
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

ه حمد است که نکته : دوستان محترم توجه بفرمایید که این تنها بخشی از تفسیر سور

اشاره شد. تفسیر آیه  نمونه به دست آمده است و در جلسه به دو با استناد به تفسیر

 .                     تفسیر نمونه مطالعه بفرماییدکامل این سوره را می توانید در 

نی درخشش بیشتری دارد.آاین سوره در بین سوره های قر سوره فاتحه در مکه نازل شد.  

1. به دلیل آهنگ این سوره        سوره های دیگر همه از زبان خدا می باشند ولی این سوره از زبان 

بنده با خدا می باشد و خدا طرز مناجات با خود را به بندگان آموزش می دهد. این سوره با حمد 

 ام میو با تقاضای بندگان تم ابدی شود و با ابراز ایمان به مبدا و معاد ادامه می وستایش شروع می

                                                                                                               شود.

رین خواهی برت یا میآ پیامبر خدمت جابر ابن انصاری فرمود: م است،ن کریآحمد اساس قر سوره. 2

ه الکتاب است را ب وسوره حمد که ام؟ موزش دهمآ خدا در قرآنش نازل کرده به توکه  ن راآسوره قر

او آموخت. سوره حمد خالصه ای از کل قرآن است. بخشی از آن توحید وصفات خداوند است. بخشی 

در زمینه معاد و رستاخیز و بخشی از هدایت و ضاللت که حد فاصل مومن و کافر است را می گوید. 

            .              اشاره به موضوع عبادت و بندگی دارد و اشاره به حاکمیت مطلق خدا دارد و

بق ن را خوانده و طآاز پیامبر نقل شده است هرکه سوره حمد را یک مرتبه بخواند گویی دو سوم قر

جه ن توآشاید به خاطر این است که بخشی از قر؟؟  حال چرا دو سوم ن را خوانده،آدیگر کل قر نقل

وره بخش اول در س دو و دستورات که احکامبه خداست وبخشی توجه به رستاخیز و بخشی دیگر 

                                                                                                    .است مدهآحمد 

یامبر ن سوره حمد را به موهبتی بزرگ برای پآیات قرآدر  سوره حمد افتخار بزرگ پیامبر است.. 3

یه است و دو بار نازل شده به تو آ 8به تو سوره حمد دادیم که  ما        78ه آیسوره حجر  دانسته،

 تهگرف ارن قرآسوره حمد در مقابل کل قر یهآدر این          ن بزرگ بخشیدیمآهمچنین قرو دادیم،

                                                                                                               .است

4. تاکید بر تالوت این سوره            قرائت این سوره بین انسان و گناه فاصله می اندازد، امام 

.                                                              بار فریاد سر داد 4شیطان  مایند:فر صادق می  



( 4 هنگام بعثت پیامبر( 3 مدآزمانی که از بهشت به زمین ( 2 زمانی که از درگاه خدا رانده شد( 1

.زمانی که سوره حمد نازل شد  

ن نی که در دست ماست همانی است که در زماآقر دهند که این اسناد بسیاری هستند که گواهی می

                 .تایید کردندرا  نیز این نکتهحتی علمای اهل تسنن هم و  ،)ص( جمع آوری شد پیامبر

                                                            ؟اتفاق افتاد در زمان پیامبر نآوری قرآیا جمع آ

 وریآن بعد از پیامبر توسط حضرت علی جمع آز دانشمندان معروف است که قردر میان گروهی ا

أن و ش تفاسیر مجموعه ای از ن نبود،آکه تنها خود قر وری کردآمع نی جآولی حضرت علی قر شد

ده یا خلیفه اول و دوم جمع ش و ن توسط عثمانآکه اصرار دارند قر است ما جواب کسانیا بود، نزول

در حالیکه  ؟چه کسی باور میکند که پیامبر چنین کار مهمی را نادیده گرفته باشد .نه در زمان پیامبر

 وری اندر زمانآیا عدم جمع ؟ آن اساس اسالم استآمگر نه اینکه قر به کارهای کوچک اهمیت میداد!

؟                            شودن ضایع آپیامبراین احتمال را نداشت که قسمتی از   

اب خدا و کت،  گذارم دو چیز را به یادگار میبعد از خود گوید من  وحدیث مشهور ثقلین که پیامبر می

                                  وری شده بوده است.آن جمع آو این نشان میدهد قر خانواده ام را،

م در میان مردم جهان جاری است که هر کار ارزنده و با ارزشی را با نا:  بسم هللا الرحمن الرحیم.1

بر زمین  هاست نآغاز کنند و نخستین کلنگ موسسه با ارزشی رابه نام کسی که مورد عالقه آبزرگی 

 ن را به موجود جاودانآ ن،آحال بهتر نیست برای پاینده بودن یک برنامه و جاوید ماندن  بزنند.

چون همه موجودات این جهان به سوی کهنگی میروند و اثر ندارد؟ فنا در ذات او  که؟ ارتباط دهیم

                                     ماند که به منبع الیزال وصل باشد. تنها چیزی باقی می

دی است اگر اسمی از پیامبران مانده به دلیل پیوندشان با خداست.از میان موجودات تنها خداست که اب

غاز آ هر کاری که با نام خدا فرمایند: پیامبر می غاز کرد.آها را با نام او رمین دلیل باید همه کابه ه

                                             بی فرجام است. نشود

سلیمان به ملکه سبا با بسم هللا است.حضرت نامه            حضرت نوح و بسم هللا گفتن  

که  خداست چون هللا جامع ترین نام؟؟؟ الرزاق یا بسم الخالق گوییم بسم  و نمیگوییم بسم هللا چرا می

ا با وقتی کاری ر اما اسامی دیگر تنها به بخشی از کماالت خدا اشاره دارد. تمام صفات خدا را دارد.

 توق نیرو وکنیم،از لحاظ روانی  کنیم چون به قدرت خدا که مافوق ماست تکیه می غاز میآنام خدا 

                                                       کنیم. میرا در خود احساس  بیشتری

نامی اسم  شویم که به معنای مرتفع است و اینکه به هر بسم هللا نخست با کلمه اسم مواجه میجمله در 

                                   کند. ن است که لفظ با نام گذاری معنا پیدا میآود به خاطر گفته میش



که شامل همه  شاره به رحمت عام و خاص خدا داردصفت رحمان ا            رحمت عام و خاص خدا

ولی رحیم  کنند. ها روزی خود را از خدا دریافت می که همه این ها اعم از خوب و بد است، انسان

                           که ویژه بندگان صالح اوست. اشاره به رحمت خاص خدا دارد.

ن است.آباشد که دلیل بر عام بودن  صیغه مبالغه می  رحمان   

صفت مشبهه که نشان ثبات و دوام است و از ویژگی های مومنان است.       رحیم   

نیم که غاز هر کار الزم است از صفتی استمداد کآدر ؟ چرا صفات دیگر خدا در بسم هللا نیامده است

که  ما یک حمد داریم یعنی ستایش کردن در برابر کار و عمل نیک سایه افکند.ثارش به همه جا آ

در  و یک مدح داریم یعنی ستایش ،یعنی کسی که آگاهانه عملی نیک انجام می دهد اختیاری است

لی حمد مدح عام است و از گوهر گرانبها مدح است. مثال تعریفی برابر امر اختیاری یا غیر اختیاری،

                                           خاص.       

سیده کنیم که از طرف کسی با میل و اراده به ما ر ما در برابر نعمت هایی شکر می           اما شکر

                     باشد.

وص باشد یعنی هرنوع سپاسگزاری و شکر مخص الحمد ال جنس میال  . الحمد هللا رب العالمین :2

 می گویی کسی سوال باشد. جمله رب العالمین در اینجا در واقع ذکر دلیل بعد از مدعا می خداست.

کلمه رب در  دهیم او رب العالمین است. و ما جواب می؟ ها مخصوص خداستکند چرا همه حمد

داست ن بپردازد این کلمه به طور مطلق مخصوص خآاینجا به معنی مالک چیزی نیست که به اصالح 

                                    .مثل رب الدار یر خدا اطالق گردد به صورت اضافه استو اگر به غ

                      

و همچنین رب صاحبی است که عهده دار تربیت می باشد           هماهنگی بدن در هنگام حادثه.    

                                

موعه ای از موجودات مختلف که دارای صفات مشترک یا زمان و مکان کلمه عالمین در اینجا مج

.                        کشد یه خط سرخی بر تمام رب النوع ها میآبعد از بسم هللا این  مشترک هستند.  

ما در  دبگوی خواهد ن میآمده و پیامبر از آکه توصیفش در بسم هللا این عبارت  : الرحمن الرحیم .3

.                                                                  قدرت نسبت به بندگان خویش مهربانیم عین

         

س و همه کمالکیت خدا شده که نهایت سیطره و نفوذ او بر همه چیز  تعبیر به : مالک یوم الدین. 4

است. مالکیت خداوند مالکیتی اعتباری مثل ما نیست که با اسنادی شکل گیرد و با اسناد از بین میرود 

                                                                                        است.ه مالکیتی حقیقی بلک



تعبیر دیگر مالکیت نتیجه خالقیت و ربوبیت است. آن کس که موجودات را آفریده و تحت حمایت خود 

   لحظه از فیض وجود هستی به آن ها می دهد مالک حقیقی موجودات است.قرار می دهد و لحظه به 

 نمونه این مالکیت در مالکیت ما نسبت به بدنمان است که حقیقی است نه اعتباری.                       

 سوال : مگر خدا مالک تمام دنیا نیست؟ جرا تعبیر به مالک روز جزا شده است؟

ن وچمالکیت خدا شامل هر دو جهان می باشد اما بروز و ظهور این مالکیت در قیامت بیشتر است. 

در آن روز همه پیوندهای مادی و مالکیت های اعتباری از بین می رود وهیچ کس از خود چیزی 

دیگر  اگر شفاعتی صورت گیرد به اذن خدا می باشد. در این دنیا گاهی کسی به سوی حتی د وندار

 ی شتابد و با زبانش و مالش از او حمایت می کند اما در آن روز این امور وجود ندارد و کلم

  حکومت از آن خداست.                                                                                        

ر برابر مندی در کنترل انسان داعتقاد به روز رستاخیز و ایمان به دادگاه بزرگ اثر فوق العاده نیرو

دأیی اعمال نادرست دارد و دلیل جلوگیری کردن نماز از فحشاء این است که نماز انسان را به یاد مب

 می اندازد که از همه چیز آگاه است. یوم الدین یه معنای قیامت است.

عنی جزا.چرا آن روز، روز دین معرفی شده است ؟ چون آن روز، روز جزاست و دین در لغت ی  

سرآغاز نیازهای بنده و تقاضاهای او از خدا.ایاَک َنعُبُد َو إیاَک َنستعین :  .5  

 آیات گذشته توحید ذات و توحید صفات بود. حال توحید عبادت و توحید افعال است.

و آن ها را انجام دهیم. توحید عبادت یعنی فقط از دستورات خداوند اطاعت داشته باشیم  

  یعنی تنها موثر حقیقی درعالم را خدا بدانیم.ید افعال حتو

،  همچنین آیات بعدی که به صورت جمع است ؛ اساس عبادت مخصوصا نماز بر پایه جماعت است

دگی اش حتی بنده به هنگام راز و نیاز خود را باید در جمع تصور کند تا چه رسد به سایر کارهای زن

                                 ز نظر اسالم مردود است.بر این اساس هر گونه تک روی و فرد گرایی ا

مخصوصا نماز از اذان و اقامه گرفته ) حی علی الصالة ( تا سوره حمد که آغازگر نماز است و 

یاید به  نیالسالم علیکم که پایان نماز است همه دلیل بر این است که عبادات جنبه اجتماعی دارد؛ یع

                                                                                   صورت جماعت انجام شود.  



ر و حال تقاضای بنده این است که خدا او را به راه راست کند، راه خی :اهدنا الصراط المستقیم  . 6

 نیکی ، راه عدل و داد.

ات افراد در پیمودن این درج این صراط مستقیم همان آئین فوق است که مراتب و درجاتی دارد که

 یکسان نیستند و هر قدر انسان این درجات را طی کند درجات باالتری هم هست.

 سوال: چرا ما درخواست هدایت به صراط مستقیم می کنیم، مگر ما گمراهیم؟

 گیرم این سوال در ما صدق کند در امامان و پیامبران که نمونه انسان کامل اند چی؟

انسان در مسیر هدایت هر لحظه بیم لغزش و انحراف درباره او می رود چرا که ممکن است خدا 

ند او را سلب کند. به همین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار قرار دهد و تقاضا ک او ازنعمتی را 

                                                                                      در راه راست ثابت قدم کند.

ت ثل ما و همه موجودات مثل المپ برق است اگر المپ یکنواخت و دائم روشن است به این دلیل اسمَ 

تی ما که برق از منبع برق به المپ لحظه به لحظه تزریق می شود و نور جدیدی تولید می کند. هس

ت یک وجود ممتد جلوه گر است ولی در نیز همانند نور این المپ ها می باشد و گرچه به صور

                                               حقیقت لحظه به لحظه وجود تازه ای از منبع هستی می گیرد.

ی بنابراین همانگونه که هر لحظه به ما وجود تازه ای می رسد هر لحظه به هدایت نیاز داریم. بدیه

                           ارتباط با خدا ایجاد شوند مانند کژی ها،اگر موانعی در سیم های معنوی است 

یم رف می شوحظلم ها، پیوند ما را از منبع هدایت قطع می کند و همان لحظه از صراط مستقیم   من 

 و از خدا می خواهیم این موانع پیش نیاید و ما بر صراط مستقیم ثابت بمانیم.                             

یز مال مطلق تنها خداست و همه بدون استثناء در مسیر تکامل اند؛ چه مانعی دارد که پیامبران نک

 تقاضای درجه باالتری از خدا داشته باشند.                                                                   

پیامبر.  ی رحمت جدید برایمگر ما بر پیامبر صلوات نمی فرستیم؟ مفهوم صلوات یعنی چه؟ تقاضا

خدایا علم و هدایت مرا بیشتر کن؟                                                    مگر پیامبر نمی گوید   

تی و به برکت امیر المونین در تفسیر این آیه می فرمایند : خدایا توفیقی که در گذشته به ما ارزانی داش

امه ده تا در آینده عمرمان نیز تو را عبادت کنیم.                       آن تو را عبادت کردیم همچنان اد  

صراط مستقیم چیست؟ همان آئین خداپرستی و دین حق و پایبند بودن به دستورات خدا.                 

دین استوار.           انعام  161آیه    



یس            جنبه عملی آئین حق. 62و  61آیات   

آل عمران             صراط مستقیم همان پیوند با خدا می باشد. 101آیه   

ه نزدیک راه مستقیم همیشه یک راه بیشتر نیست زیرا بین دو نقطه همیشه یک خط مستقیم است ک

ی که ترین راه می باشد و اگر قرآن می گوید صراط مستقیم همان دین و آئین الهی است به این معن

ری ارتباط با خدا همین است.                                                        نزدیک ترین راه برقرا  

ت برای این آیه تفسیری روشنی اس . صراَط أَلذین أنَعمَت َعلَیهم َغیر المغضوب َعلَیهم َو الضالّین :8

د مت های خوصراط مستقیم که می گوید مرا به راه کسانی هدایت فرما که آنان را مشمول انواع نع

 کرده ای نه آن ها که به دلیل انجام اعمال زشت غضب تو دامن گیرشان شد.                             

خط  خدا به ما دستور می دهد که در این آیه طریق و در حقیقت چون ما آشنایی کامل با راه حق نداریم

هیم.                                       نیکوکاران و آنان که مشمول نعمت و الطاف او شده اند را بخوا  

66چه کسانی هستند؟ سوره نساء آیه  أَلذین أنَعمَت َعلَیهم  

( صالحین4( شهداء  3( صدقین  2( پیامبران  1گروه معرفی می کند :  4این آیه این افراد را   

حق ان اختن یک جامعه انسانی نخست باید رهبرسگانه شاید اشاره به این دارد که برای  4این مراحل 

اف وارد میدان شوند و به دنبال آن ها مبلغان راستگو که گفتار و کردارشان با هم هماهنگ است اهد

                                                                        رهبران را از این طریق گسترش دهند.

ارند سر بر دازندگی فکری طبیعتا عناصر آلوده و آن ها که مانع راه حق اند به دنبال این دوران س

محصول این تالش ها به  4جمعی باید در مقابل آن ها قیام کنند و عده ای شهید شوند. در مرحله 

                                   وجود آمدن صالحان است؛ اجتماعی پاک و شایسته و آکنده از معنویت.

                 

و چه کسانی هستند؟ جدا کردن این ها در آیات فوق نشان می دهد این د مغضوب َعلَیهم َو الضالّین

 گروه جدا از هم هستند.                                                                                          

تفسیر در این زمینه وجود دارد :  3  



و  از موارد استعمال این دو کلمه در قرآن چنین استناد می شود که مغضوب علیهم مرحله بدتر. 1

و  سخت تر از ضالین است. ضالین گمراهان عادی هستند و مغضوب علیهم گمراهان لجوج و منافق

                             د آن آن هاست. به همین دلیل در بسیاری از موارد غضب و لعن خدا در مور

سوره فتح. 6سوره نحل و آیه  106آیه   

هم . جمعی از مفسران عقیده دارند که مراد از ضالین منحرفین نصاری و منظور از مغضوب علی2

سبت منحرفان یهودند. قرآن صریحاً در آیات مختلف می گوید منحرفان یهود کینه و عدوات خاصی ن

                                                                             اسالم نشان می دادند. به دعوت 

ران . این احتمال هم می رود که منظور از ضالین کسانی هستند که اصراری بر گمراه ساختن دیگ3

 ن عن سبیل هللاندارند در حالیکه مغضوب علیهم هم گمراهند و هم گمراه کننده. مصداق شان یصدو

 می باشد.                                                                                                    

جامع ترین تفسیر همان اولی است.                                                                              

                                         تفسیر : سرکار خانم فاطمه سادات مجابی تهیه و تنظیم             
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