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 عبادت اهلل 
  

 

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَْمدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ

 

حصر از این دو ما دو  1«نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ» «الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

کنيم. یک حصر، حصر عبادت و عبودت در ذات اقدس الهیی استفاده می مبارکه جمله

 .در ایین حصیراسیت  کنند. البتیه آییه نی میش قتمنرا « اللَّهُ إِلَّا إِلهَ لَا»است که معنای 

اما در حصر دوم، ن  نيست، ظاهر است. ظاهر است به «. نَعْبُدُ إِیَّاكَ»برای تقدم مفعول 

هیا و و نيت فعیا تا ت و قیتمیام حیا ت و « نَعْبُدُ إِیَّاكَ» :گویيممی این معنا که ما که

تکليی  هسیتيم، ت ااعمال جیوان  و جیوارو و تمیام وایعيات میا، میادامی کیه در حيی

، گفتن آن مشکل و شنيدن آن هیم تا اآلن نگفته بودمعبادت اهلل, عبادت مشکلی است، 

گانه و فقییت تییو را در ابعییاد دوگانییه و سییه« نَعْبُییدُ إِیَّییاكَ» کنمتکییرار میییمشییکل اسییت. 

تَعينُ إِیَّاكَ وَ» عرض کردیم. پرستيم که در بحث اول و بحث دوممی گانههشت ایین « نَسیْ

عبیادت، مسیتل م  سیبحانه و تعیالی کیه انحصیارحی  انحصیار عبیادت و  درن  اسیت 

 انحصار طاعت است.

است و عبادت میا در  صراز ح عبادتعبادت ما در اصل که عبادت و عبودت باشد، 

عبیادت  ،عبیادتطور کیه فرع که طاعت است، که طاعیت مسیتل م عبیادت اسیت. همیان

طاعت مطلقه است. عبادت مطلقه نسبت بیه معبیودی و طاعیت  ي مطلقه است، طاعت ن
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تیا توجیه کنيید، ایین را انحصار ح  سبحانه و تعالی است.  ردمُطاعی،  مطلقه نسبت به

 .است پای ما لنگجا این

چه قبل باشد و چیه بعید باشید. « نَعْبُدُ»حا  . «نَعْبُدُ«, »نَعْبُدُ إِیَّاكَ»اما مرحله دوم که 

کنيم ایین نيسیت کیه در کنيم. معنای عبادت میعبادت می« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»آن.  از حال بعد

کنيم و در بعضی از چي ها خير. در بعضی حیا ت عبیادت، بعضی از چي ها عبادت می

بعضی معصيت. در بعضی حا ت عبادت، در بعضی حا ت نه معصيت نه عبیادت. در 

در کل حا ت مادامی که در عالم تکلي  بيدار هستيم، مادامی که در عیالم عقیل خير. 

ما، افکیار میا، تمیام اعمیال میا، کارهیای  پندارهایو تکلي  هستيم، تمام گفتارهای ما، 

میا  اینکیههیا عبیادت اسیت. البتیه ، تمام اینرونی، کارهای برونی، حتی نيت فعل خيرد

تمیام افعیال کیه که ما قابل نيستيم، آن عبادت محمدییه ص(  است  گویيم برای اینمی

 كیانمیا »: سؤال کردند 1از ابن عباس «کان خُلُقه القرآن»طور که همانآن عبادت است. 

د قیرآن اسیت، ر پيغمبیر خیوطیوو همين 2«القرآن خلقه كان قالتل اهلل ص(  رسو خل 

ت. با ترین مراحیل بنیدگی را در ت است، خود بندگی اسخود عبادت است، خود عبود

 و بعید در قيامیت ترراایی تکليی  و بعید در بیرز در کیل آنیات زنیدگی  اعلی اآلفاق,

. در مثلث حيات با ترین حا ت عبودیت را و معرفت، معرفت را و عبودیت در ترراای

 حد امکان دارد.

، چه رسد به حصر دوم. حصر دوم، به این معنا است که صر اول گير کردیمما در ح

فقت در حال نماز نيست، فقت در واجبات نيسیت، فقیت در مسیتحبات  ,ما« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»

مبیاو کیه عبیادت ]...[ هیم هسیت.  مباحیاتنيست، فقت در ترک مکروهات نيسیت. در 

است. پی  عمیل مبیاو عبیادت  ومرجواست و نه   عملی که مباو است، نه راجنيست. 

ایین اسیت کیه بیه « نَعْبُیدُ»ظاهر حصیر  است؟ استحباب؟ «نَعْبُدُ إِیَّاكَ»پ  چطور نيست. 

تمام وجود خود، به تمام کيان خود، بیه تمیام کیون خیود، بیه تمیام حرکیات و سیکنات 

 ؟درصیید عابیید رب هسییتم. مگییر مباحییات از احکییام نيسییتبااسییتثنا , صد ,خییود، کییاً

گفتيم مباو. کرد، ما نمیحات، چي ی که خداوند مباو کرده است، اگر خدا مباو نمیمبا

گیویيم و همننیين حیرام را، مسیتحب واجب را چون خدا واجب کرده است، واجب می

 را و همننين مباو را.  ورجورا، م
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در اباحیه  امنتهآیه محوری اباحه است.  1«جَميعًا اْلأَرْضِ فِي ما لَكُمْ خَلَ َ الَّذي هُوَ»

 ,شیودمی مسیتثنیآید, حیرام آید، واجب میآید، مستحب میمی وآید، مرجومکروه می

عید این است که ایین احکیام دارای دو بُ جوابچيست؟  جواباما اصل آن اباحه است. 

باشید، دارای دو مباو  و و مستحب وطور که واجب و حرام و مرجواست: احکام همين

لیی الهیی اسیت، تشیریعی عید اوّعد ثیانوی اسیت. بُاست و یک بُ لیعد اوّیک بُ عد است:بُ

پيغمبر هم حی  نیدارد،  واجب کنيم, چي ی را حرام کنيم،است، ما ح  نداریم چي ی را 

از لحیام  نیه اوليیا  حی  دارد و تدهید. نیه پيغمبیر از لحیام محمیدیخدا هم اذن نمی

 ارد.خدا ح  دارد, هيچ حقی ند بودن از طرف مبعوثو رسول اهلل 

تشریع اسیت و تشیریع در انحصیار خیدا اسیت. کسیی نیه  ,عد اولاحکام خمسه در بُ

شیود مبیاو عید دوم، میامیا در بُح  تشریع ندارد. نه عجالتًا مستقاً، نه اذنًا، نه توکياً, 

شود واجیب شیود؟ واجیب، شود حرام شود؟ میشود مستحب شود؟ میمکروه گردد؟ می

 ؟شیود حیرام گیرددرجوو شود، میشود مباو شود؟ میشود مشود مستحب شود؟ میمی

 لیون. تمام احکام، احتمال تحمل احکام اربعه بقيه را دارند. واجب، همننينمستحب، 

، همننیين، مسیتحب یکیی از چهیار گیروه اسیت لیون حیرام یکی از چهار گیروه اسیت.

درصید جیا عامیل الهیی صدبیا دو عامیل. این لکینو .همننیينمبیاو  .همننين مرجوو

کیه تشیریع اسیت و در انحصیار خیدا اسیت، در بعید اول  صددرصیدنيست. عامل الهی 

ع زمينیه ع ما هستيم یا مشرّعد دوم مشرّعد دوم چه؟ در بُولکن در بُ. احکام خمسه است

 حیرام ،آید که واجیبای پيش میاست؟ هر دو. گاه ما هستيم، گاه زمينه است. گاه زمينه

 شیرعی بیه عنیوان هطور که زمينیهمانشرعی.  زمينه اًمثعد ثانوی است. این بُ ,شودمی

امیری را علیی ا طیاق  امیری را واجیب کیرد، واجب کرد،واجب را  ا طاقاصل علی 

ع در بعد اول کرد، مباو کرد و این اعمال استقال مشرّ رجووحرام کرد، مستحب کرد، م

عید اول عید از بُبَ نينهمن ،و بقيه آن تشریع نيستآن است  اصاً تشریع کهتشریع است 

 واجب گردد. در عنوان ثانویه به دستور شرع بلکه  ،امکان دارد حرام، حال شود

در درییا ولکین اگیر . مثاً دست به دست یا بدن دختر اجنبيیه گیذاردن، حیرام اسیت

، شما شنا بلد هستيد، او شنا بلد نيست، ک  دیگری هم نيست ییا کسیی غرق شده است

واجیب . حرام بود انجام دهيد آننهواجب است  کفایی و عينی، واجببه عنوان  ،هست

پی  ایین حیرام،  شیود.ردن و برهنه او را بيرون بياوریید, بعید حیرام میاست دست به گ
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کدام به  شود. اگر چند نفر شناگر هستند و هرواجب شد یا احيانًا این حرام مستحب می

کیدام نيسیت،  ، واجب تعيينی بر هیرتوانند این دختر اجنبی را از نجات دهندتنهایی می

 مِینْ مَْغفِیرَ ٍ إِلى سابِقُوا»واجب کفایی است و مستحب تعيينی است. واجب کفایی است. 

حرمیت از بیين  ن مستحب کفایی، حیرام را از بیين بیرد،مستحب کفایی است. ای 1«رَبِّكُمْ

حرام واجب گردد. پ  رود و مستحب کفایی جایگ ین آن میحرمت از بين می .رودمی

 . شد

ییک شید،  ت احم بين اهیم و مهیمشود. اگر عملی که واجب بود، یا واجب حرام می

جیا اگیر اهیم در این ، می احم آن شید.اهیم اسیتایین عمیل واجیب عمل دیگری کیه از 

ایرورتًا باشید، اهیمّ جیانی باشید، اهیمّ عرایی  اگر اهم رجحانًا، نه اهم ارورتًا باشد،

میثاً . عرای و عقلی و جیانی نيسیت ،م چه باشد و این مهم، اهمّ عقلی باشد، اهباشد

شیود، حفیظ میال در اما اگر حفظ مال موجیب قتیل مین  ،حفظ مال واجب است ,ماليه

، بلکه خواهش کنيم میال را ببیرد کیه را ببرد مالطرف جا حرام است. باید بگذاریم این

واجیب، حیرام  حفیظ میالِگیردد. جا واجب، حیرام میدر اینبنابراین، دست به ما ن ند. 

ران امیر بیين واجبیين وَدَشیود. یعنیی ل واجب، مباو میگردد. گاهی اوقات حفظ مامی

تیوان ها را نمیمال است. هر دوی آن مازم باحفظ مال و حفظ چي  دیگری که  است؛

 مباو است. جاشود حفظ کرد، در اینیکی را می ولکنحفظ کرد، 

 شود.ع عوض میمواو ،فتيدگخود این حرام که  -

 اجنبیی دختر بهمواوع همان مواوع است با زمينه خا(. مواوع همان است.  -

 شود.زمينه عوض می ,استبا زمينه خا( دست زدن همان مواوع 

مواوع عوض شود، مواوع زمينیه خیا(  اینکهثانوی است، نه  حکم ثانوی,عنوان 

، مسیتحب ومرجیو وجیوکند. در زمينیه مطلی : واجیب واجیب، حیرام حیرام، مرپيدا می

کنید. نیه کند. زمينیه بیه موایوع اایافه میها فرق میمباو مباو. ولکن زمينهمستحب، 

 احکیام بیه یکیدیگر تبیادل کند. بنابراینمواوع عوض شود. مواوع را ااافه می اینکه

زمينیه را خیود انسیان  اینکیهای که زمينه حاصل شود، بیه شیر  در زمينه ،کنندپيدا می

خود انسان فراهم کند, این حرام، واجب ییا مسیتحب ییا  رااگر زمينه حرام  فراهم نکند.

دانید شینا بلید می ,شود. بلیه واجیب اسیت. میثاً ییک دختیری را آورده اسیتمباو نمی
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دهید. شود، بعد او را نجیات میداند که او خفه مینيست، او را در آب کرده است و می

 هم حرام است. م واجب است و اما حرام است. ه ،نجات دادن او واجب است

بیه اگر واجبی به حرام انجاميد، حرامی بیه واجیب انجاميید.  1«إِلَيْهِ اْاطُرِرْتُمْ مَا إِ َّ»

بیا عملیی کیه خیود شیما  ،واجب به حرام و حیرام بیه واجیب انجاميیداختيار خود شما 

دیل بیه را تب دانسته بدون ارورت انجام دادید، وجوب را تبدیل به حرمت کند. حرمت

اسیت.  بين واجیب و حیرام جمعبلکه  شود،نمی عوض حکم شود.نمی وجوب کند، این

رام شدید. اما واجب آن اهیمّ از حهم واجب است این دختر را نجات دهيد، هم مرتکب 

شود. واجب آن اهمّ از حرام شود، خفه میحرام است. اگر مرتکب حرام نشوید، غرق می

و  همننیينشود و چه حرام تبدیل به واجیب گیردد. و است. چه واجب تبدیل به حرام 

  فعلل و تفعلل. ,ق  علی ذلک

عید فرعیی بُ :عید دومربانی و بُعد اصلی تشریع عد دارد: یک بُپ  احکام خمسه دو بُ

اوجب کنید،  ن تواند واجب را با انسان می اختياری است. عد فرعیبُ عد سوم:بُ ,زمينی

توانید واجیب کنید، می ن  تواند مستحب را بار کند، میتممحرّ ن  تواند حرام را بامی

چیون رجحیان کیه رجحان داشته باشید.  جابا شر  واجب یا مستحب کند، اینمباو را 

. رجحیان اسیت رجحان احيانیرجحان شرعی است یا یا  شودمی استحباب از آنتعبير 

مبیاو کیه  . شیما کیاراحيانی خيیر رجحان نهد،شرعی است که نام مستحب بر عمل می

داشت به ترجي  . اگر شرعا، احيانًا دهيدانجام میدارد که  ییک ترجيح ،دهيدانجام می

مباو  در اصل این مستحب است. ,دهيد. این مستحب فرعی استعنوان ایمان انجام می

 نمیاز شیب دایمیًا یک مرتبیه رجحیان دایمیی اسیت، به یک جهت؛، ولکن رجحان است

 . راج  است و غيره

ایین و آن  ]...[ ایین و آن را خیوردن، هیر دو مبیاو اسیت د،دو غذا گذاشتنر اگ ولکن

 یکی را بر دیگری ترجي  دادید در ظرف خاصی ,ایمباو است. ولکن اگر شما در زمينه

 .شیودمیمسیتحب  ,مبیاویعنیی . خواهد بودجا مستحب فرعی خوردید، در اینًا و ایمان

 . شودمی راج  ،مباو

 یعنیی در کیل حیا ت، در ،که عبادت کل اعمال باشید« نَعْبُدُ اكَإِیَّ»بحث اول ما در 

 إِیَّیاكَ»ا ت، در کل اعمال، درونی، برونی، فکری، اجتمیاعی، فیردی، همیه و همیه کل ق

مبیاو انجیام پ  مباحات چيست؟ کسانی هستند که اصیاً مبیاو ندارنید, سؤال: «. نَعْبُدُ
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باید مباو واجب شود کیه انجیام یا دهد. میکند و انجام می دهند. مباو را مستحبنمی

اصیاً مبیاو  از ب رگیان اهیل اهلل کیهشناختيم کسانی ما می. دهدبدهد، مباو انجام نمی

 . دادمیانجام , یا مستحب شود گذاشت واجب شودمیدادند، انجام نمی

درسیت  وچیون مرجیو .ندارد و، مرجواست اعمال ما بين واجب و مستحببنابراین 

 واست. مباو بهتیر از مرجیو عبادت خاف وجای  است اما عبادت است. مرجو است که

است. مباو نه عبادت است و نه معصيت است. واجب صرف عبادت است، حرام صیرف 

 چون مکروه غلت اسیت. ،گویم مرجوومی؟ معصيت است. مرجوو و مکروه چگونه است

است. چي ی که تیرک ولکن ترک آن بهتر  ،معصيت نيست و؟ مرجوچگونه است ومرجو

چون ترک  ،خاف عبادت مستحبه است ؟ البتهعبادت است ،بهتر است جنب ح  در آن

، وبنیابراین امیر بیه مرجیوچون ترک مرجوو مستحب اسیت، . مرجوو هم مستحب است

 ؟ خیاف عبیادت کیه عبیادت نيسیت.خاف عبادت است. خاف عبادت، عبادت اسیت

به این معنیا اسیت کیه تمیام اعمیال میا « نَعْبُدُ إِیَّاكَ»دوم که ظاهر آیه است  بنابراین بُعد

فعل  «نَعْبُدُ إِیَّاكَ»که روز اول عرض کردیم  خبرًا.و هست  یًاانشادت است، باید باشد عبا

 بر دو امر است: دالّولکن  ،است

 ؛باید همگان عابد ح  باشيم -1

 ح  هستيم.  دعابهمگان  -2

عرض کردیم. پ  بایید، بایید چنانکیه میا در این بعد وسيع هشت، نه محوری که در 

بيدار بودن، در نماز عابد رب هستيم، باید در تجارت هم، در درس هم، در ازدواج هم، 

نيیت «. نَعْبُیدُ إِیَّیاكَ» ,حتیی در فکیر ،خوابيدن، صحبت کردن، سیاکت بیودن، فکیر کیردن

نيیت  ستدرست ا نيت سو  چطور؟رجحان در ثواب دارد.  خودواجب و نيت مستحب، 

شیود، در عید معرفیت، حیرام میسیو  در بُپ  نيت  ؟استعبادت  ولی ،عذاب ندارد سو 

 «.نَعْبُدُ إِیَّاكَ»چون  ،شودعد معرفت حرام میولکن در بُ ،نيستحرام عد فقاهت بُ

 نفی و اثبات مینمن، همه فکر من و نيت من، همه  است همه کار من، همه حال بنا

عبیادت اسیت؟  نيیت سیو است؟ مباو عبادت است؟ خير. عبادت  نيت سو عبادت شود. 

 «.نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ»عبادت است؟ خير.  وخير. مرجو

در جمیع رسد. درسیت اسیت کیه مین خیود را چي ی به نظر مییک « نَعْبُدُ إِیَّاكَ»در 

شیود: ست. سیؤال میه« عْبُدُأ»از بين برود، البته در چند جای قرآن  انّيتفانی کردم که 

ها کیه در «عْبُدُأ»در هفت جای قرآن است و همه « عْبُدُأ»برخاف نيست؟ « عْبُدُأ»آیا این 

ها برای اشخا( عادی نيست، برای پيغمبر است آناز کدام هفت جای قرآن است, هيچ 
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در جمیع میردم گیم خود را : گفت «عْبُدُأ»پيغمبر به دو جهت  1«اْلبَْلدَ ِ هذِهِ رَبَّ أَعْبُدَ أَنْ»

است, دیگر در جمع یعنیی چیه؟ در جمیع  علياپيغمبر که عبادت بادت عبعد اول: نکرد. 

بیرای « نَعْبُیدُ إِیَّیاكَ»گویم من که می بگویم.را برای این است که راست آن  عبادت کردن

انبيیا  و اوليیا  را جمیع  مانحصیار توحيیدی عبودییت را درسیت بگیویم، بیا خیود اینکه

در با ترین قلیه خود او  خود او قله است، احتياجی به جمع ندارد، پيغمبر لیو کنم.می

 الَّیذي اْلبَْلیدَ ِ هیذِهِ رَبَّ أَعْبُیدَ أَنْ أُمِیرْتُ إِنَّما»است.  جهتیک ، این معرفت وجودی است

 این یک. «  شَيْ كُلُّ لَهُ وَ حَرَّمَها

کنید. کنید و گیم نمیگم می ،کند. بلهپيغمبر که خود را در عبادت گم نمی م:دو بعد

 ؛کنیدو خود را گم نمی است. 2«فَتَدَلَّى دَنا»فنا  فی اهلل است و مقام  ؛کندخود را گم می

یعنی خودی برای خود در عبادت قایل نيست. چون خودی برای خود در عبیادت قاییل 

خل جمع شود. کسی نياز دارد که داخل جمع شود، که نيست، نيازی به این ندارد که دا

   رِجیالٌ»جیا هیم در اینخواهد داشت.  اگر داخل جمع نباشد، یک انفرادی، استقالی

است،  مسجد الحرام است. مسجدیک موقع انسان  3«اللَّهِ ذِْكرِ عَنْ بَيْعٌ   وَ تِجارَ ٌ تُْلهيهِمْ

بیه کارهیایی مشیغول اسیت کیه  ک موقع خير،گوید. یدر حال عبادت است، ذکر اهلل می

 بَيْیعٌ   وَ تِجیارَ ٌ تُْلهیيهِمْ   رِجالٌ»گوید، این رجال را میکند. انسان را از خدا غافل می

آن  ،کنیدکنید و مشیغول میکیه انسیان را منحیرف و منصیرف می چيی ی «.اللَّهِ ذِْكرِ عَنْ

گیر پیول داشیتيد و بیه مسیایل ایین مهیم اسیت. ا خدا نبیودن،مشغول بودن و منشغل از 

 گویید مین اگیر ميليیاردمی ،کسیی پیول نیدارد اینکیهاین مهم است. نیه  ،شرعی رسيدید

 کردم، نص  آن را چنان. داشتم، نص  آن را چنين می

 ]سؤال[ -

میه بایید ه گویید، چیونمی« نَعْبُیدُ إِیَّاكَ»در نماز پيغمبر خود عد دوم بله. پ  در بُ -

عید سیوم ایین عید دوم. بُایین بُهمه قبیول کننید.  اینکهاست، برای  بگویند، چون واقعيت

، گاهی اوقات نه، گویدمی« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»اد عبّجمع  به است که گاهی اوقات انسان با نظر

رسیت بودنید, پبتپيغمبر مأمور بود در مقابل مشرکين کیه همیه  در مقابل مشرک است.

« حَرَّمَهیا الَّذي اْلبَْلدَ ِ هذِهِ رَبَّ أَعْبُدَ أَنْ أُمِرْتُ نَّماإِ»: بگویدبودند،  پرستی ت و ع همه 
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عید اسیت کیه این سه، چهار بُ .هستم« أَعْبُدَ رَبَّ»به کنيد، من مأمور شما که عبادت نمی

 است. « أَعْبُدَ»

 کند؛سان درست مییک خيالی برای ان« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»این «. نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ»

من هستم که با قدرت خود، با فکر خود، با عقل خود، با محیاو ت خیود، بیا زحمیات 

غیرورآور اسیت. خیود غیرور در  .عابد خدا هسیتم، با چه و با چه لطمات خود،خود، با 

گيیرد، مین جا را میآن همينیک قسمت  1«التَّكاثُرٌ أَْلهاكُمُ»عبادت، خاف عبادت است. 

ایین مین  انيید.خوها نمیخیوانم، شیما بعضیی شیبها نماز شب میمه شبه هستم که

 إِیَّیاكَ»و لیذا  اسیت قیذارت عبیادت نيسیت، ت بيیاورد،اگر عبیادت منيّیت و إنيّیهستم... 

تَعينُ إِیَّاكَ»دنبال آن بياید.  باید« نَسْتَعينُ تَعينُ إِیَّیاكَ»شیرعًا و « نَسیْ . هیم در تکوینیًا «نَسیْ

بسیيار  تیا « نَعْبُیدُ إِیَّیاكَ»، امیا درست اسیت« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»عبادت.  عبادت و هم در غير

. در عالمی که همه ک ، همه ک  را و همه چي  را تکوینیشرعی و هم خواهد, هم می

کنند، عبادت خدای واحد غير مریی خيلی کار مشکلی است در اصل کونیًا و عبادت می

  تر.مشکل و مشکل است. ، باز هم مشکلاگر خدا نقشه ندهد

قشیه وحیی بدهید، ولکین تأیيید اگر خدا نقشه وحی ندهد, چگونه عبیادت کنیيم؟ ن

هم این دو بال پرواز در عبادت در صا  و در غير صا  است.  نکند. این دو باید باشد،

 براییت، چگونه حج کنباید نقشه بدهد، چگونه نماز بخوان، چگونه روزه بگير، چگونه 

هیا را خیدا بایید ، چگونه زن بگير, چگونه طاق بیده، همیه اینکن چگونه تجارت کن،

 ابعاد خمسه احکام تکليفيه باشد. ها باید در نفی و اثبات بگوید.

تَعينُ إِیَّاكَ وَ»«. كَتَعِينُ بِنَسْ»، نه «نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ»پ   خیواهيم تیو را کمیک می «نَسیْ

قرآن، به  ؛به وسيله رسول، به وسيله وحی کنيم؟ چگونه خدا را عبادت« نَعْبُدُفی کَي َ »

کنيم بیر . باید وقتیی میا تیو را عبیادت مییخبارإ است و هم  وسيله رسول، این هم انشا

، خیوانمنمیاز می من اینکهبرای  خبار.إو بر مبنای وحی است،  .مبنای وحی باشد، انشا 

اسیت.  خبیارهم إشا  است و رو به قبله، پ  خبر هم ان شرایت و خواند باکه نماز میآن

گونیه کیه کنيم تیو را آنخیواهی عبیادت کنیيم و عبیادت مییگونیه کیه میباید تو را آن

 خواهی. می
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 وَ الصَّا ِ وَ بِالصَّبْرِ اسْتَعينُوا وَ»فقت در صا  است؟ « نَسْتَعينُ إِیَّاكَ«, »نَسْتَعينُ إِیَّاكَ»

مستعانٌ بها فی ه در قلّولکن ت است. اخير. در کل عباد 1«ينَاْلخاشِع عَلَى إِ َّ لَكَبيرَ ٌ إِنَّها

 إِلَّیا إِلَیهَ لَیا»تیا نقیش  ،اسیت صیوم سلبًااست و  صا  ایجابًالی اهلل اثباتًا و و إ سبيل اهلل

 انسان، در فؤاد انسان تحق  پيدا کند. انسان، در سرّ رووانسان، در  خل در « اللَّهُ

عد تشریع چنیين اسیت، قیرآن اگر در بُ .گونه استعد تشریع اینبُدر « نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ»

 إِیَّییاكَ»بنییابراین، در عبییادات فقییت  ]...[ داردرا همییه چيیی   آیییات تمییامهمییه چيیی  دارد، 

, به ایرورت، ل، به اتقاناجماع منقول، اجماع محصّبه  به شهرت،« نَسْتَعينُ«, »نَسْتَعينُ

جهنمی باید بسته شود. این هفت در  ین هفت درِ، به قياس، ااوبه استحسان، به استص

 ا جمیاع اسیت، إیّیاالشیهره اسیت،  إیّیاالقياس اسیت،  إیّانيست. « نَسْتَعينُ إِیَّاكَ»جهنمی 

 در اصل کتاب است و در فرع سنت است. « نَسْتَعينُ إِیَّاكَ»

 یَّیاكَإِ»و اعمالی که در ن د کتاب و سنت نباشد، خاف  و نظرات و افکار یپ  فتاو

گویيید، گویند، شما چنان میدیگران چنين میاست، استعانت به غير اهلل است. « نَسْتَعينُ

، از  ، مگیر هیيچ حرکتیی و هیيچ سیکونی، از عقیانعید تکیویعد تشریع است. در بُاین بُ

به غير اراده حی  امکیان دارد؟ اراده حی  شعورداران، حتی از جمادات، از نباتات، مگر 

 است و در عمل شر، وسيله اختيار است.  خير فعاليت تيجه فکر خير ودر عمل خير، ن

عیالم را و  یرینرّشیشر عیالم را و  دهد و تمام بخواهد کار شری را انجام شرّیریاگر 

بدون اذن خیدا تحقی  ممکن است نکند. آیا  استخدامو  کند استخدامبتواند اب ار شر را 

خیدا  در عمل خير بر فرض،، حتی ام دهدانج یپيدا کند؟ و حتی اگر بخواهد عمل خير

 ویاهلل و من سیوی ای ما ساگر عمل خيری بخواهد انجام دهد و تمام قوکند. کمک می

سؤال  جا ایناینشود؟ خير. می را بر فرض محال استخدام کند، اگر خدا اراده نکند،اهلل 

ا اراده خيیر کنید، خیدکنید؟ خیدا اراده شیر نمیآید که چطور خدا اراده شیر میپيش می

هید ییک کیار شیری را اگر بخوا ؛اما اراده شر .کند. اوّ ً و وسطًا و اخيرًا با فعاليت مامی

 هیيچ چيی را انجام بدهد، ش را، زمانش را، اعمالش مکانرا، ش حالرا، تمام بکند، مالش 

ه اگیر خیدا اراد داد. هيچ چي ی نمانده ج  اراده خدا،نمینمانده، اگر خدایی نبود انجام 

 است. ار بر ترک شراجب نکند،

 هم اراده شر بکند، هم اراده خير بکند.  ]...[ -

                                                           

 .45. بقره، آیه 1



10 

 

رُّ وَ یَیدَیْكَ فِیي اْلخَيْرُ وَ»به همين معنا است.  - در خيیر در مثلثیی  1«إِلَيْیكَ لَیيْ َ الشیَّ

انسیان عامیل  اینکهمبدأ تشریع، مبدأ فکری، مبدأ عملی، به شر   کند.کمک می خداوند

کند ، نه امر میکند تشریعًار میام کمک ندارد. نه به شر در شر ولکنه باشد. باشد، در را

 ،وقتی که عامل شر، تمام عواملی که در اختيیار او اسیت مرحله سوم است.بلکه  تکوینًا.

گيرد؟ هرگی . حتیی بیه بدهد، آیا بدون اذن خداوند شر انجام میانجام داد، شر را انجام 

تَْف ِْز وَ»بیه شیيطان فرمیود. که خیدا آن امری  مثلن اذن او. این اذن چيست؟ اذ  مَینِ اسیْ

ایین امیری اسیت کیه اشیدّ از  2«رَجِلِكَ وَ بِخَيْلِكَ عَلَيْهِمْ أَجْلِبْ وَ بِصَوْتِكَ مِْنهُمْ اسْتَطَعْتَ

این کار خير خواهيد او را نگه دارید که کند و هر چه می. کسی که تخل  میاستنهی 

گوید برو، بیرو یعنیی نیرو. بیرو یعنیی می ارد.شر را انجام نده. اصرار د را انجام بده، کار

 ا مکان، بیرتیخواهد کار شر انجام دهد، ح. کسی که میهستم منصرف تودیگر من از 

شید،  صددرصیدوقتی کیه  ولیکند. می جلوگيری تکوینی هم حسب مصلحت، خداوند

شيطنت را انجام دهد،  بخواهد صددرصد رفقای او شدند. کسی که  شد، ی یدشد،  شمر

بعید از تکميیل  اسیت،المختیار  اراد  از صول شر، کیه اذن بعیدجایی است که اذن حآن

 99، اگر کار شردر یکسان نيست. شر  و لذا در کار شودانجام می مقدمات مختاره است،

و طبعًا یک درصد اختيار خیدا اسیت. ایین شیر بيشیتری اسیت.  درصد اختيار شما است

 د است، گاهی دو درصد است. گاهی شصت درص اختيار شما است، نجاه درصدگاهی پ

بيشیتر  عقوبیتده شیر بيشیتر اسیت، مقدار درصد اراشود، هر ی که انجام میکار شر

مقدمات  صيلهر قدر درصد اراده خير و تح کار خيردر است، کار خير هم چنين است. 

 إِیَّیاكَ»، زمانًا، حیا ً، از هیر نظیری. بيشتر است، ثواب آن زیادتر است. مکانًا در کار خير

مسیتعان چیون « بِیكَ نَسْتَعِينُ» نه ،«نَسْتَعينُ إِیَّاكَ»عرض کردم تشریعًا و تکوینًا. « نَسْتَعينُ

مستعان خدا است. هم در عبادات و  «أنت المستعان»نيست،  «بک المستعان» خدا است.

  مستعان خدا است. ،هم در غير عبادات

استفاده کردیم، کیه همیه « نَعْبُدُ إِیَّاكَ»از اطاق  ما قله فقهی معرفتی کهولکن، روی 

شود تمام کارهای ما صا  ، میخوشا آنان که دایم در صاتند .عبادت است های ماکار

عید آن ییک بُ عید لغیوی دارد کیهاست. صا  از نظر لغوی ده بُ ا صِچون صا ، , باشد

یعنیی  ،نروشنی، روشینی ایجیاد کیرد گيراندنیعنی نور است.  صا  صا ،است،  صا 
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حجیب نیور و کیه  وقیودیو بهتیرین  صیا د. بهترین از بين برو تاریکی بين عبد و رب

: در کیار اسیت... چیون سیه حجیاب بیرداز بیين می عبید و ربظلمت را از بیين  بحج

خدا هيچ وقیت رود. از بين نمی ذاتحجاب  ذات، حجاب نور،حجاب ظلمت، حجاب 

نه با بصر و نه با بصيرت. با بصر کیه جسیم شود که بتوانيم او را ببينيم. حجاب نمیبی

 از بين رفتنی نيست.نيست، با بصيرت که محدود نيست. پ  حجاب ذات 

حجیب  ای مباحیات.باشد و حتیی تیا انیدازه گناهان و مرجوحاتکه  حجب نوراما 

جوحات است در فرع ظلمت که گناهان است در اصل و مرب نور و حجب ظلمت، حج

نیان هسیتم، مین چنیين و چ اسیت.نیور هیا حجیب . اینو مباحات اسیت در فیرع الفیرع

 برای خود قایل است. یخودیتخود را گم نکردم.  شود.واجبات من ترک نمی

بییرد، هییا را از بییين میاسییت. یعنییی تاریکی صییا در بییا ترین قلییه اسییت کییه صییا  

يْنِ قیابَ فَكیانَ*  فَتَیدَلَّى»هیای نیور را اریکیت ،«دَنیا ثُیمَّ»های ظلمت را تاریکی  أَوْ قَوْسیَ

تمام کارهای گونه است، مراتب دارند. بنابراین صوم هم این ,گونه استصا  این 1«أَدْنى

باشد، تمام افعال ما، عقاید ما، نيات ما، افکیار میا، سیخن میا، سیکوت میا،  خَرقما باید 

اعمیال جنسیی, ما، صل  میا، ازدواج میا، حتیی  بيداری ما، خواب ما، تجارت ما، جنگ

نور باشید، ال فعل آن، ترک آن، همه صِا . باشدمستحب  تواندباشد، می واجبتواند می

 . کند ایجاد نور

 ]سؤال[ -

 این وست امر است. -

 طور است...هم همينعبادت  -

 تحققییو  های بعدی با استمرار معنوی و حقيقییرا برداشته و قدم یلاین قدم اوّ -

و  نيسیت« نَعْبُیدُ» اوبين کسی که در صیا  است شود. چقدر فرق ایجاد می« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»

 إِیَّیاكَ»کسی که رو به قبله ح  ایسیتاده اسیت،  است؟« نَعْبُدُ»کسی که حتی در نکاو او 

 ...و حال اسیت وعبادت مال است  .«یعبد ربّه»نه وليکن  ،گویدمی« نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ

اد است. عابد عبّ« السَّافِلِينَ أَسْفَلِ»گونه است که در هم نيست. کسی که این« نَسْتَعينُ»و 

آن کسی کیه داییم در نمیاز اسیت، همیه کیار او و  اد استعبّ «السَّافِلِينَ أَسْفَلِ»در است، 

 کند. مکروه نمی اصاً کاراست.  راج  همه کار او واجب است،
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ت, مستحبات، چه نوع مستحبی است؟ اگر خوب اسدمت شما عرض کنم. ای خنکته

حرام باشد. چیرا ایین سیؤال از  ،است؟ اگر بد است واجب باشد. مرجوحات چرا مرجوو

فرمایید: مسیتحبات هیم در اصیل شایسیته بیود معصیوم در جیواب می ؟گذردمیها مغ 

 ولیی ،میات باشیدو مرجوحات هم شایسیته بیود محرّ ادنی واجبات لیو ،واجبات باشد

ترین دارد. آن پیایين درکیاتدارد، محرمات  درجاتچون خود واجبات  ادنی.مات محرّ

شییود. واجییب میآییید و یییک مقییدار بییا  میدرجییه واجییب، مسییتحب اسییت. مسییتحب 

م، مکیروه و مرجیوو اسیت. امیام جیواب اه حیرترین درکیم، کمرنگاترین درجه حرپایين

ه همیه کی بنیا بیودچیون میردم قیدرت ندارنید. اگیر  ،میردم را کیردرعاییت خدا  :دهدمی

همیه مرجوحیات حیرام  ،بنیا بیودشید. اگیر مینپيیدا  شد، عابدمستحبات هم واجب می

قیدرت  ؟ مراعیات کسیانی کیهچیه کسیی اسیتشد. پی  مراعیات مینپيدا  عابدشد، می

معصییوم مکییروه انجییام  ندارنیید، آن کسییی کییه قییدرت دارد، چییه کسییی اسییت؟ معصییوم.

 اینکیهوحی هم انجام داد، واجیب بیوده اسیت، بیرای حتی اگر رسول اهلل مرج دهد.نمی

 یسنت عملی، سنت فعلی است. همه کار او ترک حرام و فعل واجب بوده است در اعا

 قمّة المعرفة و قمّة العبودیة. به تعبير عربی. قِمّهمراحل، در با ترین قله و در با ترین 

چیون بيشیتر  ،سیتم، ییا قاصیر و مقصیر هسیتممن مقصیر هسیتم، ییا قاصیر ه ،خدایا

 وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ»در کافی است  همين سه روز ظاهرًاهم بفهمم. بيشتر  شاید بعدًانفهميدم. 

شیویم، دیگیری منتقیل می بعد به بحث در فقه عملی و و معرفتی فقهدر « نَسْتَعينُ إِیَّاكَ

 بإذن اهلل تعالی. 

نَا لِمَا تُحِبُّیهُ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلبِنُورِ اْل صُدُورَنَا رَوْاللَّهُمَّ اْش»

 «.اَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْاَاهُ وَ جَنِّبْوَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


