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 الحقوق هرسالشرح 

که او را عبادت کند و در این عبادت در ادامه بحث رسالة الحقوق سخن به اینجا رسید که حق اهلل االکبر بر انسان آن است 

بادت گانه ع. ما درباره اضالع سه«لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً تَعْبُدُهُ فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ»چیزی را شریک خداوند قرار ندهد، 

سه  به سه چیز است؛ ما گفتیم برای عبادت قومکه معبود مت بودکه گفتیم، این اجماال مطالبی را عرض کردیم. آخرین مطلبی 

یند و او گورکن وجود دارد، یکی اصل عبادت و اینکه حقیقت عبادت چیست؛ دوم، معبود کیست؛ سوم، عابد به چه کسی می

 تای باید داشته باشد. حقیقت عبادت را بیان کردیم؛ بحث در ضلع دوم بود، یعنی مقومات معبود؛ اینکه معبود چیسچه ویژگی

تواند سی میک و گفتیم است. دو مورد اول را توضیح دادیممقومات معبود و چه ارکانی دارد. گفتیم الوهیت، ربوبیت و خالقیت 

بیت داشته تواند معبود باشد که ربومی معبود باشد که اله باشد، یعنی سیطره و سلطنت مطلق بر تمام جهان داشته باشد. کسی

 به دست او باشد.پرورش این عالم  باشد؛ اصال
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د، غیر که آفریدگار باش باشد تواند معبودتواند معبود باشد که خالق باشد. معنای خالقیت روشن است؛ کسی میکسی می

ای که آفریدگار شأنیت معبود واقع شدن را ندارد. در برخی از آیات قرآن به این جهت اشاره شده است، از جمله همان آیه

هُ رَبُّكُمْ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ»کند: ندیم که به هر سه رکن و مقوم معبود اشاره میدر ابتدا خوا خَالِقُ كُلِِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ  ذَلِكُمُ اللَـّ

، ای مردم 2«مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَالَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ  يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ»همچنین آیه  .1«عَلَى كُلِِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

کسی را عبادت کنید که ربّ شماست و شما را خلق کرده است؛ نه تنها شما، قبل از شما را هم هر کسی بوده خدا خلق کرده 

وبیت کند؛ ربمی است. اینجا در واقع به حیث خالقیت و ربوبیت اشاره کرده است. خالقیت همان جنبه ایجاد و احداث را اشاره

به مسأله بقاء اشاره دارد. یعنی خداوند هم سبب احداث و هم علت ابقاء است؛ موجودات هم در حدوث نیازمند خداوند 

 هستند و هم در بقاء. 

ما ا کردند خدا این عالم و انسان را خلق کردهدر آن ایام چه بسا اعتقاد به خالقیت اهلل فراگیر بود، عمده این بود که گمان می

در ادامه، امور این عالم و تدبیر و ربوبیت آن را به دیگران تفویض کرده است. بت پرستان در حجاز عمدتاً بر این عقیده بودند 

و روزی، یکی  ، یکی الهه رزقیکی الهه باراناداره امور آن را به دیگران واگذار کرده است. را خلق کرده اما  که خدا این عالم

فرماید اهلل . کأن خدا امور مختلف این عالم را به اصنام مختلف تفویض کرده است. خداوند در این آیه میالهه مرگ و میر

تبارک و تعالی هم این عالم را احداث کرده و هم در حال تدبیر و پرورش این عالم است. همانطور که گفتیم رب به معنای 

گوید چرا کسی را نپرستم ، می3«وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَ ال أَعْبُدُ الَّذي فَطَرَنيوَ ما لِ»مالکیت تدبیر این عالم است. یا آیه شریفه: 

گوید چرا کسی را نپرستم که مرا خلق کرده گردید. فَطَرَ به معنای خَلَقَ است. میکه مرا خلق کرده و همه به سوی او باز می

 . انسان فقط باید کسی را عبادت کند که معبود باشد. شود حیث خالقیت مقوم معبود بودن استاست؛ از این معلوم می
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ها را داشته باشد. اگر اله نباشد، رب نباشد، خالق نباشد، شایستگی معبود پس مالحظه فرمودید که معبود باید این ویژگی

ست؛ شاید ن بر الوهیت اواقع شدن را ندارد. در این بین آیاتی که به این سه مقوم و رکن اشاره کرده، بیشترین تأکید و تکرار آ

ای بود بیش از چهل آیه در قرآن درباره اله آمده و اینکه چون او اله شماست، پس او را بپرستید. شاید هم به دلیل همان نکته

که عرض کردم که اعتقاد مشرکان در آن ایام این بود که خداوند خالق این عالم است اما امور این عالم را به افراد و اشخاص 

گوییم خدا اله است و چون اله است باید پرستیده شود، این الوهیت یعنی روهای مختلف واگذار کرده است. وقتی میو نی

سیطره و سلطنت کامل خداوند بر این عالم؛ و چون چنین سیطره و سلطنت مطلق دارد باید پرستیده شود. به همین جهت 

 .یش از آن دو مقوم تأکید شده استروی خصوصیت الوهیت ب

 استقالل در ارکان سه گانه

توانند بپرستند و معبود قرار دهند که استقالل در الوهیت و ربوبیت ها فقط کسی را میاساس مسأله هم این است که انسان

داشته باشد؛ به عبارت دیگر اگر کسی دیگری را رب بداند اما ربوبیت او را در عرض ربوبیت خدا نداند، این معبود او نیست؛ 

و بكم  اهلل بكم فتح»یعنی اینکه استقالل در ربوبیت داشته باشد. مثال فرض کنید ما در مورد ائمه اطهار)ع( معتقدیم  معبود

 شود، به سبب شما رزق و روزیبارد، آسمان به سبب شما ابری می، آسمان به سبب شما می«السماء من بكم ينزل»، «يختم

قائل در عالم تکوین های کامل و ائمه اطهار)ع( این سببیت را ما برای انسانشود. درست است اینجا ها داده میبه انسان

گاه معبود ما نیستند، چون ما نه آنها را اله ولی این در طول سببیت خداوند و به اذن خداوند است. لذا ائمه)ع( هیچهستیم 

ر عالم قائل هستیم، در طول اشراف و احاطه ای بدانیم و نه خالق. اگر هم برای آنها اشراف و احاطهدانیم، نه رب میمی

گوییم این حقایق واسطه فیض دانیم، در سلسله علل بعد از خداوند میخداوند است و اگر آنها را مؤثر در عالم تکوین می

 خداوند هستند. 

و استقاللی. البته نح گوییم معبود، یعنی این سه رکن و سه خصوصیت را باید داشته باشد بهپس باید توجه داشت که وقتی می

نوع مشرکان در آن زمان در خالقیت خدا تردید نداشتند؛ در حیث خالقیت برای خدا شریک قائل نبودند. اما یک بتی داشتند 

های مجازی و دروغین است که ما که مثال این الهه فالن است و بخشی از امور عالم در سیطره این بت است. این همان معبود

 دیم. قبالً اشاره کر

راستین و  د؛ گفتیم معبونقل کردمهای معبود راستین و معبود دروغین را از قرآن من قبال هم اینجا برخی خصوصیات و نشانه

بصیر، عالم، قادر، حی الیموت است و معبود دروغین طبق برخی از آیات قادر، بصیر، عالم، حی  حقیقی از دیدگاه قرآن،

، ستارا در یک عنوان کلی یا برخی عناوین کلی قرار دهیم، در واقع همان رب، خالق و اله الیموت نیست. اگر بخواهیم اینها 

 هاست.ن عنوان جامع همه آن ویژگیای

ا حقیقت د. م، یعنی او را عبادت کنی«لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً تَعْبُدُهُ فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ»اینکه در این جمله امام)ع( فرموده 

خواهد عبادت کند، چه کسی را باید عبادت کند؟ این را هم گفتیم که معبود می اگر انسان بیان کردیم. معلوم شدعبادت را 

ت؟ در هایی داشته باشد و اصال عبادت کننده کیسگردد؛ عبادت کننده باید چه ویژگیکیست. ضلع سوم به عبادت کننده برمی

 که ان شاء اهلل بیان خواهیم کرد.  ضلع سوم نکاتی وجود دارد
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كَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا وَ أَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يَحْفَظَ لَ» 

لَى اللَّهِ فَتُؤَدِّيَ إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى يَدِكَ حَقَّهَا وَ إِعَلَيْكَ فَأَنْ تَسْتَوْفِيَهَا فِي طَاعَةِ 

لِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِيدُهُ لرِجْلِكَ حَقَّهَا وَ إِلَى بَطْنِكَ حَقَّهُ وَ إِلَى فَرْجِكَ حَقَّهُ وَ تَسْتَعِينَ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا حَقُّ ا

 «رِ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِعَلَى الْخَيْ
 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»ا
 


