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 « مِیِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

مختصّّر در  یشّّدا ا.ّّتن گونه انیجامع عرفان اهلل، دوگونه در قرآنِ مفصّّّ ، ب جهت
ستَعِ اکَیَّنَعبُدُ وَإ اکَیَّإ».ورا مبارکه حمد، که به عنوان  ستَقِ ن،ینَ رَاطَ المُ   «میاهدِنَا الصِّ

ا.ت  یلیتفص یدوم، گونه یمثلّث بر محورِ عرفان و معرفت اهلل ا.تن گونه نیا.تن ا
ّّ 300ش از یکه ب ّّدا،  یهاغهیبار، لفظ عبادت با ص  ریعبادت غ ًاینف ایگوناگون ذکر ش
 .دیاثباتًا عبادت اهلل، و وجه اخالص و توح ایاهلل، 

ّّّورا یمقدار ّّّورا حمد که ینه به طور مفصّّّّ  و کلّ میکنیحمد بحث م یدر . ن .
(؛ 87)نح ، «میوَالقُرآنَ العَظِ ی.َبعًا مِن المَثَانِ نَاکَیوَلَقَد آتَ»ا.ت:  «ی.بعًا من المثان»
دو:  ات،یآ  یکثرت و تفصّّ از لحاظ کیعظمتش از دو لحاظ ا.ّّت:  م،یقرآنِ عظ نیا

کمتر ا.ت  اتشیا.ت؛ هم آ «ی.بعًا من المثان»حمد که  ی.ورا کنین ولنییاز نظر تب
شردا انشیهم ب .تن اگر ما عمف .ورا اتیدر آ قًایتر ا  م،یافکنیحمد نظر ب یمبارکات 
وآله  هیاهلل عل ی)صلّیکه ر.ول گرامن چنانمیآوریاز ک ّ قرآن را به د.ت م یاجمال

شردا .لّم( اجمال و محکم و ف .ت  رااز ک ّ قرآن  یاو شب معراج بد شب قدر و  در 
ّّّ  اجمال ّّت م یبر مبنا یآورد، ما هم از قرآنِ مفص ّّورا حمد بد.  نیامّا ا م،یآوری.

شنِ وح نِیَّمب یبزرگوار اجمالِ کلّ غمبریکجا و آن کجا؟ پ شِب  یِوح یبر مبنا یانیرو
 مدح یاز .ورا یهمگان یما اجمال کلّ کنیبد.ت آورد، ولشبِ معراج  یِقدر، و وح
 .میآوریبد.ت نم
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 اءیأربعةِ أشّّ یإنّ کتابَ اهلل عل»السّّالم( ا.ّّت که  هی)علیعل شیکه در فرماچنان البتّه
چهار مرحله  نیهم ی، .ّّورا حمد هم دارا«العبارة واإلشّّارة والّطا و والحقا   یعل

ّّّّت:  طا و ل ول»هس ّّّّارة للخواص والّ ن  «اءیوالحقا   ل نب اءیوالعبارة للعوام واإلش
وآله و.لّم( ا.ت؛ در  هیاهلل عل ی)صلّیر.الت محمّد ورِ.ورا حمد که بر مح  یحقا

السالم( )و خضر  هی)علیسیو فرعِ دومش ع گرند،یمعصوم د زدایاص ، و فرعِ اوّلش .
سالم((  هی)علینب .ولِ گرامال .ت که اآلن از امّت ر .ت، حقا یِا حمد  ی.ورا  یما

لطا فش مدلولِ  واشّّارات  کنیول سّّت،یا.ّّت که مدلولِ الفاظ .ّّورا حمد ن یمطالب

 .ا.ت که معلوم ا.ت یتحت اللفظ یحمد ا.ت، و عباراتش که معنا یالفاظِ .ورا

که بهتر حاال ماز  ناتر نیترمقرِّب ن،یتر یعم ن،یدر ن به  نیو پرمع بت  بادات نسّّّّ ع
ا.ّّّت؛ از نظر  ینماز که قلب ک ّ عبادات ا.ّّّالم نیا.ّّّت؛ ا نیحضّّّرت ربّ العالم

هاتِ د یتفکّر ،یمعرفت ،یلُبّ ،یعقل ،یفطر حاظِ عمل نیو همچن گر،یو ج  نیا ،یاز ل
.ّّه  نیحمد قلب صّّالة ا.ّّت، و ا یصّّالة خودق قلب ک ّ عبادات ا.ّّت و .ّّورا

ستَعِ اکَیَّنَعبُدُ وَإ اکَیَّإ»جمله:  ستَقِ ن،ینَ رَاطَ المُ قلب .ورا حمد ا.ت، و  «میاهدِنَا الصِّ
قلبُ القلوب تمامِ معارف « نعبد اکیّإ»ا.ّّّّتن « نعبد اکیّإ».ّّّّه جمله هم:  نیقلب ا
ا.ّّت، به  عباداتمجم ، و قلب القلوب ک ّ  یاحمد ا.ّّت به گونه ی.ّّورا یدیتوح
عبادت هم درون  نیا.ّّّت و ا« نعبد اکیّإ»اق در مفصّّّّ ن اجمال و فشّّّردا یاگونه

انسّّّّان را، هم برونش را، هم فردق را، هم اجتماعش را، هم حالش را، هم مالش را، 

 .اق را، در درون و برون شام  ا.تهم اقوالش را، هم همه

.بحانه وتعال ما ضر ح   ضر یقبالً به عنوانِ غا ب، در مح سم اهلل الرّحمان » م،یحا ب
غا ب  «میالرّحمن الرّح»غا ب ا.ت،  «نیالحمد للّّّّّه ربّ العالم»غا ب ا.ت،  «میالرّح

ّّتن چهارگانه غ ّّبحانه  نیخودمان را در ع ابِیا. ّّرت ح  . ّّورمانن چون حض حض
واا، حضّّور کُون یحاضّّر ا.ّّت نسّّبت به ک ّ موجودات عل یوتعال حضّّور  ،یحدٍّ .ِّّ
 تیّ میرحا.ّّّت، گرچه در بُعد  یکه همگان تیّدر بُعد رحمان ،یحضّّّور قدرت ،یعلم

گوناگون و متکام  ا.ّّّت، امّا عبد، گاا کلًّا  تیّمیحضّّّورق در درجات و مراتب رح
ا.ّّّت، گاا کلًّا حاضّّّر ا.ّّّت که حضّّّور  ابیحضّّّور و غ نیغا ب ا.ّّّت، گاا ب

فَکَانَ قَابَ  ،یثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ»وآله و.ّّّلّم( در شّّّب معراج بود،  هیاهلل عل ی)صّّّلّیمحمّد
که غفلت حاصلش بود / دلش در چشم و  دنیاز آن د( : »9و8)نجم، «یأو أدنَ نِیقَو.َ 

ّّّّت تا حدّ نها یمراتبِ متکامل«ن چشّّّّمش در دلش بود باز متدرّج و متکام ِ  ییا.

 .ةیانه ریغ یو إل امهیالق ومی یإل ،یمحمد
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بد اکیّإ»در  خوب، حث دار یو ادب یلغو ری، از نظر تعب«نع عاب م،یب و  یلغو ریچون ت
که   یفهمِ عباراتِ قرآن، اشّّّاراتِ قرآن، و لطا وِ قرآن ا.ّّّتن و حقا یهادیکل ،یادب

 سّّّّت؛ینعبدک ن« نعبد اکیّإ»با لفظ نداردن  یمربوط به عم ِ معنا.ّّّّت و ارتباطِ دالل
ّّّت؛یأعبدک ن ّّّت؛یأعبد ن اکیّإ س ّّّان یدر بُعد ریتعاب نیا س  گرید یاند و در بُعدهمس

در موقِو صّّّّالة، در قلبِ  دیوح رِیتعب نیترو جالب نیترخالص ن،یناهمسّّّّانن بهتر
ا.ت؛ « نعبد اکیّإ»حمد که قلبِ صالة ا.ت؛ و صالة قلبِ ک ّ عبادات ا.ت:  ی.ورا

أعبد  دیفرد با د؟ییگویچرا نعبد م د،یفرد هسّّّّت دیخوانیکه نماز م یچرا؟ شّّّّما وقت
 ریتعب یاو به ج داردیانسّّّان خود را محترم م انًایأح ح،یتوضّّّ ین بله، مگر برادیبگو
 ایدارد  تیّواقع اینحن  نیو ا م،یکنیما چنان م م،یکنیم نینحن! ما چن دیگویأنا، م

من، شما، او هر کدام  م،ییها و شماهابه عنوان احترام ا.تن نحن به عنوان احترام من
نحن در خدا  کنیهسّّّّتم! ول یگروه ییمن گو یعنینحن  دیفرد که بگو نیا م،یردف

.تن گرواِ جمع یگروه .تن  یا إنَّا نَحنُ »ذات و صفاتِ ذات و صفاتِ فع  و افعال ا
.ت، فطرتًا، عقالً، نقالً، کتابًا،  ست،ی(، خدا جمع که ن9)حجر،« نَزَّلنَا الذِّکر خدا مفرد ا

و ک ّ ابعاد  تیّمیرح ت،یّرحمان ت،یّربّان ت،یّدر بُعد الوه تشیّ.ّّّّنّتًا فرد ا.ّّّّت، فرد
ّّت، پا چرا  یربّان یگانهی «  لغفّار   یإنّ» دیفرمای؟ گاا خدا م«نحن»منحصّّر به فرد ا.

صّّّّفت خدا  کیدر بُعد  کهنیا یام، چرا؟ برا(، من غفّارم، من حتمًا پوشّّّّندا82)طه،
صفاتِ ذات و صفاتِ فع   یکه دارانیصحبت کند، خدا با ذاتِ واحد با ا خواهدیم

 دیفرمایصفت ا.ت، خدا م کی تیا.ت، و غافر تیّو افعال ا.ت؛ چون بحث .ر غافر
ّّت ول یکیذات  ،«یإنّ» ّّفات متعدّد ا. ّّت، ص ّّت؟ مطرح غفّار یا.  تیّمطرح کدام ا.

ا.ّّت که  یینجا جای، ا«الکَوثَرَ نَاکَیإنَّا أعطَ»و « إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ»در  کنیا.ّّتن ول
ذات،  ی، صّّّفاتِ حسّّّناذات، صّّّفاتِ ذات یذات و بر مبنا یعنیمراد جمع ا.ّّّت؛ 
داردن تمام  تیّمدخل یح  تعال تیّتمام ربّان ،یفع ، افعالِ حسّّّّن یصّّّّفاتِ حسّّّّنا

در بُعدِ صّّفاتِ ذات و صّّفاتِ فع  و افعال، در  یحضّّرت ح  .ّّبحانه وتعال تیّربّان
ّّّتین یبُعد کیدارد و  تیّانزالِ قرآن مدخل ّّّبحانه  تیّن قرآن تمامِ ابعادِ ربوبس ح  .

چه در حدّ ، آن«الکَوثَرَ نَاکَیإنَّا أعطَ» ای«ن إنّا» دیفرمایرا شّّّّام  ا.ّّّّت؛ لذا م یوتعال
 تیعنا یممتازِ منحصر به فرد امکان دارد، خدا به شخصِ ر.ولِ گرام تِیّمیرح یاعال

و در بُعد  ،ی( در بُعدِ کماالت درون.ّّّّلّموآله و هیاهلل عل یمحمّد)صّّّّلّ یعنیفرمودا، 
 دگانیک ّ برگز انیأتقن، أتمّ و أکم  در حدّ امکان ا.ّّّّت در م ،یأعل یکماالتِ برون

قتن  هان خل َّا أعطَ»ج َاکَیإن مال چیخدا ه« الکَوثَر ن نا چیه ،یک متِ  چیه ،یتیع رح
.ت مگر آن یباق یمیرح شته ا صلّنگذا شخص محمّد) .لّم(  هوآل هیاهلل عل یکه به  و
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ندادا  تیّربوب ست،ین یبه آن حضرت ندادا که دادن تیّفرمودا ا.تن فقط الوه تیعنا
 ین آنچه دادنستین یدادن یقدرتِ اله ست،ین یدادن یعلم مطل ِ اله ست،ین یکه دادن

 .فرمودا ا.ت تیعنا یا.ت و امکان دارد؛ در جمع به ر.ول گرام

 

ّّّّت،  نجاینحن در فرد تا ا پا عد ا. ّّّّان به خودق احترام  کهنیبعد ا کیدو بُ انس
 کنیول دیفرد کی د،یفرد کیشّّّّما  یول م،یما چنان کرد م،یکرد نیما چن ذارد،گیم

( 120)ا.راء،« کَانَ أُمَّةً مَیإنَّ إبرَاهِ»مثالً  د،یحساب کرد یشما شخص خود را اشخاص
 یدیبالغِ ممتازِ توح تِیّاز نظر موقع کنیفرد ا.ّّّّت ول میهإبرا ر،یامّت بود؟ نخ میإبراه

 نِیموحّد یِفرد شّّام  حاالتِ جمع کیا.ّّتن  نیاز موحد یدر درون و برونش، جمع
.ت در آن زمانن  سر هایبعض اند،کی های، بعض«کان أمّة میإنّ إبراه»طرازِ اول ا  یک

 .بُعد کمال و در بُعد مقام درصفراندن  یمنها هایصِفراند، و بعض هایبعض اند،کیاز 

ّّخص که م حاال ّّت که:  نیا اقیما بُعدِ اولِ مجاز نیما، ا دیگویش من  یعنی« ما»ا.
شدا یدر من جمع ییگو کنیواحدم ول  ایاند، نه فقط کماالت خودم، بلکه گرد آوردا 
ّّّت،  یادعا واقع ّّّتن اگر ادّعا غ یواقع ریادّعا غ ایا. ّّّت که ا یواقع ریا. دروغ  نیا.

 قتِیحق یا.ّّّت ول قتیحق« کان أمّة میإنّ إبراه»ا.ّّّت که  یا.ّّّتن و اگر ادّعا واقع

 .ا.ت یمجاز یِحقّان قتِیحق کنیول ستین یواقع یِحقّان قتِیا.تن حق یمجاز

ّّهیهم ،یفرد کیفردم، تو  کیمن که  م؟یکدام معنا را دار« نعبد اکیا»در  حاال، که  ش
.ت که نماز جماعت بر اثر ادّلهمیستیدر جماعت ن .ت ا .نّت یقرآن ین در واجب  یو 
 ایغلط ا.ّت؟ آ نیدر نمازشّان ا ایآ خوانند؛ینماز م یمردم فراد شّترِیب کنیا.ّت؛ ول

در  ایاحترام ا.ّّّت؟ آ یبرا سّّّت؟یچ یبرا« نعبد» نیپا ا ر،ینخ ند؟یبگو دیبا« أعبد»
ّّبحانه وتعال ّّت یکمال یکه تمام و کمال ا.ّّت و تو که تمام ب یحضّّور ح  .  ،یهس

ّاس أنتم الفقراء إل هایّأ ای»! ؟یکنیخود را بزرگ م فاطر،« اهلل یالن که در 15) ناس   ،)
ّّن تقو ّّتند، بق یفقرِ إل اند؛میأحس و نباتات و  واناتیجهان از مال که و ح یهیاهلل هس

فقر  یِحرف یعرض کردم معنا روزیکه داهلل هستند، چنان یجامدات همه فقرِ محض إل
«ن  هاقالب زندیکند از دم فرو ر یر نازاگ»اهلل ا.تن  یاهلل، بلکه فقر إل یإل ریا.ت، نه فق

بدتر از  عبدنه أعبدن ن مییبگو میتوانینه نحن، نه نعبد م مییبگو میتوانیپا ما نه أنا م
.ت، و اگر ادّعا .ت؛ فرد هم دروغ ا .ت؛ فرد ا ضر ح   یحقّان یأعبد ا .ت در مح ا

با  زِیدر مقاب ِ باچ زیچهمهیب زِیچیب زِیا.ّّّت؟ در محضّّّر ح  تو ناچ یحقّان یادّعا
 ادیا.ّّت، هم نعبد ز یادیا.ّّت، پا أعبد هم ز یادیما؟! من هم ز ییگویم زیچهمه

 .ا.ت هم بدتر أعبد
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 تیّچون نعبدک مطل  عبود سّّّّت،ینعبدک ن« نعبد اکیّإ»؟ «نعبد» مییگویچرا م پا
ردن دا یبا شرک هم .ازگار تیّمطل  ا.تن مطل ِ عبود تیّعبود« نعبد اکیّإ»ا.ت و 
من فقط »  کنیرا هم دو.ت دارمن ول گری، خوب، کسان د«من تو را دو.ت دارم»مثالً 

مطل  فرق  تِیّبا عبود تیّن پا مطل ِ عبودسّّّتین طورنیا گرید« تو را دو.ّّّت دارم
را هم عبادت  یگریندارد که کا د یأعبدک، و منافات اینعبدک  تیّداردن مطل ِ عبود

ندن ول عدِ  دن،یمطل ِ از همه کا بر تِیّعبود ،«اکیّإ» کنیک ناکا در بُ از هر کا و 
پا  حصّّّر، شّّّودیم «اکیّإ»و به خدا توجّه کردن؛  دنیو خضّّّوعِ مطل  بر تیّعبود
 .حصر ا.ت یبرا «اکیّإ»تقدم 

که از آن نعبد در.ّّّّت  یالفاظِ مختلف سّّّّهیبحث مقا کین میما چند بحث دار حاال
عبادتن خوب  یهاگاایم امکِنه و حاالت و جادوم مراتبِ عبادت، .وّ سهیمقا شود،یم

ّّّّت در نعبدن عبد، عبادت، عبودت،  یّکه هر چهار لغت مطو میما چهار لغت دار ا.
 ،«یکثرة المعان یتدلّ عل یکثرة المبان» یادب یِکلّ ین و بر حسَب اص  و قاعداتیّعبود

 نیحروف ا کنیول کسّّّّانندیدر عم  معنا  یکلمات کسّّّّان،ی یهر قدر حروف کلمه
 .ادتریز ادترقیز شتر،یب ادقیکمتر، ز یو کم دارد، کمش به معنا ادیکلمات ز

بد، عالم وجود،  ع مامِ  ُ ُّ مَن فِ»ت مَوَاتِ وَا رضِ إ  آتِ یإن ک بدًا یالسَّّّّّ «  الرَّحمَنِ عَ
ش93م،ی)مر .ت، عبد کُون طانی(،  .ت، أبوجه  هم عبد ا عبدِ  ،یعبدِ واقع ،یهم عبد ا
اما عبد ا.ّّت، عبد چه کافر باشّّد، چه  دارندیبرم تیّلو قدم بر خالفِ عبودن وینیتکو

شد، چه م سلمان با شما که  نیانگیم .تن  شد؛ عبد ا مثالً،  دیدار یدیعبدِ زرخر کیبا
.لمان، گاا ب .ت مانند  سلمان ا .ت، گاا م .ت، همه نینابیگاا کافر ا .تن ا اق عبد ا

 نیکه ع یالفاظ نیترعبد ا.تن مطل  دیو نبا دیبداند و نداند و بخواهد و نخواهد و با

 .ا.ت نیشام  ا «نعبد اکیّإ»و ب و دال را شام  ا.ت عبد ا.تن 

 

عد، ّا از نظر تعداد  غهیعبادت و عبودتن عبادت و عبودت از نظر صّّّّ ب فرق دارند ام
سانند،یحروف  .ت  تریواو دارد، عبودت قو یکیالو دارد،  یکیعبادت، عبودت،  ک ا
ن پا عبد، عبادت، یالمبان ادةینه به حسّّّّابِ ز یلغو یت، به حسّّّّاب معنااز عباد

 .تیّعبودت، عبود

 

ّّّّت و در جمع چه عبد  یمراتب بندگ نیترو کام  نیترو مهم نیچهارم تیّعبود ا.
شد، چه عبادت، چه عبودت، چه عبود .ت؟ آ تیّبا .ت؟  ایبه چه معنا مطل ِ خضوع ا



6 

 

ّّّّّ که خضّّوع  نیباالترن ریاحترام ا.ّّت؟ اطاعت ا.ّّت؟ نخ مراتبِ خضّّوع و خشّّوع ّ
ّّّّّ باالتر یا.ّّت و خشّّوع باطن یظاهر  تیّعبودت، عبد ت،یّبودعبادت، ع نشیا.ّّت ّ

ّّتن و إالّ رکوع هم دار ّّجود هم دار م،یا. ّّجود مظهر و نمونه این آمی.  یتریعال ی.
رکوع؟ .ّّّجودن عبادات مختلو ا.ّّّتن حاالت مختلو  ایو عبادت  تیّا.ّّّت از عبود

مراح ِ احترام، خضّّّّوع، اکرام، عبادت،  نیترو در.ّّّّت نیترکام  ن،یترالغا.ّّّّتن ب
 دیّمق کیمطل  ا.ّّت،  یکیخودقن  یا.ّّت هر کدام به جا تیّبدع ت،یّعبودَت، عبود

 .ا.ت تیّخاصّ مرحله چهارم؛ رکن چهارم که عبود دیا.ت تا ق دتریّا.ت، مق

و الزم ا.ّّت به آنها احترام گذاشّّتن، احترام  دیگذاریاحترام م یبه اشّّخاصّّ شّّما
ول عُوایاللَّهَ وَأطِ عُوایأطِ»کردن  میگذاشّّّتن، اطاعت کردن، تکر (، امّا 33)محمد،« الرَّ.ُّّّ

ّّ  و در بُعد الوه« اهلل عوایأط» ّّت،  تیّاص ّّول عوایأط»ا. ّّالت « الرّ. فرع و در بُعد ر.
.تن اطاعت اهلل عبو .ول عبود تیّدا .ت، اما اطاعت ر عبادت و  نین پا بستین تیّا

.ه ص نیع نیو عبودت، ب تیّعبود طاعت، رابطه عموم و  نیو ب غ،یَو ب و دال، به هر 
در بُعد  یتیّطاعت ا.ت، هر .ه بُعد البته؛ هر عبود یتیّخصوصِ مطل  ا.تن هر عبود

 .ستین تیّدعبو یهر طاعت یطاعت ا.تن ول ت،یّعبادت، عبودت و عبود

 

به  یبه تمام معنا خاضّّّعانه، و در بُعد باطن یا.ّّّت که در بُعد ظاهر یطاعت تیّعبود
 نیتمام معنا خاشعانه ا.تن چون خشوع کار قلب ا.ت و خضوع کار بدن ا.تن بنابر

ا.ّّّت؛  یموجودات که ح  .ّّّبحانه وتعال نیمراتبِ احترام نسّّّبت به واالتر نیباالتر
 .عبادت ا.ت

 

دروغش، که دروغ ا.ّّّّت و در  یکه مجازچرا جمع؟ خوب، جمع « نعبد اکیّإ» حاال
اگر ادّعا هسّّت به چند « نعبد»نماز گفتنش غلط ا.ّّت، دروغ گفتن مبط  نماز ا.ّّت، 
احترام: مگر هر  یبه معنا« نعبد»جهت غلط ا.تن و در هر چند جهت هم دروغ ا.تن 

 هایصفرند، بعض هایباشد؟ بعض معقدر محترم ا.ت که جآن خواندیکا که نماز م
. هامیها و ابراهنوح یدر محضر خدا حت ًایاوالًّن ثان نیا ند،اکی  هایسیو ع هایو مو

چه؟ فرد نه، جمع هم نهن  یعنیالسّالم( در مقاب  خدا صفرند، جمع  همیو محمّدها)عل
 چرا جمع ا.ت؟« نعبد اکیّإ»پا 
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.خ، .ت:  پا .ت از روح و بدن، روح دارا ک،یچند جهت ا سان مرکّب ا جهات و  یان
مراح  در  نیصّّّدر، قلب و ف اد ا.ّّّت، و تمام ا ،یلبّ ،یفکر ،یعقالن ،یجوانبِ فطر

داردن  یهفت مرحله باطن یا.ّت، ول یکیخضّوع نسّبت به ح  باشّدن انسّان  تِیغا
و ادراکات و مراح ِ  یظاهر یگانهجاندن حواسّ پنگانههم حواصّ پنج یمراح  ظاهر

 ،یذرّاتِ وجودقن ک ّ ذرّات وجودق از نظر بدنِ جسمانافزون بر ک ّ  ،یانسان یِباطن
ّّان ،یوانیروحِ ح ،یبدنِ برزخ ّّ ،یمانیروحِ ا ،یروحِ انس ّّان  ،یباالتر روح قد. پا انس

 .جمع ا.ت

 تیحضرت آ ،یقرآن هی: منقلب شدنِ فقیصوت  یاز فا 27َ:43ً یقهی، ]دق«نعبد اکیّإ»
صادق ستیتهران یاهلل  ست م؟ی)را([، چقدر ما دروغگو ه  اکیّإ» م؟یچقدر ما دروغگو ه

ندارد، اما  یا.ّّت که نماز عبادت ا.ّّت ولو حالت خشّّوعِ حسّّاب نی، را.ّّتش ا«نعبد
بِّحُیُإ   ءٍیإن مِن شَّّّ »ذرّات وجودِ من  ادت،عب ینماز عبادت ا.ّّّتن آن مرتبه ادنا  سَّّّ

مدِا ه من چه بدانند، چه ندانند، چه بخواهند چ یوجود اءی(ن اش44ّّّّ)ا.ّّّّراء،« بِحَ
ّّّند، بفهمم و نفهمم  ّّّند، ناآگاا باش ّّّبِ»نخواهند، آگاا باش   «حَهُمیوَلَکِن ال تَفقَهُونَ تَس

.راء، خضوع ا.ت و خشوع  تِیبلکه نها ست،یاحترام به خود ن نیا«ن نعبد»( پا 44)ا
 یروهاین و خضّّوع ا.ّّت نسّّبت به نیدرون یروهایا.ّّتن خشّّوع ا.ّّت نسّّبت به ن

«ن  نعبد»انسانن پا  نیجزء دارد ا اردهایلیکه م یبرون و مرکّبات ،یو اجزاء برون ،یبرون

 .بُعدِ اولِ جمع نیا«ن نعبد اکیّإ»

 

عبّاد هم هستند،  گرید ر،ینخ د؟ییخدا را فقط شما دیکنیشما که عبادت م ایدوّم، آ بُعدِ
ّّتگان، انب ّّدّ اء،یفرش ّّالحان، ک ّ معصّّومان، و ک ّ غ قان،یچه مردا، چه زندا، ص  ریص

ما »، «نعبد» ن؛یا ستیدروغ ن کنم،یم تیهستند، پا من حکا« نعبد»معصومان، همه 
اگر شما « نعبد»باز شام  جمع هستن حاال  د؛ینباش طورنولو شما آ «مینیاه  قم چن
و  یعم  صّّّّالت کنیدارد ول یندارد، ظاهر یشّّّّما نمازتان عمق دیخوانیکه نماز م
 نیهست، ا ینمازگزارانِ حساب قان،یمعصومان، صالحان، صدّ ینماز، برا یِعم  معنو

 .بُعد دوم

بِّحُیُإ   ءٍیإن مِن شَّّّ ».ّّّوم:  بُعد و حمد دارند،  حیتمام ذرّاتِ عالم تسّّّب« بِحَمدِا سَّّّ
که تمامِ ذرّاتِ جهان از  یدار یآگاه ،یزد؛ تو اعتراف دار ادیفر دیکه با جا.ّّّّتنیا

و  حیتسّّب هانیاز برون و درون، از روح و جسّّم، ا ا،دیو ناد دایآشّّکار و نهان، از د
َسانَ فِ» یستینتو  یحمد دارند ول َسنِ تَقوِ یلَقَد خَلَقنَا اإلن سان،  ی( ا4ن،ی)ت «میأح ان

سان ظَلوم و جَهول، ا یا سان غاف ، ا یان سان گمراا، اکنون که نماز م یان  یخوانیان
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ّّوم از زوا«نعبد»و  ّّت، مورچه عبادت  یایات، در بُعد . ّّام  ا. جمع، ک ّ جهان را ش
همگان جز تو؟ تو خود را در جمع  کند،یم تخاک عباد کند،یپشّّه عبادت م کند،یم

 گوحیتو خود تسب ،«حَهُمیبِحَمدِاِ وَلَکِن ال تَفقَهُونَ تَسبِ سَبِّحُیُإ   ءٍیوَإن مِن شَ»قرار بدا 
 .بُعد .وم نین ایبفهم دیو با ؛ییگویچه م یفهمیبه حمد کن، و م حیباق، تسب

عدِ ندا شّّّّود،  بُ به جماعت خوا ّّّّت  ماز واجب ا. مع  یوارکع»چهارم، جماعتن ن
امر ا.ّّت، امر وجوب  نی(ن ا43)بقرا، «نیوارکعوا مع الرّاکع»(، 43عمران،)آل «نیالرّاکع

شر .ت که هر دو مربوط به  .ت ا .تن در .را  یبن عتیا شر  یا .ت،  عتیو  تورات ا
.ت آن کنیول شدا ا سوخ ن .تن آ یباقچه به نصّ قرآن من شارا ایا  میدار یادر قرآن ا

 که واجب ا.ت؟ میدار حاتیتصر رینخ کهنیا ای ست؟ینماز جماعت واجب ن

 

در جنگ و در خطر واجب کردا ا.تن اگر  ینساء نماز جماعت را حت ی.ورا 112 هیآ
شتیهم نم شرا یلیدل چیاگر ه م،یدا .نّتًا در وجوبِ نمازِ جماعت در  عدم  طیکتابًا و 

وارکعوا مع » م،یدربارا مر «نیمع الرّاکع یوارکع»خوب  م،یحرج و عدم عسّّّر نداشّّّت
باشند در رکوع، داشته تیّمأمورند مع انیلیو انج انیراتدربارا اه  کتاب، تو «نیالرّاکع
ن ستیمنحصر به فرد نماز رکوع ا.ت؛ .جود ن اتیّاز خصوص ست؟یدر رکوع چ تیّمع

.جدا ری.جود در غ ستن  .جدا ینماز هم ه ست،  .جدا  ی.هو ه ست،  احترام ه
با  م؟یچرا ندار «نیوا.جدوا مع الساجد»رکوع مخصوص نماز ا.تن  یشکر هست، ول

منحصر به فرد خاصّ نماز  ازاتیتر از رکوع ا.ت؟ چون رکوع از امت.جود مهم کهنیا
ن خوب، میبکن دیدر رُجحانش هم بحث با سّّّّت،ینماز واجب ن ریرکوع در غ ا.ّّّّتن

قرآنن  عتیامر ا.ّّتمرار دارد تا شّّر نیا ،«نیمع الرّاکع یوارکع» ،«نیوارکعوا مع الرّاکع»
شر .اکت بود د عتیاگر  .تمراِر  یو اثباتِ وجوب نماز جماعت، بر مبنا ینف رقرآن  ا

 .اعت واجب خواهد بودنماز جم  ،یتورات و انج یِحکم ربّان

ا.ّتن  حین دو جهت غلط ا.ّت چهار جهت صّحمیدر چهار جهت ما جمع هسّت پا
 هایمگر هر کا چند نفر ا.ّّّت؟ بعضّّّ یوانگه ؟یدو جهت احترامِ خودن در برابر ک

 ...«نعبد اکیّإ»کمتر از صفرند،  هایصفرند بعض

چهار نشّّ ه وجود داردن  ایدر هر .ّّه  تیّعبادت، عبودت، عبود ت،یّمراتب عبد خوب،
ش ه ش ه یویدن یدو ن ش هیاخرو یو دو ن قب  از رجعت و در رجعت،  یویدن ین دو ن

 سّّت،یدر عبادتِ رب هرگز ن ین .ّّکونامتیبعد از موت در برزخ و در ق یو دو نشّّ ه
َّکَ حَتَّ» ُد رَب حث خواه99)حجر، «نیقِیَلا کَیَأتِیَ یوَاعب که ب ها «یحتّ»کردن  می(   تین
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هر قدر عبادت باالتر، با  یعنینداردن  تیهم نها «یحتّ»ندارد،  تیندارد، چون خدا نها
 .اهلل یاهلل و طا ر إل  ی.ب ی.الک ف کند،یدو بال پرواز م

 

 [امبر؟یپ یحاص  نشدا ا.ت برا نیقی یعنی]

 

ندارد، چون خدا  تیر.ّّول نها نِیقیمراتبِ  نیمراتب داردن ا نیقیشّّدا ا.ّّت اما  چرا
.ول هم نها نِیقیندارد مراتبِ  تینداردن چون خدا خودق نها تیانه  نینداردن ا تیر

 یمحور اصل نیا« نعبد اکیّإ» نین بنابرمیصحبت کن دیا.ت که بعدًا با یبحثِ مستقل
ما دروغ  نیبنابرا«ن نعبد اکیّإ»ابلغِ افصّحِ که  یو معنا ،ا.ّت، از نظرِ لفظِ افصّحِ ابلغ

اگر نماز با ارکان و واجباتش  ینماز باط  باشّّّد دروغ ا.ّّّت، ولن بله، اگر مییگوینم
.لبًا، از نظر ظاهر جابًایا شد، ا یو ترکِ محرّماتش،  .ت با ولکن  ستیمقبول ن نیدر

به،  ّّّّت و  یکیاداء نماز کردان چون مرت به اداء ا. به یکیمرت معذب  نیقبولن ا یمرت
ندارد، البتّه توجه  یماز کلًّا توجّهندارد، در ن یتوجّه چیکه نماز نخواندا، اما ه ستین

شتن کلّ شد که رکعات را به هم بزند، ارکان و واجبات را، اگر  نیبه ا یندا صورت نبا
رود، قبول ینماز باال نم نینماز بجا.ّّّّت، اما باطن ندارد، ا یارکان و واجبات ظاهر

حدّاق  واجب را انسّّّّان انجام دادا ا.ّّّّتن  یعنین خوردیهم نم نیزم یول سّّّّت،ین
ّّّت، واقعًا اگر من أعبد ن« نعبد» ّّّتمیهس ّّّا س ّّّا ری. ّّّا ریاجزاء بدن من، .  ریعبّاد، .

مأموم ممکن  یمن امام جماعتم ول خوانند،یکه با من نماز م یکسان ریموجودات، .ا
 .مییگویدروغ ما نم نیباشد، بنابر ربهت ایا.ت از من باالتر باشد 

 و رحمة اهلل و برکاته کمیعل موالسّال

 

س] .ت که ا یدر دعا نیامام ح .تفادا کردا ا .ت  نیعرفه از أنا ا .تدالل باال در با ا

 [نحن؟ ی.ر دادا به جا «ریأنا الفق» یمثال ندا ستین

 

انا »نابود کردن ا.تن  ی( ا.ت، گاا أنا براتیّ)من تیّإن یا.تن گاا أنا برا یخوب . ال

 .ا.ت حیصح نیکردن ا.تن ا  یکشتن و ذل یبران چمیمن ه «ریالفق

 [.ا.ت ی.لب «ریأنا الفق» نجایا.ت اما ا یاثبات« نعبد اکیا»]
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 یعنیأنا الجاه  ننن  ریرا بکشد، أنا الفق« أنا»که  دیگویم« أنا» نجایدر.ت ا.ت، ا بله،
 نجایاما ا ر.ّّّّاندیتکبر را م نیخوب ا اوردیب یزیو بعدق چ دیاگر أنا را بگو چم،یه

 .در.ت ا.ت نیخدا.ت ا شگاایدر پ یچیکه بعدق از ذلت و ضعو و ه

 حی( کدام را شّّما ترج45)عنکبوت،« وَلَذِکرُ اللَّهِ أکبَر» هیو آ« نعبد اکیا» نیحاجاقا، ب]

 [د؟یدهیم

 «نعبد اکیا»در ضمنِ « ولذکر اهلل اکبر» یدارند، ول حیدو ترج هر

 [باالترا.ت؟ ایضمن ا.ت ]

.ت، برا منشض صلّ یشد، عبادت محمد یعبادتِ محمد یعبادت، وقت کهنیا یا  ی)
ّّلّم( ذکراهلل ا.ّّت، اکبر ا.ّّتن چون همه هیاهلل عل اق ذکر اهلل ا.ّّتن به تمام وآله و.
.تن بنابرا« ذکر اهلل»معنا  ضاها، عبادتتمام طاعت نیا «  نعبد»وننن تمام در  هاتیها، ر

شام  ا.تن تمام مراتبِ خضوع را از صفر تا باالتر  ارتمام مراتب « نعبد»ا.تن چون 
 .کالً شام  ا.ت

 [ست؟یچ «ةیّجوهرة کنهها الربوب ةیالعبود»عبارت  یپا معنا]

ّّّّ ا یدو بُعد تیربوب کهنیا یکرد، برا هیتوج دیرا با نیا  یعال اری. ال بس نیا.تن ّ
 ّّ  تِیتحتِ ترب تیربوب یکین شودینم ریکه هرگز منتق  به غ یربّان تِیربوب یکیا.ت ّ

 تِین پا ربوبکنندیخارق العادا م یخدا کارها یکه به ارادا یرب واقع شّّّدن، جور
 تیچون ربوب سّّت،ین یخالق تیا.ّّتن کُنهش ربوب یلقخ تِیبلکه ربوب سّّتین یخالق
.ت، ول یخالق .ت،  یخلق تیربوب کنیمنحصر به فرد ا  ازیامت  یخال انیدر م یعنیا

 ایمعجزات ا.ّّّّت  ازات،یامت نیدارد که ا یازاتیامت ،یمعنو ازیامت ،یلفظ ازِیدارد، امت
 «یمِثل»به اشّّّّتباا  هایکه بعضّّّّ« مَثَلى عبدى أطِعنى حتى أجعلك»کراماتن مث  

 .خوانندیم

 [.ا.ت «عةیمصباح الشر»در.ت نباشد، البته از کتاب  دیعبارت شا نیا]

کتابِ معصّّوم ا.ّّت و غلط  «عةیمصّّباح الشّّر»اند که قبالً فرمودا یاهلل صّّادق تیآ]

 [ندارد

اگر  ًایثان ت؟یاوالً کدام عبود «ةیّجوهرة کنهها الربوب ةیالعبود» نیا.ت، ا ی.ه بعد نیا
 ...ستین یربّان تیّهم باشد کُنهش که ربوب یدر مرحله أعل تیعبود


