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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  5931دی  72 :تاریخ                                              تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

 5391ربیع الثانی  52 مصادف با:                              «ایاک نعبد»توحید عبادی در -آیه پنجم موضوع جزئی:      

  71جلسه:                                                                                                                    

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
در مورد معنا و مفهوم عبادت در بخش اول آیه پنجم عرض کردیم که عبادت مراتبی دارد که از عبادت عبید شروع 

داعی بر عبادت چیست، این است که عابد در واقع د تا عبادت احرار و قدر مشترک همه اینها صرف نظر از اینکه شومی

یک جنبه سلبی، حقیقت عبادت در واقع تسلیم و خضوع و خشوع است، هم هم یک جنبه ایجابی در نظر اوست و 

اما روح « ایاک نعبد»ویدگمیتسلیم به این معنا که در مسیر تعیین شده از طرف معبود حرکت کند گرچه در نماز فقط 

معبود حرکت اجزاء زندگی انسان جاری باشد، حالت تسلیم و حالت پیروی و اینکه مطابق خواسته  عبادت باید در همه

 کند، قدر مشترک اینها است منتهی دارای مراتبی است.

 توحید در عبادت

داللت بر از آیه ای که در ادامه بحث دیروز الزم است مورد تعرض واقع شود توحید در عبادت است، این بخش نکته

با همه شئون خود اصل و ی دعوت همه پیامبران است، اساساً توحید ند، توحید عبادی جان مایهکمیتوحید عبادی 

را به توحید دعوت کنند، به اینکه این عالم  اند انساناساس اعتقادات و باورها و رفتارهای انسان است، همه انبیاء آمده

مؤثر در وجود است و ال غیر، و به همین جهت معبود و مستعان است، و به همین جهت همه آن او خدایی دارد که 

-د، پس عصاره دعوت پیامبران توحید عبادی است، نمونهشومیوییم ثابت گمید خداوند صفات و اسمائی که در مور

 1،«أَفَلَا تَتَّقُونَ  غَیْرُهُ هٍیَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَ»ویدگمیهود به قوم خود حضرت  :هایی در قرآن ذکر شده است

ال اله اال اهلل، هم دال بر بعد مثل وید: خدا را عبادت کنید که برای شما غیر از اهلل الهی نیست، گمیخطاب به قوم خود 

یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ  »وید:گمیسلبی است، حضرت صالح)ع( هم به قوم خود همین را  هم بعد ایجابی و

 3،«یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ :»ویدگمیکه به قوم خود  ندکمیدر قرآن از حضرت شعیب نقل  2،«غَیْرُهُ 

 .4«قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی »رسول گرامی اسالم)ص( هم مخاطب به خطاب خداوند است

نیم و معبود ما تویی و غیر تو نیست، کمیدر همه اینها هم اشاره به بعد ایجابی دارد و هم سلبی، یعنی فقط تو را عبادت 

م سازگار است، که انسان هم خدا را اگر به تنهایی بعد ایجابی بود این با شرک هچون یعنی نفی شرک در عبادت، 
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د توحید در شومی فهمیده «ایاک نعبد»ازی را معبود قرار دهد، آنچه که بپرستد و عبادت کند و تسلیم باشد و هم دیگر

ترین رکن عبادت است، حصر عبادت در خدا معنایش این است که غیر خدا نباید معبود باشد، و علت اینکه این مهم

که اگر پای شرک در عبادت به آن معنایی که گفتیم به میان بیاید، این است و دعوت پیامبر گرامی اسالم  دعوت پیامبران

رد، سعادت در گروی این توحید است، توحید عبادی، نه فقط در دامیانسان را از رسیدن به آن مقصد اعالی خلقت باز 

دعوت پیامبران که ادعا بلکه با تمام وجود این را انسان در زندگی خود پیاده کند، لذا مبارزه سخت و بی امانی بین 

 ی هستند با دیگران در جریان است.حامل دعوت اله

 موانع توحید عبادی

تا بیرون، یعنی هر انسانی در درون خود دعوت به غیر خدا را دارد، هوای د شومیها شروع درون همه انساناز این 

ند، اما در برابر این کمیترین دشمن انسان است، فطرت الهی انسان، انسان را به سوی خداوند دعوت نفس بزرگ

رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ أفَ»ترین دشمن درونی انسان است، دعوت، دعوت به آرزوها از سوی هوای نفس وجود دارد، این مهم

اند معبود و اله خودش قرار دهد و تسلیم هوای تومیوای خودش را ، این آیه دال بر این است که، انسان ه1« هَوَاهُ هَهُإِلَ

-نفس خودش باشد، منشاء همه مشکالت بشر همین نکته است، که انسان هوای خود را اله خود قرار دهد، از کوچک

گرفته تا های عادی ترین کارهای او، از انسانترین و مهمرفتارهای انسان در زندگی تا بزرگترین ترین و جزئی

ها در دنیا همه گرفتار این دعوت هستند، گرفتار اتخاذ هوا به عنوان اله هستند، همه ما گرفتار هستیم، مؤثرترین انسان

که در برابر اوست ، همیشه دعوتی بگویداهد خومید انجام دهد، هر سخنی که انسان هاخومیهرقدم و حرکتی که انسان 

عوت کند، از سالم کردن هنگام خروج از منزل گرفته تا درس رفتن، تا شرکت در نفس د اهد به هوایخومیانسان را 

های مذهبی، تا نماز جماعت، تا زیارت، همه جا این گرفتاری را داریم، این یک مبارزه بی امان و سخت است و برنامه

آیا هوای خود را اله قرار دهیم  ای نیست، واقعاً ما در یک دوراهی هستیم کهسادهن کار دامیخروج پیروزمندانه از این 

ن و آزمونی است برای سنجس دامییا اهلل را اله قرار دهیم، هر پدیده و هر حادثه و هر مسئله پیرامون ما در زندگی یک 

زند و انسان را به دنبال خود عیار عبودیت ما، وقتی اله انسان هوای او شود، دیگر هوای نفس انسان افسار به انسان می

ها، ترین دشمن، دشمن2«أَعْدَى عَدُوِِّکَ نَفْسُکَ الَِّتِی بَیْنَ جَنْبَیْکَ»، برای همین است که در روایت وارد شده استبردمی

هوای نفس همان شهوات، لذات، آرزوهای دور و دراز، و اینکه همه چیز بر  نفس توست که در دو طرف تو قرار دارد،

باشد، اگر حرف است،  «من»ختم شود، اگر منفعت است، برای  «من»شود و به  «من»بچرخد، همه چیز  «خود»مدار 

را رعایت کنند، هرچه این هسته در وجود  «من»بچرخند، همه خواسته « من»باشد، همه به نوعی بر مدار  «من»حرف 

توجه کند، بیشتر  ند، هرچه انسان به لذات طبیعی خودش بیشترکمیانسان قویتر شود، انسان را از روح عبودیت دور 

د دهمییرد، مکرر گفته شده که واقعاً شیطان اینقدر دقیق انسان را فریب گمیازعبادت به معنای حقیقی خودش فاصله 
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ند عمر خود را در عبادت سپری کرده کمیعابدی که گمان  یا نیمکمینیم در راه خدا تالش کمیما که گمان امثال که 

اش است و در عین حال حاضر هوای خودش باشد، عابدی که همه دلبستگی او به سجادهاست، فی الواقع معبود او 

پس  .د که معبود او خداوند نبوده و هوای نفس بوده استشومیهای خود را کم کند، معلوم نیست مقداری از آن منیّت

 ای نفسانی است.دعوت انبیاء آرزوهترین مانع در راه مهمترین مانع توحید الهی هوای نفس است، مهم

لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ  »که شیطان است، در آیهاست دشمن بیرونی مانع دوم 

یک دشمن آشکار برای شما است، معلوم او عبادت شیطان نکنید، ، آیا ما پیمان نگرفتیم از شما بنی آدم که 1«مُبِینٌ

یم، شیطان یک معبود بیرونی و هوای نفس یک معبود دهمیها چه بسا شیطان را معبود خود قرار د ما انسانشومی

شد، یعنی دشمن بیرونی که شیطان باشد با همکاری دشمن بامیدرونی است، اتفاقاً ابزار شیطان هم هوای نفس ما 

وید من گمیند، کار شیطان دعوت است، خود شیطان کمیشد و اسیر کمیشد، انسان را در بند درونی که هوای نفس با

د، کار شومیگاه اسیر شیطان به این معنا که شیطان انسان را مجبور به گناه کند ن، انسان هیچکنمنمیجز دعوت کاری 

ک کودک را اسباب بازی یا غذاهای خاص طور که یها و فریب دادن است، همانشیطان دعوت و زیبا جلوه دادن زشت

-ند و به این وسیله دعوت خودش را قویکمیها را برای ما زیبا د، شیطان زشتشومیند، انسان هم فریفته دهمیفریب 

شد، این شیطان درونی اگر سرکوب شود بامید هوای نفس ما شومیولی آنچه که باعث همراهی ما با شیطان ند، کمیتر 

 د.شومیراه برای نفوذ شیطان بسته 

باید همه تالش ما این باشد که با این دو « ایاک نعبد»وییمگمیپس دو مانع بزرگ بر سر راه توحید عبادی است، وقتی 

 ممکن نیست. عبادت الهی جز با کنار زدن هوای نفس و شیطان بیرونیدرونی و بیرونی مبارزه کنیم، مانع 

ت در وجود انسان زنده است، ذارد در ابتدا روح لطیف و پاک و سالمی دارد، آن فطرگمیانسان وقتی پا به عرصه وجود 

بینید در کودکان کینه نیست، و محبت کردن قوی است، سازگاری کودکان لذا شما می« اهلل التی فطر الناس علیهافطرة »

یرد، گمیو زنگار شده تر د آن فطرت ضعیفشومیس بشر با عالم طبیعت بیشر در مجموع بیشتر است، ولی هرچه ان

ند و کمید، طبیعتاً کسی که در عالم طبیعت زندگی شومیانس انسان با عالم طبیعت باعث تقویت تمایالت نفسانی 

از به خوراک و پوشاک د، مثل نیدهمیرود این نیازها به اشکال مختلف خود را نشان نیازهایی دارد، هرچه جلوتر می

نیم و کمیاصیت عالم طبیعت و ماده است، چون ما در این عالم زندگی خ که از ضروریات است و نیازهای دیگر، این

د، حال اگر کسی بتواند بین نیازهای طبیعی و شومیتر تر و برجستهانسی که با این عالم داریم قهراً این وجه در ما قوی

برقرار کند، این بهترین فرض برای انسان است، انبیاء و اولیاء و اهل بیت و معصومین کسانی هستند که آن فطرت تعادل 

حضور آنها در عالم طبیعت و انس آنها با عالم ماده هیچگاه آنها را از حقیقت هستی غافل نکرده است، قهراً وقتی ما 

نیم، طبیعتاً گرایش نفس به این امور بیشتر کمیها توجه ستهو به این خواهستیم ها و لذائذ دنیوی محصور به این خواسته
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اگر انسان در درون خودش عادت به ، (شیطان قسم بر اغواء خورده است)د، شومیدعوت از بیرون لذا وقتی د، شومی

کسانی که اند کند، برای همین است تومیهای بیرونی مقاومت نپاسخ دادن به این تمایالت کرده باشد، در برابر دعوت

های روحی ند، اینها قدرتدهمیهای مختصر ند و یا پاسخدهمیاهل ریاضت هستند، یعنی به این نیازها یا پاسخ ن مثالً

تعلقات این روح به عالم طبیعت کمتر باشد نند، این طبع روح بشر است که این هرچه کمیفوق العاده و خاصی پیدا 

ها را شند این قدرتکمیهای غیر مشروع ریاضت است، مگر کسانی که از راهد، این یک قانون و سنت شومیتر قوی

هایی را برای خود نند، محرومیتکمیهایی را برای خود هموار ها یا کسانی که یکسری سختیمرتاض ؟نندکمیپیدا ن

-انجام دهند یکسری مهارتانند تومیکارهای خاصی را د، یکسری شومینند، این سبب تقویت قوه روح آنها کمیایجاد 

های روحی نند، ولو از راه غیر مشروع، این یک قاعده است که اگر این تمایالت ضعیف شود قدرتکمیهایی را پیدا 

طرق مشروع کنترل یک د، منتهی باید از طریق مشروع این ریاضتها پیش رود، و عبادت در حقیقت شومیبیشتر 

 ست.ها و تمایالت نفسانی انسان اخواسته

توحید عبادی است، که این در واقع عصاره دعوت انبیاء است، در سوره حمد بعد از ذکر « ایاک نعبد»پس یک پیام مهم

توحید عبادی است، اینکه ما  ،ند اولین قدمکمیآیات ابتدایی تا آیه چهارم وقتی خدا را به اسماء و صفاتی که گفتیم ذکر 

خضوع و  باشیم، تسلیم محض خداوند باشیم به این معنا که فقط و فقطموجودی تسلیم محض چنین برابر باید در 

تسلیم ما در برابر او باشد و در برابر دیگران نه، یعنی نه تسلیم هوای نفس شویم و نه تسلیم شیطان، یعنی نه هوای نفس 

 .ترین گام برای سعادت انسان استرا بپرستیم و تسلیم او باشیم و نه تسلیم شیطان، این مهم

است، « ایاک نعبد»ترین قدم که این یک روح جاری و ساری در زندگی ما در این دنیا باید باشد، همیناولین قدم، مهم

این نیست که من فقط « ایاک نعبد»، این نقطه آغاز دارد ولی نقطه پایان ندارد، معنای«اناِّ نعبدک و ال نعبد غیرک»یعنی 

م، چون آن حد و دهمیم و تکالیفی که در شرع بیان شده انجام دهمیزکات یرم و خمس و گمیانم و روزه خومینماز 

زندگی خود را صرف عبادت به محدود است، کسی که تمام اوقات  انپایان دارد، عابدترین عبادت کنندگان هم عبادتش

 شد،بامیدارای حد  (ذاریمگمیآنچه ما اسم آن را تعبدی و  تکالیف شرعییعنی عبادت به معنای خاص، )آن معنا کند، 

ند، این در واقع یعنی کمیاست و در این آیه به آن اشاره ولی آن عبادتی که اولین گام  واجبات و مستحبات دارد، 

نهایت خضوع و خشوع و تسلیم در برابر خداوند و تسلیم نبودن در برابر هوای نفس و شیطان بیرونی، حقیقت عبادت 

یرم، در گمیقرار و تسلیم در برابر خدا های نفسانی که وقتی من سر دوراهی خواستهاین است، توحید عبادی این است، 

نند، هوای نفس در تمام کمیپشت کنم، خواسته نفسانی از صبح تا شب در مقابل ما حرکت آنجا به خواسته نفسانی 

های بیّن د گرفته تا گناهشومیارج ای که از دهان انسان خلحظات زندگی ما در برابر دیدگان ما قرار دارند، از یک کلمه

...، کسی که عبادت به این معنا را در وجود مت و نگاه به نامحرم و شرب خمر وو آشکار، مثل دروغ و غیبت و ته

 خودش متجلی کند سر سازگاری با غیبت و تهمت و دروغ و هتک حرمت دیگران نباید داشته باشد، اگر کسی بی مهابا
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د که عابد نشده است هرچند پیشانی او از سجده پینه بسته باشد. این منطق قرآن و شومید معلوم شومیمرتکب آن امور 

فرماید من شبانه روز هفتاد بار وییم حد ندارد برای این است که حتی پیامبر گرامی اسالم میگمیروایات است، اینکه 

د، آن غفلت از شومیدر عالم طبیعت از خدا غافل  آن لحظاتی است که بخاطر زندگینم، آن استغفار برای کمیاستغفار 

رات ثحق تعالی را در وقتی که خواب است، و نیاز ضروری انسان است، غفلت از حق تعالی در زمانی که در عالم ک

رات این عالم شود، استغفار از این است که در این عالم که عالم ثند و باید به حسب طبع این عالم متوجه ککمیزندگی 

د، حال پیامبر با همه آن عظمت خود که اکمل شومیرت است به خاطر حضور در این عالم از آن وحدت غافل ثک

د که آن عبادت و تسلیم وخضوع و خشوع حد شومیبیند، معلوم شد خودش را از این جهت ناقص میبامیها انسان

عبادت « ایاک نعبد»وییمگمی، ببینیم آیا اصالً ما عابد هستیم، ما که حقیقت حال ما خودمان را مقایسه کنیم با اینندارد، 

ایاک »وییم گمییریم؟ قطعاً این نیست، این عبادتی که ما گمینیم؟ عبادت این است؟ عبادت این است که فقط روزه کمی

در نهایت خضوع و یعنی اینکه همه ذرات وجود و همه قوای ملکی و ملکوتی ما « نعبدک و ال نعبد سواک« »نعبد

عاً بلکه حباً، که اعلی مراتب عبادت است، حال ببینیم که ما طمتسلیم توست، آنهم نه خوفاً، نه  خشوع در برابر توست، و

و بعد خواهیم گفت که این عبادت حد و مرز ندارد، ما کجاییم و آن عبادتی که باید فاصله داریم،  ربا آن عبادت چقد

کجا، که هرچند همین هم ممکن نیست، این باید ما را آن است و عبادتی که خداوند شایسته  داشته باشیم کجا، ما کجا

ایم و کجا باید باشیم و زندگی ما در این مسیر باید باشد، لحظه لحظه ای ایستادهبه تامل وادار کند که ما در چه نقطه

ایم که تصمیماتمان به سرعت در این دو اسیر شدهاهد، در هر لحظه باید تصمیم بگیریم، منتهی ما اینقدر خومیمراقبت 

نزاع یریم، در میان این صدها و هزاران گمیند، ما هزاران تصمیم در هر روز  کمیکه چه جهتی پیدا است ها معلوم راهی

بینیم که اینقدر ها که از کدام راه طی مسیر کنیم. اگر لحظه لحظه زندگی را مرور کنیم مییریم در این دوراهیگمیتصمیم 

ها در مسیر زندگی ما بوده است، در همان یک روز یا یک ساعت، و ما اینقدر تصمیمات نسنجیده از این دوراهی

داشته باشیم معمولی نگاه ایم، اگر یک غافل شدهآن  ماهیتکه اصالً از ایم و اینقدر به سرعت اتفاق افتاده است گرفته

بینیم که چقدر تصمیم گرفتیم که سریع گر مو شکافی کنیم و با دقت ارزیابی کنیم میایم ولی اتصمیم نگرفتهگوییم می

ایم چقدر بوده و به نظر ما نیامده است، حتی در حد خطورات ذهنی، حال رفتار بماند، یک لحظه که در اینجا نشسته

سازیم، چقدر از این خطورات ییرد یا خودمان مگمیپیرامون ما شکل خطورات ذهنی داریم؟ این خطورات یا از محیط 

 ذهنی ما درست است؟

توحید عبادی است، یعنی تسلیم در برابر خدا و ایستادن و مقاومت کردن از آیه ترین پیام این بخش علی ای حال مهم

 نیم.کمیند و ما اطاعت کمیدعوت او دعوت است، او در برابر هوای نفس و شیطان بیرونی که فقط کار 
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