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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  7931اردیبهشت  71:تاریخ                                          تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  7391شعبان  71مصادف با:                     -تمغضوبین و ضالین در روایا -آیه هفتمموضوع جزئی:      

  43جلسه:                                                             تکرار نفیوجه                              

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

عرض کردیم که بین دو واژه ضالین و مغضوبین تقابل نیست به این معنا که هر یک از این دو کلمه اشاره به گروه 

شامل هر نوع انحراف از صراط مستقیم هم ضاللت د و شومیخاصی داشته باشد، بلکه غضب بر اساس ضاللت محقق 

طور که دیروز هم عرض شد در بعضی روایات لذا همان ند،شومیها همه از مصادیق ضاللت محسوب است، یعنی بیراهه

غلو هم به معنای به معنای خروج از صراط مستقیم و در برخی دیگر کفر به عنوان مصداق ضاللت محسوب شده است، 

کل من کفر باهلل، مغضوب علیه و ضالّ عن سبیل »خواندیم وارد شده است )ع(ضاللت، مثالً در روایتی که از امیرالمؤمنین

و به عنوان یکی از ینجا ضاللت بر کفر باهلل منطبق شده است، در روایت دیگری که از امام رضا خواندیم، غلّ، در ا1«اهلل

 .2«علیهم و من الضالینفهو مغضوب  ةالعبودی )ع(امیرالمؤمنینبمن تجاوز » مصادیق ضاللت مطرح شده است

 در روایات «ضالین»و « مغضوبین»

و  )ع(و صراط اوالد امیرالمؤمنین است )ع(و هم راست آن، صراط مستقیم خود امیرالمؤمنینبیراهه است پس هم چپ 

ترین و بهترین عباد یی که عباد اهلل را ولو برجستههاآنیی که کفر به خدا و رسول دارند و چه هاآن، چه )ص(البته پیامبر

بنابر این کسی گمان نکند که مثالً اگر کسی در مورد  بیراهه هستند،هر دو  برند،میباشند تا مرز عبودیت و پرستش باال 

ند، این از نکاتی کمیند در صراط مستقیم است، و با شدت و قوت در مسیر صراط مستقیم حرکت کمیاهل بیت)ع( غلو 

ایت نیم که بیراهه و راه ضاللت و خروج از هدکمیبسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، خیلی از ما گمان 

را از حد خودشان باالتر ببرد این ضاللت  هاآنفقط به کفر و شرک است، اما اگر کسی در محدوده ارادت به اهل بیت 

ها را در بر روایتی که از امام رضا خواندیم قطعاً این هم ضاللت است، پس ضاللت طیف وسیعی از بیراههطبق نیست، 

ی داشته باشد و چه ظاهر و پوشش دینی، هر دو بر اساس این روایات یرد، چه ظاهر و پوشش کفر و بی دینگمی

 .دشومیضاللت محسوب 

در روایتی از معاویة بن وهب وارد شده تطبیق شده است،  ینیم که ضالّ بر یهود و نصاربیمیالبته مثالً در برخی روایات 

در اینجا  .3«هم الیهود و و نصاری :، قال«الضالین غیر المغضوب علیهم و ال» :عبداهلل عن قول اهللاال سألت ابق»است که 
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اند که همان کفار از اهل کتاب هستند، در یک روایتی از مغضوبین و ضالین منطبق بر یهود و نصاری شده

غیر » (ع)میرالمؤمنین عن ا»امیرالمؤمنین)ع(، مغضوبین منطبق شده است بر یهود و ضالین منطبق بر نصاری شده است.

 :در مورد مغضوبین امیرالمؤمنین فرمود« من لعن اهلل و غضب علیه :هم الیهود الذین قال اهلل فیه» :، قال«المغضوب علیهم

ند و بر او غضب کرده کمیفرمود: کسی است که خدا او را لعنت  هاآناینها یهود هستند، کسانی که خداوند در مورد 

« من قبل و اضلوا کثیرا قد ضلوا :لذین قال اهلل فیهمو هم النصاری ا :قال «و ال الضالین»است و در ادامه روایت دارد

از قبل گمراه شدند و بسیار هم  هاآنفرمود،  هاآنمقصود از ضالین هم نصاری هستند، یعنی کسانی که خداوند در مورد 

 گمراه کردند.

شده و ضالین تطبیق در اینجا هم تطبیق بر یهود و نصاری شده است، منتهی تفکیک شده است، مغضوین تطبیق بر یهود 

-بر نصاری شده است، البته این به معنای این نیست که اینها دو گروه هستند، یعنی از روایت استفاده تقابل نشود، همان

، شواهد آن را هم از روایات بیان شد، لذا در مثل این طور که عرض کردیم جلسه قبل، بین این دو واژه تقابل نیست

وانیم به آن صفت بارزتر در مورد هر یک از این دو گروه اشاره کنیم، تمیدر واقع به یک معنا اند روایت که تفکیک شده

مثال در مورد یهود گفته شده است که مقصود از مغضوبین اینها هستند، این در واقع به این معنا است که خداوند تبارک و 

بر نصاری و در اینجا هم شاید به در روایت منطبق شده الین دارد، یا در مورد ض هاآنتعالی غضب بیشتری نسبت به 

حیث ضاللت آن بیشتر توجه شده است، و إال به طور کلی غضب و میزان و شدت و ضعف آن تابع قوت و ضعف 

 د.شومیحاصل  هاناضاللتی است که برای انس

تاب است، هم شامل مشرکین است و هم شامل کفار است و تا به اینجا معلوم شد که مغضوبین و ضالین هم شامل اهل ک

هم شامل اهل غلو، همه اینها بیراهه است، صراط مستقیم یعنی صراط خود پیامبر و آل او، امیرالمؤمنین و فاطمه 

یم وانتمینند کمی، اینها صراط مستقیم هستند، دیگر نه کسانی که در مورد اینها غلو هاآنزهرا)س( و اوالد طاهرین 

 این خاندان و فضایل این خاندان هستند.یی که منکر هاآنبگوییم در صراط مستقیم هستند و نه 

 .مربوط به آیه هفتم بود بیان شد تا به اینجا تقریبا عمده مطالبی که
 تکرار اداة نفی در آیهوجه 

این است که اگر مغضوبین و ضالین دو گروه مختلف ، فقط سوالی که دیروز مطرح کردیم و پاسخ به آن باقی مانده است

از صراط مستقیم است، با همه انواع و اقسام آن پس خارجین نیستند و هر دو اشاره به یک حقیقت دارند و آن اشاره به 

اهر تکرار ادات نفی ظ« غیر المغضوب علیهم و ال الضالین»چرا ادات نفی در اینجا تکرار شده است، و گفته شده است

ند که کمیوید نه این گروه و نه آن گروه، کأنّ نمازگزار از خدا درخواست گمیاین است که این دو گروه هستند، یعنی 

اند و نعمت عطا کردی، نه کسانی که مورد غضب واقع شده هاآنما را به راه مستقیم هدایت فرما، راه کسانی که به  خدایا

ظاهر این عبارت به حسب تکرار کلمه نفی و ادات نفی این  اند، یعنی ما به آن راه نرویم.ت نشدهیی که هدایهاآننه 
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است که اینها دو گروه هستند، این را باید چگونه حل کنیم؟ آیا واقعاً این تکرار نشانه اختالف و تفاوت این دو گروه 

 ؟د یا خیرداللت بر تقابل بین اینها دار و است
 از بزرگان بعضینظر 

این است که نفی جمیع کند نه نفی ند که، علت اینکه حرف نفی تکرار شده م در مورد تکرار نفی فرمودبرخی از اعاظ

را اما وقتی  هاآنط نها را بپذیرد و نه صراصراط ای بطور کلی نفی کند نهمجموع، مقصود از نفی جمیع این است که 

مقصود فی مجموع معنای منطوقی نفی مجموع این است که این دو با هم نباشند، اما اگر یکی به تنهایی بود وییم نگمی

د، دیگر حتی اگر یکی به تنهایی هم باشد، قابل شومیآیه نیست، فرق نفی جمیع و نفی مجموع این است، نفی جمیع که 

یک از آن دو به تنهایی هم سازگار است لذا ادات نفی در یرد، با بودن گمیقبول نیست، اما نفی مجموع وقتی صورت 

وید نه مغضوبین و نه ضالین یعنی نه راه اینها و نه راه گمیاین آیه تکرار شد برای اینکه نفی جمیع را برساند، وقتی 

 هاآنضالین، یعنی ما به راه مغضوبین و ضالین و کسانی که این دو صفت در الفت: غیرالمغضوبین و گمی، اگر هاآن

مجتمع است نرویم اما اگر یکی از اینها به تنهایی باشد کأنّ خارج از شمول این آیه است. پس طبق نظر بعضی از اعاظم 

د، شوجمیع اینها نفی و رد کند و نه مجموعاً  سرّ تکرار ادات نفی این است که، صفت غضب و صفت ضاللت را جمیعاً

تکرار ادات نفی برای نفی مجموع باشد، معنای آن واهیم ببینیم که آیا این نکته قابل قبول است یا خیر، اگر خمیحال 

جموع این دو نفی شود، اما اگر مقصود این باشد که نفی جمیع شود، به این معنا است همانطور که گفته شد این است که م

 نباشد.که بطور کلی، صراط مغضوبین و ضالین 
 نظر بعضی از بزرگانبررسی 

میع د؟ یعنی اگر بخواهد نفی جشومیاء تقابل نقاند، الای که ایشان در تکرار نفی گفتهحال ببینیم آیا واقعاً با این نکته

نعمت دادی و نه راه  هاآنواهم که تو به خمیمن راه کسانی را  بدین معناست که هر دو صفت نفی شود،شود، یعنی 

، آیا اگر ما احتمال نفی مجموع را در کنار اینها بدهیم و بگوییم شده است هاآنیی که غضب و ضاللت شامل حال هاآن

اگر رسد میآید؟ به نظر میبین این دو پیش ن برداشت تقابل ،برای افاده نفی جمیع است نه نفی مجموعاین تکرار 

بخواهیم این نکته را بپذیریم، ظاهرا الزمه آن التزام به این است که ما یک معنایی برای غضب و یک معنایی برای 

ند، نه در صراط گروه اول قرار کمیداوند درخواست خضاللت بپذیریم، یعنی بگوییم اینها دو گروه هستند و نمازگزار از 

واند سر تکرار نفی تمیلذا به گمان ما این ندر حالی که گفته شد تقابل وجود ندارد. بگیرد و نه در صراط گروه دوم، 

 باشد.

ادات نفی به عنوان یک احتمال در این مقام بگوییم و به نوعی مورد قبول قرار بگیرد این است که در توانیم میآنچه که 

کسانی که ند که صراط مغضوبین از من دور شود، یعنی من در صراط مغضوبین قرار نگیرم، کمیاول در واقع اشاره 

واهم، خمیوید من راه مغضوبین را نگمیآن چیزی که منشاء غضب شده است، ند به کمیاشاره و اند، مغضوب واقع شده
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این تاکید و اشاره است در بخش « و الالضالین» واهمخمیاند را نو من راه کسانی که گمراه شده« غیر المغضوب علیهم»

، اشاره است «والالضالین» و بخش دوم که انداول به نفی صراط کسانی که در آخرت و دنیا مورد غضب خدا قرار گرفته

اند، اینها هم نباشد، چه اینکه منشاء به منشاء غضب الهی دارد که آن گروه و راه کسانی که مورد غضب قرار گرفته

د که این برای تأکید است و در عین حال اشاره به همان دو رسمیاست، به نظر  هاآنغضب خداوند ضاللت و گمراهی 

واهد که اثر رفتن به خمیواهد که به بیراهه وارد نشود و نیز از خدا خمیاز خدا یعنی در جلسه قبل گفتیم،  حیثیتی که

 بیراهه که غضب الهی است شامل حال او نشود.

 وان ذکر کرد.تمید در مورد آیه هفتم رسمیای بود که به نظر این تقریبا یک نکته
 نعمت به خداونداسناد 

ای که در این رابطه باقی مانده این است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه اعطای نعمت را به خودش آخرین نکته

، از لسان «الذین انعمت علیهم»فرماید:ولی غضب و ضاللت را به خودش نسبت نداده است چون مینسبت داده 

ها غیر آنپس نعمت اسناد داده شده به خداوند، اما در مورد ای، نعمت داده هاآنوید، تو به گمینمازگزار به خدا 

یی که هاآنغضب کردی و نه راه  هاآنیی که تو بر هاآننه راه « غیر الذین غضبت علیهم و ال الذین اضللتهم»نفرموده، 

ضب شده است و کسانی غ هاآنکسانی که بر « غیر المغضوب علیهم و الالضالین»فرمایدتو گمراهشان کردی، بلکه می

این بدان چهت به خداوند اما غضب و ضاللت را به خدا اسناد نداده است، اند. پس نعمت اسناد داده شده که گمراه شده

زند، هرچه از خداوند به سوی عالم هستی سرازیر بطور کلی خداوند جز نعمت و رحمت و خیر از او سر نمیاست که 

ای از ابتدا است، خداوند متعال بر هیچ بنده هانااز جمله آنچه که مربوط به انسنعمت است،  د خیر و رحمت وشومی

د، پس نعمت به خدا اسناد داده شومیای از راه خارج شد مغضوب خداوند غضب و شدت و عذاب ندارد، اگر بنده

زند، اما آن دو به خدا نسبت داده نشده چون آن کسی که رحمت و نعمت، سر نمی ،خیرد، چون از خداوند غیر از شومی

د ضاللت اوست و این ضاللت هم به اختیار خود انسان است، شومیسبب سرازیر شدن غضب و توجه عذاب به انسان 

 د، پس ابتداءً بایدشومیند و مانع رفتن به بیراهه کمیهای خودش را سرازیر البته اگر کسی از خداوند بخواهد نعمت

شایستگی و آمادگی باشد تا خداوند انعام کند، ولی اگر کسی این استعداد و شایستگی را در خودش از بین ببرد و با 

د، لذا غضب در واقع ثمره و اثر عینی عمل شومیهی گرفتار سوءاختیار خودش به بیراهه کشانده شود قهراً به غضب ال

 که به سوء اختیار خودش حاصل شده است. ، بیراهه هماست وقوع در بیراههآن خود شخص است و نتیجه 

 مجموع نکاتی که الزم بود در مورد آیه هفتم گفته شود، بیان شد.
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 بحث جلسه آینده

نم که بطور کلی سوره حمد متضمن چه معارفی است. و کمیسوره حمد را بنده اجماال مرور نتیجه کلی بحث در مورد 

اشاره کنیم، روایات عجیبی در مورد خواص و آثار سوره حمد داریم، ثانیاً به بعضی از روایات در خصوص سوره حمد 

 .ثالثاً چند فرع فقهی که به نوعی مرتبط به سوره حمد است

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


