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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1) ذکر آثار

 .دارد عجیبی و عظیم بسیار برکات و آثار ذکر، است. ذکر آثار ،ذکر بحث در بعد ینکته

 هم آثار آن ذکر تشد   تناسببه وجود دارد، که معنوی در ذکر بزرگ مواهب و آثار

 این انسان که هرچه کرد، خدا به رو انسان دل وقتی یعنی .شودمی ترو عمیق شدیدتر

 از ،آلوده اخالق زنگارهای از زشت، صفات زنگارهای از کرده، خدا به روکه  را دل یآینه

این  در ربوبی ت خورشیدتابش  ،دکن ترپاک غریزی و حیوانی دنیا هایدلبستگی زنگارهای

 از مراتبی دارد. هم ذکر آثار ذکر، تشد  تناسب به لذا و بیشتری خواهد داشت، یتجل  آینه

 هم ذاکر شخص خود برای یحت  که شودشروع می آثار ترینخفیف و ترینضعیف

ذکر  حد  در و هرکس ذکر مراحل ترینعالی و شدیدترین و ترینقوی تا ،است نامحسوس

 ای بدان: فرمایندمی چنین خود حدیث چهل کتاب در گرفته است. امام ایبهره شخود

های بسیار نتیجه طبقات عموم برای بردن سرهب محبوب یاد به و محبوب از رتذک  که عزیز

 جمال محبوب وصال به آن یسایه در و است آمال غایت خود عرفا، و اولیا برای اام  دارد؛

 و مردم یعامه برای اام  و رسند.می اهلللقاء به ذکر با عرفا و اولیا یعنی ند؛رسمی خود

 بهترین یعنی است؛ باطنی و ظاهری و اعمالی اخالقی و مصلحات بهترین طینمتوس 

 راه در عزیز ای پس کند.می اصالح را فرد باطن و ظاهر و اعمال و اخالق که است چیزی
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 بده عادتبه یاد محبوب  را دل ای،کرده کم کنی هرچه اتمشق  لتحم  ،محبوب یاد و ذکر

 سلوک برای آن از بهتر راهی که شود حق ذکر صورت قلب، صورت خدا خواست به بلکه

 نشود. یافت الهیه معارف در خوبتر راهبری و نفس معایب برای نیکوتر و مصلحی اهللالی

 یابیدست پردازیممی آن به که ذکر آثار از اثر لیناو  کنیم.می اشاره ذکر آثار از برخی به 

 هادل 1«َاال ِبذِْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ »: فرمود قرآن که است قلبی و روحی و روانی آرامش به

در  کرد. نگاه شودمی مختلف هایمنظر از حقیقت اینبه  .رسدمی آرامش به خدا یاد با

 بغل از را خوارهشیر یهبچ  یک که مزد مثال و یماهکرد اشاره بحث به قبل یجلسه

 شودنمی آرام بکنید هم کاری هر ،کندمی شیون گریه و خیلی بیقراری و بگیرید، مادرش

 آرام برگشت وقتی و مادر برگردانید آغوش به او را که است این کردنش آرام راه تنها و

 شده بریده نی یک ما روح :موالنا قول هب و نیست کمتر هبچ  از که ما روح :گفت .شودمی

  است. هستی نیستان از

 کندمی حکایت از نِی چون بشنو

 اندبـبریـده مــرا تـا نیـستـان از

 خویش اصل از ماند دور کو هرکسی

 

 کنـدمی شکایـت هاجدایـی از 

 اندنالیـده زن و مرد نفیـرم از

 خویش وصل روزگار جـوید باز

 

 هیچ با بشر نهاد قراریبی رسد.نمی آرامش به نرسد خدا به تا و است بیقرار انسان روح لذا

 وی قلبی  سکینه و سکون به رسیدن راه تنها ،شودنمی تبدیل سکون و آرامش به چیزی

 وصلبه عشق خدایی  خود در ذاکر انسان هر اوست. به یافتن راه قلبی، اطمینان و آرامش

 عبودیت است ساحل به گرفتن پهلو و انداختن لنگر خداست، به شدن وصل ذکر .شودمی
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 این به شودمی هم دیگر اعتبار به اعتبار، یک این رسد.می آرامش به خدا یاد با دل لذا و

 ما هتوج دنیا  کنیم، فراموش و نبینیمو زندگی خود  در دنیا را خدا ما اگر .کرد نگاه قضیه

یی دلربا و ابجذ  دنیا چیز ،نبیند را خدا کسیاگر  یعنی کند.می جلب خودش سمتبه را

 هایلباس و اشخوشمزه هایخوراکی تش،لذ  مقامش، پولش، برد.ها را میدلاست و 

 نداده خدا عشق گرو در دل و نبیند را خدا کسی اب است.جذ  زیبایش خیلی قشنگ و

 ؟دارد صفاتی چه و ستچی معشوقه این .شودمی معشوقش و بردمی را دلش دنیا باشد،

 و ترگل ساله 1١ دختر یک عینو  کرده بَزَک را خودش کهاست  پیری یعفریته یک الًاو 

 پیر یعفریته این کرد؟ حساب شودمی ،ستچقدر ا عمر دنیا است. شده برو ودلو ت ورگل

 ازبرد. وری دل میطاین که است کرده بزک را خودش وریچط ،است دلربا و ابجذ  چقدر

 نیست، وفادار که عاشقاش به است، هرجایی و هرزه و وفابی بسیار معشوقه این فرط آن

 و پست این. است خوابیده یکی بغل در شب هر است، هرزه و جایی هر یمعشوقه یک

 در پول امروز .است دیگر یکی فردا است، اداره یک رئیس یکی امروز ،کنید نگاه را هامقام

 دادند. دیگر یکی به و کردند مصادره یا رسدمیو به وارث او  مُرد فردا ،است این دست

 زنده را خودش هایعاشق از یکی ش است،کُعاشق و وفابی یمعشوقه معشوقه، این

 هم را اشآینده هایعاشق و کشته دم از را همه داشته عاشق ههرچ است، نگذاشته

را  عاشقانش ،کشتمی راحت کاش ای .گذاردنمی زنده را یکی و باشید مطمئن ،کشد می

 حال سه از باشد دنیا عاشق که کسی وری؟چط کشد.می شکنجه با و کندمی زجرکش

 و پست یا ماشین یا خانه یک مثالً ندارد؛ ولی دارد دوست را چیزی یا ،نیست خارج

 ندارد تا ندارد. اام  ؛برسد آن به خواهدمی دلش و شده آن عاشق و دارد دوست را مقامی
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نمایشگاه  مقابل در را شیک اتومبیل فالن یا مثالً  ،کندمی آب را او ،نداشتن حسرت

 را پولش ولی ؛شده ماشین این عاشق و برده را دلش خیلی قشنگ است و دیده، اتومبیل

 نمایشگاه جلوی هم از وقت هر شود.می رد و کشدمی آهی لذا ؛است گران خیلی ندارد

 آب را او نداشتن حسرت ندارد تاو  شودمی تازه دوباره داغش شود،اتومبیل رد می

 خوشحال ی همکل   خرید، را ماشین و آمد، گیرش پول و خورد تخته به دری حاال کند. می

سر  آمده که دانشکده داخل و کرده پارک دانشکده دم سوار شده ماشین را شود،می

شود به  رد کامیونی نکند است یا دم در؟ کالس سر او حواس باالغیرتاً د،درس بدهکالس 

 با دنشومی تعطیل مدرسهاز ن که اآلها لنکند محص  ماشین من بزند و آن را داغان کند؟

 وقتی فرد  لذا کنند؟ خراب را ماشین رنگ و بکشند روی ماشین تیزی چیز یا میخی

 درس را داد و سوم، حالت دهد.زجرش می دادن دست از نگرانی و خاطر یدغدغه دارد،

 ماشین بیداد داد ای دید شود و برود،رفت که سوار دانشکده  شد، دم در تمام کالس

 یا رفته، و کرده نداغا را ماشین نصف زده کامیون یک مثالً  یا است، برده دزد و نیست

 را او دادن دست از یهغص  حاال و نداهکرد خراب را ماشین رنگ و کشیدن میخ با هاهبچ 

 تا دهد.می شکنجه و کندمی ذوب را او معشوقه این شد دنیا عاشق که کسی لذا کشد،می

 یهغص  رفت دست از هم وقتی دادن، دست از نگرانی داشت وقتی نداشتن، حسرت ندارد

 و دیپرشن امروز دنیای در .ندارند آرامش دنیا اهل لذا .کندمی آب را او دادن دست از

 بیشترین اند وشده ریگذا نام قرن بیماریدو  عنوان به اضطراب و افسردگی ،استرس

 و کپسول و قرص همه این و است روان و اعصاب مراجعه به پزشکان پزشکان به مراجعه

 کسی چون بکند. کاری نتوانسته هم آورخواب و نمسک  بخش وهای آرامآمپول شربت و



 

 5 

َاْعَرَض َو َمْن » :فرمود قرآَن ،است رفته او زندگی از همیشه برای آرامش شد دنیا عاشق که

بار نکبت زندگیش بکند، خدا منِ  یاد به پشت که کسی 2«فَِانَّ َلُه َمعيَشًة َضْنكاً  یَعْن ِذْكر 

 و تنگ اشزندگی گفت ،رسدنمی باال مقام و پست به یا شودنمی ثروتمند نگفت شود. می

 دست از شودمی وریچط است. دنیا به عشق اثر کشد کهمی شکنجه دائم ،شودمی تلخ

 این دست از اگر کرد. پیدا نجات معشوق این دست از باید کرد؟ پیدا نجات شکنجه این

 پیدا نجات دنیا تمحب   از شودمی وریطچ شود.می حل مشکلت کنی پیدا نجات عشق

 زدن کتکو  کردن دعوا ،ترساندن با شودمی آیا ؟چیست دنیا تمحب  از نجات راه کرد؟

فرض  برد.نمی بین از را عشق ندارد و اثر یک از اینهاهیچ کرد؟ جدا معشوقش از را کسی

 این داد، بی داد ای دیده و کرده بررسی پدر ولی ؛شده زیبارویی دختر عاشق یپسر یدکن

 وجه هیچبه و آمده، بار آلوده بسیار یخانواده یک در است و خالقالفاسدا و هرزه دختر

 نه دل یک پسر فرط آن از اام  کند. ازدواج چنین دختری با پسرش که نیست مصلحت

 با داد؟ نجات عشق این دام از را او شودمی وریچط. است شده دختر این عاشق دل صد

با اینکه بگوید از ارث محرومت  کردن؟ بیرون خانه از با زدن؟ کتک با کردن؟ دعوا

 است این ؟چیست نجات از این عشق راه تنها ،بردنمی بیرون دل از عشق را اینها کنم؟ می

 اینکه برای ای باشد،پدر فهمیده اگر یعنی ؛بیندازد بزرگتر عشق یک دام به این پسر را که

پیدا  صالح یاز یک خانواده دختری که است این راهش دهد، نجات خطر را از اشهبچ 

 که صالح و آبرو های اخالقی،فضیلتشخصیت و دارای  با یدختر هم ، خود دخترکند
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که پسرش  کند فراهم یازمینه بعد و باشد فاسد دختر آن برابر ده هم ظاهرش زیبایی

 لیاو  عشق و شودمی دومی عاشق دل صد نه دل یک دید، اگر ببیند، را دختر این بار یک

 دومی هایزیبایی حاال و بود شده او لی هایزیبایی عاشق چون چرا؟ رود.می یادشاز  اصالً

 ی باالترعشق با جز تمحب  و عشق دام از بگویم تا زدم را مثال این است. لیاو  برابر ده

 و دهید نجات دنیا تمحب  از را مردم بخواهید شما که این کرد. پیدا نجات شودنمی

 دام از هاحرف این با کسی و کندنمی اثر کنند،می عذاب برند ومی مجهن  را شما بگویید

نيا رَ » است. نشده رها دنیا تمحب   و اخالق هایفساد یهمهی ریشه 3«ُس ُكلِّ َخطيَئة  اْ ُحبُّ الدُّ

 اگر است. دنیا تمحب  هم روح هایآرامی نا یهمهی ریشه واست  دنیا تمحب  اعمال

 از باید شود،در زندگی تمام  عملی و اخالقی فسادهای و برسد آرامش به روح بخواهیم

 از ایجلوه چطوری؟ است، بزرگتر عشق یک راهش تنها ،کنیم پیدا نجات عشق این دام

 عاشق دل صد نه دل یک ببینیم را جمال آن از ایجلوه اگر. دهیم نشان او به الهی جمال

 به رسیدن راه تنها لذا ؛رهدمی دنیا عشق دام از شد خدا عاشق هرکس و شویم،می خدا

 به قلبی هتوج  یعنی ذکر است، همین هم ذکر. است الهی جمال به نگاه روحی آرامش

 رهدمی دنیا عشق دام از و شودمی نائل الهی عشق به خدا یاد با انسان که است این ،خدا

قُ ُلوِب اْلُمْؤِمنيَن لِيَ ْزداُدوا   یاَنْ َزَل السَّكيَنَة فِ  یُهَو الَّذ» :فرمود قرآن لذا ؛رسدمی آرامش به و

 بر دم به دم تا فرستدمی فرو منانمؤ هایدل بر را آرامش که خداست ١«ِايمانِِهمْ ِايمانًا َمَع 
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این او لین اثر ذکر که رسیدن به آرامش روحی و روانی و فکری  بیفزاید. ایمانشان مراتب

  است.

ی جالبی این هم نکته .است درونی بصیرت و باطنی نورانی ت به دستیابی ذکر اثر دومین 

 تمام و تابدمی باطنش از نوری کرد، هتوج  به خدا  قلبش و دل و شد ذاکر که انسان است.

 و هاظلمت یهمه ذکر نورانیت و روشنی این و کند،می روشن را او روح و قلب فضای

 نورانیت اینبه  که کسی و شودمی نور پارچهیک آورد.می بیرون او روح از را هاکدورت

 و حیات از جدیدی معنای یتجربه آثار آن از یکی. رسدمی عجیبی آثاربه  رسید باطنی

 من است. حیوانی حیات ،کنیممی درک حیات از شما و من ناآل که معنایی است. زندگی

 ،کشممی نفس که دلیل این به :گوییدمی ؟ایزنده دلیل چه به شما گویممی شما به

 غذا و و افزایش است رشد حال در هایمسلول بدنم گردش خون دارد، ،کنممی حرکت

 عالئم همه اینها هست. هم حیوانات در اینها یهمه و دارم احساس حس و خورم،می

 غیر انسانی حیات ؟چیست انسان یک عنوانبه توعالمت زنده بودن  ،است حیوانی حیات

 و حیوانیت این از آمدن بیرون انسانی حیات به ی رسیدنالزمه و ،است حیوانی حیات

 است. طبیعت و حیوانیت رحم ازمتول د شدن 

 بمیرد طبیعتت خویی ز درنده این اگر

 
 حیات آدمیت به باشی زنده عمر همه 

 

 کسانی ای 5«ِه َو لِلرَُّسوِل ِاذا َدعاُكْم ِلما ُيْحييُكمْ ذيَن آَمُنوا اْسَتجيُبوا لِل  يا اَي َُّها الَّ » :فرمود قرآن

 زنده را شما که چیزی سوی به را شما وقتی را پیامبر و خدا دعوت آوردید ایمان که
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 یعنی ؛کندمی زنده را شما که گویدمی منینمؤ به. کنید اجابت کنند،دعوت می کند می

َمْن َعِمَل صاِلحاً ِمْن » :فرمود دیگری یآیه در یا حیات دیگری است. نیستید، زنده ناآل شما

 باشد داشته ایمان کهحالی در زنی یا مرداگر  6«فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحياًة طَيَِّبةً َو ُهَو ُمْؤِمٌن   ذََكر  َاْو اُنْثى

 ناآل یعنی کنیم.می به حیات طیبه زنده او را هستیم خدا که ما انجام داد، عمل صالح

زنده  از یجدید معنای یتجربه یالزمه حیات و این به ی رسیدنالزمه و نیستید زنده

 نورانیت یمرتبه آن که به کسی آید.می پیش ذکر اثر در است که قلب نورانیت بودن،

 :گفت ،کندتجربه می راو حیات متعالی  حیات جدید برسد، طعم ذکر طریق از باطنی

 شدم خنده بدم شدم، گریه زنده بدم مرده

 
 شدم پاینده دولت و من آمد عشق دولت 

 

 زنده او د،وش ایجاد کسی دل در خدا یاد کند، پیدا راه کسی دل به الهی عشق اگر یعنی

 ر فرمود:یا در حدیث دیگ کند.می تجربه را حیات و زندگی از ایتازه معنای و شودمی

با یاد  7«َمْوتُها  َو بِِنْسيانِهِ   َتْحَيا اْلُقُلوبُ   ِبذِْكِر اهللِ » پذیر است.خدا امکانزنده شدن دل با ذکر 

 در روح هایبیماری تماممیرد.  شود و با فراموش کردن خدا دل می خدا دل ها زنده می

  اْسُمهُ   يا َمنِ » : خوانیدمی کمیل دعای در شود.می درمان قلب در ذکر و نور خدا یاد اثر

 است، قرص مثل دواست، گویم اهلل و رباینکه من می است، دوا اسم 8« ِشفاٌء   َدواٌء َو ِذْكُرهُ 

 اسما لذا است. آن درمانگری در ارزش آن ندارد، ارزشی خودی خود به کپسول و قرص
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 خدا یاد و بشنوم را اسم د.نکن ایجاد انسان در ذکر حالت که هستند ارزشمند وقتی هم

 خدا ذکر با انسان روحی بیماریهای یهمه «ِشفاٌء   َدواٌء َو ِذْكُرهُ   اْسُمهُ   يا َمنِ » :فرمود  فتمبی

 نیرومندی و توانایی و شادابی قلب، نشاط و در ذکر نور یجلوه دومین شود.می درمان

 کنیم، حذف را خدانباشد و  زندگی در خدا یاد اگر واقعاً .است روان و روح در عجیبی

 و پوچ تکرار یعنی یک چه؟ یعنی ،شودمی آورخستگی و ماللت بسیار چیز یک زندگی

 شب تا دوباره و یموشبلند  صبح که برود در ما خستگی که صبح تا بخوابیم شبها مزه.بی

 و برود در ما خستگی صبح تا دوباره بخوابیم شب باز که شویم خسته که باز کنیم تقال 

 ما غذای که کنیم تقال  شدیم که سیر ،شویم سیر که بخوریم غذا ؟یعنی چه تکرار این

 با هبچ  چه؟ یعنی شویم سیر که بخوریم غذا دوباره که شویم گرسنه باز و شود هضم

 خودش بعد ،کند رشد هبچ  این بکشیم زحمت چقدر ،شودمی دمتول   مادر از تمشق  چقدر

 در پول و کند کار بخواند، درس بکشد، سختی اشزندگی در چقدر رسید بلوغ به که

 ،پیری ،شود فراهم چیزش همه آمد که همین دهد، تشکیل زندگی و بخرد ایخانه بیارد،

 یفالسفه از بعضی من نظر به لذا ؛است پوچی تکرار ؟ستچی این آید،می و مرگ مریضی

 یفالسفه یبقیه با مقایسه در عقلی نظر از رسیدند، انگاری پوچ و هیلیسمین به که مادی

 واقعاً اگر چون ؛بودند بزرگی هایعقل هدایت صادق کامو وآلبر مثالً .تر بودندقوی یماد 

 کِی آورمالمت زندگی این است، مزهبی و پوچ و تکرار زندگی کنیم حذف زندگی از را خدا

 جدیدی معنای چیز همه وقت آن شود، اضافه زندگی به خدا یاد که وقتی شود؟می عوض
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 گاهشکنجه زندگی هایسختی دیگر و کندمی پیدا ایرنگ تازه زندگی کند،می پیدا

 و هاتالش 9«ِقيهِ حًا َفُمالَک َکدْ رَبِّ  لی  اِ ٌح ادِ ِانََّک ک انُ اِلنساْ  ي َُّهااَ  اي» :فرمود قرآن شود. نمی

 به کشدمی که نفس هر است. خودش محبوب دیدار و مالقات و لقا برای انسان هایتقال 

 یاد .است مالقات و دیدار یلحظه ،ی دوستخانه سوی به گامی منینامیرالمؤ تعبیر

 ذکر نور که کسی لذا شود،می عوض اصالً چیز همه شود اضافه انسان زندگی به که خدا

 خدا کنید دعا .کندمی پیدا عجیبی طراوت و شادابی کرد ایجاد نورانیت قلبش در خدا

 نصیب فرد عمر طول در که چیزهایی بهترین از یکی. ببینید را خدا اولیاء روزی کند

 خودم .امدیده را خدا اولیاء دمتعد و من  کرده روزی خدا خداست. اولیاء دیدار شود، می

 کهاست  صدساله پیرمرد یک .امدیده را خدا اولیاء ولی ؛است خالی دستم و ندارم هیچ

 ناآل بود زنده هم اگر یا بود، مرده قبل سال چهل سی، باید بود معمولی انسان یک اگر

 گذاشتند،می غذا دهانش زدند ودیگران بادش می و بود کشیده دراز رختخواب در باید

 گل لُپهایش و است شاداب چنان فرز و هست، وجودش در طراوت چنان شاهد است خدا

 دربینیم. نمی های چهارده پانزده سالهنوجوان در رود کهنمی کنار لبش از لبخند انداخته،

 .گیردمیمرا  غم کنممی نگاه هایتانوقتی به چشم شمایید، که هاجوانهیچ،  که هاجوان

 دل و افسردگی ینوع یا دارد زندگی یآینده به نسبت هایدلنگرانی از خبر یا هاچشم

 اوج باید که یسن   ،است حیف خیلی دارد، زندگی یگذشته هایهغص   از ناشی مردگی

 اثر در قلب نورانیت آثار از دیگر یکی یاد خدا انرژی بخش است.. باشید شادابی و نشاط
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 که فهمید و دید باید واقعاً گویممی که را اینها. است زندگی در بینیروشن یخدا نوع یاد

ببینید و  را خدا شاءاهلل اولیاءان. شویدمین همتوج  خیلی من هایتعریف با ؟چه یعنی

 عالم رازهای ترینپیچیده و زندمیکنار  را هاپرده وریچط و ستچی ماجرا که بفهمید

 کردم مالقات کهخدا  اولیاءبعضی از این . است دستشان کف در خوردن آب مثل برایشان

 عالم بعضی هم البته بنویسند، اسم خود را توانستندنمی ییعنی حت  ،بودند سوادبی افرادی

 چه شودمی باز دهانشان وقتی داندمی خدا ساده، کارگر و کشاورز یک ند.بود فرزانه و

 هستند هم رند کند،می زندگی ها شهرستان از یکی در افراد همین از یکی آید.می بیرون

 مردم برای ما و خودشان سر   و راز اهل افراد برای مگر دهند،نمی لو کسی به را خودشان و

یا  جیحال   یمغازه یک ایران شهرهای از یکی در اینها از یکی هستند. معمولی آدم یک

 و برندمی پارچه و پنبه برایش مردم دوزد.می کامت  تشک و و لحاف زنی دارد.پنبه

 چهره از این خوب ،نیست هم خیالش عین و زندمی پنبه .بدوزد لحاف گویند برایشان می

 کنندمی باز را که دهانشان ،آیندمی خودشان سر  اصحاب با هاخلوت در ا وقتیام  بیرونی،

 درس انسان این جلوی دانشگاه تاداس گوید!می مطالبی چه ریزد!می گوهرهایی چه

 گوید؟می ر او از کجاآخ ند،مامی رمتحی  و مات بنویسد، نیست بلد را اسمش که نخوانده

 طبیعی علوم مسائل به راجع اوقات گاهی الهیات، عرفان و و اخالق مورد در فقط نه

 مات و هستند ایفیزیک هسته دکترای ما رفقای از بعضی که گویندمی چیزهایی

 خواندم، درس سال چند و بیست من ؟فهمدرا می اینها کجا این از خدایا که دنمان می

 گویدمی خوردن آب عین ، اوفهمممی را مطلب این که کنممی باد خودم به یکل  هم حاال

 او به بینیروشن ینوع ذکر گوید.ای میپیچیده یلهمسأ که کندنمی هم احساس هیچ و
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 گویممی است، گشوده او برای رازها یهمه و ساده برایش چیز همه عالم در که دهدمی

 نکردنی باور شما بعضی از برای شاید نبینید !چیست که کنید باور تا ببینید باید را اینها

در  شد، ایجاد شما در استحقاق و استعداد اگر کنید. باور که نیست اصراری هم باشد،

 عجیبی آثار چه ذکر واقعاً که پذیریدمی روحتان و قلب با کنید ومی برخورد تانزندگی

پس یکی دیگر از آثار ذکر شد نورانیت قلب در اثر ذکر که چنین برکاتی داشت  دارد.

باطنی و یک نشاط و شادابی دستیابی به های روح،  طعم جدیدی از حیات، درمان بیماری

  .ذاکر های نوع روشن بینی و گشوده شدن رازهای عالم در پیش چشم دل انسان
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