
 الحقوق هرسال شرح

بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که انسان خدا را  ،«لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاًالْأَكْبَرُ فَأَنَّكَ تَعْبُدُهُ  اللَّهِ فَأَمَّا حَقُ» 

بود؛ گفتیم اجماال « تعبده»عبادت کند و در عبادت خودش کسی را شریک قرار ندهد. بحث ما در مورد معنای 

است  یقت عبادتیک ضلع آن حقباید درباره سه ضلع آن بحث شود. بخواهد معنایش روشن شود،  این عبارتاگر

ر برابر د و ظاهری که اصال حقیقت عبادت چیست. گفتیم حقیقت عبادت نهایت خضوع و خشوع قلبی و باطنی

معبود است. ضلع دوم معبود است؛ معبود کیست؟ کسی که الوهیت تامه و مستقله دارد، خالق است و ربوبیت تامه 

شود مجازی و دروغی. ضلع سوم، غیر از این باشد می های معبود حقیقی است؛ هر چهو مستقله دارد؛ این نشانه

 کند. این سه رکن عبادت است. شخص عامل است؛ یعنی عابد، کسی که عبادت می

 

 

 ویژگیهای عابد

گانه را دارد؛ های سهاعتقاد داشته باشد به اینکه معبودش آن ویژگیباید کند عابد و عبادت کننده وقتی عبادت می

ممکن است انسان دیگران را هم عبادت  لذا خدا، اعتقاد به خالقیت خدا و اعتقاد به ربوبیت خدا.اعتقاد به الوهیت 

قاد مجازی هم با اعت هاینسبت به همان معبود ؛ به این معنا کهکند، یعنی یک معبود دروغین و مجازی داشته باشد

یک کسی ممکن است به حسب ظاهر خودش به اینکه آنها ربّ عالم یا اله عالم هستند، در مقابل آنها خضوع کند. 

را اینجور نشان دهد؛ این ظاهر عبادت است و عبادت نیست. اگر کسی فرضاً واقعاً هوای خودش و شهوت خودش 

ند، به این اعتقاد دارد که عالم در سیطره قوه شهویه را معبود خودش قرار دهد، یعنی همه چیز را در آن خالصه ک

 کند.د اصال عبادت تحقق پیدا نمیاشاگر اعتقاد نداشته باست. 

ترین ویژگی در مورد شخص عبادت کننده این است که باور داشته باشد به الوهیت و ربوبیت و خالقیت پس مهم

خواهد کسی که می آیا ممکن استشود. معبود خودش. چون گفتیم معبود به خاطر این سه خصوصیت معبود می

ت نداشته باشد؟ پس اعتقاد و باور قلبی در شخص عابد خیلی مهم است؛ عبادت کند اعتقاد به این سه خصوصی

آن حق اهلل االکبر که به گردن انسان است، این است که او را عبادت کند. عبادت کند « فانک تعبده»گوید اینکه می

داوند خ یعنی چه؟ یعنی فقط نماز بخواند و روزه بگیرد؟ عبادت کند یعنی نهایت خضوع و خشوع را در برابر

داشته باشد، به همراه باور و اعتقاد به الوهیت و خالقیت و ربوبیت تامه و مستقله خداوند، آن هم قربة الی اهلل؛ که 

، و بعد در ادامه امام سجاد)ع( «ال تشرک به شیئا»آمده درباره آن دهیم؛ اخالصی که این را بعدا توضیح می

 کند. اولین حق خداشته باشد، خدا در دنیا و آخرت او را کفایت میفرماید که اگر کسی در این کار اخالص دامی

 . مشکل داریمهمه ما در این مورد ولی این است؛ 



نهایت خضوع و خشوع تارة مبرز دارد و أخری هیچ مبرزی ندارد. چون عبادت تارة ابرازی است و به هر حال 

و عمل جوانحی؛ برخی از این اعمال جوارحی تارة باطنی است. اعمال انسان بر دو قسم است: عمل جوارحی 

عبادت هستند، نماز، سجده، رکوع، اینها اعمالی هستند که به نوعی جوارحی است و ظاهر آن عبادت است و در 

واقع یک شکلی از ابراز آن خضوع و خشوع در برابر خداست. ولی عبادت خدا منحصر در این نیست؛ در روایات 

به عبادت معرفی شده است. گاهی سخن نگفتن و سکوت کردن یک عبادت معرفی  بسیاری از اعمال به عنوان

شده؛ سالم کردن به دیگران، احترام به پدر و مادر، صله رحم، خمس دادن، زکات دادن، روزه گرفتن، کم نیستند 

سخن  آرامی شوند. لین الکالم، یعنی بهاند ولی عبادت رسمی محسوب نمیاعمالی که به عنوان عبادت معرفی شده

دانم، دانیم اما لین الکالم را عبادت نمیگفتن، در روایات به عنوان عبادت معرفی شده است؛ ما نماز را عبادت می

یم، زنزنیم و با تندی حرف میکنیم این یک رفتار عادیِ بشری است و فریاد میبرای همین است که فکر می

علم  آن تعریفی که درتواند باشد. لی از امور به عنوان عبادت میبریم؛ خیهای ناسزا نسبت به هم به کار میحرف

 شوند.قق نمیمحبدون قصد قربت امتثال امر ای که به گونهاصول برای عبادت شده که بعضی واجبات عبادی هستند 

برخی هم نیازمند قصد قربت نیستند اما صالحیت این را دارند که اگر قصد قربت کنار آنها باشد، به عنوان عبادت 

 محسوب شوند. 

شخص عامل و عابد و عبادت  پسنهایت خضوع و خشوع در برابر خداوند تبارک و تعالی است،  اگر عبادت

کند در او، این را به کار ببندد. گاهی این خضوع و میکننده، باید هر چیزی که به نوعی این حالت را تقویت 

که شکل آن عبادت است؛ گاهی هم مبرز ندارد. انسان باید این  اعمالیخشوع مبرز دارد، مثل نماز و روزه و 

سیطره تام خداوند را بر این عالم و بر خودش در وجودش حاکم کند. عبادت چنین معنایی دارد؛ یعنی  احساس

که به شکل عبادت مربوط باشد، به قصد و نیت و درون انسان  است، یک امری است که قبل از آنی یک فعل قلب

در دورن او این احساس خضوع و  ولیخواند نماز هم میحتی اگر مرتبط است. یک عنوان قصدی است که 

 عبادت قیقت و مُخّح گویاخشوع در مقابل سلطنت مطلق خداوند نباشد و سیطره مطلقه تامه برای او قائل نباشد، 

 محقق نشده است. 

 نکته

حق  و ت که به قصد قربت به خدادهد مقوّمش این اسعرض کنم؛ عباداتی که انسان انجام میهم ای یک نکته

شود؛ در علم اصول بحث تعالی انجام شود. اینکه قصد قربت به چه معناست، این باید در جای خودش مفصل 

دا دهیم چون خگوییم ما این کار را انجام میکنند. میمالحظه فرمودید قصد قربت را به قصد امتثال امر معنا می

یا حال دستور داده است. چون خدا دستور داده، کاشف از آن است که این عمل نزد خدا محبوب و مطلوب است؛ 

کند یا مطلوبیتش به حدی است که رجحان بوسیله آن ثابت ایجاد میمطلوبیت آن به حدی است که الزام برای ما 



شود. ولی مهم این است که آن عمل باید مطلوب خدا باشد و ما این را به قصد اینکه این مطلوب خداست و می

اصال کالعدم و باطل جهت خدا به آن دستور داده انجام دهیم. مقوم عبادت این است. بعضی از اعمال بدون این 

هستند که همان تعبدیات هستند؛ بعضی از اعمال بدون قصد قربت و بدون این جهت آثار خودشان را دارند ولی 

اینکه پاداش و ثواب از سوی خداوند به عامل داده شود، این متوقف بر آن است که شخص عمل کننده آن کار را 

 کند، اگرکند، اگر صله رحم میکمک می به این دلیل انجام بدهد که این مطلوب خداست. اگر به پدر و مادرش

دهد، اینها را به این جهت انجام بدهد آورد، اگر حسن خلق به خرج میکند، اگر صدایش را پایین میسکوت می

ولو خودش یک ارزش انسانی است، ولی به این دلیل که خدا اینها را دوست اینها که خدا اینها را دوست دارد، 

. اینکه احساس خضوع 1: در آن باید باشدعبادت یک دایره وسیع دارد که دو خصوصیت  دهد. پسدارد انجام می

باشد و سیطره تام و سلطنت مطلقه خداوند را بر این عالم و بر خودش بپذیرد و به  انسانو خشوع قلبی در 

ین مقوم عبادت دهد، فقط برای این باشد که این مطلوب خداست. ا. کارهایی را که انجام می2رسمیت بشناسد. 

 است. 

 اخالص در عبادت که امام)ع( در ادامه فرموده، این را بعدا توضیح خواهیم داد.
 

 


