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ویهامامیدگاهمفهومعبادتازدیقیتطبیبررس

یتوهاب
 *فرشته چهرزاد

 چکیده
کـه ایـن تعـاری  بـه دو دسـته کلـی  انـد علمای امامیه تعاری  متعددی از عباد  ارائـه داده

انجـام اوامـر عبـادی ماننـد نمـاز، روزه و » یمعنـ . یا دسته عباد  را بهیم هستندتقس قابل
خیوم در برابر موجودی کـه دارای وصـ  ربوبیـت و »معنای  دیگر آن را به دسـتهو « حج...

ا بـرای ر « صـرف خیـوم». وجه مشترک هر دو دسته این است کـه دانند یم «الوهیت باشد
ذبـح »، «طواف حول قبور»، «سجده»صرف  رو ین. ازادانند یکافی نم« عباد » یریگ شکل

مگـر  داننـد، یو مسائلی از این قبیل را عباد  نم« ندای  یر الله»و « مقد  یها در مکان
وهابیان چهار تعری  از عباد  ارائـه  ،اینکه این اعمال با قصد تقرب همراه باشند. در مقابل

ُخُضوِعَد که یا مورد از این چهار تعری  ]ان داده ال  َو  لِّ ِةَاليُّ ان  َِبغ  ُحبِّ ُةَال  ان  ؛ نهایت حب غ 
وهابیان کـاربرد بیشـتری  یها در نوشته ی همراه با نهایت خاکساری و خیوم[ از بقیه تعار 

 داننـد. یکـافی م ،عبـاد  یریگ دارد. آنان کمال و نهایت خیـوم و محبـت را بـرای شـکل
عباد  محسـوب کـرده و  هستند،  که در ظاهر با خیوم همراه را بسیاری از اعمالی رو ینازا

 ینتـر  . مهمشـود یمحقق م ،شرک ،هرگاه این اعمال در برابر  یر الله انجام گیرند اند یمدع
 ،نقدی که به تعری  وهابیان وارد است اینکه آنان از عنصر اصلی عباد  یعنی نیت و اعتقاد

است « نیت»ا صرف   کند، یجدا م« عبادا »را از « عادا »جه ندارند آنچه اند و تو  فلت کرده
انمذاَاععمذالَ» نـد:نیز به آن اشاره کردنـد و فرمود الله رسول که و این مطلبی است

 نیت است نه ظاهر آن. ،مالک عمل 0؛«بالنيات
  شرک. یت،مفهوم عباد ، وهاب یه،امام یعهشها:  کلیدواژه

                                                 
 .الزهرا جامعة شناسی، یتپژوه دوره اول وهاب دان  *

 .857،  8،  امالی محمد بن حسن، . طوسی،1
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 مقدمه
 ،دادن عباد  به خداوند متعال اسـت. بـه شـهاد  قـرآن معنی اختصا  هتوحید عبادی ب

 :فرماید یم که خداوندچنان .بوده است یکی از محورهای اصلی دعو  انبیا توحید عبادی
َ اغوت  ِنُبواَالطَّ اجت  َو  ه  ِنَاعُبُدواَالل 

 
َأ سوعا َر  ة  م 

ُ
َأ ثناَفيَُكلِّ ع  دَب  ق  ل   0؛و 

عبـاد  کنیـد و از طـا و   اللـه را یم تا به مـردم بگوینـدما در هر امتی رسولی فرستاد 
 .بپرهیزید

للـه و اجتنـاب از طـا و  را از تمامی رسل الهـی، پرسـت  ا ،بر اسا  این آیه شریفه 
 .اند کردههای خود مطالبه  امت
 :فرماید یم الله رسولخداوند متعال خطاب به  
ََِإ ُسول  َِمنَر  ِلك  ب  اَِمنَق  ن  ل  س  ر 

 
اَأ م  ُبُدوِنَو  اع  اَف  ن 

 
َأ َِإع  ه  َِإل َٰ ُهَع  ن 

 
ِهَأ ي  َُنوِحيَِإل   2؛ع 

ب عبـاد  اال اینکه اقرار به ال اله اال اللـه و وجـو ،ما قبل از تو هیچ رسولی نفرستادیم 
 .الله را به او وحی کردیم

در الله از همه اقوام مطالبـه شـده « پرست »و « عباد »و انحصار  یعباد یدتوحپس 
که باید پاسخ داده شود این است که این عبادتی که از بندگان خواسـته شـده  یسؤال است.

« عـاد » یصـورتو در چـه « عبـاد »در چـه صـورتی « افعـال العبـاد»به چـه معناسـت و 
دیگر فرد باید افعال خود را با چه عناصری همراه کنـد تـا افعـال  بیان. به شود یممحسوب 

 و از جرگه عاد  خار  شوند؟عنوان عباد  قرار گرفته  بهاو 
. علمای یما کردهامامیه و وهابیت بررسی  دیدگاهرو چیستی عباد  را از  در نوشته پی   

. برخـی صـرف خیـوم را انـد یمودهپمتعـددی را  یها راه ،سؤالمذاهب برای پاسخ به این 
م ا نهایـت خیـوم و خشـوهر عملـی بـ اند گفتهو  اند دانستهعباد  کافی  یریگ شکلبرای 

جدی مواجه کـرده اسـت.  یها چال عباد  است. ارائه این تعری  آنان را با ، همراه باشد
در توجیه سـجده مالئکـه بـر  دانند یمبا توجه به اینکه عنصر اصلی عباد  را خیوم  مثال  

                                                 
 .77 ،. نحل1

 .85 ،. انبیا2
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همـراه نبـود؛ صـادق « خیـوم»آنـان بـا   سـجده؛ زیرا اگـر بگوینـد اند شده درمانده آدم
آنـان همـراه بـا خیـوم   سـجدهاما اگر بگوینـد ؛ مظهر خیوم استسجده  چراکه ؛نیستند

مالئکه را متهم به پرسـت   یـر اللـه  خود یخود بهاما  ؛بوده است؛ گفتارشان صادق است
کـافی اسـت! آنـان « عبـاد »صرف خیوم برای تحقـق  ،زیرا از منظر این طی  ؛اند کرده

ر تمام موارد حرام است؛ مگر اینکه بـه : شرک داند گفتهبرای اینکه از این مهلکه فرار کنند 
مالئکـه اگـر شـرک مرتکـب شـدند بـه امـر  ،انـد کردهامر و خواسته پروردگار باشد و گمـان 

 ازجملـهپروردگار بود و این مقدار از شرک جایز است. گویا اعتقاد آنان بر این است که شرک 
م اســت و مصــداق ظلــ ،شــرک کــه ی درحــال باشــد میبــردار  کــه تخصــیص اســتگناهــانی 
َ .کند ینمو آنان توجه ندارند که پروردگار جز به قسط و عدل امر  یستنبردار  تخصیص ُقل 

ع ِقس  يَِبال  بِّ َر  ر  م 
 
 .0أ

دیگـر صـرف خیـوم را بـرای تحقـق عبـاد  کـافی  یا عـده مـذکور،در مقابل دسـته 
راد اسـت. آنـان اف« نیت و اعتقاد» کند یمآنچه عادا  را از عبادا  جدا  اند گفتهندانسته و 

آنان   سجدهچون با نیت پرست  همراه نبوده پس  اند نوشتهدر توجیه سجده مالئکه بر آدم 
و همین امر موجب شده تا سجده را بـه عبـادی و  شود ینمعباد  و پرست  آدم محسوب 

 2تقسیم کنند. عادی
ما در ایـن  ته اول اینکه بحث: نکشود یمدر پایان این مقدمه به دو نکته اساسی اشاره  
توضـیح مطلـب اینکـه عبـاد  در کتـب  .االعـم اسـت بـالمعنیعباد   خصو در  ارنوشت
مـراد از عبـاد  بــالمعنی االخـص آن دســته از  .ول فقـه دو کــاربرد اعـم و اخــص دارداصـ

 ،اعمالی است که شرط صحت آنها قصد تقرب است و اگر بدون قصـد تقـرب انجـام شـود
را  -حتـی معـامال  -ی االعم این است کـه هـر عملـیباطل است. مراد از عباد  باالمعن

انجـام آنهـا دارای  یجـهدرنتبه قصد تقرب انجام داد تـا عبـاد  محسـوب شـوند و  توان یم
 :آمدهمکارم شیرازی  الله یتآثواب باشد. در تقریرا  در  خار  اصول 

                                                 
 .81 ،. األعراف1

ْبلـیبقـره  70ذیـل آیـه  ،تفسیر نمونرا :ان. 2  ح 
الَّ َکـة  اْسـُجُدوا َ َدَم َفَسـَجُدوا ح  ْلَمالئ  ْلنـا ل 

ُ
ْذ ق بـیَو ح 

َ
ـَن   َس و َو اْسـَتْکَبَر َو کـاَن م 

رین  . اْلکاف 
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َوهيَمذاَنشذتر ََ فيذهَالعبادةَكماَذكرهَالقومَعلىَقسمين:َالعبادةَبالمعنىَاألخصَّ
َوهيَماَنؤتىَبقصدَالقربذةَ قصدَالقربةَوبدونهاَتكونَفاسدة.َالعبادةَبالمعنىَاألعمَّ
َالثوابَوإنَكذانَعملذهَ تهاَذلكَفلوَتركَالقربةَفيهاَلمَنستحقَّ وإنَلمَنعتبرَفيَصحَّ

َالجهادَمنَالقسمَالثاني َ...َوعَإشكالَفيَأنَّ لياا َبسببَكونهَتوصَّ  0.صحيحاا

و عبـاد   باشـیم یممعنـی االعـم یـین معنـای عبـاد  بـه الدر پی تب ارما در این نوشت
 است. نوشتار خار باالمعنی االخص از بحث این 

و  نکته دوم: در هیچ آیه و روایتی تعریفی از معنای اصـطالحی عبـاد  ارائـه نشـده اسـت
در قـرآن کـریم  مـثال  آنچه در نصو  شرعی آمده ربطی به تعری  اصطالحی این واهه نـدارد. 

عبـاد   سـبب همچنـین برخـی از بنـدگان به و 2عباد  و صبر بر آن توصیه شده استبشر به 
عواقـب پرسـت   یـر اللـه  و 4در برخی از آیا  به آثار ترک عبـاد  و 9اند شده یدتمج ،پروردگار

مطلب به همین شکل  ،در هیچ موردی، عباد  تعری  نشده. در روایا  اما 1؛اشاره شده است
ثـار و برکـا  عبـاد  و آ بـارهین واهه ذکر نشده بلکه هرچه هست در است و تفسیر اصطالحی ا

موجب بروز  ،نص صریح در تعری  عباد ذکرنشدن بار ترک عباد  است. شاید  نتایج خسار 
اختالف بین علمای مذاهب در تفسیر این واهه شده است و اگر نص صریح و صحیحی در این 

 .آمد ینمو اختالفی پی   ندشد یمباب وجود داشت همگان به آن نص پایبند 
کتــب اصــولی، فقهــی،  یال البــهتعــاری  امامیــه را از  ذکرشــده،بــا توجــه بــه دو نکتــه 

کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تمـامی ایـن تعـاری  در دو  یآور  جمعتفسیری و عقیدتی 

                                                 
  ؛5،  91  ،خار  اصول(تقریرا  در  ) أنوار االلوامکارم شیرازی، ناصر،  .1
العباده بالمعنی الخص ای خصو  ما یشترط في صحتها قصد القربة وو فقل هي خصو  الوظیفة التي شرعها اللـه تعـالی »

د  بالمعنی االعم مثل  سل الثوب من النجاسة النه وان صح ان یقع عباد  متقربا به حلـی اللـه العبا»و « الجل التقرب بها الیه
، 9،  الروا الفقرا. )مظفـر، محمدرضـا، «تعالی الیتوق  حصول وثره المر ـوب فیـه وهـو زوال النجاسـة علـی وقوعـه قریبـا

 877.) 

2 . ْرض  َو ما َبْیَنُهما َفاْعُبْد
َ
ماوا   َو اأْل اَربُّ السَّ یًّ ه  َهْل َتْعَلُم َلُه َسم  باَدت  ع  ْر ل   (.75 ،مریم) ؛ُه َو اْصَطب 

3.  ُحوَنُه َو َلُه َیْسـُجُدوَن ه  َو ُیَسبِّ باَدت  ُروَن َعْن ع  َك ال َیْسَتْکب  ْنَد َربِّ ذیَن ع  نَّ الَّ ـماوا   َو  (؛857 ،األعـراف) ؛ ح  ـي السَّ َو َلـُه َمـْن ف 
ْنَدهُ  ْرض  َو َمْن ع 

َ
ُروَن  اأْل ه  َو ال َیْسَتْحس  باَدت  ُروَن َعْن ع     (.91 ،األنبیاء؛ )ال َیْسَتْکب 

4 .ُکُم اْدُعوني باَدتي  َو قاَل َربُّ ُروَن َعْن ع  ذیَن َیْسَتْکب  نَّ الَّ ْب َلُکْم ح  ْسَتج 
َ
ریَن   و َم داخ   (.75 ، افر) ؛ َسَیْدُخُلوَن َجَهنَّ

5 . اُ  کاُنو َر النَّ ذا ُحش  رینَو ح  ْم کاف  ه  باَدت  ع  ْعداء  َو کاُنوا ب 
َ
ْن   َفَکفی؛ (7 ؛ )احقاف،األحقاف  ا َلُهْم و ه  َشهیدا  َبْیَننـا َو َبْیـَنُکْم ح 

اللَّ ب 
لیَن  ُکْم َلغاف  باَدت  ا َعْن ع  ا؛ (81 ،یونس) ؛ ُکنَّ دًّ ْم ض  ْم َو َیُکوُنوَن َعَلْیه  ه  باَدت  ع   (.28 ،مریم) ؛َکالَّ َسَیْکُفُروَن ب 
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و برخـی « عباد  بالمعنی االخـص»برخی از این تعاری  به  .است یبند  دستهقابل  ،محور
. وجه مشترک تعاری  علمای امامیه ایـن شود یممربوط « عباد  بالمعنی االعم»یگر به د

 ،و عملی که با نیت همراه نباشد دانند یماست که نیت و قصد را برای تحقق عباد  شرط 
ظـاهر افعـال اسـتناد بـه بـا  تـوان ینمبه تعاری  شـیعه  توجه با شود. ینمعباد  محسوب 

 خواند.آنها را مشرک  ،مسلمانان
چهار مورد  امجموع  کردیم که  یآور  جمعاز میان آثار علمای آنان  یزنتعاری  وهابیان را 

جـدی  یهـا چال هسـتند. تعـاری  آنـان از عبـاد  بـا  یمتقس قابل ،است که در دو محور
موجـب شـده  ،مـرو همـین ا انـد یدهورز  فلـت « قصد»و « نیت»زیرا از عنصر ؛ رو است هروب

تعریـ   ،شرکی مسـلمانان را شـرکی محسـوب کننـد. عـالوه بـر ایـن یر بسیاری از اعمال 
 عنـوان یچ هـ  بـهو نتایج فاسدی دارد که  روست هروبجدی  یها چال وهابیان از عباد  با 

 رو به مواردی از آنها اشاره شده است. به آنها ملتزم باشند که در نوشته پی    توانند ینم
 پردازیم یمعلمای شیعه از عباد  و ارزیابی آنها  ابتدا به تعاری  مختل  این نوشتاردر 

تعریـ  را بـا  ترین یحصـحو بعد از بررسی و ارزیابی دیدگاه وهابیت و بیان نقاط ضـع  آن، 
 .اسـت کـه تـاکنون کسـی بـه آن نپرداختـه اسـت یا مسـئله. ایـن کنیم یمـذکر ادله بیان 

 امیدواریم مفید واقع شود.

 عبادت در لغت

کـه  انـد کردهتفسـیر « اطاعـت»و « خیـوم»را بـه دو معنـای « م.ب.د» اربابان لغت مـاده
 .پردازیم یمبه بیان آنها  یلتفص به

ــادی منظــور، ابــن کــهمعنــای خیــوم و تــذلل؛ چنان. 9 عبــاد  را  ،جــوهری و فیروزآب
معنـای عبودیـت خیـوم و تـذلل  این مـاده در اصـل بـه گویند یمو  اند گرفتهمعنای ذلت  به

)هموار و رام بـودن(  به معنای تذلل« م.ب.د»ماده »: گوید یمفار   همچنین ابن 0است.

                                                 
ــاد، ؛ جــوهری839  ،7  ،لسرران العرررب، محمــد بــن مکــرم، منظــور . ابــن1 ؛ 557  ،8 ، الصررحاح، اســماعیل بــن حم 

 .2  ،0 ،  صائرذوى التمییز، محمد بن یعقوب، بادیآفیروز 
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معنـای  ازآنجاکه ماده عبد بـه 0.«گردنکشی، امتنام و  لظت است ،است و نقطه مقابل آن
العبودنذهَ»کنـد:  یمتفسـیر  گونـه یناعبودیـت را  ،مفررداترا ب در  ،تذلل و خیوم است

د»نیز  العینفراهیدی در  2.«ست؛ عباد  به معنی اظهار تذلل ااظهارَالتيلل را « طریق ُمعب 
وَهذذوَكذذلَطرنذذقَنكثذذرَفيذذهَالمختلفذذهَ»؛ معنــی راه و جــاده همــوار تفســیر کــرده اســت بــه

 9«.المسلوک
عـالوه  ،منظور و جوهری و سایر لغویین ابن که؛ چنانیبردار  فرمانمعنای اطاعت و . 8

نیــز تفســیر « یبردار  رمــانفاطاعــت و »معنــای  را بــه« م.ب.د»مــاده  ،بــر خیــوم و تــذلل
 4.اند کرده

 در لغت در دو معنای خیوم و اطاعت استعمال شده است.« عبد»نتیجه اینکه ماده 

 عبادت در اصطالح
تفسیر شده اسـت. « اطاعت»و « خیوم»عباد  در لغت به دو معنای  ،بر آنچه گذشت بنا

 کار رفته است. هی بیچه معناحال باید ببینیم این واهه در لسان شریعت و اصطالم به 

 عبادت از منظر شیعه
 ،مرحوم فیض کاشانی عباد  را به اطاعت خالصانه از خدای یکتا همراه با تذلل و خشـوم

چنانچه در برابر الله باشـد عبـاد  او  ،خشوم و تذلل ،طبق این تعری  1تفسیر کرده است.
 یتعـال حقدانسـتن یکتامعنـی  . مرحوم بحرالعلوم عباد  را بهشود یمجل و علی محسوب 

وی عبــاد  را  6همــراه بــا اطاعــت و خیــوم در برابــر او جــل و علــی تفســیر کــرده اســت.
ــا اطاعــت و خیــوم  یا مجموعــه ــد یماز اعتقــاد همــراه ب ــه یتآ. دان  البیررانخــوئی در  الل

                                                 
 .513  ،مقايیس اللغا احمد، ،فار  ابن .1

 .775  ،مفردات اصفهانی، حسین بن محمد، . را ب2

 .9980  ،7  ،ترتیب کتاب العین احمد، ، خلیل بن. فراهیدی3

ـاد،؛ جوهری837  ،7  ،لسان العرب ، محمد بن مکرم،منظور . ابن4 ، ؛ الـزاوی57 ، 8 ، الصرحاح ، اسماعیل بـن حم 
 .975  ،7 ، ترتیب القاموس المحیط طاهر احمد،

 .7  ،9  ،تفسیرااللفی ، محسن،فیض کاشانی .5

 .92 ، 9،  االحكام یحمصا  ی،محمدمهد  یدس ، حرالعلوم. 6
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کـردن بـرای  لی انه رب یعبد؛ عباد  یعنی خیومالعباده هو الخیوم لشیئ ع»: نویسد یم
اعتقاد بـه  ووی عباد  را متشکل از خشوم  0.«ابد، رب و معبود استچیزی که در ذهن ع

معنای خیـوم  عباد  به» نویسد: یم مواهب الرحمن. مرحوم سبزواری در داند یمربوبیت 
 2نیسـت. از تصـوردرجـه کمـال اسـت و کمـالی فـوق  ترین یعالست که در ادر برابر کسی 

تعظیم است کـه جـز بـرای خداونـد  عباد ، نهایت خیوم و تذلل و»: نویسد یم همچنین
بــه کســی کــه در  -عبــاد  در نگــاه وی از دو عنصــر خیــوم و اعتقــاد  9.«ســزاوار نیســت

 تشکیل شده است. -درجه کمال است ترین یعال
وم مطلقــی اســت کــه در دل خــود عبــاد  خیــ»نویســد:  یم الله فیــل ینمحمدحســ

وی معتقـد اسـت عبـاد   «.اه داردهمر  شدن در وی را به بودن در برابر معبود و ذوب تسلیم
فليستَالعبادةَهيَالخضوعَوَعَالطاعذةَوَ». باشد معنی صرف خیوم، طاعت و تاله نمی به

ه معنی تسلیم محض شـدن در برابـر  عباد  به» :نویسد دیگری می جایوی در  4«.عَالتألَّ
 اصـر اصـلی  عناز  ،بینیم در نگاه وی خیوم و اعتقاد به الوهیت می کهچنان 1.«معبود است

 دهنده عباد  هستند. تشکیل
َررمرحوم طهرانی در  ]اللـه[  کـردن   پرسـت  ،منظور از عباد »: نویسد یم ُمقَتَةیاُت الدُّ

پایبندی به اوامر الهی  ،عباد  در نگاه وی 6.«به روشی است که او به آن دستور داده است
اری که به آن امر شده و عباد  یعنی انجام ک»: نویسد یم نیز است. مرحوم ملکی میانجی

دو  ،بـهمأمور قصد امتثـال امـر و انجـام  7.«دهد یممکل  به قصد امتثال امر، آن را انجام 
 شرط اصلی عباد  در نگاه وی است.

دادن مملوکیت در برابـر رب  معنی ارائه و نشان عباد  به»: نویسد یمی یعالمه طباطبا

                                                 
 .030  ،البیان ، ابوالقاسم،. خویی1

 .5  ،مواهب الرحمنعبداالعلی،  ،. سبزواری2

 .7  ،ارشاد االذهان سبزواری نجفی، محمد، .3

 57-53  ،9  ،من وحی القرآن ، سید محمدحسین،. فیل الله4
 . همان.5

 .92  ،9  ،مقتةیات الدرر ، سید علی،حائرطهرانی. 6
 .987  ،9  ،مةا ع البیان ، محمدباقر،نجی. ملکی میا7
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 2تعریـ  را در تسـنیم ذکـر کـرده اسـت.جوادی آملی نیـز همـین  الله یتآ 0.«و مالا است
شرط اصـلی تحقـق عبـاد   ،اعتقاد به ربوبیت و مالکیت ،در نگاه عالمه بینیم یم کهچنان

 است.
خیوم مطلق و نهایت تواضـع : »گوید یممکارم شیرازی نیز در تعری  عباد   الله یتآ

گــاه وی ن از 9.«و تــذلل در مقابــل معبــود و از نظــر اســالمی ایــن کــار مخصــو  خداســت
مکـارم شـیرازی در توجیـه  اللـه یتآعباد  است. با توجه بـه اینکـه  ،خیوم در برابر معبود

زیرا با نیت  شود؛ ینمسجده مالئکه بر آدم گفته سجده آنان پرست  حیر  آدم محسوب 
سجده کردند نه با نیت تقرب و با اعتقـاد بـه الوهیـت و ربوبیـت؛ پـس وی  تکریم بر آدم

 رو ازایـن 4دانـد. یمعباد  اصطالحی شرط  یریگ شکلدر  را عنصر نیت ،عالوه بر خیوم
وی را متهم کرده و بگوید تعری  ایشان از عباد  با تعریـ  وهابیـان یکـی  تواند ینمکسی 
 است.
عبـاد  یعنـی خیـوم و »: نویسـد یمسبحانی در معنای اصـطالحی عبـاد   الله یتآ

ودی که امـور عـالم بـه او تفـویض و واگـذار کرن  در برابر کسی که او را اله هستی یا موج
وی خیـوم و اعتقـاد را دو  بینیم یمـ کـهچنان 1.«شده بدانیم اعم از امور تکوینی و تشریعی

 .داند یمعنصر اصلی عباد  

 ارزیابی تعاری  شیعه از عبادت
 :است  یمتقس قابلتعاری  علمای شیعه از عباد  به دو دسته 

و ملکی میانجی که این دسـته  اریو سبز، طهرانی، ال : تعری  مرحوم فیض، بحرانی
 .شوند یمبه عباد  بالمعنی االخص مربوط 

                                                 
 .85  ،9  ،نالمیزا یی، محمدحسین،. طباطبا1

 .095،  9،  تفسیر تسةیت عبدالله، ،یآمل یجواد .2
 .831-821،  7،  پیام قرآن ناصر، ،ی. مکارم شیراز 3

َکـة  اْسـُجُدوا َ دَ  بقـره 70ذیـل آیـه  ،تفسیر نمونرا :ان. 4 ْلَمالئ  ْلنـا ل 
ُ
ْذ ق بـیَو ح 

َ
ْبلـیَس و  ح 

الَّ ـَن   َم َفَسـَجُدوا ح  َو اْسـَتْکَبَر َو کـاَن م 
رین  . اْلکاف 

 .73  ،مرزهاى توحید و شرک ، جعفر،. سبحانی5
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، عالمـه طباطبـائی، جـوادی آملـی و سـبحانی و الله فیـل، یئخو الله یتآب: تعری  
 .شوند یممکارم شیرازی که این دسته به عباد  بالمعنی االعم مربوط  الله یتآ

)عبـاد  بـالمعنی . عبـاد  از نـوم دوم اسـت ارگذشت بحث مـا در ایـن نوشـت کهچنان
 بـه ومأمور زیرا همه قبول دارند که انجـام  پردازیم؛ ینمبه ارزیابی دسته اول  رو ازایناالعم( 

تعریـ  آنـان از ایـن فـرد از  رو ازایـن .پایبندی به دستورا  و واجبا  شریعت عباد  اسـت
 است. ها یوهابهمه فرق اسالمی و حتی  موردقبولعباد  

نیت و اعتقاد بـه الوهیـت  واما تعری  دسته دوم: یعنی کسانی که عباد  را به خیوم 
و محـل  شـود یمتعری  به عبـاد  بـاالمعنی االعـم مربـوط  ینا .اند کردهیا ربوبیت تفسیر 

 بحث ماست که چند ویژگی دارد:
وجه ت ،عباد  است ازجمله: در این تعری  به مسئله نیت که رکن اصلی هر عملی اوال  

َ»بـر مبنی  الله رسولفرموده  با پس .شده است ذِر   َام 
اَِلُكذلِّ م  ِإن  اِتَو  ي  اُلَِبالنِّ م  اَاأل ع  م  ِإن 

ى و  اَن   ،«دارد برای هر کسـی نیـت  سـود دارد یبستگ]میزان ارزش[ اعمال به نیت »؛ «م 
نیـت اگـر کسـی بـه  شـود یمهر عملی با نیت آن سنجیده  ،طبق این روایت 0.موافق است
الله را عباد  کرده و اگر به نیت پرست   یـر اللـه عملـی  ،کاری انجام دهد ،پرست  الله

اگر کسی به نیت پرست  و عباد  و بـا  رو ینازا یر الله را عباد  کرده است.  ،انجام دهد
مرتکب عبـاد   یـر اللـه شـده و  ،اعتقاد به الوهیت و ربوبیت در برابر  یر الله سجده کند

 سجده نکند مرتکب شرک نیست. ،و با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت ت پرست اگر به نی
اثان و  بودن اعمالی مانند ندای  یر اللـه، سـجده مالک شرکی ذکرشده،: طبق تعری  ی 

« قصـد  عامـل»قبـور ، طواف حول قبور و حتی ذبح در کنار رکوم در مقابل سالطین و اولیا
کـه بـه قصـد پرسـت  و بـا  دهنـد یماعمال فتـوی  این بودن زمانی به شرک رو ینازااست. 

ــه ربوبیــت و الوهیــت انجــام گیرنــد  خصــو در  المیررزانی در یعالمــه طباطبــا .اعتقــاد ب
َ م ُجُدواَِلِد   :دنویس یم اس 

ــه» ــن جمل ــر خــدا  شــود یماســتفاده  اجمــاال   ،از ای ــرای  ی اســت  یزجــاکــه ســجده ب
                                                 

 .857،  8،  امالی محمدحسن، . طوسی،1
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ــورت ــه ی درص ــور  ک ــر منظ ــریم آن  ی ــرام و تک ــدااز آن احت ــد ...خ ــد: یم یو  0.«باش  گوی
 یر  صور  بهپرست  و  صور  بهآن را  توان یم رو ینازا .ذاتی سجده نیست ،بودن عبادی»

که بـا نیـت و اعتقـاد پرسـت   شود یمپرست  انجام داد و زمانی سجده عباد  محسوب 
 2.«همراه باشد

اسـت کـه بـه آن : ویژگی سوم این تعری  آن اسـت کـه جـامع افـراد و مـانع ا یـار اثالث  
 خواهیم پرداخت.

 عبادت از منظر وهابیت
در مقام تفسیر معنای اصطالحی عباد  به بیان معنای  ها یوهاب ،خالف علمای امامیه بر

سـیر کـرده و مشـکال  معنـی مطلـق خیـوم و تـذلل تف اند و عباد  را به کردهلغوی اکتفا 
ـنها اشـاره خواهـد شـد. وهابیـان که در ادامه به برخی از آ اند آوردهبار  فراوانی را به  امجموع 

 .کنیم میارزیابی  یکی یکیکه آنها را  اند کردهچهار تعری  برای عباد  ذکر 

 تعری  اول
العبادهَاسمَجامعَلكلَماَنحبهَاللهَوَنرضاه،َمنَاألقذوالَوَ»: گویـد یمالشیخ  شیخ صالح آل

هر آنچه خداونـد متعـال )از  عباد  عنوان جامعی است برای 9.«األعمالَالظاهرةَوَالباطنة
اقــوال و اعمــال ظــاهری و بــاطنی( دوســت داشــته و بــه آن راضــی اســت. وی در ادامــه 

ر َ: فرماید یمخداوند »: نویسد یم ح  َان  َو  ك  ِبَّ َِلر  ِلَّ ص  ف 
خداونـد امـر بـه نمـاز و  ،در ایـن آیـه 4

و بـه انجـام  قربانی کرده است که نشانگر این مطلب است که این دو کار را دوسـت داشـته
 1.«آن رضایت دارد. از این جهت نماز و قربانی، عباد  است

                                                 
 .11،  7،  یزانالم یرترجما تفس ین،محمد حس ی،. طباطبائ1

 .. همان2

 .78،  93،  دةالعقی، بن عبدالعزیز صالح الشیخ، آل .3
 .8 ،. کوثر4

العباد : اسم جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه، مـن األقـوال و األعمـال الظـاهر  و الباطنـة. یقـول صـالح آل الشـیخ، فـي » .5
َك َو اْنَحْر   

َرب   ل 
 
؛ ألن [، فأمر بالصـال  و ومـر بـالنحر و حذا ومـر بـه فهـو داخـل فـي حـد العبـاد 8]الکوثر: التمهید: و قوله: َفَصل 

العباد : اسم جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه، من األقوال و األعمال الظاهر  و الباطنة. فأمره جل و عال بالصال ، دلیـل علـی 
ا عباد  لله جل و عـال  .«ونها محبوبة لدیه؛ و ومره سبحانه بالنحر، دلیل علی ونه محبوب له و مرضي؛ فتکون الصال  و النحر حذ 
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 تعری  دوم
هي کل ما یتقرب به العبد حلی »: گوید یمالشیخ در تعری  دیگری از عباد   شیخ صالح آل

آن  یلهوسـ بهعبار  است از آنچه عبد  ،عباد  .«ممتثال به األمر والنهي -جل وعال  -الله 
 ،ذبـح رو یـنازاکه یا امتثـال اوامـر اسـت یـا تـرک نـواهی.  شود یمزدیا به خداوند متعال ن

 0برای تقرب به او انجام شده است. زیرا این عمل با دستور خداوند شود؛ یمعباد  نامیده 

 و نقد بررسی

 از: اند عبار اشکاالتی وارده شده که  ،بر این دو تعری 
 نیست. منطبق بر همه مصادیق عباد  ،: این دو تعری اوال  

ار ه)چ تربیع صور  بهاقوامی هستند که مد  زیادی در مقابل بت خود  ،ال ( در عالم
او را  ،شـدن در مقابـل بـت . برخی دیگـر بـا آویـزانکنند یمو آن را عباد   نشینند یمزانو( 

خداوند متعال نبوده و به آن راضـی  ییدتأمورد  ،از این افعال یا یچ هاما ؛ کنند یمپرست  
این اعمال به  که  یدرحال شود. ینمتقربی هم به خداوند متعال در این افعال دیده نیست و 

 که تعری  عباد  جامع افراد آن نیست.. نتیجه اینگیرد یمقصد عباد   یر الله انجام 
بـه  رو یـنازا .که در شرم وارد نشـده شود یمعباد   یا گونه بهب( گاهی مواقع خداوند 

 2یعنی عباد  نیست.، گویند یمآن عباد  فاسد 
: منظور وهابیت از ارائه این دو تعری  این است که آنچه خداوند دوسـت داشـته و اثانی  

اگر برای خداونـد متعـال  شود، یممورد رضایت او است یا با انجام آن به خداوند تقرب پیدا 
یـر شرک است و عباد    ،عباد  او است و اگر برای  یر خداوند انجام گیرد ،انجام گیرد

 :شود یماما اشکاالتی به آن وارد است که به برخی اشاره ؛ الله
بسـیاری از افعـال وجـود دارد کـه خداونـد دوسـت دارد و شـخص  ،. در عالم هسـتی9

                                                 
 .(78  ،یدشرح کتاب التوح یدالتمه یز،بن عبدالعز صالح  یخ،الش آل)
 به األمر والنهي. ویکون النحر عباد  وییا؛ ألنه ُیعمل ممتثال   -جل وعال  -حن العباد : هي کل ما یتقرب به العبد حلی الله ». 1

، هیرد لشررح کتراب التوحیردالتم ،صـالح بـن عبـد العزیـز آل الشـیخ،) «.بامتثال األمـر الـوارد فیـه -جل وعال  -تقربا حلی الله 
 905.) 
بـاب دوم توحیـد الـوهی،  ،نابلسی، عثمان مصطفی، نقد الروئیه الوهابیه فی الربوبیه و االلوهیه و االسماء و الصـفا  :ان. 2

 .975 ، تعری  عباد 



 

 

12 

سال 
دهم

 ،
تابستان 

1399
، شمار

 ۀ
38

 

موانع ازسر ، مانند اطعام فقیر، برداشتن شود یمبا انجام آن به خداوند متعال نزدیا  مؤمن
و  بـه خداونـدبرای  یر خدا انجام گیرد، شرک ... حال اگر این امور راه، کما به دیگران و

امـا  ؛این کارها را بـرای ارتبـاط بـا یـا مسـئول انجـام داد توان یمعباد   یر خدا نیست. 
 : با انجام این کار، فالن مسئول عباد  شده است.گوید ینمکسی 
 ،آن شـخص گویـد یمبالفاصـله  ،. هر کس به سجده مشرک در مقابل بت نگاه کند8

بدهد تا به فردی نزدیا شود؛   ذا یا گرسنهاما اگر همان مشرک به ؛ ر الله کردعباد   ی
 فالنی عباد   یر الله، کرده است. گوید ینمکسی 
برخی از افعالی که خداوند متعـال دوسـت داشـته و بـه آن راضـی  ،. در شرم مقد 7

ده است برای  یر الله انجام شـده اسـت؛ امـا کسـی نگفتـه فاعـل آن مشـرک اسـت. سـج
از این موارد اسـت  برای آن حیر  سجده برادران یوس  مالئکه برای آدم و همچنین

 با این حال آنان با انجام این کار مشرک نشدند.
اما گـاهی اوقـا  ؛ از پروردگار عالم، عباد  اوست مؤمن. واضح است که درخواست 0

نجـام آن را دارد. که  یر خدا هم تـوان ا کند یمدرخواستی از خداوند متعال  مؤمنشخص 
گاهی اوقـا  «. سلوا الله کل شیء، حتی شسع النعل»در روایتی از عایشه نقل شده است: 

 0.گوید ینماما کسی به آن عباد  مخلوق  شود؛ یماز  یر الله چنین اموری خواسته 

 تعری  سوم
: گویـد یمقـیم تمسـا کـرده و  رای بیان تعریـ  عبـاد  بـه سـخن ابـنگاهی ب ها یوهاب
همـراه خیـوم و کـرن . پـس هـر کسـی کـه در  داشتن بـه  ، عبار  است از دوستعباد

 2.یا کردهمقابل او خیوم داشتی و از او اطاعت کردی و دوست  داشتی، او را عباد  

 و نقد بررسی

این تعری  با بسیاری از افعال که در آن کرن  و خیوم بـرای  یـر خداونـد متعـال وجـود 

                                                 
 . همان.1

مردار  السرالكین  ،یمابن قـ.)«هالعباد : هي الحب، مع الذل؛ فکل من ذللت له و وطعته و وحببته، دون الله، فأنت عابد ل. »2
 (931،   8،    ین مةازا إياك نعبد وإياك نستعین
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ا را امـر بـه کـرن ، خیـوم، محبـت و اطاعـت در مقابـل . خداونـد مـشود یمدارد، نقض 
 ،شـده اسـت ینمـؤمنامر به خیوم در مقابل  ،کرده است. در شرم مقد  الله رسول

امر به احترام در مقابل والدین شده است. در این صور  آیا شرم، دسـتور بـه عبـاد   یـر 
 خدا داده است؟!

دچـار مشـکل بـوده و نـه جـامع افـراد نتیجه این که این تعری  نیز مانند تعاری  دیگـر 
 0است و نه مانع  یر.

 تعری  چهارم
دو کـه گفتـه: عبـاد  دارای  کننـد یمقیم تمسا  گاهی به تعری  دیگری از ابن ها یوهاب

داشتن، اصل دوم: نهایـت خیـوم. پـس کسـی کـه  دوست اصل است. اصل اول: نهایت  
و کسـی کـه در  یا نکـردها عبـاد  اما در مقابل او خیوم نکنی، او ر  ؛دوست داشته باشی

هـم او را  ینکـهاتـا  یا نکـردهاما دوست  نداشته باشی عباد  او را  ؛مقابل او خیوم کنی
 2دوست بداری و هم در مقابل  خیوم کنی.

 و نقد بررسی

ا عبـاد  اکثـر بلکه باید گفـت بـ شود؛ یمنقض  ،این تعری  با بسیاری از عبادا  مسلمین
زیرا تنها انبیا و مخلصین از اولیا هستند که دارای نهایـت خیـوم  ؛مسلمین در تیاد است

همراه نهایت محبت در عباد  هستند. عباد  اکثر مسلمانان نـه دارای نهایـت محبـت  به
 است و نه دارای نهایت خیوم! در روایتی از احمد بن حنبل نقل شده که رسول خـدا

َكَ »د: دنـفرمو ة  َل  يَالص  لِّ َُنص  ن  َم  ُكم  ذىَِمن  ت  َح  ُبذع  الرُّ ،َو  ُلث  الثُّ ،َو  ف  ص  يَالنِّ لِّ َُنص  ن  َم  ُكم  ِمن  ،َو  ةا اِمل 
ر َ ُعش  َال  غ  ل   9«.ب 

                                                 
بـاب دوم توحیـد الـوهی،  ،نقد الروئیا الوها یا فی الر و یا و االلوهیا و االسماء و الصرفاتنابلسی، عثمان مصطفی،  :ان. 1

 .971 ، تعری  عباد 

: َ اَیُة الْ . »2 ْصَلْین 
َ
َباَدُ  َتْجَمُع و ُل وَ َواْلع  َذلُّ ُد: التَّ َعبُّ ٌل، َوالتَّ ْد ُمَذلَّ

َ
ٌد و یٌق ُمَعبَّ ، َواْلَعَرُب َتُقوُل: َطر  لِّ َواْلُخُیوم  َغاَیة  الذُّ  ب 

اْلُخُیوُم، ُحبِّ
ـة  َلـْم  اَل َمَحبَّ ا َلُه، َوَمْن َخَیْعَت َلُه ب  د  ا َلُه، َلْم َتُکْن َعاب  ع  ْحَبْبَتُه َوَلْم َتُکْن َخاض 

َ
اَفَمْن و ـع  ـا َخاض  بًّ ـی َتُکـوَن ُمح  ا َلـُه َحتَّ ـد   .«َتُکـْن َعاب 

 (.17،  9،  مدار  السالكینقیم،  )ابن
 .95588، ح825،  80،  مسةد أحمد  ن حةبل، وحمد، یحنبل شیبان  . ابن3
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کـه بـه ایـن درجـه از کمـال نرسـد،  انیاست که آیا عبادا  مسلم سؤالحال جای این 
که این تعری  نیـز جـامع مصـادیق  شود یممعلوم  یجهدرنت! ؟خار  از تعری  عباد  است

 0.یستنعباد  
 دو اشکال اساسی دیگر به این تعری  وارد است: ذکرشده،عالوه بر اشکال 

 اشکال اول
نمـاز و  :ماننـد ؛نباید عبـاد  محسـوب شـوند اند خیومدر نگاه این طی  اعمالی که فاقد 

نمـاز را چـه  اینها که  یدرحالبدون خیوم و...  بدون خیوم، جهاد بدون خیوم، دعا روزه
 .کنند یمعباد  محسوب  ،چه بدون خیومراه با خیوم باشد و هم

 اشکال دوم
 سـبب به -بایـد  شـوند یمجلو دیگران انجـام  خیلی از اعمالی که در نگاه این طی  از علما

 کـه  یدرحـالعباد   یر الله محسوب کننـد  ،بودن با صرف خیوم یا نهایت خیوم همراه
 ال:مث .آورند ینم حساب بهاینها این اعمال را عباد   یر الله 

ولـی سـجده مالئکـه در برابـر آدم  ،سجده مالئکه بر آدم مشتمل بـر خیـوم اسـت. 1
 :آید ینم حساب بهعباد  وی 

 َ نن  اِفِر ك  َال  َِمن  ان  ك  َو  ر  ب  ك  ت  اس  ىَو  ب 
 
َأ ِليس  َِإب  ُدواَِإع  ج  س  َف  م  ُجُدواَِلِد  ِةَاس  ِدك  َل  م  اَِلل  ن  َُقل  ِإذ   2؛و 

ولـی سـجده  ،در مقابل وی با خیوم همراه بـود س یو برادرانسجده والدین و . 2
 .شود ینممحسوب  آنها عباد  یوس 

َ ع  َج  د  ُلَق  ب  َق  َِمن  اي  ن  نُلَُرؤ  ِو
 
أ اَت  ي  ِتَه  ب 

 
اأ َن  ال  ق  اَو  دا ُهَُسج  واَل  رُّ خ  ِشَو  ر  ع  ىَال  ل  ِهَع  ن  و  ب 

 
َأ ع  ف  ر  ذاَو  ه  ل 

نَِ ج  ر  خ 
 
َأ َِبيَِإذ  ن  س  ح 

 
َأ د  ق  اَو  قًّ يَح  بِّ اُنَر  ط  ذي  َالش  غ  ز  َن  ن 

 
ِدَأ ع  َب  ِوَِمن  د  ب  َال  َِمن  َِبُكم  اء  ج  ِنَو  ج  َالسِّ يَِمن 

ِكيُمَ ح  ِليُمَال  ع  َال  ُهَُهو  اُءَِإن  ش  اَن  ِطيٌفَِلم  يَل  بِّ َر  ِتيَِإن  و  َِإخ  ن  ي  ب  ِنيَو  ي   .9ب 

 ولـی عبـاد  آنـان محسـوب ،همـراه بـا خیـوم اسـت ،تواضع انسان در برابـر والـدین. 3
                                                 

توحیـد الـوهی،  بـاب دوم ،نقد الروئیا الوها یا فی الر و یا و االلوهیا و االسماء و الصرفاتنابلسی، عثمان مصطفی،  :ان. 1
 .975  ،تعری  عباد 

 .70 ،. بقره2

 .111 ،یوس  .3



 

 

ررس
ب

 ی
تطب

قی
ی

 
ز د

ت ا
باد

م ع
فهو

م
دگاه

ی
 

مام
ا

 یه
وهاب

و 
 یت

11 

 .شود ینم

ا ِغيرا اِنيَص  ي  ب  اَر  م  اَك  ُهم  م  ح  َار  بِّ َر  ُقل  ِةَو  م  ح  َالر  َِمن  لِّ َاليُّ اح  ن  اَج  ُهم  َل  ِفض  اخ   .0و 
به هیچ شـکلی  ،عباد  به کمال الحب و کمال الذل تعری گیریم،  بنابراین نتیجه می

آنچـه  کـه  یدرحـال فلت شـده  ،چون از بیان رکن اصلی عباد  یعنی نیت یست؛نصحیح 
 .استنیت  اصرف   کند، یمعباد  را از  یر عباد  )عاد ( جدا 

 سـبب به اصـرف  آن دسته از اعمال مسـلمانان را کـه  مذکور،نبودن تعری   با توجه به تام
 نادرست است. کنند یمعباد   یر الله محسوب  ،بودن با خیوم و خشوم همراه

 ی از عبادتیتعری  نها
ولـی  ،صحیح اسـت ،ه دوم از تعاری  علمای شیعه در باب عباد دست ،بر آنچه گذشت بنا
 .باشند ینمصحیح  ،اند دادهاز تعاریفی که وهابیت از عباد  ارائه  یا یچ ه

کـه علمـای امامیـه نیـز بـه آن تصـریح  را ی عبـاد یتعریـ  نهـا ،در پایان این نوشـتار
 .کنیم یمبیان  ،چند مطلب اساسی نبعد از ذکرکرد ند ا کرده

 در اسالم چیست؟ ارزش عمل کمال :لب اولمط
توضیح مطلب اینکه در اسالم عملی اجـر و  .مالک ارزش عمل در اسالم، ایمان است

ذُهَ :ارزش دارد که با ایمان همراه باشد ن  ِيي  ُنح  ل  ِمٌنَف  َُمؤ  ُهو  ىَو  ث  ن 
ُ
َأ و 
 
َأ ر 
ك  َذ  اَِمن  اِلحا َص  ِمل  َع  من 

ن َ ن  ِز ج  ن  ل  َو  ةا ب  يِّ َط  اةا ي  َح  ُلون  م  ع  اُنواَن  اَك  ِنَم  س  ح 
 
َِبأ ُهم  ر  ج 

 
َأ  2؛ُهم 

و )در ایـن دنیـا( ه اکار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بـ ،چه زن و چه مرد ،کس هر
ـط و  بخشیم یمزندگی پاکیزه و خوشایندی  و )در آن دنیا( پـاداش )کارهـای خـوب و متوس 

نتیجه اینکه عمل، منهای ایمان در . بهترین کارهایشان خواهیم داد بر طبقعالی( آنان را 
 .ندارداسالم هیچ ارزشی 

ََ ذُبون  س  ح  َن  ُهذم  اَو  ي  ن  اِةَالذدُّ حي  َِفيَال  ُيُهم  ع  َس  ل  َض  ِينن  *َال  اعا م  ع 
 
َأ نن  ِر س  َِباأل  خ  ُ ُكم  بِّ َُنن  ل  َه  قل 

بَِّ اِتَر  ُرواَِبآن  ف  َك  ِينن  َال  ِ ك  ول 
ُ
اَ*َأ عا َُصن  ِسُنون  َُنح  ُهم  ن 

 
َأ م  و  َن  ُهم  َُنِقيُمَل  َل  َف  اُلُهم  م  ع 

 
َأ ت  ِبط  ح  اِدِهَف  ِلق  َو  ِهم 

                                                 
 .80 ،. اسرا1

 .79 ،النحل .2
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ا نا ز  ِةَو  ام  ِقي   .0ال 

 سؤال
 ؟یازمندیمن همبه قید دیگری  عمل عالوه بر ایمان یگذار  ارزشدر اسالم برای  یاآ 

 پاسخ
ارزش نیـت در کنـار ایمـان بـه اعمـال صـالح  .عالوه بر ایمان به نیـت نیـز نیازمنـدیم ،بله 
در منـابع فـریقین  .شود یمبا نیت  ارزشگذاری  مؤمناز نظر اسالم عمل    ااساس  و  دهد یم

 آمده:  خارى. در «مالک ارزش عمل نیت است» :فرمود الله رسولآمده که 
ذاَ م  ُقذوُل:َإن  ذِهَصذليَاللذهَعليذهَوسذلمَن  َالل  ُسذول  ُتَر  ِمع  :َس  ال  خطاِبَق  ِنَال  َب  ر  َُعم  ن  ع 

اُلَ م  ىََاأل ع  َِإل  و 
 
اَأ اَُنِصيُبه  ي  ىَُدن  ُتُهَِإل  ر  َِهج  ت  ان  َك  ن  م  ى،َف  و  اَن  َم  ِر   َام 

اَِلُكلِّ م  ِإن  اِت،َو  ي  ِبالنِّ
ه ي  َِإل  ر  اج  اَه  ىَم  ُتُهَِإل  ر  ِهج  اَف  ِكُحه  ن  َن  ة 

 
أ ر   لهال رسولاز گوید:  یمعمربن خطاب ؛ ام 

و بـا هـر کـس، مطـابق نیـت   نددار  یها بستگد: اعمال به نیتدنشنیدم که فرمو
، هجر  نماید، ییا ازدوا  با زن یمقاصد دنیو  سبب هر کس، بهشود. پس  یرفتار م

، دسـتاورد هجـر  هـر یجـهدرنت. کنـد یمیابد و بـا آن زن، ازدوا   یبه دنیا دست م
 .است کردهآن، هجر   برایاست که  یکس، همان چیز

 .همراه باشد با نیت ه بر ایمانبه شرطی مفید است که عالو مؤمنعمل  :نتیجه
اعم از واجب و  یر واجب( دهد ) یمانجام  مؤمناعمال جایز و مباحی که  :مطلب دوم

ایـن اسـت چـه چیـزی عـادا  را از عبـادا  جـدا  سـؤال .یـا عـادا  انـد عبادا  ازجملهیا 
نکه نیت است. توضیح مطلب ای کند یم  را زا عادا  جدا ا؟ پاسخ اینکه آنچه عبادکند یم

یا عمل جایز را در زمره عادا  یـا عبـادا  قـرار داد. اگـر  توان یمفقط با مراجعه به نیت 
بلکـه  خوانـد؛ یمنمـاز  گویـد ینمکسـی  یـاورددربرا  نمازگزارانَادای  اصرف  فردی پنج وعده 

نمـاز بخوانـد  ،اما اگر روزی پنج بار به نیت عبـاد  ؛این از عادا  روزانه وی است گویند یم
 الله را عباد  کرده است. ویندگ یم

کـه  یزیجـاعمـل مبـاح و  ییمبگـو توانیم ینم ،پی نبریم مؤمنپس تا زمانی که به نیت 

                                                 
 .113 -115 ،الکه  .1
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 .انجام داده از سر عاد  بوده یا از سر عباد 
این است که چه چیزی این عمل عبادی را  سؤال ،عملی بتواند عباد  واقع شود افرض  

؟ و چه چیزی آن را در زمره عباد   یـر اللـه و دهد یمو توحید( قرار الله )در زمره عباد  
نیت است که اعمال عبادی را در زمره عباد  الله و  ،؟ پاسخ اینکه فقطدهد یمشرک قرار 

 .دهد یمعباد   یر الله قرار 
با عمل عبادی که مرتکـب  ییمبگو توانیم ینم ،پی نبریم مؤمنپس تا زمانی که به نیت 

اسـتناد  صـرف به اگر جلو کسی سجده کرد مثال  کرده یا  یر الله را؟ الله را عباد   شود، یم
نقشـی اساسـی در تشـخیص  ، رض اینکه نیـت .شود ینممتهم به شرک  ،ظاهر سجده به

 .عباد  الله و  یر الله دارد
چرا اندک خیـوم والتجـاء مشـرکان در برابـر بـت، عبـاد  نامیـده اینکه  :مطلب سوم

و ابراز تذلل او در برابر َسـرور خـود عبـاد  وی محسـوب  اما خیوم محض بنده ؛شود می
 !؟شود ینم

و اعتقـاد بـه )با نیت پرسـت   م و التجاء مشرکین در برابر بتهااندک خیو :پاسخ اینکه
ولی خیوم محض بنده در برابـر مـوال بـا نیـت پرسـت  و  ،ربوبیت و الوهیت( همراه است

 .همراه نیست ،اعتقاد به ربوبیت و الوهیت
 .پردازیم یمبه ذکر تعری  صحیح عباد   شده بیاناسا  مقدما  بر 

معنی خیوم و تـذلل در برابـر موجـودی اسـت کـه بـه الوهیـت و ربوبیـت او  عباد  به
العبادةَهوَالخضوُعَ»بیان داشته اند:  گونه یناسبحانی این تعری  را  الله یتآاعتقاد داریم. 

َلهَالربوبيُهَ َموجود   0«.د به ربوبیت، عباد  است؛ خیوم با اعتقاامام 

 گیری نتیجه
در منابع امامیه دو دسته  .تفسیر شده است ،عباد  در لغت به دو معنای خیوم و اطاعت

برای عباد  ارائـه شـده برخـی بـه عبـاد  بـاالمعنی االخـص و برخـی بـه عبـاد   ی تعر 

                                                 
 .73  ،ن و السة آالتوحید و الشرک فی القر  ، جعفر،. سبحانی1
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ما خـار   بحث؛ تعاری  عباد  باالمعنی االخص از محل شوند یمباالمعنی االعم مربوط 
 ینتر  کامـلکه  شد یماما تعاری  مربوط به عباد  بالمعنی االعم به بحث ما مربوط  ؛است

العبادهَهوَالخضوعَامامَمذنَلذهَ» :سبحانی نقل شد و آن اینکه فرمودند الله یتآتعری  از 
 «.الربوبيهَوَاعلوهيه

افراد و مانع ا یار جامع  کدام یچه کهدر منابع وهابیان چهار تعری  از عباد  ارائه شده 
 که به آنها شاره شد. استو دارای اشکاال  متعددی  باشند ینم
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