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اختصاص سجده به خداوند
حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
«توحيد العبودیة بباطنها و ظاهرها تحليقًا علی المرحلتين بصورة خليقةة» .در توحيةد
عبادت سه بحث داریم ،بحث اول خود عبادت است و عبادت بطبيعة الحةال منحصةر بةه
معبود است و معبود هم که فقط اهلل الواحد القهار اسةت ،بنةابراین عبةادت در اختصةاص
اوست ،به حساب خود لفظ عبادت و معنای تحت اللفظی عادی عبادت.
مرحله دوم مرحلةه آیةات و روایةاتی اسةت کةه عبةادت را بةاهلل منحصةر میکنةد ،چةه
مظاهر عبادت باشةد ،سةجود ،رکةو  ،طةوا و ای ایةن .بية  .و چةه بةاطن عبةادت باشةد،
خضو عق . ،لب ،فکر ،صةدر ،سةرّ انسةا ،،لبةب انسةا ،،تمةام مراحة انسةا ،در بةا ترین
مراح خضو و ای آ ،به سجود تعبير میشود« .السجدة لغویًا عبةارة عةن یایةة الخضةو
مهما اختلفت مراتب السجدة بالنسبة لمراتب و درجات الساجدین ،مةن الناحيةة الظاهریةة
مث البعض ،السجدة مث السجدة ،سجدة الرسول مث سةجدة فة  ،و لکةن مةن الناحيةة
المعرفية و العلمية و العقيدیة طبعًا تختلف حسب درجات المعرفة و درجات العبودیة مةن
حيث البعض».

1

اضافه بر ادله عقليه ،ا.تضای دلية بسةيار روشةن عقلةی ایةن اسةت کةه بةين خةال و
مخلوق تسویه نشود .این «الحمةد للّةه الةي .ةدّم المفضةول علة الفاضة » چرنةد اسةت.
تسویه بين یير متساویين هندستًا یلط است ،ریاضيتًا یلط است ،مادتةًا یلةط اسةت ،عقة
یلط است ،در همه ابعاد .دو بيشتر ای یک است و نمیشود گفت دو با یک مساوی اسةت.
چقدر فص است بين ح سبحانه و تعالی و بين مخلو.ين «اهلل تعالی خال کة شةیو و
رایق و ایلیٌ و ابدیٌ و مجردٌ و »...نمیتةوانيم بگةویيم در کة ابعةاد کمةال اکم مةا ،یيةر
است ،اص کمال او منقطع النظير است ،یيةر ،ای ایةن کمةال حة سةبحانه و تعةالی بهةره
ندارد ،بهره کمال خل  ،کمال خلقی است ،کمال ح  ،کمةال خةالقی اسةت ،ایةن حةاد
است ،آ ،ایلی است ،اص تباین است «باینٌ عةن خلقةه و خلقةه بةاینٌ عنةه» .نةه در لفةظ،
بلکه در اص معنا و تحق خارجی معنا.
اضافه بر دلي عقلی ،آیاتی در .رآ ،شریف داریم که عبادت و سةجده در انحصةار در
ح سبحانه و تعالی است .الفر.ةا ،،جلةد اول ،صةفحه  ،298مةا آیةاتی را در صةفحه 298
یادداشت کردیم ،م حظةه بفرمایيةد کةه د لةت ایةن آیةات د لةت اسةتغرا.ی اسةت« .مةن
اآلیات التی تدل صریحة علی هيه المرضی ،انحصار العبودیةة و السةجدة بةاهلل سةبحانه و
تعالی دو ،استثناو .وله تعالی فی سورة األعرا « :إِ َّ،الَّةيینَ عِنْةدَ رَبِّةالَ یَسةْ تَرْبِرُو َ،عَةنْ
عِبادَتِهِ وَ یُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ یَسْجُدُو »1»َ،کسانی که نةدد رروردگارنةد «عندیةة القةرب الدلفةی
عندیة المکا ،و عندیة الدما ،و عندیة الوجود ،ب عندیة الدلفی ،ألنه کة شةیوع عنةد
اهلل تعالی علمًا و .درة. ،درته و علمه بالنسبة لک ا شياو مث البعض و لکةن مةن ناحيةة
الدلفی« : .إِ َّ،الَّيینَ عِنْدَ رَبِّالَ» مث الم ئکة المقربين و مثة انبيائةه المرسةلين صص هةم
عند ربک « ،یَسْتَرْبِرُو َ،عَنْ عِبادَتِهِ» یترکو ،عبادته إلی عبادة یيره و یترکةو ،عبادتةه
و لو الی عبادة یيره« .وَ یُسَبِّحُونَهُُّ» یسةبحو ،یيةره .ثةم یسةجدو ،لةه« ،لةه» مقدمةة ،،و
تقدم الظر دلي علی الحصر من دو ،ک م» و.تی گفتند «له هيا المال» بةا «هةيا المةال
له» فرق میکند ،در مةورد دوم ممکةن اسةت بةرای یيةر هةم باشةد ،ولةی «لةه هةيا المةال»
انحصار است .در اینجا هم تقدم ظر دلي بر حصر اسةت« .فالسةجدة بةن
المبارکة خاصة باهلل سبحانه و تعالی بک معانی له کما نبيّن».
 [سؤال] -این حصر است که ظر مقدم است ،تقدم ظر دلي بر حصر است.
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هةيه اآلیةة

نکتب هنا« :أ ترى انه تعال یمدح الم ئرة في اختصةاص السةجود بةه ثةم یةممرهم ا،
یسجدوا آلدم» 1این مدح است «لما ربنا یمدح الم ئکة أنهم بس یسجدو ،باهلل تعالی و
یسجدو ،لغيره و لو سجدوا لغيره صار هنا تنةا.ض انمةا یمةدح الم ئکةة فةی هةيا الةن
ألنهم فقط یسجدو ،هلل سبحانه و تعالی».
«فانما الخال هو الي یح أ ،یسجد له دو ،سواه ،ف تعنةي «اسةْ جُدُوا لِةددَمَ» إلّةا مةا
تعنيه «وَ لَهُ یَسْجُدُو »َ،بفارق ا ،هيه مطل السجود للّه ،و تلال هةي سةجود الشةرر حيةث
ِلشةةةمْسِ وَ لِلْقَمَةةةر»
َسةةةجُدُوا ل َّ
ِلشةةةمْسِ وَ لِلْقَمَةةةرِ» »2ایةةةن « ت ْ
َسةةةجُدُوا ل َّ
«آلدم» و « ت ْ
نمیخواهد فقط دوتا را معيّن کند ،چو ،سَجَده شمس ییةاد داشةتيم ،سةاجدین .مةر ییةاد
داشتيم ،عابدین شمس و .مر ییاد داشتيم ،این خطاب به آنهاست ،ولکةن مةورد نةدول کةه
آیه را به خةود تخصةي

نمیدهةد ،بةه دلية جملةه بعةدی « تَسةْ جُدُوا لِلشةَّ مْسِ وَ

لِلْقَمَرِ» «بعد ذلک یامر بالسةجود هلل لمةاذا «الَّةيِ خَلَقَهُةنَّ» فالسةجدة خاصةة بالخةال ،
یشترک الخال و المخلوق فی السجدة ،اذا کا ،هنالک اشةتراک بةين الخةال و المخلةوق
فی السجدة ،فلماذا ینهی عن السجود للشمس و القمر ثم یممر بالسةجود هلل .مرحلةة ثانيةة
أو ثالثة« :إِ ْ،كبنْتبمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُو« »َ،إِیَّاكَ نَعْبُدُ» فی سورة الحمةد« ،إِیَّةاكَ نَعْبُةدُ» حصةرٌ ،و کة
مراح العبودیة ظاهرًا ،باطنًا ،خاصة باهلل سبحانه و تعةالی ،یجةوی أ ،نشةرک فيهةا بهةا
احدًا اط ً.ا و لو المقربين».
 [سؤال] «  ،السجدة بصورة طليقة نها یایة الخضةو  ،ليسةت ا لمةن هةو ارفةع مةن یيةرهبصورة مطلقة» «إِ ْ،كبنْتبمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُو .»َ،و نهی سجده در اینجا نهی «لِةة» نيسةت « .یقةول
« تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لِلْقَمَرِ» سجدة العبادة ، ،تسجدوا اط ً.ا» بةه صةورت مطلقةه
نهی سجده است ،نه نهی ای سجدهای که برای عبادت اسةت او  .و ثانيةًا «کة السةجدات
عبةادة ،السةةجدة یایةةة الخضةةو و تعنةةی یایةةة الخضةةو ا العبةةادة ،تسةةاوی بةةين یایةةة
الخضو و السجدة بصورة طليقة ولو کانت سجدة الحبّ ،سةجدة الشةکر ،سةجدة العبةادة،
سجدة ا حترام و ما الی ذلک ،نحن نفص بةين هةيه المراحة  ،فصة لفظيةًا و شةياًا مّةا
معنویًا و لکن ا.وی المعانی عبارة عن یایة الخضو و السجدة عبةارة عةن یایةة الخضةو
سواوٌ أردت أو ما أردت «إِ ْ،كبنْتبمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُو »َ،ا نسةا ،الموحةد بةاهلل سةبحانه و تعةالی

 .1الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،1ص .299
 .2فصلت ،آیه .38
3

یجوی له ا ،یسجد لغير اهلل یّ معنی من معانی السجود» البته اینجةا مبةاحثی هسةت کةه
عرض میکنيم.
در .رآ ،شریف برای اثبات یک مطلب لدومی ندارد که همه آیات را بحث کنةيم ،مگةر
اینکه آیات ای نو «یفسّر بعضها بعضًا» باشد ،اگر ما یک آیه را که نة

اسةت و یةا ظةاهر

مستقر است اسةتد ل کنةيم ،دیگةر بةه بقيةه اسةتد ل نمةیکنيم ،یيةر ای روایةت اسةت .در
روایت یکی و دوتا و سهتا اطمينا،بخش نيست ،بلکةه بایةد تةواتر یةا تضةافر باشةد .امةا در
آیات اینگونه نيست .اگر مةا فقةط یکةی ای ایةن دو آیةه را میخوانةدیم و بحةث میکةردیم
کافی بود ،این ای لحاظ د لت آیاتی.
بسةوِّیربمْ بِةرَبِّ الْعةةالَمينَ»« 1،اهة
ضة لم مُبةةينم * إِذْ ن َ
آیةةاتی دیگةةر «تَاللَّةهِ إِ ْ،كبنَّةةا لَفةةي َ
الجحيم هکيا یقولو ،و اهلل تعالی یصدّق .ولهم ،اذا ربنا سبحانه و تعةالی ینقة .ةو مةن
اه الجحيم فی الجحيم او فی الدنيا ،ینق .و من الشيطا ،فی الدنيا او فی اآلخةرة ،ثةم
یرد عليه ،یعنی یصد.وا» به این معناست ،معنای کتاب هدایت این است .اگر کتاب شةما
کتاب هدایت است و کتاب اخ ق است و یک مطلب ضةد اخة ق ای کسةی نقة کردیةد،
ولی آ ،را رد نکردید ،یعنی آ ،ضد اخ ق را .بول دارید. .رآ ،کةه کتةاب هةدایت اسةت،
اگر مطلبی را ای شيطا ،و شيطانیها چه در دنيای آ،ها ،چه در آخرت آ،ها -مخصوصًا
در آخرت آ،ها -نق بفرماید و رد نکنةد ،یعنةی آ ،مطلةب را خداونةد .بةول دارد ،منتهةا
خداوند ای شيطا ،نق میکند بر عليه شيطا ،،چه در دنيا چه در یير دنيا .ماننةد« :وَ .ةالَ
الشَّيْطا ُ،لَمَّا .بضِيَ الْمَمْرُ إِ َّ،اللَّهَ وَعَةدَكبمْ وَعْةدَ الْحَة ِّ وَ وَعَةدْتبربمْ فَةمَخْلَفْتبربمْ وَ مةا كةا َ،لِةيَ
عَلَيْربمْ مِنْ سُلْطا ٍ،إِ َّ أَ ْ،دَعَوْتبربمْ فَاسْتَجَبْتبمْ لي» 2این را نگفته است« .من اضاعة شةيطانية
یوم القيامة الکبری تضةا هةيه الکة م ،و اهلل یصةدق ،یصةدق ضةد الشةيطا ،و ضةد کة
الشيطنات و ضد من یشيطنو ،اتباعًا للشيطا.»،
در اینجا «تَاللَّهِ إِ ْ،كبنَّا لَفي ضَ لم مُبينم» «إ »،تمکيدیه است «انَّنا کنا» به ایةن معنةا« .إِْ،
كبنَّا ليست نافية» «إِ ْ،كبنَّا لَفي ضَ لم مُبينم * إِذْ نبسَوِّیربمْ»« .إِذْ نبسَوِّیربمْ اثبات دلي علی أّ،
«إ »،ليست بالنافية» «تَاللَّهِ إِ ْ،كبنَّا لَفي ضَ لم مُبينم * إِذْ نبسَوِّیربمْ بِةرَبِّ الْعةالَمينَ» «مطلة
التسةةویة» خداونةةد متعةةال ذاتيةةات و صةةفات ذات و صةةفات فعة دارد ،اگةةر در ذاتيتةةی ای
ذاتيات تسویه بشود ،چه تسویه ذاتی ،چه تسویه اعطایی ،تسویه است .دیروی بحث کةردیم
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که یک جهات ذاتی داریم ،یک جهات اعطایی داریم .ذاتيات خدا ،صفات ذات و صفات
فع اعطایی نيست ،اگر در باب اطاعت است ،آ ،هم اعطایی نيست «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطا َ اللَّهَ» 1مطلب دیگری است.
«إِذْ نبسَوِّیربمْ بِرَبِّ الْعالَمينَ» تسویه میکردیم بةين شةما و معبةودین مةن دو ،اهلل و رب
العالمين ،این تسویه بصورة مطلقة حرام است « نّها تسویة ،تسویة بةين یيةر المتسةاویين»
این عقلی است «التسویة بين یير المتساویين خ

العق حتی خ

الحيونات ،حتةی

الحيوا ،یسوّی» یک ا غ نةر ،دو ا غ مةاده ،نمیگویةد آ ،دوتةا یکةی اسةت ،یکةی دوتةا
است .دوتا دوتا است ،یکی هم یکی است .یگ مگس یةا حشةره بةا خره احسةا دارد و
میفهمد که دوتا با یکی فرق دارد .افض با فاض یا فاض و مفضول را تسةویه در هةي
بُعدی ای ابعاد...
«رب العالمين افض من المربوبين فی ک ما للربوبيةة و ا لوهيةة مةن ذات و صةفات
ذات و صفات افعال» رس تسویه در هر بُعدی یلط است .ایةن تسةویه یةا درونةی اسةت یةا
بيرونی ،تسویه برونی این است که ف نی هم ایلی است کةه خةدا هةم ایلةی اسةت .تسةویه
درونی :آنچه را خداوند دارد ،دیگری هم عين هما،ها را دارد .یکةی ای تسةویهها ،تسةویه
در عبودیت است« .إذا سجدنا هلل و سجدنا لغير اهلل و الصورة نفس الصورة و السةيرة نفةس
السيرة حتی اذا ما کانت سةيرة ،الصةورة نفةس الصةورة یعنةی سةجدنا لغيةر اهلل احترامةًا أو
عبودیة او شکرًا او حبًا و ما الی ذلک من راجحات اذا سجدنا لغير اهلل و نحةن نسةجد هلل
فقد سوّینا برب العالمين یير اهلل ،سواو کا ،نبيةًا او ملکةًا مةن م ئکةة اهلل او ایّةًا کةا ،مةن
بسةوِّیربمْ بِةرَبِّ
المقةرَّبين او مةةن المقةرِّبين مقرَّبةةًا کةةا ،او مقرِّبةًا» فر.ةةی نمیکنةةد .رةةس «إِذْ ن َ
الْعالَمينَ» تمام حقای خضو عالی را و تمام حقای درونةی سةجده را و تمةام جریانةات
برونی سجده را سلب میکند ای یير ح سبحانه و تعةالی ،رةس ایةن ضة ل مبةين اسةت
کسانی که به عتبه امام رضا ص میافتند و سجده میکنند به احترام ایشا ،،این تسویه به
رب العالمين است ،نمیگویيم آ،ها مشرک رسةمیاند ،ولةی ایةن عمة حةرام اسةت ،ایةن
تسویه به رب العالمين است .در کتةاب وافةی ،بةاب المعانقةة و التقبية دارد« .واحةد مةن
اصحاب ا مام صادق ص او امام البا.ر ص تشرّ [. ]...ال اعطنی وجهک ا.بّله فاعطةاه،
جبهتک اعطاه ،یدک اعطاه ،ثم .ال و رجلک .ال بقی شیو بقی شیو بقی شیو ثةم .ةال
یقبّ وجه احد و یده ا رسول اهلل او وصی رسول اهلل روایة اخةری أو مةن أریةد بةه

 .1نساء ،آیه .80
5

رسول اهلل .وصی رسول اهلل یفسر من أرید ،من أرید بةه رسةول اهلل إرادة تامةة یعنةی مقةام
العصمة بهاتين الروایتين اآلیات التی تشير إلی هيا المعنی نستدل أنه تقبي یةد أحةدٍ یيةر
المعصومين محرّم إ حبًّا شیو آخر ]...[ ،تقبله بهيا شیو آخر و لکن احترامًا هيا اختةرامٌ
بساحة الرسالة القدسية و ساحة األئمة ص هيا شیو آخر لفظًا».
رس این «إِذْ نبسَوِّیربمْ بِرَبِّ الْعالَمينَ» یک .اعده عامهای دست ما میدهد که تسةویه بةه
رب العالمين را .صد کنيم یا نکنيم ،چو ،بعضی اعمال .صدی است ،بعضی نيست .عم
اگر عم تسویه و برابری بين خةدا و خلة اسةت ،در هةر مظهةری ای مظةاهر عبودیةت کةه
سجود باشد ،رکو باشد ،طوا باشد ،نير باشد. ،سم باشةد ،عهةد باشةد و چيدهةایی کةه
مربوط به اهلل است ،اگر یير او را با او تسویه کنيم حرام اسةت .تشةریع باشةد اگةر بگةویيم
ريغمبر هم مشرّ است ،ولو به اذ ،اهلل ،این تسویه است ،مگر خدا کسی را با خود مسةاوی
.رار میدهد که این بحث تسویه .ب گيشت.
«بناوً علی ذلک عقليًا ،نقليًا ،کتابًا ،سنة و فی کتاب النبيين کيلک ما سبقت سابقة من
آیة توراتية أو انجيلية أو ما إلی ذلک أنه تسمح للسجود لغير اهلل سبحانه و تعالی» اگةر در
ک شرایع که ما مطالعه کنيم ،در کتابهای متن ،کتابهای یير مةتن ،اصة سةجود لغيةر
اهلل نداریم .حتی روایات ما« .فی روایاتنا روایات ضعا  ،موثقة ،صحيحة و حتی مخلقةة
کثير و لکن حتی نجد و لو روایة مختلقة تسمح بالسجود یيةر اهلل» [ ]...نمیشةود آ ،را
جع کنند ،چو ،شر توحيد با این وضع مخالف اسةت .نمیتوانيةد یةک روایةت مختصةر
ريدا کنيد ،سند آ ،شمر باشد ،سند آ ،یدید باشد ،معاویه باشد ،هر کسی میخواهد باشةد،
ای آ،هایی که مناف هستند .یک روایت نداریم عن ف  ،،عن ف  ،،ای معصوم یةا یکةی ای
اصحاب ريغمبر که سجده لغير اهلل .البته به عکس داریم ،روایاتی در اینجةا آمةده ،در جلةد
 29آمده است.
چيدی که در مقاب .رار میگيرد دو .سم ای آیات .رآ ،شریف است :یةک .سةم آیةات
«وَ إِذْ .بلْنا لِلْمَ ئِرَةِ اسْجُدُوا لِددَمَ فَسَجَدُوا إِ َّ إِبْليسَ» 1آیات متعددی است« .اسْجُدُوا لِةددَمَ»
امر است .یکی هم «وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا» 2که در مورد ابوین یوسف است .چه کار بایةد کةرد
اینجا چند کار باید کرد .یک مرتبه ای باب «اآلیات یفسر بعضها بعضًا ،یقيد بعضها بعضةًا،
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یخص

بعضها بعضًا» است ،مطلبی نيست ،مث «أَحَ َّ اللَّةهُ الْبَيْةعَ» 1مطلة « ،تتقيةد هةيه

اآلیة المبارکة ب «تِجارَة عَنْ تَراضم» 2و ما إلی ذلةک مةن عمومةاتٍ تخصةّ

 ،مةن ظةواهر

تبين اکثر ،ظواهر ظاهرة تبين حتی تشبه ظواهر مستقرة» ما اینها را داریم« .و أمةا الةن »
اگر یک ن

صددرصدی داریم و استغراق است و ادله معنویه و لفظيه و ادبيةه مطلةب را

صددرصد کرده ،ایجابًا یا سلبًا ،این نه تقييد دارد نه تخصي

دارد ،نه ایجاب دارد ،مگةر

نسخ ،در .رآ ،دو ،سه نسخ داریم« .نعم ،الناسخ ینسخ المنسوخ .رآنيًا باذ ،اهلل تعالی هةيا
شیو آخر و ليس هيا جه  ،إنما حسب الظرو و المصالح اإلس مية فی ردح من الةدمن
أنه کا ،یندل القرآ ،الکریم علی رسول الهدی» .ولکن نسخ در چيست در احکامی اسةت
که این احکام با و رایين نداشته باشد ،ولی در احکامی که نيم کيلو بةا و رةایين داشةته
باشد ،نسخ نيست .مث « :اآلیات التی تدل علی حرمة الظلم ،هة یمکةن تنسةخ  ،ظلةم،
ظلمٌ ،ینسخ الظلم ،اآلیات التی تدل علی وجوب العدل تنسخ » ما سه مرحلةه داریةم:
نسخ در احکامی احيانًا میشود ،نسخ در احکامی نمیشود ،نسةخ در تکوینيةات کةه ابةدًا
نمیشود .خدا اینجا بفرماید« :خَلَ َ السَّماواتِ وَ الْمَرْضَ في سِتَّةِ أَیَّامم» 3جای دیگةر بگویةد
نسخ کردیم« :فی أربعة أیام» این دروغ میشةود .ایةن تکةوین اسةت ،تشةریع نيسةت .چةو،
نسخ در تکوین یعنی من یلط گفتم. ،ب گفتم «ستة أیام» ،حا میگویم چهار روی.
 آ ،مربوط به گيشته است بله ،در آینده هم هست. تکوین آینده چطور امکا ،دارد مثال :در آینده ما تکوین میکنيم بهشتی که دارای هشت طبقةه اسةت ،بعةد بگویةدنه ،نبه طبقه ،این دروغ میشود ،چه در گيشةته ،چةه در حةال و چةه در آینةده ،در تکةوین
اینطور است.
 رس در مورد آیه «یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاوُ وَ یُثْبِتب» 4چطور این آیه در مورد تکوین نيست ،این آیه نقيض نيست« ،یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشةاوُ وَ یُثْبِةتب»در تدبيرات امور است ،مث اینکه موت ف نی تمخير بيفتد یا جلو بيفتد.
 [سؤال] .1بقره ،آیه .275
 .2نساء ،آیه .29
 .3اعراف ،آیه .54
 .4رعد ،آیه .39
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 ما تکوینی که دروغ نباشد عرض میکنيم ،اما در تشریع هةم اینطةور اسةت ،تشةریعگاهی او.ات دروغ است ،گاهی او.ات راست است ،تکوین هم گاهی او.ات محال اسةت،
گاهی او.ات ممکن است.
«مث اهلل تعالی کوّ ،الخل کلّه من المادّة ا وليةة التةی تسةمّی [ ]...إذا وجةدنا آیةة -
علی فرض المحال ، -کوّ ،المادّة األولية من أمرین اثنين ،کوّ ،الخ ئ من أمرین اثنين،
مةةن مةةادّتين [ »]...یلةةط اسةةت ،اینجةةا تنةةا.ض رةةيش میآیةةد .در شةةریعيات اینطةةور اسةةت،
تشریعيات ما چه واجبات و چه محرمات دو حالت دارنةد« :واجبةات اصةلية یمکةن ا،
تنسخ ،وجوب العدل ،وجوب التوحيد ،و مةا الةی ذلةک مةن واجبةات اصةلية تتغيةر و
تتحول اط ً.ا فی ک شِرَ م من القضایا التی .ياساتها معها و کيا محرمةات اصةلية ،حرمةة
الدنا ،حرمة الظلم ،حرمة .ت المةؤمن بة سةبب و مةا الةی ذلةک» ایةن دیگةر اسةتثنابردار
نيست .همچنين در باب سجده که دلي عق  ،دلي کتاب ،دلي نق و ...مهمتر این اسةت
که عق و وجدا ،انسا ،این مطلةب را .بةول دارد کةه نمیشةود بةين فاضة و افضة یةا
فاض و دانی تسویه کرد ،ایةن .ابة اسةتثنا نيسةت ،مثة اینکةه بگةویيم دو ضةرب در دو
میشود چهار ،ا در .ةدوین کةه سةه و نةيم اسةت ایةن نمیشةود و دروغ اسةت یةا اینکةه
بگویيم عدل خوب است ،مگر نسبت به ف نی ،درست نيسةت ،عةدل نسةبت بةه ظةالم هةم
واجب است .اگر شةما بةا مشةرکين معاهةده کردیةد «فَمَةا اسةْ تَقامُوا لَربةمْ فَاسةْ تَقيمُوا لَهُةمْ»

1

«معاهدة مع المشرکين و لکن معاهدة کانت اس مية ،فی یمن المعاهدة کانةت ا سة مية،
مع ذلک یجوی للمسلم ا ،ینقض المعاهدة مع المشرکين». .ابة نقةض نيسةت ،کةيلک
سجده.
سجده «إِ ْ،كبنْتبمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُو 2»َ،اگر خداررست هستيد ،راسته گفتةه یةا دروغ گفتةه اگةر
راست گفته که راست گفته ،بنابراین «اسْجُدُوا لِددَمَ» این معنا را نمیدهد کةه مةا وا.عةًا بةه
خود آدم سجده کردیم ،خير ،در اینجا حسةابهای مختصةی دارد کةه بایةد عةرض کنةيم.
اینجا ای آ ،جاهایی است که داریم آیات و روایات و ادله عقةولی کةه انحصةار سةجده را
مةیدهيم ،تقييةد مةیدهيم. .ابة تخصةي

باهلل سبحانه و تعةالی اثبةات کةرد ،تخصةي

نيست. ،اب تقييد نيست .رس چه باید کرد نهایتًا میگویيم این آیةات متشةابهات هسةتند
«وَ إِذْ .بلْنا لِلْمَ ئِرَةِ اسْجُدُوا لِددَمَ فَسَجَدُوا إِ َّ إِبْليسَ» این آیه ای متشابهات است .چرا
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ای نظر لغوی بحث کنيم« ،سجَد ،یسجُدُ فع  ،یم و ليس متعدیًا إذا .لنا سجد» «سَجَدَ»
فع

یم است.« ،ام» فع

.ام معه. ،ام عليه» اینها فع

یم است .اما اگر بخواهيم آ ،را متعدی کنيم «.ام به. ،ام اليه،
یم را متعدی میکند یا با یکی ای حرو جر« .سةَ جَدَ» فعة

یم است« ،سَجَدَهُ» یلط است یا اگر بگوید «سجد به ،لةه ،عليةه ،معةه ،منةه ،اليةه و حةر
الجر احيانًا تعم [ ]...فقط».« .ام به» ،بةين دیگةر معنةا نمیدهةد.« ،ةام بةه» یعنةی «أ.ةام».
چو ،ای نظر ادبی کليد فهم است ،اگر انسا ،جهةات ادبةی را اهمةال کنةد ،فهمةش نةا.
میشود .این حرو جرّ دو بُعدی است ،بعضی حرو جر هستند کةه صةرفًا بةرای تعدیةه
هستند «.ام به ،مررت بدیدٍ» این «بِة» نه سببيت اسةت ،نةه معيةت اسةت و نةه یيةر آ ،،ولةی
بعضی او.ات خير ،حر جر دوکاره است «حر الجر احيانًا للتعدیه ،احيانةًا  ،للتعدیةة
و معنی آخر» و حرو جر یير ای باو معمو اینگونه است ،مانند :من ،عن ،علةی و ...اینهةا
اضافه بر تعدیه که معنایی جد تعدّی ندارد ،معنای دیگر اضافه بر آ ،هم دارند.
 [سؤال] کسی را نيست ،علی ،بِة ،من ،إلی ،یير ای این نيست .ما «سجده» نةداریم ،سةجد فعةیم است .این متعدی است.
 [سؤال] ما «نظره» نداریم. «نظر إليه» متعدی با حر جرّ است. برای اینکه معنی دیگری هم یير ای تعدیه دارد ،بعضی و.تها حر جر فقط تعدیةهاست ،بعضی و.تها معنی اضافه هم دارد ،در «لِة و علةی» معنةی اضةافه دارد ،مةث «.ةام
علی ارض» این صر تعدیه نيست ،بلکه .ةائم روی آ ،اسةت ،ییةر آ ،نيسةت یةا بغة آ،
نيست ،این معانی اضافه هم دارد.
اسةجُدُوا لِةةددَمَ» نفرمةةود «بِةةددَم»« ،لِةةددَمَ»
حةةال در مةةورد «سَةجَدَ» «وَ إِذْ .بلْنةةا لِلْمَ ئِرَةةِ ْ
حساب دارد .اگر «بِددَم» باشد ،این فقط تعدیه است و آدم «مسجودٌ بةه» اسةت ،امةا ایةن را
نفرمود ،بلکه فرمود «لِددَمَ» .ما «اسجدوا عليه» داریم :مسجد« ،اسةجدوا اليةه» داریةم .بلةه،
«اسجدوا به» داریم :سبب سجده« ،اسجدوا معه» داریم :من با شما سجده کةنم« .اسةجدوا
منه» داریم :سبب سجده« ،اسجدوا له» هم داریم .ولی «له» در اینجا چةهکاره اسةت «لةه»
چند حساب دارد :یکی «اسجدوا له له» یک مرتبةه خيةر ،ایةن دوتةا بةود ،دوتةا اینجةا []...
«اسجد لآلدم هلل» این یةک نةو اسةت ،یةک مرتبةه «اسةجد آلدم» لِخةود آدم ،آیةه کةدام را
میگوید آیه فع هي کدام را نمیگوید« .اسجدوا» اگر «اسجدوا هلل» بةود ،ایةن «اسةجدوا
9

هلل هلل» این در حقيقت دو بُعدی اسةت« ،اسةجدوا هلل» بةرای چةه هلل .امةا «اسةجدوا آلدم»
آلدم نه« ،اسجدوا آلدم ،هلل».
« م» در اینجا چند احتمال دارد که عرض میکنيم ،چو ،نهایتةًا آیةه متشةابهه اسةت.
این آیه متشابهه را با آیات محکمات و ادلةه محکمةات معنةا مةیکنيم « .م ل نتفةاو» امةا
«اسجدوا هلل» برای انتفاو نيست ،مگر خدا ای سجده ما منتفع است تعدیه است ،وليکن اگر
گفتند «اسجدوا هلل» آیا اهلل ای سجده ما منتفع است بلکه م اختصةاص اسةت« ،اسةجدوا
هلل» یعنی سجده مربوط به اهلل است خاصًا ،دوم :عبادتةًا ،سةوم :کرامتةًا ،چهةارم :احترامةًا،
رةةنجم :محبتةةًا .همةةه اختصاصةةی اسةةت« .اسةةجدوا هلل» ایةةن م اختصةةاص اسةةت ،م
اختصاص ،عبادتًا ،کرامتًا ،احترامًا و شکرًا ،تمام آنچه که نسةبت بةه اهلل ممکةن اسةت ،مةا
باید سجده را انجام بدهيم.
بعضی او.ات «نسجد هلل ألنّه اهلل» البته این عبادة المخلصين اسةت .یةک مرتبةه «نعبةد
اهلل خوفًا من ناره ،نعبد اهلل شوً.ا الی جنته ،نعبد اهلل ،نسجد هلل شکرًا هلل» ای این .بية  .آ،
اخل

مراح خلوص سجده «نسجد هلل هلل ،نعبد هلل نه اهلل ،نصلّی هلل نه اهلل» ولةو بةه

فرمایش اميرالمؤمنين اگر مرا برای عبادتم به نةار ببةری ،مةن نةار را میرسةندم بةه حسةاب
عبادت ،بر جنتِ بیحسابِ عبادت .صةحبت تةر ای نةار و شةوق جنةت نيسةت ،ولةی بةه
حساب «لَو» است .این «اسجدوا آلدم» را معنا کنيد ،م اختصاص است خاصًا آلدم اگةر
سجده خاص آدم است ،رس برای خدا سجده نکنيد« .اذا تعنةی م هنةا ا ختصةاص آلدم،
اسجدوا آدم آلدم اختصاصًا ،یعنی نحن نوحّد فی ا شراک» کما اینکه مشرکين موحةد در
اشراکاند .مشرک خدا را کنار میگيارد و شمس را عبةادت میکنةد .ایةن مشةرک در بُعةد
وا.عی است ،ولی در مرحله ظاهری «موحد فی ا شراک ،یعنی یعبد اهلل فقط و یعبةد
اهلل مع یيره ،ب یعبد یير اهلل فقط» رس اگر «اسجدوا آلدم» ،این م برای اختصاص باشد،
یلط است ،به حسةاب آدم .البتةه «اسةجدوا آلدم هلل» مطلةب دیگةری شةد ،ولةی «اسةجدوا
آلدم» اگةةر م بةةرای اختصةةاص باشةةد ،چنةةد اشةةکال دارد .یةةک اشةةکال بةةا آ ،ادلةةهای کةةه
میگوید سجده منحصر به خداست [منافات دارد ]،دوم :اگر هم منحصةر بةه خةدا نباشةد،
رس مشترک بين خدا و خل است ،رس چرا «اسجدوا آلدم» اختصاص این یلط است.
«اسجدوا آلدم عبادة» سجده عبادت خاص باهلل است« ،اسجدوا آلدم شکرًا» منعم فقط
خداست« ،اسجدوا آلدم احترامًا ،احترام السجدة خاص ،باهلل»« .إِذْ نبسَوِّیربمْ بِرَبِّ الْعةالَمينَ»
فع او را میگيرد« .اسجدوا آلدم حبًّا» حبی که سجده میآورد فقط برای اهلل اسةت ،رةس
تمةةام مراح ة  .م اختصةةاص اسةةت « .ا ختصةةاص ،آلدم اختصاصةةًا ،آلدم عبةةادة ،آلدم
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شکرًا ،آلدم حبًّا ،آلدم احترامًا ،کلها مسلوبة عن آدم» رةس یکةی بةا.ی میمانةد« .اسةجدوا
آلدم» م ،م انتفا اسةت ،یعنةی بةرای منفعةت آدم سةجده کنيةد ،اگةر سةجده کنيةد ،آدم
منفعت میبرد .چه کسی را خدا را« .کما یقال سجدت هلل لولدی ،لماذا سجدت لولةدی،
ولد مسجود له اختصاصًا نفسه حبًّا ،احترامًا ،عبودیة و ما الی ذلک  ،ولةد لةيس مةوردا
للسجدة اط ً.ا ،ليس ظرفًا للسةجدة اط .ةًا ،عليةه و اليةه و منةه و فيةه» نعمتةی
است که خداوند به این انسا ،داده است« .انعم ربی علیّ ولدًا بعةد عشةرین سةنة ،مةا کةا،
یولد لی ولد ،انعم علیّ ،فاسجد ،لمن هلل ،لمن لولدی ،اسجد هلل نه ری.نی ولدًا فةال م
هنا بالنسبة للولد ليس م ا ختصاص و کيا و کيا ،هيه الخمسة ،بة السةاد  ،م:
ا نتفا  ،انتفعت من ربی عن ری.نی ولدًا و ینتفع ولدی أ ،اسةجد لربةی سةبحانه و تعةالی
لما ری.نی هةيا الولةد» ایةن م در حقيقةت م انتفةا میشةود ،نةه اختصةاص اسةت ،نةه
عبودیت است.
اگر این معانی را دارد که دارد ،رس ما اینجا با آیه سةجده «آلدم» و سةجده «ليوسةف»
آیات دیگر را نسخ نمیکنيم ،اص نمیشود نسخ کرد .اگر ما این احتمال را هم نداشةتيم،
باید ساکت میشدیم« .إمّا نحن نعةر هةيه ا حتمةا ت لغویةًا ،نقةول هةيه اآلیةات تةممر
لسجود آدم متشابهة ،متشابهة یفسرها باآلیات التی تخت

السجود برمته بک مظةاهره و

نفسةةر هةةيه اآلیةةة المتشةةابهة أو نعةةر
بواطنةةه بةةاهلل تعةةالی و إمةةا أ ، ّ،نقةةدر أّ ،
احتما تها ،نسکت» «اسْربتبوا عَمَّا سَرَتَ اللَّهُ» 1آنچه که خداوند درباره آ ،ساکت اسةت یةا
خدا ساکت نيست ،من نمیفهمم ،من اینجا مطلبی نمیگویم .مگر یم است هرچةه ای مةا
سؤال کنند ،جواب بدهيم مگر ما علةم مطلة هسةتيم اگةر میتوانسةتيم جةواب بةدهيم،
بگةةيریم ای کسةةانی کةةه کفایةةه خواندنةةد و تةةا کسةةی ای آیةةه سةةؤال میکنةةد ،سةةریع جةةواب
میدهند .شما کفایه خواندی ،کفایه را جواب بةده بةه آیةه چةه کةار داری مثة اینکةه ای
مهند ساختما ،مساله ردشکی سؤال کنيم .آ ،مهند ساختما ،،ساختما ،بلةد اسةت،
ردشکی بلد نيست .کسی که ردشةک معةده اسةت ،بةه چشةم چةه کةار دارد چشةم را کةور
میکند ،داروهای معده را برای چشم میدهد و کور میکند.
شمایی که اختصاصتا ،در یير.رآ ،است ،در .رآنی که ای امام رضا ص سؤال کردنةد
شما سه روی میخوانيد و حال آنکه یکرویه میشود خواند .حضرت فرمودنةد :در آیةات
تمم میکنم ،در آیات د.ت میکنم .شما این.در .رآ ،را رذل و رست .رار دادید که تمةام
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عمرتا ،در کفایه و مکاسب و اینها میگيرد ،بعد میآیيد آیه را معنةا میکنيةد .یةک آیةه
مطاب مي خودتا ،و طب فتاوای خودتا ،و شهرت خودتا ،معنا میکنيد.
این معانی متعدده در «آلدم» هست ،اضافه هم دارد .ممکةن کسةی بةه دیگةری سةجده
کند استهدائًا« .سجد له استهداوً. ،ام له استهداوً» این ممکن است .ک ابعةاد سةجده بةرای
یير خدا حرام است ،مگر یکی که بعضی او.ات ح ل است ،بعضی او.ات حةرام اسةت و
یکی دیگر که هميشه ح ل است .آ ،یکی که بعضی او.ات ح ل است و بعضی او.ةات
حرام است لغير اهلل سجده اهانت است .کسی که مستح اهانت است ،اهانت است ،کسةی
که مستح نيست خوب است .اینجا ح ل است خير ،اما سجدۀ هلل [ ]...کةه اصة معنةا
ندارد.
و آنکه ح ل است مطلقًا «اسجدوا آلدم ،م ل نتفا » کةه شةکرًا اسةت« .اسةجد آلدم
سجدة هلل» سجده برای اهلل است ،م اختصاص است ،م عبودیت است ،م احترام است،
هر چه هست ،همه عبودیت است ،ولکن چه باعث شد که مةن اهلل را سةجده کةنم آدم را
فرستاد ،آدم معلّم الم ئکه است« .وَ عَلَّمَ آدَمَ الْمَسْماوَ كبلَّها ثبمَّ عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَ ئِرَةِ فَقةالَ
أَنْبِابوني بِمَسْماوِ هؤُ وِ إِ ْ،كبنْتبمْ صادِ.ينَ».
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ما فقط به آیات .رآ ،استد ل نمیکنيم که ای اهلل است و به روایات رسةول اهلل کةه ای
رسول اهلل است ،نه ،اص به کار شيطا ،هم استد ل میکنيم ،چرا شيطا ،سةجده نکةرد
«أَ رَأَیْتَالَ هيَا الَّي كَرَّمْتَ عَلَيَّ» 2رس شيطا ،فهميد سجده چيست« .الشةيطا ،عةر کمةا
فی سورة یوسف ،بالنسبة ليوسف یتهمو ،اتهامات عدة و لکةن نحةن مةن مسةبع الجهةات
حتی من کلمات الشيطا ،الرجيم ،من کلمات العدید ،من کلمات کيا ،نسةتفيض ا ّ،سةاحة
یوسف بریاة من هيه الةتهم الو.حةة ،هنةا کةيلک نسةتفيض مةن فهةم الشةيطا ،،مةن فهةم
الم ئکة ،ن

القرآ ،فی کلمات الرسول شیو آخر ،ا ئمة شةیو آخةر ،نة

العقة شةیو

آخر ،ولکن نستفيض من مواجهةة الشةيطا ،بالسةنبة لهةيه السةجدة» «أَرَأَیْتَةالَ هةيَا الَّةي
كَرَّمْتَ عَلَيَّ» نه «سوّیت برب العالمين» .ایةن «سةوّیت بةه» نيسةت اگةر ایةن سةجده ،سةجده
تسویهای بود ،اگةر ایةن سةجده ،سةجدهای بةود کةه «مسةجود بةاهلل» اسةت ،شةيطا ،بةه آ،
استد ل میکرد .شيطا ،که نمیآید خود را بیخود به چاه بينداید ،شيطا ،مث .ضيه
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«وَ إِذْ .الَ رَبُّالَ لِلْمَ ئِرَةِ إِنِّي جاعِ  ،فِي الْمَرْضِ خَليفَة» 1م ئکه فهميدند این خليفه اسةت
یا نه آ،ها مخاطب بودند ،رس فهميدند .چه فهميدند اگر خليفةة اهلل فهميةده بودنةد کةه
دیگر اعتراض نمیکردند «لو ا ،الم ئکة افتهموا من معنی الخليفة مةن .ولةه تعةالی «إِنِّةي
جاعِ  ،فِي الْمَرْضِ خَليفَة» ا ّ،المقصةود خليفةة اهلل ،یخلةف اهلل ،لةو فهمةوا هةيا لمةا کةانوا
یقولو« ،نَحْنُ نبسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نبقَدِّ ُ لَالَ» » [ ]...این ادنای مراتب است که خدا بر فةرض
محال گفت این جاشين من است ،آنهةا محةال .بةول کننةد .رةس چةه فهميدنةد فهميدنةد
«خليفة یعنی من یخلف مَن سلف مِن النسنا المنقرضةين الةيی کةانوا یسةفکو ،دمةاو و
یفسدو ،کيا و کيا و آدم خليفةة عةنهم ،هةم انقرضةوا و اهلل تعةالی خلة آدم ا ول و هةو
یخل من انقرض» اینجا هم همينطور ،اینجا شيطا ،چه فهميد اگر شيطا ،فهميةده بةود
که این سجده ،سجده عبودیت است ،سجده تسویه است ،سجده احترام است ،اگةر فهميةده
بود ،میگفت« :أرایت هيا اليی سوّیت بينه و بينه» دوتةا خةدا شةد .ایةن را نگفةت ،گفةت:
«أَرَأَیْتَالَ هيَا الَّي كَرَّمْتَ عَلَيَّ» سجدۀ تکریم است ،یعنی مقصود ای این سجده ایةن اسةت
که م ئکه بدانيد که آدم افض ای شماست ،نه اینکه با خدا مساوی است .بحث تسویه بةه
رب العالمين نيست ،اگر این بود که هةم م ئکةه اعتةراض میکردنةد ،هةم ابلةيس اعتةراض
میکرد ،همه اعتراض میکردند .اگر اینطور باشد ،اص م ئکه باید اعتةراض کننةد ،البتةه
بر فرض محال« .علی فرض المحال لو کا ،المعنی من .وله «اسْجُدُوا لِددَمَ» التسةویة بةرب
العالمين فی السجدة لکةا ،الم ئکةة یعترضةو ،اکثةر ممةا اعترضةوا تسةائلوا الم ئکةة» «أَ
تَجْعَ ب فيها مَنْ یُفْسِدُ فيها وَ یَسْفِالُ الدِّماوَ وَ نَحْنُ نبسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نبقَدِّ ُ لَةالَ» 2چةرا ایةن
را گفتند دست رایين گفتند ،اگر سجدهای که م ئکه مممور بودند برای آدم سةجده کننةد،
سجده عبودیت بود ،آنکه اح و اولی بود که هم م ئکه اعتراض کنند ،هم شةيطا ،ولةی
هم م ئکه نگفتند ،هم شيطا ،،رةس هةم م ئکةه فهميدنةد ایةن سةجده ،سةجده عبودیةت
نيست و هم شيطا .،ما به هر دری مةیینيم مطلةب همةين اسةت ،عقة ایةن را میگویةد،
حةس ایةن را میگویةةد ،نة

.ةرآ ،اینطةةور میگویةد ،روایةت اینطةةور میگویةد ،م ئکةةه

اینطةةور میگوینةةد ،آدم اینطةةور میگویةةد ،شةةيطا ،اینطةةور میگویةةد و همةةه اینطةةور
میگویند .بنده به عنوا ،مفسر بگویم :بله ،اینجةا اسةتثنا شةده اسةت «وَ إِذْ .بلْنةا لِلْمَ ئِرَةةِ
اسْجُدُوا لِددَمَ» یعنی آدم مستثنی است ،اینجا مسجود له است ،در یکةی ای آ ،رةنم مرحلةه
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که همها عبودیت است ،خير« ،اسْجُدُوا لِددَمَ» برای خةاطر آدم« ،لِةة» خةاطر آدم ،کةه ایةن
سجده شکر باشد« .و هکيا ا مر فی سجدة ابوی اليوسف ليوسف» «وَ خَرُّوا لَهُ سةُ جَّدًا» «و
خرّوا له سجّدًا هلل» دو م در کار اسةت ،آ،هةا و.تةی کةه یوسةف را دیدنةد ،بعةد ای اینکةه
ممیو شده بودند که یوسف ینده است یا نه و اگر ینةده اسةت کجاسةت ،حةا کةه ینةده
است «وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَ الْعَرْ ِ» 1بر خ

روایتی که میگوید خير ،یوسف آنجا ایسةتاد و

ردر و مةادر رةایين بودنةد ،و لةيا ای نسة یوسةف انيبةاو نيامدنةد ،ای نسة دیگةرا ،آمدنةد.
تهمتهای ییادی به یوسف ص یدند.
 [سؤال] روایتی میگوید چرا ريامبر ای نس یوسف نيامد چو ،یوسف اهانت کرد بةه رةدر ومادر  ،دروغ میگوید ،یوسف احترام کرد« .وَ رَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَة الْعَةرْ ِ» بعةد «وَ خَةرُّوا لَةهُ»
یعنی برای خاطر او ،آیا یعقةوب افضة بةود یةا یوسةف مگةر افضة بةه مفضةول سةجده
میکند مگر یم است افض  ،مفضول را بر خود مقدم بدارد اینکه در ک ابعاد معرفتةی
و حتی حسی حرام است .رس چنةد اشةکال دارد« .خَةرُّوا لَةهُ سةُ جَّدًا» « معنةی لخةرّوا لةه
سجدا أنه خرّوا له سجّدا کما یسجد هلل او  ،ثانيًا ،ثالثًا ،رابعًا ،خامسةًا کمةا بةيّن » ،بةرای
خاطر استفاده یوسف ،برای خاطر کرامتی کةه خداونةد مقةرر کةرد کةه یوسةف ینةده مانةد
«خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا».
«فنتيجة البحث فی هيین اليومين أ ّ،السجدة بباطنها و بظاهرها خاصة بربنةا سةبحانه
و تعالی یسجد حد یير اهلل و اذا سجدت حدٍ یير اهلل ا ،کا ،عبودیةة ،شةرک» کسةی
مةیرود و امةام رضةا ص را ییةارت میکنةد ،بةرای عبةادت کةه سةجده نمیکنةد «إ ،کةا،
احترامًا فحرام ،إ ،کا ،عبودیة فالشرک ،حبًّا حرام ،اکرامًا حرام ،شکرًا ل مام الرضا حرام»
برای اینکه «تَاللَّهِ إِ ْ،كبنَّا لَفي ضَ لم مُبينم * إِذْ نبسَوِّیربمْ بِرَبِّ الْعالَمينَ»
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«و للبحث تتمات فرعية باذ ،اهلل تعالی حول البحو الفرعية تبحث حولهةا بةاذ ،اهلل
تعالی یدًا».
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صبدُورَنَا بِنبورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَا ِ،وَ مَعَارِ ِ الْقبرْآ ِ،الْعَظِيمِ وَ وَفِّقْنَا لِمَا تبحِبُّةهُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تبحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکبمْ».
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