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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  8931دی  81 :تاریخ                                               تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  8391ربیع الثانی  1 مصادف با:                           حق در معنای عبادت  -مفردات -آیه پنجم موضوع جزئی:      

  43 جلسه:                                                                                                                      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا

 «ایاک نعبد وایاک نستعین»آیه پنجم

طبق معمول ابتداءً به نحو اجمال مفردات « ایاک نستعین»و دیگری« ایاک نعبد»این آیه در واقع دو قسمت دارد: یکی

که از این آیه قابل استفاده است را بیان  یم و سپس معنای کلی آیه و بعد از آن هم نکاتیدهمیاین آیه را توضیح 

 خواهیم کرد.

وید، گمیاست، یعنی بعد از حمد خدا و ستایش و ثنای خداوند تبارک و تعالی، « الحمدهلل»خود این آیه از متفرعات 

 «.ایاک نعبد و ایاک نستعین»

 «ایاک. »1

ند و معنایش این کمیافاده حصر « نعبد»نید، ضمیر منفصل مفعولی است که تقدیم آن بر فعل دامیهمانطور که « ایاک»

در ادامه خواهیم گفت که وجه تکرار و ذکر آن قبل از  نیم.کمیفقط و فقط تو را عبادت « نما نعبد ایاکا»است که

 چیست.« نستعین»

 «نعبد». 2

د که مملوک غیر باشد، و شومیبه انسانی اطالق « عبد»شد، بامی« عبد»هم فعل مضارع متکلم وحده از ریشه« نعبد»

ند عنوان عبد بر آن اطالق شود، همین مملوک اگر از توامیالبته این منحصر در انسان نیست، هر موجود ذی شعور، 

د، پس عبد در مورد انسان یعنی انسانی که شومیاطالق غیر انسان هم های انسانی تجرید شود عنوان عبد بر ویژگی

دات دارای شعوری که انسان نیستند، عبارت است از هر ذی شعوری که مملوک غیر مملوک غیر است، در مورد موجو

-، هیچ1«نْ کُلُُّ مَنْ فِی السَُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَُّا آتِی الرَُّحْمَنِ عَبْدًاا»مثل آیهاطالق شده عبد بر غیر انسان هم چنانچه  .باشد

پس عبد « إِلَُّا آتِی الرَُّحْمَنِ عَبْدًا »کس در آسمان و زمین نیست مگر اینکه با بندگی خدا و به عنوان عبد خواهد آمد، 

 د.شومیموجودات دارای شعوری که صورت انسانی ندارند هم اطالق و « کُلُُّ مَنْ فِی السَُّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »بر
 معنای عبادت

 نیم.کمیست که ما خداوند را عبادت ، به معنای این ا«نعبد»

                                                           
 .39مریم: آیه . سوره  1
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خضوع و تذلل در برابر خداوند، جوهری و بعضی دیگر از اند، عبارت است بنابر آنچه که بعضی از اهل لغت گفته .8

 اند.عبادت را به این معنا گرفته

اند، نه خضوع مطلق، بین غایت خضوع و خود خضوع بعضی دیگر عبادت را به معنای غایت خضوع و تذلل دانسته .4

 فرق است.

ند که اساساً عبادت شاید به معنای خضوع برای خالق و خدا باشد، یعنی دهمیبرخی از جمله امام)ره( احتمال  .9

ت و اند، اینکه معبود چه کسی باشد ذکر نشده اسمنحصر در خضوع در برابر خداوند است، در معنایی که اهل لغت گفته

ند که در معنای عبادت شاید کمیاند، اما این احتمال را امام)ره( درتفسیر سوره حمد ذکر گفتهرا فقط مطلق خضوع 

 عنی حیثیت معبود بودن خالق و خدا.خضوع برای خالق و خداوند اخذ شده باشد، ی

د شومیمتعدی « الم»اند، عبادت اصال با خضوع متفاوت است، شاهد آن هم این است که خضوع با بعضی هم گفته .3

متعدی شده است، اما در مورد « الم»، در اینجا با«فالن خضع لفالنٍ»وییم گمیمتعدی به نفسه است، مثال « عبادت»اما 

 .دشومی، حرف تعدی در اینجا ذکر ن«نعبدهُ» وییمگمیعبادت 
 عنای عبادتبررسی م

علی ای حال در معنای عبادت، چه مطابق قول بعضی لغویین، آن را عبارت از خضوع و خشوع بدانیم یا نهایت خضوع 

یعنی ما در برابر تو خضوع « نعبد»وییمگمیخشوع یا خضوع برای خداوند، به هر حال این جهت نهفته است که وقتی یا 

ماید، فرمیو نیم یا نهایت خضوع و خشوع ما در برابر توست، مرحوم عالمه این قول را اختیار کرده کمیو خشوع 

« ایاک نعبد»وییمگمیمملوکیت در برابر پرودگار است، ارائه مملوکیت در برابر پروردگار، وقتی اظهار عبادت به معنای 

نهایت خضوع و خشوع غیر از ارائه و فرق است ین دو نیم، فقط مملوک تو، بین ادامییعنی ما خودمان را مملوک تو 

وییم: گمیطبق معنای دوم  ند.کمیاظهار مملوکیت است، البته خضوع و خشوع الزم معنای مملوکیت است اما با آن فرق 

یا وییم، خداگمیاما طبق معنای اول خدایا ما فقط مملوک تو هستیم و به این جهت در برابر تو خضوع و خشوع داریم، 

ای وجود دارد که آیا شرک در عبادت محتمل و ممکن است یا خیر؟ خضوع و خشوع ما فقط در برابر توست، یک نکته

  این را عرض خواهیم کرد.

اهیم یک لغتی را معنا کنیم باید شواهدی برای آن داشته باشیم، لذا اگر معنایی را بگوییم که شاهد لغوی خومیوقتی 

باشد، قرائن داشته باشد، این معنا بهتر است، لذا در بین این دو معنایی که ته باشد و استعماالت عرفی مساعد آن داش

لذا هر  باشد.تر میمناسب به معنای نهایت تذلل و خضوع و خشوع استد اگر بگوییم، عبادت شومیبرای نعبد گفته 

د، نهایت خضوع و شومیگر بعضی از آن استعماالت مجاز نند، آنوقت دیکمیکسی به این نقطه برسد کأنُّ عبادت 

 ن مراتب تصویر کرد و لذا مشکلی از این جهت ندارد.توامیبرای آن خشوع، 
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ای د اینکه ما بگوییم همان معنرسمیعبادت این اختالف نظر وجود دارد ولی به نظر معنای پس بطور کلی در مورد 

ویند کال معنای گمیاین انسب باشد، البته در اینجا همانطور که گفتیم بعضی لغوی، یعنی نهایت تذلل و خضوع، شاید 

عبادت با خضوع وخشوع فرق دارد چون در اینجا دو اختالف است، یکی اینکه عبادت از ریشه خضوع و خشوع است 

به معنای خضوع و خشوع  گر بین کسانی است که عبودیت رادییک اختالف این یک اختالف است، اظهار مملوکیت، یا 

وییم نهایت خضوع و خشوع است و گمیوییم مطلق خضوع و خشوع است، اخری گمیتارة ، آنوقت در اینجا، دانندمی

 پس دو اختالف است.«. الخضوع للخالق و الرب» وییمگمیثالثةً 

عبادت این است که د، آنچه که با معنای لغوی سازگار است، رسمینظر اولی است به  میکاینکه از این سه احتمال کدا

عبادت به همان به معنای نهایت خضوع و خشوع است، اما در بین این دو احتمال که آیا عبادت یعنی اظهار مملوکیت یا 

آنهایی که معتقد هستند، عبادت اصالً غیر از خضوع و خشوع است، معنای خضوع و خشوع و نهایت خضوع و خشوع 

 د اما تعدی عبودیت بنفسه است.شومیمتعدی « الم»خضوع و خشوع با گویند که به این دلیل میاست، 

د و عبد بدون الم متعدی است، شومیند قرینه باشد، اینکه خود لفظ خضع با الم متعدی توامید این نرسمیبه نظر ولی 

خضع » د،شومیلفظ خضع با الم متعدی که اینند شاهد بر این باشد که معنای عبادت خضوع نیست، چون توامیناین 

معنا همان « عبد»همین معنا ممکن است در ماده شود. دلیل بر تفاوت معنی نمییعنی در برابر فالنی خضوع کرد، « لفالن

ن در این دو واژه دلیل بر اختالف معنا نیست، لذا این را تعدی و لزوم یا متعدی بودن و الزم بودرا داشته باشد 

به معنای اظهار مملوکیت در برابر و نیم صرفا شاهد بر این بگیریم که عبودیت به معنای خضوع و خشوع نیست، توامین

 پروردگار است.

همان معنای نهایت خضوع و خشوع انسب باشد، مثل مرحوم و عبادت د در باب کلمه نعبد رسمیعلی ای حال به نظر 

یعنی ما فقط و فقط مملوک تو « ایاک نعبد»وییمگمیعالمه و بعضی از شاگردان ایشان و بعضی دیگر معتقدند که وقتی 

ا مهستیم و مملوک غیر نیستیم و البته الزمه مملوک بودن برای خدا این است که انسان خضوع و خشوع داشته باشد، 

اند قرینیت ندارد بر اینکه معنای نشان دادن ذکر کردهدانیم ولی آنچه که آنها به عنوان شاهد نمیاحتمال را غلط این 

به « نعبد»بر اینکه شاید مبنی نیم کمییک شاهدی را بیان به عالوه . مملوکیت اولی باشد از نهایت خضوع و خشوع

یعنی « نستعین»است، حال خواهیم گفت « ایاک نستعین»و آن باشد، « غایت الخضوع و الخشوع»، یا «نخضع»معنای 

نیم، یا برای خضوع کمیطلب عون کردن، استعانت یعنی طلب کمک کردن، آیا ما برای مملوکیت خودمان استعانت 

عون و کمک از خداوند بیشتر  مطلق است، ولی استعانت و طلبهر چند شوع خود، این استعانت خودمان و نهایت خ

جوییم. چون استعانت میتناسب دارد با اینکه بگوییم از خدا برای اینکه بتوانیم نهایت خضوع و خشوع داشته باشیم 

ایاک »وییمگمیاگر ما  مملوکیت یک امر حقیقی است، یک امر واقعی است، الزم نیست ما برای مملوکیت استعانت کنیم.

وییم فقط و فقط گمیندارد یا ارتباط دارد، وقتی ما « نستعین»هیچ ارتباطی با « نعبد»یا این  «نعبد و ایاک نستعین



111 
 

مملوکیتی که عبد در مقابل خدا  مملوک تو هستیم، دیگر اختیاری از خود نداریم، استعانت دیگر به آن معنا مفهوم ندارد،

ست که ما برای مملوکیت نیاز به استعانت و کمک داشته دارد با آنچه که ما در ذهن خود داریم متفاوت است، اینگونه نی

اهیم به خاطر آنچه که خومیو نعبد را به این معنا بگیریم که ما « ایاک نعبد»ما مملوک هستیم، ولی اگر بگوییم باشیم، 

چون او اهلل است ،مستجمع جمیع کماالت تر است در برابر او خضوع داشته باشیم این مناسبقبل از این گفته شده است، 

ند، چون رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه کمیربوبیت است، عالمین و موجودات آن را « رب العالمین»است، چون 

است، پس باید در برابر او نهایت خضوع و خشوع را داشته باشیم، پس نهایت خضوع و « مالک یوم الدین»دارد، چون 

قطعاً بخاطر این است که او کنیم ما فقط در برابر تو اظهار مملوکیت می ویندگمیهم که آنها اریم، خشوع را در برابر تو د

جهت همان اهلل و رب العالمین و مالک یوم الدین است و ما مملوک هستیم و چیزی در برابر او نداریم، طبق هر دو معنا 

ند بر خود مملوکیت و خضوع و خشوع الزم است یا کمیت این است که این نعبد داللمنتهی بحث است که گفته شد 

ند بر نهایت خضوع و خشوع و البته به دلیل اینکه ما مملوک هستیم، طبق هر دو معنا این دو واقعیت انکار کمیداللت 

د، بحث در داللت لفظ است، این واقعیت وجود دارد که ما مملوک خدا هستیم و باید خضوع و خشوع داشته شومین

 باشیم، اما بحث این است که آیا مدلول نعبد اظهار مملوکیت است یا اظهار خضوع؟ 

ند و بخصوص این معنا اد همان معنایی که لغویین از نعبد در اینجا کردهرسمیبه هر حال مجموعاً در این بخش به نظر 

 که نهایت خضوع و خشوع از نعبد استفاده کنیم این بهتر است هرچند آن معنا هم قابل قبول است.

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للُّ»


