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 بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ

 مبحثنماز،قرائتیادامه

در بحث مقارنات نماز بودیم و به بحث قرائت و تالوت قرآن در نماز رسیدیم.

استعاذه

یکی از آداب قرائت قرآن این است که انسان قبل از شروع به تالالوت قالرآنا از شالی ان باله  الدا       

  نحل است که  الدا    سوره 111تا  89متعال استعاذه کند. این هم امرِ  ود قرآن است؛ در آیات 

؛ إّنَهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا فَإذا قَّرَأْتَ الْقُّرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاهللِ مِنَ الّشَیْطانِ الّرَجِیمِ»متعال فرمود: 

هنگالامی کاله قالرآن     1«رَبِهِمْ يَتَوَّكَلُونَ؛ إّنَما سُلْطاّنُهُ عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوّْنَهُ وَالَذِينَ هُمْ بِهِ مُّشْرّرِّكُونَ  ٰوَعَلى

ل ه و تسلّ ی بر کسانی کاله  کنی؛ از شی ان رانده شدها به  دا پناه ببر؛ که هر آینه او س قرائت می

  شی ان بر کسانی است که والیالت   کنندا ندارد. سل ه اند و به پروردگارشان توکّل می ایمان آورده

دهند و به تبعیّت از شی انا راه شالر  را   پذیرند و  ودشان تن به والیت شی ان می شی ان را می

ن یکالی از آداب تالالوت قالرآن بالرا      شوند. بنالابرای  گیرند و از مسیر توحید منحرف می در پیش می

  أعُروذُ بِراهللِ  »  حمالد شالودا    ا وارد سالوره تکبیرةاالحررا  که بعد از نمازگزار این است که قبل از این
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بگویالد. در للسالات گذشالته     « الرّرَجِیمِ   الّشَیْطانِ  مِنَ  أعُوذُ بِاهللِ»یا  « الّرَجِیمِ  الّشَیْطانِ  مِنَ  الْعَلِیمِ  السَمِیعِ

این است که بالا دالدا  آهسالته گفتاله      « الّرَجِیمِ  الّشَیْطانِ  مِنَ  أعُوذُ بِاهللِ»ایم ادب ظاهر  گفتنِ تهگف

که حتّی در نمازهالایی کاله مالرد بایالد حمالد و سالوره را بالا         «الّرَحِیمِ  الّرَحْمنِ  اهللِ  بِسْمِ»شود؛ بر الف 

با ددا  بلند بگوید. به مولب روایتی که از را « ّرَحِیمِال  الّرَحْمنِ  اهللِ  بِسْمِ»ددا  آهسته  واندا باید 

یکی از عالئم مؤمن است. ایالن  « الّرَحِیمِ  الّرَحْمنِ  اهللِ  بِسْمِ»وارد شده است؛ لهر به  امام عسکر  

ر باله  بگالویی؛ بیتالت   « الّرَجِیمِ  الّشَیْطانِ  مِنَ  أعُوذُ بِاهللِ»تر    بسیار ظریفی است که هر چه آهسته نکته

 کند. این ادب ظاهر  گفتن آن بود.  تر ولودت نفوذ می ها  عمیق اعماق و الیه

 واهد به قرائت قرآن شروع کندا باید از شی ان رلیم به  دا  متعال پناه  امّا چرا وقتی انسان می

  انسان است. پیش  دا  متعال به عزّت  دا قسالم    ورده ببرد؟ روشن است؛ شی ان دشمن قسم

نتالیند و   می 2«أنِ اعْبُدُوّنِي هذا صِّراطٌ مُسْتَقِیمٌ»بر دراط مستقیما که راه بندگی  داست   ورد که

کنالد؛ مگالر عبالاد       بندگان  دا را اغوا و از راه بندگی و عبودیّالت و یکتاپرسالتی منحالرف مالی     همه

پالی  رسد. بنابراین شالی ان در   مخلص  داا که غیر  دا در ولودشان نیستا که زورش به آنها نمی

فردت است که تولّه و قلب نمازگزار را از  دا  متعال منحرف کند. نمالاز راه عبودیّالت و بنالدگی    

 داست و شی ان قسم  ورده است بر سر این راه بنتیند؛ هم دل فرد را از تولّه به  دا منحالرف  

م  الورده  کند؛ هم بدن او را از طاعت و بندگی  دا و هم زبان او را از ذکر  دا بازدارد. شی ان قس
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که چنین کار  کند. پس نمالازگزار در  و در کمین است؛ متردّد یک فردت مناسب است برا  این

  با عزم بسیار راسخ است. زمانی چه به شو ی و چه به لالد     ورده   ر است. یک دشمن قسم

  شالی ان رو  قسالمی کاله     بیالنم کاله باله انالدازه     عرض کردم که در تاریخ  لقت هیچ کس را نمی

 واهالد راه   محکم ایستاده باشد! بنابراین هنگامی که نمازگزار به نماز ایسالتاده اسالت و مالی    وردها 

عبودیّت حقّ متعال را طی کند؛ شی ان مصمّم کمین کرده است تا چه دلالشا چاله بالدنش و چاله     

 زبانش را از تولّه به  دا و اطاعت و ذکر  دا بازدارد. 

  أعُروذُ بِراهللِ  »گوید  که انسان با زبان میکه عالوه بر ایناستعاذه و پناه بردنِ واقعی به  دا این است 

؛ لوارح و اعضا  او هم از آنچه م لوب شی ان اسالتا دور  کنالد و باله آنچاله     « الّرَجِیمِ  الّشَیْطانِ  مِنَ

مرضیّ  دا  متعال استا رو  بیاورد. عالوه بر این قلبش هم تماماً متولّه به  دا و متالوول یالاد   

  أعُوذُ بِاهللِ»  حقیقی این است. واالّ اگر به زبان بگویم  با  دا  متعال باشد. استعاذه دا و منالات 

؛ امّا دلم متولّه  دا نباشد؛ متولّه غیر باشد؛ فکرم متوول چیز دیگر  باشالد؛  « الّرَجِیمِ  الّشَیْطانِ  مِنَ

 ا  است؟!  این چه استعاذه

و حصن حصالین  الود     دهد و او را در قلعه به او پناه میراستی به  دا پناه بیاورد؛  دا  اگر کسی به

 واهد باله   هایی که شی ان می رسد و از ضربات و آسیب دهد و دیگر دست شی ان به او نمی لا می

ّكَلِمَرُُُ   إلرهَ إ َ   »او وارد کندا در امان  واهد بود. در حدیث قدسی است که  دا  متعال فرمالود:  
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قلعه و دژ من  «  إلهَ إ َ اهللُ»   . حقیقت توحید؛ کلمه3« عَذابِي  مِنْ  أمِنَ  حِصْنِي  لَدَخَ  فَمَنْ  اهللُ حِصْنِي

طور حدیث قدسی دیگر  داریم کاله  است؛ هر کس وارد آن شودا از عذاب من در امان است. همین

 . والیت علیّ بن ابالی طالالب  4«عَذابِي  مِنْ  أمِنَ  حِصْنِي  دَخَلَ  فَمَنْ  وَ يَُُ عَلِيِ بْنِ أبِي طالِبٍ حِصْنِي»

  مستحکم من است؛ هر کس در آن وارد شودا از عذاب من در امان  واهد بود. بنابراین  دژ و قلعه

  ولالود   راستی و با همه   ولود از شرّ شی ان به  دا پناه بیاورد و به راستی و با همه اگر کسی به

دهد و از    متعال او را در حصن حصین  ود لا  میمتوسّل شود؛ ق عاً  دا به امیرالمؤمنین 

  حقیقالی باشالد. واالّ    که ایالن اسالتعاذها اسالتعاذه   دارد. منتها به شرط این گزند شی ان محفوظ می

کسی که اله و معبودش هوا  نفسش است و پیروِ دشمنان  داست؛ پیرو شی ان است؛ پیرو نفس 

کنند؛ پیالرو الگوهالایی    شمنان  دا برا  او طرّاحی میها و مدهایی است که د امّاره است؛ پیروِ مدل

  الّشَریْطانِ   مِرنَ   أعُوذُ بِراهللِ »گوید  کنند؛ ولو به زبان می است که دشمنان اولیاء  دا برا  او تعیین می

گویالد از شالی ان باله  الدا پنالاه       برد! به زبان مالی  ؛ امّا در حقیقت از  دا به شی ان پناه می« الّرَجِیمِ

شودا این است که از رضایت  الدا باله غضالب  الدا پنالاه       ا آنچه در حقیقتِ او متاهده میبرم؛ امّ می

برد و از تبعیّالت  الدا باله تبعیّالت شالی ان پنالاه        برد و از دوستی  دا به دوستی شی ان پناه می می

ی ان رانده شالده؛  برم به  دا از ش است؛ پناه می « الّرَجِیمِ  الّشَیْطانِ  مِنَ  أعُوذُ بِاهللِ»برد. ولو لفظش  می

امّا عمل و حقیقتش پناه بردن به شی ان است از  دا  متعال؛ العیاذ باهلل. مثل کسی که دشمن او 
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برم کاله دشالمن    گوید من از دست این دشمن به قلعه پناه می را مورد تهدید قرار داده است و او می

ه سمت دشمن بالرود و نزدیالک   نتواند به من ضربه بزند. امّا در عملا به لا  رفتن به سمت قلعها ب

بالرم؛ در عمالل باله کالام      دشمن شود. این چه پناه بردن به قلعه است؟! زبانت گفت به قلعه پناه مالی 

بر ! بنابراین باید مراقب بود؛ شی ان مصمم است کاله   رو ! گویا به  ود دشمن پناه می دشمن می

 نگذارد انسان در نماز حقّ  واندن آیات قرآن را ادا کند. 

  الزم را از تالوت قرآن نبرد و باله   افکند تا بهره هایی بر رو  قلب و دل نمازگزار می حجاب شی ان

تواند به آن نائل شود؛ دست پیدا نکند. به ترقّی و ارتقایی کاله بالا تالالوت     عرولی که با این نماز می

 کنم.  ها اشاره می شود به آن نائل شد؛ نائل نتود. به بر ی از این حجاب قرآن می

جابِوسواسدرقرائتدرنمازح

هایی که متأسّفانه در مورد بسیار  اشخاص مصداق داردا حجاب وسواس در قرائت  یکی از حجاب

نماز است. شش دانگِ حواسش لمع این است که مثالً حروف از مخارلش دقیق ادا شود؛ قواعد 

گوید نتد؛ بار دوم  کندا می می تجوید  در ادا  الفاظ دقیقاً مراعات شود. وقتی یک بار الفاظ را ادا

گوید نتد؛ بار سوم و ... . این باز ِ شی ان است. شی ان تو را باز  داده  گوید؛ باز می کلمات را می

اش   وانی همین الفاظ است؟! معانی ا  که بعد از حمد می   حمد یا سوره   سوره است! مگر همه

  حواست سراغ لفظ آمدها آن هم  ؟ همهکو؟ مفاهیمش کو؟ بواطنش کو؟ اسرارش کو؟ رموزش کو

گویی نتد؛ دوبارها نتد؛ سه بارها نتد؛ چهار باره؟ آیا  گویی؛ بعد می گونه؟! درست می وسواس

  دست شی انی. یکی از  ات کرده است؛ بازیچه ا ؟ در واقع شی ان مسخره کرده   ودت را مسخره
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  فکر و ذکر  بهره نبرد همین است که همهدهد تا انسان از قرائت نمازش  هایی که شی ان می باز 

و حواسش در ظواهر الفاظ و قواعد تجوید  و امثال اینها متمرکز شود. انسان مکلّف است دحیح 

گونه که هنگام تالوت و قرائت قرآن در نمازا از حقیقت و روح و  ادا کند؛ امّا نه به شکل وسواس

ها   ها و یکی از باز  اند. این یکی از حجابمعانی و مفاهیم و اسرار و بواطن قرآن محروم بم

 دهدا باید به  دا پناه برد.  یی که شی ان انسان را می شی ان است. از این باز 

حجابتقلیددرقرائتقرآن

کند حجاب تقلید است. تقلید از پدران و گذشتگان که شخص  حجاب دیگر  که شی ان ایجاد می

اها از آیات قرآن پیدا کرده است و اکنون به تقلید از پدران یک فهم س حی و چه بسا توأم با اشتب

و گذشتگانا حاضر نیست یک پلّه باالتر بیاید و فهم  ود را تصحیح کند و ارتقاء بختد. شی ان 

گوید اگر فکر کنی؛  گویم. می  وانم یعنی چه؛ چه می دهد شما فکر کنید آیاتی که می الازه نمی

ر به رأ  حرام است. اگر کسی تفسیر به رأ  کند؛ لایگاهش در شود و تفسی تفسیر به رأ  می

شی ان با این شی نتا فرد را از راه پیدا کردن به مفاهیم آیات قرآن باز  5آتش دوزخ  واهد بود.

ها و  دارد و لذا فرد در همان فهم س حی و کودکانه و لاهالنه و چه بسا آمیخته با اشتباه می

تر راه پیدا کند. لذا از این  دهد فرد به مفاهیم عمیق  ان الازه نمیماند. شی   اهاا متوقّف می

 ترفند شی ان هم باید به  دا پناه برد. 

حجابمعاصیدرقرائتقرآن

                                         
 . 114، ص 4. ابن ابي جمهور احسائي، عوالي الآللي، ج 1



7 

 

سومین مانع از بهره بردن از آیات قرآنا معادی و گناهان است؛  صوداً گناهانی مثل تکبّرا 

  گناهان  ی و گناهان از این قبیل. باطن همهبینیا  ودبینی و  ودپسند  و سایر معاد  ودبزرگ

نتیند که  کند و زنگار گناه چنان رو  قلب می   دل انسان را ظلمانی می ظلمت است و گناه  انه

دهد. گناهان مانع و    راه یافتن به مفاهیم عمیق و ل یف آیات قرآن را به داحب قلب نمی الازه

کند. به او اتّهام  کند؛ وادار نمی ه معادی دعوت میشود. شی نت شی ان است که ما را بحجاب می

گوید من کجا وادارتان کردم؟ من فقط  کند؛ می نزنیم؛ فردا  قیامت شی ان از دست ما شکایت می

دعوتتان کردم و به شما وعده دادم.  ودتان  واستید دنبال من بیایید؛ تقصیر من نیست؛ 

هایی است که قرآن از  ا وادار کنم. این عین حرف واستید نیایید. من که زور نداشتم شما ر می

. بنابراین نگوییم شی ان وادارمان کرد؛ او ما را به معصیت و گناه دعوت 6کند زبان شی ان نقل می

و تتویق کرد و با زنگار معصیت و گناهی که بر قلبمان نتستا از حقایق قرآن کریم محروم 

به  دا  متعال به لحاظ معادی است. انسان از این که   از شی ان  هاماندیم. پس یکی از استعاذه

کند که نتواند از حقایق     به معصیت کند و قلب او را قسی و زنگار گرفته شی ان انسان را آلوده

 بلند و ل یف قرآنی بهره ببردا باید به  دا پناه ببرد.

 ر کنیم.ت این یک توضیح مختصر رالع به بحث استعاذه بود. یک پلّه بحث را عمیق

 مُحَمَدٍوَآلِمُحَمَدٍوَعَجِّلْفَرَجَهُمْٰاَللّهُمّصَّلِعَلی
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نمازگزار با مراحلی که در مقدّمات نماز طی کردا و مقارناتی که تا قبل از ورود به قرائت قرآن طالی  

هالایی   حجالاب شود؛ یعنالی از     بین آنا آماده ورود به نماز می کندا از تکبیرات افتتاحیّه و ادعیه می

که وارد حرم کبریایی حقّ متعال شود. اینجاست شود برا  این کند؛ درها به رو  او باز می عبور می

کند؛ قاطع ال ّریق الالی اهلل اسالت؛ باله مقالام      بندان ایجاد میکه از شرّ شی انی که راهزن است و راه

اهش بسته نتود و شالی ان  برد که ر استا پناه می 7«اهلل»مقدّس اسم اعظم و لامع حقّ متعال که 

راستی شی ان را پتالت   ها را باال آورد ا به بندان ایجاد نکند. اگر در تکبیرات افتتاحیّه که دستراه

تالوانی او را رلالیم    در استعاذه از سر دالدق مالی   9سرت اندا تی؛ و  ود و مظاهرش را رلم کرد ؛

 بنامی.

دانالد؛   دانالد؛  الود را کالاره مالی     رّف مالی تا وقتی سالک در لباس کثرت است و  ود را در امور متصال 

تکبیررة  گالویم؛  الودم    گیرم؛  الودم اذان مالی    وانم؛  ودم وضو می کند  ودم نماز می احساس می

بینالد؛ تالا وقتالی نمالازگزار و      اشا  ودش را فاعالل مالی   گویم؛ در نمازش و در کلّ زندگی می االحرا 

وقتی هم که در نماز قالرآن را تالالوت   الواقع تحت تصرّف شی ان است. لذا  گونه است؛ فیسالک این

 وانالد. وقتالی    ترین زبان شی ان استا قرآن مالی  کند؛ در واقع با لسان انانیّت  ودشا که فصیح می

                                         
 ربّ اّنسان ّكامل است.« اهلل.  »7
 ، يعني سنگ است و بعد هم سنگ را به ّنماد شریطان در روبرّروی   ّكنند؛ رمي جمّرات دارّند. منتها رمي جمّرات آّنها اوّ ً با وسیله ها هم شیطان را رجم مي . حاجي9

ّكنند، با تّر است. چون حجّاج به روبرّرو   زّنند. امّا رمي و رجم شیطان در تکبیّرة ا حّرام از رمي و رجمي ّكه حجّاج مي ای هفت سنگ مي زّنند؛ به هّر جمّره خود مي

زار بره فروق وسرايل راه پیردا ّكرّرده اسرت.       روّند؛ امّا ّنمازگ ّكه حجّاج با اسباب و وسیله به جنگ او ميی ديگّر اينافکند. ّنکته زّنند؛ ّنمازگزار به پّشت سّر مي مي

ّكند. لذا رمي جمّراتِ ّنمازگزار خیلري برا تّر از رمري جمرّراتِ      ها هنگام تکبیّر ( شیطان را فاّني و دفع و رجم مي بدون اسباب و صّرفاً با اشاره ) با  آوردن دست

شود؛ ّنمازگزار برا   بیند. حاجي به وسیله متوسّل مي کند؛ حاجي پیّشاروی مياف ّكند. ّنمازگزار به پّشت سّر مي يي است ّكه در سّرزمین منا جمّرات را رمي مي حاجي

 ّكند.   اشاره ّنفي مي
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اسیر  ودبینی و  ودپرستی هستی؛ اسیر شی انی و زبان تو هم لسان شی ان است؛ لالذا بالا لسالان    

نخواهالد بالود.   « اهلل»شالود اسالم    مالی کنی و آنچه باله زبانالت لالار      شی ان آیات قرآن را تالوت می

 استعاذه پناه بردن از همین است؛ پناه بردن از این شی ان در نماز است. 

 

مراتباستعاذه

     رکالوع و اسالتعاذه     قیالاما اسالتعاذه   توان در نظالر گرفالت؛ اسالتعاذه    برا  استعاذه سه مرتبه می

 سجود. 

.استعاذه قیام: وقتی نمازگزار از لباس کثرت بیرون آمد؛  ود را متصرّف در امور ندید؛  دا را تنها 1

  مظاهر  لقیّها حضرت حق را متاهده کرد و فاعل هالر فعالل کاله باله      فاعل در عالم دید و در همه

باله   شود را  دا دید. وقتی به این مرتبه رسالید کاله فاعلیّالت حالق را دیالد؛      دست هر کس لار  می

  مقام قیام و قرائتِ در حال قیالام     اهل سلو  نائل شده است که استعاذه   استعاذه اوّلین مرتبه

 است؛ چون هر دو حالت قیام نمازگزار و قرائتا اشاراتی به توحید افعالی دارد. 

  عالالم را برپالا    در بحث قیام گفتیم قیام نوعی تولّهِ به قیّومیّت حضرت حق است کاله  الدا هماله   

گاه قیّومیّت حالق شالده    شته است و سالکی که از اولیاء شدها مظهر قیّومیّت حق شده است؛ للوهدا

ا اولیاء  دا به حالت تدلّی به مقام 8ٰ«فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أوْ أدّْنى ٰثُمَ دَّنا فَتَدَلّى»   است و به تعبیر آیه

                                         
 .  8و  9های ی ّنجم، آيه. سوره8
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ت رسالید کاله فالاعلی غیالر  الدا      که باله ایالن حقیقال   اند. ولی برا  سالکان دیگر همین متیّت رسیده

بیند؛ فاعل را  دا    واندا  ود را نماز وان نمی بیند؛ در نماز  که می بیند؛  ود را فاعل نمی نمی

بیند. همین حالتِ قیام بیانگر توحید افعالی است؛ چون تولّالهِ باله قیّومیّالت حالقّ متعالال       متعال می

 است. 

  حمد که  همه بیانگر توحید افعالی است. به سوره  واندا کند و می آیاتی هم که در نماز قرائت می

کاله همالان حقیقالت متالیّت     « اهلل» واند نگاه کنید. همین تولّهِ به اسالم   نمازگزار در حال قیام می

  حمدها متعلّالق باله  داسالت؛ ایالن       همه «اَلْحَمْدُ ِهللِ»گویی  که می  حقّ متعال است و این م لقه

  چیزها  ستودنی کار    کارها   وب را  دا کرده است؛ همه دهد تولّه دار  که همه نتان می

کاله  الدا را رحمالان      حمالدها مالال  داسالت و سالزاوار  داسالت. ایالن       گویی همه  داست؛ لذا می

  عالالم   بینی؛ مالکیّت حق را بر همه می «مالِكِ يَوْمِ الدِينِ»که  دا را بینی. این بینی؛ رحیم می می

کاله  تولّه به همان فاعلیّت حقّ متعال اسالت. ایالن    یک اعتبار اینها همه کنی. به بینی و تولّه می می

و هالدایت را از  الدا   « إيّراََ ّنَعْبُردُ وَإيّراََ ّنَسْرتَعِینُ    »گالویی     لمع می موقع  واستن هم به دیوه

گویی. هر یک از اینها باله لحالاظی تولّاله یالافتن باله       می «اِهْدِّنا»دانی؛   واهی و  دا را هاد  می می

 توحید افعالی است.  حقیقت
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که انسان غیر  الدا را در عالالم   از استعاذه که پناه بردن از شی ان است برا  این  بنابراین یک مرتبه

   شود کاله مرتباله    قیام نامیده می ا  نبیند و فاعلی غیر دا در عالم نبیند؛ اد الحاً استعاذه کاره

 اوّلِ استعاذه است. 

رسد؛ باید از کثالرت     دفات می   افعال بود؛ اکنون به مرتبه مرتبه  قبلا . استعاذه رکوع: مرتبه2

  دوم    اسماء و دفات را در اسماء و دفات حقّ متعال فانی ببیند. مرتباله  دفاتی  ارج شود. همه

  رکوع است. چون در حالت رکوع و در ذکر رکوع همین حالتِ تولّه باله توحیالد    استعاذها استعاذه

 دفاتی مندرج است. 

  سالجود وقتالی اسالت       سجود است. استعاذه   استعاذها استعاذه استعاذه سجود: سومین مرتبه.3

گوییم غیر حق هستند و فاعل نیستند؛ یالا غیالر    وقت میکه شخص ادالً غیر حقّی نبیند؛ چون یک

گاه دالفات  الدا هسالتند؛     حق هستند و دفاتتان متعلّق به  ودشان نیست؛ دفات اهلل است؛ للوه

. وقتالی باله   که یکی هست و هالیچ نیسالت لالز او    گوییم ادالً غیر حقّی ولود ندارد؛ قت میوامّا یک

  حجب ظلمانیّه و نورانیّه کنار رفتند و سالک به  لایی رسید که غیر حقّی ولود ندارد؛ یعنی همه

مقام توحید ذاتی رسید که مقام فنا  کلّی سالک الی اهلل است؛ استعاذه به اوجِ  ود رسیده اسالت؛  

نامنالد.   ذکار سجود می  سجود و ا به حقیقت  ودش رسیده است. این استعاذه را اد الحاً استعاذه

ا  به همان حالت دارد. وقتی به بحث سجده رسیدیما اگر عمر  بالود   چون حالت سجود هم اشاره

بینیالد. بالاطنش    روید؛ هیچ چیز نمالی  گویم؛ ولی ظاهرش این است؛ وقتی به سجده می تر می مفصّل

بیند به این معنالا   نمی بیند. هیچ چیز آنجایی است که واقعاً انسان هیچ چیز دیگر  غیر از  دا نمی
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بینالد هالیچ چیالز غیالر از او نیسالت.       رسد که می بیند؛  به لایی می نیست که چیز  هست و او نمی

هستی منحصر به اوست و هر چه غیر اوا همه نمودند. اوست که بود است. اوست که ولالود اسالت.   

 استعاذه است.   سوم    سجود نام دارد که مرتبه هستیِ م لق اوست و ال غیر. این استعاذه

 واندنالدا همالین ساله     آن را در سالجده مالی   شاید از ذکر  که نقل شده است پیومبالر اکالرم   

  مِرنْ   أعُروذُ بِعَفْروََِ  » دارند:  گونه بیان می  استعاذه را بتود در  کرد. حضرت در سجده این مرتبه

بِّرِضراََ مِرنْ سَرَِطِكَ وَ أعُروذُ      وَ أعُوذُ»برم به عفوِ توا از عقاب و کیفر تالو؛    دایا پناه می « عِقابِكَ

بالرم از عالذاب تالو باله      برم به  رسند  توا از  تم تو و پنالاه مالی   و پناه می«  بِّرَحْمَتِكَ مِنْ عَذابِكَ

برم. شاید این همین سه مرتباله اسالت.    و از توا به  ودِ تو پناه می 11«وَ أعُوذُ بِكَ مِنْكَ»رحمت تو؛ 

أعُوذُ بِّرِضاََ مِنْ سََِطِكَ وَ أعُوذُ »  مقام توحید افعالی؛  همان استعاذه « كَعِقابِ  مِنْ  أعُوذُ بِعَفْوََِ»

  توحیالد     مرتباله  اسالتعاذه « أعُوذُ بِكَ مِنْركَ »  توحید دفاتی و  استعاذه « بِّرَحْمَتِكَ مِنْ عَذابِكَ

   سجود.   رکوع و استعاذه   قیاما استعاذه ذاتی باشد. به تعبیر  استعاذه

  توحیالد دارد؛ باله ایالن معنالا      عرض کردیم قیاما رکوع و سجودا هر یک اشاره به یک لنبهکه این

هالا    نیست که سایر ابعاد توحید در آنها نباشد؛ منتها در هر یک از آنها یک لنباله بالارزتر و لنباله   

الی که در قیاما توحید ذاتی و دفاتی نباشد؛ یا در رکوعا توحید افعدیگر در دل آن مکنونند. نه این

تالر در هالر    وله بالارزتر و شالا ص  ٰ و ذاتی نباشد؛ یا در سجدها توحید افعالی و دفاتی نباشد. منتهی

                                         
 . 418، ص 3 . ّكلیني، ّكافي، ج 11



13 

 

التّالعاع آن و در حالالت کمالون در     ها  دیگر تحت ها  توحید است و لنبه یک از آنها یکی از لنبه

 آن قرار گرفته است. این هم یک تعبیر از استعاذه بود.

 کنیم. لع به استعاذه است که ان شاء اهلل للسه آینده آن را بیان میتر را و امّا یک تعبیر مفّصل

  توزِ قسم امیدواریم  دا  متعال این تولّه را به ما بدهد که در معرض   ر یک دشمن کینه

رآن ق 11«اِنَ الّشَیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌ فَاتَِِذُوهُ عَدُوًا»راستی او را دشمن بتماریم؛  ایم؛ در نتیجه به  ورده

توز  فرمود شی ان دشمن شماست؛ شما هم او را دشمنِ  ود بگیرید. دشمنِ بیدار و هتیار و کینه

هایی وارد  داند از چه راه شود و  دا می  وردها دشمنی که با هزاران ترفند وارد کار می و قسم

متعال به ما شود که انسان را از مسیر عبودیّت و بندگی حقّ متعال باز دارد. امیدواریم  دا   می

این تولّه را بدهد و بتوانیم این حقیقت را به  ورد قلبمان دهیم و قلبمان حقیقت دشمنیِ او را 

شودا همه به زیان ماست؛ ولو ظاهر شیرین  باور کند و یقین کند که هر چه از لانب او پیتنهاد می

لز  دا  متعال ولود گاهی از شی انا که هیچ پناهو لذّابی داشته باشد؛ و پی ببریم به این

   ودمان متّکی باشیم؛ اگر پناه به  دا بردیما  توانیم به حول و قوّه ندارد؛ و در این عرده نمی

   ود متّکی شدیم؛  ود حاکی از این است  کید شی ان ضعیف و ناکاراست؛ امّا اگر به حول و قوّه

ایم. امیدواریم  دا   ی کردهکه کید شی ان در ما کارگر شده است که  ود را داحب قدرتی تلقّ

  پرترفند و مکّارا هیچ   ورده توزِ قسم که از شرّ این دشمن کینهمتعال این حالتِ پی بردن به این

گاهی لز  دا  متعال ولود ندارد؛ را به ما عنایت کند. امیدواریم این حقیقت را به  ورد قلب پناه

                                         
 .  1ی ی فاطّر، آيه. سوره11
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  ما نصیب کند و با  بردن به  ودش راا به همه  حقیقی و پناه  و لان ما بدهد و توفیق استعاذه

توز محفوظ دارد.  عنایت و ل ف  ودا ما را در پناه امن  ویش قرار دهد و از شرّ این دشمن کینه

 به برکت دلوات بر محمّد و آل محمّد.

 مُحَمَدٍوَآلِمُحَمَدٍوَعَجِّلْفَرَجَهُمْٰاَللّهُمّصَّلِعَلی

 

 


