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 عبادت اهلل 
  

 

 تفسیر سوره حمد

 

 آلِهِ عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمینَ  رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِينَ 

 

ت، یاتی وجود دارد. يک قسمت از اين جمعیاجمع «نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»در اين 

ت یا. جمعیهت داخلیاو يک قسمت جمعديروز عرض شد است که  یهارجت خیاجمع

. یهت داخلیاديگر محتاج به تکرار نیست و جمع عد داشتبُ هشت، نه الی دهکه  یهخارج

که ک انسان است، يک روح دارد ولو اينهر انسانی مفرد است و جمع است. مفرد است، ي

 پذير است درلذا تجزيهو  ر روحظجمع است، چون هم از نظر جسم ابعادی دارد و هم از ن

 . مثالً قبول :قبول، فطرتال :قبول. قلبال :قبول، قلب :های زندگی، عقلباتاثو نفی 

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

اختن خارجی است. تا انسان خود را نساخته است، س یتداخلی قبل از جمع یتجمع

ین قدم اولبنابراين  ، شناختن ديگران جا ندارد.ديگران معنا ندارد. تا خود را نشناخته است

، ًالُبّداخلی است. فطرتًا، عقالً،  یتجمع« نَسْتَعینُ » یتو دو جمع« نَعْبُدُ » یتدر دو جمع

 عورتًا، ، قلمًا،جالً، بصرًا، لسانًا، رِ. سمعًاروح است یتمراحل جمعصدرًا، قلبًا، فؤادًا 

، از بايد از معنای آن بمیريم ،کنیم توجهرا « نَعْبُدُ إِيَّاكَ»جسم. بنابراين اگر ما حق  یتجمع

من، صدر من، قلب  فقط فطرت من، عقل من، لُبّ« نَعْبُدُ إِيَّاكَ»بمیريم. که خجالت بايد 

 و است،تابعاد روحی عابد  کلدر  نِ منیّ من، اخفای من، مَخفمن، فؤاد من، سرّ من، 

 تو است.عابد تو و ديگری نیست شرکًا، فقط  عابدديگری نیست الحادًا،  عابد

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

 سازمان دادهو  میل شددر مراحل روح تک «نَعْبُدُ »که در مراحل روح. وقتی « نَعْبُدُ إِيَّاكَ»
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در ديد، در شنید، در گفتن، در خوردن و آشامیدن، در زن گرفتن، « نَعْبُدُ يَّاكَإِ»بنابراين  ،شد

عد درونی است که خداوند به ما اين بُ زنده بودن، در مردن، در همه چیز؛ در نوشتن، در

 عد دومی را عرض کرديم. کند و بُتوفیق عنايت می

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

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

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

 ،خوانیمکه ما در نماز می را« نَعْبُدُ  إِيَّاكَ». خیال نشود که نس هستنداال وشیاطین جنّ 

در دولت نه، نه، در زراعت نه،  درساست. در تجارت نه، در « کَنَعْبُدُ»يعنی فقط در نماز 

 یتعد جمعيعنی من و با ديگران، من در بُ «نَعْبُدُ » ،«نَعْبُدُ  إِيَّاكَ » نخیر در حکومت نه، در...

ر شما در يک مجلسی به دوستی اگ دوم. فقط در نماز؟! یتعد جمعدر بُ اولی و با ديگران

مند هستم يعنی فقط در اين مجلس؟! بیرون رفتید دست به يقه : من به شما عالقهگفتید

  ؟ خیر.شويدمی

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

را از نظر ه صلاست که بهترين  العالمینربالدين است و باالترين عبادات عموداست، 

عبادت در گويید، اين می« نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»ولکن در نماز که  .کندی ايجاد میيتمعرفتی و عبود

. در نماز که محور عبادت است انحصار نماز نیست، بلکه به طريق اولی در جای ديگر

ارتباط ه عد صلدر بُاست و همه چیز است  مَصبَحع است و جَد است و مرکَاست و مس

یه حاالت، بقیه ها، بقمکانیه قبها، زمانیه بق برکارها، یه در بق ،«نَعْبُدُ »که  تيعبود

اين است که « نَعْبُدُ»که از ابعاد  يا برابر است؟ بنابراين همانطور دارد يتمجاالت اولو

ن بنابراي ،نیست« إِيَّاكَ»ما که نوعًا « نَعْبُدُ» ،«نَعْبُدُ إِيَّاكَ» را بگیريم يیدروغگو جلوی

طور در حاالت تا دروغ نباشد، همین کنیمصین را اضافه میديگران را، معصومین را، مخلَ

برون و از نظر  یتديگر، در مجاالت ديگر، در افعال ديگر. ما از نظر جمع قاالتديگر. در 

 شرک هم نیستیم. در« نَعْبُدُ» ،«نَعْبُدُ »نه فقط  ،هستیم« إِيَّاكَ»و « نَعْبُدُ»درون  یتجمع

ها، یتجمع کلدر  ابعاد روحی و جسمی و درونی و برونی کلهستیم در « نَعْبُدُ»

 دون اختصاص به جايی،هرگز « نَعْبُدُ»های درونی و برونی، ولکن اين یت، جمعهااجتماع

 جوارح، درونی و برونی ندارد. در جايی در اعضا و 

 ]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 مطلقه« نَعْبُدُ»
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مراد اگر عبادت مطلقه  سازد.می صوری هم نه مطلق عبادت، مطلق عبادت با عبادت

 اهللرسولما از اگر . تالزم است بین عبادت و طاعت ،د و طاعت مطلقه المراد باشدباش

 يُطِعِ مَنْ»طاعت وساطتی و رسالتی است. کنیم، طاعت مطلقه نیست، طاعت می )ص(

 استقالل ندارد. است، 1«هَاللَّ أَطاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ

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 استچون واسطه در  ،کنیمفقط طاعت حق. اگر هم طاعت رسول می

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

پس جايی برای  ،مطلقه استعبادت  عبادت،اگر  حاال اين چطور؟ شوند.از هم جدا نمی

 إِيَّاكَ »چون  ،ماندجايی برای ترک طاعت حق باقی نمیهرگز ماند. نمی ديگریطاعت 

ه عبودتًا که مرحل ، باالتر از آناست، عبادتًا طورهمین عبديتًا همعبادتًا، عبودتًا،  «نَعْبُدُ

رن و در برون و در تمام وجود خود در دو بنابراين کسی که به است. عبادترُقاء و ترقّی 

اگر  یست؟ به عکس، طاعت.طاعت ن ،جهات روح و در جهات جسم عباد رب است

اجتماعی  يعنی در تمام کارهای درونی و برونی، فردی و ،طاعت، طاعت مطلقه باشد

زم مطلقه باشند تال اگر «اعةالعبادة و الطّ بین»اين عبادت نیست؟! بنابراين طاعت است، 

طاعت باشد، عبادت هم مطلق مطلق اگر طاعت، اما  ،تالزم استاست، تساوی نیست، 

ها بله، بعضی وقتکنند، . يعنی طاعت میاز بین خواهد رفت وضع آن ،عبادت باشد

ها بعضی وقت ها نه.ها بله، بعضی وقتبعضی وقتکنند عبادت می ها نه.بعضی وقت

من وجه و خصوص  عموم. در اين صورت ها خلوص ندارندبعضی وقت ،خلوص دارند

عبادت احیانًا طاعت احیانًا مالزم با عبادت است، احیانًا مالزم با عبادت نیست.  .هستند

 منطقی یهاو تقسیمسبر اين ما حاال مالزم با طاعت است، احیانًا مالزم با طاعت نیست. 

 را کاری نداريم.

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

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

طاعت مطلقه  طور همهمان غیر حق باطل است، عبادتعبادت در انحصار حق است و 

عبودت  عدی است، ازبُ سهاز عبادت « نَعْبُدُ  إِيَّاكَ»سپس اين نسبت به غیر حق باطل است. 

                                                           

 .80ه نساء، آي. 1

 .18، ص 1بحر العلوم، ج . 2
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از عبودت است.  عدی است، عبادت اعمّبُ سه از. عبادت مراتب است سايرعدی يک بُ

از عبادت است و ما که عبادت و عبودت را مورد بحث و تکرار قرار  عبودت اخص

 يتاختیار نیست و... يا در عبد که روشن استعالم  کلنسبت به  يتدهیم، چون عبدمی

عد طاعت و عبادت جانوران ما در بُو نباتات و حیوانات اختیار  اگر آن اختیار باشد مثل

هستند. چون در  هاآسمان و کسانی که در جنّیو  انسانی و مالئکی .کنیمبحث می علیا

از اين جهت ، آن انسان است یاواله کنیم که بیانگر نقطبحث می داريم علیاعد عبادت بُ

 نداريم، پس عبادت و عبودت.  ها را کارنآ

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

 ، نه برای میل به مزدجهنمترس از نه برای  احرار، عبادت مزد ار برای میل بهجّعبادت ت

هر سه هم  عبادت است،هر سه  -آمدهکنم، در تفسیر اب است من اشاره میکتها در اين-

عد عد سوم است و در بُبُ محمديین)ص( و  محمددت ولی درجات دارد. عبا مقبول است

 است، رحراعبادت ا عد سوم است،است. عبادت موسی )ع( بُترين ابعاد سوم هم عالی

ار که دارای درجات است، احرهم دارای درجاتی است. همین عبادت  ولکن عبادت احرار

که  طورولکن همان. تساوی دارد و تالزم دارد اراحر عبادت باهمین عبودت است. عبودت 

اولی که عبادت ه ار هم درجات دارد. بنابراين دو مرحلعبادت احرعبودت درجات دارد، 

از عبودت خارج  ،ار باشدجتالاست، از عبودت خارج است. عبادة رجار خاعبید باشد، از احر

 خارج است. عبادت احراراز  ،است

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

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

آن تر از و پستبهشت داری، گالبی و سیب داری، حورالعین داری، اگر نداشته باشی نه 

ها يا کردم و نوع عبادتمن عبادت نمی نداشتی جهنمداری، اگر  جهنمعبادت عبید چون 

صین )ع( و مخلَ عد سوم مربوط به معصومین واست يا بعد دوم است. بُ اولعد بُ بیشتر

 بعضی از اولیاء.

ه . بگرفتیمچون جمع را در نظر  ،گويیمپس ما دروغ نمی« نَسْتَعینُ  إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»

و  «إِيَّاكَ»عد و در بُ« نَعْبُدُ»عد . در بُگويیمدروغ نمیگرفتیم جمع را در نظر  اينکهحساب 

 کنیم.تکرار نمیما اين مطلب معلوم است و  مقدّم داشتن فعل هم که حصر است، جهت

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

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

قسم که  چهار چند قسم است؛مرتبه منقسم به  281مرتبه ذکر شده است و اين  281
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به آن  «و العبودةخارج عن العبادة  کسمةٍعبد ».  از بحث ما خارج استکالًآن  اولقسم 

کنیم، عد عبادت عقالنی بحث میچون داريم در بُ کنولی ،ه کار داشتیمکاری نداريم. البت

ه مرتب اين «عبدٌ هلل عبودتًا»، دومه مرتباين « عبدٌ لغیر اهلل طاعته»است.  اين يک مورد

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

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

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

خیلی مهم « نَعْبُدُ» ،«نَعْبُدُ» هفت «عْبُدُونَ تَ» 23، «تَعْبُدُوا» هفت، «تَعْبُدُ» سه ،«أَعْبُدُ » سیزده

 ،«يَعْبُدُ» هشت 5،«بُدُهُمْ عْنَ» يکو هم درجات است.  هم برکات است هفتکه  هفت، است

 سه 8،«يَعْبُدُوها» يک 7،«يَعْبُدُونَني» يک 6،«لِیَعْبُدُونِ»يک  ،«دُونَيَعْبُ » دوازده ،«يَعْبُدُوا» سه

ابرازا  «دُ أَعْبُ » در)ص( و  است اهللرسول چونحساب دارد.  «دُ أَعْبُ» جااين هالبت «دُ أَعْبُ»

 .«فَاعْبُدْهُ» دو 9،«فَاعْبُدْني» يک شخص نیست.

 يکی بودنش به خاطر مخلصین است.  -

 10،«اعْبُهدُوني» ، يهک«فَاعْبُهدُونِ» سهه ،«اعْبُدُوا» 21کنم. دمت شما عرض میخحاال  -

 ، شهش«اْلعَبْهدُ» ده، «عَبَهدْتُّمْ»يهک  ،«يَعْبُهدُونَ» يهک ،«اعْبُهدُوهُ» شهش 11،«ال تَعْبُهدُونَ» يک

 «عِبهادُ»يها « ادٌعِب» چهار، «اْلعِبادِ» بیست ،«عَبْدَيْنِ» يک ،«هُعَبْدُ» هفت، «عَبْدَنا» پنج، «عَبْدًا»

 يهکمشهترک اسهت، « عِبهادَكَ»، «عِبهادِکَ»، «عِبهادُکَ» هفهت ،«عِبهادًا» دوکنهد، فرقی نمی

 1،«عابِهدٌ» يهک، «لِْلعَبیهدِ» پهنج، «عِبهاد » سیزده، «عِبادِهِ» 34، «عِبادِنَا» دوازده 12،«عِبادِكُمْ»

                                                           

 .60ه مائده، آي. 1

 .4ه کافرون، آي. 2

 .35ه نحل، آي. 3

 .20ه زخرف، آي. 4

 .3ه زمر، آي. 5

 .56ه ذاريات، آي. 6

 .55ه نور، آي. 7

 .17ه زمر، آي. 8

 .14ه طه، آي. 9

 .61ه يس، آي. 10

 .83ه بقره، آي. 11

 .32ه نور، آي. 12
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 چههار 3،«عِبهادَتُُِمْ»يهک ، «ادِهِبِعِبه»شهش ، «عابِدينَ» پنج، «عابِدُونَ» پنج 2،«عابِداتٍ» يک

ه کهه؛ ديگهر همه، فقط آن مواردی 281جمع آن  4.«عِبادَتي» يک ،«بِعِبادَتِهِمْ» دو، «عِبادَتِهِ»

مع، مها در . سهرجيتچون چه عبادت باشد، چه عبودت باشد، چه عبد ؛است مشمول موارد

حصهر عبهادت اسهت و عبوديهت اسهت و  «نُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّهاكَ نَسْهتَعی» گويیمنماز که می

بهه ديگهران را از  توجههو  الحادههاها و است نسبت به إلهِ واحد که رياها و شرک عبديت

عهرض « إِيَّهاكَ نَعْبُهدُ» مقدار صحبتی که به عنوان اصلی و متنی راجع بهه اينبرد. بین می

 کرديم و بیشتر آن شايد بعد بیايد. 

« کَعبُدُ بِهأَ»نیست. چون اگر « کَعبُدُ بِأَ»است، « اعبُدُکَ»در عبادت  «.وَ إِيَّاكَ نَسْتَعینُ»

 کهه گهاهبه در کهار نیسهت  در عبادت معبود خدا است، معبودٌ .است خدا وسیلهيعنی  ،باشد

. کنیم که عبادت به خهدا برسهد، ايهن نیسهتگاه اولیاء خدا را عبادت  ،کنیمخدا را عبادت 

به ولهی مسهتعان ،طور نیست. در استعانت، مستعان فقط خهدا اسهتولکن در استعانت اين

خدا نیست. کسی که کمک  جزمستعان احدی  مستعان يعنی هم خدا است و هم غیر خدا.

 معینستقالل در ا. است نداريم. استقالل اين را جای ديگرباشد.  اوف در کمک قکند و تو

اصهلی او  فاعهلاصلی او اسهت، مؤثّر چون  نداريم،خدا  در غیراصالً و استقالل در اعانت 

و اعهانتی  یخدا نخواههد عهون ،است. مريد اصلی او است. اگر تمام عالم را استعانت کنیم

آن بحهث را . حهاال اسهتيکسهان معبود  و اهلل و مستعان،عد اهلل شود. در اين بُحاصل نمی

 6«اهلل هو المسهتعان»فقط،  5«هلل هو المعبودا»عدی است. کنیم که استعانت در چه بُمیبعد 

 .عد مستعان بودن و معبود بودنفقط، در بُ

فهی » ،«اهلل ذنِإب»، «اهلل یرِغِب» عد مستعان بودن ما استعانتچطور؟ در بُ دومعد در بُ اما 

سهوی خهدا  وسائلی را بهه 7«اْلوَسیلَةَ إِلَیْهِ ابْتَغُوا وَ» داريم. آيات متعدّد داريم که «سبیل اهلل

اهلل است. مستعان و به است، مستعان چه کسی است؟  کنید. اين وسیله مستعانٌجويی پی

اوقهات اسهت  یاوقات است بالوسیله، گاه یولکن گاه ،است اهلل یمحور و مقصد و مأو
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مقتضهای اسهت.  مهأذون، هر کدام کهه ربغیر ه اوقات است با وسیل ی، گاهربه با وسیل

کنیم تها ای که انتخاب مهیوسیله دريعنی  ،پرستیممین است. فقط تو را میه« إِيَّاكَ نَعْبُدُ»

نهه،  :یدهیم، اگهر بگهويبله، انجهام مهی :کنیم. اگر بگويیما عبادت می ،به مراد تو برسیم

منکر ه کافر نه، به وسیله درخت نه، به وسیله بت نه، به وسیله دهیم. به وسیلانجام نمی

 بلهه. صهومه صالة بلهه، بهه وسهیله امام بله، به وسیله به وسیل پیغمبر بله،ه نه، به وسیل

از برای وصهول  باشندوسیله ها دهد که ايناعمال و افعال و افکاری که خداوند اجازه می

 .رب معرفتًاالإلی 

 ]سؤال[ -

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

إِيَّهاكَ » و« إِيَّهاكَ نَعْبُهدُ»يهک فهرق مههم بهین بنهابراين  باشهد. «دٌمحمّها أنه»لو و کار نیست

به نهداريم. کسهی را، چیهزی را  معبود واحد است، معبودٌ« إِيَّاكَ نَعْبُدُ»است که در « نَسْتَعینُ

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

. در عبادت نهداريم ولهی در اسهتعانت داريهم. رسیمحدّ الحاد می بها يا شرک جلی است، ي

 مسهتعان فقهط اهلل اسهت. ،قط اهلل اسهتطور که معبود فدر استعانت که داريم همانلکن و

مسهتعان اسهت،  ههم 1«أَسْتَعِینُ بِكَ اللَّهُمَ» به چند بخش استمستعان به ]...[مستعانولو 

ولههی  ،به داريههممسههتعان «لیههک إسههتعینٌو آل محمّههدٍ أ محمههدب اللّهههم»به. هههم مسههتعان

گهاه به هیچولی مستعان ،خدا ،احیانًا به استمستعان ،مستعان نیست. مستعان ،بهمستعان

تواننهد ولو تمام نیروهای عالم جمع شوند، نمی ،مستعان نیست. هیچ قدرتی، هیچ نیرويی

تا چه برسد به ديگران. کسانی باشند  توانند داشتهاستقالل در فعل خود نمیمحور باشند. 

تفاصهیلی کهه  چه خیر و چه شر بها-حق دنبال آن نباشد ه دهند تا ارادکه کاری انجام می

انسهان را بهه سهوی خهدا يها بهه سهوی  تا چه رسهد بتواننهد دهند،بتوانند انجام نمی -دارد

بايد  ،است مستعان اهلل ،کمک به سوی خدا و به سوی شیطانه . وسیلکمک کنند شیطان

الوجهود إال  ال مهؤثر فهي» آنمختصهر کهه  باشد تا اعانتی حاصل شود جااز آنه ذن و ارادإ

 چه در خیر باشد، چه در شر باشد.  2«اهلل

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

فقهط  ،دههدانجام دهد تمام وسهايل را انجهام میخواهد یمرا  مختار عبادتوقتی شخص 

تمام وسهايل را  ،تی انجام دهدخواهد معصی. کسی هم میاست خداه اراد که مانديکی می

چهه زمهانی  مانهد. إذن الههیمیإذن الههی فقط  ،دارداختیار وسايل  کلدر دهد، انجام می

نباشد تکلیفی در  طوراين اگر ،ت مختار استتکمیل مشیت و از مشی بعد است؟ إذن الهی

 کار نیست. 

 ]سؤال[ -

 .اذن تشريعی در طاعت است ت که نیست،بله، تکوينی است. اذن تشريعی در معصی -

 شتیم، فقط معبهود حهق بهود السهواه، درمعبودبه نداشتیم، معبود دا «نَعْبُدُ إِيَّاكَ»چنانکه در 

به  هم تعانٌ بهو مس هماسواو فقط اهلل است ان مستع است،عد در دو بُ هم« نَسْتَعینُ إِيَّاكَ»

 بهک عد مستعان حرفی نیست، خدا مستعان است و مستعانٌإذن اهلل است. به إذن اهلل در بُ

اهلل، در معرفة اهلل، در طاعة اهلل، در وصول  عبادةغیر اهلل إلی اهلل در ب تاستعان ولکن .است

وَ لَهوْ أَنَّهُهمْ إِْذ ظَلَمُهوا أَْنفُسَههُمْ جها ُكَ ». خواههدمی تمهام اجهازه ،وصول معرفتهیإلی اهلل، 

طهور نیسهت کهه مهثالً اين 1«فَاسْتَْغفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحیمًا

 .«جها ُكَ»هها نیسهت. ايهن حرف داود، امهام حسهین، پیغمبهر، نخیهر امامزاده :ديانسان بگو

عهد الممهات. بَ ،عهدعد حیاتی است، يهک بُعد است؟ يک بُعد است. در چند بُدر دو بُ« كَجا ُ»

بعهد الممهات ههم حیاء هسهتند، تها چهه رسهد پیغمبهر. أحیاء هستند، کفّار أعد الممات هم بَ

با جسم « جا ُكَ»عد است. يا هم دو بُ« جا ُكَ»است. « جا ُكَ»هم  ةحیاالاست، بعد « جا ُكَ»

در دست پیغمبر را ببوسیم، ايشهان را در زمهان حیهات زيهارت کنهیم.  برويم و روح هر دو،

 برويم. اهللرسولممات بر سر قبر  زمان

 ،دارد توجهه اهللرسول. دهیممی اهللرسولبه  توجهعد روح است. روح را در بُ« جا ُكَ»يا 

سههت؟ بههدهیم، چطههور ا توجهههاهلل لدارد. وقتههی روح را بههه رسههوالجمعی جمههعچههون مقههام 

اعم است از ظلم کردند که به خودشان « لَمُوا أَْنفُسَهُمْوَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ظَ» خیراستقالل است؟ 

عهد در بُ اول« وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ظَلَمُوا أَْنفُسَهُمْ جها ُكَ» تجاوز به ديگران يا غیر متجاوز.ظلم م

وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ظَلَمُوا أَْنفُسَهُمْ »چه؟ « جا ُكَ» ، ولکن«جا ُكَ» ابتدايیه مرحلعد مکانی و در بُ

ت ین شخصهیاولهس، حضهور قهدس، مکان ممکانت مقد« جا ُكَ» ،نخیر« جا ُكَ فَاسْتَْغفَرُوا

صهرف ولهیکن  مخصوصًا روح مهن ]...[ ،دارد ديگر، اگر من دور باشم حساب، هللعابدين 
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 کند. يهک مرتبههفرق میخدا بخواهد.  قرار بگیرد و دعا کند و از اهللرسولدر حضور  اينکه

 يک مرتبه البته بُرد اين کم است.نیست.  اهللرسولخواهد در حضور کند، از خدا میدعا می

برد ايهن بیشهتر اسهت.  خواهد.نمی اهللاز رسول ،خواهداست از خدا می اهللرسولدر حضور 

از خدا خواهد که هم می اهلل، از رسولخواهداست، از خدا می اهللرسولدر حضور  يک مرتبه

از « وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْذ ظَلَمُوا أَْنفُسَهُمْ جا ُكَ». گويدرا میتر است. آيه اين اين قوی ، بُردبخواهد

ممکهن اسهت قهدرت « فَاسْتَْغفَرُوا اللَّههَ»ولکن چون « فَاسْتَْغفَرُوا اللَّهَ» مکانت.و نظر مکان 

چون ممکن است قهدرت  ر هستم، ظلم کردم، چه کردم.کااجابت نداشته باشد، چون گناه

بهرای ترفیهع  ،برای رفع گناه است ،داشته باشد قدرت اجابتاجابت نداشته باشد و اگر هم 

و توبه گاه برای رفع گناه است، گهاه بهرای ترفیهع درجهه اسهت، گهاه درجه نیست. استغفار 

  است. برای رفع گناه و ترفیع درجه هر دو

 ]سؤال[ -

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

وَ لَهوْ أَنَّهُهمْ إِْذ ظَلَمُهوا أَْنفُسَههُمْ جها ُكَ » .دههدشهنويم، مطمه ن هسهتیم جهواب میما نمی

طور بههبهه چهه حسهابی؟  «اسْهتَْغفَرَ لَهُهمُ الرَّسُهولُ« »فَاسْتَْغفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسُهولُ

بايد کسی بخواهد تا استغفار کنهد، نخواسهته کند؟ استغفار میپیغمبر نخواسته  اتوماتیکی؟

و تطلبوا من الرسول أن يسهتغفر فَاسْتَْغفَرُوا اللَّهَ » اين است کهکالم  جااين بنابراين .است

ممکهن اسهت «. رَحیمهًا تَوَّابهًا اللَّههَ دُوالَوَجَه الرَّسُولُ لَهُمُ اسْتَْغفَرَ وَ» بعد اين است که: «اهلل

ت استغفار ط صحت توبه و صحکسی گناهی کرده است، گناه بزرگی هم کرده است. شراي

پیغمبهران بیايهد و از همهه بخواههد و ه فراهم نکرده است، اگر نزد پیغمبر بیايد، نزد هم را

خواهنهد. ن إذن خدا نمیولکن پیغمبران بدو ،کند، خدا قبول نمیهمه هم از خدا بخواهند

در  2«بِإِْذنِههِ إِالَّ عِْنهدَهُ يَْشفَعُ الَّذ  ذَا مَنْ» ، ارتضی.اذنبه  1«ارْتَضى لِمَنِ إِالَّ يَْشفَعُونَ ال وَ»

اسهتغفار کنهد،  پیغمبهر آمدند و استغفار کردند و تقاضا کردند که صورتی که خدمت پیغمبر

د، دااذن بهه او  اگهر خداونهد اذن بگیهرد.خدا ايد از ب؟ نه، کنداستغفار میطور پیغمبر همین

وَ اسْتَْغفَرَ »؟ از فهمیمرا از کجا میکند. پس اين استغفار نمی ،نداد اذنکند، اگر استغفار می

کهه  است ایاست؟ استغفار رسول در زمینه ایدر چه زمینه «وَ اسْتَْغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ»، «لَهُمُ

ت؟ و ايهن اسهتغفار، شهفاعت اسهت. شهفاعت چیسهاو اسهتغفار کنهد دهد که ب اذن خداوند
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ها هم شفاعت کلگری در توبه است. میانجی است،شش گناه گری در بخشفاعت میانجی

 بايد به إذن اهلل باشد.

سهوابقی « نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»اين  حاال ،«نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»برگرديم،  

آيهه، سهوابق آن ههم در  دوحمد است بعد از اين ه و لواحقی دارد. لواحق در خود سوردارد 

 وَ نَعْبُهدُ إِيَّاكَ * الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ سْمِبِ»آيه. ببینید  دوقبل از اين  ،حمد استه خود سور

« نَسْهتَعینُ إِيَّهاكَ وَ نَعْبُهدُ إِيَّاكَ»تباط دارند. ار همه «حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعالَمینَ* اْل نَسْتَعینُ إِيَّاكَ

 مالِهكِ ألنهك»، «العالمین ربّ كألنّ»، «ألنّك الرّحیم»، «الرّحمن ألنّك»، «اهلل ألنّك» چرا؟

گانه، بر حسب مراحل و مراتبی که دارند، هر کهدام بهین خهود و ههر ابعاد پنج «الدِّينِ يَوْمِ

 ؟ يها«نَعْبُهدُ إِيَّهاكَ»هستند. چرا « نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»دأ برای مبکدام با ديگران تمام 

 ألنّهك»؟ «نَسْهتَعینُ إِيَّهاكَ»چهرا  ؟«نَعْبُدُ إِيَّاكَ»چرا ، «أحری اهلل ألنّك»؟ «نَسْتَعینُ إِيَّاكَ»چرا 

اْلحَمْهدُ لِلَّههِ »ار، جهتبین عبادت عبید و عبادت  ، رحمن و رحیم جمع است«الرّحیم الرّحمن

 العالمین بايد بکنم.خود من هم از عالمین هستم، بنابراين عبادت رب« رَبِّ اْلعالَمینَ

عد يک بُ :عد داردبُ سه« يَوْمِ الدِّينَ» ،هستید« الدِّينَ مالِكِ يَوْمِ»چون  «مالِكِ يَوْمِ الدِّينَ»

را « مالِهكِ يَهوْمِ» احهرار چهون رضهوان مهن اهلل. عهد، يک بعد بهشت جسمانی، يهک بُجهنم

نه خوف از  -رضوان جنتدر - جنتمعرفتی در ه بودن و ترفیع درج «اهلل»عد بینید در بُمی

بهشهت  ،هسهتید« الدِّينَ مالِكِ يَوْمِ»چون  :ارتج اين برای احرار است. ،تجن طمعنار و نه 

 ، پهسجهنم از ترس ،دداري جهنمچون  :عبید عبادت ريد و حور داريد و تشکیالت داريد.دا

چون هادی « اهْدِنَا الصِّراطَ اْلمُسْتَقیمَ» بعدیعد بُ «.نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»ابعاد  کلدر 

در وصهول « نَعْبُدُ إِيَّاكَ»کنی، بنابراين راه راست را هدايت میتو صراط مستقیم تو هستی، 

، العهالمینربدر عبهادت تهو، در وصهول بهه « نَسْتَعینُ إِيَّاكَ» «.اهْدِنَا الصِّراطَ اْلمُسْتَقیمَ»به 

اين تفاسیر متنهی مطلهب و بهرای مزيهد بهر مطلهب بهه  .«نَسْتَعینُ إِيَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ»پس 

 نظر من نیست بگويم، مطلبی در اينکهجا مثل ید. تا اينفرقان مراجعه بفرمايه تفسیر سور

 حضور برادران عرض خواهیم کرد.ردا ف ،شد افهاگر مطلبی اض

نَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِيمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


