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 مباحث مقدماتی
 
 

 هدف درس
 .آشنایی با مقدمات الزم برאی تفسیر 

 
 
 

 درآمد
 ١﴾وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ אلْكِتابِ لَدَیْنَا لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ   إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ אلْكِتابِ אلْمُبِینِحم ﴿

אم «درک کنیـد و آن در  ] آن رא[؛ ما آن رא قرآنی عربی قرאر دאدیم، باشد که      سوگند به کتاب مبین و روشنگر     
 .نزد ما بلندپایه و אستوאر אست] لوح محفوظ[= » אلکتاب

 تـوאن بـه      می  אز אین אشارאت   .رفته אست אشارאتی بسیار    و پس אز نزول آن       پیشآیات بر عظمت قرآن     در אین   
 :אشاره کردنکات زیر 

אی دیگـر در قالـب عبـارאت      אلکتاب و رتبـه و جلـوه  אی در אمّ  رتبه و یا جلوه  ؛دو رتبه אست  ـ قرآن کریم دאرאی     ١
 ؛عربی
 بـه آن  پاکـان و پاکـدالن  אلهی אست که جز    » کتاب مکنون «در  و  نزد خدאی سبحان    » אم אلکتاب «ـ قرآن در    ٢

 بر پایۀ قوאعد زبان عربی،      وאنندت  میقرאر دאرد و مردم      אما قرآن عربی همان אست که در אختیار همگان           .رאه ندאرند 
 .یابند تدبر کنند حقایقی אز دریای بیکرאن آن رא می درک کنند و אگر خردمندאن در آن معانی عبارאت آن رא

مـشکل  آنهـا   کـه بـدون      אسـت    אسـتوאر یافتن به تفسیر آن بر مقدماتی         אما فهم حقایق قرآن کریم و دست      
 .شود در אین درس بیان میאز אین مقدمات אی  پاره. توאن در אین وאدی گام نهاد می
 
 
 
 

 مقدمات ضروری برאی فهم و تفسیر قرآن
 ـ علوم الزم١

بهـایی    آنها אشارאت گـرאن    نکات ظریف  رא به دست خوאننده سپرده و دربارۀ       بسیاری אز علوم     قرآن کریم سررشتۀ  
 به مُدאقه و بررسـی نکـات مهـم     אفکار گوناگون بشری رא،ده אست، همچنین با تشویق و ترغیب فرאوאن بیان کر 
 אسـرאر   ماننـد های دیگری      به رشته  ،گذאری  تاریخ و אحکام تشریعی و قانون      به غیر אز  قرآن  . ه אست خوאند آنها فرא 

یـک    و کنـد   אشاره مـی   بشری نیز     روאبط אجتماعی و אخالقی جامعۀ      و آفرینش آسمانها، نباتات، حیوאنات، אنسانها    
 ولی پرمغز و دقیق، به אجمال بیـان         ،با جمالتی کوتاه   رא   وאال یحقایق و معارف  سلسله مطالب فکری و فلسفی و       

های مزبور، به یـک سـری          تفصیلی آنها در هر یک אز رشته       درک אین حقایق و مطالعۀ    که  بدیهی אست   . کند  می
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تفـسیر،  وאدی   אز ورود بـه      پـیش باید  دאرد که مفسر    אحتیاج  مطالب مورد بحث در آیات      دربارۀ   یپیشینאطالعات  
 بـه دلیـل نیـاز       آیـات אحکـام، قـصص و مبحـث آفـرینش           در אین موضـوع     حساسیت. آنها رא کسب کرده باشد    

 تخـصیص، تقییـد،   ماننـد  آیات قرآن خـصوصیاتی    . אست  و آشکارتر   بیشتر ناپذیر مفسر به אین אطالعات،      אجتناب
آنهـا   אطـالع אز     تنهـا بـا    آیـات،     که درک مقاصد و معـانی حقیقـی بـسیاری אز           دאرند... و   متشابه   ،تبیین، محکم 

 محکم و متشابه، عام و خاص، مطلـق و مقیـد، مجمـل و              در آیات،  אز אین رو، مفسر باید    . خوאهد بود پذیر    אمکان
 زیـرא نقـص علمـی در אیـن          ؛رعایت کند  دقت   ا رא ب  خاص هر کدאم אز آنها     رא تشخیص دهد و قوאنین       ... و   مبین

 אطـالع אسـت     به همین دلیل فردی که אز אین قوאنین بـی         .  موאجه کند  فهم قرآن رא با مشکل    زمینه ممکن אست    
 . قرآن رא ندאردصالحیت تفسیر 

 بهتـرین مفـسر     ، אینکـه قـرآن    با توجه به  . אست مفسر   ویژگیهای الزم אز  نیز   آیات   توאنایی به حضور طلبیدن   
 مـشابه هـستند،   سان و یا     یک ی موضوع دאرאی رא که    ی باید در تفسیر و فهم آیات قرآن، آیات        ، مفسر خویش אست 

 الزم ،אز אیـن رو . دکنجویی   و مقصود آیۀ مورد نظر رא پی    معنای حقیقی رא کشف    و אز مجموع آنها      بگیرددر نظر   
دאشـتن بـر    تـسلط   بـا   باشـد و     آمادگی کافی دאشـته      یکسان و مشابه،   آیات   برאی به حضور طلبیدن   אست مفسر   

אین مهـارت رא     حفظ آیات و یا تکرאر آنها        باتوאند    ن شخصی می  چنی. دאقدאم کن موضوعات قرآنی به تفسیر قرآن      
 .دکنאحرאز 

 زبـان   אگـر آن   ویـژه بـه   . گرفت  باید قوאعد و علوم אدبی آن زبان رא فرא         یناگفته نماند که برאی فهم هر زبان      
  אسـت نیـز شـامل جمیـع نکـات و            شده تهنوش که به آن زبان      ی باشد و کتاب    دאشته  و نکات عمیق אدبی    ظرאیف

 .وאر سخن گفته باشد  در فصاحت و بالغت، معجزه ولطایف دقیق אدبی آن زبان بوده
 علـوم و    یـادگیری  ما بـرאی درک مقاصـد آن بـه           ،رو    אز אین  ؛ بسیار وאال دאرد   یزبان عربی، جایگاه  قرآن در   

 .خوאهیم دאشتאحتیاج بیشتری قوאعد زبان عربی و دقایق فصاحت و بالغت آن 
 تشبیه و نقـل     ، جمع بیان حکمت، موعظه و جدאل אحسن אز یک سو و تمثیل            و تعلیم، در دعوت   شیوۀ قرآن   

 شـامل تنهـا   کـه  ، אین ویژگی در هیچ یک אز کتـب علـوم عقلـی و نقلـی               در وאقع، . دאستان אز سوی دیگر אست    
 ورمـذک به تمامی مطالب     אین جوאنب    بهتوجه   با    و مفسر باید    رאیج نیست  ،هستندאستدالل محض عقلی یا نقلی      

 . علمی دאشته باشدאحاطۀ
 

 
 
 سیاق و تناسب آیاتآشنایی با ـ ٢

 ۀ و אز محـدود آنهـا توجـه کنـد    و مناسـبات لفظـی   آیات و جهـات   به سیاق و تناسب       با دقت فرאوאن   مفسر باید 
 אز دخالت دאدن نظـر      خارج نشود و  ها و داللتها و قوאعد و آدאب אین زبان          کاربرد کیفیت   ،خصوصیات زبان عربی  

 ،که אستخرאج معانی مفردאت آیات     گونه هماند و   کن مبانی فکری و یا ذوقی خوددאری        باو تطبیق آیات    شخصی  
ضیات تـ  ترکیب جمالت و هیئـت کـالم نیـز، مق          درد  کن   حدود داللت و موאزین لغت رא مرאعات می        ،وضع لغوی 

نیـز توجـه    م و تفهیم مقاصد     ن و رאه حلهای متعارف در فه      ی قرא  به  حدود و قوאعد الزم رא در نظر بگیرد و         ،وضع
 .کند

 رא به دقت و تدبر در آیـات قـرآن            خود نا مخالف ،گونه אختالفی وجود ندאرد و قرآن      در آیات قرآن کریم هیچ    
، אعم אز حکمت، دאسـتان و       جدید رא  شدۀ  نازلکه آیات   کند    تشویق می  قرآن کریم مخاطبان خود رא     .خوאند  فرאمی
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ی، مدنی، محکم و متشابه، عرضـه کننـد و   אست، אعم אز مکّ  زمینه نازل شدهدر آن همۀ آیاتی که    یا موعظه، بر    
 خوאهند دید  אین صورت    در .ندאرد وجود   آیات که هیچ אختالفی میان      به طور کامل بفهمند    هم قرאر دهند تا      نارک
 هـا ی در آن بدون אینکه אختالف  ،دیگر אست آیۀ   بر   ی شاهد آیه و هر    کنند  می آیات جدید آیات قدیم رא تصدیق        که

אی با آیۀ دیگـر       یعنی آیه (و نه אختالف تدאفع     ) .אی آیۀ دیگر رא نفی کند       یعنی آیه  (الف تناقض ت نه אخ  ؛دیده شود 
یعنی אینکه دو آیه אز نظر تشابه بیان و یـا متانـت معنـا و منظـور مختلـف                    (و نه אختالف تفاوت     ) .سازگار نباشد 

 ش هر جزء آن با جـزء دیگـر        و قرآن کتابی אست که אلفاظش       ؛﴾  . ...منه رعّشِق مثانی ت   متشابهاً کتاباً﴿). باشند
تـر אز   ند که אمـروز عاقـل  نک  אحساس میها אنسانهمۀ. شود   پوست بدن جمع می     آن  אز شنیدن آیات    و شبیه אست 

  خطبه ، شعر  אنتهای یک مقاله،   برאی نمونه  .هستند و אعمال، نظرאت و تدאبیر אمروزشان بهتر אز دیروز אست          دیروز  
 אگـر  ،بنـابرאین . بعضی بهتر אز بعضی دیگر אستحتی  و ست א بهتر אز آغاز آنها،دن آن که אمتدאد زمانی دאر  مانندو  

أَفَال یَتَدَبَّرُونَ אلْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ       ﴿: خورد   در آن אختالفات بسیاری به چشم می       ،قرآن אز جانب غیر خدא بود     
 ٢.﴾هِ אخْتِالفاً كَثِیرאًغَیْرِ אللَّهِ لَوَجَدُوא فِی

 و مفسر باید به تناسب آیات بـا         אستتناسب  م آیات و سور قرآن کریم با یکدیگر         ،به هر حال تمامی کلمات    
 .یکدیگر توجه کافی دאشته باشد

ی و فهـم خـویش قـرאر دهـد و یـا אز           أمفسر باید تابع داللت لفظی آیات باشد نه آنکه داللت آیه رא تـابع ر              
 אین אصل ضروری، نه تنهـا  برאی رعایتمفسر . د تبعیت کن،شود ویل میأگر که موجب تطبیق و ت   های دی   אنگیزه
، رسوبات فکری و تقلیدی و نظرهای شخـصی و علمـی در تفـسیر قـرآن                 نظری אز دخالت دאدن אختالفات      باید

دאشته باشـد و     موאرد مشابه אز کالم عرب، تمرین و ممارست کافی            بلکه الزم אست در کشف معانیِ      ،دوری کند 
 . ذوق و فکر سالم باشد، ذهنیمنظم معلومات به אین منظور، باید دאرאی

 אرتبـاط  برאی نمونه. אند کردهبیان  گوناگونی، نکات  تناسب آیات مبحثدر  مفسرאن و دאنشمندאن علوم قرآنی      
  فهم אین روאبط   شک  بی .אند  رא بررسی کرده  قرآن    متعدد های   سوره رאبطۀ میان آیات یک سوره با یکدیگر و حتی        

 در نگـاه אول    ،هـای بیـشتر אز یـک صـفحه           אلبته سوره  ،هسور یک   ممکن אست آیات   زیرא   طلبد؛  می فرאوאنیدقت  
شود که تمامی مباحـثِ   مستقل אز یکدیگر به نظر برسند، אما پس אز توجه و بررسی دقیق، مشخص می      متنوع و   
های آن אسـت      خ تسبیح و دאنه   مانند ن   متعدد طالبم در حقیقت . شده در یک محور אساسی چیده شده אست         طرح

אی אز سـورۀ مبـارک بقـره          برאی درک بهتر אین مطلب، به ذکر نمونه        .אند   وאحد گرد آمده   אی   در مجموعه  هکه هم 
 :پردאزیم می

منون ؤאلذین ی ... ﴿: کند  خدאوند متعال در אبتدאی אین سوره، אیمان به غیب رא אز ویژگیهای متّقین معرفی می              
 بعـد   ه آی ٢٨٢ یعنی   ، همین سوره  ٢٨٥ در آیۀ    دهد، ولی   آن رא شرح و بسط نمی      אما   ﴾...بالغیب ویقیمون אلصلوة    

 :فرماید می
آمَنَ אلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّبِّهِ وَאلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَالئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُـلِهِ ال                ﴿
 ٣﴾قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوא سَمِعْنَا وَأََطعْنَا غُفْرَאنَكَ رَبَّنا وَإِلَیْكَ אلْمَصِیرُنُفَرِّ

 .کند  بینیم، خدאوند سبحان پس אز بیان مباحث متعدد، به نخستین مطلب אین سوره אشاره می                 که می  گونه  آن
 .אند  سوره خارج نبودهאز حوزۀ بحث אولیۀ، ح شده אستمطردر میان אین دو آیه  ی که مباحثیگویا تمام

                                                 
 .٨٢ /ء نسا.٢
 .٢٨٥ / بقره.٣
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... ، آل عمـرאن و      ، אسرאء  مؤمنون ها مانند    سوره برخیمباحث   آیات و    میانאین אرتباط رא    شایان ذکر אست که     
 ٤.אیم وضوح یافتهبه 
 
 
 
  شأن نزولآشنایی با ـ ٣

ی تفـسیر قـرآن بـه آن نیـاز     یکی دیگر אز مقدماتی אست که مفسر برא     تنزیل و شأن نزول آیات قرآن       آگاهی אز   
ی کـه بـه هنگـام     یهـا    جهات مربوط به نزول آیات و نیز مناسـبت         ، تنزیل مانندخصوصیات آیات   אطالع אز   . دאرد

 אیـن   نبـودن حـالی کـه      در   ،کنـد   کمـک مـی    فهم صحیح معانی و مقاصد آنهـا         بهآنها وجود دאشته אست       نزول  
 .شود یآیات م مفسر אز مقصود وאقعی אطالعات باعث دور شدن

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ אللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلكِنَّ אللَّهَ رَمَـى وَلِیُبْلِـيَ אلْمُـؤْمِنِینَ مِنْـهُ                   ﴿ آیۀ   برאی نمونه 
در ) אهللا علیه و آلـه    لی  ص( که پیامبر אکرم     در جریان جنگ بدر نازل شده אست       ٥﴾بَالءً حَسَناً إِنَّ אللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ     

אگر مفسر אز אین مطلب אطـالع ندאشـته         . شودمشتی خاک به روی کفار پاشید تا چشمان آنان پوشیده           آن غزوه   
ر  אز کیفیت نزول آیات و تقدم و تـأخ         به همین ترتیب אگر   . ، با مشکل موאجه خوאهد شد     هصحیح آی  در فهم    باشد

אصول  ،رو  אز אین . دهد تشخیص   توאند  نمی  رא یات تربیتی و فقهی   ی אز آ  برخ ،ندאشته باشد אطالع کافی   زمانی آنها   
 .فهمیدنخوאهد و کیفیت دعوت آن رא  ، که به ترتیب نزول آیات بوده אست،آنقرتربیتی تدریجی 
 :پردאزیم ، به تعریف شأن نزول و אقسام آن میشدن مطلب  تر برאی شفاف
 :رآن کریم آمده و بر چند قسم אست بیاناتی אست که در شأن و سبب نزول آیات قشأن نزول

 ).علیهم אلسالم( نه روאیات معصومان ،شأن نزولی که تنها در قالب سخنان تاریخی بیان شده אست )אلف
אلبته אگر . ساز بردאشتهای تفسیری אست    ن تنها زمینه  אمانند אقوאل مفسر  حجیتی ندאرد و    ها  شأن نزول אین گونه   
مانند آنکه אز قول אبن عبـاس        .ی آن  تاریخ نقل آن وثوق معتبر אست نه         خودِ ، אطمینان حاصل شود   אز آن سخن  
 .دאرد حدیث معتبر که حجیتبر خالف  ؛ پدید آیدאطمینان

 سند صحیحאعتبار و  روאیات فاقد )ب
 و  نـد א   با کالم بشری متفاوت    ،)لیهم אلسالم ع(ن  ا אحتمال صدور آن אز معصوم     به دلیل  ،هاشأن نزول گونه   אین

 .ندאرند حجیت ، الزم شرאیطندאشتنبه دلیل  אما ،دن شوباید تکریم
 .هایی که به صورت روאیت نقل شده و دאرאی سند صحیح و معتبر אستشأن نزول )ج

 که روאیات تطبیقی گـسترۀ      گونه  ولی همان  .ن یا سبب نزول آیات حجیت دאرد      أگونه روאیات در تبیین ش     אین
گاه عـام     نیز بیانگر مصدאقی برאی مفهوم کلی آیه אست و هیچ          نزولشأن   روאیات   ،کند   آیه رא محدود نمی    ییمعنا

אیـن  . نخوאهـد شـد    کاهش عموم یا אطـالق       کنند و باعث    بودن آیات رא تبیین نمی     یا مقیّد    مخصّص  و یا مطلق 
 .سازد هماهنگ شأن نزولی که برאی آن ذکر شده אست، با کند تا تفسیر آیه رא  کمک میرروאیات به مفس

 ا آنهـا معنـ  شأن نـزول  به همرאه  موאردبیشتردر  ،אند نازل شده) لیهم אلسالمع(ی که در مورد אهل بیت     آیات :تذکر
 که אز علت نزول آنها אطالع کافی در دست       شود  هنگامی مشخص می   אین آیات     معنای  حقیقت در. کنند  پیدא می 

                                                 
 .در אین مقاله אرتباط آیات سورۀ تحریم بررسی شده אست). ٧( شمارۀ پژوهش دینیفصلنامۀ  مقالۀ مؤلف، :ک. ر. ٤

 .١٧ /אنفال .٥
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אست در אقسامی    شده   ذکر...  والیت و    ،ه تطهیر، مباهل   در آیۀ   که ه، مانند آنچه  های ویژ شأن نزول  ،رو  אز אین . باشد
 .که گفته شد، قرאر ندאرد

 در کتب אهل سنت به چندین هـزאر و در کتـب             ،ن و سبب نزول   أالزم به ذکر אست که אحادیث مربوط به ش        
به تبیین شأن و    مفسرאن قرآن کریم     ۀ عنایت و אهتمام ویژ    دهندۀ  نشان  אین کهرسد  می صد حدیث    شیعه به چند  
 کـه مربـوط     » نزول جوّ« که مربوط به مجموع یک سوره אست و          »فضای نزول « بهאما   ،אستیات  سبب نزول آ  

 . توجه کمتری شده אست،به مجموع قرآن کریم אست
حوאدثی אست که در عـصر پیـامبر        » شأن نزول «ست که    א  نزول در אین    با فضا و جوّ    شأن نزول  میان   تفاوت

هـا و عـوאملی אسـت     و همچنین مناسبتאست  خارج אز آن رخ دאده        حجاز یا   در محدودۀ   و )لی אهللا علیه و آله    ص(
که مربوط به مجموع یـک سـوره אسـت بررسـی            » فضای نزول « אما   ؛ده אست ش نزول یک یا چند آیه       باعثکه  

  אز אی אست که در مدت نزول یک سوره در حجاز و خـارج              אوضاع عمومی، אوصاف مردم، رخدאدها و شرאیط ویژه       
 .آن وجود دאشته אست

 آیـات   شـأن نـزول    باید هـم אز      ،یک مفسر برאی آنکه بتوאند به درستی در مسیر فهم آیات قرآن گام بردאرد             
ی مقـدمات  یکـی دیگـر אز       אین علوم  آگاهی אز    ،رو  אز אین   ؛دאشته باشد کامل  آگاهی   و جو نزول     به فضا و هم   אلهی  

 .مند אستن نیازه آאست که مفسر ب
 
 
 
  با אحادیثآشناییـ ٤

دربـارۀ   نکـات ظریـف و دلنـشین فرאوאنـی           )علیهم אلسالم ( אئمهو  ) صلی אهللا علیه و آله    (ث پیامبر אکرم    در אحادی 
 و موضـوع    دهنـد   توضیح مـی   و گاه אشارאت قرآن رא       ظرאفت یک آیه  אین نکات گاه    . وجود دאرد آیات قرآن کریم    

 گنجینـۀ   ، אحادیـث  در حقیقت . دنکن  گو می أویل آیه رא باز   مثلهای قرآنی ت  کنند و یا با بیان معنای         بیان می  رא   هاآن
 .باید به آنها توجه کندאست که مفسر در تفسیر قرآن ی یبها گرאن

 אز مقدمات دیگری אسـت کـه   های مختلف تفسیری  تفسیری آنها و شیوه    بزرگ و کتابهای  مفسرאن  شناخت  
نقـش مـؤثری     ی،אجمال صورت   حتی به  ، با אین منابع   آشنایی .آگاهی אز آن برאی ورود به حوزۀ تفسیر الزم אست         

 کتابهای مربوط بـه تـاریخ تفـسیر و علـوم            رو، مفسر باید    אز אین . پذیری دیدگاه مفسر دאرد     در کمتر شدن آسیب   
ف قـرآن و    یدאرند؛ زیرא فهم بسیاری אز ظرא     אی    موقعیت ویژه در אین میان אحادیث تفسیری      . رא مطالعه کند  قرآنی  

 אعتبـار אیـن    بـه درجـۀ  توجـه در عین حال  . آید  אین אحادیث به دست می    مود   אز رهن  ،نیز پاسخ بسیاری אز سؤאلها    
 .ضروری אستدیگر אحادیث و هماهنگی آنها با متن قرآن و با یک

و אز مباحثی کـه      مند باشد   شود باید אز אدبیات عرب در حد لزوم بهره           تفسیر می   کسی که وאرد حوزۀ    ،بنابرאین
 تاریخ صدر אسالم، شرאیط אجتماعی،      به ویژه  تاریخی   אست مانند مسائل  ه  به نوعی قرآن کریم به آنها توجه نمود       

 .אحکام و مقررאت، خط فکری و سبک و سیاق אدبی قرآن کریم آگاه باشد
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 چکیده
در قالـب عبـارאت     کـه   אی    و جلـوه  دوم،  و  אست  در אم אلکتاب    که  אی     جلوه نخست. جلوه دאرد قرآن کریم دو     

 . مشهود אستعربی
 قرאر  پاکان تنها در אختیار  אلهی אست که    » کتاب مکنون « در    و در نزد خدאی سبحان   » אلکتابאم  «قرآن در    

توאنند بر پایـۀ قوאعـد        قرאر دאرد و مردم می    אست که در אختیار همگان      کتابی   אما قرآن عربی همان      گیرد  می
אز دریای بیکرאن آن     درک کنند و אگر خردمندאن در آن تدبر کنند حقایقی            زبان عربی، معانی عبارאت آن رא     

 .یابند رא می
تـوאن    میمشکل   אست که بدون آنها      אستوאریافتن به تفسیر آن بر مقدماتی         فهم حقایق قرآن کریم و دست      

 .در אین وאدی گام نهاد
 :ند אزא مقدمات الزم برאی تفسیر و فهم قرآن عبارت 
 ؛ـ علوم الزم برאی تفسیر١
 ؛سیاق و تناسب آیاتآشنایی با ـ ٢
 ؛شأن نزولآشنایی با ـ ٣
 .ـ آشنایی با אحادیث٤
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 )١(  حمدۀسور
 
 

 אهدאف درس 

 ؛ حمدا سورۀ بیآشنایی אجمال 
 ؛مروری بر مباحث کلی אین سوره 
 . حمدآشنایی با تفسیر آیات אولیۀ سورۀ 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 موאرد אین. رא توضیح دאدیم  אز آنها    کی  هر ر قرآن ی برאی تفس  با بیان چهار مورد אز אقدאمات الزم       گذشته   در جلسۀ 

 : אزدنא ارتعب
 ؛ـ علوم الزم برאی تفسیر١
 ؛ـ سیاق و تناسب آیات٢
 ؛ن نزولأـ ش٣
 .ی با אحادیثـ آشنای٤

 .کنیم رא بیان می حمد در אین جلسه تفسیر آیات אولیۀ سورۀ
 
 
 

 درآمد
 .و هفت آیه دאردאست  אلکتاب در مکه نازل شده ةسورۀ فاتح
وری אست که شـیعه و      אین روאیت مشه   ١» אلکتاب ةحا بفاتِ لّإ ةَولال صَ «: فرمودند )صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  

گـذאری کـرده    نـام ) صلی אهللا علیه و آله(سوره رא پیامبر אین روאیت، אین     بر بنا . אتفاق نظر دאرند   אهل سنت بر آن   
 .אست

 
 
 
 

  حمد مباحث کلی سورۀ
 ٢: مبارک به شرح زیر אسته طور کلی محتوאی אین سورۀب
 .باید با نام پروردگاری آغاز شود که رحمت جاودאن אو، شامل حال تمامی موجودאت אستتمامی אمور، ـ ١

                                                 
 .٤٢٨، ص ٢؛ مسند אحمد بن حنبل، ج ٣٢٧، ص ١، ج אلخالفشیخ طوسی،  .١
 .٢٨، ص ١ ، جحسن אلحدیثأتفسیر  .٢
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 . ، خدאوندی אست که رحمتی فرאگیر و אبدی دאرد مخلوقاتدهندۀ همۀ ـ پرورش٢
 . ـ جهان دیگری غیر אز אین جهان وجود دאرد که گردאنندۀ آن نیز خدאست٣
 و   آفریننـده   زیرא אو  ؛بخوאهیم کمکباید  אز אو    بپرستیم و تنها   باید  فقط אو رא   . خدאوند אست  ش مخصوص تـ پرس ٤
 .ست جهان אکنندۀ همۀ هرאدא
نعمـت   .شـدگان و گمرאهـان   ، غـضب یافتگـان  هدאیت: شوند ـ مردمان در مسیر زندگی به سه گروه تقسیم می    ٥

مـا رא     خدא بخوאهیم کـه    تالش کنیم و אز   مطابق آیات אین سوره، ما باید       . شود   تنها بر گروه אول אرزאنی می      אلهی
 .قرאر دهدیافتگان  هدאیت در زمرۀ

 
 
 

  سورۀ حمدآیات
 ﴾بِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ﴿
 ﴾אلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ אلْعَالَمِینَ﴿
  ﴾אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ﴿
 ﴾مَالِكِ یَوْمِ אلدِّینِ﴿
 ﴾إِیَّاَכ نَعْبُدُ وَإِیَّاכَ نَسْتَعِینُ﴿
 ﴾صِّرאطَ אلْمُسْتَقِیمَאهْدِنَا אل﴿
 ﴾صِرَאطَ אلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَالَ אلضَّالِّینَ﴿
 
 .به نام خدאوند بخشندۀ مهربانـ 
 .  که پروردگار جهانیان אستאست ییخدאمخصوص ستایش ـ 
 .  אستبخشنده و مهربانـ 
 . مالک روز جزא و قانون אستـ 
 .یمیجو  אز تو یاری میتنهاپرستیم و   تو رא میاتنهـ 
 . ما رא به رאه رאست هدאیت کنـ 
  .شدگان و نه رאه گمرאهان  نه رאه غضب،אی  که به آنها نعمت دאدهینرאه کساـ 
 
 
 

 
 مفردאت

 אسم
 . کند ی داللت میلفظی אست که بر مسمّאسم 
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 אهللا
بـوده   »אله« אصل آن    دאنشمندאنאز  ی   مطابق نظر برخ   .شود  می عال אطالق تم تنها بر خدאوند  אسمی אست که    אهللا  

 . معبود אستایمعنبه  و אدغام شده »الم« در »الم« و  بر آن אضافه»الم« و »אلف« ،ههمزحذف  باאست که 
 
 

 رحمن
 خـدאیی کـه     ، یعنـی  ؛دאردداللـت   حمـت    گسترش و אحاطـۀ ر     ،فرאوאنیکه بر   אست  رحمت  مصدر   אز    مبالغه صیغۀ

  ٣﴾ءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ﴿ : موجودאت رא فرא گرفته אستیتمامرحمتش 
 
 

  رحیم
 .  خدאیی که رحمتش پیوسته و دאئمی אست، یعنی؛دאردداللت  رحمت  بر دوאم و אستمرאرصفت مشبهه אست و

 
 

 حمد
  .ز شکر אست אخص אز مدح و אعم אکهאست یی و ستودن در مقابل بذل و אحسان ستایش، ثناگود به معنای مح
 
 

 ّرب
 ،مربـی معنـای   ه  بو   ی آن مدّنظر אست    معنای فاعل  ی אست که  در אصل مصدر  ،  هدهند پرورشوאژۀ ربّ به معنای     

 .رود کار میه  مصلح و مانند آن نیز ب، مالک،رئیس
 
 

 عالمین
 . ای تمامی مخلوقات یا مردمان אستبه معنکه   אست»معالَ«אین وאژه جمع منصوب 

 
 

 
 

 تفسیر آیات

 ٤»بسم אهللا«بیان سبب אبتدאء به 
 ةجزء فاتح عالوه بر אینکه     مستقل אست و      شیعه یک آیۀ   دאنشمندאنبه אتفاق آرאی     ﴾نِ אلرَّحِیمِ بِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمٰ  ﴿

عـالوه بـر    . شود  ، آمده אست و یک آیه محسوب می       توبه  سورۀ ، به جز  های دیگر نیز     سوره  آغاز  در ،אستאلکتاب  

                                                 
 .١٥٦/  אعرאف.٣
 .٢٥، ص ١، ج  אلمیزאن.٤
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آیه ن   عمدی אی   ترک .به ملکۀ سبا نیز ذکر شده אست       نامۀ حضرت سلیمان     سورۀ نمل در آغاز    אم سی  در آیۀ  אین،
  . مبطل אستو مستحب، های وאجبدر نماز
 یا بـا نـام خـدא   کنم  شروع می با نام خدא ، یعنیאست؛ أبْدَأُ یا إبْتَدِאْر، مانند ی مقدّبه فعل متعلق   ﴾...بِسْمِ אللَّهِ   ﴿

 .شروع کن
 خود رא با نـام      بیشتر موאرد کار  در  خوאهند آن رא אنجام دهند،        دهند یا می    ردم کاری رא אنجام می     م هنگامی که 

 یـاد    یا حدאقل نـام و     ،رد و אحترאمی به خود بگی     אثر شود و نیز آبرو     ر مبارک و پُ   کنند تا   یا بزرگی آغاز می    عزیزفرد  
 .  شودرعمل به یادآوری آن عزیز منجآن 

آن رא   و   دهـد   ، رنگ و بـوی אلهـی مـی         عمل یک نوع אدب אست که به     ار با نام خدא     دن אعمال و گفت   آغاز کر 
 . کند فرجام می نیک

 אز אو  ی نـشان  אسـت تـا کالمـش      آغاز کرده    ، אست ها که عزیزترین نام   ، نام خود  ا کالم خود رא ب    خدאوند متعال 
 بـه آنهـا بیـاموزد تـا بـا          و   ب کند یدتأ یز אدبی باشد تا بندگان خود رא با آن        باشد و ن  مرتبط   با نام אو     ،دאشته باشد 

رא در رאه   אعمـال   آن  ،   بـا نـام وی آغـاز کننـد         رאتمامی אمور خود     ان،ش، אفعال و گفتار    אعمال رعایت אین אدب در   
ت و  کـه هالکـ   אست   به نام خدאیی آغاز شده        زیرא ؛، ناقص و ناتمام نماند     هالک باطل، خدא אنجام دهند تا   رضای  

عه و سنی بر صدور آن אتفاق نظر دאرند، نیز          یبه همین مضمون، که ش     در روאیتی ین معنا    א .بطالن در אو رאه ندאرد    
 :فرمود) صلی אهللا علیه و آله( پیامبر .مشهود אست

 ٥.بترٌأ  فیه باسم אهللا فهوْ یبدאُ لمْ بالٍي ذمرٍأ کلُ
אسـت و    ناقص و אبتر     ، אگر به نام خدא آغاز نشود      ،هر אمری אز אمور که אهمیتی دאشته باشد       

 . رسد به نتیجه نمی
ر نتیجه معنای אین جمله אین       د .معنای אبتدאء אست  به   ﴾ ...بِسْمِ אللَّهِ ﴿ در» باء«روאیت، حرف   אین   با توجه به  

 .کنم من به نام خدא آغاز می :אست
 که خدאی سـبحان      علتی دאرد که برאی אطالع אز آن نخست باید بدאنیم          بسمله قرآن با    های  هآغاز کردن سور  

 אز אیـن    ٦﴾...وَإِذא أُنْزِلَتْ سُـورَةٌ     ﴿: فرماید  برאی مثال می   ؛رא در کالم مجیدش آورده אست     » سوره«کلمۀ  چند بار   
אی   طـور جدאگانـه   ه  که برאی خود ب   אست  אی    مانند طایفه ها    در میان سایر سوره    אی    شود که هر سوره     رو معلوم می  

ـ    ؛دوحدت دאر  همچنـین  . אی دیگـر   در میـان یـک سـوره و سـوره    ه وحدتی که فقط در یک سوره موجود אست ن
غرضـی خـاص و   אی   אست و هر سورهאی دیگر متفاوت    صد هر سوره با سوره    که אغرאض و مقا   شود    مشخص می 

بِـسْمِ  ﴿  جلمۀ ،رאین بناب .درس   آن غرض نیز به پایان نمی      ، سوره تمام نشود    غرضی که تا   ؛ مخصوص دאرد  یمعنای
 . אست بودهمورد توجهאز אبتدא تا אنتهای آن سوره،  אست که  مربوطآن غرضیبه ها  در هر یک אز سوره ﴾אللَّهِ

 به אین معنی خوאهد بود که     بسم אهللا    ،فعل אبتدאء باشد   »باء«متعلق   ،که پیش אز אین بیان شد      نهوگ  همان אگر
 »بـای «، »بـاء «یـن  א بق نظر برخـی علمـا  اطم  אگر، אماکنم خدאیا من خوאندن سوره یا قرآن رא با نام تو آغاز می         

سنایش و وصف کـردن אو بـه صـفات           حُ  به אسمای  ندوخدאبا نامیدن    ، به אین معنی خوאهد بود که      אستعانت باشد 
 ٧.جوئیم אز خدאوند یاری می אش عالی

 
                                                 

 .١٤، ص ١، ج אلمیزאن .٥
 .٨٦/  توبه.٦
 .٩٣، ص ١، ج مجمع אلبیان .٧
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 » אسم«کلمۀ توضیحی پیرאمون 
 . کند ی داللت می به معنای لفظی אست که بر مسمّ،אسم در لغتۀ وאژ

هنـد تـا    ن  عالمتی אست که بـر گوسـفندאن مـی          و به معنای دאغ و     مشتق شده אست  » همَسَ «אز مادۀ » אسم«
 ٨.کیستאز آنِ مشخص شود که گوسفند 
 ٩.مشتق شده باشد به معنای بلندی »سمو « אز مادۀهچنین ممکن אست

 
 

 » אهللا «توضیحی پیرאمون لفظ جاللۀ
صـورت  ه   حذف شده و ب    فرאوאنی کاربردِ آن  ر   در אث   دوم که همزۀ אست   بوده   »אل إله « در אصل » אهللا «لفظ جاللۀ 

אلـه אلرجـل و     «گوینـد     وقتی می .  به معنای پرستش אست    ، باشد »إله« אز مادۀ אگر   »אله«کلمۀ  .  אست درآمدهאهللا  
کلمۀ  . به معنای تحیر و سرگردאنی אست      ، باشد »هَلَوَ« אز مادۀ אگر   אما .تش کرد  فالنی عبادت و پرس    ، یعنی ؛»یأله

که کتـاب بـه معنـای مکتـوب           گونه  همان. אست) مألوه(عنای مفعول    م  به ،»فاء«  به کسر  ، فعال نامبرده بر وزن  
 کـه عقـول بـشر در شناسـایی אو       و معبود אست و یا به خاطر آن         مألوه  چون خدאوند  ،بنابرאین .אست) شده نوشته(

 ١٠.گویند ند، به אو إله میא حیرאن و سرگردאن
قبـل אز   אیـن کلمـه       زیرא ؛رود  ، به صورت אسم خاص برאی خدא به کار می         به دلیل کاربرد فرאوאن   » אهللا«کلمۀ  

 ١١.אند ه جاهلی با آن آشنا بودبِאعرאو אست  بوده نزول قرآن نیز بر زبانها جاری
 ١٢». אلحسنیسماءِ אلعلیا و أل صفاتِ لجمیعِةِ אلجامعةِ אلمقدس للذאتِ علمٌאسمٌ«: אند گفته» אهللا«در تعریف 

 تمامی אسمای حسنایش و همۀ אفعالی که אز אیـن           متعال با  خدאوند   א زیر ؛אستعلم و אسم خاص     » אهللا«کلمۀ  
... رزق و  علـم،   ،، رحم مثالبرאی ؛شود توصیف نمی» אهللا«کلمۀ  ولی با  ،شود   توصیف می   אست،  شده  אنتزאع אَسما

 هرگـز   ، یعنـی  ؛بـریم   به کار نمی   ن رא  ولی عکس آ   ، אهللا رحمان אست   :گوییم  یعنی می   ؛دهیم  رא به خدא نسبت می    
 ١٣.אستصفت رحمان » אهللا«شود که  گفته نمی

  زیرא אو  ؛شود  ست که عبادت در حق אو محقق می        آن کسی א   »إله« و   »אهللا« با توجه به مطالبی که ذکر شد،      
 الزم ،مـستحق عبـادت אسـت   چون تنها אو אست و قادر  زنده کردن אیشان و روزی دאدن به آنها       ، אجسام بر خلقِ 
 ١٤.אیی אز אزل با אو شریک نباشد که هیچ خدאست

 تفاوت  .شود   אطالق می  ،و تنها بر אو که معبودی حقیقی אست        که אهللا אسم خدאوند بزرگ אست        אند  برخی گفته 
و אین وאژه بدون توجه بـه حـق یـا            شود  به معبود گفته می    طور کلی ه  ب» אالله«ست که    א آن» אالله«با  » אهللا« 

 ١٥.دشو بود، بر خدאوند و غیر אو אطالق میباطل بودن مع
 

                                                 
 .٢٧، ص ١، ج  אلمیزאن.٨
 .همان .٩
 .٢٩همان، ص  .١٠
 . همان.١١
 .مجمع אلبحرین אلطریحی، אلشیخ فخرאلدین .١٢
 .٣٠، ص ١، ج אلمیزאن .١٣
 .٩٣، ص ١، ج مجمع אلبیان .١٤
 .٥٦، ص ١، ج אلمنیر .١٥
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 »אلرحیم«و » אلرحمن«توضیحی پیرאمون کلمات 
 ١٦.אند  رحمت אشتقاق یافتهند که אز مادۀکلمات رحمان و رحیم دو صفت هست

 ١٧.کند  و بسیاری رحمت داللت میفرאوאنیصیغۀ مبالغه אست که بر » رحمان«کلمۀ 
 ١٨. و دوאم داللت دאرد بقا אست که بر ثبات، مشبههبر وزن فعیل و صفت» رحیم«کلمۀ 

 ه و معنـای رحـیم خـدאی دאئـم אلرحمـ     ١٩ه و عظیم אلرحمه خدאی کثیر אلرحم یعنی، خدאی رحمان،אز אین رو 
 . אست

  مـریمَ   عیسی بنَ  نَّإ«: روאیت شده אست که فرمودند    ) صلی אهللا علیه و آله    (אز אبوسعید خدری אز پیامبر אکرم       
 ٢٠».ةِ אآلخر رحیمُلدنیا و אلرحیمُא  رحمنُ אلرحمنُ:قال

ولـی رحـیم     ،کنند  تنها خدא رא با آن توصیف می      אسم علمی אست که      زیرא رحمان    ؛قدم دאرد رحمان بر رحیم ت   
 ٢١.دشو خدאوند و غیر אو نیز אطالق میبر 

  אسـمٌ  یمُ و אلـرح   ةٍ عام ةٍ بصف  خاصٌ  אسمٌ אلرحمنُ«: روאیت شده אست که فرمودند    ) علیه אلسالم (אز אمام صادق    
 ٢٢».ةٍ خاصةٍ بصفعامٌ

، مـشتق   به معنـای نعمـت     ، رحمت  אز کهتوאن گفت که رحمان و رحیم دو אسم هستند            طور کلی می  ه  پس ب 
 .אند شده

 
 

 تفاوت حمد و مدح
 .ستایش خدא رא که پروردگار جهانیان אست ؛﴾אلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ אلْعَالَمِینَ﴿

. شـود    אسـتفاده مـی     نیز به جای حمد، אز وאژۀ مدح     گاهی  .  خدאوند אست  حمد و ستایش אز آنِ     ؛﴾لّه لِ אلحَمدُ﴿
حمد به معنای ثنا و ستایش در برאبـر         کلمۀ   אند که   برخی گفته که    چنان ٢٣.تفاوت אست م אلبته معنای حمد با مدح    

یش عالوه بـر معنـای حمـد، سـتا    مدح کلمۀ   אما،ختیار خود אنجام دאده אست    ی אست که ثناشونده به א     یعمل زیبا 
 .گیرد  رא نیز دربرمیعمل غیرאختیاری

 یـک   گوینـد    ولـی نمـی    ، حمد و مـدح کـردم      ، دאرد  کرאمتی که  من شخصی رא در برאبر    : گویند   مثال می  برאی
 . آن رא مدح کردم:شود گفته می بلکه تنها ، رא حمد کردمروאرید و یا بوی خوش یک گلم

 ونـد خـویش رא     خدא  کـه   همان ثنایی  گار خود رא با    پرورد ، خدא  אست که بندۀ    אدب بندگی آن   یکی אز ملزومات  
، که شیعه و سـنی بـر آن         در روאیتی ) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  .  ستایش کند و אز آن تجاوز نکند       ،אستستوده  

 :فرماید می ،אتفاق نظر دאرند

                                                 
 .٣٠، ص ١، ج אلمیزאن. ١٦
 .همان .١٧
 .همان .١٨
 .٥٦، ص ١، ج  אلمنیر.١٩
 .٩٣، ص ١، ج مجمع אلبیان .٢٠
 . همان.٢١
 . همان.٢٢
 .٣٠، ص ١، ج אلمیزאن .٢٣
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 ٢٤.حصیٰ ثناءً علیک أنت کما אثنیتَ علی نفسِکال أُ
 .אی، ستایش کنم نه که تو خود رא ستودهگو تو رא، آنتوאنم  نمی من ،پروردگارא

  אو که بندۀ به אین معنا     ؛آموزد   אدب عبودیت رא می    ،که در آغاز سوره آمده אست      ﴾لْحَمْدُ لِلَّهِ א﴿  جملۀ ،بنابرאین
 ٢٥.کند  پروردگار אو رא ستایش مید خوبا אجازۀنیز حمد אو رא ندאرد و אکنون  تقایل

 :فرماید  قرآن کریم میطور که ان هم٢٦.خدאوند אز حمد حامدאن منزه אست
 ٢٧﴾إِلَّا عِبادَ אللَّهِ אلْمُخْلَصِینَ سُبْحَانَ אللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ﴿

 . مگر بندگان مخلص אو،کنند خدאوند منزه אست אز آنچه توصیفش می
سـخن  אز حمـد حامـدאن      گـاه    ود رא אز حمد حامدאن منـزه کـرده אسـت و هـر             خدאوند در همه جای قرآن خ     

 ؛ بـرאی  אسـت  قرאر دאده و حمد رא با آن ذکر کرده            تسبیح آورده و بلکه تسبیح رא אصل        حمد אیشان رא با    ،یدگو  می
 .کنند تمامی موجودאت با حمد خود אو رא تسبیح می ؛٢٨﴾ءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ  مِّن شَيْوَإِنْ﴿ :אست فرموده مثال

 
 

 » رب אلعالمین«کلمۀ توضیحی پیرאمون 
 .رود نیز به کار می و به معنای مصلح، مدبر، جابر و قائم شود لک و سیدی אست که پرستش مینای مارب به مع
 ٢٩.אستدر אین وאژه نهفته  تربیت و عنایت به مخلوقات ، ربوبیتمفاهیم

کلمـۀ   معنای مالک نیـز در       ،אز אین رو  . کند  ان خود رא تدبیر می     مملوک هایرب به معنای مالکی אست که کار      
 ٣٠.ر אسترب مستت
 ٣١.אستآن  عالمت جمع »نون« و عالمت جر » یاء« مین مجرور به אضافه אست کهعالَ
، حیـوאن،   אنـسان عالم אنوאعی مانند    و  אست  אز خدאوند    موجودאت به غیر     م و به معنای تمامی    مین جمع عالَ  عالَ
 :توאن چنین گفت می ﴾الَمِینَאلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ אلْعَ﴿  معنای آیۀپیرאمونه طور کلی  ب٣٢. دאرد... نبات و

بـرאی אو محقـق      تنهـا  خدאونـدی אسـت کـه عبـادت          طور مطلق، مخصوص  ه   نیکو ب  ستایش و   אوصاف زیبا 
 ٣٣.مربّی و مصلح אمور אیشان אست ل فهم قادر אست و خالق خلق، אو بر אصو زیرא؛شود می

آموزد که چگونه خدאوند رא حمـد         و نیز به بندگان می    دאرد    داللت אین آیه بر وجوب شکر بر نعمتهای خدאوند       
 ٣٤.گویند
 

                                                 
 .٥٢، ص ٢  ج،دאود سنن אبی به نقل אز ،٣٣، ص ١، ج אلمیزאن .٢٤
 .٣٣، ص ١، ج אلمیزאن .٢٥
 .همان .٢٦
 .١٦٠/  صافات.٢٧
 .٤٤/  إسرאء.٢٨
 .٥٦، ص ١، ج אلمنیر .٢٩
 .٣٣  ص،١، ج אلمیزאن .٣٠
 .٩٧، ص ١، ج مجمع אلبیان .٣١
 .٥٦، ص ١، ج  אلمنیر.٣٢
 .٩٧، ص ١، ج مجمع אلبیان .٣٣
 .همان .٣٤
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 ٣٥.אست صفت برאی אهللا» رب אلعالمین«
 
 
 

 چکیده
 .و هفت آیه دאردאست  אلکتاب در مکه نازل شده ةسورۀ فاتح 
عالوه بـر אینکـه جـزء        مستقل אست و      شیعه یک آیۀ   دאنشمندאن به אتفاق آرאء     ﴾بِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ   ﴿ 

  .شود یک آیه محسوب میآمده אست و ،  سوره توبه غیر אز،های دیگر نیز سورهآغاز در ست א אلکتاب ةفاتح

 یا با نـام خـدא     کنم    شروع می  با نام خدא     ،یعنی ؛אست ،أبْدَأُ یا إبْتَدِאْ   مانند   ،ی مقدر  متعلق به فعل   ﴾بِسْمِ אللَّهِ   ﴿ 
 .شروع کن

 . کند فرجام می خدאیی و نیکآغاز نمودن אعمال و گفتار با نام خدא אدب אست و عمل رא  
 : אستنظریه مطرحدو » אسم« پیرאمون אشتقاق  
ـ   زن   عالمتی אست که بر گوسفندאن مـی       و به معنای دאغ و    » سمه «אز مادۀ אسم  ـ   ا مـشخص شـود کـه       نـد ت

 . אست چه کسیه متعلق بدگوسفن
 . אستبه معنای بلندی» سمو«אز مادۀ אسم ـ 
ـ       کـاربرد فـرאوאن    در אثر    دومۀ  אست که همز  وده  ب) אل إله  (در אصل » אهللا«لفظ جالله     ه אهللا   حـذف شـده و ب

 :شده אستو אشتقاق آن دو نظر مطرح ) אله (تبدیل شده אست و دربارۀ کلمۀ
 . به معنای پرستش אست،باشد) إله (אگر אز مادۀـ 
 .  تحیر و سرگردאنی אست به معنای،باشد) وله(אگر אز مادۀ ـ 
 .אردد و بسیاری رحمت داللت فرאوאنیر  بאست وصیغۀ مبالغه » رحمان«کلمۀ  
 . بقاء و دوאم داللت دאرد، که بر ثباتبر وزن فعیل و صفت مشبهه אست» رحیم«کلمۀ  
ی ی ثنا و ستایش در برאبر عمل زیبای حمد به معناۀ کلم:אند برخی گفتهچنانکه . تفاوت אستم حمد با مدح 

 عالوه بر معنای حمد، ستایش عمل ، مدح אما کلمۀ،אستختیار خود אنجام دאده شونده به א אست که ثنا
 .گیرد  رא نیز دربرمیאختیاریغیر

 .کند مالکی که کار مملوک خود رא تدبیر مییا  ،شود مالک و سیدی אست که پرستش می به معنای ربّ 

                                                 
 .٥٥، ص ١، ج  אلمنیر.٣٥
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 )٢(  حمدۀسور
 
 

 אهدאف درس
 ؛آشنایی با تفسیر آیات سورۀ حمد 
 . و آشنایی با نکات تفسیری אین آیاتسورۀ حمدسوم تا ششم بررسی مفردאت آیات  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
رא אدאمـه   تفـسیر אیـن سـوره        در אیـن     .تفسیر کـردیم   آیات אبتدאیی آن رא      ، حمد ۀ معرفی سور  ا گذشته ب  در جلسۀ 

 .دهیم می
 
 
 

  سورۀ حمدآیات
 ﴾بِسْمِ אللَّهِ אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ﴿
 ﴾אلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ אلْعَالَمِینَ﴿
  ﴾אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ﴿
 ﴾مَالِكِ یَوْمِ אلدِّینِ﴿
 ﴾إِیَّاَכ نَعْبُدُ وَإِیَّاכَ نَسْتَعِینُ﴿
 ﴾אهْدِنَا אلصِّرאطَ אلْمُسْتَقِیمَ﴿
 ﴾عَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَالَ אلضَّالِّینَصِرَאطَ אلَّذِینَ أَنْ﴿
 
 
 

 مفردאت
 کمَالِ

 ١. سرپرست אستیای صاحب مال اکلمه به معنאین 

 تدبیر אمور عـالم  ،אز אین رو. و אو منشأ حیات و هستی تمامی موجودאت אست   خدאوند مالک همۀ هستی אست      
ر مـدبّ و   به معنای مالک     »بّرَ«  چون کلمۀ  ،سوאی خویش אست  دאت ما  تمامی موجو   אو ربّ  ، پس .به دست אوست  

 ٢.אست

                                                 
 .١٩، ص ١، ج أحسن אلحدیث .١
 .٣٤، ص ١، ج  אلمیزאن.٢
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  نَعْبُدُ
 . אست»پرستیم می«به معنای و  »عَبَدَ«ریشۀ אز 

  نَسْتَعِینُ
 . אست»یمیجو یاری می«به معنای و  »عَوَنَ«ریشۀ אز 
 
 

 אهْدِنَا
 אمری אست که با دو مفعول متعدی ع طلبی אز نوفعل» אهدنا«.  به معنای رאهنمایی אست وهدאیتאز مصدر 

 ٣.شود می
 
 

  صِرَאطَ
 . طریق و سبیل،رאه
 
 

 مُسْتَقِیمَ
 .رאست

 
 

  أَنْعَمْتَ
 .אی نعمت دאده

 
 

  مَغْضُوبِ
 .شدگان غضب

 
 

 אلضَّالِّینَ
 .گمرאهان

 تفسیر آیات
 ﴾אلرَّحْمنِ אلرَّحِیمِ﴿

 رحمان و رحیم رא بیان کـردیم و تکـرאر           دو کلمۀ  نکات مربوط به   ﴾حیمن אلرّ حمٰبسم אهللا אلرّ  ﴿ آیۀ   در تفسیر 
 ٤.אست مبالغه אین دو وאژه برאی بیان

                                                 
 .٥٥، ص ١، ج  אلمنیر.٣
 .٩٧، ص ١، ج مجمع אلبیان. ٤
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 » کلِمَ«و » مالک «تفاوت میان دو کلمۀ

  ﴾مَالِكِ یَوْمِ אلدِّینِ﴿

ـ مَ «شایان ذکـر אسـت کـه      . אست »لکمِ«مادۀ  אسم فاعل אز    » مالک «کلمۀ مـادۀ   صـفت مـشبهه אز       ،»کلِ
ت خود   نه مالکی  ، مقام אست  ،ی و مالکیت و تدبیر אمور     مو نظام ق   نیروی אدאرۀ  وאست  به معنای سلطنت     و »لکمُ«

 ٥. آنان אستحاکم بلکه مالک אمر و نهی و ،ک، مالک مردم نیستلِقوم و به عبارتی دیگر مَ
 متعالدست خدאوند   ه  بتمامی אمور    که در آن روز      به אین معنا   ؛مالک روز حساب   ،عنیی ؛﴾مَالِكِ یَوْمِ אلدِّینِ  ﴿

 به طور مسلم אو رא بـا یکـی אز אسـامی نیکـو و          ،بشناسد روز جزא     صاحب  نام که خدאوند رא به   کسی  خوאهد بود و    
  ٦. شناخته אستصفات برترش

وت میـان    قضا زمانی که خدאوند،  אد یافتن روشنایی تا      אمتد ، یعنی ؛אست» وقت « در אین آیه به معنای     »یوم«
אیـن آیـه بیـانگر روزی אسـت کـه           « :گوید  אبوعلی جبائی می  .  برساند آنها رא به پایان    و حسابرسی אعمال     بندگان

روزی کـه   « :گویـد  در تبیین معنای آیه می      نیز  محمد بن کعب   ».شود  برאی دین אفرאد، کیفر یا پادאش تعیین می       
 تـا عظمـت شـأن אلهـی رא بیـان کنـد،            ده אسـت    نامیـ ک  لِدر روز قیامت، مَ   رא   و خدאوند    تنها دین، سودمند אست   

 ٧.»" אلعرشربّ": شود طور که گفته می همان
خوف و  حالت  با یادآوری روز جزא در       کند تا   تشویق می   رא  و فرد مکلف   אست برאی אثبات معاد  ی   دلیل ،אین آیه 

 ٨. باشدرجا
 
 

 عبادت و אستعانتبررسی مفاهیم 
 .یمیجو ی میپرستیم و تنها אز تو یار تنها تو رא می؛ ﴾إِیَّاכَ نَعْبُدُ وَإِیَّاכَ نَسْتَعِینُ﴿

 ۀوאژ . باشـد   تعلـق دאشـته     شخصی دیگـر   بهکه   אست   ی شعور صاحب به معنای אنسان و یا هر        »دبْعَ« کلمۀ
  عبودیت ، אلبته جوهری در کتاب خود     . دربرگیرندۀ همان معنا אست    ، אست، بنابرאین  عبادت نیز אز عبد گرفته شده     

  ٩.אستمعنا کرده خضوع رא 
 بـه   .پرسـتیم   رא می و   ت ، یعنی ؛»دُعبُاک نَ یّإ« :یمیگو   می هنگامی که . ستא متعدی   طور مطلق  عبادت به    کلمۀ

 :در نتیجه، אین آیه دربرگیرندۀ دو نوع אنحصار אسـت         . دאنیم  میقید و شرط     بی مالک   متعال رא خدאی  אین معنا که    
دوم  אنحـصار . אز آن אو אسـت    بالـذאت    یعنی مالکیت    ؛אستمنحصر   در خدאوند     که مالکیت علی אالطالق  نخست  

 ١٠. جز عبودیت چیزی ندאرد به אین معنا که بنده در بارگاه אلهی؛در عبودیت אست אنحصار وאژۀ عبد

                                                 
 .٣٥ ، ص١، ج  אلمیزאن.٥
 .٥٦، ص ١، ج  אلمنیر.٦
 .١٠٠، ص ١، ج مجمع אلبیان .٧
 .انهم .٨
 .٥٠٣، ص ٢، ج صحاح جوهری به نقل אز ،٣٩، ص ١  ج، אلمیزאن.٩
 .٤٠، ص ١، ج  אلمیزאن.١٠
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دربرگیرنـدۀ אیـن     ،»پرستیم  ما تو رא می   « عبارت زیرא   ؛دאردداللت  بر אختصاص    ﴾إِیَّاכَ نَعْبُدُ وَإِیَّاכَ نَسْتَعِینُ   ﴿
 אز غیـر تـو یـاری        بـه אیـن معنـا אسـت کـه          »جـوییم   אز تـو یـاری مـی      «پرستیم و     א نمی  غیر تو ر   معنا אست که  

 ١١.یمجوی نمی
عبـادت   چیـزی  مقابـل رא در تـو  خـوאهیم و   ما אز تو غیر אز تـو نمـی  «: فرمایند می) علیه אلسالم(אمام صادق   

 جز  ، در حالی که در دل به یاد همه چیز هستند          ،کنند  به خیال خود تو رא عبادت می      که  ن  ال جاه مانند ،کنیم  نمی
 ١٢».تو

 زیرא خضوع در باالترین مرحلۀ خود، دربرگیرنـدۀ تعظـیم    אست؛آن   شاید برترین نوع  کر و   عبادت نوعی אز شُ   
 ١٣. אختصاص دאردمتعال و به خدאوند אست

بـه אیـن     عبـادت    ،مـذکور אما با در نظر گرفتن تمامی معانی        . نیز אز معانی دیگر عبادت אست     אطاعت و تذلل    
بر محور אو حرکت نماید     ،  אگر کسی بر محور خدאی سبحان زندگی کند        .یم رא محور قرאر ده    کسی אست که    معنا

 .  در אین صورت אو رא پرستیده אست، با رضای אو محک بزندتمامی אمور خود رאو 
 
 

 ﴾عینُتَسْ نَכَایّإ وَدُبُعْ نَכَایّإ﴿ تقدم مفعول در علت
 »کَدُبُعْنَ«: فرمود   در אصل باید می    ، یعنی ؛شده אست عول مقدم   אز یک سو مف    »إِیَّاכَ نَعْبُدُ وَإِیَّاכَ نَسْتَعِینُ   « ۀآیدر  

אین آیـه بـه אیـن    و در نتیجه אست ورده و آن رא مطلق ذکر کرده      او אز سویی دیگر قید و شرطی برאی عبادت نی         
 ١٤. تو غیر אز پرستیده شدن شأنی ندאری، بنابرאین،معنا אست که چون شأن ما بندگی توست

تبـدیل   در אیـن آیـه بـه مخاطـب     אسـت אمـا  ایر אز אبتدאی سوره به صـورت غایـب   تمامی ضمدر אین سوره  
 ١٥.شود می

אی باشد که در محـضر حـضرت          تا بیانگر حالت بنده    ،با صیغۀ جمع آمده אست    » نَسْتَعِینُ«و  » نَعْبُدُ «ۀوאژدو  
لیل سـایر مؤمنـان   توאند به تنهایی אظهار عبودیت کند و به همین د  و نمی حق، אز گناهان خویش شرمسار אست       

 ١٦.جوید تا پروردگار دعای אیشان رא אجابت کند کند و אز خدאوند یاری می رא در دعای خویش سهیم می
 . به رאه رאست هدאیت فرماما رא ؛﴾هْدِنَا אلصِّرאطَ אلْمُسْتَقِیمَאِ﴿

 ١٧:אزאند  عبارتکلی در אین آیه چند نکته وجود دאرد که به طور 
ـ     زیرא خدאوند همۀ   ،گردאن حق ثابت   ما رא بر دینِ    :אستـ معنای آیه چنین     ١  کـه  ، אنـسان غیـر אز  ه   مخلوقات رא ب

پیوسـته   بخوאهد که אو رא      متعالאز خدאوند    باید   ،رو   אز אین  .هدאیت کرده אست   ،یابد  אفکار ناپسند به ذهن אو رאه می      
 .دکن و هدאیت بیشتری به אو אرزאنی در رאه دین قرאر دهد

طور که در گذشته ما رא به سوی دین حق هدאیت کردی، در باقیمانـدۀ عمرمـان نیـز                     همان پروردگارא   ،یعنیـ  ٢
 .لطفت رא אز ما دریغ مکن

                                                 
 .١٠١، ص ١، ج مجمع אلبیان .١١
 .٥٣، ص ١، ج تفسیر صافی به نقل אز ،٦١، ص ١، ج  אلمیزאن.١٢
 .١٠١، ص ١، ج مجمع אلبیان .١٣
 .٤٠، ص ١، ج  אلمیزאن.١٤
 .٥٦، ص ١، ج  אلمنیر.١٥
 .همان .١٦
 .١٠٤، ص ١، ج ع אلبیانمجم .١٧
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 . אز نظر قرآن کریم صرאط مستقیم همان بندگی خدאی رحمان אست،پس
و بـه مـا توفیـق بـده تـا در             بـده    نـشان کلی معنای آیه چنین אست که رאه رسیدن به حق رא به ما              به طور   

  ١٨.دشو  که به قرب و אنس تو منتهی میبگذאریمقدم ی مسیر
 
 

 ١٩تفاوت میان صرאط و سبیل
نامیـده  رده و آنها رא صـرאط و سـبیلهای خـود            بسیار تکرאر ک   صرאط و سبیل رא      های  قرآن، وאژه  در   متعال خدאوند
منسوب کرده  ه خود    ب  تنها  رא دیگر سبیلهای   دאده و  رא به خود نسبت       صرאط مستقیم  تنها با אین تفاوت که      אست،
 در نتیجـه .  چند سبیل و یک صرאط مستقیم برقرאر אست אومیان خدא و بندگانکه شود   معلوم می ،بنابرאین. אست

 אختالف אحوאل رهـروאن رאه عبـادت        ا چون سبیل متعدد אست و ب      ؛معنای یکسانی ندאرند   صرאط مستقیم    وسبیل  
ـ     رאهی که همۀ   بزرگ مانند.  خالف صرאط مستقیم که یکی אست      ر ب ،کند  تغییر می  ه آن منتهـی     رאههای فرعـی ب

 . دشو می
 که هـر یـک אز سـبیلها بـا مقـدאری            یابیم   درمی ،هستند صرאط و سبیل     های  که شامل وאژه   یبا دقت در آیات   

  .دאردن در آن رאه ی خالف صرאط مستقیم که نقصر ب،شود نقص یا حدאقل با אمتیازی جمع می
 
 

 منظور אز صرאط مستقیم
 ٢٠:אند ات متعدد معنای صرאط مستقیم رא به شرح زیر بیان کردهروאی
منظـور אز   ،   אسـت  نقل شده ) علیه אلسالم ( حضرت علی    و) صلی אهللا علیه و آله    (طور که אز پیامبر אکرم       ـ همان ١

 . کتاب خدאست،صرאط مستقیم
 .אسالم אست،  منظور אز صرאط مستقیم،عباس بر قول جابر و אبن ـ بنا٢
 دین خـدא אسـت کـه غیـر אز آن אز بنـدگان پذیرفتـه                 ، منظور אز صرאط مستقیم    ،ول محمد بن حنفیه   بر ق  ـ بنا ٣

 . شود نمی
علـیهم  ( هـدی   و אئمـۀ  ) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (کـرم    پیامبر א  ، منظور אز صرאط مستقیم    ،بر אحادیث شیعه   ـ بنا ٤

 .אست) אلسالم
 :فرماید کند و می تقیم به زیبایی تعریف میقرآن کریم אز صرאط مس. صرאط مستقیم همان بندگی خدאست ـ٥

وَأَِن אعْبُدُونِي هَـذא     أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوא אلشَّیْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ             ﴿
 ٢١﴾صِرאطٌ مُّسْتَقِیمٌ

، زیـرא وى دشـمن      אى فرزندאن آدم، مگر با شما عهد نكرده بودم كه شیطان رא مپرسـتید             
 ! אین אست رאه رאست،و مرא بپرستید آشكار شماست؟

                                                 
 .٥٦  ص،١، ج  אلمنیر.١٨
 .٤٩  ص،١، ج אلمیزאن .١٩
 .١٠٤  ص،١، ج مجمع אلبیان .٢٠
 .٦١ و ٦٠/  یس.٢١
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تـر אز غلـو و بلنـدتر אز           صرאط مستقیم در دنیا آن رאهی אست که کوتاه        : ندفرمود) علیه אلسالم (حضرت علی   
 ٢٢.رساند  می بهشتهمان رאهی אست که مؤمنان رא به رאه میانه و در آخرت ، یعنی؛تقصیر אست

 منظور  ، یعنی ؛باشد ذکرشده   معانی ی تمام دربرگیرندۀیم تا   کنحمل  وم   که آیه رא بر عم     در مجموع بهتر אست   
طـور کـه      همـان .  عدل و والیت אست    ، دینی אست که خدאوند به آن אمر کرده و شامل توحید           ،אز صرאط مستقیم  

 . صرאط مستقیم رא بندگی خدאوند دאنسته אستنیزقرآن کریم 
 
 

 אنوאع هدאیت
 :אند فتهن گאبرخی אز مفسر

 ٢٣: نوع هدאیت قرאر دאده אست تا به سعادت دست یابدپنج برאی אنسان متعالخدאوند 
 صورت غفلت وאلدین و در کند می رא درک آب و غذא به نوزאدی که نیاز مانند هدאیت :ـ هدאیت غریزی و فطـری    ١

 .کند گریه می
 .אست אنسان و حیوאن مشترک میانهدאیت אول و   هدאیت אز אنوאعאین :ـ هدאیت به حوאس٢
 .  مشهورتر אستگذشته אین هدאیت אز دو نوع :ـ هدאیت عقل٣
کنـد و      عقـل אشـتباه مـی      دאنیم  طور که می    همانزیرא   ؛אشتباه و گمرאهی در אین هدאیت رאه ندאرد        :ـ هدאیت دین  ٤

 אو هـدאیت  عالوه بردאرد که  אنسان به نیرویی نیاز ،رو אز אین .شود  نفس با شهوאت و لذאت به گمرאهی کشیده می        
ـ  אفـرאد رא  دیـن تنها و אین אز ویژگیهای هدאیت دین אست و تأثیر نپذیردنیز  אز هوאی نفس      سـوی رאه رאسـت  ه  ب
  .کند هدאیت می

 אین نوع אز هدאیت أخص אز هدאیت دین אست و همان .کشاند  אنسان رא به رאه خیر و نجات می        :ـ هدאیت توفیـق   ٥
 ما  ، یعنی ؛﴾אهدنا אلصرאط אلمستقیم  ﴿: אست  به مدאومت در طلب آن אمر کرده و فرموده         هدאیتی אست که خدאوند   

אیـن نـوع   . دאرد رא در پی دאشته باشد و ما رא אز ضاللت و گمرאهی بازکه یاری پنهانی تو هدאیت کن  رא به چیزی    
 ٢٤؛﴾هَ یَهْـدِي مَـنْ یَـشاءُ   نَّ אللَّ وَلكِ﴿ :فرماید  طور که در قرآن می       همان . خدאوند سبحان אست   مخصوص ،هدאیت

  .کند  هدאیت می،خدא هرکه رא بخوאهد
همان رאهی که אنبیـا و  .  منظور אز هدאیت به رאه مستقیم، هدאیت به رאه میانه אست       ،با توجه به آنچه بیان شد     

خـتم  ) صلی אهللا علیه و آلـه  (אند و رسالت אیشان با رسالت پیامبر אکرم           آن برאنگیخته شده  برאی نشان دאدن    رسل  
ـ  : ماننـد  ؛شـود دنیا و آخرت منتهی      به سعادت    چیزی אست که   هر   به معنای  و   شده אست   آدאب و   ، אحکـام  ،د عقای

 ٢٥. نبوت و אحوאل אجتماع،شرאیع دینی مثل معرفت به خدאوند
 دلیـل کند و به همین  خدא هدאیت میبه سوی אما خود صرאط مستقیم بدون هیچ قید و شرطی رهرو خود رא          

طور که بیان شد، رאههایی که به حـضرت حـق منتهـی                همان ٢٦.آن رא صرאط مستقیم نامیده אست     خدאی تعالی   
אی אز صرאط مـستقیم هـستند و هـر کـدאم אز آنهـا بـه אنـدאزۀ                      بسیار אست، אما تمامی אین رאهها شاخه       ،شوند  می

                                                 
 .٣٣  ص،خبارمعانی אأل به نقل אز ،٦٢  ص،١، ج אلمیزאن .٢٢
 .٦٠، ص ١، ج  אلمنیر.٢٣
 .٢٧٢/  بقره.٢٤
 .٥٧  ص،١، ج אلمیزאن .٢٥
 .٥٢ صهمان،  .٢٦
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 بـه אیـن   ؛رسانند صود می אو رא به سرمنزل مق   و رسانند   به رهرو خود سود می     ،אی که אز صرאط مستقیم دאرند       بهره
 .دهند تری در אختیار رهرو قرאر می  مسیر مشخص،معنا که אگر بهرۀ بیشتری אز صرאط مستقیم دאشته باشند

 
 

 شدگان نعمت دאده
 ﴾صِرَאطَ אلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَالَ אلضَّالِّینَ﴿

 رאه آنان که با طاعت خـود بـه אیـشان نعمـت دאدی و                ،یعنی ؛دهد  وضیح می ت  رא  قبل آیه در حقیقت آیۀ   אین  
 ٢٧:کند معرفی می زیر אیشان رא  در آیۀمتعالد که خدאوند آنان کسانی هستن

نَ وَمَنْ یُطِعِ אللَّهَ وَאلرَّسُولَ فَأُوْلئِكَ مَعَ אلَّذِینَ أَنْعَمَ אللَّـهُ عَلَـیْهِم مِّـنَ אلنَّبِیِّـینَ وَאلـصِّدِّیقِی                 ﴿
  ٢٨﴾وَאلشُّهَدאءِ وَאلصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُوْلئِكَ رَفِیقاً

و کسانی که אز خدא و پیامبر אطاعت کنند، در زمرۀ کسانی خوאهند بود که خدא אیـشان رא                   
نـد و آنـان چـه نیکـو         א   شهیدאن و شایستگان    و با پیامبرאن و رאستان   ] یعنی[گرאمی دאشته   

 .ندא همدمان
 :אزאند  عبارت که شده אسته אشاره در אین آیه به سه طایف

  ﴾ ...אلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ... ﴿ :نخست
  ﴾ ...אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ ...﴿ :دوم
  ﴾ אلضَّالِّینَ...﴿ :سوم

  تنهـا گـروه    ،رو  אز אیـن   .شـوند    مشمول صرאط مـستقیم نمـی      »ضالین« و   »مغضوب علیهم «که  مسلم אست   
  ٢٩.ندیرگ  می قرאرصرאط مستقیم در هستند که »نعمت علیهمأ«

کـسانی کـه אز رאه رאسـت گمـرאه          در ردیـف    رא   ما   پروردگارא؛ یعنی   ﴾غَیْرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَالَ אلضَّالِّینَ    ... ﴿
 با شناخت حـق    زیرא אیشان     قرאر مده،  ،אند   شده مجازאتאند و به شدیدترین عقابها         دور אفتاده  تو אز رحمت    ،אند  شده

 ٣٠.אند گمرאه شدهمستقیم אند و אز رאه  کردهآن رא ترک 
 ﴾אلـضَّالِّینَ  ...﴿ و   אسـت قـوم یهـود      ﴾ ...غَیْرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ  ... ﴿ن معتقدند که منظور אز      א مفسر برخی אز 

 ﴾... غَیْـرِ אلْمَغْـضُوبِ عَلَـیْهِمْ     ... ﴿«: فرمایـد   ، که مـی   کنند   و به אین روאیت אز پیامبر אستناد می        ٣١نصاری هستند 
 ٣٢.»אلنصاری ﴾ אلضَّالِّینَ...﴿אلیهود و 
 گروهی هر   متعال خدאوند   زیرא ؛ کفار باشد  تمامی ﴾ אلضَّالِّینَ ...﴿و   ﴾ ...אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ  ...﴿  منظور אز  شاید

 ٣٣.شناخته شوندتا אز دیگر گروهها بازکند  رא با وصفی معرفی می

                                                 
 .١٠٨  ص،١ ، جمجمع אلبیان .٢٧
 .٦٩/  نساء.٢٨
 .٤٧  ص،١، ج  אلمیزאن.٢٩
 .٥٧  ص،١ ج ، אلمنیر.٣٠
 .همان .٣١
 .١٠٩، ص ١  ج،مجمع אلبیان .٣٢
 .١٠٨همان، ص . ٣٣
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 ما رא אز کـسانی قـرאر ده         ،ست که خدאیا   א ظر نیست و منظور آن    ن در אین آیه گروه خاصی مد     : אند  برخی گفته 
 ٣٤. و نه אز گمرאهانאی ی و אز کسانی قرאر مده که به אیشان غضب کردهא هکه به אیشان نعمت دאد

 ولـی אهـل تـسنن    ،دאننـد   میرא مستحب ﴾אلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ אلْعَالَمِینَ  ﴿ حمد گفتن    ۀبعد אز אتمام سور   شیعیان   :نکته
 :پردאزیم  میمورد در אدאمه به ذکر چند روאیت در אین .دאنند رא مستحب می» آمین«فتن گ

 فقـل أنـت مـن       ةאلفاتحـ ة ذא کنت خلف إمام ففرغ من قرאء      إ :قال) علیه אلسالم (عبدאهللا   روی جمیل عن أبی   
هنگـامی کـه بـه      « :کند که فرمودند    نقل می ) علیه אلسالم ( جمیل אز אمام صادق      ٣٥؛خلفه אلحمد هللا رب אلعالمین    

 تو بعـد אز آن אلحمـدهللا رب אلعـالمین رא            ،אی و אمام جماعت אز خوאندن سورۀ حمد فارغ شد           جماعت אیستاده  نماز
 ».قرאئت کن

  . ففرغت من قرאءتها فقل אلحمد אهللا رب אلعالمینةذא قرأت אلفاتحإ: وروی فضیل بن یسار عنه قال
هرگاه، سورۀ حمد رא قرאئت کـردی و אز آن  «: کند که فرمودند روאیت می ) علیه אلسالم (فضیل אز אمام صادق     

 ».فارغ شدی אلحمدهللا رب אلعالمین رא بخوאن
  جـزء آیـات قـرآن      אیـن وאژه   אلبته   ، دعا אست به معنای אز ما قبول فرما و دعای ما رא مستجاب کن              »آمین«

 ٣٦.شود محسوب نمی
و بـه    אسـت  אضافه کردن آن بر نماز بدعت»آمین« وאژۀبه دلیل عربی نبودن     که   معتقدند نאمفسرאز  برخی  

 ٣٧.شود باطل شدن نماز منجر می
 که در رאه باطل هستند و       هستند منافقان و طاغوتیان     ، مشرکان ، אعم אز کفار   ، پیشوאیان ستمگر  »مغضوبین«

 ٣٨.کنند  میگمرאه و دیگرאن رא برند میسر ه در غضب خدא ب
سانی هـستند کـه کورکورאنـه אز پیـشوאیان سـتمگر و طاغوتهـا        ک،گمرאهانیعنی  ،گروه سومتوאن گفت    می
 ٤٠. آنها ما رא گمرאه نمودند אما، خدאیا ما אز بزرگان پیروی کردیم:گویند  می٣٩کنند و در روز قیامت میپیروی 

 
 

 چکیده
 . متعلق باشدصاحب شعوری אست که به شخصی دیگرکلمۀ عبد به معنای אنسان یا هر  
 زیـرא خـضوع در بـاالترین    אسـت؛ د و یکی אز אنوאع شکر و شاید برتـرین نـوع آن       کلمۀ عبادت אز ریشه عب     

با در نظـر گـرفتن تمـامی معـانی           . تعظیم אست و به خدאوند متعال אختصاص دאرد        ۀ در برگیرند  ،مرحلۀ خود 
 אگر کـسی بـر محـور خـدאی سـبحان            ، یعنی ؛ عبادت به אین معنا אست که کسی رא محور قرאر دهیم           مذکور

د، بر محور אو حرکت کند و تمامی אمور خود رא بـا رضـای אو محـک بزنـد، در אیـن صـورت אو رא             زندگی کن 
 .پرستیده אست

                                                 
 .؛ نقل نظر عبدאلقادر جرجانی١٠٩، ص همان .٣٤
 . همان.٣٥
 .٥٧، ص ١، ج  אلمنیر.٣٦
 .٣، ص ١، ج تدبری در قرآن .٣٧
 .٣٦، ص ١  ج،حسن אلحدیثأ .٣٨
 .نهما .٣٩
 .٦٧/ אحزאب: ک.ر .٤٠
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 :در منابع روאیی، معانی متعددی برאی صرאط مستقیم به شرح زیر بیان شده אست 
 ؛ـ پیامبر

 ؛ـ پیامبر و אئمه
 ؛ـ אسالم

 ؛ـ دین خدא
 .ـ بندگی خدא

 چون سبیل متعدد אست و بـا אخـتالف אحـوאل رهـروאن رאه               ؛ی ندאرند سبیل و صرאط مستقیم معنای یکسان      
کـه تمـامی رאههـای      אست   مانند بزرگرאهی     و  بر خالف صرאط مستقیم که یکی אست       ،کند  عبادت تغییر می  

و بـرאی   » سـبیل «در אصطالح علوم قرآنی برאی بیان رאههای فرعـی אز وאژۀ            . شود  فرعی به آن منتهی می    
 .کنند אستفاده می» صرאط«ۀ بیان رאه אصلی אز وאژ

 .مالک אز ریشۀ مِلک به معنای صاحب و دאرنده و مَلِک אز ریشۀ مُلک به معنای پادشاهی אست 
 .پرستیم  فقط تو رא می، یعنی؛ אستکنندۀ אنحصار بازگو﴾ إِیَّاכَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاכَ نَسْتَعِینُ﴿  درم مفعولتقدّ 
 :ند אزא  عبارت»شدگان هنعمت دאد«با توجه به دیگر آیات قرآنی  

 ؛ـ پیامبرאن
 ؛نـ صدیقا
 ؛ـ شهدא
 .نـ صالحا

 :خدאوند متعال برאی به سعادت رسیدن אنسان، پنج نوع هدאیت به شرح زیر در نظر گرفته אست 
 ؛ـ هدאیت غریزی و فطری١
 ؛ـ هدאیت به حوאس٢
 ؛ـ هدאیت عقل٣
 ؛ـ هدאیت دین٤
 .ـ هدאیت توفیق٥

 .אست نصاری ﴾אلضَّالِّینَ﴿ قوم یهود و ﴾غَیْرِ אلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ﴿منظور אز برخی אزمفسرאن معتقدند که  




