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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5931دی  62 :تاریخ                                               تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  5391ربیع الثانی  52 مصادف با:و مراتب آن                                           عبادت  -آیه پنجم موضوع جزئی:      

  62 جلسه:                                                                                                                     

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

دو مفهوم اساسی که در آیه پنجم باید پیرامون آن صحبت شود، عبارتند از عبادت و استعانت، لذا بحث در این آیه را 

نیم، و البته قرار نیست همه مطالبی که درباره این دو کلمه قابل ذکر هست را بیان کنیم، کمیپیرامون این دو واژه دنبال 

 ه را در مواضع خودش ذکر خواهیم کرد.نیم و بقیکمیدر حدی که الزم است بیان 

 «عبادت». بررسی مفهوم 1

 مناسب است متعرض شویم، بیان فرق بین عبادت و اطاعت و انقیاد است. ای که ابتداًاما در مورد عبادت نکته

 ت و اطاعت و انقیادفرق بین عباد

 الف( عبادت

  این بر دو قسم است: تبارک وتعالی وعبادت عبارت است از اتیان به عمل به قصد تقرب به خداوند 

، اعمال دشومیگاهی عمل به نحوی است که صحت آن متوقف بر قصد قربت است، که از اینها به عنوان تعبدیات یاد . 1

 ن قصد قربت اساساً باطل هستند.عبادی مثل نماز، روزه، حج و خمس و زکات و امثال اینها، بدو

متوقف بر قصد قربت نیست ولی چنانچه با قصد قربت اتیان شوند به آنها آن صحت . گاهی نیز عمل به نحوی است که 2

ند، اگر بدون کمید، مثال کسی که در رفع حوائج و قضاء حوائج مردم تالش شومیمحسوب  د و عبادتشومیثواب داده 

ب تی است که قصد تقرد، ولی عبادت نیست، عبادت تنها در صورشومیقصد قربت هم انجام شود، این اطاعت محسوب 

 به خداوند در آن شده باشد.

تر پیدا یک صورت و وجه مناسبممکن است باب توقف صحت عمل بر آن باشد یا از باب اینکه عمل پس قصد قربت 

 کند.

و قدر متیقن از حقیقت عبادت این است که عمل به قصد امتثال امر خداوند باشد، اگر عملی این ویژگی را حداقل 

 د.شومیداشت عبادت 
 ب( اطاعت

به واجبات اطاعت عبارت است از عمل به دستور خداوند، اعم از اینکه قصد قربت در آن باشد یا نباشد، مثل عمل 

بخاطر اینکه خودش از این کار  بلکه د اما نه بخاطر اینکه خدا گفتهشومیتکب نلی یا ترک محرمات، کسی گناه مرتوص
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آید، باالخره این اطاعت کرده است، و آنچه را که حرام بوده مرتکب نشده است، اما عنوان عبادت بر آن خوشش نمی

 .اعم از عبادت استمنطبق نیست، لذا اطاعت 
 ج( انقیاد

ترک هر چیزی که محتمل المبغوضیه هر چیزی که محتمل المحبوبیه است و انقیاد، اعم از هر دو است، یعنی اتیان به 

نشده باشد، آن اگر کسی صرفاً به این احتمال که چیزی محبوب خدا است آن را انجام دهد ولو امری هم نسبت به است، 

 انقیاد است. را ترک کند، ولو نهی از آن هم نشده باشد، این یا اگر کسی چیزی را که مبغوض خدا است است. انقیاد

 مراتب عبادت

ما فقط تو را عبادت « ایاک نعبد»ویدگمیآنچه که در این آیه روی آن تاکید شده است مسئله عبادت است، اینکه 

نیم، حقیقت عبادت یک جنبه ایجابی دارد و یک جنبه سلبی، قبالً هم گفتیم عبادت کمینیم و دیگری را عبادت نکمی

د که انسان هم از نظر ظاهری شومییعنی نهایت خضوع و خشوع در برابر خداوند نهایت خضوع و خشوع زمانی محقق 

د، شومیاست محقق خضوع داشته باشد و هم از نظر قلبی، خضوع جوارحی با این ترتیب و شکل خاصی که بیان شده 

های خضوع و خشوع جوارحی هستند، اما ایستادن در برابر خدا با ادب و متانت و وقار، رکوع، سجود، اینها همه جلوه

تر از این خضوع و خشوع قلبی است، توجه قلبی، اینکه تمام توجه انسان به سمت خداوند باشد، نه تنها موقع نماز مهم

ث عبادت فقط مختص به نماز نیست، نماز یک وقت خاصی است، که این پیوند به نحو اینجا بحبلکه در همه حاالت، 

انند در حال تومیالزامی همیشه برقرار باشد، و اال در غیر حال نماز هم انسان و نه تنها انسان بلکه همه موجودات 

را شایسته خضوع و خشوع  عبادت باشند، وقتی ذهن و روح و فکر و توجه انسان همه به سمت خداست و حقیقتاً او

عبادت به این نیست که فقط انسان در وقت نماز  است.این عبادت اند، دمیاند، او را تنها مؤثر در عالم وجود دمی

حرکاتی را انجام دهد و سخنانی را بر زبان جاری کند، در واقع حقیقت عبادت این است که انسان همه قلب و هوش و 

افتد، لذا این است که کند، چه بسا این حالت در نماز اتفاق بیفتد و کثیراً هم اتفاق نمیخود حواس و روحش را متوجه 

د برای اینکه کذب نباشد باید با تمام وجود در فکر و ذهن و قلب انسان رسوخ شومیگفته « ایاک نعبد»ویند، وقتی گمی

ممکن است در برابر چیزهای دیگری غیر از خدا انسان  نیست.کرده باشد که این شخص حقیقتاً در برابر غیر خدا تسلیم 

ند کمیکه انسان احساس کوچکی کند، وقتی انسان احساس کوچکی است تسلیم باشد، خضوع و خشوع فقط به این 

ند، خیلی مواقع انسان از درون و بیرون به کمیتسلیم است و خواسته یا ناخواسته همراه و به دنبال آن داعی حرکت 

د که غیر از خداوند است، هرچه لحظات زندگی انسان از خدا و توجه به تسلیم در برابر خدا پُر رومیسمت و سویی 

اما ی بیشتری پیدا کرده است، شود، و اینکه فقط خدا را ببیند و دیگران را نبیند، این حقیقت عبادت در وجود او تجلّ

وییم گمیایستیم در برابر خدا و ما با اینکه میانسان مبتال است به هوای نفس و شیاطین بیرونی، از یک طرف همه 

مان سمت خدا باشد تسلیم نیم، خیلی از ما بجای اینکه توجهکمیدر واقع هوای نفس خود را پرستش « ایاک نعبد»
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این عبادت ناب تر به سمت خدا جلب شود خلوص بیشتر خواهد بود، شیاطین بیرونی هستیم، هرچه توجه انسان عمیق

 .عبادتی که در آن قلب و روح ما تسلیم خدا و خاضع و خاشع در برابر خدا باشد، این جنبه ایجابی استیعنی 

ند خوفاً و گاهی خدا را عبادت کمیدر جنبه ایجابی مراتبی برای عبادت متصور است، گاهی انسان خدا را عبادت 

 رساند.مون روایات زیادی داریم که این مطلب را میند حباً، ما قریب به این مضکمیخدا را عبادت عاً، گاهی مند طکمی

العُبّادَ ثَالثةٌ : قَومٌ عَبَدوا اللّه َ عَزَّ و جلَّ خَوفا فتِلکَ عِبادَةُ العَبیدِ، وَ قَوم عَبَدوا  »وارد شده:از امام صادق)ع( در روایتی 

عِبادَةُ األحرارِ، و هِیَ اللّه َ تَبارکَ و تَعالى طَلَبَ الثَّوابِ فتِلکَ عِبادَةُ االُجَراءِ، و قَوم عَبَدوا اللّه َ عَزَّ و جلَّ حُبّا لَهُ فَتِلکَ 

بید در ، اینکه انسان خدا را از ترس عبادت کند که مبادا معذب به عذاب شود، این عبادت عبید است، ع1«أفضَلُ العِبادَةِ

سرکشی و  ،برابر موالی خوف دارند مورد تنبیه قرار بگیرند، از ترس تنبیه تسلیم و خاضع و خاشع هستند، مقابل عبادت

ترسد، قسم دوم آنهایی هستند که یک مرحله باالتر طغیان است، اگر سرکشی و طغیان ندارد برای این است که می

ند شومیند، مثل اینکه اجیر شومیا کسانی هستند که اجیر تند، اینههستند، برای اخذ منفعت و جلب منفعت تسلیم هس

آنهایی که از قید و  است.یرند، و باالترین مرتبه، مرتبه عبادت احرار گمیکاری را انجام دهند و در مقابل یک پولی را 

نند فقط برای این است که خدا را دوست دارند، از باب عشق و کمیبند خوف و پاداش رها هستند، اگر خدا را عبادت 

عبادت اگر از قبیل عبادت عبید هم باشد نند، هر سه اینها عبادت است، کمیحب به خداوند است که خدا را عبادت 

لعبادات آن که افضل اند، اما کمیرا نصیب خود مسقط تکلیف و مانع عذاب است، اگر از قبیل عبادت اجیر باشد منفعت 

 بت و عشق و عالقه به خداوند است.است و عبادت به معنای حقیقی است، آن عبادتی است که از روی مح

اند باشد، هم وقتی عبادت انسان از نوع عبید تومید، این متحمل مراتب مختلف عبادت شومیگفته « ایاک نعبد»وقتی 

ثواب لفاً عن العذاب خاضع باشد، و هم در مرتبه دوم طلباً لنم، یعنی کسی خوکمیفقط تورا عبادت اند بگوید تومیاست 

ند، این هم معنایش این است که خاضع و تسلیم است اما داعی او بر این خضوع و خشوع و تسلیم کمیاگر عبادت 

لی قدر مشترک همه اینها این است که هایی در عالم آخرت است، و در سومی که مسئله واضح است، وجلب منفعت

در استخدام کسی است و شما فرض کنید یک عبد یا کسی که مامور  وجود دارد.خضوع و خشوع و تسلیم در همه 

ند که اشتباه نکند ولی منشاء کمید، دائما مالحظه این دوربین را شومیهایی مراقبت برای کاری، و دائما توسط دوربین

ولی توجه و تسلیم و خضوع و خشوع است، این هم د، شومیاشتباه کند اخراج یا جریمه ت که اگر این مراقبت این اس

ترین مرتبه عبادت است این نیست که عبادت عبید که پایین خوف است. منتهی داعی آند، شومیخالف مرتکب ناگر 

لی خارج شود دیگر خدا را کنار بگذارد، بعد وقتی از محیط مسجد و محراب و مص .خواندبانسان مثالً فقط نماز خود را 

د شومیو دیگر در زندگی او نقش نداشته باشد، حالل و حرام برای او مهم نباشد، واجب و حرام را مالحظه نکند، معلوم 

-افظت کند خودش را از افتادن به ورطهاهل عبادت نیست، عبادت این است که انسان همیشه مراقب باشد، و محکه این 
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های زندگی انسان این مراقبت باید باشد، اگر کسی فقط در موقع نماز ولناک، همه لحظههای هخطرناک و گردابهای 

بلکه سرکشی و طغیان دارد، به این ندارد وید ایاک نعبد و در غیر نماز اساساً حالت تسلیم و خضوع گمیایستد و می

اقسام از پایینترین مرتبه این ما بسیاری از  .این اهل عبادت نیست ند ولو خوفاًکمیمعنا که به اوامر و نواهی خدا توجه ن

خارج هستیم، چون حقیقت عبادت یعنی نهایت خضوع و خشوع در برابر خداوند، آن هم با تمام توجه و هم ثالثه 

افکار و نیم، اما کمیهای قلبی و فکری و ذهنی و روحی، ما خیلی تالش کنیم، جوارح خود را از گناه حفظ مراقبت

 ها و آرزوهای ما آیا واقعاً در این مسیر است؟نیت

پرستیم و در برابر تو تسلیم هستیم و در برابر که ما تو را می و آن به این معنا استه ایجابی دارد نبدت یک جپس عبا

تو خاشع هستیم، حقیقت خشوع و خضوع وقتی است که انسان، هم مراقبت از جوارح خود کند و هم مراقبت از فکر و 

عبادت در واقع بر سه قسم است، عبادت وید: گمیذهن خود کند و هم از عقاید خودش، شیخ طوسی عبارتی دارد که 

ید حسنه، عبادت بدنی مثل اعمال حسنه و عبادت اجتماعی مثل معامالت شرعی، به معنای عام، یعنی قلبی مثل عقا

ارتباطات و حسن سلوک انسان با دیگران، پس عبادت اوالً منحصر در نماز و این جوارح نیست، عبادت یعنی انسان 

ه است ترک کند فقط بخاطر امر خدا و خود مراقب باشد هر آنچه که خدا دستور داده انجام دهد و هر آنچه که نهی کرد

د هم باشد، باید مراقب عقاید خو مراقباین مربوط به جوارح است، ولی نسبت به ذهن و روح و فکر هم باید خدا، 

  د، اگر عابد بودیم ذهن ما هم رها نبود.رومیاهد خومیکه هرکجا باشیم. اما ذهن ما آنقدر رها است 

عبادت است و آن اینکه، غیر او نه، تو آری و غیر تو نه، یعنی ذهن ما به هیچ سمت و سوی  اما یک جنبه سلبی هم در

ما فقط تو را « انا نعبدک و ال نعبد غیرک»یعنی « ایاک نعبد»است، « الاله اال اهلل»مثل « ایاک نعبد»دیگری نباید برود،

قرآن به هر دو وجه سلبی و ایجابی اشاره شده است، و نیم، در آیات زیادی از کمینیم و غیر تو را عبادت نکمیعبادت 

د توحید عبادی و شومی فهمیده« ایاک نعبد»آیه ای که از این همان توحید عبادی است، پس یک پیام و یک نکته

 توحید در عبادت است، انسان موحد توحید عبادی دارد.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


