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 حمدسوره 

 

 ﴾1﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 ﴾3﴿ لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ اَ  ﴾2﴿ ْلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَ اَ 

ينِ   ﴾ 5﴿ َنْسَتِعيُ ِإيَّاَك  ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وَ  ﴾4﴿َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب  ﴾6﴿ْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ اِ 
 ﴾7﴿َعَلْيِهْم َوََل الضَّالَِّي 

 

 (1) مهربان ۀبخشندبه نام خداوند 

 (2) سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.

 (4) )خدایی که( مالک روز جزاست. (3) بخشنده و مهربان است.)خدایی که(  

  (6) )خداوندا( ما را به راه راست هدایت فرما. (5) جوییم.پرستیم و تنها از تو یاری می)خدایا!( تنها تو را می 

 (7) شدگان و نه گمراهان.راه کسانی که آنها را مشمول نعمت خود ساختی، نه غضب 
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ای است که بر هر مسلمان واجب است حداقل و تنها سوره آیه دارد است، هفت«  فاتحۀالکتاب »دیگرشسورۀ حمد که نام 

، فاتحۀالکتاب بدون 1الصالۀَ إالّ بِفَاتِحَۀِ الکِتابِ؛»)ص( فرمودند:  روزی بخواند. پیامبر اکرمده بار آن را در نمازهای شبانه

 «    نمازی نیست.

های قرآن است و به نقل ابن عباس، سورۀ )ص(: این سوره بهترین سوره انصاری از رسول اکرم بنا به روایت جابربن عبداهلل

  2حمد اساس قرآن است. در روایتی آمده است: اگر هفتاد مرتبه این سوره را بر مرده خواندید و زنده شد، تعجب نکنید.

آوری )ص( به صوور  مکتووج جمو     زمان رسول خداشود که قرآن در دانسته می، فاتحۀالکتاباز نامگذاری این سوره به 

  شده و به امر ایشان، این سوره در آغاز کتاج قرار گرفته است.

 ربوبیتدر راه حق و پذیرش حاکمیت و  رهرویآیا  سورۀ حمد، اشاراتی دربارۀ خداوند و صفا  او، مسئلۀ معاد، درخواست 

ار شوده  جشدگان اعالم بیزاری و انزدا، ابراز عالقه و از گمراهان و غضبخداوند دارد. همچنین در آن، به ادامۀ راه اولیای خ

  است.  

  3های روحی.کّل قرآن، مایۀ شفاست، شفای دردهای جسمانی و بیماری سورۀ حمد همانند

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 (1) به نام خداوند بخشنده مهربان

 

است که کارهای مهم و با ارزش را به نام بزرگی از بزرگان خویش که مورد احترام و در میان اقوام و ملل مختلف، رسم  

و  ،هاها و طاغو کنند تا آن کار میمون و مبارک گردد و به انجام نیک رسد. مشرکان به نام بتعالقۀ آنهاست، آغاز می

)ص(  جنگ خندق، نخستین کلنگ را رسول خداکنند. چنانکه در مؤمنان با نام خدا و به دست اولیای خدا، کار را آغاز می

  4بر زمین زد.

هوای  ای قرآن، بلکه در آغاز تمام کتاجدنه تنها در ابت«  ِبْس ِم اللَّ ه»  سرآغاز کتاج الهی است.«  ِبْسِم اللَِّه الرَّْْحَِن ال رَِّحيم » 

آسمانی بوده است و در سرلوحۀ کار و عمل همۀ انبیاء قرار داشت. هنگامی که کشتی نوح )ع( در میان امواج طوفان بوه  

َْْرَاَه ا َوُمْرَه اَها »راه افتاد، نوح )ع( به یاران خود گفت: سوار شوید که  حرکت و توقوف ایون کشوتی بوا نوام       5« ِبْس ِم الله ِه 
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آغواز   6« ِبْسِم اللَّ ِه ال رَّْْحَِن ال رَِّحيم »خداست. سلیمان )ع( نیز چون ملکۀ سَبا را به ایمان فراخواند، دعوتنامۀ خود را با جملۀ 

        کرد.

مایۀ برکت کارها و ترک آن موجب نافرجامی است. همچنین آن حضر  بوه  «  ِبْسِم اللَّ ه»  علی )ع( فرمود:امیرالمؤمنان  

«  ِبْس ِم اللَّ ه»  در حدیثی دیگر آمده اسوت:  7«ن را نیکو بنویسَجوِّدها؛ آ» نوشت، فرمود:را می«  ِبْسِم اللَّه»  شخصی که
           8ر.عرا فراموش نکن، حتی در نوشتن یک بیت ش

کوب و  بر زبان آوردن نام خدا در آغاز هر کاری سفارش شده است؛ در خوردن و خوابیدن و نوشوتن، سووار شودن بور مر     

کارهای دیگر. حتی اگر حیوانی بدون نام خدا ذبح شود، مصرف گوشت آن حرام است و این رمز آن  مسافر ، و بسیاری

 باشد. باید جهت الهی داشته  نیز موحّداست که خوراک انسان 

هوای  محصووت  و کات نشان فرد مسلمان است که باید همه کارهای او رنگ الهی داشته باشد؛ چنانکوه  «  ِبْس ِم اللَّ ه»  

ساخت یک کارخانه، همگی نشان و عالمت آن کارخانه را دارد؛ خواه کوچک باشد یا بزرگ. نیز پرچم هور کشووری بور    

های آن کشور افراشته است؛ هم بر فراز کشتی های آن کشور در دریاها، و هم بور روی  فراز ادارا  و مدارس در پادگان

    میز اداری کارمندان.

 9 .نهمیعنی نشان بندگی خدا را بر خود می«  ِبْسِم اللَّه» )ع( فرمود: امام رضا  

             ِبْسِم اللَّه سیمای

    گیری توحیدی ماست.الهی و بیانگر جهت صبغۀنشانگر رنگ و «  ِبْسِم اللَّه» 

کردن نام خدا با نام دیگران، نشانۀ شرک رمز توحید است. ذکر نام دیگران به جای نام خدا رمز کفر، و قرین «  ِبْسِم اللَّه» 

             11است . نه در کنار نام خدا و نه به جای نام او، نام دیگری را نبریم.

   11رمز بقا و دوام است؛ زیرا هر چه رنگ خدایی نداشته باشد، فانی است.«  ِبْسِم اللَّه» 

         ام.وش نکردهذکر خداست، یعنی خدایا من تو را فرام«  ِبْسِم اللَّه» 

 ها.  و نه هوس هابیانگر انگیزۀ ماست، یعنی خدایا هدفم تو هستی نه مردم، نه جلوه«  ِبْسِم اللَّه» 

 شود.         با خدا، با آن آغاز می مکالمی است که سخن خدا با مردم و سخن مرد«  ِبْسِم اللَّه» 
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           پیام ها:

 « ِبْسِم اللَّه» شود: یعنی هدایت تنها با استعانت از او محقق میآغاز کتاج با نام خدا،  .1

 « الرَّْْحَِن الرَِّحيم »رحمت الهی همچون ذا  او ابدی و همیشگی است:  .2

 «الرَِّحيمالرَّْْحَِن » ، نشان از رحمت گستردۀ الهی در دنیا و آخر  دارد:«رحیم»و « رحمان»های رحمت الهی در قالب بیان .3

 « الرَِّحيمالرَّْْحَِن  »ای از رحمت الهی است: و رحیم در آغاز کتاج، نشان این است که قرآن جلوه رحمان .4

 

  ْلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَ اَ 
 (2) سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگان جهانیان است.

 

   اند.آغاز شده « ْلَْْمُد لِلَّهِ اَ  »افزون بر سورۀ حمد، چهار سورۀ انعام، کهف، سبأ و فاطر نیز با  

کمال و زیبایی دیگران، زبان به ستایش آنان، و شکر است. انسان در برابر جمال و ترکیبی از مفهوم مدح « حمد»مفهوم  

گشاید. خداوند متعال به دلیل کموال و جموالش،   و در برابر نعمت و خدمت و احسان دیگران، زبانی به سپاس از آنان می

 ش، تیق شکرگزاری است. هایها و نعمتشایستۀ ستایش و به دلیل احسان

شود که هم مالک و صاحب چیزی است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد. خداوند، هوم  به کسی گفته می« رَجّ »  

 شود.ایت میصاحب حقیقی عالم است و هم مدبّر و پروردگار آن؛ بنابراین هستی در مسیری که خداوند معین کرده، هد

ها، بلکه پروردگار همۀ جهانیان است. چنانکه موسی )ع( در مقام معرفی خداونود فرموود:   خداوند، نه تنها پروردگار انسان 

ْلَق ُه ََُّّ َه َد » ََ   ٍ ْْ  پروردگار ما همۀ موجودا  را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کموالش  12« َرب َُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َش 

 هدایت نموده است.     

ها رایج بوده و اعتقاد داشتند که برای هر تمام هستی، تنها یک پروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و در میان بعضی از ملت 

 پنداشتند، باطل است. النوع آن میها خدایی است و آن را مدبّر و رجنوع از پدیده
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 پیام ها:         

 « ْلَْْمُد لِلَّهِ اَ  »سپاس و ستایش از دیگران، ما را از یاد او غافل نکند که سپاس و ستایش واقعی از آن اوست:  .1

 « ْلَْْمُد لِلَّهِ اَ  »رود(: همۀ هستی زیباست و تدبیر هستی نیکوست. )حمد برای زیبایی و نیکویی به کار می .2

 « لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَ ْلَْْمُد اَ » دلیل ستایش ما، پروردگاری اوست:  .3

روند، ولوی مربّوی   کنند و میداوند با مخلوقا ، رابطۀ دایمی و تنگاتنگ است )نقاش و بنّا هنر خود را عرضه میخرابطۀ  .4

 « َربِّ اْلَعاَلِميَ »  باید هر لحظه نظار  داشته باشد(:

 « َربِّ اْلَعاَلِميَ »  همۀ هستی، تحت تربیت یک خداوند است: .5

 « َربِّ اْلَعاَلِميَ » هستی، رشد دارد، نه آنکه ساکن و راکد باشد:  .6

مادا  و نباتا  و حیوانوا  را رشود و پورورش    جکند )تربیت تشریعی( و ها را با راهنمایی انبیاء تربیت میخداوند، انسان .7

 « َربِّ اْلَعاَلِميَ »  دهد )تربیت تکوینی(:می

 

  لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ اَ 
 (3) .که( بخشنده و مهربان است)خدایی 

 

الهی به همۀ موجودا  و دومی بیانگر  عامّ هستند، اما اولی بیانگر رحمتِ« رحمت»، هر دو از ریشۀ «رحیم»و « حمانر» 

 ی به انسان است. رحمت ویژۀ اله

ِس ِه الرَّْْحَ  َ » خداوند، نزول رحمت را بر خود واجب کرده است:   ِْ ُُ ْم َعلَ ى نَ  ََ َربُّ و رحموت او بور هموه چیوز سوایه       13« َكتَ 

ٍ  » گسترده است:  ْْ و  15« َرْْحَ    لِّْلَع اَلِميَ  »: انود هوای آسومانی از مایوه رحموت    پیامبران و کتواج  14« َرْْحَِِت َوِهَعْت ُك لَّ َش 

 توبوۀ بخشیدن گناهوان و پوذیرش    کند از روی لطف است.میعقوبت آفرینش و پرورش او بر اساس رحمت است و اگر 

 های آنان و دادن فرصت برای جبران خطاها، همه مظاهر رحمت اوست.بندگان و پوشیدن عیب
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 پیام ها:         

 « لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ اَ .  َربِّ اْلَعاَلِميَ » تدبیر امور بندگان، همراه محبت و بر اساس رحمت است: ربوبیت الهی و  .1

 تربیت نیز باید بر اساس رحم و مهربانی باشد: 16« َعلََّم اْلُقْرآنَ  الرَّْْحَنُ » همچنان که آموزش نیازمند رحم و مهربانی است:  .2
 « لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ اَ .  َربِّ اْلَعاَلِميَ » 

 « لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ اَ ....  ْلَْْمُد لِلَّهِ اَ » رحمانیت خداوند دلیل ستایش اوست:  .3

 

ينِ    َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
 (4) روز جزاست.مالک ( خدایی که)

 

مالکیت خداوند، حقیقی است و همراه احاطه و سلطۀ دایمی است؛ ولی مالکیت بشر، امری اعتباری و قراردادی اسوت و    

          شود.     به قیامت منتقل نمی

 با آنکه خداوند مالک دنیا و آخر  است، ولی مالکیت او در قیامت جلوۀ دیگری دارد:   

         ؛  17« تَ َقطََّعْت ِِبُِم اأَلْهَبابُ » شود: ا و اسباج دنیوی قط  میهواسطه*در آن روز تمام 

نَ ُهمْ » رود: ها از بین میها و خویشاوندی*نسبت               ؛ 18« َفََل أَنَساَب بَ ي ْ

َُِع َماٌل َوََل بَ ُنونَ » *مال و ثرو  و فرزندان، ثمری ندارد:                  ؛19« ََل يَن

ُُمْ » رسانند: ای نمی*بستگان و نزدیکان نیز فایده ْم أَْرَحاُم ُُ َع َِ            ؛ 21« َلن تَن

اسوت کوه صواحب اختیوار آن روز      د*نه زبان، اجازۀ عذرتراشی دارد و نه فکر، فرصت تدبیر. تنها راه چاره، لطف خداون

  است.

  در قرآن به دو معنا به کار رفته است:« دین»لفظ  

يَن ِعنَد اللهِه اإِلْهََلمُ » الف( کیش و آیین:   ؛  21« ِإنَّ الدِّ
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ينِ » ج( حساج و جزا:   «. َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

ينِ » مراد از   ينِ » باشود:  ، روز قیامت است که روز کیفر و پاداش موی « ي َ ْوِم ال دِّ پرسوند روز  موی  ؛ 22« َيْس ََُلوَن أَيَّ اَن ي َ ْوُم ال دِّ

ينِ » فرمایود:  است؟ قرآن در مقام معرفی این روز، چنوین موی  قیامت چه وقت  ِْ ٌ  *  ََُّّ َم ا أَْدرَاَك َم ا ي َ ْوُم ال دِّ ي َ ْوَم ََل َمْلِ ُك نَ 
ِْ   َشْيئ ا َواأْلَْم ُر يَ ْوَمئِ ذ  لِلَّ هِ  دانی جزا چه روزی است؟ روزی که هیچکس برای کسی کارایی ندارد و )ای پیامبر( نمی 23« لِنَ 

       روز حکم و فرمان تنها از آنِ خداست.در آن 

ينِ »   بیانگر آن است که بشار  و انذار باید در کنار هم باشند. نظیر آیۀ شوریف  « ل رَّْْحَِن ال رَِّحيمِ اَ »  در کنار«  َماِلِك ي َ ْوِم ال دِّ

ُِوُر الرَِّحيمُ » فرماید: دیگر که می به بندگانم خبر ده که من بسیار  24«  َعَذاِب ُهَو اْلَعَذاُب اأْلَلِيمُ َوَأنَّ  نَ بِّْئ ِعَباِدي َأِّنِّ أَنَا اْلَغ

قَابِ ِل  »فرمایود:  ای دیگر نیوز چنوین موی   ام، ولی عذاج و مجازا  من نیز دردناک است. چنانکه در آیهمهربان و آموزنده
 شدید گناهکاران است.   کنندۀ خداوند، پذیرندۀ توبۀ مردمان و عقوبت 25«الت َّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب 

 ا:          پیام ه

ينِ ...  َربِّ اْلَعاَلِميَ » قیامت، پرتوی از ربوبیت الهی است:  .1  « َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

ينِ . لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ اَ » ای از رحمت خداوند است: قیامت، جلوه .2  « َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

ينِ » قیامت، روز حساج است نه عمل؛ روز برداشت است نه کاشت:  .3  « يَ ْوِم الدِّ

 

  ِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  وَ  ِإيَّاَك نَ ْعُبدُ 
 (4) جوییم.پرستیم و تنها از تو یار میتنها تو را می (خدایا)

 

عاشق کمال است و نیامند رشود و   ، تنها خداوند را اطاعت کند و تنها از او یاری بجوید. انسانعقلانسان باید به حکم   

تربیت، و خداوند جام  تمام کمات  و رجّ همۀ موجودا  است. اگر به مهر و محبت نیازمندیم، او رحمان و رحیم است و 

اگر از آینده نگرانیم، او صاحب اختیار و مالک آن روز است. چرا به سوی دیگران برویم؟! بندۀ خدا باشیم، نه بندۀ هووا و  

 ران.   ش و نه بندۀ زر و زور دیگهوس خوی
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گوید: خدایا، نه فقط من که همۀ ما بندۀ توییم، و نه تنها مون  در نماز، گویا نمازگزار به نمایندگی از تمام خداپرستان می 

 مند لطف توییم.       که همۀ ما محتاج و نیاز

ه این دارد که نماز بوه جماعوت خوانوده شوود و هوم      که به صور  جم  آمده است، هم اشاره ب « َنْس َتِعيُ »  و«  نَ ْعبُ دُ »  

 بیانگر آن است که مسلمانان همگی برادر و در یک خط هستند.

پس « نعبد  »گوییم: نمی وی، چوناست و نه تقبیانگر آن است که در نظام خلقت، نه جبر  « ِإيَّاَك َنْس َتِعيُ  ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وَ »  

موا تفووین نشوده     پس نیاز به او داریم و همۀ امور بوه « نستعین » گوییم: و چون می، مجبوردارای اختیار هستیم و نه 

  است.

 پیام ها:          

 « ِإيَّاكَ » بندگی، تنها در برابر خداوند رواست نه دیگران:  .1

ينِ . الرَِّحيمِ لرَّْْحَِن اَ . َربِّ اْلَعاَلِميَ »شناخت خداوند و صفا  او، مقدمۀ توحید عبادی و عملی است:  .2  «ِإيَّاَك نَ ْعُبدُ . َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

 « ِإيَّاَك نَ ْعُبدُ ... لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ اَ »  را به درگاهش ببریم: تذلّلچون خداوند بیشترین لطف را به ما کرده است، ما بهترین  .3

   « ِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  نَ ْعُبُد وَ ِإيَّاَك »  گر چه عباد  از ماست، ولی در عباد  نیز نیازمند کمک او هستیم: .4

   « ِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وَ » : عباد ، مقدمه و وسیلۀ استمداد است. نخست عباد ، آنگاه استمداد .5

دسوت   ای بوه دانیم تأثیر یا عدم تأثیر هور سوبب و وسویله   شویم، اما میمند میدر نظام خلقت، از اسباج و  وسایل بهره .6

 « ِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  » سوز:ساز است و سببت. او سبباوس

 
 
 
 
 
 
 



  

~ 9 ~ 

 

 ْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم اِ 
 (6) ما را به راه راست هدایت فرما. (خداوندا)

 

  در قرآن دو نوع هدایت مطرح شده است: 

کنودو بسوازد، و هودایت و    هوا بمکود و چگونوه    الف( هدایت تکوینی، همانند هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گول 

ْلَق ُه ََُّّ » فرمایود:  های زمستانی و تابستانی. آنجا که قرآن میمهاجر  راهنمایی پرندگان در ََ   ٍ ْْ َرب ُّنَ ا الَّ ِذي أَْعطَ ى ُك لَّ َش 
  بیانگر این نوع از هدایت است؛ 26«َهَد 

 ی هدایت بشر است.های آسمانی براج( هدایت تشریعی که همان فرستادن انبیای الهی و کتاج

               راه های گوناگون و پرشماری در برابر انسان قرار دارد که او باید یکی را برگزیند:  

 های خود؛ها و هوس*راه خواسته

 های مردم؛*راه انتظارا  و خواسته

 های شیطان؛*راه وسوسه

 ها؛ها و ابرقدر *راه طاغو 

 *راه نیاکان و پیشینیان؛

 و اولیای خدا.*راه خدا 

   ها امتیازاتی دارد:گزیند که بر دیگر راهانسان مؤمن، راه خداوند و اولیای او را بر می

 کند؛ها که هر روز تغییر میالف( ثابت است، برخالف دیگر راه

 اند؛های دیگر متعدد و پراکندهج( یک راه بیشتر نیست، در حالی که راه

 و مقصد مطمئن است؛ج( در پیمودن آن، انسان به مسیر 

 د( در پیمودن آن، شکست و باخت وجود ندارد.
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  معنای راه روشن و وسی  است که انسان را به مقصد رساند. به « صِّرَاطَ »  

 ؛  27« ِإنَّ َرِبِّ َعَلى ِصرَاط  مُّْسَتِقيم  » راه مستقیم، راه خداست:   

 ؛  28« َعَلى ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  *  اْلُمْرَهِليَ إِنََّك َلِمَن » راه مستقیم، راه انبیاست: 

 ؛  29« َوأَِن اْعُبُدوِّن َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمٌ » راه مستقیم، راه بندگی خداست: 

 . 31« َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاللَِّه فَ َقْد ُهِدَي ِإََل ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  » راه مستقیم، در گرو توکل و تکیه به خداست : 

ای است که هر مسلمان، حتی رسول خدا )ص( و اهل بیت )ع( در هر نماز از خداوند ه مستقیم بودن، تنها خواستهدر را 

 کنند. برای ماندن در راه مستقیم طلب می

بخواهد؛ زیرا چه  انسان باید در هر کاری، اعم از انتخاج شغل، دوست، رشتۀ تحصیلی و همسر، راه مستقیم را از خداوند 

یم از خدا، عقاید، درست فکر کند، ولی در عمل دچار لغزش شود و یا برعکس. پس هر لحظه، خواستن راه مستقبسا در 

 ضروری است. 

؛ ۀو الطریق الوسطی هیی الایا     ۀالیمین و الشمال مضلّ» فرمایود:  راه مستقیم، راه میانه و وسط است که علی )ع( می 

            31«وسط، جادۀ هدایت است.انحراف به چپ و راست مایۀ گمراهی، و راه 

روی و اعتدال در همۀ امور و احتراز از هر نوع افراط و تفریط، در عقیده یا عمل. یکی در عقاید از راه مستقیم، یعنی میانه 

دهد، گوویی انسوان هویق نقشوی در     شود و دیگری در عمل و اخالق. یکی همۀ کارها را به خدا نسبت میراه خارج می

دانود. یکوی رهبوران    کاره و فعال مایشاء دانسته و دست خودا را بسوته موی   خویش ندارد و دیگری خود را همه سرنوشت

بورد.  داند و دیگری آن بزرگواران را در اندازۀ خدایی بات میآسمانی را همچون مردم عادی و گاهی ساحر و مجنون می

بنودد.  حتی به درخت و دیوار، متوسل شده و ریسمان موی داند و دیگری یکی زیار  امامان معصوم و شهدا را بدعت می

ورزد و دیگوری،  انگارد. در عمل نیز یکی بخل مید و دیگری، دنیا و امورا  آن را نادیده میندایکی اقتصاد را زیربنا می

 کند. شود و دیگری حق را فدای خلق میکند. یکی از خلق جدا میحساج خرج میبی

کند. دارها، انحراف از مسیر مستقیم هدایت است. خداوند، دین استوار خود را، بر راه مستقیم معرفی میاینگونه رفتارها و کر 

یعنی نمونۀ عینی و عملی راه مسوتقیم و اسووه و الگوو     32« راه مستقیم، راه ماست.»فرمودند: )ع( می چنانکه امامان معصوم

هستند. آنان در تمام امور زندگی از قبیل کوار، تفوریح، تحصویل، تغذیوه،     برای قدم برداشت در راه مستقیم، رهبران آسمانی 

 33اند.روی سفارش کرده اعتدال و میانه انفاق، انتقاد، قهر، صلح و عالقه به فرزند و .... ما را به
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موارد شده است، به ه که در آنها به جنبۀ اعتدال، تأکید و از افراط و تفریط نهی دهای بسیاری آمدر قرآن و روایا ، نمونه 

 ذیل توجه کنید:  

      و بیاشامید ولی اسراف نکنید. بخورید 34« ُكُلواْ َواْشَربُواْ َوََل ُتْسرُِفواْ » *

بسته باش و نوه گشواده دسوت کوه خوود      در انفاق نه دست 35« ََل ََتَْعْل يََدَك َمْغُلوَل   ِإََل ُعُنِقَك َوََل تَ ْبُس ْطَها ُك لَّ اْلَبْس  ِ َ» *

        .محتاج شوی

َُِقوا َلَْ ُيْسرُِفوا وَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْيَ َذِلَك قَ َوام اَ» * اند و نه اهل بخول،  مؤمنان، به هنگام انفاق نه اهل اسراف 36« الَِّذيَن ِإَذا أَنْ 

                   رو هستند.بلکه میانه

نوه  ای میانماز را نه بلند بخووان و نوه آهسوته، بلکوه شویوه      37« ََتَْهْر ِبَصََلِتَك َوََل ُُتَاِفْت ِِبَا َوابْ َتِغ بَ ْيَ َذلِ َك َه ِبيَل  ََل »  *

 برگزین.            

به والدین احسان کن؛ اما اگور توو را از     39« َفََل ُتِطْعُهَم ا ...ِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك ِب  »؛   38« َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا  »  *

 ت از آنها جایز نیست.  راه خدا بازداشتند، اطاع

و هم زکا  را که ارتباط با مردم اسوت:   « أَِقيُم وا الصَّ ََل َ  »کند که ارتباط با خالق است: اسالم، هم نماز را سفارش می *

  41« آُتوا الزََّكا َ »

ُُمْ » ها شما را از گواهی حق منحرف سازد: نه محبت * ُِِس  ٍَ لِلَّ ِه َولَ ْو َعلَ ى أَنْ  ها شوما را از عودالت   و نه دشمنی 41« ُش َهَدا

ْم َشَنآُن قَ ْوم  َعَلى َأَلَّ تَ ْعِدُلوا» دور کند:  ُُ         42« َوََل ََيْرَِمنَّ

َِّارِ » دارند:  مؤمنان، هم دافعه * ُُ ٍُ َعَلى اْل ا نَ ُهمْ » و هم جاذبه:  « َأِشدَّ ٍُ بَ ي ْ        43« ُرَْحَا

ای توجه کند و جوانب دیگر را فراموش کند، بلکه در هر کاری اعتودال و  عدی نیست که به جنبهآری، اسالم دین یک بُ

 کند.روی را سفارش میمیانه

 پیام ها:          

هستی، در مسیری است که خداوند اراده کرده است. از خدا بخواهیم ما را نیز در راهی که خود دوسوت دارد قورار دهود:     .1

 « ْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ اِ »
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لصِّ رَاَط ْه ِدنَا ااِ ...  ِإيَّ اَك نَ ْعبُ دُ  »ترین خواسوتۀ یکتاپرسوتان اسوت:    درخواست هدایت به راه مستقیم و پایداری بر آن، مهم .2
 « اْلُمْسَتِقيمَ 

 « ْهِدنَااِ  .... ْلَْْمُد لِلَّهِ اَ »  و دعا: استمدادنخست حمد و سپاس خدا، آنگاه  .3

 « ْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ اِ . ِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  »بهترین نمونۀ استعانت از خدا، درخواست راه مستقیم است:  .4

 

 ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالَِّي 
 (7) شدگان و نه گمراهان.راه کسانی که آنها را مشمول نعمت خود ساختی، نه غضب

 

ران، بپیوام  انود از: کند که نعمت ویژۀ الهی شامل آنان شده است که عبوار  این آیه راه مستقیم را، راه کسانی معرفی می 

توجه به راه این بزرگواران و آرزوی پیمودن راه آنان، ما را از خطر کجروی و قرار گرفتن در  44صدیقین، شهدا و صالحان.

دارد. البته همواره این خطر وجود دارد که انسان دست از هدایت بوردارد و گرفتوار غضوب شوود؛     خطوط انحرافی باز می

 گرفتار خشم الهی شدند. گفتۀ قرآن، مورد نعمت قرار گرفتند، ولی در اثر ناسپاسی و لجاجت اسرائیل به چنانکه بنی

هدایت است؛ زیرا در آیۀ پیشین سخن از هدایت به راه مستقیم بود. افزون بور   نعمتِ « أَنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ » در  نعمتمراد از  

 ولی مورد غضب هستند.   های مادی برخوردارند،آنکه کفّار و منحرفان از نعمت

             مغضوبین در قرآن

-اسرائیل، به عنوان غضبدر قرآن، افرادی همانند فرعون و قارون و ابولهب و امت هایی همچون قم عاد و ثمود و بنی  

 اند.شدگان معرفی شده

اسرائیل که داستان زندگی و تمدن آنها در قرآن بیان شده است، زمانی بور موردم روزگوار خوویش برتوری داشوتند:       بنی  

ْم َعلَ ى اْلَع اَلِميَ » ُُ َ  ِم َن  »لکن به دلیل کردار و رفتار بدشان، دچار قهور و غضوب خداونود شودند:      45« َفضَّ ْلُت ٍُوا ِبَغَض  َوبَ ا
این تغییر سرنوشت، به سببت تغییر در رفتار و کردار آنان بود. دانشمندان یهود، دستورا  و قوانین آسمانی تورا   46«اللَّ هِ 

لِ مَ »را تحریف کردند:  َُ َْ ِذِهُم الرِّبَ ا »خواری روی آوردنود:  تجار و ثروتمندان آنان، به ربا و حرام 47« ُُيَرِّفُ وَن اْل عامّوۀ   48« َأ

پروری و ترس، از رفتن به جبهۀ نبرد و ورود به سورزمین مقودس،   عو  به جهاد و مبارزه، از روی تنمردم نیز در برابر د
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َْ أَْنَت َوَربُّ َك فَ َق اِتََل ِإنَّ ا َهاُهنَ ا قَاِع ُدونَ » سر باز زدند و به موسی )ع( گفتند:  تو و پروردگار  بروید و بجنگید که  49« فَاْذَه

 ایم. به سبب این انحرافا ، خدا آنان را از اوج عزّ  و فضیلت، به نهایت ذلّت و سرافکندگی مبتال ساخت.    ما اینجا نشسته

شدگان نباشیم؛ یعنی اهل تحریف آیوا  و گورفتن ربوا و فورار از جهواد      خواهیم که مانند غضبما در هر نماز، از خداوند می

روند و یا در دین الهی غلوّ و افراط کرده و یا از هوا و به سراغ باطل مینباشیم، و همچنین از گمراهان که حق را رها کرده 

          51کنند، نباشیم.و هوس خود و دیگران پیروی می

برائت و  ،حمد، تولّای خود را به انبیاء و شهدا و صالحان و راه آنان، ابراز داشته و از مغضوبان و گمراهان انسان در سوره  

 .    استتبرّا  بارز تولّا و جوید و این مصداق دوری می

             ضالین در قرآن

َدَك َج َووَ » رود: مرتبه با مشتقاتش در قرآن آمده است، گاهی دربارۀ تحیّر به کار می 211که نزدیک به « ضاللت»واژۀ  
ُمْ » و گاهی به معنای ضای  شده است:  51«َض اًَل  َُ ؛ ولی بیشتر به معنای گمراهی، و هموراه بوا تعبیورا      52« َأَض لَّ أَْعَم ا

  به کار رفته است.« ضَاللٍ قَدِیمٍ »  ،«ضَاللٍ بَعِیدٍ »  ،«ضَاللٍ مُبینٍ » گوناگون نظیر: 

 ، 53اند؛ از جمله: کسانی که ایمان خوود را بوه کفور تبودیل کننود     هایی به عنوان گمراه معرفی شدهدر قرآن، افراد و گروه 

، کسانی کوه موردم را از    57گیرند، مسلمانانی که کفّار را سرپرست و دوست خود می 56گران، عصیان 55، کفّار 54مشرکان

کننود، و کسوانی کوه از    کنند، آنان که حوق را کتموان موی   کسانی که به خدا یا رسول او توهین می دارند،راه خدا باز می

    اند.رحمت خدا مأیوس

کنندگان جامعه آمده است؛ از قبیل: ابلیس، فرعون، سامری، دوسوتان  ها به عنوان گمراهو گروه در قرآن، نام برخی افراد 

 نیاکان منحرف.    ها و بد، طاغو 

کننود.  و شورایط آمواده سوءاسوتفاده موی     کنندگان از ایون بسوترها  گمراهان، خود بستر و زمینۀ انحراف را فراهم و گمراه 

، جهول و   61، پوذیرش وتیوت باطول    61، گنواه  59ورزی، شورک  58هووس اند از: هوا و بسترهای انحراف در قرآن عبار 

 .    62نادانی

 پیام ها:         

ِص رَاَط الَّ ِذيَن أَنْ َعْم َت  »انود:  انسان در تربیت، نیازمند الگوست. انبیاء، شهدا، صدیقین و صالحان الگوهای زیبای انسوانیت  .1
 « َعَلْيِهمْ 
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 « اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ » ، « أَنْ َعْمتَ » آوریم: رسد، نعمت است. قهر و غضب را خود به وجود میانسان میآنچه از خداوند به  .2
 به کار نرفته است( «َغضبَت »  به کار رفته، ولی دربارۀ عذاج « أَنْ َعْمتَ »  )دربارۀ نعمت

َغْْيِ  »کند: سلطه  و حکومت آنان، مقاوم و پایدار می شابراز تنفّر از مغضوبان و گمراهان، جامعۀ اسالمی را در برابر پذیر .3
 « اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّيَ 

            های تربیتی سورۀ حمددرس

 کنیم:را به اجمال مرور می های این سورهدر پایان، درس

 کند.می داز غیر خدا قط  امی«  ِبْسِم اللَّه» انسان با گفتن   .1

ينِ »  و« َربِّ اْلَعاَلِميَ » با   .2 -و خودخواهی و غرور را کنار موی  است و مملوک که مربوجکند احساس می « َماِلِك ي َ ْوِم ال دِّ

 گذارد.

 کند.میان خود و تمام هستی ارتباط برقرار می« عالمین » با کلمۀ   .3

 داند.خود را در سایۀ لطف او می «ِِ  الرَّْْحَِن الرَِّحيم »با   .4

ينِ » با   .5  شود.غفلتش از آینده زدوده می « َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

 کند.طلبی را زایل میریا و شهر «  ِإيَّاَك نَ ْعُبدُ  »با گفتن   .6

 هراسد.ها نمیاز ابرقدر «  ِإيَّاَك َنْسَتِعيُ  »با   .7

 دست اوست. ها بهفهمد که نعمتمی « أَنْ َعْمتَ » از   .8

 کند.حق و طریق مستقیم را درخواست میرهسپاری در راه «  ْهِدنَااِ  »با   .9

 کند.همبستگی خود را با پیروان حقّ اعالم می « ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ » در  .11

 دارد.بیزاری و برائت از باطل و اهل باطل را ابراز می « َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّيَ » با  .11
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