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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931بهمن  61:تاریخ                                              تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  6391جمادی االول  1 مصادف با:                  حق در مسئله _در آیه معنای هدایت _آیه ششم موضوع جزئی:      

  93جلسه:                                                                                                                    

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

 حتمال و چه بسا دو قول وجود دارد:هدایت دو ادر مورد معنای گفته شد 

اینکه درخواست هدایت در آیه ششم، درخواست هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق باشد، اینکه از خدا طلب کند  .6

که راه را به او نشان دهد، و این در قالب بیان احکام، معارف و نیز معرفی فضایل و رذایل اخالقی و اینکه چه اموری به 

 گیرد.ت بشود، صورت میشدن انسان از مسیر سعاد د و چه مسائلی باعث دورشومیسعادت انسان منتهی 

به عنایت الهی از اینکه منظور درخواست هدایت تکوینی باشد، یعنی درخواست ایصال به مطلوب، ایصال به مطلوب  .2

قلب و آمادگی قلبی و روحی برای پذیرش حقائق و حرکت در مسیر سعادت است، یعنی کأنّ خداوند  طریق حیات

یر زندگی انسان روشن کند و در قلب او نوری بتاباند که به کمک آن نور در این راه حرکت کند و نوری را در مس

 گرفتار گمراهی و ضاللت نشود.

اصل مناسب است ابتداءً تقریباً ادله و شواهد هر دو احتمال ذکر شد و گفتیم برای اینکه حق در مسئله معلوم شود 

یاد ایصال إلی المطلوب، به معنای هدایت از در قرآن ببینیم آیا و  رار دهیمهدایت تکوینی را در قرآن مورد بررسی ق

د خداوند تبارک و تعالی عالوه بر ارائه طریق و نشان دادن شومیآیاتی را ذکر کردیم که از آنها استفاده شده یا خیر؟ 

تری هم دارد که بواسطه آن هدایت مؤمنین و مهتدین را به سوی مقصود و به سوی مطلوب هدایت راه یک هدایت ویژه

کنیم، در این ند، چند آیه را قرائت کردیم، آیات دیگری هم در قرآن وجود دارد که اگر بخواهیم همه آنها را احصاء کمی

 مجال ضرورتی ندارد و زمان میبرد.

 حق در معنای هدایت در این آیه

بررسی این دو احتمال عرض مقام انیم در تومیگرفته قرار اشاره هدایت تکوینی در قرآن مورد معلوم شد عد از اینکه ب

در آن قرار که ای کنیم که درخواست هدایت در این آیه در واقع متناسب با درخواست کننده و متناسب با آن مرحله

یا به معنای هدایت باشد که در اینجا هدایت به معنای هدایت تشریعی نیست ند، یعنی ضرورتی کمیدارد، معنا پیدا 

طور که مرحوم عالمه هم فرمود، ارائه همان شود.و شامل هر دو معنا می هدایت یک معنای کلی داردبلکه تکوینی، 

ن نشان دهد، طریق هدایت است، ارائه طریق به غایت و هدف هم هدایت است، قهراً اگر کسی هدف و غایت را به انسا

 شد.بامیآن ایصال إلی المطلوب هم به نوعی در 
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درخواست و در این جا هدایت تشریعی وجود دارد، هم در در هدایت تکوینی و هم هدایت یک معنای جامعی دارد که 

د برسیم، که ما به کمک تو به مقصد برسیم، ارائه طریق و نشان دادن راه برای این است که به مقصمعناست این هدایت به 

این ادعا که هدایت یک اثبات د با ایصال به سوی مطلوب برای شومیاگر خداوند کمک و عنایت ویژه کند، این همراه 

ذکر چند مقدمه الزم ند، کمیپیدا گوناگون معنای متفاوتی در مراحل مختلف معنای مشترکی دارد که نسبت به افراد 

 است.
 اولمقدمه 

به زبان اسالم آورده که تازه مسلمان کنند شامل و درخواست هدایت می« اهدنا الصراط المستقیم»ویندگمیکسانی که 

تفاوت انسانهایی که این درخواست را « اهدنا الصراط المستقیم»ویندگمیتا خود انبیاء و پیامبر، هردو شود میاست 

یعنی کامالً بسیط است، سطح معرفت و آگاهی کسی که به زبان اسالم آورده از نظر مثالً نند کامالً طبیعی است، کمی

اعتقادات او نسبت به خداوند، نسبت به توحید در همه شئون آن، در مورد معاد، در مورد عدل الهی، در مورد نبوّت، 

اکرت(، کسی که تازه مسلمان فت )تو کجایی تا شوم من چگمیداوند بسیار بسیط است، مثل دیدگاه آن شبانی که به خ

ند، نه به جنس فضایل و رذایل اخالقی آشنا است، کسی دامیند، نه از معارف و عقاید و احکام چیزی دامیشده و هیچ ن

اهدنا »ویدگمیو کند میاقرار به خداوند و نبوّت پیامبر و رسالت پیامبر )نه منافقانه(  که به زبان بصورت صادقانه

این  ،«اهدنا الصراط المستقیم»ویدگمیپیامبر هم هدایت است. از سوی دیگر ترین سطح ، این در پایین«الصراط المستقیم

منظور این نیست که درخواست از سوی پیامبر معلوم است که متفاوت است با درخواست یک تازه مسلمانِ بی اطالع. 

یک معنا دارد، منتهی چون « اهدنا»ند، نه، کمی، چند معنا دارد و هر کدام یک معنا را اراده هدایت به نحو اشتراک لفظی

 د.شومیمراتب و مراحل مختلف دارد، لذا به حسب افراد متفاوت 

نند کامالً متفاوت هستند، یک طرف افرادی هستند کمیپس نکته اول این است که افرادی که درخواست این هدایت را 

ند، درخواست او آیا کمیوقتی پیامبر درخواست هدایت  شد.بامیهستند و در طرف دیگر پیامبر  مرحلهیینترین که در پا

ند؟ پیامبری که خود منبع وحی است، درخواست ارائه طریق کمیدرخواستی است که آن شخص تازه مسلمان  از جنس

کار است، حقیقت گناه برای پیامبر کامالً عیان است، اگر ما ند؟ قطعاً عالم غیب برای پیامبر کامالً آشکمیبه این معنا را 

گناه را  اشراف نداریم و کُشندگی و سم بودناگر ما به باطن غیبت و دروغ و مال حرام نیم، بیمیصورت حقیقیه گناه را ن

 ند.دامیای سم چون گناه را در هر مرتبه و رتبه د،رومیمیم، پیامبر بخاطر عصمت خود اصالً گِرد گناه نفهمین

 سوال:

این مسلم است که پیامبر به خاطر سعه وجودی و اشرافی که به حقایق عالم اجماالً داشت، این را به یقین  استاد:

طور که ما اگر بدانیم آورد، هماننست که گناه و عصیان خداوند همچون زهری است که فاعلش را از پای در میدامی

یم، پیامبر و اولیاء و معصومین از گناه اینگونه گریزان هستند، برای ما ظاهر گناه شومیغذایی آلوده به سم است گریزان 
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نیم، برای همین است از گناه بیمیآید، اما ناری که در باطن گناه وجود دارد را نلذت گناه به چشم ما میشیرین است، 

چون  در نظر او زیبا و لذیذ است، مثل کسی که غذای آلوده به سم را،گناه د شومیسی که مرتکب گناه بریم، کلذت می

میم و باطن گناه برای ما معلوم نیست، ما بیشتر فهمید که از پا در بیاید، ما نشومیورد، ولی باعث خمی لذیذ است

شویم و بعد آن را مرتکب مینیم، کمیزند را درک نا میبه ممجذوب ظاهر گناهان هستیم، بنابر این چون آسیبی که گناه 

 شکنیم.نیم ولی باز توبه خود را میکمیتوبه فهمیم که می

ند، پیامبری که در صراط مستقیم کمیند بلکه راهنما است، پیامبری که خود ارائه طریق دامیپس پیامبری که نه تنها راه 

 این یک نکته مهمی است که« اهدنا الصراط المستقیم»ویدگمیند، این پیامبر هم کمیاست و به سوی مقصود حرکت 

)بلکه ا آسمان های وجودی متفاوت و فاصله از زمین تدرخواست هدایت از ناحیه طیف وسیعی از انسانها با ظرفیت

 یرد.گمیصورت بیشتر( 
 دوممقدمه 

هر مسیری، چه به سوی نار و چه به سوی نور، این هدایت خود هدایت مراتب دارد، اصالً هدایت به سوی مقصود، در 

د و هیچ شومیند، مثل کسی که وارد یک شهر غریب دامیگشته محض است، و راه را نمراتبی دارد، کسی که گم

که در آیه بعدی ذکر « ضالین»واهد برود، معنای سرگردانی و حیرت این است، در خمیند کجا دامیند، حتی ندامین

نیم که از آنها نام برده بیمیاست، چون بعد از این آیه ما سه گروه را « مغضوب علیهم»غیر از « ضالین»شد، خواهد

 شد.بامی« وال الضالین» ، و گروه سوم«غیرالمغضوب علیهم»، گروه دوم «صراط الذین انعمت علیهم»د، گروه اول شومی

اند داشته باشد، یکی اینکه راه را پیدا کرده باشد، راه به سوی تومیپس انسان در رابطه با مقصد و هدف سه حالت 

سعادت و مقصد اعلی، دوم اینکه راه به سوی شقاوت پیدا کرده باشد، یعنی به سمت نابودی برود، و سوم گمراه، یعنی 

سیر افتاده که انسانی و سعادت برود و نه در آن م اند به سمت مقصد اعالیتومیکسی که راه را گم کرده است، و نه 

واهد خمیند که به سمت جایی دامیمورد غضب واقع شود. بطور مثال کسی که وارد شهری شده است، یکوقت از اول 

د، کسی هم ممکن است وارد شهری شود مسیر را رومیبرود که آخر آن نابودی است، مثالً چاهی است و به سمت آن 

کون حرکت کند، و کسی هم ممکن است سرگردان در این شهر باشد واهد به سمت محل آرامش و سخمیند و دامیهم 

 شد.بامیو ندارد که مسیر و مقصد کجا 

 «.انعمت علیهم»و هم نسبت به « ینضال»هم نسبت به « مغضوبین»هدایت نسبت به هر سه گروه معنا دارد، هم نسبت به 

مقصد اعلی و صراط مستقیم به معنای اجمالی برسند،  واهند بهخمییریم، آنهایی که گمیاما فعال گروه اول را در نظر 

واهند به صراط مستقیم بروند، متفاوت است و مراتب آن مختلف است، آن کسی که آدرس خمیهدایت برای کسانی که 

برند هم دهند، هدایت شامل حال او شده است، آن کسی که دست او را گرفته و تا مقصد میرا از دور به او نشان می

آن کسی که کند برای او مصداق پیدا میبرند هدایت که با احترام و تکریم میهم آن کسی د، شومیت شامل حال او هدای
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ما چه بخواهیم و دارد نند هم یک هدایت است، بستگی به ظرفیت و آمادگی ما کمیبرای او فرش قرمز تا مقصد پهن 

 باشد.ای مرتبهواهیم چه خمیهدایتی که از خداوند 

چه مقدماتی طی شده باشد، اگر این است که و این مراتب بسته به دوم اینکه هدایت مراتب مختلفی دارد، مقدمه پس 

کسی را از همان ابتدا و براحتی به مقصد برسانند ارزشی ندارد، باید رفتن و در مسیر بودن و حرکت کردن به نوعی 

بستگی دارد که از آن هفت خان چگونه گذشته باشد و باشد که جوهر و گوهر شخصیت و ذات او معلوم شود، و این 

 است باید طی شود.مهم آن مقدماتی 

و مراتب و مراحل مختلف دارد که از ارائه طریق که خود دارای مراتب شود را شامل میپس هدایت یک طیف وسیع 

 یرد.گمیتب مختلفی دارد را در بر گرفته تا ایصال به مطلوب که آن هم مرا استمختلف 

پس هدایت به معنای راهنمایی هم شامل ارائه طریق است و هم ایصال إلی المطلوب، که هر کدام دارای مراتب گوناگون 

 شند.بامیو بسیاری 

ها متفاوت هستند، و این تفاوت از حیث علم و دانش و آگاهی و از حیث پس نکته اول این شد که درخواست کننده

نبرده است، با نگاه کسی که در  به عالم و به هستی و به خداوند ی از معارف و آگاهیاشد، نگاه کسی که بهرهبامیعمل 

 ند.کمیاین بحر شنا کرده است خیلی فرق 

 نکته دوم اینکه خود هدایت دارای مراتب مختلفی است.
 سوممقدمه 

است، انسان تا نخواهد حرکت هایی باید فراهم شود یعنی خواستن اولین قدم ابتدا در انسان یک آمادگیاین است که 

ها قرار داده است، یعنی میل به کمال مطلق رسد، فطرت این خواسته قلبی را در نهاد همه انسانند و به مقصد نمیکمین

شد، کسی خالی از این میل نیست مگر اینکه این میل تحت الشعاع امیال طبیعی و مادی قرار بامیها در نهاد همه انسان

استن و این میل فطری و درونی باید به نحوی باشد که انسان شروع به حرکت به سمت مقصد کند، در بگیرد، این خو

ویند: گمیدهند و شد، راه را نشان میبامیشد، هدایت به معنای دعوت برای همه بامیدرجه اول ارائه طریق برای همه 

لهای خود را از کینه و شرک و ظلم و حسد و هوس واهید به مقصد اعالی انسانی برسید راه آن این است که دخمیاگر 

و ... خالی کنید، ذهن و فکر خود را بوسیله اندیشه توحیدی بارور کنید و به بایدها و نبایدهای خدا هم توجه کنید، 

فقط یک آیه قرآن از پیامبر شنید و شهادتین مندی انسانها هم متفاوت است، کسی که از ابتدا حال میزان آگاهی و بهره

نستند، و پیامبر آنها را به دامیآن دوران که چیزی از احکام و فضایل و رذایل نافراد در مثل بسیاری از کرد جاری 

آن شامل حال آنها شده بود، ترین شدند، اولین مرحله هدایت تشریعی و بسیطرد، وقتی اینها مسلمان میکمرور تربیت 

که مثل عمار یاسر بود هم اند، کسی در واقع با یک ظرفیت و آمادگی شروع کرده« اهدنا الصراط»ویند گمیقتی آنها و

و مقدماتی که طی شده ها های ابتدایی الزم است، ضمن اینکه ظرفیتیک آمادگی داشت. ولی در همه اینها یک آمادگی
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تر تر و روشنمنتهی گاهی این میل شفافدر همه هست رونی است متفاوت است، در همه فطرت وجود دارد، آن میل د

د، ولی عمده این است که خداوند در همه این رومییرد و به حاشیه گمیاست و گاهی کِدر شده و تحت الشعاع قرار 

 میل را قرار داده است.

 بحث جلسه آینده

گیری خواهیم داشت و بر اساس آن معنای و نتیجهبندی گانه که عرض کردیم یک جمعحال با مالحظه این نکات سه

 نید که کامالً با آن دو احتمالی که عرض کردیم متفاوت است.بیمید و شومیهدایت در اینجا روشن 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


