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ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 جهت اول: مقصود از نعمت در آیه

در آیه هفتم که صراط آنها، صراطی است که ما از خداوند تبارک و تعالی هدایت به آن  عرض کردیم در مورد )أنعمت(

 کنیم ابتدا باید جهات و نکاتی معلوم شود:صراط را طلب می

 اوال: مقصود از این نعمت چیست؟

شود)صراط الذین انعمت( عرض کردیم نعمت از یک جهت شمول دارد و چون در آیه خطاب به خداوند عرض می

نظر امام)ره( هم ذکر شد که آن نعمتی که در این مقام بیشتر مقصود است چیست، به  ها را بیان کردیم،اقسامی از نعمت

 ها وجود دارد.ک جهت در این نعمتهر حال یک عمومیتی از ی

 نعمت ظاهری و باطنی

را به دو قسم نعمت ظاهری و توان نعمت یک تقسیم بندی دیگر هم برای نعمت شده است که به حسب آیات قرآن می

اما حداقل اصطالح نعمت ظاهری و نعمت  تواند با تقسیم قبلی هم متداخل باشد،باطنی تقسیم کرد، البته این به نوعی می

از این زاویه هم ما انعام شدگان و منعمین را باید مورد بررسی قرار باطنی چون در قرآن بیشتر استعمال شده است، 

زیرا آن نعمت در واقع سبب  ها داده است چه نعمتی است،آن نعمتی که خداوند به این چه کسانی هستند، هادهیم که این

که  خواهیم،ها را میکنیم یعنی آن نعمتو ما هم در واقع از خدا وقتی صراط مستقیم را طلب می آن هدایت شده است،

های شود به نعمتطور کلی از یک جهت تقسیم می ها به صراط مستقیم هدایت شویم، نعمت بهبه سبب آن نعمت

های های ظاهری و هم نعمت، خداوند بر شما هم نعمت1«وَبَاطِنَةً ظَاهِرَةً نِعَمَهُ عَلَیْکُمْ وَأَسْبَغَ»در آیهظاهری و باطنی،

-را شامل می ستیممند هههای ظاهری طیف وسیعی از مواهب و اموری که در این عالم از آنها بهرباطنی عطا کرد، نعمت

 ی باطنی فراتر از این امور است.هانعمت دنیوی است، تاز مال و فرزند و آنچه که متعلق به حیا ،شود
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 شواهد بر اراده نعمت باطنی

 به دالئلی آن نعمتی که خداوند به دارندگان این نعمت عطا کرده و آن نعمت سبب شده که مورد هدایت خدا قرار بگیرند،

 : توانیم ذکر کنیم، از جملهشواهد و قرائنی بر این امر از خود قرآن می نه نعمت ظاهری، است، نعمت باطنی

فرزند زینت شود این است که مال و ، آنچه که از این آیه فهمیده می1«الدُّنْیَا الْحَیَاةِ زِینَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ»در آیه شاهد اول:

مال و فرزند  مند هستند،دنیوی بهره تها از حیاهمه انسان دنیا مخصوص گروه خاصی نیست، حیات دنیا هستند، حیات

چه ضالین، چه مغضوبین و چه هدایت شدگان همه از این دو نعمت برخوردار  اختصاص به هدایت شدگان ندارد،

روزی که نه 6«ا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَیَوْمَ لَ»هستند، ولی این دو نعمت در قیامت نافع به حال اشخاص نیست، چون در آیه

ها نعمت در اینکه اینها را در روز قیامت ذکر کرده است. عدم فایده آنمال به حال شخص نافع است و نه فرزندان، 

توانیم بگوییم آنچه که در این آیه مقصود است و از پس نمیهستند تردید نیست ولی این نعمت در آخرت نافع نیست، 

در آخرت نافع تواند نمیبه عنوان نعمت یاد شده است، مال و بنون هستند، چون نعمتی که موجب هدایت شده باشد  آن

حال شخص نیست، پس نعمت برای کسانی که هدایت شده هستند و ما از  خدا به نافع این دو نباشد، طبق نص قرآن 

باشد، آنچه که چیزی فراتر از این حرفها می نیست،خواهیم مثل مال و بنون درخواست هدایت به صراط آنها را می

ها است، پس این یک شاهد که در اینجا شود چیزی غیر از این نعمتموجب سیر و سلوک و قرب به حق تعالی می

 های ظاهری باشد.تواند مقصود نعمتنمی

شدگان قرار ندارند ولی از این  هایی هدایت شده نیستند و جزء هدایتاین که بطور کلی کثیری از انسان :شاهد دوم

ای تفسیر کنیم که این نعمت خودش عامل هدایت باشد، ما باید نعمت را به گونهدر حالی که  ها برخودار هستند،نعمت

ها در صراط ها نعمت دادی اینخواهد بگوید چون تو به اینگوید)صراط الذین انعمت علیهم( در واقع میوقتی می

اند چرا که غیر این افراد های ظاهری، موجب هدایت منعمین نبودهاند، مال و بنون و یا همه نعمتمستقیم قرار گرفته

 های ظاهری برخوردار هستند.کسان زیادی هستند که از این نعمت

ها به ضاللت های ظاهری برخوردار هستند، بسیاری از آنها بواسطه خود این نعمتآن کسانی که از این نعمت: شاهد سوم

پس  اند،های ظاهری گمراه شدهاند، یعنی بسیاری از مردم به واسطه همین نعمتو گمراهی و مغضوب شدن کشانده شده

چون ما باید نعمتی را فرض کنیم که به هیچ وجه موجب  ها باز طبق بعضی از آیات قرآن مقصود نیست،این نعمت

انعمت علیهم( یعنی نعمت الهی و انعام خداوند علت هدایت آنها گوییم)صراط الذین وقتی می ضاللت و گمراهی نیست،

ها نعمت عطا کرده ذکر وصف اشعار به علیت دارد، )صراط الذین انعمت علیهم( یعنی چون خداوند به این بوده است،
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 اهی نیست،اند پس این نعمت باید نعمتی باشد که به هیچ وجه منشاء ضاللت و گمربه صراط مستقیم هدایت شده است،

نیست که است. این بدان معنا های ظاهری برای جمع زیادی منشاء ضاللت و گمراهی بینیم نعمتدر حالی که ما می

هایی که خدا به یک آن نعمت کند،این دو جمله با یکدیگر فرق می های دنیا باعث گمراهی و ضاللت هستند،لزوماً نعمت

ها اصالً قابلیت اینکه به معنایش این است که این نعمت اند،گمراهی دور شدهعده داده و به واسطه آن از ضاللت و 

 های ظاهری دو وجهی هستند،نعمتهای باطنی است،این فقط مخصوص نعمت واسطه آنها گسی گمراه شوند ندارند،

های باطنی نجات است نعمتآنچه که منحصراً سبب  .دنتواند گمراه نشومیبرخی د گمراه شود با آنها و نتوانمیبرخی 

 است.

ها بینیم بسیاری از کسانی که هدایت صراط و طریق آنها از خداوند خواسته شده از این نعمتاینکه ما می: شاهد چهارم

عمدتا هم  ،داشتند مندی و برخورداری و از تمتعات دنیوینه بهره نه مال آنچنانی،محروم هستند، نه تمکن مالی داشته و 

های ظاهری موجب هدایت و قرار گرفتن آنها در میت و سختی و گرفتاری مواجه بودند، اگر قرار بود این نعمتبا محرو

ها بی بهره هستند اما در عین حال هدایت ها با وجود اینکه از این نعمتصراط مستقیم باشد معنا نداشت که ببینیم این

 شده باشند.

 دهد که نعمتی که در این آیه به آن اشاره شده نعمت باطنی است،ئن نشان میبه هر حال مجموع این شواهد و قرا نتیجه:

و  (نه شهادت در باب جهاد)نعمت باطنی در واقع همان صدق و صفا و خلوص و شهادت به معنای شهادت بر اعمال 

شود که آن م معلوم میاند را بیان کنیهایی که از این نعمت برخوردار شدهبرگزیده بودن از طرف خداوند، وقتی گروه

 هایی است.هایی که خداوند متعال به این افراد داده است چه نعمتنعمت

کنیم، صراط مستقیم در واقع پس در مجموع اگر ما از خداوند تبارک و تعالی درخواست هدایت به صراط مستقیم می

 به آنها داده است در واقع نعمت باطنی است،یعنی صراط کسانی که خداوند به آنها انعام کرده است نعمتی هم که خداوند 

 ب و ضاللت است.ااین نعمت است که منشاء هدایت و دور افتادن از عذ

 جهت دوم: برخورداران از نعمت

ها چه کسانی هستند، کسانی که از این نعمت خاص برخوردار هستند، کسانی که فقط نعمت خاص به آنها داده حال این

ها به همه داده شده است، اما این نعمتی که در اینجا مقصود چون بسیاری نعمت داده نشده است، شده است و به غیر آنها

 به چه کسانی داده شده است و )الذین انعمت علیهم( چه کسانی هستند؟ است،

 وَحَسُنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَهِمْ عَلَیْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ ئِکَوَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَ»در آیه

 مَعَ ئِکَوَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَ»اند، کسانی که از خدا و پیامبر او پیروی کنند،این گروه معرفی شده1«ارَفِیقً أُولَئِکَ
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 »آنوقت ی کنندگان از خدا و رسول با آنان که خداوند به آنها نعمت داده است همراه هستند،پیرو« عَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ أَنْ الَّذِینَ

مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ  »چه کسانی هستند؟، در ادامه آیه آنها را معرفی کرده است«  عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ

پیامبران، دوم صدیقان، سوم  اول ، این چهار گروه از مصادیق انعم اهلل علیهم هستند،«ارَفِیقً ولَئِکَأُ وَحَسُنَوَالصَّالِحِینَ 

 ها رفقایی خوب و نیکو هستند،.شهیدان و چهارم صالحان، و این

ا مأمور ابالغ انبیاء یعنی کسانی که خداوند تبارک و تعالی به آنها وحی کرده و آنها ر معنای نبیین معلوم است،: گروه اول

 پیام الهی یا به عموم بشر یا به یک طائفه خاص کرده است و تعلیم و تربیت بشر را به عهده آنها گذاشته است،.

اهل صدق و صداقت در همه مراتب و شئون زندگی  صدیقین کسانی هستند که اهل صدق و صداقت هستند،: گروه دوم

نه اینکه گاهی از روی  که از شئون عمل است،هم زبان  در مرحله اعتقاد و هم در مرحله عمل،هم  این چنین هستند،

صدق سخن بگویند و معتقد باشند و عمل کنند، اصالً چیزی جز صدق و مطابقت با واقع نه در اعتقاد آنها وجود دارد نه 

ها نسبت به خداوند تبارک و شبهه و امثال این در عمل آنها و نه در گفتار آنها، هیچگاه در ذهن آنها تردید و شک و

آید، از نظر اخالقی و عملی هم همیشه مراقبت دارند که از این مقام فاصله تعالی و نظام هستی و مبداء و معاد پیش نمی

 نگیرند.

دارند، ولی ی یواالکشته شدگان در جبهه جنگ مقام که درست است  منظور از شهداء شاهدان اعمال هستند،: گروه سوم

دهند و شاهدان اعمال یعنی کسانی که در قیامت شهادت می کند،این آیه به امری فراتر از شهادت اصطالحی اشاره می

توانند میو لذا صحنه عمل را در دنیا ناظر و شاهد بودند و تحمل کردند این است که شهادت آنها در قیامت مبتنی بر 

فرض کنیم اگر کسی جلوی ما دیگری را بکشد، ما در اینجا  ن قدرت را ندارد،روز قیامت شهادت بدهند، هر کسی ای

ایم با جزئیات نقل کنیم، شهادت دادن وقتی توانیم شهادت دهیم و آنچه را که دیدهمتحمل شدیم این صحنه را، لذا می

 واقع شده ده کردن برای اوارزش دارد که مبتنی بر تحمل شهادت باشد یعنی شهادت و شاهد بودن و ناظر بودن و مشاه

آید که در روز قیامت کسانی به عنوان از آیات قرآن بر می ها اصالً شهادت دادن معنا ندارد،در غیر این صورت باشد،

شهادت این گروه  شود،و قیامت در واقع زمان و ظرفی است که شهادت آنها اداء می یعنی شاهدان اعمال، شهدا هستند،

ی بر این است که اعمال دیگران را تحمل کرده باشند و دیده باشند، پس شهادت در قیامت در واقع برپایه در قیامت مبتن

 آن واقعه در دنیا است.شهادت تحمل 

 فرق است بین تعبیر صالحین و الذین عملوا الصالحات، عمل کنندگان به صالح نیست، مقصود از صالحین،: گروه چهارم

یعنی در مقام عمل اهل صالح هستند و اهل فساد  ( اشاره به کسانی دارد که صالح عملی دارند،)الذین عملوا الصالحات

صالحین  ها از خود صالحین پایینتر است،کنند و نه دیگری را به فساد وا میدارند، مقام ایننه خودشان فساد می نیستند،

این مقام در واقع  باالتر از عمل صالح است،لذا  ست،در واقع کسانی هستند که ذات آنها بر اساس صالح استوار شده ا
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مثل  مثل سایر مقامات و عناوینی که اشاره شد دارای مراتب است، ممکن است کسی در باالترین مرتبه صالح باشد،

هایی مرتبه ن یعنی پیامبر اسالم از صالحین است، اما ممکن است در مراتب پایینتر باشد، شخص پیامبر گرامی اسالم،

در مورد او میفرماید) و إنه فی اآلخرة لمن الصالحین(، در آخرت از صالحین  صالح را دارد، صالح و مرتبه باالی

 ضمن اینکه در این دنیا هم این چنین بوده است.است،

 اند.این چهار گروه به عنوان )انعمت علیهم( معرفی شده

یک نبیّ ممکن است  دارای صالحِ در مقام ذات و مقام فعل هستند، یعنی کسانی که صالحین در واقع به این معنا است،

به مرحله صالح و مرحله باالی صالح که صالح در مقام ذات است نرسیده باشد، این یک مرتبه است، صدیقین هم 

حان در دنیا قطعاً توانیم بگوییم که صالدر مورد انبیاء می کند،همینگونه، هر کدام از این اوصاف به یک حقیقتی اشاره می

چون طبق آیه  کند، محقق است،ای از صالح که در دنیا بر همه پیامبران صدق مییعنی مرتبه کنند،بر انبیاء صدق می

بعضی افراد در آخرت از این  شود،قرآن داریم)کلٌّ من الصالحین( ولی مرتبه نهایی آن در دنیا برای همه انبیاء محقق نمی

 ها ممکن است در جاهایی متداخل باشند اما تفاوت آنها هم روشن و آشکار است.این شود،دار میمرتبه نهایی برخور

به بیان خود « مع الذین انعم اهلل علیهم»شودها همراه و رفیق میاگر کسی خداوند و رسول او را اطاعت کند با اینپس 

شود صراط کسانی که ستقیم( و بعد در تبیین آن گفته میگوییم)اهدنا الصراط الموقتی می چهار گروه هستند، هاآیه این

خواهیم شود که چه کسانی هستند، یعنی کأنّ از خداوند میمنعمین مشخص می ،ای به قرینه این آیاتبه آنها انعام کرده

میم که ما داریم از مقامات آنها را بشناسیم و بفهپس باید صدیقین و صالحین هدایت فرما،  که ما را به راه انبیاء، شهداء،

، اشاره به این مطلب دارد که آن (به قرینه عناوینی که برای این چهار گروه ذکر شده است)ها این خواهیم،خدا این را می

نعمت صدق، نعمت شهادت و نعمت  نعمت نبوّت، های باطنی که خداوند به آنها داده عبارت است از این عناصر،نعمت

ها قرار خواهیم در مسیر ایندهد، ما اگر میصالح، خداوند به هر کسی نعمت نبوّت و صدق و شهادت و صالح نمی

ها به ما بده تا بتوانیم در صراط مستقیم که خدایا ما را به این راه هدایت کن، یعنی از این نعمت باید بگوییم بگیریم،

خواهد، تا آمادگی و ظرفیت در ما فراهم نشود ها هم قطعاً شایستگی و لیاقت میاین نعمتبرخورداری از باشیم، و 

الصراط المستقیم( ولی با این امور فاصله داشته باشیم اصالً  هرچه بگوییم)اهدنا مند شویم،ها بهرهتوانیم از این نعمتنمی

 شود.محقق نمیهدایت به صراط مستقیم 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


