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 تفسیر سوره حمد

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

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

تواناد کاار کناد چاون مبیاد باه سااعات درو  و می در مواقع تعطیلی انساان بیتاتر

برای کسانی که  ،ای نیست و برکاتی که در تعطیالت استمباحثات و مطالعات خاصه

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

ات امساا  و بحاا ماا آیامرباو  باه است. و امروز که اولین روز تکارار بحاا اسات 

 متکله قرآنیه است.

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

در قم و در بیروت و در مکه و در جای دیگر، بحا تسلسلی تفسیر باود کاه دوره آن 

طو  کتاید بحاا موضاوعی  کمتر. و بحا دوم که تألیفًاتمام شد. هم تدریسًا و هم 

تماام  تدریساًاو هم  تألیفًاکه هم  ،و معاد در ابعاد گوناگون آنبود که توحید و نبوت 

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

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

 ،ترین آیاات اساترین آیات و ساادهتسطحی ،که طبق انظار سطحی «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ

طور کااه قاادر مطلاار دارد کااه همااانبینی دارد، آنقاادر باریاا قاادر دقاات دارد، آنآن

نهایت است. اگر از امیار المانمنین ( ر روایات آن هم بی ،نهایت استآن بی گوینده
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و أناا » چناینچناین و چناین و  ،چبدر معنا دارد« الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»است که 

طور کاه ها مبالغه نیست، هماننیست، این زلغها دارد. این حساب 1«بطة تحت الباءالنّ

ت ااست، کل العلوم است، کل البدرات است، کل الرحمانی بویالکل  د بوحدتهخداون

طور که خدا در هیچ اماری دای کالم است. همانخات است، کالم خدا هم و الرحیمی

کتااب او و الهیت و از امور فردی افعالی نیاز باه احادی نادارد،  ز امور ذاتی ربوبیتا

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

دهاد بار مبناای دو ناور برآن را قائل هساتیم و خداوناد هام توفیاق میالما اصالة

ت عصمت که نور عصمت قرآنیاه اسا علیایاین کار را ادامه دهیم. نور که ما عصمت 

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

همه چیاز  بل اکبر، امام او، رهبر او، مبتدای او، مبدأ او، معاد او،ثِ اینکهخون است از 

دباای ااسالم، فبهاای اساالم، منطبیاین اساالم،  عرفایاو زیر لگدهای فالسفه اسالم، 

 قرار گرفت.اصولیین اسالم،  و اسالم

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

ر که دو بُعد دارند: ی  بُعد حیات رسمی تکلیفی 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 معصومین (خر، 

تا مبداری که خداوند اراده بفرمایاد  ،ربانیه استربوبیت روح به که هر دو مبنای آن 

شویم. ولو آن صد سالی که ابراهیم 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

 کنیم.باز روی قرآن کار می ،عنایت بفرماید

 ییست که مان در رارف چناد ساا  تفسایر الفرقاان نوشاتم دیگار مطلباطور ناین

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

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

گفاتم دادیام، رآن شیخ عربای در مکاه دوره قابه آید که یادم می من شود.روز هم می

هام خوانید؟ گفت هتت ساعت. خدمت حضارت عارض شاد کاه کمتار می چند وقت

بال اکبار اسات و . چون قارآن ثِکنممیروی آیات فکر  منولکن  ،بله فرمود: شود،می

 بلین گردد. الثِتا مجمعفکر کند بل اصغر باید روی ثبل اکبر ثِ
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، ثبال اصاغر منهاای ثبال قرآن منهای معصاوم اسات ،چون ثبل اکبر منهای اصغر

و ائمه معصومین و صادیبه کباری  اهللرسو اکبر، معصوم به غیر عصمت قرآنی است. 

 ،عمال او ،صادر او ،فکر او ،قلر او ،است که عبل او اهللرسو العصمتین مجمع .( ر

کاه هام محماد  اهللرسو  .الثبلین استاین مجمع ،تمام قرآن است ،سلر او ،اواثبات 

از ثبال واحاد اهام این  ،بلین استالثِکه مجمعاست  اهللرسو است و هم  بن عبداهلل

منهاای عصامت  ،به عناوان محماد بان عباداهلل معصاوم عملای اهللرسو ولکن  است،

علمی و معرفتی آخرین وحای  علیایکه بیتتر از قرآن است. قرآن که عصمت  ،قرآنی

این شش بُعادی کاه  ،است اطو  ،اکمل است ،اتم است ،اعظم است ،عالمین استالرب

 از حسین. ،از حسن ،از فاطمه ،از امیرالمنمنین ،اهللرسو داریم از بلین روایت ثِدر 

 

 ]سنا [ -

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

قارآن خداوناد در گویند: دند. میجا گی  شچه کسی؟ آقایان این 1«هُوَ إِنْ لَهُ یَْنبَغي ما

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

 لَكَ لَذِْكرٌ إِنَّهُ وَ» درست است.« ذِْكرٌ إاِلَّ» است، اهللرسو « نْإِ»این  «مُبینٌ قُرْآنٌ وَ ذِْكرٌ إاِلَّ

بلین را در در صورتی که ثِ ،دو بُعدی است« لَكَ لَذِْكرٌ»ولکن  ،ت استدرس 2«كَلِبَوْمِ وَ

تماام قارآن  ،ولکن وقتی پیغمبر تماام ذکار اساتبدهیم، جدای از هم. مبابل هم قرار 

هماه بالفعال در  ،حباائق او ،لطاایف او ،اشاارات او ،بااطن قارآن ،رااهر قارآن ،است

 ذِْكارٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ»کند تکامل و تبلور پیدا می ،جتبرّو به طور  ر جمع است(  اهللرسو 

 ن است. قرآن مبین است و قرآن مبیّ «مُبینٌ قُرْآنٌ وَ

ماا   ر( محمدیاه بیتاهل( ر و روح  اهللرسو با استمداد از روح قرآن و روح 

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

ای را داریام بایاد در هار قاوه ،قاوای ماالی ،قاوای حاالی ،قاوای فطاری به آن تتبرگ

. تا قیامت هم انسان عمار استخدام کنیم برداری و استنتاج از معارف قرآن شریفهبهر

 شود. است و برکات انسان زیادتر میتدبر چه فکر کند تسلسل در  هر ،کند
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 ،اشاکا  از ماا اسات ،ا  نداشاتاولین آیه از آیات متکله و اشکل قرآن کاه اشاک

است، عربی مبین اسات، باال   برهاننات است، نور است، قرآن بیّ ،قرآن متکلی ندارد

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

 مِنْ فَهَْل ْكرِلِلذِّ اْلبُرْآنَ یَسَّرْنَا لَبَدْ 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

تَعینُ إِیَّاا َ وَ نَعْبُادُ إِیَّاا َ»نتیر و فاراز دارد، ولکان ماا از آیاه  کنیم. شاروخ مای 2«نَساْ

مالحظاه  آقایاان ،کنیمم ولکان آن مطالار را اشااره مایاهمطالبی در تفسیر ذکر کارد

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

 کنیم. 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 مایتفسیر دارم یا از عبادت است یا از عبودت است

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

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

که مبام باالتر از عبادت است  ،یا از عبادت است. یا از عبودت استکه عبادت نیست. 

مثال احساان و عاد .  ،مثال فضال ،آن باالتر اسات ولی مبام ،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 توحیدی 

 صاین اساتصین است در نبطه اولی و برای مخلَعبادت شایسته که برای مخلِ ،روشن

ْلنا الرُّسُلُ تِْلكَ»صین هم مراتر دارد. مخلَ برایدر نبطه ثانیه و از  هُمْ فَضاَّ  عَلا  بَعْضاَ

هاا داریام و عبادت موسای و عیسای و اباراهیم و این ،داریم اهللرسو عبادت  3«بَعْضٍ

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

معرفات الزم  ،شاعور الزم اسات ،و عباودت مرحله سوم عبادیت اسات. در عباادت

با مراتبی که در عباادت اسات و  ،اثبات الزم است و اراده نفی ،اراده الزم است ،است

 ،جهال و ابولهار کاه کاافر هساتند عباد هساتندوابعبدیت، عبد.  اما .در عبودت است

اراده  بلعبد هستند. یعنی چه؟ یعنی در مباواقعًا ولی  ،عبودت ندارند ،عبادت ندارند

                                                           

  .17قمر، آیه  .1

  .5. فاتحه، آیه 2

  .253. بقره، آیه 3



5 

 

خاود شایطان کاه در رأ  تماام  ؟بًا قادرت مباومات دارنادخدا سلبًا، اراده خدا ایجا

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

ولی مرحله او  را شایطان زیار تتریعی.  حیات ،فبط امر بودمرتبه او   1«جَمیعًا مِْنها

  ولی شیطان زیر بار نرفت. ،وحوا زیر بار رفتندآدم  ،بار نرفت

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

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

کند. مباومت در مبابال تواند مباومت مین دیگر هیچ کسی ،شد مبررسلر یا ایجاب 

اراده تکاوینی خادا  ولکان در مبابال ،تکلیاف اساتچون  ،اراده تتریعی خداوند، بله

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

 فَأَْلبُوهُ»ر قرآن به تعبی ،ور شدکه ابراهیم را به آتش بکتند، آتش هم شعلهاراده کردند 

المًا وَ بَارْدً كُاوني نارُ یا»ولی یم شد حج 3«اْلجَحیمِ فِي ایان اراده  4«راهیمَإِبْا عَلا  ساَ

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

خداوند  ،داهلل اراده کنند مطلبی نتوما سوی تمام  .شودنمی ،ه کند نتودخداوند اشار

 شود. اراده کند بتود، می

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

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

جا ما توجاه باه فرمایتاات امیار المانمنین (خر بنابراین این .فرعون تربیت شد موحده

راه روشنی اسات راه  راه،اگر  5«أَهْلِهِ لِبِلَّةِ اْلهُدَى طَرِیقِ فِي تَسْتَوْحِتُوا لَا»کنیم که: یم

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 ،ی  زندگی ،ف استخار زندگی انسان

اگار اسات.  رساالهبوسای و دستو و سهم اماام شهریه  پا و مصلحت جیر و دست و

 و هماههماه در کاار باشاد.  هاوفباط  بگذارید، کنار را زندگی اهلل باشد همه ،زندگی
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گی بهتات اسات. گوناه زناد. اینبارود باشاد. تکاثرهاا کناار هوفبط  ،نیاتأنانیات و إ

ولاو  ،فبط تکاثر ماا  نیسات، چیازی کاه انساان را از خادا دور کناد 1«التَّكاثُرُ أَْلهاكُمُ»

 ،خواندن قرآن باشد، ولو نماز باشد، ولو روزه باشد، تفسیر باشد، تحبیق فبهای باشاد

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

فرمایاد: میمعصاوم اماام  2«اْلمَباابِرِ زُرْتُمُ حَتَّ »این تکاثر است.  ،فراموش دهدخدا را 

 إِیَّاا َ». دارداین واقعیت  ،این تکاثر نیستعلم از ما است، فهمد، حنیفه چیزی نمیابو

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

 در ی  آیه دارد.سه معنا را  -

 .، در ی  آیه استهبل -

 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 اختیاار و شاعور اسات است و عبدیت. در عبادت و راقیه عبادت است،باالتر 

 رب تکاوینی در برابار  ّیعنای ذُ ر و شعور نیست. عبدیت، عبادولکن در عبدیت اختیا

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

باه طاور اختیاار یاا عباادت  ،باه عمال اوبه علم او، او، به فکر او،  هم دارد. به اختیار

ن و صایباشاد کاه تماام مخلِ یاهقراکه عباادت  کندکند یا عبادت عبودت میعادی می

 شود. را شامل میمخلَصین 

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

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

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

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

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 ،غیر و غیر

 ن اشااره نیسات،ن، مَن است یا نه؟ مَابوجهل مَ« مَنْ كُلُّ إِنْ»تند. ولی عبد هس ،ندارند
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بُونَ أَْكثَرُهُمْ»ولی من یعنی کس است. کسانی که در سماوات ارض هستند که   1؛«فاساِ

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

عبد در  ،ها عبد نیستنداین .ها کامل نیستها کامل نیست و عبل آنشعور آن ،هستند

 ؛ یعنایت نیساتند، عباد در بُعاد عبادیت هساتندعبادت نیستند، عبد در بُعد عباود بُعد

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

 .عاالم بخواهناد ، ولو همهشوده خدا که چنین نتود نمیاراد .دنعالم نخواه ولو همه

 .تبسیماین ی   ،پس این سه بُعد

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

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

خبار إآکد از  این انتاء است و 5«مُْترِ ٌ أَوْ زانٍ إاِلَّ یَْنكِحُها ال الزَّانِیَةُ وَ مُْترِكَةً وْأَ زانِیَةً

انتاء را  غرض شودخبار میبه صیغه إبیان شده است. پس  راخبإولی به صیغه  ،است

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

، إفعال و ال «إفعل، ال تفعال» نهی؛ امر، نتاء صیغه خا  لفظی و معنوی دارد، الفظی

انتااء  ،ولکن اخبار صیغه خا  معنوی دارد کاه فباط خبار اسات اخبار نیست.تفعل 

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

 مِْنهُمْ اسْتَطَعْتَ مَنِ اسْتَْفزِْز وَ»خداوند به شیطان امر کرد  6«كَبِصَوْتِ مِْنهُمْ اسْتَطَعْتَ مَنِ

 این امر چیست؟ کند،امر می« بِخَیْلِكَ عَلَیْهِمْ أَجْلِرْ وَ بِصَوْتِكَ

 است؟ تکوینی -

اخبار نیست. ولکن  ،تتریع است. ولکن این امر نص است در انتاء این امر،خیر.  -

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

 انتاء نیست ولکن آکد است در انتاء.

 ]سنا [ -
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رِكَةً أَوْ زانِیَاةً إاِلَّ یَاْنكِ ُ ال الزَّاني»همان که  مثالً ،بله -  إاِلَّ یَْنكِحُهاا ال الزَّانِیَاةُ وَ مُتاْ

بارای خادا جاایز  معناا استعما  لفا  در اکثار از 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 بتضایم بودن

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

 وَ لِلنَّا ِ مَثابَةً اْلبَیْتَ جَعَْلنَا إِْذ وَ»دانید. های آن را میآقایان نمونه که طوراست. همان

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

طور نیست. تمام آقایان مراجعاه کنناد. باه .. ولی این.گویدیکی می« مستبًی» گویدمی

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

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

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

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

فعلای کاه  ،جاا مگار فعلای کاه انتااء نیساتدر اینطور است. جا هم همیندر این

بلکه اگر فعلی  استعما  کنیم؟مگر قابل نیست که در معنای انتاء  ،صیغه انتاء نیست

 ال الزَّاناي» هماین مثال ،آکاد اسات ،کنایم اساتعما در معناای انتااء  ،که انتاء نیست

از نظاار سااازمان صاایغه إخبااار اساات. « نَعْبُاادُ إِیَّااا َ»، «نَعْبُاادُ إِیَّااا َ»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  ا بتود.لف  در اکثر از معن استعما 

یعنی باید خدا را عبادت کنیم، از آن بایدهای خیلی غلای ، ناه « نَعْبُدُ إِیَّا َ». انتاء در

ایان تحباق  ،کنیممی عبادتیعنی ما « نَعْبُدُ إِیَّا َ». ی استباید عاد« دعبُأُ»باید عادی. 

 باارکه اخ« نَعْبُدُ إِیَّا َ»ی  معنا است که انتاء است، « 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 باهت. امر متالئم اس با همتناقض نیست؟ معانی که  تناقض است. ،یتحمرجو
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کاه ماا  عباادتیگیارد. یعنای دسات همادیگر را می ،ماتالئم اسات و اخبار باه عباادت

 هم خبر.  ،هم امر است ،فبط خبر نیست ،کنیممی

 ]سنا [ -

هار دو جماع هساتند. منتهاا چیسات؟  متناقضاست.  رءقُهر دو  متناقض نیست، -

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

 بفرمایید. معنای این را -

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

ولایکن  ،کنمحاال هم عارض مای ،تفسیر عرض کردمچرا جمع است؟ قسمتی در « نَعْبُدُ

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

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

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

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

بارای مخلاص و  ،ادت اساتعباودت کاه خاالص عبامنحصر باه تاو اسات. هر مراتبی 

آورد. عبدیت جهان و معباود و معبودیت که عبدیت میمخلِصین 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. گوییم. میبرای احترام. ما چنین کند استفاده میجمع  ،مفرد است

باه عکاس البتاه  «إِبْاراهیمَ إِنَّ»مثل گروه هستم، مثل  ،خواهد بگوید من تنها نیستممی

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

 ه امت شیطانی بود؛ ما چنین بودیم! شیطانی است. شاامت 

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 خودخدا پیدا. از همه کسان و ناکسان  در خود نهان و در ،در نمازشد. 

نا باید ها، از أها، خودخواهیا، خودبینیهها، خودرأییها و انانیتنیتها و إو خودی

 ل شد و فبط خدا را متاهده کرد که:به طور کلی منفص

 دلش در چتم و چتمش در دلش بود  غفلت حاصلش بوداز آن دیدن که 

                                                           

 .196. بقره، آیه 1

  .120نحل، آیه  .2



10 

 

نه، خدایا د و رفت. غش کرام همّ ]...[بده. قدرت بده، حوصله  یا،خدا« نَعْبُدُ إِیَّا َ»

 م.سی سا  وقت داروقت آن نیست. 

 1«البین من اني بلطفك فارفع   ینازعني انّي بینك و بیني»

 ،جای احترام نیست، جای خود شکساتن اسات ،برای احترام نیست« نَعْبُدُ»مبصود 

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

های معروف که حاف  قرآن هم باود زادهاهللداد. ی  روز یکی از آیتمی خبر هاباطن

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

 شخصایتبا آقاا خیلایشود او را دید؟ می: گفت .چنین شخصی است :ی  روز گفتم

چاون  خاواهم باروم.می . گفات: در غیار موقاع در شاودگفاتم: می. م بودممع وبود 

. میبیاا در غیر موقاع در  گفت ،ددر موقع در  بیایهایی نبود که از آن شخصیت او

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

نیم. گفت: من حاال خواهیم با شما مالقات کمی ،کار دارید؟ گفتم: آقادر و گفت: چه

ن چاه ببای 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

 حالت غیاب است «اْلحَمْدُ*  الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»مراحل بعد از « نَعْبُدُ إِیَّا َ»

قبل از نماز چون  غیاب هستیم دیگر. در کار نیست،« دَ» .«الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

به طور  ،ها، فکرهاها، در ما غیر هستیم و غیر هستیم از محضر رب. کارها، شغل

باه حضاور کاه  غیااب او ، تاا مرحلاه حضاور مبادمات، مبادماتغیر هساتیم عادی

 رساند. می

 مالِاكِ * الرَّحیمِ الرَّحْمنِ*  اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ*  الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

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

من هم غلط است.  ؟منت؟ اس چه کسیکلفتی ما، ما با گردن یمجا که رسیداین« نَعْبُدُ

با لف  باید  ولیکن، رفتیممی 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. شخصیتی منخودم را احترام کنم، « نَعْبُدُ»رفت. کنار . پس این است ویمعن
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 ،خاواهم بگاویم اعبادنمی، گام کانمدر خادا مان خاود را « نَعْبُادُ 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، هُگیرد لگد میمی

بایاد  ،تاا پیادا کارد. بایاد پنهاان شادد. باید در گرداب طواف گم شد است باید گم ش

سعی صافا و در  .انسان حساب نکند اینکهتا   رسید، ذُی ناچیز 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 فباط  ،برود زیر پا و مبام بیفتد ،بیفتدوزیری نخست تم هروله کنچرا؟ گف

شخصایت، دفان هساتند. خیار، هاا آنزیر پا باشد، باید  جا بودآنهایی که بت نائله و

مُحارم برسای. بایاد کاه  یچ بتود. هیچ شو تا به چیازهی ،برود همه زیر پا ،علم، مبام

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

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

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

مگر من  :، این نبطه اولی. نبطه ثانیههستم من در بین جمع ؟«أعبُدُ»بگویم هستم که 

وجاوب یکای از ادلاه  ،جمااعتی در کاار اسات کنم؟عباادت مایرا فبط در نماز خدا 

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

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

. ندتیا ماأموم هسا هستندیا امام  خوانیم،از میوجوب جماعت است. من و گروهی نم

پرساتیم در ماا فباط تاو را می یا،دروغ نگاوییم. خادا اینکاهبرای  :سوماین نکته دوم. 

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

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

هایی کاه انسان «.نَعبُدُ» این سه بُعد ،ن ( ریکنیم، محمد و محمدیعابدین واقعی می

 شناسیم.می

ایان  فرشاتگان هام هساتند، ؟کنیمعبادت میها فبط خدا را مگر ما انسان :چهارم

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

ماواتِ خَْلقُ آیاتِهِ مِنْ وَ»خیر،  ؟هستیمفبط و جن و مالئکه  هاانسان  وَ اْلاأَرْضِ وَ الساَّ

عارض کاردم  بارهاا «مهُا» 1«قَادیرٌ یَتااء  إِذا جَمْعِهِامْ عَلا  هُاوَ وَ دابَّةٍ مِنْ فیهِما بَاَّ ما
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منتهاا  شناسایم،ما نمیکه ها هستند در آسمان العبولیذوی و جمعاست  العبو ذوی

 1،«تبویمٍ أَحْسَنِ في اْلإِْنسانَ خَلَْبنَا لَبَدْ»تر. چون از ما باالتر هستند و نه از ما پایین نه

ْلناهُمْ وَ» قلیاال چیساات؟ قلیاال . «كَثیاارٍ عَلاا » 2«تَْفضاایالً خَلَْبنااا مِمَّاانْ كَثیاارٍ عَلاا  فَضااَّ

عباادت  اتخیر. حیوانا ؟همین کند.این فرق میهایی هستند که آیه اشاره کرد. همان

افَّاتٍ الطَّیْرُ وَ»کنند؟ نمی التَهُ عَلِامَ قَادْ كُالٌّ صاَ خیار.  هاا؟همین ایان شاش. فباط 3«صاَ

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

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

ا به اختیار انسانی و جنی و مالئکی و مانند انسان، منتها این همه، ی .کنندعبادات می

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

تر یاا در بُعاد پاایین ،تر نباتااتیاا در بُعاد پاایین، اختیار اسات، تر حیواندر بُعد پایین

تتاخیص فارق  اختیاار فارق دارد، .اختیار فرق دارد، ولی جمادات، همه اختیار دارند

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

تاو تنهاا نیساتی کاه  4«تَْفبَهُونَ ال لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّ ُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ»جا است، این

خوانی، هماه کائناات ایان را اعتاراف از میتو تنها نیستی که نم خوانی،نماز شر می

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

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

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

 هایچ تند، شاعور نداشاتند، فکار نداشاتند،گانه کائناات اراده نداشاهتات ،هفتمراتر 

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

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

این مبام عبدیت در محضر حق  ،ها در غیر بُعد اختیارآنجسم  ،هانهستند، آیا روح آ

  د یا نه؟اراده حق دارنسبت به و 

فباط از عبااادت و از « نَعْبُاادُ إِیَّاا َ»دروغ نیساات، اگار « نَعْبُادُ إِیَّااا َ»پاس بناابراین، 

درست باود. نسابت  هاریزهسنگنسبت به  البتهنسبت به کفار دروغ بود.  ،عبودت بود
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ولی نسبت به کفاار  ،حیوانات درست بود ،نباتات درست بود ،به جمادات درست بود

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 داردت، در ی  بُعد آن همگانی انیسدو 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 گاوییم، بفهمیم چه میاگر « نَعْبُدُ إِیَّا َ»پس 

گویند آقای فاالن. هماه چیاز درسات اسات. فرض کنید که می اینکهیم. مثل نماز باش

( ر از ما وعده گرفتند در فالن ساعت خادمت او برسایم،  اهللرسو ( ر،  اهللرسو 

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

از نمااز ما چرا  پس 1«تَْذهَبُونَ أَیْنَفَ» پس. اهللرسو خود را درست کنیم برویم خدمت 

که رفع خستگی شاد. نمااز کاار متاکلی گوییم می ،خوانیمنماز که میکنیم؟ فرار می

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

 ،اریامرااهری نمااز را د هاایرکنما دانم. نمی ؟کنیمکار میه دانم، چاو کیست؟ نمی

، ارکاان فباه رااهری را داریامها را داریم، این ،است و رکوخ و سجودتکبیرة االحرام 

 نماز را نداریم.  معنویفبه  ولی ما ارکان

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْبآنِ اْلبُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْرْتُحِبُّهُ وَ تَ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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