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 1//سوره حمد، تفسیر آن...

   
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تقديم

س تایشسبککک اهللسا سشکککو س س ککک

پ  ردگارسجهانیانسا تس سصککاتاوس س

 کک بسبکک سن کک یبسپیککا آ س سبکک سن س س

س اسبعد:سساصحابشس ستابعیب،ساس

تکک یبسکتابسا ستعالی،سبهسقتهلل*س

 سسباشککد ککیدائماًسهدایتسکنندهسس،شول

ب اهللسننچککهسس،ننازسط فسپندس سشفاییس
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 سس جککتدسداردهککاسا ککتسدرس ککینه

همچنککیبسهککدایتس سر متککیسبکک اهللس

شتدس،سعجایبسننسفناسنمیا تسؤ نان 

 سباسزیادسنگ یسککتبسبککهسنن،سارز سننس

شتد،سدرسلفظس س عناس سهدایتشسکمسنمی

.سشککدوس تجهککاهللس جککتدسدارد عجزهس

ر ککدس سننساقیانتسسبهسلفظهایشسنمککی

همانس خبسن  ککیسا ککتسکککهسزنککدگیس

همانسگتنهسکهسس–زندسن  وسراسرقمس ی

س قتیسا ستعالیسدرس–رافعیسگفتهسا تس

س،دهککد،سازسر هللسشککادهللننس عککدهس ککی
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شتدس س قتیس عیککدسهاس ندانس یچه ه

دهککد،سزبککانسازسشککدوسبهسعککبابس ککی

س.سشتدصداس یگ  اهللسقابسبی

باسسایبسا تسکهسازس عجزاوسنن*س

س–باشدسیسزیادس ین جمسکمسداراهللس عا

 سس–همانسگتنهسکهسراغبسگفتککهسا ککتس

چیند،س گکک سنمیسراسچیزهللسهاهللسنن یته

ننسسشککفاهللِسشدهس س نفعتِد تهاهللسپاکس

ر د،س گ سنفسهاهللسپاکس سبهسکسیسنمی

س.سسشدهسپ هیزگار

باشدسکهسایبسجمکک وس سایککبس*س



 سوره حمد، تفسیر آن...//4

 

- رقهاسداراهللس عنککاهللسبککزررس سریککزه

هکککککاس سهکککککدایتیسازسابسککککککارهلل

(سباشککدس سدرسننس مدسهللالوتاب) تره

سیسازنقاککیسازسا ا ککانستفسککی س ستکک لیف

باشدس سنگ یستبسبهس صطفیس تاسس ی

دنسدرس قابککلس عنککاهللسنن،سایسککتا سننس

ا ستعالیسننسراسقآت سسباشد. یشایستهس

ف  ایدس ستت طسننسدرسقاآهاسگشککایشس

دانککاهللسعککالیمسغیککبسا سایجادسف  ایدس س

س.سسا ت

 نوشته شده توسط:
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. علي بن عبد الخالق القرني

سکه1421/س5/س20
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 همقدم

شو س س تایشسبکک اهللسا ستعککالیس

ا ت،سا سراس مدسگفتککهس سازسا سکمکک س

-طاآیمس سازسا سطابسن  ز س ککیی 

کنککیم.سبککهسنماییمس سبهس تهللسا ستتبهس ی

بکک یمسازسشکک  هاهللسا ستعککالیسپنککاهس ککی

ن.سکسیسهللسبدساعمالمادر نیمانس سنتیجه

مایککد،سگمکک اهسراسکهسا ستعالیسهککدایتسن

اهللسنداردس سکسککیسراسکککهسگمکک اهسکننده

اهللسنککدارد.سگککتاهیس ازد،سهدایتسکننده
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هللسپ  تشسشککتندهدهمسکهس عآتدس س ی

ب  قیسجزسا س جتدسنداردس س س حمدس

يَااا .سباشککدهللس هللس ککیبندهس سف  تاده

أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَااقَّ تُقَاتِااهِ 

لِمُو َ ]ن سسوَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّااا وَأَنُااتُمُ مُسااُ

)اهللسکسککانیسکککهسایمککانسس[102عم ان:س

 کک سسهللایککداسازسا سبککهسانککدازهن رده

تقتایش،ستقتاسپیشهسکنیدس سنمی ید،س گ س

يَا أَيُّهَا النَّااا ُ ،سننسکهس سامانسباشید(

اتَّقُوا رَبَّكُاامُ الَّااذِل قَلَقَكُاامُ مِاانُ نَ ُاا   

وَاحِدَة  وَقَلَقَ مِنُهَا زَوُجَهَا وَبَثَّ مِنُهُمَااا 
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رِجَالًا كَثِيًرا وَنِسَاءً وَاتَّقُااوا اللَّااهَ الَّااذِل 

 بِااهِ وَالُرَرُحَاااَِ إِ َّ اللَّااهَ كَااا َ تَسَاءَلُو َ

)اهللس  دباسازسس[1]النساء:سعَلَيُكُمُ رَقِيبًا

پ  ردگارتانستقتاسپیشهسکنید،سکهسشککماس

راسازسی ستبسنف یدس سازسا سهمسکک  س

 کک دانس سزنککانسس، یککدس سازسننسد فراسن

بسککیارهللسراسانتشککارسداد.س سازسا ستقککتاس

 سپیشهسکنیدسکککهسبککهسنککابسا سازسیوککدیگ

کنیککدس س]ازسگسسککتهسدر تا ککتس ککی

هللسار ابس]بت  ید[،سهمانککاسنمتدن[سصاه

يَا أَيُّهَا الَّااذِينَ ،سا س  اقبسشماسا ت(
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دِيدًا    آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوُلًا سااَ

يُصُلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغُ ُِر لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ 

هُ فَقَدُ فَااازَ فَااوُزًا وَمَنُ يُِطعِ اللَّهَ وَرَسُولَ

)اهللسکسانیسس[71،س70]النساء:سسعَِظيمًا

ایدسازسا سبت  یدس ستقتاسکهسایمانسن رده

پیشهسکنیدس س خنیسدر تسبگتییداس*س

هللسنن[ساعما سشماسراساص حس]درسنتیجه

ن کک زدسف  ایدس سگناهانسشماسراس ی ی

ا س سکسکککیسککککهسازسا س سف  کککتاده

بزرگککی،ساطاعککتسکنککد،سبککهسکا یککابیس

س.سسکا یابسشدهسا ت(
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 ما بعد: ا

هللسکتککابشسا ستعککالیسدربککاره*س

إِ َّ هَذَا الُقُُرآَ َ يَهُدِل لِلَّتِي :سف  اید ی

)همانککاسایککبسس[9]اإل کک اء:سسهِيَ أَقُوَُِ

ق ننسبککهسا ککتتارت یبسشککولسهککدایتس

ف  ایدسکهس.سهمچنیبسبا آ س ینماید( ی

اهللسکا ککلسازسپنککدهاسبکک اهللسننس جمتعه

 سبهسطترس ککابسبکک اهللسسباشد یسب  د

ر متسس،سهدایت،داراهللس نفعتس، ؤ نان

هککاسا ککتس سشفاییسدرسننچهسدرس ککینه

يَا أَيُّهَا :سف  ایدباشد.سا ستعالیس ی ی
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النَّا ُ قَدُ جَاءَتُكُمُ مَوُعَِظاا م مِاانُ رَبْكُاامُ 

وَشِ َاءم لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحُمَاا م 

)اهللس کک دباسس[57]یککتن :سسسلِلُمُؤُمِنِينَ

پندهللسازسط فسپ  ردگارتانسبککهسشککماس

ر یدس س]همچنیب[سشفاییسب اهللسننچککهس

هاسا تس سهککدایتس سر متککیسدرس ینه

درسنتیجککهسهکک س ککؤ نیس،سب اهللس ؤ نان(

بایدسدرسنیاوسننستدب سنمایدس سکتششس

کندستاسننهاسراسبفهمدس سب اهللسایککبسکککارس

س.سبایدسازسهدایتسق ننسکم سبگی د

جاسکککهسبایککدسدرسنیوککیس سازسنن*س
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تقتاسبهسیودیگ سکم سکنیمس سهمچنککیبس

سکتککابسا ستعککالی تا ککتمستککاسبکک اهللس

،سایبس طابسراسنتشککتمس ی  تاهیسکنم

س« ترةسالفاتحةسلطائفس  عان» سننسراس

دلیککلسننسکککهسایککبس ککترهسراسس.نا یککدب

سنشککوارسبککتدنس عککانیس انتخابسنمتدب،

هاهللسکارهللبزررسننس سبدیعسبتدنسریزه

تسبتدنسگنجهاهللسننسا ککتسننس سشگف

کهسعاماهللستفسی سننسراسدرسایبس ککترهس

اند.سب اهللسبیککانسایککبس طاککبسبیانسنمتده

-نهسدرستتضککیدسدادنسننسزیککادهس،عالی
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ابستاس ستهسکنندهسشتدس سنککهسر هللسک ده

ابستاس طابسکا ککلسبیککانسکتتاهیسنمتده

س،سزیآککاییسننفهمسننسن انسا تنشتد.س

باشککدس سبدیعسا تس سداراهللسنترهللس ککی

.سبککهسا سیبسب سا اسسا یدس ککبسا ککتاس

تعالیسا ید اربسکهسننسراسپاکسگ داندس س

ازس بسقآت سکنککدس ستت ککطسننسازس ککبس

س.سراضیسشتد

س:سسا اس  اجعسایبس طاب

سک یم.سسق ننسس-1

تیسی سالعایسالقدی سال تصارسس-2
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 حمککدسنسککیبسس–تفسککی سابککبسک یکک س

سال فاعی.سس

أضککتاءسالآیککانسفککیس ی ککاحسس-3

 حمدساأل یبسالجونیسس–الق ننسبالق ننس

سالشنقیطی.س

 ککیدسس–فککیسلکک  سالقکک ننسس-4

سقطب.سس

تیسی سالو یمسالکک  مبسفککیسس-5

عآککدسالکک  مبسس–تفسی سککک بسالمنککانس

سالسعدهلل.سس

:سقکک اءةس طاآککیسبککاسعنککتانس-6
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بهککاءسسازسدکتکک س– اشککعةسألبسالقکک ننس

سالدیبسعآدسال  مب.س

الشکک حسالممتککعسعاکک سزادسس-7

مدس حس-س«بابسصفةسالص ة»المستقنعس

سالع یمیب.سس

 دارجسالسالویبسبیبس نککاز سس-8

ساببسقیم.سس– یاکسنعآدس  یاکسنستعیبس

م

ص

ط
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*** 

 آماده سازی

ا سسهللشککو س س ککتایشسبکک اس*س

ا ت،سکسیسکهسب سن  یبسپیا آ سستعالی

کتککابسراسنککاز سستکک یبکا ککلس، سر ت 

هاهللستاستت طسننستاریویسمتدهسا ت،ن

نمایککدسهاهللسعبابسراسدفعسجهلس س آب

 سعامهاهللسنفی س سذ ای سدرسپکک دهسراس

ب اهللسننهاسنشوارسنمایدس سازسا  ارسدیبس
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داردس سعآادوسهاهللسننسپ دهسب س سنیوی

راسبکک اهللسا سبسککیارسبککاعزوِسبسککیارس

گ داندس سب اهللسر یدنسبخشندهس الصس

-آختیسدرسدنیاس سن  وسدرببهس تش

گشایدس سباستآعیتسازسننس سعملسهاسراسب

.سشتدهاهللسش  سبستهسرببهسننستما یسد

قاآهاهللس کک دهسراسبککاسسایبسگتنهسا تسکه

کنککد،سبککهسشککوایسبارانس تدسزندهس ککی

سز ککیبِس،تکک سازسننسکککهسبککارانسابکک عظیم

کند.سباستککدب سقاآککیس ش سراسزندهس ی

در ککتسازسنادر ککتسس،درسنیککاوسنن
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 کک دهللسشتدس سهمچنیبسبیشنا تهس ی

 كِتَابم أَنُزَلُنَاااهُ إِلَيُاا َ،سازس  د ندهللس

مُبَارَكم لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِااهِ وَلِيَتَااذَكََّر أُولُااو 

)کتابیسا ککتسکککهسس[29]ب:سسالُرَلُبَابِ

باشدستککاسایمسکهس آارکس یناز سف  تده

 سصککا آانسکننککدسدرسنیککاوسننستککدب س

صاتاوس س  بسبکک س،س  دسپندسبگی ند(

ر ککت سگ ا کککیس سبکک سن ،ساهکککلس س

س اسبعد:ساصحابش،ساس

هککاهللس ککترههللسفاتحهسازس تره*س

بزرگیسا تسکهسا ستعالیسننسراسازسبیبس
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مککتدهسنهاهللسق ننسگ ا یس ککابس تره

اهللسق ارسدادهسا ککتسا تس سننسراس تره

کهس تانککدنسننسدرسهکک سرکعککتسنمککازس

باشدس سدرسننسا  ارهللسقکک ارس اجبس ی

دادهسا ککتسکککهسبککاستوکک ارسننسد  ککتس

شتدس سباسننسالفککتسداشتبسننسزیادس ی

 عجزاوسق ننسایبسازسس،گی دصتروس ی

باشدسکهسفناناپبی سا تس سکسیسکککهس ی

-ننسراستو ارسنمایدسازسننس ستهسنمککی

شتد،س]الآتهساگ سبککاسقاککبسننسراستوکک ارس

اهللسا تسکهسهللسفاتحهس ترهکند[.س تره
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 سامانسننسراسهفدهسبارسدرسشککآانهسر زس

شتدس سدرس تاندس سگاهیسبیشت س ی ی

شککتد.سنمازهاهللس نتسنیزس تانککدهس ککی

شتد،س گ سباس تانککدنستسنمینمازسدر 

بسیایبس تره.سهمانسگتنهسکهسدرسصحیح

ن دهسا ککتسکککهسسعآادةسببسصا تازس

ال صالة لمن لاام »سف  تد:سر ت سا 

)نمککازهللسبکک اهللسس«يقرأ ب اتح  الكتاااب

کسیسکککهسفاتحککهسالوتککابسراسنختانککد،س

اهللس ویسا ککتسننس ترهس. جتدسندارد(

 سازسز انیسکهسنمککازسدرس وککهس اجککبس
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س.سشتدتاندهس یشد،سننس 

*** 
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 ی فاتحهاسمهای سوره

ایبس ترهسفاتحهسنا یککدسشککدهس*س

چککتنسنغککازگ سکتککابسازسر هللسس،ا ت

صفحاوس سنغازگ سق ائککتسدرسنمازهککاس

ن ردهسسأبیسببسکعبسا ت.ستِ  بهللساز

ما أنزل اهلل »:سف  تدسا تسکهسپیا آ 

من التااوراة وال فااي النميااأ مثااأ أِ 

 س)اسس«القاارآ  وهااي الساابع المثاااني

درستتراوس سانجیلسبهس انندسابسس[]تعالی

الق نن) ادرسقکک نن(سراسنککاز سنف  ککتدهس
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س.ا ککتس سننسهفککتسد تککاییسا ککت(

 سککبسایبس دیثس:سگفتهسا تس  بهللتِ

همچنیبسنزدستِ  ککبهللسس.باشد یسصحید

بهسثآتسر یدهسا تسکهسسازسابته ی ه

الحمااد هلل أِ »:سف  ککتدسر ککت سا 

س«ثااانيالقرآ  وأِ الكتاب والساابع الم

 سابسس()الحمدس ،سابسالق نن) ادرسقکک نن

س سهفککتسد تککاییس الوتاب) ادرسکتاب(

اهللسازسا مهاسبکک اهللسایبس جمتعهس.ا ت(

بسباشککدس سننهککاساسهللسفاتحککهس ککی ککتره

زیکک اس؛سباشککند ککیسبسالقکک نناسسالوتابس 
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گ ددس سننس عناهاهللسق ننسبهسننسبازس ی

باشدس س یس عناهللس]ق نن[سشا لستما ی

درسسیبسعاتسا ککتسکککهسننبهساسسهمچنیب

هللسقکک ننسق ننسن دهسا ککتس سبقیککهسا  

همچنیبسایبس ترهسسباشد.بعدسازسننس ی

ننس.سا ککتهاسهللس ترها ابس س تقدبسبقیه

هککی سهفتسد تاییسا ت،سزیکک اسبککد نس

سس،ا ت فسنظکک هلل نیککهسستننسداراهللسهفکک

باشدس سدرسه سنمازس اجبس س ککنتیس ی

س.سسشتدد بارسد بارس تاندهس ی

ایکککبس کککتره،سازسا کککمهاهللس*س
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س«س)نمککاز(الص ة» سس«الحمد»همچنیبس

ننسازسب اهللس دی یسا ککتس:سباشد ینیزس

ر ایککتسککک دهسسکهس سامسازسابته ی ه

قااال اهلل »:سف  تدسا تسکهسر ت سا 

تعالى: قسمت الصالة بيني وبين عبدل 

نص ين ولعبدل ما سرل، فإذا قال العبد 

َالَُحمُدُ لِلَّااهِ رَبْ الُعَااالَمِينس ا سا س،سقکک

،س  ذاسقککا :سحماادني عباادلتعککال :س

ِالرَّحُمَنِ الرَّحِيمأثنى ،سقا سا ستعال :س

مَالِاا ِ يَااوُِِ ،س  ذاسقککا :سعلى عبدل

،س قا س  ة:سممدني عبدل،سقا سالدْينِ
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إِيَّاااكَ ،سفککاذاسقککا :سفوض إلى عبدل

هااذا بينااي قا :سسنَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ

،سفاذاسقا :سا سرلوبين عبدل ولعبدل م

 َ َرا تَقِيمَ   صااِ َرا َ الُمُسااُ اهُدِنَا الصااْ

وبِ  الَّذِينَ أَنُعَمُتَ عَلَاايُهِمُ يَيُااِر الُمَغُِااُ

هااذا لعباادل قا :سسعَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَ

-)ا ستعککالیس ککیس«ولعبدل مااا ساارل

راسبککیبسسهللسفاتحککه() ککترهف  اید:سنماز

سککیمسبککهسد سنیمککهستقس،اب بس سبیبسبنده

ابسننسچیزهللسا تسابس سب اهللسبندهنمتده

-کهسدر تا تسنماید.س قتیسبندهس ککی
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گتیککد:س)شککو س س ککتایشسبکک اهللسا س

پ  ردگارسجهانیککانسا ککت(،سا ستعککالیس

هللس ککبس کک اسشککو سف  ایککد:س»بنککده ی

گتید:س)بسیارسر مککتسنمتد«.س قتیس ی

سر متسکننککدهسا ککت( س.کنندهس] [سدائماً

سا ستعالیس ی  ککبس کک اسسدهف  ایککد:س»بنکک

س قتیس ی گتید:س) ال س تایشسنمتد«.

س ی س»بر زسجزا ت(، هللس بسندهف  اید:

اهللسدیگکک س سدفعککهس  اسگ ا یسداشککت«

هللس ب،سا کک سراسبککهس ککبس»بندهگتید:س ی

گتیککد:س)فقککطستککتسراس پ د«.س قتیس ی
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-پ  تیمس سفقطسازستککتسکمکک س ککی ی

ف  اید:س»ایبسبیبس بس سبیبسجتییم(س ی

 ب،سهللسدس سب اهللسبندهباشهللس بس یبنده

ننسچیزهللسا تسکهسدر تا تسنماید«.س

گتید:س) اسراسبککهسراهس سککتقیمس قتیس ی

هدایتسف  اس*سراهسکسانیسکهسبککهسننهککاس

نعمتسدادهلل،سغی سغ بسشدگانس سغی س

ابسف  اید:س»ایبسب اهللسبندهگم اهان(س ی

ابسننسچیزهللسا تسکهسا تس سب اهللسبنده

(.سدرسا  س«ننسراسدر تا کککتسنمایکککد

سنمازستقسیمسشدهس دی ثسف  تدهسا ت:
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ف  تدهسا تسکککهسننسسا ت،س پ سبیان

باشد،سبهسهمیبسدلیلس یهللسفاتحهس تره

نا یککدهسنیزسهللسفاتحه،سص ة)نماز(س تره

شدهسا ت،سزی اسننسش طسدر تسبتدنس

س.سسنمازسا ت

:سشککتدهمچنیبسبهسننسگفتهس ی*س

زیکک اسننچنککانسکککهس؛س«)در ان(الشککفاء»

سمیکک عآککدسالماکک سبککبسعسدار یساز

سر ککت سا سر ایککتسککک دهسا ککت،

ش اء »:سهللسفاتحهسف  تدهللس ترهدرباره

)در انیسب اهللسه سبیمارهللسس«من كأ داء
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سباشد(. ی

بسککک دن(س«)دیال قیککةبککهسننس»*س

زیکک اسدرس ککدی یسکککهس؛سشککتدگفتهس ککی

ننسراسبیککانسداشککتهسا ککت،سسابت عید

چکککندسنفککک سازساصحکککابس:سن دهسا ت

اهللسیفککهطاسنزدطیس ف هلل،سسا سر ت 

،ستتقککفسک دنککدس سازسطتایککفسعکک ب

س،ننککانا اسدر تا تسپبی ایی،سنمتدند.س

ازسق ا،س.سپبی اییسننها،س  سبازسزدندساز

راسنککیشسننهککاسسهلله  دارسطایفس،عق بی

 ککعیس س ککدا اهللسا ،سسبکک اهللسهککاننس.زد
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زیککادهللسک دنککد،سا ککاس ککتدهللسستکک  س

س،نزدسایبسکککار انگفتند:سبع یسسنداشت.

ان،سکسیسباشدسدرس یانسننسب  ید.سشاید

ندسنزدسقافاهسن دس،ننانسکهسع جیسبداند.

عق بککی،س کک دارساهللسکککار اناسگفتند:سس 

.س س ککاسطایفککةس ککاسراسنککیشسزدهسا ککت

ایککم،س ککتدهللسنداشککتهسه چهس عیسک ده

ا ت.سنیاسنزدسشماسراهسع جککیس جککتدس

سبایگفت:سننان،سیویسازسدارد؟س هسا س،سبکک

 لککیس.سدانککم ککیراسک دنسبس بسدیقسم،س

اسطابسپبی اییسنمککتدیمس سشمچتنسازس
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پککبی اییسنو دیککد،س اضکک سسراسس ککاشماس

ایککبسکککارسراسانجککابسس،نیستمسبد نساجکک 

 کک انجاب،سدرس قابککلسپ دا ککتسسدهککم.

س،.سننگککاهتعدادهللسگت فند،ستتاف سک دند

سة ککترننسشککخص،سبککاسننککانسرفککتس س

س.ک دس1نفثس،ب سبیمارس سفاتحهسراس تاند

کککهسازسقیککدسنیزس انندسجانترهللس سبیمارس

 
نفثسک دن،سعمایسبیبسفتوسک دنس سس-س1

س ی سک دن س تف س عاد سسسباشد سنن ب اهلل

 فار یس جتدسندارد.) ت جم(س
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بهآککتدسیافککتس سس،شککدهسباشککدنزادس

 تشکککحا س سبکککد نسککککتچوت یبس

گتیککد:سنارا تی،سبهسراهسافتاد.سرا هللس ی

ننگاه،سننهاسگت فندانس ککتردستتافکک سراس

بهسصحابهسرضککتانسا سعاککیهم،ستقککدیمس

نمتدند.سب  یسازسصحابهسگفتند:سننهاسراس

 یانس تد،ستقسیمسکنیم.س لککیسشخصککیس

بسک دهسبتد،سگفت:سچنیبسنونیدستککاسکهسدی

ب  یمس سایشککانسراسدرسسا زدسر ت سن

ج یان،سق ارسدهککیمس سبآینککیمسکککهسچککهس

سنککزدسر ککت س ید تترس دهند.س ککپ ،
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نگککاهسسرفتندس سایشانسراسازس اج اسسا 

س سسا  ا تند. ومااا ياادري  »ف  تد:

ننسازسکجککاسدانسککتیسکککهس) «أنها رقي ؟

س؟(،سچنیبستککاثی هللسدارد« ترةسفاتحه»

اضربوا قد أصبتهم اقسموا و» سافز د:س

اید.سک دهسدر تیکارس) «لي معكم سهمًا

 سبکک اهللسسننهاسراسبیبس تد،ستقسیمسکنیککد

.س ککککبسنیککککزس ککککهمیسبگباریککککد(

بخارهلل)بخارایی(سننسراسر ایککتسککک دهس

سا ت.سس

سا ککمهاهللسب اهللس ککتره هللسفاتحککه
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دیگ هللسنیزس جتدسداردس سدلیککلسزیککادس

بتدنسا مهاهللسنن،سباالسبتدنس نزلتسننس

س.سسا ت

)اعوذ  هلل تعاليپناه برد  به ات سير 

 باهلل من الشيطا  الرجيم، گ تن(

فَااإِذَا :سف  ایککدا ستعالیس ککی*س

قََرأُتَ الُقُُرآَ َ فَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَُطا ِ 

[س)پ س قتیسق ننس98]النحل:سسالرَّجِيمِ

 تاندهللسبهسا س]تعالی[سازسشیطانسراندهس

ایککبسنیککهسدلیاککیسدرسس(اشده،سپنککاهسبآکک 

اردسکهسهنگککابسشکک  اسق ائککتس جتدسد
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س.پنککاهسبکک دس]بککهسا ستعککالی[سق ننسبایککد

«)پناهسبکک دن(سهمککانساال تعاذة»س عناهلل

پناهندهسشدنس سطابس مایتس س فککظس

:سف  ایککدباشد،سا ستعککالیس ککیشدنس ی

 يَُطا ِ نَاازُ م وَإِمَّااا يَنُزَيَنَّاا َ مِاانَ الشااَّ

مِيعُ الُ سعَلِاايمُفَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُااوَ السااَّ

س اهللس  ت ککه[س) س قتیس200]األع اف:

سپنککاهسپ سبهسا سر ید،بهستتسشیطانسازس

س ت(.بآ اسهماناسا سشنتاهللسدانا

پنککاهسبکک دنسانککتااسگتنککاگتنیس*س

أعااوذ باااهلل »:سداردس س شهترت یبسننها
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-)بهسا سپناهس ی «من الشيطا  الرجيم

 سکککا ات یبسس،ب بسازسشیطانسراندهسشده(

م ماان يهلل السااميع العلاا أعوذ بااا»:سننها

الشاايطا  الاارجيم ماان هماازه ون خااه 

)بهسا ِسشنتاهللسدانککاسازسشککیطانسس«ون ثه

ا سهللسب بسازس  ت ککهراندهسشدهسپناهس ی

 سسر ککد،س اننککدسصکک اکهسبهسبدنس ککی]

کککهسهمککانس]هللسا س[س س  ت ککه فگککی

هللس[س س  ت هغ  رس ستوآ سا تایجادس

ا سککاسسسا س]کککهسبککهسصککتروستاقککیبِ

ه)پناهسبکک دن(سبککاسفعککلسا ت[(.سا ککتعاذ
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ن دهسا تسکهسداللککتسس«أعوذ»س  ارا

ب س ا س سنیندهسدارد؛س عناهللسا سنزدی س

ا تسبهسایبس عناس «عائذ»بهسا مسفاعلس

«س) بسأناسعائبسبا ساآلنس  ستقآ ًکهس»

-پناهسب ندهسبهسا سدرس ا س سنیندهس ی

س.سباشم(

سهلل«سازسریشککککهالشککککیطان*س»

«سبهس عناهللسشککدوس شککمگیبسالشیط»

«سبهسالشطبهللس»شدنسا ت،سیاسازسریشه

«سبککهس عنککاهللسشطب عناهللسد رسا ت.س»

د رسشدنسا ت،سزی اسا سازسه س یکک هللس
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س.سشتد سر متسا ستعالیسد رس ی

«سبهس عناهللسرانککدهسال جیما اس»*س

ا سکسیسسباشد. س نگسارسشدهس یسشده

شککتدس سازسکهسبهسا ساصککابتس ککیسا ت

س اهللشککتدس سبککسچیزهللسد رسداشککتهس ککی

سس،ابای  دهسلعنتسا ستعالیسق ارسدادهسشکک

صککفتس»رجککیم«سازسبککیبسدیگکک س.سا ت

زی اسس؛صفاوسشیطانسانتخابسشدهسا ت

فاوسا س جککتدسداردس سدرسننستما یسص

تککاسر زسقیا ککتسس،لعنتسا س تردساصابتِ

هللستوآ س س سننسنتیجهسق ارسگ فتهسا ت



 41//سوره حمد، تفسیر آن...

   

سبتدهسا ککتس، سادوسا  رانککدهسشککدهس.

همانس تجتدس قی ،سذلیل،سد رسشککدهس س

شیطانسبهس اننککدسس.باشدارسگباشتهس یکن

بککاسس تنسدرسبدن،سج یانسدارد،س لیس ا

پناهسبکک دنسسبینیمس ا سراسنمیسایبس جتد

ازسننسبهسا ستعالی،سا ککتعاذهسا ککت.سا س

بیند،س لککیسشککیطانس تعا سشیطانسراس ی

س.سبیندا سراسنمی

*** 

 بسم اهللتفسير 
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اببسعآککاسسرضککیسابتدا دسازس*س

سک دهسا ت:سپیککا آ سر ایتسا سعنهما

سکننده -یهککاسراسنمککسهللسبیبس ککترهجدا

سشنا ت،ستاسننسکهسبکک س هللسنککاز سشککد:

ِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمدرسنتیجککهس.س

هککاسهللسبیبس ککترهبسمسا سهمانسفاصاه

باشککد.ساهللسدرسه س ترهسنمیا تس سنیه

هللسهللسفاتحککهس ککتره لیسقآلسازس ککتره

سککمسا سدیگ هللس جتدسندارد.سپ سنیاسب

باشککد،ساهللسازسننس ککیدرسا  سننسنیککه

درسایبس سکک لهسا ککت فسنظکک س؟سیا ی 
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اهللسازس جتدسدارد.سکسانیسکهسننسراسنیه

س یهللسفاتحهس ی تره ستککاسدانند، گتیند:

هللسفاتحهسهفتسنیهسداشتهسباشد.س س تره

هللسا  سدرس ککترهسیسکهسننسراسنیککهانکس

هللسن  سراسبهسد سقسککمتسند،سنیهنداسنمی

صَِرا َ الَّذِينَ أَنُعَمُااتَ :سدننکتقسیمس ی

وبِ سی سنیککهس سعَلَيُهِمُ يَيُااِر الُمَغُِااُ

س.سهللسدیگ نیهسعَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَ

کسانیسکهسایبسقککت سرا،سقککت س*س

ارجد)فتتاییسکهسا تما سدر تسبککتدنس

دانندس سبسککمسا سراسننسبیشت سا ت(س ی
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اهللسجککداسب اهللس دی یسکهسبیانسشد،سنیه

درسدلیاشانسایککبسا ککتسکککهسانند،سدنمی

قااال اهلل تعااالى: »:س دیثسن دهسا ککت

قساامت الصااالة بينااي وبااين عباادل 

ف  ایککد:س)ا ستعککالیس ککیس«نصاا ين

هللسفاتحه(سراسبیبس ککتدبس سص ة) تره

.سدرس ککهس(ابابسبهسد سنیمسنمتدهبیبسبنده

هللسا  سشککو ،س ککتایشس سبزرگککتارسنیه

 سن دهسا تسس،س]ا ستعالی[ ع فیسنمتدنِ

إِيَّاكَ نَعُبُاادُ وَإِيَّاااكَ هللسچهارب:سدرسنیه

تَعِينُ ن دهسا تسکهسنصککفسکننککدهسسنَسااُ
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ا سباشدس سننسبیبسا ستعالیس سبنککده ی

شانس هسدا تس سنیاوسباقیس اندهستعداس

هللسبهسطترسکا لستاسا تستاسننسکهس تره

اهُدِنَا الصَْرا َ سبهسد سنیمستقسیمسشتد:

تَقِيمَ َرا َ  ککتس ساهللساسنیککهسالُمُسااُ صااِ

سسالَّذِينَ أَنُعَمُتَ عَلَيُهِمُ ساهللسدیگکک س هنیکک

َالْين سيَيُِر الُمَغُُِوبِ عَلَيُهِمُ وَلَااا الِااَّ

 ککهسنیککهسدرسن کک س ککترهس.سهللس تبهنی

هللس انککدس س ککهسنیککهب اهللسبندهسباقیس ی

باشککدس س ککدسا  سب اهللسا ستعککالیس ککی

إِيَّاااكَ س اصلسبیبسننسد سگ  هسنیاو:
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ا تسکککهسا کک هللسسإِيَّاكَ نَسُتَعِينُنَعُبُدُ وَ

س.سباشدبیبسبندهس سبیبسا ستعالیس ی

هللسبسککمسا س س ککاالسدربککاره*س

ست  لس ی مِ سنمککاییم: عناهاهللسنن، بِسااُ

«سدرسبککاء  فس»ساللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ

شتدسبهسایبس عناسهمس یس«بسم»سهللکامه

کککنمسباشدسکهسباسنابسا ستعالیسش  اس ی

بهسایبسهمسنسکهس عناهللس آ سدهدس سیاسن

شتدسکهسبهسنابسا ستعالی،سق ائتس ی عناس

«سدرساینجککاستآکک کسباء  فس».سکنم ی

جستبسبهسنابسا ستعالیسا ککتس سبکک اهللس
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باشد؛سزی اسننسدا لسا مسپناهسب دنسنمی

س.شککتدج لهس]کهسهمانسا [سا تسنمککی

«سدرسا تعاذهسبککهسلفککظسباء لیس  فس»

أعککتذس»سشتد:ا لس یهللس»ا «سدج له

بهسایبس عناسا تسکککهسدرسپنککاهسا سس«ا ب

گیکک بس سازسا سبکک اهللس مایککتسق ارس ی

س.سطاآمنمتدنسازس تدب،سکم س ی

ا ککمسعیایککمسسس«ساهلل »سسهللسهسلفظسج لس*س

باشدسس یسستعال سس آحانهس سب اهللسپ  ردگارس

ت یبسا ککمس هللسا ککت.سا ککابسس سننس ابس

سسا ککمساعظککِمراسسننسسسسر مککهسا سسسابت نیفککهس
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اهللسا ستعالیسبیانسنمتدهسا ت؛سزیکک اسسا مهس

غی سازسا سکسککیسبککاس هللسدرسننسشکک ی سس

)ننها،سد سسس«سال  مبسال  یمس»س اساسس.سشتدسنمیس

هللسسریشککهسسسازسسسهستندسکهسسصفتسب اهللسا س

هستندس سب سا ککاسسسس«س)ر مت(سال  مةس»س

هللسننسد سانسسانککد.سدربککارهس آالغهسبیانسشدهس

،س ککدیثسسشاءسا سدرسبیانس عنککاهللس ککترهس

س.سسدسشتسن ردهس یس

کسککیسهللسگ ا ککیاساهللس تاننده*س

کهسدرسش  اسشدنِسباسا تعاذهس سهمکک اهس

-ک دنسننسباسبسمسا ست  لسنماید،س ککی
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یابدسکهسانسانسبایدسبهس تهللسا ستعککالیس

س ککتدسراس فککظپناهسب دنسازسشیطان،سسبا

 سهمانسدلیل،س شم،سلعنککت،سکند،سزی اساس

بهسسباشد.سبایدیس یاصلسه سش  س سگناه

سبککاسسا ستعککالی تهللس »الکک  مبسگفککتبِ

ال  یم«سبکک اهللسطاککبس یکک س سنجککاوس

بشتابد.س سامانسدرسا تعاذهس سبسککمسا س

بککیبسپنککاهسگکک فتبس سس، ککتدگفککتبِس

شککتد.سپنککاهسدر تا تسنمتدنس اقعس ی

ب دنسکهسهمککانسفکک ارسازسشکک  سا ککتس س

در تا تسنمتدنسکهسهمانسطابس ی س
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س:سهللسننسگفتهسا تا ت.سشاع سدرباره

یاس بسألککتذسبککهسس

سأؤ اکککهسفیمکککا

س

  بسأعتذسبککهس مککاسسس

سأ ککککککککککککاذرهس

س

سالنککاسسس السیجآ 

سعظمًاسأنتسکا  ه

س

س(1) السیهی کککککتنسس

سعظمًککاسأنککتسجککاب ه

س
ش  اسککک دنسبککاسبسککمسا سادبککیس

س:سسانیسا ترب 

 
سشوستبسس1) س عناهلل سبه سالعظم« س»هاض )

سننس سدادن سجت  ساز سبعد ا تختان

سبعدسازسننسکهسنزدی سا ت،س ا تسیا

سبهسس سشتد سرجتا سیابد. سبهآتد سنن تا

سهللس»هیض«.سس ادهسس«لسانسالع ب»
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ش  اسنمککتدنسهکک سا کک هللسازس*س

ا ککترسشککخصس سککامانس س خصتصککاًس

همانسادبیسس«بسمسا » تاندنسق ننسباس

 یس تدسا تسکهسا ستعالیسدرسا لیبس 

س،هسا ککتازسقکک نن،سننسراسنککاز سف  ککتد

َاقَُرأُ بِاسُمِ رَبْ َ الَّذِل قَلَقالعاکک :سس[

[س)بختانسبهسنابسپ  ردگککارو،سکسککیس1

ا سزسا ککمهاهللساسکککهسنف یککدهسا ککت(س

ا سس،«سا ککتأل  »استعککال سس ککآحانهس 

ه سچیککزهللس سس،ا مسا ساکسیسا تسکهسب

شکک  اسس،ر سنمککتدنیه س سسیه س  کت
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تعککالیسکسککیسا ککتسکککهس.سا سشککتد ی

نف ینشسایبسجهککانسراسشکک  اسنمککتدهس

ا تس سانسانسراسبهس جتدسن ردهسا تس

 ککتدسبککاقیسنگباشککتهسس ا  سا سراسبهس

ا ت،سباوهسد سراهس] ی س سش  [سراسبهسا س

نشککانسدادهسا ککتس سر ککتالنیسراسبککهس

 تهللس هللسار ا سک دهسا ککتس سهمکک اهس

کتابسناز سف  تدهسا ککتسکککهسننسساننن

بککهساذنسسب س کک دسنیاتیسر شککبسا ککت

سا ِسهبککهسراسس،پ  ردگارشان،ستت ککطسنن

بسککیارس ککتتده،سهککدایتسسبسیارسباعزوِ
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ازسبزررسبتدنسنعمتهاس س  سس.شتند ی

بتدنسایبسکتابسهدایتسکنندهسکهسبهس ککاس

باشدسکککهسنعمتسدادهسشدهسا ت،سایبس ی

الَُحمُاادُ لِلَّااهِ رَبْ هللسا  سننسبککاسنیککه

انسگتنککهسشتد،سهمش  اس یسالُعَالَمِينَ

سباسگفککتبس سامانس قتیسبیدارس ی شتد،

الحمد هلل »سنماید:ایبس خب،سش  اس ی

الذل رد علااى روحااي وعافاااني فااي 

)شککو س س «جساادى وأذ  لااي بااذكره

 تایشسب اهللسا سا ت،سکسیسکککهسر حس

  اسبهس تدبسبازگ داندس سدرسبککدنس ککبس
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 المسبتدنسق ارسدادس سبهس بساجازهسدادس

س،هللسایبسا کک دربارهسکهسبهسیادسا سبیافتم(.

س تف سعایهنآتهللس جتدسداردسکهسسی دی 

س.سسا ت

*** 

اْلَحمُْد ِللَّهِ رَبِّ تفسير 

 الْعَالَمِينَ

سدرسایبسنیهس تایشیسازسا *س

شککدهسسا کک درسننسبهس ککاس جتدسداردس س

ا سراسشککو سنمککاییمس سبکک اهللسا تستککاس
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 تایشسکنیمس سچگتنککهسسا سراسسصفاتش

تعککالیسبککهسسشتدس تایشسبش سازسا  ی

مککتدهسنس ازس تدا س تایشیسکهس تدس

س1شو س«الحمد هلل» عناهللسسب  د.س،ا ت

 
س جتدسس-س1 سنتاسشو  سزبانسع بیسد  در

س» مد«سس سدیگ هلل س  س»شو « سیوی دارد:

مدسفقطسباسزبانس سد سا تس سدرسا ت،س 

سدادهس سانجاب سعمای سقدردانی سب اهلل شو 

سنمی ی سقاب س  سزبان سبا سفقط س  -شتد

 باشد.) ت جم(س
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 الصانهسازسا ستعالیسبد نسننسکهسغیکک س

ازسا سچیزهللسپ  تشس سعآککادوسشککتد،س

نعمتهاییسا تسکهسسبهسدلیلِباشد.سننس ی

نف یدهسا تس س تدسا سب اهللس خاتقاوس

نعمتسق ارسدادهسا تس ساگ سننسننانسراس

م دهسشککتند،سقابککلسشککمار سنعمتهاسش

کسیسبهسسباشندس سغی سازس تدسا نمی

 سهی سکسیسجککزسا سسننهاسا اطهسندارد.

ا ککتحقااسایککبستشککو س سقککدردانیسراس

سندارد تفو سصتروسگی دسکهسایبسنیککهس.

 سننسسش  اسشدهسا تس«الحمد هلل»:سبا
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«سنیا ککدهسا ککت،سالشو س بهسصتروس»

«سشو س س تایشسبهسدلیلسالحمدزی اس»

باشد،سبتدنِسصفاوس ساعما سا س یسزیآا

«س تایشیسا تسکهسبعککدسازسالشو ا اس»

«سالحمد»سگی د.صتروس یس،نعمتسدادن

ا  هللسثابتسب اهللسا ستعالیسا ککت،سچککهس

سبهس خاتقاتشسنعمتسبدهدس سچهسندهد

 سشو سفقطسبعککدسازسنعمککتسا ککت،سدرس

نتیجهسه سشو هللس مدسا تس لککیسهکک س

بهسهمیبسدلیککلسس.باشد مدهللسشو سنمی

 ستعالیسجایزسنمتدهسا تسکهس تدسراساس
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 مدسگتیدس سجایزسندانستهسا تسکهسازس

زیکک اسا سنعمتککیسبککهس؛س تدسشو سنمایککد

س.سدهد تدسنمی

لکک فسز ککانسس«الحمااد هلل»ب اهللس

ن دهسا تس سننسایبس ککخبسا ستعککالیس

وَهُوَ اللَّهُ لَااا إِلَااهَ :سف  ایدا تسکهس ی

سلَى وَالُااخَقِرَةِإِلَّا هُوَ لَهُ الَُحمُدُ فِي الُاارُو

 سا سا سا تسکهسهککی س[س)70]القصص:س

هللسب  قیسجزسا س جتدسپ  تشسشتنده

نداردس سب اهللسا سدرسدنیاس سن  وسشو س

هللسا س.سدرسنتیجککه(باشککد س تایشس ککی
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درسایبسد سز ککان،سکسیسا تسکهستعالیس

همچنککیبسس.ا ککتشدهس اقعس مدس تردس

ل فس وانسنیزسن دهسس«الحمد هلل»ب اهللس

ننسایبس خبسا ستعککالیسا ککتسسا تس 

وَلَااهُ الَُحمُاادُ فِااي :سف  ایککدکککهس ککی

) سس[18]الکک  ب:سسالسَّمَاوَاتِ وَالُاارَرُضِ

بکک اهللسا سدرسن ککمانهاس سز ککیب،س مککدس

 جتدسدارد(.سدرسنتیجککه،سا ستعککالیسدرس

:سباشککدایبسد س وککانس مککدسشککدهس ککی

ا ککاسدرساینجککاسدرس.سن ککمانهاس سز ککیب

یسبکک اهللس مککدسا ستعالس،هللسفاتحه تره



 سوره حمد، تفسیر آن...//60

 

 تد،سلکک فسز ککانس س وککانسنیککا ردهس

س«الحمااد هلل»:سا ککت،سباوککهس ککخنش

اهللسا تسکککهسالککفس سالبسهللسا میههجما

سب سننسدا لسشدهسا تس سدرس ککخنش:

ا سازسنککتاسجککن سا ککتس سس«الحمااد»

داراهللسا تغ ااسا تسکهسشا لستمککا یس

س.سباشدز انهاس س وانهاس ی

 آتککداییسا ککتسکککهس«سالحمد»*س

.ستقدی سننسثابتس ت آ سننس حب فساس

س مککد:سباشدا ت،س س عناهللسنیهسایبس ی

لیسب اهللسا سبهسصتروسثابتسا تس ساز
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باشدس س خصتبسز ککانس س سابدهللس ی

باشد.سدرس ککنبسابککبس وانس اصیسنمی

عآککدسا سبککبسعمکک سرضککیسا سس اجهساز

بککهسسن دهسا تسکهسر ککت سا سعنهما

أ  عبدًا من عباد اهلل قال: »سننهاسف  تد:

ب، ل  الحمد كما ينبغااي لمااالل يا ر

وجهاا  وعظاايم ساالطان ، فعِاالت 

بالملكين فلاام ياادريا كيااا يكتبانهااا، 

فصعدا إلى السماء وقاال: يااا ربنااا، إ  

عبدك قد قال مقالاا  ال ناادرل كيااا 

وهو أعلاام  –نكتبها، قال اهلل عز وجأ 
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: ماذا قال عبدل؟ قاااال: -بما قال عبده

يا رب، إنه قال: يااا رب، لاا  الحمااد 

مااا ينبغااي لمااالل وجهاا  وعظاايم ك

سلطان ، فقااال اهلل عااز وجااأ لهمااا: 

اكتباها كما قااال عباادل حتااى يلقاااني 

اهللسازسبنککدگانسا سبنککده)س«فرجزيااه بهااا

]تعالی[سگفت:ساهللسپ  ردگاراسب اهللستککتس

هللس مدهللسا تسهمانسگتنهسکهسشایسته

بزرگککیِسصککترتتس سعظمککتسقککدرتتس

باشککد.سد سف شککتهس اس اندنککدس س ککی

-هسچگتنهسننسراس]درسپ  ندهندانستندسک
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هللساعمککا [سبنتیسککند،سازسن ککمانسبککاالس

-رفتندس سگفتند:ساهللسپ  ردگارس ااسبنده

راسگفت،سکککهس انککدیمسننسراسساوسچیزهلل

درس الیسکهسس-سچگتنهسبنتیسیم،سا 

ا سگفتهسبککتد،سعککالمت سا سبهسننچهسبنده

ابسچهسگفت؟سگفتنککد:سف  تد:سبندهس–بتدس

  ردگککاراساهللسپ  ردگاراسا سگفت:ساهللسپ

ب اهللستتس مدهللسا تسهمانسگتنککهسکککهس

هللسبزرگیِسصککترتتس سعظمککتسشایسته

بککهسننسد سسباشککد.سا قککدرتتس ککی

ابسف  تد:سننسراسهمانسگتنککهسکککهسبنککده
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بنتیسیدستککاس قتککیسکککهسبککهسس،گفتهسا ت

بککهسا ،سس ککتدبسدیدارس بسب  ککدس س ککب

سدهم(. یب اهللسنن،سپادا س

س«لمينارب العاا »س خنش: اس*ساس

چهککارس عنککاسبکک سا ککاسسس«ب ریبکک اهللس»

«سبککهسربهللسننس جککتدسدارد:س»ریشککه

 عناهللس ال ،سهمککانسگتنککهسکککهسگفتککهس

.سشتد:سربس انهسبهس عناهللس ال سنن ی

سرب» ر.سزیکک اس کک  رس  ی«سبهس عناهللس ککی

شتد،سهمانسگتنهسکهسدرسایبس»رب«س ی

قِي سنیهسن دهسا ت: أَمَّا أَحَاادُكُمَا فَيَسااُ
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یویسس)ا اسننس[41]یت ف:سسرَبَّهُ قَمًُرا

 تدسراسس)   ر(ازسشماسد تاسکهس»رب«

ربسبککهسسکهسدرساینجاسنتشاند(ش ابس ی

«سبککهس عنککاهللسرب».س عناهللس   رسا ت

 سدرسایبسنیهسن دهسباشدس یتدبی سکنندهس

]المائککدة:سسوَالرَّبَّانِيُّو َ وَالُرَحُبَارُسا ت

س،)اف ادسربککانیس سبزرگککانسدینککی(س[44

نککابسهاسعامائیسبتدندسکهسبهسایککبسربانی

اند،سچککتنسبکک اهللس کک دبسبککاسنا یدهسشده

شتد:سند.سگفتهس ی دکعامشانستدبی س ی

شتد؛س«سکهسبهسزنساط اس یربةسالآیت»
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.سکندزی اسا سدرس انهسب اهللسننستدب س ی

سا ککتس«سبهس عناهللس  بیرب»همچنیبس

کهس شت سازست بیتسا تس سدرسایبسنیهس

وَرَبَااائِبُكُمُ اللَّاااتِي فِااي سن ککدهسا ککت:

هککاهللس) سربس[23]النساء:سسكُمُحُمُااورِ

س،باشککند( ککیسهایتککانشماسکهسدرس انککه

د ت سهمس سربیآةسنا یدهسشککدهسا ککت،س

س.سدرنمایککد ککیستزی اسشته سا سراست بی

ربسبهس عنککاهللس الکک سس«لمينارب الع»

باشککدس سایککبسد سننهاس س   رسننهاس ککی

هللسننهاسصفتسذاوسهستندس ستدبی سکننده
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عاککیس س  بیسننهککاس سایککبسد سصککفتسف

دس س»رب«سباسالفس سالبس ع فهسنباش ی

نید،س گ سب اهللسا ستعالیس سا تفادهسنمی

-ازسننسب اهللسغی سا ستعالیسجایزسنمککی

باشد،س گ سننسکهسبهسصککتروس  ککافس

شتد:سن دهسباشد.سبهسطترس  ا سگفتهس ی

س.س«ربسالسیف»س س«ربسالدار»

ننسجمعسعککالیمسس«لميناالع» اس*ساس

چیزهللسا تس سجهانسا تس سننستما یس

هللسکهسا ستعککالیسنف یککدهسا ککت.سکامککه

دلیایسب سیویسبتدنسا س «رب العلمين»
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تعالیسدرسپادشاهی،س   رهلل،سنف ینش،س

تدبی س سنعمتسدادنسا ت،سهمانسطککترس

نیازسا تس ستما یسجهانیانسبهسکهسا سبی

س.سهستندسایبسا  سنگاه

بایدسبدانیمسکهست بیتسا ستعالیس*س

بککهس:سسککتندب سنف یککدگانشسد سنککتاسه

صککتروسعککابس سبککهسصککتروس ککاب.س

 التسعاب:سنف ینشس خاتقاوستت ککطس

 هللس سر زهللسدادنسبککهسننهککاس سهککدایتس

ننهاسدرس صالدسننهاسکهس آبسبقاهللسننهاس

ا ککاس.سشککتندشتدس سفناسنمککیدرسدنیاس ی
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 الککتس ککاب:سننست بیتککیسبکک اهللس

د  تانشسا ککتس سننهککاسراسبککهسایمککانس

ت بیتسنمتدهس سبککهسننهککاستتفیکک سننسراس

 سننهککاسراسسدنیککاهللسبککیبسدهدس سپ دهی 

س.سسزندکنارس ی

 «لمينارب العاا »سدرس خنش:*س

فهماندسکهسایبسجهانستنهککاسبهسانسانس ی

باشدس سعالیمهککاهللسدیگکک هللس جککتدسنمی

داردسکهسا ستعالیسننهاسراسنف یدهسا ککتس

 سعالیمسانسانسفقطسیویسازسننهاسا تس س

تمککا یسننهککاستحککتسربسبککتدنس]ا ِ[س
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س ککیسر مبس سر یم درسنتیجککهس،سدنباشکک

فهمککدسکککهسانکک س سالفککتسدرس ؤ بس ی

کسیسکهس.سهللسعالیمهاسنیزس جتدسداردبقیه

 «ملينارب العاا »سا ستعالیسراسباسصفتِ

نماید،سهمانسکسیسا تسکهسبهس تتصیف

ربسبتدنسا س ککآحانهس ستعککالیساقکک ارس

نمککتدهسا ککت.سایککبسقسککمتسا  سازس

س.سسقسمتهاهللستت یدسا ت

*** 

 ِن الرَّحِيمِالرَّحْمَتفسير 
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ایککبسد ،سس«  الاارحيماالرحماا »

د صککفتس سد سا ککمسازسا ککمهاهللسا س

«سال  مةهللس»باشندس سازسریشهتعالیس ی

باشککندس سهستندس سب س جهس آالغککهس ککی

«سشدیدت سازسناال  مشدوس آالغهسدرس»

ا ستعالیسب اهللستما یسس،«سا تال  یم»

«سا ت،سچهسدرسدنیاسنار م خاتقاوس»

«سالکک  یم»سلککی سچککهسدرسن کک و؛س 

- خصتبس ؤ نانسدرسر زسقیا تس ی

:سف  ایککدزیکک اسا ستعککالیس ککیس؛باشککد

وَكَا َ بِالُمُؤُمِنِينَ رَحِيمًااأل ککزاب:سس[
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ایبسب سس، سبهس ؤ نانسر یمسا ت()س[43

تعککالیسس«سا تسکهسا ناال  م  فس»

ر متس تدسراس تیسب اهللسپ ندگانسنیزس

يَاارَوُا أَوَلَمُ :سف  ایددهدس س یق ارس ی

نَ مَااا  إِلَى الطَّيُِر فَوُقَهُمُ صَافَّات  وَيَقُبِِااُ

س[19]الماکک :سسيُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الاارَّحُمَنُ

-گانیسکهسگاهیسبککا س ککی)نیاسبهسپ ند

سکننککد،گشایندس سگاهیسننسراسجمعس ی

،سداردگهسنمککیکسیسننهاسراسنس،نگ ندنمی

ا مسر ککیمسبکک اهللسس.ن(ا گ س]ا ِ[سر م

-ا تفادهس ککی]ازساشخابسنیز[سبع یس
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نسفقطس خصککتبسا ساشتد،س لیسر م

] سفقطسبایدسب اهللسا س ککتردسستعالیسا ت

س قتککیس سککیامها تفادهسق ارسگی د[ هللس.

نسیما هسنا ید،سا ساکبابس تدسراسر م

تعالیسلآاسسدر غگتییسب سا سپتشککاندس

شککتد،سگفتهسنمککیسهللسا سچیزهللدربارهس 

ارسهللسکب اب)بسککی سککیامهبککاسنککابس گ س

هسدر تسشدسیدر غگت(س سض بسالم ا

گتیند:س»ف نیسازس سککیامهسکهس یسا ت

در غگتت سا ت«.سپ سپککاکس س نککزهس

سال  مبسال  یم.سسا تسا ِ
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ا لیبسچیزهللسکهسبککاساقکک ارسبککهس*س

سال  مبسال  یمایبسکهسا ستعالی،سهمانس

اثآککاوستت یککدسشککتد،سایجادس یا ت،س

ا تس سسب اهللسا ستعالیسا مهاس سصفاو

بسقسمتسد بسازسانتااستت یدسا ککت.سای

هللسهللسا  س ترهکسیسکهسدرسایبسد سنیه

فهمککدسکککهسننسفاتحهستفو سنمایککد،س ککی

شا لسبیانسداشتبس هسا مسب اهللس عآتدس

  جککعسسهاباشدس سننتآارکس ستعالیس ی

 سسهسککتندا مهاهللسنی س سصفاوس االس

س.سهستندنساا ،سربس سر مس:هاا مسنن
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*** 

 الدِّينِ مَاِلكِ يَوْمِتفسير 

هاهللسهفتگانهسبهسثآتسدرسق ائت*س

.س«يااوِ الاادين  ِلِاا امَ»ر یدهسا ککت:س

 عناهللسننسایبسا تسکهسا ستعالیس ال س

ر زسپککادا س س جککازاوس س سککابس س

يَوَُِ :سف  ایدا ستعالیس یس،کتابسا ت

يًُْا وَالُاارَمُُر  لَا تَمُلِاا ُ نَ ُاا م لِاانَ ُ   شااَ

)ر زهللسکککهسس[19س]االنفطار:سيَوُمَِْذ  لِلَّهِ

شخصیس ال سشخصسدیگ هللسنیسککتس
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ا سس، سا  سدرسننسر زسبکک اهللسا سا ککت(

پاداشککاهسسب، ابهسطترستعالیس تدسراس

ف  تدهسا ت؛سزی اسدرسس ع فیسر زسجزاس

 سسننسر زسپادشاهسدیگ هللس جتدسندارد

ا سبزرگت سازسپاداشککاهانسدنیککاس تاهککدس

.سبککتدسکککهسداراهللسزی دا ککتانیسهسککتند

 تا تهسا تسکهسسا س:اندعاماءسگفته

بع ککیسازسبنککدگانشسراسبکک سبع ککیس

قسمتهاییسدرسدنیاس ال سگ داند،س قتیس

ر د،ستما یسپادشاهیسبککهسر زسجزاس ی

د،سدرسنککسگ د ککتهللسا ستعککالیسبککازس ککی
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ر زهللسکهسکسیس ال سچیککزهللسنیسککت،س

ا سسننسکه،س گ س تدس تیس خبسگفتب

يَااوَُِ يَقُااوُِ الاارُّو ُ س،اجازهسدهدستعالی

مَلَائِكَ ُ صَ ًّا لَا يَتَكَلَّمُو َ إِلَّا مَاانُ أَذِ َ وَالُ

وَابًا س[38]النآکک :سسلَهُ الرَّحُمَنُ وَقَالَ صااَ

)ر زهللسکککهسجآ ئیککلس س  ئکک سصککفس

گتینککد،سایستند.س ککخبسنمککیکشیدهس ی

ر مبسبهسا ساجککازهس]ا ِ[س گ سکسیسکهس

گتیککد(.س قتککیسا سدهدس سا سنی س ککی

 ت،سا کک ستعالیس ال سیوتاهللسر زسجزاس

نیزسبهستنهاییسدرسد ککتسا  ککت؛سزیکک اس
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پادشاهیسا تسکهسا  س سنهیسازسس، ال 

باشککدس سهمچنککیبسپککادا س سا س ککی

 جازاوس سهمچنیبستصکک فسدرسننچککهس

ایبسا  سبککاس جککتدسدر ککتسس. تاهد ی

بتدنشسدرسدنیاسب اهللسبسیارهللسازس  دب،س

؛س لیسدرسر زسقیا ککت،سدباشنشوارسنمی

ح،سنشککوارس ضککتبککاستمککابسس،پادشاهسا ِ

صتروسکککهسپادشککاهیسسببدیس،گ دد ی

گ ددس سپادشاهانس س خاتقاوسقطعس ی

 سهمچنیبسسشتند یزی د تانسیوسانس

نیککزسبککهسیکک سسب دگانس ساشخابسنزاد
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،سگی نککدشولس تردس سابسقکک ارس ککی

تما یس کک دبس   ککپ دهسبککهسقککدروس س

عظمتسا س سف  تبسدرسب اب سعزوس هللس

،س نتظ س سابس سکتابس هللس سشتند ی

ا یدسبهسثتابس هللس ست  انسازس جازاوس

.سبهسهمیبسدلیلس ککتدسراس تاهندسبتدا س

 ال سننسر زسبهسصتروس ابسبیککانس

ف  تدهسا ت،س ساگ سنککهسا س الکک سر زس

س.سباشدجزاس سدیگ سر زهاس ی

هککاهللسننسایککبسکککارهللازسریککزه*س

رب »:سف  ایککدا ککتسکککهس قتککیس ککی
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 نظترسپادشاهیسدنیاسا تس سس«لميناالع

لاا  يااوِ ام»:سف  ایککد ککیبعدسازسننس

کهس نظترسپادشاهیسدرسن  وسس«الدين

دشککاهیسدنیککاس سا تس سب اهللس ککتدسپا

س.سسمتدهسا تن  وسراسیوجاسجمعسن

«سدرسایبسنیهسالدیب نظترسازس»*س

پککادا س س جککازاوسبکک اهللساعمککا سبککهس

باشدس سازسننسایککبسصتروسعادالنهس ی

:سف  ایککد خبسا ستعالیسا تسکککهس ککی

َّهُ دِينَهُمُ الَُحقَّيُوَفْيهِمُ اللس[25]النتر:سس

)ا سپادا س سجزاهللسننهککاسراسبککهسطککترس
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کا لس سازسر هللس  سبککهسننهککاس تاهککدس

داد(سبهسایبس عناسکککهسپککادا س سعقککابس

اعما سننهاسازسر هللسعککدالتس]بککهسننهککاس

س،دادهس تاهدسشد[.سکسیسکهسباسایبسنیککه

بککهسس،نمایککدا ستعککالیسراس ککتایشس ککی

 س س جازاوسن  وس سبهسننچهسازسپاداس

سدازسر هللسعکککدالتسدرسننس جکککتدسدار

 سهمچنیبسایمانس تدسنمایدساعت افس ی

دسکککهسا سداربککهسر زهللسراساعکک نس ککی

:سف  ایککدتعککالیسدرستتصککیفسننس ککی

 ُيَوُمَِْذ  يَتَّبِعُااو َ الاادَّاعِيَ لَااا عِااوَ َ لَااه
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مَعُ  وَقَشَعَتِ الُرَصُوَاتُ لِلرَّحُمَنِ فَلَا تَسااُ

  يَوُمَِْذ  لَا تَنُ َعُ الشَّ َاعَ ُ إِلَّااا إِلَّا هَمُسًا 

مَنُ أَذِ َ لَهُ الرَّحُمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوُلًااا   

يَعُلَمُ مَا بَيُنَ أَيُاادِيهِمُ وَمَااا قَلُ َهُاامُ وَلَااا 

يُِحيُطو َ بِااهِ عِلُمًااا   وَعَنَااتِ الُوُجُااوهُ 

لِلَُحيْ الُقَيُّوِِ وَقَدُ قَابَ مَنُ حَمَأَ ظُلُمًااا 

الَِحاتِ وَهُااوَ    وَمَاانُ يَعُمَااأُ مِاانَ الصااَّ

]طه:سسمُؤُمِنم فَلَا يََخافُ ظُلُمًا وَلَا هَُِمًا

درسننسر زسازسدعککتوس[س)112س–س108

کنندس سکژهللسدرسننسراهسکنندهستآعیتس ی

 سصککداهاسبکک اهللس]ا [سبسککیارسسنککدارد
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کنککدس سجککزسر متسکنندهسف  کشس ی

شککنتهللس*سنمککی]چیزهلل[سصداهللسنهستهس

ر زسشککفاعتسکسککیس ککتدهللسدرسننس

[سبسککیارسر اند،س گ سکسیسکککهس]ا ِنمی

ر متسکنندهسبککهسا ساجککازهسدهککدس سازس

 خبسا سراضیسباشدس*سقآلس سبعدسننهاس

داندس ]لیسانسککانها[سازسا سنگککاهیسراس ی

هاسدرسب اب س]ا ِ[سزندهسندارندس*س سچه ه

شتندس سکسککیسکککهس سپاب جاسف  تبس ی

 سناسا یدسسداراهللسبارس تمسباشد،سبدبخت

گ ددس*س سکسیسکککهسعمککلسصککالدس ی
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انجابسدهککدس سا س ککؤ بسباشککد،سنککهسازس

س،] کک ست  دس سنهسازسکا ککتیِلامیس ی

س[(.ه ا د ی

لاا  يااوِ ام»هللسایمککانسبککهسنیککه

شککتدستککاس ککؤ بسازسباعثس ککیس«الدين

بت  دسکهس ستقیمس تردس سابسسهللر ز

هللسنیککهس.گی د سکتابسا ستعالیسق ارس ی

درسدر نس «لاارحيمالاارحمن ا»سقآککلسنن

- ؤ ب،سا یدسبهسا ستعالیسراسایجادس ی

شککتدسکندس سا یدسبهسر متسباعثسنمککی

تککاسا سدرسانجککابسف ضککهاس س اجآککاوس
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تکک سسازسس،بعککدسازسننس.کتتککاهیسکنککد

ایککبستکک س،سنیدس س سابس سکتابس ی

درسعآککادوس ککتدسا سشتدستاسباعثس ی

کتتاهیسننماید.سهمچنککیبسبایککدستتجککهس

-باعثسنمککیست سسازسعبابسداشتسکه

 الیسکککهسدرستآککاهسسدرشخصسشتدستاس

داراهللسا یککدس سسدارد،ق ارسسدگینزسک دنِ

س.ساشدبسطمعسبهسن  و

*** 

إِيَّاَك َنعْبُدُ وَإِيَّاَك تفسير 
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 نَسْتَِعينُ

هللسلطیفس سعجیآیسعاماءسنوته*س

اند،س س ککخبسراسدرسایبس خبسذک سک ده

هللسهللسغایککبسبککهسصککیغهنسازسصیغهدرسن

دس سننسبککاس کک فسگکک دب س یس خاطب

ا تس سایبسا کک هللس «إياك»»کاف«سدرس

 نا بسدرسایبس قابسا ت؛سزی اس قتککیس

بنده،سا ستعککالیسراس مککدسگفتککهس سا سراس

ف  ایککدس سا سراسبزرگککتارس تایشس ککی

 سبکک اهللساسدانککدس سبککهسپ  ردگککارهللس ککی

کنککدس سن کک وسراسجهانیانساعت افس ی
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نمایدس سا یککدس ککتدسراسبککهستصدی س ی

الاارحمن »سیسدرس کک  ر متسا ستعال

کندس ست سس تدسازساع نس ی «الرحيم

س جککازاوسا ستعککالیسراسراسدرس کک  

دارد،سازسبیککانس ککیس«ل  يوِ الدينام»

-گیکک دسکککهس ککیاهلسگ  هیسق ارس ی

نزدیکک سس تاهککدس ککتدسراسبککهسا 

پیشگاهسا س اضکک سدرسدس س تدسراسننمای

ا ککبسنبینککدس سدرساینجا ککتسکککهس  ی

بککاس»کککاف«س ککتردسباشککدسکککهسا سراس ی

إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاااكَ :س طابسق ارسدهد
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س.سسنَسُتَعِينُ

بهسطککترسصککحیدسدرسصککحیدس*س

سبخارهلل)بخارایی(سازسان سببس الکک 

إ  »:سف  ککتدسن دهسا تسکککهسپیککا آ 

أحدكم إذا قاِ في صالته فإنه يناااجي 

) قتیسیویسازسشماسب اهللسنمککازسس«...ربه

سپ  ردگککار س ناجککا ی سبککا وسایستد،

ن تزدسکککهس قتککیسکند...(.سدرسننس ی ی

ایسککتیمس سا سراس ککیسدرسپیشککگاهسا 

دهیمس سبهسطککترس تردس طابسق ارس ی

کنیمس سا سراس مدس ستقیمسازسا سدعاس ی
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-کنیمس ستمجیدس ککیگفته،س تایشس ی

داریککمس سبککهسنمایمس س قدسسبیککانس ککی

کنککیمس سپ  ردگارسبککتدنسا ساقکک ارس ککی

رسن کک وسپککادا س سعککبابسا سراسد

کنیم،سدرسایبسهنگککابسا ککتسصدی س یت

کهسدرس اسا سککاسسضککعفس سنککاتتانیس

شتدس سایبسدرس الیسا تسکهسایجادس ی

ستعال س آحانهس ستما یسا  سبهسد تسا 

ا ککت.سا سراسبککهسطککترس سککتقیمس ککتردس

دهیمس سدرسپیشککگاهسا س طابسق ارس ی

بهس]یویسبککتدنس هلل[سدرسعآتدیککتسا س س
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تمککا یسطابسکمکک سککک دنسازس هللسدرس

س.سدهیما ترساعت افسصتروس ی

س:س«)عآککادو(العآادة»*س ست،درسلغکک

اصلسننسبهس عناهللس تارهللسا ت،سگفتککهس

شتد:سراهس عآدسبهس عناهللسراهیسا تس ی

باشککدس سدرسدیککبسبککهسایککبسکهسذلیلس ی

 عنا تسکهسا میسجککا عسبکک اهللسننچککهس

ا تسکهسا ستعالیسد  تسداردس سازسننس

شککتدس سشککا لس ککخنانس سراضیس ککی

 سسباشککدا سلککاه هللس سبککاطنیس ککیاعم

 حآت،سف  تنیس سسکما ِس،عآادوسدرسکل



 91//سوره حمد، تفسیر آن...

   

س.سگی دت سسازسا ستعالیسراسدرسب س ی

ازسنواوسقابلستتجهسایبسنیککهس*س

:سایبسا تسکهسباسایبسلفظسنیا ککدهسا ککت

)اهللس «نعباادك يااا رب ونسااتعين »

کنککیمس سازسپ  ردگارستتسراسعآادوس ککی

زی اساگ سبککهسایککبسس؛طاآیم(تتسکم س ی

سبکک سن د،سانحصارسک دنسراسدرولس یش

شککدسکککهسنداشتس] س عناهللسننسایبسنمی

ازسا سسفقااطپ  ککتیمس ستککتسراس ککیسفقط

شککدس[س سبهسایبس عناس یجتییمکم س ی

کنیمس سغیکک ستککتسراسکهستتسراسعآادوس ی
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-کنیمس سازستتسکم س ینیزسعآادوس ی

-جتییمس سازسغی ستتسنیککزسکمکک س ککی

س«نعباادإياك »:س لیسنیهسباسلفظ.سجتییم

ن دهسا تس س عمت سپیشساندا تهسشدهس

هللس صکک سهللسننسافککادها تس سدرسنتیجه

کندس سدرسننسعآادوس سکم سگ فتبس ی

ازسه سچیککزهللسغیکک سا ستعککالیسراسنفککیس

کندس سننسراسبهسصتروسیوتککاسبکک اهللس ی

سر ککاندس س عنککاهلل:ا ستعالیسبهسثآتس ی

ایبسا تسکهسغیکک سازستککتسس«إياك نعبد»

مس سفقککطستککتسراسکنککیراسعآککادوسنمککی
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وإياااك »س س عنککاهللس،کنککیمعآادوس ککی

ایبسا تسکهسازسغی ستتسکم سس«نستعين

-جتییمس سفقطسازستککتسکمکک س ککینمی

جتییم.سدرست کیککبسجماککهسایککبسگتنککهس

نیدسیعنککیسعآککادوسباشدسکهسنفیس ی ی

نیدسکهستککتسکنیمس س پ ساثآاوس ینمی

کنیمس سننسهمانسعآککاروسراسعآادوس ی

ا ککتس] سس«ال اهللال إله إ»ستت یدسیعنی

 عناهللسننسنفیسک دنس عآککتدهللسغیکک سازس

ا ستعالیس ساثآاوسننسبکک اهللسا ستعککالیس

باشککدسکککهسا تس سفقطسبهسایبس عناسنمی
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هللسب  قککیسجککزسا سپ  ککتشسشککتنده

داردس جتدسندارد،سباوهسایبسراسبیانس ی

هللسب  قککیسکهسا سنیزسپ  ککتشسشککتنده

غیکک سسا تس سدرسعیبسپ  تشسنوکک دن

دس سبنککدهسشککت،سا سپ  تشس یا ستعالی

غیکک سب اهللساثآاوسننسدرسکنارسنپ  تیدنس

ا ستعالیسبایدسا سراسنیزس تردسپ  ککتشس

سسق ارسدهد[.

»اله«سدرسلغتسبهس عناهللس عآتدس*س

باشککدس سهللسب   س ی سپ  تشسشتنده

درسلغککتسبککهسس«ال إلااه إال اهلل»س عنککاهلل
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 عناهللسایبسا تسکهس عآککتدس سپ  ککتشس

 جتدسنداردس سسهللسب  قیسجزسا شتنده

ت یبسعآاروسبهسنن،سسایبس خبسنزدی 

بککهسایککبسس«إياك نعبد»:سا ستعالیسا ت

کنیم،س گ س عناسکهسکسیسراسعآادوسنمی

 عناهللس تجککتدسدرسایککبس ککخبسا س.ستت

هللسهمانسرازس تره «إياك نعبد»ستعالی:

فاتحهس سهمانسرازسق ننسا ککت،سهمککانس

س.انککدگتنهسکهسبع یسازسپیشککینیانسگفتککه

 عناهللسننسهمانسر حسر ککالتهاهللسباوهس

:سف  ایککدباشد.سا ستعالیس ین مانیس ی
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 ِ َولًا أ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِااي كُااأْ أُمَّاا   رَسااُ

ساُعُبُاادُوا اللَّااهَ وَاجُتَنِبُااوا الطَّااايُوتَ

[س) سهمانککاسدرسهکک سا تککیس36]النحککل:س

اهللس آعتثسنمککتدیمسکککهسا سراسف  تاده

سپ  ککتشسکنیککدس سازسطککاغتوسد رهلل

وَمَااا :سف  ایککد(.سهمچنککیبس ککیاکنیککد

أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِ َ مِنُ رَسُول  إِلَّا نُوحِي 

سإِلَيُهِ أَنَّااهُ لَااا إِلَااهَ إِلَّااا أَنَااا فَاعُبُاادُو ِ

ر تلیسقآلسازستککتسراس س[س)25]األنآیاء:س

نف  تادیم،س گ سننسکهسبککهس هللس  ککیس

هللسایمسکهسهککی سپ  ککتشسشککتندهنمتده
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دسندارد،سپ س کک اسب  قیسجزس بس جت

عآادوسکنید(.سدرساینجاس سککائایسبیککانس

شتدسکککهسدرسایککبسنیککهسداللککتسبکک س ی

س:سسعآادوسدارد

درسننساثآاوستت یدسعآادوسس-1

هللسا  ساثآککاوسدرسد سنیککه.سن دهسا ککت

س ستت س1تت یککدسربتبیککت دسا ککماءس سیکک

 
سبتدنسس-س1 سیوتا سیعنی سربتبیت تت ید

 ردگارهللس سپ  رگارهللسبهس عناهلل:س ا سپ 
= 
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هللسصککفاوسن ککدهسا ککتس سایککبس ککتره

س.سباشد لستما یسانتااستت یدهاس یاش

یسا تعانتسراسبعککدسازسا ستعالس-2

عآادوسق ارسدادهسا ت،سزی اسا ککتعانتس

باشد،سکککهسیویسازس التهاهللسعآادوس ی

باشککد،سجزسب اهللسا ستعالیسدر تسنمککی

دیگ سس س انند،ستتکل،سذبدسنمتدنس سنبر

= 
 

سکننده ستدبی  س یسکننده، سپاداشاه  -

 باشد.) ت جم(س
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 سهمچنیبسبهسایبس عنا تسکککهسس سائل

راهیسب اهللسعآککادوسا س تعککا س جککتدس

ندارد،س گ سبککاسکمکک سگکک فتبسازس هلل.س

کهسا ستعالیسبهسا سکمکک سنونککد،سکسیس

ا ا کک سا ستعککالیس سسانجککابِس تا ککتِ

 تددارهللسازسچیزهاییسکهسنهیسنمککتدهس

س.سسشتدا ت،سب اهللس هللس اصلسنمی

س س«نعآکککدهکککاهللس»کامکککهس-3

«سبهسصتروسجمعسن دهسا ککتسنستعیب»

تاسبیانیسباشدسب اهللس  دوس سککامانانس

 سالفتسگ فتبسننهاسبهسیودیگ س سیوککیس
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نیبسننهاسدرسی سصفسبتدنسننهاس سهمچ

گی ند.سهمچنیبساشارهسداردسکهسق ارس ی

نمازسدرساصلسبهسصتروسجماعتسبایککدس

باشدس ساگ س سامانسبککهستنهککاییسنمککازس

بختاندسب اهللس ککتد س سبکک اهللستمککا یس

کنککد،سبکک ادرانس سککامانشسدعککاس ککی

ب ادرانیسکهسهم اهسا ساق ارسبهسربتبیککتس

س1التهیککتسدرسا سیوککیسبککتدنس سا 

 
سبتدنسس-س1 س عناهللسیوتا تت یدسالتهیتسبه

هللسب   سس سپ  تشسشتندهبتدنس عآتدسسدر
= 
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سکننککدس ی هککاس س عیککدهاهللسا سده س عکک

س.سسنمایند یتصدی س

ایبسنیهسدلیایسب سایککبسا ککتسس-4

کهسبهسکسیسنآایککدستتکککلسنمککتد،س گکک س

هللسعآادوسا تس سننسکسیسکهسشایسته

بهسدلیلسن دنسکم سطاآیدن)ا ککتعانة(س

باشد.سبهسایبس سکک لهسبعدسازسعآادوس ی

نماینککد،سازسننهککا:سنیککاتیساشککارهس ککی

= 
 

 .) ت جم(سباشد یبتدنس
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َيُااهِفَاعُبُدُهُ وَتَوَكَّأُ عَلس[123]هککتد:سس

)پ سا سراسعآادوسکباس سبکک سا ستتکککلس

فَإِ ُ تَوَلَّااوُا :سف  ایدهمچنیبس یس،نماا(

فَقُأُ حَسُبِيَ اللَّهُ لَا إِلَااهَ إِلَّااا هُااوَ عَلَيُااهِ 

) ساگکک سر هللسس[129]التتبککة:سستَوَكَّلُتُ

ب گ داندند،سبگت:سا سبکک اهللس ککبسکککافیس

هللسب س قیسا تس سهی سپ  تشسشتنده

ب سا ستتکلسس1ا س جتدسنداردس سفقطسجز

 
چتنسجارس س ج  رسکهسهمانس»عایه«سس-س1

باشدسب س  فسع فس قدبسشدهسا ت،سس ی
= 



 103//سوره حمد، تفسیر آن...

   

رَبُّ :سف  ایککدهمچنیبس ککی.سنمایم( ی

الُمَشُِرقِ وَالُمَغُِربِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَِّخذُهُ 

سسوَكِيلًا پ  ردگارس ش اس)س[9]المز ل:

هللسبکک سغ ب،سهی سپ  ککتشسشککتنده  س

 قیسجزسا س جتدسنککدارد،سپکک سا سراس

مچنیبسهس،(ا]ب اهللس تدو[سنگهآانسبگی 

قُأُ هُوَ الرَّحُمَنُ آَمَنَّا  قتله:سسف  اید ی

[س)بگککت:س29]الما :سسبِهِ وَعَلَيُهِ تَوَكَّلُنَا

= 
 

 دهد.) ت جم(س عناهللستخصیصس ی
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ا ت،سبهس هللسایمانسن ردیککمسسانا سر م

سنماییم(. سفقطسب سا ستتکلس ی

ن ردنسعآادوسا ستعالیسقآلسس-5

شککتد،سازسدعاسباعثسا تجابتسدعاس ککی

شسهمانسگتنهسکهسن ردنسشو س س ککتای

ب اهللسا سقآلسازسدعاسباعثساجابتسدعاس

س.سسشتد ی

ا ابساببسک ی سدرستفسی سایبسس-6]

نیهس سا ابسابککبسقککیمسدرسکتککابس»طککبس

«ساياك نسااتعيناندسکهس»القاتب«سن رده

هللس»الس ککت س السقککتةساالسبککا «سنتیجه
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)هی ستغیی س سقدرتیس جتدسندارد،س گ س

باشککد،سزیکک اس قتککیسازسجانبسا (س ککی

باشدس سهللسهستیسا ستعالیس یکارههمه

ب گککیسازسر هللس یایاردهککاسبکک رسر هللس

افتککد،س گکک سبککهسدر تانسب سز یبسنمککی

هللس هلل،س ککنگیس ککقتطساجککازهس ساراده

شتدس سهللسنبیسبخارسنمیکندس سقط هنمی

هللسبککارانیسازسر دس سقط هبهسن مانسنمی

شتد،س گ سبککهساجککازهس ساب هاسناز سنمی

دعاهللس اس،سدرسنتیجهسبایدسهللسا اراده

ازس تدسا سباشدس ساگ سکسیسراسشفاعتس
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اهللسدهیم،سنآایدسا سراسکارهکنندهسق ارس ی

بدانیم،سزی اسایککبسا ستعککالیسا ککتسکککهس

دهککدس سشککفاعتسه کارهللسراسانجابس ی

اهللسکنندهس تیساگ سزنککدهسباشککد،سکککاره

باشککد.سایککبسنیستس سفقطس  ککیاهس ککی

چنیبسا ت،ستتکل،ستکک س،سا یککد،سنککبرس

هللسه ساتفککاقیسجابسدهندهنمتدن،سزی اسان

باشدس سایبسا ترسفقطسفقطسا ستعالیس ی

،سایبستاسبهسننجاسا سصتروسگی دبایدسازس

درسبیعککتسگکک فتبسازسسبتدسکهسپیککا آ 

ایبسا  سراسب اهللسبع یسقکک ارسسصحابه
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دادهسبتدسکهسازسهی سک سکم سنگی ند.س

گفتند:سبتدسکهس یسیویسازسننهاسثتبان

دس س قتککیسبکک سر هللسشککت سنشسککتهسبککت

گفت،سکهسافتادسبهسکسیسنمیش قشس ی

ننسراسبهس هللسبدهد،سباوهسشککت سراسنگککهس

شککدسنشاندس سپیادهس یداشتهس سا سراس ی

شککدس سشککت سراس سد بارهس تارسشت س ی

س.1[افتادنمتدس سبهسراهس یباندس ی

 
سشدهسس-س1 ساضافه س ت جم ستت ط سبند ایب

 ا ت.
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اهُدِنَا الصْرَا َ الُمُسُتَقِيمَ   ت سير 

مُ يَيُِر صَِرا َ الَّذِينَ أَنُعَمُتَ عَلَيُهِ

 الُمَغُُِوبِ عَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَ

هللسجککالآیسدرسعامککاءسنوتککه*س

انککدس سننستفسی سایبسنیاوسبیانسداشککته

تککاسس،باشدجایزسبتدنستت لس ش  اس ی

سایککبسعمککلبککهسدرسایبسنیککاوسننجاسکهس

ا ککتس سایککبسسصککتروسگ فتککهتشتی س

کا  سنشوارسا ککت،س قتککیسایککبسدعککاس

َرا َ اهُاادِسپککبی د:انجککابس ککی نَا الصااْ

،سب اهللسدعککاسنمککتدنسازس هلل،سالُمُسُتَقِيمَ
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شککتدس سایککبسا س ککیسلسبهس تایش تت

هللسنیکک سب سصفاوس االس سا مهاستت ل

لسباسانجککابسباشد،سبعدسازسننستت ا س ی

-اعما سصالدسازسانتااس ختافسعآادو

-گیکک د.سا ستعککالیس ککیهاسصتروس ی

ى فَادُعُوهُ وَلِلَّهِ الُرَسُمَاءُ الُُحسُنَ:سف  اید

[س) سبکک اهللسا س180]األعکک اف:سسبِهَااا

ا مهاهللسنی س جتدسدارد،سپ ستت ککطس

سازس هللسدعاسنماا(.سهانن

ننچهسدرستما یسنیاتیسکککهسدرس*س

درسننهککاسدعککاسصککتروسگ فتککهسس،قکک نن
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س ت،سن دهسا ت،سدرستما یسننهاستت لاس

ا ستعککالیس جککتدسدارد،سس اهللسدعککاسازبککس

اهیسگاهیستت لسبهسذاوسا ستعالیس سگ

بهسا ککمهاهللس هللس سگککاهیسبککهسصککفاوس

گاهیسنیزسبککاسانجککابساعمککا سس، االهللسا 

صالحیسکهسباعثستق بسبککهسا ستعککالیس

دعککاهللسسهشتندسیاسننسکککهستت ککلسبککس ی

ب ادرانس ؤ بسشککخصسیککاسدعککاهللس هللس

گیکک د.سا ستعککالیسب اهللسننهاسصتروس ی

لَااا ف  اید:س یسذهللسالنتنسازسزبان

 َ إِنْااي كُنُااتُ مِاانَ إِلَهَ إِلَّا أَنُتَ سُبَُحانَ
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[س)هکککی س87]األنآیکککاء:سسالظَّاااالِمِينَ

پ  تشسشتندهس س عآتدسب  قیس جتدس

ندارد،س گ ستت،سپاکس س نککزهسهسککتیس س

 بسازسلالمانسبتدب(س قتیس ککاهیسا سراس

باعید،سراهیسبکک اهللستت ککلسنمککتدنسبککهس

ت سازسایککبسپیککداس تهللسا ستعالیسنزدی 

 سسا ستعالیس سپاکسیویسبتدنکهسسنو د

 ککپ سبککهسس،ا سراسبیانسداردس نزهسبتدنِ

گناهیسکهسبعککدسازسننسپشککیمانیسایجککادس

اق ارسنمککتدس سننسبککهس اننککدسسشدهسا ت

باشککدس سبککد نسشکک سننسازستتبککهس ککی
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باشد.سایککبست یبساعما سصالدس ی  جع

ستمککا یسچنیبسبتد،ساعت افسپدرس س ادر

لَمُ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنُ ُسَنَا وَإِ ُ سانسانها:

تَغُ ِااُر لَنَااا وَتَرُحَمُنَااا لَنَكُااونَنَّ مِاانَ 

رِينَ [س)ننسد س23]األعکک اف:سسالَُخاسااِ

گفتند:سپ  ردگارس ااسبهس تد انس ککتمس

نمتدیمس ساگ س اسراسنیا  زهللس سبککهس ککاس

مککاییسازسزیانوککارانس ککتاهیمسنر ککمسن

سبتد(.سایککبس ککخنانیسبککتدسکککهسندب

تت ککطسننهککاسبککهس ککتهللسپ  ردگککار س

.سعدسازسننستتبککهسنمککتد سبسستتت لسج
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:سایبسچنیبسا تسایبس ککخبسا ستعککالی

 ِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِل لِلُإِيمَااا

]ن سعمکک ان:سسأَ ُ آَمِنُوا بِااَربْكُمُ فَخَمَنَّااا

)پ  ردگارس ککااس ککاسنککداهللسنککداسس[193

هللسبهس تهللسایمانسراسشککنیدبسکککهسدهنده

نسایمککانسداد:[س»بهسپ  ردگارتککا]نداس ی

پ سایمانسن ردیککم(.سشککویسس،بیا رید«

 جتدسنداردسکهسایمانسبککهسا ستعککالیس س

سساعمککا سصککالدسأا سدرسرف  ککتاده

هستند.سبعککدسازسننسکککهسبککاسایککبسعمککلس

صالدس ککتدسراسدرسپیشککگاهسا ستعککالیس
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سدیدند،سش  اسبهسبیانسنیازشانسک دنککد:

 ا رَبَّنَااا فَااايُ ُِر لَنَااا ذُنُوبَنَااا وَكَ ْااُر عَنَّاا

]ن سعم ان:سسسَيَْْاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الُرَبُرَارِ

)پ  ردگارس ااسپ سگناهانس ککاس[س193

هککاهللس ککاسراسراسب اهللس اسبیا  زس سبککدهلل

بپتشانس س اسراسهم اهسنیوانسبمی ان(س س

ایبسن تزشیسازسط فسا ستعالیسا ککتس

س.سکهسبهس تهللسا سچگتنهستت لسپیداسکنیم

ا  :سهککدایتسد سنککتاسا ککت:س*س

تتفیکک سدادنس سسد ب:بیانس سراهنمککایی،س

اگ سبیانس  س سراهنمککاییسس.الهابسک دن
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 اصلسشتد،سبککهسدنآککا سننسهککدایتس س

نید.سهککدایتستتفی سیافتبسبهس جتدس ی

هللسفاتحهسشا لسبیانسبیانسشدهسدرس تره

دانیمسچیزهاییسازس  سا تسکهس اسنمی

 سبهسصتروسش حسدادهسشدهس ساجمالیس

بکک اهللستآعیککتسازسساندس سالها یبیانسشده

باشد،س ککپ س  سدرسلاه س سباطبس ی

ادا هسدادنسبهسننس سثابتسقدبس اندنسب س

ننسبایدستاسز انس کک رسهمکک اهسانسککانس

چهسچیزهللسبیشت سازسایبس طاککبسس.باشد

دهدس سچککهسبهس تهللسهدایتسدعتوس ی
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چیزهللسبیشت سازسایبسب اهللس اسضکک  رهللس

س.سسا ت

اهللس ککتا ساگکک س ککتا سکننککده*س

یتسراسطابسنمککاییم،سنماید:سچگتنهسهداس

درس الیسکهس اسهدایتسیافتککهسهسککتیم؟س

ب اهللسسننچهسازس  سشتد:جتابسدادهس ی

ننسس اسپتشیدهسا ت،سبسککیارسبیشککت ساز

دانککیمس سننچککهسازس قیسا تسکهس اس ی

ازسر هللس سککتیس ستنآاککیسساعما سصالد

،سبیشت سازسننسچیزهللسا تسکنیمت کس ی

،سباوهستتاناییسانجککابسدهیمکهسانجابس ی
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همچنیبس اسبککهسس،دسبیشت سراسنداریمصال

کا لسشدنسهدایتسنیازسداریککم.سبعککدسازس

ننسب اهللسکسیسکککهسایککبسا کک س اصککلس

شتد،سنیازسبهسثابتسقدبس اندنسدرسننسبهس

نیدس سننسباقیس اندنسهدایتیس جتدس ی

-ا تسکهسا تیاجس اسازسننسقطککعسنمککی

شتد،س گ سباسر یدنسبهسبهشتسدرسر زس

ر هللسسقیا تس سدر تسقدبسگباشتبسبکک 

نیاسباسایبس جککتدسکسککیسازسس.پلسص اط

کنککد؟س یسی تالس،بهسهدایتداشتبسنیازس

شایستهسا تسکهسدرساینجاسدقککتسکنککیمس
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َرا َسکهسجماهسبهسصترو ساهُدِنَا الصااْ

 إلااىاهاادنا »ن دهسا تس سبهسصککتروس

نیا دهسا ت.س عناهللسننسایککبسس«الصرا 

اهللسکهسایککبسدعککاسراسا تسکهسدعاسکننده

باشککد،سایبسراهسنمیسنماید،س ارجساز ی

تاسبهسننسدا لسگ دد.سباوککهسا سبکک سراهس

 تاهککدسکککهسا سق ارسداردس سفقککطس ککی

تعالیسا سراس فظسنمایدس سا سراس نح فس

س.سنگ داندس سثابتسقدبسبدارد

«س)راهسالصککک اطسالمسکککتقیم»*س

 ستقیم(سهمانسدیبسا ستعککالیسا ککتس س
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- ییافتهسسگشایشا تسکهسسراهیسنن

گیکک د،سهسصتروس ی ستخافاتیسکسباشد

-ازسط فسقدبسگبارندگانسبککهسننس ککی

باشد.سبع یسننهاسب سر هللسشومشانسب س

س،کنندس سبع ککیسازسننهککاسراسننسعآترس ی

گ داندس سهتاهللسنف سازسننس نح فس ی

بع یسب سر هللسننسباسکتششس سنشککاطس

گبارندس سب س سککبسبهس  عتسقدبس ی

قدبسگباشتبسبکک سراهسدیککبسدرسدنیککا،سازس

س،کنند یجهنمسعآترسسر هللسننسازسدا ل

َ هَأُ تُمُزَوُ َ إِلَّااا مَااا كُنُااتُمُ تَعُمَلُااوس
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)نیاسپادا س سعککبابیسبککهسس[90]النمل:س

ر د،س گ سب سا اسسننچهس]درسشماس ی

در تا ککتس.سدادیککد(دنیککا[سانجککابس ککی

نمتدنسهدایتسشا لسر یدنسبهستما یس

 ی هاس س المس اندنسازستما یسشکک  هاس

هللسا کککت.سدرس فککک دسن کککدنسکامکککه

ص اط)راه(سدلیایس جککتدسداردسکککهسراهس

فَمَاذَا بَعُدَ الَُحااقْ إِلَّااا   سیویسا ت،س

لَالُ ازس کک سپکک س[س)32]یتن :سسالِااَّ

(.سدرسچککهسچیککزهللسا ککت؟سجزسگم اهی

هاهللسغی س  سگم اهککیسنتیجهستمابسراه
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هککاهللسباشککندس سننهککاسداراهللسراه ککی

گتناگتنسهستند،س]دلیلسدیگ سایککبسکککهس

بکک اهللسهککدایتسازسسا ستعککالیسدرسقکک نن

هللس ف دس»نککتر«سا ککتفادهسف  ککتدهسکامه

هللسهککاسازسکامککها تس سبکک اهللسگم اهککی

س،[جمعس»لاماو«سا تفادهسشککدهسا ککت

 وَأَ َّ هَذَا صِرَاطِي مُسُتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا

بِيلِهِ ستَتَّبِعُوا السُّبُأَ فَتَ َرَّقَ بِكُمُ عَاانُ سااَ

 ککبسقیمست[س) سایبسراهس س153]األنعاب:س

ا ککت،سپکک سازسننستآعیککتسکنیککدس سازس

هاهللسدیگ ستآعیتسنونیدسکهسشککماسراسراه
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دارد[س سف قککهسف قککهسازسراهسا س]بازس ککی

سکند(. ی

هللس ستقیمستتصیفسراهسباسکامه*س

ت یبسشدهسا ت،سزی اسراهس ستقیمسکتتاه

راهسب اهللسر یدنسبهس  س سرضایتمندهللس

س سهکک سراهس،باشدا ستعالیس سبهشتس ی

انحکک افسسکهسباشد،سه س متیسبهس،دیگ 

 کک عتسنجککاوسباشدس سکسککیسکککهس ی

 سکمسبتدنسلغزشککهاسراسبختاهککد،سسیافتب

تآعیتسکنککدس سسبایدسازسهدایتسپیا آ 

وَإِنَّاا َ س،ا ککتیبسراهسهمس،راهسنشوار
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َرا ِ  تَقِيم    صااِ لَتَهُدِل إِلَى صَِرا   مُسااُ

[س) سهماناستتس53،س52]الشترى:سساللَّهِ

نمککاییسمسهدایتس یبهس تهللسراهس ستقی

س*سراهسا سکه...(.

 تاهدس  زهککاهللسکسیسکهس ی*س

ایبسراهسراسبشنا دس سع ئمسعآترسننسراس

-بفهمدسبایدسبهسکسککانیسکککهسننسراس ککی

رَا َ الَّااذِينَ سپیماینککد،سبنگکک د، صااِ

 سا ستعککالیسر شککبسف  ککتدهسسأَنُعَمُتَ

وَمَنُ :سا تسکهسننهاسچهسکسانیسهستند

لرَّسُولَ فَرُولَِْ َ مَعَ الَّااذِينَ يُِطعِ اللَّهَ وَا
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أَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيُهِمُ مِنَ النَّبِيْينَ وَالصْدْيقِينَ 

نَ أُولَِْاا َ  وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِِحينَ وَحَسااُ

[س) سکسیسکهسازسا س69]النساء:سسرَفِيقًا

 سر ت ساطاعتسکنککد،سهمکک اهسکسککانیس

 تاهدسبککتدسکککهسا س] تعککا [سبککهسننهککاس

ازسپیککا آ ان،سس] سننها[سنعمتسدادهسا ت

صد یقان)بسیارسرا تگتیان(،سشهیدانس س

 سننککانسنیکک سباشککندس ککیصککالحانس

سد  تانیسهستند(.

هللسجالآیس جتدسدرساینجاسنوته*س

انککدس سداردسکهسعاماءسننسراسبیانسداشککته
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ننسدر ککتسبککتدنسا ا ککتسابککتبو س

صد ی )بسیارسرا تگت(سا ت.سا ستعالیس

سدهسا ککتستککاسازس هللبهس اسا  سف  ککت

هدایتسراسدر تا تسنمککاییمس سننسراهس

کسانیسا تسکهسبککهسننهککاسنعمککتسعطککاس

ف  تدهسا تس سننهاسپیککا آ ان،س ککپ س

س قتککیسپیککا آ صد یقانس ککی سباشککند،

 فاوسنمتد،سبعدسازسا سپیا آ هللسنآتدستککاس

سباوککهسجانشککیبسا س جانشیبس هللسشتد،

،س)بسکککیارسرا کککتگت(همکککانسصد ی 

صَِرا َ الَّااذِينَ سبتد.سایبسنیهسابتبو 
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کککهساهللس]باستتجهسبهسنیهسأَنُعَمُتَ عَلَيُهِمُ

[سب سایبسداللککتسداردسکککهسشتدبیانس ی

-بزرگت یبسنعمتیسکهسا ستعالیسبهسبنده

 سسدهککد،سنعمککتسهککدایتسا ککتا س ی

ا لیبسکسانیسکهسایککبسنعمککتسبککهسننهککاس

ر ککد،س حآککتبت یبس خاتقککاوسا س ککی

دْيقِينَ مِنَ النَّبِيْستعالیسهستند: ينَ وَالصااْ

الِِحينَ س[69]النسککاء:سسوَالشُّهَدَاءِ وَالصااَّ

)ازسپیککا آ ان،سصککد یقان،سشککهیدانس س

کسیسکهسایبسنعمتسهککدایتسس،صالحان(

ازسا س ابسشککتد،سبککدت یبسصککفاوسراس
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دارد،سننانسکسانیسهستندسکهساهلس شمس

باشندس سننهاساهلس سغ بسا ستعالیس ی

يُااِر يَسانحکک افس سگم اهککیسهسککتند:

س.سالُمَغُُِوبِ عَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَ

«سهمککانسالمغ ککتبسعاککیهم»*س

یهتدیانسهسککتند،سکسککانیسکککهس کک سراس

کنندس ساند،س لیسننسراسانوارس یشنا ته

کننککد،سبهسجاهللسعامسازسباطلستآعیتس ی

:سف  ایککدهللسننهککاس ککیا ستعالیسدربککاره

 ب ]الآقکک ة:سسفَبَاءُوا بِغََِب  عَلَى يَِااَ

غ آیسب سغ ککبسدیگکک سباس[س)پ س90
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س(.ب گشتند

«سهمککانس سککیحیانسبیال ککال*س»

هستند،سکسانیسکهسدرسجهککلسهسککتندس س

هللسشنا ند.سا ستعالیسدرباره  سراسنمی

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوَاءَ قَااوُِ  :سف  ایدننهاس ی

قَدُ ضَلُّوا مِنُ قَبُأُ وَأَضَلُّوا كَثِيًرا وَضَلُّوا 

) سازسس[77]المائدة:سسبِيأِعَنُ سَوَاءِ السَّ

اندسهتاهللسگ  هیسکهسازسقآلسگم اهسشده

انککدس سهللسبسیارهللسراسگم اهسنمتده سعده

انککد،ستآعیککتسازسراهسدر تسگم اهسشککده

المغ ککتبسدرسایککبسنیککهس»س،نونیککدا(
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«سجاککتت سن ککدهسا ککت،سزیکک اسعاککیهم

یهتدیانسداراهللسگناهسشدیدت سهسککتندس س

ننس آبسشدهسا تسکهسننهاسازس قیسکهس

شنا ند،ستآعیتسنونندس سننانسننسراس ی

ت یبسانسانهاسباسایمانسن رنککدگانسدشمب

س.سباشند ی

هللسجککالآیسدرسایبسنیککه،سنوتککه*س

ننستقسیمس  دبسب س سبسس: جتدسدارد

شنا تسننهاسازس  س سعمککلسننهککاسبککهس

ازسننهاسکسیسس:باشدنن،سبهس هسد تهس ی

شنا ککندس سننهککاسا تسکهس  سراسنمککی
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 سگ  هککیسدیگکک س»ال ککالیب«سهسککتندس

انککدس لککیسراهسراسطککیسهدایتسراسیافتککه

«سمغ ککتبسعاککیهمکنندس سننهککاس»النمی

هستندس سگ  هیسدیگ سهدایتسبهسننهککاس

ر یدهسا تس سننهاسنیککزسبککهستآعیککتسازس

اندس س کک سایککبسبککتدهس  ستتفی سیافته

ا تسکهسدرسایککبسنیککهسننهککاسبکک سدیگکک س

س.سهاهللس  دبس قدبسشتندگ  ه

م،سنعمتساگ سدرسایبسنیهسبنگ ی*س

:سدادنسراسبهسا ستعالیسنسآتسدادهسا ککت

َأَنُعَمُاات،هللسغ ککبس لککیسدربککارهس
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شدگان،سفاعلسراس بفسنمتدهسا ککتس س

يير الااذين يِاابت »:سگفتهسنشدهسا ت

)غی سکسانیسکهسبکک سننس شککمسس«عليهم

يَيُااِر سف  ایککد:گ فتککی(سباوککهس ککی

)غیکک سکسککانیسکککهسسالُمَغُُِوبِ عَلَاايُهِمُ

گ فتهسا ککت(س لککیسس شمسب سننهاسق ار

سهللسننسدرس قیقتسا س تعا دهندهسانجاب

:سف  ایککدباشد،سهمانسگتنهسکککهس ککی ی

 ُلِأ مَنُ يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الُمُهُتَدِ وَمَاانُ يُِااُ

دًا ]الوهککف:سسفَلَنُ تَمِدَ لَااهُ وَلِيًّااا مُُرشااِ

مایککد،سا س)کسیسراسکهسا سهدایتسنس[17
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سهدایتسشدهسا تس سکسیسراسکهسگمکک اه

سراهنمککاییسسهللاسب ه گزس ازد،س ا سیککا رِ

 آبسننسایبسا تسس،(یابیاهللسنمیکننده

ف یاتسبزرگیسس،هدایتسنعمتِسکهسدادنِ

باشدس سننسراسبهسا ستعالیسکهسهمانس ی

نعمتسدهنککدهسا ککت،س نسککتبسداشککتهس

ا ت،س لککیسغ ککب،س شککمسا ستعککالیس

ا تسکهسب اهللسکسیسا تسکهسازسهدایتس

جککازاتیس گ داندهسباشککدس سننسب ر هللس

سعمککلسا ککت بیککانسنمککتدنس.س  لس تدِ

نعمتسدادنسقآلسازس شمسنمتدن،ساشارهس
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هسایبسداردسکهسر مککتسا ستعککالیسبکک سب

دارد.سدرسکنارسیوککدیگ سس شمشسپیشی

س سالَّاااذِينَ أَنُعَمُاااتَ عَلَااايُهِمُسن ردنِ

ُالُمَغُُِوبِ عَلَيُهِماهللسداردسکککهسفایدهس

ننستشککتی سنمککتدنسبککهستآعیککتسازسراهس

نانس ست  اندنسازستآعیتسنمتدنسازس ؤ 

س.سسراهس ج  انسا ت

]*س سامانانسبایککدسا ستعککالیسراس

شو سکنندسکهسب سننهککاس اجککبسف  ککتدهس

ا تستاس داقلسر زهللسهفدهسبککارسازسا س

تتانیمسازسنمایند.س اس یطابسهدایتس ی
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شخصسالئی سیاس سککیحیس سیککاسغیکک س

 سامانیسکهسبهس جتدسا ستعالیساعتقککادس

اهیمسکهسب اهللسچندبارسکهسشدهسدارد،سبخت

ازسا س تعا سطابسهدایتسنماید،سباوککهس

شایدسباسننسدعاهللسشخص،سا ستعالیسا س

اهللسکککهس ککبسدرسراسهدایتسف  اید.سنوته

ایبسدر تا تمسازسغیکک س سککامانانسیککاس

 سککامانانس سککتسعقیککده،سب  ککتردس

گتینککد:سابسایبسا ت،سکهسننهککاس ککیک ده

س»تتس تدوسچکک اسازسا ستعککالیسطاککب

نمایی؟«س لیس بسبککهسننهککاسهدایتسنمی
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گتیم:س بس داقلسر زهللسهفدهسبککارس ی

س1نمایم.[ازسا ستعالیسطابسهدایتس ی

*** 

 هخالص

تکک یبسهللسفاتحککهسعظککیمه*س ککتر

باشدس سنمازسبد نسننسهللسق ننس ی تره

 عککانییسداردسکککهسبیککانسسشتد.قآت سنمی

شدس سشا لسشو سا ستعالیس س ککتایشس
 

ساضافهسسس-س1 سپاراگ افستت طس ت جم ایب

 شدهسا ت.
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باشککدس س ککی هللس سبزرگداشککتس هللس

سبیانسانتااستت یدس هسگانهسا ت.سشا ل

 سر ککالتس سنککاز سسوآتنشا لساثآاوس

باشککدس سننسشدنسکتابهاهللسن مانیس ککی

َرا َ :سدرسایککبسنیککهسا ککت اهُاادِنَا الصااْ

شتدسشخصسراهسچگتنهس یس.الُمُسُتَقِيمَ

 ستقیمسراسپیداسکند،سبد نسننسکهسر ت س

 ککدهسنیا سکتککابیسازسطکک فسا ستعککالیس

.سشا لساثآاوسن  وس سپادا س سباشد

باشککد.سشککا لس جازاوسب اهللساعما س ی

نمککتدنس سا تس سننستقسیمسیدتقسیمستق
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باشککد،س  دبسدرسب پاسشدنسقیا ککتس ککی

همانسگتنهسدرسایبس ترهسن دهسا تسکهس

هللسن  سباشندس]درسنیهننهاس هسگ  هس ی

هللس مد[،سهمچنیبسدرسننسقککدروس تره

هسثابککتسشککدس،اعمککا انجککابسبندگانسبهس

ا تس سبهسهمیبسدلیلسغ بس س شککمس

ب اهللسکسیسا ککتسکککهسازس کک ستآعیککتس

کند،سزی اساگ سا سقککدروسانجککابسننسنمی

راسنداشککت،س شککمیسبکک س هللسصککتروس

گ فت.سایبس ترهسشککا لسا کک بسنمی

بکک اهللسا ستعککالیسدرسعآککادوسس،درسدیب
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-نمتدنس سکمکک سگکک فتبسازس هلل،س ککی

ا تسکسیسکهسایککبسسهباشد.سپاکس س نز

اسناز سف  تدهسا ککتسهللسکتچ سر تره

درس الیسکهسشا لساعجازهللسا ککتسکککهس

کسیستتانککاییسننسراسنککدارد،س گکک سا س

س.سس تعا 

*** 

 سازیآگاه

 ستحبسا تسکهسکسیسکککهسایککبس

 ترهسراسدرس ارجسازسنمازسبختاند،س]درس
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ن  سنن[سبگتید:س»ن یب«س س عنککاهللسننس

ایبسا تسکهسیاسا ساجابتسف  ا.سگفککتبس

دسشدهسا ککت،سن یبسب اهللسنمازگزارست کی

چهسا ابسباشدس سچهس ا تبس سچهسنمککازس

.سدرس تدسراسبهسصتروستنهاییسبختانککد

ن دهسا تسکهسسصحیحیبسازسابته ی ه

إذا أماان الماااِ »:سف  تدسر ت سا 

فرمنوا، فإنه من وافااق ترمينااه تاارمين 

س«المالئك  ي ر له مااا تقاادِ ماان ذنبااه

) قتیسا ابسن ککیبسگفککت،سشککماسن ککیبس

ن ککیبسا سبککاسن ککیبسبگتییداسکسیسکککهس
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  ئ سهمکک اهسشککتد،سگناهککانسقککآاشس

سسسشتد(.ب اهللسا سن  زیدهس ی

درسصحیدس سامسن دهسا ککتسکککهس

إذا قااال أحاادكم »:سف  تدسر ت سا 

في الصالة آمين والمالئك  في السماء 

آمين فوافقت إحداهما األقرى ي ر لااه 

)اگ سیوککیسازسشککماسس«ما تقدِ من ذنبه

س  سدرسدرسنمککازسن ککیبسبگتیککدس س  ئکک

د،ساگ سیویسازسننهککاسنن مانسن یبسبگتی

-باسدیگ هللسهم اهسشد،سگناهانسگبشته

شو س س.سشتد(ا سب اهللسا سن  زیدهس ی
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 ککتایشسبکک اهللسا ستعککالیسا ککتسبککهس

هللسننچککککهسازسبخشککککشس س ا ککککطه

ا سکککهسبکک اهللس ککاسصککتروسنیوتکارهلل

س.سسگ فتهسا ت

       


