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 تفسیر سوره مبارکه ضحی

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 إِذا اللَّیْلِ وَ*  الضُّحى وَ» الرَّحِیمِ حْمنِالرَّ اللَّهِ بِسْمِ الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ

 یُعْطیكَ لَسَوْفَ وَ*  اْلأُولى مِنَ لَكَ خَیْرٌ لَْلآخِرَةُ وَ*  قَلى ما وَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ ما*  سَجى

ااًّ وَجَدَكَ وَ*  فَآوى یَتیمًا یَجِدْكَ لَمْ أَ*  فَتَرْضى رَبُّكَ  ئِالًعَا وَجََدَكَ وَ*  فَهََدى ضََ

«. فَحََدِّْ  رَبَِّكَ بِنِعْمََ ِ أَمَّا وَ*  تَْنهَرْ فَال السَّائِلَ أَمَّا وَ*  تَْقهَرْ فَال اْلیَتیمَ فَأَمَّا*  فَأَْغنى

 مَانیا بلکه رسالت تنها نه قدس ساحت بر کفار نظر از الورود ممکن راداتیا از یکی

ااًّ وَجََدَكَ وَ» هیآ است، رسالت از قبل( ص) اهللرسول  را یریمقَاد. اسَت «فَهََدى ضََ

 ریَغ ضَاللت خَود و اسَت یدرجَات یدارا تیهَدا خَود اصَواً. میکَرد بحث روزید

 یدارا تیهَدا. سَتین درک یضاللت هر چون است؛ درکات مییگوینم است؛ درجات

 کَه اسَت یمراحلَ یدارا است تیهدا مقابل در که ضاللت و است یمراتب و درجات

 وانٌعَ» مراحل از یبعض و است محرم مراحل از یبعض و ستا ازم مراحل از یبعض

  .است «ذلک نیب
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 مناسَ  نهیزم مناسبت به یتعال و سبحانه حق طرف از که است یامر کی تیهدا

 یفطر ابعاد تیهدا نیا 1«هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطى الَّذي» مثالً. گرددیم حاصل

 و جَن و انسَان. اسَت شَامل ،انَدعقل و فطَرت یادار کَه یموجودات در را یعقل و

 در تیهَدا «هََدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطى» واناتیح به نسبت .نهایا هاشبا و مالئکه

 از. بَرود دیَبا راه آن در یتعَال و سبحانه حق تیربان اثر بر وانیح که است یراه آن

 وَ بُیُوتًَا اْلجِبَالِ مَِنَ اتَّخِذي أَنِ النَّحْلِ ىإِلَ رَبُّكَ أَوْحى وَ» واناتیح یهاتیهدا جمله

 تیهَدا از عبَارت نیآغَاز و هَدایات اتیهَدا نیترنییپا 2«یَعْرِشُونَ مِمَّا وَ الشَّجَرِ مِنَ

 و اسَت خلق ، بلکهاست نشیآفر تنها نه و دهیآفر را جمادات خداوند. است جمادات

 یعنَی ریتَدب اسَت؛ نشیآفَر و جَادیا کَه اسَت اول عَدبُ همَان کَه خلق. است ریتدب

 حَق مَهیحک اراده موافَق که است داده  یترت ایبه گونه را موجود نیا بودن موجود

 هیَنیتکو ،اسَت ینیتکَو تیهدا ،ندارند اراده که یموجودات در. باشد یتعال و سبحانه

. اسَت اریَاخت و نیتکو نیب وانات؛یح مانند تمامًا نه دارند؛ اراده که یموجودات. است

 و اسَت شتریب اراده با مالئکه و جن و انسان مانند دارند یشتریب اراده که یموجودات

 . است موجودات همه نسبت یتعال و سبحانه حق طرف از «یدهَ» نیا

 إِذا» الَرَّحِیمِ الَرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ .است رضا به متوجه که هاییتیهدا از یکی مثالً

 یَوْمَئَِذٍ*  لَهَا مَا اْلإِْنسَانُ قالَ وَ*  أَْثقالَها اْلأَرْضُ أَْخرَجَتِ وَ*  هازِْلزالَ اْلأَرْضُ زُْلزِلَتِ

 ارض خداوند. است تیهدا باارض یوح نیا «لَها أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ*  أَْخبارَها تُحَدِّ ُ

 است نهفته ارض نیا در یرمز کی ،است دهیآفر را ارض خود و را ارض یفضا که را

 ومیَ و شَودیم ضَب  ارض نیا در یاله اراده به مکلفان یماهایس و هاصدا تمام که

رً خَیَْرٍ مَِنْ عَمِلََْت مَا نَْفَ ٍ كُلُّ تَجِدُ یَوْمَ». شودیم ظاهر یالکبر ام یالق  مَا وَ مُحْضََ

هُ هُاللََّ یُحََذررُكُمُ وَ بَعیَدً أَمََدً بَیْنََهُ وَ بَیْنَها أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سُوءٍ مِنْ عَمِلَْت  نیَا پَ  3«نَْفسََ

 .است عامه تیهدا ،تیهدا

 سَتین طورنیا. بود «فَهَدى ضَااًّ وَجَدَكَ وَ» بحث به راجع یمختصر اتمقدم نیا

 در .نگردد تیهدا اما بشود؛ خلق یموجود است ممکن. باشد وجود ازمه تیهدا که

 ثَُمَّ خَْلقََهُ ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطى الَّذي» هیربان حکمت بعد در اما. مکنییم عرض امکان عدبُ

                                                           

 .50. طه، آیه 1

 .68. نحل، آیه 2

 .30عمران، آیه . آل3
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 اتیهَدا و کردیم خلق خداوند اگر. اوست از تیهدا هم و اوست از خلق هم «هَدى

 یامَر کیَ تیهَدا پَ . بودنَد ضاللت در موجودات نیا کرد؛ینم مقرر را گوناگون

 انسَان بَه و مکنییمَ یطَ را مراحَل نیَا. اسَت الخلَق بعَد هیَربان هیَعط کَه است

نِ فَي اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ» 1«اْلخالِقینَ أَحْسَنُ اللَّهُ بارَكَفَتَ» که مرسییم  2«تَْقَویمٍ أَحْسََ

 از را ممکَن هایتیهَدا نیبَااتر تواندیم تیقابل و استعداد و هیبن نظر از انسان نیا

 تیهَدا ؛اسَت عمَالإ بَه محتَا  کَه دارد یدرونَ تیهدا دو. کند تقبل نیالعالمرب

 امَا. اسَت... و قلَ  و ردصَ و تَدبر و فکَر تیهَدا نهمَایب که یعقل تیهدا و یفطر

 از یاتیَآ در خداونَد ولَذا. اسَت یعقلَ و یفطَر تیهدا دو نیا یدرون یاصل محور

 3«حَنیفًَا لِلَدِّینِ وَجْهََكَ فَأَقِمْ». کندیم فطرتبه  رجوع به امر را مکلفان فیشر قرآن

 و 7«یَتََدَبَّرُونَ فَال أَ» 6«تَْشكُرُونَ لَعَلَّكُمْ» 5«تَعْقِلُونَ الفَ أَ» 4«یَعْقِلُونَ فَال أَ» عقل به رجوع

 شَتریب خداونَد ،میبَزن کنَار را فطرت چهره یغبارها شتریب ما قدر هر ها.لیقب نیا از

 از 8«تَْقَواهُمْ آتاهُمْ وَ هُدىً زادَهُمْ اهْتَدَوْا الَّذینَ وَ» « یهدا یعل  ٌیهدا». کندیم کمک

 یتعَال و سَبحانه حَق هیَمیرح تیَربان طَرف از کَه است تیهدا اریاخت هب ما طرف

 .است آورتیهدا

 نیَا اگَر ،اسَت ممکن انسان یبرا که یاریاخت هایتیهدا که ستین طورنیا پ 

 نیَا ،ریَنخ. دهَدیم یاضَاف تیهدا خداوند ،کند ترک انسان را یاریاخت هایتیهدا

 یشَرع احکَام، اسَت یعقل احکام و یطرف احکام دادن تبلور که را یاریاخت تیهدا

 مثلث در و کند کارروی آن  مقیمست صراط به انسان اگر ،است یبرون تیهدا که است

هدیً فطریَ ، هَدیً عقلیَ ، هَدیً » «هُدىً زادَهُمْ اهْتَدَوْا الَّذینَ وَ». بردارد قدم تیهدا

 یاریَاخت کَه یبَعَد بُعَد در نیالعَالمرب هایتیهَدا نیَا... و معرفتًا عبادتًا «شرعی 

يْ كَُلَّ أَعْطَى الََّذي» که اول بعد در اول، بعد در نه ،است  نیَا «هََدى ثَُمَّ خَْلقََهُ ءٍشََ

                                                           

 .14. مؤمنون، آیه 1

 .4. تین، آیه 2

 .30. روم، آیه 3

 .68. یس، آیه 4

 .44. بقره، آیه 5

 .52. همان، آیه 6

 .82. نساء، آیه 7

 .17. محمد، آیه 8
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 هیَربان حکمَت. سَتین جَزا حساب به نیا است، موجودات کل به نسبت که یتیهدا

 را موجَودات نیَا بلکَه ،نکنَد خلَق را موجَودات فقَ  کَه است بوده یمقتض حق

 نیالعَالمرب هیَعال حکمَت مصَلحت که را آنچه یسو به نًایتکو دبکن هم ییراهنما

 در که انسان مخصوصًا خود اریاخت با که یکسان ی،اریاخت تیهدا عدبُ در اما و است

 از انسَان بَه نسَبت یربان هایهیعط و است معرفت و عقل و فیتکل مراحل نیبااتر

 عتیشَر و عقل و فطرت که تیهدا مثلث نیا راه در قدم قدر هر. است شتریب همگان

 راه در را او شَتریب دهَد،یم قیَتوف شَتریب او به خداوند 1«هُدى زِدْناهُمْ». بردارد است

 .دهدیم قرار

 منظَور نجَایا و میکَرد بحث ما را آن از یاریبس ریمقاد که مقدمات نیا از ضرغ

 تذا بَر عَارض تیهَدا. سَتین ذات اصل برای تیهدا که است نیا ،است گرید زیچ

يْ كَُلَّ أَعْطَى» اول عَروض ،یثَان عَروض چه و اول عروض چه. است  خَْلقََهُ ثَُمَّ ءٍشََ

 بَدون کَار، بَدون ار،یَاخت بَدون ت،یهَدا اول عَروض. اسَت اول عروض نیا «هَدى

 بَا توانسَتینم کَه انسَان. تواننَدینم باشند، داشته توانندیم عمل که ییآنها عمل،

 جَادیا مقَدمات. ددا فطرت ؛کند فراهم را یانسان فطرت جادیا مقدمات خود تیفعال

 نهَایا. ددا عتیشر ؛کند فراهم را عتیشر عیتشر مقدمات. داد عقل ؛کند فراهم را عقل

 .است مخلوقات مرات  و درجات حس  بر هیاول هایتیهدا

 اگَر شَود،یم ملحَق اریَاخت یمبنَا بَر تیهَدا نیا که میدار یثان عدبُ در تیهدا

 «هََدى ثُمَّ» که یاول تیهدا ابعاد از یعدبُ هر در حق قیطر در اریاخت یمبنا بر انسان

 شَتریب را تیهَدا آن خداونَد ،بَردارد قَدم یاولَ تیهَدا ابعَاد از یعدبُ هر در است،

 اتیَآ معرفَت، اتیَآ مَان،یا اتیَآ مَان،یا اتیَآ بَه راجَع دیَکن فرض مثالً. کندیم

 انسَان مقَدار هَر کَه است معنا نیا نگرایب و نشانگر اتیآ نیا تمام... اتیآ ت،یعبود

 نیَا ،نکنَد کمَک خداونَد اگَر کَه کنَدیم کمَک شَتریب او بَه خداونَد ،رود جلوتر

. اسَت کنَد و کال شانهایتیفاعل تمام با شان،هایتیقابل تمام با هاانسان هایتیفعال

 هیَهداال فَو  تیهدا نکهیا تا ردیبگ قرار یتعال و سبحانه حق تیعنا مورد دیبا حتمًا

 یاریاخت ،الخلق است بعد یخلق که یاول تیهدا چه یت؛هدا دسته دو نیا پ . بشود

 که هیثان تیهدا چه و نیست -افتهیتیهدا شخص- یمهد از ایمقدمه ،ستین کار در

 تیهَدا در. سَتین کَار در یتیفاعل و اریاخت ی،اول تیهدا در امنته. است عارض نیا

                                                           

 .13. کهف، آیه 1
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 چَه نخواهند، چه و بخواهند چه یاول تیهدا در. ستا کار در فاعلیت و اریاخت هیثان

 كَُلَّ أَعْطَى الََّذي»هسَت  یاولَ تیهَدا ،بخواهنَد نتوانند ای بخواهند بتوانند که آنها

 یموجَود هَر بَر دوم عارضَه تیهدا که هیثان تیهدا در ولکن «هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ

 راه در قَدم کنَد اریَاخت ارمقَد چَه نکهیا به است مربوط نیا. است انسان مخصوصًا

 شَتریب چَه هَر تشیفاعل و شتریب چه هر قابلتش کند، اریاخت مقدار هر. بردارد تیهدا

 . کندیم کمک او به شتریب «هُدى زِدْناهُمْ» هم خداوند حق، میمستق صراط در ،باشد

 اگَر اند،ضَال تیهدا بدون خلق در موجودات همه که کندیم ثابت مقدمات نیا

 نیَا. نداشَتند را تیهَدا نیَا. بودنَد ضَال کَرد،ینم تیهَدا و کردیم لقخ خداوند

 هیاول تیهدا و است کرده خلق خداوند که یموجودات همه :هیثان مرحله ی.اول مرحله

 فرسَتاده عتیشَر و اسَت داده عقَل و اسَت داده فطرت هاانسان به که است کرده را

. شوندیم عاقل ندارند؟ هیعقل تیهدا برسند، عقل به نکهیا از قبل هاانسان همه. است

 تیهََدا دآیََیم کََه بعََد ،ندارنَد هیشََرع تیهََدا ،برسََد آنهَا بََه شََرع نکََهیا از قبَل

 مقصَر ،اسَت ضَال و سَتین عاقَل ،برسَد عقل حد به انسان نکهیا از قبلشوند. یم

 .ستینها از تقصیر ضاللت تمام چون نه است؟

 مکلف بگردد،ه هم چ هر و برسد مکلف شخص به هیاله مقدس شرع نکهیا از قبل

 یولَ. اسَت ضَاللت در اسَت؟ ضَاللت در ای است یمهد نیا ایآ ،است دهینرس هنوز

 نکهیا از بعد بااتر، میبرو ورطنیهم. است قاصره ضاللت بلکه ،ستین مقصره ضاللت

 متشَرع یولَ ،نَرود شرع تفهم دنبال به اگر. رفت شرع تفهم دنبال به انسان ،آمد شرع

 زِدْنَاهُمْ». رفَت آن دنبَال بَه اگَر امَا نَه، است؟ تیهدا در ایآ ،باشد قرآن تعیشر به

 بَااتر درجَه. باشَد مَانیا از ترینییپَا درجه هر در انسان مان،یا درجات در «هُدى

 ضَاللت ترنییپَا درجَه نیَا در ،نَرود بَااتر درجه به رًیتقص ای و قصورً اگر. هست

 کَه اسَت هاضَاللت از یبعضَ. کنَدیم فَر  هاضَاللت نیَا منتهَا بلَه، نه؟ ای است

 از همَه. بشَود( ص) نییالنبخاتم تواندینم ک چیه. گردد تیهدا به لیتبد شودینم

 اصَالً نکَهیا یبَرا. دارنَد ضَاللت( ص) نییالنبخَاتم معرفت و طاعت و عصمت عدبُ

. ستین ریتقص یضاللت هر پ . است ینشدن گوناگون ابعاد در ،است ینشدن ،شودینم

 نَدارد امکَان اصَالً کَه است یضاللت. است یریتقص ضاللت. است یقصور ضاللت

 .شود دایپ تیهدا به تبدل

 تیهَدا؛ یکَی اینکَه میَدار مقدمَه چنَد و میدار بحث در عدبُ چند نجایا ما پ 

 داشَته تیَقابل چقَدر و کنَد تیَفعال چقدر که یشخص تیفعال به است مربوط هیثان
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ََت؛  -1. باشََد ََابلق -2فعالی ََهیزم -3 ؛تی ََزوم ن ََثالً .ل ََآ م ََان ای ََقابل همگ ََد تی  دارن

 هَم و اسَت تیَقابل هَمیَد کن فرض نه، است؟ ممکن تیفاعل نه، گردند؟ نییالنبخاتم

 انََدازه بََه هََاتیفاعل هََم و هََاتیقابل هََم محََال، فََرض بََر ،یََدکن فََرض. تیََفاعل

 چَون نَه، د؟کن ریاخ یوح تیهدا خداوند دارد امکان. شود انجام( ص) نییالنبخاتم

 نیچنهم  هامیابراه و هانوح و هایسیع و هایموس در. ستین شتریب( ص) محمد کی

 چَون ؛نَدارد امکَان لشیتحصَ کَه اسَت هایینَهیزم. دارد یمراحلَ یَک پ  است،

 و شَدن لسَوفیف و شَدن هیَفق ،سَتین اجتهاد ،ستین یعاد لیتحص نبوت، لیتحص

 یحَالت آن تواندینم صددرصد نهیزم یول ،خواهدیم نهیزم نبوت. ستین شدن مفسر

 چنان حد به بخواند جبر درس انسان اگر. کند وارد شود وارد دیبا نهیزم نیا بر که را

 را یاله علوم تمام اگر اما... و رسدیم بااتر و نیشتیان حد به بخواند کیزیف. رسدیم

 یعل شودینم. گردد نییالنبخاتم که شودینم ،بخواند( ص) نییالنبخاتم از بعد انسان

 هَم و تیَفاعل هَم و تیقابل هم پ  .شودینم. شود فاطمه و نیحس و حسن و گردد

 نیَا یمبنَا بَر ، اگَر قابلیَت اسَت،شود انجام است تیفاعل اگر ،یحتم مناس  نهیزم

 خداونَد ،باشَد موجَود هیَربان حکمت در مناس  نهیزم و شود انجام تیفاعل تیقابل

 ائمَه مراتَ  و نبَوات مراتَ  و رسَاات مراتَ  راتبش،م به عصمت دهد،یم عصمت

  .دهدیم خداوند را مرات  نیا ،(ع) نیمعصوم

 تیهَدا. شَد عَرض روزید که ایجمله کردن ملحق با کردم عرض را مقدمات نیا

 میمسَتق صَراط ایَ اسَت معَو  اتیَح صَراط ای است، میمستق صراط عنوانبه بعًاط

 صَراط میالمستق صراط یاوا نقطه. است یاحلمر یدارا میمستق صراط نیا و .است

تَقیمٍ صِراطٍ عَلى رَبِّي إِنَّ». است رب راطي هَذا أَنَّ وَ» 1«مُسَْ تَقیمًا صَِ  هَذا قَالَ» 2«مُسَْ

 یعَدبُ دو تیَربوب. اسَت تیَربوب میمسَتق صَراط بَر مَن رب 3«مٌمُسْتَقی عَلَيَّ صِراطٌ

 تکَرار تیَربوب و شَود تکَرار تیَهالو شودینم. ستین دوتا تیالوه نکهیا کما ،ستین

 برابََر ،شََودیم تکََرار اهلل بََه نسََبت ممکنََات از معرفََت و تیََعبود و رسََالت. شََود

 عَلَى رَبَِّي إِنَّ». سَتین ریتکرارپَذ تیَربوب ولکَن د،آیَیم نییپَا د،آییم باا شود،یم

 تعدد اردد امکان ،تیالوه تیربوب عنوانبه تیربوب میمستق صراط ایآ «مُسْتَقیمٍ صِراطٍ

                                                           

 .56. هود، آیه 1

 .153. انعام، آیه 2

 .41. حجر، آیه 3
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 را خَود تیربوب از یبخش خداوند که باشد داشته ییاعطا تعدد نه، باشد؟ داشته یذات

 خَود  بنَدگان اشَرف بَه تنهایَیب در کی ولو عیتشر جهت در ای تکوین جهت در

 .ستندین رسول رب ،هستند رسول نهایا ر،یخ بدهد؟

 محال کی ام. حکمت در محال نه ،یذات محال. است محال گرانید یبرا نیا پ 

 اصَل در اصَل، در اسَت محَال کَه طورهمَان مصلحت، در محال کی م،یدار یذات

 در تیَربوب چَه. اسَت محَال هَم الَه تیربوب تعدد است، محال اله تعدد ذات جوهر

 صَراطٍ یعلَ، اهلل ریَغ موجَودات همَه پَ  .عیتشر عالم در تیبربو چه ن،یتکو عالم

 بَر کَه اسَت محَال. اسَت گناه عکسش به ،نه است؟ گناه. ستندین تیربوب در میمستق

 در تیَربوب میمسَتق صَراط بَر اسَت محال باشند، نیتکو در تیربوب میمستق صراط

 یادعا قتیحق در نیا ،کند عیتشر یادعا ای کند نیتکو یادعا یکس اگر. باشند عیتشر

 تیَربوب یادعَا ایَ ،اسَت چنَدتا رب که ه،یاصل تیربوب یادعا ای. است کرده تیبربو

 هددا شَخص نیَا بَه را یعیتشر ای و ینیتکو تیبربو نیا خداوند که ه،یفرع از همتخذ

 نٌیمبَ». هسَتند «مُبینٍ ضَاللٍ في» نهایا اهلل ریغ موجودات کل ،یاول مرحله نیا. است

 امکَان ،بزننَد یدر هَر بَه «ًایصَفات نیمب، ًایافعال نیبم ًایذات نٌیمب، ًایعقل نٌیمب ،ًایفطر

 .گردد حاصل نهایا یبرا رب میمستق صراط آن که ندارد

 در قصور چون. نباشد حیصح دیشا هم قصور ریتعب یحت. ستین ریتقص نجایا پ 

 اصَالً گَاه. شَودینم نیَا ،ریَنخ. توانَدینم او امَا ،شَودیم کَه شَودیم گفته ییجا

 ییجَا در قاصر م؟یقاصر بودن خدا از ما ایآ. است ریتقص و قصور از خار  ،شودینم

 مَا. اسَت قصَور اوقَات یگَاه .ریتقصَ نَه و اسَت قصور نه نیا پ . بشود که است

 یذاتَ یاصل عدبُ در امکان. دارد امکان شود،یم م،یبشو نییالنبخاتم نکهیا از میقاصر

 اسَت کَافر که یکس است مقصر. است ریتقص اوقات یگاه. است قصور نیا اما ،دارد

 قدم بااتر مانیا ، ولی برشده منمؤ که یکس است مقصر. است دهینگرد مؤمن هنوز و

 رَبَِّي إِنَّ» از اسَت عبَارت میمستق صراط اول عدبُ نیا پ  .نیهمچن و است نگذاشته

ااًّ وَجََدَكَ وَ» گَرید نجَایا گمراهنَد، همَه اول، بُعد «مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَلى  «فَهََدى ضََ

 نیسَت، «وَجََدَكَ». دآیینم است اهللرسول که نیالعابد و نیالعارف اول به نسبت یحت

 .رفت کنار نیا. است طورنیا شهیهم
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( ص) اهللرسَول شَخص میمسَتق صَراط م،یمسَتق صراط دوم مرحله دوم، مرحله

إلی  نه .میخواند که 2«مُسْتَقیمًا صِراطًا یَهْدِیَكَ وَ» 1«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَلى إِنَّكَ» که است

 خَود. «مُسْتَقیمًا صِراطًا یَهْدِیَكَ وَ»  فق بلکه ،است «یعل» فق  نه ،است مع نه ،است

 صَراط قرآن خود و است قرآن خود( ص) محمد نکهیا کما. است رب میمستق صراط

. اسَت( ص) اهللرسَول قلَ  در یمعرفتَ ابعَاد کَل در قرآن تحقق ،است رب میمستق

 یگَرید بعادا «مُسْتَقیمًا صِراطًا یَهْدِیَكَ وَ» نیا. است میمستق صراط خود نیا نیبنابرا

 انیجر نیا نیمب فتح با و بود... و چه و اسالم غیتبل و اسالم تقدم از یموانع که است

 اهللرسَول ریَغ. اسَت( ص) اهللرسَول خَود رسَالت میمسَتق صراط اا و شد حاصل

 بََه ی،وحَ صََراطالبتَه . اسَت ضََال )ع( از ایَن صَراط نیرالمََؤمنیام. هسَتند ضَال

 یاولَ مرحلَه. اسَت هیَدان مرحلَه نیرالمؤمنیام. شودینم یرسالت یوح نیرالمؤمنیام

 عبََادتش، ،اهللرسََول عصََمت اسََت درسَت. اسََت دوم مرحلََه نیََا ،اسََت اهللرسَول

 بَه یتعَال و سبحانه حق اراده به و تًایفاعل و تًایقابل است منتقل ،دوم پله در معرفتش

 نقطَه نَه، ؟شَدیم یرسَالت یوح آنها به ،()ع ائمه و نیحس و حسن و نیرالمؤمنیام

 یاوا نقطَه خَود ، بَود؟ کَه رهیَاخ نقطَه بزرگَوار، غمبَریپ بود؟ که رسالت یاوا

 بَِهِ خََتَمَ» کَرد وفات که یوقت خود ، رهیاخ نقطه و خود  هیمحمد هیختم رسالت

 .دینگرد نازل یاحد بر یرسالت یوح گرید 4«اْلوَحْيَ بِمُحَمَّدٍ اللَّهُ خَتَمَ» 3«اْلوَحْيَ

 کیََ ضََاللت لفََ  البتََه... معصَوم زدهیسََ امََام، دوازده ،ائمََه نجََایا در نیبنَابرا

 نظََر از و یلغَو نظََر از. اسَت چنَیننیا ولکََن ،اسَتیس مثََل دارد، رکاکَت یمقَدار

 رَبَِّي». برسَد اسَت محَال ای برسد تواندینم ای است دهینرس راه آن به یعنی استعمال

 نقطَه کیَ چَون برسَد، خواهَدینم اخَد ای برسد، تواندینم ای «مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَلى

، اءیَانب و (ع) ائمَه نیبنَابرا. اسَت( ص) هیَمحمد نقطه که است کرده مقرر درخشان

 میمسَتق صَراط دون مِیمسَتق صَراط در العزماولو اءیانب تمام. هستند طورنیهم همه

 در ،یمحمد معرفت در هستند، ضال مقام نیا به نسبت آنها پ  هستند،( ص) محمد

 عَن ضَالل کنیولَ. هسَتند ضَال معنَا نیا به ،یمحمد عتیشر در ،یمحمد عبادت

                                                           

 .43. زخرف، آیه 1

 .2. فتح، آیه 2

 .191 ، ص(صالح یللصبح) البالغة نهج. 3

 .149 ، ص49 ج، األنوار بحار. 4
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 در هَم ت،یَقابل در هَم ت،یَفاعل در هَم. اسَت قصورٍ عن ضالل بلکه. ستین رٍیتقص

یکی  و است خودشان طرف از دوتا ؛قصورٍ عن ضالل عدبُ سه هر در ،یعیتشر حکمت

 یکَی میابَراه اهَد،خوینم دوتَا خواهَد،یم یکَی محمد که است  یربان مصلح ٍ عن

 و خواهَدیم یکی مانیسل خواهد،یم یکی یسیع خواهد،یم یکی یموس خواهد،یم

  است. ضاللت همه هانیا پ  .لیقب نیهم از

 مَا یبَرا و میهسَت شَاهد را مطلَ  نیَا عَام بوجَهٍ قرآن مقدسات اتیآ در ما و

 از نبَودن از دبعَ تمَام ها،عصمت ها،نبوت ها،رسالت ها،یوح که است روشن اریبس

 عن ضاللت کی. ستین رٍیتقص عن البته. است ضاللت قبالً پ  ،است آمده خدا طرف

 نشده، اعدل است، عادل نشده، عالم است مؤمن نشده، مؤمن است، کافر است، رٍیتقص

 قصَورٍ عَن ضَاللت اگَر امَا. اسَت درکَات راتیتقص نیا گرچه ،ریتقص عن ضاللت

 مَن. اسَت ازم بَروم خَواهمیم بَروم، کَه انَدنداده نشان من به را کاشان راه. باشد

 ضَاللت نیَا دارد، لزوم نکهیا با منرفت من و دادند نشان اگر اما. ستمین مقصر ،قاصرم

 ضَاللت. باشَد ریتقصَ باشد، ضاللت لغت جا هر که ستین ورطنیا. است رٍیتقص عن

 صَراط نعَ ضَاللت. دارد تیَحتم عمقًَا و اسَت ضَاللت عَدبُ؛ یَک است یعدبُ سه

 و تیَقابل بعَد در وًا یَربان حکمَت عَدبُ در کَه اسَت ضاللت مستقیم رب. بُعد دوم:

 قصَور ،ضَاللت نیَا. بشَوند نییالنبخَاتم گرید اءیانب توانندینم. است قصور تیفاعل

 . ستین ریتقص ،است

 و برونَد بَااتر مقَام بَه تواننَدیم کَه یکسَان. اسَت ریتقص هاضاللت از یبعض

 یرو و است عقاب آن یرو که است یضاللت ضاللت نیا ،باشند مقصر راگ. روندینم

 عَن ضَاللت نوع ضَاللت اسَت؛ سه ها،ضاللت کل نیبنابرا. است تندید و خیتوب آن

 نَه کَه یضَاللت و شَود حاصَل تیهَدا اسَت ممکَن و قصورٍ عن ضاللتو  رٍیتقص

 عیتشَر و نیوتکَ عَدبُ در تیَربوب تیهَدا ندارد امکان است، قصور نه و است ریتقص

 و النَاسعوام یبعض نکهیا و تیهدا با ضاللت مقابله بحث نظر از نیا. بشود حاصل

 گوینَد، مینَدگوییم سَخن عامیانَه و هسَتند عَالم صَورت بَه که یکسان از یبعض

 در دیَکن فَرض ایَ هَا،حرف نیَا از. بَود غمبریپ بود مادر رحم در که یوقت از غمبریپ

 مؤمنَون سَوره کردند شروع ،شدند متولد( ع) نیرالمؤمنیما یوقت که میدار ما یتیروا

 نیَا .لیَانج و تَوارت خوانَدن بَه کردنَد شَروع و 1«اْلمُؤْمِنَُونَ أَْفلََحَ قَدْ» خواندن را

                                                           

 .1. مؤمنون، آیه 1
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 خَار  حَال چنَد از نکَهیا یبَرا .اسَت یوحَ بَه انتیخ نیا. ستین یعل به خدمت

. است فرع نیرالمؤمنیام ت،اس شده یوح مبرغیپ از قبل نیرالؤمنیام به نکهیا ای :ستین

. است مؤمنون سوره جمله از که شود نازل قرآن غمبریپ بر که است مانده سال دوازده

 چون ،خود  یجا به 1«صَبِیًّا اْلحُْكمَ آتَیْناهُ وَ» ... البتهوادت در نیرالمؤمنیام وقتآن

 تر،نییپَا یلَیخ یعلَ تیَوا از ییحی یغمبریپ ولو. کرد غمبریپ را ییحی موقع آن در

 نقَل ریتفاسَ در را یمتعَدد اتیَروا نکهیا. کرد صحبت دیبا حساب یرو یول ،دباش

 الفرقَان در را همَه مَا و انَدکرده نقَل ریتفسَ آن از ر،یتفس آن از ریتفس نیا ،اندکرده

. اسَت انَتیخ نیَا ،نیسَت نیرالمؤمنیام مقام به خدمت نیا. میکرد رد و میکرد لنق

 مَِنَ دَابََّ ً» کننَدیم تطبیق که یاتیآ آن نکهیا کما. است انتیخ الشم  رد نکهیا کما

 مَا بَرای از آنچَه. اسَت اهانَت نیَا. اسَت انَتیخ نیَا است، نیرالمؤمنیام «اْلأَرْضِ

. مینَدار قبَول مَا است عصمت مقام خالف بر آنچه ،است عصمت مقام دارد اصالت

 شَما که است یاهانت «ضاار داب » که دیکن فرض ای. است عدالت خالفت الشم  رد

 ددهییم نسبت اهللرسول از بعد امکان عالم شخص نیبزرگتر به نیالعالمرب طرف از

 از. کننَدیم نقَل خَدا از 2«اْلَأَرْضِ مَِنَ دَابََّ ً لَهُمْ أَْخرَجْنا عَلَیْهِمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ» که

ََر،یپ ََؤمنیام از غمب ََران.  ن،یرالم ََتآناز دیگ ََ وق ََن کی ََبنا یس ََه یص ََدیم ک  خواه

 !اارض دابَ  ایَ کیعل السالم: کرد سالم و راه در دیرس. کند مسخره را نیرالمؤمنیام

 دم اارض  دابَ« إن لداب  األرض ذن ٌ و زغَ ٌ»: فرمود گر،ید ندگوییم دارند هاعهیش

نوشَتیم کَه  خودمَان یهَاکتاب در ما و اهانت؟ نطوریا. ندارم دم من دارد، مو دارد،

  .است اارض  داب شانبله، ای

 کَار در ینبَوت اگَر خواندنَد، را مؤمنون سوره وادت وقت در نیرالمؤمنیام نکهیا

 تورات، صدتا قرآن، صدتا. ستین یمطلب ، به روی چشم،بود ینب نیرالمؤمنیام و نبود

 عَدبُ در نیرالمَؤمنیام یمقتَدا کَه اسَت مانده سال دوازده هنوز ولکن ل،یانج صدتا

 نشَده نَازل یوحَ او بَر هنَوز. اسَت نشده رسول هنوزطهارت،  و عصمت و رسالت

 نیَا خوانَد؟ را مؤمنَون سَوره و شَد نازل یوح( ع) یعل بر غمبریپ از قبل ایآ. است

 علیَا مرحله در ایهیثان تیهدا کی نبوت. است نیچن اءیانب کل به نسبت. است دروغ

 یاولَ تیهَدا. دارد یحلَمرا هَم یاول تیهدا. دارد یمراحل هیثان تیهدا چون است،
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 جَرح یاوا تیهَدا... و است انسان تیهدا ،است وانیح تیهدا ،است جرح تیهدا

 آب آن هاشَهیر نایَ و دیَبرو که است نیا نبات یاوا تیهدا 1«لَها أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ»

 زنبَور تیهَدا .بشَود چه آن و بشود زردآلو آن تا ،ردیبگ را صالحه مواد آن و صالح

 نیَا. کنَدیم فَر  هاتیهَدا ن،یهمچنَ و نیهمچنو  2«النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ أَوْحى» عسل

 .است یاول تیهدا ،است فر  یدارا که هاتیهدا

 میمسَتق صَراط و مکنییم بحث میدار انسان تیهدا به راجع که هیثان تیهدا در

 نَدهیآ هیَثان تیهَدا نیَا. مکنییمَ صَحبت میدار -مستقیم رب صراط نه- الرب یال

 قبَل یسیع .بود بلد قرآن نزول از قبل غمبریپ. است آمده بعدً است، نبوده قبالً ،است

. بَود غمبَریپ شَود غمبریپ نکهیا از قبل .بود بلد لیانج شود نازل او بر لیانج نکهیا از

 خواهدیم را نیهم هیآ. است تناقض نیا اصالً. شدیم او بر یوح ،یوح نزول از قبل

 رسَالت، روی .رسَالت روی «یدهَ» چه؟ روی «یدهَ» «فَهَدى ضَااًّ جَدَكَوَ وَ». دیبگو

 هَداک» رسَالت از بعَد. نبَود نهَایا طاعَت، نیَا معرفت، نیا عصمت، نیا قرآن، نیا

 کیَ اوقَات یگَاه ،اسَت تیهَدا اصَل اسَت مرتبَه کیَ .تیهدا اصل نه «یبالوح

 هیَثان تیهَدا ابعَاد از یعَدبُ هَر در ،است «نیمب ضاللٍ یف» مطلقه صورةٍب یموجود

 نَه خَدا، نه. است گمراه هیثان تیهدا ابعاد از یعدبُ هر در نه، یاول ه،یثان. است گمراه

. اسَت مطلقه ضاللت کی نیا .چیه... نه صوم، نه نماز، نه طاعت، نه معاد، نه غمبر،یپ

 ایَدن از خواسَتیم اهللرسَول یوقتَ است، مطلقه ضاللت برابر در مطلقه تیهدا گاه

 عَرض در و زمَان طَول در ف،یَتکل عَالم کَل در ممکنَه مطلقه تیهدا یدارا رود،ب

 از یمراحلَ «نهمَایب». اسَت یمراحلَ «نهمَایب» .«نهمَایوب»، ماننَد نداشَت. بود مکان

 رب تیََربوب تیََعنا و تیََقابل و تیَفاعل حسََ  بََر ایمرحلََه هَر کََه اسََت تیهَدا

 .گرددیم حاصل 3«وِفاقًا جَزاءً» یتعال و سبحانه

 .امکَان عَالم اول شَخص بَا کنَد؟یم صحبت دارد یکس چه با خداوند نجایا رد

 از ما اگر. است خودپا و خودکفا یتعال و سبحانه حق مرادات بر دالت در اتیآ خود

 چَون و کننَد هیَآ در دقَت خواهنَدینم کَه است یکسان یبرا ،مآورییم گرید اتیآ

 یعَدبُ دو مَا ،دیشَن خواهند نگراید و شد خواهد پخش بعد و است عام بحث بحث،
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 از دوم بعَد و اسَت ترقیَعم کَه دوم بعَد و اتیآ خود از اول بعد که م،کنییم بحث

حى وَ» نجَایا از .گرید اتیآ  مراجعَه نایَآقا کَه اسَت یمفصَل بحَث نیَا کَه «الضَُّ

 است؟ بوده هچ« قَلى ما وَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ ما*  سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ*  الضُّحى وَ» .کنندمی

 یالهَد رسول عن یالوح انقطع» کمتر، ای کمتر، ای کمتر، ای ش  چهل که دارد تیروا

 و داشَت مَانیا کَه یکسَ آن نجایا. است اشاره مفصلش را مراجعه کنید، این «(ص)

 ماننَد و هَایعل ماننَد و هاجَهیخد مانند و داشت مانیا یلیخ و داشت عالقه یلیخ

 تیشخصَ نیبَااتر. خوردیم غصه شد؟ منقطع یوح دش چطور که شد ناراحت ،ریغ

 مشَرکین .فَردا پَ  نَه فَردا، نَه امروز، نهاهلل است، وحی قرآن منقطع شد، رسولکه 

 از را یوح خداوند کرد، غض  محمد به خدا 1«قاله و ربه ودعه» که. بودند خوشحال

 بَود کننَدگانافتیدر نیبهتر بر هاداده نیبهتر که بود داده او به را آنچه. کرد قطع او

 هََم مثََال «میالََرح الََرحمن اهلل بسََم» داد: جََواب «یضََح» سََوره. کََرد قطََع او از

جى إِذا اللَّیَْلِ وَ*  الضُّحى وَ» قسم، صورت به مثال ،زندیم  روز وسَ  «یضَح» «سََ

 مصَلحت روز وسَ  کَه گفَت شَودیم ایَآ. اسَت ش  نصف «یسج إذا لیل». است

 .است نعمت ش  هم و است نعمت روز هم ؟نه  ش نصف و است هیربان هیریتدب

 قَرار شَ  را همَه اگر. بود راحت در نقصان ،دادیم قرار روز همه را خداوند اگر

 اسَت یطَوان روز و شَ  کَه یمنَاطق آن. بَود راحَت و اتیَح در نقصان داد،یم

 و اسَت روشَنکَه  روز که طورهمان پ . کنیمنوع را عرض می. است یگرید مطل 

 نعمَت ،اسَت فی رایع  النهَار شم  که است یموقع که است «یضح» که روز وس 

 ،شَودیم شَ  نصَف کَه هَم یوقتَ. اسَت کَرده درست را نعمت نیا خداوند است،

 یبَرا قسَم عنوانبَه ، مثال اسَتاست یماد ایضح دو که «یضح» نیا. است نعمت

 روز وس  و روشن زرو و «یضح» که خداوند. معنوی «سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ*  الضُّحى»

 هایییوح. است نداده روشن روز وس  اءیانب همه به چون ،داد تو به را یوح روشن

 و نتریروشَن و روشَن روز وس  ،است یوح نیا مادون است ایانب ریسا به نسبت که

 شَخص نیَا بَه را یوحَ نتَرییدائم و را یوحَ نیاتریَگو و را یوح نتریکنندهانیب

 اسَت، گرفته یمدت کی او از ،داد که هم را یوح نیا «الضُّحى وَ». است داده بزرگوار

 واقع و رسالت عالمت دادنش. است رحمت هم گرفتنش. است رحمت یوح نیا دادن
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 تَْتلُوا كُْنتَ ما وَ» است رسالت در لیتسه یبرا هم گرفتنش. است دعوت ماده و رسالت

 ]...[ 1«اْلمُبْطِلُونَ اَرْتابَ إِذً بِیَمینِكَ تَخُطُّهُ ا وَ كِتابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

 خَود  نیَا که گفتندیم ایعده ،شدینم منقطع بزرگوار غمبریپ از یوح نیا اگر

دروغَی را  کَه عاقل آدم ،شد منقطع که یوقت. است نابغه خود  زند،یم حرف دارد

 ،شَد منقطَع نکَهیا ولکَن. رودیمَ بَااتر مطل  ،نه کند؟ رها شودیم به نوبت گفته،

 یعَاد وضَع آن از کَه چَه، هَر ایَ کمتَر ای ش  چهل ای اهللرسولعن  یوح انقطاع

 اگَر. سَتین خَود  هَایحرف نیَا ،نَه کَه کنَدیم ثابت نیمشرک یبرا. شود خار 

 تَخُطَُّهُ ا وَ كِتَابٍ مَِنْ قَبْلَِهِ مِنْ تَْتلُوا كُْنتَ ما» نداد؟ ادامه چرا بود خود  هایحرف

 گرفتَه را رسَالت نیمبطلَ کیتشَک و ابیَارت یجلَو «اْلمُبْطِلَُونَ رْتَابَاَ إِذً بِیَمینِكَ

 . است

 إِذا اللَّیَْلِ وَ» مثَال اسَت. یجسَم یاضَح البتَه کَه ،یوحَ یاضَح «الضُّحى وَ»

 بَر کَه قَرآن یوحَ چَون ،سَتین ییروشَنا چیهَ که است ش  وس  واقعًا و «سَجى

 ییروشَنا. سَتین رسَالت کَه عقَل ییروشنا دارد؟ یایروشن کجا گرید ،نشود غمبریپ

 فضَائل قمه که رسالت آن. ستین رسالت رشو ییروشنا. ستین رسالت که یعال عقل

جى إِذا اللَّیَْلِ وَ» نیَا ،است هارسالت قمه در و است اهللرسول انقطَاع وحَی  در «سََ

، «ربَک»فرمَود: . «قَلَى مَا وَ». اسَت نکَرده رهَا را تَو ربَت «رَبَُّكَ وَدَّعَكَ ما» است.

 کمَا .جَابیا ،ینفَ ،یجَابیا بعد ،یسلب بعد ؛است یعدبُ دو تیربوب چون .اهلل فرمودن

 آمَدن ،وحَی امَدنین ،یوح آمدن هم نجایا در اااهلل، االه رب معرفت عدبُ در نکهیا

 یوح ،یوح نیا نکهیا اثبات یِاستمرار مصلحت یبرا امدنین و یاصل مصلحت یبرا

 .است یربان

 کَه اسَت یاولَ نیَا «اْلَأُولى مَِنَ لََكَ خَیْرٌ لَْلآخِرَةُ وَ*  قَلى ما وَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ ما»

 آخَرت. شَودیم امتحَان شود،یم ابتال شود،یم نییپا و باا ،شودیم جابیا و سل 

 ،است نور تمامش دیگر این ابتالئات نیست، امتیق در و برزخ در است موتلا بعد که

 اسَت، نَور زیَن امَدنشین و اسَت نَور قرآن مدنآ نجایا در گرچه .ستین برود و دیایب

 یُعْطیكَ لَسَوْفَ وَ*  اْلأُولى مِنَ لَكَ خَیْرٌ لَْلآخِرَةُ وَ» اما .است لیسب کی در دو هر چون

 بکنَد؟ خواهَدیم کَار چه «یَجِدْكَ لَمْ أَ» «.یَجِدْكَ لَمْ أَ» بماند. لیتفاص «فَتَرْضى رَبُّكَ

 .دیبگو را هانعمت خواهدیم
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 یَجَِدْكَ لََمْ أَ» م؟ینداد تو به ما ینداشت که یهنگام در را بزرگ هاینعمت نیا ایآ

 نیبَ از صَغر در کَه هم مادر، بود رفته ایدن از که پدر مختلف، یمعان به «فَآوى یَتیمًا

 -1 کَرد «یآو» «یآوفََ» ،ینداشَت است اول درجه باشد که مادر و پدر که یکس. رفت

 .هَانجات ؛واءهَایا «الرسَال  یالَ آواک» -3 «کیال الناس یآو» -2 «یؤویک من یال»

 نیَا. کنَد حکومَت سَتارگان همَه بَر ،نَدارد ستاره کی آسمان و نیزم در که یکس

 امَا ،اسَت طال یاب میتی. ندارد مادر ندارد، پدر که یکس. است هیربان خاصه رحمت

 .است دهیبرگز نبوت مقام نیبااتر را خداوند را شخص نیهم

ااًّ وَجَدَكَ وَ*  فَآوى یَتیمًا یَجِدْكَ لَمْ أَ»  نیَا سَت؟یچ غمبَریپ تیهَدا «فَهََدى ضََ

 در د؟یَایب توانَدیم اینَهیزم چَه در نبَوت ایَن و قَرآن نیَا است، نبوت نیا و قرآن

. اسَت مَانیا نَهیزم در مانیا اصل شدن وارد چون. باشد هانهیزم افضل که اینهیزم

 مناسَ  نَهیزم در نبَوت شدن وارد. است رسالت مناس  نهیزم در رسالت شدن وارد

 قَرآن یوحَ کَه یوحَ انوار نیبااتر شدن وارد. است رسالت از بااتر که است نبوت

( ص) محمَد در هامناسَبت تمام ،بود مناس  نهیزم نیا. است مناس  نهیزم در ،است

 امَا. بَود نَدهیآ و زمَان آن و گذشَته ؛زمان مثلث در ،یهست عالم ستگانیشا همه از

ااًّ وَجََدَكَ وَ*  فََآوى یَتیمًَا یَجَِدْكَ لََمْ أَ». نبَود بالفعَل قرآن. نبود بالفعل نبوت  ضََ

 .«فَأَْغنى عائِالً وَجَدَكَ وَ*  فَهَدى

 ضَالل بَه را ضَالل کَه کَردم ادداشَتی مَن فیشَر قَرآن در که یاتیآ نجایا در

 أُولئِكَ»: 90 هیآ )انعام( 6 ورهس جمله از ،یریتقص ضالل نه و اندکرده اطال  یقصور

 چَه قَبالً مگَر. اسَت کَرده تیهَدا خدا را غمبرانیپ همه غمبران،یپ« اللَّهُ هَدَى الَّذینَ

 فَبِهَُداهُمُ». نبَود خَاص تیهَدا نیَا مطلَق، ضَاللت نَه. نبَود تیهدا نیا قبالً بود؟

 وَ عَلَیَْهِ فَتَابَ رَبَُّهُ اجْتَبَاهُ مَّثَُ*  فَغََوى رَبََّهُ آدَمُ عَصَى وَ» آدم به راجعدوم: . «اْقتَدِهْ

 گَر،ید است عادل. است عادل ،ستین گناهکار، دیگر شد «هیعل تاب» که یوقت 1«هَدى

 نیَا «یدهََ» ؟هچَ بعَد. اسَت اجتبَاء بعَد. اسَت توبَه اول. اسَت شده که هم اجتباء

از ایَن  قبَل .مکنییمَ اسَتفاده را )ع( آدم رسالت ما هیآ نیا از. است رسالت ،تیهدا

 عادل و کرد توبه نکهیا یبرا چرا؟ نه،؟ است رٍیتقص عن. است ضاللت ؟چیست «یدهَ»

 . 122 هیآ بقره سوره که شد
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 اءیَانب مقابَل در. است ءایانب لسان 1«سُبُلَنا هَدانا قَدْ وَ اللَّهِ عَلَى نَتَوَكَّلَ أَاَّ لَنا ما وَ»

 کَل لسان. ستین ینب کی لسان نیا .ددهنیم جواب نطوریا اءیانب ،ندداشت یاعتراضات

 قََدْ وَ اللََّهِ عَلََى نَتَوَكََّلَ أَاَّ لَنا ما وَ»: 12 هیآ میابراه سوره در یاله اءیانب و یاله رسل

 سَبل و یرسَالت سَبل مَان،یا سَبل نَه اء،یَانب هسَتند؟ یکسَان چه «نا» «سُبُلَنا هَدانا

 رَبَِّي هََداني إِنَّني قُْل» .ضاللت ست؟یچ قبل. است آمده بعد و است نبوده پ  ،ینبوت

 انعَام سَوره «اْلمُْشرِكینَ مِنَ كانَ ما وَ حَنیفًا إِبْراهیمَ مِلَّ َ قِیَمًا دینًا مُسْتَقیمٍ صِراطٍ إِلى

 نیَا ،شود نازل قرآن میمستق صراط نیا نکهیا از قبل. نبود قبالً «رَبِّي هَداني» 161 هیآ

 هَم میمسَتق هایصَرا چَون. بَود دیگَری میمسَتق طصَرا قبالً ،نبود میمستق صراط

 . است مرات  یدارا

 شَاكِرً» نیَا «مُسْتَقیمٍ صِراطٍ إِلى هَداهُ وَ اجْتَباهُ لِأَْنعُمِهِ شاكِرً»: 121 هیآ نحل سوره

 کَه بَود تیَقابل. اسَت هَم بَا تیَفاعل و تیقابل «لِأَْنعُمِهِ شاكِرً». است مقدم «لِأَْنعُمِهِ

 تنها اجتباء. بود اجتباء از ضاللت باز یول. بود شاکر را حق انعم همه که بود تیفاعل

راطٍ إِلى هَداهُ وَ». حتی معصوم ریغ یبرا اجتباء. ستین یکاف تَقیمٍ صَِ  صَراط کَه «مُسَْ

حا َ لَهُ وَهَبْنا وَ»: 84 هیآ انعام سوره. است رسالت میمستق  «هََدَیْنا كَُالًّ یَعْقَُوبَ وَ إِسَْ

 ضَاللت لفَ  به دیاین یکس. نبود قبالً تیهدا نیا نا،یهد را عقوبی نا،یده را اسحا 

 کفَر شما فکر از بلکه ر،ینخ. دآییدرم کفر آن از ،استیس مثل ضاللت دیبگو بچسبد،

. سَتین ضَاللت مقَابلش در ،باشد که تیهدا. است تیهدا مقابل ضاللت. دآییدرم

 .هستند یمراحل یدارا نهایا و ستین تیهدا ،باشد ضاللت

رائیلَ وَ إِبَْراهیمَ ذُرِّیََّ ِ مَِنْ وَ»: 58 هیَآ میمر سورهاز جمله  و  وَ هََدَیْنا مِمََّنْ وَ إِسَْ

 وَ» :هََارون و یموسََ بََه اسََت مربََوط 118 هیََآ)صََافات(  37 سََوره بعََد .«اجْتَبَیْنََا

 را، نیوممعصَ کَل یبعضَ را، اءیانب کل اتیآ از یبعض .«اْلمُسْتَقیمَ الصرراطَ هَدَیْناهُمَا

 را، هَارون را، یموسَ را، نَوح را، میابَراه ،را اءیَانب خصَوص یبعضَ و اءیَانب از اعم

تَقیمَ الصرراطَ هَدَیْناهُمَا وَ«. »فَهَدى ضَااًّ وَجَدَكَ وَ» را، نییالنبخاتم و را یسیع  .«اْلمُسَْ

 وَ»: 69 هیَآ)عنکبَوت(  29 هسَور «سُبُلَنا لَنَهْدِیَنَّهُمْ فینا جاهَدُوا الَّذینَ وَ» عامه بصورةٍ

  ...معرفتًا و علمًا را راه ،است راه در تنها نه ،است راه در «فینا جاهَدُوا الَّذینَ
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