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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آذر  5:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

 1440ربیع االول  18 مصادف با:  «الْف اسِقِین  إِل ُّا بِهِ یُضِل ُّ وَمَا» بخش چهارم: _26آیه موضوع جزئی:      

 14 جلسه:      خداوند معنای هدایت و اضالل _ 

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 «الْف اسِقِين  إِل ُّا بِهِ يُضِل ُّ وَمَا »بخش چهارم:

بخش  توانددر ادامه که البته می ؛« یَهْدِي بِهِ کَثِیرًا یُضِل ُّ بِهِ کَثِیرًا وَ» سوره بقره بود که فرمودند  26آیه  سوم بحث در بخش
 .1«وَمَا یُضِل ُّ بِهِ إِلَُّا الْفَاسِقِینَ» ماید فرمیتواند در ادامه بخش قبلی باشد مستقلی محسوب شود و می

خش از آیه که باید درباره آن بحث شود، مسأله هدایت و اضالل است. ما قبال در تفسیر در این بنکته و مسأله اصلی 
مطالبی را عرض کردیم. اجمال این مسأله در حدي که اینجا الزم است سوره حمد به مناسبت درباره هدایت و اضالل 

 د. شومیتصویر  هاآنمورد اشاره قرار گیرد این است که هر یک از هدایت و اضالل دو قسم در 
 اقسام هدايت و اضالل

یعنی هدایت و  ،رير دیگر پاداشی و کیفیی است و یکی هم هدایت و اضالل جزایی یا به تعبیکی هدایت و اضالل ابتدای
 تواند کیفر باشد.تواند پاداش باشد و هم مید، این میشومیاضاللی که بعنوان جزاي عمل خود انسان، شامل خود انسان 

 . هدايت1
 هدايت ابتدايیالف( 

 هدایت تکوینی و هدایت تشریعی.  است: هدایت ابتدایی خودش بر دو قسم
 هدايت تکوينی. 1

بلکه د و این اختصاص به انسان هم ندارد کنمیهدایت تکوینی همان چیزي است که خداوند همه عالم را بر اساس آن تدبیر 
، چه مادي و چه مجرد تحت هدایت تکوینی خداوند هستند. منظور اشیاء تا بزرگترینذره همه موجودات عالم از کوچکترین 

د. از یک دانه گندم که در کنمیراهنمایی  موجودي را بسوي کمال شایسته خود هراز هدایت تکوینی خداوند این است که 
طبیعت د گرفته تا برترین و أشرف مخلوقات عالم که انسان است. بطور طبیعی همه موجودات، چه بر اساس شومیخاک کاشته 

 ک لَُّقَالَ رَبُُّنَا الَُّذِي أَعْطَى »  د. آیهنشومیر اساس فطرت، بسوي کمال شایسته خودشان راهنمایی ه و چه بو چه بر اساس غریز
ا که خلق کرده، به آن موجود آنچه را که باید دارد. خداوند متعال هر موجودي ر شعار به همین معناإ 2«هَدَى ث مَُّ خَلْقَهُ شَیْءٍ

 .دشومیموجودات همه که شامل  تد. این هدایت تکوینی اسشومیعطا کند، عطا کرده و بر اساس آن هدایت و راهنمایی 
 
 . هدايت تشريعی 2 
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ییم خداوند هادي گومی. شودشناخته می که به عنوان یکی از اوصاف کمالی خداونداست هدایت ابتدایی تشریعی قسم دیگر 
در که  «هديً للناس». 1«وَإِمَّا کَف ورًاإِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا » دهد؛ راه خیر و راه شرُّ است، یعنی راه را به انسان نشان می

ستند که اشاره به این هدایت ابتدایی دارند و مورد قرآن. آیات زیادي در قرآن همورد بسیاري از امور ذکر شده، از جمله در 
 دهد. اینکه خداوند متعال راه خیر و شرُّ را به انسان نشان می

 ب( هدايت جزايی

ا پاداش، در واقع در کنار این هدایت، یک هدایت جزایی هم داریم که در مقابل هدایت ابتدایی است. هدایت جزایی ی
 انسان تا رسیدن به مقصد. به معناي ایصال إلی المطلوب است. یعنی همراهی با 

یگري سؤال کند ددو هدایت را اگر بخواهیم در قالب مثال بیان کنیم، مثل این است که کسی آدرسی را از  فرق این
به مقصد سیدن ر. اما هدایت پاداشی در واقع همراهی با شخص تا بیان نماید مسیر رسیدن به مقصد راصرفاً و او 
. این هدایت ساندبررا به مقصد او و برود  اوآدرسی را از دیگري سؤال کند و او همراه  کسیمثل این که است. 

یصال إلی دهد. این همان اکه پاداش عمل و کارهایی است که خود شخص انجام میاست پاداشی یا هدایت جزایی 
 ،وي مطلوب. گاهی صرفا داللت بر مطلوب است. یعنی راهنمایی بسباشد نه فقط داللت بر مطلوب ،المطلوب است

 را به مطلوب و مقصد برساند. او دست شخص را بگیرد و  ایصال است، یعنیگاهی  و
در مسیر  هاآناست که تحت هدایت ابتدایی خدا قرار گرفتند و اخالق و عقیده و ایمان کسانی این هدایت، مخصوص 

 آنان  اي با کأنُّ خداوند یک همراهی ویژهیرند، گمی که در مسیر صحیح قرار هااین. آنوقت واقع شده است صحیح
هدایت جزایی که این  دینگومید. به این دلیل به این نوع هدایت کنمیرا تا رسیدن به مقصد همراهی  آنها دارد و

ورد، خداوند پاداش ایمان و عمل آایمان مید کنمیپاداش و عمل خود شخص است. یعنی کسی که به خدا اعتماد 
آن شخص در همراهی و معیت خداوند تا رسیدن به مقصد طی دهد و آن اینکه یی ویژه قرار میمااو را یک راهن

آن آیه از د است. چون قبل قع تقاضاي هدایت پاداشی از خداوندر وا 2«اهْدِنَا الصُِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» د. آیه کنمیمسیر 
ید که ما فقط تو را گومید و کنمیحمد و ستایش خدا  3«إِیَُّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَُّاکَ نَسْتَعِین » ید گومیشخص به خداوند 

د که خدایا ما را به صراط مستقیم کنمیوقتی تقاضا شخص  این ییم آنوقتجومییم و از تو استعانت کنمیپرستش 
إِیَُّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَُّاکَ » ید گومیهدایت کن، این سؤال پیش می آید، این که در صراط مستقیم هست. کسی که به خداوند 

اهْدِنَا الصُِّرَاطَ » د چون او هدایت ابتدایی شده و راه را پیدا کرده. آنچه در کنمیلبه هدایت ابتدایی نمطا«  نَسْتَعِین 
خواهد که خدایا ما را در این صراط اشی است. از خدا میدد، در واقع هدایت ثانوي و پاکنمیطلب « الْمُسْتَقِیمَ

از این دیگر د. آیاتی کنمیإلی المطوب را از خدا طلب به مقصد برسان. این ایصال و مستقیم خودت همراهی کن. 
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ید. معلوم است کسی که شومیاگر اطاعت کنید، هدایت  1«إِنْ ت طِیعُوهُ تَهْتَدُوا» آیه داریم. مثل این قسمت از هم قبیل 
ایت اگر اطاعت کنید، هد :مایدمیفردارد که خداوند  هدایت شده است. پس دیگر چه معناد، کنمیاز خدا اطاعت 

ی که اطاعت کند، خداوند سایت پاداشی است که نتیجه و جزاي اطاعت انسان است. کید؟ این در واقع همان هدشومی
وَالَُّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ » آیه  بتدایی بلکه هدایت جزایی و ثانوي. یا مثالًد منتهی نه هدایت اکنمیهم او را هدایت 

د. این زیادي هدایت براي شومیند، هدایتشان زیادتر شومییی که هدایت هاآن :مایدفرمی 2«مْ تَقْوَاهُمْهُدًى وَآتَاهُ
 . 3«مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَُّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ» هدایت پاداشی است. یا مثالهمین  مهتدین،

ود انسان است. و مهم مل خهمه هدایت ثانوي یا جزایی است که بعنوان هدایتی است که بعنوان پاداش یا نتیجه و جزاي ع هااین
دایت دوم که موجب رسند، کسانی هستند که از این هدایت هم برخوردارند. این هو میرسیدند که به مقصد  هاآن این است که

ا یا در مسیر متوقف مند شدند، امیی بهرهکسانی که از هدایت ابتدابودند ون ت؛ چاستقرار در مسیر صحیح است، خیلی مهم اس
. چون رسیدن به دسیدنشدند، یا از مسیر منحرف شدند، یا از سرعت الزم براي رسیدن به مقصد برخوردار نبودند و به مقصد نر

هایی ات، انسانبراساس آیات و روایسا برسد. چه که به کجا میمهم است براي انسان  ،مقصد و رسیدن به مطلوب مهم است
ند و در مسیر هم هستند اما شومیهایی که هدایت ند. انسانکنمیهایی خالی از نعمت و یا با نعمت کم زندگی هستند که در بهشت

و با توجه به بهشت أولیاء، ند کنمیدر مراتب پایینی از جنُّت و بهشت زندگی  هااینبا توجه به اینکه جنُّت و بهشت مراتبی دارد، 
 نعمت است. در حکم بهشتی است که خالی ازکه  ها زیاد استنقدر تفاوت نعمتآخالی از نعمت است.  هااینکأنُّ بهشت 

 اضالل. 2

 ل پاداشی. اضالل ابتدایی و اضال در مقابل هدایت، اضالل داریم. اضالل هم به قرینه هدایت، بر دو قسم است.
 ابتدايی اضالل( الف

یعنی اینکه ی تکوینی اضالل ابتدایی در مورد خداوند معنا ندارد، به نحو تشریعی و چه به نحو تکوینضالل ابتدایی، چه 
 ه و طبیعتشان را، میل و غریزچه در بزرگترین موجودات این عالمخداوند متعال در موجودات این عالم، چه در ذرات و 

ل قبول نیست. یعنی امکان حرت بسوي کمال مطلوب نداشته باشند، این در مورد خداوند قاب هااینقرار بدهد که  به نحوي
قَالَ رَبُُّنَا » ي که گفتیم اه. این با آینرسد خداوند موجودات این عالم را به نحوي خلق کند که به آن کمال شایسته خودشان

تکوینی در یست. پس اضالل ابتدایی نکه اشاره به هدایت تکوینی دارد، سازگار « هَدَى ث مَُّ خَلْقَهُ شَیْءٍ ک لَُّ الَُّذِي أَعْطَى
 .مورد خداوند محال است

د یا به شومیصویر ی نسبت به انسان به دو صورت تاضالل ابتدایاضالل ابتدایی تشریعی هم در مورد خداوند محال است. 
ت برسد، نقشه راهی قانونی وضع نکند تا بشر به سعادخداوند  تعبیر دیگر دو مصداق دارد. یک مصداق این است که اصالً

 هاي دینی است.ت و مخالف عقل و نقل و مسلُّمات آموزهدر اختیار انسان قرار ندهد، این قابل پذیرش نیس
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ط بدهد؛ بجاي باطل وضع کند، نقشه به دست انسان بدهد، اما نقشه غلط بدهد، آدرس غلاین است که قانون فرض دوم 
هم محال نادرست  قانون باطل واین وضع اینکه انسان را به سعادت برساند، او را به بدبختی و شقاوت راهنمایی کند. 

را به او  ا حق سوق بدهد، یا بطور کلی راه حقاست. چون خداوند حق محض است و معنا ندارد که کسی را بسوي ن
 ئاً.از صفات سلبی خداوند است، خداوند مضلُّ نیست ابتدا در واقع نشان ندهد. بنابراین اضالل ابتدایی

 ب( اضالل جزايی

ین نحو است ها به انسبت به انسان اضالل جزایی خداوندمورد خداوند قابل استناد است، منتهی  در کیفري، یا اما اضالل جزایی
اضالل کیفري هم به دو بر این اساس د یعنی اینجا یک معناي سلبی دارد و نه ثبوتی، کنمیها را به حال خودشان رها انکه انس

لط به در راه غو او را صورت قابل تصویر است. یعنی اینکه کسی راه غلط برود و در عین حال، خداوند دست او را بگیرد 
حال خودش  افتد، خدا او را بهر راه غلط میاینکه انسان دو آن  داست. یک معناي سلبی هم دار ثبوتیپیش ببرد. این معناي 

ذارد در همین مسیري که انسان گمی د از رحمت خاص خودش وکنمیامساک  ،د و به تعبیر دیگرکنمیذارد و یاري نگمی وا
مَا یَفْتَحِ اللَُّهُ لِلنَُّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا » خوانیممی راست. در سوره فاطها اینطور اضالل کیفري خدا نسبت به انسان خواهد، برود.می

 ي، اگر خداوند متعال بر اساس رحمت خاص خودش، در1«الْحَکِیمُ الْعَزِیز  وَهُوَیُمْسِکْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ  وَمَامُمْسِکَ لَهَا 
آن در را ببندد. اما اگر خداوند رحمت خاصه خودش را امساک کند، دیگر کسی  تواندبگشاید، هیچ کس نمیبراي کسی را 
د، نه اینکه یک فعل کنمیرا یاري کند، راهنمایی کند. مهم این است که خداوند متعال گاهی نسبت به انسان امساک  او تواندنمی

 ببرد. این معناي اضالل ابتدایی است. را به سمت شقاوت ایجابی نسبت به شخص داشته باشد و او 
عده  :مایدفرمید. اما اینکه کنمییعنی خداوند کثیري را هدایت  ،، معنایش معلوم است«یَهدي به کثیراً»ماید فرمیاینکه 

اي را بسوي عده  یکد، این در واقع اضالل ابتدایی نیست. اینطور نیست که خداوند ابتدائاًکنمیزیادي را هم اضالل 
نسان باعث ان است. یعنی خود این اضالل نتیجه عمل خود انساشقاوت راهنمایی کند بلکه این اضالل کیفري است. 

 د در نقطه و موضعی قرار گیرد که خدا از رحمت خاص خودش نسبت به او امساک کند.شومی
 سوال:
ت که امکان بازگشت کردن به این معنا نیسد، البته رها کنمیرسد که خداوند او را رها به یک نقطه اي می ،خیر استاد:

عاي خیر پدر ولی بخاطر یک عمل خیر مانند نیکی به پدر و مادر یا د ،نباشد، همین شخص ممکن است مدتی رها شود
ر و مادر باعث د. یعنی همین دعاي خیر پدشوو مادر در حق او یا احسان به یک یتیم، این باعث باز شدن باب رحمت 

 رداند. گمی ت بردهد و او را به سمت و سوي هداید و به مسیر خطاي او پایان میکنمید که او را به ناگاه متنبه شومی
بی است که به پس اضالل کیفري در واقع اوالً نتیجه عمل خود شخص و جزا و کیفر کارهاي اوست، و ثانیاً یک صفت سل

یرد و بسوي جهنم ارهاي شخص به گونه اي باشد که خدا دست او را بگمعناي امساک خداوند است، نه اینکه نتیجه عمل و ک
 ال خودش رها شود.حد و بدترین حالت براي انسان این است که به کنمید، رها کنمیاو را از فیض خودش محروم بلکه ببرد. 

 مگذار. اي ما را به حال خودمان واعنایش همین است، یعنی خدایا لحظهم «الهی ال طرفةَ عینٍ أبدا»
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 سوال:
خودشان  هاآند که شومیقطعا همین طور است، یعنی کسانی هستند که خدا را فراموش کردند و خدا هم باعث  ،بله استاد:

د او را به حال خودش، کنمییعنی اینکه رها  د، این به معناي امساک است.شومیرا فراموش کنند. منتهی اینکه خدا باعث 
 حال خودش رها کند، این بدترین مجازات براي شخص است.اینکه خداوند کسی را به 

. آنجایی که دهدنسبت می دهد و گاهی به خودشاینکه در مواردي خداوند اضالل را گاهی به شیطان نسبت مییک نکته 
 تدایی است.د و اضالل ابکنمیدهد، در واقع مواردي است که ابتدائاً شیطان انسان را گمراه به شیطان نسبت می

 نکته

دهد، این اضالل کیفري است و آنهم به معناي امساک از اینکه مشمول رحمت آنجایی که اضالل را به خودش نسبت می
، باید توجه کرد که این اضالل 1«فَإِنَّ اللُّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ» خاصه خداوند قرار بگیرد. لذا در آیاتی مثل 

تواند ، می«یهدي من یشاء»د و کنمیها را گمراه . یعنی به عنوان کیفر گاهی انساناضالل کیفري استبلکه ابتدایی نیست 
 هم هدایت ابتدایی باشد و هم هدایت پاداشی. 

ه هیچ وجه انسانی را به د. همچنین خداوند متعال بکنمیخداوند متعال به هیچ وجه انسانی را ابتدائاً گمراه ن علی اي حال
تر بسوي رود و سریعدر گمراهی خوش فرو می انساند. اگر کنمیاینکه او را سوق دهد بسوي شقاوت، مجازات ن يمعنا

ذارد گمی ش واد و به حال خودکنمیرود، این نتیجه عمل خودش است که در این شرایط خدا او را رها گمراهی پیش می
 ینکه رحمت او شامل چنین انسانی شود.د از اکنمید و امساک کنمیو از رحمت خاصه خودش محروم 

 فسق علت اضالل

باشد، در تواند ادامه بخش گذشته ، اینکه عرض کردم بخش مستقلی است یا می2«وَمَا یُضِل ُّ بِهِ إِلَُّا الْفَاسِقِینَ» :مایدفرمی
د. تعلیق کنمیفسق است. اول فسق براي او حاصل شده و بعد خدا او را اضالل اضالل خداوند بعد از  ،حقیقت در این بیان

د. پس اول فسق حاصل شده، او فاسق کنمیحکم به وصف مشعر به علیت است. این در واقع دارد علت اضالل را، فسق معرفی 
  بخش آیه بود.د. این یک توضیح مختصر و اجمال راجع به این دو کنمیشده و بعد خداوند او را اضالل 

 بحث جلسه آينده

یم؛ کنمیاي شارهانشاءاهلل ا هک یک بحثی در اینجا مفسرین به نحو مبسوط بیان کردند که مربوط به جبر و تفویض است
اري است چون هدایت و ضاللت امري است غیر اختید، چون طبق این آیه شومیاند از این آیه جبر برداشت ی گفتهبعض
                             نیم.کمی عرض اي وجود دارد که بعداًدر اینجا نکته. «یهدي به کثیراً یضلُّ به کثیرً و»

 
 «العالمین ه ربّوالحمد للُّ»   
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