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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  2931دی  21 :تاریخ                                                 تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  2391ربیع الثانی  1 مصادف با:                             «مَلک»و « مالک»بررسی کلمه  -آیه چهارم موضوع جزئی:      

  12 جلسه:                                                                                                                        

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «مالک»ادامه بحث درباره 

بحث درباره اختالف مفسران پیرامون کلمه مالک بود که آیا این کلمه مالک است یا مَلک، ما اجماالً در مورد این دو و 

تعین « مَلک»یا « مالک»ریشه آنها و معنای آنها مطالبی عرض کردیم، حال باید ببینیم دلیل کسانی که قائلند قرائت 

 چیست.رجحان دارد یا دارد 

 «مَلک»ادله رجحان 

، از جمله کسانی که به این نظریه معتقد است مرحوم آیت اهلل است « مالک»ارجح از  «مَلک»بعضی معتقدند کلمه 

 طباطبایی است، شاید دو قرینه بشود از کلمات ایشان استفاده کرد:

 دلیل اول:

 اند.اند و اکثر مفسرین هم همین قرائت را ترجیح دادهیشتر قراء این را مَلک قرائت کردهب

 :دلیل دوم

دنبال کلمه مَلک به اند اضافه به یوم بشود، چون در آیه تومیاند اضافه به یوم بشود، اما کلمه مالک نتومیکلمه مَلک 

مثل مَلک یک عصر و دهر، مَلک « مَلک یوم الدین»اند اضافه به زمان شود، تومی، اضافه شده کلمه مَلک «یوم الدین»

اند اضافه شود به ظرف زمان، مالک عصر و زمان معنا ندارد، بنابر تومییک زمان، اما مالک نیک قرن، پادشاه و سلطان 

 این بهتر است در اینجا کلمه مَلک قرائت شود.
 بررسی دلیل اول

اند تومیاند در واقع پاسخ به دلیل اول این قول باشد و هم خودش تومییک مطلبی را امام)ره( فرموده است که این هم 

راجح بلکه متعین است، چون سوره  «مالک»ماید، فرمی، امام در تفسیر سوره حمد بر ترجیح کلمه مالک باشددلیل 

ها را در نماز قرائت حمد و سوره توحید مثل بقیه سور قرآنیه نیست، از این جهت که مسلمین در پنج نوبت این سوره

ن داشته است، اگر امر دایر شود بین قرائت قراء و بین قرائت نند و این در تمام اعصار و بین همه فِرَق اسالمی جریاکمی

مسلمین در طول اعصار و طول زمانها که این سوره را بدون کم کردن یک کلمه یا اضافه کردن یک کلمه، بدون افزودن 

لذا با اینکه به نظر قرائت همه مسلمین رجحان دارد. وانند خمییک حرف یا کاستن یک حرف همه به صورت مالک 

در مقابل این ما یک قرائت ضروری قطعی متواتر بین چون قراء در قرائت حتی در نماز جایز است ولی علما تبعیت از 



79 
 

قرائت بعضی یا اکثر قراء که ملک را ترجیح بخواهیم استناد کنیم به داریم پس اگر همه مسلمین در طول همه اعصار 

اند اما همه مسلمین در طول تاریخ لک قرائت کردهبعضی یا اکثر قراء مَ چهاگرچون نیست، اند، این استدالل درستی داده

این در پس که از زمان پیغمبر هم این چنین بوده است، است اند و این مفید یقین و قطع برای ما مالک قرائت کرده

 1دلیل اول. حقیقت یک دلیل است بر رجحان بلکه تعین مالک و در عین حال یک پاسخی است به
 بررسی دلیل دوم

مالک در مورد د ولی این شومیاما در مورد دلیل دوم پاسخ این است که؛ درست است مالک به ظرف زمان اضافه ن

ولی اند مالک اشیاء و اموال شود، تومیهای اعتباری مالکیت نسبت به زمان معنا ندارد، کسی اعتباری است، در ملکیت

اند باشد، اما در ملکیت حقیقی مالکیت نسبت به زمان نه تنها منعی ندارد بلکه تومیدوره ن مالک زمان و عصر و دهر و

قطعاً مثل سایر امور مملوک مالک حقیقی است، اگر ما خداوند تبارک و تعالی را مالک حقیقی عالم دانستیم نه مالک 

، چون به ظرف زمانی یوم هیچ منعی ندارد اعتباری که حق هم همین است، آنوقت مالکیت او نسبت به زمان و اضافه آن

شد، بنابر این دلیل دوم هم به بامیهمانطور که خداوند مالک آسمان و زمین است، مالک انسان است، مالک زمان هم 

 نظر تمام نیست. 

ت که از اند ولی عمده این دو دلیل اسلک در کتب ادبی ذکر کردهالبته بعضی قرائن و شواهد دیگری هم برای ترجیح مَ

 آید و هر دو هم قابل مناقشه است.کلمات مرحوم عالمه هم بر می

 «مالک»ادله رجحان 

اند، اینها ضمن ای استدالل کردهکسانی که قائل هستند به اینکه در اینجا مالک رجحان دارد، آنها هم به ادله ،در مقابل

 اند، شواهدی استناد کردهاند، خودشان هم به قرائن و اینکه ادله قول اول را رد کرده
 دلیل اول

، در بین همه مسلمین مالک ائت مالک برای ما مقطوع است، چوناز جمله همین مطلبی که امام فرمود، که به هر حال قر

رده کمیبه همین نحو قرائت  نیز همین بوده و خود پیامبر اکرم)ص(آن و این برای ما یقین آور است که اصل قرائت شده 

 ردند.کمینین مسلمین بر قرائت مالک پای فشاری ناز این بود این چ و اگر غیر
 دلیل دوم

از این بینیم دایره مفهومی مالک وسیعتر از مَلک است، ی، مداشته باشیماگر ما یک مقایسه مفهومی بین مالک و مَلک 

که به دارد ت نسبت به اشیائی شد، چون تارةً مالک، مالکیبامیلک هم وییم در بر دارنده مَگمیجهت وقتی ما مالک 

مالکیت انسان نسبت به حقیقی است، مثل  مالکیت اعتباری است، گاهی مالکیتاین اند، ای پیدا کردهانسان یک اضافه

شما این را ، گاهی هم مالکیت نسبت به امور مردم است، یعنی مالکیت امر و نهی به مردم، خودش اعضاء و جوارح

مقایسه کنید با معنای مَلک، مَلک، یک قسم از این سه قسم مالکیت است، قهراً دایره مفهومی مالک اوسع از دایره 

                                                           
 .97. تفسیر سوره حمد، ص 1



77 
 

در  .اند یک قرینه و دلیل و شاهدی باشد بر ترجیح این قرائتتومیلک است، خود این وسعت مفهوم مالک مفهومی مَ

 ند.کمیر ملکیت خداوند نسبت به همه چیز در این عالم ما نظایری داریم که تاکید بآیات قرآن هم 
 دلیل سوم

نای برزخ و آخرت استعمال شده است و این تناسب بیشتری با کلمه مالک  دارد. اکثراً در قرآن به مع« یومئذ»و « یوم»

االن هم خدا مالکیت نسبت به همه امور دارد، هر چند د، شومیملکیت حقیقی خداوند ظاهر در قیامت یا در برزخ  چون

این « مالک یوم الدین»خاص است، منظور از  موقعیت مالکیت مطلق دارد، منتهی ظهور این مالکیت مطلقه در آن 

« مالک یوم»وییمگمیان به دو صورت معنا کرد، یکوقت تومیرا « مالک یوم»نیست که خدا مالک آن روز است، چون 

وییم مالکیت خداوند مطلقه است، اینگونه گمیبت به آن روز دارد و خدا مالک آن روز است، یکوقت یعنی مالکیت نس

این دنیا و هم برزخ و آخرت است، منتهی در ند فقط مالک آن روز باشد، مالکیت مطلقه خداوند هم نیست که خداو

نیم دیگران هم مالکیت دارند، گاهی ما کمیامروز )در دنیا( این مالکیت مطلق آشکار و ظاهر نیست، لذا ما گمان 

نیم، یعنی برزخ و کمیتی از این دنیا انتقال به نشئه دیگر پیدا نیم، اما وقدامینیم، دیگران را مالک دامیخودمان را مالک 

کس حقیقتاً د که هیچشومیسپس قیامت، در آنجا تازه روز ظهور و آشکار شدن مالکیت مطلقه خداست، آنروز معلوم 

، 1«وَالْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ یَوْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئًا»مالک نیست و مالک حقیقی خداست، و شاهد آن هم این آیه است

 روزی که هیچکس مالک دیگری نیست، و همه چیز بدست خداست. ند ملکیت را از غیر خدا،کمیدر حقیقت سلب 

وز، یک زمان و یک دوره خاص ندانستیم، بلکه بگوییم آن روز، روزی است که این را به معنای ر« یوم»پس اگر ما 

هم « مَلک یوم الدین»شد، بله، بامی، این با کلمه مالک سازگارتر دشومیهر د و برای همه ظاشومیجهت آشکار 

شد که نافذ است، اما اگر بامیسلطان و پادشاه آن روز، یعنی آن روز تنها امر و دستور او که یعنی اینانیم بگوییم، تومی

برزخ و قیامت روزی است که همه چیز از اوست، ملکیت ازآن اوست، هم یعنی اینکه یک معنای اعم از این را بگوییم، 

 .مه مالکملکیت حقیقی نسبت به اشیاء و هم ملکیت نسبت به امر و نهی، این سازگار تر است با کل

د با این سه دلیل ما بتوانیم کلمه مالک را مقدم و راجح بدانیم، البته همانطور که عرض کردم رسمیلذا در مجموع به نظر 

انیم کلمه مَلک بخوانیم، مرحوم عالمه تومیامام)ره( معتقد است کلمه مالک نه تنها رجحان دارد بلکه متعین است، یعنی ن

ماید: کلمه مالک راجح بلکه متعین است، فرمیمالک، امام)ره( از مَلک احسن و اولی است مود: کلمه فرمیطباطبایی 

نند از باب احتیاط کمیممکن است از باب احتیاط در نمازها هر دو را قرائت کنند، ولی اینکه اینها قرائت  بعضی البته

عبد الکریم حائری، به خواهش یکی از علمای اعالم شیخ ، مرحوم حاج ما نند که استاد عالمهکمینقل امام است، 

ماید این احتیاط بسیار فرمیفتند، آن هم از باب احتیاط بوده است، ولی امام گمیمعاصر، کلمه مَلِک را هم در نماز 
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ماید وقتی یقین فرمیاصال جای این احتیاط نیست، ایشان چون ضعیف بلکه به عقیده نویسنده مقطوع الخالف است، 

 ارید به اینکه قرائت مالک رجحان دارد دیگر جای این احتیاط نیست.د

انیم رجوع تومی هم در این مسئله یعنی هم جاری است،« کفواً»بلکه در « مالک»ماید: این نه فقط در فرمیآنوقت امام 

نمازهای خود قرائت  دروانند، آنچه را که مردم و مسلمین خمیکنیم به قرائت مردم، یعنی ببینیم مردم در نماز چگونه 

این نسبت به پس متواتری که مفید قطع و یقین است برای ما کافی است، و نند این به عنوان یک امر ضروری کمی

 قرائات دیگر از این جهت یقین آور است و یک مالکی است برای ما در قرائات نماز.

 رجحان آن قطعی است. ،داردتعین کلمه مالک اگر نگوییم  د در اینجارسمیلذا در مجموع به نظر 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


