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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931فروردین  72 :تاریخ                                              تفسیر سوره حمدموضوع کلی:     

  6391رجب  61مصادف با:                          «(ضالین»، «مغضوب» )مفردات -آیه هفتمموضوع جزئی:      

  31جلسه:                            گانه(بحث پیرامون نعمت)اقسام هشت  -                           

ّّ الحمدلّل  } ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «مغضوب»

از « مغضوب»است. « مغضوب»مطالبی بیان شد، کلمه دوم، کلمه« انعمت»بود، در مورد کلمهبحث در مفردات آیه هفتم 

 به معنای شدت در برابر چیزی است، اگر کسی یا چیزی در برابر دیگری شدت و حدت داشته باشد« غ ض ب» ماده

ویند چون دارای شدت و صالبت است، اینها به گمیهای سخت کوه غضبه مثالً به صخره شود.این ماده استعمال می

 د.شومیواسطه شدت و صالبتی که دارند به آنها غضبه گفته 

غضب یا غضبه، هم در برابر حلم است، حلم به معنای نرمی و انعطاف، اما در عین حال استعمال آن در انسان و خداوند، 

یک معنای منفی داشته داشته باشد و آن هم خروج  اندتومیعمال شود، در واقع متفاوت است، غضب در انسان، اگر است

منفی است،  معنای ،از حد اعتدال است، یعنی اگر کسی از حد اعتدال خارج شود و با حدت و شدت با امور مواجه شود

د در انسان داشته باشد، اگر انسانی در برابر انتومیغضب به معنای خروج از حد اعتدال، ولی یک معنای مثبت هم 

 کافران و منافقان و دشمنان دین شدت و حدت داشته باشد این معنای مثبت است.

اند بار منفی داشته باشد وهم بار تومیدر انسان هم د و هم در خداوند متعال، شومیپس غضب هم در انسان استعمال 

د که در اثر بعضی از شومیدارد، دیگر در خداوند متعال حالت انفعالی پیدا ن مثبت، اما در مورد خداوند فقط بار مثبت

امور و نامالیمات و مشکالت شدت و حدت نسبت به چیزی پیدا کند، اگر خداوند متعال گاهی به شدت و حدت و 

عاندان با شدت برخورد معنای مثبت است، که خداوند در مواجهه با منکران و کافران و م د اینشومیغضب متصف 

به قیاس به استعمال این لفظ در انسان آن ند، اما اینکه بخواهیم کمیند، در مواجهه با ظالمین با حدت برخورد کمی

د، چون مستلزم نقص در خداوند است، هر نوع انفعالی در واقع یک شومیمعنای دیگر را در مورد خدا استعمال کنیم ن

 قصی مبرّی است.نقص است و خداوند از هر ن

 «ضالّین»

د، شومیضاللت در برابر اهتدا است، ضال در برابر مهتدی است، کسی که از راه هدایت منحرف شود، به او اطالق ضال 

اند، ضالین آنهایی هستند ضالین غیر از مغضوبین هستند، مغضوبین یعنی آنها که مورد حدت و شدت خداوند قرار گرفته

و اشتباه و خطا و نهایتاً نیستی و نابودی و تباهی، از لوازم ضاللت و اند، انحراف از حق شدهکه از مسیر حق منحرف 
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اند منجر به مغضوب واقع شدن باشد، مقدمه تومیگمراهی و دور شدن از مسیر هدایت است، به عبارت دیگر ضاللت 

 اینکه کسی مغضوب شود ضاللت است.

 را مطرح کرده است: پس طبق آنچه که گفتیم کأنّ آیه سه گروه

 ند.کمیمنعمین را بیان « انعمت علیهم»هدایت  .6

 است، کسانی که خداوند با آنها، با حدت و شدت مواجه شده است.« مغضوبین»سخن از  .7

 ها هم یک گروه هستند هرچند مغضوب نشده باشند.اند. پس راه گم کردهآنهایی که راه گم کرده .9

 آنی سه کلمهقراستعماالت 

در قرآن استعمال شده است، یعنی اگر بخواهیم ها آنمشتقات و ، «ضالین»و«مغضوبین»، «انعمت»کلمه، یعنی ه این س

مالحظه فرمودید، « نعمت»در مورد وریم، خمیاستعماالت این سه ماده را در قرآن تعقیب کنیم به موارد زیادی بر 

عماالت مه، یا نعمتی، اینها هم استهم ناع« انعمت»، هم «نَعمةً»ال شده است هم کلمهاستعم« نِعمةً»هم کلمه« ن ع م»ماده

طور، در آیات قرآن چیزی حدود ، در مورد مغضوب هم همین1«وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ»آیه لمختلف این ماده است، مث

طور، در مورد ماده ضاللت هم ضالین همیندر قرآن استعمال شده است، در مورد « غضب»بیست مورد مشتقات ماده 

، یا 2«وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا»مورد در قرآن استعمال شده است، مثالً آیه 11اگر جستجو شود حدود 

نای انحراف از حق گاهی واقعی است، گاهی ، حال این ضاللت به مع3«قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ»آیه

بر اساس توهم است، یعنی ممکن است کسی خودش را حق بداند و دیگران را ضالّ، اگر کسی خودش را حق بداند 

 وید.گمیقهراً کسی که از مسیر مورد نظر او خارج است به او ضالّ 

 شد.بامیبیشتر مد نظر ما  اما آنچه که مربوط به این مفردات و متناسب با این آیه است، این

 نعمت در آیهعمومیت 

اند، لفظ نعمت به صورت مطلق آمده است، در بخش اول آیه که مربوط به کسانی است که مورد انعام قرار گرفته

یعنی در  .دارد یک عمومیت گسترده معنویاین اطالقی که در نعمت وجود دارد، این « الذین انعمت علیهم»ماید، فرمی

عمومیت معنای نعمت معلوم ها از هر جهت نعمت عطا کرده است، برای اینکه و تعالی، به بعضی حقیقت خداوند تبارك

د شومیشود و معلوم شود که چه کسانی در اینجا منظور هستند، و صراط چه کسانی به عنوان صراط مستقیم شناخته 

یعنی آنهایی که « صراط الذین انعمت علیهم»وییمگمیباید مقداری راجع به انواع و اقسام نعمت توضیح دهیم که وقتی 

نه نعمت خاصی مد نظر است نه یک شعبه و حد خاصی از  «انعمت»مطلق نعمت را به آنها عطا کرده است، خداوند 

دامنه و دایره نعمت نعمت، یعنی مطلق نعمت را خدا به اینها داده، حال مطلق نعمت چیست؟ برای اینکه تا حدودی با 

                                                           
 .2. سوره غاشیه: آیه  1
 .111. سوره نساء: آیه 2
 .16. سوره اعراف: آیه 3
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ا شویم، یک توضیح مختصری میدهم تا معلوم شود آنهایی که خداوند به آنها نعمت داده است چه کسانی هستند، آشن

های خدا را بشماریم امکان آن وجود ندارد، ولی باید بفهمیم که نعمت بر اساس ظرفیت و شایستگی اگر بخواهیم نعمت

 علیهم که در آیه نامی از آنها برده شده است و بقیه مردم.د و چقدر فاصله است بین الذین انعمت شومیبه انسان عطا 

 اقسام نعمت

ای به اقسام نعمت کرده است و امام)ره( ضمن نقل این اقسام مرحوم شیخ بهایی در رساله عروة الوثقی به مناسبت اشاره

متوسطین ستند که مربوط به مایند آنچه که شیخ بزرگوار فرموده، اینها نعمتهایی هفرمیای دارند و خودشان یک حاشیه

وید: نعمتها بر دو جنس هستند: نعمتهای گمیشیخ بهایی در مورد نعمت  شد،بامیاست و نعمتها فراتر از این حرفها 

دنیوی و اخری، هر یک از این دو یا موهبتی است یا کسبی، و هر یک از این چهار قسم یا روحانی است یا جسمانی، 

 برای هرکدام از این هشت قسم مثال زده است.و د، شومیها هشت قسم پس مجموعاً نعمت
 دنیوی موهبتی روحانی :اولقسم 

به عنوان یک موهبت خداوند به انسان داده است و بلکه یعنی نعمتی که مربوط به دنیا است نه آخرت، و اکتسابی نیست، 

 ا روحانی باشد، دنیوی بودن مالزمباشد امدر عین حال روحانی است نه جسمانی، چون ممکن است یک نعمتی دنیوی 

ی روحانی مثل نفخ روح و افاضه تبا جسمانی بودن نیست، دنیوی بودن گاهی با روحانی بودن همراه است، دنیوی موهب

شد بامیبتی موهلذا خدا روح را در این بدن دمیده است،  .ت است که مربوط به این دنیا استعقل و فهم، این یک نعم

اند با کسب تحصیل کند، ولی فهم را تومیالش خودش عقل و فهم را بدست نیاورده است، علم را انسان چون کسی با ت

اند، فهم موهبتی است از ناحیه خدا، افاضه عقل یک موهبت است، روح یک موهبت است، و در عین حال اینها تومین

 روحانی هستند و جسمانی نیستند.
 قسم دوم: دنیوی موهبتی جسمانی

های مختلف دارد، مثالً زبان یک و قوای آنها، اینکه انسان اعضاء مختلف دارد و هر یک از اینها قوه خلق اعضاءمثل 

های مختلفی در زبان است، اوالً دنیوی است و ثانیاً موهبتی است، کسی با عضوی است که کارایی زیادی دارد و قوه

ی است، این اعضاء، اعضایی هستند که در بدن انسان وجود جسمانند، و در عین حال کمیاکتساب خودش زبان پیدا ن

 دارند.
 دنیوی کسبی روحانی :سومقسم 

مثل تخلیه نفس از امور زشت و دنی و پست، و آراستن نفس به اخالق پاکیزه و ملکات عالیه، این یک نعمت است که 

د، خود شومیانسان از این امور خالی ناکتسابی است چون خود به خود نفس اوالً دنیوی و مربوط به این دنیا است، 

د و خودش باید تالش کند، و روحانی شومیانسان باید تالش کند، انسان خود به خود به اخالق پاکیزه آراسته ن

 شد.بامی
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 چهارم: دنیوی کسبی جسمانیقسم 

و زینتهای زیبا، مثالً از  به یک هئیت زیبا دهای پسندیده، کسی در این دنیا خودش را مزین کنمثل زینت دادن به هیئت

شد، خودش را آراسته کند، دست و صورت و محاسن و مو و ...، این یک نعمت است، بامیکه در جسم او زوائدی 

کسی یک مثل شود. حاصل میبا تالش خود انسان که کسی که هیئت زیبایی داشته باشد، این یک نعمت دنیوی است 

 .ی نداشته باشدهیئت جالبکسی ممکن است رد، و بدن سالم و منظم و مرتب و ورزشکاری دا
 پنجم: اخروی موهبتی روحانیقسم 

اند بپذیرد و از او راضی شود، امام)ره( شیخ بهایی مثال زده است به اینکه خداوند گناهان کسانی را که توبه کرده

 است چون اخرویست که اوالً ، چون فرض این ااشتباهی از ناسخ صورت گرفته باشدماید: ظاهرا در اینجا باید فرمی

است، دوم موهبتی باشد، یعنی کسبی نیست، این یعنی اینکه خود خداوند این را به ما عطا کند، رضایت الهی و آمرزش 

ماید: فرمیند و کمیلذا ایشان مثال را عوض  نیست موهبتیدیگر بیامرزد  اگر قرار باشد که ما توبه کنیم و خدا ما را

 د.شومیشخص را بیامرزد، این موهبتی شاید مقصود این باشد که خداوند بدون توبه 

، باز هم موهبت از اما به نظر بنده اگر بخواهد خداوند راضی شود از انسان و گناه انسان را بیامرزد حتی با سبق توبه

خداوند است، ندامت و پشیمانی این چنین نیست که اگر حاصل شد و صاحب حق گذشت کرد، این دیگر موهبت  طرف

اخروی، موهبتی و روحانی باشد، این چنین نیست که بدون توبه  این موردنباشد و اکتساب باشد، پس لزوماً برای اینکه 

توبه هم باشد، باز در عین حال منافاتی با موهبتی  این آمرزش گناه و رضایت صورت گرفته باشد، حتی اگر با سبق

 بودن ندارد.
 جسمانیششم: اخروی موهبتی قسم 

، موهبتی جسمانی اخروی است، نهرهایی که در بهشت وجود «جنات تجری من تحتها النهار»مثل نهرهای شیر و عسل، 

 دارد.
 هفتم: اخروی کسبی روحانیقسم 

این جهت بوده که امام اشکال به شاید مثل آمرزش و رضا با سبق توبه، خداوند ما را ببخشد و بیامرزد با سابقه توبه، 

آمرزش و رضا با سبق توبه را هم مثال برای قسم هفتم ذکر کرده و هم برای قسم پنجم، که چون شیخ بهایی کرده است 

شد، بامیت که خدا راضی شده است، و روحانی هم این اوالً اخروی است و ثانیاً اکتسابی است، چون توبه کرده اس

 شد.بامیچون آمرزش و رضایت الهی که مادی نیست، روحانی 

عل طاعت که با فلذات روحانی یعنی  دومی که شیخ بهایی زده است برای این مورد بهتر است، به نظر بنده همان مثال

 د.شومیبرای انسان فراهم 
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 کسبی جسمانیهشتم: اخروی قسم 

اع از حورالعین، اوالً اخروی است تاستممانند د، شومیمثل لذات جسمانی که با طاعت و بندگی برای انسان حاصل 

 شد.بامیثانیاً کسبی است، ثالثاً جسمانی هم 

 .اینها اقسام هشتگانه نعمت است

د، آن چهار قسم اول وسیله برای شومیوسیله آن چهار قسم اول حاصل  ماید: چهار قسم اخیر در واقع بهفرمیایشان 

 1های اخروی است.رسیدن به چهار قسم دیگر هستند، به عبارت دیگر نعمتهای دنیوی وسیله رسیدن به نعمت
 گانهر مورد اقسام هشتدامام)ره(  نظر

مات، تقسیمات لطیفی است، اما اهمّ این تقسیمایند: فرمیای بر این بیان و کالم شیخ بهایی دارند و لکن امام)ره( حاشیه

های الهی و اعظم مقاصد کتاب شریف الهی از قلم شیخ افتاده است، آنچه شیخ در این اقسام هشتگانه اشاره کرده نعمت

درست است که سخن از نعمتهای روحانی هم است، اما در عین حال اینکه های ناقصین یا متوسطین است، است، نعمت

، این حظ متوسطین و حظ ناقصین استحانی اخروی با نماز و روزه و حج و فعل طاعات بدست بیاید، یک لذت رو

برد که برتر از همه این نعمتها امام)ره( سه قسم از نعمتها را نام می سپسحظ باالتر برخورداری از نعمتهای برتر است، 

 2شد.بامی

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                           
 .32. رساله عروة الوثقی، ص 1
 .22و21. تفسیر سوره حمد، ص 2


