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  مقدمه مترجم

� ö≅è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹øt xΧ uρ †ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9$# �   

  )162:(انعام 
حقيقتاً، نماز و عبادات و زندگي و مرگم براي خداوند  –اي پيامبر  –(بگو 

  است). پروردگار جهانيان

م بر نعمت هدايتي كه به ما ارزاني داشته و درود يخداوند متعال را شاكر و سپاسگزار
كه آخرين فرستاده خداونـد   �امبر بزرگ خدا محمد بن عبداهللا فرستيم بر پي ميو سالم 

  باشد. مي
خداوند پس از خلقت بشر همواره درصدد هدايت و راهنمايي اين انسان خاكي بوده 

را همـراه كتابهـاي    عليهم السـالم نسان به كمال و سعادت پيامبران ن اين او براي رساند
ديگـر از   ميايام بدانجا رسيد كه نوبت قـو آسماني در ميان آنها بر انگيخت تا اينكه گذر 

اقوام بشري رسيد، تا خداوند آنها را به سوي عبوديت خويش دعوت كند و با آنها اقامه 
در ميان قوم عرب مبعوث گرداند، پيـامبري بـراي همـه    حجت كند، لذا پيامبر آخرين را 

جهانيان و كتاب قرآن را همراه او براي هدايت انسانها فرستاد كتابي كه آغـاز آن پايـاني   
شم بصيرت هـر  نخواهد داشت، داراي آغازي اعجاب انگيز و شگفت آور، آغازي كه چ

را با بزرگتـرين سـوره    آورد، چون خداوند اين آخرين كتابش ميد خواننده اي را به وج
اش آغاز كرد، آري آن را با سوره فاتحـه آغـاز نمـود، سـوره اي كـه بـا وجـود حجـم         
كوچكش داراي پر محتواترين متن و گيراترين سخن است ما نيـز در اينجـا بـر حسـب     

داريم بر آن آمديم تـا در جهـت شـفاف سـازي       ميمسؤليتي كه در راستاي دعوت اسال
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با بحثهاي قرآني و تفسيري آن و آشنايي با اين سوره عظيم بـه   اذهان خود و خوانندگان
اثـر دكتـر محمـد بـن جميـل زينـو، همـت         –تفسير سوره الفاتحه  –ترجمه اين كتاب 

در انجـام ايـن مسـؤليت    را گماريم، لذا از خداوند متعال خواهان و خواستاريم كـه مـا   
  توانايي عطا فرمايد.

 

  علي صارمي
  22/2/83مهاباد/

  
  



  

 

  مه مؤلفمقد

مالنا من يهده اهللا سيئات أعهللا من شرور أنفسنا ونعوذ باإن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره و
رسوله، أمـا  دی له أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ومن يضلل فال هافال مضل له و

سلم) وشر األمـور  لی اهللا عليه وحممد (صهدی خير اهلدی عد: فإن أصدق احلديث کتاب اهللا وب
  مث بعد:ضاللة فی النار،  وکلکل بدعة ضاللة حمدثاا وکل حمدثة بدعة و
خواهم تفسير سوره فاتحه را تقديم خوانندگان عزيـز نمـايم،    ميبه حول و قوه الهي 

چون سوره فاتحه بزرگترين سوره قرآن كريم است و نمازگذار در تمام ركعات نمـاز آن  
بفهمـد تـا در نمـازش بيشـتر      رات كه شخص نمازگذار معنايش خواند، و الزم اس ميرا 

  خشوع و خضوع داشته باشد و شامل اين آيه شود:

� ô‰ s% yx n= øùr& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪   tÏ%©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz �    

  )2- 1:(مؤمنون 
منان رستگار شدند، كساني كـه در نمازشـان خاضـع و فـروتن     مؤ(حقيقتاً 

  ستند).ه

توحيد الوهيـت، ربوبيـت و اسـماء و     –اين سوره شامل هر سه نوع بندگي خداوند 
از آن باشد، خصوصاً توحيد الوهيت و يا همان پرستش مطلق خداوند، كـه   مي –صفات 

به خاطر همين پرستش و توحيد الوهيت اسـت كـه    نمايند. ميبندگي واقعي نيز تعبير  به
) ليهم السالم(عو انسان را به آن مكلف كرده و پيامبران خداوند جهان را خلق كرده است 

را براي دعوت به سوي اين پرستش مبعوث كرده، همچنانكه اوج اين مبحث در اين آيه 
  بيان شده است.

� x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ �    5 :(فاتحه(  

  جوئيم). ميم و فقط از تو ياري يپرست مي(فقط تو را 
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است كه تمام معنا و محتواي قـرآن بـه    –توحيد الوهيت  –ميت اين مسئله بدليل اه
گردد و تمام قرآن به نوعي معنا بخشيدن به اين آيـه اسـت، بـراي      اين آيه و سوره بر مي

كه مهمتـرين آنهـا تفسـير     ام رسيدن به هدفم در اين كتاب از منابع معتبري استفاده كرده
ن كثير است و تمام اقوالي را كه در مـورد بزرگـي و   طبري، ابن كثير و مختصر تفسير اب

ام، همچنين اكثر آيات و احاديثي كه  تفسير سوره فاتحه وجود دارند در اين كتاب آورده
  ام.  توانستند در تبين بحثمان سودمند باشند، نقل كرده مي

 و بارزترين و آشكارترين اشتباهي كه مردم در مورد سوره فاتحه و مسائل مربوط بـه 
خواهـد، آگـاهي يابـد و بـه      ام پس كسي كه مـي  اند در زمره بدعتها آورده آن دچار شده

  حقيقت بيشتر نزديك شود اين كتاب و مطالبي كه در آخر آن آمده را بخواند.
از خداوند متعال خواهان و خواستارم كه اين كار باعـث نفـع و سـود فـراوان بـراي      

فقط به خاطر او انجام گرفتـه از مـن قبـول    مسلمانان باشد و به عنوان عمل صالحي كه 
  نمايد.

  محمد بن جميل زينو
  1417ربيع األول/

  



  

 

  ن را تفسير كنيمآچگونه قر

  نمائيم: ميتفسير آيات قرآن داراي روشها و مراحل مختلفي است كه به آنها اشاره 

  تفسير قرآن با قرآن -1

Å7 �فرمايد:  ميبراي نمونه خداوند در قران  Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ É Ïe$!$# �  4:(فاتحه (  

(خداوند مالك و پادشاه روز قيامت و حساب و جزا است). تفسير و بيـان  
  كلمه (يوم الدين) در اين آيات آمده است.

� §ΝèO !$ tΒ y71u‘÷Š r& $ tΒ ãΠ öθtƒ É Ïe$!$# ∩⊇∇∪   tΠ öθtƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§ø� tΡ <§ø� uΖ Ïj9 $ \↔ø‹x© 

( ã� øΒ F{$# uρ 7‹ Í×tΒ öθtƒ °! �  19-18: ار(انفط(  

(باز هم عظمت آن روز را چگونه تواني دانست، روزي كه هيچ كس براي 
ن روز بـا  آكس ديگري قادر بر انجام كاري نيست و تنها حكم و فرمان در 

  خداست).

بيشـتر و   (يوم الـدين) در اينجا با تطابق دادن بين اين دو آيه با آيه اولي مفهوم كلمه 
  بهتر آشكار شد.

  با حديث قرآنتفسير  -2

  فرمايد: ميند وخدا

� Ï!$ uΖ ø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) t�ò2 Ïe%!$# tÎi t7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö� s9Î) öΝßγ‾= yè s9uρ 

šχρ ã� ©3 x� tG tƒ �  44:(نحل(  
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ستاده شده بيان قرآن را نازل كرديم تا بر امت آنچه فر –محمد  –(و بر تو 
  به كار بندند). كني تا عقل و فكر خويش را

(صـحيح ابـوداود) (آگـاه     »مثله معهإنی أوتيت القرآن وأال و: «نيز فرموده انـد   �و پيامبر
  داده شده است). –سنت  –باشيد كه به من قرآن و چيزي مثل آن 

(صـحيح ترمـذي) (يعنـي     )الصراط: اإلسالم(فرمايـد:   كه مي  �يا اين فرموده پيامبر 
املغضـوب علـيهم:   (مان اسالم است). ن از آن بحث نموده، هآكه در قر ميصراط مستقي

گويد حـديث حسـن اسـت)     مي(محقق كتاب جامع األصول  )الضالين: النصاریاليهود، و
  (منظور از مغضوب عليهم در قرآن، يهوديان و ضالين، مسيحيان هستند).

   �تفسير قرآن با اقوال صحابه  - 1

ρ÷﴿ فرمايـد:  ميخداوند  r& ãΛäó¡ yϑ≈ s9 u!$ |¡ ÏiΨ9$#﴾ )اگـر زنانتـان را لمـس كرديـد)     () 43:ءنسـا ال

به معناي  )المستم(فرمايد كه كلمه  ميدر مورد اين آيه  )ی اهللا عنهما(رضعبداهللا بن عباس 
) است. و صـرف لمـس كـردن    زن همبستر شدن و دخول كردن به اوي با ن(يع )جامعتم(

  ت.شود. ابن كثير در تفسيرش به اين مطلب اشاره كرده اس ميظاهري را شامل ن

  )ير قرآن با اقوال تابعين (رحمهم اهللاتفس - 2
باشند و تفسير قرآن را از آنهـا   يمچون تابعين اشخاصي هستند كه دست پرورده صحابه 

  اند. به ارث برده اند و در مكتب اصحاب رسول به رشد و بالندگي رسيده

ΝèO #“uθtG§﴿ فرمايد: ميخداوند  ó™ $# ’n< Î) Ï!$ yϑ و سـپس خداونـد بـه    ( )29 :�بقـر ال( ﴾9$#¡¡

  سوي آسمان استوي كرد).
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بـه   )استوی(گويند كلمه  ميدر تفسير اين آيه  –دو نفر از تابعين  -لعاليهامجاهد و ابو
پس معناي آيـه چنـين خواهـد شـد: (و سـپس       .1معناي (عال و ارتفع: بلند و باال) است

  خداوند بر عرش بلند و مرتفع شد).

  ربيتفسير قرآن با زبان و قواعد ع - 3

ــد  $‚x �فرمايــد:  مــيخداون −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ � ــه 5:(فاتحــه )، در ايــن آي

$‚x �خداوند مفعول −ƒÎ) �    را قبـل از افعـال﴿‰ ç7÷è tΡ﴾  و﴿ Ïè tG ó¡ nΣ﴾   آورده اسـت و

  خواهد مسئله را منحصر و مخصوص به خويش گرداند. مي
ي كه بشر قـادر  شود و در امور كه فقط او پرستش [مترجم: منظور خداوند اين است

به انجام آن نيست فقط از خداوند ياري خواسته شود، پس در نتيجه هر گونـه پرسـتش   
بغير از پرستش خداوند باطل و مردود است و هر گونه درخواست ياري و كمكي كه در 
قدرت مخلوق نباشد، نبايد از او تقاضا كرد و فقط از خداوند بايد خواست براي تبيـين  

ن موارد است كه خداوند مفعولش را قبل از فعلش بيان كرده، زيرا اگر مفعول در اينجا اي
توان خدا را پرستيد و هم  ميشد كه هم  ميشد، آنگاه معنايش اينطور  بعد از فعل بيان مي

همراه پرستش خداوند، غير خدايان نيز پرستش شوند و در اين حالت هيچ گونه نشـاني  
  خداوند متعال وجود نداشت).از تخصيص پرستش براي 

                                                 
  بخاري. - 1
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  معناي سوره و آيه

  سوره -1

شـود.   اقل شامل سه آيه يا بيشتر باشد سوره گفته مي به قسمت يا بخشي از قرآن كه حد
سوره است كه بلندترين آن سوره بقـره و كوتـاهترين آن سـوره كـوثر      114قرآن داراي 

  است.
د و دور بر اسـت گرفتـه شـده، مثـل     كه به معناي حدو (سور)از كلمه  (السورة)كلمه 

(دور شهر را ديوار كشيد) و در سور قـرآن نيـز چنـد آيـه بـا هـم در يـك         (سور املدينةَ)
  اند. محدوده و دايره قرار گرفته

به معناي نوشيدن گرفته شده و به معناي  (سور)ممكن است از كلمه  )السورة(يا كلمه 
ه از چيز كلي تر است و در مورد سوره قـرآن  پس مانده آب يا غذايي است يا باقي ماند

يابي اول  ن است. اما ريشهآنيز چنين است كه هر سوره قسمت و پس مانده اي از كل قر
  گرفته شده است. )سور(از  )سورة(گويد  درستتر است كه مي

  گويد: كند كه مي و اين گفته شاعر نيز اين مطلب را بهتر تأييد مي
  »ذبذبتسورة        تری کل ملک دوا ي امل تر أن اهللا أعطاک«

ـ آن شهامت  (آيا و عطـا كـرده اسـت را    و بزرگي و برتريي كه خداوند به ت
  آيند). به لرزه در مي شود تمام پادشاهان در مقابل آن ميبيني كه ديده  نمي

  آيه -2

  فرمايد: ، به معناي نشانه و عالمت) است. خداوند ميالعالمةمعناي اصلي آيه (

� tΑ$ s% uρ óΟ ßγs9 öΝßγ–ŠÎ; tΡ ¨βÎ) sπ tƒ# u ÿÏµ Å6ù= ãΒ βr& ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ ßNθ ç/$ −G9$# Ïµ‹Ïù 

×π uΖŠÅ6y™ ÏiΒ öΝà6În/§‘ �  248 :(بقره(  
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(پيامبرشان به آن گروه گفت كه نشانه پادشاهي او اين است كه براي شـما  
  آورد كه در آن سكينه از طرف خداوند است). تابوتي را مي

له اي مستقل نسبت به قبل و بعـد از خـودش، و در حـديث آمـده     آيه عبارت از جم
خوانـد، يعنـي آيـه، آيـه قـرآن را تـالوت        قرائت قرآن را تكه تكه مي � است كه پيامبر

 �احلمد هللا رب العـاملين �: فرمـود  كرد و مي توقف كوتاهي مي اي كرد و در آخر هر آيه مي
مالک يوم �كرد و  اي درنگ مي و لحظه گفت را مي �الرمحن الرحيم�اي مي ايستاد و  لحظه

  1نمود. گفت، تا آخر سوره همين طور قرائت مي را مي �الدين
آيـد.   آيه گاهي به معناي چيزي كه بـرخالف عـادت و روش سـنتي نيـز باشـد، مـي      

  فرمايد: همچنانكه خداوند مي

� (#θ ä9$ s% uρ s9 š∅ ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4®L ym t�àf ø� s? $ uΖ s9 zÏΒ ÇÚ ö‘F{$# % �æθ ç7.⊥tƒ � 

  ) 90:ءا(إسر 

آوريم تا آنكه از زمين بـراي مـا چشـمه     (و گفتند ما هرگز به تو ايمان نمي
  آبي بيرون آري).

اي از طرف خداوند بـر   در هر دو آيه به اين مسئله اشاره شده كه چرا معجزه و نشانه
نازل شده است. و اين نشـانگر معنـاي آيـه اسـت كـه در مقابـل عـادات و         صپيامبر 
  اند. اي عادي زندگي به كار بردهروشه

                                                 
 مذي.صحيح تر - 1



  تفسير سوره فاتحه و چگونه قران را تفسير كنيم         14

 

  نامهاي سوره فاتحه

سوره فاتحه در مكه نازل شده و داراي هفـت آيـه اسـت كـه در ايـن بـاره هـيچ گونـه         
  اختالفي وجود ندارد.

  بعضي نامهاي سوره فاتحه از اين قبيلند:

  أم القرآن -1

، خداج، خداج غيـر  من صلی صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن، فهی خداج«فرمودنـد:   �پيامبر 

»متام
تمـام   بخواند، نمازش تمام نيست، –فاتحه  –(هر كس كه نماز را بدون ام القرآن  1

  نيست، تمام نيست).

  أم الكتاب -2

نامگذاري شده كه قـرآن   ام الکتابمي فرمايد: سوره فاتحه به اين دليل  )ه اهللارمح(بخاري 
نماز نيـز اول چيـزي اسـت كـه آغـاز      شود و اولين سوره قرآن است و در  با آن آغاز مي

 شود. مي

 السبع المثاني -3

 ) 87:(حجر   �القرآن العظيملقد آتيناک سبعاً من الثمانی وو�

، حقيقتاً ما هفت آيه با ثنـا و ايـن قـرآن بـا عظمـت را بـر تـو        محمد(اي 
  فرستاديم).

  

                                                 
 مسلم. - 1
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  القرآن العظيم -4

 4در حـديثي هـر    �يـامبر  سوره حجر دليل بر اين نام است و همچنـين پ  87همان آيه 
لعاملين، أم القرآن، أم الکتاب والسبع احلمد هللا رب ا«اند:  اسمي را كه تا حال ذكر شده آورده

  1.»القرآن العظيماملثانی و
اي كـه تكـرار مـي     در كتاب، هفت آيـه مادر قرآن، ما –فاتحه  – احلمد هللا رب العاملين(

  شوند و قرآن بزرگي است).

  فاتحة الكتاب -5

را در  فاحتة الکتـاب (نماز كسي كه  2»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الکتاب«فرمودند:  �يامبر پ
الكتاب همان آغـاز و شـروع قـرآن اسـت و بـدليل       فاحتةآن نمي خواند درست نيست). 

  مشهور است. فاحتة الکتابكند به  اينكه نماز گذارد در وهله اول شروع به قرائت آن مي

  هالصال -6

بين عبدی نصفين فإذا قـال  قسمت الصالة بينی و«در حديثي قدسي مي فرماينـد:   �پيامبر 

»محدنی عبدی العبد: احلمد هللا رب العاملين قال اهللا:
را بـين خـود و    – الصالة – ةسوره فاحت( 3

گويـد: حمـد و سـتايش بـراي      بندگانم به دو قسمت تقسـيم كـردم هرگـاه بنـده ام مـي     
  فرمايد: بنده ام مرا ستايش كرده است). بزرگ مي پروردگار جهانيان است، خداوند

در اين حديث سوره فاتحه به اسم نماز نامگذاري شده، چـون يكـي از اركـان نمـاز     
  و باطل است. است و نماز بدون آن ناقص

  

                                                 
 بخاري. - 1

 متفق عليه. - 2

 مسلم. 3
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  الحمد -7

  ) (تمام حمد و ستايش براي خالق جهانيان است).2:(فاتحه �احلمد هللا رب العاملين�

  هالرقي -8

و چه چيـز  ( »ما يدريک أا رقيةو«به ابوسعيد خدري فرمود:  )صلی اهللا عليه وسلم(پيامبر 
  است). –پناه بردن و دعا كردن به خداوند  –كه سوره فاتحه، رقيه  تو را فهماند

  ساس القرآنأ -9

گفت: سوره فاتحه پايه  روي سوره فاتحه گذاشت و مي �اين اسم را عبداهللا بن عباس 
  ت.و بنيان قرآن اس

  هالواقي -10

روي سوره فاتحه قرار داد، و به معناي حفاظـت و   )ه اهللا(رمحاين اسم را سفيان بن عينيه 
  دهد. محافظت كردن است و خود را به خداوند سپردن و واگذار كردن نيز معنا مي

  هالكافي -11

ي، بس به معنا (کفی)روي سوره فاتحه گذاشت و از  )ه اهللا(رمحاين اسم را يحيي بن كثير 
  و كافي و كفايت كننده آمده است. 
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  فضائل سوره فاتحه

  فرموده اول

روايت است كه: [روزي در حال خواندن نماز بودم كه پيـامبر   � از ابوسعيد بن المعلي
مرا صدا زد و من نيز به او جواب ندادم تـا نمـازم را كامـل خوانـدم و سـپس پـيش        �

جواب ندادنت چه بود؟ گفتم: اي رسول خـدا  فرمود: دليل  �رفتم، پيامبر  �رسول اهللا 
  فرمايد: فرمود: مگر خداوند بزرگ نمي �در حال نماز بودم. پيامبر 

� $ pκš‰ r'‾≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! ÉΑθß™ §�= Ï9uρ # sŒ Î) öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9   

öΝà6‹ÍŠøtä† �  24:(انفال(   

رسولش شما را به ايمان دعوت ايد چون خدا و  (اي كساني كه ايمان آورده
  كنند اجابت كنيد تا به حيات ابدي رسيد).

ن را قبل از اينكـه از مسـجد بيـرون    آفرمود: بزرگترين سوره قر  �پس از آن پيامبر 
خواسـت از مسـجد بيـرون     مي  �دهم، سپس دستم را گرفت، پيامبر  روي به تو ياد مي

دهم، پيـامبر   سوره قرآن را به تو ياد ميرود، گفتم: اي رسول خدا تو فرمودي بزرگترين 
شـوند   اينها هفت آيه هستند كه تكرار كرده مي ،�احلمد هللا رب العاملين�فرمودند: بله،   �

   1اند]. و قرآن بزرگ هستند كه به من بخشيده شده

  فوائد فرموده اول

جايز است كسي را كه در حال نماز است صدا كند و آن شخص   �براي پيامبر  -1
را شـنيد دسـت از نمـاز سـنتش بـر        �بايست به محض اينكه خطاب پيامبر  يم

                                                 
 بخاري و غير او. - 1
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و مربـوط بـه    �رفت. اين مورد فقط خاص پيـامبر   مي �داشت و نزد پيامبر  مي
توانـد   كنـد، مـادر نيـز مـي     زمان حياتش است، البته در حق مادر نيـز صـدق مـي   

آن فرزنـد   فرزندش را هنگامي كه در حال خواندن نماز سنت است صدا بزنـد و 
  بايد نمازش را قطع كند و جواب مادرش را بدهد.

دليل اين فرموده نيز جريان همان راهبي است كـه مـادرش او را صـدا كـرد و او     
چون در حال نماز بود جواب مادرش را نداد سپس مادرش بر عليه او دعا كرد و 

و مسلم خداوند نيز دعاي مادر را مستجاب كرد، همچنانكه در حديثي كه بخاري 
  اند بدان اشاره شده است. آورده

و مادر انسان كسي ديگري حق ندارد كه شخص ديگري را كـه    �بغير از پيامبر 
ب در حال نماز سنت است مورد خطاب قرار دهد، و بر انسان نمازگذار نيز واجـ 

كه نماز مي خواند، ندهد، مگر در مواردي  ياست كه جواب هيچ كسي را در حال
اي فريادرسي و كمك بـه شـخص ديگـري و نجـات دادن او از     حساس و آن بر

  خطري و يا در حال اجبار باشد.
  سوره انفال واجب است. 24طبق آيه  �جواب دادن به خطاب پيامبر  -2
و رغبت داشتن ايشان بر ياد دادن و پرورش دادن  �حريص و قاطع بودن پيامبر  -3

فرمايـد:   رساند. همچنانكه مي نسبت به چيزهايي كه به آنها سود مي  �اصحابش 
 دهم). : بزرگترين سوره قرآن را به تو ياد مي»ألعلمنک أعظم سورة فی القرآن«

به فراگيري علم دين و يـادآوري كـردن نسـبت بـه      �حريص بودن ياران پيامبر  -4
بـه گفـتن آن وعـده     �در مورد آنچه كه پيـامبر   �از طرف اصحابش   �پيامبر 

ابوسعيد بـن المعلـي گفـت: اي پيامبرخـدا تـو نگفتـي كـه         داده بود، هنگامي كه
 !دهم بزرگترين سوره قرآن را به تو ياد  مي

در مـورد    �و وفاي بعهـد كـردن پيـامبر     �به اصحابش  �جواب دادن پيامبر  -5
 را به او ياد داد. �احلمد هللا رب العاملين�بود و  ن صحابي دادهپيماني كه به آ
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ت بر اينكه سوره فاتحه بزرگترين سوره قرآن است و داراي اين فرموده دليلي اس -6
و قرآن بـزرگ نيـز    –السبع املثانی  –شوند  باشد كه همواره تكرار مي هفت آيه مي

 است.

  فرموده دوم

روايت است كه [ما در سفر بوديم و رو به محلي كرده و در آنجـا   �از ابوسعيد خدري
رئيس قوممـان را مـار يـا عقـرب نـيش زده      اتراق گزيديم، دختري نزد ما آمد و گفت: 

است، و كسي هم نيست او را درمان كند آيا شما چيزي از رقيه به همراه داريد تـا او را  
درمان كنيد؟ در اين هنگام مردي از ما كه قابل اعتماد بود بلند شد در حالي كه مـا او را  

رفـت و بيمـار را   شناختيم و او شخص صالحي بود. آن شـخص   به عنوان رقيه كننده مي
گوسـفند از آن قبيلـه دريافـت     30مقابل عملي كه انجام داده بود  راوا كرد و ددرقيه و م

اينكه او را رقيـه كـردي؟   يا كار خوبي كردي از آكرد، وقتي نزدمان برگشت به او گفتيم: 
رقيه كـردم، مـا در جـواب او گفتـيم      –أم الكتاب  –گفت: من فقط او را با سوره فاتحه 

كنـيم، وقتـي بـه     رويم و در مورد اين كار سؤال مي مي �تا اينكه پيش پيامبر  ننزحرف 
ما کان يدريه و«فرمودند:  �. پيامبر تعريف كرديم �مدينه رسيديم جريان را براي پيامبر 

اين درمان كردن و دعـا   (چه چيزي او را فهماند كه 1»أا رقية؟ أقسموا و اضربوا لی سهم
قسيم كنيد و سهمي هم براي مـن بگذاريـد) و در روايتـي از امـام     است، گوسفندان را ت

  مسلم آمده كه عبداهللا بن مسعود او را درمان كرد].

  فوائد فرموده دوم:

دادنـد   جاع ميرا  �شان را به سوي پيامبر مور ا ،در هنگام اختالف  �اصحاب  -1
  فرمايد: در بين آنها حكم كند، خداوند مي  �تا پيامبر 

                                                 
 متفق عليه. - 1
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(و چون در چيزي كارتان به نزاع كشيد به حكم خدا و رسول باز گرديد 
رجوع به حكم خدا و  –خدا و روز قيامت ايمان داريد اين كار  هاگر ب

  تر خواهد بود).ت براي شما بهتر و خوش عاقب –رسول 

قـرآن   به سوي خداوند در اين آيه يعني ارجاع دادن به برگرداندن و ارجاع دادن امور
زنده بود، اختالف   �در آيه يعني اگر پيامبر   �است، ولي ارجاع دادن به سوي پيامبر 

در قيد حيات نبود، براي حل اختالف بـه    �را به سوي ايشان ارجاع دهيد و اگر پيامبر 
  احاديث ايشان برگرديد.

کتاب  :بداًن تضلوا بعدی أن متسکتم به لإما أمرين ترکت فيکم «مي فرمايد:   �پيامبر 

»سنتیاهللا و
گذارم، مادام كـه بـه    را در ميان شما به ارث مي دو چيز(بعد از خود  1

  شويد: كتاب خدا و سنتم). آن دست بگيريد هرگز گمراه نمي
حكم  �و مسلمانان واجب است كه به قرآن و سنت پيامبر   �بر همه اصحاب  -2

  كنند.
يه با آيات و ادعيـه اي كـه در سـنت    رقيه با سوره فاتحه جايز است، همچنين رق -3

 به آنها اشاره شده نيز جايز است.  �صحيح پيامبر 

مداواي كسي كه مار يا عقرب او را نيش زده، با خواندن سوره فاتحه و دعاهـاي   -4
 باشد. مأثور بر روي آن شخص و به وسيله دارو مشروع مي

                                                 
 مالك و حاكم. - 1
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1.»م يضع داء إال وضع لـه دواء يا عباد اهللا تداووا فإن اهللا ل« مي فرمايد:  � پيامبر
 

(اي بندگان خدا مداوا و معالجه كنيد، زيرا كه خداونـد هـيچ دردي را نفرسـتاده    
  مگر آنكه درماني نيز براي آن درد قرار داده است).

اي شرعي كه به وسـيله سـوره فاتحـه،     تواند در مقابل رقيه شخص رقيه كننده مي -5
دهد اجرت دريافت كند، چون آن شخص دعا كردن و داروهاي موجود انجام مي 

به دليل رقيه كردن انسان بيمار، نسبت به دكتـري كـه بـا دارو و درمـان بيمـار را      
  كند، شايستگي بيشتري براي دريافت مزد و پاداش دارد. معالجه مي

»أحق ما أخذمت عليه أجرا کتاب اهللا«فرمايد:  مي  �پيامبر 
(شايسته ترين پاداشي كه 2

توانيـد   مقابل چيزي دريافت داريد، آن پاداشي است كه بر قـرآن مـي   توانيد در مي
  دريافت داريد).

منظور حديث، دريافت اجرت در مقابل خواندن قرآن بر مرده ها يا بـر زنـده هـا    
ه قرآن مـداواي جسـم   نيست، بلكه اشاره حديث به اين است كه اگر كسي بوسيل

اما اگر كسي بيايد و قـرآن را بـر   تواند از او اجرت بگيرد،  مي كس ديگري را كرد
ن را بخوانـد و در مقابـل آن پـول    آقبرستان بخواند و يا در هنگام مجلس ترحيم 

هم از جهت قرآن خواندن در آن مكان و هـم   –دريافت كند اين كار حرام است 
و اصـحابش ايـن كـار را      �زيـرا پيـامبر    –از لحاظ گرفتن پول بـر ايـن عمـل    

  اند. نكرده
توانـد   تواند براي انسان غير مسلمان رقيه كنـد و همچنـين مـي    مسلمان ميانسان  -6

  براي بهبودي بيماريش دعا كند.

                                                 
 امام احمد. - 1

 بخاري. - 2
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قد بلغنا أن صـاحبکم  فقالوا هلم: «كند كه جابر فرمـود:   روايت مي  �بزار از جابر 

»الشفاء، قالوا: نعمجاء بالنور و
(آن قوم به مسلمانان گفتند: به ما خبـر رسـيده كـه    1

بـا خـودش آورده اسـت، مسـلمانان      –قرآن  –نور و شفا  – �محمد  –رفيقتان 
  گفتند: بله چنين است).

از اين روايت پيداست كه آن قوم غير مسلمان بودند زيـرا بـه مسـلمانان گفتنـد:     
، زيرا به او ايمان نداشـتند ولـي بـا     �ند، رفيقمان و يا پيامبر خدا رفيقتان و نگفت

  آن قوم را رقيه كرد. وجود اين آن شخص مسلمان رئيس

  فوائد رقيه به وسيله سوره فاتحه

  فرمايد: كتاب (الجواب الكافي) مي 3ابن القيم در صفحه  -1
اي  حقيقتاً معالجه بوسيله سوره فاتحه در درمان و از بين بردن درد، اهميت ويـژه «

ن رسيم كه اصالً دردي وجود نداشته است. و اي دارد، تا جايي كه به اين نتيجه مي
آسانترين و ساده ترين راه معالجه است. اگر انسان درصدد مداوا با سـوره فاتحـه   

بيند كه ايـن كـار    بر آيد و در هنگام اين كار داراي نيتي خالص و صادق باشد مي
  چقدر سودمند و قابل تمجيد است.

شدم و دكتـر و دارويـي نيـافتم،     من مدتي را كه در مكه ماندم و دچار بيماري مي
آمدم و به نتايجي نيز رسيده بودم، بـه   معالجه خودم با سوره فاتحه بر ميدرصدد 

همين دليل كم كم در معالجه بيماران بوسيله سوره فاتحه مشهور شدم و هر كسي 
آمد و من نيز همچنانكه خودم را بوسيله فاتحه مداوا  كه بيماري داشت نزد من مي

  2».شدند مار فوراً خوب مينمودم و اشخاص بي كردم او را نيز مداوا مي مي

                                                 
 فتح الباري. - 1

 .3الجواب الكافي، ص - 2
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اي قابل تأمل وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه: ايـن دعـا، ذكـر و         در اينجا نكته -2
شود، خودشان به خودي خـود داراي   هايي كه براي درمان دردها بكار برده مي آيه

اند، ولي تأثير آنها براي عالج دردها وابسته به ميزان ايمان و بـاوري   سود و فايده
ينده آنها دارد، يعني اگر شخصي كه داراي ايماني ضـعيف و تقـوايي   است كه گو

ناچيز باشد، هر چند كه اين آيه ها، دعاها و اذكار را بخواند ممكـن اسـت اصـالً    
تأثيري در مداواي درد نداشته باشند، ولـي اگـر شـخص مـؤمن و متقـي آنهـا را       

است در شخصي كه آنها  بخواند فوراً تاثير كنند و درد را مداوا نمايند. و يا ممكن
خواند مشكلي وجود نداشته باشد بلكه عوامل پيش گيرنـده بيرونـي باعـث     را مي

ار هـر  معدم تاثير آنها در شخص بيمار شود، مثل مصرف دارو و گاهي شخص بي
يابد و آن  شود كه اصالً دردش التيام نمي كند، متوجه مي چقدر كه دارو مصرف مي

بلكه ممكن است بـدن آن شـخص نسـبت بـه آن      بدليل خراب بودن دارو نيست
دارو حساسيت داشته باشد و مانع جذب آن دارو در بدن شـود و از ايـن طريـق    

ثير آن دارو بر درد شود. قلب انسان نيز چنين است اگر اين دعاها و اذكـار  أمانع ت
ن را به خوبي قبول كند و به تاثير آنها معتقد باشد، در اين حالت آنها تاثير خودشا

  شوند.  پذيرد و باعث مداواي درد مي كنند، زيرا قلب انسان آنها را مي را مي

 فرموده سوم

كنـار او، ناگهـان صـدايي      �نزد ما بود و جبرئيـل    �ابن عباس مي فرمايد: (پيامبر 
ان مچشمش را به طـرف آسـ    �شديد را از باالي سرش شنيد، در اين لحظه جبرئيل 

ن در آاي آسمان بود كه باز شد و تا حال باز نشده بود. از كرد و گفت: اين دري از دره
ي نمژده بده در مقابل دو روشـ  آمد و گفت: اي محمد!  �يامبر مالئكه اي پائين و نزد پ

روشني به كسي داده نشده است. و كه خداوند به تو عطا كرده است و قبل از تو اين دو 
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آخر سوره بقره اسـت. و قبـل از تـو    اين دو روشني، يكي سوره فاتحه و ديگري دو آيه 
  .1حرفي از آنها تلفظ نشده است) هيچ

  فوائد فرموده سوم

  آمد. مي  �كرد و نزد پيامبر  جبرئيل گاه گاهي از آسمان نزول مي -1
 اي عظيم است. وجود صدايي در آسمان دليل بر اتفاق افتادن مسئله -2

بـاز نشـده اسـت و      �امبر آسمان داراي دري است كه براي هيچ كس غير از پي -3
  �نشـانه فضـل و بزرگـي پيـامبر       �پائين آمدن مالئكه از آن در به نزد پيـامبر  

 است.

  �بل از محمد داد كه خداوند بزرگ ق �آن مالئكه مژده دو روشني را به پيامبر  -4
سـوره فاتحـه و دو آيـه آخـر      به هيچ پيامبري نداده است. و آن دو روشني شامل

  ست.سوره بقره ا

                                                 
 مسلم و غير او. - 1
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  هاي پناه بردن به خدا و فضل اين عمل ها و مكان زمان

  هنگام قرآن خواندن -1

   فرمايد: خداوند مي

� # sŒ Î*sù |N ù&t� s% tβ# uö� à) ø9$# õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_   )98:(نحل  � �9$#§

(اي رسول ما چون خواهي تالوت قرآن كني اول از شـر وسوسـه شـيطان    
ه به خدا پناه ببر). يعني در آغاز قرآن خوانـدن بايـد گفتـه شـود:     رانده شد

  .»أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«

  ر نماز قبل از خواندن سوره فاتحهد -2

ليم من الشـيطان  أعوذ باهللا السميع الع«فرمود:  مي –نماز شب  –در نماز تهجد   �پيامبر 

»نفثهالرجيم من مهزه ونفخه و
شر شيطان رانده شـده و از شـر    دانا از(به خداوند شنواي  1

أعوذ باهللا مـن  «توان گفت:  برم). و يا مي ، خودبزرگ بيني و اشعار شيطاني، پناه مياشاره

  .»الشيطان الرجيم

  هنگام خشم و عصبانيت -3

با هم به مجادله و   �وايت است كه: (دو نفر در حضور پيامبر ر �از سليمان بن صدر 
نشسـته بـوديم، يكـي از آنهـا بـه        �ما نيز در حضور پيامبر  جنگ و جدال پرداختند و

ديگري فحش و ناسزا گفت و از دست او عصباني شـد و صـورتش بـه رنـگ سـرخي      
دانـم كـه اگـر آن شـخص عصـباني آن را       اي را مي فرمودند: من گفته  �گراييد. پيامبر 

د. و آن گفتـه:  گيـر  كند و آرام مـي  بگويد، از دست اين خشم و عصبانيت نجات پيدا مي
  .است »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«

                                                 
 احمد و غير او. - 1
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  هنگام رفتن براي قضاي حاجت -4

خواسـت بـه دستشـويي بـرود،      هرگـاه كـه مـي     �روايت است كه: پيامبر   �از انس 
(خدايا از شر شيطان نر و ماده به تو پنـاه   »اخلبائثاللهم أعوذ بک من اخلبث و«فرمود:  مي
  آورم). مي

  انكردن سگ و شنيدن صداي خرهنگام پارس  -5

يق احلمير بالليل، فتعوذوا باهللا من الشـيطان  عتم نباح الکلب وإذا مس«مي فرمايد:   �پيامبر 

»الرجيم فإن يرين ما ال ترون
1

(اگر در شب صداي پارس سگها و خـران را شـنيديد، از   . 
حظـه شـيطان را   شر شيطان رانده شده به خداوند بزرگ پناه ببريـد، چـون آنهـا در آن ل   

  بينيد). بينند در حالي كه شما نمي مي

  خوابي هنگام ترس و بي -6

وذ بکلمات اهللا التامة من أع«داد كه در اين موقع بگويند:  را ياد مي �اصحابش   �پيامبر 

»ن يحضرونغضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطين وأ
(به وسيله كلمات پر محتوا و  ٢

عصبانيت خداوند بزرگ و ار شر و بدي بندگانش و از ديـوانگي،   پر معنايش از خشم و
  برم). آيند، به خداوند متعال پناه مي بدي و وسوسه هاي شياطين، هنگامي كه پيش مي

  هنگام رقيه كردن -7

أعيذکما بکلمات اهللا التامة «رفـت:   گرفت و مي حسن و حسين را در آغوش مي  �پيامبر 

»عين المةمن کل وهامة ومن کل شيطان 
نا و پر محتـوي از  (شما را به وسيله كلمات پر مع3

  دهم). شياطين و صاحب ضرري و چشم زخم كنندگان به خداوند بزرگ پناه مي شر هر

                                                 
 احمد و غير او. - 1

 ابوداود، ترمذي. - 2

 بخاري. - 3
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  هنگام داخل شدن به مسجد -8

أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الکـريم  «فرمود:  شد، مي هنگامي كه داخل مسجد مي صپيامبر 

»ن الرجيمسلطانه القديم من الشيطاو
1

ش و بـه  به روي پـاك  (به خداوند بزرگ و متعال و. 
برم از شر شيطان رانده و نفـرين   حاكميت قديمي كه از اول داشته و تا آخر دارد پناه مي

  شده).
فرمودند: (هر موقع انسان اين جمله را بگويد، شيطان با خود مي  �بعد از آن پيامبر 

  2ار كرد و به طوالني امروز از من دور شد).گويد: اين بنده خدا ديگر از دست من فر

  معناي پناه بردن به خدا (استعاذه)

بـرم بـه خداونـد بـزرگ و متعـال از شـر        يعني: پنـاه مـي   »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«
ضررهاي ديني و دنيايي شيطان رانده شده و از شر اغراقـاتي كـه ممكـن اسـت در مـن      

را بـر انجـام   مـ هايش كه احتمـال دارد   شر وسوسه نسبت به راه راست بوجود آورد و از
ام تحريك نمايد. زيرا غير از خداوند هـيچ چيـزي شـيطان را از     آنچه كه از آن منع شده

كند، به همين دليل خداوند به انسان دستور داده تا از شر شيطان جنـي و   انسان دور نمي
كنند و بدترين طبائع و  ل نمياي قبو انسي به خدا پناه ببرد. زيرا شياطين جني، هيچ رشوه

  تواند تو را از شر آنها نجات دهد. سرشتها را دارند و تنها خالق آنها مي
) به معناي دور شدن و منصرف شدن، مشتق شـده  شطن(در عربي از ) ناالشيط(كلمه 

است و شيطان هم از خطرات خلقت دور شده و از تمـام حـدود خيـر و نيكـي فاصـله      
  گرفته است.

                                                 
 ابوداود. - 1

 ابوداود. - 2



  تفسير سوره فاتحه و چگونه قران را تفسير كنيم         28

 

يعني، كسي كه كاري را انجام دهد و  )تشيطن فالن(گويند  گويد: اعراب مي يسيبويه م
از دور افتـادن از راسـتي مشـتق شـده      )الشيطان(آن كار شبيه كار شياطين باشد، و كلمه 

و خـوي انسـاني دور شـود و    است و به همين دليل به هر كسي كه از سرشت و خلـق  
اجنه و حيوانـات نيـز اگـر دچـار تمـرد و      شود، به  دچار انحراف گردد، شيطان گفته مي

  شود. سركشي شوند، شيطان گفته مي
  فرمايد: خداوند مي

� y7 Ï9≡x‹ x.uρ $ oΨù= yè y_ Èe≅ä3 Ï9 @cÉ< tΡ # xρ ß‰ tã t ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM} $# ÇdÉf ø9$# uρ Çrθ ãƒ 

öΝßγàÒ ÷è t/ 4’n< Î) <Ù÷è t/ t∃ã� ÷zã— ÉΑöθs) ø9$# #Y‘ρ á�äî 4 öθs9uρ u!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è= yè sù ( 
öΝèδ ö‘x‹ sù $ tΒ uρ šχρ ç� tIø� tƒ �   112:(انعام(  

(و به همين شيوه براي هر پيامبري از شياطين انـس و جـن دشـمني قـرار     
كننـد   داديم كه آنها برخي با برخي ديگر سخنان آراسته و فريبنده اظهار مي

توانستند چنين كنند، پس اينها را بـا دروغشـان    خواست نمي و اگر خدا مي
  .وا گذار)

  زمانها و مكانهاي گفتن (بسم اهللا) و فضيلت آن

  هنگام وضو گرفتن -1

»سم اهللا عليـه اال وضوء ملن مل يذکر ال صالة ملن ال وضوء له و«فرمايد:  مي �پيامبر 
(نمـاز   1

هيچ كس بدون وضو درست نيست و وضوي هيچ كس بـدون بسـم اهللا گفـتن درسـت     
  نيست).

                                                 
 احمد، ترمذي، ابن ماجه، ابوداود، و ابن كثير مي گويد حديث حسن است. - 1
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سـاقط شـده و اگـر     ديگـري از درجـه واجـب   ا احاديث [مترجم: البته اين حديث ب
  هم در اول وضو نگويد باز وضويش درست است]. بسم اهللاشخص 

  هنگام سر بريدن و صيد حيوانات -2

� Ÿωuρ (#θ è= à2 ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟ s9 Ì� x.õ‹ ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ ‾ΡÎ) uρ ×, ó¡ Ï� s9 � 121:(انعام(  

  كاريست).ه آن فسق و تبهذكر نشده نخوريد ك(و از آنچه نام خدا بر آن 

� (#θè= ä3 sù !$ ®ÿÊΕ zõ3 |¡ øΒ r& öΝä3 ø‹n= tæ (#ρ ã�ä.øŒ $# uρ tΛôœ$# «!$# Ïµø‹n= tã �   4:(مائده(  

براي شما نگـه دارنـد بخوريـد و نـام      –سگان معلَم  –(پس از صيدي كه 
  خدا را بر آن صيد ياد كنيد).

علَّم در هنگامي كه در مورد حكم صيد كردن با سگ م �از پيامبر   �عدي بن حاتم
ـ  سسگي ديگر همراه آن پيدا شد و معلوم نبود كه كداميك از آن دو  م داه گ، شـكار را ب

مل ال تأکل فإمنا مسيت علی کلبک و«در جواب او فرمودند:  �انداخته اند، سؤال كرد. پيامبر 

»تسم علی غيره
ـ  1 ه (آن را مخور چون تو نام خداوند را بر روي سگت هنگام ارسال آن ب

  اي). اي ولي بر روي سگ ديگر نام خداوند را نياورده شكار آورده

  هنگام خوردن و آشاميدن -3

مشغول غذا خـوردن   �فرمايد: (من بچه بودم و در خانه پيامبر  مي  � ی سلمةبعمر بن أ
(اي  »کل مما يليکيا غالم سم اهللا وکل بيمينک و«فرمودند:   �با هر دو دستم بودم، پيامبر 

نام خدا را هنگام غذا خوردن ياد كن، با دست راستت و از جلو خـودت   –بچه  –غالم 
  بخور).

                                                 
 متفق عليه. - 1
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  هنگام رقيه كردن درد و بيماري -4

آمد و در مورد دردي كه از آن روزي كـه   �نزد پيامبر   �عثمان بن ابي العاص الثقفي 
ک علـی  يدضع «به او فرمود:   �مسلمان شده و گريبانگير او شده شكايت كرد، پيامبر 

مـا أجـد    قدرته من شـر الذی تأمل من جسدک وقل بسم اهللا ثالثاً وقل سبع مرات أعوذ باهللا و

»أحاذرو
(دستت را بر آن قسمتي از جسمت كه داراي درد و رنج است بگذار و سه بار  1
: بـه خداونـد متعـال و    ذرد وأحاقدرته من شر ما أجأعوذ باهللا وبگو، و هفت بار ( (بسم اهللا)
  ترسم) بگو). كنم و از آن مي برم از ضرر هر آنچه كه احساس مي اه ميقدرتش پن

آمـد و گفـت:    �نزد پيامبر  �فرمايد: [جبرئيل مي ضی اهللا عنه)(رابوسعيد الخدري 
فرمـود:   �فرمود: بله، جبرئيل  �كني؟ پيامبر  احساس درد و بيماري مي �اي محمد 

عين حاسد اهللا يشـفيک باسـم اهللا    أو کل نفس بسم اهللا ارقيک من کل شیء يؤذيک من شر«
دهد و از زيان هر نفـس و شخصـي و از    (تو را از هر آنچه كه آزار و اذيتت مي »أرقيک

دهـم، خداونـد بـزرگ شـفايت      زيان هر چشم حسود و ناپاكي به خداوند بزرگ پناه مي
   2دهم)]. دهد، به نام خداوند بزرگ تو را پناه مي

  هنگام ورود و خروج مسجد -5

صل بسم اهللا اللهم «فرمـود:   شد، مي هرگاه داخل مسجد مي �فرمايد: [پيامبر  مي � انس

(بنام خداوند متعال، درود و سـالم پروردگـار بـر     »رمحتک علی حممد اللهم افتح لی ابواب
محمد، پروردگارا درهاي رحمتت را بـر مـن بگشـا) و هنگـامي كـه از مسـجد بيـرون        

(بـه نـام    »فضلک بوابأللهم افتح لی اللهم صل علی حممد ا ،بسم اهللا«: فرمـود  رفت، مي مي

                                                 
 مسلم و غير او. - 1

 مسلم. - 2
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خداوند متعال، درود و سالم خداوند بر محمد، پروردگارا درهاي لطف و كرامتت را بـر  
  1روي من باز كن)].

  هنگام نزديكي مرد با همسرش -6

كند كه: [اگر يكي از شـما خواسـت بـا همسـرش      روايت مي �از پيامبر   �ابن عباس 
نه إنا فتجنب الشيطان مما رزقبسم اهللا، اللهم جنبا الشيطان و« :كند اين دعا را بخواندنزديكي 

: به نام خداوند متعال، پروردگارا ما را از »ن يقدر بينهما ولد فی ذلک مل يضره الشيطان أبداإ
اي دور كـن، در   قـرار داده  –فرزنـد   –شيطان دور كن و شيطان را از آنچه كه روزي ما 

تواند ضـرري بـه    اگر خداوند فرزندي را به آنها عطا نمايد، هرگز شيطان نمي اين حالت
  آن برساند)].

  هنگام صبح و عصر -7

فرمـود: [هـر   ) صلی اهللا عليه وسلم(روايت كرده كه پيـامبر   (رضی اهللا عنه)عثمان بن عفان 
 يضر مـع  ی البسم اهللا الذ« -اي در صبحگاه و شامگاه اين عبارت را سه بار بگويد:  بنده

(به نام آن خدايي كه اگر نام او ذكر  »هو السميع العليمامسه شیء فی األرض وال فی السماء و
توانـد ضـرري برسـاند و او     كرده شود هيچ چيزي چه در آسمان و چـه در زمـين نمـي   

  2تواند به او زيان و ضرري رساند). نمي هيچ چيزي –شنواي داناست) 

  هنگام بستن در خانه در شب -8

فرمودند: (هنگامي كه شب آمد و شـامگاهان    �فرمايد كه پيامبر  مي � ابر بن عبداهللاج
سپري شد، فرزندانتان را به خانه برگردانيد و هنگامي كه ساعتي از شب گذشـته آنهـا را   

آوريـد ببنديـد،    بخوابانيد و درهاي خانه هايتان را در حالي كه نام خداوند را بـر آن مـي  

                                                 
 ابن سني. - 1

 ابوداود، ترمذي، حاكم و ذهبي آن را صحيح دانسته است. - 2
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تواند باز كند و درِ تنگ و كوزه  كه نام خداوند بر آن آورده شده نميزيرا شيطان دري را 
آب را ببنديد و نام خدا را بر آن بياوريد، درِ ظرف و بشقابهايي را كه غـذا در داخـل آن   

  1است ببنديد و نام خدا را بر آن بياوريد، و چراغ ها را خاموش كنيد).

  هنگام داخل و خارج شدن از خانه -9

روايت كرده كه: [اگر انسان از خانه اش بيـرون رفـت و    �از پيامبر   �الك انس بن م
(بـه نـام    »ال قـوة اال بـاهللا  سم اهللا توکلت علی اهللا ال حول وب«در عين بيرون رفتن گفت: 

خداوند، توكل كردم بر خدا و هيچ تـالش و كوشـش و تـواني وجـود نـدارد مگـر بـا        
شود، هدايت شدي و همين بـراي تـو    گفته مي استعانت از خداوند) در اين هنگام به او

توانـد بـه تـو ضـرري      كافيست كه در حفظ و امان خداوند قرار داري و شيطان هم نمي
  2رساند).

فرمـود: (اگـر انسـان بـه      شـنيدم كـه مـي    �فرمايد از پيامبر  مي  �جابر بن عبداهللا 
وردن آورد، اش رفت و نام خداوند را در هنگام داخـل شـدن بـه خانـه و غـذا خـ       خانه

اش  گويد كه نه جاي ماندن و نه غذا براي من داريد، ولي اگر انسان بـه خانـه   شيطان مي
گويد كه جاي مانـدن بـراي    رفت و نام خداوند را هنگام ورود به خانه نياورد شيطان مي

گويد،  خودم پيدا كردم، و اگر انسان هنگام غذا خوردن نام خداوند را نياورد، شيطان مي
  3دن و غذا خوردن را براي خود پيدا كردم).جاي مان

  
  
  

                                                 
 ابوداود. - 1

 مسلم. - 2

 مسلم. - 3
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  هنگام سوار شدن بر االغ، اسب، ماشين، هواپيما و كشتي -10

مد هللا سبحان الذی سخر لنـا  بسم اهللا احل«فرمود:  شد، مي هنگامي سوار االغي مي �پيامبر 

»ما کنا له مقرنينهذا و
ه، (به نام خداوند، سپاس و ستايش بـراي خداونـد، پـاك و منـز     1

رام كـردن و   –خداوندي كه اين را براي ما رام و مسخر گردانيد و ما توانايي ايـن كـار   
  را نداشتيم). –مسخر كردن 

  ن نامهتهنگام خواندن قرآن يا نوش -11

ÉΟ � :شود ن گفته ميآهنگام خواندن قر -الف ó¡ Î0 «!$# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm حال چـه در   ،� �9$#§

  را بگوئيم.بسم اهللا  خواستيم قرآن بخوانيم بايد كهي نماز باشيم يا نه، به محض

çµ… �ن نامه و دليل آن هم اين فرموده خداوند است: تهنگام نوش -ب ‾ΡÎ) ÏΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ 

…çµ ‾ΡÎ) uρ ÉΟ ó¡ Î0 «!$# Ç≈ yϑ ôm §�9$# ÉΟŠÏm ــب ســليمان اســت و  30(نمــل/ � �9$#§ ــه از جان ) (آن نام

  ).عنوانش با نام خداي بخشنده و مهربان است
فرستاد نيز چنين بود، مثل نامه اي كـه   كه براي رهبران و رؤسا مي �هاي پيامبر  نامه

  كه مضمونش چنين بود: براي هرقل پادشاه روم فرستاد
حممد رسول اهللا إلی هرقل عظيم الروم، سالم علی مـن اتبـع   من بسم اهللا الرمحن الرحيم، «

(بنـام خداونـد بخشـنده مهربـان، از      ٢»يناهلدی، أما بعد: أسلم، تسلم يؤتک اهللا أجرک مرت
محمد فرستاده خداوند به هرقل بزرگ روم، سالم خدا بر آن كـس باشـد كـه پيـروي و     

شـوي و   كند، بعد از اين به آئين اسالم روي آور، و محفوظ مي روي راه حق را مي دنباله
  خداوند بزرگ پاداشي دو برابر به تو عطا خواهد كرد).

                                                 
 مسلم. - 1

 ي.بخار - 2
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  معناي (بسم اهللا)

تواند هـر دو باشـد، و ايـن دو بـه همـديگر       اسم يا فعل است، يعني مي )بسم اهللا(لمه ك
  نزديكند و براي تأييد هر دو دليل قرآني وجود دارد.

بسـم اهللا  : (سم قلمداد كرده، تقديرش چنين استرا به عنوان ا )بسم اهللا(آن كسي كه 

 يد:فرما كنم) و خداوند در قرآن مي به نام خدا آغاز مي أأبتد

 � tΑ$ s% uρ (#θ ç7Ÿ2 ö‘$# $ pκ� Ïù ÉΟ ó¡ Î0 «!$# $ yγ11� øgxΧ !$ yγ8y™ ö� ãΒ uρ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θ à� tó s9 ×ΛÏm §‘ � 

 )41:(هود 
(و دستور داد كه شما مؤمنان سوار كشتي شويد تا به نام خـدا كشـتي هـم    
روان شود و هم به ساحل نجات رسد، خداي من حقيقتاً صاحب مغفـرت  

  و رحمت است).

را به عنوان فعل قلمداد كرده، بخاطر ايـن فرمـوده خداونـد      �بسم اهللا�ي كه آن كس
  است:

� ù&t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “Ï%©!$# t, n= y{ �   1:(علق( 

  (بخوان به نام پروردگارت كه آفريد). 

هر دوي اين داليل درستند، زيرا فعل همواره بايد مبناي مصدري داشته باشـد و تـو   
فعلي و هم تقـدير مصـدري را اعمـال نمـايي، بـه طـور مثـال هـم          مي تواني هم تقدير

: بـا  بسم اهللا أبتدا بشربینوشم) و هم ( : با نام خداوند ميأشرب بسم اهللاتواني بگويي: ( مي
كنم). اين مسئله بستگي بـه آن فعلـي اسـت كـه در اول      نام خداوند نوشيدن را آغاز مي

اميدن، نماز خواندن، وضو گـرفتن  دن، آشكند كه خور آوري، حال نوع فعل فرقي نمي مي
... باشد، زيرا ذكر نام خداوند در اول كليه اين افعال چه براي تبرك جستن يـا شـروع   و

  واهللا اعلم.كردن يا استعانت خواستن يا قدرت گرفتن باشد مشروع و درست است. 
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م است، اسم اعظ )اهللا(ه شده تاسم علم براي خداوند بزرگ و عظيم است، و گف) اهللا(
شـود و همـه آنهـا وصـف ايـن نامنـد،        چون با تمام اسماء و صفات ديگر وصـف مـي  

  فرمايد: همچنانكه خداوند بزرگ مي

� uθ èδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ( ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$# uρ ( uθ èδ ß≈ oΗ ÷q§�9$# 

ÞΟŠÏm §�9$# uθ èδ ª!$# ” Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ ‘‰ à) ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# 

ßÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ú∅ Ïϑ ø‹yγßϑ ø9$# â“ƒÍ“ yè ø9$# â‘$ ¬6yf ø9$# ç� Éi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 z≈ ys ö6ß™ «!$# $ £ϑ tã 

šχθ à2 Î� ô³ ç„ ∩⊄⊂∪   uθ èδ ª!$# ß, Î=≈ y‚ ø9$# ä— Í‘$ t7ø9$# â‘Èhθ|Á ßϑ ø9$# ( ã& s! â!$ yϑ ó™ F{$# 

4o_ ó¡ ßs ø9$# 4 ßx Îm7|¡ ç„ …çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠÅ3 ptø: $# �  

  )24- 22:(حشر  
(او خدايي است كه هيچ خدايي غير او شايسته پرستش حقيقي نيست كـه  
داناي نهان و آشكار عالم است و او بخشنده و مهربـان اسـت، او خـدايي    
است كه هيچ معبودي بغير او شايسته پرستش و حقيقـي نيسـت، سـلطان    

يمني مقتدر عالم پاك از هر نقص و آاليش و منزه از هر عيب و ناشايست ا
بخش نگهبان جهان و جهانيان غالب و قاهر بر همه مخلوقات با جبـروت  
و عظمت و بزرگوار و برتر و پاكست از هر چه بر او شـريك پندارنـد، او   
خداي خالق عالم وجود و پديد آورنده بي سـابقه و صـورتگر مخلوقـات،    
براي او نامهاي نيكوي بسياري است و آنچه در آسمان و زمين است همـه  

ه تسبيح و ستايش جمال و جاللش مشغولند و اوست خداي يكتا، مقتدر ب
  و حكيم).
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هللا و�، انـد  قـرار داده شـده   (اهللا)در اين آيات تمام اين نامها به عنوان صفت براي نـام  

است و اهللا را با آن اسـمها   (اهللا)(تمام اسمهاي پاك و زيبا براي  �األمساء احلسنی فادعوه ا
  1بخوان).

ن مساً مائة إال واحدا مهللا تسعة وتسعين اإن «كند كه:  روايت مي �از پيامبر   � ةابوهرير

»أحصاها دخل اجلنة
باشد، هر كـس  نام بغير از يك نام  نام دارد، صد 99(خداوند بزرگ  2

  رود). اين نامها را به معناي واقعيشان درك كند و بداند به بهشت مي
ان معاني اسماء و صفات خداوند را بفهمـد و  معناي آن اين است كه انس :»أحصاها« 

نسبت به آنها درك درستي داشته باشد، و به حقيقت آنهـا عمـل كنـد و توحيـد عملـي      
نسبت به آنها داشته باشد، يعني داراي توحيد الوهيت، ربوبيت و اسماء و صفات باشد و 

خللـي چـه از    بدون آنكـه  –اين توحيد را در اعماق قلبش تثبيت كرده باشد، بعد از آن 
اگر بر اين توحيد واقعي از دنيا  –لحاظ اعتقادي و چه از لحاظ عملي در آن بوجود آيد 

  شود. رفت، داخل بهشت مي
حفظ كردن اين اسماء و صفات توسط انسان و بدون درك  :»أحصاها«اما اگر معناي 

ناقض آنهـا را  آنها باشد و شب و روز آنها را بخواند و بشمارد و انواع اعمال و گفتار مت
داشته باشد، اين معنايي صد درصد اشتباه اسـت و ايـن شـخص هرگـز داخـل بهشـت       

فهميدن و درك معنـاي واقعـي    :»أحصاها«شود، زيرا در اين حديث منظور از كلمه  نمي
  3نهاست.آاسماء و صفات خداوند و عمل كردن به 

  

                                                 
 تفسير ابن كثير. - 1

 متفق عليه. - 2

 كتاب تعليق الرافعي. 0 3
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

کان ال يعرف فَصل السورة  �أن رسول اهللا «ست كـه:  روايت ا (رضی اهللا عنه)از ابن عباس 

»حتی ينزل عليه بسم اهللا الرمحن الرحيم
دانسـت تـا    فاصله بين دو سوره را نمي �(پيامبر  1

  بر او نازل شد). – بسم اهللا الرمحن الرحيم –اينكه 
ل هـاي سـوره نمـ     اي از آيـه  آيه �بسم اهللا الرمحن الرحيم�علماي اسالم در مورد اينكه 

اي  ها آيـه  آغاز سوره �بسم اهللا الرمحن الرحيم�اتفاق نظر دارند، ولي در مورد اينكه  ،است
يـا فقـط    شـود،  اي جدا محسوب مـي  جداست يا اينكه فقط در سوره فاتحه به عنوان آيه

هاي قرآن از همـديگر آمـده اسـت اخـتالف نظـر دارنـد. و قـول         براي جدا كردن سوره
ها فقط  در آغاز سوره �بسم اهللا الرمحن الرحيم�اين است كه صحيح و راجح در اين مورد 

از همديگر آمده است، همچنانكه در حديثي كه از ابـن عبـاس    ها براي جدا كردن سوره
  نقل كرديم نيز چنين اشاره شده است. (رضی اهللا عنه)

اي  يهدر سوره فاتحه بعنوان آ �بسم اهللا الرمحن الرحيم� آن دسته از علمايي كه معتقدند
را بـا   �بسم اهللا الـرمحن الـرحيم  �مستقل آمده است، در نمازهاي جماعت جهري لفـظ  

 �بسم اهللا الرمحن الرحيم�كنند ولي آن دسته از علمايي كه معتقدند  صداي بلند قرائت مي

شود در نمازهاي جماعـت جهـري آن را بـا     اي مستقل محسوب نمي در سوره فاتحه آيه
اي از صـحابه   كنند. و بر هر يك از ايـن اقـوال دسـته    مي صداي آهسته و خفيف قرائت

  اند. فتوي داده و عمل كرده
چه با صداي بلنـد و چـه آهسـته گفتـه      –خالصه كالم: اجماع امت بر هر دو طريق 

  وجود دارد يعني هر دو طريق درست و قابل قبول هستند. –شود 
  نتيجه گيري از اين آيه:

  هاي سوره نمل است. اي از آيه متي از آيهقس �بسم اهللا الرمحن الرحيم� -۱

                                                 
 ابوداود. - 1



  تفسير سوره فاتحه و چگونه قران را تفسير كنيم         38

 

 ها نازل شده است. براي جدا كردن بين سوره �بسم اهللا الرمحن الرحيم� -۲

 فرمودند:  �اولين آيه سوره فاتحه است. پيامبر  �بسم اهللا الرمحن الرحيم� -۳

 ،ب العـاملين احلمد هللا ر( ١»السبع املثانی...العامين، أم القرآن، أم الکتاب واحلمد هللا رب «
  شوند).  اي كه تكرار مي مادر قرآن، مادر كتاب، و هفت آيه

‰ô �فرمايـــد:   خداونـــد مـــي   s) s9uρ y7≈ oΨ÷�s?# u $ Yè ö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9$# tβ# uö� à) ø9$# uρ tΛÏà yè ø9$# �  

شوند با ثنـا و ايـن قـرآن بـا      اي كه تكرار مي همانا هفت آيه –اي محمد  -) (87:(حجر
  و فرستاديم).عظمت را بر ت

البسـملة آيـة    قرأ الفاحتة و عد � أن النبی«روايت است كه:  رضی اهللا عنها ام سلمةاز 

»منها
را آيتي از سوره فاتحه  �بسم اهللا الرمحن الرحيم�سوره فاتحه را خواند و  �(پيامبر  2

  آورد). بحساب مي

  الحمد هللا رب العالمين

مطلق براي خداوند بزرگ، بـراي خداونـدي   يعني: سپاس و ستايش كامل و  �احلمد هللا�
كه خالق تمام جهانيان است، خدايي كه خالق تمام موجودات و نعمتهاي عطـا شـده بـه    
آنهاست، موجوداتي كه تا قيام قيامـت قابـل شـمردن نيسـتند، سـپاس و سـتايش بـراي        

  خداوند بزرگ و مقتدر از اول تا آخر.
محسوب شده، منظور از آن جمع كـردن   بعنوان (ال) جنس �احلمد هللا�(ال) در كلمه 

تمام انواع ستايش و سپاسگذاري است براي تقديم كردن به خداوند بزرگ و قدرتمنـد.  
  ل آنچه در اين حديث آمده است:ثم

                                                 
 ترمذي. - 1

 ابن خزيمة. - 2
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اليـک يرجـع األمـر    لک امللک کله وبيدک اخليـر کلـه و  اللهم لک احلمد کله و«  

١»کله
تمام ملك و مال دنيا از آن پروردگارا، تمام سپاس و ستايش مخصوص توست و (

وابسته اسـت و تمـام كـار و    توست و تمام خيرات و حسنات در دست توست و به تو 
  گردد). به سوي تو باز مي امور
يعني پروردگار و خالق، مالك قدرتمند و تدبيرگر، و اين واژه  (الرب) ،»رب العاملين«

غير خـدا جـايز نيسـت، مگـر      شود و استفاده آن براي فقط براي خداوند به كار برده مي
 :رب الـدار آنكه اسم ديگري را به آن اضافه كنيم كه در اين حالت جايز اسـت. مثـل: (  

(رب) : صاحب ثروت) ولي كلمه رب املال: صاحب شمشير) (رب السيف(صاحب خانه) 

ن براي غير خداونـد  آاگر با (ال) آمد فقط منظور خداوند است و ال غير. و به كار بردن 
  ست.حرام ا

 –به غير خـدا   –يعني، تمام جهانيان و شامل تمام آنچه در عالم وجود دارد  (العاملين)
اي جمع است و در لفـظ بـه صـورت مفـرد اسـتعمال       : جهان) كلمهالعاملشود. كلمه ( مي

) مخلوقاتي هستند كه در آسمانها زمين خشكيها و درياها قرار دارنـد،  العواملشود و ( نمي
  مي و اجنه عالمي و مالئكه عالمي هستند.ن خود عالانساپس 

يعنـي   ،�احلمد هللا رب العاملين�كند كـه:   روايت مي �از ابن عباس  � عمارةبشر بن 
سپاس و ستايش براي خداوندي كه خالق آسمانها و زمين و هر آنچه در آنها و هر چـه  

  باشد). دانيم، مي دانيم و نمي در ميان آنهاست و آنچه را كه مي
سپاس و ستايشي است كه خداونـد   �احلمد هللا�[گويد:  مي )ه اهللا(رمحر طبري ابن جري

بزرگ ستايش خودش را به آن كرده و فرمان داده كه او را اين چنين سپاس كنيم و شبيه 
 .] �احلمد هللا�آن است كه امر كرده بگوئيم 

 سپاس خداوند به وسـيله اسـماء و صـفات زيبـايش     �احلمد هللا�گفته شده هدف از 
يعني: سپاس و سـتايش و شـكر بـراي خداونـد     ) الشکر هللا(است، همچنانكه گفته شده 

                                                 
 ابن كثير در تفسيرش آورده و شيخ مقبل بن هادي الوادعي آن را ضعيف دانسته است. - 1
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ي داشته و خيرات و حسنات را به بندگانش عطا ننيست كه نعمتهاي فراواني را به ما ارزا
  كرده است.

  اهداف اين آيه:

ست، و اليق ديگري نيست، چـون  ا فقط شايسته و زيبنده خداوند بزرگ (احلمد) -1
  خالق تمام جهانيان است.خداوند 

توان از غير خداوند نيز تشكر  ست و ميا شايسته و زيبنده خداوند بزرگ (الشکر) -2

χ � فرمايــد: و سپاســگزاري كــرده خداونــد مــي r& ö� à6ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î9uρ ¥’n< Î) 

ç��ÅÁ yϑ ø9$# � و پـدر مـادرت بـاش و     –خداونـد   –) (و شـكرگذار مـن   14:(لقمان

 ست).ان سوي م بازگشت تو به

در اين آيه اعتقاد به توحيد ربوبيت خداوند بيان شده كـه مشـركان نيـز بـه ايـن       -3
مسئله اذعان داشتند و خداوند را بعنـوان خـالق آسـمانها و زمـين قبـول كردنـد.       

 فرمايد: خداوند در مورد مشركان مي

� ö≅è% tΒ �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æì ö7¡¡9$# �>u‘uρ Ä¸ ö� yè ø9$# ËΛÏà yè ø9$# ∩∇∉∪   

šχθ ä9θ à) u‹y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξ sùr& šχθ à) −G s? ∩∇∠∪ ö≅è% .tΒ Íν Ï‰ u‹Î/ ßNθ ä3 w= tΒ Èe≅à2 

&óx« uθ èδ uρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$ pgä† Ïµ ø‹n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∇∇∪   šχθ ä9θ à) u‹y™ 

¬! 4 ö≅è% 4’ ‾Τr'sù šχρ ã� ys ó¡ è@ ∩∇∪ �    86-89 :(مؤمنون(  

گار آسمانهاي هفت گانه و خداوند عرش بزرگ دور(باز به آنها بگو پر
كيست، البته باز جواب دهند آن خداست بگو چرا متقي و خدا ترس 

دست اوست و ه د، بگو آن كيست كه ملك و پادشاهي همه عالم بنشو نمي
او به همه پناه دهد و كسي به او پناه ندهد، اگر مي دانيد، بگوئيد، حقيقتاً 
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خداست پس بگو چرا به فريب و سحر مفتون  آنها خواهند گفت كه آن
  گشتيد).

هفت آسمان، زمين و عرش بزرگ اعتراف كردند و اقرار  قبله مشركان هم به خال
كردند كه خداوند خالق آنهاست، همچنانكه اقرار كردند بر اينكه خداوند آنهـا را  

داشـت  نيز خلق كرده است، ولي اين اقرار و اعترافشان براي آنها سودي در پـي ن 
چون آنها در پرستش خداوند دچار شرك و بت پرستي شدند و همـراه خداونـد   

  كردند. خواندند و عبادت مي غير خدا را نيز مي

  زمانها و مكانهاي گفتن (الحمد هللا) و فضل آن

  بعد از خوردن و آشاميدن - 1
شربة لأو يشرب اکلة فيحمده عليها، اهللا ليرضی عن العبد أن يأکل األ إن«فرمايد:  مي �پيامبر 

»فيحمده عليها
خورد بعد از آن سپاس  اي راضي است كه اگر چيزي مي (خداوند از بنده 1

  كند). سپاس خدا را مي آن نوشد بعد از كند و يا اگر نوشيدني مي خدا را مي
ال قوة غفر له ال: احلمد هللا الذی أطعمنی هذا ورزقنيه من غير حول منی ومن اکل طعاما فق«

»ن ذنبهما تقدم م
(هر كس غذايي بخورد و بگويد: سپاس و ستايش براي خداوندي كـه   ٢

اين غذا را به من داد و رزق و روزي من گرداند بدون آنكه تالش و كوششي از طـرف  
  گذرد). من در آن دخالت كند، خداوند بزرگ از تمام گناهاني كه قبل از اين داشته در مي

  
  
  
  

                                                 
 مسلم و غير او. - 1

 ترمذي و غير او. - 2
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  هنگام خوابيدن - 2
احلمد «فرمود:  خواست بخوابد، مي هنگامي كه مي �فرمايد: پيامبر  مي  �انس بن مالك 

»ال مؤویهللا الذی أطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن ال کافی له و
(سپاس و سايش براي  ١

د، چـه بسـيار   داآن خداوندي كه ما را غذا داد و سيراب كرد و ما را كفايت كرد و سكنا 
دارند كه كفايتشان كند و نه جايي دارند كـه در آن سـكنا    افرادي هستند كه نه آن مقدار

  گزيند).
فرمودند:  �كند كه پيامبر  روايت مي  �از علي بن ابي طالب  )ی اهللا عنها(رضفاطمه 

 اهللا اکـرب بـار   34و  احلمد هللابـار   33، سبحان اهللابار  33(زماني كه به بستر خواب رفتيد، 
  2بگوئيد).

  خوابهنگام بيدار شدن از  - 3

خواست بخوابد، دست راسـتش   زماني كه مي �فرمايد: [پيامبر  مي  �بن اليمان  �����
(خدايا با ياد تـو   »موتأبامسک اللهم احيا و«فرمود:  داد و مي را زير گونه راستش قرار مي

هللا الـذی  احلمد «فرمـود:   شد، مي ميرم) و زماني كه از خواب بيدار مي شوم و مي زنده مي

(سپاس و ستايش براي خداوندي كه مـا را بعـد از آنكـه     »ليه النشورما أماتنا وإ احيانا بعد
  3مرده بوديم زنده گردانيد و بازگشت فقط به سوي اوست)].

  
  
  

                                                 
 مسلم. - 1

 بخاري. - 2

 بخاري. - 3
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  هنگام عطسه كردن - 4

 »احلمد هللا«کرد فرمودند: زماني كه يكي از شما عطسه  �فرمايد: [پيامبر  مي  � ابوهريرة
و شـخص عطسـه    »يرمحـک اهللا «شنود در جوابش بگويـد:   بگويد و كسي كه اين را مي
: خداونـد بـزرگ هـدايتان دهـد و     »کم اهللا ويصلح بالکميديه«كننده در جواب او بگويد 

  1اوضاع و احوالتان را اصالح كند)].

  ن افرادي كه داراي نقص عضو هستندهنگام ديد - 5
فانی مما إبتالک به و فضلنی علی عا الذیال: احلمد هللا فقمن رأی مبتلی «فرمايـد:   مي �پيامبر 

»ذلک البالء يصبهتفضيال مل  قکثير من خل
(هر كس، شخصي را كه داراي نقـص عضـوي    2

سالم آفريد از اين نقصهايي كه  ابود، ديد بگويد: سپاس و ستايش براي خداوندي كه مر
ن شخص دارد و مرا بر اكثر مخلوقاتش فضل و برتري داد، ديگر آن نقـص عضـوي را   آ
  شود). ه ديده دچارش نميك

  ركوعبعد از بلند شدن از  - 6

�����	
بگوئيـد:   (مسع اهللا ملن محـده) كند كه: (اگر امام گفت  روايت مي �از پيامبر   � �
زيرا هر كس اين لفظ را در همراهـي بـا مالئكـه بگويـد، خداونـد از       )ربنا و لک احلمد(

  3گذرد). تمامي گناهانشان كه قبل از اين داشته مي
  
  

                                                 
 خاري و غير او.ب - 1

 ترمذي. - 2

 متفق عليه. - 3
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  بعد از نماز - 7

 33بار سبحان اهللا و  33كند كه: (هر كس بعد از نمازهاي فرض،  روايت مي  � ابوهريرة
هللا وحده ال شريک له، له امللک ولـه  ال إله إال ا«اهللا اكبر و يك بـار   ربا 33بار الحمد هللا و 

كـف دريـا   بگويد: خداوند از تمام گناهان او اگر چه مثل  »لی کل شیء قديرعهو احلمد و
  1گذرد). هم باشند در مي

  ز خواب در شبهنگام بيدار شدن ا - 8
هللا وحده ال ال إله إال ا« فرمايد: [هر كسي در شب از خواب بيدار شد، بگويد: مي �پيامبر 

شريک له، له امللک وله احلمد يحيی ويميت وهو علی کل شیء قدير سبحان اهللا واحلمد هللا وال 
 اللهم اغفـر « و سرانجام بگويـد  »ال قوة إال باهللا العلی العظيموال حول و إله إال اهللا واهللا اکرب

شود و اگر وضو بگيـرد و نمـاز بخوانـد،     در اين حال اگر دعا كند، دعايش قبول مي »لی
  2شود]. نمازش قبول مي

  الرحمن الرحيم

از  –كه به معنـاي مهربـاني و بخشـندگي     (الرمحة)دو اسم هستند كه از  �الرمحن الرحيم�
داراي مبالغـه   (الـرحيم) نسـبت بـه كلمـه     (الرمحن)اند. و كلمـه   گرفته شده -روي مبالغه

مشـتق شـده و دليـل آن هـم فرمـوده       )الرمحـة (ست از ا اي كلمه(الرمحن) بيشتري است 
  فرمايد: شنيد كه خداوند مي �است كه از پيامبر   �عبدالرحمن بن عوف 

  ٣»من قطعها قطعتهمسی فمن وصلها وصلته واا من مسا شققت هلاأنا الرمحن خلقت الرحم و«

                                                 
 مسلم. - 1

  بخاري و غير او.  2

 ترمذي. - 3
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ام، هر كس  هستم و مهرباني را خلق كرده و از آن نامي براي خود برگزيده الرمحنمن، 
كـنم و هـر كـس آن را     يز به او رو مينبدنبال اين وسيله رحم برود، و به آن رو كند من 

  نمايم). صيبش ميكنم، يعني از رحمت خودم بي ن قطع كند من نيز او را قطع مي
و  (الرمحة)از  )الرمحن الرحيم(اين حديث دليل است بر مشتق شـدن  «گويد:  قرطبي مي

  ».مخالفت كردن با اين مسئله قابل قبول نيست
يعني  )الرمحن الرحيم[(مي روايت كرده كه: در سندي از عز بن جرير طبري رحمه اهللا

اي در جوابش  ايمان داران است، عده فقط براي (الرحيم)براي همه مخلوقات و  (الرمحن)
  فرمايد: گفته اند: اين گفته بخاطر اين است كه خداوند مي

� “Ï%©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγuΖ ÷�t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒr& ¢Ο èO 3“uθtG ó™ $# 

’n?tã Ä¸ ö� yè ø9$# 4 ß≈ yϑ ôm §�9$# ö≅t↔ó¡ sù Ïµ Î/ # Z��Î6yz �   /59(فرقان (  

ش روز شـ مان كسي كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آندوست در (ه
كـرد، رحمتگـر    –بلند شد و ارتفاع يافـت   –آفريد آنگاه بر عرش استوي 

  داند). درباره وي از آگاهي بپرس كه مي –اوست  –عام 

� ß≈ oΗ ÷q§�9$# ’n?tã Ä¸ ö� yè ø9$# 3“uθtG ó™  )5:(طه   � #$

  يافت).(خداي رحمان كه بر عرش استوي 

: بر روي عرش بلند است و ارتفاع يافته) را همـراه  ستواءاالدر اين آيات خداوند نام (
  بكار برده براي اينكه تمام مخلوقات را زير بخشندگي خود قرار دهد. (الرمحن)

%tβ �فرمايـد:   گويد: خداونـد مـي   ابن جرير در ادامه مي Ÿ2 uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ $ VϑŠÏm u‘ �  

خداوند به مؤمنان همواره مهربان است). در اينجا خداوند مؤمنان را بـه   ) (و43:(احزاب
بودن نسبت به آنها اختصاص داده است. در جوابش گفتند: اين داليل نشان مي  (الرحيم)
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هـم شـامل    (الرمحن)زيرا  ؛است (الرحيم)داراي مبالغه بيشتري نسبت به  (الرمحن)دهد كه 
  باشد. فقط شامل ايمانداران مي (الرحيم) ولیشود،  دنيا و هم شامل آخرت مي

  (الرحمن) عام و (الرحيم) خاص است

  خداوند نسبت به همه مخلوقاتش در دنيا و آخرت بخشنده و مهربان است. الرحمن:

  خداوند نسبت به مؤمنان در روز آخرت بخشنده و مهربان است. الرحيم:
اي مسـاوي در دنيـا رحـم و     خداوند نسبت به مؤمنان و كافران مثل هم و بـه انـدازه  

قت و بخشـندگي در رزق و روزي دارد، و هـر آنچـه را بـراي زنـدگي دنيـايي الزم       فش
نمايد. بخشندگي خداوند در دنيا چيز عمومي  دارند، خداوند براي هر دو دسته فراهم مي

زيرا اگر اين بخشندگي عموميـت نداشـت، حجـت بازخواسـت كـردن در       تو كلي اس
  رسيد. يقيامت به اتمام نم

زيرا انسان نياز به عقل و هوش دارد تا بتواند حق را از باطل تشخيص دهـد، و اگـر   
شد آنها قدرت تشخيص حق را از باطل نداشتند و ديگـر   نعمت عقل به انسانها داده نمي

بازخواست و سؤال و جوابي در قيامت معنا نداشت همچنين نعمت مسخر كـردن همـه   
(الرمحن) ن نيز خود گواه ديگري به شموليت و عام بودن مخلوقات روي زمين براي انسا

  بودن خداوند است.

� θ èδَ “Ï%©!$# šY n= y{ Νä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ YèŠÏϑ y_ �  اوست آن كسي كه 29:(بقره) (

  آنچه در زمين است همه را براي شما آفريد).
ـ (ا، بدليل اتمام حجت كردن خداونـد در دنيـا بوسـيله    سوره فاتحه بـودنش،   رمحن)ل

آيد، و در قيامـت از تمـامي    هاي بازخواست و سؤال و جواب در قيامت بوجود مي زمينه
ه سؤال خواهد شد. چون خداونـد دايـره   دنعمتهايي كه خداوند در دنيا به انسان عطا كر

پخش و انتشار نعمتهايش را نسبت به مسلمان و غيـر مسـلمان گسـترش داده و از ايـن     
  باقي نگذاشته است. –د استثنائي مگر در موار –لحاظ عذري 
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الـرمحن  «محمد نسـيب الرفـاعي در كتـاب (مختصـر ابـن كثيـر) در مـورد دو واژه        

اند چنين  به كار رفته »رحيمهمايا رمحان الدنيا واآلخرة و«كه در اين مضمون دعايي »الرحيم
  گويد: مي

رحـيم اسـت    داوند با مؤمنان در دنيا مهربـان و خبدين معناست كه  (رحيمهما)كلمه «
اند و اوامر الهـي را بـه    ن  ايمان آوردهآاند و به  بدليل آنكه، آنها گوش به فرمان خدا داده

اند و خداوند نيز در مقابل اين شـكرگذاري   اند و از محرمات دوري گزيده انجام رسانده
مؤمنان، طي طريق ايمان را از روي رحم و مهربان و شفيق است، زيرا كه آنها را داخـل  

پاداش اعمال صالحي  ونمايد  كند، و اين بهشتي كه خداوند به مؤمنان عطا مي شت ميبه
است كه آنها در دنيا انجام داده انـد و پيشـاپيش بـراي خـود بـه عنـوان توشـه آخـرت         

  اند. فرستاده
اي  و فرمانبرداري مؤمنان در دنيا در مقابل خداوند، خود رحم و مهرباني تعپس، اطا

وسيله عطا كردن نعمت ايمان و هدايت به اين انسانها داده اسـت و  است كه خداوند به 
دخول مؤمنان به بهشت در روز قيامت باز پاداشي و نعمتي است كه بـه سـبب رحـم و    

است و خداوند خود  (رحيمهما)شفقت خداوند شامل حال مؤمنان شده، اين معاني كلمه 
  ».داند بهتر مي

  اهداف آيه:

اسمي است فقط متعلق و مخصوص خداونـد اسـت و شايسـته نيسـت      (الرمحن) -۱
كس ديگري اين نام را داشته باشد و در كل هر نامي كه مخصوص خداوندسـت،  

  ...رازق و –خالق  –درست  نيست براي غير خدا به كار برده شود. مثل: اهللا 
اسم و صفتي براي خداوند بزرگ اسـت، هـر چنـد كـه خداونـد غيـر        (الرحيم): -2

  خودش را نيز با اين وصف كرده است.
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 � ô‰ s) s9 öΝà2 u!% ỳ Ñ^θ ß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡ à�Ρr& î“ƒÍ•tã Ïµø‹n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨtã 

ëÈƒÌ� ym Νà6ø‹n= tæ š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠÏm   )128(توبه/   � ‘§

(قطعاً، براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج 
  هدايت شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است).بيفتيد، به 

  فرمايد: هستند، همچنانكه خداوند مي(الرحيم)  نيز مثل (السميع و البصير)و 

� $ ‾ΡÎ) $ oΨø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ >π x� ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹Î= tG ö6‾Ρ çµ≈oΨù= yè yf sù $ Jè‹Ïϑ y™ # ���ÅÁ t/ � 

  )2:(انسان

آميخته آفريديم تا او را بيازمائيم و وي را شـنوا و   اي (ما انسان را در نطفه 
  بينا گردانديم).

دليلي بر يكتا بودن خداوند در اسماء و صفات اسـت،   – الرمحن الرحيم –اين آيه  -3
  يعني اسماء و صفات خداوند فقط به او تعلق دارند و خاص خداوندند.

  ملك يوم الدين

ÇÅ7 �بعضي از قاريان آن را  -1 Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ É Ïe$!$# � خوانند. مي  

ر دخوانند، هر دوي اين قرائتها درست و  مي �ملک يوم الدين�بعضي ديگر آن را  -2
ميان قراء سبعه به تواتر رسيده و مخصوص كردن مالك بودن خداوند در اين آيه، 
به اين معنا نيست كه خداوند مالك دنيا نيست، بلكه خداوند بزرگ مالك دنيـا و  

ت، زيرا قبل از اين گفته شد كه خداوند خالق و آفريدگار تمام جهانيان آخرت اس
 است، و اين در دنيا و آخرت لفظي عام است.
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و مالكيت و پادشاهي خودش را با قيامـت همـراه    �ملک يوم الدين�وقتي فرموده 
تواند مالك و حاكمي را بغير  آورده به اين دليل است كه در روز قيامت كسي نمي

ا زند و از او درخواست كمك و يـاري كنـد، و در آن روز كسـي    دند صاز خداو
 تواند حرفي بزند مگر خداوند به او اجازه دهد. نمي

� tΠ öθtƒ ãΠθ à)tƒ ßyρ ”�9$# èπ s3 Í×‾≈ n= yϑ ø9$# uρ $ y� |¹ ( āω šχθ ßϑ ‾= s3 tG tƒ āωÎ) ôtΒ tβÏŒ r& ã& s! 

ß≈ oΗ ÷q§�9$# tΑ$ s% uρ $ \/# uθ|¹ �   38:(نبأ(  

ايستند و مردم سخن نگويند، مگر  فرشتگان به صف مي (روزي كه روح و 
  كسي كه خداي رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گويد).

گويد: هيچ كس در  روايات كرده كه مي �ملک يوم الدين� در مورد تفسيرضحاك  -3
آن روز توانايي پادشاهي كردن و حاكميت را مثل آنچه كه در دنيا داشت ندارد و 

 يت و پادشاهي در آن روز همه از آن خداوند است.مالكيت، حاكم

و ايـن روز   روز سؤال و جـواب و بازخواسـت از مخلوقـات اسـت،     )يوم الدين( -۴
روزي كه در آن خداوند به كساني كه اعمـال صـالح    ؛قيامت است، روز رستاخيز

و  اند، پـاداش بـد   ام دادهاند پاداش نيك و بد آنها كه اعمال ناصالح انج انجام داده
دهد، مگر نسبت به آن كس كه خداوند از او گذشت كنـد، پـس اي    مي زجر آور

اي و آمرزش را دوست داري، از گناهـان مـا    پروردگارا و اي خالقا تو كه آمرزنده
  1در گذر و ما را مورد لطف و مرحمت خودت قرار بده.

  
  
  

                                                 
 نسيب الرفاعي در مختصر تفسير ابن كثير گفته است. - 1
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 اهداف آيه:

فتـه  رگ(املُلک) از كلمـه   )(املَلکپادشاه و مالك فقط خداوند بزرگ است و كلمه  -1

uθ � فرمايــد: شــده اســت. خداونــد مــي    èδ ª!$# ” Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# 

â¨ρ ‘‰ à) ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9$# ßÏΒ ÷σßϑ ø9$#...� او خدايي است كه هيچ خدايي غير او 23:(حشر) (

  )....پاك ،شايسته پرستش حقيقي نيست، او پادشاه مقتدر عالم
1ال مالـک إال اهللا نع إسم عنداهللا من تسمی مبلک إالمـالک و اخ«ده: فرمو �پيامبر 

« 

بدترين اسم نزد خداوند، اسم كسي است كه پادشاه پادشاهان يا حـاكم حاكمـان   
نامگذاري شده باشد، و هيچ پادشاهي مقتدر بـه غيـر از خداونـد بـزرگ وجـود      

  ندارد).

$tΑ �فرمايــد:  خداونــد مــي  s% uρ óΟ ßγs9 óΟ ßγ–ŠÎ; tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰ s% y]yè t/ öΝà6s9 šVθ ä9$ sÛ  

% Z3 Î= tΒ � پيامبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشـاهي شـما   247:(بقره) (

  برانگيخت).
بعنوان مجـاز بـه كـار گرفتـه شـده      (ملک) با كلمه (طالوت) در اين آيه نامگذاري 

  است. به عنوان مجاز به كار رفته (ملک)است. در اين حديث پائين نيز واژه 
»مثل امللک علی األسرة«

(نمونـه پادشـاهي، پادشـاهي بـر زن و بچـه و خـانواده        ٢
  است).

گرفتـه   (امللـک) و اين كلمه از  تدر واقع فقط خداوند بزرگ اس(املالک)  پادشاه -2
شده و نامگذاري غير خدا به اين نام در معناي مجاز به كار رفتـه اسـت و داراي   

  بار معناي حقيقي نيست.

                                                 
 بخاري. - 1

 متفق عليه. - 2
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%tβ �فرمايد:  ند ميخداو x.uρ Νèδ u!# u‘uρ Ô7 Î= ¨Β ä‹ è{ ù'tƒ ¨≅ä. >π uΖŠÏ� y™ $ Y7óÁ xî � 79:(كهف (

  گرفت). غصب ميه كشتيهاي بي عيب را پادشاهي كه آن طرف آب است ب(چون 

  اياك نعبد و اياك نستعين

مفعوليست كه بر فعلش مقدم شده و در لغت عرب هرگاه مفعول بر فعل  (اياک) -1
 –منحصر و محدود كردن معنـاي فعـل در مفعـول     –اللت بر حصر مقدم شود د

كنـد كـه    باشد كه دعا كننده و سخنگو مشخص مـي  نيز مي اين كند. و نشانگر مي
  زند. مقابل چه كسي دارد حرف مي

پرستيم و جز به تو توكل بر كسي نداريم و اين نهايت  فقط تو را مي ):اک نعبديإ( -2
معناي مطيع و فرمانبردار و سر ه در اصطالح عامه ببندگي و اطاعت است. بندگي 

: شـتر  معبد بعيرير) و يا (خ: راه مورد تسدطريق معببه راه بودن است و گفته شده: (
رام و اهلي).بندگي از نظر شرعي به معناي جمع شدن تمام محبت، فرمـانبرداري  

د و از او و ترس و تقديم آن به پيشگاه خداوند، يعني انسان فقـط از خـدا بترسـ   
 فرمانبرداري كند و محبت خدا و دوستان خدا را در دل داشته باشد.

القرآن وسرها هذه الکلمة: اياک نعبد  سر ةالفاحت«گويند:  بعضي از علماي سلف مي -3

$‚x �(سـوره فاتحـه رمـز قـرآن و رمـز سـوره فاتحـه         »اياک نستعينو −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ 

y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ � .(است 

يعني: خود را از شريك قـرار دادن در عبـادت بـراي خداونـد      )ياک نعبدإ( -الف
  رها كردن و اخالص در عبوديت داشتن.

را يعني: خود را از پشت بستن و توكل كـردن بـر غيـر خـدا     ) ياک  نستعينإ( -ب
  دور كردن و نهي از واگذار كردن امور بغير خداست.
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به مخاطب تغيير يافته ايـن اسـت كـه     دليل اينكه در اين آيه سياق كالم از غائب -4
هرگاه بنده سپاس و ستايش خداوند را كند او را بزرگ و قادر بداند، شـكر او را  
ــب و    ــط از او طل ــد و فق ــر خــدا برهان ــدگي غي بجــاي آورد و خــودش را از بن

كنـد و در ميـان دسـتان خـدا      درخواست كند خودش را به خداوند نزديـك مـي  
شايسته است كه خداوند با ضمير (اياك) خوانده و  يابد، در اين حالت حضور مي

  فرمايد: با او حرف زده شود، همچنانكه خداوند مي

� x‚$ −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ � پرستيم و فقـط   ) (فقط تو را مي5:(فاتحه

  .خواهيم) از تو ياري مي
   فرمايد: مي  ب ابن عباس

ترسيم و از تـو طلـب و    نيم و فقط از تو ميدا ، يعني تنها تو را خدا مياياک نعبد«
مـان هميشـه بطـرف    بكنيم و اميدمان فقط بـه توسـت و روي خطا   درخواست مي

خـواهيم و   توست. و اياك نستعين، يعني در عبادت كردنمان فقط از تو ياري مـي 
(ايـاک  را قبـل از   (اياک نعبد)تنها مطيع فرمانها و دستورات تو هستيم. خداونـد  

ده زيرا عبوديت و بندگي كردن هدف اصـلي اسـت و در ايـن راسـتا     آور نستعين)
  ».پشت بستن و توكل كردن جزئي از اين بندگي كردن است

  تفسير سوره فاتحه جلد اول). –(تفسير ابن كثير 
  فرمايد: قيم الجوزي در كتاب مدارج السالكين مي ناب
 ي كالً در عبـارت  رمز خلقت، اديان، كتابهاي آسماني و پاداشهاي دنيوي و اخرو«

� x‚$ −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ �   قرار دارد، و بندگي و توحيد در عبوديـت

نيز فقط بر اين عبارت استوار است. تا جايي گفته شده كه خداوند يكصد و چهار 
كتاب آسماني را نازل كرده و معناي همگي آنها را در تورات و انجيل جمع كرده 
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كتاب را در قرآن جمع كرده و معناي كل قرآن را در سوره فاتحه و معناي اين دو 

$‚x �در آيه  −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ �  جمع كرده است.«  

  اهداف اين آيه:

 (نعبد و نستعين)را بر دو فعـل   (اياک)كه خداوند مفعول به  ،اهل بالغت گفته اند -1
ردن بنـدگي بـراي خداونـد و    مقدم كرده است و اين بخاطر منحصر و خاص كـ 

ياري خواستن صرف از خداوند متعال است و بندگي و يـاري خواسـتن از غيـر    
  شود. خدا را نفي مي كند و با اين اوصاف معناي آيه چنين مي

خـواهيم) در ايـن معنـا دو قسـمت      پرستيم و فقط از تو ياري مـي  (فقط تو را مي
بندگي براي خـدا،   حصر بخوبي مشخص است، يكي منحصر و مخصوص كردن

خدا، بنـدگي خداونـد مـوارد     زديگر منحصر و مخصوص كردن ياري خواستن ا
زيادي همچون، محبت، رحم، دعا كردن، ترس، توكل، خضـوع، اميـد و غيـره را    

شود. عبادت بندگي خداوند نيز بايد بر اساس دستورات خدا و رسولش  شامل مي
  باشد.

  ستن در اين دو آيه وجود دارد.معناي بندگي، ياري خواستن و پشت ب -2
ياک إ(ترسيم.  پرستيم و فقط به تو اميد داريم و از تو مي فقط تو را مي )اک نعبديإ(

  فرمايد: كنيم. خداوند مي فقط از تو طلب ياري و كمك بر عبادتت مي )نستعين

� $ tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§ΡM} $# uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 �  56:(ذاريات(   

  را نيافريديم مگر آنكه مرا پرستش كنند).جن و انس (و ما 

شـود. مثـل:    تمام اشكال بندگي و پرستش مي لبندگي و عبوديت در اين آيه شام -3
نماز خواندن، روزه گرفتن، قرآن خواندن، نذر كردن، قرباني كردن و حج كـردن،  
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اينكـه   ترسيدن از خدا، اميد به خدا داشتن، خصوصاً دعا كردن از خداوند بخاطر
»الدعاء هو العبادة«فرمايد:  مي �پيامبر 

  (دعا كردن عبادت است). ١
همچنانكه نماز خواندن، نوعي عبوديت و بندگي اسـت و فقـط خـاص خداونـد     
است و درست نيست براي غير خدا انجام داده شود، دعا نيز چنين است و فقـط  

ايسـته غيـر از او   ش كـس ديگـري   زيـرا  ؛د را بخوانيم و از او بخواهيمنبايد خداو
  نيست.

$! %ö≅è �فرمايد:  خداوند مي yϑ ‾ΡÎ) (#θ ãã ÷Š r& ’ În1 u‘ Iωuρ à8 Î� õ° é& ÿÏµ Î/ # Y‰ tnr& � (بگـو  ) 20:(جن

  همانا پروردگارم را مي خوانم و احدي را با او شريك نمي گردانم).
»إذا استعنت فاستعن باهللاإذا سألت فاسأل اهللا و«فرمايـد:   مي �پيامبر 

و (اگـر دعـا    ٢
فقط از خدا بخواه و اگر ياري و كمكي خواستي، فقط از خـدا   يدرخواست كرد

  بخواه).
فرمايـد: اگـر درخواسـت كمـك و يـاري در       امام نووي در تفسير اين حديث مي

مت كردي فقط از خداوند درخواست كن، خصوصاً در اكاري از كارهاي دنيا يا قي
ام آنها را ندارد، مثل: درخواسـت  آن كارهايي كه كسي بغير از خداوند توانايي انج

شفاي بيماري، رزق و روزي، هدايت، همه اين كارهـا را از خداونـد درخواسـت    
كن، زيرا كه همه اينها فقط مخصوص خداوند هستند و فقط از عهده خداوند بـر  

  فرمايد: آيد. خداوند مي مي

� βÎ) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª!$# 9h� ÛØÎ/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! āωÎ) uθ èδ ( βÎ) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ 9� ö�sƒ¿2 

uθ ßγsù 4’n?tã Èe≅ä. &óx« Ö�ƒÏ‰ s% �  17:(انعام(  

                                                 
 ترمذي. - 1

 ترمذي. - 2
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(و اگر از طرف خدا به تو ضرري رسد هيچ كس جز خداوند نتواند تـو را  
ز آن ضرر برهاند و اگر هم از او به تو خيري رسد كـه او بـر هـر چيـزي     ا

  تواناست).

، در آنچه كـه قـادر بـر انجـام آن     اما درخواست كمك و ياري از انسانهاي زنده  -4
باشد، مثل: مداواي شخص مريض، بناي مسجد، تعمير ماشـين،   هستند درست مي

  درخواست پول، بلند كردن چيزي و غيره.

θ#) �فرمايد:  خداوند مي çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã Îh� É9 ø9$# 3“uθ ø) −G9$# uρ � و بايـد شـما بـه    2:(مائده) (

  يد).يكديگر در نيكوكاري و تقوا كمك كن
»واهللا فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخيه«فرمايد:  مي  �پيامبر 

(خداونـد در   ١
اش در يـاري رسـاندن بـه بـرادر      اش است مادامي كـه بنـده   ياري رساندن به بنده

  مسلمانش است).
تـوان بـه    اي جايز از درخواست كمـك و يـاري از غيـر خـدا مـي      در مورد نمونه

’ � گويـد:  مش اشاره كرد آنگاه كه ميدرخواست ذوالقرنين از قو ÎΤθãΨ‹Ïã r'sù >ο §θ à) Î/ � 

  ) (مرا با نيرويتان ياري دهيد).95:(كهف

$‚x �اين آيه  -5 −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ �      كـه مسـلمان دههـا بـار آن را در

سوره فاتحه است. و سـوره فاتحـه بزرگتـرين     كند، خالصه ز روزانه تكرار مينما
  حيث معنا و محتوا در قرآن است.سوره از 

توحيدي كه همه پيامبران در  ؛وجود دارد –پرستش  –در اين آيه توحيد الوهيت  -6
 فرمايد: خداوند مياند.  طول تاريخ مردم را به سوي آن دعوت كرده

                                                 
 مسلم. - 1
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� ô‰ s) s9uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥tG ô_ $# uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# �  36:(نحل(  

در ميان هر قومي پيامبري فرستاديم تا بـه مـردم ابـالغ كنـد كـه       (و حقيقًتا
 خداي يكتا را بپرستيد و از فرعونيان و بتان دوري كنيد).

  طاغوت دو دسته است:
كند و مردم چـه او را بپرسـتند و    كسي كه مردم را به سوي پرستش دعوت مي -الف

  .استچه نپرستند او طاغوت و ظالم 
كنـد و   كسي كه مردم او را مي پرستند ولي او مردم را از پرستش خود منع نمـي  -ب

  به آن راضي است، طاغوت و ظالم است.

  اهدنا الصراط المستقيم

ايش خداوند بزرگ سپري شـد، جـا دارد كـه از او درخواسـت     تهنگامي كه سپاس و س
(نصـف سـوره    »ما سأل لعبدیفنصفها لعبدی و«قدسي آمـده:   ثشود، همچنانكه در حدي

  ام است هر چه بخواهد). ام است و براي بنده فاتحه مال بنده
و اين كاملترين حال وضع درخواست كننده است كه اول حمد و ستايش درخواست 
شونده را كند سپس آنچه را كه نيـاز دارد از او، هـم بـراي خـود و هـم بـراي بـرادران        

$x �مسلمانش درخواست كند،  tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ ßϑ ø9$# �: )    خدايا مـا را بـه راه راسـت

  هدايت كن).
اين آيه دليلي بر جايز بودن توسل كردن به اسماء و صفات خداوند و اعمـال صـالح   

را اول سپاس و ستايش خداوند را كرد و او را بزرگداشت و در اين راستا ايـن  يز ؛است
سپس خداوند  »محن الرحيم، مالک يوم الدينرب العاملين، الر«اسماء و صفات را بكار برد: 
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كردن از او يكتا دانست، بعـد از انجـام ايـن اعمـال صـالح و       ترا در بندگي و درخواس
تقديم آنها به پيشگاه خداوند، شروع به خواستن و طلب كـردن هـدايت بـراي خـود و     

ت فرمـا،  برادران مسلمانش كرد كه خداوند ما را به راه راست، همان اسالم حقيقي هداي
اسالمي كه از هر عيب و نقصي بدور است و از هر گونه خرافه پرستي پاك و بي غل و 

ن را دوست دارد آداوند ه كه خغش است و اين راه تنها راهي است براي رسيدن به آنچ
  يان كننده آنها است.برساننده آيات و  صبر انجام آن راضي است و پيامبر  و

بيند كه همه آياتي كه در مـورد دعـا و    آن نگاه كند، مياگر انسان مسلمان به آيات قر
پـيش   –نزديكي جسـتن بـه خداونـد     –طلب كردن از خداوند آمده است، بحث توسل 

كشيده شده است، مثل توسل كردن به ذات خداوند، اسماء و صـفات خداونـد، اعمـال    
چنـين  صالح و دعاي انسان صالح زنده، و اين گوياي اين مطلـب اسـت كـه آداب دعـا     

است كه انسان اول بايد حمد و ستايش و تمجيد خداوند را نمايد، سپس توسط يكي از 
راههاي مشروع توسل به خداوند توسل جويد، بعداً دعـا و درخواسـتش را از خداونـد    

  بيان كند و درصدد رفع حاجت و نيازش بر آيد.
در قـرآن آورده،   – ذوالنون – )ليه السالم(عخداوند بزرگ در نقل قولي كه از يـونس  

  كند: نين بيان ميدعا و درخواست او را چ

 � “yŠ$ oΨsù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9Î) HωÎ) |MΡr& š�oΨ≈ ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖ à2 zÏΒ 

š Ïϑ Î=≈ ©à9$# �   87:(انبياء(  

(پس در آن ظلمتها فرياد كرد كه پروردگارا، خـدايي جـز ذات يكتـاي تـو     
ر عيب و آاليش پـاك و منزهـي و مـن از    نيست تو از شرك و شريك و ه

  ستمكارانم).
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وقتي در شكم ماهي به دام افتاد هيچ  )ليه السالم(عبريم كه يونس  با كمي تأمل پي مي
راهي را براي توسل جستن به خداوند غير از حمد و ستايش خداوند و پاك و منزه يـاد  

  1كردن او نيافت.
وفقيـت در عبوديـت اسـت، در اينجـا     هدايت مورد نظر در ايـن آيـه، راهنمـايي و م   

$x �فرمايـد:   خداوند هدايت را به خودش ربط داده است. و از زبان بنـدگانش مـي   tΡÏ‰ ÷δ $# 

xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ ßϑ ø9$# �: كه هدايت بـه معنـاي   را ما را به راه راست هدايت فرماپروردگا .

ا سالم نگه دار، از بيمـاري  مان ران بده، تن و روانشاين است، خدايا راه راست را به ما ن
و ناراحتي ما را نجات بده، رزق و روزي حالل نصيبمان گـردان، از نعمتهـاي دنيـوي و    

  و موعظه ده. داخروي به ما ارزاني گردان و ما را پن
 فرمايد: خداوند مي

 � çµ≈ oΨ÷ƒy‰ yδ uρ Èø y‰ ô∨̈Ζ9$# �    10:(بلد ( 

  (و راه خير و شر را به او نشان داديم).

خوب و بد، هدايت و شقاوت را براي انسان بـه طـور روشـن و آشـكارا بيـان       يعني
ي در قــرآن خداونــد هــدايت را بــا حــرف (إلــي) آورده و ركــرديم و در جاهــاي ديگــ

 فرمايد: مي

 �  çµ9u; tG ô_ $# çµ1y‰ yδuρ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tG ó¡ •Β �    121:(نحل ( 

  يمش هدايت فرمود).(كه خداوند او را به رسالت برگزيد و براه مستق

� öΝèδρß‰ ÷δ $$ sù 4’n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ ËΛÅs pgø:   ) 23:(صافات    � #$

                                                 
 مختصر تفسير ابن كثير، نصيب الرفاعي. - 1



 59   تفسير سوره فاتحه و چگونه قران را تفسير كنيم
 

 

  پس آنها را به راه جهنم هدايتشان كنيد).(

� yy7 ‾ΡÎ) uρ ü“Ï‰ öκtJ s9 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡ •Β �    52:(شوري(   

  (و حقيقتاً تو مردم را به راه راست هدايت خواهي كرد).

به معناي به سوي هسـتند، يعنـي خداونـد بعـد از اينكـه       (إلی)در اين آيات حروف 
انسانها را خلق كرد آنها را به سوي راه خير و شر هدايت تكويني كرده است، با اختياري 
كه خداوند به انسانها داده، آنها را در انتخاب راه خير و شر مختارند و اين اختيار همـان  

  هدايت تكويني است.
داوند هدايت را با حـرف (ل) آورده، همچنانكـه اهـل    و در جاي ديگري از قرآن خ

  گويند: بهشت مي

� (#θä9$ s% uρ ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! “Ï%©!$# $ uΖ1y‰ yδ # x‹≈ yγÏ9 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“Ï‰ tF öκs]Ï9 Iωöθs9 ÷βr& 

$ uΖ1y‰ yδ ª!$# (�    اعراف):43(   

(و گفتند، ستايش براي خدايي كه ما را بر اين مقام راهنمايي كرد، كه اگـر  
الهـي نبـود مـا بـه خـودي خـود در ايـن مقـام راه          –و لطـف   – هـدايت 

  يافتيم). نمي

كه هدايت در اين آيه به معناي توفيق الهي در حق انسـان و اهـل قـرار دادن انسـان     
  براي آن مقام است.

فرمايد: اجماع امت اسالمي بر اين  مي )الصراط املستقيم(در مورد  )ه اهللا(رمحامام طبري 
يعني راه راست، واضح و بدون هر گونه كجي و انحرافي  )صراط املستقيمال(قرار دارد كه 

ـ و اين مسئله در نزد كليه عرب زبانان به ثبوت رسيده است. به همين دليل طبري  ه (رمح

دارم ايـن اسـت كـه،     لگويد: آنچه را به عنوان قول ارجح در مورد اين آيـه قبـو   مي )اهللا
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اي  و به آن راضي هستي و بندگانت را به آن امر كردهخدايا ما را ياري ده تا بر آنچه كه ت
ثابت قدم و استوار باشم، و نعمتهايت را بر ما ارزاني دار و رحمتت را از ما بسته مـدار،  

وند تمكين و هدايت دهد، بر زيرا هر كسي را كه خدا ؛است) (الصراط املستقيماين همان 
، ديگـر  گويان و شهيدان كرده اسـت ، راست �و هدايتي كه شامل حال پيامبر ن يكآن تم

دست گرفتن به قـرآن، انجـام   )، ليهم السالم(عتصديق پيامبران  اين انسان بر دين اسالم،
دادن هر آنچه كه به او امر شده، دست كشيدن از هر آنچه منع شده، پيروي كردن از راه 

لط و و چهار خليفه راشـد و جانشـينان بـر حقـش و ايمانـداران تسـ        �و روش پيامبر 
تمكين يافته و خداوند قدمهاي او را در پيمودن راه حق استوار و ثابت گردانـده و همـه   

  است. (الصراط املستقيم)اين موارد همان معناي 

  اهداف اين آيه:

تشويق انسان بر دعا و طلب و درخواست خالصانه از خداوند بـزرگ، خصوصـاً    -1
  فرمايد: يطلب هدايت به راه راست و روشن اسالم. خداوند م

� }§øŠs9r& ª!$# zΝn= ÷æ r'Î/ tÌ� Å6≈ ¤±9$$ Î/ �    53:(انعام ( 

  (آيا خدا به احوال شاكران و سپاس گذاران داناتر است).

ه ايعنـي ر  (الصراط املستقيم)گفته اند: منظـور از    �جمعي از اصحاب رسول اهللا 
  اسالم.

او بخواهيم، بدون آنكه  دهد هدايت بر راه راست را از د ميخداوند بزرگ به ما يا -2
ت و زيـرا اگـر راه راسـ    ؛كساني را كه بر راه راست بودند مـورد نظرمـان باشـند   

هايش را شناختيم و آن را پيدا نموديم، كساني را كه بر راه راست بودند نيز  نشانه

$ �ئيم: گو خواهيم شناخت، و در اين حال مي tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ ßϑ ø9$# �    پـس

اسـت و   (الصراط املستقيم)ا بشناس پيروان حق را خواهي شناخت. حق هم حق ر
اند كه خداوند بـزرگ، نعمـت و الطـاف خـودش را      پيروان اين صراط هم كساني
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شامل حال آنها كرده است، آنها پيامبران، راستگويان، شهيدان و انسـانهاي صـالح   
  كت است.هستند كه دوستي با چنين انسانهايي چقدر لذت بخش و پر بر

  صراط الذين انعمت عليهم

1- � xÞ≡u� ÅÀ tÏ%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγø‹n= tã �  (الصراط المستقيم) بيان كننده و توضيح دهنده

نعمتش را بر آنهـا ارزانـي داشـته در بيـان آيـه بيـان        است و كساني كه خداوند 
  اند: شده

� tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §�9$# uρ y7 Í×‾≈ s9'ρ é'sù yì tΒ tÏ%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö� n= tã zÏiΒ 

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t É)ƒ Ïd‰ Å_Á9$# uρ Ï!# y‰ pκ’¶9$# uρ t Ås Î=≈ ¢Á9$# uρ 4 zÝ¡ ym uρ y7 Í×‾≈ s9'ρ é& $ Z)ŠÏùu‘ ∩∉∪  

š�Ï9≡ sŒ ã≅ôÒ x� ø9$# š∅ ÏΒ «!$# 4 4’s∀x.uρ «!$$ Î/ $ Vϑ‹Î= tã �    69- 70:(نساء (  

اني كه خدا به آنها لطـف و  (و آنان كه خدا و رسول را اطاعت كنند، با كس
عنايت كامل فرموده يعني با پيامبران و راستگويان و شهيدان و نيكوكـاران  
محشور خواهند شد و اينان (در بهشت) چقدر نيكو رفيقاني هسـتند، ايـن   
فضل و بخشش خدا است و علـم ازلـي خـدا بـه نيازهـاي مـردم كفايـت        

 كند). مي

ه: (خدايا ما را به راه كساني كه نعمت و روايت كرده ك  �ضحاك از ابن عباس  -2
رزانـي  هدايتت را به سبب مطيع بـودن و بنـدگي خالصـانه آنـان در پيشـگاهت ا     

راستگويان، شهيدان و  )،ليهم السالم(عمالئكه، پيامبران  اي، هدايت فرما، براه داشته
ه اولياي راستينت، و اين راه همان راهي است كه خداوند در آيات قبلي بيان كـرد 

  است).
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  اهداف اين آيه:

 هاز خداونـد راه روشـن و واضـح، را    تتشويق و ترغيب بر درخواست راه راسـ  -1
آنها عرضه كرده، راه پيامبران، راسـتگويان،   ربكساني كه خداوند بزرگ نعمتش را 

  شهيدان و صالحان.
تشويق و ترغيب بر پيروي از راه انسانهاي صالحي كه خداوند بزرگ به خوبي و  -2

كند و دوست داشتن اين انسانهاي صالح و دعـا كـردن بـراي     يكي از آنها ياد مين
 شود. آنها، هنگامي كه از آنها يادي مي

  ال الضالينغير المغضوب عليهم و

  فرمايد: خداوند بزرگ مي -1

� xÎ� ö�xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹n= tæ Ÿωuρ t Ïj9!$ āÒ9$# �    به غير از راه كساني كه نسبت بـه)

خشمگين و غضبناك هستي و به غير از راه گمراهـان) (المغضـوب علـيهم)     آنها
كساني داراي عقايـد باطـل و فاسـدي هسـتند و همـواره در پـي انجـام نيتهـاي         

آورند و عمل نمـي   دانند ولي به آن ايمان نمي آيند، حقيقت را مي دشان بر مياسف
 كنند.

رست نيستند و با جهل و ناداني كه داراي علم صحيح و د اند كساني )ال الضالينو( -۲
اند و در اين ميان انواع بدعتها و گمراهيهـا را بـه اسـم ديـن      شروع به عمل كرده

  دهند. انجام مي
در اين جا (الم تأكيد) به اين خاطر آمده تا دليلي باشد بر دو راه زشت و ناپسند، 

  كه راه يهوديان و راه مسيحيان هستند.
و عمل به آن علم است، يهوديـان بـا وجـود اينكـه بـه       راه ايمانداران شامل علم -3

كردنـد و ايـن    تورات و حقيقتهاي موجود در آن علم داشتند ولي به آن عمل نمي
  سبب خشم و غضب خداوند در حق آنها شد. 
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بودند  –هاي عبادي  در تمام زمينه –مسيحيان با وجود اينكه داراي اعمال ظاهري 
  موجود در آن نداشتند، گمراه شدند. ولي چون علم به انجيل و حقيقت

اي كه در اين آيه وجود دارد بيان خشم و غضب خداوند نسبت به يهوديـان   نكته
عمـل   دانـد و بـه آن   ع هم اين است، كسي كه چيـزي را مـي  واست و دليل موض

  داند بيشتر شايستگي خشم و غضب را دارد. كند، نسبت به كسي كه مي نمي
چون به طرف علـم بـه كتـاب     ،جام كاري را داشته باشنده قصد انن هرگاايمسيح -4

بدون تحريفشان رو نمي كنند، گمراه هستند زيرا از روي جهل و ناداني شروع به 
نصاري گمراه هستند و خداوند بزرگ نسبت بـه آنهـا    كنند. عامه يهود و عمل مي

غضبناك است و خشم و غضبش را بر آنها فـرو فرسـتاده اسـت، ولـي خشـم و      
را خداوند در اين آيه بطور خاص شامل حال يهوديان كـرده اسـت، و در   غضب 

  فرمايد: اين باره مي

� ö≅è% ö≅yδ Νä3 ã⁄ Îm; tΡé& 9h� |³ Î0 ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ºπ t/θ èWtΒ y‰ΨÏã «!$# 4 tΒ çµ uΖ yè ©9 ª!$# |= ÅÒ xî uρ 

Ïµ ø‹n= tã Ÿ≅yè y_ uρ ãΝåκ÷]ÏΒ nο yŠ t� É) ø9$# t�ƒÎ—$ uΖ sƒø: $# uρ y‰ t7tã uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# 4 y7 Í×‾≈ s9'ρ é& @� Ÿ° $ ZΡ% s3 ¨Β 

‘≅|Ê r&uρ tã Ï!# uθy™ È≅‹Î6¡¡9$# �   60:(مائده(  

(اي پيامبر بگو آيا شما را آگاه سازم كه كدام قـوم را نـزد خـداي بـدترين     
پاداش است، كساني را كه خدا بر آنها لعـن و غضـب كـرد و آنـان را بـه      

ن گروه را نزد دگي شيطان كرد اينبوزينه و خوك مسخ نمود و آنكس كه ب
  ترين خلق از راه راستند). خدا بدترين منزلت و گمراه

گمراهي را خداوند بعنوان صفتي خاص براي مسيحيان در ايـن آيـه آورده، و در    -5
  فرمايد: اين باره مي
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� ö≅è% Ÿ≅÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ u� ö�xî ÈdY ys ø9$# Ÿωuρ (# þθ ãè Î6®K s? 

u!# uθ ÷δ r& 7Θ öθs% ô‰ s% (#θ f= |Ê ÏΒ ã≅ö6s% (#θ f= |Ê r&uρ # Z��ÏV Ÿ2 (#θ f= |Ê uρ tã Ï!# uθy™ 

È≅‹Î6¡¡9$# �   77:(مائده(  

(بگو، اي اهل كتاب در دين خود به ناحق غلو نكنيد و از پي خواهشـهاي  
آن قومي كه خود گمـراه شـدند و بسـياري را نيـز گمـراه كردنـد و از راه       

  راست دور افتادند، نرويد).

 غيـر (در مورد   �كند كه: از پيامبر  ت ميماد بن سلمة از عدي بن حاتم روايح -6

ال اينها يهوديان هستند. در مورد (وفرمود:   �سؤال كردم، پيامبر  )املغضوب عليهم
  فرمود: مسيحيان هستند كه گمراه شدند.  �الضالين) سؤال كردم، پيامبر 

(املغضـوب  در مـورد    �كـه: از پيـامبر    كنـد  روايت مي  �ابن مردويه از ابوذر  -7

 )وال الضالين(فرمود: منظور يهوديان هستند. گفـتم:    �سؤال كردم، پيامبر  )عليهم
 چيست؟ مسيحيان هستند.

 اهداف اين آيه:

 تهشدار از راه و روش كساني كه خداوند بزرگ از آنها خشمگين و ناراحت اس -1
باشـند، حـق و    ت، كـه يهوديـان مـي   و خشم و غضبش را بر آنها فرو فرستاده اس

انـد و بـه آن عمـل     د ولـي از آن منحـرف شـده   نا حقيقت و راه راست را شناخته
زيرا هر كسي حقيقت و راستي را بداند و به آن عمل نكنـد، اسـتحقاق    ؛كنند نمي

  كند. خشم و غضب خداوند را پيدا مي
است را رراه حق و هشدار از راه و روش گمراهان كه مسيحيان هستند و علم به  -2

انـد، هـدايت بطـرف حـق و حقيقـت را قبـول        گم كردند و در گمراهي فرو رفته
يادگيري علـم و عمـل كـردن بـه آن،     كنند، پس بر مسلمانان واجب است از  نمي
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تا مثل يهوديان و مسـيحيان مسـتوجب خشـم و غضـب خداونـد       ،دست نكشند
 نگردند.

يان و يهوديـان و ترسـاندن از دسـت    هشدار در مورد پيروي كردن از راه مسـيح  -3
 ه گمراهان و بيان نفرت و رنجش.گيري بر را

هـاي دينـي، مثـل آنچـه      بت به عدم دست كشيدن از عمـل بـه آمـوزه   هشدار نس -4
يهوديان بدان گرفتار شدند و هشدار نسبت به عدم دست كشيدن از پيروي علـم،  

 مثل آنچه كه مسيحيان به آن دچار شدند.

زيـرا ايـن دو الزم و ملـزوم     ؛م و عمل به آن بايد همـراه هـم باشـند   يادگيري عل -5
يكديگرند، و ايـن راه و روش مؤمنـان و موحـدان الهـي اسـت خداونـد بـزرگ        

$ � فرمايد: مي yϑ ‾ΡÎ) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (# àσ‾≈ yϑ n= ãè ø9$# 3�  از ميـان اصـناف   28:(فاطر) (

 ).ترسند بندگان تنها مردان دانا از خدا مي
فرمايد: هر چقدر علم به خداشناسـي بيشـتر و بهتـر     مورد اين آيه مي رابن كثير د

  شود. باشد، به همان اندازه خشوع و خضوع براي خدا، بيشتر و بهتر و كاملتر مي
بر مسلمانان واجب است مردم را به سوي يادگيري علوم شـرعي و عمـل بـه آن     -6

  ن و هدايت شوند.دعوت و تشويق كنند تا به راه راست رهنمو

 دادن از راه گمراهان رهشدا

$¨ � فرمايــد: خداونــد مــي  -1 tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& 

öΝÎγø‹ n= tã Î� ö�xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹n= tæ Ÿωuρ t Ïj9!$ āÒ9$# ∩∠∪�   7-6:(فاتحه(  

  1مسيحيان هستند]. )الضالين(هوديان و ي )املغضوب عليهمفرمايد: [( مي ص پيامبر
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øŒ � فرمايد: خداوند مي -2 Î) uρ $ oΨù= è% (#θ è= äz÷Š $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒó�s) ø9$# (#θ è= à6sù $ yγ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä÷∞Ï© 

# Y‰ xî u‘ (#θè= äz÷Š $# uρ šU$ t6ø9$# #Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm ö�Ï� øó ‾Ρ ö/ ä3 s9 öΝä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 ß‰ƒÍ” t∴ y™uρ 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# � كه گفتيم داخل اين قريه شويد  و به ياد آريد، وقتي را) (58:(بقره

و از آن هر چه ميل داريد بخوريد كه فراوان و بدون زحمت براي شما مهيا است 
گوئيد خدايا ببخش مرا وارد شويد تا ما از  كنان درحالي كه مي و از آن در سجده

  م).ائير گذريم و بر ثواب نيكوكاران بيفزخطاي شما د
ـ بقيل ل«: كند كه روايت مي  �از پيامبر   � ابوهريره -الف ی اسـرائيل (وادخلـوا   ن

(بـه بنـي    1 »قالوا: حبة فی شعرةدخلوا الباب يزحفون علی استهم ووا، فالباب...) فبدل
كنان در حالي كه از خـدا طلـب آمـرزش     ه شد از دروازه شهر سجدهتاسرائيل گف

گناهانتان درگذريم، ولي بني اسرائيل اين امر خدا  كنيد وارد شويد، تا ما نيز از مي
را تغيير دادند و به حالت نشسته بر روي مقعدشان و كشاكشان وارد شهر شدند و 

  اي از جو). د: دانهنگفت
گويـد: بحالـت كشـان     مـي  )الباب سجداوادخلوا (روايتي از ترمذي در مورد  در -ب

ز ترمذي با همين سـند از پيـامبر   كشان بر روي زانوهايشان وارد شهر شدند. و با
(حبة فی فرمايد:  و در روايتي ديگر مي (حبة فی شعرة)كند كه: گفتند   روايت مي  �

  شعيرة).
  گويد: در فتح الباري مي )ه اهللا(رمحابن حجر عسقالني  -ج

بني اسرائيل برخالف آنچه كه از كردار و گفتار به آنهـا دسـتور داده شـده بـود،     «
كنان داخل شهر شوند تا ه ا به آنها امر شده بود كه با حالت سجدزير ؛عمل كردند

 (حطـة): اين نشان سپاس و ستايش در مقابـل خداونـد بـزرگ باشـد و بگوينـد      
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(خدايا از گناهان درگذر) ولي آنها حالت سـجده را بـه حالـت نشسـته و كشـان      
(حبـة  ولي  را گفتند (حطة): (گندم) و يا (حنطة)را به  (حطة)كشان تبديل كردند و 

شود، آن الفـاظي   را به آن اضافه كردند، از اين جريان چنين استنباط ميفی شعيرة) 
شـوند، جـايز نيسـت     تـه مـي  ندگي به كـار رف نها امر شده و در عبادت و بآكه بر 

هر چند كه معنايي مثل معناي آنها گفته شود. بايـد الفـاظي كـه در     ،عوض شوند
  1».عربي گفته شوند خودشان به ثلشوند م عبوديت به كار گرفته مي

  اهداف اين آيات و احاديث

گيري به راه و روش مؤمنان و ترساندن و بر حذر داشتن از راه و  تشويق بر دست -1
روش يهوديان كه بـه سـبب كفـر و فسادشـان شـامل خشـم و غضـب خداونـد         
گرديدند و به عملشـان عمـل نكردنـد. برحـذر داشـتن از راه و روش مسـيحيان       

  اند. ، كساني كه علم نداشتند اما مؤمنان علم عمل را با هم جمع كردهگمراه
ترساندن و برحذر داشتن از تغيير دادن الفاظ و اصـطالحات شـرعي و تحريـف     -2

معناي آنها از آن معنايي كه مورد نظر خداوند است، مثل آنچه كه يهوديان انجـام  
 دادند:

 (حنطـة) )، آنها در جواب گفتند: حطةخداوند بزرگ به آنها فرمان داد كه بگويند (
: �الرمحن علـی العـرش اسـتوی   �فرمايد:  خداوند در مورد خودش خبر داده و مي

بخشنده بر عرش بلند و ارتفاع يافته) ولي تأويليـان تحـريفش كردنـد و     خداوند(
  : خداوند بخشنده بر عرش تسلط يافته است).العرش استولیعلی الرمحن گفتند (
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 –والن مثل آنچه كه يهوديان انجام دادنـد  أاينجا هم مت شود ه ميهمچنانكه مشاهد
 (ل)عمل نمودند و يك  –كردند  (حنطة)اضافه كرده و آن را  (حطّة)را به  )ن(يك 
   1تغيير دادند. (استولی)را به 

و قاضـي   (صفوة التفاسـير) بعضي از مفسرين مثل محمد علي صابوني در كتـاب   -3

tΠ �) در تفسـير ايـن آيـه:    العينين عل تفسير اجلاللين قرةاحمد كنعان در كتـاب (  öθtƒ 

ß# t± õ3 ãƒ tã 5−$ y™ tβöθtã ô‰ ãƒuρ ’n< Î) ÏŠθ àf �¡9$# Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜ tG ó¡ tƒ � ــم ) (روزي 42:(قلـ

گوينـد:   كه از ساق كشف كرده شود و به سجده خدا خوانده شوند و نتوانند). مي
ر مرد و زن مـؤمني بـراي خـدا    : همؤمنةيسجد هللا کل مؤمن وكه منظور اين است (

انـد. ولـي در نقـل قـول از      برند) و در اين باره گفتـه بخـاري را آورده   سجده مي
 گويـد:  اند. بخاري مي كامل نقل نكرده ن را بطورآاند و  بخاري درست عمل نكرده

ساقش را آشـكار  ما (پروردگار  :»مؤمنةويکشف ربنا عن ساقه فيسجد له کل مؤمن «
برنـد). در اينجـا حـرف (ف)     د و زن مؤمني براي خدا سجده ميكند و هر مر مي

  گردد. براي عطف است و ضمير (هـ) به خداوند بر مي
وقتي از صابوني در مورد اين كارش سؤال كردم، چرا گفتـه بخـاري را بـه طـور     

را حـذف   »يکشف ربنا عن ساقه«اي و قسـمت   نقل نكرده يهآكامل در تفسير اين 
معنايي غيـر از معنـاي    –ثر مفسران اين ايه را تأويل گفت: اكوابم در ج ؟اي كرده

ام و از گفتـه بخـاري هـم     اند، من هم اين كار را كرده كرده –اصلي و ظاهري آيه 
  ام. آنچه را كه نياز داشتم نقل كرده

زيرا مفسران بزرگي چون طبري و  ؛اين نوع كارها، اشتباهات بزرگي هستند -الف
اند و در نقـل قـول از بخـاري تمـام      تأويل نكردهآيه را  اينابن كثير، هيچ گاه 

اي چون صديق حسـن   اند، حتي علماي بزرگ و برجسته گفته بخاري را آورده
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 �يوم يکشف عن ساق�يه وكاني در مورد تفسير اين آخان و محمد بن علي الش
شد، (زماني كه رودخانه خداوند جاري  »عقلالإذا جاء ر اهللا بطل ر «اند:  گفته

ديگر رودخانه عقل مردود و باطل است). يعني هنگامي كه به دليل و حجـت  
ي براي قضاوت و تحقيق و تفحـص عقـل   لآيد ديگر مجا  از طرف خداوند مي

كند و آن  ن آيه را تفسير مييماند. و در اينجا منظورشان حديثي است كه ا نمي
باطل ندارد، و اين بهترين مفسر براي كالم خداوند است و نيازي به تأويالت 

: هيچ �ليس کمثله شیء�زيرا  ؛كار هم به معناي (تشبيه و تجسيم كردن) نيست
آورنـد كـه    گفته شاعر را مـي  چيزي به خداوند شبيه نيست). و بعد از آن اين

  :گفته است
          دعوا کل قول عند قول حممد              

  موده ديگري برداريد).دست از هر گفته و فر  �(در مقابل فرموده محمد 
ام  آنچه را نياز داشتم از گفته بخاري نقل كـرده  –در مورد اين گفته صابوني  -ب

مفسـر قـرآن    ، اين گونه حرفها در شأن و مقامبايد به اين مسئله اشاره شود –
را در  كه در آن كشـف سـاق پـا    –زيرا اين كار صابوني معناي آيه را  ؛نيست

ات خداوند اسـت بـدون هـر    ن گونه كه شايسته ذروز قيامت براي خداوند، آ
شـود، بـه    كند و در آن دچار تأويل مي عوض مي –كند  ي ثابت ميگونه تشبيه

همين دليل صابوني ابتداي فرموده بخاري را نقل نكرده تا بتواند تأويلش را در 
اي از تغيير و تبديل و بازي بـا قـران    اين آيه اعمال كند. و اين كارها نيز گونه

دارنـد، و بايـد مواظـب     هاي گذشته ما را از اين كار بر حذر مـي  ست، كه آيها
باشيم، زيرا يهوديان و مسيحيان نيز اين چنين كارهايي انجام دادند كـه سـبب   

  نيز ما را از چنين كارهايي نهي كرده است.  �گمراهي آنها شد. پيامبر 
شوند براي  دا كرده مي(و ص» يدعون الی السجودو«صابوني در تفسير اين آيه:  -ج

ي بـه سـجده   گويد: خداوند آنها را با خشم و غضب و با تند سجده بردن) مي
اين باره بر خالف مختصـر تفسـير طبـري كـه خـود       رخواند و د بردن فرا مي
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صابوني آن را گردآوري كرده، عمل نموده است. چون طبري در تفسـيرش در  
(آشـكار   )الساق الی السجود هللا يدعوهم الکشف عنو(فرمايـد:   مورد اين آيه مي

  خواند). ساق، آنها را به سجده بردن براي خداوند بزرگ مي كردن
درباره اين گونه تحريفهـا جريـان ديگـري روي داد: روزي از يكـي از خطيبـان       -4

كـرد،   خواند و براي مردم موعظه مي كه خطبه جمعه را مي يم، در حالديجمعه شن
آمـد و از   �كه: روزي مـردي كـور، نـزد پيـامبر      ناگاه در اثناي حرفهايش گفت

نيز چشمان او را شفا داد. وقتـي   �ايشان خواست چشمهايش را شفا هد، پيامبر 
نماز جمعه تمام شد خودم را به او رساندم و گفتم، ايـن حـديث را كـه روايـت     
كردي، آيا اصل متن حديث چنين بود؟ و يا اصل حديث بدين گونـه اسـت كـه:    

از خداونـد بـرايم    �آمد و گفت اي پيامبر  �كور، خدمت پيامبر (روزي مردي 
خواهي بـر   مي رفرمود: اگ �دعا كن و از او بخواه تا چشمانم را شفا دهد. پيامبر 

كنم كه خدا شفايت دهـد. آن   خواهي برايت دعا مي  و اگر مي آن صبر داشته باش
اد تا وضو بگيـرد و دو  به او دستور دبرايم دعا كن تا خدا شفايم دهد، مرد گفت: 

  1ركعت نماز بخواند و از خدا درخواست شفاي چشمانش را نمايد).
آن مرد خطيب بعد از اينكه اين حديث را به طور كامل بـرايش گفـتم در جـوابم    

و به همين خاطر هم به خواستم از اين حديث بدست آوردم  گفت: آنچه را كه مي
ردم روايت كـردم. مـن هـم در جـوابش     كم اكتفا كردم و آن را براي ماين مقدار 

 �كننـد كـه خـود پيـامبر      ر مـي كزيرا مردم ف ؛گفتم: اين كار حيله و فريب است
چشمان آن مرد كور را شفا داده در حالي كه متن حديث بر اين مسئله تأكيد دارد 

است تا شـفايش دهـد. و   وبراي آن مرد كور دعا كرد و از خداوند خ �كه پيامبر 
است كه فوراً خداوند به سبب دعاي پيـامبر   �هاي پيامبر  معجزه اين هم يكي از
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كوري چشـم را   توانايي شفا دادن �د. و پيامبر چشمان آن مرد كور را شفا دا �
  ندارد چه رسد به چيزهاي ديگر.

اين تغيير و تبديل در معناي نصوص همان چيزي است كه ابـن قـيم الجوزيـه در    -5
اره كرده است. اين حذف و برداشتن اول و آخر كتاب (تبديل النصوص) بدان اش
شود كه معناي موضوع عوض  هاي علما باعث مي نصوص قرآن و حديث و گفته

در اين باره هشدار داده  �شود و اين از افعال يهوديان و مسيحيان است و پيامبر 
شـوند و در ايـن بـاره     آيد و امتش دچار گمراهيهاي گذشـتگان مـي   كه روزي مي

  د:فرماي مي
حتـی لـو سـلکوا جحرضـب     ذراعا بذراع  ورباً بشربلتتبعن سنن من کان قبلکم ش«

(از راه و روش گذشـتگان پـيش    1 »نصاری؟ قال فمن ؟لسلکتموه، فقالوا: اليهود وال
پيـروي   –يك ذراع دو وجب است  –از خودتان وجب به وجب و ذراع به ذراع 

آنها پيروي  زاخل شوند، شما اكنيد. حتي وقتي كه آنها به سوراخ مارمولكي هم د
گفتنـد: اي پيـامبر    -ردن قدم به قدم و مو به مو است ككنايه از پيروي  –كنيد  مي
فرمود: پس چه كسي   �منظورتان از گذشتگان، يهود و نصاري است؟ پيامبر  �

  ديگر غير از آنها؟)

  معناي (آمين)

آمين: خـدايا از مـا قبـول    خواند، سنت است كه در آخر آن ( كسي كه سوره فاتحه را مي
را از كن) بگويد و حتي كسي كه در حال نماز نيست ولي صداي خواندن سوره فاتحـه  

ن ربطـي  مستحب است كه آمين بگويد، و آمـين گفـت   ،شخص ديگري در نماز مي شنود
ار امام است يا مأموم، در حال جماعت است يا به صورت فرادا ندارد به اينكه آيا نمازگز

                                                 
 متفق عليه. - 1
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ست بعد از خواندن سوره فاتحه اخواند، بلكه در هر حالتي كه باشد، سنت  ينمازش را م
  آمين بگويد.

إذ أمن اإلمام فأمنوا فإنه مـن  «كند:  روايت مي  �از پيامبر  (رضی اهللا عنه) ابوهريره -1

»وافق تأمينه تأمين املالئکة غفر له ما تقدم من ذنبه
(زماني كه امام (آمين) گفت، شما  ١

زيرا كه هر كـس (آمـين) گفتـنش بـا (آمـين) گفـتن مالئكـه         ؛) بگوئيدهم (آمين
همراهي داشته باشد، خداوند بزرگ، گناهان آن شخص را كه تا حـال انجـام داده   

  آمرزد). است، مي
املالئکة فی إذ قال أحدکم فی الصالة آمين و«فرمايد:  مي صدر حديثي ديگر پيامبر  -2

»ی غفر له ما تقدم من ذنبهالسماء آمين فوافقت أحدامها األخر
(اگر يكي از شـما در   2

نماز گفت (آمين) و مالئكه هم در آسمان گفتند (آمين) و ايـن دو آمـين بـا هـم     
همخواني و همراهي داشتند، خداوند گناهان آن شخص را كه تا بحال انجام داده 

 آمرزد). است، مي

ر نماز و در هنگـام دعـا   كند كه: (گفتن (آمين) د روايت مي �از پيامبر   �انس  -3
داده نشـده،   � يقبل از من به هـيچ كـس غيـر موسـ     به من عطا شده است، و

گفـت، پـس بـه همـين دليـل       آمـين مـي    �كرد و هـارون   دعا مي �موسي 
دعاهايتان را با گفتن آمين به اتمام رسانيد، چون خداوند بـزرگ آنهـا را از شـما    

3كند). قبول مي
 

 آورند: ن گفته باال را قبول ندارند و اين آيه را دليل مياي اي در اين ميان عده -4

                                                 
 متفق عليه. - 1

 مسلم. - 2

 داند. تفسير ابن كثير، ولي شيخ مقبل بن هادي الوادعي آن را ضعيف مي - 3
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� š^$ s% uρ 4y›θ ãΒ !$ uΖ −/u‘ š�̈ΡÎ) |M øŠs?# u šχ öθtã ö�Ïù …çν V| tΒ uρ Zπ oΨƒÎ— Zω≡uθ øΒ r&uρ ’ Îû 

Íο 4θuŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uΖ −/u‘ (#θ f= ÅÒ ã‹Ï9 tã y7 Î=‹Î6y™ ( $ uΖ −/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’n?tã óΟ ÎγÏ9≡ uθ øΒ r& 

÷Š ß‰ ô© $#uρ 4’n?tã óΟ ÎγÎ/θ è= è% Ÿξ sù (#θ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ 4®L ym (# ãρ t� tƒ z># x‹ yè ø9$# tΛÏ9F{$# ∩∇∇∪ tΑ$ s% ô‰ s% 

M t6‹Å_ é&  $ yϑ à6è?uθ ôã ¨Š $ yϑŠÉ) tG ó™ $$ sù Ÿωuρ Èeβ!$ yè Î7−F s? Ÿ≅‹Î6y™ š Ï%©!$# Ÿω 

tβθ ßϑ n= ôè tƒ �   88-89:(يونس(  

ان در الها تو به فرعون و فرعوني (و موسي به پروردگار خود عرض كرد بار
حيات دنيا ملك و اموال و زيورهـاي بسـيار بخشـيدي كـه بـدين وسـيله       

ي بندگان را از راه تو گمراه كنند بارالها اموال آنها را نـابود گـردان و دلهـا   
شان را سخت بربند كه اينان ايمان نياوردند تا هنگامي كه عـذاب دردنـاك   

 –و هـارون   موسـي  –را مشاهده كنند، خداونـد فرمـود: حقيقتـاً دعايتـان     
راه مستقيم باشيد و از راه مردم جاهل پيـروي  ه مستجاب شد پس هر دو ب

  نكنيد).

خداوند بـزرگ در ايـن آيـات در مـورد دعـا كـردن        ،گوئيم ما در جواب آنها مي
آيد كه هارون هـم   آيه چنين بر ميبحث كرده ولي از ظاهر  ئيبه تنها  �موسي

مين گفتن به معناي اين بوده كه او نيـز  با موسي بوده و آمين گفته است و همين آ

‰ô � فرمايـد:  دعا كرده است، زيرا خداوند مي s% M t6‹Å_ é& $ yϑ à6è?uθ ôã ¨Š � )  دعايتـان

به كار رفته است و اين آيه دليلي  (کما)مورد قبول واقع شد) و در اين آيه ضمير 
ست كه شنود آمين بگويد، مثل اين ا است بر اينكه هر كس بعد از دعاهايي كه مي

شـود، بـه همـين دليـل      خودش دعا كرده، چون آن دعا در حق او هم اجابت مـي 
گويند: بر مأموم الزم نيست كه در نماز جماعت جهري حمد و  بعضي از علما مي
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سوره را بخواند، زيرا (آمين) گفتنش بعد از خواندن سوره فاتحه توسط امام، مثل 
   اعلم.واهللاين است كه سوره فاتحه را خوانده باشد. 

  يم با اين آيه قرآن همخواني دارد:اين طرز برداشتي كه بيان كرد -5

� # sŒ Î) uρ �˜ Ì� è% ãβ# uö� à) ø9$# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çF ÅÁΡr&uρ öΝä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xqö� è? � 

  )204:(اعراف 

قرائت شود همه گوش بدان فرا دهيد و سكوت كنيد باشـد  قرآن (و چون 
  حق شويد).كه مورد لطف و رحمت 

بله ساكت بودن و گوش فرا دادن بـه آيـات قرانـي فرمـاني اسـت كـه از طـرف        
خداوند بزرگ بر ما صادر شده تا ما هم با پيـروي از آن مـورد لطـف و رحمـت     

كم كم  ،ن گوش داديم و ساكت شديمآزيرا هنگامي كه به قر ؛خداوند قرار گيريم
يات قرآن را درك آد، و زماني كه كنن شوند و بهتر آيات را درك مي قلبها گشاد مي

خـوانيم، و در   كنيم و مردم را نيز به سوي عمل به آن فرا مي كرديم به آن عمل مي
كنـد و در   اين راستا خداوند بزرگ هم درهاي رحمت و فضلش را بر ما بـاز مـي  

  فرمايد. مقابل انجام اين اعمال صالح به ما پاداش عطا مي
خوانـد و مـا هـم     لند در نماز جهري فاتحه را ميولي هنگامي كه امام با صداي ب

خـوانيم   همراه او بخوانيم در اين حالت قادر نخواهيم بـود هـم آنچـه را كـه مـي     
آيـات را درك نكـرديم،    رجـه اگـ  يشـنويم، در نت  بفهميم و هـم آنچـه را كـه مـي    

توانيم به آنها عمل كنيم و وقتي به آنها عمل نكرديم خداونـد بـزرگ بـه مـا      نمي
  هم تضاد خواهد داشت. �كند، و اين گفته ما با اين حديث رسول اهللا  ميرحم ن
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»إذا قرأ فأنصتوامام ليؤمت به فإذا کرب فکربوا وإمنا جعل اإل«
(امام براي اين قـرار داده   ١

بگوئيـد، و   (اهللا اکـرب) گفت، شما هم  (اهللا اکرب)شده تا به او اقتدا شود، وقتي كه 
  م ساكت شويد و گوش فرا دهيد).زماني كه قرآن خواند، شما ه

بودنـد   –و عشاء  نماز صبح، مغرب –اين موضوعات مربوط به نمازهاي جهري 
الزم اسـت كـه مـأموم     –نمـاز ظهـر و عصـر     –ولي در نمازهاي جماعت سري 

خودش سوره فاتحه را بخواند، زيرا اگر آن را نخوانـد نمـازش صـحيح نيسـت.     
»ملن مل يقرأ بفاحتة الکتـاب ال صالة «فرمايد:  مي �چون پيامبر 

(كسـي كـه سـوره     2
  فاتحه را نخواند، نمازش صحيح نيست).

                                                 
 مسلم. - 1

 مسلم. - 2





  

 

  اي از تفسير سوره فاتحه خالصه

در ادامـه نامهـاي    ،اين سوره مباركه شامل سپاس، ستايش و تمجيد خداوند بزرگ است
آيد، و در مـورد روز قيامـت، روز حسـاب و بازخواسـت بـر       د به ميان مينمبارك خداو

شوند كـه چطـور از    آيد، سپس بندگان خداوند راهنمايي مي ال دنيا بحثي به ميان مياعم
خداوند بخواهند و چگونه مطيـع و فرمـانبردار او باشـند و طلـب كمـك و يـاري را از       

فقط او را ياري رسان خود بدانند، در عبادات خداوند توحيد كامل را كه و خداوند كنند 
خلقت، روزي رساندن، اسماء و صفات و پرستش اسـت  شامل، يكتا دانستن خداوند در 

به طور منظم و قابل قبول رعايت نمايند و هيچ شريكي را در هيچ يك از انـواع مظـاهر   
توحيد براي خداوند قرار ندهند، از خداوند راه راست را، كه همان اسالم اسـت، طلـب   

در بهشت خداوند داخـل و  كنند و استقامت بر پيمودن اين راه را از او بخواهند تا اينكه 
  به حضور پيامبران، صديقين، شهداء و صالحان شرفياب شوند.

صالح مي كند تا انسانها به سبب انجام آن  الاين سوره انسانها را تشويق بر انجام اعم
دارد تـا   اعمال در روز قيامت با صالحان قرار گيرند و از راه و روش باطل بر حـذر مـي  

م و غضـب  حشر نشوند، اهل باطلي كـه مـورد خشـ    روز قيامت انسانها با اهل باطل در
  اند. خداوند قرار گرفته

دهد، آنجا كه  در اين سوره چقدر زيبا خداوند نعمت و رحمت را به خودش ربط مي

�Þ≡u � فرمايد: مي ÅÀ tÏ%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγø‹n= tã �    دهـد   و خودش را فاعل أنعمـت قـرار مـي

�Î �ولي در ö�xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹n= tæ �     ورد، آ فاعل غضب را كه بـاز خـودش اسـت نمـي

  براي اينكه انسان اميدش به لطف و رحمت خداوند زيادتر باشد.
  



  تفسير سوره فاتحه و چگونه قران را تفسير كنيم         78

 

  مفهوم هدايت و گمراهي

آينـد   هيچ شكي نيست كه هدايت و گمراهي هر دو از طرف خداوند بـزرگ مـي   -1
يني و عدم ايمان از ولي اين هدايت و گمراهي اسباب و داليلي دارند، وقتي بي د

و توضيح دين و اقامه حجت بر آنهـا، ظـاهر   طرف كافران و مشركان، بعد از بيان 
شد، در اين هنگام جا دارد كه خداوند آنها را بدليل اين بي اعتقادي و عدم ايمان 

شـتر  ند نسبت به آنها در دنيا، گمـراه كـردن بي  عقاب و عذاب خداوعقاب دهد و 
رونـد. همچنانكـه    مل در گمراهي و پوچي فرو مـي طور كاتا جائيكه به  ،آنهاست

  فرمايد: خداوند مي

 � ø$ £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y—r& ª!$# öΝßγt/θ è= è% 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠ öθs) ø9$# t É) Å¡≈ x� ø9$# � 

  )5:(صف 

(پس چون از حق روي گردانيدنـد خداونـد قلبهـاي آنهـا را برگردانيـد و      
  واهد كرد).خداوند فاسقان را هدايت نخ

� $ ¨Β r&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒr2 4o_ øó tG ó™ $# uρ ∩∇∪ z>¤‹ x.uρ 4o_ ó¡ çtø: $$ Î/ ∩∪   …çν ç� Åc£ u�ãΨ|¡ sù 3“u� ô£ ãè ù= Ï9  

  ) 8- 10:(ليل  � ∪⊂⊆∩

(اما هر كس بخل ورزيد و طلب بي نيازي كرد و نيكويي را تكـذيب كـرد   
  كنيم). پس كار او را دشوار مي

ش حـق خـالص    آمدنـد، نياتشـان را در پـذير    اما وقتي مؤمنان به طرف حق مي -2 
ـ گرداندند، دلسوزانه به آيات خداوند گـوش داد  د، آن را فهميـده و بـدان عمـل    ن

كردند، در اينجا الزم است پاداش درخور اعمالشان به آنها داده شـود، بـه همـين    
نهـا را  آ كنـد و  دليل خداوند راه راست و هدايت را براي آنها بيشـتر آشـكار مـي   
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گردانـد.   كنـد و بـر ايمانشـان ثابـت قـدم مـي       حقايق ديني آشـناتر مـي   نسبت به
  فرمايد: همچنانكه خداوند مي

� $ ¨Β r'sù ôtΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’s+̈?$# uρ ∩∈∪ s−£‰ |¹uρ 4o_ ó¡ çtø: $$ Î/ ∩∉∪   …çν ç� Åc£ u�ãΨ|¡ sù 3“u� ô£ ã�ù= Ï9 

  )5- 7: (ليل  � ∪∠∩

، كـار او را  (اما هر كس عطا و تقوي پيشه كرد و نيكويي را تصـديق كـرد  
  گردانيم). آسان مي

آنچه مشخص است واقعيت هدايت و گمراهي است كه هر دو از طرف خداونـد  -3
شود. مؤمنان را به سبب تالش و كوششان به راه حـق و اجابـت    نصيب انسان مي

كند و كافران و مشـركان را بـدليل ايمـان نياوردنشـان،      كردن خداوند، هدايت مي
گفتيم، اين پاداشي تكميل براي هر دو دسته است و اين  كند، همچنانكه گمراه مي

  فرمايد: همان چيزي است كه ابن كثير به آن اشاره كرده و مي
قدريه نيستيم كه معتقدند، انسانها هدايت و گمراهي را انتخـاب   تما مثل جماع«

د. بلكه ما معتقديم هـدايت  كنند و ربطي به خداوند ندار ل ميكنند و به آن عم مي
مراهي هر دو در دست خداوند است و هم هدايتگر و هم گمراه كننده است، و گ

ولي انسانها خودشان سبب تطبيق اين هدايت و گمراهـي از طـرف خداونـد بـر     
شـوند. مؤمنـان بـدليل ايمـان آوردن بـه كتـاب الهـي و پيـروي از          وجودشان مي

را بر  آورند و خداوند هدايت خودش ن هدايت خداوند را بدست ميآدستورات 
هي و عمـل  لكند و كافران و مشركان بدليل ايمان نياوردن به كتاب ا آنها پخش مي

آورند و خداوند گمراهي خـودش را   نكردن به آن، گمراهي خداوند را بدست مي
يا گمراهي در دست خـود انسـان    سازد، پس انتخاب راه هدايت بر آنها منتشر مي

بـه خداونـد نداشـت، خداونـد از      اگر هدايت در دست انسان بود و ربطي ،است
  فرمايد: خواست كه از او درخواست هدايت كند، همچنانكه مي انسان نمي
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� x$ tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪�   6:(فاتحه (  

  (پروردگارا ما را به راه راست هدايت فرما). 

� $ oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨt/θ è= è% y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ oΨoK ÷ƒy‰ yδ ó= yδ uρ $ uΖ s9 ÏΒ y7Ρà$©! ºπ yϑ ôm u‘ 4 y7 ¨ΡÎ) 

|MΡr& Ü>$ ¨δ uθ ø9$# ∩∇∪�   8:(آل عمران(   

(پروردگارا قلبهايمان را به باطل ميل مده و به ما از لطف خويش رحمتـي  
  نده بي عوض و منت).شعطا فرما كه همانا تويي بخ

دانـد و فقـط او بـه راه راسـت      در پايان مي گوئيم، خداوند بزرگ خودش بهتـر مـي  
  1كند. ايت ميهد

  خواندن سوره فاتحه در نماز

من صلی صالة مل يقرأ فيها بأم الکتاب فهـی  «كند كه:  روايت مي  �از پيامبر   � ابوهريره

»خداج، خداج، خداج، غير متام
(هر كسـي كـه نمـاز بخوانـد و سـوره فاتحـه را در آن        2

  نخواند، نمازش ناقص است، ناقص است، ناقص است، تمام نيست).
 � ماعت بوديم چـه كـار كنـيم؟ ابـوهريره    پرسيدند، اگر در نماز ج  � بوهريرهاز ا

ام كـه   شـنيده  صدرجواب فرمود: آن را آهسته براي خودت بخوان، چون من از پيامبر 
ام از وسـط نصـف    فرمايد: من سوره فاتحه را بـين خـود و بنـده    فرمود: (خداوند مي مي

گويد:  خواهد، وقتي كه بنده مي ن از من ميآ ام آن قسمت است كه در ام و سهم بنده كرده
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� ß‰ ôϑ ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ � مـرا سـتايش   ام  : بنـده فرمايـد  خداوند بزرگ مي

≈Ç �گويد:  كرد، وقتي بنده مي uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm ام مـرا مـورد    فرمايـد: بنـده   خداونـد مـي   � �9$#§

Å7 �گويد:  تمجيد و سپاس قرار داد، وقتي بنده مي Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ É Ïe$!$# �    خداونـد بـزرگ

$‚ �گويـد:   ام مـرا بزرگداشـت، و وقتـي كـه مـي      فرمايـد: بنـده   مي −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ � ام هر چـه را   ام است، و بنده فرمايد: اين سهم من و بنده خداوند بزرگ مي

$ �دهـم وقتـي بنـده بگويـد:      بخواهد بـه او مـي   tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪   xÞ≡u� ÅÀ 

tÏ%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγø‹n= tã Î� ö�xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟ Îγø‹n= tæ Ÿωuρ t Ïj9!$ āÒ9$# ∩∠∪ �    ــزرگ ــد ب خداون

  1دهم). ام است و هر چه را بخواهد به او مي فرمايد اين سهم بنده مي
اش را در  ن خـود و بنـده  فرمايد: خداوند سهم بـي  ابن كثير بعد از نقل اين حديث مي

كرده است، و اين هم دليلي بر مهم بود خوانـدن فاتحـه در نمـاز     صسوره فاتحه مشخ
  باشد و خواندن فاتحه از بزرگترين اركان نماز است. مي

  ؟آيا خواندن سوره فاتحه در نماز جماعت بر مأموم واجب است

مام اختالف دارند و چنـد  علما در مورد قرائت سوره فاتحه توسط مأموم بعد از قرائت ا
  اند: ي در اين مورد صادر كردهأر

همچنانكه بر امام واجب است بر مأموم نيز خواندن سوره فاتحـه واجـب اسـت.     -1
(نماز كسي كه  2»ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«فرمايد:  مي  �چون پيامبر 

  سوره فاتحه را نخواند درست نيست).
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فاتحه در نماز جماعت واجب نيست و فرقي نـدارد كـه   بر مأموم خواندن سوره  -2
من کان له إمـام  «فرمايـد:   مي  �آن نماز جهري باشد يا سرّي باشد. چون پيامبر 

 –خودش مأموم بـود   –نماز امامي داشت  رد(هر كسي كه  »له قراءة فقراءة اإلمام
 شود). خواندن سوره فاتحه توسط امام براي او نيز محسوب مي

ديث ضعيف است و ابن كثير در تفسيرش در مورد آن صحبت كـرده  سند اين ح
است، پس وقتي حديث، حديث ضعيف اإلسناد است به آن عمـل نمـي شـود و    

  قابل قبول نيست و نماز مأموم بدون خواندن سوره فاتحه درست نيست.
دار قطنـي،  االسنادي است كه ابن ابي شيبة، [مترجم: اين حديث، حديث صحيح 

اند، و ابـن تيميـة    طحاوي و امام احمد از چند طريق آن را روايت كردهابن ماجة، 
ـ ألبـاني  آن را صحيح دانسته است. شـيخ   )ه اهللارمح( هـم آن را صـحيح    )ه اهللا(رمح

شود كه ايـن حـديث    داند. و از طريق جمع بين احاديث اين باب مشخص مي مي
  است]. –صبح، مغرب و عشاء  –مربوط به نمازهاي جهري 

مأموم خواندن سوره فاتحه در نمازهاي جماعت سـري واجـب اسـت. چـون      بر -3
  فرمايد: مي �پيامبر 

»مام ليؤمت به فإذا کرب فکربوا و إذا قرأ فانصتواإلإمنا جعل ا«
(امام براي اقتدا كردن به  1

ن آبگوئيـد، و وقتـي قـر   (اهللا اکرب) گفت شما هم  (اهللا اکرب)او قرار داده شده وقتي 
  ه او گوش دهيد و ساكت باشيد).خواند، شما ب

و اين قول قديم امام شافعي است، و در يكي از اقوالي كه از امام احمـد روايـت   
  2كند. اند، ايشان نيز چنين حكم مي كرده
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كند واجـب   خواندن سوره فاتحه در لحظاتي كه امام هنگام قرائت مكث مي -4
قول تحه كند، اين ن لحظات شروع به خواندن فاآتواند در  است و مأموم مي

باشد و قول جديد امام شافعي نيـز   بع تابعين مياي از صحابه، تابعين و ت عده
كند شامل مابين آيـات،   جاهايي كه امام در آن مكث مي –همين گونه است 

  .-آخر سوره فاتحه و آخر سوره بعد از سوره فاتحه است 
  : فرمايد خداوند مي

� # sŒ Î) uρ �˜ Ì� è% ãβ# uö� à) ø9$# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çF ÅÁΡr&uρ öΝä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xqö� è? �

   )204:(اعراف  

(و چون قرآن قرائت شود همه گوش بدان فرا دهيد و سكوت كنيد باشـد  
  كه مورد لطف و رحمت حق شويد).

فرمايند: در اينجا منظور اين است كـه   اي از علماي سلف در مورد اين آيه مي عده
رمضان، و نماز جمعه بايد هنگامي كه ، نماز عيد قربان، مأموم در نمازهاي جهري

مشـغول   امام مشغول خواندن سوره فاتحه است. سـاكت باشـد و گـوش دهـد و    
گويد: منظـور از ايـن گـوش     جرير طبري هم چنين مي قرائت فاتحه نباشد. و ابن

دادن و ساكت بودن در نمازهاي جهري است كه امـام بـا صـداي بلنـد مشـغول      
ره فاتحه است و همچنين ساكت بودن در هنگام خطبه خوانـدن امـام   خواندن سو

  1است.
وقتي كه مأموم بدليل دور بودن از امام و نبود بلندگو، صداي قرائت سوره فاتحـه  
را توسط امام نشنيد، بر مأموم واجب است خودش سوره فاتحه را بخوانـد، زيـرا   

  نيز محسوب گردد. شنود، تا خواندن امام براي او او صداي امام را نمي
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  مورد سوره فاتحه رچند بدعت د

  بر مردگان و خصوصاً سوره فاتحه خواندن قرآن  -الف

ن را در آخداوند قرآن را براي انسانهاي زنده فرستاده تا آنها به قرآن عمل كنند و  -1
ها نازل نكرده است. همچنانكه خداوند  ن را براي مردهآزندگيشان بكارگيرند و قر

  فرمايد: رآن ميدرباره ق

� u‘É‹Ζ ãŠÏ9 tΒ tβ% x. $ wŠym ¨, Ïts† uρ ãΑöθs) ø9$# ’n?tã š Í� Ï�≈ s3 ø9$# �  70:(يس(  

به اتمام حجت  –است او را به آياتش پند دهد و بر كافران  (تا هر كه زنده
  وعده عذاب حتم و الزم گردد). –

  فرمايد: مي �پيامبر 
دقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل نقطع عمله إال من ثالث: صاإذا مات االنسان «

»له يدعو
شـود و فقـط از سـه     ميرد تمام كار و عملش قطع مـي  (وقتي انسان مي ١

  رسد:  طريق به او خير و ثواب مي
صدقه و خيري كه خودش قبل از مـرگش كـرده و آثـارش بـراي بعـد از       -1

  و غيره. مثل: ساختن مدرسه، مسجد، پلمرگش نيز ادامه دارد، 
ن علم براي اسـالم و مسـلمين نفـع    آعلمي كه بعد از خود بجا گذاشته و  -2

  داشته باشد.
 فرزند صالحي بعد از خود بجا گذاشته و آن فرزندش براي او دعا كند). -3

≈βr&uρ }§øŠ©9 Ç �ابن كثير در تفسيرش در مـورد آيـه    -2 |¡Σ M∼Ï9 āωÎ) $ tΒ 4të y™ �  نجـم) :

ديگـر نوشـته   شـخص  هيچ كس در نامـه اعمـال    همچنانكه گناه«فرمايد:  ) مي39
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و خيـر و ثـواب هـيچ كـس بـه       ،در مورد خير و ثواب نيز چنين استشود،  نمي
رسد. فقط خير و ثوابي كه انسان قبل از مرگش بـراي خـود بدسـت     ديگري نمي

فرمايد: كـه   شود، امام شافعي در تفسير اين آيه مي ورده در نامه اعمالش ثبت ميآ
رسد، چون اين عمل از جمله اعمـال انجـام شـده     آن به مرده نميثواب قرائت قر

هيچگـاه ثـواب    �رسد. پيـامبر   توسط آن مرده نيست پس ثواب آن نيز به او نمي
و تـابعين   )م(رضی اهللا عنهها هديه نكرده است و اصـحاب   قرائت قرآن را به مرده

و يـارانش   �پيامبر اند، و اگر اين عمل، پسنديده بود  نيز چنين كاري انجام نداده
دادند زيرا آنها از انجام هـيچ خيـري روي گـردان     آن را انجام مي )م(رضی اهللا عنه

، وقتـي كـه كـاري را    انـد  ن بوده انجام دادهآاند و هر عملي را كه خيري در  نشده
اند و از آنها روايت نشده دليل بر اين اسـت كـه خيـري در انجـام آن      انجام نداده

ن و حـديث اسـتناد كنـيم و در ايـن بـين      آال عبادي ما بايد به قراند. در افع نديده
توان در تأييد قرائـت قـرآن بـر     مجال هيچ گونه قياس و رأي وجود ندارد. و نمي

مرده به قياس و رأي رجوع كرد. ولي در مورد دعا كـردن بـراي مـرده از درگـاه     
ردن براي ير كخخداوند و درخواست آمرزش گناهان مرده از خداوند و همچنين 

مرده از طريق بخشش مال و صدقه دادن برايش در هر دو مورد ياد شده ثـواب و  
در اين باره هم  ،گرداند رسد و خداوند آنها را شامل حال مرده مي دعا به مرده مي

در تأييد اين مسئله وجود دارنـد    �هاي زيادي از طرف خداوند و پيامبر  فرموده
  1».مسئله تأكيد كرده اند و اجماع علماي اسالم هم بر اين

بدعت خواندن سوره فاتحه بر مرده آنقدر گسترش يافته و ملكه اذهـان شـده تـا     -3
ناگهان صـداي   ،در حال گوش دادن به تلويزيون بودجايي رسيده كه روزي زني 

گويـد مـن ايـن سـوره را      مـي نود و فورا ش حه را از تلويزيون ميتائت سوره فاقر
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افتم، زيرا در روز مـرگش سـوره    يدن آن به ياد مرگ ميدوست ندارم، چون با شن
 خواندند. فاتحه را بر او مي

و اصـحابش بـه ثبـوت نرسـيده       �خواندن سوره فاتحه بر مرده از طرف پيامبر  -4
بعد از اينكـه مـرده را     �اند بلكه پيامبر  نها اين كار را هرگز انجام ندادهآاست و 

التثبيت فإنـه اآلن   له سلوااستغفروا ألخيکم و« گفـت:  سپرد، به يارانش مي بخاك مي

سألي«
(از خداوند براي برادرتان درخواست آمرزش كنيـد و بـراي او تقاضـاي     1

 شود). ثبات و استواري و استقامت از خداوند نمائيد چون حاال از او سؤال مي

ه، و به يارانش توصيه نكرده وقتي به قبرسـتان رفتنـد، بگوينـد: الفاتحـ     �پيامبر  -5
قبرسـتان رفتنـد،    شروع بخواندن سوره فاتحه كنند بلكه به آنها ياد داده كه اگر به

 بگويند:

لکـم  نسأل اهللا لنا وإنا إن شاء اهللا بکم الحقون عليکم أهل الديار من املؤمنين و السالم«

»العافية
م خدا بر شما باد اي مؤمنان اهل اين قبرستان، اگر خدا بخواهد مـا  (سال 2
شويم و نزدتان خواهيم آمد و درخواست سالمتي و راحتـي   ما ملحق ميهم به ش

  نمائيم). را براي خودمان و شما از خداوند بزرگ مي
ها دعـا كنـيم و از خداونـد بـزرگ      دهد كه براي مرده بله اين حديث به ما ياد مي

براي آنهادرخواست سالمتي و دور بودن از عذاب قبر و عذاب جهنم نمـائيم، نـه   
ها پناه بريم و از آنها طلب و درخواست كنيم و يـا سـوره فاتحـه را     به مرده اينكه

  برآنها بخوانيم.
تواند به آن عمـل كنـد،    خداوند قرآن را نازل كرده تا بر كسي خوانده شود كه مي -6

  ها نمي توانند به آن عمل كنند. در حالي كه مرده
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#$!©%tÏ � فرمايـد:  خداوند مي uρ (#θ ç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ @Ο ß¹ ÖΝõ3 ç/uρ ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# 3 tΒ Î*t± o„ 

ª!$# ã& ù#Î= ôÒ ãƒ tΒ uρ ù't± o„ çµ ù= yè øgs† 4’n?tã :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡ •Β ∩⊂∪� و آنانكــه 39:(انعــام) (

آيات خدا را تكذيب كردند كر و گنگ در ظلمات جهل بسر برند و مشيئت الهي 
  به راه راست هدايت كند). هر كس را خواهد گمراه سازد و هر كه را خواهد

  �دن سوره فاتحه بر پيامبر خوان -ب

بعد از مرگش هيچ گونه سند صحيحي نـه در   �در مورد خواندن سوره فاتحه بر پيامبر 
اند، بلكه دليل قـرآن و   قرآن و نه در سنت وجود ندارد و يارانش اين عمل را انجام نداده

ه شود، نـه اينكـه   صلوات فرستاد �يامبر د از مرگش بر پحديثي وجود دارد بر اينكه بع
  سوره فاتحه بر او خوانده شود.

βÎ) ©!$# …çµ¨ � فرمايـد:  خداوند مـي  -1 tG x6Í×‾≈ n= tΒ uρ tβθ f= |Á ãƒ ’n?tã ÄcÉ< ¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'‾≈ tƒ š Ï%©!$# 

(#θ ãΖ tΒ# u (#θ f= |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™uρ $ ¸ϑŠÎ= ó¡ n@ ∩∈∉∪� ان (خدا و فرشتگان بر رو) 56:(احزاب

فرستند شما هم اي اهل ايمان بر او صـلوات و درود   درود مي  �پاك اين پيامبر 
  بفرستيد و با تعظيم و اجالل بر او سالم گوئيد و تسليم فرمان او شويد).

بفرسـتيم، نـه     �در اين آيه خداوند به ما دستور داده، درود و صلوات بر پيـامبر  
  و توسل نمائيم. بريمبه او پناه باينكه سوره فاتحه را بر او بخوانيم و يا 

(هر كـس يـك    «1ا عشرامن صلّی علی صالة صلّی اهللا عليه «فرمايد:  مي  �پيامبر  -2
بار بر مـن درود و صـلوات بفرسـتد، خداونـد در مقابـل آن ده بـار بـر او درود        

  فرستد). مي
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آل حممد کمـا   یعلاللهم صل علی حممد و«: فرمايد، اين دعا را بگوئيد مي  � پيامبر -3

 علی آل حممـد صليت علی ابراهيم وعلی ال ابراهيم إنک محيد جميد وبارک علی حممد و

1»ی آل ابراهيم إنک محيد جميدلعکما بارکت علی ابراهيم و
 

  �يكي از راههاي توسل كردن به خداوند به وسيله صلوات فرسـتادن بـر پيـامبر    
سـت، چـون ايـن عمـل     شود، و اين كـار، كـاري مشـروع و درسـت ا     حاصل مي

شود  از جمله اعمال صالح ما محسوب مي )لی اهللا عليه وسلمص((صلوات بر پيامبر 
چيـزي مشـروع و درسـتي اسـت. همچنانكـه در       مـل صـالح  و توسل كردن به ع

  توانيم بگوئيم: دعاهايمان مي
خرج عنی کربتی وصلی اهللا علی حممد وعلی آلـه    �ی نبيک حممد (اللهم بصالتی عل

  �(پروردگار به سبب درود و صلوات فرستادن مـن بـر پيـامبرت محمـد      )سلمو
و بـر    �ناراحتيهايم را از من دوركن و از بين ببر و درود و سالم خدا بر محمد 

  ياران و پيروانش باد).

  خواندن سوره فاتحه در هنگام عقد نكاح -ج

ـ   -1 ـ  هيچ گونه سندي بر اين عمل در قرآن و سنت وجـود ن ن عرفـي  دارد، بلكـه اي
مردم است و نهايت گمراهي نسبت به اين مسئله زمـاني اسـت كـه     جاهالنه ميان

مردم فكر كنند كه اگر سوره فاتحه در عقد عروسي خوانده نشود، عقد و وصلت 
شود، اين اعتقاد صددرصد غلط و باطلي است كه در اذهان مردم جاي  برقرار نمي

  گرفته است.
قد ازدواج وجود دارد، تأكيد كردن بـر روي  بدعت و گمراهي ديگري كه هنگام ع

الفاظ عربي صيغه عقد است كه ميان مردم طوري جا افتاده كه تا خطبه نكـاح بـه   
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عربي خوانده نشود، عقد منعقد نمي شود و اين هم بدعتي شنيع و غير قابل قبول 
  است.

خواند، با خطبه حاجت شـروع   سنت است در هنگام نكاح كسي كه خطبه را مي  -2
كرد و اصحابش را ياد داده بود تـا   به آن آغاز مي  �كند. خطبه حاجتي كه پيامبر 

  خطبه حاجت شروع كنند.
مالنا من يهده سيئات أعن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وإ[

يک له وأشـهد أن  إله إال اهللا وحده ال شر أشهد أن الاهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادی له و
  رسوله).حممدا عبده و

� $ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ# u (#θ à) ®?$# ©!$# ¨, ym Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨è∫θ èÿsC āωÎ) ΝçFΡr&uρ 

tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪ �   102:(آل عمران(  

� $ pκš‰ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à) ®?$# ãΝä3 −/u‘ “Ï%©!$# / ä3 s) n= s{ ÏiΒ <§ø� ‾Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t, n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ yγy_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚåκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ # Z��ÏWx. [!$ |¡ ÎΣ uρ 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθ ä9u!$ |¡ s? Ïµ Î/ 

tΠ% tnö‘F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3 ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪�    1:(نساء(  

� $ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θä9θ è% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝä3 s9 

ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö� Ï� øó tƒuρ öΝä3 s9 öΝä3 t/θ çΡèŒ 3 tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ ô‰ s) sù y—$ sù # �—öθsù 

$ ¸ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪ �    70- 71:(احزاب(  

  أما بعد:



  تفسير سوره فاتحه و چگونه قران را تفسير كنيم         90

 

فإن أصدق احلديث کتاب اهللا وخير اهلدی، هدی حممد صلی اهللا عليه وسلم وشـر األمـور   

  1کل ضاللة فی النار]وکل بدعة ضاللة ودعة کل حمدثة بحمدثاا و

نمـائيم و   [تمام حمد و ستايش براي خداوند متعال است و او را ستايش و سپاس مي
هـاي نفسـاني و اعمـال     از او طلب استغفار و آمرزش گناهان را داريم و از شر وسوسـه 

چ گمـراه  هي ،ريم و هر كس را خداوند هدايت كندب زشت و كريهمان به خداوند پناه مي
اي براي  اي براي او وجود ندارد و هر كس را خداوند گمراه كند هيچ هدايت كننده كننده

دهم كه هيچ معبودي به غير از خداوند شايسته پرسـتش حقيقـي    او نيست و شهادت مي
  نيست و او يكتا و بدون شريك است و محمد بنده و فرستاده خداست.

و با انجام  –ن كه بايد از خدا بترسيد ن چناآايد  (اي كساني كه ايمان آورده
و شما نميريـد   –واجبات و دوري از منهيات گوهر تقوا را به دامان گيريد 

  ).102:اشيد) (آل عمرانبلمان سمگر آنكه م

(اي مردم از پروردگارتان بترسيد، پرورگاري كه شما را از يك انسان آفريد 
دان و زنان فراواني منتشـر  ن دو نفر مرآو همسرش را از نوع او آفريد و از 

دهيـد و   ساخت و از خداوندي بترسيد كه همـديگر را بـه آن سـوگند مـي    
و صـله رحـم را    –بپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد 

  ).1:زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است) (نساء –ناديده گيريد 

ئيد و در نتيجه خـدا  (اي مؤمنان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگو
بخشـايد هـر كـه از خـدا و      كند و گناهانتـان را مـي   اعمالتان را اصالح مي

پيامبرش فرمانبرداري كنـد، قطعـاً بـه پيـروزي و كاميـابي بزرگـي دسـت        
  ).70-71:يابد) (احزاب مي

                                                 
 نسائي. 0 1



 91   تفسير سوره فاتحه و چگونه قران را تفسير كنيم
 

 

كه قرآن اسـت   –أما بعد: براستي درستترين و بهترين گفته و سخن، سخن خداست 
است. و بدترين كارها، كارهاي تازه بوجود آمده در ديـن    �اه محمد و بهترين راه، ر –

در دينند و كليه اين بدعتها،  –نوآوري  –و بدون ريشه هستند و كليه اين كارها، بدعت 
  گمراهي و ضاللت هستند و كليه اين گمراهيها جهنمي هستند.





  

 

  خالصه بحث

و يا هنگام صيغه عقـد، هـيچ     � خواندن سوره فاتحه بر مرده، تقديم آن به روح پيامبر
  فرمايد: مي �گونه سند شرعي ندارد، بلكه بدعت و گمراهي است، پيامبر 

»من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد«
ن آ(هر كس عملي انجام دهد و ما بـه انجـام    ١

  عمل دستور نداده باشيم، آن عملش باطل است).
(تمامي بدعتها  »إن رآها الناس حسنةة وکل بدعة ضالل«فرمايد:  مي  �عبداهللا بن زبير 

  اگر چه مردم آن را پسنديده و قابل قبول بدانند). ،گمراهي هستند
(هيچ بـدعتي   »ال ترک مثلها سنةإال تظهر بدعة « اند كه: اي از علماي سلف فرموده عده

  شود). شود مگر سنتي ترك مي آشكار نمي
  را از بين برده است.بدعتهاي موجود در بحث سوره فاتحه سنتهاي زير 

مرده و طلب آمرزش گناهانش از خداوند و همچنين درخواسـت  براي دعا كردن  -1
پايداري وثبات براي مرده در جواب دادن به سؤاالت قبر، چـون مالئكـه در قبـر    

پرسـند: خـدايت كيسـت؟ دينـت چيسـت؟ پيـامبرت        اين سؤاالت را از مرده مي
  كيست؟  

كنـد   از ابوالعاليه نقل مـي  )ه اهللا(رمحبخاري  :�پيامبر  درود و صلوات فرستادن بر -2
بوسيله خداوند   �يعني ستايش پيامبر  �كه گفته است: [درود خداوند بر پيامبر 

يعنـي درخواسـت عطـا كـردن مقـام        �نزد فرشتگان و درود فرشتگان بر پيامبر 
 ]. �د از خداوند به پيامبر ومحم
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 »مجع بينکما خبيـر بارک اهللا لکما و«ح و گفتن: خواندن، خطبه حاجت در عقد نكا -3
عطا كند و شما دو نفـر را   –عروس و داماد  –(خداوند بركتش را به شما دو نفر 

 بر خير و صالح پيوند و نزديكي دهد).

  آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملينو
 .سلموصلی اهللا علی سيدنا حممد وعلی آله وصحبه و


