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 خداوند  به انحصار طاعت و عبادت

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

محًاًاوری در احًاًادیت و واحًاًادیت و در ًاًاات مفصًاًاو و  ای وریشًاًاهطور بًاًاهتقریبًاًا  

نه نسبت به غير است دیم. احدیت حق سبحانه و تعالی احدیت و واحدیت صحبت کر

کا ًا   ربنا سًابحانه و تعًاالی دحًادی  ًای»ذات  و نه نسبت به غير است تحویالً و تخویالً. 

«. تخویليًا هذه الشؤون برمتها ليست لغير اهلل ال ذاتي  و ال شؤون األلوهي  و الربوبي  و 

يم،  قًا  در ییًای، آن هًام تحویًاو و ای که ما شمردیم، اآلن حساب کنمرحله 22این 

غيًار ت لربنا مطاعی  ی در   الربوبي  و هذه المطاعيًا  ليسًا»تخویو نيست، در طاعت. 

و َ یُطًِا ِ مَنْ»اطاعت کرد؟ بله، خدا شود غير را در راه این معلوم، اما آیا می« اهلل  الرَّسًاُ

 نيست، بلیًاه در سًابيو درست است طاعت رسو  اصالً نيست، وکالت  1«اللَّهَ دَطاعَ  َقَدْ

 احیام ربانيه است که به وسيله وحی باید برسد. 

هًاا ای است. اینبسيار عميق و ریشههای ها بحثبسيار دقت بفرمایيد، چون بحث

کنيم. در مًای یک حسًااببًاهایم، یکای است که ما به تفصيو نوشتهدر ات توحيدیه

  :این در ات توحيدیه سه احتما  و ود دارد
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   او :  ق  برای خدا؛احتما

 احتما  دوم: و برای غيرخدا اصالً؛

 توکيالً.احتما  سوم: و برای غيرخدا 

 

 ]سؤا [ -

 خير، برای غيرخدا اصالً.  -

  ق  برای خدا، ازليت، ابدیت، سرمدیت، تجرد و...  ق  برای خدا. -1

ه. ایًان الًاه یا آله« الهان اثنان»خدا هم دارد،  ق  خدا ندارد، ولی ذات  که  غير -2

 طور، از او نگر ته است. است بتمام معنی االلوهي ، او هم بتمام معنی االلوهي  همين

اینیه خداوند اعطا  رموده است، از الوهيت خودش به  رد دیگری اعطًاا کنًاد.  -3

کأن ربنا سبحانه و تعالی یخلق خالق  سواه و هذا الخالق » کنيم.احتما  را عرض می

طور. والیت تیوینی این« لق ربنا سبحانه و تعالی تخویالً و تحویالًسواه یخلق کما یخ

به غير بدهد، والیت تشریعی به غير بدهد، قدرت بًار تو يًاق بًاه غيًار بدهًاد، قًادرت بًار 

غفران به غير بدهد، قدرت بر  زاء، حساب و عقًااب بًاه غيًار بدهًاد. قًادرت بًار اقامًاه 

ما در این سه بعد این محًااوری کًاه و... این بُعد سوم است.  قيامت کبری به غير بدهد

 کنيم، خوب عنایت بفرمایيد. می کنيم بحثمی عرض

ليسًات ء  ی ذاته اطالقًا   توحيده  ی ذاته، ذاته دحدی ٌ بتمام معنی الیلم  ال تجزّ»

ایًان را بحًاث کًاردیم. ایًان دوم « ة غيًار مجًاردی  و المادّالمادّ نّذاته مادّةً و ال مادّی ً أل

هم ذات مجرد بجمي  الجهًاات داشًاته باشًاد. سًاوم هًام نًادارد کًاه  ندارد که غير خدا

خداوند ایجاد کند ذات مجرد من  مي  الجهًاات، ایًان هًام قابًاو خلًاق نيسًات. دوم: 

د، یًاک مقًاداری اخًاتال  نًایًاک مقًاداری شًارکت دار هًاااین« توحيد ذاته  ی تجًارده»

دیگًاری  مرحله او   ق  خدا، مرحله دوم یًاک مجًارد« توحيد ذاته  ی تجرده»د. ندار

حقيقًا  معنًای التجًارد کًاذلک غيًار اهلل و لًاو ب کمًاا اهلل مجًارد»مانند حق داشته باشيم 

ذاتی است. پس اعطایی هم نيست. خداوند « له تجرد بحقيق  معنی التجرد کونواحد 

توحيد ذاته  ًای »یک مجردی را مانند خود خلق کند، یک الهی مانند خود خلق کند. 

است. اگر ما یک الیتعًادّد دیگًاری هًام داشًاته باشًايم،  خداوند در عدد الیتعدّد« العدد

تناقض است. الیتعدد دیگر یا ذات  یا  عالً، خداونًاد یًاک مو ًاودی را خلًاق کنًاد کًاه 

 . ، در هر بُعدی از ابعادمحا  باشداثنينيت او 
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غيره کذلک  توحيد ذاته  ی دن ال شبيه له، اهلل ال شبيه له ذاتي . نفرض دنّ»چهارم: 

خداوند یک مو ًاودی را خلًاق « غيره بما یخلقه ربه ال شبيه له ذاتي  دو دنّ ال شبيه له

کند که اصالً شبيه برای او امیان نداشته باشد. این احدیت اسًات نسًابت بًاه شًاباهت 

توحيد ذاته توحيد ذاته  ی الالمحدودی  »ا . چه در ذات، چه در صفات و چه در ا ع

کننًاد  عًاو ممیًان می گمًاانها بعضًای چًاونازليت  علی نيسًات.  منتها « ی األزلي 

است، در عمقش  عو نيست، اصالً ازليت  علی نيست. هًار چيًازی را خداونًاد خلًاق 

کند، آن قبالً نبوده و بعد شده. ازليت  علی نيست. البتًاه ابًادیت  علًای اسًات، منتهًاا 

ولًای ابًادیت  سًات،نيابدیتی که بدون ازليت است. ابدیتی کًاه بًاا ازليًات اسًات  علًای 

اهو الجن  ربنا یعطيهم عطاء، البقاء  ی الجن  » 1«مَجْذُوذٍ غَيْرَ عَطاءً»ت.  عو اس بدون

 این ابدیت  علی است. « غير مجذوذ، ال نهای   ی الجن  اطالق 

به این معنا، ابدیت خدا که ابدیت بر محور ازليًات « توحيد ذاته  ی األبدی »هفتم: 

هًاي  « توحيًاده  ًای صًافات ذاتًاه». توانًاد باشًاد، نًاه  عًاالًاست، برای غير نه ذاتًا  می

باشد، اصًاالً صًافات ذات ندارنًاد. هًاي  مو ودی را نداریم که صفات ذاتش عين هم 

مو ودی صفات ذات ندارد، تمام  صفات عارض است.  رض کنًايم صًافات ذاتًای در 

کار باشد یا هر صفاتی، هرگونه صفاتی کًاه تصًاور کنيًاد، چًاه ذاتًای، چًاه غيًار ذاتًای، 

تعدد دارد. بنابراین علم من غير از حيات مًان اسًات،  ارند، الفاظشواقع  تعدد دها این

حيات من غير از قدرت مًان اسًات... و همینًاين  علًای اسًات، قابًاو  عًاو اسًات کًاه 

األمور الذاتي  و األمور الصفاتي  و األمور األ عالي  التًای تخًاتب بربنًاا »چيزهایی که... 

 یمین دن یتعًادد ذاتيًا  و ال یمیًان ه الربنا، ألنه الخالق، ألنه اإلل سبحانه و تعالی ألنه

 این امیان در کار نيست. « دن تتعدد بالخلق

« توحيًاده  ًای القًادرة»گًاردد. این هم به تجًارد برمی« توحيد صفات ذاته م  ذاته»

پًاذیر نيسًات قدرتی که حق سبحانه و تعالی دارد، مختب به خودش اسًات. اوالً بخش

قدرت مطلقه است و قدرت مطلقه برای و ود  غير داده بشود، ثاني  این قدرت، که به

 است. هر سه را در اینجا توضيح دادیم. ]...[ ممین مطلق 

 گردد؟ ضرورت برنمی بهها همه این -

گيًارد. تمًاام می همًاه را« دَحًَادی اللًَّاهُ هًُاوَ قًُاْو»در تفصيو نه، در ا ما  بله. و اال  -

و سًاه بُعًادی هسًات. گانًاه 22 مقتضی الوهيت است، احد در تمًاام ایًان مراحًاوها این
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توحيده  ی الحياة، حياته خاص  بًاه و ليسًات لغيًار اهلل تعًاالی حيًااة ربانيًا ، ذاتيًا  و »

چون اصالً محا  است، اگر « ليست لغير اهلل تعالی حياة کحياة اهلل بالتخویو، بالتو يق

 حياتی که ذاتی است خلق کند که دیگر ذاتی نيست. 

 

 ]سؤا [ -

ذات داریم. نه، ییًای  یک توحيد صفات باصفات داریم، یک توحيدی در خود  -

حقيقتًا  خًاالقی « ؟غير اهلل توحيده  ی الخالقي ، هو من خالقٍ»کنيم. ییی حساب می

« توحيده  ًای المعبودیًا »این را بحث کردیم. « توحيده  ی التشری » غير از اهلل نيست.

توحيده  ی »امروز است.  باز بحث« توحيده  ی اإلحترام لحدٍّ»این بحث امروز ماست. 

ایًان را « توحيده  ی تداخله  ی کًاو األ عًاا »این را بحث کردیم. « خالقي  لیو شیء

بحًاث الزمًای نًادارد، چًاون ]ایًان را[ « توحيًاده  ًای الحسًااب و الجًازاء»بحث کردیم. 

« توحيده  ی التو يق، توحيًاده  ًای الغفًاران، توحيًاده  ًای الهدایًا  و اإلضًاال »داریم. 

 از مراحو توحيد است.  مرحله 22ها این

در این مراحو توحيد، کو این مراحو در اختصاص حضرت حق سبحانه و تعالی 

اش  ًای نيست و قابو تفویض به غير، مرحلًاه تاليًاه است و خودش قابو انتقا  به غير

دن یعطی ربنا دزلي  لغيًاره  ًای سًابيو ازليتًاه، دن یعطًای تجًارد   ًای »سبيله باز نيست. 

اعطًاا در اینجًاا معنًاا نًادارد. تعًادد ذاتًای هًام معنًاا نًادارد. « ی...سبيو تجرده، دن یعطًا

طًاور نيسًات. اینجًاا سًاه محًاور عبودیت در این مطلب خيلی روشن اسًات، طاعًات این

ه شود. اگر اهلل را درست دقًات کنًايم چًااصالً تعدد تصور نمی :و ود دارد: محور او 

ابًاو تعًادد نيسًات تًاا تًاوانيم از دور بفهمًايم، او اصًاالً قمی است، بر حسب آنیهذاتی 

باشد یا ذات  یا تخویالً. دوم این است که چًارا، امیًاان تعًادد از ن ًار  دومی کنيمبحث 

 معبودی عقلی هست، اما در بُعد دقت شرعی کتاب  و سنت  و در بُعد دوم عمقی عقلی،

اهلل مطًااع، األممًا  مطًااعون. مطًااع اسًاًات و اهلل مطًااع، رسًاًاو  چنانیًاه مطًااع،نيسًات، 

طاعًا  الرسًاو   ًای » «اللَّهَ دَطاعَ  َقَدْ الرَّسُو َ یُطِ ِ مَنْ»مطاع است، منتها  مه اهللرسو 

تلقی عن اهلل و اإللقاء من اهلل و طاع  الرسو  هی طاع  اهلل السبيو رسالته،  ی سبيو 

 عَلَيْنًاا تَقًَاوَّ َ لًَاوْ وَ« »و ليست طاع  اهلل طاع  الرسو ، إنما طاع  الرسو  هی طاع  اهلل

 1«اْلوَتينَ مِْنهُ لَقَطَعْنا ثُمَّ*  بِاْليَمينِ مِْنهُ لَأَخَْذنا*  اْلأَقاویوِ بَعْضَ
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ای نيسًات، ای هم  ز این نيست، نه اینیه  قًا  چًاارهو چاره طور استاینطاعت 

بلیه طاع  الرسو  عين طاع  اهلل که نيست، ما دو اهلل کًاه نًاداریم، دو مطًااع نًاداریم. 

دانيم مًای ت برای اینیه ما بتوانيم خدا را عبادت کنيم. مًاابلیه طاع  الرسو  الزم اس

ای دارد، سلب ، ایجاب ، لسان ، حًااالً،  عًااالً، ظًااهر ، باطنًا . که عبادت خدا طرق خاصه

« درید، دن دطاع کما درضی ال کما ترضًایکما  طاعدن دطاع  اهلل کما یرضی إنی درید »

طًاور اسًات، در سًاالم کنيًاد در آلمًاان اینخواهيًاد خواهًاد. شًاما میگونه که او میآن

 خواهيد طاعت کنيد. طور است، در  ای دیگر طور دیگری است. اگر می ا آناین

برای هي   مورد طاعت کسطاعت رسو  )ص( نه به عنوان محمد بن عبداهلل، هي 

رسًاًاان بًاًاه حسًاًااب اینیًاًاه رسًاًاان اسًاًات، طاعًاًات نامهنيسًاًات، بلیًاًاه چًاًاون او نامه عبًاًادی

است به وسيله وحًای از حضًارت حًاق سًابحانه و تعًاالی. ولیًان طاعًات رساننده نامه 

رسو  عين طاع  اهلل نيست، در طو  آن است. یک مرتبه طاع  الرسو  عين طاع  اهلل 

، دم تیًاون مشاق ٌ بين اهلل و رسوله»است، گاه این، گاه او، گاه هر دو، این مشاقه است. 

دون دن تیًاون طاعًا  الرسًاو   لرسو  طاع  و هلل طاعًا  دون ارتبًااب بعضًاها بًابعض و

 طور باشد، این مشاقه است. اگر این« سبيالً لطاع  اهلل

 

 ]سؤا [ -

بگویًاد ایًان طاعًات  اهًادخومی «اللًَّاهَ دَطًااعَ  َقَدْ الرَّسُو َ یُطِ ِ مَنْ»کنيم. معنا می -

 گویًاد چنًاين، ایًان را از خًادا نقًاومی گویيًاد پيغمبًار کًاهمی شًاما کًاهاستقال  ندارد. 

بایدها و شًاایدها و  ا واسطه است. چنان نه، چنين بله. در هر بُعدی از ابعادِکند، بمی

دستگاه گيرنده تمام   1«رَسُو ٌ إاِلَّ مُحَمَّدی ما وَ»نبایدها و نشایدها، وا بات و محرّمات، 

و دستگاه  رستنده وحًای  2«یُوحى وَحْيی إاِلَّ هُوَ إِنْ*  اْلهَوى عَنِ یَْنطِقُ ما» وحی است

ست و  رستنده وحی است به تمام وست. گيرنده وحی است به قلبش که محور روح اا

طور کًاه خداونًاد مطًااع طور اسًات، همًاانم اهر و به تمام مراحو. پس در طاعت این

طور کًاه خداونًاد معبًاود است، غيرخداوند هم در راه خداوند مطًااع اسًات. امًاا همًاان

 معبود  ق  خداست. است، غيرخدا هم در راه خداوند معبود است؟ نه، 
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عبادت در در ه عليا مربوب به حًاق اسًات، در در ًاه پًاایين هًام مربًاوب بًاه حًاق 

، حسب در ات العابدین، رسو  الهدی یعبد ربه و دنًاا العبادة لها در ات عدّة»است. 

دعبد ربی و  الن یعبد و  الن یعبد و لین عبادات تختلًا،، حسًاب در ًاات المعر ًا ، 

تنحو منحی الرب سًابحانه و لین کو هذه العبادات  حسب در ات االیمان تختل، و

طاعًات « اللَّهَ دَطاعَ  َقَدْ الرَّسُو َ یُطِ ِ مَنْ»طور نيست طاعت این« تعالی من دون وسي 

است، پيروی است، ولی پيروی در راه اوست. اما عبادت کسی در راه او، ازليت کسی، 

راه او، در راه معنًاا نًادارد. و تیوین کسًای در  کسی وخالقيت کسی در راه او، تشری  

 مذمت 1«زُْلفى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونا إاِلَّ نَعْبُدُهُمْ ما»گویند لذا قرآن شری، کسانی را که می

کنيم، چًاون خودمًاان عرضًاه نًاداریم، مًای را عبادتها این دروغ است، ما اینکند. می

عبادت کنيم، کسانی که عابًاد قدرت نداریم، آن وضعی را نداریم که مستقيم  خدا را 

کنيم مًای را عبًاادتهًاا حق هستند و دارای مقام ع يم در عبودیًات حًاق هسًاتند، آن

 گویًادمی «یقربونا عبودیًا ، یقربونًاا معر يًا ، یقربونًاا  ًازاء...« »زُْلفى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونا»

ب إلًای اهلل زلفًا  تقًارّ بوه! عبادة غير اهلل البو یقربوکم ال ليقر»دروغ است. ها همه این

 «. تبعّد من اهلل تعالی، هذا اشراکی باهللهذه التقرب  بو ، ی دی  مرحل  من المراحو

العبًاادة هلل تعًاالی دحدیًا ٌ و واحدیًا ٌ بصًاورة »کنيم ما روی این مطلًاب ترکيًاز مًای

گویًاد، در طاعت هست، ولی برای خودش را کًاه نمی« معبود ی دنه  تثنیسال ت طليق 

ادت برای خودش اسًات، همًاه بًارای خًاودش اسًات. در طاعًات همًاه بًارای ولی در عب

چه طاع  اهلل که برای خودش اسًات،  همه برای خودش است،، هست و نيستخودش 

برای خودش است، همه همه ولی در عبادت که  گردد،به او برمیچه طاع الرسو  که 

د را عبًاادت طور نيست که گاه خدا را عبادت کنيم، گًااه محمًابرای خودش است. این

 و کنيم به سوی خدا، گاه علًای را عبًاادت کنًايم. و لًاذلک عبًاادت در دو بُعًاد درونًای

دعبد ربی  ی معر تی، دعبد ربًای  ًای صًادری و قلبًای، دعبًاد »خاص باهلل است. برونی 

منحصًار اسًات، بًاا هًاا این«  ی اعتقادی،  ی  طرتًای و عقلًای ربی ربی  ی نيّتی، دعبد

هسًات، « دعبًاد»ای از مراحًاو کًاه یگر، در هًار مرحلًاهتمام مراحو. چون مراتب دارد د

دعبد ربًای رکوعًا  لًاه، دعبًاد »مخصوص رب است. در مراحو باطنه، در مراحو ظاهره 

دعبد ربی طوا   حو  بيته، دعبد ربی نذر  له، دعبد ربی قَسَم  به، دعبد  ،ربی سجود  له

ضًارت عبًااق قسًام تًاوانم بًاه حنمی بًارای خداسًات. مًانهًاا همه این« ربی عهد  معه
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 دقسًام بًااهلل دو»خًاورم؟ می مًان چًارا قسًام «ا بًااهللال حل، إلّ»بخورم، به قرآن بخورم، 

خًاواهم می خًاواهم،می «هلل، لماذا؟ حتی یحقق ربًای مًاا ددعًاوه دنذراتعاهد م  اهلل دو 

خواهًاد بًاه مًان می یوین است، تیوین از خداست، از غيًار خًادا نيسًات. خداونًاد کًاهت

را بدهًاد، بًادها را هًاا ، عمر بدهد، چه بدهد، چًاه ندهًاد، خوب رزند بدهد، ما  بدهد

طور عًاادی اسًات کًاه سًالب  و ایجابًا . ایًان یًاا بًاه ندهد، این تیوین است، تو يق اسًات

کًاه ایًان « نذر  لربًای دو دقسًام بربًای دو کًاذا»کنم، می دهد، گاه نه، من نذرمی خداوند

کنم یًاا مًای بخوانم، تعهد شبخورم که نمازمی کنم، من به خدا قسممیمن  کاری که

دهم، به  ای وا ب، وا ب که نيسًات، ایًان می کنم که این مستحب را انجاممی نذر

کنم کًاه مًای من بيشًاتر بًاه خًادا تو ًاه 1«دَْذكُرْكُمْ  َاْذكُرُوني»دهم می مستحب را انجام

خداوند عنایت بيشتری به من بفرمایًاد. پًاس طًار  خداسًات، طًار  احًادی  ًاز خًادا 

 نيست.

 

  []سؤا -

گویم. چون قسم دو بُعًادی اسًات: می خورم که این کار را بینم، این رامی قسم -

خًاورم کًاه ایًان می خورم که این کار را نیردم یا کردم، اینجا قسًاممی یک مرتبه قسم

خورم کًاه ده شًاب نمازشًاب می کار را بینم. مطلب سر این است. من که به خدا قسم

ای اینیه خداونًاد چنًاين عنًاایتی بفرمایًاد. ایًان دارد، بر« برای»بخوانم، برای چه؟ یک 

تیوین است. در باب تشری  که قسم معنا ندارد. من به خدا قسم بخورم که خدایا، من 

 شًاود.نمی کنم که تو نماز شب را هشت رکعت کنًای، اینیًاه در بًااب تشًاری می چنين

 در باب تو يق و از این قبيو است.  کما اینیه در تیوین،

 در محاورات معمولی که اشیا  ندارد.ها ...[ این] -
نه ایجًااب،  کنممیالبته این بحثی است که باید از ن ر  قهی بینيم، من نه نقد  -

شویم. سؤا  شما درست اسًات، ولًايین بایًاد در  ًاای می برای اینیه از مطلب خارج

 کنيم. بحثخودش 

 

 ]سؤا [ -
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اصًاو مطلًاب کًاه نوان عبًاهمن شرکی مًّاا اسًات.  ها،  ایز نيست، به عقيدشرکی مّ -

 کنم این است و بعد باید بحث کنيم. می عرض

 خورد...آن قسمی که خود خدا در قرآن می -

عنوان اصو  موضوعه اسًات. بهها این را هم باید بعد  بحث کنيم. بعضی از این -

کنيم. مًای ما در طاعت بًاه آیًااتی تو ًاه« اهلل تعالی هو المعبود  ق  و لین الطاع  ال»

بارکات قرآن طاعت را در اصًاو در انحصًاار حًاق سًابحانه و تعًاالی قًارار داده آیات م

و َ یُطًِا ِ مًَانْ»در اصو، در  رع است، ولین  ولًايین در عبًاادت « اللًَّاهَ دَطًااعَ  َقًَادْ الرَّسًاُ

دحيانًا  االنسًاان »حتًای البته طاعت غيراهلل بقًاو ٍ مطلًاق حًارام اسًات، طور نيست. این

 وَ دَحْبًاارَهُمْ اتَّخًَاذُوا»عبًاادة  صورة عام  هذه قد تعتبًار ی سبيو ربه بیطي  غير ربه ال 

إنمًاا دطًااعهم کمًاا  عبًادواو اهلل مًاا  1«مًَارْیَمَ ابْنَ اْلمَسيحَ وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ دَرْباب  رُهْبانَهُمْ

بعضی اوقات طاعت در این مرحله مالزم بًاا عبودیًات اسًات. از این  هت. « یطاع اهلل

کنيم. بعضًای اوقًاات طاعًات اسًات، مًای بودیت کًاه عًارض روعی است بين طاعت و ع

عبودیت نيست، درست باشد، نادرست باشد، طاعت است، ولی عبودیت نيست. انسًاان 

 کند، خوب هم هست، عبودیت نيست. انسان از ظالم اطاعتمی از پدر و مادر اطاعت

، ولی عبودیت نيست. طاعت اسًات، امًاا عبودیًات نيسًات. طاعًات هستکند، بد هم می

طاعًات مطلقًاه اسًات، عبودیًات  اهللرسًاو  از ، طاعتاهللرسو لحه باشد، طاعت از صا

طًاور نيسًات، عبودیًات دیگًار  ًای نيست، چون در سبيو حق است. ولین عبودیًات این

سبيله ندارد، عبودیت یک مرحله است با تمام در اتش که در انحصار حق سبحانه و 

داریًام کًاه هًام هایی ما بحث تعالی است. در م اهر عبودیت که رکوع و سجده است،

طًاور، طًاوا  عقيدتی است و هم  قهی که رکوع منحصًار بًاه خداسًات، سًاجود همين

 کنيم. طور و غيره، مواردی که خيلی بيّن است، بحث میهمين

وره یًاا ذداریًام، طاعًات محًا محًاذورهاما در طاعت، طاعت مح وره داریم، طاعت 

المطلقًا  لرسًاو  الهًادی، الطاعًا   ةورالطاع  المحًاذ»ت یا غيرمطلقه است، مطلقه اس

اگر او کنيد، آیا مطلق است؟ می شما از این آقا تقليد« غير المطلق  للفقهاء ورةذالمح

 گوید خًادا گفتًاه اسًات، اطاعًاتمی حتی اگر در نيت بگویيد: چون هرچه اشتباه کرد،

د و لذا اگر به  ایی رسيدید که دیدیًا خير، چون راهی نداریدکنم. این غل  است، می
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کنيًاد، نمی ا داد، بر خال  سنت  توا داد، در آن  هت از او تقليدبر خال  کتاب  تو

 ای از او تقليد نخواهيد کرد. اصالً در هي  مسئله مقصر است،اگر هم 

پس طاعت دارای مراحلی است که خوب اسًات، بًاد اسًات، خًاوبش مطلقًاه اسًات، 

ر معصًايت خًادا و غيرمطلقه است، بًادش مطلقًاه اسًات، غيرمطلقًاه اسًات. و طاعًات د

 إِنَّ»طاعت در آنیًاه خداونًاد امًار نفرمًاوده و بًااالتر، نهًای کًارده، مطلقًا  حًارام اسًات. 

رِكُونَ إِنَّكًُامْ دَطَعْتُمُوهُمْ إِنْ وَ لِيُجادِلُوكُمْ دَوْلِيامِهِمْ إِلى لَيُوحُونَ الشَّياطينَ اشًاراک  1«لَمُشًاْ

 هرچًاهطور مطلًاق، بًاه است، چرا؟ اشراک در عبودیت است، چرا؟ چون طاعت شيطان

کنًاد دیگًار، هرچًاه شًايطان گفًات بلًاه، چًاه شًايطان انًاس، چًاه می گوید بله، ایحاءمی

اهلل اسًات. اگًار بًاه حسًااب اهلل شيطان  ن، یعنی چه؟ یعنی یا این اهلل است یًاا رسًاو 

اهلل اسًات است که طاعت در اصو است، اشراک باهلل است. اگر طاعت به عنوان رسو 

عن اهلل است، این هم دروغ اسًات. چًاون اشًاراک مراحلًای دارد، عنوان  رع کلی که به

اشراک در ارسًاا . اینیًاه ال إلًاه إلًّاا « اشراک باهلل  ی الوهيته، اشراک باهلل  ی إرساله»

اهلل در کو ابعاد است، نًاه در ذات خًادا، نًاه در صًافات خًادا، نًاه در ارسًاا  خًادا، در 

قيده اشراکی خالقيت نيست، کدام. پس شرک  ق  در عقيده اشراکی عبودیت یا عهي 

بلیه در مطاعيت، مطاعيت در انحصار حق است، اگر این مطاعيت را برای غيرحق در 

اشراک باهلل اسًات. ایًان مشًااقه اسًات، چه بعض ، باز ، بدهيد، چه مطلق راه باطو قرار 

عًا  اهلل دو طابًا علت لغير اهلل تعالی طاع ً  ی معصي  اهلل دو طاع ً  يما لم یأمر »یعنی 

 که خواندیم. « دَحْبارَهُمْ اتَّخَذُوا»این مرحله نازله است. یا « اهلل عنه سیت يما 

طاعت، طاعت واقعی از  ًاروع « و الطاع  هی من  روع العبادة»اما در باب طاعت. 

و لینهما »رسد، بعضی اوقات نه. می عبادت است، منتها بعضی اوقات به حد عبادت

« مذکورة بصًايغها المختلفًا  مامًا  و سًات  و عشًارین مًارةتختلفان  ی امورٍ عدة و هی 

 یُطًِا ِ مَنْ« » قد تذکر  ق  طاع  اهلل»در قرآن شری، ذکر شده است. مرتبه  126طاعت 

و ِ وَ بِاللًَّاهِ آمَنًَّاا یَقُولًُاونَ»کًاه محًاور اوسًات. « اللَّهَ دَطاعَ  َقَدْ الرَّسُو َ  2«دَطَعْنًاا وَ بِالرَّسًاُ

ولَهُ وَ اللًَّاهَ تُطيعًُاوا إِنْ» 3«الرَّسُوالَ دَطَعْنَا وَ اللَّهَ دَطَعْنَا الَيْتَن یا یَقُولُونَ»  مًِانْ یَلًِاْتكُمْ ال رَسًاُ
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در ایًان آیًاات، مًاا شًاش آیًاه  2«. َنًَّااتٍ یُدْخِْلًاهُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُطِ ِ مَنْ» 1«شَيْئ  دَعْمالِكُمْ

 دَطيعًُاوا وَ اللًَّاهَ دَطيعًُاوا»داریم که  ق  طاعًات اهلل و رسًاو  بًاا هًام ذکًار شًاده، ولیًان 

و َ دو  ملًاًاه بيًاًاان شًاًاده، روی چًاًاه حسًاًاابی؟ در شًاًاش  ًاًاای قًاًارآن شًاًاری، در  3«الرَّسًاًاُ

طاع اهلل اصو است و طاع الرسو  رسالت  و  دا شده، « الرَّسُو َ دَطيعُوا وَ اللَّهَ دَطيعُوا»

  رع است. 

و َ وَ اللًَّاهَ وادَطيعًُا»این  4«الرَّسُو َ وَ اللَّهَ دَطيعُوا»در  اهای دیگر   دَطيعًُاوا»را « الرَّسًاُ

 علًاى بعضًاه ینطًاق و بعضًا  بعضًاه یفسًار القرآن»کند. می معنا« الرَّسُو َ دَطيعُوا وَ اللَّهَ

تخيّو إلی االنسان دنه طاع  اهلل مثو الطاع  الرسًاو ، « الرَّسُو َ وَ اللَّهَ دَطيعُوا»» 5«بعض

دطيعًاوا اهلل ألن اهلل  «الرَّسُو َ دَطيعُوا وَ اللَّهَ ادَطيعُو»طاع  الرسو  مثو طاع  اهلل و لین 

 کند. می و اما آیاتی که سلب. «األصو و دطيعوا الرسو  رسال ً

 

 ]سؤا [ -

 که تشری  رسالت نيست، اگر رسو  مشرّع باشد که اهلل است.  «دطيعوا الرسال » -

 گفت.خوب همين رسو  را هم نمی -

 باید کنار بگذاریم.گفت، پس ما سنت را نمی اگر -

 

 ]سؤا [ -

 حساب دارد. تیرار یعنی او محور است و این  رع است.  -

 

 ]سؤا [ -

اگر تیرار نشود، مطلب چندان بيّن نخواهد بود. برای من و شما مثالً بيّن است،  -

خواهد به همًاه بفهمانًاد، می ست. ولی اینجارادران بيّن است، برای همه بيّن نيبرای ب

و اما «. الرَّسُو َ دَطيعُوا وَ اللَّهَ دَطيعُوا»نيست،  قاطی« الرَّسُو َ وَ اللَّهَ دَطيعُوا»اینیه  رمود 
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«. الرَّسُوالَ دَطَعْنَا وَ اللَّهَ دَطَعْنَا لَيْتَنا یا یَقُولُونَ: »66)احزاب(، آیه  33آن شش آیه، سوره 

رسًاو  و  1«مًِاْنكُمْ اْلًاأَمْرِ دُولًِاي وَ الرَّسُو َ عُوادَطي وَ اللَّهَ دَطيعُوا آمَنُوا الَّذینَ دَیُّهَا یا»دوم: 

عنوان ، دومًای بًاهاسًاتعنوان رسًاالت االمر یک  ا هستند، چون هر دو، اوّلی بًاهاولی

و َ دَطيعًُاوا وَ اللًَّاهَ دَطيعُوا»رسو  است. ولین اهلل  داست، اخذ از   اْلًاأَمْرِ دُولًِاي وَ الرَّسًاُ

االمًار دو بحًاث شًاد. چًاون اولی« الرَّسُو ِ وَ اللَّهِ إِلَى  َرُدُّوهُ ءٍشَيْ  ي تَنازَعْتُمْ  َإِنْ مِْنكُمْ

  2«تَْأویالً دَحْسَنُ وَ خَيْری ذلِكَ» رع است. 

یعنی و احذروا مخالف  اهلل  ًای » 3«احْذَرُوا وَ الرَّسُو َ دَطيعُوا وَ اللَّهَ دَطيعُوا وَ»سوم: 

بًاين اهلل و رسًاو   ًادایی « نته الثابًا محیم کتابه؟ و احذروا مخالف  الرسًاو   ًای سًا

و یک  هًات معنًاوی کًاه ممیًان اسًات  ًادایی نيست. در لفظ هست، در معنا نيست. 

 بينيم و وحًایما کًاه خًادا را نمًایقرآن،  چطور؟« اللَّهَ دَطيعُوا» رض شود این است که 

 در سنت، ولین رسو  در سنت رسو  است، کما اینیه« الرَّسُو َ دَطيعُوا» شود.هم نمی

 عنوان رسالت عن اهلل است. در کتاب هم رسو  است. پس سنتی که از رسو  است، به

 سًاورة النًاور، اآلیًا  الرابعًا  و خمسًاون.« الرَّسُو َ دَطيعُوا وَ اللَّهَ دَطيعُوا قُْو»چهارم: 

و َ دَطيعًُاوا وَ اللًَّاهَ دَطيعُوا» پنجم: عًا  اهلل و إذا تًارکتم طا» 4«دَعْمًاالَكُمْ تُبْطِلًُاوا ال وَ الرَّسًاُ

دطعتم غيرهما و ير  کثيًار  دو قلًايالً  قًاد دبطلًاتم دعمًاالیم،  ترکتم طاع  الرسو ، مهما

ألن األعما  العبادی  للمیل، البد دن تصدر مما برید ربنًاا سًابحانه و تعًاالی دو یبيّنًاه 

، اصالً کنيد، نهمی باطو ،کنيدمیکه  نه اینیه اعمالی «دَعْمالَكُمْ تُبْطِلُوا ال وَ«. »الرسو 

خود این اعمالی که بر محور طاع اهلل نيست و بًار محًاور طاع الرسًاو  نيسًات، باطًاو 

السورة رابع  و سًاتون )تغًاابن( اآلیًا  « الرَّسُو َ دَطيعُوا وَ اللَّهَ دَطيعُوا وَ»است. السادق: 

 «. و َالرَّسُ وَ اللَّهَ دَطيعُوا»، «الرَّسُو َ وَ اللَّهَ دَطيعُوا»الثانی عشر. آیات دیگر 

مرحله از مراحو احدیت و واحًادیت حًاق سًابحانه و تعًاالی،  22پس در ميان این 

 ق  طاعت است، اطاع  تواند مقداری این طر  برود، آن هم نه خودش، می ییی که

اما عبادة الرسو  نه اصالً، نه  رع . ازلي  الرسًاو  نًاه اصًاالً، نًاه   رع ،الرسو ، آن هم 

الرسو ، میوّني  الرسو ، مشًارّعي  الرسًاو ، خالقيًا   و قي م رع . المحدودی  الرسو ، 
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ت ربوبيت است و در طاعت هم خداوند طاعت مخصوص به اخصوصيها الرسو ، این

طور که من مطاع هستم، رسو  هم مطًااع اسًات، خود را به رسو  منتقو نیرد، همان

عنوان طاع الرسًاو  بًاهبًارای رسًاو  اسًات، بًارای خًادا نيسًات.  1«عَلَيْنًاا تَقَوَّ َ لَوْ وَ»نه، 

 تا هست. 22بند به اصو رسالت است که در ميان این پای رسالت و

ای، تصریح کًاه معلًاوم اسًات، هًاي  تصًاریحی، هًاي  اما در باب عبادت هي  اشاره

ای از بًارای عبًاادت غيًار اهلل و ًاود نًادارد، بلیًاه آیًاات ای، هي  نمونًاه و نشًاانهاشاره

ادت را در انحصًاار حًاق قًارار داده، هًام در مقدسات قرآن در تعبيرهای گونًااگون عبًا

در راه حق، عبادت غيرحق کند، ایًان انسان  اگر امور باطنی و هم در امور ظاهری که

ای از مًاًاراحلش مخصًاًاوص اسًاًات بًاًاه ذات باطًاًاو اسًاًات. چًاًاون عبًاًاادت در هًاًار مرحلًاًاه

 حضرت حق سبحانه و تعالی. 

 ین مطلب داللًاتاین عبادت مراحلی باطنی دارد و مراحلی ظاهری. آیاتی که بر ا

مرحًاوم اسًاتاد بزرگوارمًاان آقًاای کند، در چهو و چنًاد سًاا  پًايش کًاه در تفسًاير می

کًاه بًاا ایشًاان داشًاتيم، را ًا  بًاه هایی شرکت داشتيم، ییی از بحث طباطبایی )رض(

داشتند که چًاون بًاه دسًاتور خداسًات، ایًان سًاجده  بود، ایشان اصرار 2«لِآدَمَ اسْجُدُوا»

م کًاه کًاردمی دم مسجود واق  شده است. من به ایشان عًارضبه امر خدا آآدم بوده و لِ

« لًِاآدَمَ اسْجُدُوا»که در آیات « لًِا»مراحلی دارد، هم در خود این « لًِا»این « ًالِ اسْجُدُوا»»

طور استغراق است در بُعد ایجًااب است و هم آیات دیگری که نب است و یا عموم به

هلل اسًات و در بُعًاد  سجودایجاب  ق  طور استغراق است در بُعد سلب که یا عموم به

طور سلب از برای غير اهلل اصالً سجود نداریم. البته ایشان هم در تفسيرشان نهایت  بًاه

طور  یًار کنًاد کًاه سًاجود آلدم بًاه احتما   رمودند: ولو کان بهتر است که انسان این

، نًاه معنای این نبوده اسًات کًاه آدم مسًاجود باشًاد. معلًاوم اسًات کًاه آدم نًاه احترامًا 

 عبودیت ، نه شیر  مسجود نيست. 

 ]سؤا [ -
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 یًُاؤْمِنُ ما وَ» رماید: چون اشراک مراحلی دارد، مثالً در سوره مبارکه یوس، می -

مثالً مرامی مشًارک اسًات، ولًای ایًان مشًارک نيسًات،  1«مُْشرِكُونَ هُمْ وَ إاِلَّ بِاللَّهِ دَْكثَرُهُمْ

 لی دارد. طور که ایمان مراحچون مراحلی دارد، همان

 

 ]سؤا [ -

 با نيت.  -

 

 ]سؤا [ -

 خواهيد قياق بفرمایيد؟می -

باید برای خدا باشد، نه اینیه به بت هم سجده کردید، بًارای  بحث این است که -

 خداست.

کاره چًاه« لًِاًا»ایًان « لًِاآدَمَ اسْجُدُوا»این غل  است. اینجا احتماالتی و ود دارد،  -

بًاه « لًِاًا»کاره اسًات؟ یًاک مرتبًاه چًاه« لًِا»این « لِآدَمَ اسْجُدُوا كَ ِلِْلمَالمِ قُْلنا إِْذ وَ»است؟ 

« لًِاًا»معبود، عبادت که منحصر به اهلل است. یک مرتبًاه  عنوان معبود است، مسجودی لهِ

کس را چون چنين کرده است. بًارای شًایر هًاي عنوان شیر است، آدم را شیر کنيد، به

ی احترام اسًات، آدم را احتًارام کنيًاد کًاه شیر کرد. یک مرتبه براشود نمی به غير خدا

جُدُوا» :سجده کنيد. اینجا این سه احتما  و ود دارد لیونًاه معبًاود  لیًام، « لًِاآدَمَ اسًاْ

ذکر کًاردم، در لیونه مشیور  عندکم. من بسياری از این احتماالت را « لِآدَمَ اسْجُدُوا»

جُدُوا»م: تفسير مرا عه کنيد، سوره بقره، آیًاات مربًاوب بًاه سًاجده آدم. سًاو « لًِاآدَمَ اسًاْ

کنًاد، بًاه می حبّ  إیّاه. کسی که به  رزندش سًاجده« لِآدَمَ اسْجُدُوا»احترام  له. چهارم: 

ال األو ، ال الثانی، ال الثالث و ال الرابًا ، « »لِآدَمَ اسْجُدُوا»پنجم: «. حبّ  إیّاه»همسرش، 

م ، مسجود حبًا ، هًاو بو المسجود، طاع  مسجود عبادة، مسجود شیر ، مسجود احترا

مثو اینیه خداونًاد بعًاد از بيسًات سًاا   رزنًادی بًاه « وسيل ، إنما اآلدم هی اهلل تعالی

کاره اینجًاا چًاه«  « »سًاجدت لولًادی»گویًاد: کنًاد. میمی بعد سًاجدهدهد، می انسان

 است؟ 

 .«أل له» -
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غایت است. ما یک غایت داریًام، یًاک بًادایت. بًادایت مربًاوب بًاه حًاق « أل له» -

لبته بدایت به دنبا  غایت هم مربوب به حق است، ولی چرا مًان اهلل را سًاجده است، ا

، چًارا سًاجده کنممی، چرا سجده کردم شیر ؟ او داد، من شیر «لولدی»کردم عبودیت ؟ 

احترامِ او که نيست، مگر اینیه کسی که زایيده، کنم. می کردم احترام ؟ او داد، احترام

کنم حب ؟ اهلل است، مسجود له اهلل اسًات، می سجدهچرا من  ؟خودش خالق بوده است

حداقو ایًان « لِآدَمَ اسْجُدُوا»عبودیت ، شیر ، احترام ، در تمام مراحو اهلل است. پس در 

ی هست، حداقو بگویيم متشًاابه تای دارای احتماالاگر آیهچهار احتما  و ود دارد. 

ات قرآن، با محیمات ادله کنيم و محیمات آیات مقدسمی است، به محیمات ار اع

کند که سجده و همینين رکوع که قبو از سجده اسًات، می عقو  این مطلب را ثابت

 طور کلی حرام است. در اختصاص اهلل است، برای غير اهلل سجده کردن بهها این

آدم را داد کًاه معلًام مًاا  ،کنيم، برای اینیه به مًاا مالمیًاهمی پس ما خدا را سجده

آدم نيست. پس این پنجمی است، نه آدم را احترام کًاردیم، نًاه حًابّ  باشد، مسجود له

آدم است، نه شیر آدم است، نه عبًاادت آدم اسًات. البتًاه سًاجدت هلل تمامًا  عبًاادت هلل 

است، سجده هلل عبادت  باشد در نماز، شیر  که نيست، عبادت  اسًات. سًاجده هلل شًایر  

حبًا  باشًاد، عبًاادت اسًات. مًاا داریًام  باشد، عبادت است، احترام  باشد، عبادت است،

 کنيم، برای اینیه نسبت به غير اهلل اگر تصوراتی هست، اینجا معلوم بشود. می بحث

خواهد بگوید سجده می کند،نمی کند که وقتی ابليس سجدهمی نفی آیه این را -

 برای آدم است، نه به خاطر...

 گوید. می یخود گفت، خدا چيز دیگرآن را ابليس گفت، ولی بی -

 کنم که ]...[نمی گوید من به این خاطر به آدم سجدهمی -

 باز هم منا اتی ندارد.  -

 خواهد بگوید؟ می چه 1«طينٍ مِنْ خَلَْقتَهُ وَ نارٍ مِنْ ْقتَنيخَلَ»کنم. می عرض -

 

 ]سؤا [ -

 خَلَْقتَهُ وَ نارٍ مِنْ ْقتَنيخَلَ»در اینجا چهار احتما  دارد. « لًِا»گفتيم این  «لِمَ»بله،  -

خواهًاد بگویًاد مًان اشًار  می خواهد بگوید؟می چه« نارٍ مِنْ ْقتَنيخَلَ»این « طينٍ مِنْ

هستم، آدم غير اشر  است. من که اشر  هستم، پًاس خًادایا، چًارا مًان تًاو را سًاجده 
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ای ندارد. چرا خدا گفت کنم، برای کسی که من از او اشر  هستم، این برای من  ایده

ماءَ آدَمَ عَلًَّامَ وَ»برای اینیه او معلم مالمیه است.  سجده کن؟ هُمْ ثًُامَّ كُلَّهًاا اْلأَسًاْ  عَرَضًاَ

 1«اْلمَالمِكَ ِ عَلَى

 

 ]سؤا [ -

کنم. یعنی ایشًاان تر است، من تو را سجده نمیبه خاطر این آدم که از من پایين -

د شًاد؟ بًارای ابليس طردر مقابو خدا ایستاد و در مقابو حیم خدا قياق کرد. و چرا 

نيسًات. هًاا شعر گفتند که شيطان که یک سجده نیرد... نه، این حر  نه،ترک سجده؟ 

گویی او معلم ما است، می او تیبر  علی اهلل سجده نیرد. خدایا، برای این کاری که تو

اصو من بهتر از اوست. و من قبًاو  نًادارم معلًام خير، قبو  ندارم معلم ماست، چون 

و امًاا آیًااتی کًاه را ًا  بًاه   ریًاانی کًاه گفتًای.این کنم برای مین ماست، تو را سجده

 سجود است. 

 مگر شيطان قبالً به خدا سجده نیرده بود؟ -

بًارای خًااطر سجده کن برای خاطر معلمی که به شًاما دادم.  گویدبله، اینجا می -

تفسيرش را این معلمی که به شما دادم، سجده کن. ما آیاتی در قرآن شری، داریم که 

کنًاد هلل. اگًار بخًاواهم بخًاوانم بایًاد می آیاتی که سجده را حصًار کنيم،دا عرض می ر

، بلیًاه سًاجده کنيًاد بًارای سجده کنيد. سجده نینيد برای خورشيد و نه ماههمه شما 

 پرستيد. پس سجده برای پرستش است. ها را خلق کرده است، اگر او را میکسی که آن

 است؟ عمو سجده  در این آیهمن ور از سجده  -

یک سًاجده بًااطنی اسًات. خضًاوع بًااطنی در ظاهرش که این است، باطنش هم  -

ایًان اعلی در ه سجده است، خضوع ظاهری در اعلی در ه به خًااک ا تًاادن اسًات. 

خوانيم. سجده نینيد برای خورشيد و مًااه، بلیًاه سًاجده کنيًاد بًارای می آیات را بعد 

س سجده در بُعد پرستش اسًات، سًاجده پرستيد. پمی را آ ریده، اگر او راها خدا که آن

از م اهر خاصًاه پرسًاتش اسًات. آیًاا معبًاود غيًار از اهلل هسًات تًاا سًاجده بًاه غيًار اهلل 

ای مو دیگر همینين. و هًاي  اشًاارهعنوان معبود نيست و عواعنوان معبود بشود؟ بهبه

بحًاث بشًاود و بًاه سًاوره هًاا در قرآن شری، نيست، مگر دو بُعد است که باید روی آن

 در  زء او  الفرقان مرا عه بفرمایيد،  ردا بحث کنيم. دو بُعد است: بقره 
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جَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِْلمَالمِكَ ِ قُْلنا إِْذ»را   به آدم  -1 آیًااتٌ عًادة، »« إِبْلًايسَ إاِلَّ  َسًاَ

جُدُوا» تخًاًاتب  ود لًاًايس هًاًاذه اآلیًاًا  المبارکًاًا  تخصًاًاب اآلیًاًاات التًاًای تعمًاًام « لًِاًاآدَمَ اسًاًاْ

 «. ؟السجود باهلل

جَّد  لًَاهُ خَرُّوا»یوس، در برابر یوس، پدر و مادر  1«سُجَّد  لَهُ خَرُّوا وَ» -2 ایًان «. سًاُ

کنيم. مًای  ا هًامکنيم، همانمی همين است، ما هر معنایی که اینجا« سُجَّد  لَهُ خَرُّوا»

جَّد  لًَاهُ خًَارُّوا»این است که چند احتمًاا  در ایًان  نهایت و ًاود دارد و مًاا آیًاات « سًاُ

تشابهات را باید به محیمات ار اع کنيم، اگر نتوانستيم معنی کنًايم. اگًار توانسًاتيم م

معنا کنيم که محتاج به ار اع نباشد، بسم اهلل، اگر نتوانستيم معنا کنًايم و  یًار مًاا در 

ر اهلل لغي   اآلیات المتشابه   ی  واز السجودال بدّ علينا دن نر »معنا کردن کند بود، 

نر عها إلی اآلیات الناص  الخاص  التی تختب السجود باهلل تعالی و  تعالی کما آلدم،

 «.ث تفصيوٌ باذن اهلل تعالی یأتیکذلک باب الرکوع و للبح

 

 «.مَ ُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُحْوَ رَ یُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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