

 (2)خوانند تا در مناز و شب و روز خود ازآن سود برند.از آنها قرآن مى

 

 

 .2/236)مرتجم(، به نقل از تنبيه الخواطر: 10ج  16517ح  3307الحكمة ب ( ميزان1)

 .1كتاب فضل القرآن باب من حفظ القرآن ثم نسيه ح 4( اصول كاىف ج /2)

 (265··· »« )رآناز ديدگاه ق« ذكر»

 
 كنيم كه تالوت ما آن وقت يكبطور كىل از مجموع روايات گذشته استفاده مى    

 تالوت ايده آل و عامل تذكر خواهد بود كه جهات زير در آن رعايت شده باشد:

 تالوت، با حوصله و شمرده شمرده انجام گريد. -1    

 نها همراه باشد.تالوت آيات با فهم ودرك معاىن و مفاهيم آ  -2    

 هنگام تالوت آيات بشارت و آيات عذاب، بهشت و جهنم را در نظر خود -3    
 هاى بهشت آن اميدوار و از درگاه حق تعاىل بخواهد كه او رامجسم منايد و به وعده

 نيز جزو آنها قرار دهد و از تهديدهايش برتسد و از محرض خداى غفور و رحيم
 درخواست نجات داشته باشد.

 به احكامش عمل منايد. -4    

 از داستانهايش رس مشق و از َمثَلهايش عربت گريد. -5    

 اوامرش را اجرا و از نواهى آن خوددارى منايد. -6    

 هاى عبادى و غري عباديش بهره گريد.از آيات قرآن در برنامه -7    
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 تواند شوقوت مىاگر چنانچه در تالوت قرآن موارد فوق مراعات شود، اين تال     
 بهشت و ترس از عذاب الهى را در دل قارى قرآن ايجاد و اشك از چشامنش جارى

 ساخته و زندگى او را متحول سازد.

 تالوت هر چه بيشرت باشد بهرت است

 فرمود:«آله وعليهاللهصىل» در اين باره رسول خدا

 نت قرآن و بسيار خواندنبر شام باد آموخ«: عليكم بتعلّم القرآن و كرثة تالوته»    

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 266)

 
 
 (1)آن.
 الزم به ذكر است كه كميّت تالوت نبايد طورى باشد كه به تالوت همراه با تدبر و    

 بارور شدن اميان بر اثر تالوت»تاّمل انسان رضبه بزند و او را از هدف اصىل كه 
 در جواب«السالم عليه» خاطر بوده است كه امام صادق باز دارد، شايد به همني« است

 كنم،شخىص به نام محمد بن عبدالله كه عرض كرد در هر شب يك قرآن را ختم مى
 فرمود:

 من خوش ندارم كه در كمرت از يك ماه آن را«: ال يُعجبنى أن تقرأه ىف أقل من شهر»    
 (3()2))قرآن( بخواىن )و متام كنى(.

 فرمايد:در مطلوبيت تالوت بيشرت مى« آله وعليهاللهصىل »رسول خدا    

 من قرأ عرش آيات ىف ليلة مل يكتب من الغافلني و من قرأ خمسني آية كتب من»    
 الذاكرين و من قرأ مأة آية كتب من القانتني و من قرأ مأىت آية كتب من الخاشعني و من قرأ

 هر كس در«:مس مأة آية كتب من املجتهدين...ثالث مأة آية كتب من الفائزين و من قرأ خ
 نوشته نشود و هر كه پنجاه آيه بخواند« غافالن»يك شب ده آيه از قرآن را بخواند از 

 و هر كه دويست آيه« قانتان و خاضعان»و هر كه صد آيه بخواند از « ذاكران»از 
 و هر كه« نفائزان و رستگارا»و هر كه سيصد آيه بخواند از « خاشعان»بخواند از 

 

 ، به نقل از كنزالعامل16463، ح 3298مرتجم(، باب  10الحكمة، مبحث قرآن )جلد ( ميزان1)
/2368. 

 .1كتاب فضل القرآن باب ىف كم يقرأالقرآن و يختم ح -4( اصول كاىف ج 2)

 كاىف(البته در مورد شبهاى ماه رمضان روايت داريم كه از ماههاى ديگر مستثنى است )اصول3)
 .(5، كتاب فضل القرآن هامن باب ح 4لد ج

 (267··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)نوشته شود.« مجتهدين و تالش كنندگان»پانصد آيه تالوت كند از 
 اين حديث ضمنا نشانگر اين مطلب است كه تالوت با تدبر و تفكر هر قدر بيشرت    

 باشد، تأثريش بيشرت خواهد بود.

 فرمود:« آله وعليهلهالصىل» رسول خدا

 من استمع اىل آية من كتاب اللّه كتبت له حسنة مضاعفة و من تال آية من كتاب اللّه»    
 هر كه يك آيه از كتاب خدا را گوش دهد برايش ثواىب دو«:كانت له نپورا يوم القيمة

 راىچندان نوشته شود و هر كه يك آيه از آن را تالوت كند روز قيامت آن آيه نورى ب
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 اين حديث ناظر بر آثار اخروى تالوت است به اين معنا كه تالوت آيات (2)او شود.
 بيشرت، نورانيت بيشرتى را در قيامت نصيب او خواهد ساخت.

 آثار و بركات تالوت قرآن

 )تالوت قرآن بركات فراواىن دارد كه ما دراينجا فقط به ذكر چند مورد اكتفا    
 كنيم.(مى

 خداذكر  -الف     

 نگهدارى از رش شيطان  -ب     

 نقش آن در سنگينى ميزان اعامل )صالح( -ج     

 كه اين سه مورد خود زمينه ساز توفيقات ديگرى است مانند:

 زندگى سعادمتندانه -1    

 

 .5( اصول كاىف هامن باب )ثواب قراءة القرآن( ح 1)

 .2316ل /، به نقل از كنزالعام16567ح  3314الحكمة ب ( ميزان2)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 268)

 

 مردن به مرگ شهيدان )شهادت در راه خدا( -2    

 نجات در روز حرش -3    

 امنيت در روزترس )روز قيامت (-4    

 برخودارى از روشناىئ در تاريكيها -5    

 زير سايه قرار گرفنت در روز سوزان )قيامت( -6    

  در روز تشنگىسرياىب -7    

 سنگينى اعامل در روز سبىك اعامل -8    

 (1)هدايت در روز گمراهى -9    

 د ـ جالى دلها

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 إِّن هذه القلوب تصدأكام يصدأالحديد قيل يا رسول اللّه فام جالءها؟ قال:»    
 «:القرانتالوة
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 گريد. عرض شد :اى رسول خدا صيقل دهندهن زنگار مىاين دلها نيز هامنند آه    
 (2)دلها چيست؟ فرمود :تالوت قرآن.

 

 اش در بحثباشد كه منت كامل آن را با ترجمهمى« آله وعليهاللهصىل» ( حديث فوق از رسول خدا1)
 ايم به آنجا مراجعه شود.است آورده« قرآن خود مصداق ذكر»

 ، به نقل از16498، حديث 3305مرتجم( ب  19رآن، ج الحكمة، )مبحث ق( ميزان2)
 .2441كنزالعامل /

 (269··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 (1)ه ـ نور باطن و فراخى سينه

 و ـ بارور شدن اميان

 فرمودند:« السالم عليه» امام عىل

 (2)بارور شدن اميان به تالوت قرآن است.«: لقاُح األميان تالوُة القرآن»    

 ش دادن به قرآنگو 

 هنگامى كه قرآن خوانده«: ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلّكم ترحموناذا قرى»    
 (3)شودگوش فرا دهيد و خاموش باشيد شايد مشمول رحمت خدا شويد.مى

 به تنهايى مبعناى سكوت همراه با گوش دادن و يا گوش دادن همراه با« انصات»    
 در« فاستَمعوا»ساندن معناى استامع نيازى به ذكر كلمه لذا براى ر  (4)سكوت است؛

 بينيم با اينحال اين تعبري بكار رفته است ممكن است بخاطرآيه فوق نبود و اگر مى
 مندى از بركات آن باشد؛تاكيد بر اهميت گوش دادن به قرآن و نقش آن در بهره

 مده است؛ آن حرضت فرمود:نيز آ « السالم عليه» مشابه همني تعبري در بيان امام صادق

 وقتى پيش شام قرآن«: اذا قرء عندك القرآن وجب عليك األنصات و األستامع...»    
 (5)شود بر شام الزم است سكوت و گوش فرا دادن به آن.خوانده مى

 

 رجوع شود.« قرآن خود مصداق ذكر است»( به بحث 1)

 .7633از غررالحكم / بحث قرآن، به نقل 16499ح  3305الحكمة ب ( ميزان2)

 204( اعراف 3)

 ( مجمع البحرين4)

 ( مجمع البيان ذيل آيه محل بحث5)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 270)

 

 نكته:
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 «وجوب»باتوجه به اينكه گوش ندادن به تالوت قرآن حرمت رشعى ندارد، لذا     
 به قرائت امام در حال در روايت فوق را يا بايد بر وجوب سكوت و گوش فرا دادن

 بودن آن« مستحب مؤكد»مناز جامعت حمل كنيم و يا استحباب مؤكد. در هر حال 
 «عامل تذكر»است و « ذكر»مسلم است چون هامن طور كه قرآن براى تالوت كننده 

 براى گوش دهنده نيز همني تاثري را دارد و ممكن است ذيل آيه محل بحث )لعلكم
 مطلب باشد؛ چنانچه در آيه ديگر فرمود: ترحمون( اشاره به همني

 و اذ رصفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلاّم حرضوه قالوا انصتوا فلاّم قىُض»    
 )بياد آور( هنگامى را كه گروهى از جن را به سوى تو متوجه«: و لّوا اىل قومهم منذرين

 گفتند خاموش باشيد و ساختيم كه قرآن را بشنوند، وقتى حضور يافتند به يكديگر
 (1)بشنويد و هنگامى كه پايان گرفت به سوى قوم خود بازگشتند و آنها را بيم دادند.

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 هان! هر كه مشتاق خدا است پس به«: اال من أشتاق اىل اللّه فليستمع كالم اللّه»    
 گوش« ثواب مضاعف»يگر از آن حرضت در حديث د (2)كالم خدا گوش دهد.

 و در جاى ديگر، آن را دافع بالى آخرت معرىف (3)فرادادن به قرآن خرب داده است
 كرده فرمود:

 از قارى«: ء القرآن بالء الدنيا و يُدفع عن مستمع القرآن بالُء اآلخرةيُدفع عن قارى»    

 

 29( احفاف /1)

 .2472، به نقل از كنزالعامل /16544ح  3314مرتجم( ب  10الحكمة )جلد ( ميزان2)

 آورديم، به آنجا رجوع شود.« تالوت هر چه بهرت»( منت حديث را در مبحث 3)

 (271··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)شود و از شنونده آن بالى آخرت.قرآن بالى دنيا دور مى
 شود و قرآنشود كه او به راه راست هدايت بالى آخرت آنگاه از انسان دور مى    

 اين خدمت )هدايت به رصاط مستقيم( را در حق تالوت كننده و شنونده واقعى
 دهد، كه ما در اينجا به ذكر سه منونه تاريخى كوتاه ازخودش به خوىب انجام مى

 كنيم.تأثري اين كالم خدا در جان شنونده بسنده مى

 تأثري قرار گرفتندچند منونه از كساىن كه بر اثر شنيدن آيات الهى شديدا تحت 

 منونه اول

 از اميان آوردن قبيله ثقيف مأيوس گشت به سوى« آله وعليهاللهصىل» همني كه رسول خدا    
 رسيد شب را در« نخله»وطن خويش بازگشت و راه مكه را در پيش گرفت و چون به 

 كه -« نصيبني»آنجا مباند و نيمه شب به مناز بر خواست. چند تن از جنيان شهر 
 به آن حرضت برخوردند و آواز تالوت قرآن او را -رسيد عددشان به هفت نفر مى

 و آيات دلنشني قرآن مجذوبشان« آله وعليهاللهصىل» شنيدند، آواى روح افزاى رسول خدا
 ساخت و مانع از حركت آنان شد و تا پايان تالوت قرآن و مناز در جاى خود

 ان به دين مقدس اسالم به سوى قوم و قبيله خودايستادند و پس از امتام آن و امي
 (2)بازگشتند و آنان را به دين اسالم دعوت كردند.

 

 .4031، به نقل از كنزالعامل /16566الحكمة هامن باب ح ( ميزان1)
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 )اين هامن مطلب است كه در سوره جن مطرح شده و ما آيه 272ص  1( سريه ابن هشام ج 2)
 ( قباًل ذكر كرديم.(29اف )آيه مربوطه را از سوره احق

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 272)

 

 منونه دوم

 بر اثر تبليغات مهاجران مسلامن )در حبشه( از جانب مركز روحاىن مسيحيان    
 گرديد و با پيامرب اسالم« مكه»حبشه، يك هيئت تحقيقى در حدود بيست نفر وارد 

 مسجد مالقات كرده و سؤاالىت از حرضتش منودند؛ پيامرب اكرمدر « آله وعليهاللهصىل» 
 به پرسشهاى آنان پاسخ گفت و آنها را به آئني اسالم دعوت فرمود، و«آله وعليهاللهصىل» 

 آياىت چند از قرآن رابراى آنها تالوت منوده، آيات قرآىن آنچنان روحيه آنها را
 ... .(1)آنها رسازير شددگرگون منود كه ىب اختيار اشك از ديدگان 

 منونه سوم

 در كتاب مصابيح القلوب در حاالت منصور عامر نقل شده است:    

 در مسافرتم به مسجدى وارد شدم تا مناز بخوانم ديدم جوان ظاهر الصالحى    
 مشغول مناز است، از طرز مناز خواندنش فهميدم با اين درگاه آشنا است پس از

 و رفتم و پرسيدم: اى جوان با قرآن چطورى؟ گفت: بسيارمتام شدن منازش نزديك ا
 آياىت كه راجع« كالّ إنَّها لظى نزّاعة للشوى...»مايلم بشنوم، من هم برايش خواندم: 

 به شعله ور بودن آتش جهنم و جذاب بودن آن است كه گنهكاران را به سوى خود
 ( اورا بهوش آوردم مبناى زد و بيهوش افتاد، )گويد:كشاند. ناگهان جوان صيحهمى

 يا ايّها الّذين آمنوا قوا»گفت: اى مرد غري از اين نيز رساغ دارى بخوان خواندم: 
 ايد خودتاناى كسانيكه اميان آورده«: أنفسكم و أهليكم نارا و قودها النّاس و الحجارة

 هو خانواده را از آتىش نگهداريد كه آتشگريه آن مردمان و سنگ است. آيه دوم را ك

 

 137و  136ص « آله وعليهاللهصىل» ( فرازهايى از تاريخ پيامرب اسالم1)

 (273··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 خواندم، دوباره افتاد و كارش متام شد و نفسش قطع شد. بستگان و رفقايش،
 مؤمنني حارض شدند من هم رشكت كردم خواهش منودم خود او را غسل دهم.

 اش به قلم قدرت نوشته شده است:برهنه كردم ديدم روى سينه هنگاميكه او را
 او در زندگى خوش است، در بهشت عاىل«: فهو ىف عيشة راضية ىف جّنة عالية»

 جايگزين است. پس از غسل و كفن و خاكسپارى، شب در خواب او را ديدم تاج
 چگونه كرامت بر رس دارد و با جالل و شكوه خاىص است، پرسيدم خداوند با شام

 اى باالتر از شهيدان عنايت فرمود. به من گفت:معامله كرد؟ گفت: خدا به من درجه
 (1)آنان كشته شمشري كفارند وىل تو كشته آيه قهر خدا هستى.

 گريىبندى و نتيجهجمع

 از مطالبى كه در اين قسمت از بحث تقديم شد، روشن شد كه قرآن با توجه به آن    
 تواند بهيچ كمبودى در هدايت ما و همه جهانيان ندارد و مىويژگيهاىئ كه دارد ه

 هاى گوناگون و با بياىن روشن و رسا موجب توجه، بيدارى وآساىن و به شيوه
 اند و باعربت همگان شود و لذا كساىن كه در خدمت اين كتاب آسامىن قرار گرفته

 همراه با تدبر آيات گريى از محرضش به تالوِت فراهم آوردن رشائط الزم براى بهره
 پردازند، همواره از هدايتها وآن در اوقات مناسب بويژه شبها )هنگام سحر( مى

 شوند و به سوى برطرف ساخنت بيامريهاى روحى و رواىن وتذكرات آن منتفع مى
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 روند؛ وىلدارند و پيش مىحل اشكاالت اعتقادى و عمىل خودشان گام بر مى
 ذكر»ور كه بايد قدر و منزلت اين كتاب آسامىن و اين متاسفانه بسيارى از ما آنط

 

 21و  20( رساى ديگر )شهيد دستغيب( ص 1)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 274)

 
 

 ايم. به همني دليل خود را از بركات آن ىب بهره و ياكم بهرهرا درك نكرده« الهى
 زمان براى عبادت و تالوت آياتايم. اوقامتان بويژه سحرها كه مناسبرتين ساخته

 شود. احياناً شبهاى جمعه به ياد مردگان خودالهى است، بدون قرآن سپرى مى
 خوانيم و يا ديگران را به اين كار خريافتيم و براى شادى روح آنها، قرآن مىمى

 دهيم. در اينكه اين چيزهاكنيم و يا ماىل را به اين امر اختصاص مىتشويق مى
 وىب هستند شىك نيست و مطمئنا ارواح اموات مومنني و مؤمنات ازكارهاى خ

 شوند، اما سخن اينجا است كه خود مامند مىفيوضات تالوت قرآن ما بهره
 ها( كه مخاطب حقيقى قرآن هستيم،آنطور كه بايد به فكر خودمان نيستيم؛ در)زنده

 ه مقصد اعىل برساند.حاليكه اين وحى الهى نازل شده است تا ما را تربيت كند و ب

 بنابراين بايد با نگاهى ديگر به اين كتاب آسامىن نگاه كنيم و تا دير نشده با برنامه    
 ريزيهاى حساب شده و مستمر و با رعايت رشائط الزم به تالوت همراه با تامل و

 و به فكر« ياد خدا»تدبر قرآن بپردازيم تا در پرتو آن به جاىئ برسيم كه همواره به 
 تحصيل رضايتش باشيم. انشاءالله.

 *** 

 «ساير كتابهاى آسامىن»ـ 2

 ذكر و كتابهاى آسامىن

 «:و لقد كتبنا ىف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادى الصالحون»    

 ام وارث )حكومت( زمني خواهندنوشتيم بندگان شايسته« ذكر»بعد از « زبور»در     

 (275) ··· »«از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ذيل آيه فوق در تفسري نورالثقلني به نقل از تفسري عىل بن ابراهيم آمده (1)شد.
 است.

 (2)هستند.« ذكر»همه كتابهاى آسامىن «: الكتب كلّها ذكر»    

 چيست؟ در تفاسري اقواىل مطرح« ذكر»گرچه در تفسري آيه فوق و اينكه منظور از     
 باشد. قول ديگرقرآن و يا جنس كتاب مى« ذكر» شده است، از جمله اينكه منظور از

 كنار« ذكر»گرچه نحوه تعبري )قرار گرفنت  (3)باشد،مى« تورات»، «ذكر»اينكه منظور از 
 در« ذكر»نشانگر اين است كه منظور از «( بَعد»با كلمه « ذكر»و همراه شدن « زبور»

 روايت مذكور ايناينجا كتاب خاىص است نه جنس كتابهاى آسامىن وىل به بركت 
 بر ساير كتابهاى آسامىن نيز صادق و« ذكر»توان استفاده كرد كه از نظر قرآن اندازه مى

 در آيه محل بحث تورات باشد؛ چنانچه امام« ذكر»شامل است گرچه مصداق 
 خطاب به اىب قرّه فرمود:« السالم عليه» رضا
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 ب أنزل كان كالم الله أنزله للعاملنيالتورات و األنجيل و الزبور و الفرقان و كل كتا»    
 نورا و هدًى و هى كُلّها محدثة وهى غري اللّه حيث يقول:او يحدث لهم ذكرا و قال:و ما

 يأتيهم من ذكر من ربهم محدث اال استمعوه و هم يلعبون و اللّه أحدث الكتب كلها الّتى
 «:أنزلها

 شده است كالم الهى است )كهتورات، انجيل، زبور، فرقان و هر كتاىب كه نازل     
 «حادث»خداوند( آن را به عنوان نور و هدايت جهانيان نازل كرده و آن كتابها همگى 

 پديد« ذكر»باشند )قديم نيستند( و غري خدا هستند؛ زيرا فرمود: ..يا براى آنان مى

 

 105( انبياء /1)

 464ص  3( تفسري نور الثقلني ج 2)

 هر دو ذيل آيه محل بحث 138ص  3كشاف ج  66ص  7( مجمع البيان ج 3)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 276)

 
 

 آيد مگراى از طرف پروردگارشان براى آنها منىآورد، و نيز فرمود: هيچ ذكر تازه
 دهند.آنكه با بازى )يا شوخى( به آن گوش مى

 مورد استشهادبر اساس اين روايت مبارك، از دو آيه قرآن كه در اينجا     
 شود كه بر كليّه كتابهاى آسامىن از جملهقرار گرفته است، استفاده مى« السالم عليه» امام

 صادق است؛ بنابراين از ديدگاه قرآن همه« ذكر»تورات، انجيل، زبور و فرقان 
 هستند.« ذكر»كتابهاى آسامىن 

 «ذكر و تورات»

 تعبري شده«ذكر»)تورات( به « السالم يهعل» در چند آيه از قرآن از كتاب حرضت موىس    
 است كه عبارتند از:

 اى است كه در آغازو اين هامن آيه« و لقد كتبنا ىف الزبور من بعدالذكر...» -1    
 بحث مطرح شد؛ چنانچه سابقا اشاره شد در تفسري اين آيه اقوال مختلفى هست،

 قول شناخته شده اين است كه ترينيىك از آنها كه در بعىض از تفاسري به عنوان قوى
 . همني قول در تفسري مجمع البيان(1)در آيه فوق تورات است« ذكر»منظور از 

 وامليزان نيز مطرح شده است. 

 ما به موىس و«: و لقد اتينا موىس و هارون الفرقان و ضياءا و ذكرا للمتقني» -2    
 (2)پرهيزكاران است داديم.براى « يادآورى»و آنچه كه مايه « نور»و « فرقان»هارون 

 هر موضوعى است كه انسان را از غفلت و ىب خربى دور دارد و اين نيز از آثار« ذكر»
 واضح كتب آسامىن و معجزات الهى است، ذكر سه مطلب پشت رس هم )در اين

 

  13/516/517( تفسري منونه 1)

 48( انبياء /2)

 (277··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ا اشاره به اين است كه انسان براى رسيدن به مقصد نخست احتياج بهآيه( گوي
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 دارد يعنى بر رس دوراهيها و چند راهيها راه اصىل را پيدا كند، هنگامى كه« فرقان»
 خواهد تا مشغول حركت گردد، سپسراه خود را يافت نور و روشنايى و ضياء مى

 اىهمرت غفلت است، نياز به وسيلهآيد كه از همه مدر ادامه راه گاه موانعى پيش مى
 (1)باشد.« ذكر»دارد كه مرتبا به او هشدار دهد و يادآور و 

 فرمايند:عالمه طباطباىئ )رضوان الله تعاىل عليه(مى

 )كه در آيه فوق آمده( هامن تورات است و« الفرقان، ضياءا و ذكرا»منظور از     
 ه مشتمل بر مواعظ و عربتهايى استدرباره تورات بخاطر اين است ك« ذكر»تعبري به 

 (2)شود.مى« ذكر خدا»كه موجب 

 و لقد آتينا موىس الهدى و اورثنا بنى ارسائيل الكتاب ُهدًى و ذكرى الوىل» -3    
 ما به موىس هدايت را بخشيديم و بنى ارسائيل را وارثان كتاب آسامىن« االلباب

 ايه هدايت بود، هم يادآورى براى)تورات( قرار داديم، كه )اين كتاب آسامن( هم م
 يعنى ما به موىس تورات را« و لقد اتينا موىس الهدى»اينكه فرمود:  (3)صاحبان عقل.

 باشد، داديم و اينجا منظور ازكه داراى دالئىل روشن بر معرفت خدا و توحيدش مى
 (4)است« تورات»كتاىب كه خداوند متعال بنى ارسائيل را وارث آن قرار داد هامن 

 و« ذكر»نيز در جاى خودش بهرتين عامل « تورات»آيه فوق داللت دارد بر اينكه 
 وسيله يادآورى است.

 

 .13/424( تفسري منونه 1)

 14/296( امليزان 2)

 54و53( غافر/ 3)

 8/527( مجمع البيان ج 4)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 278)

 

 گريىنتيجه

 ياد« ذكر»قرآن و روايات از ساير كتابهاى آسامىن نيز بعنوان باتوجه به اينكه در     
 ياد»شده است، و نيز هر كدام از اين كتابها به لحاظ كتاب هدايت بودنشان مردم را به 

 انداختند و آنها را نسبت به عوامل موفقيت و پريوزى و نيزو عامل آخرت مى« خدا
 توان از اينها نيز به عنوانمى كردند، لذاعوامل انحراف و سقوط، راهنامىئ مى

 نام برد؛ گرچه متأسفانه هم اكنون جز قرآن كه به اعجاز و قدرت الهى از« عوامل ذكر»
 هر تحريفى مصون و محفوظ مانده است، ساير كتابهاى آسامىن دستخوش تحريف

 هاى آسامىنشود اينها را بطور كىل كتاباند و لذا با اين وضعيتى كه دارند منىگشته
 و وحى الهى ناميد و به آنها اعتامد منود، مگر مواردى كه با قرآن و سنت سازگار

 توسط بنى ارسائيل در قرآن مطرح شده است؛« تورات»باشد؛ چنانچه تحريف 
 وىل بخاطر پيامن شكنى، آنها را از رحمت خويش دور ساختيم و دلهاى آنان را»

 كنند و بخىش ازتحريف مىسخت و سنگني منوديم سخنان )خدا( را از موردش 
 آنچه را به آنها گوشزد شده بود، فراموش كردند و هر زمان از خيانتى تازه از آنها آگاه

 شوى، مگر عده كمى از آنان، وىل از آنها در گذر و رصفنظر كن كه خداوندمى
 فرمايد:در تفسري مجمع البيان ذيل همني آيه مى (1)«داردنيكوكاران را دوست مى

 تاويل منحرفانه كلامت الهى و تفسري غلط آنها. -1آنها دو گونه بوده است:  تحريف
 «آله وعليهاللهصىل» تغيري و تبديل كلامت بويژه كلامىت كه مربوط به اوصاف پيامرب خاتم  -2

 بوده است.
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 ا َحظّافبام نقضهم ميثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسيًة يحرّفون الكلم عن مواضعه و نسو ( »1)
 ماّم ذُكروا به و التزال تطّلع عىل خائنة منهم اال قلياًل منهم فاعف عنهم و اصفح إِنَّ اللّه يحب

 .13مائده /« املحسنني

 (279··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 و همچنني مسئله به دست فراموىش سپرده شدن تذكرات الهى )موجود در    
 و از كساىن كه ادعاى»قرآن مطرح شده است.  انجيل واقعى( توسط مسيحيان نيز در

 نرصانيت )و يارى مسيحيت( داشتند )نيز( پيامن گرفتيم ؛ وىل آنها قسمت مهمى را
 از آنچه به آنان تذكر داده شده بود فراموش كردند، از اين رو در ميان آنها تا دامنه

 نچه انجامقيامت، عداوت و دشمنى افكنديم و خداوند )در قيامت( آنها را از آ 
 شود كهاز آيه فوق استفاده مى«. (1)دادند )و نتايج آن( آگاه خواهد ساختمى

 توانست عامل ذكر و هدايت آنها باشد.مطالبى در انجيل بوده كه مى

 و« السالم عليه» گويد كه متام آنها ساليان دراز بعد از مسيحتاريخ اناجيل كنوىن مى
 است و به همني دليل داراى تناقضهاىبدست بعىض از مسحيان نگاشته شده 

 اى از آيات انجيلدهد كه آنها قسمتهاى قابل مالحظهآشكارى است و اين نشان مى
 .(2)را به كىل فراموش كرده بودند

 ـ پيامربان الهى و جانشينان آنها3

 ا امتاز سوى حق تعاىل مسئوليت داشت ت« آله وعليهاللهصىل» هامن طور كه پيامرب اسالم     
 خود را بوسيله قرآن و سخنان روشنگر خودش كه از وحى الهى رسچشمه گرفته

 براى ما رسنوشت ساز است يادآور گردد،« ذكرش»دهد و آنچه را كه « تذكر»است 
 ساير پيامربان الهى و جانشينان آنها نيز هر كدام به نوبه خود مردم را بوسيله وحى

 كردند و، به ياد خدا و آخرت دعوت مىالهى و سخنان دلنشني و حكيامنه خويش

 

 و من الذين قالوا انّا نصارى أَخذنا ميثاقهم فنسوا حظّاً مام ذُّكروا به فاغرينا بينهم العداوة و( »1)
 14مائده /« البغضاء اىل يوم القيمة و سوف ينبّئهم اللّه مبا كانوا يصنعون.

 4/317( تفسري منونه 2)

 مل ذكر )مذكّرها(فصل هفتم: عوا( »«··· 280)

 
 

 آنها را از چيزهايى كه در تقواى الهى نقش داشته آگاه و باخرب ساخته و از انواع
 داشتند؛ چنانچه سخن بيدارگر و حياتبخش حرضت نوح وانحرافات باز مى

 تعدادى ديگر از انبياء)ع( خطاب به امتشان در قرآن مطرح شده است.

 .(1)هى پيشه كنيد و مرا اطاعت منائيدتقواى ال«: فاتّقوا اللّه و أطيعون»

 و درباره مأموريت حرضت موىس و هارون عليهام السالم نيز در قرآن فرمود:

 به سوى فرعون«: اذهبا اىل فرعون انّه طغى فقوالله قوال ليّنا لعله يتذكّر او يخىش»    
 د يا )ازبرويد كه طغيان كرده است؛ اما به نرمى با او سخن بگوييد، شايد متذكر شو 

 .(2)خدا( برتسد

 شود كه هدف از اين مأموريت مهم، متذكر شدن فرعون واز آيه فوق استفاده مى    
 «السالم عليه» يا ترسيدنش از خدا بوده است و در جاى ديگر سخن حرضت عيىس

 رانقل فرمود:

www.takbook.com



 فاعبدوه هذا و جئتكم بآية من ربّكم فاتقوا اللّه و أطيعون إِن اللّه رىّب و ربّكم»...    
 ام پس از خدااى از طرف پروردگارتان براى شام آوردهو نشانه«: »...رصاط مستقيم

 برتسيد و مرا اطاعت كنيد، خداوند پروردگار من و پروردگار شامست او را بپرستيد
 .(3))نه من، و نه چيز ديگر را( اين است راه درست

 ن الهى كه عبارت است ازدر آيه ديگر نيز هدف اساىس و مشرتك همه پيامربا
 دعوت مردم به عبادت و بندگى خدا، مطرح گرديده است:

 «:و لقد بعثنا ىف كُلِّ امة رسوالً أَِن اْعبُدواللّه و اجتنبوا الطاغوت...»    

 

 و چند آيه ديگر به همني عبارت 126و  108( شعراء 1)

 44و  43( طه / 2)

 51و  50( ال عمران 3)

 (281··· »« )رآناز ديدگاه ق« ذكر»

 

 ما در هر امتى رسوىل برانگيختيم كه خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب
 (1)كنيد.

 شود كه هدف همه پيامربان الهى عبارتبطور خالصه از آيات مذكور استفاده مى
 و بر حذر« تقواى الهى»و رعايت « بندگى خدا»بوده است از دعوت مردم به سوى 

 عبادت طاغوت وانواع انحرافات و براى رسيدن به اين هدف الزم بودداشنت آنها از 
 ياد خدا و»هاى گوناگون آنها با وحى الهى و با بيانات مختلف و به صورتها و شيوه

 را در دلها زنده منايند و با تذكر حوادث تاريخى آموزنده و بيان موانع« آخرت
  خاطر است )چنانچهرسراه، هشدارهاى الزم را به مردم بدهند؛ به همني

 اند.ناميد شده« ذكر»( كه كليه كتابهاى آسامىن از ديدگاه قرآن و روايات (2)گذشت
 پيامربان الهى نه تنها براى امتهاى خود بلكه براى همه كساىن كه با سخنان    

 روند و بر همني اساسبه شامر مى« عوامل ذكر»اند آموزنده آنها آشنايى پيدا كرده
 قرآن و روايات ما، قسمتهايى از وحى الهى بر برخى از پيامربان گذشته و است كه در

 از سخنان حكيامنه آنها مطرح شده است.نيز منونه هايى

 ياد»و « ياد خدا»بنابراين ما بايد از هر سخن آموزنده و بيدارگرى كه زمينه ساز     
 ستقبال منوده و ازاست بويژه سخنان پيامربان )سالم الله عليهم اجمعني( ا« آخرت

 هاى الزم را بربيم؛ )انشاءالله( و اكنون بهآنها در مسري كسب سعادت ابدى بهره
 عنوان منونه چند مورد از سخنان آموزنده دو پيامرب بزرگ الهى را در اينجا ذكر

 كنيم.مى

 

 36( نحل /1)

 ( به بحث ذكر و كتابهاى آسامىن رجوع شود.2)

 امل ذكر )مذكّرها(فصل هفتم: عو ( »«··· 282)

 

 «السالم عليه» حرضت موىس

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
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 قال موىس يا رب أقريب أنت فأناجيك ام بعيد فاناديك؟ فإىّن أحّس صوتك و ال اَراك»
 فأين أنت؟ فقال اللّه : انا خلفك و امامك و عن ميينك و عن شاملك يا موىس، انا جليس

 «:ذكرىن و انا معه اذا دعاىنعبدى حني ي

 موىس بن عمران چون با پروردگار خويش به راز و نياز پرداخت، عرض كرد:
 پروردگارا آيا به من نزديىك تا با تو نجوا كنم؟ يا دورى كه آوازت دهم؟ زيرا صدايت

 بينم، تو كجايى؟ خداوند فرمود: من پشت رس تو وكنم اما تو را منىرا حس مى
 طرف راست و چپ تو هستم؛ اى موىس! من همنشني بنده خود روبروى تو و

 (1)خواند.كند و با او هستم هر گاه كه مرا مىهستم آن گاه كه مرا ياد مى

 «:السالم عليه» حرضت عيىس

 ء أبلغ ىف رشف االخرة و أعون عىل حوادث الدنيا منبحق أقول لكم: ليس ىش» -1    
 اىل الرحمن منها فدوموا عليها، و استكرثوا منها و كلء أقرب الصالة الدامئة و ليس ىش

 به حق بگوميتان، هيچ چيز«: عمل صالح يقرب اىل اللّه فالصالة أقرب اليه و أثر عنده
 تر در برابرتر به افتخار آخرت و كمك كنندهمانند مناز و نيايش هميشگى، رساننده

 كند پس بر آننزديك منى حوادث دنيا نيست و هيچ چيز مانند آن به خداى مهربان
 كنداى به خدا نزديك مىمداومت ورزيد و بر آن بيفزاييد، هر كار نيك و شايسته

 

 .1871، به نقل از كنزالعامل: 6386ح  1338مرتجم ب  4الحكمة ج ( ميزان1)

 (283··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 .(1)تر استليكن مناز به خداوند نزديكرت و نزد او برگزيده
 باز فرمود:

 بحق أقول لكم: طوىب للذين يتهجدون من الّيْل اولئك الذين يرثون النور الدائم من»    
 أَجل أَنَّهم قاموا ىف ظلمة الليل عىل أرجلِهم ىف مساجدهم يترضعون اىل ربهم رجاءا أن

 «:ينجيهم ىف الشدة غدا

 گذرانند! اينان اندمى به حق بگوميتان، خوشا آنانكه پاىس از شب را به عبادت    
 وارثان روشناىئ هميشگى، زيرا كه در تاريىك شب در مسجد هايشان، روى پاى

 كنند، به اميد اين كه آنان را ازاند و به درگاه پروردگارشان زارى مىخود ايستاده
 (2)سختى فردا )قيامت( برهاند؛

 و فرمود:

 تهن و تستعمل لتصعب و يتغري خلقها وبحق أقول لكم: ان الدابة اذا مل ترتكب و مل مت»    
 «:كذلك القلوب اذا مل ترفق بذكر املوت تتعبها دؤوب العبادة تقسو و تغلظ

 به حق بگوميتان به درستى كه اگر از ستور سوارى بارنكشند و رياضتش ندهند،    
 شود، دلها نيز چنني اند هر گاه با يادآورى مرگ نرم نشوند ورسكش و كج خلق مى

 (3)شوند؛مداومت بر عبادت رانكشند سخت و خشن مى رنج

 و نيز فرمود:

 و يلكم ياعبيدالسوء من أجل دنيا دنية و شهوة رديه تفرطون ىف ملك الجنة و تنسون»    
 واى برشام اى بندگان بد! به خاطر دنيايى پست و شهوىت ىب«: هول يوم القيمة
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 .508تحف العقول / ، به نقل از22064ح  4123الحكمة ب ( ميزان1)

 .510، به نقل از تحف العقول/ 22075ح  4123الحكمة ب ( ميزان2)

 .506، به نقل از تحف العقول: 22050ح  4123)مرتجم( ب  14الحكمة ج ( ميزان3)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 284)

 
 

 ت را از يادكنيد و هراس روز قيامارزش در به دست آوردن ملك بهشت كوتاهى مى
 (1)بريد.مى

 آله ( و امامان معصوم)ع(وعليهاللهحرضات معصومني)ع( رسول خدا) صىل

 (2)اى.تذكر ده كه تو فقط تذكر دهنده«: فذكّر امّنا أنت مذكّر»    

 )تذكر دهنده( ياد شده است،« مذكّر»به عنوان « آله وعليهاللهصىل» در آيه فوق از پيامرب خدا
 رود و وسيلهبراى امت به شامر مى« عوامل تذكر»خود حرضت يىك از بنابراين 

 فرمايد:است؛ چنانچه باز در قرآن مى« قرآن»تذكرش، هم 

 پس بوسيله قرآن، كساىن را كه از عذاب من«: فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد»
 نيز تعبري شده است« ذكر»چنانچه گذشت اگر از قرآن به  (3)ترسند متذكر ساز؛مى

 «تذكر»و وسيله « ذكر»براى اين است كه قرآن خود يىك از عوامل مهم و ارزشمند 
 باشد و اوصياء آن حرضت نيز به نوبه خود همني مسئوليت را برمى« آله وعليهاللهصىل» پيامرب 

 اند و در طول عمر بابركتشان با وجود موانع و مشكالت فراوان و نبودعهده گرفته
 و اطاعت از فرامينش« ياد خدا»تبليغ، دين همواره مردم را به زمينه مناسب براى 

 الزم و نافع خود بهره« تذكرات»كردند و از هر فرصت مناسب براى دعوت مى
 گرفتند. سخنان واحاديث وارده از آنها شاهد صدقى است بر اين مدعى ؛مى

 «ذكر»مورد بنابراين امامان معصوم)ع( نيز عالوه بر اينكه الگوهاى عمىل ما در 
 و موجب توجه به آخرت و بيدارگر بوده و« خدا»باشند، سخنانشان نيز عامل يادمى

 

 .505، به نقل از تحف العقول /22047ح  4123الحكمة ب ( ميزان1)

 21( غاشيه /2)

 45( ق /3)

 (285··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 زياد است و ما تعدادشود باشد. رواياىت كه به موضوع بحث ما مربوط مىمى
 بسيارى از آنها را در قسمتها و بخشهاى مختلف اين كتاب به عنوان دليل يا تاييد و يا

 ايم و لذا نيازى به بحث مفصلبه منظور توضيح مطالب، آورده و از آنها بهره گرفته
 در اينجا نيست، اما در عني حال به عنوان تكميل و تتميم استفاده، در اينجا به ذكر

 كنيم.ند منونه از كلامت زيبا و مواعظ بليغ آنها بسنده مىچ

 چند منونه از سخنان آموزنده و بيدارگر رسول خدا)ص( و نيز امامان
 معصوم)ع(

 فرمودند:« آله وعليهاللهصىل» پيامرب خدا

 «:عليك بتالوة القرآن و ذكر اللّه كثريا فانّه ذكر لك ىف السامء و نور لك ىف االرض»    
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 بر تو باد تالوت قرآن و بسيارى ياد خدا، زيرا كه آن در آسامن براى تو نام )آوازه(    
 (1)است و در زمني نور.

 أحب األعامل اىل اللّه سبحُة الحديث قيل: و ما سبحة الحديث قال:»و نيز فرمود:     
 يح سخنمحبوبرتين كارها نزد خداوند متعال تسب«: يكون القوم يُحّدثون والرّجل يسبّح

 اى مشغول صحبتاست؛ عرض شد؛ تسبيح سخن يعنى چه؟ فرمود: اين كه عده
 (2)كردن باشند و انسان تسبيح خدا گويد.

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل

 خوشا به حال كىس كه جز از ياد خدا لب فرو«: طوىب ملن صمت اال من ذكر اللّه»    

 

 .525/13ل از الخصال /، به نق6351ح  1332الحكمة ب ( ميزان1)

 .44154، به نقل از كنزالعامل /6353ح  1332الحكمة ب ( ميزان2)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 286)

 
 

 .(1)بندد
 برتو باد ياد خدا زيرا كه آن )ياد خدا( نور دلها«: عليك بذكر اللّه فانه نورالقلوب»    

 (2)است.
 فرمودند:«السالم عليه» امام حسن مجتبى

 ايّها الناس انه من نصح للّه و أخذ قوله دليالً ُهدى للتّى هى أقوم ووفقه اللّه للرّشاد و»    
 «:سّدده للحسنى فَِإنَّ جاَراللّه اِمٌن محفوظ

 شود و گفتار او را راهنامى خود گريد، به (3)اى مردم! هر كه براى خدا خالص    
 نمون گردد و خداوند متعال به هدايت وراهى )و آيينى( كه استوارتر است، ره

 رستگارى توفيقش دهد و در كار نيك كمكش رساند؛ زيرا كه همسايه )يا پناهنده(
 (4)خدا در امان و محفوظ است.

 باز آن حرضت در آستانه شهادتش خطاب به شخىص كه از آن حرضت موعظه    
 خواسته بود فرمود:

 مهياى سفر آخرت شو و«: ول أجلك...استعّد لسفرك و حّصل زادك قبل حل»    
 توشه آن سفر را پيش از رسيدن اجل تحصيل منا و بدانكه تو طلب دنيا ميكنى و

 كند و بارمكن اندوه روزى را كه هنوز نيامده است برروزى كه درمرگ تو را طلب مى
 آن هستى و بدانكه هر چه از مال تحصيل مناىئ زياده از قوت خود در آن بهره

 داشت و خزينه دار ديگرى خواهى بود...و اگر خواهى كه عزيز باىش ىب نخواهى

 

 ، به نقل از غرر الحكم.6341ح  1339الحكمة ب ( ميزان1)

 .6103، به نقل از غرر الحكم /6404ح  1340الحكمة ب ( ميزان2)

 به معناى خالص است)مجمع البحرين(« غّش »بر خالف« نصح( »3)

 .78/104/3، به نقل از البحار: /32112ح  4126مرتجم( باب ) 14الحكمة ج ( ميزان4)

 (287··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 قوم و قبيله و مهابت داشته باىش ىب سلطنت و حكمى پس بريون رو از مذلت

 ... .(1)معصيت خدا به سوى عزت اطاعت خدا
 فرمودند:« السالم عليه» امام حسني

 ، من«آله وعليهاللهصىل» عرض كرد اى پّس رسول خدا« السالم هعلي» شخىص به امام حسني    
 آلوده به گناه هستم و ياراييم نيست كه از عصيانم بگريزم مرا موعظه فرما، حرضت

 فرمود:

 افعل خمسة اشياء و أذنب ما شئت فاّول ذلك: التاكل رزق اللّه و أذنب ما شئت و»    
 أذنب ما شئت. و الثالث: اطلب موضعا اليراك اللّه و الثاىن: اُخرج من والية اللّه ...و

 أذنب ما شئت و الرابع: اذا جاء ملك املوت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك و اذنب ما
 «:(2)شئت و الخامس: اذا أدخلك مالك ىف النار، فالتدخل ىف النار و أذنب ماشئت

 ينكه: از نعمتهاى خداوندپنج چيز را انجام ده آنگاه هرچه خواستى گناه كن اّول ا    
 تواىن از حكومت و رسپرستىاستفاده نكن، آنگاه به گناه رو كن؛ دوم: اگر مى

 پروردگار خارج شو،آنگاه گناه كن؛ سوم: به جاىئ پناه برب كه آفريدگارت تراننگرد بعد
 تواىن هنگام مرگ، جان به فرشته خداهر چه خواستى گناه كن؛ چهارم: اگر مى

 تواىن وقتى كه ترا بهخواهى بكن؛ پنجم: اگر مىآنگاه هرگناهى مىتسليم ننام،
 خواهى عصيان كن )اكنونسپارند وارد نشو،آنگاه هر اندازه مىهاى دوزخ مىشعله

 تواىن اين پنج كار را انجام دهى بايد از گناه و آلودگى بپرهيزى(.كه منى

 للّه ؟ قال: أصبحتكيف أصبحت يابن رسول ا»به محرض آن حرضت عرض شد:     

 

 273و  272ص  1( منتهى اآلمال ج 1)

 ، به نقل از بحار ج29و  28( پيشواى سوم از هيئت تحريريه موسسه در راه حق ص 2)
78/126. 

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 288)

 
 

 ىل الأجدوىل رّب فوقى والّنار امامى و املوت يطلبنى و الحساب محدق ىب، و انا مرتهن بعم
بنى و ان شاء عفاعنى، فأىّ   ما احّب، و ال أدفع ما أكره و االمور بيدغريى، فان شاء َعذَّ

 «:فقريأفقر منى

 ام در حاليكهچگونه صبح كردى؟ )حال شام چطور است( فرمودند: صبح كرده    
 پروردگارى دارم كه ناظر اعامل من است و آتش )جهنم( در جلو من است و مرگ در

 تا مرا بگريد و حساب و محاسبه )در دنيا و روز قيامت( مرا احاطه كرده است تعقيبم
 و من در گرو اعامل خود هستم، اينگونه نيست كه هر چه بخواهم و دوست داشته

 باشم هامن پيش آيد و بتوانم به آن برسم و آنچه را نخواهم و كراهت داشته باشم
 ديگرى )خدا( است اگر بخواهد مرابتوانم از خود دفع كنم؛زيرا متام امور دست 

 دهد )بنابراين( كدام فقريى از منكند و اگر بخواهد مورد عفو قرار مىعذاب مى
 (1)فقريتر است.

 فرمودند:« السالم عليه» امام عىل بن الحسني

 كان يعظ الناس و يذّهدهم ىف الدنيا و يرغبّهم ىف اعامل األخرة بهذاالكالم ىف كل جمعة»    
 ايّها الناس اتقواللّه ، و اعلموا أَنّكم ءاليه ترجعون فتجد كّل « آله وعليهاللهصىل» د الرسول ىف مسج

 «.نفس ماعملت ىف هذه الدنيا
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 با اين جمالت« آله وعليهاللهصىل» هر جمعه در مسجد رسول خدا« السالم عليه» امام سجاد    
 مردم،»خواند: و رغبت به آخرت فرا مىداد و به دل بركندن از دنيا مردم را اندرز مى

 گرديد و هر كس هر كارى را كه دراز خدا برتسيد و بدانيد كه شام به سوى او باز مى

 

 .78/116، به نقل از بحار ج 30و 29( پيشواى سوم )موسسه در راه حق( ص 1)

 (289··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 «.(1)يابداين دنيا كرده است مى
 فرمود: در مدينه بطاىل )دلقك( بودكه با كارهاى خودمردم« السالم عليه» مام صادقا    

 را« عىل بن الحسني»ام گفت تا كنون نتوانستهخندانيد وىل خودش مىرا مى
 عباى آن حرضت را از دوش او« السالم عليه» بخندانم. روزى به هنگام عبور امام

 كردار زشت او توجهى نفرمود؛ همراهان امام عبا به« السالم عليه» برداشت و رفت! امام
 پرسيد: او كه بود؟ گفتند دلقىك است كه مردم را« السالم عليه» را گرفته آوردند امام

 خداى را روزى«: اّن للّه يوما يخّس املبطلون»خنداند؛ امام فرمود: به او بگوييد: مى
 (2)برند.ان كارى خود پى مىاست كه در آن روز ياوه رسايان و بيهوده كاران به زي

 فرمودند:« السالم عليه» امام محمد باقر

 ها رابودند و آن حرضت آن« السالم عليه» روزى جمعى از شيعيان در حضور امام باقر    
 داشت، اما آنان ىب توجه و رسگرم خود بودند اينداد و بر حذرشان مىپند مى

 زير افكند و سپس رسخود را به طرفوضع حرضت را به خشم آورد و لختى رس به 
 إِّن كالمى لو وقع طرف منه ىف قلب أَحدكم لصار ميتا! أال يا»آنان بلند كرد و فرمود: 

 أشباحا بال ارواح و ذبابا بال مصباح، كانكم خشب مسندة، و أَصنام مريده...يا ذوى الهئية
 براستى كه اگر«: امرة؟!املعجبة و الهيم املعطنة! ماىل أرى اجسامكم عامرة و قلوبكم د

 مرد! هان، اىكرد، ىب گامن مىاى از اين سخنان من در دل يىك از شام اثر مىذره
 هاى ىب چراغ، به الوارهايى تكيه بر ديوار و مجسمه هايىپيكرهاى ىب جان و مگس

 مانيد كه درهاى خوشايندداريد و به اشرتاىن مىمانيد...اى كه هيكلافراشته مى

 

 .407/1، به نقل از أماىل صدوق: 22117ح  4128)مرتجم( ب  14الحكمة ج زان( مي1)

 .133، به نقل از اماىل صدوق: ص 5( پيشواى چهارم )موسسه در راه حق( ص 2)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 290)

 
 

 بينم واند؛ چه شده است كه كالبدهاى شام را آباد مىاسرتاحتگاه خود خسبيده
 (1)لهايتان را ويران؟!د

 به جابر جعفى فرمود:« السالم عليه» امام باقر

 بندد كه دعوى محبتاى جابر آيا همني بس است كىس را كه تشيع بر خود مى»    
 ما اهل بيت كند؟ والله كه شيعه ما نيست مگر كىس كه اطاعت خدا كند و تقوى و

 ناختند مگر به تواضع وپرهيزكارى داشته باشد. اى جابر! شيعيان رامنى ش
 و بسيارى مناز و روزه و تعهد همسايگان دستگريى« بسيارى ذكر خدا»شكستگى و 

 منودن از فقرا و مساكني و قرض داران و يتيامن و راستى در سخن و تالوت قرآن و
 زبان بسنت از غري نيىك مردم و اينان خويشان بودند در جميع امور جابر گفت: يابن

 «السالم عليه» راه مرو همني بس است مگر آدمى راكه گويد من عىل رسول الله! من
 را دوست« آله وعليهاللهصىل» دارم و واليت او را دارم. اگر گويد رسول خدارادوست مى

 دارم و حال آنكه آن حرضت بهرت از امرياملؤمنني است و باعامل آن حرضتمى
 پس از خدا»آيد يچ به كار او منىعمىل نناميد و پريوى سنت او نكند آن محبت ه

 و تا ثوابهاى الهى را بيابيد بدرسيتكه ميان خدا واحدى از خلق« برتسيد و عمل كنيد
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 خويىش نيست و محبوبرتين بندگان نزد خدا كىس است كه پرهيزكارى از محارم
 توانالهى زيادتر كند و عمل به طاعت الهى بيشرت منايد و الله كه تقرب به خدا منى

 جست مگر به طاعت او و ما براىت از آتش جهنم از براى شام نداريم و هيچكس را
 بر خدا حجتى نيست، هركه مطيع خدااست وىل و دوست ما است وهر كه معصيت

 توان رسيد مگر به پرهيزكارى وكند او دشمن ما است و به واليت ما منىالهى مى

 

 ، به نقل از تحف العقول.22122 حديث 4129)مرتجم( باب  4الحكمة ج ( ميزان1)

 (291··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 .(1)عمل صالح
 فرمودند:« السالم عليه» امام صادق

 به جابر كه از ايشان اندرزى خواسته بود فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 ء، هل هوىشيا جابر اجعل الدنيا ماال أصبته ىف منامك ثم انتبهت و ليس معك منه »    
 اال ثوب تلبسه فتبليه او طعام يعود بعد اىل ما تعلم؟! فالعجب لقوم حبس اّولهم عن أخرهم،

 اى جابر! دنيا را )چونان( ماىل بدانيد كه«: ثم نودى فيهم بالرحيل وهم ىف غفلة يلعبون!
 شوى چيزى از آن با خودآورى و چون بيدار مىدر عامل خواب به دست مى

 پوىش واى است كه مىيا نصيب تو از دنيا چيزى جز هامن جامهياىب. آ منى
 خورى و سپس( به آن تبديلكنى، يا هامن خوراىك است كه )مىاش مىكهنه

 هاى آنان ازداىن؟ پس شگفت از مردمى است كه اولنيشود كه خود مىمى
 رس داده اند( و آن گاه در ميان ايشان بانگ رحيلهايشان گرفته شده )و رفتهآخرين

 (2)اند.شده است، ليكن همچنان ىب خرب رسگرم بازى

 فرمود:« السالم عليه» باز امام صادق

 يعظ أصحابه اذقام رجل فشق قميصه فاوحى اللّه« السالم عليه» بينا موىس بن عمران»    
 «عزوجل اليه: يا موىس قل له: ال تشق قميصك و لكن ارشح ىل عن قلبك

 داد ناگاه مردىياران خود را اندرز مى« السالم عليه» عمراندر حاىل كه موىس بن 
 برخاست و پرياهن خود را دريد خداوند عزوجل به او وحى فرمود كه: اى

 (3)موىس!به او بگو: پرياهنت را از هم ندر، بلكه دلت را براى من بگشا.

 

 

 124و  123ص  2( منتهى اآلمال ج 1)

 .2/30، به نقل از تنبيه الخواطر: 22126ح  4130 )مرتجم( ب 14الحكمة ج ( ميزان2)

 .8/129/98، به نقل از الكاىف /22216ح  4144مرتجم ب  14الحكمة ج ( ميزان3)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 292)

 
 فرمود:« السالم عليه» ـ امام موىس بن جعفر1

 عقل عن اللّه اعتزل اهل الدنيا ويا هشام الصرب عىل الوحدة عالمة قوة العقل، فمن »    
 الراغبني فيها و رغب فيام عنداللّه ، و كان اللّه انسه ىف الوحشة و صاحبه ىف الوحدة و غناه

 اى هشام!تحمل تنهاىئ نشانه نريومندى عقل و«: ىف العيلة و معزّه من غري عشرية
 واسطه بهخرد است. كىس كه خدايى بيانديشد )علم و شناخت او با واسطه، ياىب 
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 خدا منتهى شود( از اهل دنيا و دنيا طلبان كناره گريد و به آن چه نزد خدا است روى
 آورد و خداوند انيس وحشت او باشد و يار تنهايى و خلوت او و مايه ىب نيازى او در

 (1)اى داشته باشد.هنگام نيازمندى و عزت و قدرت بخش او ىب آنكه قوم و قبيله

 باز آن حرضت فرمود:

 يا هشام كيف يزكو عنداللّه عملك و أنت قد شغلت قلبك عن امر ربك و أطعت»    
 اى هشام! چگونه كردارت نزد خدا پاك و بالنده باشد، در«: هواك عىل غلبة عقلك

 اى و از هوس خوددر راه چريه آمدنحاىل كه دلت را از فرمان پروردگارت باز داشته
 برى.)آن( بر خردت فرمان مى

 فرمود:« السالم عليه»  بن موىس الرضاامام عىل

 -2انصاف و حقگويى اگر چه عليه خود باشد  -1سخرتين كارها سه چيز است     
 (2)با برادران امياىن در اموال مواسات كردن. -3بودن «ياد خدا»در همه حال به 

 باز آن حرضت فرمود:

 ر غري آن نجوئيد كهقرآن كالم و سخن خدا است، از آن نگذريد و هدايت را د»    

 

 .12/  17/  1، به نقل از كاىف ج 22144ح  4131)مرتجم( ب  14الحكمة ج ( ميزان1)

 285ص  1ج « السالم عليه» ( پيشواى هشتم )موسسه در راه حق( به نقل از مسنداالمام الرضا2)
 290اىل 

 (293··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)«.شويدگمراه مى
 فرمود:« السالم عليه» تقى جواد االمئهامام محمد 

 كيف يضيع من اللّه كافله و كيف يهرب من اللّه طالبه؟ من انقطع اىل غري اللّه و كله»    
 اللّه اليه و من عمل بغري علم )عىل غري علم( ما أفسد أَكرث مام يصلحه، القصد اىل اللّه تعاىل

 طاع هواه أعطى عّدوه مناه...الثقة باللّه مثنبالقلوب أبلغ من اتعاب الجوارح باألعامل من ا
 «:لكل غال و سلّم اىل )كل( عال

 چگونه در ماند و يا ضايع شود كىس كه خداوند كفيل اوست؟ و چگونه بگريزد    
 كىس كه خداوند جوينده اوست؟ هر كه به غري خدا رو آورد خداوند او را به هم او

 د خرابكارى او بيشرت از درست كردنواگذارد و هر كه ندانسته دست بكارى زن
 تر به مقصود است تا به رنجها آهنگ خداوند متعال كردن رسانندهاوست. با دل

 افكندن جوارح بوسيله عمل. هر كه از هوس خود فرمان برد دشمن خود را به
 آروزويش برساند... ؛اعتامد به خدا بهاى هر گران و ارزشمندى است و نردباىن

 (2) به سوى هر بلندى و رفعتى است... .براى باال رفنت

 باز آن امام معصوم فرمود:

 هر كس به«: من وثق باللّه و توكل عىل اللّه نجاه اللّه من كل سوء و حرزمن كّل عدو»    
 بخشد و ازخدا اعتامد داشته باشد و بر او توكل كند خدا او را از هربدى نجات مى

 (3)كند.هر دشمنى حفظ مى

 فرمود:« السالم عليه» امام هادى

 

www.takbook.com



 .294-1/305( 7، به نقل از مسند االمام رضا)50( هامن كتاب )موسسه در راه حق( ص 1)

 .39، به نقل از الدرّة الباهرة ص 22163ح  4133باب  14الحكمة ج ( ميزان2)

 .181، به نقل از نوراألبصار ص 53( پيشواى نهم )موسسه در راه حق( ص 3)

 هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها( فصل( »«··· 294)

 

 من اتقى اللّه يتقى و من اطاع اللّه يطاع و من اطاع الخالق مل يبال سخط»    
 كىس كه از خدا پروا داشته باشد از او پروا دارند، و كىس كه از خدا«:املخلوقني

 اطاعت كند از او اطاعت شود و كىس كه از خالق اطاعت كند از خشم آفريدگان باىك
 (1)د.ندار 

 باز فرمود:

 ان اللّه جعل الدنيا دار بلوى، و االخرة دار عقبى، و جعل بلوى الدنيا لثواب االخرة»    
 خداوند دنيا را رساى آزمايش قرار داده«: سببا، و ثواب األخرة من بلوى الدنيا عوضا

 است و آخرت را رساى پاداش كار، آزمايش و بالى دنيا را وسيله پاداش آخرت كرده
 (2)هاى دنيا.ست، و پاداش آخرت را عوض بال و آزمايشا

 فرمود:« السالم عليه» امام حسن عسگرى

 هر كه انس به خدا گرفت از مردم وحشت« من أَنَس باللّه إِستوحش من الناس»    
 (3)كند.

 باز آن بزرگوار فرمود:

 )سري براى ( رسيدن«: إّن الوصول اىل اللّه عزّوجّل سفر اليدرك اال باستطاء الليل»    
 به خداى متعال سفرى است كه جز به شب روى )شب زنده دارى( ميّس

 (4)شود.منى

 

 

 .357، به نقل از تحف العقول چاپ بريوت ص 68( پيشواى دهم )موسسه در راه حق( ص 1)

 .483، تحف العقول: 22164ح  4134)مرتجم( ب  14الحكمة ج ( به نقل از ميزان2)

 كلمه دهم. 456ص  2ال ج ( منتهى اآلم3)

 ، به نقل از انوار البهيه چاپ مشهد ص37( پيشواى يازدهم موسسه در راه حق ص 4)
161-160. 

 (295··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 فرمايند:امام عرص )عج( در توقيع رشيفش مى    

 هيچ چيز«: َعنَْف الشيطانما اَءرَغَم َعْنف الشيطان أَفَْضُل ِمَن الّصالِة فَصلّها و ارغْم »    
 مالد پس مناز بگذار و بينى ابليس را بهبه مانند مناز بينى شيطان را به خاك منى

 (1)خاك مبال.

 باز امام عرص )عج( فرمود:    
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 تكون حميدة لهم ما اجتنبوا املنهى عنه من -لجميل صنع اللّه سبحانه  -و العاقبة »    
 تا -به فضل و احسان و نيكوكارى خداوند سبحان  -و فرجام كار شيعيان «: الذنوب

 (2)آن زمان كه از گناهان دورى گزينند، پسنديده و نيكو خواهد بود.

 رّب من ذالّذى دعاك فَلَْم تُجبُْه َو َمْن َذالّذى سئلك فَلَمْ »باز آن حرضت فرمودند:     
 پروردگارا! چه كىس تو را«: ْدتَهُ تُْعطِه َو من ذالذى ناجاَك فَخيبْتَه اَْو تقرّب إليَك فَاَبْعَ 

 خواند و تو دعايش را اجابت نكردى و چه كىس از تو درخواست منود و به او عطا
 نفرمودى و چه كىس با تو مناجات كرد و او را نااميد ساختى، يا خود را به تو نزديك

 (3)منود و او را دور ساختى؟

 صالحان -4

 )به«: يا بُنىَّ ال ترشك باللّه إنَّ الرشك لظلم عظيم و اذ قال لقامن البنه و هو يعظه»    
 گفت: -كرددر حاليكه او را موعظه مى -خاطر بياور( هنگامى كه لقامن به فرزنش 

 

 .520، ص 2الدين، ج ( چهل حديث )عىل اصغر رضواىن(، حديث هشتم، به نقل از كامل1)

 .18توقيع  76( كرامات املهدى ص 2)

 .281، به نقل از مجمع الدعوات، ص 24اصغر رضواىن( حديث چهل حديث )عىل  -3

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 296)

 
 

 (1)پّسم! چيزى را همتاى خدا قرار مده كه رشك ظم بزرگى است.»
 است بلكه كلامت« عامل ذكر»نه تنها سخنان پيامربان الهى و جانشينان آنها     

 ر صالحان فرزانه مانند لقامن نيز در جاى خودش براىحكيامنه و آموزنده و بيدارگ
 بينيم قسمتهايى از سخناناست، پس اگر مى« تذكر و توجه»ما بسيار مفيد و موجب 

 آموزنده بعىض از شخصيتهاى الهى در قرآن و روايات ما آمده است براى اين است
 رد بزرگى كه نه امامم« لقامن حكيم»كه ما از آن مطالب استفاده كنيم. به عنوان منونه 

 بود و نه پيامرب اما بخاطر اينكه يك فرد صالح، ذاكر و حكيم بود، كردار و گفتارش
 آموزنده و عامل تذكر همگان است، براى همني است كه قسمتهايى از سخنانش به

 به نام او« قرآن»اى از صورت آياىت از قرآن بر پيامرب ما نازل شده و حتى سوره
 ه است. خداوند متعال با اين كار عمالً به ما آموخته است كه نبايدنامگذارى گرديد

 از نصايح و سخنان حكيامنه و روشنگر شخصيتهاى فرزانه و عاملان عامل، غفلت
 ورزيد، بلكه در هر زمان و رشائطى چنني افرادى پيدا شدند بايد قدر دان آنها و

 ث به طرح يك منونه ازخوشه چني محرضشان بود، و حاال ما در اين قسمت از بح
 پردازيم و بقيه كلامت صالحان فرزانه را درباره ذكر، درمى« لقامن»سخنان ارزشمند 
 (خواهيم آورد. )انشاءاللّه« از علام و مؤمنان موفق...»بحث چند منونه 

 تعاىل عليه( )رضوان اللّه« لقامن»

 صيت لقامن بوده است؟ آنپرسيد چه چيزى در و « السالم عليه» راوى از امام صادق    
 حرضت فرمود:

 

 13( لقامن /1)

 (297··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 كان فيها األعاجيب و كان أعجب ما كان فيها أن قال: البنه: خف اللّه خيفة لوجئته»    
 «:برّبالثقلني لعّذبك، وأرج اللّه رجاءا لو جئته بذنوب الثقلني لرحمك

 ود. عجيبرتين چيزى كه در آن بود اين است كه او )لقامن( بهچيز عجيبى در آن ب    
 فرزندش گفت: طورى از خدا برتس كه اگر نيىك انس و جن را هم انجام داده باىش

 بازهم ترس ايرنا داشته باىش كه ترا عذاب منايد و آن چنان به او اميدوار باش كه اگر
 ته باىش كه تو را مورد لطف وگناه انس و جن را هم انجام داده باىش باز اميد داش

 (1)رحمت خودش قرار دهد )از گناه تو بگذرد(.

 نكته:

 اگر واقعا كىس اين روحيه را داشته باشد كه به اعامل خري خودش مغرور نشود و    
 باز برتسد كه ممكن است كارهاى خري او مورد قبول محرض الهى واقع نشده باشد و

 گناهكار باشد، از رحمت و مغفرت خدا نااميد در صورت خطا و گناه هم هر قدر هم
 و مايوس نگردد، شوق اعامل صالح و خالص در دل او بيشرت شده و تواناىئ پرهيز از

 گناه و معاىص را از دست نخواهد داد و اين خود توفيق بزرگى است.

 ـ عبادات5

 در بيان فلسفه و حكمت عبادت فرمود:« السالم عليه» امام رضا    

 ئال يكونوا ناسني لذكره و التاركني ألدبه و ال الهني عن أَمره و نهيه اذا كان فيهل»    
 «:صالحهم و قوامهم فلو تركوا بغري تعبّد لطال عليهم األَمد فقست قلوبهم

 

 1ح  13ابواب جهاد النفس باب  1( وسائل الشيعه ج 1)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 298)

 

 را فراموش نكنند و آداب او را وانگذارند و از اوامر و« ياد خدا»مردم تا اينكه     
 نواهى او غافل نشوند؛ زيرا درستى و قوام آنان در اين است. اگر بدون تعبد به حال

 (1)شد.گذشت، دلهايشان سخت مىشدند زمان طوالىن كه بر آنها مىخود رها مى

 عبادت اين است كه انسان در بر اساس حديث فوق اولني و مهمرتين حكمت    
 باشد و او را فراموش نكند. و از حكمتهاى« ياد خدا»پرتو آن بتواند همواره به 

 بار آورد و كىس كه دلش به ياد خداست« مطيع خدا»ديگرش اين است كه انسان را 
 شود، بلكه از دىل خاشع، پاك و نوراىنو در عمل مطيع او، هرگز دلش سخت منى

 گردد. نه تنها دين مبني اسالم بلكه همه اديان الهى، عبادات خاىص رابرخوردار مى
 را« خدا»هاى عبادى، اند تا آنها به كمك آن برنامهبراى مردم متدين خود ارائه منوده

 در زندگى خود فراموش نكنند و از اوامر و نواهى او اطاعت منايند و اين هامن
 خواندند؛لهى مردم را به سوى آن مىاست كه همه پيامربان ا« بندگى و عبوديت»

 چنانچه در قرآن آمده است:

 ما در هر امتى«:و لقد بعثنا ىف كل امة رسوالً أن اعبدواللّه و اجتنبوا الطاغوت...»    
 (2)رسوىل برانگيختيم تا خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد...

 خمس، زكاة، جهاد در راه خدا، بنابراين عبادات رشعى، مانند مناز، روزه،    
 تالوت قرآن و دعا و نيايش كه از طريق رشع مقدس اسالم و با تبيني و ارشاد

 اى است براىالسالم به دست ما رسيده است، همه و همه وسيلهمعصومني عليهم
 به معناى واقعى« بندگى»تربيت و ساخته شدن انسان و رسيدن او به مرحله عاىل 
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 (7، به نقل از عيون اخبار الرضا)11607ح  2486)مرتجم( باب  7كمة جلد الح( ميزان1)
2/103/1. 

 .36( نحل /2)

 (299··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 اند امتهاى خودشان را بهكلمه و اين هامن چيزى است كه همه پيامربان كوشيده
 رتو عبادات رشعىآنجا برسانند. كسانيكه به لطف خدا و عنايات اولياى الهى و در پ

 و بدنبال رضايت او« ياد خدا»اند به آن قله رفيع صعود منايند، همواره به توانسته
 خواهد و از انجام كارهاى خالف كهدهند كه او مىباشند؛ كارهايى را انجام مىمى

 دهند خودنفس رسكش و شياطني انىس و جنى آنها را به سوى آن كارها سوق مى
 و عن ذلك ما حرس»...فرمود: « السالم عليه» عىلنانچه امريمؤمنانمنايند؛ چدارى مى

 اللّه عباده املؤمنني بالصلوات و الزكوات و مجاهدة الصيام ىف االيام املفروضات، تسكينا
 ألطرافهم و تخشيعا ألبصارهم و تذليالً لنفوسهم و تخفيضا لقلوبهم و اذهابا للخيالء عنهم و

 ق الوجوه بالرتاب تواضعا و التصاق كرائم الجوارح باالرضملا ىف ذلك من تعفري عتا
 «:تصاغرا و لحوق البطون باملتون ىف الصيام تذلالً...

 خداوند به خاطر حفظ بندگانش از اين امور )ظلم و ستم و كيد شيطان(، با مناز و    
 زكات و مجاهده در گرفنت روزه واجب، آنان را حراست فرموده است تا اعضاء و

 رحشان آرام و چشمهاشان خاشع، و غرائز و متايالت رسكششان خوار و ذليل وجوا
 هاى آنها خاضع گردد و تكرب از آنها رخت بر بندد. به عالوه سائيدن پيشاىن كهقلب

 بهرتين جاى صورت است به خاك، موجب تواضع، و گذاردن اعضاى پر ارزش بدن
 اثر روزه( مايه فروتنىبر زمني دليل كوچىك، و چسبيدن شكم به پشت )بر 

 ... .(1)است

 فرمايد:امام خمينى رضوان الله تعاىل عليه در بيان مثره عبادات مى    

 اين عبادات چندين مثره دارد؛ يىك آنكه خود صورت عمل در آن عامل به»    

 

 70اىل  68فراز  192( نهج البالغه خ 1)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 300)

 
 

 درى زيبا و جميل است كه نظري آن در اين عامل نيست و ما از تصور آن عاجزيم وق
 شود و اين نتايج كثريه دارد كه يىك از آنهاديگر اينكه نفس، صاحب عزم و اقتدار مى

 كند، شايدو فكر و عبادت مى« ذكر»را شنيدى و ديگر آنكه انسان را كم كم مأنوس با 
 سان را و توجه قلبى به مالك امللوك شود و محبت بهمجاز به حقيقت نزديك كند ان

 جامل محبوب حقيقى پيدا شود و محبت قلب و تعلق آن به دنيا و آخرت كم گردد.
 شايد اگر جذبه ربوىب پيدا شود و حالتى دست دهد، نكته حقيقى عبادت و

 ارو تفكر حاصل آيد، و هر دو عامل از نظر افتد و جلوه دوست، غب« تذكر»رسواقعى 
 اى خدا چه كرامتداند با همچون بندهدو بينى را در دل بزدايد و جز خدا كىس منى

 (1)«.كند
 مطالبى كه در اين مقدمه كوتاه آورديم اشاره اجامىل است به ارسار و آثار كىل    

 عبادات رشعى، و اما در مقام تفصيل، دو منونه مهم و بسيار ارزشمندى از اين
 از مناز و دعا، انتخاب كرديم؛ لذا در اين دو مورد تا حدودى عبادات را كه عبارتند

 بصورت مرشوح بحث خواهد شد )انشاءالله(،اكتفا به اين دو مورد به جهت رعايت
 باشد بنابراين بحث نكردن از ساير موارد نشانه ىب اهميتى و يا عدماختصار مى

 باشد.منى« ذكر»ارتباط آنها با مسئله 
 *** 
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 الله تعاىليث حرضت امام نرش موسسه تنظيم و نرش آثار امام خمينى رضوان( چهل حد1)
 126عليه ص 

 (301··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 «مناز»ـ 1

 هستم، معبودى« الله»من «: أِنّنى انا اللّه ال اله إالّ أنا فاعبدىن و أقم الصالة لذكرى»    
 (1)ن به پادار.جز من نيست مرا بپرست، و مناز را براى ياد م

 اقوال مختلفى در تفاسري مطرح شده است.« اقم الصالة لذكرى»در تفسري جمله     
 از باب اضافه« لذكرى»فرمايد: اضافه در عالمه طباطباىئ )قدس رسّه الرشيف( مى

 باشد و الم در آن براى تعليل است و منظور اين استمصدر به سوى مفعولش مى
 يابد )مناز بخوان تا مرا يادكنى(؛ چنانچه گفتهتحقق مىكه ياد خدا بوسيله مناز 

 (2)شود بخور تا سري شوى.مى
 رسد با توجه به ظاهر جمله مذكور و سياق آيه و نيز رواياىت كه علل وبه نظر مى    

 اند سخن ايشان در اين باره مناسبرت از ديگر سخنانمناز را بيان داشته (3)حكمتهاى
 ن قسمت از بحث فقط به ذكر قول ايشان اكتفا كرديم؛ بنابراينباشد و لذا ما در اي

 باشد به عبارت ديگر يىك از مهمرتين آثار ومى« ياد خدا»عامل و زمينه ساز « مناز»
 اندازد؛ چنانچه در جاى ديگرمى« ياد خدا»بركات مناز اين است كه انسان را به 

 فرمود:

 عن الفحشاء و املنكر و لذكر اللّه اكرب و اللّه يعلم ماو أَقم الصالة إِنَّ الصالة تنهى »...    
 «:تصنعون

 دارد و ياد خداو مناز را به پا دار كه مناز )انسان را( از زشتيها و گناه باز مى»...    
 چون آيه در مقام بيان آثار (4)داند؛دهيد مىبزرگرت است و خداوند آنچه را انجام مى

 

 14( طه /1)

 141ص  14( امليزان ج 2)

 ( در همني قسمت از بحث به بعىض از اين روايات متعرض خواهيم شد انشاءالله.3)

 .45( عنكبوت /4)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 302)

 
 و بركات مناز است لذا ظاهر جمله فوق )و لذكر الله اكرب( اين است كه بيان فلسفه

 ر از آثار و بركات مهم مناز كه حتى ازباشد؛ يعنى يىك ديگمهمرتى براى مناز مى
 اندازدمى« ياد خدا»نيز مهمرت است اين است كه انسان را به « نهى از فحشا و منكر»

 كه ريشه و مايه اصىل هر خري و سعادت است... . در واقع برترى آن بخاطر اين است
 دلهاشود. اصوالً ياد خدا مايه حيات قلوب و آرامش كه علت و ريشه محسوب مى

 (1)رسد.است و چيزى به آن منى

 در ميان آنها« ياد خدا»هاى ترشيع مناز و جايگاه علل و حكمت

 فرمود:« السالم عليه» امام رضا    

 إنّها اقرار بالربوبيّة للّه عزوجل و خلع األنداد و قيام بني يدى الجبار جل جالله بالّذل»    
 لألقالة من سالف الذنوب و وضع الوجه عىلو املسكنة و الخضوع و األعرتاف و الطلب 
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 االرض كل يوم خمس مرات إعظاما للّه عزوجل و أن يكون ذاكرا غري ناس و الَ بطٍر و
 يكوَن خاشعا متذلالً راغبا طالبا للزيادة ىف الدين و الدنيا مع ما فيه من االنزجار و

 لعبد َسيّده و مّدبره و خالقه،املداومة عىل ذكراللّه عزوجل بالليل و النهار؛ لَئالّ ينىس ا
 فيبطر و يطغى و يكون ىف ذكره لربه و قيامه بني يديه زاجرا له عن املعاىص و مانعا من

 «:انواع الفساد

 مناز اقرار به ربوبيت خداوند عزوجل است و نفى انباز از او و ايستادن در برابر    
 ف و طلب بخششخداوند جبار جل جالله و خوارى و مسكنت و خضوع و اعرتا

 گناهان گذشته و نهادن پيشاىن بر خاك، روزى پنج بار براى تعظيم خداى

 

 287ص  16( تفسري منونه ج 1)

 (303··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 باشد و او را فراموش« ياد خدا»شود كه بنده به مى باشد.مناز موجب مىعزوجل
 اشع و فروتن باشد و راغب و طالبنكند و به ناسپاىس و گردنكىش دچار نشود و خ

 شود كه انسان از گناه باززيادىت در دين و دنيا باشد، عالوه بر اينها مناز موجب مى
 ايستد و شب و روز پيوسته به ياد خداى عزوجل باشد تا اين كه مبادا بنده، رسور

 فرماىنومدبر و آفريننده خويش را فراموش كند و بر اثر آن به گردنكىش و طغيان و نا
 روى آورد. ياد كردن بنده از خداوندگارش وايستادنش در آستان او، وى را از معاىص

 (1)كند.دارد و از هرگونه فساد جلوگريى مىباز مى
 با اينكه، اقرار به ربوبيت خدا و خضوع و خشوع در برابرش و ايستادن به حال    

 اىن بر خاك گذاشنتمسكنت و خوارى همراه با اعرتاف و درخواست بخشش و پيش
 مفهومى ندارد، با اين حال آن حرضت ترصيح« ذكر خدا»به جهت تعظيم او بدون 

 بيافتد و برياد او مداومت« ياد خدا»شود كه بنده به فرمود كه مناز موجب اين مى
 همني« ياد خدا»منايد و هرگز او را فراموش نكند بنابراين يىك از مهمرتين عوامل 

 اندبر اين روايات كه بيشرت به فلسفه و حكمت مناز پرداختهمناز است. عالوه 
 روايات مربوط به تاويل مناز و نيز نقش حضور قلب در مقبوليت آن نيز به اين مطلب

 داللت دارند.

 تاويل مناز و يا منايش حقيقت عبوديت

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل

 ، و هل للصالة تاويل غري العبادة فقال:يا هذا أتعرف تأويل الصالة؟ فقال: ياموالى»    

 

 .317/2، به نقل از علل الرشايع: 10577ح  2274الحكمة ب ( ميزان1)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 304)

 
 

 اى والّذى بعث محمدا بالنبوة...ثم تاويل مّدعنقك ىف الركوع: يخطر ىف نفسك امنت بك
 تأويله: الذى...« سمع اللّه »اسك من الركوع اذا قلت: و لو رضبت عنقى ثم تاويل رفع ر 

 أخرجنى من العدم اىل الوجود، و تاويل السجدة األوىل: أن تخطر ىف نفسك و أنت ساجد:
 و رفع رأسك تاويله: ومنها أخرجتنى. و السجدة الثانيه: و فيها تعيدىن،«.»منها خلقتنى

 ى. و تأويل قعودك عىل جانبكورفع رأسك تخطر بقلبك: و منها تخرجنى تارة اخر 
 األيسري و رفع رجلك اليمنى و طرحك عىل اليّسى: تخطر بقلبك: اللّهم إىّن اقمت الحق و

 أَمتُّ الباطل، و تاويل تشّهدك: تجديد االميان و معاودة االسالم و اإلقرار بالبعث
 ظاملون و نََعتْهُ بعداملوت و تاويل قرائت التحيات: متجيد الرب سبحانه و تعظيمه عام قال ال

 امللحدون و تاويل قولك: السالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته: ترحم عن اللّه سبحانه
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 من مل يعلم«: السالم عليه» فمعناها: هذه امان لكم من عذاب يوم القيمة ثم قال أمري املؤمنني
 «:تاويل صالته هكذا فهى خداج اى ناقصة

 خواند فرمود: اى مرد، آيا تاويل مناز راردى كه مناز مىبه م« السالم عليه» امام عىل    
 داىن؟ عرض كرد: رسورم! آيا مناز تاويل جز عبادت دارد؟ حرضت فرمود:مى

 را به پيامربى فرستاد، آرى دارد...تاويل كشيدن« آله وعليهاللهصىل» سوگند به آن كه محمد
 را بزىن باز به تو اميان دارم. رسگردنت در ركوع اين است كه باخود گويى: اگر گردنم 

 تاويلش اين است: كىس كه مرا از نيستى به« سمع الله»برداشنت از ركوع هنگام گفنت 
 صحنه هستى آورد. تأويل سجده اول اين است كه در حال سجده از ذهن و دلت

 بگذراىن كه: مرا از خاك آفريدى. رسبرداشتنت از سجده اول تاويلش اين است: مرا
 گرداىن وك بريون آوردى و سجده دوم تأويلش اين است كه: مرا به خاك بر مىاز خا

 در رسبرداشتنت از سجده دوم از قلبت بگذراىن: بار ديگر مرا از خاك بريون
 آورى. نشسنت به طرف چپ و گذاشنت پاى راستت روى پاى چپ تاويلش اينمى

 (305··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 گذراىن: خدايا! من حق را بر پاى داشتم و باطل را مرياندم واست كه در دلت ب
 تاويل تشهدت عبارت است از: تجديد اميان و تكرار اسالم و اقرار به برانگيخته
 شدن پس از مرگ. تأويل سالم دادنها عبارت است از: متجيد پروردگار سبحان و

 اند. تاويلوصفش كردهاند و ملحدان برتر دانسنت او از آنچه ستمگران در حقش گفته
 رحمت و مهر خداى سبحان است، به«: السالم عليكم و رحمة اللّه و بركاته»جمله 

 «السالم عليه» اين معنا كه اين امان است براى شام از عذاب روز قيامت. امري مؤمنان
 سپس فرمود: كىس كه تاويل مناز خود را بدين صورت نداند منازش ناقص

 (1)است.
 ك مواردى كه در حديث فوق در آنها به عنوان تاويل ياد شده به نحوىتدر تك    

 مطرح است، بنابراين تاويل و باطن مناز طورى است كه مناز گزار را به« ياد خدا»
 اندازد تا در دلش زمزمه كند اى خداى بزرگ كه تو مرا از خاك آفريدىمى« ياد خدا»

 ارج خواهى ساخت، من هرگز ازگرداىن و سپس مرا از خاك خو به خاك باز مى
 اميان به تو دست برنخواهم داشت، حتى اگر جانم در خطر افتد و هميشه به عنوان

 ات بر پادارنده حق بر ضد باطل خواهم بود. تواطاعت از امر تو و براى خوشنودى
 از هر عيب و نقىص پاك و منزهى... و در پايان مناز با دريافت امان الهى دلش را

 ى بخشد.آرامش م

 نيز فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 اذا استقبلت القبلة فانس الدنيا و ما فيها و الخلق و ماهم فيه و أستفرغ قلبك عن كل»    
 شاغل يشغلك عن اللّه و عاين بّّسك عظمة اللّه ، و اذكر و قوفَك بني يديه يوم تبلو كل

 

 52ح 254ص  84، به نقل از البحار ج 10666 ح 2298)مرتجم( باب  7الحكمة ج ( ميزان1)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 306)

 
 

 نفس ما أسلفت و رُّدوا اىل اللّه موالهم الحق وقف عىل قدم الخوف و الرّجاء. فاذا كربت
 فاستصغر مابني الساموات العىل و الرثى دون كربيائه؛ فان اللّه تعاىل اذا اطّلع عىل قلب

 د و هو يُكرّب و ىف قلبه عارض عن حقيقة تكبريه قال: يا كاذب، أَتََخْذُعنى؟! و عزىت والعب
 جالىل الحرَمنَّك حالوة ذكرى، و الحجبَّنك عن قرىب و املَسارّة مبناجاىت و اعلم انه غري

 محتاج اىل خدمتك و هو غنى عن عبادتك و دعائك، و امنا دعاك بفضله لريحمك و
 :«يبّعدك من عقوبته

 هر گاه رو به قبله ايستادى دنيا و هرچه را در آن است و مردم و احوال و اوضاع    
 دارد، فارغ گردانآنها را يكّسه فراموش كن و دست را از هر آنچه تو را از خدا باز مى
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 و باچشم دل عظمت خداى را ببني و با ايستادنت در برابرش آن روزى را به ياد آر كه
 يابد و همگان به سوى خداوند كه موالى حق و حقيقىمى هر كىس كرده خود را

 شوند. )و در حال مناز( تو با پاى ترس و اميد در پيشگاه اوآنهاست برگردانده مى
 بايست، چون تكبري گفتى هر آنچه را ميان آسامنهاى باال و زمني است در برابر

 اى تعاىل به قلبشكربياى او ناچيز شامر، زيرا كه هر گاه بنده تكبري بگويد وخد
 فريبى؟ به عزت وبنگرد و حقيقت تكبري را در آن نبيند، فرمايد: اى دروغگو! مرا مى

 جالمل سوگند كه تو را از شريينى ياد خود محروم گردانم و نگذارم كه به من نزديك
 شوى و با من راز و نياز كنى بدانكه خداوندبه خدمت تو محتاج نيست و از عبادت و

 نياز است بلكه تو را به فضل و رحمت خويش فراخوانده تا برتو دعاى تو ىب
 (1)رحمت آورد واز كيفر خويش بدور دارد.

 

 .84/230/3( بحاراالنوار: 1)

 (307··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 نقش حضور قلب و تفكر در مقبوليت مناز

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 «:ة عبد ال يحرض قلبه مع بدنهال يقبل اللّه صال »    

 (1)پذيرد.اى را كه دلش بابدنش حضور ندارد، منىخداوند مناز بنده    

 نيز فرمود:« السالم عليه» امام صادق

 إىّن ألُحّب للرّجل منكم املومن اذ اقام ىف صالة فريضة أن يقبل بقلبه اىل اللّه و ال»    
 يقبل بقلبه ىف صالته اىل اللّه ااّل أقبل الّله إليهيشغل قلبه بأمر الدنيا، فليس من مؤمن 

 «:بوجهه و أقبل بقلوب املؤمنني ءاليه باملحبة له بعد حب اللّه عزوجل ايّاه

 ايستد با دل خويش بهدوست دارم كه مرد مؤمن شامهر گاه به مناز واجب مى
 ت كه درخداوند رو كند ودلش را مشغول امور دنيا نگرداند ؛ زيراهيچ مؤمنى نيس

 منازش روى دل به خدا كندمگر اينكه خداوند نيز به او توجه كند و خداوند عزوجل
 .(2)او را دوست بدارد و محبت دلهاى مؤمنان رانيز متوجه او گرداند

 فرمود:« السالم عليه» معصوم    

 «:صالة ركعتني بتدبّر خري من قيام ليلة و القلب ساهٍ »    

 تدبر، بهرت است از شبى را تا به صبح بادىل غافل، منازدو ركعت مناز با تفكر و 
 .(3)خواندن

 را« ياد خدا»با توجه به اينكه حضور قلب در مناز و تفكر و تدبر در آن حال قطعاً     
 توان استفاده كرد كه منازبه دنبال خواهد داشت، بنابراين از اين قبيل روايات نيز مى

 

 .1/406/921، به نقل از املحاسن: 10635ح  2290باب  7الحكمة ج ( ميزان1)

 .163/1، به نقل از ثواب األعامل 10641ح  2291باب  7الحكمة ج ( ميزان2)

 .84/259/57، به نقل از بحار االنوار 10645ح  2291باب  7الحكمة ج ( ميزان3)
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 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 308)

 
 

 هم هست.« ذكر خدا»انچه مصداق است؛ چن« ياد خدا»بهرتين عامل 

 و مصداقى از مصاديق آن است« ذكر خدا»مناز 

 ياايّها الّذين امنُوا اذا نودى للصالة من يوم الجمعة فاسعوا اىل ذكر اللّه و ذروا البيع»    
 «:ذلكم خري لكم ان كنتم تعلمون

 شود به سوى ايد، هنگاميكه براى مناز روز جمعه اذان گفتهاى كسانيكه اميان آورده
 بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شام بهرت است اگر« ذكر خدا»

 (1)دانستيد.مى

 در رواياىت از امريمؤمنان و امام باقر )عليهام السالم( به عنوان تفسري آيه به جاى    
 عنى:بكار رفته است؛ ي« فامضوا اىل ذكر اللّه »جمله « فاسعوا اىل ذكراللّه »جمله 

 كه منظور مناز جمعه است. (2)«ذكر خدا»بشتابيد به سوى 
 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 اذا قمت اىل الصالة انشاءاللّه فأتها سعيا و ليكن عليك السكينة و الوقار فام أدركت»    
ل و ما ُسِبَقت فأمّته فاّن اللّه عزوجل  ى للصالة من يوميقول: يا ايّها الذين امنوا اذا نودفَصَّ

 انشاءالله هر گاه براى رفنت به سوى مناز )جمعه(«: الجمعه فاسعوا اىل ذكر اللّه
 ذكر»برخاستى پس با حالت شتاب و سعى البته همراه با آرامش و وقار به سوى 

 اندبرو، آنچه را درك كردى )با آنها( بخوان و آنچه كه ديگران بر تو سبقت گرفته« خدا
 ايدفرمايد: اى كسانيكه اميان آوردهكميل كن، زيرا خداوند متعال مىو تو نرسيدى ت

 

 9( سوره جمعه /1)

 30/  325ص  5( نورالثقلني ج 2)

 (309··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)،«ذكر خدا»هنگامى كه براى مناز جمعه ندا داده شديد پس بشتابيد به سوى 
 ه مذكور هامن مناز جمعه است و علت تغيريدر آي« ذكر اللّه»بنابراين منظور از 

 عبارت ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه فراموش نكنيد كه مناز خودش ذكر
 است.

 فرمايند:عالمه طباطباىئ )قدس رسه الرشيف(مى    

 و« الحمدلله»و « ال اله اال الله»مناز به خاطر اشتاملش بر اذكار قوىل، مثل     
 شود و به اعتبار اينكه خودش مجموعا يكذكر ناميده مى خودش« سبحان الله»

 «ذكر»اى براى عبادت خدا است، مصداقى از مصاديق عمل مشخص و بهم پيوسته
 يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصالة من يوم»است؛ چنانچه خداوند متعال فرمود: 

 «ياد خدا»هدف از آن  و به اعتبار اينكه عمىل است كه«: الجمعه فاسعوا اىل ذكر اللّه 
 است و ذكرى كه به« ذكر خدا»عامل «: أقم الصالة لذكرى»است چنانچه فرمود: 

 (2)است.« ذكر قبىل»شود هامن عنوان نتيجه و غايت بر مناز مرتتب مى

 گريىبندى و نتيجهجمع

 مناز اين عبادت بسيار مهم الهى كه خود مصداقى از مصاديق ياد خداست به    
 نيز محسوب« ياد خدا»كه زمينه ساز ذكر قلبى خدا است عامل مؤثر در لحاظ اين
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 شود؛ عالوه بر اينكه در بعىض از آيات و روايات به اين مطلب ترصيح شدهمى
 است از روايات مربوط به تاويل مناز و نيز نقش تفكر و حضور قلب در مقبوليت

 گريد، پس منازصورت منى« ذكر خدا»شود كه اين مطالب بدون مناز نيز استفاده مى

 

 ( هامن مدرك.1)

 عنكبوت. 45ذيل آيه  16( امليزان ج 2)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 310)

 
 

 را براى ما به ارمغان بياورد. و اين مناز« ياد خدا»شود كه ما آنگاه يك مناز واقعى مى
 و اين (1)سازنده گناهاناست كه معراج مؤمن است و باز دارنده از بديها و نابود 

 از آن فرا خوانده«يارى جسنت»هامن منازى است كه خداوند متعال مارا به 
 (2)است.

 تواند مشكل معنوى انسان را برطرفمنازى كه واقعاً ياد آور خدا نباشد، منى    
 ساخته و دل او را آرام منايد و عامل بازدارنده از بديها و معاىص الهى باشد؛ براى

 شوند كه منازشان را بطور مرتب حتى بهاست كه منازگزاران بسيارى ديده مىهمني 
 خوانند اما درمسائل اساىس و رسنوشت سازىصورت جامعت و اول وقت مى

 مثل مسئله امامت و واليت امئه اطهار)ع( مشكل دارند و خيىل از آنها با اينكه زمينه
 ت وىل بخاطر تعصبات ىب جا وتحقيق و امكان رسيدن به حقايق برايشان فراهم اس

 تقليد از گذشتگان خود، در جهت حل اينگونه مشكالت هيچگونه تالىش از خود
 ايّاك نعبد و ايّاك نستعني اهدنا الرصاط»دهند. اينها اگر از روى حقيقت نشان منى

 شدند؛ چنانچه كساىن كه منازگفتند به چنني وضعيتى گرفتار منىرا مى«: املستقيم
 كنند، در اظهار بندگى خود صداقتند اما از كارهاى زشت خود دارى منىخوانمى

 ندارند.

 بنابراين همه بايد تالش كنيم با استعانت از الطاف الهى و عنايات خاصه امام عرص
 )عج( در پرتو برپاىئ منازهاى با توجه و همراه با حضور قلب و در چند نوبت از

 

 (: در دو114لفا من الليل اِنَّ الحسنات يذهَب الّسيئات )هود /( و أقم الصالة طرىف النهار و ز 1)
 برند.طرف روز و اوايل شب مناز را بر پا دار؛ چرا كه حسنات، سيئات )و آثار آنها( را از بني مى

 از صرب و مناز يارى جوييد و« واستعينوا بالصرب و الصالة وأِنّها لكبرية االّعىل الخاشعني( »2)
 .45ى خاشعان سخت گران است. بقره/اين كار جز برا

 (311··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 هاى غفلت و فراموىش راكنار بزنيم و گامهاىشبانه روز، آنهم در وقت فضيلت، پرده
 برداريم، تا انشاءالله بيش از پيش از آثار و« ذكر خدا»بيشرت و بلندترى را درجهت 

 مند گرديم.بركات آن بهره

 «نيايش دعا و» -2

 «:قل ما يعبؤبكم رىّب لو الدعائكم فقد كّذبتم فسوف يكون لزاما»    

 بگو:پروردگارم براى شام ارجى قائل نيست، اگر دعاى شام نباشد، شام )آيات خدا
 و پيامربان را( تكذيب كرديد )واين عمل( امان شام راخواهد گرفت و از شام جدا

 (1)نخواهد شد.
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 نكته:

 از بهرتين اعامىل است كه موجبات توجه و« دعا»شود كه تفاده مىاز آيه فوق اس    
 خود از بهرتين و باالترين« دعا»كند ؛ زيرا عنايات الهى را نسبت به انسان فراهم مى

 فرمود:« السالم عليه» رود؛ چنانچه امام باقرعبادات به شامر مى

 سيدخلون َجهنَّم داخرين قال:ان اللّه عزوجل يقول: ان الذين يستكربون عن عبادىت »    
 «:هو الدعاء و أفضل العبادة الدعاء...

 كنند زودا كه باآنانكه از پرستش من رسكىش مى»فرمايد:خداوند عزوجل مى    
 )آن حرضت در تبيني آيه مذكور( فرمود:« خوارى به جهنم در آيند.

 

 77( فرقان /1)

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 312)

 

 .(1)منظور از عبادت دعاست؛ دعا برترين عبادت است

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 دعا مغز عبادت است و هيچكس با«: الدعاء مّخ العبادة و ال يهلك مع الدعاء أحد»    
 بالها برطرف« دعا»ظاهرا منظور اين است كه بر اثر  (2)شود.دعا كردن هالك منى

 فرمود:« السالم عليه» چه امام موىس بن جعفرشود؛ چنانمى

 عليكم بالدعاء فان الدعاء للّه و الطلب اىل اللّه يرّد البالء و قد قُّدر و قىض و مل يبق»    
 بر شام باد به دعا كردن«: االّ امضائه فاذا ُدعى اللّه عزوجل و ُسِئل رَصْف البالء رَصَفَهُ 

 دن از او باليى را كه قضا و قدرالهى به آن تعلق؛زيرا دعا به درگاه خدا و مسألت كر 
 كند. پس هرگاه خداى عزوجلگرفته و فقط مانده است كه به اجرا درآيد، دفع مى

 و در اينجا (3)گرداندخوانده شود و از او مسألت گردد كه بال را برگرداند، كامالً برمى
 خدا را»واقعا « دعا»شود كه در مقام عبادت به معناى واقعى كلمه آنگاه محقق مى

 «ذكر»كنيم و سپس خواسته هاميان را با او در ميان بگذاريم. بنابراين نسبت بني « ياد
 مطرح« ذكر»نسبت عموم و خصوص مطلق است، به اين معنى كه هر جا « دعا»و 

 به« دعا»است لزومى ندارد كه با سؤال و درخواست همراه باشد در حاليكه هر جا 
 از« دعا»هم لزوماً در كار است؛ پس هيچ گاه « ذكر»صادق باشد  معناى واقعى كلمه

 توان گفت كههمراه است، و لذا مى« ذكر»با « دعاىئ»جدامنى شود و هر « ذكر»
 به« ذكر خدا»نيز مانند مناز هم خودش ذكر است و هم يىك از بهرتين عوامل « دعا»

 باره كه خدادر اين« دعا»ه آيد، به ويژه اينكه در آيات و روايات مربوط بحساب مى

 

 .2/466/1، به نقل از الكاىف: 5516ح  1189الحكمة ب ( ميزان1)

 .93/300/37، به نقل از البحار: 5519( هامن كتاب و هامن باب ح 2)

 .2/470/8، به نقل از الكاىف 5546ح  1191الحكمة ب ( ميزان3)

 (313··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 چه حاالىت، باچه باورى، با چه رشائطى، در چه چيزهايى و در چه را چگونه، با
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 زماىن بخوانيم، دستوراىت وارد شده كه اگر آنها را در دعاهاميان مراعات كنيم،
 گردد. و آنها عبارتند از:فراهم مى« ياد خدا»زمينه خوىب براى 

 خدا را با اسامى حسنايش بخوانيم. -1    

 خوانيم كه كسب و كار ما اشكال نداشته و مظلمه احدىخدا را در حاىل ب -2    
 برعهده ما نباشد.

 نبايد فقط هنگام گرفتارى دعا كنيم. -3    

 در هر حاجتى چه بزرگ و چه كوچك خدا را بخوانيم. -4    

 خدارا با حضور قلب بخوانيم. -5    

 خدا را با حالت بيم و اميد و آشكارا و پنهاىن بخوانيم. -6    

 هنگام دعا باور داشته باشيم كه خدا به ما نزديك است و اجابت كننده دعاى -7    
 ماست.

 گريىبندى و نتيجهجمع

 شود كه اگر كىس در حاىل كهگذشت استفاده مى« دعا»از مطالبى كه در بحث     
 اش نيست، همواره و در همه حالكسب و كارش مشكل ندارد و حق كىس بر عهده

 ى( و در هر حاجتى )بزرگ و كوچك( با حضور قلب و با حالت بيم)خوىش و گرفتار 
 و اميد، با اين باور كه خدا از همه چيز نسبت به انسان نزديكرت است و شنونده و
 اجابت كننده دعاى اوست، خدا را با اسامى حسنايش بخواند در هر حال از دعاى

 متعال در اينخويش نتيجه خواهد گرفت؛ يعنى چنانچه مصلحت باشد خداوند 
 سازد وگرنه مأجور خواهددنيا خواسته هايش را برآورده و مشكالتش را برطرف مى

 فصل هفتم: عوامل ذكر )مذكّرها(( »«··· 314)

 
 

 ها وبود؛ بنابراين اينگونه دعا كردن عالوه براينكه بهرتين راه رسيدن به خواسته
 رعايت منايد(؛ بهرتينبرآورده گشنت حوائج است )كه جهات مذكور را در دعا 

 هم هست. كسانيكه در دعاها و مناجاتهايشان جهات فوق را« ياد خدا»عامل 
 اند؛هدايت شده« ياد خدا»منايند، به يك راه ارزشمند و مطمنئ براى رعايت مى

 مطرح است، زيرا هامن طور كه« يادخدا»و « رضايت»چرا كه در متام موارد فوق 
 ات و ارتباط عاشقانه با او و دعاى با آن خصوصيات،مناج« ياد خدا»گذشت بدون 

 ترين ومفهومى ندارد بويژه دعاهاى مأثوره كه از مضامني بسيار بلند و از لطيف
 زيباترين رمز و رازهاى ميان عاشق و معشوق برخوردار هستند. 

 *** 
 (315··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 فصل هشتم:                

 « ات ذكرموانع و آف»
(316) 
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 هواى نفس: -1

 از هواهاى نفساىن پريوى مكن كه تو را«: و ال تتبع الهوى فَيُِضلََّك عن سبيل اللّه»    
 بدون (2)به معناى متايل نفس به شهوات است،« هوى» (1)از راه خدا گمراه سازد.

 شود. (3)اينكه بوسيله عقل تعديل

 شده است و اولني قدم گمراهى اين است در آيه فوق به گمراه گرى نفس ترصيح    
 كه انسان خدا را فراموش كند؛ چرا كه اهل هوى بندگان نفس اند نه خدا؛ چنانچه در

 آيا ديدى كىس«: أَفرأيت من أتّخد ألهه هواه أفأنت تكون عليه وكيالً»قرآن آمده است: 
 هدايت كنى را كه هواى نفسش را معبود خود برگزيده است؟! آيا تومى تواىن او را

 (؟!(4))يا به دفاع از او برخيزى
 دهد؛ چنانچه در قرآن به نقل ازو نفس همواره انسان را به سوى بديها فرمان مى    

 وإِّن النفس ألّمارة بالسوء االما رحم رىب إِنَّ رىّب »آمده است: «السالم عليه» حرضت يوسف
 رسكش بسيار به بديها امركنم كه نفس من هرگز خودم را تربئه منى«: غفور رحيم

 .(5)كند، مگر آنچه كه پروردگارم رحم كند، پروردگارم آمرزنده و مهربان استمى

 

 .26( ص /1)

 ( مفردات راغب.2)

 ( امليزان ذيل آيه فوق.3)

 43( فرقان /4)

 53( يوسف /5)

(317) 

 
  كهسازد و به كارهاى شهواىنبسيار واضح است كه كىس كه فرمان نفس را عمىل مى

 كند از ياد خدا باز خواهد ماند. در اين بارهمرىض حق تعاىل نيست اقدام مى
 فرمود:«السالم عليه» امريمؤمنان عىل

 در ميان«: ليس ىف املعاىص أَشدَّ من اتّباع الشهوة، فالتُطيعوها فتشَغلَكم عن اللّه»    
 نربيد كه شام هاى خدا زيانبارتر از پريوى شهوت نيست، پس آن را فرمانمعصيت

 (1)سازد.را، از ياد خدا غافل مى

 اهل هوى بر اثر فراموىش خدا و ىب توجهى به آخرت كه از پريوى هواى نفس    
 گريد، به طغيان گرى و ترجيح زندگاىن زودگذر دنيا نسبت به آخرت،رسچشمه مى

 انچهاى جز آتش دردناك جهنم را در پى نخواهد داشت؛ چنآورند كه نتيجهروى مى
 در قرآن آمده است:

 اما آن كىس كه طغيان كرد«: فاّما من طغى و آثرالحيوة الدنيا فإنَّ الجحيم هى املاوى»    
 (2)و زندگى دنيا را مقدم داشته، مسلاّمً دوزخ جايگاه اوست.

 است؛ چنانچه باز« پريوى از هواهاى نفساىن»پس اساس انحرافات هامن     
 فرمايد:مى«السالم عليه» حرضت عىل

 فرمانربى از نفس«: إنَّ طاعة النفس و متابعة اهويتها اُّس كّل محنة و رأس كل غواية»    
 (3)و پريوى از هواى آن شالوده هر رنج )بال(و رسچشمه هر گمراهى است.
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 كنند، و لذادر حاليكه افراد عاقل و خردمند، خدا و كيفر روز قيامت را فراموش منى
 با هواهاى نفساىن خود به مقابله برخيزند، و بر آن غلبه منايند؛ توانند،براحتى مى

 

 .7520، به نقل از غررالحكم 6483ح  1348الحكمة ب ( ميزان1)

 37-39( نازعات 2)

 ، به نقل از غرر الحكم.21365ح  4031الحكمة ب ( ميزان3)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 318)

 
 

 يم:خوانچنانچه در قرآن مى

 و آن كس«: فان الجنة هى املاوى -و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى »    
 قطعا بهشت -باز دارد « هوى»كه از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از 

 (1)جايگاه اوست.

 نكته:

 ظاهر آيات فوق ازاين جهت كه خوف از مقام پروردگار و پرهيزاز هواى نفس را    
 «ترس از عذاب آخرت»و « ياد خدا»همديگر ذكر كرده نشانگر اين است كه كنار 

 باشند؛ بنابراينرابطه معكوس دارند و قابل جمع منى« پريوى از هواهاى نفساىن»با
 كىس كه تسليم هواى نفس است، منى تواند ذاكر خدا و به ياد قيامت باشد و اگر

 شود.منىباشد اهل هوى « روز قيامت»و «ياد خدا»كىس به 

 و اينك چند حديث ديگر درباره آثار منفى و زيانبار پريوى از هواهاى نفساىن و آثار
 هاى خدا بر هواها.مثبت ترجيح خواسته

 هاى نفسچند اثر منفى ديگر از آثار زيانبار پريوى از خواسته

 پريشاىن در امور زندگى -1    

 اشتباه در كارهاى دنياىئ -2    

 به دنيا بدون دستياىب به چيزى بيشرت از مقّدرات الهىمشغوليت  -3    

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 

 41و  40( نازعات / 1)

 (319··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 يقول اللّه عزّوجّل و عّزىت و جالىل... ال يؤثر عبٌد هواه عىل هواى االّ شتّتُّت عليه أَمرَه»    
 «:دنياه و شغلت قلبه بها و مل اُوتيه منها االّ ما قّدرُت لهُ و لبسُت عليه 

 اى دلخواه خود را برخداوند عزوجل فرمايد:به عزت و جالمل سوگند هيچ بنده    
 دلخواه من مقدم ندارد مگراينكه كار او را پريشان سازم و دنيايش رابر وى نابسامان
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 به او ندهم مگر هامن چه كه برايشمنايم و دلش را به آن مشغول گردانم و از دنيا 
 (1)ام.مقدر ساخته

 مردودى اعامل -4

 فرمود:« السالم عليه» امام موىس بن جعفر

 يا هشام قليل العمل من العالِم مقبوٌل مضاعف و كثريالعمل من اهل الهوى و الجهل»    
 د وشو اى هشام! كردار اندك از عامل چند برابر )محسوب( و پذيرفته مى«: مردود

 (2)كردار زياد از هوى پرستان نادان پذيرفته نگردد.

 هاى نفسهاى خدا بر هواها و خواستهآثار مثبت ترجيح خواسته

 ـ محفوظ ماندن از خطرات1    

 شونددار روزى او مىها و زمني عهدهـ آسامن2    

 ـ عنايت ويژه خدا نسبت به او3    

 ـ روى آوردن دنيا به جانب او4    

 

 2/335/2، به نقل از الكاىف /21483ح  4044الحكمة ب ( ميزان1)

 .1/1317، به نقل از الكاىف 22146ح  4131الحكمة ب ( ميزان2)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 320)

 

 يقول اللّه عزّوجّل: و عزىّت و جالىل ال يوءثُِر عبٌد هواى»فرمود: « آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
 عىل هواه إالّ استحفظتُُه مالئكتى و كفلت السموات و األرض رزقه، و كنت له من وراء

 فرمايد:سوگند به عزتخداوند عزوجل مى«: تجارِة كل تاجر و أتته الدنيا و هى راغمة
 اى دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجيح ندهد مگر اينكهو جالمل كه هيچ بنده

 ها و زمني را ضامن روزى او گردانم و دربگامرم و آسامنفرشتگان را به نگهباىن از او 
 (1)پِس تجارت هر تاجرى به فكر او باشم و دنيا ذليالنه به او روى آورد.

 *** 

 «زندگى مادى دنيا» -2

 )حال كه چنني است( از«: فَأعرِْض عّمن توىل عن ذكرنا و مل يرد ااّل الحيوَة الّدنيا»    
 گردان است و جز زندگى مادى دنيا را منى طلبد، اعراضروى « ياد ما»كىس كه از 

 با دنياطلبى هيچگونه سازگارى« ياد خدا»شود كه از ظاهر آيه استفاده مى (2)كن.
 ندارد و ممكن است جهتش اين باشد كه دنيا، ماهيًّة طورى است كه هر كس توجه و

 ند و لذا درباره دنيا درعالقه بيشرتى به آن پيدا كند از ياد خدا و آخرت باز خواهد ما
 )رسگرم كننده( به كار رفته است.« لهو»قرآن تعبري 

 «:و ما الحيوة الدنيا اال لعب و لهو و للّدار االخرة خري للذين يتقون افال تعقلون»    
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 زندگاىن دنيا چيزى جز بازى و رسگرمى نيست و رساى آخرت براى آنها كه    
 (3)يشيد؟اندپرهيزگارند، بهرتاست آيا منى

 

 

 .2/335/2، به نقل از الكاىف 21535ح  4052الحكمة ب ( ميزان1)

 29( نجم/2)

 .32( انعام/3)

 (321··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 فرمايد:درباره ناسازگارى دنياطلبى با آخرت خواهى مى«السالم عليه» امام عىل     

 الن مختلفان، فمن أحّب الدنيا و توالها أبغضإِنَّ الدنياو اآلخرة عدوان متفاوتان و سبي»    
 االخرة و عاداها، و هام مبنزلة املرشق و املغرب و ماش بينهام، فكلاّم قرب من واحد بَُعد منَ 

 هامنا دنيا وآخرت دو دشمن ناهامهنگ و دو راه جدا از هم«: األخر و هام بَْعُد رضّتان
 ا آن دوستى كند از آخرت نفرتهستند؛ پس هر كه دنيا را دوست داشته باشد و ب

 دارد و با آن دشمنى ورزد. دنيا و آخرت به منزله مرشق و مغرب اند كه هر كه ميان
 گردد.دنيا و آخرتآن دو راه بپياميد هر چه به يىك نزديك شود از ديگرى دور مى

 (1)اند!هووى هم

 ن دو قابل جمعتوان هم دنيا طلب بود و هم به ياد خدا و آخرت بود؛ ايپس منى    
 را بر آن ديگرى ترجيح« ياد خدا»نيستند و لذا بايد يىك را گرفت. حاال اگر كىس 

 داد،طبيعتا از محبِت مظاهر مادى دنيا رصف نظر خواهد كرد؛ زيرا براى او هدىف
 باالترو واالتر از رضايت حق نيست و لذا در مسري كسب مرضات الهى و آباد ساخنت

 دارد و دنيا دوستى را خطرى براى رسيدن به اين مقصد اعىلخانه آخرت گام بر مى
 داند.مى

 براى همني است كه پيامربان الهى و جانشينان آنها و نيز بندگان صالح خدا    
 نسبت به زندگاىن دنيا و پست و مقام آن ىب رغبت بودند و آن را بسيار ىب ارزش

 باره فرمود:در اين«السالم عليه» شمردند؛ چنانچه امام عىلمى

 «:و اللّه لدنياكم هذه أهون ىف عينى من عراق خنزير ىف يد مجزوم»    

 به خدا سوگند كه دنياى شام در نظر من از استخوان يك خوك دردست فردى    

 

 .103، به نقل از نهج البالغه حكمت 5968ح  1249الحكمة ب ( ميزان1)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 322)

 
 

 در حاىل كه متام توجه دنيا طلبان به زندگاىن دنيا (1)ارزشرت است.جذامى ىب
 گريزان اند؛ چنانچه در ذيل آيه محل بحث« ياد خدا و آخرت»معطوف است و از 

 آمده است.

 يعنى، درك آنها در اين حد است كه از ياد خدا گريزان«: ذلك مبلغهم من العلم»...    
 نديشند طبيعى است كه اينها بر اثر اعتامد به دنيا و اشتغال بهباشند و تنها به دنيا بيا

 در« السالم عليه» آن از آمادگى براى آخرت نيز باز خواهند ماند.در اين باره نيز امام عىل
 ُجدَّ بهم فجّدوا، و ركنوا اىل الدنيا فام استعّدوا، حتى»سخنى بسيار هشدار دهنده فرمود: 
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 دار قوم مل يبق من أكرثهم خرٌب و ال اثر، قَلَّ ىف الدنيا لبثهم، واُخذ بكظمهم و دخلوا اىل 
 «:أعجل بهم أىل اآلخرة بعثهم...

 مند شدند و به دنيا دل بستند و سپس )براى آخرت(بخت به آنان رو كرد و بهره    
 آماده نشدند تا آن كه گلويشان گرفته شد و به رساى مردمى كوچك داده شدند كه از

 ن خرب و نشاىن منانده است. در دنيا ديرى نپاييدند و شتابان به سوىبيشرت آنا
 (2)آخرت برده شدند.

 براى فريب دادن انسانها، آمال و آرزوهاى« دنيا»يىك از خطرناكرتين ابزارهاى     
 كنيم كهاستفاده مى«السالم عليه» دروغ و دست نيافتنى است، اين را نيز از كالم امام عىل

 فرمود:

 إِنَّ من غرّته الدنيا مبحال اآلمال و خدعته بزور اال ماىن أورثته كمهاً و ألبسته عمى و»    
 كىس كه دنيابا آرزوهاى محال )دست«:قطعته عن األخرى و أَوردته موارد الرَّدى

 

 236( نهج البالغه حكمت 1)

 .78/18/76، به نقل از بحار األنوار: 5909ح  1234الحكمة ب ( ميزان2)

 (323··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 نيافتنى (و با اميدهاى دروغني گولش زند، جامه كورى و كور دىل بروى بپوشاند و از
 (1)آخرت جدايش سازد و در هالكتگاهها فرودش آورد.

 عاقبت بد دنياپرست

 فرمود:«آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 الدنيا علىآ االخرة لقى اللّه عزوجل و ليس لهمن َعرضت له الدنيا و اآلخرة فاختار »    
 «:حسنة تتّقى بها النار و من أخذ آالخرة و ترك الدنيا لقى اللّه يوم القيمة و هو راض عنه 

 هر كه دنيا و آخرت به او پيشنهاد شود و دنيا را بر آخرت برگزيند، خداى عزوجل را
 و هر كه آخرت را برگزيند واى كه از آتش نجاتش دهد، ديدار كند بدون هيچ حسنه

 دنيا را فروگذارد در روز قيامت خدا را در حاليكه از او خشنود است، ديدار
 (2)منايد.

 نكته:

 خداى عزوجل را بدون هيچ«:)لقى اللّه عزوجل و ليست له حسنة»اينكه فرمود:     
 ا واى مالقات كند(، ممكن است به اين معنى باشد كه آنها بخاطر گزينش دنيحسنه

 دهند، پس اگررا كه رشط قبوىل اعامل است از دست مى« تقوى»آلودگيهاى آن، 
 هوى»دهند، ىب ارزش خواهد بود. در بحث احيانا كارهاى خوىب هم انجام مى

 «اهل هوى»مبنى بر اينكه اعامل « السالم عليه» حديثى را از امام موىس بن جعفر« نفس

 

 .3532به نقل از غرر الحكم/، 5885ص  1229الحكمة ب ( ميزان1)

 .632/10، به نقل از خصال 5917ح  1236الحكمة ب ( ميزان2)
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 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 324)

 
 

 مردود است ذكر كرديم كه مؤيد اين معنى است.

 آرزوى همگان در قيامت

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 رين اال و هو يتمّنى يوم القيمه إنّه مل يُعط من الدنيا االما أَحٌد من االولني و اآلخ»    
 «:قوتا

 كند، كاشهيچ كس از پيشينيان و آيندگان، نيست مگر اينكه در روز قيامت آرزو مى
 (1)«.شداز دنيا بيش از قوتش به او داده منى

 ه واگذارى دنيادر حديث ديگر ما را ب« آله وعليهاللهصىل» براى همني است كه رسول خدا    
 فرمايد:خواند و مىبراى اهلش فرا مى

 «:اتركوا الدنيا ألهلها فانه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ من حتفه و هواليَْشُعرْ »    

 دنيا را براى اهلش واگذاريد؛ زيرا هر كه از دنيا بيش از حد كفايت خود برگريد،
 (2)نادانسته مرگ خود را شتاب بخشيده است.

 نكته:

 در حديث فوق اين نيست كه انسان بطور كىل تارك دنيا« ترك دنيا»منظور از     
 شود،طوريكه از هر گونه تالش و فعاليت اقتصادى دست بردارد، بلكه با توجه به

 )بيش از اندازه كفايت( و نيز روايات ديگرى كه تالش براى تامني« فوق مايكفيه»قيد 

 

 .13/16/14604، به نقل از مستدرك الوسائل: 5765ح  1215الحكمة ب ( ميزان1)

 .6058، به نقل از كنزالعامل /5761ح  1215الحكمة ب ( ميزان2)

 (325··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 رسد منظور ايناند، به نظر مىمعاش و حل مشكالت اقتصادى را ممدوح شمرده
 مال و ثروت به اندازه باشد كه انسان نبايد حريص دنيا شود، بلكه در جمع آورى

 كفايت بسنده منايد.

 و مسئله دنيا« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» حرضت رسول خدا

 ماىل و الّدنيا امّنا َمثىَل و مثل الدنيا كمثل راكب َمرَّ لقيلولة ىف ِظلِّ شجرة ىف يوم صيف»    
 «:.ثم راح و تركها

 يا چه كار؛ هامنا حكايت من و دنيا حكايت مسافرى است كه در يك روزمرا با دن    
 آيد و سپس آنجا را تركتابستاىن براى اسرتاحت نيمروز در سايه درختى فرود مى

 رود.كند و مىمى
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 هاى دنياپرستاننشانه

 در حديث معراج آمده است:

 ضا، ال يعتذراىل من أساءاهل الدنيا من كرث أكله و ضحكه و نومه و غضبه، قليل الر »    
 اليه، و اليقبل معذرة من اعتذر ءاليه كسالن عندالطاعة، شجاع عنداملعصية أمله بعيد و

 أجله قريب ال يحاسب نفسه، قليل املنفعة و كثريالكالم، قليل الخوف، كثري الفرح عند
 الناس عندهمالطعام و إّن اهل الدنيا اليشكرون عند الرخاء و اليصربون عند البالء، كثري 

 قليل يحمدون أنفسهم مبا اليفعلون، و يدعون مبا ليس لهم، و يتكلمون مبايتمنون، و يذكرون
 مساوى الناس و يخفون حسناتهم.

 قال: يا رب هل يكون سوى هذالعيب ىف اهل الدنيا؟ قال: يا احمد! إّن عيب اهل الدنيا كثري

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 326)

 
 

 الجهل و الحمُق، اليتواضعون ملن يتعلمون منه، و هم عند أنفسهم عقالُء و فيُهم
 «:عندالعارفني ُحَمقاءُ 

 دنيا خواهان، كساىن هستند كه پرخور و پرخنده و پرخواب و پرخشمند، و كمرت    
 طلبند واگر كىس از آنان پوزش خواهدخوشنودند. اگر به كىس بدى كنند پوزش منى

 پذيرند. در طاعت )خدا( تنبلند و در معصيت ىب باك. با آن كهمعذرت او را منى
 كشند،مرگشان نزديك است آرزوهاى دور و دراز دارند، از نفس خود حساب منى

 ترسند. در موقع خوردن بسيار شادمانند. دنياكم خريند، پرگويند، كمرت از )خدا( مى
 سختى شكيبايى خواهان در هنگام برخوردارى سپاسگزار نيستند و به هنگام

 ورزند. زياِد مردم، در نظر آنان كم است و از كارهاى خود تعريف و متجيدمنى
 گويند،كنند و مّدعى چيزيى هستند كه ندارند، از آرزوهاى خود سخن مىمى

 دارند. پيامرب عرض كرد:كنند و خوبيهاى آنان را پوشيده مىازبديهاى مردم ياد مى

 رى هم در دنيا پرستان هست؟ فرمود: اى احمد دنيابار خدايا آيا عيب ديگ    
 پرستان، عيبهاى زيادى دارند. آنان مردماىن نادان و احمق هستند. در برابر معلّم

 كنند. به نظر خودشان مردماىن خردمندند، اما نزد فرزانگانخود فروتنى منى
 (1)بيخرداىن بيش نيستند.

 مال و فرزند 4و3

 التلهكم أَموالكم و الأَوالدكم عن ذكراللّه و من يفعل ذلك يا ايّها لذين آمنوا»    
 «:فاولئك هم الخارسون

 

 .77/23/6، به نقل از بحاراالنوار: 5930/ 1240الحكمة ب ( ميزان1)

 (327··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ايد! اموال و فرزندانتان شام،را از ياد خدا مشغولاى كساىن كه اميان آورده    
 (1)ازد و كساىن كه چنني كنند زيانكارانند.نس

 دارد، ولذا وقتىچيزى است كه انسان را از مسائل مهم و اساىس باز مى« لهو»    
 و« لهو»، منظور اين است كه براثر «لهوُت بكذاو يا لهيُت عن كذا»شود: گفته مى

 باره دنيا نيزو همني تعبري )درقرآن( در  (2)اشتغال به چيزى از چيز ديگر باز ماندم،
 بكار رفته است.
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 (3)زندگى دنيا چيزى جز بازى و رسگرمى نيست.«: امّنا الحيوة الدنيا لعب و لهو»    

 زندگاىن دنيا، مال و فرزند»توان استفاده كرد كه از ظاهر اين دسته از آيات مى    
 ا ازاز كشش و جاذبه فراواىن برخوردار هستند؛ طورى كه ممكن است انسان ر « و...

 امور مهم ديگر غافل سازند، و به عبارت ديگر زمينه توجه بيشرت به آنها و غفلت از
 در آنها بيش از چيزهاى ديگر است؛ لذا بايد مراقب آنها« روز قيامت»و « ياد خدا»

 بود، براى همني است كه خداوند متعال نسبت به خطر آنها هشدار داده و نتيجه
 است متذكر شده است.تأسف بارش را كه خسارت ابدى 

 و تعديل« ياد خدا»اى را براى بنابراين اگر انسان برنامه جدى و حساب شده    
 توجه به زندگى دنيا و مال و فرزند خودش نداشته باشد، بطور قطع عمرى را به آنها

 ها را از دست خواهد داد و ممكن است وقتى ازرسگرم شده و بهرتين فرصت
 ه ديگر كار از كار گذشته و رسمايه عمرش را از دست دادهخواب غفلت بيدار شود ك

 است، آن وقت است كه انسان خودش را بازنده واقعى ميدان زندگى خواهد يافت و

 

 .9( منافقون /1)

 ( مفردات راغب.2)

 .36( محمد /3)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 328)

 
 

 باز« ياد خدا»غفلت و رسگرمى كه انسان را از همه عوامل « السالم عليه» لذا امري مؤمنان
 ناميده )قامرى كه انسان هميشه در آن بازنده است( و فرمود:« قامر»ميدارند 

 غافل« ياد خدا»هرچيزى كه انسان را از «: كل ما ألهى عن ذكراللّه فهو من املسري»    
 ه عامل اصىلو البته اين را هم بايد دانست ك (1)كند در شامر ميّس )قامر( است

 مشغوليتها و فراموىش ياد خدا، شيطان است.

 در حديث ديگر فرمود:« السالم عليه» چنانچه امام عىل

 باز دارد از« ياد خدا»هر چيزى كه از «: كل ما ألهى عن ذكراللّه فهو من ابليس»    
 (2)شيطان است.

 نكته:

 كرد كه چيزهايى ازتوان استفاده از مجموع دوحديث فوق و آيات مربوطه مى    
 ياد»قبيل زندگى دنيا و مال و فرزند از اين جهت كه مشغول كننده و باز دارنده از 

 شوند )حديثمحسوب مى« قامر»( نوعى 9و منافقون / 3هستند )محمد /« خدا
 هم يىك از ابزارهايى است كه شيطان از آنها براى منع از ياد خدا بهره« قامر»اول( و 

 گرييم كه همه موارد مذكور كه مشغول كننده(. نتيجه مى91و90 /گريد )مائده مى
 باشند و شيطان عامل به كارگرفنت آنها در باز داشنتهستند، ابزار دست شيطان مى

 است. به عبارت ديگر همه اين موارد در خدمت شيطان و از« ياد خدا»انسانها از 
 شوند و از مالاين بازيها منىشوند. البته كساىن هستند كه وارد سپاه او محسوب مى

 

 .73/157/2، به نقل از بحار: 6478ح  1347الحكمة ب ( ميزان1)

 .2/170، به نقل از تنبيه الخواط: 6479ح  1347الحكمة ب ( ميزان2)
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 (329··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ها را در زمينه طاعت الهى و آمادگى براى آخرتو فرزند خويش بهرتين بهره
 برند؛ به همني جهت مال و فرزند و...براى آنها خطرى ندارد؛ زيرا آنها به همهمى

 نگرند، و با آنها به نحوى كه خداچيز با بينش الهى و ديد منطقى و معقول مى
 مانند.كنند و لذا از ياد خدا باز منىدوست دارد برخورد مى

 خطر مال زياد

 فرمود:« م السال عليه» خداوند متعال به حرضت موىس

 يا موىس التنسنى عىل كل حال، و ال تفرح بكرثة املال فإّن نسياىن يقىس القلوب و مع»    
 اى موىس! در هيچ حاىل مرا فراموش نكن و به مال و«: كرثة املال كرثة الذنوب

 كند و همراه ثروتدارايى زياد شادمان مشو؛ زيرا از ياد بردن من، دلها راسخت مى
 .(1)ياد استزياد گناهان ز

 رّسش اين است كه ثروت زياد و امكانات مادى فراوان، معموالً موجب     
 اى از قرآن آمده است:شود؛ چنانچه در آيهمى« ياد خدا»فراموىش و غفلت از 

 وىل آنان و پدرانشان را«: و لكن متعتهم و أبائهم حتى نسوالذكر و كانوا قوما بورا»...    
 را فراموش« ياد تو»ردار منودى تا اينكه )به جاى شكر نعمت( از نعمتهاى زياد برخو 

 بنابراين از كمينگاههاى مهم شيطان مسائل ماىل (2)كردند و تباه و هالك شدند؛
 كند؛ چنانچهاست و انسان در اين جبهه زود شكست خورده و خدا را فراموش مى

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق

 

 .8/45/8، به نقل از الكاىف: 1349/6486الحكمة ب ( ميزان1)

 18( فرقان /2)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 330)

 

 «:ء فاذا أعياه جثم له عنداملال فأخذ برقبته...إِنَّ الشيطان يدير ابن آدم ىف كل ىش»    

 چرخاند و چون او را خسته و درمانده كرد، نزديك مال وشيطان آدمى راهمه جا مى
 مالزم مكان خود بودن و از»به معناى « َجثم» (1)گريد.كند و گردنش را مىىثروت م

 است و اينجا منظور اين است كه شيطان مال و ثروت انسان را« آنجا كنار نرفنت
 (2)دهد تا او را به وسيله آنها گرفتار منايد.كمينگاه خودش قرار مى

 نيز فرمود:« السالم عليه» امام عىل

 ث: حب النساء و هو سيف الشيطان، و رشب الخمر و هو فخ الشيطان و حبالفنت ثال »    
 عوامل گمراه كننده )و يا هالك سازنده( سه تا«: الدينار و الدرهم و هو سهم الشيطان

 است: زن دوستى، كه شمشري شيطان است و رشابخوارى، كه دام شيطان است و
 (3)عشق به درهم و دينار،كه تري شيطان است.

 بريم.ا پناه مىبر خد

 دوستان نااهل و گمراه -5
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 امللُك يومئٍذ الحُق للرَّحمِن و كاَن يوما عىل الكافريِن عسريا ِو يوَم يََعضُّ الظاملُ َعىل»    
 يديِه يقوُل ياليتنى اتّخذُت َمَع الرَّسوِل سبيالً يا ويلتى ليتنى لَم اتّخذ فالناً خليالً لقد أََضلَّنى

نْساِن َخذُوالًَعِن الذِّكِر بعدَ  َِ يطاُن لاِلْ  حكومت واقعى در آنروز از آن«:  اْذ جائَنى َو كاَن الشَّ
 خداوند رحامن است، و آن روز، روز سختى براى كافران خواهد بود، )وبه خاطر

 گزد وآور( روزى را كه ستمكار، دست خود را )از شدت حّست( به دندان مى

 

 .3/315/4نقل از كاىف  ، به9392ح  2015الحكمة ب ( ميزان1)

 ( مجمع البحرين2)

 .113/91، به نقل از خصال: 9376ح  2008الحكمة ب ( ميزان3)

 (331··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 راهى برگزيده بودم،اى واى بر من، كاش« آله وعليهاللهصىل» گويد: اى كاش بارسول خدامى
 «ياد آورى حق»ده بودم. او مرا از فالن )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نكر 

 گمراه ساخت؛ بعد از آنكه )ياد حق( به رساغ من آمده بود و شيطان هميشه خوار
 (1)كننده انسانها بوده است.

 در اينكه مراد از ذكر در آيه فوق چيست احتامالىت در تفاسري مطرح شده است    
 از جمله:

 قرآن و اميان به آن -1    

 ياد خدا -2    

 موعظه پيامرب -3    

 تواند همه آنها راوىل با توجه به اينكه بر هر سه مورد، ذكر صادق است،مى    
 اى بر حمل آن بر يىك از آندر اينجا مطلق است و قرينه« ذكر»شامل گردد؛ زيرا 

 تواند هر سه معنىموارد نيست؛ لذا منافاىت بني آن احتامالت نخواهد بود و مى
 ين معنى كه دوست نااهل و گمراه، انسان را از تالوت با تدبر آياتمراد باشد؛ به ا

 بازمى دارد؛« ياد خدا»و باالخره از « آله وعليهاللهصىل» قرآن و شنيدن مواعظ رسول خدا
 فرمايد:چنانچه امام عىل مى

 همنشينى با هورسانان باعث«: مجالسة اهل الهوى منساة لالميان و محرضة شيطان»    
 و هر جا كه شيطان حضور پيدا (2)گردداد رفنت اميان و حارض شدن شيطان مىاز ي
 شود، ديگر زمينه براى هيچكدام از تالوت قرآن وكند و اميان فراموش مىمى

 

 26-29( فرقان /1)

 .2/341/8، به نقل از كاىف: 9408ح  2018الحكمة ب ( ميزان2)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 332)

 
 

 استامع مواعظ و ذكر خدا نخواهد بود.

 نكته:

www.takbook.com



 باطن و حقيقت دوستى با افراد گمراه و اهل هوى كه عداوت و هالكت واقعى    
 است، در قيامت كه ظرف ظهور و كشف كامل حقايق است، بيشرت روشن خواهد

 شد؛ لذا همه كساىن كه در دنيا با افراد گمراه و هورسان دوستى و معارشت دارند،
 امن خواهند شد كه چرا در زندگى خود چنني خطاى بزرگى را مرتكب شدند وپشي

 نصايح پيامرب»و عمل به « تالوت قرآن»و « ياد خدا»با كساىن كه او را از 
 داشتند همنشني شدند و آنجا ناچار هستند كه آثار تلخ وباز مى«« آله وعليهاللهصىل» خدا

 لهى خواهد بود را تحمل منايند؛ لذا خوبمنفى آن دوستى را كه در واقع عذاب ا
 است از هم اكنون با تامل در آيه فوق و آيات مشابه آن و روايات مربوطه درباره

 هاى خود تجديد نظر كنيم، اگر ديديم اهل هوى هستند تا دير نشده كارىهمنشني
 «الم السعليه» كنيم و خود را از چنگ اين دشمنان واقعى برهانيم؛ چنانچه امام عىل

 فرمود:

 زنهار از همنشينى با«: ايّاك و صحبة من ألهاك و أغراك فانه يخذلك و يوبقك»    
 و آخرت غافل و به دنيا آزمند و شيفته گرداند؛ زيرا چنني« ياد خدا»كىس كه تو را از 

 كىس كه اين چنني باشد، در (1)افكند.گذارد و به هالكت مىكىس تو را تنها مى
 ان است كه در قيامت اين حقيقت بيشرت روشن خواهد شد؛حقيقت دشمن انس

 چنانچه خداوند متعال فرمود:

 

 .2692، به نقل از غرر الحكم 10276ح  2307الحكمة ب ( ميزان1)

 (333··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 دوستان در آنروز دشمن يكديگرند«: أاَل خالء يومئذ بعضهم لبعض عدّو اال املتقني»    
 (1)ر پرهيزگاران.مگ

 فرمايد:نيز مى« السالم عليه» امام صادق

 بدانيد هر«: االكّل ُخلّه كانت ىف الدنيا ىف غري اللّه عزوجل تصري عداوًة يوم القيمةِ »    
 دوستى كه در دنيا براى غري خداى عزوجل باشد در روز قيامت به دشمنى مبدل

 (2)شود.مى

 شيطان -6

 منوا امّنا الخمر و امليّس و األنصاب و األزالم رجٌس من عمل الشيطانيا أَيّها الذين ا»    
 فاجتنبوه لعلكم تفلحون امنايريد الشيطان أن يُوِقَع بينكم العداوة و البغضاَء ىف الخمر و

 «:امليّس و يَصّدكم عن ذكر اللّه و عن الصالة فهل أنتم منتهون

 ،[= نوعى بخت آزمايى  ]و ازالم  اى كساىن كه اميان آورديد! رشاب و قامر و بتها
 خواهدپليد و از عمل شيطان است از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد. شيطان مى

 بوسيله رشاب و قامر در ميان شام عداوت و كينه ايجاد كند و شامرا از ياد خدا و
 مناز باز دارد آيا )با اينهمه زيان و فساد و با اين نهى أكيد( خود دارى خواهيد

 (3)كرد؟!

 

 .67( زخرف /1)

 .4/612/80، به نقل از نورالثقلني: 10270ح  2206الحكمة ب ( ميزان2)

 .91 - 90( مائده / 3)
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 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 334)

 

 چند نكته

 نكته اول:

 از اينكه خداوند متعال در آيه اول چهار مورد از كارهاى شيطاىن را ذكر منوده و    
 بعدى به استفاده ابزارى شيطان از دو مورد )قامر و رشاب( از آنها اكتفا كرده در آيه

 رسد به اين جهت باشد كه در اين آيات خطاب متوجه مؤمنان است وبه نظر مى
 «اصنام»آنچه كه در ميان آنها بيشرت معمول بوده قامر و رشاب بوده است. پس اگر از 

 شايد براى رساندن اين نكته است كه قامر و هم، ذكرى به ميان آمده است« ازالم»و 
 شوند؛رشاب هم مانند آنها از كارهاى پليد بوده و همه عمل شيطان شمرده مى

 بنابراين آنچه كه در اين آيات بيشرت مورد توجه است، قامر و رشاب است كه هر دو
 ز ياد خدااز ابزارهاى شيطان براى ايجاد شكاف و تفرقه بني مؤمنان و بازداشنت آنها ا

 باشند.و مناز مى

 نكته دوم:

 باز داشنت آنها از»و « ايجاد اختالف در ميان مؤمنان»كنار هم ذكر كردن دو مسئله     
 در آيه فوق ممكن است حاىك از اين نكته باشد كه هامن گونه كه« ياد خدا و مناز

 تفرقهباالترين خطر براى از هم پاشيدن يك جامعه متحد و يكپارچه اختالف و 
 «فراموىش خدا»شود،است، بزرگرتين خطرى هم كه متوجه افراد يك جامعه مى

 خواهد هر دو رضبه را بر انسان وارد منايد.است. و شيطان مى« كنار گذاشنت مناز»و

 نكته سوم:

 با اينكه شيطان از اهرمهاى زيادى براى ايجاد تفرقه و بازداشنت انسان، از ياد    

 (335··· »« )آناز ديدگاه قر « ذكر»

 
 

 باشد و آنها منحرص به رشاب و قامر نيستند اكتفا به ذكر آنخدا و مناز برخوردار مى
 دو مورد در اينجا عالوه بر نكته تحريم آنها ممكن است به اين جهت باشد كه اين دو

 مورد آثار منفى فراواىن در ايجاد اختالف و غفلت از ياد خدا و مناز دارند؛ چنانچه
 دارد قامرفرمود: هر چيزى كه انسان را از ياد خدا باز مى« السالم عليه» ، امام عىلگذشت

 (1)است.

 نكته چهارم:

 خودش يىك از« مناز»در يك آيه با اينكه « مناز»و « ياد خدا»رسد ذكر به نظر مى    
 است و« مناز»رود، به لحاظ اهميت فراوان به شامر مى« ياد خدا»بهرتين مصاديق 

 ا بطور مستقل نيز به آن پرداخته شده است.لذ

 «يصدون»گردد. واژه محسوب مى« ذكر»بنابراين، شيطان نيز يىك از موانع مهم     
 است، رصيح در اين مطلب است. (2)«منع»به معناى « صدّ »در اين آيه كه از ريشه 

 ى، بهدارد به نوعباز مى« ياد خدا»توان گفت هر چيزى كه انسان را از بلكه مى
 شيطان مربوط است و شيطان به نحوى در آن نقش دارد؛ باز چنانچه گذشت، امام

 سازد از ابليسمشغول مى« يادخدا»هر چيزى كه انسان را از »فرمود: «السالم عليه» عىل
 (3)است.
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 ( جهت مالحظه منت و آدرس حديث به بحث مانع دوم ازموانع ذكر )توجه بيش از حد به1)
 ( رجوع شود.مال و فرزند

 ( مجمع البحرين2)

 ( به بحث مانع دوم از موانع ذكر )توجه بيش از حد به مال و فرزند( رجوع شود.3)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 336)

 

 راههاى نفوذ شيطان

 زيبا جلوه دادن انحرافات -1

  االّ عبادك منهمقال رب مبا أَغويتنى الزيّنن لهم ىف االرض و ال غوينَّهم أَجمعني»    
 گفت: پروردگارا! چون مرا گمراه ساختى، من )نعمتهاى مادى و«: املخلصني

 سازم، مگردهم، همگى را گمراه مىانحرافات را( در زمني در نظر آنها زينت مى
 (1)بندگان مخلصت را.

 درحديثى فرمود:« السالم عليه» چنانچه امام عىل    

 صومعٍة و إنَّ إِمرأة كانت لها اخوة فعرض لها ىش فأَتوه بها إِنَّ رجال كان يتعبد ىف»    
 فََزيَّنت له نفسه فوقع عليها، فجائه الشيطان فقال: أُقْتلها فإنّهم ان ظهروا عليك افتضحت
 فقتلها و دفنها، فجاؤه فَأَخذوه فذهبوا به فبينام هم ميشون إِذ جائه الشيطان فقال إىّن انا

 كمثل الشيطان اذ قال»سجدة أُنجيك فسجدله فذلك قوله: الذى زيّنت لك فاسجدىل 
 «:لالنسان اكفر فلام كفرقال إىّن برئ منك إىّن اخاف اللّه ربَّ العاملني

 كرد. زىن بود كه چند برادر داشت براى آن زناى عبادت مىمردى در صومعه    
 شد و به آن زناتفاقى افتاد لذا برادرانش او را نزد آن عابد آوردند، عابد وسوسه 

 دست درازى كرد، شيطان به رساغ عابد آمد و گفت او را بكش ؛ زيرا برادرانش
 شوى. مرد عابد آن زن را كشت و جسدش را دفن كرد.شوند رسوا مىمتوجه مى

 برادران زن نزد عابد آمدند و او را دستگري كردند و با خود بردند. در حاليكه
 گفت: من بودم كه اين عمل را در نظرت آراستهرفتند شيطان رساغ عابد آمد و مى

 جلوه دادم. اكنون مرا سجده كن تا تو را نجات دهم، عابد هم او را سجده كرد. اين

 

 .40و39( حجر/ 1)

 (337··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 همچون حكايت شيطان است آنگاه كه به انسان»فرمايد:است سخن خداوند كه مى
 ما هنگامى كه كافر شد گفت: من از تو بيزارم، من از خداوندى كهگفت: كافر شو، ا

 (1)«ترسم.پروردگار عامليان است مى

 حق نشان دادن باطل -2

 فرمود:«السالم عليه» امام سجاد

 فلوالأنَّ الشيطان يَْختَِدُعُهم عن طاعتك ما عصاك عاص، و لوال انه صّور لهم»    
 اگر شيطان با فريبكارى، آنان را از«: يقك ضاّل الباطل ىف مثال الحق ماضّل عن طر

 كرد واگر او باطل راداشت، هيچ معصيت كارى معصيت تو منىطاعت تو باز منى
 (2)كرد.اى راه تو را گم منىآورد، هيچ ره گم كردهدر لباس حق براى آنان در منى
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 وعده هاى پوچ و آمال و آرزوهاى دست نيافتنى -3

 هم و ما يعدهم الشيطان االّ غرورا. اولئك مأويهم جهّنم و ال يجد و اعنهايعدهم و مُيّني»    
 «:محصيا

 سازد، دردهد و به آروزها، رسگرم مىهاى دروغني مىشيطان به آنها وعده    
 دهد، آنها )پريوان شيطان( جايگاهشانحاليكه جز فريب و نرينگ به آنها وعده منى

 (3).جهنم است و هيچ راه فرارى ندارند

 هاى شيطان چيست احتامالىت هست:در اينكه منظور از وعده    

 

 .8/116، به نقل از الّدر املنثور: 9383ح  2010الحكمة ب ( ميزان1)

 .144: 37، به نقل از صحيفه سجاديه الدعا 9394ح  2015الحكمة ب ( ميزان2)

 .121-120( نساء /3)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 338)

 

 منظور، وعده شيطان مبنى بر نرصت و يارى از آنها است، درحاليكه آنها را -1    
 (1)يارى نخواهد كرد.

 ها، تهديد آنهاست، به اينكه اگر مالشان را در امور خرييةمنظور از وعده -2    
 خرج و انفاق منايند گرفتار فقر خواهند گشت.

 پذير است، و داراى رحمت ىبو توبه شيطان به اين بهانه كه خداوند، غفار -3    
 كند، وقتى كه مرتكب گناه شدند،پايان است، مردم را به ارتكاب گناه تحريك مى

 برد.توبه و استغفار را از يادشان مى

 وىل با توجه به اينكه براى هر كدام از سه احتامل مذكور، در آيات و روايات    
 بني آنها وجود ندارد،لذا به نظر دليل و مؤيد كاىف هست و هيچگونه منافاىت

 رسد لزومى ندارد كه مفهوم گسرتده آيه محل بحث را به يىك از سه احتاملمى
 در قسمتى از حديث مربوط به جريان« احتامل اول»منحرص منائيم. چنانچه درباره 

 عابد كه بر اثر تحريك نفس لغزيد؛به مطلب مذكور اشاره شده است اشاره شده
 (2)است.

 در آيه محل بحث به اين مطلب ترصيح شده است كه« احتامل دوم»و درباره     
 استفاده شده است.« يعدكم»كند و اينجا از واژه شيطان مردم را تهديد به فقر مى

 شيطان شام را به هنگام انفاق وعده فقر و«: الشيطان يعدكم الفقر و يامركم بالفحشاء»
 (3)كند... .امر مى دهد و به فحشا )و زشتيها(تهيدستى مى

 درباره احتامل سوم:

 

 ( مجمع البيان ذيل آيه محل بحث.1)

 )راههاى نفوذ شيطان( آمده است.« جهت ششم»( ترجمه آن در بحث 2)

 .268( بقره /3)

 (339··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 كرم( خداو مبادا )شيطان( فريبكار شام را به )«: و ال يغرنكم بااللّه الغرور...»    
 مغرور ساخنت شيطان به كرم خدا به اين معنى است كه در دل او (1)مغرور سازد.

 گذرد، لذاكند كه خداوند كريم است و به كرم خود از تقصري شام مىوسوسه مى
 كند.دهد و به گناه آلوده مىنگران گناه خود نباشيد. اينگونه به آنها وعده مى

 فرمود:« السالم عليه» چنانچه امام عىل

 يا كميل، إِنَّ ابليس ال يعد عن نفسه، و امنا يعدعن ربه ليحملهم عىل معصيته»    
 «:فيورطّهم

 دهد، بلكه از طرف پروردگارش وعدهاى كميل! ابليس از جانب خود وعده منى    
 (2)دهد تا آنان را به معصيت او وادار منايد و در ورطه هالكت افكند.مى

 فرمود:« السالم هعلي» امام صادق    

 ملّا نزلت هذه اآليه )و الذين اذافعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم ذكرواللّه فاستغفروا»    
 لذنوبهم و من يغفر الذنوب االاللّه و مل يرُّصوا عىل ما فعلوا و هم يعلمون( صَعد ابليس

 : يا سيدنا ملجبال مبّكه يقال له: ثور فرصخ بأعىل صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا
 دعوتنا؟ قال: نزلت هذه اآليه، فمن لها؟ فقام عفريٌت من الشيطان: أنا لها بكذا و كذا قال:

 لست لها، فقام آخر فقال مثل ذلك فقال: لسَت لها فقال الوسواس الخناس: انا لها، قال:
 م األستغفارمباذا؟ قال أعدهم و امنيّتهم حتّى يواقعوا الخطئية فاذا واقعوا الخطيئة أنسيته

 «:فقال: أنت لها، فوكله بها اىل يوم القيمه

 وقتى اين آيه )و آنان كه چون كار زشتى انجام دهند يا به خود ستم كنند به ياد    

 

 33( لقامن /1)

 .27، به نقل از بشارة املصطفى: 9390ح  2051الحكمة ب ( ميزان2)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 340)

 
 

 كنند، كيست جز خدا كه گناهانافتند و براى گناهان خود طلب آمرزش مىىخدا م
 دانند( نازل شد، ابليس باالى كوهى دررا ببخشد؟ و بر گناه ارصار نورزند با اينكه مى

 رفت و با بلندترين فرياد خود عفريتهايش را صدا زد. آنها جمع« ثور»مكه به نام 
 ندى؟ ابليس گفت: اين آيه نازل شده، اكنونشدند و گفتند: رسورا! چرا مارا خوا

 كدام يك از شام حريف آن هستيد؟

 عفريتى از شياطني برخاست و گفت من چنني و چنان كنم! ابليس گفت: تو    
 حريف آن نيستى. ديگرى برخاست و هامنند آن سخنان را گفت، ابليس گفت: تو

 آيم ابليسه آن بر مىنيز از عهده آن برمنى آيى. وسواس خناس گفت: من ازعهد
 دهم تا آن كه مرتكبگفت: چگونه؟ گفت: به آنان وعده و اميدوارى به آمرزش مى

 برم. ابليس گفت: توگناه شوند وچون به گناه در افتادند، استغفار را از يادشان مى
 (1)حريف اين آيه هستى پس او را تا روز قيامت مأمور )مقابله( با آن كرد.

  خربىحالت غفلت و ىب -4

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 إِنَّ للواسواس خطام كخطم الطائر. فاذا غفل ابن آدم وضع ذلك املنقار ىف أُُذن القلب»    
 «:يوسوس، فَِإْن ابن آدم ذكر اللّه عزوجل نكص و خنس فلذلك ُسّمى الوسواس
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 چار غفلت شود آنمنقارى چون منقار پرنده دارد و هرگاه آدمى د « وسواس»    
 كند. در اين هنگام اگر آدمى خداوندگذارد و وسوسه مىمنقار را در گوش دل او مى

 رود به همني دليل شيطان راشود و كنار مىعزوجل را ياد كند، وسواس منرصف مى

 

 .376/5، به نقل از اماىل صدوق /9391ح  2015الحكمة ب ( ميزان1)

 (341··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)اند.گفته« وسواس»
 چند مورد ديگر از موانع و آفات ذكر:

 قساوت پرخورى -7    

 سستى اراده -8    

 مستى سريى -9    

 غفلت حاصل از قدرت -10    

 «ياد خدا»موارد فوق را از آفات و عوامل فراموىش « السالم عليه» امام زين العابدين    
 فرمايد:شمرده و مى

 ء عن العمل قسوَة البطنة و فرتَة الحيلة و ُسْكرَالشبع و ُغرّة امللك مام يثبط و يبطىإنَّ »    
 هامنا، قساوت حاصل از پرخورى و سستى اراده و مستى سريى و«: و ينىس الذكر

 غفلت حاصل از قدرت از عوامل باز دارنده و كند كننده در عمل هستند و ذكر خدا
 (2)برند.را از ياد مى

 تغال به ذكر ديگران:اش -11

 فرمايد:مى« السالم عليه» امام عىل

 هر كه بياد مردم رسگرم«: من أشتغل بذكر الناس قطعه اللّه سبحانه عن ذكره»    
 (3)شود،خداوند سبحان او را از ياد خود جدا كند.

 

 .1267، به نقل از كنزالعامل: 21690ح  4071الحكمة ب ( ميزان1)

 .78/129/1، به نقل از بحار 6485/  1348 الحكمة ب( ميزان2)

 .8234، به نقل از غرر الحكم /6484ح  1348الحكمة ب ( ميزان3)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 342)

 

 زيادى سخن در مورد غري ياد خدا -12

 فرمود:« السالم عليه» عيىس بن مريم

 «: إّن القلب القاىس بعيد عن اللّه ال تكرث الكالم بغري ذكراللّه فتقسو قلوبكم ف»    
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 گردد؛ زيرا دلسخن را زياد نكنيد ، كه دلهاى شام سخت مى« ياد خدا»در غري 
 (1)سخت از خدا و ياد او دوراست.

 تذكر:

 الزم به ذكر است كه اكرث موار فوق در حقيقت از آثار منفى پريوى از هواهاى    
 به لحاظ اينكه در روايات از آنها بهشوند، اما نفساىن و محبت دنيا محسوب مى

 نيز ياد شده است، لذا ماهم آنها را بطور مستقل مطرح« ياد خدا»عنوان عامل نسيان 
 ، مورد بحث قرار داديم.«موانع و آفات ذكر»و به عنوان 

 گريىبندى و نتيجهجمع

 ما و جامعهبا آنهمه آثار و بركاىت كه براى « ذكر»با بياىن كه گذشت معلوم شد كه     
 كند كهما دارد مثل خيىل از چيزهاى ديگر، موانع و آفات زيادى هم آن را تهديد مى

 تواند ما را از اين عامل سعادت و رستگارى ابدىهر كدام از آنها به نوبه خود مى
 محروم سازد كه بعىض از اين موانع و آفات به خود انسان مربوط است و موانع

 تا انسان تهذيب نفس نكرده و درونش را از بروز و ظهورشوند و دروىن محسوب مى
 اين موانع پاكسازى ننموده است هميشه با مشكل مواجه خواهد بود. برخى ديگر از

 هاى زندگى دنيا، مال و فرزند، با اين حالآنها گرچه جنبه بريوىن دارند مانند جلوه

 

 .5/242/66( نورالثقلني )ذيل آيات سوره حديد(: 1)

 (343··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 آيند كه مشكل دروىن و نفساىن خود رااينها هم براى كساىن، موانع بحساب مى
 برطرف نكرده باشند و لذا بخاطر توجه و عالقه بيش از حد به زندگى دنيا و مال و

 مانند در حاليكه افراد ُمهّذب خودشوند و از ياد خدا باز مىفرزند، رسگرم آنها مى
 اى را براى رسگرم شدن بهاند، زمينهساخته كه متايالت نفساىن خود را تعديل كرده

 گذارند و از سوى ديگر، همه موانع واينها و باز ماندن از ياد خدا و آخرت باقى منى
 هاى بيشرت اوآفات هر كدام به نحوى زمينه را براى حضور شيطان و خرابكارى

 ار و متوجه باشيم كه شيطان و سپاه فراوان اوسازند. لذا بايد هوشيفراهم مى
 باشند و درناپذير انسانها بويژه بندگان صالح خدا و مؤمنان واقعى مىدشمنان آشتى

 اند افراد بيشامرى را از راه و ياد خدا منحرف وطول تاريخ برشيت تا كنون توانسته
  ما، دامهاى زيادىآبرو و جهنمى سازند. آنهابراى اِعامل عداوت و گمراه ساخنتىب

 اند، تا بااند و منتظر فرصت مناسباند؛ او و يارانش در كمني نشستهرا تدارك ديده
 استفاده از راههاى قابل نفوذ بر دل و جان ما راه يافته و در نهايت ما را به دام خود

 را از دست ما بگريند؛ چنانچه خداوند متعال« يادخدا و آخرت»گرفتار منوده 
 فرمود:

 ياد»شيطان بر آنها مسلط شده و ...«: استحوذ عليهم الشيطان فأنيسهم ذكراللّه »    
 (1)را از خاطر آنها برده است.« خدا

 كنند، بلكه حتى در صورت گرفتارى اگرها هم بسنده منىالبته آنها به اين اندازه    
 ذكر»ذاشته و به ها را كنار گبخواهيم از اين حاالت منفى هم نجات پيدا كنيم و غفلت

 و استغفارش بپردازيم، باز سعى خواهند كرد از اين كار جلوگريى كنند. چونكه« خدا

 

 .19( مجادله /1)

 فصل هشتم: موانع و آفات ذكر( »«··· 344)
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 باشيم چرا كه آنها به« ياد خدا»اى به شيطان و يارانش هرگز حارض نيستند ما لحظه

 آرام و به مصباح هدايتش روشن است« ياد خدا»با دانند كه در دىل كه خوىب مى
 جاىئ براى شيطان و همكاران او نيست.

 پس بر ما است كه مراقب اين موانع باشيم و از رش آنها كه از درون و بريون ما، ما    
 كنند و هر كدام به نحوى سد راه و مانع ياد خدا و...هستند، به خدا پناهرا تهديد مى

 رّش شيطان كه به ما توصيه شده است در حاالت مختلف حتى بربيم؛ بويژه از
 خواهيم به تالوت قرآن بپردازيم و در ابتداى مناز به درگاهش استعاذهموقعى كه مى

 منائيم )و اعوذبالله من الشيطان الرجيم بگوئيم(. اميد است كه خداوند متعال به
 طرات شياطني جنى و انىسلطف و كرم ىب پايانش مارا پناه دهد و هميشه مارا از خ

 حفظ فرمايد، انشاءالله.

 *** 
 (345··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 فصل نهم:                

 « ها و الگوهااسوه»
(346) 

 
 الف: پيامربان الهى:

 واذكر عبادنا ابراهيم و اسحق و يعقوب اوىل األيدى و األبصار* أِنا اخلصنا هم»    
 و به خاطر بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را،: «بخالصة ذكرى الدار

 اى خالصصاحبان دستها)ى نريومند( و چشمها)ى بينا( * ما آنها را با خلوص ويژه
 (1)كرديم و آن يادآورى رساى آخرت بود.

 و سپس به جهات برجسته از كارهاى آنها« از آنها ياد كن»فرمايد: از اينكه مى    
 خواهد كهشانگر اين مطلب است كه خداوند متعال از همه مؤمنان مىپردازد، نمى

 آنها نيز آن جهات برجسته را عمالً مورد توجه قرار دهند تا در پرتو آن بتوانند به
 مقامات عاىل معنوى نائل آيند و لذا در سوره صافات، خداوند متعال بعدازآنكه

 ، بالفاصله در آيه بعدىشودعنايات خودش را نسبت به پيامربانش متذكر مى
 فرمايد:مى

 به اين (2)دهيم.ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى«: إنّا كذلك نجزى املحسنني»    
 توانند با انجام كارهاى شايسته ازمعنى كه راه براى ديگران نيز باز است؛ آنهانيز مى

 امربانعنايات خاصه الهى برخوردار شوند، به عبارت ديگر خداوند متعال پي

 

 .46-45( ص /1)

 .110( صافات / در آيات متعدد از جمله:2)

(347) 
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 كند؛ چنانچه به اينخودش را به عنوان الگوهاى عمىل براى ديگران معرىف مى

 نكته در سوره ممتحنه ترصيح شده است:

 كم و ماّم قد كان لكم اسوة حسنة ىف ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم إنّا بُرَاُؤ من»    
 تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاُء أبدا حتى تُْؤمنوا باللّه

 «:و حده...

 براى شام رسمشق خوىب است در زندگى، ابراهيم و كساىن كه با او بودند، در آن    
 پرستيدىما از شام و آنچه غري از خدا م»هنگامى كه به قوم )مرشك( خود گفتند: 

 بيزاريم، ما نسبت به شام كافريم و ميان ما و شام عداوت و دشمنى هميشگى
 (1)«.آشكار شده است، تا آن زمان كه به خداى يگانه اميان بياوريد...

 ضمناً از آيه فوق ميتوان استفاده كرد كه نه تنها پيامربان الهى، بلكه همراهان صالح
 اند نيز الگوى خوىب براى مااى داشتهآنها كه در زندگى خود كارهاى برجسته

 در اين مورد هم بحث خواهيم كرد و اينجا فعالً به ذكر چند باشند كه انشاءاللّهمى
 پردازيم.منونه از جهات برجسته از زندگى پيامربان الهى مى

 ياد خدا و حركت بر محور اوامر الهى -1

 حركت بر اساس اوامر الهى بودهو « ياد خدا»مهمرتين برجستگى در زندگى آنها،     
 شود كهاست؛ چنانچه به عنوان مثال از آيه فوق از سوره ممتحنه استفاده مى

 حرضت ابراهيم و يارانش فقط به عنوان وظيفه و با در نظر گرفنت خدا و بخاطر
 كسب مرضات الهى بيزارى و برائت خودشان رانسبت به مرشكاىن كه از اميان بخدا

 

 .4( ممتحنه/1)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 348)

 
 

 ورزيدند و دنبال بت پرستى و...بودند، اعالم منودند و از برخى آياتامتناع مى
 شود كه پيامربان الهى و همراهان صالح آنها براى مناز و سايرديگر استفاده مى

 ند و ديگراناى قائل بودند و در اين جهات نيز پيشتاز بودعبادات الهى اهميت ويژه
 ها به كارهاىكردند، و بعىض از آنرا نيز به اين كارها دعوت و راهنامىئ مى

 كردند؛ و همه اينپرداختند و در امور سياىس و غريه دخالت مىحكومتى نيز مى
 دادند.كارها را به نام خدا و براى خدا و همراه با ياد خدا، انجام مى

 اميان عميق به خداوند متعال -2

 سالم بر ابراهيم!«: سالٌم عىل ابراهيم، كذلك نجزى املحسنني، إِنَّه من عبادنا املؤمنني»    
 (1)دهيم، او از بندگان با اميان ماست.ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى

 ، نشانگر اين نكته است كه«إِنَّه من عبادنا املؤمنني»اينكه به صورت تعليل فرمود:     
 اميان و»هاى مؤمن و نيكوكار، هامن نسبت به پيامربان و انساناساس عنايات الهى 

 در كار نباشد هيچگونه« اميان واقعى»آنها نسبت به خداوند متعال است و اگر « باور
 عمىل هر اندازه هم در ظاهر بزرگ و مهم باشد پذيرفته نيست و پاداىش به آن تعلق

 عيار قبوىل اعامل است در پرتوكه م« تقواى الهى»گريد، و رّسش اين است كه منى
 اميان بخدا قابل تحقق است، در حاليكه ىب امياىن هر لحظه انسان را به سوى زير پا

 است سوق« تقوايىىب»گذاشنت اوامر الهى و ارتكاب محرمات الهى كه هامن 
 دهد و او را از خدا و معنويت دورتر منوده و خطا و گناه بيشرتى را به بارمى
 نابراين تنها كساىن كه از اميان عميق و واقعى به خدواند متعال برآورد. بمى
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 .111-109( صافات 1)

 (349··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 گردند و از عنايات الهى كه شامل حال امثالخوردارند از نيكوكاران محسوب مى
 .مند خواهند گشتحرضت ابراهيم خليل )عليهم السالم( شد آنها نيز بهره

 رجوع و توجه پى در پى به سوى حقتعاىل و اشتغال به تسبيح و ذكر او در هر -3
 صبح و شام

 إصرب عىل ما يقولون و اذكر عبدنا داوود ذاأليد إنه أواب إنّا سخرنا الجبال معه»    
 گويند شكيبا باش، و به خاطراكنون در برابر آنچه مى«: يسبّحن بالعىش و اإلرشاق

 كوهها را (1)اوود صاحب قدرت را كه او بسيار توبه كننده است.بياور بنده ما د
 (2)گفتند.مسخر او گردانيديم كه هر شامگاه و صبحگاه با او تسبيح مى

 نكته:

 اينكه خداوند متعال پيامربش را به صرب و شكيباىئ و يادآورى از حرضت     
 ته از زندگى آن پيامربفراخوانده و بدنبال آن به دو جهت برجس« السالم عليه» داوود

 به سوى حرضت حق و« توبه وانابه»گرامى، اشاره منود، نشانگر اين مطلب است كه 
 اشتغال به ذكر و تسبيح الهى در حصول صرب و شكيباىئ نقش بسزاىئ دارد.

 ها و توكل بر او در كارهااعتقاد بر نقش ارزنده توفيق الهى در موفقيت -4

 ْن كنت عىل بيّنة من رىب و َرزَقنى منه رزقا حسنا و ما أريد أنقال يا قوم أرءيتم إِ »    

 

 توضيح« رشائط ذكر»پيامربان الهى در بحث رشط پنجم از « توبه و انابه»( درباره نحوه 1)
 بيشرتى داده شده است به آنجا رجوع شود.

 .18-17( ص / 2)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 350)

 
 

 ما أَنهيكم َعْنُه إْن اُريُد إالّ االِْءْصالَح َمااْستَطَْعُت َو ما تَْوفيقى إالّ ِباللّه َعلَيْهِ أُخالَِفُكْم إىل 
 «:تَوَكَّلُْت َو إلَيِْه اُنيُب 

 گفت: اى قوم! به من بگوييد، هرگاه من دليل آشكارى از پروردگارم داشته باشم،    
 توانم بر خالف فرمان اوو رزق )و موهبت( خوىب به من داده شده باشد )آيا مى

 دارم، خودم مرتكبخواهم چيزى كه شام را از آن باز مىرفتار كنم؟( من هرگز منى
 خواهم ؛ و توفيق من جز به خداشوم، من جز اصالح تا آنجا كه توانايى دارم، منى

 (1)گردم.نيست؛ بر او توكل كردم و به سوى او باز مى

 ياد خانه آخرت -5

 اى خالص كرديم وما آنان را با خلوص ويژه«: اهم بخالصة ذكرى الدارإنّا أخلصن»    
 (2)آن يادآورى رساى آخرت است.

 درترجمه مذكور چيزى در تقدير گرفته نشده و اصل هم عدم تقدير است، اما    
 باشد، پس چرا اينجا تعبريمبعنى خلوص مى« خالصة»جاى اين سؤال هست كه اگر 

 درى دارد و مناسبرت بود، به كارنرفته بلكه بجاى آنكه معناى مص« خلوص»به 
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 است به كار رفته است؟ ممكن است گفته شود كه اينجا چيزى« وصف»كه « خالصةً »
 باشد. بنابراين، مطلبى كه درصفت آن مى« خالصة»مقدر است كه « خصلةٍ »مانند 

 ك خصلت)يعنى ما آنهارا به ي (3)«خصلة خالصة»بعىض از تفاسري آمده است: أى 
 و خوىئ كه خالص و عارى از هر گونه شائبه است خالص گردانيديم( مناسبرت به نظر

 

 .88( هود/1)

 .46( ص /2)

 .99ص  4( كشاف / ج3)

 (351··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)رسد.مى

 «السالم عليه» در زندگى حرضت يحيى بن زكريا« ياد آخرت»جايگاه 

 كان يُّفكر ىف طول الليل ىف أَمرالجّنه و الّنار فيسهر« السالم عليه» زكرياُروى أّن يحيى بن »    
 روايت«: ىف ليله و اليأخذه نوم ثم يقول: عندالصباح اللّهم اين املفرو أين املستقر إالّ أليك

 شده است كه يحيى بن زكريا عليهام السالم، اينگونه بود كه طول شب را به انديشه
 پرداخت، در نتيجه شبش را به بيدارىت و آتش )جهنم( مىو تفكر پريامون بهش

 گفت: خداوندا!آمد. پس هنگام صبح مىكرد،و خواىب به رساغش منىسپرى مى
 (2)شود مستقر شد؟شود فرار كرد؟ و در كجا مىجز به سوى تو كجا مى

 و عرتت طاهره )عليهم السالم(« آله وعليهاللهصىل» ب: رسول خدا

 ان لكم ىف رسول اللّه اسوة حسنة ملن كان يرجواللّه و اليوم اآلخر و ذكراللّهلقد ك»    
 «:كثريا

 رسمشق نيكوىئ بود، براى آنها كه اميد« آله وعليهاللهصىل» براى شام در زندگى رسول خدا    
 (3)كنند.به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى

 در اصل به معنى آن حالتى است كه انسان به هنگام« ُعروة»زن بر و « أُسوة»واژه     
 كردن و اقتدا منودن« تأىّس »گريد و به تعبري ديگر هامن پريوى از ديگرى به خود مى

 تأىس و پريوى« آله وعليهاللهصىل» است؛ بنابراين مفهوم آيه اين است كه براى شام در پيامرب 

 

 رجوع شود. 480و  479 ( ص7-8( به مجمع البيان ج )1)

 2/554( سفينة البحار 2)

 .21( احزاب /3)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 352)

 
 

 توانيد با اقتدا كردن به او خطوط حركت خود را اصالح و در مسريخوىب است، مى
 و اين مطلب مستلزم اين است كه رفتار شخىص كه (1)قرار گرييد،« رصاط مستقيم»

 و اقتدا قرار گرفته، به عنوان الگو و رسمشق قرار بگريد، و لذا اگر درمورد پريوى 
 به معنى رسمشق و الگو آمده است، به اين خاطر است.« اسوه»ترجمه آيه، 

 نكته:
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 داند كه به خدا و روزرا مخصوص كساىن مى« اسوه حسنه»قرآن در آيه فوق اين     
 د. پس در حقيقت اميان به مبدء وقيامت اميدوار باشند و خدا را بسيار ياد كنن

 معاد،انگيزه اين حركت است، و ذكر خداوند تداوم بخش آن؛ زيرا بدون شك كىس
 كه قلبش از چنني امياىن برخوردار نيست، هرگز قادر به قدم گذاشنت در جاى

 نپردازد و« ياد خدا»قدمهاى پيامرب نخواهد بود و در ادامه اين راه نيز اگر پيوسته به 
 به عبارت ديگر (2)ني را از خود نراند، قادر به ادامه تأىّس و اقتدا نخواهد بود.شياط

 باشد. در آيه فوق به تأىس و تبعيّت از رسول خداآن حرضت الگوى مومنان ذاكر مى
 و الگو قرار دادن آن حرضت ترصيح شده است و با توجه به اينكه امامان

 باشند، لذا آنها نيزبه حق او مىمعصوم)عليهم السالم(، اوصياء و جانشينان 
 رصيحاً ما« آله وعليهاللهصىل» الگوهاى خوىب براى ما هستند. براى همني است كه پيامرب خدا

 را به پريوى از آنها فراخوانده است.

 أَنزلوا أهل بيتى مبنزلة الرأس من الجسد و مبنزلة العينني من الرأس و الرأس اليهتدى»    
 اهل بيت مرا به منزلة رسنسبت به بدن و«: قتدوا بهم من بعدى لن تضلوااال بالعينني إ

 

 243و  242ص  17( تفسري منونه 1)

 .243( هامن كتاب ص 2)

 (353··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 كند ؛ بعد)نيز( دو چشم نسبت به رس قرار دهيد، رس بدون دو چشم راه را پيدا منى
 (1)، )كه در اين صورت( هيچگاه گمراه نخواهيد شد.از من به آنها اقتدا كنيد

 كه پيوسته به ياد خدا بود امامان« آله وعليهاللهصىل» هامن طور كه خود رسول خدا    
 معصوم)ع( نيز چنني بودند؛ چنانچه در زيارت جامعه آمده است:

 ام نيز جالل او راپس ش«: فعظّتم جالله و أكربتم شأنه و مجّدتم كرمه و أدمتم ذكره...»    
 عظيم دانستيد و شأن او را بزرگ داشتيد و كرمش را متجيد كرديد و ذكرش را

 استمرار بخشيديد.

 بنابراين بهرتين و باالترين الگوهاى ما در ابعاد مختلف بويژه در بُعد ياد خدا    
 سعادت دنيا و باشند. پس اگر بخواهيم بهو عرتت او مى« آله وعليهاللهصىل» پيامرب اكرم 

 آخرت برسيم، بايد به آنها اقتدا كنيم، اينك به عنوان منونه، به بيان چند منونه
 پردازيم.آموزنده از سريه عمىل آنها )به طور اختصار( مى

 «ذكر»در مورد « آله وعليهاللهصىل» هايى از سريه عمىل رسول خدامنونه -1

 از جنگهاد؛ چنانچه در جريان يىككارهايش به نام خدا و براى خدا بو  -1    
 فرمود:خطاب به مجاهدان اسالم مى

 برويدبه نام خداى تعاىل و استقامت جوئيد براى خداى و جهاد كنيد براى خدا»    
 (2)«.و بر ملّت رسول خدا

 (3)«.ياد خدا»خواست مگر با در مجلىس منى نشست و بر منى -2    
 

 

 12ص  88 گلپايگاىن ص ( منتخب األثر آية اللّه صاىف1)

 24ص  1( منتهى اآلمال ج 2)
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 27و  22( هامن مدرك ص 3)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 354)

 
 نشست، تا بيست و پنج مرتبهخواست، هر چندكم مىاز مجلىس بر منى -3    

 (1)كرد.استغفار منى
 دللّه رب العاملنيالحم»گفت: هر روز سيصد و شصت مرتبه به عدد رگهاى بدن مى-4

 (2)«كثريا عىل كل حال
 (3)گفت.مى« أتوب اىل اللّه »و هفتاد بار « أستغفر اللّه »روزى هفتاد بار  -5
 آشاميد و از لبگفت و اندىك مىمى« بسم اللّه »و درآب آشاميدن، اول  -6

 (4)گفت تا سه مرتبه.مى«الحمدللّه »داشت وبرمى
 آمد كهآمد و از براى خدا چنان به خشم در مىىاز براى فوت دنيا به غضب من-7

 (5)شناخت.كىس او را منى
 خودش فرمود:-8

 خوش ندارم اندك زماىن بدون ياد«: أكره أن أعيش ىف الدنيا فواقا ال اذكر اللّه »    
 ، فاصله زماىن بني دو دوشيدن و يا فاصله بني باز و بسته«فواق» (6)خدا زندگى كنم.

 دوشيدن را گويند و در هر حال منظور فاصله اندك است. كردن دست براى

 

 25( هامن مدرك ص 1)

 25( هامن مدرك ص 2)

 25( هامن مدرك ص 3)

 29( هامن مدرك ص 4)

 22( هامن مدرك ص 5)

 ( مجمع البحرين: الفواق: ما بني الحلبتني من الوقت النّها تحلب فترتك سويعًة... و اّما بني6)
  الرضع.فتح يدك و قبضها عىل

 (355··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 «السالم عليه» حرضت امرياملؤمنني

 «ياد خدا و آخرت»و « السالم عليه» حرضت امرياملؤمنني عىل

 آن حرضت أعبد مردم و سيد عابدين و مصباح متهجدين بود.منازش از همه    
 شب و مالزمت در اش فزونرت بود.بندگان خدا ازآن جناب منازكس بيشرت و روزه

 اقامه نوافل را آموختند، و شمع يقني را در راه دين از مشعل او افروختند. پيشاىن
 اش از كرثت سجود پينه كرده بود و محافظت آن بزرگوار براداى نوافل بهنوراىن

 حدى بود كه نقل شده در ليلة الهرير در جنگ صفني بني الصفني، نطعى )پوستينى(
 كرد و تري از راست و چپ او ميگذشت ود و بر آن مناز مىبرايش گسرتده بودن

 آمد و ابدا آن حرضت را در ساحت وجودش تزلزىل نبود و به مناز خودبرزمني مى
 مشغول بود، گاهگاهى از خوف وخشيت الهى آن حرضت را غىش عارض

 (1)شد.مى

 براى مرگ« السالم عليه» آمادگى حرضت عىل

 در حديثى آمده است:
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 قيل المرياملؤمنني ما االستعداد للموت قال: اداء الفرائض و اجتناب املحارم و»    
 األشتامل عىل املكارم ثم ال يباىل أوقع عىل املوت ام وقع املوت عليه و اللّه ما يباىل ابن

 سؤال شد كه« السالم عليه» از امري مؤمنان«: ابيطالب أوقع عىل املوت اووقع املوت عليه
 مرگ چيست و چگونه است؟ فرمود: عبارت است از انجام واجبات وآمادگى براى 

 هاى اخالقى(، پس )كىس كهترك محرمات و برخوردارى از مكارم اخالق )كرامت

 

 .174و  1/173( منتهى اآلمال ج 1)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 356)

 
 

 كه مرگ او را دريابد؛اين گونه شد( باىك ندارد كه او بر مرگ واقع شود و يا اين 
 سوگند به خدا! فرزند اىب طالب را باىك از اين نيست كه او به رساغ مرگ برود يا مرگ

 (1)به رساغش آيد.

 حرضت زهرا)س(

 توكل و تسليم بودن آن حرضت در برابر اوامر الهى

 حرضت زهرا)س( از طريق پدر بزرگوارش اطالع يافته بود كه فرزند عزيزش، ابا    
 به شهادت خواهد رسيد، اما از جزئيات آن خرب نداشت و« السالم عليه» ه الحسنيعبدالل

 لذا پرسيد:

 يا أبتاه من يقتل ولدى و قرّة عينى و مثرة فؤادى؟ قال: رّش أّمة من أّمتى قالت: ياأبَتاه»    
 ىف موضع يقال له:: «آله وعليهاللهصىل» إقرا جربئيل عّنى السالم و قُل لَُه ىف اّى موضع يقتل؟ قال 

 را شهيد« السالم عليه» كربال!: اى پدر! چه كىس فرزندم و نور چشم و ميوه دمل حسني
 كند؟ فرمود: بدترين افراد امِت من. بار ديگر پرسيد: اى پدر، سالم مرا به جربئيلمى

 مرا شهيد خواهند كرد؟ رسول« السالم عليه» برسان و از او بپرس كه در كجا حسني
 گويند و در روايت ديگر در اينفرمود: در رسزمينى كه به آن كربال مى«آله وعليهاللهصىل» خدا

 اى پدر جان! در برابر«: يا أبت سلّمت و رضيت و توكلت عىل اللّه »باره آمده است: 
 (2)ام.ام، به خدا توكل كردههاى خدا تسليم و راىضخواسته

 

 )موت(. 2/554( سفينة البحار 1)

 .44/264، به نقل از بحاراالنوار: 122و123( فرهنگ سخنان حرضت فاطمه )س( حديث 2)

 (357··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ياد خدا در لحظات خوش زندگى

 را در شب عروىس نگران و« عليهاالسالم » ، حرضت فاطمه زهرا«السالم عليه» امريمؤمنان    
 پاسخ داد:گريان ديده، پرسيد چرا ناراحت هستى؟ 

 تفّكرت ىف حاىل و امرى عند ذهاب عمرى و نزوىل ىف قربى فشبّهُت دخوىل ىف فراىش»    
 مبنزىل كدخوىل اىل لحدى و قربى فانشدك اللّه إن قمت اىل الصالة فنعبداللّه تعاىل ىف هذه

 «الّيلة

 كه پريامون حال و رفتار خويش فكر كردم. به ياد پايان عمر و قرب خويش افتادم    
 امروز از خانه پدر به خانه شام منتقل شدم و روزى ديگر از اينجا به طرف قرب و
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 دهم كه بيا تا به مناز بايستيم تا با همقيامت خواهم رفت. پس تو را بخدا سوگند مى
 (1)در اين شب )شب عروىس( خدا را عبادت كنيم.

 ياد خدا در لحظات سخت زندگى

 را« عليهاالسالم » درب خانه فاطمه« آله وعليهاللهصىل» رسول خداگويد: اسامء، بنت عميس مى    
 فرمود:« عليهاالسالم » كوبيد و فرمود: كجا هستند حسن و حسني من؛ فاطمه

 صبح كرديم در«: ء يذوقه ذائقى و إِنّا لنحمد اللّه تعاىلأصبحنا و ليس ىف بيتنا ىش»    
 سنگى منائيم و ما در هر حال خداىحاىل كه چيزى در خانه ما نيست تا رفع گر 

 (2)بزرگ را سپاسگزاريم.

 

 ، به نقل از ارشاد مفيد.12( فرهنگ سخنان حرضت فاطمه زهرا )س( حديث 1)

 .35/252، به نقل از بحاراالنوار: 189( فرهنگ سخنان حرضت فاطمه زهرا )س( حديث 2)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 358)

 

 واسته حرضت زهرا)س(خدا، باالترين خ

 روزى از دخرتش پرسيد، فاطمه! چه درخواستى از خدا« آله وعليهاللهصىل» پيامرب اسالم     
 دارى؟ هم اكنون فرشته وحى در كنار من است واز طرف خدا پيام آورده است! تا هر

 پاسخ داد:« عليهاالسالم » چه بخواهى تحقق پذيرد؛ فاطمه

 لّذىت كه از«: ذة خدمته الحاجة ىل غري الّنظر اىل وجهه الكريمشغلنى عن مسئلته ل»    
 برم، مرا از هر خواهىش بازداشته است، حاجتى جز اينخدمت حرضت حق مى

 (1)ندارم كه پيوسته ناظر وجه زيبا و واالى خداوند باشم.

 «السالم عليه» امام حسن مجتبى

 كرده كه فرمود: پدرم از پدر خودروايت « السالم عليه» شيخ صدوق از حرضت صادق    
 در زمان خود از همه مردمان عبادت و« السالم عليه» خرب داد كه حرضت امام حسن

 رفت و گاهىكرد، پياده مىزهدش بيشرت بود و أفضل مردم بود و هرگاه سفر حج مى
 بركرد مرگ و قرب و بعث و نشور و گذشنت پيمود، و هرگاه ياد مىبا پاى برهنه راه مى

 كرد عرض اعامل بر حق تعاىل را، نعرهكرد و چون ياد مىرصاط را، گريه مى
 لرزيد، بهايستاد بندهاى بدنش مىگشت و چون به مناز مىكشيد و مدهوش مىمى

 كرد بهشت وديد و چون ياد مىجهت آن كه خود را در مقابل پروردگار خويش مى
 كه او را مار يا عقرب گزيده باشد ومنود، مانند اضطراب كسيدوزخ را، اضطراب مى

 كرد از آتش جهنم، و هرگاه در تالوتكرد بهشت را و استعاذه مىاز خدا مسئلت مى

 

 ، به نقل از رياحني الرشيعة ج189( فرهنگ سخنان حرضت فاطمه زهرا )س( حديث 1)
1/105. 

 (359··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 گفت و درمى« لبيك اللهم لبيك»رسيد، مى« امنوا... يا ايها الذين»قرآن، به جمله: 
 ديد كه مشغول به ذكر خداوندهيچ حاىل كىس او را مالقات نكرد مگر آنكه مى

 (1)است.
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 گشت،لرزيد و رنگ مباركش زرد مىساخت، بندهاى بدنش مىهرگاه وضو مى    
 خواهدكه مىسبب اين حال را از آن حرضت پرسيدند، فرمود: سزاوار است بر كسي

 نزد رب العرش به بندگى بايستد، رنگش زرد گردد و رعشه در اندامش )مفاصلش(
 رفت، وقتى كه نزد در مريسيد رس را به سوى آسامن بلندافتد؛ چون به مسجد مى

 ء فتجاوز عن قبيحالهى ضيفك ببابك يا محسن قد أَتاك املىس»گفت: كرد و مىمى
 يعنى، اى خداى من اين ميهامن تو است كه بدرگاه«: ماعندى بجميل ما عندك يا كريم

 كار نزد تو آمده پس درگذر از كارهاى زشتتو ايستاده، اى خداوند نيكوكار، بنده تبه
 (2)هاى خودت، اى كريم!من به نيىك
 «السالم عليه» امام حسني

 دگار خودگفتند: كه چه بسيار از پرور « السالم عليه» روزى به اباعبدالله الحسني    
 ترساىن؟ فرمود:

 (3)از عذاب قيامت امين نيست مگر آنكه در دنيا از خدا برتسد.»    

 ياد خدا در مقاطع مختلف زندگى آن حرضت

 آن حرضت بعد از امتناع از بيعت با يزيد ملعون، مصلحت را در اين ديدند كه با    

 

 1/259( منتهى اآلمال: 1)

 ( هامن مدرك2)

 337و  1/336ل ( منتهى اآلما3)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 360)

 
 

 اى رااهل بيت خود از مدينه خارج شوند. هنگام خروج از شهر جدش، هامن آيه
 )آن گاه كه از ترس« السالم عليه» تالوت فرمود كه مربوط است به هجرت حرضت موىس

 مراقب بود كه مباداكرد در حاليكه ترسان و فرعون به قصد مدين، شهر را ترك مى
 دشمنان برسند(.

 موىس از شهر خارج«: فخرج منها خائفا يرتقب قال رَبَّ نَّجنى من القوم الظاملني:»    
 اى، عرض كرد: پروردگارا! مراشد در حاىل كه ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه

 (2()1)از اين قوم ظامل رهايى بخش.

 ت و هجرت حياتبخش امام، نشانگر اين است كه آنتالوت اين آيه در آغاز حرك    
 حرضت از هامن لحظات اول حركت خودش به ياد خدا بوده و از او درخواست

 هايش را داشته است.حاميت در برنامه

 و چون داخل مكه معظمه شدند، آيه ديگرى را از قرآن كه مربوط به جريان ورود    
 و ملا توجه تلقاء» (3)است تالوت فرمودند.« مدين»به شهر « السالم عليه» حرضت موىس

 هنگامى كه متوجه جانب مدين شد،«: مدين قال عىس رىب أَْن يهدينى سواء السبيل
 (4)گفت: اميدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند.

 انتخاب و تالوت اينگونه آيات از قرآن، نشانگر اين مطلب است كه آن حرضت    
 بوده و تنها از او، درخواست عنايت و هدايت داشته« ياد خدا»در همه حال به 

 است. و ديگر اينكه برنامه حركتش بر محور اوامر الهى و رضايت حق تعاىل انجام
 پذيرفته و لذا آنگاه كه مجبور شد به جهت رعايت احرتام خانه خدا و جلوگريىمى
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 21( قصص / 1)

 1/350( منتهى اآلمال 2)

 1/352ل ج ( منتهى اآلما3)

 22( قصص /4)

 (361··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 از خونريزى در حرم امن الهى حج خود را نيمه متام گذارده و از مكه خارج شود؛
 وقتى تصميم بر خروج از مكه گرفت خطاب به اصحاب و اهل بيت)ع( خود فرمود:

 انده و ما اهل بيتاى و گريزى نيست از روزى كه قلم قضا بر كىس رقم ر چاره»...
 ايم و خدا به ما عطا خواهدايم و بر بالى او شكيبا بودهرضا به قضاى خدا داده

 فرمود مزدهاى صرب كنندگان را...اكنون كىس كه در راه ما از بذل جان نينديشد و در
 طلب لقاى حق از فداى نفس خويش و نپرهيزد بايد با من كوچ كند من بامدادان

 (1)«.شاءاللهكوچ خواهم كرد ان
 كه از حرضت درخواست« بنى مكرمه»باز آن حرضت در پاسخ مردى از     

 دهى بر مناى مرد آنچه تو خرب مى»انرصاف از سفر به سوى كوفه را داشت فرمود:
 پوشيده نيست و ليكن اطاعت امرالهى واجب و تقديرات رباىن واقع شدىن

 (2)«.است

 اقامه مناز جامعت در هواى بسيار گرم

 )عليه« حر»آن حرضت بعد از برخورد با سپاه دشمن كه فرماندهى آنها را     
 الرحمة( بر عهده داشت و پس از سرياب منودن آنها و اسبهايشان، وقتى كه هنگام

 مناز ظهر شد، منازش را در هواى بسيار گرم و به صورت جامعت در حاليكه سپاه
 و در پايان خطاب به سپاه كوفه فرمود: حر نيز به حرضت اقتدا كرده بودند بر پامنود

 ايها الناس اگر از خدا بپرهيزيد و حق اهل حق را بشناسيد خدا از شام بيشرت»    

 

 375ص  1( منتهى اآلمال ج 1)

 383( هامن مدرك ص 2)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 362)

 
 

 (1)«.شودراىض و خوشنود مى

 جانفشاىن در راه خدا و پرهيز از هر گونه ذلّتآمادگى آن حرضت براى هرگونه 

 در برابر دشمن

 به حر« عذيب هجانات»به روايت سيدبن طاوس آنگاه كه فرستاده ابن زياد در     
 واهلبيتش سخت« السالم عليه» رسيد و حر به موجب اين نامه كار را بر امام حسني

 اىپا خاست و خطبه گرفت، حرضت اصحاب خود را جمع كرد و در ميان ايشان به
 در نهايت بالغت، مشتمل بر حمد و ثناى الهى اداء كرد، پس فرمود:

 بينيد، و دنيا از ما رو گردانيده و جرعههامنا كار ما به اينجا رسيده كه مى»    
 اند. هراند و بر باطل جمع شدهزندگاىن به آخر رسيده و مردم از حق، دست برداشته
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 جزا دارد بايد كه از دنيا روى برتابد و مشتاق لقاء پروردگار كه اميان به خدا و روز
 خود گردد؛ زيرا شهادت در راه حق مورث سعادت ابدى است و زندگى با

 (2)«.ستمكاران و استيالى ايشان بر مؤمنان به جز محنت و عناد مثرى ندارد

 ياد خدا هنگام ورود به صحراى كربال

 كربال شدند و از نام آنجا پرسيدند، مبحضآن حرضت آنگاه كه وارد صحراى     
 خدا را ياد منودند و از سختى و مشكالت آنجا به خدا پناه بردند« كربال»شنيدن نام 
 و فرمودند:

 خدايا! هامنا من از سختى و گرفتارى«: اللّهم إىِّن أَعوذبك من الكرب و البالء»    

 

 385ص  1( منتهى اآلمال ج 1)

 .388( هامن مدرك ص 2)

 (363··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)آورم.)اين مكان( به تو پناه مى

 «:ياد خدا»شب عاشورا مهلتى براى 

 فرمود:« السالم عليه» عرص تاسوعا به برادرش ابوالفضل« السالم عليه» امام حسني

 را به سوى ايشان برگرد و از ايشان مهلتى بخواه كه امشب را صرب كنند و كارزار»    
 داند كه من مناز وبه فردا اندازند كه امشب قدرى مناز و دعا و استغفار كنم. خدا مى

 (2)«.دارمتالوت قرآن و كرثت دعا و استغفار را دوست مى

 آن حرضت و يارانش متام آن شب را به عبادت و دعا و تالوت قرآن، ترضع و    
 (3)ند بود.مناجات بّسآوردند و صداى تالوت و عبادت از آنها بل

 هنگام صف آراىئ در برابر سپاه فراوان دشمن« ياد خدا»

 آن حرضت بعد از اقامه مناز صبح، صفوف لشكرش را منظم كرد و دست به دعا    
 برداشت و گفت:

 اللّهّم أنت ثقتى ىف كل كرب و أنت رجاىئ ىف كل شدة و أنت ىل ىف كل أَمر نزىل ىب ثقه»    
 خدايا! در هر مشقتى«: مة و صاحب كل حسنة و منتهى كل رغبةوُعّدة...فأنت وىل كل نع

 اطمينان و اعتامد به تو دارم و در هر سختى اميد من تو هستى و در هر چيزى كه بر
 شود تكيه گاه و كمكم تو هستى، پس صاحب هر نعمت و هر نيىك ومن نازل مى

 بيد و سوار شد وآنگاه مركب خويش راطل (4)نهايت و پايان هر خواسته، تو هستى.

 

 389( هامن مدرك ص 1)

 1/395( منتهى اآلمال: 2)

 399( هامن مدرك ص 3)
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 400( هامن مدرك ص 4)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 364)

 
 اى مردم براى نفس عجله نكنيد، گوش به كالم من»به صوت بلند فرياد داشت: 

 ...هامنا وىل من خداوندى استدهيد تا شام را به آنچه سزاوار است موعظتى گويم
 به خدا»و فرمود: « (1)كه قرآن را فروفرستاده است و اوست متوىل امور صالحان

 ام خداوند دروغگو را دشمنام از زماىن كه دانستهسوگند كه هرگز سخن دروغ نگفته
 (2)«.داردمى

 توكل در حد اعالى آن

 ر گرفت، پس از موعظه و امتامبار ديگر به جهت امتام حجت در مقابل لشگر قرا    
 حجت فرمود:

 اكنون رأى خود را فراهم كنيد و با اتباع خود همدست شويد و مشورت كنيد»...    
 تا امر بر شام پوشيده مناند. پس از آن قصد من كنيد و مرا مهلت مدهيد، هامنا من

 دارىام بر خداونديكه پروردگار من و شام است كه هيچ متحرك و جانتوكل كرده
 نيست مگر اينكه در قبضه قدرت اوست وهامنا پروردگار من بر طريق مستقيم و

 دهد...)سپس بر آنها نفرينعدالت استواراست، جزاى هر كىس را مطابق كار او مى
 كرد و در پايان عرضه داشت( توىئ پروردگار ما، برتو توكل كرديم و به سوى توانا به

 (3)«.منوديم وبه سوى تواست بازگشت همه

 

 1/401( منتهى اآلمال: 1)

 ( هامن مدرك2)

 404( هامن مدرك ص 3)

 (365··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ياد خدا و مناز تاريخى آن حرضت در روز عاشورا

 ابو مثامه صيداوى كه نام رشيفش عمروبن عبدالله است. چون ديد وقت زوال    
 رض كرد: يا اباعبدالله! جان من فداى توشتافت، ع« السالم عليه» است به خدمت امام

 اند و لكن سوگند به خدا كهبينم كه اين لشگر به مقاتلت تو نزديك گشتهباد هامنا مى
 تو كشته نشوى تا من درخدمت تو كشته شوم و به خون خويش غلطان باشم و

 م،دوست دارم كه اين مناز ظهر را با تو بگذارم، آنگاه خداى خويش را مالقات مناي
 ياد كردى مناز را خدا ترا از»حرضت رس به سوى آسامن برداشت، پس فرمود: 

 از اين قوم»؛ آنست سپس فرمود: «منازگزاران و ذاكران قرار دهد بىل اينك اول وقت
 روايت شده است كه (1)«.بخواهيد تا دست از جنگ بردارند تا ما مناز گزاريم

 ني و سعيد بن عبدالله را فرمود كهحرضت سيدالشهداء )عليه السالم( زهري بن ق
 پيش روى من بايستيد تا من مناز ظهر را بجاى آورم، ايشان بر حسب فرمان در پيش

 او ايستادند و خود را هدف تري و سنان گردانيدند، پس حرضت با يك نيمه اصحاب
 (2)مناز خوف گذاشت و نيمى ديگر ساخته دفع دشمن بودند.

 حساس ديگرى چون هنگام حركت حرضت عىل آن حرضت در متام مراحل    
 و نيز بعد از شهادت حرضت قاسم و قرار دادنش در (3)به طرف ميدان« السالم عليه» اكرب

 «السالم عليه» و آن وقتى كه تري حرمله ملعون بر حلق مبارك عىل اصغر (4)ميان كشتگان
 نها مانده بود و، و آن زمان كه يكه و ت(5)اصابت كرد و خون از گلويش جارى گشت

 به تنهاىئ به لشگر ىس هزار نفرى دشمن حمله كرد و آنها را پراكنده ساخت و
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 1/420( منتهى اآلمال: 1)

 423( هامن مدرك ص 2)

 434( هامن ص 3)

 440( هامن مدرك 4)

 456( هامن /5)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 366)

 
 

 ياد خدا بود. گاهى خدا را به گواهى و يا تعدادى از آنها را به جهنم فرستاد، به
 كرد و از خداوند متعالخواند، و گاهى بر دشمن خود نفرين مىحكومت مى

 برزبانش« الحول و ال قوه اال باللّه »منود و گاهى ذكر هالكت آنها را درخواست مى
 باالخره آن وقتى كه تريى كه پيكانش زهرآلود و سه شعبه بود، بر (1)جارى بود.

 بسم اللّه و»سينه مباركش و به قوىل بر دل پاكش رسيد و از آن سوى در آمد، گفت: 
 و آن را از قفا بريون كشيد و از جاى آن تري مسموم« آله وعليهاللهصىل» باللّه و عىل ملة رسول اللّه

 گذاشت چون ازمانند ناودان خون جارى بود، حرضت دست به زير آن جراحت مى
 اى برافشاند و از آن خون رشيف قطرهبه جانب آسامن مى شدخون پر مى

 گشت و ديگر بار كف دست را از خون پر كرد و بر رس و محاسن خود ماليد ومنى
 را ديدار خواهم كرد و نام« آله وعليهاللهصىل» گفت با رسو روى خون آلود، جدم رسول خدا

 (2)كشتگان خود را باو عرضه خواهم داشت.

 «السالم عليه» بن الحسني زين العابدين امام عىل

 فرمايد:مى« السالم عليه» امام باقر    

 فرمود: وقتى مرض شديدى مرا عارض شد« السالم عليه» پدرم عىل بن الحسني»    
 پدرم فرمود: به چه مايل هستى، گفتم: ميل دارم كه چنان باشم كه اختيار نكنم

 (3)«.راى من مقرر داشته و اختيار فرموده استچيزى را بر آن چيزى كه حق تعاىل ب

 

 452( هامن مدرك 1)

 456( هامن ص 2)

 2/9( منتهى اآلمال: 3)

 (367··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 تاثري عظمت الهى در وجود مبارك امام هنگام اراده مناز و احرام حج خانه خدا

 فرمودند رعشهدند و اراده مناز مىشاز وضو فارغ مى« السالم عليه» چون امام سجاد    
 فرمود:منودند مىشد و چون سؤال مىو لرزه بر اعضاى آن حرضت مستوىل مى

 ايستم و با چه عظيمدانيد كه به خدمت چه خداوندى مىواى بر شام مگر منى
 غزاىل در كتاب ارسار الحج نقل كرده از سفيان (1)خواهم مناجات منايم.الشاىن مى
 ، چون خواست ُمحرِم شود«السالم عليه» كه حج گذارد عىل بن الحسني ابن عينيه،

 اش ايستاد و رنگش زرد شد و لرزه او را عارض شد، رشوع كرد به لرزيدن وراحله
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 ترسم در جوابمگوئيد؟ فرمود مىنتوانست لبيك بگويد. سفيان گفت چرا تلبيه منى
 اش افتادفت غش كرد و از راحلهپس چون تلبيه گ«. ال لبيك و ال سعديك»گفته شود 

 (2)شد تا از حجش فارغ شد.و پيوسته اين حال او را عارض مى

 فرمود:« السالم عليه» امام باقر

 گشت و حالش نزدايستاد رنگ مباركش متغري مىپدرم هر گاه به مناز مى»    
 ولرزيد خداوند جليل مانند بندگان ذليل بود و اعضاى رشيفش از خوف خدا مى

 منازش مناز مودع بود و روزى در مناز ايستاده بود كه ردا از يك طرف دوش مباركش
 ساقط شد، حرضت اعتنا نكرد و آن را درست نفرمود تا منازش متام شد بعىض از
 اصحاب آن حرضت از سبب ىب التفاىت اش به ردا پرسيدند، فرمود: واى بر تو آيا

 (3)«.كردمكلم مىداىن نزد ىك ايستاده بودم و با كه تمى

 «مالك يوم الدين»ايستاد، هنگامى كه در قرائت حمد به وقتى به مناز مى    

 

 10( هامن مدرك ص 1)

 12( هامن مدرك ص 2)

 7( هامن مدرك ص 3)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 368)

 
 

 دهشد قالب تهى كند و چون سجكرد كه نزديك مىرسيد چندان آن را تكرار مىمى
 (1)شد.داشت تا عرق مباركش جارى مىرفت رس از سجده بر منىمى
 گويد:در كتاب مناقب ابن شهر آشوب و...آمده است كه سعيدبن مسيب مى    

 شدندخارج شود به سوى مكه خارج منى« السالم عليه» مردم، قبل از آنكه امام سجاد
 ر يىك از منازل بنيپس آن حرضت خارج شد و من هم در خدمت او خارج شدم، د

 اش تسبيح گفت، هيچ درخت و يا كلوخىراه دو ركعت مناز خواند پس در سجده
 مناند جز اينكه )همگى( با آن حرضت تسبيح گفتند من از اين موضوع ترسيدم پس

 حرضت رسش را بلند كرد و فرمود: اى سعيد ترسيدى؟ عرض كردم بىل اى فرزند
 فرمود: اين تسبيح اعظم بود كه در سجده گفتم )و موجودات« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 (2)ديگر مرا همراهى كردند(.
 گويد:مى« السالم عليه» يىك از كنيزان امام سجاد

 هيچگاه، روز، طعام براى آن حرضت حارض نكردم، براى اينكه روزه بود و هيچ»    
 (3)«.ب زنده دار بودشبى براى او رختخواب پهن نكردم از جهت آنكه براى خدا ش

 گويد:طاووس مياىن مى

 نصف شبى داخل حجر اسامعيل شدم ديدم كه حرضت امام»    
 كند چون گوش دادم ايندر سجده است و كالمى را تكرار مى« السالم عليه» العابدينزين

 بنده تو مسكني تو،«: الهى عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقريك بفنائك»دعا بود: 
 «.(4)و بر درگاه تو منتظر رحمت توست و چشم عفو و احسان به تو داردمحتاج ت

 

 

 2/10( منتهى اآلمال: 1)

 .8/ ح  315/  4( نورالثقلني ج 2)
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 2/8( منتهى اآلمال: 3)

 2/12( هامن مدرك ج 4)

 (369··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 «السالم عليه» امام باقر

 «السالم عليه» ذكر بسيار امام

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 ديديمرفتيم مىكرد كه گاهى كه با او راه مىپدرم كثري الذكر بود و به حدى ذكر مى»
 كرد و با مردم صحبتخورديم و او ذكر خدا مىكند و با او طعام مىكه ذكر خدا مى

 چسبيده و ديديم كه زبان مباركش به كام رشيفشگفت و پيوسته مىكرد و ذكر مىمى
 فرمود كه ذكر كنيم تاكرد و مىو ما را نزد خود جمع مى« ال اله اال الله»گفت: مى

 فرمود به قرائت قرآن، از اهل بيت آنان را كه قرائتطلوع آفتاب پيوسته امر مى
 (1)«.ذكر»كرد بهتوانستند بكنند و آنهاىئ كه قادر بر قرائت نبودند امر مىمى

 داامام و زيارت خانه خ

 روايت كرد و گفت:« السالم عليه» صاحب كشف الغمه از يىك از غالمان امام باقر    

 به مكه رفتيم پس چون آن حرضت« السالم عليه» وقتى در خدمت حرضت باقر»    
 داخل مسجد شد و نگاهش به خانه كعبه افتاد گريست به حدى كه صداى مباركش

 مادرم فدايت! چون مردم شام را بدين حالدر ميان مسجد بلند شد، من گفتم پدر و 
 كنند خوبست كه ىف الجمله صداى مبارك را از گريه كوتاه فرمائيد. فرمود:نظاره مى

 رود كه حق تعاىل به سبب گريسنتواى بر تو! به چه سبب گريه نكنم، هامنا اميد مى
 باشم، پس آنمن نظر رحمتى به من فرمايد و به آن سبب فردا در نزد او رستگار بوده 

 حرضت دور خانه طواف فرمود پس از آن نزد مقام به مناز ايستاد و به ركوع و سجود

 

 .101و  2/100( منتهى اآلمال: 1)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 370)

 
 

 تررفت و چون رس از سجده برداشت موضع سجده آن حرضت از آب ديدگانش
 (1)شده بود.

 «م السال عليه» امام صادق

 اشتغال دامئى امام به ذكر و عبادت الهى

 گويد:مالك بن انس مى

 خواند و يا به ذكر خداهمواره يا روزه بود، يا مناز مى« السالم عليه» جعفر محمد»    
 شد. در ساىل كه در سفر حج با اومشغول بود و از بزرگان عباد و زهاد محسوب مى

 توانست لبيكرگون شد چنانكه منىهمراه بودم، هنگام محرم شدن حالتش دگ
 بگويد و از ىب تاىب نزديك بود از مركب فرو افتد، گفتم: اى پّس پيامرب! لبيك بگو و

 امدر حاليكه بيمناك« لبيك اللهم لبيك»ناچار بايد بگويى، فرمود: چگونه بگويم 
 (2)«.اللبيك و السعديك»خداوند در پاسخم بفرمايد: 
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 رابر امر الهىرضايت و تسليم امام در ب

 گويد:مى« السالم عليه» قتيبه از ياران امام صادق

 رفته بودم، امام را« السالم عليه» براى عيادت از فرزند بيامر امام به منزل امام صادق»    
 جلوى منزل ديدار كردم كه افّسده و محزون بود، حال كودك را جويا شدم، فرمود:

 اه داخل منزل شد و پس از مدىت بريون آمد در؛ آنگ«به خدا سوگند او رفتنى است»

 

 .100( هامن مدرك ص 1)

 .47/16، به نقل از بحاراالنوار 17و16( پيشواى ششم )موسسه در راه حق( ص 2)

 (371··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 حاليكه اندوهش تسكني يافته بود، من اميدوار و خوشحال شدم و گامن كردم بيامر
 است، بارديگر از حال كودك پرسيدم، فرمود:از دنيا رفت. با شگفتى بهبود يافته

 گفتم: فدايت شوم هنگامى كه زنده بود غمگني و افّسده بوديد و اينك كه فوت
 كرده است اندوهگني نيستيد؟ فرمود: ما خانداىن هستيم كه پيش از مصيبت اظهار

 ضاى خدا و تسليم امركنيم وىل چون قضاى الهى وقوع يابد راىض به ر نگراىن مى
 (1)«.اوييم

 «السالم عليه» امام موىس بن جعفر

 امام و درخواست فراغت از خدا براى عبادت

 هنگامى كه به دستور هارون به زندان افتاد چنني گفت:    

 اللّهم أىن طاملا كنت أسألك أن تفرغنى لعبادتك و قدأستجبت منى فلك الحمد عىل»    
 خواستمبسيار مدت بود كه از تو، فراغتى براى عبادت مىخداوندگارا چه «: ذلك

 (2)گويم.اينك، دعايم را به اجابت رساندى پس تو را بر اين سپاس مى

 هاهاى طوالىن امام در زندانمناز و سجده

 هنگامى كه آن امام مظلوم در زندان ربيع بود، هارون گاهى روى بامى كه مرشف    
 ديد چيزى چونكرد، هر بار مىو به داخل زندان نگاه مىرفت به زندان امام بود مى

 جنبيد. يكبار پرسيد، آن لباس از آناند و از جاى منىلباىس در گوشه زندان افكنده

 

 .3/225، به نقل از كاىف: 18و17( هامن مدرك ص 1)

 .281(، به نقل از ارشاد مفيد ص 28( پيشواى هفتم )از مؤسسه در راه حق ص 2)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه«··· ( »372)

 
 

 كيست؟ ربيع گفت: لباس نيست، موىس بن جفعر است كه اغلب در حالت سجود و
 (1)زند... .عبادت پروردگار، زمني را بوسه مى

 كند كه فضل بن ربيع به او گفت: چونشيخ صدوق از عبدالله قزوينى روايت مى    
 كند تا طلوع آفتاب مشغولبامداد را ادا مى مناز« السالم عليه» امام موىس بن جعفر

 باشد تا زوال شمس،رود و پيوسته در سجده مىشود،پس به سجده مىتعقيب مى
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 خيزد و ىب آنكه وضوىئ تجديد كند مشغول منازشود بر مىچون زوال شمس مى
 دانم كه به خواب نرفته بوده است در سجود خود، و چون منازشود؛ پس مىمى

 باشد تارود و در سجده مىكند باز به سجده مى را با نوافل ادا مىظهر و عرص
 خيزد وىب آنكه حدىث كند ياشود به مناز بر مىغروب آفتاب و چون شام مى

 باشدگردد و پيوسته مشغول مناز و تعقيب مىوضوىئ تجديد كند، مشغول مناز مى
 خواند و چون از تعقيبشود. مناز خفنت )مناز عشا( را مىتا وقت خفنت داخل مى

 منايد و بعد از آنمنايد...،پس تجديد وضو مىشود افطار مىمناز خفنت فارغ مى
 آورد و چون رس از سجده برمى دارد اندك زماىن بر بالني خوابسجده بجا مى

 منايد و پيوسته مشغولخيزد و تجديد وضو مىمنايد، پس بر مىاسرتاحت مى
 باشد تا صبح و چون صبح طالع شد مشغول منازع مىعبادت و مناز و دعا و ترض 

 (2)اند عادت او چنني است.گردد و تا او را به نزد من آوردهصبح مى

 

 .281، به نقل از ارشاد مفيدى ص 29( پيشواى هفتم )از مؤسسه در راه حق ص 1)

 .2/206( منتهى اآلمال: 2)

 (373··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 هاى غافلاى امام در متحول شدن برخى انسانتاثري عبادته

 روايت شده كه هارون الرشيد، كنيزى عاقله و صاحب جامىل را فرستاد به نزد    
 وقتى كه آن حرضت در حبس بود، تا در زندان به«السالم عليه» حرضت موىس بن جفعر

 وىآن جناب خدمت منايد و ظاهرا نظرش از اينكار اين بود كه شايد حرضت به س
 او ميل منايد و قدر او در نظر مردم كم شود يا آنكه براى تضييع آن جناب بهانه به

 دست آورد و خادمى فرستاد كه تفحص از حال او منايد خادم ديد كه آن كنيز را كه
 قدوس قدوس،»گويد: دارد و مىپيوسته براى خدا در سجده است و رس بر منى

 را به نزد هارون ديدند از خوف خدا پس بردند او«: سبحانك سبحانك سبحانك
 لرزد، چشم به آسامن دوخته و مشغول مناز گشت از او پرسيدند اين چه حالتمى

 را ديدم«( السالم عليه» گفت: عبد صالح )امام موىس بن جعفراى مىاست كه پيدا كرده
 (1)كه چنني بود و پيوسته آن كنيز به همني حال بود تا وفات كرد.

 ذكر امام

 خواند:نقل شده است آن گرامى اين ذكر و دعا را بسيار مى    

 خداوندا! من از شام«: اللّهم إىِّن أَسئلك الراحة عند املوت و العفو عند الحساب»    
 (2)منايم.راحتى در وقت مرگ و عفو و گذشت در وقت حساب را درخواست مى

 

 2/202( منتهى اآلمال: 1)

 .277(، به نقل از ارشاد مفيد ص 30ر راه حق ص ( پيشواى هفتم )مبؤسسه د2)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 374)

 

 «السالم عليه» امام رضا

 «ذكر خدا»امام و 

 اىب الضحاك روايت كرده است:    
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 را از مدينه به مرو آورم. و امر كرد مرا« السالم عليه» مأمون مرا فرستاد تا حرضت رضا»    
 ا از راه برصه و اهواز و فارس حركت دهم... . به خدا سوگند كه نديدمجناب ر كه آن

 مردى را مثل آن حرضت در تقوى و كرثت ذكر خدا. در جميع اوقات خود و شدت
 شد مناز صبح راجناب چنان بود كه چون صبح مىخوف از حق تعاىل. و عادت آن

 پيوسته تسبيح و تحميدنشست و كرد و بعد از سالم مناز در مصالى خود مىادا مى
 فرستاد تا آفتابمى« آله وعليهاللهصىل» گفت و صلوات بر حرضت رسولو تكبري و تهليل مى

 داد تا روزرفت و سجده را چندان طول مىكرد؛ پس از آن به سجده مىطلوع مى
 (1)«.كرد...داشت و با مردم حديث مىشد، پس رس از سجده بر مىبلند مى

 امام كيفيت عبادت

 خوابيد و بيشرتآن بوده كه شبها كم مى«( السالم عليه» عادت آن جناب )امام رضا    
 گذراند و روزه بسيارشبها را از اول شب تا به صبح بيدار بود و به عبادت مى

 گرفت و روزه سه روز از هر ماه پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبهمى
 (2)فرمود: روزه اين سه روز مقابل روزه دهر است.د. مىميان ماه از او فوت نش

 رفت و رس برفرمود، پس به سجده مىحرضت مناز صبح را در اول وقت اداء مى    
 گفت: اگركرد و مىشد و هرسه روز قرآن را ختم مىداشت تا آفتاب بلند مىمنى

 

 .2/294( منتهى اآلمال: 1)

 .289( هامن مدرك ص 2)

 (375··· »« )يدگاه قرآناز د« ذكر»

 
 

 گذرم مگر اينكه فكراى منىكنم اما هرگز به آيهخواهم در كمرت از سه روز ختم مى
 (1)است.اى فرود آمده و در كدام وقت نازل شدهكنم در آن كه در چه بارهمى

 در روايتى آمده است:

 فراشه من تالوة القرآن فاذاىف طريق خراسان( يكرث بالّيل ىف « السالم عليه» كان )الرضا»    
 «:مّر بآية فيها ذكر جنة اونار بىك و سأل اللّه الّجنة و يَعوذ به من النار

 فرمود ودر راه خراسان( شبها در بسرتش بسيار قرآن تالوت مى« السالم عليه» )امام رضا
 گريست ورسيد مىاى كه در آن از بهشت يا آتش ياد شده بود مىهر گاه به آيه

 (2)برد.كرد و از آتش به او پناه مىشت را از خدا مسألت مىبه

 «السالم عليه» اهميت مناز اول وقت نزد امام رضا

 در جريان مناظره با عمران صاىب واثناى آن هنگامى كه وقت مناز شد امام    
 رو كرد به مأمون و فرمود: وقت مناز رسيد. عمران عرض كرد: اى« السالم عليه» رضا
 ى من مسئله مرا قطع مكن هامنا دل من رقيق و نازك شده )به اين معنى كهموال 

 نزديك است مطلب بر من معلوم شود و اسالم آورم( حرضت فرمود:

 ، پس آن جناب و مأمون از جا بر خاستند و آن«گرديمگزاريم و بر مىمناز مى»    
 شت رس محمد بنحرضت در داخل خانه منازش را اقامه فرمود و مردم در بريون پ

 (3)جعفر مناز گذاردند.

 

 .290( هامن مدرك ص 1)

 .2/182/5)مرتجم(، به نقل از عيون االخبار الرضا)ع(  10الحكمة ح ( ميزان2)
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 2/335( منتهى اآلمال 3)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 376)

 

 «السالم عليه» امام جواد

 كند كه:روايت مى« السالم عليه »حكيمه خاتون عمه محرتمه امام جواد    

 چون روز سوم والدت آن حرضت شد، ديده حقيقت بني خود را، به سوى»    
 آسامن گشود و به جانب راست و چپ خود نظر كرد و به زبان عرىب فصيح ندا

 چون اين حالت«. أَشَهد ان ال اله اال اللّه و أَشهد اّن محمدا رسول اللّه»كرد كه: مى
 شتافتم و« السالم عليه» از آن نور ديده مشاهده كردم به خدمت حرضت رضاغريبه را 

 آنچه ديده و شنيده بودم به خدمت آن حرضت عرض كردم. حرضت فرمود: آنچه
 كه بعد از اين از عجايب احوال او مشاهده خواهى كرد زياده است از آنچه تا كنون

 (1)«.مشاهده كردى

 كند و بهكند خدا را ياد مىنگامى كه چشم باز مىبراى كىس كه روز سوم تولد ه    
 اى شگفت آور و درخشان در ذكر ودهد، داشنت آيندهوحدانيت او شهادت مى

 هاى فراوان چيزى دور از انتظار نبود وىل ما بهعبادت الهى و نشان دادن كرامت
 ه اكتفاعنوان منونه به ذكر يك مورد از ذكر و عبادت امام كه همراه با كرامت بود

 كنيم.مى

 با ام الفضل از بغداد از نزد مأمون به سوى مدينه« السالم عليه» چون امام جواد»    
 رهسپار شد از خيابان باب الكوفه رفت و مردم نيز براى بدرقه به دنبال آن حرضت

 آمده بودند، پس هنگام غروب بود كه بداراملسيب رسيد، در آنجا فرد آمد و به
 جا بود در آمد و ميان صحن آن مسجد درخت سدرى بود كه هنوز بارمسجد كه در آن

 نداده بود، پس آن حرضت ظرف آىب خواست و در پاى آن درخت وضو ساخت

 

 2/363( منتهى اآلمال: 1)

 (377··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ذاا»آنگاه برخاسته مناز مغرب را با مردم خواند و در ركعت اول سوره حمد و سوره 
 را خواند و« قل هو الله...»را خواند و در ركعت دوم، حمد و سوره «جاء نرصالله...

 سپس قنوت گرفته آنگاه به ركوع رفت و ركعت سوم را نيز خوانده و تشهد و سالم را
 داد و سپس اندىك نشست و نام خدا را برده و به ذكر خدا پرداخت، بدون اينكه

 ت نافله خواند، آنگاه تعقيب مناز مغرب راتعقيب بخوانند برخاسته چهار ركع
 خواند و دو سجده شكر به جاى آورد. سپس از مسجد بريون رفت و چون در صحن

 رسيد مردم ديدند درخت، بارور، به بار فراوان و خوىب« سدر»مسجد به آن درخت 
 شده كه مردم در شگفت شده از آن بار و ميوه خوردند و ديدند شريين و ىب هسته

 (1)«...است.

 «السالم عليه» امام هادى

 ذكر و مناز امام

 گشتكرد به قبله و مشغول عبادت مىشد آن حرضت رو مىشب كه داخل مى    
 ايستاد و... . پيوسته لب مباركش در تبسم و ذكر خداو ساعتى از عبادت باز منى

 (2)بود.
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 بردند وىل چيزى بهيك بار گروهى به دستور متوكّل شبانه به منزل امام هجوم     
 دست نياوردند. آنگاه امام را در اطاقى تنها ديدند كه در را به روى خود بسته و جامه

 فرش نشسته و به عبادت خدا و تالوت قرآنپشمني به تن دارد و برزمينى شن

 

 2ح  278( ارشاد مفيد ص 1)

 2/410( منتهى اآلمال: 2)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 378)

 
 

 (1)مشغول است.
 بارديگر نيز هنگامى كه مردم به خواب رفته بودند، گروهى از پشت بام وارد منزل    

 شدند و خانه را مورد بازرىس قرار دادند تا اگر چنانچه اموال و« السالم عليه» امام هادى
 اى پيدا كردند ضبط منوده و نزد متوكل بربند، وقتى وارد منزل اماميا اسلحه

 (2)خواند....بينند امام برروى حصريى ايستاده و مناز مىند مىشو مى

 «السالم عليه» امام حسن عسگرى

 آن حرضت نيز هامنند پدران گرامى خود در توجه به عبادت و ياد خدا منونه    
 شد و چيزى راداشت و مشغول مناز مىبود، به هنگام مناز از هر كارى دست بر مى

 گويد:ت. ابو هاشم جعفرى مىداشبر مناز مقدم منى

 رشفياب شدم، امام مشغول نوشنت چيزى بود،« السالم عليه» خدمت امام عسگرى»
 (3)«.وقت مناز كه فرا رسيد امام نوشته را كنار گذاشت و به مناز ايستاد

 تاثري عبادت امام روى ديگران

 انداختمى كيفيت و چگونگى عبادت امام طورى بود كه ديگران را به ياد خدا    
 آورد ؛چنانچه دونفر از بدترينكرد و به راه مىو گاه افراد گمراهى را متحّول مى

 ماموران صالح بن وصيف )زندانبان( بر اثر معارشت با امام دگرگون شدند و در مناز
 و عبادت به مرحله عظيمى رسيدند. زندانبان )صالح( آن دو را فرا خواند و گفت:

 

 .453و  12/452، به نقل از احقاق الحق: 21وسسه در راه حق( ص ( پيشواى دهم )م1)

 .453و  12/452( پيشواى دهم )موسسه در راه حق(، به نقل از احقاق الحق: 2)

 .50/304، به نقل از بحار 20( پيشواى دهم )موسسه در راه حق( ص 3)

 (379··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 وضعى داريد؟ گفتند: ما چه بگوئيم در مورد كىس واى بر شام! در مورد اين مرد چه
 گويد وايستد و به غري عبادت سخن منىكه روزها روزه و همه شب به عبادت مى

 .(1)شودمشغول منى
 امام عرص )عج( 

 ياد خدا در اولني لحظات والدت و استمداد از او

 گويد:مى« السالم عليه» حكيمه خاتون، عمه امام حسن عسكرى    
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 ديدم كه چنان غرق در نور«( السالم عليه» نرجس خاتون را)وقت والدت امام زمان»    
 پوشاند و پّسى را كه متولد شده بود ديدم كه دراست كه چشمم را از ديدنش مى

 أشهد ان ال اله»گويد: سجده است و به زانو افتاده و انگشتان سبابه را بلند كرده و مى
 و« رسول اللّه و أن اىب أمري املؤمنني« آله وعليهاللهصىل» اّن جّدى محمد  اال اللّه وحد الرشيك له و

 آنگاه بر امامت يكايك امامان تا خودش گواهى داد و گفت: بارخدايا! ميعاد مرا
 عمىل ساز و كارم را به رسانجام برسان، و كارم را استوار بدار و زمني را به وسيله من

 (2)«.از عدل و داد پركن...

 بندگان صالح خدا -ج 

 فرمود:« السالم عليه» حرضت امام صادق    

 كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم لريوا منكم الورع و األجتهاد و الّصالة و الخري فان»    
 «:ذلك داعيةٌ 

 با غري زبانتان )با عمل( داعيان مردم )به سوى حق( باشيد تا اينكه مردم از شام    

 

 .324، به نقل از ارشاد مفيد ص 20از موسسه در راه حق( ص ( پيشواى دهم )1)

 .14-12ص  51، به نقل از بحار ج 30-29( پيشواى دوازدهم )از موسسه در راه حق( ص 2)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 380)

 
 

 پرهيزگارى، تالش، مناز و نيىك ببينند، چرا كه اينها دعوت كننده )به سوى حق(
 (1)باشد.مى
 است؛ چنانچه دربه عبارت ديگر اعامل صالحان، رسمشق خوىب براى مردم    

 شودبحث الگو بودن پيامربان خدا گذشت از آيه چهار از سوره ممتحنه استفاده مى
 كه از ديدگاه قرآن عالوه بر پيامربان الهى، بندگان صالح خدا كه در عمل، پيامربان را

 وى خوىب براى ما هستند.اند، نيز الگيارى و همراهى كرده

 دهد وزيرا رفتار كردار و ديدار آنها ما را به سوى ياد خدا و عامل آخرت سوق مى    
 درباره آنها فرمود:«آله وعليهاللهصىل» اينها هامن اولياى الهى هستند كه رسول خدا

 هستند كه اولياء و دوستان خدا كساىن«: اولياء اللّه الّذين اذا رئوا ذكراللّه »    
 (2)مشاهده آنها يادآور خدا باشد.

 نكته:

 تواناى هست كه مىشود كه براى اولياى خدا نشانهاز حديث فوق استفاده مى    
 آنها را با اين نشانه شناخت و آن عبارت از اين است كه ديدارشان يادآور خدا باشد

 ىل خدا بودن مطرحو اين امر آن اندازه مهم و ارزشمند است كه به عنوان نشانه و
 شده و در حديث ديگرى از آنها به عنوان افضل مردم ياد شده است.

 چنانچه باز آن حرضت فرمود:

 اند كه به خاطربرترين شام كساىن«: أفضلكم الّذين اذا رئو ذكر اللّه تعاىل لرؤيتهم»    
 و فرمود: (3)مشاهده آنها خداوند بياد آورده شود
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 .13ح  21واب جهاد النفس باب ( وسائل الشيعه اب1)

 .1783، به نقل از كنزالعامل 6472ح  1345الحكمة ب ( ميزان2)

 .1784، به نقل از كنزالعامل /6474ح  1345الحكمة ب ( ميزان3)

 (381··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 «:خياركم من ذكر كم باللّه رؤيته و زاد علمكم منطقه و رغبّكم ىف اآلخرة عمله»    

 بهرتين شام كىس است كه ديدن او شام را به ياد خداوند اندازد و گفتارش بر دانش
 (1)شام بيافزايد و كردارش شام را مشتاق آخرت منايد.

 نكته:

 تواند ديدارش ياد آور خداممكن است از اين حديث استفاده شود كه، كىس مى    
 ت مردم به آخرتباشد، كه سخنش نيز موجب زيادىت علم و عملش باعث رغب

 باشد، به عبارت ديگر ذكر اين سه امر در كنار هم در وصف بهرتين مردم نشانگر
 پيوستگى و ارتباط آن سه با يكديگر است؛ پس اگر كىس مجموع آنها را داشته باشد

 بهرتين مردم خواهد بود، و در اين صورت است كه هم ديدن او يادآورد خدا است و
 ى ديگران؛ اّما اگر كىس در مرحله عمل، به آن حد نرسيدههم گفتار و عملش راهنام

 كه روى ديگران تأثري داشته باشد، معلوم نيست ديدارش يادآور خدا گردد و يا
 سخنش باعث ازدياد علم و معرفت به معناى واقعى كلمه شود.

 ضمنا با اين بيان روشن شد كه اگر اين حديث را به دو حديث قبىل كه در آنها از    
 باشد، ضميمه كنيم،كساىن سخن به ميان آمده است كه ديدارشان يادآور خدا مى

 نتيجه خواهيم گرفت كىس كه ديدارش يادآور خداست، قطعا گفتار و كردارش نيز در
 هدايت ديگران تأثري خواهد داشت؛ بنابراين منافاىت بني اين چند روايت نيست.

 *** 

 

 .1278ه نقل از كنزالعامل /، ب6475ح  1345الحكمة ب ( ميزان1)

 ها و الگوهافصل نهم: اسوه( »«··· 382)

 

 فصل دهم:                

 چند منونه از علام و »
 « ذكر»مؤمنان موفق در 

 « و كلامت آموزنده آنها
(383) 

 
 حاج شيخ حسنعىل اصفهاىن )معروف به نخودىك(

 عاىل عليه( ايشان شبمرحوم حاج شيخ حسنعىل اصفهاىن )رضوان الله ت -1    
 هجرى قمرى با بشارت 1279دوشنبه و يا جمعه نيمه ماه ذى القعده الحرام سال 

 قبىل مرحوم حاجى محمد صادق تخت فوالدى، در اصفهان در محله معروف به

www.takbook.com



 گشايد. مرحوم مال عىل اكرب )پدر ايشان( فرزند دلبند را ازجهانبار ديده به جهان مى
 پرداخته، بيدار و او راگاه كه خود به تهجد و عبادت مىهامن كودىك در هر سحر 

 ساخته است و از هفت سالگى او رابامناز و دعا و راز نياز و ذكر خداوند آشنا مى
 تحت تربيت و مراقبت مرحوم حاج محمد صادق قرار داده است.ايشان از هامن

 زه، انجامزمان تا يازده سالگى كه حاجى فوت كردند زير نظر وى به مناز، رو 
 مرحوم حاج شيخ حسنعىل )قدس (1)مستحبات ونوافل شب و عبادات پرداخت.

 ماندند ورسه( از دوازده سالگى تا پانزده سالگى، متام سال شبهارا تا صبح بيدار مى
 گرفتند و از پانزده سالگى تا پايان عمرروزه،ا همه روز به جز ايام محرمه روزه مى

 شعبان و رمضان و ايام البيض هر ماه را صائم و روزه ماه رجب 3پربركتش هر ساله 
 پّس ايشان )جناب آقاى مقدادى (2)آرميدند.دار بودند و شبها تا به صبح منى

 

 16و15( نشان از ىب نشانها ص 1)

 16( هامن مدرك ص 2)

(384) 

 
 هاى شب تا طلوع آفتاب به مناز و ذكر وگويد: مرحوم پدرم، از منيهاصفهاىن( مى

 فرمودندوافل و تعقيبات رسگرم بودند، پس از طلوع خورشيد اندىك اسرتاحت مىن
 و بعد از آن تا ظهر به مالقات و گفتگو با مراجعان و تهيه و ساخت دارو براى بيامران

 رفتند و پسنشستند و باالخره عرصها براى تدريس )علوم دينى( به مدرسه مىمى
 ندى محتاجان و گرفتاران مشغول بودند و دراز آن نيز به پاسخگويى و رفع نيازم

 متام سال به تفاوت ايام و اختالف احوال پس از طلوع آفتاب و يا ساعتى بعداز ظهر
 هجرى يىك از سادات محرتم مشهد 1314فرمودند. در سال اسرتاحتى كوتاه مى

 اى و رختخواىب هديه فرستاد. در جواب فرموده بودند: سجادهبراى ايشان سجاده
 پذيرم وىلدانم مىرا به خاطر سيادت شام كه رعايت حرمتش را برخود واجب مى

 رختخواب نيازم نيست، زيرا كه بيست و پنج سال است كه پشت و پهلو بر بسرت
 ام... .بارى پدرم رحمة الله عليه استمداد از ارواح مطهر امئهاسرتاحت ننهاده

 الله عليهم اجمعني، را يىك از رشايطهدى)ع( و نيز استمداد از ارواح اولياء رحمة 
 دانست از ايرنو به اعتكاف و زيارت مشاهده متربكه امئه)ع( وسلوك اىل الله مى

 ورزيد... .به زيارت قبور انبياء اوصياء و اولياءقبور مقدسه اولياء اهتامم فراوان مى
 فرمودند. درعىل الخصوص در شبها و روزهاى جمعه مداومت و مراقبت مى

 به رياضت و انزوا و تزكيه نفس« ظفره»صفهان هر ساله چند اربعني در كوههاى ا
 و مقربه عىل« لبنان»پرداختند و همچنني در مساجد و بقاع متربكه مانند مسجد مى

 بن سهل اصفهاىن و محمد بن يوسف معدان بناء و باباركن الدين و مزار استاد خود،
 ّفه كه محل عبادت استاد ايشان بودمرحوم حاجى محمد صادق و همچنني كوه ص

 شدند. در ناحيه نجف ارشف، مسجد كوفه و سهلهبه اعتكاف و عبادت مشغول مى
 كردند.و مقربه كميل و ميثم متّار محلهايى بودند كه بسيار زيارت مى

 (385··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ركوع طوالىن ايشان

 پس از آن در كوهپايه هاى اطراف شهردرمشهد مقدس اوائل در صحن عتيق و     
 مانند كوه گراخك و بازه غياث منصور در جا غرق و خاور و حصار رسخ و كوه

 معجوىن نزد مقربه رشف الدين عىل كاسه گر، به مجاهده و رياضت و عبادت
 كند كه:التوليه رسكشيك آستان قدس رضوى نقل مىآقاى نظام (1)گذرانيدند.مى

 باريد، نوبت كشيك منتان كه هوا خيىل رسد بود و برف مىشبى از شبهاى زمس
 بود.اول شب خدام حرم درها را بستند و كليدها را آوردند. مسئول بام حرم مطهر

 آمد و گفت: حاج شيخ حسنعىل اصفهاىن از اول شب تا كنون«( السالم عليه» )امام رضا
 ت كه در حال ركوع هستندباشد و مدىت اسباالى بام و در پاى گنبد مشغول مناز مى

 و چند بار كه مراجعه كرديم ايشان را به هامن حال ركوع ديديم، اگر اجازه دهيد به
 خواهيم درها را ببنديم، گفتم: خري، ايشان را به حال خودايشان عرض كنيم كه مى
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 بگذاريد، و مقدارى هيزم در اطاق پشت بام كه مخصوص مستخدمني است
 مناز فارغ شدند استفاده كنند و در بام را نيز ببنديد مسئولبگذاريد كه هرگاه از 

 مربوط مطابق دستور عمل كرد و همه به منزل رفتيم آن شب برف بسيار باريد.
 هنگام سحر كه براى باز كردن درهاى حرم مطهر آمديم، به خادم بام گفتم برو ببني

 و گفت: ايشانحاج شيخ در چه حالند؟ پس از چند دقيقه خادم مزبور بازگشت 
 هامن طور در حال ركوع هستند و پشت ايشان باسطح برف مساوى شده است

 اند و رسماى شديد آنمعلوم شد كه ايشان از اول شب تا سحر در حال ركوع بوده
 اند. مناز ايشان هنگام اذان صبح بهشب سخت زمستاىن را هيچ احساس نكرده

 

 24و  23( نشان از ىب نشانها ص 1)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...»«··· ( 386)

 
 

 تحقق كرامات كه چند منونه از آنها را در اين كتاب ذكر خواهيم كرد (1)پايان رسيد.
 از كىس كه اينگونه به عبادت خدا اهتامم داشته هيچگونه بُعدى ندارد.

 االرض ايشانطى

 وه بر اين دوبار، سه مرتبه ديگر نيزگفت: عال مرحوم سيدابولقاسم هندى مى    
 مرحوم شيخ مرا به طى االرض، سري داد. يكبار به زيارت حرضت سيد محمد در

 سامرا و دوبارهم به زيارت حرضت سيدالشهدا به كربال رفتيم وىل از من تعهد گرفت
 (2)كه با كىس از اين وقايع سخنى نگويم و گرنه سال آخر عمر من خواهد بود.

 تذكرات ايشان سخنان و

 توصيه به تالوت قرآن مجيد مخصوصا )سوره يس( براى يافنت توفيق تهجد -1
 و گشايش در كارها

 كند:انتظام كاشمرى )واعظ( نقل مى    

 خدمت ايشان )حاج شيخ حسنعىل( رسيدم، عرض كردم: دستورى مرحمت فرما»
 صبح، از تالوت كه توفيق تهجد يابم و گشايىش در كارم حاصل شود، فرمودند: هر

 قرآن مجيد مخصوصا سوره يس غفلت ننام انشاءالله توفيق رفيق خواهد گشت، به
 كردمكاشمر بازگشتم و هربامداد در حني راه رفنت به قرائت سوره يس مداومت مى

 اى بدست نيامد...تا اينكه گفتم خوب است به خدمت حاج شيخاما نتيجه

 

 .86و  85ص  ها(نشانها )حكايت( نشان از ىب1)

 48( هامن مدرك ص 2)

 (387··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 حسنعىل رشفياب شوم و از عدم حصول نتيجه او را آگاهى دهم با اين فكر منزل
 حاج شيخ آمدم؛ ديدم جامعتى در اطاقند و دربسته است و ايشان، مشغول گفتار و

 ادم. ناگاه شنيدم كهموعظه هستند پشت در نشستم و به سخنان ايشان گوش د
 مرحوم حاج شيخ موضوع فرمايشات خود را تغيري دادند و فرمودند: برخى از من

 دهم كه قرآن تالوتخواهند، دستور مىدعاى توفيق سحرى و گشايش امور مى
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 كنند، ليكن به جاى آنكه رو به قبله و در حال توجه به قرائت قرآن پردازند در حال
 ...«.(1)خوانندراه رفنت سوره ياسني مى

 ـ توصيه به مناز اول وقت و دستور پرهيز از گناه2

 گفت:سيدى از محرتمني مشهد مى    

 به 1317نزديك چهارده سال بود كه از مشهد به تهران رفته بودم و در سنه »    
 مشهد مراجعه كردم براى زيارت. به من امانتى داده بودند تا در مشهد به مرحوم

 رحمة الله عليه برسانم. در هامن روز ورود به مشهد در قريه حاج شيخ حسنعىل
 نخودك رفتم و امانت را تحويل خانه دادم خواستم برگردم شيخ پيغام دادند كه

 داخل خانه روم، پيش خود انديشيدم كه من مردى آلوده به گناهم و قابليت محرض
 همني سبب گفتم: منآن مرد بزرگ را ندارم و از مالقات با ايشان خجل بودم و به 

 كارى ندارم اگر ايشان را فرمايىش نيست، بازگردم. اين بار هم قاصدى از طرف
 فرمايد: ما را با تو كارى هست، داخلايشان بريون آمد و گفت حرضت شيخ مى

 شو.من پنداشتم كه حرضت شيخ مرا با برادرم كه در خدمت ايشان رفت و آمد

 

 68و67( هامن مدرك ص 1)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...«··· ( »388)

 
 

 اند، اما چون به خدمت رفتم مرا نام بردند و از من و برادرمداشت اشتباه گرفته
 اند. سپس به من فرمودند: فالىناحوالپرىس كردند و آنوقت در يافتم كه اشتباه نكرده

 شد، ديگراز اين سهم شام منى كردند بيشهاى جهان را تقسيم مىاگر ىب عارى
 كنى؟ بايد كه از اينبايدكه از معصيت و گناه توبه كنى، چرا در مناز خود كاهىل مى

 پس در اين كار اهتامم كنى. ىب درنگ پذيرفتم و پس از آن فرمودند: بايد كه از رشب
 خمر احرتاز جوىئ و از زنهاى بدكاره چشم بپوىش. پيش خود انديشيدم كه با متعه

 كردن آنان مشكل اين معصيت را حل خواهم كرد، اما ناگهان حرضت شيخ فرمودند:
 كنند و به اين سبب متعه كردن آنان هم رفع اشكالزنهاى بدكاره رعايت عده منى

 كند، بايد رصفنظر كنى و به شهر بازگرد و غسل توبه كن و به زيارت اماممنى
 .... .(1)مرشف شو«السالم عليه» رضا

 صيه به خواندن قرآن و نشان دادن يك كرامت ديگر بعد از وفاتتو  -3

 كرد:كربالىئ رضاى كرماىن مؤذن استان قدس رضوى نقل مى    

 آمدم و فاتحهپس از وفات حاج شيخ، هر روز بني الطلوعني، بر رس مزار او مى»    
 دم كه بهخواندم. يك روز هامنجا خواب بر من چريه شد. در عامل رؤيا شيخ را ديمى

 خواىن؟ عرض كردم:را براى ما منى« طه»و « ياسني»من فرمودند: فالىن چرا سوره 
 ها ميان ما رد و بدل شد. ازآقا من سواد ندارم، فرمودند: بخوان و سه مرتبه اين جمله

 خواب بيدار شدم ديدم كه به بركت آن مرد بزرگ، حافظ آن دو سوره هستم. از آن

 

 (63)حكايت  75نها ص ( نشان از ىب نشا1)

 (389··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)كردم.پس تا زنده بودم هر روز آن دو سوره را بر رس قرب آن مرحوم، تالوت مى
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 اكسري واقعى مناز است -4

 نويسد:حرضت شيخ در پاسخ كىس كه طالب علم كيميا بوده مى    

 ربيت احمر عمر ضايع كردناى طالب راه خدا و اى سالك طريق هدى! جسنت ك»
 است، روى بر خاك سيه آركه يكّس كيميا است، اى برادر يقني دان كه قنطار قنطار

 اى نفع و اثرطالى احمر براى كسيكه از اين عامل داخل آن عامل شد به قدر ذره
 ندارد، چنان فرض كن كه انسان عمرى را رصف منودو آن علم را پيدا كرد، بعد امر

 اى نفع ندارد.ه آن عامل شد، از اين جا كه رفته در آنجا هم چنني عمىل ذرهبه انتقال ب
 پس اكسريى حاصل كن كه براى آن عامل بدرد بخورد و آن اكسري را حرضت حق

 توسط پيغمرب بر حق حرضت محمد بن عبدالله عليه آالف التحيه و الثناء براى شام
 است انسان«(2)نّها لكبريه االّ عىل الخاشعنيواستعينوا بالّصرُب و الّصالة و ا»آورده و او 

 بايد مقدمه آن مناز را كه خشوع است پيداكرده و سپس درصدد ساخنت آن اكسري
 برآيد كه هر كس داراى آن مقام شد يقينا رستگار شده. حضور قلب براى انسان ابتدا

 مشكل است بايد مقيد شد كه مناز در اول وقت گزارده شود.

 گويان )معروف به شيخ رجبعىل خياط(شيخ رجبعىل نكو 

 اى بود كه در پرتو عمل به دستورات دين ازىب ترديد او از اندك انسانهاى وارسته    

 

 (11)حكايت  50( نشان از ىب نشانها ص 1)

 از خدا به صرب و مناز يارى جوئيد كه مناز با حضور قلب امرى بسيار بزرگ و دشوار است( »2)
 .45بقره / «. ه مشتاق منازندمگر بر خداپرستان ك

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 390)

 
 

 اند. ديده برزخى اين مرد الهى بينا بود وبسيارىواليت معنوى برخوردار شده
 ديد، سريه عمىل و سخنان آموزنده و دلنشني اوست كه درازحقايق غيبى را مى

 ترين رمز سري و سلوك اىل اللّهنكات خودسازى و دقيق ترينعني سادگى اساىس
 نشيند و به سالك نريو واى كه بر عمق جان مىاست، رهنمودهاى نغز و حكيامنه

 بخشد. مرحوم شيخ ازمعلومات رسمى حوزوى برخوردارعزم وارده مى
 سريين دارد كه در اثرنبود.بازشدن ديده برزخى او حكايتى شبيه ماجراى ابن

 گريدلفت با هواى نفس ورهيدن ازدام شهوت، مورد عنايت خاص الهى قرارمىمخا
 و شايد همني نقطه آغازين حركت او به سوى كامل مطلق باشد. از خود ايشان در

 اين باره نقل شده است:

 درايام جواىن دخرتى رعنا و زيبا از بستگان، دلباخته من شد و رسانجام در»    
 تواند تو راانداخت، با خودم گفتم:رجبعىل! خدا مى اى خلوت مرابه دامخانه

 امتحان كند. بيا اين بار تو خدا را امتحان كن !سپس به خداوند عرضه داشتم: خدايا!
 كنم، تو هم مرابراى خودت تربيت كن!آنگاه بهمن اين گناه رابراى تو ترك مى

 شود و آنچه را كهگريزد و ىب درنگ ديده برزخى او روشن مىرسعت از دام گناه مى
 (1)شنيدند مى بيند و مى شنود.ديدند و منىديگران منى

 اگر خواسته باشيم راز و رمز توفيق شيخ را در اين زمينه دريابيم، با تأمل در    
 رسيم و آن رشوع و پايان هركار، براىزندگاىن آن بزرگ، تنها به يك نكته مى

 همه حاالت ولحظات بود با يارىخداست. خدا، يگانه محبوب و معشوق شيخ در 
 خواسنت از خدا توانسته بود زمام نفس خود را در دست گريد و او را از رفنت به اين

 

 8و  7( تنديس اخالص )از زندگينامه شيخ رجبعىل خياط( ص 1)
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 (391··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 توفيق يافته بود كه به« كاراذ »اى از ادعيه و سو و آن سو باز دارد و با مداومت بر پاره
 برزخ و باطن بسيارى دست يابد. با احسان واطعام كه سفارش هميشگى او بود

 كوشيده بود درهايى از بركت بر روى خود بگشايد و از همني رهگذر درد بسيارى از
 (1)گرفتاران را درمان كند.

 احرتام بزرگان نسبت به شيخ

 كوهستاىن بود كه رفت وآمد داشت آية اللّه اى كه با شيخاز شخصيتهاى برجسته    
 ازآقاى كوهستاىن، نورى ساطع است كه تاآسامن»شيخ درباره وى گفته بود:

 مرحوم شيخ چندين بار براى ديدار ايشان به روستاى كوهستان در اطراف«.مريود
 هكوهستاىن وى را در هنگام بازگشت تا كنار جاده اصىل، ك سارى رفته بود، آية اللّه

 حدود يك كيلومرتمسافت دارد، بدرقه كرده است. سالها بعد، زماىن كه حرف شيخ
 آن زمان ذكرى داشتم كه حاال»گويد:كنند، فروتنانه مىرا به آقاى كوهستاىن بازگو مى

 (2)«.ندارم

 چند حكايت جالب از زندگى شيخ كه نشانگر اطالع ايشان ازمسائل پشت پرده
 باشدمى

 خداى عيب پوش -1

 شود. در بني راه انديشهيىك از دوستان شيخ به قصد زيارت از منزل خارج مى    
 گويد: فالىن!نشيند، شيخ مىرسد و مىزند. به منزل شيخ كه مىگناهى به رسش مى

 

 18( هامن مدرك ص 1)

 52( هامن مدرك ص 2)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 392)

 
 

 خندد وشيخ مى« يا ستارالعيوب!»گويد: بينم او در دل مىر چهره تو چيزى مىد
 (1)ديدم محو و ناپديد شد؟پرسد چه كار كردى كه آنچه مىمى

 درس براى خدا - 2

 بروجردى رضوان ا.. تعاىل عليه، شيخ فرموده است كه درتشييع جنازه آية اللّه
 ى شد.در عامل معنا از ايشان پرسيدمجمعيت بسيارى آمده بودند و تشييع باشكوه

 كه چطور اين اندازه از شام تجليل كردند؟ فرمودند: متام طلبه ها را براى خدا درس
 (2)دادم.مى

 حق پريزن - 3

 يىك از شاگردان شيخ كه پس از رصف غذاىئ حال معنوى خود را از دست    
 ه خوردى، فالن تاجرفرمايد: آن كباىب كخواهد شيخ مىدهد، از شيخ يارى مىمى

 (3)پولش را داده كه حق پريزىن را غصب كرده است.

 غمخوار امت - 4
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 كرد.خواندم اثر منىفرمود: مدىت گرفتارى داشتم وهر دعاىئ كه مىشيخ مى    
 خوانند وحاجت خودگويم، مىعرض كردم: خدايا!اين دعاها رابه مردم گرفتار مى

 شود؟ با ناراحتى گفتم محمد وآلبر طرف منىگريند وىل چرا گرفتارى ما را مى

 

 .61( هامن مدرك ص 1)

 71( تنديس اخالص ص 2)

 71و  70( هامن مدرك ص 3)

 (393··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 عليهم السالم هم به فكر ما نيستند، به محض اينكه اين جمله را گفتم، پيامرب
 هايش را باال زده فرمودند: چيه؟ ما هزاربار آلوده، آستنيرا ديدم كه غ« آله وعليهاللهصىل» اكرم

 (1)سال پيش از خلقت آدم به فكر شام بوديم.

 چند سخن آموزنده از ايشان

 دل جاى خداست. صاحب اين خانه خداست، به ديگران اجازه ندهيد.... دل»    
 د زود نشانآيينه است غري خدا را در آن راه ندهيد، كه اگر يك لّكه كوچك پيدا كن

 (2)«ميدهد.

 كند، اگر مواظب دلتان باشيد وشامبراى خدا قيام كنيد، خدا راهناميى تان مى»     
 بينند و چيزى رابينيد كه ديگران منىغري خدا را در آن راه ندهيد چيزى را مى

 شنوند. اگر براى خدا كار كنيد چشم باطن شام بازشنويد كه ديگران منىمى
 من كان للّه كان»ن بايد براى خدا باشد نه براى اينكه چيزى بشويد؛ شود. كارتامى
 هركس وجود خود را رسارس از آن خدا بداند و براى خدا كار كند، خدا هم«: له اللّه

 (3)«براى اوست.
 مرحوم شيخ در اندرزهاى خود، سفارش پيامرب اكرم )صىل الله عليه و آله( را به     

 بايد«: ليكن لك ىف كّل شٍئ نيٌّة صالحٌة حتى ىف النوم واألكل»رد كه كابوذر زياد تكرار مى
 (4)تورا در هركارى نيتى شايسته باشد حتى در خواب و خوراك.

 در آغاز تحصيل و اوايل»كرد: يىك از علامى معروف و معارص تهران نقل مى    

 

 71( هامن مدرك ص 1

 75( هامن مدرك ص 2)

 35( هامن مدرك ص 3)

 .2/370/2661، به نقل از مكارم االخالق: 10تنديس اخالص ص ( 4)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 394)

 
 

 طلبگى خدمت خياطى به نام شيخ رجبعىل خياط رسيدم، ايشان آمد به محل كار
 خواهىخواهى چى بشوى؟، گفت: مىخودش )مغازه( و گفت: خوب حاال مى

 بىش يا آدم؟ )خنده( من قدرى تعجب كردم كه چرا يك كالهى با يك معّمم طلبه
 زند، سپس گفت: ناراحت نشو، طلبگى خوب است و ىل هدفتاين گونه حرف مى

 كنم فراموش نكن، از همني حاال كه جوانآدم شدن باشد، به شام نصيحتى مى
 كنى براى خدااى هدف الهى را فراموش نكن، هر كارى مىهستى و آلوده نشده
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 انجام بده، حتى اگر چلو كباب هم خوردى به اين قصد بخور كه نريو بگريى و در راه
 (1)خدا عبادت كنى و اين نصيحت را در متام عمر فراموش نكن.

 رود كه ازكند، نزد يىك از علامى مشهور مىساىل كه شيخ به كرمانشاه سفر مى     
 گويد: چيزى بفرمائيد كه استفادهى به شيخ مىنوابغ علوم عقىل بود كه پس از آشناي

 هاىچه بگويم به كىس كه اعتامدش به معلومات وآموخته»گويد: كنيم. شيخ مى
 اى بعد،نشيند، لحظهخودش بيش از اعتامدش به خداست؟ مخاطب ساكت مى

 كوبد. همراه شيخ كه از حال وى آزردهگريدرسش را به ديوار مىعاممه از رس مى
 گويد، من با ايشان كارى نداشتم،خواهد اورا بگريد، وىل شيخ مىت مىشده اس

 (2)«.ام همني حرف را به او بزنم و برومآمده
 دعا كنيد كه خداوند از كرى و كورى نجاتتان بدهد، و تا هنگامى كه انسان غري»     

 (3)«از خدا را بخواهد هم كور است و هم كر.
 ، اگر حال نداشتيد، باز هم خلوت با خدا را تركشبى يك ساعت دعا بخوانيد»     

 

 53( تنديس اخالص ص 1)

 75( هامن مدرك ص 2)

 75( هامن مدرك ص 3)

 (395··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)«نكنيد.
 (2)«يا دائم يا قائم»براى افزايش قدرت انسان در غلبه بر نفس، ذكر      
 اللّهم لك الحمد و أليك املشتىك»ه مرتبه ذكر براى چريگى بر نفس، هرروز سيزد»    

 داشته« ال حول و ال قوة اال باللّه العىل العظيم»بگوئيد و مدامت بر ذكر « و أنت املستعان
 (3)«.باشيد

 (4)«.هزار صلوات تا چهل شب»براى محبت خداوند متعال در دل: »    
 بوده و خود نيز آن را تركقرائت روزانه زيارت عاشورا همواره مورد تأكيد شيخ      

 (5)كرد.منى
 ،«ذكر»توان در سه كلمه خالصه كرد: هاى جناب شيخ را مىخالصه: توصيه    

 كه اين رهنمودها بر گرفته از منت قرآن و حديث بوده و اساس« احسان»و « اخالص»
 (6)حركت به سوى مقصد اعالى انسانيت است.

 داستان ارتحال ايشان

 ام پس از هفتاد و نه سال بندگى و عبادت خداوند در اين دنياىايشان رس انج    
 هجرى شمىس مرغ وجودش از قفس تن پر كشيد 1340گذرا، در روز دهم شهريور 

 و اينك گزارش وفات شيخ در بيان يىك از همنشينان او از اين قرار است:

 رسيدمبندندپهاى سمت غرىب مسجد قزوين را مىخواب ديدم كه دارند مغازه    
 چرا؟ گفتند: آشيخ رجبعىل خياط از دنيا رفته است. نگران از خواب برخواستم

 

 80( هامن مدرك ص 1)

 82( هامن مدرك ص 2)

 82( هامن مدرك ص 3)

 83( هامن مدرك ص 4)

 ( هامن مدرك5)
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  9و  8( هامن مدرك ص 6)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 396)

 
 

 ساعت سه نيمه شب بود. خواب خود را رؤياى صادقانه يافتم. پس از اذان صبح كه
 به طرف منزل شيخ راه افتاديم شيخ )خود( در را گشود، داخل شديم و در اتاق

 همراه شيخ نشستيم و قدرى صحبت كرديم... هنوز يك ساعت نگذشته بود كه حال
 ن دعاى آن روز را خوانديم سپسشيخ را دگرگون يافتم بعد از مدىت به امر ايشا

 العفو يا عظيم العفو العفو يا كريم العفو، خدا»فرموددستهايتان را بلند كنيد و بگوئيد:
 مرا ببخشايد.)خالصه( وقت مغرب در دامان يىك از دوستان جان به خدا

 )خداوند متعال با انبياء و اولياء محشورش فرمايد(. (1)سپاردمى

 ن الله تعاىلحرضت امام خمينى رضوا

 عبادت حرضت امام

 گويد:حرضت حجت االسالم سيد حميد روحاىن درباره حرضت امام مى    

 بينم كه اسالم را با متام ابعادش در يافته باشد و دركمرت كىس را ديدم و مى»...    
 بينم امام رهرب انقالب اين ويژگى را داردكه در هامن رشايطى كه دراين ميان مى

 حد اعالى مهارت و تخصص است از مسائل عبادى غافل نيست. در سياست در
 اى دقيق و با اهتامم است كه كمرت رياضت كش عرفانمسائل عبادى به اندازه

 رفت زمستان يامسلك اينگونه خواهد بود... . هر شب سه ساعت كه از شب مى
 ودند، حرمشانب« السالم عليه» تابستان هواى رسد يا گرم، ايشان در حرم حرضت عىل

 شد... بعد از آنكه به قم منتقل شدند )بعد از پريوزى انقالب به قم مرشفترك منى
 بود كه به قم رسيدند، موج جمعيت 10ساعت  1343فروردين  16شدند( در شب 

 

 .47-45( هامن مدرك ص 1)

 (397··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 بود كه به توان آن را وصف كرد. تا و هجوم اهاىل قم به طرف ايشان بيش از اين
 شب ازدحام در منزل ايشان ادامه داشت با چه وضعى مردم را قانع 5/12ساعت 

 كردند كه آنجا را ترك كنند. بعد از آنكه متفرق شدند، آنهاىئ كه آن شب در خدمت
 ساعتى اسرتاحت كرد و بعد بلند شد 2ايشان بودند و آنجا خوابيده بودند گفتند: آقا 

 و مشغول تهجد شد و اين را آنهاىئ كه از نزديك با ايشان ارتباط داشتند بارها گفتند
 سال باشد كه فجر طالع نشده كه چشم امام در خواب بوده 50كه شايد بيش از 

 (1)«.باشد...

 انگيز امام در پرتو ياد خداآرامش شگفت

 فرمايد:حرضت حجة االسالم و املسلمني آقاى محالىت مى    

 در يىك از هامن روزهاى فراموش نشدىن و غم بار، نزديىك هاى ظهر بود كه»    
 تلفن زنگ زد و من پاى گوىش بودم. تلفن را برداشتم و متوجه شدم كه آقاى مهندس

 غرىض )استاندار وقت خوزستان( است، با دلهره به من گفتند:فالىن اين خرب را به
 به من بگوئيد، خرمشهر سقوط كرده و آبادانامام برسانيد و پاسخ آن را هم بگرييد و 

 براى من كه اين خرب وحشتناك بود،« هم در خطر سقوط است تكليف چيست؟
 هامن گونه بدون عبا و عينك به اتاق بغل دفرت كه اتاق پذيراىئ امام بود رفتم و با

 دانستم كه ايشان در آن زمان كه اذان ظهرتوجه به نظم دقيق زندگى امام )ره( مى
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 گفتند، رس سجاده مناز آماده انجام فريضه هستند. با هامن وضع خود را بهمى
 جلوى سجاده مناز ايشان رساندم ديدم امام مشغول )گفنت( اقامه منازند، مرا با آن

 

 92-90عليه( ص ( رسگذشتهاى ويژه از زندگى حرضت امام خمينى )رضوان الله تعاىل1)

 از علام و موءمنان موفق در ذكر... فصل دهم: چند منونه( »«··· 398)

 
 

 من سخنان آقاى غرىض را بازگو كردم« چه خربشده است؟»وضع ديدند، فرمودند: 
 گوىش در دست ايشان است و منتظر پاسخ و دستور حرضت عاىل»و عرض كردم:

 امام )ره( طورى كه انگار هيچ مطلب غري معموىل نشنيده بودند، با هامن« هستند.
 برويد به ايشان بگوئيد،جنگ است آقاجنگ»نينه هميشگى، فرمودند:آرامش و طأم 

 خود رفتند و سپس«اقامه»همني دو جمله را گفتند و به دنبال فصول بعدى « است!
 ام تكبرية االحرام گفتندو با طأمنينه منازهم بدون توجه به اينكه من هنوز ايستاده

 گفتم:آقا فرمودند:جنگ است ظهر را رشوع كردند. منهم برگشتم و به آقاى غرىض
 (1)«.آقاجنگ است! ايشان هم ديگر چيزى نگفت...

 كنار گذاشنت كارها به خاطر مناز اول وقت

 گويد:حرضت حجة االسالم و املسلمني توسىل مى

 اى با بعىض از مسئوالن خارجى ودر ابتداى جنگ در حضورشان جلسه»    
 ام بدون توجه به ديگران برخاستند وداخىل برگزار شده بود هنگام اذان حرضت ام

 مناز اول وقت خود را اقامه كردندو همه نيز به ايشان اقتداكردند و در هامن وقت نه
 تنها هشت ركعت نافله ظهر را خواندند بلكه هشت ركعت نافله عرص را نيز

 (2)«.خواندند

 

 33-31( امام در سنگر مناز ص 1)

 28و  27( امام در سنگر مناز ص 2)

 (399··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 اهتامم به مناز اول وقت حتى در آخرين لحظات زندگى و در حال بيامرى سخت
 در حاليكه در بيامرستان بسرتى بودند

 گويد:جناب آقاى مهدى جامراىن مى

 آن روز كه امام به بيامرستان منتقل شدند سفارش فرمودند ساعت اقامه مناز»    
 خواندند و بعدبه ايشان اطالع دهند و در مراحل اول منازشان را مىظهر و عرص را 

 پرداختند. يىك از روزها يك دفعه متوجه شدند كه سينى حاملبه رصف غذا مى
 حارضين در« مگر وقت مناز رسيده است؟»غذا وارد اتاق شد. ايشان پرسيدند: 

 ى به حارضانامام با نهيب« بىل وقت مناز رسيده است.»جواب ايشان گفتند:
 به دليل وضع»كه در جواب گفته بودند:« پس چرا مرا بيدار نكرديد؟»فرمودند:

 چرا با من به»و باز ايشان با ناراحتى گفتند: « خاص شام نخواستيم بيدارتان كنيم.
 (1)«.كنيد؟ غذا را پس بربيد تا من مناز را اقامه سازماين شكل برخورد مى

 لحظات سخت زندگى در« ياد خدا»امام و استمرار 
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 گويد:آقاى احمد بهاءالدينى مى

 هنگامى كه امام را از اتاق بيهوىش بريون آوردند ديدم لبهاى امام تكان»    
 من با دقت از«...گويند.نگاه كنيد! ظاهراً امام دارند ذكر، مى»خورد به دكرت گفتم:مى

 خورد، اينجا بود كهمى زير ماسك اكسيژن نگاه كردم ديدم زبان مبارك امام نيز تكان
 غافل نيستند. روز« از ياد و ذكر خدا»يقني كرديم امام در آن حالت استثناىئ هم 

 آخر، ساعت هشت تا ده صبح دو سه بار متوجه شدم كه امام شهادتني را بر لب

 

 28( هامن مدرك ص 1)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 400)

 
 

 ديدم ايشانرفتم و مىكردم، نزديك مىكنند در اين مواقع من وحشت مىارى مىج
 مشغول خواندن اذان و اقامه براى منازند، بعد از ظهر با اينكه حالشان رو به وخامت

 كردند. خالصهغفلت منى« ذكر خداو مناز خواندن»اى از گراييده بود باز هم لحظه
 چه در ساعتهاى بيامرى و شدت هميشه به يادامام چه در ايام معموىل زندگى و 

 (1)«.خدا بودند

 سخن امام )قدس رسه( درباره ذكر

 راه رسيدن به مرحله حضور قلب و باز شدن زبان دل:

 مهيا منود آيات توحيد و« قرآن رشيف»و « ذكر خدا»پس از آنكه دل را براى »...     
 طهارت، تلقني قلب كند، به اين اذكار رشيفه توحيد و تنزيه را با حضور قلب و حال

 خواهد او را به زبانمعنى كه قلب را چون طفىل فرض كند كه زبان ندارد و مى
 (2)«.آورد

 خطر غفلت:

 يك لحظه از خدا غافل نباشيد، غفلت از مبدأ قدرت، انسان را به هالكت»    
 (3)«.رساندمى

 عادت دادن دل به تذكر محبوب:

 هاىكه تذكر از محبوب و به ياد معبود به رس بردن نتيجه و بدان اى عزيز»...     

 

 43( هامن مدرك ص 1)

 15و  14( جزوه بلنداى عرفان )صد نكته عرفاىن و اخالقى از حرضت امام( ص 2)

 ( هامن مدرك3)

 (401··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 خود آن، غايت آمالبسيارى براى عموم طبقات دارد؛ اما براى كمّل و اولياء و عرفا، 
 و اما براى« هنيئاً لهم»آنها است و در سايه آن به وصال جامل محبوب خود رسند؛ 

 عامه و متوسطني، بهرتين مصلحات اخالقى،اعامل ظاهرى و باطنى است. انسان
 اگر در جميع احوال و پيشامدها به ياد حق تعاىل باشد و خود را در پيشگاه آن ذات
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 بته از امورى كه خالف رضاى اوست خوددارى كند و نفس رامقدس حارض ببيند، ال
 از رس كىش جلوگريى كند. اين همه مصيبت و گرفتارى به دست نفس اماره و شيطان

 رجيم از غفلت از ياد حق و عذاب و عقاب اوست. غفلت از حق، كدورت قلب را
 كند، و تذكر وزياد كندو نفس و شيطان را بر انسان چريه كند و مفاسد را روز افزون 

 گاه محبوب كند ويادآورى از حق دل را صفا دهد و قلب را صيقىل منايد و جلوه
 روح را تصفيه منايد و خالص كند واز قيد اسارت نفس انسان را برهاند و حب دنيا را

 كه منشاء خطيئات و رسچشمه سئيات است از دل بريون كند و هّم راّهم واحد كند
 و ياد«ذكر»ب منزل پاك و پاكيزه منايد. پس اى عزيز در راه و دل را براى ورود صاح

 محبوب تحمل مشاق هر چه كنى كم كردى دل را عادت بده به ياد محبوب بلكه به
 صورت« ال اله اال اللّه»خواست خدا صورت قلب صورت ذكر خدا شود و كلمه 

 و مصلحى اللّه اخريه و كامل اقصاى نفس گردد، كه از اين زادى بهرت براى سلوك اىل
 نيكو براى معايب نفس و راهربى خوبرت در معارف الهيّه يافت نشود. پس اگر طالب

 كامل صوريه و معنويه هستى و سالك طريق آخرت و مسافر و مهاجر اىل اللّه
 هستى، قلب را عادت بده به تذكر محبوب و دل را عجني كن با ياد حق تبارك و

 (1)«.تعاىل
 

 

 292و  291امام ص ( چهل حديث 1)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 402)

 
 رفع حجابها در پرتو ذكر خدا:

 آرى باذكر حقيقى حجابهاى بني عبد و حق خرق شود و موانع حضور مرتفع»...    
 گردد، و قسوت و غفلت قلب برداشته شود و درهاى ملكوت اعىل به روى سالك

 د و ابواب لطف و رحمت حق به روى او گشوده گردد وىل عمده آن استباز شو 
 زنده باشد و مرده نباشد، و با مردگان انيس نگردد، و آنچه غري« ذكر»قلب را كه در آن 

 حق و وجه مقدس است از مردگان است و دل با انس به آن به مردگى و مردار خورى
 چيزى نابود شدىن است جز وجه يعنى هر«: كّل ىش هالك االّ وجهه»نزديك شود 

 با« ياحّق يا قيّوم»و خصوص اسم مبارك « ذكر»براى زنده منودن دل  (1)خداوند.
 (2)«حضور قلب مناسب است.

 در حال سجده« السالم عليه» ذكر طوالىن امام سجاد

 از حرضت زين العابدين سيد الساجدين عىل ابن الحسني عليهام السالم و»    
 ست كه سنگ خشن و زبرى را مالحظه فرمود رس مبارك را بر آن نهاد وعليها منقول ا

ا و رقا حّقاً حّقاً ال اله اال اللّه سجده منود و گريه كرد و هزار مرتبه گفت: ال اله االّ اللّه  تعبدًّ
 (3)«.امياناً و تصديقاً  ال اله اللّه

 سجده طوالىن و ذكر بعىض از اهل ذكر

 كر و معرفت منقول است كه در هر شب و روز يك مرتبه دراز بعىض از اهل ذ »    

 

 .15و  14( جزوه بلنداى عرفان ص 1)

 ( جزوه بلنداى عرفان هامن مدرك.2)

 ( جزوه بلنداى عرفان هامن مدرك.3)

 (403··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 براى ترقيات«: الاله االّ أَنت سبحانك إىِّن كنت من الظاملني»سجده رفنت و بسيار گفنت:

 روحى خوب است و از بعىض سالكان راه آخرت نقل فرموده كه چون از حرضت
 رفت واستاد خود فايده اين عمل را شنيد، در هر شب و روزى يك مرتبه سجده مى

 گفت و از بعىض ديگر نقل منوده كه سه هزار مرتبههزار مرتبه اين ذكر رشيف را مى
 (1)«.گفتمى

 * * * 

 

 ه بلنداى عرفان هامن مدرك.( جزو 1)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 404)

 

 تعاىل عليه بهاءالدينى رضوان اللّه حرضت آية اللّه

 سالگى 14توجه به خداو تهذيب نفس از 

 فرمايد: بهاءالدينى مى حرضت آية اللّه

 تى شدم كه مرتب خونريزى داشتم،در چهارده سالگى مبتال به بيامرى سخ»    
 شفا حامل سخت بود. از خدا خواستم كه با لطف و عنايتش مرا شفا دهد. بحمداللّه

 يافتم. از همني سن بود كه توجه و اعتامد بسيارى به دستگاه خداوند پيداكردم، به
 طور جّدى )امامعقول و منطقى( رشوع به تهذيب كردم. در كنار درس و بحث كه

 شدم، خود را دراى از خدا غافل منىگرفت، لحظهام را فرا مىاعات روزانهمتام س
 دانستم از آن روز تحت تأثري تشويق، تعريف و يا شهرت قراربرابر خداوند هيچ مى

 گرفتم. روزها به درس و شبها به مطالعه، تفكر و تهجداشتغال داشتم. در خودمنى
 كردم. از اين رو، سعىدا احساس مىاميد عجيبى به خدا و قطع اميد از غري خ

 (1)«.فراواىن در راز و نياز در شبها و ياد خدا در روزها داشتم

 تهجد ايشان

 كردم بهاى زياد در خود احساس مىبه تهجد و مناز شب نيز عشق و عالقه»    
 طوريكه خواب شريين در برابر آن ىب ازرش بود. اين شور و عشق به حدى بود كه

 شدم و در شبهايى كه خسته بودمبيدار مى -هنگام اقامه مناز -ه خود گاهى خود ب
 شمىس كه بيامر بودم و در 1365كرد. يادم هست در سال دست غيبى مرا بيدار مى

 اثر كسالت ضعف شديدى پيدا كردم بر آن شدم كه در آن شب تهجد را تعطيل

 

 72( حاج آقا بهاءالدينى آيت بصريت ص 1)

 (405··· »« )ه قرآناز ديدگا« ذكر»

 
 

 ديدم، اما سحر هامن شب حاج آقا روح اللّهكنم،چون توان آن را در خود منى
 در آن«. بلند شو و مشغول تهجد باش»گويد: خمينى )ره( را در خواب ديدم كه مى

 (1)«.شب بخاطر سخنان ايشان مشغول مناز شب شدم

 غري از خدا از هيچ كس كارى ساخته نيست

 امل خيىل بد بود، اهل خانه هفتاد حمد برايم خواندند،ختم سوره حمدح»...    
 ايم، غري از خدا از هيچ كسآنان متام شد، حال ما نيز خوب شد. ما بارها تجربه كرده

 (2)«.كارى ساخته نيست...
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 رسدبدون اذن خدا به كىس آسيب منى

 دم تپه با صفايىمهامن بوديم عرص كه وارد ش« خورآباد»شبى در روستاى »...    
 ديدم، بنده گفتم: برنامه پذيراىئ مارا باالى تپه قرار دهيد. باالى تپه رفتيم. نزديك

 غروب بود كه دوستان و برخى از اهل ده آمدند و گفتند كه به منزل برويم تا شب را
 وزيد، گفتم: شامآن جا اسرتاحت كنيم. چون هوا ماليم بود و نسيم لذت بخىش مى

 آيم، تعجب كردندخوابم و صبح به خانه مىمانم، شب را اينجا مىه مىبرويد، بند
 و گفتند: اينجا عقرب بسيارى داردو گذشته از آن حيوانات خطرناىك هم هستند كه
 از دور صدايشان به گوش ما مريسد. چون بنده اعتقاد داشتم كه بدون اذن خدا به

 دانستم لطف خدارىف مىكىس آسيب منريسد... تصميم بر نرفنت گرفتم. از ط
 هميشه شامل حال ما بوده است. شب را ماندم و هامن جا به اسرتاحت مشغول

 

 97( هامن مدرك ص 1)

 85( هامن مدرك ص 2)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 406)

 
 

 اى پلنگ بيدار شدمشدم. هيچ اذيتى از عقربها به ما نرسيد. تنها دو سه مرتبه از صد
 و دوباره خوابيدم. سحر كه براى تهجد و مناز شب بيدار شدم، مشاهده كردم اين

 گذارد قدمخواهد به طرف ما بيايد، اما مانعى دارد كه منىحيوان با ارصار زيادى مى
 به جلو بر دارد. ما منازمان را خوانديم و او همچنان ايستاده بود، هوا روشن شد و

 اى از روستا، برداشته و با خود بردهصبح فرا رسيد، گفتند: بچه هنگام مناز
 (1)«.است

 تدبري ما و تقدير خدا

 اىدر ابتداى جواىن كه ازدواج كرده بودم براى امور اقتصادى خود، برنامه»    
 هاى مارا به هم زد و اكنون خوشحال هستمتنظيم كردم وىل خداى تعاىل همه برنامه

 ام در كارهاى اقتصادى وارد شوم.به هم خورده است و نتوانستهها كه آن برنامه
 ام كه رزق و روزى خود را به عهده خداوند متعال گذاشتم و از فكراكنون راىض

 (2)«.شغل دوم و توسعه زندگى بريون آمدم

 اعتامد كامل به عنايت حق تعاىل

 وديم كه خداىخاطر جمع ب -به خاطر تجربيات گذشته  -ما در مسأله ماىل »    
 اى كه از طرف خدا بر دوشامن گذاشته شدهكند... ما وظيفهمتعال ما را رها منى

 شود. آيا كىس كهاست، بايد به خوىب انجام دهيم تا ببينيم چگونه ازما پذيراىئ مى

 

 102( هامن مدرك ص 1)

 117( حاج آقا رضا بهاءالدينى آيت بصريت ص 2)

 (407)··· »« از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 شود و از دين و عقايد مردم دفاعاز طرف خداوند مأمور تبليغ و ارشاد مردم مى
 در (1)شود؟كند، ذات اقدس الهى وى را رها كرده و از او غافل مىخالصانه مى

 (2)«.گذارد در مانده شويمفرمايد: هيچ گاه منىجاى ديگر مى
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 مبارزه با نفس و شهرت گريزى

 گويد:ان مىيىك از شاگردان ايش

 يك روز هنگام ورود به مجلس )مدرس و سالن زير كتابخانه فيضيه( در حاليكه،»    
 تعدادى از افراد به خاطر كمى جا بريون ايستاده بودند، ناگهان ديديم كه حرضت آية

 بهاءالدينى قبل از آن كه وارد مجلس درس شوند و بدون اينكه باكىس صحبتى اللّه
 ردا اعالم شد كه درس تعطيل است. تعطيىل ناگهاىن درىس با آنكنند برگشتند! و ف

 بركت و محفىل با آن جمعيت حريت و تعجب بسيارى را برانگيخت. چند نفر از
 افرادى كه سابقه شاگردى بيشرتى در خدمت ايشان داشتند، به محرض ايشان رفتند

 نبودنش بهرت از درىس كه براى نفس باشد،»و علت را جويا شدند...استاد فرمودند: 
 بودنش است. بد بخت كىس است كه با ديدن چند شاگرد براى خود شخصيتى

 اى دارد؟ اگر نظر و نيّت ما اين باشدقائل شود. درىس كه براى خدا نباشد چه فايده
 ايم؛ زيرا با دست خاىل،كه درس ما شلوغ است و مسجد ما مّملو جمعيت بيچاره

 گرييم، كارىفل از اينكه وقتى در برابر خداوند قرار مىايم؛ غادل به اينها خوش كرده
 ايشان در پرتو ياد مستمر خدا و تهجد و عبادت (3)«.ايم تا ارائه دهيمبراى او نكرده

 

 132( هامن مدرك ص 1)

 .47( هامن مدرك ص 2)

 77و  76( هامن مدرك ص 3)

 ذكر...فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ( »«··· 408)

 
 رسد كه بعد از گذشت چند سالخالصانه حق تعاىل و نيز تهذيب نفس به جايى مى

 فرمايند:شود ناگاه آقا مىاز مرگ يىك از شاگردانش صحبت از ايشان كه مى

 زند كه اگر زنده بود به اوفالىن در برزخ چنان رشد علمى كرده و حرفهايى مى»    
 وضوعى از باب طهارت با ما بحث كرد و نظر ما رافهميد! درباره مشد منىگفته مى

 (1)«تغيري داد.

 سخنان آموزنده ايشان

 شمىس در محرض آقا بودم، تا 1360گويد:سال يىك از ارادمتندان ايشان مى    
 مناز را به امامت ايشان اقامه كنم و اين در حاىل بود كه به خاطر مشكالىت كه داشتم

 ز فرا رسيد، در صف اول ايستادم و تكبرية االحرامخاطرم آشفته بود، هنگام منا
 گفتم اما آنچنان ناراحت بودم كه متام فكر و حواسم بريون از مناز بود و متوجه

 اى بيش نگذشته بود كه مرا صدا زدندچگونگى مناز نشدم. مناز متام شد. لحظه
 از نيست كه مافالىن اين من» اجابت كردم و رسم را نزديك ايشان بردم ناگاه فرمودند:

 مقدارى متحري شدم و به دنبال آن، سخنان آقا را تائيد كردم و عرض« خوانيم.مى
 خود را بايد» منودم: دعا بفرمائيد توفيق مناز خواندن را پيدا كنم. ايشان فرمودند:

 (2)«.اصالح كرد

 ارج و بهاى افراد به خودسازى، تهذيب نفس و توجه به خداست. هر چه»...      
 شوند و در پىهذيب افزايش يابد، مشكالت و نابسامانيها آسان و قابل تحمل مىت

 كندو اگر خداى ناكرده اين وظيفه اصىل فراموشآن تائيد الهى مسائل را حل مى

 

 53( هامن مدرك ص 1)

 .57و  56( هامن مدرك ص 2)
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 (409··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 رى، تهذيب نفس است كه مسئولني را صالح ورود. آ شود، متامى زحامت هدر مى
 (1)«.كنددلسوز، روحانيت را موفق و مؤثر و رسانجام جامعه را پاك و باصفا مى

 همت و تالش شام اين باشد كه رشد و تكامل پيدا كنيد. ما كه چيزى نشديم،»...      
 (2)«.خواستيم از اين عامل چيزى بفهميم وىل نشدمى
 بازى، دسته بندى ، هياهو، رسو صدا، مريد بازى، يا عكس گرفنت و...از باند »...      

 خود دارى كنيد كه براى خدا نيست .مابراى خدا كار نكرديم، شام مواظب باشيد،
 (3)«.هدفتان خدا باشد. از كارهاى ريايى و غري خدايى دورى كنيد

 ه رويم باز شد و دراى ببنده چهار سال مدام مشغول تفكر بودم، تا اينكه دريچه»     
 موضوعى ده سال به فكر و تعمق اشتغال داشتم و رس انجام به نتيجه رسيدم. اگر

 يابد و حال معنوىتفكر در زندگى انسان باشد، عبادات انسان عمق بيشرتى مى
 بخشدبهرتى خواهد داشت، فكر است كه بيدارى صبحگاهى آدمى را عظمت مى

 هد. بايد قبل از اذان بيدار شويم و مقدارى فكردو به تهجد و عبادات او بها مى
 كنيم، تا آثار معجزه آساى تفكر را دريابيم. آگر جاى خلوت و مكان مقدس را

 خواستمانتخاب كنيم، بركات بيشرتى خواهد داشت. بنده اغلب جاهايى كه مى
  بهكردم، تا بتوانم بهرت و بيشرترفتم و راههاى خلوت را انتخاب مىبروم پياده مى

 شدم؛ زيرافكر خود ادامه دهم. گاهى مسري ىس كيلومرتى بود، اما خسته منى
 رفتم، تا بهرتهميشه مشغول تفكر و تعمق بودم. بارها پياده به مسجد جمكران مى

 بتوانم چيزهايى را بدست آورم و فكر كنم. بايد بدانيم كه فكور بودن نقش

 

 .73( حاج آقا رضابهاءالدينى آيت بصريت ص 1)

 .118( هامن مدرك ص 2)

 .118( هامن مدرك ص 3)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 410)

 
 

 ارزشمندى در رسيدن به مقامات معنوى دارد. بسيارى از معضالت فكرى و
 مشكالت فكرى انسان حل مى شود. مسائىل همچون حاكميت خداى متعال بر

 ش معصومني عليهم السالم و نقش آنان در جهان و عامل تكوين،هستى، مقام و ارز 
 عظمت قدرت الهى و ضعف خرد برشى و قدرتهاى ظاهرى در مقابل پروردگار

 (1)«.متعال و...
 بايد مواظب باشيم فريب دنيا و ظواهر چشمگري آن را نخوريم. حقوقهاى»...      

 حوزه دور نكند. مگرآنكه واقعاً  دويست و سيصد برابر و حتى بيشرت، ما را از علم و
 (2)«.انسان احساس وظيفه كندكه در اين صورت آن مبالغ مطرح نخواهد بود

 * * * 

 

 135( هامن مدرك ص 1)

 139( هامن مدرك ص 2)

 (411··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 سيد عبدالكريم كشمريى )قدس رسّه الرشيف( حرضت آية اللّه

 اى كه در نهادشان بوده او را به سوى حق و اولياء الهى وجذبهايشان از طفوليت     
 كشاند. با اينكه نوجوان بود مالقات با بزرگان نصيبشبزرگان اهل سريو سلوك مى

 داشت. اولني كسيكه ايشان را در كوچىك متذكّر شد كهشد و آنها را دوست مىمى
 ايشان در اين باره دنبال حقايق برود مرحوم شيخ مرتىض طالقاىن بوده است.
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 هاى هم سن و سال كوچهنزديك مدرسه جد ما سيد كاظم يزدى با بچه»فرمايد: مى
 كردم. شيخ تا مرا ديد اشاره كرد بيا نزدم، به نزدش رفتم و فرمود: در مغزتبازى مى

 (1)«.خورى!ها بازى نكن تو بدرد بازى منىنور است با بچه

 هاى معنوىاى استفادهالسالم بر عالقه به حضور در وادى

 فرمايد:ايشان در اين باره مى

 انداختم ورفتم،عاممه زير رس و عبا به رو مىبعىض شبها به وادى مى»    
 خوابيدم. با اينكه قربستان مخوف بود و من هم شجاع نبودم اما ميل شديدمى

 رماى شديدكرد كه شبها به قربستان بروم و از هيچ چيز نرتسم. گاهى در گوادارم مى
 رفتم و بعىض درسها را در وادى براى طالب تدريسنجف به وادى مى

 ... روزى به وادى رفتم شخىص به نام شيخ مالك كه اهل علم نبود به(2)كردم.مى
 خوانم شامهم همراهم، را مى«السالم عليه» من گفت:من از اينجا زيارت امام حسني

 خواندم.خواند و من پشت رسش مى، را مى«م السال عليه» بخوان، او زيارت امام حسني

 

 23و  22( آفتاب خوبان عىل صداقت ص 1)

 40( هامن مدرك ص 2)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 412)

 
 

 كيلومرت( كربال را مشاهده 90با آنكه از آنجا تا كربال خيىل مسافت بود )حدود 
 كردم. مى

 «وادى»اج خواستم دنبال توّسالت بروم، نگذاشتند. صبح عروىس به شب ازدو 
 خواهند به ديدن شام بيايند، به منزل بيا، مجبوررفتم، دنبامل فرستادند كه علام مى

 (1)«.شدم به منزل آمدم

 و گرفنت نتيجه« السالم عليه» توسل ايشان به امام امريمؤمنان

  فرمايد:خود ايشان در اين باره مى    

 ، و«السالم عليه» رفتم صحن امري املؤمننيآمد، مىهر مشكل كه برايم در نجف پيش مى»
 فرمودند نجف آن قدرشد. مىخواندم و مشكلم حل مىمى« نادعىل»هفت بار 

 دارد كه اگر اعلم علام به آنجا بيايد« السالم عليه» هيبت از صاحب هيبت امري املؤمنني
 (2).«ماندهامنند يك طلبه مى

 ذكر ايشان در نجف

 اللّه»ايشان در نجف در مدت معينى با رعايت تروك مضبوطه روزى هفتاد هزار »    
 (3)«.افتادندرفتند و مىگفتند و از حال مىمى« اللّه

 و ظاهر شدن حوريان بهشتى براى ايشان« الصمد اللّه»ختم 

 اللّه»رشف مشغول ختم وقتى در رسداب خانه در نجف ا»خود ايشان فرمودند:     
 بودم يك مرتبه كشف واضح و رشيفى مشهود شد و ديدم حوريان بهشتى« الصمد
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 41و  40( هامن مدرك ص 1)

 38( هامن مدرك ص 2)

 52( هامن مدرك ص 3)

 (413··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 نوشتهبسيار جلويم ظاهر شده و نزد آنها يك سينى زيباست كه وسط آن خيىل عاىل 
 (1)«.كه وصفش ممكن نيست« الصمد اللّه»شده 

 تعبري خواب حرضت امام خمينى )قدس رسّه الرشيف(

 يك وقت آقا مصطفى )ره( به ابوى خود )حرضت امام( عرض كرد: آقاسيد    
 دهد. ايشان به آقا مصطفىعبدالكريم كشمريى از چيزهاى پنهاىن خرب مى

 ام و به كىس هم نگفتم، بگوئيد آن خوابديده فرمودند:بگوئيد من در ايران خواىب
 چه بود ؟ آقامصطفى مطلب را به من رسانيد. با اورادى چندآن خواب برايم واضح

 شد. گفتم: به والد بگوئيد در ايران خواب ديده، در نجف از دنيا رفته و دفنش
 د و فرمودند:آمدن« السالم عليه» دهد امام عىلكردند، لكن سنگى، پهلوى او را آزار مى

 حالت چطور است به ايشان عرض كردند: حامل خوب است لكن اين سنگ مرا
 آن سنگ را از كنارش دور كرد.چون جواب را« السالم عليه» كند، و امرياملؤمننياذيت مى

 پرسد: آيا پدرم در نجفرساندند، امام آن را تصديق كردند. آقا مصطفى از ايشان مى
 (2)رود.فرمايد: نه در ايران از دنيا مىكشمريى( مى اللّهيةوفات مى كند؟ ايشان )آ 

 سخنان آموزنده ايشان

 رشط عاممه گذاشنت حضور دائم در محرض الهى است -1

 عاممه گذاشنت رشط دارد و آن اين»فرمايد، ايشان خطاب به عاممه گذاران مى    
 (3)«.كه دائم در حضور خدا باشيد و غفلت نكنيد

 

 

 50مدرك ص  ( هامن1)

 48و  47( آفتاب خوبان ص 2)

 .43( هامن مدرك ص 3)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 414)

 
 معيار خوىب -2

 خوب درس دادن معيار نيست كه به درد قرب و قيامت بخورد معيار خوىب نزد»    
 (1)«.حق تعاىل، تدريس با تهذيب است

 براى سالك بهرتين كار -3

 بهرتين آن سجده است مانند ذكر يونسيّه )ال اله االأنت سبحانك اىن كنت من»    
 عظم الذنب من عبدك«: »السالم عليه» الظاملني( يا ذكر سجده حرضت موىس ابن جعفر

 (2)«.فليحسن العفو من عندك

 ذكر براى حديث نفس -4
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 (3)(«.گفنت تهليل )ال اله اال اللّه»    

 ين راه وصول به حق تعاىلبهرت -5

 ... بر طالب حق و تشنگان طريق معرفت و محبان اولياى الهى مخفى مناند كه    
 بهرتين طرق براى وصول به حق تعاىل طريق رياضات و مجاهدات نفساىن و ذكر

 (4)دائم با مراقبه است... .

 زاد هميشگى سالك -6

 (5)«توسالت و ادعيه زاد هميشگى سالكان است.»    

 قرآن بهرتين ياد خدا -7

 قرآن»ايشان در پاسخ به اين سؤال كه بهرتين ياد خدا در چيست؟ فرمودند:    
 (6)«.خواندن كه كالم حق است

 

 

 43( هامن مدرك ص 1)

 .71( هامن مدرك ص 2)

 .72( هامن مدرك ص 3)

 58و 57( هامن مدرك ص 4)

 59( هامن مدرك ص 5)

 93( هامن مدرك ص 6)

 (415··· »« )ديدگاه قرآناز « ذكر»

 
 رشط تأثري اذكار و ادعيه -8

 گذارد و مراقبه حرف اول از رشط الزماذكار و ادعيه با رشايط تأثري مى»    
 (1)ايشان اين مطلب را بارها از استادش مرحوم قاىض نقل منودند.«.است

 راه نفى خواطر )منفى( -9

 در جاى (2)«تا شيطان نفوذ نكند.بايد باشد « فكر»و « ذكر»نفى خواطر با »    
 ديگردرپاسخ اين سوال كه نفى خواطربه كدام عمل موثرتر است؟ فرمودند:

 ونيز در پاسخ اين سوال كه براى نفى خواطر چه ذكرى خوب است؟ (3)،«مراقبه»
 (4)«.ذكر الالّه اال اللّه»فرمودند: 

 راه رفاقت با خدا -10

 كار كنيم تا با خدا رفيق شويم؟ فرمودند:حالت ايشان در پاسخ اين سوال كه چه    
 توجه به او داشته باشيد تا با خدا رفيق شويد، نه تنها او رفيق است بلكه شفيق هم

 (5)هست.

 خالصه ولب سلوك-11
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 شود؟ايشان در پاسخ اين سوال كه خالصه و لب سلوك در چه چيزى جمع مى    
 (6)«.ترك ما سوى اللّه»فرمودند: 

 ى فناء ىف اللّهمعنا-12

 يابد(.)فناء عبد تحقق مى (7)«شد. آن وقتى كه اراده و عملش للّه»     

 

 

 52( هامن مدرك ص 1)

 59( آفتاب خوبان ص 2)

 67( هامن مدرك ص 3)

 84( هامن مدرك ص 4)

 74( هامن مدرك ص 5)

 75( هامن مدرك ص 6)

 74( هامن مدرك ص 7)

 ز علام و موءمنان موفق در ذكر...فصل دهم: چند منونه ا( »«··· 416)

 
 «عامل رشد معنوى»تقوى -13

 شود؟ايشان در پاسخ اين سوال كه چه چيزى باعث رشد معنوى مى    
 (1)«.تقوى، نه صورت تقوى، بلكه حقيقت تقوى را داشته باشد»فرمودند:

 توان دست ديگران را گرفتاى كه مىمرتبه-14

 ه مرتبه از سلوك بايد برسد تا دستگريى از ديگرانايشان در پاسخ اين سوال كه به چ
 (2)«.به مقام كشف و شهود )برسد(»كند؟ فرمودند: 

 هاىكشمريى )قدس رسه الرشيف (و چند منونه از توصيه اساتيد حرضت آيه اللّه
 آنها

 شيخ مرتىض طالقاىن -1

 طالب از هرمرحوم شيخ مرتىض طالقاىن، براى » فرمايد:استاد درباره ايشان مى    
 فرمود به ذكر و فكر مشغول و كثري العبادهكردند، تدريس مىكتاىب كه تقاضا مى

 بود... . او از جواىن به رياضات رشعيه مشغول بود و در اواخر عمرش سه روز
 بست و كىس را راه منى داد وچهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، درب حجره را مى

 (3)«.راى ترصف و تسخريهم بودندشد، البته دامشغول خلوت و تهذيب مى

 «توصيه ايشان»

 را به من كرد.« ذكر يونسيّه»فرمايد: او سفارش خواندن قرآن و استاد دراين باره مى

 اكرب اراىكشيخ عىل -2
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 فرمايد: او گمنام بود و اكرث علام به درجه عرفانحرضت آيه ا... كشمرى مى    

 

 74( هامن مدرك ص 1)

 74( هامن مدرك ص 2)

 24( هامن مدرك ص 3)

 (417··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ومقامات او واقف نبودند، اما اهل معرفت فقط او رامى شناختند... . او فردى فاضل
 (1)بود.« دائم الذكر»عارف، قوى و صاحب تزكيه و 

 سيد هاشم حداد -3

 ه و ذكر يونسيّهاو كم صحبت و بيشرت به سجد»فرمايد:استاد درباره ايشان مى    
 مشغول بود. او قريب بيست سال محرض مرحوم سيد عىل قاىض را درك كرده

 بود.درباره اينكه چه چيزى براى معرفت نفس و معرفت رب مؤثر است
 يك ساعت زماىن، در« ، يااله، ياربيااللّه»، ديگر ذكر «ذكر يونسيّه»فرمودند: مى

 (2)سجده براى تقويت روح خيىل اثر دارد.

 آية الحق سيد عىل قاىض -4

 او رفيق خدا بود... منازش فوق العاده»فرمايد:كشمريى درباره ايشان مى آية اللّه    
 توى» بود... او خداىئ و ملكوىت بود و اهل زمني نبود. آقاى قاىض به من فرمودند:

 هاى طوالىن داشت، سفارش اكيداو متام مكاشفه بود، سجده«... . رست نور است
 بعد از هر« تسبيحات اربعه»در سجده و به « ذكر يونسيّه»كردند و به مراقبه مى به

 را در شب جمعه صد بار و عرص جمعه صد بار« قدر»كردند و سوره مناز امر مى
 كردند. براى روشناىئ قلب فرمودند: بعد از مناز عرص هفتاد بار استغفاروصيت مى

 (3)خوب است.

 * * * 

 

 26 ( هامن مدرك ص1)

 29و  28( آفتاب خوبان ص 2)

 .30-33( هامن مدرك ص 3)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 418)

 

 العظمى بهجت دامت بركاته اللّهحرضت آية

 شخصيت و سريه عمىل ايشان

 ازايشان درمسائل نفساىن داراى استعداد ذاىت بوده... طورى كه در دوران قبل     
 بلوغ احواالت و عروج نفساىن بعىض از علامى وارسته را در حال مناز جامعت

 منوده )هم در گيالن و هم در كربال( و از هامن ايام قبل از بلوغ درصددكامالً درك مى
 تحصيل و تكامل اين احوال براى خويش بود. معظم له در هر كدام از تحصيل و

 پرداخت كهشت و چنان به درس مىتهذيب و تدريس و تأليف چنان جديت دا
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 گويى غري از درس اشتغال ديگرى ندارد و چنان به تهذيب نفس و خود سازى و
 پرداخت كه گويا فقط براى همني كار مهتّم است و كاردرك محرض علام اين فن مى

 ديگرى ندارد و در عبادت و تهجد چنان جدى بود كه انگار فقط عابد است و در
 (1)پرداخت، به هامن جديت و پشتكار.يس و تأليف مىهامن حال به تدر

 گفت: ايشان از جواىن دانشمند، مجتهد مسلم و مورديىك از فضالى نجف مى    
 وثوق و اعتامد خواص بود، به قدرى كه در سفر به كربالى معال آقايان علام باألتفاق

 (2)كردند.به ايشان اقتداء مى
 امل و عارف بزرگى چون سندالعرفاء الشامخنيبه محرض ع« نجف ارشف» ايشان در 

 يابد و با جديّت متام والعظمى قاىض )قدس رسه( بار مى مرحوم حرضت آية اللّه
 نوردد و در پلّكان قرب، اوجهّمتى عاىل، مراتب بلند معرفت و شهود را در مى

 »ورد و آ گردد كه دوستان و نزديكانش را به شگفت مىگريد و به مرتبتى نائل مىمى

 

 حرضت آية« بيت )عليهم السالم(نظرى و گذرى بر زندگاىن عارف سالك فقيه اهل»( جزوه 1)
 6و  5العظمى بهجت ص  اللّه

 ( هامن مدرك و هامن صفحات2)

 (419··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 كرامات زيادى از (1)«.منايدمرحوم قاىض با آن عظمت، در مناز به او اقتدا مى
 كنيم.شان به ظهور رسيده است كه به عنوان منونه به ذكر دو مورد بسنده مىاي

 يىك از اساتيد محرتم اخالق مرقوم داشتند كه: ايشان روزى به بنده -1    
 اى و آنچه ازخواهى آنچه از اّول عمرت تاكنون انجام دادهفالىن، آيا مى»فرمودند: 

 (2)«.ويم؟!حال تا آخر عمرت واقع خواهد شد به تو بگ

 حاج عباس قوچاىن وىّص مرحوم مؤلف كتاب انوار امللكوت از قول آية اللّه -2    
 العظمى بهجت بسيار به مسجد سهله آية اللّه»كند كه: مريزا عىل آقاى قاىض نقل مى

 منودند. يك شب كه بسيار تاريك ورفتند و شبها تا به صبح تنها بيتوته مىمى
 وده در ميانه شب، احتياج به تجديد وضوء پيدا كرده و براىچراغى هم در مسجد نب

 تطهري و وضو به ناچار بايد از مسجد بريون رفته و در محل وضوخانه كه بريون
 مسجد و در سمت رشقى آن واقع شده وضوء بسازند، ناگهان مخترص خوىف در اثر

 ه مجرّد اينشود. بعبور اين مسافت و در ظلمت محض و تنهاىئ در ايشان پيدا مى
 خوف يك مرتبه نورى ، همچون چراغ در پيشاپيش ايشان پديدار شده كه با ايشان

 كرد. ايشان با آن نور خارج شده تطهري كرده و وضو گرفتند و سپس بهحركت مى
 جاى خود برگشتند و در همه اين احوال آن نور در برابر شان حركت داشت، تا وقتى

 (3)«.نور از بني رفت كه به مّحل اّوىل رسيدند و آن

 

 14و  13( به سوى محبوب )دستور العملهاى حرضت آية ا... بهجت( ص 1)

 ( هامن مدرك و هامن صفحات2)

 12( جزوه نظرى و گذرى به زندگاىن آية الله العظمى بهجت ص 3)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 420)

 

 ه ذكر خدااشتغال دائم ايشان ب

 ايشان به لطف خداوند متعال و توجهات حرضت بقيه األعظم و در پرتو تالش و    
 تواناند كه مىاى از عبوديت حق تعاىل رسيدهكوشش مخلصانه خود، به مرحله
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 گفت: متام كارهاى ايشان به نحوى جنبه عبادى پيدا كرده است. به طوريكه يىك از
 ستاد گفتند:من كراراً از ايشان شنيدم كهدوستان موثق و مرتبط با حرضت ا

 ،كه اين خودش عبادت«ما قصد داريم در موارد الزم سخن بگوئيم»فرمودند: مى
 گردد.خدا محسوب مى

 در حال راه رفنت لبانش در ذكر حق، به تكاپو است و دهانش با تالوت وحى    
 اوست. وقتى در معطّر وچشم دل بر ماسواى محبوب، بسته و مشغول راز و نياز با

 وقتى كىس با بزرگى»راه در بني تالوت وذكر گفتنش شخىص سواىل پرسيد، فرمود:
 راستى اگر او در كوچه و خيابان با محبوب«. گويد كالم او راقطع نكنيد!سخن مى

 (1)«.گويد، منازش چه مرتبتى دارد؟خود سخن مى

 ب: چند منونه از سخنان آموزنده ايشان

 استخدا همنشني ذاكر 

 گفتم كه الف، گفت: ِدگر؟ گفتم: هيچ، در خانه اگر كس است يك حرف بس»    
 گويم كىس كه بداند هر كه خدا را ياد كند خداام و بار ديگر مىاست. بارها گفته

 همنشني اوست، احتياج به هيچ وعظى ندارد؛ ميداند چه بكندوچه نكند؛ ميداند
 (2)«.نچه را كه منيداند بايد احتياط كندداند بايد انجام دهد و آ آنچه را كه مى

 

 

 .14( به سوى محبوب ص 1)

 24( هامن مدرك ص 2)

 (421··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 انتفاع از تقرب خدا، به قدر اشتغال به ذكر او

 انتفاع ما از تّقرب به او خواهد بود؛..و« به ياد او»دانيم به درجه اشتغال مى»..    
 يم كه اعامىل در دنيا محل ابتالء ما خواهد شد بايد بدانيم؛كه آنها هردانآنچه مى

 كدام مورد رضاى خداست. ايضاً خدمت وعبادت و طاعت او محسوب است، پس
 بايد بدانيم كه هدف بايد اين باشد كه متام عمر، رصف در ياد خدا و طاعت او و

 رسيم، وگرنه بعد ازعبادت، بايد باشد تا به آخرين درجه قرب مستعد خودمان ب
 اينكه ديديم بعىض، به مقامات عاليه رسيدند وما ىب جهت، عقب مانديم پشيامن

 (1)«.خواهيم شد

 يابدحيات واقعى انسان به ذكر و ياد منعم حقيقى تحقق مى

 اگر نصف عمر هر شخىص در ياد منعم حقيقى است و -مثالً -رصيحاًمى گويم: »    
 گاىن، حيات او محسوب و نصف ديگر مامت اونصف ديگر در غفلت، نصف زند 

 داندشود و رسو كار با او دارد و آنچه مىمحسوب است...خداشناس مطيع خدا مى
 كند تا بداند وآنمنى داند توقف مىمنايد و در آنچهموافق رضاى اوست عمل مى

 منايد، عملش از روى دليلمنايد يا توقف مىمنايد و عمل مىبه آن استعالم مى
 وتوقفش از روى عدم دليل... . بدانيم كه اين حركت محّققه از اّول تا آخر، مخالفت با

 مّحرك دواعى باطله است .كه اگر اعتناء به آنها نكنيم، كاىف است در سعادت اتصال
 (2)«.ءافضل زاد الرّاحل ءاليك عزم ارادة»به رضاى مبدأ اعىل؛

 

  43و41( هامن مدرك ص 1)
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 47و 46 ( بسوى محبوب ص2)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 422)

 

 عدم انرصاف از ياد خدا به طور اختيارى

 يك دقيقه خود را در ياد خدا ديديد، اختياراً خود را منرصف ننامئيد ؛ به»    
 (1)«.انرصاف و غفلت غري اختيارى، اهميت ندهيد

 گريد، و آنها به وسيلهناخت خداوند رسچشمه مىهمه اين رذائل، از ضعف در ش»
 شوند. اگر او بداند كهانس با انس گرينده انس گريندگان، در عبادت دفع ورفع مى

 ، از انس با حق«خداوند متعال در همه حاالت وزمانها از هر خوىب، خوبرت است»
 (2)تعاىل منرصف نخواهد شد.

 براى نفى خواطر )منفى(

 د متعال را شناخت و به او انس گرفت )به قدرى محو انس ويادكىس كه خداون»    
 شود كه دنبال امور رضورى خودت نيز برو و بهشود ( كه به او گفته مىخداوند مى

 شود كه حوائجت را واگذار )وبه خداوند متوجه شو(. باز به او گفتهاو گفته منى
 ه مقدار از جالل خداوند اوكنى؟ اگر منازگزار بداند كه چشود: چرا مفارقت منىمى

 (3)«.تافتگريد، از منازش روى بر منىرا فرا مى

 مناز وتوسل از ديدگاه ايشان

 كىس كه به خالق و مخلوق، متيقن و معتقد باشد، و با انبياء و اوصياء صلوات»    
 عليهم، جميعاً مرتبط و معتقد باشد وتوسل اعتقادى و عمىل به آنها داشته اللّه

 

 57هامن مدرك ص ( 1)

 54( هامن مدرك ص 2)

 54( هامن مدرك ص 3)

 (423··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 را از غري« قلب»باشد، و مطابق دستور آنها حركت و سكون منايد. و در عبادات، 
 خدا خاىل منايد و فارق القلب مناز را كه همه چيز تابع آن است انجام دهد، و با

 تعاىل فرجه الرشيف( باشد...هيچ كامىل را عرص )عجل اللّهمشكوكها، تابع امام 
 (1)«.فاقد نخواهد بود و هيچ وزر و وباىل را واجد نخواهد بود

 آگاهى خدا از احوال ما

 بيند ما را. ميداند ما چه كارما مهامن خدا هستيم؛در سفره او هستيم ؛ مى»...    
 ؛ بهرت از ما ميداند خياالت ما را. او كهكنيم ؛ ميداند كه ما خيال داريم چه بكنيم مى

 اش، رسلش، همه جا در راست و چپ اين طرف و آن، معلوم مالئكه«مطلع است
 شود از خدا مخفى كرد... آيا ما بيش از اين حاجت داريمطرف همه جا هستند. منى

 (2)«.كه همني قدر مطّلع باشيم كه خدا بر ظاهر ما و بر باطن ما مطّلع است؟

 *** 
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 33( هامن مدرك ص 1)

 64و 63( هامن مدرك ص 2)

 فصل دهم: چند منونه از علام و موءمنان موفق در ذكر...( »«··· 424)

 

 فصل يازدهم:                

 چند منونه از اذكار لساىن »
 « و آثار بركات آنها

(425) 
 

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 ميّر مبسلم َو اليُسلّم عليه و أكسل الناس عبٌد صحيٌح فارٌغ اليذكرأَبخل الّناس رجل ٌ »    
 «:بشفٍة و البلسانٍ  اللّه

 ترينترين مردم كىس است كه برمسلامىن بگذرد و بر او سالم نكند و كسلبخيل    
 (1)مردم بنده سامل وبا فراغتى است كه خدا را با لب و زبان ياد نكند.

 حيم در آغاز كارهاذكر بسم اللّه الرحمن الر 

 فرمود:« السالم عليه» حرضت عىل

 يَقول أَنا أَحّق من َسئل و اوىل من ُترّضع ءاليه فقولوا عند افتتاح كل امر صغري إِنَّ اللّه»    
 الذى التحق العبادة اى أَستعني عىل هذا األمر باللّه« الرحمن الرحيم بسم اللّه»وكبري وعظيم 

 من َحزَنَه أَمٌريتعاطاه»وآله:  صىل اللّه  أن قال...( وقال رسول اللّهلغريه اذا استغيث )اىل
 و يقبل بقلبه ءاليه مل ينفك من احدى اثنتني الرحمن الرحيم و هو مخلص للّه فقال بسم اللّه

 خرٌي و أَبقى اّما بلوغ حاجته ىف الدنيا واّما ُيعد له عند ربّه و يدّخر له لديه وما عند اللّه

 

 2ح  2، ابواب الذكر باب 4( وسائل الشيعه ج 1)

(426) 

 
 

 «:لِلْمؤمنني

 من سزاوارترين كىس هستم كه از او سوءال شده و»فرمايد: خداوند متعال مى    
 ترين كىس هستم كه به سوى او ترضع شده، پس هنگام رشوع به هر كار كوچكاوىل

 نام خداوند بخشنده مهربان(؛ يعنى)به « الرّحمن الرّحيم بسم اللّه»و بزرگ بگوئيد!
 خواهم، خداوندى كه بندگى براى غري او هنگامى كهبراى اين كار از خدا كمك مى

 گريد، سزاور نيست.مورد استغاثه قرار مى

 عليه و آله( فرمود: هر كه را ورود و اقدام به كارى )تا اينكه( رسول خدا )صىل اللّه    
 در حاليكه«الرّحمن الرحيّمبسم اللّه»ته است، بگويد نگران و محزون ساخ (1))مّهم(
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 براى خدا اخالص داشته و دلش متوجه خدا باشد. ازيىك از دو حال خارج
 رسد و يا برايش پيش خدا آماده و ذخريهنيست،يا در دنيا به حاجت خود مى

 (2)تر است.شود و آنچه كه پيش خداست براى موءمنان بهرت و ماندىنمى

 در آغاز كارها« الرّحمن الرحيّم بسم اللّه»ى تَرك آثار منف

 پيش آمد بد وناخوشايند -1

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 مبكروه فيمتحنه اللّه« الرّحمن الرحّيم بسم اللّه»ولرمّبا ترك بعض شيعتنا ىف افتتاح اُمره »    
 الرّحمن بسم اللّه»تقصريه عند تركه قول  والثناء عليه و ميحق َوْصَمةَ  لينبّه عىل شكر اللّه

 «:الرحيّم

 

 شود()مجمع البحرين(( فالن يتعاطى كذا اى يخوض فيه )فالن كس در فالن كار وارد مى1)

 1ح  17ابواب الذكر باب  4( وسائل ج 2)

 (427··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 الرّحمنبسم اللّه»غاز كارشان آيد( كه بعىض از شيعيان ما در آ چه بسيار )پيش مى    
 كنند پس خداوند ايشان را به چيز ناخوشايندى مورد آزمايشرا ترك مى«الرحيّم 

 دهد تا آنها را متوجه شكر و ثناى الهى منايد، و از عيب كوتاهى ايشان درقرار مى
 (1)آگاهشان سازد.« الرّحمن الرحيّم بسم اللّه»ترك 

 نرسيدن به نتيجه مطلوب -2

 «السالم عليه» از پدران خود، از امري املؤمنني عىل« السالم عليه» امام حسن عسگرى    
 كند:روايت مى

 اّن رجالً قال له إِْن رأيت أَن تُعرفَنى ذنبى الّذى امتحنُت به ىف هذا املجلس فقال: تركك»    
 صىل عليه و آله حدثنى عن إِنَّ رسول اللّه« الرّحمن الرحيّم  بسم اللّه»حني جلسَت أَْن تقول: 

 «:فيه فهو أبرت عزوجل انه قال: كّل امر ذى باٍل ال يذكربسم اللّه اللّه

 گفت: اگر مصلحت بدانيد مرا از گناهم كه به سبب آن در«( السالم عليه» مردى به او )عىل
 اين مجلس مورد آزمايش قرارگرفتم باخرب سازيد، فرمود: هنگام نشسنت نگفتى

 از طرف خدا به من خرب داد كه )خدا(« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا«الرّحمن الرحيّم  للّهبسم ا:»
 اثر وگفته نشود ىب«الرّحمن الرحيّم  بسم اللّه»فرموده است: هركار مهّمى كه در آن 

 (2)بدون نتيجه خواهد بود.

 رشكت شيطان در اعامل انسان -3

 ود:فرم« السالم عليه» امام صادق    

 

 .2( هامن مدرك ح 1)

 .4ح  17ابواب الذكر باب  /4( وسائل الشيعه ج 2)
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 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 428)

 

 اذا توّضأاحدكم ومل يسم كان للشيطان ىف وضوئه و صالته رشٌك و ان أكل اورشب و»    
 «:فان مل يفعل كان للشيطان فيه رشٌك  ٍء َصَنعه ينبغى له ان يسّمى عليهلبس و كّل ىش

 ...نگويد در وضو و منازش سهمى براىهر گاه كىس از شام وضو بگريد و بسم اللّه    
 شيطان خواهدبود ؛ و اگر بخواهد چيزى بخورد يا بياشامد و يا بپوشد و يا هر

 «الرحيّمنالرّحماللّهبسم»خواهد انجام دهد، سزاوار است كه براى آن كارديگرى كه مى
 (1)بگويد و اگر اين كار رانكند در آن چيز سهمى براى شيطان خواهد بود.

 «و بحمده سبحان اللّه»ذكر 

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 له ألف ألف حسنه و محى عنه ألف ألف سيئة كتب اللّه« و بحمده سبحان اللّه»من قال »    
 هر كه«: له و من استغفره غفراللّهزاد زاده اللّه و رُفع له ألف ألف درجة و من

 )پاك منزه است خدا و ستايش مخصوص اوست(« و بحمده سبحان اللّه»بگويد:
 نويسد و هزار هزار گناه از اوخداوند متعال براى او هزار هزار )يك ميليون( ثواب مى

 هر كه بيش از اين را منايد، وكند، برايش هزار هزار در جه بلند مىبر طرف و پاك مى
 بگويد خداوند هم )پاداش( آن را بيشرت گرداند هر كه طلب آمرزش كند خدا او را

 (2)بخشد.مى

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» باز رسول خدا

 منها طائراً أخرض يستظّل بظّل العرش من غري تعّجب خلق اللّه« اللّهسبحان»من قال »    

 

 3( هامن مدرك ح 1)

 3ح  29ابواب الذكر باب 4( وسائل الشيعه ج 2)

 (429··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 «:يسبّح فيكتب له ثوابه اىل يوم القيمه

 پاك و منزه« ) سبحان اللّه»هركه بدون تعجب )فقط براى تنزيه حق تعاىل( بگويد     
 رنده زير سايهآفريند و آن پاست خدا( خدا پرنده سبز رنگى را از آن )تسبيح( مى

 گويد و ثواب آن تا روز قيامت، براى آنگريد وتسبيح )خدا( مىعرش الهى قرار مى
 (1)شود؛شخص نوشته مى

 و نيز فرمود:

 اىوقتى بنده«: أن ينرصهُ  فقد أنف للّه و حٌق عىل اللّه« سبحان اللّه»إِذا قال العبد: »    
 نزه و پاك است( پس او تسليم و رام)خدا از هر عيب و نقىص م« سبحان اللّه»گفت:

 (2)خدا گشته است و سزاوار است كه خدا او را يارى منايد.

 هنگام صبح و شب...« سبحان اللّه»ذكر 

 رسول خدا صىل و عليه و آله به شخىص فرمودند:     
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 فاّن لك إن «اكرب و اللّه وال اله اللّه و الحمداللّه سبحان اللّه»اذا اصبحت و أمسيت فقل »    
 «:قلته بكل تسبيحِة عرش شجرات ىف الجنة من انواع الفاكهة و هّن الباقيات الصالحات

 و وال اله اللّه و الحمداللّه سبحان اللّه» هنگامى كه داخل در صبح و شب شدى بگو:     
 «:اكرب اللّه

 )پاك و منزه است خدا ستايش مخصوص خداست و معبودى جز خدانيست و
 االتر ازآن است كه به وصف آيد(؛ زيرا اگر آن را بگوىئ، در مقابل هر تسبيحىخدا ب

 ها در بهشت براى تو خواهد بود و اينها باقيات و صالحاتده درخت از انواع ميوه

 

 5( هامن مدرك ح 1)

 4( هامن مدرك، ح 2)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 430)

 
 

 (1)هستند.

 (به بُردن صدشرت به سوى خانه خدا جهت برترى صد بار تسبيح ) سبحان اللّه
 قرباىن كردن

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 الحرام ومن اللّهمرة كّل يوم كان أَفضل ممن ساق َمأَة بدنة اىل بيتماة من سبح للّه»    
َ اللّهماة )مرة( تحميدٍة كان أفضل ممن  حمدللّه  َمأة تكبرية كان أفضل أعتق ماة رقبة و من كَربَّ

 ماة تهليلة كان أفضل اللّهرسجها و لجمها ومن هلل اللّهممن حمل عىل ماة فرس ىف سبيل
 «:الناس عمال يوم القيامة اال من قال: أَفضل من هذا

 ىس است كه( را بگويد بهرت از كهر كه هر روز صد بار تسبيح خدا )سبحان اللّه    
 الحرام بربد و هركه همراه خود صد شرت را )جهت قرباىن كردن( به سوى بيت اللّه

 بگويد( بهرت از كىس است كه صد خدا را صد بار مورد ستايش قرار دهد )الحمد اللّه
 اكرب( بگويد بهرت از كىس بنده آزاد كرده باشد وكىس كه خدارا صد بار تكبري )اللّه

 اسب را همراه با لگام و زين آنها در راه خدا بدهد و هركه خدا رااست كه صد باِر 
 گويد( در روز قيامت بهرتين مردم خواهد بود مگر اال اللّهصد بار تهليل منايد )ال اله

 (2)كىس كه بهرت از آن را انجام داده باشد.

 

 31/2( وسائل الشيعه ابواب الذكر: 1)

 30/2( هامن مدرك 2)

 (431··· »« )ه قرآناز ديدگا« ذكر»

 

 «الحمد اللّه»ذكر 

 فضيلت حمد الهى 

 سوال شد:« السالم عليه» از امام صادق    
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 ترين اعامل نزد خدامحبوب«: عزوجل؟ فقال: أن تحمده أَىُّ األعامل أحّب اىل اللّه»    
 «(.الحمدللّه»)بگوىئ  (1)كدام است؟ فرمود: اين كه خدا را مورد ستايش قرار دهى

 فرمود:« السالم عليه» باز امام صادق

 أفضل من عليهااالّ كان حمده للّه عىل عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد اللّه و ما انعم اللّه»    
 خداوند متعال هيچ نعمتى را هر اندازه مّهم و با ارزش«: تلك النعمة و أعظم و أوزن

 دهد)ومورد ستايش قرار مىاى كه خدا را به خاطر آن )نعمت( كه باشد به بنده
 كند، مگر اينكه ستايش او خدا را بهرت و بزرگرتگويد، الحمدللّه( عنايت منىمى

 (2)تر از آن نعمت مى باشد.وسنگني

 تأثري حمد در زيادىت نعمت

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 عليها ففرغ منها حتى بحمد اللّه عىل عبد بنعمة فعرفها بقلبه َوَجهر يا إسحاق ما انعم اللّه»    
 اى داد، پس او با دلشاى اسحاق هر گاه خداوند نعمتى را به بنده«: يؤمر له باملزيد

 قدر و ارزش آن نعمت را دانست و خدا را به خاطر آن آشكارا )و به زبان( مورد
 ستايش قرار داد )و گفت: الحمدللّه( ، از آن )شكر نعمت( كه فارغ شد، دستور

 

 .1ح  18باب  -ابواب الذكر /4( وسائل الشيعه ج 1)

 3ح  22( هامن مدرك باب 2)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 432)

 
 

 (1)زيادىت نعمت از ناحيه خداوند متعال براى او صادر گردد؛
 و نيز فرمود:

 براى«: شاكر مثل املبتىل الصابرالطاعم الّشاكر له أجرالصائم املحتسب واملعاىف ال»    
 دار اميدوار بهشخص برخوردار از نعمت كه شاكر آن نعمت است، اجر و ثواب روزه

 فضل الهى خواهد بود و شخص بر خوردار از عافيت و سالمتى كه شاكر آن است،
 (2)مانند گرفتار )بيامر( صابر است )هامن اجر وثواب بيامر صابر را خواهد برد(.

 است جهتش اين باشد كه همه آنها به فضل و عنايت الهى توجه دارند و ممكن    
 مندى از ايندانند بنابراين اساس كار در بهرهخدا را سزاوار پرستش و ستايش مى

 كند و به دنبال آنها، هامن معرفتى است كه انسان نسبت به حق تعاىل پيدا مىثواب
 رخوردار از نعمت باشد و يا گرفتارپردازد، حاال چه ببه ستايش و پرستش او مى

 محروميت.

 هاى الهى و قدرداىن از آن چگونهشود كه، شكر نعمتاينجا اين سؤال مطرح مى    
 فرمود:« السالم عليه» گريد؟ در اين باره امام صادقانجام مى

 شكر و سپاسگزارى هر نعمتى اگر چه«: شكر كل نعمٍة و إِن عظمت أَْن تحمداللّه»    
 (3)رگ باشد: به اين است كه خدا را )به خاطر آن نعمت( مورد ستايش قرار دهىبز 

 )وبگوىئ الحمدللّه(.

 

 .5ح  22( هامن مدرك باب 1)
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 4ح  22ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 2)

 6ح  22( هامن مدرك باب 3)

 (433··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 حمد بسيار براى نعمتهاى فراوان

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» ل خدارسو 

 هر كه از نعمتهاى فراواىن برخوردار«: من تظاهرت عليه النعم فليكرث الحمدللّه»    
 (1)شده باشد بسيار بگويد الحمدلله )ستايش مخصوص خداست(.

 سپاس روز و سپاس شب

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق

 مدللّه رّب العاملني فقداّدى شكريومه و من قالهامن قال أربع مرات اذا أصبح ؛ الح»    
 هر كه هنگام داخل شدن در صبح چهاربار بگويد«: اذاأمىس فقداّدى شكر ليلته

 )ستايش مخصوص خدايى است كه پروردگار عامليان« الحمدللّه رب العاملني»
 است( سپاس و شكر روزش را انجام داده است و هر كه هنگام داخل شدن در شب

 (2)ا چهاربار بگويد سپاس شبش را به انجام رسانده است.آن ر 

 بهشت براى ستايش فراوان

 إِنَّ اللَّه أوجب الجّنة لّشاب كان يُكرث الّنظر ىف املراة فيكرث«: »آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    
 كندخداوند متعال بهشت را براى جواىن كه زياد به آئينه نگاه مى«: حمداللّه عىل ذلك

 كند، واجب وسپس خدا را به خاطر آن )نعمت جامل و سالمتى( بسيار ستايش مى
 (3)الزم گردانيده است.

 

 

 .1ح  22( هامن مدرك باب 1)

 1ح  19( هامن مدرك باب 2)

 1ح  21ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 3)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 434)

 
 :نكته

 داند وجواىن كه داراى اين روحيه است كه نعمت زيباىئ و سالمتى را از خدا مى    
 دهد، مغرور جواىن خودش نخواهد گشت و درهمواره او را مورد ستايش قرار مى

 گفتار و كردارش خوشنودى خدا را مّد نظر خود قرار خواهد داد، و پايان كار اين
 هد بود.جوان به لطف و عنايت الهى بهشت خوا

 «الحمد لله كام هو أهله»فضيلت و ارزش ذكر 

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق
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 شغل كتّاب الّسامء قلت: و كيف يشغل كُتّاب السامء؟« أَلحمُدللّه كام هو أهله»من قال »    
 كه هر«: قال: يقولون: أَللّهم انّا ال نعلم الغيب فيقول: أكتبوها كام قالها عبدى و عىّل ثوابها

 )ستايش مخصوص خداست آنگونه كه سزاوار آن« الحمدللّه كام هو اهله»بگويد: 
 سازد!است( نويسندگان آسامن )فرشتگان مأمور ثبت اعامل( را مشغول مى

 سازد؟ فرمود:گويد: عرض كردم: چگونه كاتبان آسامن را مشغول مى)راوى( مى    
 اين ستايش را بنويسيم!(، پسدانيم )تا ثواب گويند خداوندا ما غيب منىمى

 ام گفته است بنويسيد كه ثواب آنگويد: آن را هامن طور كه بنده)خداوند به آنها( مى
 (1)بر عهده من است.

 «ال اله اال الله»ذكر 

 ارزش و فضيلت ذكر ال اله اال الله

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 

 1ح  20باب  4( هامن مدرك ج 1)

 (435··· »« )از ديدگاه قرآن «ذكر»

 

 )معبودى جز خدا« ال اله اال الله«: »ال اله اال اللّه نصف امليزان و الحمدللّه ميلؤه»    
 )ستايش مخصوص خداست(آن را پر« الحمدلله»نيست( نصف ميزان است و 

 (1)كند )و مكمل آن است(.مى

 نكته:

 اين معنى باشد كه اگر كىسممكن است آن همه فضيلت براى أذكار فوق، به     
 بتواند قوالً و عمالً خدا را معبود خودش قرار دهد و تنها به ستايش او بپردازد در

 ميزان اعامل خود چيزى كم نخواهد داشت.

 «االاللهالاله»آثار و بركات ذكر 

 نابودى گناهان -1

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل

 ء منااّل َصَعدْت تَخرُُق كّل سقٍف المتر بىش« اال اللّه ال اله »ما من عبٍد مسلم يقول، »    
 هيچ بنده«: سيئاته اال طلستها )طمستها( حتى تنتهى اىل مثلها من الحسنات فتقف

 رود و هرمگر اينكه آن )كلامت( باال مى« ال اله اال الله»مسلامىن نيست كه بگويد 
 كند مگر اينكه آن راورد منىكند، به هيچ گناهى ازگناهانش برخسقفى را پاره مى

 هامنند خودش پس آنجا توقف« حسنات»رسد به سازد تا اينكه مىنابود مى
 (2)كند.مى

 بهاى بهشت -2

 

 22/2ابواب الذكر  4( وسائل الشيعه ج1)

 44/6( هامن مدرك: 2)
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 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 436)

 

 فرمود:« سالم العليه» امام صادق

 قيمت و بهاى بهشت« ال اله اال الله»گفنت «: مثن الجنة« ال اله اال الله»قول »    
 (1)است.

 رفع وسوسه -3

 وسوسه»رسد و از مى« السالم عليه» شخىص به نام جميل خدمت امام صادق    
 خواهد، آنخود شكايت منوده و از حرضت براى رفع آن راهنامىئ مى« (2)نفس

 گويد: بعد از، شخص ياد شده مى«ال اله اال الله»فرمايد: بگو در پاسخ او مى حرضت
 گفتم،مى« ال اله اال الله»شدم راهنامىئ آن حرضت هر گاه گرفتار اين حالت مى

 (3)گشت.مشكل من برطرف مى

 چنانچه در روايت ديگر آمده است.    

 يد و عرض منود اى رسول خدا منرس« آله وعليهاللهصىل» مردى خدمت رسول خدا    
 اى، اگر منافق شدهمنافق شدم )آن حرضت( فرمود: سوگند به خدا تو منافق نشده

 آمدى، تا بفهمى چه چيزى تو را به شك انداخته است! فكربودى پيش من منى
 كنم دشمن حارض )شيطان( در دل تو انداخته است كه چه كىس تو را آفريدهمى

 دا مرا آفريده است، پس به تو گفته است: )خوب( چه كىساى: خاست؟ تو گفته
 خدا را آفريده است؟ )آن شخص( عرض كرد: بىل سوگند به خدايى كه تو را به حق

 به پيامربى مبعوث ساخته است، مطلب چنني است، حرضت فرمود:

 

 44/11( هامن مدرك 1)

 حديث نفس )مجمع البحرين(«: وسوسه( »2)

 16/1ابواب الذكر  4( وسائل الشيعه ج3)

 (437··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 إنَّ الشيطان أتاكم من قبل األعامل فلم يقوعليكم فأتاكم من هذاالوجه لىك»    
 شيطان از ناحيه اعامل به رساغ«: يسترنلّكم فاذا كان كذلك فليذكر أَحدكم اللّه وحده

 آيد تااين راه به رساغتان مىتواند بر شام چريه شود، سپس از آيد وىل منىشام مى
 شام را )از اعتقادات و اعامل صحيح( بلغزاند. هر گاه چنني شد خداى يگانه را ياد

 «وسوسه زياد»در پاسخ سؤال محمد بن حمران كه از « السالم عليه» امام صادق (1)كنيد.
 پرسيده بود فرمود:

 اىل( در آن نيست )هر گاه چننيچيزى )واشك«: ء فيها تقول: ال اله اال اللّهال ىش»    
 (2)گويى، ال اله اال الله.حالتى پيش آمد(، مى

 كاشته شدن درخت در بهشت براى انسان -4

 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا

 (3)من قال ال اله اال اللّه ُغرست له شجرة ىف الجّنه من يا قُوتٍَة حمراء منبتها ىف ِمْسك»    
 العسل و أَشّد بياضا من الثلج و أطيب ريحا من املسك فيها امثال ثدىأبيض، أحىل من 
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 خري العبادة قول ال اله اال«: آله وعليهاللهصىل» األبكار تعلو )تفلق( عن سبعني حلة و قال رسول اللّه 
 لّهاللّه و قال: خري العبادة اإلستغفار و ذلك قول اللّه عزوجل ىف كتابه فاعلم انه ال اله اال ال

 «:أستغفر لذنبك

 هر كه بگويد ال اله اال اللّه، در بهشت درختى از گوهر رسخ كه رستنگاه و محل    
 تر و از برف سفيدتر و از ُمشكرويش آن در جايى است كه آب آن از عسل شريين

 

 2( هامن مدرك /1)

 .4( هامن /2)

 ( ِمْسك: چاِه درشت خاك )فرهنگ جامع(3)

 دهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...فصل ياز ( »«··· 438)

 
 

 شود كه در آن )درخت( چيزهايى هست مانندخوشبوتر است، براى او كاشته مى
 پستانهاى دخرتان باكره كه برجستگى آن از زير هفتاد )پارچه( لباس پيدا است.

 يناست و باز فرمود: بهرت« ال اله اال الله»رسول خدا فرمود: بهرتين عبادت، گفنت 
 عبادت طلب آمرزش و استغفار است، زيرا خداوند متعال در كتابش فرمود: پس

 (1)بدانكه معبودى جز خدا نيست و از براى گناهت طلب مغفرت كن.

 «اشهد ان ال اله اال الله»ارزش و عظمت ذكر 

 فرمود:« السالم عليه» امام باقر    

 ء وإِنَّ اللّه عزوجل ال يعدله ىش« اال اللّه أن ال اله»ٍء أعظم ثوابا من شهادة ما من ىش»    
 «أشهد ان ال اله اال الله»هيچ چيز از نظر ثواب بزرگرت از «: ال يرشكه ىف االمور أحد

 باشد، زيرا چيزى با خداوند متعالدهم كه معبودى جز خدانيست( منى)گواهى مى
 (2)باشد.برابر و هامنند نيست و كىس در كارها رشيك خدا منى

 بهرتين كالم

 عن اىب منذر الجهنى قال: قلت: نبّى اللّه علّمنى أفضل الكالم قال:»    

 ال اله اال اللّه وحده ال رشيك له له امللك و له الحمد يحيى و مييت بيده الخري و»قل:     
 مأة مرٍّة ىف كل يوم فأنت يومئذ أفضل الناس عمالً اال من قال مثل ما« هو عىل كل ىش قدير

 سبحان اللّه و الحمد للّه و ال اله اال اللّه و اللّه اكرب و الحول و ال قّوة اال»و أَكرِث من  قلت
 «:و ال تنسنّي األستغفار ىف صالتك فانّها ممحاة للخطايا بإذن اللّه« باللّه العىل العظيم

 

 44/2، ابواب الذكر 4( وسائل الشيعه ج 1)

 44/1ابواب الذكر  4( وسائل الشيعه ج 2)

 (439··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 عرض كردم: اى پيامرب خدا« آله وعليهاللهصىل» گويد: به رسول خدااىب منذر جهنى مى    
 ال اله اال اللّه وحده ال»بهرتين كالم را به من تعليم فرما، فرمود: هر روز صدبار بگو: 

 )معبودى« ء قدير و هو عىل كل ىشرشيك له له امللك و له الحمد يحيى و مييت بيده الخري
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 جز خداى يگانه كه رشيىك ندارد، نيست؛ ملك و حاكميت از آن اوست و ستايش
 مرياند، خري دست اوست و او بر هركند و مىباشد، او زنده مىمخصوص وى مى

 چيزى توانا است(؛ پس تو در آن روز از نظر عمل بهرتين مردم خواهى بود مگر آنكه
 سبحان اللّه و الحمدللّه و ال اله اال»آنچه را كه تو گفتى بگويد...و زياد بگوكىس مانند 

 )منزه و پاك است خدا و« اللّه و اللّه اكرب و ال حول و ال قوة االّ باللّه العىل العظيم
 ستايش مخصوص اوست و معبودى جز خدا نيست و خدا بزرگرت از آن است كه به

 ىئ جز براى خدا نيست؛ خدايى كه بلند مرتبه ووصف آيد و ايجاد تحّول و توانا 
 شايسته عظمت است(. استغفار و طلب آمرزش را در مناز فراموش نكن، زيرا

 (1)استغفار به خواست خدا وسيله نابودى و پاك شدن گناهان است.

 ذكر مخصوص قبل از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن

 فَسبّح»غّروجّل  ، عن قول اللّه«السالم عليه» للّهمن اسامعيل ابن الفضل قال: سألت ابا عبدا    
 فريضٌة عىل كّل مسلم«:»السالم عليه» فقال (2)،«بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها

 وحده ال ال اله اال اللّه»أن يقول: قبل طلوع الشمس عرشمرّات و قبل غروبها عرش مرّات: 
 يت و هو حىٌّ الميوت بيده الخري و هو عىل كّل ىشٍ رشيك له له امللك و له الحمد يحيى و مي

 

 48/20، ابواب الذكر 4( وسائل الشيعه ج 1)

 39( ق / 2)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 440)

 
 

 ه... يحيى و مييت و مييت و يحيى فقال يا هذا، الشك ىف اّن اللّ قال: فقلت: ال اله اال اللّه« قدير
 گويد : از اماماسامعيل ابن فضل مى«: يحيى و مييت و مييت و يحيى ولكن قُْل كامأقول

 فسبّح بحمد ربك قبل طلوع»درباره قول خداوند متعال كه فرمود:« السالم عليه» صادق
 پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروبش تسبيح و حمد«)الشمس و قبل غروبها

 ردم، فرمود: بر هر مسلامىن واجب است كه پيشپروردگارت را بجاى آور( سؤال ك
 وحده ال ال اله اال اللّه»از طلوع آفتاب ده بار و پيش از غروب آن نيز ده بار بگويد

 رشيك له له امللك و له الحمد يحيى و مييت و هو حىٌّ الميوت بيده الخري و هو عىل ىش
 مييت و)»و مييت و مييت و يحيى ...يحيى گويد( گفتم: ال اله اال اللّه)راوى مى«. قدير

 را راوى از خودش اضافه كرد( فرمود: اى فالىن، شىّك در اين نيست كه خدا« يحيى
 گويمكند، اما تو هامن گونه كه من مىكند و ميمرياند و ميمرياند و زنده مىزنده مى

 (1)بگو )چيزى را از خودت اضافه نكن(.

 «وحده ال رشيك له... ال اله اال اللّه»كت ذكر نوشته نشدن نام انسان از غافالن به بر 

 فرمود:« السالم عليه» امام باقر

 وحده ال رشيك له له امللك و له الحمد يحيى ال اله اال اللّه»من قال حني يطلع الفجر:»    
 ، عرش مرّات و صىّل عىل«ٍء قديرو مييت و هو حىٌّ الميوت بيده الخري و هو عىل كلِّ ىش

 خمساً  آله عرش مرات و سبّح خمسا وثالثني مرّة و هلّل خمساً و ثالثني مرّة و حمد اللّهمحّمد و 
 وثالثني مرّة مل يكتب ىف ذلك اليوم من الغافلني و اذا قالها ىف املساء مل يكتب ىف تلك

 وحده ال ال اله اال اللّه»هر كه هنگام طلوع فجر ده بار بگويد: «. اللّيلة من الغافلني

 

 49/4ابواب الذكر باب  4وسائل الشيعه ج  (1)

 (441··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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 رشيك له له امللك و له الحمد يحيى و مييت و هو حىٌّ الميوت بيده الخري و هو عىل كّل ىش

 و ده بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد و ىس و پنج بار تسبيح )سبحان« قدير
 (( بگويد و خدا را ىس و پنج بار )باالحمدللّهتهليل )ال اله اال اللّه (، و ىس و پنج باراللّه

 شود و هرگاه هامنها را درمورد ستايش قراردهد در آن صبح از غافالن نوشته منى
 (1)هنگام شب )وقت غروب( بگويد در آن شب از غافالن شمرده نشود.

 ذكر روزانه و با بركت ديگر

 د:السالم فرمو امام صادق عليه

 وحده الرشيك له الهاً واحًد احداً  أشهدأن ال اله االّ اللّه»من قال كّل يوم عرش مرّات: »    
 له خمسة و اربعني ألف حسنٍة و َمحا عنه خمسًة و كتب اللّه« صمداً مل يتّخذ صاحبًة و ال ولدا

 «:اربعني ألف سيّئٍة و رفع له خمسة و اربعني ألف درجةٍ 

 وحده ال رشيك له الهاً واحداً احداً صمداً  أشهد ان الاله اللّه»بگويد:  هر كه هر روز ده بار
 دهم معبودى جز خداى يگانه كه رشيىك ندارد،گواهى مى«)مل يتّخذ صاحبًة وال ولداً 

 نيست، معبودى كه يگانه، تك و ىب نياز است، براى خودش يار و يا فرزندى قرار
 نويسد وو پنج هزار حسنه و ثواب مىنداده است( خداوند متعال براى او چهل 

 بخشد و براى او چهل و پنج هزار درجه بلندچهل و پنج هزار گناه از او مى
 گرداند.مى

 )ده بار(« عرش مرّات»در نقل مرحوم شيخ صدوق )در كتاب ثواب االعامل( قيد     
 قرأ كمن كان»...ذكر نشده، ايشان بقيه عبارت فوق را آورده و اضافه كرده است 

 

 49/9( وسائل الشيعه ابواب الذكر باب 1)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 442)

 
 

 )...مانند كىس خواهد بود كه« له بيتاً ىف الجنة القرآن ىف يومه اثنتى عرشة مرّة و بََنى اللّه
 اى را در بهشت براىدر يك روز دوازده بار قرآن خوانده باشد و خداوند متعال خانه

 (1)كند(.او بنا مى

 اكرب( و فضيلت آنذكر تكبري)اللّه

 ثواىب هامنند ثواب آزاد كردن صد بنده در راه خدا -1

 فرمود:« السالم عليه» امام سجاد

 هر كه هنگام شب«: عند املساِء مأة تكبرية كان كمن اعتق مأه نسمةٍ  من كَرّب اللّه»     
 اكرب( بگويد مانند كىس است كه صد بنده را )در راه خدا( آزادهصد بار تكبري )اللّ 

 (2)برد(.كرده باشد )هامن اجرو ثواب را مى

 ثواىب برتر از ثواب انفاق باِر صد اسب در راه خدا -2

 در روايتى آمده است: هركه، صد بار تكبري بگويد بهرت از كىس است كه باِر صد    
 (3)نها در راه خدا بدهد.اسب را همراه بالگام و زين آ 

 ذكر استغفار و فضيلت آن
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 رسول خدا صىل اللّه عليه و آله فرمود:

 بهرتين دعا )و درخواست( استغفار و طلب آمرزش«: خري الدعا اإلستغفار»    

 

 .3( هامن مدرك، ح 1)

 48/16ابواب الذكر باب 4( وسائل الشيعه ج 2)

 30/2( هامن مدرك: 3)

 (443··· »« )آناز ديدگاه قر « ذكر»

 
 

 (1)است.
 نكته:

 (2)است )به همني دليل در بعىض از روايات« ذكر خدا»استغفار عالوه بر اينكه     
 در رديف ساير اذكار مطرح شده و توصيه و تأكيد فراوان بر تكرار آن شده است( به

 نيز شمرده شده است.« دعا»لحاظ در خواستى كه در آن مطرح است بهرتين 

 و بركات آناستغفار 

 نابود كننده گناهان -1

 فرمود:« السالم عليه» امام عىل ابن ابيطالب    

 تعجب از كىس«: الَعجب ملن يقنط ومعه املمحاة، قيل و مااملمحاه؟ قال: االستغفار»    
 شود، گفته شد:)پاك كننده( باز نااميد مى« ممحاة»است كه با وجود برخوردارى از 

 شود(.)كه باعث از بني رفنت گناهان مى (3): استغفارچيست؟ فرمود« ممحاة»

 فرمودند:« السالم عليه» امام رضا    

رَُك فتناثُر و املستغفر من ذنب ويفعله»      َمثَُل األستغفار َمثَُل ورٍق عىل شجرٍة تُحَّ
 مثل استغفار و طلب آمرزش َمثَل برگ درختى است كه حركت داده«: كاملستهزُء بربّه

 رود(. استغفار كننده ازريزد )گناهان انسان نيز بر اثر استغفار از بني مىگش مىشود بر 
 دهد، مانند كىس است كهگناه در حاىل كه آن را )ترك نكرده و هنوز( انجام مى

 (4)كند.)نعوذباللّه()عمالً( خدارا مسخره مى

 

 

 23/2، ابواب الذكر /4( وسائل الشيعه ج 1)

 44/2( هامن مدرك باب 2)

 23/7( هامن مدرك 3)

 23/1( هامن مدرك 4)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 444)
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 جال دهنده دلها -2

 «: السالم عليه» قال    

 براى دلها زنگارى است مانند«: إّن للقلوب صداٌء كصداء النحاس فاجلوها باإلِستغفار»
 تغفار و طلب آمورزش جال دهيد )و زنگارها رازنگار آهن پس آنها را به وسيله اس

 (1)برطرف كنيد(.

 موجب باال رفنت صحيفه اعامل بصورت نوراىن -3

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق

 هرگاه بنده بسيار استغفار«: اذاأكرث العبد من األستغفار رفعت صحيفتُه و هى تأل أل»    
 (2)ار نوراىن و درخشان است باال رود.كند، صحيفه و نامه اعاملش در حاىل كه بسي

 برطرف كننده غم و اندوه -4

 )به نقل از پدرانش عليهم السالم( فرمود: رسول« السالم عليه» امام صادق    
 فرموده است:« آله وعليهاللهصىل» خدا

 هر كه اندوهش فراوان است پس بر او باد«: من كَرُثَْت همومه فعليه اإلستغفار»    
 (3)فار و طلب آمرزش.استغ

 

 23/5( هامن مدرك 1)

 23/3( هامن مدرك 2)

 23/4، ابواب الذكر 4( وسائل الشيعه ج 3)

 (445··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 استغفار و نقش آن در نجات از غمها و تنگناها و رسيدن روزى غري منتظره -5

 «:السالم عليه» قال

 له من كّل هّم فرجاً و من كّل ضيق مخرجاً و َرزَقه من َعل اللّهَمن أكَرَث ِمن اإلستغفار جَ »    
 هر كه بسيار استغفار منايد، خداوند متعال براى او از هر اندوهى«: حيث اليحتسب

 (1)گشايش و از هر تنگناىئ نجات و از جاىئ كه گامن ندارد، روزى عنايتش فرمايد.

 بدست آوردن علم و يا مال فروان -6

 «:السالم عليه »امام صادق

 من قال كل يوم اربعأمة مرة مّدة شهرين متتابعني رزق كنزاً كثريا من علم»    
 الذى ال اله اال هو الحى القيوم الرحمن الرحيم بديع أستغفراللّه»اوكنزاًكثريا من مال: 

 هر كه به«: الساموات و االرض من جميع ظلمى و جرمى و إرساىف عىل نفىس و أتوب اليه
 الذى ال اله اال هو دو ماه پشت رس هم و هر روز چهارصد بار بگويد: أستغفراللّه مدت

 الحى القيوم الرحمن الرحيم بديع الساموات و االرض من جميع ظلمى و جرمى و ارساىف
 عىل نفىس و أتوب اليه )از خداىئ كه معبودى جز او نيست، زنده و قائم به ذات
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 ه اوست(، بخشنده و مهربان و پديد آورندهخويش است )و قوام چيزهاى ديگر ب
 ام،آسامنها و زمني است؛ از هر گونه ظلم و گناه و ستمى كه بر خود روا داشته

 گردم( گنجى )بسيار( از علم و يا گنجىخواهم و به سوى او باز مىآمرزش مى
 (2))فراوان( از مال روزى او خواهد شد.

 

 

 23/6( هامن مدرك 1)

 48/21ابواب الذكر  /4ه ج ( وسائل الشيع2)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 446)

 

 رفع بال -7

 روايت شده است:« السالم عليه» از امري مؤمنان    

 اذا أراد أن يصيب أهل االرض بعذاب قال: لو ال الذين يتحابون بجالىل و إّن اللّه»    
 كههنگامى«: لوال هم ألنزلت عذاىب« باألسحار يستغفرون»يعمرون مساجدى و...

 خداوند متعال خواست مردم روى زمني را به عذاىب گرفتار منايد، فرمود: اگر نبودند
 كنند و مسجدها را آبادكساىن كه به خاطر جاللت من با همديگر دوستى مى

 كنند، عذابم را نازلسازند و سحرگاهان استغفار و طلب آمرزش مىمى
 (1)ختم.سامى

 ذكر صلوات

 كيفيت صلوات -1

 در ضمن حديثى فرمودند:« السالم عليه» امام صادق

 بگو، اللهم«: فيكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه« قُل الّلهم صّل عىل محمد و آل محمد»...    
 صل عىل محمد و آل محمد )خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست( تا اينكه ما

 (2)ن صلوات باشيم.و شيعيان ما مشمول آ 

 تذكر:

 

 .27/1( هامن مدرك/1)

 .42/11( وسائل الشيعه ابواب الذكر باب 2)

 (447··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 كه ما در اينجا به (1)ذكر شده است« صلوات»هاى ديگرى نيز براى عبارت    
 استجهت رعايت اختصار به نقل عبارت فوق كه فعالً در بني ما بيشرت معمول 

 اكتفاء كرديم.

 ارزش و فضيلت صلوات
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 يىك از دو امام )امام باقر ويا امام صادق( عليهام السالم فرمودند:    

 ء أثقل من الصالة عىل محمد و آل محمد و إِّن الرّجل لتوضع أعامله ىفماىف امليزان ىش»    
 «:امليزان فتميل به فيخرج الصالة عليه فيضعها ىف ميزانه فرتجح

 تر از صلوات بر محمد و آل محمد نخواهد بود، هامنايزان اعامل چيزى سنگنيدر م
 آيد(شود )و كم مىدهند، متاميل مىاعامل شخىص را در ترازوى اعامل او قرار مى

 دهد در نتيجهشود، آن را در ترازويش قرار مىبرايش حارض مى« صلوات»سپس 
 (2)شود.تر مى)كّفه( اعامل صالح او سنگني

 فرمود:« السالم عليه» مام صادقا

 اذا ذكر النبى فأكرثوا الصالة عليه فأنه من صىّل عىل النبى )صىل الله عليه و آله(»    
 ء ماّم خلقه اللّهعليه ألف صالة ىف ألف صف من املالئكه، و مل يبق ىش صالًة واحدة َصىّل اللّه

 فمن مل يرغب ىف هذا فهوجاهل مغرور قدو صالة مالئكته  االّ صىّل عىل العبد لصالة اللّه
 «:منه و رسوله و أهل بيته بَرئَ اللّه

 هر گاه كه ذكر پيامرب به ميان آمد، صلوات و درود زيادى بر او بفرستيد؛ زيرا هر كه    
 يك بار درود بفرستد خداوند متعال در ميان هزار صف از« آله وعليهاللهصىل» بر پيامرب

 

 5و1،2، روايات 35باب  ( هامن مدرك1)

 34/1( هامن مدرك 2)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 448)

 
 

 ماند مگرفرستد، و چيزى از مخلوقات خدا منىفرشتگان هزار درود براى او مى
 فرستند، پس كىساينكه )همه( بخاطر درود خداو فرشتگانش بر آن بنده درود مى

 اى است كهدهد، آدم نادان و فريب خوردههمه ثواب( رغبتى نشان منىكه به اين )
 (1)خدا، پيامرب و اهل بيتش از او بيزارند.

 «خليل اللّه»علت انتخاب حرضت ابراهيم به عنوان 

 فرمود:مى« السالم عليه» امام هادى    

 اهل بيته صلوات اللّه عزوجل ابراهيم خليالً لكرثة صالته عىل محمد و امّنا اتخذ اللّه»    
 «:عليهم

 خداوند متعال ابراهيم را فقط به اين خاطر، به عنوان خليل خودش انتخاب كرد    
 كه او صلوات زيادى بر محمد و آل محمد )كه صلوات و درودهاى خدا بر آنها باد(

 (2)فرستاد.مى

 نكته:

 و اهل بيت او )صلوات الله« آله وعليهاللهصىل» ايم كه ذكر حرضت محّمدقبالً متذكر شده    
 در« ذكر صلوات»بنابراين با طرح  (3)شود.شمرده مى« ذكر خدا»عليهم اجمعني( 

 ايم. در حديثى از امامخارج نشده« ذكر خدا»اينجا از موضوع اصىل بحث 
 وعزوجل التسبيح  الصالة عىل محمد و آله تعدل عنداللّه»نيز آمده است: « السالم عليه» رضا

 صلوات و درود بر محمد و آل او نزد خداوند متعال مانند تسبيح«: التهليل و التكبري
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 34/4ابواب الذكر / 4( وسائل الشيعه ج 1)

 34/9ابواب الذكر 4( هامن مدرك ج 2)

 ()اّن ذكرنا من ذكر اللّه 36/1( هامن مدرك 3)

 (449··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 (1)( و تكبري است.اللّهو تهليل )الاله االّ 
 چند ذكر ديگر براى رفع انواع گرفتاريها )اعم از روحى و جسمى و دنيوى و

 اخروى(

 مخصوص براى رفع بيامرى« ذكر» -1

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 من كانت به علٌة فليقل عليها ىف كل صباح اربعني مرة مدة اربعني يوماً: بسم اللّه»    
 أَحسن الخالقني و ال و نعم الوكيل تبارك اللّه رب العاملني حسبنا اللّه الرحيم الحمد للّه الرحمن

 كىس كه بيامر است براى رفع آن هر روز طرف صبح«: العىل العظيم حول ال قوة االباللّه
 رب الرحمن الرحيم الحمد للّه بسم اللّه»به مدت چهل روز و هر روز چهل بار بگويد: 

 العىل احسن الخالقني و ال حول ال قوة االباللّه و نعم الوكيل تبارك اللّه ملني حسبنا اللّهالعا
 )به نام خداوند بخشنده مهربان ستايش مخصوص خدايى است كه«: (2)العظيم

 ناپذير و پرپروردگار جهانيان است، خدا ما را كاىف و چه خوب وكيىل است، زوال
 )تحويل از حاىل (3)آفرينندگان است و هيچ حركتبركت است خدايى كه بهرتين 

 به حال ديگر( و نريو و تواناىئ جز براى خداى بلند مرتبه و شايسته عظمت نيست.

 براى بر طرف شدن هفتاد نوع بال« ذكرى» -2

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق    

 ، سبعني مرّة رصف عنه«يمالعىل العظ ال حول و القوة االباللّه ماشاءاللّه»من قال: »    

 

 34/8( هامن مدرك 1)

 48/22( هامن مدرك 2)

 به حائل شدن خدا بني انسان و معصيت تفسري شده است )هامن« حول»( و در روايتى 3)
 (.47/7مدرك 

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 450)

 
 

 «:سبعني نوعاً من انواع البالء...

 هفتاد نوع بال« العىل العظيم ال حول و القوة االباللّه ماشاءاللّه»ه هفتاد بار بگويد هر ك    
 (1)و گرفتارى از او برطرف گردد.

 براى رفع اندوه و وسوسه« ذكرى» -3

www.takbook.com



 فرمود:« آله وعليهاللهصىل» رسول خدا    

 فقال«السالم عليه» جربئيلما يلقى من حديث النفس و الحزن فنزل  إِّن آدم شىك اىل اللّه»    
 «:فقالها فذهب عنه الوسوسة و الحزن« الحول وال قوة االباللّه»له: يا آدم قل: 

 از اين جهت كه گرفتار وسوسه و اندوه شده بود محرض حق تعاىل«السالم عليه» آدم
 الحول وال»نازل شد و به او گفت: اى آدم بگو: « السالم عليه» شكايت منود. پس جربئيل

 (2)پس آدم آن را گفت و از آن حالت وسوسه و اندوه نجات پيدا كرد.« قوة االباللّه

 را هر روز صد بار« الحول وال قوة االباللّه»در روايت ديگر آمده است كه هر كس     
 (3)تكرار كند هفتاد نوع گرفتارى كه كمرتين آنها غم و اندوه است از او بر طرف گردد.

 براى رهاىئ از چهار مشكلچهار پناهگاه  -4

 فرمود:« السالم عليه» امام صادق     

 عجبت ملن فزع من اربع كيف اليفزع اىل اربع أقول الكلامت االربع الّتى كانت هى»    
 ال اله االّ أنت سبحانك اىن كنت من»ملن خاف و « و نعم الوكيل حسبنا اللّه»املفزع: قول 

 

 47/5ابواب الذكر / 4( وسائل ج1)

 47/1( هامن مدرك 2)

 47/7( هامن مدرك 3)

 (451··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 ال قوة ماشاءاللّه»ملن ُمكربه و « بصرٌي بالعباد اّن اللّه أفوض أمرى اللّه»ملن أغتّم و « الظاملني
 چگونهترسد، در شگفتم از كىس كه از چهار چيز مى«: ملن اراد الدنيا و زينتها« اال باللّه

 -1باشد عبارتند از: برد! آن چهار كلمه كه پناهگاه مىو چرا به چهار چيز پناه منى
 )خدا مرا بس و چه خوب وكيىل است( براى كىس كه« و نعم الوكيل حسبنا اللّه»گفنت 

 )جز تو خداىئ« ال اله اال أنت سبحانك إىّن كنت من الظاملني» -2ترسيده است. 
 ام( براى كىس كه غمگنينم هامنا من از ستمكاران بودهكنيست، تورا تنزيه مى

 كنم)كارم را به خدا واگذار مى« بصرٌي بالعباد إِنَّ اللّه افوض أمرى اىل اللّه» -3است. 
 مسلامً خدا بر بندگان خود بينا است.( براى كىس كه مورد مكر و حيله قرا رگرفته

 آنچه كه خدا بخواهد هامن خواهد شد، نريو و)« ال قوة اال باللّه ماشاءاللّه» -4است. 
 )و گرفتار (1)تواناىئ جز براى خدا نيست( براى كىس كه دنيا و زينت آن را اراده كرده

 دنيا شده است(.

 براى رفع فقر و حل مشكالت اقتصادى و نجات از مشكالت آخرت -5

 «:السالم عليه» امام صادق    

 العزيز الجبار من الفقر و امللك الحق املبني،أَعاذه اللّه ال اللّهمن قال َمأَه مرٍّة ال اله ا»    
 «:أنس وحشة قربه و استجلب الغناو استقرع باب الجّنةِ 

 كه حاكم حق و آشكار )جزاللّه« امللك الحق املبني ال اله اال اللّه»هر كه صدبار بگويد     
 فذ خود هر امرى راناپذير ى كه با اراده نااست خدايى نيست( خداى شكست

 دارد و مونس او در زمان وحشتكند، او را از نيازمندى و فقر نگه مىاصالح مى
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 84ص  2( قاموس نهج البالغه ج 1)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 452)

 
 

 )درنيازى را براى خود فراهم سازد و قربش گردد و او در پرتو اين ذكر و... ىب
 (1)آخرت( دِر بهشت را )براى ورودش( بكوبد و به صدا در آورد.

 فرمود:« السالم عليه» باز امام صادق

 اال قالت« من النار الجّنه و أَعوذ باللّه أسأل اللّه»ما من عبد يقول كلَّ يوم سبع مرأت: »    
 «:النار: يا رباه أِعذه مّنى

 )از« من النار الجّنه و أَعوُذ باللّه أسأل اللّه»گويد اى نيست كه هر روز هفت بار ببنده    
 برم(، مگر اينكه آتشخدا بهشت را خواهانم و از آتش جهنم به خدا پناه مى

 (2)گويد: پروردگارا! او را از من )حفظ كن( پناهش ده.مى

 فرمود:« السالم عليه» رسول خدا    

 (3)«:ينفى عنه الفقر« حول و ال قوة االباللّهال »من اَلَّح عليه الفقر فليكرثمن قول »    

 الحول و ال»هر كه را فقر و نيازمندى بسيار فشار آورده است، پس اگر زياد بگويد     
 )به بركت اين ذكر( فقر از او بر طرف خواهد شد.« قوة االباللّه

 بندىجمع

 جسمى، دنيوىرسد، اين همه آثار و بركات مادى و معنوى، روحى و به نظر مى    
 مرتتب است كه در آنها عالوه بر رعايت رشط اساىس« اذكار لساىن»و اخروى بر آن 

 جهات زير نيز رعايت شده باشد: (4)است« تقواى الهى»قبوىل اعامل كه هامن 

 انجام گريد. اللّههمراه با نيّت خالص و به قصد تقرب اىل« اذكار» -1    

 

 48/15لذكر/ ابواب ا 4( وسائل الشيعه ج 1)

 48/10( هامن مدرك: 2)

 .47/8( هامن مدرك: 3)

 .27پذيرد. مائده /خدا تنها از پرهيزگاران مى« امنا يتقبل الله من املتقني...( »...4)

 (453··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 با حضور قلب همراه باشد به اين معنى كه متوجه خدا باشد و بداند كه چه»-2    
 به معناى واقعى كلمه بر« ذكر»گذشت كه « ذكر»نانچه در مبحث مفهوم گويد؛ چمى
 صادق است كه با حضور قلب همراه باشند؛ يعنى ذاكر به معاىن الفاظ« اذكارى»آن 

 گويد. اين دو جهت را عالوه بر مطالبهم توجه داشته باشد و بداند كه چه مى
 وارد شده و در آن« الرحمن الرحيم بسم اللّه»توان از روايتى هم كه درباره گذشته مى

 استفاده كرد . (1)،«و يقبل بقلبه ءاليه و هو مخلص للّه»...آمده است 

 گويد، موافقت و هامهنگى داشته باشد؛مى« با زبان»كارهاى ذاكر با آنچه  -3
 گذشت كه حرضت فرمود: استغفار كننده از« السالم عليه» چنانچه در روايتى از امام رضا

 دهد مانند كىس است كه خدارا موردكه هنوز آن را ترك نكرده و انجام مى گناه
 «ال اله اال اللّه»بنابراين كىس، واقعاً ذاكر به ذكر  (2)متسخر و استهزاء قرار داده است.
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 است كه عمالً هم فقط خدا را معبود خودش قرار دهد و كىس واقعاً به تسبيح خدا
 از هر عيب و نقىص پاك و منزه بداند. بنابراين، تسبيحپردازد كه حقيقتاً خدا را مى

 داند و از كارهاى اوكىس كه عمالً بعىض از نقصها و يا اشكاالت را متوجه خدا مى
 تواند يك تسبيح واقعى و جدى باشد.شكايت دارد، منى

 نابود هم بعداً نبايد كارى كند كه آن آثار خوب و آن ثوابها را« بقاءاً »در ادامه و  -4    
 ، فرمودند: براى هر ذكر«آله وعليهاللهصىل» سازد؛ چنانچه در روايتى آمده است كه رسول خدا

 شود، شخىص عرض كرد پس ماتسبيح، درختى در بهشت براى انسان كاشته مى
 درختان زيادى را آنجا داريم، حرضت فرمود به رشط اينكه آتىش را بعداً نفرستيد

 

 .17/1ابواب الذكر باب  4( وسائل الشيعه ج 1)

 .23/1( هامن مدرك /2)

 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 454)

 
 

 و يا ايّها الّذين آمنوا اطيعواللّه»فرمايد: كه آنها را بسوزاند، زيرا خداوند متعال مى
 از خدا و پيامرباى كساىن كه اميان آورده ايد«: أَطيعو الرسول و ال تبطلوا أعاملكم

 (1)اطاعت و پريوى كنيد و اعامل خود را نابود نسازيد.
 حاال اگر كىس به لطف و عنايت خداوند متعال و تحت توجهات اولياى الهى،    

 خود رعايت منايد، آثار و بركات و ثوابهاى« اذكار»موفق شد جهات فوق را در 
 يان روايات وارده در مسئلهوعده داده شده را به دست خواهد آورد، چرا كه در م

 روايت معترب داريم كه اگر كىس عمىل را براساس روايتى انجام« تسامح دراّدله سنن»
 دهد، هامن ثواب موعود به او داده خواهد شد، حتى اگر آن روايت در واقع از

 كنند وكوتاهى مى« اذكارلساىن»معصوم صادر شده نباشد. كساىن كه در اشتغال به 
 غبت خوىب براى بدست آوردن آن همه ثواب و آثار بركات از خود نشانعالقه و ر 

 دهند، يا جاهالىن هستند كه از آگاهى الزم در اين گونه موارد برخوردار نيستند،منى
 و يا فريب خوردگاىن هستند كه با وجود علم و آگاهى از مسائل، خودشان را به

 اند، و يا هر دو؛ چنانچهساخته هاى واهى از اين فيوضات محروم و ىب بهرهبهانه
 ىب رغبتى« صلوات»درباره كساىن كه نسبت به ثواب « السالم عليه» گذشت، امام صادق

 پس او«: منه و رسوله و اهل بيته فهو جاهٌل مغرور قدبرى اللّه»دهند فرمود:نشان مى
 (2)ارند.اى است كه خدا و پيامرب و اهل بيتش از او بيز انسان نادان و فريب خورده

 مهمرت از آثار و بركات مذكور براى اذكار لساىن اين است كه اگر كىس با اين    
 رشايط نام خدا را در هر كار كوچك و بزرگ، بربد و بدين وسيله كارها و نتيجه گرفنت

 از آنها را به اراده الهى منوط و مربوط سازد، و در اوقات مختلف از شبانه روز با توجه

 

 .4/30/5الشيعه ج ( وسائل 1)

 .4/34/4( وسائل الشيعه ج 2)

 (455··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 
 

 اى كه دارد و نيزو حضور قلب به تسبيح خدا بپردازد، و او را به خاطر اوصاف كامليه
 به خاطرنعمتهاى ىب حد و حرصى كه به بندگانش ارزاىن داشته، مورد ستايش قرار

 «ال اله االاللّه»را از حد خودش فراتر نربد و با ذكر دهد و هرگز كىس و يا چيزى 
 خدايان دروغني را از اعتقادات و اعامل خود كنار بگذارد، فقط و فقط در برابر او رس
 تعظيم فرود آَورَد و به پرستش او بپردازد و با تكبريهايش او را از هر توصيفى فراتر و

 ر طول زندگى مرتكب شده است هر روز باباالتر بداند و اگر احياناً گناهاىن را كه د
 آب توبه و استغفار شستشو دهد و دلش را از زنگار گناه پاكسازى منايد و... چنني

 شود كه خداوندجا معلوم مىآدمى واقعاً يك موجود ملكوىت خواهد شد. از همني
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 اقعىاند، از ما، انساىن الهى و ذاكر و خواسته« اذكار»متعال و اولياى دين با اين 
 ما هم از آنها باشيم. بسازند، اميد است انشاءاللّه

 « العاليمنوالسالم و آخر دعوانا الحمدللِّه رب»

 *** 
 فصل يازدهم: چند منونه از اذكار لساىن و آثار...( »«··· 456)

 
 فهرست منابع و مآخذ 

 ـ قرآن مجيد. 1

 السالم ( ـ چاپ امام عىل) عليهاملفهرس آقاى دشتى ـ نرشالبالغه، همراه با معجمـ نهج 2
 سوم.

 الجنان، شيخ عباس قمى)ره(.ـ مفاتيح 3

 ـ صحيفه سجاديه. 4

 ـ ارشادالقلوب، ديلمى، موءسسه اَعلمى بريوت ـ چاپ چهارم. 5

 ه .ق. 1392ـ اصول كاىف، كلينى، مكتبة اسالميه تهران، چاپ چهارم،  6

 آل البيت)ع(، چاپ اول.ـ اعالم الدين، حسن بن حسن ديلمى، موءسسه  7

 ا...)عج(.ـ آفتاب خوبان، عىل اكرب صداقت، نرش بقية 8

 ـ الرتغيب و الرتهيب، عبدالعظيم بن عبدالقوى، داراحياء الرتاث بريوت، چاپ 9
 سوم.

 ـ التمحيص، اىب عىل محمد كاىف، مدرسه االمام املهدى)عج( قم، چاپ اول، 10
 ه .ق. 1404

 )جالل الدين(، دارالفكر، بريوت، چاپ اول. ـ الدراملنثور، سيوطى 11

 الباهرة، اىب عبدالله محمد مىك )شهيد اول(، انتشارات رضويه مشهد،ـ الدرة 12
 ه.ش. 1365

(457) 

 

 ـ الفقيه )من ال يحرضالفقيه(، شيخ صدوق، نرش اسالمى قم، تحقيق: عىل اكرب 13
 غفارى.

 ، چاپ دوم.ـ املحجة البيضاء، فيض كاشاىن، نرش اسالمى 14

 ـ اماىل، شيخ صدوق، موءسسه اعلمى چاپ بريوت، چاپ پنجم. 15

 ـ اماىل، شيخ طوىس، موءسسه بعثت قم، چاپ اول. 16

 رسه (، ستاد اقامه مناز.ـ امام در سنگر مناز، موءسسه تنظيم و نرش آثار امام) قدس 17
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 ـ انوار البهيّة. 18

 ـ آيت بصريت )حاج آقا بهاءالدينى(. 19

 1403ـ بحاراالنوار، محمدباقر مجلىس، داراحياء الرتاث بريوت، چاپ سوم  20
 ه.ق.

 املصطفى، محّمد طربى، مطبعة حيدريه نجف ارشف، چاپ دوم.ـ بشارة 21

 رسه (.اى درباره حرضت امام خمينى) قدسـ بلنداى عرفان، جزوه 22

 ـ به سوى محبوب، سيدمهدى ساعى، انتشارات شفق، چاپ اول. 23

 ـ پيشواى سوم، ششم، هفتم، دهم، يازدهم و دوازدهم، موءسسه در راه حق، 24
 انتشارات موسسه در راه حق.

 ـ تحف العقول، اىب محمد حسن الحرّاىن، موسسه نرش اسالمى قم، چاپ دوم، 25
 )تحقيق: عىل اكرب غفارى(.

 ـ تفسري البيان، سيدابوالقاسم خوىئ، مطبعة االداب ىف النجف االرشف. 26

 ـ تفسري امليزان، عالمه طباطبايى)ره(، موسسه مطبوعاىت اسامعيليان و موسسه 27
 اعلمى چاپ دوم.

 ا... مكارم شريازى و جمعى از همكاران، انتشارات علميه،ـ تفسري پيام قرآن، آية 28

 فهرست منابع و مآخذ( »«··· 458)

 
 

 م (.السال چاپ چهارم، نارش مدرسه االمام عىل بن ابيطالب) عليه

 ه.ق. 1380ـ تفسري عياىش، عياىش )محمد بن مسعود( مكتبة علميه تهران،  29

 ـ تفسري عىل بن ابراهيم )قمى(. 30

 ـ تفسري كبري )فخر رازى(. 31

 ـ تفسري كشاف، زمخرشى، دارالكتاب العرىب، چاپ سوم. 32

 ه.ق(. 1390ـ تفسري مجمع البيان، ابوعىل طربىس، انتشارات اسالميه ) 33

 ا... مكارم شريازى و جمعى از همكاران، مدرسة االمامـ تفسري منونه، آية 34
 السالم (.امرياملومنني) عليه

 ـ تفسري نورالثقلني، شيخ عبدعىل بن جمعه العروىس، انتشارات علميه قم، 35
 چاپ ششم.

 ـ تنبيه الخواطر، اىب الحسن وّرام بن اىب فراس، دارالتعارف بريوت. 36

 اخالص، محمدمحمدى رى شهرى، انتشارات دارالحديث. ـ تنديس 37
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 ـ ثواب االعامل، شيخ صدوق، مكتبة الصدوق، تهران، )تحقيق: عىل اكرب 38
 غفارى(.

 ـ جامع االخبار، محمد سبزوارى، موسسه آل البيت)ع(، چاپ اول. 39

 رسه (.ـ چهل حديث، امام خمينى) قدس 40

 ه.ق(. 1403مى قم، )ـ خصال، شيخ صدوق، موسسه نرش اسال  41

 ـ دعوات راوندى الفقيه، مؤسسه امام مهدى)عج(، قم، چاپ اول. 42

 ـ رساله نورعىل نور، حسن زاده آمىل، انتشارات تشيع قم، چاپ سوم. 43

 ـ روضه الكاىف، كلينى. 44

 ـ رياحني الرشيعة. 45

 (459··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»

 

 ازى، انتشارات صبا.ـ رساى ديگر، شهيد دستغيب شري  46

 رسه (، به روايت جمعى از فضالء،هاى ويژه از زندگى امام خمينى) قدسـ رسگذشت 47
 انتشارات پيام آزادى، چاپ اول.

 البحار، شيخ عباس قمى، موءسسه الوفاء بريوت.ـ سفينة 48

 .1348ـ سريه ابن هشام )ترجمه، سيدهاشم محالىت(، چاپ اسالميه  49

 الحديد، داراحياءالرتاث العرىب )چاپ دوم(.لبالغه، ابن اىباـ رشح نهج 50

 ـ عرفان اسالمى، انصاريان. 51

 الرشايع، صدوق.ـ علل 52

 رسه (.ـ عيون اخبارالرضا، شيخ صدوق، موءسسه امام خمينى) قدس 53

 ـ غررالحكم، عبدالواحد آمدى، جامعه متيمى چاپ سوم. 54

 ه.ق. 1403ساىئ، مطبعة سيدالشداء قم، ـ غواىل الّئاىل، اىب جمهور اح 55

 ـ فرازهايى از تاريخ پيامرب اسالم، جعفر سبحاىن. 56

 ـ فرهنگ سخنان حرضت فاطمه زهرا)س(، محمد دشتى. 57

 املهدى، واحد تحقيقات مسجد جمكران، انتشارات مسجد جمكران.ـ كرامات 58

 االصول، آخوند خراساىن.ـ كفاية 59

 جىك، دارالذخائر قم، چاپ اول.ـ كنزالفوائد، كرا 60
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 ـ كنزالعامل، عالءالدين عىل املتقى، مكتبة الرتاث االسالميه بريوت. 61

 ـ مجمع لبحرين، طريحى. 62

 الوسائل، محدث نورى، موءسسه آل البيت)ع(.ـ مستدرك 63

 السالم (، مكتبة الصدوق چاپ دوم.الرشيعه، منسوب به امام صادق) عليهـ مصباح 64

 االخالق، اىب نرص حسن طربىس، موسسه نرش اسالمى، چاپ اول.مكارمـ  65

 فهرست منابع و مآخذ( »«··· 460)

 

 السالم (.االثر، صاىف گلپايگاىن، موءسسه سيداملعصومه) عليهمـ منتخب 66

 االمال، شيخ عباس قمى.ـ منتهى 67

 الحديث،الحكمة، محمد محمدى رى شهرى، ترجمه: شيخى، نرش دار ـ ميزان 68
 چاپ اول.

 ها، عىل مقدادى اصفهاىن، انتشارات جمهورى، چاپ نهم.ـ نشان از ىب نشان 69

 العرىب، بريوت.الشيعه، شيخ حّر عامىل، دارااالحياءالرتاثـ وسائل 70

 ها اشاره شده به بعىض از منابع فوق طور كه در پاورقى** الزم به ذكر است هامن
 ، بلكه به نقل از بعىض منابع ديگر اكتفاء شده است. مراجعه مستقيم صورت نگرفته

 *** 
 (461··· »« )از ديدگاه قرآن« ذكر»
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