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 تفسیر سوره حمد

 

 عَلَى وَ  مُحَمَّد   عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ  اْلعالَمینَ  رَب   لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

تی وجود دارد. يک قسمت از اين یاجمع «نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»در اين 

. یهت داخلیاو يک قسمت جمعديروز عرض شد است که  یهارجت خیات، جمعیاجمع

ديگر محتاج به تکرار نیست و  عد داشتبُ هشت، نه الی دهکه  یهت خارجیاجمع

ک انسان است، . هر انسانی مفرد است و جمع است. مفرد است، يیهت داخلیاجمع

ر ظکه جمع است، چون هم از نظر جسم ابعادی دارد و هم از نيک روح دارد ولو اين

قبول. ال :قبول، قلب :های زندگی، عقلباتاثو نفی  پذير است درلذا تجزيهو  روح

 . مثالً قبول :قبول، فطرتال :قلب

داخلی است و  یتجمعمراد است،  «نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»دومی که از  یتجمعبنابراين 

خارجی است. تا انسان خود را نساخته است،  یتداخلی قبل از جمع یتاصوالً جمع

 ، شناختن ديگران جا ندارد.اختن ديگران معنا ندارد. تا خود را نشناخته استس

داخلی  یتجمع« نَسْتَعینُ » یتو دو جمع« نَعْبُدُ» یتین قدم در دو جمعاولبنابراين 

، بصرًا، . سمعًاروح است یتمراحل جمعصدرًا، قلبًا، فؤادًا ، ًالُبّاست. فطرتًا، عقالً، 

 توجهرا « نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»جسم. بنابراين اگر ما حق  یتجمع عورتًا، ، قلمًا،جالًلسانًا، رِ

فقط فطرت « نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»بمیريم. که ، از خجالت بايد بايد از معنای آن بمیريم ،کنیم
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نِ یّ من، اخفای من، مَ خفمن، صدر من، قلب من، فؤاد من، سرّ من،  من، عقل من، لُبّ 

تو و ديگری  عابدديگری نیست الحادًا،  عابد و است،تابعاد روحی عابد  کلدر  من

 تو است.عابد نیست شرکًا، فقط 

 ،اندازيمجلو میرا  اولعد جسم است، ما بُ ه اين از نظر روحی و روح چون فرماند

سازمان و  میل شددر مراحل روح تک «نَعْبُدُ »که در مراحل روح. وقتی « نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»

در ديد، در شنید، در گفتن، در خوردن و آشامیدن، در « نَعْبُدُ  يَّاكَإِ»بنابراين  ،شد داده

عد درونی است که اين بُ زنده بودن، در مردن، در همه چیز؛ زن گرفتن، در نوشتن، در

 عد دومی را عرض کرديم. کند و بُخداوند به ما توفیق عنايت می

. کما برونیبال درونی و بال  :از کنیمما بايد پرو« نَعْبُدُ إِيَّاكَ»بال، با  دو بنابراين با

 اينکهو عقل برونی که وحی است. کما درونی عقل  :عقل بايد پرواز کنیم دوبا  اينکه

برونی های سوء و شیطانباله نفس امّار ، شیطان درونیشیطان بايد مبارزه کنیم دوبا 

که ما در نماز  را« نَعْبُدُ  إِيَّاكَ ». خیال نشود که نس هستنداال وکه شیاطین جنّ 

نه، در زراعت  درساست. در تجارت نه، در « کَ نَعْبُدُ»يعنی فقط در نماز  ،خوانیممی

يعنی من و با ديگران،  «نَعْبُدُ» ،«نَعْبُدُ  إِيَّاكَ» نخیر در حکومت نه، در...در دولت نه، نه، 

ر شما در اگ دوم. فقط در نماز؟! یتعد جمعدر بُ اولی و با ديگران یتعد جمعمن در بُ

مند هستم يعنی فقط در اين مجلس؟! : من به شما عالقهيک مجلسی به دوستی گفتید

  ؟ خیر.شويدبیرون رفتید دست به يقه می

 قمّهکند. درست است که نماز زمان و مکان حقیقت را در خود حصر نمی

ه صلاست که بهترين  العالمینربالدين است و باالترين عبادات عموداست، عبادات 

گويید، می« نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»ولکن در نماز که  .کندی ايجاد میيترا از نظر معرفتی و عبود

. در نماز است عبادت در انحصار نماز نیست، بلکه به طريق اولی در جای ديگراين 

در است و همه چیز است  مَصبَحع است و جَد است و مرکَکه محور عبادت است و مس

ها، مکانیه قبها، زمانیه بق برکارها، یه در بق ،«نَعْبُدُ »که  تيارتباط عبوده عد صلبُ

که از ابعاد  يا برابر است؟ بنابراين همانطور دارد يتمجاالت اولویه حاالت، بقیه بق

ما که نوعًا « نَعْبُدُ » ،«نَعْبُدُ إِيَّاكَ» را بگیريم يیدروغگو اين است که جلوی« نَعْبُدُ »

تا دروغ  کنیمصین را اضافه مین ديگران را، معصومین را، مخلَ بنابراي ،نیست« إِيَّاكَ»

ديگر، در مجاالت ديگر، در افعال ديگر.  قاالتطور در حاالت ديگر. در نباشد، همین

نه فقط  ،هستیم« إِيَّاكَ»و « نَعْبُدُ»درون  یتبرون و از نظر جمع یتما از نظر جمع

ابعاد روحی و جسمی و  کلهستیم در « نَعْبُدُ » شرک هم نیستیم. در« نَعْبُدُ » ،«نَعْبُدُ »
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های درونی و برونی، ولکن اين یت، جمعهاها، اجتماعیتجمع کلدر  درونی و برونی

جوارح، درونی و برونی در جايی در اعضا و  دون اختصاص به جايی،هرگز « نَعْبُدُ »

 ندارد. 

 ]سؤال[ -

 دهم.حث کرديم توضیح میچون ب ،دهمکنم. توضیح میبله، اين را عرض می -

آيا بین عبادت و طاعت فرق است يا فرق نیست؟ مراحلی دارد. اگر عبادت « نَعْبُدُ »

اگر عبادت  سازد.می صوری هم نه مطلق عبادت، مطلق عبادت با عبادت ،مطلقه

اگر . تالزم است بین عبادت و طاعت ،د و طاعت مطلقه المراد باشدباشمراد مطلقه 

طاعت وساطتی و رسالتی کنیم، طاعت مطلقه نیست، طاعت می )ص( اهللرسولما از 

 استقالل ندارد. است، 1«هَاللَّ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعِ مَنْ»است. 

ه آن و مرحلاقوای عد کنیم. بُمی تصوّرعد عبادت و طاعت را بنابراين ما در چند بُ

بادت مطلقه، فقط عبادت حق، و عکه طاعت مطلقه  استاين  لفظاين دو باالی ابعاد 

ايصال رسالت حق چون واسطه در  ،کنیمفقط طاعت حق. اگر هم طاعت رسول می

 إِيَّاكَ » ،«إِيَّاکَ نُطیِع»است،  2«إِيَّاکَ نُطیِع»« نَعْبُدُ إِيَّاكَ»در اين صورت عبادت  ،است

 ،مطلقه استعبادت  عبادت،اگر  حاال اين چطور؟ شوند.است، از هم جدا نمی« نَعْبُدُ

جايی برای ترک طاعت حق باقی هرگز ماند. نمی ديگریپس جايی برای طاعت 

، باالتر است، عبادتًا طورهمین عبديتًا همعبادتًا، عبودتًا،  «نَعْبُدُ إِيَّاكَ»چون  ،ماندنمی

تمام وجود  بنابراين کسی که به است. عبادترُقاء و ترقّی ه عبودتًا که مرحل از آن

طاعت  ،رن و در برون و در جهات روح و در جهات جسم عباد رب استخود در دو

يعنی در تمام کارهای  ،اگر طاعت، طاعت مطلقه باشد یست؟ به عکس، طاعت.ن

 بین»اين عبادت نیست؟! بنابراين اجتماعی طاعت است،  درونی و برونی، فردی و

اگر اما  ،تالزم استزم است، تساوی نیست، مطلقه باشند تال اگر «اعةالعبادة و الطّ 

از بین خواهد  وضع آن ،طاعت باشد، عبادت هم مطلق عبادت باشدمطلق طاعت، 

کنند عبادت می ها نه.ها بله، بعضی وقتبعضی وقتکنند، . يعنی طاعت میرفت

ها بعضی وقت ،ها خلوص دارندبعضی وقت ها نه.ها بله، بعضی وقتبعضی وقت

طاعت احیانًا مالزم  .من وجه هستندو خصوص  عموم. در اين صورت خلوص ندارند

                                                           

 .80ه نساء، آی. 1

 .18، ص 1بحر العلوم، ج . 2
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عبادت احیانًا مالزم با طاعت است، با عبادت است، احیانًا مالزم با عبادت نیست. 

 را کاری نداريم. منطقی یهاو تقسیمسبر اين ما حاال احیانًا مالزم با طاعت نیست. 

ما عبادت  «دُ نَعْبُ إِيَّاكَ»لقه مستلزم عبادت مطلقه است و در اصوالً طاعت مط

 اعتراف به عبادت مطلقه است. بنابراين« نَعْبُدُ إِيَّاكَ»گويیم. مطلقه را داريم می

طور همان غیر حق باطل است، عبادتور که عبادت در انحصار حق است و طهمان

 سهاز عبادت « نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»سپس اين طاعت مطلقه نسبت به غیر حق باطل است.  هم

عدی است، عبادت بُ سه از. عبادت مراتب است سايرعدی عبودت يک بُ عدی است، ازبُ

از عبادت است و ما که عبادت و عبودت را مورد  از عبودت است. عبودت اخص اعمّ

اختیار  که روشن استعالم  کلنسبت به  يتدهیم، چون عبدبحث و تکرار قرار می

جانوران و نباتات و حیوانات اختیار  اگر آن اختیار باشد مثل يتنیست و... يا در عبد

و کسانی که  جنّیو  انسانی و مالئکی .کنیمبحث می علیاعد طاعت و عبادت ما در بُ

ه کنیم که بیانگر نقطبحث می داريم علیاعد عبادت هستند. چون در بُ هاآسمان در

 نداريم، پس عبادت و عبودت.  ها را کارنآاز اين جهت ، آن انسان است یاوال

عبادت عبید از ترس  عد است.عبودت دارای يک بُ لکنو ،عد داردبُ سهعبادت 

، نه برای جهنمترس از نه برای  احرار، عبادت مزد ار برای میل بهجّ ، عبادت تجهنم

عبادت هر سه  -آمدهکنم، در تفسیر اب است من اشاره میکتها در اين- میل به مزد

عد بُ  محمديین)ص( و  محمددت ولی درجات دارد. عبا هر سه هم مقبول است است،

 عد سوم است،است. عبادت موسی )ع( بُترين ابعاد عد سوم هم عالیسوم است و در بُ

ار احرهم دارای درجاتی است. همین عبادت  ولکن عبادت احرار است، رحراعبادت ا

تساوی دارد و  اراحر عبادت باکه دارای درجات است، همین عبودت است. عبودت 

ار هم درجات دارد. عبادت احرکه عبودت درجات دارد،  طورولکن همان. تالزم دارد

است، از عبودت خارج  رجار خااولی که عبادت عبید باشد، از احره بنابراين دو مرحل

 خارج است. عبادت احراراز  ،از عبودت خارج است ،ار باشدجتالاست. عبادة

عبادت . تباين است اتار و عبودت و بین ساير عبادبنابراين بین عبادت احر 

جار التو عبادة« لِأنَّکَ اهلل»رود، فقط کنار می «هالِأن»تمام « أَعبُدُکَ لِأنَّکَ اهلل» رااحر

و بهشت داری، گالبی و سیب داری، حورالعین داری، اگر نداشته باشی نه  اينکهبرای 

کردم من عبادت نمی نداشتی جهنمداری، اگر  جهنمآن عبادت عبید چون تر از پست

عد سوم مربوط به معصومین است يا بعد دوم است. بُ اولعد بُ ها يا بیشترو نوع عبادت

 صین )ع( و بعضی از اولیاء.مخلَ و
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. گرفتیمچون جمع را در نظر  ،گويیمپس ما دروغ نمی« نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»

عد و در بُ « نَعْبُدُ »عد . در بُگويیمدروغ نمیگرفتیم جمع را در نظر  اينکهه حساب ب

ما اين مطلب معلوم است و  مقدّم داشتن فعل هم که حصر است، و جهت «إِيَّاكَ»

 کنیم.تکرار نمی

مطالب  ،کنیممی ما سیر ،ع و ب و د که در قرآن ذکر شده استحاال از نظر لفظ  

صور ختلف مدارد با  دای که ع و ب و قرآن صیغه کلدر . آوريممیديگری به دست 

قسم  چهار چند قسم است؛مرتبه منقسم به  281مرتبه ذکر شده است و اين  281 آن

 «و العبودةخارج عن العبادة  کسمة  عبد ».  از بحث ما خارج استکالً آن  اولکه قسم 

عد عبادت عقالنی بحث چون داريم در بُ کنولی ،ه کار داشتیمبه آن کاری نداريم. البت

 «عبدٌ هلل عبودتًا»، دومه مرتباين « عبدٌ لغیر اهلل طاعته»است.  کنیم، اين يک موردمی

 عد را داريم.بٌ  چهارما اين  ،«هلل عبادةً  عبدٌ»وم، سه مرتب اين

گويم يعنی يک شماره می اينکه، آياته قرآن است با شمار حاال الفاظی که در 

يک  3،«عَبَدْنا»يک  2،«عَبَدْتُّمْ» يک 1،«عَبَدَ الطَّاغُوتَ »يک مرتبه ذکر شده است. 

 ،«نَعْبُدُ» هفت «عْبُدُونَ تَ» 23، «تَعْبُدُوا» هفت، «تَعْبُدُ» سه ،«أَعْبُدُ » سیزده 4،«عَبَدْناهُم»

 يکو هم درجات است.  هم برکات است هفتکه  هفت، خیلی مهم است« نَعْبُدُ »

 يک 6،«لِیَعْبُدُونِ »يک  ،«دُونَ يَعْبُ» دوازده ،«يَعْبُدُوا» سه ،«يَعْبُدُ » هشت 5،«بُدُهُمْ عْنَ»

 چونحساب دارد.  «دُ أَعْبُ» جااين هالبت «دُأَعْبُ» سه 8،«يَعْبُدُوها» يک 7،«يَعْبُدُونَني»

 .«فَاعْبُدْهُ » دو 9،«فَاعْبُدْني» يک ابرازا شخص نیست. «دُأَعْبُ » در)ص( و  است اهللرسول

 يکی بودنش به خاطر مخلصین است.  -

                                                           

 .60ه مائده، آی. 1

 .4ه کافرون، آی. 2

 .35ه نحل، آی. 3

 .20ه زخرف، آی. 4

 .3ه زمر، آی. 5

 .56ه ذاریات، آی. 6

 .55ه نور، آی. 7

 .17ه زمر، آی. 8

 .14ه طه، آی. 9
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 1،«اعْبُددُوني» ، يدک«فَاعْبُددُونِ» سه ،«اعْبُدُوا» 21کنم. دمت شما عرض میخحاال  -

 ، شدش«اْلعَبْددُ» ده، «عَبَددْتُّمْ»يدک  ،«يَعْبُددُونَ» يدک ،«اعْبُددُوهُ» شدش 2،«ال تَعْبُدُونَ» يک

يدا « ادٌعِبد» چهدار، «اْلعِبدادِ» بیسدت ،«عَبْددَيْنِ» يدک ،«هُعَبْدُ» هفت، «عَبْدَنا» پنج، «عَبْدًا»

مشترک اسدت، « عِبادَكَ»، «عِبادِکَ»، «عِبادُکَ» هفت ،«عِبادًا» دوکند، فرقی نمی «عِبادُ»

 يدک، «لِْلعَبیددِ» پدنج، «عِبداد » سدیزده، «عِبدادِهِ» 34، «عِبادِنَدا» دوازده 3،«عِبادِكُمْ» يک

يددک ، «ادِهِبِعِبدد»شددش ، «عابِدددينَ» پددنج، «عابِدددُونَ» پددنج 5،«عابِدددات » يددک 4،«عابِدددٌ»

، فقدط آن 281جمدع آن  7.«عِبدادَتي» يدک ،«بِعِبادَتِهِمْ» دو، «عِبادَتِهِ» چهار 6،«عِبادَتِكُمْ»

چون چه عبادت باشد، چه عبودت باشد،  ؛است مشمول موارده که؛ ديگر هممواردی 

تَعی» گدويیممع، ما در نمداز کده می. سرجيتچه عبد حصدر  «نُإِيَّداكَ نَعْبُددُ وَ إِيَّداكَ نَسدْ

ها و است نسبت به إلهِ واحد که رياها و شرک عبادت است و عبوديت است و عبديت

مقدار صحبتی که به عنوان اصلی و  اينبرد. به ديگران را از بین می توجهو  الحادها

 عرض کرديم و بیشتر آن شايد بعد بیايد. « إِيَّاكَ نَعْبُدُ» متنی راجع به

عبُددُ أَ»نیسدت. چدون اگدر « کَعبُدُ بِأَ»است، « اعبُدُکَ»در عبادت  «.وَ إِيَّاكَ نَسْتَعینُ»

بده در کدار  در عبدادت معبدود خددا اسدت، معبدودٌ .اسدت خدا وسیلهيعنی  ،باشد« کَبِ

کنیم که عبدادت بده خددا گاه اولیاء خدا را عبادت  ،کنیمخدا را عبادت  که گاهنیست 

طور نیست. در استعانت، مسدتعان فقدط خددا . ولکن در استعانت اينبرسد، اين نیست

 جدزمستعان احددی  مستعان يعنی به هم خدا است و هم غیر خدا.ولی مستعان ،است

ندداريم.  اين را جای ديگرباشد.  اوف در کمک قخدا نیست. کسی که کمک کند و تو

چون  نداريم،خدا  در غیراصالً و استقالل در اعانت  معینستقالل در ا. است استقالل

اصدلی او اسدت. مريدد اصدلی او اسدت. اگدر تمدام عدالم را  فاعدلاصلی او است، مؤثّر 

و عددد اهلل شدود. در ايددن بُو اعدانتی حاصددل نمی یخددا نخواهددد عددون ،اسدتعانت کنددیم

کنیم که استعانت در چده میآن بحث را بعد . حاال استيکسان معبود  و اهلل مستعان،

                                                           

 .61ه یس، آی. 1

 .83ه بقره، آی. 2

 .32ه نور، آی. 3

 .4ه کافرون، آی. 4

 .5ه تحریم، آی. 5

 .29ه آی یونس،. 6

 .60ه غافر، آی .7
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عد مستعان بودن و فقط، در بُ 2«اهلل هو المستعان»فقط،  1«هلل هو المعبودا»عدی است. بُ

 .معبود بودن

 ،«اهلل ذنِإبد»، «اهلل یدرِغِب» عد مستعان بودن ما استعانتچطور؟ در بُ دومعد در بُ اما 

 وسدائلی را بده 3«اْلوَسدیلَةَ إِلَیْدهِ ابْتَغُدوا وَ» داريم. آيات متعدّد داريم که «فی سبیل اهلل»

اهلل به است، مسدتعان چده کسدی اسدت؟  کنید. اين وسیله مستعانٌجويی پیسوی خدا 

اوقات است بالوسیله،  یولکن گاه ،است اهلل یاست. مستعان و محور و مقصد و مأو

، هدر کددام کده ربغیدر ه اوقات است با وسدیل ی، گاهربه اوقات است با وسیل یگاه

 دريعندی  ،پرسدتیممدین اسدت. فقدط تدو را میه« إِيَّداكَ نَعْبُددُ»مقتضدای اسدت.  مأذون

بله،  :کنیم. اگر بگويیما عبادت می ،کنیم تا به مراد تو برسیمای که انتخاب میوسیله

درخت نه، ه بت نه، به وسیله دهیم. به وسیلنه، انجام نمی :یدهیم، اگر بگويانجام می

امدام بلده، بده ه بده وسدیل پیغمبدر بلده،ه منکر نه، بده وسدیله کافر نه، به وسیله به وسیل

اعمدال و افعدال و افکداری کده خداوندد اجدازه  بلده. صدومه صالة بله، به وسیله وسیل

 .رب معرفتًاالاز برای وصول إلی  باشندوسیله ها دهد که اينمی

 ]سؤال[ -

، أنا است واحدهه نقط هورب، فقط الوصول إلی  .بله، وصول الی الرسول نیست -

إِيَّداكَ » و« إِيَّداكَ نَعْبُددُ»يک فرق مهم بین بنابراين  باشد. «دٌمحمّا أن»لو و در کار نیست

به نداريم. کسی را، چیزی  معبود واحد است، معبودٌ« إِيَّاكَ نَعْبُدُ»است که در « نَسْتَعینُ

فی اين شرک است. يا شرک خ .اين را نداريم ،را عبادت کنیم که عبادت به حق برسد

. در عبدادت ندداريم ولدی در رسدیمحددّ الحداد می بدها است يدا شدرک جلدی اسدت، يد

 ،قدط اهلل اسدتطور کده معبدود فدر اسدتعانت کده داريدم همدانلکدن واستعانت داريم. 

 بِد َ اللَّهُدمَ» به چندد بخدش اسدتمسدتعان به ]...[مسدتعانولو  مستعان فقط اهلل است.

 «لیک إستعینٌو آل محمّد  أ محمدب اللّهم»به. مستعان است، هم مستعان هم 4«أَسْتَعِینُ

 ،احیاندًا به اسدتمسدتعان ،مسدتعان نیسدت. مسدتعان ،بهولی مستعان ،به داريممستعان

ولدو تمدام  ،گاه مسدتعان نیسدت. هدیچ قددرتی، هدیچ نیرويدیبه هیچولی مستعان ،خدا

                                                           

 .83، ص 1 ر القرآن بالقرآن، جیالفرقان فى تفس. 1

 .285، ص 7، ج همان. 2

 .35مائده، آیه . 3

 .310، ص 83بحار األنوار، ج . 4
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توانندد استقالل در فعل خدود نمیتوانند محور باشند. نیروهای عالم جمع شوند، نمی

حدق ه دهندد تدا ارادتا چه برسد به ديگران. کسانی کده کداری انجدام میباشند  داشته

تدا  دهند،بتوانند انجام نمی -تفاصیلی که دارد چه خیر و چه شر با-دنبال آن نباشد 

کمدک ه . وسدیلکمک کنندد انسان را به سوی خدا يا به سوی شیطان چه رسد بتوانند

باشدد تدا  جااز آنه ذن و ارادإبايد  ،است مستعان اهلل ،به سوی خدا و به سوی شیطان

چه در خیر باشد، چه  1«الوجود إال اهلل ال مؤثر في» آنمختصر که  اعانتی حاصل شود

 در شر باشد. 

 پس سلب اختیار است. -

هايی که قبالً شده و مفصل است اين را گفتیم، در بحثاختیار نیست.  نه، سلب -

 ،دهدانجام دهد تمام وسايل را انجام میخواهد یمرا  مختار عبادتوقتی شخص  که

تمدام  ،تی انجام دهدخواهد معصی. کسی هم میاست خداه اراد که ماندفقط يکی می

ماندد. إذن میإذن الهدی فقدط  ،دارداختیدار وسدايل  کدلدر دهد، وسايل را انجام می

 اگدر ،ت مختدار اسدتتکمیدل مشدیت و از مشدی بعدد چه زمانی اسدت؟ إذن الهدی الهی

 نباشد تکلیفی در کار نیست.  طوراين

 ]سؤال[ -

اذن تشدريعی در طاعدت  ت کده نیسدت،بله، تکوينی است. اذن تشريعی در معصی -

شتیم، فقط معبدود حدق بدود معبودبه نداشتیم، معبود دا «نَعْبُدُ إِيَّاكَ»چنانکه در  .است

و  هماسدواو فقدط اهلل اسدت ان مسدتع اسدت،عد در دو بُ هم« نَسْتَعینُ إِيَّاكَ» السواه، در

عد مستعان حرفی نیست، خدا مستعان به إذن اهلل است. به إذن اهلل در بُ هم تعانٌ بهمس

اهلل، در معرفة اهلل،  عبادةغیر اهلل إلی اهلل در ب تاستعان ولکن . بک استاست و مستعانٌ

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ». خواهدمی تمام اجازه ،وصول معرفتیدر طاعة اهلل، در وصول إلی اهلل، 

 2«ظَلَمُوا أَْنفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَْغفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحیمًا

ايدن  داود، امدام حسدین، پیغمبدر، نخیدر امدامزاده :ديطور نیست که مثالً انسان بگواين

عدد عدد اسدت؟ يدک بُعدد اسدت. در چندد بُدر دو بُ« كَجداؤُ» .«جداؤُكَ»ها نیست. حرف

حیاء هستند، أحیاء هستند، کفّار أعد الممات هم عد الممات. بَبَ ،عدحیاتی است، يک بُ

اسدت. « جداؤُكَ»هدم  ةحیداالاسدت، بعدد « جداؤُكَ»بعد الممات هم تا چه رسد پیغمبر. 

                                                           

 .151، ص 5، ج همان. 1

 .64ه نساء، آی. 2
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دسدت پیغمبدر را  بدرويم با جسم و روح هر دو،« جاؤُكَ»عد است. يا هم دو بُ« جاؤُكَ»

 اهللرسدولممدات بدر سدر قبدر  در زمانببوسیم، ايشان را در زمان حیات زيارت کنیم. 

 برويم.

 توجه اهللرسول. دهیممی اهللرسولبه  توجهعد روح است. روح را در بُ« جاؤُكَ»يا 

بددهیم، چطدور  توجدهاهلل لدارد. وقتی روح را به رسدوالجمعی جمعچون مقام  ،دارد

ظلدم کردندد کده به خودشان « لَمُوا أَْنفُسَهُمْوَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ظَ» خیرست؟ استقالل است؟ ا

هُمْ » تجاوز به ديگدران يدا غیدر متجداوز.اعم است از ظلم م وَ لَدوْ أَنَّهُدمْ إِْذ ظَلَمُدوا أَْنفُسدَ

وَ »چده؟ « جاؤُكَ» ، ولکن«جاؤُكَ» ابتدايیه مرحلعد عد مکانی و در بُدر بُ اول« جاؤُكَ

تَْغفَرُوا س، مکدان مکاندت مقدد« جداؤُكَ» ،نخیدر« لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ظَلَمُوا أَْنفُسَهُمْ جداؤُكَ فَاسدْ

 ،دارد ديگدر، اگدر مدن دور باشدم حسداب، هللت عابددين ین شخصیاولس، حضور قدم

قدرار بگیدرد و دعدا  اهللرسدولدر حضدور  اينکهصرف ولیکن  مخصوصًا روح من ]...[

خواهدد در کندد، از خددا میدعدا می کندد. يدک مرتبدهفدرق میخدا بخواهد.  کند و از

اسدت  اهللرسدولدر حضور  يک مرتبه البته بُرد اين کم است.نیست.  اهللرسولحضور 

در حضدور  برد اين بیشتر است. يک مرتبه خواهد.نمی اهللاز رسول ،خواهداز خدا می

 ، بُرداز خدا بخواهدخواهد که هم می اهلل، از رسولخواهداست، از خدا می اهللرسول

هُمْ جداؤُكَ». گويددرا میتر است. آيه اين اين قوی از نظدر « وَ لَدوْ أَنَّهُدمْ إِْذ ظَلَمُدوا أَْنفُسدَ

تَْغفَرُوا اللَّدهَ»ولکدن چدون « فَاسْتَْغفَرُوا اللَّهَ» مکانت.و مکان  ممکدن اسدت قددرت « فَاسدْ

چدون ممکدن اسدت  ر هستم، ظلم کردم، چه کدردم.کااجابت نداشته باشد، چون گناه

 ،برای رفع گنداه اسدت ،داشته باشد قدرت اجابتقدرت اجابت نداشته باشد و اگر هم 

و توبه گداه بدرای رفدع گنداه اسدت، گداه بدرای ترفیدع برای ترفیع درجه نیست. استغفار 

  است. درجه است، گاه برای رفع گناه و ترفیع درجه هر دو

 ]سؤال[ -

شنوند، ها جواب را میالبته بعضیدهد، شنود، جواب هم میه. پیغمبر هم میلب -

هُمْ » .دهددشدنويم، مطمد ن هسدتیم جدواب میولی ما نمی وَ لَدوْ أَنَّهُدمْ إِْذ ظَلَمُدوا أَْنفُسدَ

ولُ« »جاؤُكَ فَاسْتَْغفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بده چده حسدابی؟  «اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسدُ

بايدد کسدی بخواهدد تدا اسدتغفار کندد؟ استغفار میپیغمبر نخواسته  طور اتوماتیکی؟به

تَْغفَرُوا اللَّدهَ » اين است کهکالم  جااين بنابراين .استکند، نخواسته  و تطلبدوا مدن فَاسدْ

ولُ لَهُدمُ اسْتَْغفَرَ وَ» بعد اين است که: «الرسول أن يستغفر اهلل  تَوَّابدًا اللَّدهَ دُوالَوَجَد الرَّسدُ

ط ممکن است کسی گناهی کرده اسدت، گنداه بزرگدی هدم کدرده اسدت. شدراي«. رَحیمًا
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ه فراهم نکرده است، اگدر ندزد پیغمبدر بیايدد، ندزد همد ت استغفار راصحت توبه و صح

 ،کندد، خددا قبدول نمیپیغمبران بیايد و از همه بخواهد و همده هدم از خددا بخواهندد

، اذنبده  1«ارْتَضدى لِمَدنِ إاِلَّ يَْشفَعُونَ ال وَ»خواهند. ن إذن خدا نمیولکن پیغمبران بدو

آمدندد و  در صدورتی کده خددمت پیغمبدر 2«بِإِْذنِهِ إاِلَّ عِْندَهُ يَْشفَعُ الَّذ  ذَا مَنْ» ارتضی.

اسدتغفار طدور پیغمبدر همیناسدتغفار کندد،  پیغمبدر استغفار کردند و تقاضا کردندد کده

کندد، اگدر د، اسدتغفار میدااذن بده او  اگر خداوند اذن بگیرد.خدا ايد از ب؟ نه، کندمی

تَْغفَرَ لَهُددمُ»؟ از فهمیمرا از کجدا مدیکندد. پدس ايدن اسدتغفار نمی ،ندداد اذن وَ »، «وَ اسدْ

ولُ کده  اسدت ایاسدت؟ اسدتغفار رسدول در زمینده ایدر چده زمینده «اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسدُ

ت؟ و اين استغفار، شفاعت است. شدفاعت چیسداو استغفار کند دهد که ب اذن خداوند

ها شدفاعت کلگری در توبه است. میانجی است،شش گناه گری در بخشفاعت میانجی

 هم بايد به إذن اهلل باشد.

تَعینُ إِيَّداكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»برگرديم،   تَعینُ إِيَّداكَ وَ نَعْبُددُ إِيَّداكَ»ايدن  حداال ،«نَسدْ « نَسدْ

آيده،  دوحمدد اسدت بعدد از ايدن ه و لواحقی دارد. لواحق در خود سورسوابقی دارد 

 الرَّحْمنِ اللَّهِ سْمِبِ»آيه. ببینید  دوقبل از اين  ،حمد استه سوابق آن هم در خود سور

تبداط دارندد. ار همده «حَمْدُ لِلَّهِ رَب  اْلعالَمینَ* اْل نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ * الرَّحیمِ

  ألنّ»، «ألنّ  الرّحیم»، «الرّحمن ألنّ »، «اهلل ألنّ » چرا؟« نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»

گانه، بر حسب مراحل و مراتبدی کده ابعاد پنج «الد ينِ يَوْمِ مالِ ِ ألن »، «العالمین ربّ

 إِيَّداكَ وَ نَعْبُددُ إِيَّداكَ»دأ بدرای مبددارند، هر کدام بین خود و هر کدام بدا ديگدران تمدام 

تَعینُ إِيَّداكَ»چدرا  ؟ يا«نَعْبُدُ إِيَّاكَ»هستند. چرا « نَسْتَعینُ چدرا ، «أحدری اهلل ألنّد »؟ «نَسدْ

 ، رحمن و رحیم جمع است«الرّحیم الرّحمن ألنّ »؟ «نَسْتَعینُ إِيَّاكَ»چرا  ؟«نَعْبُدُ إِيَّاكَ»

خدود مدن هدم از عدالمین « اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَب  اْلعدالَمینَ»ار، جتبین عبادت عبید و عبادت 

 العالمین بايد بکنم.هستم، بنابراين عبادت رب

يک  :عد داردبُ سه« يَوْمِ الد ينَ» ،هستید« الد ينَ مالِ ِ يَوْمِ»چون  «مالِ ِ يَوْمِ الد ينَ»

مالِد ِ » احدرار چدون رضدوان مدن اهلل. عدد، يک بعد بهشت جسمانی، يک بُجهنمعد بُ

 جنددتدر - جنددتمعرفتددی در ه بددودن و ترفیددع درجدد «اهلل»عددد بینیددد در بُرا می« يَددوْمِ

مالِد ِ »چدون  :ارتجد اين برای احرار اسدت. ،تجن طمعنه خوف از نار و نه  -رضوان

                                                           

 .28ه انبیاء، آی. 1

 .255ه بقره، آی. 2
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چدون  :عبید عبادت ريد و حور داريد و تشکیالت داريد.بهشت دا ،هستید« الد ينَ يَوْمِ

 بعددیعدد بُ «.نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»ابعاد  کلدر  ، پسجهنم از ترس ،دداري جهنم

راه راسدت را تدو چدون هدادی صدراط مسدتقیم تدو هسدتی، « اهْدِنَا الصِّراطَ اْلمُسْتَقیمَ»

تَقیمَ»در وصول به « نَعْبُدُ إِيَّاكَ»کنی، بنابراين هدايت می  إِيَّداكَ» «.اهْدِنَا الصِّراطَ اْلمُسدْ

تَعینُ إِيَّداكَ وَ نَعْبُددُ إِيَّاكَ»، پس العالمینربدر عبادت تو، در وصول به « نَسْتَعینُ  .«نَسدْ

ید. فرقان مراجعه بفرمايه اين تفاسیر متنی مطلب و برای مزيد بر مطلب به تفسیر سور

ردا فد ،شدد افهاگدر مطلبدی اضد نظر مدن نیسدت بگدويم، مطلبی در اينکهجا مثل تا اين

 حضور برادران عرض خواهیم کرد.

نَدا لِمَدا عَظِدیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُدرْإِيمَانِ وَ مَعَدارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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