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 سجده برای غیرخدا مغلظۀ حرمت

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

بمراحلها باطنیة و ظاهریةة و مةن المراحة  ثم نتحدث عن التوحید فی العبودیة »

 الناصةعة بةالرطرو و العقلیةة و الناصحة ةعلی هذه الحقیق برهمنا الظاهریة السجود و

 و بروایةاتٍبعض اآلیات نبحة  هةذا الیةو  آیاتٍ من الذکر الحکیم ب ةاالنسانی السلیمة

 «علیکم ان شاء اهللنتلوها 

أَنَّ » 1«وَ أَنَّ اْلمَسةاِِدَ لِلَّةهِ فَةَ َْةدْعُوا مَةلَ اللَّةهِ أَحَةدً»فی سورو الجن:  یاتمن اآل»

حصةر « وَ أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِ»بعد المساِد و لکن  یأْیهلل  نّأحصرٌ و لو  «اْلمَساِِدَ لِلَّهِ

مساِد بةرای خداسةتا اختصةاس اسةتا ا  « من ناحیة العبارو العرفیة المرهو  هکذا

بلکةه ال  اختصةاس  اال  در مساِد ال  انتراع نیسةت فهمیماحصر میال  اختصاس 

کید ثةان ااا أْ «أَحَدً فََ َْدْعُوا مَلَ اللَّهِ»هلل سبحانه و ْعالی باساِد خاصة فالم»است 

 سةبحانه باهلل باهلل فهذا اشراکٌ ةفی مساِد اهلل ْعالی الخاص مل اهلل احدً دعونانحن 

 .«سبحانه و ْعالیباهلل حی  اشرکنا غیر اهلل باهلل فی المساِد التی ْختص  او ْعالی

ثَث و من  ررداتٍعلی م قیحل المساِد ِملٌ»یه ادبی حساب کنیم ا  ناحو اما  

هةی ه البینةات آیاْة نّأو لةو  مختصر و لیس مرصًَ قرآنال نیةا أنّآاالختصاصات القر
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و ْرصةی  مةا انةعل علةی  ةا ْرصی  مةا عنةد اهلل ْعةالی بصةورو محکمةیاتْرصی  اآل

یةذکر  ًکثیةر ْعةالی احیانةً اهلل لکةنّ ا وةمحکمرسول الهدی )س( لیلة القدر بصورو 

أنّةه  ک  المعانی؟ ]...[ نعرف عنی ک  المعانیا من أینیعانی عدو و م اکلمة واحدو له

ا اللغة العربیةفی  یاربعة عشر معن 1«وَ إِْا َِعَْلنَا اْلبَیْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْنً» ما فی قرین

ا یریةد ربنةةا و لةیس ْیةییعً لمّةة و لةیس ْرصةةیًَ االختصةةار و االحتصةارعنةیا مکلهةا 

ْةدل داللةة عربیةة معروفةة علةی  ال اخلص المثابة و یسبحانه و ْعالی اربعة عشر معن

الکتةاب الةذی هةو افصةا کتةاب و ابلة  کتةاب و  فةی معانی االربعة عشر فَبدالهذه 

 مسةتقً ا مرِعةً«ًوَ إِْا َِعَْلنَا اْلبَیْتَ مَثابَةةً لِلنَّةاسِ وَ أَمْنة»ن یقول أ ربانیاخصر کتاب 

بةرخَف آنهةه در  اقرآنةی اسةت ایةن ا  اختصاصةات« ]...[اربعة عشر معنةی  متواْرً

فرمایند که استعمال لرظ در اکثر ا  معنای واحد ِایع نیسةتا می به طور منجّع اصول

بةرای خةدا کةه ِةایع اسةت و خةدا احاطةه داردا  اگوییم اگر برای شما ِایع نباشدمی

لرةظ  کةه ا  آن را آورد و ْمةا  معةانیبنابراین لرظی را مةی. دارد ءاحاطه بر ک  شی

فی اللغة العربیة  یسبعون معن العین لها حوالی« »العین» کند. مثًَقصد میا مراد است

اخصر  الذی هو فی هذه الکتاب لو اراد اهلل سبحانه و ْعالی ک  المعانی السبعین البدّ

وَ » هنةا و کةذل  یسبعین معنل سبعین لرظً ردفیأن یقول العین و ال  و افصا و ابل 

« سةجَد أو مَسةجِدلیس هنةا قرینةة ان المسةاِد ِمةل المَسةجَد أو مِ« أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِ

هةم ِمةل مِسةجَد باشةد و هةم  اْواند ِمل مَسجَد باشةدمعلو  نیستا مساِد هم می

 برای اینکهآوردا ینه میاگر یکی مراد بود قر .ِمل مَسجِد باشدا پس هر سه مراد است

سةت کةه لرةظ ا یه ْا چه رسد به افصا و ابل  کةَ  بةودن ایةندمقتیای فصاحت عا

لرظ با معنةا ْسةاوی  الرظ کمتر ا  معنا نباشد الرظ  ائد برمعنا نباشد اقالب معنا باشد

 ر نشان دهةدنه  یادْ ایعنی درست معنایی را که مقصود است نشان دهد .داشته باشد

 ااهمةال اسةت اْر نشةان دادن و کمتةر نشةان دادن ا ةَل اسةترا ایةن  یةادو نه کمت

  .خَف فصاحت است تاخَف بَغت اس

 وبمعنی السةجد المیمید فقطا المصدر للمَسجَ فلما نقول المساِد لیست ِمعً»

للمَسجِد فقط اسم مکان و اسةم  اسم آلة و لیست ِمعً اللمِسجَد فقط و لیست ِمعً

انمةا قة  هةوالء ة لجةفةی قول بحجةا حجة لیسةت نهکذا  قلنا ااا عنیااربعة م  مانا

ِمل مَسجِدا هذه بس ِمل مِسجَد أو  بس ِمل مَسجَد أو بس الذین یقولون المساِد
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کنیم ما در کتابی افصا کتاب است و ابل  کتاب است بح  مةی چون «حجة فی لجة

 عةنا سةبحانه و ْعةالی أن المساِد هلل قول الجن فی سةورو الجةن و لمةا ینقة  ربنة»

فیةه  ما مختلرً ینق  امرً اأو ِن أو مل  من مَئکته أو شیطان أو کافر أو کذا انسانٍ

کتةاب قیةیة  اهلل یصةد،ا هةذهما اا یعنةی؟  و لکن ال یرد علیها علیه ًما مترق أو امرً

 اداردقبول ن قولش را اگر خداوند چیعی را ا  شیطان نق  کند یا ا  کافری که« الهدایة

بةرای کسةانی کةه اسةت.  لا َنیستا  1«لِلنَّاسِ هُدىً» این قرآن انق  کند و رد نکند

نةه  هدایت نیستا نه هدایت اسةت اا َل است ااین کتاب اخواهند هدایت شوندمی

 و دسجَالمَ ِمل المساِد»: کتبنا فی الترسیر «أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِوَ »عد. ا َل در این بُ

مصةدر  2«السةجدو بمعنة  میمیةً مصةدرً الترْیةب علة  ْكون ان: دسجِالمَ و دسجَالمِ

 .ده استبه معنای سج میمی

المساِد یعنةی »ست که ا این اآن چیعی که در این آیه مبارکه مورد اْکای ماست

فََ َْدْعُوا مَلَ » است. ال  اختصاس اس هللپ «ک  سجود هلل سبحانه و ْعالی االسجدات

مةا إو اشةرکت بةاهلل  مةل اهلل احةدًااا سجدت لمحمد )س( فقةط دعةوت » «أَحَدً اللَّهِ

 «.أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِ» «الغلیظةمات محرّالمن   ٌهذا محرّ أو أنّ رسولیً ًاشراک

آیا فقط سجده نما  است که هرت مو ل باید باشةد  اکنیمباید صحبت در سجده 

مةال کةردیما که اگر خود را خاک ؟ْا صد، کند که این سجده است و خاس خداست

به  مین افتادیما پیشانی را روی  مین گذاشتیما دست نگذاشتیم و سینه را گذاشتیما 

أن  صةَوالسجدو سجدْان سجدو خاصةة بال»این سجده نیست؟ این هم سجده است. 

علی ما یجو  سجود علی و ما إلةی الة . سبعة علی االرض الطاهر الْجع  الموا ل 

ایةن سةجدخ خةاس « لیست شروطٌ ألص  السجدوا شروطٌ لسجدو الصةَو شروطا هذه

بمعنی غایة الخیوع نهایة الخیوع لو أن  أما السجدو لغویً»سجده نما  است.  استا

؟ هةذه أو الالحةدا هة  هةذه غایةة الخیةوع  علی االرض احترامةً اقنه االنسان ِع 

کةذاا هةذه غایةة یدیةه و  دوناالنسان و ل ِبهتةه علةی االرض  لو أنّ .خیوعلیست 

الخیةوع مةن التطةامنا غایةة غایةة »اص  سجده همین استا سجده « ال؟ والخیوع أ

 «ًظاهریةالتطةامن  و مةن الناحیةه الظاهریةة غایةة غایة التطامن قلبیةً االناحیة القلبیة

نهایت خاکسار شدن در مقاب   ْطامن ْذل  استا خیوع استا خیلی خاکسار شدن.
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هم کمتر ا  ایةن اسةت. مةا  قیا  رکوع کمتر ا  این استاسجدها  کسی عبارت است ا 

الحتمةال االول المسةاِد ا« »أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّةهِوَ »پس  رکوع را هم بح  خواهیم کرد.

 واهلل حتةی ْکونة اتالسةجد أنّیقة  و  لمااا لةم إن قی ِمل المَسجَد یعنی السجدوا 

هةذا المعنةی لصةحیاا صةحیا بالنسةبة : صةحیا و ال الجةواب السجدولبالنسبة  نصً

 را اراده کرده اسةت.هر سه « ثَثا ما أراد معنی واحدأراد معانی  ربناالخاس و لکن 

سةجدها همةه را اراده کةردها اگةر  حالةت هاوسةیله سةجد هامکةان سةجد ها مان سجد

 «السةةجدات أنّ»؟ چةةرا فرمةةود« أَنَّ اْلمَسةةاِِدَ»چةةرا  اخداونةةد همةةه را اراده نکةةرده بةةود

عد آن مصدر چرا مساِد فرمود که ی  بُ اسجدات نص است در ِمل سجده ؟نررمود

 امیمی باشد که به معنی سجده استا ِواب همةین اسةت کةه خداونةد اراده هةر سةه

 یکةی اکةه مرسةرین اخةتَف دارنةد 1«مَثابَةةً اْلبَیْةتَ َِعَْلنَا إِْا»مث   اعد را کردهچهار بُ

گةوییم همةه شةما اشةتباه می گویةداسةی یة  چیةعی میا مسةتقًا هةر کًتابةا ممتواْرً

در اینجةا هةم معنةای واحةد نةدارد. ا چةون قرینةه بةر هةا مةراد اسةتکنیدا همه آنمی

 طور است. همین

 ْدل هذه اآلیة بصةورو قویةة ِةدً میمیً و أن المساِد هلل ِمل المَسجَد مصدرً»

خاس نما   خسجد« اکلتهاو ْعالی مهما کانت ش ختصاس السجدو باهلل سبحانهعلی ا

طةور هسةتندا ها هم همیناآلن ژاپنی ادندمی کرای که در مقاب  بعرگان باشدا سجده

کنند. این سجده نما  که نیستا رکوع نما  هم کةه کنندا سجده هم میآنها رکوع می

کنندا ولةو بةه حةد رکةوع نمةا  نیسةت. سةجده شوند و رکوع مینیستا کامًَ خم می

 در اینجا نیست. اکه در سجده نما  هستن شرایطی کنندا ایمی

 

 ]سؤال[ -

 سجده است دیگر.  -

 

 ]سؤال[ -

قصةد  اگر شةما قلبةً به خاک افتادن استا نهایت خیوع ظاهری این قلبی شد. -

قلةب شةما نهایةة  انیسةتخیوع ال ةنهایشما  کنیدا رکوع رکوع نهایت خیوع کنید و

 .کنیمما در مظاهر بح  می الخیوع استا
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نةا علی االنسان الموحد أن یخیل هلل سبحانه بیّو بطون غیر  ةنللسجدو مظاهر بیّ»

این مرحله ا  خیةوع « ال  إلیه و نیته و ما قلبه و لبّ و ْعالی فی فطرْه و عقلیته و

بلکه بحة  مةا در مظةاهر ا در آن بح  نکردیمبرای پیغمبر بکنیما غلط است.  را قلبً

 غایة الخیوع است.

 و اعتقاد او بر آن کار نباشد که...ین اگر عقیده بنابرا -
کنیما گاهی اوقات هر دو با هم اسةتا یة  اشراک عقیدْی است. فعًَ ِدا می -

مرْبه قلبی استا ظاهری نیستا ی  مرْبه ظاهری استا قلبی استا ی  مرْبه هر دو 

ای کةه بةه حسةاب کةدا  نیسةت. مةا اآلن در سةجدهبا هم اسةتا یة  مرْبةه هةم هی 

ا بحسةاب العبودیةة أو السجدو یعنی غایة الخیةوع إمّة»کنیم. عبودیت استا بح  می

ا مةا هةا را دیةرو  عةرض کةردیماین« االختةرا ا اسةتهعاءاالحترا  أو الحب أو الشکر أو 

حساب العبودیة خاصة باهلل ال بالسجدو »کنیم. سجده به حساب عبودیت را عرض می

ل  بحسةاب الحةبا کةذل  بحسةاب الشةکرا کذل  بحساب االحتةرا ا کةذ اریب فیه

  السةجدو لغیةر اهلل مهمةا المحرّ نّ؟ ألبعد السجدو عبودیةً یلحّق المراح  التالیة لمااا

کسةی « مغلّةظ  هذا محرّ ا بنیة الشکراأو بنیة االحترا  فاشراک العبودیة بشرطیةکانت 

را عبادت کندا ایةن  خواهد اما  ر ا )ع(اینکه نمی اافتدکه به عتبه اما  ر ا )ع( می

َْاللَّهِ إِن كُنَّا لَرِ  ». استرب العالمین ه بولی این احترا  ْسویه  ااستبه عنوان احترا  

پرستی اسةت و مرحله باالی آن شرک و بت 1«إِْا نُسَوِّیكُم بِرَبِّ اْلعَالَمِینَ *  َلَالٍ مُّبِینٍ

 کنیم.رد کةه عةرض مةیحدود ده مرحلةه داچون اشراک مرحله پایین آن هم اشراکا 

بعیةی  نعدیة  بةه شةرک اسةت. ْرمرْبةه پةایین رسةمی اسةتاه باالی آن شةرک ْبمر

 گناهان است که نعدی  به شرک است. 

و أن المساِد هلل بالمعنی االولا المعنی الثةانی المسةاِد ِمةل المَسةجِدا اسةم »

 عمةان قلةیًَالاسم و  أییً مکانالمعنی اسم بیأْی مَسجَد أنه ا کما و اسم مکانٍ  مانٍ

سةةتعم  فةةی اسةةم المکةةانا و أن المسةةاِد یعنةةی أمکنةةة ی شةةیء لکةةن مَسةةجِد اکثةةر و

 ادکنیةر آن سةجده میبةیة  مکةانی اسةت کةه  امکنة السجود دو نوع است: «السجود

چون  .خداست برایفقط  دنن سجده کربه  می .خداست برایا این دگذاریپیشانی می

ا مکان دانیا مکان ار یا پیشانی بةه مکةان ار ةی کندا مکان عالیها فر، میمکان

هلل اسةتا اگةر بخةواهی  داگةر بخةواهی سةجده کنیة سجده استاالمکان  ]...[گذاشتن 
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ْرین پسةتشةما بةر ایةن پةس  .اسةت یمطلةب دیگةر ا ایةندا بنةایی کنیةدخاک برداری

ة ایةکةه غ نهیةدنهید یةا سةینه مینهید یا چانه می مین استا پیشانی می ی کهموا ع

امةا اگةر بةرای غیةر اهلل  اسةت. این فقةط هلل صد، غایة الخیوع استا الخیوع استا

مةات ا ا  محرًّا حبّةا شةکرًا احترامةًاشةراک عبودیتةً 1«فََ َْدْعُوا مَلَ اللَّهِ أَحَةدً»باشد 

 مسجِد. معنایاستا این ی  مغلظه 

هةا بةرای کانهایی اسةت کةه ایةن ممکان« الموا ل السبعة للسجدو مساِد» :دو 

 سةجده بةرایایةن  .دو  انةوا دو انگشةت سجده صَو استا پیشةانیا دو کةد دسةتا

شود نمی خدا سجده صَوغیر برایخداستا  در این حال برایخداستا ِمل شدنش 

 کنیم.بح  نمی ْأوی هم دارد که ما در مورد آن  ْأوی البته « أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِ»کرد. 

ا منةة »اسةم  مةان اسةتا  ان باشةد. مسةاِد ِمةل مَسةجِدمساِد اسم  مةاسو : 

ا ولکةن صةَوو فةی غیةر ال صةَوا فةی الصةَولباالسجدو هللا السجدو لیسةت خاصةة 

ان االاانا اهلل االکبةر فةی الظهةرا فةی العصةرا فةی ؤااا رفل المة نتبح  حول الصَو.

چةه در وقةت  بةرایفی وقت نما . اگر عذری نداریدا « المغربا فی العشاءا فی الصبا

االوقةات  ال سةیما خاصةة بةاهلل ْعةالی و صةَووقةات الاال»کنیةد؟ نما  کار دیگری می

 داعِة َ أَِیبُوا» «اهلل أکبر»ان وقتی که ااان گرت ؤم« ا نعما بدایة الوقت هکذاالمییّقة

نشستید چرا  ؟کنیدصحبت مینشستید چرا  ؟کنیدبح  مکاسب می نشستید چرا 2«اللَّهِ

در ْهةران  ؟کنیةدخوانیدا چرا دارید وعظ میحدی  می نشستید چرا ؟انیدخوقرآن می

دیةد   ارفتما وسط منبر وقتی به ساعت نگاه کةرد سی یا چه  سال پیش که منبر می

ا گرةةتم بةةرادران چةةون مغةةرب را خوانةةده بةةود . اگةةذردوقةةت نمةةا  عشةةا دارد میکةةه 

ا اعتةراض کةردخانه گرت صاحب .کنممن دیگر صحبت نمی اوقت نما  است خواهرانا

شود نمةا  را بةرای دیگةران ْةرک شود ْرک کردا مگر می! نما  را نمیگرتم نما  است

دهیةد نمةا  بخةوانم؟ اِةا ه گویةد: اِةا ه میآیةدا میکرد؟ یا مهمانی برای انسان می

خواهد امةا  باشةدا اقتةدا یعنی چه؟! وقت نما  استا بلند شو و نما ت را بخوانا می

 واهد مأمو  باشدا مقتدا باش. خکنا می

 مانی که این  مان را خداونةد مقةرر کةرده « المساِد هللا مَسجِد اسم  مان و أنّ»

 .در ایةن  مةان اشةراک غلةط اسةت اخداسةت بةرایاین  مان  ااست ا  برای عبادت او

                                                           

 .18جن، آیه . 1
 .31احقاف، آیه . 2
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 را. فةردا دعةوت بةرادرپس راا فردا دعةوت خةانما کنیممیامرو  دعوت خدا را اِابت 

عةد دیگةری اشةراک و در بُ عدی اشراک است رسةمًاین در بُ «دْعُوا مَلَ اللَّهِ أَحَدًفََ َْ»

 و یکی ا  اسةتدالالْی کةه امةا  «أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِوَ » .است مغلظه بلکه حرمت انیست

یحیةی بةن  ما أالتاسل محمد بن علی الجواد )ع(  االما »ِاست اند همینفرموده نهم

« مةن خةوفیة القدسیة علی حرمة قطةل الیةدین استدل بهذه اآل لمأمونااکر  و أما  ا

 منتها این هم مکان سجده استا هم معنی سو  است. مِسجَد.« أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِ»

 

 ]سؤال[ -

ا  ایةن  ةابطه بیةرون  . ابطه این است اقاعده این است ولی ن استثناء استاآ -

ا مِسةجَد معنی سو  مسةاِدا مِسةجَد اسةتم. رویا با نص بیرون میرفتن با نص است

مةا  مِسةجد:»هم مساِد استا مَسجَد هم مسةاِد اسةتا مَسةجِد هةم مسةاِد اسةت. 

ما یسجد »در مقاب  مأمونا  فرمودندااما  نهم )ع(  را اینجا« ما یسجد بهِ. »«د بهسجَیُ

انگشةت پیشةانیا کرةینا  کةه در صةَو اسةتا ْةاایةن هرت .ْاسةتدر صَو هرت «به

یکی  اختَفی که در قطل ید سار، استا این در ند:فرمود .پاهاا  انوهامطلبی نسیتا 

 گرت ا  آنجا. و حیةرت سةاکت بةودا بعةد بةه حیةرتگرت ا  اینجاا دیگری میمی

 :گرت مأمون بگویم مأمونم؟من اگر  :اصرار کردند که شما بررماییدا حیرت فرمودند

این « أَنَّ اْلمَساِِدَ لِلَّهِ فََ َْدْعُوا مَلَ اللَّهِ أَحَدًوَ » د:حیرت فرمودن. یدهست مأمون ابله

 هةا حتمةًولةی کدنما  که باید بخواندا انگشت مهم نیستا  یعنی ااست« هلل»ها کد

 . عادیبه طور  اباید روی  مین باشد

التةی ْةدل علةی  آیةة الةذکر الحکةیمیةة القدسةیة مةن عشةرات العشةرات فهذه اآل»

امکنتهةةا و  بکةة  قیودهةةاا بکةة  احوالهةةا و بکةة  اطوارهةةا و بکةة ختصةةاس السةةجدو ا

حترا  سةجدو الحةب ا منتها باهلل سبحانه و ْعالی سواء کانت سجدو العبادو سجدو اال

 آیةو « لِآدَ َ اسْجُدُوا»بالنسبة لة یة اکر الحکیم اآل آیتین فیر سجدو الشکر و هکذا نرسّ

المسةجود  الَنترةاع ]بة [ ا ال  لیس لَختصةاس«سُجَّدً لَهُ خَرُّوا وَ»یوسد ل بالنسبة

 اانمةا سةجدوا هلل اختصاصةً آد اا انما هو ْعالی اهللهو الذی ینترل من السجدوا لیس 

کةةذا اسةةترادو هربنةةا سةةبحانه و ْعةةالی و  ؟المشةةکورمةةین و لکةةن ا شةةکرً د  شةةکرًآل

عرف  ونه رِیمًالشیطانا الشیطان الرِیم علی ک المَئکة و استراد آد  حتی استراد

 قُْلنةا إِْا وَ» ةمةر المَئکةا اُالةی شةیء آخةرا لمّة ا انتقة مة یه عرف المعنةنو أل یالمعن

کان مةن الجةن  اا ما کان من المَئکةمن غمّهمو ابلیس کان  «لِآدَ َ اسْجُدُوا لِْلمََئِكَةِ
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دا  ؟ أنةا موحةسةوی آد  بنرسةْ ا یةا ربّفرسق عن امر ربه الی آخرا ابلیس ما اعتقةد

اینکةه خداونةد امر به اشراک که حرا  استا « لست مشرکًا هذا اشراکا ْأمر باشراک؟

امةا  امحةال نیسةت ااْةً شود ایةن کةار را بکنةد؟می ما را نهی کند ا  عبادت خودشا

خداوند شریعت اسَ   اکند اْخااخداوند برای خودش فر ندی  .محال است مصلحتً

 ایها کارهایی است که ا  نظر حکمتةی بةراین .کند ابطالکه الی یو  القیامه است را 

رب العةالمین ه بةه و همهنین قییه سةجدها چةون ْسةوی رب العالمین مستحی  است

رب العةالمین در ه بةه شود بگةوییم ْسةویاستا نمی« معهامن القیایا التی قیاساْها »

ب در دو  ةر درست اسةت. اولی اگر محمد را با خدا مساوی کنیم اای غلط استعده

 ِا چهارْاست. دوا همه

کةذل  مثة   الشةخصباألمس أنه کما یأْی فةی ا اکرنا ننتق  إلی الروایات و ممّ»

البعض فی الرقه بیل العنب ممن ْعلم أنه یعملةه خمةرًا حسةب کة ّ روایةات الشةیعیة 

 ااینجةا آیةاتولی اینجا دروغ نیست. « ب آیاتٌ سبعة محرّ ا ما اا نعم ؟حَل و حس

هرچةه احیانةً در آن انحةراف ا روایاْی که نسبت به انبیةاء اسةتا کتب انبیاء اروایات

ن اسةت قدر این مطلةب بةیّسجده لغیر اهلل نداریما این ما اصًَ اهللاباشدا غیر ا  کتاب

لتوحیةد ا فی حق »کنیم. که سجده لغیر اهلل حرا  است که ا  برای موحدین بح  می

  التوحید قبدون غیر اهللا یسجدون لغیر اهللا فی حاالشراکا المشرکون یع  ال فی حر

الذین یقولون بوحةدو الوهابیونا ْوحید ا مث  التوحید معیّرً معخرفً و لو کان ْوحیدً

و ْةرو  روایةة والم ینقلة وفّه وا لم یتمنهم حقیقة الوِودا و ما الی ال ا لم یق  احدٌ

د که سجده برای غیر خدا ِةایع و ِع  نکردن ،حتی اختَ« روایة قو لم ْختل روایة

 است.

 

ْسةعة و  الصةحیرة مةائتین اافتحوا المجلد األول حتةی ننقة  لکةم روایةاتٍ عةدو»

إلةی مجلةد ْاسةل و العشةرینا  یةةترسةیر اآلا راِةل لرقم االولالةکتبنا هنا فةی ْسعون 

 «. الصحیرة مائة و أربعة و ْسعین. ْجد بحثً فصًَ عن السجود

( س) للنبة  سجد الیمن من قد  لما معااً نأ 381: 4 دهمسن ف  حنب  بن احمد»

الیهود المنجرفون » 1«علمائها و لعظمائها ْسجد الیهود ان: قال هذا؟ ما! معاا یا: فقال

 ما قلت بطارقتها و لقسسها ْسجد النصارى رأیت و. »«المنحرفون ال الموحّدون طبعً

                                                           

 .299، ص 1 ج، السنة و بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1
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مطلبی را  نبوات اصًَ چنین« أنبیائهم عل  كذبوا(: س) فقال األنبیاء ْحیة: قالوا هذا؟

 ندارند. 

این  ما 1«ینبغ  ما: قال( س) النب  انّ انس و اهلل عبد بن ِابر و عائشة عن» :ثال 

مةا ألن عةض النةاس قد یخیّ  إلی بما ینبغی »را چند دفعه صحبت کردیم « ما ینبغی»

 2«وَلَةدً یَتَّخِةذَ أَنْ لِلةرَّحْمنِ یَْنبَغة  ما وَ» غلظ  مما ینبغی محرّ اال حاینبغی یعنی مرِو

ا کما مکروها مکروه یعنی حرمةة مغلظةة و هةم ال یعرفةون ال ینبغی ]...[ ؟حیعنی مرِو

لغة حتیا حتی لغة ال یعرفونا یقولون واِبا محرّ ا مکروها مبةاحا مسةتحب. مکةروه 

الِةََ كةانَ كُة   »کما یقول ربنا سبحانه و ْعالی فی سورو االسراء یعنی حرمة مغلظةا 

 مکةروهٌا ا هةذه سةیئة؟اشةراک بةاهلل یعنی العناا قتة  الةنرسا 3«سَیِّئُهُ عِْندَ رَبََِّ مَْكرُوهً

یعنةی  قةال مکروهةً امةًمحرّ یقةول ا کةانمةًالا ااا کان محرّ ؟ ٌالا محرّ یعنی مرِوح؟

 ما با فقهای بعرگوار و اصطَحاْی کةه درسةت کردنةدا ا  نظةر بنابراین «مغلظمحر  

 .«ال ینبغی»لغت هم اختَف داریم ْا چه رسد ا  نظر معانی. 

 

 ]سؤال[ -

 نهی است.  -

 

 ]سؤال[ -

در اینجةةا نیسةةتا در سةةوره لقمةةان اسةةت. مةةا سةةوره اسةةراء را بحةة   4«َْمْةةشِ ال» -

 نیست.« َْمْشِ ال»کنیم. می

 اینجا هم هست.  -

کنیم مةییما فةرض ردرا اکر کعادی و محرّمات باال مات محرّکه کنیم فرض می -

 اسةت. حرمةت  نةا کمتةر احرمت اشراک بیشةتر اسةت دارداکه اشراک باهلل با  نا فر، 

یِّئُهُ عِْنةدَ رَبِّةََ محرّ» :نررمود در اینجا .حرمت قت  بینابین است ا «مةًكُ   الََِ كةانَ سةَ

 ه حرمت مغلظه استا  كاما باالْر ا  محرّ اخاصی است حرف  چرا؟ محرّ

                                                           

 همان.. 1
 .92مریم، آیه . 2
 .38اسراء، آیه . 3
 .18لقمان، آیه . 4
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دو بُعدی استا محةرّ  یة  « مَْكرُوهً»این «  كانَ سَیِّئُهُ عِْندَ رَبََِّ مَْكرُوهًالََِ كُ  »

بُعدی است. محرّ  یعنی حرا ا ولی مکروهً یعنی بعیی حرا  عادیا بعیةی حرمةت 

را  1«ال َْمْةشِ فِة  اْلةأَرْضِ»مغلظها پس در آن مرِوح نداریم. در سوره اسراء هةم مةن 

 آید.یاد  نمی

 3«عُنُقِةةََ إِلةة  مَْغلُولَةةةً یَةةدَ َ َْجْعَةةْ  ال وَ»و  2«عِْلةةمٌ بِةةهِ لَةةََ لَةةیْسَ مةةا َْْقةدُ ال وَ» -

 مراحلش فر، دارد.

 کنم. دانم فر، داردا من هم همین را عرض میمی -

 به چه معناست؟ 4«اْلقَهَّارُ اْلواحِدُ اللَّهُ إِلَّا ءَشَ ْ فَلَا»البَغه آمده در نهج -

 

 ]سؤال[ -

ایةن « كُ   الََِ كانَ سَیِّئُهُ عِْندَ رَبََِّ مَْكرُوهةً» ِوابش همان بود که عرض کرد . -

فرمةود اگر می .مات عادیهم محرّ اگیردرا می مغلظهمات هم محرّ اگیردعد را میدو بُ

یِّئُهُ عِْنةدَ رَبِّةََ محرّ» ا چةرا؟ بةرای اینکةه غلظةت ایةن کةافی نبةود« مةًكُ   الََِ كانَ سةَ

 بیاورد. «مکروهً»باید  اچون باالستها باالستا رمتح

 شود...بح  وحدت وِود را فرمودیدا این به این مطلب مربوط می -

 این ا  بح  ما دور است.  -

کةةه مةةا « ال هةةو إلّةةا هةةو»معنةةای شةةما وحةةدت وِةةود را فرمودیةةد و رد کردیةةدا  -

 گوییم چیست؟می

 . یعنی خدا فقط یکی است« ال هو إلّا هو» -

 استا یعنی چه؟« ال إله إلّا اهلل»اینکه باالْر ا   -

 باالْر نیستا همان است.  -

فرماییةةد؟ وحةةدت وِةةود را روشةةن را چةةه می 5«اْلقَهَّةةارُ اْلوَاحِةةدُ هُةةوَ إِلَّةةا إِلَةةهَ لَةةا» -

 کند؟ ْأثیری بر این مطلب ندارد؟ شما این مطلب را رد کردید. نمی

                                                           

 .18؛ لقمان، آیه 37، آیه اسراء. 1
 .36اسراء، آیه . 2
 .29، آیه همان. 3
 .276 ، ص(صالح یللصبح) البالغة نهج .4
 .127 ، صةيالوص اثبات. 5



11 

 

 یسةجد ان لبشةر صةلا لةو و لبشةر یسجد ان لبشرٍ  ینبغ ما»کنیم. بعد بح  می -

باالسةت در برابةر مةراو  وج آنقةدر مقةا  یعنی  1«لعوِها ْسجد أن المرأو ألمرت لبشر

 بةن احمةد و ماِةد ابةن رواه و علیهةا حقه ظمعُ لعوِها من ْسجد أن المرأو ألمرت»

 قال العسكري الحسن االما  ْرسیر عن 81: 1 البرهان ْرسیر»کذل  «. مسنده ف  حنب 

جُدُوا»کند. آیه را معنی می این «آلد  سجودهم یكن لم و( ... س) اللّه رسول قال  اسةْ

ال   احةب نیسةت عبودیت نیستا ال  ال  اختصاس نیستا ال  ا یعنینبود« لِآدَ َ« لِآدَ َ

 و»کنیم. معنی مةید ال  قبله است که گویاینجا میالبته  .ال  شکر است ااحترا  نیست

 كةان و ِة  و عةع للّةه نحةوه یسةجدون لهم قبلة آد  كان انما آلد  سجودهم نیك لم

  ْا آخر. «ألحد ینبغ  ال و ًَمبجّ مًمعظّ بذلَ

 «د آال یعنةی اسةجدوا الةی د  اسجدوا آل»کنیم ا اینطور معنا میر« قبلة آد  كان»

داریةم و  نری ی اینجا  اکنیمرا معنی می« ةل»ولی  نیست.« لِة»استا « إلی»چون قبله 

 الةه اختصاصةی عبةودیتی احترامةی حبةی و... آد  نبةود مسجودٌنری: این . اثباتی  

 د آا مقصةود اهلل اسةت و است پس چرا امر به سجده شد؟ سجده شکربلکه اهلل است. 

نةد و او بةه طةرف آد  سةجده بود د  را آنجا گذاشةتهآندا اگر بودهم آنجا گذاشته  را

اا سجدنا الی إنقول هنا » است. ثانیً: دور کرده طلب اول رااین م ابه طرف قبله اکرد

أهةم أو  کعبةةا ةکان یسجد الی الکعب هدیرسول الال.  ؟]...[ه  القبلة أهم من  ةالقبل

ا مسجود الیها و المقصود ةقبلالالمسجود له لیست  رسول الهدیا ألنه رسول الهدی؟

  «.عبودیة و ما الی ال  ربنا سبحانه و ْعالی

 یةد  اعطنة  لةه قیة ( ع) اللّةه عبةد أبة  عةن التقبی  و المعانقة باب الواف   ف»

 ال: قةال ثةم ءشة  بقة  ه : قال رِلَ و: قال ثم فأعطاها وِهَ ثم فأعطاها اقبلها

: آخةر حةدی  ف  و -اللّه رسول به أرید من او اللّه رسول إلّا یده ال و احد وِه  یقبّ

 «هاللّ رسول وص  او اللّه رسول إلّا

 

 ]سؤال[ -

خةواهیم بحة  اینجا هم  ن ِایع استا هم بهه. مسئله اختَفی استا ما نمی -

 کنیم. 
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 ]سؤال[ -

 . نه به حساب حب ابه حساب احترا  -
 
 ]سؤال[ -
بوسةیدا بوسید. ولی شما دست استاد را که میشما با حب دست بهه را هم می -

یبا که نیست! به حساب به حساب احترا  استادی استا نه به حساب حب او. استاد  

ی  حب  ماها که نیست. ی  حب احترامی داریبه حساب  یبایی و ایناستادی استا 

یا به  ن است یا بةه بهةه  است.ه بهه ی  سال ایعنی به این عَقه دار  اغیر احترامی

 است.
-  
 ]سؤال[ -
یةا بةه  او به حساب احترا کند. ْخریب ِاه  به حساب احترا  استاد؟ فر، می -

ِهةت  ا مةا  او؟ این ی  بح  فرعی است کةه بعةد بایةد بحة  کنةیم. حبتحساب م

بةه پةای کسةی  کنیم کةها مةا آن ِهةت را بحة  مةی«رِل »با  کنیم کهمی استدالل

 را یاپیشانی  اافتادپا می به کرد؟آیا سجده صَْی می اداافتبیرتدا اگر به پای اما  می

 مةا ا  ایةن بةاب اة الخیةوع اسةتایةن نهایة .گذاشةتمیلب را روی پةا  را یاصورت 

 کنیم.استدالل می
 
 دخة : قةال هةان  بةن سةما  عةن الثةوري عةن 212: 2 الرا ي]فخر[  ْرسیر ف و »

 ال و للّةه اسةجد(: ع) علة  فقةال لةه یسجد ان فأراد طالب أب  بن عل  عل  الجاثلیق

 الحسن  االما عن»: یمنق  کردنهم ودر ِلد بیستبرگردیم به روایتی که  1«ل  ْسجد

 و محمةد امةة خیةار فیة  مَئكته اهلل عرف لما(: س) اهلل رسول قال: قال العسكري

 بن  أبان المَئكة ْحتمله ال ما ربهم محبة ِنب ف  احتمالهم و خلرائه و عل  شیعة

 عل  مشتمًَ كان لما آلد  فاسجدوا فلذلَ قال ثم علیهم بالری  المتقین الخیار آد 

 عةدی شةداپةس مطلةب دو بُ 2«آلد  سةجودهم یكةن لم و فیلیناأل الحقائق هذه أنوار

هلل است و اهم است یا رسول اهلل محمد و  اشکرد  برای مَئکه آد  بما هو آ معلمیت
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جُدُوا» لب آد  هستند. پس قییه دو بُعدی بود.صمحمدیون ا  آلش که در  « لِةآدَ َ اسةْ

های کعبةه ا  سةن دیگةر ا ثًَای باشد مولو قبله اله اختصاصی نبود د  هم مسجودٌآ

 تهم بایةدیعنی مَئکةه بةرمّ ابود شکرً خاین سجد .باشد ایولو قبله اْر نیستکه پایین

معصةومین د  و آ ا برای ایةن خةاطر کةهسجده شکر کنند برای خدا خدا را شکر کنندا

 د  به اینها عطا فرموده است.آمحمدیین و غیرهم ا  صلب 

اخیعوا المری لصةالا آد  » استا این است: «لِآدَ َ وااسْجُدُ»در  ی کهمطلب دیگر

لیس هکذا؟ هذا  ا أمائة بالمائة مرهن نخیل و نتذل  ألأعلینا  مرٍأمرنا بأا ییعنی ربنا لمّ

جُدُوا لِْلمََئِكَةةِ قُْلنةا إِْا» خةریناآللصةالا  احیانً نا نحنالصالح هللا احیانً سجودٌ  اسةْ

برای کیست؟ برای خداا خیوع ةالغای« مرناأد  ب  آدمیین بکونوا خدمة آل یعنی« لِآدَ َ

 ااندا  آد برای خدمت آد  و مَئکه ا  خدّ ابرای ْحقیق امر خداوندغایت خیوع را 

إِنَّ الَّذینَ قةالُوا رَبُّنَةا » ْوفیقات بُعدوسائ  ْشریل و در  بُعدوسائ  ْکوین و در  بُعددر 

رُوا بِاْلجَنَّةةِ الَّتة اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا َْتَنَعَّ  لُ عَلَیْهِمُ اْلمََئِكَةُ أاَلَّ َْخةافُوا وَ ال َْحْعَنُةوا وَ أَبْشةِ

مَئکه  به امر خدا. این« قدسیالبامر  فی الحیاو الدنیا نحن اولیائکم» 1«كُْنتُمْ ُْوعَدُونَ

 وار طرف حق سبحانه و ْعالی مأموریت دارنةد کةه نسةبت بةه صةالحین ا  عبةاد اهلل 

 ایةن بةا ْمةا  هستند.خاد  محمد و محمدیین  ها. اینمقربین ا  عباد اهلل خاد  باشند

 تةًاعبودی ااین مطلب روشن است که سةجده اختصاصةً ما ْرصی  ندادیمامراح  که 

ه ظلغمات میا ا  محرّ ا اشراک استلغیر اهللا یا شرک رسمی است شکرً اًحبّ ااحترامً

  .«ال ینبغی»است که 

 

اشةراک عدو کما التوحید له درِةاتا کة   االشراک له درکات»مراْبی دارد  شرک

 «اطَقةًو ال یعتقةد فةی الوهیةة اهلل  یتخذ غیر اهلل الهً» :اشراک اول« لتوحیدا  یمقاب

یعنةی  عد واقعی اشراک اسةتااین هم در بُ فقط مادّه! اصًَ اهلل چیست؟! مث  مادّیینا

بُعد است. مةا تیدا این را شری  او قرار دادید. این ی  آن که واقعیت داردا کنار گذاش

 کنیم. احتماالت را عرض می
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این هم اشةراک اسةت. « ااْیًالبعض  مث الثانی یتخذ اهلل مل غیر اهلل الهین اثنین »

 1«آلِهَةةً دُونِةهِ مِةنْ أََّْخِةذُ« »یععمونبما اْخذه اهلل ْعالی کما  الثال  یتخذ غیر اهلل الهً»

نوعةً الةه اصة ا الةه فةرعا کةه مشةرکین  ااین الةه اْخةاای را گرفتةه است. ْخاایاله ا

لهةه دیگةر را آو  اسةت اصة سةماوات و ارض د اله خةالق وینگا میگویندمیطور نای

ثةم فةی ». اشةراک اسةت ایةن مرحلةه سةو  .لهةهآخداوند اْخاا کرده اسةت بةه عنةوان 

« لمرحلة الثالثها نعم؛ نتکلم حول العبارواالولیا ال و المرحلة الثانیةا نعم و ا ةالمرحل

یا این اله را که الهِ  کندهر دو را مانند هم عبودیت مییا  اانسانی که دو اله قائ  است

داند کمترا یا به عکسا این هم فعًَ واقعی است بیشترا اله غیرواقعی را که مث  او می

اهلل خالق  الوهیةیعتقد فی  هأنّ»بح  ما در مرحله سو  استا  ا  بح  ما خارج است.

فةی  اْخةااً و ْبنیًّ مةن اهلل أولهة متخذآبعض الخلق  برلکن یعت السموات و االرض و

 .عبودیتاشراک ا  نظر  :محور بح  در اینجاست «وهیةلبح  اال

 

المشرکون کان هکذا. مشةرکون کةانوا ه یعبد غیر اهلل فقط و ال یعبد اهلل کما ا أنّمّإ»

یجب علةیهم بهذا المعنی  . إنما عبّر عنه باشراکاهللیعبدون  فقط و ال یعبدون غیر اهلل

أن یعبدوا اهلل ْعالی فقط و ال یعبدوا غیره و لکن عبدوا غیةرها إمةا معةه أو ال معةه. إاا 

 «عبدوا غیره و کانوا موحدین فی عبادو غیر اهللا هم مشةرکون فةی عمقهةم و حمقهةم

غیةر خةدا ْوِةه بةه فقةط  اد اشةراک اسةتاین هم ْوحید در اشراک اسةت و هةم خةو

؛ یعنةی نةه هم اشراک است .ک استکند و به خدا ْوِه نداردا این ْوحید در اشرامی

را  او فقةط غیةرْنها کسی که باید فقط او را عبادت کندا عبةادت نکةرده اسةتا بلکةه 

هکذا  کما المشرکون أن یعبدوا غیر اهلل فقط و ال یعبدوا اهلل اصًَ» .است عبادت کرده

اهلل اقة ا  یعبةد غیةر اهلل اکثةر و او غیةر اهلل اقة  اهلل مل غیةر اهلل یعبةد اهلل اکثةرأو یعبد 

. شةودحالت عبودیت اسةت کةه خةارج میاین ها اشراک است. همه این «یعبدهما معً

ال یعبةد غیةر اهلل انمةا یتجةه فیمةا یعبةد اهلل »که عبادت نیسةتا  این است مرحله دیگر

یة  آیةه فقط در قرآن ی  آیه بیشتر نداریما « اا عبادو الرئاءمّ اهلل شیئًْعالی الی غیر 

 در آخر سوره کهد. استاراِل به ریا 

 

                                                           

 .23یس، آیه . 1



15 

 

عبد ی» 1«فَمَنْ كانَ یَرُِْوا لِقاءَ رَبِّهِ فَْلیَعْمَْ  عَمًََ صالِحً وَ ال یُْشرِ ْ بِعِبادَوِ رَبِّهِ أَحَدً»

دارد کةه در  مراحلیرئاء هم « رئاء الناس ئاءاا هذا رلکن یشرک به احدً ربها موحد و

اگةر خةودش ْنهةا و خواهد شد. چه رئاء قبلیا چه رئاء بعدی.  بح  شدهمرص  فقه 

سبحان اهلل  ْاسه ادنکربَیی باش و آقااگر حاج ولی اخواند عادی استنما  می اباشد

ن ا ةافاْش بةرای ولةی ایة اعبادت کردهخدا را و...  کشدمیالیالین را  ال گویدا ومی

کةه  این اسةتاگر نما  نخواند بهتر ا   اکنداین ریا است و نما  را باط  میغیر است. 

 حرمتش بیشتر است ْا اینکه اصًَ ارا بخواند بافریباین نما  را بخواندا اگر این نما  

ولةی اگةر نمةا   اْرک صةَو کةرده اْرک کندا  یرا اگر ْرک کندصَو را نما  نخواندا 

 این ریا است. اهانت به ساحت قدس ربوبیت است.  اند نما  را خراب کرده استبخوا

 

 وادنما الرئاء فةی العبةإ»مراح  بعدی: احیانً ریا نیستا چون ریا در عبادت است. 

ایةن عمة  بةرای  «کة أْجر آل افی غیر العبادوا أنا أْجرا أْجر ال هلل و ال للشیطان أما و

است. در بُعد  امّ اما شرکٌا ریاء است؟ خیراین  که نشدا آیا غیر اهلل شد یا نه؟ برای اهلل

 ا اسةتا چةون همةه افکةار و اعمةال ومّة شةرکٌکنیما در فقه معرفةت معرفت بح  می

وَ مةا یُةؤْمِنُ »و لذل  یقول ربنا فی سورو یوسةد »سکنات ما باید هلل باشد  حرکات و

ا ال یعبد غیر ربها ال یرائی مؤمنو لکن مشرکا  مؤمن 2«أَْكثَرُهُمْ بِاللَّهِ إاِلَّ وَ هُمْ مُْشرِكُونَ

حیرت عباس هم بخواهدا ایةن  ااگر خدا بخواهد« و لکن هم مشرکون ال یشرک بربه

 . حیرت عبةاس در مقابة  او چةه کةارهمشرک رسمی که نیستا مرائی هم که نیست

مةن  یطلةب غیر اهلل و یطلبون من غیر اهلل ْعالی ما یجةب أنمن الذین یدعون » است؟

 ًا هذا انحرافو لو لم یکن شرکً ءًد و لو لم یکن رئااهلل ْعالیا هذه انحراف فی التوحی

الحساب  ااالیاب الی اهلل االتأیید من اهلل االی اهلل االستغرار من اهلل ةفی التوحیدا التوب

و فةی » 3«حِسابَهُمْ عَلَیْنا إِنَّ ثُمَّ*  إِیابَهُمْ إِلَیْنا إِنَّ»خداست  ها ا  آنِاینهمه « علی اهلل

حصةر اسةتا « ا هذه غلطةٌ مةن القةول و  ورالینا ایابهم علینا حسابهم ة یارو الجامع

کند حساب و منحصر میاهلل کند ایاب را بمنحصر می ار این مطلب حصر داردبآیات 

هةایی شةعور دارنةد. آنکسانی که  4«َْْشعُرُونَ لَوْ رَبِّ  عَل  إاِلَّ حِسابُهُمْ إِنْ»را علی اهلل. 
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دیگةران هسةتندا  :گوینةدمی اکةار ببندنةده خواهند شةعور را بةشعور ندارند و نمی که

و  اعبةد ربةی اصةًَ» ؟ندا فرع چیست؟ مگر در باب عبادت ما اصة  و فةرع داریةمافرع

در بةاب اسةتغرار  اطةور اسةتهمین فیقدر باب ْو« ا غلط!فی طریق ربی اعبد محمدً

تَْغرَرَ لَهُةمُ »ِ .طور استهمین تَْغرَرُوا اللَّةهَ وَ اسةْ هُمْ ِةاَُ َ فَاسةْ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِْا ظَلَمُةوا أَْنرُسةَ

کنةدا  اده داود طلةب میرود و ا  اما مستقیمً می 1«الرَّسُولُ لَوََِدُوا اللَّهَ َْوَّابً رَحیمً

 دیگر خدایی در کار نیست...
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