بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ
تسمیه
از آداب نماز در حوزهی قرائت قرآن که فرد قبل از شروع به خواندن آیات قرآن بایدد راایدت ک،دد
استعاذه است .استعاذه گفتن «أعوذُ بِاهللِ مِنَ الّشَیْطانِ الّرَجِیمِ» 1یدا «أعووذُ بِواهللِ السَومِی ِ الْعَلِویمِ مِونَ
الّشَیْطانِ الّرَجِیمِ» 2است .راجع به استعاذه چ،د جلسه خدمتتان صحبت کدردی 3 ..خددمتتان ادر
کردم؛ یکی از آداب شروع به تالوت قرآن کری .استعاذه است؛ پ،اه بدردن بده خددا از شدرط شد ان
رج  ..ادبِ بعد از استعاذه «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» 4گفدتن اسدت کده اصد الحاً بده آن تسدم ه
میگوی،د؛ یع،ی نام بردن« .بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» کل د ورود به دن ا و جهان قدرآن کدری .اسدت.
بدون این کل د در به روی شخص بسته است« .بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» کل د ورود بده سدورههدای
قرآن و حقایق قرآنی است .در روایتی که از امام باقر

1

 .مجلسی ،بحار ،ج  ،98ص  012و حّر عاملی ،وسائل الّشّیعة ،ج  ،6ص .181

0

 .کلینی ،کافی ،ج  ،6ص  092و مجلسی ،بحار ،ج ،90ص .12

نقل شده است؛ حضرت فرمودندد «بِسْومِ
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 .دوستان زحمت میکشند مجموعهی بحث های نماز ،هم متن نوشتاری و هم متن شنیداری را ،تا جایی که خدمتتان عرض کردهایم بهتدریج آماده میکنند تا روی

سایت بگذارند که در دسترس عزیزان قرار گیرد .امیدوارم از این زحمت بسیار ارزشمند و دشواری که دوستانتان در تهیهی متنهای نوشتاری میکشنند ،اسنتاادهی
کاملی ببرید .چون آنچه انسان میشنود مقدّمهای است برای اینکه بتواند از آن نوشته با دقّت و فهم بیشتری بهره ببرد؛ این دو مکمّل همدیگرند .نکند دوستان شنما
این همه زحمت بکشند و شما از آن کم استااده کنید .این یک نوع ناسپاسی نسبت به این زحمت خالصانهای است که دوستان شما برای تهیّهی فایلهای نوشنتاری
و مستندسازی تمام آیات و احادیث و مباحثی که در صحبتها میآید میکشند و یک مجموعهی واقعاً ارزشمند را آماده میکنند.
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اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ أقّْرَبُ إلَى اسْمِ اهللِ اْألعْظَمِ مِنْ ناظِّرِ الْعَیْنِ إلَى بَیاضِها» 5فرمودند «بِسْمِ اهللِ الوّرَحْمنِ
الّرَحِیمِ» نزدیکتر است به اس .ااظ .از مردمک چش .به سف دی چش .از قسمت رنگ ن چش .بده
قسمت سف د چش ..این دو چقدر به ه .نزدیک،د؛ به ه .چسب دهاند؛ جدایی ندارند؛ فرمودند «بِسْمِ
اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» به اس .ااظ .از این ه .نزدیک تر است .این همه بحث است که اگر کسی اسد.
ااظ .را بداند چه قدرتی در اخت ارش خواهد بود؛ بده کمدک اسد .ااظد .چده تادرطفاتی در ادا .
میتواند بک،د؛ «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» اینقدر به اس .ااظ .نزدیک است .ذا همدانطدور کده در
مورد حقط متعال داری .که «إنَما أمّْرُهُ إذا أرادَ شَیْئاً أنْ یَقولَ لَهُ کُنْ فَیَكونُ»6؛ که کار خددا ایدنگونده
است که به محض اینکه به چ زی بگوید باش؛ آن چ ز ایجاد میشود« .کُنْ» فد ن سدت؛ همدان
اراده و مش ّت حقط متعال بر وقوع یک امر یا بر وجود یک موجود اسدت .همدان نقشدی کده «کُونْ»
برای خدا دارد «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» برای نمازگزاری که به حکمت واقعی نماز آگاه است و بده
آداب راست ن نماز مؤدّب است دارد .یع،ی با «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» میشود ایجاد کرد؛ میشود
در اا  .تکوین تارطفاتی کرد .به شرطی که «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» به مع،ای واقعدی باشدد؛ ایدن
تسم ه به مع،ای واقعی کلمه باشد.
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دربارهی اس .قبالً ه .مفاّل صحبت کردهای ..گفت  .اسد .از نظدر یدوی از «سِدمهه» گرفتده شدده
است؛ «سِمهه» به مع،ی االمت و فِلِش است .وقتی فلش را میب  ،د خود فلدش حداوی و حداکی از
م لبی ن ست؛ فقط ه،رش این است که توجّه شما را به سمت نق های میکشاند و جلب میک،دد.
اس .هم ن است؛ اس .چ زی است که ما را متوجّه مسدمّیٰ مدیک،دد .یع،دی متوجّده صداحب اسد.
می ک،د .ذا وقتی اس .شخای را میبرند شما اصالً تأمّل نمیک ،د کده کتابدت ایدن اسد .چگونده
است؛ از نظر ادبی چه ص یه ای است؛ از چه زبانی گرفته شده است؛ چه مع،ای یدوییدی دارد؛ بده
ه چ یک از ای،ها فکر نمیک ،د؛ به محض اینکه اس .آن شخص را میبرند ذهن شما سراغ صاحب
آن اس .میرود؛ او را به یاد می آورید .اس .این است؛ اس .یک فلش و االمت است بدرای توجّده بده
صاحب اس .یا مسمّاست .با توجّه به این نکته روشن است که حق قت اس .حق قت وجودی اسدت.
ا فاظی که ما به کار می بری .اس ُ.االس .است؛ یا حتطی اس ُ.االس ُ.االس .است .اسدما ا حقدایقی
وجودی اند؛ فظی ن ست،د .ذا اینکه قرآن فرمود «قُلِ ادْعُوا اهللَ أوِ ادْعُوا الّرَحْمنَ أیًا ما تَودْعوا فَلَوهُ
اْألسْماءُ الْحُسْنىٰ»

7

ائمّه

فرمودند اسما حس،ی مدای  ..پدا اسد .حق قتدی وجدودی اسدت.

اسما ا وجودهایی اند که از هر ا ب و نقص مبرطا و م،زطه،د .آن وجودها اس .خددا هسدت،د .یع،دی
وقتی کسی با آن وجودها برخورد میک،د توجّهش به خدای متعال مع وف میشود .در گذشته در
ک ،د وقتی مجسّدمهی شخادی را مدیب  ،دد

مورد اسما خارج ّه برایتان مثال زدهام؛ گفت .فر

بالفاصله یاد صاحب آن صورت و شکل می افت د .یا وقتدی اکدا کسدی را روی دیدوار مدیب  ،دد
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بالفاصله صاحب آن اکا را بهخاطر می آورید .اس .در واقع ای،ها است .مجسّمه یا اکا اسد .آن
شخص است؛ م،تها اس .خارجی است؛ نه اس .فظی .اسما ا وجودات مبرطا از هر ا دب و نقاد،د.
این است که قرآن کری .به پ یمبر اکرم

فرمود «سَّبِحِ اسْمَ رَبِو َ اْألعْلوى»« 8اَالدی» وصدِِ

اس .است؛ نه وصِ ربّ .اس ِ.ااالی ربّ .اس .االی است.
سرط ا فاظی که اسما ا اند آن وجوداتاند .اگر سا ک بتواند حجابها را پشتسر نهد به سرط ا فدا
که آن وجودات ااری از ا ب و نقا،د و آن وجودات اسما ا اند؛ راه پ دا میک،د.
پ یمبر اکرم

در سفر معراج وقتی آسمانها را پشتسر نهادندد بده نمداز ایسدتادند و همدهی

مالئکة اهلل پشتسر حضرت اقتدا کردند؛ ابارت حدیث این بدود «فَلَمّا فَّرَغَ مِنَ الّتَكّْبِیوّرِ وَ اِِفّْتِّتوا ِ»
وقتی رسول ا

از تکب رات افتتاح ه فارغ شددند؛ وقتدی تکبینر اححنرام گفت،دد؛ تکب درات

افتتاح ه را گفت،د؛ «أوْحَى اهللُ إلَیْهِ» خدای متعال به پ یمبر وحی فرمود «سَمِ بِاسْومِی» حدال اسد.
من را ببر« .فَمِنْ أجْلِ ذلِ َ جُعِلَ «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» فِی أوَلِ السّورَةِ» 9از این رهگذر و به این
خاطر است که اوّل هر سورهای «بِسْومِ اهللِ الوّرَحْمنِ الوّرَحِیمِ» قدرار دارد .وقتدی پ یمبدر اکدرم
آسمانها را درنوردیدند حجابها خرق شد؛ به سفر آسمانیشان رفت،د؛ همهی پردههدا یکدییکدی
ک،ار رفت و با تکبیر اححرام همهی حجابها دریده شدد و وارد محضدر حدقط متعدال شددند؛ ایدن
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خ اب در آن م،زل آمد« .بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» واقعدی ایدن اسدت .کسدی بتواندد حجدابهدا را
پشتسر بگذارد به سرط «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» راه پ دا میک،دد؛ آن «بِسْومِ اهللِ الوّرَحْمنِ الوّرَحِیمِ»
است که به م،ز هی «کُنْ» در اا  .ا وه ّت است؛ یع،ی با آن «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الوّرَحِیمِ» همده چ دز
واقع میشود؛ هر اتطفاقی میتواند رخ دهد و هر کاری قابل انجام است .آن «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ»
آثاری وجودی دارد؛ واالط صرفِ ف «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» گفتن تأث ر چ،ددانی در ادا  .وجدود
نمیگذارد .اینهمه که ما«بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» گفت  .چه شده است؟! امّا اگر حق قت اس .در
جان کسی حاک .شد و خودش مظهر اس .حقط متعدال شدد؛ خدودش اسد .ا شدد؛ آنوقدت خددا
می داند این فرد که اس .ا شده است در اا  .چه می تواند بک،د! چ ست که نتواند انجدام دهدد؟!
چون خودش اس .ا شده است.
وارد م،زل تسم ه نمی توان شد؛ مگر بعد از طیّ م،زل استعاذه .ذا در ظاهر ه .اوّل میگوی د
«أعوذُ بِاهللِ مِنَ الّشَیْطانِ الّرَجِیمِ»؛ بعد میگوی د «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» .در مس ر سلوک ه.
هم ن است؛ تا سا ک وارد م،زل استعاذه نشود و حق قت استعاذه در جانش محقطق نشود نمیتواند
وارد م،زل تسم ه شود .سا ک تا همهی بهرهاش را از استعاذه نبرد؛ تا استعاذه به مع،ای کامل
کلمه در جانش محقطق نشود نمی تواند وارد م،زل تسم ه شود .تسم ه یک م،زل از م،ازل سلوک
است و ورود به آن بعد از م،زل استعاذه است .انسان تا تحت تارطف ش ان است؛ تحت سل هی
ش انی است و مقهور و تحت سل ،ت ش ان است؛ به سمات ش انی متطس .است ..گفت .
5

«سِمهه» به مع،ی االمت و نشانه است .این فرد متطس .به سمات ش انی است .ش ان بر ظاهر و
باطن چ ،ن شخای غا ب است .خاوص ّات او خاوص ّات ش ان است .فرد تا وقتی تحت تارطف
ش ان است نشانه و االئمی از نشانههای ش انی است .خُلقش روح ّاتش اندیشههایش و
رفتارهایش نشانه های ش انی در وجود اوست .اگر ش ان بر ظاهر و باطن کسی غلبه ک،د خود
آن فرد با همهی وجودش به تمام مراتبش مظهر ش ان میشود .اسمی از اسما ش ان میشود؛
او اس .خارج ّهی ش ان است .اگر همه ی وجودش تحت تارطف ش ان قرار گ رد؛ ظاهر و باطن
وجودش تحت تارطف ش ان باشد؛ خود او یکی از نمادهای ش ان است؛ یکی از جلوهها و اسما
خارج ّهی ش ان است .حال اگر چ ،ن شخای بگوید «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ»؛ این «بِسْمِ اهللِ
الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ»که فظش را میگوید؛ با کدام اراده و قوّه میگوید؟ با همان اراده و قوّهی ش انی!
این «بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» که او میگوید جز تثب ت کردن همان ویژگیهای ش انی در وجود
او ه چ خاص تی نخواهد داشت؛ چون از سمت و سوی ش انی است.
درست است که«بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ» آیهی قرآن است؛ کالم خداست؛ امّا با چه وجههای به
کالم خدا میپردازی؟ آیا بس .رب به کالم ا میپردازی؟ که «اِقّْرَأْ بِاسْمِ رَبِ َ الَذِی خَلَقَ» 10بس.
رب یا بس .ش ان و بس .نفا؟! اگر هم ن ا فا را بس .نفا بپردازی؛ میشود ماداق «رُبَ تالِ
الْقُّرْآنِ وَ الْقُّرْآنُ یَلْعَنُهُ» .خود قرآن فرمود «یُضِلُ بِهِ کَثیّراً وَ یَهْدی بِهِ کَثیّراً» ادّهی زیادی با قرآن
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هدایت میشوند؛ ادّهی بس اری ه .با قرآن به ضال ت و گمراهی میافت،د« .وَ ما یُضِلُ بِهِ إَِ
الْفاسِقِینَ».

11

اگر ش ان بر همهی وجود فرد مستو ی است «بِسمِ اهللِ الّرَحمنِ الّرَحِیم» گفت،ش ه« .بِسمِ اهللِ
الّرَحمنِ الّرَحِیم» ش انی است و جز تثب ت سل هی ش ان بر وجودش ه چ خاص تی نخواهد
داشت .با گفتن آن ه چ چ ز گ رش نخواهد آمد.
اگر نور ف رت ا هی در جان شخص درخش د؛ از تعل مات قرآن و روشها و س،طتها و
دستورا عملهای انب ا و او ا و هادیان مس ر توح د بهره گرفت؛ میتواند ب دار شود و به یقظه
نائل شود که اوّ ن نق ه ی سلوک است؛ به خود آمدن؛ از حا ت ناهش اری و بیخودی و غفلت به
حا ت هش اری و توجّه م،تقل شدن .او در م،زل یقظه درک میک،د که باید مس ری را طی ک،د؛
باید س ر و سلوک ا ی ا

داشته باشد .طب عتاً ای،جا میفهمد که چه موانعی سر راه این مس ر

سلوک است .قلبش درک می ک،د که سر راه این مس ر ابودیّت و ی،دگی حقط متعال چه موانعی
وجو د دارد و برای طی کردن آن راه و رس دن به آن مقاد چه مشکالتی در وجود اوست .وقتی
درک کرد موانع س رش چ ست حا ت استعاذه در او به وجود میآید .پ،اه بردن به خدا از آن
موانع؛ حا ت استعاذه است .انسان اینگونه میتواند وارد م،زل استعاذه شود .پا وقتی یقظه به
دست آمد در پی یقظه فرد میتواند به م،زل استعاذه م،تقل شود.
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سا ک وقتی به م،زل استعاذه وارد شد شروع میک،د از آ ودگیها و کثافات ش انی که در وجود
اوست پاک شدن .چه ظاهرش چه باط،ش چه ق افهی ظاهریاش چه حرف زدنش چه اامال
ظاهرییی که انجام میدهد و چه خلق و خو و روح ّات و اندیشهها و افکارش و حاالت قلبی و
باط،یاش همهی ای،ها شروع میک،د به پاک شدن .هر مرتبه از ت ه ر که در مورد او واقع میشود
و به هر مرتبه که پاک میشود از حا ت ظلمانیِ ش انی به سمت انوار ا هی میآید و انوار ا هی در
آی ،هی دل و وجود آن سا ک میتابد و تجلطی میک،د .اوّل که این نور میتابد آم ختهی با ظلمت
و تاریکی است .یع،ی نور محض ن ست؛ چون تازه آغاز مس ر سلوکش است .او ک.ک .از آنچه
ش انی است به خدا پ،اه،ده میشود و ک.ک .از آ ودگیها پاک میشود .پا ه،وز مقداری
آ ودگی وجود دارد؛ مقداری ظلم ت و تاریکی وجود دارد؛ به

ِ خدا در اثر ت ه ر و تزک ه

مقداری ه .انوار ا هی وارد وجودش شده است .ذا اوایل امر ظلمت ب ش از نور ه .هست؛ کمی
نور تاب ده است؛ و ی ه،وز ب شتر ظلمت است .این دو با ه .مخلوط است .به تعب ر قرآن «خَلَطوا
عَمَالً صالِحاً وَ آخَّرَ سَیِئاً»

12

ه .امل صا ح دارد؛ ه .س ّئه دارد؛ هر دوی ای،ها مخلوط،د .کمی

خوبی کمی بدی کمی پاکی کمی آ ودگی این دو با ه .مخلوط،د.
سا ک هر چه بتواند مس ر سلوک را جدّی طی ک،د بهتدریج در وجودش سه .نور ب شتر و سه.
ظلمت کمتر میشود و ک.ک .در خُلق و خو اندیشه رفتار گفتار و ابعاد دیگر وجودش نشانههای
ربوبی پدیدار میشود و سِمات ا هی در او ظهور میک،د و او که یک روز متطسه .به سِمات ا شط ان
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بود ک.ک .متطسه .به سِمات ربوبی و ا هی میشود و اس ِ.ا در او تجلطی میک،د .اینگونه «بِسمِ اهللِ
الّرَحمنِ الّرَحِیم» در وجود او ک.ک .حق قت پ دا میک،د.
اوّل امر االمات ش انی در وجود او حاک .بود .در ظاهر وجودش خالف شرع رفتار میکرد و به
اینکه حالل و حرام چ ست کاری نداشت؛ به اینکه رضایت خدا در چ ست کاری نداشت؛ بیپروا
آ ودهی به شکستن قوااد شرع میشد؛ در باط،ش ه .اُجب خودبزرگب ،ی خودپس،دی استکبار
و تکبّر خودب ،ی و خودخواهی حاک .بود .او که از این نق ه شروع کرد؛ حال با طی کردن مس ر
سلوک ک.ک .متحوّل میشود و االمات ا هی یا سِماتُ ا

در او محقطق میشود .او که ظاهر

وجودش به شکستن احکام ا و تعدّی و تجاوز از حدودا آ وده بود؛ حال ک.ک .مرااات میک،د
و مؤدّب به آداب ا هی و مق ّد به قوااد ا هی میشود .در باط،ش خودبزرگب ،ی استکبار اجب و
خودپس،دی بود؛ حال ابودیّت و ب،دگی و ذ طت نفا در پ شگاه خدای ازیز به جای آن میآید .در
باطنِ باط،ش خودب ،ی و خودخواهی بود؛ حا ل خداخواهی خداب ،ی خداجویی و خداطلبی حاک.
میشود .فرد اینگونه متطسه .به سمات ا میشود .االئ .ا هی در او ظهور میک،د.
وقتی همه ی سرزم ن وجود سا ک ا هی شد؛ وجودش از ش اط ن ج،طی و انسی خا ی و یکپارچه
ا هی شد تمام وجودش مظهر اس .حقط متعال میشود .حال خود او اس .ا شده است .در مراحل
م انی نشانه هایی از این اسما در او ظاهر شده بود؛ و ی وقتی به نهایت راه رس د؛ تمام وجودش
تمام ا ار االمت خدا نشانهی خدا سِمهه ی خدا و متطسه .به سمات ا شد .خود این سا ک به مقام
اسم ّت نائل شد.
9

ب،ابراین تسم ه در ابتدای راه این است که انسان متطسه .به سِمات ا شود؛ االمات ا هی در انسان
ظهور ک،د و در انتهای راه آن است که خود انسان اس .ا شود؛ سا ک به مقام اسم ّت نائل شود.
شروع ن ل به مقام اسم ّت اوائل مقام قرب نوافل است .در حدیث قرب نوافل خدای متعال فرمود
ب،دهی من با چ زی بهتر از واجبات به من نمیتواند نزدیک شود؛ پا از این که واجبات را انجام
داد سراغ مستحبّات میرود و مستحبّات را انجام میدهد .وقتی این کار را کرد به جایی میرسد
که منِ خدا ااشق او میشوم و وقتی اینگونه شد من چش .او میشوم که او با آن چش .میب ،د؛
منِ خدا گوش او میشوم که با آن گوش میش،ود؛ من زبان او میشوم که او با آن حرف میزند؛
من دست او میشوم که او با آن میگ رد 13.وقتی سا ک بهطور کامل به مقام اسم ّت نائل شد
تمام ا ار به مقاد قرب نوافل نائل شده است .وقتی به تمام ّت اسم ّت نائل شود از ابد و
ابودیت چ زی باقی نمیماند .دیگر خودش ن ست که حرف میزند؛ خودش ن ست که نماز
میخواند؛ خودش ن ست که قرآن میخواند؛ خودِ خداست .فرمود من زبان او میشوم که با آن
سخن میگوید .پا با سان خودِ خدا کالم خدا گفته میشود .وقتی به مقام اسم ّت نائل شد
اینگونه میشود .ذا نماز که میخواند چه کسی نماز میخواند؟ خودِ خدا «اِنَ رَبَ َ یُصَلِی»14؛
حدیثش را قبالً خواندهای ..خود پروردگار نماز میخواند؛ خودی از سا ک باقی نماند؛ م،ی از او
باقی نماند .او اس .حقط متعال شد .به مقام اسم ّت رس د .این مقام مقام بس ار بل،دی است؛ مال
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 .کلینی ،کافی ،ج  ،0ص .350
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او ا خداست .به این که برای من و شما چه آداب و مس ری در باب تسم ه وجود دارد؛ انشا ا
جلسهی بعد خواه  .پرداخت.
ام دواری .خدای متعال ما را با حق قت قرآن و حق قت اهل ب ت
اهل ب ت

مرتبط ک،د؛ قدردان قرآن و

قرار دهد و ما را ترب تشدهی شایستهی مکتب قرآن و اهل ب ت

برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد.

اَللّهُمّ صَّلِ عَليٰ مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَّجِّلْ فَرَجَهُمْ
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قرار دهد .به

