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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 مقدمه مترجم
قل إّن صالتی    سسال     مایالا    ممالای       )

 (120( )انعام/العالمین

حقیقتًا، نملاز و عبلاداو و  –ای پیامبر  –)بگو 

ار جهانیلان زندگی و مرگم بلرای خداونلد پروردگل

 است(.

خداوند متعال را شاکر و سپاسلگاارم بلر نعملت 

هدایتی که به ملا ارزانلی داشلته و درود و سلالم 

)صلی فرستیم بر پیامبر بارگ خدا محمد بن عبدهللا می

 باشد.میکه آخرین فرستاده خداوند  هللا علیه وسلم(

خداوند پس از خلقت بشر همواره درصدد هلدایت و 

انسان خاکی بلوده و بلرای رسلاندن راهنمایی این 

للیهم این انسان به کملال و سلعادو پیلامبران )ع

( را همراه کتابهای آسمانی در میلان آنهلا السالم

ایام بلداناا رسللید کله بر انگیخت تا اینکه گذر 

دیگر از اقوام بشری رسید، تلا خداونلد مینوبت قو

آنها را به سوی عبودیت خویش دعوو کند و با آنها 

حات کند، لذا پیلامبر آخلرین را در میلان  اقامه

قللوم عللرب مبعللون گردانللد، پیللامبری بللرای هملله 

جهانیان و کتاب قرآن را همللراه او بلرای هلدایت 

انسانها فرستاد کتابی که آغاز آن پایانی نخواهد 

داشت، دارای آغلازی اعالاب انگیلا و شلگفت آور، 

آغازی که چشم بصیرو هر خواننده ای را بله وجلود 

ورد، چون خداونلد ایلن آخلرین کتلابش را بلا آمی

بارگترین سوره اش آغاز کرد، آری آن را با سلوره 

فاتحه آغاز نمود، سوره ای که با وجود حام کوچکش 

دارای پر محتواترین متن و گیراترین سخن است ملا 

نیا در ایناا بر حسب مسؤلیتی که در راستای دعوو 

فاف سلازی داریم بر آن آمدیم تا در جهلت شلمیاسال

اذهللان خللود و خواننللدگان بللا بحنهللای قرآنللی و 

تفسیری آن و آشنایی با این سوره عظیم به ترجمله 

اثر دکتر محمد  –تفسیر سوره الفاتحه  –این کتاب 

بن جمیل زینو، همت گماریم، لذا از خداوند متعال 

خواهان و خواستاریم که ما در اناام این مسلؤلیت 

 توانایی عطا فرماید.
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 مقدمه مؤلف

إن الامد   سامده   سستعینه   سستغفره   سعوذ 

با  من شر   أسفسنا   سیئات أعمالنا من یهالده هللا 

فت مضل له   من یضلل فت هاد  له أشهد أن ال إلاله 

إال هللا   أشهد أن مامدًا عبده    سوله، أمالا بعالد  

)صالل  دق الادیث کتا  هللا   خیر الهد  مامد فإن أص

  شر األمو  مادثایها   کالل مادثال   هللا علیه  سلم(

ضالتل  فال   احمد بن حنباللبدع    کل بدع  ضتل    

 ، ثم بعد:النا 

خواهم تفسیر سوره فاتحله میبه حول و قوه الهی 

را تقدیم خوانندگان عایا نمایم، چون سوره فاتحه 

آن کلریم اسلت و نمازگلذار در بارگترین سوره قلر

خواند، و الزم اسلت کله میتمام رکعاو نماز آن را 

بفهملد تلا در نملازش  راشخص نمازگلذار معنلایش 

بیشتر خشوع و خضوع داشته باشد و شامل ایللن آیله 

 شود:

( قد أفلح المؤمنون الذین هم ف  صتیهم خاشعون)

منللان رسللتگار شللدند، مؤ( )حقیقتللًا 0-1)مؤمنللون/

 ه در نمازشان خاضع و فروتن هستند(.کسانی ک

توحید  –این سوره شامل هر سه نوع بندگی خداوند 

باشد، خصوصًا می –الوهیت، ربوبیت و اسماء و صفاو 

توحید الوهیت و یا همان پرستش مطلق خداوند، کله 

نمایند  به خاطر میآن را بندگی واقعی نیا تعبیر 

ند جهلان همین پرستش و توحید الوهیت است که خداو

را خلق کرده است و انسان را به آن مکلف کلرده و 

را برای دعوو به سوی این  )علیه السالم(پیامبران 

پرستش مبعون کرده، همچنانکله او  ایلن مبحلث در 

 این آیه بیان شده است.

( )فقط تلو 5( )فاتحه/ایاک سعبد   ایاک سستعین)

 جوئیم(.میپرستم و فقط از تو یاری میرا 

اسلت  –توحید الوهیلت  –همیت این مسئله بدلیل ا

که تمام معنا و محتوای قرآن به این آیه و سلوره 

گردد و تمام قرآن به نوعی معنا بخشیدن بله بر می

این آیه است، برای رسیدن به هدفم در ایلن کتلاب 

کله مهمتلرین  اماز منابع معتبری اسلتفاده کلرده
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بلن آنها تفسیر طبری، ابن کنیر و مختصر تفسلیر ا

کنیر است و تمام اقوالی را که در مورد بارگلی و 

تفسیر سلوره فاتحله وجلود دارنلد در ایلن کتلاب 

ام، همچنللین اکنللر آیللاو و احللادینی کلله آورده

توانستند در تبین بحنمان سودمند باشلند، نقلل می

 ام. کرده

و بارزترین و آشکارترین اشتباهی کله ملردم در 

ه آن دچلار مورد سوره فاتحله و مسلائل مربلوط بل

ام پلس کسلی کله انلد در زملره بلدعتها آوردهشده

خواهد، آگاهی یابد و به حقیقلت بیشلتر نادیلک می

شود این کتاب و مطالبی کله در آخلر آن آملده را 

 بخواند.

از خداوند متعال خواهان و خواسلتارم کله ایلن 

کار باعث نفع و سود فراوان برای مسلمانان باشلد 

فقط به خاطر او انالام  و به عنوان عمل صالحی که

 گرفته از من قبول نماید.

 مامد بن جمیل زینو

 4141 بیع األ ل/
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 ن  ا یفسیر کنیمآچگوسه قر
تفسیر آیاو قرآن دارای روشها و مراحل مختلفلی 

 نمائیم:میاست که به آنها اشاره 

 یفسیر قرآن با قرآن -4

مالال  فرمایلد: )میبرای نمونه خداوند در قران 

( )خداونلد ماللک و پادشلاه 2فاتحه/) (یوم الدین

روز قیامت و حساب و جلاا اسلت(. تفسلیر و بیلان 

 کلمه )یوم الدین( در این آیاو آمده است.

ثم ما أد ک ما یوم الدین، یالوم ال یملال  سفال  )

 (.19-12( )انفطار/لنف  شیئًا   األمر یومئذ  

)باز هم عظمت آن روز را چگونه تلوانی دانسلت، 

برای کس دیگری قلادر بلر انالام  روزی که هیچ کس

ن روز بلا آکاری نیست و تنهلا حکلم و فرملان در 

 خداست(.

در ایناا با تطابق دادن بین ایلن دو آیله بلا 

آیه اولی مفهوم کلمه )یوم الدین( بیشتر و بهتلر 

 آشکار شد.

 یفسیر قرآن با حدیث -2

  أسزلنا الی  الذکر لتبین فرماید: )میند وخدا

 (.22( )نحل/هم   لعلهم یتف ر نللناس ما سّزل الی

قرآن را نازل کردیم تلا بلر  –محمد  –)و بر تو 

امت آنچه فرستاده شده بیان کنی تا عقلل و فکلرو 

 به کار بندند(.

نیا فرموده انلد:  )صلی هللا علیه وسلم(و پیامبر 

( )صلحی  أال   إس  أ ییالت القالرآن   مهلاله معاله)

چیای منل  ابوداود( )آگاه باشید که به من قرآن و

 داده شده است(. –سنت  –آن 

 –]مترجم: البته در ایناا باید به ایلن نکتله 

اشلاره شللود کله  –بحث تبیین قرآن و چگلونگی آن 

آیاو دیگری نیا در قرآن برای بیان نقلش پیلامبر 

ملده کله آدر تبیلین قلرآن  )صلی هللا علیله وسللم(

تواند معنای مبین بودن پیامبر را بهتلر بیلان می

 کند.

و  127تلوان بله آیلاو )آل عملران/بطور منال می

( اشاره کرد که در این آیه خداوند معنلا 159بقره/

و مفهوم کلمه تبیلین را در مقابلل کتملان آورده 
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خواهد به ما بگوید که تبیلین یعنلی میاست، یعنی 

بیان واقعیتها آنگونه که هست و عدم پنهلان و رد 

ن آقلر ه وسللم()صلی هللا علیکردن آنها، پس پیامبر 

را با لحن شیوا و زبان حال و قال، توضلی  داد و 

 تشری  نمودند[.

کله  )صلی هللا علیه وسللم(یا این فرموده پیامبر 

فرماید: )الصراط: اإلسالم( )صحی  ترمذی( )یعنلی می

ن از آن بحث نموده، هملان آکه در قرمیصراط مستقی

ن: اسالم است(. )المغضوب علیهم: الیهود، و الضالی

گویلد حلدیث ملیالنصاری( )محقق کتاب جامع األصول 

حسللن اسللت( )منظللور از مغضللوب علللیهم در قللرآن، 

 یهودیان و ضالین، مسیحیان هستند(.

 یفسیر قرآن با اقوال صاابه ) ض( -8

( 23( )نساء/أ  المستم النساءفرماید: )میخداوند 

اگر زنانتان را لمس کردید( عبدهللا بن عبلا  )ر(( )

فرماید که کلمه )المسلتم( بله میین آیه در مورد ا

معنای )جامعتم( )یعی با زن همبستر شلدن و دخلول 

کردن به او ( است. و صلرف لملس کلردن رلاهری را 

شود. ابن کنیر در تفسیرش به ایلن مطللب میشامل ن

 اشاره کرده است.

 یفسیر قرآن با اقوال یابعین ) ض( -1

ابه چون تابعین اشخاصی هستند که دست پرورده صح

باشند و تفسیر قرآن را از آنها بله ارن بلرده یم

اند و در مکتب اصحاب رسلول بله رشلد و بالنلدگی 

 اند.رسیده

( ثالم إسالتو  إلال  السالماءفرمایلد: )میخداوند 

( )و سپس خداوند به سلوی آسلمان اسلتوی 09)بقره/

 کرد(.

در  –دو نفللر از تللابعین  -مااهللد و ابولعالیلله

( بله معنلای استو لمه )گویند کمیتفسیر این آیه 

پلس معنلای آیله  1)عال و ارتفع: بلند و باال( است.

چنین خواهد شد: )و سپس خداوند بلر علرش بلنلد و 

 مرتفع شد(.

 یفسیر قرآن با زبان   قواعد عرب  -5

                                                 
 بخاری. - 1
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( ایاک سعبد   ایاک سسالتعینفرماید: )میخداوند 

( را إیالاک(، در این آیه خداوند مفعول )5)فاتحه/

( آورده اسللت و سعبالالد   سسالالتعینقبللل از افعللال )

خواهللد مسللئله را منحصللر و مخصللوص بلله خللویش مللی

 گرداند.

قط او  ت]مترجم: منظور خداونلد ایلن اسل کله ف

پرستش شود و در اموراتی که بشر قادر بله انالام 

آن نیست فقط از خداوند یاری خواسته شود، پلس در 

خداوند باطل  نتیاه هر گونه پرستش بغیر از پرستش

است و هر گونه درخواست یاری و کمکی کله  و مردود

در قدرو مخلوق نباشد، نباید از او تقاضا کلرد و 

فقط از خداوند باید خواست برای تبیین این موارد 

است که خداونللد مفعلولش را قبلل از فعللش بیلان 

کرده، زیرا اگر مفعول در ایناا بعد از فعل بیان 

تلوان یملشد که هم میشد، آنگاه معنایش اینطور می

خدا را پرستید و هم همراه پرسلتش خداونلد، غیلر 

خدایان نیا پرستش شوند و در این حالت هیچ گونله 

نشانی از تخصیص پرستش برای خداوند متعلال وجلود 

  نداشت(.

 معنا  سو ه   آیه

به قسمت یا بخشی از قلرآن کله حلداقل  سو ه  -1

شلود. شامل سه آیه یا بیشتر باشد سوره گفتله مللی

سوره است کله بلنلدترین آن سلوره  112ای قرآن دار

 بقره و کوتاهترین آن سوره کوثر است.

کلمه )السورة( از کلمه )سَلورَر( کله بله معنلای 

حللدود و دور بللر اسللت گرفتلله شللده، منللل )سَللورَر 

المدینَة( )دور شلهر را دیلوار کشلید( و در سلور 

قرآن نیا چند آیه با هم در یک محلدوده و دایلره 

 ند.اقرار گرفته

( ممکن است از کلمه )سور( بله السو ةیا کلمه )

معنای نوشیدن گرفته شده و به معنای پس مانده آب 

یا غذایی است یا باقی مانده از چیا کلی تر اسلت 

و در مورد سوره قرآن نیا چنین است که هلر سلوره 

ن اسللت. امللا آقسللمت و پللس مانللده ای از کللل قللر

( از سالو ة) گویلدیابی اول درستتر است که میریشه

 ( گرفته شده است.سَوَّ )
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و این گفته شاعر نیا این مطلب را بهتر تمییلد 

 گوید:کند که میمی

الالالالالالالم یالالالالالالر أن هللا أعطالالالالالالاک سالالالالالالو ة                          »

 یر  کل مل  د سها ییذبذ 

)چرا آن شهامت و بارگی و برتریی که خداوند به 

شود تمام بینی که دیده میاو عطا کرده است را نمی

 آیند(.پادشاهان در مقابل او به لرزه در می

 آیه -2

معنای اصلی آیه )العالمة، بله معنلای نشلانه و 

 فرماید:عالمت( است. خداوند می

  قال لهالم سبالیّهم إّن آیال  مل اله أن یال یی م )

 (.022( )بقره/التابوت فیه س ین  من  ب م

)پیامبرشان به آن گروه گفت که نشانه پادشلاهی 

آورد که در است که برای شما تابوتی را می او این

 آن سکینه از طرف خداوند است(.

آیه عبارو از جمله ای مستقل نسلبت بله قبلل و 

بعد از خودش، و در حدیث آمللده اسلت کله پیلامبر 

قرائلت قلرآن را تکلله تکله  )صلی هللا علیله وسللم(

کلرد و خواند، یعنی آیه، آیه قرآن را تالوو ملیمی

کللرد و توقللف کوتللاهی مللی ایدر آخللر هللر آیلله

ای ملی ( لحظلهالامد      العالالمینفرمودند: )می

ای گفلت و لحظله( را میالرحمن الرحیمایستاد و ) 

گفللت، تلا ( را میمال  یوم الدینکرد و ) درنگ می

 1نمود.آخر سوره همین طور قرائت می

آیه گاهی به معنای چیای که برخالف علادو و روش 

آیللد. همچنانکلله خداونللد مللی سللنتی نیللا باشللد،

  قالوا لن سؤمن ل  حت  یفجر لنا من فرماید: )می

( )و گفتند ما هرگلا بله 92( )إسرأء/األ ض ینبوعا

آوریم تا آنکله از زملین بلرای ملا تو ایمان نمی

 چشمه آبی بیرون آری(.

در هر دو آیه به این مسئله اشاره شده که چلرا 

)صللی ر پیامبر ای از طرف خداوند بمعااه و نشانه

نازل شده است. و این نشانگر معنای  هللا علیه وسلم(

آیه است که در مقابل عاداو و روشهای عادی زندگی 

 اند.به کار برده

                                                 
 صحی  ترمذی. - 1
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 سامها  سو ه فایاه
سوره فاتحه در مکه نازل شده و دارای هفت آیله 

است که در ایللن بلاره هلیچ گونله اختالفلی وجلود 

 ندارد.

 ه از این قبیلند:بعضی نامهای سوره فاتح

 )صلللی هللا علیلله وسلللم(پیللامبر  أم القالالرآن  -1

من صل  صتة لم یقرأ فیها ب م القرآن، فرمودند: )

)هر کس که نماز  1(فه  خداج، خداج، خداج غیر یمام

بخوانلد، نملازش  –فاتحله  –را بدون ام القلرآن 

 تمام نیست،تمام نیست، تمام نیست(.

فرماید: سوره  می )رحمه هللا(بخاری  أم ال تا   -0

فاتحه به این دلیل ام الکتاب نامگذاری شللده کله 

شود و اولین سوره قرآن است و قرآن با آن آغاز می

 شود.در نماز نیا اول چیای است که آغاز می

 السبع المهاس  -8

  لقد آیینالاک سالبعًا مالن الهمالاس    القالرآن )

( )ای محمد، حقیقتًا ما هفت آیله 27( )حار/العظیم

 ین قرآن با عظمت را بر تو فرستادیم(.با ثنا و ا

 القرآن العظیم -2

سوره حار دلیل بر این نلام اسلت و  27همان آیه 

 2در حدینی هر  )صلی هللا علیه وسلم(همچنین پیامبر 
الامالد   اند: )اسمی را که تا حال ذکر شده آورده

   العالالالمین، أم القالالرآن، أم ال تالالا    السالالبع 

 2(.یمالمهاس    القرآن العظ

ملا در قلرآن،  –فاتحه  –)الحمد هلل رب العالمین 

ای که تکرار می شوند و قرآن ما در کتاب، هفت آیه

 بارگی است(.

 فایا  ال تا  -5

فرمودنلد: )ال صلالة  )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

)نماز کسی که فاتحة  3لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب(

فاتحلة  الکتاب را در آن نمی خواند درست نیسلت(.

الکتاب همان آغلاز و شلروع قلرآن اسلت و بلدلیل 

                                                 
 مسلم. - 1
 بخاری. - 2
 متفق علیه. - 3
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اینکه نماز گذارد در وهله اول شروع به قرائت آن 

 کند به فاتحة الکتاب مشهور است.می

 الصتة -6

در حدینی قدسلی ملی  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

قسمت الصتة بین    بالین عبالد  سصالفین فرمایند: )

المین قالالال فالالإذا قالالال العبالالد  الامالالد      العالال

را بلین  –الصلالة  –)سوره فاتحله  1(هللا حمدس  عبد 

خود و بندگانم به دو قسلمت تقسلیم کلردم هرگلاه 

گوید: حملد و سلتایش بلرای پروردگلار بنده ام می

فرمایلد: بنلده ام جهانیان است، خداوند بارگ ملی

 مرا ستایش کرده است(.

در این حدیث سوره فاتحه به اسم نماز نامگذاری 

چون یکی از ارکان نماز است و نماز بدون آن  شده،

 و باطل است. ناقص

 الامد -1

( )تمام حملد و 0( )فاتحه/الامد      العالمین)

 ستایش برای خالق جهانیان است(.

 الرقی  -3

بله ابوسلعید خلدری  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

( )تو نمی دانی که   ما ید ی  أسها  قی فرمود: )

پناه بردن و دعلا کلردن بله  –سوره فاتحه، رقیه 

 است(. –خداوند 

 اساس القرآن -9

این اسم را عبدهللا بن عبا  )ر(( روی سوره فاتحه 

گفت: سوره فاتحه پایه و بنیلان قلرآن گذاشت و می

 است.

 الواقی  -41

روی سوره  )رحمه هللا(این اسم را سفیان بن عینیه 

فاتحه قرار داد، و بله معنللای حفارلت و محافظلت 

خود را به خداونلد سلپردن و واگلذار  کردن است و

 دهد.کردن نیا معنا می

 ال افی  -44

روی سلوره  )رحمله هللا(این اسم را یحیی بن کنیر 

فاتحه گذاشت و از )کفی( به معنای، بس و کلافی و 

 کفایت کننده آمده است. 

                                                 
 مسلم. 2 1
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 فضائل سو ه فایاه
 فرموده ا ل 

از ابوسعید بن المعللی )ر(( روایلت اسلت کله: 

)صللی ال خواندن نماز بودم که پیامبر ]روزی در ح

مرا صدا زد و من نیا بله او جلواب  هللا علیه وسلم(

ندادم تا نمازم را کامل خواندم و سپس پیش رسلول 

)صلی هللا علیله رفتم، پیامبر  )صلی هللا علیه وسلم(هللا 

فرمود: دلیل جواب ندادنت چه بلود  گفلتم:  وسلم(

)صللی هللا یلامبر ای رسول خدا در حال نماز بودم. پ

 فرماید:فرمود: مگر خداوند بارگ نمی علیه وسلم(

یا أیها الذین امنالوا اسالتجیبوا     للرسالول )

( )ای کسانی که 02)انفال/ إذا دعاکم لما یایی م(

اید چلون خلدا و رسلولش شلما را بله ایمان آورده

ایمان دعوو کنند اجابت کنید تا بله حیلاو ابلدی 

 رسید(.

فرملود:  )صلی هللا علیله وسللم(بر پس از آن پیام

ن را قبلل از اینکله از مسلاد آبارگترین سوره قر

دهم، سپس دستم را گرفلت، بیرون روی به تو یاد می

خواسلت از مسلاد ملی )صلی هللا علیله وسللم(پیامبر 

بیللرون رود، گفللتم: ای رسللول خللدا تللو فرمللودی 

دهم، پیامبر بارگترین سوره قرآن را به تو یاد می

امالالد      لافرمودند: بلله، ) هللا علیه وسلم()صلی 

(، اینها هفت آیه هستند که تکرار کلرده العالمین

شوند و قرآن بارگ هسلتند کله بله ملن بخشلیده می

  1اند[.شده

 فوائد فرموده ا ل 

جلایا اسلت  )صلی هللا علیه وسللم(برای پیامبر  -1

کسی را که در حال نماز است صلدا کنلد و آن شلخص 

)صلی هللا علیله ه محض اینکه خطاب پیامبر بایست بمی

داشلت و را شنید دست از نماز سنتش بلر ملی وسلم(

رفت. این ملورد می )صلی هللا علیه وسلم(ناد پیامبر 

و مربللوط بله  )صلی هللا علیه وسلم(فقط خاص پیامبر 

زمان حیاتش است، البتله در حلق ملادر نیللا صلدق 

هنگلامی کله تواند فرزندش را کند، مادر نیا میمی

در حال خواندن نملاز سلنت اسلت صلدا بانللد و آن 

                                                 
 بخاری و غیر او. - 1
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فرزند باید نمازش را قطع کند و جلواب ملادرش را 

 بدهد.

دلیل این فرموده نیا جریان همان راهبی است که 

مادرش او را صدا کرد و او چون در حال نماز بلود 

جواب مادرش را نداد سپس مادرش بر علیله او دعلا 

ملادر را مسلتااب کلرد، کرد و خداوند نیا دعلای 

انلد همچنانکه در حدینی که بخلاری و مسللم آورده

 بدان اشاره شده است.

و ملادر  )صللی هللا علیله وسللم(بغیر از پیامبر 

انسان کسی دیگری حق ندارد که شخص دیگلری را کله 

در حال نماز سنت است مورد خطاب قرار دهد، و بلر 

کسلی ب است که جواب هلیچ انسان نمازگذار نیا واج

که نماز ملی خوانلد، ندهلد، مگلر در  یرا در حال

مواردی حسا  و آن برای فریادرسی و کمک بلله شلخص 

دیگللری و ناللاو دادن او از خطللری و یللا در حللال 

 اجبار باشد.

)صللی هللا علیله جواب دادن بله خطلاب پیلامبر  -0

 سوره انفال واجب است. 02طبق آیه  وسلم(

 لیه وسلم()صلی هللا عحریص و قاطع بودن پیامبر  -3

و رغبت داشتن ایشان بر یلاد دادن و پلرورش دادن 

اصحابش )رضی هللا عنه( نسبت به چیاهایی که به آنها 

ألعلمن  أعظالم فرماید: )رساند. همچنانکه میسود می

: بارگترین سوره قرآن را بله تلو سو ة ف  القرآن

 دهم(.یاد می

 )صلی هللا علیه وسللم(حریص بودن یاران پیامبر  -2

راگیری علم دین و یلادآوری کلردن نسللبت بله به ف

از طرف اصلحابش )رضلی  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

)صللی هللا علیله هللا عنه( در مورد آنچه کله پیلامبر 

به گفتن آن وعلده داده بلود، هنگلامی کله  وسلم(

ابوسعید بن المعلی گفت: ای پیامبرخدا تو نگفتلی 

 دهم.میکه بارگترین سوره قرآن را به تو یاد  

بله  )صللی هللا علیله وسللم(جواب دادن پیامبر  -5

اصحابش )رضی هللا عنه( و وفای بعهلد کلردن پیلامبر 

در ملورد پیملانی کله بله آن  )صلی هللا علیه وسلم(

صحابه دادن بود و )الحمد هلل رب العالمین( را بله 

 او یاد داد.
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این فرموده دلیلی است بر اینکه سوره فاتحله  -2

باشد آن است و دارای هفت آیه میبارگترین سوره قر

و  –السلبع المنلانی  –شلوند که همواره تکرار می

 قرآن بارگ نیا است.
 فرموده د م 

از ابوسعید خدری )رضی هللا عنه( روایلت اسلت کله 

]ما در سفر بودیم و رو به محلی کرده و در آنالا 

اتراق گایدیم، دختری ناد ما آملد و گفلت: رئلیس 

قرب نیش زده است، و کسلی هلم قوممان را مار یا ع

نیست او را درمان کند آیا شما چیای از رقیه بله 

همراه دارید تا او را درمان کنید  در این هنگام 

مردی از ما که قابل اعتماد بود بلند شد در حالی 

شلناختیم و که ما او را به عنوان رقیه کننده ملی

او شخص صالحی بود. آن شخص رفت و بیمار را رقیله 

مقابل عملی که اناام داده بود  راوا کرد و ددو م

گوسفند از آن قبیله دریافت کرد، وقتی نادمان  32

اینکه یا کار خوبی کردی از آبرگشت به او گفتیم: 

او را رقیه کردی  گفت: من فقلط او را بلا سلوره 

رقیه کردم، ما در جلواب او  –أم الکتاب  –فاتحه 

)صلی هللا علیه  تا اینکه پیش پیامبر نگفتیم حرف نا

کنلیم، رویم و در مورد این کار سؤال ملیمی وسلم(

وقتی به مدینه رسلیدیم جریلان را بلرای پیلامبر 

)صللی تعریف کردیم . پیلامبر  )صلی هللا علیه وسلم(

فرمودند: )و ما کلان یدریله أنهلا  هللا علیه وسلم(

دانست که )او نمی 1رقیة  أقسموا و اضربوا لی سهم(

ردن و دعا است، گوسلفندان را تقسلیم این درمان ک

کنید و سهمی هم برای من بگذاریلد( و در روایتلی 

از امام مسلم آملده کله عبللدهللا بلن مسلعود او را 

 درمان کرد[.

 فوائد فرموده د م 

اصللحاب )رضللی هللا عنلله( در هنگللام اخللتالف  -1

 )صلی هللا علیه وسللم(اموراتشان را به سوی پیامبر 

در  )صلی هللا علیه وسلللم(امبر دادند تا پیجاع میرا

 فرماید:بین آنها حکم کند، خداوند می

                                                 
 متفق علیه. - 1
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فإن ینازعتم ف  ش ء فرد ه إل  هللا   الرسول إن )

کنتم یؤمنون با    الیوم اآلخر ذل  خیالر   أحسالن 

( )و چلون در چیلای کارتلان بله 59( )نساء/ی  یت

 هنااع کشید به حکم خدا و رسول باز گردید اگر بل

رجوع به  –قیامت ایمان دارید این کار  خدا و روز

برای شما بهتر و خلوش علاقبتر  –حکم خدا و رسول 

 خواهد بود(.

برگرداندن و ارجاع دادن اموراو به سوی خداوند 

در این آیه یعنی ارجاع دادن به قرآن اسلت، وللی 

در  )صلی هللا علیه وسلم(ارجاع دادن به سوی پیامبر 

زنلده   علیله وسللم()صلی هللاآیه یعنی اگر پیامبر 

بود، اختالف را به سوی ایشان ارجاع دهیلد و اگلر 

در قیلد حیلاو نبلود،  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

 برای حل اختالف به احادیث ایشان برگردید.

یرکالت می فرمایلد: ) )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

فی م ما أن یمس تم به لن یضلوا بعد  أبدًا، کتا  

)بعد از خود چیای را در میان شما بله  1(هللا   سنت 

گذارم، مادام که به آن دست بگیریلد هرگلا ارن می

 شوید: کتاب خدا و سنتم(.گمراه نمی

بر همه اصحاب )رضی هللا عنه( و مسلمانان واجلب  -0

 )صلی هللا علیه وسلم(است که به قرآن و سنت پیامبر 

 حکم کنند.

یله رقیه با سوره فاتحه جایا است، همچنین رق -3

)صلی با آیاو و ادعیه ای که در سنت صحی  پیامبر 

 به آنها اشاره شده نیا جایا است. هللا علیه وسلم(

مداوای کسی که مار یا عقرب او را نلیش زده،  -2

با خواندن سوره فاتحه و دعاهای ممثور بر روی آن 

 باشد.شخص و به وسیله دارو مشروع می
یالا : )ملی فرمایلد )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

عباد هللا یدا  ا فالإن هللا لالم یضالع داء إال  ضالع لاله 

 2(.د اء

)ای بندگان خدا مداوا و معالاه کنید، زیرا که 

خداوند هیچ دردی را نفرستاده مگر آنکله درملانی 

 نیا برای آن درد قرار داده است(.

                                                 
 مالک و حاکم. - 1
 امام احمد. - 2
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ای توانلد در مقابلل رقیلهشخص رقیه کننده می -5

کلردن و شرعی که بله وسلیله سلوره فاتحله، دعلا 

داروهای موجود اناام می دهد اجرو دریافلت کنلد، 

چون آن شخص به دلیل رقیله کلردن انسلان بیملار، 

نسبت به دکتری کله بلا دارو و درملان بیملار را 

کند، شایستگی بیشتری برای دریافت ملاد معالاه می

 و پاداش دارد.

أحق مالا فرماید: )می )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

)شایسته ترین پاداشی که 1(ا کتا  هللاأخذیم علیه أجر

توانیللد در مقابللل چیللای دریافللت داریللد، آن مللی

 توانید دریافت دارید(.پاداشی است که بر قرآن می

منظور حدیث، دریافلت اجلرو در مقابلل خوانلدن 

قرآن بر مرده ها یا بلر زنللده هلا نیسلت، بلکله 

اشاره حدیث به این است که اگر کسی بوسیله قلرآن 

تواند از او اجلرو جسم کس دیگری را که می مداوای

بگیرد، اما اگر کسی بیاید و قرآن را بر قبرستان 

ن را بخوانلد آبخواند و یا در هنگام مالس ترحیم 

و در مقابل آن پول دریافت کند این کار حرام است 

هم از جهت قرآن خوانلدن در آن مکلان و هلم از  –

)صللی مبر زیرا پیا –لحاظ گرفتن پول بر این عمل 

 اند.و اصحابش این کار را نکرده هللا علیه وسلم(

توانلد بلرای انسلان غیلر انسان مسللمان ملی -2

تواند برای بهبلودی مسلمان رقیه کند و همچنین می

 بیماریش دعا کند.

کنلد کله باار از جابر )رضی هللا عنه( روایلت ملی

فقالوا لهم  قد بلغنالا أن صالاحب م جابر فرمود: )

)آن قللوم بله 2(الشفاء، قالوا  سعالم جاء بالنو   

 –مسلمانان گفتند: به ما خبر رسیده که رفیقتلان 

با  –قرآن  –نور و شفا  – )صلی هللا علیه وسلم(محمد 

خودش آورده اسلت، مسللمانان گفتنلد: بللله چنلین 

 است(.

از این روایت پیداست که آن قلوم غیلر مسلللمان 

بودنللد زیللرا بلله مسلللمانان گفتنللد: رفیقتللان و 

)صللی هللا علیله گفتند، رفیقمان و یا پیامبر خدا ن

                                                 
 بخاری. - 1
 فت  الباری. - 2
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، زیرا به او ایمان نداشتند ولی با وجلود  وسلم(

 این آن شخص مسلمان رئیس آن قوم را رقیه کرد.

 فوائد  قیه به  سیله سو ه فایاه

کتاب )الاواب الکلافی(  3ابن القیم در صفحه  -1

 فرماید:می

مان و حقیقتًا معالاه بوسیله سوره فاتحه در در»

ای دارد، تلا جلایی از بین بردن درد، اهمیت ویژه

رسلیم کله اصلالً دردی وجلود که به این نتیاله ملی

نداشته است. و این آسلانترین و سلاده تلرین راه 

معالاه است. اگر انسان درصلدد ملداوا بلا سلوره 

فاتحه بر آید و در هنگام ایلن کلار دارای نیتلی 

ر چقلدر بینلد کله ایلن کلاخالص و صادق باشد ملی

 سودمند و قابل تماید است.

من مدتی را که در مکه مانلدم و دچلار بیملاری 

شدم و دکتر و دارویی نیلافتم، درصلدد معالاله می

آمدم و به نتایای نیلا خودم با سوره فاتحه بر می

رسیده بودم، به هملین دلیلل کلم کلم در معالاله 

بیماران بوسیله سوره فاتحه مشهور شدم و هر کسلی 

آمد و من نیا همچنانکه ری داشت ناد من میکه بیما

کلردم او را نیلا خودم را بوسیله فاتحه مداوا می

 1«.شدندنمودم و اشخاص بیمار فورًا خوب میمداوا می

ای قابل تممل وجلود دارد و آن در ایناا نکته -0

هلایی کله بلرای این است که: این دعا، ذکر و آیه

ن بله خلودی شود، خودشادرمان دردها بکار برده می

اند، ولی تمثیر آنها برای خود دارای سود و فایده

عال  دردها وابسته به میاان ایمان و بلاوری اسلت 

که گوینده آنها دارد، یعنی اگر شخصلی کله دارای 

ایمانی ضعیف و تقوایی ناچیا باشد، هلر چنلد کله 

این آیه ها، دعاها و اذکار را بخواند ممکن اسلت 

درد نداشلته باشلند، وللی  اصالً تمثیری در مداوای

اگر شخص مؤمن و متقی آنها را بخواند فورًا تاثیر 

کنند و درد را مداوا نمایند. و یا ممکن اسلت در 

خوانلد مشلکلی وجلود نداشلته شخصی که آنها را می

باشد بلکه عوامل پیش گیرنده بیرونلی باعلث علدم 

تاثیر آنها در شخص بیمار شود، منل مصلرف دارو و 

کنلد، ار هر چقدر که دارو مصلرف مللیمیگاهی شخص ب

                                                 
 .3الاواب الکافی، ص - 1
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یابلد و آن شود که اصالً دردش التیام نملیمتوجه می

بدلیل خراب بودن دارو نیست بلکه ممکن اسللت بلدن 

آن شخص نسبت به آن دارو حساسلیت داشلته باشلد و 

مانع جذب آن دارو در بلدن شلود و از ایلن طریلق 

مانع تاثیر آن دارو بر درد شود. قلب انسان نیلا 

چنین است اگر این دعاهلا و اذکلار را بله خلوبی 

قبول کند و به تاثیر آنها معتقد باشلد، در ایلن 

کننلد، زیلرا قللب حالت آنها تاثیر خودشان را می

پللذیرد و باعللث مللداوای درد انسللان آنهللا را مللی

 شوند. می

 فرموده سوم 

)صللی هللا علیله ابن عبا  می فرمایلد: )پیلامبر 

کنلار  )علیه السلالم(برئیل ناد ما بود و ج وسلم(

او، ناگهان صدایی شدید را از باالی سرش شنید، در 

چشمش را بلله طلرف  )علیه السالم(این لحظه جبرئیل 

آسان کرد و گفت: این دری از درهای آسمان بود که 

ن در مالئکله آباز شد و تا حال باز نشده بود. از 

و آمد  )صلی هللا علیه وسلم(ای پائین و ناد پیامبر 

ملژده بلده در  )صلی هللا علیه وسللم(گفت: ای محمد 

ی که خداوند به تو عطا کرده است و نمقابل دو روش

روشنی به کسی داده نشده اسلت. قبل از تو این دو 

و این دو روشنی، یکی سوره فاتحه و دیگری دو آیه 

آخر سوره بقره است. و قبل از تلو هلیچ حرفلی از 

 1آنها تلفظ نشده است(.

 فرموده سوم فوائد 

کرد و ناد جبرئیل گاه گاهی از آسمان ناول می -1

 آمد.می )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

وجود صدایی در آسمان دلیل بر اتفاق افتلادن  -0

 ای عظیم است.مسئله

آسمان دارای دری است که برای هیچ کس غیر از  -3

باز نشده است و پائین  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

)صلی هللا علیه آن در به ناد پیامبر  آمدن مالئکه از

)صللی هللا علیله نشانه فضل و بارگی پیلامبر  وسلم(

 است. وسلم(

                                                 
 مسلم و غیر او. - 1
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)صلللی آن مالئکه مژده دو روشنی را به پیامبر  -2

داد که خداوند بارگ قبلل از محملد  هللا علیه وسلم(

)صللی هللا علیله به هیچ پیامبر  )صلی هللا علیه وسلم(

روشلنی شلامل، سلوره  نداده اسلت. و آن دو وسلم(

 فاتحه و دو آیه آخر سوره بقره است.

زماسها   م اسها  پناه بردن به خدا   

 فضل این عمل

 هنگام قرآن خواسدن  -4

فإذا قرأت القالرآن فاسالتعذ فرماید: )خداوند می

 (.92( )نحل/با  من الشیطان الرجیم

)ای رسول ما چون خواهی تالوو قرآن کنلی اول از 

رانده شده به خلدا پنلاه ببلر(. شر وسوسه شیطان 

أعوذ یعنی در آغاز قرآن خواندن باید گفته شود: )

 (.با  من الشیطان الرجیم

 در نماز قبل از خواندن سوره فاتحه: -0

نماز  –در نماز تهاد  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

أعالوذ بالا  السالمیع العلالیم مالن فرمود: )می –شب 

)بله  1(  سفهالهالشیطان الرجیم من همالزه   سفهاله 

خداوند شنوای دانا از شر شیطان رانده شلده و از 

شر جنئن، خودبارگ بینی و اشلعار شلیطانی، پنلاه 

أعوذ با  من الشیطان توان گفت: )برم(. و یا میمی

 .(الرجیم

 هنگام خشم   عصباسیت  -8

وایت است کله: راز سلیمان بن صدر )رضی هللا عنه( 

بلا   علیه وسللم()صلی هللا)دو نفر در حضور پیامبر 

هم به ماادله و جنگ و جدال پرداختند و ملا نیلا 

نشسته بودیم،  )صلی هللا علیه وسلم(در حضور پیامبر 

یکی از آنها به دیگری فحش و ناساا گفت و از دست 

او عصبانی شد و صلورتش بله رنلگ سلرخی گراییلد. 

ای فرمودند: ملن گفتله )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

که اگر آن شخص عصلبانی آن را بگویلد،  دانمرا می

کنلد و از دست این خشم و عصبانیت نااو پیلدا ملی

أعوذ با  من الشالیطان گیرد. و آن گفته: )آرام می

 ( است(.الرجیم

 هنگام  فتن برا  قضا  حاجت  -1

                                                 
 احمد و غیر او. - 1
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از انس )رضی هللا عنه( روایلت اسلت کله: پیللامبر 

شویی خواست به دستهرگاه که می )صلی هللا علیه وسلم(

اللهالم أعالوذ بال  مالن الهبالث   فرمود: )برود، می

( )خدایا از شر شیطان نر و ماده بله تلو الهبائث

 آورم(.پناه می

 هنگام پا س کردن سگ   شنیدن صدا  خران  -5

إذا ملی فرمایلد: ) )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

سالالمعتم سبالالاک ال لالالب   سهیالالق الامیالالر باللیالالل، 

یم فإسهن یرین ما ال فتعوذ ا با  من الشیطان الرج

)اگر در شلب صلدای پلار  سلگها و خللران را 1(یر ن

شنیدید، از شر شیطان رانده شده به خداوند بلارگ 

پناه ببریلد، چلون آنهلا در آن لحظله شلیطان را 

 بینید(.بینند در حالی که شما نمیمی

 خواب  هنگام یرس   ب  -6

اصحابش )رضی هللا عنه(  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

أعالوذ داد که در ایلن موقلع بگوینلد: )را یاد می

ب لمات هللا التام  من غضبه   عقابه   شر عبالاده   

)بله وسلیله  2(من همالزات الشالیانین   إن یاضالر ن

کلماو پر محتوا و پر معنایش از خشلم و عصلبانیت 

خداونللد بللارگ و ار شللر و بللدی بنللدگانش و از 

کله دیوانگی، بدی و وسوسه های شلیاطین، هنگلامی 

 برم(.آیند، به خداوند متعال پناه میپیش می

 هنگام  قیه کردن  -1

، حسن و حسلین را در )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

أعیذکما ب لمات هللا التام  رفت: )گرفت و میآغوش می

)شما را بله 3( هام    من کل عین الم من کل شیطان 

وسیله کلماو پر معنلا و پلر محتلوی از شللر همله 

صلاحب ضلرری و چشللم زخلم کننلدگان بله  شیاطین و

 دهم(.خداوند بارگ پناه می

 هنگام داخل شدن به مسجد  -3

هنگلامی کله داخلل  )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

أعوذ با  العظیم   بوجهاله فرمود: )شد، میمساد می

)بله 4(ال ریم   سلطاسه القدیم من الشیطان الرجیم

                                                 
 احمد و غیر او. - 1
 ابوداود، ترمذی. - 2
 بخاری. - 3
 ابوداود. - 4
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ی گلرد و خداوند بارگ و متعال و به روی پاک و بل

غبارش و به حاکمیت قدیمی که از اول داشته و تلا 

برم از شر شیطان رانده و نفرین آخر دارد پناه می

 شده(.

فرمودند:  )صلی هللا علیه وسلم(بعد از آن پیامبر 

)هر موقع انسان این جمله را بگویلد، شلیطان بلا 

خود می گوید: این بنده خدا دیگر از دست من فرار 

 1ی امروز از من دور شد(.کرد و به طوالن

 معنا  پناه بردن به خدا )استعاذه(
( یعنلی: پنلاه أعوذ با  من الشالیطان الالرجیم)

برم به خداوند بلارگ و متعلال از شلر ضلررهای می

دینللی و دنیللایی شللیطان رانللده شللده و از شللر 

اغراقاتی که ممکن است در من نسبت بله راه راسلت 

احتملال دارد  هایش کلهبوجود آورد و از شر وسوسه

ام تحریلک را بر اناام آنچه کله از آن منلع شلده

نماید. زیرا غیر از خداوند هیچ چیلای شلیطان را 

کند، به همین دلیل خداونلد بله از انسان دور نمی

انسان دستور داده تا از شر شیطان جنی و انسی به 

ای خدا پناه ببرد. زیرا شیاطین جنلی، هلیچ رشلوه

ن طبائع و سرشتها را دارند کنند و بدتریقبول نمی

توانلد تلو را از شلر آنهلا و تنها خالق آنها می

 نااو دهد.

( به معنای دور شطن( در عربی از )الشیطنکلمه )

شدن و منصرف شدن، مشتق شده است و شلیطان هلم از 

خطراو خلقت دور شده و از تمام حدود خیر و نیکلی 

 فاصله گرفته است.

( یشالیطن فالتنینلد )گوگوید: اعراب میسیبویه می

یعنی، کسی که کاری را اناام دهد و آن کار شلبیه 

( از دور الشالالیطانکللار شللیاطین باشللد، و کلملله )

افتادن از راستی مشتق شده است و به هملین دلیلل 

و خلوی انسلانی دور به هر کسی که از سرشت و خلق 

شود، بله شود و دچار انحراف گردد، شیطان گفته می

اگلر دچلار تملرد و سرکشلی اجنه و حیواناو نیلا 

 شود.شوند، شیطان گفته می

فرماید: )و کذلک جعلنا لکل نبی عّدوا خداوند می

شیاطین اإلنس و الان یوحی بعضهم إللی بعلض زخلرف 

                                                 
 ابوداود. - 1
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القول غرورا و لو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ملا 

 (.110یفترون( )انعام/

)و به همین شیوه برای هر پیلامبری از شللیاطین 

منی قرار دادیم کله آنهلا برخلی بلا انس و جن دش

کنند برخی دیگر سخنان آراسته و فریبنده ارهار می

توانستند چنین کننلد، پلس خواست نمیو اگر خدا می

 اینها را با دروغشان وا گذار(.
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زماسها   م اسها  گفتن )بسم هللا(   

 فضیلت آن

 هنگام  ضو گرفتن  -4

ال صالتة فرمایلد: )می )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

لمن ال  ضوء له   ال  ضالوء لمالن لالم یالذکر إسالم هللا 

)نماز هیچ کس بدون وضو درست نیست و وضلوی  1(علیه

 هیچ کس بدون بسم هللا گفتن درست نیست(.

]مترجم: البته این حدیث با احادیلث دیگلری از 

درجه واجب بوده ساقط شده و اگر شخص بسم هللا هم در 

 ت است[.اول وضو نگوید باز وضویش درس

 هنگام سر بریدن   صید حیواسات  -2

  ال ی کلوا مما لم یذکر اسالم هللا علیاله   إساله )

ذکر ( )و از آنچه نام خدا بر آن 101( )انعام/لفسق

 کاریست(.نشده نخورید که آن فسق و تبه

 ف لوا مما أمس ن علی م   اذکر ا اسم هللا علیه()

ی بلرا –سلگان معَللم  –( )پس از صیدی که 2)مائده/

شما نگه دارند بخورید و نام خدا را بلر آن صلید 

 یاد کنید(.

)صلللی هللا عدی بن حاتم )رضی هللا عنله( از پیلامبر 

در مورد حکم صید کردن با سگ معلرم در  علیه وسلم(

هنگامی که سگی دیگر همراه آن پیدا شلد و معللوم 

دام ه گ، شلکار را بلسلنبود که کدامیک از آن دو 

)صللی هللا علیله کلرد. پیلامبر  انداخته اند، سؤال

ال ی کل فإسما سالمیت در جواب او فرمودند: ) وسلم(

)آن را مخلور چلون  2(عل  کلب    لم یسم عل  غیره

تو نام خداوند را بر روی سگت هنگام ارسال آن به 

ای ولی بر روی سگ دیگر نام خداوند را شکار آورده

 ای(.نیاورده

 هنگام خو دن   آشامیدن  -8

فرمایلد: )ملن )رضی هللا عنه( میی سلمة بعمر بن أّ 

 )صلی هللا علیله وسللم(بچه بودم و در خانه پیامبر 

مشغول غذا خوردن با هر دو دسلتم بلودم، پیلامبر 

یا غتم سم هللا   کالل فرمودند: ) )صلی هللا علیه وسلم(

نام خدا  –بچه  –( )ای غالم بیمین    کل مما یلی 

                                                 
 احمد، ترمذی، ابن ماجه، ابوداود، و ابن کنیر می گوید حدیث حسن است. - 1
 متفق علیه. - 2



 05  تفسیر بزرگترین سوره قرآن  

 

 

ا دست راسلتت و از را هنگام غذا خوردن یاد کن، ب

 جلو خودو بخور(.

 هنگام  قیه کردن د د   بیما    -1

عنمان بن ابی العاص النقفی )رضی هللا عنله( نلاد 

آملد و در ملورد دردی  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

که از آن روزی که مسللمان شلده و گریبلانگیر او 

به او  )صلی هللا علیه وسلم(شده شکایت کرد، پیامبر 

ع یدک عل  الذ  ی لم من جسدک   قل بسم ضفرمود: )

هللا ثتثًا   قل سبع مرات أعوذ با    قد یه من شرما 

)دستت را بر آن قسمتی از جسمت کله  1(أجد   أحاذ 

دارای درد و رنج است بگذار و سله بلار )بسلم هللا( 

أعوذ با    قد یاله مالن شالر مالا بگو، و هفت بار )

بلرم از پناه ملی: به خداوند متعال و قدرتش أجذ 

ترسلم( کلنم و از آن ملیضرر هر آنچه که احسا  می

 بگو(.

فرمایللد: ابوسللعید الخللدری )رضللی هللا عنلله( مللی

)صللی هللا علیله ناد پیامبر  )علیه السالم(]جبرئیل 

 )صللی هللا علیله وسللم(آمد و گفت: ای محمد  وسلم(

)صلی هللا علیله کنی  پیامبر احسا  درد و بیماری می

فرملود:  )علیه السالم(فرمود: بله، جبرئیل  وسلم(

بسم هللا ا قی  من کل شال ء یؤذیال  مالن شالرکل سفال  )

( )تو را از هر أ عین حاسد هللا یشفی  باسم هللا أ قی 

دهد و از زیان هر نفس و آنچه که آزار و اذیتت می

شخصی و از زیان هر چشم حسود و ناپاکی به خداوند 

رگ شلفایت دهلد، بله دهم، خداوند بابارگ پناه می

  2دهم([.نام خداوند بارگ تو را پناه می

 هنگام    د   خر ج مسجد  -5

)صللی هللا فرمایلد: ]پیلامبر انس )رضی هللا عنه( می

فرملود: شلد، ملیهرگاه داخل مساد ملی علیه وسلم(

بسم هللا اللهم صل عل  مامد اللهم افتح ل  ابواب  )

الم ( )بنللام خداونللد متعللال، درود و سلل حمتالال 

پروردگار بر محمد، پروردگارا درهای رحمتت را بر 

رفلت، من بگشا( و هنگامی که از مسلاد بیلرون ملی

، اللهم صل عل  مامد اللهم افتح بسم هللافرمود: )می

( )به نام خداوند متعلال، درود و ل  ابواب  فضل 

                                                 
 مسلم و غیر او. - 1
 مسلم. - 2
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سالم خداوند بر محملد، پروردگلارا درهلای لطلف و 

 1ن([.کرامتت را بر روی من باز ک

 هنگام سزدی   مرد با همسرش  -6

)صلی هللا علیله ابن عبا  )رضی هللا عنه( از پیامبر 

کند که: ]اگر یکی از شلما خواسلت روایت می وسلم(

بسم هللا، با همسرش نادیکی کند این دعا را بخواند )

اللهم جنبا الشیطان   جنب الشالیطان ممالا  زقنالا 

ه فاسه أن یقالد  بینهمالا  لالد فال  ذلال  لالم یضالر

: به نام خداوند متعال، پروردگلارا الشیطان أبدا

ما را از شیطان دور کن و شیطان را از آنچله کله 

ای دور کن، در ایلن قرار داده –فرزند  –روزی ما 

حالت اگر خداوند فرزندی را به آنها عطا نمایلد، 

 تواند ضرری به آن برساند([.هرگا شیطان نمی

 هنگام صبح   عصر  -1

رضی هللا عنله( روایلت کلرده کله عنمان بن عفان )

ای در فرمود: ]هر بنده )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

 -صبحگاه و شامگاه این عبارو را سه بار بگویلد: 

بسم هللا الذ  ال یضر مع اسمه ش ء ف  األ ض   ال فال  )

( )به نلام آن خلدایی السماء   هو السمیع العلیم

در  که اگر نام او ذکر کرده شلود هلیچ چیلای چله

تواند ضرری برسلاند و او آسمان و چه در زمین نمی

تواند به او زیلان نمی هیچ چیای –شنوای داناست( 

 2و ضرری رساند(.

 هنگام بستن د  خاسه د  شب  -3

فرماید که پیامبر جابر بن عبدهللا )رضی هللا عنه( می

فرمودند: )هنگامی که شب آملد  )صلی هللا علیه وسلم(

فرزنلدانتان را بله خانله  و شامگاهان سپری شلد،

برگردانید و هنگامی که ساعتی از شب گذشته آنهلا 

را بخوابانید و درهای خانه هایتلان را در حلالی 

آورید ببندیلد، زیلرا که نام خداوند را بر آن می

شیطان دری را که نام خداونللد بلر آن آورده شلده 

تواند باز کند و َدِر تنگ و کوزه آب را ببندید نمی

دا را بللر آن بیاوریللد، َدِر رللرف و و نللام خلل

بشقابهایی را که غذا در داخل آن اسلت ببندیلد و 

                                                 
 ابن سنی. - 1
 ابوداود، ترمذی، حاکم و ذهبی آن را صحی  دانسته است. - 2
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نام خدا را بر آن بیاورید، و چراغ ها را خلاموش 

 1کنید(.

 هنگام داخل   خا ج شدن از خاسه  -9

)صلللی هللا انس بن مالک )رضی هللا عنله( از پیلامبر 

روایت کرده که: ]اگر انسان از خانله  علیه وسلم(

بسالم هللا یرون رفت و در عین بیرون رفتن گفت: )اش ب

( )بلله نلام یوکلت عل  هللا ال حول   ال قالوة اال بالا 

خداوند، توکل کردم بر خدا و هیچ تلالش و کوشلش و 

توانی وجود ندارد مگر با استعانت از خداوند( در 

شود، هدایت شدی و هملین این هنگام به او گفته می

و امان خداونلد قلرار برای تو کافیست که در حفظ 

 2تواند به تو ضرری رساند(.داری و شیطان هم نمی

فرماید از پیامبر جابر بن عبدهللا )رضی هللا عنه( می

فرملود: )اگلر شلنیدم کله ملی )صلی هللا علیه وسلم(

اش رفت و نام خداوند را در هنگلام انسان به خانه

داخل شدن بله خانله و غلذا خلوردن آورد، شلیطان 

که نه جلای مانلدن و نله غلذا بلرای ملن گوید می

اش رفلت و نلام دارید، ولی اگر انسلان بله خانله

خداوند را هنگام ورود بله خانله نیلاورد شلیطان 

گوید که جای ماندن برای خلودم پیلدا کلردم، و می

اگر انسلان هنگلام غلذا خلوردن نلام خداونلد را 

گوید، جای ماندن و غلذا خلوردن نیاورد، شیطان می

 3د پیدا کردم(.را برای خو

هنگام سوا  شدن بالر اال،، اسالب، ماشالین،  -41

 هواپیما   کشت  

هنگامی سلوار االغلی  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

بسم هللا الامد   سباان الذ  سالهر فرمود: )شد، میمی

)به نلام خداونلد،  4(لنا هذا   ما کنا له مقرسین

سپا  و ستایش برای خداوند، پاک و مناه، خداوندی 

که این را برای ملا رام و مسلخر گردانیلد و ملا 

را  –رام کردن و مسلخر کلردن  –توانایی این کار 

 نداشتیم(.

 ن سامه تهنگام خواسدن قرآن یا سوش -44

                                                 
 ابوداود. - 1
 مسلم. - 2
 مسلم. - 3
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بسالم هللا شلود )هنگام خواندن قران گفته ملی -الف

(، حال چه در نماز باشیم یللا نله، الرحمن الرحیم

سم هللا را خواستیم قرآن بخوانیم باید ب ی کهبه محض

 بگوئیم.

ن نامه و دلیل آن هم این فرموده تهنگام نوش -ب

إسه من سلیمان   إسه بسم هللا الرحمن خداوند است: )

( )آن نامه از جانب سلیمان اسلت 32( )نمل/الرحیم

 و عنوانش با نام خدای بخشنده و مهربان است(.

کله بلرای  )صلی هللا علیه وسللم(های پیامبر نامه

فرستاد نیا چنین بود، منل نامه سا میرهبران و رؤ

کله مضلمونش  ای که برای هرقل پادشاه روم فرستاد

 چنین بود:

)بسم هللا الرحمن الرحیم، محمد رسول هللا إلی هرقلل 

عظیم الروم، سالم علی من اتبع الهدی، أملا بعلد: 

)بنلام خداونلد  1أسلم، تسلم یؤتک هللا أجرک ملرتین(

ستاده خداوند به هرقل بخشنده مهربان، از محمد فر

بارگ روم، سالم خدا بر آن کس باشلد کله پیلروی و 

کند، بعد از این به آئین روی راه حق را میدنباله

شلوی و خداونللد بلارگ اسالم روی آور، و محفوظ ملی

 پاداشی دو برابر به تو عطا خواهد کرد(.

 معنا  )بسم هللا(
د توانل( اسم یا فعل است، یعنی ملیبسم هللاکلمه )

هر دو باشد، و این دو به همدیگر نادیکند و برای 

 تمیید هر دو دلیل قرآنی وجود دارد.

( را به عنلوان اسلم قلملداد بسم هللاآن کسی که )

: بلله نلام بسم هللا أبتداکرده، تقدیرش چنین است: )

  فرماید: )کنم( و خداوند در قرآن میخدا آغاز می

رساها إن  بال  قال ا کبوا فیها بسم هللا مجراها   م

( )و دسلتور داد کله شلما 21( )هلود/لغفو   حالیم

مؤمنان سوار کشتی شوید تا به نام خدا کشللتی هلم 

روان شود و هم بله سلاحل نالاو رسلد، خللدای ملن 

 حقیقتًا صاحب مغفرو و رحمت است(.

( را به عنلوان فعلل قلملداد بسم هللاآن کسی که )

 کرده، بخاطر این فرموده خداوند است:

                                                 
 بخاری. - 1
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( )بخلوان بله 1( )عللق/سم  ب  الذ  خلق)إقرأ ب

 نام پروردگارو که آفرید(.

هر دوی این دالیل درسلتند، زیلرا فعلل هملواره 

باید مبنای مصدری داشته باشد و تو می توانی هلم 

تقدیر فعلی و هم تقدیر مصدری را اعملال نملایی، 

: با أشر  بسم هللاتوانی بگویی: )به طور منال هم می

: بسم هللا أبتالدا بشالرب شم( و هم )نونام خداوند می

کلنم(. ایلن با نام خداوند نوشلیدن را آغلاز ملی

آوری، مسئله بستگی به آن فعلی است که در اول مللی

کند کله خلوردن، آشلامیدن، حال نوع فعل فرقی نمی

نماز خواندن، وضو گرفتن و ... باشد، زیلرا ذکلر 

نام خداوند در اول کلیه این افعال چه برای تبرک 

تن یا شروع کردن یا استعانت خواستن یلا قلدرو جس

 گرفتن باشد مشروع و درست است. وهللا اعلم.

( اسم علم برای خداوند بارگ و عظیم اسللت، و هللا)

( اسم اعظم است، چون با تمام اسلماء هللاه شده )تگف

شلود و همله آنهلا وصللف ایلن و صفاو دیگر وصف می

 :فرمایدنامند، همچنانکه خداوند بارگ می

هو هللا الذ  ال إله إال هو عالم الغیب   الشهادة )

 (22هو الرحمن الرحیم( )

 )هو هللا الذ  ال إله إال هو المل  القالد س السالتم

المؤمن المهیمن العزیز الجبا  المت بر سالالباان هللا 

عما یشرکون، هالو هللا الهالالق البالا ل المصالو  لاله 

 ض   األسماء الاسن  یسبح له ما ف  السالموات   اال

 (.02-03( )حشر/هو العزیز الا یم

)او خدایی است که هیچ خلدایی غیلر او شایسلته 

پرستش حقیقی نیست که دانای نهان و آشلکار علالم 

است و او بخشنده و مهربان است، او خدایی است که 

هیچ معبودی بغیر او شایسته پرستش و حقیقی نیست، 

اه سلطان مقتدر عالم پاک از هر نقص و آالیش و منل

از هر عیب و ناشایست ایمنی بخش نگهبلان جهلان و 

جهانیان غالب و قاهر بر همه مخلوقاو با جبروو و 

عظمت و بارگوار و برتر و پاکست از هر چه بلر او 

شریک پندارند، او خدای خالق عالم وجلود و پدیلد 

آورنده بی سلابقه و صلورتگر مخلوقلاو، بلرای او 

ر آسلمان و نامهای نیکوی بسلیاری اسلت و آنچله د
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زمین است همه به تسلبی  و سلتایش جملال و جالللش 

 مشغولند و اوست خدای یکتا، مقتدر و حکیم(.

در این آیاو تمام این نامهللا بله عنلوان صلفت 

    األسالماء انلد، )برای نام )هللا( قرار داده شلده

( )تمام اسلمهای پلاک و زیبلا الاسن  فادعوه بها

 1آن اسمها بخوان(.برای )هللا( است و هللا را با 

)صلی هللا علیله ابوهریرة )رضی هللا عنه( از پیامبر 

إن هللا یسع    یسعین إسمًا کند که: )روایت می وسلم(

)خداونلد  2(مائ  إال  احدا من أحصاها دخالل الجنال 

نلام بغیلر از یلک نلام  نلام دارد، صلد 99بارگ 

نباشد، هر کس این نامها را به معنلای واقعیشلان 

 رود(.بداند به بهشت می درک کند و

]مترجم: صرف شمردن این نامها مورد نظر نیسلت، 

بلکه انسان باید توحید اسماء و صلفاو را داشلته 

باشد و آن نامها را به معنای واقعلی درک کنلد و 

به مضامین آنها عمل نماید، بلرای توضلی  بیشلتر 

توانید به کتابهای عقیده کله در آنهلا مباحلث می

منللل کتللاب  –مللده اسللت آصللفاو توحیللد اسللماء و 

القواعد المنلی فی اسماء هللا تملیف شیخ محملد بلن 

 مراجعه کنید[. –صال  العنیمین 

(: معنای آن این است که انسلان معلانی أحصاها)

اسماء و صفاو خداوند را بفهمد و نسبت بله آنهلا 

درک درستی داشته باشد، و به حقیقت آنها عمل کند 

نها داشلته باشلد، یعنلی و توحید عملی نسبت به آ

دارای توحید الوهیلت، ربوبیلت و اسلماء و صلفاو 

باشد و این توحید را در اعماق قلبش تنبیت کلرده 

بدون آنکه خللی چله از لحلاظ  –باشد، بعد از آن 

 –اعتقادی و چه از لحاظ عملی در آن بوجلود آیلد 
اگر بر این توحید واقعی از دنیا رفت، داخل بهشت 

 شود.می

( حفظ کردن این اسماء و أحصاهار معنای )اما اگ

صفاو توسط انسان و بدون درک آنها باشلد و شلب و 

روز آنها را بخواند و بشمارد و انلواع اعملال و 

گفتار متناقض آنها را داشته باشد، ایلن معنلایی 

صد درصد اشتباه است و این شخص هرگا داخلل بهشلت 

                                                 
 ن کنیر.تفسیر اب - 1
 متفق علیه. - 2
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شللود، زیللرا در ایللن حللدیث منظللور از کلملله نمللی

( فهمیلدن و درک معنلای واقعلی اسلماء و حصاها)أ

 1نهاست.آصفاو خداوند و عمل کردن به 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
أن از ابن عبا  )رضی هللا عنه( روایت اسلت کله: )

کالان ال یعالرف َفصالل  )صالل  هللا علیاله  ساللم( سول هللا 

 2(السو ة حت  ینزل علیاله بسالم هللا الالرحمن الالرحیم

فاصله بلین دو سلوره  لیه وسلم()صلی هللا ع)پیامبر 

 –بسم هللا الرحمن الالرحیم  –دانست تا اینکه را نمی

 بر او نازل شد(.

لرحمن علمای اسلالم در ملورد اینکله ) بسالم هللا ا

اتفلاق  ،های سوره نمل اسلتای از آیهآیه( الرحیم

بسالم هللا الالرحمن نظر دارند، ولی در مورد اینکله )

جداست یا اینکه فقلط  ایها آیه( آغاز سورهالرحیم

 شود،ای جدا محسوب میدر سوره فاتحه به عنوان آیه

های قلرآن از هملدیگر یا فقط برای جدا کردن سوره

آمده است اختالف نظر دارند. و قول صلحی  و راجل  

( بسم هللا الرحمن الالرحیمدر این مورد این است که )

از  هلاها فقط برای جدا کلردن سلورهدر آغاز سوره

ر آمده است، همچنانکه در حدینی که از ابلن همدیگ

عبا  )رضی هللا عنه( نقل کردیم نیا چنین اشاره شده 

 است.

بسم هللا الالالرحمن آن دسته از علمایی که معتقدند )

ای مستقل آمده ( در سوره فاتحه بعنوان آیهالرحیم

بسم هللا الالرحمن است، در نمازهای جماعت جهری لفظ )

کننلد وللی آن ند قرائت می( را با صدای بلالرحیم

بسالالم هللا الالالرحمن دسللته از علمللایی کلله معتقدنللد )

ای مسللتقل محسللوب ( در سللوره فاتحلله آیللهالالالرحیم

شود در نمازهای جماعت جهلری آن را بللا صلدای نمی

کنند. و بر هر یک از ایلن آهسته و خفیف قرائت می

ای از صللحابه فتللوی داده و عمللل اقللوال دسللته

 اند.کرده

تلوان ین یک مسئله اختالفی است و نملی]مترجم: ا

ای حق و دسلته دیگلر باطلنلد، وللی گفت قول دسته

آنچه از چهار خلیفه اسالم )رضی هللا عنه( روایت شده 

                                                 
 کتاب تعلیق الرافعی. 2 1
 ابوداود. - 2
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بسالم هللا این است که آنها با صدای آهسلته و آرام )

انلد ( را در نماز جماعت تالوو کردهالرحمن الرحیم

ا ایللن کلار و همچنین عده زیادی از پیروانشان نی

اند و ملذهب ابوحنیفله و سلفیان ثلوری و را کرده

 احمد بن حنبل نیا چنین است[.

چله بلا  –خالصه کالم: اجماع امت بر هر دو طریلق 

وجلود دارد  –صدای بلند و چه آهسلته گفتله شلود 

 یعنی هر دو طریق درست و قابل قبول هستند.

 نتیاه گیری از این آیه:

ای از سلمتی از آیله( قبسم هللا الرحمن الرحیم) -1

 های سوره نمل است.آیه

بین بسم هللا الرحمن الرحیم) -0 ( برای جدا کلردن 

 ها نازل شده است.سوره

( اوللین آیله سلوره بسم هللا الالرحمن الالرحیم) -3

 )صلللی هللا علیلله وسلللم(فاتحلله اسللت. پیللامبر 

 فرمودند:
الامد      العامین، أم القرآن، أم ال تا    )

 الامالالد      العالالالمین،) 1...(السالالبع المهالالاس 

ای که تکلرار مادر قرآن، مادر کتاب، و هفت آیه

 شوند(.می

  لقالد آیینالاک سالبعا مالن فرمایلد: )خداوند می

ای محمد  -( )27( )حار/المهاس    القرآن العظیم

شوند بلا ثنلا و ای که تکرار میهمانا هفت آیه –

 این قرآن با عظمت را بر تو فرستادیم(.

أن مة )رضی هللا عنه( روایلت اسلت کله: )از ام سل

قرأ الفایاال    عالدا  )صل  هللا علیه  سلم(النب  

 )صلی هللا علیه وسلم()پیامبر  2(البسمل  آی  منها

( بسم هللا الرحمن الرحیمسوره فاتحه را خواند و )

 آورد(.را آیتی از سوره فاتحه بحساب می

 الامد      العالمین
ا  و سلتایش کاملل و مطللق ( یعنی: سپالامد  )

برای خداوند بارگ، برای خداوندی که خالق تمام 

جهانیان است، خدایی که خالق تملام موجلوداو و 

تا  نعمتهای عطا شده به آنهاست، موجوداتی کله 

                                                 
 ترمذی. - 1
 ابن خایمة. - 2
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ستایش  قیام قیامت قابل شمردن نیستند، سپا  و 

 برای خداوند بارگ و مقتدر از اول تا آخر.

عنوان )ال( جنس محسلوب ( بالامد)ال( در کلمه )

شده، منظور از آن جمع کردن تمام انواع سللتایش 

و سپاسگذاری است برای تقدیم کردن بله خداونلد 

ل آنچه در این حلدیث آملده نبارگ و قدرتمند. م

 است:

اللهم ل  الامد کله   ل  المل  کلاله   بیالدک )

)پروردگلارا، 1(الهیر کله   الی  یرجع األمر کله

ش مخصوص توست و تملام مللک و تمام سپا  و ستای

مال دنیا از آن توست و تمام خیراو و حسناو در 

دست توست و به تو وابسته اسلت و تملام کلار و 

 گردد(.اموراو به سوی تو باز می

(، )الرب( یعنی پروردگار و خالق،    العالمین)

مالک قدرتمند و تدبیرگر، و این واژه فقط برای 

و استفاده آن بلرای شود خداوند به کار برده می

غیر خدا جایا نیست، مگر آنکه اسم دیگری را به 

آن اضافه کنیم که در این حالت جایا است. منل: 

: صللاحب    السالالیف: صللاحب خانلله( )   الالالدا )

: صاحب ثروو( ولی کلمله )رب(    المالشمشیر( )

اگر با )ال( آمد فقط منظلور خداونلد اسلت و ال 

غیر خداوند حلرام ن برای آغیر. و به کار بردن 

 است.

)العالمین( یعنی، تمام جهانیان و شلامل تملام 

شود. می –به غیر خدا  –آنچه در عالم وجود دارد 

ای جمع است و در لفظ کلمه )العالم: جهان( کلمه

شلود و )العلوالم( به صورو مفرد اسلتعمال نملی

مخلوقاتی هستند که در آسمانها زمین خشلکیها و 

ن خلود علالمی و انسلاپلس  دریاها قرار دارند،

 اجنه عالمی و مالئکه عالمی هستند.

بشر بن عمارة )رضی هللا عنه( از ابن عبلا  )رضلی 

الامالالد      کنللد کلله: )هللا عنلله( روایللت مللی

، یعنی سپا  و ستایش برای خداوندی که العالمین

خالق آسمانها و زمین و هر آنچه در آنها و هلر 

                                                 
ابن کنیر در تفسیرش آورده و شیخ مقبل بن هادی اللوادعی آن را ضلعیف  - 1

 دانسته است.
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دانللیم و کله ملیچه در میان آنهاست و آنچه را 

 باشد(.دانیم، مینمی

( الامالد  گویلد: ])می )رحمه هللا(ابن جریر طبری 

سپا  و ستایشی است که خداوند بارگ ستایش خودش 

را به آن کلرده و فرملان داده کله او را ایلن 

چنین سپا  کنیم و شبیه آن است کله املر کلرده 

 ([.الامد  بگوئیم )

سلپا  خداونلد بله  (الامد  گفته شده هدف از )

وسیله اسماء و صلفاو زیبلایش اسلت، همچنانکله 

( یعنی: سپا  و ستایش و شکر الش ر  گفته شده )

به  برای خداوند نیست که نعمتهای فراوانلی را 

ی داشللته و خیللراو و حسللناو را بلله نللمللا ارزا

 بندگانش عطا کرده است.

 اهداف این آیه 

 رگ( فقط شایسته و زیبنده خداونلد بلاالامد) -1

ست، و الیق دیگری نیست، چلون خداونلد خلالق ا

 تمام جهانیان است.

ست و ا ( شایسته و زیبنده خداوند بارگالش ر) -0

توان از غیر خداوند نیا تشکر و سپاسگااری می

أن اشالال ر لالال    فرمایللد: )کللرده خداونللد مللی

( )و شلکرگذار 12)لقملان/ (ِلوالدک إل  المصیر

بازگشت تلو  و پدر مادرو باش و –خداوند  –من 

 ست(.ابه سوی م

در این آیه اعتقاد به توحید ربوبیت خداونلد  -3

بیان شده که مشرکان نیا به این مسئله اذعان 

داشتند و خداوند را بعنوان خالق آسلمانها و 

زمین قبول کردند. خداونلد در ملورد مشلرکان 

 فرماید:می
قالالل مالالن    السالالموات      العالالرش العظالالیم، )

یتقون، قل من بیده مل وت کل سیقولون   قل أفت 

ش ء   هو یجیر   ال یجا  علیه إن کنتم یعلمون، 

 (.22-29( )مؤمنون/سیقولون   قل ف س  یسار ن

گار آسمانهای هفت گانه د)باز به آنها بگو پرور

و خداوند عرش بارگ کیست، البته باز جواب دهند 

شود، بگو آن خداست بگو چرا متقی و خدا تر  نمی

دسلت ه که ملک و پادشاهی همه علالم بل آن کیست

اوست و او به همه پناه دهد و کسی به او پنلاه 
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ندهد، اگر می دانیلد، بگوئیلد، حقیقتلًا آنهلا 

خواهند گفت که آن خداست پس بگو چرا به فریب و 

 سحر مفتون گشتید(.

هفت آسمان، زمین و عرش  قبله مشرکان هم به خال

کله خداونلد بارگ اعتراف کردند و اقرار کردند 

خالق آنهاست، همچنانکه اقرار کردند بر اینکله 

خداوند آنها را نیا خلق کرده اسلت، وللی ایلن 

پی  اقرار و اعترافشلان بلرای آنهلا سلودی در 

نداشت چون آنها در پرستش خداوند دچلار شللرک و 

بت پرستی شدند و همراه خداوند غیر خدا را نیا 

 کردند.خواندند و عبادو میمی

م اسها  گفتن )الامد  (    زماسها  

 فضل آن

 بعد از خو دن   آشامیدن  -4

إن هللا فرمایلد: )ملی )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

لیرض  عن العبد أن ی کل االکل  فیامده علیهالا، 

)خداونللد از  1(أ  یشالالر  اشالالرب  فیامالالده علیهالالا

خلورد بعللد از ای راضی است که اگر چیای میبنده

و یلا اگلر نوشللیدنی  کنلدآن سپا  خلدا را ملی

 کند(.سپا  خدا را می آن نوشد بعد ازمی

من اکل نعاما فقال  الامد   الذ  أنعمن  هذا )

   زقنیه من غیر حول من    ال قوة غفر لاله مالا 

)هر کس غذایی بخلورد و بگویلد:  2(یقدم من ذسبه

سپا  و ستایش برای خداوندی که این غذا را بله 

رداند بدون آنکه تالش من داد و رزق و روزی من گ

و کوششی از طرف من در آن دخالت کنلد، خداونلد 

بارگ از تمام گناهانی که قبل از این داشته در 

 گذرد(.می

 هنگام خوابیدن  -2

می فرمایلد: پیلامبر انس بن مالک )رضی هللا عنه( 

خواست بخوابد، هنگامی که می )صلی هللا علیه وسلم(

ا   سالقاسا   الامالد   الالذ  أنعمنالفرمود: )می

مؤ    3(کفاسا   آ اسا ف م ممن ال کاف  لاله   ال 

)سپا  و سایش برای آن خداوندی که ملا را غلذا 

                                                 
 مسلم و غیر او. - 1
 ترمذی و غیر او. - 2
 مسلم. - 3
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داد و سیراب کرد و ما را کفایلت کلرد و سلکنا 

گاید، چه بسیار افرادی هستند که نه آن مقلدار 

دارند که کفایتشان کند و نه جایی دارند که در 

 آن سکنا گایند(.

علی بن ابی طالب )رضلی هللا عنله(  فاطمه )ر(( از

 )صللی هللا علیله وسللم(کند که پیلامبر روایت می

 33فرمودند: )زمانی که به بسلتر خلواب رفتیلد، 

بار هللا اکبلر  32بار الحمد هلل و  33بار سبحان هللا، 

 1بگوئید(.

 :هنگام بیدا  شدن از خوا  -3

)صلی فرماید: ]پیامبر حذیفة بن الیمان )ر(( می

خواست بخوابلد، دسلت زمانی که می لیه وسلم(هللا ع

داد و راسللتش را زیللر گونلله راسللتش قللرار مللی

( )خللدایا باسم  اللهم احیا   امالوتفرمود: )می

میرم( و زملانی کله شوم و میبا یاد تو زنده می

الامد   الالذ  فرمود: )شد، میاز خواب بیدار می

( )سپا  و احیاسا بعد ما أماینا   الیه النشو 

ستایش برای خداوندی کله ملا را بعلد از آنکله 

مرده بودیم زنده گردانید و بازگشت فقط به سوی 

 2اوست([.

 هنگام عطسه کردن  -1

)صلی فرماید: ]پیامبر ابوهریرة )رضی هللا عنه( می

فرمودند: زمانی که یکلی از شلما  هللا علیه وسلم(

عطسه کرد )الحمد هلل( بگوید و کسلی کله ایللن را 

( و شخص عطسه )یرحم  هللاجوابش بگوید:  شنود درمی

 م هللا   یصاللح یدیهالکننده در جلواب او بگویلد )

ضاع و بال م : خداوند بارگ هلدایتان دهلد و او

 3احوالتان را اصالح کند([.

 هنگام دیدن افراد  که دا ا  سقص عضو هستند  -5

مالن  أ  فرماید: )می )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

 اذ  عافاس  مما إبتتک باله مبتل  فال  الامد  

  فضلن  عل  کهیر من خل یفضیت لم مصالیبه ذلال  

)هر کس، شخصی را کله دارای نقلص عضلوی  4(البتء

                                                 
 بخاری. - 1
 بخاری. - 2
 بخاری و غیر او. - 3
 ترمذی. - 4
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بود، دید بگوید: سپا  و ستایش بلرای خداونلدی 

ن شلخص آسالم آفرید از این نقصهایی که  اکه مر

دارد و مرا بر اکنلر مخلوقللاتش فضلل و برتلری 

ضلوی را کله دیلده دچلارش داد، دیگر آن نقلص ع

 شود(.نمی

 بعد از بلند شدن از  کوع  -6

)صلی هللا علیله ابوهریرة )رضی هللا عنه( از پیامبر 

کند که: )اگر امام گفت )سللمع هللا روایت می وسلم(

( زیرا هر  بنا   ل  الامدلمن حمده( بگوئید: )

کس این لفظ را در همراهلی بلا مالئکله بگویلد، 

هانشلان کله قبلل از ایلن خداوند از تمامی گنا

 1گذرد(.داشته می

 بعد از سماز  -1

)صلی هللا علیله ابوهریرة )رضی هللا عنه( از پیامبر 

کند که: )هر کس بعد از نمازهای روایت می وسلم(

 ربا33بار الحمد هلل و  33بار سبحان هللا و  33فر(، 

)ال إله إال هللا  حده ال شری  له، هللا اکبر و یک بار 

(   له الامد   هو ل  کالل شال ء قالالدیر له المل 

بگوید: خداوند از تمام گناهان او اگر چه منلل 

 2گذرد(.کف دریا هم باشند در می

 هنگام بیدا  شدن از خوا  د  شب  -3

فرماید: ]هر کسلی می )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

ال إلاله إال هللا در شب از خواب بیدار شد، بگوید: )

ل    له الامد یایال     حده ال شری  له، له الم

یمیت   هو عل  کل ش ء قدیر سالباان هللا   الامالد 

    ال إله إال هللا   هللا اکبر   ال حول   ال قالوة إال 

اللهالم ( و سلراناام بگویلد )با  العل  العظیم

( در این حال اگر دعا کند، دعایش قبلول اغفرل 

شود و اگر وضو بگیرد و نماز بخواند، نملازش می

 3شود[.می قبول

 الرحمن الرحیم
( دو اسم هستند که از )الرحمة( الرحمن الرحیم)

از روی  –کلله بلله معنللای مهربللانی و بخشللندگی 

اند. و کلمه )الرحمن( نسلبت گرفته شده -مبالغه

                                                 
 متفق علیه. - 1
 مسلم. - 2
 بخاری و غیر او.  3
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به کلمه )الرحیم( دارای مبالغله بیشلتری اسلت 

ست از )الرحمة( مشتق شلده و ا ای)الرحمن( کلمه

بدالرحمن بن علوف )رضلی هللا دلیل آن هم فرموده ع

 )صلللی هللا علیله وسللم(عنه( است که از پیلامبر 

 فرماید:شنید که خداوند می

)أسا الرحمن خلقت الرحم   شققت لها إسالما مالن 

 1(إسم  فمن  صلها  صلته   من قطعها قطعته

)من الرحمن( هستم و مهربانی را خلق کرده و از 

بلدنبال ام، هلر کلس آن نامی برای خود برگایده

یلا ناین وسیله رحم برود، و به آن رو کند ملن 

کنم و هر کس آن را قطع کند من نیا به او رو می

کنم، یعنی از رحمت خودم بی نصیبش او را قطع می

 نمایم(.می

این حدیث دلیل اسلت بلر مشلتق »گوید: قرطبی می

( از )الرحملة( و مخالفلت الرحمن الالرحیمشدن )

 «.قبول نیستکردن با این مسئله قابل 

ملی در سلندی از عا )رحمله هللا(بن جریلر طبللری ا

( یعنللی الالالرحمن الالالرحیمروایللت کللرده کلله: ])

)الرحمن( برای همه مخلوقلاو و )اللرحیم( فقلط 

ای در جلوابش گفتله برای ایمان داران است، عده

اند: این گفتله بخلاطر ایلن اسلت کله خداونلد 

 فرماید:می

ینهما ف  ست  الذ  خلق السموات   اال ض   ما ب)

أیام ثم استو  علال  العالرش الالرحمن فسالئل باله 

 (.59( )فرقان/خبیرا

)همان کسی که آسمانها و زمللین و آنچله را کله 

ش روز آفرید آنگلاه بلر علرش شمیان آندوست در 

کرد، رحمتگلر  –بلند شد و ارتفاع یافت  –استوی 

دربلاره وی از آگلاهی بپلر  کله  –اوسلت  –عام 

 داند(.می

( )خدای رحملان 5)طه/ ل  العرش استو (الرحمن ع)

 که بر عرش استوی یافت(.

در این آیاو خداوند نام )اإلستواء: بر روی عرش 

بلند است و ارتفاع یافته( را همراه )اللرحمن( 

                                                 
 ترمذی. - 1
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بکار برده برای اینکه تملام مخلوقلاو را زیلر 

 بخشندگی خود قرار دهد.

فرمایلد: گوید: خداوند میابن جریر در ادامه می

( )و خداوند 23( )احااب/کان بالمؤمنین  حیما ) 

به مؤمنلان هملواره مهربلان اسلت(. در اینالا 

خداوند مؤمنان را به )الرحیم( بودن نسلبت بله 

آنها اختصاص داده است. در جوابش گفتنلد: ایلن 

دالیل نشان می دهد که )اللرحمن( دارای مبالغله 

بیشتری نسبت به )الرحیم( است، زیرا )اللرحمن( 

شلود، وللی امل دنیا و هم شلامل آخلرو ملیهم ش

 باشد.)الرحیم( فقط شامل ایمانداران می

 )الرحمن( عام   )الرحیم( خاص است
: خداوند نسبت به همه مخلوقاتش در دنیا الرحمن

 و آخرو بخشنده و مهربان است.

: خداوند نسبت به مؤمنلان در روز آخلرو الرحیم

 بخشنده و مهربان است.

مؤمنان و کافران منل هم و بله خداوند نسبت به 

قت و بخشندگی فای مساوی در دنیا رحم و شاندازه

در رزق و روزی دارد، و هر آنچه را برای زندگی 

دنیایی الزم دارند، خداوند بلرای هلر دو دسلته 

نماید. بخشندگی خداوند در دنیلا چیلا فراهم می

زیرا اگر این بخشندگی عمومیت  تعمومی و کلی اس

بازخواست کردن در قیامت به اتملام  نداشت، حات

 رسید.نمی

زیرا انسان نیاز به عقل و هوش دارد تا بتواند 

حق را از باطل تشخیص دهد، و اگر نعمت عقل بله 

شد آنها قدرو تشخیص حق را از انسانها داده نمی

باطل نداشتند و دیگر بازخواست و سؤال و جوابی 

کلردن در قیامت معنا نداشت همچنین نعمت مسلخر 

همه مخلوقاو روی زمین بلرای انسلان نیلا خلود 

گواه دیگری به شمولیت و علام بلودن )اللرحمن( 

 بودن خداوند است.

(  هالالو الالالذ  خلالالق ل الالم مالالا فالال  اال ض جمیعالالا)

( )اوست آن کسی که آنچه در زملین اسلت 09)بقره/

 همه را برای شما آفرید(.

، بدلیل اتمام حات کردن خداونلد در سوره فاتحه

هللای رحمن( بللودنش، زمینللهلللوسللیله )ادنیللا ب
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بازخواسللت و سللؤال و جللواب در قیامللت بوجللود 

آیلد، و در قیاملت از تملامی نعمتهلایی کله می

ه سؤال خواهد دخداوند در دنیا به انسان عطا کر

شد. چون خداوند دایره پخش و انتشار نعمتهلایش 

را نسبت به مسلمان و غیر مسلمان گسترش داده و 

 –مگر در ملوارد اسلتننائی  –ی از این لحاظ عذر
 باقی نگذاشته است.

محمد نسیب الرفاعی در کتاب )مختصر ابن کنیلر( 

( کله در ایلن الرحمن الرحیمدر مورد دو واژه )

یالا  حمالان الالدسیا   األخالرة   مضمون دعلایی )

 گوید:اند چنین می( به کار رفته حیمهما

داونلد بلا خکلمه )رحیمهما( بدین معناست کله »

ن در دنیلا مهربلان و رحلیم اسلت بلدلیل مؤمنا

ن  آاند و به آنکه، آنها گوش به فرمان خدا داده

اند و اواملر الهلی را بله انالام ایمان آورده

انللد و انللد و از محرمللاو دوری گایللدهرسللانده

خداوند نیا در مقابل این شکرگذاری مؤمنان، طی 

طریق ایمان را از روی رحلم و مهربلان و شلفیق 

کند، و این که آنها را داخل بهشت میاست، زیرا 

 ونمایلد بهشتی که خداوند به مؤمنلان عطلا ملی

پاداش اعمال صالحی است که آنها در دنیا اناام 

داده اند و پیشاپیش برای خود به عنلوان توشله 

 اند.آخرو فرستاده

پس، مطیع و فرملانبرداری مؤمنلان در دنیلا در 

اسلت کله ای مقابل خداوند، خود رحم و مهربلانی

خداوند به وسیله عطا کردن نعمت ایمان و هدایت 

به این انسانها داده است و دخلول مؤمنلان بله 

بهشت در روز قیامت باز پاداشی و نعمتی است که 

به سبب رحم و شفقت خداوند شلامل حلال مؤمنلان 

شده، این معانی کلمه )رحیمهما(اسلت و خداونلد 

 «.داندخود بهتر می

 اهداف آیه 

( اسللمی اسللت فقللط متعلللق و مخصللوص )الالالرحمن -1

خداوند است و شایسته نیست کس دیگری این نام 

را داشته باشد و در کل هر نلامی کله مخصلوص 

خداوندست، درست  نیست برای غیر خدا به کللار 

 رازق و ... –خالق  –برده شود. منل: هللا 
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(: اسم و صلفتی بلرای خداونلد بلارگ الرحیم) -0

ودش را نیا بلا است، هر چند که خداوند غیر خ

)لقالد جالائ م  سالول مالن این وصف کرده اسلت. 

أسفسالال م عزیالالز علیالاله مالالاعنتم حالالریص علالالی م 

 (.102( )توبه/بالمؤمنین  ئوف  حیم

)قطعًا، برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر 

او دشوار است شما در رنج بیفتیلد، بله هللدایت 

شما حریص و نسبت به مؤمنلان دلسلوز و مهربلان 

 است(.

لسمیع و البصیر( نیا منل )الرحیم( هستند، و )ا

 فرماید:همچنانکه خداوند می

إسا خلقنا اإلسسالان مالن سطفال  أمشالاج سبتلیاله )

( )ما انسلان را 0( )انسان/فجعلناه سمیعا بصیرا

ای آمیخته آفریدیم تا او را بیازمائیم در نطفه

 و وی را شنوا و بینا گرداندیم(.

للی بلر یکتلا دلی – الرحمن الرحیم –این آیه  -3

صفاو اسلت، یعنلی  بودن خداوند در اسلماء و 

اسماء و صفاو خداوند فقط به او تعلق دارنلد 

 و خاص خداوندند.

 مل  یوم الدین

( مالال  یالوم الالدینبعضی از قاریلان آن را ) -1

 خوانند.می

خوانند، ( میَمِلِ  یوم الدینبعضی دیگر آن را ) -0

ر میلان قلراء دهر دوی این قرائتها درسلت و 

عه به تواتر رسلیده و مخصلوص کلردن ماللک سب

بودن خداوند در این آیه، به این معنا نیسلت 

که خداوند مالک دنیلا نیسلت، بلکله خداونلد 

بارگ مالک دنیا و آخرو اسلت، زیلرا قبلل از 

این گفته شد کله خداونلد خلالق و آفریلدگار 

تمام جهانیان است، و ایلن در دنیلا و آخللرو 

 لفظی عام است.
( و مالکیلت و ملال  یالوم الالدینرملوده )وقتی ف

پادشاهی خودش را با قیامت همراه آورده به این 

تواند ماللک دلیل است که در روز قیامت کسی نمی

ا زنلد و از او دو حاکمی را بغیر از خداوند صل

درخواست کملک و یلاری کنلد، و در آن روز کسلی 
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تواند حرفی باند مگر خداوند بله او اجلازه نمی

 دهد.
یقوم الر ک   المتئ ه صّفا ال یت لمالون إال یوم )

 (32( )نبم/من أذن له الرحمن   قال صوابا

ایسلتند و )روزی که روح و فرشتگان بله صلف ملی

مردم سخن نگویند، مگر کسی که خدای رحملان بله 

 او رخصت دهد و سخن راست گوید(.

ضحاک از ابن )رضلی هللا عنله( در ملورد تفسللیر  -3

گویللد: و کرده کله ملی( روایامل  یوم الدین)

هیچ کس در آن روز توانایی پادشلاهی کلردن و 

حاکمیت را منل آنچه که در دنیا داشت نلدارد 

و مالکیت، حاکمیت و پادشاهی در آن روز همله 

 از آن خداوند است.

( روز سؤال و جواب و بازخواست از یوم الدین) -2

مخلوقللاو اسللت،و ایللن روز قیامللت اسللت، روز 

ر آن خداوند به کسانی که رستاخیا، روزی که د

اند پاداش نیلک و بلد اعمال صال  اناام داده

اند، پاداش ام دادهآنها که اعمال ناصال  انا

دهد، مگر نسبت به آن کس کله می بد و زجر آور

خداوند از او گذشت کند، پس ای پروردگلارا و 

ای و آمرزش را دوسلت ای خالقا تو که آمرزنده

ذر و ملا را ملورد داری، از گناهان ما در گل

 1لطف و مرحمت خودو قرار بده.

 اهداف آیه 

پادشاه و مالک فقط خداوند بارگ است و کلمله  -1

)الَمِلک( از کلمه )الُمللک( گفتله شلده اسللت. 

 فرماید:خداوند می

...( هو هللا الذ  ال إلاله إال هالو الملال  القالد س)

( )او خدایی است که هیچ خلدایی غیلر او 03)حشر/

حقیقی نیسلت، او پادشلاه مقتلدر شایسته پرستش 

 عالم پاک(.

اخنع إسالم فرموده: ) )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

 2(عندهللا من یسالم  بملال  إال مالتک   ال مالال  إال هللا

که  )بدترین اسم ناد خداونلد، اسلم کسلی اسلت 

پادشاه پادشاهان یا حاکم حاکمان نامگذاری شده 

                                                 
 نسیب الرفاعی در مختصر تفسیر ابن کنیر گفته است. - 1
 بخاری. - 2



 23  تفسیر بزرگترین سوره قرآن  

 

 

داونلد باشد، و هیچ پادشاهی مقتدر به غیر از خ

 بارگ وجود ندارد(.

  قال لهم سبالیهم ان هللا قالد فرماید: )خداوند می

( )پیامبرشان به 027( )بقره/بعث ل م نالوت مل ا

آنها گفت: خداوند طالوو را بله پادشلاهی شلما 

 برانگیخت(.

در این آیه نامگذاری )طالوو( با کلمله )مللک( 

بعنوان مااز به کار گرفته شلده اسلت. در ایلن 

ائین نیا واژه )ملک( به عنوان مااز بله حدیث پ

 کار رفته است.

)نمونلله پادشللاهی،  1(مهالالل الملالال  علالال  األسالالرة)

 پادشاهی بر زن و بچه و خانواده است(.

پادشاه )المالک( در واقع فقط خداونلد بلارگ  -0

و این کلمله از )الملِک( گرفتله شلده و  تاس

نامگذاری غیر خدا به این نام در معنای مااز 

فته است و دارای بار معنلای حقیقلی به کار ر

 نیست.

  کان   اءهم مل  ی خذ کالل فرماید: )خداوند می

( )چون کشتیهای بی عیلب را 79( )کهف/سفین  غصبا

 گرفت(.پادشاهی که آن طرف آب است بغصب می

 

 

 ایاک سعبد   ایاک سستعین

)ایاک( مفعولیست که بر فعلش مقدم شده و در  -1

فعل مقدم شود داللت لغت عرب هرگاه مفعول بر 

منحصر و محدود کردن معنای فعلل در  –بر حصر 

باشد که دعا کند. و نشانگر نیا میمی –مفعول 

کند که مقابل چه کسی کننده و سخنگو مشخص می

 زند.دارد حرف می

به (: فقط تو را میایاک سعبد) -0 پرستیم و جا 

تو توکل بر کسی نداریم و این نهایت بنلدگی 

ه بنلدگی در اصلطالح عامله بل و اطاعت اسلت.

معنای مطیع و فرمانبردار و سر به راه بودن 

شده: )طریلق معبلد: راه ملورد  است و گفته 

معبللد: شللتر رام و  بعیللرتسللغیر( و یللا )

                                                 
 متفق علیه. - 1
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اهلی(.بندگی از نظر شرعی به معنای جمع شدن 

تمام محبت، فرمانبرداری و تر  و تقلدیم آن 

ا به پیشگاه خداوند، یعنی انسان فقط از خلد

بترسد و از او فرمانبرداری کند و محبت خدا 

 و دوستان خدا را در دل داشته باشد.

الفایااله سالالر گویند: )بعضی از علمای سلف می -3

سرها هذه ال لمال   ایالاک سعبالد   القرآن   

ما ایاک سستعین ( )سوره فاتحه رما قرآن و ر

( ایالاک سعبالد   ایالاک سسالتعینسوره فاتحه )

 است(.
عنی: خود را از شریک قرار ( یایاک سعبد) -الف

دادن در عبادو برای خداوند رها کردن و اخلالص 

 در عبودیت داشتن.

( یعنی: خود را از پشت بستن )ایاک  سستعین -ب

و توکل کردن بر غیر خدا دور کلردن و نهلی از 

 واگذار کردن امور بغیر خداست.

دلیل اینکه در این آیه سیاق کلالم از غائلب  -2

یافته این است که هرگاه بنده به مخاطب تغییر 

سپا  و ستایش خداونلد را کنلد او را بلارگ و 

قادر بداند، شکر او را باای آورد و خلودش را 

از بندگی غیر خدا برهاند و فقط از او طللب و 

کنلد درخواست کند خودش را به خداوند نادیک می

یابلد، در ایلن و در میان دستان خدا حضور ملی

داوند با ضلمیر )ایلاک( حالت شایسته است که خ

خوانللده و بللا او حللرف زده شللود، همچنانکلله 

 فرماید:خداوند می

( )فقط تو 5( )فاتحه/ایاک سعبد   ایاک سستعین)

 .خواهیم(پرستیم و فقط از تو یاری میرا می

 فرماید: ابن عبا  )رضی هللا عنه( می

دانلیم و ایاک نعبد، یعنی تنها تو را خدا می»

سیم و از تلو طللب و درخواسلت ترفقط از تو می

کنیم و امیدمان فقط به توست و روی خطایمان می

همیشه بطرف توست. و ایلاک نسلتعین، یعنلی در 

یاری ملی خلواهیم و عبادو کردنمان فقط از تو 

تنها مطیلع فرمانهلا و دسلتوراو تلو هسلتیم. 

خداوند )ایاک نعبد( را قبل از )ایاک نستعین( 

ی کلردن هلدف اصللی آورده زیرا عبودیت و بندگ
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کردن  ستن و توکلل  است و در این راستا پشت ب

 «.جائی از این بندگی کردن است

تفسلیر سلوره فاتحله جللد  –)تفسیر ابن کنیلر 

 اول(.

قلیم الاللوزی در کتلاب ملدار  السلالکین  ناب

 فرماید:می

رمللا خلقللت، ادیللان، کتابهللای آسللمانی و »

 )ایالاکپاداشهای دنیوی و اخروی کالً در عبلارو 

( قلرار دارد، و بنلدگی و سعبد   ایاک سستعین

بارو  توحید در عبودیلت نیلا فقلط بلر ایلن ع

استوار است. تا جایی گفتله شلده کله خداونلد 

یکصد و چهار کتلاب آسلمانی را نلازل کلرده و 

معنای همگی آنها را در تلوراو و انایلل جملع 

کرده و معنای این دو کتلاب را در قلرآن جملع 

ن را در سلوره فاتحله در کرده و معنای کل قرآ

ستعین(آیه ) جملع کلرده  ایاک سعبد   ایالاک س

 «.است

 اهداف این آیه 

که خداونلد مفعلول بله  ،اهل بالغت گفته اند -1

)ایاک( را بر دو فعل )نعبد و نستعین( مقدم 

کرده است و این بخاطر منحصلر و خلاص کلردن 

بندگی برای خداوند و یاری خواسلتن صلرف از 

و بندگی و یلاری خواسلتن خداوند متعال است 

از غیر خدا را نفی می کند و با این اوصلاف 

 شود.معنای آیه چنین می

پرسلتیم و فقلط از تلو یلاری )فقط تلو را ملی

خواهیم( در این معنا دو قسلمت حصلر بخلوبی می

مشخص است، یکی منحصلر و مخصلوص کلردن بنلدگی 

برای خدا، دیگر منحصلر و مخصلوص کلردن یلاری 

بندگی خداونلد ملوارد زیلادی  خدا، زخواستن ا

همچون، محبت، رحم، دعلا کلردن، تلر ، توکلل، 

شلود. عبلادو خضوع، امید و غیره را شلامل ملی

بندگی خداوند نیا باید بر اسا  دستوراو خلدا 

 و رسولش باشد.

معنای بندگی، یاری خواستن و پشلت بسلتن در  -0

 این دو آیه وجود دارد.
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فقط به تو پرستیم و ( فقط تو را میایاک سعبد)

( ایاک سسالتعینترسیم. )امید داریم و از تو می

کنیم. فقط از تو طلب یاری و کمک بر عبادتت می

 فرماید:خداوند می

(   مالالا خلقالالت الجالالن   اإلسالال  إال لیعبالالد ن)

( )و ما جن و انس را نیافریدیم مگر 52)ذاریاو/

 آنکه مرا پرستش کنند(.

اشکال بندگی و عبودیت در این آیه شام تمام  -3

شلود. منلل: نملاز خوانللدن، بندگی و پرستش می

روزه گرفتن، قرآن خواندن، نذر کردن، قربللانی 

کردن و حج کردن، ترسیدن از خدا، امید به خدا 

داشتن، خصوصلًا دعلا کلردن از خداونلد بخللاطر 

فرمایلد: ملی )صلی هللا علیه وسلم(اینکه پیامبر 

 .)دعا کردن عبادو است( 1(الدعاء هو العبادة)

همچنانکه نماز خواندن، نوعی عبودیت و بنللدگی 

برای  است و فقط خاص خداوند است و درست نیست 

غیر خدا اناام داده شود، دعا نیا چنین است و 

د را بخوانیم و از او بخواهیم نفقط باید خداو

 زیرا شایسته کس دیگری غیر از او نیست.

قالل إسمالا أدعالو  بال    ال فرماید: )خداوند می

( )بگو همانا پروردگلارم 02( )جن/ه احداأشرک ب

را مللی خللوانم و احللدی را بللا او شللریک نمللی 

 گردانم(.

إذا فرمایلد: )ملی )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

)اگر  2(س لت فاس ل هللا   إذا استعنت فاستعن با 

فقط از خدا بخواه و اگلر  یدعا و درخواست کرد

 یاری و کمکی خواستی، فقط از خدا بخواه(.

فرماید: اگلر امام نووی در تفسیر این حدیث می

درخواست کمک و یاری در کاری از کارهای دنیلا 

مت کردی فقط از خداونلد درخواسلت کلن، ایا قی

خصوصًا در آن کارهایی که کسی بغیر از خداونلد 

توانایی اناام آنها را ندارد، منل: درخواسلت 

شفای بیماری، رزق و روزی، هلدایت، همله ایلن 

را از خداوند درخواست کن، زیرا که همه  کارها

                                                 
 ترمذی. - 1
 ترمذی. - 2
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اینها فقط مخصوص خداوند هستند و فقط از عهده 

 فرماید:آید. خداوند میخداوند بر می

  إن یمس  هللا بضر فالت کاشالف لاله إال هالو   إن )

( 17( )انعلام/یمس  بهیر فهو عل  کل ش ء قالدیر

)و اگر از طرف خدا به تو ضرری رسد هیچ کس جا 

ز آن ضرر برهاند و اگر ااند تو را خداوند نتو

هم از او به تو خیری رسد که او بر هلر چیلای 

 تواناست(.

اما درخواست کمک و یاری از انسانهای زنده،  -2

در آنچه که قادر بلر انالام آن هسلتند درسلت 

باشد، منل: مداوای شخص مریض، بنلای مسللاد، می

تعمیر ماشین، درخواست پول، بلند کردن چیای و 

 .غیره

  یعالا سوا علال  البالالر   فرمایلد: )خداوند می

( )و باید شما به یکلدیگر در 0( )مائده/التقو 

 نیکوکاری و تقوا کمک کنید(.

 هللا فال  فرماید: )می )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

 1(عون العبالد مالا کالان العبالد فال  عالون أخیاله

اش اسللت )خداونللد در یللاری رسللاندن بلله بنللده

یاری رساندن بله بلرادر  اش درمادامی که بنده

 مسلمانش است(.

ای جایا از درخواست کمک و یاری در مورد نمونه

توان به درخواست ذوالقلرنین از از غیر خدا می

فال عیوس  گویلد: )قومش اشاره کرد آنگاه که می

 ( )مرا با نیرویتان یاری دهید(.95( )کهف/بقوة

یاک سسالتعیناین آیه ) -5 ( کله ایالاک سعبالد   ا

ا بللار آن را در نمللاز روزانلله مسلللمان دههلل

کند، خالصه شده سوره فاتحله اسلت. و تکرار می

سوره فاتحه بارگترین سلوره از حیلث معنلا و 

 محتوا در قرآن است.

وجلود  –پرسلتش  –در این آیه توحیلد الوهیلت  -2

دارد، توحیدی که همه پیامبران در طول تاریخ 

خداونلد انلد. مردم را به سوی آن دعوو کلرده

 د:فرمایمی

                                                 
 مسلم. - 1
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)  لقد بعهنا ف  کالل أمال   سالوال أن اعبالد هللا   

( )و حقیقتًا در میلان 32( )نحل/اجتنبوا الطاغوت

هر قومی پیامبری فرستادیم تا بله ملردم ابلالغ 

کند که خدای یکتا را بپرستید و از فرعونیان و 

 بتان دوری کنید(.
 طاغوو دو دسته است:

کسی که ملردم را بله سلوی پرسلتش دعلوو  -الف

ند و مردم چه او را بپرستند و چه نپرستند کمی

 او طاغوو و رالم است.

کسی که مردم او را می پرستند ولی او مردم  -ب

کنلد و بله آن راضلی را از پرستش خود منع نمی

 است، طاغوو و رالم است.

 اهدسا الصراط المستقیم
ایش خداونلد بلارگ سلپری تهنگامی که سپا  و س

ست شود، همچنانکه شد، جا دارد که از او درخوا

قدسی آمده: )فنصفها لعبلدی و لعبلدی  ثدر حدی

ست و ما سمل( )نصف سوره فاتحه مال بنلده ام ا

 ام است هر چه بخواهد(.برای بنده

و این کاملترین حال وضع درخواست کننلده اسلت 

که اول حمد و ستایش درخواسلت شلونده را کنلد 

برای  سپس آنچه را که نیلاز دارد از او، هلم 

و هم برای برادران مسلمانش درخواست کند،  خود

: خدایا ما را به راه اهدسا الصراط المستقیم)

 راست هدایت کن(.

این آیه دلیلی بر جایا بودن توسلل کلردن بله 

را یاسماء و صفاو خداوند و اعمال صال  است، ز

اول سللپا  و سللتایش خداونللد را کللرد و او را 

صفاو  بارگداشت و در این راستا این اسلماء و

   العالمین، الرحمن الالرحیم، را بکار برد: )

ند را در بنلدگی و مال  یوم الدین ( سپس خداو

کللردن از او یکتللا دانسللت، بعللد از  تدرخواسلل

اناام ایلن اعملال صلال  و تقلدیم آنهلا بله 

کردن  پیشگاه خداوند، شروع به خواستن و طللب 

هدایت برای خود و برادران مسللمانش کلرد کله 

ا به راه راست، همان اسالم حقیقلی خداوند ما ر

هدایت فرما، اسالمی که از هر عیب و نقصی بدور 

است و از هر گونه خرافه پرستی پاک و بی غل و 
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سیدن  غش است و این راه تنها راهی است برای ر

ن را دوسلت دارد و بلر آداونلد ه کله خبه آنچ

)صللی هللا علیله اناام آن راضی اسلت و پیلامبر 

 یان کننده آنها است.بآیاو و رساننده  وسلم(

اگر انسان مسلمان به آیاو قلرآن نگلاه کنلد، 

بیند که همه آیاتی که در مورد دعلا و طللب می

نادیکلی  –کردن از خداوند آمده است، بحث توسل 

پیش کشلیده شلده اسلت، منلل  –جستن به خداوند 

صفاو  توسل کلردن بله ذاو خداونلد، اسلماء و 

انسان صال  زنده،  خداوند، اعمال صال  و دعای

و این گویای این مطلب است که آداب دعا چنلین 

است که انسان اول باید حمد و ستایش و تمایلد 

خداوند را نماید، سپس توسلط یکلی از راههلای 

مشروع توسل به خداوند توسل جوید، بعدًا دعا و 

درخواستش را از خداوند بیان کند و درصدد رفع 

 حاجت و نیازش بر آید.

)علیله بارگ در نقل قولی که از یلونس  خداوند

در قللرآن آورده، دعللا و  –ذوالنللون  – السللالم(

فنالاد  فال  کند. )درخواست او را چنین بیان می

کنت مالن  الظلمات أن ال إله إال أست سبااس  إس 

( )پللس در آن رلمتهللا 27( )انبیللاء/الظالالالمین

فریاد کرد که پروردگارا، خدایی جا ذاو یکتای 

ز شرک و شریک و هر عیلب و آالیلش تو نیست تو ا

 پاک و مناهی و من از ستمکارانم(.

 )علیه السالم(بریم که یونس با کمی تممل پی می

وقتی در شکم ماهی به دام افتاد هیچ راهلی را 

مد و  ند غیلر از ح ستن بله خداو برای توسل ج

ناه یلاد کلردن او  ستایش خداونلد و پلاک و م

 1نیافت.

یله، راهنملایی و هدایت ملورد نظلر در ایلن آ

موفقیللت در عبودیللت اسللت، در ایناللا خداونللد 

هدایت را به خودش ربط داده اسلت. و از زبلان 

: اهدسا الصراط المسالتقیمفرماید: )بندگانش می

پروردگارا ما را به راه راست هلدایت فرملا(. 

که هدایت به معنای این است، خدایا راه راسلت 

                                                 
 مختصر تفسیر ابن کنیر، نصیب الرفاعی. - 1
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سشرا به ما ن الم ان بده، تلن و روانملان را 

نگه دار، از بیماری  و ناراحتی ملا را نالاو 

بللده، رزق و روزی حللالل نصللیبمان گللردان، از 

نعمتهای دنیوی و اخروی به ما ارزانی گردان و 

 و موعظه ده. دما را پن

(   هالالدیناه النجالالدینفرمایللد: )خداونللد مللی

( )و راه خیللر و شللر را بلله او نشللان 12)بلللد/

 دادیم(.

شقاوو را برای انسان یعنی خوب و بد، هدایت و 

به طور روشن و آشکارا بیان کردیم و در جاهای 

دیگی در قرآن خداوند هدایت را با حرف )إللی( 

 فرماید:آورده و می

( 101( )نحلل/باه   هداه إل  صراط مسالتقیماجت)

براه  )که خداوند او را به رسلالت برگایلد و 

 مستقیمش هدایت فرمود(.

پلس )( 03افاو/( )صلفاهد هم إل  صراط الجاالیم)

 آنها را به راه جهنم هدایتشان کنید(.

( 50( )شلوری/  اس  لتهد  إل  صراط المسالتقیم)

)و حقیقتًا تو ملردم را بله راه راسلت هلدایت 

 خواهی کرد(.

در این آیاو حروف )إلی( بله معنلای بله سلوی 

هستند، یعنی خداوند بعد از اینکه انسانها را 

و شر هلدایت خلق کرد آنها را به سوی راه خیر 

تکوینی کرده است، با اختیاری که خداونلد بله 

یر و  انسانها داده، آنها را در انتخاب راه خ

شر مختارند و این اختیار همان هدایت تکلوینی 

 است.

و در جای دیگری از قرآن خداوند هدایت را بلا 

 گویند:حرف )ل( آورده، همچنانکه اهل بهشت می

هذا   مالا کنالا   قالوا الامد   اذ  هداسا ل)

( )و گفتند، 23( )اعراف/لنهتد  لوال أن هداسا هللا

ستایش برای خدایی کله ملا را بلر ایلن مقلام 

الهلی  –و لطلف  –راهنمایی کرد، که اگر هدایت 

نبللود مللا بلله خللودی خللود در ایللن مقللام راه 

 یافتیم(.نمی
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که هدایت در این آیه به معنای توفیق الهی در 

ن انسلان بلرای آن حق انسان و اهلل قلرار داد

 مقام است.

الصالالراط در مللورد ) )رحملله هللا(امللام طبللری 

فرماید: اجماع امت اسالمی بر این ( میالمستقیم

( یعنلی راه الصالراط المسالتقیمقرار دارد که )

فی و  راست، واض  و بدون هر گونه کای و انحرا

این مسئله در ناد کلیه عرب زبانان بله ثبلوو 

 )رحمله هللا(طبلری رسیده است. بله هملین دلیلل 

مورد می گوید: آنچه را به عنوان قول ارج  در 

دارم این است که، خدایا ملا را  لاین آیه قبو

یاری ده تا بر آنچه که تو به آن راضی هستی و 

ای ثابلت قلدم و بندگانت را به آن املر کلرده

استوار باشم، و نعمتهایت را بلر ملا ارزانلی 

ایلن هملان  دار و رحمتت را از ما بسته مدار،

( است، زیرا هر کسلی را کله )الصراط المستقیم

خداوند تمکین و هدایت دهلد، بلر آن تملیکن و 

)صللی هللا علیله هدایتی که شلامل حلال پیلامبر 

، دیگلر ، راستگویان و شهیدان کرده است وسلم(

)علیه این انسان بر دین اسالم،تصدیق پیامبران 

هلر  ، دست گرفتن به قرآن، انالام دادنالسالم(

آنچه که به او امر شلده، دسلت کشلیدن از هلر 

آنچلله منللع شللده، پیللروی کللردن از راه و روش 

و چهار خلیفه راشد  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

و جانشللینان بللر حقللش و ایمانللداران تسلللط و 

تمکللین یافتلله و خداونللد قللدمهای او را در 

پیمودن راه حق استوار و ثابت گردانده و همله 

ان معنلای )الصلراط المسلتقیم( این موارد همل

 است.

 اهداف این آیه:

تشللویق انسللان بللر دعللا و طلللب و درخواسللت  -1

خالصانه از خداوند بارگ، خصوصًا طلب هلدایت 

بلله راه راسللت و روشللن اسللالم. خداونللد 

 فرماید:می

( )آیلا 53( )انعلام/ألی  هللا ب علم بالشالاکرین)

خدا به احوال شاکران و سپا  گلذاران دانلاتر 

 .است(
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سلم(جمعی از اصحاب رسلول هللا   )صللی هللا علیله و

گفته اند: منظور از )الصراط المستقیم( یعنلی 

 ه اسالم.ار

دهد هدایت بر راه د میخداوند بارگ به ما یا -0

او بخواهیم، بدون آنکله کسلانی  راست را از

را که بلر راه راسلت بودنلد ملورد نظرملان 

ا هلایش رت و نشانهباشند، زیرا اگر راه راس

شناختیم و آن را پیدا نمودیم، کسانی را که 

خواهیم شناخت، و در بر راه راست بودند نیا 

صالراط الالذین اسعمالت ئیم: )گلواین حلال ملی

( پس حق را بشنا  پیروان حق را خواهی علیهم

شناخت. حق هلم )الصلراط المسلتقیم( اسلت و 

انلد کله خداونلد پیروان این صراط هم کسانی

خودش را شامل حال آنها بارگ، نعمت و الطاف 

کللرده اسللت، آنهللا پیللامبران، راسللتگویان، 

شهیدان و انسانهای صال  هستند که دوستی با 

چنین انسانهایی چقدر لذو بخلش و پلر برکلت 

 است.

 صراط الذین اسعمت علیهم

( بیلان کننلده و صراط الذین اسعمت علالیهم) -1

( اسللت و الصالالراط المسالالتقیمتوضللی  دهنللده )

عمتش را بر آنها ارزانللی کسانی که خداوند ن

 اند:داشته در بیان آیه بیان شده

  من یطع هللا   الرسول فا لئ  مع الذین أسعالم )

هللا علیهم من النبیین   الصدیقین   الشالهداء   

من هللا  الصالاین   حسن ا لئ   فیقا ذل  الفضل 

( )و آنلان کله 29-72( )نسلاء/  کف  با  علیما

د، با کسانی که خلدا خدا و رسول را اطاعت کنن

به آنها لطف و عنایت کامل فرملوده یعنلی بلا 

پیامبران و راستگویان و شهیدان و نیکوکلاران 

محشور خواهند شلد و اینلان )در بهشلت( چقلدر 

نیکو رفیقانی هستند، این فضل و بخشش خدا است 

و علم ازللی خلدا بله نیازهلای ملردم کفایلت 

 کند(.می

 عنه( روایت کلرده ضحاک از ابن عبا  )رضی هللا -0

که: )خدایا ما را به راه کسلانی کله نعملت و 

هدایتت را به سبب مطیع بودن و بندگی خالصانه 
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ای، هللدایت آنللان در پیشللگاهت ارزانللی داشللته

، )علیله السلالم(فرما، برای مالئکه، پیامبران 

راستگویان، شهیدان و اولیای راستینت، و ایلن 

آیلاو قبللی  راه همان راهی است که خداوند در

 بیان کرده است(.

 اهداف این آیه 

از  تتشویق و ترغیلب بلر درخواسلت راه راسل -1

خداونللد راه روشللن و واضلل ، را کسللانی کلله 

رآنها عرضله کلرده، بخداوند بارگ نعمتش را 

راه پیلللامبران، راسلللتگویان، شلللهیدان و 

 صالحان.

تشویق و ترغیب بر پیلروی از راه انسلانهای  -0

خوبی و نیکلی از صالحی که خداوند بارگ  به 

کند و دوست داشتن این انسانهای آنها یاد می

صال  و دعا کردن برای آنها، هنگامی کله از 

 شود.آنها یادی می

 غیر المغضو  علیهم   ال الضالین

 فرماید:خداوند بارگ می -1

( )به غیر از غیر المغضو  علیهم   ال الضالین)

ک راه کسانی که نسبت به آنها خشمگین و غضلبنا

المغضالو  هستی و بله غیلر از راه گمراهلان( )

( کسللانی دارای عقایللد باطللل و فاسللدی علالالیهم

دشلان اسهستند و همواره در پی اناام نیتهای ف

داننلد وللی بله آن آیند، حقیقلت را ملیبر می

 آورند و عمل نمی کنند.ایمان نمی

که دارای علم صحی   اند( کسانی  ال الضالین) -0

به و درست نیستند و با ج هل و نادانی شروع 

اند و در این میان انواع بدعتها و عمل کرده

 دهند.گمراهیها را به اسم دین اناام می

در این جا )الم تمکید( به این خاطر آملده تلا 

دلیلی باشد بر دو راه زشت و ناپسند، کله راه 

 یهودیان و راه مسیحیان هستند.

لم  -3 راه ایمانداران شامل علم و عمل به آن ع

، یهودیان با وجود اینکله بله تلوراو و است

حقیقتهای موجود در آن علم داشتند وللی بله 

ضب آن عمل نمی سبب خشلم و غ کردنلد و ایلن 

 خداوند در حق آنها شد. 
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در  –مسیحیان با وجود اینکه دارای اعمال رلاهری 

بودند ولی چلون عللم بله  –های عبادی تمام زمینه

، گمللراه انایللل و حقیقللت موجللود در آن نداشللتند

 شدند.

ای که در این آیه وجود دارد بیان خشم و غضب نکته

ع هلم وخداوند نسبت به یهودیان است و دلیلل موضلل

عملل  دانلد و بله آناین است، کسی که چیای را می

داند بیشلتر شایسلتگی کند، نسبت به کسی که مینمی

 خشم و غضب را دارد.

مسیحاین هرگاه قصد انالام کلاری را داشللته  -2

،چون بله طلرف عللم بله کتلاب بلدون  باشند

تحریفشان رو نمی کنند، گمراه هسلتند زیلرا 

کننلد. از روی جهل و نادانی شروع به عمل می

نصاری گمراه هسلتند و خداونلد  عامه یهود و

بارگ نسبت به آنهلا غضلبناک اسلت و خشلم و 

غضبش را بر آنها فرو فرستاده است، ولی خشم 

ور خاص شامل و غضب را خداوند در این آیه بط

حال یهودیلان کلرده اسلت، و در ایلن بلاره 

 فرماید:می

)قل هل ُاسبئ م بشر من ذلال  مهوبال  عنالدهللا مالن 

لعنه هللا   غضالب علیاله   جعالل مالنهم القالردة   

الهنازیر   عبد الطاغوت أ لئال  شالر م اسالا   

 (.61أضل عن سواء السبیل( )مائده/

ام )ای پیامبر بگو آیا شما را آگاه سازم کله کلد

قوم را ناد خدای بدترین پاداش است، کسانی را که 

خدا بر آنها لعن و غضب کرد و آنان را به بوزینه 

دگی شیطان کرد ایلن نو خوک مسخ نمود و آنکس که ب

ترین خللق گروه را ناد خدا بدترین منالت و گمراه

 از راه راستند(.

گمراهی را خداوند بعنوان صللفتی خلاص بلرای  -5

یه آورده، و در این بلاره مسیحیان در این آ

 فرماید:می

قل یا اهل ال تا  ال یغلالوا فال  دیالن م غیالر )

الاق   ال یتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل   

( أضالاللوا کهیالالرًا   ضالاللوا عالالن سالالواء السالالبیل

( )بگو، ای اهل کتاب در دین خود بله 77)مائده/

ناحق غلو نکنید و از پی خواهشهای آن قومی که 
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و بسیاری را نیا گمراه کردند خود گمراه شدند 

 و از راه راست دور افتادند، نروید(.

کنلد ت میماد بن سلمة از عدی بن حاتم روایح -2

در ملورد  )صلی هللا علیه وسلم(که: از پیامبر 

( سلؤال کلردم، پیلامبر المغضو  علیهم غیر)

فرمود: اینهلا یهودیلان  )صلی هللا علیه وسلم(

سؤال کلردم،  هستند. در مورد )و ال الضالین(

فرمود: مسلیحیان  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

 هستند که گمراه شدند.

ابن مردویه از ابوذر )رضلی هللا عنله( روایلت  -7

در  )صلی هللا علیه وسلم(کند که: از پیامبر می

( سؤال کلردم، پیلامبر )المغضو  علیهممورد 

فرمود: منظلور یهودیلان  )صلی هللا علیه وسلم(

( چیست  مسیحیان   ال الضالین)هستند. گفتم: 

 هستند.
 اهداف این آیه 

هشدار از راه و روش کسانی که خداونلد بلارگ  -1

ضبش  تاز آنها خشمگین و ناراحت اس و خشم و غ

را بر آنها فرو فرستاده اسللت، کله یهودیللان 

باشللند، حللق و حقیقللت و راه راسللت را مللی

اند و بله آن د ولی از آن منحرف شدهناشناخته

کنند زیرا هر کسی حقیقت و راسلتی را عمل نمی

بداند و به آن عمل نکند، استحقاق خشم و غضب 

 کند.خداوند را پیدا می

هشللدار از راه و روش گمراهللان کلله مسللیحیان  -0

است را گم کردنلد رهستند و علم به راه حق و 

اند، هدایت بطرف حلق و و در گمراهی فرو رفته

نان کننلد، پللس بلر مسللماحقیقت را قبول نمی

واجب است از یادگیری علم و عمل کردن به آن، 

درست نکشلند ،تلا منلل یهودیلان و مسلیحیان 

 مستوجب خشم و غضب خداوند نگردند.

هشدار در مورد پیروی کردن از راه مسیحیان و  -3

ه یهودیللان و ترسللاندن از دسللت گیللری بللر را

 گمراهان و بیان نفرو و رناش.

ل بله هشدار نسببت به عدم دست کشللیدن از عمل -2

های دینلی، منلل آنچله یهودیلان بلدان آموزه

گرفتار شدند و هشدار نسبت به عدم دست کشیدن 



 52  تفسیر بزرگترین سوره قرآن  

 

 

از پیروی علم، منل آنچه که مسلیحیان بله آن 

 دچار شدند.

یادگیری علم و عمل بله آن بایلد هملراه هلم  -5

باشند، زیرا این دو الزم و ملاوم یکدیگرنلد، 

 و این راه و روش مؤمنان و موحدان الهی اسلت

 فرماید:خداوند بارگ می

( 02)فلاطر/ إسما یهش  هللا من عبالاده العلمالاء()

)از میان اصناف بندگان تنهلا ملردان دانلا از 

 ترسند(.خدا می
فرماید: هلر چقلدر ابن کنیر د مورد این آیه می

علم به خداشناسی بیشتر و بهتر باشد، به هملان 

اندازه خشوع و خضوع برای خدا، بیشتر و بهتر و 

 شود.ملتر میکا

بر مسللمانان واجلب اسلت مللردم را بله سللوی  -2

یادگیری عللوم شلرعی و عملل بله آن دعلوو و 

تشویق کنند تا به راه راست رهنمون و هلدایت 

 شوند.

 هشدا دادن از  اه گمراهان

اهدسا الصراط المسالتقیم، فرماید: )خداوند می -1

صراط الذین اسعمت علیهم غیر المغضو  علالیهم 

 (.7-2فاتحه/( )  ال الضالین

فرمایللد: مللی )صلللی هللا علیلله وسلللم(پیللامبر 

( یهودیللان و )ال الضللالین( المغضالالو  علالالیهم])

 1مسیحیان هستند[.

  إذ قلنالا ادخلالوا هالذه فرماید: )خداوند می -0

القری  ف لوا منها حیث شئتم  غدا   ادخلالالوا 

کم   البا  سجدا   قولوا حطّ  سغفر ل م خطایا

و به یاد آرید، ( )52( )بقره/لنزید الماسنین

که گفتیم داخل این قریه شلوید و از  وقتی را

آن هر چه میل داریلد بخوریللد کله فلراوان و 

بدون زحمت برای شلما مهیلا اسلت و از آن در 

گوئید خدایا ببخش مرا کنان درحالی که میساده

وارد شوید تا ما از خطای شما در گذریم و بر 

 ثواب نیکوکاران بیفرائیم(.

                                                 
 ترمذی. - 1
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)صللی )رضی هللا عنله( از پیلامبر  هریرهابو -الف

  )قیالل لنبال  کنلد کلهروایت ملی هللا علیه وسلم(

اسرائیل )  ادخلوا البا ...( فبدال ا، فالدخلوا 

البا  یزحفون عل  اسالتاهم   قالالوا  حبال  فال  

ه شلد از دروازه تل)به بنی اسلرائیل گف 1( شعرة

کنان در حالی که از خلدا طللب آملرزش شهر ساده

ارد شوید، تا ملا نیلا از گناهانتلان کنید ومی

درگذریم، ولی بنی اسلرائیل ایلن املر خلدا را 

تغییر دادند و به حالت نشسته بر روی مقعدشلان 

ای از و کشاکشان وارد شهر شدند و گفتلد: دانله

 جو(.

 ادخلالالوا  درروایتللی از ترمللذی در مللورد ) -ب

گوید: بحالت کشان کشان بلر روی ( میالبا  سجدا

ن وارد شهر شدند. و بلاز ترملذی بلا زانوهایشا

روایلت  )صلی هللا علیه وسلم(همین سند از پیامبر 

کند که: گفتند )حبة فی شللعرة( و در روایتلی می

 فرماید: )حبة فی شعیرة(.دیگر می

در فلت  البلاری  )رحمله هللا(ابن حار عسقالنی  - 

 گوید:می

بنی اسرائیل برخالف آنچه که از کردار و گفتار »

آنها دستور داده شده بود، عمل کردند، زیرا به 

به آنها امر شده بود که با حالت سادکنان داخل 

شهر شوند تا این نشان سپا  و ستایش در مقابلل 

خداوند بارگ باشد و بگویند )حطة(: )خلدایا از 

گناهان درگذر( ولی آنها حالت ساده را به حالت 

به نشسته و کشان کشان تبدیل کردند و )حطة( را 

)حنطة(: )گندم( و یا )حطة( را گفتند ولی )حبة 

فی شلعیرة( را بله آن اضلافه کردنلد، از ایلن 

شود، آن الفاری کله بلر جریان چنین استنباط می

ته ندگی به کار رفنها امر شده و در عبادو و بآ

شوند، جایا نیسلت علو( شلوند ،هلر چنلد کله می

معنایی منل معنای آنها گفته شود. باید الفاری 

شوند مل خودشلان که در عبودیت به کار گرفته می

 2«.با عربی گفته شوند

 اهداف این آیات   احادیث

                                                 
 متفق علیه. - 1
 .2/322 فت  الباری، - 2
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گیلری بله راه و روش مؤمنلان و تشویق بر دست -1

ترسللاندن و بللر حللذر داشللتن از راه و روش 

یهودیان که به سبب کفر و فسادشان شامل خشلم 

و غضب خداونلد گردیدنلد و بله عملشلان عملل 

داشتن از راه و روش مسلیحیان  نکردند. برحذر

گمراه، کسانی که علم نداشلتند املا مؤمنللان 

 اند.علم عمل را با هم جمع کرده

ترساندن و برحذر داشتن از تغییر دادن الفاظ  -0

و اصطالحاو شرعی و تحریف معنلای آنهلا از آن 

معنایی که مورد نظر خداوند است، منلل آنچله 

 که یهودیان اناام دادند:
به آنهلا فرملان داد کله بگوینلد  خداوند بارگ

)حطة(، آنها در جواب گفتند: )حنطة( خداوند در 

الرحمن علال  فرماید: )مورد خودش خبر داده و می

بخشنده بلر علرش بلنلد و  : خداوندالعرش استو 

ارتفاع یافته( ولی تمویلیان تحلریفش کردنلد و 

: خداونلد بخشلنده الرحمن العرش استول گفتند )

 فته است(.بر عرش تسلط یا

ایناا هم متلاوالن منلل  شودهمچنانکه مشاهده می

را بله  (ن)یک  –آنچه که یهودیان اناام دادند 

عمل  –)حّطة( اضافه کرده و آن را )حنطة( کردند 

  1نمودند و یک )ل( را به )استولی( تغییر دادند.

بعضی از مفسرین منلل محملد عللی صلابونی در  -3

مد کنعان در کتاب )صفوة التفاسیر( و قاضی اح

( در قرة العینین عالل یفسالالیر الجتلالینکتاب )

سالاق   یالدعون  یوم ی شف عنتفسیر این آیه: )

( )روزی که 20( )قلم/إل  السجود فت یستطیعون

از ساق کشف کرده شود و به ساده خدا خوانلده 

گویند: کله منظلور ایلن شوند و نتوانند(. می

زن : هر ملرد و یسجد   کل مؤمن   مؤمن است )

برند( و در این باره مؤمنی برای خدا ساده می

اند. ولی در نقل قول از گفته بخاری را آورده

ن را بطورکاملل آاند و بخاری درست عمل نکرده

 گوید:اند. بخاری مینقل نکرده

                                                 
 النونیة، ابن القیم الاوزیة، منهج الدراساو، محمد امین الشنقیطی. - 1
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 )ی شف  بنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن   مؤمن )

کند و هر مللرد و : )پروردگار ساقش را آشکار می

برنلد(. در اینالا نی برای خدا ساده ملیزن مؤم

حرف )ف( برای عطف است و ضمیر )هل( به خداونلد 

 گردد.بر می

وقتی از صابونی در مورد این کارش سؤال کللردم، 

چرا گفته بخاری را به طور کامل در تفسیر ایلن 

ی شالف  بنالا عالن ای و قسمت )یه قلم نقل نکردهآ

نلر کوابم گفلت: اای، در جل( را حذف کلردهساقه

معنلایی غیلر از  –مفسران این ایله را تمویلل 

اند، من هم این کرده –معنای اصلی و راهری آیه 

ام و از گفته بخاری هم آنچه را که کار را کرده

 ام.نیاز داشتم نقل کرده

این نوع کارها، اشتباهاو بارگلی هسللتند،  -الف

زیرا مفسران بارگی چون طبری و ابن کنیر، هلیچ 

اند و در نقل قلول آیه را نکرده گاه تمویل این

انلد، حتلی از بخاری تمام گفته بخاری را آورده

ای چون صلدیق حسلن خللان و علمای بارگ و برجسته

یله وکانی در مورد تفسیر این آمحمد بن علی الش

إذا جالاء سهالر هللا اند: )گفته یوم ی شف عن ساق()

( )زمانی که رودخانه خداوند جاری بطل سهر معقل

ر رودخانه عقلل ملردود و باطلل اسلت(. شد، دیگ

یعنی هنگامی که به دلیل و حات از طرف خداونلد 

آید دیگر ماای برای قضاوو و تحقیلق و تفحلص می

ماند. و در ایناا منظورشان حدینی اسلت عقل نمی

کند و آن بهتلرین مفسلر که ان آیه را تفسیر می

برای کالم خداوند است و نیازی به تمویالو باطلل 

د، و این کار هم به معنای )تشبیه و تاسیم ندار

: هیچ چیای به لی  کمهله ش ءکردن( نیست زیرا )

خداوند شبیه نیسلت(. و بعلد از آن ایلن گفتله 

 آورند که فرموده:شاعر را می

دعالالالالوا کالالالالل قالالالالول عنالالالالد قالالالالول مامالالالالد                            »

 «انرهفما آمن ف  دینه کم

دست  هللا علیه وسلم()صلی )در مقابل فرموده محمد 

 از هر گفته و فرموده دیگری بردارید(.

آنچله را نیلاز  –در مورد این گفته صابونی  -ب

بایلد بله  –ام داشتم از گفته بخاری نقل کلرده
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این مسئله اشاره شود، این گونه حرفها در شلمن 

و مقام و مفسللر قلرآن نیسلت، زیلرا ایلن کلار 

 سلاق پلاکه در آن کشف  –صابونی معنای آیه را 

ن گونله کله را در روز قیامت بلرای خداونلد، آ

ی او خداوند است بدون هر گونله تشلبیهشایسته ذ

کند و در آن دچلار تمویلل عو( می –کند ثابت می

شود، به همین دلیل صلابونی ابتلدای فرملوده می

بخاری را نقل نکرده تا بتوانلد تلمویلش را در 

ای این آیه اعمال کند. و این کارها نیلا گونله

از تغییر و تبدیل و بازی بللا قلران اسلت، کله 

هلای گذشلته ملا را از ایلن کلار بلر حلذر آیه

دارند، و باید موارب باشیم، زیرا یهودیان و می

مسیحیان نیا این چنین کارهایی اناام دادند که 

)صللی هللا علیله سبب گمراهی آنهلا شلد. پیلامبر 

نیا ما را از چنین کارهلایی نهلی کلرده  وسلم(

 ت.اس

  یالدعون الال  صابونی در تفسیر این آیلله: ) - 

شوند برای ساده بلردن( ( )و صدا کرده میالسجود

گوید: خداوند آنها را با خشلم و غضلب و بلا می

این باره  رخواند و دی به ساده بردن فرا میتند

بر خالف مختصر تفسیر طبری که خود صابونی آن را 

ی در گردآوری کرده، عمل نموده اسلت. چلون طبلر

  یالدعوهم فرماید: )تفسیرش در مورد این آیه می

( )آشلکار کننلده ال شف عن الساق ال  السجود  

ساق، آنها را به ساده بردن برای خداوند بلارگ 

 خواند(.می

درباره این گونه تحریفها جریان دیگلری روی  -2

م، در دیداد: روزی از یکی از خطیبان جمعله شلن

خوانلد و بلرای ملردم که خطبه جمعه را می یحال

کرد، ناگاه در اثنای حرفهایش گفت که: موعظه می

 )صلی هللا علیه وسلم(روزی مردی کور، ناد پیامبر 

آمد و از ایشان خواسلت چشلمهایش را شلفا هلد، 

نیلا چشلمان او را  )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

شفا داد. وقتی نماز جمعه تمام شد خودم را بله 

یلن حللدیث را کله روایلت او رساندم و گفلتم، ا

کردی، آیا اصل متن حدیث چنین بود  و یلا اصلل 

حدیث بدین گونه است که: )روزی مردی کور، خدمت 
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آمللد و گفللت ای  )صلللی هللا علیلله وسلللم(پیللامبر 

از خداونلد بلرایم  )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

دعا کن و از او بخواه تا چشمانم را شفا دهلد. 

خواهی می رفرمود: اگ وسلم()صلی هللا علیه پیامبر 

خلواهی برایلت بر ان صبر داشته باشد و اگر ملی

کنم که خدا شلفایت دهلد. آن ملرد گفلت: دعا می

برایم دعا کن تا خدا شفایم دهد،  به او دستور 

داد تا وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و از 

 1خدا درخواست شفای چشمانش را نماید(.

که این حدیث را به طور آن مرد خطیب بعد از این

کامل برایش گفتم در جوابم گفلت: آنچله را کله 

خواستم از این حدیث بدست آوردم و بله هملین می

خاطر هم به این مقدار اکم اکتفا کردم و آن را 

برای مردم روایت کردم. من هم در جوابش گفلتم: 

ر کلاین کار حیله و فریلب اسلت، زیلرا ملردم ف

 لی هللا علیله وسللم()صلکنند که خلود پیلامبر می

چشمان آن مرد کور را شفا داده در حالی که متن 

)صلی حدیث بر این مسئله تمکید دارد که پیامبر 

برای آن مرد کور دعلا کلرد و از  هللا علیه وسلم(

است تا شفایش دهد. و این هم یکللی از وخداوند خ

اسلت کله  )صلی هللا علیه وسللم(های پیامبر معااه

)صلی هللا علیله سبب دعای پیامبر فورًا خداوند به 

د. و پیامبر چشمان آن مرد کور را شفا دا وسلم(

کوری چشم  توانایی شفا دادن )صلی هللا علیه وسلم(

 را ندارد چه رسد به چیاهای دیگر.

این تغییر و تبدیل در معنای نصوص همان چیای -5

است کله ابلن قلیم الاوزیله در کتلاب )تبلدیل 

رده اسلت. ایلن حلذف و النصوص( بدان اشلاره کل

برداشللتن اول و آخللر نصللوص قللرآن و حللدیث و 

شود که معنای موضوع علو( های علما باعث میگفته

شود و این از افعال یهودیان و مسیحیان اسلت و 

در این باره هشلدار  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

آید و املتش دچلار گمراهیهلای داده که روزی می

 فرماید:باره می شوند و در اینگذشتگان می

ر   ذ اعالا برًا بشبلتتبعن سنن من کان قبل م ش)

حت  ا  سل وا حجرضب لسل تموه، فقالالوا  بذ اع 

                                                 
 متفق علیه، ترمذی. - 1
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)از راه و روش  1 الیهود   سصا  ؟ قالال فمالن ؟(

گذشتگان پیش از خودتان وجب به وجب و ذراع بله 

پیروی کنید. حتی  –یک ذراع دو وجب است  –ذراع 

ملارمولکی هلم داخلل وقتی که آنها بله سلورا  

کنایله از  –کنیلد آنها پیروی می زشوند، شما ا

 -ردن قدم به قلدم و ملو بله ملو اسلت کپیروی 

منظورتان  )صلی هللا علیه وسلم(گفتند: ای پیامبر 

)صلی هللا از گذشتگان، یهود و نصاری است  پیامبر 

فرمود: پس چله کسلی دیگلر غیللر از  علیه وسلم(

 آنها (

 معنا  )آمین(
خواند، سنت است که در که سوره فاتحه را می کسی

آخر آن )آمین: خدایا از ما قبول کن( بگویلد و 

حتی کسی که در حال نماز نیست ولی صدای خواندن 

سوره فاتحه را از شخص دیگری در نماز می شلنود 

ن ربطلی ،مستحب است که آمین بگوید، و آمین گفت

ار املام اسلت یلا ندارد به اینکه آیا نملازگا

مموم، در حال جماعت است یا بله صلورو فللرادا م

خواند، بلکه در هر حالتی که باشد، نمازش را می

سلت بعلد از خوانلدن سلوره فاتحله آملین اسنت 

 بگوید.

)صللی هللا )رضلی هللا عنله( از پیلامبر  ابوهریره -1

إذ أّمالن اإلمالالام کنلد: )روایت ملی علیه وسلم(

 ف منوا فإسه من  افق ی مینه ی مین المتئ ال 

)زمانی کله املام  2(غفر له ما یقدم من ذسبه

)آمین( گفت، شما هم )آمین( بگوئید، زیرا که 

هر کس )آمین( گفتنش با )آمین( گفلتن مالئکله 

همراهی داشته باشد، خداوند بارگ، گناهان آن 

شللخص را کلله تللا حللال اناللام داده اسللت، 

 آمرزد(.می

 )صللی هللا علیله وسللم(در حدینی دیگر پیامبر  -0

إذ قال أحدکم ف  الصالتة آمالین   رماید: )فمی

المتئ   ف  السالماء آمالین فوافقالت أحالداهما 

)اگلر یکلی  3(األخر  غفر له ما یقدم من ذسبه

                                                 
 متفق علیه. - 1
 متفق علیه. - 2
 مسلم. - 3
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از شما در نماز گفت )آمین( و مالئکله هلم در 

آسمان گفتند )آمین( و این دو آملین بلا هلم 

همخوانی و همراهی داشتند، خداوند گناهان آن 

ل اناللام داده اسللت، شللخص را کلله تللا بحللا

 آمرزد(.می

)صللی هللا علیله انس )رضی هللا عنله( از پیلامبر  -3

کنلد کله: )گفلتن )آملین( در روایت می وسلم(

نماز و در هنگام دعا به من عطا شده اسلت، و 

 )علیه السالم(قبل از من به هیچ کس غیر موسی 

کلرد و دعا می )علیه السالم(داده نشده، موسی 

گفت، پس به همین آمین می م()علیه السالهارون 

دلیل دعاهایتان را با گفتن آمین بله اتمللام 

رسانید، چون خداوند بلارگ آنهلا را از شللما 

 1کند(.قبول می

ای این گفتلله بلاال را قبللول در این میان عده -2

 آورند:ندارند و این آیه را دلیل می
)  قال موس   بنا إس  أییت فرعون   مأله زینال  

ایاة الدسیا  بنالا لیضاللوا عالن   أمواال فف  ال

سبیل ،  بنا انم  علال  أمالوالهم   اشالدد علال  

یم، قال فت یؤمنوا حت  یر ا العذا  األل قلوبهم

ت دعوی ما فاستقیما   ال یتبعالان سالبیل بقد أجی

( )و موسللی بلله 22-29( )یللونس/الالالذین ال یعلمالالون

پروردگار خود عر( کرد بارالها تو به فرعللون و 

دنیا ملک و اموال و زیورهای  فرعونیان در حیاو

بسیار بخشیدی که بدین وسیله بندگان را از راه 

تو گمراه کنند بارالها اموال آنهلا را نلابود 

گردان و دلهاشان را سخت بربند که اینان ایمان 

نیاوردند تا هنگامی که عذاب دردناک را مشاهده 

موسی و  –کنند، خداوند فرمود: حقیقتًا دعایتان 

راه مسلتقیم ه ستااب شد پس هلر دو بلم –هارون 

 باشید و از راه مردم جاهل پیروی نکنید(.

خداوند بارگ در این  ،گوئیمما در جواب آنها می

بله  )علیه السالم(آیاو در مورد دعا کردن موسی 

آید آیه چنین بر میتنها بحث کرده ولی از راهر 

که هارون هم با موسی بوده و آمین گفته اسلت و 

                                                 
 داند.تفسیر ابن کنیرز، ولی شیخ مقبل بن هادی الوادعی آن را ضعیف می - 1
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ن گفتن به معنای این بوده که او نیلا همین آمی

قالد فرمایلد: )دعا کرده است، زیرا خداونلد ملی

: دعایتان مورد قبول واقع شلد( أجیبت د عوی ما

و در این آیه ضمیر )کما( به کار رفتله اسلت و 

این آیه دلیلی است بر اینکلله هلر کلس بعللد از 

شنود آمین بگوید، منل ایلن اسلت دعاهایی که می

کرده، چون آن دعلا در حلق او هلم که خودش دعا 

شود، بله هملین دلیلل بعضلی از علملا اجابت می

گویند: بر ممموم الزم نیست که در نماز جماعت می

جهری حملد و سلوره را بخوانلد، زیلرا )آملین( 

گفتنش بعد از خواندن سوره فاتحه توسلط املام، 

منل این است که سوره فاتحه را خوانلده باشلد. 

 وهللا اعلم.

ز برداشتی که بیان کردیم با این آیله این طر -5

 قرآن همخوانی دارد.

)  إذا قالالرل القالالرآن فاسالالتمعوا لالاله   أسصالالتوا 

( )و چون قرائلت شلود 022( )اعراف/لعل م یرحمون

همه گوش بدان فرا دهید و سکوو کنید باشلد کله 

 مورد لطف و رحمت حق شوید(.

بله ساکت بودن و گوش فرا دادن به آیاو قرانلی 

ت که از طرف خداوند بارگ بر ما صادر فرمانی اس

شده تا ما هم با پیروی از آن مورد لطف و رحمت 

خداوند قرار گیریم، زیرا هنگامی که بله قلران 

کلم کلم قلبهلا گشلاد  ،گوش دادیم و ساکت شدیم

کننلد، و زملانی شوند و بهتر آیاو را درک میمی

کنلیم یاو قرآن را درک کردیم به آن عمل میآکه 

را نیللا بلله سللوی عمللل بلله آن فللرا و مللردم 

خوانیم، و در این راسلتا خداونلد بلارگ هلم می

کنلد و در درهای رحمت و فضلش را بر ما باز ملی

مقابل اناام این اعمال صال  به ما پاداش عطلا 

 فرماید.می

ولی هنگامی که امام بلا صلدای بلنلد در نملاز 

خوانلد و ملا هلم هملراه او جهری فاتحه را ملی

این حالت قلادر نخلواهیم بلود هلم  بخوانیم در

خوانیم بفهمیم و هم آنچه را کله آنچه را که می

آیلاو را درک نکلردیم،  راه اگیشنویم، در نتمی

توانیم به آنها عمل کنیم و وقتی بله آنهلا نمی
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کنللد، و عمل نکردیم خداوند بارگ به ما رحم نمی

)صلی هللا علیله این گفته ما با این حدیث رسول هللا 

 هم تضاد خواهد داشت. م(وسل

إسما جعل اإلمام لیؤیم به فإذا کبر ف بالر ا   )

)امام برای ایلن قلرار داده  1(إذا قرأ ف سصتوا

شده تا به او اقتدا شود، وقتلی کله )هللا اکبلر( 

گفت، شما هم )هللا اکبلر( بگوئیلد، و زملانی کله 

قرآن خواند، شما هلم سلاکت شلوید و گلوش فلرا 

 دهید(.

نملاز  –ربوط به نمازهلای جهلری این موضوعاو م

بودنلد وللی در نمازهلای  –صب ، مغرب، و عشاء 

الزم اسلت کله  –نماز رهلر و عصلر  –جماعت سری 

ممموم خودش سوره فاتحه را بخواند، زیلرا اگلر 

آن را نخواند نمازش صحی  نیسلت. چلون پیلامبر 

ال صتة لمالن لالم فرماید: )می )صلی هللا علیه وسلم(

)کسی که سلوره فاتحلله را  2(تا یقرأ بفایا  ال 

 نخواند، نمازش صحی  نیست(.

 ا  از یفسیر سو ه فایاهختصه
این سوره مبارکه شامل سلپا ، سلتایش و تمایلد 

در ادامله نامهلای مبلارک  ،خداوند بلارگ اسلت

آید، و در مورد روز قیاملت، د به میان مینخداو

روز حساب و بازخواست بر اعمال دنیا بحنلی بله 

آیلد، سلپس بنلدگان خداونلد راهنملایی میان می

شوند که چطور از خداونلد بخواهنلد و چگونله می

مطیع و فرمانبردار او باشند و طلب کمک و یاری 

را از خداوند کنند فقط او را یاری رسلان خلود 

بدانند، در عباداو خداوند توحید کاملل را کله 

شللامل، یکتللا دانسللتن خداونللد در خلقللت، روزی 

و صفاو و پرسلتش اسلت بله طلور رساندن، اسماء 

منظم و قابل قبول رعایت نمایند و هلیچ شللریکی 

را در هیچ یلک از انلواع مظلاهر توحیلد بلرای 

خداوند قرار ندهند، از خداونلد راه راسلت را، 

که همان اسالم است، طللب کننلد و اسلتقامت بلر 

پیمودن این راه را از او بخواهند تا اینکه در 

                                                 
 مسلم. - 1
 مسلم. - 2
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حضللور پیللامبران، بهشللت خداونللد داخللل و بلله 

 صدیقین، شهداء و صالحان شرفیاب شوند.

این سوره انسانها را تشلویق بلر انالام اعملال 

صال  می کند تلا انسلانها بله سلبب اناللام آن 

اعمال در روز قیامت با صالحان قلرار گیرنلد و 

دارد تا انسللانها از راه و روش باطل بر حذر می

 با اهل باطل در روز قیاملت حشلر نشلوند، اهلل

بللاطلی کلله مللورد خسللم و غضللب خداونللد قللرار 

 اند.گرفته

در این سوره چقدر زیبا خداوند نعمت و رحمت را 

صالراط فرماید: )دهد، آناا که میبه خودش ربط می

( و خلودش را فاعلل أنعملت الذین أسعمت علالیهم

( فاعلل غیر المغضو  علیهمدهد ولی در )قرار می

ای اینکله ورد، برآغضب را که باز خودش است نمی

انسان امیدش به لطلف و رحملت خداونلد زیلادتر 

 باشد.

 مفهوم هدایت   گمراه 

هیچ شکی نیست که هدایت و گمراهلی هلر دو از  -1

آیند وللی ایلن هلدایت و طرف خداوند بارگ می

گمراهی اسباب و دالیلی دارند، وقتی بی دینلی 

و عدم ایمان از طرف کافران و مشلرکان، بعلد 

ن و اقامه حات بر آنهللا، و توضی  دیاز بیان 

راهر شد، در این هنگام جا دارد کله خداونلد 

آنها را بدلیل این بی اعتقادی و عدم ایمللان 

نلد نسلبت بله عقاب و علذاب خداوعقاب دهد و 

شتر آنهاست ،تا آنها در دنیا، گمراه کردن بی

مل در گمراهی و پلوچی فللرو جائیکه به طور کا

فلمالا یلد: )فرماروند. همچنانکه خداوند میمی

قلالالوبهم   هللا ال یهالالد  القالالوم  زاغالالوا أزا، هللا

( )پللس چللون از حللق روی 5( )صللف/الفاسالالقین

گردانیدند خداوند قلبهای آنها را برگردانید 

 و خداوند فاسقان را هدایت نخواهد کرد(.

  أمالالا مالالن بهالالل   اسالالتغن    کالالذ  بالاسالالن  )

( )اما هلر کلس بخلل 2-12( )لیل/فسنیسره للعسر 

طلب بی نیازی کرد و نیکویی را تکلذیب ورزید و 

 کنیم(.کرد پس کار او را دشوار می
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آمدنلد، اما وقتی مؤمنلان بله طلرف حلق ملی -0

نیاتشللان را در پللذیرش حللق خللالص گرداندنللد، 

دلسوزانه بله آیلاو خداونلد گلوش دادد، آن را 

فهمیده و بدان عمل کردند، در اینالا الزم اسلت 

داده شلود، بله  پاداش درخور اعمالشان به آنها

همین دلیل خداوند راه راست و هلدایت را بلرای 

نهلا را نسلبت بله آ کند وآنها بیشتر آشکار می

کند و بر ایمانشان ثابلت حقایق دینی آشناتر می

 فرماید:گرداند. همچنانکه خداوند میقدم می

ف ما أعط    ایق ،   صدق بالاسالن ، فسنیسالره )

ا و تقوی پیشه ( )اما هر کس عط5-7( )لیلللیسر 

کرد و نیکویی را تصدیق کرد، کلار او را آسلان 

 گردانیم(.می

آنچه مشخص است واقعیت هدایت و گمراهلی اسلت -3

شلود. که هر دو از طرف خداوند نصیب انسلان ملی

مؤمنان را به سبب تالش و کوششان بله راه حلق و 

کنلد و کلافران و اجابت کردن خداوند، هدایت می

یملان نیاوردنشلان، گملراه مشرکان را بلدلیل ا

کند، همچنانکه گفتلیم، ایلن پاداشلی تکمیلل می

برای هر دو دسته است و این همان چیای است کله 

 فرماید:ابن کنیر به آن اشاره کرده و می

ما منلل جملاع قدریله نیسللتیم کله معتقدنلد، »

کننلد و انسانها هدایت و گمراهی را انتخاب ملی

داونلد ندارنلد. کنند و ربطی به خبه آن عمل می

بلکه ما معتقدیم هدایت و گمراهی هر دو در دست 

خداوند است و هم هدایتگر و هلم گملراه کننلده 

است، ولی انسانها خودشان سبب تطبیق این هدایت 

شلوند. و گمراهی از طرف خداوند بر وجودشان ملی

مؤمنان بدلیل ایملان آوردن بله کتلاب الهلی و 

نلد را بدسلت ن هلدایت خداوآپیروی از دستوراو 

آورند و خداوند هدایت خودش را بر آنها پخلش می

کند و کافران و مشرکان بدلیل ایمان نیاوردن می

هلی و عملل نکلردن بله آن، گمراهلی لبه کتاب ا

آورند و خداوند گمراهی خودش خداوند را بدست می

سلازد، پلس انتخلاب راه را بر آنها منتشلر ملی

اسلت ،اگلر  هدایت یا گمراهی در دست خود انسان

هدایت در دست انسان بلود و ربطلی بله خداونلد 
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خواسلت کله از او نداشت، خداوند از انسان نملی

 فرماید:درخواست هدایت کند، همچنانکه می

( 2( )فاتحللله/اهالالالدسا الصالالالراط المسالالالتقیم)

 )پروردگارا ما را به راه راست هدایت فرما(. 

 بنا ال یزع قلوبنا بعد إذ هدیتنا  هب لنا من )

( 2( )آل عملران/   حمال  إسال  أسالت الوهالا لدس

)پروردگارا قلبهایمان را به باطل میلل ملده و 

به ما از لطف خویش رحمتی عطا فرما کله همانلا 

 نده بی عو( و منت(.شتویی بخ

در پایان می گوئیم، خداوند بلارگ خلودش بهتلر 

 1کند.داند و فقط او به راه راست هدایت میمی

 زخواسدن سو ه فایاه د  سما
)صلی هللا علیله )رضی هللا عنه( از پیامبر  ابوهریره

من صل  صتة لالم یقالرأ کند که: )روایت می وسلم(

فیها ب م ال تا  فه  خداج، خداج، خالداج، غیالر 

)هر کسی که نماز بخواند و سلوره فاتحله  2(یمام

را در آن نخواند، نمازش ناقص است، ناقص اسلت، 

 ناقص است، تمام نیست(.

)رضلی هللا عنله( پرسلیدند، اگلر در  از ابوهریره

)رضی  ماعت بودیم چه کار کنیم  ابوهریرهنماز ج

هللا عنه( درجواب فرمود: آن را آهسته برای خلودو 

 )صلی هللا علیله وسللم(بخوان، چون من از پیامبر 

فرمایلد: ملن فرمود: )خداوند ملیام که میشنیده

ام از وسلط نصلف سوره فاتحه را بین خود و بنده

ن از آام آن قسمت است که در ام و سهم بندهدهکر

الامالد   گویلد: )خواهد، وقتی که بنده میمن می

ام : بنلدهفرمایلد( خداوند بارگ می   العالمین

الالرحمن گویلد: )مرا ستایش کرد، وقتی بنده ملی

ام ملرا ملورد فرماید: بنلده( خداوند میالرحیم

ویلد: گتماید و سپا  قرار داد، وقتی بنلده ملی

فرمایلد: ( خداونلد بلارگ ملیمال  یوم الالدین)

گویلد: ام مرا بارگداشلت، و وقتلی کله ملیبنده

( خداونللد بللارگ ایالالاک سعبالالد   ایالالاک سسالالتعین)

ام ام است، و بندهفرماید: این سهم من و بندهمی

دهلم وقتلی بنلده هر چه را بخواهلد بله او مللی

                                                 
 یق: نسیب الرفاعی.مختصر تفسیر ابن کنیر، تحق - 1
 مسلم و غیر او. - 2
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اهدسا الصراط المستقیم، صالراط الالذین بگوید: )

( خداوند ت علیهم غیر المغضو    ال الضالیناسعم

ام است و هر چه را فرماید این سهم بندهبارگ می

 1دهم(.بخواهد به او می

فرمایلد: ابن کنیر بعد از نقلل ایلن حلدیث ملی

اش را در سلوره خداوند سلهم بلین خلود و بنلده

فاتحه مشخ کرده است، و این هم دلیلی بلر مهلم 

باشلد و خوانلدن ملی بود خواندن فاتحه در نماز

 فاتحه از بارگترین ارکان نماز است.

آیا خواسدن سو ه فایاه د  سماز جماعت 

 بر م موم  اجب است
علما در مورد قرائت سوره فاتحله توسلط ملمموم 

بعد از قرائت امام اختالف دارند و چنلد رای در 

 اند:این مورد صادر کرده

همچنانکه بر امام واجب است بلر ملمموم نیلا  -1

اندن سوره فاتحه واجب اسللت. چلون پیلامبر خو

ال صتة لمن لم فرماید: )می )صلی هللا علیه وسلم(

)نماز کسلی کله سلوره  2(یقرأ بفایا  ال تا 

 فاتحه را نخواند درست نیست(.

بر ممموم خواندن سوره فاتحه در نماز جماعلت  -0

واجب نیست و فرقی ندارد کله آن نملاز جهللری 

)صلی هللا علیله یامبر باشد یا سّری باشد. چون پ

من کان لالاله إمالام فقالراءة فرماید: )می وسلم(

( )هر کسی که رد نماز املامی له قراءة اإلمام

خواندن سوره فاتحه  –خودش ممموم بود  –داشت 

 شود(.توسط امام برای او نیا محسوب می
سند این حدیث ضعیف است و ابن کنیر در تفسلیرش 

تلی حللدیث، در مورد آن صحبت کرده اسلت، پلس وق

حدیث ضعیف اإلسناد است به آن عملل نملی شللود و 

قابل قبول نیست و نملاز ملمموم بلدون خوانلدن 

 سوره فاتحه درست نیست.

]مترجم: این حدیث، حدیث صحی  االسنادی است کله 

ابن ابی شیبة، الدار قطنی، ابن ماجة، طحاوی و 

انلد، امام احمد از چند طریق آن را روایت کرده

                                                 
 مسلم و غیر او. - 1
 متفق علیه. 2 2
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آن را صحی  دانسته است.  )رحمه هللا( و ابن تیمیة

دانلد. هم آن را صحی  می )رحمه هللا(شیخ األلبانی 

شود و از طریق جمع بین احادیث این باب مشخص می

صلب ،  –که این حدیث مربوط به نمازهلای جهلری 

 است[. –مغرب و عشاء 

بر ممموم خوانلدن سلوره فاتحله در نمازهلای  -3

)صللی هللا بر جماعت سری واجب اسلت. چلون پیلام

 فرماید:می علیه وسلم(

إسما جعل اإمام لیؤیم به فإذا کبر ف بالر ا   )

)امام برای اقتدا کلردن بله  1(إذا قرأ فاسصتوا

او قرار داده شده وقتی )هللا اکبر( گفت شلما هلم 

)هللا اکبر( بگوئید، و وقتی قران خواند، شما بله 

 او گوش دهید و ساکت باشید(.

ام شافعی است، و در یکلی از و این قول قدیم ام

اند، ایشان اقوالی که از امام احمد روایت کرده

 2کند.نیا چنین حکم می

خواندن سلوره فاتحله در لحظلاتی کله املام  -2

کنلد واجلب اسلت و ملمموم هنگام قرائت مکث ملی

ن لحظاو شروع بله خوانلدن فاتحله آتواند در می

ع ای از صحابه، تابعین و تلابکند، این قول عده

باشد و قول جدیلد املام شلافعی نیلا تابعین می

جاهایی کله املام در آن مکلث  –همین گونه است 

کند شامل مابین آیاو، آخر سوره فاتحه و آخر می

 .-سوره بعد از سوره فاتحه است 

فرماید: )و إذا قرئ القرآن فاستمعوا خداوند می

( )و چون 022له و أنصتوا لعلکم ترحمون( )اعراف/

ائت شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوو قرآن قر

 کنید باشد که مورد لطف و رحمت حق شوید(.

ای از علمللای سلللف در مللورد ایللن آیلله عللده

فرمایند: در ایناا منظور این است که ملمموم می

رمضلان، و در نمازهای جهری، نماز عید قربلان، 

نماز جمعه باید هنگامی که امام مشغول خوانلدن 

مشغول  ساکت باشد و گوش دهد و سوره فاتحه است.

جریر طبری هلم چنلین قرائت فاتحه نباشد. و ابن

                                                 
 مسلم. - 1
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گوید: منظور از این گوش دادن و سلاکت بلودن می

در نمازهای جهری است که امام بلا صلدای بلنلد 

مشغول خواندن سوره فاتحه است و همچنلین سلاکت 

 1بودن در هنگام خطبه خواندن امام است.

ور بودن از امام و نبود وقتی که ممموم بدلیل د

بلندگو، صدای قرائت سوره فاتحه را توسط املام 

نشنید، بر ممموم واجب است خودش سوره فاتحه را 

شلنود، تلا بخواند، زیرا او صدای امام را نملی

 خواندن امام برای او نیا محسوب گردد.

 مو د سو ه فایاه  چند بدعت د
 خواندن قرآن بلر مردگلان و خصوصلًا سلوره -الف

 فاتحه

خداوند قرآن را برای انسانهای زنده فرستاده  -1

ن را در آتللا آنهللا بلله قللرآن عمللل کننللد و 

هلا زندگیشان بکارگیرند و قران را برای مرده

نازل نکرده است. همچنانکله خداونلد دربلاره 

 فرماید:قرآن می

( لینذ  من کان حیّا   یاّق القول عل  ال افرین)

ت او را بله ( )تا هلر کله زنلده دل اسل72)یس/

 –به اتمام حالت  –آیاتش پند دهد و بر کافران 
 وعده عذاب حتم و الزم گردد(.

 فرماید:می )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

إذا مات االسسان إسقطع عمله إال من ثتث  صالدق  )

 2(جا ی  أ  علم ینتفع به أ   لد صالالح یدعولاله

میلرد تملام کلار و عمللش قطلع )وقتی انسان می

و فقط از سه طریلق بله او خیلر و ثلواب  شودمی

( صدقه و خیری که خودش قبلل از ملرگش 1رسد: می

کرده و آثارش برای بعلد از ملرگش نیلا ادامله 

دارد، منل: ساختن مدرسه، مسلاد، پلل، حملام و 

 غیره.

ن عللم آعلمی که بعد از خود بالا گذاشلته و  -0

 برای اسالم و مسلمین نفع داشته باشد.

از خلود بالا گذاشلته و آن فرزند صالحی بعد  -3

 فرزندش برای او دعا کند(.

                                                 
 .0/22تفسیر ابن کنیر،  - 1
 مسلم. - 2
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ن لالالی  أ  ابن کنیر در تفسیرش در مورد آیه ) -0

فرمایلد: ( ملی39( )نالم/لإلسسان إال مالا سالع 

همچنانکه گناه هیچ کس در نامه اعمال دیگلر »

شود، در مورد خیر و ثواب نیا چنین نوشته نمی

رسد. است ،و خیر و ثواب هیچ کس به دیگری نمی

فقط خیر و ثوابی که انسان قبل از مرگش برای 

شلود، ورده در نامه اعمالش ثبت میآخود بدست 

فرماید: کله امام شافعی در تفسیر این آیه می

رسد، چلون ایلن ثواب قرائت قرآن به مرده نمی

عمل از جمله اعمال اناام شده توسط آن ملرده 

رسد. پیلامبر نیست پس ثواب آن نیا به او نمی

هیچگاه ثواب قرائت قلرآن   علیه وسلم()صلی هللا

ها هدیه نکرده است و اصحاب )رضلی را به مرده

هللا عنلله( و تللابعین نیللا چنللین کللاری اناللام 

اند، و اگلر ایلن عملل، پسلندیده بللود نداده

و یلارانش )رضلی  )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

دادند زیلرا آنهلا از هللا عنه( آن را اناام می

انلد و هلر ی روی گلردان نشلدهاناام هیچ خیر

، اندن بوده اناام دادهآعملی را که خیری در 

اند و از آنهلا وقتی که کاری را اناام نداده

روایت نشده دلیل بر ایلن اسلت کله خیلری در 

اند. در افعال عبادی ما باید اناام آن ندیده

به قران و حدیث استناد کنیم و در ایلن بللین 

وجلود نلدارد. و  ماال هیچ گونه قیلا  و رأی

توان در تمیید قرائت قرآن بلر ملرده بله نمی

قیا  و رأی رجوع کرد. ولی در مورد دعا کردن 

برای مرده از درگاه خداوند و درخواست آمرزش 

یلر کلردن خگناهان مرده از خداوند و همچنین 

برای مرده از طریق بخشلش مللال و صلدقه دادن 

به  برایش در هر دو مورد یاد شده ثواب و دعا

رسد و خداوند آنها را شامل حال مرده مرده می

های زیلادی در این باره هم فرموده ،گرداندمی

 )صلی هللا علیه وسللم(از طرف خداوند و پیامبر 

در تمیید این مسلئله وجلود دارنلد و اجملاع 

علمای اسالم هم بر ایلن مسلئله تمکیلد کلرده 

 1«.اند
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بدعت خواندن سلوره فاتحله بلر ملرده آنقلدر  -3

سترش یافته و ملکله اذهلان شلده تلا جلایی گ

رسیده کله روزی زنلی در حلال گلوش دادن بله 

تلویایون بود ،ناگهلان صلدای قررائلت سلوره 

میفاحه را از تلویایون می گویلد شنود و فورا ً

من این سوره را دوست ندارم، چون بلا شلنیدن 

افلتم، زیللرا در روز ملرگش آن به یاد مرگ می

 خواندند.یسوره فاتحه را بر او م

خواندن سوره فاتحه بر مرده از طلرف پیلامبر  -2

و اصحابش به ثبوو نرسیده  )صلی هللا علیه وسلم(

اند نها این کار را هرگا اناام ندادهآاست و 

بعلد از  )صللی هللا علیله وسللم(بلکه پیلامبر 

سلپرد، بله یلارانش اینکه مرده را بخلاک ملی

 اسالتغفر ا ألخالی م   ساللوا التهبیالتگفت: )می

)از خداوند بلرای برادرتللان  1(فإسه اآلن یس ل

درخواست آمرزش کنید و برای او تقاضای ثبلاو 

و استواری و استقامت از خداوند نمائید چلون 

 شود(.حاال از او سؤال می

به یارانش توصلیه  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر  -5

نکرده وقتلی بله قبرسلتان رفتنلد، بگوینلد: 

وره فاتحله کننلد الفاتحه، و شروع بخواندن س

قبرسلتان  بلکه به آنها یاد داده که اگر بله

 رفتند، بگویند:
الستم علی م أهل الدیا  من المالؤمنین   إسالا )

إن شالالاء هللا ب الالم الحقالالون أسالال ل هللا لنالالا   ل الالم 

م خدا بر شما باد ای مؤمنان اهلل )سال 2(العافی 

این قبرستان، اگر خدا بخواهد ما هلم بله شلما 

نادتان خواهیم آملد و درخواسلت  شویم وملحق می

سللالمتی و راحتللی را بللرای خودمللان و شللما از 

 نمائیم(.خداوند بارگ می

ها دهد که برای مردهبله این حدیث به ما یاد می

دعا کنیم و از خداوند بارگ برای آنهادرخواسلت 

سالمتی و دور بودن از عذاب قبلر و علذاب جهلنم 

بلریم و از ها پنلاه نمائیم، نه اینکه به مرده

                                                 
 ابوداود و غیر او. - 1
 مسلم و غیر او. - 2
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آنها طلب و درخواست کنیم و یا سوره فاتحلله را 

 برآنها بخوانیم.

خداوند قرآن را نازل کرده تا بر کسی خوانده  -2

تواند به آن عمل کند، در حالی کله شود که می

 ها نمی توانند به آن عمل کنند.مرده

 الذین کذبوا بآیاینا صم   فرماید: )خداوند می

یجعلاله علال  صالراط ب م ف  الظلمالات مالن یشالاء 

( )و آنانکله آیلاو خلدا را 39( )انعام/مستقیم

تکذیب کردند کر و گنگ در رلماو جهل بسر برنلد 

و مشیئت الهی هر کس را خواهد گمراه سازد و هر 

 که را خواهد به راه راست هدایت کند(.

)صلی هللا علیله خواندن سوره فاتحه بر پیامبر  -ب

  وسلم(

)صلللی هللا ه بر پیامبر در مورد خواندن سوره فاتح

بعد از مرگش هیچ گونه سلند صللحیحی  علیه وسلم(

نه در قرآن و نه در سنت وجود ندارد و یلارانش 

اند، بلکه دلیل قرآن و این عمل را اناام نداده

حدینی وجود دارد بر اینکله بعلد از ملرگش بلر 

صلواو زده شود، نله  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

 ر او خوانده شود.اینکه سوره فاتحه ب

إن هللا   متئ ته یصّلون عل  فرماید: )خداوند می -1

النب  ی یها الذین آمنوا صّلوا علیه   سّلموا 

( )خدا و فرشتگان بر روان 52( )احااب/یسلیما

درود  )صللی هللا علیله وسللم(پاک این پیلامبر 

فرستند شما هم ای اهل ایمان بر او صللواو می

ظلیم و اجلالل بلر او و درود بفرستید و با تع

 سالم گوئید و تسلیم فرمان او شوید(.

در این آیه خداوند به ما دسلتور داده، درود و 

بفرسلتیم،  )صلی هللا علیه وسلم(صلواو بر پیامبر 

نه اینکه سوره فاتحه را بر او بخلوانیم و یلا 

 به او پناه برین و توسل نمائیم.

ن فرمایلد: )ململی )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر  -0

)هر کلس  1صّلی علّی صالة صّلی هللا علیه بها عشرًا(

یک بار بر من درود و صلواو بفرستد، خداونلد 

 فرستد(.در مقابل آن ده بار بر او درود می

                                                 
 مسلم. - 1
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فرمایلد، ایلن ملی )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر  -3

اللهم صل عل  مامالد   علال  دعا را بگوئید: )

آل مامد کما صاللیت علال  ابالراهیم   علالال  ال 

راهیم إس  حمید مجید   با ک علال  مامالد   اب

عل  آل مامد کما با کت عل  ابراهیم   ع  آل 

 1(ابراهیم إس  حمید مجید

یکی از راههای توسل کردن به خداوند به وسلیله 

 )صلی هللا علیله وسللم(صلواو فرستادن بر پیامبر 

شود، و این کار، کلاری مشلروع و درسلت حاصل می

)صلللی هللا بللر پیلامبر  است، چون این عمل صللواو

از جملله اعملال صلال  ملا محسلوب  علیه وسلم(

شود و توسل کردن به عمل صالحان چیای مشلروع می

توانیم و درستی است. همچنانکه در دعاهایمان می

 بگوئیم:

)صالل  هللا علیاله )اللهم بصتی  علال  سبیال  مامالد 

خرج عن  کربت    صل  هللا عل  مامد   علال    سلم(

)پروردگار بله سلبب درود و صللواو  (آله   سلم

)صللی هللا علیله فرستادن من بلر پیلامبرو محملد 

ناراحتیهایم را از من دورکلن و از بلین  وسلم(

)صللی هللا علیله ببر و درود و سالم خدا بر محملد 

 و بر یاران و پیروانش باد(. وسلم(

 خواندن سوره فاتحه در هنگام عقد نکاح - 

عمل در قلرآن و سلنت هیچ گونه سندی بر این  -1

وجود ندارد، بلکه این عرفی جاهالنه میام ملردم 

است و نهایت گمراهی نسبت به این مسئله زملانی 

است که مردم فکر کنند که اگر سلوره فاتحلله در 

عقد عروسی خوانده نشود، عقلد و وصللت برقلرار 

شود، این اعتقاد صددرصد غلط و بلاطلی اسلت نمی

 ه است.که در اذهان مردم جای گرفت

بدعت و گمراهی دیگلری کله هنگلام عقلد ازدوا  

وجود دارد، تمکید کلردن بلر روی الفلاظ عربلی 

صیغه عقد است که میان مردم طوری جا افتاده که 

تا خطبه نکاح به عربی خوانده نشود، عقد منعقد 

نمی شود و این هم بدعتی شنیع و غیر قابل قبول 

 است.

                                                 
 متفق علیه. - 1
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طبله را سنت است در هنگلام نکلاح کسلی کله خ-0

خواند، با خطبه حاجت شروع کند. خطبه حلاجتی می

بله آن آغلاز  )صلللی هللا علیله وسللم(که پیامبر 

کرد و اصحابش را یاد داده بود تا خطبه حاجت می

 شروع کنند.

إن الامالالد   سامالالده   سسالالتعینه   سسالالتغفره   ]

سعوذ با  من شر   أسفسنا   سیئات أعمالنا مالن 

  من یضاللل فالت هالاد  لاله    یهده هللا فت مضل له

أشهد أن ال إله إال هللا  حده ال شری  له   أشهد أن 

 (.مامدا عبده    سوله

یا أیها الذین آمنوا إیقوا هللا خالق یقایاله   ال )

 (.412یموین إال   أستم مسلمون( )آل عمران/

)یا أیها الساس إیقوا  ب م الذ  خلق م من سفال  

نهمالا  جالاال  احدة   خلق منهالا زمجهالا   بالث م

کهیالالرا   سسالالاءا  ایقالالوهللا الالالذ  یسالال لون بالاله   

 (.4األ حام إن هللا کان علی م  قیبا( )سساء/

)یا ایها الذین آمنوا ایقوا هللا   قولوا سدیدا، 

یصلح ل م اعمال م   یغفرل م ذسوب مو من یطع هللا 

 (.72-71( )احااب/   سوله فقد فاز فوزا عظیما

 أما بعد:

کتالا  هللا   خیالر الهالد ، هالد   فإن أصدق الادیث

  شر األمو  ماالدثایها  )صل  هللا علیه  سلم(مامد 

 1[  کل مادث  بدع  ضتل    کل ضتل  ف  النا 

]تمام حمد و ستایش برای خداوند متعلال اسلت و 

نمللائیم و از او طللب او را ستایش و سلپا  ملی

استغفار و آمللرزش گناهلان را داریلم و از شلر 

نی و اعمال زشلت و کریهملان بله های نفساوسوسه

بریم و هر کس را خداوند هللدایت خداوند پناه می

ای برای او وجود ندارد و کند ،هیچ گمراه کننده

ای هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده

دهم که هیچ معبودی به برای او نیست و شهادو می

غیر از خداوند شایسته پرستش حقیقی نیسلت و او 

بدون شریک است و محمد بنده و فرسللتاده  یکتا و

 خداست.
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 77  تفسیر بزرگترین سوره قرآن  

 

 

اید ان چنان که باید )ای کسانی که ایمان آورده

و با اناام واجباو و دوری از  –از خدا بترسید 

و شلما  –منهیاو گوهر تقوا را به دامان گیرید 

اشلللید( )آل بلمان سلللنمیریلللد مگلللر آنکللله م

 (.120عمران/

ورگاری که )ای مردم از پروردگارتان بترسید، پر

شما را از یک انسان آفرید و همسرش را از نلوع 

ن دو نفللر مللردان و زنللان آاو آفریللد و از 

فراوانی منتشر ساخت و از خداوندی بترسلید کله 

دهید و بپرهیایللد از همدیگر را به آن سوگند می

و  –اینکه پیوند خویشاوندی را گسلیخته داریلد 

ان زیلرا کله بیگمل –صله رحم را نادیده گیرید 

 (.1خداوند مراقب شما است( )نساء/

)ای مؤمنان از خدا بترسید و سلخن حلق و درسلت 

بگوئیللد و در نتیالله خللدا اعمالتللان را اصللالح 

بخشاید هر که از خلدا کند و گناهانتان را میمی

و پیامبرش فرمانبرداری کند، قطعًا به پیروزی و 

 (.72-71یابد( )احااب/کامیابی بارگی دست می

براستی درسلتترین و بهتلرین گفتله و  أما بعد:

و بهتلرین  –کله قلرآن اسلت  –سخن، سخن خداست 

اسللت. و  )صلللی هللا علیلله وسلللم(راه، راه محمللد 

بدترین کارها، کارهای تازه بوجود آمده در دین 

 –و بدون ریشه هستند و کلیه این کارها، بلدعت 

در دینند و کلیه این بدعتها، گمراهی  –نوآوری 

تند و کلیله ایلن گمراهیهلا جهنملی و ضاللت هسل

 هستند.

 ختصه باث
خواندن سوره فاتحه بر مرده، تقدیم آن بله روح 

و یلا هنگلام صلیغه  )صلی هللا علیه وسلم(پیامبر 

عقد، هیچ گونه سند شرعی ندارد، بلکله بلدعت و 

 )صلللی هللا علیلله وسلللم(گمراهللی اسللت، پیللامبر 

 فرماید:می

)هلر کلس  1(فهو  دمن عمل عمتً لی  علیه أمرسا )

عملی اناام دهد و ما به اناام ان عملل دسلتور 

 نداده باشیم، آن عملش باطل است(.

                                                 
 مسلم. - 1
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کل بدع  فرماید: )عبدهللا بن زبیر )رضی هللا عنه( می

)تملامی بلدعتها ( ضتل    إن  آها الناس حسالن 

اگر چه ملردم آن را پسلندیده و  ،گمراهی هستند

 قابل قبول بدانند(.

ال یظهالر انلد کله: )مای سلف فرمودهای از علعده

( )هلیچ بلدعتی آشلکار بدع  ال یرک مهلهالا سالن 

 شود(.شود مگر سنتی ترک مینمی

بدعتهای موجود در بحث سوره فاتحه سنتهای زیلر 

 را از بین برده است.

دعا کلردن ملرده و طللب آمللرزش گناهلانش از  -1

خداوند و همچنلین درخواسلت پایلداری وثبلاو 

ب دادن به سؤاالو قبر، چللون برای مرده در جوا

مالئکلله در قبللر ایللن سللؤاالو را از مللرده 

پرسند: خدایت کیست  دینت چیسلت  پیلامبرو می

 کیست   

)صللی هللا درود و صلواو فرسلتادن بلر پیلامبر  -2

از ابوالعالیله  )رحمه هللا(، بخاری علیه وسلم(

کند که گفته اسلت: ]درود خداونلد بلر نقل می

یعنللی سللتایش  ه وسلللم()صلللی هللا علیللپیللامبر 

بوسلیله خداونلد  )صلی هللا علیه وسللم(پیامبر 

)صلی ناد فرشتگان و درود فرشتگان بر پیامبر 

یعنی درخواست عطا کلردن مقللام  هللا علیه وسلم(

)صللی هللا علیله محمد از خداونلد بله پیلامبر 

 [. وسلم(

خواندن، خطبه حاجلت در عقلد نکلاح و گفلتن:  -3

( )خداونلد ین ما بهیالربا ک هللا ل ما   جمع ب)

 –علرو  و داملاد  –برکتش را به شما دو نفر 
عطا کند و شلما دو نفلر را بلر خیلر و صللالح 

 پیوند و نادیکی دهد(.
   آخر دعواسا أن الامد      العالمین

ل  هللا عل  سیدسا مامد   عل  آله   صابه   ص  

 سلم
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