
 بحث رسالة الحقوق

درس در روزهای چهارشنبه را به شرح رسالة الحقوق امام  بخشی ازدر سال گذشته مجموعاً حدود هفده جلسه 

حق  مورد جمله اول ا.ن رساله . نیسججاد اتتاجاد داد. ب ب د از بنام مقدما ی  ه مزم بود محرح شجودر در    

ر «الْأَ ْبَرُ فَإِنَّكَ  َ ْبُدُهُ لَا  ُشجْرُُِ بِهِ شَنْااً  اللَّهِ فَأَمَّا حَقُ»ی را عرض  رد. ب   بنر ا.ن بود: تداوند بر انسجام محالب 

بزرگتر.ن حق تداوند بر انسام ا.ن است  ه عبادت شودب  وضنح داد.   ه حقنقت عبادت به چه م ناست و چرا 

روشن شود  ه بزرگتر.ن حق تداوند بر انسام ا.ن است  ه انسجام با.د عبادت  ندر فلسجفه عبادت چنسجتر  ا    

انسججام او را عبادت  ندر نه از ا.ن باک  ه تداوند نناز به عبادت داردر بل ه ا.ن نناز در انسججام اسججت  ه .ك  

 موجود محلق را پرستش و عبادت  ندب 

 های معبود حقیقیویژگی

است  ه چرا تدا با.د عبادت شودر چرا تدا م بود باشد؟ ل ن مسأله مهمی  ه ا.نجا با.د به آم  وجه شودر ا.ن 

ر .ك ضل  آم عابد ضجل  دارد  ه .ك ضل  آم م بود است  ما حقنقت عبادت را  وضجنح داد.   هر عباد ی سجه  

گانه عبادت انسام هستندب شود  ا.نها اضالع سهاست و .ك ضل  ه  آم عملی است  ه به عنوام عبادت انجام می

گو.ن  را  وضجنح داد.   مه  ننسجت  ه ا.ن حقنقت در چه ش و و لالبی لرار گنردب ا.ن ه می   ما حقنقت عبادت

های مختلفر روزانهر سامنهر مه  ننستر . نی روح عبادت مه  است و نه ش و آم  اش ال عبادت را به مناسبت

  ه با.د با بنام شارع بدستدر امور مالی و غنر مالیر همه را شارع بنام  رده استب اش ال عبادت  ولنفی است 

فرما.د حق اهلل ام بر ا.ن است  ه آور. ب اما دو ضل  د.گر جج . نی م بود و عابد ججج تنلی مه  هستندب ا.ن ه می 

  لنف بسنار سنگنن بر عهده عابد عبادت شجودر . نی چوم او م بود اسجت با.د عبادت شجودب ب د در ادامه .ك    

 ب ه عبادت  ند ج  ه ا.ن را در ادامه  وضنح تواهن  داد جگذارد و آم ا.ن ه با.د تالاانمی

پس ب د از مقدما ی  ه بنام شجدر با.د دو محل  را در ا.نجا روشجن  نن   . ی ا.ن ه چرا تدا م بود باشدر چرا   

 ر.ن و.ژگی عابد تواهد چننن موجودی را عبادت  ندر مه ا.ن حق ا بر برای اوسجت؟ دوم ا.ن ه انسام  ه می 

اتالد ج  ه ب داً تواهن  گفت جب اما ا.ن ه تدا با.د م بود باشد و مغنرر ا.ن تودش .ك مسأله بسنار  چنست؟

مه  استب ضابحه م بود بودم چنست؟ چرا تدا با.د عبادت شود؟ مگر تدا چه دارد؟ ا.نجاست  ه لرآم و عقو 

ن ها در ا.زی بشناسن ب در ا.ن ه ما انسامدهد  ه م بود حقنقی را از م بود مجابه ما  رازو و منزام و م ناری می

ها م بود  نن ؟  ثنری از انسججام نن  بحثی ننسججت  منتهی چه چنزی را پرسججتش میدننا عبادت و پرسججتش می

اندب نها.ت تضجوع و تشوع ما به حس  وال  در برابر امور   نند و از م بود وال ی غافومجازی را پرسجتش می 

 ننن ا.ن ضابحه تنلی مه  استب ما با.د .ك منزانی داشته باشن   ه م بود حقنقی د.گری غنر از تداسجت  لذا   

 ها و تدا.ام دروغنن را نپرستن   ه آثار بسنار بدی داردب را از م بود مجازی بشناسن   حواسمام باشد  ه م بود



ردب آ.ات لرآم در ا.ن ها.ی داهای مختلف به ا.ن جهت اشاره شده  ه ا.ن م بود چه و.ژگیدر لرآم به مناسجبت 

باره بسنار ز.اد است  شما جستجو  نند و ببننند آ.ا ی  ه با موضوع عبادت جججج چه عبادت م بود وال ی و چه 

عبادت م بود مجازی ج در لرآم محرح شدهر چقدر ز.اد هستندب آم مقداری از آ.ات  ه ما با آم  ار دار. ر نوعاً 

تداوند مت ال را عبادت  نن ب در آ.ات بسججناری به ما گفته شججده  ه چوم دهد به ا.ن ه چرا با.د ما را  وجه می

تداوند حنات جاو.د دارد با.د عبادت شود  حنات مستقو و جاو.د را .ك و.ژگی برای تدای   الی ذ ر  رده 

 هگفت در ب ضی از آ.ات مال نت تدا نسبت به ا.ن عال  را ذ ر  رده و لذا 1شودبو به همنن جهت م بود وال  می

در ب ضی از آ.ات به  3در ب ضجی از آ.ات تداوند به عنوام بانر محلق م رفی شده استب  2او با.د م بود باشجدب 

ا.ن ه بقاء دارد و  5در برتی از آ.ات به عنوام رزاق م رفی شده استب 4عنوام شجنوای محلق م رفی شجده استب  

ا.ن ه  8 ه لادر محلق است و لدرت محلق دارد ا.ن 7تالق بودم و ا.ن ه مخلوق د.گری ننست  6فناناپذ.ر استب

ها فقط او ها.ی را برای تدا ذ ر  رده  ه به واسججحه ا.ن و.ژگیبه طور متفرق .ك سججری و.ژگی 9واحد اسججتب

پذ.رد و حنات جاو.د نداردر  ندب موجودی  ه فنا می واند م بود باشجججد و ا.ن را عقو انسجججام ه   أ.ند میمی

باججنر و شججنوا    ه ق ننسججتر موجودی  ه لدرت و احاطه و لنومنت نداردر موجودیموجودی  ه تالق و راز

ننسجتر آ.ا الجالحنت م بود وال  شجدم را دارد؟ برای همنن در .ك سری از آ.ات م بودهای مجازی را با ا.ن    

ا.ن ه اند چه رسججد به ا.ن تدا.ام حتی از دف  ضججرر از تودشججام نا وام گو.دمی  ند  مثالها م رفی مینشججانه

ا.ن ه ا.نها موجودا ی فالد  11 وانند به د.گرام روزی برسانند ا.ن ه ا.نها نمی 10بخواهند به د.گرام نف  برسجانند  

ا.نها به جای ا.ن ه مالك  15ا.نها مخلوق هستند  14ا.ن ه ناشنوا هستند  13ا.ن ه  ور و نابننا هسجتند   12اند حنات
                                                           

 ب2  النحو: 255البقرة: ب 1
 ب73ب النحو: 2
 ب98ب األعراف: 3
 ب76ب المائدة: 4

 ب73ب النحو: 5

 ب88ب القاص: 6

 ب54و  21ب البقرة: 7

 ب در آ.ات مت ددی جهات مختلفی از لدرت تداوند بنام شده استب 8

 ب163ب البقرة: 9

 ب16الرعد:  10

 ب73ب النحو: 11

 ب20ب النحو: 12

 ب16ب الرعد: 13

 ب42ب مر. : 14

 ب138ب األعراف: 15



لذا اگر .ك جستجوی  18ننستندب  قو اهو  17دانند اند و چنزی نمیا.ن م بودها جاهو 16باشجندر مملوُ هستند  

و ها.ی برای م بود مجازی ببننن ب عقها.ی از م بود حقنقی و و.ژگی وانن  در آ.ات لرآم نشانهاجمالی  نن ر می

 استر مخلوق و مملوُ استر ند  ه موجودی  ه لادر ننستر ناشنوا و  ور و نابننفهمد و درُ میما ا.ن را می

 ا.ن .ك م بود دروغنن و مجازی استب  اگر م بود وال  شود

ا.ن .ك گزارش اجمالی از آ.ا ی بود  ه در ا.ن رابحه وارد شجده استب عمده ا.ن است  ه اگر بخواهن  مجموع  

به عنوام شاتص های م بود وال ی را در دو جججج سه و.ژگی  جمن   نن  و االحالحا آنها را ا.ن الفات و و.ژگی

ها اشجاره  نن : مسأله تالقنتر مسأله ربوبنت و مسأله الهب آ.ا ی در ا.ن زمننه   وانن  به ا.ن و.ژگیبنام  نن ر می

وجود دارد  ه همه ا.نها را با ه  جم   ردهر  ه نناز به  وضجنح دارد و نم شججاء اهلل در جلسه آ.نده بنام تواهد  

 شدب 
 

                                                           
 ب138ب األعراف: 16

 ب20ب النحو: 17

 ب43ب الزمر: 18


