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 الحقوق هرسال شرح

 خالصه جلسه گذشته

زرگترین ، ب«شَيْئا بِهِ لَا تُشْرِكُفَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ »ما در شرح جمله اول رسالة الحقوق امام سجاد)ع( بود؛ بحث 

ه طرف که عبادت سو گفتیم حق خداوند بر انسان این است که او را عبادت کند. ما بعد از بیان مقدمات، رسیدیم به این جمله 

دارد؛ یکی خودِ عبادت و حقیقت عبادت است؛ اصال حقیقت عبادت چیست؟ ما این را به تفصیل توضیح دادیم. ضلع دوم، 

های معبود هم به صورت کلی عبود است؛ و ضلع سوم، عابد است. در مورد حقیقت عبادت سخن گفتیم؛ درباره ویژگیم

یات طبق این آ آن را در جلسه گذشته ذکر کردیم.مطالبی عرض کردیم؛ در مورد عابد هم بعداً بحث خواهیم کرد. آیاتی از قر

هایی را برای معبود حقیقی ذکر کردند که باید رازق معبود حقیقی و معبود مجازی باید از هم تفکیک شوند. یک سری نشانه

شود موجودی را که قادر نیست، شنوا و دانا و باشد، قادر باشد، بصیر و عالم باشد؛ در مقابل، طبق برخی آیات قرآن نمی

 ا معبود قرار داد. آگاه نیست و عاجز است ر

 

 مقومات معبود حقیقی

ر کردیم، ذک برایش خواهیم مقومات معبود حقیقی را ذکر کنیم. معبود حقیقی غیر از آن اوصافی که در جلسه گذشتهحاال می

خواهیم عرض کنیم. تنها این موجود یک مقوماتی دارد که شاید سایر آن اوصاف عمدتا ناشی از این مقوماتی است که می

 قابل او خضوع و خشوع داشته باشد.ایستگی پرستش دارد؛ شایستگی این را دارد که انسان در مش

هُ لِكُمُذَ»در یک آیه از قرآن به سه مقوم و خصوصیت اصلی و رکنی معبود اشاره شده است:  لِقُ خَا هُوَ إِلَّا هَلَا إِلَـ رَبُّكُمْ اللَـّ

ود است که بعدا امر به عبادت ، این اولین مقوم معب«ذلکم اهلل ربکم»فرماید: . می1«وَكِيلٌ شَيْءٍ كُلِِّكُلِِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى 

، «اعْبُدُوهُفَ»آفریننده شماست. این اهلل که ربّ شما، اله شما و خالق شماست،  .3. اله شماست. 2شماست،  ربّ کند.او می

شود مالک اصلی و معیار اصلی برای معبود گوید این اهلل و این سه خصوصیت در اوست؛ پس او را عبادت کنید. معلوم میمی

 واقع شدن این سه تا هستند: ربوبیت، الوهیت و خالقیت. 

نها تیعنی ود است؛ تعبیر ما از این سه خصوصیت به عنوان مقومات معب ماال درباره این سه توضیح دهیم.خواهیم اجما می

 معبود حقیقی  باشد. تواندیمارد، را د هاموجودی که این ویژگی
 . ربوبیت1

، این اشاره به یک معنای خاص و خصوصیت ویژه در مورد خداوند تبارک و تعالی دارد. اوال ربّ به چه «ذلکم اهلل ربکم»

یت کننده یعنی ترب« ربّ العالمین»کنند؛ ها یا تفسیرها رب را به تربیت کننده معنا میمعناست؟ شاید در بسیاری از ترجمه

در کلمات مفسرین بیان نیز در لغت و معنی عالم است؛ این  مدبّرلی که رب به معنای عالمیان، پرورش دهنده عالمیان. در حا

های تفسیری در سوره ، ما در بحث2«و قوله رب العالمین ای المالک لتدبیرهم»فرماید: شده است. شیخ طوسی در تبیان می

عالمیان.  ربّ العالمین یعنی مالکِ تدبیر گوییم کهمیحمد به تفصیل درباره ربّ العالمین بحث کردیم؛ اینجا فقط از باب اشاره 
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، خداوند تبارک و 1«فهو تعالي ربٌ لماسواه الن الرب هو المالك المدبر او المربي»فرماید: مرحوم عالمه در المیزان می

دبیر یا مالک التبه  ربّ را هم بهتعالی ربّ غیر خودش است، یعنی مالک تدبیر است. در بعضی از تفاسیر مثل آالء الرحمن ، 

ه باند. پس در واقع رب یا بعضی ها هم به خصوص مربی معنا کرده اند.دانسته اند و هم به معنای مربیمالک مدبر معنا کرده

وییم گرسد که اگر ما میمربی و پرورش دهنده است، یا هر دو. اما به نظر می معنای، یا به است مالک التدبیر ومدبر  معنای

ب به ، الزمه ربودن خدا ربّ العالمین است، یعنی تدبیر کننده عالم است، اما الزمه تدبیر عالم، تربیت عالم هم هست. مربی

کند که تدبیر عالم اقتضا میلکن عالم است.  گوییم خدا ربّ العالمین است، یعنی مدبرمعنای مدبر است. پس در واقع اگر می

 این عالم و موجودات این عالم را هم تربیت کند. 

یعنی این خدا، یعنی اهلل که اسم جامع مستجمع جمیع صفات و دربرگیرنده « ذلکم اهلل ربکم»شود پس اگر در این آیه گفته می

در برخی از آیات دیگر مطلب این ر شما و این عالم است. ذات است، یعنی خدا را باید عبادت کنید، چون رب شماست، مدب

 أُمَّةً أُمَّتُكُمْ ذِهِإِنَّ هَـ»هم مورد اشاره قرار گرفته است؛ آیات بسیاری در قرآن با این مضمون آمده است، از جمله این آیه: 

 و، شما امت یگانه هستید و من ربّ شما هستم؛ پس مرا بپرستید. ببینید روی مسأله ربوبیت 2«فَاعْبُدُونِ رَبُّكُمْ وَأَنَا وَاحِدَةً

هَ هُوَ رَبِِّي وَرَبُّكُمْ»در آیات متعدد تأکید شده است. یا مثال در آیه دیگری آمده: مدخلیت آن در معبود بودن و عبادت   إِنَّ اللَـّ

به وضوح در آیات متعدد این لذا فرماید این اهلل، هم رب من و هم رب شماست، فاعبدوه. ی؛ م2«مُّسْتَقِيمٌ صِرَاطٌ ذَافَاعْبُدُوهُ هَـ

مطلب بیان شده که یکی از مقومات معبود این است که مدبر و رب عالم باشد. واقعا موجودی که رب نیست، تدبیر عالم به 

ینها شود که مدبر باشد. من فقط در حد اشاره ادست او نیست، شایستگی پرستش دارد؟ معلوم است که کسی باید معبود واقع 

 کنم. کنم و عبور میرا ذکر می
 . الوهیت2

چ هی« ال اله اال هو»بایست به عنوان یک مقوم به آن نگاه شود، اله است. اینجا فرمود اما خصوصیت دوم که در معبود می

را « ال اله اال هو»ها و تفسیرها بعضا تفسیر و معنا شده به معبود. در ترجمه «اله»الهی در عالم جز او نیست. اله یعنی چه؟ 

ی کنم بعضی به معناگویند ال معبود اال هو، ال معبود سواک. در حالی که اله به معنای معبود نیست؛ اینکه من عرض میمی

مطابقی  بود بودن الزمه معنای اله است؛ اله یک معنایکند که اله به معنای معبود نیست. بله، معاند. تحقیق اقتضا میمعبود گرفته

دارد. معنای مطابقی اله در واقع یعنی اینکه این موجود سلطه مطلق بر عالم دارد؛ اله اسم جنس است، یک عنوان کلی است 

مام ودی که تبرای هر موجودی که این ویژگی را داشته باشد؛ مثل واجب الوجود؛ منتهی تنها یک مصداق بیشتر ندارد. موج

ها و کماالت است. چون اله به این معناست، قهرا شایستگی امور تحت اختیار اوست، اله یعنی این؛ کسی که جامع همه قدرت

 دادند،دادند، یعنی به عنوان معبود قرار میآمدند بعضی از چیزها را اله قرار میمعبود واقع شدن هم دارد. مشرکان هم که می

کردند همه امور در ید قدرت آنهاست. در برخی از تفاسیر اشاره به دانستند و فکر میمطلق بر عالم میچون آنها را مسلط 

 این معنا شده است. 
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گوییم الوهیت یا اله، یعنی موجودی که در کار خودش به طور مطلق استقالل دارد. آیاتی از قرآن هم به مسأله ما وقتی می

، تنها اله من 1«فَاعْبُدُونِ أَنَا إِلَّا هَوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَـ»یه: کند؛ از جمله این آاله اشاره می

لَقَدْ وَ»هستم، تنها من هستم که به طور مطلق استقالل در کار خودم دارم؛ هیچ موجودی این خصوصیت را ندارد. یا این آیه: 

هَ اعْبُدُوا قَوْمِ يَا فَقَالَ قَوْمِهِا نُوحًا إِلَى أَرْسَلْنَ ، نوح به قوم خودش فرمود اهلل را پرستش 2«غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ إِلَـهٍ مِِّنْ لَكُم مَا اللَـّ

 کنید، الهی غیر از او در این عالم نیست. این هم اشاره به این مقوم و مالک برای عبودیت دارد. 

 است. این بماند برای جلسه آینده.شود، خالقیت سومین خصوصیتی که مقوم معبودیت محسوب می

 «نیوالحمد هلل رب العالم»
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