
 

 در قرآن و روایات «حمد»ت سوره اهمي

 ،ما در نماز«. کندکه سعادت فرد و جامعه را در دنیا و آخرت تضمین می است معجونی الهی نماز،» :فرمود )ره(  امام خمینی
 الکتاب، عصاره و قرآن، امّ مادرِ، «حمد»سورۀ  سپس .بود «اهلل اکبر» ذکر ،هاکه اولین آن کنیماذکاری را به زبان جاری می

قرآن  و در قرآنهای آسمانی را خداوند کتاب» :ندفرمود )علیه السالم(  امیرالمؤمنین خوانیم.را می های آسمانیکتابچکیدۀ 
به تعداد روزهای هفته، به  به تعداد هفت آسمان، یعنی 1؛هفت آیه دارد «حمد». سوره خالصه کرده است «حمد»را در سورۀ 
حکمتی در  دهند.انجام میکه حاجیان در سرزمین منا  ایی دور خانۀ خدا، به تعداد سعی و صفا و مروه و رمیهاتعداد طواف

 . وجود دارد (7) این عدد

 دردهاست یشفا «حمد»سوره 

 ای خواندیدردهرا بر مُ «حمد»اگر سورۀ  آمده:در روایات  است. اجتماعی و فردی دردهای جسمی، روحی، یشفا «حمد»سورۀ 
 شناییآ ،این آیات سفانه ما با مفاهیم و معانیِ أولی مت ،کندانسان را زنده می ،تعجب نکنید. این سوره ،زنده شد و آن مُرده

 نداریم.  چندانی

 قرائت نماز تاهمي

 ت.او باطل اس نمازِ  ،را اشتباه ادا کند یحرکتو  حرف، کلمه، جملهاگر نمازگزار  است: آمده مراجع بزرگوار ی عملیههارساله در
 ،رائت زیباواجب و ق ،قرائت صحیح .کنیمزیبا  تا جایی که امکان دارد،نمازمان را صحیح و  تالش کنیم قرائتِ  بنابراین، باید

: ندفرمود )علیه السالم(  امام سجاد اند.سفارش کردهی زیبا هاقرائت ما را به )علیهم السالم(  معصومانمستحب است. 
 . دندشمی هوشبیمردم  ند،خوانددر نماز می را بود انآن قرائتی که در توانش )صلی هللا و علیه و آله(  اگر پیامبر

 و دوست داریم مهزیبایی را ه . بدیهی است کهدینمان را دوست داریم وخدا  و نشان دهیم وقت بگذاریم در این امور ما باید
در  اندو عالوه بر این،تر کردهکار را راحت نوارهای صوتی و سی دی امروزه بریم.لذت می شنویم،را می ییوقتی قرائت زیبا

 . شودمییمان تصحیح هاجلسه قرائت در چند .قرآن و روحانیون عزیز هستند اساتید ،همۀ مساجد کشور

 ؟زبان عربی بخوانيم اید بهچرا نماز را ب

به  ،ودش قاعدتاً هر کتابی از آسمان نازل است، و نازل شده ستاناسالم در سرزمین عرب دینِ به این سؤال باید گفت:در پاسخ  
 هاآن ولی به زبان ،نیست و برای همۀ اهالی کرۀ زمین است جاآن برای مردم اسالم دینِ  .است همان سرزمین زبان مردم
در  و است، حکمتی وجود دارد مبین فرستاده آخرین دینش را به زبان عربیِ  ترین وکامل که خداونددر این. است نازل شده

  2.گویندسخن میهم عربی  ،که اهل بهشت روایات آمده:

                                                 



 

 ویژگی زبان عربی

و... با  هابانها، انگلیسی زها، ترک زبانفارس زبان سزاوار است، کسانی مانند: و زیبایی است.فصیح،  زبان بسیار ،عربیزبانِ 
 زبان دینشان آشنایی پیدا کنند، چرا که فهم آیات قرآن و روایات در گرو دانستن زبان عربی است.

 !جای قرآنهقرآن ب ۀترجم

 هرجمت توان ترجمۀ قرآن را قرائت کرد؟ در پاسخ این سؤال باید گفت،نمیآیا به جای قرآن کنند: بعضی افراد سؤال می 
آید. این ی بعد پیش میهانسل معلوم نیست چه بالیی سرِ این شیوه مرسوم شود، اگر الوه بر اینع ؛عربی را ندارد گویاییِ

 زیبا و جذاب است.  ،جامع ،کاملو ست، خدا کالم، کالمِ

مه جا به ه برای مثال، اذان باید در المللی است.ین زبان بینهم ،اسالم ی مترقیِ هاو یکی از ایده ،المللی استزبان بین ،عربی
 همۀاما وقتی  د،نشدمین چیزی متوجه مسلمانان دیگربگویند،  اذانها به زبان چینی زبان عربی گفته شود. اگر قرار بود چینی

جا حتماً این  ها هستند وجا مسلماند ایننگویمیمسلمانان دیگر ، بگویند  با زبان عربی ن در هر کجای دنیانامسلما
 مسجد است. 

 مترقی اسالم ۀنظری

پیش در پی یکپارچه شدن جهان بود؛ . اسالم هزار و چند صد سال است «سازیجهانی»ای به نام ایده دنبالدنیا به  امروزه
 .به آن زبان است )قرآن( ترین کتابزبانی که کامل آن هم به

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آیۀ اول:

 3خالصۀ قرآن است.  آیه، : اینندفرمود دربارۀ آیۀ:  )علیه السالم(  المومنینامیرحضرت 
در  ،متراکم معنویت انرژیِ توان گفت:سخنان بسیاری در خود نهفته دارد. می اما ،چهار کلمه دارداین آیه فقط 

 .است 

 «بِسْمِ اللَّهِ»معانی 

 معانی گوناگونی دارد که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود. 

 کمک گرفتن از خدا ؛اللَّهِبِسْمِ  .1

 ،است دلم آرام ؛ البتهدانم در این کار موفق خواهم شد یا نهمین ، اماریزی کردمو برنامهفکر  .کنمکارم را با کمک خدا آغاز می
ل یعنی به کمک خدا و با توک »کند. حتماً کمکم می ،شناسد و دوستم داردمرا می خدایی کهچراکه 
 بر خدا. 

                                                 



 

 ؛ برای خدا کار کردناللَّهِبِسْمِ  .2

 ایگونههبکند. این جمله جنایت  وبه خاطر خدا دزدی  تواندنمی . کسیکار کردن یعنی به رنگ خدا و به خاطر خدا 
 :بگوید تواندنمیموقع شکستن قفل  ،کند. دزدها دور میپلیدی ها وزشتیها، را از ناهمواری مسلماناناست که 

به و خدا  من برای یعنی کارِ  ؛کندحیا می »گوید همین که میانسان خندند. همه به او میاگر بگوید،  .
 موجودات هاآن ۀهم ،قهرمانان و ... را ببریم؟، سالطین، ؟ نام پادشاهانتون بُردمینام چه کسی را  ،خدا به جز نامِ  .ستنام خدا

 ضعیف و محتاجی هستند. 

 بندگی ۀنشان یعنی ؛اللَّهِبِسْمِ  .3

 اب، قوریبشق ،دیس تا ،پاشنمکاز  ،خریدسرویس چینی می کههنگامی  به معنای نشانه است.« سمو»از  ،«اسم» ریشۀ واژۀ
 .من نمازخوان هستم من هستم،ؤمن مسلمان هستم، من م ،خدا هستم یعنی من بندۀ » .آن کارخانه را دارد آرمِ  و... 

کوچک باشد یا بزرگ، پیدا  4؛بگویید »در آغاز تمام کارهایتان  ند:فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم پیغمبر
 :بگو هنگام خوابیدن، غذا خوردن، کتاب خواندن، کار کردن و... .باشد یا پنهان، مادی باشد یا معنوی

ها اِبا دارند. در مصاحبه« بسم اهلل»که داری هنر یا مدرکی هستند، با گفتن  هاییانسان . یعنیآرم بندگی است ،این .
هان ترین مرد جقوی. کنددارد، به خود مغرور شده و از گفتن این ذکر در آغاز سخن پرهیز میلیسانس فوقمثالً چون شخص 

 ست،ما از خدا پایانِ ،ستما از خدا ست، آغازِما از خدا ست. هستیِما هرچه داریم از خدا !افتدمی از پا سرماخوردگی بیماریبا 
  کرد.از بندۀ خدا بودن افتخار می )علیه السالم(  چنان که حضرت امیربه این امور افتخار کنیم؛ همست. کار ما با خدا و سر

 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَآیۀ دوم: 

ها یها و بزرگها، زیباییها، مخصوصِ خداست، چراکه همۀ نعمتها و تمام ستایشیعنی تمام سپاس 
شم او چ سالمت او، مغز او،  اندیشۀ او، دست او و برای خداست. این نقاش هم که این نقاشی را به تصویر کشیده، حافظۀ او،

 جهانیان است.  دهندۀاست؛ یعنی پرورش از خداست. این نگاهِ انسانِ خداپرست است. خداوند 

 در قرآن و دعا« اهلل»واژۀ 

خالصه  توانمی« اهلل»را در کلمه « دعای جوشن کبیر»است. تمام « اهلل»بیشترین اسمی که از خدا در قرآن آمده، نام مقدس 
گنجانده شده است. واژۀ « اهلل»اف در واژۀ صفت خدا بیان شده است که تمام این اوص 1001کرد. در دعای جوشن کبیر 

 بیش از سه هزار بار در قرآن آمده است. « اهلل»

 «رب»معنای واژۀ 

دهنده، مدبر و به معنای صاحب، پرورش« رب»های زیبای خداست. نهصد بار در قرآن آمده و یکی از اسمتقریباً « رَبِّ»واژۀ  
 عناست که خداوند، تدبیر امور عالم را به عهده دارند. به این م« العالمینرب«مدیر است. بنابراین 

                                                 



 

ه بشر ب )علیهم السالم(  کردند خداوند، جهان را آفریده و کنار رفته است! در مقابل انبیابعضی افراد در زمان جاهلیت فکر می
ای نظر خداوند از این لحظهکند؛ و اگر اکنون حاکمیت و مدیریت دارد و تدبیر میآموختند که خداوند جهان را آفریده و هم

ها، آب ها، دریاها،ها، گنجشکپروانهها، همۀ ستاره دهندۀریزند. خداوند، پرورشجهان در هم فرو میجهان کنار زده شود، همۀ 
 ها و... است. ها و انسانها، کوهها، خاکسنگ

 شکرگزاری

ماز های نجا سازندگیشود. در اینشود؛ سپس مسئله شکر خدا، مطرح میز میآغا سورۀ حمد با  
فرماید: هایی داده است. خداوند متعال در قرآن کریم میدر هر نماز باید فکر کنیم  خدا به ما چه نعمتشود. هویدا می

 توانید. های خدا را بشمارید، نمیاگر بخواهید نعمت 5
ها و حیوانات و درختان و بقیۀ موجودات به دست اوست، شایستۀ شکرگذاری و ستایش بنابراین، خدایی که پرورش انسان

 نند. کند تا به سمت هدف حرکت کها را رهبری میدهد و آناست؛ اوست که برای موجودات اهدافی قرار می

 هاوظيفۀ انسان در برابر نعمت

 فرماید: افسوس که انسان ناسپاس است! قرآن می
 مرگ بر انسان! چقدر ناسپاس است.  
 انسان ناسپاس است.  

 گرداند. دهیم، او رو میما به انسان نعمت می هنگامی که 8؛
 ای انسان! چه چیز تو را در برابر خداوند کریم مغرور کرده است؟! 9؛

مسخره  گوید: قرصش را خوردم!گوییم: نماز خواندی؟ میها شکایت کرده است. به شخص میقرآن بسیار از ناسپاسی انسان
های داند که خدا نیازی به نماز ما ندارد؛ او کلیدی دست ما داده تا هدایایش را افزون کند. خداوند هدیهکند. او نمیمی
 خواهیم باید تشکر کنیم. در قرآن آمده: میشماری به ما داده است؛ اگر بیشتر بی

افزاید: اگر هایش را میاگر شکر کنید خدا نعمت 10؛
  ناسپاسی کنید عذاب من شدید است

   الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آیۀ سوم: 

 مهرورزیِ عام خداوند

مهرورزی است، اما معناهایشان با هم متفاوت است؛ « رحیم»و « رحمان»ریشۀ  دو اسم از اسامی خداست. 
مسلمان و غیرمسلمان، کمونیسم، شرقی، غربی، سیاه، سفید و... همه را دوست دارد؛ به بیانی دیگر،  یعنی خدا« رحمان»

                                                 



 

آورد. برای همه خورشید را میرویاند، برای همه گیاهان را می فرستد،برای همه رزق میفرستد، خداوند برای همه باران می
 این رحمانیت خداست. 

 مهرورزی خاص خداوند

 یعنی« رحیم»یعنی همه، اما « رحمان»یعنی خداوند عده خاصی را ـ که مؤمنان هستند ـ برای همیشه دوست دارد. « رحیم»
دارد؛ مهری به همۀ موجودات و مهری به جمعی، اما برای همیشه. خداوند مؤمنان را برای همیشه خداوند دو گونه مهر  همیشه.

فرزند، همسر،  شهروندان به طور عام و بهمردم و تا صحنۀ رستاخیز دوست دارد؛ در واقع، خداوند یک مهر خاصی به همۀ 
 برادر و... به طور خاص عالقه داریم؛ این رحیمیّت است. 

 مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِرم: آیۀ چها

را رسید، گاهی صد بار آنمی روایت شده: پدرم وقتی در نماز به آیۀ  )علیه السالم(  امام حسن مجتبی 
 11گریست.کرد و میتکرار می

ها یعنی خداوند، صاحب روز جزاست. خداوند هم مهر داد و هم قهر؛ البته مهرش بیشتر از قهرش است. آدم 
ادلی شوند. بنابراین، توازن و تعشوند و اگر فقط به قهر خدا فکر کنند، مأیوس میاگر فقط به مهر خدا توجه کنند، لوس می

 باید بین این دو برقرار شود. 
رحمانیت و رحیمیت خداوند بود، اما در این آیه، از قهر خداوند سخن به میان آمده است. ما روزی را در  در آیۀ قبل، صحبت از
. معروف است« یَوْمِ الدِّینِ»و « یوم الحساب»انبیا خبرِ آمدنش را دادند و مطمئناً آن روز را خواهد آمد. پیش داریم که همۀ 

گوی اعمالشان باشند. دادگاهی در آن روز برگزار خواهد باید در آن روز، پاسخها پنجاه هزار سال، طول آن روز است. انسان
 کند.کند. فکر کردن دربارۀ آن روز ما را از گناه دور میآید و از ما دربارۀ کارهایمان سؤال میشد و حاکمی می

ای هستیم؛ اما در کنیم کارهفکر می جا به ما اختیاری داده ماشایان ذکر است، خداوند مالک دنیا هم هست، اما چون در این
گویند: شود: کارها دستِ کیست؟ همه میروز قیامت گفته میفهمیم که خداوند، مالک ما و آخرت است.آخرت عمیقاً می
 دست خدای مقتدر است.  

 در آیات قرآن« قيامت»

حساب، کتاب، صراط، میزان، بهشت، جهنم و... تأثیر بسزایی در رفتار و  آیۀ قرآن دربارۀ قیامت است. یاد قیامت، 1500تقریباً 
و  29،  28 های جزءهنگامی که در مکه بودند با آیات سوره )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر گرامی اسالم اعمال ما دارد.

ردند. مسلمانان نیز از شنیدن این آیات کقرآن، که غالباً دربارۀ آخرت و قیامت است، مسلمانان را تربیت و تعذیر می 30
افتادند.لرزیدند و به گریه میمی

 از آیات قيامت )صلی هللا و علیه و آله(  خوف پيامبر

زودی گریه کرد، نمازگزاران هم گریه کردند. گریۀ مردم به )صلی هللا و علیه و آله(  ای دربارۀ جهنم نازل شد؛ پیامبرآیه
لمان کار کنیم که گریۀ ایشان تمام شود؟ سادامه پیدا کرد. گفتند: چه )صلی هللا و علیه و آله(  مبرتمام شد، اما گریۀ پیا

                                                 



 

ل فرمود؛ قبو )علیها سالم(  بخواهیم تا به ما کمک کند. حضرت فاطمه )علیها سالم(  فارسی گفت: باید از حضرت فاطمه
 12هاامروز جبرئیل این آیهکنی؟ فرمود: دخترم! سوز گریه میه جانگاه از خانه به مسجد آمد و پرسید: پدرجان! چرا این گونآن

 ها را شنید افتاد و غش کرد. تا این آیه )علیها سالم(  را نازل فرمود. حضرت زهرا
ت خوانیم، اما آیات بهشاند و ما نداریم! ما قرآن میدربارۀ قیامت داشته )علیهم السالم(  این چه احساسی بوده که معصومان

کنند. های برق، باطری، و کیلومترشمار آن کار نمیایم که عقربهای شدهو جهنم برای ما فرقی ندارند. مانند ماشین فرسوده
 )علیه السالم(  چطور امیرالمؤمنین کند.هایش کار نمیکدام از این عقربهمیرد که هیچقدر میروح ما هم گاهی آن

 های نماز است.ها سازندگیگذریم؟! اینکنند، اما ما خیلی راحت از کنارش میرا صد بار تکرار می 

  

                                                 



 

 

 

 (3) سوره حمد

 سْتَعِينُنَوإِیَّاكَ  نَعْبُدُ  إِیَّاكَ :پنجمۀآی

دارای دو قسمت است؛ قسمتی از آن دربارۀ اوصاف خداست و « حمد»روایت شده: سورۀ  )علیه السالم(  از امام صادق 
 آغاز بخش دوم سوره است.« حمد»بنابراین، آیۀ پنجم سوره  13های ما از خداست.قسمت دیگر آن دربارۀ درخواست

 .خواهیمکمک میپرستیم و تنها از تو تنها تو را مییعنی:  

 پرستش خداست ،هدف

به  ها راباز دارند و آن را از عبادت غیر خدا هاآمدند انسان )علیهم السالم(  : پیامبرانندفرمود )علیه السالم(  امیرالمؤمنین
 .کنند تمایلعبادت خدا م

 و کسی یا چیزی ستایدرا میکسی  ورزد،به کسی یا چیزی عشق می ،شودجذب کسی می ،نخواهد و چهبخواهد چه انسان 
 !ه ای انسانک :گفتند )علیهم السالم(  انبیا پرستد.مانند ستاره، خورشید، طاغوت، بت، نفس، شهوت، زن، پول، مقام و... را می

ه این موضوع نیز ب« حمد»آیۀ پنجم سوره باید خدا را پرستش کنی تا شبیه خدا شوی.  ارزش تو بسیار باال و واالست؛ تو فقط
 ی. یامددکار م ورازق ، خالق ،تو پشتیبان چراکه فقط ،خواهیمپرستیم و تنها از تو کمک میتنها تو را می ،خدایا شاره دارد:ا

 اهدِنَاالصِّرَاطَ المُستَقِيمَ :ششم ۀآی

  !بفرما هدایتما را به راه مستقیم  ،پروردگارا ؛ :بگوید باید روز ده باردر شبانه هر نمازگزار 

 نزول قرآن هدفِ

هم )علی انبیااند. نیز گویای این مطلب  و  است. عبارات آمده بشر برای هدایت کریم قرآن

ما هر روز و  دلیل، به همین اند.بسته شیاطین برای گمراهی انسان کمر . البته در این میان،اندبرای هدایت آمده نیز السالم( 
 یهادر زندگی انتخاب !ما را به راه راست هدایت کن ،خدایا :خوانیمو این دعا را در نمازمان می خدا محتاجیمکمک  و بهشب 

تا درست  ،ها باید دست ما را بگیرداین ۀهم همسر و ... وجود دارند. خداوند در انتخاب شغل، رشته، سفر، رفیق، گوناگونی، مانند
 انتخاب کنیم. 

 ؟کدام است «راه مستقيم»

راه افراط  ،راه مستقیم که راه میانه و معتدل است در مقابلِ  به بیانی دیگر، وجود دارد؛ مستقیمی غیرهاراه مستقیم راه در مقابلِ 
، ان توجه دارندشیازهای زندگیبه بعضی از مسائل و ن ؛ یعنیها کندرویبعضی و کنندروی میزیاده هابعضی ؛و تفریط قرار دارد

                                                 



 

های ه وسوسهرا ،. راه غیرمستقیمحرکت کردیممستقیم  یصراط در ،نیازها برسیم همۀ اگر به .غافل هستند دیگر از بعضی اما
 .راه بدون دلیل و منطق است وطلبی راه دنیا ،هاراه طاغوت ،شیطانی

 از نظر قرآن «راه مستقيم»

بر راه مستقیم  ،من پروردگارِ  14 آمده:سورۀ هود در  راهی است؟ راه مستقیم از نظر قرآن چه
تو بر  !ای پیامبر 15فرماید:در جای دیگر خداوند خطاب به پیامبر گرامی اسالم میاستوار است. 

امام  از راه مستقیم است. ،عبادت من 16آمده:چنین در قرآن همصراط مستقیم هستی. 
 هستیم.  راه مستقیم قسم، ما به خدا 17: نیز روایت شده )علیه السالم(  صادق

 )صلی هللا و علیه و آله(  اسالم گرامی امت اسالمی بعد پيامبر

ه اهل قرف یک؛ فرقه شدند 71ها یهودی )علیه السالم(  فرمود: بعد از حضرت موسی )صلی هللا و علیه و آله(  پیغمبر
یک فرقه اهل نجات  ؛فرقه شدند 72ها مسیحی )علیه السالم(  بقیه به انحراف رفتند. بعد از حضرت عیسی و نجات بودند

آن فرقه را هم  .فرقه اهل نجات هستند یکفرقه خواهند شد و تنها  73ها مسلمان ،و در دین من ؛دندشه بودند و بقیه گمرا
 : ندفرموداست. ایشان هایش را بیان کرده نشانهو توصیف کرده  )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرم

ل ثَ مَ ،بیت منل اهلثَمَ 
 .د شدهنابود خوا ،که ترک کرد یابد و هرکه سوار شد نجات می هر ؛نوح است کشتیِ

ستقیم را صراط م )علیهم السالم(  در روایتی، امامان معصوم )علیه السالم(  تر نیز گفته شد، امام صادقطور که پیشهمان
 اند، هر چند سخن از اسالم و قرآن بگویند.ها به انحراف کشیده شدهمعرفی کردند؛ بنابراین، سایر گروه

  اشاره شود:« راه مستقیم»بجاست در این درس، به نکاتی دربارۀ  

 متفاوت است ،و شرایط هاراه مستقيم نسبت به اشخاص و زمان .1

گاهی  .توان نسخۀ ثابتی برای تبیین راه مستقیم داشتنمیمتفاوت است.  ،ها و شرایطزمان ،راه مستقیم نسبت به اشخاص 
جان  گاهی نثار مال؛ داریگاهی ممکن است بذل مال باشد و گاهی نگه ؛گاهی سخن و ممکن است راه مستقیم سکوت باشد

 روزی دیگر انفاق و روزگاری، جهاد روزی ؛کندفرق می گوناگون،های گاهی تحصیل علم. صراط مستقیم در موقعیت و باشد
 عبادت و اعتکاف. 

 نباید دیگران را تحقير کنند اند،آنان که در صراط مستقيم .2

وایت پیامبر طبق ر .نباید دیگران را تحقیر کنند ،ای برخوردارندو از شرایط و امکانات ویژه بودهصراط مستقیم  که درکسانی 
 درجه سوم دربعضی  و دوم ۀدرج در اول، بعضی ۀبعضی در درج که ایمان ده درجه دارد :)صلی هللا و علیه و آله(  اکرم

                                                 



 

مراقب درجات پایین باشند و غرور نداشته  ،هایی که در درجات باال هستندظرفیت افراد مختلف است. آن هستند، چراکه
 19.باشند

 ستا آن استمرار ،از آن ترمهم است و مهم بودن در صراط مستقيم .3

ماندن  اما انقالبی ،انقالبی بودن مهم است شود:چنان که گفته میتر است؛ همآن، مهم مهم و استمرار بودن در صراط مستقیم
پس  :فتچرا؟ گ :فرمود ؟!مگر شما در صراط مستقیم نیستید :پرسید )علیه السالم(  امیرالمؤمنینی از شخصتر است. مهم

اج همیشه محت ،بندگان 20خوانم.آینده و سرانجام کارم این دعا را میفرمود: برای  گویید: چرا باز می
اری اشخاص بسی !دستم را بگیر و راه را به من نشان بده !پروردگارا گویند:ند. مؤمنان همواره میاز خدا هست خواهیِ این کمک
 . اندراهه رفتهو به بی راه را گم کرده ،راه ۀدر میان بودند که

 تشخيص صراط مستقيم خيلی دشوار است .4

یش روی را پ یهای مشابهراه ها وگزینهدشمن  چراکه دشوار است، بسیارچهارم این است که  تشخیص صراط مستقیم  ۀنکت 
ه ب از توکل و توسل کنیم )علیهم السالم(  معصوم باید از خداوند مدد بخواهیم، به امامان ؛ از این رو، هموارهگذاردما می

  مند شویم، تا راه نجات و رستگاری را بیابیم.خداوند بهره

 در آیات و روایات «صراط مستقيم»

صراط  اخصرا ش، افراط و تفریط را تبیین فرمودند. ایشان« راه مستقیم» در روایات بسیاری  )علیهم السالم(  امامان معصوم
 این دنیا هیچ وقت از شوند که انگارقدری دچار آرزوهای طوالنی )بعد اَمَل( میبهبعضی  یرمستقیم معرفی کردند:از غ مستقیم

بعضی تمام وجودشان را امید،  .گیردمیفرارا آنان  که حرص تمام وجود  روندطلبی میدنیا سویقدر بهآنگاهی  ؛روندمین
گری و ییاغ تمام جسم و روحشان را بعضی و شادی و بدمستی تمام فکر و جانشان را س و بعضیأبعضی تمام وجودشان را ی

  :فرمایدقرآن کریم می تعادل و توازن داشته باشند.امید و ترس و  باید از خوف و رجا هاانسان گیرد.فرامی سرکشی
کسانى که هر گاه انفاق کنند، نه اسراف  

 . گیرى بلکه در میان این دو، حدّ اعتدالى دارندنمایند و نه سختمى
نجام اکار خوبی  این شخص کردند کهمی بخشیده بود. مسلمانان تصور به دیگران اش همۀ اموالش رادر وصیت نامهمردی 

 :رمودف )صلی هللا و علیه و آله(  پیغمبر ؛گزارش دادند )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرمرا به  اتفاق این داده است.
 اش چه چیزی گذاشتهپس برای زن و بچه ؛ها خاک کنندرا در قبرستان مسلمان ودادم امین اجازه به این مطلع بودم،اگر من 

  !است؟
باید توجه داشت؛  به آخرت همبه دنیا و  همبه خانواده،  همخود،  هم بهار اندازه دارد. انفاق اندازه دارد، ایث بخشش اندازه دارد،

صراط مستقیم است.  همان این ،ها متوازن و متعادل باشداین ۀمجموع اگر

  

                                                 



 

   غَيرِالمَغضوبِ عَلَيهِم وَ لَاالضالين صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْم: هفت ۀآی

 ؟دارد هاییچه ویژگی «راه مستقيم»

ن آیۀ پردازد. در ایدر آیۀ ششم سورۀ حمد، سخن از راه مستقیم بود؛ حال آیۀ هفتم سوره، به بیان و توضیح راه مستقیم می
اما  ،بندگانش نعمت داده خداوند به همۀ دادی. هاآن ای بهویژه هایراه آنان که نعمت ؛ آمده:

  .دهدهدیۀ خاصی است که خدا به بعضی از بندگانش که بخواهند میو  نعمت ویژه «هدایت»

 چهار گروه در راه مستقيم

 را عطا فرموده، معرفی کرده است: « هدایت»ها، نعمتِ هایی که بدانگروه« نساء»خداوند در سوره 

همدم خواهند بود ( با کسانى امتیاطاعت کند، پس آنان )در ق امبریهر کس که از خدا و پ 22
هاى چه همدم نانیو صالحان و ا دانیشه قان،یصدّ امبران،یکه خداوند بر آنان نعمت داده است، مانند پ

 خوبى هستند.
 هانبا آ خودش را و اوضاع خودش را بررسی و کندیاد می صالحان و ، شهدا، صدیقیناز راه انبیاهر روز و شب  واقعنمازگزار در

 .کندهماهنگ می
 کند:بیان می« صراط مستقیم»، خداوند نشانۀ دیگری را برای تشخیص «حمد»در ادامۀ آیۀ هفتم سورۀ 

 شدگانند و نه راه گمراهان. نه راه آنان که غضب 

 اند؟چه کسانی «شدگانغضب»

اید شاما  ،کنیماین جمله را ما هر روز و شب به زبان جاری می .پیدا کنیمباید در قرآن کریم را « شدگانغضب»های مصداق
را در قرآن رصد کنیم و ببینیم دربارۀ چه  «شدهغضب»و کلمۀ  «گمراه» ۀ. باید کلمباشیم نهاو گمرا هاشدهخودمان از غضب

 ها رفتار درستی را در پیش نگرفتند؛ ازآناما  عزت و سروری داد،اسرائیل قوم بنی به کار رفته است. خداوند به و کجاکسی 
 دند،غیرت شها بیخوار شدند، جوانرباخوار شدند، علما رشوه هااسرائیل، بازاریدر بنیمورد غضب خداوند واقع شدند.  این رو،

رصد » در قرآ را خشم معنایبه «قتمَ» و« بَضِغَ» هایباید واژهغضب کرد. ها آنبر  نیزخداوند  و...؛ هوسران شدند زنان
ی معرفن ارا قرآن جزء مغضوب و... ها، منافقانقوم یهود، قوم لوط، پیروان طاغوت اننداقوامی م کنیم. خداوند در قرآن کریم،

این  باید دربارۀ کنند.که هم خودشان گمراهند و هم دیگران را گمراه می هستند کسانی نیز گمراهان و« ظالین» کرده است.
 گمراه شود.  ،کندکه در مسیر درست حرکت می یچطور امکان دارد انسان مسئله بیاندیشیم که:

 از منظر قرآن «شيطان»

 است.هانسانیکی از کارهای شیطان گمراه کردن  را دشمن ما معرفی کرده است.« شیطان»خداوند متعال چهارده بار در قرآن  
 کنم. بدبخت می ها رااز مسیر صراط مستقیم دور کرده و آن دگانت رابن عرضه داشت:به خداوند 

                                                 



 

 ،باشد کس کیمیایی است که نزد هر «صاخال» . بنابراین،خورندمین فریب تو را من، خالص بندگانِ  :فرمود به او خداوند هم
 کند. نفوذ  اوتواند در مین شیطان

 «حمد» ۀسوربعد از   ایهخواندن سور

بدون  نمازِ  23؛ در روایات آمده:بخواند.  هر نمازی را رکعت اول و دوم «حمد» ۀسور باید نمازگزار حتماً 
 وجود هم تیالبته محدود نمازگزار است؛انتخاب  نیز خوانده شود که به یگرید ۀسور بایدحمد  ۀ. بعد از سورمیحمد ندار ۀسور
که  وجود داردچهار سوره  نیای در اهیآتوان خواند، چراکه های: سجده، نجم، علق و فصلت را نمی؛ برای مثال، سورهدارد

نیم توانیز نمیحمد را  ۀدو تا دو تا خواند. سور دیرا با هانیکه ا است قرآن امیهم در جزء س گرید ۀچهار سور ؛واجب دارد ۀسجد
های خواندن یکی از دالیل و حکمتخواهند بخوانند. ای که میتوانند هر سورهنمازگزاران می ها،سوره نیجز ابه. بخوانیم

 . سوره در نماز، خواندن قرآن و انس با این کتاب آسمانی است

 )علیهم السالم(  نۀ نماز از دیدگاه معصومافلسف

نیز در روایتی،  )علیه السالم(  امام رضا 24قرآن است.ی احیا ،نماز ۀ: فلسفآمده است )علیه السالم(  امام صادقدر روایتی از 
در  از این روست که 25بسیار آن را قرائت کنند.ها قرآن را کنار نگذارند مسلمان کنند؛ تامعرفی میقرآن  یاحیا را نماز ۀفلسف
تری را در نماز النیهای طوسوره و های متنوعی را حفظ کنیمسوره قرائت شود. شایسته است،ای واجب شده سوره ،نماز

 . مبا قرآن انس پیدا کنیو بخوانیم 

 «توحيد» سورۀ

گرامی  رپیغمب !کن معرفیخدای خودت را  گفتند:می )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر بهمشرکان و ها ها، مسیحییهودی
 ازل شد:ناین سوره  بعد از مدتی .شودای نازل سوی خدا وحیم تا از کنصبر می ند:فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  اسالم

عنی ی نیاز است. بی خداوند ؛یکتا است.  خدایبگو او 
 پسرِ  ،گفتند: عزیرها میست. یهودیخدا پسرِ ،عیسی گفتند:ها می. مسیحیشوق دارند.  وهمه به او میل 

یده ییده و نه زاینه زادختران خدا هستند. این آیه همه را رد کرده است.  ،هاگفتند: بتست. مشرکان میخدا
 یست.سنخ نبا ممکنات هم الوجود است وواجباو  .از کسی متولد نشده است و شده است. خداوند از ازل بوده و تا ابد خواهد بود

ت این افکار انحرافی و نادرس مولود خدا. نه مخلوقات خدا هستند، ،همه است؛ از خدا زاییده نشده نیزکسی 
 و شریکی وجود ندارد.  و برای خدا هیچ نظیر  .کندها را تصحیح میها و یهودیمشرکان، مسیحی

 «توحيد» ۀاهميت سور

ش این سوره را در نمازهای بسیار )علیه السالم(  امیر . حضرتمهمی است بسیار سورۀ کوتاه است، اما« اخالص»سورۀ هرچند 
او  ۀازهزار فرشته در تشییع جن نود :فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر .خواند. یکی از اصحاب پیامبر از دنیا رفتمی

                                                 



 

 بار خواندن هزار ،های ماه مبارک رمضاندر بعضی از شب 26خواند.بسیار سورۀ توحید می او :چرا؟ فرمود :حاضر بودند، پرسیدند
 است.  بیان شدهتوحید خالصانۀ خدا  در این سوره،سفارش شده است.  «توحید»سورۀ 

هایی را پیشنهاد ما سوره )علیهم السالم(  خواند. امامانا به انتخاب خودش میپس نمازگزار سورۀ حمد را و سورۀ دیگر ر
ها را در به این روایات پرداخته و آنالجنان کتاب شریف مفاتیح .به تفکیک نمازهاو  به تفکیک روزهای هفته حتی ؛اندکرده

از این  اند. پیروینیز به این موضوع پرداختههای احکام بعضی از کتاب دسترس مسلمانان و شیعیان قرار داده است. البته
. شودمیبا قرآن  بیشترانس  ها و دستورات، موجبسفارش

 

                                                 


