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 مقدمه

 

 الرحمن الرحيم  بسم اللّه

 

الفاظ و  تفسير اصطالح خاص در حوزه علوم قرآن است و معناى آن پرده بردارى از

 باشد.  ىعبارات مشكل قرآن م

الزمه  مفسر قرآن نيز كسى است كه با الهام از اشراقات رحمانى و با استفاده از علوم

استانداردهاى  رأى خويش را در تبيين آيات قرآنى آشكار سازد، رأيى كه بر اساس

 تفسيرى بوده و بدور از هر گونه تحميل نظرى بر قرآن باشد. 

است  بل توصيف از جانب حىّ سبحانبى ترديد افتخارى بس بزرگ و نعمتى غير قا

 كسى را كه در اين وادى گام نهد.

 نهيم و به درگاه كبريائيش به سواد و بياا  خاود سار    اين نعمت عظمى را شكر مى

 آوريم. تعظيم فرود مى

 اميد كه او بپذيرد و ما و شما را مشمول رحمت خويش قرار دهد. 

 

 علوم پيشنياز

 ى مستلزم رعايات اسالوبهاى خااص باراى اخاذ     تفسير قرآن مانند هر دانش ديگر

 و ياا « پيشانيازهاى تفساير  »اى صحيح و تمام است. اين اسلوبها كه از آن باه   نتيجه
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 آماوزد و  كنيم، ضابطه صحيح تفسير قرآن را به ما مى ياد مى« استانداردهاى تفسير»

 كدام سازد.چه اينكه دقت در عوامل انحراف در هر انحراف در اين مسير را ايمن مى

 نمايد. از منابع تفسيرى، ما را به همين نكته رهنمون مى

 نمائيم. در اين قسمت از بحث، اهم اين قوائد را به اجمال فهرست مى
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 ـ قرائت1

 قرآن كريم قرائت واحدى دارد، اما وجاود قرائاات مختلاف در    37هر چند بيش از 

 ين بخش از قاران معلاوم  ربع باقى مانده قابل انكار نيست. طبيعى است اگر قرائت ا

 شود و حداقل تفسير صحيح كالم وحياانى  نباشد، ترجمه و تفسير هم غير ممكن مى

 قابل ارائه نخواهد بود.

 ـ معانى واژه ها2

چنان  يابد و چه بساگاه معناى آن عيان است كه لغت در گذر زمان معانى مختلفى مى

گاهى يك  باشد. عالوه اينكه شود كه با معناى اوليه خود كامالً متعار  دگرگون مى

زماين   اى از كاره  لغت در يك عصر نيز معناى واحدى ندارد و هر كس در هر نقطاه 

عصار   كند. قابل تصور است كه واژه هاايى در  معناى متفاوت را از آن واژه أخذ مى

 نزول قرآن كريم بين هر كدام قبائل عربى باه معاانى متفااوت از يكاديگر اساتعمال     

 اند. گشته

زماان   ين راستا توجه به استعمال واژه در اشعار جاهلى شعرائى كه تقريبا قريبدر ا

نزدياك   كهالسالم عليهماند، نيز استعمال واژه در روايات معصومين  نزول قرآن شعر سروده

نازول   گيرى از كتب لغاوى نزدياك باه عصار     اند و همچنين بهره به زمان نزول بوده

 شود. توصيه مى

 ـ قواعد ادبى 3

 هاى قرآناى، معاانى حاصاله از چيانش الفااظ در      از دقت در معناى اصلى واژه بعد

 اى با هر معنايى كاه  اى در تفسير قرآن دارد چه اينكه هر واژه كنارهم نيز نقش عمده

 تواند به ساهولت معنااى آن عباارت را    داشته باشد در هر عبارتى كه قرار گيرد، مى
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 تغيير دهد.

شارط   عرب يعنى صرف و نحو از ملزومات بى قياد و  گيرى از قواعد ادبى پس بهره

 شود.  يك مفسر محسوب مى

مفااد   طبيعى است تفسيرى كه صرف و نحو آن را همراهى  نكند يعنى بدون توجه به

برداشاتى   رسد. بلكاه  ها در جمله بدست آمده باشد، تفسير صحيحى به نظر نمى واژه

 گردد. مشخص و بى برهان تلقى مى

  ـ قواعد بيانى4

ساخن   علم معانى علمى است كه ما را در شناسائى حاالت مختلف مخاطب و ايراد

 نمايد. مطابق همان حال يارى مى

اطناب  در اين علم احوال مسند و مسند اليه چون نوع جمله، تقديم و تأخير،ايجاز و

 شود.  و...بحث مى

عرباى   نى كالماست مملو از احوال بيا طبيعى است قرآنى كه به زبان عربى نازل شده

 باشد، و با اين وصف مفسر از توجه به آنها گريزى ندارد.

 به چند نمونه از استعمال اين قواعد توجه كنيد: 

 ـ قرآن 5

باراى   قرآن مجموعه واحدى از ناحيه خداى متعال است كه دستورات حضارتش را 

 است، عاالوه اينكاه ايان كتااب از ناحياه حكيماى ناازل        هدايت بشريت بيان نموده

 است كه سخنانش بر اساس اسلوب خاص بوده بطورى كاه هرگاز تصاادفى در    شده

 است. همين نكته كافى اسات كاه بگاوئيم    ها و عبارات آن راه پيدا نكرده چينش واژه

 باشد و با اين وصف حصول ايان  قرآن كريم ايده واحدى از جانب خداوند متعال مى
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 اى از قارآن،  رهاى مهم تفسير هار آياه  نتيجه احتياج به مؤنه بيشترى ندارد كه از ابزا

 باشد. توجه به آيات ديگر اين كتاب مى

هم  ها با ها با يكديگر و نيز سوره در اين رابطه توجه به سياق آيات، و نيز تناسب آيه

 شود. توصيه مى

 ـ اخبار و احاديث6

م وحياانى را  است، آن حضرت كاال  نازل شده وسلم آله و عليه اهلل صلىقرآن كريم بر پيامبر خدا 

اصحاب خويش تعليم داده و فرزندان طاهرينش نيز اين كالم را نسل باه نسال از    به

 اند.  حضرت فرا گرفته آن

 شوند و به جزئيات آن آگاه ترناد. بار   پس در واقع آنان مخاطبان اوليه محسوب مى

 دهتوان تأثير روايات از آنان را در تفسير قرآن ناديا  همين اساس است كه هرگز نمى

 گرفت. 

 اما سخن اينجاست كه آيا همه روايات منقولاه از پياامبر و سااير معصاومين و نياز     

 اصحاب حجيت دارند و همه قدرت تأثير در تفسير قرآن را دارند.

 طبيعى است كه پاسخ مثبت به اين سؤال صحيح نباشد چرا كاه گساتره بااب جعال    

 پاسخ خواهد شاد پاس باياد    حديث و اسرائيليات و...به صحنه روايات  مانع از اين

 اى انديشيد و راهكارى ارائه داد. چاره

در  فقها در مباحث فقهى كه ناچارند به اخبار و احاديث عمل كنند، كنكاش وسايعى 

 و« رجاال »اند و با پايه گذارى علاومى چاون    شناخت روايات مربوطه متحمل شده

 اند.  به بررسى صحت و سقم روايات پرداخته« درايه»

تفسيرى  اند به تفسير تسرى داد. و در روايات ن آنچه كه آنان در فقه انجام دادهتوا مى
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 همان كنكاش را عملى ساخت. 

 ـ منطق 7

استقراء  تسلط بر قواعد و قوانين منطقى، چون انواع و اشكال مختلف قياس، تمثيل و

 شعر، سفسطه همچنين ميزان اعتبار هر كدام از صناعات خمس چون برهان، خطابه،

و انواع داللتهاى  )لفظى و جدل و نيز انواع داللتها چون داللت عقلى، طبعى و وصفى

 لفظى چون مطابقت، تضمن و التزام، ضرورى است.

بطورى  كند اشراف بر اين قواعد مفسر را در فهم ادله و براهين قرآنى بسيار كمك مى

 .تواند جايگاه هر دليل و ميزان استدالل آن را تشخيص دهد كه مى

 ـ اصول8

سنت،  علم اصول، ضوابط و قواعد استنباط حكم شرعى از مستندات آن چون قرآن،

اين قواعد  باشد. بديهى است كه مفسر به خاطر پرهيز از مخالفت با اجماع و عقل مى

 مسلم كه قبالً بايد با اين دسته از قواعد آشنايى كافى داشته باشد.
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 ـ علوم قرآن 9

 نسوخ، مجمال و مباين، مطلاق و مقياد، عاام و خااص،      جهت فهم آيات ناسخ و م

 همچنين اسباب نزول شناخت آيات مكى و مدنى و...

 ـ مناهج تفسيرى11

 جهت شناخت آراء گذشته مفسر و درك سير تفسايرى او از مياان منااهخ مختلاف    

 كالمى، فلسفى و ديدگاههاى مختلف فرعى و فقهى.

 ـ اصول مسلّم 11

 همين علات موضاوعى نباوده و حااوى موضاوعات     قرآن كتاب زندگى است و به 

 شود. باشد، و چه بسا در يك آيه دهها موضوع مطرح مى مختلف مى

 طبيعى است كه اين موضوعات هر كدام اصولى دارند كه جااى اثباات آنهاا ممكان    

است آيات ديگر قرآن بوده و يا اساسا آن موضاوعات در جااى ديگار و باا ادلاه      

 و عقل اثبات شده باشند.از جمله سنت، اجماع  ديگرى

مخلاوق   چه اينكه عقل و نه پندار مخلوق خداست، او خالق عقل است و قرآن نياز 

اينكه هر  گيرى از آن براى تفسير كالم وحيانى كار بجايى است چه اوست طبعا، بهره

مادرك   اند. البته بايد توجه داشت كاه عقال صارفا    دو از يك منبع ازلى آفريده شده

 پذير نيست.  ود او در جزئيات امكانكليات است و ور

آنها  اى را برخالف بايست به اين اصول مسلم توجه كند و آيه با اين وصف مفسر مى

 تفسير ننمايد.

 فى المثل وقتى كه در مباحث كالمى، عدم جسامانيت خداوناد عقاال و نقاال اثباات     

 ى تفسير نماود اى كه به ظاهر بر جسمانيت او دال است به شكل بايد آيه گردد، مى مى
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وَ جاءَ رَبُـََ وَ الممَئئكَةـ     كه آن اصل مسلم را به هم نزند. پس در تفسير آيه شريفه 

 بايست آيه را به حركت جسمانى خدا و مالئك تفسير ننمايد. مى 6صَفا صَفا

 ـ قرائن 65

ساپرى   كند، طبعا اگر آن شرائط كالم در شرائط خاص صدور معناى خود را ايفا مى

واقعاى    ظرف زمانى و مكانى آن از بين رفت، در اين صورت فهام معنااى  شد، مثالً

تحصيل شود.  شود. راه رسيدن به مفاد واقعى، اين است كه آن شرائط كالم مشكل مى

 تواند در اين باره كارگر باشد. كشف قرائن حاليه و نيز مقاليه مى

 برخى از مواردى كه به قرينه نياز داريم عبارتند از:

 يع بديعىـ صنا1

نظار   گردند اما گاه افاده مفهوم مورد صنايع بديعى هر چند موجب فصاحت كالم مى

ممكن  پذير نيست بلكه تنها با كشف محذوفات و ساير شرائط از آنها به آسانى امكان

 شود. برخى از اين صنايع عبارتند از: مى

 الف ايجاز

 ب مجاز 

 ج كنايه 

 د مشترك لفظى و معنوى

 ـ سياق 2

باشاد.   ماى  گيرى از صدر و ذيل كالم براى فهم مراد الحا اين واژه به معناى بهرهاصط

ماتكلم ساياق    ترين قرائن جهت فهم مراد توان گفت يكى از عمده به همين جهت مى

                                                           
1

 .22ـ فجر، 
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ممكان اسات    ها و عبارات بدون توجه به مفاهيم اطراف آنها است. بديهى است واژه

متقين سازد،  تواند مفهوم خاصى را از آنها ىمعناى مورد نظر را افاده نكند، آنچه كه م

 باشد. سياق مى

 ـ سبب نزول3

 هماين  شاود و باه   طور كه گفته شد، زمينه نزول آيه محسوب ماى  اسباب نزول همان

 باشد. جهت فهم آن در تفسير صحيح آيات الزم مى

، باشد بسا مجمل و كلى به نظر برسد، ولى وقتى شأن آنها معلوم آيات قرآن كريم چه

 گردد.  معناى صريح آنها نيز آشكار مى

 پذير نيست. عالوه بر اين، تفسير برخى آيات جز با فهم اسباب نزول آنها امكان

 ـ منابع تاريخى 4

اتفاقاات   بايسات حاوادو و   قرآن در ظرف زمانى خاصى نازل شده است، طبعا مى

 عصر نزول در آن ماؤثر باشاد هار چناد آن حاوادو موجاب نازول آياات قارآن         

 باشند. نشده

 اند صحيح شماريم، بلكاه باه هار    اين نه به آن معنا است كه آنچه مورخين نقل كرده

 هاى نازول آياات قارآن    توانند صحنه حال منابع تاريخى همچون روايات ضعاف مى

 كريم را براى ما بازسازى نمايند.

 ـ علوم تجربى 5

 ا حاد ايساتائى  ها  باشد و چون ايان تجرباه   علوم تجربى حاصل تجارب محققين مى

 شوند. بر همين اساس است كاه قاوانينى كاه    تر مى ندارند در طول زمان قوى و قوى

 هاا و  زائيده تجربه باشند دائما در حال دگرگونى هستند و جاى خود را باه فرضايه  
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 دهند. سپس قوانين جديد مى

 مولى نبايد چنين تصور شود كه ما از علوم تجربى بهره نگيريم بلكه بايستى ياا علا  

 تجربى را در صورت توافق با مفهوم آيه، مؤيدى براى تقويت تفساير شاماريم و ياا   

 حداقل تفسير حاصله با استفاده علوم تجربى به عنوان يكاى از احتمااالت در كناار   

 تفسيرى كه بدون آن شكل گرفته است، قرار دهيم.

 دو مقدمه ديگر

تقارب   آن، شناخت خدا وغير از آنچه كه گذشت دو مقدمه مهم ديگر براى تفسير قر

 باشد. به او مى

 معرفت 

 خداست.  از جمله ابزارهاى مهم براى مفسر قبل از شروع به تفسير قرآن شناخت

 مفسر قبل از هر چيزى بايساتى خاداى خاود را بشناساد و عظمات او را در حاد      

 اش توجاه  شود كه خداوند به بنده وجودى خود درك كرده باشد. اين امر موجب مى

 هاى قرآن كريم راهنمايى نمايد. و وى را در رسيدن به ناگفتهداشته 

 فرمايد: داند و مى اساس عام را فيض الهى مى آله و عليه اهلل صلىامام صادق 

 فى قةلمبِ مَنم يَشاء.   اةلمعكلممُ ن ورٌ يَقمذكف هُ اللّه

 دهد.  علم نورى است كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد قرار مى

 نمايد. ى كه در راه خدا قدمى بردارد خدا او را يارى مىو طبعا كس

 6لةمَعَ الم محْسكنين   وَالّذينة جهَدوا فكينةا لةنةهْدكيَنَهُمْ سُبُلةنا وَ اكنَ اللّه

 كسانى كه در راه ما مجاهدت كنند به راههاى خـوي  راهنمـائى خـواهيم كـرد و خداونـد بـا      

                                                           
1

 .96ـ عنكبوت، 

 



 13 

 نيَوكاران است.
 تقرب

برد  شت مفسر بايستى بيش از ديگرانى كه از تفسير او بهره خواهندعالوه بر آنچه گذ

 به خدا نزديكتر باشد.

خاويش   اى بيش از سايرين وى بايستى با رعايت اصول عبادى و اخالقى در مرحله

آنچاه را   را به خداى خود نزديك سازد تا توان فهم كالم را بيابد و قدرت باازگوئى 

بدان بى اعتنا  اين امر بدان جهت است كه اگر مفسر كه فهميده است پيدا كند. اهميت

چه اينكاه باى    باشد، تفسير او جز ضاللت و گمراهى چيزى به دنبال نخواهد داشت

گفتاار آدماى    اعتنايى به اصول و ضوابط دين چون خصائل زشت ديگر در اعمال و

 تأثير گذار خواهد بود.

 ى مفسر امرى حياتى اسات، بار ايان   بنابراين اعتقاد كامل به مبانى اسالم و قرآن برا

 اساس مفسر بايد مسلمان بوده و به تمام ارزشهاى اسالمى معتقد باشد، مفسارى كاه  

ولو يك حكم از احكام قرآنى را نپذيرد، قطعااً در تفساير هماان بخاش و محاتمالً      

 درتفسير ساير قرآن به انحراف خواهد رفت. 

 

 

 تناسب آيات سوره حمد 

برخاى   غاز شده و سپس به حمد و ستايش خداوند پرداختاه و اين سوره با بسمله آ

او در  سازد. ربوبيّت خادا، رحمانيّات و رحيميّات    اوصاف حضرت حقّ را مطرح مى

آدمى  دنيا و مالكيت روز جزا از از اين صفات است. الزمه اين اوصاف اين است كه
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 بار هماين  نگاه خود را معطوف آن ذات ربوبى نموده و از غيار او اعارا  جوياد.    

 اساس بعد از پايان اوصاف خداوند، بنده تمام توجه خود را به خدا نموده و خاود را 

 داند.  شمارد و خدا را تنها ملجأ و مأواى خود مى تنها عبادت كننده خدا مى

كه او  هاى عبد از معبود پرداخته است، عبد راه راستى پايان سوره نيز به بيان خواسته

لغزش و  ستايش و داراى اوصاف برجسته ى بدور از هر گونه را به همان معبود قابل

 آفتى برساند از خدا طلب نموده است. 

 

 ثواب قرائت سوره حمد 

روايات نماوده كاه باه جاابر بان        آله و عليه اهلل صلىعياشى به اسناد خود از حضرت پيامبر 

ه حق تعاالى در  ها ك خواهى تو را تعليم كنم، بهترين سوره انصارى فرمود: مى  عبداللّه

الكتااب   خود نازل فرموده؟ جابر عر  كرد: بلى. حضرت فرماود: آن فاتحاه   كتاب

كه شفاى جميع دردها و رافع امرا  و بالهاست مگر مرگ و رافع درجات  باشد مى

است در بهشت اعالء و رضايت عليا، و ابليس ملعون وقت نزول اين ساوره   خواننده

 آمد. به فرياد

باه   است شيطان لعين در جميع عمر خود چهار مرتبه مضطرب و هدر برخى آثار آمد

 فغان آمد:

 ا وقتى طوق لعنت به گردن او افتاد. 6

 ا زمانى كه از بهشت خارج شد. 5

 مبعوو شد. آله و عليه اهلل صلىا ساعتى كه حضرت خاتم  3
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 6ا هنگامى كه سوره فاتحه نازل گشت. 7

 فرمود: هر كه اين ساوره را  آله و عليه اهلل صلىل كند كه حضرت رسو ابى ابن كعب روايت مى

 بخواند چنان است كه تورات و انجيل و زبور مصحف اباراهيم و موساى و قارآن را   

 اى در بهشت به او بدهند و من خواستم تا وصاف ايان   خوانده و به هر حرفى درجه

 ا ودرجات بگويم ولى دستورى به من ندادند و لكن خنك باد خواننده اين ساوره ر 

 سه بار گفت: اين سوره فسون است از هر زهرى، و شفاست از هر دردى و آفتى.

 طبرسى در مجمع البيان نيز آورده است:

 الكتااب را  نقل شده است كه فرمود: هر كس ساوره فاتحاه   آله و عليه اهلل صلىاز رسول اكرم 

 بر هر مؤمن دهند كه گويى دو ثلث قرآن را خوانده و بخواند به او آنچنان پاداش مى

 و مؤمنه صدقه داده است. 

اسات:   همين مضمون در روايت ديگرى نقل شده است با اين تفاوت كه در آن آمده

 گويى تمام قرآن را خوانده است.

مانند  از ابى بن كعب نقل شده است در تورات و انجيل و زبور و حتى در خود قرآن

خدا  است و اين سوره بين« ثانىسبع الم»و « ام الكتاب»اين سوره نيست، اين سوره 

 اش تقسيم شده است و براى بنده است آنچه بخواهد. و بنده

 نقل شده كسى كه از حمد شفا نيابد، هاي  چياز او را   الساالم  عليههمچنين از امام صادق 

 كند. پس فرمود: هر كه آن را بخواند در حاليكه به دوستى محماد و آل او  خوب نمى

ن آن مؤمن و پيرو فرمانش باشد خداوند در برابر هر حرفاى  معتقد و به ظاهر و باط

                                                           
1

 ـ تفسير اثنى عشر، ذيل آيه.
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دهد كه هر ياك از آن بااالتر از آن دنياا باا هماه اماوال و        اى به او مى آن حسنه از

 6باشد. مى خيراتش

 المنير نيز آورده است:

 فرمايد: به ابى سعيد المعلى مى آله و عليه اهلل صلىرسول اكرم 

 دهم كه بزرگترين سوره قارآن اسات، ايان سابع     م مىاى را برايت تعلي هر آينه سوره

 5مثانى و قرآن عظيمى است كه به من داده شده است.

 ، خادا الرحمن الرحيم  بسم اللّه گويد: اى مى فرمايد: وقتى كه بنده مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 اتماام ام به نام من شروع كرده بر من الزم است كه آن كارهاا را باه    فرمايد: بنده مى

 الحمـد   رب گويد:  برسانم، و در جميع احوال آن را پر بركت سازم. هنگامى كه مى

جانب  ام مرا ستايش كرد. او دانست كه نعمت هايش همه از فرمايد: بنده ، مىالعالمين

گيرم  مى من است. بالها را با قدرت خويش از او دفع كردم. من شما )مالئكه را گواه

بالهااى   هاى آن جهان را به او ارزانى كنم و ى اين جهان نعمتها كه عالوه بر نعمت

 ،الـرحمن الـرحيم  گوياد:   اين جهان و جهان آخارت را از او دفاع كانم. وقتاى ماى     

 ام گواهى داد كه من رحمن و رحايم هساتم. شاما )مالئكاه را گاواه      فرمايد: بنده مى

خواهم  مهمى به اوگيرم كه رحمت فراوانى به او عطا كنم و از عطاهاى خود سهم  مى

 داد.

در  فرمايد: همانطور كه اعتراف به مالكيت مان  ،  مىمالَ يوم الدينگويد:  وقتى مى

 گيرم و كارهاى نيك روز رستاخيز نمود من هم در آن روز حساب را بر او آسان مى

                                                           
1

 ره.ـ مجمع البيان، ذيل سو
2

 ـ تفسير المنير، ذيل سوره.
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 كنم. پذيرم و از كردار بد او صرف نظر مى او را مى

گفات   ام راست فرمايد: بنده ، خدا مىنستعيناياك نعبد و اياك گويد:  و زمانى كه مى

كاه   گيرم به عبادت او پاداش عطا كنم او تنها مرا پرستش كرده است شما را گواه مى

 هر كس كه مخالف اوست به جان او غبطه خورد. 

 ام از من يارى طلبيد و به من پناه آورد. او را در كارهايش ياارى  فرمايد: بنده نيز مى

 باشم و در هنگام سختى و تنگدستى دساتگير  ت فريادرس او مىكنم و در مشكال مى

 شوم.  او مى

 اهدناالصــراا المســتقيم، صــراا الــذين انعمــت علــيهمگويااد:  و زمااانى كااه مااى

 فرمايد: درخواست او پذيرفته است. هار چاه   ،  مىغيرالمغضوب عليهم و الالضّالين

 چه آرزو كند باه او عطاا  بخواهد پذيرفته است. من خواسته او را اجابت كردم و هر 

 6خواهم كرد و از هر چيز وحشت داشته باشد، ايمنش خواهم كرد.

عظمات   شود، نيز رواياتى را در ثاواب و  تفسير برهان كه تفسير روائى محسوب مى

 سوره ى حمد ذكر كرده است و از جمله آنها: 

لمثاانى والقارآن   عان السابع ا   الساالم  عليه  عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبداللّها   6

الرحمن الرحيم من السبع؟ قال نعم هاى    اهى الفاتحة؟ قال نعم، قلت بسم اللّه العظيم،

 افضلهن.

 پرسيدم: آيا سبع مثانى و قرآن عظايم در قارآن   السالم عليهگويد: از امام صادق  محمد بن مسلم مى

افضال   ست؟ فرمود: بلى،الكتاب است؟ فرمود: بلى. گفتم آيا بسمله جزء هفت آيه ه كريم، فاتحه

 آنهاست.

                                                           
1

 .73، ص1ـ تفسير الميزان، ج
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فياه    قال: لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّاللّه السالم عليه  عن ابى عبداللّها   5

 ما كان عجبا. الروح

را به  فرمايد: اگر هفتاد بار حمد را بر مرده بخوانند، آنگاه خداوند روح او مى السالم عليهامام صادق 

 د.وى باز گرداند، تعجب ندار

يقول من لم يبرأه الحمد لم يبرأه  الساالم  عليهعن سلم  بن محرز قال سمعت ابا جعفر ا   3

 6ء. شى

 شنيدم كه فرمود: كسى كه حمد او را خوب نكناد، چيازى   الساالم  عليهگويد: از امام باقر  مسلمه مى

 دهد. شفايش نمى

يفه ما ساورة اولهاا   قال ألبى حن السالم عليهعن ابى الحسن موسى بن جعفر عن ابيه ا   7

فقـال   و اوسطها اخاالص و آخرهاا دعااه؟ فبقاى متحيارا ثام قاال الادرى.        تحميد

 الحمد. التى اوّلها تحميد و اوسطها اخئص و آخرها دعاه، سوره : السورة ابوعبداللّه

به ابوحنيفه فرمود: كدام سوره آغازش حمد، وسطش اخالص و آخر آن السالم عليهامام كاظم 

                                                           
1

 .4، ص1ـ نورالثقلين، ج

 



 19 

 ابو حنيفه متحير شد و پاسخ نداد. حضرت فرمود: سوره حمد. دعا است؟ 

 آلاه  و علياه  اهلل صلىآورده است كه: با رسول خدا « ابو سليمان»تفسير ابوالفتوح نيز به نقل از 

 مهمان بوديم. كسى به واسطه صرع بر زمين افتاد، يكاى از اصاحاب در گاوش وى   

 ، حضرت فرمودند: الكتاب تالئت كرد، وى بهبود يافت سوره ى فاتحه

 6هى ام القرآن و هى شفاء من كلّ داءٍ.

 گوياد:  برد. وى ماى  از بيمارى رنخ مى الساالم  عليهگفته شده است از دوستان امام صادق 

 نزد حضرت آمدم، حضرت فرمود: رنگ تو تغيير كرده، عر  كردم يك مااه اسات  

 ت فرماود: يقاه  بيمارم و تب من قطع نشده و داروى طبيبان اثر نكرده اسات. حضار  

 پيراهن را باز كن و سر در بالين خود ببر و اذان و اقامه بگو و هفت بار حمد بخاوان 

 چنين كردم گويا با ريسمان مرا بسته بودند و رها شدم.

 

 اسامى سوره

 اسامى مختلفى براى اين سوره مطرح است كه عبارتند از: 

 از بسامله كاه محاور اساساى     الحمد، اين نام از اولين كلمه اين سوره بعد ا سوره  6

 شود اخذ شده است. سوره تلقى مى

 شود و نيز آغااز قرائات نمااز اسات.     الكتاب، چون قرآن از آن شروع مى ا فاتحه  5

 بدين جهت فاتحه خوانده شده است.

 ها مقدم است و عرب به هر چيزى كه جاامع ياا   ا ام الكتاب، چون بر ساير سوره  3

 به« ام الرأس»گويد مانند  مى« امّ»ع آن هستند باشد مقدم بر چيزهاى ديگرى كه تاب
                                                           

1
 ـ تفسير روح الجنان.
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به مكه چون زمين از آن نقطه گسترده شد « ام القرى»پوستى كه حاوى مغز است و 

 است، يا از نظر شرافت و برتارى آن بار شاهرها و   « ام»نسبت به همه نقاط ديگر  و

 گفته شده است. « ام القرى»مكانهاى ديگر 

قارآن   اند كه اصل خوانده« ام الكتاب»د را بدين جهت گويند سوره ى حم بعضى مى

مجموع  است و منظور از اصل بودن حمد اين است كه همه ى قرآن و مطالبى كه در

هساتند در   ها است مانند اثبات خداوند و وجوب بندگى كه هدف عالى قارآن  سوره

 اين سوره بيان شده است.

 آيد. ذشت بدست مىا ام القرآن، دليل اين نام گذارى از آنچه گ 7

 ا السبع، چون اين سوره داراى هفت آيه است.  2

 اند: اول اينكاه در هار   ا المثانى، در اينكه چرا بدين نام خوانده شده دو وجه گفته  1

 3شود. دوم اينكه دو بار نازل شده اسات.   نماز واجب يا مستحب دو بار خوانده مى

 ل از همين واژه به سوره حماد داده شاده  سبع المثانى، اين نام بواسطه استفاده آيه ذي

 است. 

 6و لقد آتيناك سبعا من المثانى و القرآن العظيم.

 ا قرآن العظيم، اين واژه از همان آيه گرفته شده است. 2

 ا سورة الشكر، شكر و حمد چنانچه خواهد آمد فرق كلاى ندارناد و حاداقل در     2

 بسيارى از موارد وجوه اشتراك دارند. 

 المنّة، خداوند با نزول اين سوره بر خاليق منت گذاشت. ا سوره 61

                                                           
1

 .73ـ حجر، 
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اى  سوره تواند در نماز جاى سوره ديگر را بگيرد، اما هي  ا كافيه، زيرا حمد مى  66

 تواند جانشين حمد گردد. نمى

 ا وافيه، چون تمام سوره بايد در نماز خوانده شود.  65

 ى است.ا مجزيه، به اين جهت كه قرائت آن در نماز كاف 63

 ا اساس، به مناسبت آنچه از ابن عباس نقل شده است كه براى هر چياز پاياه و    67

 ، است.الرحمن الرحيم  بسم اللّهاساسى است و اساس قرآن فاتحه و اساس اين سوره 

الكتااب   نقل شده است كه فرمود: فاتحاه  آلاه  و عليه اهلل صلىا شفاء، چون از رسول اكرم   62

 6هر دردى است. شفاء

 ا شافيه، به همان دليل كه در علت اسم قبل گذشت. 61

 ا السؤال، اين اسم بواسطه وجود آياتى است كه بر تضارع و ابتهاال بنادگان باه      63

 سوى خداوند داللت دارد. 

 ا الرقيه، به اين جهت كه افسون است براى رفع دردهاى جسمانى. 62

 است. ا الواقيه، به معناى نگه دارنده از آفات و باليا 62

 اسامى ديگرى چون سورة الدعاء، ساورة المساأله، ساورة التلقاين، ساورة الصالوة،      

 الكنز، نيز گفته شده است.  الثناء، سوره المكافات، سوره السّرّ، سوره سوره

 

 مَى يا مدنى 

 اختالف است در اينكه اين سوره مكى است يا مادنى. مجاهاد و عطاا آن را مادنى    
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 ـ مجمع البيان، ذيل سوره.
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 گويناد  اند مكى است. و بعضى ديگر ماى  بن عباس گفته  اللّهاند، و قتاده و عبد خوانده

اين سوره هم مكى و هم مدنى بطوريكه يكبار در مكه و يكبار در مدينه نازل شاده  

 اخبار و احاديث بيشتر به آن داللت دارند كه اين سوره مكى است. اما

مكه  : اين سوره دركه او گفت الساالم  عليهكند از اميرالمؤمنين  عالءابن المسيب روايت مى

 فرود آمد از كنزى در زير عرش. 

بايش از ده   آلاه  و علياه  اهلل صلىدليل ديگر بر آنكه سوره مكى است اين است كه رسول اكرم 

 گذارد و نماز بدون فاتحاة  در مكه اقامت داشت و آن حضرت در مكه نماز مى سال

 الكتاب تمام نيست.

اسات،   ت: كه اين سوره دو بار نازل شدهطبرسى در مجمع نيز از برخى نقل كرده اس

نيستند نيز  البته دالئلى كه اقامه شد بدون تأمل 6يكبار در مكه و بار ديگر در مدينه.

 كنند. انكار نمى اينكه دليلى بر مكى بودن سوره اقامه شد، هيچكدام تعدد نزول آن را

 

 تعداد آيات، كلمات و حروف 

 ن سوره هفت آياه دارد. اماا در كيفيات تعاداد    اختالف نيست بين علماء در اينكه اي

 اند. آيات اختالف كرده

اهل  بن عامر و  بن عباس و اصحاب او چون عطاء و سعيد و جبير و عبداللّه  عبداللّه

 صـراا الـذين انعمـت   اند و بناابراين   اى شمرده را آيه الرحمن الرحيم  بسم اللّهكوفه 

اناد. و اهال شاام     يك آيه محسوب كرده راعليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين 
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 ـ ر.ك: تفسير مجمع البيان، ذيل سوره.

 



 23 

صراا الذين انعمت علـيهم  اند ولى  اين سوره را آيه نشمرده الرحمن الرحيم  اللّه بسم

 اند. را آيه ديگر شمرده غير المغضوب عليهم وال الضاليناى و  آيه را

 باشد.  مى كلمات اين سوره بيست و پنخ كلمه و حروفش صد و بيست و سه حرف

 

 بحث ادبى 

باسام   است. در اصال  6بسم: جار و مجرور، متعلق به محذوف كه يا ابتدءُ يا استعينُ

باه   را« س»است، در رسم الخط قرآناى حارف    بوده كه الف در استعمال حذف شده

 نويسند. حذف اين الاف در باسامه تعاالى صاحيح     همين علت به صورت كشيده مى

 نيست.

 : مضافٌ اليه مجرور به كسره ظاهره.  اللّه

 و مجرور.  الرحمن: صفت براى اللّه

 و مجرور، صفت بعد از صفت.  الرحيم: صفت براى اللّه

 الحمد: مبتدا و مرفوع )حمد مصدر سماعى حَمَدَ يَحْمُدُ چاون نصار ينصار اسات و    

 . معناى آن اين است كه الحمد ثابت للّه، الحمد واجب اللّه

 للّه: جار و مجرورمتعلق به محذوف.

 باشد. يا بدل از آن مى  يرُبُ بوده و صفت اللّه ربّ:مصدر رَبّ

چاون   العالمين: اين واژه جمع عالم است. مضافٌ اليه مجرور بوده و عالمت جار آن 

مان   است . جمله ابتدائيه بوده و ال محال لهاا  « ى»ملحق به جمع مذكر سالم است، 
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 ـ به متعَلقهاى ديگر اشاره خواهد شد.
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 االعراب 

 . الرحمن: صفت براى اللّه

 . الرحيم: صفت براى اللّه

 . ك: صفت براى اللّهمال

 يوم الدين: مضافٌ اليه مجرور.

 خطاب. ايّاك: ضمير منفصل مبنى بر فتح در محل نصب، مفعولٌ به مقدم ا ك، كاف

 نعبد: فعل مضارع مرفوع و فاعل آن ضمير مستتر.

 و: واو عاطفه.

 ايّاك: ضمير منفصل در محل نصب، مفعولٌ به.

مرفاوع   ايّاك نعبد، نستعين فعل مضاارع و اياك نستعين: واو حرف عطف و عطف به 

 است.

عاين   اين واژه از عون مشتق شده، اصل آن نَسْتَعْوِنُ است، كسره بر واو ثقيل بود باه 

 است. منتقل شده و نَسْتَعِوْن شده است، واو نيز به خاطر كسره ماقبل به يا تبديل شده

به و  نصب مفعولٌ اهدنا: فعل امر، مبنى بر حذف حرف عله، نا ضمير متصل در محل

 فاعل آن ضمير مستتر است. 

قرائت  هم قرائت شده« س»الصراط: مفعولٌ به دوم يا منصوب بنزع خافظ. صراط به 

 به صاد به خاطر تطابق با طا در اطباق است. 

آن  المستقيم: اسم فاعل از استقام يستقيم كه يَسْتَقْوِمُ بوده و مثل نستعين قواعادى بار  

 جارى شده است. 

باا   راط: بدل مطابق با صراط قبلى. علت تكرار آن توضيح واژه است، صراط دومص
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 سالك آمده است و صراط اول به تنهائى و بدون سالك است.

 الذين: اسم موصول، مضافٌ اليه مجرور. 

 انعمت: فعل ماضى، مبنى بر سكون و متصل به ضامير رفاع متحارك، و تااء ضامير     

 . متصل در محل رفع كه فاعل آن است

 عليهم: جار و مجرور متعلق به أنعمت.

 غير: بدل از ضمير در عليهم. يا بدل از الذين و يا صفت الذين. 

 المغضوب: مضافٌ اليه مجرور. مغضوب اسم مفعول از غضب است. 

 عليهم: جار و مجرور در محل رفع نائب فاعل. 

 و ال: واو حرف عطف، ال زائده مفيد تاكيد در معنى منفى است.

فعال   الين: معطوف به مغضوب عليهم، مجرور. ضالين جمع ضال و اسم فاعال از الض

 ضَلَ يُضِلُ است. 

 

 اعوذ بالّله من الشّيطان الرّجيم 

 

تصاريح   دشمنى شيطان قابل انكار نيست و اين چيزى است كه بارها در قرآن بادان 

 شده است.

 6... اكنَ الشَيْطان لكئمءنمسانِ عَدُوٌ مُبينٌ.

 هااى كااذب   ن شيطان در گمراهى بشر، تالش او براى اغواى انبياء، ايجااد آئاين  توا
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 .5ـ يوسف، 
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 هاى مختلف، ترويخ گناهان و... نيز غير قابل انكار است.  غيرالهى و فرقه

 تازد تا بلكه برآدمى چياره  اش از هرچهار سو به انسان مى او با لشكر پياده و سواره

 شده و عقل او را بربايد.

 از هرگروه ياران و اعوانى و لشكريانى خاص خود دارد. كه او عالوه اين

 6فانّ له )ابليس مكنم ك لِ ا مّ ٍ جُنوداً و اةعْوانا و رَجِئً و ف رمسانا.

 ابليس از هرگروهى لشَرها و ياوران و نيز پيادگان و سواران دارد.

 وگارى از خاود ا   البته برخى سربازان و لشكريان او در حيلاه و نيرناگ و وسوساه   

 برترند.

 پس اى انسان از سوگند ابليس به فريب آدميزادگان و عنااد هميشاگى او باا آناان    

 غافل مشو، گستره مانور او را ببين، انبوه لشكريان جنى و انسى او را بنگر، ابزارهاى

پى  او را درياب، به مكر و كيد عظيم او كه برجستگانى را در كام خويش درنورديده

شكل  هاى خفى او كه به را چون حريف خود بين، در وسوسه بر، همواره همزاد خود

 شود انديشه كن، و از اوبه خدا پناه بر. حقّ نمايان مى

 اولين قدم براى رهايى از وسوسه ابليس، پناه بردن به خداوند است.

 5نة.وَ ق لم رَبِ اةعُوذ بََِ مكنم هَمَزاتك الشَياطينِ * وَ اةعُوذ  بََِ رَبِ اةنم يَحْض ر و

شـوند   كه نزد من حاضـر  برم، و از اين تو پناه مى هاى شياطين به بگو: پروردگارا من از وسوسه

 برم. به تو پناه مى

 ابوداود از محدثين اهل سنت نقل كرده است كاه: پياامبر هروقات داخال مساجدى     

                                                           
1

 .162البالغه، خطبه ـ نهج
2

 .67و  63ـ مؤمنون، 
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 فرمود: شد مى مى

 6مكنة الشّيطانِ الّرجيمِ. العظيمِ و بِوَجْهِهك الَريمِ و سُلمطانكهك القديمِ   اعوذ  باللّه

 شده. برم به خداى بزرگ و ذات بزرگوار او و سلطنت دائم وى از شر شيطان مطرود پناه مى

برمركاب،   استعاذه هنگام وضو، نماز، خوردن و آشاميدن، پوشيدن لباس، سوار شدن

سااخت   حركت بر روى پل، شنيدن صداى كالغ و االغ، وارد شدن به باازار، پاياان  

و شاامگاه   الخالء، همخوابى با همسر، هنگام خواب و هرصبحدم ورود به بيت منزل،

 توصيه شده است.

 به نص قرآن كريم، قبل از قرائت قرآن، استعاذه الزم است. 

 5مكنة الشَيْطانِ الرَجِيمِ.   فةاكذا قةرةأمتَ المقرآنة فةاسْتةعكذم بِاللّه

 به خداوند پناه بر.چون قرآن را قرائت كنى از شيطان رانده شده 

 الساالم  علياه استعاذه در واقع پاك شدن )تخليه خانه دل از اغيار است، كاه اماام صاادق    

 ، تا قلاب در پاى آن مصافا    القلب حرم ا  فئ تسَن حرم ا  غيراللّهفرموده است: 

 )تصفيه شده و به ورود نور خداوند زينت )تحليه يابد. و البته اين دورى از شيطان و

 كى به خدا بدون التجاء به مبدأ هستى بخش امكان ندارد. هم اوست كاه اراده و نزدي

توان دورى جستن از شيطان و نزديكى به خود را افاضه فرمايد و لذا تنها راه تخليه 

تصفيه و تحليه اين است كه به پناه برده شود تا آدمى از شرور شيطان و شاياطين   و

 به نور حق منوّر گردد.امان بماند و بعد از صفاى باطن  در

الشـيطان   اعوذ با  مـن هاى آن برخى چون ابن كثير، عاصم، ابو عمر،  در مورد واژه
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 .499ـ سنن ابوداوود، ص
2

 .67ـ نحل، 
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آن  را نياز باه   انه هو السـميع البصـير  اى چون نافع، ابن عامر، كسائى  و عده الرجيم

 اند.   افزوده

 را پذيرفته است. نستعيذ با  السميع العليم من الشيطان الرجيمهمزه نيز 

 البته در اينكه تعويذ جزو قرآن نيست، ترديدى نيست.

 

 

 بسم الّله الرّحمن الرّحيم                                    

 شأن نزول

كلماه   شيخ طوسى در تفسير تبيان آورده است كه: مشركين مكه گاهى نام خدا را به

دو  بردناد پياامبر   شنيدند و گمان مى و گاهى به كلمه ى رحمن از رسول خدا مى  اللّه

 گفتند رحمن اسم ماردى اسات در   كند تا آن جايى كه مى خدا دارد و آنها را ياد مى

 بسم ا  الرجمن الرحيم.يمامه، پس اين آيه نازل گرديد.

 

 قرآنى بودن بسمله

 ى ديگارى اسات و   مفسران شيعى اتفاق نظر دارند كه يك آيه از حمد و هار ساوره  

 ند نمازش باطال اسات، خاواه نمااز واجاب باشاد، ياا       كسى كه آن را در نماز نخوا

 مستحب، و بلند خواندن در نمازهايى كاه باياد حماد را بلناد خواناد واجاب و در      

دانشمندان  نمازهايى كه بايد آهسته خواند مستحب است. البته همه اين احكام از نظر

بل هي  دسته قا ى نمل براى اهل سنت محل اختالف است ولى جزء بودنش در سوره

 انكار نيست. 
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فاصاله   بسم ا  الرحمن الرحيمها با  در ميان قراء، خلف و يعقوب و حمزه بين سوره

الـرحيم   بسم ا  الرحمناندازند ولى بقيه در فاصله ى هر سوره و سوره ى ديگر  نمى

 ى انفال و توبه. گويند مگر بين دو سوره مى

  ده و عطااء و زهارى و عبداللّاه   در ميان فقهاى اهل سنت اسحاق و ابوثور و ابوعبي

 الكتااب و هماه   اى اسات از فاتحاه   آياه بسم ا  الـرحمن الـرحيم   گويند:  مبارك مى

 هاى ديگر.  سوره

اخفااتى   كه چه در نماز جهرى و چه الرَحْمَنِ الرَحكيمِ   بِسْمِ اللّهشافعيه معتقدند بَسمله 

نمااز   گويناد بَسامله در   ماى باشد و اگر ترك شود نماز باطل است. حنفيه  واجب مى

اسات   سنت است. مالكيه معتقدند كه بسمله چه در نماز جهرى و چه اخفاتى مكروه

مساتحب   ولى اگر كسى بخواهد به خاطر خروج از خالف بگوياد در ايان صاورت   

بسمله جزء  است. حنابله معتقدند كه است آن را آهسته بگويد و بلند گفتن آن مكروه

 6باشد. فتن آن سنت مىقرآن نيست ولى آهسته گ

جازء   اينك با توجه به اين فتاوى، جاى طرح اين سواالت است كه آيا بَسمله اساسا

 باشد؟ آياا جهار باه بسامله الزم     قرآن است يا نه؟ آيا قرائت آن در نماز واجب مى

 است؟ اين سه سؤالى است كه الزم است در اين مجموعه مطرح شود.

 آيا بَسمله جزء قرآن است؟

 اناد كاه هماه    كه معتقدند كه بَسمله جزء قرآن نيست، به دالئلى تمسك كارده  كسانى

است  قابل تأمل هستند. توجه كنيد: برخى از اين دالئل حكايت سخن برخى صحابه
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 .253، ص1ـ الفقه على المذاهب االربعة، ج
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 كه با روايات وارده از پيامبر سازگار نيست.

مربوط  اند: سوره حمد دو بخش است، بخشى مربوط به خدا و بخشى برخى نيز گفته

طريق عالء  است كه مسلم از ابوهريره از است اين مطلب از روايتى گرفته شده ندهبه ب

آياه داشاته    است. صحت اين تقسيم در صورتى است كه سوره حمد شاش  نقل كرده

 باشد تا به دو قسم مساوى تقسيم شود.

اسات   اين اشكال نيز قابل تأمل است. اول آنكه: اين روايت مخالف نصوص متعددى

از  نها سوره حمد هفت آيه دارد، اشاره به اين نصوص خواهاد شاد. ثانياا:   كه بنابر آ

مسااوى   طور كجا معلوم است كه مراد از دو بخش شدن آيات، تقسيم تعداد آيات به

 باشد؟

انتهااى   ها است و اصحاب بوسيله بَسمله ابتدا و سر فصل سوره  اند: بسم اللّه نيز گفته

را درك  گويد: اصحاب انتهاء ساوره  بن جبير مىدادند، سعيد  ها را تشخيص مى سوره

 6شد. كردند مگر زمانى كه بسمله سوره بعد نازل مى نمى

كاه در   اين شبهه نه تنها شبهه نيست بلكه دليل مهمى بر قرآن بودن بسمله است، چرا

وارد  الرَحْمَنِ الرَحكيمِ   انزلت بِسْمِ اللّهاست، واژه  متن تمامى رواياتى كه اين نكته آمده

قرآناى،   نمايد. بلى اصاحاب از ايان آياه    شده و اين داللت بر قرآنى بودن بسمله مى

 است. شده است و سوره جديد آغاز فهميدند كه سوره قبل به اتمام رسيده مى

 دالئل دال بر جزئيت بسمله

هار   بسمله به نظر شيعه و بسيارى از برجستگان از صحابه و تابعان پيامبر خدا جزء

طاووس،  ت. ابن عباس، سعيد بن جبير، ابن زبير، ابوهريره، ابن عمر، عطاء،سوره اس
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 .47، ص2؛ سنن الكبرى بيهقى، ج272، ص1ـ المستدرك على الصحيحين، ج
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كسائى جزئيت  زهرى و...به جزئيت معتقدند. از ميان قاريان قرآن، عاصم، ابن كثير و

 است. نموده اند. سيوطى ادعاى تواتر روايات بر جزئيت بسمله را پذيرفته

 دليل اول

اهال   است، در بين منابع بر جزئيت وارد شده جداى از رواياتى كه از طريق اهل بيت

رواياات   رسد. برخى از ايان  سنت روايات دال بر جزئيت نيز به حد تواتر معنوى مى

 عبارتند از: 

سارش   گويد: رسول خدا بين ما بود و چشمانش به خواب رفت، سپس ا انس مى  6

 يناك را در حال تبسّم برداشت، گفتم چه موجب تبسام شاما شاده؟ فرماود: هام ا     

 الـرَحْمَنِ الـرَحكيمِ اكنَـا اةعْطةيْنةـاكَ       بِسْـمِ اللّـه  اى بر من نازل شد و تالوت نماود.   سوره

ةوْثةر...  6الَم

الرحمن الرحيم انها ام   : اذا قرأتم الحمد فاقرئوا بسم اللّهآله و عليه اهلل صلى  عن رسول اللّها  5

 5الرحمن الرحيم احدى آياتها )احداها.  هو ام الكتاب و السبع المثانى و بسم اللّ القرآن

حمـد   الرحمن الرحيم را بخـوان كـه    فرمايد: چون حمد را تئوت كردى بسم اللّه رسول خدا مى

 الـرحمن   اسـت و بسـم اللّـه    اى است كه دو بار نازل شـده  مادر قرآن و مادر كتاب و هفت آيه

 الرحيم يَى از آيات آن است.

 ن السبع المثانى، فقال: الحمد   رب العالمين، فقيل له:طالب ع سئل على بن ابىا   3

 3الرحمن الرحيم آي . انما هى ست آيات؟ فقال: بسم اللّه

اين كه  از اميرالمؤمنين در مورد سبع المثانى سؤال شد، فرمود: الحمد   رب العالمين. گفته شد

                                                           
1

 .427، ص2و ج 172، ص1داوود سجستانى، ج ؛ سنن ابى12، ص2ـ صحيح مسلم، ج
2

 .16995، ش473، ص3؛ كنز العمال، ج713، ص1ـ سنن دارالقطنى، ج

 
3

 .711، ص1؛ سنن دارالقطنى، ج45، ص2ـ سنن الكبرى بيهقى، ج
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 اى است. الرحمن الرحيم آيه  ش  آيه است، فرمود: بسم اللّه

  عن ابن عباس: السبع المثانى فاتح  الَتاب، قيل فاين السابعه؟ قال: بسـم اللّـه  ا  7

 6الرحمن الرحيم.

بسـم   گويد: سبع المثانى، فاتح  الَتاب است. گفته شد: هفتم كدام اسـت؟ گفـت:   ابن عباس مى

 الرحمن الرحيم.  اللّه

 است كه: ا سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده 2

 5الرحمن الرحيم.  اعظم آي  من القرآن، بسم اللّه استرق الشيطان

 الرحمن الرحيم است.  شيطان بزرگترين آيه قرآن را به سرقت برد. آن بسم اللّه

 است: بيهقى روايت را چنين نقل كرده

 3الرحمن الرحيم.  ان الشيطان استرق من القرآن اعظم آي  فى القرآن بسم اللّه

 7الرحمن الرحيم فى كل سورة.  اللّه عن ابن عمر قال: نزلت بسما  1

 است. اى نازل شده الرحمن الرحيم با هر سوره  گويد: بسم اللّه ابن عمر مى  عبداللّه
 دليل دوم

مفاروغ   با توجه به روايات، قابل درك است كه جزئيت بسمله براى اصحاب امارى 

دانستند است، چون گاهى آنان آغاز سوره را از آيه بعد از بسمله مى عنه بوده

                                                           
1

 .45، ص2؛ سنن الكبرى بيهقى، ج551، ص1ـ المستدرك على الصحيحين، ج
2

 .17، ص1ـ فتح القدير، ج
3

 .53، ص2ـ سنن بيهقى، ج
4

 .11؛ اسباب النزول واحدى، ص3، ص1ـ تفسير درالمنثور، ج
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گفتناد: بسامله جازء     گرفتند كه پس بسمله چه؟ ماى  و وقتى كه مورد سؤال قرار مى

هاى  آمد تنها به جهت اشتراك آن با سوره است. يعنى اينكه بسمله بر زبان نمى قرآن

است نه عدم جزئيت. گفته شده روزى معاويه بسامله و برخاى تكبيارات     بوده ديگر

الرحمن   از نماز دزديدى يا فراموش كردى؟ بسم اللّه ترك كرد، به وى گفتند: نماز را

الـرحمن    اسرقتَ الصئة ام نسيتَ؟ اين بسم اللّهكجا رفت؟ تكبير كجا رفت؟  الرحيم

 6اكبر حتى تهوى ساجدا؟  اللّه الرحيم و

 دليل سوم

جازء   خواساتند چيازى كاه    ثبت بسمله در مصاحف دليل جزئيت است، اصحاب مى

مصاحف   نوشته نشود، آنها حتى نقطه گذارى و عالمت گذارىقرآن نيست در قرآن 

كردند، آنان  پذيرفتند و بعدها به خاطر ضرورت آن را با رنگ ديگرى نگارش را نمى

اگار بسامله    ها مخالف بودند، با اين وصف نيز با نوشتن نام هر سوره در آغاز سوره

ماتن   ر شاود و در جزء قرآن نبود، چگونه اجازه دادند، يكصاد و سايزده باار تكارا    

 مصحف كتابت شود.

 دليل چهارم

 هاا  اى از قرآن براى تماام ساوره   سيره مستمره مسلمين توجه به بسمله به عنوان آيه

 گويد: است. فخر رازى مى بوده

 و بانه مثبت فاى آله و عليه اهلل صلىعلى محمد   ان نقل متواتر ثابت بان بسمله كئم انزله اللّه

 5المصحف بخطّ القرآن.

                                                           
1

 .736، ص1؛ ر. ك: سنن دارالقطنى، ج62، ص2ـ المصنف صنعانى، ج
2

 .163، ص1ـ تفسير كبير، ج
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خـدا   الرحمن الرحيم كئمى است نازل شده از سـوى   است كه بسم اللّه به نقل متواتر ثابت شده

 است. به پيامبرش و در مصحف به خط قرآنى نگاشته شده

 بسيارى از علماء نيز كتابهائى مستقل به هماين موضاوع اختصااص داده و جزئيات    

 تاب جهر باه بسامله خطياب   اند مانند كتاب بسمله ابن خزيمه، ك بسمله را بيان نموده

 بغدادى و كتابى با همين نام نوشته ابوسعيد بوشنجى و جالل الدين شافعى و...

 آيا قرائت بسمله در نماز واجب است؟

توجه  اين سؤال فرع سؤال قبل است، وقتى اثبات شد كه بسمله جزء قرآن است و با

بسامله،   ت آن بادون باشد، قطعاا قرائا   به اينكه قرائت سوره حمد در نماز واجب مى

شاود،   اى ديگر بعد از حماد قرائات   طور اگر سوره ناقص بوده و كافى نيست، همين

 باشد. قرائت آن بايد با بسمله آغاز گردد و در غير اين صورت آن هم ناقص مى

دليال   )مگر اينكه قرائت سوره كامل در نماز بعد از حمد واجب نباشد، پس در واقع

ايان   در نماز جزئيت آن براى هر سوره است. عالوه بار  اول بر وجوب قرائت بسمله

از آن  آيد كه پيامبر و اصحاب وى سوره حمد و سوره بعد اى بر مى از روايات عديده

 خواندند. برخى از اين روايات عبارتند از: را با بسمله مى

 گوياد:  ا از ام سلمه سؤال شد كه قرائت پيامبر در نماز چگونه باود؟ ايشاان ماى     6

 الـرحمن   بسم اللّـه خواند:  خواند و سوره حمد را چنين مى مبر قرآن را آيه آيه مىپيا

 6الرحيم، الحمد...

كـان   گويد: كند و مى ا ابن عباس نيز قرائت پيامبر را به همين صورت توصيف مى  5

                                                           
1

 .272، ص1؛ المستدرك على الصحيحين، ج732، ص9ـ مسند احمد، ج
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 6الرحمن الرحيم.  اللّه النبى يفتتح صئته ببسم

الرحمن الرحيم فـى امّ    ة يقرأ ببسم اللّهعن نافع، ان ابن عمر كان اذا افتتح الصئا   3

 5. اللّه فى السورة التى تليها و يذكر انه سمع ذلَ من رسول و

حمـد و   الرحمن الرحيم را در سـوره   كرد بسم اللّه گويد: ابن عمر چون نماز را آغاز مى نافع مى

 است. گفت: اين را از پيامبر شنيده نمود و مى نيز در سوره بعد از آن قرائت مى

اى  آياه  كرد، اين خواند با بسمله آغاز مى گويد: پيامبر وقتى نماز مى ا ابوهريره مى  7

 3از قرآن است و آيه هفتم حمد است.

 ا از انس بن مالك سؤال شد كه قرائات رساول خادا چگوناه باود؟ وى گفات:        2

 7داد. الرحمن الرحيم، هر كدام از كلمات را مد مى  حضرت در بسم اللّه

بااهلل   گويد: با پيامبر در مسجد بودم. مردى آمد و مشغول نماز شد، اعوذ ره مىابوهري

 را گفت و از الحمدهلل شروع نمود. حضرت فرمود:

 الرحمن الرحيم من الحمـد؟   اللّه يا رجل قطعت على نفسَ الصئة اما علمت ان بسم

 2فمن تركها فقد ترك آي  و من ترك آي  فقد افسد عليه صئته.

 الرحمن الـرحيم از حمـد اسـت و هركـه آن را      دانى بسم اللّه نماز را خراب كردى، نمىاى مرد 

 است؟ اى را ترك گويد، نماز را خراب كرده است و هر كه آيه اى را ترك گفته ترك كند آيه

 1گفتند. مى نيز آثارى در منابع اهل سنت نقل شده كه برخى صحابه در نماز بسمله

 ام روايات و دالئلى كه در بحث آتاى داللات بار جهار باه     عالوه بر اين روايات، تم

                                                           
1

 .49، ص2؛ سنن الكبرى بيهقى، ج112، ص9؛ ر. ك: صحيح بخارى، ج155، ص1ـ سنن ترمذى، ج
2

 .43، ص2ـ سنن بيهقى، ج
3

 .7، ص1؛ تفسير درالمنثور، ج43، ص2، جـ سنن بيهقى
4

 .112، ص9ـ صحيح بخارى، ج
5

 .3، ص1ـ تفسير درالمنثور، ج
6

 .79؛ مسند شافعى، ص3، ص1ـ ر. ك: تفسير درالمنثور، ج
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 كنند. نمايند، به نحوى جزئيت آن را در نماز اثبات مى بسمله مى

 آيا جهر به بسمله در نماز الزم است؟

 مستند قائلين به عدم قرائت و يا قرائت سرّى روايات ذيل است.

بيشاتر   اند و گاهى كوتاه وخو است: پيامبر گاهى بسمله را بلند مى ا ابن قيم آورده  6

 6خواند. مواقع كوتاه مى

 گويد: پشت سر پيامبر و ابوبكر و عمر و عثمان نمااز خوانادم و آناان    ا انس مى   5

 5شروع كردند.اةلمحَمْدُلكلّهك رَبِ المعَالةمكينة نماز را با 

با  من گويد: من در نماز بودم و بسمله گفتم، پدرم گفت: بن مغفل مى  ا ابن عبداللّه  3

 3گفتند. ام و هيچكدام بسمله نمى پيامبر و ابوبكر و عمر و عثمان نماز خوانده

 در مقابل اين اخبار، روايات عديده و تاريخ قاوى وجاود دارد كاه پياامبر در نمااز     

 اند. بسمله را با صداى بلند خوانده

 آنعالوه بر رواياتى كه قبالً در بحث جزئيت بسمله مطرح شاد و مطاابق برخاى از    

 خواندند و همين بلند خوانادن  روايات پيامبرخدا در نماز بسمله را با صداى بلند مى

را  اى صداى حضرت را بشنوند و بفهمند كه بسمله است كه عده حضرت موجب شده

 توان بر لزوم جهر باه بسامله از مناابع اهال     است، اخبار ديگرى را مى بر زبان آورده

 ا عبارتند از:سنت استخراج نمود كه برخى از آنه

الارحمن    اللّه يجهر ببسم آلاه  و عليه اهلل صلى  : كان رسول اللّهالسالم عليهطالب  عن على بن ابىا   6

                                                           
1

 .754، ص2ـ عون المعبود عظيم آبادى، ج
2

 .12، ص2ـ صحيح مسلم، ج
3

 .55، ص5ـ مسند احمد، ج
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 6السورتين جميعا. الرحيم فى

بلند  الرحمن الرحيم در هر دو سوره را  فرمايد: رسول خدا بسم اللّه مى السالم عليهطالب  على بن ابى

 خواند. مى

رسـول   انگويد:  است، وى مى يز همين عمل را از حضرت نقل كردها ابن عباس ن  5

 5الرحمن الرحيم فى الصالة.  اللّه كان يجهر ببسم آله و عليه اهلل صلى  اللّه

الارحمن    اللّاه  كاان يجهار ببسام    آلاه  و علياه  اهلل صلى  ان رسول اللّه است: ا عايشه هم گفته  3

 3الرحيم.

 بَر و عمر، فَانوا يجهرون لف النبى و ابىصليت خگويد:  ا ابن عمر هم مى 7

 7الرحمن الرحيم.  اللّه ببسم

 الـرحمن الـرحيم را بلنـد     اللّـه  ام و آنـان بسـم   پشت سر پيامبر و ابوبَر و عمـر نمـاز خوانـده   

 خواندند. مى

 گفتاه اسات.   است كه بسمله را در نماز بلند مى گويد از پيامبر شنيده ا انس نيز مى  2

 2الرحمن الرحيم.  اللّه يجهر ببسم  هسمعت رسول اللّ

خواندم  گويد: پشت سر پيامبر و ابوبكر و عمر و عثمان و على نماز ا نيز انس مى  1

 1خواندند. را بلند مى  اللّه و همه بسم

علّمنى جبرائيل الصئة، فقام فَبّر  گفت: آله و عليه اهلل صلىگويد: رسول خدا  ا ابوهريره مى 3

                                                           
1

 .732، ص1ـ سنن دارالقطنى، ج
2
 ..15، ص1؛ معجم االوسط طبرانى، ج737، ص1سنن دارالقطنى، جـ 
3

 .137، ص2ـ مجمع الزوائد، ج
4

 .7، ص1ـ تفسير درالمنثور، ج
5

 .277، ص1؛ المستدرك على الصحيحين، ج7، ص1ـ تفسير درالمنثور، ج
6

 .274، ص1ـ المستدرك على الصحيحين، ج
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 6الرحمن الرحيم فيها يجهر به فى كل ركع .  اللّه ثمّ قرأ بسم لنا

 گفت. جبرئيل نماز را به من تعليم داد، وى ايستاد و تَبير گفت و بسمله را در هر ركعت بلند

 الرحمن الرحيم  اللّه يجهر فى الصئة ببسم  كان رسول اللّه است: ا نيز ابوهريره گفته  2

 5فترك الناس ذلَ.

 خواند ولى مردم آن را ترك گفتند. رحمن الرحيم را در نماز بلند مىال  رسول خدا بسم اللّه

 بنابر شواهد تاريخى در منابع اهل سنت، نماز ديگر صحابه نيز چناين باوده و آناان   

علاى   است كه برخى صحابه و از جمله اند. آثار صريحى رسيده بسمله را بلند خوانده

 ه، ساعيد ابان جبيار و... بسامله را بلناد     ، عمر، ابن عمر، ابان زبيار، اباوهرير   السالم عليه

 3خواندند. مى

 طور كه گفته شده كتابهائى در اين باره )جهار در بسامله از ساوى    عالوه براين همان

 است كه به برخى از آنها اشاره شد. مسلمانان نوشته شده

 گويد: معاويه نماز را در مدينه بدون بسمله و نياز بادون تكبيار در آغااز و     انس مى

 اسـرقت ام ركوع و سجده خواند، مردم بعد از نماز از هر طرف به وى گفتناد:   پايان

 7معاويه دوباره نماز را با بسمله قرائت نمود.نسيت، 

ساعيد   كه اولين كسى كه بسمله را در مدينه آهسته خواند، عمروبن است نيز گفته شده

 2بن العاص بود و او آدمى كم رو بود.

                                                           
1

 .3، ص1ـ تفسير درالمنثور، ج
2

 .43، ص2ـ سنن بيهقى، ج
3

؛ 446، ص1شنيبة، ج  ؛ المصنف ابنن ابنى  734، ص1؛ سنن دارالقطنى، ج46و  47، ص2ـ ر. ك: سنن الكبرى بيهقى، ج

 .274، ص7مسند شاميين، ج
4

؛ تفسنننير 167، ص1؛ تفسنننير كبينننر، ج 137، ص1؛ ام شنننافعى، ج272، ص1ـننن ر.ك: المسنننتدرك علنننى الصنننحيحين، ج  

 .7، ص1درالمنثور، ج
5

 .53ص، 2ـ سنن الكبرى بيهقى، ج
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مكاه   بر وجوب جهر به بسمله و سيره مستمره مسلمانان با توجه به دالئل متعدد دال

 تاوان از  و مدينه در اين باره، لزوم جهر قابل استنباط است چرا كه به ساادگى نماى  

 مجموعه روايات و سيره اصحاب در قرائت بسمله با صداى بلند به خااطر رواياات  

 اندك متعار  دست برداشت.

 

 حمد در مصادر شيعى 

 ه نيز اخبار بسيارى كه داللت بر جزء بودن بسامله باراى هار   در مصادر روائى شيع

 سوره دارند عبارتند از: 

كه گفت: شما را خبر دهام   آلاه  و عليه اهلل صلىا بريده روايت كند از پدرش از رسول خدا   6

اى كه پس از سليمان پغمبر بر كسى فرود نيامد مگر بار مان؟ گفاتم: بلاى ياا       آيه به

گفات:   الرحمن الرحيم بسم اللّهكنى؟ گفتم به  چه افتتاح قرآن مى. گفت: به  اللّه رسول

 6همان است. آن آيه

 خواند: كرد، چنين مى چون نماز اقامه مى آله و عليه اهلل صلىا ام سلمه گفت: رسول خدا  5

 يعنى آيه به آيه مقطعالرحمن الرحيم، الحمد  ربّ العالمين، الرحمن الرحيم...  اللّه بسم

 5كرد تا آنكه هفت آيه شمرد. بر سر هر آيه وقف مى كرد و مى

مهدى  كند از پدرش كه گفت: پشت سر ا احمد بن محمد بن الحضرمى روايت مى  3

چون فارغ  را با صداى بلند خواند،الرحمن الرحيم  بسم اللّهخليفه وقت نماز گذاردم، 

پادرش از   از شد، گفتم يا اميرالمؤمنين چرا بسمله را بلناد خوانادى؟ گفات: پادرم    

                                                           
1

 ـ تفسير ابوالفتوح، ذيل سوره.
2

 ـ تفسير روح الجنان، سوره حمد.
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 بسـم نماز كردم، اين آيه يعنى  آلاه  و عليه اهلل صلى  عباس نقل كرد كه: در پشت سر رسول اللّه

را بلند خواند، من گفتم: يا اميرالمؤمنين مان ايان خبار را از تاو     الرحمن الرحيم  اللّه

 6كنم؟ فرمود: آرى. روايت

 خيزيم پرسيدم وقتى به نماز بر مى السالم عليهگويد: از امام صادق  بن عمار مى ا معاويه  7

 بسمله را در آغاز حمد بخوانيم؟ فرمودند: آرى. پس گفتم هنگامى كه حمد تمام شد

 اى بعد از آن شروع كردم، بسمله بخوانم؟ فرمود:آرى؟ و سوره

 الَتـاب،  الرحمن الرحيم اهـى مـن فاتحـه    قيل الميرالمؤمنين اخبرنا عن بسم اللّها   2

 5يقرأها و يعدها آية منها. آله و عليه اهلل صلى  ل اللّهفقال: نعم كان رسو

 ، آيـا از فاتحـ  الَتـاب   الـرحمن الـرحيم   بسم اللّهبه امير المؤمنين گفته شد ما را خبر ده از 

 دانست. اى از آن مى كرد و آيه را قرائت مى است؟ فرمود: بلى رسول خدا آن
 نظر ابوالفتوح رازى

 گويد: له مىابوالفتوح در مورد جزئيت بسم

 ى امات را  النمال و اگار هماه    اتفاق و اجماع امت، اين بعضى است از آيتى در سوره

النمال از قارآن اسات گويناد: باراى آنكاه در        گويند چرا گفتى كه اين آيه در سوره

يافتيم نوشته به خط مصحف برنگ سواد مصحف بر وجهى كه هي  مخاالف   مصحف

مقررات قرآن باشد. چنانكه در سوره الرحمن  و تميز نبود. حكم اين آيه حكم و فرق

 وسوره المرسالت و جز آن هست.

ساوره   طريق ديگر اعتبارى آن است كه آيه از چهار وجه بيرون نيست، يا براى اول

                                                           
1

 ـ همان.
2

 .6، ص1ـ نور الثقلين، ج

 



 41 

بنوشتند و  نوشتند يا براى آخر سوره يا براى فصل بين سورتين يا آنجا كه فرود آمد

توباه   ى ول سوره است كاه باا ابتاداى ساوره    آنجا كه فرود نيامد ننوشتند اگر براى ا

 آمد و اگر براى آخر سوره است بايستى در آخر ساوره االنفاال و ساوره النااس     مى

 بود. و در آمد. و اگر براى فصل دو سوره است بايد بين دو سوره انفال و توبه مى مى

 ماد سوره النمل نبود. چون اين سه قسمت باطل شد، نماند جز آنكه آنجا كه فارود آ 

 6بنوشتند و آنجا كه فرود نيامد ننوشتند.

توبه  البته استدالل ابوالفتوح قابل تأمل است چرا كه برخى انديشمندان سوره انفال و

 5دانند. اند و آنها را به عنوان دو سوره مستقل نمى را يك سوره شمرده

م چهار همچمين در سوره نمل نيز بسمله به عنوان حكايت و نقل آمده است. صورت

حصار   نيز اصل مدعى و محل نزاع است عالوه اينكه حصر موارد به چهاار عناوان،  

 عقلى نيست.

 

 فضيلت بسمله در اخبار و احاديث 

 اخبار زيادى در فضيلت اين سوره وارد شده است كه از جمله آنها:

زبانياة  مان ال   : من أراد ان ينجياه اللّاه  آلاه  و عليه اهلل صلى  عن ابن مسعود عن رسول اللّها   6

كال    فليقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم فانها تسعة عشر حرفاا ليجعال اللّاه    التسعة عشر

 3منهم. حرف منها عن واحد

خواهاد خادا او    گويد: هر كسى كه مى مى آله و عليه اهلل صلىابن مسعود به نقل از رسول خدا 
                                                           

1
 ـ تفسير ابوالفتوح، ذيل سوره.

2
 ـ ر.ك: بيان روان، اثر مؤلف.

3
 ـ تفسير برهان.
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را بخواند  لرحيمالرحمن ا بسم اللّههاى نوزده گانه آتش جهنم رهايى دهد،  شعله را از

 6دهد. نيز نوزده حرف دارد و هر حرفى را بر يك شعله قرار مى كه آن

 الـرحمن   بسـم اللّـه  گوياد بگاو    ا از ابن عباس نقل شده كه وقتى معلم به بچه مى  5

 و او بگويد، خداوند براى خود او و پدر و مادر و معلمش بيازارى از آتاش   الرحيم 

 5نويسد. مى

ينل الشيطان منه و اذا لـم سـميّه    العبد على طعامٍ لم  ذا سمىّ اللّهاا آمده است كه:   3

 3منه. نال

نگويـد   گويد شيطان از طعام تناول نَنـد و اگـر  «  بسم اللّه»چون بنده طعام بخواهد بخورد اگر

 تناول كند.

 سؤال شد، حضرت فرماود:  الساالم  عليهاز امام صادق  الرحمن الرحيم بسم اللّها تفسير   7

اله كـلّ شـى ء و الـرحمن       و اللّه  و الميم ملَ اللّه  و السين سناء اللّه  بهاء اللّه الباء

 و الرحيم بالمؤمنين خاصه. بجميع خلقه

 باء بهاء خدا، سين سناء خدا، ميم ملَ خدا و خدا معبود هر چيـزى اسـت. او رحمـن بـه تمـام     

 مخلوقان  و رحيم به مؤمنين است.

 گويد، شيطان از او دور شود و اگر نگوياد باا او    م اللّـه بسا هر كه در وقت طعام   2

 مشغول شود.

 شاود مياان چشام    گويد حايلى واقاع ماى    بسم اللّها هر كه در وقت جامه كندن   1

 شيطان و عورت او.

                                                           
1

 .131و133، ص1ـ منهج الصادقين، ج
2

 .264، 11ـ برهان، ح
3

 ـ تفسير گازر.
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 6فهو ابتر.  كل امر ذى بال لم يبدأ فيه باسم اللّه فرمود: آله و عليه اهلل صلىا رسول خدا  3

 ى كه بدون نام خداوند آغاز شود، ابتر و بى فرجام است.هر عمل و كار مهم

 الـرحمن   فقولوا عند افتتاح كل امر صغير و عظيم بسم اللّـه فرمود:  الساالم  عليها على   2

 5الرحيم.

 الرحمن الرحيم بگوئيد.  هنگام شروع هر كارى چه كوچَ و چه بزرگ بسم اللّه

 3نقل شده استنيز  السالم عليها اين روايت از امام باقر  2

 الرحمن الرحيم، فانه تبارك له ان العبد اذا اراد ان يقرأ او يعمل عمئً فيقول بسم اللّه

 7فيه

آن  الرحمن الـرحيم بگويـد كـه     خواهد بخواند يا كارى انجام دهد، بسم اللّه بنده هنگامى كه مى

 گردد. خجسته و مبارك مى

  عض شيعتنا فـى افتتـاح امـره بسـم اللّـه     و لربما ترك ب السالم عليها عن امام صادق   61

تبارك و تعالى و   عزّوجلّ بمَروه لينبّهه على شَراللّه  الرحيم، فيمتحنه اللّه الرحمن

 2الرحمن الرحيم. يمحق عنه وصم  تقصيره عند تركه بسم اللّه الثناء عليه و

 غـاز كارشـان تـرك   را در آ« الـرحمن الـرحيم   بسم اللّه»شود كه بعضى از شيعيان ما  بسيار مى

 ى كند تا بيدار شوند و ضمنا ايـن خطـا از نامـه    كنند و خداوند آنها را با ناراحتى مواجه مى مى

 عملشان شسته نشود.

 1الرحمن الرحيم و ان كان بعده شعر.  ال ترع بسم اللّها  66

                                                           
1

 .932، ص2فى، جـ اصول كا
2

 .17، ص1ـ نورالقلين، ج
3

 .14، ص1ـ تفسير نمونه، ج
4

 .17، ص1ـ نورالقلين، ج
5

 .7، ص1ـ نورالثقلين، ج
6

 .9، ص1ـ نورالثقلين، ج
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 الرحمن الرحيم را فراموش نَن حتى در نوشتن يَ بيت شعر.  بسم اللّه

 6تاج سوره هاست.الرحمن الرحيم   بسم اللّها  65

 را به كودك ياد بدهد پااداش بسايار   الرحمن الرحيم بسم اللّها كسى كه اولين بار 63

 5زيادى خواهد داشت.

  الرحمن الرحيم اقـرب الـى اسـم اللّـه      ان بسم اللّهاند:  فرموده السالم عليها امام رضا   67

 3من سواد العين الى بياضها. االعظم

از  الرحمن الرحيم به اسم اعظم الهى از سياهى چشـم بـه سـفيدى آن نزديَتـر اسـت.       هبسم اللّ

 ى كتب آسمانى باا ايان مضامون    شود كه همه روايات اهل بيت اين گونه استفاده مى

 آغاز شده است. 

 7الرحمن الرحيم. من اسماء كتابا و فاتحته بسم اللّه  ما انزل اللّها 62

 است. الرحمن الرحيم بوده  است مگر اينَه شروع آن با بسم اللّهاز آسمان كتابى نازل نشده 

 حساب وارد بهشت گردد. ا نيز آمده است: كسى كه نيك بنويسد، بى61

 2دخل الجنّ .  من احسن كتابه بسم اللّه

 1دخل الجنّ  بغير حساب.  من حسنّ بسم اللّه

 3وجبت له الجن .  من احسن كتابه بسم اللّه

 به معناى ناديده گرفتن محاسبه اعماال در قيامات، بلكاه باه معنااى     اين روايات نه 

                                                           
1

 .23، ص1ـ تفسير نور، ج
2

 .16، ص1ـ تفسير نور، ج
3

 .7، ص1ـ نورالثقلين، ج
4

 .9، ص1ـ نورالقلين، ج
5

 .17ـ تعليم خط استاد فضائلى، ص
6
 فوائد الخطوط.  ـ
7

 .17ـ تعليم خط استاد فضائلى، ص
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 اهميتى است كه به نوشتن اين آيه داده شده است.

 

 الرحمن الرحيم   معناى بسم اللّه

 بسـم ى  قرآن كه آخرين كتاب آسمانى براى تكامل بشر است سوره هايش با جملاه 

 ه ساازد كاه هماه ى تعااليم و    گردد تا انسان را متوجا  آغاز مى الرحمن الـرحيم   اللّه

 دستوراتش از مبدأ حقّ و حقيقت و از مظهر رحمت است. 

و  لذا دستور گفتن اين كلمه مفهم اين نكته است كه آدمى از غير خدا روى برگرداناد 

 هستى را با ديده توحيد بنگرد. 

 تنها باه قادرت محادود خاود      بسم اللّهعالوه اينكه انسان در آغاز هر كار با گفتن 

 گيرد. شود و توانى بيش از قدرت خود مى متكّى نمى

ناتوان  بشر خود را در برابر عوامل مؤثر در جهان كه همگى خارج از قدرت اوست،

و دل  بيند و لذا در پى ملجائى است كه تا ضعف خود را با قدرت او جباران كناد   مى

 يشاى خويش را مطمئن نمايد. بر همين اساس است هر كساى كاه از هار آئاين و ك    

 نمايند. كارهاى مهم را كه به نام خدايان و ارباب خود آغاز مى

 با توجه به آنچه تا كنون گفته شد، در آغاز كار بايد اعتراف نماود كاه بشار عاادى،    

با آن همه فضائلى كه بيان شده ندارد. و ماا تنهاا باه      بسم اللّهتوانى بر تبين حقيقت 

 شويم.  توان خود وارد اين بحث مى قدر

 توان به دو شكل كلى ترجمه نمود:  ى شريفه را مى هآي

خاود   فرمايد، كتاب خود را به ناام  ا آيه خبرى از خداوند است، يعنى خداوند مى  6

 كنم.  آغاز مى
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 ا آيه امر به مخاطب اسات، يعناى شاما كارهايتاان را باه ناام مان آغااز كنياد،           5

 چناين  بَّ الذى خلـق اقرأ باسم رهمانطورى كه در آيه ى شريفه ى سوره ى علق 

 فرموده است تا تمام امور شما توحيدى شود.

 در بسمله « ب»حرف 

 همه امور به دست خداوند است و هي  چيازى از تحات قادرت او خاارج نيسات،     

 اوست كه همان به اضافه فيض حاق « من»برترين سرمايه آدمى و هر موجود ديگر 

 ز ناحيه اشرف خاليق الهىبسمله آغاز اعترافى بزرگ ا« ب»شود. حرف  مربوط مى

 چيزى نيستم تا بتوانم به خود اعتماد كنم، و چيز ديگرى هم« من»است كه « انسان»

 .  وجود ندارد تا بتواند تكيه گاه من باشد مگر اللّه

 از اول شب تا آخر شب راجع الساالم  عليهكند كه موال اميرالمؤمنين  ابن عباس روايت مى

 فرمود كه من اندكى از آن را فهميدم و فرمود قسم به خادا  حديث مى  به باء بسم اللّه

 را تفسير نمايم، هفتاد بار شتر خواهد شد.  اگر بخواهم باء بسم اللّه

بـار   شد كـه بايسـتى   نوشتند بقدرى مى كردم كه اگر مى اين قدر معانى بيان مى  از باء بسم اللّه

 6هفتاد شتر نمايند.

 م يا فعل مقدم و يا مؤخر محاذوف اسات. كاه   از حروف جاره و متعلق به اس« ب»

 گويد جار و مجرور متعلق باه فعال   بواسطه وجود قرينه حذف شده است. كشاف مى

  بسم اللّـه توان چنين فر  كرد.  مؤخر محذوف است، اين فعل را به تناسب معنا مى

 اتلو.  بسم اللّهو يا  اقرأ

 خر اسات و تقادير جملاه   فخر رازى معتقد است كه جار و مجرور متعل به اسم ماؤ 

                                                           
1

 ـ تفسير مخزن العرفان، ذيل سوره.
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 ابتداء كل شى ء.   بسم اللّهچنين خواهد شد. 

 شيخ در تبيان گفته است: جار و مجرور به فعل مقدم تعلق دارد و بناا باراين تقادير   

 . يا قولوا بسم اللّه  اقرأ بسم اللّهجمله چنين خواهد شد. 

اسااس   اند و بر همين هاى از مفسرين دو فعل اَبتدأ و يا اَستعينُ را در تقدير گرفت عده

 اند.   با را باء ابتدائيت و يا استعانت دانسته

 اند.  اى نيز باء را باء الصاق شمرده عده

 البته ناگفته نماند كه حرف ب، بيش از هشت معنا دارد و معناى ماورد نظار در هار   

 شد، عبارتى، معنائى خواهد بود كه با جمله مناسبت داشته باشد. پس بنابر آنچه گفته

 باء در بسمله خارج از سه معناى ذيل نيست.

 ـ باء استعانت  1

 . استعين باللّهو در اين صورت فعل اَستعينُ مقدر خواهد بود 

 معناى آيه چنين خواهد شد:

 كنم از نام خداوند.  الف ا طلب كمك مى

نشساته   كنم از ذات خداوند كه در اين صورت اسم جاى مسمى ب ا طلب كمك مى 

شما نام هر  ن همان مسمى است. و البته اين نبايد بعيد به نظر رسد چرا كهو مراد از آ

از صادا   بريد مرادتان نام او نيست بلكه مسماى اوسات، ماثالً منظورتاان    كس را مى

 كردن زيد، شخص حقيقى زيد است نه اسم او. 

 ـ باء الصاق  2

محاذوف   لق به فعلگويد: باء الصاق بوده و متع فخر رازى اين وجه را پذيرفته و مى

 اشرع فى اداء الطاعات.  بسم اللّهاست و تقدير جمله اين خواهد بود كه 



 48 

 ـ باء ابتدا 3

 كنم با نام خدا. در اين صورت فعل اَبْتَدِءُ مقدر است. يعنى ابتدا مى

را  البته ناگفته نماند اين معانى در صورتى صحيح هستند كه بندگان خداوند اين آياه 

 داوند.  تالوت كنند نه خ

 رساد، يعناى   تر به نظار ماى   معناى اول قوى اياك نستعينبين اين معانى، با توجه به 

 باشد.  طلب يارى از خدا در بسمله مناسب آيه مربوطه مى

 

 الرحمن الرحيم   ى اسم در بسم اللّه كلمه

ى معنا  ى اسم قرار گرفته است كه ابتدا به الرحمن الرحيم كلمه  بعد از باء در بسم اللّه

 لغوى و سپس به معنى اصطالحى آن خواهيم پرداخت.

از  دو نظر مختلف مطرح گرديده اسات، برخاى اسام را   « اسم»در باب مبدؤ اشتقاق 

عله  اند. اگر از سمو باشد حرف به حساب آوردهوسم ى  و برخى از مادهسمو ى  ماده

لاو  ع حذف و به جاى آن ضمير وصل در آغاز آمده است، سمو به معنااى رفعات و  

 است. 

است،  سموتوان گفت كلمه ى اسم از  راغب و برخى از مفسران براين اعتقادند كه مى

جمع بساته   توان ريشه اصلى اسمى را يافت اين است كه زيرا يكى از راههائى كه مى

و  و اسـامى  اسماءشود و يا مصغر گردد تا حروف حذف شده آن برگردد. جمع اسم 

گويااى آن   بر گشتن واو آخر سمو در جماع و تصاغير   گردد. مىسُمَى نيز تصغير آن 

 است كه اين اسم از سمو است.

 و به معنااى وسـم  ى  از مادهسمه اما نظر برخى ديگر از مفسران اين است كه اسم از 
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 گردد و داللت لفاظ بار   عالمت و نشانه است. در فارسى نيز عالمت و نشانه معنا مى

 6نيز هست.ء است. كه اين نظر كوفيان  شخص يا شى

 نيز به معناى عالمت اسات و چاون عالمات در   سـيما  از همين ماده است  سيماواژه 

 اند.  صورت آشكارتر است به صورت سيما گفته

 يعنى نشان گذاشت، در گذشته بر روى اشياء و يا حيواناات عالمات و نشاان    وَسَمَ

 ياا خاال بار   كردند و زنها نيز گاهى عالمات   مىوسمه گذاشتند و با داغ گذاشتن  مى

 گذاشتند. صورتشان مى

 هاى خود را با نشاان  ، و خداوند سوره اللّهيعنى نام و نشان    بسم اللّهبنابر اين معنى 

 و عالمت خود مهر زده و عالمت گذارى كرده است كه اى مردم اين آيات نشاان از 

  م اللّهبساند كه در خواندن قرآن و شروع كارها،  من دارد و الهى است، و دستور داده

 بگوئيد تا كار نشان الهى بگيرد.

 فرمودند: آله و عليه اهلل صلىاست كه پيامبر  عطيه از ابو سعيد نقل كرده

 فقال« بسم»ان عيسى بن مريم اسلمته امه الى الَتاب ليعلمه. فقال له المعلم: اكتب 

، و  اللّـه له عيسى: و ما بسم؟ فقال له المعلم: ما ادرى. فقال لـه عيسـى: البـاء بهـاء     

 5سنائه و الميم مملَته. السين

را به دانشمندى سپرد تا او را تعليم دهاد. معلام باه وى     الساالم  عليهعيسى  عليهاالسالممريم 

دانم. عيسى فرمود: مراد  عيسى پرسيد يعنى چه؟ معلم گفت: نمى« بسم»بنويس  گفت

 .مملكت اوست« ميم»مقام او و حرف « س»جمال خدا، حرف « ب»حرف  از

                                                           
1

 ـ ر.ك: مفردات راغب، تفسير كبير، الجامع االحكام القرآن، منهج الصادقين. 
2
 .71، ص1البيان، ج جامع -
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 ( لفظ جئله )اللّه

 بار در قرآن ذكر شده است.  526اين لفظ 

اسات،   نام خداوند متعال و واجب الوجود بالذات است كاه ذاتاى     اللّهى  لفظ جالله

 ء از جميع صفات سلبيه.  مستجمع تمام صفات كماله و برى

يعناى   هيتتوان چنين تفسير كرد كه او كس است كه الوهيت دارد و الو را مى  اللّهنيز 

 قدرت بر خلق كه آن باالتر از هر چيزى است. 

 اعظم اسمٍ من االسماء عز و جـل ال يسـمى بـه     اللّهفرمايند:  مى السالم عليهحضرت امير 

 6غيره.

چرا  سئوال نمود كه مرا داللت نما بر چيستى خدا. السالم عليهشخصى از حضرت صادق 

 ان مرا متحير ساختند.ى مجادله كنندگان بسيار شده و آن كه مجادله

فرمود:  اى؟ عر  كرد: بلى. حضرت فرمود: اى بنده خدا، آيا هرگز كشتى سوار شده

رهاايى   ات شكسته شده، زمانى كه كشتى ديگر براى نجات نباشد تا تاو را  آيا كشتى

باشاد بار    دهد؟ عر  كرد: بلى. فرمود: آيا قلب تو در آن زمان به اينكه شيئى قادر

فرماود:   ورطه ى هالكت خالص كند، تعلق دارد؟ عار  كارد: بلاى.    اينكه تو را از

نباشد و قادر  اى ء خداى قادر است براى نجات دادن وقتى كه نجات دهنده همان شى

 است بر فرياد رسى زمانى كه فرياد رسى نباشد. 

 جامد است يا مشتق   اللّه

اسم  مطرح شود. قبل از اينكه وارد اين بحث شويم الزم است فرق بين اسم و صفت

                                                           
1

 ـ تفسير اثنى عشريه.
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موصاوف   و صفت معرّف مسمى و موصوف هستند و هر دو براى تعرياف مسامى و  

كناد و لاذا    شود كه تمام مسمى را تعرياف  اند اما اسم به چيزى اطالق مى خود آمده

  رحمانى كاه اللّاه   ، يعنى  توان گفت الرحمن اللّه شود. مثالً نمى هرگز صفت واقع نمى

واقاع شاود و هام     شود كه هم بتواند موصاوف  ق مىاست. اما وصف به چيزى اطال

 عالِم. رحمن و هم رحمن  توان گفت اللّه صفت، مانند رحمن كه هم مى

اسامى   را موصوف و مشتق ندانساته و معتقدناد     اللّهبرخى از محققان و دانشمندان 

جملاه ى   است منفرد براى خداوند كه از اسماء عَلَم است. چه اينكه اگر مشتق باشد

آن است  صراحت در توحيد نخواهد داشت و اعتقاد به توحيد مستلزم    اله اال اللّهال

 كه آن را مشتق ندانيم. 

را   اللّه به اين معناست كه آيا مسمائى غير از 6هل تعلم له سمياثانيا: آيه ى شريفه ى 

ندارد،  غير ذات خدا وجود  اللّهرساند كه در هستى، مسمائى به نام  يابى و اين مى مى

غير از  بود مسمائى بود و مثالً چون رحيم مى تنها اسم است و اگر مشتق مى  اللّهپس 

روى  شد. اگر گفته شود صفت هم است خواهيم گفت كه ايان اطاالق از   او يافت مى

 مجاز است و نه حقيقت. 

حاال   ثالثا: اسمى كه مشتق باشد، صفت است و صفت هم بايد موصوف داشته باشد.

  اللّـه بايد  صفت اوست، موصوفى وجود ندارد پس بناچار  اللّهى است كه چه موصوف

 اسم جامد باشد. 

 را مشتق بدانيم، در اين صورت مبدأ اشتقاق آن عبارت است از:   اللّهاما اگر 
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 .95ـ مريم، 
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 به معنى تضرع مشتق است.  اله يألهگويد: از  الف ا ابن عباس مى

 گويد.  اله رتفعء م است و عرب به شى اله ب ا گويند مشتق از

 به معنى فزع است. وله ج ا مشتق از 

 د ا مشتق از واله است كه واو حذف و به جاى آن همزه جانشين گردياده و از ايان   

 جهت خدا به اين اسم نامگذارى شده كه هر مخلوقى  واله و حيران اوست. 

الف  وه ا برخى معتقدند كه اصل آن الها به لغت سريانى بوده، سپس معرب گرديده  

 آخرش حذف شده و الف و الم به اول آن اضافه شده است. 

 و ا و بعضى معتقدند كه از كلمه )اَلَه الفصيل و اذا اولع بامّاه يعناى از الاه باه معناى      

 حرص و آز است، چنانچه گويند حريص شد طفلى كه از شير مادر گرفته شاده باه  

 6سوى مادر و شير او.

  شود: در اينجا دو سئوال مطرح مى

 ـ آيا اسم و مسمى يَى است؟ 1

غير  اسم تنها ادراكى از مسمى در ذهن است نه اينكه با مسمى يكى باشد. چرا كه در

مثال   آورد مسمّى نيز حاضر شود، بايست هر كسى اسم را بر زبان مى اين صورت مى

يك  بايد زبانش سرد گردد و...و نيز بايستى يك مسمى بيش ازيخ گويد  كسى كه مى

 داشته باشد، در حاليكه هردو اين توالى باطلند. اسم ن

 در حقيقت اسم جالله و ساير اسماء الهى خطاب باه  الساالم  عليهبه سخنى از امام صادق 

 هشام ابن حكم توجه كنيد:

... و االسم غيرالمسمى فمن عبد االسم دون المعنى فقد كفر و لم يعبد شـيئا، و مـن   
                                                           

1
 ـ پرتوى از قرآن.
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َ   االسم و المعنى فقد اشرك و عب عبد  د اثنين و من عبد المعنـى دون االسـم فـذال

 6التوحيدا.

چيـزى   اسم و مسمى يَى نيستند. كسى كه اسم را ستاي  كند دون مسمى، كافر است و اصئً

مسـمى   پرستند، كسى كه هم اسم و هم مسمى را ستاي  كند مشرك گشته و آنَه تنها را نمى

 را عبادت كند توحيد است. 
 ست؟ـ آيا درك خدا ممَن ا 2

ادراك  به بيان ديگر در اسم گذارى، مسمّى بايد قابل درك باشد و ذات خداوند قابل

بر آن  نيست حال چگونه براى بشر ممكن است چيزى كه قدرت ادراك آن را ندارد

 اسم بگذارد؟

 فرمايد: خدا را هفتاد هزار حجاب از ظلمت و نور است.  مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 5سبعين الف حجابٍ من نور و ظلم ٍ.  ان اللّه

هام   ما هنوز در حجابهاى ظلمانى هستيم چه رسد به كشف حجابهاى نورانى، پيامبر

 گويد:  در مورد عبادت خود به خداوند مى

 3ما عبدناك حقّ عبادتَ و ما عرفناك حقّ معرفتَ.

زد، او  باا او حارف ماى   شاد   ناازل ماى   آله و عليه اهلل صلىالبته جبرائيل امين بر پيامبر اسالم 

توانست آنچه را از خدا يافته  احدى توان ديدن نداشت ولى پيامبر خدا نمى ديد و مى

براى مردم بگويد، و البته گوشى هم توان شنيدن آن را نداشت، چاه اينكاه ايان     بود
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 ـ تفسير برهان.

 
2

 .45، ص55حاراالنوار، جـ ب
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 .149، ص7العقول، ج ـ مرآه
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 همه يافتنى نبود.  براى

 اك تاام توان گفت: شكى نيست كه نامگاذارى مناوط باه ادر    در پاسخ اين سؤال مى

 است و اگر به هي  وجه راهى براى شناسايى مسمّى نباشاد و قابال ادراك نگاردد،   

 نامگذارى ممكن نيست. ولى وقتى آثار مسمى در تمام عاالم نماياان اسات و از راه   

 توان به اعتبار همان عالئام، اسامى و   شود، مى ها تا حدودى كشف حقيقت مى نشانه

مدرك  سم اهلل، بشر نيست بلكه خداوند است كهنامى وضع نمود. عالوه اينكه واضع ا

است و خدا  توقيفى  به ذات خود است و براى همين جهت است كه گويند اسماء اللّه

 را بايد به همان نامى خواند كه خودش آن را وضع نموده باشد. 

 

 الرحمن الرحيم

 ازى مبالغاه   بار تكرار شده است. اين اسام و ياا صافت، صايغه     23رحمن در قرآن 

 ثالثى مجرد رَحِمَ يَرْحَمُ از باب عَلِمَ يَعْلَمُ به مصادر رحمة و مرحمة و رحما و رُحُما

 به معنى دلسوزى نمودن و مهربانى است. 

 مرتبه در قرآن ذكر شده است. اين اسم، صفت مشابهه از ثالثاى مجارد    667رحيم 

 رَحِمَ يَرْحَمُ مانند رحمن است. 
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اى  بهره ى خداوندى است. و خداوند متعال مالى و برازندهمهربانى از نمونه نامهاى ج

 از آن را به تمام موجودات عطا كرده است. 

 شاود. ايان   واژه رحمن و رحيم از رحم مشتق هستند و رحم به رحم زن اطالق ماى 

 رود، چرا كه اقرباء از يك رحم خارج واژه به همين مناسبت براى قرابت نيز بكار مى

اگر  كند كه شود كه انسان به مرحوم پيدا مى به حالت رقتى گفته مى اند. رحمة نيز شده

 در مورد خدا استعمال شود به معناى احسان است. 

 حقيقت اوصاف خداوند 

 اسماء و صفات الهى مانند رحيم و رؤف و لطيف و قهاار باه اعتباار غاياات افعاال     

 رحمت و رأفت ناشى از باشند، نه مبادى آنها كه حكايت از انفعال آنان كند. مثالً مى

 باشاد و هار دو مساتلزم    رقت قلب است و همچنين غضب منشأ آن التهاب نفس مى

 تغيير حال است و اين در مورد انسان و حيوان صادق است و خداى متعال از تغييار 

 و حدوو و انقالب مبرا است.

باه   ى رحمت كه احسان و انعاام  پس بنابراين رحيم به عنوان وصف خدا يعنى الزمه

 بندگان است. كه عبارت است از نعمت وجاود و بقااء و رزق و عافيات و امنيات و    

 طاور  ى آن كه زجر و عقاب است. و همين ساير مراحم و نيز غضب خدا يعنى الزمه

 باشد. اتصاف خدا به هر صفتى به اعتبار لوازم و آثار آنها مى

 : در مورد اثبات و نفى اوصاف از خداوند سه عقيده وجود دارد

همانناد   ا عقيده تعطيل، مطابق اين عقيده خداوند وصفى ندارد، چون وصف او را  6

تحاول   سازد و مركب محتاج است و آفريدگار خواهد ساخت وصف او را مركب مى

 پذيرد. پس ذات او وصفى ندارد. اين عقده معتزله است. مى
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ايان   فى دارد وا عقيده تشبيه، عقيده اشاعره اين است كه خداوند اساماء و اوصاا    5

 اوصاف ناگزير خارج از ذات خداست.

صافت   ا اثبات وصف بى تشبيه، شيعه عقيده دارد خداوند را اوصافى اسات ولاى    3

آيد  نمى خداوند عين خداست و زائد بر ذات نيست. با اين بيان تأليف و تركيب الزم

د چاون  رساان  نماى  و احديت خداوند باقى است. البته تعدد مفاهيم اوصاف نيز ضرر

 خدا يكى هستند.  همه اوصاف هر چند متعددند ولى آنها به حسب وجودى با ذات

 اوصاف خداوند بر دو بخشند 

محض  ا صفات ذات: هر صفتى كه وجودى در مقابل آن نيست و آنچه هست عدم 6

است كه جهل،  شود. مانند علم، قدرت و حيات. معلوم است، صفت ذات محسوب مى

 هستند. ناتوانى و ممات عدم

 مبدأ صفات ذاتى حى بودن خداست. 

 ا صفات فعل: هر صفت وجودى كه در مقابل وصف وجاودى ديگار قارار گيارد      5

و  صفت فعل است همانند رضا كه ضد آن سخط است. و يا مانند حب و بغض، لطف

 قهر و...

 مبدأ صفات فعلى قيوم بودن خداست. 

و   اراده رحمت به ايصاال خيار  توان گفت: مثال در توضيح اين دو صنف از صفت مى

 باشد.  شود اراده صفت خير ذاتى و ايصال آن، صفت فعل مى دفع شر محقق مى

 فرق رحمن و رحيم 

كثرتاى   رحمن صيغه مبالغه است و داللت بر كثرت عددى رحمت خدا دارد. چناين 

معنااى   اقتضا دارد كه همه موجودات را شامل شود و رحيم صفت مشبهه است و به
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 رحمت است.دوام 

ان الرحمن اسم خاص بصفة عاماة و الارحيم اسام عاام بصافة       الساالم  عليهقال الصادق 

 6خاصة.

مخصوصه  رحمن اسم  خاص است يعنى لفظ آن را بر غير خدا اطئق نَنند و لذا بعد از اسم

اسـم  عـام    جئله واقع شده و وصف آن عام است كه مطلق بخش  باشد در آخرت. و رحيم

بـه مؤمنـان    ظ آن را بر غير خدا اطئق كنند و وصف آن خاص است كه بخش است يعنى لف

 در آخرت باشد. 

 5الرحمن بجميع خلقه والرحيم بالمؤمنين خاصه.تفسير برهان نيز آورده است: 

رحمات   ى شود، چون به معنااى ساعه   گويد: رحمن به غير خدا اطالق نمى راغب مى

 گردد.  غير خدا هم اطالق مى است و اين در غير خدا نيست ولى رحيم به

 فرمود:  السالم عليهو حضرت عيسى بن مريم 

 الرحمن رحمن الدنيا و الرحيم رحيم االخرة.

مخلوقان  نهايت آنكه رحمت الهيه بر دو قسم است: رحمت رحمانيه كه شامل جميع

دنياا   اعم از جماد و نبات و حيوان و مَلَك و نيز انسان و جانّ از ماؤمن و كاافر در   

 شود و رحمت رحيميه كه اختصاص به مؤمن در قيامت دارد.  مى

 از عكرمه نقل شده است كه: رحمن است به ياك رحمات و رحايم اسات باه صاد      

 رحمت. 

 مبارك نيز گفته است كه: رحمن است چون خواهد بخشايد و رحايم اسات     عبداللّه

 چون خشم نخواهد گيرد. 
                                                           

1
 .21، ص1ـ مجمع البيان، ج

2
 .49، ص1ـ البرهان، ج

 



 58 

 تجلى رحمت

را،  د. عام و خاص، تجلى عام رحمات خادا  شو رحمت الهى به دو شكل متجلى مى

موجاودات   تجلى رحمانى گويند كه به معناى افاضه وجود بر همه هستى است. همه

توانيم به  مى كنند. از آن رحمت به قدر وسع خود از اين رحمت كمى و كيفى اخذ مى

 تعبير كنيم.  « وجود»

رحمات   ضه كمالتجلى خاص رحمت خدا را تجلى رحيمى نامند و آن به معناى افا

 تعبير كنيم. « كمال وجود»توانيم به  بر مؤمنان است. از آن رحمت مى

 توان رحمن و رحيم را به ناور خورشايد تشابيه كارد. آفتااب عالمتااب بادون        مى

گرداناد. ايان ناور     هيچگونه محدوديتى نور خود را به تمام اطراف خود سااطع ماى  

 عمومى بوده و آفتاب احدى را از اين هاى موجود در آن باتمام فوائد آن و همه اشعه

 توان به آن نور تشبيه كرد.  نمايد. رحمانيت خدا را مى فيض محروم نمى

خاود   كنند بر اساس سعه وجودى اما از سوى ديگر موجودات كه اين نور را اخذ مى

مطلق  اى در حجاب كنند و عده توان اخذ نور را دارند، برخى همه اين نور را اخذ مى

تنهاا   ارند. و جمعى در فاصله بين آن دو. اين به مثابه رحيميات خداسات كاه   قرار د

 گيرد.  مستعدان را در بر مى

ا 6 كند توجه كنيد: به دو داستان كه رحمت رحيمى الهى بر همه خاليق را مطرح مى

 داستانى را از مجله صبا در زمان جنگ جهاانى  71صفحه  6مجله آفاق نور شماره 

 اى در يك زيردريايى بودند كاه بعاد   ر اين داستان آمده است: عدهكند. د دوم نقل مى

 اى از اعماق دريا به خواب رفتند، هاواى داخال زيار    از عملياتى طوالنى در گوشه

را  رفت يكى از خادمان كشتى خواهرش شد و احتمال خفگى هم مى دريايى تمام مى
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 ى كه او در آن كاار ا بيند كه خواهرش در خواب عميق است و كارخانه در خواب مى

 خواهد خواهرش را بيدار كند كاه خاود   كند در حال سوختن است در خواب مى مى

 دهد. بعدا معلوم شود و همكاران خود در زير دريائى را از مهلكه نجات مى بيدار مى

خفه  خواهد شود كه همان لحظه خواهرش خواب برادر ديده كه در زيردريايى مى مى

حاال   شود محال كاارش در   كند كه خود متوجه مى بيدار مى شود. او نيز برادرش را

 آتش گرفتن است. 

بروم  كند كه: روزى احساس كردم بايد برون ا فخر رازى از ذوالنون مصرى نقل مى5

سرعت  توانم در خانه بمانم. به طرف رودخانه رفتم، عقرب بزرگى ديدم كه به و نمى

باود   اى كه گويى منتظار او  بر قورباغهكرد در پى او رفتم. كنار آب آمد و  حركت مى

در  سوار شد. قورباغه او را به دريا برد. با قايقى آنها را پى گرفتم قورباغه عقرب را

 آن سوى رود پياده كرد و عقرب به شدت از رود دور شد، متوجه شادم جاوانى در  

 مارشود، عقرب جهيد و مار را گزيد،  سايه درختى خوابيده و مارى به او نزديك مى

 نيز عقرب را نيش زد و هر دو هالك شدند، جوان هم اصالً بيدار نشد و شايد اصاالً 

 6بعد از آن هم نفهميد.

 علت ذكر صفت رحمت بين ساير صفات

 نياماده الـرحمن الـرحيم     بسـم اللّـه  ممكن است گفته شود چرا صفات ديگر خدا در 

 است؟ 

 توان گفت كه:  در پاسخ اين سئوال مى

                                                           
1

 .176، ص1ـ تفسير كبير، ج
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 ءٍ. و رحمتى وسعت كلّ شىاز اوصاف عام خداوند است. اوالً: رحمت 

خود  از سوى ديگر اهميت آن نسبت به تمام اوصاف ديگر براى موجودات كه حيات

 دانند قابل اغما  نيست.  را در گرو اين صفت الهى مى

اشااره   ثالثا: خداوند با بيان اين صفت به پيشى گرفتن رحمت بر ديگر اوصاف خود

 كرده است. 

در  بق دعاى جوشن يكى از اسماء خدا سبقت گرفتن رحمت بر غضاب اوسات.  مطا

 يا من سبقت رحم  غضبه.اين دعا آمده است: 

كاه   باشاد  پس ذكر اين دو وصف مهم چه بسا براى ايجاد رغبت در دل مخاطب مى

 كسى از عظمت او هراس به خود راه ندهد. 

 علت تقديم رحمن بر رحيم 

 اين است كه چون رحمان فقاط باه خادا    « الرحيم»بر  «الرحمن»ى  علت تقدم كلمه

 شود و بس مانند اسم مخصوص شخص و اسم عَلَم است و بايد قابالً گفتاه   گفته مى

 كه گفتنش در مورد غير خدا نيز صحيح است. « رحيم»شود برخالف 

كاه   نيز گفته شده است علت تقديم رحمن، رعايت سجع در آيات سوره حمد اسات 

 ن سوره نازل شده است.نخستين بار با اي

موصوف  باشد و تقديم عالوه اينكه رحمن به نظر برخى اسم است و رحيم صفت مى

 بر صفت الزم است. 
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آمده  توان گفت كه رحيم به خاطر تتميم نعمت در اينكه چرا رحيم نيز آمده است مى

سه چيز  ، رحمن، رحيم به اين جهت است كه بنده به اند ذكر اللّه است. برخى نيز گفته

در مقابال   محتاج است و آن سه عبارتند از حيات، بقاء و قيامت نيك و اين سه اسم

 است.  اين سه احتياج آمده

 

 رحمت اسئمى

 

بار   رحمت واسعه الهى مشتمل بر نعمتهاى مادى و معناوى، تماامى خاليقاش را در   

 افر وگرفته و هر كدام را به نحوى بر سر اين سفره نشانده است، باه طاورى كاه كا    

 نصايب  مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق، همه و هماه از آن بهاره بارده و باى    

 مانند. نمى

ءٍ، فةسَاةكمت بُها لكلَذينة يَتَق ونة وَ يُؤمت ـونة الزَكـاةة وَ الَـذينة هُـمْ      ...وَ رَحْمَتى وَسكعَتْ ك لَ شةىْ

 6يُؤممكن ونة. بِآياتكنا

 را براى پرهيزكاران، اعطا كننـدگان زكـات و مـؤمنين بـه     رحمتم همه چيز را فرا گرفته و آن

 آيات خود، نگه خواهم داشت.

بياانى   در مهمترين آيه و باه « رحمت»آرى ميان تمام اوصاف پسنديده الهى، وصف 

اسام   ذكر شده و يكصد و چهارده بار بعد از« بسمله»خالصه تمام آيات قرآن يعنى 

الهاى   ترجيح اين وصف بر سااير اوصااف   جالله وارد شده است و اين جز به خاطر

 تواند داشته باشد؟ چون غضب، قهر و ... چه دليل ديگرى مى
                                                           

1
 .159ـ اعراف، آيه  
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ءٌ اَحْسَنَ  شَى   : لَوْ كانَ الرِفْقُ خَلْقاً يُرى، ما كانَ مِمّا خَلَقَ اللّهآله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 6مِنْهُ.

 چيـزى در ميـان مخلوقـات خداونـد از آن     بود كه قابل رؤيت باشـد،  اگر مئيمت مخلوقى مى

 نيَوتر نبود.
 رحمت خدا نسبت به بندگان

حديث  رحمت وسيع و بيكران نسبت به بندگان در قيامت، از اصول مسلّم در قرآن و

رحمات   ماند و طبعاً آنكه مشمول اين است، به حدّى كه كمتر كسى از آن محروم مى

 واسعه نشود، شقى خواهد بود.

از  آيات خوف و رجاء نبود و همين طور وجود شبهاتى كه زاييده خوفچنانچه اگر 

 تردياد هماه باه آن    كند، باى  قهر الهى است، و براى رحمت الهى شرايطى را بيان مى

 گشتند. شدند و از غضب خداوند غافل مى متمسك مى

 5تَكَلْتُمْ عَلَيها.الَ   : لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللّهآله و عليه اهلل صلىقال رسول ا  

 شديد. دانستيد به آن پشت گرم مى اگر ميزان رحمت الهى را مى

 فرمايند: در روايت ديگرى مى آله و عليه اهلل صلىرسول مكرم 

 عَ ة وتةعالى خةلةقة مكئة ة رَحْمَ ً فةرةحْم ٌ بَيْنة خةلمقكهك يَتةراحَمُونة بِها، وَ ادَخةرة الكةوْلكيائهك تكسْ   اكنّ اللّه

 3تكسْعينة.

را  خداوند را يَصد رحمت است، رحمتى از آن، همه خئيق را كافى است و نود و نـه رحمـت  

 براى اولياءاش قرار داده است.

                                                           
1

 .1751ـ اصول كافى، كتاب ايمان و كفر، ح
2
 .13773ـ كنزالعمال،  
3
 .5997ـ همان،  
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شده،  عرضه داشتند: حسن بصرى گويد عجيب نيست كه هالك السالم عليهبه امام سجاد 

عذاب الهى  يافته ازشود، بلكه تعجب در اينجاست كه نجات  چگونه و چرا هالك مى

ساختى   چگونه نجات يافته است؟ حضرت در پاسخ اين طرز فكار كاه حكايات از   

 فرمودند: كند، عذاب قيامت و اشتمال آن بر همه و رهايى يافتن افراد معدودى مى

 هَلةََ مَـعَ  اةنةا اةق ول : لةيْسَ المعَجَبُ مكمَنم نةجى كةيْفَ نةجى، وَ اةمَا المعَجَبُ مكمَنم هَلةََ كةيْفَ

 6.  سكعَ ِ رَحْمَ ِ اللّه

 اى گنهكار را به صحنه محاسابه در قيامات وارد   فرمايند: بنده مى الساالم  عليهامام صادق 

 كناى؟  شود چرا گريه ماى  گريد. به او خطاب مى كنند و او از كثرت خطاهايش مى مى

واقف  گناهانمگردم و خاليق به  شوم، و مفتضح مى دهد براى اينكه رسوا مى پاسخ مى

 شوند. مى

رسوا  خنديدى و ما تو را با آن حال كردى و مى شود، در دنيا گناه مى به وى گفته مى

 اى چگونه رسوايت كنيم!!! نكرديم، اينك كه گناه نكرده و گريه سر داده

 آن حضرت نيز فرموده است:

 5تةهُ حَتّى يَطممَعَ اكبْليسُ فى رَحْمَتكهكتةبارَكَ و تةعالى رَحْمَ   اذا كانة يَوْمَ المقكيمَ ِ نةشةرة اللّه

طمـع   گستراند بطوريَه ابليس هـم  چون روز قيامت فرا رسد خداى متعال رحمت  را چنان مى

 نمايد. رحمت او مى
 رحمت خدا نسبت به حيوانات

اساالمى   اخبار و روايات بسيارى در بيان حقوق حيوان و لزوم رعايت آن در مناابع 

                                                           
1
 .157، ص 37ـ بحاراألنوار، ج  
2
 نيز نقل شده است. السالمعليهاز امام باقر  273صفحه  3؛ اين روايت در جلد 279، ص 97بحاراالنوار، ج ـ  
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لزوم مادارا،   اين روايات، حرمت نفرين كردن، ممنوع بودن آزار،وارد شده است. در 

اعطا ثواب به  هاى حيوان، عذاب قيامت به خاطر آزار دادن حيوان، توجه به خواسته

 واسطه مهربانى با حيوان، لزوم اطعام حيوان و... وارد شده است.

يْرِهك يُقمتةل  بِغةيْرِ الحَقِ اكالّ اسْتةخاصَمَهُ ما مكنم دابَ ٍ وَ ال غةفرمايد:  مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 6المقكيمَ ِ. يَوْمَ

خـود   اى نيست كه بدون علت كشته شود، مگر اينَه به مخاصمه با قاتـل  حيوان  و هيچ جنبنده

 خيزد. در قيامت بر مى

 و نيز فرموده است:

يم ِ مكنمهُ يَق ول : يا رَبِ اكنَ ف ئناً قةتةلةنى عَبَثـاً وَ  يَوْمَ المق   مَنم قةتةلة عُصْفوراً عَبَثاً عَجَ اكلةى اللّه

 5يَقمت لمنى لكمنمفةعَ ٍ. لةمْ

دهـد و   مى زند و از دست او ناله سر آنَه گنجشَى را بيهوده بَشد، هم او تا قيامت فرياد مى

 گويد: خدايا، فئن شخص بيهوده و نه براى منفعتى، مرا به قتل رسانده است. مى

 فرموده است: چنين نقل شده كه آن حضرت، از كشتن هر حيوان غير موذى نهىو هم

 3اةنَهُ نةهى عَنم قةتملِ ك لِ ذى رُوح اكالّ اةنم يُؤذى.

 آن حضرت از قتل هر صاحب روحى ـ مگر اينَه ضررى برساند ـ نهى فرموده است.
 آله و عليه اهلل صلىخوى پيامبر 

او  با خاليق داشت، قرآن كريم علت پيروى ماردم از پيامبر خدا رفتارى بسيار ماليم 

 را ماليمت او دانسته است.

                                                           
1
 .76697ـ كنزالعمال،  
2

 .76632ـ همان، 
3
 .76671ـ همان،  
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 6لكنمتَ لةهُمْ وَ لةوْ ك نمتَ فةظَاً غةليظة المقةلمبِ الة انمفةضُوا مكنم حَوْلكََ...   فةبِما رَحْمَ ٍ مكنة اللّه

تـو   ى از اطـراف از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم و مهربان شدى، و اگر خشن و تند بود

 شدند. پراكنده مى

حارف   فرماود،  دانست اعماال ماى   شنيد و هر چه مصلحت مى او سخنان مردم را مى

شده  «گوش»زدند كه او  شنوى وى از مردم به حدى بود كه منافقين به وى طعنه مى

 است.

اسات،   فرمايد: اگر گوش شده است، گوش خوبى قرآن كريم در جواب طعنه آنها مى

شاما را   شنود و آنها را اعمال نكرده و از سويى عواطف ناقض شما را مىحرفهاى مت

 آورد. كاه اگار او باا شانيدن هار ساخن       دار نساخته و به روى شما نمى نيز جريحه

 گشت. ساخت، توبه و پشيمانى براى شما مشكل مى نادرست از شما، رسوايتان مى

 و يُـؤممكن     ونة هُوَ ا ذ نٌ، ق لم ا ذ ن  خةيْرٍ لَة مْ يُـؤممكن  بِاللّـه  وَ مكنمهُمُ الَذينة يُؤمذ ونة النَبِىَ وَ يَق ول 

 5لكلممُؤممنينة وَ رَحْمَ ٌ لكلَذينة آمَن وا مكنمَ مْ... .

خـوش   گويند او فردى خوش بـاور اسـت، بگـو    دهند و مى برخى از منافقين پيامبر را آزار مى

نمايد و  مى ن دارد و تنها سخن مؤمنين را تصديقباورى او به نفع شماست، البته او به خدا ايما

 رحمتى براى مؤمنين شماست.

 دانسات و آن را حاصال عقال    آن حضرت مدارا با خاليق را وظيفه همه انبيااء ماى  

 شمرد. مى

 3اكنّا ا مكرمنا مَعاشكرة االَنمبِياءك بِمُداراةِ النّاس كةما ا مكرمنا بِاةداءك المفةرائكضِ.

                                                           
1
 .156ـ نساء،  
2
 .91ـ توبه،  
3
 .57، ص35ـ بحاراألنوار، ج  
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 ايم. ايم، به مداراى با مردم دستور يافته ورى كه به اداى واجبات امر شدهما انبيا همان ط

 و نيز فرموده است:

 6اةعْقةل  النّاسِ اةشةدُهُمْ مُداراةً لكلنّاسِ.

 ترين با مردم است. عاقلترين مردم، مدارا كننده
 السالم عليهخصلت حضرت امير 

 ده است:آن حضرت ضمن امر به مدارا، آن را چنين تمجيد فرمو

 5عَلةيََْ بِالرِفمقِ فةاكنَهُ مكفمتاحُ الصَوابِ وَ سَجِيَ   ا ولكى االَلمبابِ.

 بر شما باد مدارا كه كليد خيرات و خ لق عاقئن است.

 آن حضرت خود نيز با مومنين و زير دستان چنين بود.

 گار صادا زد  ، غالمش را صدا زد و او جواب نداد، بار ديالسالم عليهروزى حضرت امير 

 حالى اعتنايى ولى باز هم ساكت ماند. مرتبه سوم چنين شد و غالم ظاهراً از روى بى

 نكرد. حضرت نزديك آمد، متوجه شد غالم بتازگى به خواب رفته است، صابر كارد  

 تا بلند شد، سپس به وى فرمود: صدايت كردم جواب ندادى، مگار نشانيدى؟ غاالم   

چون  چرا جواب ندادى، غالم عرضه داشت،گفت: چرا شنيدم، حضرت فرمود: پس 

 حضرت آن گاه كاه ايان پاساخ را از غاالم    «. ثقتى بك»كنى  مطمئن بودم اذيتم نمى

 و او را در راه خداوند آزاد كرد.« انت حرٌ لوجه اهلل»شنيد فرمودند: 

 دين رحمت

 باشد. مى« للعالمين رحمه»اسالم دين رحمت است، و پيامبر اين دين نيز 

 6رْسَلمناكَ اكالّ رَحْمَ ً لكلمعالةمينة.وَ ما اة

                                                           
1
 .52ـ همان، ص  
2
 ـ غررالحكم. 
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 ما تو را جز بعنوان رحمت براى جهانيان نفرستاديم.

حد  شرايع و قوانين دين، آسانترين قوانين بوده و اساساً تكاليف ما اليطاق و بيش از

 توان در اين آيين ممنوع است.

 يانات اساالم  كنناد، از عماق د   آنان كه دين اسالم را دين سخت و دشوار معرفى مى

 اند. چيزى نفهميده

 كنيم: اينك به چند روايت در اين زمينه اشاره مى

 5: اِنَ هذَا الدّينَ متينٌ فَاَوْغِلُوا فيهِ بِرِفْقٍ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول ا  

 اين دين، دينى متين است، پس با مئيمت به آن وارد شويد.

 3السَمْحَ ِ وَ مَنم خالةفَ سُنَتى فةلةيْسَ مكنّى. بُعكثمتُ بِالحَنيفيَ ِ نيز فرموده است:

مـن   ام و آنَه از سنت مـن اعـراك كنـد از    به دين يَتاپرستى، حنيف و آسان برانگيخته شده

 نيست.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
1
 .133ـ انبياء،  
2
 .212، ص 31ـ بحاراألنوار، ج  
3
 .633ـ همان،  
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 الحمد   ربّ العالمين

 

 در الحمد« ال»

د باشا  الف و الم حمد يا الف و الم عهد ذهنى است يا الف و الم استغراق، اگر عهاد 

و  اشاره به آن حمدى است كه اليق قدس او و مخصوص باه وى اسات و آن حماد   

اعتراف  است و اگر استغراق باشد ثنايى است كه خداوند خود را به آن توصيف نموده

ستايش  به اين است كه تمام مراتب و درجات كمال و بزرگى و ثناء و ستايش از هر

 ه در آيه ى شريفه آمده: اى كه سر زند، مخصوص اوست، همانطوريك كننده

 ء اال يسبح بحمده.  و ان من شى

باارى   نيز ممكن است ال جنس باشد. يعنى ماهيت و حقيقت حمد مخاتص باه ذات  

 تعالى است. 

 توان به دو قسمت كلى تقسيم كرد. حمد را مى

 ا حمد تكوينى 6

 ى وجودى خود حمد خدا گويند. همه موجودات هستى به فراخور سعه

 6اال يسبّح بحمده و لَن ال تفقهون تسبيحهم. ء ان من شى

 كنيد. نمى كند ولى شما ستاي  آنها را درك هيچ موجودى نيست مگر اينَه خدا را ستاي  مى

شاعور   همه هستى شعور دارد، شعور درخت، شعور ماهى دريا، شعور زنبور عسال، 

در حال  وارهپشه و...قابل انكار نيست. آنان مطابق فطرت خود خدا را شناخته و هم

                                                           
1

 .49ـ اسراء، 
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 پرستش او هستند.

 6يسبح   ما فى السموات و ما فى االرك الملَ القدوس.

 

   

هذا  شود ل از حروف جر بوده و از نظر معنا مفيد اختصاص است. مثالًوقتى گفته مى

 ندارد.  ء مال من است، مخصوص من است به كس ديگرى تعلق لى، يعنى اين شى

 

 الحمد   

 شود كه تمام حمد مختص به خداست.  چنين مى معناى الحمد هلل

 هر حمدى از هر كسى و نسبت به هر چيزى صادر شود براى خداست.

 توان گفت معناى اين اختصاص اين است كه: هي  حمادى باراى خادا واقاع     نيز مى

 شود جزء حمد خدا براى خودش.  نمى

نعمتهاا   همه نتيجه اين اختصاص اين است كه موجود ديگرى شايستگى حمد ندارد،

 از اوست و همه نقمتها از غير او.

 5و ما اصابَ من سيئ  فمن نفسَ.  ما اصابَ من حسن  فمن اللّه

 3. و ما بَم من نعم  فمن اللّه

 فرق شَر و حمد 

                                                           
1

 .1ـ جمعه، 
2

 .36ـ نساء، 
3

 .57ـ نحل، 
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 دانند و لاذا باه   برخى براى اين دو واژه فرقى قائل نيستند و آن را عبادت اخرى مى

 نظر آنان مراد از هر دو ستايش است.

اشااره   اما غالبا بين اين دو واژه قائل به اختالف هستند و در باب اختالف به نكاتى

 شده است. 

 ا حمد، ثناى كسى است به خاطر چيزى كه در اوست.  6

 ا حمد به زبان است و شكر به جوارح و اركان.  5

 شود. مى ا حمد الزم نيست در برابر نعمتى باشد ولى شكر در مقابل نعمت اداء 3

 ا حمد ستايشى است بر فعلى جميل كاه از روى اراده و اختياار صاادر گشاته و      7

 شكر اعم است و چون همه ى افعال حق اختيارى است، لذا حمد سزاوار اوست. 

 گيرند.  در مقابل حمد و مدح قرار مى« كفران»و « هجا»، «ذم»واژه هايى چون 

 ار يا عادم اختياار عملاى را   شود كه از روى اختي واژه مدح به ثناء چيزى اطالق مى

 انجام داده باشد مانند مدح بوى گُل، گُل از روى اختيار بوى گل ندارد. 

عمل  چرا كه مدح در مقابل الحمد اخص من المدح و اعم من الشَرگويد:  راغب مى

انسان  شود مانند مدح انسان براى بذل مال يا مدح اختيارى و غير اختيارى انجام مى

 شود.  لى حمد فقط در مقابل عمل اختيارى انجام مىبراى زيبايى. و

بدون آن  شود ولى حمد چه در مقابل نعمت و چه شكر نيز در مقابل نعمت انجام مى

 گيرد. انجام مى

 فَل حمد مدح و ليس كل مدح حمدا و كل شَر حمد و ليس كلافزايد:   راغب مى

 حمد شَرا.

و غير  ر برابر عمل اختيارىپس حمد نسبت به مدح، حمد اخص است، چون مدح د
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 گيرد. اختيارى صورت مى

محقاق   حمد نسبت به شكر، حمد اعم است ، چرا كه حمد در مقابل نعمت و غير آن

 شود.  مى

 

 ربّ العالمين

دانناد،   ماى  اى به معناى صاحب اند و عده برخى ربّ را به معناى سيد و مالك گرفته

كسى اطاالق   معناى رب باشد. رب به تواند معناى ديگرى چون مربّى، مصلح نيز مى

 شود كه امور مملوك خود را تدبير كند.  مى

 گويد: رب يعنى ايجاد تدريجى چيزى تا نهايت.  راغب مى

 پس در واقع ربّ مصدر مستعار باراى فاعال اسات )ايجادكنناده ربّ مطلاق فقاط      

ت البي خداست ولى رب مضاعف هم بر خدا و هم بر غير خدا صادق است مانند رب

 الحرام و رب الدار، رب الفرس، رب االبل. 

 است. در قرآن نيز بر غير خدا اطالق شده

 6فانسانيه الشيطان ذكر ربّه.

 5ارجع الى ربَ.

 شد.  و لذا اين رب به ارباب جمع بسته مى

 3الواحد القهار.  أارباب متفرقون خير ام اللّه

هركس  روايات آمده است:باشد و در  ترين اوصاف خداوند مى اين وصف از برجسته
                                                           

1
 .42ـ يوسف، 

2
 .53ـ يوسف، 

3
 .76ـ يوسف، 
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 شود.  خدا را هفت بار به اين اسم بخواند دعايش مستجاب مى

اسات،   نفى تمام ربها و رب النوعهاى يونانى نيز قابل اساتفاده رب العالمين از جمله 

نعمتهاا   نامد و با وجود رب عالمها جايى باراى رب  خداوند خود را رب العالمين مى

 و آتش و زمين و آسمان و...جايگاهى ندارند.  ماند. رب رود و دريا باقى نمى

گاه  خدايان مختلف ساخته و پرداخته دست بشرى و يا ذهن انسانها كه تعداد آنها تا

تنهاا   رفت، حقيقتى ندارند و آنچه شايسته ساتايش اسات   از تعداد جمعيت باالتر مى

 رب العالمين است. 

و المسيح ابـن مـريم و مـا امـروا اال       اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللّه

 الها واحدا ال اله اال هو سبحانه عما يشركون. ليعبدوا

بتواناد در   اضافه رب به عالمين به معناى مالكيت عمومى خداوند است، مالكيتى كه

شود، پاس   همه عالمين تصرف كند و عالوه اينكه هر تصرفى در آن منوط به اذن او

آن قائم به او  ارى نيست كه در اين صورت تصرفات درمالكيت خداوند مالكيت اعتب

 نبوده بلكه مالكيت حقيقى است. 

 العالمين

است  باشد. عالم اسم چيزى واژه عالمين از علم است و آن به معناى درك حقيت مى

شاود.   مى شود. مانند خاتم كه اسم چيزى است كه به آن مهر زده كه به آن دانسته مى

غير ذوى  ا كه جميع اصناف انسان و جن و مالئك را و نيزجمع آن عالمين است چر

 العقول را در برگرفته است. 

صنف  عالم از جنس خود مفرد ندارد حال يا مراد از جمع همه موجودات است و يا

 موجودات جنى و انسى.
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موجودات  ى شود ولى مطابق استعمال مراد از آن همه عالم به ذوى العقول اطالق مى

 خداوند.است غير از 

 فرمود:  هر صبح و شام سيصد بار مى آله و عليه اهلل صلىآخرين نكته اينكه پيامبر خدا 

 الحمد  كثيرا على كل حال.

 فرمايد: هر كه صبح و شام هر كادام چهاار مرتباه بگوياد:     نيز مى السالم عليهامام صادق 

 ، شكر آن روز و شب را بجا آورده است. الحمد  رب العالمين

اسات.   گويد: شكر مانعم واجاب   آيه ى شريفه، ارشاد به حكم عقل است كه مىاين 

حكم حماد   ى اصوليه تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است. چونكه بنابر قاعده

علات حماد    به وصف رب العالمين بودن معطل شده است و لذا رب العاالمين باودن  

 الزم است.  ثناى اوشود، يعنى چون او رب العالمين است بر عالميان  محسوب مى

 

 الرحمن الرحيم

 

 تَرار الرحمن الرحيم 

معناائى   اى و عبارتى در قرآن كريم تكرار معنوى وجود ندارد، به طورى كه هر واژه

كند. اما تكرار لفظى قطعا فهماند كه مثل آن، معنايى ديگر را القاء مى را مى
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 6وجود دارد و البته مفرى از آن نيست.

 توان گفت:  مى الرحمن الرحيمظ در خصوص تكرار لف

خلقات   ى استحقاق الوهيت و باه مالحظاه ى مبادأ    اين دو صفت در بسمله به منزله

يعناى   ى استحقاق و پرساتش اسات.   است لذا ذكر رحمن و رحيم در بسمله به منزله

 الوهيت و پرستش خدا به خاطر رحمن و رحيم بودن اوست.

يعناى   باشاد.  ى استحقاق حمد و ستايش مى لهاما در آيه دوم، الرحمن الرحيم به منز

 حمد و ستايش خدا بخاطر رحمن و رحيم بودن اوست.

ذاتاا   در بسمله صفت ذات بارى تعالى است كاه او الرحمن الرحيم توان گفت:  نيز مى

مشامول   باشد كاه افعاال خداوناد    ى دوم صفت فعل خداوند مى چنين است ولى آيه

 شوند.  صفت رحمانيه و رحيميه مى

و در  اسات  در بسمله بعد از ذكر منعِم )اهلل الرحمن الرحيمتوان گفت: ذكر  همچنين مى

بعاد از   اينجا بعد از منعَم )العالمين  آمده است. پس خداوند هم فى حد نفساه و هام  

 همه موجوداتش رحمن و رحيم است. 

 

 مالَ يوم الدين 

 

 مالَ 

 ك و هر دو از قرائات مشهور شامرده اند: مَلِك، مالِ مالك را به دو گونه قرائت كرده

                                                           
1

 ـ ر.ك: اسرار التكرار فى القرآن، نوشته مؤلف. 
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 شوند. مالك اسم فاعل از مِلْك است و مَلِك، صفت مشابهه از مُلْاك. مَلِاك باه     مى

 معناى تصرف و سلطنت است. 

 مالَك يا مَلكَك

 با اينكه در هر دو واژه معناى سلطنت خداوند محفوظ است ولى دليال كساانى كاه   

 توان منسوب به زمان نمود ولى مالك كه از اند اين است كه مَلِك را مى مالك خوانده

 مِلك است قابليت اتصاف به زمان ندارد. عالوه اينكه تصرف مالك در مملوك خود

 بديهى است و عقالنى ولى تصرف مَلِك در ملك خود چه بساا قهارى و چاه بساا    

 ى مالكان در روز قيامت نخواهاد  ناخوشايند مملوك باشد. نيز اثرى از مالكيت همه

الهى  شود و چون تمليك چرا كه انسان بواسطه تمليك خداوند در دنيا مالك مى بود،

 رسد.  مى برداشته شود، او ديگر مالك نيست. لذا قرائت مالك يوم الدين بهتر به نظر

او  بنابراين نظريه، معناى آيه اين است كه خدا تنها مختار در قيامت اسات و اختياار  

 نخواهد بود. چون دنيا در مقابل اختيار برخى 

 تر اسات، چارا كاه باين مَلِاك و      گويند مَلِك بليغ كنند مى كسانى كه مَلِك قرائت مى

 باشد مالك عام و خاص مطلق برقرار است، مالك اعم مطلق، مَلِك اخص مطلق مى

 )كلُ ملكٍ مالك و بعضَ مالكٍ ملكٌ. 

 دارد و در آيه باه  ثانيا: مَلِك از مُلك مشتق است و اين واژه قابليت اتصاف به زمان

 كه ظرف زمان است اشاره شده است. معناى آيه در اين صورت اين خواهاد « يوم»

 شد: خدا تنها پادشاه قيامت است و در قيامت اثرى از پادشاهى پادشااهان نيسات.  

 الزم به ذكر است كه مالكيت خداوند هر چند عام است و چيزى از دنيا و آخرت از

ا به خاطر عظمت آن روز و نيز پيوستگى آيه باا آياات   آن خارج نيست اما در اينج
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 و بعد، تنها مالكيت روز جزا بيان شده است.  قبل

 يوم و الدين در مالَ يوم الدين 

 يوم يا اسم براى وقت معين است، به طاورى كاه از آغااز طلاوع فجار تاا غاروب       

 ريكىخورشيد را روز گويند و يا اسم براى وقت نامعين است و به معنااى ضاد تاا   

 است. كما اينكه استعمال اين واژه براى قيامت به همين معناست. 

شاهادت.   اگر يوم مضاف اليه داشته باشد مانند روز دفاع، روز تولد، روز وفات، روز

افتد. اينجا  مى مراد از يوم زمانى است كه آن حادثه در آن زمان اتفاق افتاده است يا

 افتد.  ق مىنيز مراد روزى است كه جزا در آن اتفا

است.  دين مصدر دان يدين به معناى جزاء، حساب، قهر و غلبه، طاعت و زمان آمده

 مالَ يوم ال ينفع فيه اال الدين.اند:  و برخى مالك يوم الدين را چنين معنا كرده

 يعنى روز قيامت را دين خوانند به اين مناسبت كه در آن روز هي  كارى جاز ديان  

 فايده نبخشد.

 و دكين فرق دَين 

 6دين. بعد وصي  يوصى بها اودَين يعنى قر  است چنانچه در قرآن آمده است: 

 اما دِين به معناى طاعت و جزاست و در شريعت هم بكار رفته است. 

 5االسئم.  ان الدين عنداللّه

 3ال اكراه فى الدين.

 در اينجا مراد از دين روز قيامت است.

                                                           
1

 .279ـ بقره، 
2

 .16ـ آل عمران، 
3

 .259ـ بقره، 
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خادا   اسات كاه پياامبر    ر از اصحاب نقل كردهطبرى از ابن مسعود و نيز جمعى ديگ

 روز محاسبه است.« يوم الدين»فرمودند: مراد از  آله و عليه اهلل صلى

 6ملَ يوم الدين، هو يوم الحساب.

 

 مالَ يوم الدين 

 اين آيه وصف چهارم از اوصاف خداوند اسات و اختصااص حماد باه او را معلال     

 اين نكته است كاه تجلاى ناور رب در   كند. آمدن اين وصف بعد از عالمين مفهم  مى

كند. جا دارد، بيان اين جمله دلهاا را لارزان و مضاطرب     قيامت همه چيز را فانى مى

 اى كه در آن خداوند منان هم حاكم على االطالق است ازحوادو قيامت كند، حادثه

 و هم شاهد بر تمام امور گذشته.

گرداند، و  مى حمد را واجب توان گفت: )رب العالمين در توضيح اين چهار وصف مى

سازد و حمد را در  مى وصف دوم و سوم )الرحمن الرحيم، صفات اختيارى او را بيان

اختيارى چه بسا بناده را   دهد چه اينكه صفات غير برابر صفات اختيارى او قرار مى

وعده و وعيد است به حمد  الدين مجبور به ستايش نكند. و وصف چهارم )مالك يوم

توان به دو بخش كلى تجزياه   را مى توان گفت: هر عملى ناشكران. نيز مى كنندگان و

 كرد: 

 بخش اول: نفس عمل و اراده و نيتى كه صاحب عمال را باه آن ساو كشاانده و در    

 نهايت امر، او را وادار كرده كه عمل را انجام دهد و او عمل را محقق كرده است. 

                                                           
1
 .132، ص1البيان، ج جامع -
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 ب مثوبت ياا عقوبات او شاود، ايان    بخش دوم: اثر عمل در روح و روان او كه موج

 يـوم ى بشرى خارج است طبعا مخفى خواهد ماند و روز بروز آن  بخش كه از اراده

 است.  الدين

 

 ايّاك نعبد و ايّاك نسنعين 

 

 ايّاك 

 يكى از محسنات و از جمله صنايع بالغت )صنعت التفات  است. 

 باه لازوم شاكر او باه     ى معبود، اعتراف در اين سوره پس از ذكر اوصاف چهارگانه

 يابد كه مستقيما با خادا وارد صابحت   جهت داشتن آن اوصاف، بنده لياقت آن را مى

 اياك نعبد و اياك نستعين. شود و به او خطاب كند و بگويد: 

شده  نداء است كه بعد از ادغام ايّا« ى»تنبيهيه و « اى»واژه ايّاك در اصل مركب از 

 است. 

 بوده كه پس از قلب واو و ادغام، ايّا شده است.« اويا»اصل ابو عبيد گويد: ايّا در 

 رساند.  ايّاك همواره بر فعل مقدم است و تقدم آن حصر را مى

اين  توان گفت كه اين تقديم مفيد حصر است. يا حصر به در بيان وجه تقديم ايّاك مى

بناده   ت كهمعنا كه تنها خدا، قابل پرستش است )خدا تنها خداست و يا به اين معناس

 غير از بندگى شأنى ندارد )بنده تنها بنده است.

تو  گويد خدايا تو تنها قابل پرستش هستى و من هستم كه پس آدمى با اين جمله مى

 پرستم و جز پرستش كارى ندارم. را مى
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 نعبد

 عبد يعنى هر موجود با شعور. 

 6ان كل من فى السموات واالرك اال اتى الرحمن عبدا.

 با شعورى مگر اينَه با عبوديت رحمن خواهد آمد. نيست موجود

 باشاد، پاس عباادت باه     عبادت نيز يعنى بندگى توأم با نهايت خضوع و خشوع مى

 باشد. معناى خضوع نيست بلكه خضوع الزمه ى بندگى مى

 باشاد چارا كاه    گويد: عبوديت اظهار ذلت است و عبادت از آن رساتر مى راغب مى

 غير خدا سزاوار آن نيست، عبادت بار دو قسام اسات    رساند و كسى غايت ذلت مى

 5و  يسجد من فى السموات واالرك طوعا و كرها.عبادت اجبارى مانند: 

 والبته سجده هم قسمى از عبادت است.

 3اعبدوا ربَم. و عبادت اختيارى مانند:

 عبد هم بر چهار صنف است:

 ا بنده انسان  6

                                                           
1

 .17ـ مريم، 
2

 .15ـ رعد، 
3

 .21ـ بقره، 
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 6عبدا مملوكا ال يقدر على شى ء. 

 ا بنده ايجاد شده خدا 5

 5ان كل من فى السموات واالرك اال اتى الرحمن عبدا.

 ا بنده عبادت كننده خدا  3

 3واذكر عبدنا ايوب انه كان عبدا شَورا.

 7عبادالرحمن الذين يمشون على االرك هونا و اذا...

 ا بنده دنيا، مانند: عبد الدينار. 7

 ولى چه بسا با شرك ساازگار باشاد   با اين وصف عبادت با استكبار سازگار نيست

 سازد.  يعنى عبادت دو نفر بنمايد، ايّاك شرك را نيز منتفى مى

 سه عامل عبادت 

 سه عامل مهم عبادت رغبت به ثواب و ترس از عذاب و شكر معباود اسات كاه در   

 فةتكلمََ عكبادَة  رَغمبَ ً   اكنَ قةوْما عَبَدُوااللّهاست.  به تفصيل آمده السالم عليهروايت حضرت امير 

 ش ـَمرا    رَهْبَ ً فةتكلمََ عكبـادَة  المعَبْـدك، وَ اكنَ قةوْمـا عَبَدُوااللّـه       التُجارِ، وَ اكنَ قةوْما عَبَدُوااللّه

 الماحْرار. عكبادَهُ فةتكلمََ

 كنند ايـن عبـادت تجـار اسـت. و     گروهى خدا را از روى رغبت و ميل )به بهشت پرست  مى

 پرستند اين عبادت بردگان است. و گروهى خدا را بخاطر شـَر  از روى ترس مىگروهى او را 

 پرستند، اين عبادت آزادگان است.  نعمتها مى

 موالنا گفته است:
                                                           

1
 .35ـ نحل، 

2
 .67ـ مريم، 

3
 .7ـ اسراء، 

4
 .97ـ فران، 
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ما را نه غم دوزخ است و نه حرص 

 بهشت

بردار ز رخ پرده كه مشتاق لقائيم

 نستعين 

همراهى است  هميارى وعون يعنى معاونت و همراهى و استعانت به معناى طلب اين 

 بگيريد. يعنى از صبر و صالة كمك 6استعينوا بالصبر والصئة. مانند:

 توان به دو وجه كلى تقسيم نمود:  استعانت را مى

 ى اطاعت. ا استعانت به وسيله 6

 ا استعانت به ابزار و وسايل مقرر شده از سوى خداوند. 5

 ا استعانت مستقل نسبت به ذات اقدس الوهيت. 3

 توان براى دو مهم استعانت جست، هم براى اماور مرباوط باه دنياا از قبيال      نيز مى

 معيشت بهتر، رفع مشكالت خود و ديگران. و هم در مورد آخارت و تماام عقباات   

 سراى جاودانى.

 اند: در بيان جمله دوم آيه فرموده آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 على طاعتَ و عبادتـَ و علـى رفـع شـرور    تعالى: قولوا: اياك نستعين،   قال اللّه

 5اعدائَ و رد مَائدهم و المقام على ما امرت به.

آنان و  جوئيم بر طاعت و عبادت تو، و نيز دور كردن شر دشمنان و كيد بگوييد از تو يارى مى

 اى. ثبات قدم بر آنچه بدان فرمان داده
                                                           

1
 .45ـ بقره، 

2
 .11،صالسالمعليه؛ تفسير منسوب به امام حسن عسكرى 252، ص76بحار االنوار، ج -
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 سه نَته

 ت و اساتعانت چاه بساا باا هام     توان گفت: عباد مى« ايّاك»ا در بيان وجه تكرار 6

 محقق نشوند، يعنى ممكن است انسانى عبوديت خدا را بپذيرد ولاى از غيار او ياار   

 رسد. بجويد، در اين صورت حصر هر دو با تكرار ايّاك وجهى لطيف به نظر مى

عباادت   بايست در پى ا علت تقدم نعبد بر نستعين اين است كه استعانت از خدا مى5

در پاى   ذا بايد نفس را به عبادت و يكتاپرستى زيور داد و ساپس او محقق شود، و ل

حاوائخ را   كسب معرفت از معبود حقيقى شد و از او استمداد استمرار عبادت و ساير

 نمود. پس در واقع استعانت نتيجه عبادت است.

خادا   ا علت استفاده از ضمير مع الغير به اين جهت است كه پرستش و استعانت از3

 ست، بلكه اجتماع هم بايد عبوديت او را بپذيرند. خاص فرد ني

عبادت و  توان گفت: حكمت آمدن ضمير جمع در نعبد و نستعين اين است كه نيز مى

ديان كام    استعانت تنها فردى صورت نگيرد. فردگرائى، تك روى، انزواطلبى در اين

رد. صورت پاذي  رنگ است، اين دين اجتماعى است عبادت و استعانت نيز اجتماعى

 6واركعوا مع الراكعين

 

 

 

                                                           
1

 .47ـ بقره، 
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 اهدنا صراا المستقيم 

 

 اهدنا

 براى اين واژه معانى مختلفى نقل شده است كه از جمله آنها:

 ا ثبّتنا: ما را به راه راست هدايت بدار.  6

 ا ارشدنا: ما را ارشاد نما. 5

 ا بَيِن لَنا: راه راست را بر ما آشكار نما. 3

 هدايت براى آنان كه از گمراهى كفار و شارك جادا   ممكن است گفته شود آيا طلب 

 اند صحيح است؟ شده

 اسات و هار    در پاسخ اين سئوال بايد گفت: هدف اساسى اين دعا، تقرب الاى اللّاه  

 شود و به همين خاطر گفتاه شاده   اى قبل از تقرب محض، گمراهى شمرده مى درجه

 حسنات االبرار، سيّئات المقرّبين.  است:

 ذومراتب است. پس صراط مستقيم 

 اهـدنا الصـراا  ثانيا: اين دعا براى بقاء و پايدار در صراط المساتقيم اسات. و لاذا    

 ام ثابت قدم فرما و امكان لغزش را ، يعنى ما را در راه مستقيم كه قرار گرفتهالمستقيم

 از ما سلب نما.

 انواع هدايت 

دهاد و   مى را نشان هدايت به دو شيوه امكان پذير است: در شيوه اول هادى فقط راه

مقصاود   كند و در شيوه دوم هاادى هادايت شاده را باه سار منازل       اهداء طريق مى
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 نمايد. رساند و ايصال الى المطلوب مى مى

 توان به سه دسته كلى تقسيم كرد:  هدايت را مى

 گيارد.  ا هدايت تكوينى: اين بخش از هدايت تمامى مخلوقات الهى را در بار ماى    6

 گيارى  اند، سايرى تكاوينى را پاى    اى كه خلق شده وند از لحظههمگى مخلوقان خدا

 كنند.  مى

عقال و   ا هدايت تشريعى: اين نوع هدايت خاص موجودات صاحب عقل اسات.   5

عالماان و   حواس باطنى و نيز حواس ظاهرى، فرشتگان، انبيااء و معصاومين و نياز   

 هاديان جامعه هدايتگر انسان به اين نوع هدايت هستند.  

 ايت تشريعى خاص: اين بخش از هدايت خاص كسانى است كاه باا اختياار   ا هد  3

 توان هدايت راهباردى  اند. اين قسم از هدايت را مى خود صراط المستقيم را برگزيده

 ناميد. هدف از اين هدايت برخالف قسم سابق كه اهاداء طرياق باوده، ايصاال الاى     

 المطلوب است.

 : گويد: هدايت خدا چهار وجه دارد راغب مى

 ا هدايت عام:  6

 6ء خلقه ثم هدى. ربنا الذى اعطى كل شى

 ا هدايت انسان به خاطر دعاى پيامبران:  5

                                                           
1

 53ـ طه، 
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 6و جعلنا منهم ائم  يهدون بامرنا.

 ا توفقى خاص:  3

 5و الذين اهتدوا زادهم هدى.

 3ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم.

 7سبلنا. و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم

 ا هدايت به بهشت در آخرت: 7

 2سيهديهم و يصلح بالهم.

 1الحمد  الذى هدانا لهذا.

 

 صراا 

 سراط يعنى راه هموار، صراط نيز به همين معناست.

« صااد » به« سين»بوده و به معنى بلعيدن است. علت قلب « سراط»صراط در اصل 

نزديكترند تاا   صاد بيشتردر مخرج و صفات با « طاء»و « راء»اين است كه حروف 

 با سين. 

 فرق صراا و سبيل 

متعلق  هر دو به معناى راه هستند ولى سبيل اعم است از راه بد و خوب و با توجه به

                                                           
1

 .24ـ سجده، 
2

 .13ـ محمد، 
3

 .6ـ يونس، 
4

 .96وت، ـ عنكب
5

 .5ـ محمد، 
6

 .47ـ اعراف، 
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 شود. مانند سبيل الرشد و سبيل الغى.  مفهوم آن واضح مى

امكان  عالوه اينكه سبيل قابل جمع لفظى و معنوى است يعنى مفهوم آن اين است كه

قابال   هاى متعدد در عر  هم وجود دارد و به همين خاطر است كه لفظ آن همراه

 باشد.  مى« سُبُل»جمع به 

 اما صراط تنها يك راه است و لفظا نيز قابل جمع بستن نيست.

 

 صراا المستقيم 

انـا   شوند و بشر راهى به سوى غير خدا ندارد بى ترديد تمام راهها به خدا منتهى مى

 . راجعون  و انا اليه 

و  برخى از اين راهها، انحراف محض است. رفتن در اين راهها، انسان را آلوده كارده 

ايان   رسد مورد پذيرش او قرار نخواهد گرفت. چنين انسانى وقتى به حضور حق مى

است كه  راه گمراهانى است كه امكان راه يابى آنها از دست رفته است نيز راه كسانى

 اند. قرار گرفته مورد خشم و غضب حق تعالى

مشاكالت و   اى بيشتر با هدف دارناد،  رسند برخى فاصله اما راههايى كه به هدف مى

برخى كمتر.  معايب بر سر راه آنها بيشتر است، عوامل تهديد كننده در آنها بسيارند و

نزديكتارين راه   كناد و  اى آن را تهدياد نماى   راهى كه اساسا هي  عامل تهديد كنناده 

آنهاا را باه خاود     ى راهها كه خداوناد  صراط مستقيم است. و بقيهشود  محسوب مى

 باشند. نسبت داده است، سبلٌ الى اهلل مى
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 خصوصيات راه مستقيم 

 . ان ربى على صراا المستقيمى فرستادگان اوست.  ا راه خداوند و راه همه 6

 نى هـذا وان اعبـدو ترين راه و كاملترين راه به خداست.  ا نزديكترين راه و معتدل  5

 . صراا المستقيم

 تواند با حصول شرايط در آن قرار گيرد.  ا انحصارى نيست و هر كس مى 3

 5القعدن لهم صراطك المستقيم. 6ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه.

 مراد از راه مستقيم

و  شود كه ثبات و قاوام داشاته   مستقيم از قوم است و راه مستقيم به راهى اطالق مى

 اشد. در قرآن بارها راه خدا از راه مستقيم تعبير شده است. انحنا نداشته ب

 3و ان هذا صراطى مستقيما.

 7ان ربى على صراا مستقيم.

واژه  شود كه از آن مسير خارج نشده باشد ايان  انسان مستقيم هم به انسانى گفته مى

 در قرآن وصف انسان نيز قرار گرفته است مانند: 

 2فاستقم كما امرت.

 1اموا ربنا ا  ثّم استقاموا.ان الذين ق

 وجوهى در بيان صراط مستقيم و تفسير آن گفته شده است از جملاه: ديان اساالم،   

                                                           
1

 .157ـ انعام، 
2

 .11ـ اعراف، 
3

 .157ـ انعام، 
4

 .59ـ هود، 
5

 .112ـ هود، 
6

 .17؛ احقاف، 73ـ فصلت، 
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 .السالم عليهمقرآن، راه بهشت، طريق وحى، ائمه طاهرين 

  : الصراط المستقيم، صراط االنبياء و هام الاذين انعام اللّاه    آلاه  و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 عليهم.

دو  اند: صراط مستقيم راه معرفت الهى اسات و آن  فرموده السالم عليهامام صادق  همچنين

 باشاد و صاراط   راه در دنيا و آخرت است. راه مستقيم دنيا، امام واجب االطاعه ماى 

را  آخرت همان صراطى است كه بر جهنم نصب شده. پس هر كه امام مفتر  الطاعه

 كند.  شناخت از اين راه عبور مى

است كاه: صاراط مساتقيم     نقل فرموده آله و عليه اهلل صلىاز پيامبر مكرم  السالم عليهير حضرت ام

 كتاب خدا. يعنى

 6. : الصراط المستقيم، كتاب اللّهآله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

خدا  از پيامبر نقل نموده كه پيامبر السالم عليهاز على بن ابى طالب « اعور»كثير نيز از  ابن

 فرمودند: قرآن صراط مستقيم و ريسمان محكم الهى است.آله و عليه اهلل صلى

 5المتين.  القرآن صراا المستقيم و حبل اللّه

 است كه: صاراط مساتقيم،   نقل كرده آلاه  و عليه اهلل صلىاز پيامبر « نواس بن سمعان انصارى»

 اسالم است.

 3مثئً صراطاً مستقيما، و الصّراا االسئم.  ضرب اللّه

 است:  برسى نيز با نقل روايتى، مراد از صراط المستقيم را اينگونه آوردهط

                                                           
1
 .26، ص1كثير، ج ابن -
2
 .939، ص1كثير، ج ابن -
3
 .112، ص1البيان، ج جامع -
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اهادنا  »تعالى منّ علىّ بفاتحة الكتااب الاى قولاه      : ان اللّهآلاه  و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 6عليهم.  ، صراط االنبياء و هم الذين انعم اللّه«المستقيم الصراط

همانان  ت گذاشت...اهدنا الصراا المستقيم يعنى راه انبيا وخداى متعال به سوره حمد بر من منّ

 است. هستند كه خدا به آنان نعمت داده

 ممكن است گفته شود كه صراط مستقيم در مقابل صراط مغضاوبين و ضاالين قارار   

 گرفته است و كما اينكه در اينجا اشاخاص مغضاوب و ضاال ماورد نظار اسات در      

ر باشد. بر همين اسااس اسات كاه اماام صاادق      مستقيم هم بايد سالك راه مورد نظ

  5نحن صراا المستيم.فرموده است:  السالم عليه

 وارد شده كاه ماراد باه صاراط     السالم عليهمگويد كه در اخبار اهل بيت  مرحوم فيض مى

است و روايت ديگار وارد شاده كاه اماام مفتار        السالم عليهمستقيم، على بن ابيطالب 

شود كه امام حق را به ما بشناس تا متابعت و پيروى  مى است. پس معنى اين الطاعه

و به راهى كه او رفته است برويم و امر او را اطاعت كنيم و محبات او را باه    او كنيم

در آخرت با او محشور شويم و به سعادت عظمى برسيم. يا ثابت دار ما  دل گيريم تا

 .السالم عليهرا برمعرفت و محبت و متابعت امام 

خود  ن جهت است كه در حديث نبوى آمده است كه هر كه بميرد و امام زمانبه همي

 3را نشناسد به مرگ جاهليت از دنيا رفته است يعنى بى ايمان.

 نيز فرموده است:  السالم عليهامام باقر 

                                                           
1
 .93، ص1؛ كنز الدقائق، ج23، ص1نورالثقلين، ج -
2

 لين.ـ نورالق
3

 .7، روايت 174، ص1ـ اصول كافى، ج
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 6نحن الطريق الواضح والصراا المستقيم الى ا  عزّوجلّ.

 نيز آن حضرت فرموده است: 

 5ت عليهم يعنى محمدا و ذريته صلوات ا  عليهم.صراا الذين انعم

 حسكانى در شواهد التنزيل روايتى از ابن عباس نقل كرده كه:

: انت طريق الواضح و انت الصراط الساالم  عليهلعلى بن ابيطالب  آله و عليه اهلل صلى  قال رسول اللّه

 3و انت يعسوب المؤمنين. المستقيم

 سرور مؤمنان هستى.تو راه روشن و مسير مستقيم و 

 است كه فرمودند: نقل كرده آله و عليه اهلل صلىفيض نيز از حضرت پيامبر 

 انا صراا المستقيم الذى امرتَم باتباعه، ثم على من بعدى، ثم ولدى من صلبه ائم 

 7يهدون الى الحق و به يعدلون.

پيشوايانى كه  ،من صراا مستقيم هستم و در پى من على صراا مستقيم است و سپس اوالد او

 كنند. جامعه را به سوى حق هدايت مى

باياد   مؤيد اين قول اين است كه راه مستقيم مورد نظر خداوند بايد الگو داشته باشد.

 كسانى باشند كه در اين راه باشند و اال درخواسات هادايت باه راهاى كاه مصاداق      

 تواند اثر تربيتى داشته باشد.  خارجى ندارد چندان نمى

                                                           
1

 ـ البرهان.
2

 ـ نورالثقلين.
3

 .39، ص1ـ شواهد التنزيل، ج
4
 .757، ص1آصفى، ج -
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باه   صورت اين افراد بايد معصوم از خطا و اشتباه باشند، درخواست هادايت در اين 

اين  راه كسانى كه در طول عمر خود حتى يك گناه از آنها صادر شود عبث است. با

مبارهن   ، عصمت الگوهاى ديان را 5و آيه امامت 6توضيح اين آيه در كنار آيه تطهير

 سازد. مى

 توان گفت:  مى پس به هر حال در توضيح اين آيه شريفه

 است.  ا خداوند براى بشر و ساير مخلوقاتش راهى را براى تقرب آنها معين نموده 6

 ا اين راه، راه واحدى نيست برخى از اين راهها دور و برخى نزديك هستند.  5

 ا در مقابل راههاى سعادت راه سقوط هم وجود دارد.  3

 تگى به ميزان اخاالص و ايماان  ا راههاى مختلف تقرب از نظر دور و نزديكى بس  7

 افراد دارد. 

جماع   ا مراد از سبيل مجموعه راههائى است كه به خدا خواهد رسيد و لذا قابال   2

 است. 

 ا سبيل به اندازه انحرافش از صراط با ضاللت و گمراهى همراه است.  1

 ترين افراد است.  ا صراط المستقيم بهترين و نزديكترين راه براى خالص 3

 رساند.  پذير نيست و حتما سالك را به هدف خود مى راط هرگز تخلفا ص 2

 ان يهديه يشرح صدره لئسئم و من يرد ان يضله يجعل صدره ضـيقا   فمن يريد اللّه

 الرجس على الذين ال يؤمنون و هـذا   حرجا كانما يصعد فى السماء كذلَ يجعل اللّه

                                                           
1

 .77ـ احزاب، 
2

 .121ـ بقره، 
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 6صراا ربَ مستقيما.

 صراا الذين انعمت عليهم                                  

 

 النعم  الحال  الحسنه.گويد:  نعمت يعنى حالت نيك، راغب مى

 مراد از أنعمت عليهم با مالحظه ى آياه ى شاريفه ذيال انبيااء، صاديقان، شاهدا و      

 صالحان هستند.

 لةيْهِمْ مكنة النَبِـيِنة وَ الصِـدِيقينة  عَ   وَالرَسُولة فةأ وْلةئكََ مَعَ الَذكينة أةنمعَمَ اللّه   وَ مَنم يُطكعِ اللّه

 5وَالشُهَداءك وَالصّالكحكينة وَ حَسُنة أ وْلةئكََ رَفكيقا.

 گويند مراد اصحاب كهف هستند كه البته بايد گفات آناان مصاداقى از    برخى نيز مى

 شوند.  مصاديق آيه ى شريفه محسوب مى

 است:  كنز الدقائق نقل كرده

: هم شيعة علىّ الذين انعمت عليهم بوالياة علاى بان اباى     آلاه  و عليه اهلل ىصل  قال رسول اللّه

 3تغضب عليهم و لم يضلوا. طالب، لم

كسانى كه  آنان شيعيان على هستند، كسانى كه خداوند نعمت واليت او را به آنان عطا فرمود،

 اند. مورد خشم قرار نگرفته و گمراه نشده

 اند. يز اين خبر را نقل نمودهن 1و صافى 2نورالثقلين 7فرات كوفى

                                                           
1

 .125ـ انعام، 
2

 .96ـ نساء، 
3
 .94، ص1كنز الدقائق، ج -
4

 .51ـ ص
5

 .27، ص1ـ ج
6

 .73، ص1ـ ج
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 غير المغضوب عليهم و ال الضالين                             

 

 غير 

صاورت   باشد. در اين بدل از اسم موصول )الذين( است و يا بدل از ضمير عليهم مى

نعمات   معناى آيه اين است ما را به راه راست هدايت كان راه كساانى كاه باه آنهاا     

 ضالين. به راه راست هدايت كن، نه راه مغضوب شدگان و نه راه اى، يا ما را داده

را به  صفت الذين باشد در اين صورت معناى آيه اين خواهد شد: ما غير ممكن است

 اى و آناان چناين هساتند كاه     راه راست هدايت كن راه كسانى كه به آنها نعمت داده

 باشند.  مغضوب و ضالين نمى

 باشاد، و نكاره   و الاذين موصاول و از معاارف ماى    نكره اسات   غير اشكال شده كه

است  توان گفت اوالً: موصول شبيه به نكره تواند صفت معرفه باشد. در پاسخ مى نمى

مغضاوبين   بين دو ضاد )منعماين و   غير دهد، ثانيا چون مصداق واضحى را ارائه نمى

 قرار گرفته و لذا وجهى از تعريف يافته است. 

گرفته  دل يا صفت است به همين دليل اعراب موصوف راهمانطور كه گفته شد ب غير

 است و مكسور گشته است. 

ناه   اين است كه منعمين با مغضوبين و ضالّين مغاايرت دارناد،   غيربنابراين مقتضاى 

چيزى  اينكه بگويد سه راه وجود دارد. راه منعمين، راه مغضوبين، و راه ضالين. چنين

 نيست. در اين آيه به معناى استثناءغير  شد ومقتضاى اين است كه غير استثناء با

 توانست مقابل ال قرار بگيرد و اساساا كاارى باه نفاى و     بود نمى اگر غير استثناء مى
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 گويند قوم آمد و زيد نيامد. اينجا گوينده مى جاءالقوم اال زيـد اثبات نداشت، مثالً در 

 و ديگارى مساتثنى   توان درست كرد، يكى مستثنى نفى و اثبات است لذا دو قسم مى

 خاواهى  ماى جاء رجـل غيـر زيـد    منه، كه يكى مثبت و ديگرى منفى است. ولى در 

 بگويى زيد با رجل مغايرت دارد مردى آمده ولى او زيد نيست، كارى باه كاار زياد   

ندارى كه آمده است يا نيامده است. در اينجا نفى و اثبات در كار نيست در آيه نياز  

 گفت منعمين در مقابل مغضوبين و ضالين هستند پاس  توان صفت است، نمىغيـر   كه

 سه راه وجود دارد. راه منعمين، مغضوبين، ضالين، بلكه تنها به ايان معناا اسات كاه    

 منعمين با مغضوبين و ضالّين مغايرت دارند،

 

 المغضوب عليهم 

ارادةة  الغضب ثـوران دم القلـب   گويد: غضب در لغت به معنى شدت است. راغب مى

 گيرى است. غضب انتشار خون قلب در رگها براى انتقام .االنتقام

 گذشات، ماراد از مغضاوب در اينجاا    حقيقت اوصاف خـدا  طور كه در مبحث  همان

 گردد نيست چارا كاه تغييار حاال در ماورد      غضبى كه باعث تغيير حال غضبان مى

 باشد.  خداوند محال است. بلكه مراد تنها انتقام مى

 مصاديق مغضوب عليهم

 هود، كه به خاطر عناد و لجاجات و تحرياف كتااب و دروغگاويى و تكاذيب     ا ي  6

 پيامبر خاتم، خداوند بر آنها غضب نمود. 

 كند. در اين آيه از يهود به مغضاوب يااد   سوره مائده همين تعبير را تأييد مى 11آيه 
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 شده است.

 جنگياد،  نصارى ماى در وادى القرى با يهود و  آله و عليه اهلل صلىگفته شده است: پيامبر خدا 

 يكى از اصحاب اشاره به شخصى يهودى كرد و عار  نماود ايشاان چاه كساانى     

 هستند؟ حضرت فرمود: غضب شدگان، پس اشاره به شخصى نصارى كارد و گفات:  

 اينان چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: گمراه شدگان. روايات زيادى نيز بر تأيياد 

 اين تفسير وارد شده است. 

 گفته شود بيان مصاديق مورد بحث باراى مغضاوبين و ضاالين باه    البته ممكن است 

خاطر وضعيت زمانه در عصر نزول سوره بوده است، در آن عصر بعد از وقايع خيبرو 

 وادى القرى چنين رواياتى نقل شده است.

 باشد.  آنچه در قرآن آمده مطلق مغضوبين و ضالين مى

 بان مساعود اسات.     باس و عبداللّاه ا مراد جهودان هستند و اين مطابق نظر ابن ع  5

 سوره نحل مؤيد اين نكته است. 611آيه

 ا مراد دسته خاصى نيست و بلكه مراد معناى آن اسات و آنچاه گفتاه شاد تنهاا       3

 باشند.  مصاديق مغضوب عليهم مى

 برخى مصاديق مغضوبين

قااتالن انبيااء    3مأيوس شادگان از آخارت،   5قوم يهود كه مسخ شدند، 6قاتل مؤمن،

اعارا    5پرساتان،  بات  6حسادتى كه مانع ايمان شاود،  7ذشته و نافرمانان از آنان،گ
                                                           

1
 .67؛ نساء،67ـ بقره، 

2
 .13ده، ـ مائ

3
 .17ـ ممتحنه، 

4
 .112؛ آل عمران، 91ـ بقره، 
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مسارفان در   1كنناده در حاقّ،   مجادلاه  2دروغگاو،  7كافر و مرتد، 3كنندگان از جهاد،

 3خوردن و آشاميدن.

 

 و ال الضالين 

 ضلّ يعنى عدول از منهخ مستقيم به عمد يا سهو. اين واژه متضاد هدايت است.

 ضالّ باه معنااى هاالك    2ى فانما يهدى نفسه و من ضلّ فانما يضلّ عليها.فمن اهتد

 شده است. 

 مراد از ضالين 

 گمراه گشتند. ايان  السالم عليها مسيحيان كه بواسطه ى افراط در حق حضرت عيسى   6

 آيد.  مائده بدست مى 33مفهوم با استفاده از آيه 

شامرده   ا مصاديقى براى اين قاوم ا مراد معناى ضالين است و مسيحيان و غير آنه  5

 شوند.  مى

 برخى مصاديق ضالين 

 كساانى كاه از خادا و پياامبرش نافرماانى      2اناد،  آنانكه ايمان را تبديل به كفر كارده 

                                                                                                                                                                
1

 .63ـ بقره، 
2

 .152ـ اعراف، 
3

 .11ـ انفال، 
4

 .131ـ نحل، 
5

 .6ـ نور،
6

 .19ـ شورى، 
7

 .71ـ طه، 
8

 .137ـ يونس، 
9

 .63ـ آل عمران، 
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ماأيوس   كسانى كاه از رحمات خادا    5كسانى كه آخرت را تكذيب كردند، 6كنند، مى

 2در دنياا،  باه ماؤمنين   تمساخر كننادگان   7كنند، كسانى كه به فقرا انفاق نمى 3هستند،

 2بت پرستان. 3غير مشمولين هدايت خدا، 1جاهليت عرب،

 

 

 

                                                           
1

 .79ـ احزاب، 
2

 .131؛ مؤمنون، 11ـ واقعه، 
3

 .59ـ حجر، 
4

 .21ـ قلم، 
5

 .72ـ مطففين، 
6
 .167بقره، ـ 
7

 .33ـ انعام، 
8

 .71ـ شعرا، 
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 فلق

 

 مَى يا مدنى

مكاى   اند و البته برخى آن را هاى مدنى دانسته اين سوره را اكثر انديشمندان از سوره

 اند. شمرده

 

 تعداد آيات

 بدون احتساب بسمله پنخ آيه دارد.

 

 فضيلت قرائت

 فرمايد: مى آله و عليه اهلل صلىخدا  وره رسولدر فضيلت اين دو س

 6ا نمزِلةتْ عَلةىَ آياتٌ لم يُنمزةلم مكثمل هُنَ، اةلممُعَوِذةتان.

 آياتى بر من نازل شد، كه مثل آنها نازل نشده است و آنها عبارتند از: معوّذتان.

 دوخاواهى   فرماياد: آياا ماى    مى« عقبه»نام  همچنين حضرت به يكى از اصحابش به

 گوياد: گفاتم: بلاى و    باشاند. عقباه ماى    سوره را به تو تعليم دهم كه افضل قرآن مى

حضرت به من دو سوره معوذتين را ياد داد و خود در نماز صبحش آنهاا را قرائات   

                                                           
1

 .319، ص 5ـ تفسير نورالثقلين، ج 
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 6و به من فرمود: در هرحال هنگام قيام و خواب آن دو را بخوان. كرد

را باه   عليهماالسالمهمواره حسن و حسين  آله و عليه اهلل صلىنيز روايت شده است كه پيامبر خدا 

 5فرمودند. سوره تعويذ مى دو اين

 نقل شده است كه مصروعى را مشاهده كرد حضرت ظرف آبى الساالم  عليهاز امام صادق 

طلب نمود و حمد و معوذتين را بر آن خواند و در آن فوت كرد سپس فرمود آب را 

 3شود. و حضرت فرمود: ديگر دچار نمىسرو صورتش بريزند. مصروع شفا يافت  بر

 احاد   فرموده است: هر كس در نماز وتر معاوذتين و قال هواللّاه    السالم عليهامام صادق 

فرمايد: اى بنده خدا بشاارت بااد تاو را كاه خادا وتار تاو را         بخواند خدا به او مى

  فقد قبل اللّه ابشر  احد، قيل له: يا عبداللّه  من اوتر بالمعوذتين و قل هواللّه پذيرفت.

 7وترك.

 

 سبب نزول

 نزول دوسوره آخر قرآن كريم آمده است: در شأن

 نازل گشت و اين دو سوره را آورد و گفت: ماردى  الساالم  عليهپيامبر بيمار شد، جبرئيل 

يهااودى تااو را سااحر كاارده و آن را در فااالن چاااه انداختااه اساات. پيامبرخاادا    

را فرستادند و به نقلى زبير و عمار را نيز باا او رواناه    المالسا  عليهامير  حضرتآله و عليه اهلل صلى

                                                           
1

 .319، ص 5ـ تفسير نورالثقلين، ج 
2

 .313ـ همان، ص 

 
3

 .317، ص5ـ نورالقلين، ج

 
4

 .319، ص5ـ نورالثقلين، ج
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بياورند، حضرت از آن چاه ريسمانى كه يازده گاره داشات    كردند تا اسباب سحر را

به حضرت  آله و عليه اهلل صلىآورد. پيامبرخدا  آله و عليه اهلل صلىرسولخدا  حضور خارج ساخت و به

كناد ياك آياه بخواناد،      هرگره كه باز مى ا باز كند وها ر فرمودند كه گرهالساالم  عليهامير 

كرد و آنهاا را بااز    ها تالوت مى برگره يازده آيه اين دو سوره را السالم عليهحضرت امير 

بنادى از   برخاست گويى پااى  آله و عليه اهلل صلىخدا  ها باز شد رسول نمود وقتى همه گره مى

 6پايش باز شده باشد.

 ده است: پيامبر خدا تب گرفت و بيمار شاد جبرئيال پياامبر   در تفسير نورالثقلين آم

 خدا را خبر رساند كه لبيد بن اعصم يهودى تو را در چاه بنى زريق سحر كرده است.

 پيامبر حضرت امير را فرستاد و او طنابى كه يازده گره داشت پيدا نمود، چون اين دو

اى كه  را تالوت كن، هر آيه سوره نازل شد، پيامبر به على فرمود در نماز وتر آن دو

 5يافت. شد و پيامبر بهبودى مى اى باز مى خواند گره اومى

  انه وعَ رسول اللّـه فرموده اين سبب را چنين بيان كرده است:  الساالم  عليهامام صادق 

 3نزل عليه جبرئيل بهاتين السورتين فعوذّه بهما.

 اشَال 

 كه سحر در بدن پيامبر اثار كناد تردياد    يناند و در ا نزول را نپذيرفته اى اين شأن عده

باشاد   مى اند كه پيامبر معصوم اند، اين دسته مدعاى خود را چنين مستدّل نموده نموده

سحر كه  كند. به بيان ديگر پيامبر عصمت دارد و عصمت با و سحر در پيامبر اثر نمى

                                                           
1

 .795، ص 13البيان، ج  ـ تفسير مجمع
2

 .317، ص5ـ نورالثقلين، ج
3

 .319، ص5ـ نورالثقلين، ج
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 الزمه آن زوال عقل است منافات دارد. 

الزمه آن  نيست، چرا كه سحرى از پيامبر بدور است كهالبته اين ترديد چندان محكم 

فقط بار   فساد عقل باشد  و اين طور نيست كه هر سحرى چنين باشد، چه بسا سحر

وى باا   جسم آدمى اثر كند. عصمت نيز به معناى تعالى روحاانى معصاوم و ارتبااط   

ه چرا كا  زند خداست، لذا تأثير سحر در جسم پيامبر، ضررى به عصمت حضرت نمى

چاون   دانسات  و زنادگى جسامانى    آن حضرت بارها خود را بشرى چون مردم مى

 مردم داشت.

 اشَال ديگر

برجساته   نكته ديگرى كه مطرح شده اين است كه گفته شده ابن مسعود از اصاحاب 

وى آن  پيامبر اين دو سوره را صرفا تعويذ دانسته و جزء قرآن بشمار نياورده اسات. 

 رده است.دو را از مصحف خود حذف ك

كدام از  هي  تفسيرى شخصى است و« مسعود ابن»در پاسخ اين شبهه بايد گفت: نظر 

 6اند. مذاهب اسالمى از شيعه و سنّت آن را نپذيرفته

                                                           
1

 .764، ص 23ـ ر.ك: تفسير الميزان، ج 
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 كاريم  اصحاب و تابعان و انديشمندان بزرگ اسالمى ايان دو ساوره، را جازء قارآن    

و  اند. محدثان اشكال دانسته اند و قرائت هركدام از آنها در نماز بعد از حمد بى شمرده

 اند. همين را نقل كرده آله و عليه اهلل صلىراويان نيز از پيامبراكرم 

 گفتم ابن مسعود اين دو ساوره را از قارآن   السالم عليهابوبكر حضرمى گويد: به امام باقر 

 انما فعل ذلَ ابن مسعود برأيه و هـو مـن  خودش حذف كرده بود حضرت فرمود: 

 6القران.

را  ود ابن فرقد از جابر مولى بسطام نقل كرده است كه به امام صادق نماز مغارب داو

 اقتداء كرديم و آن حضرت معوذتين خواندند و بعد از نماز فرمود: ايان دو از قارآن  

 5شوند. محسوب مى

 گويد: هيچكس از اصحاب پياامبر از ابان مساعود تبعيات     سيوطى به نقل از بزاز مى

 ز پياامبر رسايده اسات كاه حضارت آن دو را در نمااز      نكرد و به طريق صاحيح ا 

 خواند.  مى

 

 بحث ادبى

 بوده كه ضمه بر واو ثقيل و باه قبال منتقال   ا قموُلم فعل امر، فاعل مستتر اصل آن قل: 

 شده و چون قاف متحرك شده نيازى به همزه امر نبوده و حذف شده است. 

 فعل مضارع، فعل و فاعل.اعوذ: 

                                                           
1

 .313، ص5ـ نورالثقلين، ج
2

 .319، ص5ـ نورالثقلين، ج
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 تعلق به اعوذ.جار و مجرور مبربّ: 

 مضاف اليه، فلق يعنى صبح، شكافتن، چاهى در جهنم، واديى در جهنم. فلق:

 جار و مجرور متعلق به اعوذ. من شرّ:

 موصوله به معناى الّذى و مجرور به اضافه. ما:

 فعل ماضى  فاعل مستتر. خلق:

 : واو عاطفه، من شر جار و مجرور.و من شر

 مجرور به اضافه.غاسق: 

 اذا زمانيه، وقب مصدر وَقَبَ يَقِبُ. اذا وقب:

 واو عاطفه من شر جار و مجرور. و من شر:

 : مجرور به اضافه، جمع نفاثة.النفاثات

 : جار و مجرور.فى العقد

 واو عاطفه من شر جار و مجرور. و من شر:

 حاسد اسم فاعل و مجرور به اضافه.حاسدٍ: 

 ضمير مستتر.اذا زمانيه، حسد فعل ماضى و فاعل آن  اذا حسد:

 

 مفهوم كلى

 و همه مسلمين آله و عليه اهلل صلىاين سوره و نيز سوره الناس حاوى تعليماتى كلى به پيامبر 

 وجود دشمن واقعى انسان يعنى ابليس و دساتيارانش، او را باه   است و ضمن تذكر به

 سازد. در اين دوسوره ضامن بياان قطعاى    توان تصرف آنها در نظام هستى باخبر مى
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 دن شرور و آفات ابليس و همه شياطين جنى و انسى، ايان مطلاب باه صاراحت    بو

 ها پناه بردن به خداوندى اسات كاه   شود كه تنها راه رهايى از اين وسوسه مطرح مى

 باشد. پاس ناه آن   پروردگار تمام خاليق، و مسلط برهمه و مبدأ و منتهاى هستى مى

 دهند تا از گزند خود قرار مى راهى درست است كه برخى پيموده و شيطان را موالى

 كه خاود  گويند در حالى او در امان بمانند و نه راه برخى ديگر كه به ابليس ناسزا مى

 سزاوار مالمت هستند.

 6مِنْ شَرِهِ.   : ال تَسُبُوا الشّيطانَ و تَعَوَذُوا بِاللّه آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 ز شرش به خداوند پناه ببريد.شيطان را ناسزا نگوييد بلَه ا

 5الرَحْمنِ الرَحيمِ   بِسْمِ اللّهو اما تفسير اجمالى اين دو سوره بعد از 

                                                           
1

 .3165ـ صحيح جامع، 
2

 ـ تفسير اين بخش از سوره در ابتداى جزوه و در تفسير سوره حمد گذشت.
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 ق لم أعُوذ  بِرةبِ المفةلةقِ

 

 ، امر به پيامبر و به تبع آن حضرت همه امت است.قل

 راغب در مفردات تعويذ را چنين تعريف كرده است: 

 لتعلق به.العوذ االلتجاء الى الغير وا

 تعويذ يعنى پناه بردن به غير و وابسته شدن به آن.

در  يعنى شكافى بزرگ با شمشير فلق رأسه بالسيففلق يعنى شكاف وسيع مثالً در 

 سرش ايجاد كرد. 

 فـالق الحـب    ان اللّـه  نيز فلق يعنى تكه شدن چيزى و كنده شدن بخشى از آن مثل:

  6والنوى.

 است. خداوند شَافنده دانه و هسته 

نهار،   باشد، به معناى فلق در اينجا نيز به معنى صبح است كه بخشى از شبانه روز مى

تواناد   ماى  سخنى كه بوسيله آن موسى دريا را شكافت، و يا آفرينش موجودات نياز 

 گردد. باشد. چرا كه با خلق هر موجود، نور حيات آشكار مى

 مقابل سجين است. سجين چاه مفتوح وفرموده است، فلق در  آلاه  و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 5فلق چاه پوشيده در جهنم است.

نقل كرده است كه حضرت فرمود: فلاق درى   آله و عليه اهلل صلىعقبة ابن عامر از پيامبر خدا 

                                                           
1

 .65ـ انعام، 
2

 .323، ص5ـ نورالثقلين، ج
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 درهاى جهنم است كه چون باز شود جهنم شعله گيرد.  از

 6فلق باب فى النار اذا فتح سعرت جهنم.

 پرسيدند فلق چيست؟ فرمود: بخشى از آتش است كاه هفتااد   مالساال  عليهاز امام صادق 

اى هفتاد هزار اتاق است در هر اتاقى هفتااد هازار ماار     هزار خانه دارد در هر خانه

 وعقرب و در شكم هر كدام هفتاد هزار قسم از زهر، و بناچار اهل آتش باياد از آن 

 5بگذرند.

خادا   از شدت حرارت آن به نيز آمده است فلق چاهى است در جهنم كه اهل جهنم

 برند. پناه مى

 شوند.  ممكن است مراد از فلق مواليد باشد كه از اصالب انسانها خارج مى

 با توجه به آنچه گفته شد معناى آيه اين است كاه: باا اساتعانت از ناام خادائى كاه      

 بارم باه پروردگاار    بخشش و رحمت گسترده كار مداوم وى اسات، بگاو: پنااه ماى    

 برم به پروردگاار  شكافد، يا بگو پناه مى ح كه گريبان سياهى شب را مىدم صب سپيده

 برم به خداوند از فلاق  اند و يا بگو پناه مى تمام هستى كه از عدم پا به حيات گذاشته

 كه چاهى است در جهنم و شعله جهنم از آنجاست و يا درى است از درهاى جهانم 

 شود. ور مى كه وقتى گشوده شود جهنم شعله

 

 

                                                           
1

 .764، ص23ـ الميزان، ج
2

 .323، ص5ج ـ نورالثقلين،
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 نم شةرِ ما خةلةقمك

 

كه به  شود كه همه از آن فرار كنند بر خالف خير يعنى چيزى شرّ به چيزى اطالق مى

 آن رغبت ورزند. 

و  پناه من به خدا از شر هرآن چيزى است كه آفريده شده است چه از جنس انسيان

 ايراند و آفات سا   يا جنّيان و يا هرمخلوق ديگرى، مخلوقاتى كه مسير شرّ را پيموده

 گردند. خاليق مى

 وَ مكنم شةرِ غاسكقٍ إذا وَقةبَ

 

غساق   غسق يعنى پر شدن و در اينجا يعنى پر شدن شب از تاريكى، نيمه شب، پس

 شود. مى الليل يعنى شدت شب و شدت تاريكى. لذا غسق به شب ظلمانى اطالق

 6اند. البته برخى آن را به معناى آغاز شب دانسته

ماراد   آيد )فرد مهاجم(. پس يعنى چيزى در شب مىر غاسق من شگويد:  مفردات مى

 از آن در اينجا شب است چون در شب درنادگان از مكاان خاود خاارج و هجاوم     

 آورند. مى

 اند مراد از غسق ماه در حال كسوف و تاريكى است. نيز گفته

جهنمياان   شود كه از پوسات  به قطراتى اطالق مى 5اال حميما و غساقاغساق در آيه 

                                                           
1

 .762، ص23ـ ر. ك. الميزان، ج
2

 .25ـ نباء، 
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 شود. چكد. چون اين چرك به جهت عذاب خارج مى مى

 است كه: غاسق ستاره است و آن هماان  نقل كرده آله و عليه اهلل صلىابوهريره از پيامبر مكرم 

 ثرياست. 

 6النجم هو الغاسق و هو الثريا.

نگاهى به  طلوع ستاره ثريا نشانه آمدن ظلمت شب است. در روايت ديگرى حضرت

 ق همين است و به عايشه فرمود:ماه نمود و فرمود غاس

 5من شر هذا، فان هذا الغاسق اذا وقب.  استعيذى باللّه

 از شر اين به خدا پناه ببر، اين همان ظلمتى است كه همه جا را فراگيرد.

اسات   وقب يعنى حفره، وَقَبَ يعنى داخل شد در حفره، با اين وصف معناى آيه ايان 

پست  رود، طبعا براى انجام مقاصد ل فرو مىآيد و در گودا مهاجمى كه نيمه شب مى

 شود.  خود در گودال غايب مى

شاب   برم به خدا از شر ظلمت معناى آيه با اين وصف عبارت خواهد بود از: پناه مى

آفات در  كه شرور و رساند، چه اين كه موجود شر را در رسيدن به اهدافش يارى مى

 يابند. مى رينش شرور زيادترىگردند و توان آف سياهى شب پوشيده و مخفى مى
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 .417، ص9ـ درالمنثور، ج
2

 .456، ص73البيان، ج ـ جامع
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 وَ مكنم شةرِ النَفاثّاتك فكى المعُقةدك

 

 ياباد. تفال باه    نفث يعنى دور ريختن مقدار كمى از آب دهان كه با دميدن امكان مى

 العقـرب شاود:   معناى دور ريختن آب زياد )تف كردن مثالً در مورد عقرب گفته مى

 رد. عقرب سم خود را تزريق كتنفث السَمَ، 

ها  گره نفاثات، جمع مؤنث و مفرد آن نفاثة است، يعنى زنانى كه با آب دهان خود در

وسوساه   مى دمند. يا زنانى كه ديگران و يا حتى همسران خود را با حرفهااى خاود  

 كنند. دارند و به شرّى وادار مى كنند و از كار خيرى باز مى مى

 دل صااحبان اطالعاات و نياز   استفاده از زنان در جاسوساى باا ايجااد محبات در     

 دستگاههاى جاسوسى بدور از معنا و مفهوم آيه شريفه نيست. 

است  بريم، شر زنان جادوگر و يا جادوگرانى سومين چيزى كه از آن به خدا پناه مى

شريرى  گردند و يا نفوس دمند و با سحر و افسون موجب تباهى مى ها مى كه در گره

 گشايند. هاى خود مى هاى محكم را با وسوسه كه گره

 

 وَ مكنم شةرِ حاسكدٍ إذا حَسَدَ

 

درخواسات   حسد، يعنى آرزوى زوال نعمت ديگرى و لو به زوال نعمت خود. غبطاه 

گفته شده اسات   نعمتى چون نعمت ديگرى براى خود است. به همين جهت است كه

 حسد از منافق و غبطه از مؤمن است. 
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 نفس حاسد و عين اوسات چاه اينكاه ممكان     گويد: مراد از حاسد، مجمع البيان مى

 6است به خودش و يا جسمش ضرر برساند.

 اند خداوند همه شرور را در آيه جمع كرده و حساد را آخار آنهاا آورده    برخى گفته

 5ترين اخالق است. است  و اين بدان معناست كه حسد پست

آنگاه  د استآخرين چيزى كه در اين سوره بايستى از آن به خدا پناه برد، شر حسو

نمايد و  ور شود و يا تمام توان روحانى خود را در چشم خود جمع كه حسد او شعله

 چشم زخم زند.

قدرت حسد را چنان قاوى و مرماوز    السالم عليهو نيز امام صادق  آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 شود.كه چه بسا بتواند بر مقدرات الهى هم سبقت گيرد و بر آن چيره  اند دانسته

 3: كادالحسد يسبق القدر. آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 7: كادالحسد يغلب القدر. السالم عليهقال صادق 

ثئث  لم ينج منهـا نبـى فمـن دونـه، التفَـر فـى        فرمايد: مى السالم عليهنيز امام  صادق 

 2فى الخلق و الطيره و الحسد اال ان المؤمن ال يستعمل حسده. الوسوس 

و  يابد، وسوسه در اعتقادات، تفأل باد  ه چيز نه پيامبر و نه كمتر از آنها نجات نمىس

 سازد.  حسد، الى مؤمن كه حسد خود را عملى نمى

 

                                                           
1

 ـ مجمع، ذيل آيه.
2

 ـ مجمع، ذيل آيه.
3

 .322، ص5ـ نورالثقلين، ج
4

 ـ همان.
5

 .324، ص5ـ نورالثقلين، ج
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 سه موضوع مهم

 در اين سوره سخن از سه موضوع مهم به ميان آمده است كاه عبارتناد از: تعوياذ و   

 توكل، سحر و چشم زخم و نيز حسد.

 گيرى خواهيم كرد. ا اين سه موضوع را به تفصيل پىحول و عنايت خد به



 112 

 

 الناس

 

 مَى يا مدنى

 هاى مادنى اسات و البتاه برخاى آن را مكاى      همانند سوره فلق اين سوره از سوره

 اند. شمرده

 

 تعداد آيات، كلمات و حروف

 بدون احتساب بسمله شش آيه دارد.

 

 بحث ادبى

 فعل امر، فاعل انت مستتر.قل: 

 ارع، فعل و فاعل.فعل مضاعوذ: 

 جار و مجرور متعلق به اعوذ.بربّ: 

 مضاف اليه براى ربّ. الناس:

 بدل از رب الناس، الناس مجرور به اضافه.ملَ الناس: 

 بدل از ملك الناس، الناس مجرور به اضافه.اله الناس: 

 من شر جار و مجرور متعلق به اعوذ. من شر:

 مجرور به اضافه.الوسواس: 
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 سواس. صفت والخناس: 

 موصوف صفت وسواس. الذى:

 فعل مضارع و ضمير مستتر فاعل آن، صله الذى. يوسوس:

 جار و مجرور متعلق به يوسوس. فى صدور:

 مضاف اليه. الناس: 

 جار و مجرور من بيانيه.من الجن : 

 واو عاطفه، الناس عطف به الجنه. و الناس:

 6الرَحْمنِ الرَحيمِ   هبِسْمِ اللّو اما تفسير اجمالى اين دو سوره بعد از 

 

 ق لم اةعُوذ  بِرةبِ النّاسِ * مَلكَك النّاسِ * اكلهك النّاسِ

 

 ، امر به پيامبر و به تبع آن حضرت همه امت است.قل

شاده   گفته شده اصل ناس، اناس است كه وقتى ال بر آن داخل شده، الف آن حاذف 

بعضاى   بوده اسات. اكنمسكيان  ل آناست و لذا اصنةسكىَ اند مقلوب  است، برخى نيز گفته

مضاطرب   اند، در اين صورت معنااى آن  ديگر اصل آن را از ماده ناس ينوس دانسته

 شدن خواهد شد.

هر  در اينجا مراد انسانهاى برجسته و فاضل است، و اين نه در معناى ناس بلكه ناس

 اسات كاه  شود دست، ماراد دساتى    اى نهفته است چه اينكه مثالً وقتى گفته مى واژه

                                                           
1

 ره حمد گذشت.ـ تفسير اين بخش از سوره در ابتداى جزوه و در تفسير سو
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 كارهاى دست از او صادر شود و لذا دستى كه عليال اسات، دسات باه آن اطاالق     

 يعنى ايمان آور مانند ايمان انسانهاى شريف. آمكن وا كما آمن الناس  شود. مثالً نمى

 سلطان.  ، يعنى تصرف كننده در انسانها، كسى كه توان امر و نهى به انسان دارد،مَلكَ

 عَبَدَ يَعْبُدُ. يعنى اةلةهَ يَأملةهُ ت، و ، به معناى معبود اساكله

دفاع   كه توان رفع و برم به پروردگار مردم، سلطان مردم، معبود مردم، آن بگو: پناه مى

ساكون   كه تمام خاليق در سايه سالطنت او حركات و   شرور بندگان را داراست، آن

 نيست. ى واحد كسىكنند و او جز خدا كه همه خاليق به او رجوع مى دارند و آن

 6رَبَُ مْ لةهُ الممُلمَُ ال اكلهَ اكالّ هُوَ فةاةنّى ت صْرةف ونة.   ... ذلَك مُ اللّه

 رويد. اين پروردگار شماست و سلطنت از آن اوست، معبود واقعى هم اوست، به كجا مى

 

 مكنم شةرِ الموَسْواسِ المخةنّاس

 

 نرسد.  ، يعنى صداى زيباى مخفى كه به گوش حسىوسواس

 يعنى منقبض شدن، خنّاس صيغه مبالغه از خُنُوس ياه معنااى منقابض شادن     خـنّس 

كنناد و   است. مراد از آن شياطين است كه آنان خود را در برابار آدماى رو ماى    آمده

گردند تا در وقت مناساب ديگار    انسان در مقابل آنان ايستادگى كرد مخفى مى چون

 خيلى ظاهر و آشكار شود. آورند. پس خناس يعنى چيزى كه  سر بر

 فرمايد: مى السالم عليهامام صادق 

                                                           
1

 .9ـ زمر، 
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 ما من قلب اال و له اذنان على احد هى ملَ مرشد و على االخرى شيطان نقـر هـذا  

 6بامره و هذا يزجره.

ديگـرى   كنـد و در  اى راهنما امرى مـى  قلبى نيست مگر اينَه دو گوش دارد، در گوشى فرشته

 نمايد. شيطانى منع مى

ولاى   اش آشكار اسات  انگيزى است كه مفسده وسوسه ن به خدا از شر وسوسهپناه م

باشد كاه   كه ديده شود يا عالمتى داشته آن را مخفى نموده و در نهايت خفا بدون اين

البتاه   شاود و  كناد و ساپس آشاكار ماى     بازشناخته شود، آن را وارد جان آدمى مى

 شود. گاه از ايجاد وسوسه خسته نمى هي 

 ويذ از سوى خدا، داللت بر اين دارد كه آنان پر خطار هساتند. آناان تاوان    امر به تع

 ايجاد ضرر را دارند.

 شود، سه احتمال ذيل قابل بيان است: در اينكه از چه به خدا پناه برده مى

 شود. اى كه از سوى جن و انس ايجاد مى ا از شر وسوسه 6

 ا از شر شيطان كه صاحب وسوسه است. 5

 انسى كه وسواس خناس دارند. ا از شر جن و 3

 

 الَذكى يُوَسْوِسُ فكى صُدُورِ النّاسِ

 

 6الصدور. ، و لكن تعمى القلوب التى فى5رب اشرح لى صدرىصدر يعنى سينه، 
                                                           

1
 .325، ص5ـ نورالثقلين، ج

2
 .25ـ طه، 
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 گويند مانند: صدر مجلس. به ابتداى هر چيزى هم صدر مى

قلاب   و كند، كه ديده شود، به عمق جان انسان وارد مى اش را بدون اين كه وسوسه آن

 نوردد. او را كه مركز اراده و شعور و ادراك اوست درمى

 

 مكنة المجِنَ ِ وَالنّاسِ

 

از  يا بيان براى وسواس خناس است كه وسواس خناس يا از جن است و مراد« من»

 انه كان من الجـن ففسـق   آن ابليس است چون خداوند او را جن معرفى كرده است،

 و در اين صورت معناى آيه چنين است: پناه من باه . و يا از ناس است. عن امر ربه

 كه آنها از جنس جنّيان باشند و ياا از  هاى شياطين است، چه اين خدا از شر وسوسه

 انسيان.

به  بيان براى ناس است و در اين صورت معناى، آيه چنين است: پناه من« من»و يا 

 ها هستند. انسان ها و هاى شياطينى است كه مأمور فريب جنّ خدا از شر وسوسه

 توان طرح كرد: در آيه ذيل نيز همين دو احتمال را مى

                                                                                                                                                                
1

 .49ـ حج، 
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 6وَ كةذلكََ جَعَلمنا لَك لِ نةبِىٍ عَدُوًا شةياطكينة االمِنمسِ وَ المجِنِ ....

 طور دشمنانى از شياطين جّن و انس يـا شـياطين مـأمور جّنيـان و انسـيان در برابـر هـر        همين

 پيامبرى قرار داديم.

 نمايد. عباس تفسير دوم را تأييد مى م طبرسى با نقل خبرى از ابنمرحو

 انّ ابليس جعل جنده فريقين فبعث فريقا منهم الى االنس و فريقا الى الجنّ فشـياطين 

 5نين.ٔاالنس و الجنّ اعداء الرّسل و المو

جنّيـان   طـرف  ها و برخى را بـه  سوى انسان ابليس سربازان  را دو دسته قرار داده گروهى را به

 گسيل نموده است، پس شياطين انسى و جنى دشمنان رسوالن و مؤمنين هستند.

 رسد. نظر مى در پايان طرح آيات اين دو سوره، بيان دو نكته الزم به

 در سوره فلق از شرور چهاردسته و از جمله شار هماه مخلوقاات و شار    نَتـه اوّل:  

حساود، باه ياك ناام از      ظلمت و تاريكى و شر جادوگران و نفسهاى شرير، و شار 

. ولى در سوره ناس از شارّ ياك دساته    ق لم اةعُوذ  بِرةبِ المفةلقبريم  خدا پناه مى اسماء

شاود. شاايد حكمات چناين      نام  رب، ملك، اله پناه برده مى به سهالمخةنّـاس  وَسْواسِ

اى است كه  كه وسوسه ريشه بسيار زياد وسوسه در روح آدمى باشد و اين چيزى اثر

 اند. مطرح شده در سوره فلق از آن ناشى شده شرورهمه 

 كلمه ناس در اين سوره پنخ بار تكرار شده اسات و ممكان اسات هرباار    نَتـه دوم:  

 جنيان باشد و ربّ با آناان  بِرةبِ النّاسِمعنايى جداگانه باشد، مثالً مراد از ناس در  به

 اطفاال مَلكـَك النّـاسِ  در  كند، و مراد از آن مناسبت دارد چون خدا آنان را تربيت مى

                                                           
1

 . 112ـ انعام، 
2

 .146، ص 93ـ بحاراألنوار، ج 
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از  باشد. و مراد كند مناسب اين دسته مى باشد و ملك كه داللت برتدبير و سلطنت مى

آناان   معناى معبود است با عبادت بالغان و مكلفان باشد، و اله كه به اكلهك النّاسِآن در 

شياطين  كهعلما و دانشمندان باشد  فكى صُدُورِ النّـاسِ مناسبت دارد، و مراد از آن در 

هستند كه  طالحانمكنة المجِنَ ِ وَ النّاسِ كنند و مراد از آن در  در قلوب آنان وسوسه مى

 6باشند. خود اسبابى براى وسوسه مى

 سه موضوع مهم ديگر

عبارتناد   در اين سوره همانند سوره فلق از سه موضوع مهم ديگر ياد شده است كاه 

 از: وسواس، وسوسه و ابليس.

 گيرى خواهيم كرد. ايت خدا اين سه موضوع را نيز به تفصيل پىحول و عن به
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 توحيد

 

 اسامى سوره

 اين سوره توحيد ناميده شده چون خبرى جاز توحياد در آن نيسات، اخاالص نياز     

 ناميده شده چرا كه هر كس اعتقادا و اقرارا به اين ساوره ايماان آورده باشاد ماؤمن    

 هر كس به جهت تعظيم شأن الهى اين سوره مخلص است و يا به اين جهت است كه

 گرداند. اين سوره به ساوره صامد باه    را بخواند خدا او را از آتش جهنم خالص مى

 خاطر واژه صمد نبز ناميده شده است همچنين به اين جهت كاه ايان ساوره معارّف    

 است. خداست، نسبة الرب ناميده شده

محسوب  هاى قالقل ين از سورهاين سوره در ضمن سه سوره ديگر )كافرون ا معوذت 

 شود.  مى

 

 مَى يا مدنى

 اند.  اى مدنى دانسته برخى اين سوره را مكى و عده

 

 تعداد آيات، كلمات و حروف

ياك   اين سوره بدون احتساب بسمله چهار آيه است ولى اهل مكه و شام لم يلاد را 

 اند.  آيه دانسته و مجموعا سوره را پنخ آيه شمرده
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 سبب نزول

 ين به رسول خدا گفتند: پيامبر خودت را معرفى نما. در برخاى رواياات آماده   مشرك

 است: يهوديان نزد حضرت آمدند و چنين پرسيدند. اين آيه در بيان معرفى خداوناد 

 6نازل شد. 

 

 بحث ادبى

گرفتاه   فعل امر فعل فاعل، در تمام موارد از اين دست بايد ندا و منادا در تقديرقل: 

 احد.  قل يا محمد هو اللّهجا بايد چنين گفت: شود مثال در اين

اخبرنـى   اند هو: مرفوع و مبتداء، مرجع ضمير در سئوال سوال كنندگان است كه گفته

 .  عن اللّه

 اهلل: اسم و خبر.

شاده   بدل از اهلل، اصل احد، وَحَدٌ يعنى واحدٌ بوده است و واو باه الاف تباديل   احد: 

 است.

 صمد سيدى كه ماردم باه او نيازمناد شاوند و مصامود و      مبتدأ و خبر،الصـمد:    اللّه

 مقصود مردم واقع شود.

 يلد، يَوْلِدُ بوده كه به خاطر لم جزم، مجزوم به سكون دال گشته، واو نياز باه   لم يلد:

 بعد آن  كسره است حذف شده است. « يا»خاطر اينكه قبل آن حرف 

سكون  وْلَدُ بوده است. و باز بهواو عاطفه، لم حرف جزم و يولد در اصل يُو لم يولد: 

                                                           
1

 .339، ص5ـ نورالثقلين، ج
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 دال مجزم شده است. 

كااف   واو عاطفه لم حرف جزم، يكن،  يَكْوُنُ بوده كه ضمه بر واو ثقيل بهو لم يَن: 

 منتقل شده و واو در التقاء ساكنين با )نْ حذف شده است. 

 جار و مجرور متعلق به يكن.له: 

 ءٌ، ك ف ؤٌ، ك ف ـوٌ،  ك ف وا، ك فْعبارتند از: خبر كان. در كفوا پنخ  وجه جايز است كه كفوا: 

 هر پنخ صيغه به معناى مثل و عِدل است. ككفاءٌ، 

احدى  يعنى نيست براى خدالم يَن له احدٌ كفوا. اسم كان، در واقع چنين بوده احدٌ: 

 لم يَن   احدٌ شبيها. شبيه او، 

 

 فضيلت قرائت

 است. روايات بسيارى در فضيلت اين سوره وارد شده 

هر  ابودرداء از پيامبر نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: آيا عاجز هستيد از اينكه

 شب ثلث قرآن را قرائت كنيد. اصحاب گفتند: چه كسى توان آن را دارد؟ هار شاب  

 6توحيد را بخوانيد.

فرموده است كسى كه در پنخ نماز يوميه يك بار توحياد نخواناد    السالم عليهامام صادق 

 5گفته شود اى بنده خدا از نماز گزاران نيستى.او  به

 3من قرأها فَانما قرأ ثلث القرآن.گويد:  ابى بن كعب مى

                                                           
1

 .335، ص5ـ نور الثقلين، ج
2

 .966، ص5ـ نورالثقلين، ج
3

 .966، ص5جـ نور الثقلين، 
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از يكاى از اصاحابش پرسايد آياا      آلاه  و علياه  اهلل صالى گويد: پيامبر خدا  انس بن مالَ مى

اى، پاسخ داد نه چيزى ندارم كه ازدواج كنم. حضرت فرماود: آياا قال     كرده ازدواج

ندارى؟ گفت دارم، فرمود: آن ربع قرآن است. آيا قل ياا ايهاا الكاافرون     احد  هواللّه

دارم، فرمود: آن ربع قرآن است، آيا اذا زلزلات االر  نادارى، گفات     ندارى؟ گفت

ربع قرآن است، سپس سه بار فرمود: ازدواج كن ازدواج كن ازدواج  دارم. فرمود آن

 6كن.

ساالم   توحيد مقشقشتان هستند. تقشقش يعنىنيز وارد شده است كه سوره كافرون و 

 5نمايند. مى شدن بيمار از مريضى. كانه اين دو سوره آدمى را از شرك و نفاق مصون

 اند:  فرموده السالم عليهامام صادق 

 3لهب. احد ثم مات مات على دين ابى  من مضت له جمع  و لم يقرأ فيها بقل هواللّه

 است.  ره توحيد نخوانده باشد و بميرد بر دين ابو لهب مردهاى بر او بگذرد و سو كسى كه هفته

 سه روز نخواندن توحيد را فاصله كفر و ايماان  السالم عليهدر روايت ديگرى امام صادق 

 دانسته است. 

 احد فقد خزل و نزع ربق  االيمان مـن   من مضت به ثئثه ايام لم يقرأ فيها قل هواللّه

 7ايام كان كافرا با  العظيم. عنقه، فان مات فى هذه الثئثه

نقل كرده است كه: هر كس هنگاام باه    آلاه  و عليه اهلل صلىاز رسول خدا  السالم عليهحضرت امير 

 آمرزد.  رفتن صد بار توحيد بخواند، خدا گناه پنجاه سال او را مى بستر

                                                           
1

 .966، ص5ـ نور الثقلين، ج
2

 .966، ص5ـ نور الثقلين، ج
3

 .333، ص5ـ نور الثقلين، ج
4

 .331، ص5ـ نور الثقلين، ج
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 6ن .له ذنوب خمسين س  احد مئ  مره حين يأخذ مضجعه غفراللّه  من قرأ قل هو اللّه

 خواندن يازده بار آن را هنگام خواب موجاب مصاونيت شاخص    السالم عليهامام صادق 

 5شمارد. مى

احـد حـين يأخـذ مضـجعه       من قرأ قل هو اللّهفرموده است كه:  الساالم  عليهحضرت امير 

 3له به خمسين الف ملَ يحرسونه ليلته.  وكّل اللّه

از  ، خدا پنجاه هزار فرشته مـأمور حفاظـت  هر كس هنگام به بستر رفتن يَ بار توحيد بخواند

 نمايد.  وى در آن شب مى

 شكوه كردم، حضرت فرمود: الساالم  عليهگويد: از دندان درد در شب نزد امام  ابوبصير مى

 احد را بخاوان و نياز    وقتى درد گرفت دست بر آن بگذار و سوره حمد و قل هواللّه

ء  الذى اتقن كـل شـى    سحاب صنع اللّهو ترى الجبال جامدة و هى تمر مرّ ال بخوان:

 7خبير بما يفعلون. انه

 2گردد. شود و باز نمى درد ساكن مى

 احد لم يبرأ  من لم تبرئه  سورة الحمد و قل هواللّه فرموده است: السالم عليهنيز امام باقر 

 1ء و كل علته تبرئها هاتين السورتين. شى

 اى نـدارد. ايـن دو هـر بئيـى را دور     دهنـده هر بيمارى كه حمد و توحيد شـفاي  ندهـد شـفا    

 كنند.  مى

                                                           
1

 .333، ص5ـ نور الثقلين، ج
2

 .331، ص5ـ نور الثقلين، ج
3

 .332، ص5ـ نور الثقلين، ج
4

 .77ـ نمل، 
5

 .315، ص5ـ نورالثقلين، ج
6

 .335، ص5ـ نورالثقلين، ج
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 6احد.  عز و جل قل هواللّه  نسب  اللّهحضرت امير نيز فرموده است: 

 احد معرفى نامه خداست.   قل هواللّه

 فرموده است: كسى كه معوذتين و توحيد را در در نماز وتر بخواناد  الساالم  عليهامام باقر 

 5ه خدا وتر تو را قبول كرد.گويد: بشارت ك خدا به او مى

را فرماناده آنهاا    الساالم  علياه آمده است كه پيامبر گروهى را به جنگ اعزام كرد و على 

چون بازگشتند حضرت جوياى كار آنها شد، همه گفتناد هماه چياز باه خيار       نمود

 خواند.  مگر اينكه على در نماز فقط توحيد مى گذشت

هاو   ام به قال  لى فرمود: به خاطر عالقهحضرت فرمود: يا على چرا چنين كردى؟ ع

 احد.   اللّه

 3احد دوست داشت.  حضرت فرمود: خدا تو را به خاطر محبت به قل هو اللّه

 آورده است:  السالم عليهابوبصير نيز از امام صادق 

احد مرة واحدة فَانما قرأ ثلـث القـرآن و ثلـث التـوراة و ثلـث        من قرأ قل هو اللّه

 7لزبور.و ثلث ا االنجيل

فرموده است كسى كه در قبرستان يازده بار توحيد بخواناد   آله و عليه اهلل صلىنيز رسول خدا 

 2كند. ثواب آن را هديه اموات كند، خدا به تعداد اموات به او پاداش عطا مى و

 فرموده است خوانادن توحياد باه    الساالم  عليهدر باب شيوه قرائت اين سوره امام صادق 

                                                           
1

 .339، ص5ـ نورالثقلين، ج
2

 .966، ص5ـ نور الثقلين، ج
3

 .331، ص5ـ نور الثقلين، ج
4

 .331، ص5ـ نور الثقلين، ج
5

 .332، ص5ـ نور الثقلين، ج
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 6است.يك نفس ناپسند 

 سئوال شد توحيد را چگونه بخوانيم حضرت فرماود هماانطور   السالم عليهاز امام صادق 

ربى، كذالَ   ربى، كذالَ اللّه  كذالَ اللّهخوانند و سپس اضافه كرد:  كه مردم مى

 5ربى.  اللّه

 

 3بسم ا  الرحمن الرحيم

 

 احد  قل هو اللّه

 

 مت است كه خادا را چناين بشناساند و   ، امر به پيامبر و به تبع آن حضرت همه اقل

اوصاف،  بدانند اهلل يكى است، و همانندى ندارد. يكى است در الوهيت، يكى است در

 يكى است در احسان )بقيه كار آنها براى جلب منفعت و دفع ضرر است(.

 فرمايد شبى قبل از جنگ بدر حضرت خضار را در خاواب   مى الساالم  عليهحضرت امير 

يا هو يا مـن ال   به من ياد بده كه بر دشمنان چيره شوم، گفت بگو:ديدم گفتم چيزى 

. صبح كه شد خواب را براى پيامبر تعريف كردم فرمود: اسم اعظم را فرااال هو هو

                                                           
1

 .332، ص5ـ نور الثقلين، ج
2

 .333، ص5ـ نورالثقلين، ج
3

 ـ تفسير اين بخش از سوره در ابتداى جزوه و در تفسير سوره حمد گذشت.
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 6گرفتى. اين ذكر روز بدر بر زبانم بود.

ذكر  و جامد و اشتقاق و نيز مفهوم آن گذشت، در اينجا به  بحث مفصلى در مورد اللّه

 معناه المعبـود   اللّه اند: شود، حضرت فرموده بسنده مى الساالم  عليهروايت از امام باقر اين 

 5الذى اةلةه الخلق عن ادراك ماهيته و االحاط  بَيفيته.

 معبودى است كه خلق از درك ماهيت و كيفيت آن متحير هستند.  اللّه

شماره  و لذا قابل كند : احد ذاتى است كه ذهنا و خارجا قبول كثرت نمىاحد و واحد

 نيست.

در  توان گفات: واحاد   در پاسخ اين سؤال كه چرا احد آمده و واحد نيامده است، مى

ذاتا و  پذيرد و دنباله دارد. ولى احد چنين نيست ،احد نه آيد و تقسيم مى محاسبه مى

واحاد   پذيرد و دو ندارد. نيز احد تمام جنس را در برگرفته ولاى  نه صفتا تقسيم نمى

يقابله  نيست. مثالً اگر گفته شود واحدى قدرت مقابله با فالنى ندارد ) فالنٌ ال چنين

احدى قدرت  واحد(، يعنى دو نفر چه بسا بتوانند حريف او شوند، ولى اگر گفته شود

 مقابله ندارد، دو نفر و غير آن هم نفى شده است. 

 

 الصمد   اللّه

 

 صمد يعنى نهايت سيادت، دائم ازلى، 

جوف له و ال ياكل و ال يشـرب و الينـام، التـانم بنفسـه الغنـى عـن غيـره         الذى ال
                                                           

1
 ، ذيل سوره.ـ مجمع

2
 ـ مجمع، ذيل سوره توحيد.
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 عن الَون و الفساد والذى يوصف بالنظائر بالتغاير.  المتعالى

از  گويد صامد ياا   دو ريشه معين كرده است، ابن فارس مى صمدمقائيس اللغه براى 

صالبت  به معناى كنند. و يا قصد است و اهلل الصمد يعنى كسى كه مردم او را قصد مى

 است.

ص  فرموده است: ا دال بر امنيت، ل دال بر الوهيت، الصمددر معناى  السالم عليهامام باقر 

پايادارى   دليل على صدق و راستى سخنش، م دليل بر مالكيتش و د دليل بر دوام و

 6نمايد. وى مى

 صمد در روايات چنين تفسير شده است: 

متعالى عن الكون و الفساد، السيد االمطاع الاذى لايس فوقاه    : الالسالم عليهـ قال الباقر   1

 5و ناه. آمر

 اى اى كه باالتر از آن امر كننـده و نهـى كننـده    صمد يعنى مبرا از تغيير و آقاى اطاعت شونده

 وجود  ندارد.

: الصمد الذى ال شريك له و ال يؤده حفظه شى و ال يعزب السالم عليهـ قال زين العباد   2

 شى. عنه

 مد يعنى كسى كه شريَ نداشته و حفظ چيزى بـر او مشـَل نبـوده و چيـزى از او مخفـى     ص

 ماند. نمى

 الصمد الذى اذا اراد شيئا قال له كن فيَون.  نيز حضرت امام سجاد فرموده است:

 صمد يعنى كسى كه اراده كارى كند محقق شود.

                                                           
1

 .312، ص5ـ نورالثقلين، ج
2

 .311، ص5ـ نورالثقلين، ج
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 6: الصمد الذى ال جوف له.السالم عليهـ قال ابا الحسن  3

 كسى است كه درون تاريَ ندارد. صمد 

 

 لم يلد و لم يولد 

 

زمين،  شود، چه از اشياء كشفيه مانند انسان از انسان، گياه از چيزى از او خارج نمى

شانيدن از   آب از سرچشمه، ميوه از درخت و چه لطيف مانند نفس، ديدن از چشام، 

 گوش، بوئيدن از بينى، سخن از زبان.

گرياه،   انند خواب و بيدارى، غصه و خوشحالى، خنده ويعنى خدا حاالت مختلفه م

 گرسنگى و سيرى ندارد. 

 الصمد الـذى ال مـن    اللّهفرموده است: از جدم رسول خدا شنيدم:  السالم عليهامام سجاد 

 5ء االشياء بقدرته. شى و ال فى شى و ال على شى، مبدع االشياء و خالقها، منشى

 3ورو و لم يولد فيشارك. : لم يلد فيالسالم عليهقال صادق 

 فرماود:  در بيان حديث معراجيه فرموده است خداوند به پيامبرش السالم عليهامام صادق 

 7احد كما انزلت فانها نسبتى و نعتى.  اقرأ قل هو اللّه

 احد را چنانچه نازل شده بخوان كه شناسنامه وصف من است.   قل هواللّه

                                                           
1

 .317، ص5ـ نورالثقلين، ج
2

 .314، ص5ـ نورالثقلين، ج
3

 . 315تا 966، ص5ـ نورالثقلين، ج
4

 .793، ص23ـ الميزان، ج
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 6 بتأويل عدد.االحد الفمود: السالم عليهحضرت امير 

 

 ولم يَن له كفوا احد

 

احـد    قل هو اللّـه  تفسير اين سوره سئوال شد حضرت فرمود: السالم عليهاز حضرت امير 

تأويل عدد، الصمد بئ تبعيض بدد، لم يلد فيَون موروثا هالَا، و لم يولد فيَون  بئ

 5شاركا و لم يَن له من خلقه كفوا احدا. الها

هئك  زايد تا داد شماره شود، صمد نه اينَه مثل داشته باشد، فرزتدى نمىاحد نه اينَه مثل اع

مخلوقـان    زايد تا زاده شده شريَ او گردد و همتائى بـين  شود و ارث براى او گذارد و نمى

 ندارد.

 دو موضوع مهم ديگر

 در اين سوره همانند سوره فلق و ناس از دو موضوع مهم ديگر باياد يااد شاود كاه    

 : اخالص و توحيد.عبارتند از

 گيرى خواهيم كرد. به حول و عنايت خدا اين دو موضوع را نيز به تفصيل پى

 

 

 

 

                                                           
1

 ـ نهج البالغه.
2

 .315، ص5ـ نورالقلين، ج
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 توكل

 

باه   بايسات  انسان براى انجام  امور شخصى و اجتماعى خود توان كافى ندارد. او مى

در  مبدأيى غير متناهى چشم بدوزد و از وى استمداد طلبد. اعتماد به خداوند متعاال 

 شود. زيى و كلّى و پناه بردن به وى، اصطالحاً توكّل ناميده مىكليه امور ج

خاصى در  چنين صفتى همانند هر وصف ديگر كه موجب قرب الهى شود، از اهميت

 اخبار و احاديث برخوردار است.

از خداوناد متعاال در شاب معاراج از      آله و عليه اهلل صلىدر روايت ذيل، پيامبر مكرم اسالم 

 كند. ل مىاعمال سؤا برترين

 ءٌ اةفمضةل  عكنمدى مكنة التَوَكُلِ عَلةىَ وَ الرِضا لةيْسَ شةى   يا رَبِ اةىُ االَعْمالِ اةفمضةل ؟ فقالة اللّه

 6بِما قةسَمْتُ.

توكـل   پروردگارا كدام عمل از اعمال برتر است؟ خداوند فرمود: چيزى نزد من برتر نيست از

 ام. بر من و رضا به آنچه داده

 رساد ماورد توجاه    ر اين روايت، عالوه بر توكّل، رضا به آنچه كه از ناحيه حقّ مىد

 قرار داده شده است.

 ميزان ايمان را به قدر توكّل عنوان فرموده است كه هر چه توكّل السالم عليهحضرت امير 

 تر است. تر باشد ايمان ضعيف تر و هر چه پايين بيشتر باشد ايمان قوى

 5.  ايماناً اةكمثةر هُمْ تةوَكُئً عَلةى اللّهاةقموَى النّاسِ 
                                                           

1
 .223، ص 11ج الوسائل،  ـ مستدرك 

 
2
 ـ غررالحكم. 
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 تر است كه توكّل بيشترى به خداوند سبحان داشته باشد. در بين مردم ايمان آن كس  قوى

است، به  علت اين ارتباط روشن است، زيرا كسى كه ايمان به خدا و رستاخيز آورده

لذا تنها باه   بيند، كارى نمى خالق يكتا اطمينان نموده، و كسى را غير او قادر بر انجام

 برد. شود و به او پناه مى او متوكّل مى

شارايط   يابيم توكل به خداوند متعال در هماه  با نگاهى به قصص انبياء گذشته در مى

 زندگى آنان، به عنوان محورى براى هماه آنچاه كاه در آيناده حياتشاان در پايش      

 شود. اند مشاهده مى داشته

نگاه كه از ايمان مردم مأيوس گشت به مردم فرمود: هر كاارى  آ السالم عليهحضرت نوح 

 6ام. آيد انجام دهيد زيرا كه من به خداوند توكّل كرده دست شما بر مى از

 5وارد شده است. السالم عليههمين مضمون از حضرت هود 

 نيز در محاجه با مردم، براى ايمان آوردن آنان به توكل و پناه السالم عليهحضرت شعيب 

 3ستن به خدا اشاره كرد.ج

 توكّل چيست؟

پرسيد: توكّل به خداوند عازّ و   الساالم  عليهاز جبرائيل امين  آله و عليه اهلل صلىپيامبر مكرم اسالم 

 چيست؟ او در جواب گفتند: جلّ

 بخشاد و ناه تاوان مناع از آن  را     دانستن اينكه، مخلوق ضرر ونفعى ندارد، ناه ماى  

 زد مردم است مأيوس باشد. اگر چنين شد، بنده براى غيرداراست. و نيز از آنچه كه ن

                                                                                                                                                                
 
1
 .31ـ يونس،  
2
 .59ـ هود،  
3
 .77ـ هود،  
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 دهد، و به غير او اميد نداشته و از غير او هراساى نادارد و باه    خدا عملى انجام نمى

 كسى غير از خداوند طمع ندارد و اين همان توكّل است. 

هام  م معناى توكّل و پناه بردن به خدا اين است كه با عمق جان، نه به لقلقه زبان، اين

مصدر و  را درك كنيم كه احدى غير از خداوند متعال توان هي  كارى را ندارد و تنها

 منبعى كه قادر مطلق و هميشگى است، خداوند عزّ و جلّ است و بس.

 زمان توكّل

سساتى و   اى پيش آيد و آن اينكه توكّل چه بسا موجب شايد براى اهل تحقيق شبهه

بخواهد، به  را به خدا واگذار كند و از او يارى ركود شود، زيرا انسان وقتى كار خود

چناين حاالتى    اميد خداوند خود خواهد نشست و حركتى انجام نخواهد داد. وطبعاا 

هاى فردى  زمينه موجب ركود و يا حتّى تنزل شده و تاثير نامطلوب خود را در تمام

 و اجتماعى خواهد گذاشت.

هر  نان يله و رها نيست كه هر كس دردر پاسخ به اين شبهه بايد گفت دايره توكّل چ

 دهد. شرايطى كه خواست به ميل خود، از حركت باز ايستاده و خود را متوكل جلوه

باياد   خداوند به انسان قدرت انديشه و تفكر و عقل و خرد اعطاء فرماوده اسات. او  

 بينديشد، قدرت عاقله خويش را به كار اندازد، اگار باه نتيجاه نرسايد باه بارادران      

 ش رجوع كند و با آنها مشورت نمايد، يا با خداوند مشاورت كارده و از او باه   خوي

 طلب خير كند، آنگاه كه عزم بر عملى نمود، توكّل نماياد. بلاى او  « استخاره»وسيله 

 بايد زانوى شتر را ببندد و توكّل كند.

 ل نماايم؟ پرسد: آيا رها كنم و توكّا  از حضرت مى آلاه  و عليه اهلل صلىيكى از اصحاب پيامبر 
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 حضرت در پاسخ فرمود: آن را ببند و توكّل نما. 

 6قةيِدْها وَ تةوَكَلم.

 سنت آورده است  كه كسى به رسول خادا عار  كارد: آياا     ترمذى از محدثين اهل

زانوى شتر را ببندم و توّكل كنم ياا رهاا نماايم و توّكال كانم؟ حضارت در پاساخ        

 5تةوَكَلم.ا عْق لمها وَببند و توكّل كن.  فرمودند:

 اطمينان به نفس

 اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به غير، صافتى ممادوح و پسانديده اسات، در ايان     

 صورت معناى اين صفت اين است كه انسان متكى به خود باشد، امورش را به غيار 

 واگذار نكند، توان و قدرت خدادادى را در خود ببيند و از آنها بهره گيرد.

معنااى   باشاد،  در مقابل اعتماد به خداوند متعال، صفت رذيله ماى اما اعتماد به نفس 

گرفتاه   بينى است و دقيقاً در مقابل توكّل قرار اين صفت، عجب و غرور و خودبزرگ

 و متضاد آن است.

 فرمايند: مى السالم عليهحضرت امير 

 3يْطانِ.اكيّاكَ وَ الثِقة ة بِنةفمسكََ، فةاكنَ ذلكََ مكنم اةكمبَرِ مَصائكدك الشَ

 هاى شيطان است.  از اعتماد بر خودت بپرهيز، كه اين از بزرگترين دام

 ترين خاليق معرفى شده است. و كسى كه به خود متكى باشد، بدترين و مغبو 

 بنابراين هرگونه اعتمادى به غير خداى تبارك و تعالى ناپساند اسات. روايات ذيال    

                                                           
1
 .5967ـ كنزالعمال،  
2
 .723، ص 6ـ سنن ترمذى، ج  
3
 ـ غررالحكم. 
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 كند. توكّل به غير خداوند را مذمت مى

 6اِلَيْهِ.   وَ كَلَهُ اللّه   : مَنْ  اِنْقَطَعَ اِلى غَيْرِ اللّهالسالم عليهلجواد قال ا

 كند.  كسى كه به غير خداوند اعتماد داشته باشد، خداوند او را به همان واگذار مى

 آثار يارى جستن از خدا

ايان   بايسات  اهميت زيادى كه براى توكّل ذكر كرديم بيانگر اين مطلب است كه ماى 

 خصيصه، آثار روانى و جسمانى مهمى داشته باشد. اينك برخى از ايان آثاار را باه   

 نماييم: طور خالصه مطرح مى

 ـ پشتوانه محَم 1

 اى محكم بوده و انساان ضاعيف را باه مبادأ     توكّل به خداوند در مشكالت، پشتوانه

 سازد. قدرت و توان متصل مى

پياامبر   ها جلسات سرّى بار علياه  قرآن كريم در مورد آن دسته از منافقين كه شب 

 ايم، خطاب باه  گفتند، ما به تو ايمان آورده داشتند و روزها به حضرت مى آلاه  و عليه اهلل صلى

 فرمايد: پيامبرش مى

                                                           
1
 .155، ص 31ـ بحاراألنوار، ج  
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 6وَكيئً.   وَ كةفى بِاللّه   ... فةاةعْرِكْ عَنمهُمْ وَ تةوَكَلم عَلةى اللّه

 تا او يار و مدافع تو باشد. به آنها اعتنا مَن، و به خداوند توكّل نما،
 ـ تقويت روحيه 2

در  به دنبال حصول اثر سابق، قلب انسان متوكّل تقويت يافته و سختى پيش آمده را

فايض   شمارد و آماده دريافات  مقابل عظمت خداوند و توان المتناهى او كوچك مى

 است. ريشه قوت قلب را توكّل معرفى نموده السالم عليهشود. حضرت امير  حقّ مى

 5.  اةصْل  ق وَةِ المقةلمبِ اةلتَوكُل  عَلةى اللّه

 ريشه قوت قلب، توكّل بر خداوند است. 
 ـ تسهيل امور 3

 ها و مشكالت به واسطه ضعف روحياه، و ايجااد حالات ياأس و     بسيارى از سختى

 شوند، اما شخص متوكّال باا داشاتن روحياه قاوى، در مقابال       پريشانى، حاصل مى

 ورتر و پايدارتر بوده و همين امر موجب ساده شدن مشكالت بار وى ناماليمات صب

 شامارد و باا هماين    شود. زيرا او مصائب را در مقابل روح قوى خود، ضعيف مى مى

 گيرد. ديد، در مقابل آن قرار مى

 االَسْبابُ وَ تَبَوَءَهانَتْ لَهُ الصِعابُ وَ تَسَهَلَتْ عَلَيْهِ    : مَنْ تَوكَلْ عَلَى اللّهالسالم عليهقال على 

 3الْخَفْضُ وَ الْكَرامَةُ.

 ها در برابرش آسان شوند و راهَارهـا همـوار گردنـد و در    كسى كه به خدا توكّل كند، سختى

 آساي  و كرامت جاى گيرد. 

                                                           
1
 .71ـ نساء،  
2
 ـ همان. 
3
 ـ همان. 
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 ـ پيروزى 4

 اثر چهارم توكّل به دنبال آثار سابق، پيروزى و موفّقيّت متوكّل است.

 6ال يُهْزَمُ.   ال يُغْلَبُ، وَ مَنْ اِعْتَصَمَ بِاللّه   : مَنْ تَوَكَلَ عَلَى اللّهمالسال عليهقال الباقر 

 خورد.  شود و آنَه به او چنگ زند شَست نمى كسى كه به خداوند توكّل كند مغلوب نمى
 ـ محو شبهات 5

در  هاى فكرى، عاملى براى پيروزى و موفقيت ابلايس و شاياطين   ها و وسوسه شبهه

 است. باشد، يكى از آثار مهم توكل، برطرف شدن اين شبهات ه آنها با انسان مىمقابل

 5سُبْحانَهُ اَضائَتْ لَهُ الشُبُهاتُ.   : مَنْ تَوَكَلَ عَلَى اللّهالسالم عليهقال على 

 شود. ها براى وى روشن مى كسى كه به خداوند توكّل كند، شبهه
 ـ آخرت 6

 حاصل شده از گناهان، براى افازايش اميادوارى باه   توكّل در مقابل ياس و نااميدى 

 غفران و بخشش اثرى بسيار مهم دارد.

 اكلّهِى اكنم كانة قةلَ زادى فكى الممَسيرِ اكلةيََْ فةلةقةدْ حُسْن  ظةنّى بِالتَوَكُلِ عَلةيْـََ، وَ اكنم كـانة  

 3نى بِاالَمْنِ مكنم نةقكمَتكََ.جُرممى قةدْ اةخافةنى مكنم عُق وبَتكََ فةاكنَ رَجائى قةدْ اةشمعَرة

مرا  ام، و اگر گناهم ام در مسير تو كم بوده ولى گمان نيَ با توكّل به تو داشته خدايا اگر توشه

 ترساند، ولى اميدواريم، اطمينان و ايمنى از انتقامت به من داده است.  از عقوبت تو مى

 

 

                                                           
1
 ـ همان. 
2
 ـ غررالحكم. 
3
 عشرة، مناجات پنجم. ـ مناجات خمس 
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 سحر

 

 كردناد،  مارو وى ساحر و جاادو ماى    گروهى در قل السالم عليهدر زمان حضرت سليمان 

 هاى آنها گردآورى شود. بعاد از وفاات حضارت،    حضرت دستور دادند تمام نوشته

 ها دست يافتند. و تعليم سحر رواج مجدد يافت. برخاى نياز باه    اى بر آن نوشته عده

 پيامبر خدا افتراء بستند و گفتند:سليمان پيامبر نبوده بلكه توان او بار اسااس هماين   

 بوده است. ها نوشته

از  كم اين سخن از معتقدات يهود شد تا آن حد كه در زمان ظهور اسالم، يهوديان كم

 گفتند، ايان  زده شده بودند و با خود مى شگفت آله و عليه اهلل صلىكالم وحى و سخنان پيامبر 

 داند! آيه ذيال باه رد ايان    گويد، او سليمان را پيامبر خدا مى پيامبر عجب چيزى مى

 رداخته است.عقيده پ

 وَ اتَبَعُوا ما تةتمل وا  الشَياطين  عَلى مُلمَك سُلةيْمانة وَ ما كةفةرة سُـلةيْمان  وَ لَكـنَ الشَـياطينة   

كةفةر وا، يُعَلِمُونة النّاسَ السِحْرة وَ ما ا نمزِلة عَلةى الممَلةَةيْنِ بِبابِلة هارُوتَ وَ مـارُوتَ وَ مـا   

تّى يَق وال اكنَما نةحْن  فكتمنة ٌ فةئ تةَمف رم، فةيَتةعَلَمُونة مكنمهُما ما يُفةرِق ونة بِهك بَيْنة مكنم اةحَدٍ حَ يُعَلِمانِ

وَ يَتةعَلَمُونة مـا يَض ـرُهُمْ وَ ال      زَوْجِهك وَ ما هُمْ بِضارِينة بِهك مكنم اةحَدٍ اكالّ بِاكذنِ اللّه الممَرمءك وَ

وا لةمَنِ اشمتةراهُ مالةهُ فكى االمخكرةةِ مكنم خةئقٍ وَ لةبِئمسَ ما شةرةوا بِهك اةنمف سَهُمْ عَلكمُ يَنمفةعُهُمْ وَ لةقةدْ

 6يَعْلةمُونة. لةوْ كان وا

هرگـز   خواندند پيروى نمودنـد، سـليمان   يهود از آنچه كه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى

                                                           
1
 .132ـ بقره،  
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يهـود از   دادند. مردم سحر تعليم مىسحر ننمود و كافر نشد بلَه شياطين كفر ورزيدند، آنها به 

را براى  آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت نازل شد پيروى كردند، آن دو  ملَ طريقه سحر

هسـتيم،   گفتند: ما وسيله آزمـاي  شـما   دادند و به همه مى فهم روش ابطال آن به مردم ياد مى

آموختنـد، البتـه    مى شوهر را كافر نشويد، و سحر نَنيد. ولى آنها طريقه جدا نمودن بين زن و

كلمات فرشـتگان را   توانند عملى انجام دهند، مردم قسمتى از هيچگاه بدون فرمان خداوند نمى

اين گونه متـاع باشـد،    دانستند هر كس خريدار گرفتند كه براى آنهامضرّ بود و البته مى ياد مى

فروختنـد، اگـر    بـه آن اى نخواهد داشت. و چه زشـت بـود آنچـه كـه خـود را       در قيامت بهره

 دانستند. مى

 در اين آيه به نكات مهمى اشاره شده كه عبارتند از:

فساد  آنها براى ترويخيعلمون الناس السّحر آموزش سحر،كار شياطين بوده است  ـ 1

 دادند. مى شدند و آن را در جامعه ترويخ و اختالف بين مردم به افسون متوسل مى

 ه شود خداى متعال حتى با انزال مالئاك، باه ياارى   هر گاه راه دفع ضررى بست ـ  2

 انسانها خواهد شتافت. دو فرشته هاروت و ماروت براى ياارى بنادگان و ارائاه راه   

 بطالن سحر به سوى مردم نازل گشتند.

سازد، و  مى توان سحر به حدى است كه از دوستان صميمى، دشمنان قسم خورده ـ 3

 كند. مى و محبّتها را تبديل به عداوت نمايد، زن و شوهر را از هم جدا مى

ناافع   باشد، علمى اگر تقوا در كنار علم نباشد، علم نيست بلكه جهل و نادانى مى ـ  4

 آفرين بوده و از بهره اخروى محروم نماند. است كه در دنيا محبّت

 هي  عملى از هر كس خارج از دايره اذن الهى كارگر نيست و هر چند انسان در ـ  5

 تواند انجام هركاارى را اراده كناد، ولاى محقاق     اعمال خود مختار است و مىانجام 
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 باشد. شدن آن بى اذن پروردگار ميّسر نمى

 سحر چيست؟

 باشاد كاه باا اساتفاده از تاوان      معناى خدعه و نيرنگ در اظهار قادرت ماى   سحر به

 اتگيرى از اراده و قادرت بعضاى از موجاود    ناشناخته اجسام، حروف و... و با بهره

 پذيرد. نامرئى چون شياطين و برخى جنيان صورت مى

عهاد   گيرد. كمااينكه در گاهى سحر با استفاده از خواص شيميائى اجسام صورت مى

 كردناد، در اثار   ساحران موادى در دل ريسمانها و عصاها مى الساالم  عليهحضرت موسى 

 جساام را حركات  تابش آفتاب مواد شيميائى فعال شده و در اثر انقبا  و انبساط، ا

 اند. نمودند كه اجسام زنده شده گران تصور مى دادند، نظاره مى

 كاردن،  عامل سحر تمركز اراده براى ايجاد چيازى چاون محبّات، عاداوت، خاواب     

در  بيمارنمودن، بهبودى دادن، حركت اشيا، باز و بسته نمودن براى ايجااد ممنوعيات  

 باشد. انجام اعمال ارادى و غريزى مى

 كناد و ايان قادرت    افعال و حركات خود، عمل را انجام شاده تلقاى ماى    ساحر، با

 دهد. اراده،وى را به سوى همان هدف سوق مى

 ساحر

باه   باشاد.  شود و ساحر كافر مى سحر در اسالم حرام و از گناهان كبيره محسوب مى

 اخبارى در اين باره توجه كنيد:

 يَدْخ ل ونة المجَنَ ة، مُدْمكن  خةمْرٍ وَ مُدْمكن  سكحْرٍ وَ قاطكعُثئث ٌ ال  :آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه
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 6رَحكمٍ.

 شوند: معتاد به شراب، ساحر و قاطع رحم. سه دسته داخل بهشت نمى

طماع   امروزه در برخى از نقاط،بازار سحر و جادوگرى رواج نسبى دارد و برخى به

ساحر،   آشنا و جاهل به حرمت اكيدرسيدن به دنيا و ساير اميال مربوط به آن و يا نا

فسااد   هاى مختلف سازند، و به شيوه ورتر مى زنند و آتش آن را شعله بر آن دامن مى

 دهند. و تباهى را در جامعه رواج مى

و  ساازند  كنند، دشمنان جانى ماى  از زن و شوهرى كه يك لحظه فراق را تحمل نمى

 ار مى نمايند.بين دو نفر از هم بيگانه عشق ليلى و مجنون برقر

 دادن بار ازدواجاى نااميمون    دخترى را از ازدواج محروم و ديگرى را مجبور به تان 

 نمايند و... كنند. جوانى را از امكان استفاده از غريزه شهوى منع مى مى

 پذيرد، اذن الهى صورت نمى البته با اينكه هي  كارى بى

 ان و آزماايش هام باراى   اما بايد به اين مهم توجه داشت كه اين خود ناوعى امتحا  

 ها است. ساحران و هم براى سحر شده

نقال فرماوده اسات توجاه      السالم عليهاز حضرت امير   السالم عليهبه اين واقعه كه امام باقر  

 كنيد:  

رسايد و عار  كارد: اى رساول خادا       آله و عليه اهلل صلىروزى زنى به حضور پيامبر خدا 

ام كاه محبّات او را    كند، من سحرى نماوده  ىدارم كه با من به تندى رفتار م شوهرى

 پيامبر خدا فرمود: جلب كنم؟

                                                           
1
 .133، ص12ـ وسايل الشيعه، ج 
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 لةعَنةتمَك الممَئئكَة   السَماءك، ثالو مرةا فٍ لةَك كةدَرْتك دينةَك، لةعَنةتمَك الممَئئكَة   االَخميارِ، 

 6لةعَنةتمَك الممَئئكَة   االَرْكِ.

جملـه   اند و سه بار اين گزيده تو را لعن كردهواى بر تو، دين خود را تاريَ ساختى، مئئَ بر

 اند. كرده اند. مئئَ زمين تو را لعن را تَرار كرد و فرمودند: مئئَ آسمان تو را لعن كرده

 گرفات و شابها باه عباادت     فرمايد: اين زن روزها روزه مى مى السالم عليهحضرت امير  

 امّاا وقتاى حاال وى باه     ايستاد، موى سر خود را تراشيد و جامه پالس پوشايد.  مى

 پيامبر خدا عرضه شد، آن حضرت فرمود:

 5اكنَ حَلقة الرَأسِ ال يُقمبَل  مكنها حَتّى تةرمضى الزَوجَ.

 شود مگراينَه شوهرش را راضى كند.  اينها از او پذيرفته نمى

و  ناگفته نماند دعا براى ايجاد محبّت و عطوفت در خانواده باين همساران، والادين   

بلكه  ن و... يا دعا براى باز شدن امرى بسته شده و از اين قبيل، سحر نيست وفرزندا

 باشد چه اينكه اين تنها نوعى درخواسات از  مى عليهماالساالم مورد سفارش ائمه طاهرين 

 باشد. هاى احتمالى مى ربّ جليل و نيز باز كردن طلسم

 باشيم. ا سحر داشتهنوا ب است نگاهى گذرابه عناوين هم در خاتمه اين مبحث، الزم

 كهانت 

 باشاد، كااهن باا    كهانت به معناى خبردادن از آينده با كمك اجنه و تسخير آنها ماى 

 تواند خبر از مال مسروقه و يا گمشده دهد. گيرى از اجنه و احضار آنان، مى بهره

ةهَنة اوُ تَ  هِنة لةهُ فةقةدْ بَرِى :السالم عليهقال الصادق   آله و عليه اهلل صلىينِ مُحَمَدٍ. ءَ مكنم د مَنم تَة
6 

                                                           
1
 .214، ص36ـ بحار االنوار، ج 
2
 .445، ص7ـ بحار االنوار، ج 
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 ء است. كسى كه از آينده خبر دهد يا براى وى خبر دهند، از دين پيامبر اسئم برى

 عر  كردم: در جزيره ما كسى اسات كاه از   الساالم  عليهگويد، به امام صادق   مى« هيثم

 شده خودتوانيم سراغ او رويم و گم دهد، آيا مى اجناس مسروقه و محل آنها خبر مى

 را از او جويا شويم؟ حضرت در پاسخ فرمودند:

مَنم مَشى اكلى ساحكرٍ اةوْ كاهكنٍ اةو كةذّابٍ، يُصَدِق هُ بِما يَق ـول    :آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 5مكنم ككتابٍ.   بِما اةنمزةلة اللّه فةقةدْ كةفةرة

 ه به سوى ساحر يا كاهن ياا كاذّابى بارود و كاالم او را    فرمودند: كسى ك آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا  

 تصديق كند، به كتاب نازل شده از سوى خداوند كافر شده است.

 نبايد از خاطر دور داشت كه برخى شائون ارتبااط باا اجناه و شاياطين مناوط باه       

 باشد، بهرحاال تاا   مقدمات حرامى چون توهين به مقدسات و ترك واجبات و... مى

 شوند. تر نبينند با وى مرتبط نمى نى را در حدّ خود و يا از خود پستشياطين، انسا

 بديهى است كه حرمت در اين گونه موارد شديدتراست .

 شناسى  قيافه

فهام   شناسى يعنى پى بردن به انساب و گذشتگان كسى و تعيين والدين وى ياا  قيافه

ئيات آن جز خصوصيات روانى او از طريق شكل ظاهرى بدن و مخصوصا صورت و

چون طرز قرار گرفتن ابروها، چشم، گوش، لب، بينى و... و زواياى ريزكمى و كيفى 

 آنها.

كناد   مى شناس از تركيب اعضاء صورت و اندام و شيوه راه رفتن، نشستن، حكم قيافه

                                                                                                                                                                
1
 .137، ص12ـ وسايل الشيعه، ج 
2
 .136، ص12ـ وسايل الشيعه، ج 
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پاياه   بى كه اين فرزند از آن كيست. چنين عملى كه بر پايه ظن و گمان و ياتوهمات

حارام   گاردد و  هم خوردن آرامش جامعه و تغيير نسال ماى   استوار است، موجب به

و ناه   باشد. البته اين غير آنست كه كسى از برخى امورباطنى به صورت احتماال  مى

 جزمى ويقينى خبر دهد.

 بينى  كف

كوچك  هاى بزرگ و كف دستهاى انسان پر از خطهاى مستقيم، منحنى و نقاط و گره

 و شيارهاى كوتاه و طويل است.

عمر  يارها را نامگذارى نموده و هر كدام را مثالً به نام خط بخت و اقبال، خطاين ش

احتماالى   كنند. و از طريق كوتاهى و طوالنى بودن خطاوط، مقادار   و... شناسائى مى

ها،  ناراحتى ها، بيماريها و حيات ، ميزان موفقيت در زندگى و... و از طريق ميزان گره

باشد قطعا  زنند. اين نوع از اخبار اگر جزمى و يقينى ها و بلنديها را تخمين مى پستى

 حرام است.

 تنجيم  

 خبر دادن از حوادو طبيعى با استفاده از حركاات سايارگان و شايوه قارار گارفتن     

 ستارگان به سه صورت متصور است.

 كه افالك را مستقل در تاأثير بداناد و بگوياد    طورى خبر دادن جزمى و قطعى به ـ  1

 حول در آسمان يا وجود سياره در فالن موضع موجب ايجاد فالن اثار فالن تغيير و ت

 طبيعى است.

 و  المـؤثر فـى الوجـود االّ اللّـه    چنين نوعى از تنجيم قطعا باطل و كفر است زيرا كه 
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 هي  چيزى غير ذات احديت توان ايجاد كوچكترين اثرى در هستى را ندارد.

صَدَق ة كاهكنا اةوْ مُنةجِما فةهُوَ كافكرٌ بِما ا نمزِلة عَلى مُحَمَـدٍ    مَنم :آله و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 6.آله و عليه اهلل صلى

 است. كسى كه كاهن يا منجّمى را تصديق كند به آنچه بر پيامبر نازل شده است، كافر گشته

 طخبر دادن جزمى و قطعى از تأثير آسمان به نحوى كه اين تأثير و تأثّر را مناو  ـ  2

 باذن خداوند متعال و تحت اراده او بداند. 

 خبر دادن احتمالى و غير قطعى با بيان گمان و ترديد. ـ 3

 توان مشمول ادله حرمت تنجيم دانست. دو قسم اخير را نمى

 شعبده بازى 

گيرى از  بهره شعبده بازى نشان دادن چيزى غير واقعى و با استفاده از سرعت عمل و

كنناد و   فعاليت مى حواس است، حواس انسان با دقت نسبى خطاى چشم و يا ديگر

دقيقاه پنجااه باار     توان كار با دقت عقلى را ندارد. به عنوان مثال، المپ برق در هر

سارعت و طاول    شود امّا چشم قادر به فهم اين تغييرات كه به روشن و خاموش مى

كاه بسارعت    اى هااى پنكاه   گيرد، نيست. چشم انساان پرواناه   زمان اندكى انجام مى

 بيند. مى اى از آتش گردان را دايره كند و آتش اى تصور مى چرخد صفحه مى

 دهاد و  گيرد. و عملياتى را با سرعت زياد انجاام ماى   شعبده باز از اين خطا بهره مى

 كند كه مراحل عمليات را نديده و تنها نتيجه آن را ببيند. چشم انسان را وادار مى

خالياق   اء و فريب مردم باشد و شعبده باز خود را برتر ازشعبده بازى اگر براى اغو

                                                           
1
 .134، ص12ـ وسايل الشيعه، ج 
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غير اين  تر از سايرين جلوه دهد، قطعا حرام است ولى در تصور كند و خود را عظيم

را مورد  صورت كه مخاطب خود به حقايق پشت پرده آگاه باشد و تنها سرعت عمل

 ستايش قرار دهد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد.
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 حسادت

 

به  وند مالك هستى و تمام خاليق مِلك او مى باشند. او نعمتهايش را به هركسخدا

گرفته  اندازه استعداد و ظرفيتش و نيز بسته به مصالحى كه حضرتش براى او در نظر

خود را  كند. چه نيك است آدمى تنها چشم به خدا بدوزد و نيازهاى است، عطاء مى

 تنها از او بطلبد.

خاود   هاى آنان و غفلت از آنچه داوند و رشك بردن به داشتهنگريستن به بندگان خ

باياد از   كند كه تنهاا  دارد، حكايت از شقاوت نفس و خبث طينت و فساد اعتقاد مى

 6وَمكنم شةرِ حاسكدٍ اكذا حَسَدَ.فوران آن به خدا پناه برد.

 تعريف حسد

 ر وجاه ياا  غم ويا خوشحالى انسان به واسطه رسيدن نعمت يا بالء بار كساى كاه د   

 وجوهى با وى متناسب است، حسد گويند.

گاردد،   مى بيند و افسرده گاهى انسان نعمتى را بر شخصى كه با او مشتركاتى دارد مى

باه وى   از آن جهت كه چرا نعمت به او رسيده و يا چرا زودتر به او رسيده و يا چرا

 كند. اند و... ولذا آرزوى زوال نعمت از او مى هم داده

وارده  شود كه او را غمناك ديده و غم بيند و مسرور مى ى نقمتى را بر وى مىو ياگاه

 كند. بر او را نعمتى بر خود ارزيابى مى

                                                           
1

 .5ـ فلق ـ 
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 اين حاالت از جمله مصاديق حسادت است.

 اثرات حسادت

 حسادت مر  جسمانى و روحانى است و هم جسام و هام روان انساان را تحات    

شاايد   الساالم  علياه سازد، تعبير حضرت امير   مى دهد وهر دو را آلوده تأثير خود قرار مى

 به اين مطلب باشد. اشاره

 6اةلمحَسَدَ يُذيبُ المجَسَدَ، اةلمحَسُودُ اةبَداً عَليلٌ.

 كند، حسود دائما مريض است. حسد بدن را ذوب مى

 سازد. و از سوى ديگر ايمان را نابود مى

 5االمِيمانة كما تةأمك ل  النّارُ الحَطةبَ. :اكنّ المحَسَدَ لةيَأمك ل السالم عليهقال الصادق  

 خورد. خورد همان طور كه آت  هيزم را مى حسد ايمان را مى

 خصوصيات حسود

 تواناد باه   ترين خصوصيات حسود اسات كاه ماى    اضطراب روانى حسود از اساسى

 اشكال مختلف از رنگ پريدگى، كسالت، عصبانيت، بيمارى، كيناه، پرخااش، طعناه،   

 و... ظاهر گردد. غيبت، تهمت

 هائى از اين خصوصيات توجه فرمائيد: به نمونه

اسات   شفاى درد حسادت، زوال نعمت از محسود است و تا او صااحب نعمات   ـ   1

 يابد. مر  و بيمارى حسود، بهبودى نمى

 6:اةلمحَسُودُ اليَشمفيهك اكالّ زَوال  النِعْمَ ِ.السالم عليهقال على  

                                                           
1

 ـ غرر الحكم.
2

 .273، ص37ـ بحاراالنوار، ج
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 دهد.  ت از محسود شفا نمىحسود را چيزى جز زوال نعم

 شود.  اين مر  ادامه داشته و پيوسته باقى است مگر اينكه محسود سلب نعمت

او  تواند حسود را به پرتگاههاى عظيمى ساوق دهاد، وچاه بساا     اين خصوصيت مى

ناابودى   براى تسكين بيمارى خود دست به هر اقدامى بزند، تا بدان حد كه حاضر به

 خود شود.

 گيارد در حاليكاه جوشاش    لم مظلوم نماست. چهره مظلوم بخود ماى حسود، ظا ـ  2

 حسد سراسر وجود او را گرفته است.

 5:مارَاةيْتُ ظالكماً اةشمبَهَ بِمَظمل ومٍ مكنة المحاسكدكالسالم عليهقال على  

 حسود آسايش ندارد، راحتى و آسايش در گرو قلب مطمائن اسات ولاى روان    ـ   3

 باشد. حسود ناآرام مى

 3ال راحَ ة لكلمحَسُودك:السالم عليهخن از امام صادق اين س

 ولذا هميشه بيمار است ـ 4

 7:اةلمحَسُودُ دائكمُ السُقممِ وَاكنم كانة صَحيحَ المجِسْمِالسالم عليهقال على  

 حسود دائماً مريض است و لو اينَه به ظاهر سالم باشد.

 فرمايد: همان حضرت در بيان ديگرى مى

 2فملة ِ الحُسّادك عَنم سئمَ ِ االةجْسادك.اةلمعَجَبُ لكغة

 اند. تعجب از حسودان است كه چگونه از سئمتى جسم خود غافل شده
                                                                                                                                                                

1
 الحكم. ـ غرر

2
 .154ـ تحف العقول، ص

3
 .252، ص37ـ بحاراالنوار، ج

4
 ـ غررالحكم.

5
 ـ غررالحكم.
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 آيد و در مقابال  اگر حسود ترقى كسى را بشنود در پى ايراد گيرى از كار بر مى ـ   5

 آورد. هاى خود را بر زبان مى كند و برترى خود را تمجيد مى

 و خوارى از خصوصيات حسود و نتايخ حسد است. و در نهايت زبونى ـ 6

 به او حسد بردند و كمترين چيزى كه توانست حسادت آنهاا  الساالم  عليهبرادران يوسف  

گر شوند، آنگااه وى   را فروكش كند، آن بود كه وى را در چاه اندازند و از دور نظاره

 به چند درهم ناچيز بفروشند. را

 6راهكمَ مَعْدودَةٍ وَ كان وا فيه مكنة الزّاهكدينة.وَشةرةوْهُ بِثةمَنٍ بَخمسٍ دَ

 سرانجام او را به بهائى اندك چند درهم فروختند و بى رغبت نيز بودند.

                                                           
1

 .23ـ يوسف، 
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وعادالت   امّا هر چند چهل سال بطول انجاميد ولى به هرحال بنابر مقتضاى حكمات 

 حّى سابحان، روزى هماين بارادران باه گادائى در درگااه يوساف جماع شادند و         

 است صدقه نمودند.درخو

 حسادت يا غبطه

 دانسات و او را قاادر باه انجاام هار كاارى       انسان اگر خداوند را فاعل ما يشاء مى

از  ها را كرد و نداشته داشت، نيازش را به خدا عرضه مى يافت و درونى آراسته مى مى

ى احد نمود و هرگز در فراق نداشتن نعمتى، به زوال عزّت و يا دوام نقمت او اخذ مى

 شد چه رسد كه آن را بطلبد. از بندگان خدا راضى نمى

 هاى ديگران نظار كناد و نعمتهااى داده شاده باه آنهاا را از       البته اگر آدمى به داشته

 خداوند طلب نمايد، مثال علم و دانش ديگران را ببيند و همان يا بيشاتر آن را باراى  

 ن را ببيناد و مثال آن را  خود از خدا بخواهد، مال و ثروت و نيز اوالد صالح ديگارا 

 شود، چنين چيزى را غبطاه ناام نهناد و آرزوى    براى خود بطلبد، حسد شمرده نمى

 ترقى براى خود گويند.

ماالً فةهُوَ يُنمفكق  مكنمهُ آناءَ    : الحَسَدَ االّ فكى اكثمنةيْنِ رَجُلٍ اةتاهُ اللّهآلاه  و عليه اهلل صلى   قال رسول اللّه

 6الق رآنة فةهُوَ يَق ومُ بِهك آناءَ اللَيْلِ وآناءَ النَهارِ.   النَهارِ، وَ رَجُلٍ اةتاهُ اللّه آناءَ اللَيْلِ وَ

روز  حسد جز در مورد دو كس جايز نيست. كسى كه خدا مالى به وى عطا فرموده و او شبانه

بدان  روز كند، و كسى كه خداوند معرفت قرآنى به وى عطا فرموده و او شبانه از آن انفاق مى

 نمايد. كند احَام قرآن را ابئغ و خود بدان عمل مى قيام مى

                                                           
1
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 موضع گناه

ديگاران   خود را در موضع گناه و معصيت قرار دادن و به اين وسيله باعث معصايت 

وافتاراء   شدن جايز نيست. ولذا نبايست آدمى عملى انجام دهاد كاه باعاث تهمات    

رشاك و   اى ابراز كناد كاه موجاب    ونهديگران به خود شود، و يا نعمت خود را به گ

كسى رشك  حسد ديگران گردد. بنابراين كتمان برخى نعم و يا بالها، به جهت اينكه

 بر آن نبرد و خوشحال نشود، مورد سفارش اخبار و احاديث است.

كتممانِ فةاكنَ ك لَ ذىآله و عليه اهلل صلىقال رسول اهلل   6نكعْمَ ٍ مَحْسُودٌ. :اكسْتةعين وا عَلى ا مُورِك مْ بِالَم

 براى برآورده شدن حوائج خود نعمتهاى خود را كتمـان كنيـد كـه هـر صـاحب نعمتـى مـورد       

 گيرد.  حسادت قرار مى

 5نقل نموده است. آله و عليه اهلل صلىتحف العقول اين روايت را از پيامبر مكرم 

 زم والبته كتمان نعمت در همه جا مشروع نيست و اظهاار نعمات در محال خاود ال    

 شود. پس كتمان تنها در صورتى جايز اسات كاه كساى باه     شكر نعمت محسوب مى

 شود. واسطه اظهار نعمت دچار حسد ديگران مى

 دو نوع حسادت

 حسادت زنان به مردان ـ 1

عرضاه داشاتند: پروردگاار     آلاه  و علياه  اهلل صالى اى از زنان به پيامبر خدا  درصدر اسالم عده

ست، رسول او هم رسول هر مرد و زن است، پس چارا  خداى هر مرد و زن ا واحد،

 ما را امر به جهاد و... نكرده است؟ خداوند
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به حضرت عر  كردند:  آله و عليه اهلل صلىزوجه مكرم پيامبر خدا « ام سلمه»در نقل ديگر 

 رفتيم و موقعيت بريم، كاش به جهاد مى رويم، تنها نصف ميراو را مى به جهاد نمى ما

 6كرديم. مى اجتماعى كسب

 اى نازل شد كه: ها، آيه شريفه در پى اين شكوه

 بِهك بَعْضَة مْ عَلى بَعْضٍ لكلرِجالِ نةصيبٌ مكمّـا اكمتةسَـبُوا وَللنِسـاءك      وَال تةتةمَنَوْا ما فةضَلة اللّه

 5ءٍ عَليماً. شةىكانة بَِ لِ    مكنم فةضملكهك اكنَ اللّه   نةصيبٌ مكمَا اكمتةسَبْنة وَاسْئةل وا اللّه

از  برتريهائى كه خداى به برخى نسبت به بعضى ديگر داده است، آرزو نَنيـد، مـردان نصـيبى   

بخواهيد كه  اند، از فضل خدا اى از آنچه حاصل كرده آورند دارند و زنان بهره آنچه به دست مى

 او به هر چيز داناست.

 باه فراخاور وظاايف خاود    مرد و زن دو موجود مستقلند. هر كدام وظايفى دارند و 

 امكاناتى در اختيارشان قرار داده شده است.

داده  زن متولّى بچه دارى است و به همين خاطر مهر و عطوفت مادرى در وى قارار 

به مارد   شده است، مرد متولى تهيه نفقه است، لذا خشونت كار اجتماعى را دارد، اگر

حاضار باه    و هي  زناى  عطوفت و به زن خشونت ميدادند، نسل بشر منقر  ميشد

تحصايل   نگهدارى فرزند در شكم خود و حضانت وى نميشد، و هي  ماردى باراى  

 كرد. ها را برخود هموار نمى معاش، سختى

 السالم عليهمحسادت به ائمه اطهار   ـ 2

را  مستفاد از آيه ذيل اين است كه: به آنچه خداى متعال به كسى بخشيده اسات و او 
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 است، حسد نورزيد. مشمول نعمتى قرار داده

كتـابَ وَ          اةمْ يَحْسُدُونة النّاسَ عَلى ما آتيهُمُ اللّه مكـنم فةضمـلكهك فةقةـدْ آتةيْنـا آلة اكبْـراهيمَ الَم

 6وَآتةيْناهُمْ مُلمَاً عَظيماً. المحكَممَ ة

اسـت،   يا اينَه يهود به پيامبر خدا و آل وى در مورد آنچه خداى از فضل  به آنهـا بخشـيده  

و  داننـدكتاب  ورزند، با اينَه ما به آل ابراهيم كه يهود خود را منتسـب بـه آنهـا مـى     حسد مى

 حَمت داديم و حَومت عظيمى در اختيارشان قرار داديم.

 در اين آيه، يهود به واسطه اعطاء نعمت نبوت به پيامبر اسالم ماورد نكاوهش قارار   

 و اهال بيات پياامبر    الساالم  عليهماند و طبعاً هر كس در آينده تاريخ به آل ابراهيم   گرفته

 حسادت ورزد مشمول نكوهش اين آيه شريفه است.آله و عليه اهلل صلىاسالم 

به آل او حساد بردناد و گفتناد:     آله و عليه اهلل صلىبنابراين آنانكه بعد از ارتحال پيامبر خدا 

 شاود و اولاين   هدايت معنوى جامعه با حكومت مادى در يك خاندان جمع نمى مقام

 ريازى كردناد، در قيامات كبارى باراى      بناى تز حكومات جاداى از ديان را پاياه    

 اى بينديشند. بايست چاره پاسخگوئى به اين آيه شريفه مى

 فرمايند : مى« عثمان بن ابى الصباح»در تفسير آيه شريفه به  السالم عليهامام صادق  

 5نة.النّاسُ الَمحْسُودُو   يا اةبَا الصَباحِ، نةحْن  وَاللّه

 اى ابوصباح، به خدا سوگند كه ما همان مردمى هستيم كه مورد حسد قرار گرفتيم.

 حسادت دانشمندان

 هر گناهى نزد برخى رواج دارد، گناه حسد نزد علمااء و دانشامندان رواج بيشاترى   
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 يافته است.

 عَربَ بالعَصَبِيَ ِ، والدَهاقكنة ة بِالمَكبْر،عَزَوَجَلَ يُعَذِبُ سكتَ ً بِستَ ٍ، اةلم   :اكنَ اللّهالسالم عليهقال على  

 6وَاأل مَراءَ بِالمجَوْرِ، وَالمف قهاءَ بِالمحَسَدك، والتُجّارَ بِالخيانة ِ، وَاةهْلة الرُستاقِ بِالجَهْلِ.

گرائـى،   كند: عـرب را بخـاطر ملـى    خداى متعال ش  دسته را بخاطر ش  معصيت عذاب مى

بخـاطر   سئطين را به واسطه ستم، فقهاء را بعلـت حسـد، بازرگانـان را   دهقانها را بخاطر كبر، 

 خيانت در اموال وغ ّ، چادر نشينان و روستائيان را بخاطر جهل.
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 ابليس كيست؟

 

 معناى كم درآمد شدن، متحير گشاتن، انادوهناك   به« ابلس يبلس»از واژه « ابليس»

نااميد  عنى قطع اميد كردن از رحمت خداوند و، ي اللّه باشد. و اَبلَسَ من رحمه شدن مى

گرفتاه   «اباالس »شدن و مأيوس گشتن است. البته برخى عقيده دارند كه ابلايس از  

واساطه   باه  همين خااطر و نياز   نشده است. چرا كه ابليس اعجمى است نه عربى و به

شايطان متمارد    معرفه بودن آن از اسماء غيرمنصرف بوده و ابليس عَلَم جنس باراى 

ابلايس را يوناانى    عنوان جمع آن آمده است. برخاى واژه  شده است و اباليس نيز به

چين و  معناى سخن به در لغت يونانى« دياپوس»يا « ياپولوس»دانند چرا كه لفظ  مى

 افتراءبند آمده است.

از  وسايله آن آب  معناى ريسمان طويل و محكم كه به به« شطن يشطن»از « شيطان»

 غضاب و ساوختن آماده    معناى هالكت، شدت به« شاط يشيط»از  كشند، و يا مى چاه

 معناى ضد يا دشمن است. نظر برخى اهل لغت، اين لفظ عبرى بوده و به است. به

شود.  مى شيطان در اصطالح، مفهومى وصفى است كه در مقام شرارت از آن استفاده

شايطان   هگاردد. ابلايس را كا    موجودى شرير، خبيث و پست اطالق ماى  اين واژه به

 خاطر شرارت وى است. گويند به مى

شيطانى  توان گفت كه ابليس اسم خاص براى همان در بيان فرق ابليس و شيطان مى

 معنااى مطلاق شارير اسات از     است كه از سجده برآدم اباا نماود. ولاى شايطان باه     
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 هرموجودى كه باشد چه از آدم و يا از جنّ و يا از فرزندان ابليس. بنابراين شايطان 

 باشد و ابليس اسم خاص است. سم جنس مىا

 ابليس، جن يا ملَ؟

 اى از انديشمندان اسالم معتقدند كه ابليس از جنس فرشتگان است. دسته

بود،  بنابراين نظريه، ابليس قبل از ورودش به بهشت، سلطان بين آسمان دنيا و زمين

و در  رفت سپس در پى فساد و خونريزى موجودات زمينى و نابودى آنان به بهشت

گفتاه   كنار مالئك ديگر ماند. نيز برخى معتقدند كه او خازن بهشت بوده است. و نيز

 اند ايناان مرتكاب فسااد و خاونريزى     شده است كه اولين ساكنان زمين جنّيان بوده

مأمور  كشتند، خداوند سپاهى از مالئك به سرپرستى ابليس را شدند و يكديگر را مى

 6شد. يان را دفع كردند، ابليس در پى اين واقعه مغروردفع آنان نمود. آنان جنّ

 داليل اين دسته از مفسران براى ملك بودن ابليس عبارتند از:

 وَ اكذم ق لمنا لكلممَئئكَةـ ِ اسْـجُدُوا الكدَمَ فةسَـجَدُوا اكالّ    سوره بقره آمده است: 37ا در آيه 6

 5ينة.اكبْليسَ اةبى وَ اسْتةَمبَرة وَ كانة مكنة المَافكر

 نكاتى در اين آيه قابل توجه است و از جمله آنها:

 در اين آيه خداوند به فرشتگانى كه ابليس در ميان آنان باوده اسات امار باه     -الف 

 سجود نموده است. پس ابليس هم جز آنها شمرده شده است.

 استثناء متصل بوده و ابليس اساتثناء از مالئاك شاده   « االّ ابليس»در اين آيه  -ب 
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 ، اين استثناء در صورتى صحيح است كه ابليس همجنس مالئك بوده باشد.است

 اگر ابليس ملك نبود چرا مأمور به همان امرى شد كه مالئاك ماأمور شادند.    -ج 

 پس اتحاد تكليف آنها حكايت از همجنس بودنشان دارد.

 كاه  عاد از ايان  ؛ ولاى ب اكذم ق لمنا لكلممَئئكَة ِ اسْجُدُواامر به سجود خاص مالئك بود  -د 

 ابليس سجده نكرد، مالمت شد، اين نكته مؤيد آن است كه او هم از جملاه مالئاك  

 بوده است.

 ا در آيه شريفه ذيل نيز آمده است:5

َةِ  اْسـُجُدوا الكدََم فةَسـَجُدوا اكاّل اكبْلـيَس كـانة مكـنة الِجـِن فةفةَسـقة َعـنم          َو اكذم ق لمنا لكلَمئئك

 6اةمْرِرَبِهك....

 است يعنى ابليس بعد از اِباا كاردن از ساجده جاز    « صار»در اين آيه به معناى كان 

 باشند و يا جنّ در اين اى خاص از مالئك مى كه جنّ قبيله جنّيان متمرد شد، و يا اين

كرده  البيان نقل آيه به معناى لغوى آن يعنى مخفى بودن آمده است. اين قول را مجمع

 5است.

 البالغاه و در خطباه   در نهاخ  السالم عليهاز كالم حضرت امير ا عالوه بر آنچه گذشت، 3

 آيد كه ابليس ملك است. قاصعه بر مى

 3سبحانةهُ ليُدْخكلة الجنّ ة بشرا بِاةمْرٍ اةخمرةجَ بِهك منها مَلكَا.   ما كان اللّه

را از  اى كار فرشته كند كه در اثر همان خاطر عملى داخل بهشت نمى گاه انسان را به خداوند هيچ
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 آنجا بيرون كرده باشد.

 باشد. دسته دوم از انديشمندان اسالم معتقدند كه ابليس از جنس جنّيان مى

 داليل اين دسته بدين ترتيب است:

 كند كه ابليس از جنّيان باشد. اقتضاء مى كانة مكنة المجِنِا ظاهر آيه شريفه كهف  6

صاورت   منقطع است در اين« يساالّ ابل»ا ممكن است گفته شود، استثناء در آيه   5

 نيست. منه يكى نخواهد بود. پس ابليس از جنس مالئك_'جنس مستَثنى و مستثنى

 ا ملك از نور يا از باد خلق شده است و جنّ از آتش آفريده شده است. عناصار   3

 ناوع موجاود از   توان تصور كرد كه افراد ياك  نور يا باد و آتش با هم مخالفند و نمى

 خلق شده باشند. عناصر متمايز

ا ابليس داراى فرزند و نسل اسات، اسام برخاى از فرزنادان او را در كتااب ماا         7

 كه مالئك ماذكر و مؤناث و در نتيجاه توالاد و تناسال      است در حالى آمده 6وابليس

 ندارند.

 كه ابليس از مالئك نيست و از جمله آنها: ا روايات زيادى وارد شده مبنى براين 2

 ، و كانتِ المالئكةُ  : انَ ابليسَ كان مع المالئكةِ فى السّماءِ يَعْبُدُ اللّهالساالم  عليهقال الصادق 

المالئكةَ بالسُجودِ آلدمَ اَخْرَجَ ما كان فاى     تَظُنُ اَنّهُ منهم، و لم يكن منهم، فلما اَمَرَاللّه

 5منهم.ابليسَ مِنَ الحسدِ فعلمتِ المالئكةُ عند ذلك انَ ابليسَ لم يكنْ  قلبِ

از  كردنـد كـه او   كرد. فرشتگان گمان مى ابليس همراه مئئَه در آسمان خداوند را ستاي  مى

ظـاهر   آنهاست ولى از آنان نبود، وقتى خداوند مئئَ را امر به سجود كرد، حسد قلبى ابليس
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 شد و همين باعث گشت مئئَ بفهمند ابليس از آنان نيست.

 الساالم  عليهاز امام « جميل بن دراج»نقل كرده است كه  المالس عليهعياشى نيز از امام صادق 

 پرسيد آيا ابليس از مالئك بود و آياا بار اماور آسامان واليتاى داشات؟ حضارت       

 فرمودند:

 انَهُ لم يَن مكنة المئئَ ِ و لم يَن يلى مكنم اةمْرِ السّماءك شيئا، كان مكـنة الجـنِ و كـان   

 يَعْلةمُ اةنَهُ ليس منها، فلمّا ا مكرة بالسّجودك كـان منـه     كان اللّه المئئَ ِ تةراهُ اةنَهُ منها و مع

 6كان. الّذى

شده  از مئئَ نبود و واليت برچيزى از امر آسمان نداشت، او از جنّيان بود و با مئئَ همراه

وقتى امر  دانست كه از آنان نيست. كردند كه ابليس از آنهاست و خدا مى بود. مئئَ خيال مى

 ها گشت كه بود. ه سجود شد از همانب

 شيخ طوسى ديدگاه سومى مطرح نموده است. بنابر اين نظرياه، ملاك و جانّ ياك    

بنابراين  باشند، حقيقت واحد دارند كه مرتبه باالى آنها ملك و بقيه افراد آنان جنّ مى

نياز دو   اند و صالح و طالح دارند، موجاودات مخفاى   ها دو دسته طور كه انسان همان

 5باشند. مى دسته از يك صنف هستند، صالحان آنها مالئك و طالحان آنها جنّ

 تحقيق آراء و نظريات

بوده  بسا بسيارى از آنها مخدوش آراء و نظريات هردو گروه قابل بررسى است و چه

 عنوان استدالل برمطلب مشكل باشد. و يا حداقل پذيرش آنها به

مالئك  گردد كه ابليس در كنار اين نكته برمىعمده دالئل دسته اول از دانشمندان به 
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ايان    مورد خطاب خدا قرار گرفته و مأمور به سجده شده است. در مقاام پاساخ باه   

طوالنى  واسطه همراهى با مالئك در مدتى بسيار توان گفت كه: ابليس به استدالل مى

ئاك  مال از جمله آنها شمرده شده است و همين همراهى با آنان باعث شده كه چون

روايات و  مأمور به سجده شود و يا در پى اباء از سجده مالمت گردد و يا در برخى

 به ملك از آن ياد شود. السالم عليهاز جمله فرمايش موالى بيان حضرت امير 

 دالئل دسته دوم نيز قابل تأمل است.

جنّيان  يس ازگرچه اين اقتضا را دارد كه ابل كانة مكنة المجِنِدليل اول: ظاهر آيه شريفه 

شاد   فهماند كه جنّ ملك نيست. زيرا بنابرآنچه از شايخ طوساى نقال    باشد ولى نمى

مالئك  شوند. يعنى اى خاص از مالئك باشد كه جنّ ناميده مى بسا ابليس از دسته چه

شاوند و ياا    مى اند جنّ ناميده بردو صنف باشند، بخشى از آنها كه از آتش خلق شده

باشند جانّ نامياده    مى ها پنهان شوند و از چشم و ديده نمى چون در بين مردم هستند

 شوند و بخش ديگر آنها ملكند. مى

حقيقت  دليل دوم: حمل استثناء بر استثناء منقطع مجازى است و تا حد امكان جانب

 ترجيح دارد.

از هم  شود كه جوهره آنها اما دليل سوم: اختالف در خلقت ابليس و جنّ موجب نمى

صانفى   عباس نيز نقل شده، ابليس طور كه از ابن بسا ممكن است همان چهجدا گردد. 

 از اصناف مالئك باشد، صنفى كه از نار سموم آفريده شده است.

بسا  چه دليل ششم: اينكه مالئك توالد و تناسل ندارند، قابل بحث است. عالوه اينكه

 باا ديگار  اى را براى حفظ نسال خاود داشاته باشاد كاه متماايز        هرموجودى شيوه
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 موجودات باشد.

 ماند كه قدر متيقن همه آنهاا نفاى صاريح    از ادله دسته دوم تنها اخبار و احاديثى مى

 ملك بودن ابليس است.

آنهاا   اند تا بتوان ميان نياورده اين روايات از اختالف عوار  ابليس و ملك سخن به

 ا چناان بياان  بسا وحدت عوار  اين دو دساته ر  را مورد بررسى قرار داد. بلكه چه

 اند كه حتى مالئك قبل از اباء ابليس از سجده، متوجه اين نكته نشده بودند كاه  كرده

 پنداشتند. ابليس از آنان نيست و او را از خودشان مى

اسات،   دهنده اين دوموجود آنچه اين روايات برآن تكيه دارند اختالف عنصر تشكيل

مرتبطناد   بركسانى كاه باه غياب   باشد و جز  امرى كه خارج از عقول بشر عادى مى

 شود. آشكار نمى

 خااطر عاوار  مسااوى هاردو،     كه دالئل ملاك نباودن ابلايس باه     بنابراين با اين

 پوشى نيساتند. لاذا   ، قابل اغما  و چشمالساالم  عليهممخدوشند، اما اخبار ائمه طاهرين 

 انيم.ناچاريم كه صنف ابليس را از صنف ملك جدا كنيم و او را از دسته جنّيان بد

ابان   البته ديدگاه شيخ طوسى كه مستند آن خبرى از ابن عباس است، برهانى نيست.

اقاماه   عباس اين نظريه را به پيامبر منتسب ننموده و شيخ براى مدعاى خود دليلاى 

 نكرده است.

و  گويد: وجود فصل مميز بين ملك و جنّ مساتدل نيسات،   محمد رشيد رضا نيز مى

وجاود   باه  ف صنفى است كه به جهت اختالف اوصافشاان اختالف ايندو صرفا اختال
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 6باشد. آمده است و ظاهر اين است كه جنّ صنفى از مالئك مى

 ،«شاهر بان حوشاب   »سنت نيز برخى چون طبرى، اخبارى از  در ميان مفسران اهل

 اند كه صريحا ابليس را از جانس  نقل كرده« حسن»و « زيد ابن»، «سعد بن مسعود»

 اى از اين اخبار توجه كنيد: ه است. به نمونهجنّيان معرفى نمود

 قال: انّما كانة مكنة الجِنِ الّذى ظةفةرة بِهِمْ و ذةهَبَ بـه  عن شهر بن حوشب قوله مكنة المجِنِ

 5الةى السّماءك.

بـر او   گويد: ابليس از جنّيان بود، مئئَه شهر بن حوشب در تفسير آيه شريفه كانة مكنة المجِنِ مى

 و او را اسير ساختند و با خود به آسمان بردند. پيروز شدند

 حَمت خلق ابليس

ذات  خاطر نفس همان چيز است بلكه به اعتبار چيزى خاارج از  قبح هرچيزى نه به

بلكاه   جهت كه سخن اسات،  شود كه دروغ شر است نه بدان اوست. مثالً اگر گفته مى

 جهت است كه اين سخن تبعات فاسدى را در پى دارد. بدان

جنّ،  بليس نيز مخلوقى از مخلوقات الهى است و او در آغاز چه ملك بوده باشد ياا

باا   مانند همه خاليق، پاك آفريده شده بود، خدا هرگز او را ابليس نيافرياد بلكاه او  

 اختيار خودش ابليس شد.

 عالوه اينكه ابليس براى هماه مضار نيسات. باراى برخاى كاه او را تبعيات كنناد،        

 كه از تبعيت وى سرباز زنند مايه كمال است. اما براى آنان كننده است. هالك
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 موقعيت ابليس قبل از گناه

 هاا باود، شاأن و    هاا باا مالئاك در آسامان     ابليس از هرچه خلق شده باشد، مدت

 حدى رسيده بود كه مالئك از وى شيوه ساتايش خداوناد   موقعيتش نزد فرشتگان به

 كرد. را براى آنان بيان مىهاى بيان عظمت خدا  آموختند و او راه مى

اميار   سابقه عبادت و طاعت او تا شش هزار سال گفته شده اسات و البتاه حضارت   

است  فرمايد: معلوم نيست كه مراد از سال، سال دنيوى ضمن بيان اين نكته مىالسالم عليه

 كشد. هزار سال دنيوى طول مى يا سال اخروى كه هرروز آن پنجاه

 6سكتَ ة آالفك سَنة ً ال يُدرى اةمكنم سنكىِ الدُنميا اةمْ مكنم سكنكىِ اآلخرةِ.   كانة قةدْ عَبَداللّه

 هزار سال ستود، كه معلوم نيست از سنين دنياست يا آخرت. شيطان خداوند را ش 

 پرسايدم چارا خداوناد ابلايس را     السالم عليهگويد: از امام صادق  مى« حسين بن عطيه»

 ن شش هزار سال خداوند را در آسمان چهارم باه مهلت داد، حضرت فرمودند: شيطا

 5دو ركعت نماز عبادت كرد.

 3فى السّماءك الرّابع ِ فى رَكعتينِ سكتة ة آالفك سن ً.   انَ ابليسَ عَبَدَ اللّه

ابليس  هاى حكمت توجه خداوند به درخواست السالم عليهدر روايت ديگرى امام صادق 

 7داند. كعت نماز در آسمان مىرا عبادت چهار هزارساله وى به دو ر

نيماى   در برخى اخبار ديگر، سابقه عبادت ابليس به هفت هزار، بيست و چهار هزار

 رسد. از آن بين جنّيان و نيمى ديگر بين مالئك و هفتصد هزار سال مى
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 گويد: ابن عباس نيز از مفسرين برجسته قرآن مى

 ن مكنم سَُّانِ االركِ و كان مكـنم اشـدِ  كان اسمُهُ قبلة اةنم يركبَ المعصي ة عزازيل و كا

 6المئئَ ِ اجتهاداً و اكثرِهم علما فذلَ هو الّذى دعاهُ الى الَبرِ.

شـد،   مى بود و از ساكنان زمين شمرده« عزازيل»كه مرتَب عصيان شود  اسم ابليس قبل از اين

 ه كند.تر بود و همين موجب شد كبر پيش كوشيد و آگاه وى از همه مئئَ بيشتر مى
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 ابزار ابليس

 

منفى  فطرت آدمى براساس ميل به مبدأ هستى بنا نهاده شده است و طبعا اگر عوامل

بيروناى   شد. عامل منفى كردند، اين ميل محقق مى درونى و بيرونى او را تحريك نمى

 گيرد. مى گيرى از ضعف درون ابزار خود را براى فريب بكار ابليس است كه با بهره

 فرمايد: در اين باره مى السالم عليهدق امام صا

 6انّ للشّيطانِ مصائدَ يَصْطادُ بها فتحامُوا شكباكةهُ و مصائكدَهُ.

 پردازد، پس از اين دامها بپرهيزيد. وسيله آنها به صيد مى هايى است كه به شيطان را دام

فرياب   ىبايست برا رسد، او مى ناگفته پيداست كه كار ابليس چندان ساده به نظر نمى

تاا   انسان، گناه را نيك جلوه دهد و آن را تزئين نمايد و به بهترين شيوه آرايش كند

 ساوى ابازار تازئين    آدم ميلى به سوى آن ايجاد نمايد، سپس دل آدمى را باه  در بنى

 اش، وسوسه كند و برآن پافشارى نمايد. شده

باه   براى رسايدنش  پس وسوسه به سوى گناه بعد از تزئين گناه، دو ابزار مهم ابليس

 هدف هستند.

 وسوسه

و  اى داراى دروازه هاى مختلف است، و يا چاون آباى صااف    قلب آدمى چون قلعه

ريخته  دهد و در هر ظرفى حركت هرتصويرى كه در مقابلش قرار گيرد نمايش مى بى
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 گيرد. شود شكل همان را به خود مى

و  ون عقال، شاهوت  امكان تصرف مخفيانه خارجى در اين قلب و قواى روحانى چا 

 دنباال آن، امارى   غضب و سپس تثبيت يا تغيير اراده و حركت اعضاء و جاوارح باه  

 پذير و غيرقابل انكار است. امكان

 گانه ظاهريه و يا مستقيما در برابر ذهان بااطنى   آنچه در ظرف احساس حواس پنخ

 هسات طورى كه بتواند مخفيانه وارد آن شاود و آن را در هرچاه كاه     قرار گيرد، به

 باشد. تقويت بخشد و يا دگرگون سازد، وسوسه يا الهام مى

 اگر اين مؤثر بخواهد تأثيرى منفى ايجاد كند، اصطالحا وسوسه و اگار آثاار مثبات   

 گيرد. مراد از آثار مثبت و منفى هرآن چيزى است كه موافق يا بيافريند، الهام نام مى

 شد.با مخالف طبيعت آدمى و هدف خداوند از خلقت وى مى

 هاا  بنابراين حركت ابليس و شياطين در ايجاد توجه به هركدام از معاصاى و لغازش  

 شود.  وسوسه محسوب مى

 فرمايد: شيوه عداوت و ايجاد وسوسه شيطان را چنين بيان مى السالم عليهحضرت امير 

 6حَذَرَك مْ عَدُوّاً نةفةذة فى الصُدورِ خةفكيّا و نةفةثة فى اآلذان نةجِيّا.

 دمد. شود و آهسته در گوشها مى ها وارد مى شمنى بپرهيز كه مخفيانه در سينهاز د

 به نافرمانى خداوناد و نزدياك شادن باه درخات     السالم عليهقرآن كريم توجه دادن آدم 

 عنه را وسوسه ناميده است. منهى

 5دك وَ مُلمٍَ ال يَبْلى.فةوَسْوَسَ اكلةيْهك الشَيْطان  قالة يآ آدَمُ هَلم اةدُلََُ عَلى شةجَرةةِ المخ لم
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سـلطنت   خواهى تو را بـه درخـت جـاودانگى و    شيطان آدم را وسوسه كرد و گفت: اى آدم مى

 زوال راهنمائى كنم. بى

اطاالق   پس نتيجه آنچه گفته شد اين است كه وسوسه صرفا به امكان تأثير در باطن

شامرده   وساه گيرد بلكاه گنااه و حاصال وس    شود و نفس تأثير، وسوسه نام نمى مى

 شود. مى

معصايت   توان به اجبار باه  البته وسوسه جز القاء نافرمانى چيزى نيست و از آن نمى

 تعبير نمود، قرآن كريم همين بيان را در سوره حخ آورده است.

 6لكيَجْعَلة ما يُلمقكى الشَيطان  فكتمنة ً لكلَذينة فكى ق ل وبِهِمْ مَرةكٌ وَ المقاسكيَ ِ ق ل وبُهُمْ....

 بيازمايد. تا خداوند با القائات شيطانى كسانى را كه دلهايشان مبتئ به بيمارى و سنگدلى است
 فرق وسوسه و الهام

 شوند اگر مذموم باشند وسوسه و اگار ممادوح باشاند    افكارى كه در قلب ايجاد مى

گيرند، نتيجه اين افكار نيز اگر سرور روحانى باشاد الهاام اسات و اگار      الهام نام مى

 دنبال داشته باشد وسوسه است. و تنگى خاطر را به يقض

قارآن و   به بيان ديگر، الهام به واسطه تطابق با خواست الهى، و در نتيجه همسازى با

شاود   ماى  كاه وارد قلاب   سنت و نيز عقل، با فطرت انسان هماهنگ است و هنگامى

ولى وسوسه  كند. خانه منتظر اوست حالت انبساط ايجاد مى چون ميهمانى كه صاحب

اسات كاه    برخالف فطرت است و ورودش برقلاب چاون ورود ميهماانى ناخواناده    

گناه، ايجااد   دورى از ميزان ميل قلب به صاحبخانه از آن متنفر است و لذا وسوسه به
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 كند و با اميال منفى انسان هماهنگ است. سنگينى و ناراحتى مى

 م را تبيين فرموده است:فرق وسوسه و الها آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 لكلمقةلمبِ لةمَتانِ لةمَ ٌ مكنة المَلكَك، ايعادٌ بِالخيرِ و تةصْديقٌ بِالحَقِ فةمَنم وَجَدَ ذلََ فةلميَعْلةمْ اةنَهُ

يْـرِ  ، و لةمَ ٌ مكنة العَدُوِ ايعادٌ بِالشّرِ و تَذيبٌ بِالحقِ و نةهْىٌ عَـنِ الخة   فةلميَحْمَدكاللّه   مكنة اللّه

 6وَجَدَ ذلََ فةلميَتةعَوَذم مكنة الشَيطانِ. فةمَنم

تصديق  دهد و قلب را دو محل براى ورود دو انديشه است، راهى براى فرشته كه وعده حق مى

دهد  مى كند، هر كه آن را يافت، خدا را ستاي  كند؛ و راهى براى ابليس كه وعده باطل حق مى

 افت، از شيطان به خدا پناه برد.كند، هر كه آن را ي و تَذيب حق مى

الهاام   پذير است كه در قلب جائى باراى  البته تميز وسوسه از الهام تنها زمانى امكان

باشد،  واسطه گناهان در پى وسوسه سياه شده باقى مانده باشد و لذا اگر همه قلب به

عصيت م ديگر امكان تشخيص الهام از وسوسه وجود ندارد. چنين قلبى تنها با گناه و

 سازد. شود، و انجام كار نيك او را آزرده مى مسرور مى

 براين اساس تنها معيار تشخيص وسوسه و الهام تقوا است.

 5يَجْعَلم لَة مْ ف رمقاناً....   يا اةيُها الَذينة آمَن وا اكنم تةتَق وا اللّه

 اطـل برايتـان  اى بـراى جـدائى حـقّ از ب    اى مؤمنين اگر تقـواى پيشـه كنيـد، خداونـد وسـيله     

 دهد. قرارمى

 سه حربه

وى بار   شود. ابليس براى مؤثر واقع شدن وسوسه خود به سه حربه كارى متوسل مى
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حقانيات   ورزد و خاود را خيرخاواه جلاوه داده و بار     اش اصرار مى پذيرش وسوسه

دروغاين   كند و اگر مقاومتى ببيند باه ايجااد خاوف و دلهاره     خويش سوگند ياد مى

آخارت را   كند كه توان انجاام اماورى در دنياا و    چنين وانمود مىشود و  متوسل مى

 داراست.

 اصرار

 از جمله كارهاى ابليس اصارار بايش از حاد او باراى اغاواى آدميزادگاان اسات،       

 كه از هردرى كه رانده شود از روزنه ديگرى بازخواهد گشت و تاا هادفش   طورى به

متعاال   اى است كه او به خداى بردار نخواهد بود و اين همان وعده عملى نشود دست

 داده بود.

 قالة فةبِما اةغموَيْتةنى لةأقمعُدَنَ لةهُمْ صكراطةََ الممُسْتةقيمَ * ث مَ الةتكيَنَهُمْ مكنم بَيْنِ اةيْديهِمْ وَ مكـنم 

 6خةلمفكهِمْ وَ عَنم اةيْمانكهِمْ وَ عَنم شةمائكلكهِمْ وَ ال تةجِدُ اةكمثةرةهُمْ شاككرينة.

نشـينم.   مى فت: خدايا اكنون كه گمراهم كردى من نيز در راه مستقيم تو به كمين آنانابليس گ

 خواهى يافت. تازم و بيشترشان را ناسپاس آنگاه از پي  و پس و از راست و چپ برآنان مى

                                                           
1

 .13و  19ـ اعراف، 
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شاده   كه مراد از جلو و عقب و راست و چپ چيست، تفاسير مختلفى مطارح  در اين

 است.

 انگارى امر آخرت و مراد رو، ساده فرمايد: معناى وسوسه از پيش مى السالم عليهامام باقر 

 از وسوسه از پشت سر، دستور دادن به جمع اموال و ثروت و بخل در مصرف آنها و

راه  باشد. نيز مراد از راست، فاسد نمودن دين به آرايش باقى ماندنشان براى ورثه مى

و  ايجاد انگيزه و عشق به لاذات  باطل و نيكو شمردن شبهات بوده و منظور از چپ،

 6باشد. ها در قلب مى القاء شهوت

دارد و  حوادثى است كه آدمى به آنها رغبت مكنم بَيْنِ اةيْديهمْتوان گفت: مراد از  نيز مى

به آنها  حوادثى است كه انسان متمايلمكنم خةلمفكهِمْشمارد و منظور از  آنها را خوش مى

دوماى،   يا مراد از اولى، طول حيات آدماى و ماراد از  شمارد.  نشده و ناخوشايند مى

گرفتاه و   هرچيزى است كه از ناحيه فرزندان برسد و يا مراد از اولى، اعماال انجاام  

و مراد از  مراد از دومى، آثار اعمال است. همچنين ممكن است مراد از يمين راه دين

 شمال تزئين گناهان و معاصى باشد.

 اقامه سوگند

 غيب و تشويق آدمى به گناه خود را نه موجاودى مطارود از رحمات   ابليس براى تر

 دهاد، و مشااورى   الهى و سوگند ياد كرده به عناد با آدم، بلكه خيرخواه او جلوه مى

 طاور كاه باراى آدم و    كند، همان خواند و به صداقت سخن خود قسم ياد مى امين مى

 حوا سوگند به صداقت خود ياد كرد.

                                                           
1

 .11، ص2ـ تفسير نورالثقلين، ج
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 6لةَ ما لةمكنة النّاصكحينة.وَ قاسَمَهُما اكنّى 

حضارت   جبرائيل امين به حضرت آدم عر  كرد: چه شد فريب ابليس را خوردى؟

سوگند دروغ  كردم كسى در پاسخ فرمود: او برصداقتش سوگند ياد كرد و گمان نمى

 بياورد.

 تخويف

 اى ديگر از كارهاى ابليس ايجاد خوف و هراس است. نمونه

 5مكنينة.ٔان  يُخةوِفُ اةوْلكيائةهُ فةئ تةخاف وهُمْ وَ خاف ونِ اكنم ك نمت مْ مُواكنَما ذلَك مُ الشَيْط

من  ترساند پس از آنها نترسيد و اگر ايمان داريد از آن تنها شيطان است كه پيروان خود را مى

 بهراسيد.

كاه   ها يكى از عواملى بوده چنانچه گفتيم ايجاد ترس و وحشت در صحراها و باديه

 را به ستايش ابليس فرا خوانده است تا به اين سبب از مكر او ايمنى يابند.برخى 

 هااى قابال   اضطراب پايان يافتن حيات دنيوى، از دست رفاتن اماوال و... از حرباه   

 واساطه فقار   استفاده شيطان براى به گمراهى كشاندن آدمى است. ايجااد خاوف باه   

 اقتصادى در سوره بقره مطرح شده است.

 واسكعٌ   يَعكدُك مْ مَغمفكرةةً مكنمهُ وَ فةضمئً وَ اللّه   يَعكدُك مُ المفةقمرة وَ يَأممُر ك مْ بِالمفةحْشاءك وَاللّه اةلشَيْطان 

 3عَلكيمٌ.

 دارد، ولـى خداونـد بـه آمـرزش و     هـا وامـى   دهد و به زشتى شيطان وعده تهيدستى به شما مى

 گرى داناست. دهد و هم او گشاي  فزونى نويدتان مى

                                                           
1

 .21ـ اعراف، 
2

 .135ـ آل عمران، 
3
 .297بقره،  ـ
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 وسواس                                             

 

برجسام،   هاى مهلك روانى وسواس است كه عالوه برتأثير منفاى آن  يكى از بيمارى

 آفريند. مى امرا  روانى چون ضعف اعصاب، جنون، پريشانى، افسردگى و... را

 ز اثر بادآموزى تمسخر و استهزاء خاليق از آثار ديگر اين بيمارى است و نيز نبايد ا

 آن و احيانا ترويخ اين رذيله غافل بود.

 گرى و تفريط در اجاراى قاوانين   ابليس و شياطين اگر نتوانند انسان را از راه الابالى

 بينناد كاه آدماى را نسابت باه      الهى و اجتماعى اغواء نمايند راه چاره را در اين مى

 تاوانيم افاراط در تقيّاد    ى را ماى گونه امور به افراط بكشانند از اين رو اين بيمار اين

 تواناد باه   بناميم. بنابراين دايره وسواس محدود به موضوعى خاص نيست، بلكه ماى 

 شوند: هركسى سرايت كند، عناوين ذيل از جمله مواد وسواس شمرده مى

 ـ وسوسه در اعتقادات 1

 تعاالى،  باارى  ايجاد توهم در عظمت خداوند و كنه ذات او، تشكيك در فهم اوصاف

سرنوشت انسان از  شيوه خلقت هستى، درك نا صحيح قضا و قدر، جبر و تفويض و

 عمده خياالتى هستند كه ممكن است به ذهن انسان وارد شوند.

 حكم اين نوع وسوسه را سئوال كرد، حضرت السالم عليهمحمّد بن حمران از امام صادق 

 . چيزى نيست، بگو ال اله اال اللّه 6. لّهاالّ ال   ءَ فيها، تقول ال اللّه ال شى در پاسخش فرمود:

 ـ وسوسه در عبادات 2

                                                           
1

 .724، ص55ـ بحاراألنوار، ج
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وسوسه در  وسوسه در مقدمات عبادات و از جمله طهارت و نجاست و... و همچنين

وقات انجاام    نفس عبادات چون نيّت اعمال، وضوء و غسال، نمااز و جزئياات آن،   

و... از  هعبادت چون وقت بجاآوردن نماز ياا اداء زكاات و مخصوصاا زكاات فطار     

 شوند. مصاديق وسوسه در عبادات محسوب مى

 ـ وسوسه در امور اجتماعى 3

 حس بدبينى، تشكيك در سالمت روح و جسم افاراد، وسوساه در نظافات و اماور    

شاغل   بهداشتى، انتخاب همسر، غيرت بيجا زوجين نسبت به هم، خريد كاال، انتخاب

 شوند. و... از اَشكال ديگر وسوسه شمرده مى

 عئجراه 

 هااى رواناى و تناوع آن مشاكل اسات و      خاطر پيچيدگى بيمارى عالج وسواس به

 تواند راههاى مختلفاى داشاته   اش در وجود انسان مى اندازه تنوع آن و ميزان ريشه به

 عناوان راه عاالج ايان    هاى ذيال باه   باشد. با توجه به اخبار و احاديث مربوطه، راه

 شود. بيمارى پيشنهاد مى

 طح معلوماتـ افزاي  س 1

 يكى از عوامل وسوسه جهل نسبت به مسائل اعتقادى و عملاى اسات، از آنجاا كاه    

 هرشبهه اعتقادى پاسخ خاص خود را دارد و نيز هربرنامه علمى حدود آن مشاخص 

 هاى علماى و سااير تكااليف،    است، الزم است معلومات اعتقادى و جوانب دانستنى

 ه آن وجود ندارد نامشروع قلمداد نشود.افزايش يابد تا آنچه كه محدوديتى نسبت ب

 ـ توجه به ساده بودن دين اسئم 2

را  هي  عمل غيرقابل انجامى در اسالم نيست و هرگز خداوند امات آخارين ديانش   
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 تكليف مااليطاق و بيش از حد توان نداده است.

 6نةفمساً االّ وُسْعَها....   اللّه ... ال يَُةلِفُ

 كند. ار توانائى او تَليف نمىخداوند كسى را جز به مقد

 5بَِ مُ الميُسْرة وَ ال يُريدُ بَِ مُ المعُسْرة....   ... يُريدُاللّه

 خواهد نه دشوارى را. خداوند آسانى را براى شما مى

 3لكيَجْعَلة عَلةيَْ مْ مكنم حَرةجٍ ....   ... ما يُريدُ اللّه

 خواهد مشقتى را برشما ايجاد كند. خداوند نمى

 فرمايد: نيز مى آله و عليه اهلل صلىبر خدا پيام

 7و لَنم بَعَثةنى بِالحنيفيّ ِ السّهل ِ السّمح ِ.

 خداوند مرا به آئين پاك، سهل و آسان برانگيخت.
 ـ تساهل و تسامح 3

احكاام   2گذرد اسالم در قوانين حقوقى و معامالت به استثناء آنچه كه بين زوجين مى

« النّاس حقّ» حقوق مردم الزم بوده و همواره گناهانى كهكه اداء  طورى قطعى دارد به

تارى   محكام  هساتند قاوانين  «  اللّه حقّ»شوند از معاصى ديگرى كه صرفا  ناميده مى

 دارند.

 در عبادات دين اسالم به طاقت انسان نظر دوخته و تكليفاى مااوراء طاقات نادارد،    

 ا چيزى نخواسته و كسى راكه بيش از عبادات الزم و واجب و مقدمات آنه عالوه اين

                                                           
1

 .279ـ بقره، 
2

 .175ـ بقره، 
3

 .9ـ مائده، 
4

 .297، ص22ـ بحاراألنوار، ج
5

 ـ ر.ك: ازدواج و آداب زناشوئى در آئينه حديث، اثر مؤلف.
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 ستايد. كه تمام وقت خود را به عبادت بگذراند و از تحصيل امور ديگر بازبماند نمى

اسات   ولى احكام دين در ابواب طهارت و نجاست همواره با تساهل و تسامح همراه

فقاط در   باشند و استثنائات محادود نياز   چيز جز برخى استثنائات پاك مى و لذا همه

هرآنچه  نجاست دارند كه علم به نجس بودن آنها وجود داشته باشد وصورتى حكم 

پيادا   كه علم به نجاست آن محقق نشده، يا انسان از راه ديگر يقين باه نجاسات آن  

حكام   نكرده، يا صاحبش به نجاست آن خبر نداده، به فر  اينكه نجس باشند امّاا 

 طهارت دارند.

فٌ حتى تَعْلَمْ اَنَهُ قَذِرٌ فاذا عَلِمْتَ فقدْ قَذِرَ و ماا لام   ءٍ نظي : كلُ شىالساالم  عليهقال الصادق 

 6فليسَ عليََ. تَعْلَمْ

نجاست  كه علم به نجاست آن داشته باشى پس اگر علم به هرچيزى پاك و طاهر است مگر اين

 آن دارى نجس و االّ چيزى برتو نيست.
 ـ پرهيز از غفلت 4

هااى   حيله نى سوگند خورده داشته و توجه بهغافل نبودن انسان از اين نكته كه دشم

 فرمايد: مى السالم عليهاين دشمن، تأثيرى مهم در رفع بالى وسوسه دارد، امام صادق 

 5اكنم كانة الشّيطان  عدوّاً لَم فالغفل   لماذا.

 ورزيد؟ دانيد شيطان دشمن شماست پس چرا غفلت مى اگر مى
 ـ وسواس وسوسه شيطان است 5

 ن بيمارى بايد بداند ابليس، چون نتوانساته از راه تارك اوامار و ناواهى    مبتالى به اي

                                                           
1

 .1354، ص2الشيعه، ج ـ وسايل
2

 .163، ص35ـ بحاراألنوار، ج
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 خداوند او را وسوسه كند از راه دين، علَم وسوسه را برافراشته است.

 فرمايد: در مورد وسوسه در وضو مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 6فى وضوئه.   مِ اللّهإن للوضوءك شيطانا يقال له وَلمهان، يُوَسْوِسُ العبيدَ اذا لم يُسَ

خـدا   گويند، او بندگانى را كه در وضوى خود نام مى« ولهان»وضو را شيطانى است كه آن را 

 اندازد. برند به ترديد مى را نمى

 فرمايد: در مورد وسوسه در نماز مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 له ا ذمك رم كذا اذكر كـذا، حتّـى يُضكـلَ    انّ العبدَ اذا اشتغلة بالصّئةِ جائةهُ الشّيطان  و قال

 5الرّجلة أنم يَدْرِىَ كمْ صلّى.

بگـو، تـا    گويد: اين را بگو اين را آيد و به وى مى شود شيطان مى بنده چون به نماز مشغول مى

 كه انسان نفهمد چند ركعت نماز گذارده است. اين
 اعتنايى به افَار شيطانى ـ بى 6

نشده و  كند عملش قبول ه اين جهت است كه او خيال مىطبعا تكرار عمل وسواس ب

اعتنايى باه   بى هاى مؤثر درمان وسوسه يا صحيح انجام نگرفته است، لذا يكى از راه

بااقر و اماام    شود، وسواسى بايد بداناد اماام   اى است كه برآدمى عار  مى وسوسه

و  انگياز نكناد   هدهند كه تاوجهى باه افكاار وسوسا     وى دستور مى به عليهماالسالمصادق 

 عملش را همان جور كه صورت گرفته پايان دهد و طبعا خداوند به هماان عمال او  

 كه با بى اعتنائى از شيطان صورت پذيرفته راضى است.

 3: اذا كَثُرَ عليك السّهوُ فامْضِ على صالتِك.السالم عليهقال الباقر 

                                                           
1

 .727، ص1الوسايل، ج ـ مستدرك
2

 .256، ص71راألنوار، جـ بحا
3

 .773، ص5الشيعه، ج ـ وسايل
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 وقتى سهو تو زياد شد نمازت را به همان شَل به پايان ببر.

 كند كه: نقل مى السالم عليهزراره نيز از امام صادق 

 6انّما يريدُ المخبيث  اةنم يُطاعَ فاذا عُصكىَ لم يَعُدْ الى اةحَدكك مْ.

 گردد. سوى احدى از شما بازنمى خواهد اطاعت شود، اگر او نافرمانى گردد به شيطان مى
 ـ توجه به عدم تأثير تَليفى وسوسه 7

تاو   كند اين است كه به وى گفته شود اعماال  يشتر نگران مىچيزى كه وسواسى را ب

 باطل است و ارزشى ندارد. چنين چيزى نه تنها شيوه درماان بيماارى نيسات بلكاه    

 كند، اگر وسواسى در پى شانيدن ايان حارف    تر مى تر و مهلك بيمارى را بسى عميق

 مجنون شود سزاوار مالمت نيست.

 كه وسواسى را آرامش خيال بخشند و روحياه او را  اين بود الساالم  عليهمشيوه معصومين 

 كناد و  گفتند: اين حالت تو اثار منفاى ايجااد نماى     تقويت كنند، آنان به وسواسى مى

 خاطر اين حالت معاقبه نخواهد كرد. خداوند تو را به

لم يَنْطِاقْ بِاهِ أو    ألمّتى عمّا حَدَثَتْ بِهِ أنفسَها ما   : تجاوزَ اللّهآلاه  و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 5تَعْمَلْ.

كـارى   خداوند از امت من چيزهايى كه بردلهايشان خطور كرده مادامى كه برزبـان نياورنـد و  

 نَنند، بخشيده است.
 ـ توجه به قبح عمل 8

شامارد،   مى كند و آن را قبيح شخص وسواسى كه خود از وسواس ديگران تعجب مى

                                                           
1

 .726ـ همان، ص
2

تجنناوَز عماننا حنندثت بننه  نفسنننا.        اسننت: انا اللاننه  ؛ ايننن روايننت بننه ايننن صننورت نيننز نقننل شننده       793ـنن تنبيننه الخننواطر، ص  

 .25، ص1الوسائل، ج  مستدرك
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خداوناد از وى   ازه ندهد با اعمالى كه هرگزبايد از تمسخر ديگران عبرت گيرد و اج

وى را مساخره   قيد نسبت به اماور ديناى،   هاى بى نخواسته، ديگران و از جمله انسان

 فرمايد: مى السالم عليهنمايند. حضرت على 

 6إسْتةقمبِحْ من نةفمسكََ ما تةسْتةقمبِحُهُ مكنم غةيرِك.

 يح شمار.شمارى براى خود نيز قب آنچه براى ديگران قبيح مى
 ـ تخفيف عمل 9

آماد   داند كه با طوالنى شدن عملش، وسواس به ساراغ او خواهاد   اگر وسواسى مى

 تواند عملش را كوتاه كند و مثالً در انجام عبادت به واجباات قناعات نماياد تاا     مى

 فرمايد: مى السالم عليهكه اين حالت از او دور گردد. امام صادق  اين

 5نم أجلِ السَهوِ.ينبغى تخفيفُ الصّلوةِ مك

 خاطر سهو. سزاوار است تخفيف نماز به
 ـ ذكر و ياد خدا 11

 كند. سازد و آرامش روان ايجاد مى ياد خدا قلب را مطمئن مى

 3تةطممَئكنُ المق ل وبُ.   ...أال بِذككمرِاللّه

 يابند. بدانيد كه دلها تنها به ياد خدا آرام  مى

 رخى اذكار براى رفع اين بيمارى ذكر شده است كه ازب السالم عليهمدر روايات معصومين 

 يا بيان اذكار ذيل است:  ال اله اال اللّهجمله آنها ذكر 

 هُـوَ    اةنم يَحْض ـر ونة اكنَ اللّـه     السَميعِ المعَليمِ مكنة الشَيْطانِ الرَجيمِ وَ اةعُوذ  بِاللّه   اةعُوذ  بِاللّه

                                                           
1

 .71البالغه، نامه ـ نهج
2

 .275، ص5الشيعه، ج ـ وسايل
3

 .27ـ رعد، 
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 6السَميعُ المعَليمُ.

نـزد   كه آنهـا  برم به خداوند از اين رم به خداى شنواى دانا از شيطان مطرود، و پناه مىب پناه مى

 من حاضر شوند كه همانا خداوند شنوا و داناست.

معوذتين  و سه آيه اول سوره انعام و دو سوره«  يس»تالوت قرآن و از جمله سوره 

 ت.و استعاذه به درگاه خداوند نيز براى رفع وسوسه سفارش شده اس

 ـ سه روز روزه 11

 فرمايد: مى آله و عليه اهلل صلىخدا  روزه نيز در رفع اين بيمارى تأثير بسزائى دارد. رسول

 5مَنم سَرَهُ أنم يَذمهَبَ كثيرٌ مكنم وَحَرِ صَدْرِهك فةلميَصُمْ شهرة الصّبرِ و ثئث ة ايّامٍ مكنم كلِ شهرٍ.

هرماه  برطرف شود ماه رمضان و سه روز از هاى دل  كه دوست دارد بسيارى از وسوسه كسى

 را روزه بگيرد.
 ـ پند و موعظه 12

مشروط  تواند شخص وسواس را از مسير ناصحيح خود برگرداند البته پند و اندرز مى

وعاظ،   گيرد عالوه برشارايط عاماه   كه موعظه وسواس را برعهده مى بر اين كه كسى

وسواسى  متوجه باشد چرا كه شخص بايستى تمام جوانب و زواياى مورد وسوسه را

الاباال نباشاد.    بايست نسبت به احكام ديان  خبر از احكام دين نيست، مى قاعدتا بى

پرخااش و   بايد از اين نكته غافل نباشد كه وسوسه نوعى بيماارى اسات، بناابراين   

هرگاز   تندى، ارعاب و تهديد، هرچند ظااهرا مار  روحاى را التياام بخشاند امّاا      

 افزايند. كن نمايند، بلكه برعمق مر  مى را ريشه توانند آن نمى

                                                           
1

 .1299ـ كنزالعمال، 
2

 .137، ص64ـ بحاراألنوار، ج
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 عوامل رهايى از گزند ابليس

 

 آدم خليفه خدا برزمين خواهند شاد و لاذا آنگااه كاه     دانست برخى از بنى ابليس مى

 اى را استثناء نمود و گفت: سوگند به اغواى همه آدميزادگان ياد كرد، عده

 6جْمَعينة * اكالّ عكبادَكَ مكنمهُمُ الم مخملةصينة.قالة فةبِعكزَتكََ الة غموِيَنَهُمْ اة

او را  خداوند نيز برطبق حكمتش، تسلط شيطان بربندگان محض خود را نفى نمود و

 را ندارد.« مخلَصين»به اين مهم متوجه ساخت كه وى هرگز توان اغواى 

اين  هبراين اساس تنها عامل رهائى از وسوسه ابليس بنده خدا شدن است و بس، البت

مابهم   مطلب هي  حاجتى به تفصيل و تطويل مملّ ندارد چرا كه بندگى خدا معناايى 

 نبوده و محتاج به بيان نيست.

آورد،  هاى رهايى از كيد و مكر ابليس خاواهيم  عنوان راه با اين وصف عواملى كه به

دن كر كدام به خودى خود توان رها صرفا اسبابى براى ايجاد بندگى هستند و االّ هي 

 آدمى از حيله ابليس را ندارند.

 اسباب رهائى

 استعاذه

 اولين قدم براى رهايى از وسوسه ابليس، پناه بردن به خداوند است.

 5وَ ق لم رَبِ اةعُوذ بََِ مكنم هَمَزاتك الشَياطينِ * وَ اةعُوذ  بََِ رَبِ اةنم يَحْض ر ونة.
                                                           

1
 .77و  72ـ ص، 

 
2

 .67و  63ـ مؤمنون، 
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شـوند   كه نزد من حاضـر  برم، و از اين اه مىتو پن هاى شياطين به بگو: پروردگارا من از وسوسه

 برم. به تو پناه مى

 داند. آيه ذيل استعاذه را قبل از تالوت قرآن الزم مى

 6مكنة الشَيْطانِ الرَجِيمِ.   فةاكذا قةرةأمتَ المقرآنة فةاسْتةعكذم بِاللّه

 هنگام تئوت قرآن، از شيطان رانده شده به خدا پناه بر.

 يابد. شود، استعاذه اهميت مضاعفى مى ابليس آشكار مىهنگامى كه وسوسه 

 5اكنَهُ هُوَ السَميعُ المعَلكيمُ.   وَ اكمّا يَنمزةغةنَََ مكنة الشَيْطانِ نةزمغٌ فةاسْتةعكذم بِاللّه

 ات كرد به خدا پناه بر كه او شنواى داناست. و اگر شيطان وسوسه
 استغفار

 شاود گنااه آمرزياده گاردد و     يت موجاب ماى  استغفار و انابه بعد از لغزش و معصا 

 آلاه  و علياه  اهلل صالى خدا  تر كردن آدمى به كفر پنبه شود، رسول هاى ابليس براى نزديك رشته

 داند كه از كيد ابليس مصون هستند. استغفاركنندگان را از جمله كسانى مى

 و   مكـنم خشـي ِ اللّـه    و البـاكونة    ثئث ٌ معصومونة مكنم ابليسَ و جنودكهك، الذّاكرونة اللّـه 

 3المستغفكر ونة باالسحارِ.

خـدا   كنندگان از خوف دسته از شرور ابليس و سربازان آن مصونند، ذكركنندگان خدا، گريه سه

 و استغفاركنندگان در سحرها.
 خوف از خداوند

 كند. قدر اشك و آه در دل شب ابليس را نااميدتر مى آيا چيزى به

                                                           
1

 .67ـ نحل، 
2

 .79ـ فصلت ، 
3

 .149، ص12الوسايل، ج ـ مستدرك
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 تحت عنوان استغفار نقل شد، به روايت آلاه  و عليه اهلل صلىمبر مكرم عالوه برروايتى كه از پيا

 توجه كنيد. السالم عليهذيل از امام باقر 

 6تةحَرَزْ مكنم ابليسَ بالخوفك الصّادقِ.

 وسيله خوف و ترسى صادقانه بپرهيز. از ابليس به

 

 تئوت قرآن

قادر   فرماياد: هاي  چيازى باه     مى آلاه  و يهعل اهلل صلىنقل از پيامبر خدا  به السالم عليهامام صادق 

 شود. قرآن از روى آن موجب ناراحتى شيطان نمى تالوت

 ءٌ اشدَ عَلةى الشّيطانِ مكنة القرائ ِ فكى المصحفك نةظةرا و المُصْـحَفُ فـى البيـتك    ليس شى

 5يَطمر دُ الشّيطانة.

شـيطان را   ود در منـزل تر برشيطان از قرائت قرآن از رو نيست، و البته قرآن موج چيزى سخت

 نمايد. طرد مى

 اند. شده هاى بقره، يس، كافرون و ناس و نيز آية الكرسى سفارش در اين راستا سوره

اند كه  دعايى فرا گرفته آله و عليه اهلل صلىخدا  از رسول السالم عليهدر حديثى مفصل اميرالمؤمنين 

 از 3تهليال قرآناى   33: نيازى است. اين دعا عبارت است از هردارويى موجب بى از

 سوره قرآن، از سوره بقره تا مزمل. 57

مگار   در توصيف اين اذكار حضرت فرموده است:  و هي  صاحب انادوهى نخواناد  

كاه   ايان  كه خداوند اندوهش را برطرف گرداند، و هي  قر  دارى نخواند مگار  اين
                                                           

1
 .192، ص35ـ همان، ج

2
 .169، ص76ـ همان، ج

3
 آيه است. 47خطهاى كنونى ال هاى مورد نظر از برخى آيات و مطابق رسم ـ تعداد اين آيات با احتساب قسمت
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غربت  د او را ازكه خداون خداوند قرضش را ادا فرمايد، و هي  غائبى نخواند مگر اين

بارآورده   كه خداوند حاجتش را نجات دهد، و هي  صاحب حاجتى نخواند، مگر اين

 كه خداود او را ايمنى بخشد. سازد، و هي  خائفى نخواند مگر اين

از  هركه صبحدم آن را تالوت كند قلبش از گسستگى و نفاق ايمنى يابد و هفتاد نوع

 ن و برص است از او رفع گردد. و خداوند او راانواع بال كه كمترين آنها جذام و جنو

 سيرآب زنده بدارد و سيرآب بميراند و سيراب وارد بهشت نمايد، و آن كس كه آن را

 بخواند و در سفر باشد، جز خير در سفرش نخواهد ديد، و هركس هرشب زمانى كاه 

كاه   تا اين سازد رود آن را تالوت كند، خداوند هفتاد ملك را مأمور او مى به بستر مى

 را تا صبحدم از شر شيطان و لشكرش مصونش كنند و هام  او در آن روز حفاظ   او

 كه شب به سارآيد، و هاركس آن را باا آب بااران     رسد تا اين شود و روزيش مى مى

دميدن  هاى جنّيان و بنويسد و بنوشد، بربدنش بدى و ناراحتى نخواهد رسيد، و چشم

بوده و  كند، و او دائما از هربالئى محفوظ ر نمىآنان و سحرشان و كيدشان در وى اث

روزى باه   باشد، و نيز بيشتر از آنچه كه امكاان دارد،  هرنوع بليّه دنيوى از او دور مى

نخواهد رفت  او رسيده و از هرشيطان سركش و جبار و عنادجو ايمن بوده و از دنيا

 كه خداى متعال جايگاهش را در بهشت به او بنماياند. مگر اين

 ها عبارتند از: اين تهليل

 «.ال...  اللّه» 522، «والهكم...» 613ا از سوره بقره دو آيه،  6

 ،«هوالّاذى... » 1، «نزّل...» 3، ...« اللّه» 5، «الم» 6ا از سوره آل عمران پنخ آيه،   5
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 6«.انّ هذا...» 15، «... انّ الدّين... االسالم شهداللّه» 62و62

 «.ال اله...  اللّه» 23، ا از سوره نساء يك آيه 3

 «.لقد كفر الّذين...» 33ا از سوره مائده يك آيه،  7

 «.اتّبع ما...» 611، ...« ذلكم اللّه» 615ا از سوره انعام دو آيه،  2

 «.قل يا ايّها النّاس...» 622ا از سوره اعراف يك آيه،  1

 «.تولّوا... فان» 652، «اتّخذوا احبارهم...» 36ا از سوره برائت دو آيه،  3

 «.وجاوزنا...» 21ا از سوره يونس يك آيه،  2

 «.فان لم يستجيبوا...» 67ا از سوره هود يك آيه،  2

 5«.كذلك...» 31ا از سوره رعد يك آيه،  61

 «.ينزّل المالئكة...» 5ا از سوره نحل يك آيه،  66

 واناا » 67و  63، «ال الاه...   وان تجهار... اللّاه  » 2و  3ا از سوره طه ساه آياه،     65

 3«.انّما الهكم...» 22، «اخترتك... انّنى...

 «.وذالنّون...» 23، «وما ارسلنا...» 52ا از سوره انبياء دوآيه،  63

 ...«. فتعالى اللّه» 661ا از سوره مؤمنون يك آيه،  67

 7«.ال اله...  ويعلم... اللّه» 51و  52ا از سوره نمل يك آيه،  62

 «.وال تدع...» 22، ...« وهو اللّه» 31يه، ا از سوره قصص دو آ 61

                                                           
1

تنا   16انند، رنرا كنه جزئنى از آينه       مجموعنا ين  آينه محسنوب شنده      16و  17مجموعا ين  آينه و آينات     2و  1ـ ظاهرا آيات 

 مورد نظر است.« االسالم»
2

 آغاز شده و به پايان همين آيه ختم شده است.« وهم يكفرون»ـ در متن حديث از 
3

كنه   بنا اينن   14و  17شروع شده است و آينات  « يعلم السارا» 3ب شده و از جزئى از آيه ي  آيه محسو 7و  3ـ ظاهرا آيات 

 تماما مورد نظر روايت بوده، ي  آيه محسوب شده است.
4

 تا آخر آيه بعد مورد نظر است.« يعلم ما تخفون» 25، ي  آيه محسوب شده و از جزئى از آيه 29و  25ـ ظاهرا آيات 
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 «.يا ايّها النّاس...» 3ا از سوره فاطر يك آيه،  63

 «.انّهم كانوا...» 32ا از سوره صافات يك آيه،  62

 «.قل انّما...» 12ا از سوره ص يك آيه،  62

 ربكام...   ذلكام اللّاه  » 126و  17، ...« ذلكام اللّاه  » 15ا از سوره غافر دو آياه،    51

 «.هوالحى...

 ...«.ال اله االّ » 2ا از سوره دخان يك آيه،  56

 «.الذى...  هواللّه» 53، «الذى...  هو اللّه» 55ا از سوره حشر دو آيه،  55

 ...«.ال اله االّ   اللّه» 63ا از سوره تغابن يك آيه،  53

 5«.ربّ المشرق والمغرب...» 2ا از سوره مزمل يك آيه،  57

 ذكـر

 بخشد. مى كند و ذكر خدا اين آشوب را التيام يس، در دل آشوب ايجاد مىوسوسه ابل

 3تةطممَئكنُ المق ل وبُ.   ... اةال بِذككمرِ اللّه

 چرا كه ذاكر، همنشين خداوند است و خدا خود فرموده است:

 7أنا جَليسُ مَنم ذةكةرةنى.

خدا  يطان شدند،فرمايد: آنان هرگاه دچار وسوسه ش خداوند در توصيف اهل تقوا مى

 يابند. كنند و بدان سبب بصيرت مى را ياد مى

 6اكنَ الَذكين اتَقةوْا اكذا مَسَهُمْ طائكفٌ مكنة الشَيْطانِ تةذةكَر وا فةاكذا هُمْ مُبْصكر ونة.

                                                           
1

 تا آخر آيه بعد مورد نظر است.« ربكم  ذالكم اللاه» 94  آيه محسوب شده و از جزئى از آيه ، ي95و  94ـ ظاهرا آيات 
2

 .273، ص 62ـ بحاراألنوار، ج 
3

 .27ـ رعد، 
4

 .726، ص7ـ بحاراألنوار، ج
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 يابند. مى كنند و بصيرت هاى شيطانى شوند خداوند را ياد مى پرهيزگاران چون گرفتار وسوسه

 شاود و از آن جملاه:هنگام خاروج از    ه حال موجب طرد شيطان مىذكر خدا در هم

 منزل، هنگام نزديكى با همسر، هنگام فراموش نمودن چيزى، هرصبح و شام.

 دعـا

قارب   بسا مستجاب شود و حاجت داعى برآورده گردد، باعث كه چه دعا جدا از اين

 است. هراسان گردد، همان چيزى كه ابليس از آن به خداوند و دورى از شيطان مى

 5: اَكْثِرِ الدّعاءَ تَسْلِمْ مِنْ سَوْرَةِ الشّيطانِالسالم عليهقال على 

 بسيار دعا كن تا از حدّت و بيدارى شيطان سالم بمانى.

استعاذه  صحيفه سجاديه نيز مناسب است. اين دعا حاوى بيان شيوه 63قرائت دعاى 

 به خداوند از گزند شيطان و كيد و مكرهاى اوست.

وگاهِ  روز، سحرها و نيز بين اذان و اقامه و بعد از هرنماز هترين اوقات دعا در شبانهب

 باشد. مى غروب آفتاب و مخصوصا وقتى كه نصف قرص آن غروب كرده باشد،

كاه   البيض و در ايام سال، شبهايى در ايام هفته، شب و روز جمعه و در ايام ماه، ايام

 پانزدهم شاعبان و شابهاى عياد و روز عرفاه از    رود و نيز شب  احتمال قدر آنها مى

 اهميت خاصى برخوردارند.

 السالم عليهمبيت  ياد اهل

 شوند و ياد آنهاا و  به حكم حديث ثقلين، شريك قرآن محسوب مى السالم عليهمبيت  اهل

 گردد. ذكر فضائلشان و بيان دستوراتشان موجب طرد ابليس و شياطين مى
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 فرمايد: مى آله و عليه اهلل صلىل از پيامبرخدا نق به السالم عليهحضرت امير 

 به مئئكَةـتَة مْ    فةاذمك ر وا يا ا مَ ة محمّدٍ مُحمّدا و آلكهك عكنمدَ نوائبَِم و شةدائدككم لكيَنمصُرة اللّه

 6علىَ الشّياطينة الّذينة يَقمصُدونَة مْ.

 وسايله فرشاتگان   اد آوريد تاا خداوناد باه   و خاندان او را به ي آله و عليه اهلل صلىاى امت محمّد، محمّد 

 مأمورتان، شما را برشياطينى كه قصد تعدى به شما را دارند، پيروز گرداند.

 فرمايد: نيز مى السالم عليهامام باقر 

 5اكنّ الشّيطانة اذا سَمكعَ مُناديا يُنادى يا محمّدُ يا علىُ، ذابَ كما يَذوبُ الرّصاصُ.

، الساالم  علياه يا علاى   آلاه  و عليه اهلل صلىگويد يا محمّد  شنود كه مى ادى را مىهمانا شيطان وقتى صداى من

 گردد. سرب كه ذوب شود، ذوب مى چون
 موعظه

 اناد و  چياز موعظاه   قرآن كريم، سخنان اولياء خدا، تجارب انسان، دنيا، مرگ و هماه 

 يكى از مواعظ عمر انسان است.

تادارك   هاى وسوسه ابليس را بيشاتر  هتا قبل از چهل سالگى، شهوات و غرايز، زمين

كااملى از   بينند، اما انسان چهل ساله كه مستى جوانى را بدرود گفته و در مرحله مى

هاى گذشته را به همراه دارد، اگار از عمرخاود پناد     عقل و خرد قرار گرفته و تجربه

 شود. مى تر نگيرد، و خود براى خود موعظه نباشد، فالح و رستگارى او بسى سخت

 فرمايند: مى آله و عليه اهلل صلىخدا  رسول

 اذا بَلةغة الرّجل  اربعينة سَنة ً و لم يَغملكبْ خةيْر هُ شةرَهُ، قةبَلة الشّيطان  بين عَيْنةيْهك و قـال: هـذا  
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 6وجهٌ ال يُفملكحُ.

چشم   سالگى برسد و خير او بر شرش برترى نداشته باشد شيطان بين دو وقتى آدمى به چهل

 شود. گويد: اين صورتى است كه رستگار نمى بوسد و مى را مى

 فرمايد: ها مى در مورد شصت ساله السالم عليهحضرت امام صادق 

 5اذا بَلةغمتَ سكتّينة سَنة ً فةأحْسَبْ نةفمسَََ فكى الممَوْتى.

 چون به شصت سالگى رسيدى، خود را در زمره اموات بدان.
 طول سجده

 و خضوع انساان در برابار خداسات و طبعاا باراى      ترين عالمت كرنش سجده عالى

 الساالم  علياه باشاد. حضارت اميار     باشد ناخوشايند ماى  ابليس كه يادآور عصيان وى مى

 فرمايد: مى

انّ العبدَ اذا سَجَةدَ نادى ابليسُ يا وَيْلةهُ اةطاعَ و عَصَيْتُ و سَـجَدَ و اةبَيْـتُ؛ و اةقمـرةبَ مـا     

 3سَجَدَ.اذا    العبدُ مكنة اللّه يَون 

 بنده خدا وقتى به سجده افتد، ابليس صدا بلند كند كه واى بـراو، خـدا را اطاعـت كـرد و مـرا     

 ترين حاالت بنده بـه  نافرمانى نمود و در برابر خدا به خاك افتاد و مرا سرپيچى كرد. و نزديَ

 خدا زمانى است كه در سجده باشد.
 تفَر

را  گردد و آدماى  و درك حقايق مىتفكر در آفاق و انفس، موجب هدايت به مصالح 

 هااى ابلايس   سوى كمال مطلوب و دورى از مواناع سار راه و از جملاه وسوساه     به
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 دارد. اين معنى از روايت ذيل قابل استفاده است. وامى

 6: االعتبارُ يُفيدُكَ الرّشادَ.السالم عليهقال على 

 سَوت

و  ب براى شايطان اسات  زبان عامل بسيارى از گناهان و به همين علت ابزارى مناس

 باشد. سكوت سلب اين ابزار از شيطان مى

 نشينى كه درخواست فراگيارى عملاى كارد كاه او را باه بهشات       خدا به باديه رسول

 رهنمون شود، فرمودند: گرسنه را سير كن و تشنه را سيراب نما و امر باه معاروف و  

 توانى پس: نهى از منكر بكن و اگر نمى

 5نم خيرٍ فإنَّ بذلَ تةغملكبُ الشّيطانة.ك فَ لسانةََ االّ مك

 شوى. زبانت را جز در راه خير نگه دار كه تو به اين وسيله برشيطان چيره مى
 مجالست با خوبان

 دسات فراموشاى   طور كه نشست و برخاست باا  اهال عصايان، ايماان را باه      همان

 خواند. حضور مى سپارد و شيطان را به مى

 3سَةُ اهلِ الهوى مَنْساةٌ لاليمانِ و مَحْضَرَةٌ للشّيطانِ.: مُجالَالسالم عليهقال على 

 هااى الهاى باه اهال     مجالست با نيكان نيز موجب حضور فرشتگان و انزال رحمات 

 باشد. مجلس مى

 است توجاه  كه اثر مجالست با هردو را بيان كرده السالم عليهبه اين روايت از امام صادق 
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 كنيد:

أمَن وا  نينة فصاعدا االّ حَضةرة مكنة المئئَ ِ مكثمل هُمْ فةاكنم دَعَوا بِخةيْرٍٔلمومَا اجْتةمَعَ ثئث ٌ مكنة ا

   لكيَصْرِفةهُ عـنهم و اكنم سَـألوا حاجّـ ً تةشةـفَعُوا الـى اللّـه         و اكنِ اسْتةعاذ وا مكنم شةرٍ دَعَوُااللّه

 وسَأل وهُ قضاها.

 ضَرَهُمْ عَشَرَةُ اَضْعافِهِمْ مِنَ الشّياطينَ فَاِنْ تَكَلَمُواو مَا اجْتَمَعَ ثالثةٌ مِنَ الجاحِدينَ االّ حَ

 ناالُوا    تَكَلَمَ الشّياطينُ بِنَحْوِ كالمِهِمْ و اذا ضَحِكُوا ضَحِكُوا معهم و اذا نالُوا مِنْ اولياءِاللّه

 معهم.

 شِارْكَ شايطانٍ و ال   نينَ بهم فاذا خاضُوا فى ذلك فَلْيَقُمْ و ال يكنٔفَمَنِ ابْتُلِىَ مِنَ المو

 السالم عليهءٌ. ثُمَ قال  ءٌ و لَعْنَتَهُ ال يَرُدُها شى عزّوجلّ ال يقومُ له شى   جليسَهُ فَاِنَ غَضَبَ اللّه

 6يَسْتَطِعْ فَلْيُنْكِرْ بِقَلْبِهِ و لْيَقُمْ و لو حَلْبُ شاةٍ او فُواقُ ناقةٍ. : فَاِنْ لم

حاضـر   اندازه آنان كه از مئئَ به اند مگر اين ن اجتماع نَردهگاه سه نفر و بيشتر از مؤمني هيچ

پنـاه   شوند، پس چون آن عده دعاى خير نمايند، مئئَ آمين گويند؛ و اگر از شـرّى بـه خـدا   

طلـب   خواهند كه آن شرّ را از آنان دفع كند، و اگر حـاجتى را از خـدا   برند، مئئَ از خدا مى

درخواسـت   شوند و از او برآورده شدن آن حاجـت را  خدا مىبنمايند، مئئَ شفيع بين آنان و 

 كنند. مى
جمعشان حاضر  برابرشان از شياطين در كه ده شوند مگر اين نفر از منكرين جمع نمى گاه سه و هي 

گويند؛ و چون بخندند،  مى گردند و چون آن عده سخنى برزبان رانند، شياطين همان سخن را مى

و شكوه كنند، شاياطين نياز    و چون از دست اولياء خدا ناله سر دهند خندند؛ شياطين با آنها مى

 همان ناله را سردهند.
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شادند،   پس اگر مؤمنى مجبور به شركت در مجلس آنان شد، هرگاه آنان باه ايان اباطيال وارد   

خشام   مؤمن بايستى از مجلس خارج شود و شريك و همنيشن شيطان نگردد چرا كه غضاب و 

فرمودناد: اگار    گرداند. حضرت سپس رى نكرده و چيزى لعنت او را برنمىخداوند با چيزى براب

مقدار دوشيدن شير  توان خارج شدن از مجلس را ندارد، قلبا ناراحت گردد و برخيزد هرچند به

 يا باز و بسته كردن دست دوشنده هنگام دوشيدن شير باشد.

 

 همراهى با جماعت

 خواهاد  است كه گااه انساانى كاه ماى    قبح معاصى و حداقل برخى از آنها بدان حد 

 اى آن شاود در برابار بينناده    ظاهرش را آراسته جلوه دهد به ساادگى حاضار نماى   

 معصيت را مرتكب شود، لذا همراهى با جماعت براى وى نعمتى است كاه در پرتاو  

 آن، گناهانش را ترك گويد.

و  شده فزودهاما اگر آدمى از جامعه فاصله گرفت و تنها شد، وسوسه ابليس در وى ا

 او چون گرگى خواهد گشت كه به گوسافند دور شاده از گلّاه حملاه بارد، و البتاه      

 مهمترين دليل كراهت تنهايى در سفر، بيتوته، غذا خوردن و... همين نكته است.

 فرمايد: در اين باره مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 6القاصكيَ ِ. عليََ بالجماع ِ فانّما يأكل  الذّئبُ مكنة الغةنةمِ

 درد. بر تو باد همراهى با جماعت، چرا كه گرگ، گوسفند دور شده را مى

 فرمايد: نيز مى السالم عليهحضرت امير 

 6ايّاكم و الف رمقة ة فانَ الشّاذة عَنم اهلِ الحقِ للشّيطانِ كما اةنَ الشّاذة مكنة الغةنةمِ للذّئبِ.
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گله  طوركه دور شده از راه حق، سهم شيطان است همان از تفرقه بپرهيزيد، چرا كه دور شده از

 گوسفندان از آن گرگ است.
 ازدواج

 بست تنهايى و حصول آرامش، رفاع نيازهااى فطارى و    نتيجه ازدواج، خروج از بن

 غريزى و بقاء نسل انسان و حفظ او از گناه است. و لذا چاون پتكاى گاران برفارق    

 احساس و غريزه را به عصيان بكشاند. شيطانى است كه دوست دارد جوان مملو از

: ما مِنْ شابٍ تزوّجَ فى حَداثَةِ سِنِهِ االّ عَخَ شيطانُهُ ياا وَيْلَاهُ   آله و عليه اهلل صلى  اللّه قال رسول

 5العبدُ فِى الثُلُثِ الباقى.   ثُلُثَىْ دينِهِ فَلْيَتَقِ اللّه عَصَمَ مِنّى
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مـن،   كه شيطان  فرياد برآورد، واى بـر  واج كند مگر اينجوانى نيست كه در آغاز جوانى ازد

پيشـه   دوثلث دين  را از من حفظ كرد، پس اين بنده بايد براى كسب ثلث باقى تقـواى الهـى  

 كند.
 روزه

و  روزه همه ايام سال به استثناى روزهاى حرام، عاملى اساسى باراى دورى از كياد  

 مكر ابليس است،

 فرمايد: رجب مى 53در مورد روزه  آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 تعالى محمَدا فةمَنم صامَ ذلََ اليومَ كان كفّارَة    فى سابعٍ و عشرينة مكنم رجبٍ بَعَثة اللّه

تعالى مكنم ابليسَ و جُن ودكهك فةاكنم ماتَ فى يومكـهك او فـى لةيْلةتكـ ِ       ستّينة سَنة ً و يَعْصكمُهُ اللّه

 6شهيدا. مات

 را به رسالت برگزيد، پس هركس كاه ايان روز را   آلاه  و عليه اهلل صلىرجب، محمد  27وز خداوند در ر

 اش خواهد بود و خداوناد متعاال او را از گزناد ابلايس و     روزه گيرد، كفاره گناهان شصت ساله

 لشكريانش حفظ خواهد كرد، و اگر در آن روز يا شبش بميرد، شهيد مرده است.
 رضا از افعال خداوند

 هاى رهائى از كيد و مكر ابليس راضى شدن به مقادرات الهاى اسات. تساليم     از راه

 انسان در آنچه كه از ناحيه خداوند براو وارد شده است و صبر در مصائب و بالها و

 شود حربه ناشكرى از دست ابليس گرفته شود. فقر و رضايت به آن، موجب مى

 فرمايد: مى السالم عليهحضرت امير 

 5ناجٍ مكنم حَبائلة ابليسَ. الفقير  الرّاضىُ
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 فقير خرسند از دامهاى شيطان نجات يافته است.
 صدقه

شود ولى وقتى بنده خدا روزخود  اى كه باعث گناه شده مسرور مى ابليس از وسوسه

اسات.   را براى مصون ماندن از شر ابليس با صدقه شروع كند، ابليس را نااميد كرده

 فرمايد: مىالسالم عليهامام باقر 

 6عليَم بالصّدق ِ فةبََِر وا بها فإنّه ت سَوِدُ وَجْهَ ابليسَ.

 گردد. بر شما باد صدقه، با آن صبح كنيد كه موجب سياه شدن چهره ابليس مى

 تاارين و ابلاايس را ديااد و بااه او گفاات: محبااوب السااالم عليااهروزى حضاارت عيسااى 

 ترين مردم نزد تو كيانند؟ مبغو 

 ترينشان فاسق سخى است. من بخيل و مبغو ترينش مؤ ابليس گفت: محبوب

 حضرت پرسيد: چرا؟ ابليس گفت: صفت زشت بخل كاافى اسات كاه بخيال را باه     

 هرمعصيتى بكشاند و از او خوفى ندارم، ترسام از ساخاوتمندى اسات كاه خداوناد     

 عملش را بپذيرد و او به سبب سخاوتش به راه راسات هادايت گاردد و از فساق و    

 5فجور توبه نمايد.

 ...و

 مطابق اخبار و احاديث، برخى خوردنيها نيز در طرد ابليس مؤثرند كاه عبارتناد از:  

 اسفند، كندر، سبزيجات، اناار، خرما، گالبى، نوشيدن آب به سه جرعه.
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 دو روايت ديگر

باه ماوارد مختلفاى از     الساالم  علياه و امام صادق  آله و عليه اهلل صلىخدا  در روايت ذيل از رسول

باه اصاحابش    آلاه  و علياه  اهلل صلىاند: پيامبر خدا  ى از وسوسه ابليس اشاره كردهرهاي عوامل

 فرمودند:

 ءٍ اكنم اةنمت مْ فةعَلمت مُوهُ تةباعَدَ الشّـيطان  عَـنَم مْ كمـا تةباعَـدَ المشـرِق  مكـنة       أال ا خمبِر ك مْ بِشةى

      تةَمسكر  ظةهْرةهُ، و الحُبُ فى اللّهالمغربِ؟ قالوا: بلى، قال: الصَومُ يُسَوِدُ وَجْهَهُ و الصَدَقة

 6المُوازَرَة  على العملِ الصّالكحِ يَقمطةعُ دابِرةهُ، و االكستغفارُ يَقمطةعُ وتينةهُ. و

اندازه فاصله مشـرق ومغـرب    آيا شما را خبر دهم به چيزهايى كه اگر انجامشان دهيد شيطان به

سـياه   حضرت فرمـود: روزه چهـره شـيطان را    از شما فاصله گيرد؟ اصحاب عرك كردند: بلى.

قطـع   اش را شَند، عشق در راه خدا و انجـام عمـل صـالح دنبالـه     كند، صدقه كمرش را مى مى

 نمايد. كند و استغفار بند دل  را پاره مى مى

 فرمايد: نيز مى السالم عليهامام صادق 

 عَنم   بْضةتى: مَنِ اعْتةصَمَ بِاللّهقال ابليسُ: خمس ٌ ليس لى فيهنّ حيلة ٌ و سائكر  النّاسِ فى قة

نكيَ ٍ صادق ٍ و التََلة عليه فى جميعِ ا مُورِهك، و مَنم كةث رة تسبيحُهُ فى لةيْلكهك و نةهارِهك، و مَـنم  

نِ ما يَرمضاهُ لكنةفمسكهك، و مَنم لم يَجْزةعْ عَلةى الممعصي ِ حتّى ت صيبَهُ، و مَنم ٔالكةخيهك المو رَضكىَ

 5له و لم يَهْتةمّم لكرِزْقكهك.   قةسَمَ اللّه مارَضكىَ ب

هـا   انسـان  اند كه حيله و مَر من در مورد آنان كارائى ندارد و بقيه ابليس گفته است: پنج عده

 در اختيار من هستند و آن پنج دسته عبارتند از:
 د.كه با نيت صادق به خدا توسل جويند، و در همه امور به خدا توكل نماين ا كسانى 6

                                                           
1

 .773، ص99ـ بحاراألنوار، ج
2

 .737ـ همان، ص
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 كه روز و شب تسبيح خدا را گويند. ا كسانى 5
 پسندند براى برادر با ايمانشان نيز بپسندند. كه هرچه براى خود مى ا كسانى 3
 ا كسى كه گاه رسيدن بال و مصيبت جزع و فزع نكند. 7
 كه به آنچه كه خداوند قسمت او كرده راضى باشد و غصه روزى را نخورد. ا كسى 2
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 اخئص

 

هادفى   بخشد، و هر كارى را به ساوى  دهد و ميل و سوى مى نيّت به عمل جهت مى

شود و  مى كند. عالوه اينكه بهره عمل نيز به وسيله نيّت آن معين خاص راهنمايى مى

 دارد. كم و كيف و جزئيات نتيجه و ثمره عمل، بستگى به قدرت و توان نيّت

 لةهُ فى حَرمثكهك وَ مَنم كانة يُريدُ حَرمثة الدُنميا ن ؤمتكهك مكنمهـا و مَنم كانة يُريدُ حَرمثة االمخكرةةِ نةزِدْ 

 6مالةهُ فكى االمخكرةةِ مكنم نةصيبٍ.

زراعـت   دهيم و كسى كـه  كسى كه زراعت آخرت را بخواهد به كشت او بركت و افزاي  مى

 اى ندارد. شود و در آخرت بهره دنيا را بطلبد، چيزى از آن به وى داده مى

رِدائَها، اِنْ خَيْاراً فَخَيْارٌ وَ اِنْ شَارّاً       : مَنْ اَسَرَ سَريرَةً رَدّاهُ اللّهآلاه  و عليه اهلل صلىرسول ا  قال 

 5فَشَرٌ.

اگـر   آنَه نيّتى در دل دارد، خداوند لباس مناسب آن بر وى بپوشاند، اگر خوب باشد خـوب و 

 ست.ترديد خداوند از باطن امور آگاه ا بى  بد باشد بد.

 3يَعْلةمُ خائكنة ة االَعْيُنِ وَ ما ت خمفكى الصُدُورُ.

 داند. هاست، همه را مى هاى خائن و آنچه در سينه او چشم

 آدمى نيز به كردار خويش آشناست.

                                                           
1
 .23ـ شورى،  
2
 .47، ص1؛ وسائل الشيعة، ج2472، ح2ـ اصول كافى، ج 
3
 .16ـ غافر،  
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 6بَلِ االمِنمسان  عَلى نةفمسكهك بَصيرةةٌ * وَ لةوْ اةلمقى مَعاذيرةهُ.

 ى خود عذرهايى بتراشد.انسان به خويشتن آگاه است هر چند براى رهائ

 دانند، اعماال و كاردار تاا چاه مقادار      بنابراين هم خالق و هم مخلوق به روشنى مى

 اناد. آنكاه خاود را باه     ارزش دارند، و چه اندازه ايجاد ترقى و تكامل روحى نموده

 زند با خود و خداى خود خدعه كرده است و در واقع قصد فريب خاويش  بيراهه مى

 شود. خود او متضرر نمى را دارد. و كسى جز

 ارزش عمل

 شاوند،  امورى كه جنبه نفسانى دارند و يا از جمله اعتقاادات آدماى محساوب ماى    

 وجودشان براى پذيرش آنها كافى است. اخالص و عدم اخالص در اين گونه موارد

 گونه اماور  هذا اين معنا ندارد، چه اينكه نفس وجود آنها دال بر صحت آنهاست. على

 توان مجبور كارد  پذيرند، و هي  كس را نمى كراهى يا اضطرار و خوفى نمىاجبار و ا

 گاه امكان ندارد كسى اعتقاد خود كه از اعتقادش برگردد و يا به واسطه اضطرار هي 

 را از دست دهد. و پذيرش سلطه اكراه كننده، باه معنااى زوال اعتقااد نيسات. آياه     

 د بپذيرد امّا تفسير آن به عادم امكاان  توان شريفه ذيل هر چند تفاسير متعددى را مى

 جريان اكراه در اعتقادات، زيباتر است.

 5... ال اككمراهَ فكى الدّينِ....

شاوند   مى امّا امورى كه جنبه عملى دارند و به وسيله اعضاء و جوارح و زبان محقق

 پذيرند. تو لغيره صور  يا للّه  يا لغيراللّه  توانند مخلصاًللّه تابع نيّت خويشند و مى

                                                           
1
 .15و  14ـ قيامت،  
2
 .259ـ بقره،  
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ثاواب   باشد و او تنها به اعمالى مثوبت و عقوبت تحت يد و قدرت خداوند متعال مى

 فرمايد كه فقط براى او صورت گرفته باشد. عطا مى

 6مكنة الممُتَقينة.   ... اكنَما يَتةقةبَل  اللّه

است، باه   ارزش عبادت انسان به حركات و سكنات نيست، بهاى عبادت به رنگ آن

 بخشد. عبادت است، آن است كه به قيام و قعود ارزش مىجالى 

: لَيْسَتِ الصَالةُ قِيامَكَ وَ قُعُودَكَ اِنَما الصَالةُ اِخْالصُاكَ وَ اِنْ  آله و عليه اهلل صلىقال رسول ا  

 5.  بِها وَجْهَ اللّه تَريدُ

خداونـد   د قربت بهنماز تنها نشست و برخاست تو نيست، بلَه نماز در واقع اخئص تو و قص

 است. 

بيافرينناد.   اند، بهايى هم ندارند و چه بسا وباال  طبعاً اعمالى كه اين صبغه را نپذيرفته

شاوند.   ماى  چنين اعمالى انحراف از مسير عبادت بوده و به ضاللت و گمراهى منجر

 فرمايد: مى السالم عليهحضرت امير 

 3يهك.اةلمعَمَل  ك لُهُ هَباءٌ اكالّ ما ا خملكصَ ف

 ارزش است. هر عملى جز آنچه مخلصانه باشد خاكستر و بى

 اهميت اخئص

 ارزش است و لاذا اهميات اخاالص را در اهميات عمال      اخالص پوچ و بى عمل بى

 بايست جستجو كرد. مى

                                                           
1
 .23ـ مائده،  
2
 .725، ص1البالغه ابن ابى الحديد، ج نهجـ شرح  
3
 ـ غررالحكم. 
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هُ وَ تَرْكَهُ وَ عَمَلَهُ وَ عِلْمَهُ وَ حُبَهُ وَ بُغْضَهُ وَ اَخْذَ   : طُوبى لِمَنْ اَخْلَصَ للّهالسالم عليهقال على 

 6وَ صُمْتَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَوْلَهُ. كَالمَهُ

كردار و  خوشا به حال كسى كه عمل وعلم ، حبّ و بغض ، دفع و جذب ، سخن و سَوت ،

 گفتارش، خالصانه صورت پذيرد.

هستى از  مقابل اخالص غفلت واقع شده است. غفلت از درك موقعيت خود با خالق

جملاه رياا    و همان سرچشمه بسيارى از معاصى و رذايال و از  گذشته و آينده خود

 باشد. مى

: وَ البُدَ لِلْعَبْدِ مِنْ خالِصِ النّيَةِ فى كُلِ حَرَكَةٍ و سُكُونٍ، الَِنَهُ اِذا لَامْ  الساالم  عليهقال الصادق 

تَعالى فقال: اولئِاكَ كَاالَنْعاامِ      هذَا الْمَعْنى يَكُونُ غافِالً، وَ الْغافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللّه يَكُنْ

 5اةضةلُ.بَلْ هُمْ

صـورت   بايست نيّت خود را در هر حركت و سَونى خالص گرداند، چرا كه اگـر ايـن   بنده مى

بلَـه   اند آنهـا چـون حيـوان    نپذيرد، او غافل گشته و غافلين در قرآن كريم چنين توصيف شده

 ترند  پست

ابلايس   هااى  اند و در برابر وسوسه پشت سرگذاردهكسانى كه مراحل عمل را تا نيّت 

دشامن   گيرناد و  هاى او قرار مى اند، بيشتر از ديگران در معر  تحريك پيروز گشته

 كند. سوگند خورده پا فشارى بيشترى براى به اغوا كشيدن آنها مى

 لُونَ وَ الْعامِلُونَ كُلُهُمْ هَلْكاى االّ : اَلْعُلَماءُ كُلُهُمْ هَلْكى اِالّ الْعامِآله و عليه اهلل صلىقال رسول ا  

 3الْمُخْلِصُونَ وَ الْمُخْلِصُونَ عَلى خَطَرٍ.

                                                           
1
 .276، ص33ـ بحاراألنوار، ج 
2
 .66، ص1الوسائل، ج ـ مستدرك 

 
3
 .757ـ تنبيه الخواطر، ص 
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 كننـدگان همـه هئكنـد مگـر مخلصـين و      كنندگان آنها، و عمـل  عالمان همه هئكند، مگر عمل

 اثرات اخئص مخلصين در خطرى بزرگ واقع شده و در معرك هئكت هستند.

دنيااى   داوند انجام گيرد، بنابر مقتضاى حكمت الهى، هام عملى كه خالصانه براى خ

اينكه اثر  كند، و طبعاً عمل غير مخلصانه عالوه بر آدمى و هم آخرت او را تأمين مى

عواقب و آثار  اخروى نداشته، در دنيا نيز عايدى مفيد ندارد. در اين قسمت از بحث،

 نماييم. مفيد اخروى و دنيوى اخالص را بحث مى

 درجات مؤمن ـ محَ 1

 ميزان اخالص، بيانگر رتبه ايمان مؤمن و مقدار بهره او در آخرت است.

 6: بِاالِْخْالصِ تَتَفاضَلُ مَراتِبِ الْمُؤْمِنينَ.آله و عليه اهلل صلىقال رسول ا  

 شود. به وسيله اخئص مراتب مؤمنين و فضل آنها معين مى

 

 ـ مايه رهايى انسان از اسارت نفس 5

محشار،   يى انسان از عذاب قيامت، اخالص است و تنها برگ برنده آدمى درراه رها

 باشد. نيّت صادقانه مى

 داند. دو ركعت نماز مخلصانه را باعث ورود به بهشت مى السالم عليهامام صادق 

 5بِهِما المجَنَ ة.   اللّهعَزَ وَ جَلَ فةيَدْخ ل هُ    اكنَ المعَبْدَ لةيُصَلّى رَكمعَتةيْنِ يُريدُ بِهِما وَجْهَ اللّه

 ـ خشوع همه چيز براى انسان 3

باه   اگر آدمى براى خدا حركت كند، همه چيز و حتى جماد و نبات و حيوان براى او

                                                                                                                                                                
 
1
 .793الخواطر، ص ـ تنبيه 
2
 .44، ص1ـ وسائل الشيعة، ج 
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 شوند. افتند و تسليم او مى خضوع مى

ءٍ... اِذا كانَ مُخْلِصاً  ءٍ وَ يَِهابَهُ كُلُ شى : اِنَ الْمُؤْمِنَ لَيَخْشَعَ لَهُ كُلُ شَىالسالم عليهقال الصادق 

 6ءٍ حَتّى هَوامِ االَرْ ِ و سِباعِها وَ طَيْرِ السَماءِ. مِنْهُ كُلَ شَى   اَخافَ اللّه   للّه

بـراى   ترسد به شرطى كه اعمـال  تنهـا   مؤمن همه چيز در مقابل  خاشع و همه چيز از او مى

 رات زمـين و درنـدگان آن و  خدا انجام گيرد، در اين صـورت خداونـد همـه چيـز، حتّـى حشـ      

 ترساند. پرندگان آسمان را از او مى
 ـ بصيرت دل 4

 معصيت، حجاب دل است و اگر گناه نباشد، چشم دل، تاب مستورى ندارد.

                                                           
1
 .247، ص33ـ بحاراألنوار، ج 
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چو در بندى سر از روزن بر آرد  پرى رو تاب مستورى ندارد

 ده است:اثر چهل روز اخالص را چنين بيان فرمو آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 عَزَ وَ جَلَ اةرْبَعينة صَباحاً اكالّ جَرةتْ يَنابيعُ المحكَممَـ ِ مكـنم قةلمبِـهك عَلـى       ما اةخملةصَ عَبْدُاللّه

 6لكسانكهك.

زبـان    هاى حَمت از قلب به هيچ بنده خدايى چهل روز اخئص نورزيده مگر اينَه سرچشمه

 شود. جارى مى

 ـ نيل به ميل 2

راه  نسان مخلص، برآورده شدنى است. او كه باه صاف مخلصاين   اميال و آرزوهاى ا

اى  فاصله يافته است، طبعاً آرزوهاى زودگذر را از خود دور نموده و با اميال عقالنى

 ندارد.

 5: مَنْ اَخْلَصَ بَلَغَ االْمالَ.السالم عليهقال على 

 آنَه اخئص ورزد، به آرزوها رسيده است.

 هاى اخئص نشانه

 شاود، امّاا برخاى آثاار و تبعاات      نفسانى است و هرگز ظااهر نماى  اخالص صفتى 

 توانند حكايت از وجود كلّى صفت اخاالص و ناه در خصاوص عملاى خااص      مى

 بنمايند.

 
                                                           

1
 .242، ص33ـ بحاراألنوار، ج 

 
2
 لحكم.ـ غررا 
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 ـ اعمال نيَ 1

اهميات   اعمال نيك و انجام حسنات و ترك رذائل، هر چند با وجود صفت اخالص

آدماى   و كلى در ريشه جانيابند ولى به طور كلى حاكى از وجود اخالص نوعى  مى

 باشند. هستند، كما اينكه معاصى و رذائل، حاكى از عدم وجود اخالص مى

فرمودند: كسى كه با اخالص شهادتين را بر زبان جارى كند و  آلاه  و عليه اهلل صلىرسول خدا 

برخاسات و   الساالم  علياه شود. حضارت اميار    را با چيزى نياميزد، به بهشت وارد مى آن

ه با اخالص بگويد و چيزى با آن مخلوط نكند؟ پيامبر خادا در پاساخ   چگون گفت:

هاا باا    حرص دنيا، جمع آن از راه نامشروع، رضايت از دنيا، بهتارين ساخن   فرمود:

 هاهستند. ها آميزه اعمال، اين بدترين

،   ق ول  ال اكلـهَ اكالّ اللّـه  ءٌ مكنم هذكهك المخكصالِ وَ هُوَ يَ عَزَ وَ جَلَ وَ لةيسَ فيهك شةى   فةمَنم لةقةى اللّه

 6المجنَ   فةاكنم اةخةذة الدُنميا وَ تةرةكَ اآلخكرةةة فةلةهُ النّارُ. فةلةهُ

 ها با وى نباشد و بگويد پس كسى كه خداوند متعال  را مئقات كند و چيزى از اين خصلت

 ك كند. آتـ  بـر او الزم  ، بهشت براى اوست، و آنَه  دنيا را بگيرد و آخرت را تر االاللّه الاله

 است.

 اند: و نيز فرموده

 5تةمامُ االمِخمئصِ اكجْتكنابُ الممَحارِمِ.

 همه اخئص در پرهيز از محرمات نهفته شده است.
 ـ عدم انتظار ستاي  2

                                                           
1
 .793، ص39ـ بحاراألنوار، ج 
2
 .44766ـ كنزالعمال،  
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خداوند آن  دهد، پيداست، براى آنكه عمل نيك را به انتظار ستايش ديگران انجام مى

 را انجام نداده است.

: اِنَ لِكُلِ حَقٍ حَقيقَةً وَ ما بَلَغَ عَبْدٌ حَقيقَةَ االِْخْالصِ حَتّاى ال  آله و عليه اهلل صلىول ا  قال رس

 6.  ءٍ مِنْ عَمَلٍ للّه يُحْمَدَ عَلى شى يُحِبَ اَنْ

بـراى   رسد مگر اينَـه سـتوده شـدن  را    هر حقّى حقيقتى دارد و كسى به حقيقت اخئص نمى

 خدا انجام داده است، دوست نداشته باشد.عملى كه به خاطر 
 ـ هماهنگى ظاهر و باطن 3

 باشد. مخلص آن است كه اگر چيزى از او آشكار شد، همان با باطن وى هماهنگ

: مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُهُ وَ عَالنِيَتُهُ، وَ فِعْلُهُ وَ مَقالَتُاهُ، فَقَادْ اَدَى االَمانَاةَ وَ    السالم عليهقال على 

 5الْعِبادَةَ. خْلَصَاَ

عبادت را  آنَه پنهان و آشَارش، و عمل و گفتارش با هم مخالف نباشد، امانت الهى را اداء و

 خالصانه انجام داده است. 

 عامل اخئص

ريشه و عامل اصلى اخالص، عقل آدمى است، چه اينكه انسان عاقل اگر بداندعملى 

را در  و هم خداوند رحمن بنده خاود صورت گيرد، هم ثواب اخروى دارد «  للّه»كه 

گااه   هاي   هاى دنيوى او را روا خواهاد سااخت،   دنيا تنها نخواهد گذاشت و حاجت

 رود. نمى سراغ عملى غيرخالصانه كه نهايتا اثر محدود و زايل شدنى دنيوى دارد،

 فرمايد: مى السالم عليهامام باقر 

                                                           
1
 .734، ص32ـ همان، ج 
2
 .29البالغه، نامه ـ نهج 
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 لمعَقملِ.ما بَيْنة المحَقِ وَ المباطكلِ اكالّ قكلَ   ا

 فرمود: السالم عليهاصحاب عر  كردند: چگونه؟ امام 

 لةجائةهُ الَذى   ، فةلةوْ اةنَهُ اةخملةصَ للّه  رِضىً فةيُريدُ غةيْرة اللّه   اكنَ المعَبْدَ يَعْمَل  المعَمَلة الَذى هُوَ للّه

 6يُريدُ فى اةسْرةعٍ مكنم ذلكََ.

 دهـد و قصـد خداونـد    نيست، بنده عملى را انجـام مـى   اى بين حق و باطل جز قلّت عقل فاصله

 كند، و خداوند بدان راضى است، سپس براى رسيدن بـه چيـزى، غيرخـدا را شـريَ قـرار      مى

 رسيد. تر از اين به مقصودش مى داد، سريع دهد. اگر او عمل  را خالص براى خدا قرار مى مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .266، ص32ـ بحاراألنوار، ج 
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 توحيد

 

از  ا و شبيه براى خدا. از دالئل نقلى بر توحياد توحيد، يعنى عدم وجود هرگونه همت

 توان به عنوان مؤيد و اعتماد بيشاتر مؤمناان بهاره جسات،     آيات و روايات، تنها مى

 براى كسانى كه منكر توحيد هستند و نيز همه مؤمنينى كه الزاما اعتقاد خود را بايد با

 ك به چند دليل عقلاى برهان عقلى اثبات نمايند، توجه به دالئل عقلى الزم است اين

 شود.  اشاره مى

 

 دالئل توحيد

ندارد،  خداوند وجود مطلق است، و هي  قيد و شرط و حدى ـ برهان صرف الوجـود   1

باياد باا    چنين وجودى مسلما نامحدود خواهد بود، چرا كه اگر محدوديتى پيدا كناد 

د باود و  نخواه عدم باشد، و ذات مقدسى كه هستى از اوست، هرگز با عدم و نيستى

به هاي  حادى    چيزى در خارج نيست كه عدم را بر او تحميل كند بنابراين، محدود

 باشد. نمى

پيادا   شود، زيرا اگر دو موجود از سوى ديگر دو هستى نامحدود در عالم تصور نمى

 شود حتما هر يك از آنها فاقد كماالت ديگارى اسات، و بناابراين هار دو محادود     

 شوند.  مى

اسات،   جهان به ظاهر تشكيل شاده از موجاوداتى پراكناده    ام عالمـ وحدت و انسج  2
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هار   زمين و آسمان و خورشيد و ماه و ستارگان و انواع گياهان و حيوانات و... همه

 كنايم  يك در كار خويشند و گوئى ارتباطى با هم ندارند. اما وقتى بيشاتر دقات ماى   

 يم به طورى كه گاوئى ياك  بين اجزاء و ذرات اين عالم را به هم مربوط و پيوسته مى

 واحد منسجم هستند و يك قانون معين بر همه حاكم است. 

اجزاى اين  شود وحدت و انسجام البته هر قدر پيشرفت علم و دانش بشرى بيشتر مى

 گردد.  جهان آشكارتر مى

 دهد كاه خاالق آن يكاى    اين وحدت گسترده هستى و قوانين حاكم بر آن، نشان مى

 است. 

واحادى   كند كه از مبادء  هماهنگى قوانين آفرينش از اين حكايت مى انعـ برهان تم  3

هرگاز وجاود    بود، اين هماهنگى سرچشمه گرفته است چرا كه اگر مبدءها متعدد مى

وضاوح دياده    كند در عالم به نداشت و همان چيزى كه قرآن از آن تعبير به فساد مى

و هر كدام اثر  يك اقتضائى داشتشد. اگر دو يا چند اراده در عالم حاكم بود، هر  مى

 گرائيد. كرد و سرانجام جهان به فساد مى ديگرى را خنثى مى

 شاود كاه آنهاا باه     اگر گفته شود تعدد خدايان در صورتى منشأ فساد در جهان ماى 

 مبارزه با يكديگر برخيزند، اما اگر قبول كنيم آنها افرادى حكيم و آگاهند، حتماا باا  

 كنند.  ىكمك هم جهان را اداره م

كاه از   در پاسخ گوئيم، هنگامى كه از تعدد چيزى صحبت كرديم، مفهومش اين است

ديگار   شادند، و  هر نظر يكى نيستند، چرا كه اگر از تمام جهات يكى بودند، يكى مى

ايان   تعددى نبود. بنابراين هر جا تعدد است حتما تفاوتها و اختالفااتى وجاود دارد،  
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 عمل است. چرا كه در غير اين صورت تعددى نيست.تفاوتها، تفاوت در اراده و 

 توان گفت كه: اگر دو اراده در آفرنش حكمفرما بود، اصاالً جهاانى   به بيان ديگر مى

 شد و حدوو جهان دليل بر اراده واحد از سوى آفريدگار است. موجود نمى

فايض   عبود، هر دو باياد منبا   اگر دو واجب الوجود در عالم مى ـ اتحاد دعوت انبياء  4

ورزد،  باشند، چرا كه وجود بى نهايت كامل، ممكن نيست در ارسال فيض خود بخل

كاه   كناد  زيرا عدم فيض براى وجود كامل نقص است، و حكيم بودن او ايجااب ماى  

 همگان را مشمول فيض خود قرار دهد.

 طبعا اين فيض نبايد منحصر در فيض تكوينى در عالم خلقات شاود بلكاه بايساتى    

 در عالم هدايت را نيز شامل گردد. ولى ما در هستى جز يك خالق كه فيض تشريعى

 باود باياد خويشاتن را معرفاى     شناسيم ديگرى اگار ماى   مبدأ تمام فيو  است نمى

 كرد. مى

چارا   شاد،  بود به آنها محتاج مى اگر خدا مركب از اجزاء و اعضا مى ـ لزوم بساطت  5

 نيازمند به آنهاا اسات، و اگار اجازا    كه موجود اگر اجزاء خارجيه داشته باشد طبعا 

 و يا جنس و« وجود»و « ماهيت»اش تركيب شدن وجود از  عقليه داشته باشد الزمه

آنكاه   دانيم موجود مركب موجودى محدود است و حال فصل است، در حالى كه مى

جنس و  وجود او نامحدود است و نيز كنه ذاتش براى ما نامعلوم است تا توان درك

 اشته باشيم. فصل آن را د

 كند. مى برهان نظم از مهمترين براهين وحدانيت خدا و حتى اثبات وجود او ـ نظم 6

افكاار   ترديدى در وجود انضباطى كامل در سراسر نظام هستى نيست، نظمى كه گاه
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قبل و  سازد كه صدها سال بشرى از بيان آن عاجز است، انتظامى كه بشر را قادر مى

 بعد را پيش بينى كند.

 اين نظام گسترده كار يك حكيم است، حكيمى يگانه. 

 اصناف توحيد

 توان به چند صنف تقسيم نمود. اصل توحيد را مى

 ذات خدا يكى است و همتا ندارد.  ـ توحيد ذاتى 1

جادا   يعنى صفات او از ذاتش جدا نيست، و نيز صفات از يكاديگر  ـ توحيد صفاتى  2

ذات  لم و قدرت دو وصفى هستند كه عار  برباشند. به اين مثال توجه كنيد: ع نمى

مركاز   اند، ذات ما چيزى است و علم ما چيز ديگر و...، مبدأ علم، روح ماا و  ما شده

 قدرت، جسم ما است. نيز علم و قدرت خودشان هم دو چياز از هام جادا و قابال    

 باشند. ولى خداوند مركب نيست كه هر حياث آن صافتى بپاذيرد، او    منفك شدن مى

ناه   بسيط است، تمامش علم، تمامش قدرت، تمامش ازليت و ابديت اسات.  وجودى

 صفاتش زائد بر ذات او است، و نه جدا از يكديگرند. 

نيسات،   يعنى تنها بايد او را پرستش كرد و غير او شايسته عبوديات  ـ توحيد عبادى  3

 چرا كه عبادت بايد براى كسى باشد كه كمال مطلق و مطلق كمال است. 

العلال   يعنى هر وجودى در عالم است به خدا برمى گردد، او علات  حيد افعـالى ـ تو  4

 باشد. تمام هستى مى

 توان در اشكالى بيان كرد كه عبارتند از: توحيد افعالى را مى

همه چيز  وقتى با داليل گذشته ثابت شد واجب الوجود يكى است، و ـ توحيد خالقيت  1
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 خواهد بود. خالق همه موجودات نيز يكى غير از او ممكن الوجود است، بنابراين

وحادت   يعنى مدبر و مدير و مربى هستى تنها خدا است دليل آن نيز ـ توحيد ربوبيت  2

 واجب الوجود و توحيد خالق در عالم هستى است.

داشات،   غير از خالق مدير، كسى صالحيت قانونگذارى نخواهد ـ توحيد قانون گذارى  3

وضاع   سهمى ندارد تا قوانينى هماهنگ با نظاام تكاوين  چون غير او در تدبير جهان 

 كند.

مقدس  وقتى خالق همه اشياء او است طبعا مالك همه اشياء نيز ذات ـ توحيد مالَيت  4

 گيرد. او است و مالكيت هر مالكى از او سرچشمه مى

اجتمااعى   مسلما جامعه بشرى نياز به حكومت دارد، چون زنادگى  ـ توحيد حاكميت   5

داشاته باشاد و    مت ممكن نيست، حاكم كسى است كه اشراف به قاوانين بدون حكو

 معين گردد. چون قانون گذار خداست حاكم هم بايد او باشد و يا كسى از ناحيه او

 يعنى تنها مقام واجب االطاعه در جهان، ذات پاك خدا و هار كساى   ـ توحيد اطاعت  6

 است كه خدا به وى چنين مقامى ارزانى داشنه است.

 ى را شاكرم كه توفيق به پايان رساندن اين مجموعه را عطا فرماود، ماا و شاما   خدا

 و عنايات  آلاه  و علياه  اهلل صالى األنبيااء   اش دوخته و انتظار توجه خاتم اميد به رحمت واسعه

 دارم.« الشريف تعالى فرجه  اللّه عجل»األوصياء  خاتم
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هااى   وسوسه شرور نفس و الهى در مسير مستقيم خودت ثابت قدممان دار، ما را از

رساان، آن   ابليس و شياطين ايمنى بخش، ادعيه امام عصر را در حقّ ما باه اجابات  

شافابخش.   وجود شريف را از هرگزند مصون دار و درد گران فراق او را با ظهورش

 الهى آمين.


