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 آلِهِ یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 .«نَیالطَّاهِرِ

 
شاءاهلل این تعطيلی تابستانی تعطيلی کار نبوده است. چنانچه معلوم است، بلکه إن

ناد چاون مدياد باه سااعات درو  و تواناد کاار کدر مواقع تعطيلی انساان بيتاتر می

برای کسانی که  ،ای نيست و برکاتی که در تعطيالت استمباحثات و مطالعات خاصه

ایان روشان  ،اسالمی قرار نگيرندضد رکات علوم ددر توجه به برکات داشته باشند و 

امساا  و بحاا ماا آیاات مرباو  باه است. و امروز که اولين روز تکارار بحاا اسات 

 است. متکله قرآنيه

بحا او  که چند سا  طو  کتيد به زبان عربی و فارسی و یا هر دو. در نجف و 

در قم و در بيروت و در مکه و در جای دیگر، بحا تسلسلی تفسير باود کاه دوره آن 

طو  کتايد بحاا موضاوعی  کمتر. و بحا دوم که تأليفًاتمام شد. هم تدریسًا و هم 

تماام  تدریساًاو هم  تأليفًاکه هم  ،گوناگون آن بود که توحيد و نبوت و معاد در ابعاد

آیاات متاکله قارآن  ،بحا سوم که از امروز به فضل الهای شاروخ خاواهيم کاردشد. 

مِ» نما،کار کناد حتای روی آیاات سااده هر قدرقرآن این روی انسان  است و  اللَّاهِ بِساْ

 ،ترین آیاات اساتترین آیات و ساادهسطحی ،که طبق انظار سطحی «الرَّحيمِ الرَّحْمنِ
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طور کااه قاادر مطلاار دارد کااه همااانبينی دارد، آنقاادر باریاا قاادر دقاات دارد، آنآن

نهایت است. اگر از اميار المانمنين ( ر روایات آن هم بی ،نهایت استآن بی گوینده

و أناا » چناين و چناينچناين و  ،چددر معنا دارد« الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»است که 

طور کاه ها مبالغه نيست، هماننيست، این زلغها دارد. این حساب 1«دطة تحت الباءالنّ

ت ااست، کل العلوم است، کل الددرات است، کل الرحماني دویالکل  د بوحدتهخداون

طور که خدا در هيچ اماری دای کالم است. همانخات است، کالم خدا هم و الرحيمي

کتااب او مور فردی افعالی نياز باه احادی نادارد، ز امور ذاتی ربوبيت و الهيت و از اا

 شود.گفته می آنچهنيازی به کسی ندارد. برخالف  دوینهم در ت

دهاد بار مبناای دو ناور درآن را قائل هساتيم و خداوناد هام توفياق میالما اصالة

عصمت که نور عصمت قرآنياه اسات  عليایاین کار را ادامه دهيم. نور که ما عصمت 

امار  ر اسات. د  ولایّور دوم عصمت که نور حی ولیّ امار (عا است و ندل اکبر که ثِ

همه چياز  دل اکبر، امام او، رهبر او، مدتدای او، مبدأ او، معاد او،ثِ اینکهخون است از 

دباای ااسالم، فدهاای اساالم، منطدياين اساالم،  عرفایاو زیر لگدهای فالسفه اسالم، 

 اصوليين اسالم، قرار گرفت. و اسالم

از روح زناده اساتمداد از روح اعلی قرآن به فضل الهی متصالً و با ا استمداد بما 

ر که دو بُعد دارند: ی  بُعد حيات رسمی تکليفی و یا  بُعاد وکالات از ع ( ولیّ امر

دو روح و اتکاء به ایان دو روح توجه به این ما با رسو  ( ر و ائمه معصومين (خر، 

تا مدداری که خداوند اراده بفرمایاد  ،بانيه استرربوبيت که هر دو مبنای آن روح به 

شویم. ولو آن صد سالی که ابراهيم در های قرآنی خارج نمیو لطف بفرماید از بحا

تمام بتود و بااز هام خداوناد عمار عنایات کناد و حاا   ،خواب به ما قو  داده است

 کنيم.باز روی قرآن کار می ،عنایت بفرماید

 یف چناد ساا  تفساير الفرقاان نوشاتم دیگار مطلباطور نيست که مان در راراین

خر سنا  شد که شاما قارآن را در چناد امام رضا (از  مطلبی نيست یعنی چه؟نيست، 

نصاف  شاود،یا  روز هام میود: سه روز. عرض کردناد: خوانيد؟ فرمبار میوقت ی 

 گفاتمدادیام، شيخ عربای در مکاه دوره قارآن به آید که یادم می من شود.روز هم می

هام خوانيد؟ گفت هتت ساعت. خدمت حضارت عارض شاد کاه کمتار می چند وقت
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دال اکبار اسات و . چون قارآن ثِکنممیروی آیات فکر  منولکن  ،بله فرمود: شود،می

 الثدلين گردد. تا مجمعفکر کند دل اصغر باید روی ثدل اکبر ثِ

ثدال  قرآن منهای معصاوم اسات، ثدال اصاغر منهاای ،چون ثدل اکبر منهای اصغر

اکبر، معصوم به غير عصمت قرآنی است. رسو  اهلل و ائمه معصومين و صدیده کبری 

 ،عمل او ،صدر او ،فکر او ،قلر او ،العصمتين رسو  اهلل است که عدل اومجمع .( ر

رسو  اهلل که هام محماد  .الثدلين استاین مجمع ،تمام قرآن است ،سلر او ،اواثبات 

از ثدل واحاد اهام این  ،الثدلين استکه مجمعهلل است بن عبداهلل است و هم رسو  ا

منهاای عصامت  ،ولکن رسو  اهلل به عنوان محماد بان عباداهلل معصاوم عملای است،

علمی و معرفتی آخرین وحای  عليایکه بيتتر از قرآن است. قرآن که عصمت  ،قرآنی

ی کاه این شش بُعاد ،اطو  است ،اکمل است ،اتم است ،اعظم است ،عالمين استالرب

 از حسين. ،از حسن ،از فاطمه ،از اميرالمنمنين ،داریم از رسو  اهللدلين روایت ثِدر 

 

 ]سنا [ -

 وَ التِّعْرَ عَلَّمْناهُ ما وَ» :ای از سوره شعراء خواندیدآیهشواهد است. از جمله  ،بله -

قارآن اوناد در خدگویند: جا گي  شدند. میچه کسی؟ آقایان این 1«هُوَ إِنْ لَهُ یَْنبَغي ما

 هُوَ إِنْ لَهُ یَْنبَغي ما وَ»تعليم نکردیم شعر را ما به پيغمبر « التِّعْرَ عَلَّمْناهُ ما وَ»گوید: می

 لَاِِْكرٌ إِنَّاهُ وَ» درسات اسات.« ذِْكرٌ إاِلَّ» رسو  اهلل است،« نْإِ»این  «مُبينٌ قُرْآنٌ وَ ذِْكرٌ إاِلَّ

دلاين در صورتی کاه ثِ ،دو بُعدی است« لَكَ لَِِْكرٌ»لکن و ،ت استدرس 2«لِدَوْمِكَ وَ لَكَ

تماام  ،ولکن وقتی پيغمبر تماام ذکار اساتبدهيم، جدای از هم. مدابل هم قرار را در 

همه بالفعال در  ،حدائق او ،لطایف او ،اشارات او ،باطن قرآن ،راهر قرآن ،قرآن است

 ذِْكرٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ»کند پيدا می تکامل و تبلور ،جتبرّو به طور  ر جمع استرسو  اهلل ( 

 ن است. قرآن مبين است و قرآن مبيّ «مُبينٌ قُرْآنٌ وَ

ما   ر( محمدیه با استمداد از روح قرآن و روح رسو  اهلل ( ر و روح اهل بيت

 قوای قلر، لر،کری، قوای صدر، قوای از هر نظر، قوای بصری، قوای بصيرتی، قوای ف

ای را داریام بایاد در هار قاوه ،قاوای ماالی ،قاوای حاالی ،یقاوای فطار به آن برگتت
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. تا قيامت هم انسان عمار استخدام کنيم برداری و استنتاج از معارف قرآن شریفهبهر

 شود. است و برکات انسان زیادتر میتدبر چه فکر کند تسلسل در  هر ،کند

 ،ز ماا اساتاشاکا  ا ،اولين آیه از آیات متکله و اشکل قرآن کاه اشاکا  نداشات

است، عربی مبين اسات، باال   برهاننات است، نور است، قرآن بيّ ،قرآن متکلی ندارد

ایان راه متاکل  ،شخص ناباال  تاا بخواهاد باال  را درد کنادما نابال  هستيم.  ،است

 مِنْ فَهَْل لِلِِّْكرِ اْلدُرْآنَ یَسَّرْنَا لَدَدْ وَ»آسان است  :فرمایداست راه متکل را خداوند می

سوره مبارکه حمد به این معنا متکل است. دقات دارد، فکار دارد، همه آیات  1.«مُدَّكِرٍ

تَعينُ إِیَّاا َ وَ نَعْبُادُ إِیَّاا َ»نتير و فاراز دارد، ولکان ماا از آیاه  کنيم. شاروخ مای 2«نَساْ

مالحظاه آقایاان  ،کنيمم ولکان آن مطالار را اشااره مایاهمطالبی در تفسير ذکر کارد

فضال الهای باه دسات و مطالبی دیگری هم که با فکر تسلسلی و تبلوری به بفرمایيد 

 کنيم. عرض می ،آمده است

یت اسات. در ، یاا از عباداز عبودت اساتیا  ،عبادت استاز یا  «نعبد»« نَعْبُدُ إِیَّا َ»

یت کنم و یاا از عباد، حاال عارض مایتفسير دارم یا از عبادت است یا از عبودت است

 ،یلام، عباادت ععباادت فکاری ،عبادت لفظی ،یا از عبادت است :ستا است. سه بُعد

اختيار دیگر، چون بدون اختيار عبادت. عبادت البته با  ،عبادت برونی ،عبادت درونی

که مدام باالتر از عبادت است  ،یا از عبادت است. یا از عبودت استکه عبادت نيست. 

مثال احساان و عاد .  ،ثال فضالم ،ولی مدام آن باالتر اسات ،آن هم از عبادت است

احسان باالتر از عد  است. عبادت، یا عبادت است که کل عبادات  ،عد  واجر است

عباادت اق، بارّشود. پله دوم عباودت اسات عباادت شامل میا تبهامررا علی توحيدی 

صاين اسات صين است در ندطه اولی و برای مخلَعبادت شایسته که برای مخلِ ،روشن

ْلنا الرُّسُلُ تِْلكَ»صين هم مراتر دارد. مخلَ برایاز در ندطه ثانيه و  هُمْ فَضاَّ  عَلا  بَعْضاَ

هاا داریام و عبادت موسی و عيسی و اباراهيم و این ،عبادت رسو  اهلل داریم 3«بَعْضٍ

 ها در مرحله عبودت هستند. داریم. اینسلمان و ابوذر عبادت 

معرفات الزم  ،زم اساتشاعور ال ،مرحله سوم عبادیت اسات. در عباادت و عباودت

با مراتبی که در عباادت اسات و  ،اثبات الزم است و اراده نفی ،اراده الزم است ،است
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 ،جهال و ابولهار کاه کاافر هساتند عباد هساتندوابعبدیت، عبد.  اما .در عبودت است

بل اراده عبد هستند. یعنی چه؟ یعنی در مداواقعًا ولی  ،عبودت ندارند ،عبادت ندارند

خاود شايطان کاه در رأ  تماام  ؟بًا قادرت مداومات دارناداراده خدا ایجا خدا سلبًا،

 اهْبِطُاوا قُْلنَاا»های جن و انس است، آیا در مدابل اراده خدا که در مرتبه دوم شيطنت

ولی مرحله او  را شايطان زیار تتریعی.  حيات ،فدط امر بودمرتبه او   1«جَميعًا مِْنها

  ولی شيطان زیر بار نرفت. ،دآدم وحوا زیر بار رفتن ،بار نرفت

 تریعالی آخر. این امر ت 2«هُدىً مِنِّي یَْأتِيَنَّكُمْ فَإِمَّا جَميعًا مِْنها اهْبِطُوا» :مرحله دوم

باا تکاوین اراده الهای. وقتای کاه اراده تکاوینی الهای در  تریعولی ت ،بُعد دومبود در 

کند. مداومت در مدابال  تواند مداومتمیندیگر هيچ کسی  ،شد مدررسلر یا ایجاب 

اراده تکاوینی خادا  ولکان در مدابال ،تکلياف اساتچون  ،اراده تتریعی خداوند، بله

 او نمرود و نمرودیان و کساان و ناکساان از باب نمونه،مثالً بکند. مداومت تواند نمی

 هُفَأَْلدُو»به تعبير قرآن  ،ور شدکه ابراهيم را به آتش بکتند، آتش هم شعلهاراده کردند 

المًا وَ بَارْدً كُاوني نارُ یا»ولی يم شد حج 3«اْلجَحيمِ فِي ایان اراده  4«راهيمَإِبْا عَلا  ساَ

، اهلل اراده کنناد مطلبای انجاام بتاودماا ساوی تمام  .است. این حکایت از اراده است

خداوند  ،اهلل اراده کنند مطلبی نتودما سوی تمام  .شودنمی ،ه کند نتودخداوند اشار

 شود. ند بتود، میاراده ک

شنيده بود  کهنه و سحرهای و عده زیادی را کتت، از چه دستهفرعون  ،موسی (خر

در دامان زن  ،در دامن فرعاون ،همين موسی در خانه فرعون .نتد خواهد آمد،موسی 

جا ما توجاه باه فرمایتاات اميار المانمنين (خر بنابراین این .فرعون تربيت شد موحده

راه روشنی اسات راه  راه،اگر  5«أَهْلِهِ لِدِلَّةِ اْلهُدَى طَرِیقِ فِي سْتَوْحِتُواتَ لَا»کنيم که: می

مزخرف هدایت است، راه اهلل است، راه رب است، همه عالم فحش بدهند، بد بگویند، 

یا   ی  زنادگی انساان عاارف بااهلل اسات،؛ زندگی دو زندگی است .بگویندبگویند، 

یا  زنادگی  ،زندگی مصالحت واقعای اسات ،گیی  زند ،ف استخارزندگی انسان 
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اگار اسات.  رساالهبوسای و دستو و سهم اماام شهریه  پا و مصلحت جير و دست و

 و هماههماه در کاار باشاد.  هاوفداط  بگِارید، کنار را زندگی اهلل باشد همه ،زندگی

گوناه زنادگی بهتات اسات. . اینبارود باشاد. تکاثرهاا کناار هوفدط  ،نياتأنانيات و إ

ولاو  ،فدط تکاثر ماا  نيسات، چيازی کاه انساان را از خادا دور کناد 1«التَّكاثُرُ هاكُمُأَْل»

 ،خواندن قرآن باشد، ولو نماز باشد، ولو روزه باشد، تفسير باشد، تحديق فدهای باشاد

ولی از تو بيتتر بلاد باودن کاه  ،تکاثر است. من کسی هستم که از تو بيتتر بلد هستم

فرمایاد: میمعصاوم اماام  2«اْلمَداابِرِ زُرْتُمُ حَتَّ »کاثر است. این ت ،خدا را فراموش دهد

 إِیَّاا َ». دارداین واقعيت  ،این تکاثر نيستعلم از ما است، فهمد، حنيفه چيزی نمیابو

 ی  بحا. نیا از عبدیت. ای ،یا از عبودت ،یا از عبادت« نَعْبُدُ

 در ی  آیه دارد.سه معنا را  -

 .، در ی  آیه استبله -

 یعنی تنها عبادت و خلو  و بندگی ما برای تو است.  -

عباادت، عباودت کاه کنم. عرض می را دومعبادت. حاال بُعد  بُعد است،این ی   -

 ،عبودت اختياار و شاعور اسات است و عبدیت. در عبادت و راقيه عبادت است،باالتر 

 رب در برابار تکاوینی  ّر و شعور نيست. عبدیت، عباد یعنای ذُولکن در عبدیت اختيا

اختيااری  ذُ ّ ،  تکاوینیذُ عبد در بُعد عبادت و عبد در بُعد عبودیت اضاافه بار، دارد

باه طاور اختياار یاا عباادت  ،باه عمال اوبه علم او، او، به فکر او،  هم دارد. به اختيار

صاين و باشاد کاه تماام مخلِ ياهقراکه عباادت  کندکند یا عبادت عبودت میعادی می

 شود. مل میرا شامخلَصين 

 3«عَبْاداً الارَّحْمنِ آتِي إاِلَّ ِ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ كُلُّ إِنْ»عبدیت چيست؟ اما 

یا عبادت است  ،این عبدیت است. منتها، در عبدیت این عبادت نيست، عبودت نيست،

یعنای  ،یا نيست، یا عبودت است یا نيست، در عبدیتی که نه عبادت است و نه عبودت

هااا، لهرهااا، ابوتوانااد داشااته باشااد. ابوجهلنمیز نظاار تکااوین در براباار حااق اراده ا

اناس و  از گروه جن وهستند و مضل هستند  و این دیگران، کسانی که ضا نمرودها 

عباودت  ،عباادت ندارناد ،ها که مترد هساتنداین ،ملحد هستندکه ها این ،غير و غير
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 ن اشااره نيسات،ن، مَن است یا نه؟ مَابوجهل مَ« مَنْ كُلُّ إِنْ»ولی عبد هستند.  ،ندارند

دُونَ أَْكثَرُهُمْ»ولی من یعنی کس است. کسانی که در سماوات ارض هستند که   1؛«فاساِ

این اکثریت که کافر  4.«یَْتكُرُونَ ال أَْكثَرَهُمْ» 3؛«یَعْدِلُونَ ال أَْكثَرُهُمْ» 2؛«اْلكافِرُونَ أَْكثَرُهُمُ»

عبد در  ،ها عبد نيستنداین .ها کامل نيستها کامل نيست و عدل آنآن شعور ،هستند

 ؛ یعنایت نيساتند، عباد در بُعاد عبادیت هساتندعبادت نيستند، عبد در بُعد عباود بُعد

، شاودمی ،ندارد. خواهی نخواهی. اراده خدا که چنين بتود خواهی تکوینی، ضوخخ

 .عاالم بخواهناد ، ولو همهشودد نمیاراده خدا که چنين نتو .دنعالم نخواه ولو همه

 .تدسيماین ی   ،پس این سه بُعد

کاه عارض  هم حرف جدیدی استاین  ار.خبانتاء است یا إیا  «دُعبُنَ» :دومتدسيم 

 إاِلَّ یَاْنكِ ُ ال الزَّاناي»ماثالً  ل انتاء باشد؟منداریم که حا یمگر ما فعل« نَعبُدُ»کنيم. می

خبار إآکد از  این انتاء است و 5«مُْترِ ٌ أَوْ زانٍ إاِلَّ یَْنكِحُها ال الزَّانِيَةُ وَ مُْترِكَةً أَوْ زانِيَةً

انتاء را  غرض شودخبار میبه صيغه إبيان شده است. پس  راخبإولی به صيغه  ،است

، ناه داردخبار صيغه خا  معناوی إامر، نهی.  ؛انتاء ی  صيغه خا  دارد ذکر کرد.

، إفعال و ال «إفعل، ال تفعال» نهی؛ امر، ی و معنوی دارد، انتاء صيغه خا  لفظلفظی

انتااء  ،ولکن اخبار صيغه خا  معنوی دارد کاه فداط خبار اسات اخبار نيست.تفعل 

تَْفزِْز وَ»از انتاء است. مثالً آکد ولکن ی  صغيه معنوی دارد که  «جاء زیدٌ»نيست   اساْ

 مِْنهُمْ اسْتَطَعْتَ مَنِ اسْتَْفزِْز وَ»طان امر کرد خداوند به شي 6«بِصَوْتِكَ مِْنهُمْ اسْتَطَعْتَ مَنِ

 این امر چيست؟ کند،امر می« بِخَيْلِكَ عَلَيْهِمْ أَجْلِرْ وَ بِصَوْتِكَ

 است؟ تکوینی -

اخبار نيست. ولکن  ،تتریع است. ولکن این امر نص است در انتاء این امر،خير.  -

از نظار صايغه فعلای و رااهری  ،فعال مضاارخ اسات ،ها فعل ماضی استبعضی وقت

 انتاء نيست ولکن آکد است در انتاء.
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 ]سنا [ -

رِكَةً أَوْ زانِيَاةً إاِلَّ یَاْنكِ ُ ال الزَّاني»همان که  مثالً ،بله -  إاِلَّ یَْنكِحُهاا ال الزَّانِيَاةُ وَ مُتاْ

جاایز بارای خادا  استعما  لفا  در اکثار از معناا چون و گاهی اوقات« مُْترِ ٌ أَوْ زانٍ

 بودن و فصاحت کالم و ابصر بالغت کالم و ابل  اینکهبرای  ،بلکه واجر است ،است

مفصل اراده کند. با ی  اشاره مطالبی را  ،که مختصر بگویداست  این دتضایم بودن

و فصااحت واجار  و از نظار بالغات فهماند و این برای خدا جایز است، امکاان دارد

 وَ لِلنَّا ِ مَثابَةً اْلبَيْتَ جَعَْلنَا إِْذ وَ»دانيد. ای آن را میهکه آقایان نمونه طوراست. همان

یکای « اباًاتم ؛مثابةً» :گویدکردند. یکی می اختالف. مفسرین چهارده معنا دارد 1«أَمْنًا

طور نيست. تمام آقایان مراجعاه کنناد. باه .. ولی این.گویدیکی می« مستدًی» گویدمی

ا؟ یعنی خادا خواساته چر «مَثابَةً»فرمود: « مجتمعًا» ،«یمستدً» ،«متابًا»، «مرجعًا»جای 

ی  معنا اراده کرده است  ،چهارده معنا استبرای آن یعنی لفظی که  ما را گنگ کند؟

 مراد است،معنا هر چهارده  ،خيراست.  فصاحتکه خالف گفته است. این لف  ی و 

 معنا دارد.مثل قُرء که دو مراد است. جا معنا در این هر چهارده

فعلای کاه  ،جاا مگار فعلای کاه انتااء نيساتدر اینطور است. جا هم هميندر این

بلکه اگر فعلی  استعما  کنيم؟مگر قابل نيست که در معنای انتاء  ،صيغه انتاء نيست

 ال الزَّاناي» هماين مثال ،آکاد اسات ،کنايم اساتعما در معناای انتااء  ،که انتاء نيست

از نظاار سااازمان صاايغه إخبااار اساات. « نَعْبُاادُ إِیَّااا َ»، «نَعْبُاادُ یَّااا َإِ»جااا در این«. یَااْنكِ ُ

شاود شود بتود؟ اگر نمیشود بتود یا نمیمی بتود؟انتاء  اراده شودچطور میولکن

ه اسات، در قارآن شاده اسات کاه شاد اینکهکما شود ولی اگر می ،مطلبی است ،بتود

که فعل است هم در إخبار و هم « نَعْبُدُ» استعما  لف  در اکثر از معنا بتود. استعما 

یعنی باید خدا را عبادت کنيم، از آن بایدهای خيلی غلاي ، ناه « نَعْبُدُ إِیَّا َ». انتاء در

ایان تحداق  ،کنيممی عبادتیعنی ما « نَعْبُدُ إِیَّا َ». ی استباید عاد« دعبُأُ»باید عادی. 

 باارکه اخ« نَعْبُدُ إِیَّا َ»نا است که انتاء است، ی  مع« لنَعبُدایاد فَ ،دعبُلنَفَ»پس  .دارد

 است.

 ؛ هم حرام و هم...دو معنا دارد« مَحُرِّ» شود گفتپس می -

هام  و اگار هام حارام اراده کناد «مَحُرِّ» چون. است معنا آن تناقض در نه دیگر، -

 عباادت باهمتالئم است. امر  با همتناقض نيست؟ معانی که  تناقض است. ،يتحمرجو
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کاه ماا  عباادتیگيارد. یعنای دسات همادیگر را می ،ماتالئم اسات و اخبار باه عباادت

 هم خبر.  ،هم امر است ،فدط خبر نيست ،کنيممی

 

 ]سنا [ -

هار دو جماع هساتند. منتهاا چيسات؟  متناقضاست.  رءقُهر دو  متناقض نيست، -

 ی  جمع رحم است برای طهارت. هر دو جمع هستند. ،ی  جمع خون حيض است

 بفرمایيد. معنای این را -

 إِیَّاا َ» . مطلر ساوم:گویممی بعد ،را او  عرض کنم تدسيمکنم. حاال عرض می -

ولايکن  ،کنمحاال هم عارض مای ،تفسير عرض کردمچرا جمع است؟ قسمتی در « نَعْبُدُ

 تِْلاكَ»خاواهم باه ده برسام کاه های بعدی که حدود ده جهات دارد. نمیبرای قسمت

 هتت باشد.  ،ه باشدنُ ،یازده باشد ولی 1،«لَةٌكامِ عَتَرَةٌ

 انحصاار تاو اسات.. عباادت در بارای حصار اساتمددمه  «إِیَّا َ»اوالً « نَعْبُدُ إِیَّا َ»

در  ،بکنادعباادت خواهد کسی میعبادت، عبودت، عبدیت، همه در انحصار تو است. 

خلاص و بارای م ،عباودت کاه خاالص عباادت اساتمنحصر باه تاو اسات. هر مراتبی 

آورد. عبدیت جهان و معباود و معبودیت که عبدیت میمخلِصين منحصر به تو است. 

هم عبادیت جهاان بادون  ،هم معبودیت تو انحصاری است ،انحصاری استباز  به تو

گااه انساان اسات کاه « نَعْبُادُ» چارا؟« نَعْبُدُ»اراده و یا با اراده این هم انحصاری است. 

ماا شاهنتااه... ماا. گویيم. میبرای احترام. ما چنين کند استفاده میجمع  ،مفرد است

باه عکاس البتاه  «إِبْاراهيمَ إِنَّ»مثل گروه هستم، مثل  ،خواهد بگوید من تنها نيستممی

این درست بود واقعًا امت بود، منتها یا امت رحماانی اسات یاا  2«أُمَّةً كانَ إِبْراهيمَ إِنَّ»

 د؛ ما چنين بودیم! شيطانی است. شاه امت شيطانی بوامت 

حالات  ،  استحالت ذُ ،حالت فنا شدن است ،حالت نماز، حالت محو شدن است

گام  باید رفت زیاد است، «عرُِ دُأَ». بتودما باید  ،زیاد بتودآن انکسار است. ما، من 

گم شدن و از خود خدا پيدا. از همه کسان و ناکسان  در خود نهان و در ،در نمازشد. 

نا باید ها، از أها، خودخواهیا، خودبينیهها، خودرأییها و انانيتيتنها و إو خودی

 ل شد و فدط خدا را متاهده کرد که:به طور کلی منفص
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 دلش در چتم و چتمش در دلش بود  غفلت حاصلش بوداز آن دیدن که 

 

ایا نه، خدغش کرد و رفت. ام همّ ]...[بده. قدرت بده، حوصله  یا،خدا« نَعْبُدُ إِیَّا َ»

 م.سی سا  وقت داروقت آن نيست. 

 

 1«البين من اني بلطفك فارفع   ینازعني انّي بينك و بيني»

 

 ،جای احترام نيست، جای خود شکساتن اسات ،برای احترام نيست« نَعْبُدُ»مدصود 

یا  ماردی باود کاه از بارم. جای ساختن است. استاد اخالقی داشتيم. اسم او را نمی

های معروف که حاف  قرآن هم باود زادهاهللروز یکی از آیت داد. ی می ها خبرباطن

. و مان از نظار.. حف  قرآن او هم از نظرمباحثه بودیم، در قرآن همدر تهران با هم و 

 شخصايتبا آقاا خيلایشود او را دید؟ می: گفت .چنين شخصی است :ی  روز گفتم

چاون  خاواهم باروم.می وقاع در شاود. گفات: در غيار مگفاتم: می. م بودممع وبود 

. میبياا در غير موقاع در  گفت ،ددر موقع در  بيایهایی نبود که از آن شخصيت او

 جلویآقا بدون لبا  آمد در زدیم گفتيم: آقا هستند؟ ، گفتم: باشد. رفتيم در خانه او

ال خواهيم با شما مالقات کنيم. گفت: من حامی ،کار دارید؟ گفتم: آقادر و گفت: چه

ن چاه بباي گفاتم: خاورد شاد. بعاد کاه آقاا در را بسات، ،وقت ندارم. آقا، شکسته شاد

 ،خُارد شاودرد کند. باید ساختمانی که نادرسات اسات رفتاری دارد؟ خواست تو را خُ

 ساخته شود. بعد از سر

 غياب است حالت «اْلحَمْدُ*  الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»مراحل بعد از « نَعْبُدُ إِیَّا َ»

قبل از نماز چون  غياب هستيم دیگر. در کار نيست،« دَ» .«الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

به طور  ،ها، فکرهاها، در ما غير هستيم و غير هستيم از محضر رب. کارها، شغل

باه حضاور کاه  غيااب او ، تاا مرحلاه حضاور مدادمات، مدادماتغير هساتيم عادی

 رساند. می

 مالِاكِ * الرَّحيمِ الرَّحْمنِ*  اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ*  الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 إِیَّاا َ»ذکار شاد  مام شد. صفات ذاتی و صفات فعلی و ربوبيت حاق کاهت« الدِّینِ یَوْمِ

ط است. من هم غل ؟مناست؟  چه کسیکلفتی ما، ما با گردن یمجا که رسيداین« نَعْبُدُ
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با لف  باید  وليکن، رفتيممی سراغ معبود به بدون لف  ،شداگر چنانچه بدون لف  می

مراتار و درجاات  باه حساربرویم، با لف  که حاکی از معنا است و در درون کاامالً 

  هستم. شخصيتی منخودم را احترام کنم، « نَعْبُدُ»رفت. کنار . پس این است ویمعن

 ،خاواهم بگاویم اعبادنمی، گام کانمدر خادا مان خاود را « بُادُنَعْ إِیَّاا َ» بُعد او :

در طواف، در طواف که در گرداب طواف قرار  اینکهمثل  دم را گم کنم.خواهم خومی

در گارداب طاواف  ،اشادخواهاد بشود. هر کس میل داده میشود، هُگيرد لگد میمی

بایاد  ،یاد پنهاان شادد. باید در گرداب طواف گم شد تاا پيادا کارد. بااست باید گم ش

سعی صافا و در  .انسان حساب نکند اینکهتا   رسيد، ذُی ناچيز شد، باید به حد اعال

چارا؟  یعنای چاه؟ مثال شاتر؟ .مثل شتر دویدن ؛هروله است مروه از مستحبات منکده

کارد، گفاتم هرولاه کان، گفات: داشت سعی میوزیران سابق ی  دفعه یکی از نخست

اسااف و نه فداط  ،برود زیر پا و مدام بيفتد ،بيفتدوزیری تنخس چرا؟ گفتم هروله کن

شخصايت، دفان هساتند. خيار، هاا آنزیر پا باشد، باید  جا بودآنهایی که بت نائله و

مُحارم برسای. بایاد کاه  یچ بتود. هيچ شو تا به چيازهي ،برود همه زیر پا ،علم، مدام

مان  ناه اینکاه . پود کنیمُحرم شوی، خودت پود هستی، واقعًاشوی تا مَحرم شوی. 

 همه را لخت لخت.  ،حق و باطلنوشتم،  یچنين کتاب

 چاه کسایخادایا مان  این اسات کاه« نَعبُدُ»ی جمع در ندطه اوال« نَعْبُدُ إِیَّا َ»پس 

مگر من  :، این ندطه اولی. ندطه ثانيههستم من در بين جمع ؟«أعبُدُ»بگویم هستم که 

وجاوب یکای از ادلاه  ،جمااعتی در کاار اسات ؟کنمعباادت مایفدط در نماز خدا را 

اعباد بگویياد باطال اسات. شاما داریاد نمااز « نَعْبُدُ إِیَّا َ»است. « نَعْبُدُ إِیَّا َ»جماعت 

چارا؟ یکای از ابعااد آن  ،«نَعْبُادُ»؟ اگر اعبد بگویيد باطال اسات. «نَعْبُدُ» خوانيد چرامی

. ندتیا ماأموم هسا هستندا امام ی خوانيم،وجوب جماعت است. من و گروهی نماز می

پرساتيم در ماا فداط تاو را می یا،دروغ نگاویيم. خادا اینکاهبرای  :سوماین نکته دوم. 

تاجرپرسات، پرسات، ، مدامپرساتحا  پرست،طور است؟ ما عبادت و در عبودت. این

دروغ است. ما خود را داخال  ،پرست، پرست، پرستبت پرست،آقاپرست، کربالییحاج

هایی کاه انسان «.نَعبُدُ» این سه بُعد ،ن ( ريکنيم، محمد و محمدیواقعی می عابدین

 شناسيم.می

ایان  فرشاتگان هام هساتند، ؟کنيمعبادت میها فدط خدا را مگر ما انسان :چهارم

ماا  فداط مگار «بُادُ نَعْ َإِیَّاا» م:ر ما و فرشتگان هستيم، جن هم هست، پانجمگچهار، 

ماواتِ خَْلقُ آیاتِهِ مِنْ وَ»خير،  ؟هستيمفدط ها و جن و مالئکه انسان  وَ اْلاأَرْضِ وَ الساَّ



12 

 

عارض کاردم  بارهاا «مهُا» 1«قَادیرٌ یَتااء  إِذا جَمْعِهِامْ عَلا  هُاوَ وَ دابَّةٍ مِنْ فيهِما بَاَّ ما

منتهاا  شناسايم،ما نمیکه ها هستند در آسمان العدولیذوی و جمعاست  العدو ذوی

 2،«تدویمٍ أَحْسَنِ في اْلإِْنسانَ خَلَْدنَا لَدَدْ»تر. چون ستند و نه از ما پایيننه از ما باالتر ه

ْلناهُمْ وَ» قلياال چيساات؟ قلياال . «كَثياارٍ عَلاا » 3«تَْفضاايالً خَلَْدنااا مِمَّاانْ كَثياارٍ عَلاا  فَضااَّ

عباادت  خير. حيواناات ؟همين کند.این فرق میهایی هستند که آیه اشاره کرد. همان

افَّاتٍ الطَّيْرُ وَ»ند؟ کننمی التَهُ عَلِامَ قَادْ كُالٌّ صاَ خيار.  هاا؟همين ایان شاش. فداط 4«صاَ

 جمادات. کل کائنات. ؟نباتات، نباتات عابد هستند. فدط نباتات

هماه  ،عباودت نيسات و فدط عبادت رب در عباادت کل کائنات است. «نَعبُدُ»پس 

انی و جنی و مالئکی و مانند انسان، منتها این همه، یا به اختيار انس .کنندعبادات می

یاا  ،هامراتر آن بر حسردر بُعد اعلی هستند  ،آسماندر و مانند انسان آن که انسان 

تر یاا در بُعاد پاایين ،تر نباتااتیاا در بُعاد پاایين، اختيار اسات، تر حيواندر بُعد پایين

تتاخيص فارق  رد،اختياار فارق دا .اختيار فرق دارد، ولی جمادات، همه اختيار دارند

جای آن « ءٍشَيْ مِنْ إِنْ»ها آن اینکهفرق دارد، نه  عبادت، درجات تميز فرق دارد ،دارد

تاو تنهاا نيساتی کاه  5«تَْفدَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّ ُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»جا است، این

ه کائناات ایان را اعتاراف خوانی، هماتو تنها نيستی که نماز می خوانی،نماز شر می

های انساان ،، جن، مالئکاههها، اجنانسان من، ما، ماها، ،ای خدا« نَعْبُدُ إِیَّا َ»کنند می

عباادت شارکت  درهمه کنند. منتها دیگر، حيوانات، نباتات، جمادات همه عبادت می

در عبادیت شارکت دارناد. اگار کال ایان هماه ت شرکت ندارند، در عبودهمه ندارند، 

 هايچ تند، شاعور نداشاتند، فکار نداشاتند،گانه کائناات اراده نداشاهتات ،هفتاتر مر

در این دو بُعد عبدیت است یا نه؟ آیاا در  ،نداشتند یا داشتند و همه کافر بودند چيزی

کاه کاافر  هاالهار و ابوجهال و نمارود و اینیاا ناه؟ ابوخاضع هستند برابر اراده رب 

این مدام عبدیت در محضر حق  ،ا در غير بُعد اختيارهآنجسم  ،هاهستند، آیا روح آن

  د یا نه؟اراده حق دارنسبت به و 

                                                           

  .29. شوری، آیه 1

  .4. تین، آیه 2

  .70. اسراء، آیه 3

  .41. نور، آیه 4

  .44. اسراء، آیه 5
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فداط از عبااادت و از « نَعْبُاادُ إِیَّاا َ»دروغ نيساات، اگار « نَعْبُادُ إِیَّااا َ»پاس بناابراین، 

درست باود. نسابت  هاریزهسنگنسبت به  البتهنسبت به کفار دروغ بود.  ،عبودت بود

ولی نسبت به کفاار  ،حيوانات درست بود ،نباتات درست بود ،بودبه جمادات درست 

هستند  مثالً باالهایی که انسان آن جن، مالئکه کفار ندارند، نسبت به کفار جن، کفار

همه. پاس ایان هماه در « نَعْبُدُ إِیَّا َ»نه،  در حالی کهو نسبت به کفار انس دروغ بود. 

، سات. در یا  بُعاد وساعت داردن همگانی انيست، در ی  بُعد آدو بُعد آن همگانی 

عباادت خاالص. در بُعاد دیگار  ؛، عباودتعد دیگر وسعت آن کمتار اسات. در بُعبادت

 شمو  است که عبدیت است. وسعت آن همگانی و جهان

روز بایاد در انتظاار ماا شار و اصاالً گاویيم، بفهميم چه میاگر « نَعْبُدُ إِیَّا َ»پس 

گویند آقای فاالن. هماه چياز درسات اسات. رض کنيد که میف اینکهنماز باشيم. مثل 

رسو  اهلل ( ر، رسو  اهلل ( ر از ما وعده گرفتند در فالن ساعت خدمت او برسيم، 

لباا   لفا  خاود را، ،مددمات چند روز، چند ماه، چند هفته، ؟رویمهمان ساعت می

ِْهَبُ فَأَیْنَ» پسخود را درست کنيم برویم خدمت رسو  اهلل.  از نماز ما چرا  پس 1«ونَتَ

که رفع خستگی شاد. نمااز کاار متاکلی گویيم می ،خوانيمنماز که میکنيم؟ فرار می

هستم؟  چه کسیبلد نيستيم. من ، ی  رکن آن را هم نماز سه رکن است. چون ما در

 ،رااهری نمااز را داریام هاایرکنما دانم. نمی ؟کنيمکار میه دانم، چاو کيست؟ نمی

ارکان فداه رااهری را ها را داریم، این ،حرام است، رکوخ است، سجود استتکبيرة اال

 نماز را نداریم.  معنویفده  ، ولی ما ارکانداریم

 

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْدآنِ اْلدُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ جَنِّبْضَاهُ وَتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

                                                           

 .26. تکویر، آیه 1
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