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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  4931دی  41 :تاریخ                                                         تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  4191ربیع الثانی  1 مصادف با:    اشاره به معاد و انحصار حمد در خدا -یهمعنای کلی آ -آیه چهارم موضوع جزئی:      

  39 جلسه:                                                                                                                                 

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 جلسه گذشتهخالصه 

مفردات آیه چهارم را معنا کردیم، محصل مطالبی که تا بحال گفتیم این شد که مالک به معنای ملکیت حقیقی خداوند 

هرچند ما نپذیریم اما رجحان آن بر مَلک قطعی است، پس را است، این قرائت رجحان دارد بلکه متعین است، تعین آن 

تبارک و تعالی ملکیت حقیقی دارد و واجد و محیط به این عالم است، بال تشبیه  مالک به معنای این است که خداوند

ح خودش، همچنان که اعضا و جوارح انسان از او جدا نیست، این عالم هم رمثل ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوا

ما در نسبت و رابطه های حق تعالی هستند، این نکته مهمی است که ، همه این عالم جلوهشدبامیجدای از خداوند ن

و این اضافه را تصور کنیم و این بدانیم خودمان با خداوند متعال، خدا را یک موجودی فرض نکنیم و خود را جدا 

نسبت را در نظر بگیریم که خداوند مالک ما و موجودات این عالم است مثل ملکیت ما نسبت به خانه و آنچه که به ما 

ست کسی در مورد خدا اعتقاد به مالکیت داشته باشد ولی به اشتباه این مالکیت را از نسبت و اضافه دارند، حتی ممکن ا

های اعتباری بداند، این خیلی مهم است، که ما سنخ مالکیت خداوند را از سنخ ملکیت حقیقی بدانیم نظیر قبیل مالکیت

 ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خود.

 باشد:میمال در آن هم معلوم شد که دو احت« یوم»معنای 

 .است یک موقعیتبلکه ع که حد خاصی ندارد، معنای یک دوره و مقط. 1

 به معنای ظهور.. 2

هم دو معنا و احتمال ذکر شد، یکی جزاء و دیگری دین به معنای جامع خود که جزاء هم بخشی از آن « دین»برای کلمه

 است.

 معنای کلی آیه

 احتمال اول

حال براساس تبیین صورت گرفته از این مفردات اگر بخواهیم این آیه را به صورت کلی معنا کنیم باید بگوییم در این 

ند، به این جهت که خداوند مالک آخرت است طبق این احتمال که یوم را به معنای کمیآیه خداوند تبارک وتعالی اشاره 

وییم مالک یوم جزاء است یعنی گمیند مالک یوم جزاء است، وقتی یک مقطع بدانیم و دین را به معنای جزاء، خداو

د و به دست خداست، دنیا دار عمل است و آخرت یوم جزاء شومینتیجه اعمال در این دنیا آشکار  در آن روزروزی که 
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در  د که خدا مالک آن روز است، به معنای نفی ملکیت خداشومیو حسابرسی و رسیدگی به عمل است، اگر گفته 

یعنی مالک آن بخش است، چون  آن « یوم الجزاء»یعنی « یوم الدین»حیثیات و ابعاد و شئون دیگر نیست، اگر گفتیم 

ها است، عالم مجازات و پاداش است، پس خداوند مالک جزاء به این معنا عالم، عالم بروز و ظهور نتیجه اعمال انسان

 است.
 احتمال دوم

به معنای دین یعنی یوم به همان معنای اول و  ا مالک یوم الدین به معنای عام استطبق احتمال دیگر باید گفت خد

 تا حقیقت باطنی اعمال انسانها و از جمله جزاء.امثال آن توحید و نبوت و والیت و 

 ،یعنی خداوند مالک روزی است که روز حقیقت دین است، آن روزاین احتمال و این معنا اوسع از معنای اول است، 

است، دین در دنیا  خدا مالک حقیقی آناست و ها حقیقت دین، حقیقت توحید، نبوت، والیت و اعمال انسانز رو

ها متفاوت ها مختلف است، تلقی انساناند اما صورت آن نزد انسانها آوردهشریعتی است که انبیاء برای هدایت انسان

خدا مالک روز دین قیقت دین به تمامه در آن روز است. حخداوند مالک است، ولی در آنجا دیگر این تفاوت نیست، 

ند و خدا مالک کمیدا است به این معنا که در آن شرایط و آن روز همه حقیقت دین از توحید گرفته تا جزاء، تجلی پی

 آن روز است.

دوم این که یوم و دین به معنای جزاء، احتمال یعنی یک مقطع باشد به همان معنای اول یوم پس احتمال اول این شد که 

 به معنای اول یعنی یک مقطع و دین به معنای اعم از جزاء یعنی همان معنای جامع دین که جزاء بخشی از آن است.
 احتمال سوم 

، آنوقت استدین هم به معنای جامع  .یک مقطعی که یک حد و اندازه خاصی نداردنه به معنای ظهور است، « یوم»

خداوند مالک حقیقی ظهور دین و بروز دین و آشکار شدن حقیقت دین است،  :دشومی طبق این احتمال معنای آیه این

قیامت وقت ظهور حقیقت توحید است، وقت ظهور حقیقت والیت است، وقت ظهور حقیقت نبوت است، وقت ظهور 

، یعنی حقیت دین شد، وقت محاسبه اعمال ما استبامیشد، وقت بروز و تجلی باطن شخصیت ما بامیعقاید باطنی ما 

د که ملکیت فقط برای شومیند و خدا مالک آن است، آن روز معلوم کمیبه تمام معنا، آنروز ظهور و تجلی پیدا 

همگی سراب بوده است، دنیا های خودمان در ردیم از ملکیتکمید که آنچه که ما تصور شومیخداست، آنروز معلوم 

ردیم مالک هستند، فی الواقع خود آنها مملوک کمیکه ما گمان آنان ت، کس مالک نیسد که هیچشومیآنروز معلوم 

ورد که چرا پناه به این و آن آورده خمینند، انسان حسرة کمیتعبیر « یوم الحسرة»، آنروز است که از آن به اندبوده

ه به جایی متصل نبوده است، چرا استمداد از غیر خدا کرده است، چرا به ریسمان کسی یا کسانی یا چیزی چنگ زده ک

د، این حقیقت با آشکار شدن خود باعث تأسف و تأثر شومیاست، وقتی که یک حقیقتی برای انسان آشکار و ظاهر 

-نید و او را نمیکمیید و با کسی برخورد رومی ید، مثل اینکه فرض کنید در جایشومیانسان نسبت به گذشته خودش 
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آید و هیچ تاثیری ندارد، هیچ معمولی است، در همین دنیا هیچ کاری از دست او نمینید یک آدم کمیشناسید، فکر 

 و منشأ اثر استشخص د این ید، ولی اگر بدانیای به حال انسان ندارد، ممکن است خیلی عادی برخورد کنفایده

د و جلب محبت و شومیعوض شما را حل کند، آنوقت نوع رفتار شما واند مشکل تمیکمک کند، به شما واند تمی

که چرا آنگونه که بایسته و شایسته بوده به آن  وریدخمیسف و حسرت د چقدر تأیفهممیبعد که د، ینکمیاو را  توجه

د، یعنی آن روز است که تازه شومیها به خداوند اینگونه ، دقیقاً نسبت ما انسانایدشخص احترام نگذاشته و توجه نکرده

میم که خداوند چه هست و چه اقتداری دارد و مالک حقیقی است و همه چیز در برابر او هیچ است، لذا فهمیما 

وریم چرا در مقابل این قدرت و در مقابل این عظمت برای خودمان حساب باز کردیم، چرا به غلط به خمیحسرت 

این سه احتمال در پس . ز دیگران داشتیمدامن دیگران پناه بردیم، چرا انتظار کمک و حل مسائل و مشکالت خود را ا

 وجود دارد.« مالک یوم الدین»مورد

 گانهبررسی احتماالت سه

ما یوم را به معنای ظهور بگیریم، شاید شواهد و قرائن لغوی و عرفی یا حتی در لسان آیات و روایات اگر بخواهیم 

آن نباشد، هرچند امکان آن وجود دارد، ولی ظاهر در این معنا نیست، و إالّ از نظر تبیین مسئله که بگوییم روز قیامت بر

د، حرف درستی است، چون دیگر در آنجا حجابی نیست و همه چیز با شومیروزی است که حقیقت دین آشکار 

وانیم استخراج کنیم یا خیر؟ لذا تمیعنا را از این قالب ند، اما بحث این است که ما این مکمیصورت واقعی خود بروز 

قابل قبولی است و تا حدی پذیرفتن آن به ذهن نزدیک میآید، اما تحمیل این معنا برای احتمال سوم با اینکه احتمال 

  کلمه یوم شاید چندان شاهد قوی نداشته باشد.

احتمال اول مؤید روایی دارد، چون دین را به حساب تفسیر د قابل قبول است، رسمیبه نظر اما احتمال اول و دوم 

اند، این به معنای انحصار دین در حساب نیست، اند، ممکن است کسی بگوید اگر دین را به معنای حساب دانستهکرده

دنیا به  شد، این با ظاهر لفظ هم سازگارتر است، روز دین است، دین در مقابلبامیدین به همان معنای جامع خود بلکه 

خداوند مالک ، و جزاء هم بخشی از آن است دشومیاین معنا که حقیقت دین، آن سعادت واقعی که در پرتو دین حاصل 

ویند امروز روز فالنی است، در بین ورزشکاران و هنرمندان، یا کسی که در یک شرایطی گمیمثالً  است. این حقیقت

ویند روز فالنی است، گمیهمراه با پیروزی و کامیابی و موفقیت است،  روزشانس به او روی آورده است،  (بقول عوام)

ویند این روز فالنی است یعنی امروز روزی است که توجهات به او جلب شده و جلوه کرده است، بروز و گمیاینکه 

 ییعنی آنروز روز« یوم الدین»ویندگمیظهور داشته، پیروزی و کامیابی و موفقیت داشته است، اگر در مورد قیامت هم 

، در آن روز دیگر همه قوانین و دستورات و اخالقیات و اعتقادات و چیزهایی که باید ندکمیاست که حقیقت دین جلوه 

د، روز دین به این معنا، تجلی و بروز و ظهور شومیرفتیم حقیقش در آن روز آشکار گمیبه عنوان برنامه سعادت پیش 

 دین است آن روز.
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اول هم قابل قبول است به این معنا که بگوییم روز جزاء و محاسبه و حسابرسی است و مؤید روایی هم البته احتمال 

 مال اول درست است هم احتمال دوم.احتلذا بنظر ما هم  دارد.
 اشاره آیه به معاد

در کتب لغت و د چون معنای یوم بنابر آنچه که رسمیتا حدودی بعید به نظر طور که گفته شد هماناحتمال سوم اما 

 ت عرفی وارد شده است ظهور نیست.استعماال

بر هر سه احتمال اشاره به یک و چه معنای سوم را بپذیریم، آیه بنا در هر صورت چه معنای اول و چه معنای دوم

 ما یوم را به هر یک از آن دوو این که حقیقت دارد و آن هم عالم پس از مرگ و قیامت است، در این تردیدی نیست، 

چهار احتمال در اینجا قابل تصور است، در این نتیجه تاثیر  که را به هر یک از آن دو معنا بگیریم« دین»معنا بگیریم، 

آن به اشاره به قیامت دارد. بر این اساس خداوند تبارک و تعالی در آیه سوم اشاره کرده است « یوم الدین»ندارد که 

کرده است به آن حیثیت جزاء و حسابرسی و قیامت و روزی که حقایق و در آیه چهارم اشاره  رحیمیترحمانیت و 

یک و سپس ، اول یک رجاء تخویفو  د، یعنی ابتدا یک مژده و بشارت و ترغیب و سپس انذارشومیهمه آشکار 

با همان جهاتی که عرض شد، آنوقت « ماید الحمد هلل رب العالمینفرمیبعد « بسم اهلل الرحمن الرحیم»خوف، 

است. ، خدایی که رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه دارد، این دمیدن روح امید و رجاء «الرحمن الرحیم» مایدفرمی

خدایی که رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه دارد مالک روزی است که « مالک یوم الدین»وید، گمیبه دنبال آن پس 

د و آنجا جزاء و حسابرسی است، این یک د، حقیقت دین از توحید تا معاشومیآن روز حقیقت همه چیز آشکار 

د، در شومیتوحید ربوبی استفاده « رب العالمین»گفتیم، از شود.می معادبرای او یادآوری تلنگری برای انسان است که 

آن تاکید  ت که جای جای قرآن برو اشاره به معاد و یادآوری معاد از اموری اساشاره به معاد دارد « یوم الدین مالک»

مسیر زندگی و اندازد تا بداند شده است، یعنی در مواضع مختلف انسان را به یاد مرگ و قیامت و حسابرسی و جزاء می

د و پرونده فکر و عمل و اندیشه و رفتار یرگمیجریان زندگی او به هر حال در یک موقعیتی به دقت مورد بررسی قرار 

 یرد.گمیدقت مورد بررسی قرار  به د وشومیو گفتار و کردار او باز 

فرزند یکی از بزرگان او را در خواب دیده بود و سوال کرده بود که چه خبر از آن دنیا؟ آن بزرگ فرموده بود که من 

یرد، حتی یک حرکت دادن دست، این خیلی مهم گمیفقط به شما بگویم همه چیز در اینجا به دقت مورد بررسی قرار 

د که شومیاستگاه و انگیزه آن بررسی هایی که ظاهر آنها خوب است، خرفتارهای ما، حتی رفتار است که اعمال انسان،

یریم یا سرد گمینیم، گرم کمیکه به افراد بی اعتنایی نیم، کمیای صورت گرفته است، سالمی که اصالً به چه انگیزه

حتی آنجایی که صورت عمل انسان صورت زیبایی است باز به صورت  نیم،کمینیم، توهین کمینیم، احترام کمیبرخورد 

ذرد و این بر چه اساسی صورت گرفته است، آنچه که در گمید، خداست که میداند در نهان ما چه شومیتنها اکتفا ن
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د بعد این دهمیذرد، ذهن ما، اینها هم دارای حساب و کتاب است، به هر حال خداوند اول امید گمیافکار و اندیشه ما 

 ند.کمییادآوری خوف را 

 داللت آیه بر انحصار حمد در خداوند

رب »، همانند«مالک یوم الدین»های گذشته عرض کنیم و آن اینکهیک نکته را در اینجا الزم است در تتمیم بحث

حمد منحصر شد بر  «الحمدهلل»دلیل بر انحصار حمد در خداوند است، اگر گفته شده« الرحیم»و « الرحمن»و « العالین

حمد در خدا آمده است، هم انحصار  خدا و اختصاص پیدا کرد بر خداوند گفتیم در همین آیات برهان و دلیل بر انحصار

است، « رب العالمین»حامدیت و هم انحصار محمودیت، تنها حمد شونده خداست و تنها حمد کننده خداست، دلیل آن 

شد، چون رحیم است بامیشد. چون رحمان است حمد منحصر در او بامیو چون رب العالمین است حمد منحصر به ا

ضمن « مالک یوم الدین»است، حمد منحصر در اوست، پس « مالک یوم الدین»شد و نیز چون بامیحمد منحصر در او 

اینکه این دیگر یل بر انحصار حمد در خداوند است و ند معاد را و یک هشداری است به انسان دلکمیاینکه یادآوری 

  یک دلیل و برهانی بر خود معاد است.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                              


