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حمد و سپاس خدايي را كه صاحب همه محامد و خيرات و 
و » اسماء حسني«ستايش شايسته اوست كه داراي . فضايل است

ها  حمد و سپاس شايسته خدايي كه همه ستودني .صفات واالست
سپاس مخصوص خدايي است كه  .ترين وجه داراست را به كامل

ما را به اسالم هدايت كرده و توفيق و التزام به خير و بركات 
سپاس  .پايبندي به قرآن و سنت در حد توانمان را ارزاني فرمود
ل ستوده خدايي را كه به خاطر خيرات ستودني است و در هر حا

جز خداي يگانه بحق دهم به اينكه خدايي  و شهادت مي .شود مي
 و به اينكه محمد بنده و فرستاده او، و ،شريك وجود ندارد و بي

درود و سالم خدا بر او و آل و . باشد برگزيده و خليل وي مي
. ه راه آنان را بپيمايند بر كساني ك– تا روز قيامت –اصحاب او و 

  : اما بعد
نمايم كه بنده و شما را از زمره  اوند متعال مسألت مياز خد

كنند،  برند و در آن تدبر مي كساني قرار دهد كه از قرآن نفع مي
كساني كه قرائت، تالوت، حفظ، تدبر و فهم آن برايشان آسان 
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نمايم از قرآن چيزي را به ما بياموزد  و از او مسألت مي. باشد مي
  .هايمان گردد دگي سينهكه باعث روشني چشمانمان و گشا

ابتداي قرآن كريم سوره فاتحه قرار دارد و لذا اولين جايي كه 
بايد تفسير شود اين سوره ارزشمند است، و عالوه بر اينكه بايد از 
جهت قرآن بودن و نياز به فهم آيات هفتگانه آن تفسير شود، 
تفسير آن از اين جهت نيز الزم است كه در نماز كه بزرگترين 

ان عملي اسالم است بايد خوانده شود و براي كسي كه به ارك
خواند و هر چه از علم، فهم و اعتقاد  هنگام نماز در آياتي كه مي

  . شود راند، تدبر نمايد، ثوابش بيشتر مي بر زبان مي
  

  :انيد به آدرس زير تماس بگيريدتو  ميبراى ارتباط با مترجم 

�	
���� :��
��� � ����� ��
���: ������ �� �	� :������� 
www.aqeedeh.com 

es@al-islam.com 
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  1اسامي سورة فاتحه
�א-,�+A در روايت صحيحي اين سوره را � پيغمبر �٢!א�0/.

سورة فاتحه همان السبع المثاني و «: ه است ناميد@�45א������א�23
  .3»القرآن العظيم است كه به من داده شده است

ناميده شده چون قرآن با اين » فاتحه الكتاب«و از آن جهت 
شود،  شود، و نيز نماز با خواندن آن شروع مي سوره آغاز مي

  .همچنانكه بخاري اين علت را در كتاب خودش آورده است
مه معاني قرآن در اين سوره مذكور است، بنابراين و از آنجا كه ه

»شود و با اين اعتبار همه مفاهيم   ناميده مي5»القرآن ام« و 4»الكتاب ام
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اين مسأله به هنگام شروع به فهم سوره . گردد قرآن به اين سوره برمي
  .شود تفسير آن روشن مي] يادگيري[و يا در پايان 

  
  جايگاه واالي سورة فاتحه

 در مورد عظمت اين سوره در يك حديث قدسي � رپيغمب
ام  نماز را بين خود و بنده: خداوند فرموده است«اند  صحيح فرموده
ام كه يك نصفه آن مال من و نصفه ديگر آن مال  دو نصف كرده

هر ] در اين نصفه خودش كه دعاست[ام  باشد و به بنده ام مي بنده
 در اين – ة الصال–نماز و مرادش از . 1»شود چه بخواهد، داده مي

  .حديث سورة فاتحه بوده است
بنابراين سوره فاتحه بين بندة در حال نماز و خدايش تقسيم 

  .رساند شده است و اين عظمت سوره را مي
: فرمايد خداوند مي«: فرمايد  در ادامه حديث مي� پيغمبر

�I�H}: گويد هنگامي كه بنده مي G� Fz  خدا
 :گويد و هنگامي كه بنده مي. تايش كردام مرا س بنده: فرمايد مي
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{L� �Kz و . ام بر من ثناء كرد بنده: فرمايد خداوند مي

���P}�: گويد هنگامي كه بنده مي �O� �Nz فرمايد  خداوند مي :

���T}�: گويد ام مرا تمجيد نمود، هنگاميكه بنده مي بنده �S� �R

Uzآيه، حد فاصله آن دو نصفة[اين : فرمايد  خداوند مي [
شود، و  ام هر چه بخواهد برآورده مي ام بود و بنده  من و بندهبين

���Z]��\��[���}�: گويد هنگاميكه بنده مي �Y��X�� �W

�d� �c��b� � �a� �`��_� �^zاين : فرمايد  خداوند مي
  .شود ام است و هر چه بخواهد، برآورده مي بنده] نصفه[

اين توصيف سوره فاتحه بود به وسيله حديث قدسي كه 
ها فرع بر فهم سوره، درك معاني آن و تدبر در   اين پاداشبيگمان

  .باشد و عالم و جاهل برابر نيستند آياتش مي
خواند و در معاني آن تعقل و دالالت  كسي كه اين آيات را مي

كند، قطعاً با كسي كه فقط با زبانش آنها را  آن را درك مي
 به معاني حاليكه قلبش غافل بوده و يا اصالً نسبت خواند در مي

چه امر عظيي كه خدا در نماز از . آن جاهل است، برابر نيستند
اين همان سوره ! گيرد طريق قرائت اين سوره مورد خطاب قرار مي

 در تفسير آيه زير �است كه پيغمبر» السبع المثاني«فاتحه و 



  

����1 23#& ��40�  
 

&& 

�}�: فرموده است �µ�� � �́ � �³��²��±� �°��¯��®z 

و ) كه داراى هفت آيه است(ما به تو سوره حمد « .]87: الحجر[.
  .»قرآن عظيم داديم

كه از ابوسعيد بن ... بنابراين همچنانكه در حديث بخاري و 
» السبع المثاني«اند و ذكر آن گذشت، مراد از  معلَّي روايت كرده

مراد : اند  تفسير نموده�سوره فاتحه است و نيز چنانكه پيغمبر
  .باشد سوره فاتحه مي» ثانيالسبع الم«به همراه » القرآن العظيم«از 

  

 و 1»استعاذه«شروع تالوت سوره فاتحه با خواندن 
  .2»بسمله«

اي كه خداوند در قرآن  با بسمله، و استعاذهتالوت اين سوره 
شود   آغاز مي ،دستور خواندن آن را قبل از قرائت داده است

. بنابراين الزم است خواننده قرآن معني و مفهوم استعاذه را بداند

��s��r��q��p���o��n��m}�: فرمايد داوند متعال ميخ

� �u� �tz .]خوانى، از شر  هنگامى كه قرآن مى« .]98: النحل
  .»شيطان مطرود، به خدا پناه بر
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  هاي استعاذه صيغه
تالوت كننده قرآن، چه در نماز و چه در غير آن صورت بايد 

 و چنانچه ، آغاز كند»k�j�i�h�g«قرائتش را با گفتن 
  تنزيه و تعظيم خداوند، صفاتي را بعد از آن بياورد نشانهبراي 

�א�A470جهالتش نيست، مثالً بگويد  89�:� �א�3<א=%$>; ?.4�@"� ?5
A4א�Bא�����C45�@ ه گذاشته شدهزيرا در احاديث بر اين امر صح

 ذكر اهللا در استعاذه بدون صفت و يا به -است و هر دو نوع 
  1:فرمايند كه امام شاطبي مي جايز است، همچنان–همراه صفات 

>%D	���"�DE��FGHא���&?I	��J��K�0א� �
��

� �L:��MIH	��KLNO�P0>Q�K�N� �
��

به همان ] كني با گفتن استعاذه تالوت قرآن را آغاز مي [-
ذكر شده كه براي سهولت ] 98آية [اي كه در سورة نحل  صيغه

را ] صفتي[آمده است و اگر به جهت تنزيه پروردگارت ] اينگونه[
  .شوي با او همراه گرداني، جاهل ناميده نمي
از صفات مذكور در قرآن و [بنابراين در استغاذ هر صفتي 

: تواني با اسم اهللا همراه گرداني، مثالً بگويي را بخواهي مي] حديث
A704.?�א�3<4א=%$>;�:��89א�A54?�"@�א�Bא���?��C4?5@ولو اينكه بگويي٢  :
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ARא� 89�:� �א��4Aא��!Sא=%$>; @"� ?�$4Bא��� ?��C4?5@باشد   صحيح مي
 – بدون صفت و با ازدياد صفت –زيرا هر دو صورت استغاذه 
بهتر است ) از صفات منقول در استغاذه(منقول است و البته تبعيت 
  : و دو صيغه منقول داريم

  . كه در قرآن ذكر شدهk�j�i�h�g«1«: اولي
�:�89�8א=A: اي كه در سنّت وارد شده است صيغه: دومي ;<$%

  ��C48�8,T�U+���8�8VT�U+��8W?IX7UY�@"�?5@K٢?�א��54B?�"8@�א�4A.?�א�3<4א�70
Aא��;IX7UYAא��;IX7UYAא��;IX7UYAא��;IX7UY4444��C��C��C��CW  نوعي : و آن به معني جنون است» الموته«يعني

  .شود بيماري كه در آن شخص دچار خفگي مي
Aא��;[T�U+Aא��;[T�U+Aא��;[T�U+Aא��;[T�U+4444��C��C��C��CWWWW يعني تكبر.  
Aא��;\T�U+Aא��;\T�U+Aא��;\T�U+Aא��;\T�U+4444��C��C��C��CWWWW  ر باطلي از كه منظو] و يا سحر و جادويي[شعر

                                                                                                                       

) �W :2`�'D � �� |* �|? � B� 3 X S � 
1� $%� z�t.R {��& �� `�gD� d/�e 4*=s �)/� !}) :�� 4x� @ �?��5 ,��.*H/#�  @ 45�#

 @ ~Q.QR )� �9%��H� ���1�� �45 1%�@) �)/� $%� )� �) �W :2`�'D � a�&f 3 X    @ 
2|? � B�`�'D � �� |* � 3� X S  –  Sb�� 

2�)� �@��/#� �) N%4H $%�  : �#���2= �$*3 ��# ,�rJ � ���� , �������� !}) $�
� �8�Q<=# @ -g�W4�Q# 3�  Y �� )� !w�'( v.8 @2;��"3  �rJ � ���� ��e� a/�) $

 ����� �rJ � ������ 4*e a/D% �� ��# ,� S � !)4, 4.?�/#� 1%�@) �# ,��� CD8 
��'� 48� �) �W :2|? � B�`�'D � �� |* � 3 X Y � 



 

'()�
 �&* +��,�
 -. /���0�
 
 

&� 

  .آن اراده شود، همچنانكه در احاديث اين معاني آمده است
برم به   پناه مي: پس معني اين صيغه از استعاذه چنين شد

  .خداوند شنواي دانا از جنون و كبر و سحر شيطان مطرود
  

  معني استعاذه

 به @@@@�%$>�%$>�%$>�%$>AAAAو  »k�j�i�h�g«تالوت كننده بايد بگويد 
  .شوم م و پناهنده ميبر زنم، پناه مي معني چنگ مي

AAAA9�:9�:9�:9�:@@@@ يعني به معبود به حقّي كه غير او را عبادت نكرده و 

يعني از شر شيطاني  »�k�j�i«. امورم را جز به او نسپارم
كه رجم و سنگسار شده و از رحمت خداوند تبعيد و مطرود 

تا مبادا آزاري به جسم . گرديده، چه شيطان جنّي باشد، چه إنسي
صي در دينم وارد كنند و يا مرا از التزام به اوامر من و يا خلل و نق

پروردگار باز دارند و به مسيري سوق دهند معبود و موالي من 
  .دوست ندارد

����s��r��q��p��o��n��m��l��k��j}�: و در آيات

� �w� �v��u� �tz .]از ! پروردگارا: و بگو« .]98 – 97: المؤمنون
 از اينكه آنان نزد من و برم هاى شياطين به تو پناه مى وسوسه

  . »!برم  به تو پناه مى- اى پروردگار من-) نيز(حاضر شوند 
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  .]1: الفلق[. ��X��W��V��U��Tz}�: و آيه

  .»دم برم به خداوندگار سپيده پناه مي: بگو«

  .]1: الناس[. ��t��s��r���q��pz}�و نيز آيه 

  .»برم به پروردگار مردمان پناه مي: بگو«
 استفاده شده معني آيات @@@@�=%;$>;�=%;$>;�=%;$>;�=%;$>;AAAAكه از فعل در همه آيات فوق 

پناه بردن، چنگ زدن و پناه گرفتن از شر شيطان است كه مبادا 
  . آسيبي برساند

 به اين معني است كه قلب و ،@@@@�=%;$>;�=%;$>;�=%;$>;�=%;$>;AAAA: گويي زماني كه مي
درونت را از بازداشتن شر از خودت از هر چه غير خداست رها 

ر شيطان و شياطين جن و داني تنها كسي كه ش گرداني و مي مي
  .كند فقط خداوند متعال است و بس انسي را از تو دور مي

مناسبت استعاذه با تالوت قرآن اين است كه چنانكه شخصي 
بخواهد قرآن تالوت كند، شيطان براي منصرف كردي وي از تدبر 
در آيات و به منظور وسوسه كردن وي و غير ملتزم كردن وي به 

شود و  حاضر مي] و بلكه در درونش[نارش خواند در ك آنچه مي
آيند  گريهاي شيطان به حساب مي همه اين موارد و امثال آن از فتنه
  .كه بايد از آنها به خدا پناه برد

به معبود به حقّي كه وراي ] برم پناه مي[ يعني @@@@:�AAAA9�:9�:9�:9گفتيم كه 
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او هيچ معبودي نيست، به معبودي كه او را عبادت كرده و در تمام 
  .دت متوجه اوييمعبا

: و در ضمنِ معني فوق معاني ربوبيت نيز دربردارد از جمله
تفويض و واگذاري امور به او، توكل بر او، چنگ زدن به 

او، طلب خير و دوري از شر از او، و او خدايي است ] ريسمان[
  .باشد كه فرمانروايي همه چيز به دست او مي

  
  .تاستعاذه و پناه بردن به غير خدا شرك اس

شود خداي يگانه است و  در استعاذه كسي كه به او پناه برده مي
استعاذه يكي از عبادات است ولي عبادتي قلبي بوده كه براي خدا 

باشد و هر كس به غير خدا پناه ببرد قطعاً دچار شرك  جايز نمي
كند و  شده، زيرا تنها خداست كه در برابر شر، از انسان حمايت مي

��Á}�: فرمايد دارد، همچنانكه مي  را باز ميرساند و شر خير مي
�������Ð��Ï��Î�� � � �Í��Ì��Ë��ÊÉ�� � � � � �È��Ç��Æ��Å�� � � �Ä��Ã��Â

��Ó��Ò����Ñz .]17: األنعام[.  
تواند آن  اگر خداوند زيانى به تو برساند، هيچ كس جز او نمى«

و اگر خيرى به تو رساند، او بر همه چيز ! را برطرف سازد
  .»)قدرت او، هرگونه نيكى ساخته استو از  (؛تواناست
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��F��E��D��C��B��A}�: فرمايد اي ديگر مي و در آيه
���XW��V��U��T��S��R��QP��O��N����M��L���K��JI�������H��G

��\��[��Z��Yz .]107: يونس[.  

زيانى به تو رساند، ) براى امتحان يا كيفر گناه،(و اگر خداوند، «
 و اگر اراده خيرى براى ؛سازد ىهيچ كس جز او آن را برطرف نم

آنرا به هر كس از ! تو كند، هيچ كس مانع فضل او نخواهد شد
  .»! و او غفور و رحيم است؛رساند بندگانش بخواهد مى

���µ́}�: فرمايد و همچنين مي � �³��²��±��°��� � �¯��®��¬��«

��Â������Á����������À��¿��¾½��¼�����»��º��¹��¸��¶z .]2: فاطر[.  

تواند جلو  حمتى را خدا به روى مردم بگشايد، كسى نمىهر ر«
 و هر چه را امساك كند، كسى غير از او قادر به ؛آن را بگيرد

  .» و او عزيز و حكيم است؛فرستادن آن نيست
دارد و به او خير و بركت  اش باز مي پس كسي كه شر را از بنده

 مؤمن انگيز براي بنده  و بزرگترين فتنه،كند خداست افاضه مي
اند از ابليس و لشكريان جنّي و انسي  شياطين مطرودند كه عبارت

ترين دارايي بنده مؤمن در  و از آنجا كه واالترين و با ارزش. وي
زندگي استقامت بر راه اسالم است و از آنجا كه اين استقامت جز 
در سايه پناه بردن و پرهيز و حذر از آفات و شروري كه از جانب 
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 لذا بنده بايد از ،انس متوجه اوست، ممكن نيستشياطين جن و 
  .شر شيطان مطرود به خداوند پناه ببرد

  
  در زبان عربي» شيطان«معني واژه 
به معني بعد و دوري » شَطْن«از » شيطان«واژه : علماء گويند
 زيرا شيطان در زبان عربي هر چيزي را كه از ،مشتق شده است

يا . 1شود مه شيطان اطالق ميشود و به ه خير دور باشد، شامل مي
بر هر چيزي كه با هم جنسهاي خود تفاوت بسيار داشته باشد 

شود و لذا به ابليس، شيطان گفته شده وقتي به صورت  اطالق مي
 گرچه شيطان، ،شود مطلق شيطان گفته شد، ابليس را شامل مي

گيرد، زيرا شياطين انسي و جني از  شياطين جن و انس را فرا مي
  .صالح بدورندخير و 
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  1:و اين شعر نيز شاهد مثال است كه
]��U%� ;W�U�U%� @̂8_��� �U7`;W�� �

� �

�a5;b;�=�>��?@cS0א��E�D>Td=eא?f� �
� �

را داشت ] �سليمان [اي كه قصد سرپيچي از  هر دررونده«
او را محكم بسته و سپس به زندان انداخته شده و به نحل و 

  .شد زنجير كشيده مي
، )بعد(يعني ) شَطن(ني هر بعيدي، بنابراين يع) ايما شاطن(

شود، به اعتبار  همچنين به بعضي از حيوانات شيطان گفته مي
. شان از خير و صالح جنسهاي خود و يا دوري تفاوت بسيار با هم

 روايت � از پيغمبر�همچنانكه در صحيح مسلم آمده كه ابوذر 
كه  و نيز نقل شده 2»سگ سياه شيطان است«: كند كه مي

كرد،  ، شخصي را كه ديد كه كبوتري را دنبال مي�پيغمر
  .3»شيطاني است به دنبال شيطان«: فرمودند
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كند كه   در حديثي با سند صحيح روايت مي:و نيز ابن وهب 
 آوردند و عمر سوار آن شد و ديد با تكبر و 1 بِرْذَوني�براي عمر 

 ولي آن اسب رود، خواست او را از اين كار باز دارد تبختر راه مي
مرا جز بر «:  از آن پياده شد و فرمود�به كارش ادامه داد، عمر 

  .2»شيطاني سوار نكرديد
بنابراين شيطان در اصل بر هر موجود بدور از خير و صالح و 

  .شود يا متفاوت از همجنسان خودش اطالق مي
 ولي در معني خاص، اين ،اين معني كلمه به صورت عام بود

ور از خير و صالح و موصوف به شرارت اطالق واژه بر موجود د
شود، و اين دور از خير، يا اصالتي است مثل ابليس و افرادي از  مي
 مثل ،اش كه پيرو اويند و يا به خاطر تأثيرپذيري است ذريه

و لذا خداوند فرموده كه از . شوند انسانهايي كه تبديل به شيطان مي

��p����o��n��m}�: هاي شياطين به خدا پناه ببريم وسوسه

��x��w��v��u��ts��r��qz .]200: األعراف[.  
 كه او ؛اى از شيطان به تو رسد، به خدا پناه بر وسوسه  و هرگاه«
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  .»شنونده و داناست
  .كه اين امر در چند آيه تكرار شده است

بنابراين بنده نياز شديدي دارد به اينكه از شيطان به خدا پناه 
گيرد تا بتواند به بدن و  ها را بكار مي  حيلهببرد، چراكه شيطان انواع

جسم انسان، به قلب و درون او، به اهل و عيال او و به مال و 
شود و مكر و  و شيطان ديده نمي. دارايي او آسيب و ضرر برساند

شود، و  اش در صورتي كه شيطاني جنّي باشد ديده نمي حيله
كند و در   مكر ميچنانچه شيطان اِنسي باشد او نيز در برابر مؤمن

برد و كسي جز خدا  برابر دشمنان خودش نيرنگ بكار مي
تواند انسان را از همه اين مكر و نيرنگها در امان بدارد و پناه  نمي

�±��}�: دهنده حقيقي فقط اوست �°� �¯� �®� �¬� �«� � �ª� �©� �¨
� � ³²z .]امروز هيچ نگهدارى در : گفت) � نوح(« .]43: هود

  .» مگر آن كس را كه او رحم كند؛تبرابر فرمان خدا نيسس
  

  در زبان عربي» رجيم«معني واژه 
وم ـده كه معني آن مرجـوصف ش) مـبه رجي(اذه ـطان در استعـشي

  .آمده است) مفعول(به معني ) فعيل( است يعني صيغه –سنگسار شده -
رجم در زبان عربي، در اصل به معني انداختن و پرتاب چيزي 

 پرتاب و زدن يا گفتاري است يا  حال اين،بر مرجوم است
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رجم به معني كشتن يا (استعماالت ديگري نيز دارد مثل . كرداري
يعني گمان بردن و بدون دليل و برهان چيزي را ) رجم بالغيب(

قرآن اين واژه را در همه اين معاني بكار برده، مثالً . 1گفتن
  .]46: مريم[. z{��~�����¡¢��}�: گويد مي

  .»كنم دست برندارى، تو را سنگسار مى) راز اين كا(اگر «
 يعني گمان ].22: الكهف[. ��on���mz}�: و نيز در قرآن آمده كه

  .بردن به غيب كه از نوع گفتاري است
  : و در اين گفته شاعر نيز همين معني مدنظر است

�� ;��Rא� �"ghJ5�(<��5;�78>U%� �"�� �
� �

� ��iR�:��NH%�$Y��"�\5B�-א�� �

ايد و اين معلومات  ست كه درك كرده و چشيدهجنگ جز هماني ني
  ].بلكه عين واقعيت است[شما نسبت به جنگ گمان و خيال نيست 

 يعني سنگسار شده و دور شده از خير ���C44445555EEEEא�����CBא�����CBא�����CBא��Bא�4Aא�4Aא�4Aא�FFFF4Aپس 
  ).مرجوم(به معني ) رجيم(و صالح، 

  
  هوشياري و پرهيز از وسوسه شيطان مطرود

ي دور از خير و حال كه درك كرديم شيطان اينگونه و خيل
برد و قرآن را باز كرده و  صالح است و كسي كه به خدا پناه مي

خواند طالب خير و صالح بوده و به آن  اين سوره ارزشمند را مي
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سمت رو كرده است، پس چنين شخصي بايد از شيطان پرهيز 
  .كند، شيطاني كه مطرود و از رحمت خدا بدور است

ة تنوع انسانها متنوع است گري شيطان به انداز شك وسوسه بي
و جز كسي را كه خدا از وسوسه او ايمن كرده، هر كسي به نوعي 

كند اين   وقتي قرائت مي خدا بنده،از شيطان آسيب ديده است
شود و لذا به خدا پناه برده و به  مطلب در ذهنش تداعي مي

خواهد تا از شر اين  زند و از او پناه مي ريسمان وي چنگ مي
اش را  دشمن اوست و بنده مؤمن هيچ وقت دشمنيشيطان كه 
و چنانچه قاري قرآن اين را بداند . كند، ايمن گرداند فراموش نمي

 به فضل خدا در برابر –يابد كه از او  نيرويي در خود مي
كند و لذا اين بنده   حمايت و حفاظت مي–هاي شيطان  وسوسه

  .ود خواهد بودحال پناه بردن به خدا، از شر شيطان مطر هميشه در
  

  آيه است؟» بسم اهللا الرحمن الرحيم«آيا 

��A}خداوند در ابتداي قرآن فرموده  � � � � �B�C�D�z   كه علماء
  .1درباره آن اقوالي دارند
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ولي رأي صحيح و قول سديد اين است كه اين يك آيه بوده 
ها خوانده  كه در ابتداي هر سوره براي فاصله انداختن بين سوره

اي از هر سوره  اي از قرآن است ولي آيه راين آيهشود، بناب مي

���y}�نيست مگر موردي كه در سوره نمل آمده  �x� �w� �v

��~��}���|��{�����zz .]30: النمل[.   
به نام خداوند : باشد اين نامه از سليمان است، و چنين مى«

  .»بخشنده مهربان
  .شود و آيه نيست و در ابتداي سوره برائت خوانده نمي

  

  .�D�C�B������Az}�ي معن
���A}قرآن با  � � ��B�C�D�z  آغاز شده و از آن جهت كه در اين 

آيه و از طريق اين آيه خير و بركات فراواني را كه فقط خدا مقدار 
توان حاصل كرد، لذا اين آيه از بزرگترين  داند، مي آنها را مي

  .باشد نعمتهاي الهي بر پيروان همه انبياء مي

��A}تفسير كلي  �� � � �B�C�D�z چنين است كه تالي و قاري 
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كنم با استعانت از همه اسامي  قرآن را تالوت مي: گويد قرآن مي
 ناميده و هماني 5555EEEEא��k@�א��4jא��k@�א��4jא��k@�א��4jא��k@�א��FFFF4jمعبود بحقّ، خدايي كه خود را 

كه صفت رحمت را به صورت كامل داراست كه آثار فراوان و 
با استعانت از بنابر اين قاري قرآن، قرآن را . بزرگي به دنبال دارد

  .خواند همه اسامي خدا و توسل به اهللا و همه اسامي وي مي
اي كه أسامي واالي خدا و  تواند پي برد كه بنده از اينجا مي

صفات عالي را خوب شناخته، به هنگام گفتن اين كالم، آن معاني 
بندند، به اين معني كه آثار آن اسامي  و مفاهيم در ذهنش نقش مي

كند و لذا انواع علوم،  ملكوت خداوند مشاهده ميو صفات را در 
شود،  محبت، حسن ظن به خدا و توكل به او بر قلبش سرازير مي

��A}ها مناسبت دارد با مقصود ما از شروع كردن با  و همه اين � � � � �B�

C�D�z بنابراين، اين آيه واقعاً آيه بزرگي است.  
  

  )بسم(توضيح متعلَّق جار و مجرور 
حتما بايد به يك فعل  �EEEEא�9א�9א�9אFFFF50:50:50:50:9جار و مجرور : علماء گويند

كه . يا مصدر و يا چيزي كه متضمن معني فعل است متعلَّق باشند
 يعني تقدير اينگونه 1دانند بعضي از علماء متعلَّق آن را مصدر مي
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 اين و علت ...) بسم اهللاتالوتي (يا  ...) بسم اهللابتدائي (: شود  مي
وجود دارد كه متعلَّق آن اسم ) سم اهللاب(امر آن است كه در قرآن 

��~��_�����`����c��b�������a}: فرمايد است نه فعل، آنجا كه مي
edz .]و هنگام ! به نام خدا بر آن سوار شويد« .]41: هود

  .»حركت و توقف كشتى، ياد او كنيد
كه يك مصدر ) مجراها( متعلق است به EEEE:�50א�50:9א�50:9א�50:9אFFFF9در اين آيه 

  .ست نه فعلو در نتيجه يك اسم ا
تر  تر و صحيح  كه رأي آنها قوي-در مقابل، علماي ديگري 

 متعلَّق به فعلي است كه مناسب ...)بسم اهللا (: گويند  مي–است 
خواهد قرآن بخواند و  مقصود ما باشد، پس براي كسي كه مي

  1:گويد، تقدير چنين است   مي)بسم اهللا(
FFFF9א� 50:� �א�9=)�� 50:� �א�9=)�� 50:� �א�9=)�� 50:� ��(=�EEEE، نازله شبيه اين  همچنانكه در اولين آيات

   .]1  :العلق[. ��p��o��n��m��l��kz}�: وجود دارد
  .»بخوان به نام پروردگارت كه آفريد«

: شود در اينجا يعني قبل از شروع قرائت قرآن تقدير چنين مي
FFFF9�50א:�l��(�9�50א:�l��(�9�50א:�l��(�9�50א:�l��(�EEEE و يا FFFF9�50א:�$l>	�9�50א:�$l>	�9�50א:�$l>	�9�50א:�$l>	�EEEEدر حالي كه از :  و به اين معني
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كنم   همه آنها توسل ميجويم و به همه اسامي خدا استعانت مي
  .كنم خوانم و تالوت مي قرآن را مي

  
  )بِسمِ اللَّهِ(معني و مفهوم 
 ولي اين خيلي )باهللا( يعني )بسم اهللا(: اند بعضي از علما گفته

 جميع )بسم اهللا(مناسب نبوده و بلكه راي درست اين است كه 
 به صورت مطلق آورده) اسم(زيرا . شود اسامي خدا را شامل مي
، جميع اسامي )بسم اهللا(توان گفت مراد از  شده است بنابراين مي

بعضي : باشد، و اين امر بر روان قاري قرآن تأثيرگذار است اهللا مي
از مردم به هنگام تالوت آن بعضي از اسامي خدا را به ياد 

 در حالي كه بعضي ديگر، اسامي ديگري به ذهنشان ،آورند مي
 اينها انواع خاصي از عبوديت و بندگي  و هر يك از،شود متبادر مي

شود كه چه بسا در انسانها متناسب با مقصود و  را باعث مي
مثالً قاري كه دچار يك گرفتاري . متناسب با حالشان متفاوت باشد
�אFFFF9شده چه بسا به هنگام تالوت  �א50:9 �א50:9 �א50:9 50:EEEE آن اسامي به ذهنش 

ها و مشكالت باشند و  متبادر شوند كه متضمن گشايش گره
بندند، به همين ترتيب كسي كه به  اخودآگاه در ذهنش نقش مين

 ،افتد رحمت خدا اميدوار باشد به ياد انواع صفات جمال خدا مي
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و كسي كه گناهي مرتكب شده صفات جالل و عظمت در ذهنش 
  .شود همه اسامي خدا را شامل مي�E:�50אF9شود، چون  تداعي مي

 اين E:�50אF9 مورد رأي صحيح در: گوييم به همين دليل مي
 F9�:Eرش ياست كه مخصوص اسم معيني نبوده و نيز تقد

در آن زائد نيست كه براي تأكيد باشد و ) اسم(باشد و كلمه  نمي
خوانم در حالي كه به   قرآن را مي: بلكه معني عبارت اين است كه

جويم و يا استعانت   توسل مي– جل جالله –همه اسامي خداوند 
  .1طلبم مي

  
  »اَهللا«معني لفظ جاللة 

FFFF9�50א�50:9א�50:9א�50:9א:EEEE  در موردFFFF9א9א9א9אEEEE و تفسير آن عبارات مختلفي وجود 
دارد كه به خاطر اهميت مسأله در اعتقاد، من در اينجا به تفصيل 

  .پردازم به بيان آن مي
به .  بزرگترين اسم خدا بودهEEEEא9א9א9אFFFF9: محققين بر اين باورند كه

زيرا خداياني . باشد بحقّ مياين معني كه يك اسم علَم براي معبود 
شوند بحقّ نيستند و بحقّ عبادت  كه به همراه خدا عبادت مي

  .شوند و معبود بحقّ خداي يگانه است والغير نمي
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و قول . 1اسم علَمي است براي معبود بحقّ EEEEא9א9א9אFFFF9بنابراين 
�EEEEא��mא��mא��mאFFFF��m، اصل آن 2مشتق است نه جامد EEEEא9א9א9אFFFF9صحيح اين است كه 
ي تخفيف به جهت كثرت استعمال در وضع بوده ولي همزه برا

تبديل  EEEEא��mא��mא��mאFFFF��mاش در ابتداي زندگي بشري حذف شده و لذا  اوليه
كه شرك و پرستش ] علَم شده[شده است و به اين دليل  9999EEEEאאאאFFFFبه 

  .خداياني ديگر بعد از اين مرحله روي داده است
خواهد بود به ) فِعال(باشد پس وزن آن  EEEEא��mא��mא��mאFFFF��mو اگر اصلش

 گستردني –مثل فراش به معني مفروش ) مألوه(يعني) فعولم(معني
) فِعال(و آمدن ...  و – لگدمال شده – و وطاء به معني موطوء –

  .همچنانكه پيداست در زبان عربي زياد است) مفعول(به معني 
اسمي است براي كسي كه به حق عبادت شده از ) مألوه(و 
�،U�8�=�U�n�UY$l�l���n�UYh?J�،;�=�To  معني پرستش شد پرستشي آميخته به به

  .محبت، رغبت و اميدواري
 عبادت است نه ربوبيت و يا معني آن تصرف FFFFYhm�Yhm�Yhm�Yhm�����EEEEو معني 

 كه به طرق گوناگوني –به همين علت ابن عباس . در امور است
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اي كه صحت اين قرائت توسط او را ثابت  و نقل شده به گونه ااز
�F�U�Uخوانده  ، مي127 در سورة اعراف آية -1كند ميU)Up=qU�UYh?JU��=ME٢�

زيرا آيه در مورد فرعون . يعني تو را به همراه عبادتت ترك كنند
شد نه اينكه عبادت كند، همچنانكه در جاي   است و او عبادت مي

 )به نقل از فرعون و از زبان او خطاب به قومش(ديگر، خداوند 

  .]38: القصص[. ��p��o��n��m��l��kz}�: گويد مي

من خدايى جز خودم براى ! اى جمعيت اشراف: فرعون گفت«
  .»شما سراغ ندارم

 به معني عبادت است و بيت زير كه از رجز FFFFYh8h�Yh8h�Yh8h�Yh8h�����EEEEبنابراين 
  : كند مشهوري است همين مطلب را تأييد مي

8+�Urא�� ])U&� 8�s>8�U4Wail-א� 8#�8� �
� �

?Nt�=oU	� X@8"� U@X3UBX�U�Xא�U�� U@XGa/U�!٣� �
� �

پوست كه به تسبيح و تكرار  ههاي زن سيا اين خوانندهاز ! عجبا
  .عبادت من پرداختند
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فهمد كه مراد عبادت بحقّ  مي )اهللا(بنابراين شنونده، از لفظ 
براي مستحقّ بحقّ است و بدنبال آن معني ربوبيت به ذهنش 

  .گردد متبادر مي
همانا كسي كه عبادت بحق براي اوست شايسته است به تنهايي 

شك اين مفهوم متضمن معني  شريك عبادت شود، بيو بدون 
باشد و چنين خدايي شايسته ربوبيت است، زيرا  ربوبيت نيز مي

شايسته عبادت بدور از شرك نيست جز كسي كه حكومت و 
فرمانروايي همه چيز به دست اوست، به همين دليل در قرآن به 

ن به هنگام محاجه با مشركين، در جاهاي زيادي به اقرار مشركي
توحيدي ربوبي در رد انكار توحيد الوهيتشان احتجاج شده است، 

  .همچنانكه به تفصيل ذكر خواهد شد
باشد   ناظر به همه اسامي خدا، معبود بحقّ، ميEEEE:�50א�50:9א�50:9א�50:9אFFFF9بنابراين 

و لذا با گفتن آن همه اسامي باطلي كه براي خدايان باطل وجود دارد 
 خالصانه متوجه خدا خواهد از قلب گوينده دور افكنده شده و قلبش

  .شد هم در رويكردش و هم در شروع تالوت قرآن
  

  »الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«معني 
رحمان و رحيم دو صفتند براي اهللا، رحمان صفت اول و رحيم 

  . صفت دوم
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توان گفت كه رحيم صفت است براي رحمان به اين  و مي
صف به اعتبار كه رحمان اسم خدا بوده و داللت بر ذات مت

  .كند  مي)رحمت(
باشند  يا اينكه رحمان و رحيم دو اسم از اسامي واالي اهللا مي

كه هر دو متضمن صفت رحمت هستند و رحمان عامتر، فراگيرتر 
  .تر از رحيم است و بليغ

اش از رحيم   است و لذا مبالغه)رحمت(رحمان صيغة مبالغة 
و . ن بيشتر استتر و تأثير و گسترة آ زيادتر، دامنه شمولش گسترده
رحمان يعني رحمان در دنيا و : اند به همين دليل بعضي گفته

  1.آخرت و رحيم يعني رحيم در آخرت
، 2درست و صحيح وجود فرق بين اين دو است: گويم مي

: باشد خاصتر مي) رحيم(رحمان عامتر و فراگير است و در مقابل 
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يعني خداوند داراي رحمت خاص بوده و رحمت خاص خدا 
شود در حالي كه رحمت عام وي همه چيز  امل حال مؤمنين ميش

�: فرمايد گيرد، همچنانكه مي را دربرمي {�����������W� �V� � �U

YXz .]رحمتم همه چيز را فراگرفتهو« .]156: األعراف  «.  
گيرد،  بنابراين رحمت خدا فراگير بوده و همه چيز را در برمي

���¯��°��±��²}�: فرمايد در جاي ديگر مي �́�³��z 
  1.] 7: غافر[.

  .» رحمت و علم تو همه چيز را فراگرفته است! پروردگارا«
 خداوند متعال را در حال ثنا با اسم ،EEEE:50?�א�9א��k@:50?�א�9א��k@:50?�א�9א��k@:50?�א�9א��FFFF@kگويند 

كند،  رحمان كه متضمن صفت رحمت فراگير است توصيف مي
رحمتي كه بيشترين تأثير و گستردگي را دارد و همه چيز را 

شود، با اين حال، بنده  ذا اين بنده را هم شامل ميگيرد و ل دربرمي
 )الرحيم( اش به رحمت خاص او نيز نياز دارد و لذا در ادامه گفته
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  .كند اضافه مي را نيز
شكي نيست كه اين تعليمي است از جانب خدا براي بندگانش 

كه به » بسمله«و نيز رحمتي است براي آنها كه كالم خدا را با 
نياز  ارند شروع كنند و خداوند متعال از اين بيشدت به آن نياز د

اش او را تمجيد كند و او را حمد و   ولي دوست دارد بنده،است
ثنا گويد و گفتار و كردارش با حمد و ثنا و ستايش خدا آغاز 

  .شود

  .�D�C�B������Az}� فوائد
توان مالحظه كرد كه بر زبان آوردن اين  با بيان آنچه گذشت مي

درِ انواع بندگي را بر دريچه قلب .�D�C�B�Az}� شريفِ كلمه
كند، انواعي كه بدون علم و آگاهي به معاني اسامي واالي  باز مي

  .خدا و اسرار تركيب اين كلمات در بسمله قابل درك نيستند
  . گفتن بسمله بعد از استعاذه پناه گرفتن است از ترس و خوف

و سپردن امور گفتن بسمله درهاي اميدواري به خدا، محبت او 
  .گشايد به او را بر روي قلب مي

گفتن بسمله اعتقاد است به اينكه فقط خداست كه انسان را 
كند و در آنچه بنده  دهد، تنها اوست كه هدايت مي توفيق مي

نوشد و در همه امورش  خورد، مي كند، مي خواند، تالوت مي مي
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  .آورد بركت مي
دو در بر روي قلب باز ] با گفتن استعاذه و بسمله[بنابراين 

شوند، دري از خوف الهي و دري از اميدواري به خدا، حسنِ  مي
  .توكل بر او و سپردن امور به وي

  .�F�G�H�Iz}معني 

{�F�G�H�Izاي است در سورة فاتحه   اولين آيه
  .كه حمد و ثناي خداوند در آن قرار گرفته است

مسلم بيان  را به نقل از �و همچنانكه قبالً حديث ابوهريره 

  �F�G�H�Iz}: گويد ، هنگامي كه بنده مي1كرديم
  2.ام مرا ستايش كرد بنده: فرمايد  مي- جل جالله –خداوند 
  

  معني حمد
ثنايي است كه ريشه در محبت دارد و چنانچه ريشه در : حمد
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 و خداوند متعال هم ،شود محبت نداشته باشد مدح ناميده مي
ايشان بزرگتر از مدحشان  ولي حمد ،محمود است و هم ممدوح

است زيرا مدح اكثراً ريشه در محبت ندارد در حالي كه حمد، ثنا 
و ستايش محمود است با صفات كمال از روي محبت، بنابراين 

  .ستايش انواعي دارد

همه انواع :  چنين است�F�G�H�Iz}پس معني 
رب (ستايشات و همه انواع ثناها شايسته معبود بحقّي است كه 

همه انواع موجودات، در   است يعني در جهانيان، در)نالعالمي
دانيم و آنچه  خشكي و دريا، در زمين و آسمان، در آنچه مي

شنويم و  بينيم، در آنچه مي بينيم و آنچه نمي دانيم، در آنچه مي نمي
بنابراين همه ستايشات شايسته . كند شنويم تصرف مي آنچه نمي

  .همه مخلوقات داردخدايي است كه پروردگاري كاملي بر 
  ).حمد(و )   ال(:  از دو كلمه تشكيل شده است)الحمد(

براي استغراق يعني در برگرفتن و )   ال(اين : 1گويند علماء مي
 چنين )الحمد(شمول همه اجناس است، بر اين اساس معني 

  .همه انواع و اجناس ستايش: شود مي
هاست انواع و اجناس ستايشي كه خداوند متعال شايسته آن
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  كدامند؟
 اين انواع فراوانند ولي به صورت كلي در پنج دسته جا

 را �F�G�H�I�z}گيرند كه چنانچه بنده هر بار كه  مي
خواند همه و يا يكي از آن پنج نوع را به ذهنش متبادر كند،  مي

انواع و ابوابي از محبت خدا، تمجيد و تعظيم او و حسن ثناي 
 علوم، معارف و عباداتي قلبي الهي بر رويش گشوده خواهد شد و

شود كه جز آنكس كه در اين حالت زندگي كرده  برايش آشكار مي
  .و يا آن را دانسته باشد، كس ديگري به آن پي نخواهد برد

  
  اند ستايشهاي الهي پنج گونه

  : باشند انواع ستايشهاي الهي پنج گونه مي
خداوند از آن جهت مورد ستايش است كه در : نوع اول

بيتش يگانه است، پروردگار مالك و سرور متصرف در تمام ربو
باشد، تمام اين كائنات رب و پروردگاري جز خداي  كائنات مي

كنيم به جهت اينكه  يگانه ندارند، پس خدا را ثنا و ستايش مي
يگانه پروردگار تمام كائنات بوده و يگانه رب همه جهانيان و همه 

  .هاست گونه

  .]111: اإلسراء[. �t��y���x�����w��v��u�z}�: فرايد خداوند مي
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ستايش براى خداوندى است كه فرزندى براى خود انتخاب «
  .»نكرده است

���u��t��s��r��q��p}�: فرمايد و نيز مي �o

� �vz .]ستايش مخصوص خداوندى است آفريننده «  . ]1: فاطر
  .»آسمانها و زمين، كه فرشتگان را رسوالنى قرار داد

مه متوجه معاني ربوبيت و توحيد ربوبيت اين ستايشها ه
توان معاني ربوبيت و آثار آن در مخلوقات را در  هستند، و مي

ذهن تداعي كرد، انواع تصرفات الهي، افاضه خير و بركت او، 
بازداشتن از شر و مهرباني و رحمتش نسبت به بندگانش را به 

را به ياد و انواع آثار ربوبيت الهي درمخلوقاتش . ذهن متبادر كرد
آورد كه هر كدام به تنهايي شايسته بزرگترين ستايش به كاملترين 

  .وجه است
خداوند از آن جهت شايسته ستايش است كه در : نوع دوم

الوهيت يگانه بوده و شريك ندارد يعني به خاطر توحيد الوهيت 
 حقيقي است و خداهاي ديگر، غير )اله(شايستة ثناست چون فقط 

  .شوند مگر از طريق تجاوز، ظلم و ستم مياو معبود واقع ن
بنابراين تنها اهللا است كه شايستگي آن را دارد بندگان به 
عبادتش بپردازند و در برابر او تعظيم كنند، او را دوست بدارند، به 



  

����1 23#& ��40�  
 

�% 

او اميدوار بوده و از او خوف داشته باشند، به او حسن ظن داشته 
ده و به او پناه ببرند، از او و بر او توكل نمايند، از او استعانت طلبي

ياري بخواهند و براي او قرباني كنند و تنها براي او اقامه نماز 
پس خدا را بايد ستايش كرد . همه اينها فقط و فقط براي اهللا. كنند

چون فقط اوست كه شايسته همه اين امور از جانب بندگان باشد، 
 آنها كه در اند و چه با همه اختالفاتشان، چه آنها كه در خشكي

باشند، همه او را تسبيح ] هوا[دريا هستند و چه آنها كه در فضا 
كنند و از مردم  كرده، به ستايش او مشغولند و تنها او را عبادت مي

  .نيز آنها كه فقط او را بپرستند بسيارند
خداوند از آن جهت مورد ستايش است كه داراي : نوع سوم

شود به جهت  يعني ستوده مي. باشد اسماي حسني و صفات واال مي
 و ستوده ،داشتن آن اسمائي كه در نهايت كمال و حسن قرار دارند

شود به جهت داشتن آن صفات عالي و صفات كامل، چراكه از هر  مي
داراست و از هر صفت كاملي، اكمل آن را دارد،  صفتي، كاملترينش را

ت وااليش در گردد بلكه ذا بنابراين نقصي ندارد و شر به او باز نمي
  .عيب و نقص است اسماء و صفاتش كامل و بي

و اسماء و صفات او آثار بزرگي در مخلوقاتش دارند كه قلب 
  .گردد ها در آنها شناور مي با انواع ثنا و ستايش
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 خدا تأمل نمايي به آثار )غفور(چون در صفت و يا اسم 
 )مرحي( و زمانيكه در اسم .بري مغفرت الهي بر بندگانش پي مي

 و ،خدا تأمل كني آثار رحمتي را كه بر بندگانش سرازير كرده
  او تأمل كني به عزت خدا نظر كرده و)عزيز(هنگامي كه در اسم 

چگونگي قرار دادن اين عزت براي خدا و كتاب خدا و رسول او 
  .يابي و مؤمنان را در مي

شك هر  يابي كه بي و چون در اسامي خدا تأمل كني در مي
  .ير خاص خودش را در زندگي و كائنات خواهد گذاشتاسمي تأث
اي كه اين معاني اسماء و صفات را بداند و در آن تأمل نمايد  بنده

اي ستايش خواهد كرد كه شخص  خدا را از روي محبت به گونه
  .جاهل به اين معاني و مفاهيم از عهده آن عاجز است

ز نقائص و به همين دليل محبوبترين كالم نزد خدا، تنزيه او ا
 همچنانكه در آخرين حديث از ،اثبات صفات كمال براي اوست

نزد خدا  در] عبارت[دو كلمه «: 1صحيح بخاري آمده كه«كتاب 
سنگين ] در آخرت[محبوب و بر زبان روان و در ترازوي اعمال 
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�� ]كه آن دو[وزن هستند  �א9 ��G/��� �א9 ��G/��� �א9 ��G/��� �א9 ��G/�Wi7vWi7vWi7vWi7v١���9א� ��G/��9א� ��G/��9א� ��G/��9א� ��G/�
 يا كلمه تسبيح خدا و ستايش او اين دو عبارت. باشند  مي٢@@@@44445555א�23א�23א�23א�23

  .باشند اين دو بزرگترين كالم موجود مي هستند و
گيرد كه  خداوند از آن جهت مورد ستايش قرار مي: نوع چهارم

»��¬��®���¯��°��}: فرمايد قرآن را نازل كرده است، چنانكه مي

�¹��¸¶��µ��´��³��²��±z .]1:الكهف[ .  
را بر ) آسمانى (حمد مخصوص خدايى است كه اين كتاب«
  .»اش نازل كرد، و هيچ گونه كژى در آن قرار نداد)برگزيده(بنده 

 و هر ،شود به خاطر هر امري كه در قرآن است خدا ستايش مي
 زيرا اوامر خدا ،نهي كه در آن باشد، مورد حمد و ستايش است

 يعني انجام اوامر و اجتناب از نواهي را ،متضمن محبت اوست
اش در نزد او محبوبند به  س اوامر و نواهي پ،دارد دوست مي
  .به آن اوامر و اجتنابشان از آن نواهي] بندگان[جهت امتثال 

شود به خاطر نزول قرآن به جهت  بنابراين خدا ستايش مي
هدايت مردم و به خاطر اين اوامر كه صالح مردم در آن است، در 

 باشد ]به معني خاص[هر موردي كه باشد، چه در احكام عبادات 
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 و چه در ،و چه در احكام معامالت، چه در احكام فردي باشد
 و چه ، چه در احكام عملي سابق الذكر باشد،احكامي جمعي

خداوند به خاطر همه اينها ستايش . احكام خبري و امور عقايد

̄��}�شود و كسي كه اين را بداند هنگامي كه آيه  مي �� �®��¬��«

²��±� �°z و ستايش خدا به خاطر خواند معني ثنا  را مي
  .كند انزال اين كتاب و اين منت بزرگ بر بندگانش را درك مي

شود به خاطر امور هستي و  خداوند ستايش مي: نوع پنجم
اراده آن امور وتقديراتي كه براي بندگانش كرده است كه نعمتها را 

شود زيرا از زمره چيزهايي كه خدا قرار داده اين امور  شامل مي
  اين)هللا الحمد(به هنگام گفتن  و عموم مردم ،اشدب هستي مي

 يعني معني ستايش خدا به خاطر ،شود معني به ذهنشان متبادر مي
  .اين نعمتها در حالي كه اين يكي از انواع متعدد محامد الهي است

 و قلب بنده ،اند بنابراين محامد الهي فراوان و غيرقابل شمارش
دارد، لذا شايسته است به هنگام توانايي حمل همه آنها را با هم ن

حمد خدا در نماز و يا در تسبيحات بعد از نماز يكي از اين انواع 
  .را به ياد بياورد و در آن تأمل نمايد

تواند   بعد از نماز ميدر اذكار: هللا هللا، الحمد هللا، الحمد الحمد
به عنوان مثال ستوده شدن خدا را به علت ربوبيتش و آثار آن 
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در .  مخلوقاتش و معاني ربوبيت به ذهن متبادر كندربوبيت در
تا به اين ترتيب خدا ... . نماز ديگر معني دومي را به ياد آورد و 
  .را به همه انواع محامد، ستايش كرده باشد

به همين دليل در حديث طوالني و مشهور شفاعت آمده كه 
 رسم، شوم تا به زير عرش مي رهسپار مي«: فرمايد مي �پيغمبر

افتم، سپس پروردگارم دري را از  در برابر پروردگارم به سجده مي
گشايد كه قبل از من بر كسي نگشوده  من مي محامد و حسن ثنا بر

توجه كن كه او نسبت به  � به اين فرمودة پيغمبر1»...است
 و ستايش او از ستايش ،ات استقپروردگارش آگاهترين مخلو

تر است، با اين وجود  بليغهمه نيكوتر و توصيف كردنش از همه 
شود  درهاي حمد و ستايش بر روي او گشوده مي دري جديد از

زيرا درياي حمد الهي چنان وسيع است كه ستايشگران هر چند 
  .توانند همه آنرا در نوردند كوشش كنند، نمي

شك اين مسأله قلب بنده مؤمن را براي تعظيم خدا و  و بي
  .كند شأنش نرم ميستايش او و محبت وي و بزرگداشت 
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: فرمايد خدا مي«: ]در ادامه حديث سابق كه[شود  سپس گفته مي
 عطا شود و سرت را باال بگير و درخواست كن تا به تو! اي محمد

  .»شفاعت كن تا شفاعتت مورد قبول واقع گردد

{�F�G�H�I�z اين انواع پنجگانه حمد و ثناي الهي 
  .بود يعني همه انواع و اجناس آن

  )لِلَّهِ(معني 
  الم)هللا(در ) الم( يعني شايسته خداست به اين اعتبار كه )لِلّه(

استحقاق و شايستگي باشد و در اينجا مراد شايستگي داشتن و 
 پس خدا مالك همه محامد و همچنين او ،صاحب بودن است

شايسته ستايش است، هيچ كسي جز او، اين گونه شايسته ثنا 
ك نوع از اين ستايشها هستند مخلوقات هر يك شايسته ي. نيست

  .ولي به اين حالت كلي و فراگير فقط خداست كه شايسته آن باشد
آيد  مي) يا اسم ذات( كه بعد از اسم عين - ـ  لِ–اغلب المي 

 و چنانچه قبل از ،براي رساندن معني داشتن و مالك بودن است
 الم اسم معني بيايد هدف از آن رساندن معني استحقاق است، مثال

 چون كتاب اسم ذات است نه اسم معني، الم )الكتاب لفالن(در 
 ولي در دو مثال . يعني كتاب مال فالني است،رساند ملكيت را مي

 الم شايستگي و استحقاق را ) لِلّهءالكبريا( و )الفخر لفالن(
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رساند چون فخر و كبرياء اسم معني هستند نه اسم ذات و لذا  مي
  .سته خداست يعني حمد شاي)هللا الحمد(
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  )لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ(معني 
قابل مالحظه است كه در اين آيه بين الوهيت و ربوبيت فرق 

 ناميده است و اين )رب العالمين(گذاشته و معبود بحقّ را 
بزرگترين دليل است بر اينكه ربوبيت همان الوهيت نيست، بلكه 

  . دارندبه مقتضاي زبان عربي هر يك معني خاص خودشان را
  

  )رب(معني 
)در لغت به معني متصرف در كائنات و متصرف در ملك ) رب

 ،شود آقايي را گويند كه امرش اطاعت مي:  و رب،و دارايي است
و ربوبيت خدا براي جهانيان واضح است و علتش اين است كه 
خداوند در اين كائنات تصرف دارد و تدبير امور به دست اوست، 

فذ و حكمش غيرقابل پيگيري و بازپرسي اوست كه فرمانش نا
  .شود ناپذير و فرمانش در هستي رد نمي اش برگشت است، اراده

از اشاعره و امثال ) مبتدعه(و با اين توضيح اشتباه اهل بدعت 
كنند،  يابيم در اينكه الوهيت را به ربوبيت تفسير مي آنان را در مي
باشد و  ختراع مي است كه قادر به ا)لهاَإل(گويند  همچنانكه مي

  . اسم علمي است براي شخص توانا بر اختراع)اهللا(
قدرت و توانايي بر اختراع از معاني ربوبيت بوده و از معاني 

 و به همين ، نه در لغت و نه در عرف خاص عرب،الوهيت نيست
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) ام البراهين(اش معروف به  علت سنوسي در كتاب عقيده
 بدعتها، اقوال، مخالفتها و خدا ما را از اهل بدعت در: گويد مي

  . نگه دارد] و در امان[ دور )اإلله(هايشان در تفسيير  گمراهي
نياز از غير خود است كه غير او، همه به   همان بي)اإلله(پس 

 يعني غير از )ال اله اال اهللا(پس : گويند مي] مبتدعه[او نيازمندند، 
  .نيستنياز نيست و به هيچكس جز اهللا نيازي   هيچكس بياو

شان اين است كه ربوبيت را به الوهيت تفسير  و معني اين گفته

  . ردي است بر رأي�F�G�H�Iz}اند و اين آيه  كرده
و بزرگترين حكم نادرستي كه از اين رأي ناصواب به دست 

 زيرا آنها ربوبيت ،آيد اينكه مشركان در عبادت خدا كافر نيستند مي
كنند به اينكه اهللا  هم اقرار ميكنند چراكه آنها   انكار نمي راخدا

نياز است و  قادر به اختراع است و اوست كه از غير خود بي
   .اوست كه همه نيازمند اويند
  پس چرا كفار هستند؟

  به عبادت اين مسأله را از ريشه باطل)ةاإلالهي(تفسير 

 دليل آشكاري �F�G�H�I�z}گرداند و لذا در آيه  مي
   .هيت و ربوبيت وجود داردبراي تفاوت گذاشتن بين الو
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  )الْعالَمِينَ(معني 
) العالمين(، رب صفتي است براي اهللا و )رب العالمين(در 

نيز جمع است كه از ) عالَم(باشد و  مي) عالم(جمع مذكر سالم از 
اسم جنس بوده كه انواع مختلفي را ) عالَم(ريشه خود مفرد ندارد، 

 در) :(بدالوهاب گيرد، همچنانكه شيخ محمد بن ع دربرمي
AAAAbbbbbbbb����f$xhא�f$xhא�f$xhא�f$xhهر چيزي غير خدا عالَمي است و من : گويد  مي@@@@�א

  .ها هستم يكي از اين عالَم
عالَم انس، عالَم جن، عالم مالئكه، عالم پرندگان، : پس عوالم زيادند

  .عالم حيوانات، عالم گياهان، عالم هوا و عوالم و جهانهاي مختلف
شوند چون عِلمِ حق  اميده ميو اين جهانيان هر كدام يك عالَم ن

بودن كسي كه آنها را با ربوبيت و پرورش كامل ايجاد نموده، 
شود كه  شود و از طريق اينها درك مي بوسيله اين عوالم فهميده مي

  .باشد او معبود بحقّ مي
  يعني انواع و اجناس اين عوالم مختلف، چه)العالمين(بنابراين 

 و هر چيزي ،داند ه كسي نمي و چه آنك،عوالمي كه دانسته شده
 و تو يكي از اين عوالم هستي، پس ،خدا خودش عالَمي است غير

و اين . همه عوالم از عرش به پايين داخل در ربوبيت خدا هستند

  . است�F�G�H�I�z}معني 
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همه انواع محامد و همه : با اين تفصيل معني آيه چنين شد
حقّي كه حقّ تصرف گونه ثنا و ستايش شايسته اهللا است، معبود ب

 و اين عوالم عبارتند از ، و امرش در همه جهانيان نافذ است،دارد
شك انواعي از گشادگي  و اين مسأله بي. هر چه غير خدا باشد

  .قلب براي تحمل امور را به دنبال دارد

 به معني تربيت  �H�Iz}بعضي از علماء در تفسير 
 است كه با نعمتهايش  كسي– جل جالله –اند، يعني اهللا  توجه كرده

  .كند و درجاتي از خلق كه بخشيده، جهانيان را تربيت مي
در اصل به معني تربيت است و آن ) رب(و همچنانكه ذكر شد 

يعني او را در يك جاي ) رباه(يعني در درجه مناسب قرار دادن، 
  .مناسب از نردبان كمال قرار دارد

شود،  طاعت ميهمان آقاي متصرفّي است كه امرش ا) رب(و 
بخشد و يا آنها را در جاي مناسب از  كسي كه به غير خود ترقّي مي

 ،دهد و اين به خاطر نياز آن مخلوقات است نردبان كمال قرار مي
 بلكه مخلوقاتند كه همه، در تمامي ،ولي خدا به هيچكس نياز ندارند

 و چنانچه شخصي يك لحظه احساس ،امورشان به او محتاجند
  .ز خدا را بكند در همان لحظه هالك خواهد شدنيازي ا بي

نمايم ما را از آگاهان به   مسألت مي– جل جالله –از خداوند 
  .آمين. كتابش قرار دهد
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الْحمد لِلَّهِ رب «و» بسمله«، »استعاذه«هاي  حكمت
  »الْعالَمِينَ

  .گردد باعث محبت به خدا مي: گويند علماء در مورد آيه اخير مي
 و بسمله باب ،گشايد ن استعاذه باب خوف را بر ما ميبنابراي

پس كسي كه .  باب محبت را)هللا الحمد( و ،رجاء و اميدواري
اند،  بوده و صفاتش شايسته ستايش] همگان[توصيفش مورد عالقه 

 و هم او صاحب همه كائنات است، همه ، است)رب العالمين(
 و از هر ،ندك  در دست اوست به هر كس بخواهد خير عطا ميچيز

دارد، هر كسي را كه بخواهد عزّت  كس كه بخواهد باز مي
اين تواناي عزتمند و اين .  و هر كس را بخواهد ذلّت،بخشد مي

باشد آيا  كسي كه داراي اين صفات است و ذوالجالل مي
  شايستگي آن را ندارد كه دوست داشته شود؟ 

گردد يعني،   باعث اميدواري مي �K�Lz} و آيه بعدي
  .شود باب اميدواري و رجاء دوباره گشوده مي

��N�O}سپس در ادامه با آيه بعدي  � �P�z باب خوف الهي 
 يعني در واقع دوباره باب ،شود از ترس روز سزا و جزا گشوده مي

  .شود خوف گشوده مي
خواند به اين ابواب گشوده  پس تالوت كننده به ترتيب كه مي
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��k�j�i�h�g}�: شود شده منتقل مي �A���ED��C� �B�

Q� �P�� � �O� �N��M� �L��K�� �J� �I��H��G� �Fz 
به ترتيب با خواندن اينها از خوف به رجاء و از   .]4- 1: الفاتحة[.

  .شود رجاء به محبت، سپس به رجاء و سپس به خوف منتقل مي
رسد كه در ادامه به تفصيل آن  سپس به آيات بعدي مي

جاء و محبت درك پردازيم ولي آنچه تاكنون در مورد خوف، ر مي
كرديم به اين خاطر است كه عبادت بر اين سه ركن استوار 

محبت نسبت به خدا باعث حركت به سوي او  باشد زيرا مي
 همچنانكه كساني كه محبت دنيا در دلشان روئيده به ،شود مي

 و كساني كه محبت پادشاهان را ،سوي دنيا به تكاپو مشغولند
  ... .اند و  وشدارند به خاطر آنها در جنب و ج

پس محبت بنده مؤمن نسبت به خدا باعث اقدام به اطاعت از 
شود پس رجاء و  گردد ولي اين حركت دچار توقف مي او مي

 و اين اميدواري است كه ،اميدواري به رحمت خدا نيز الزم است
  .توقف ناپذير است

��F�G�H}پس محبت در مركز قرار دارد كه آيه 

Iz .]و در دو طرفش اميدواري ،نگر آن است بيا .]2: الفاتحة 

��A} يعني هم قبل از آيه فوق ،و رجاء قرار دارند � � � � �B�C�Dz   
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 و لذا محبت از دو ، آمده�K�Lz} و هم بعد از آن ،است
طرف در كنار اميدواري قرار دارد، و دو طرف اميدواري و رجاء، 

وف خوف واقع شده يعني قبل از بسمله، استعاذه آمده كه باعث خ

��K�L�z ، {�N�O} و بعد از ،است � �Pz  كه آن نيز 
اي كه  و علت اين امر آن است كه بنده. باشد برانگيزاننده خوف مي

اي   و بنده،محبت خدا باعث گرديده تا در راه خدا قدم بگذارد
شود مگر اينكه با   و راست منحرف نمي باشد به چپ اميدوار مي
  .گردد ها روبرو مي اين خوف
ش اين آيات براي آباد كردن قلب با بزرگترين ايمان پس چين

است كه اركان عبادت بوده و كسي كه بصورت كامل به اداي آن 
  .بپردازد عبادت را به وجه كامل ادا كرده است

  
  »الرَّحمنِ الرَّحِيمِ«معني 

دو اسم از اسامي واالي خدا بوده در اينجا ) رحيم(و ) رحمان(
يعني دو صفتند براي . )اهللا(تند براي به لحاظ نحوي دو صفت هس

  . بر آن داللت دارد)اهللا(ذاتي كه 
 صفت اول، )رب العالمين(: اهللا در اين سوره چهار صفت دارد

 )مالك يوم الدين( صفت سوم و )الرحيم( صفت دوم، )الرحمن(
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  .صفت چهارم
دو اسم از اسامي واالي خدا بوده كه ) رحيم(و ) رحمان(

تر،  بليغ) رحمان( و اين رحمت در ،باشند  ميمتضمن معني رحمت
قبالً بيان گرديد كه ). رحيم(بزرگتر و فراگيرتر است از رحمت در 

يعني متصف به رحمتي كه همه زمانهاي دنيا و آخرت را ) رحمان(
  .باشد  و رحمت از صفات ذاتي اهللا مي،در بر بگيرد

باشد، تفاسير  متضمن صفت رحمت در آخرت مي) رحيم(
 :كنند، همچنانكه ابن كثير  نيز بر همين تفسير داللت ميسلف
يعني ) رحيم( و ،يعني رحمان دنيا و آخرت) رحمان(گويد  مي

  .رحيم آخرت
يعني داراي رحمت  ����EEEE>�א��k>�א��k>�א��k>�א��FFFFk موصوف است به اينكه )اهللا(و 

: األعراف[. X���W��V���Uz}�: فرمايد است، همچنانكه مي

  .» برگرفته استو رحمت من همه چيز را در« . ]156
را فرا ] شيء[پس رحمت خدا فراگير بوده و همه چيز 

پي ببريم ) شيء(در اينجا بايد به معني و مراد از . گيرد مي
  : گفتيم) العالمين(همچنانكه در مورد 

 چون از ،اند جمع عالَم بوده و به هر عالَمي، عالَم گفته) عالمين(
ينجا يعني آنچه كه  و در ا،نظر معني عالَم يعني وسيله شناخت
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اند، به   لذا هر يك را عالَمي ناميده،گردد باعث شناخت خدا مي
اي است كه  توان پي برد كه خدا خالق يگانه وسيله هر عالَمي مي

را به تنهايي ... خلق، روزي رساندن، زنده گرداندن، ميراندن و 
  .دهد انجام مي

رب (  با)رحمان(توان به مناسبت بين  و به اين ترتيب مي
 پي برد؛ خدايي كه پروردگار همه عوالم است، رحمتي. )العالمين

را داراست كه همه چيز را، چه در دنيا و چه در آخرت در 
  .گيرد برمي

گيرد چنانچه  برمي دنيا همه چيز را در رحمت خدا در

 واضح است كه رحمت ، X���W��V���Uz}�: فرمايد مي
گيرد،  آن را در برميخدا عرش و پيرامون آن و كرسي و مادون 

شعور، قوام همه  آسمانها و هر چه در آسمانهاست، ذي شعور و بي
به رحمت الهي است و هيچيك، حتي يك لحظه هم از رحمت 

  .نياز نيستند خدا بي

��a}: فرمايد چنانچه مي � �b�c�d� �e�f�hg�i�

j�k��� ���l�m��n���o�qp� �r���s�� ��� ���t�u�v�z .]41: فاطر [.  
دارد تا از نظام خود  مانها و زمين را نگاه مىخداوند آس«

تواند   و هرگاه منحرف گردند، كسى جز او نمى؛منحرف نشوند
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  .»آنها را نگاه دارد، او بردبار و غفور است
دانيم  انواع عوالم موجود در آسمان دنيا، پرندگان و آنچه مي

دانيم، قوام و ماندگاري همه به دست  مثل هوا و آنچه نمي
  .خداست

همه اينها به خاطر رحمت الهي نسبت به مخلوقاتش و كسي 
  .باشد برد، مي كه از آن مخلوقات نفع و سود مي

هاي متفاوت آن از جمله كوه، دره،  چنانكه به زمين و چهره
زمينهاي نرم، زمينهاي سخت و جنگل نگاه كني، خواهي ديد كه 

رب ( بعد از )رحمان(قوام همه به رحمت الهي است و اسم 
كند، زيرا رحمت او همه جهانيان   داللت بر همه آنها مي)لميناالع
  . در برگرفته استرا

چنانكه به دريا و آنچه در درياست، و به زمين و حيوانات زنده 
روح بنگري،  روح و بي زير زمين و مخلوقات روي زمين، به ذي

يابي كه زندگي همه در سايه رحمت الهي است و اين  يقين مي
گذارد در راستاي معرفت آثار  واني بر قلب و روان بنده ميتأثير فرا

  .)رحمان(رحمت و آثار اسم 
كند كه اتفاق است بر اينكه   در تفسيرش نقل مي:ابن جرير 

شاره به ا) رحيم( و ،يعني رحمت خدا در دنيا و آخرت) رحمان(
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  .1كند رحمت خدا در آخرت مي
حمت دنيوي گوئيم كه كفار نيز مشمول ر به همين دليل مي
گردند، و از انواع رحمتهاي الهي  مند مي گشته، از آن بهره

���Û��Ü}: برخوردارند ��� ��� ��� ���Ý� �� �Þ�z .]126: البقرة[ .  

   .»اما به آنها كه كافر شدند، بهره كمى خواهيم داد«
كند و چه بسا كه  بنابراين كافر از انواع متاع دنيوي استفاده مي

اشد در حالي كه كافري است كه شرك زندگي راحتي هم داشته ب
 چون رحمت الهي در اين دنيا همه – پناه بر خدا –ورزد  هم مي

  .چيز را فرا گرفته است
: ولي در آخرت رحمت خدا مخصوص مؤمنين است

{ã�ä�å�æ��z .]43: األحزاب [.  
  .» نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است)خدا(«

) رحمان( هم با اسم رحمت الهي مخصوص مؤمنان در آخرت
و رحمت خاص مؤمنان در دنيا نيز ). رحيم(اسم  بيان شده و هم با
 وجود دارد به همين دليل )الرحمن* لمين ارب الع(در ضمن آيه 

براي كسي كه تعقل كند ) رحيم(و ) رحمان(اسم  دو: گويند علماء مي
 جل –گشايند و خداوند  ترين درهاي محبت و اميدواري را مي  وسيع
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ام چنانم كه  براي بنده«: فرمايد  نيز در يك حديث قدسي مي–جالله 
  .1»خواهد گمان ببرد كند، پس هر گونه كه مي خود گمان مي

الرحمن ( باب محبت و )رب العالمين(قبال بيان شد كه 
  .گشايند  در اميد و رجاء را به سوي بنده مي)الرحيم

تحه بحث تعداد زيادي از مفسران در همين جا از سورة فا
اند و آنچه كه ما در  اسماء و صفات الهي را ذكر و مطرح كرده

كنيم تكرار اثبات صفت رحمت الهي است و اينكه  ادامه بيان مي
اين صفت از نظر معنا وابسته به خداست و يك صفت ذاتي بوده 

  :باشد كه قائم به ذات الهي مي
 اي كه تفسير رحمت و هر صفت ديگري از اين جنس به گونه

 زيرا يك ،همه افراد و مصاديق آن را در بر بگيرد مشكل است
مفهوم انتزاعي ذهني است كه در خارج تنها مصاديق آن قابل 
رؤيتند مثل رحمت بنده نسبت به بنده، رحمت والد نسبت به 

 و رحمت مادري نسبت به كودكش و رحمت خدا ،فرزندش
  .نسبت به مخلوقاتش

امع از اين مفاهيم كلي مشكل به همين دليل ارائه يك تفسير ج
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هم مصداق مخلوق و هم مصداق خالق را در ] مثالً[است كه 
 و به همين جهت تعداد زيادي از علماء در تفسير رحمت ،بربگيرد

رحمت يك صفت الهي : گويند و ساير صفات ديگر خداوند مي
گردند و اين يعني همان گفته مشهور  است و متعرض تفسير نمي

 زيرا چه بسا 1»ايد، همانگونه روايت كنيد ه شنيدهچنانك«سلف كه 
اي كه در مخلوقات وجود دارد تفسير كند،  مفسر صفات را به گونه

اند در تفسير رحمت خدا به  به همين دليل اهل بدعت گمراه شده
اند كه رحمت معقول يك ميل دروني  رحمت مخلوقات، و گفته

تفسير، تفسير اين . شود است به كسي كه مورد رحمت واقع مي
و اين از اشتباهات بزرگ در تفسير اين . رحمت در انسانهاست

مفاهيم است، صفاتي كه ذات نيستند ممكن است توسط مفسر، 
بصورت صفاتي محدود تفسير شوند كه اين تفسير، وجود آن 

  .كند و نه در خالق صفات در مخلوقات را بيان مي
شايسته : گفتندچون به اين حقيقت پي بردند، ] اهل بدعت[و 
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نيست خدا توصيف شود، در حالي كه آنها رحمت را به صورت 
بگيرد تفسير  كلي و فراگيري كه همه افراد و مصاديق را دربر

نكرده بودند بلكه تفسيرشان فقط بعضي از مصاديق را در 
سپس . گرفت كه آن مصاديق هم، مخلوقات بودند نه خالق برمي

 كاري كردند كه صفت را از در اين مرحله، در نفي اين صفت،
به همين . فردي كه دارد نفي كنند و آن فرد و مصداق خالق بود

رحمت؛ ارادة احسان است به : دليل كالم را تحريف كرده و گفتند
بيه و امثال آنها اين تفسير آنها يعني اشاعره، ماتريديه و كالو . غير

ا يكي از را ارائه كردند، علت امر هم اين بود كه آنها اراده ر
 و هفت صفت را به اين ،دانستند كه عقالً بايد باشد صفاتي مي

 و هر صفتي را كه در قرآن غير آن هفت تا ،شيوه اثبات كردند
 سازند و زير اي به يكي از آن هفت صفت مرتبط مي باشد، به گونه

رحمت يعني اراده : گويند مثالً مي. دهند مجموعه آن قرار مي
يعني ارادة اِنعام ] رضايت[ده انتقام و رضي احسان، غضب يعني ارا

اند چون اراده يكي از آن  آنها رحمت را به اراده تفسير كرده... . و 
باشد و اين تفسير آنان را وادار كرده كه اين آيه  صفات مي

:  و آيات ديگر شبيه آن را مجاز بگيرند و بگويند)الرحمن الرحيم(
  . احسان مجاز است براي احسان يا ارادهرحمت

اي را ذكر كنم و آن اينكه مجاز در  در اين جا الزم است نكته
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 زيرا مجاز ،باشد صفات الهي باطل و نادرست است و جايز نمي
  : توسط علماي اين فن چنين بيان شده است

ه وضع ثانوي ـمجاز يعني معني يك لفظ را از وضع اوليه آن ب
.  انتقال دهي– به خاطر مناسبتي كه بين دو وضع و معني است –

 در غير اين صورت ،به شرط اينكه وضع اوليه آن معلوم باشد
 به – جل جالله –جايز نيست، و اينكه وضع اوليه اتصاف خدا 

صفت رحمت براي مخلوقاتش به صورت كامل معلوم باشد محال 
  .شود اي از آن پي برده مي  بلكه تنها به گوشه،و باطل است

 و جامع خود يك وصف الهي ولي رحمتي كه در معناي كامل
 و بنابراين شناخت وضع اوليه صفت ،شود است دانسته نمي

 به همين دليل ادعاي مجاز در مورد ،رحمت الهي ممتنع است
 كه براساس تعريف –زيرا وضع اوليه . 1صفات الهي باطل است
 پس انتقال به وضع ثانوي ، معلوم نيست–اهل اين علم الزم است 

مچنانكه محققين لغت، مفسران و گروههاي باشد، ه ممتنع مي
  .اند زيادي از علماء بر اين رأي
  .اي بود به اين مسأله مهم آنچه گذشت فقط اشاره
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   ��P����O��Nz}��معني 
اين آيه نيز صفت جديدي است كه بعد از صفات قبلي ذكر 

  .يكي از اسامي خدا است) مالك(شده است و 
  .1د برشمرده استخدا در اين سوره پنج اسم براي خو

   .2الحمدهللا رب العالميناسم اول؛ 
  رب العالميناسم دوم؛ رب يا 

  الرحمناسم سوم؛ 
  الرحيماسم چهارم؛ 
  .مالك يوم الديناسم پنجم؛ 

يابيم كه همه اسماء الهي از حيث معني از اين  و با تأمل در مي
زيرا همچنانكه گفتيم اسمهاي خدا يا . اند پنج اسم فرع شده

اند و يا متضمن معني زيبايي و   معني عظمت و جاللمتضمن
  .گردند و يا به الوهيت خداوند جمال، و يا اينكه به ربوبيت بر مي

مالك « و »رب العالمين«ربوبيت خدا در اين سوره در دو آيه 
 و عظمت و جالل خداوند نيز در آيه ،اند  مطرح شده»يوم الدين

ن آيه باعث بزرگداشت خدا  عنوان شده، زيرا اي»مالك يوم الدين«
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  .گردد و خوف و ترس و بيم از او مي
  و صفت الوهيت،»الرحمن الرحيم«همچنين صفات جمال در 

  .باشد، نهفته است  كه بزرگترين اسم خدا مي»اهللا«اسم  در ذكر
  

  .را دربردارد» اسماء حسني«سورة فاتحه اصول 
دارد، در سوره فاتحه اصول اسماء حسني و واالي الهي وجود 

و تعداد ] ابن تيميه[همچنانكه ابن قيم و استادش شيخ االسالم 
بحث اسماء و صفات عنوان در ) مهم اهللارح(زيادي از محققان 

  .1اند كرده
 را در اينجا بيان فرموده كه به عنوان يك »مالك يوم الدين«و 

 روز سزا و )يوم الدين(گردد، زيرا  صفت خداوند باعث خوف مي
  .اسبه استجزا و روز مح

   ���Q��P����O��Nz}��حكمتهاي تالوت 
گردد و كسي كه آنرا بخواند انواع  اين آيه باعث خوف مي

آورد كه او را از تسليم  اش را به ياد مي شبهات و شهوات دروني
چنانچه آيه را با تعقل . دارند محض شدن در برابر پروردگار باز مي

اوند سراسر بخواند خوف از روز محاسبه خاليق توسط خد
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  .وجودش را فراخواهد گرفت
خدواند اين سوره را با چيزي : اند به همين جهت، علماء گفته

 و آن ،گردد آغاز كرده است كه باعث محبت بنده نسبت به خدا مي
 و براي ايجاد اميد در ،بيان ربوبيت خدا نسبت به جهانيان است

سپس بعد از اين . د فرمو)الرَّحمنِ الرَّحِيم(اش بعد از آن  قلب بنده
مالكِ (شود و آن  چيزي را عنوان كرد كه باعث ايجاد خوف مي

  . است)يومِ الدين

 سبب ذكر اين سه �R�S�T�U�z}و در تفسير 
  .كنيم مطلب در آيات پشت سر هم را بيان مي

��N�O}: خداوند در اينجا فرمود � �P�z لِك[ كههم ]م 
سمهاي خدا هستند با ، مالك و ملك هر دو از ا1خوانده شده

  .وجود فرقي در بين آن دو
  مشتق شده و به معني تملك اشياء)ملْك( و يا )مِلْك(مالك از 

ملكت ( و )ملكت البيت(شود  و داشتن اشياء است، مثالً گفته مي
  . يعني اين خانه يا اين كتاب مال من است)الكتاب

ت و  مشتق شده و ملْك به معني سياد)ملْك(ولي ملِك از 
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 ر امور الزاماًب و ملِك و مد،آقايي، تدبير امور و تصرف در آن بوده
تواند مالك نباشد ولي تدبيرات و   و مي،مالك آن اشياء هم نيست

  .تصرفاتش نافذ باشد
 به هر دو صفت و هر دو اسم مالك و ملك – جل جالله –اهللا 

ر و چنانچه بش. ترين وجه ممكن است  و اين بليغ،باشد متصف مي
تعلق خاطري پيدا كرد نسبت به پادشاهان دنيا، يا نسبت به 

اطاعت از آنان،   و،شان گستردگي قلمرو وتدابيرشان، اوامر و نواهي
اند و يا انعام و  انواع هيبت و شكوهي كه براي خود ايجاد كرده و

دهند، بايد بداند كه اين پادشاهان  اي كه انجام مي بخشش و غيره
تواند مالك   كار پيشرفت داشته باشند باز نميهر چقدر هم در اين
  .و صاحب اشياء باشند

��N�O}: خدا فرموده كه او � �P�z است، يعني هم مالك و 
 كند  بيان مي)مالك(قرائت . صاحب آن است و هم مدبر آن روز

 و ،كه خدا در آن روز مالك و صاحب و دارنده همه چيز است
و اوست كه قدرت . دگرد اين يعني همه چيز به سوي او برمي

امرش نافذ است و هيچ كس جز او حق  تصرف در آن را دارد و
  .دهد تصرّف ندارد و هيچ كاري را بدون اذن خدا انجام نمي

 : )محمد بن عبدالوهاب (و همچنانكه پيشواي دعوتگران
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  تعلق خاطر و تعلق قلب)ملك يوم الدين(بوسيله آيه : اند  فرموده
گرداند، فرقي ندارد   خدا را در آن روز، باطل ميبندگان خدا به غير

اين غير خدا كه باشد حتي اگر صالحان و انبياء و يا معبودهايي 
. اند باشند كه به طمع شفاعت توجه بندگان را به خود جلب كرده

�{�|�}��z}: فرمايد و خداوند در مورد روز سزا و جزا مي

~�¡��¢�£�¤�¥��z .]19: االنفطار [.  
ست كه هيچ كس قادر بر انجام كاري به سود ديگري روزي ا«

  .» امور در آن روز از آنِ خداستءنيست، و همه
تواند كاري براي هيچ كس ديگر انجام  آري، هيچ كس نمي

 يا اينكه بالئي از او دور ، و يا كمترين سودي به آن برساند،دهد
  .گرداند، به همين دليل ملِك و مالك فقط خداست

شود قلب فقط متوجه   باعث مي�z¤�£�¢�}و عبارت 
توجه به غير خدا به طمع شفاعت و . خداي يگانه گردد و بس

��N�O}اميد تقرب به خدا از طريق آنهاست در حالي كه آيه  ��

P�z1كند  همه اينها را باطل مي.  
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  در زبان عربي و در شريعت» الدين«معني 
قرآن دين در لغت به معني يك عادت تكرارپذير است كه در 

  1:گويد شاعر مي. چند معني دارد
��yyyy8zU���yyyy{�;#T�U)U&א�U<8א�;f$yyyyl�U	4|� �

� �

���!yyyyyH�8&���Kאiyyy:=א��yyy;H��؟�=UpyyyYא�& �
� �

تا [كردم  هنگامي كه تنگ پاالن شتر را بر روي زمين پهن مي
آيا اين كار : گفت مي] شتر روي آن بخوابد و من آنرا ببندم، شتر

  هميشگي من و توست؟
) دين(اي در مورد معني  در قاعده] ن تيميهاب[لذا شيخ االسالم 

موافق با گفته علماء زبان عربي، دين در لغت، در اصل : فرمايد مي
باشد، و آنچه فرد در قلبش به عنوان  به معني عادت تكرارپذير مي

عقيده دارد يا گفتار وي و يا عباداتي كه با اعضاء و جوارح انجام 
 صورت عادت و تكراري انجام شود زيرا به دهد، دين ناميده مي مي
شود و اين يكي از  پذيرد پس ديني است كه دائماً تكرار مي مي

  .اطالقات و استعماالت كلمه دين است
بنابراين دين اعتقاد، قول و عملي است كه شخص به آن التزام 

  . ]19: آل عمران[. �h�i�j��k�ml�z}داشته باشد، 
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  .»است) در برابر حقو تسليم بودن (دين در نزد خدا، اسالم «
، جزا و پاداش است مثالً در )دين(همچنين، گاهي مراد از 

���N�O}: آيات �P�z  و {�~���¡�¢�£�z .]25: النور[.  

  .»دهد كم و كاست مى آن روز، خداوند جزاى واقعى آنان را بى«
آيد كه عالوه  به معني جزا و پاداش مي) دين(بنابراين در قرآن 
: ت زياد ديگري اين معني را دارد از جملهبر موارد فوق در آيا

{j��� ��k�l�m�n�z .]9: االنفطار [.  
پنداريد نيست بلكه شما روز جزا را  آنگونه كه شما مي«

  .»منكريد

�����n�o�p}و نيز آيه  ��� ��q�r��s�z .]86: الواقعة[ .  

  .»شويد اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمى«
 جزا و معني لغوي و اصلي كلمه اي بين معني سزا و رابطه

وجود دارد كه عبارت است از عادت بودن و يا تكرار، به ) دين(
شود، و  اين وجه كه سزا و جزا متناسب با تكرار عمل تكرار مي

شود كه اگر كننده آن، آن را مكرّر  به پاداشي اطالق مي) دين(
  .1م داده، پاداشش نيز متكرِّر باشدانجا
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{��P����O��z از نامهاي قياميكي   
  روز محاسبه و سزا و جزا است و يكي از نامهاي)يوم الدين(

قيامت نامهاي زيادي در قرآن دارد كه معلومند و مراد از . قيامت

 Á�Â�Ã�Ä�Å�Æz}:  قرآن آيه در)يوم الدين(
  .باشد مي  .]6:المطففين[.

  . »ايستند روزي كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان مي«
 در صور – دميدن اول –و قيامت از نظر زماني، بين نفخه اول 

شود  را تا دخول بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم شامل مي
پس هر چه در اين فاصله . كه نفخة دوم نيز در اين ميان قرار دارد

��Ê}: فرمايد دهد مالكش خداست، همچنانكه مي روي مي � � �Ë� ��

ÍÌ�Î�Ï� �Ð� �Ñ� �A�B�C� � �D�E�GF�H�I�KJ�
L�����M�N�O�P�z .]17 -16: غافر[.  
شوند و چيزى از آنها بر خدا  روزى كه همه آنان آشكار مى«

حكومت امروز براى :) شود و گفته مى (؛پنهان نخواهد ماند
 امروز هر كس در برابر .كيست؟ براى خداوند يكتاى قهار است
 ظلمى  امروز هيچ؛شود كارى كه انجام داده است پاداش داده مى

  .» خداوند سريع الحساب است؛نيست
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هيچگونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت، بيگمان خداوند 
  .سريع الحساب است

 و ، روز جزاست)يوم الدين(اگر اين گونه است پس مراد از 

�Á�Â}: شوند  روزي است كه مردم براي محاسبه زنده ميآن �

Ã� �Ä� �Åz محشر  يعني روزي كه همه به زمين و صحراي
رسند، در آنجاست كه فرمانروايي فقط و فقط در دست  مي

شك قبل از آن نيز ملك   و بي، بدون شريك و همباز،خداست
  .فقط از آن خدا بوده است

 مالك دنيا و آخرت است، مالك همه – جل جالله –خداوند 
 و همه آنهايي كه ،اند آن چيزهايي است كه قبل از نفخة اول بوده

بعد از آن خواهند بود، مالك آن چيزهايي است كه قبل از نفخة 
  . و همه آنهايي كه بعد از نفخة دوم خواهند بود،اند دوم بوده

  
  تخصيص يافته است؟) يوم الدين(به ) ملك(چرا 
 ، روز سزا و جزاست و روز محاسبه است، روزي)يوم الدين(

ش را در آن روز خواهد ديد، به ا كه هر كس هر چه كرده نتيجه
همين خاطر مردم تعلق خاطر به اين روز دارند، و لذا كسي هم كه 

 پس در قلب بنده ،دهند مالك اين روز باشد مورد توجه قرار مي
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 و توجه به ،توجه به دنيا و محبت دنيا و عبادت در آن از يك طرف
ن آيه شوند، كه با تكرار اي آخرت از طرف ديگر، با هم جمع مي

  .گردد معطوف مي] آخرت و روز سزا و جزا[اش به آن طرف  توجه
يوم (همچنين يكي ديگر از وجوه و علتهاي تخصيص ملك به 

آن  اين است كه آيه در قلب بنده مؤمني كه در حال تالوت )الدين
دهد و همه حاالت   روي مي)يوم الدين(است، چيزهايي را كه در 
 و آن )مالك يوم الدين(، زيرا او گفته آنجا را مجسم خواهد كرد

: اند دهد كه از آن جمله روز، روزي است كه همه اين امور رخ مي
... هايشان، رفتن مردم به صحراي محشر و  برخاستن مردم از مقبره
  . و ورود جهنميان به جهنم،تا رفتن بهشتيان به بهشت

��N�O}بنابراين كسي كه با تأمل و تدبر آيه  � �P�z را 
شود و  خواند همه حوادث قيامت به تفصيل در ذهنش مجسم ميب

به ) مالك(شود، خوفي كه از كلمه  اين باعث خوف فزاينده مي
  .گيرد تنهايي نشأت نمي

 به ما كمك �R�S�T�Uz}اين مسأله در تفسير 
و اين همان غرض و مقصودي است كه با فهم و تدبر . كند مي

اند تا بندگان   مبعوث شده)السالمعليهم (شود زيرا پيامبران  حاصل مي
  .را به بندگي خداي يگانه به تنهايي دعوات و راهنمايي كنند
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  .�S�Rz}�تفسير 
 و سپس  كرداين با انواع ثنا و ستايش خداوند را تمجيد قبل از

اولين فعلي است كه در قرآن آمده   �S�z} و  �R�S�z}: فرمود
  .است

شده از ريشه همين فعل همچنين اولين امري كه در قرآن بيان 

  . ]21: البقرة[. �l�m�n�o�z}: است
  .اي مردم خداي خود را بپرستيد

مقصود اصلي است زيرا ابتالء و ] بندگي[و عبادت در مقام 
كه بندگان خدا را عبادت . باشد آزمايش بندگان در عبادت خدا مي
  .دهند و چيزي را با او شريك قرار نمي

  را ذكر كرد؟ �R�S�z} گذشت، كه] مقدمات[چرا بعد از آن 
عبادت سه ركن دارد كه با جمع : اند علماء چنين جواب داده

يابد و آن سه ركن  شدن آن سه با همديگر، عبادت شرعاً تحقق مي
  .1خوف و رجاءعبارتند از محبت، 

شود كه قلب داراي خوف و اميد  بنابراين عبادت زماني برپا مي
  .و محبت باشد
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ه هنگام نماز متوجه محبت پروردگار، اميد به او مثالً نمازگزار ب
 و خوف از اوست كه – كه نمازش را قبول و به او ثواب بدهد –

مبادا به خاطر ترك نماز و يا كوتاهي در آن روز قيامت او را 
  .عقاب كند

ركن محبت، ركن : بنابراين عبادت بر اين سه ركن استوار است
يكي از اين سه نباشد، گرچه و اگر . خوف و ركن رجاء و اميدواري

  .در ظاهر عبادتي انجام گيرد ولي شرعا عبادتي انجام نشده است

��F�G�H}گويد  گفتيم كه بنده هنگامي كه مي: نكته

I�z در محبت را بر روي خود گشوده است، و هنگامي 

 در اميدواري را گشوده و چون �K�L�z}گويد  كه مي

��N�O}بگويد  � �P�zگشايد، پس اگر بنده   در خوف را نيز مي
تعقل كند و اين معاني محبت، خوف و رجاء در قلبش نقش 

  .�R�S�z}گويد  ببندد، مي
پس اين رحمت خداست كه بعد از برانگيزاندن محبت، خوف 

 مأمور �R�S�z}و رجاء در قلب بندة مؤمن او را به گفتن 
دهد و به اين  ساخت در حاليكه پروردگارش را خطاب قرار مي

  .باشد اش بر وفق مقتضاي شرع مي فتهشيوه گ
  



  

����1 23#& ��40�  
 

�� 

  )نَعبد(بر ) اياك(فوائد تقديم 
مقدم » مفعول به« كه ضمير منفصل است، )اياك(: علماء گويند

اين است كه بعد از فعل مربوط به » مفعول به« و اصل در ،باشد مي
 ولي در اينجا بر فعلش مقدم شده كه فوائدي بر ،خودش قرار بگيرد

يعني محصول كردن .  مترتّب است، از جمله حصر و قصراين تقديم
  .فعل در آن مفعول و در اينجا يعني حصر عبادت براي خدا
 و نيز در 1اين مسأله در علوم بالغت، مبحث حصر و قصر

  . مطرح شده است2اصول فقه، مبحث مفهوم مخالفه

  .كنيم  يعني منحصراً تو را عبادت مي�R�S�z}پس 

                                                           

1� )� �*%@vi 2���%�� 3� X bS ��� 4%/o :�� ¢.J  Ne�# �'9�� -%4D(¨  C. � ~j �# ,�/5
 �)/� )�/:��; 5�
� 4 �<; 5�
�9 8 CD E E8 88 C D0�� ���o  �/5 :�*?� �� 1�� ~*q �� : ©D� �48@�4,

�� B��<e �) /( ��8 B��<e �) /( My @ -.*� �� ��� /( �� ©D� @ -.*�  /( My �� @ -.%/"
��8 ���  -.>�/, � �%E �*?� @/ J�D 9J4�<Q R�
� (�@K8 C 8 C DC D C E D9 C0z �'D# :    {�� 1�� $%� : �) B��<e 'o�

�� @� �/Jª 4.8��'o� 
2� )� ��/+ 2�p@' � ��ª �« 3� X  S ��� 4%/o : �# !v.q ¢.J  �*?% �� �ª d/g��

4*�# �) v.q 0E My �� -�H 0E ��8 '# 1 �� �� ���H, ¬/]*� � �ª 0E d/g�� �*?% z @
�� BA��/� {�� 45�# � �Q�R )� @ YS 4�" , �� '�I 0E !�'# � �9�  4*� :/�<; 5�
�C C D S0 

��8 B��<e �*?%  �'%� ,�) /( v" -.*��W�%� � '#/�<;0 1�� �8/o ~j v.8 @ 1�� d4D� 
/J�AT
 R��U. (P 4 V�W��. �;�W<�
X8 C D8 8 D D D 8D C 8 D C9 9 98 9 99 8 C8 80z  `�.<8�–    { B)�<e �� �ª d/g�� �� ~*q ',E

1�� :/X R���. X� J�TA
0��8 !)�� @� )/��� �# v" �*?%  4**�� 



 

'()�
 �&* +��,�
 -. /���0�
 
 

�� 

. رساند اين اسلوب تخصيص را مي: اند تهو بعضي از علماء گف
  .سازيم مختص تو ميفقط يعني عبادتمان را 

 توحيد عبادت بيان ، از طريق اظهار عبادت�R�S�z}در آيه 
  .شده است

  

  در زبان عربي و در شريعت) عبادت(معني 
به .  و يا ذلت به تنهايي،عبادت در لغت يعني خضوع و ذلت

 شتر قير ماليده شده  يعني1)رٌ معبدبعي(: شود ميهمين علت گفته 
. شود ارزش مي اش بي كه از اين طريق تنها مانده و به خاطر تنهايي

  2.اش نيز مؤيد اين مطلب است گفتة طَرَفَه در معلقه
~?J8HX�U"�GU	�X�=8!�אAU3א��U��Nt�;�;W� �

� �

� �3U/א�� U&א�Q8א� ;#&?�QlאU��8iyya/U3l-א�� �
� �

تنها و (پرهيز كردند و مثل شتر معبد خويشاوندان همه از من 
  .، تنها ماندم)ارزش بي

 يعني راهي كه به خاطر )طَريقٌ معبد(: شود همچنين گفته مي
كه اين . رفت و آمد زياد انسانها و حيوانات هموار گشته است

  : كند اش در وصف شتراني همين را بيان مي شعر طَرَفَه در معلقه
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  .يعني راهي كه به خاطر تردد زياد هموار شده است) مور(
ها در تندروي برابري  با بهترين] آن ماده شتران[: معني شعر

و [آيند  راه مي] از شتران[كنند و در راهِ هموار با درشت پايان  مي
  .]مانند جا نمي

عبادت در شرع يعني نهايت محبت به همراه : گويند يعلماء م
  .اند  و غيره گفته2»النونيه«نهايت ذلّت، همچنانكه ابن قيم در 

: كند كه  عبادت را چنين معرفي مي:و شيخ االسالم ابن تيميه 
عبادت اسمي است جامع و فراگير براي هر چيزي از گفتار و 

  3.كردار ظاهري و باطني كه خدا دوست دارد
عبادت : كنند كه ولي اصوليون عبادت را چنين معرفي مي
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عبارت است آن چيزي كه شرع دستور داده بدون آنكه عرفي بودن 
  1.آن دخيل باشند] انجام[آن كار و يا اقتضاي عقلي 

  .اند و همه اين تعابير درست و بيانگر عبادت

كنيم و غير تو را   يعني فقط تو را عبادت مي�R�S�z}پس 
كنيم، و آنچنانكه پيداست اين آيه توحيد عبادي را  يعبادت نم

  .رساند مي
ورزد و غير خدا را نيز  بنابراين آيا كسي كه به خدا شرك مي

 صادق است يا �R�S�z}: كند، آيا چنانچه بگويد عبادت مي
  . دروغگو؟ قطعاً دروغگوست

بنابراين كفار و مشركين بزرگترين دروغگويانند به خدا و به 

  .]24: األنعام[. ��������ª�¬«�z©������̈�§�}: فرمايد لذا خداوند ميخودشان، 
  .گويند بنگر كه چگونه با خويشتن نيز دورغ مي
ورزد ولي در نمازش  يعني اين شخص با آنكه به خدا شرك مي

 غير خدا را عبادت و مورد دعاء قرار داده، .�R�S�z}: گويد مي
اي،  كمك و مدد خواستهبراي غيرخدا قرباني نموده، از غير خدا 

  نمايد؟  تعقل و انديشه نمي�R�S�z}پس چرا در معني 
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بزرگترين بالست كه انس و الفت با قرآن يا فاتحه يا كلمة 
توحيد و شهادت به رسالت محمد ما را از تعقل در معناي آن باز 
دارد تا اينكه كار به جايي كشيده شود كه كسي كه به زبان عربي 

گويد و يا آنچه از قرآن   معاني كالمي كه مينمايد در تكلم مي
  .باشد بيانگر توحيد الوهيت مي: )اياك نَعبد( .شنود، تعقل ننمايد مي

  

    U�Tz}�تفسير 
در اين آيه نيز حصر وجود دارد به اين معني كه استعانت و 

  .كمك فقط از او رواست و الغير
استعانت به استعانت را بعد از عبادت آورده چون : علما گويند

  �R�S�T�Uz}گردد و بين  جنبه ربوبيت بر مي
مناسبتي بزرگ و هدفي ارزشمند وجود دارد و آن اينكه بنده 

، برايش ممكن نيست كه موحد ���R�S�z}: گويد  موحدي كه مي
باشد مگر اينكه از خدا استعانت بطلبد، در غير اين صورت 

: د و لذا فرمودهشون شياطين، انسان را محاصره و بر او چيره مي

{R�S�T�Uz در يك آيه واحد و با عطف دو جمله 
  كنيم  فقط تو را عبادت مي: به هم به وسيله واو عطف، يعني

طلبيم و   و در همه امور فقط از تو به تنهايي استعانت مي،غير وال
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  .گردانيم عبادتمان را خاص تو مي
 در اينجاست كه بنده نياز شديدش به پروردگار را احساس

كند كه او را بر توحيد ثابت قدم نگه دارد، زيرا بدون كمك  مي

��T}پس با گفتن . تواند در راه توحيد ثابت قدم باشد الهي نمي

U�z  همه غرورهاي بنده و همه اعتمادش به خود از بين 
گذارد و  رود و قلب و روانش را براي پروردگارش خالي مي مي
  .نياز باشد از خدا بيتواند  داند كه براي يك لحظه نمي مي

آري، در توحيد عبادت و توحيد استعانت از خدا در همه امور، 
سرّي بزرگ و هدفي بزرگتر نهفته است كه هر كس بتواند آنرا 

  .محقق سازد بزرگترين خير و صالح را محقق ساخته است

  �Y�X��Wz}تفسير 
 چنانكه مقرر –دعاست به صيغه فعل امر، و فعل امر ) اِهدِ(

 اگر در برابر كسي گفته شود كه در درجه باالتري از آمر –است 
 و اگر بين دو دوست و هم درجه ،شود قرار دارد، دعا محسوب مي

تر از   و چنانچه براي پايين،رد و بدل شود التماس به حساب آمده
  .1شود آمر باشد امر ناميده مي
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�W}بنابراين  �X�Y�z  رحمتي است از جانب خدا كه
  .ازل كرده تا بوسيله اين آيات او را بخوانداش ن بر بنده

  .شود در اينجا هدايت از خدا درخواست مي
  

  در زبان عربي و در شريعت) هدايت(معني 
يعني ) هدي(حقيقت هدايت يعني داللت و ارشاد و در لغت؛ 

  .راهنمايي و ارشاد نمود
  .1تهدايت در آيات قران به چهار معني آمده اس

 جل –يزي به اين معني كه خداوند هدايت غر: معني اول
شان است   مخلوقات را به طور غريزي به آنچه شايسته–جالله 

��à�á�â�ã}:  آيهانند م،كند هدايت مي �ä� �å�æ�ç� �è�

é�z .]است خدايىپروردگار ما همان : گفت)موسي(« .] 50: طه 
 سپس ؛كه به هر موجودى، آنچه را الزمه آفرينش او بوده داده

  .»!استهدايت كرده 
هدايت به معني راهنمايي و ارشاد به آن چيزي كه : معني دوم
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اولي غريزي بود و در مورد اموري . صالح دين در آن قرار دارد
 و اين راهنمايي و ارشاد است در امور ،كه صالح دنيا در آنهاست

  .ديني به چيزي كه صالح و خير در آن قرار دارد

�]��Y�Z}: ايدفرم مي) �(همچنانكه خطاب به پيغمبر  � ��

\�]��̂�z .]52: الشورى [.  

  .»كنى و تو مسلما به سوى راه راست هدايت مى«
��f�g�h}و مثل آيه  �i�z .]7: الرعد.[   

و اينها همه بهانه  ؛(اى است  و براى هر گروهى هدايت كننده«
   .»)است، نه براى جستجوى حقيقت

  ...  و. ]24: هالسجد[. �j�k�l�m���n�z}و نيز آيه 

مردم (قرار داديم كه به فرمان ما ) و پيشوايانى(و از آنان امامان «
  .»كردند هدايت مى) را

و هدايت به اين معني راهنمايي و ارشاد به خير و صالحِ كاري 
  .آيد  و دعوتگران برمي)‡(است كه از عهده پيغمبران 

هدايت به معني توفيقي كه خدا به هر كس كه : معني سوم
اينكه .  و نتيجه راهنمايي است،صاص داده استهدايت يافته اخت

پذيرد يا نه، در  طرف بعد از راهنمايي و ارشاد، هدايت را مي
 و لذا به آن هدايت ،پذيرفتن آن به يك توفيق الهي نياز است
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 و اين نتيجه هدايت به معني دوم است كه عبارت ،توفيقي گويند

��a�b`�_�} :فرمايد همچنانكه مي. بود از راهنمايي و ارشاد

c�d���� ��e�f�g�ih�z .]56: القصص [.  
توانى كسى را كه دوست دارى هدايت  تو نمى!) اي پيغمبر(«
  .»كند  ولى خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى؛كنى

تواني توفيق هدايت عطا كني بلكه اين  تو نمي! يعني اي پيغمبر
دهد، همچنانكه  خداست كه هر كس را كه بخواهد توفيق مي

  . ]11: التغابن�V�W�X�Y�[Z�z .]} فرمايد يم

  .»كند و هركس به خدا ايمان آورد، خدا قلبش را هدايت مي«
كه بزرگترين و واالترين معني هدايت و هدف : معني چهارم

 و آن هدايت به راه ،همه انواع و اقسام معاني ديگر هدايت است
ورد  و هدايت به راه جهنم است، همچنانكه خداوند در م1بهشت

��r�s�t�u�v�w�x} :فرمايد هدايت مؤمنان به بهشت، مي

y�z�{� �|�}�~�z .]و كسانى كه در « . ]5 -  4: محمد
. برد راه خدا كشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بين نمى

  .»كند بزودى آنان را هدايت نموده و كارشان را اصالح مى
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بنابراين هدايت . اند اينان در راه خدا كشته شده: علماء گويند
تواند هدايت دنيوي باشد بلكه هدايت در  مطرح شده براي آنها نمي

 1آنها را به بهشت: يعني �z}�}: آخرت است و مفسران گويند
  .–نماييم   ما نيز از فضل خدا آن را مسألت مي–كند  راهنمايي مي

��Ó�Ô}: فرمايد و در مورد هدايت و رهنمود به جهنم مي ��

Õ�Ö�×�z .]23: فاتالصا[.  

پرستيدند جمع كنيد و بسوى راه  جز خدا مى) آرى آنچه را(« 
  .– پناه بر خدا – .»دوزخ هدايتشان كنيد

 �z¡¢���~�{�|�}: فرمايد و نيز مي
  . ]41: القصص[.

را پيشوايانى قرار داديم كه به آتش ) فرعونيان( و آنان «
  . ـكنيم ي عافيت مـ از خدا درخواست .»كنند دعوت مى) دوزخ(

�W}و . اين از انواع چهارگانه و معاني چهارگانه هدايت �

X�Y�z  سه معني دوم، سوم و چهارم را كه هر يك وجهي
  .گيرد دارد، دربر مي

هدايت معني دوم يعني راهنمايي و ارشاد را از آن جهت 
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، مسلمان  �W��X�Y�z}تالوت كننده آيه : گيرد كه دربرمي
 تبيين و ارشاد و راهنمايي شده، آيه بوده و بعد از آنكه راه براي او

خواهد كه او را به  خواند ولي با اين حال او نيز از خدا مي را مي
 ،)الصراط المستقيم(راه راست هدايت كند زيرا مسائل مرتبط با 

باشند و اين  انواع و مصاديق آن فراوان و غيرقابل شمارش مي
دهند و هر  همان چيزي است كه علماء در آن با هم مسابقه مي

كند كه  داند به همان مسأله راهنمايي مي اي را مي كسي كه مسأله
  .تنها يكي از مسائل شرع و صراط مستقيم است

�W}بنابراين تالوت كنندة  �X�Y�z  از پروردگارش 
امور مرتبط با صراط را با همه تعدد،  خواهد كه انواع و مي

ا به آن راهنمايي هايش براي او تبيين كرده و او ر مصاديق و گونه
حق را به ما ! خداوندا«: گويد  و به همين دليل در دعايش مي،كند

 و باطل را به ما ، و تبعيت از آن را نصيبمان بگردان،بنمايان
  1.» و اجتناب از آن را نصيب ما بگردان،بنمايان

مستحبات، مكروهات، انواع :  متعدداند)صراط مستقيم(امور 
گاهي نسبت به خدا، انواع علم به احكام واجبات، محرمات، انواع آ
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خدا و انواع علم به آثار اسماء و صفات خدا در كائنات و مسايل 
پس دعا . گيرد اند، دربرمي فراوان ديگري را كه غيرقابل شمارش

خواهد كه همه اينها را  ، از خدا مي)اهدنا(: گويد اي كه مي كننده
  .برايش روشن سازد

يازهايي است كه ما داريم و لذا به و اين يكي از بزرگترين ن
خواهيم كه به  پردازيم ولي با وجود اين از خدا مي تبيين آن مي

 يعني توفيق هدايت را شامل حال ما ،معني دوم ما را هدايت كند
 زيرا راهنمايي و ارشاد بدون توفيق هدايت از جانب خدا ،بگرداند

ت بر بنده و نه حجت اس] اتمام[و بدون الهام و تأييد از جانب او 
  .حجتي براي او

�W}بنابراين بنده با دعاي  �X�Yz بعد از آنكه 
خواهد كه توفيق همه  راهنمايي و ارشاد خواست، از خدا مي

تفسير .  و هدايت به آنها را به او بدهد)الصراط المستقيم(مصاديق 
  .آيد ان شاء اهللا در ادامه مي) صراط(

راه راست دو تا هستند، : همعني چهارم هدايت نيز به همين شيو
 و راه راست در آخرت اوصاف ،يكي در دنيا و ديگري در آخرت
بر روي جهنم قرار پل صراط : خاص خودش را دارد، از جمله

داده شده، از شمشير تيزتر و از مو باريكتر است، و بر پيرامون آن 
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 قرار دارند و اوصاف 1 به سان خار سعدان)آهنين (يقالبهائ
 جل –و خداوند . 2اند ز اين قبيل كه در سنت ذكر شدهديگري ا

��a�b̀�}: فرمايد  خود مي–جالله  �dc�z .]و از « . ]71: مريم
  اي: يعني [  است  آن  واردشونده كه  مگر اين  نيست  كس شما هيچ
 وارد   دوزخ  به كه  مگر اين  از شما نيست  يك  هيچ آدم فرزندان

  .»] صراط است  از پل مرور و گذشتن   معني به: ورود. خواهد شد
 آن همه تاريكي و ظلمت است و جز پشتصراط و پلي كه 

بيند،  شود كسي راه را نمي كسي كه نوري براي ديدن به او عطا مي
 پل يعني صراط همه قبل از«: فرمايد  مي�همچنانكه پيغمبر

دانند   در ظلمت افتاده و نمي كه كفار3»ظلمت و تاريكي است

��Á�Â}: شود ا قرار داده شده و جهنم آورده ميصراط كج ��
ÄÃ�z .]كنند و در آن روز جهنم را حاضر مي« . ]23: الفجر«.  
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شود و صراط بر روي  ، كشيده مي1كه هفت هزار افسار داشته
گيرد، سپس  شود و پيرامون آن را ظلمت فرامي آن قرار داده مي

دور آن آيند و مثل گردش پروانه به دور آتش به  كفار مي
چرخند و اين صراطي است كه ميدان محشر را به بهشت وصل  مي
از : كند و بر روي جهنم قرار داده شده است با اين وصف كه مي

مو باريكتر و از شمشمير تيزتر است و بر روي آن ظلمت 
  حكمفرماست، كيست كه هدايت يابد و به بهشت برسد؟

سالم نگه دار، ! نداخداو«: گويند به خاطر بزرگي مسأله انبياء مي
  .2»سالم نگه دار

گويد چون  ايستد و اين را مي هر پيغمبري قبل از صراط مي
  .مسأله خطيري است

�W}كسي كه با  �X�Y�zكند اين صراط   دعا مي
 و از همان ،ابتدا صراط مستقيم در دنيا. شود برايش مجسم مي
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ا خواهد او ر شود، از خدا مي صراط به صراط در آخرت منتقل مي
در پيمودن آن راه هدايت و راهنمايي و ارشاد نمايد، پس خدا او 
را بينا كرده و او با سرعتي كه خداوند مقدر فرموده از روي آن 

شود كه اگر حاصل  كند، اين انواع دعاها را شامل مي عبور مي
: به همين دليل علماء گويند. كنند شونده براي بنده كفايت مي

�W}: خواهد اين دعاست از خدا ميشديدترين نيازي كه بنده  �

X�Y�z.  
و رحمت خدا بر بندگانش اين است كه به آنها كه طريق دعا و 

دانند اين سوره را عطا فرموده كه اين دعا و  مسألت خواهي را نمي
مسألت عظيم در آن قرار دارد، دعائي كه جز آنان كه توفيق 

گان به آن را اند، كس ديگري عظمت، منزلت و ميزان نياز بند يافته
  !كند و اينان چه اندكند درك نمي

  

  .�Y�X��z}تفسير 

�}مراد از  �X�Y�z. راه راست دنيا و آخرت است .
صراط مستقيم آخرت را قبالً توضيح داديم، و در مورد صراط 
  .مستقيم در دنيا اقوال مختلفي از مفسرين سلف به جا مانده است

  مراد از آن قرآن است،: اند بعضي گفته
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  .مراد از آن اسالم است: اند عضي ديگر گفتهب
  .مراد از آن سنّت است: اند و بعضي گفته

  .باشد مراد از آن تبعيت از پيغمبر مي: اند ي هم گفتهضو بع
 و شيخ 2 و ابن كثير1بعضي از علماء مثل ابن جرير طبري

 و گروهي ديگر بر اين باورند كه همه اين تفاسير پيرامون 3االسالم
چرخند، زيرا كسي كه به قرآن ملتزم باشد به اسالم  مييك نقطه 

 هم تبعيت كرده و همچنين به � نيز پايبند شده و از پيغمبر
  .سنت ملتزم گرديده است

�W}بنابراين بنده با دعاي  �X�Y�z از پروردگارش 
در دنيا هدايت كند، هديت به اسالم، به قرآن و به  خواهد او را مي

  .�تبعيت از پيغمبر
رسد كه در نزد مفسران معروف  ينجا سؤالي به ذهن ميدر ا

بنده نمازگزار، البد به اسالم و قرآن هدايت شده : است و آن اينكه

  ؟ �W��X�Y�z}: خواهد است پس چگونه از خدا مي
خدايا ما را به اسالم، قرآن، سنّت و : كند يعني پس چرا دعا مي
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  .1 هدايت و ارشاد نما؟�تبعيت از پيغمبر
اين دعا، درخواست ثبات بر صراط : گويند علما مي: جواب

، زيرا اسالم نمازگزار محقق شده است و او با اين دعا از 2است
خواهد كه او را ثابت قدم گرداند و اين در اوامر و  خدا مي

دستورات معروف است و كسي كه به كاري محقق شده دستور 
  .شود داده شود يعني از او ثبات و پايداري خواسته مي

و   . ]1: األحزاب[. �A�B�C�D�z}: فرمايد همچنانكه خدا مي
  .»بر تقواي خدا ثابت قدم باش! اي پيغمبر« :به اين معني است كه

��k}: و نيز در دجاي ديگر فرموده �l�m�n�z .]النساء :

بر ايمانتان ثبات داشته ! ايد اي كساني كه ايمان آورده: يعني« .] 136
  .3»باشيد
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ولي اين جواب . گويند از علماء همين را ميو تعداد زيادي 
  .جاي تأمل دارد

) ما را هدايت كن(رأي درست و قول صحيح همان معني 
باشد، چه مراد از صراط مستقيم اسالم باشد، چه قرآن، سنت و  مي

  .مراد باشد �يا تبعيت از پيغمبر
 وسيع بوده، داراي )صراط مستقيم(زيرا صراط تفاصيلي دارد و 

اسالم خود بر اركاني پنج گانه استوار . باشد تفاصيلي ميمسائل و 
هايي است، همچنين ايمان اركان شش گانه  بوده و داراي شعبه
هاي قولي، عملي و اعتقادي است و اِحسان  دارد و داراي شعبه

  .هايي است خود ركن واحدي است كه اين ركن نيز داراي شعبه
آن داراي اخبار پس مسائل مرتبط با اسالم متعدداند، و قر

متعددي است، خداوند در مورد مسايل زيادي خبر داده و اوامر و 
  .نواهي فراواني نيز در قرآن وجود دارد

پس همچنانكه ذكر كرديم، هنگام خواندن اين دعا از خدا 
خواهيم كه ما را به همه اين تفاصيل راهنمايي و توفيق دهد،  مي

  . كه داخل در اسالمندبنابراين، اين دعا براي همه اموري است
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نياز نيست و  خواهي بي به همين دليل هيچ كس از اين مسألت
 نيز اين آيه را �نيز به آن نياز دارند، پيغمبر)  ‡(پيغمبران

پس هر . نيز همين طور) �(خوانده و به آن محتاج بوده، صحابه  مي
ه خواهد كه او را به اين معني ب خواند، از خدا مي كسي اين آيه را مي

و . راه راست هدايت كند با همه تفاصيل، انواع و مصاديق راه راست
  .باشد هر كسي به حسب حال خود به اين دعا نيازمند مي

من : كند، حق ندارد، بگويد اي كه اين آيه را تالوت مي پس بنده
  از هدايت يافتگان هستم پس چرا طلب هدايت كنم؟

احتياج و بزرگترين : شود كه چون به او جواب داده مي
نيازمندي تو اين است كه از پروردگارت بخواهي كه تو را به اين 
راه راستِ پرمسائل هدايت كند و آن را به تو بياموزد و تفهيم كند، 
سپس توفيق التزام به آن در دنيا را نصيبت گرداند و سرانجام در 
آخرت پاداش آن را از طريق جواز عبور از صراط به تو ارزاني 

  .ا در هر يك از مسائل صراط به هدايت نيازمنديمپس م. كند
سازد كه جز آنانكه ايمان قوي  تر مي اين نكته مسأله را روشن

 و مردم به ،تواند از پل صراط در آخرت عبور كند دارند كسي نمي
اندازه قوت يقيني كه دارند، و ثبات و معرفتي كه نسبت به صراط 

) صراط مستقيم( معرفت پس مقدار. اند، سرعت دارند دنيا داشته
 و التزام به آن تعيين كننده حال و وضعيت ،در دنيا و ثبات در آن
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  .هر كسي در آخرت خواهد بود
از آنجا كه در دنيا خارهاي : گويند و به همين دليل علما مي

دلبستگي وجود دارند كه عبارتند از خارهاي شبهات و شهوات 
 و هنگامي كه 1دا نكنيمبايد مواظب بود كه به آنها تعلق خاطر پي

�W}آيه  �X�Y�zخوانيم، خارهاي دو طرف پل را   را مي
  .بياد آوريم

آنان كه بر روي پل صراط عبور «: فرمايد  مي�و پيغمبر
ولي عبور [بينند  گذرند، بعضي آسيب مي كنند بعضي سالم مي مي
  .2»شوند و برخي هم در آتش افكنده مي] كنند مي
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 پل صراط به ميزان وابستگي به پذيري بر روي ميزان آسيب
خارهاي شبهات و شهوات در دنيا بستگي دارد، مگر اينكه خدا 

  .ببخشايد و از بنده درگذرد
  .نمائيم  مسألت مي– جل جالله –سالمت و عافيت را از خداوند 
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  يادآوري

�W}معني هدايت در آيه  �X�Y�z و چگونگي اين 
) اهدنا(د كه در آوردن بايد توجه كر. هدايت در آن را بيان كرديم

كسي كه اين دعا را : اي نهفته است و آن اينكه به صيغه جمع نكته
رساند،  خواند بايد به همراه برادران مؤمنش باشد و اين مي مي

 بايد در نماز – سوره فاتحه –اي كه اين آيه را دربردارد  سوره
خوانده شود و خواندش واجب است، البته مراد نمازهاي فرض 

) اهدنا(: گويد زيرا گوينده مي. شود كه به جماعت خوانده مياست 
و اين زماني درست است كه گروهي او را همراهي كرده باشند و 

گرچه به تنهايي خوانده شود ولي [: در مورد نماز نافله بايد گفت
تابع نماز فرض است و البته ] در آن) اهدنا(آوردن صيغه جمع 

شود و گاهي بصورت  مي بصورت جماعت خوانده 1گاهي هم
كه از [فرادي، و چنانچه حكمي بين فرض و نافله قرار بگيرد 

همچنانكه معلوم است در مسائل زيادي غلبه ] كداميك تأثير بپذيرد
  .2با فرض است نه نافله

�W}در مورد  �X�Y�z : علماي لغت همه اتفاق نظر
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راه آشكار و مستقيمي است كه ) الصراط(دارند كه مراد از 
جاج و پيچ و خم نداشته و تعداد زيادي از سالكين را در خود اعو

 اجماع بر اين مسأله را نقل كرده و به : 1جاي دهد، ابن جرير
  : كند اين شعر استناد مي

=�8";�H8"X�yyyyyl-אU�yyyyy=>U%�D����U�yyyyy8xא �
� �

� �J��8�U�X0yy;"�;&?)א$yyU7Tא��a�U$yyX%א�אU<4;5٢� �
� �

و [اري ورود اميرالمؤمنين بر راهي قرار دارد كه اگرچه مج
  .مستقيم است] آن راه[به آن پيچ و خم داشته باشند، ] منتهي

و اين معني صراط را علماء با دالئل مفصل شرعي از قرآن و 
صراط، صراط : اند اند و ابن قيم و غيره گفته سنّت ذكر كرده

  : شود مگر داراي ويژگيهايي باشد، از جمله مستقيم ناميده نمي
  . مقصود يگانه باشددر رسيدن و رساندن به -1
و . ترين راه رسيدن به مقصود باشد ترين راه و درست كوتاه -2

شود زيرا مستقيم و مائل بر عكس  اين از لفظ مستقيم برداشت مي
 پس از صفت ،باشد تر از مستقيم مي هم بوده و مائل طوالني

 كوتاهترين يابيم كه راه راست بايد در مي) الصراط(براي ) المستقيم(
شود، به اين معني كه راههاي  شد كه به مقصود منتهي ميراهي با
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اي  گونه غير او انحرافي و پرپيچ و خم بوده و سالكش را به 
  .رسانند بخش به مقصد نمي رضايت
شود مگر اينكه راه وسيع  همچنين صراط، مستقيم ناميده نمي -3

بوده و سالكان زيادي در خود جاي دهد و اين اشاره است به اين 
آن راه   راه راست، رهروان زيادي دارد و كسي كه رهرومطلب كه

باشد گرچه در زمان خود تنها باشد ولي در اين راه يگانه رهرو 
: فرمايد نيست، به همين دليل خداوند در ادامه همان آيه، مي

{W� �X�Y�Z�[�\�]� �^�_�`�a� �b�

c�d��z .]7 -  6: الفاتحة [. 

لكانش زياد باشد راهي است كه سا) صراط مستقيم(بنابراين 
اگرچه شخص در زمان خود، غير خود كسي ديگر را نبيند زيرا 

 كه گروههاي فراواني از اولياي خدا و 1اين راه وسيعي است
 .اند اطاعت كنندگان او و پيامبرانش اين راه را رفته

��U�V}: فرمايد مي) �(و در وصف ابراهيم  � �W� �X�z 

  .»2امتى بود) به تنهايى(ابراهيم « .] 120: النحل[.
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: فرمايد  مي:امام اين دعوت، شيخ محمد بن عبدالوهاب 
 يعني با او كثرت فراهم آمد در عين حال كه امامي بود كه ��3{2

و در تفسير اين آيه . شود در انجام امور خير از او پيروي مي
خداوند چنين فرموده تا سالكِ اين راه از كمي رهروان : فرمايد مي

  1.نهراسد
را ) ليهم السالمع(مني هيچكس به جز انبياء و رسوالن اگر مؤ

�W}با خود همراه نديد كه بگويند  �X�Y�z  همين براي 
  . يقيين يافتن او و انس و الفت كافي است

  .)صراط مستقيم(اين هم صفات 

��k}: شود، مثل  گاهي به خدا نسبت داده مي)الصراط(اين  � �l�

m�n�o�p�z .]56: هود[ .   

  .»ن بر راه راست استپروردگار م«
و گاهي صراط به  .شود  هم گفته مي»صراط اهللا«همچنانكه 

شود، مثل آيه  سالكين آن نسبت داده شده و يا به آنها اضافه مي

{[�\�]� �^�z  كه در صورت اول اضافه و انتساب نظر 
 و در حالت دوم نظر به ،به واضع اين راه و قرار دهنده آن بوده
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و اين براي آرامش قلب بنده .  سالك آنندكساني است كه رهرو و
مؤمن بسنده و كافي است زيرا هنگاميكه كه ببيند اهللا است كه اين 

شود و به  راه را قرار داده و راهي گردانده كه به حق منتهي مي
رسد و پروردگارمان نيز خودش بر صراط مستقيم قرار  مقصد مي

به بزرگترين دارد و رهروان آن مخلوقات برگزيده خدا هستند 
كنيم  و چنانكه در ادامه ذكر مييابد  آرامش و يقين ممكن دست مي

  .اين مسأله فوائدي دارد
  

    �z]�\�[��^�}تفسير 
اين صراط در آيه قبلي به راه مستقيم شناسانده شد و در لغت 

معهود ) ِ  ال( يا )الصراط المستقيم(در ) الصراط(بر سر )   ال(گويند 
  .يم مورد نظر و يا براي بيان حقيقت راه استاست يعني راه مستق

بعد از شناساندن اوليه، در اين آيه خداوند آن راه را بيشتر 
) صراط(شناساند و اين شناساندن از طريق اضافه و انتساب   مي

، 1باشد است به رهروانش كه مقتضي تعريف و تخصيص مي
  .شود همچنانكه در زبان عربي گفته مي

) الصراط(صيف آن راه فرموده بود كه هم خداوند قبال در تو
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كند كه آن راه، راه  است و حال اضافه مي) مستقيم(است، هم 
: كساني است كه خداوند آنها را اِنعام نموده است و فرموده

{W� �X�Y�Z�[�\�]� �^�z  و فايده اين تعريف 
و شناساندنِ بيشتر اين است كه شناختن حقيقت صراط شايد بر 

  شد، كه كدام راه حق و صواب است؟ ق مشتبه ميبسياري از خالي
ولي با اين شناساندن اخير، فرموده كه همان راهي صواب و 

اند كه خدا آنها را انعام كرده و  حق است كه رهروانش كساني
  .اكرام نموده است

شود، زيرا بعضي از مردم در  و اين مانع افتادن در اشتباه مي
وند چون اين كار به نظر ش شناخت حقيقت چيزي دچار مشكل مي

و استدالل نياز دارد ولي شناختن راه از طريق رهروان آن راه، 
و احتمال اشتباه در شناخت آن را [تعريف راه را خاصتر نموده 

  .و اين از فوائد معرفي دوباره است] كند كمتر مي
كند كه آن راه اوصافش و  بيان مي) الصراط(پس خدا با لفظ 

�[�\�]}و بعد از آن با  است  حقيقتش مشخص �^�z  راه 
اي كه به  كند تا بنده  را از طريق سالكانش معرفي دوباره مي

  .شناخت حقيقت آن نرسيده از اين طريق آن را بشناسد
  اند؟ اين سالكان چه كساني
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  ẑ���[�\�]}: همانهايي كه خدا فرموده
اند همانهايي هستند كه  و آنان كه مورد انعام خدا قرارگرفته

 در سوره – جل جالله –خداوند . رهيزگار و ملتزم به اسالمندپ
ها و آيينهاي  ها، مليت كند كه تعداد زيادي از فرقه بقره بيان مي

  : كنند كه فقط آنها به بهشت خواهند رفت مختلف ادعا مي

{�¹�º�»�¼�½�¾�¿�����À�Á�ÃÂ��z .]111: هالبقر[.  

رگز داخل بهشت هيچ كس، جز يهود يا نصارى، ه: آنها گفتند«
  .»نخواهد شد

سپس برهاني را كه شايستگان ورود به بهشت را معرفي 
كند، بيان كرده است و آن پايان صراط مستقيم و هدفي است  مي

اند كه  كه از اين راه قصد شده و در نهايت اين شايستگان كساني
اند تا بعد از كسب رضاي خدا و رحمت او به  اين راه را رفته

��Ä�ÆÅ�Ç�È}: فرمايد  و لذا ميمقصد برسند،
É�Ê�Ë��Ì�Í�z .]111: هالبقر[ .  

گوييد، دليل خود را  اگر راست مى«: بگو! اين آرزوى آنهاست«
  .»!بياوريد) بر اين موضوع(

{�Î�z شود يعني آري داخل بهشت مي: {Î�Ï�Ð�
Ñ�Ò�Ó�Ô��z .]112: هالبقر[ .  
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  .» باشدآرى، كسى كه روى خود را تسليم خدا كند و نيكوكار«
: شود كه داراي اين دو صفت باشد يعني كسي وارد بهشت مي

  .اسالم آوردن و احسان در كردار، گفتار و اعتقاد
 در سوره نساء اين افراد منعم را – جل جالله –همچنين خداوند 

��i�j�k�l�m} :عيناً معرفي و مشخص نموده است

n�o�p�q�r� �s�t�u�v�xw�y��
z�{�|�}�~�_�a`�b� �c�d�e�z 

در روز (و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، « .] 70 - 69: النساء[.
همنشين كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر ) رستاخيز،

 و آنها ؛ از پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان؛آنان تمام كرده
و كافى . اين موهبتى از ناحيه خداست! رفيقهاى خوبى هستند

  .»آگاه است) ال بندگان، و نيات و اعمالشاناز ح(است كه او، 
به ) صراط(خداوند به اين وسيله كساني را كه انعام كرده و اين 

كند، آنها هستند كه اين راه را به  آنها منتسب است معرفي مي
اند و آنها  كمك نوري و برهان صحيحي از پروردگارشان پيموده

كاران كه مورد انعام انبياء، راستروان، شهيدان و نيكو: عبارتند از
  .اند الهي قرار گرفته

و بنده چنانكه به انبياء بنگرد، اين راهشان است و چنانكه به 
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اند بنگرد، اين  شهيداني كه در راه پيروزي دين خدا جنگيده
راهشان است و چون به راستروان بنگرد كه راست بودند و راستي 

صادق و پيشه كردند و راست را تصديق كردند، درگفتارشان 
راستگو بوده و اعتقادي خالف واقعيت نداشتند و برخالف 
واجباتشان كه عين واقعيت است عمل نكردند، چون به اين 
راستروان بنگرد اين راهشان است، و اگر هيچيك از اينان را 

بيند به نيكوكاران و صالحان بنگرد و به آنها اقتدار كند كه هيچ  نمي
د بود و آنانند كه قوام خيرو وقت زمين از آنان خالي نخواه

صالحند و همنشيني با آنان باعث اصالح اعتقادات در قلب و 
اگر . [شود انواع كالم زيبا و دلنشين بر زبان و كردار تابع سنّت مي

  ]به اينان بنگري راه اينها هم همان است
سازد  اي براي سالك مشخص مي و اين شناساندن راه را به گونه

  .باه نشودكه هرگز دچار اشت

�[�\�]�}در آيه  �^�z نعمت دادن به خدا نسبت داده 
با آنكه اين گروهها صراط مستقيم : رساند اي را مي شده و اين نكته

پيمايند و صراط به آنها اضافه و منتسب است ولي  اند و مي را پيموده
  .توانايي اين كار و سلوك اين راه به خاطر انعام الهي بر آنهاست

ور كردن غرور از قلب و اطمينان نيافتن بدان است و و اين باعث د
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پرهيز از باور استقالل در رسيدن به اين استقامت در دين و پايداري بر 
و بدون ياري و [آن و ثبات قدم يافتن از طريق جهد و تالش شخصي 

شود، بلكه بايد دانست كه بنده حتي براي يك  را باعث مي] تأييد خدا
باشد، پس سالك اين راه جز با انعام  نياز نمي لحظه هم از خداوند بي

پس خداست كه سالك را هدايت كرده و . تواند آن را بپيمايد خدا نمي
اوست كه راهنمايي كرده و هموست كه با اين هدايت به سالك انعام 

  .نموده يعني او را توفيق داده است
 بنابراين آغاز و پايان اين كار به دست خداست و خداست كه بعد

دهد و اين بزرگترين  به اين دعا كنندگان ثواب مي] همه الطاف[از اين 
تواند وجود داشته  رحمت، كرم، منّت، احسان و فضلي است كه مي

بخشد  كند، سپس توفيق و هدايت مي ابتدا راهنمايي و ارشاد مي. باشد
گمان خداست نعمت دهنده  دهد و بي و بعد از آن به بنده پاداش مي

   .فضيلت بخش
شود محبت پشت سر محبت در  شك اين مطلب باعث مي بي

قلب وارد شوند و هر بار او را بيشتر به تالش و كوشش وا 
دارد و باعث حسن توكل برخدا و سپردن امور به او و كم  مي

  .شود كردن مسئوليتها براي خويشتن مي
  

  يادآوري
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اي عظيم است و در آن اصول عقايد، اصول  سوره فاتحه، سوره
وك و اصول احكام قرار دارد، به همين دليل ام القرآن ناميده سل

  .]87:الحجر[. �²�³���́�µ�z±�°�̄�®�}شده و 

  .»ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم« 
بوده و از آنجا كه » السبع المثاني«و » قرآن عظيم«و اين سوره 

  .ناميده شده است» ام القرآن«اصول بزرگي را دربردارد 

�[�\�]�}اني كه مورد انعام خدايند راه كس �^�z يكي 
 بر – به تعبيري – ولي همچنانكه در قرآن آمده غير آنها ،است

راههاي مختلف قرار دارند، راههايي كه استقامت ندارند و يا 

��j�k�l}: فرمايد راههايي كه اصالً راه نيستند، خداوند مي

m�on�p�q�r� �s�t�u�wv�x�
y�z�{��|�}�z .]153 :األنعام [.  

هاى  و از راه! اين راه مستقيم من است، از آن پيروى كنيد«
پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور ) و انحرافى(پراكنده 

اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش ! سازد مى
  .»!كند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيد مى

ر هر  راه خداست و غير آن راههايي است كه ب)الصراط(پس 
خواند، راههايي  يك شيطاني گماشته شده و مردم را به آن راه مي
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كه غير قابل شمارش بوده و با اختالف زمانها و مكانها تنوع، تفرّع 
ولي راه خدا يكي است آن را به . شوند هايي را شامل مي و شاخه

خودش و به اولياي سالكش در آن راه منتسب كرده تا شناخته 
و بعد از آن باز هم از طريق بيان مخالفت آن شود و معرفي گردد 

  .راه با راههاي هالك شوندگان به شناساندن بهتر آن پرداخته است
  

  .�a��`��_z}تفسير 
همچنانكه به نظر جمعي از مفسران هم قول ارجح است معني 

 غير راهي است كه سالكانش )انعمت عليهم(آيه اين است كه راه 
  1.اند مورد غضب واقع شده

 مثل 2غير در اينجا استثناست: گويند ضي از علماء هم ميبع
������UF�&U�U�U�Uא���UF�&d�;f�Bא���UF�&d�;f�Bא���UF�&d�;f�Bא��FFFFd�;f�B: شود گفته مي. و به همان معني) الّك(و ) حاشا(

�i7��i7��i7��i7�EEEEاند و گفته. يعني همه مردان داخل شدند به جز محمد� :

                                                           

1� ,�M=�( )� M9� $#�  X S ��  4%/o :�;� +
7�� i�jD 8 8 9 9E 8 8(M)AI yTD D D9 8 8 88$ ²�� � i�x��8 8 G
()W��o�8 D9 8 CD$�� @ 1�� 0E �� a4# 0/%/Q8 ���8 )� @ 1��  45�# -> 0�.# �]e 48�/(� 

2� �J8 I�5 1��'i ����'# M=�( $%� f�MyU �) ,��]� $%� C.J�( !�'# ,1�� �W : �«
�"�K� $# �.���  �p' � 3 ,a@� �O# X   .8 @ d���� �?��" 	�q ,v : ,0/J:� )4 � X  � 
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{�a� �`� �_z. به اين معني كه. 1ستثناء منقطع است :
 ولي راه ،اي هدايت فرما كردهما را به راه كساني كه انعام ! خداوندا

اند و نيز راه كساني را كه به  كساني را كه مورد غضب واقع شده
و اين رأي از نظر قواعد . گزينيم خواهيم و برنمي اند نمي بيراهه رفته

  .عربي و نيز از نظر معني به دست آمده از آن جاي تأمل دارد
صفت ) غير(و قول ارجح، همان قول اول است كه گفته شد، يعني 

اند و معني آيه چنين  باشد همچنانكه محققان گفته  مي2ماقبل خود
  ).غير صراط المغضوب عليهم(: شود مي

ماند كه آيا استعمال صراط براي اين  و پاسخ به اين سؤال مي

                                                           

1� ,�M=�( )� M9� $#�  X S ��  4%/o :��'� 0Ao /Q8 -�e !A�e �� ��?#  �� 48��My � )�
 0�*%� �� �*?� $%� �# C<i �� �� 1�� ;]D*� !�*9�=� �*?% 1��*9��� !�'# �G*%�/ ��z{�

(M)AI0 4*�=.8 0A?*� �� U V� ��� 
2��45 ���o  :�My � �� 1�� a4#/
7��yT;� +0��'?� �� �'�8 a4# �*?%  ��45 ���o v.8 @ :

�My � �� a4#�$%w � �1�� ���'� �)�@ ��'%� �� ��?# ��/" )� @ ��8 �'�8 �� 48�  48�/(
1�� �45 ���� ��/" @� ,�Mo )�'i ��'?� �� a4# : 

a@� : �%E )��My � �'%� ,1�� ���p� �# ��'?� v.8�My �o )�'i ����� d/g�� @� ~# ���'
 �*?%/(M)AI ��z{o�0 4p /(M)AI yT;� +
7��0��   �H Ne�# '�� $%� �w  @ 4*5�#

�My �1�� �48��'o ���p� �# ��'?� �) 0E @ �45 0E 4?#�� )�� 
d@� : a/R/� -���!w � � )���) 0E �# �'�8 C9� @ ��/# �'�8 �.<5 �)�� �� ���k� '+�, �#
�� �/5 � ,0/J:� )4 � X  � 
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  كنند؟ سلوك مي) سبل(افراد درست است يا آنها بر 
يجاد ا) صراط(اين سؤال به خاطر اختالف بر سر واژه : جواب

 و يا ،شود فقط به راه پسنديده اطالق مي) صراط(شود كه آيا  مي
شود؟ و اين اختالفي  راه پسنديده و مذموم هر دو را شامل مي

 و ما ،لغوي و نيز اصطالحي و اختالف در استعمال واژه است
عام بوده و پسنديده و مذموم ) صراط(ال مچنانچه استع: گوئيم مي

) صراط(گيريم و اگر  مي) غيرصراط(ا را شامل شود، ما تقدير ر
گيريم يعني  مي) غير سبيل(مختص راه پسنديده است، ما تقدير را 

FFFFdddd����/��/��/��/��4444>%��$�r-א� F>%��$�r-א� F>%��$�r-א� F>%��$�r-א� F4444�� 5N�� 5N�� 5N�� 5Nhhhhא����א����א����א������������EEEE، زيرا لفظ محذوف را 
توان در تقدير گرفت و اگر خودش اين شايستگي را نداشته  مي

  .گيريم معني با آن را در تقدير مي باشد لفظي ديگر و هم
اي است كه براي مبحث تقدير در تفسير و غيره مورد  اين قاعده

  .گيرد استفاده قرار مي
  

  �d��c��b���a��`��_z}تفسير 
 روايت 1 توسط ترمذي و غيره�حديث صحيح از پيغمبر

                                                           

1� $%�  )� N%4H24x� d���� 4*=�3 ,  X  S�       � $# !4e �� dr�� �8�/+ N%4H !�*¡� )�
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شده و نيز اتفاق مفسرين بر اين امر نقل شده كه مراد از 

{�a��`z  باشند  مسيحيان مي)الضالين(يهود و مراد از.  
 در قرآن در بيشتر از يك آيه يهود را – جل جالله –خداوند 

��r}: فرمايد كند، مثال مي بودن توصيف مي) مغضوب(به 

s�t�vu�z .]از اين رو به خشمى بعد از « . ]90: هالبقر
  .»]يهود[يعني . گرفتار شدند) از سوى خدا(خشمى 

  .]6: الفتح[. �u�v�w��z}: فرمايد و نيز در جاي ديگر مي

  .»خداوند بر آنان غضب كرده«
و اينان در عين حال كه مورد خشم . و آياتي ديگر از اين قبيل

  .باشند  گمراه نيز مي،اند و غضب خدا قرار گرفته
باشند به  چرا با آنكه مسيحيان مورد خشم و غضب هم مي

باشند به   و يهود نيز با آنكه گمراه هم مي،اند گمراه توصيف شده
  متّصفند؟» شدهمورد غضب واقع «

ترين ويژگي مسيحيان ضاللت  زيرا خاص: علماء گويند: جواب
ترين ويژگي يهود اين است كه مورد   و خاص،و گمراهي بوده

                                                                                                                       

 $� @ ��# ,�� a/�) $e 0E'D � M=�( ���� ,;���� )� !w�'( ~*nj �) N%4H $%��
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����1 23#& ��40�  
 

&'% 

  .1اند خشم و غضب خدا واقع شده
شان وصف كرده،  ترين ويژگي لذا خداوند هر دو را با خاص

ضب آري، هر دو گروه گمراهند و بلكه يهود از آنجا كه مورد غ
در [شان شديدتر است همچنانكه خداوند  اند گمراهي واقع شده

��A�B�C�D�E�F}: فرمايد مي] مورد هر دو گروه

G�H�I� �J�K�L�M�N�O�P�Q�R��

S�T�U�V�W�X�z .]77: هالمائد[.  

و ! نكنيد) و زياده روى(در دين خود، غلو ! اى اهل كتاب: بگو«
شتر گمراه شدند و از هوسهاى جمعيتى كه پي! غير از حق نگوييد

و ديگران را گمراه كردند و از راه راست منحرف گشتند، پيروى 
  .»!ننماييد
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  )المغضوب(در )   ال(بحثي درباره 
بر سر اسم مفعول درآيد معني )   ال(هنگامي كه : علماء گويند
  : گويد يابد، همچنانكه ابن مالك در الفيه مي اسم موصول مي
?�Ux� ��=�8xU��� ;�=>8x� ��A=אXf@� �

� �

U�=א�� 8�U�X3;78:� �UN;+$eXF=(� ?f�U3TQ� �
� �

موصول بايد صفت صريح باشد مثل اسم فاعل، )  ال(صلة : معني
] مضارع[بر سر افعال )   ال(اسم مفعول و صفت مشبهه و آمدن اين 

  .1شاذ بوده و مخصوص شعر است
) غيرالذين غُضِب عليهم(: شود بر اين اساس معني آيه چنين مي

اند و معني موصول در  كساني كه مورد غضب واقع شدهيعني غير 
اسم فاعل و اسم مفعول كثرت است يعني افراد مورد غضب قرار 

بازگشت به يك چيز  براي عهد و)   ال(يا اينكه . گرفته، بسيارند
موصول هم هست، يعني )   ال(باشد در عين حال كه  مورد نظر مي

معرفه كردن و بنابر ترجيح بعضي از علماي نحو تعريف، 
  .2كند شناساندن اسم بعد از خود را بيان مي

مقصود اينكه يهود مورد غضب واقع شدند و علت اين امر، 
اند، اين بود كه آنان علم داشتند، علمي  همچنانكه علماء گفته
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واضح و آشكار و به انواع مختلف بر آنان اتمام حجت شده بود و 
لي آنها آگاهانه و از روي حق براي آنها روشن و آشكار شده بود و

  . علم به مخالفت با آن پرداختند

{�A�B�C�D�E� �F�HG�I� �J�K�
L�M�N�O�P�z .]كسانى كه كتاب « .]146 هالبقر

را همچون فرزندان خود ) پيامبر(ايم، او  آسمانى به آنان داده
  .»كنند جمعى از آنان، حق را آگاهانه كتمان مى) ولى (؛شناسند مى

دانستند حالل است تحريم كردند، و حرام  ه ميحالل را با آنك
 و حدود خدا را ،دانستند حرام است حالل نمودند را با آنكه مي
مورد خشم و غضب « و لذا به ،شناختند، تغيير دادند با آنكه مي
توصيف شدند، غضب بر همه يهود نازل شده در حالي » واقع شده

 همچنانكه – كه علمايشان مرتكب اين كارها شده بودند و اين
دهد كه عموم مردم تابع حكمي   نشان مي–اند  بعضي از علماء گفته

  .هستند كه براي علمايشان وجود دارد و اين مسأله مهمي است

يعني و نه به راه  c�b�z}: و در مورد مسيحيان فرموده
) ضال(است و ) ضالّ(جمع سالم : ضالين]. هدايتم مكن[گمراهان 

د و يا اسم است براي كسي كه قوام باش مي) ضالل(اسم فاعل 
  .ضاللت به اوست
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  در زبان عربي و در شريعت) ضاللت(

��h�i�j}: در لغت يعني نيسان و فراموشي) ضالل(

k��l�nm�z .]282: هالبقر[.  

تا اگر يكى ) و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،(«
  .»انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند

 �À�Á�Â�Ã�Ä�Åz¿�¾�½}: و نيز آيه
  .]10:هالسجد[.

در زمين گم شديم، ) مرديم و(آيا هنگامى كه ما : آنها گفتند«
  .»!اى خواهيم يافت؟ آفرينش تازه

 و استخوانشان تميرند و گوش اين آيه حال آنان را كه مي
روند به كسي كه فراموش  شود و از بين مي فرسوده و پوسيده مي

  .تشبيه كرده استشده و انگار هيچ وقت نبوده 
شود كه از روي نيسان  در شريعت به كسي اطالق مي) ضال(و 

و رويگرداني از حق و بدون آنكه به آن علم داشته باشد، با حق 
مخالفت كند و رابطه معنايي ما بين اصطالح شرعي و معني لغوي 

  .هم ظاهراً در همين است

 يعني و نه راه مسيحيان، زيرا c��b�z}در سوره فاتحه 
آنها از روي جهالت به عبادتهايي پرداختند و گمراه شدند در حالي 



  

����1 23#& ��40�  
 

&&� 

كه عمداً اين كار را نكرده بودند، و خداوند اين مسأله را در سوره 

��c}: حديد بيان فرموده است � �d�e�f�g�h�

i��j�k�l��m�n�po�z .]27: الحديد [.  

 و رهبانيتى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته«
 گرچه هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى حق آن را ؛بوديم

  .» رعايت نكردند
در آيه دو هشدار وجود دارد از دو راهي كه در اين امت واقع 

  : اند شده
  .راه كساني كه به يهود شباهت پيدا كردند: راه اول
  . شباهت پيدا كردند)نصارى(راه كساني كه به مسيحيت: راه دوم

خوانند يا علماء  مت كه سوره فاتحه را ميو كساني از اين ا
 مثل طالبان علم و منتسبان به ،آنان كه در حكم علمايند يا هستند و

كنندگاني هستند كه نه علم دارند و نه به آن  آن، و يا عبادت
خوانند و در نمازهايشان  اين دو صنف سوره فاتحه را مي. منتسبند

  .بر آن پايدار و محافظ آن هستند
را ذكر كرد ) الصراط( بعد از آنكه – جل جالله –ند و خداو

آنرا با نظر به سالكين و رهروانش وصف نمود و سپس براي 
تشخيص آن به توضيح راه هالك شوندگان پرداخت، آنانكه علم 
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داشتند ولي با علمشان مخالفت كردند و از هوي و هوشان پيروي 
ادت خدا  و نيز آنانكه از روي جهل و ناداني به عب،كردند

  .پرداختند
  

  دعا در سورة فاتحه

��W}�بعد از اين توضيحات به مجموعة  �X�Y�Z�[�

\�]� �^�_�`�a� �b�c�d� �z گرديم و بايد  بر مي
توجه كنيم كه اين دعائي است كه خدا براي راهنمايي بندگان و 

و بندگانش را در اين دعا متنبه . تبيين اين راه نازل كرده است
چيزي در قلبشان باشد، زيرا دعا كننده به هنگام ساخته كه بايد چه 

گويد  سازد، هنگامي كه مي كند، مجسم مي دعا، آنچه را دعا مي

{W� �X�Y�z . راه يافتن به اين راه را از خداوند طلب

�\�]}: پردازد مي) صراط( و همچنين به توصيف آن ،كند مي

]� �^z  و اين يعني او دوست دارد راه انعام شوندگان را 
 يعني او راغب ...)غير المغضوب (دهد  و بعد كه ادامه مي. پيمايدب

برد به  آيد و بلكه پناه مي نيست و نه دوست دارد و نه خوشش مي
خدا از راه كساني كه عالمانه به مخالفت برخاستند و نيز از راه 

  .كساني كه جاهالنه به عبادت پرداختند
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دايت را از همه شود كه اين آيات ه به اين وسيله مشاهده مي
اي كه اگر دعا كننده در  كنند بگونه جوانبش در قلب نمايان مي

مسدود ] به قلبش[حقيقت اين دعا تأمل كند راههاي ورود شيطان 
  .و بسته خواهد شد

است كه به خدا منتسب بوده و بنده ) صراط مستقيم(پس اين 
را به ياد خواهد، كساني  به آن نياز دارد و آنگاه كه آن را از خدا مي

اند و آنان مطيع خدا و رسولش و  آورد كه مورد انعام واقع شده مي
اند، سپس در قلبش نسبت به راه كساني كه عالمانه  پرهيزگار بوده

مخالفت كردند و يا جاهالنه عبادت كردند بغض و كراهت پديدار 
و اين اصناف در بين اين امت نيز فراوانند، يعني كساني كه . آيد مي

كنند و يا دربارة عقايد، عبادات، فقه،  نه خدا را عبادت ميجاهال
كنند و نيز كساني  عالم و آگاهند ولي با آن مخالفت مي... سلوك و 

  .كنند فراوانند كه بدون بصيرت عبادت مي
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  )آمين(بحثي دربارة 
كسي كه فاتحه را به پايان برساند، چنانچه در حال نماز است 

 بگويد و اين واژه يك اسم الفعل است 1)آمين(بعد از فاتحه بايد 
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تواند  به معني اجابت كن، كه هم به صورت ممدود يعني آمين مي
  ).أمين(تلفظ كرد و هم به صورت مقصور يعني 

اجابت (جزو فاتحه نيست بلكه يك دعاست به معني ) آمين(
 يعني ،گويد يكي از دعاكنندگان است مي) آمين(، و كسي كه )كن

 فاتحه را با اين دعاهاي داخل آن تالوت كرد و هنگامي كه امام
مثل اين است كه در دعا با او  بگويد،) آمين(سپس مأموم 

همكاري كرده و شريك اوست يعني انگار مأموم نيز اين دعا را از 
اول تا آخر تكرار كرده است به اين دليل كه خداوند در سورة 

�«��º}: يونس فرموده �¼�½�¾�¿�À�Á�
Â�Ã�Ä� � � � �Å�Æ�Ç�È�ÊÉ�Ë�Ì�Í�Î� �Ï�
Ð�Ñ�Ò�Ó���Ô�Õ�Ö�×��Ø��z .]88: يونس [.  

تو فرعون و اطرافيانش را زينت و ! پروردگارا: موسى گفت«
 در نتيجه! اى، پروردگارا در زندگى دنيا داده) سرشار( اموالى

اموالشان را ! پروردگارا! سازند از راه تو گمراه مى) بندگانت را(
دلهايشان را سخت و سنگين ساز، ) ن،بجرم گناهانشا(و ! نابود كن
  .»!اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند به گونه

 بود ولي خداوند در � كسي كه اين دعا را خواند موسي

  . ]89: يونس[. �A�B�C�D�z}: فرمايد جواب مي
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  .»پذيرفته شد) موسي و هارون(دعاي شما : فرمود) خداوند(«
به صورت مثني مورد خطاب قرار خداوند [: مفسران گويند

و ) آمين(: چون بعد از اين دعاي موسي، هارون گفت] داده
شود، انگار موسي به  گويندة آمين مثل يك دعاكننده محسوب مي

، به 1تنهايي هم براي خود و هم به جاي هارون دعا كرده است
گويد از خير  همين دليل كسي كه در نماز بعد از فاتحه آمين نمي

  .شود وم ميآن محر
  

�s>xD>%�5s>���9א�D/+�4>%��i7���HD��/Gx�������3��K� �
 ش.هـ9/12/1384  ترجمهپايان
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