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 عبادت اهلل 
 

 

 

 

 تفسیر ناس در ادوار تاریخی بشر
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

عَعینُ إِیَّهها َ وَ نَعْبُههدُ إِیَّهها َ»ای کههه در رابطههه بهها از سههه آیههه ر اهْههدِنَا  *نَسههْ  اطَالصهه 

 مِهنَ بِاللَّههِ أَعُهو ُ» بقهره اسهت.ه سور یکم بیست وه مورد نظر قرار گرفت آی« اْلمُسْعَقیمَ

 لَعَلَّكُهمْ قَهبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا« »الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ

 بِههِ فَأَْخرَجَ ماءً السَّماءِ مِنَ أَْنزَلَ وَ بِناءً السَّماءَ وَ فِراشًا رْضَاْلأَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذي * تَعَّقُونَ

ی که ما داشعیم این سؤال 1«.تَعْلَمُونَ أَْنعُمْ وَ أَْندادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا فَال لَكُمْ رِْزقًا الثَّمَراتِ مِنَ

همهین نسهل موجهود آخهر  «کُهم» ؟چه کسانی هسعند «کُم»« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ»بود که این 

کهل  ههاآنیها ااهافه بهر  هسهعند (صانسانی است یها تنهها موجهودین زمهان بی مبهر  

صهورت ارتبهاط ایهن  سههو در هر  طول و عرض تاریخی و ج رافی عالم؟مسلمین در 

 .چون خداوند رب است و خهال  اسهت ،معلوم است« خَلَقَكُمْ الَّذي» با« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ»

است و خال  است از این دو جهت اقعضای عبودیهت خالصهه دارد  خداوند رب چون

 لَعَلَّكُهمْ»و « أُعبُهدُوا»ای بهین چهه رابطهه امها اسهت.« تَعَّقُهونَ لَعَلَّكُهمْ» ،عبودیته و نعیج

 الَّهذینَ وَ خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ»؟ «قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ»نسل اخیر انسانی است با « تَعَّقُونَ

 «.قَبْلِكُمْ مِنْ

، سوم: «خَلَقَكُمْ»، دوم: «رَبَّکُم»جا خصوصیاتی از برای معبود  کر شده، یکی و این

، «بِناءً السَّماءَ وَ»، بنجم: «فِراشًا اْلأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذي»، چهارم: «قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ»
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 فَهال»، نعیجه: «لَكُمْ رِْزقًا الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ فَأَْخرَجَ»هفعم:  ،«ماءً السَّماءِ مِنَ أَْنزَلَ وَ»ششم: 

 «.تَعْلَمُونَ أَْنعُمْ وَ أَْندادًا لِلَّهِ تَجْعَلُوا

 عهرضهها سهت کهه بعهد از تحقیه  مخاط مبارکه اه در جواب دو وجه در این آی

طهول و های انسهانناس چه کسهانی هسهعند؟ آیها نهاس تمهام « النَّاسُ أَیُّهَا یا»کنم. می

در « قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ»اگر  .امکان داردجهان هسعی هسعند؟  تاریخ و ج رافیِعرض 

ناس از نوس است و نوس علوّ رتبه اسهت و مخلوقهاتی « النَّاسُ أَیُّهَا یا»فقط  ،کار نبود

 ند از نظر اسععداد و از نظهر شایسهع ی بهه دسهت آوردنهسع اوّل خلقته که در درج

 ناس هسعند. هاآن ،کمال

 ؛شهامل مالککهه نیسهت حعهیچون جن بعد از نهاس اسهت.  ؛بس شامل جن نیست

نهد و اهموجهود بود که قبل از این نسهلِهایی . شامل انسانناس هسعند بعد ازمالککه 

ناس نه  هاآنناس باشد، انسان باشد. ظاهرًا اسم  هاآنولو اسم  ،منقرض شدند نیست

سهت عالم باال اهای شامل انسان بودند.نسناس  هاآن اینکهبرای  ،استانسان  نهاست 

 وَ دابَّه ٍ مِنْ فیهِما بَثَّ ما وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَْل ُ آیاتِهِ مِنْ وَ» :همبارکه آی حس بر 

« هُهم»م. یکنمهی گذشت و اشهاره بحث آن تفصیلکه  1«رٌقَدی یَشاءُ إِ ا جَمْعِهِمْ عَلى هُوَ

و دواب  کنهههدمی العقهههول رجهههو  ی اباسهههت و بهههه دو العقهههول ویجمههه  اههمیر 

 ند هم در زمین.هسع العقول هم در آسمان وی

 آن آسمانی هم اسم العقول وی هسعند و دوابها زمینی انسان العقول ویاب دو

تر از هسعند نه بایینانسان باشد یا غیر انسان همانند انسان هسعند. نه باالتر از انسان 

 خَلَْقنها مِمَّنْ كَثیرٍ عَلى فَضَّْلناهُمْ»قرآن که ه مبارکه دو آی زمینهبه دلیل  ،دنسان هسعنا

آن قلیهل  قلیلی مفضّل نیسهت.انسان بر کثیری از مخلوقین مفضّل است، بر  2«تَْفضیالً

 یَشهاءُ إِ ا جَمْعِهِهمْ عَلهى هُهوَ وَ»چه کسانی هسعند؟ آن قلیل در این آیه اشاره شده که 

های زمینهی و انسهانهای کنهد بهین انسهانمی هن امی کهه خهدا بخواههد جمه  «قَدیرٌ

 آسمانی.

 ]سؤال[ -

ههم عهد اسهت: در هر دو بُبس  ،هم اکعسابی و افضلیت هم اسععداد خِلقی است -

 عد شأنی.بُ معد فعلی است و هبُ
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ه آسهمانی را کهه در رتبهزمینی و های ناسه ناس هم« رَبَّكُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا»

واحده هسعند و افضل از کل مکلّفین جهان هسعی هسعند شامل است و به دو جهت 

های جهههت اوّل ایههن اسههت کههه انسههان قبلههی نیسههت.ه شههدمنقرضهای شههامل انسههان

 خالفت کههه بر حس  آی اند به جهت فساد زیاد خود.رض شدهقبلی منقه شدمنقرض

 بحث خواهیم کرد. 

 کافر از نسل اخیر را هم تهدیهدهای انسان خداوند اد کردند چنانکهچون فساد زی

أَكُمْ كَمها» کنیممهی شهما را منقهرض ،کنیدو چنان اگر شما چنین  که کندمی  مِهنْ أَْنشهَ

منقرض شدند بس ها آن انسانولیکن دی ری ما خواهیم آورد.  قوم 1«نَآخَری قَوْمٍ  ُرِّیَّ ِ

 .اواّلًاین  ؛این آیه باشند« النَّاسُ أَیُّهَا یا» شایسع ی ندارند که مشمول

ها انسهانبهس  .«قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ خَلَقَكُمْ رَبَّكُمُ الَّذي اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا» :ثانیًا

های و غیهر انسهانها دو دسعه هسعند: انسانها و غیر انسانها انسان .دو دسعه هسعند

 قبلی.های انسان و غیرها بعدی، انسان

 الَّهذینَ وَ»جن که هسهت « قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ»ند اهقبلی که منقرض شدهای انسان

که در هایی انسان اما، است «قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ»، مالککه هسعند هم هست« قَبْلِكُمْ مِنْ

سععداد و شهأنیت ند از نظر فعلیت و اهسع ردیفند و همهسع ترازند و همهسع آسمان

 مشمول ناس هسعند. این بحث اوّل. ،انسان

 ای باشد؟تواند قبل رتبهنمی؟ حعمًا قبل زمانی است« قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ» -

این انسان موجهود بهاالتر نهداریم بهه نهد آن دو آیهه ه ای از رتبخیر. چون رتبه -

 عرض کردم.

 یعنی قبل از شما.« قَبْلِكُمْ مِنْ» -

 اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ»آیه و  یک« تَْفضیالً خَلَْقنا مِمَّنْ كَثیرٍ عَلى فَضَّْلناهُمْ وَ»نشد.  -

است در احسن تقهویم اسهت در  هاین انسان موجود که نسل اخیر 2.«تَْقویمٍ أَحْسَنِ في

 مکان، بنابراین افضل از این انسان وجود ندارد. بس قبل مقامی زمان و طول و عرض

 است و قبل زمانی است.

بعهد از های گیهرد کهه انسهانمی ناس زمان بی مبر را فقهط« النَّاسُ أَیُّهَا یا»آیا این 

 نیسعند؟« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ»؟ نیسعند «رَبَّكُمُ اعْبُدُوا»وفات بی مبر الی یوم القیامه مأمور به 

بهرای او هها و تمام مکان خداوند که مثلث زمان است؟ یهیا علی وجه القضایا الحقیق
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ه واجه  اسهت او کسانی هسعند که کند مخاط  او کلمی وقعی خطاب ،یکسان است

 .است حاصل هاآنبر « تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ»کسانی که بر اثر عبادت  را عبادت کنند، کل

بلکهه حهداقل کهلّ زمهان رسهالت  ،بس این کلّ منحصر به زمان بی مبر خدا نیست

کهه  را ولکن آیا ناس قبل از رسالت اسالمی از زمان آدم اوّل ،ل استاسالمی را شام

چهون تمهام  ؛شهامل اسهت ،؟ بلههیها نهه شامل استنسل اخیر از او موجود شده است، 

 خَلَْقنَها لَقَهدْ»ند الّها قلیهل و هسهع نسل اخیر مورد تفضیل بر کلّ موجوداتهای انسان

 است. هاآنه شامل هم« تَْقویمٍ أَحْسَنِ في اْلإِْنسانَ

شهد کهه شهامل   یهحقیقالعلهی وجهه القضهایا « النَّهاسُ أَیُّهَا یا» حاال وقعی که این

 ههاآن عوجههمست، هرگاه موجهود شهدند خطهاب ند ادموجود نش هنوز کسانی هم که

یهه نهازل گذشعه است که از زمان آدم تا زمهانی کهه آهای است، همچنین شامل زمان

 عد دارد:منعها مشمول خطاب بودن سه بُ ،دشده است مشمول این خطاب هسعن

مخاطه  حااهر اسهت و مهأمور اسهت، مکلّهف و  ،عد مشهمول خطهاب بهودنیک بُ

 ،هرگاه این مخاط  آمد موظّف و مکلّف اسهت. ایهن بعهد دوم :عد دومموظّف است. بُ

هایی انسهان :اسهت هحقیقیهه قضی دومِعد سوم که بعد حقیقیه است. بُه بعد اوّل قضی

اند.مشهمول نزول آیهه مشهمول ایهن خطهاب بودهاند از زمان آدم تا زمان بوده که قبالً

رسد. خطاب بعد، مخاط  قبل. خیر، چهون می اند یک اشکال به نظراین خطاب بوده

قای  که در قرآن مهیمن است بر کع  سابقه. اصول قضایا و اصول احکام و اصول ح

تر در قهرآن موجهود تر و ابهدیشهاملتر و و کامهلطور معبلهورتر بهه ،ستاکع  گذشعه 

 است.

قبل بوده است و قبل های گوید و خدا در زمانمی را خدا« النَّاسُ أَیُّهَا یا»بنابراین 

« النَّهاسُ أَیُّهَها یها»اند حضور داشعهها بوده است. مخاطبینی که در آن زمانها از زمان

علهی وجهه  ،نداهموجود شهد ند بعدًااهاست و مخاطبینی که حضور نداشع هاآنشامل 

 است. هاآنشامل  یهحقیقالالقضایا 

مههیمن ی دارد، اهتقهدّم رتبه قرآن کهشود. موج  تقدّم زمانی نمیای تقدم رتبه -

  .آمده اآلن شخطاب اماست ا

بعد از بنابراین  ،اگر خطاب خداوند فقط حاارین بودخطاب اآلن آمده، ولکن  -

 ت قرآن نبود.هیچ کس مکلّف به شریعبی مبر 

  ها.حاارین و آینده -

 ههاحاار نیسعند چطهور خطهاب شهامل حهال آنکه ها کند؟ آیندهمی یچه فرق -

 است؟
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 .شودمی هاآنشامل  ، خطابآیندمی کههایی آینده -

است منعهها بهه ایهن وجههی کهه  هاآناند خطاب شامل هم که گذشعهها گذشعه -

و کنهد می خطهاب اآلنب گذشهعه اسهت کهه کنم. یعنی یک وجه خطهامی دارم عرض

کنهد یهک وجهه می خطهاب اآلنخیهر، است، یک مرتبه  حالم ها حاارند، اینگذشعه

 کهه اسهت. یک وجه موجودین بعهد که اآلن حاارند خطاب موجودین آن زمان است

 هر وقت آمدند. این دو خطاب امری است. 

در  شخههود کنههد ازمی خطههاب سههوم خطههاب نقلههی اسههت، یعنههی خداونههد نقههل

بهه ایهن  بهوده اسهت، «النَّاسُ أَیُّهَا یا» آسمانی از زمان آدم تا زمان خاتم کههای کعاب

 خباری داریم و جم  بین انشاء و اخبهارإنشاکی داریم و خطاب بس خطاب اخطاب. 

و  است. و اسععمال لفظ در اکثر از معنا برای خهدا کهه خیلهی سهاده اسهت در این آیه

 قرآن است. علیایفصاحت  وعلیا مقعضای بالغت 

 اعْبُهدُوا»کنم. نمهیتکهرار  آنچهه دیهروز عهرض کهردم« رَبَّكُهمُ اعْبُهدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا»

اسهت و خهال   گهاه رب«. خَلَقَكُهمْ الَّهذي»ایهن یکهی.  است؛« ربَّکُم»چرا؟ چون « رَبَّكُمُ

ن اقعضهای نیسهت. اگهر مربّهی باشهد و خهال  نباشهد ایه ت و ربنیست، گاه خهال  اسه

مثهل مربّهی علمهی، مربّههی ]...[  احعهرام دارد. اگهر رب باشهد اقعضهایعبودیهت نهدارد، 

مطل  نیست، خال  نیست. و همچنین اگر خال   اماتربیعی، مربّی روحی، مربّی بدنی، 

ایهن اسهت ه در نعیجه« اعْبُدُوا» .، کلّ امعنان نیستامعنان است نباشد نیمه باشد و رب

را ایجاد کهرده اسهت و ههم ها باشد. هم اصل وجود انسان  ِ ربکه ربّ خال  و خال

 است. خال  مربّی و ربّ خال . هاآنمعکفّل تربیت 

« قَهبْلِكُمْ مِهنْ الَّهذینَ وَ»ولکن  مشخد است،جا تا این« خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ اعْبُدُوا»

خطهاب  زمانِ موجودِهای انسان کدام قبل؟ قبلِ« قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ»چه ربطی دارد؟ 

انسهانی کهه های نسهل ،نسل اخیر است. قبهل از زمهان آدمهای قبلِ انسان .خیراست؟ 

هسعند و مالککه بودند کهه هسهعند،  کهجنّی بودند های بودند و منقرض شدند و نسل

 است.« قَبْلِكُمْ مِنْ»ها تمام این

 یهاماننهد انسهان ،ودنهد و منقهرض شهدندب« قَهبْلِكُمْ مِهنْ الَّهذینَ»آیا مخلوقینی که 

 وَ»شده و مخلوقینی که قبل از انسان خل  شدند و منقرض نشدند مانند جهن منقرض

و مخلوقین دی ری که مانند مالککهه باشهند و  1«السَّمُومِ نارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ خَلَْقناهُ اْلجَانَّ

آن  که مشمول نیسعند و اگر مشمول باشندعد راب  مخلوقین دی ری که همچنین در بُ
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 ههاآن ،وجهود دارنهد هاند و در آسهمانهسهع زمهین هایکهه ماننهد انسهانهایی انسان

 هسعند.« النَّاسُ أَیُّهَا یا» چون مشمول ،نیسعند مشمول

« تَعَّقُهونَ لَعَلَّكُهمْ» نسل اخیهر وهای انسانما « رَبَّكُمُ اعْبُدُوا» بنابراین چه ربطی بین

  .سؤال؟ این «قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ» نسل اخیر دارد باهای انما انسدر نعیجۀ 

 الَّهذي رَبَّكُهمُ اعْبُهدُوا النَّهاسُ أَیُّهَها یها»وجهه اوّل  :سهتاجهواب در دو وجه  جواب:

یک مرتبه است خهدا خهال  بعهو موجهودات اسهت، گهاه « قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ خَلَقَكُمْ

تکلیف عبادت است  اقعضایت. کلّ موجودات مکلّف که خدا خال  کلّ موجودات اس

 اسهت،« کُم»فقط که  باشداگر خدا خال  بعو موجودات  ها است.خدا خال  کلّ این

غیهر خهال ،  رب مثهل ،قهوّت نهدارد« اعْبُدُوا»را خدای دی ری خل  کرده است ها قبلی

امش عبودیت غیر خال  مقعضای مق که خال  غیر رب و رب طورهمانخال  غیر رب. 

ولکهن  ،شما است و خال  شما است هم ربی که رب طورهمان ،واحده نیسته خالص

خله  کهرده  مهثالًها را خدای دی ر و مالککه و اینها جنّ و انسان« قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ»

 .است، ربط اوّل است باشد. این مقعضای عبودیت خالصه نیست. بس این وجه اوّل

، بهس شهما او را عهالم را خله  کهرده اسهته ی هران را و همهکسی که شهما را و د

غیهر  ، چهون ربکنیهد مؤکّهدشما و خال  شما است و عبهادت  عبادت کنید؛ چون رب

 و ج رافی عالم خلقت هست. شما در طول و عرض تاریخغیر شما و خال  

 رساند.عظمعش را می -

 رَبَّكُهمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا» :عد دومعد اوّل. بُاین بُ معبود، عظمت ، بلهبله دی ر -

« اعْبُهدُوا». اصالً فرعًا هم باشد هاآنشامل « اعْبُدُوا» «قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ خَلَقَكُمْ الَّذي

« قَهبْلِكُمْ مِهنْ الَّهذینَ» اسهت و فرعهًا شهاملها انسهان اکمهلشامل انسان اخیر باشد که 

 مِهنْ الَّهذینَ» و شهاملاست شامل ناس در اصل « اعْبُدُوا»و  «ونَتَعَّقُ لَعَلَّكُمْ» که شودمی

 .است در فر  «قَبْلِكُمْ

تر هسهعند، داز شما ناق اینکهکردند و حال می قبل عبادت خدایی را که مکلّفینِ

کردنهد، شهما کهه می خهدا را عبهادت ،یدهسهع ترکامهل تر هسهعند و شهمااز شما بهایین

در « اعْبُهدُوا» که  است و الی  است که او را عبادت کنید.ی و اح ّرید احهسع ترکامل

 هم در اصل شامل نسهل اخیهر باشهد و« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ» اصل شامل نسل اخیر باشد و

  شهامل جهن و مالککهه و رهم در اصل شامل نسل اخیر باشد و در ف« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ»

مخاطه  در  اینکههآن بهه ی هها«کُم»ت در رحمن ندّ اسه سورغیره باشد. کما اینکه 

 اینکه است درکه راج  به مالککه است ند  آیاتی عبودیت جن و انس هر دو هسعند.

اشهاره کهرده ها در آسهمانهایی ای کهه بهه انسهانند. آیههسع مالککه مأمور به عبادت
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ا خیر، انسان ارض ی ولکن ،هم مکلّفند مانند انسان هاآنکه در ایناست  ، باز نداست

 انسان سماء محور قرار گرفعه باشد. بااولی که انسان ارض باشد ه انسان در رتب

اوالی دعهوت او ه نقطه ولکهن ،دعهوت جههانی اسهت اهللرسهول دعهوت اینکهکما 

 نقطهه موسهی جههانی اسهت. دعهوتاسهت.  1«حَوْلَهها مَنْ وَ» ثانیهه نقط ،القری استام

 کلّ جهان اسهت. کهذلک امهر بهه عبهادت خهدا و هثانیه نقط هسعند،اسراکیل اولی بنی

شههود درجههات می اوالی آن انسههان درجههه اوّل اسههت و ملحهه ه نقطهه« تَعَّقُههونَ لَعَلَّكُهمْ»

 به طری  اولی. ،بعدی

« اعْبُدُوا» در میان تمام آفریدگان مأمور به یعلیاه اول با رتبه وقعی که انسان درج

تر باشهد عدی که هر کس کاملطری  اولی هسعند در بُ دی ران به« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ» است

این احه  و احهری و اولهی  ،تر استتر چون دانیدهد، دانیمی وظایف بیشعری انجام

 عد دوم.را انجام بدهد. این بُ« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ» عبودیت را واست که 

منقرض شدند به علّت « كُمْقَبْلِ مِنْ» هسعند یا« قَبْلِكُمْ مِنْ» این کسانی که :عد سومبُ

ها ههر سهه و مالککه، اینباشد  اند، جنمنقرض نشدهکه « قَبْلِكُمْ مِنْ»عصیان خود، یا 

وقعهی  از نظر مقام، از نظر شایسع ی، از نظر شأنیت، از نظر اسععداد کمعر از انسهانند.

بادت آن اند و بعضی عصیان، عکردهمی بعضی خدا را عبادت ،مکلّفین کمعر از انسان

طاعت مالککه  اما .این دسعه موج  قوّت عبادت شما نسل اخیر استدسعه و عصیان 

 هسعید.  هااز آنشما اعالی  اینکهو طاعت جن موج  است برای 

انسهانی قبهل از ایهن انسهان کهه منقهرض شهده اسهت، های عصیان اکثری نسهل اما

کند که واجه  اسهت  عوجهمباید انسان را  هاآنانقراض  ،اندکه منقرض شدههایی آن

در عبهادت نهاقد بودنهد، در تقهوا  ههاآنبرای اینکه چرا؟ « تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ» کند عبادت

از  اینکههنسهل اخیهر بهرای های شما انسهان اماناقد بودند، مبعال به انقراض شدند و 

سهاقط  ههاآن، اتّقاء بیدا کنیهد ساقط شدند هاآن، از سقوط که اتّقاء بیدا کنید انقراض

ساقط شدند مادامی که بودند و از  دت ناقد بود بس اتّقاء ناقد بود.شدند چون عبا

قهاء از آن حجه  بیهدا تّا ،بود ها و بین ربین اینکه ب حجبیو  منقرض شدند وجود

تقهوای « ونَتَعَّقُه لَعَلَّكُهمْ قَهبْلِكُمْ مِهنْ الَّذینَ وَ خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ اعْبُدُوا» ولکن ،نکردند

را  ههاآنتقهوایی نداشهعند کهه  ولکن ،هم که منقرض شدند تقوایی داشعند هاآنعلیا. 

 ن هبان باشد از اسعمرار حیات.
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بودند. سفک دماء و  1«الدِّماءَ یَسْفِكُ وَ فیها یُْفسِدُ» را منقرض کرد که هاآنخداوند 

هها و و تخلّف آن هانآ طأخها و آن ها و عصیانچون فساد آن .کردندمی افساد زیاد

ههم  شهانحیات ههاینقرض کرد اخیرًا و در زمانرا م هاآنخدا  ،بیشعر بود هاکفر آن

 را موفّ  به تقوای درست نکرد. هاآن

عهد دی هر تقهوای از عهد تقهوای از انقهراض و بُیهک بُ عهد دارد:دو بُ« تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ»

. ایهن تکلیفعالم  بعد ازدر عالم تکلیف و  رسدمی هاآنمصاکبی که به روح و جسم 

 بحث را مخعصر داریم.

باهلل داریم بهر حسه  قهرآن. طاعه  اهلل، عبهاد  اهلل، صال ما چند اسعوانه در باب ات

تقوی اهلل، اسهععان  اهلل، لقهاء اهلل، معرفه  اهلل، هدایه  اهلل، صهراط اهلل، االععصهام بهاهلل، 

مرحلهه بهر  چههاردهایهن م اهلل، تزکیه  اهلل، اجابه  اهلل. یتأیید اهلل، تعلهالرجو  الی اهلل، 

منعهها بعضهی ادغهام در  ،مرحله بحث دارد چهاردهکه هر  هستحس  آیات مسعقل 

هدای  اهلل صراط مسهعقیم اسهت. هدایه  اهلل کهه صهراط مسهعقیم  مثالً .شودمی یبعض

اهلل اسهت و ؟ طاع  اهلل است و عباد  اهلل است و در غایت تقهویچیست است در اصل

الفاظ مخعلف است، معانی  اینکهعد با . بس این چند بُاست معرف  اهلل با اسععانت باهلل

عهد معرفه  اهلل همهان لقهاء اهلل اسهت، همهان در بُ .شودمی در هم ادغام ،معقارب است

معرفه  اهلل اسهت بهه  القصهویعد اقهوی و غای جو  الی اهلل است و همان در بُالراقوی 

  مه. ما در این آیات باید بحث کنیم.مطل  وحدت کل

آنچه نقش  ،در این جهاتی که قرآن نسبت به اهلل، بین عبد و اهلل معرفی کرده است

خدا در طاعت خهدا و برای عبد  «ال إله إلّا اهلل»است و نقش  «ال إله إلّا اهلل»دارد نقش 

در آنچه مربوط بهه اهلل در معرفت خدا در اسععان  اهلل، در رجو  الی اهلل، در لقاء اهلل، 

مربهوط بهه  عهد دوم و در آنچههاست در بُ خودعد، و در آنچه مربوط به است در یک بُ

باید تشکیل بدهد وجهود انسهان و  «ال إله إلّا اهلل»مثلثی از عد سوم، دی ران است در بُ

من در مواجهه با خودم، جسمم، روحم، فطرتم، فکهرم، مکلفین. یعنی غیر انسان را از 

 اءاتّقه« ال إلهه»داشعه باشم.  ی«ال إله إلّا اهلل»فؤادم، جسمم باید نقش  قلبم، م، لبّم،عقل

، فقط ههو گم بشود در این میان« أنا»باید  به اهلل است. اتجاه« إلّا اهلل»از غیر اهلل است 

 باشد. هوست از برای وصول به ا« اأن»و اگر هم  باشد
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مشرکین فقط  م ر 1«اْثنَیْنِ إِلهَیْنِ تَعَّخِذُوا ال»یی است مسعقل در مقابل او «أنا»یک 

یها الهه واقعهی یها نفهس  «اْثنَیْنِ إِلهَیْنِ» ولی ،سه اله دارند، صد اله دارند دو اله دارند؟

کند. بس می بالسّوء درسته ه مععدد، اوثان و طواغیت و اصنام را نفس امّارهآل امّاره.

ایهن : عد دومبُ. کند تحقّ  بیدا بایدحی و جسمی در کلّ ابعاد رو« ال إله إلّا اهلل»نقش 

، بها مؤمنهاندر معاشرت با مردمان، بها « ال إله إلّا اهلل»نقش  .سفر از خود است به ح 

« إلّها اهلل»بهه عنهوان  باشد و ایجهاب آن« ال إله»عنوان ه آن ب رفو ،کفّار، با معوسطان

 باشد.

 توجه به خدا باید توجه .است اتجاه الی الرب، توجه به خداسوم در جن  ه مرحل

عَعینُ إِیَّها َ»توحیهد اوّل،  «نَعْبُهدُ إِیَّها َ»توحیدی باشد و لهذا   اهْهدِنَا» توحیهد دوم،« نَسهْ

راطَ عَقیمَ الصهه  در عبههادت موحههد، در اسههععانت موحههد، در طلهه   توحیههد سههوم.« اْلمُسههْ

ال »و نقهش   موحّهد.موحّد، در لقاء اهلل رجو  إلی اهللدی ر  تعبیراتد، در هدایت موح

انسان است باید تحق   هاآنه در کل ابعاد مثلث زندگی مکلّفین که در قلّ« إله إلّا اهلل

از نظهر علمهی و نهه فقط نه  و از نظر معناییفقط و نه  یلفظاز نظر فقط نه  .بیدا کند

  ، از نظر معرفعی.از نظر علمیفقط 

عمهل  ،معرفت استه علم مقدّم عمل است. از علم است، معرفت غیر از معرفت غیر

 ،معرفهت اسهته اسهععانت مقدّمه ،معرفهت اسهته عبهادت مقدمّه ،معرفهت اسهته مقدّم

کهه درست است چنان ند.هسع ها مقدّمات معرفتتمام این، معرفت استه هدایت مقدمّ

اصهالت دارد همین عبودیت کهه  ولکن ،اصالت داردعبودیت خود عرض کردیم دیروز 

القصوای اسععان  اهلل چیست؟ معرف  اهلل القصوای عبودیت و غای غایت هم دارد. غای 

اگر بر فرض محال معرفه  اهلل در درجهات علیها ههم حاصهل شهود بهدون  ولکن ،است

چون عبودیت هم  مطلوب درست نیست. اما ،اهلل مطلوب است اسععان عبودیت، بدون 

معًا  مطلوب است هم مقهداهلل هم  اتًا لمعرف . اسععان با اتًا مطلوب است هم مقدمعًا 

کهه اگهر  معرفهت و لقهاء للمعرف . هدای  اهلل هم  اتًا مطلوب است هم مقدّم  للمعرفه .

بررسهی کنهیم و  یهک بهه یهکبا این آیهات را  شاءاهللإنزنده ماندیم در بحث لقاء اهلل 

 جا باید عرض کرد همین است.مطل  دی ر که این .ت کنیمدق

بس آن علمی که حجاب اکبهر اسهت، شود، عرفت میشما فرمودید علم مقدمه م -

 چ ونه است؟
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ه حجاب مقدّمهآن علم بی معرفت نیست،ه آن علمی که حجاب اکبر است مقدّم -

ح  جاهل  در جن علمی که انسان هر قدر عالم باشد  ،حجاببی علممعرفت است. 

 اسهت و علهم بهاهلله فقط وسیله است. علم به خود و علم به خل  وسهیل است. علم او

کدام علم؟ آن علمی که خهودبینی  کنولی ،بله ،معرف  اهلل است. علم حجاب اکبر است

بسهیاری از علمها مثهل  .بیدا بکند در او و اسعقالل یتنّإو خودخواهی و خودراهی و 

بهه را  ههاآنمن یکهی از  ،بسیاری از علمای دین هسعنداری از علمای دین، بسی حعی

گفهت کهه:  ،خصوصی بودیمه در جلس -کند او را رحمتخدا - در نجف که یاد دارم

آیها  ،و جهواب سهؤال و کنیممهیو قلهت  ن قلتإکنیم این همه می ما این همه تحقی 

 حضرت عبّاس بلد بود؟ واقعًا! یکی از بزرگان مراج .

رویهد می کنیهد بهاالمی قدر تحقی شما این ؟زنیمی گفعم: آقا خودت داری حرف

ضهرت عبّهاس از سهه حاحوط و اقهوی اسهت. تازه  ،تدقّ لت، قلت،ن قإروید می بایین

. شهما یهک  رّه از خهود، از عمهوی خهود ، از بهرادرمعصوم درس گرفعهه؛ از بهدر خهود

 شوید.نمی حسابحضرت عبّاس 

 دو برادر خود. -

از عمهوی خهود کهه حضهرت  ، از چههار معصهوم،خهود ، از بهدردو برادر خوداز  -

علم حجاب  تلو عصمت است.و تالیهار معصوم درس گرفعه العابدین باشد. از چزین

ى إِنَّمها»حجاب اکبر نیسهت.  1«اْلعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَْخشَى إِنَّما» اما .اکبر است  یَْخشهَ

اگهر علهم بهه  نفس، علمهاء بهه اصهطالحات.ه علماء بالنه « هاللَّبِ اْلعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ

 دَنها ثُهمَّ»اهلل و لقهاء اهلل آن حجهاب نیسهت.   نورانی است از برای معرفاشیاکی وسیله 

اگر این علم ظلمانی است، علم بهرای یهافعن  اما 2«أَدْنى أَوْ قَوْسَیْنِ قابَ فَكانَ*  فَعَدَلَّى

که مأموریم، علم بهرای یم، علم برای یافعن ح  نیست چنانچنانکه مأمور ،خود نیست

 و ایهنکنهد باد میحات، اصطالحات، اصطالحات، از علم اصطالحات است، اصطال

که این بادها و ایهن چیزههایی کهه بهه او  باید در سعی صفا و مروه آنقدر هروله بکند

 چسبیده، برود. 

یکهی برهیهز از آنچهه بهرای انسهان روحهًا یها  عهد دارد:اهلل دو بُاهلل. تقویقویبعد ت

 مِهنْ الَّهذینَ وَ خَلَقَكُهمْ الَّهذي رَبَّكُمُ بُدُوااعْ» عبادت است.ه جسمًا مضر است. این نعیج

 وَ اْلجِهنَّ خَلَْقهتُ مها» م خدا را عبادت کنیمهسعی ما مأمور اینکه «.تَعَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ
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از  خطرههها،اسههت کههه از اههررها، از  نفعههش راجهه  بههه خههود مهها 1«لِیَعْبُههدُونِ إاِلَّ اْلههإِْنسَ

چون او آگاه مطله  اسهت، رحمهان مطله  اسهت،  ،برهیز کنیمها از ناروایی ها،آسی 

چه رکهوف باشهیم علهم مها مطله  نیسهت، مطل  است، رکوف مطل  است. ما هر رحیم

 اللَّههَ إِنَّ * یُْطعِمُونِ أَنْ أُریدُ ما وَ رِْزقٍ مِنْ مِْنهُمْ أُریدُ ما» مطلقی نیست.ه ما اراده اراد

 عد دوم.بُ عد.این یک بُ 2«اْلمَعینُ اْلقُوَّ ِ  ُو الرَّزَّاقُ هُوَ

 آنچه حجاب است بینی و بین الرّب .تقوای از حج 

 3«البین من إني بلطفك فارف    ینازعني إني بینك و بیني»

، انانیهت، مهن خهودم، ایهن یهتنّب خودی حافظ از میان برخیز. ایهن إتو خود حجا

، تخلّهف. عصهیان :نهارترین حجاب است چهه نهار باشهد چهه نهور باشهد. حجهاب مهم

کند چیزی است، کسی  طاععی که غرورآور باشد، طاععی که انسان خیال :حجاب نور

رود. خهود می از بین یترود، انّنمی از بین« أنا»باید از بین برود.  یتنّاست. بس این إ

 رود.می خودیت از بین ،رودنمی از بین

محهور اسهت و  چه صحیح است و درسهت اسهت و اصهل اسهت وو آن کهآنیعنی 

زنهدگی  و درفقهط خهدا اسهت.  4«راجِعُهونَ إِلَیْههِ إِنَّها وَ لِلَّهِ إِنَّا» مبدأ است و منعها است

انسان یا به  اینکهبرای  روی شانه هر کس ب ذاریم، مثل اینکه یک طوری است. دست

هها و یاگر به هوای دی ران عمل کند هو الهی.ه کند یا به ارادمی هوای دی ران عمل

اگر قدم  اما .شودمعناقو می، انسان معناقو استها و خواسعهها قاااها و خواهشت

 یت، تمام عالم ا ناسزا ب وینداهلل ب ذارد تمام عالم مخالفت کنند، تمام عالم دیدر هُ

 .کنند، تمام عالم غیبت کنند، مطلبی نیست

ظر معنوی. زندگی صالحین زندگی رنج است از نظر مادّی و زندگی گنج است از ن

اگر بر اثر الههی  ،و حبس و ناراحعی آوارگیفقر و هجرت و زخم و در سوز و گداز و 

هلل باشد، برهیز از غض  خهدا ابودن و ربانی بودن و قدم در راه خدا گذاشعن و تقوی

کهم هسهعند  ولکن ،رحمت بسیار بزرگی است خودباشد، برهیز از غیر خدا باشد، این 

کلًّا برهیز از غیر خدا است  اهلل تقوییکی از مهامّ درک کنند.کسانی که این مطل  را 

در راه خهدا انسهان که  تکوینًا و تشریعًاچه وسیله است به راای خدا و آن کهآنم ر 
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زنهدگی  1.«اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا * تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَیْنِ خَلَْقنا ءٍشَيْ كُل  مِنْ وَ» قدم بردارد.

دگی زندگی دور شدن از غیر خدا نیست، زندگی بودن بها غیهر خهدا نیسهت، زنه نمؤم

های خهود، فهرار از تشهخیدههای های خود، هوسویفرار از ه فرار است از غیر خدا.

فقهر تمهام عهالم  اینکههچهرا؟ بهرای « اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا» خود که غیر مبعنی بر وحی است.

  است.

عقلهی و از جههت معرفعهی و از جههت ه سفی و فلسفاز آیاتی که از جهت عقل فل

 آیههکنهد همهین می و وحهدت  اتتمام جهات ابعاد علمی اثبات وجود  از منطقی و

تمام موجودات مرکّبنهد. اجهزاء مرکّه  بهه ههم «. زَوْجَیْنِ خَلَْقنا ءٍشَيْ كُل  مِنْ وَ» .است

بهه آن  زء برای بودن خوداگر این ج ء خود.اجزامحعاج است به  ،احعیاج دارند. محعاج

ایهن دور مرکّه   ،آن جزء هم برای بودن خود به این احعیهاج دارد وجزء احعیاج دارد 

 «.اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا»هر دو محعاج به غیرند. بنابراین آید. می الزم

قدر چسبیدن به دنیا، چسبیدن به هوی، چسبیدن به خیال، چسبیدن بهه علهم، این

ها رست است که انسان باید که باید با انسان... دال من و چیز منچسبیدن به من و م

 وَ» هامسهیحیبعضهی نباشند مثهل رهبانیهت ها زندگی کند، نباید در جایی که انسان

وانِ ابْعِ اءَ إاِلَّ عَلَیْهِمْ كَعَبْناها ما ابْعَدَعُوها رَهْبانِیَّ ً  درسهت نیسهت. رهبانیهت 2«اللَّههِ رِاهْ

نبودن. در میان مردم تجارت کردن، زراعهت کهردن،  هاآنهای یبا هو بودن با مردم و

نبهودن.  هاآنهای یبا هو ولکنریاست کردن، دراست کردن، تدریس، تدرّس، هر چه، 

اهلل خود را اصالح کردن مبنای تقهوی حدّاقلیا  ،یا خود را اصالح کردن و دی ران را

عد اوّل برهیز از آنچه مضر است که ترک بُ ،عد که درست شداهلل در دو بُو تقوی است.

 ،و بهین خداونهد خهودمحرّمات و فعل واجبات و برهیهز از آنچهه حجهاب اسهت بهین 

 گردد.انسان حاصل می برایشود و لقاء اهلل جا معرف  اهلل حاصل میاین

 واههدخدا کمهک خ ،دانم قدرت زبانی من کافی هست یا نهدر بحث لقاء اهلل نمی

  کرد.

 لِمَها وَف ْقنَها وَ مِیاْلعَظِه اْلقُهرْآنِ مَعَهارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ مَّاللَّهُ»

 .«تَرْاَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَن بْنَا وَ تَرْاَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 «.کُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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