
581 
 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس 

  9911بهمن  91:تاریخ                                                 تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  9391جمادی االول  1 مصادف با:          )هادی بالذات _هدایت کنندگان_معنای هدایت _آیه ششمموضوع جزئی:      

  34 جلسه:                                                 و هادیان بالعرض(                                               

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

گفته کنندگان است، تا به اینجا اشاره قرار بگیرد مربوط به هدایتمطلبی که در ادامه بحث از هدایت مناسب است مورد 

 د و هم شامل هدایت تکوینی.شومیدرخواست هدایت هم شامل هدایت تشریعی شد 

 هادی بالذات

یعنی است، اما در آیاتی از قرآن هدایت به غیر از خداوند شده در این آیه درخواست هدایت از خداوند تبارک و تعالی 

امور دیگر هم نسبت داده شده است، ضمن اینکه در بعضی آیات هدایت از غیر خدا صریحاً نفی ها و به افراد و گروه

از ناحیه  ت فقطهدایاین است که ند و صریح در کمیشده است، یعنی یک بخشی از آیات هدایت را از غیر خدا نفی 

 د به غیر خدا.شومیخدا است و در بعضی از آیات هدایت نسبت داده 

 صِرَاطٍ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى»در مورد انتساب هدایت به خداوند آیات زیادی وجود دارد که قبالً اشاره شد، مثل

 د بسیار است.شومیده آیاتی با این مضمون که هدایت به خداوند نسبت دا، 1«مُسْتَقِیمٍ

 هادیان بالعرض

اما در کنار این گاهی هدایت به قرآن و پیامبران و گاهی به شخص پیامبر اسالم)ص( و گاهی هم به علماء و صالحان 

ند، یا کمیکه این قرآن هدایت کننده است و هدایت  ،2«أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی یَهْدِی الْقُرْآنَ ذَاإِنَّ هَ»د، مثالًشومینسبت داده 

، «لَّتِی هِیَ أَقْوَمُا»، قرآن هم هدایت برای متقین قرار داده شده است و هم برای 3«فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ رَیْبَ لَا الْکِتَابُ لِکَذَ»

ها آمادگی داشته باشد، و إال همین قرآن برای بعضی که ارائه ی کند باید قلبگرهدایتمعلوم است برای اینکه قرآن 

اند هدایت برای متقین باشد تومییک کتاب د، برمیی ندارد بلکه آنها را در گمراهی بیشتر فرو گرهدایتد نه تنها شومی

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً  »یا مثالً برای پیامبران وارد شده است که ایت برای گمراهان بسوی سقوط باشد.و در عین حال هد

، خداوند میفرماید ما انبیاء را به عنوان امامان و پیشگامانی قرار دادیم که به امر ما مردم را به سوی ما 4«یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

 نند.کمیهدایت 
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در اینجا هدایت به خود  ،1«مُسْتَقِیمٍ  صِرَاطٍوَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلَى  »ت نسبت داده شده اسهم به پیامبر اسالم هدایت نظیر این 

ر خاطرتان باشد در جایی هم اصالً هدایت از پیامبر نفی است، اگ گرهدایتپیامبر نسبت داده شده و اینکه خود پیامبر 

د و هم از پیامبر شومی، هم هدایت به پیامبر نسبت داده «انک ال تهدی من احببت و لکن اهلل یهدی من یشاء» شده بود

 .دشومیسلب 

یک گروه و امتی از قوم موسی را به عنوان  ،2«یَعْدِلُونَ  وَبِهِ بِالْحَقِّ یَهْدُونَ أُمَّةٌوَمِنْ قَوْمِ مُوسَى  »در آیه ر مثالیا بطو

 ند.کمیهادیان به حق معرفی 

 ند.شومیپس قرآن، پیامبران، پیامبر اسالم)ص(، و گروهی از عالمان صالح همه هادی مردم 

 عدم تنافی بین آیات

ند هیچ تنافی وجود ندارد، چون تارة در مقام انتساب کمیبین این آیات و آیاتی که صراحتاً هدایت را از غیر خدا نفی 

شد، خداست که هادی بالذات است، منظور از بامیبالذات است، در این صورت این فقط و فقط زیبنده خدا هدایت 

به مقصود و مطلوب ایصال ارد و خودش محتاج ارائه طریق و ی که نیاز به هدایت ندگرهدایتیعنی    هادی بالذات

و معلوم د مقصود هدایت بالذات است شومید و از غیر خدا نفی شومینیست. پس آنجایی که هدایت به خدا نسبت داده 

الوت شد اگر ای که تد اما در این چند آیهشومیاست که این هدایت از غیر خدا ولو قرآن و پیامبر و سایر پیامبران نفی 

شد و از بامید، این هدایت در واقع هدایتی است که در طول هدایت خدا شومیها نسبت داده هدایت به این افراد و گروه

ها بالذات نیست، اینها اگر عرض است و هدایت اینوییم هدایت اینها بالگمید، لذا شومیهدایت خدا محسوب شئون 

طور که خداوند در خلق و شد، همانبامیها به عنوان وسائط هدایت خدا هدایت ایننند که این چنین است، کمیهدایت 

طریق ند، و إباء دارد از اینکه امور را از غیر کمیهدایت تکوینی به معنای عام از طریق اسباب امور عالم را تدبیر 

یق اسباب است و اسباب هدایت گونه است، در اینجا هم از طراسباب تدبیر کند، در امر هدایت تشریعی نیز همین

واهد مردم را هدایت کند خمی، اگر خداوند هستند وند قرآن و پیامبر و پیامبران و علماء صالح و ابرارتشریعی خدا

، قرآن واسطه هدایت است پیامبر «ال ریب فیه و هدی للمتقین»احتیاج به واسطه و سبب دارد، قرآن کتابی است که 

د که چگونه ندهمییعنی اینها به مردم تعلیم ی که در آیه اشاره شد همه وسائط هدایت هستند، امتی از قوم موس ،اسالم

در این دنیا زندگی کنند تا به مقصود برسند، و در صدر همه اسباب و وسائط وجود مقدس معصومین)ع( و اهل بیت 

ترین اسباب هدایت هستند، لذا ما وظیفه داریم به آنها تمسک کنیم و توسل به آنها را برترین و مهمکه است پیامبر)ص( 

صراط الأنا »فرماید: نیم چه اینکه هدایت به غیر از طریق آنها میسر نیست، اینکه امیرالمؤمنین میدامیضروری 

صراط النحن »تعبیر را داریم که یا اینکه از لسان سایر ائمه این « علی مع الحق و الحق مع علیٍ» یا « المستقیم

وید من صراط مستقیم هستم، یعنی اگر کسی گمید، اینکه شومیهمه برای این است که هدایت به آنها محقق « المستقیم
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علی اگر صراط  بکند. و ادعای والیت منداشته محبت  اًصرفاینکه واهد به مقصد برسد باید پیرو من باشد عمالً نه خمی

یک انسان مورد قبول خداوند و هستند، یعنی  گرهدایتاست، اگر پیامبر و اوالد پیامبر  گرهدایتلی اگر مستقیم است، ع

یرد، که ما در همه اجزاء زندگی حداقل آن را به عنوان یک تابلو در گمیدر برابر دیدگان ما قرار بعنوان الگو آل، ایده

معنای هدایت غیر از این نیست و غیر از این هم راهی برای رسیدن  مقابل خود قرار دهیم تا از او در زندگی تقلید کنیم

 به مقصود و مطلوب نیست، اما هم اینها اسباب و وسائط هستند.

اساس هدایت از سرچشمه وجود ان را برشماریم، خداوند هادی باالصالة هست و گرهدایتواهیم خمیپس ما وقتی 

معرفی  گرهدایتعنوان هادی از آنها نام برده شده و در قرآن به عنوان  د، سایر اموری که بهشومیباری تعالی ناشی 

ی الهی و سبب برای گرهدایتشدند، اینها هادی بالعرض هستند، به این معنا که در طول هدایت خداوند و واسطه 

ی زماننا هذا، اهل ، انبیاء یک نقشی دارند، و فدخود، قرآن یک نقشی در هدایت دار درجایهر یک شند، بامیهدایت ما 

 بیت پیامبر نقش دیگری دارند که واسطه هستند، 

 لزوم هدایت هادیان بالعرض

أَفَمَنْ یَهْدِی  »وانیم:خمینکته مهمی که اشاره کردم اینکه خود اینها همه باید ابتدا هدایت شوند بعد هدایت کنند، در قرآن 

، بگو که خداست که هدایت به سوی حق 1«یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَإِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا 

ی گرهدایتیا کسی که چنین و پیروی شود  تبعیتند سزاوارتر است که کمیند، آیا کسی که به سوی حق هدایت کمی

دیگران به این جهت است که، حیثیت مهتدی بودن آنها را دی باشد، یعنی سلب هدایت از تندارد، مگر اینکه خود او مه

رتبه قبل توسط ند حتما باید در کمیاند هدایت کند، کسی که هدایت تومینادیده بگیریم، کسی که خود هدایت نشده ن

ینها در ند، برای این است که اشومیخدا هدایت شده باشد، لذا اگر انبیاء و اولیاء و معصومین به عنوان هادی معرفی 

 .رتبه قبل از رسیدن به مقام هدایت خودشان هدایت شدند
 نکته مهم

دعوت نیم، شأن روحانیت، شأن دامیشأن هدایت  این بسیار نکته مهمی است مخصوصاً برای ما که شأن مهم خودمان را

تبلیغ پیام خداوند است که همان هدایت است، رسالت اصلی روحانیت همان هدایت است، هدایت یک پیش شرط و 

اند تومیبرای انسان حاصل نشده باشد نیت شده باشد، چه اینکه اگر اهتدا خودش مهتدی و هداهادی دارد و آن این که 

ند و در عین حال معیتی دارد کمینی کسی که ارائه طریق اند هدایت کند، هادی یعتومیباشد، اصالً تکویناً ن گرهدایت

وییم خدا گمینیم و کمیبا درخواست کننده هدایت تا او را به مقصد برساند، ما اگر از خدا درخواست هدایت تشریعی 

ق اکتفاء تا وصول به مقصد و به صرف ارائه طریواهیم ما را همراهی کند خمیراه را به ما نشان بدهد، و نیز از خدا 

نکند، برای اینکه معیت و همراهی داشته باشد، نور افشانی کند در مسیر راه ما، و در دل و قلب ما انعطاف پذیرش 
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کند، طبیعی است که  رواست، داین حقایق مانع درک دلی که ، قلب و روح ما را از قساوت و سنگحقایق را ایجاد کند

که خود او راه را بلد باشد و پای رفتن و نور دیدن داشته باشد، کند واگذار را ی گرهدایتاند شأن تومیبه کسی خداوند 

ای را پشت سر واهیم عدهخمینیم و پای رفتن نداریم، خودمان در تاریکی هستیم و دامیمثل بعضی از ما که راه را ن

باب اینکه خودمان را فریب  خود ببریم، ممکن است خودمان گمان کنیم که هادی هستیم، یا از باب جهل مرکب یا از

ذاریم تا همه مارا به عنوان هادی بشناسند، اما کسی که برای او راه معلوم نیست و گمییم و سر خودمان را کاله دهمی

ای است باید از واهد راه نشان دهد و همراهی با رهروان داشته باشد. این نکتهخمیحقایق برای او آشکار نیست چطور 

بدون هدایت شدن  شویم طبق این آیه اصالً ممکن نیست گرهدایتواهیم واقعاً خمیکه اگر ما کرد ه این آیه استفاد

باشد إال اینکه خودش  گرهدایتاند تومیکس ن، یعنی هیچ«أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی »، خودمان 

ایم، اما این فقط زبان است، واجبات و ادعا کنیم به زبان که ما برای هدایت مردم آمدهممکن است هدایت شده باشد، 

ایم، های اخالقی و رذایل اخالقی چیست؟ و خود ما چقدر در وادی عمل به اینها وارد شدهمحرمات و عقاید و فضیلت

برای این است که بتواند واسطه هدایت الهی  تا این آمادگی را پیدا کندبه کار ببندد اینکه باید انسان همه تالش خود را 

 ن مراتب دست پیدا کنیم، ولی در حدانیم همانند پیامبر و اهل بیت ایشان به آتومیگاه ندرست است که ما هیچشود، 

ا آید اما حداقل بنای خود رخطا و اشتباه و غفلت پیش میالبته توان و ظرفیت خود باید کوشش و تالش داشته باشیم، 

زندگی سالم قرار دهیم و خودمان در راه باشیم و اجماالً معیت خدا و پیامبر و اهل بیت را داشته باشیم تا بتوانیم از بر 

ای عده .و وجود خلفاء الهی دیگران را هم همراه خود کنیم، البته باید مراقب بودقِبَل بلد بودن راه و معیت نور الهی 

رسند و لذا به نند که هیچگاه به این صالحیت نمیکمیافتند و گمان دیگر می از طرفند که شومیاینقدر دچار تفریط 

شد، اما این خیلی بد بامیواهد، این دیگر خارج از توان ما خمیاین را هم خدا نند، شومیهیچ وجه وارد این وادی ن

اینها بخواهیم به با علم اما است، شده روشن نیم که نه راه بلد هستیم و نه نور رفتن در راه برای ما دامیاست که خود ما 

 بقیه را وعظ و نصیحت کنیم، معلوم است که این کالم تاثیر ندارد.

شد و بامیای بود که درباره هدایت کنندگان الزم بود مطرح شود، که باالصالة برای خداوند علی ای حال این نکته

ها همه واسطه هستند و ایند شومیهدایت بالعرض به قرآن و پیامبر و اهل بیت و علماء ابرار و صالحان نسبت داده 

شد، و بامیوساطتشان هم در هدایت معلوم است، قرآن واسطه هدایت است، برای اینکه این کالم نور است و کالم خدا 

، توصیه به مهر و محبت و پرهیز از کینه و نفاق و حسد و دشمنی، همه آن دعوت به خیر و تاکید بر اجتناب از شرّ

ای که ما در پیش رو داریم، یادآوری معاد و ذهن و چشم و دست و زبان و لسان و پا، هشدار نسبت به آیندهمراقبت 

وید این راه گیمند و کمیمرگ و برزخ و قیامت، همه اینها هدایت است، اینکه یک چهارچوبی را برای زندگی ما معین 

د ما فقط به شومیاست، از مناسک گرفته تا آنچه که مربوط به جوانح است، از اعمال جوارحی تا اعمال جوانحی، ن
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جوانح بی اهتمام باشیم، نماز و روزه را داشته باشیم ولی به  اهتمامد شومیوظایفی که به اعضای بدن و جوارح مربوط 

 نه و نفاق و ریا و حسادت و ... باشد. انجام دهیم اما قلوب ما پر از کی

وقتی ما در ند، چه دیگران متوجه شوند چه متوجه نشوند، کمیای از ناحیه هر کسی انسان را متوقف حسد در هر مرتبه

بیند، اما همین دروغ که خدا مینفهمد ولی هیچکس این دروغ را ممکن است وییم، گمیروابط اجتماعی خود دروغ 

کس بر آن واقف نیست و هیچکس نمیبیند، این دروغ در حقیقت ما را از مسیر هدایت و از این مسیری که از خدا هیچ

مکروهات بماند، اولیاء و  کند.ما را از مقصد دور می شد، تهمت، نگاه به نامحرم، هر فعل حرامیکمیخواستیم پایین 

مراقب مکروهات ردند و کمیگناه نها کشد. آنمی پرواز را  چون مکروهات پَرو هستند بزرگان مراقب مکروهات بودند 

جوارحی را کنار  انند، فرض کنید کسی تمام گناهکمیبودند چون مکروه استعداد پرواز و شکوفا شدن را ضعیف هم 

قلب او دائماً در سوز و گداز اموری است که نباید ند، اما کمید را رعایت شومیذارد و آنچه که به فعل مربوط گمی

باشد، مثالً دل او در آتش حسادت و حسرت میسوزد، این شخص چه بخواهد چه نخواهد متوقف است، نه تنها متوقف 

د، این روح کدر دیگر شومیکِدِر ند، روح انسانی وقتی با این امور محشور باشد کمیاست، بلکه به سمت پایین حرکت 

ان به سمت مقصد اعلی برود، این مسائل بسیار مهم است، اینکه گفته شده است: خدا را باید ناظر دانست و عالم تومین

را محضر خدا دانست، و در خلوت و جلوت انسان باید مراقب باشد، کار سختی است، مراقب باشد بر عمل و تعلقات 

ست که اگر غیر از این باشد یا در جا زدن هست یا ساقط ذرد برای این اگمیقلبی و روحی و بر آنچه که در ذهن او 

-گونه نباشد انسان به جایی نمیجود و ابعاد زندگی و شخصیت انسان، تا اینشدن، بسیار سخت است مراقبت بر همه و

 رسد.

واهیم خمینیم ما را هدایت کند به سوی صراط مستقیم، از خدا کمیمهم این است که در این آیه از خداوند درخواست 

اما آن مقصود چیست، آن مقصد هدایت تشریعی کند، یعنی راه را به ما نشان دهد و مارا به مقصود و مطلوب برساند، 

 نیم.کمیصراط مستقیم است، یعنی ما درخواست هدایت به سوی صراط مستقیم 

 

 بحث جلسه آینده
اینکه آیا صراط مستقیم صراط یا قید توضیحی؟  صراط مستقیم به چه معنا است؟ آیا مستقیم قید احترازی است برای

، واحد است یا متکثر، ما یک صراط مستقیم داریم یا صراطهای مستقیم داریم؟ اینکه صراط و سبیل چه فرقی باهم دارند

ل به شد یا نه؟ در قرآن جایی نمیبینیم که صراط به صورت تثنیه و جمع آورده شده باشد، اما سبیبامیآیا فرقی بین اینها 

راط حق است یا صراط باطل هم وجود دارد؟ یعنی باطل هم صورت جمع کثیراً آورده شده است؟ آیا صراط فقط ص

معنا کردیم، راه وسیع و کم مانع. نسبت سبیل و صراط چیست؟ در برابر سُبُل الهی ما بزرگراه به را راه دارد، صراط شاه

واهیم ما را به صراط مستقیم ببرد، خمیسُبُل انحرافی داریم، نسبت اینها با یکدیگر چگونه است. اینکه ما از خداوند 
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ها وارد شویم یا هستند، آیا باید از این راه های متعدد الهیهای الهی که راهراه، این سبیلیعنی آن راه اصلی، به شاه

 اند وارد صراط مستقیم شود؟ تومیانسان یکباره 

در حد ممکن در تفسیر این بخش از آیه یعنی صراط مستقیم که متعلق شاءاهلل ای از سواالتی است که اناینها مجموعه

 .پردازیمشد، به آن میبامیاهدنا و مفعول دوم اهدنا 

 

 «العالمین ه ربّللّوالحمد »


