
 

 در آیات و روایات « َ إِلَهَ إِ َّ اهلل»عجایب و فضایل ذکرِ 

 علی سروری مجد
 ، تهرانامام صادق )ع(استاديار دانشگاه 

 الهدی سیّد امیرحسن علم
 و حديث دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران قرآندانشجوي کارشناسی ارشد علوم 

 (6060ن60ن60ا تاريخ تصويب: 6060ن60ن67)تاريخ دريافت:  

 چکیده

کهه بهه   « الَ إِلَههَ إاِلَّ اهلل »سرار لفظی و معنوي ذکر شري  پژوهش حاضر جستاري است در خصوص ا
باشهد.   اعتقاد اک ريّت دانشمندان شيعه و اهل سنّت از بهترين و مفيدترين اذکار براي يک مسهلمان مهی  

گيري از قرآن و عترت که دو يادگهار   پژوهشگر با شناختی که در زمينة علوم قرآن و حديث دارد، با بهره
جا مانده از پيغمبر اکرم )ص( است، سعی در اثبات مدّعاي خود دارد. در زمينة اعجاز عددي  گرانبهاي به

سليقه و ذوق شخصی است و پشتوانة معتبر علمهی   تحقيقات زيادي شده که بيشتر آنها« الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»
  از اعجهاز را در  ههاي مختله   ندارد، ولی آيا اسرار اين ذکر تنها محدود به مسائل عددي است يها جنبهه  

هاي مختلفی از اعجهاز را بهراي ايهن     گيرد. دانشمندان با بررسی دقيق دو منبع قرآن و سنّت جنبه برمی
گيرند. در اين پژوهش سعی شده با نگاهی جامع پيرامون منهابع متعهدّد شهيعه و سهنّی      ذکر در نظر می

 دربارة اين ذکر تا حدِّ امكان از اسرار آن پرده بردارد.

 ، تفسير، حديث.الَ إِلَهَ إاِلَّ اهللقرآن، ذکر، : ان کلیدیواژگ
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 قدّمهم

اسهت. در ههر جهايی از    « الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»بدون شک يكی از مؤثّرترين ذکرها و شعار توحيد مسلمانان 

کنهيم. ههد  از نگهارش ايهن اثهر       نظر افكنيم، اين ذکر را به وضو  مشاهده می قرآن کريمآيات نورانی 

ترين پژوهش در اين زمينه توسّط فخهر   جامعکيد بر نقطة مشترک تمام مسلمانان يعنی توحيد است. تأ

اسهت کهه ضهع  ايهن اثهر      « الَ إِلَهَ إاِلَّ اهلل»رازي، دانشمند بزر  اشعري مذهب قرن ششم، به نام اسرار 

 تأثير از عقايد اشعريان و خالی بودن از احاديث ائمّه معصومين )ع( است.

انتخاب اين موضوع تأثير شگر  اين ذکر و مايهة آرامهش خهاطر بهودن آن در شهرايط دشهوار       علّت 

باشد که به طور مبسوط در اين باره بحث خواهد شد. دربهارة ايهن موضهوع تها کنهون کتهابی        زندگی می

هها بهه اههل سهّنت نسهبت داده شهده کهه در آنهها          مستقل نگاشته نشده است و اک ر مقاالت و پژوهش

شود و يا در آنها از روايهات ضهعي  اسهتفاده شهده اسهت. متأسّهفانه مها         روايی کمتر ديده میهاي  بحث

اهميّت هستيم، در حالی که به  مسلمانان نسبت به پيروان ديگر مذاهب به نمادها و شعائر دينی خود کم

 .کنند عنوان م ال يهوديان کوچكترين نمادهاي خود را به عناوين مختل  به جهانيان القا می

 قرآن کریمدر آیات  « َ إِلَهَ إِ َّ اهلل» ذکر ( اسرار1

 ( آیة اوّل1ـ1

و در بهيش  « الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»به صورت 6ذکر تهليل( 09و الصّافّاتن 66)محمّدن قرآن کريمدر دو آيه از 

آمهده  « هُو الَ إِلَهَ إِالَّ »يا « أَنت الَ إِلَهَ إِالَّ »و « أَنَا الَ إِلَهَ إِالَّ »هاي مشابه همچون آية ديگر به صورت 00از 

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّـا   » :فرموده است( ص) محمّد مصطفی حضرت اش فرستاده به متعال است. خداوند

خود و پس بدان که معبودي جز اهلل نيست و براي گناه  :اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

 (.66ن دمحمّ) «مردان و زنان با ايمان استغفار کن

در اين آيه خداوند متعال ذکر توحيد را بر استغفار مقدّم کرده است و با اين کار تأکيهد بهر اهميّهت    

اين يهک   (.7ق.:  6909)رازي، تهليل که از اصول دين است، بر اذکار فرعی همچون استغفار نموده است

ان مسائل اصلی را بر مسائل فرعی مقدّم بدارد، پس شايسته اسهت مسهلمان از   قاعدة عقلی است که انس

 اين شيوه در تمامی امور زندگی تبعيّت کند.
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 ( آیة دوم1ـ1

 فَاعْبُـدْنِی  أَنَـا  إِلَّـا  إِلَهَ لَا اللَّهُ أَنَا إِنَّنِی»فرمايد:  در اين آيه خداوند خطاب به حضرت موسی)ع( می

پها   بهه  من ياد براى را نماز و بپرست مرا نيست. من جز معبودى هستم. «اللّه» من :کْرِیلِذِ الصَّالَةَ وَأَقِمِ

در اين آيه هم توحيد الهی بر عبادت مقدّم شده است و تا زمانی که شهناخت کهافی بهه     (.69)طهن «دار

زمهانی کهه    توان استنباط کرد که تا شود. از اين آيه هم می معبود نباشد، خداوند به خوبی پرستيده نمی

سهفارش   قرآن کهريم باشد. در آيات بسياري از  انسان شناخت کافی به چيزي پيدا نكند، قدردان آن نمی

هاي جهان بنگريد تا به قدرت و عظمت الهی پی ببريد، در اين هنگام ناخواسته انسان  شده که در پديده

 آورد. سر تعظيم فرود می

 ( آیة سوم1ـ9

 مِنْ بِالْرُّوحِ الْمَآلئِکَةةََ یُنَزِّلُ»وحيد را بر تقواي خود مقدّم داشته است: در اين آيه نيز خداوند ذکر ت

بهه  ( الههى ) رو  بها  را فرشهتگان  فَـاتَّقُونِ:  أَنَاْ إِ َّ إِلَهَ  َ أَنَّهُ أَنذِرُواْ أَنْ عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَن عَلَى أَمْرِهِ

 کنيهد  انهذار  را مهردم  که( دهد مى دستور آنها به و) دکن مى نازل بخواهد بندگانش از کس هر بر فرمانش

الَ إِلَهَ إِالَّ »(. در اين آيه 0حلننّ)ال «بپرهيزيد من( دستور مخالفت) از نيستا من جز معبودى:( بگوييد و)

 باشد، مقدّم شده است. به عنوان اصل دين بر تقوا که جز  فقه و اخالق می« اهلل

 أَنَـا  إِ َّ إِلَـهَ   َ َنَّـهُ أ»در عبهارت   (060: 60 تها، ج  ر.کا طباطبائی، بی)به نظر عالّمه طباطبائی )ره( 

به تمام دين شده است. پهس   يعنی خبردادن همراه با ترساندن(به همة پيامبران امر به انذار ) «فَاتَّقُونِ

شود. سيوطی در  صه میو تمام احكام عمليّه هم در تقوا خال« الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»همة اعتقادات حقّه درج در 

 بِهَـا »آورد که:  روايتی از پيامبر اکرم )ص( می( 660: 9جق.، 6909تفسير معرو  خود )ر.کا سيوطی، 

الَ إِلَههَ إِالَّ  »، يعنی به وسيلة «سَخَطَهُ یَجتَنِبُ وَ أَمرَهُ یُطَاعُ وَ وَحدَهُ اهللَ یُوَحِّدَ أَن المُرسَلِینَ اهللُ بَعَثَ

يامبرانش را فرستاده است و بهه عبهارت ديگهر، يعنهی همهة پيهامران دعهوت بهه توحيهد          خداوند پ« اهلل

 .(19: 69ج .، ق 6069 طبري، کا.کردند )ر می

 ( آیة چهارم1ـ3

 (.09اتنافّصّال)« یَسْتَکْبِرُونَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا لَهُمْ قِیلَ إِذَا کَانُوا إِنَّهُمْ»
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 اللّههَ  إِالَّ إِلَههَ  الَ ق ول وا»تند که پيامبر اکرم )ص( به آنها فرمود: شأن نزول اين آيه مشرکان قريش هس

، امّا آنها ظالمانه از پهذيرش ايهن   (101: 0 ق.، ج6900بلخی، « )بِهَا العَجَمِ لَك مُ ت دِين  وَ العَرَبُ بِهَا تَملِك ونَ

ر گرفهت و گفهت ههيچ ظلمهی     ته  توان بسيار وسيع نصيحت مشفقانه استنكا  کردند. امّا تأويل آيه را می

سورة نسا   661و  98باالتر از شرک نيست و اين حقيقت در تمامی اعصار جاري است. خداوند در آيات 

تهوان   مهی « ت عهرَ ُ األَشهيَا ُ بِأَضهدَادِهَا   »بزرگترين گناه را شرک معرّفی کرده است و با اصطال  منطقهی  

 «.و عملی انسان از ذکر الَ إِلَهَ إِالَّ اهللجدايی قلبی و زبانی »اينگونه شرک را تعري  کرد: 

 (آیة پنجم1ـ2

 بِهَـا  أَحَـقَّ  وَکَـانُوا  التَّقْوَى کَلِمَةَ وَأَلْزَمَهُمْ الْمُؤْمِنِینَ وَعَلَى رَسُولِهِ عَلَى سَکِینَتَهُ اللَّهُ فَأَنزَلَ»...

 .(01)الفتحن« عَلِیمًا شَیْءٍ بِکُلِّ اللَّهُ وَکَانَ وَأَهْلَهَا

 «اللَّهه  إِالَّ الَ إِلَههَ » همهان  آمهده،  قهرآن  در کهه  را «التّقهوي کلمبة »شيعه و سهنّی   سياري از مفسّرانب

، طبهري،  009 :6ج تها،  ، طوسی، بی660: 6 ج ،6070، طبرسی،68: 00 ج ،6079اند )ر.کا مكارم، دانسته

 و نامهها  با «اللَّه إِالَّ لَهالَ إِ» تفاسير، و حدي ی منابع (. در80:1ق.، ج6909و سيوطی، 01: 11ق.، ج 6069

، 6010بابويهه،   اإلخالص )ر.کا ابنکلمة ( و980: 1ج ،   6070التّوحيد )ر.کا طبرسی،  کلمة چون اوصافی

ق.  4141کلمةالطّيّببة طببابببا،      ( و610: 8تها، ج  حجر عسقالنی، بهی  الحق )ر.کا ابنکلمة ( و066: 6ج

 را آن برخهی  اسهت، حتّهی   شده معرّفی (061: 6 ج ق.، 6069الوثقی )ر.کا شوکانی، العروة و (14: 41ج

نكتة ظريفی که آيه بدان اشاره کرده، مالزم بودن مؤمنهان بها ايهن ذکهر و در      .اند دانسته خدا اعظم اسم

 هاي دنيوي است. نتيجه رسيدن به آرامش در همين طوفان

 معصومین )ع( در روایات« اهلل  َّإِه لَإِ  َ»ذکر  ( فضایل1

 و آسهمانها  اگهر  موسهی!  اي فرمهود:  عمران بن موسی به جلّ و عزّ خداوند» :فرمود (ص) اکرم امبرپي

 را «اللّهه  الَّإِ هَلَه إِ الَ» و ترازو طر  يک به من پيشگاه در را هفتگانه زمينهاي مجموع و آن ساکنين تمام

)حرّ عهاملی،  « داشت خواهد ترجيح هکفّ آن بر «للّها الَّإِ لهَإِ الَ» ةکفّ که راستی به بگذارند، ديگر طر  در

 .(060: 7 ق.، ج6906

زيهرا   ابسهيار بگوييهد  « رکبَه أ اهلل »و « اهلل الَّإِه لَه إِ الَ: »در روايت امام باقر و امام صادق )ع( آمده است

 :9، ج6019)کلينی،  نيست« کبرأَ اهلل »و « اهلل الَّإِ لهَإِ الَ»تر از گفتن  محبوب جلّ و چيزي نزد خداي عزّ

در آن روز از نظهر عمهل   « اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ» :بار بگويد هر کس در روز صد: فرمايد ( میعامام صادق ). (018

(. اين فرمايش امهام نيهاز بهه    017)ر.کا همان:  بهترين مردم است، مگر )از( کسی که زيادتر گفته باشد
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ا يعنی چه بسا شخصی صدها بار اين ذکهر  تبيين و توضيح داردا زيرا در حديث اشاره به عمل شده است

را بگويد، ولی حقيقت آن در عمل براي او تجلّی پيدا نكند و او در مقام عمل خدايان زيادي م هل پهول،   

هاي دنيوي دارد و اين ذکر تنها لقلقة زبهان اوسهت، در    همسر، فرزند، پست و مقام و مدرک و ساير حُب

ی است که ذاکر آن را با توجّه و اعتقاد بگويد و به آن عمل کنهد  حالی که تأثير واقعی اين ذکر در صورت

دادند، در مقابل امام زمان خود کهه مهأمور    می« الَ إِلَهَ إالَّ اهلل»وگرنه دشمنان اهل بيت )ع( هم که شعار 

 کشيدند! ايستادند و شمشير می به اطاعت از او بودند، می

 .(0 ق.:6901بابويهه،   ابهن « )است« اللّه الَّإِ هَلَإِ الَ»هشت بها و قيمت ب» :فرمود)ص( اسالم  مكرّم نبیّ

لَا إِلَهَ إِلَّا الَّلهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِینُ أَعَـاذَهُ اللَّـهُ الْعَزِیـزُ     مَةرَّةٍَ مِائَةَمَن قَالَ »امام صادق )ع( فرمودند: 

بهار در   600ههر کهس    :الْجَنَّةِتَجْلَبَ الْغِنَى وَ اسْتَقْرَعَ بَابَ قَبْرِهِ وَ اسْ وَحْشَةَالْجَبَّارُ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَنِسَ 

را بگويد، خداوند عزيز جبّهار او را از تنگدسهتی و وحشهت قبهر     « الَ إِلَهَ إِالَّ اهللَ المَلِکُ الحَق  المُبِين»روز 

 (.7د )ر.کا همان: گشاي رويش می  آورد و درهاي بهشت را به نيازي را به ارمغان می حفظ و براي او بی

 الذَّهَب  سلسلة حدیث

 خهاص  طهور  به ولی کند، نقل پدرانش از اسناد به معصوم که شود می گفته حدي ی به الذَّهَبسلسلة

 عدّة است و شده نقل نيشابور به ورودش هنگام رضا )ع( به امام از که است حدي ی الذَّهَب سلسلة حديث

 حديث اين» :که نويسند می جمله از شده ارائه مطالبی حديث ينا سند اند. پيرامون نوشته را آن ک يري

تها،   ، بیالمعار  تشيّع دا،رةپديا به نقل از  دانشنامة آزاد ويكی« )باشد می مسند و مسلسل متواتر، قدسی،

 (.679: 1ج

براي مهن روايهت کهرد از قهول      )ع( جعفر بن موسی حضرت پدرم»: اينچنين آغاز کرد )ع(امام رضا 

علهی بهن الحسهين     الباقر، از قهول پهدرش   علیّ د بنمحمّ ادق، از قول پدرشدالصّجعفر بن محمّ پدرش،

 شههيد شهد، از قهول پهدرش     سهرزمين کهربال   کهه در  حسهين بهن علهی    العابهدين، از قهول پهدرش    زين

 د رسهول اهلل شهيد شد، از قول برادر و پسر عمهويش، محمّه   کوفه که در طالب بیأبن  اميرالمؤمنين علیّ

ـ  ی وَصنِحِ لَخَا دَهَالَن قَمَی فَصنِحِ اهللَ  َّإِ هَلَإِ  َ ةُمََةلِکَ»: ، از قول جبرئيل که خداوند فرمود(ص) ن مَ

دژ و حصار محكم من است. هر کس آن را  «اهللَ الَّإِ هَلَإِ الَ»توحيد  ةکلم: یابِذَن عَمِ نَمِأَی صنِحِ لَخَدَ

. و هر کس داخل قلعه و حصار من شود، از عذاب من در امهان اسهت   ه استويد، داخل حصار من شدگب

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
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 ةهم) ع( اطهار  ةخداوند راست فرمود و جبرئيل و رسول خدا و ائمّ !آري :فرمود )ع(سپس حضرت رضا 

ره کهرد کجهاوه را نگهه دارنهد و نهدا      اولی امام اش، امام به راه افتاد ةدر اين هنگام کجاو«. راست گفته اند

به ايهن معنهی    )ع( فرمايش امام توضيح(. 066 :0 ج ،6070بابويه، )ابن« اهَروطِن ش ا مِنَأَ ا وَهَرطِشَبِ» :کرد

امّا  .باشد )ع( بيتاهل  توالي در صورتی مقبول درگاه خداوند است که همراه با پذيرش توحيد است که

شرط منفعت  اين مطلب نياز به توضيح و تبيين بيشتري داردا چرا که قطعاً منظور امام از بيان اين پيش

خواست موضوع اساسی و کلّی را بيان کند و آن هم اينكه ايشهان ولهی امهر     شخصی نبوده، بلكه امام می

 مردم از ناحية خداست، نه از جانب مأمون!

ة نسا خداوند متعال اطاعت از امامان را در امتداد اطاعت از رسول خهود و اطاعهت از   سور 96در آية 

األمهر برابهر بها     رسول خود را به منزلة اطاعت از خود بيان کرده است. در نتيجة سرپيچی از فرمان اولهی 

 است.« الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»سرپيچی از خداوند متعال و به عبارت ديگر، مخالفت عملی با شعار 

 « َ إِلَهَ إِ َّ اهللَ»( شرایط تأثیر ذکر 9

 ( علم به معنی آن9ـ1

« بدان که قطعهاً ههيچ معبهودي جهز اهلل وجهود نهدارد       :فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فرمايد: خداوند می
مگر کسانی که آگاهانه بر حق شهادت  یَعْلَمُونَ: وَهُمْ بِالْحَقِّ شَهِدَ مَن إِلَّا» فرمايد: می (. نيز66ندمحمّ)

 (.81نخر زّال)« و گواهی داده باشند

« الَ إِلَههَ إاِلَّ اهلل »شود که مقدّمة شهادت به حق يا همهان ذکهر    از اين دو آيه به صراحت برداشت می

 تهوان  بايد علم به توحيد افعالی و ذاتی و صفاتی است. از آنجايی که مقدّمة واجب عقالً واجب است، مهی 

هها واجهب    برداشت کرد که جستجوي علم و کسب معرفت براي شناخت خداي يكتا بهراي همهة انسهان   

شود که توجّه به معناي ايهن کهالم در حهين اداي آن     برداشت می« وَ هُم يَعلَمُون»است. از جملة حاليه 

صهورت، در حهال   ضرورت دارد و ذاکر بايد ارادة معنا را کرد و با حضور قلب ذکر را بگويد، در غيهر ايهن   

 خواب و مستی و يا از روي شوخی اين کالم تأثيري نخواهد داشت.

 ( یقین9ـ1

زيرا ايمان تنهها بها    اآن يقين کامل داشته باشد نايمع بايد به مفهوم و «الَ إِلَه إِالَّ اهلل»اقرارکننده به 

خداونهد   کهه  انچنه  ،و گمهانی در آن وجهود داشهته باشهد     شود و نبايد هيچ گونهه ظهنّ   يقين حاصل می

مؤمنهان  » (69 نحجهرات )ال« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا» فرمايد: می

اند، سپس هرگز شکّ و ترديدي بهه خهود راه    ند که به خدا و پيغمبرش ايمان آوردهاَ )واقعی( تنها کسانی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%87%D9%84+%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%8C+%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%8C+%D8%A2%D9%84+%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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يه کوچكترين شک در ذات و صفات خود را مخرّب ايمان بيهان کهرده اسهت،    خداوند در اين آ«. اند نداده

البتّه بنا بر ديدگاه برخی متفكّران اسالمی شکّ ابتدا به ساکن مهذموم نيسهت، بلكهه پافشهاري بهر آن و      

هاي خود از جمله مقدّمه عهدل   نرسيدن به يقين باعث هالکت است. شهيد مطهّري در بسياري از نوشته

«. اسهت  الزمهی  و خوب معبّر ولی نيست، مناسبی توقّفگاه و خوب منزلگاه گرچه شک»ايد: فرم الهی می

به طور کلّی ما دو نوع شکّ ممدو  و مذموم داريم. شکّ مذموم م ل شک افراد وسواسهی در طههارت و   

نجاست که مذموم است، ولی اگر شکّ انسان مؤمن را بهه تحقيهق وادارد و او را در ايمهان خهود مصهمّم      

حر  نفی و جزم است. به عبارت ديگر، آيه هشهدار  « لَم»ازد، قطعاً ممدو  هم خواهد بود. از يک سو، س

 دهد که انسان مؤمن نبايد در شکّ خود سرگردان بماند. می

 اهلل إِ َّ  َ إِلَهَ ذکر برای قلب و زبان همراهی (9ـ9

قلهب ايمهان آورده شهود و     ان گفته شود و بعد به ل بايد به زباذکري است که اوّ« اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ»ذکر 

در گفتهار، گهرايش قلبهی و     شود تا مبادا انسهان داده العين قرار  عمل و در هر کاري نصبمقام سپس در 

 شَـغَلَتْنَا  الْـأَعْرَابِ  مِـنَ  الْمُخَلَّفُـونَ  لَکَ سَیَقُولُ» : اي دچار شرک گردد اعتقاد و نيز در عمل، لحظه

 اعهراب  از متخلّفهان  زودى بهه قُلُـوبِهِمْ...:   فِی لَیْسَ مَّا بِأَلْسِنَتِهِم یَقُولُونَ لَنَا فَاسْتَغْفِرْ هْلُونَاوَأَ أَمْوَالُنَا

 و) داشهت  مشغول خود به را ما ما، هاى خانواده و اموال( حفظ: )گويند مى( کرده، عذرتراشى) نشين باديه

 چيهزى  خهود  زبهان  بهه  آنهها  کن. آمرزش طلب ما راىب ،(کنيم همراهى را تو حديبيّه سفر در نتوانستيم

گيهريم کهه شهرط صهحّت ههر بيهانی در        از اين آيه نتيجه می (.66فتحن)ال «ندارند... دل در که گويند مى

 اعتقاد قلبی به آن نهفته است.

 ( تبعیّت و انقیاد از مدلول و مفهوم این کلمه9ـ3

 وتُنصَرُونَ:  لَا ثُمَّ الْعَذَابُ یَأْتِیَکُمُ أَن قَبْلِ مِن لَهُ وَأَسْلِمُوا رَبِّکُمْ إِلَى وَأَنِیبُوا» :فرمايهد  خداوند می

 آيهد.  شما سراغ به عذاب آنكه از پيش شويد، تسليم او برابر در و بازگرديد پروردگارتان درگاه به

 فَقَدِ مُحْسِنٌ هُوَوَ اللَّهِ إِلَى وَجْهَهُ یُسْلِمْ وَمَن»(ا 99زّمهرن ال« )نشويد يارى کس هيچ سوى از سپس

 که حالى در کند، خدا تسليم را خود روى که کسى الْأُمُورِ: عَاقِبَةُ اللَّهِ وَإِلَى الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَکَ

 همهة  عاقبهت  و اسهت  کرده( تكيه مطمئنّى گاه تكيه به و) زده چنگ محكمى دستگيرة به باشد، نيكوکار

 .(00 نن)لقما «خداست سوى به کارها
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د اطاعت و فرمانبرداري همراه با نيكومنشی و نيكوکاري اسهت کهه تنهها موحّه    « وَجْهَهُ يُسْلِمْ»معنی 

از همهين تسهليم   « اسهالم » . واژة انهد  دهکرتفسير « اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ»را نيز به  «الوثقیةعرو»چنين است و 

الههی باشهد و عبوديّهت او را در مقهام     بودن گرفته شده است و مسلمان حقيقی بايد تسليم محض اوامر 

 عمل نشان دهد.

 ( صداقت9ـ2

دل و زبهانش  و  را با صدق دل بگويدو به طور کلّی، همة الفاظ عبادات توحيد  ةکلم انسان بايديعنی 

 وَمَـا  خِرِاآل وَبِالْیَوْمِ بِاللّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَن النَّاسِ وَمِنَ» :فرمايد میمتعال  خداوند .هنگ باشندابا هم هم

 از گروههى یَشْـعُرُونَ:   وَمَـا  أَنفُسَهُم إِ َّ یَخْدَعُونَ وَمَا آمَنُوا وَالَّذِینَ اللّهَ بِمُؤْمِنِینَ * یُخَادِعُونَ هُم

ندارنهد *   ايمهان  که حالى در ايم، آورده ايمان رستاخيز روز و خدا به: گويند مى که هستند کسانى مردم

( امّها ) دهنهد،  نمهى  فريهب  را خودشهان  جهز  کهه  حهالى  در دهنهد،  فريهب  را مؤمنهان  و خهدا  خواهند مى

گوينهد، بهاطن آنهان بها ظهاهر ايشهان        يعنی اينها در سخنان خهود دروغ مهی   ا(8ـ6ن هالبقر« )فهمند نمى

در برخی روايات اهل بيت )ع( نفاق از کفر ههم بهدتر شهمرده شهده اسهتا زيهرا منهافق         .همسانی ندارد

 و بسيار بيشتر از کافر براي جامعة اسالمی ضرر است.خاطر مخفی بودن کفر ا به

 فرمايهد:  از سورة يونس خداوند متعال از زبان فرعون که در حهال غهرق شهدن بهود، مهی      60در آية 
 که آوردم انايم: گفتالْمُسْلِمِینَ: ... مِنَ وَأَنَاْ إِسْرَائِیلَ بَنُو بِهِ آمَنَتْ الَّذِی إِ َّ إِلِهَ   أَنَّهُ آمَنتُ قَالَ»...

« هسهتم  مسهلمين  از مهن  و نهدارد  وجهود  انهد،  آورده ايمان او به اسرائيل بنى که کسى جز معبودى هيچ

 (.60)يونسن

کند مبنی بر اينكهه فرعهون    درتفسير اين آيه سؤالی را مطر  می قرآن کريمفخر رازي مفسّر بزر  

( گفهت:  0«. إِسْهرائِيل  بَن وا بِهِ آمَنَتْ الَّذِي إِلَّا إِلهَ الَ»( گفت: 0«. آمَنتُ... قَالَ( »6مرتبه ايمان آورد:  0در 

ههاي عُلَمها را ذکهر     پس چرا توبة او مورد قبول واقع نشد؟! سپس خهود او جهواب  «. الْمُسْلِمِينَ مِنَ أَنَا وَ»

کرده که به دليل جلوگيري از اطناب مطلب سومين جواب را کهه عقيهدة خهود فخهر رازي اسهت، ذکهر       

خواسهت بگويهد مهن خهدا را      اسرائيل بود، انگار می قرار فرعون به اين ذکر، تقليد محض از بنیشود. ا می

: 67، ج6900کنم و قلباً به آن ايمهان نهدارم! )رازي،    اسرائيل را دارم تكرار می نشناختم و تنها حر  بنی

061.) 

ـ »د: نقل می کن (ص)از حضرت رسول اهلل معاذ بن جبل  مسلمصحيح و  بخاريصحيح  در ـ مَ ن ا مِ

ـ رَّحَ  َّإِ هِلبِن قَقاً مِدَصَ اهللِ ولُسُداً رَمَّحَمُ نَّإِ ، وَاهللَ  َّإِ هَلَإِ ن  َأَ دُشهَیَ دٍحَأَ ـ عَ اهللُ هُمَ ـ لَ  «ِاری النَّ
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. در اين حديث نيز گفهتن ايهن کلمهه از روي صهدق دل را شهرط      (860  ا 10: 6جق.، 6900 )بخاري،

 .ستنجات از دوزخ قرار داده ا

 ( اخالص9ـ6

کهه   اخالص عبارت است از پااليش و پاک کردن عمل از کلّيّهة شهوائب و آلودگيههاي شهرک، چنهان     

و نيهز   (0نمهر )الزّ «خداست آن از خالص دين که باشيد آگاهالْخَالِصُ:  الدِّینُ لِلَّهِ أَلَا»فرمايد:  خداوند می

 جهز  بهود  نشهده  داده دسهتورى  آنها به والدِّینَ...:  لَهُ مُخْلِصِینَ هَاللَّ لِیَعْبُدُوا إِلَّا أُمِرُوا وَمَا» :فرمايد می

شايد به جرأت بتهوان   .(9ننةبيّال« )کنند... خالص او براى را خود دين که حالى در بپرستند، را خدا اينكه

ترين شرط اخالص است ا زيرا اين ذکر تجلّی اخالص است. کسی که در حال گفتن اين ذکهر   گفت مهم

پرستد و درون خود را خالی از غير خهدا نكهرده ،گهويی دارد خهداي خهود را بهه        ن متعدّدي را میخدايا

 گيرد. سخره می

 « َ إِلَهَ إِ َّ اهلل» ذکرِ ( خواص3ّ

 ( رسیدن به آرامش:3ـ1
 .(08عدنرّال)« قُلُوبُالْ تَطْمَئِنُّ اللّهِ بِذِکْرِ أَ َ اللّهِ بِذِکْرِ قُلُوبُهُم وَتَطْمَئِنُّ آمَنُواْ الَّذِینَ»

هاي بشر رسيدن به آرامهش اسهت. بسهياري از     ترين دغدغه در دنياي پر هياهوي کنونی يكی از مهم

اي که بخشهی عظهيم از مصهر  دارو در کشهور را      برند، به گونه مردم از مشكالت روحی و روانی رنج می

بسهيار مفيهد    قرآنیهاي  کار و ادعيهدهد.در اين شرايط، استفاده از اذ داروهاي ضدّ افسردگی تشكيل می

کند. روايات متعدّدي به تأثير اين اذکار در قهوّت قلهب    نياز از داروهاي شيميايی می است و شخص را بی

 شود. انسان اشاره دارد که به عنوان نمونه يک مورد ذکر می

از غهرق شهدن   اي نو ! وقتی »حضرت نو  )ع( هنگامی که بر کشتی سوار شد، خداوند به او فرمود: 

بگو. پس دعا کن تا تو و مؤمنان را از غرق شدن نجات دهم. وقتهی  « الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»ترسيدي، هزار مرتبه 

کشتی به راه افتاد، تندبادي وزيد. حضرت نو  )ع( از غرق شدن ترسيد و مجال آن نشد که هزار مرتبهه  

هلوليا اَلفاً يا ماراثقن. پس طوفان برطر  شد و کشهتی بهه    بگويد. به زبان سريانی گفت:« الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»

راه افتاد. حضرت نو  )ع( فرمود: سخنی که خدا مرا بدان نجات بخشيد، سزاوار است که هميشه همهراه  
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 َ إِلَـهَ إِ َّ  »من باشد. پس دستور داد در نگين انگشتر خود ترجمة عربی آن را بدين صورت حک کنند: 

 (.07: 6081)مجلسی، « یَا رَبِّ أَصلِحنِی ةٍمَرَّاهللَ أَلفَ 

 اسعالج وسو (3ـ1

يكی از راهكارهاي درمان وسواس فكري و عملی م ل وسواس در طهارت يا نجاست مداومت به ايهن  

هاي شيطانی و فكر و خياالت باطل است. توجّهه   ها در وسوسه ذکر شري  است. ريشة مشكالت وسواسی

که بسياري از  کند، چنان هاي نفوذ شيطان را به قلب مسدود می اوند متعال راهبه اين ذکر و ارتباط با خد

 فرمودنهد  اهلل بهجت )ره( به افراد وسواسی ذکهر تهليهل را توصهيه مهی    آیةعلماي اخالق همچون مرحوم 

 (.008: 6080)دالور تهرانی، 

 در کالم بزرگان«  َ إِلَهَ إِ َّ اهلل»( ذکر 2

 0قاضی)ره(سیّد علی  اهللآية( 2ـ1

باشهد.   می صبح اذان تا عشا نماز از ذکر اين موقع بهترين و شود خوانده قرآن بايد ذکر اين کنار در»

 قيامهت  روز در آمهده کهه   روايت در و رسد نمی ذکر اين پاي به ذکري هيچ «اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ»ذکر  مورد در

 کنيم، می ما که اشتباهی متأسّفانه ولی بگويند، «اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ» يک و برگردند دنيا به دارند دوست مردم

 «.نيست طور اين ، ولی0شيم می فقير بگيم، «اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ» تسبيح به االن اگر که است اين

 )ره( طباطبائی ( عالّمه2ـ1

سهت،  خوا اي که از ايشان دستورات عملهی مهی   ساله 00مرحوم عالّمه طباطبائی )ره( در پاسخ طلبة 

 ادامهة  در روز کهه  90 تها  را« اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ» ذکر تمام، توجّه با صبح طر  در دو مرتبه 6000»فرمودند: 

 0060 ذکر، اين عدد و است مرتبه 600 روز، در ذکر اين حدّاقل. آيد می دست به راه اين از بندگی حال

 بايهد  کنهی،  متعهادل  را ذکهر  ايهن  اهیخهو  می اگر و است مرتبه 7000 ذکر اين کبير عدد و است مرتبه

 و «اهلل إِالَّ إِلَههَ  الَ» آمهده کهه   قهرآن  در و کنهد  می متعادل آن را که بگويی را «استغفار» ذکر آن با همراه

 .(00: 6071)نشريّة فرهنگ کوثر، « هستند عبادت بهترين «استغفار»

 اهلل جوادی آملیآية( حضرت 2ـ9

 وَاعْبُـدْ » اسهت:  نهفته خداوند شهود در نماز راز اوج»آمده است:  چنين الصاّلةسرّ در مقدّمة کتاب 

 الَ» مرحلة و گذشتن «بِاللَّه إِالَّ قُوَّةَ الَ وَ حَولَ الَ» محدودة از و (66)الحجرن« الْیَقِینُ یَأْتِیَکَ حَتَّى رَبَّکَ
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 خدا غير به توجّه قطعِ تامّ، توحيد معناى و ستا رسيدن «هُوَ إِالَّ هُوَ الَ» ذروة به پيمودن، را «اللَّه إِالَّ إِلَهَ

 اينكهه  بهراى  و اسهت  غير به توجّه انقطاعِ بلكه است، التفات و توجّه خود نوبة به توجّه قطع زيرا نيستا

 حهق  غيهر  تنهها  نه که طورى به باشد، مى ناب موحّدان مطلوب انقطاعْ کمالِ نشود، ديده هم انقطاع اين

 (.60ق.: 6908)موسوي خمينی )ره(، « نشود ديده هم دنندي اين بلكه نشود، ديده

 آملی زادۀ حسن ( عالّمه2ـ3

 ايهن  و نيسهت  ميسهر  اثبهات  و نفهی  گامههاي  به جز منازل قطع و مراحل طیّ که بدان سالكی، اگر»

 عبادات و کاراذ انواع از نوع هيچ که اند گفته اهلل اهل. نشود يافت «اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ» طيّبة کلمة در جز معنی

 کهه  فرمودنهد ( ص) اهلل رسهول  رو، ايهن  از. ندارد را طيّبه کلمة اين اثر معنوي مقامات و درجات ترقّی در

 وَ المِیـزَانِ  فِـی  تُوضِعَ  َ فَِِّنَّهَا اهللَ إِ َّ إِلَهَ  َ شَهَاََةَ إِ َّ القِیَامَةِ یَومَ تُوزِنُ الرَّجُلُ یَعلَمُهَا حَسَةنَةٍَ کُلُّ»

 پارسهی  بهه  .«ذَلِـک  مِـن  أَرجَحُ اهللُ إِ َّ إِلَهَ  َ کَانَ فِیهِنَّ مَا وَ السَّبعَ األَرضُونَ وَ السَّمَاوَاتُ عَتِوُضِ

 تهرازو  در را آن که «اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ» به دادن گواهی جز شود، سنجيده نيک کار هر رستاخيز روز در اينكه

 زادة نكننههد )حسههن  برابههري وي بهها هفتگانههه زمينهههاي و اآسههمانه رود، تههرازو در اگههر چههه ننهنههد،

 (.08:6،ج6070آملی،

 زادۀ آملی بر عالّمه حسن« اهلل إِ َّ إِلَهَ  َ» ذکر ( تأثیر2ـ3ـ1

اينهد،  فرم ر در جلسات درسى سفارش مهى ه( مكرّ)دام عزّ زادة آملی عالّمه حسنيكى از ذکرهايى که 

در يكهى از  که به فرمودة خودشان تأثير شگرفی برايشان داشته اسهت.   ستا «اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ»ذکر شري  

ذکهر   .خهورد  نباشيد، از ذکرهايى استفاده کنيد که لب تكهان نمهى  9آقاى بس بسى :فرمودند اين جلسات

 (.601: 6086)محيطی، « تاثبات است و عجيب اسو  معجون نفى «اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ»شري  

از سورة اعرا  آرام گفتن آن در جمع است که شبهة ريها پيهدا    009ابق آية از شرايط ديگر ذکر مط

 مِّنَ تَکُن وَ َ وَاآلصَالِ بِالْغُدُوِّ الْقَوْلِ مِنَ الْجَهْرِ وَدُونَ خِیفَةًََو تَضَرُّعاً نَفْسِکَ فِی رَّبَّکَ وَاذْکُر»نكند: 

تهران بودم کهه مريهدان زيهادي ههم پيهدا       چند وقت پيش در محضر يكی از علماي اخالق «.الْغَافِلِینَ

طهوري کهه تهأثير     گفت. اين عمل ايشان به نظر من مملوّ از رياکاري بود، بهه  کرده، بلندبلند الحمدهلل می

ها هنگهام اداي   حرکت نداشتن لب« الَ إِلَهَ إاِلَّ اهلل»فرد ذکر  نامطلوبی در حقير گذاشت. ويژگی منحصر به

 شود و شائبة ريا ندارد. اکر به جهر نگويد، کسی در مجلس متوجّه نمیکه اگر ذ طوري آن است، به
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 اند شده  «اهلل  َّإِ  هَلَإِ  َ»  از اهل  همه  مردگان

 الَّإِ  هَلَه إِ الَ»  ههم   مهردن   وقت . است «اهلل الَّإِ  هَلَإِ الَ»گوييم،  می  آوردن  اسالم  در موقع  که  ذکري  اوّلين

  يگيهري را پ آن تفسهيرش   فهمهد و بها دقّهت    ذکهر را نمهی    ايهن   معناي  انسان  که  فسوسا  ولی ، است «اهلل

 الَ» خواننهد:  بر جنهازة او مهی   ،را برداشتند  اش و جنازه  از دنيا رفت  که وقتی .آورد نمی  زبان  کند و به نمی

  که  فهميدي !؟ است«  اهلل الَّإِ  هَلَإِ الَ»  حقيقت وجود که  حاال فهميدي ! مردة مسكين  اي  يعنیا  «اهلل الَّإِ  هَلَإِ

اي مهادّي جلهوي بصهيرت انسهان را     هه  دنيهوي حجهاب    در زندگی! ؟ نيست  مؤثّريو  غير از خدا معبودي

باشهدا زيهرا همهة     رود و اتّكاي انسان تنها به خداوند مهی  ها کنار می گرفته، ولی در عالم برزخ اين حجاب

 (.611)البقرهن« الْأَسْباب بِهِمُ تَقَطَّعَتْ»شده است:  هاي او قطع پيوندها و دلگرمی

 الَّإِ  هَلَه إِ الَ»  اههل   ؟ بهه  چه کسی!  به .کند  سالم ،شود وارد می  قبرستان  به  چون  انسان  مستحبّ است

حْمَنِ بِسْـمِ اهللِ الـرَّ  » بگهو:  ، شهدي   وارد قبرسهتان   چون  که شده  روايت علی )ع(  از أميرالمؤمنين «. اهلل

 إلَـهَ إ َّ  اهللُ بِحَقِّ  َ إلَهَ إ َّ اهللُ یَا أَهْـلَ  َ إلَهَ إ َّ اهللُ مِنْ أَهْلِ  َ إلَهَ إ َّ أَهْلِ  َ  مُ عَلَیالرَّحِیمِ السَّالَ

اهللُ اغْفِرْ لِمَـنْ   إلَهَ إ َّ اهللُ بِحَقِّ  َ إلَهَ إ َّ یَا  َ اهللُ. إلَهَ إ َّ اهللُ مِنْ  َ إلَهَ إ َّ اهللُ کَیْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ  َ

« وَلِـیو اهللِ  اهللُ مُحَمَّـدٌ رَسُـولُ اهللِ عَلِـیٌّ    إلَـهَ إ َّ  مَنْ قَالَ  َ زُمْرَةِ  اهللُ وَ احْشُرْنَا فِی إلَهَ إ َّ قَالَ  َ

 (.000: 00ق.، ج6900)مجلسی، 

 «اهلل  َّإِ هَلَإِ  َ» ذکر برخی شبهات پیرامون

شبهاتی از ديرزمان توسّط برخی از مدّعيان و عارفان دروغين که فهرد شاخصهی ههم در ميهان آنهها      

ذکهر بزرگهی اسهت و شهما را درگيهر امتحانهات        ،«اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ»ذکر  نيست، مطر  بوده، مبنی بر اينكه

و روايهات   قهرآن صريح آيات  يد، در صورتی که اين مطلب با نصّنما می گوناگونمشكالت فقر و  سخت و

 معصومين )ع( مخالفت دارد.

ـ قُ اسُا النَّهَیوأَا یَ»از همان آغاز بع ت به مردمان هر عصر و نسلی فرمودند:  ص(پيامبر اکرم )  وا  َولُ

ن ههم بهه نهام    اي )آ هحهال عهدّ   «.رستگار شهويد  تا «اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ»بگوييد اي مردم!  :واحُفلِتُ اهللُ  َّإِ هَلَإِ

 .تا به امتحانات سخت دچار نشويد« اهلل الَّإِ هَلَإِ الَ»عی شوند که نگوييد اسالم و ذکر( مدّ

« اهلل الَّإِ هَلَه إِ الَ»هاي الهی براي اين است که مردمهان بهه    انبياي الهی و امتحان تمامی اساساً دعوت

اين معنا باشند تا رستگار شهوند. لهذا ايهن     رر و پيوسته متذکّپی ببرند و در گفتار و عمل به صورت مكرّ

 کلّهی  اسهتحباب  از گذشهته  .ل مشكالت و معضالت در دنيا و آخرت است و نه سبب بروز آنهها ذکر حالّ

 ذکهري  ههر  اسهت، قطعهاً   اسهالم  اصلی شعار و توحيد کلمة که«اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ» مقدّس ذکر جمله از اذکار
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 اذکار اين معصومين )ع( فرمايش ائمّة طبق منتها آيد، برنمی اذکار ديگر از که دارد در انسان خاص تأثير

 و شهرعی  و عبهادي  اعمهال  باشد. همهة  نمايان شخص در عمل باشد و توجّه با که است تأثيرگذار زمانی

 اعمهال  و قلبهی  تأثيرپهذيري  بها  همهراه  اگهر  قهرآن  تهالوت  و نمهاز  م الً مسلمان يک اعمال ترين مقدّس

 فهردي  و داشت خواهد پی در هم سو  تبعات بلكه داشت، نخواهد اي ثمره تنها نه نباشد، آن با هماهنگ

اسهت،   سهاخته  خهود  زبان لقلقة را قرآن قرائت مرتب طور به و شود می قرآنی منهيّات مرتكب روز هر که

 از لعنهت  جهز  اي ثمهره  و کنهد  مهی  لعن را او قرآن خودِ خواند، می قرآن که هر بار که است کسی مصداق

 «.يَلعَن ههُ  الق هرآن   وَ الق هرآنَ  تَهالِی  رُبَّ» رسهيد:  خواههد  او به هم عمل اين سو  تبعات و برد نخواهد قرآن

 هُم فِهی  اَلَّذِينَ»مصداق  منافقان نماز همچون نباشد، صدق سَرِ از و خدا عبوديّت براي اگر نماز همچنين

 الَ»انهد:   گفتهه  که مورد اين در بزرگان از برخی سخن. بود خواهد عذاب موجب و است «سَاهُون صَالَتِهِم

 مطلوبيّهت  و ذاتهی  استحباب نفی آن معناي و است مقام اين به است، ناظر واقعی موحّد ورد «اهلل إِالَّ إِلَهَ

و  نهدارد  اهلل جهز  معبهودي  و ههد   ههيچ  فهرد  که است اين «اهلل إِالَّ إِلَهَ الَ» معناي که چرا نيست، اذکار

 در دنيوي تعلّقات و دنيا به عشق با توحيد دعوي اين و برکند دل خداوند جز هر چيزي از که خواهد می

 از پرهيهز  امهر  اين نتيجة و. داند می توحيد شرط را اخالص که است آشكار حقيقت يک اين. است تضادّ

 اينهها  همهة  که راچ نماز، نه و خواند قرآن نه و آورد ايمان بايد نه باشد، اينگونه اگر که چرا نيست، اذکار

 .افزود همواره خود اخالص بر و داد قرار خدا را خود هد  بايد برعكس بلكه دارند، پی در هايی امتحان

 الههی  اذکهار  همهة  معصهومين،  روايات و شريعت ديدگاه از که بود خواهد اين بحث خالصة بنابراين،

 در بلكهه  و عمهل  بهدون  و معرفت بی دعوي حال، اين با ندارند. پی در نامطلوبی اثر هيچ و است مستحب

 و اوراد همچنهين  نمهاز،  و قرآن قرائت و ايمان از اعمّ شرعی، اعمال تمامی در قلبی هاي خواسته با تضادّ

 عمهل  به نسبت معرفت فرد بايد اوّالً اعمال، اين تمامی در لذا داشت. نخواهد پی در مطلوبی اثرات اذکار

 تضهادّ  در اينكه همه از تر مهم و باشند هم با کامل هماهنگی در بايد قلب و زبان ثانياً و باشد داشته خود

 الطَّیِّـبُ  الْکَلِـمُ  یَصْعَدُ إِلَیْهِ» :رود می باال صالح عمل واسطة به تنها نيكو گفتار که چرا نباشند، اعمال با

 «بهرد  مهى  بهاال  را صهالح  عمهل  و کنهد،  مهى  صهعود  او سهوى  به پاکيزه سخنان یَرْفَعُهُ...: الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ

 .(60)فاطرن

 گیری نتیجه

 آيد: دست می  و احاديث معصومين )ع( نتايج زير به قرآنبا توجّه به آيات 

 ترين شعار و ذکر هر مسلمان است. اصلی« الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»ه ذکر 6
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 شمار شيعه و سنّی، اين ذکر از اشر  اذکار است. ه مطابق روايات بی0

نها مخصوص مسلمانان و خاتم پيامبران نيست و تمام انبياي الهی از حضرت آدم اين ذکر ه اين ذکر ت0

 گفته اند. را می

 ه شرط تأثير اين ذکر، ايمان قلبی به آن است.9

 ه تناسب نفی و اثبات در اين ذکر شري ، زيبايی خاصّی بدان بخشيده است.9

 :ها نوشت پی

 فهانی است:عنوان مقاله متناسب با اين بيت هات  اص

 «إِالَّ هُههههههو الَ إِلَهههههههَ وَحههههههدَهُ  او جز نيست هيچ و هست يكی که

 

 .است اسالم توحيدي شعار ترين مهم و «اللّه ِالَّ الَ إِلَهَ» گفتن ه تهليل،6

 و  تبريهز  در 6099 ارديبهشهت مهاه   6 قاضهی، متولّهد   عالّمهه  بهه  معرو  طباطبائی قاضی علی ه سيّد0

 او. اسهت  شهيعه  و عرفهان  معاصهر  نظيهر   کهم  ههاي  شخصيّت از قاضی عالّمه (.6009 بهمن 61 درگذشتة

 .است بوده  بهجت اهلل آیة و طباطبائی عالّمه استاد همچنين

يها روايهی    قرآنهی و هيچ پايه و اسهاس   است مسلكان دروغی مطر  شده برخی عار   ه سخنی که توسط0

   :دهند سفانه به علماي بزر  نسبت میندارد و متأ

 دون مههرد بههدزدد درويشههان حههر »

 

 «فسههون زان سههليمی بههر بخوانههد تهها 

 .(66اوّل:  فترد ،6081 ،مولوي)       

بهس بهه گهوش     يد، صداي بسياهلل را پشت سر هم بگو اشاره به حالتی است که اگر شما چند بار بسمه 9

ان حهالتی کهه   هم ،رسد سب به گوش می سب ،يدياهلل را پشت سر هم بگو رسد يا اگر چند بار سبحان می

 موقهع گفهتن  کهه  نظر حضرت استاد اين اسهت   ها موقع گفتن اذکار دارند و اجماالً مآب سبعضی از مقدّ

 دور بهه  آن آفهات  و ريها  از تا نخورد تكان ها لب که کنيد انتخاب را «الَ إِلَهَ إِالَّ اهلل»ذکرهايی مانند  اذکار،

 (.601 :6086 ،محيطی) .باشيد

 منابع و مخخذ

 ترجمة عبدالمحمّد آيتی. یم.قرآن کر

 .. قم: دار الشّري  الرّضی للنّشر چاپ دوم.  األعمال األعمال و عقاب ثواب (. ق.6901) بابويه، محمّد بن على.  ابن

 علميّة حوزة مدرّسين اکبر غفّاري. چاپ اوّل. قم: جامعة . تصحيح علیالخصال(. 6010هههههههههههههههههههههههه .)

 قم.
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 . چاپ اوّل. تهران: نشر صدوق.)ع( الرّضا أخبار و ترجمة عیون متن(. 6070ههههههههههههه . )ههههههههههه

 السّلفيه و مكتبتها. المطبعة. چاپ اوّل. القاهره: الجامع الصحیحق.(. 6900بخاري، محمّد بن اسماعيل. )

 التّراث العربی. إحيا  دار :. چاپ اوّل. بيروتسلیمان بن مقاتل تفسیرق.(.  6900سليمان. ) بن مقاتل بلخى،

  السّالم. عليهم البيت، آل . قم: مؤسّسة . چاپ اوّلالشّیعه وسائل(.  ق.6906. ) حسن بن محمّد عاملى، حرّ

 . چاپ اوّل. قم: انتشارات قيام.ها ها و برنامه نامه(. 6070زادة آملی، حسن. ) حسن

 حضرت العرفا، و الفقها شیخ ارشادات و مودهارهن سکوت؛ ورای از فیضی(. 6086تهرانی، مسعود. ) دالور

 رنگ. و . چاپ اوّل. تهران: نورتعالی اهلل حفظه بهجت، اهللآية

 العربى. التراث احيا  دار . بيروت:الغیب مفاتیحمحمّد.  رازى، فخرالدّين

 الك ت ب العلميه.چاپ اوّل. بيروت ه لبنان: انتشارات دار .عجائب القرآنق.(. 6909ههههههههههههههههههههههه .)

 نجفى. مرعشى اهللآیة قم: کتابخانة .المأثور تفسیر فى المنثور الدّرّق.(.  6909الدّين. ) سيوطى، جالل

 الطّيّب. کلم ک ير ه دار ابن دار :دمشق ه بيروت .اوّل چاپ .القدیر فتح(. ق.6069) .علی بن شوکانی، محمّد

 اسهالمى  انتشارات پنجم. قم: دفتر چاپ .القرآن تفسیر فى انالمیزق.(.  6967محمّدحسين. ) سيّد طباطبائى،

 قم. علميّة حوزة مدرّسين جامعة

 خسرو. ناصر . تهران: انتشارات . چاپ سوم القرآن تفسیر فى البیان مجمع(. 6070. ) حسن بن فضل طبرسى،

 . دارالمعرفه وت:. بير چاپ اوّل.  القرآن تفسیر فى البیان جامع (. ق.6069. )طبرى، محمّد بن جرير

 . العربى التّراث احيا  دار :بيروت.  اوّل چاپ. القرآن تفسیر فى التّبیان.  (تا بی) .حسن بن محمّد طوسى،

 اسالم. چاپ دوم. تهران: انتشارات. القرآن تفسیر فی البیان أطیب(. 6078عبدالحسين. ) سيّد طيّب،

 . بيروت: دارالمعرفه.صحیح البخاریالباری بشرح  فتحتا(.  عسقالنی، احمد بن حجر. )بی

 .(س) معصومه حضرت مقدّس به آستانة وابسته کوثر. فرهنگ فصلنامة

 االسالميّه. الك ت ب دار تهران: .الکافی(. 6019) يعقوب. بن محمّد کلينی،

 . دار إحيا  التّراث العربی: بيروت.  . چاپ دومبحاراألنوار (.  ق. 6900)  مجلسى، محمّدباقر.

 . اصفهان: نشر شهيد حسين فهميده.المتّقین حلیة(. 6081هههههههههههههه . )هههه

 اإلسالميّه. الك ت ب اوّل. تهران: انتشارات دار . چاپنمونه تفسیر(. 6079شيرازى، ناصر. ) مكارم

.   نهم . چاپالعارفین صالة و السّالکین معراج ؛الصالة سرّ  .(ق. 6908 ) .اللّه رو  امام سيّد موسوي خمينى )ره(،

 . سرّه قدّس خمينى امام آثار نشر و تنظيم مؤسّسة: تهران

ـ  رهنمودهای سلوک؛ صراط(. 6086محيطی، علهی. )   زادۀ حسـن  عالّمـه  استاد حضرت عرفانی اخالقی 
 ع(.)علی چهارم. قم: آل . چاپالعالی عزّه دام آملی
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 دار الكتب اإلسالميّه. ان:. تهر چاپ اوّل .تفسیر نمونه(.  6079مكارم شيرازى، ناصر. ) 

 . چاپ نهم. تهران: انتشارات پژوهش.مثنوی معنوی(. 6081الدّين محمّد. ) ، جاللمولوي بلخی

 


