
 

 

 

 

 

 

 

 ذکر
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛راًيكث ذكراً اهلل اذكروا منواآ نیاّلذ هاأیّ ای

 .فراوان یادی د،یکن ادی را خدا! یدا آورده مانیا که یکسان یا

 شناسی مفهوم

 ذکراست که  شده گفته زين 5.است آن کردن یجار زبان بر و یزيچ آوردن ادي یمعنا به ذکر

 یمعانآن واژه در  3.است زبان و قلب به رتذکّ از اعمو  یفراموش و غفلت برابر در تذکّر همان

 نماز، قرآن، ن،يشيپ یايانب کتب ذهن، در یزيچ احضار همچون. است شده استعمال یدمتعدّ

 .است زبان در اي قلب در خدا یادآوري خدا، ذکر یول... و 7محمّد

 آیه ریتفس

 آن عذاب و رنج و شب یرگيت از که یکس: فرمود که کرده نقل اکرم امبريپ از عباس ابن
 خدا راه در شيخو يیدارا نمودن نهيهز و انفاق از و ترسد یم دشمن با كاريپ از و گردد یم ناتوان
. ستين یسان كي دگاهيد هيآ در خدا ادي ةدربار  کند ادي را خدا اريبس که اوست بر ورزد یم بخل

 :اند گفتهبرخی  واند  دانسته او نكردن فراموش هرگز و بودن خدا ادي به هموارهبرخی ذکر را به 
 وارههمرخی ديگر ب و ميبخوان صفات نيبرتر و ها نام نيباتريز با را اوذکر آن است که 

 .اند کردن خدا را ذکر دانسته شيستا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3احزاب، .  

 .32 ص ،5 ج ،العرب لسان منظور، ابن. 8

 .821 ص ،4 ج ،ّقیالتحق ،یمصطفو. 4

 .482 ص ،مفردات راغب،. 3



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    914

 را «كبرأ واهلل اهلل اّلّإ ّلهإ وال واّلحمدهلل اهلل سبحان» ذکر بار یس کس هر :آمده اتيروا در
 امام از و. است کرده ادي فراوان را خدا ،سپارد دل آن بلند ميمفاه به و ديبگو اخالص با

 کرده ادي فراوان را خدا ديبگو ار زهرا فاطمه حضرت حيتسب کس هر» که دهيرس صادق

 نظر در را خداوند تيرضا یحرکت و کار فكر، هر در بلكه ،ستين زبان با تنها خداوند ادي 1.«است

 5.است داشتن

 یف کربّ واذكر» 7،«...راًيكث کربّ واذكر» 3،«...وقعوداً امايق اهلل ذكرونی نیاّلذ»

 7«...راًيكث اهلل وذكر»و  6«...الًيصأو بکرة ربک اسم واذكر» 0،«...ةيوخف عاًتضرّ نفّسک

 .است گوناگون مواقع در ادیز ذکر یادا در قرآن یها هیتوص از یا نمونه

 هیآ یها امیپ

 .(هبّحووس... اهلل اذكروا) اوست هيتنز و حيتسب خدا، ذکر نيبهتر .1

 .(الًيصأو وبکرة حوهسبّ) ميبگذران خدا ادي و حيتسب با را روز انيپا و آغاز .3

 نیاّلذ هاأیّ ای) است آنان رشيپذ ةنيزم و مردم جذب لةيوس رمانه،تمح و بايز خطاب .9

 .(...آمنوا

 2.(راًيكث ذكراً اهلل اذكروا) باشد اريبس و مستمر که است رمؤثّ انسان در یزمان خداوند ادي .0

 ذکر ارزش

 راتيخ ةهم ةشمسرچو  شده انيب ميکر قرآن در کراراً که است يیواال یها ارزش از خدا ادي

 .هاست یخوب ةهم جوشان منبع و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .512 ص ،2 و 1 ج ،انیالب مجمع ،یطبرس.  

 .411 ص ،2 ج ،نور ریتفس ،یقرائت. 8

 . 2  عمران، آل. 4

 . 3 ،همان. 3

 .825 اعراف،. 5

 .85 انسان،. 1
 . 8 احزاب،. 1

 .412 ص ،2 ج ،نور ریتفس ،یقرائت. 2



 

 

 

 

 

 
 

 911 / ذکر: فضائل اخالقی

 خدا ادي 1.بخشد یم عزت انسان به و آرامش و صفا را جان و روح و تيّنوران را دل ،یپاک را نفس

 تو ذکر انيجر»: کند یم عرض خدا به ادسجّ امام .است یشكرگزار ةستيشا که است بزرگ ینعمت
 نيتر بزرگ از ،مييگو حيتسب و کرده هيتنز خوانده، را تو تا یا داده ما به که یا اجازه و ما یها زبان بر
 در» :فرمود باقر امام 3.کند ادي ذاکر از خداوند شود یم موجب خدا ادي 5.«ماست بر تيها تنعم

 به ايآ! پروردگارا: ديپرس خود پروردگار از یموس حضرت که است مكتوب نشده فيتحر که یتورات
 یوح او به بزرگ یخدا کنم؟ تيصدا تا یدور من از اي ميگو راز ستهآه تو با تا یهست كينزد من

 خدا ذکر مانند یتيهدا چيه»: فرمود یعل امام 7.«یذَكَرَن من سُيجل ناأ! یموس ای»: فرستاد

 کس هر» که است ثيحد در 6.«هاست نهيس جالدهندة و ها جان اتيح عقل، نور خدا ادي» 0.«ستين

 با برابر یپاداش خداوند کند، ادي را خدا اخالص یرو از آنها کار و کسب و مردم غفلت هنگام بازار در
 یبشر چيه قلب به که امرزديب یا گونه به امتيق روز در را او ،نوشته شيبرا كين کار و حسنه هزار
 با را آن و 2.است شده سفارش خدا ذکر به قرآن یجا یجا دراز اين رو،  7.«کند ینم خطور

 1.است دانسته اعمال نيتر لتيفض با و نيتر تيّاهم

 نامعصوم اتیروا در ذکر آثار

 برکت .9

 قرآن آن در که یا خانه»: ديفرما یم باقر امام بزرگوارشان پدر قول از صادق امام
 حاضر جا آن در فرشتگان شده، اديز برکتش گردد یم ادي بزرگ یخدا و شود یم خوانده

 11.«شوند یم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نیذاكر مناجات، 821ص  ،الجنان حیمفات ،یقم.  

 ،الجنان حیمفات ،یقم)« ومن أعظم النعم علینا جریان ذكرک علی ألسنتنا وإذنک لنا بدعائک وتنزیهک وتسبیحک». 8
 (.نیذاكر مناجات، 821ص 

 .58  بقره،. 4

إنّ موسی بن عمران لمّا ناجی ربّه عزّوجلّ قال یا ربّ أبعید أنت منّی فأنا نادیک أم قریب فأنا ناجیک فأوحی اهلل ». 3
 .(ستا واجب مجلس هر در كهی ذكر باب ،412 ص ،8 ج ،یكاف ،ینیكل)« جلّ جالله أنا جلیس من ذكرنی

 .242 ص ،8 ج ،الحکم غرر ،یآمد. 5

 .(11 ص ،  ج ،الحکم غرر ،یآمد)« من ذكر اهلل سبحانه أحیا اهلل قلبه ونوّر عقله ولبّه»(: ع)لإلمام علی. 1

 .81 ح ،325 ص ،8 ج ،الحکمه عییناب ،یحجاز. 1

 ... .و 824 ،22  ،58  بقره، ؛ 3 احزاب، ؛31 انفال،. 2

 .332ص  ،2 و 1 ج ،انیالب مجمع :از نقل به ،«ذكر» ،853 ص ،قرآن فرهنگ قان،محقّ. 2
 . 41 ص ،8 ج ،یكاف ،ینیكل. 2 



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    916

 یروشن دل .2

 .است دل روشنگر و خرد بخش آرام خدا ادي 1؛«فی اّلذّكر حياة اّلقلوب»: مودفر یعل امام

 جان اتیح .3

 نور ،خدا ادي 5؛«من ذكر اهلل سبحانه أحيا اهلل قلبه ونور عقله وّلبّه»: فرمود یعل امام

 .هاست جان اتيح و عقل

 یروز کسب .4

 آفتاب، آمدن رونيب تا دم دهيسپ از کردن ادي را خدا و مسجد در ماندن»: فرمود یعل امام
 3.«سازد یم آسان را یروز امر ن،يزم اطراف در مسافرت از تر عيسر

 ادیز پاداش .5

 را خدا اخالص یرو از آنها کار و کسب و (مردم غفلت) هنگام بازار در» :فرمود امام علی
ز غافالن نوشته شود و نام شما ا زيرا آن کفّاره گناهان و موجب زيادی حسنات می ؛ديکن ادزياد ي

 7.«شود نمی

 اثر ترک ذکر قلب قساوت

! یموس یا که فرستاد یوح یموس حضرت به بزرگ یخدا»: ديفرما یم صادق امام
 برد یم ادي از را گناهان مال یفزون رايز ؛نكن رها یحال چيه در مرا ادي و مباش شاد مال یاديز به
 0.«کشاند یم قساوت به را ها دل ،من ادي و ذکر ساختن رها و

 ذکر مراتب

 ذکر زبانی. 9

 برخوردار یمتفاوت ارزش و لتيفض از آن اعتبار به که است یمراتب و درجات یدارا خدا ادي
 .بود خواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11 ص ،  ج ،الحکم غرر ،یآمد.  

 .21 ص ،همان. 8

 .22 ص ،همان. 4

فی أكثروا ذكر اهلل عزّوجلّ إذا دخلتم األسواق عند اشتغال الناس فإنّه كفّارة للذّنوب وزیادة فی الحسنات والتکتبوا ». 3
 .(325 ص ،8 ج ،الحکمه عییناب ،یحجاز)« الغافلین

 .412 ص ،8 ج ،یكاف ،ینیكل. 5



 

 

 

 

 

 
 

 917 / ذکر: فضائل اخالقی

 نعمت نيا از یمند بهره مراحل از مرحله نينخست نتوا یم را خدا ذکر به زبان داشتن مشغول
 م،يتعظ و ريتكب ثنا، و حمد ه،يزتن ح،يتسب همچون مختلف یها صورت به که دانست بزرگ

 .ابدي یم ظهور حاجت درخواست و استغفار، دعا، ،یشكرگزار

 حرکت موتور نيبنز منزلة به و است یقلب ذکر یگشا راه و فكر، ساز نهيزم خود که مرحله نيا
 نيبهتر از باشد همراه آن طيشرا و آداب با چنانچه د،يآ یم حساب به کمال ريمس در سالك
 گشته وارد آن لتيفض در رسد، یم تواتر حدّ به که یفراوان اتيروا و اتيآ و شده، شمرده عبادات

 1.است

 یقلب ذکر. 2

 استفاده ثياحاد و یقرآن اتيآ از که چنان آن و بوده ارزشمند اريبس زين ذکر از مرتبه نيا
 به ودننم توجّه نخست مرحلة در آن از منظور و باشد یم ميعظ بس یلتيفض یدارا شود، یم

 گناه از را انسان که یا گونه به است، دانستن ناظر و حاضر را او و گناه، هنگام در متعال یخدا
 آن ارتكاب به را یآدم کوشد یم طانيش و شد فراهم گناه اسباب که یهنگام؛ برای نمونه، بازدارد

 یخدا که آورد نظر رد و دهد بينه خود به تقوا، روح و مانيا قدرت از استمداد با چنانچه دارد، وا
 تيمعص و او نيب یمانيا بينه و تذکّر نيهم ند؛يب یم را او حال همه در و است حاضر متعال
 .دارد یبازم گناه آن به شدن آلوده از را او گشته، حائل

 :ديمافر یم متعال یخدا

  ؛مُبْصِرُونَ إِذاهُمْفَ تَذَكَرُوا طانِيْاّلشَ مِنَ طائِّفٌ مَّسَهُمْ إِذا اتَقَوْا نَیاّلَذِ إِنَ

 ه،گشت متذکّر شوند طانیش یها وسوسه گرفتار که یهنگام زکارانیپره یراست به
 .گردند یم نایب ناگهان

 یمیدا حضور. 3

 خدا یاياول یبرا جز کهاست  ذکر نوع نيبرترو  یقلب ذکرمرتبة باالی  مرحله نيا از مقصود
 در حاالت ةهم در انسان که است آنبه معنای حضور دايمی . گردد ینم حاصل نامؤمن نيکُمّل و

 ی،زندگ اوقات ةهم و دنيآشام و خوردن وقت در مردم، با گوو گفت هنگام کار، و کسب خالل
 .نورزد غفلت ـ عال و جلّ ـ او از یآن و بوده، مأنوس اقدسش ادي با کرده، ادي قلباً را متعال یخدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حضرت حیتسب و استغفار ر،یتکب حمد، ح،یتسب ،«اهلل الّإ لهإ ال» فیشر ذكر لتیفض در كهی اتیروا از نمونه عنوان به.  

 .نام برد توان یم شده وارد( س)زهرا

 . 82 اعراف،. 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    918

 :دیفرما یم متعال یخدا

  ؛...ذِكْرِاهللِ عَنْ عٌيْبَ وَال تِجارَةٌ هِمْيالتُلْهِ رِجالٌ

 .سازد ینم غافل خدا ادی از یستد و داد چیه نه و تجارت نه را آنان که یمردان

 فعّاليّتشان و کوشش و کار نگشته، غافل خداوند ادي از هرگز ت،يّالفعّ و تالش نيع در آنان

 منوّر را شانيها دل و روشن را آنان دگانيد خدا ادي. اوست ذکر و خدا ادي الشعاع تحت همواره

 .است ساخته ديناپد قلبشان و فكر صفحة از را زيچ همه ده،يگردان

 پشت را ايدن .دهد ینم نوازش را آنان گوش او کالم جز و ستندين آشنا او نام و ادي با جز ايگو

 گوش و ننديب یم آنها ننديب ینم گرانيد که را آنچه .اند نهاده آخرت ةعرص بر یپا گذارده، سر

 .آشناست شنوند ینم مردم ريسا که آنچه با جانشان

 پرسش و پاسخ چند

 باشد؟ ما ادی به خدا که میکن چه .1

 5.(ذكركمأ یفاذكرون) تا خدا نيز به ياد ما باشد ميکن ادي را خدا ديبا ماپاسخ آن است که 

 است؟ موقع چه ذکر وقت .5

 حال هر در و شهيهم. ندارد وقتخدا  کرذ یول دارد یوقت یزيچ هرپاسخ آن است که 

 اوقات یگاه یبل 3(....جنوبهم یوعل وقعوداً اماًيق اهلل ذكرونی نیاّلذ)را ياد کرد  خدا توان یم

 .سحر وقتو  7شام و صبح ؛ ماننداست تر مناسب

 
 دادند نجاتم هغصّ از سحر وقت دوش

 

 دادند اتميح آب شب ظلمت واندران 
 

 یشب فرخنده چه و بود یسحر مبارك چه
 

 0دادند براتم تازه نيا که قدر شب آن 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41 نور،.  

 .32  بقره،. 8

 .22  عمران، آل. 4

 .41 ،همان. 3

 .11 ص ،حافظ وانید حافظ،. 5



 

 

 

 

 

 
 

 911 / ذکر: فضائل اخالقی

 م؟ییبگو ذکر قدر هچ .3
، هرچه خواستيد ذکر ندارد اندازه خدا ذکر امّا ،دارد مقدار و اندازه زيچ هرپاسخ آن است که 

 1.(راًيكث ذكراً اهلل اذكروا منواآ نیاّلذ هاأیّ ای) بگوييد

پاسـخ   ما بهنماییم، ولی او  می درخواست او از وکنیم  می ادی را خدا ما چرا .7

 دهد؟ ینم

 و کند درخواست خدا از هرکه و کند یم ادي را او خدا ،کند ادي را خدا رکهپاسخ اين است که ه
 زيچ درخواست مورد یجا هب یگاه ست،ين یفور اجابت یگاه یول ،کند یم اجابت خدا ،دينما دعا

 از راپرسش  نيهم طانيش. ميندار هتوجّ و ميا هفتگر را جواب یگاه و شود یم داده یتر مناسب
 به را قتيحق خواب در و کرد رها را ذکر و شد شكسته دل او و ديپرس گفت یم خدا ذکر که یمرد
 :گفتند او
ــي آن ــ اهلل یكــ ــ یمــ ــب یگفتــ  یشــ

 

 یلبــ ذکــرش از گــردد نيريشــ کــه تــا 
 

ــت ــ گف ــش طانشيش  یرو ســخت یا خم
 

 یگـــو اريبســـ یا آخـــر يیگـــو چنـــد 
 

ــ ديــاين یمــ  تخــت شيپــ از جــواب كي
 

ــد  ــيم اهلل چنــ ــا یزنــ ــخت یرو بــ  ســ
 

 ســـر بنهـــاد و شـــد دل شكســـته او
 

 خَضَـــر در را خِضـــر او خـــواب در ديـــد 
 

 یا وامانـــده چـــون ذکـــر از نيهمـــ گفـــت
 ج

ــون  ــ چـ ــده کِـــش آن از یمانيپشـ  یا خوانـ
 

 جــــواب ديــــآ ینمــــ كميلبّــــ گفــــت
 

ــ زان  ــم یهمـ ــه ترسـ ــم کـ ــاب ردّ باشـ  بـ
 

ــا گفــت داخــ کــه خضــرش گفــت  بمــن ني
 

ــرو کــــه  ــا بــ ــو او بــ ــتحن یا بگــ  ممــ
 

ــ ــه ینـ ــو اهلل آن کـ ــلبّ تـ ــت؟ كيـ  ماسـ
 

ــن آن  ــوز و ازيـ ــپ دردت و سـ ــت كيـ  ماسـ
 

 ام؟ آورده مـــــن کـــــار در را تـــــو ینـــــ
 

 ام؟ کـــرده ذکـــرت مشـــغول کـــه ینـــ 
 

 تـــو یهـــا يیجـــو چـــاره و هـــا لـــهيح
 

ــا جـــذب  ــاد و بـــود مـ  تـــو یپـــا آن گشـ
 

ــرس ــق و ت ــو عش ــد ت ــپ و کمن ــت كي  ماس
 

ــز  ــر ريـ ــ هـ ــو اربّيـ ــلبّ تـ ــت كيـ  5ماسـ
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3 احزاب،.  

  .  4 ص ،یمثنو ،یمولو. 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    931

 قرآن در ذکر آثار

 خروج 6دل، اتيح 0منافع، نيتأم 7،یروزيپ 3رت،يبص 5،يیگو گزافه از اجتناب 1ها، دل آرامش

و  15فحشا انجام از مانعو  11تيهدا 11ت،يّنوران 1،یرستگار 2خدا، رحمت جلب 7طان،يش حزب از

 .هستند قرآن در ذکر آثار از یبعض

 قرآن در رذک موانع

 اقدام .0 10،اوالد به یبستگ دل .9 17،اموال به یبستگ دل .3 13،لعب و لهو آالت .1

 و شراب .9 11،نهيک چون یاخالق ليرذا .7 12،طانيش .0 17،ناباب دوستان .5 16،کاران انتيخ

 57.نفاق .13 53،کفر .11 55ی،کاهل و یسست .10 51،قلب قساوت .3 51،قمار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82 رعد،.  

 .881 ـ 883 شعراء،. 8

 . 82 اعراف،. 4

 .35 انفال،. 3

 .2 جمعه،. 5

 .1  ـ 1  د،یحد. 1

 .2  مجادله،. 1

 .34 و  3 احزاب،. 2

 .5  ـ 3  ،یاعل. 2

 .41 ـ 45 نور،. 2 

 .82 ـ 81 رعد،.   

 .35 عنکبوت،. 8 

 .   و 2 جمعه،. 4 

 .2 منافقون،. 3 

 .همان. 5 

 .32 و 42 حج،. 1 

 .82 فرقان،. 1 
 . 2 مائده،. 2 

 .همان. 2 

 .همان. 82

 .88 زمر،.  8

 .38  نساء،. 88

 . 2  ـ 22  كهف،. 84

 .38  نساء،. 83



 

 

 

 

 

 
 

 939 / ذکر: فضائل اخالقی

 حکایت

 ذاکر ۀپرند .9

 آواز که ميديد جا آن در را یا پرنده م،يرفت ابانيب به امبريپ همراه :ديگو یم لكما بن انس

 «؟ديگو یم چه پرنده نيا یدان یم ايآ»: فرمود من به امبريپ .شد یم دهيشن او از مخصوص
 یوخلقتن يبصر ذهبتأ ربّ ای» :ديگو یم»: فرمود. است تر آگاه رسولش و خدا: کردم عرض

 یِروز ،یديآفر کور مرا و یگرفت من از را چشمم نور! خداوندا یعني ؛«جائع ینإف یفارزقن یعمأ

 .ام گرسنه من که برسان من به مرا
 ةپرند آن و نشست او دهان در و آمد پروازکنان بود ملخ که یگريد ةپرند ميديد ناگهان

 نيا یدان یم ايآ»: فرمود من به امبريپ. شد بلند پرنده آواز هنگام نيا در. ديعبل را ملخ کور،
 ياّلذ اّلحمدهلل»: ديگو یم :فرمود است، تر آگاه رسولش و خدا: کردم عرض «د؟يگو یم چه پرنده
 نقل به و .کند ینم فراموش را اش آورنده ادي که را یخداوند سپاس و حمد ؛«ذَكرَه مَنْ نسَی ّلم

 1.کفاه اهلل یعل لتوکّ من: فرمود گريد

 خدا نام با درمان .2

 د،ينال یتعال یخدا درگاه به پس. ديگرد سخت شكمش درد و شد ماريب یموس حضرت
 وقت در سپس. افتي تيعاف خدا امر به و خورد آن از ،کرد يیراهنما صحرا در یاهيگ به را او خدا
 .شد تر افزون شا یماريب و نشد خوب یول خورد، اهيگ آن از باز کرد، عودت او یماريب یگريد

 خدا .شدم مارتريب خوردم بار نيا یول ،بردم دهيفا خوردم اهيگ آن از لاوّ بار! پروردگارا: گفت پس
 یول ی،خواست من از و یکرد ادمرا ي ،یرفت اهيگ سراغ به من شيپ از لاوّ بار که نيا یبرا: فرمود

 من نام آن پادزهر و است کشنده زهر همه ايدن که یا ندانسته ايآ یرفت خودت شيپ از دوم بار
 5است؟

 یحاف بشر هقصّ .3

 راه در. رفت یم مست روز كي که بود نيچن انيصوف و صالحان کبار از یحاف بشر توبه هقصّ
 کاغذ آن و ديخر خوش یبو یفور. نوشته «مياّلرح اّلرحمن اهلل بّسم» آن بر و افتاده ديد یکاغذ

 به یبزرگ شب آن .بنهاد يیجام، تما ميتعظ به و ديمال ها دهيد بر و ديبوس و ديگردان رمعطّ را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11 ص ،  ج ،خدا ازیی ها داستان زاده، لفخریم.  

 .32 ص ،  ج ،رحمت ریتفس ،یئغمای. 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    931

 پاك را تو ما پس ،یکرد بيّط و پاك را ما نام»: یبگو را بشر و برو: گفتند که ديد خواب

 در را تو نام که ،قسم خود عزّت به پس ی،کرد طاهر و پاك و یداشت بزرگ را ما اسم م،يکن یم

 کنم، یم اشتباه حتماً من است فاسق یمرد بشر: گفت مرد بزرگ آن. «مکن یم پاك آخرت و ايدن

 بامداد. سوم بار تا ديشن را خطاب نيهم خواب در دوباره. ديخواب و خواند نماز و گرفت وضو
 ،بود مست او و رفت خانه شراب در بر ،است شراب مجلس به :گفتند ،کرد طلب را یو. برخاست

 غاميپ: گفت دارد؟ که از غاميپ :دييبگو ديبرو :گفت بشر. دارم یغاميپ تو به که دييبگو را بشر :گفت
 را اراني تا باش پس: گفت. نه: گفت خيش دارد؟ یعتاب من با او: گفت و شد انيگر بشر. خدا
 گريد و م؛يکرد بدرود را شما و ميرفت خواندند، را ما! اراني یا: گفت و درآمد اراني شيپ. ميبگو

 1.افتي دينخواه کار نيا در را ما هرگز

 داستان رابعه. 4

 مردان یراهنما و شوايپ زهد و عرفان در که یهجر دوم سال اهدز و عارف زنان از رابعه
 و ها لباس و آمد او ةخان به دزد د،يخواب شد صبح چون. ديگذران نماز و تهجّد در را یشب. بود بزرگ

 نيزم به را ليوسا. دکر ینم دايپ را درب یول ،شود خارج دراز  که خواست و گرفت را او ليساو
 بار سه تا کار نيا و کرد گم را درب ببرد را هياثاث که خواست .کرد دايپ را خروج درب گذاشت،

 اريز شو، رونيب و بگذار نيزم به را پارچه ،کهد آم یآواز خانه ةگوش از هنگام نيا در .شد انجام

د کن یم ادي را تو خدا کن ادي را خدا تو 5.باشد داريب سلطان د،يربا در خواب را دوست اگر

 3.(ذكركمأ یفاذكرون)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3 ص ،همان.  

 .38 ص ،همان. 8

 .58  بقره،. 4


