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 عبادت اهلل 

  

 

 

 

 

 تفسیر سوره حمد؛ 

 مقدمات و شرایط عبادت
 

هُ عَلَی مُحمَّدٍ وَ عَلَی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعالَمینِ وَ صَلَّی اللَّ»

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

دروندی و  تیدهدر سده عمع «اهْددِنَا» و« إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینَ» در «ان»این سه 

إِیَّداكَ نَعْبُددُ وَ إِیَّداكَ »ه کدکه عرض کردیم شدام  اسدت. انان هبرونی را در ابعاد متعدّد

تمام نیروهای درونی را و تمام اعضای برونی را شام  است و کسانی را هم « نَسْتَعینَ

گدردد شوند شام  میکمک گرفته میاز خداوند  در عبادت خداوند و در استعانتِکه 

های تاریخ را در نس  اوّل شام  است و در نس  قب  االوّل شام  است انسان و تمام

 ها وعدود دارنددها که در آسدمانه را و تمام مانند انسانو تمام مالئکه را و تمام اعنّ

 نیزبین ما  ،شام  است و تمام حیوانات و تمام نباتات و تمام عمادات را شام  است

 انین است. 

تَعینَ»از « اهْددِنَا» یدته تعداد عمعالبت ادون کمتدر اسدت؛  «إِیَّداكَ نَعْبُددُ وَ إِیَّداكَ نَسدْ

هدایت عمادات و نباتات تکوینی اسدت. نده تقبّد  آن اختیداری اسدت و نده عمد  آن 

تَعینَ» و« نَعْبُدددُ»اختیدداری اسددت. ولکددن  موعددودات بددر حسددف اخددتال  ه در کافّدد« نَسددْ

است و شعورها و ادراکات و اختیدارات ها شعوری ادراکات و استعدادات و مراتف آن



2 

 

هددایت تددبیر اسدت. در  1«ءٍ خَْلقَدهُ ُُدمَّ هَدد كُد َّ شدَ ْ رَبُّنَا الَّذي أَعْطد » کند.فرق می

بلده  الزم نیسدت، «اهْدِنَا»موعودات مالزم است ه ی همتدبیر که با خلقت اوال هدایت

ایدن  دارا باشدد،ن وضعی را است. اگر لسان حال ک ّ ذرات عهان انی درست «َُبِّْتنا»

  یک مطلف است.

در « أَعبُدُ»و ادنی درعات  است« أَعبُدُ»، «نَعبُدُ»در این « إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینَ»

ی عبادات که صالة است ایست؟ آیا گناه کردن در نماز مبط  نماز است یا نده؟ اعال

الةَ » که مبط  است و هم از آیدات دیردر.کنیم استفاده می« إِیَّاكَ نَعْبُدُ»هم از  إِنَّ الصدَّ

حداال بده سدیرت –ی صورت عبادت اادن 2«عَنِ اْلفَحْشاءِ وَ اْلمُْنكَرِ وَ لَذِْكرُ اللَّهِ أَْكبَرُ تَْنه 

ارکدان  ،سیرت متوسدطه ندداردو  علیای صورت عبادت ولو سیرت اادن -کاری نداریم

 ارکدان ظداهری صدالة و واعبدات صدالة و عمدالً ،حرکتدً ،ظاهری صالة اسدت. لفادً

مقتضدی  ،محرّمات در صالة. صالة در ادنی مراتف عبادت بودن که ظاهر صالة اسدت

اگدر  آب خواسدتند است که عصیانی نباشد. اگر از انسان برای خدوردن آب خواسدتند،

کنید نخواستند. اگر ایز دیرر که مضر است به حالت آب بودن و  داخ نمک در آب 

 آب بودن نخواستند، ممنوع است.ه فاید

حق خواستند، از برای درست شدن، از  تذکرنماز را از برای  3«أَقِمِ الصَّالةَ لِذِْكري»

ولدو در ادندی  ،قدم در صراط مستقیم نهادن یکو شدن، از برای راه راست رفتن،برای ن

 دود بامحاست، اگر  علیا عبادت این قشرمراتف آن که قشر صالة است. قشر صالة که 

ایجاد نور  ،بودن صَالة صِالءباشد.  صِالءعصیان باشد اصالً صالة نیست تا اه رسد 

و مقتضیات معنوی و معرفتی صالة مربدوط اسدت. اگدر صدر   االتحکردن صالة به 

ایدن ادای  ،نداشدته باشدد توعده حقهم به  را انسان انجام بدهد و اصالًظواهر صالة 

اولی که ه ولکن در همین ادای وظیف الصّالة نیست. اولی را کرده است و تارکه وظیف

، ترکً انجام داد یهقشر و سطح صالة را در ارکان و واعبات فعالً و در محرّمات صالت

ه اگر ما در صالة خدا انانک «إِیَّاكَ نَعْبُدُ»نیست.  ، صالةاگر عصیانی با آن مخلوط شد

 ،آنوری صدو  لفادیدر وضد   حتدینیست  «إِیَّاكَ نَعْبُدُ»را و غیر خدا را عبادت کنیم 

، آن گنداه کندیم ضدمنهمچنین اگر خدا را در وض  ظاهری صالة عبادت کندیم و در 
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طاعدت اسدت و « إِیَّاكَ نَعْبُدُ»است. مخلوط  و اطاعةالشیطان شیطانعبادةال اهلل باعبادة

 طور موحدّه هلل ربّ العالمین. دت است؛ عبادت است و طاعت است بهعبا

طور که هر عبادتی نسبت به غیر خدا در صدالة مرفدوض اسدت، هدر این همانبنابر

طاعتی هم مرفوض است. بنابراین نار عن شهوةٍ به نامحرم کردن یا در مکان غصدبی 

ا ید و صالة تم است در خصوص حالایستادن یا لباس غصبی پوشیدن یا هر اه محرّ

ة حرام است هم در غیدر صدالة. کند هم در صال مثالً مرد به طال تزیّن ،در ک ّ اوضاع

إِیَّداكَ »ایدن بدا  ،های طالیی را در صالة داشته باشددانرشتر طال و سایر زینتمرد اگر 

طاعت غیر خدا کرده است، طاعت شیطان کدرده اسدت،  اینکهمنافات دارد. برای « نَعْبُدُ

 ست. محرّمات در صالةا منهیمخصوصً ایزهایی که در صالة و عصیان کرده است 

قهقهده صالة است مث  راه رفدتن، حدر  زدن،  اینکهیا محرّمات در صالة است برای 

وَ ال تُبْطِلُدوا »در صدالة حدرام اسدت کده  امداها در غیر صالة حدرام نیسدت، اینکردن، 

ضدمن  اه انسان عم  را صریحً انجام دهدد و در ،ابطال عم  حرام است 1«أَعْمالَكُمْ

 صدحّت اشهصدلی متکده اعضدا و اعدزادر صدورتی ، ترک کندضمن یا در  ابطال کند

کنیم اسدتفاده مدی« إِیَّداكَ نَعْبُددُ»بندابراین از  از اوّل باط  انجدام بدهدد.د یا باش داشته

ها که هر گونه عصیانی که بدانید عصیان است. هدر گونده لفادی، ضمن سایر استفاده

ایدن  ،نده سدهواو عملی، حرکت ظاهری که بدانید عصیان اسدت عمددا انجدام بدهیدد 

 مبط  صالة است. این یک بحث است.

بده سدراا اعمداع بدرویم کده صدالة بدر ، دیرر الزم نیست ه این آیه داللت داردالبت

را بریریم که وحدت  ، وقت طلبهها در اصول بحث کنیمها و ماهمدّت ،مکان مغصوبه

داللت م که داری روایتهم نداریم، یک  روایت و... مطلوب است، کثرت مطلوب است

خدود  طور کدههمدان رویدد؟کجدا می 2«تَدْذهَبُونَ أَیْنَفَد». یددندارد، بده آیده اسدتدالل کن

کتاب او هم غنی و مغنی است بدون  ،است بدون حاعت دیرریغنی و مُغنی خداوند 

که کتاب ندارد  ایزیکتاب نیست، سنّت وظیفه دارد  سنّت موضّححاعت به دیرری. 

 منفص داللت دارد، داللت خودی است و داللت « إِیَّاكَ نَعْبُدُ» کند.یا ظاهرا بیان  ًصّن

  3«.عَنِ اْلفَحْشاءِ وَ اْلمُْنكَرِ وَ لَذِْكرُ اللَّهِ أَْكبَرُ إِنَّ الصَّالةَ تَْنه »که از آیات قرآن است که 
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تَعینَ»بحث دوم:  و کد ّ  یدتکده دارای کد ّ مراحد  عبود« إِیَّداكَ نَعْبُددُ وَ إِیَّداكَ نَسدْ

آیا خود صراط مستقیم نیست؟ آیا صراط مستقیم بین مخلدوق  ،مراح  استعانت است

بایدد بحدث قبلی و بعدی آن معرفت است؟ که ه است که الزم یتو خالق بهتر از عبود

شدود. نمی هدم معرفدت حاصد  یدتعبودبالشدود. نمی یتکه عبود بالمعرفةٍ مّا. بکنیم

بعد.  ایمان در وسط است، اسالم قب  و اسالم ،ممانند اسال .معرفت قب  و معرفت بعد

ان است و بعد از ایمان اسالم است؛ نبوّت است و بعد ایم واسالم قب  اقرار به توحید 

در وسدط  ،همچندین دو معرفدتدر وسدط ایمدان. دو اسالم اسدت، ، یعنی تسلیم کام 

ر حدد ، دمراتدف آنعبادت. اص  عبدادت در هدر وضدعی از اوضداع آن ولدو در ادندی 

 کند، این نیازمند به معرفةٌنمی توعهشود و به معنا قشری آن که اصالً معنا سرش نمی

 یعنی اه؟ نماز ،و وحدت نشناسیم یتاست تا خدا را به الوها مّ

اگدر  ایدن اسدت کده اهلل بحث خواهیم کدردشاءبعدی معرفت که تفسیرا إنه و مرحل

اشد، متبلورتر باشد، معرفت بیشدتری را بده تر بباشد، کام  ترراقیهر قدر  یتاین عبود

ه البتددنبال دارد. حاال این سؤال: در صورتی که با این بیانات ناقصی کده مدن کدردم 

با این بیاناتی که ما در عرض ایدن اندد روز از قدرآن  آن را معصوم باید بروید.کام  

را در عمد   یدتعبودتمدام مراتدف « إِیَّاكَ نَعْبُدُ»مادون عصمت استفاده کردیم، اگر در 

عبدادت شدام  اسدت،  تمام مراتف استعانت را در عمد  «وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینَ» ،شام  است

منتهدا معرفتدی  ،. اون خود عبادت صراط مسدتقیم اسدتخودش صراط مستقیم است

که حاص  از عبادت است باز صراط مستقیم است. تقوایی که از عبادت حاص  است 

 .ددار اتم آیصراط مستقیم است، همه ه

 کند یا به طر  غیر؟می مشخّص خدااط مسیر را به طر  خود صر -

 .معرفت خدا، صراط إلی اهلل -

 1«اْلوَریدِ حَبْ ِ مِنْ إِلَیْهِ أَْقرَبُ نَحْنُ» -

از آن طددر  خدددا از همدده کدد  بدده مددا  اطددور؟ از ایددن طددر  از آن طددر  بلدده، -

 وری خددود را بایددد برطددر  کنددیم.مددا د تر اسددت، مددا اطددور؟ مددا دور هسددتیم.نزدیددک

به این تعبیر توعه کنید، مدن قدبالً ایدن از عمله آیات.  2«هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ اعْبُدُون »

باالتر از عبادت نداریم مرر که بحث ما عبادت صراط مستقیم است و  تعبیر را نکردم.
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یعندی اده؟  «مُسْتَقیمَاهْدِنَا الصِّراطَ اْل»کنیم. حاال که عبادت صراط مستقیم است پ  

تحصی  حاص  است. اگر ما بر صراط مسدتقیم هسدتیم کده در عبدادت اسدت، کده در 

ما مطلف آنچده  اگر ،است «إِیَّاكَ نَسْتَعینَوَ » است، «إِیَّاكَ نَعْبُدُ»عبادت است که  توحیدِ

بحدث کدردیم مقدادیری را هدم  تفسدیریعنی اه؟ مقدادیری در  ،بکنیم که موعود است

  بود.مه قدمیک کنیم. این عرض می اآلن

یدک آیده بیدان  یف از بدرای مقصدد عدالی خلقدت داریدم.ما اند آیه در قدرآن شدر

 :سومه است. آی عالی، یک آیه داریم که عبادت مقصد عالی استکند یقین مقصد می

حاال این سه را از نار آیات و از نادر دقّدت بدا  عالی است. عبادت و تقوا.تقوا مقصد 

یدا أَیُّهَدا النَّداسُ اعْبُددُوا رَبَّكُدمُ الَّدذي خَلَقَكُدمْ وَ » :21سوره بقره، آیه  مثالً جیم.هم بسن

داریدم،  اآلن بحدث اضدافهدر تفسیر بحث کردیم، ولی « الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ها سانعا تقوا محور قرار گرفته است. محور خلقت شما انتبلور بحث است. این اون

لَعَلَّكُدمْ »اسدت. « لَعَلَّكُدمْ تَتَّقُدونَ»آن ی اغایدت قصدو« الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ»و محور خلقت 

 .این یک آیه نیست. «ونَلَعَلَّكُمْ تَعرِفُ»، نیست «ونَدُتَعْبُ

ی قبله ، در آیاست غایت عبادت یقین 1«وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ» :دیرره آی

آنچده  بندابراینغایت خلقدت عبدادت اسدت، در ایدن آیده غایدت عبدادت یقدین اسدت. 

وَ » «کُم»، تقوا است. اون عبادت غایت اص  خلقت در این دو بُعداست الغایات ةغای

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذینَ »است و تقوا غایت عبادت است. « الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ

 اْلجِدنَّ خَلَْقدتُ ما وَ»کرده است،  معرفیتقوا را غایت عبادت  ،«بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَمِنْ قَ

. پد  محدور اوّلدی خلقدت عبدادت اسدت و محور اسدتعبادت  2«لِیَعْبُدُونِ إاِلَّ اْلإِْن َ وَ

محور ُانی عبادت تقوا است. اون تقدوا غایدت عبدادت اسدت، عبدادت غایدت خلقدت 

یقدین غایدت عبدادت اسدت. « وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَدكَ اْلیَقدینُ»قین است سوم ی است.

 یقین که غایت عبادت است، غایت عبادت ایست؟ 

 ]سؤال[ -

اون  ،اهلل استةیقین معرف« وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ» اعمعبادت به نحو  -

دنیدا و بدرزو و یتی ندارد. و لذا در سه بُعد زمدانی نهایتی ندارد، معرفت او نیز نهااهلل 

 . هستهم « حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ» هست،« وَ اعْبُدْ رَبَّكَ»هایة قیامت غیر الن
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 خَلَْقدتُ ما وَ»عبادت است؟  ،خلقت آیا باالخره غایتِ :آیدحاال این سؤال پیش می

یدا أَیُّهَدا النَّداسُ اعْبُددُوا رَبَّكُدمُ » ؟ایت خلقت تقوا استیا غ« لِیَعْبُدُونِ إاِلَّ اْلإِْن َ وَ اْلجِنَّ

 ،یدا غایدت از خلقدت و عبدادت و تقدوا« الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

 عبادت معرفت است.  سومی است. غایتمعرفت است؟ 

ضدل  اوّل آن عبدادت  کندد:ی پیددا میدارد، سالک إلی اهلل در مثلثدی ترقدسه بُعد 

در آیددات بحددث  حداال اسدت، ضددل  دوم آن تقدوا اسددت، ضدل  سددوم آن معرفدت اسددت.

 إاِلَّ اْلدإِْن َ وَ اْلجِدنَّ خَلَْقدتُ ما وَ»ه . بر حسف آیکنیم، در آیات کامالً بحث مییمکنمی

ف کنددیم؟ اددون ، ولکددن آیددا در عبددادت توقددخلقددت اسددت غایددتِ ،عبددادت« لِیَعْبُدددُونِ

خود عبدادت از بدرای خلقدت محدور اسدت و  ،الغایات خلقت عبادت است یا خیرةغای

است. عبادت ایجاب است، تقوا  فرعولکن خود از برای تقوا  ،غایت است و اص  است

ایجداب اسدت. در عبدادت و تقدوا ایجداب ه مقدسلف م «ال إِلهَ إاِلَّ اللَّهُ»سلف است. در 

اوّل اسدت و ه پلّ« لِیَعْبُدُونِ إاِلَّ اْلإِْن َ وَ اْلجِنَّ تُخَلَْق ما» اینکهاست. برای  سلفه مقدم

یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُدمُ الَّدذي »دیرر ه اولی در سلوک سالک إلی اهلل و در آیه نقط

ادت قبلی عبه تقوا غایت عبادت است. در آی« خَلَقَكُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اعْبُدُوا رَبَّكُدمُ الَّدذي » تقوا غایت عبادت و خلقت است. دومه است، در آی خلقت غایت

وَ » :، دوم«خَلَقَكُدمْالَّذي »: یکی عبادت ارا؟ به سه عهت« خَلَقَكُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ

 «.لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» :، سوم«الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ

ایدن عبدادت و «. لَعَلَّكُدمْ تَتَّقُدونَ»ی عبدادت. و ادرا عبدادت؟ پ  ادرا خلقدت؟ بدرا

است، دو ضل  این مثلت است. ولکن ضل  سوم که  مطلق قضیه ظاهر« لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

یقین بعد از عبادت است، بعدد « وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ»اضل  االضالع است 

، صددردر فطرت، در عقد ، در فکدر، در « ال إِلهَ إاِلَّ اللَّهُ»ی نقش از تقوا است یعنی وقت

 شدود.آن وقدت معرفدت حاصد  می ،در قلف، در فؤاد، در ظاهر، در باطن محقّدق شدد

اصد  عبدادت مده قدهم مختلف است: معرفت اولدی داریدم کده ایدن م هامعرفتطبعً 

ه ثده داریدم کده مدؤخّرعبدادت اسدت؛ معرفدت ُاله داریم کده مدوخر یهست، معرفت ُانا

عبدادت ایجداب را « وَ اعْبُددْ رَبَّدكَ حَتَّد  یَْأتِیَدكَ اْلیَقدینُ»عبادت و تقدوا هدر دو اسدت. 

واعبات و انجام مسدتحبات، تدرک محرمدات و انجام  گیرد.گیرد و سلف را هم میمی

، ایدن است ، باالتر از آن مباهات را هم واعف کردن و مستحف کردنمرعوحاتترک 

 «.حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ»کند ایجاد میمعرفت 
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معرفدت، عبدادت اسدت،  فقدهبنابراین در این مثلدث ضدل  اوّل و ادندی بده حسداب 

. بدا ایدن ایجداب، سدلف توحیددی اسدته در مرحل« ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ»ه بعد از البت ،ایجاب

دت رب بدا هدر شدود. بدا عبداایجداب ایجداد می ،شود. با این ایجاب و سلفایجاد می

شود. ولکدن ایدن عبدادتی کده ای از درعاتش ایجاب به همان درعه حاص  میدرعه

 است. « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»دهد این ایجاب مقتضی ایجاب انجام می

 تقدوا« یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَدبْلِكُمْ لَعَلَّكُدمْ تَتَّقُدونَ»

ه اگر هر قدر ما خدا را عبادت کنیم، نتیجد یعنی تقوا سلف است. .سلف است ایست؟

کند که پرهیز کنیم، عبادت کردن ما کند، به ما برگشت میعبادت به خدا برگشت نمی

دهدد، می قهدیف دهد، پرهیز. پرهیز عقلی میدهد از آنچه باید پرهیز کنیمرا پرهیز می

دهدد. در کد ّ ابعداد دروندی و رهیز فدؤاد میدهد، پقلف می هیزدهد، پرپرهیز صدر می

کند، صدماتی کده  توعهخواهد به انسان برونی، فردی و اعتماعی آن صدماتی که می

کند در دو بُعد پرهیدز  توعهخواهد به انسان از طر  شیاطین عن و شیاطین ان  می

د عدبُ 1«ءٍ خَْلقَهُ ُُدمَّ هَدد كُ َّ شَ ْ الَّذي أَعْط »پرهیز تربیتی الهی که در است: یک بُعد 

 دیرر پرهیز از این عبادت است. 

، در یدددتعبدددادت در صدددالة، عبدددادت در صدددوم، در تجدددارت، در وزارت، در ملک

، در درس خوانددن، در ، در زراعت، در عملری، در کناسییتعمهور، در رهبرریاست

اوّل ه د دو نتیجه دارد: نتیجدمثبت داره این عبادت که عنب در، در، در... کتاب نوشتن

همده بدا بدرای ادون  ؛«لَعَلَّكُدمْ»، امدا «تَتَّقُدونَ»در بُعد اعلی،  «ال إِلهَ» عبودیت سلبی که

هدر  تر است؛تر باشد تقوای آن قویقویشود. عبادت هر قدر عبادت، تقوا حاص  نمی

ر باشدد صدال  عبدادت بیشدتدر عبدادت و ا توعهایجاب و کارکرد عبادت و ه قدر عنب

« إنَّ»دارد، « لَعَد َّ»عبدادت ایجداب پد  بندابراین . شدودفسادها بیشتر گرفته می علوی

 ،دهندانجام می عبادةٌ مّا کنند، تقوا ندارند.خیلی از افراد عبادت می اینکهبرای  ندارد.

 تقوا ندارند. 

در «  َّلَعَد»آمده است، « لَعَ َّ»پ  بنابراین اون عبادت مستلزم تقوای کلّی نیست، 

یدا أَیُّهَدا »مث   است عنف حق نیست، در عنف خلق است. اون عبادت دارای مراتبی

در این  2«الَّذینَ آمَنُوا كُتِفَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ كَما كُتِفَ عَلَ  الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
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صدائم اسدت تقدوا  ندارد. البته تقوای در صوم، وقتی انسدن یتتمعبادت سلبی تقوا ح

ولکدن  ،ها استها و آشامیدنیصوم که خوردنی ظاهری دارد، تقوای در پوست و قشر

اگدر قدوی باشدد  ،است، حالت سلبی اسدت «ال إِلهَ»حالت که  اگر صوممطلق.  «تَتَّقُونَ»

هدا. انسدان صدوم از غیدر اینفقط از خوراکی و انسان صوم از غیر اهلل بریرد، نه صوم 

ه همد لکدنو .اسدت «تَتَّقدونِ إِنَّکُدمْ»اهلل بریرد و در حالت صوم تمام وعود صوم باشد 

بعضی تقوا ، کنندتقوا دارند، بعضی با صوم طغیان می ها احیانًصومه صائمون با هم

 است. « لَعَ َّ»، «تَتَّقُونَ»پ  در  ندارند، بعضی کم تقوا دارند.

 یدهُانه مقد. مبا مراتبشاولی در پرواز، در سلوک إلی اهلل عبادت است ه مقدپ  م

تقوا است که سلف و ایجاب درست است. ایجاب آنچه شایسته است در خدود ایجداد 

تا  .ناشایست است از خود دور کردن آنچهاین ایجاب صحیح ه کردن و سلف در نتیج

دوم سدلبی ه إلی اهلل نقطد، در سلوک خود است ایجابیاولی ه خود است، نقطعا این

اصد  آن  1«وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقدینُ»سوم ه خود است، در سلوک إلی اهلل نقط

 است. 

گوییم هدم شد درست بود یا نه؟ میحاص  می عبودیتاهلل بدون سؤال: اگر معرفة

کدان داشدت بددون واقعً امکان داشت، امکدان نددارد. اماگر  اینکهبله، هم نه. نه برای 

و امدا بلده؛  عبدادت الزم نبدود. ،شود شایسته حاص اهلل دت درونی و برونی معرفةعبا

عبدد رب اسدت، عبدد ، شدعور داشدته باشددبه عبودیتی که دارد عبد وقتی درک کند و 

 یدتنکندد؟ ایدن عبود یدتکه خددا را بده توحیدد شدناخت، عبود کسی... یتبدون عبود

 ماتی. قدبُعد خودی، یک بُعد میک  کردن دارای دو بُعد است:

غایت قرار گرفتده اسدت.  «لِیَعْبُدُونَ إاِلَّ اْلإِْن َ وَ اْلجِنَّ خَلَْقتُ ما وَ» لذا در آن آیهو 

 ،در یدک بُعدداسدت مده قدممه است. غایت در دو بُعد است، قدهم غایت است و هم م

ناخت، طبعدً بایدد انسان و موعودی کده خدالق را شد :اوّل بُعددر دو بُعد. است غایت 

پد  بده نفد  تقوا و پرهیز از خطدرات اسدت. ه این عبادت وسیل د دوم:عبُعبادت کند. 

کرد مصدلحت داشدت. اگدر عبدادت اگر هم عبادت معرفتی ایجاب نمیخودمان است. 

هددا معرفددت ایجدداد ه خیلددی از عبادتالبتدد-بددر فددرض محددال کددرد معرفددت ایجدداد نمی

کدرد در دو بُعدد مصدلحت د نمیهدم معرفدت ایجدااگر عبادت خیلدی عدالی  -کندنمی

 داشت:

                                                           

 .99ه حجر، آی .1
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 تقاضا نکنم؛ و من خدا را بشناسم اینکه -1

 به مصلحت زندگی من اسدت، اوامر و نواهی خدا این عبادت کردن و پذیرفتن -2

 عالم برزو و عالم قیامت. زندگی در هر سه بُعد عالم تکلیف و

یکی برای  :مه استقدایز مبرای دو  مه است.قدپ  عبادت هم غایت است، هم م

و معرفت نهایت ندارد. تقوا نهایت دارد  تقوا، معرفت از بعد «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»تقوا است، 

از  رانهایدت عبدادت  اینکدهنهایت دارد. عبادت نهایت دارد بدرای  مضرات اینکهبرای 

ت کده معرفت نهایدت نددارد. پد  معرفد دهد، ولکنانجام می پیغمبر نار عمق عبادت

 .تقوار عبادت و ب إلی اهلل است دو امتیاز دارداین مثلث سلوک ه قاعد

 عْدرَ َأُ أَنْ فَأَحْبَبْدتُ مَْخفِیّدً كَْندزا كُْندتُ» کدهه تیاز اصلی که آن روایت شریفیک ام

طور که عبادت و استعانت به نفد  عابدد و مسدتعین همان 1« َأُعْرَ لِكَ ْ الخَْلقَ فَخَلَْقتُ

فت هم به نف  عار  است. هر قدر معرفت باالتر رود لذّت روحی و معندوی است، معر

  شود.عار  بیشتر می

وَ اعْبُْد »امتیاز دارد. یک بُعد اص  معرفت بودن  عبادت و تقوامعرفت به دو بُعد بر 

ت بُعد دوم نهایت ندارد. عبادت نهایت دارد، استعانت نهاید ،«رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ

دارد، اون عالم تکلیف است. تقدوا نهایدت دارد ادون شدرور محددود اسدت، خیدرات 

شدود، شدرور خلقدی اصد  میبا عبدادت ح ،محدود است، خیرات خلقی محدود است

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّد  یَْأتِیَدكَ »شود ولی معرفت نه. و لذا با تقوا حاص  می محدود است

 «.اْلیَقینُ

و در  هسدتندادت غایت اسدت، عدن و اند  کدالً مجمدوع عب اینکهمطلف دیرر در 

مشدمول های دیردر تقوا در بُعد دوم غایت است، عن و ان  و مالئکده و انسدان اینکه

پیغمبددر پیغمبددر مخاطدف اسددت. خطداب خدداص بده « رَبَّدكَوَ اعْبُدددْ »ولکدن در  ،هسدتند

پیغمبدر داخد  نیسدت،  «عْبُدُونَلِیَ إاِلَّ اْلإِْن َ وَ اْلجِنَّ خَلَْقتُ ما وَ»دارد، در  یتخصوص

یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذینَ مِدنْ قَدبْلِكُمْ »مه است. در قدعبادت م

« لَعَد َّ»است، « إِنَّ»است. اوّالً « إِنَّ»نیست،  « َّعَلَ»وارد این اصالً پیغمبر  2«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

الَّدذینَ مِدنْ »نه داخد   ،است موعود« النَّاسُ». نه داخ  داخ  ناس نیست نیست؛ ُانیً

 خود پیغمبر.  «کَ»« وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ»بلکه  ،است «قَبْلِكُمْ
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 .«وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَكَ اْلیَقینُ»فرماید: می -

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ  یَْأتِیَدكَ »است. دوبله ولیکن  ،نسبت به اوستهم « وَ اعْبُدْ»بله  -

 خدادرست کردند که یقین موت است، مرر روایت خود یقین موت نیست، بی« اْلیَقینُ

ععد  روایدت کردندد کده اسدت کده  توعدهاین ندافهمی و عددم  ؟بلد نیست حر  بزند

، ایدن بده مقدام اسدت یدتبوبس رقددبه مقدام ماهانت این یعنی موت. « اْلیَقینُ یَْأتِیَكَ»

در بدزرو عبدادت عبادت کندد،  یعنی پیغمبر تا موت خود است.عبودیت اهانت س قدم

 نکند؟ 

، حجداب خلدق دعوتحُجف کنار رفت، حجاب رسالت، حجاب همه در بزرو که 

عبادت نکند؟ شدما کده محبدوبی دیرر  ،تر شد، بیکارتر شد، در نتیجه خالصکنار رفت

کشید پای شما زخدم برسید، زحمت می محبوبکنید تا به سیر می ایامدارید، لیالی و 

را نراه  او گویند:می وقتی به او رسیدید،، کشیدخوابی میبیشوید، می یتشود، اذمی

مطلدق  مسدتعینمطلدق و عابدد مطلدق و  عدار این بدترین عدذاب اسدت. بدرای  ؟نکن

دیردر در بزرو رفتندد وقتی  هامعصومین که اینه بدترین عذاب است. رسول اهلل و ائمّ

در قیامت عبادت نکنند. یقین، یقین است، بله موت یقین اسدت. ولکدن  عبادت نکنند،

مثد  مدا نیسدت کده از  ،لذّت دارد برای او عا عبادت، برزو عبادت، عبادتپیغمبر این

تکلیف نیست، اگر خددا امدر بده عبدادت نکدرده بدود  ، عبادتعبادت فرار کنیم، عبادت

 کرد، اون عبادت تکلیف نیست. عبادت می

تکلیف ذاتی است. مرر عاشق  عاشق مکلّف است دنبال معشوق برود؟مرر شخص 

تجارت باشد. کسی کده عمقدً عاشدق اسدت نده حُمقدً، نده  باشد، نباشد. از روی ترس

زمدین بام ترس. مرر مدادری کده خدودش از بداالی پشدت تجارتً، نه اعارتً، نه از روی

این تکلیف است؟ تکلیدف اش را بیرون بیاورد، شود تا بچهداخ  ااه میاندازد یا می

کندد، ایدن کدار را می باشدد کند، ملحدد هدماین کار را می باشد کافر همشرعی است؟ 

گیدرد. کند. این ذات است، این از درون ذات شدعله میاین کار را می باشد مشرک هم

متددلّی بداهلل و  و باهللون ذات متعلّق کند، این از درعابد حقیقی که عبادت احرار می

 خواهد. امر نمی دیرر عااین   إلی اهلل است،متص

تدر بدود. معهن م،عذاب بود، از هر عهدن شد، این نهیمیاگر پیغمبر نهی از عبادت 

کدرد، نهی میکرد، از تقوا کرد، از معرفت نهی میاگر خدا پیغمبر را از عبادت نهی می

تدر بدود. ایدن سده عهدنّم هدم عهنّم سداب تر بود. این از درک مناین از هر عهنمی عه

 مرحله. بنابراین استعانت ایست؟
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  ؟تقوای بیش از حد نیست نشانه« رَبَّكَ» خود -

ما سه  «إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ»شود؟ اون استعانت اه می: . مطلف دیرربله -

ه اهلل وسددیلةاسددتعانت وسددیله اسددت. اسددتعانشددود؟ اسددتعانت ادده می مددورد شددمردیم،

مستعان بودن  ،اهللاهلل است. استعانةمعرفةه وسیل اهلل است،تقویه اهلل است. وسیلةعباد

وحدی، ه بده وسدیل اسدت تشدریعً و تکویندً. تشدریعً یتعبوده اولی وسیله اهلل در نقط

 أیّ نعمد أن أن نعبددک، فدی  فی» «ینُنَسْتَعإِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ »پ  الهی. ه تکوینً اراد

بعد از غایدت  وسیله اینکهاستعانت وسیله است، غایت نیست. « ترکٍ عم ٍ و نترک أیّ

کنیم، نخیدر ما خدا را عبادت می ،نکند که بله برای اینکه انسان خیال ،ذکر شده است

تَعینُ»شدود، میگدم ن« نَسْتَعینُ»پ  «. إِیَّاكَ نَسْتَعینُ»  إِلَیْدهِ ابْتَغُدوا وَ»ه اسدت. وسدیل« نَسدْ

م غایدت را ذکدر کدرده است. ه« إِیَّاكَ نَسْتَعینُ» وسای  بسیار مهمه و از عمل 1«اْلوَسیلَةَ

 هم وسیله را ذکر کرده است.  است،

فی  نَسْتَعینُإِیَّاكَ » ،«نَسْتَعینُ فی أن نعبدکإِیَّاكَ » در سه بُعد:« إِیَّاكَ نَسْتَعینُ»حاال 

در هر سده ضدل  ایدن مثلدث عدروج إلدی اهلل و « نعر  أن إِیَّاكَ نَسْتَعینُ فی»، «تّقیأن ن

  شرط است.« إِیَّاكَ نَسْتَعینُ»خروج عن غیر اهلل 

إِیَّداكَ »مه بود که اگر قدالمو خودش هم ذی ماتی بودقدم از آن سؤال عواببرای 

تَعینُ» ح به تمام مرا« نَعْبُدُ ایسدت؟  «اهْددِنَا»بندابراین  ،راحد بده تمدام م« وَ إِیَّاكَ نَسدْ

تمدام مراتدف را شدام  نیسدت؟ کسدی کده در « إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ»مرر عواب: 

و به معنا نرسید اطدور؟ گمدراه اسدت، در لفظ توقّف کرد « إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ»

و معنا کامد  نیسدت اطدور؟ ایدن گمدراه ندارد. کسی که به معنا رسیده است « اهْدِنَا»

ندارد. کسی که به معنا رسیده اسدت و بده عمد  نرسدیده اسدت  «اهْدِنَا»بالنسبه است، 

 کامالً پیاده نیست. در عم  «إِیَّاكَ نَعْبُدُ»اطور؟ عم  او کام  نیست، 

ه قطاولی است. کسی که در نه کامالً در عم  پیاده نیست، در نقط« إِیَّاكَ نَسْتَعینُ»

نرسدیده  یاصدله ُالثده اسدت و بده نقطده است یا در نقطد یهُانه اولی است یا در نقط

 ،را در تفسدیر مالحاده کنیدد هددایتخواهدد. مراتدف اسدتدعای می« اهْدِنَا»است، این 

پ  بندابراین  .استکنم در تفسیر شاید نیست یا اشاره که اآلن عرض می نکاتیولکن 

در  «اهْددِنَا»اسدت.  «اهْددِنَا»خواسدت. پد  می« اهْدِنَا»بر پیغم حتیالزم است،  «اهْدِنَا»

از  «اهْددِنَا»معنا برسدد. ه لفظ به مرحله از مرحل ،ما« إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ» اینکه

                                                           

 .35ه مائده، آی .1
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معندای کامد  بده ه از مرحل «اهْدِنَا». برسدمعنای کام  ه معنای ناقص به مرحله مرحل

 «اهْددِنَا»عم  کام  برسد. ه عم  ناقص به مرحله از مرحل «نَااهْدِ». برسدعم  ه مرحل

طدور همین ،«اهْددِنَا» نا و عم  که معرفت کام  حاص  نشده استلفظ و معه از مرحل

 «.اهْدِنَا»

پیغمبر مخاطف است معرفتً،  2«عِْلمً زِدْن  رَبِّ قُْ  وَ» 1،«تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ ما عَلَّمَكَ وَ»

سدوم، اسدتعانت وسدط، « اهْدِنَا»عبادت اوّل،  ،پ  درست است« عِْلمً زِدْن  بِّرَ قُْ  وَ»

ای دارد در هر دو استعانت اسدت. اگدر تتمّده«. اهْدِنَا»استعانت در عبادت، استعانت در 

 کنیم.می عرضفردا 

است، باید فکر کنیم. فکر شف و ما رسیده  در بعضی آیات در نارتبلوراتی  ت:آیا

آیدد بددون و فکرهدایی میشدود فکدر کدرد روز و وقت غذا و... همیشده می شف ونیمه

را  عدیددای کده فکدر آن آیده از این سده آیده داشته باشد.ها را آن انتاار انسان اینکه

یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُدمْ وَ الَّدذینَ مِدنْ قَدبْلِكُمْ » کنمروی آن عرض می

 اند بُعد دارد:« اعْبُدُوا»این  «مْ تَتَّقُونَلَعَلَّكُ

 ؛«اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ» -1

 ؛«وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ» -2

 «. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» -3

یدک  :کدام نداس؟ نداس در دو بُعدد اسدتاست. « النَّاسُ»یست؟ ک «اعْبُدُوا»مخاطف 

نسد   بعدد دیردر و زمیندی،دیرر نس  موعود انسدانی  بُعد نس  موعود انسانی و بُعد

 خَْلدقُ آیاتِدهِ مِدنْ وَ» شدود.ذاریدات اسدتفاده میه موعود انسانی و آسمانی کده از آید

کده  3«قَددیرٌ یَشداءُ إِذا عَمْعِهِمْ عَل  هُوَ وَ دابَّةٍ مِنْ فیهِما بَثَّ ما وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ

بالفعد  کده برسدد  ،شدأنً ،موعودات در استعداد اسدت انسان اکم . عرض کردم بارها

احسدن از  4«أَحْسَنِ تَْقدویمٌ لَقَدْ خَلَْقنَا اْلإِْنسانَ ف »رود از عبرئی  هم باالتر می، معلوم

ْلناهُمْ عَلد »بله.  این انسان مث  دارد یا نه؟ آیا ولکن ،انسان نیست كَثیدرٍ مِمَّدنْ  وَ فَضدَّ

                                                           

 .113 هنساء، آی .1

 .114ه طه، آی .2

 .29ه شوری، آی .3
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مفض   اوقلیلی که انسان بر . آن نیست ، بر قلی است فصی  بر کثیرت 1«خَلَْقنا تَْفضیالً

یا »  بر انسان نیست در زمین وعود ندارد، در آسمان است. پ  و او هم مفض نیست

 هر دو را شام  است. « أَیُّهَا النَّاسُ

 «.دابَّةٍ مِنْ فیهِما بَثَّ ما وَ» -

است، دابه با شدعور اسدت.  عق ی اون دابه حیوانی نیست، ه، داباست ناسه داب -

 این را بحث کردیم. 

 تواند ناس باشد. پ  عن هم می -

ولکدن نداس  .خواهیم بحث کندیمکاملی دارد که نمی یتاز نار لغت شمول سنا -

تر اسدت. مالئکده از هدا پداییناست. عن از آن انسانتر از عن نیستند، اون عن پایین

هم انسان از عن افض  اسدت  یهقرآنه به ادلّ ت.سوم اس سنخ تر است. پ انسان پایین

 .استعدادو هم از مالئکه افض  است در 

هستند که بهترین  یعقلیموعودات  ،ها نه عن هستند و انسان هستندنایبنابراین 

اسدت.  اءقدرُندوس اسدت، ندوس  نداس ازها اسم ناس و اسم انسان اسدت. اسم برای آن

شدک  مدا الزم  نداسِ ان اسدت نداس اسدت.در کد ّ موعدودات عهد که ارقایموعودی 

 هسدتی اسدتو افض  از ک ّ موعدودات عهدان  ینیست. از نار لغت موعودی که ارق

نداس اسدت و  اسدت، آدمبندی غیر از انسان است، غیر از بشر اسدت، غیدر از ،ناس است

ادده ایددن شددک  باشددد، ادده آن شددک  باشددد. آن موعددودات  ندداس شددام  همدده اسددت.

ها در فضیلت و آن ،ها وعود دارندالعقولی که در آسمانذوی آن دوابالعقول و ذوی

یدا أَیُّهَدا »را شدام  اسدت. « یا أَیُّهَدا النَّداسُ»در کمال مانند این انسان هستند. بنابراین 

وَ » اسدت. همدین موعدوداده کسدی اسدت؟  «کُدمْ»، «النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُدمْ

مالئکده. فقدط؟  ،فقدط؟ نخیدر های قبلدی.اه کسانی هسدتند؟ انسدان« مْالَّذینَ مِنْ قَبْلِكُ

 .هستند« مِنْ قَبْلِكُمْ»های قبلی عن. مالئکه و عن و انسان ،نخیر

 ]سؤال[ -

مرتبده را بایدد بحدث ، مرتبه کاری ندداریم. «مِنْ قَبْلِكُمْ»ما به مرتبه کاری نداریم  -

تمدام « وَ الَّذینَ مِنْ قَدبْلِكُمْ» این حاضرین هستند. «کُمْ»، «الَّذي خَلَقَكُمْ». بنابراین کنیم

شددود و موصددول بدده اطددالق می« وَ الَّددذینَ»هددا العقددولی کدده بددر آنموعددودات ذوی

هایی کده قدبالً خلدق تمام اه عن و اه مالئکه و اده انسدان ،گرددالعقول برمیذوی
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انسدان ایدن تر از یینهایی که قبالً خلق شدند و منقدرض شددند قطعدً پداشدند. انسان

 هستند و مالئکه هم و عن هم.

این را «. یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

 یدهها را و بقاه کسانی؟ آیا خدا مدا انسدان« لَعَلَّكُمْ»فردا عواب دهید.  ،کنمسؤال می

های قبلی را خلق کدرده اسدت کده مدا ها و موعودات را، عن و مالئکه و انسانانسان

، «لَعَلَّكُدمْ»نیدد. عدواب سدؤال فکدر ک روی تقوا پیدا کنیم؟ این سؤال را داشته باشید و

آیا برای  است.« لَعَلَّكُمْ«. »الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ»بریرد و هم نیست که هم شما را « الَعَلَّكُم»

عبادت پرهیز داشته باشیم خداوند ما را خلدق کدرده اسدت، عدن را ه به وسیل ما اینکه

های قب  را هم خلدق کدرده اسدت، خلق کرده است، مالئکه را خلق کرده است، انسان

؟ «لَعَلَّكُدمْ تَتَّقُدونَ» اینکدهها اده اُدر دارد در خلق آن ،کسانی که قبالً خلق کرده است

 آقایان به این فکر کنید.

نَدا لِمَدا عَاِدیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْمَّ اْشاللَّهُ»

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


