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 بزرگترین حق خداستعبادت 

فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً فَإِذَا »در فقره اول این رساله،  این مله، را ا  اال  سادلد( ن لقک دردی     

 . مهس، گذشت، عرض«نَفْسِِهِ ََْْ ََْْفِيَكَ ََمْرَ الدننْيَا ََ الْخخِرَِِ ََ ََْْفَََ لَكَ مَا تُُِّْن مََِْْا  عَلَى لَكَ جَعَلَ بِإِخْلَاصٍ ذَلِكَ فَعَلْتَ

دردی  این بزرگترین حق خدا بر الساالا اسااب. ع لدر بزرگترین حق خداسااب. ال عرض دردی  ع لدر در وامع ب، ا  ل  

 ی   ی  ی دلیب تسهی   خضو   خشو   ب دگی در برابر خداسب. ا تهی تلرة ال این ع لدر را ب، لحو تکوی ی االحظ، ایله

ای ک، هل، اومودار تحب فرالا خدا هست د؛ در لظل  تکوین و در لظل  عهّی و ا هوهی هل، اومودار تکوی لً بل اراده اههی 

 د  د و حردب تکوی ی دارلد.دا ایتحقق پی
 عبادت تشریعی

گویی . این ع لدر  اختیلر  اال در اورد السلا ب، خصوص  یک ع لدر دیگر  ومود دارد د، ال ب، آا ع لدر تشری ی ای

قط گیرد. امللالً ال فاسب  فطر  و عقهی اسب. اگر بخواهی  وارد بحث ع لدر ب، ا  ل  وسیع شوی   ای دل خیهی ومب ای

 . د یع واا برترین حق خدا و بزرگترین حق خدا شلرده شده  اشلره ای ب، این دو سا، اطه  دربلره ع لدر السالا د، ب،  

یکی ای ک، اوالً این ع لدر ی  ی چ،؟ افهو  آا چیسب؟ دو  ای ک، فهسف، این ع لدر چیسب؟ چرا این ع لدر بلید صورر 

 در درولش هسب. پ د  گیرد؟ سو  ای ک، این یک اار اختیلر  اسب و چهلر  ای ک، این فطر  اسب؛ فطرر السلا این ایک

 ب، فطرر د ی  و ه  است د ب، عقک.توالی  این را است د ای ک، این دهیک عقهی بر هزو  آا داری ؛ ی  ی ه  ای
 حقیقت عبادت

اال ای ک، اسلسلً ع لدر چ، ا  لیی دارد  ع لدر ی  ی ای ک، السلا ب، است لد هللا حسی د، در دروا اوسب  در برابر مدرر 

 گر  و پرستش و لهلیب خضو  و تسهی  را داشت، بلشد. لهلیب  در برابر مدرر اطهق  ستلیشبرابر بی الیزال و در

لقص و  شااتی و دلسااتی و پهید   وار  ا زه ا  هر عی  وذترین ترین اومودار  دلاکخداولد ات لل ب، ع واا ای ک، دلاک

ن مهلا اسب. هل، این دلیل ا  ا  ع فیض ومود  او تحقق پیدا او آفری  ده این مهلا و ربّ این مهلا و اداره د  ده ای  اسب

ومتی   د  د و اشغول تأثیر و تأثر هست دآلهل هسب علک ایذار الد و ب، حردب خودشلا یل ب، آا چیز  د، اقتضل  درده

ین اسلش ع لدر د د  اگزارال، ایدلد ایگرال، و سپلسالسالا در برابر یک چ ین اومود  یک رابط، خلعا لل،  ساتلیش   

ا  پیدا شاود؛ این احتوا  ع لدر اسب. اششکلهی د، برا  ع لدر  شاود. ع لدر ی  ی بین علبد و ا  ود یک چ ین رابط، ای

  و پردا یشاود هل، برا  این اساب د، این حلهب در السلا پیدا شود؛ هذاسب د، خیهی ا  ال ب، شکک ع لدر ای  ت ریف ای

شود. للل    و ستلیش و سپلس د، در برابر آا اومود بلید در ال ایدلد شود  ایدلد للیدهی  اال این حس خضواهلیب ای

گیری   هل، ع لداتی د، در هل، ادیلا برا  بشر مرار داده شده  برا  این اسب د، السلا اقل  خودش را خوالی   رو ه ایای

ال  ع لدر اساب. ی  ی السلا ب، این ا رفب  اقل  ذهب و ع ودیب ب ی د. این چیز  اساب د، در حقیقب هد  و اقصاد اع  

و هی  دوا را  «االَّ ليَعْبُدَْ ََ االنسَ ََ ما خَلَقْتُ الْجِنَ»فرالید  برساد د، او هل، چیز اساب و السلا هی . ای ک، در مرآا ای  

ر د، هللا حقیقب الد ب، هی رفوا  این برا  آا اسااب د، ع لدر یک ضرض لهلیی دارد؛ ضرض لهلیی ا  ع لدتفساایر درده

ع لدر اساب  در وامع رسیدا ب، آا لقط، اسب د، السلا خودش را هی  ب ی د و خدا را هل، چیز. ی  ی ا  هل، چیز بب ررّد و  

 مز ب، او لی دیشد و دائللً یلد پروردگلر و رب خودش بلشد. این اصک و ارخّ ع لدر اسب. 
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ب، طور وام ی بلید در لهلا ال این حلهب پیش آید د، ال خودالا را خلعع ب ی ی . ال گلهی اوملر در اقلبک یک اقل  بزرگی 

شود؛ ال   لیسب دسی این را ب، ال تحلیک د د. فرض د ید یک گیری   این حس خضاو  در دروا ال ایدلد ای د، مرار ای

شود؛ اثالً شیخ افید  شیخ طوسی  شیخ الصلر   آلهلیی د، شلل آلهل را خیهی ب، ارمع تقهید  ا  راه برسد و وارد این ملع 

در درولتلا احسلس خضو   شلل چطورد ید؟ شا لساید  در بزلد و وارد ا زل شلل شود؛ شلل چ، حلهتی پیدا ای  عظلب ای

کری  و احترا  و اح ب را ب، او را ب، لوعی ب، او لشلا دهید و لهلیب تحس هل، دلر حلعار هساتید بک ید تل این    د ید.ای

لل لدارد و ب، آا . ای ک، للل هل  ال حس و حد دایدلد ایاظهلر د ید. ع لدر السالا اگر حقیقی بلشاد  یک چ ین حسی   

برا  ال آا طور د، بلید و شااالید ار ش لدارد  برا  آا اساااب د، این عظلب و بزرگی خدا و حقلرر  دهی  واهلیب للی

خوالی ؛ اصااالً آا ومتی د، للل  ایسااتی  و للل  ایعلدر رو ب، م ه، ای بر ط قهلوس لشااده اسااب.  خودالا  برایللا ا

بی د و ال داری  خضو  خودالا را ب، او را لداری  د، یک بزرگی مهو  ال ایساتلده و او دارد ال را ای حس خوالی  این ای

 د ی . حقیقب ع لدر این اسب.  ایابرا
 پاسخ به یک اشکال

 د ی  بدواگزارال، را دائللً در خودالا ایدلد ایگرال،ت سااپلساساب دسای بگوید د، ال این رابط، خلعا لل،ت ساتلیش     الکن

هل ال عقیده داری  د، خدا بزرگ گوی د ال وام لً ا تقدی  خدا بزرگ اسااب؛ خیهی بیشااتر ا  این للل خواااششااکلل دی ی. ای

هل  حرّ  هست د و خودشلا را ده د د، وام لً ای طور هست د؛ آد لشلا ای شلا ه  ب ضلًاساب و ال هی  هستی . در  لدگی 

گوید ان دهیهی دال د وهی اید  د و ترس ا  دساای ه  لدارلد و ر و و رو   خود را دسااب خدا ایوابساات، ب، ملیی للی

 ، للل  بخوال  یل رو ه بگیر .بی   دللی

این فر  و مله ی د، خداولد در شر  برا  للل ظلهر  الدل  شود؟ عاین ا این اشکلل وارد لیسب چوا چ، عرورتی دارد د، 

هلیی دارد. ای ک، السالا اقید بلشاد د، در هر رو  در پ ن لوبب این را ب، یک شکک   ع لدر بیلا درده  این خودش حکلب

ای ک، مل ی بلشد  این خودش اظهلر د د  این اوعوعیب دارد. ای ک، شکک ع لدر ارد  یکسلا بلشد  این اوعوعیب دارد. 

توالی  هلین رابط، را بین خودالا و خدا ایدلد د ی  بدوا ای ک، خ  و توالد ادعل د د د، ال اییک حکلتی دارد. دساای للی

شود. حقیقب ع لدر هللا چیز  اسب د، عرض راسب شوی  و این ا لسک ظلهر  را الدل  دهی ؛ اصالً چ ین چیز  للی

این شکک   ا  ات لل یک شکک و ا لسکی را برا  این رابط، خلع لل، برا  خودش مرار داده د، در خوددرد . اال هللا خد

 شللر  هسب.هل  بیحکلب

ای ک،  اسااب د، یک رابط، وام یب خلعاا لل، بین الساالا و خدا ایدلد شااود. امللالً افهو  ع لدر و حقیقب ع لدر اینپس 

حقیقب این ذهب و این دوچکی و خوار  در برابر خداولد ات لل  ع لدر  چیز.و او را هل، السااالا خودش را ذهیاک ب ی د  

 اسب. حق اهلل االد ر این اسب؛ ای ک، السلا این دلر را بک د و ب، ای دل برسد. 

گرال، سؤال این اسب د، چرا السلا بلید یک چ ین حلهتی را در خودش پدید آورد؟ چرا بلید یک رابط، خلع لل،  ستلیشاال 

د د در برابر خدا. اگر خوار گزارال، داشت، بلشد؟ فهسف، ع لدر چیسب؟ چرا آد  بلید خودش را در دروا خودش پلسو س

این سااؤاهی اسااب د، در مهساا، آی ده ب، آا ؟ دالد؟ خدا چ، لیل   ب، این دارد؟ ال چرا بلید این دلر را د ی خدا این را للی
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 .پلسخ خواهی  داد

 «نیواهحلد هلل رب اه لهل»


