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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقديم
شکککو س س کککستایشسبککک اهللسا س
پ ردگارسجهانیانسا تس سصککاتاوس س
ک بسبک سن ک یبسپیککا آ س سبک سن س س
اصحابشس ستابعیب،سسا اسبعد:س س
*سکتابسا ستعالی،سبهسقتهللتک یبس
شول ،سدائماًسهدایتسکنندهس ککیباشککدس س
پندس سشفاییسازسط فسنن ،سب اهللسننچککهس
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درس ککینههککاسا ککتس جککتدسداردس س
همچنککیبسهککدایتس سر متککیسبکک اهللس
ؤ نان سا ت،سعجایبسننسفناسنمیشتدس
سباسزیادسنگ یسککتبسبککهسنن،سارز سننس
کمسنمیشتد،سدرسلفظس س عناس سهدایتشس
عجزهس جککتدسدارد.سشککدوس تجهککاهللس
اقیانتسسبهسلفظهایشسنمککیر ککدس سننس
همانس خبسن ککیسا ککتسکککهسزنککدگیس
ن وسراسرقمس یزندس–سهمانسگتنهسکهس
رافعیسگفتهسا تس–س قتیسا ستعالیسدرس
ننس عککدهس ککیدهککد،سازسر هللسشککادهلل،س
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چه ههاس ندانس یشتدس س قتیس عیککدس
بهسعککبابس ککیدهککد،سزبککانسازسشککدوس
گ اهللسقابسبیصداس یشتد.س س
*سازس عجزاوسننسایبسا تسکهسباس
جمسکمسداراهللس عانیسزیادس یباشدس–س
همانسگتنهسکهسراغبسگفتککهسا ککتس–س س
یتههاهللسننسراسچیزهللسنمیچیند،س گک س
د تهاهللسپاکسشدهس س نفعتِسشککفاهللِسننس
بهسکسیسنمیر د،س گ سنفسهاهللسپاکس س
پ هیزگارسشده.س س
*سباشدسکهسایبسجمک وس سایککبس

//4سوره حمد ،تفسیر آن...

رقهاسداراهللس عنککاهللسبککزررس سریککزه-
ککککککارهللهکککککاس سهکککککدایتیسازسابس
الوتاب( ترههلل س مد)سباشککدس سدرسننس
نقاککیسازسا ا ککانستفسککی س ستکک لیفیسازس
صطفیس تاسس یباشدس سنگ یستبسبهس
ننس سایسککتادنسدرس قابککلس عنککاهللسنن،س
شایستهس یباشد .سا ستعالیسننسراسقآت س
ف ایدس ستت طسننسدرسقاآهاسگشککایشس
ایجادسف ایدس سا سدانککاهللسعککالیمسغیککبس
ا ت.س س
نوشته شده توسط:
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علي بن عبد الخالق القرني.
/20س/5س1421هک س
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مقدمه
شو س س تایشسبک اهللسا ستعککالیس
ا ت،سا سراس مدسگفتککهس سازسا سکمک س
یطاآیمس سازسا سطابسن ز س ککی-
نماییمس سبهس تهللسا ستتبهس یکنککیم.سبککهس
ا ستعککالیسپنککاهس ککیب ک یمسازسش ک هاهللس
در نیمانس سنتیجههللسبدساعمالمان.سکسیس
راسکهسا ستعالیسهککدایتسنمایککد،سگمک اهس
کنندهاهللسنداردس سکسککیسراسکککهسگمک اهس
ازد،سهدایتسکنندهاهللسنککدارد.سگککتاهیس
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یدهمسکهس عآتدس سپ تشسشککتندههللس
ب قیسجزسا س جتدسنداردس س س حمدس
بندهس سف تادههللس هللس ککیباشککد.سيَااا
أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَاقَّ تُقَاتِاهِ
ُسالِمُو َ س[ن س
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّااا وَأَنُاتُمُ م ُ
عم ان:س]102س(اهللسکسککانیسکککهسایمککانس
ن ردهایککداسازسا سبککهسانککدازههللس کک س
تقتایش،ستقتاسپیشهسکنیدس سنمی ید،س گ س
ننسکهس سامانسباشید)،سيَا أَيُّهَا النَّااا ُ
اتَّقُوا رَبَّكُامُ الَّاذِل قَلَقَكُامُ مِانُ نَ ُا
وَاحِدَة وَقَلَقَ مِنُهَا زَوُجَهَا وَبَثَّ مِنُهُمَااا
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رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُااوا اللَّاهَ الَّاذِل
تَسَاءَلُو َ بِاهِ وَالُرَرُحَاااَِ إِ َّ اللَّاهَ كَااا َ
عَلَيُكُمُ رَقِيبًا س[النساء ]1:س(اهللس دباسازس
پ ردگارتانستقتاسپیشهسکنید،سکهسشککماس
راسازسی ستبسنف یدس سازسا سهمسک

س

راسنف یککدس سازسننسد ،س ک دانس سزنککانس
بسککیارهللسراسانتشککارسداد.س سازسا ستقککتاس
پیشهسکنیدسکککهسبککهسنککابسا سازسیوککدیگ س
در تا ککتس ککیکنیککدس س[ازسگسسککتهس
نمتدن]سصاههللسار ابس[بت ید]،سهمانککاس
ا س اقبسشماسا ت)،سيَا أَيُّهَا الَّاذِينَ
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آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوُلًا َسادِيدًا
يُصُلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغُ ِ ُر لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ
وَمَنُ يُ ِطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَااازَ فَاوُزًا
عَظِيمًا س[النساء:س،70س ]71س(اهللسکسانیس
کهسایمانسن ردهایدسازسا سبت یدس ستقتاس
پیشهسکنیدس س خنیسدر تسبگتییداس*س
[درسنتیجههللسنن]ساعما سشماسراساص حس
یف ایدس سگناهانسشماسراس ین ک زدس
سکسکککیسککککهسازسا س سف کککتادها س
اطاعککتسکنککد،سبککهسکا یککابیسبزرگککی،س
کا یابسشدهسا ت).س س
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اما بعد:
*سا ستعککالیسدربککارههللسکتککابشس
یف اید:سإِ َّ هَذَا الُقُ ُرآَ َ يَهُدِل لِلَّتِي
هِيَ أَقُوَُِ س[اإل ک اء:س ]9س(همانککاسایککبس
ق ننسبککهسا ککتتارت یبسشککولسهککدایتس
ینماید).سهمچنیبسبا آ س یف ایدسکهس
ننس جمتعهاهللسکا ککلسازسپنککدهاسبک اهللس
دبس یباشدس سبهسطترس ککابسبک اهللس
ؤ نان ،سداراهللس نفعت،سهدایت،سر متس
سشفاییسدرسننچهسدرس ککینههککاسا ککتس
یباشد.سا ستعالیس یف اید:سيَا أَيُّهَا
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النَّا ُ قَدُ جَاءَتُكُمُ مَوُعِ َظا م مِانُ رَبْكُامُ
وَشِ َاءم لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحُمَا م
لِلُمُؤُمِنِينَ س س[یککتن :س ]57س(اهللس ک دباس
پندهللسازسط فسپ ردگارتانسبککهسشککماس
ر یدس س[همچنیب]سشفاییسب اهللسننچککهس
درس ینههاسا تس سهککدایتس سر متککیس
ب اهللس ؤ نان)،سدرسنتیجککهسهک س ککؤ نیس
بایدسدرسنیاوسننستدب سنمایدس سکتششس
کندستاسننهاسراسبفهمدس سب اهللسایککبسکککارس
بایدسازسهدایتسق ننسکم سبگی د.س س
*سازسننجاسکککهسبایککدسدرسنیوککیس س
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تقتاسبهسیودیگ سکم سکنیمس سهمچنککیبس
تا ککتمستککاسب ک اهللسکتککابسا ستعککالیس
ی تاهیسکنم،سایبس طابسراسنتشککتمس
سننسراس« ترةسالفاتحةسلطائفس عان»س
نا یککدب.سدلیککلسننسکککهسایککبس ککترهسراس
انتخابسنمتدب،سنشککوارسبککتدنس عککانیس
بزررسننس سبدیعسبتدنسریزهکارهللهاهللس
ننس سشگفتسبتدنسگنجهاهللسننسا ککتس
کهسعاماهللستفسی سننسراسدرسایبس ککترهس
بیانسنمتدهاند.سب اهللسبیککانسایککبس طاککبس
عالی،سنهسدرستتضککیدسدادنسننسزیککاده-
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ر هللسک دهابستاس ستهسکنندهسشتدس سنککهس
کتتاهیسنمتدهابستاس طابسکا ککلسبیککانس
نشتد.سفهمسننسن انسا ت،سزیآککاییسننس
بدیعسا تس سداراهللسنترهللس ککیباشککدس س
سایبسب سا اسسا یدس ککبسا ککت.سبککهسا س
تعالیسا ید اربسکهسننسراسپاکسگ داندس س
ازس بسقآت سکنککدس ستت ککطسننسازس ککبس
راضیسشتد.س س
ا اس اجعسایبس طاب:س س
-1سق ننسک یم.س س
 -2ستیسی سالعایسالقدی سال تصارس
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تفسککی سابککبسک یکک س–س حمککدسنسککیبس
ال فاعی.س س
-3سأضککتاءسالآیککانسفککیس ی ککاحس
الق ننسبالق ننس–س حمدساأل یبسالجونیس
الشنقیطی.س س
-4سفککیسل ک

سالق ک ننس–س ککیدس

قطب.س س
 -5ستیسی سالو یمسالک مبسفککیس
تفسی سکک بسالمنککانس– سعآککدسالک مبس
السعدهلل.س س
-6س طاآککیسبککاسعنککتان:سقکک اءةس

سوره حمد ،تفسیر آن15//...

اشککعةسألبسالق ک ننس–سازسدکت ک سبهککاءس
الدیبسعآدسال مب.س س
-7سالشکک حسالممتککعسعاکک سزادس
المستقنعس«بابسصفةسالص ة» س -س حمدس
الع یمیب.س س
 -8س دارجسالسالویبسبیبس نککاز س
یاکسنعآدس یاکسنستعیبس–ساببسقیم.س س
م
ص
ط
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***
آماده سازی
*سشککو س س ککتایشسبکک ساهللسا س
تعالی سا ت،سکسیسکهسب سن یبسپیا آ س
سر ت ،سکا ککلتک یبسکتککابسراسنککاز س
نمتدهسا ت ،ستاستت طسننستاریویهاهللس
جهلس س آبهاهللسعبابسراسدفعسنمایککدس
سعامهاهللسنفی س سذ ای سدرسپک دهسراس
ب اهللسننهاسنشوارسنمایدس سازسا ارسدیبس
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سنیویهاهللسننسپ دهسب سداردس سعآادوس
راسبکک اهللسا سبسککیارسبککاعزوِسبسککیارس
بخشندهس الصسگ داندس سب اهللسر یدنس
بهس تشآختیسدرسدنیاس سن وسدرب-
هاسراسبگشایدس سباستآعیتسازسننس سعملس
بهسننستما یسدربهاهللسش سبستهسشتد.س
ایبسگتنهسا تسکه سقاآهاهللس ک دهسراسبککاس
بارانس تدسزندهس ککیکنککد،سبککهسشککوایس
عظیمتک سازسننسکککهسبککارانسابک ،سز ککیبِس
ش سراسزندهس یکند.سباستککدب سقاآککیس
درسنیککاوسنن،سدر ککتسازسنادر ککتس
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شنا تهس یشتدس سهمچنیبسبی ک دهللس
ازس د ندهللس،سكِتَابم أَنُزَلُنَاااهُ إِلَيُا َ
مُبَارَكم لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِاهِ وَلِيَتَاذَكَّ َر أُولُااو
الُرَلُبَابِ س[ب:س ]29س(کتابیسا ککتسکککهس
ناز سف تدهایمسکهس آارکس یباشدستککاس
درسنیککاوسننستککدب سکننککدس سصککا آانس
دسپندسبگی ند)،سصاتاوس س

بسبک س

ر ککت سگ ا کککیس سبکک سن ،ساهکککلس س
اصحابش،سسا اسبعد:س س
*س ترههللسفاتحهسازس ککترههککاهللس
بزرگیسا تسکهسا ستعالیسننسراسازسبیبس
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ترههاهللسق ننسگ ا یس ککابسنمککتدهس
ا تس سننسراس ترهاهللسق ارسدادهسا ککتس
کهس تانککدنسننسدرسهک سرکعککتسنمککازس
اجبس یباشدس سدرسننسا ارهللسقک ارس
دادهسا ککتسکککهسبککاستوک ارسننسد ککتس
داشتبسننسزیادس یشتدس سباسننسالفککتس
صتروس یگی د،سایبسازس عجزاوسق ننس
یباشدسکهسفناناپبی سا تس سکسیسکککهس
ننسراستو ارسنمایدسازسننس ستهسنمککی-
شتد،س[الآتهساگ سبککاسقاککبسننسراستوک ارس
کند].س ترههللسفاتحهس ترهاهللسا تسکهس
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سامانسننسراسهفدهسبارسدرسشککآانهسر زس
ی تاندس سگاهیسبیشت س یشتدس سدرس
نمازهاهللس نتسنیزس تانککدهس ککیشککتد.س
نمازسدر تسنمیشتد،س گ سباس تانککدنس
ایبس تره.سهمانسگتنهسکهسدرسصحیحیبس
ازسعآادةسببسصا تسن دهسا ککتسکککهس
ر ت سا سف تد:س«ال صالة لمن لاام
يقرأ ب اتح الكتاااب» س(نمککازهللسبک اهللس
کسیسکککهسفاتحککهسالوتککابسراسنختانککد،س
جتدسندارد) .سننس ترهاهللس ویسا ککتس
سازسز انیسکهسنمککازسدرس وککهس اجککبس
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شد،سننس تاندهس یشتد.س س
***
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اسمهای سورهی فاتحه
*سایبس ترهسفاتحهسنا یککدسشککدهس
ا ت ،سچککتنسنغککازگ سکتککابسازسر هللس
صفحاوس سنغازگ سق ائککتسدرسنمازهککاس
ا ت.ستِ بهللسازسأبیسببسکعبسن ردهس
ا تسکهسپیا آ  سف تد:س«ما أنزل اهلل
من التااوراة وال فااي النميااأ مثااأ أِ
القاارآ وهااي الساابع المثاااني»س(سا س
[تعالی] سدرستتراوس سانجیلسبهس انندسابس
الق نن( ادرسقک نن)سراسنککاز سنف ککتدهس
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ا ککتس سننسهفککتسد تککاییسا ککت).س
تِ بهلل سگفتهسا ت:سایبس دیثس سککبس
صحید س یباشد .سهمچنیبسنزدستِ ککبهللس
ازسابته ی ه سبهسثآتسر یدهسا تسکهس
ر ککت سا سف ککتد:س«الحمااد هلل أِ
القرآ وأِ الكتاب والساابع المثاااني»س
(الحمدس ،سابسالق نن( ادرسقک نن) س سابس
الوتاب( ادرسکتاب)س سهفککتسد تککاییس
ا ت) .سایبس جمتعهاهللسازسا مهاسبک اهللس
ککترههللسفاتحککهس ککیباشککدس سننهککاسسابس
الوتابس سسابسالقک ننس ککیباشککند؛سزیک اس
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عناهاهللسق ننسبهسننسبازس یگ ددس سننس
شا لستما ی س عناهللس[ق نن] س یباشدس س
همچنیبسبهسسایبسعاتسا ککتسکککهسننسدرس
ا سق ننسن دهسا ککتس سبقیککههللسقک ننس
بعدسازسننس یباشد .سهمچنیبسایبس ترهس
ا ابس س تقدبسبقیههللس ترههاسا ککت.سننس
هفتسد تاییسا ت،سزیک اسبککد نسهککی س
ا ت فسنظک هلل ،سننسداراهللسهفککست سنیککهس
یباشدس سدرسه سنمازس اجبس س ککنتیس
د بارسد بارس تاندهس یشتد.س س
*سازسا کککمهاهللسایکککبس کککتره،س
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همچنیبس«الحمد» س س«الص ة»س(نمککاز)س
نیزس یباشد:سننسازسب اهللس دی یسا ککتس
کهس سامسازسابته ی هسر ایککتسکک دهس
ا تسکهسر ت سا سف تد:س«قااال اهلل
تعالى :قسمت الصالة بيني وبين عبدل
نص ين ولعبدل ما سرل ،فإذا قال العبد
الُ َحمُدُ لِلَّاهِ رَبْ الُعَااالَمِينَ،سقککسا سا س
تعککال :سحماادني عباادل،س ذاسقککا :س
ال َّرحُمَنِ ال َّرحِيمِ،سقا سا ستعال :سأثنى
على عبدل،س ذاسقککا :سمَالِا ِ يَاوُِِ
الدْينِ،سقا سممدني عبدل،س قا س ة:س
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فوض إلى عبدل،سفککاذاسقککا :سإِيَّاااكَ
نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ سقا :سهااذا بينااي
وبين عبدل ولعبدل ما سرل،سفاذاسقا :س
ُساتَقِيمَ
الصارَا َ الُم ُ
اهُدِنَا ْ

صارَا َ
ِ

ُِاوبِ
الَّذِينَ أَنُعَمُتَ عَلَايُهِمُ يَيُا ِر الُمَغ ُ
عَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَ سقا :سهااذا لعباادل
ولعبدل مااا ساارل» س(ا ستعککالیس ککی-
ف اید:سنماز( ککترههللسفاتحککه)سراسبککیبس
بس سبیبسبندهاب ،سبککهسد سنیمککهستقسککیمس
نمتدهابس سب اهللسبندهابسننسچیزهللسا تس
کهسدر تا تسنماید.س قتیسبندهس ککی-
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گتیککد:س(شککو س س ککتایشسبکک اهللسا س
پ ردگارسجهانیککانسا ککت)،سا ستعککالیس
یف ایککد:س«بنککدههللس ککبس ک اسشککو س
نمتد».س قتیس یگتید:س(بسیارسر مککتس
کنندهس[ ]سدائماًسر متسکننککدهسا ککت).س
ا ستعالیس یف ایککد:س«بنککسدهس ککبس ک اس
تایشسنمتد».س قتیس یگتید:س( ال س
ر زسجزا ت)،س یف اید:س«بندههللس بس
اسگ ا یسداشککت» س سدفعککهاهللسدیگک س
یگتید:س«بندههللس ب،سا ک سراسبککهس ککبس
پ د».س قتیس یگتیککد:س(فقککطستککتسراس
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یپ تیمس سفقطسازستککتسکمک س ککی-
جتییم)س یف اید:س«ایبسبیبس بس سبیبس
بندههللس بس یباشدس سب اهللسبندههللس ب،س
ننسچیزهللسا تسکهسدر تا تسنماید».س
قتیس یگتید:س( اسراسبککهسراهس سککتقیمس
هدایتسف اس*سراهسکسانیسکهسبککهسننهککاس
نعمتسدادهلل،سغی سغ بسشدگانس سغی س
گم اهان)س یف اید:س«ایبسب اهللسبندهابس
ا تس سب اهللسبندهابسننسچیزهللسا تسکهس
ننسراسدر تا کککتسنمایکککد»).سدرسا س
دیثسف تدهسا ت:سنمازستقسیمسشدهس
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ا ت،س پ سبیان سف تدهسا تسکککهسننس
ترههللسفاتحهس یباشد،سبهسهمیبسدلیلس
ترههللسفاتحه،سص ة(نماز)سنیزسنا یککدهس
شدهسا ت،سزی اسننسش طسدر تسبتدنس
نمازسا ت.س س
*سهمچنیبسبهسننسگفتهس یشککتد:س
«الشککفاء»(در ان)؛سزی ک اسننچنککانسکککهس
دار یساز سعآککدسالماک سبککبسعمیک س
ر ایککتسککک دهسا ککت،سر ککت سا س
دربارههللس ترههللسفاتحهسف تد:س«ش اء
من كأ داء» س(در انیسب اهللسه سبیمارهللس
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یباشد) .س
*سبککهسننس«ال قیککة»(دیبسککک دن)س
گفتهس ککیشککتد؛سزیک اسدرس ککدی یسکککهس
ابت عید سننسراسبیککانسداشککتهسا ککت،س
ن دهسا ت:سچکککندسنفککک سازساصحکککابس
ر ت سا سطیس ف هلل،سنزدسطایفککهاهللس
ازسطتایککفسعکک ب،ستتقککفسک دنککدس س
در تا تسپبی ایی،سنمتدند.سا اسننککان،س
از سپبی اییسننها،س سبازسزدند.سازسق ا،س
عق بی ،س دارسطایفههلل سننهککاسراسنککیشس
زد.سننهککاسبکک اهللس ککدا اهللسا ،س ککعیس س
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تک

سسزیککادهللسک دنککد،سا ککاس ککتدهللس

نداشت.سبع یسگفتند:سنزدسایبسکککار ان،س
ب ید.سشاید سدرس یانسننان،سکسیسباشدس
کهسع جیسبداند.سننان،سنزدسقافاهسن دندس
سگفتند:ساهللسکککار اناسعق بککی،س ک دارس
طایفککةس ککاسراسنککیشسزدهسا ککت.س س ککاس
ه چهس عیسک دهایککم،س ککتدهللسنداشککتهس
ا ت.سنیاسنزدسشماسراهسع جککیس جککتدس
دارد؟سیویسازسننان،سگفت:سبای،سبککسهسا س
قسم،س بسدیبسک دنسراس ککیدانککم.س لککیس
چتنسازسشماسطابسپبی اییسنمککتدیمس س

سوره حمد ،تفسیر آن33//...

شماس ککاسرساسپککبی اییسنو دیککد،س اضک س
نیستمسبد نساجک ،سایککبسکککارسراسانجککابس
دهککم.س ک انجاب،سدرس قابککلسپ دا ککتس
تعدادهللسگت فند،ستتاف سک دند.سننگککاه،س
ننسشککخص،سبککاسننککانسرفککتس س ککترةس
فاتحهسراس تاند س سب سبیمار ،سنفث 1سک د.س
سبیمارسنیزس انندسجانترهللسکککهسازسقیککدس
 1س -سنفثسک دن،سعمایسبیبسفتوسک دنس س
تف سک دن س یباشد س سب اهلل سنن س عاد س
فار یس جتدسندارد (.ت جمس)
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نزادسشککدهسباشککد،سبهآککتدسیافککتس س
تشکککحا س سبکککد نسککککتچوت یبس
نارا تی،سبهسراهسافتاد.سرا هللس یگتیککد:س
ننگاه،سننهاسگت فندانس ککتردستتافک سراس
بهسصحابهسرضککتانسا سعاککیهم،ستقککدیمس
نمتدند.سب یسازسصحابهسگفتند:سننهاسراس
یانس تد،ستقسیمسکنیم.س لککیسشخصککیس
کهسدیبسک دهسبتد،سگفت:سچنیبسنونیدستککاس
نزدسر ت سا سب یمس سایشککانسراسدرس
ج یان،سق ارسدهککیمس سبآینککیمسکککهسچککهس
د تترس یدهند.س ککپ ،سنککزدسر ککت س
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ا سرفتندس سایشانسراسازس اج ساسنگککاهس
ا تند.سا  سف تد:س«ومااا ياادري
أنها رقي ؟» (ازسکجککاسدانسککتیسکککهسننس
« ترةسفاتحه»،سچنیبستککاثی هللسدارد؟)س
سافز د:س«قد أصبتهم اقسموا واضربوا
لي معكم سهمًا» (کارسدر تی سک دهاید.س
ننهاسراسبیبس تد،ستقسیمسکنیککدس سبک اهللس
ککککبسنیککککزس ککککهمیسبگباریککککد).س
بخارهلل(بخارایی)سننسراسر ایککتسکک دهس
ا ت.س س
ب اهلل س ککترههلل سفاتحککه سا ککمهاهللس
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دیگ هللسنیزس جتدسداردس سدلیککلسزیککادس
بتدنسا مهاهللسنن،سباالسبتدنس نزلتسننس
ا ت.س س
ت سير پناه برد به اهلل تعالي (اعوذ
باهلل من الشيطا الرجيم ،گ تن)
*سا ستعالیس ککیف ایککد:سفَاإِذَا
قَ َرأُتَ الُقُ ُرآَ َ فَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَا ِ
ال َّرجِيمِس[النحل:س]98س(پ س قتیسق ننس
تاندهللسبهسا س[تعالی]سازسشیطانسراندهس
شده،سپنککاهسبآک ا) سدرسایککبسنیککهسدلیاککیس
جتدسداردسکهسهنگککابسشک اسق ائککتس
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ق ننسبایککدس[بککهسا ستعککالی]سپنککاهسبک د.س
عناهلل س«اال تعاذة»(پناهسبک دن)سهمککانس
پناهندهسشدنس سطابس مایتس س فککظس
شدنس یباشد،سا ستعککالیس ککیف ایککد:س
الش ايُطَا ِ نَ ازُ م
وَإِمَّااا يَنُزَيَنَّ ا َ مِ انَ َّ
السامِيعُ الُعَلِاايمُس
فَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُاوَ َّ
[األع اف:س]200س( س قتیس ت ککهاهللس
ازسشیطانسبهستتسر ید،سپ سبهسا سپنککاهس
بآ اسهماناسا سشنتاهللسدانا ت) .س
*سپنککاهسبک دنسانککتااسگتنککاگتنیس
داردس س شهترت یبسننها:س«أعااوذ باااهلل
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من الشيطا الرجيم» (بهسا سپناهس ی-
ب بسازسشیطانسراندهسشده)،س سکککا ات یبس
ننها:س«أعوذ باااهلل السااميع العلا يم ماان
الشاايطا الاارجيم ماان هماازه ون خااه
ون ثه» س(بهسا ِسشنتاهللسدانککاسازسشککیطانس
راندهسشدهسپناهس یب بسازس ت ککههللسا س
[کهسبهسبدنس ککیر ککد،س اننککدسصک اس س
فگککی]س س ت ککههللسا س[کککهسهمککانس
ایجادسغ رس ستوآ سا ت]س س ت ههللس
ا س[کککهسبککهسصککتروستاقککیبِسا سککاسس
ا ت]).سا ککتعاذه(پناهسبک دن)سبککاسفعککلس
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ارا س«أعوذ» سن دهسا تسکهسداللککتس
ب س ا س سنیندهسدارد؛س عناهللسا سنزدی س
بهسا مسفاعلس«عائذ» ا تسبهسایبس عناس
کهس«أناسعائبسبا ساآلنس ستقآ ً»س( بس
پناهسب ندهسبهسا سدرس ا س سنیندهس ی-
باشم).س س
*س«الشککککیطان»سازسریشککککههللس
«الشیط»سبهس عناهللسشککدوس شککمگیبس
شدنسا ت،سیاسازسریشههللس«الشطب»سبهس
عناهللسد رسا ت.س«شطب»سبککهس عنککاهللس
د رسشدنسا ت،سزی اسا سازسه س یک هللس
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سر متسا ستعالیسد رس یشتد.س س
*سا اس«ال جیم»سبهس عناهللسرانککدهس
شدهس س نگسارسشدهس یباشد.سا سکسیس
ا ت سکهسبهسا ساصککابتس ککیشککتدس سازس
چیزهللسد رسداشککتهس ککیشککتدس سبککس اهللس
ابای  ،سلعنتسا ستعالیسق ارسدادهسشککسدهس
ا ت.سصککفتس«رجککیم»سازسبککیبسدیگک س
صفاوسشیطانسانتخابسشدهسا ت؛سزی اس
درسننستما یسصفاوسا س جککتدسداردس س
ا س تردساصابتِسلعنت،ستککاسر زسقیا ککتس
ق ارسگ فتهسا ت س سننسنتیجههللستوآ س س
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سادوسا  ،سبتدهسا ککت.سرانککدهسشککدهس
همانس تجتدس قی ،سذلیل،سد رسشککدهس س
کنارسگباشتهس یباشد.سشیطانسبهس اننککدس
تنسدرسبدن،سج یانسدارد،س لیس ا سبککاس
ایبس جتد سا سراسنمیبینیمس سپناهسبک دنس
ازسننسبهسا ستعالی،سا ککتعاذهسا ککت.سا س
تعا سشیطانسراس یبیند،س لککیسشککیطانس
ا سراسنمیبیند.س س
***
تفسير بسم اهلل
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*سابتدا دسازساببسعآککاسسرضککیس
ا سعنهما سر ایت سک دهسا ت:سپیککا آ س
جداسکنندههللسبیبس ککترههککاسراسنمککسی-
شنا ت،ستاسننسکهسبک س هللسنککاز سشککد:س
بِسُمِ اللَّهِ ال َّرحُمَنِ ال َّرحِيمِ.سدرسنتیجککهس
بسمسا سهمانسفاصاههللسبیبس ککترههککاس
ا تس سنیهاهللسدرسه س ترهسنمیباشککد.س
لیسقآلسازس ککترههللسفاتحککهس ککترههللس
دیگ هللس جتدسندارد.سپ سنیاسبسککمسا س
درسا سننسنیککهاهللسازسننس ککیباشککد،س
یا ی ؟سدرسایبس سک لهسا ککت فسنظک س
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جتدسدارد.سکسانیسکهسننسراسنیهاهللسازس
ترههللسفاتحهس یدانند،س یگتیند:ستککاس
ترههللسفاتحهسهفتسنیهسداشتهسباشد.س س
کسانیسکهسننسراسنیککههللسا سدرس ککترهس
نمیدسانند،سنیههللسن سراسبهسد سقسککمتس
تقسیمس یکنند:سصِرَا َ الَّذِينَ أَنُعَمُاتَ
ُِاوبِ
عَلَيُهِمُ سی سنیککهس سيَيُا ِر الُمَغ ُ
عَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَسنیههللسدیگ .س س
*سکسانیسکهسایبسقککت سرا،سقککت س
ارجد(فتتاییسکهسا تما سدر تسبککتدنس
ننسبیشت سا ت)س یدانندس سبسککمسا سراس
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ب اهللس دی یسکهسبیانسشد،سنیهاهللسجککداس
نمیدانند،سدلیاشانسایککبسا ککتسکککهسدرس
دیثسن دهسا ککت:س«قااال اهلل تعااالى:
قساامت الصااالة بينااي وبااين عباادل
نصاا ين»س(ا ستعککالیس ککیف ایککد:س
ص ة( ترههللسفاتحه)سراسبیبس ککتدبس س
بیبسبندهابسبهسد سنیمسنمتدهاب).سدرس ککهس
نیههللسا سشککو ،س ککتایشس سبزرگککتارس
ع فیسنمتدنِس[ا ستعالی]،سن دهسا تس س
درسنیههللسچهارب:سإِيَّاكَ نَعُبُادُ وَإِيَّاااكَ
َساتَعِينُسن دهسا تسکهسنصککفسکننککدهس
ن ُ
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یباشدس سننسبیبسا ستعالیس سبنککدها س
ا تس سنیاوسباقیس اندهستعدسادشانس هس
تاسا تستاسننسکهس ترههللسبهسطترسکا لس
بهسد سنیمستقسیمسشتد :ساهُدِنَا الصْرَا َ
ص ارَا َ
ُس اتَقِيمَسنیککهاهللسسا ککتس سِ 
الُم ُ
الَّذِينَ أَنُعَمُتَ عَلَيُهِمُ سنیککسهاهللسدیگک س س
الِاالْينَس
يَيُ ِر الُمَغُُِوبِ عَلَيُهِمُ وَلَااا َّ
نیههللس تب.س ککهسنیککهسدرسن ک س ککترهس
ب اهللسبندهسباقیس ی انککدس س ککهسنیککههللس
ا سب اهللسا ستعککالیس ککیباشککدس س ککدس
اصلسبیبسننسد سگ هسنیاو :سإِيَّاااكَ
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نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُسا تسکککهسا ک هللس
بیبسبندهس سبیبسا ستعالیس یباشد.س س
*س ککاالسدربککارههللسبسککمسا س س
ِسامِ
عناهاهللسنن،ست لس ینمککاییم :سب ُ
اللَّهِ ال َّرحُمَنِ ال َّرحِيمِ س فس«بککاء»سدرس
کامههلل س«بسم» سهمس یشتدسبهسایبس عناس
باشدسکهسباسنابسا ستعالیسش اس یکککنمس
یاسننسکهس عناهللس آ سدهدس سهمسبهسایبس
عناس یشتدسکهسبهسنابسا ستعالی،سق ائتس
یکنم.س فس«باء»سدرساینجککاستآک کس
جستبسبهسنابسا ستعالیسا ککتس سبک اهللس
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پناهسب دنسنمیباشد؛سزی اسننسدا لسا مس
ج لهس[کهسهمانسا ]سا تسنمککیشککتد.س
لیس فس«باء»سدرسا تعاذهسبککهسلفککظس
ج لههللس«ا »سدا لس یشتد :س«أعککتذس
با »سبهسایبس عناسا تسکککهسدرسپنککاهسا س
ق ارس یگیک بس سازسا سبک اهللس مایککتس
نمتدنسازس تدب،سکم س یطاآم.س س
هللس س«اهلل س»سا ککمس یع یاککمس
*سلفظسج سل سه س
یباشدس
ب اهللسپ ردگارس آحانهس س ستعال س س س
بت یبسا ککمس هللسا ککت.سا ککابس
سننس ا س
ابت نیف ک سهسر مککهسا سسننسراسا ککمساعظ ک ِمس

//48سوره حمد ،تفسیر آن...

ا م سهاهللسا ستعالیسبیانسنمتدهسا ت؛سزیک اس
غی سازسا سکسککیسبککاس هللسدرسننسشک ی س
یشت سدس.سسا اس س«ال مبسال ی سم س»س(ننها،سد س
نم س
صفتسب اهللسا سسهستندسک سهسا سزسریشک سههللس
س«ال م سة»س(ر متس)سهستندس سب سا ککاسس
آالغهسبیانسشدسهانککد.سدربککارسههللسننسد سانس
شاءسا سدرسبیانس عنککاهللس ککترسه،س ککدیثس
یش ست سد.س س
ن ردهس س
*ساهللس تانندههللسگ ا ککیاسکسککیس
کهسدرسش اسشدنِسباسا تعاذهس سهمک اهس
ک دنسننسباسبسمسا ست لسنماید،س ککی-
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یابدسکهسانسانسبایدسبهس تهللسا ستعککالیس
باسپناهسب دنسازسشیطان،س ککتدسراس فککظس
کند،سزی اسسا سهمانسدلیل،س شم،سلعنککت،س
اصلسه سش س سگناهیس یباشد.سبایدسبهس
تهللسا ستعککالی سبککاسگفککتبِس«الک مبس
ال یم»سبک اهللسطاککبس یک س سنجککاوس
بشتابد.س سامانسدرسا تعاذهس سبسککمسا س
گفککتبِس ککتد،سبککیبسپنککاهسگکک فتبس س
در تا تسنمتدنس اقعس یشککتد.سپنککاهس
ب دنسکهسهمککانسفک ارسازسشک سا ککتس س
در تا تسنمتدنسکهسهمانسطابس ی س
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ا ت.سشاع سدربارههللسننسگفتهسا ت:س س
سیاس بسألککتذسبککهس سس بسأعتذسبککهس مککاس
کاذرهس س
ککککککککککک
اکککه
کککککتن()1س
کاسس سأس السیهی
فیمکککاسأؤسالنک
سال سیجآ
عظمًاسأنتسکا ه سس
س
عظمًککاسأنککتسجککاب ه س
ش اسکک دنسبککاسبسککمسا سادبککیس
س
س
ربانیسا ت:س س
( )1س«هاض سالعظم» سبه س عناهلل سشوستبس
ا تختان سبعد ساز سجت

سدادن سننس

ا تسیاسبعدسازسننسکهسنزدی سا ت،س
تا سنن سبهآتد سیابد .سرجتا سشتد سبهس
«لسانسالع ب»س ادههللس«هیض».س س
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*سش اسنمککتدنسهک سا ک هللسازس
ا ککترسشککخصس سککامانس س خصتص کاًس
تاندنسق ننسباس«بسمسا » سهمانسادبیس
ا تسکهسا ستعالیسدرسا لیبس یس تدس
ازسقک نن،سننسراسنککاز سف ککتدهسا ککت،س
اقُ َرأُ بِاسُمِ رَبْ َ الَّذِل قَلَقَ س[العاک :س
]1س(بختانسبهسنابسپ ردگککارو،سکسککیس
کککهسنف یککدهسا ککت)سسازسا ککمهاهللسا س
ککآحانهس ستعککال س«ساأل »سا ککت،سا س
کسیسا تسکهسباسا مسا ،سه سچیککزهللس س
ه س کتی س سه سر سنمککتدنی ،سشک اس
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یشککتد.سا ستعککالیسکسککیسا ککتسکککهس
نف ینشسایبسجهککانسراسشک اسنمککتدهس
ا تس سانسانسراسبهس جتدسن ردهسا تس
سا سراسبهس ا س ککتدسبککاقیسنگباشککتهس
ا ت،سباوهسد سراهس[ ی س سش ]سراسبهسا س
نشککانسدادهسا ککتس سر ککتالنیسراسبککهس
تهللس هللسار ا سک دهسا ککتس سهمک اهس
ننان سکتابسناز سف تدهسا ککتسکککهسننس
نیاتیسر شککبسا ککت س س ک دب سبککهساذنس
پ ردگارشان،ستت ککطسنن ،سبککهسرساه سا ِس
بسیارسباعزوِ سبسککیارس ککتتده،سهککدایتس
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یشتند .سازسبزررسبتدنسنعمتهاس س

س

بتدنسایبسکتابسهدایتسکنندهسکهسبهس ککاس
نعمتسدادهسشدهسا ت،سایبس یباشدسکککهس
نیککههللسا سننسبککاسالُ َحمُاادُ لِلَّااهِ رَبْ
الُعَالَمِينَ سش اس یشتد،سهمانسگتنککهس
سامانس قتیسبیدارس یشتد،سباسگفککتبس
ایبس خب،سش اس ینماید :س«الحمد هلل
الذل رد علااى روحااي وعافاااني فااي
جساادى وأذ لااي بااذكره» (شککو س س
تایشسب اهللسا سا ت،سکسیسکککهسر حس
اسبهس تدبسبازگ داندس سدرسبککدنس ککبس
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المسبتدنسق ارسدادس سبهس بساجازهسدادس
کهسبهسیادسا سبیافتم).سدربارههللسایبسا ک ،س
دی یسنآتهللس جتدسداردسکهس تف سعایهس
ا ت.س س
***
تفسير ا ْل َحمْ ُد ِللَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ
*سدرسایبسنیهس تایشیسازسا س
جتدسداردس سدرسننسبهس ککاسا ک سشککدهس
ا تستککاسا سراسشککو سنمککاییمس سبک اهللس
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صفاتش سا سرسا س تایشسکنیمس سچگتنککهس
یشتدس تایشسبش سازسا ستعککالیسبککهس
تایشیسکهس تدسا سازس تد سنمککتدهس
ا ت ،سب د .س عناهللس«الحمد هلل» سشو 1س
 1س -سدر سزبان سع بی سد سنتا سشو س جتدس
دارد :سیوی س«شو » س سدیگ هلل س« مد»س
ا ت،س مدسفقطسباسزبانس سد سا تس سدرس
شو سب اهلل سقدردانی سعمای سانجاب سدادهس
یشتد س سفقط سبا سزبان س سقاب سنمی-
باشد (.ت جمس)
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الصانهسازسا ستعالیسبد نسننسکهسغیک س
ازسا سچیزهللسپ تشس سعآککادوسشککتد،س
یباشد.سننسبهسدلیلِ سنعمتهاییسا تسکهس
ا سب اهللس خاتقاوس تدسنف یدهسا تس س
ننانسراسنعمتسق ارسدادهسا تس ساگ سننس
نعمتهاسشم دهسشککتند،سقابککلسشککمار س
نمیباشندس سغی سازس تدسا سکسیسبهس
ننهاسا اطهسندارد.س سهی سکسیسجککزسا س
ا ککتحقااسایککبستشککو س سقککدردانیسراس
ندارد.ستفو سصتروسگی دسکهسایبسنیککهس
با:س«الحمد هلل» سش اسشدهسا ت س سننس
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بهسصتروس«الشو س »سنیا ککدهسا ککت،س
زی اس«الحمد»سشو س س تایشسبهسدلیلس
زیآا سبتدنِسصفاوس ساعما سا س یباشد،س
ا اس«الشو »س تایشیسا تسکهسبعککدسازس
نعمتسدادن،سصتروس یگی د.س«الحمد»س
ا هللسثابتسب اهللسا ستعالیسا ککت،سچککهس
بهس خاتقاتشسنعمتسبدهدس سچهسندهدس
سشو سفقطسبعککدسازسنعمککتسا ککت،سدرس
نتیجهسه سشو هللس مدسا تس لککیسهک س
مدهللسشو سنمیباشد .سبهسهمیبسدلیککلس
سا ستعالیسجایزسنمتدهسا تسکهس تدسراس
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مدسگتیدس سجایزسندانستهسا تسکهسازس
تدسشو سنمایککد؛سزیک اسا سنعمتککیسبککهس
تدسنمیدهد.س س
ب اهللس«الحمااد هلل»سلک فسز ککانس
ن دهسا تس سننسایبس ککخبسا ستعککالیس
ا تسکهس یف اید:سوَهُوَ اللَّهُ لَااا إِلَاهَ
إِلَّا هُوَ لَهُ الُ َحمُدُ فِي الُارُولَى وَالُاخَقِ َرةِس
[القصص:س]70س( سا سا سا تسکهسهککی س
پ تشسشتندههللسب قیسجزسا س جتدس
نداردس سب اهللسا سدرسدنیاس سن وسشو س
س تایشس ککیباشککد).سدرسنتیجککههللسا س
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تعالیسکسیسا تسکهسدرسایبسد سز ککان،س
تردس مدس اقعسشدهسا ککت.سهمچنککیبس
ب اهللس«الحمد هلل»سل فس وانسنیزسن دهس
ا تس سننسایبس خبسا ستعککالیسا ککتس
کککهس ککیف ایککد:سوَلَااهُ الُ َحمُاادُ فِااي
السَّمَاوَاتِ وَالُارَرُضِس[الک ب:س]18س( س
ب ک اهللسا سدرسن ککمانهاس سز ککیب،س مککدس
جتدسدارد).سدرسنتیجککه،سا ستعککالیسدرس
ایبسد س وککانس مککدسشککدهس ککیباشککد:س
ن ککمانهاس سز ککیب.سا ککاسدرساینجککاسدرس
ترههللسفاتحه ،سا ستعالیسبک اهللس مککدس
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تد،سلک فسز ککانس س وککانسنیککا ردهس
ا ککت،سباوککهس ککخنش:س«الحمااد هلل»س
جماههللسا میهاهللسا تسکککهسالککفس سالبس
ب سننسدا لسشدهسا تس سدرس ککخنش:س
«الحمااد»سا سازسنککتاسجککن سا ککتس س
داراهللسا تغ ااسا تسکهسشا لستمککا یس
ز انهاس س وانهاس یباشد.س س
*س«الحمد»س آتککداییسا ککتسکککهس
آ سننس حب فسسا ت.ستقدی سننسثابتس
ا ت،س س عناهللسنیهسایبس یباشد:س مککدس
ب اهللسا سبهسصتروسثابتسا تس سازلیس
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سابدهللس یباشدس س خصتبسز ککانس س
وانس اصیسنمیباشد.سدرس ککنبسابککبس
اجهسازسعآککدسا سبککبسعمک سرضککیسا س
عنهما سن دهسا تسکهسر ککت سا  سبککهس
ننهاسف تد:س«أ عبدًا من عباد اهلل قال:
يا رب ،ل
وجها

الحمد كما ينبغااي لمااالل
وعظاايم ساالطان  ،فعِاالت

بالملكين فلاام ياادريا كيااا يكتبانهااا،
فصعدا إلى السماء وقاال :يااا ربنااا ،إ
عبدك قد قال مقالا ال ناادرل كيااا
نكتبها ،قال اهلل عز وجأ – وهو أعلاام
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بما قال عبده :-ماذا قال عبدل؟ قاااال:
يا رب ،إنه قال :يااا رب ،لا

الحمااد

كمااا ينبغااي لمااالل وجه ا

وعظاايم

سلطان  ،فقااال اهلل عااز وجااأ لهمااا:
اكتباها كما قااال عباادل حتااى يلقاااني
فرجزيااه بهااا»س(بنککدهاهللسازسبنککدگانسا س
[تعالی]سگفت:ساهللسپ ردگاراسب اهللستککتس
مدهللسا تسهمانسگتنهسکهسشایستههللس
بزرگ کیِسصککترتتس سعظمککتسقککدرتتس
ککیباشککد.سد سف شککتهس اس اندنککدس س
ندانستندسکهسچگتنهسننسراس[درسپ نده-
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هللساعمککا ]سبنتیسککند،سازسن ککمانسبککاالس
رفتندس سگفتند:ساهللسپ ردگارس ااسبنده-
اوسچیزهلل سراسگفت،سکککهس انککدیمسننسراس
چگتنهسبنتیسیم،سا  س-سدرس الیسکهس
ا سبهسننچهسبندها سگفتهسبککتد،سعککالمت س
بتدس–سف تد:سبندهابسچهسگفت؟سگفتنککد:س
اهللسپ ردگاراسا سگفت:ساهللسپ ردگککاراس
ب اهللستتس مدهللسا تسهمانسگتنککهسکککهس
شایستههللسبزرگیِسصککترتتس سعظمککتس
قککدرتتس ککیباشککد.سا سبککهسننسد س
ف تد:سننسراسهمانسگتنککهسکککهسبنککدهابس
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گفتهسا ت،سبنتیسیدستککاس قتککیسکککهسبککهس
دیدارس بسب ککدس س ککبس ککتدبسبککهسا ،س
ب اهللسنن،سپادا س یدهم) .س
*سسا اس خنش :س«رب العا المين»س
بک اهللس«ریب»سچهککارس عنککاسبک سا ککاسس
ریشککههللسننس جککتدسدارد:س«رب»سبککهس
عناهللس ال ،سهمککانسگتنککهسکککهسگفتککهس
یشتد:سربس انهسبهس عناهللس ال سنن.س
«رب»سبهس عناهللس ی سک یر.سزیک اس ک رس
«رب»س یشتد،سهمانسگتنهسکهسدرسایبس
َساقِي
نیهسن دهسا ت :سأَمَّا أَحَادُكُمَا فَي ُ
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رَبَّهُ قَمُرًا س[یت ف:س ]41س(ا اسنن سیویس
ازسشماسد تاسکهس«رب»(

ر) س تدسراس

ش ابس ینتشاند)سکهسدرساینجاسربسبککهس
عناهللس

رسا ت.س«رب»سبککهس عنککاهللس

تدبی سکنندهس یباشدس سدرسایبسنیهسن دهس
ا ت سوَال َّربَّانِيُّو َ وَالُرَحُبَارُ س[المائککدة:س
 ]44س(اف ادسربککانیس سبزرگککانسدینککی)،س
ربانیهاسعامائیسبتدندسکهسبهسایککبسنککابس
نا یدهسشدهاند،سچککتنسبک اهللس ک دبسبککاس
عامشانستدبی س یک دند.سگفتهس یشتد:س
«ربةسالآیت»سکهسبهسزنساط اس یشتد؛س
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زی اسا سدرس انهسب اهللسننستدب س یکند.س
همچنیبس«رب»سبهس عناهللس بی سا ککتس
کهس شت سازست بیتسا تس سدرسایبسنیهس
ن ککدهسا ککت:سوَرَبَااائِبُكُمُ اللَّاااتِي فِااي
حُمُااورِكُمُس[النساء:س]23س( سربهککاهللس
شماسکهسدرس انککههایتککان س ککیباشککند)،س
د ت سهمس سربیآةسنا یدهسشککدهسا ککت،س
زی اسشته سا سراست بیتس ککینمایککد.سدرس
«رب العالمين»سربسبهس عنککاهللس الک س
ننهاس س

رسننهاس ککیباشککدس سایککبسد س

صفتسذاوسهستندس ستدبی سکنندههللسننهاس
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س بیسننهککاس سایککبسد سصککفتسفعاککیس
یباشندس س«رب»سباسالفس سالبس ع فهس
نمینید،س گ سب اهللسا ستعالیس سا تفادهس
ازسننسب اهللسغی سا ستعالیسجایزسنمککی-
باشد،س گ سننسکهسبهسصککتروس ککافس
ن دهسباشد.سبهسطترس ا سگفتهس یشتد:س
«ربسالدار»س س«ربسالسیف».س س
*سسا اس«العالمين»سننسجمعسعککالیمس
سجهانسا تس سننستما یسچیزهللسا تس
کهسا ستعککالیسنف یککدهسا ککت.سکامککههللس
«رب العلمين» دلیایسب سیویسبتدنسا س
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تعالیسدرسپادشاهی،س

رهلل،سنف ینش،س

تدبی س سنعمتسدادنسا ت،سهمانسطککترس
کهسا سبینیازسا تس ستما یسجهانیانسبهس
ایبسا سنگاهسهستند.س س
*سبایدسبدانیمسکهست بیتسا ستعالیس
ب سنف یککدگانشسد سنککتاسهسککتند:سبککهس
صککتروسعککابس سبککهسصککتروس ککاب.س
التسعاب:سنف ینشس خاتقاوستت ککطس
هللس سر زهللسدادنسبککهسننهککاس سهککدایتس
ننهاسدرس صالدسننهاسکهس آبسبقاهللسننهاس
درسدنیاس یشتدس سفناسنمککیشککتند.سا ککاس

سوره حمد ،تفسیر آن69//...

الککتس ککاب:سننست بیتککیسبکک اهللس
د تانشسا ککتس سننهککاسراسبککهسایمککانس
ت بیتسنمتدهس سبککهسننهککاستتفیک سننسراس
یدهدس سپ دههللسبککیبسدنیککا س سننهککاسراس
کنارس یزند.س س
*سدرس خنش :س«رب العا المين»
بهسانسانس یفهماندسکهسایبسجهانستنهککاس
نمیباشدس سعالیمهککاهللسدیگک هللس جککتدس
داردسکهسا ستعالیسننهاسراسنف یدهسا ککتس
سعالیمسانسانسفقطسیویسازسننهاسا تس س
تمککا یسننهککاستحککتسربسبککتدنس[ا ِ]س

//70سوره حمد ،تفسیر آن...

ر مبس سر یم س ککیباشککسند،سدرسنتیجککهس
ؤ بس یفهمککدسکککهسانک س سالفککتسدرس
بقیههللسعالیمهاسنیزس جتدسدارد.سکسیسکهس
ا ستعالیسراسباسصفتِ س«رب العا املين»
تتصیف نماید،سهمانسکسیسا تسکهسبهس
ربسبتدنسا س ککآحانهس ستعککالیساقک ارس
نمککتدهسا ککت.سایککبسقسککمتسا سازس
قسمتهاهللستت یدسا ت.س س
***
ن الرَّحِيمِ
تفسير الرَّحْمَ ِ

سوره حمد ،تفسیر آن71//...

«الرحماا ا الاارحيم»سایککبسد ،س
د صککفتس سد سا ککمسازسا ککمهاهللسا س
تعالیس یباشندس سازسریشههللس«ال مة»س
هستندس سب س جهس آالغککهس ککیباشککندس س
شدوس آالغهسدرس«ال مان»سشدیدت سازس
«ال یم»سا ت ،سا ستعالیسب اهللستما یس
خاتقاوس«ر مان»سا ت،سچهسدرسدنیاس
سچککهسدرسن کک و؛س لککیس«الکک یم»س
خصتبس ؤ نانسدرسر زسقیا تس ی-
باشککد؛سزیکک اسا ستعککالیس ککیف ایککد:س
وَكَا َ بِالُمُؤُمِنِينَ رَحِيمًا س[األ ککزاب:س

//72سوره حمد ،تفسیر آن...

]43س( سبهس ؤ نانسر یمسا ت)،سایبسب س
فس«ال مان»سا تسکهسا ستعککالیس
ر متس تدسراس تیسب اهللسپ ندگانسنیزس
ق ارس یدهدس س یف اید:سأَوَلَمُ يَا َروُا
ِِانَ مَااا
إِلَى ال َّطيُ ِر فَوُقَهُمُ صَافَّات وَيَقُب ُ
يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الا َّرحُمَنُ س[الماک :س]19س
(نیاسبهسپ ندگانیسکهسگاهیسبککا س ککی-
گشایندس سگاهیسننسراسجمعس یکننککد،س
نمینگ ند،سکسیسننهاسراسنگهسنمککیدارد،س
گ س[ا ِ]سر مان) .سا مسر ککیمسبک اهللس
بع یس[ازساشخابسنیز]سا تفادهس ککی-

سوره حمد ،تفسیر آن73//...

شتد،س لیسر مانسفقطس خصککتبسا س
تعالیسا تس[ سفقطسبایدسب اهللسا س ککتردس
ا تفادهسق ارسگی د].س قتککیس سککیامههللس
کبابس تدسراسر مانسیما هسنا ید،سا س
تعالیسلآاسسدر غگتییسب سا سپتشککاندس
سدربارههللسا سچیزهلل سگفتهسنمککیشککتد،س
گ سبککاسنککابس سککیامههللسکباب(بسککیارس
در غگت)س سض بسالم ای سدر تسشدهس
ا ت سکهس یگتیند:س«ف نیسازس سککیامهس
در غگتت سا ت».سپ سپککاکس س نککزهس
ا تسا ِسال مبسال یم.س س

//74سوره حمد ،تفسیر آن...

*سا لیبسچیزهللسکهسبککاساقک ارسبککهس
ایبسکهسا ستعالی،سهمانسال مبسال یمس
ا ت،سایجادس یشککتد،ساثآککاوستت یککدس
ا مهاس سصفاو سب اهللسا ستعالی سا تس س
ایبسقسمتسد بسازسانتااستت یدسا ککت.س
کسیسکهسدرسایبسد سنیههللسا س ترههللس
فاتحهستفو سنمایککد،س ککیفهمککدسکککهسننس
شا لسبیانسداشتبس هسا مسب اهللس عآتدس
تآارکس ستعالیس یباشدس سننها س جککعس
ا مهاهللسنی س سصفاوس االسهسککتند س س
ننسا مها:سا ،سربس سر مانسهستند.س س

سوره حمد ،تفسیر آن75//...

***
تفسير مَا ِلكِ يَوْمِ الدِّينِ
*سدرسق ائتهاهللسهفتگانهسبهسثآتس
ر یدهسا ککت:س«مَالِا

ِ يااوِ الاادين».س

عناهللسننسایبسا تسکهسا ستعالیس ال س
ر زسپککادا س س جککازاوس س سککابس س
کتابسا ت ،سا ستعالیس یف اید:سيَوَُِ
لَا تَمُلِا ُ نَ ُا م لِانَ ُ

َشايًُْا وَالُارَمُ ُر

يَوُمَِْذ لِلَّهِس[االنفطار:س]19س(ر زهللسکککهس
شخصیس ال سشخصسدیگ هللسنیسککتس

//76سوره حمد ،تفسیر آن...

سا سدرسننسر زسبک اهللسا سا ککت)،سا س
تعالیس تدسراسبهسطترس اب ،سپاداشککاهس
ر زسجزسا س ع فی سف تدهسا ت؛سزی اسدرس
ننسر زسپادشاهسدیگ هللس جتدسندارد س س
ا سبزرگت سازسپاداشککاهانسدنیککاس تاهککدس
بککتدسکککهسداراهللسزی دا ککتانیسهسککتند.س
عاماءسگفتهاند :سا  س تا تهسا تسکهس
بع ککیسازسبنککدگانشسراسبکک سبع ککیس
قسمتهاییسدرسدنیاس ال سگ داند،س قتیس
ر زسجزاس یر د،ستما یسپادشاهیسبککهس
ککتهللسا ستعککالیسبککازس ککیگ دنککسد،سدرس

سوره حمد ،تفسیر آن77//...

ر زهللسکهسکسیس ال سچیککزهللسنیسککت،س
تیس خبسگفتب س تد،س گ سننسکه سا س
تعالیساجازهسدهد،سيَاوَُِ يَقُااوُِ الارُّو ُ
وَالُمَلَائِكَ ُ صَ ًّا لَا يَتَكَلَّمُو َ إِلَّا مَانُ أَذِ َ
صاوَابًا س[النآک :س]38س
لَهُ ال َّرحُمَنُ وَقَالَ َ
(ر زهللسکککهسجآ ئیککلس س ئک سصککفس
کشیدهس یایستند.س ککخبسنمککیگتینککد،س
گ سکسیسکهس[ا ِ]سر مبسبهسا ساجککازهس
دهدس سا سنی س ککیگتیککد).س قتککیسا س
تعالیس ال سیوتاهللسر زسجزسا ت،سا ک س
نیزسبهستنهاییسدرسد ککتسا ککت؛سزیک اس

//78سوره حمد ،تفسیر آن...

ال  ،سپادشاهیسا تسکهسا س سنهیسازس
ا س ککیباشککدس سهمچنککیبسپککادا س س
جازاوس سهمچنیبستصک فسدرسننچککهس
ی تاهد.سایبسا سبککاس جککتدسدر ککتس
بتدنشسدرسدنیاسب اهللسبسیارهللسازس دب،س
نشوارسنمیباشد؛س لیسدرسر زسقیا ککت،س
ا ِسپادشاه،سبککاستمککابس ضککتح،سنشککوارس
یگ دد ،سبدیب سصتروسکککهسپادشککاهیس
خاتقاوسقطعس یگ ددس سپادشاهانس س
زی د تانسیوسانس یشتند س سهمچنیبس
ب دگانس ساشخابسنزاد سنیککزسبککهسیک س

سوره حمد ،تفسیر آن79//...

شولس تردس سابسقک ارس ککیگی نککد،س
تما یس ک دبس

ککپ دهسبککهسقککدروس س

عظمتسا س سف تبسدرسب اب سعزوس هللس
یشتند،س نتظ س سابس سکتابس هللس س
ا یدسبهسثتابس هللس ست انسازس جازاوس
ا س تاهندسبتد.سبهسهمیبسدلیلس ککتدسراس
ال سننسر زسبهسصتروس ابسبیککانس
ف تدهسا ت،س ساگ سنککهسا س الک سر زس
جزاس سدیگ سر زهاس یباشد.س س
*سازسریککزهکککارهللهککاهللسننسایککبس
ا ککتسکککهس قتککیس ککیف ایککد:س«رب

//80سوره حمد ،تفسیر آن...

العالمين» س نظترسپادشاهیسدنیاسا تس س
بعدسازسننس ککیف ایککد:س«مالا

يااوِ

الدين» سکهس نظترسپادشاهیسدرسن وس
ا تس سب اهللس ککتدسپادشککاهیسدنیککاس س
ن وسراسیوجاسجمعسنمتدهسا ت.س س
*س نظترسازس«الدیب»سدرسایبسنیهس
پککادا س س جککازاوسبک اهللساعمککا سبککهس
صتروسعادالنهس یباشدس سازسننسایککبس
خبسا ستعالیسا تسکککهس ککیف ایککد:س
يُوَفْيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الُ َحقَّس[النتر:س]25س
(ا سپادا س سجزاهللسننهککاسراسبککهسطککترس

سوره حمد ،تفسیر آن81//...

کا لس سازسر هللس

سبککهسننهککاس تاهککدس

داد)سبهسایبس عناسکککهسپککادا س سعقککابس
اعما سننهاسازسر هللسعککدالتس[بککهسننهککاس
دادهس تاهدسشد].سکسیسکهسباسایبسنیککه،س
ا ستعککالیسراس ککتایشس ککینمایککد،سبککهس
ن وس سبهسننچهسازسپادسا س س جازاوس
ازسر هللسعکککدالتسدرسننس جکککتدسداردس
اعت افس ینمایدس سهمچنیبسایمانس تدس
بککهسر زهللسراساعکک نس ککیداردسکککهسا س
تعککالیسدرستتصککیفسننس ککیف ایککد:س
يَوُمَِْذ يَتَّبِعُااو َ الادَّاعِيَ لَااا عِاوَ َ لَاهُ

//82سوره حمد ،تفسیر آن...

َسامَعُ
وَقَشَعَتِ الُرَصُوَاتُ لِل َّرحُمَنِ فَلَا ت ُ
إِلَّا هَمُسًا

يَوُمَِْذ لَا تَنُ َعُ الشَّ َاعَ ُ إِلَّااا

مَنُ أَذِ َ لَهُ ال َّرحُمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوُلًااا
يَعُلَمُ مَا بَيُنَ أَيُادِيهِمُ وَمَااا قَلُ َهُامُ وَلَااا
يُحِيطُو َ بِاهِ عِلُمًااا

وَعَنَاتِ الُوُجُااوهُ

لِلُ َحيْ الُقَيُّوِِ وَقَدُ قَابَ مَنُ حَمَأَ ظُلُمًااا
الص االِحَاتِ وَهُ اوَ
وَمَانُ يَعُمَ اأُ مِ انَ َّ
مُؤُمِنم فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَُِمًاس[طه:س
108س–س]112س(درسننسر زسازسدعککتوس
کنندهستآعیتس یکنندس سکژهللسدرسننسراهس
نککداردس سصککداهاسبکک اهللس[ا ]سبسککیارس

سوره حمد ،تفسیر آن83//...

ر متسکنندهسف کشس یکنککدس سجککزس
صداهللسنهستهس[چیزهلل]سنمککیشککنتهللس*س
درسننسر زسشککفاعتسکسککیس ککتدهللس
نمیر اند،س گ سکسیسکککهس[ا ِ]سبسککیارس
ر متسکنندهسبککهسا ساجککازهسدهککدس سازس
خبسا سراضیسباشدس*سقآلس سبعدسننهاس
راس یداندس [لیسانسککانها]سازسا سنگککاهیس
ندارندس*س سچه ههاسدرسب اب س[ا ِ]سزندهس
سپاب جاسف تبس یشتندس سکسککیسکککهس
داراهللسبارس تمسباشد،سبدبخت س سناسا یدس
یگ ددس*س سکسیسکککهسعمککلسصککالدس

//84سوره حمد ،تفسیر آن...

انجابسدهککدس سا س ککؤ بسباشککد،سنککهسازس
لامیس یت دس سنهسازسکا ککتیِس[ ک ،س
یه ا د]) .س
ایمککانسبککهسنیککههللس«مال ا

يااوِ

الدين» سباعثس ککیشککتدستککاس ککؤ بسازس
ر زهلل سبت دسکهس ستقیمس تردس سابس
سکتابسا ستعالیسق ارس یگی د.سنیککههللس
قآککلسننس«الاارحمن الاارحيم» درسدر نس
ؤ ب،سا یدسبهسا ستعالیسراسایجادس ی-
کندس سا یدسبهسر متسباعثسنمککیشککتدس
تککاسا سدرسانجککابسف ضککهاس س اجآککاوس

سوره حمد ،تفسیر آن85//...

کتتککاهیسکنککد.سبعککدسازسنن،ستکک سسازس
سابس سکتابس ینیدس سایککبستک س،س
باعثس یشتدستاسا سدرسعآککادوس ککتدس
کتتاهیسننماید.سهمچنککیبسبایککدستتجککهس
داشتسکهست سسازسعبابسباعثسنمککی-
شتدستاسشخصسدر س الیسکککهسدرستآککاهس
ک دنِسزندگیسق ارسدارد،سداراهللسا یککدس س
طمعسبهسن وسباشد.س س
***
ك
ك َنعْبُدُ وَإِيَّا َ
تفسير إِيَّا َ

//86سوره حمد ،تفسیر آن...

َنسْتَعِينُ
*سعاماءسنوتههللسلطیفس سعجیآیس
راسدرسایبس خبسذک سک دهاند،س س ککخبس
درسننسازسصیغههللسغایککبسبککهسصککیغههللس
خاطب سب س یگک ددس سننسبککاس ک فس
«کاف»سدرس«إياك» ا تس سایبسا ک هللس
نا بسدرسایبس قابسا ت؛سزی اس قتککیس
بنده،سا ستعککالیسراس مککدسگفتککهس سا سراس
تایشس ککیف ایککدس سا سراسبزرگککتارس
ککیدانککدس سبککهسپ ردگککارهللسسا سبک اهللس
جهانیانساعت افس یکنککدس سن ک وسراس

سوره حمد ،تفسیر آن87//...

تصدی س ینمایدس سا یککدس ککتدسراسبککهس
ر متسا ستعالیسدرس ک

س«الاارحمن

الرحيم» اع نس یکندس ست سس تدسازس
جککازاوسا ستعککالیسراسراسدرس کک
«م ا ل

س

يوِ الدين»سبیککانس ککیدارد،سازس

اهلسگ هیسق ارس یگیک دسکککهس ککی-
تاهککدس ککتدسراسبککهسا سنزدیکک س
نمایندس س تدسراسدرسپیشگاهسا س اضک س
یبینککدس سدرساینجا ککتسکککهس نا ککبس
یباشککدسکککهسا سراسبککاس«کککاف»س ککتردس
طابسق ارسدهد:سإِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاااكَ

//88سوره حمد ،تفسیر آن...

نَسُتَعِينُس.س س
*سبهسطککترسصککحیدسدرسصککحیدس
بخارهلل(بخارایی)سازسان سببس الک س
ن دهسا تسکککهسپیککا آ سف ککتد:س«إ
أحدكم إذا قاِ في صالته فإنه يناااجي
ربه »...س( قتیسیویسازسشماسب اهللسنمککازس
یایستد ،سبککا سپ ردگککار س ناجککاوس
یکند.)...سدرسننس ین تزدسکککهس قتککیس
درسپیشککگاهسا س ککیایسککتیمس سا سراس
تردس طابسق ارس یدهیمس سبهسطککترس
ستقیمسازسا سدعاس یکنیمس سا سراس مدس

سوره حمد ،تفسیر آن89//...

گفته،س تایشس یکنیمس ستمجیدس ککی-
نمایمس س قدسسبیککانس ککیداریککمس سبککهس
پ ردگارسبککتدنسا ساقک ارس ککیکنککیمس س
پککادا س سعککبابسا سراسدرسن کک وس
تصدی س یکنیم،سدرسایبسهنگککابسا ککتس
کهسدرس اسا سککاسسضککعفس سنککاتتانیس
ایجادس یشتدس سایبسدرس الیسا تسکهس
تما یسا سبهسد تسا س آحانهس ستعال س
ا ککت.سا سراسبککهسطککترس سککتقیمس ککتردس
طابسق ارس یدهیمس سدرسپیشککگاهسا س
بهس[یویسبککتدنس هلل]سدرسعآتدیککتسا س س

//90سوره حمد ،تفسیر آن...

طابسکمک سکک دنسازس هللسدرستمککا یس
ا ترساعت افسصتروس یدهیم.س س
*س«العآادة»(عآککادو):سدرسلغککست،س
اصلسننسبهس عناهللس تارهللسا ت،سگفتککهس
یشتد:سراهس عآدسبهس عناهللسراهیسا تس
کهسذلیلس یباشککدس سدرسدیککبسبککهسایککبس
عنا تسکهسا میسجککا عسبک اهللسننچککهس
ا تسکهسا ستعالیسد تسداردس سازسننس
راضیس ککیشککتدس سشککا لس ککخنانس س
اعما سلککاه هللس سبککاطنیس ککیباشککدس س
عآادوسدرسکل،سکما ِس حآت،سف تنیس س

سوره حمد ،تفسیر آن91//...

ت سسازسا ستعالیسراسدرسب س یگی د.س س
*سازسنواوسقابلستتجهسایبسنیککهس
ایبسا تسکهسباسایبسلفظسنیا ککدهسا ککت:س
«نعباادك يااا رب ونسااتعين » (اهللس
پ ردگارستتسراسعآادوس ککیکنککیمس سازس
تتسکم س یطاآیم)؛ سزی اساگ سبککهسایککبس
شولس ین د،سانحصارسک دنسراسدر سبک س
نداشتس[ س عناهللسننسایبسنمیشککدسکککهس
فقط ستککتسراس ککیپ ککتیمس سفقااطسازسا س
کم س یجتییم]س سبهسایبس عناس یشککدس
کهستتسراسعآادوس یکنیمس سغیک ستککتسراس

//92سوره حمد ،تفسیر آن...

نیزسعآادوس یکنیمس سازستتسکم س ی-
جتییمس سازسغی ستتسنیککزسکمک س ککی-
جتییم.س لیسنیهسباسلفظ:س«إياك نعبااد»س
ن دهسا تس س عمت سپیشساندا تهسشدهس
ا تس سدرسنتیجههللسننسافککادههللس صک س
یکندس سدرسننسعآادوس سکم سگ فتبس
ازسه سچیککزهللسغیک سا ستعککالیسراسنفککیس
یکندس سننسراسبهسصتروسیوتککاسبک اهللس
ا ستعالیسبهسثآتس یر ککاندس س عنککاهلل:س
«إياك نعبد»سایبسا تسکهسغیک سازستککتس
راسعآککادوسنمککیکنککیمس سفقککطستککتسراس

سوره حمد ،تفسیر آن93//...

عآادوس ککیکنککیم ،س س عنککاهلل س«وإياااك
نستعين» سایبسا تسکهسازسغی ستتسکم س
نمیجتییمس سفقطسازستککتسکمک س ککی-
جتییم.سدرست کیککبسجماککهسایککبسگتنککهس
یباشدسکهسنفیس ینیدسیعنککیسعآککادوس
نمیکنیمس س پ ساثآاوس ینیدسکهستککتس
راسعآادوس یکنیمس سننسهمانسعآککاروس
تت یدسیعنی س«ال إله إال اهلل» سا ککتس[ س
عناهللسننسنفیسک دنس عآککتدهللسغیک سازس
ا ستعالیس ساثآاوسننسبک اهللسا ستعککالیس
ا تس سفقطسبهسایبس عناسنمیباشککدسکککهس

//94سوره حمد ،تفسیر آن...

پ ککتشسشککتندههللسب قککیسجککزسا س
جتدسندارد،سباوهسایبسراسبیانس یداردس
کهسا سنیزسپ ککتشسشککتندههللسب قککیس
ا تس سدرسعیبسپ تشسنوک دنسغیک س
ا ستعالی،سا سپ تشس یشککتدس سبنککدهس
ب اهللساثآاوسننسدرسکنارسنپ تیدنسغیک س
ا ستعالیسبایدسا سراسنیزس تردسپ ککتشس
ق ارسدهد].س س
*س«اله»سدرسلغتسبهس عناهللس عآتدس
سپ تشسشتندههللسب

س یباشککدس س

عنککاهللس«ال إلااه إال اهلل»سدرسلغککتسبککهس

سوره حمد ،تفسیر آن95//...

عناهللسایبسا تسکهس عآککتدس سپ ککتشس
شتندههللسب قیسجزسا س جتدسنداردس س
نزدی ت یبسعآاروسبهسنن،سسایبس خبس
ا ستعالیسا ت:س«إياك نعبد» سبککهسایککبس
عناسکهسکسیسراسعآادوسنمیکنیم،س گ س
تت.س عناهللس تجککتدسدرسایککبس ککخبسا س
تعالی :س«إياك نعبد» همانسرازس ترههللس
فاتحهس سهمانسرازسق ننسا ککت،سهمککانس
گتنهسکهسبع یسازسپیشککینیانسگفتککهانککد.س
باوهس عناهللسننسهمانسر حسر ککالتهاهللس
ن مانیس یباشد.سا ستعالیس یف ایککد:س

//96سوره حمد ،تفسیر آن...

وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِااي كُاأْ أُمَّا ر َُساولًا أَ ِ
اُعُبُاادُوا اللَّااهَ وَاجُتَنِبُااوا الطَّااايُوتَس
[النحککل:س]36س( سهمانککاسدرسهک سا تککیس
ف تادهاهللس آعتثسنمککتدیمسکککهسا سراس
پ ککتشسکنیککدس سازسطککاغتوسد رهللس
کنیککدا).سهمچنککیبس ککیف ایککد:سوَمَااا
أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِ َ مِنُ رَسُول إِلَّا نُوحِي
إِلَيُهِ أَنَّاهُ لَااا إِلَاهَ إِلَّااا أَنَااا فَاعُبُادُو ِس
[األنآیاء:س]25س( سر تلیسقآلسازستککتسراس
نف تادیم،س گ سننسکهسبککهس هللس ککیس
نمتدهایمسکهسهککی سپ ککتشسشککتندههللس

سوره حمد ،تفسیر آن97//...

ب قیسجزس بس جتدسندارد،سپ س ک اس
عآادوسکنید).سدرساینجاس سککائایسبیککانس
یشتدسکککهسدرسایککبسنیککهسداللککتسبک س
عآادوسدارد:س س
 -1سدرسننساثآاوستت یدسعآادوس
ن دهسا ککت.سدرسد سنیککههللسا ساثآککاوس
تت یککدسربتبیککت1س ستت یککسدسا ککماءس س

1

س -ستت ید سربتبیت سیعنی سیوتا سبتدنس

پ ردگارهللس سپ رگارهللسبهس عناهلل:س ا س

=

//98سوره حمد ،تفسیر آن...

صککفاوسن ککدهسا ککتس سایککبس ککترههللس
شا لستما یسانتااستت یدهاس یباشد.س س
-2سا ستعالیسا تعانتسراسبعککدسازس
عآادوسق ارسدادهسا ت،سزی اسا ککتعانتس
یویسازس التهاهللسعآادوس یباشد،سکککهس
جزسب اهللسا ستعالیسدر تسنمککیباشککد،س
انند،ستتکل،سذبدسنمتدنس سنبرس سدیگ س

=
کننده ،ستدبی سکننده س سپاداشاه س ی-
باشد (.ت جمس)

سوره حمد ،تفسیر آن99//...

سائل س سهمچنیبسبهسایبس عنا تسکککهس
راهیسب اهللسعآککادوسا س تعککا س جککتدس
ندارد،س گ سبککاسکمک سگک فتبسازس هلل.س
کسیسکهسا ستعالیسبهسا سکمک سنونککد،س
تا ککتِسانجککابِسا ا کک سا ستعککالیس س
تددارهللسازسچیزهاییسکهسنهیسنمککتدهس
ا ت،سب اهللس هللس اصلسنمیشتد.س س
-3سکامکککههکککاهللس«نعآکککد»س س
«نستعیب»سبهسصتروسجمعسن دهسا ککتس
تاسبیانیسباشدسب اهللس دوس سککامانانس
سالفتسگ فتبسننهاسبهسیودیگ س سیوککیس

//100سوره حمد ،تفسیر آن...

بتدنسننهاس سهمچنیبسننهاسدرسی سصفس
ق ارس یگی ند.سهمچنیبساشارهسداردسکهس
نمازسدرساصلسبهسصتروسجماعتسبایککدس
باشدس ساگ س سامانسبککهستنهککاییسنمککازس
بختاندسب اهللس ککتد س سبک اهللستمککا یس
بکک ادرانس سککامانشسدعککاس ککیکنککد،س
ب ادرانیسکهسهم اهسا ساق ارسبهسربتبیککتس
ا س سیوککیسبککتدنسا سدرسالتهیککت1س
 1س -ستت یدسالتهیت سبه س عناهلل سیوتاسبتدنس
در س عآتدسبتدنس سپ تشسشتندههللسب

س

=

سوره حمد ،تفسیر آن101//...

یکننککدس س عککسدههککاس س عیککدهاهللسا س
تصدی س ینمایند.س س
-4سایبسنیهسدلیایسب سایککبسا ککتس
کهسبهسکسیسنآایککدستتکککلسنمککتد،س گک س
کسیسکهسشایستههللسعآادوسا تس سننس
بهسدلیلسن دنسکم سطاآیدن(ا ککتعانة)س
بعدسازسعآادوس یباشد.سبهسایبس سک لهس
نیککاتیساشککارهس ککینماینککد،سازسننهککا:س

=
بتدنس یباشد (.ت جمس)

//102سوره حمد ،تفسیر آن...

فَاعُبُدُهُ وَتَوَكَّأُ عَلَيُاهِ س[هککتد:س]123س
(پ سا سراسعآادوسکباس سبک سا ستتکککلس
نماا) ،سهمچنیبس یف اید:سفَإِ ُ تَوَلَّاوُا
فَقُأُ حَسُبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّااا هُاوَ عَلَيُاهِ
تَوَكَّلُتُ س[التتبککة:س]129س( ساگک سر هللس
ب گ داندند،سبگت:سا سبک اهللس ککبسکککافیس
ا تس سهی سپ تشسشتندههللسب س قیس
جز سا س جتدسنداردس سفقط1سب سا ستتکلس
1س-سچتنسجارس س ج رسکهسهمانس«عایه»س
یباشدسب س

فسع فس قدبسشدهسا ت،س

=

سوره حمد ،تفسیر آن103//...

ب
ینمایم).سهمچنیبس ککیف ایککد:سَ ر ُّ
الُمَشُ ِرقِ وَالُمَغُ ِربِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّ ِخذُهُ
وَكِيلًا س[المز ل:س ]9س(پ ردگارس ش اس
س غ ب،سهی سپ ککتشسشککتندههللسبک س
قیسجزسا س جتدسنککدارد،سپک سا سراس
[ب اهللس تدو]سنگهآانسبگی ا) ،سهمچنیبس
یف اید س قتله:سقُأُ هُوَ ال َّرحُمَنُ آَمَنَّا
بِهِ وَعَلَيُهِ تَوَكَّلُنَاس[الما :س]29س(بگککت:س

=
عناهللستخصیصس یدهد (.ت جمس)

//104سوره حمد ،تفسیر آن...

ا سر مانسا ت،سبهس هللسایمانسن ردیککمس
سفقطسب سا ستتکلس ینماییم) .س
-5سن ردنسعآادوسا ستعالیسقآلس
ازسدعاسباعثسا تجابتسدعاس ککیشککتد،س
همانسگتنهسکهسن ردنسشو س س ککتایشس
ب اهللسا سقآلسازسدعاسباعثساجابتسدعاس
یشتد.س س
[ -6سا ابساببسک ی سدرستفسی سایبس
نیهس سا ابسابککبسقککیمسدرسکتککابس«طککبس
القاتب»سن ردهاندسکهس«اياك نسااتعين»س
نتیجههللس«الس ککت س السقککتةساالسبککا »س

سوره حمد ،تفسیر آن105//...

(هی ستغیی س سقدرتیس جتدسندارد،س گ س
ازسجانبسا )س ککیباشککد،سزیک اس قتککیس
همهکارههللسهستیسا ستعالیس یباشدس س
ب گککیسازسر هللس یایاردهککاسبک رسر هللس
در تانسب سز یبسنمککیافتککد،س گک سبککهس
اجککازهس سارادههللس هلل،س ککنگیس ککقتطس
نمیکندس سقط ههللسنبیسبخارسنمیشتدس س
بهسن مانسنمیر دس سقط ههللسبککارانیسازس
اب هاسناز سنمیشتد،س گ سبککهساجککازهس س
ارادههللسا ،سدرسنتیجهسبایدسدعاهللس اس
ازس تدسا سباشدس ساگ سکسیسراسشفاعتس

//106سوره حمد ،تفسیر آن...

کنندهسق ارس یدهیم،سنآایدسا سراسکارهاهللس
بدانیم،سزی اسایککبسا ستعککالیسا ککتسکککهس
ه کارهللسراسانجابس یدهککدس سشککفاعتس
کنندهس تیساگ سزنککدهسباشککد،سکککارهاهللس
نیستس سفقطس ککیاهس ککیباشککد.سایککبس
چنیبسا ت،ستتکل،ستک س،سا یککد،سنککبرس
نمتدن،سزی اسانجابسدهندههللسه ساتفککاقیس
فقطسا ستعالیس یباشدس سایبسا ترسفقطس
بایدسازسا سصتروسگی د،سایبستاسبهسننجاس
بتدسکهسپیککا آ  سدرسبیعککتسگک فتبسازس
صحابهسایبسا سراسب اهللسبع یسقک ارس

سوره حمد ،تفسیر آن107//...

دادهسبتدسکهسازسهی سک سکم سنگی ند.س
یویسازسننهاسثتبان سبتدسکهس یگفتند:س
قتککیسب ک سر هللسشککت سنشسککتهسبککتدس س
ش قشس یافتادسبهسکسیسنمیگفت،سکهس
ننسراسبهس هللسبدهد،سباوهسشککت سراسنگککهس
داشتهس سا سراس ینشاندس سپیادهس یشککدس
سد بارهس تارسشت س یشککدس سشککت سراس
باندس ینمتدس سبهسراهس یافتاد] .1س
 1س -سایب سبند ستت ط س ت جم ساضافه سشدهس
ا ت.

//108سوره حمد ،تفسیر آن...

ت سير اهُدِنَا الصْرَا َ الُمُسُتَقِيمَ
صِرَا َ الَّذِينَ أَنُعَمُتَ عَلَيُهِمُ يَيُ ِر
الُمَغُُِوبِ عَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَ
*سعامککاءسنوتککههللسجککالآیسدرس
تفسی سایبسنیاوسبیانسداشککتهانککدس سننس
جایزسبتدنستت لس ش اس یباشد،ستککاس
ننجاسکهسدرسایبسنیککاوسبککهسایککبسعمککلس
تشتی سصککتروسگ فتککه سا ککتس سایککبس
کا سنشوارسا ککت،س قتککیسایککبسدعککاس
الصاارَا َ
انجککابس ککیپککبی د:ساهُ ادِنَا ْ
الُمُسُتَقِيمَ،سب اهللسدعککاسنمککتدنسازس هلل،س

سوره حمد ،تفسیر آن109//...

تت لسبهس تایش سا س ککیشککتدس سایککبس
تت ل سب سصفاوس االس سا مهاهللسنیک س
ا س یباشد،سبعدسازسننستت لسباسانجککابس
اعما سصالدسازسانتااس ختافسعآادو-
هاسصتروس یگیک د.سا ستعککالیس ککی-
ف اید:سوَلِلَّهِ الُرَسُمَاءُ الُ ُحسُنَى فَادُعُوهُ
بِهَاااس[األعکک اف:س]180س( سبکک اهللسا س
ا مهاهللسنی س جتدسدارد،سپ ستت ککطس
ننهاسازس هللسدعاسنماا) .س
*سننچهسدرستما یسنیاتیسکککهسدرس
قک نن،سدرسننهککاسدعککاسصککتروسگ فتککهس

//110سوره حمد ،تفسیر آن...

سا ت،سن دهسا ت،سدرستما یسننهاستت لس
بککس اهللسدعککاسازسا ستعککالیس جککتدسدارد،س
گاهیستت لسبهسذاوسا ستعالیس سگاهیس
بهسا ککمهاهللس هللس سگککاهیسبککهسصککفاوس
االهللسا  ،سگاهیسنیزسبککاسانجککابساعمککا س
صالحیسکهسباعثستق بسبککهسا ستعککالیس
یشتندسیاسننسکککهستت ککلسبککسهسدعککاهللس
ب ادرانس ؤ بسشککخصسیککاسدعککاهللس هللس
ب اهللسننهاسصتروس یگیک د.سا ستعککالیس
ازسزبان سذهللسالنتن س یف اید:سلَااا
إِلَهَ إِلَّا أَنُتَ سُبُحَانَ َ إِنْااي كُنُاتُ مِانَ

سوره حمد ،تفسیر آن111//...

الظَّاااالِمِينَس[األنآیکککاء:س]87س(هکککی س
پ تشسشتندهس س عآتدسب قیس جتدس
ندارد،س گ ستت،سپاکس س نککزهسهسککتیس س
بسازسلالمانسبتدب)س قتیس ککاهیسا سراس
باعید،سراهیسبک اهللستت ککلسنمککتدنسبککهس
تهللسا ستعالیسنزدی ت سازسایککبسپیککداس
نو د سکهسیویسبتدن سا ستعالیس سپاک س س
نزهسبتدنِ سا سراسبیانسدارد ،س ککپ سبککهس
گناهیسکهسبعککدسازسننسپشککیمانیسایجککادس
شدهسا تساق ارسنمککتدس سننسبککهس اننککدس
تتبککهس ککیباشککدس سبککد نسشک سننسازس

//112سوره حمد ،تفسیر آن...

جعت یبساعما سصالدس یباشد.سایککبس
چنیبسبتد،ساعت افسپدرس س ادرستمککا یس
انسانها:سقَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنُ ُسَنَا وَإِ ُ لَمُ
تَغُ ِاا ُر لَنَااا وَتَ ُرحَمُنَااا لَنَكُااونَنَّ مِاانَ
َاساارِينَس[األعکک اف:س]23س(ننسد س
الُخ ِ
گفتند:سپ ردگارس ااسبهس تد انس ککتمس
نمتدیمس ساگ س اسراسنیا زهللس سبککهس ککاس
ر ککمسننمککاییسازسزیانوککارانس ککتاهیمس
بتد).سایککبس ککخنانیسبککتدسکککهسندبس
تت ککطسننهککاسبککهس ککتهللسپ ردگککار س
تت لسجستس سبعدسازسننستتبککهسنمککتد.س

سوره حمد ،تفسیر آن113//...

ایبسچنیبسا تسایبس ککخبسا ستعککالی:س
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِل لِلُإِيمَااا ِ
أَ ُ آَمِنُوا بِا َربْكُمُ فَخَمَنَّااا س[ن سعمک ان:س
 ]193س(پ ردگارس ککااس ککاسنککداهللسنککداس
دهندههللسبهس تهللسایمانسراسشککنیدبسکککهس
[نداس یداد]:س«بهسپ ردگارتککانسایمککانس
بیا رید» ،سپ سایمانسن ردیککم).سشککویس
جتدسنداردسکهسایمانسبککهسا ستعککالیس س
ف ککتادها سدرسرأسساعمککا سصککالدس
هستند.سبعککدسازسننسکککهسبککاسایککبسعمککلس
صالدس ککتدسراسدرسپیشککگاهسا ستعککالیس

//114سوره حمد ،تفسیر آن...

دیدند،سش اسبهسبیانسنیازشانسک دنککد:س
رَبَّنَااا فَااايُ ِ ُر لَنَااا ذُنُوبَنَااا وَكَ ْ ا ُر عَنَّا ا
سَيَْْاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الُرَبُرَارِس[ن سعم ان:س
]193س(پ ردگارس ااسپ

سگناهانس ککاس

راسب اهللس اسبیا زس سبککدهللهککاهللس ککاسراس
بپتشانس س اسراسهم اهسنیوانسبمی ان)س س
ایبسن تزشیسازسط فسا ستعالیسا ککتس
کهسبهس تهللسا سچگتنهستت لسپیداسکنیم.س س
*سهککدایتسد سنککتاسا ککت:سا :س
بیانس سراهنمککایی،سد ب:ستتفیک سدادنس س
الهابسک دن .ساگ سبیانس

س سراهنمککاییس

سوره حمد ،تفسیر آن115//...

اصلسشتد،سبککهسدنآککا سننسهککدایتس س
تتفی سیافتبسبهس جتدس ینید.سهککدایتس
بیانسشدهسدرس ترههللسفاتحهسشا لسبیانس
چیزهاییسازس

سا تسکهس اسنمیدانیمس

سبهسصتروسش حسدادهسشدهس ساجمالیس
بیانسشدهاندس سالها ی سبک اهللستآعیککتسازس
سدرسلاه س سباطبس یباشد،س ککپ س
ادا هسدادنسبهسننس سثابتسقدبس اندنسب س
ننسبایدستاسز انس ک رسهمک اهسانسککانس
باشد .سچهسچیزهللسبیشت سازسایبس طاککبس
بهس تهللسهدایتسدعتوس یدهدس سچککهس

//116سوره حمد ،تفسیر آن...

چیزهللسبیشت سازسایبسب اهللس اسضک رهللس
ا ت.س س
*ساگ ک س ککتا سکننککدهاهللس ککتا س
نماید:سچگتنهسهدسایتسراسطابسنمککاییم،س
درس الیسکهس اسهدایتسیافتککهسهسککتیم؟س
جتابسدادهس یشتد:سننچهسازس

سب اهللس

اسپتشیدهسا ت،سبسککیارسبیشککت ساز سننس
قیسا تسکهس اس یدانککیمس سننچککهسازس
اعما سصالدسازسر هللس سککتیس ستنآاککیس
ت کس یکنیم،سبیشت سازسننسچیزهللسا تس
کهسانجابس یدهیم،سباوهستتاناییسانجککابس

سوره حمد ،تفسیر آن117//...

صالدسبیشت سراسنداریم ،سهمچنیبس اسبککهس
کا لسشدنسهدایتسنیازسداریککم.سبعککدسازس
ننسب اهللسکسیسکککهسایککبسا ک س اصککلس
شتد،سنیازسبهسثابتسقدبس اندنسدرسننسبهس
جتدس ینیدس سننسباقیس اندنسهدایتیس
ا تسکهسا تیاجس اسازسننسقطککعسنمککی-
شتد،س گ سباسر یدنسبهسبهشتسدرسر زس
قیا تس سدر تسقدبسگباشتبسبک سر هللس
پلسص اط .سنیاسباسایبس جککتدسکسککیسازس
نیازسداشتبسبهسهدایت،س تالیس یکنککد؟س
شایستهسا تسکهسدرساینجاسدقککتسکنککیمس

//118سوره حمد ،تفسیر آن...

الصارَا َس
کهسجماهسبهسصترو ساهُدِنَا ْ
ن دهسا تس سبهسصککتروس«اهاادنا إلااى
الصرا » سنیا دهسا ت.س عناهللسننسایککبس
ا تسکهسدعاسکنندهاهللسکهسایککبسدعککاسراس
ینماید،س ارجساز سایبسراهسنمیباشککد،س
تاسبهسننسدا لسگ دد.سباوککهسا سبک سراهس
ق ارسداردس سفقککطس ککی تاهککدسکککهسا س
تعالیسا سراس فظسنمایدس سا سراس نح فس
نگ داندس سثابتسقدبسبدارد.س س
*س«الصککک اطسالمسکککتقیم»س(راهس
ستقیم)سهمانسدیبسا ستعککالیسا ککتس س

سوره حمد ،تفسیر آن119//...

نن سراهی سا تسکهسگشایش سیافتهس ی-
باشد س ستخافاتیسکهسصتروس یگیک د،س
ازسط فسقدبسگبارندگانسبککهسننس ککی-
باشد.سبع یسننهاسب سر هللسشومشانسب س
ننسعآترس یکنندس سبع ککیسازسننهککاسرسا،س
هتاهللسنف سازسننس نح فس یگ داندس س
بع یسب سر هللسننسباسکتششس سنشککاطس
بهس عتسقدبس یگبارندس سب س سککبس
قدبسگباشتبسبک سراهسدیککبسدرسدنیککا،سازس
ر هللسننسازسدا ل سجهنمسعآترس یکنند،س
هَأُ تُمُزَوُ َ إِلَّااا مَااا كُنُاتُمُ تَعُمَلُااو َس

//120سوره حمد ،تفسیر آن...

[النمل:س ]90س(نیاسپادا س سعککبابیسبککهس
شماس یر د،س گ سب سا اسسننچهس[درس
دنیککا]سانجککابس ککیدادیککد).سدر تا ککتس
نمتدنسهدایتسشا لسر یدنسبهستما یس
ی هاس س المس اندنسازستما یسشک هاس
ا کککت.سدرس فککک دسن کککدنسکامکککههللس
ص اط(راه)سدلیایس جککتدسداردسکککهسراهس
سیویسا ت،سفَمَاذَا بَعُدَ الُ َحاقْ إِلَّااا
الِالَالُس[یتن :س]32س(پک سازس ک س
َّ
جزسگم اهیسچککهسچیککزهللسا ککت؟).سدرس
نتیجهستمابسراههاهللسغی س

سگم اهککیس

سوره حمد ،تفسیر آن121//...

ککیباشککندس سننهککاسداراهللسراههککاهللس
گتناگتنسهستند،س[دلیلسدیگ سایککبسکککهس
ا ستعککالیسدرسق ک ننسب ک اهللسهککدایتسازس
کامههللس ف دس«نککتر»سا ککتفادهسف ککتدهس
ا تس سبک اهللسگم اهککیهککاسازسکامککههللس
جمعس«لاماو»سا تفادهسشککدهسا ککت]،س
وَأَ َّ هَذَا صِرَاطِي مُسُتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا
تَتَّبِعُوا السُّبُأَ فَتَ َ َّرقَ بِكُمُ عَانُ َسابِيلِهِس
[األنعاب:س]153س( سایبسراهس ستقیمس ککبس
ا ککت،سپ ک سازسننستآعیککتسکنیککدس سازس
راههاهللسدیگ ستآعیتسنونیدسکهسشککماسراس

//122سوره حمد ،تفسیر آن...

ازسراهسا س[بازس ککیدارد]س سف قککهسف قککهس
یکند) .س
*سراهسباسکامههللس ستقیمستتصیفس
شدهسا ت،سزی اسراهس ستقیمسکتتاهت یبس
راهسب اهللسر یدنسبهس

س سرضایتمندهللس

ا ستعالیس سبهشتس یباشد ،س سهک سراهس
دیگ  ،سبه سه س متی سکهسباشد ،سانحک افس
یباشدس سکسککیسکککهس ک عتسنجککاوس
یافتب س سکمسبتدنسلغزشککهاسراسبختاهککد،س
بایدسازسهدایتسپیا آ  ستآعیتسکنککدس س
راهسنشوار،سهمیبسراهسا ککت،سوَإِنَّا َ

سوره حمد ،تفسیر آن123//...

ُساتَقِيم
لَتَهُدِل إِلَى صِرَا م ُ

صارَا ِ
ِ

اللَّهِ س[الشترى:س،52س]53س( سهماناستتس
بهس تهللسراهس ستقیمسهدایتس ینمککاییس
*سراهسا سکه .)...س
*سکسیسکهس ی تاهدس زهککاهللس
ایبسراهسراسبشنا دس سع ئمسعآترسننسراس
بفهمدسبایدسبهسکسککانیسکککهسننسراس ککی-
صاارَا َ الَّااذِينَ
پیماینککد،سبنگکک د،سِ 
أَنُعَمُتَ س سا ستعککالیسر شککبسف ککتدهس
ا تسکهسننهاسچهسکسانیسهستند:سوَمَنُ
يُ ِطعِ اللَّهَ وَال َّرسُولَ فَرُولَِْ َ مَعَ الَّاذِينَ

//124سوره حمد ،تفسیر آن...

أَنُعَمَ اللَّهُ عَلَيُهِمُ مِنَ النَّبِيْينَ وَالصْدْيقِينَ
َسانَ أُولَِْا َ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَح ُ
رَفِيقًا س[النساء:س]69س( سکسیسکهسازسا س
سر ت ساطاعتسکنککد،سهمک اهسکسککانیس
تاهدسبککتدسکککهسا س[ تعککا ]سبککهسننهککاس
نعمتسدادهسا ت س[ سننها] سازسپیککا آ ان،س
صدیقان(بسیارسرا تگتیان)،سشهیدانس س
صککالحانس ککیباشککندس سننککانسنیکک س
د تانیسهستند) .س
*سدرساینجاسنوتههللسجالآیس جتدس
داردسکهسعاماءسننسراسبیانسداشککتهانککدس س

سوره حمد ،تفسیر آن125//...

ننسدر ککتسبککتدنسا ا ککتسابککتبو س
صدی (بسیارسرا تگت)سا ت.سا ستعالیس
بهس اسا سف ککتدهسا ککتستککاسازس هللس
هدایتسراسدر تا تسنمککاییمس سننسراهس
کسانیسا تسکهسبککهسننهککاسنعمککتسعطککاس
ف تدهسا تس سننهاسپیککا آ ان،س ککپ س
صدیقانس ککیباشککند،س قتککیسپیککا آ س
فاوسنمتد،سبعدسازسا سپیا آ هللسنآتدستککاس
جانشیبس هللسشتد،سباوککهسجانشککیبسا س
همکککانسصدی (بسکککیارسرا کککتگت)،س
ابتبو  سبتد.سایبسنیهسصِرَا َ الَّاذِينَ

//126سوره حمد ،تفسیر آن...

أَنُعَمُتَ عَلَيُهِمُ س[باستتجهسبهسنیهاهللسکککهس
بیانس یشتد]سب سایبسداللککتسداردسکککهس
بزرگت یبسنعمتیسکهسا ستعالیسبهسبنده-
ا س یدهککد،سنعمککتسهککدایتسا ککتس س
ا لیبسکسانیسکهسایککبسنعمککتسبککهسننهککاس
ککیر ککد،س حآککتبت یبس خاتقککاوسا س
َالصادْيقِينَ
تعالیسهستند:سمِنَ النَّبِيْينَ و ْ
َالصاالِحِينَ س[النسککاء:س]69س
وَالشُّهَدَاءِ و َّ
(ازسپیککا آ ان،سصککدیقان،سشککهیدانس س
صالحان) ،سکسیسکهسایبسنعمتسهککدایتس
ازسا س ابسشککتد،سبککدت یبسصککفاوسراس

سوره حمد ،تفسیر آن127//...

دارد،سننانسکسانیسهستندسکهساهلس شمس
سغ بسا ستعالیس یباشندس سننهاساهلس
انحکک افس سگم اهککیسهسککتند:سيَيُاا ِر
الُمَغُُِوبِ عَلَيُهِمُ وَلَا الَِّالْينَ.س س
*س«المغ ککتبسعاککیهم»سهمککانس
یهتدیانسهسککتند،سکسککانیسکککهس ک سراس
شنا تهاند،س لیسننسراسانوارس یکنندس س
بهسجاهللسعامسازسباطلستآعیتس یکننککد،س
ا ستعالیسدربککارههللسننهککاس ککیف ایککد:س
َِاب س[الآقک ة:س
فَبَاءُوا بِغََِب عَلَى ي َ
]90س(پ سباسغ آیسب سغ ککبسدیگک س

//128سوره حمد ،تفسیر آن...

ب گشتند) .س
*س«ال ککالیب»سهمککانس سککیحیانس
هستند،سکسانیسکهسدرسجهککلسهسککتندس س
سراسنمیشنا ند.سا ستعالیسدربارههللس
ننهاس یف اید:سوَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوَاءَ قَاوُِ
قَدُ ضَلُّوا مِنُ قَبُأُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
عَنُ سَوَاءِ السَّبِيأِ س[المائدة:س ]77س( سازس
هتاهللسگ هیسکهسازسقآلسگم اهسشدهاندس
سعدههللسبسیارهللسراسگم اهسنمتدهانککدس س
ازسراهسدر تسگم اهسشککدهانککد،ستآعیککتس
نونیککدا)،سدرسایککبسنیککهس«المغ ککتبس

سوره حمد ،تفسیر آن129//...

عاککیهم»سجاککتت سن ککدهسا ککت،سزیکک اس
یهتدیانسداراهللسگناهسشدیدت سهسککتندس س
ننس آبسشدهسا تسکهسننهاسازس قیسکهس
ننسراس یشنا ند،ستآعیتسنونندس سننانس
دشمبت یبسانسانهاسباسایمانسن رنککدگانس
یباشند.س س
*سدرسایبسنیککه،سنوتککههللسجککالآیس
جتدسدارد :سننستقسیمس دبسب س سبس
شنا تسننهاسازس

س سعمککلسننهککاسبککهس

نن،سبهس هسد تهس یباشد :سازسننهاسکسیس
ا تسکهس

سراسنمککیشنا ککندس سننهککاس

//130سوره حمد ،تفسیر آن...

«ال ککالیب»سهسککتندس سگ هککیسدیگک س
هدایتسراسیافتککهانککدس لککیسراهسراسطککیس
نمیکنندس سننهککاس«المغ ککتبسعاککیهم»س
هستندس سگ هیسدیگ سهدایتسبهسننهککاس
ر یدهسا تس سننهاسنیککزسبککهستآعیککتسازس
ستتفی سیافتهاندس س ک سایککبسبککتدهس
ا تسکهسدرسایککبسنیککهسننهککاسبک سدیگک س
گ ههاهللس دبس قدبسشتند.س س
*ساگ سدرسایبسنیهسبنگ یم،سنعمتس
دادنسراسبهسا ستعالیسنسآتسدادهسا ککت:س
أَنُعَمُااتَ،س لککیسدربککارههللسغ ککبس
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شدگان،سفاعلسراس بفسنمتدهسا ککتس س
گفتهسنشدهسا ت:س«يير الااذين يِاابت
عليهم» س(غی سکسانیسکهسبک سننس شککمس
گ فتککی)سباوککهس ککیف ایککد:سيَيُاا ِر
الُمَغُُِوبِ عَلَايُهِمُس(غیک سکسککانیسکککهس
شمسب سننهاسق ار سگ فتهسا ککت)س لککیس
انجابسدهندههللسننسدرس قیقتسا س تعا س
یباشد،سهمانسگتنهسکککهس ککیف ایککد:س
ُِالِأُ
مَنُ يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الُمُهُتَدِ وَمَانُ ي ُ
فَلَنُ تَمِدَ لَاهُ وَلِيًّااا مُر ُِشادًا س[الوهککف:س
]17س(کسیسراسکهسا سهدایتسنمایککد،سا س
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هدایتسشدهسا تس سکسیسراسکهسگمک اهس
ازد،سه گزسب ساهلل سا سیککا رِسراهنمککاییس
کنندهاهللسنمییابی) ،س آبسننسایبسا تس
کهسدادنِ سنعمتِ سهدایت ،سف یاتسبزرگیس
یباشدس سننسراسبهسا ستعالیسکهسهمانس
نعمتسدهنککدهسا ککت،س نسککتبسداشککتهس
ا ت،س لککیسغ ککب،س شککمسا ستعککالیس
ا تسکهسب اهللسکسیسا تسکهسازسهدایتس
ر هللسب گ داندهسباشککدس سننس جککازاتیس
لس تدِسعمککلسا ککت.سبیککانسنمککتدنس
نعمتسدادنسقآلسازس شمسنمتدن،ساشارهس
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بهسایبسداردسکهسر مککتسا ستعککالیسبک س
شمشسپیشیسدارد.سدرسکنارسیوککدیگ س
ن ردنِسالَّااذِينَ أَنُعَمُا اتَ عَلَا ايُهِمُس س
الُمَغُُِوبِ عَلَيُهِمُ سفایدهاهللسداردسکککهس
ننستشککتی سنمککتدنسبککهستآعیککتسازسراهس
ؤ نانس ست اندنسازستآعیتسنمتدنسازس
راهس ج انسا ت.س س
[*س سامانانسبایککدسا ستعککالیسراس
شو سکنندسکهسب سننهککاس اجککبسف ککتدهس
ا تستاس داقلسر زهللسهفدهسبککارسازسا س
طابسهدایتس ینمایند.س اس یتتانیمسازس
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شخصسالئی سیاس سککیحیس سیککاسغیک س
سامانیسکهسبهس جتدسا ستعالیساعتقککادس
دارد،سبختاهیمسکهسب اهللسچندبارسکهسشدهس
ازسا س تعا سطابسهدایتسنماید،سباوککهس
شایدسباسننسدعاهللسشخص،سا ستعالیسا س
راسهدایتسف اید.سنوتهاهللسکککهس ککبسدرس
ایبسدر تا تمسازسغیک س سککامانانسیککاس
سککامانانس سککتسعقیککده،سب ککتردس
ک دهابسایبسا ت،سکهسننهککاس ککیگتینککد:س
«تتس تدوسچک اسازسا ستعککالیسطاککبس
هدایتسنمینمایی؟»س لیس بسبککهسننهککاس
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یگتیم:س بس داقلسر زهللسهفدهسبککارس
ازسا ستعالیسطابسهدایتس ینمایم 1].س
***
خالصه
*س ککترههللسفاتحککهسعظککیمتک یبس
ترههللسق ننس یباشدس سنمازسبد نسننس
قآت سنمیشتد.س عککانییسداردسکککهسبیککانس
شدس سشا لسشو سا ستعالیس س ککتایشس
 1س -سایب سپاراگ اف ستت ط س ت جم ساضافهس
شدهسا ت.
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هللس سبزرگداشککتس هللس ککیباشککدس س
شا لسبیانسانتااستت یدس هسگانهسا ت.س
شا لساثآاوسنآتو س سر ککالتس سنککاز س
شدنسکتابهاهللسن مانیس ککیباشککدس سننس
الصارَا َ
درسایککبسنیککهسا ککت:ساهُادِنَا ْ
الُمُسُتَقِيمَ .سچگتنهس یشتدسشخصسراهس
ستقیمسراسپیداسکند،سبد نسننسکهسر ت س
سکتککابیسازسطکک فسا ستعککالیسنیا ککدهس
باشد.سشا لساثآاوسن وس سپادا س س
جازاوسب اهللساعما س یباشککد.سشککا لس
تقسیمستقدی سا تس سننستقسیمسنمککتدنس
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دبسدرسب پاسشدنسقیا ککتس ککیباشککد،س
همانسگتنهسدرسایبس ترهسن دهسا تسکهس
ننهاس هسگ هس یباشندس[درسنیههللسن س
ترههللس مد]،سهمچنیبسدرسننسقککدروس
بندگانسبهسانجککابساعمککا ،سثابککتسشککدهس
ا تس سبهسهمیبسدلیلسغ بس س شککمس
ب اهللسکسیسا ککتسکککهسازس ک ستآعیککتس
نمیکند،سزی اساگ سا سقککدروسانجککابسننس
راسنداشککت،س شککمیسبک س هللسصککتروس
نمیگ فت.سایبس ترهسشککا لسا ک بس
درسدیب ،سبک اهللسا ستعککالیسدرسعآککادوس
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نمتدنس سکمک سگک فتبسازس هلل،س ککی-
باشد.سپاکس س نزه سا تسکسیسکهسایککبس
ترههللسکتچ سراسناز سف تدهسا ککتس
درس الیسکهسشا لساعجازهللسا ککتسکککهس
کسیستتانککاییسننسراسنککدارد،س گک سا س
تعا .س س
***
آگاهسازی
ستحبسا تسکهسکسیسکککهسایککبس
ترهسراسدرس ارجسازسنمازسبختاند،س[درس
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ن سنن]سبگتید:س«ن یب»س س عنککاهللسننس
ایبسا تسکهسیاسا ساجابتسف ا.سگفککتبس
ن یبسب اهللسنمازگزارست کیدسشدهسا ککت،س
چهسا ابسباشدس سچهس ا تبس سچهسنمککازس
تدسراسبهسصتروستنهاییسبختانککد.سدرس
صحیحیبسازسابته ی هسن دهسا تسکهس
ر ت سا  سف تد:س«إذا أماان الماااِ
فرمنوا ،فإنه من وافااق ترمينااه تاارمين
المالئك ي ر له مااا تقاادِ ماان ذنبااه»س
( قتیسا ابسن ککیبسگفککت،سشککماسن ککیبس
بگتییداسکسیسکککهسن ککیبسا سبککاسن ککیبس
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ئ سهمک اهسشککتد،سگناهککانسقککآاشس
ب اهللسا سن زیدهس یشتد).س س
درسصحیدس سامسن دهسا ککتسکککهس
ر ت سا سف تد:س«إذا قااال أحاادكم
في الصالة آمين والمالئك في السماء
آمين فوافقت إحداهما األقرى ي ر لااه
ما تقدِ من ذنبه» س(اگ سیوککیسازسشککماس
درسنمککازسن ککیبسبگتیککدس س ئککس سدرس
ن مانسن یبسبگتیند،ساگ سیویسازسننهککاس
باسدیگ هللسهم اهسشد،سگناهانسگبشته-
ا سب اهللسا سن زیدهس یشتد).سشو س س

سوره حمد ،تفسیر آن141//...

ککتایشسبکک اهللسا ستعککالیسا ککتسبککهس
ا ککککطههللسننچککککهسازسبخشککککشس س
نیوتکارهللا سکککهسبک اهللس ککاسصککتروس
گ فتهسا ت.س س

