ذکر
الذکر لیس من مراسم اللسان و ال من مناسم الفکر و لکنهُ اول من المذکور و اثن من الذا کر
ذکر از مراسم زبان و از رتاوشات اندیشه نیست بلکه آن اول از انحیه مذکور و سپس از انحیه ذاکر است
« حضرت علی (ع)رغر الحکم »

گر هچ دوران همچنان بادت گذشت

ای خوش آن عمری هک با یادت گذشت

آن کدا مین یاد ،هب از یاد دوست

هک امید جملگی دلها بدوست

انم تو آهنگ سازم ره شب است

صد ستاره انظر این یا رب است

جز جمال مطلقت رد  شپ نی

مرغ حقم نقمه امیی شیب نی

من چو مجنون آنچنان لیالیی ام

هک هب تنهایی از او تنها نیم

من چو فراهد آنچنان شیر ینیم

هک دمی بی یاد او شیر ین نیم

حضرت استاد
1

 . #دربستان سراي دل با يادش صدالله نشان ،تا درونت الله زار گردد؛
عزيزاغفلت خار مغيالن است؛ مباد جان را با آن كوير كني.
(عبادت عاشقاهن ص)54
 . #در فراز اول مناجات عاشقانه امير الموءمنين (ع)«:الهي و الهمني
ولها بذكرك الي ذكرك(مناجات شعبانيه)» چه مي بيني؟ شيدايي و حيراني در
ياد خدا چيست؟ بدوا عرض كنم كه به حسابي آندم كه تو ياد او كني قبال او تو
را ياد كرده ،گاه «اذكروني اذكركم » گفته مي شود ولي همي دان كه تا او ياد
تو نكند تو ياد او نخواهي كرد پس ای عزيز آن ياد که او تو را بدان خوانده
است ياد است ،معصوم واله و شيدای ياد حق است تا با آن ياد او به يادش
(همان ص)05
پردازد.
 . #اين نگار شيرين يادش هم شيرين است «يا من ذكره حلو» اي آنكه
يادت بس شيرين است ،ديده اي كه گرسنه با اسم غذاي لذيذ بزاق دهانش
تراوش مي كند ،آنكه دلداده اوست نام محبوب هم برايش شيرين است.
(همان ص)05

. #

من چو مجنون آن چنان لیالیی ام

هک هب تنهایی از او تنها ،نیم

من چو فراهد آن چنان شیرینی ام

هک دمی بی یاد او شیرین  ،نیم
(همان ص) 48

 . #در آغاز سالك از محبوب جز نام چيزي در دست ندارد ،تا با نام
(همان ص)05
عشق نورزي به مسمي نرسي ،اين آغازين قدم است.

 . #ليلي به راستي كه براي مجنون زيباترين لغت و براي تو اي دلداده ،هللا،
(همان ص)05
هللا چه نام شيريني است.
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 . #اي عزيز به لجه درياي ذكرحق آنگاه رسي كه ماسوي هللا را از ياد
برده باشي .نديدي كه فرمود «:واذكر ربك اذا نسيت» يعني آن زمان كه
همه چيز را در فراموشي پشت سرانداختي خداي را ياد كن .تا اغيار از
دل نرود يار نيايد ،آنان که در اين دريا غوطه خوردند ،در بند اغيار
( همان ص )48
نبودند.
 . #جان آدمي تشنه است ،اين تشنگي را با آن عجين كردند ،زماني سيراب مي
شود كه مطلوب خويش را بيابد که «:اال بذكر هللا تطمئن القلوب»
(همان ص)555

 « . #من احب شيئا اكثرذكره»

ای تو دريم  ،ای تو مسجد  ،ای كنشت

(همان ص)561

ای تو جانم ،ای نعیمم ،ای بهشت
ای تو جوی شیر و دیبا  ،ای قصور

ای تو جنت  ،ای تو طوبی  ،ای تو حور
جز تو رد این مكتبم كی بود یار

« افد خلی فی جنتی » با ما بیار

رب زبانم غیر انمت انم نیست

جز هب یادت هی هی و هيهام نیست

«حضرت استاد»

 . #دلها شنوا نيستند در سايه ذكر حق شنوا مي شوند ،چشم دل باز نيست ،در
سايه ياد حق بينا مي گردد .دل توسني وحشي است در اثر ياد حق رام مي شود
و چون رام شد مهبط نجواي ملكوت مي گردد و خداوند با چنين صاحبدلی
(سارغسحرص)65
سخن مي گويد و نور معرفتش را بر آن مي تاباند.
 .#داني كه عبادات همه حصر و مرز دارند ،روزه را رمضان گذاشتند و
نمازرا هفده ركعت تعيين كردند و حج را به ذيحجه مقرر داشته اند اما براي
ياد و ذكر حدي تعيين ننمودند ،گفته اند زياد و هر چه بيشتر بهتر .فرموده اند :
«اي گروندگان خدا را زياد ياد كنيد و تسبيح گوييد او را هر بامداد و شامگاه».
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(همان ص)61

 . #عزيزا! هر چه بيشتر در دل جايگزين باشد محبوب شخص هم اوست.
در خبر آمده كه نام هر چيز بر زبان شخص بيشتر آيد ،آن را از همه چيز
بيشتر دوست دارد ،نديدي گروهي را كه از جنس و خريد و فروش و چك و
حواله و سفته بيش از همه چيز دم زنند ،چرا كه رجوع اين لغت ها همه با پول
است و پول محبوب ايشان .آنکه خدا را برگزيد هيچ دم از او روی بر ندارد،
عقربك قطب نما را ديده اي؟ هر چند آنرا بچرخاني ،مي چرخد اما تا آرامش
يافت رويش به طرف شمال است .دل مؤمن زير و رو مي شود؛ در معرض
حوادث قرار مي گيرد ولي تا رجوع به خود كرد در كنف حمايت ياد
پروردگارش قرار مي گيرد .در سختي ها پناه به او ،در خوشي سپاس از او،
خواه پشه اي ناتوان و خواه پيل دمان اگرش حمله آورند ،پناه گاهي جز ساحت
(همان ص)15
قرب او نمي يابد.
 . #نپنداري كه ذكر فقط ويژه زبان است بدان كه با گوش و چشم هم مي توان
ياد خدا كرد؛ چون به آيات قرآن يا سخني از اولياء گوش فرا دهي ،چون با
چشم عبرت بين به صحنه اي نگاه كني و چون با تشكر از خوراك لذيذي
(همان ص)18
استقبال نمايي همه و همه در ياد خدا باشي .
 . #هر آنگاه تو به ياد پروردگارت افتادي در همان حال بدان كه او تو را
ياد كرده است كه ورود به اين ساحت بي اذن او امكان ندارد؛ زبان گويا از او،
(همان ص)10
جان از او و ياد نخستين از او و درگشايي از اوست .
 . #جان همچون تن نياز به تقويت دارد؛ خوراك جان نور ذكر است .اگر
اين نور بدو نرسد همچون گياهي است در سايه پرورده ،نه گل دهد نه ميوه،
لب به معني تو پر است الواااللباب به معني صاحب خردان ،انسانهاي مغزدار
(همان ص)14
انسانهاي تو پر .خداوند اهل ذكر را الواااللباب ميخواند .
 . #چون با ياد قلبت گلزار شد شميم عطرآگين آن جوارح و احساس و در
نتيجه افعال تو را در بر مي گيرد؛ از سخنت ،از كردارت بوي جان و از
(همان ص)40
جانت بوي بهشت آيد .
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 . #چون ياد از دل رخت بربست مرگ دل فرا رسد .آن مرگي كه حتي خداوند
به پيامبرش (ص) فرمايد :تو هم نمي تواني اين دل مردگان را ديگر حيات
(همان ص)41
بخشي .
 . #ذكر و محبت قرين يكديگرند .از ذكر ،محبت زايد و اين ذكر ،ذكر با اراده
بود؛ وچون محبت آمد و خورشيد عشق طالع گشت ،خواه بخواهي و خواه
(تحلی 5ص)580
نخواهي يادش هميشه در دل بود.
 . #اي عزيز داني كه شاهد به معني حاضر بود و معشوق را نيز شاهد گفته
اند .اين از آن روست كه معشوق يك دم از دل عاشق جدا نيست؛ تا بدانجا رسد
(همان ص)580
كه در دل ،ذكر برود و مذكور ماند و بس.
 . #تحصيل محبت جز با ياد حاصل نيايد .ازدياد ياد محبت زايد؛ به ويژه كه
اين ياد در ميان محب و محبوب متقابل بود .و محبت را نيز همين تقابل است.
(همان ص)580


 . #تا خدا بنده را ياد نكند ،بر حريم يادش ننشيند؛ و تا او تو را نخواند ،بر
خوان نعمت ذكرش ننشيني .اين جذبه و دعوت از او بود كه شرف منت بر
سرت نهاد و بر گلستان پر الوان يادش بار داد .باش كه با خضوع از اين
گلستان بار خوري و يار بيني و دلدار جويي كه هر چند عاشق ،دلدار جوست
(همان ص)584
ولي هر يادي دعوتي از اوست.
 . #هنگام ياد آنچنان باش كه همه ملك دل را سلطان ياد فرا گيرد و از حريم
قلب جز او را بيرون كند و از هر چه در دل آيد ببرد (( .و اذکر اسم ربک و
(همان ص)041
تبتَّل اليه تبتيال  .سوره مزمل آهی )) 9
 . #هر چند تواني ياد را در دل خود زنده دار؛ كه بر گلزار دل عارفان ،ياد
خدا همچون جويبار است ؛ و دل غافالن همچون كوير كه قطره آبي در آن
نبيني.عزيزا چون جويبار ذکر در سر زمين دل جريان يافت ،اشجار معرفت
روياند؛ و ثمره اين اشجار لقاء پروردگار است .پس اگر آن لقاء را خواهی،
دست در دامن ذکر زن و از او بخواه که ياد خويش بر قلب تو الهام فرمايد.
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(همان ص)505

 . #همي دان كه در درون آدمي بيش از يك انديشه در يك زمان نگنجد .اگر
انديشه و ياد خدا آمد  ،هر چه جز اوست رخت بربندد؛ که « :جاء الحق و
زهق الباطل» .در اين زمان است که دل براي وصال حق آماده شود .و نيز
(همان ص)501
بدان که چون يادش از دل برود باطل درآيد.
 . #تو داني كه بدن غذا الزم دارد و تو آنرا در مي يابي ،به اوقاتي معين
اگر چه هر دم تواني با لقمه اي به بدن غذا رساني .جانت نيز با ياد خدا توان
گيرد .معده را گاه و بي گاه پر كردن آسيب رساند ولي دل را هر چه ياد بيشتر
(همان ص)504
رساني نوري تازه گيرد.
 . #هميشه گلستان دل را با جويبار ذكر با طراوت دار كه باغ بي آب شادابي
(همان ص)565
ندارد.
 . #عزيزا در وقت ذکر نخست جاي خلوت گزين؛ عطر استعمال كن .وضو
نيز از ضروريات ذكر است .روي با قبله دار .دو زانو با خضوع و فقر آرام
گير .دمي با جاروب «ال» كه خدايت در عظيم ترين ذكر خود که ال اله اال هللا
است ،به دست تو داده؛ جاروب دل كن؛ اگر هنوزت جنجال اجتماع در سر
است کمی آرام بنشين افکار مزاحم را به کلی بيرون ريز و چون خود را مهيا
(همان ص)568
ديدی با شهد ذکر کام جان شيرين نما.
 . #ياد خدا آدمی را مشغول می کند چنان که در همه حال دست از آن
برندارد .اين ياد به انديشه در آفرينش جهان هستی اش می کشاند .در آن
انديشه ،اين معنی را می يابد که اين دستگاه عظيم به بازی و بازيچه و باطل
آفريده نشده .فقری که در عالم هستی می بيند ميداند که ذات واجب از هر فقر
و نياز و عيب بری است و سپس جلوه جالل اين ذات در نظر او تجسم يافته و
ترس و خشوع سراپای وجودش را فرا می گيرد .همه اين فقرات  ،نردبان
عروج است.
( تحلی 5ص)554
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 . #ذکر نام مذکور درکام ذاکر است .مباد با تلفظ ذکر از ياد مذکور مشغول
(انداگشیه ش)8
مانی.
 . #گفتم همه جا در ياد توام ،گفت اگر من يادت نمی کردم تو هرگز به ياد من
(همان ش)55
نمی افتادی.
 . #از آن صبحگاه که مزرعه جانم را شيار زدم و با واژه های سبز نام تو
در آن نهال نشاندم ،هر روزش بالنده تر يافتم و امروز می نگرم که از
تاکستانش شراب عشق انداخته ام و از نخلستانش ،شکرستان کامم هميشه
(همان ش)64
شيرين است.
 . #وه که کهکشان جان عارف چه عظمت دارد .اگر آسمان را يک
خورشيد است در آنجا هر نام تو خورشيدی آفريده است .از نخلستان خرمای
شاهانه اش بس چشيده ام ،و نال ساقه های نی شکرش را بس مکيده ام به
راستی که هيچ شکری شهد و شيرينی نام تو را نداشت.
(همان ش)64

 . #دوش در دامن کشتزاری ،آنگاه که ماه آسمان جلوه ستارگان را می
شکست و سپيدارها آينه داری می کردند و در مجاورت نسيم آينه ها به رقص
می آمدند .آنگاه که جويبار در پهنای دشت می رفت و می رود و با نوای
جيرجيرک ها هم آهنگی داشت ،مرغ حق با نوای خود  ،يادش را در دل آورد
 ،آنگاه بود که همه جمال و زيبايی ها فراموشم شد چرا که ياد او از همه دلربا
(همان ش)15
تر بود.
 . #بدون برق انسان می تواند زندگی کند همان گونه که قرن ها زندگی کرده
است ،بدون گاز و بدون نفت می تواند زنده ماند همان گونه که روزگارانی بر
او گذشته است که از اين نعمت خبر نداشته اما همان گونه که حياتش بی آب و
هوا امکان ندارد جانش نيز بی ياد خدا می ميرد و ديگر حيات او حيات انسانی
(همان ش)11
نيست.
 . #ما که خود را ناطق و حيوانات ديگر را صامت می ناميم اين سرو
صداها و زمزمه های حيوانات را چه می ناميم؟ صدای خروسی را خروس
ديگر جواب گوست ،بلبی را بلبل ديگر هم آهنگی می کند .ما از اين آهنگ ها
چه خبر داريم؟ به راستی که می داند کبوتری که در ساعاتی از شب هوهو می
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کند و يا مرغ شب آهنگ که تا صبح به حق حق مشغول است ،غوکان با
صدای جنجال برانگيز و جيرجيرک ها که از سر شب تا صبح به نغمه سرايی
مشغول اند ،ما را از اين همه آوا چه خبر؟

جمله رذات عالم رد نهان
سم
ما یعیم و بصیر و باهشیم

با تو می گویند ره روز و شبان

با شما ان مهرباانن خامشیم
محرم جان جمادان كی شوید ؟
غلغل اجزای عالم بشنوید

چون شما سوی جمادی می روید
از جمادی رد جهان جان روید
تس
افش بیح جمادات آیدت

وسوهس تأ ویل اه رب بایدت
(مولوی)

اگر خدا خواهد برای گروهی در همين جهان اين پرده بر گرفته شود .مگر
نخوانده ای که سنگ ريزه در پيشگاه رسول به شهادتين پرداخت؟ مگر در
قرآن نخوانده ای که کوه ها با داوود تسبيح می کردند و پرندگان در اين تسبيح
با او هم صدا می شدند؟ مگر ستون حنانه را در فراق رسول هللا ناله فراگير
نبود؟ بر بسياری از اولياء هم اين پرده باز پس رفته است و از اجزاء آفاق
(تجلی 6ص)01
سخنان شنيده و راز ها ديده اند.
 . #خوشا آنان که جانشان با ذکر يار ،ديار هميشه بهار است.

(تجلی1ص )554

 . #قلبی که با رامش ياد ،آرامش يافت .شديد ترين طوفان ها آن را از
رامش باز ندارد ،که بنده در چنين مقامی در بهشت انس ساکن است.
(تجلی آخرص)15

 . #تکرار هر اسم از اسماء ،موجب توجه و انعکاس مسمای آن اسم در
نفس انسانی است و همين انعکاس باعث تغيير و رشد و تکامل و تذکر نفس
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می گردد .و بعضی از بزرگان گفته اند( :اسماء هللا را در نظر بگذران ،هر آن
اسم که بيشتر برايت دلپذير بودبه اذيان همان اسم چنگ زن که سنخيتی با جان
تو دارد) .البته با توجه کامل به مفهوم آن اسم و همين مقدمه تخلق به همان اسم
است.
(همان ص)555

 . #چون قصد آن مقصود داری ـ و لو نامش را بر زبان رانی ـ توجه به آن
ذات عزيز داشته باش که اين لفظ جز راهنمای آن ذات چيزی نيست.
(همان ص)554

 . #اگر جزئی معرفتی تو را حاصل آيد دانی که اضطرار ممکنات دائمی
است .چون يک لحظه هم به خود قيامی نداری و هر چه هم به امانت در دست
داری ،از قيوم تو است و در نتيجه مادام روی در ذات قيوم داری .بنگر تا
آفتاب جز از خورشيد چه دارد؟ و چه زشت است که در حضور خورشيد دم
از خود زند .خوش بر آنان که دائم در ياد خداوند خويش اند ،و طوبی بر آنان
(از خاک ات افالک ص)54
که اضطرار خويش را هرگز از ياد نمی برند.
 . #ای عزيز! چون خواهی ياد او کنی ،الزمه يک ياد ناب ،راندن ياد ديگران
(همان ص)515
از دل است.
 . #بدان که بعضی از بزرگان ،نامه و دستور العملی برای فردی نگاشته اند
و اخيرا بعضی ناشران اين ها را جمع نموده و به چاپ و نشر آن مبادرت
نموده اند .بايد توجه داشت که نصايح اخالقی و مراقبات در اين نامه ها برای
همه مفيد است ،اما دستور اذکار را نبايد هرکس به کار برد ،چون ذکر خاص
در آن نامه مربوط به حال مخاطب بوده است نه ديگران و اغلب مخاطب ها
بزرگانند که شايسته نيست سالک مبتدی از آن اذکار استفاده نمايد که ذکر چون
داروست ،اما هر دردی دارويی خاص طلبد ،همان گونه که نسزد بيمار را که
وارد داروخانه ای شود و از جلو دارو ها مصرف کند ،همين طور شايسته
نيست که اذکار را بدون دستور استاد شروع نمود ،حتی گفته اند که تعداد اذکار
همانند دندانه کليد است که اگر کم و کاست شود قفل باز نشود.
(همان ص)514

 . #ای عزيز! ياد تا زمانی است که مذکور غائب يا مشهود نباشد و چون
حاضر و مشهود بود ،خود به جای ياد نشيند ،چون تو را معرفت(( :هو معکم
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أينما کنتم و أينما تولوا فثم وجه هللا (بقره آهی  )) ) 550حاصل آمد ،آن گونه در
مشاهدت غرق لذت باشی که لب را امکان جنبش برای ذکر و ياد نباشد.
(پیک مشتااقن ص)44

 . #ذکر را درجاتی است و درجه ذکر با درجه معرفت سازش دارد هر آنچه
معرفت بيش گردد ،ذکر شفاف تر و دلربا تر باشد که تو چون گلزار را در
بهار ديده باشی زمانی که به يادش افتی بوی گل به مشامت رسد و جمال دل
آرای گل بر سر شوقت آورد ،و چون لذت طعامی کامت را پرورده باشد چون
يادش به خاطر آيد بذاق در دهانت جوشان شود اما يادی که در خاطر از
مجهول آيد نه لذت آفرين و نه مؤثر باشد .زين رو نخست معرفت بايد طلب
کرد که عشق به حق از آثار معرفت اوست و چون بدان بلندا رسيدی خواهی يا
(همان ص)555
نخواهی ياد او به خاطر ،جاودان باشد.
 . #چون کاه به کهربا پيوست و چون آهن به آهنربا يک لحظه از جذب فارق
نباشند ،خاطرت يا بر درون است يا بيرون ،چون به درون می نگری آن را
بينی که از رگ گردن به تو نزديک تر بود( .نحن أقرب إليه من حبل الوريد) و
شیء شهيد) .برايت دلربايی دارد
چون به بيرون نظر افکنی( :أنَّه علی کل
ٍ
(همان ص)555
الجرم در هر دو بعد در مشاهدت و ياد حضرت دوست باشی.
 . #ای عزيز! خداوند غيور است و غيور تاب غير ندارد و چون بنده ای را
به سوی خود کشيد هر چه جز ياد خود در دل او ديد از دلش بزدايد ،در نگر
که سرور عاشقان جانباز عالم حضرت ابا عبدهللا الحسين(ع)) در اين باب چه
می فرمايد(( :أنت الذی ازلت األغيار عن قلوب أحبائک حتی لم تحبوا سواک
ماذا وجد من فقدک؟ و ما الذی فقد من وجدک؟ لقد خاب من رضی دونک
بدال)) (الهی تو آنی که غير را از دل دوستانت براندی تا بدان جا که جز با
تو عشق نورزيدند .چه يافت آن که تو را گم کرد؟ و چه گم کرد آن که تو را
يافت؟ نوميد شد آن که چيزی را بدل و جانشين تو قرار داد .هر آن کس تو را
(همان ص)558
شناخت ،هر چه غير از تو بود بينداخت( .دعای رعهف ،امام حسین(ع)) )
 . #همه ی آرزوی سالک ،وصول به لقای اوست و اگر بداند که با يادش در
محضرش و مصاحب اوست يک دم از ذکر باز نماند .چه ذاکر او جليس او
باشد که خودش فرمود( :أنا جليس من ذکرنی) پس تو ای طالب ،ذاکر او باش
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و در انتظار حال ،و بدان که در هر حال او در کنار تو است اما با حجاب،
چون حال تو را مقتضی افتاد حجاب از رخسار بر گيرد.
(همان ص)550

 . #سرگردان را اين جا سامان و پريشان را اين جا رامش و گمشده را اين جا
هدايت است که غربت زدگان عالم طبع ،در کام جانشان لذتی هم چون ياد
(همان ص)556
دوست نيست که(( :الذکر لذ َّة المحبين))
 . #ای عزيز! دانستی که محب بی ياد محبوب نتواند بود ،بدان که ياد را
اقسامی است :نوعـی به محبوب که می نگرد ،معايب را در نظر آورد و چون
ديد که در وجود محبوب هيچ نقص و عيبی نيست طبعا او را از هر نقص و
عيب مبرا می داند اين نوع ذکر را تسبيح گويند.
نـوع دوم به محاسن می نگرد و هر حسنی را که به خاطر می آورد در وجود
محبوب کمال آن را می يابد اين نوع ذکر را تحميد گويند.
نـوع سوم چون يافت که در عالم هيچ موجود خالی از نقص نيست اال محبوب
او ،و هيچ کس در کمال حسن به بلندای او نرسد ،در هر دو بعد او را يکتا يابد
و همچون او دلبری را نبيند و عشق ورزی را منحصرا شايسته او بيند ،چنين
ذکری را تهليل گويند.
نـوع چهارم چون در اين اذکار غوطه ور شد ،هر چند که ره طی کرد چه در
مقام تنزيه و چه در مقام تحميد و چه در مقام تهليل ديد که محبوب را آن
عظمت و بزرگواری است که قرب به او به حيرتش کشد و خود را از شناخت
قاصر بيند ،در می يابد که او از همه عظمت های عالم ،عظيم تر است يادش
را تکبير گويند .ای عزيز! تسبيح شايسته او و تحميد شايسته او ،تهليل شايسته
او و تکبير شايسته هم او باشد و آنچه را ياد آور شدم همان است که در رکعات
سوم و چهارم نماز می خوانی و آن را تسبيحات اربعه گويند و هيچ ذکر خالی
(همان ص)514
از اين مراتب نيست.
 . #در عشق مجازی چون چشم از حسن بر خوردار شد و حسن در دل جای
گزيد ،اولين پرسش عاشق در اين است که اين محبوب که در دل جای گزيده
کيست؟ نامش چيست؟ و چون با نام آشنايی يافت ،جاذب ترين لغت در فرهنگ
زبانش نام محبوب است ،که شهد ها با همه دلکشی ،برای او به شيرينی نام
(همان ص)581
محبوب نيست.
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 . #چون تو به ياد حق باشی و در انديشه او خواه زبانت ،در کار باشد ،خواه
(همان ص)505
نباشد ،تو ذاکر او و در نماز باشی.

خوشا آنون هک الل یارشون بی

هب حمد و قل هو الل کارشون بی

خوشا آنون هک دائم رد نمازند

بهشت جاودون بازارشون بی
(بابا طاره)

 . #بهترين حال ذاکر ،اضطرار است ،حالی که غريق برای دستگيری ناجی
خود دارد ،حالی همچون حال فقير در برابر غنی ،و اين حال نياز به معرفت
اضطرار دارد .يعنی آدمی فقر خود را بداند و نسبت به اين آيه يقين داشته
ی الحميد)) (ای مردم
باشد(( :يا أيها الناس أنتم الفقراء إلی هللا و هللا هو الغن ٌّ
همگی بينوای حضرت پروردگاريد و اوست ذات غنی و ستوده (افطر آهی) )50
(همان ص)585

 . #ای عزيز! مبادا در ذکر و دعا احوال نفست ،هم چون مصاحبت با آشنايان
و دوستان باشد .بينديش تا با که سخن گويی؟ و ادب حضور را رعايت نما،
احوال بدنت ،رو به قبله ،و دو زانو و معطر باشد و احوال دلت از تمرکز بی
بهره نماند .بنگر که بر زبان چه داری؟ سعی کن در دل همان را داشته باشی.
و اين را بر خود منت دار که حضرت پروردگار اجازت فرمود تا تو به ذکر
او مشغول شوی و از الطاف او دان که فرمود(( :فاذکرونی أذکرکم)) (يادم
کن تا يادت کنم (بقره آهی) )505
(همان ص)585

 . #همی دان که تو اگر در ياد او باشی او نيز تو را ياد کند ،ياد تو او را
سودی نبخشد جز اين که چون او تو را ياد کند تو حيات ديگری يابی .آينه
چون مقابل خورشيد قرار گرفت ،خورشيد را روشن نکند بلکه خود تمثالی از
خورشيد گردد اين تقابل چه لذت و نازش دارد که مالک زمين و آسمان ،هستی
مطلق ،نگاهی به عدم نمايد در اين حال است که عدم پا به عالم هستی می
(هدهد سبا ص)41
گذارد.
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 . #چون دل از ماسوی پاک شد ،صالحيت منزلگاه حضرت حق را داراست و
نخست اثرش ياد مداوم است(( .أصل صالح القلب إشتغاله بذکر هللا)) (ريشه
(همان ص)516
اصالح دل پرداختن به ياد خداست (امام علی(ع) )
. #

گر هچ دوران همچنان بادت گذشت ای خوش آن عمری هک با یادت گذشت
آن کدا مین یاد هب از یاد دوست هک امید جملگی دل اه بدوست
انم تو آهنگ ِ سازم ره شب است

صد ستاره انظر این یا رب است

جز جمال مطلقت رد  شپ نی

مرغ حقم نغمه ای یم شیب نی
(حضرت استاد )

. #

ای تو آرام دل رسوامیی

ای تو جا نبخش سر سودامیی

رب زبانم غیر انمت انم نیست

جز هب یادت هی هی و هيهام نیست

آنچنان رد ملک دل منزل گزید

هک دگر جز خود کسی آنجا ند ید

رد حضورم ره هک جز او دم زند

روهض ی خلد ربین رب هم زند
(حضرت استاد )
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( سؤال از محضر استاد )
 . #آداب ذکری که به عنوان دستورالعمل از استاد گرفته شده چيست ؟
تمرکز نيز درگفتن ذکر مؤثر است ؟

جواب

ذکر بدون رپهیز و تقوی چیه ارثی ندا رد .اولین ذکر ربای سالک اذکار توهب ا ست ،توهب یعنی بازگشت ،تصور كنید کسی
شبی زهار بار بگوید استغفرالل ربی و اتوب الیه ،طلب آمرزش می کنم از رپوردگارم و بسوی او باز میگردم ولی رد مواجهه
با گناه از آن روی رب نمی اتبد .آیا این ذکر یک ردوغ نیست .پس ای زعزی اول تقوی را پیشه کن سپس طلب ذکر ات
ذکرت ردوغ نباشد .خدا وند میفرماید « :افاذْکُرونی ااذْ ُک ْکرُم» « مرا یاد كنید ات من نیز شما را یادکنم{سوره بقره آهی
 .»}251اما اسم بی مسمی مثل لغت سیمرغ است هک انمش را همه می دانند ولی وجود خارجی ندا رد .بنارباین همۀ
ا
سال کان راه باید با ذکری از رپوردگار مشغول باشند ولی ذکری هک رد آن عمل باشد .مثال کسی زهار بار بگوید« :یاشاهد» ولی
معصیت را هم باک ندا رد این ذکر جز ردوغ نیست و افیده ای ندا رد و حتی رب او حجت است پس اول تقوی دوم
تقوی ،سوم تقوی .تمرکز و توهج ربای ذکر مسل اما ارث بخش است اما بدا ن شرطی هک گفته شد.
سؤال
 . #استاد عزيز در زندگی عادی سعی می کنم از گفتن ذکر غافل نشوم اما
برخی از کارها را نمی توانم با گفتن ذکر انجام دهم که يکی از مهم ترين
آنها درس خواندن است که يا بايد درس بخوانم يا ذکر بگويم ،استاد چه بايد
بکنم؟
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جواب

فرزندم! معنی ذکر یاد خداست نیاز نیست هک زبان ردکار باشد .شما وقتی هب یاد مارداتن هستید انم او را رب زبان هک نمی آورید .باالرتین
ذکر آنست هک چون با معصیتی مواهج شدید با یاد حق تعالی ازآن روی گردانید.

خا مشند و نعره تکرارشان

می رود ات رعش وتخت یارشان
سئوال

 . #آيا در گرفتن اذکار اجازه استاد الزم است ؟

جواب

ره اسمی از حضرت رپوردگار ارثی خاص دارد با آنکه همه از یک مسما ح کایت دارد .مث اال تمنای بخشش گناه با ذکر یا غفار ،یا غا رف
الذنب و مریض ،یا شافی و نیازمند هب کمک ،یا معین و رفع فقر با یا غنی و...
بنارباین باید مینیبب از رپوردگار هچ می خواهیم و بهتر است بپرسید و گرهن همه قداست دارد و انم اوست.
سئوال
 . #استاد گرامی در سجدۀ طوالنی چه ذکری بهتر است گفته شود؟

جواب

بس خ س م س عف اا عف اا شک اا شک ا
ش
ا
گف
ت
یار وب ا ت صد رتبه رد جده یا و و و یا ر ر ه ود.
سئوال

 . #ادبار قلبم بر اقبالش غلبه دارد ،بفرماييد چه بايد بکنم ؟
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جواب

اداره اندیشه و توهج قلب بدست خود انسان است سعی كنید اقبال را رب ادبار با یاد حق تعالی پیروز گردانید.

مناجات
الهی ! آن سازم هک جز نوای توام نغمه ای نیست  .رب ره اترم هک زخمه زنی آهنگ انم تو رب می خیزد ،دلم
آن تنگی غنچه دارد هک ره گلبرگش را هک گشایی از آن یک شمیم رتشيب نبویی و آن شمیم عطر آگین عطر انم
توست .

(عبادت عاشقاهن ص)564

الهی ! رد کام من شیرین رتین شیرینی اه یاد توست؛ آشیان رب رد خاهن تو ساختم ،آشیانم رب باد مده .خواهم همه
ساعت هب تماشای تو نشینم ،این دیدا ر از من زار باز مدا ر.
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(سارغ سحر ص)64

