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ّّ الحمدلّل  }                                           ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب {  ارهین و اللعن للی اعدا  

 خالصه جلسه گذشته

شرروع  « بسم اهلل الررمنن الررم م  »که با  شدهبه این امر ، [چه کوچک و چه بزرگ]هر کاری  هنگام شروععرض شد که 

برای  یعنی سرّی وجود دارد که در واقع تطابق ب ن نظام الهی و ربانی این عالم و شروع هر قول و فعلی است. شود و در آن

 شروع کرد. آیهاینکه قول و فعل انسان، با نظام الهی و ربانی تطابق پ دا کند و نت جه بخش باشد، باید کارها را با این 

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»روایات در مورد شروع با 

ر قول و فعلی برا ایرن   است. در مورد افتتاح ه« بسم اهلل الرمنن الرم م»مهم این است که شروع قرآن و شروع سوره مند با 

   ن م.کمجنوع این روایات را دسته بندی کن م، به دو ویژگی دست پ دا می بنا باشدآیه، روایات متعددی وارد شده است. اگر 

برکت است. ب ن نت جه بخش   ن ویژگی، ویژگیدوم کارها و سخنان است. ییک ویژگی، نت جه بخش بودن و ثنر بخش

گوی م کراری  می گاهیان شاء اهلل در قالب روایات ب ان خواه م کرد.  که این تفاوت را داردتفاوت وجود بودن و برکت 

به نت جه و ثنر می رسد، این در مق قت به این معناست که مطابق با آن ظرف ت و اندازه ای که پ ش ب نی شده، به نت جه 

 یعنی ثنره ب ش از اندازه. به تعب ر دیگر برکت است. معنا  این برکت فوقاما می رسد. 

اسرت. بره   « بسرم اهلل الررمنن الررم م   »پس هم ثنردهی و هم ثنره ب ش از اندازه از آثار و نتایج شروع کار و قول با 

منقطع یعنی ابتر است،  ، آن کارشروع شود، به تعب ر پ امبر )ص(« بسم اهلل الرمنن الرم م»عبارت دیگر اگر کاری بدون 

 ندارد.  االثر است و نت جه

 

 دسته اول روایات

 .1«یبدأ فيه باسم اللّه فهو أبتر لم بال أمر ذي كلّ»: که در روایتی از پ امبر گرامی اسالم )ص( وارد شده است

. یا مثالً در روایت دیگری از ام رالنؤمن ن )ع( وارد ماندمیهر کاری که با اسم خدا آغاز نشود، ابتر است یعنی بی نت جه 

. در اینجا ابتر بودن ذکر نشده ولی 1«اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم بِسْمِ -فَقُولُوا عِنْدَ افْتِتَاحِ كُلِّ أَمْرٍ صَغِيرٍ أَوْ عَظِيمٍ»شده است که: 

 گ، بسم اهلل گفته شود. توص ه شده به اینکه هنگام شروع هر کاری، چه کوچک و چه بزر

                                                           
 .62، ص 1دُرّ الننصور، ج  ؛703، ص 37ج  االنوار،بحار. 1



25 
 

شِضيعَتِنَا   بَعْض ُ  وَ رُبَّمَا تَرَكَ»مثالً از امام صادق )ع( وارد شده که:  ؛دیگری ذکر شده است ، روایاتقریب به این روایات

لِيُنَبِّهَهُ عَلَى شُكْرِ اللَّضهِ تَبَضارَكَ وَ تَعَضالَى وَ الََّنَضا ِ     فَيَمْتَحِنُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِمَكْرُوهٍ  -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي افْتِتَاحِ أَمْرِهِ

کنند، پس را در هنگام شروع کارشان ترک می« بسم اهلل الرمنن الرم م»فرماید چه بسا بعضی از ش ع ان ما، . می2«عَلَيْهِ

پ ش می آید، تا آنها را بر شکر خداوند  خداوند آنها را مورد امتحان قرار می دهد به مکروهٍ، یعنی مشکل و گرفتاری ای

 تبارک و تعالی متنبه و هوش ار کند.

 نت جه بخش بودن افتتاح با این ذکر است.در مورد این روایات 

 دسته دوم روایات

ینبغي و » فرماید: برکت می آید. امام باقر )ع( می« بسم اهلل»گفتن کند که با روایاتی هم وجود دارد که داللت بر این می

مناسب و سزاوار است که شروع هر کاری، چره کوچرک و    .«فيه اإلتيان بها عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك

چه بزرگ، با بسم اهلل ات ان شود تا برکت پ دا کند. اینجا دیگر بحث نت جه ن ست؛ هنچن ن بحث این ن ست که اگر بسرم  

ت کره  بگوید برکت به دنبال می آورد و معنای برکت این اسر « بسم اهلل»اهلل نگوید ابتر است بلکه بحث این است که اگر 

 شود. ب ش از اندازه پ ش ب نی شده، ثنره عائد می

اصل اثر و نت جه  یک دستهآغاز شود، وارد شده است. طبق « بسم اهلل»این دو دسته روایات در مورد کارهایی که با ذکر 

از مرد و  روایات، برکت و ثنردهی ب ش  دیگر متوقف بر این است که اگر این ذکر نباشد، کارها ابتر است و طبق دسته

 است.« بسم اهلل» متوقف براندازه پ ش ب نی شده، 

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»دو شرط تأثیر 

اینک اوالً باید دید معنای ابتر بودن چ ست؟ چراکه منکن است این سؤال پ ش آید که افرادی کارهایی انجام می دهند 

د از اینکه اگر کاری بدون این ذکر آغاز شود، ابتر اسرت  رسند. پس مقصوگویند اما به ثنر ونت جه میو بسم اهلل هم ننی

ا هنگام ذکرر  یعنی چه؟ برای اینکه این مطلب روشن شود و پاسخ این سؤال داده شود، باید به دو شرط ابتر نشدن کاره

خواهرد ابترر   ؛ این مطلق ن سرت. اگرر مری   «لم یبدأ فيه بسم اهلل فهو ابتر»اینکه گفته شده هر کاری بسم اهلل اشاره کن م. 

نباشد، دو خصوص ت  هم در آن الزم است. اینگونه ن ست که هر کسی این ذکر را بر زبان جاری کند، آن آثار مترترب  

 شود. آن دو خصوص ت یکی مُسن فاعلی است و دیگری مُسن فعلی است. 

ت کره اگرر کسری بسرم اهلل     خواهد انجام دهد، باید فعل مق باشد، فعل باطل نباشد. اینطور ن سفعلی که می شرط اول:

ش طانی نباشرد.   فعلمترتب شود و هن ن اثر را داشته باشد. یعنی این فعل، یک  ید، در کار باطل هن ن نت جه بر آنبگو

 که رضایت خداوند در آن است.  باشدفعلی  بلکهاین 
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ت جه برسد و برکت پ دا شود، خواهد به آن نن ت و انگ زه گفتن بسم اهلل و آن کار هم مهم است. کسی که می شرط دوم:

گویرد،  لزوماً باید از ن ت خالص برخوردار باشد. کسی که با اعتقاد و خالصانه این ذکر را در افتتاح هر قول و فعلی مری 

شود. از جنله درخواست های انب اء و از جنله پ امبر گرامی اسالم )ص( این بروده کره ورود و   مترتب می آنآن اثر بر 

رود و خروجِ از سَرِ صدق باشد. خداوند تبارک و تعالی به پ امبر تعل م می دهد که این درخواست را از خروج کارها، و

. یعنی از ابتدا تا انتها، از دخول در کار ترا  1«وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ »خدا داشته باش. 

 صدق باشد. این یک درخواستی است که خداوند تبارک و تعالی به پ امبر تعل م می دهد.خروج از آن، باید از روی 

تأث ر ذکر بسم اهلل با این دو خصوص ت است؛ اگر کسی این ذکر را نگوید یا بگوید و مُسن فعلی و فاعلی نداشرته   پس

 ابتر است. باشد، یا بگوید و امدهنا موجود نباشد، یا مسن فاعلی نباشد یا مسن فعلی، این 

 معنای کلمه ابتر

گروی م اثرر یرا    ابتر است و منظور از ابتر بودن چ ست؟ مقصود از اینکه میمال باید دید چرا فعل و قول بدون این ذکر 

شود. در قرآن، آیات مکرر وارد شده و در روایات هم برکت ندارد، چ ست؟ این مسئله با توض ح یک مطلبی روشن می

 ٍ هَالِضٌ  ََِِّّ  كُلُّ شَضيْ  ». بقا فقط مختص وجه خداوند است. «وجه اهلل» مگر این عالم فانی استهست که هنه چ ز در 

َ ذُو الْجَالَلِ وَ الْإِكْرَامِ »و   2«وَجْهَهُ . هنره چ رز   «كل شي  فان». وجه اهلل است که باقی می ماند و 3«وَ یَبْقَى وَجْهُ رَبٌِّ

« وجره اهلل »ک است اال وجه اهلل. این مضنون در آیات بس اری وارد شرده اسرت.   فانی است جز وجه اهلل. هنه چ ز هال

شرود  هنان ف ض الهی است. منظور از وجه اهلل، صورت خدا ن ست؛ اینکه گفتره مری  « وجه اهلل»چ ست که باقی است؟ 

شگی است و این وجه اهلل باقی است و هنه چ ز فانی است، یعنی آن ف ض ساری و جاری خداوند در عالم هستی، هن 

شود. اگر کسی کاری را با این ذکر و به هنراه مسن فاعلی و مسن فعلی انجام دهرد، مشرنول   ف ض ه چ گاه قطع ننی

شود ولی اگر بدون این باشد، باقی ن ست و از ب ن مری رود.  این ف ض الهی است؛ یعنی ف ض خدا شامل این شخص می

اقی اند ولی در واقع باقی ن ستند، چ زهایی که به مسب ظراهر وجرود   چ زهایی که به مسب ظاهر ب مورددر قرآن در 

یرا  « ذرات پراکنده در هروا »یا « سراب»دارند ولی در واقع معدوم هستند، تعاب ری به کار برده شده است؛ مثالً تعب ر به 

به کرار رفتره اسرت. در مرورد اعنرال      « و سپس با باران شسته شود پوشاندهقشری از خاک  را آن روی سنگی که بر»

؛ شنا تشنه ای را در ب ابان در نظر بگ ریرد کره از دور بره گنران     4«وَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ»فرماید: کافران می

ه و اصالً آبی درکار ن ست. اعنرال  ب ند این گنانِ آب بودب ند به سوی آب می رود ولی وقتی می رسد میاینکه آب می

 کنند که نت جه و ثنر دارد اما در واقع فانی است.کافران و تبهکاران ن ز از هن ن قب ل است؛ اینها گنان می
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که شود، معنایش این است وارد شده است. وقتی به ذرات پراکنده در هوا تشب ه می 1«فَجَعَلْنَاهُ هَبَا ً مَنَُْوراً »یا مثالً تعب ر 

از ابتدا چ زی نبوده، نه اینکه از ابتدا چ زی بوده و بعد فانی شده است. این یک گنان است. ذرات پراکنده در هروا کره   

كَمَََضلِ صَضفْوَانٍ عَلَيْضهِ تُضرَاب       »اصالً چ زی ن ستند. یا مثالً در مورد اعنال ریاکارانی که منکر مبدأ و معاد هسرتند، آیره   

گوید مَثَل ایرن هرا ماننرد تختره     وارد شده است. این هنان چ زی است که اشاره کردم، می 2«رَكَهُ صَلْداًفَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَ

باران درشت قطره ای ببارد که در یرک لحظره هنره آن     وسنگ لغزانی است که الیه ای از خاک روی آن پوش ده شده 

شود. این یک الیه خراکی اسرت   سنگ روشن میشوید و تبدیل به یک می را سنگی که روی آن پوش ده از خاک است،

 که با یک باران از ب ن می رود. این هم فی الواقع چ زی ن ست. 

پس اعنال کافران، تبهکاران، اعنال آنهایی که اعتقاد به اسم اهلل ندارند و در نت جه ذکر بسم اهلل را بر زبان یا صفحه کاغذ 

گوید ولو اعتقاد دارد، اعنال کسی که ذکر بسم اهلل که ذکر بسم اهلل ننی کنند و مکتوب ننی سازند، اعنال کسیجاری ننی

کند، اعنال کسانی که کار مق را برا ن رت ناپراک    یک باطل را با این ذکر شروع می بلکه گوید و مسن فعلی ندارد،می

روی  خراک مثل آن الیه انجام می دهند، هنه این ها اعنالی است که مثل سراب است؛ مثل ذرات پراکنده در هوا است. 

کنند که کارشان نت جه و ثنر دارد. آن نت جه ای که در اینجا شود. این ها گنان میبا یک باران، شسته می است که سنگ

شود که خ لی مورد نظر است، این است که فعل و قول در مس ری باشد که غایت نظام هستی است. چه زمانی معلوم می

رگ و در عالم ق امت. کافران هنگام مردن در م ابند که اعنال آنها سرراب و هبراء منثرورا    از کارها هدر است؟ هنگام م

زبان و فعل شان تطابق نبوده است، االن گنران   ب ن و بوده است. تبهکاران و ریاکاران یا کسانی که ب ن دل و قلب شان

ند که هنه اینها ه چ و پوچ بوده است. خداونرد  یابدر میزمانی کنند که فعل آنها نت جه و ثنر داده است ولی در واقع می

یک زمانی می رسد که دیگرر هر چ چ رزی در دسرت او       3«حَتَّى ِِذَا جَا َهُ لَمْ یَجِدْهُ شَيْئاً »رماید: فدر مورد کافران می

چ زی ندارنرد،  ب نند دست آنان خالی است و گویند که بعد از مردن خ لی ها میب ن د و میشنوید و مین ست. اینکه می

 کنندبرای این است که توجهی به این مسائل ننی

ما نوعاً مسن فعلی داریم اما چقدر مسن فاعلی داریم؟ هرچه این عنل صادقانه تر و پاک ترر، اثرر و ثنرر آن ب شرتر     

 كضلّ  »فرمایرد  است. و هر چه از این جهت ضع ف تر باشد، قهراً ثنره و فائده آن هم کنتر است. بنابراین اگر پ امبر می

ب نر م گراهی   می اگر، اینکه منقطع االثر و بی نت جه است، از این باب است. «یبدأ فيه باسم اللّه فهو أبتضر  لم بال أمر ذي

گوید اما ثنر می دهد، این به مسب اصالً اعتقادی هم ندارد و بسم اهلل هم ننی در مالی کهکسی کاری را انجام می دهد 

اهلل ابتر است ثنر و نت جه این کار باشد اما به مسب واقع سراب است. اگر پ امبر فرموده کار بدون بسم منکن است ظاهر
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خواهد پولی بدست ب اورد و بسم اهلل نگوید، این پول بدست او ننی رسد، بلکره  معنایش این ن ست که مثالً اگر کسی می

ن دن ا این آثار و این نتایج وجود دارد ولری آن اثرر براقی و    غ ر باقی است. در ایو منظور این است که عنل او بی اثر 

 شود. ای شود برای انسان که با این سرمایه بتواند زندگی جاویدان پ دا کند، بدون اینها ماصل ننینت جه باقی که سرمایه

ترتب شده، در واقع م« بسم اهلل الرمنن الرم م»باید توجه داشت که این ثنر و نت جه دادن که بر بسم اهلل و ذکر 

ترین مرتبه تأث ر این ذکر است و مرمله باالتر از آن برکت پ دا کردن است. از این نگاه بسم اهلل هم باعث انتاج و پای ن

 کند.به نت جه رس دن و نت جه رساندن است و هم فعل و قول و عنل را مبارک می

 اثر دنیوی ذکر بسم اهلل 
شود، آثار وضعی هم دارد. در بعضی یعنی در دن ا کاری که با این بسم اهلل شروع میآنچه گفته شد در دن ا هم جریان دارد 

بسم اهلل الرمنن »روایات متی بعضی آثار تکوینی هم برای بسم اهلل ذکر شده است. غ ر از این جهاتی که گفته شد، 

اسْم  فِيهِ شِفَا   مِنْ كُلِّ  فَإِنَّهُ اللَّهِ اسْمِ»ام رالنؤمن ن )ع( وارد شده است که فرمود:  آثار تکوینی هم دارد. در روایتی از«الرم م

 اسم اهلل اسنی است که در هر مرضی موجب شفاء است و کنک کار است بر هر دوائی. 1«دَا ٍ وَ عَوْنٌ عَلَى كُلِّ دَوَا ٍ

ن آثار تکوینی البته با هنان مسن فعلی و فاعلی است. با هنان مسن پس اگر ما این آثار تکوینی را هم نگاه کن م، ای

باعث ثنردهی افعال و سخنان است، « بسم اهلل الرمنن الرم م»شود. پس فعلی و فاعلی این اثر تکوینی هم بار می

. آن معلوم شدشود اگر بسم اهلل گفته نشود ابتر است، معنایش باعث برکت است و وجه آن هم عرض شد، اینکه گفته می

ویژگی هایی هم که باعث نت جه بخش بودن آن است ب ان شد که مسن فعلی و فاعلی است. غ ر از اینها اثر تکوینی هم 

 دارد. البته آن مسن فعلی و فاعلی در اثر تکوینی هم الزم است. 

 الزم بود عرض شود. این اجنالی از مطالبی بود که در رابطه با بسم اهلل و اهن ت افتتاح کارها با بسم اهلل

  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»معنای کلی 

یک مسأله هم که قبالً اشارةً گفته بودیم، این بود که باالخره بسم اهلل را به چه معنا می دان م؟ ما مفردات این آیه را، 

م، این مجنوعه و آیه چه )اسم، اهلل، الرمنن، الرم م( معنا کردیم؛ االن براساس آن معنایی که برای این مفردات گفت 

 کند؟ معنایی پ دا می

که در هن ن سوره « بسم»با توجه به متعلق « بسم اهلل الرمنن الرم م»اگر بخواه م خ لی خالصه و ساده عرض کن م، 

شود که به سبب هنه موجودات ]اسم به معنای اسناء ع ن ه نه این بعد از بسم اهلل آمده و آن مند است در واقع این می

االت هستند، مند و جلوه های آن ذات مستجنع جن ع کن ،هنه که اضافه به اهلل دارند واین عالم، هنه منکنات،  لفظ[

تواند صفت برای اسم باشد. تواند صفت برای اهلل باشد و میگفته شد الرمنن و الرم م می ستایش فقط برای خداست.

این موجوداتی که مظهر  . یعنی به سببصفت برای اسم باشندهر چند به نظر امام )ره( اولی آن است که این دو 
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 فقط رمنان ت و رم ن ت خدا هستند، در نظام تشریع و در نظام تکوین هم در دن ا و هم در آخرت، مند و ستایش

یه تری ارائه ده م. این معنای اجنالی از این آبرای خداست. اینک باید مند را هم تفس ر کن م و بعد یک معنای کامل

کنم یا میابتدا و تحت اللفظی که به اسم و نام خدا، خداوندی که رمنان و رم م است،  یشود. البته معنای ظاهرمی

خواه م بگوی م غلط است، اما آن چ زی که مقتضای تأمل و تدبر ب شتر در آیه است این را هم ننی ،جویماستعانت می

فظ بب ن م، الرمنن و الرم م را به هنان معنایی که گفته شد بب ن م. آن وقت ما اسم را فراتر از لهنان است که گفت م یعنی 

مان را با مند و ستایش آغاز کن م نسبت به آن خدایی که این موجودات خواه م کار و فعلشود که ما میمعلوم می

 مظاهر و تجل ات او هستند. هم جلوه رمنت رمنان ه او و هم جلوه رمنت رم ن ه او.

 سوال: 

استاد: عرض کردم کأنه خداوند دو نوع تجلی دارد، یک تجلی به مقام رمنان ت و دیگری تجلی به مقام رم ن ت. آنگاه 

 مقام رم م دارد.تجلی  و هم اشاره بهتجلی مقام رمنان  هم اشاره بهاین 

 علی )ع( نقطه تحت الباء در بسم اهلل

ِن كل ما في القرآن في الفاتحه، و كل ما في الفاتحه في » اید: که هنه شنا شن ده وارد شدهیک روایتی از ام رالنؤمن ن 

 .1«النقطه و أنا نقطة تحت البا  فيبسم اهلل الرحمن الرحيم و كل ما فيه في البا  و كل ما في البا  

الرمنن الرم م مجتنع هنه قرآن در فاتحة الکتاب جنع شده است، هنه آنچه که در فاتحه الکتاب است، در بسم اهلل 

شده و هر آنچه که در بسم اهلل الرمنن الرم م است، در باء بسم اهلل خالصه شده و هر چه در باء است در نقطه باء است 

 و أنا نقطة تحت الباء.

قرآن هنه نزد بطون اسرار قرآن و تأویالت قرآن و  معنایش این است کهاین روایت یعنی چه؟ به صورت خالصه 

مطهرون مقصود از ، «َّیمسه اَّ المطهرون»آیه  دارد. هفت بطن یا هفتاد بطن؛ در آن یک ظاهر و یک باطنماست. قر

یعنی در واقع جان و روح قرآن « انا نقطة تحت الباء»فرماید اهل ب ت عصنت و طهارت هستند، و اگر ام رالنؤمن ن می

به ام رالنؤمن ن  سالم هنه آنچه که به قرآن مربوط است،نزد من است. در روایات متعددی وارد شده که پ امبر گرامی ا

 کرد ولی از پذیرش آن امتناع کردند. عرضه آوری مصامفتعل م داده است و با این که علی )ع( آن را در هنگام جنع

و  ث قپ وند وفرماید أنا نقطة تحت الباء در واقع اشاره به این دارد که این قرآن علی ای مال اینکه ام رالنؤمن ن می

 عن قی با عترت دارد. علم اول ن و آخرین در قرآن نزد ام رالنؤمن ن و اوالد طاهرین ایشان است. 

 «العالن ن ه ربّوالحند للّ»
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