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 3/1/95        الرحیم الرحمن اهلل بسم       1 آیه( 1) حمد سوره (1

 ترجمه

 به نام خداوندی که رحمتش فراگیر و همیشگی است

 حدیث

 .1است ابتر نشود شروع الرحیم الرحمن اهلل بسم با که کاری هرپیامبر اکرم ص فرمودند: 

 .دهیم قرار آیه همین در تدبر را تدبر اولین است مناسب لذا 

 تدبر

گیرم که اوال کارم رنگ و بوی الهی بگیرد کنم و از او کمك می)حتی قرآن خواندن( را با نام خدا شروع می هرکاری (1

 و روز قیامت مایه حسرت من نشود، و ثانیا خدا کمك کند که به انتها برسد.

گذارم که گذاری. پس هنگام هر کاری عالمت خدا را بر روی خودم میاست به معنای عالمت« وسم»اسم از ریشه  (2

 در طول کار یادم نرود خدایی دارم مهربان و بخشنده. او مرا فراموش نکرده، من هم او را فراموش نکنم.

رحمن، صیغه مبالغه است، یعنی کسی که رحمتش فراگیر است؛ رحیم، صفت مشبهه است یعنی کسی که رحمتش  (3

فراگیر و همیشگی است بدین امید که  جویم که رحمتشدائمی و همیشگی است؛ پس من به نام خدایی تبرك می

کار مرا هم مشمول رحمت خود کند. پس وقتی پشتوانه آن کار را خدای توانایی که رحمتش فراگیر و همیشگی است 

قرار دادم خیالم راحت است که آن کار حتما به بهترین ثمر خواهد رسید، حتی اگر در ظاهر گمان کنم که به ثمر 

 از انجام آن کار پشیمان نخواهم شد.نرسیده است. پس هیچگاه 

توانم جز رحمت برای خودم و دیگران چیزی بخواهم. پس هر سخنی وقتی با نام چنین خدایی کارم را آغاز کنم نمی (4

گر شود؛ پس هرکاری را کنم باید مراقب باشم که رحمت خدا قرار است در آن جلوهگویم و هر کاری که میکه می

شوم که آن کار، کار غازش کنم، قبل از شروع مطمئن میخواهم انجام دهم، وقتی با بسم اهلل الرحمن الرحیم آکه می

بد و گناه نخواهد بود؛ آن کار مایه رنجش و آزار بندگان خدا نخواهد شد؛ آن کار در روز قیامت مایه حسرت من 

نخواهد بود؛ و در یك کالم، مطمئنا آن کار خداپسند خواهد بود. )ظاهرا اگر فقط همین بسم اهلل را جدی بگیریم کل 

 شود و از اولیاء اهلل خواهیم شد!(مان اصالح میزندگی

                                                           
 أَبْتَر.  )التفسیر فَهُوَ فِیهِ «اللَّهِ بِسْمِ» یُذْکَرْ لَمْ بَالٍ ذِی أَمْرٍ کُلُّ: قَالَ أَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ حَدَّثَنِی ص اللَّهِ رَسُولَ ع: أَنَّ الْمُؤْمِنِینَ ع قال أَمِیرِ الصَّادِقُ قَالَ.  1

 (25ص السالم، علیه العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب

 که خداوند به من فرمود: فرمودند ص اکرم اند که پیامبرامام صادق ع در ضمن حدیثی طوالنی از امیرالمومنین ع نقل کرده

 است. ابتر گفته نشود «الرحیم الرحمن اهلل بسم» در آن که کاری هر
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باید بین رنجش واقعی و رنجش ظاهری « آن کار مایه رنجش و آزار بندگان خدا نخواهد شد»درباره اینکه گفته شد  (5

هاست هرچند ممکن است چون ما پشت فرق بگذاریم. هر کاری که مطابق دستورات خدا باشد، حتما به نفع انسان

کننده بیابیم. بدین ترتیب، حتی عذاب خدا هم در حالی که عذاب و دردناك دانیم آن کار را ناراحتطالب را نمیپرده م

است، اما ناشی از رحمانیت خداست؛ هرچند فردی که در عذاب معذب است متوجه این رحمت نشود. )رجوع کنید 

دهد همین عذاب را را از عذاب خدا بیم می سوره مریم که حضرت ابراهیم در حالی که پدرخوانده اش 45به آیه 

شاء که ان« اوَلِیًّ لِلشَّیْطانِ فَتَکُونَ الرَّحْمنِ مِنَ عَذابٌ یَمَسَّكَ أَنْ أَخافُ إِنِّی أَبَتِ یا»کند ناشی از رحمانیت خدا معرفی می

 اهلل روزی در این آیه تدبر خواهیم کرد(
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 5/2/1395       الْعالَمین رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ       2 ( آیه1( سوره حمد )36

 ترجمه

 ن ]است[.جهانیا پروردگار ]که[ خداستبرای  یستایش و سپاسهر گونه 

 : ترجمه اصالح

 [.ست]هاجهان همه پروردگار[ که] خداست برای ستایشی و سپاس گونه هر

 نکاتی در ترجمه:

 «.هرگونه حمدی»شود: در هر دو صورت معنایش می استغراق؛ و« الـ»جنس است یا « الـ»یا « الحمد»در « الـ»

شکر( با هم جمع شده است. )مطهری، « )= سپاس»مدح( و « )= ستایش»در فارسی معادل ندارد؛ و در آن معنای « حمد»

غیراختیاری تواند در امور العمل در برابر مشاهده زیبایی و عظمت است که می(. مدح )ستایش( عکس11/ 2آشنایی با قرآن، 

فقط در مواردی است که اقدامی اختیاری رخ داده باشد )الفروق فی « حمد»هم باشد )مثال مدح قامت رعنا( در حالی که 

(؛ زیرا 39منحصر به این نیست )الفروق فی اللغه/« حمد»)سپاس( در جایی است که نعمت در کار باشد؛ اما « شکر»(؛ 41اللغه/

( 437 /1 األثر، و الحدیث غریب فی النهایةمد هم در مورد افعال و هم در مورد صفات است )شکر فقط بر افعال است؛ اما ح

 (256است )مفردات/« مدح»و اخص از « شکر»اعم از « حمد»پس 

ن است( یا بدل برای آن )ترجمه: جهانیا پروردگار یی کهخدااست )ترجمه: حمد برای « اهلل»یا صفت برای « رب العالمین»

 ن(جهانیا پروردگار ست،داخحمد برای 

 اصالح در ترجمه

ترجمه کرده بودند. البته « جهانیان»را به « عالمین»اهلل دهلوی( ها غیر از دو نفر )آیت اهلل مشکینی؛ و شاه ولیتمامی ترجمه

به معنای خود « معالَ»است؛ در حالی که « افراد در جهان»به معنای « جهانیان»کامال غلط نیست؛ اما دقیق هم نیست. « جهانیان»

 است.« هاهمه جهان»به معنای « العالمین»؛ و «هاجهان»است؛ و عالمین به معنای « جهان»

 آدمیان، فرشتگان، جهان) هاستجهان دهندهپرورش و امر ولىّ و مدبّر که خداست آن از ستایش و سپاسترجمه مشکینی: 

 (.جمادات و هاحیوان پریان،

 .هاعالم پروردگار راست خدا ستایشترجمه دهلوی: 

 حدیث

 ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (1

 : قَالَ

 .«الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ»الرَّجُلِ  قَوْلُ الشُّکْرِ تَمَامُ وَ الْمَحَارِمِ اجْتِنَابُ النِّعْمَةِ شُکْرُ

 95، ص2اصول کافی، ج

 امام صادق ع فرمود:
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 رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ»شکر نعمت دوری کردن از محرمات است؛ و تمامِ ]= کامل شدنِ[ شکر به این است که شخص بگوید: 

 «الْعالَمِینَ

 : قَالَ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ دٍمُحَمَّ بْنُ الْحُسَیْنُ (2

 أُتِیَ أَنْ لَبِثَ فَمَا قَالَ شُکْرِهِ حَقَّ اللَّهَ لَأَشْکُرَنَّ عَلَیَّ اللَّهُ رَدَّهَا لَئِنْ فَقَالَ دَابَّتُهُ ضَاعَتْ قَدْ وَ الْمَسْجِدِ مِنَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو خَرَجَ

الْحَمْدُ  قُلْتُ تَسْمَعْنِی لَمْ أَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ شُکْرِهِ حَقَّ اللَّهَ لَأَشْکُرَنَّ قُلْتَ لَیْسَ أَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قَائِلٌ لَهُ فَقَالَ لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ بِهَا

 .لِلَّهِ

 97/ 2اصول کافی 

آمد در حالی که مرکب ایشان گم شده بود. فرمود: اگر خدا آن را به من برگرداند چنان امام صادق ع از مسجد بیرون 

شکر خدا را گزارم که حق شکرش ادا شده باشد. اندکی نگذشت که آن را آوردند. حضرت فرمود: الحمدهلل. کسی گفت: آیا 

 2؟! «الحمدهلل»دی که گفتم فرمود: آیا نشنی« چنان شکر خدا را گزارم که حق شکرش ادا شده باشد. »نگقتی 

 عَنْ الْحَنَّاطِ الْمُثَنَّى عَنِ رَاشِدٍ بْنِ الْحَسَنِ جَدِّهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ (3

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی

 عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ بِهِ یَغْتَمُّ أَمْرٌ عَلَیْهِ وَرَدَ إِذَا وَ النِّعْمَةِ هَذِهِ عَلَى لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ یَسُرُّهُ أَمْرٌ عَلَیْهِ وَرَدَ إِذَا ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ

 .حَالٍ کُلِّ

 97/ 2اصول کافی 

 الحمدهلل گفت کرد میه او را خوشحال میداد کامام صادق ع فرمود: رسول خدا ص چنین بود که اگر امری برایش رخ می

 .حال هر در الحمدهلل گفتمی کردمی غمگین را او که دادمی رخ برایش امری اگر و نعمت؛ این بر

تفسیری طوالنی از این آیه را از امیرالمومنین نقل  (285-283ص ،1ج السالم، علیه الرضا أخبار عیون )ضمنا امام رضا )در

 3 علت طوالنی بودن از آوردنش خودداری شد(اند که به کرده

                                                           
 مَا لِي: قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ الْجَمَّالِ صَفْوَانَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ . و به این مضمون بسیار نزدیک است این حدیث: 2

 سپس و نداد بزرگي یا كوچک نعمت هر ایبنده به خداوند :فرمود ع صادق امام .شُكْرَهَا أَدَّى إِلَّا لِلَّهِ الْحَمْدُ فَقَالَ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ بِنِعْمَةٍ عَبْدٍ عَلَى اللَّهُ أَنْعَمَ

 (96/ 2اصول كافي ) .است كرده ادا را نعمت آن شكر بنده آن اینكه مگر نگفت، «الحمدهلل» بنده

الْمُفَسِّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیُ 285-283، ص: 1ر الرضا علیه السالم، جعیون أخبا.  3

بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ  وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ

فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي  مَا تَفْسِیرُهُ الْعالَمِینَ رَبِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَأَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِ

مَا  الْعالَمِینَ رَبِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَفَقَا أَبِي عَنْ جَدِّی عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

لِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى أَوْ تُعْرَفَ فَقَالَ لَهُمْ  جَمِیعِهَا بِالتَّفْصِیفَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَ أَنْ عَرَّفَ عِبَادَهُ بَعْضَ نِعَمِهِ عَلَیْهِمْ جُمَلًا إِذْ لَا یَقْدِرُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ تَفْسِیرُهُ

فَهُوَ یَقْلِبُهَا فِي قُدْرَتِهِ وَ یَغْذُوهَا  نَ الْجَمَادَاتِ وَ الْحَیَوَانَاتِ وَ أَمَّا الْحَیَوَانَاتُقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَیْنَا رَبُّ الْعَالَمِینَ وَ هُمُ الْجَمَاعَاتُ مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ مِ

مُتَهَافِتَ مِنْهَا أَنْ وَ یُمْسِکُ الْ الْجَمَادَاتُ فَهُوَ یُمْسِكُهَا بِقُدْرَتِهِ وَ یُمْسِکُ الْمُتَّصِلَ مِنْهَا أَنْ یَتَهَافَتَمِنْ رِزْقِهِ وَ یُحَوِّطُهَا بِكَنَفِهِ وَ یُدَبِّرُ كُلًّا مِنْهَا بِمَصْلَحَتِهِ وَ أَمَّا 

مْ وَ قَالَ ع رَبُّ الْعَالَمِینَ مَالِكُهُمْ وَ خَالِقُهُ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ وَ یُمْسِکُ الْأَرْضَ أَنْ تَنْخَسِفَ إِلَّا بِأَمْرِهِ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ یَتَلَاصَقَ وَ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
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 تدبر

است. « را بتدریج در مسیر کمال نهایی خود پیش بردنشیء»که به معنای  توضیح داده شد« رب»مفهوم  28جلسه ( در 1

گردد؛ زیرا هرموجودی هر کمالی که و برمیای که در عالم مشاهده شود، به اشد هر کمال و خوبی« رب العالمین»اگر کسی 

کند با امداد الهی است. پس بناچار هر حمد )سپاس و ستایش(ی از هر موجودی بشود، حمد خداست؛ پس همه کسب می

 ها و ستایشها از آن اوست.سپاس

بخواهیم انجام دهیم، نهایت است، پس در حالت عادی هرکاری که ( چون شرایط پیرامونی ما برای انجام هر کاری بی2

آید. )امیرالمومنین را تنظیم کنیم و لذا باالترین تدبیرهای ما هم گاهی ناموفق از آب درمیتوانیم همه شرایط پیرامونی خود نمی

 (250البالغه، حکمتام شکست خورد، شناختم. نهجهای قطعیع: عرفتُ اهللَ بفسخ العزائم: خدا را در آنجا که تصمیم

اش راحت کنیم و خیالمان از نتیجهبودن خدا توجه کنیم، کارهایمان را فقط با خدا تنظیم می« العالمینرب» اما اگر به

است؛ پس با خدا هماهنگ شدن، یعنی کل عوالم را با خود « رب العالمین»خواهد بود؛ زیرا همه کارهای همه افراد به دست 

اقعا مومن است کارش به نتیجه نرسد؟ )البته نتیجه ظاهری و دلخواه هماهنگ کردن. بدین ترتیب آیا امکان دارد کسی که و

دیدم خواست عمیق و مخفی داند و اگر من هم به همه عوالم آگاه بودم میای است که خدا میسطحی من، غیر از نتیجه واقعی

 خودم هم هست(

                                                           
تِي ابْنَ آدَمَ عَلَى أَیِّ سِیرَةٍ سَارَهَا مِنَ الدُّنْیَا لَیْسَ تَقْوَى مُتَّقٍ بِزَائِدِهِ وَ لَا وَ سَائِقُ أَرْزَاقِهِمْ إِلَیْهِمْ مِنْ حَیْثُ یَعْلَمُونَ وَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ فَالرِّزْقُ مَقْسُومٌ وَ هُوَ یَأْ

طْلُبُهُ الْمَوْتُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ هِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ سِتْرٌ وَ هُوَ طَالِبُهُ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ یَفِرُّ مِنْ رِزْقِهِ لَطَلَبَهُ رِزْقُهُ كَمَا یَفُجُورُ فَاجِرٍ بِنَاقِصِ

عَتِهِمْ أَنْ یَشْكُرُوهُ بِمَا فَضَّلَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ مِنْ خَیْرٍ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِینَ قَبْلَ أَنْ نَكُونَ فَفِي هَذَا إِیجَابٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَى شِیبِهِ عَلَیْنَا وَ ذَكَّرَنَا بِهِ 

لْوَاحَ رَأَى مَكَانَهُ مِنْ  عِمْرَانَ ع وَ اصْطَفَاهُ نَجِیّاً وَ فَلَقَ لَهُ الْبَحْرَ وَ نَجَّى بَنِي إِسْرَائِیلَ وَ أَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ وَ الْأَرَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَى بْنَ

یَا مُوسَى أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَّداً عِنْدِی أَفْضَلُ مِنْ جَمِیعِ مَلَائِكَتِي  قَبْلِي فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ یَا رَبِّ لَقَدْ أَكْرَمْتَنِي بِكَرَامَةٍ لَمْ تُكْرِمْ بِهَا أَحَداً 

نْبِیَاءِ أَكْرَمُ مِنْ آلِي قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مُوسَى أَ مَا لْأَوَ جَمِیعِ خَلْقِي قَالَ مُوسَى ع یَا رَبِّ فَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ ص أَكْرَمَ عِنْدَكَ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ فَهَلْ فِي آلِ ا

هَلْ فِي أُمَمِ الْأَنْبِیَاءِ أَفْضَلُ وسَى یَا رَبِّ فَإِنْ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ كَذَلِکَ فَعَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِیعِ آلِ النَّبِیِّینَ كَفَضْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى جَمِیعِ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ مُ

حَمَّدٍ عَلَى وَ فَلَقْتَ لَهُمُ الْبَحْرَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا مُوسَى أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّةِ مُ عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى وَ أَنْزَلْتَ عَلَیْهِمُ الْغَمامَ عِنْدَكَ مِنْ أُمَّتِي ظَلَّلْتَ

فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَى إِنَّکَ لَنْ تَرَاهُمْ وَ لَیْسَ هَذَا أَوَانَ ظُهُورِهِمْ   جَمِیعِ الْأُمَمِ كَفَضْلِهِ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِي فَقَالَ مُوسَى ع یَا رَبِّ لَیْتَنِي كُنْتُ أَرَاهُمْ

أَ فَتُحِبُّ أَنْ أُسْمِعَکَ كَلَامَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ إِلَهِي  یَتَبَحْبَحُونَهُمْ فِي الْجَنَّاتِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ الْفِرْدَوْسِ بِحَضْرَةِ مُحَمَّدٍ فِي نَعِیمِهَا یَتَقَلَّبُونَ وَ فِي خَیْرَاتِهَا وَ لَكِنْ سَوْفَ تَرَا

نَا عَزَّ وَ جَلَّ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فَأَجَابُوهُ وَ اشْدُدْ مِئْزَرَكَ قِیَامَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ بَیْنَ یَدَیِ الْمَلِکِ الْجَلِیلِ فَفَعَلَ ذَلِکَ مُوسَى ع فَنَادَى رَبُّقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ قُمْ بَیْنَ یَدَیَّ 

کَ قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ کَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ وَ الْمُلْکَ لَکَ لَا شَرِیکَ لَكُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ لَبَّیْ

مَّدٍ إِنَّ قَضَائِي عَلَیْكُمْ أَنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبَى وَ عَفْوِی قَبْلَ عِقَابِي فَقَدِ اسْتَجَبْتُ لَكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْکَ الْإِجَابَةَ شِعَارَ الْحَاجِّ ثُمَّ نَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ یَا أُمَّةَ مُحَ

للَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَادِقٌ فِي أَقْوَالِهِ هَ إِلَّا امِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُوَنِي وَ أَعْطَیْتُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْأَلُونِي مَنْ لَقِیَنِي مِنْكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَ

مُحَمَّدٍ وَ أَنَّ أَوْلِیَاءَهُ الْمُصْطَفَیْنَ الطَّاهِرِینَ الْمُطَهَّرِینَ عَتُهُ كَمَا یُلْتَزَمُ طَاعَةُ مُحِقٌّ فِي أَفْعَالِهِ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخُوهُ وَ وَصِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَلِیُّهُ وَ یُلْتَزَمُ طَا

 ع فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیَّنَا مُحَمَّداً إِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ قَالَ الْمُنْبِئِینَ بِعَجَائِبِ آیَاتِ اللَّهِ وَ دَلَائِلِ حُجَجِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِمَا أَوْلِیَاؤُهُ أَدْخَلْتُهُ جَنَّتِي وَ

ا اخْتَصَّنِي بِهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى مَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لِمُحَمَّدٍ ص قُلِ ص قَالَ یَا مُحَمَّدُ وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَیْنا أُمَّتَکَ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ

 عَلَى مَا اخْتَصَّنَا بِهِ مِنْ هَذِهِ الْفَضَائِلِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الْفَضِیلَةِ وَ قَالَ لِأُمَّتِهِ قُولُوا أَنْتُمْ
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گرفته؛ لذا اگر کسی بتواند  حمد، سپاس و ستایشی است که حاصل معرفت است نسبت به شخص مورد حمد قرار( »3

 را اظهار کند، حق شکر الهی را ادا کرده است. )حدیث دوم(« الحمدهلل»از عمق جان، حقیقت 

 استدالل بر این مطلب:

 در فقط را( دیگر کس هر یا) خدا شکر، درپس  ( شکر فقط در مورد افعال است؛ اما حمد در مورد صفات هم هست.1

 ما به نعمت است شده موجب که او خود در کمالی صفات به حمد، در اما کنیم؛می درك ،(داده ما به که نعمتی) کارش حد

 . )حدیث سوم( کنیممی توجه ندهد، یا بدهد

)برخالف مدح( فقط در امور اختیاری است؛ پس این صفات کمال غیر از اموری است که خارج از اختیار وی « حمد( »2

 باشد.می

جایی است که نوعی شناسایی صفات کمالی )= توان توصیف حقیقی( در کسی که مورد حمد است در « حمد»نتیجه: پس 

 رخ داده باشد.

 ( توضیح داده است:32 /1)ترجمه المیزان  20 /1مقدمات بعدی را عالمه طباطبایی در المیزان 

ا نه در حدی که ما فهم ( توصیف حقیقی خدا برای غیر خدا ممکن نیست. یعنی خدا اگرچه صفات کمال دارد؛ ام3 

ایم، که او فراتر از درك ماست. در نتیجه حتی فرشتگان، اگر بخواهند خدا را حمد )توصیف به صفات کمال( گویند، کرده

؛( در نتیجه، حمد بدون تسبیح )یعنی توصیف 4(75م، زمر/رَبِّهِ بِحَمْدِ یُسَبِّحُونَکنند )حمد خود را با تسبیح و تنزیه همراه می

 ( 65؛ غافر/182؛ صافات/ 2شود )حمد/قی( فقط از جانب خودش بیان میحقی

 کنیم، او را فوق وصف خود، و منزه از آن بدانیم()حمد با تسبیح و تنزیه، یعنی در حالی که او را به کمالی توصیف می

ندارد و مظهر خدا ( اگر کسی همه خودیتش را از دست داده باشد و توسط خدا خالص شده باشد )چون از خود چیزی 4

که  -( 160-159شدگان توسط خدا )مخلَصین( )صافات/یف کند. لذا در دنیا فقط خالصتواند خدا را توصشده است( می

؛ 43بدون تنزیه بگویند؛ و در آخرت فقط بهشتیان )اعراف/« الحمدهلل»توانند می -( 15؛ نمل/39مهمترینشان انبیایند )ابراهیم/

 5(.74ر/؛ زم34؛ فاطر/10یونس/

بگوید توصیف حقیقی از خدا کرده و حق شکر الهی را به جای « الحمدهلل»بدین جهت است که اگر کسی بتواند واقعا 

 آورده است. 

                                                           
 .توجه شود كه سخن مالئكه نیست« قیل». مخصوصا به  4

 :است بهشت اهل دعوای آخر لذا و است مخلصین مقام مال حمد حقیقت اینكه بر موید( 25/2/1395 در شد اضافه).  5

 -القول فیها یثنى] الكتاب فاتحة فقال الْعَظِیمَ الْقُرْآنَ وَ الْمَثانِي مِنَ سَبْعاً آتَیْناكَ لَقَدْ وَ» جل و عز اهلل قول عن ع اهلل عبد أبا سألت قال مسلم بن محمد عن

 الْقُرْآنِ فِي رَبَّکَ ذَكَرْتَ إِذا وَ»: فیها یقول التي اآلیة الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ: فیها الجنة كنز من[ الكتاب بفاتحة علي من اهلل إن ص اهلل رسول قال و: قال

 (22ص ،1ج العیاشي، تفسیر) الثواب حسن اهلل شكروا حین الجنة أهل دعوى «الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ و» «نُفُوراً أَدْبارِهِمْ عَلى وَلَّوْا وَحْدَهُ
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(؛ چنانکه امام 42)مثال آل عمران/ 6برند و هم درباره انسانخارج از ما به کار می« جهان»را هم درباره « عالَم»( تعبیر 4

دو عالم است: عالم کبیر که جهان و افالك است و عالم صغیر که انسان است زیرا که خدا انسان را بر عالم » :صادق ع فرمود

 7 (582)مفردات/« هیئت جهان آفریده است و از هرچه در عالم کبیر هست در او ایجاد کرده است.

هایی که کند. جهانهم ربوبیت می« عوالم» برعهده گرفته، بلکه ما را به عنوان« افراد»تنها ربوبیت ما را به عنوان خداوند نه

هایی که تحت ربوبیت «جهان»های اجتماعی هم در زمره در طول من شکل گرفته، تحت ربوبیت خدا است. اما آیا جهان

                                                           
الْعالَمینَ )بقره/  عَلَى فَضَّلْتُكُمْ أَنِّي وَ عَلَیْكُمْ أَنْعَمْتُ الَّتي نِعْمَتِيَ اذْكُرُوا إِسْرائیلَ بَني آمده است: )یا« هاانسان»به معنای « العالمین». مواردی كه در قرآن  6

 نِساءِ عَلى اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ اللَّهَ إِنَّ مَرْیَمُ یا  (33آل عمران/) الْعالَمینَ عَلَى عِمْرانَ آلَ وَ إِبْراهیمَ آلَ وَ نُوحاً وَ آدَمَ اصْطَفى اللَّهَ (؛ إِن122َّو  47

 مِنَ أَحَداً أُعَذِّبُهُ ال عَذاباً أُعَذِّبُهُ فَإِنِّي (20مائده/) الْعالَمینَ مِنَ أَحَداً یُؤْتِ لَمْ ما آتاكُمْ وَ مُلُوكاً جَعَلَكُمْ وَ أَنْبِیاءَ فیكُمْ جَعَلَ إِذْ ْ  (42/ آل عمران) الْعالَمینَ

 أَحَدٍ مِنْ بِها سَبَقَكُمْ ما الْفاحِشَةَ تَأْتُونَ أَ لِقَوْمِهِ قالَ إِذْ لُوطاً وَ (86انعام/) الْعالَمینَ عَلَى فَضَّلْنا كالًّ وَ لُوطاً وَ یُونُسَ وَ الْیَسَعَ وَ إِسْماعیلََ  (115مائده/) الْعالَمینَ

 أَ (70حجر/) الْعالَمینَ عَنِ نَنْهَکَ لَمْ وَ أَ قالُوا (140اعراف/) الْعالَمینَ عَلَى فَضَّلَكُمْ هُوَ وَ إِلهاً أَبْغیكُمْ اللَّهِ غَیْرَ أَ قالَ (28؛ عنكبوت/80اعراف/) الْعالَمینَ مِنَ

 الْعالَمینَ صُدُورِ في بِما بِأَعْلَمَ اللَّهُ لَیْسَ وَ أَْ  (6عنكبوت/) الْعالَمینَ عَنِ لَغَنِيٌّ اللَّهَ إِنَّ لِنَفْسِهِ یُجاهِدُ فَإِنَّما جاهَدَ مَنْ وَ (165شعرا/ ) الْعالَمینَ مِنَ الذُّكْرانَ تَأْتُونَ

 (16جاثیه/) الْعالَمینَ عَلَى فَضَّلْناهُمْ َ (32دخان/) الْعالَمینَ عَلَى عِلْمٍ عَلى اخْتَرْناهُمْ لَقَدِ وَ (79صافات/) الْعالَمینَ فِي نُوحٍ عَلى سَالمٌ (10/ عنكبوت)

 على بناؤه جعل و به، یختم و به یطبع لما الخاتم و كالطابع به یعلم لما اسم األصل في هو و األعراض، و الجواهر من یحویه ما و للفلک اسم: الْعَالَمُ . و 7

 582: ص القرآن، ألفاظ مفردات                        آلة الْعَالَمُ و كاآللة، لكونه الصّیغة هذه

 جمعه أمّا و ،[185 /األعراف] الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مَلَكُوتِ فِي یَنْظُرُوا لَمْ وَ أَ: فقال وحدانیّته، معرفة في علیه تعالى أحالنا لهذا و صانعه، على الدّاللة في

 أیضا و النّار، عالم و الماء، عالم و اإلنسان، عالم: فیقال عَالَماً، یسمّى قد هذه من نوع كلّ من فألنّ

 «.1»( عَالَمٍ أَلْفَ عَشَرَ بِضْعَةَ لِلَّهِ إِنَّ: )رُوِیَ قَدْ

 و حكمه، غلب اللّفظ في غیره شارك إذا اإلنسان و جملتهم، في النّاس فلكون السّالمة جمع جمعه أمّا و

 و «2» عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ هَذَا رُوِیَ قَدْ وَ. غَیْرِهَا دُونَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْخَلَائِقِ أَصْنَافُ بِهِ عُنِيَ لِأَنَّهُ الْجَمْعُ هَذَا جُمِعَ إِنَّمَا: قِیلَ

 لِأَنَّهُ الْإِنْسَانُ هُوَ وَ الصَّغِیرُ وَ فِیهِ، بِمَا الْفَلَکُ هُوَ وَ الْكَبِیرُ عَالَمَانِ الْعَالَمُ«: 4» قَالَ وَ ،«3» عَالَماً مِنْهُمْ وَاحِدٍ كُلُّ جُعِلَ وَ النَّاسُ بِهِ عُنِيَ: مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ

 .الْكَبِیرِ الْعَالَمِ فِي مَوْجُودٌ هُوَ مَا كُلَّ فِیهِ تَعَالَى اللَّهُ أَوْجَدَ قَدْ وَ الْعَالَمِ، هَیْئَةِ عَلَى مَخْلُوقٌ

 فضالء أراد: قیل و. زمانهم عالمي أراد: قیل ،[47 /البقرة* ]الْعالَمِینَ عَلَى فَضَّلْتُكُمْ أَنِّي وَ:تعالى قوله و ،[1 /الفاتحة* ]الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ: تعالى قال

 كانَ إِبْراهِیمَ إِنَّ: قوله في بأمّة السالم علیه إبراهیم كتسمیة بذلک تسمیتهم و منه، مكّنهم و أعطاهم لما عالم كلّ مجرى منهم واحد كلّ یجری الذین زمانهم

 [.70 /الحجر] الْعالَمِینَ عَنِ نَنْهَکَ لَمْ وَ أَ: قوله و ،[120 /النحل] أُمَّةً
__________________________________________________ 

 عالم ألف عشر ثمانیة ذلک سوى ما و عالم، الجن و عالم، اإلنس: قال* العالمین ربّ: تعالى قوله في العالیة أبي عن حاتم أبي ابن و جریر ابن أخرج( 1) 

 .المالئكة من

 .34 /1 المنثور الدر: انظر. واحد عالم منها الدنیا. عالم ألف عشر ثمانیة جل و عزّ للّه إنّ: قال وهب عن الحلیة في نعیم أبو و الشیخ أبو أخرج و

 .34 /1 المنثور الدر و ،95 /4 البصائر: انظر( 2) 

 .95 /4 البصائر: انظر( 3) 

 .78 ص النشأتین تفصیل انظر( 4) 
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« من»کند )مثال های متعدد ایجاد می«جهان»اجتماعی: هر انسانی به علت ارتباطات مختلفش با انسانها،  خداست، نیست؟ )جهان

 ها، و ... هستم(عضو جهان اسالم، جهان مردها، جهان  پدرها، عالم دنیا، عالم انسان

و اینکه همگی تحت ربوبیت خداست، در فلسفه اسالمی اثبات شده است )اگرچه دین با « عوالم طولی»نکته: وجود 

است که هویتش « یك جهان»را که هر انسانی های پسامدرن هم این شناسیقبال این را توضیح داده بود(. جامعه« مالئکه»ادبیات 

ها نیز دانند، که البته هنوز به اینکه همگی این جهانهای خود میآورد، از کشفهای متعدد به دست می«جهان»را از زیستن در 

 اند.تحت ربوبیت خداوند واحد است، پی نبرده
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 10/2/1395      الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ     3( آیه 1( سوره حمد )41

 ترجمه

 ]همان خدایی که[ دارای رحمتی فراگیر و همیشگی است 

 توضیح داده شد 1جلسه درباره دو کلمه رحمن و رحیم در 

 حدیث

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رٍبَصِی أَبِی عَنْ سُوَیْدٍ بْنِ النَّضْرِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی وَ (1َ

 «الرَّحِیمِ» خَلْقِهِ، بِجَمِیعِ «الرَّحْمنِ» الْمَخْلُوقِینَ، خَلَقَ قَالَ «الْعالَمِینَ رَبِّ» قَوْلِهِ فِی لِلَّهِ، الشُّکْرُ قَالَ «لِلَّهِ الْحَمْدُ» قَوْلِهِ فِی

 الصِّراطَ اهْدِنَا» مِثْلُهُ «نَسْتَعِین إِیَّاكَ وَ» جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مُخَاطَبَةُ «نَعْبُدُ إِیَّاكَ» ... الْحِسَابِ یَوْمِ قَالَ «الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ» خَاصَّةً بِالْمُؤْمِنِینَ

 الْإِمَام مَعْرِفَةَ وَ الطَّرِیقَ قَالَ «الُْمسْتَقِیم

 28: ص ،1ج القمی، تفسیر

همه »فرمودند « الْعالَمِین رَبِّ»؛ و درباره «همه شکرها سزاوار خداوند است»فرمودند  «لِلَّهِ الْحَمْدُ»امام صادق ع درباره 

روز  «الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ» رحمتی خاص مومنان است؛« الرَّحِیم»رحمتی به همه خلقش دارد؛ « الرَّحْمن»؛ «مخلوقات را آفرید

 راه و شناخت امام است. «الُْمسْتَقِیم الصِّراطَ اهْدِنَا» طاب قرار دادن خداست؛خ «نَسْتَعِین إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ»حساب است ... 

 ع: الْإِمَامُ ( قَال2َ

 . طَاعَتِهِ عَنْ انْقَطَعُوا إِنِ وَ رِزْقِهِ، مَوَادَّ عَنْهُمْ یَقْطَعُ لَا بِالرِّزْقِ، خَلْقِهِ عَلَى الْعَاطِفِ: «الرَّحْمنِ»

 .. .مُوَافَقَتِهِ  إِلَى دُعَائِهِمْ فِی بِهِمْ الرِّفْقِ فِی الْکَافِرِینَ بِعِبَادِهِ وَ طَاعَاتِهِ عَلَیْهِمْ تَخْفِیفِهِ فِی الْمُؤْمِنِینَ بِعِبَادِهِ «الرَّحِیمِ»

 وَ بِتَرْبِیَتِهِ لِتَقُومَ عَلَیْهِ رَقَّقَهَا وَ أُمِّهِ، فِی الْقُوَّةَ تِلْكَ جَعَلَ -التَّغَذِّی وَ النُّهُوضِ قُوَّةَ الطِّفْلَ سَلَبَ لَمَّا أَنَّهُ -رَحْمَتِهِ مِنْ وَ: قَالَ

 قُوَّةَ الْحَیَوَانَاتِ بَعْضَ سَلَبَ لَمَّا وَ الْمُؤْمِنِینَ، سَائِرِ عَلَى[ حَضَانَتَهُ وَ] الطِّفْلِ هَذَا تَرْبِیَةَ أَوْجَبَ الْأُمَّهَاتِ مِنَ أُمٍّ قَلْبُ قَسَا فَإِنْ حَضَانَتِهِ،

 .لَهَا الْمُسَبَّبِ رِزْقِهَا إِلَى تَسِیرَ وَ تُولَدُ حِینَ لِتَنْهَضَ الْأَوْلَادِ فِی الْقُوَّةَ تِلْكَ جَعَلَ بِمَصَالِحِهَا، الْقِیَامِ وَ لِأَوْلَادِهَا، التَّرْبِیَةِ

 34ص السالم،علیه العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 فرمودند: «(الرحمن الرحیم»السّالم )در تفسیر علیهحسن عسکری  إمام

کند هرچند که آنها ورزد، اصل روزی آنها را قطع نمیرحمن، ]یعنی[ کسی که با دادن روزی به خالیق برآنها عطوفت می 

 از اطاعتش سر باز زنند.

کند و نسبت به بندگان کافر این بودنش نسبت به بندگان مومن این است که انجام طاعاتش را بر آنها سهل می« رحیم»و 

 کند ...است که با آنها در دعوت به سوی اینکه آنها با ]تعالیم[ خدا همسو شوند مدارا می

گرفته، به  کودك از خوردن را غذا و شدن بلند نیروى فرمود: و از مصادیق رحمت ]رحمانی[اش این است که چون

 قیام اشپرستاری و القلب قرار داده تا به تربیتنسبت به کودکش عاطفی و رقیق را هم او داده و به مادر توان را هم آن جایش،

 واجب مؤمنین بر دیگر را از این طفل پرستارى و تربیت بود سنگدل مادران از مادرى بدین جهت است که اگر و -کند 
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 تاب آن حیوانات قرار نداده، از برخى در آنها را به مصالح قیام فرزندان و تربیت نیروى که خداوند آنجا از و -گردانیده است 

 !افتند به راه مقدّرشان روزى به سوی و بپاخیزند آیندتوانند هنگامی که به دنیا میفرزندان قرار داده که می خود در را توان و

 شود.گفته شد که دیگر تکرار نمی« الرحمن الرحیم»نکاتی درباره  1جلسه یادآوری: در 

 تدبر

 ( 1مقدمه 

در آیه قبل، بدایت کار )خالقیت و ربوبیت خدا،رب العالمین( مطرح شده و در آیه بعد نهایت کار )مالك یوم الدین(. 

 بین این دو است. « رحمن و رحیم»

 ( 2مقدمه 

آن رحمت ابتدایی خداست که بی هیچ چشمداشتی همه موجودات را در بر رحمانیت، ]داللت بر گستردگی رحمت[ 

(، ولی 75( و حتی امداد و کمك به گمراهان )مریم/52؛ یس/ 5از وجود دادن و روزی دادن، تا پیامبر فرستادن )شعرا/ گیرد:می

ابراین نمودش در مومنین ( و بن2برد )حدیثرحیمیت خدا آن رحمتی است که هرکس بخواهد هدایت شود از آن بهره می

شود (؛ یعنی هرکس اگر بخواهد به سمت خدا حرکت کند مشمول رحیمیت خدا می1؛ و حدیث43آشکارتر است )احزاب/

 گردیم(.)= با رحیمیت اوست که به سوی او برمی

 نتیجه: 

م الدین(، باز هم با رحمتش گردیم )مالك یوآییم )رحمن(، و به او که برمیآییم، با رحمتش میپس، از خدا )رب( که می

 گردیم )رحیم(.برمی

کند و دائما امداد اش ما را وارد عوالم آفرینش میالعالمین است؛ و با رحمت گستردهپس سپاس و ستایش خدایی را رب

 گرداند.اش ما را به سوی معاد و نهایت کارمان )یعنی به سوی خودش( برمیرساند؛ و با رحمت همیشگیمی

 است؟« انا هلل و انا الیه راجعون»خدا در مسیر « رحمت»توضیح « الرحمن الرحیم»وان گفت که تآیا نمی
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 25/2/1395     الدِّین یَوْمِ لِكِما      4( آیه 1( سوره حمد )56

 ترجمه

 8مالك و فرمانروای روز جزا ]است[. [که خدایی همان]

 حدیث

 تَأْخِیرِهِ وَ وَقْتِهِ، عَلَى تَقْدِیمِهِ عَلَى قَادِرٌ الْحِسَابِ، یَوْمُ هُوَ وَ الدِّینِ، یَوْمِ إِقَامَةِ عَلَى قَادِرٌ أَیْ( الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ) ع الْإِمَامُ قَالَ (1

 کَمَا یَجُورُ، وَ یَظْلِمُ مَنْ الْیَوْمِ ذَلِكَ فِی ءَالْقَضَا وَ الْحُکْمَ یَمْلِكُ لَا بِالْحَقِّ، یَقْضِی فَهُوَ الدِّینِ، یَوْمِ فِی أَیْضاً الْمَالِكُ هُوَ وَ وَقْتِهِ، بَعْدَ

 .الْأَحْکَامَ یَمْلِكُ مَنْ الدُّنْیَا فِی

 الْکَیِّسِینَ بِأَکْیَسِ أُخْبِرُکُمْ لَا أَ: یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ الْحِسَابِ؛ وَ یَوْمُ هُوَ «الدِّینِ یَوْمِ»: ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ وَ: قَالَ

 .اللَّهِ رَسُولَ یَا بَلَى: قَالُوا الْحَمْقَى أَحْمَقِ وَ

 اللَّهِ عَلَى تَمَنَّى وَ هَوَاهَا، نَفْسُهُ اتَّبَعَ مَنِ الْحَمْقَى أَحْمَقَ إِنَّ وَ الْمَوْتِ، بَعْدَ لِمَا عَمِلَ وَ نَفْسَهُ، حَاسَبَ مَنْ الْکَیِّسِینَ أَکْیَسُ: قَالَ

 ....الْأَمَانِیَّ تَعَالَى

 38ص السالم، علیه العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

 :فرمود« الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ»در تفسیر  السّالم حسن عسگری علیه امام

و یا عقب  بیندازد جلو زمانش از را آن که است. تواناست حساب روز همان که جزا، روز یعنی او تواناست بر برپایی 

در آن روز این گونه نیست  .کند داورى حقبه نیز هست؛ پس او« مالك و صاحب اختیار» جزا روز در بیندازد؛ و همچنین او

  داد.که کسی که خود اهل ظلم و جور است اختیاردار حکم و قضاوت شود؛ آن گونه که در دنیا چنین رخ می

از رسول خدا » فرمودمی و «است حساب یوم الدین، همان روز» فرمودمی ع أمیرالمؤمنین و فرمود[ ]امام عسگری در ادامه

 ندهم؟ احمقها خبر تریناحمق و زیرکها زیرکترین به را شما فرمودند: آیاکه  شنیدم ص

 ! اللَّه رسول یا! آرى: گفتند

                                                           
 اش در طول روز دو نكته به ذهنم رسید:. در ترجمه 8

 بهتر باشد هم بر مالک داللت دارد و هم بر ملک« صاحب اختیار» شاید ترجمه (1

باشد. شاید تنها موردی « جزا»قیامت است، هیچ موردی نیافتم كه دال بر الدین در قرآن جز در مواردی كه به صورت یوم الدین آمده و دال بر روز  (2

( كه اینجا به همان معنای رایج 76)یوسف/ الْمَلِک دینِ في أَخاهُ لِیَأْخُذَ كانَ ما یُوسُفَلِ كِدْنا كه به این نزدیک است داستان حضرت یوسف است كه: كَذلِکَ

یعت معنای دین در قرآن )شریعت( هم مي شود اطالق شود. البته در لغت گفته اند كه اصل این كلمه برای اطاعت و ذلت بوده كه جزا معنای صریحتر و شر

ت بعید نیست كه بتوان دین را به همان معنای دین حقیقي )حقیقت دین( گرفت یعني روزی كه عرصه جدی گرفته شدن استعاری آن است. اما در هر صور

 دین الهي است. البته این مطلب نیاز به تامل بیشتر دارد.
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و بدرستی . نماید عمل است، مرگ از بعد آنچه براى و کند محاسبه را نفسش که است کسى زیرکها، زیرکترین: فرمودند

اش فقط بر بخواهد ]یا: خداپرستی خدا از پوچ آرزوهاى و پیروی کند نفسش هواى که از است کسى احمقها تریناحمق که

 9 سوره بقره باشد[ ... 78اساس آرزوهایش باشد، نه بر اساس تعالیم الهی، که اشاره به آیه 

 

 بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ جَمِیعاً الْقَاسَانِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِیِّ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (2

 : قَالَ الزُّهْرِیِّ عَنِ عُیَیْنَةَ

 -قَرَأَ إِذَا ع کَانَ وَ مَعِی الْقُرْآنُ یَکُونَ أَنْ بَعْدَ اسْتَوْحَشْتُ لَمَا الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ بَیْنَ مَنْ مَاتَ لَوْ ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِیُّ قَالَ

 .یَمُوتَ أَنْ کَادَ حَتَّى یُکَرِّرُهَا الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ

 602ص ،2ج الکافی،

 :فرمود ع الحسین بن على حضرت: گوید زهرى

                                                           
 . ادامه حدیث چنین است: 9

 إِلَیْکِ یَعُودُ لَا عَلَیْکِ مَضَى یَوْمٌ هَذَا إِنَّ نَفْسِ یَا: فَقَالَ -نَفْسِهِ إِلَى رَجَعَ أَمْسَى ثُمَّ أَصْبَحَ إِذَا: قَالَ نَفْسَهُ الرَّجُلُ یُحَاسِبُ كَیْفَ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا: الرَّجُلُ فَقَالَ

 فِي الْغَیْبِ بِظَهْرِ حَفِظْتِیهِ أَ كُرْبَةً عَنْهُ نَفَّسْتِ أَ مُؤْمِنٍ حَوَائِجَ قَضَیْتِ أَ حَمِدْتِیهِ أَمْ هَاللَّ ذَكَرْتِ أَ فِیهِ عَمِلْتِ الَّذِی فَمَا -أَفْنَیْتِیهِ فِیمَا عَنْهُ یَسْأَلُکِ تَعَالَى اللَّهُ وَ أَبَداً،

 أَنَّهُ ذَكَرَ فَإِنْ .مِنْهُ كَانَ مَا فَیَذْكُرُ فِیهِ صَنَعْتِ الَّذِی مَا مُسْلِماً أَعَنْتِ أَ جَاهِکِ بِفَضْلِ مُؤْمِنٍ أَخٍ غِیبَةِ عَنْ كَفَفْتِ أَ مُخَلَّفِیهِ فِي الْمَوْتِ بَعْدَ حَفِظْتِیهِ أَ وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ

 بِتَجْدِیدِ نَفْسِهِ عَنْ ذَلِکَ مَحَا وَ مُعَاوَدَتِهِ، تَرْكِ عَلَى عَزَمَ وَ تَعَالَى، اللَّهَ اسْتَغْفَرَ تَقْصِیراً، أَوْ مَعْصِیَةً ذَكَرَ إِنْ وَ تَوْفِیقِهِ، عَلَى كَبَّرَهُ وَ تَعَالَى، اللَّهَ حَمِدَ خَیْرٌ، مِنْهُ جَرَى

 ذَلِکَ فَعَلَ فَإِذَا .حَقِّهِ عَنْ دَافِعِیهِ وَ شَانِئِیهِ وَ أَعْدَائِهِ لَعْنِ إِعَادَةَ وَ لَهَا، قَبُولَهُ وَ نَفْسِهِ، عَلَى ع عَلِيٍّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ بَیْعَةَ عَرَضَ وَ الطَّیِّبِینَ، آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصَّلَاةِ

 .أَعْدَائِي مُعَادَاتِکَ وَ أَوْلِیَائِي، مُوَاالتِکَ مَعَ -الذُّنُوبِ مِنَ ءٍشَيْ فِي أُنَاقِشُکَ لَسْتُ: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 كند؟ محاسبه چطور را نفسش إنسان، و! المؤمنین أمیر یا: گفت مردى هنگام، این در

 :بگوید و كند مراجعه خویش نفس به رسد، فرا شامگاه، سپس! بامدادى( برایش) گاه؛ هر: فرمود

 در كردى؟ اشفانى چه در كه؛ نماید بازخواست ترا اشباره در! تعالى خداى و! نمیگردد بر تو بسوى هرگز. شد سپرى تو بر روز، این براستى؛! نفس اى

 آیا؛ ساختى؟ برطرف او از را بال و گرفتارى آیا؛ برآوردى؟ را مؤمنى حوائج آیا؛ ستودى؟ را او یا آوردى؟ بیاد را خدا آیا دادى؟ انجام عملى چه آن،

 -را او آبروى بود، غایب تو از كه؛ هنگامى

 نظر صرف[ مقامت برترى و بفضل] مؤمنى برادر غیبت از آیا، كردى؟ رعایت أخالفش در را او احترام مرگ، از بعد آیا؛ نگهداشتى؟ -اوالدش و أهل در

 كردى؟ چه آن در كردى؟ كمک را مسلمانى آیا؛ كردى؟

 .آورد بیاد است، او وجود كمون در آنچه و

 یا عصیان و نافرمانى گاه هر و!. كند یاد ببزرگى را او بتوفیقش، و پردازد! جلّ و عزّ خداى ستایش و بحمد زده، سر خیرى او، از كه آید بیادش اگر پس؛

 :بزداید را آن خویش، نفس از زیر، طرق با و! كند استغفار -تكرارش بترك -را الهى أقدس ذات آورد، بیاد تقصیرى

 لعن تكرار و! آن براى پذیرفتنش و! خویش نفس بر علیه، اللَّه صلوات المؤمنین أمیر بیعت پیشنهاد و! او طاهر و پاك آل و محمّد بر صلوات بتجدید] 

 با دوستیت و مواالت با: گفت! جلّ و عزّ خداى زد، سر او از فعلى چنین گاه هر پس؛![ حقوقش از بازدارندگان و او دشمنان و بدخواهان و مبغضین

 !نكنم مناقشه تو با گناهان، از چیزى در دشمنانم، با اتدشمنى و عداوت و من، دوستان و أولیاء
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این گونه  حضرت آن و باشد. من با قرآن اگرکه بمیرند، اندکی نهراسم هستند مغرب و مشرق بین ما که مردم همه اگر»

 .بمیرد بود نزدیك که کردمی تکرار را آن آنقدر خواندمی را« الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ» گاه ]در نماز[ هر که بود

 عَلِیٍّ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ الْقُمِّیُّ بَابَوَیْهِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنُ مُحَمَّدُ جَعْفَرٍ أَبُو الْفَقِیهُ الشَّیْخُ ( حَدَّثَنَا3

 عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبَوَیْهِمَا عَنْ سَیَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ یُوسُفُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَیْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ الْأَسْتَرْآبَادِیُّ

 الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

 تَعَالَى: وَ تَبَارَكَ اللَّهُ ص قَالَ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ

 سَأَلَ مَا لِعَبْدِی وَ لِعَبْدِی نِصْفُهَا وَ لِی فَنِصْفُهَا عَبْدِی بَیْنَ وَ بَیْنِی الْکِتَابِ فَاتِحَةَ قَسَمْتُ

 فِی لَهُ أُبَارِكَ وَ أُمُورَهُ لَهُ أُتَمِّمَ أَنْ عَلَیَّ حَقٌّ وَ بِاسْمِی عَبْدِی بَدَأَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الْعَبْدُ قَالَ إِذَا

  أَحْوَالِهِ

 إِنْ الَّتِی الْبَلَایَا أَنَّ وَ عِنْدِی مِنْ لَهُ الَّتِی النِّعَمَ أَنَّ عَلِمَ وَ عَبْدِی حَمِدَنِی جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالَ فَإِذَا

  الدُّنْیَا بَلَایَا عَنْهُ دَفَعْتُ کَمَا الْآخِرَةِ بَلَایَا عَنْهُ أَرْفَعُ وَ الْآخِرَةِ نِعَمَ الدُّنْیَا نِعَمِ إِلَى لَهُ أُضِیفُ أَنِّی أُشْهِدُکُمْ فَبِتَطَوُّلِی عَنْهُ دُفِعَتْ

 مِنْ لَأُجْزِلَنَّ وَ حَظَّهُ رَحْمَتِی مِنْ لَأُوَفِّرَنَّ أُشْهِدُکُمْ الرَّحِیمُ الرَّحْمَنُ بِأَنِّی لِی شَهِدَ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ الَقَ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ قَالَ فَإِذَا

  نَصِیبَهُ عَطَائِی

 وَ حِسَابَهُ الْحِسَابِ یَوْمَ لَأُسَهِّلَنَّ الدِّینِ یَوْمِ مَالِكُ أَنَا أَنِّی اعْتَرَفَ کَمَا أُشْهِدُکُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ قَالَ فَإِذَا

  سَیِّئَاتِهِ عَنْ لَأَتَجَاوَزَنَّ وَ حَسَنَاتِهِ لَأَتَقَبَّلَنَّ

 فِی خَالَفَهُ مَنْ کُلُّ یَغْبِطُهُ ثَوَاباً عِبَادَتِهِ عَلَى لَأُثِیبَنَّهُ أُشْهِدُکُمْ یَعْبُدُ إِیَّایَ عَبْدِی صَدَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ قَالَ فَإِذَا

  لِی عِبَادَتِهِ

 بِیَدِهِ لَآخُذَنَّ وَ شَدَائِدِهِ فِی یثَنَّهُلَأُغِ وَ أَمْرِهِ عَلَى لَأُعِینَنَّهُ أُشْهِدُکُمْ الْتَجَأَ وَ اسْتَعَانَ بِیَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ وَ قَالَ فَإِذَا

  نَوَائِبِهِ یَوْمَ

 وَ لِعَبْدِی اسْتَجَبْتُ قَدِ سَأَلَ مَا لِعَبْدِی وَ لِعَبْدِی هَذَا جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قَالَ السُّورَةِ آخِرِ إِلَى الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا قَالَ فَإِذَا

 .وَجِلَ مِنْهُ مِمَّا آمَنْتُهُ وَ أَمَّلَ مَا أَعْطَیْتُهُ

 175ص ،(للصدوق)األمالی

 فرماید: تعالى و تبارك خداى اند کهنقل کرده خدا ص امام حسن عسگری ع از قول پدرانشان از رسول

 آنچه استمن  بنده برای من؛ و بنده برای نیمى و است من برای نیمى کردم، تقسیم بندگانم و خودم میان را الکتاب فاتحة

  کنم[ام در این سوره را اجابت میهای بندهبخواهد ]یعنی خواسته

 الزم است من بر و کرد آغاز به نام من امبنده» فرماید جالله جل خداوند «الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» گوید بنده که هنگامى

 «سازم. مبارك را احوالش به پایان رسانم و را کارش



14 

 نعمتى هر دانست و مرا ستایش و سپس گفت امبنده» فرماید جالله جل خداوند «الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» گوید چون

 دنیایش هایبه نعمت را آخرت هاینعمت باشید گواه شما است؛ من به احسان دفع شود او از بال هر و جانب من است از دارد

 «را از او دفع کردم دنیا بالیاى همان گونه که انیدمدور گرد او از را آخرت بالیاى و افزودم

اش بهره که باشید گواه شما رحیمم. و رحمان که من داد گواهى» فرماید جالله جل خداوند« الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ» گوید چون

 «ارزانی دارم. را به او شایانم عطایاى فراوان کنم و رحمتم را از

 که من صاحب اختیار کرد اعتراف همان گونه که که باشید گواه فرماید خداوند عز و جل« الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ» گوید چون

 «درگذرم. هایشبدی از و بپذیرم را حسناتش و کنم آسان را حسابش جزایم، در روز حساب، روز

به او  عبادتش بر که باشید گواه پرستد.می مرا تنها گفت، راست امبنده» فرماید خداوند عز و جل «نَعْبُدُ إِیَّاكَ» گوید چون

 «برد. رشك او بر کرد،با او در بندگیش نسبت به من مخالف می که هر پاداشی دهم که

 در را او که باشید گواه برد. پناه به من و خواست کمك من از» فرماید خداوند عز و جل «نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ وَ» گوید چون

 «بگیرم. را دستش گرفتارى ایام و رسم، به فریادش سختیها در و کنم، کمك کارش

 من است سهم بنده های سوره[این ]قسمت» فرماید: جالله جل خداوند «سوره آخر تا الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا» گوید چون

نگران بود ایمنش  آنچه از و دادم به او داشت آرزو آنچه و کردم اجابت امبنده براى است؛ او آن از خواهد چه هر من بنده و

 «ساختم.

 175امالی صدوق، ص

 تدبر

؟ چون در آن روز «صاحب اختیار روز جزا»گوییم با اینکه خدا همیشه مالك و صاحب اختیار همه چیز است؛ چرا می (1

، دیگر امکان ندارد مطلق روز جزا خداست« صاحب اختیار»شود. وقتی اینکه مالکیت حقیقی فقط از آن خدا بوده، آشکار می

انسان آرام  –که هست  –حقی ناحق شود، یا کسی بدون اینکه لیاقت داشته باشد، برتری پیدا کند. پس اگر قیامتی هست 

 «الحمدهلل ... مالك یوم الدین»شود؛ چون مالك و صاحب اختیارش خداست. پس خدا را شکر می

اگر خدا صاحب اختیار آخرت «. آخرت، باطنِ عملِ دنیاست جزای»معلوم شد که:  51و  49و  37( در تدبر جلسات 2

بینیم در همین دنیا هم امکان ندارد حقی ناحق بین ما باز شود میاست؛ پس باطن دنیا هم دست خداست؛ پس اگر چشم باطن

 رانی نیست.شود، کسی بناحق به جایگاه یا ثروتی برسد و ...، و آب از آب تکان نخورد. اگر قیامتی هست، جای هیچ نگ

)جزا( به کار برد؟ جزا مربوط به پایان مسابقه است؛ زمان تعیین نتیجه نهایی. « الدین»( چرا برای اشاره به قیامت، تعبیر 3

شود. چون روز جزاست روز حساب هم است یعنی خدا صاحب اختیار جایی است که سرانجام نهایی هرچیزی معلوم می

بار به خود متذکر شود که روز حسابی در کار است و اختیارش هم کامال دست پنج (. اگر کسی روزی حداقل3و  1)حدیث 

 (؟گوییم)آیا در نماز حواسمان هست چه میتوان فریبش داد، چگونه زندگی خواهد کرد؟ خدایی است که نمی

رسد، آیا واقعا سود می کند، و به مال و مقامیگذارد و از امکانات موجود سوءاستفاده می( کسی که سر دیگران کاله می4

برده است؟ و آیا ما که چنین نکردیم ضرر کردیم؟ اگر روز جزایی نبود، یا اگر بود، مالکش غیر خدا بود، شاید. اما االن چطور؟ 
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گر و حاکم را ها در جامعه ما زیاد شده؟ آیا کسی که جزا و حساب را جدی بگیرد و محاسبهراستی چرا این تاسف خوردن

 کنیم؟( ما مرز زیرکی و حماقت را با چه مبنایی مشخص می1، زیرك است یا کسی که اینها را ندیده بگیرد؟ )حدیثخدا بداند

( )الحمدهلل ...الدین( خدا را شکر که در جایی که قرار است نهایت و سرانجام همه چیز معلوم شود، کارها همگی به 5

رسد. قطعا یکی از راههای رسیدن به مقام انسان چقدر به آرامش می شود ودست خداست، نه این و آن. خیال انسان راحت می

 نفس مطمئنه )بحث دیروز(، جدی گرفتن روز جزاست.

کند؛ ولو که دیگران که حقیقت مرگ را جدی بگیرد، دیگر گویی در افق دنیا زندگی نمی« مالك یوم الدین»( کسی که 6

السالم برای ( برای همین است که رفتارها و اقدامات انبیاء و ائمه علیهم2ثاند، اسم این را مرگ بگذارند. )حدیرا نشناخته

توانیم هر روز کردند و آنها بر اساس عالمی دیگر. ما هم میشان قابل درك نبود. چون مردم بر اساس دنیا رفتار میمردم زمانه

 همین آیه را بارها تکرار کنیم.

 برای خدا آمد دقت کنید:( در سوره حمد به اوصافی که پشت سر هم 7

 الدین. العالمین، الرحمن، الرحیم، مالك یوماهلل، رب

 ارائه شده است:« شناسی توحیدی همراه با یك حس مثبت )حمد(شناسی و انسانجهان»یك دوره کامل 

 حمد برای کسی است که:

 خداست؛

 آفریدن و پرورش همه جهانها و جهانیان به دست اوست؛ 

 او شروع شده است؛ همه چیز از رحمت

 گردند؛شوند و با کمك این رحمت به خدا برمیخوبان در رحمت همیشگی او غرق می

 شان به دست اوست.و نه فقط خوبان، بلکه همگان، سرانجام نهایی
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 1437 رمضان 1         18/3/1395      نَسْتَعین إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ          5آیه ( 1)( سوره حمد 80

 ترجمه

 جوییم.پرستیم و تنها از تو یاری میتنها تو را می

 

 

 دوستان مبارك بادحلول ماه مبارك رمضان بر تمامی مسلمانان و قرآن

 حدیث

 ص النَّبِیِّ عَنِ عَبَّاسٍ ابْنُ( 1

 وَ الْغَافِلِینَ نَوْمَةِ عَنْ فِیهِ نَبِّهْنِی وَ الْقَائِمَیْنِ قِیَامَ فِیهِ قِیَامِی وَ الصَّائِمِینَ صِیَامَ فِیهِ صِیَامِی اجْعَلْ اللَّهُمَّ: الْأَوَّلِ الْیَوْمِ فِی ... یَقُولُ

 .الْمُجْرِمِینَ عَنِ عَافِیاً یَا عَنِّی اعْفُ وَ الْعَالَمِینَ إِلَهَ یَا فِیهِ جُرْمِی لِی هَبْ

 144ص المعاد، زاد

آمده است بر اساس روایتی است که « مختصر هر روز ماه رمضاندعای »الجنان تحت عنوان ادعیه معروفی که در مفاتیح

 عباس از پیامبر اکرم ص نقل کرده است.ابن

 گوید:انسان در دعای روز اول می

کنندگان ]مورد عنایتت[ داران ]مورد رضایتت[، و قیامم ]برای عبادت[ را قیام قیامام را در این روز، روزه روزهخدایا! روزه

ر این روز مرا از خواب غفلت بیدار کن و در این روز گناه مرا ببخش، ای معبود عالمین! و مرا مورد عفو قرار ده، قرار بده! و د

 ای عفوکننده مجرمان!

 :تَعَالَى اللَّهُ قَالَ( نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ) ع الْإِمَامُ ( قَال2َ

سُمْعَةٍ؛  لَا وَ رِیَاءٍ، بِلَا الْخُضُوعِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مُخْلِصِینَ نُطِیعُكَ وَ عَلَیْنَا، الْمُنْعِمُ أَیُّهَا نَعْبُدُ إِیَّاكَ»عَلَیْهِمْ:  الْمُنْعَمُ الْخَلْقُ أَیُّهَا یَا قُولُوا

 الشَّیْطَانِ مِنَ -نَعْتَصِمَ وَ عَنْهُ، نَهَیْتَ مَا دُنْیَانَا مِنْ نَتَّقِیَ وَ أَمَرْتَ، کَمَا لِنُؤَدِّیَهَا طَاعَتِكَ عَلَى الْمَعُونَةَ نَسْأَلُ نَسْتَعِینُ، مِنْكَ إِیَّاكَ وَ

 بِعِصْمَتِك -الظَّالِمِینَ الْمُؤْذِینَ مِنَ وَ الْمُضِلِّینَ، مِنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مَرَدَةِ سَائِرِ مِنْ وَ الرَّجِیمِ،

 :ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ: ع عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ الْإِمَامُ ... قَالَ

 عَلَى الْمُقَامِ وَ مَکَایِدِهِمْ، رَدِّ وَ أَعْدَائِكَ، شُرُورِ دَفْعِ عَلَى وَ عِبَادَتَكَ، وَ طَاعَتِكَ عَلَى «نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ» قُولُوا: جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ

 بِهِ أَمَرْتَ مَا

 41و  39ص السالم، علیه العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب سیرالتف

 فرماید:آمده است که خداوند می« ایاك نعبد و ایاك نستعین»در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری درباره 

خالصانه با تذلل و پرستیم ای نعمت دهنده بر ما؛ و تو را تنها تو را می»ای بندگانی که بر آنها نعمت داده شده، بگویید: 

جوییم، کنیم؛ و تنها از تو یاری میخضوع و بدون ریا ]به چشم دیگران نمایاندن[ و سُمعه ]به گوش دیگران رساندن[ اطاعت می
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ای انجام دهیم، و در دنیایمان از آنچه از آن نهی کردی خواهیم تا آن را آن گونه که دستور دادهاز تو یاری بر طاعت تو می

 «شویمکنندگان ظالم، به پناهگاه تو پناهنده میشده و از اذیتهای گمراه رانده؛ و از شیطان رجیم و سایر جن و انسبپرهیزیم

جوییم برای اطاعت و عبادتت بگویید تنها از تو یاری می»شود که خداوند فرمود: و از امیرالمومنین ع از رسول خدا روایت می

 ای. هایشان، و برای باقی ماندن بر آنچه بدان دستور دادههو برای دفع شرور دشمنانت و رد حیل

 دو حدیث در تفسیر سوره حمد گذشت؛ و اینك سومین روایت: 56و  41( یادآوری: در جلسات 3

 کَنْزِ مِنْ الْکِتَابِ بِفَاتِحَةِ عَلَیَّ مَنَّ عَالَىتَ اللَّهَ إِنَّ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ وَ قَالَ...  اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 نُفُوراً أَدْبارِهِمْ عَلى وَلَّوْا وَحْدَهُ الْقُرْآنِ فِی رَبَّكَ ذَکَرْتَ إِذا وَ فِیهَا تَعَالَى اللَّهُ یَقُولُ الَّتِی الْآیَةُ ،«الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» فِیهَا الْجَنَّةِ

 مَا جَبْرَئِیلُ قَالَ «الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ» الثَّوَابِ حُسْنَ اللَّهَ شَکَرُوا حِینَ الْجَنَّةِ أَهْلِ دَعْوَى «الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» وَ

 حَوَائِجَهُمْ الْعِبَادُ بِهِ طَلَبَ مَا أَفْضَلُ «نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ وَ» لِلْعِبَادَةِ إِخْلَاصٌ «نَعْبُدُ إِیَّاكَ» سَمَاوَاتِهِ أَهْلُ وَ اللَّهُ صَدَّقَهُ إِلَّا قَطُّ مُسْلِمٌ قَالَهَا

 وَ الْیَهُودِ «عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ یْرِغَ» عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ هُمُ وَ الْأَنْبِیَاءِ صِرَاطَ «عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا»

 .النَّصَارَى «الضَّالِّینَ» غَیْرِ

 22ص ،1ج العیاشی، تفسیر

های بهشت، بر من منت از امام صادق ع از پیامبر اکرم روایت شده است که: خداوند با ]نزول سوره[ فاتحه، از گنج

 خود پروردگار قرآن در چون و»فرماید ای که خداوند در مورد آن میاست، آیه« الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»گذاشت که در آن 

دعای بهشتیان است هنگامی که به « الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ»؛ و «دکننمى پشت نفرت با کنى یاد یگانگى به را

جبرئیل گفت: هیچ مسلمانی آن را نگفت مگر « الدِّینِ یَوْمِ مالِكِ»ند؛ ]در مورد[ گویشان خدا را شکر میخاطر حُسن پاداش

بهترین چیزی « نَسْتَعینُ إِیَّاكَ وَ» ]ابراز[ اخالص در عبادت است« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»اینکه خداند و آسمانیانش او را تصدیق کردند؛ 

صراط « عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ الْمُسْتَقیمَ صِراطَ الصِّراطَ اهْدِنَا»کنند؛ میاست که بندگان به وسیله آن نیازهای خود را درخواست 

 10اند.مسیحیان« الضَّالِّینَ» اند ویهودیان« عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ» اند کسانی که خداوند بر آنان نعمت داده استانبیاست و آنان

                                                           
 خواهدآمد.در آنجا  -انشاءاهلل اگر زنده ماندیم و به دو آیه دیگر سوره حمد رسیدیم  - هم روایات تفسیر سوره حمد است كه . این دو روایت 10

 فَلَمْ مُنَازَعَةٌ وَ كَلَامٌ الْأَنْصَارِ مِنَ رَجُلٍ بَیْنَ وَ الْأَزْدِیُّ سِنَانٍ بْنُ الْحَارِثُ لَهُ یُقَالُ أَصْحَابِهِ مِنْ رَجُلٍ بَیْنَ جَرَى الْخِلَافَةِ فِي عُمَرُ جَلَسَ لَمَّا: قَالَ الْإِسْنَادِ بِحَذْفِ( 1

 فِي هُوَ وَ مِنْهُ یُقْبَلَ فَلَنْ دِیناً الْإِسْالمِ غَیْرَ یَبْتَغِ مَنْ وَ -تَعَالَى قَوْلَهُ إِلَّا كُلَّهُ الْقُرْآنَ نَسِيَ وَ الْإِسْلَامِ عَنِ ارْتَدَّ وَ بِقَیْصَرَ سِنَانٍ بْنُ الْحَارِثُ فَلَحِقَ عُمَرُ لَهُ یَنْتَصِفْ

 تَفْسِیرَ یُخْبِرْنِي مْلَ إِنْ وَ الْأُسَارَى مِنَ عِنْدِی مَا أَطْلَقْتُ عَنْهَا أَخْبَرَنِي فَإِنْ بِمَسَائِلَ الْعَرَبِ مَلِکِ إِلَى سَأَكْتُبُ فَقَالَ الْكَلَامَ هَذَا قَیْصَرُ فَسَمِعَ الْخاسِرِینَ مِنَ الْآخِرَةِ

 عَنْ سُؤَالُهُ أَحَدُهَا بِمَسَائِلَ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ إِلَى فَكَتَبَ قَتَلْتُهُ یَقْبَلْ لَمْ مَنْ وَ اسْتَعْبَدْتُهُ مِنْهُمُ قَبِلَ فَمَنْ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَیْهِمُ فَعَرَضْتُ الْأُسَارَى إِلَى عَهِدْتُ - مَسَائِلِي

 وَ طُولُهَا مَا وَ اسْمُهَا مَا وَ كَانَتْ[ مِمَّا] ممن مُوسَى عَصَا عَنْ وَ فِیهِ رُوحَ لَا وَ یَتَنَفَّسُ عَمَّا وَ السَّمَاءِ مِنَ لَا وَ الْأَرْضِ مِنَ لَیْسَ الَّذِی الْمَاءِ عَنِ وَ الْفَاتِحَةِ تَفْسِیرِ

 ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ إِلَى ذَلِکَ فِي فَفَزِعَ تَفْسِیرَهَا یَعْرِفْ لَمْ عُمَرَ عَلَى الْمَسَائِلُ هَذِهِ وَرَدَتْ فَلَمَّا لِوَاحِدٍ الْآخِرَةِ فِي هِيَ وَ الدُّنْیَا فِي لِأَخَوَیْنِ بِكْرٍ جَارِیَةٍ عَنْ

 قُرَّةِ أَعْدَائِهِ مِنْ بِالْبَرَاءَةِ الْخَلْقُ أُمِرَ وَ الْوَلَایَةُ لَهُ حَقَّتْ مَنْ وَ وَزِیرِهِ وَ إِلَیْهِ الْخَلْقِ أَقْرَبِ وَ عِلْمِهِ وَارِثِ وَ مُحَمَّدٍ صِهْرِ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ مِنْ قَیْصَرَ إِلَى فَكَتَبَ

 مُضِلَّ فَلَا اللَّهُ یَهْدِ مَنْ الْبَرَكَاتِ مُنْزِلُ وَ الْخَفِیَّاتِ عَالِمُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِی اللَّهَ أَحْمَدُ فَإِنِّي عْدُبَ أَمَّا الرُّومِ مَلِکِ قَیْصَرَ إِلَى وُلْدِهِ أَبُو وَ ابْنَتِهِ زَوْجِ وَ اللَّهِ رَسُولِ عَیْنِ

 أَمَّا وَ دَوَاءٍ كُلِّ عَلَى عَوْنٌ وَ دَاءٍ كُلِّ مِنْ شِفَاءٌ فِیهِ اسْمٌ فَإِنَّهُ اللَّهِ اسْمِ عَنِ سُؤَالُکَ فَأَمَّا الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ أَقْرَأَنِیهِ وَ كِتَابُکَ وَرَدَ لَهُ هادِیَ فَال...  یُضْلِلِ مَنْ وَ لَهُ

 صَالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تَابَ وَ عَصَى مَنْ فَرَحِیمٌ الرَّحِیمُ أَمَّا وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ الرَّحْمَنِ غَیْرُ بِهِ یَتَسَمَّ لَمْ اسْمٌ هُوَ وَ بِهِ آمَنَ مَنْ لِكُلِّ عَوْنٌ فَهُوَ الرَّحْمَنِ عَنِ سُؤَالُکَ
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 تدبر

خدا مخاطب قرار گرفت؟ چرا شد، در این آیه، سوره حمد، خدا به عنوان غایب اشاره می( چرا با اینکه در آیات قبل 1

جمله را با مفعول شروع کرد؟ چرا فعل را با ضمیر جمع به کار برد؟ چرا جمله دوم را در همان سیاق جمله اول آورد و نفرمود 

 پرستیم، کمکمان کن()تو را می« ایاك نعبد، أعنّا»

 دهد:ه همین این سواالت یك پاسخ میعالمه طباطبایی ب

 با اما ،(60/غافر) شود جمع است ممکن شرك با بندگی لذامهمترین نکته در بندگی این است که انسان خود را نبیند. )

 ( ( 110/کهف) شودنمی جمع استکبار

 ابراز بندگی در محضر خداست. زیرا:کاملترین عبارت در « نَسْتَعین إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ»با این مالحظه، عبارت 

مان جای دیگر باشد[؛ پس آیه از حالت اقتضای عبودیت، این است که خود را در محضر خدا ببینیم، ]نه اینکه دل –الف 

 غیاب )در آیات قبل( به حالت حضور تغییر سیاق داد.

شود؛ شروع می« من»با « جمله اسمیه« )»من فعل»و نه از « من»شروع کرده است، ولو که مفعول باشد؛ نه از « تو»از  -ب

 )مفعول( را مقدم کرده است(.« ك»آید؛ اما در این آیه، من )نعبد(؛ و در هر دو مفعول، در مرتبه بعد می« فعلِ»و جمله فعلیه با 

 را در جمع گم کند.« من»الغیر )ما( بیان کرده تا را هم با ضمیر متکلم مع« فعل من» -ج

                                                           
 وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْخَلْقِ نَوَاصِيَ یَمْلِکُ فَإِنَّهُ الدِّینِ یَوْمِ مالِکِ قَوْلُهُ أَمَّا وَ عَلَیْنَا أَنْعَمَ بِمَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ رَبِّنَا عَلَى مِنَّا ثَنَاءٌ فَذَلِکَ الْعالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 أَدْخَلَهُ وَ خَطَایَاهُ مَحَا مُذْنِباً طَائِعاً الدُّنْیَا فِي كَانَ مَنْ كُلُّ وَ جَبَّارٌ لَا وَ شَاكٌّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَذَابِ مِنْ یَمْتَنِعُ لَا وَ النَّارَ أَدْخَلَهُ جَبَّاراً أَوْ شَاكّاً الدُّنْیَا فِي كَانَ مَنْ كُلُّ

 أَضَلَّكُمْ كَمَا یُضِلُّنَا لَا الشَّیْطَانِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ بِاللَّهِ نَسْتَعِینُ فَإِنَّا نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ وَ قَوْلُهُ أَمَّا وَ شَیْئاً بِهِ نُشْرِكُ لَا وَ اللَّهَ نَعْبُدُ فَإِنَّا نَعْبُدُ إِیَّاكَ قَوْلُهُ أَمَّا وَ بِرَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ

 عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ قَوْلُهُ أَمَّا وَ الْجَنَّةِ إِلَى الصِّرَاطِ عَلَى یَسْلُکُ فَإِنَّهُ صَالِحاً الدُّنْیَا فِي عَمِلَ مَنْ الْوَاضِحُ الطَّرِیقُ فَذَلِکَ الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا قَوْلُهُ أَمَّا وَ

 فَأُولَئِکَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلُهُ أَمَّا وَ عَلَیْنَا یُنْعِمَ أَنْ رَبَّنَا فَنَسْأَلُ الصِّدِّیقِینَ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ قَبْلَنَا كَانَ مَنْ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَنْعَمَهَا الَّتِي النِّعْمَةُ فَتِلْکَ

 وَ فَأَنْتَ الضَّالِّینَ لَا وَ قَوْلُهُ أَمَّا وَ عَلَیْهِمْ غَضِبَ كَمَا عَلَیْنَا یَغْضَبَ لَا أَنْ رَبَّنَا فَنَسْأَلُ الْخَنازِیرَ وَ الْقِرَدَةَ مِنْهُمُ جَعَلَ فَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ كُفْراً اللَّهِ نِعْمَتَ بَدَّلُوا الْیَهُودُ

 ... ضَلَلْتُم كَمَا یُضِلَّنَا لَا أَنْ رَبَّنَا نَسْأَلُ ع مَرْیَمَ بْنِ عِیسَى بَعْدَ ضَلَلْتُمْ الْخَبِیثِ الصَّلِیبِ عَابِدَ یَا أَمْثَالُکَ

 367-365: ص ،2ج ،(للدیلمي) الصواب إلى القلوب إرشاد

 وَ یَضْمَحِلَّ فَلَا مَدْرُوساً مَحْفُوظاً لْیَكُنْ وَ مُضَیَّعاً مَهْجُوراً الْقُرْآنُ یَكُونَ لِئَلَّا الصَّلَاةِ فِي بِالْقِرَاءَةِ النَّاسُ أُمِرَ: قَالَ أَنَّهُ ع الرِّضَا عَنِ الْعِلَلِ مِنَ الْفَضْلُ ذَكَرَهُ فِیمَا وَ( 2

 أَنَّ ذَلِکَ وَ -الْحَمْدِ سُورَةِ فِي جُمِعَ مَا الْحِكْمَةِ وَ الْخَیْرِ جَوَامِعِ مِنْ فِیهِ جُمِعَ الْكَلَامِ وَ الْقُرْآنِ مِنَ ءٌشَيْ لَیْسَ لِأَنَّهُ لسُّوَرِا سَائِرِ دُونَ بِالْحَمْدِ بُدِئَ إِنَّمَا وَ یُجْهَلَ لَا

 تَحْمِیدٌ وَ لَهُ تَوْحِیدٌ الْعالَمِینَ رَبِّ -الْخَیْرِ مِنَ عَبْدَهُ وَفَّقَ لِمَا شُكْرٌ وَ الشُّكْرِ مِنَ خَلْقِهِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوْجَبَ لِمَا أَدَاءٌ هُوَ إِنَّمَا لِلَّهِ الْحَمْدُ« 2» جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلَهُ

 وَ الْحِسَابِ وَ بِالْبَعْثِ لَهُ إِقْرَارٌ الدِّینِ یَوْمِ مالِکِ -خَلْقِهِ جَمِیعِ عَلَى نَعْمَائِهِ وَ آلِلَائِهِ ذِكْرٌ وَ اسْتِعْطَافٌ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ -غَیْرُهُ لَا الْمَالِکُ الْخَالِقُ هُوَ بِأَنَّهُ إِقْرَارٌ وَ

 اسْتِزَادَةٌ نَسْتَعِینُ إِیَّاكَ وَ غَیْرِهِ دُونَ بِالْعَمَلِ لَهُ إِخْلَاصٌ وَ ذِكْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى تَقَرُّبٌ وَ رَغْبَةٌ نَعْبُدُ إِیَّاكَ -الدُّنْیَا مُلْکِ كَإِیجَابِ لَهُ الْآخِرَةِ مُلْکِ إِیجَابُ وَ الْمُجَازَاةِ

 صِراطَ -جَلَّ وَ عَزَّ لِرَبِّهِ الْمَعْرِفَةِ فِي اسْتِزَادَةٌ وَ بِحَبْلِهِ تِصَامٌاعْ وَ لِدِینِهِ اسْتِرْشَادٌ الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا نَصَرَهُ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِمَا اسْتِدَامَةٌ وَ عِبَادَتِهِ وَ تَوْفِیقِهِ مِنْ

 یَكُونَ أَنْ مِنْ اسْتِعَاذَةٌ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ النِّعَمِ تِلْکَ مِثْلِ فِي رَغْبَةٌ وَ أَوْلِیَائِهِ عَلَى نِعَمِهِ مِنْ تَقَدَّمَ قَدْ لِمَا ذِكْرٌ وَ الرَّغْبَةِ وَ السُّؤَالِ فِي تَوْكِیدٌ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ

 یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ مَعْرِفَةٍ غَیْرِ مِنْ سَبِیلِهِ عَنْ ضَلُّوا الَّذِینَ مِنَ یَكُونَ أَنْ مِنْ اعْتِصَامٌ الضَّالِّینَ لَا وَ نَهْیِهِ وَ بِأَمْرِهِ وَ بِهِ الْمُسْتَخِفِّینَ الْكَافِرِینَ الْمُعَانِدِینَ مِنَ

 .الْأَشْیَاءِ مِنَ ءٌشَيْ یَجْمَعُهُ لَا مَا الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَمْرِ مِنْ الْحِكْمَةِ وَ الْخَیْرِ جَوَامِعِ مِنْ فِیهِ اجْتَمَعَ فَقَدِ صُنْعاً

 310ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من
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)بر « نَسْتَعین إِیَّاكَ»باقی است؛ پس آن را با عبارت « من»یك نحوه انتساب کار به « ایاك نعبد»ر جمله اما هنوز د –د 

 شود.انجام می« تو»با کمك و عنایت « تنها»همان وزن و سیاق( تکمیل کرد که بگوید همان مقدار کار هم 

 1در کار نیاید )المیزان« منیت»ای آن گونه که ذرهکند و آن عبودیت محض است پس این عبارت، فقط یك معنا ابراز آن می

/24-27) 

های دیگر به آن ختم ( عبودیت و پرستش، یعنی غایت آمال خود قرار دادن؛ یعنی آخرین دغدغه انسان، که همه دغدغه2

 اش در نزدیك شدن به آن بسنجد. شود و همه چیز را بر اساسِ میزان فایده

خواهیم پرست؛ و برخی هم خداپرست. و ما میاند؛ برخی مقام پرست؛ برخی شهوتپرستبه همین معناست که برخی پول

 توانیم بگوییم خداپرستیم؟خداپرست باشیم. با این توصیف، آیا واقعا می

ت پرستیم. )جلو آوردن مفعول )ك( بر فعل )نعبد( داللتو را می« تنها»گوییم بلکه می« پرستیمتو را می»گوییم ( فقط نمی3

کند(. بسیاری از ما خدا را قبول داریم؛ اما در کنار خدا، پول و مقام و شهوت و مدرك و ... را هم هدف قرار بر حصر می

( و مبادا در عبادت شرك 106آلود است )یوسف/ایم؛ و این شرك است. موظب باشیم که حتی اغلب مومنان ایمانشان شركداده

 (. 60بورزیم )غافر/

 و ... را رها کنیم؟  پس آیا باید پول

اینها را وسیله ببینیم. اگر وسیله دیدیم آنگاه هرجا بین رسیدن به خدا و داشتن خیر، بلکه هدف اصلی را فقط خدا بدانیم؛ 

بسا منافق از دنیا مانیم و چهنظر کنیم؛ وگرنه همواره بین خدا و خرما در تردید میتوانیم صرفاینها منافات پیش آمد راحت می

 (143ویم )نساء/بر

فقط خدا را بپرستیم، هرچند خیلی دشوار است، اما قبول؛ ولی یعنی چه که فقط از خدا کمك بگیریم؟ «: نَسْتَعین إِیَّاكَ( »4

 اند! آیا نباید از اینها برای رسیدن به خدا کمك بگیریم؟!مگر نگفتیم اینها وسیله

 کنیم!بار در نماز تکرار میترین حقایق عرفانی را روزی پنجظیماگر در وادی قرآن وارد شدیم با زبان بسیار ساده، ع

ای نیست؛ همه چیز به تنها در عرض او هدفی معنا ندارد، بلکه غیر از او کسی کارهفهمیم که نهاگر خدا را بشناسیم می

مید که سیری و سیرابی و فهخورد؛ اما مینوشید، غذا و دوا میرسیم که آب میدست اوست. به مقام حضرت ابراهیم ع می

( بلکه حتی 3تنها رفع تمام نیازهای ما به دست اوست )حدیثفهمیم که نه( می80-79شفا فقط و فقط به دست اوست )شعراء/

( برای همین است که در روز اول ماه رمضان که ماه 2اگر بخواهیم خدا را اطاعت کنیم باز نیاز به کمك او داریم )حدیث

 (1کنندگان قرار بده ... )حدیثداران قرار بده؛ تو قیام ما را در قیامیم خدایا تو روزه ما را در روزهگویبندگی است می

پرستی و ...( حساس هستیم؛ اما به شرك بسیاری از ما به شرك در عبودیت )ولو شرك خفی مانند پول«: نَسْتَعین إِیَّاكَ( »5

خواهیم انجام دهیم، دانیم! مثال برای کاری که مین شرکی را کامال دینداری میاعتناییم، بلکه به خیال خود چنیدر استعانت بی

این دینداری نیست، این شرك است. کسی که موحد است اولش «! اول خدا، بعدش شما»گوییم: کنیم و میبه کسی مراجعه می

ای کرده است؛ اگر خدا ارهای است چون خدا او را ک( هرکس دیگری هم اگر کاره3خداست، آخرش هم خداست )حدید/

 (81-76شود )قصص/( میلیاردر هم باشی، مشکلت حل نمی69سوزاند )انبیا/نخواهد آتش هم نمی



20 

 (1شاءاهلل که خدا ما را متوجه توحید در استعانت بکند و در همین ماه رمضان ما را از خواب غفلت بیدار کند )حدیثان

: گوییممى چون و. مجبور نه و هستیم اختیار داراى پس ،«نَعْبُدُ» گوییمىم چون. تفویض نه و است جبر در کار نه"( 6

( )این نکته ظاهرا برگرفته از مضمون 28 /1نور )قرائتی، تفسیر ."است نشده تفویض ما به امور و داریم او به نیاز پس «نَسْتَعِینُ»

 (23/ 1است. تفسیر عیاشی« قدریه»یکی از مناظرات امام صادق ع با یکی از 

 مروری بر سوره حمد 

شود خوب است مروری بر مضامین این ای که اضافه میخوانیم هر آیهای است که در هر نماز میچون سوره حمد سوره

 سوره داشته باشیم.

 دو بیان مطرح شد؛ و اینك بیان سوم: 7تدبر 56جلسه و  41جلسه 

 کنم[ که رحمتش گسترده و همیشگی است؛با نام خدایی ]شروع می

  است؛ العالمینرب را خدایی ستایش و سپاس

 گردیم به جایگاهی که[ ]بازمی اشهمیشگی] رحمت با[ و آمدیم اشگسترده] رحمت ]با[

 گردد[در روز جزا ]آشکار می جانبه اومالکیت همه

پرستیم ]و به عنوان دغدغه نهایی خود قرار دارم[ تنها تو را میبه او عرضه می ]حال که او را این گونه شناختم پس

دهیم؛ و در همه کار، از جمله در همین مطلب که تو را تنها دغدغه و هدف خود بدانیم و جز تو را طلب نکنیم و نیز در می

 امیدی به غیر تو نداریم[ کاری هیچجوییم ]و برای هیچاینکه راه تو را طی کنیم[ تنها از تو یاری می
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 1437 رمضان 29         15/4/1395           الْمُسْتَقیم الصِّراطَ اهْدِنَا           6( آیه 1حمد ) سوره( 108

 ترجمه

 ما را به راه مستقیم هدایت فرما!

 ایترجمهنکات 

نزدیکتر است، « ط»به « ص»مخرج حرف باشد که چون می« سراط»اغلب اهل لغت بر این نظرند که اصل آن : «الصِّراط»

( معنای رایج 103 /1البیان ؛ مجمع340 /7؛ لسان العرب350 /3اللغة المقاییس معجممثال: درآمده است )« صراط»به صورت 

اصل ماده  با توجه به کاربردهای مختلف آن، اند که( و برخی توضیح داده212 /7العین کتاباست )« بلعیدن سریع« »سرط»

 المقاییس معجماند )گفته« سرط»کند و بلعیدن را هم از همین جهت می« غیب شدن ناشی از رفت و برگشت»داللت بر « طرس»

ای است که گویی رهرو را در خود شدهاند، صراط، راه مهیا و سهلهم گفته« صراط»و درباره وجه تسمیه  11(152 /3اللغة

 (33 /1المیزان( بدون اینکه بگذارد رهروش از آن بیرون بیفتد )407 /نالقرآ ألفاظ مفرداتبلعد )می

)صاف ایستادن( و نیز به معنای عزم انجام کاری « انتصب»به معنای « قام»ماده  است.« استقام»اسم فاعل از فعل « الْمُسْتَقیم»

« قیام مربوط به شخص»رود: معنا به کار می چنددر « قیام»"اند برخی گفته .(43 /5اللغة المقاییس معجماست )قام بهذا االمر( )

قیام به عنوان »و )عزم به انجام کاری(، « قیام بر چیزی»)حفظ و نگهداری و مراقبت از آن( و « قیام برای چیزی»)ایستادن(، 

شود از یامت گفته میو اینکه به قیامت، ق ؛همه اینها در قرآن به کار رفته استکه  «شودبه آن تکیه داده می کهاسم برای چیزی 

انحناء( شود که در مسیر مستقیم )صاف و بیهم به راهی گفته می« استقامت»و  کنداین باب است که انسان یکدفعه قیام می

باشد و از این جهت، راه حق، راه مستقیم گفته شده؛ و کاربرد تعبیر استقامت برای انسان هم از این باب است وی در راه 

، در تفاوت «مستوی»و « مستقیم»با توجه به نزدیکی دو معنای  . همچنین(692-690 /القرآن ألفاظ مفردات) ".ندمستقیم باقی بما

ای بین دو چیز شبیه هم در جریان باشد، ولی مصدر رود که مقایسهدر جایی به کار می« استواء»مصدر  :اند کهاین دو گفته

، اعوجاج «استقامت»است؛ و نقطه مقابل « تفاوت»، «استواء»لذا نقطه مقابل  بر تداوم یك جریان واحد داللت دارد؛« استقامت»

 (150/اللغة فی الفروق) .کجی[= ]

 حدیث

 سوال شد. فرمودند:« صراط»از امام صادق ع درباره ( 1

کنند؛ و برخی همانند تر[ و از شمشیر تبزتر است؛ پس برخی مثل برق از آن عبور میصراط از مو دقیقتر ]= باریك

کشانند؛ و برخی خود را با دست و سینه روی زمین میروند و برخی می زنانرود؛ و برخی بر آن قدمای که به تاخت میسواره

 گذارد.ای[ فرومیگیرد و ]لحظهای[ او را میند به نحوی که آتش ]لحظهرواند میدر حالی که دائما در حال افتادن

                                                           
 (103 /1البیان مسیر بلعیدن طعام( است. )مجمع« )= مری»هم به معنای « مسترط». و  11
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 29ص ،1ج القمی، تفسیر

 فَمِنْهُمْ السَّیْفِ مِنَ أَحَدُّ وَ الشَّعْرِ مِنَ أَدَقُّ هُوَ فَقَالَ الصِّرَاطِ عَنِ سَأَلْتُهُ قَالَ( ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَنْهُ وَ

 مِنْهُمْ وَ  حَبْواً عَلَیْهِ یَمُرُّ مَنْ مِنْهُمْ وَ مَاشِیاً عَلَیْهِ یَمُرُّ مَنْ مِنْهُمْ وَ -الْفَرَسِ عَدْوِ مِثْلَ عَلَیْهِ یَمُرُّ مَنْ مِنْهُمْ وَ -الْبَرْقِ مِثْلَ عَلَیْهِ یَمُرُّ مَنْ

 شَیْئاً مِنْهُ تَتْرُكُ وَ شَیْئاً مِنْهُ لنَّارُا فَتَأْخُذُ -مُتَعَلِّقاً عَلَیْهِ یَمُرُّ مَنْ

 سوال شد، فرمود: « صراط»از امام صادق ع درباره  و بار دیگر (2

او راهی است به سوی معرفت خداوند عز و جل، و دوتاست: صراطی در دنیا و صراطی در آخرت؛ اما صراطی که در 

کسی که در دنیا او را بشناسد و به هدایت او اقتدا کند، از صراطی که دنیاست همان امامی است که اطاعت از او واجب است، 

کند؛ و کسی که او را در دنیا امامت او به رسمیت نشناسد، قدمش شود عبور میدر آخرت همچون پلی روی جهنم کشیده می

 کند.لغزد و به آتش جهنم سقوط میدر صراط در آخرت می

 33ص األخبار، معانی

 أَبِی بْنِ عِیسَى بْنُ أَحْمَدُ جَعْفَرٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ الْحُسَیْنِیُّ مُحَمَّدٍ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ مَدُأَحْ حَدَّثَنَا

 عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمِنْقَرِیُّ حَاتِمٍ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَرْزَمِیُّ ادٍزِیَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعِجْلِیُّ مَرْیَمَ

 فِی صِرَاطٌ وَ الدُّنْیَا فِی صِرَاطٌ صِرَاطَانِ هُمَا وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مَعْرِفَةِ إِلَى الطَّرِیقُ هُوَ فَقَالَ الصِّرَاطِ عَنِ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ

 جِسْرُ هُوَ الَّذِی الصِّرَاطِ عَلَى مَرَّ بِهُدَاهُ اقْتَدَى وَ الدُّنْیَا فِی عَرَفَهُ مَنْ الطَّاعَةِ الْمُفْتَرَضُ الْإِمَامُ فَهُوَ الدُّنْیَا فِی الَّذِی الصِّرَاطُ أَمَّا وَ الْآخِرَةِ

 .جَهَنَّمَ نَارِ فِی فَتَرَدَّى الْآخِرَةِ فِی الصِّرَاطِ عَنِ قَدَمُهُ زَلَّتْ الدُّنْیَا فِی یَعْرِفْهُ لَمْ مَنْ وَ الْآخِرَةِ فِی جَهَنَّمَ

 «الْإِمَام مَعْرِفَةَ وَ الطَّرِیقَ قَالَ «الْمُسْتَقِیم الصِّراطَ اهْدِنَا»توانید مراجعه کنید که گفته شد: می 41جلسه 1همچنین به حدیث

 روایت شده است که: «الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا»از امام حسن عسگری در تفسیر آیه  (3

یعنی ]خدایا[ توفیقی که به ما دادی که تو را تاکنون اطاعت کنیم همچنان برای ما مستدام بدار تا در آینده عمرمان هم تو 

در  ؛ پس صراط مستقیماطی در دنیا، و صراطی در آخرتدوتاست ]= دو تجلی دارد[ صر« صراط مستقیم»را اطاعت کنیم؛ و 

دنیا آن راهی است که نه به غلوّ ]افراط در حق ائمه و آنها را همچون خدا قلمداد کردن[ بینجامد و نه به کوتاهی ]و حق را آن 

اما راهی که در آخرت  کند؛ وای به باطل میل نقامت باشد )= استقام( و ذرهبلکه راستگونه که شایسته است اذعان نکردن[ 

کنند و از غیر س همان راه مومنان به سوی بهشت است که راهی مستقیم است که از بهشت به سوی آتش عدول نمیاست پ

 روند؛آتش هم جز به سوی بهشت نمی

 و امام صادق ع درباره این آیه فرموده است:فرمایند:[ ]امام عسکری در ادامه می

رساند و شود و ما را به دین تو میبه محبت تو ختم می یعنی ما را در باقی ماندن در راهی که« سْتَقِیمَالْمُ الصِّراطَ اهْدِنَا»

دلیل[ خود را مبنا قرار نظرات شخصی ]= بی از مانع یاو شویم نابودن پیروی کنیم و ماهوس و هوىکه از  شودمانع از آن می

همانند  نگریست إعجاب دیده با خویش،]= نظر شخصی[  رأىه ب و دش هوایش پیرو کس هردهیم و به هالکت افتیم، که 

 ها شنیده بودم ...کسی است که من در موردش از عوام ظاهربین تعریف



23 

گفت داد و میکرد و به فقرا میگویند که از این مغازه و آن مغازه دزدی می]امام صادق ع در اینجا حکایت شخصی را می

برابر پاداش دارد من چهار دزدی کردم و چهار انفاق کردم پس پس از کسر چهار گناه از دهچون خدا گفته یك کار خوب 

 و ...[ ماندثواب برایم می 36چهل ثواب 

 44ص ،ع العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر؛ 35االخبار، صمعانی

 أَبَوَیْهِمَا عَنْ یَسَارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ یُوسُفُ حَدَّثَنِی قَالَ رُالْمُفَسِّ الْأَسْتَرْآبَادِیُّ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 قَوْلِهِ فِی ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 الصِّرَاطُ وَ أَعْمَارِنَا مُسْتَقْبَلِ فِی کَذَلِكَ نُطِیعَكَ حَتَّى أَیَّامِنَا مَاضِی فِی أَطَعْنَاكَ بِهِ الَّذِی تَوْفِیقَكَ لَنَا أَدِمْ قَالَ الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا

 عَنِ ارْتَفَعَ وَ الْغُلُوِّ عَنِ قَصُرَ مَا فَهُوَ الدُّنْیَا فِی الْمُسْتَقِیمُ الصِّرَاطُ أَمَّا وَ الْآخِرَةِ فِی صِرَاطٌ وَ الدُّنْیَا فِی صِرَاطٌ صِرَاطَانِ هُوَ الْمُسْتَقِیمُ

 یَعْدِلُونَ لَا مُسْتَقِیمٌ هُوَ الَّذِی الْجَنَّةِ إِلَى الْمُؤْمِنِینَ طَرِیقُ فَهُوَ الْآخَرُ الطَّرِیقُ أَمَّا وَ الْبَاطِلِ مِنَ ءٍشَیْ إِلَى یَعْدِلْ فَلَمْ اسْتَقَامَ وَ  التَّقْصِیرِ

 الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ع الصَّادِقُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ قَالَ وَ قَالَ الْجَنَّةِ سِوَى النَّارِ غَیْرِ إِلَى لَا وَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ عَنِ

 أَهْوَاءَنَا نَتَّبِعَ أَنْ مِنْ الْمَانِعِ وَ دِینِكَ إِلَى الْمُبَلِّغِ وَ مَحَبَّتِكَ إِلَى الْمُؤَدِّی الطَّرِیقِ لِلُزُومِ أَرْشِدْنَا الْمُسْتَقِیمِ الصِّرَاطِ إِلَى أَرْشِدْنَا یَقُولُ قَالَ

 12تُعَظِّمُهُ  الْعَامَّةِ غُثَاءَ سَمِعْتُ کَرَجُلٍ کَانَ بِرَأْیِهِ أُعْجِبَ وَ هَوَاهُ اتَّبَعَ مَنِ فَإِنَّ ع قَالَ ثُمَّ فَنَهْلِكَ بِآرَائِنَا نَأْخُذَ أَوْ  فَنَعْطَبَ

                                                           
 . ادامه متن روایت چنین است: 12

 مُتَغَشِّیاً عَنْهُمْ مُنْتَبِذاً فَوَقَفْتُ الْعَامَّةِ غُثَاءِ مِنْ[ الْكَثِیرُ] خَلْقٌ بِهِ أَحْدَقَ قَدْ فَرَأَیْتُهُ مَحَلَّهُ وَ مِقْدَارَهُ لِأَنْظُرَ یَعْرِفُنِي لَا حَیْثُ مِنْ لِقَاءَهُ فَأَحْبَبْتُ[ تَصِفُهُ] -تسفه وَ

 بِخَبَّازٍ مَرَّ أَنْ یَلْبَثْ فَلَمْ-أَثَرَهُ أَقْتَفِي تَبِعْتُهُ وَ لِحَوَائِجِهِمْ عَنْهُ الْعَوَامُ فَتَفَرَّقَتِ یَقِرَّ لَمْ وَ فَارَقَهُمُ وَ طَرِیقَهُمْ خَالَفَ حَتَّى  یُرَاوِغُهُمْ زَالَ فَمَا إِلَیْهِمْ وَ إِلَیْهِ أَنْظُرُ  بِلِثَامٍ

 رُمَّانَتَیْنِ عِنْدِهِ مِنْ فَأَخَذَ تَغَفَّلَهُ حَتَّى بِهِ زَالَ فَمَا رُمَّانٍ بِصَاحِبِ بَعْدَهُ مَرَّ ثُمَّ مُعَامَلَةٌ لَعَلَّهُ نَفْسِي فِي قُلْتُ ثُمَّ مِنْهُ فَتَعَجَّبْتُ  مُسَارَقَةً رَغِیفَیْنِ دُكَّانِهِ مِنْ فَأَخَذَ  فَتَغَفَّلَهُ

 بَیْنَ الرُّمَّانَتَیْنِ وَ الرَّغِیفَیْنِ فَوَضَعَ بِمَرِیضٍ مَرَّ حَتَّى أَتْبَعُهُ أَزَلْ لَمْ ثُمَّ الْمُسَارَقَةِ إِلَى إِذاً حَاجَتُهُ مَا وَ أَقُولُ ثُمَّ مُعَامَلَةٌ لَعَلَّهُ نَفْسِي فِي قُلْتُ ثُمَّ مِنْهُ فَتَعَجَّبْتُ مُسَارَقَةً

 إِنِّي وَ قَلْبِي شَغَلَ مَا مِنْکَ رَأَیْتُ لَكِنِّي وَ فَلَقِیتُکَ لِقَاءَكَ أَحْبَبْتُ وَ بِکَ سَمِعْتُ لَقَدْ اللَّهِ عَبْدَ یَا لَهُ فَقُلْتُ الصَّحْرَاءِ مِنَ بُقْعَةٍ فِي اسْتَقَرَّ حَتَّى تَبِعْتُهُ وَ مَضَى وَ یَدَیْهِ

 كُلِّ قَبْلَ لِي فَقَالَ قَالَ رُمَّانَتَیْنِ مِنْهُ سَرَقْتَ وَ الرُّمَّانِ بِصَاحِبِ ثُمَّ رَغِیفَیْنِ مِنْهُ سَرَقْتَ وَ بِخَبَّازٍ مَرَرْتَ رَأَیْتُکَ قُلْتُ هُوَ مَا قَالَ قَلْبِي شُغُلُ بِهِ لِیَزُولَ عَنْهُ سَائِلُکَ

 الْمَدِینَةُ قُلْتُ بَلَدُكَ أَیْنَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَیْتِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ قُلْتُ أَنْتَ مَنْ حَدِّثْنِي قَالَ ص مُحَمَّدٍ أُمَّةِ مِنْ ع آدَمَ وُلْدِ مِنْ رَجُلٌ قُلْتُ أَنْتَ مَنْ حَدِّثْنِي ءٍشَيْ

 عِلْمَ تَرْكِکَ وَ بِهِ شُرِّفْتَ بِمَا جَهْلِکَ مَعَ أَصْلِکَ شَرَفُ یَنْفَعُکَ فَمَا لِي فَقَالَ بَلَى قُلْتُ ص طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ لَعَلَّکَ قَالَ

 مَنْ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ قَالَ مِنْهُ جَهِلْتُ الَّذِی مَا وَ قُلْتُ اللَّهِ كِتَابُ الْقُرْآنُ قَالَ هُوَ مَا وَ قُلْتُ فَاعِلُهُ عَلَیْهِ یُمْدَحَ وَ یُحْمَدَ أَنْ یَجِبُ مَا تُنْكِرَ لِئَلَّا أَبِیکَ وَ جَدِّكَ

 أَرْبَعُ فَهَذِهِ سَیِّئَتَیْنِ كَانَتْ الرُّمَّانَتَیْنِ سَرَقْتُ لَمَّا وَ سَیِّئَتَیْنِ كَانَتْ الرَّغِیفَیْنِ سَرَقْتُ لَمَّا إِنِّي وَ  مِثْلَها إِلَّا یُجْزى فَال بِالسَّیِّئَةِ جاءَ مَنْ وَ أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ

 ثَكِلَتْکَ قُلْتُ حَسَنَةً ثَلَاثُونَ وَ سِتٌّ لِي بَقِيَ سَیِّئَاتٍ بِأَرْبَعِ أَرْبَعٌ حَسَنَةً أَرْبَعِینَ مِنْ فَانْتَقَصَ حَسَنَةً  أَرْبَعِینَ بِهَا لِي كَانَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلِّبِ تَصَدَّقْتُ فَلَمَّا سَیِّئَاتٍ

 كَانَتْ رُمَّانَتَیْنِ سَرَقْتَ لَمَّا وَ سَیِّئَتَیْنِ كَانَتْ رَغِیفَیْنِ سَرَقْتَ لَمَّا إِنَّکَ  الْمُتَّقِینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ أَنَّهُ سَمِعْتَ مَا أَ اللَّهِ بِكِتَابِ الْجَاهِلُ أَنْتَ أُمُّکَ

 سَیِّئَاتٍ أَرْبَعِ إِلَى حَسَنَةً أَرْبَعِینَ تُضِفْ لَمْ وَ سَیِّئَاتٍ أَرْبَعِ إِلَى سَیِّئَاتٍ أَرْبَعَ أَضَفْتَ إِنَّمَا كُنْتَ صَاحِبَیْهِمَا أَمْرِ بِغَیْرِ صَاحِبَیْهِمَا غَیْرِ إِلَى دَفَعْتَهُمَا لَمَّا وَ سَیِّئَتَیْنِ أَیْضاً

 عَمَّارُ قُتِلَ لَمَّا( -اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةَ تَأْوِیلِ نَحْوُ هَذَا وَ یُضِلُّونَ وَ یَضِلُّونَ الْمُسْتَكْرَهِ الْقَبِیحِ وِیلِالتَّأْ هَذَا بِمِثْلِ ع الصَّادِقُ قَالَ -تَرَكْتُهُ وَ فَانْصَرَفْتُ یُلَاحِظُنِي فَجَعَلَ

 أَمِیرَ یَا قَالَ وَ( اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةَ عَلَى عَمْرٌو فَدَخَلَ الْبَاغِیَةُ الْفِئَةُ تَقْتُلُهُ عَمَّارٌ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالُوا وَ كَثِیرٍ خَلْقٍ  فَرَائِصُ فَارْتَعَدَتْ اللَّهُ رَحِمَهُ یَاسِرٍ بْنُ

 الْفِئَةُ تَقْتُلُهُ عَمَّارٌ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَدْ لَیْسَ أَ قَالَ ذَا فَمَا عَمَّارٌ قُتِلَ( اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةُ فَقَالَ عَمَّارٌ قُتِلَ قَالَ ذَا لِمَا قَالَ اضْطَرَبُوا وَ النَّاسُ هَاجَ قَدْ الْمُؤْمِنِینَ

 فَقَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ بِعَلِيِّ ذَلِکَ فَاتَّصَلَ رِمَاحِنَا بَیْنَ أَلْقَاهُ لَمَّا طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ قَتْلَهُ إِنَّمَا قَتَلْنَاهُ نَحْنُ أَ قَوْلِکَ فِي دُحِضْتَ( اللَّهُ لَعَنَهُ) مُعَاوِیَةُ لَهُ فَقَالَ الْبَاغِیَةُ
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 ( از امام سجاد ع روایت شده است که فرمودند:4

نداده است؛ ما درهای ]رحمت[ الهی هستیم، ای قرار بین خداوند و حجت او حجابی نیست و خدا در مقابل حجتش پرده

های توحید او و ما جایگاه علم خدا و بیان کننده و توضیح دهنده وحی اوییم؛ ما بنیان ؛که صراط مستقیم هستیم مماییفقط 

 یم.محل اسرار خدای

 35ص األخبار، معانی

 حَدَّثَنِی قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِی حَدَّثَنَا

 أَبْوَابُ نَحْنُ سِتْرٌ حُجَّتِهِ دُونَ لِلَّهِ  فَلَا حِجَابٌ حُجَّتِهِ بَیْنَ وَ اللَّهِ بَیْنَ لَیْسَ: قَالَ ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ الْعَابِدِینَ سَیِّدِ عَنْ الثُّمَالِیُّ ثَابِتٌ

 .سِرِّهِ مَوْضِعُ نَحْنُ وَ تَوْحِیدِهِ أَرْکَانُ نَحْنُ وَ وَحْیِهِ تَرَاجِمَةُ نَحْنُ وَ عِلْمِهِ عَیْبَةُ نَحْنُ وَ الْمُسْتَقِیمُ الصِّرَاطُ نَحْنُ وَ اللَّهِ

 هل سنت نیز آمده است مثال ا کتباند در این مطلب که اهل بیت، صراط مستقیم

 13آله و محمد صراط: قال الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا: تعالى اهلل قول فی بریدة أبی عن

 120ص 1ج الثعلبی،  تفسیر

منظور صراط محمد و آل  «الُْمسْتَقِیم الصِّراطَ اهْدِنَا»فرماید: ده )از اصحاب پیامبر ص( در مورد این که خدا مییراز ابوب

 محمد ص است.

 تدبر

وصف خدا و بیان  5 در سوره حمد تا آیهدانند. سوره حمد را خالصه کل معارف قرآن می: «الْمُسْتَقیم الصِّراطَ اهْدِنَا( »1

های جامع همه خواستهالقاعده، این تقاضا باید ؛ پس علیشودتقاضای ما از خدا مطرح می «تنها»این آیه  درنسبت ما و خدا بود، 

 چگونه؟ اما .ما باشد

و « به»اگر بین  اکنون،کنیم؛ ای که داریم، از این جهت است که وضعیتی بهتر را برای خود طلب میهر خواسته: 1مقدمه 

« چند بهتر»و  «یك بهتر»خواهد؛ و نیز هرگاه که بین را می «بهترین»مخیر شویم، همواره دلمان  «بهترین»و  «بهتر»ویا بین « بهتر»

ست؛ «هابهترینهمه»، بلکه خواهان «بهتروضع »طالب  ، نه فقطدهیم. این یعنی هر انسانیرا ترجیح می« چند بهتر»مخیر شویم، 

ست. )این خالصه برهان بر وجود فطرت خداجویی در همه بشر است. «طالب خدا»است؛ یعنی « کمال مطلق»یعنی طالب 

 (182چهل حدیث امام خمینی/

                                                           
 خَلَفٍ كُلِّ مِنْ الْعِلْمَ ذَاهَ یَحْمِلُ ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ كَمَا هُمْ لِلَّذِینَ طُوبَى ع الصَّادِقُ قَالَ ثُمَّ الْمُشْرِكِینَ رِمَاحِ بَیْنَ أَلْقَاهُ لَمَّا حَمْزَةَ قَتَلَ الَّذِی هُوَ ص اللَّهِ رَسُولُ إِذاً

 .الْجَاهِلِینَ تَأْوِیلَ وَ الْمُبْطِلِینَ انْتِحَالَ وَ الْغَالِینَ تَحْرِیفَ عَنْهُ یَنْفُونَ وَ عُدُولُهُ

 أبو حدّثنا نهار، ابن القاسم أبو حدّثنا ببغداد، النصیبي عثمان بن محمد الحسین أبو حدّثنا العایني، اهلل عبد بن محمد بن اهلل عبد محمد أبو . أخبرنا 13

 بریدة أبي عن حیان بن مسلم عن جابر بن إبراهیم حدّثنا العجلي، محمد بن اهلل عبد حدّثنا سهل، بن حامد حدّثنا أبي، حدّثنا المستملي، حفص



25 

(؛ فقط باید سعی کنیم 6کنیم، در حقیقت در حال حرکت به سوی خدا هستیم )انشقاق/: پس ما هر کاری که می2دمه مق

در ) باشد و انحراف که هم صاف و بدون کجی را،« مستقیم»ترین راه را در پیش بگیریم؛ یعنی راه ترین راه و مطمئنکه نزدیك

 .(ترینمطمئن در نتیجه:)باشد امتش قابل اعتماد ترین فاصله( و هم قوام و استقکوتاه نتیجه:

هم اعالم کردیم همین سوره  5( و در آیه 1، تدبر102 تواند برآورده کند )جلسه: هر حاجتی را تنها و تنها خدا می3مقدمه 

 (5-2، تدبرهای80)جلسه بندیمکه ما فقط خدا را هدف قرار داده و فقط به کمك او دل می

سته ما در این جهان یافتن راه مستقیم به سوی خداست که این را هم باید خدا به ما بدهد؛ پس نتیجه: مهمترین خوا

 خواهیم ما را به راه مستقیم هدایت کند.مهمترین خواسته ما، این است که از خدا می

های بشر برآوردن این خواسته توسط خداوند معادل برآوردن همه خواسته ،شاید بدین جهت است که در حدیث قدسی

 (2، حدیث56جلسه معرفی شده است. )

( هدایت)=  حرکت مسیر باید هم خودش انسان که است این در موجودات سایر با انسان تفاوت مهمترین...«:  اهْدِنَا»( 2

 هدایت) کندمی هدایت را آنها خودش بیافریند را آنها که همین دات،موجو کل مورد در خداوند،. آورد دست به آگاهانه را خود

 پیش در اوست، حقیقی مقصد سمت به که مسیری از غیر مسیری و راه تواندمی دارد، اختیار چون انسان اما( 50/طه تکوینی،

 خدا از و کنیم اقدام باید هم خودمان مان،رسیدن مقصد به درست برای ما پس،. هست او روی پیش راه یك از بیش و گیرد؛

 حتما پس گذارد، نمی پاسخبی جهان در را نیازی هیچ خدا که آنجا از و باشیم؛ داشته درست راه دادن نشان و هدایت تقاضای

 تشریعی هدایت به که) است داده قرار ما برای( شودمی موجودات همه شامل که تکوینی هدایت از غیر) دیگری هدایت راه

 (.است معروف

 خالصه، طور به پس

 این به خود نیاز دائما است الزم برسد، خود حقیقی مقصد به اینکه برای و دارد نیاز هم خدا غیرتکوینی هدایت به انسان،

. باشد آن درصدد و بگیرد جدی را (خورده گره شخص اختیار و خودآگاهی با که) صحیح راه تشخیص و غیرتکوینی هدایت

 .باشد امر همین است، واجب بار پنج کمدست روز هر در درخواست این ابراز اینکه رمز شاید

 در را رهرو گویی که است ایشدهسهل و مهیا راه ،«صراط» که شد بیان ترجمه نکات در: «الْمُسْتَقیم الصِّراطَ اهْدِنَا»( 3

 . بیفتد بیرون آن از رهروش بگذارد اینکه بدون بلعد،می خود

 ؛«سبیل» تعبیر از هم و شده استفاده «صراط» تعبیر از هم «خدا راه» برای کریم، قرآن در": که دهدمی تذکر طباطبایی عالمه

 7 آیه از غیر) است شده داده نسبت( صراطك اهلل، صراط صراطی،) خداوند به تنها و تنها «صراط» تعبیر که مهم تفاوت این با

 هم «سبیل» که حالی در ،(دارد آنها عصمت بر داللت آیه، خود که شد خواهد اشاره ،بعد جلسه در شاءاهللان که سوره، همین

 انواع «سبیل» گویی که دهدمی نشان این. است شده داده نسبت ایمانی مختلف های گروه به هم و رفته کار به جمع صورت به

 به( سُبُل) فرعی هایراه همه که دانست شاهراهی همانند توانمی را صراط پس. است جمع قابل هم مشکل و نقص با و دارد

  ؛(32-31 /1المیزان) "تغییر در دائما بدن اما است واحد همواره روح که بدن، به نسبت روح همچون یا و شودمی ختم او
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 است؛ قوام با و نقص بدون و محکم کامال و نیست؛ آن در اشتباهی و اختالف هیچ که است راهی آن صراط اینکه خالصه

 .کنیممی طلب را راهی چنین در گرفتن قرار خدا از دائما ما و

 دادن نشان» جنسِ از بیاید «الی» حرف با وقتی «هدایت» کلمه": که دهدمی توضیح طباطبایی عالمه...«:  الصِّراطَ اهْدِنَا»( 4

 رساندن[ و راه در دادن قرار»] جنسِ از دهد، قرار مفعولی موقعیت در را[ راه]= نظر مورد کلمه حرف، بدون وقتی و است «راه

 اندکرده امامان در منحصر را «مستقیم صراط» روایات، برخی در که است جهت بدین شاید(. 34 /1المیزان) "است «مطلوب به

 ندوصل خدا به خودشان که آنان فقط و است؛ راه دادن نشان باب از بکنند، بتوانند هم کاری اگر دیگران، زیرا ؛(4حدیث)

 .کنند وصل خدا به را انسان عمال، راه، دادن نشان بر عالوه توانندمی

های انسان با اشاره شد که یکی از تفاوت« العالمینرب»در توضیح «: العالمینرب»و « الْمُسْتَقیم الصِّراطَ اهْدِنَا»ارتباط ( 5

ها را برعهده ربوبیت تمام این جهان( و خداوند چون 36جلسه 4سایر موجودات این است که هرانسانی یك جهان دارد )تدبر

به اختیار و اراده خود او  ،که این ،ای هم )غیر از هدایت تکوینی( برای هر انسانی نیاز استگرفته، برای همین هدایت ویژه

 کنیم.بشناسیم، حتما هدایت ویژه از او طلب می« العالمینرب»گردد. )تدبر قبل( پس اگر خدا را به عنوان برمی

 إِیَّاكَ» بلکه ، «نَعْبُدُ إِیَّاكَ» فقط نه که کردیم ادعا قبل آیه در ما: «نَسْتَعین إِیَّاكَ» و «الْمُسْتَقیم الصِّراطَ اهْدِنَا» تباطار( 6

 اگر. گیریممی کمك او از تنها هم هدف این به رسیدن برای بلکه ایمداده قرار خود هدف تنها را خدا فقط نه یعنی ؛«نَسْتَعین

 .رفت باید خدا سراغ تنها درست، راه درخواست در پس است چنین

 کمك خدا از تنها و مانممی بندپای کردم مطرح قبل آیه در که ادعایی این به من یعنی «المستقیم الصراط اهدنا» پس

 .بنمایاند من به را راه که گیرممی

 کارهای که هرکس و کنیممی عمل احتیاط با و هوشیار بسیار آن، و این از پیروی در بگیریم، جدی را مطلب این اگر

 مقامات به را ما فروفرستاده، خدا که راهی و شریعت از خارج و بسادگی تواندمی که کرد وعده و داد انجام غریبی و عجیب

 کند، هدایت خدا خود اگر و کند هدایت را ما خدا خود فقط و فقط خواهیممی خدا از. کنیمنمی اعتماد برساند، معنوی باالی

 و است، تحقیقی دین اصول که هست اصرار اسالم در که است جهت همین به شاید. بماند باقی مسیر در نباید تردیدی هیچ

 :فرمودندمی بهجت اهلل آیت حضرت که بوده جهت همین به شاید

 .برود بخواهد گمان و حدس با انسان که نیست راهی خدا راه
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 (1437)عیدفطر   16/4/1395       الضَّالِّینَ الَ وَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ     7( آیه 1سوره حمد )( 109

 ترجمه

 د.اننه از گمراهانو  واقع شدندغضب نه مورد  ، کهراه کسانی که بدانها نعمت دادی

 نحوی ای وترجمه نکات

 )مجمع باشد.یعنی در مقام توضیح آن می در آیه قبل است؛« الصراط المستقیم»در این آیه، بدل یا صفت برای « صراط»

 (.20 /1نحاس القرآن إعراب؛ 15 /1؛ الکشاف106 /1البیان

هم یا زائده )برای تاکید نفی( است یا به همان معنای « ال»است ویا بدل از آن؛ و « الذین»در این آیه یا وصف برای « غیر»

(. نتیجه مهم این است که برخالف تلقی برخی از 22 /1نحاس القرآن إعراب؛ 16 /1؛ الکشاف107 /1البیان )مجمع« غیر»

نه راه کسانی  و دادی نعمت بدانها که کسانی راه»گوید که ، این آیه در مقام بیان سه دسته نیست و نمی14سرشناس مترجمان

ه است؛ بلکه اگرچه به که به یك گروه نعمت داده و به دوتای دیگر ندادکه گویی « گمراهان نه راه و کردی غضب آنها بر که

فقط ناظر به شدگان، و گمراهان(، اما آیه شدگان حقیقی، مورد غضب واقعطور ضمنی از سه گروه سخن به میان آمده )هدایت

در باشد؛ که این صراط، صراط کسانی است که بدانها نعمت دادی و ند میبیان صراط مستقیم و گروهی که اهل این صراط

ادن در نعمت د های مذکور،، برخالف ترجمه. ثمره بحث در این است کهگمراهی هم قرار نگرفتندعین حال مورد غضب و 

منتهی برخی نعمت گرفته ولی مورد غضب ویا گمراهی قرار  ،اندعمت گرفتهبلکه همه نست؛ مقابل غضب کردن و گمراهی نی

که هیچ مورد غضب و گمراهی قرار نگرفتند.  بودندقدم در مسیر هدایت ثابتاند؛ و برخی دیگر نعمت گرفتند و چنان گرفته

کند، باید به همین معنا گرفت، زیرا که در را یهودیان و مسیحیان معرفی می« انگمراه» و« افراد مورد غضب»روایاتی هم که 

و  47و  40قره/قرآن کریم بارها از نعمتهایی که به اهل کتاب و خصوصا یهودیان داده شده، سخن به میان آمده است )مثال: ب

 گمراه شدند.حداقل، رغم آن یا مورد غضب واقع شدند ویا یعنی به آنها هم نعمت داده شده، اما علی (122

 حدیث

 از امام حسن عسگری در تفسیر این آیه روایت شده است که:( 1

[ دین قبول]یعنی بگویید ما را به راه کسانی هدایت کن که به آنها نعمت بخشیدی که توفیق « عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ»

و کسی که از خدا و رسولش اطاعت کند همراه »تو و اطاعت از تو را پیدا کنند و آنها همانانند که خداوند در موردشان فرمود: 

بران و صدیقان و شهداء و صالحان و اینان چه خوب رفیقانی شود با کسانی که خداوند به آنها نعمت بخشید اعم از پیاممی

                                                           
راه اینان و نه »كه تعبیر  الدین فارسيجاللابدین راهنما، الع، حلبي، خواجوی، زینایآیتي، الهي قمشه . مثال مجتبوی، مكارم شیرازی، قرائتي، 14

كند ای را القا ميدر المیزان هم هرچند صراحتي ندارد اما ظاهر آن چنین تلقيطباطبایي فرمایشات عالمه  .اندرا در ترجمه مد نظر قرار داده« راه آنان

مستقلي كه بر اساس المیزان انجام شده،  (، هرچند كه ترجمه44 /1یزانهمین گونه ترجمه شده )ترجمه الم( به نحوی كه در ترجمه المیزان 29 /1)المیزان

رضایي،  انصاری، انصاریان، ، مصطفوی )تفسیر روشن(،، فوالدوند، مشكینيدر میان مترجمان. به این نكته دقت كرده و از این اشتباه اجتناب نموده است

 .اندمناسبي ارائه نمودهترجمه و  به این نكته توجه داشته االسالم، گرمارودی،فیض
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هرچند  -( ... سپس فرمود: مقصود از اینان کسانی که به آنها نعمت ثروت و سالمتی بدنی داده شده، نیست 71)نساء/« هستند

المتی دارند[ از زمره بینی که برخی از آنها ]که نعمت ثروت و ساما آیا نمی –که همه اینها هم از نعمتهای ظاهری خداست 

وی صراط آنها راه یابید! بلکه به شما دستور داده شما بگویند که دعا کنید که به س اند و چه معنی دارد که بهکافران و فاسقان

که دعا کنید که به صراط کسانی راه یابید که به آنها نعمت ایمان به خدا و تصدیق رسول او و والیت محمد و خاندان طاهرینش 

 اش داده شده است...صحاب نیکوکار برگزیدهو ا

 36ص األخبار، معانی

 أَبَوَیْهِمَا عَنْ سَیَّارٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِیُّ وَ زِیَادٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ یُوسُفُ حَدَّثَنِی قَالَ الْمُفَسِّرُ الْأَسْتَرْآبَادِیُّ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 اللَّهِ قَوْلِ فِی ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

 : جَلَ وَ عَزَّ

 عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ هُمُ وَ طَاعَتِكَ وَ لِدِینِكَ بِالتَّوْفِیقِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِرَاطَ اهْدِنَا قُولُوا أَیْ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ

 أُولئِكَ حَسُنَ وَ الصَّالِحِینَ وَ داءِالشُّهَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ فَأُولئِكَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ یُطِعِ مَنْ وَ» جَلَّ وَ

 هَؤُلَاءِ أَنَّ تَرَوْنَ لَا أَ ظَاهِرَةً اللَّهِ مِنَ نِعْمَةً هَذَا کُلُّ کَانَ إِنْ وَ الْبَدَنِ صِحَّةِ وَ بِالْمَالِ عَلَیْهِمْ الْمُنْعَمَ هَؤُلَاءِ لَیْسَ قَالَ ثُمَّ قَالَ 15... «رَفِیقاً

 الَّذِینَ صِرَاطِ إِلَى تُرْشَدُوا بِأَنْ بِالدُّعَاءِ أُمِرْتُمْ إِنَّمَا وَ صِرَاطِهِمْ إِلَى تُرْشَدُوا بِأَنْ تَدْعُوْا أَنْ إِلَى نُدِبْتُمْ فَمَا فُسَّاقاً أَوْ کُفَّاراً یَکُونُونَ قَدْ

 ...الْمُنْتَجَبِینَ الْخَیِّرِینَ أَصْحَابِهِ وَ الطَّاهِرِینَ آلِهِ وَ لِمُحَمَّدٍ بِالْوَلَایَةِ وَ  رَسُولِهِ تَصْدِیقِ وَ بِاللَّهِ بِالْإِیمَانِ عَلَیْهِمْ أُنْعِمَ

که  را طلب کنند خداوند عز و جل به بندگانش دستور داده که از او راه کسانی ( از امیرالمومنین ع روایت شده است که2

( و به او پناه ببرند از 71اند )نساء/انبیاء و صدیقان و شهداء و صالحان؛ و آنان همان استبر آنان نعمت ]ویژه[ بخشیده شده 

بگو آیا به تو خبر بدهم به »اند که خداوند در موردشان فرمود: اند که همان یهودیانراه کسانی که مورد غضب واقع شده

و نیز به ( 60)مائده/« غضب قرار داد نت کرد و او را موردهم بدتر است؟ کسی که خدا او را لعجایگاهی که نزد خدا از این 

بگو ای اهل کتاب! در دینتان بناحق غلو »شان فرمود: د متعال دربارهاند که خداونکسانی او پناه ببرند از راه گمراهان، که همان

اهی کشیده نکنید و از هوی و هوس قومی پیروی نکنید که قبال گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست به گمر

 اند.که همان مسیحیان (77)مائده/ «شدند

کسی است که مورد غضب واقع شده و از راه خداوند عز و  ،سپس امیرالمومنین ع فرمود: و هرکس به خدا کفر بورزد

 جل گمراه گردیده است.

 و امام رضا ع نیز همین را فرمود و اضافه کرد که:

نه عبد، بلکه خدا بداند[ او هم کسی است  ،او رایعنی حد عبودیت تجاوز کند ]و کسی که در مورد امیرالمومنین ع نیز از 

 که مورد غضب واقع شده و گمراه است.

 50ص ،ع العسکری الحسن اإلمام إلى المنسوب التفسیر

                                                           
ا ُحِكي   . و   15 ْينِهِ  ه ذ  نْ  بِع   ع اْلُمْؤِمنِين   أ ِميرِ  ع 
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 وَ الصِّدِّیقُونَ وَ النَّبِیُّونَ: هُمُ وَ عَلَیْهِمْ، الْمُنْعَمِ طَرِیقَ لُوهُیَسْأَ أَنْ عِبَادَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَ: ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ: ع الْإِمَامُ قَالَ

 :فِیهِمْ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ الْیَهُودُ هُمُ وَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ طَرِیقِ مِنْ[ بِهِ] یَسْتَعِیذُوا أَنْ وَ الصَّالِحُونَ وَ الشُّهَدَاءُ

 الَّذِینَ هُمُ وَ ،الضَّالِّینَ طَرِیقِ مِنْ بِهِ یَسْتَعِیذُوا أَنْ وَ  «عَلَیْهِ غَضِبَ وَ اللَّهُ لَعَنَهُ مَنْ -اللَّهِ عِنْدَ مَثُوبَةً ذلِكَ مِنْ بِشَرٍّ أُنَبِّئُکُمْ هَلْ قُلْ»

 وَ کَثِیراً أَضَلُّوا وَ -قَبْلُ مِنْ ضَلُّوا قَدْ قَوْمٍ أَهْواءَ تَتَّبِعُوا ال وَ -الْحَقِّ غَیْرَ دِینِکُمْ فِی تَغْلُوا ال الْکِتابِ أَهْلَ یا قُلْ» :فِیهِمْ تَعَالَى اللَّهُ قَالَ

 .النَّصَارَى هُمُ وَ  «السَّبِیلِ سَواءِ عَنْ ضَلُّوا

 .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ ضَالٌّ وَ عَلَیْهِ، مَغْضُوبٌ فَهُوَ بِاللَّهِ کَفَرَ مَنْ کُلُّ: ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ ثُمَّ

 :فَقَالَ فِیهِ، زَادَ وَ کَذَلِكَ، ع الرِّضَا قَالَ وَ

 .الضَّالِّینَ مِنَ وَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ مِنَ فَهُوَ -الْعُبُودِیَّةَ ع الْمُؤْمِنِینَ بِأَمِیرِ تَجَاوَزَ مَنْ وَ

فرمودند: آن دین خداست که جبرئیل بر « الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا »ده است که درباره شیت رواص ( از رسول خدا 3

فرمودند منظور شیعیان « الضَّالِّینَ لَا وَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ»درباره[  محمد ص نازل کرده است ]و

 طالب بر آنها نعمت دادی و بر آنها غضب نکردی و گمراه نشدند.علی ع است که با والیت علی بن ابی]پیروان واقعی[ 

 52ص الکوفی، فرات تفسیر

 بْنِ یَحْیَى بْنُ عُبَیْدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ کَثِیرٍ بْنُ عُبَیْدُ حَدَّثَنِی قَالَ الْکُوفِیُّ إِبْرَاهِیمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ

 الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ اهْدِنَا جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِی ص اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَطَّارُ مِهْرَانَ

 عَلِیٍّ شِیعَةِ قَالَ الضَّالِّینَ لَا وَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ صِراطَ ص مُحَمَّدٍ عَلَى ع جَبْرَئِیلُ بِهِ نَزَلَ الَّذِی اللَّهِ دِینَ

 16 .یَضِلُّوا لَمْ وَ عَلَیْهِمْ تَغْضَبْ لَمْ ع طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ بِوَلَایَةِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِینَ

 تدبر

پرسد را به ما نشان دهد. وقتی کسی از ما راهی را می« صراط مستقیم»در آیه قبل از خدا خواستیم ...«  الَّذینَ صِراطَ»( 1

گذاریم که دهیم و گاه دست او را در دست کسی میدهیم: گاه آدرس مسیر را گام به گام به او توضیح میدو گونه جواب می

ان مسیر را برود. چرا خداوند به جای اینکه راه اول را برود )مثال بگوید صراط مستقیم راهی است که با نماز و خواهد هممی

 شود( راه دوم را رفت و این راه را با یك عده اشخاص معرفی کرد؟راستگویی و ... حاصل می

نهایت خواهیم به مقصد بیاز طرفی راه خدا بسیار دشواریاب است )چون ما انسانهای محدود می :ظاهرا بدین جهت که

( تا ما را به بیراهه 16ف/کمین کرده است )اعرا «صراط مستقیم»خورده در مسیر و از طرف دیگر دشمنی قسم ؛(46، بقره/برسیم

 :که خواهد به ما بفهماندمهربان می دانایخداوند  و بکشاند؛

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی   همرهی خضر مکنطی این مرحله بی

                                                           
 وَ قَوْلُهُ. الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ أَنَّهُ عَلَى الدَّلِیلُ وَ -مَعْرِفَتُهُ وَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ هُوَ قَالَ الْمُسْتَقِیمَ الصِّراطَ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي.  16

 الْكِتَاب أُمِّ فِي ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ هُوَ وَ  حَكِیمٌ لَعَلِيٌّ لَدَیْنا الْكِتابِ أُمِّ فِي إِنَّهُ

 29: ص ،1ج القمي، تفسیر
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، قرآن کریم «صراط مستقیم»اند مقصود از اند )که گفتهکرده 6سوره حمد، تفسیری که برخی از آیه  7در واقع، طبق آیه 

شعار با تواند بپیماید، نمیخواهد صراط مستقیم را خواهد بگوید که کسی که میو این آیه می ؛است( کامال تفسیر به رأی است

کنند کسانی که مورد نعمت ویژه خدا قرار گرفته و گناه نمی»و حتما باید  راه بیفتد،)قرآن برای ما کافی است( « نا کتاب اهللسبُحَ»

 را بشناسد. « کنند که به بیراهه بیفتندکه مورد غضب واقع شوند، و اشتباه نمی

ورزید بیت خود اصرار میص این اندازه بر ضرورت تمسك توامان به قرآن و اهل شاید بدین جهت است که پیامبر اکرم

بیت و هم خود اهل ،)حدیث ثقلین( و شاید به همین جهت است که هم پیامبر اکرم ص )و درنتیجه برخی از صحابه ایشان(

( و جالب است که در 4لسه دیروز، حدیثجمعرفی کنند )مثال « صراط مستقیم»را به عنوان  اماماناند که اصرار فراوانی داشته

 تاریخ این عنوان )که ما صراط مستقیم هستیم( از جانب هیچکس دیگری ادعا نشده است.

 «: الضَّالِّینَ الَ وَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ... »( 2

 دارد:داللت  «اشتباه»و هم از  «گناه»هم از « عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ»این آیه بر عصمت 

هستند؛ یعنی در عین حال « الذین..»و یا بدل برای صفت  ،«...ال»و « ...غیر». در نکات ترجمه توضیح داده شد که 1مقدمه

اید صراط فرمآیه می یعنیهستند. « الذین انعمت علیهم»در مقام توضیح اوصاف اما که ظاهرا اشاره به دو گروه دیگر است، 

دادیم و آنها از نعمت در مسیر هدایت استفاده کردند و نه مورد غضب خدا واقع شدند، و نه به  بدانها نعمت که ،کسانی را برو

 بیراهه افتادند.

گیرند و به خاطر شود که عامدانه در مقابل راه الهی راه دیگری را در پیش میهم شامل کسانی می« گمراه»کلمه . 2مقدمه 

به بیراهه  ،چون راه را بلد نیست اماعامدا گناه نکرده،  که کسیشوند؛ و هم شامل شان مورد غضب خدا واقع میعامدانهگناه 

القاعده معنی قرار داد؛ پس علی «مغضوب علیهم»در مقابل جداگانه را  «گمراهان»کشیده شده است. از آنجا که در این آیه 

وقتی با هم بیایند قطعا، عالوه بر کسانی که عمدا گناه « گمراهان»و « مغضوب علیهم»پس، با دو تعبیر خاص آن مد نظر است. 

الذین »و در این آیه، شود؛ شامل می ،شوندکنند، کسانی را هم که تعمد ندارد، اما به خاطر اشتباهاتشان به بیراهه کشیده میمی

 د.نقرار نگیر ی مورد نظر است که در زمره هیچ یك از این دو گروه«انعمت علیهم

جزء به نحوی کنند )که اشتباه میحتی کنند )که جزء مغضوب علیهم شوند( و نه نه گناه می« الذین انعمت علیهم»نتیجه: 

  (.قرار گیرندگمراهان 

دهند، معنایش این توضیح می« الذینصراط »تعبیر را با )آیه قبل( « صراط مستقیم»وقتی  «:عَلَیْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ»( 3

و چنانکه اند که این راه را رفتهرا پیدا کند  «کسان خاصی»خواهد راه مستقیم الی اهلل را پیدا کند حتما باید است که اگر کسی می

 باید معصوم از گناه و اشتباه باشند.  افرادبیان شد، این  1در تدبر 

 :(2و 1)احادیث سوره نساء داده است 71را در آیه وان همراه اینها شد؟ پاسخش تحاال ما اینها را یافتیم، چگونه می

و کسی که از خدا و »شود: تنها با اطاعت از خدا و رسول حاصل می -پس از اینکه آنها را شناختیم  - همراهی اینها

ران و صدیقان و شهداء و صالحان؛ شود با کسانی که خداوند به آنها نعمت بخشید اعم از پیامبرسولش اطاعت کند همراه می

یعنی صرف شناخت اینها برای هدایت شدن کافی نیست، بلکه شناخت آنها برای  (71)نساء/« و اینان چه خوب رفیقانی هستند
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این است که بتوانیم به نحو درست از خدا و رسول تبعیت کنیم، که در این صورت ما هم همراه و جزء اصحاب این صراط 

 (4دیثخواهیم شد )ح

دو گروه »آشکار مصادیق یهود و نصاری به عنوان مصداق در برخی احادیث «: الضَّالِّینَ الَ وَ عَلَیْهِمْ الْمَغْضُوبِ غَیْرِ»( 4

 «مصداق آشکار»، این به عنوان شودنیز معلوم می 2حدیث  با دقت دراند. اما همان طور که معرفی شده« مورد غضب و گمراه

« غضب»است که تعبیر  اییبر اساس آیات قرآن ،هستند آیه مصداق این ؛ چرا که اوال اینکه آن دو گروه«تنها مصداق»است نه 

 هم دانیم که این تعبیر در مورد دیگران )حتی برخی از مسلمانان، مثال منافقان(در آن در مورد اینها استفاده شده، و می« ضلّ»و 

 کند.می ، بالفاصله، امام ع موارد دیگری را هم به آنها ملحق2ا در همان حدیث به کار رفته است؛ و ثانی

 زیر فقط آدرسش در وبالگ، در کانال گذاشته شد.مطلب 

همین برای  1نامیدند و با توجه به نکته تدبر « صراط مستقیم»بیت را پیامبر اکرم ص بارها و بارها امام علی ع و اهل( 5

ها از اهل بیت دریافت کرد و در نتیجه تنها جانشینان شایسته پیامبر ص اهل بیت هستند، کافی بوده اثبات اینکه اسالم را باید تن

اند. از آنجا که اصل این حدیث قریب به متواتر بوده است و ظاهرا خود پیامبر در بحث خالفت هم بر این حدیث تاکید کرده

الشعاع قرار دهند برند که این حدیث را تحتترفندی به کار می عد از آن،و ب امیهبنی توانستند آن را انکار کنند، در دورهو نمی

کنند که پیامبر گذارند اما القا میو آن اینکه این حدیث را با حفظ اینکه در مقام بیان درباره خالفت خود پیامبر است باقی می

عنوان کسانی که شایستگی خالفت دارند مطرح قبل از اینکه علی را صراط مستقیم معرفی کند دو خلیفه اول را به نحوی به 

افراد مهمی مانند حذیفه  علی ع و یاحضرت کنند این گونه نقل قول از پیامبر اکرم ص را به خود کرده است و سعی می

نسبت دهند تا )شخصی که از نظر خود اهل سنت درباره جانشینی پیامبر ص اسراری از پیامبر ص شنیده بود که افشا نکرد!( 

 ای هرگونه تردیدی رفع شود. ج

)که تعبیری کامال قرآنی است و قرآن در سوره حمد که هر روز توسط مسلمانان « صراط مستقیم»غافل از اینکه مقایسه تعبیر 

با تعابیری که در در وصف خلفای دیگر ساخته شده، شود افراد اهل این صراط را تنها راه قابل پیروی معرفی کرده( خوانده می

اند معدود افرادی در اهل سنت که اصل حدیث را که سخنی شود. البته بودهبی ساختگی بودن آن جمالت قبلی را معلوم میبخو

« المحجه البیضاء»تعبیر « الصراط المستقیم»اند و به جای تعبیر درباره دیگران ندارد و فقط درباره امیرالمومنین است را نگه داشته

ه هایی که انجام شده، تا امروز جان سالم بدر بردسازیاند و حدیثشان در پاكدیث نقل کرده)= راه روشن( را در همین ح

آوریم و سپس به برخی از مصادق دستکاری شده است. در اینجا ابتدا حدیثی که تنها اسم امام علی ع در آن برده شده را می

 جاه مورد در کتب اهل سنت یافت شد(کاری شده ِ مذکور، بالغ بر پنکنیم. )با تعبیر دستآن اشاره می

 الْجَنَدِیُّ، شَیْبَةَ أَبِی بْنُ النُّعْمَانُ ثَنَا الرَّزَّاقِ، عَبْدُ ثَنَا السَّرِیِّ، أَبِی ابْنُ ثَنَا الْغَزِّیُّ، وُهَیْبٍ بْنُ اهللِ عَبْدُ ثَنَا أَحْمَدَ، بْنُ سُلَیْمَانُ حَدَّثَنَا

 عَلِیًّا، تَسْتَخْلِفُوا إِنْ»: وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ حُذَیْفَةَ، عَنْ یُثَیْعٍ، بْنِ زَیْدِ عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِی عَنْ الثَّوْرِیِّ، سُفْیَانَ عَنْ

  «اءِالْبَیْضَ الْمَحَجَّةِ عَلَى یَحْمِلُکُمْ مَهْدِیًّا، هَادِیًا تَجِدُوهُ فَاعِلِینَ، أَرَاکُمْ وَمَا

 شما که یابیدمی شده هدایت یکنندههدایت را او کنید، چنین که بینمنمی که ، کنید خلیفه را علی اگر فرمود خدا رسول

 .دهدمی حرکت روشن راهی بر را
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 که کرده نقل هم دیگر سند چهار با را حدیث این وی) 64ص 1ج( اإلصبهانی ابونعیم) األصفیاء وطبقات األولیاء حلیة

 محصول «الکلمجوامع» افزارنرم در چنانکه دانندمی معتبر را آنها نیز وهابی علمای حتی که اندکسانی از فوق سند رجال بویژه

 ( است کرده حدیث این بودن صحیح به حکم کند،می بررسی هم را حدیث رجال که عربستان، اوقاف وزارت

درباره امیرالمومنین ع است ولی قبلش توضیحاتی درباره دو خلیفه « مستقیمصراط »ای از این حدیث که با تعبیر و نمونه

 قرار مسلم و بخاری صحیح مبنای بر احادیث گردآوری را مبنایش نیشابوری )حاکم قبلی آمده را حاکم نیشابوری آورده است:

 داده است(

 بْنُ وَمُحَمَّدُ إِبْرَاهِیمَ، بْنُ إِسْحَاقُ ثنا: قَاال شَاذَانَ بْنُ وَمُحَمَّدُ سَلَمَةَ، بْنُ أَحْمَدُ ثنا هَانِئٍ، بْنِ صَالِحِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی -(4629)

 اللَّهُ رَضِیَ حُذَیْفَةَ عَنْ یُثَیْعٍ، بْنِ زَیْدِ عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِی عَنْ الثَّوْرِیِّ، سُفْیَانَ عَنْ شَیْبَةَ، أَبِی بْنُ النُّعْمَانُ أَنَا الرَّزَّاقِ، عَبْدُ ثنا: قَاال رَافِعٍ،

 ضَعْفٌ، جِسْمِهِ وَفِی اآلخِرَةِ، فِی رَاغِبٌ الدُّنْیَا، فِی فَزَاهِدٌ بَکْرٍ أَبَا وَلَّیْتُمُوهَا إِنْ ": وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ،

 ." مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ عَلَى یُقِیمُکُمْ مُهْتَدٍ، فَهَادٍ عَلِیًّا وَلَّیْتُمُوهَا وَإِنْ الئِمٍ، لَوْمَةَ اللَّهِ فِی یَخَافُ ال أَمِینٌ، یُّفَقِوِ عُمَرُ وَلَّیْتُمُوهَا وَإِنْ

 یُخَرِّجَاهُ وَلَمْ الشَّیْخَیْنِ، شَرْطِ عَلَى صَحِیحٌ حَدِیثٌ هَذَا
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اند که در ذهن مفهوم قرآنی صراط مستقیم حاضر نشود و بعد از تغییر داده« الطریق»را به « صراط»برخی اوال کلمه 

 عثمان از بعد منظور بلکه نبوده، خودش از بعد پیامبر درباره حضرت علی ع، بالفصله منظورِ که دهندمی آوردنش شرح مفصلی

 مثال:! است بوده

 یَا: قَالُوا: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ حُذَیْفَةَ عَنْ وَائِلٍ، أَبِی عَنْ الْیَقْظَانِ، أَبِی عَنْ شَرِیكٌ، ح الْحِمَّانِیُّ، ح یَحْیَى، ح حَاتِمٌ، حَدَّثَنَا 

 تُوَلُّوا إِنْ»: قَالَ ثُمَّ ، «الْعَذَابُ نَزَلَ خَلِیفَتِی عَصَیْتُمْ ثُمَّ بَعْدِی مِنْ خَلِیفَةً عَلَیْکُمْ اسْتَخْلَفْتُ إِنِ»: فَقَالَ عَلَیْنَا، تَسْتَخْلِفُ أَلَا اللَّهِ، رَسُولَ

 عَلِیًّا تُوَلُّوا وَإِنْ بَدَنِهِ، فِی قَوِیًّا اللَّهِ أَمْرِ فِی قَوِیًّا تَجِدُوهُ عُمَرَ تُوَلُّوهَا وَإِنْ بَدَنِهِ، فِی ضَعِیفًا اللَّهِ أَمْرِ فِی قَوِیًّا تَجِدُوهُ بَکْرٍ أَبَا الْأَمْرَ هَذَا

 «الْمُسْتَقِیمَ الطَّرِیقَ بِکُمُ یَسْلُكُ مَهْدِیًّا هَادِیًا تَجِدُوهُ تَفْعَلُوا وَلَنْ
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باقی ای اند که دیگر جای شك و شبههای از قول حضرت علی ع هم نقل کردهعده افزوده، این با که اینجاست جالب و

 :است آورده )که جزء کتب اصلی حدیثی اهل سنت است( خود مسند در )رئیس فرقه حنبلی( حنبل بن احمد نماند، از جمله

 بْنِ زَیْدِ عَنْ اقَ،إِسْحَ أَبِی عَنْ إِسْرَائِیلَ، عَنْ الْفَرَّاءَ، یَعْنِی جَعْفَرٍ أَبِی بْنُ الْحَمِیدِ عَبْدُ حَدَّثَنِی عَامِرٍ، بْنُ أَسْوَدُ حَدَّثَنَا - 859

 الْآخِرَةِ، فِی رَاغِبًا الدُّنْیَا، فِی زَاهِدًا أَمِینًا، تَجِدُوهُ بَکْرٍ، أَبَا تُؤَمِّرُوا إِنْ»: قَالَ بَعْدَكَ؟ نُؤَمِّرُ مَنْ اللَّهِ، رَسُولَ یَا قِیلَ: قَالَ عَلِیٍّ، عَنْ یُثَیْعٍ،

 بِکُمُ یَأْخُذُ مَهْدِیًّا، هَادِیًا تَجِدُوهُ ،فَاعِلِینَ أُرَاکُمْ وَلَا ،عَلِیًّا تُؤَمِّرُوا وَإِنْ لَائِمٍ، لَوْمَةَ اللَّهِ فِی یَخَافُ لَا أَمِینًا، قَوِیًّا تَجِدُوهُ عُمَرَ تُؤَمِّرُوا وَإِنْ

 «الْمُسْتَقِیمَ الطَّرِیقَ

 214ص 2ج حنبل بن أحمد اإلمام مسند

 دیگری از مستدرك خود: و همین طور حاکم نیشابوری در جای
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 مُحَمَّدُ ثنا الْجَوْهَرِیُّ، اللَّهِ عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ وَأَخْبَرَنِی عَفَّانَ، بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ ثنا یَعْقُوبَ، بْنُ مُحَمَّدُ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا - 4434

 إِسْحَاقَ، أَبُو ثنا الرُّوَاسِیُّ، مَرْزُوقٍ بْنُ فُضَیْلُ ثنا الْحُبَابِ، بْنُ زَیْدُ ثنا الْعَامِرِیُّ، عَفَّانَ بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ ثنا خُزَیْمَةَ، بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ

 الدُّنْیَا، فِی زَاهِدًا تَجِدُوهُ بَکْرٍ أَبَا تُوَلُّوا إِنْ»: وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عَلِیٍّ عَنْ یُثَیْعٍ، بْنِ زَیْدِ عَنْ

 یَسْلُكُ مَهْدِیًّا هَادِیًا تَجِدُوهُ عَلِیًّا تُوَلُّوا وَإِنْ لَائِمٍ، لَوْمَةُ تَعَالَى اللَّهِ فِی تَأْخُذُهُ لَا أَمِینًا، قَوِیًّا تَجِدُوهُ عُمَرَ تُوَلُّوا وَإِنْ الْآخِرَةِ، فِی رَاغِبًا

 الْیَمَانِ بْنِ حُذَیْفَةَ حَدِیثُ وَشَاهِدَهُ " یُخَرِّجَاهُ وَلَمْ الْإِسْنَادِ، صَحِیحُ حَدِیثٌ هَذَا «الطَّرِیقَ بِکُمُ
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 ره شدهای بسیار متعددی از این تعبیر در کتب اهل سنت آمده است که اینها فقط از باب نمونه اشاچنانکه اشاره شد نقل

 

 

 حمد سوره بندیجمع

 ؛همیشگی رحمتی هم و دارد فراگیر رحمتی هم که کنیممی آغاز خدایی از نشان و نام با را کارمان

 باشند داشته بخواهند که هرتحولی و عوالم همه که او از سپاس و ستایش با توام درکی از کنیممی مملو را وجودمان سپس

 ؛اوست دست به

 جانب به را خوبان خود خاص رحمت با البته و ،دهدمی روزی را همه و آورد پدید را همه چیز فراگیرش رحمت و

 ؛(بینیممی او رحمت پرتو در را عالم صعود و نزول قوس) گردندبرمی خویش

 هرکس است قرار شده، آشکار بودنش مطلق اختیار صاحب که او، محضر در که رسیممی ایعرصه به برگشت این در و

 ؛برسد اشزندگی جزای و نتیجه به

 هدف را او تنها که کنیممی اعالم او به و ابیمیمی حاضر خود مقابل در را او برسیم خود خدای از درکی چنین به وقتی

 بندیم؛امید می او کمك به تنها هرکاری، برای واقع در و او، به رسیدن برای و دانیممی خود

 ؛بنمایاند ما به را مسیرش ترین مطمئن و نزدیکترین خود به رسیدن برای که خواهیممی او از و

 اهل که کسانی زمره در و اند گرفته قرار خدا ویژه عنایت تحت که است خاص ایعده راه راه، این که کنیممی توجه و

 گیریم.و درواقع تنها با پیوند به آنان است که در مسیر مستقیم خدا قرار می نیستند اندبوده اشتباه ویا گناه
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 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

 

 .ایم کرده تدبر آیات تمام در عمرمان طول در سال 17 از بعد بیندیشیم قرآن آیه یك در حداقل روزی اگر

 

 

 «حداقل یک آیه در روز» کانال لینك
https://telegram.me/YekAaye  

 وبالگ لینك
http://yekayehqurandarrooz.parsiblog.com/  

 

 در تلگرام «حداقل یک آیه در روز»آدرس کانال 

@YekAaye 

 

 ( در تلگرامکانال نویسنده) سوزنچی حسین با ارتباط
@hsouzanchi 
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