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 چکيده
یکی از مهم ترین و اساسی ترین آیات و معجزات خداوند آیۀ )بسم اهلل الرحمن الرحیم( است، که تاج 

قرآن قرار دارد. درحقیقت دربرگیرندة کل قرآن و تمام کمک های خداوند به آدمی است. از اهمیت 

آن می توان هم در قرآن و هم در احادیث مشاهده کرد که چگونه برآن تأکید می ورزیده اند که در 

تمام کارها آغازگر باید همین آیه باشد، و همچنین در احادیث و روایت فروانی به ارزشمندی آن پی 

سازند. اهمیتی  می بریم ومی بینیم که پیامبر و امامان نیز در تالشند تا حقیقت آن را برای ما روشن

که خداوند در قرآن به آن داده است، و در سیره پیامبر و امامان می نگریم،  حتی بررسی های فراوانی 

نیز بر روی این آیه انجام گرفته است، و دراین تحقیق ما برآنیم تا شاخ و برگ ها را کنار زده و از 

تآکید برآن چیست ، و اینکه چرا ظواهر بگذریم، و حقیقت واالی این آیه را روشن ساخته، علت 

خداوند از آغاز وحی نیز این آیه را می آورد. چه حکمتی و چه علتی در آن است که قرآن اینگونه 

چرا باید در این مورد نهایت سعی خود را برای شناساندن آن به مردم ئمه تأکید برآن دارد وپیامبر و ا

الرحمن الرحیم جامع جمیع قدرت های خداوند  بکنند، و در حقیقت مانشان می دهیم که بسم اهلل

است، این آیه همان جهاد اکبر است و برای این است  که بتوانیم با نفس مبارزه کنیم و در مسیر 

  حق گام برداریم.

 بسم اهلل الرحمن الرحیم، جهاد اکبر، مبارزه بانفس :يديکل واژگان
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 2انع سخویديمهدیه ص، 1کيدخت حسينی

 روانشناسی کارشناس 1

 بیات فارسی دانشگاه یزددانشجوی کارشناسی ارشد زبان واد  2
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
  انع سخویديمهدیه ص

yasaman.sanii@gmail.com 

 شرح بسم اهلل الرحمن الرحيم به روایتی دیگر
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 مقدمه

 که فراوانی ، همچنین احادیث است کرده تاکید برآن بسیار و خداوند دارد،( الرحیم الرحمن اهلل بسم)ی آیه که اهمیتی براساس              

 از بتوانند تا اند بوده تالش در بسیاری گرفته و افراد صورت زمینه این در فراوانی های وبررسی تحقیقات بینیم می شده، نوشته باره این در

 این های و ارزش برکات، ها، خوبی و از کرده تالش آیه این از خویش و فهم درک برحسب و هرکسی بردارند پرده الهی ی معجزه این حقیقت

الدین محمد بن کرد. معین  اشاره زیر موارد به توان می صورت گرفته  هایی بررسی گذاشته اند. ازجمله نمایش به مردم برای را شریفه آیۀ

( در مورد معنی بسم اهلل توضیحی داده وهمچنین از اینکه این آیه جزء سوره است یاخیر سخن 1359محمود نیشابوری در تفسیر بصایریمینی)

سم اهلل ( به تفسیر ب1368گفته است.  به بررسی و شرح بسم اهلل پرداخته است. آیت اهلل مکارم شیرازی در پیام قرآن)تفسیرنمونه موضوعی( )

الرحمن الرحیم پرداخته وهمچنین اهمیت آن را براساس روایات واحادیث بررسی کرده ودر مورد اینکه این آیه جزء سوره هست یاخیر و 

( به بررسی نحوی کلمات  1371همچنین ازاینکه چرا این آیه در آغاز سوره توبه نیامده سخن گفته است. امام فخر رازی در کتاب تفسیرکبیر)

آیه از دیدگاه ها و نظریه های گوناگون پرداخته است، نوع کتابت و قرایت آن را توضیح داده، مباحث چگونگی نوشتن وخط آن، و دربارة این 

مباحث عقلی ونقلی )اسم(، نکته یابی در داستان ها و روایت هایی که دربارة این آیه بوده، پرداخته است. سیدمحمد حسین طباطبایی در 

( از اهمیت این آیه  در آغاز کارها و همچنین تأکید برارزش ویژة آن با بررسی آنچه خداوند دربارة این آیه گفته است، 1376ن)تفسیر المیزا

( از اهمیت  این آیه در شروع هرکاری 1376دارد. و به شرح وبررسی  لغات آن پرداخته است. احمد علی بابایی درکتاب  برگزیدة تفسیر نمونه)

طرح این موضوع که آیا این آیه جزء سوره است یاخیر پرداخته وبعد از آن به تفسیر و شرح لغات آن رسیده  و هرکدام را  سخن  گفته وبه

( در بخش چهارم کتاب  خود به بررسی  بسم اهلل الرحمن الرحیم 1378شرح وتوضیح داده است. امام خمینی در کتاب تفسیر سورة حمد)

نزول این آیه سخن می گوید، و به شرح و بررسی تک تک واژه های آن پرداخته،  بسم اهلل هر سوره ای را  پرداخته وازمراتب صعود و مراحل

مختص به همان سوره دانسته و بسم اهلل را جمع سوره های قرآن معرفی کرده است . در مقاله ی جلوه ای از جمال بسم اهلل دکتر سید امیر 

ی پردازد و از نظر تفاسیر گوناگونی همچون جامع البیان، مجمع البیان، کشاف وغیره بررسی می کند. محمود انوار به ترجمه وتفسیر این آیه م

( در شرح بسم اهلل الرحمن الرحیم از اهمیت آغاز کردن با نام خداوند، همچنین  اعجاز عددی بسم 1385داود رجبی در کتاب شراب طهور)

گوید، شگفتی های قرآن را برشمرده وبه بررسی آن قبل از پیامبر پرداخته و آن را کلید اهلل سخن گفته است و دربارة گویندة آن سخن می 

کشور قرآن نام نهاده است. اهمیت آن را در کارها بیان کرده، به بررسی وتحلیل تک تک واژه های آن نیز پرداخته است. مهدی احدی امیر 

ی این آیه پرداخته است. از جمله مسایل نحوی وصرفی، دانش های ادبی، تفسیر ( از منظرهای گوناگونی به بررس1389کالیی در تفسیر فروغ)

ی، کل آیه، وتفسیر واژه به واژة این آیه، بررسی دانش های کالمی، اعتقادی، جامعه شناسی، فلسفی وعرفانی، اخالقی، روانشناسی، فقهی، اصول

ر در مقاله حکم فقهی جزیت بسم اهلل الرحمن الرحیم در سورة حمد تاریخی، هنری، وریاضی آن پرداخته است. سید اسحاق حسینی کوهسا

سیر به بررسی بسم اهلل به عنوان جزء هرنماز از نظر پیامبر و صحابه و مباحث فقهی آن پرداخته است. آیت اهلل جوادی آملی در کتاب تنسیم)تف

ف واشاراتی چون ادب الهی در شروع هرکار، اسم اعظم الهی واهلل، ( به تفسیر و اشتراکات لفظی وتعابیر معنوی آن از لطای1391قرآن کریم( )

ی احکام فقهی نام خدا، قرایت، وبرکات نام خدا و. . . وهمچنین بحث های روایی آن پرداخته است. در این مقاله به بررسی معنا ومفهوم حقیق

 این آیه وهدف از اهمیت وتأکید برآن چیست.

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم معنی

  خالصه آن در چیز  همه گیرد، و می بر در را قرآن حقیقت همه در که(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)  آیه معناترین پر و قرآن آیه نخستین   

  عموم  بین در آن که روان و ساده معنای است. برده پی  آن حقیقت به  کسی  کمتر  که  دلسوز  گری یاری  و  ساز انسان  معلمی  شود. می

 ساده معنی  همین  به  بسیاری  اینکه  وجود  با  که ظاهری  و  ساده معنای.  است(  مهربان ی بخشنده خداوند نام به)   همان  دارد  جروا

  اهامعن  تمام  که  شده  معنا  گونۀ دیگر به  جاها از بعضی در  که است،  نهفته  مفهوم و  معنا  از  کرانی بی دریای آن ورای اند، کرده  اکتفا
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  دیده، خود  که آنگونه  را شرح آن  خود  فهم  حد  در  کسی  هر  اما  کنند باز  کامالً  ما  برای  را  آیه  این  حقیقت  توانند نمی  شاید

  این  در ینهمچن . (113ص ،1389 اصفهانی، رضائی محمدعلی( )  مهرورز  گسترده خداوند نام به)   اینکه جمله  از  کرده اند،  معنا  و  یافته

: فرمودند حضرت آن  پرسیدم، الرحیم الرحمن اهلل بسم  معنای  و  تفسیر ی درباره( ع) صادق امام از: گوید می سنان بن عبداهلل»   روایت

  و  بود  خواهد متعال خدای  شکوه  و  مجد  «م»  حرف خداوند، جالل  و  شأن «س» حرف  خداوند،  عظمت  و  بهاء یعنی  «ب» حرف

  موجودات و  ها شده  آفریده  همه بر نسبت((   الرحمن))  دارد  داللت  پروردگار حقیقی  و  مطلق  مالکیت  بر م  حرف که آنند بر  عضیب

)  «.است مهربان  و  رحیم  مؤمنان  به نسبت تنها(  آخرت و مرگ  از پس جهان در( )  الرحیم)  است مهربان  و دلسوز  جهان  این  در

 أبدأَ»  پس  کنم می آغاز خدا نام به  یعنی(  اهلل باسم أبدأَ)   که است این معنایش اهلل( بسم » ) و .(13ص ،1389 پیشنوندی، یشکر محسن

  است  این  بر  تنبیه آن  از  مقصود  و«  اهلل باسم أبدأَ»  گویی می که است چنان گویی می(  اهلل بسم)   چون پس بینداخت تخفیف برای را« 

 نخستین در تعالی خدای که گویی پس است مسامحه  و تخفیف  و  تسهیل بر کند می  شروع  عمل  به  که  آغاز  آن  از  بنده  کار  دارم  که

 نیز و .( 334ص ، 1371 رازی، محمد امام)  «.دهد می قرار احسان  و  گذشت  بر  دلیلی  را  آن کند می  یاد  تو، برای  را آن که ای کلمه

 می  آگاهی  خود  حال  از  قرآن  خواننده که است اخبار  اول،  قول  بر  کنید  آغاز  یا  و  مهربان،  بخشاینده  خداوند  نام  به  کنیم  آغاز» 

 بدان آغاز  تو که  گوید می  را قرآن خواننده تعالی  ایزد  که است امر دوم قول و دانم آن در  خود برکت  و  خیر  و  کنم  بدان  آغاز  که دهد

 (. 8ص ،1359 نیشابوری، بن محمد الدین معین)  «دان آن در  خود برکت  و خیر  و کن

 یعنی» :  فرمود علیه اهلل سالم عسکری حسن امام»  که است اینگونه کند، می شرح آن معنای ی درباره عسکری حسن امام آنچه نهایت در   

 خواهی داد او از که آنگاه. است دادرس خدائیکه نیست، شایسته او برای جز بندگی و پرستش خدائیکه. طلبم می خدا از یاری امورم، تمام بر

 و امیدی نا و ها نیازمندی و شدائد هنگام به آفریدگان تمام که است کسی همان اهلل و! شود خوانده که هرگاه است جوابگو و پذیرا!. شود

  که  است  ای اشاره آن  در(  الرحیم الرحمن)  شیدایند،  و  واله(  او سوی به)  خدا غیر از رابطه  قطع  و(  اهلل ماسوی)  جمیع از انقطاع

 اهلل آیۀ« )  آخرت ویژه  رحمت  در  دنیا  همگانی رحمت  اوست  برای  و  اوست  از  تماماً  جهان  دو  در  پراکنده  و  سرشار  ها، نعمت

 .( 33ص ،1374 امینی، عالمه العظمی

 

    الرحيم الرحمن اهلل بسم لغوي تفسير و شرح

 دست کران بی دریای این ای از ذره به بتوان تا پرداخت، آن کلمات و ها واژه تک تک بررسی به باید عظیم آیۀ این  سادة معنی ورای در   

 عظیم و شگرف بس یا معجزه هم کنار در آنها شدن چیده با که است رموز و اسرار از دنیایی حقیقت در آن کلمات از هریک بطن در یافت،

 اسرار و عظیم حقییقت به ایم نتوانسته هنوز اینکه علت به اما ایستاند، باز  حرکت از را هستی جهان این توان می آن خواندن با که وجود دارد،

 تاج این از خواسته خداوند که گونه آن و شویم بهرهمند آن فراوان برکات از ایم نتوانسته و نیست بیش ای آیه برایمان ببریم پی آن شریف

 می را آن نیست، کلمه حقیقی جزء یعنی است وصل آن ی همزه  و باشد می همزه با «باسم» اصل در: بسم .یابیم هدایت و راهنمایی قرآن

  جری  حرف ء( )با  و است، آن کاربردن به  بسیار و استعمال کثرت از شود، نمی  نوشته هم(  اهلل بسم)  در اینکه و خوانند نمی و نویسند

 ای کلمه )اسم(. کنم می  ابتدا  یعنی است.  بوده (ٌ )ابدا که شده، حذف آن متعلق اینجا در که برمیگردد،  الزمی فعل به  ناچار  به  که  است

  به  اهلل. است افتاده  اهلل بسم  جمله در که باشد نمی کلمه اصلی حروف از که  وصل همزة آید. می نشانه و عالمت معنای به لغت در که است

 به  تنها و  است.  کماالت  تمام  جامع  واقع در  است.  در بردارندة هرکمال که است ذاتی  نام  و  است،  شده  پرستیده  و  معبود  معنی

 آنها به  دادن  حیات  و  موجودات  آفریدن  توانایی  که  چرا  است  خداوند  حق  پرستش  و عبادت یعنی اهلل معنای شود. می گفته خداوند

 نام است، خداوند ذات  اسم اهلل اسم و نیست  خداوند  صفت  و  کند می  وصف  را  آن  که  است اسم )اهلل( دارد،  اختصاص خداوند به فقط

. باشد  نقصی و عیب هر  از منزه و  همۀ کلمات  جامع  که  است  مقدسی  ذات اهلل  و  افعال  بر  یا  کنند می  صفاتش بر داللت او دیگر های

 مبالغه  بر  داللت دو هر  که شفقت و  رحمت بخشش، مهربانی، و دلسوزی معنای در شده  اخذ از )رحم(  کلمه  دو هر ( الرحیم  )الرحمن
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  گیری سخت شدت، مقابل در و شقاوت  با متضاد  رحمان. شود می خدا و انسان  میان  اتصال و رابطه شدن تر مستحکم موجب  که دارند،

 از ناپذیر جدایی صفات  ها غریزه در واساساً باشد می فَعیل شکل به و است،  مبالغه  ی صیغه  یا  مشبه صفت  رحیم دارد، قرار مهری بی  و

 از انفکاک قابل غیر و همیشگی صفات و ذات لوازم از رحمت اینکه به کند می داللت رحیم که است این در آن فرق و رود، می کار به ذات

 رحمان که است آمده روایات بعضی در و است. رحمت صفت دارای خداوند اینکه بر کند می داللت فقط رحمان ولی است. الهی قدسا ذات

 ،ص1373، رفائی رضا سید. )است مؤمنین و آخرت مختص که چرا خاص معنایش و است عام اسم رحیم و عام معنایش و است خاص اسم

104-120) 

 که نیست. بیش ظاهری ما برای و مانده باقی آن از ای حاله تنها و رفته فرو ابهام در که حقیقی نور جنس از آیه مالرحی الرحمن اهلل بسم   

 ساخت هایی پله آن از توان می کنیم، درک و بفهمیم را آن اگر شاید و میکنیم استفاده آن از گر آغاز عنوان به کارها بعضی در گاهی فقط

 سوی به قدمی که ایم نتوانسته هنوز و ایم. مانده دنیایی های سردرگمی ورای در هنوز که است این و محض، حقیقت به رسیدن و عروج برای

 پی آن به باید که دارد مفهومی حق معجزة این از جزء هر رسید. مقصود گنج به تا برد هاپی راز و رمز به که باید و برداریم. یگانه واالی آن

 حضرت. است داده را بلی قالو پاسخ بربکم الستُ سوال در و گشود آن به را خود دهان زر عالم در انسان که بوده حرفی اولین اهلل بسم باء» برد

 معنا هر به چه اگر شده شروع ب حرف با نیز اوست به خلقت آغاز که  الرحیم الرحمن اهلل بسم و هستم با زیر ی نقطه من فرمودند(ع) علی

 الرحیم( الرحمن )اهلل بسم عظیم ذکر در خصوص به آیات تمام گشایش رمز و کلید اسم ... رساند می ار والیت و توحید همراهی باشد که

 چنانچه دارد تسلط و دولت اسماء ی همه بر خود عظمت تمام با اسم...  دارد تعالی حق چون ای مرتبه بلند و واال مسمای از حکایت اسم است.

 گونه هیچ که است شخصی ،و معرفه علم اهلل. . .  است نظر مورد جمعی مقام اسماءدر دانش فرمود تعلیم آدم به خداوند که االسماء علم در

 استمال تعالی حق ذات برای تنها و توحید تمام بیانگر و است حق مختص اهلل. . .  باشد خود معرفی برای غیر محتاج تا ندارد راه آن در ابهامی

 بینی جهان شریف ذکر این استمرار اثر بر یعنی کند می آشنا هست که طور آن خلقت و وجود با را سالک که است اسمی رحمان. . .  شود می

 نیز  اشیاء ایجاد بلکه کند می کمک وجود از سالک شناخت به تنها نه رحمان نام شود می نزدیک  یقین به و یافته، افزایش سالک توحیدی

 برای وجود  فیض رحمان... انسان غیر چه و انسان چه کافر چه و مومن چه است نرحما نام نیازمند خلقی هر است مبارک اسم این محتاج

 رحمت...  است فعالن وزن بر مبالغه ی صیغه رحمان...  است رحمان فیض به منوط وجودش دارد وجود کجا هر و هستی اسرار در مخلوقات

 می کمک سپس و کند می دلسوزی ابتدا حق حضرت یعنی دارد ههمرا به را احسان و تفضل که است انعطاف و قلب رقت و انفعال معنای به

 (.198-172 ،ص1385، رجبی داوود) »کند

 و بود خواهند معنا بی مشتقی اسم یا فعل به  وابستگی بدون جاره حروف و است جاره حرف که چرا دارد فعلی به تعلق اهلل بسم )ب(   

 محذوف که دارد متعلقی نیز اهلل بسم ب و گردد آشکار دیگری از پس یکی وابستگی ستایرا در آنها مفاهیم و معانی تا است متعلقی نیازمند

 دهید می انجام که کاری همان فعلی مفهوم نباشد. این)ابداٌوا( متعلق جا درهمه است ممکن همچنین باشد، می )قولو( یا )اِبداٌوا( و است

 همچنین و ( ُ)اسم بعضی در (و )اِقراٌ بعضی (در ابتداٌ بسم) متعلق جاها عضیب در دهید، تعلق محذوف فعل آن به را بسم و بگریید محذوف

 سوگند که چرا خداوند طرف از بندگان و خداوند طرف از است. سوگند نوعی که اهلل  بسم  اول باء است.  آمده )اعملُ( و  اقرءُ() مضارع فعل

 گفته برخی خداوند، بیان راستی و درستی به کنند می یاد سوگند نیز بندگان کنیم، می وفا هایمان گفته به ما که سوره هر اول در خورد می

 درباره مانده باقی تلفظ در اما افتد می نوشتن در کثرت و تکرار علت به )باسم( کلمۀ در وصل ی حمزه. است آمده زیبایی برای( ب) این اند

 و دانند. می نشانه و  عالمت معنی به )وسم( از مشتق را آن کوفیون، و ننددا می شده مشتق )علو(، وزن بر )سمو( از را اسم بصریون، اسم، ی

 برخی و جامد را اهلل برخی آید می حساب به ذات آن عالمت معنای به و است خارجی ذات بیانگر نامی هر که چرا است معنوی آنان دلیل

 مواهب صاحب رازی فخر چون اند، کرده پیروی او از که نیکسا خلیل و اند، دانسته جامد را آن که اشخاصی جمله از اند دانسته مشتق

 را آن بعضی شود. می ذات اسم به تعبیر گاهی خاص، علم به گاهی تعبیر است شخص اسم اهلل علم  شبر صاحب و کشاف صاحب الرحمان،

 می بالغلبه علم به را آن مفسرانان از ای دانند. عده می آفرینش جهان در ی معبود هر برای  جنس اسم به را آن شناسان واژه دانند. می لقب
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 از آن ی ریشه رحمن که باورند این بر دانشمندان از برخی و اند مبالغه ی صیغه دو هر و شده گرفته رَحِمَ از دو هر رحیم و رحمن. نامند

 جامد پس دارد، مفعول به نیاز و شود مشتق رحمت از باید باشد مشتق اگر و است جامد ی کلمه رحمن نیست. همچنین عربی و است عِبرانی

 خالف به باشد مشتق بخواهد اگر فَعَالن وزن بر و است جامد پس دارد مفعول به نیاز و شود مشتق رحمت از باید باشد مشتق اگر و است

 مهدی. ) گیرند می را اهلل اعراب و هستند اهلل صفت دو هر و اند مشبه صفت دو هر و الزمند فعل صیغه، از دو هر رحیم و رحمن و است قانون

   .( 48 – 84صص ،1389 امیرکالئی، احدی

 وعالی نیکو بس پایانی شود آغاز حق ی معجزه این با که هرکاروعملی آورد، می ارمغان به را پاینده پایانی  که  نیکواست گری اغاز آیه واین   

 بس همین برسیم، مارا توانیم نمی آن وژرفای عمق به بازهم بپردازیم آن و بررسی شرح و به بگوییم سخن آیه ازاین بخواهیم که دارد، هرآنچه

  است خدایی نام برترین اهلل» باشیم. داشته مستمر تالشی آن شناخت برای هست وجود در جان تا که وباید داریم را خدا نعمت بهترین که

 رحمن که فرق این با است. پایان بی هستی آن  رحمت نۀنشا که اوست از صفات  و الرحیم و الرحمن .است وجودی کماالت همۀ دارای که

 می شامل را کس و همه چیز همه فراگیرش رحمت که است خدایی رحمان پس آن  و دوام ثبات بر و رحیم کند، می داللت رحمت کثرت بر

 رحمتی که است خدایی رحیم اما و است آن مصادیق از نیز غضب بلکه نیست غضب برابر در رحمتی . چنین( وآخرت دنیا.کافر.مومن)شود، 

 بانام کار شروع ادب واینکونه گشاید می خود بانام را سوره و نیز قرآن صبحان خدای اوست غضب برابر در رحمت واین دارد مومنان برای ویژه

 .(278،ص1391 آملی، جوادی اهلل آیت)«آموزد می نها انسا به خدا

 است گر معجزه کلمات همین از ها زمینه تمام در موفقیت و پیروزی که فهمیم می برسیم  لرحیما الرحمن اهلل بسم حقیقت به بتوانیم اگر   

 ها زمینه تمام در آدمی کردن همراهی همین آن و حمکت شویم. مند بهره آن از بود نیاز که وهرجا باشیم داشته را آن وشناخت معرفت اگر

و  و نشانه عالمت معنی به )سمه( از مادة یا بکند خاصی یاچیز شخص از حکایت که ستا لفظی اسم.  کند و حرکت بردارد گام تابتواند است،

 معنی به اسم که باورند این بر بعضی است. ولی الفاظ از نوع اسم که است اینگونه متعارف صورت به شده، گرفته ورفعت بلند معنی به )سمو( یا

 در آن و ریشه است. افتاده تکرار اثر بر آن ی همزه که بوده  له( )اله اصل در اهلل .اند دانسته شود می خارجیه  موجودات بر منطبق که دیگری

 عقل که علت این به وتحیر است وعبودیت پرستش مورد اهلل که اند گفته خداوند به دلیل این باشد. و به می و)تحیر( )پرستش( معنی به اصل

 ولی است. دهندة صفتی نشان نوعی به خدا اسامی و تمامی است. خداوند مخصوص اسم و اهلل است. مانده اوحیران ذات وفهم درک از آدمی

 نیز و رحمت شده. گرفته هرد و ازمادة رحمت الرحیم و الرحمن. است خداوند مخصوص و اسم بکند. صفتی از حکایت که نیست اینگونه اهلل

 می و باعث دهد می دست انسان به و مسکینان نیازمندان و وضع حالت مشاهده موقع که است خاصی نفسانی حالت معنی به خود اصل در

 رحمت بر داللت رحمان دلیل همین به دارد. داللت وکثرت فزونی بر که است صیغۀ مبالغه رحمن کند تالش آنان های نیاز رفع برای شود

 دلیل این دارد. به دوام و استمرار بر داللت که باشد می مشبه صفت رحمت و شود می شامل را کافر چه و چه مؤمن چه همه که دارد عامه

 .(20،17،صص1376طباطبایی، حسین محمد سید) است مؤمنان مخصوصا که نعمتی نامند. می خاصه رحمت را آن

 

   الرحيم الرحمن اهلل بسم وشرح اهميت

 اساس و اصل هم باز اما. است شده کار  زمینه این در فراوانی مقاالت و کتب عالوه بر با که است حدی به تا بزرگ آیه این ارزش و اهمیت   

 هر اما رسید نخواهیم حقیقۀ آن حقیقت آن به هم باز کنیم صرف را خود وقت ی همه اگر که دانیم می و دارد کار جای و نشده مشخص آن

 دوچندان هستی خالق به را ما ایمان و شود درک کردنی تر می ما برای آن ای سازنده و برکت با اثرات شود بیشتر آن به ما شناخت و هدف چه

 گروه در عظمت این به رسیدن و باشد داشته جهان این و آدمی بر عظیم اثراتی تواند می سادگی همین به ای جمله یک که چرا کند می

 .است آن وشناخت حقیقی معرفت

 نام بدون که اّبتر(،هرکاری فهوّ اهللٍ اسمُ فیه یَذکٌر لَم بالٍ ذی اَمرٍ کلُ:) اند فرموده پیامبر که است حدی تا الرحیم الرحمن اهلل بسم اهمیت   

 پیا از قرآن نزول و وحی آغازین در همچنین کند. می آغاز نام همین با را خلقتش خداوند که می بینیم است. ما فرجام بی شود شروع خدا

http://www.rassjournal.ir/


 55-67، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 
 
 نوح از خداوند میبینیم که آنجاست تا آیه این اهمیت و (1 ،آیهعلق ربک،سوره باسم اِقراء) آغاز کند او نام از و بخواند او نام با خواهد می مبر

 متوقف کشتی می خواستند که هنگامی و می کند حرکت کشتی که است آن گفتن از بعد و بگوید اهلل بسم شدن سوار هنگام که خواهد می

 می صبا ملکه بلقیس به که ای نامه در سلیمان .(48-41 ی ،آیه هود ی سوره)می ایستد  باز حرکت از کشتی و اهلل می گویند بسم نیز گردد،

 قدرت سلیمان که بفهمد ملکۀ صبا  که شد باعث این و کرده لطف و مهربانی به مزین او را ی نامه که است اهلل( )بسم اش نامه آغاز سر نوسید.

 شود می آغاز الرحیم ارحمن اهلل بسم با قرآن های سوره تمام که میبینیم و( .30ی ،آیه نمل سوره) کرده دعوت  حق به را او و نیست  طلب

 از اصلی هدف تا است خداوند نام با کدام هر پایان و آغاز ای گونه به و شود می تکرار اهلل( )بسم با نیز بعد ی سوره و ای سوره هر پایان در و

 توبه ی سوره که چرا بینیم نمی آن آغاز در اهلل اسم که است توبه ی سوره تنها و شود انجام شکست بدون و پیروزی و موفقیت با انجام تا آغاز

 احمد) نیست سازگار رحیم و رحمان خداوند توصیف با جنگ اعالم و شده آغاز  شکنان پیمان و مکه جنایتکاران به و جنگ اعالن به

 (.31،ص1376بابایی،

 مجید و قرآن نماز دلیل همین و به است. خداوند اسم ترین وزیبا بهترین اهلل پرداخته اند، اهلل وصف به که قرآن در موجود های آیه براساس   

 آسمانی  کتب و تمام دارد. می باز ها وآلودگی ها زشتی از را انسان خداوند و نام شود. می شروع حقیقی معبود اسم ترین بزرگ اهلل، نام با

و  آیه این از جستن تبرک کند. می حکایت آن و بزرگی عظمت زا و این بودند، الرحیم الرحمن اهلل بسم دارای شد می نازل که زمانی پیشین

 آن حق وخداوند است داشته آغازگر نقش تنها پیشین کتب در ولی است بوده( ص)اکرم وپیامبر سلیمان حضرت مختص فقط آن از استفاده

 مهربان خداوند و عنایت تذکر رحمت از نشان تواند می قرآن در اهلل بسم و تکرار است. داده  اختصاص(ص) محمد حضرت امت در فقط را

 اسم به تراست نزدیک اهلل اسم. بیاضها الی العین سواد من االعظم اهلل اسم الی اَقرَب  الرحیم الرحمن اهلل بسم) رضا امام سخن براساس باشد

 است( اعظم اسم) شریف اسم و مزایای ارآث تمامی دارای الرحیم( الرحمن اهلل )بسم که است این نمایانگر( آن سفیدی به چشم سیاهی از اعظم

 باگفتن رضا امام که بینیم می اما ایم نیافته را آن وحقیقت ایم کرده حساب مرسوم ای راجمله  آیه این استعمال، کثرت علت به ما که اگرچه

-103،صص1373 رفایی، رضا سید). است ثابت جمله این برای تردید بدون است اعظم اسم به مربوط که هراثری که دهد می نشان باال جمله

و  نیست. خداوند ی دهنده ونشان است بشری دست ی ساخته لفظ که علت این به نیست لفظی اسم الرحیم الرحمن اهلل بسم در اسم (.94

دهندة  نشان که باشد موجودی باید اهلل بسم در خداوند و اسم است ذات عین ذاتی صفات چراکه باشد تواند نمی هم خداوند ذاتی صفات

 بسم تجلی توان نمی اما دهندة آن ونشان هستند خداوند صفات از صفتی تجلی ازموجودات و هریک کرد استعانت آن به و بشود باشد خداوند

 روایات و براساس باشد ومخلوقات موجودات باقی از برتر کمال نظر از که گرفت نظر در را موجودی و باید کرد. حساب هرموجودی را اهلل

 ومفهومات الفاظ سطح از اهلل( )بسم تجلی برای چنانکه باشد می محمد( وآل )محمد اوهستند کامل معرف خداکه حسنای اسمای یبسیار

 (.20،21،صص1377شور، پوست علی» آوریم نظر در را آنان باید کنیم توجه اسم حقیقت وبه رویم فراتر

 کار و در کنیم. می آغاز ورحیم رحمن خدای بانام را خود کار که کنیم می مابیان است آمده ها سوره تمام آغاز در که اهلل( آیۀ )بسم در   

 زمانی اما است محدود است و ناپایدار فانی پس نیستیم کامل آگاهی ما در که علت این ما به های و برنامه کارها طلبیم می یاری او از خود

 شود، می مند بهره آن وجاودانی عظمت و از گیرد می خود به را او است، رنگ وجاویدان پایدار کنیم می متصل وحقیقی پاک ذات به را آن که

 را خود رسالت برنامه همین نیز جبریل که بینیم و می یابد می عظمت بپیوندد. الهی کران بی دریای به که و هنگامی نیست زیاد ما نیروهای

 سوی از کار که نمی کند کرد و فرق شروع خدا بانام باید را کاری هر که فهمیم می وما کرد شروع خداوند بانام اکرم پیامبر بعثت هنگام به

 چیز شود. و هیچ آغاز خدا نام با باید دیگر، انسانهای یا نوح، سلیمان چون دیگری پیامبران ویا باشد، خدا، پیامبر، جبریل، شده آغاز کسی چه

 این به است ممکن اهلل بسم باء این روی بر آسمانی کتب و دیگر قرآنی مفاهیم تمام ودقت اهلل. تمرکز بسم مگر نیست اعظم اسم ردیف هم

 العلل علت چراکه یابد می تحقق خدا پاک ذات از استمداد با همه تشریع علم در تعلیمات وتمام آفرینش علم در مخلوقات تمام که باشد علت

 (39-44، صص1368 شیرازی، مکارم) است خدا از جستن ویاری استعانت برای اهلل بسم باء بینیم ومی اوست عوالم تمام در
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم با کاري هر شروع اهميت 

 عملی هر و کاری هر آغاز که داشته آن بر تأکید خداوند که است قرآن آیۀ نخستین و برجسته آیات از یکی(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)     

 با گاهی نیز امامان و پیامبر آیه این بودن حساس و مهم دلیل . به است رفته سخن آن اهمیت به نسبت قرآن جای جای در و باشد آن با باید

 تحقیقات متمادی، های قرن  طول در و ببرند پی آن ارزش به بتوانند مردم تا برداشته پرده عظیم دریای این کران بی امواج از خود سخنان

 تا دوران این طی در دهیم نشان تا نموده اکتفا نظریه چند به اینجا در و است شده نوشته چند مقاالتی و گرفته صورت زمینه این در فراوانی

 و پایدار موجودی به را آن باید واحدی کار یک ماندن پایدار برای .یابند دست شریف ی آیه این حقیقت و عظمت به اند توانسته میزان چه

 تمام که باید و است ابدی و پایدار که است خداوند ذات تنها و باشد نداشته راه وا ذات در فنا که دهیم ارتباط است، جاودانه که همیشگی

 شروع آغاز در خداوند که است دلیل همین به دارد خداوند با آن آن ارتباط به بستگی عامل پایداری. کرد آغاز او نام با را چیز همه و کارها

)  " بها فَادعُوُه الحُسنی اسماء فلله " ی آیه اساس بر(.  26ص ،1376 بابائی، علی حمدا)  کند آغاز او نام با که خواهد می پیامبر از رسالتش

 نمی گفته دیگر های صفت ولی اهلل بسم شود، می گفته کارها آغاز در اینکه علت(  ها نام آن به را او بخوانید و است نیکو های نام دارای خدا

 ممکن و است صنعتی نشانگر نامی هر و کند می مطرح را او کماالت از بخشی ها نام . سایراست خداوند نام ترین جامع اهلل که است این شود

 همه و است ذاتی معنای در اهلل که دلیل این به و باشد آفرینش رازهای از برداری پرده راستای در انگیزه ایجاد برای نام این انتخاب علت است

 که بار هر و است ستایش قابل دهد می قرار جستجو و پویایی حالت در را آدمی وجود اند سرگردانی و تحیر در حقیقی ذات آن ی درباره

 خلقت حقیقت و باطن سوی به و شود می ایجاد ای انگیزه  او  وجود در الرحیم( الرحمن اهلل )بسم بگوید. و بیاورد زبان بر را اهلل نام آدمی،

 ( 117 – 119ص ،1389 کالئی، امیر احدی مهدی)  ستندنی ناب توحید این بیانگر او صفات دیگر و کند می حرکت

 نیکو پایانی شود، آغاز نام این با هرکاری که این و رفته سخن آیه این ارزش و اهمیت از کنیم نظر که کجا هر در بینیم می که همانگونه    

. بخشد می آن به خدایی رنگی و کند می رگونهدگ را عمل و کار آن شود، شروع آن با عملی هر و کاری هر است.که اکسیری همچون و دارد

 این خود آغاز که بینیم می و است الهی صفات اسمای برخی و ذات اسم دارای سوره، خود که شده آغاز اهلل بسم آیه با قرآن ی سوره اولین

 ای اشاره کردن آغاز این و آموزد می ما به را عمل به شروع و کار به شدن وارد دینی ادب مهربان خدای اینگونه و است اهلل بسم با هم، سوره

 خداوند و باشد، دارا را حُسن دو هر که باید و دارد فعلی حُسن و فاعلی حُسن بین جمع یعنی فاعل، بودن پاک و فعل بودن حق لزوم به ظریف

 آغاز خدا نام با کاری هر و باشیم داشته را کار هر شروع ادب چگونه که بیاموزد ما به خواهد می بزرگش نام با خود، وحی کتاب کردن آغاز با

 اوست، وجه برای و او نام با آنچه و ماند می باقی اهلل وجه تنها هستی جهان در گوید می قرآن آنچه اساس بر و ندارد بقایی و است فانی نشود

 ( 300 – 326 صص ،1391 آملی، جوادی)  است پایدار

 پس است، اشتباه مسیر و نرسیده حقیقت به برسد جایی به هم اگر و است ناقص شود، آغاز اوندخد نام بدون کاری اگر شده که تأکید بسیار   

 کجا به که نیست معلوم شود برداشته که قدمی هر و کاری هر. یابد کامل حقیقتی و باشد داشته معتبر سندی تا شود شروع خداوند نام با باید

 امورش تمام  که دارد، می دوست  فطری طور به رو این از ندارد خبر خویش ی آینده از یمعمول حالت در انسان میابد، خاتمه راهی چه در و

 بسا چه است، دیرینه آرزوی یک ها انسان تمام برای کارها در موفقیت. برسد انجام به ممکن شکل زیباترین به و شود آغاز صورت نیکوترین به

 دیگر برخی و رحمانی ها، حرکت بعضی. ماند می باز ادامۀ راه از و شده نخوت و تیسس دچار راه بین در اما کند می شروع ذوق با کاری را

 گاهی اما آورد جا به را است پروردگار مطلوب آنچه خود زندگی در تحرک و حرکت هر ابتدای در تا کوشد می متعالی انسان است، شیطانی

 یگانه الرحیم( الرحمن اهلل )بسم .کند می گم را مقصود راه و شود یم سرگردانی و حیرت دچار داشتن پسندیده عمل و خیر قصد  بر عالوه

 به را خویش گوینده و نوردد می در دیگری از پس یکی را تاریکی نورانی، ذکر این. است هستی این در آغازی هر و حرکت هر همدم و مونس

 نیز خوبی راهنمای این بنابر دهد می تشخیص خوبی به را ها حجاب الرحیم، الرحمن اهلل بسم. سازد می نایل آفرینش مقصود و نور سرزمین

 ذکر این شود فترتی دچار راه در چه اگر شود می دمساز شریف، ذکر این با عاشقانه شناخت، با آنکه. باشد می کاری هر در حرکت هر برای

 ( 134 – 136 صص ،1385 رحیمی، داوود)  بود خواهد او برای مجربی و دلسوز حامی
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 اینکه. کند متعال خداوند حقیقت از سرشار را آدمی روح و شود عجین آدمی جان با که است این برای کردن تکرار را خدا نام یقتحق در   

 او یاور تنها و است آدمی با همراه مکانی هر و لحظه هر در خداوند اینکه آورد و، یاد به را خدا سختی و مشکل هر و ها زمینه ی همه در

» : گفت تعالی خدای چنانکه صنفند، سه قرآن در مخاطبان که است این گانه، سه های نام این نکردن یاد در حکمت»  باشد می خداوند

 مقتصدان برای و هستم اهلل سابقان، برای من: گوید می پس (. 32 آیه فاطر،« )  بالخیرات ٌسابق منُهم و مُقتَصِدُ مِنهُم و لِنَفسِه ظالِمٌ فَمِنهُم

. جفاست از ی درگذرنده رحیم و دوستان های لغزش گذرندة از در رحمن و بخشندة عطا  همانا اهلل، نیز و  رحیم ظالمان رایب و هستم رحمن

... . کردند می ترک را تو دانستند می را آن مادرت و پدرت اگر که می دانم چیزهایی تو از من  می گوید گویی، که اوست رحمت کمال از و

 ص ،1371 رازی، فخر امام« )  هستم کریم معبودی من که بدانی تا پوشانم می را آنها خود کرم به و دانم می را ها چیز همۀ این من ولی

349 – 34 .) 

 

 است اهلل بسم شرح در که آیاتی

 در. است هگفت سخن شود، شروع نام همین با عملی و کار هر اینکه اهمیت و شریف آیه این ی ویژه اهمیت از نیز قرآن خود در خداوند   

 حضرت به اول بار برای که است زمانی آن ترین مهم و اولین بینیم می خوبی به را آیه این بودن حساس و مهم کنیم نظر اگر قرآن جای جای

( )  کرد لقخ که ای آنچنانه پروردگارت نام به بخوان« )  خَلَق الَّذی ربِّکَ  بِاسمِ اِقراءَ»  که است این شده نازل ی آیه .شود می وحی محمد

 چه کاری هر و وحی آغاز که است مهم و ارزشمند آنجا تا  خداوند نام با شروع که بینیم می شود نظر آیه همین به اگر(  1 ی آیه علق، سوره

 اهللِ  بِاسم فیها ارکبوُا قالَ و»  کنیم نظر 41 ی آیه هود ی سوره به اگر همچنین و شود شروع آیه و نام همین با باید انسانی چه و خداوند برای

 و کرد حرکت نوح کشتی آیه و نام همین با که بینیم می«  کنید توقف و کنید حرکت خدا نام به آن در و شوید سوار گفت مُرساها، و مجراها

 اهلل مبس)  با را خود ی نامه سلیمان که بینم می 30 ی آیه نمل ی سوره در ایستد می باز حرکت از کشتی نام همین با هم توقف هنگام

 می توصیه نیز خوردن هنگام حتی و. برد می پی آیه این اساس بر آن بودن خطر بی و نامه اهمیت به بلقیس و کند می آغاز(  الرحیم الرحمن

 آنچه از نخورید و فِسقٌ،لَ انَّهُ و علیهِ اهللِ اسمُ یُذکِرِ معا تأکلوا ال و»  است، پاکیزه غذا آن صورت این در که چرا شود، آغاز خداوند نام با باید کند

 در و همیشه باید که است جایی به تا آن اهمیت هم باز و(  121 آیه انعام، سوره« )  است گناه آینه هر آن همانا پس آن بر خدا نام نشد برده

 بامداد را پروردگارت نام کن یاد و اَصیالً، و ةَبُکرَ رَبِّکَ اسمَ وَذکُرِ)  و(  1 آیه اعلی، سوره« )  االَعلی رَبِّکَ سبح»  آورد زبان به را آن حال همه

 ( 25 آیه انسان، سوره« )  شامگاه و

 

 

  است(  الرحيم الرحمن اهلل بسم)  اهميت و ارزش به مربوط که احادیثی

 نیز آنان ای گونه به و تاس آدمیان برای آیه این اهمیت بر تأکید واقع در که دارند هایی گفته نیز امامان شریف آیه این عظمت و بزرگی در   

 و احادیث این جمله از سازند.  آگاه آن شمار بی های برکت از را همه و بردارند پرده حق ی معجزه این عظمت از بتوانند تا اند بوده تالش در

 آغاز نام این را با کارها ی مهه که گوید می(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)  ی درباره خداوند قرآن در. کرد اشاره زیر موارد به توان می روایات

 حق نیروی تمام که آیه این حقیقت در و کنند می بازگو برایمان را موضوع همین دیگر کالمی با نیز(  ع)  امیرالمؤمنین حضرت علی و کنید

 یعنی اهلل بسم باهلل،  کُلَّها اُموری لیعَ اًستَعینُ اَی اهلل، بِسم تَقُولُ»  است فرموده(  ع)  علی امیرالمؤمنین. آدمی به کمک برای شود می بسیج

 با وحی اولین آغاز از خود که اکرم پیامبر(.  104 ص ،1373 رفائی، رضا« )  جوییم می کمک و یاری بزرگ خدای از خود کارهای ی همه در

 پایان شود آغاز آیه این بدون هک کاری هر که فهمد می و داند می بهتر کرده درک را حقیقت این وجود، ی همه با و کرده آغاز نام همین

 کار هر اَبتَرٌ، فَهُوَ اهللِ بِسمِ  فیهِ  ُیبدَءُ لَم بالٍ ذی آَمرٍ کُل  » . باشد نداشته ابتر و ناقص پایانی تا باشد آیه همین با باید آغازی هر و ندارد نیکویی

 (. 26ص ،1376 بائی،با احمد« )  است ناتمام و سرانجام بی نشود آغاز  اهلل بسم  با که معتنابهی
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 آغاز آیه همین با کارها تمامی اگر که کنیم درک توانیم نمی ایم، نبرده پی حقیقی راهنمای و الهی کالم این ژرفای و حقیقت به ما اینکه برای

 آیه این و شویم می اشتباه و سردرگمی دچار کنیم آغاز آیه این بدون را کاری اگر که دارد حقیقت پس شوند می زیبا ها پایان ی همه شود

 شیعَتِنا بَعضُ تَرَکَ لَرُبَمّا و»  فرمایند می صادق امام دهد، می نجات گمراهی از را ما  و کند می روشن ما برای را راه که است چراغی همانند

 پس کنند نمی آغاز(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)  با را خود کار ما شیعیان بسا چه بِمَکروهٍ، اهللُ فَیَمتَحِنُهُ الرحیم الرحمنِ اهللِ بِسمِ اَمرِهِ اِفتِتاح

 ی نتیجه که گویند می سخن برکتی از نیز( ع) باقر امام اما و(  22ص ،1385 مدرسی، حسین محمد)  کند می دچار ناراحتی به را آنها خدا

 برکتش است، برکت با پس شود نمی اهیگمر دچار آدمی هم دهد، می نتیجه هم شود آغاز آیه همین با کارها اگر اینکه و است آیه همین

 می شروع را کاری که هنگامی است سزاوار» : فرمایند می( ع) باقر امام. باشد نکرده آغاز آیه این با را خود کار که شود می فردی آن شامل

 آن تا(   اهلل بسم)  اهمیت (. 26ص ،1376 بابائی، احمد« )  باشد میمون و برکت تا بگوییم(  اهلل بسم)  کوچک چه و باشد بزرگ چه کنیم،

 الرحمن اهلل بسم الصَّبیِّ قال و)  الرَّحیم الرَّحمن اهلل بِسمِ لِلصَّبیِّ المُعَلِّمُ  قالَ اِذ خوانیم، می( ص) اکرم پیامبر از حدیثی در که است اندازه

 آزادی فرمان خداوند کند تکرار او و(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)  بگوید کودک به معلم که هنگامی للمعَلِّم، بدائۀُ و باَبوَیهِ بَرائۀُ اهللُ کَتَبَ(  الرحیم

 (.44ص ،1368 شیرازی، مکارم ناصر)  نویسد می معلم و مادرش و پدر و کودک برای دوزخ از

 از تا سازد می روشن ما برای را راه که است، نوری و راهنما تنها نه و است دلسوز معلمی و آموزگار تنها نه(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)    

 روشنی به توان می( ع) باقر امام از حدیثی در را حقیقت این و کند می نگهداری و محافظت ما از نگهبانی همچون بلکه نگیریم، فاصله حقیقت

 محسن« ) . شد خواهی محفوظ است زمین و آسمانها در آنچه از بخوانی را الرحیم الرحمن اهلل بسم که هنگامی: فرمایند می باقر امام»  دید

 نفسانی های ویژگی و نفس   با مبارزه در که است این(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)  های ویژگی دیگر از(   42ص ،1389 پینوندی، شکری

 بسم جمله: تاس بهایی فرموده شیخ مرحوم»  ببینیم توانیم می بهایی شیخ سخن در را مضمون این ما و  رساند، می یاری و کمک را انسان

 اند از عبارت که شود می بدن در موجود  خطرناک  قوه و نیرو نوزده از نجات و کنترل سبب آن گفتن که است حرف نزده ی بردارنده در اهلل

 خداوند جهت این به است گناهان و ها تبهکاری سرچشمهء که ای گانه هفت قوای و غضب و شهوت قوه باطنی، و ظاهری گانه ده حواس

 محسن)  است گماشته مأمور نوزده دوزخیان بر که نموده تصریح و است داده قرار جهنم آتش برای مأموری آنها از یک هر مقابل در لمتعا

 بخواهد چیزی خدا از نام این با اگر آدمی که است این(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)  ی ها مزیت دیگر از و(  49ص ،1389 پینوندی، شکری

 اسم از(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)  گوید می بحاراالنوار در( ص) اکرم پیامبر از نقل به عباس بن عبداهلل»  کند می عطا را شا خواسته خداوند

 محسن)  نماید می عطایش خداوند. کند درخواست بنده که را آنچه مقدس و شریف جمله این قرائت با باشد می احدیت حضرت بزرگ های

 ( 53ص ،1389 پینوندی، شکری

 کارها ی همه اینکه گویند. می سخن وار بزرگ ی آیه این بودن خاص و اهمیت از همگی که بینیم می کنیم، می نظر که احادیث این در   

 اسم خداوند چه اگر بینیم می بیندیشیم، مطالب این به دقت به اگر شود گفته آن با ها خواسته و باشد آن از استمداد شود، آغاز آن با باید

 او به چیزی و نکرده رها را او راحتی همین به اما شده می آدمی کران بی قدرت موجب اعظم اسم که چرا است نداده آدمی به را خود اعظم

 می پی خود به نسبت خداوند مهربانی به هم و رحمت به کند نظر آیه همین به تنها اگر که است اعظم اسم با سو هم و معادل که بخشیده،

 که باشد جایی در اگر حتی باشد، او مددکار و یاور تواند می حال همه در که بخشیده او به چیزی و نکرده رها کمکی هیچ بی را او که برد

 .باشند او دشمن کس همه و چیز همه

 

 شرحی دیگر بر بسم اهلل الرحمن الرحيم 

و  ظاهری معناهای از اگر و درحقیقت اکبر جهاد یبرا دهد می تشکیل را بسیجی هم بر روی که است کلماتی  الرحیم الرحمن اهلل بسم   

 است ای وسیله و حربه الرحیم الرحمن اهلل بسم که بریم می پی آن حقیقت به بزنیم کنار را ها و برگ و شاخ کنیم عبور سطحی تفسیرهای

 که مردمی بر آفرین. اصغراست جهاد از بزرگتر اکبر جهاد است گفته خداوند که و همانگونه کنیم، اکبر جهاد توانیم می آن از استفاده با ما که
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 :فرمود «است؟ کدام اکبر جهاد!  خدا رسول ای:»  پرسیدند. است مانده باقی آنان ی عهده بر اکبر وجهاد بردند پایان به را کوچکتر جهاد

 بین کرده بنا خود عدل ی پایه بر را چیز وهمه است عادل خداوند که و همانگونه گیرد نمی صورت راحتی به اکبر وجهاد«. .نفس با جهاد»

 سرمی به در جهالت که شقی انسانهای با فرقشان تنها اند شده و پیروز اند رسیده حقیقت به که و آنان نشده قائل تفاوتی انسانها از یک هیچ

 اُدعوُنی» برکت، من از حرکت تو از است گفته خدا که دانیم و می اند.  کرده حق مسیر در حرکت به شروع خود با اختیار که است این برند

 و عملی کار هر در وقتی که است الرحیم الرحمن اهلل بسم همان خداوند خواندن(. 60 آیه غافر،)«شمارا کنم اجابت تا مرا بخوانید لَکُم، أستَجِب

 تأکید علت پس باشد. داشته تیوکاس کم که هرچند. است خداوند با پایانش او و کار نمیگیرد قرار آدمی نفس دست در عمل آن شود گفته

 شویم موفق مسیر این در اینکه برای پس است نفس با مبارزه ما عمر تمام که است این ببریم، را او نام باید وعملی کار هر در اینکه بر خداوند

 ،روانشناسان روانشناسی علم در که چیزی همان شویم پیروز نیست هم دیدنی که نیرومند دشمن این برابر در را ما که داریم همراهی به نیاز

 قابل متعدد آزمایشات با هم ها بیماری آن ترین سخت که هستند روبرو جسمی های بیماری با که پزشکان برعکس دارند کار آدمی روان با

 صورت به گذرد می او و ضمیر ذهن در آنچه و از کند عبور خود بیمار جسم این از تواند نمی راحتی به روانشناس یک اما هستند شناسایی

 در که شود می هایی و پیچیدگی مسائل درگیر آدمی که است دانسته می بوده آگاه ما وضمیر ذهن این از که حکیم ببرد. خداوند پی حقیقی

 به را خود کفر قیامت روز در کافران که همانگونه. دهد نسبت خود و اطرافیان دیگران به را و مشکالت ها پیچیدگی این است ممکن ظاهر

 همانند الرحیم( الرحمن اهلل و )بسم است (شیطان و هچنین نفس) وجود آدمی در اش سرچشمه عوامل این ی همه دهند. می نسبت دیگران

و  روحی های بیماری همهء سازد می رساتر ما برای را اکبر و جهاد کند می پاالیش را روح او از و استمرار تکرار با که است روانشناس یک

 و یگانه بهترین داشته آگاهی خوبی به مسئله این از که خداوند است. انسانها وجود در اش سرچشمه  آدمی مشکالت و همهء وزهامر روانی

 روحی های بیماری تمام برای است پادزهری همچون الرحیم( الرحمن اهلل و )بسم شویم بهرمند ازآن تا است داده ما به را خود حل راه ترین

 .گیرد می سرچشمه او نفس از که آدمی مشکالت و تمام جسمی و حتی روانی و

 

 تواند می خود اختیار با که است آدمی مطلقند. این جبر موجودات دیگر چرا که است انسان برای صرفاً اختیار و جبر بحث کریم قرآن در   

 خداوند اینکه رسد. می جبر به آن از و بعد است یاراتاخت تماماً انسان زندگی خداوند اذن به البته( الرحیم الرحمن اهلل بسم)  و با کند عمل

 صفات از که و مهربانی بخشندگی جبری طور به تا آید می پیش اختیار بحث کنیم آغاز( الرحیم الرحمن اهلل بسم) رابا کاری هر فرمایید می

 بخوانند و یا بنویسند آب روی بر را چیزی هر که و فهمید داد انجام آب روی بر ایموتو که تحقیقاتی طبق. بگیرد شکل وجودمان در است الهی

 زشت از کالم انواع روی بر او تحقیقات .شود می اند خوانده برآن آنچه یا تصویر کالم آن شکل نوعی و دهد می نشان واکنش آن به نسبت آب

 شده،( الرحیم الرحمن اهلل بسم) درمورد و ائمه ،پیامبر خداوند، قرآن، سوی از که فراوانی های تأکید پس است، گرفته انجام و غیره زیبا، دعا

 بدن درصد70 چراکه نیست.  این از غیر چیزی کنیم نگاه با دقت اگر کنیم تکرار و همیشه بگوییم را آن و هرعملی هرکاری آغاز در اینکه

 شود می زده اطرافش در که هایی مو کال هایش و کالم ها و اندیشه افکار آن به نسبت هم آدمی بدن آب پس شده تشکیل آب از هم آدمی

 و انسان پیامبران امامان، در که افتادگی و فروتنی و تواضع که بریم می پی خوبی به پس آید می در شکل همان و به دهد می نشان واکنش

 صحیح های اندیشه و افکار به و رسیدن است و صحیح درست های و اندیشه افکار با و برخورد حق مسیر در حرکت از و شایسته، صالح های

 و کم گذارد می اثر ما روی بر نکنیم نتیجهء مبارزه با نفس است چرا که ما را به سوی بدی ها می خواند و اگر ما با او و حرف هایش مبارزه

 است حرافان مسیر ما در حرکت اش و نتیجه گیرد می خود دست به و نفس شیطان را و ضمیر ما و ذهن گیریم می قرار باطل مسیر در کم

 در نفس و از اینکه شود می عجین ما وخون گوشت با کنیم تکرار را آن لحظه هر و در یابیم آگاهی( الحیم الرحمن اهلل بسم) حقیقت به و اگر

 از بعد آدمیان راهنمای و قرآن امامان است که شده می کند، گفته باز حق مسیر در ما را و حرکت کند می جلوگیری دهد جوالن ما وجود

 بسم) در شده و سوره حمد نیز خالصه شده خالصه حمد ی سوره در قرآن کل که دانیم می موجود احادیث و براساس هستند محمد حضرت

 در پس هستم اهلل بسم بای زیر ی نقطه من که اند فرموده( ع) علی امام حضرت که دانیم می همچنین و است آن اول( الرحیم الرحمن اهلل
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 پیدا( عج)زمان  امام و همچنین حقیقت سوی به راه( الرحیم الرحمن اهلل بسم) با همین توانیم می ما غایبند ما( عج) مانز امام که زمان این

 های کمک جمیع جامع( الرحیم الرحمن اهلل )بسم باشیم، کرده استفاده حق مسیر در حرکت برای بیت اهل قرآن منبع هر از واقع و در کنیم

 گفتار گفتار، اگر نه است رفتارات در اصلی است و هدف شده گنجانده آیهء این در خداوند اکبر جهاد کل حقیقت و در  است ما به خداوند

 بــــــاش افـکــارت مراقب: فرمایدمی( ع) علی امام گردیم بر می خود الهی فطرت به ما شود رفتارتبدیل در بیان این که شود باعث  متوالی

 مراقب شود، می عــــادتت که بــــــاش رفتـــارت مراقب شود، می رفتـــارت که بــــــاش گفتــارت مراقب شود،می گفتــارت که

 اکبر جهاد در مهم اصل که علت این و به .شودمی سرنوشتت که بــــــاش شــخـصیتت مراقب شود،می شخصیتت که بـــــاش عــــادتت

 توجه کاری هر در جمله این و هدف معنا به اگر ما یعنی. است نهفته( الرحیم الرحمن اهلل بسم) در همه باشد، می نفس با و مبارزه خودسازی

 و خود ،خودشناسی خداشناسی ی جنبه ،( اهلل بسم) تفسیر از جنبه این شود می ما نصیب دو هر و آخرت دنیا سعادت که بینیم می کنیم

و  انسانی واالی هدف به بتوانیم تا دهیم قرار خود اکبر جهاد سرلوحه را و آن تهداش ویژه توجه الهی زبان این به که است و کافی دارد سازی

 باهمهء تو را خداوند که همانگونه و شرط، یعنی قید بدون عشق یعنی ما جهاد برای آیه این در خدا مهربانی از منظور. برسیم کامل انسانیت

 خلیفه تو که چرا دهی. قرار خود و مهربانی رحمت و مورد باشی داشته دوست انهایش بدی باهمهء را افراد همهء تو هم دارد دوست هایت بدی

و در ( و مهربانی بخشندگی)خداوند  و رحیمی دهی، رحمانی جای در خود را باید الهی اعظم دو صفت بودن اهلل خلیفه و برای هستی، اهلل

 دهد او نمی به را حرکت و اجازهء شده رسوب آدمی در وجود آنچه و تمامی ها ها، کینه حرص ها، هیجان ها، حس تمام بخشیدن آدمی، مورد

و  قرآن ی کننده و اجرا آور پیام عنوان به اسالم پیامبر که بینیم می. است دیدن خدا از را چیز و همه هستی جهان تمام با   بودن  و مهربان

 .مباشی (الرحیم الرحمن اهلل بسم) چگونه تا داده مادرس به نیز الهی احکام
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 گيري نتيجه  

 که اند رسیده نظریه این به همه شریفه ی آیه این روی بر شده انجام تحقیقات اکثر در که شدیم متوجه گرفته صورت های با بررسی      

 این در است دخداون نام ترین جامع که و اهلل شود. شروع آن با ها و عمل کارها تمامی باید پر اهمیت، است ای آیه( الرحیم الرحمن اهلل بسم)

 حقیقی توحید ی دهنده نشان(  الرحیم الرحمن اهلل بسم)و ( اهلل) اما هستند او از صفتی گر تجلی تنها خداوند های نام و سایر دارد قرار آیه

 مسیر نوری و همچون دهد می نشان ما به را حقیقی راه دلسوز و معلمی راهنما و همچون است پذیر امکان آن با ها موفقیت به رسیدن است،

 این ظاهر از اگر دیگری منظر از اما .باشد داشته نیکو پایانی تا شود شروع خداوند نام با کارها تمام که باید. کند می روشن ما برای را تاریک

 و درک میدهفه ما آنچه از فراتر دارد حقیقتی که و عمیق شگرف بس است دریایی که دید خواهیم  بیفکنیم نظری آن ژرفای و به بگذریم آیه

 با نفس راحتی به توانیم می ببریم پناه مکتب این به اگر که ساز انسان است مکتبی فهمیم می میرسیم آن عمق به وقتی حقیقت در ایم. کرده

در  و نفس با مبارزه و قدرت نیرو جمیع جامع را(  الرحیم الرحمن اهلل بسم) خدواند در حقیقت شویم می پیروز حقیقت و به کنیم مبارزه

 وجود و در کرده عمل دارویی مانند آدمی وجود روی بر آن و اثرات آن و استمرار تکرار با که داده قرار اکبر جهاد ی یافته تکمیل همچنین

 و جانشین تو خلیفه انسان ای یعنی آیه، این در و بخشندگی رحمانیت حقیقت و در پردازد می مبارزه به نفس نیروی و با کند می رسوخ آدمی

 وهمه باش اینگونه نیز تو دارد دوست را هایش آفریده و موجودات تمامی که او و همچون بگیر خدا از و پرتویی رنگی پس زمین در هستی داخ

  جانشین نیز و تو ام و بخشندگی مهربانی، رحمان، خدای من انسان، و ای کن آدمیان همهء شامل را ومهربانیت بده قرار خود لطف مورد را

 بسم) بگیری، پس بهره آن از شد فراموشت هر گاه تا  توست راهنمای آیه این ای کرده گم را راه و اگر باش خالقت همچون پس ینیزم در من

 که و بفهمد برده پی موجود و اختیارات جبر به تواند می آدمی آیه این وجود با و همچنین است، اکبر جهاد حقیقت در( الرحیم الرحمن اهلل

 های آموزه با است مکتبی( الرحیم الرحمن اهلل بسم)و  بردارد گام حق مسیر و در کرده استفاده اختیار این از و باید اختیار ایدار است انسانی

 گفته سخن آن اهمیت باب در که و احادیث آیات این و از بیفکنیم نظری آن به دیگر بار که باید پس سازی و خود شناسی و خود خداشناسی

 در افتادن با است مساوی آن از غفلت که نشویم غافل آن از ها لحظه تمامی و در. ببریم پی آیه این بودن ساز انسان به و بگذریم ظاهر از

 .ندارد. آدمی برای خوشی پایان که راهی در گرفتن و قرار نفس مسیر
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