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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5932دی  52 :تاریخ                                             تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  ربیع الثانی 52مصادف با:                                  مفردات در ایاک نستعین -آیه پنجم موضوع جزئی:      

 52 جلسه:                                                                                                                   

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «ایاک نستعین»

 . ایاک1

« ایاک نعبد»مثل آنچه که در مورد « نستعین»تکرار شده و وجه تکرار و تقدیم آن بر « ایاک»هم « ایاک نستعین»آیهدر 

د، یکی ضمیر شومی میدهند و این حصر از دو جهت فهکمیگفته شد، این است که افاده حصر استعانت در خداوند 

آنچه که قبالً در مورد مثل ل استفاده است و خواهیم گفت منفصل که مقدم شده و دوم براهینی است که از این آیه قاب

 حصر استعانت در خداوند قابل استفاده است.حصر حمد در خداوند گفتیم، اینجا هم 
 . نستعین2

استعانت اجماالً به معنای طلب عون و عون هم به معنای مطلق نصرت و یاری کردن است، بعضی الفاظ داریم که به یک 

، معاونت همه مساعدت معاضدت، هایی با این لفظ دارد، الفاظی مثللفظ است ولی در عین حال تفاوتمعنا مشابه این 

با معاضدت و مساعدت در مجموع به یک معنا است، همه به معنای یاری و کمک کردن است، منتهی تفاوتی که معاونت 

اصی در عون و کمک به دیگران در آن عنایت به یک ویژگی خو دارد، این است که معاونت مطلق کمک و یاری است، 

نیست، ولی معاضدت یا مساعدت، با توجه به ریشه لغوی آنها، کمک کردن با عنایت به یک ویژگی خاص است، مثالً 

ند، یا دهمیای با ساعد انجام در مورد مساعدت، با توجه به اینکه از ریشه ساعد گرفته شده، یعنی کاری که عده

ند، لذا معاضدت و مساعدت ممکن است این جهت در دهمیای با عضد و بازوی خود انجام معاضدت، کاری که عده

لحاظ شود، اما در مورد معاونت این مطلق است، آنها مدّ نظر باشد که کمک کردن از یک حیث و جهت خاص در آن 

 مطلق کمک کردن و یاری کردن بدون اینکه عنایت خاصی در آن باشد.

جوییم، یعنی یک ، به این معنا است که ما فقط و فقط از تو استعانت می«ایاک نعبد»مثل « عینایاک نست»علی ای حال 

حال استعانت در جوییم، جوییم و از غیر تو استعانت نمی، ما از تو استعانت میدارد جنبه سلبی دارد و یک جنبه ایجابی

 اشاره خواهیم کرد.بعداً به آن ای، چه محدوده و زمینه

 چند نکته

 نکته اول: التفات از غیب به خطاب در آیه پنجم

خداوند بدون خطاب است، ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در آیات ابتدایی سخن از نکته

 انت»وییمگمینیم، نکمیخداوند را خطاب ن« هلل رب العالمین، مالک یوم الدینبسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمد»موییگمی
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وجه  د،شومیالتفات از غیب به خطاب پیدا از اینجا ولی ، «ایاک نحمدک»یا « انت الرحمن الرحیم» یا«مالک یوم الدین

  این چیست؟

های بالغت التفات از غیب به خطاب است، این موجب تنوع به طور کلی در علوم ادبی یکی از محسنات کالم و مزیت

د، این در جای خود به عنوان یکی از فنونی شومیدر کالم و نشاط در سخن و به هر حال به نوعی باعث زیبایی کالم 

 اند.د از آن نام بردهشومیکه باعث نیکو و بلیغ شدن سخن 

اشاره کرد، که یک مطلب ذوقی است که بعضی اهل توان میی هم در اینجا عالوه بر این جهت به یک مطلب دیگرولی 

 و آن این که: اندمعرفت و بعضی مفسرین ذکر کرده

جامع همه کماالت وجودی « اهلل»، «الحمدهلل»، «اهلل»وییمگمیچند اسم و صفت خداوند است،  در آیات قبل، سخن از

، رب العالمین است، ربوبیت مطلقه دارد نسبت به این جهان و تنها اوست که رب است، توحید در ربوبیت را «اهلل»است، 

وقتی کسی نسبت به هم گفتیم، رحمان و رحیم است، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه دارد، و مالک یوم الدین، 

خدا جامع همه کماالت، خدا رب العالمین است، خداوند رحمن و رحیم است،  که خداوند این اعتقاد را داشته باشد

د و باور خودش را اظهار شومیند و معتقد کمیخداوند مالک روز قیامت است، کسی که به این امور، ابتدا اذعان 

ند که با خداوند به صورت خطاب کمیاقت و شایستگی پیدا د، یعنی لیشومیحضور در محضر خدا  ند، این شایستهکمی

حاضر و مشهود نبود و االن ، به این معنا نیست که خداوند تا بحال گر االن التفات به خطاب پیدا شدهاپس حرف بزند، 

حبل الی باللو دلیتم » کردیم کهنقل مشهود شد، خداوند مشهود مطلق است، خداوند همه جا حضور دارد، روایتی را هم 

اگر به اعمال زمین هم بوسیله یک ریسمانی راهنمایی و داللت شوید بازهم بر خدا « اهللعلی االرضین السفلی، لهبطتم 

بیاید و لیاقت پیدا کند تا به  پدید  آیید، پس خداوند مشهود مطلق است، منتهی ابتدا باید این شایسگی در عبدفرود می

ند که خداوند همه کماالت کمیکسی که از عمق جان خود اعتقاد به اینها پیدا ببیند،  این مقام برسد تا خداوند را حاضر

را دارد، خداوند ربوبیت مطلقه و واحده دارد، خداوند رحمت رحمانیه و رحیمیه دارد و مالک روز قیامت است، آنوقت 

نوقت با خطاب با او سخن بگوید، این یک ند بر اینکه خدا را مشهود بداند، یعنی خدا را حاضر بداند، آکمیاهلیت پیدا 

 الزم بود وجه آن بیان شود.ای است که نکته
 : براهین حصر عبادت و استعانت در خداوندنکته دوم

هم عبادت در خدا این است که وجود دارد « ایاک نستعین»و هم در مورد« ایاک نعبد»نکته دوم که هم در مورد 

محصور شده است و هم استعانت، ما در مورد معنای عبادت به تفصیل سخن خواهیم گفت، در مورد حقیقت استعانت 

اموری لکن گفتیم یک معنای اجمالی بود، «نعبد»گذشته در مورد معنای به تفصیل سخن خواهیم گفت، آنچه که در هم 

از آیه قابل استفاده ای در اینجا نجا الزم است اشاره خواهیم کرد،اما نکتهدر رابطه با عبادت و استعانت در حدی که ای

 شد.بامیحصر عبادت و استعانت در خدا است 



022 
 

یک صورت استداللی درست « ایاک نعبد»انیم این حصر را استفاده کنیم، مثال در مورد تومیدر اینجا به صورت برهانی 

خدا ربوبیت دارد، رحمن است، رحیم است.  «بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل» قبل از آن گفتیم،به این بیان که نیم کمی

اند معبود تومیترین موجود فقط موجود کامل تنها معبود است، یعنی هر کسی صالحیت معبود واقع شدن ندارد، کامللذا 

ترین موجود تنها که: کامل کبری هم این استترین موجود است، اهلل کاملپس صغری استدالل این است: واقع شود، 

، این صورت قیاسی استدالل «ایاک نعبد»وییم، پسگمیاینجا تنها معبود است. اهلل شود که معبود است، نتیجه این می

در خداوند، نظیر آنچه که در مورد اختصاص حمد به خداوند گفتیم، آنجا هم عبادت است برای اثبات حصر 

را در بسم اهلل گفتیم، پس حمد مختص این خدا است، خدایی که « اهلل و رحمن و رحیم»چون قبل آن، «الحمدهلل»گفتیم

نیم حصر عبادت را در کمیاثبات « اهلل»وییم، با این حد وسط یعنی گمیهم همین را جا اینجامع همه کماالت است، 

رب »است، « رب العالمین»م بگوییم خدا انیتومییک حد وسط دیگری است برای استدالل، « رب العالمین»خدا، خود

م پس خدا تنها معبود است، کسی که این عالم را مدیریت و تربیت و پرورش ییرگمیتنها معبود است، نتیجه « العالمین

بر همین وزان هم در مورد رحمان و هم یریم که این تنها معبود است، گمید فقط شایسته عبادت است، لذا نتیجه دهمی

-انیم حصر عبادت در خداوند را اثبات کنیم، یعنی تعداد حد وسطتومیرحیم و هم در مورد مالک یوم الدین در مورد 

، «الرحمن»، سوم«رب العالمین»، دوم«اهلل»انند به عنوان حد وسط استدالل قرار بگیرند، یکی تومیهایی که در این آیه 

ان باهم حد وسط قرار داد ولی شاید تومیرا « الرحیم»و « الرحمن»است، که« مالک یوم الدین»، پنجم«الرحیم» چهارم

پنج حد وسط است برای استداللی که مورد اشاره قرار گرفت، یعنی اثبات حصر تر باشد، این تفکیک آنها مناسب

 .قابل استفاده است عبادت در خداوند

از نظر قواعد ادبی یعنی جویم، استعانت میفقط از تو « ایاک نستعین»جریان دارد،« استعانت»دقیقا نظیر همین در مورد

، «اهلل»با حد وسط به عالوه د، تقدیم ضمیر منفصل مفعولی دال بر حصر است، شومیو صورت بندی کالم حصر استفاده 

استعانت را در خداوند، چرا انیم اثبات کنیم حصر تومی« مالک یوم الدین»، «الرحیم»، «الرحمن»، «رب العالمین»

د از او طلب کمک کرد خداست، صورت استدالل هم اینگونه است، شومی، تنها موجودی که «ایاک نستعین»وییمگمی

اند مستعان تومیجامع همه کماالت است، کبری هم این است، کسی که جامع همه کماالت باشد فقط « اهلل»وییم: گمی

ها، اینها همه ست، همینطور در مورد بقیه حد وسطفقط مستعان است و غیر خدا مستعان نی« اهلل»قرار بگیرد، در نیتجه، 

 دال بر حصر استعانت در خداوند تبارک و تعالی هستند.
 به صورت متکلم مع الغیر« نستعین»و « نعبد»نکته سوم: وجه ذکر

نیست، حال بعد از اینکه اجماالً یک نکاتی پیرامون نعبد و نستعین گفته شد، یک نکته دیگر که ذکر آن خالی از لطف 

، بصورت متکلم «ایاک أستعین»یا « ایاک أعبد» این است که چرا کلمه نعبد را به صورت متکلم مع الغیر آورده، چرا 

 اند، بلکه به صورت جمع آورده است، چند وجه برای این مطلب گفته شده است:وحدة نیاورده
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 نیم.کمیه من و مالئکه تو را عبادت اینک« متکلم مع من معه من المالئکه»این در واقع اشاره دارد به . 5

اساساً نماز در  چونشده است، به اعتبار اینکه نماز به این صورت خوانده می« من معه فی صالة الجماعة»به اعتبار  .5

منظور « نعبدک»ویدگمیآمد، لذا وقتی  ابتدای امر به صورت جماعت تشریع شده بود و بعداً جواز به صورت فرادا

محکمی نیست، چون نقض وجوه قبلی خیلی وجه و وجه وانند، این خمیخودش و بقیه کسانی است که نماز جماعت 

 ها وجود دارد.آنبرای 

وانند، نه فقط شرکت کنندگان در جماعت، اعم خمییعنی من و همه کسانی که برای تو نماز « نعبدک»وید گمیوقتی . 9

 جماعت باشند یا فرادا باشنداین از اینکه در 

وانند، چه خمییعنی همه کسانی که به نماز معتقد هستند، چه االن « فی االعتقاد کل من معی» و واهد بگوید منخمی .4

همه کسانی که رو به قبله ایستاده اند و نماز و وید من گمیوانند، و اساس آن هم بر این است که خمین

به این امید که در بین همه نمازگذاران، حداقل یک نفر است که نماز او مورد قبول حق تعالی است « نعبدک»وانندخمی

نیم و کمیند که ما تو را فقط عبادت کمیلذا عمل این قاری هم مقبول واقع شود، یعنی در واقع این مسئله را اعالم 

عبادت این هم مقبول حق تعالی واقع شود، پس ذکر آن به کنار آن عبادت کنندگان واقعی که در غرض آن هم این است 

 این جهت است.

ند مردم را که باهم نماز بخوانید، تحریک به حفظ وحدت در کمیخداوند تبارک و تعالی با این بیان در واقع تحریک  .2

خصوص شرکت کنندگان ، اینجا دیگر بحث جویندنند و از او مدد میکمیمجتمع اسالمی که همگی خداوند را عبادت 

به تنهایی مطرح نیست، بلکه در اینجا آنچه که مورد نظر است این  «کل من المصلین»در نماز جماعت مقصود نیست، یا 

است که همه ما یک واحد هستیم، اشاره دارد به آن و لذا خداوند برای این جهت اینجا را بصورت متکلم مع الغیر آورده 

 است.

نند و ظاهراً کمیها که گفته شد، مخصوصاً یک وجه اخیر آن را امام)ره( در تفسیر سوره حمد بیان دو وجه هم غیر از این

 پذیرند:می

همه قوای ملکی و ملکوتی خودش است، انسان « نیمکمیما فقط تورا عبادت »مقصود از « ایاک نعبد»ویندگمیوقتی  .2

ویند همه قوای من به پیشوایی قلب فقط و فقط تورا گمیکأنّ  قوای مختلفی دارد، قوای ملکی و قوای ملکوتی، در اینجا

نماز بر پا شد و مؤمن به « قد قامت الصالة و المؤمن وحده جماعة» روایت هم در وسائل داریم کهنیم، کمیعبادت 

-از قوهای وید مؤمن به تنهایی جماعت است یعنی مؤمن را یک نفر نمیبیند، مجموعهگمیتنهایی جماعت است، وقتی 

یعنی همه قوای من، نه فقط لسان یا ذهن من، فقط « دبایاک نع»یا «نعبدک»ویدگمیملکوتی دارد و وقتی های ملکی و 

 ند و ال غیر.کمیتو را عبادت 
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فقط خدا را عبادت این است که جمیع ذرات وجود در همه حرکات و سکناتشان معنای ششم تر از یک معنای وسیع .7

نم و غیر تو را عبادت کمی، من فقط تو را عبادت «ایاک نعبد»ویدگمیم وجود، وقتی که نمازگزار نند، همه عالکمی

واهد بگوید من با همه وجود به ضمیمه سایر موجودات عالم چه آنهایی که قدرت ادراکی مثل خمینم، در واقع کمین

شکال نند، البته اَکمیاند، همه ذرات وجود دارند خدا را عبادت نرسیده قدرت حد از اینبه انسان دارند و چه آنهایی که 

 ند.کمیعبادت متفاوت است، ولی اینجا در حقیقت این را بیان 

-اند، یعنی به صیغه متکلم مع الغیر. پاسخبه صیغه جمع آمده« نستعین»و « نعبد»شد که چرا ذکر تقریباً هفت وجه پس 

یک بخشی هم ا اینکه کدام پاسخ اقوی باشد، بخشی از آن مبتنی بر ذوقیات است، ههایی داده شد و در بین این پاسخ

 باید از آیات و روایات دیگر کمک گرفت برای حل این مسئله.

 حق در مسئله

ان این استظهار را از این آیه داشته باشیم، ولی مهم این تومیکدام غلط نیست و به نوعی د این معانی، هیچرسمیبه نظر 

 با ذوق سلیم مناسبتر است و شواهد و قرائن دارد. کدامیکاست که 

امام)ره( ذکر که شاید آن که در بین این وجوه یک مقدار تناسب بیشتری با آیات قبلی دارد، همین احتمال اخیری است 

یرد و مقصود این است که اگر نماز یک نفر در این جمع مقبول گمیلین را در بر همه مص« نعبد»اند، اینکه بگوییم کرده

چندان سازگار با ظاهر آیه و آیات قبلی  د، این محتمل است ولیشومیبیفتد نماز ما هم به تبع او مورد قبول واقع 

خدا را  همه ذرات وجود، کهتوجهی به آیات قبل در آن باشد این است  کهرا بپذیریم اگر بخواهیم یک معنایی نیست 

و تنها وقتی خدا جامع همه کماالت است، وقتی خداوند ربّ عالمین است و ربوبیت مطلقه دارد،  کنند.عبادت می

ند ،وقتی خداوند رحمن و رحیم است و مالک روز قیامت، قهراً باید همه موجودات در این کمیخودش است که ربوبیت 

البته عبادت در مورد افراد و اشخاص و انواع موجودات متفاوت است، شاید این نگاه واقع عالم باید او را عبادت کنند، 

وید ما، گمیاند به چه دلیل است، وقتی به این فراز از آیه باشد که نعبد و نستعین را اگر به لفظ جمع آوردهتری بینانه

و بیند این حقایق را درک کند خود به خود مییعنی همه موجودات عالم، اگر مصلی به حدی از معرفت و درک برسد که 

یابد فقط سماع و شنیدن نیست، بلکه بالوجدان و بالعیان در می را،  عبادت همه موجودات در این عالمکند درک می

 صدای عبادت همه موجودات را اعم از ذی شعور و غیر ذی شعور.

 بحث جلسه آینده

 نکاتی است که باید بیشتر در مورد آن بحث کنیم.در مورد حقیقت عبادت و حقیقت استعانت 
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