
 معنای آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین

 .  جَٗ٘ن هٖ ٗارٕ تَ اس تٌْا ٍ مٌ٘ن هٖ پزستص ٍ ػبادت را تَ تٌْا(6ـ5حوذ،)" ًستؼ٘ي اٗاك ٍ ًؼبذ اٗاك"

 بِ ّن استؼاًت. )مٌذ افادُ را هؼٌا ّواى باٗذ القاػذُ ػلٖ ٍ ، است ضذُ گزفتِ "ػبذ" ملؤ اس ػبادت ملؤ

( گَٗذ هٖ ًؼبذ اٗاك) دّذ، هٖ ًسبت خَدش بِ را ػبادت ، بٌذُ مِ اٗي.(  است جستي ٗارٕ ٍ مول هؼٌإ

 در استقاللٖ گًَِ ّ٘چ هولَك مِ اٗي با مٌذ، هٖ ـ ارادُ ٍ قذرت ٍجَد، در ـ استقالل ادػإ خَد بزإ گَٗا

 اهز ابتذإ در مِ ًقع ّو٘ي جبزاى ٍ تذارك بزإ گَٗا ٍ است هولَك چَى ;ًذارد جْاتص اس جْتٖ ّ٘چ

 ; ً٘ست خَدهاى استقالل بِ ّن ػبادتواى ّو٘ي ٗؼٌٖ "; ًستؼ٘ي اٗاك ٍ": مٌذ هٖ اضافِ رسذ، هٖ ًظز بِ

 را هؼٌا ٗل " ًستؼ٘ي إّٗاك ٍ ًؼبذ إّٗاك" جولِ دٍ پس ; جَٗ٘ن هٖ استؼاًت ٍ گ٘زٗن هٖ ً٘زٍ تَ اس بلنِ

 ،; طباطباٖٗ ػالهِ ، الو٘شاى تفس٘ز.) ً٘ست آى در إ ضاٗبِ گًَِ ّ٘چ مِ است خالػاًِ ػبادت آى ٍ رساًذ هٖ

 .( 39 ـ 93 ظ ،1 ج ، هَسَٕ باقز س٘ذهحوذ تزجؤ

 در مِ چٌاى ; است جواػت ًواس، در اغل مِ باضذ هطلب اٗي بز اضارُ تَاًذ هٖ " ًستؼ٘ي ٍ ًؼبذ" جوغ غ٘غٔ

  ". مي رمَع ًواسگشاراى با ٍ( 39 ، ػوزاى آل); الزاَمؼ٘ي هغ ارمؼٖ ٍ": فزهاٗذ هٖ ً٘ش دٗگز جإ

 اس دٍرٕ ،(فارسٖ جوغ ّواى)  الغ٘ز هغ هتنلن غ٘غِ بِ استؼاًت ٍ پزستص آهذى ػلت گَٗا:  اٌٗنِ دٗگز

 خَدبٌٖ٘ با ، ػبَدٗت هقام:  گفت٘ن مِ مٌذ اضارُ ًنتِ ّو٘ي بِ خَاّذ هٖ ٍ باضذ استنبار ٍ خَدخَاّٖ

 ; پزست٘ن هٖ را تَ ها: گَٗذ هٖ ٍ گزفتِ ًظز در را دٗگز بٌذگاى ّؤ ٍ خَد ػبادت خذا، بٌذٓ لذا دارد، هٌافات

 را خَد هي ٍقتٖ سٗزا دارد، اثز تطخّػات ٍ تؼٌّ٘ات افنٌذى دٍر ٍ ًفس سزسًص در ّن هقذار ّو٘ي بِ چَى

 ٍ بٌذگاى ساٗز با هخلَط را خَدم مِ اٗي خالف بِ ; تزم ًشدٗل استنبار ٍ خَدبٌٖ٘ ٍ اًاً٘ت بِ ببٌ٘ن تٌْا

 ظ ، ّواى ، الو٘شاى تفس٘ز.) ام بزدُ ب٘ي اس را تطخّع ٍ تؼّ٘ي اثز مِ بذاًن( لطنز س٘اّٖ) هزدم سَاد با آه٘ختِ

34.). 


