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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5331اسفند  3 :تاریخ                                              تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  5331جمادی االول  33مصادف با:                 اصحاب صراط مستقیم                   هایویژگی موضوع جزئی:      

  33جلسه:                                                                                                                    

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 های اصحاب صراط مستقیمویژگی

صراط مستقیم با توجه به مقدماتی که گفته شد معلوم گردید و وعده دادیم درباره اصحاب صراط مستقیم  اجماالً معنای

 نکاتی را عرض کنیم.آنان های و ویژگی

هایی که برای صراط مستقیم گفتیم آید و با توجه به ویژگیبه طور کلی آنچه از آیات و مجموع روایات بدست می

ای قرار و منزلت ویژه مستقیم و اصحاب صراط مستقیم در یک مرتبه و درجه خاصید، رهروان صراط شومیمعلوم 

و برای ما به عنوان شاخص باید قرار دارند برتر هستند کسانی که در این طریق هم دارند یعنی حتی از مؤمنین خالص 

نها به دور از ظلم و شکر و مؤمنین و کسانی که بطور کلی قلب و عمل آ .قلمداد شوند، اینها یک موقعیت خاصی دارند

در بعضی از آیات قرآن این مطلب بیان شده است رفاقت پیدا کنند. انند با اصحاب صراط مستقیم، تومی، استضاللت 

 وی اصحاب صراط مستقیم حرکت کنند.است تا به سباز هایی که دارند راه برای ارتقاء آنها که مؤمنین با همه فضیلت

 وصف کلی

بعد از صراط مستقیم تعبیر شده است، در سوره حمد هم « الذین انعم اهلل علیهم»در قرآن از اصحاب صراط مستقیم به

، این صراط مستقیم است و مربوط به کسانی است که خداوند به آنها انعام کرده «صراط الذین انعمت علیهم»رمایدفمی

 ه آنها داده شده است.جمله علم ب ویژه و رحمت خاصی و از هایاست و نعمت
 . علم الهی1

رماید، خداوند متعال کسانی از شما که ایمان فمی، 1«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»در آیه

است، «  الَّذِینَ آمَنُوا »غیر از« أُوتُوا الْعِلْمَالَّذِینَ »برد، ، به درجاتی باال میو کسانی که به آنها علم داده شدهاند آورده

، کسانی که ایمان آوردند و کسانی که علم «علموا الذین آمنوا و الذین»وید، گمیآنهایی که به آنها علم داده شده است، ن

به صورت عادی علمی که به این گروه داده شده است علمی نیست که  دهدمینشان « الذین اوتوا العلم»ویدگمیدارند، 

تحصیل شده است بلکه علمی است که به عنوان یک نعمت خاص از طرف خداوند به آنها داده شده است، یعنی یک 

اینها در یک درجات بسیار باال و رفیعی هستند، بنابر این اصحاب صراط نعمت علمی که به آنها افاضه شده است، 
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علم خاص و برای همین ، نعمت شرح صدر، «الذین انعمت علیهم»کهانی هستند مستقیم بر طبق بعضی آیات همان کس

 واهد به مقصد برسد باید به آنها متمسک شود.خمیند و اگر کسی رسمیاست که قطعاً آنها به مقصد 

که در سبل وجود  ییبر این اساس مؤمنین، خلصین از مؤمنین، کسانی که حتی قلب و دل و روح آنها از آفتها و نقصها

یعنی ما نباید گمان کنیم چون اصحاب صراط مستقیم یک عده خالی است، اینها ظرفیت و امکان باال رفتن دارند، دارد 

با آنها فاصله دارند، پس امکان رفعت و اخذ درجات باالتر برای آنها نیست، همه مؤمنین، خاصی هستند و سایرین 

 تر را در مسیر کمال دارند.اخذ درجات عالیترین آنها امکان کسب فضایل برتر و ترین و مخلصحتی کامل
 . شرح صدر2

ا حَرَجًا کَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ فِی السَّمَاءِ  فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ  وَمَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقً»در آیه

رماید هرکه را که خدا بخواهد هدایت کند سینه او را برای اسالم فمی ،1«یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ عَلَى الرِّجْسَ اللَّهُ یَجْعَلُ لِکَکَذَ

، شرح صدر همان است که دهدمیسازد و هر که را خدا بخواهد گمراه کند سینه او را تنگ و کم ظرفیت قرار گشاده می

از خدا طلب کرد، اما در مورد پیامبر  اسالم)ص( به او داده شد ولی حضرت موسی)ع(بدون درخواست از ناحیه پیامبر 

خداوند این شرح صدر را به او داد، یعنی این ظرفیت و قابلیت  ،بدون درخواست« الم نشرح لک صدرک»رمایدفمی

اقع بر طبق اراده الهی بود روحی برای فهم حقایق و درک معارف و نورانیتی که در معارف است را به او داد و این در و

صراط مستقیم پروردگار  نای« صراط ربک مستقیماو هذا » رمایدفمیواست او هدایت شود، در آخر این آیه خمیچون 

باشد، آنهایی که شرح صدر ندارند، یعنی قلب آنها آمادگی دریافت حقیقت را ندارد، لذا خداوند رجس و پلیدی را تو می

، و پیامبر و آن کسانی که دهدمیاما آنهایی که خداوند بخواهد هدایت کند به آنها شرح صدر  ند،کمیبر آنها مسلط 

به هر میزانی این شرح صدر را پیدا کند به این لذا هر کس اند، این شرح صدر را پیدا کرده« الذین اوتوا العلم درجات»

 د.شومیتر صراط نزدیک

  این شرح صدر در حد اعلی است.تقیم های اصحاب صراط مسپس یکی از ویژگی

یکی از این هایی داده است، خداوند به آنها نعمت« الذین انعم اهلل علیهم»پس اصحاب صراط مستقیم کسانی هستند که 

هایی است که خداوند به طور باشد، اینها یک ویژگیمی« شرح صدر»است، دیگری « اوتوا العلم درجات»هانعمت

ه اصحاب صراط مستقیم اعطاء کرده است و آنها را در یک موقعیت و مرتبه خاصی خاص و از باب رحمت خاص ب

این ظرفیت و شرح صدر را بیشتر کنند تا به آنها نزدیک قرار داده است که دیگران باید با نگاه به آنها تالش کنند، 

واهیم حد ندارد خمیمستقیم را  شوند، و راه برای آنها بسته نیست، این مهم است که اگر ما از خداوند هدایت به صراط

و راه بسته نیست، اگر اصحاب صراط مستقیم در یک موقعیت و منزلت و رتبه و درجه خاصی هستند، اما راه این برای 

ه آنجا که آنها رسیدند برسیم، ولی هرچه تالش کنیم راه برای ما باز است، حال ما این ظرفیت و توان را نداریم که ب
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ترین و مؤمنین هم که به نظر ما در مراتب عالی بندگی و توحید نها وجود دارد، حد یقف ندارد، خالصنزدیکتر شدن به آ

 آن اصحاب نزدیک شوند.فراهم هستند تا به  زمینه هستند، آنها هم هرچه تالش کنند برای آنها

 همراهی مؤمنین با اصحاب صراط مستقیم

پس وضعیت اصحاب صراط مستقیم معلوم است و دیگران هم اگر از خداوند درخواست هدایت به صراط مستقیم 

معنایش این است که به صراط کسانی با این ویژگیها و اصحاب صراط مستقیم نزدیک شوند و این حد یقِف نند، کمی

اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ  أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ ئِکَهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَوَمَنْ یُطِعِ اللَّ»انند در این مسیر حرکت کنند، آیه تومیندارد و 

رماید: کسی که اطاعت از خدا و فمی، کندبر این مطلب داللت می1«ارَفِیقً ئِکَوَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَ

ها با کسانی که خداوند انعام به آنها کرده وید اینها از آن گروه هستند، اینگمین «الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُفَأُولَئِکَ مَعَ » رسول کند،

که آنها نیکو رفیقانی  ،«مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا» آنهاو است همراه هستند، 

، ولی خود اینها هم در یک رتبه «انعم اهلل علیهم»ه انبیاء صدیقین، شاهدین، صالحین، اینها کسانی هستند کهستند، 

تر از اصحاب صراط نند، اینها در یک مرتبه پایینکمیآورند، و اطاعت از خدا و رسول نیستند، کسانی که ایمان می

این آیه مزیتی که برای انند همراه شوند و آنها رفیقان خوبی هستند، در تومیها با اصحاب صراط مستقیم هستند، این

ه مؤمن هستند و اطاعت خدا و مؤمنین ثابت قدم قرار داده است همراهی با رفیقان نیکو است، از خود اینها با اینک

اند با اصحاب صراط تومییاد نشده است، ولی یک موقعیت خاصی دارند که « انعم اهلل علیهم»نند، به عنوان کمیرسول 

کدام از این نقصها را و عبادت آنها از شرک و ظلم و ضاللت به دور است و هیچهمراه باشند، اطاعت و ایمان و خلوص 

نند تا با کسانی که خداوند به آنها انعام کرده کمیقابلیت این را پیدا تازه ند رسمیندارد ولی بازهم وقتی به این مرحله 

 همراه شوند که اینها رفیقانی نیکو برایشان هستند.« الذین انعم اهلل»، اینها با «حسن اولئک رفیقا»وند و رفیق و همراه ش
 . اطمینان از وصول به مقصد3

آنها در مورد ند، یعنی در رسیدن به مقصد به هیچ وجه تخلفی رسمیکسانی که در صراط مستقیم هستند، لزوماً به مقصد 

فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ  »اینگونه نیست، عدم تخلف در وصول به مقصد از آیه نیست اما برای دیگران 

آنهایی که به خدا ایمان آوردند و از او شود استفاده می، 2« فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا

ها و ه نزدیک، یعنی به زودی آنها را داخل رحمت خاصی از رحمتتند تا خدا آنها را حفظ کند، خداوند در آیندخواس

ند آنها را به سوی صراط مستقیم، اگر کسی به این راه و در این طریق قرار گرفت کمیند و هدایت کمیفضل خود 

 .امکان ندارد که به مقصد نرسد

  خروج از سلطه شیطان
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قال هذا صراط علی مستقیم ان »عدم سلطنت شیطان بر آنان است. های اصحاب صراط مستقیم از ویژگیدیگر یکی 

رماید این صراط مستقیم من است و من خودم را به آن فمی، 1«عبادی لیس لک علیهم سلطان اال من اتبعک من الغاوین

مگر آن « اال من اتبعک من الغاوین»آنها سلطه پیدا کنی،انی بر تومیام، بندگان من کسانی هستند که تو نملزم کرده

خروج از سلطنت شیطان، از ویژگیهای اصحاب  پذیرند،پیروی تو را پذیرفته و میخویش گمراهانی که خود به اختیار 

الناس مسلطون علی » به هر نحوی که بخواهیم، مثالً روایت صراط مستقیم است، سلطنت به معنای قدرت بر تصرف

سلطنت بر مال انند تصرف کنند، تومی بخواهندیعنی مردم نسبت به آنچه که مملوک آنها است به هر نحو که « الهمامو

خارجی یا اعتباری است، مثل پوشیدن یا خوردن، یا فروختن، سلطنت بر شیئ یا یعنی تصرف در مال، حال این سلطنت 

آید یعنی قدرت تصرف شیطان در بر انسان پدید می یعنی قدرت بر تصرف در آن شیئ، وقتی سخن از سلطنت شیطان

آنها و قدرت تصرف در اینها نداری  ریعنی تو سلطنت ب« ان عبادی لیس لک علیهم سلطان»رمایدفمیآیه در این انسان، 

های اصحاب صراط خروج از سلطنت ترین ویژگیاز مهمپس یکی اند، مگر کسانی که تو را پذیرفته و تسلیم تو شده

آنچه که تصرف در ما دارد، به این نحو که بر شیطان است، ما تحت سلطه شیطان هستیم، به این معنا که شیطان قدرت 

مملوک است بر  او د و ما تسلیم شویم، یک عبد مملوک مالک خود است، مولی به عنوان اینکهشومیاراده اوست عمل 

قدرت در تصرف لذا ایستد، چون مملوک او است و نشیند، میند، میکمیه امر و نهی او حرکت او سلطنت دارد، یعنی ب

-د، فرمانشومیدارد، ولی عمده این است که رابطه عبد و مولی، رابطه اطاعت است، اگر هم اطاعت نکند عاصی او در 

تند، یعنی شیطان قدرت تصرف در آنها بری ویژگی سلطنت مولی بر عبد است، بسیاری از انسانها تحت سلطه شیطان هس

دارد، و تصرف شیطان به این معنا میباشد، در هر لحظه، در هر خاطری از خطورات ذهنی، در هر گفتار و کردار و عمل 

وید: من از ظلم و شرک گمیای که جلسه قبل خواندیم، و سکون، این قدرت را دارد که تصرف کند، شیطان بنابر آیه

وید: من دعوت گمیو در آیه دیگری ر هستم، اینها خودشان ظلم کردند و عذاب الیم برای ظالمین ثابت است، ااینها بیز

إال خواص از  کس از این دعوت مصون نیستکردم و کاری جز دعوت نداشتم، ولی این دعوت برای همه است، هیچ

لط شده است، یعنی قدرت بر تصرف در زوایای د یعنی شیطان بر او مسپذیر، اما کسی که این دعوت را میبندگان خدا

این نفوذ وجود دارد، لحظه به لحظه شیطان  امکان ایمختلف روح و فکر و قلب و رفتار او پیدا کرده است، در هر لحظه

های اصحاب صراط مستقیم این است که از سلطه شیطان خارج ترین ویژگیلذا یکی از مهمند، کمیاین تصرف را 

سلطه پذیری نسبت به شیطان وجود دارد، برای همین است که خداوند متعال  ا در سبل الهی خطرند، امشومی

إن عبادی لیس لک علیهم »این صراطی است که به سوی من و مستقیم است،« قال هذا صراط علی مستقیم»رماید:فمی

آن گمراهی که خودش  ولی آنها نداری،، بندگان واقعی من که در این مسیر هستند، اساساً تو هیچ سلطنتی بر «سلطان

 باشد.اختیاراً پیروی تو را بپذیرد قهراً تحت سلطنت و سلطه تو می
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 خالصه

چند ویژگی برای این اصحاب با توجه به های اصحاب صراط مستقیم را بگوییم، ای از ویژگیپس اگر بخواهیم خالصه

 انیم بگوییم:تومیمعنای صراط مستقیم 

 ستقیم تحت سلطنت شیطان نیستند.اصحاب صراط م. 5

 ند.رسمیاصحاب صراط مستقیم حتماً به مقصد  .3

 اصحاب صراط مستقیم شرح صدر دارند، یعنی ظرفیت روحی باالیی برای درک حقایق و معارف و علم دارند. .3

 ای هستند.اینکه نعمت علمی خاصی دارند، یعنی از نظر علمی در یک مرتبه خاص و ویژه .3

انیم با این میزان بسنجیم و ببینیم چقدر با اصحاب صراط مستقیم فاصله داریم، بدانیم آیا شیطان بر ما سلطنت تومیحال 

یم یا نه، آیا شرح صدر داریم یا نه، شرح صدر رسمینیم به مقصد کمیدارد یا ندارد، آیا با این مسیری که ما طی 

ظرفیت فهم حقایق را داشته باشد ظرفیت رفتار صحیح با دیگران را و کسی که  دهدمیظرفیت فهم حقایق را به انسان 

به دیگران به دیده  شود.دچار مشکل میبرخورد با دیگران نیز در درک معارف ناقص باشد از آدمی که ند، کمینیز پیدا 

ند، به دیگران نگاه انتقام و غضب و کینه کمیند، به دیگران با دیده دلسوزی نگاه نکمیرحمت و محبت و شفقت نگاه ن

در او گذشت و تغافل و اغماض باشد نیست، یعنی یک نقصی در دریافت حقایق و اهل عفو در جایی که باید دارد، 

که در رفتار او جلوه کرده است، کسی که دین را به معنای واقعی دریافت کند، اگر درست دریافت کند، باور و هست 

 .دشومیو تصحیح گفتار و رفتار ا

بگو: خداوند و  ،1«وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ حَنِیفًا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ قِیَمًا دِینًا مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍقُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَى  »در آیه

دین قائم، دینی که ایستاده، و دیگران را به گوید میپرودگارم مرا به صراط مستقیم هدایت کرد، بعد از صراط مستقیم 

، حنیف به «مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا »ند،کمیرد، هم خود ایستاده است و هم دیگران را دعوت به ایستادگی دامیایستادگی وا 

و راست ند و در مقابل آن جنیف است به معنای کسی که گرایش به چپ کمید که در متن راه حرکت شومیکسی گفته 

دارد. دین ابراهیمی همان صراط مستقیم است، همان که در متن راه است، کسی که با این دین زندگی کند، حقایق دینی 

حتماً به  اند، حتماً شرح صدر دارد ورسمید و حتماً به مقصد رسمیطور که باید دریافت کند، حتماً به مقصد را آن

رد، هم در سطح عقاید و دامیحتما ظرفیت روحی باالیی دارد و دیگران را هم به تحمل وا  آموزدمیدیگران شرح صدر 

  .رددگمیهم در سطح اخالق و هم در سطح اعمال و آنچه که به رفتار آدمی بر 
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