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حرمت مغلظۀ سجده برای غیرخدا
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«ثم نتحدث عن التوحید فی العبودیة بمراحلها باطنیة و ظاهریةة و مةن المراحة
الظاهریة السجود و برهمنا علی هذه الحقیقة الناصحة و الناصةعة بةالرطرو و العقلیةة
السلیمة االنسانیة بآیاتٍ من الذکر الحکیم بعض اآلیات نبحة هةذا الیةو و بروایةاتٍ
نتلوها علیکم ان شاء اهلل»
«من اآلیات فی سورو الجن« :وَ أَنَّ الْمَسةاِِدَ لِلَّةهِ فَةَ َْةدْعُوا مَةلَ اللَّةهِ أَحَةدً»« 1أَنَّ
الْمَساِِدَ لِلَّهِ» حصرٌ و لو أنّ هلل یأْی بعد المساِد و لکن «وَ أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ» حصةر
من ناحیة العبارو العرفیة المرهو هکذا» مساِد بةرای خداسةتا اختصةاس اسةتا ا
ال اختصاس حصر میفهمیما ال در مساِد ال انتراع نیسةتا بلکةه ال اختصةاس
است «فالمساِد خاصة باهلل سبحانه و ْعالی «فََ َْدْعُوا مَلَ اللَّهِ أَحَدً» ْأکید ثةان ااا
نحن دعونا مل اهلل احدً فی مساِد اهلل ْعالی الخاصة باهلل فهذا اشراکٌ باهلل سةبحانه
و ْعالیا حی اشرکنا غیر اهلل باهلل فی المساِد التی ْختص باهلل سبحانه و ْعالی».
و اما ا ناحیه ادبی حساب کنیم «المساِد ِملٌ یحلق علی مررداتٍ ثَث و من
االختصاصات القرآنیةا أنّ القرآن مختصر و لیس مرصًَ و لةو أنّ آیاْةه البینةات هةی
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ْرصی اآلیاتا ْرصی مةا عنةد اهلل ْعةالی بصةورو محکمةة و ْرصةی مةا انةعل علةی
رسول الهدی (س) لیلة القدر بصورو محکمةا و لکةنّ اهلل ْعةالی احیانةً کثیةرً یةذکر
کلمة واحدو لها معانی عدو و یعنی ک المعانیا من أین نعرف [ ]...ک المعانی؟ أنّةه
ما فی قرین «وَ إِاْ َِعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْنً» 1اربعة عشر معنی فی اللغة العربیةا
کلهةا معنةیا االختصةةار و االحتصةار و لةیس ْرصةةیًَ و لةیس ْیةییعً لمّةا یریةد ربنةةا
سبحانه و ْعالی اربعة عشر معنی و ال اخلص المثابة ْةدل داللةة عربیةة معروفةة علةی
هذه المعانی االربعة عشر فَبد فةی الکتةاب الةذی هةو افصةا کتةاب و ابلة کتةاب و
اخصر کتاب ربانی أن یقول «وَ إِاْ َِعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةةً لِلنَّةاسِ وَ أَمْنةً»ا مرِعةً مسةتقً
متواْرً اربعة عشر معنةی [ »]...ایةن ا اختصاصةات قرآنةی اسةتا بةرخَف آنهةه در
اصول به طور منجّع میفرمایند که استعمال لرظ در اکثر ا معنای واحد ِایع نیسةتا
میگوییم اگر برای شما ِایع نباشدا بةرای خةدا کةه ِةایع اسةت و خةدا احاطةه داردا
احاطه بر ک شیء دارد .بنابراین لرظی را مةیآورد و ْمةا معةانی را کةه ا آن لرةظ
مراد استا قصد میکند .مثًَ «العین» «العین لها حوالی سبعون معنی فی اللغة العربیة
لو اراد اهلل سبحانه و ْعالی ک المعانی السبعین البدّ فی هذه الکتاب الذی هو اخصر
و افصا و ابل أن یقول العین و ال یردف سبعین لرظً لسبعین معنی و کةذل

هنةا «وَ

أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ» لیس هنةا قرینةة ان المسةاِد ِمةل المَسةجَد أو مِسةجَد أو مَسةجِد»
معلو نیستا مساِد هم میْواند ِمل مَسجَد باشةدا هةم ِمةل مِسةجَد باشةد و هةم
ِمل مَسجِد باشدا پس هر سه مراد است .اگر یکی مراد بود قرینه میآوردا برای اینکه
مقتیای فصاحت عادیه ْا چه رسد به افصا و ابل کةَ بةودن ایةن اسةت کةه لرةظ
قالب معنا باشدا لرظ ائد برمعنا نباشدا لرظ کمتر ا معنا نباشدا لرظ با معنةا ْسةاوی
داشته باشد .یعنی درست معنایی را که مقصود است نشان دهدا نه یادْر نشان دهةد
و نه کمترا ایةن یةادْر نشةان دادن و کمتةر نشةان دادن ا ةَل اسةتا اهمةال اسةتا
خَف بَغت استا خَف فصاحت است.
«فلما نقول المساِد لیست ِمعً للمَسجَد فقطا المصدر المیمی بمعنی السةجدو
و لیست ِمعً للمِسجَد فقطا اسم آلة و لیست ِمعً للمَسجِد فقط اسم مکان و اسةم
مانا اربعة معنیا ااا قلنا هکذا نقول بحجةا حجة لیسةت فةی لجةة انمةا قة هةوالء
الذین یقولون المساِد بس ِمل مَسجَد أو بس ِمل مِسجَد أو بس ِمل مَسجِدا هذه
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حجة فی لجة» چون ما در کتابی افصا کتاب است و ابل کتاب است بح مةیکنیم
«أن المساِد هلل قول الجن فی سةورو الجةن و لمةا ینقة ربنةا سةبحانه و ْعةالی عةن
انسانٍ أو ِن أو مل

من مَئکته أو شیطان أو کافر أو کذاا ینق امرً ما مختلرً فیةه

أو امرً ما مترقً علیه و لکن ال یرد علیها ما اا یعنةی؟ اهلل یصةد،ا هةذه قیةیة کتةاب
الهدایة» اگر خداوند چیعی را ا شیطان نق کند یا ا کافری که قولش را قبول نداردا
نق کند و رد نکندا این قرآن «هُدىً لِلنَّاسِ» 1نیستا ا َل اسةت .بةرای کسةانی کةه
میخواهند هدایت شوندا این کتابا ا َل استا هدایت نیستا نه هدایت اسةت نةه
ا َل در این بُعد« .وَ أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ» کتبنا فی الترسیر« :المساِد ِمل المَسجَد و
المِسجَد و المَسجِد :ان ْكون علة الترْیةب مصةدرً میمیةً بمعنة السةجدو» 2مصةدر
میمی به معنای سجده است.
آن چیعی که در این آیه مبارکه مورد اْکای ماستا این است که «المساِد یعنةی
السجداتا ک سجود هلل سبحانه و ْعالی» پس هللا ال اختصاس است« .فََ َْدْعُوا مَلَ
اللَّهِ أَحَدً» «ااا سجدت لمحمد (س) فقةط دعةوت مةل اهلل احةدً و اشةرکت بةاهلل إمةا
اشراکً رسولیً أو أنّ هذا محرّ ٌ من المحرّمات الغلیظة» «أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ».
در سجده باید صحبت کنیما آیا فقط سجده نما است که هرت مو ل باید باشةد
ْا صد ،کند که این سجده است و خاس خداست؟ که اگر خود را خاکمةال کةردیما
به مین افتادیما پیشانی را روی مین گذاشتیما دست نگذاشتیم و سینه را گذاشتیما
این سجده نیست؟ این هم سجده است« .السجدو سجدْان سجدو خاصةة بالصةَو أن
ْجع الموا ل السبعة علی االرض الطاهر علی ما یجو سجود علی و ما إلةی الة .
شروطا هذه لیست شروطٌ ألص السجدوا شروطٌ لسجدو الصةَو» ایةن سةجدخ خةاس
استا سجده نما است« .أما السجدو لغویً بمعنی غایة الخیوع نهایة الخیوع لو أن
االنسان ِع اقنه علی االرض احترامةً الحةدا هة هةذه غایةة الخیةوع أو ال؟ هةذه
لیست خیوع .لو أنّ االنسان و ل ِبهتةه علةی االرض دون یدیةه و کةذاا هةذه غایةة
الخیوع أو ال؟» اص سجده همین استا سجده «غایةة التطةامنا غایةة الخیةوع مةن
الناحیة القلبیةا غایة التطامن قلبیةً و مةن الناحیةه الظاهریةة غایةة التطةامن ظاهریةً»
ْطامن ْذل استا خیوع استا خیلی خاکسار شدن .نهایت خاکسار شدن در مقاب
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کسی عبارت است ا سجدها رکوع کمتر ا این استا قیا هم کمتر ا ایةن اسةت .مةا
رکوع را هم بح خواهیم کرد .پس «وَ أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّةهِ» «االحتمةال االول المسةاِد
ِمل المَسجَد یعنی السجدوا إن قی لمااا لةم یقة و أنّ السةجدات هلل حتةی ْکونةوا
نصً بالنسبة للسجدوا الجةواب :صةحیا و ال صةحیاا صةحیا بالنسةبة لهةذا المعنةی
الخاس و لکن ربنا أراد معانی ثَثا ما أراد معنی واحد» هر سه را اراده کرده اسةت.
مان سجدها مکةان سةجدها وسةیله سةجدها حالةت سةجدها همةه را اراده کةردها اگةر
خداونةةد همةةه را اراده نکةةرده بةةودا چةةرا «أَنَّ الْمَسةةاِِدَ» فرمةةود؟ چةةرا «أنّ السةةجدات»
نررمود؟ سجدات نص است در ِمل سجدها چرا مساِد فرمود که ی

بُعد آن مصدر

میمی باشد که به معنی سجده استا ِواب همةین اسةت کةه خداونةد اراده هةر سةها
چهار بُعد را کردها مث «إِاْ َِعَلْنَا الْبَیْةتَ مَثابَةةً» 1کةه مرسةرین اخةتَف دارنةدا یکةی
متواْرًا متابةًا مسةتقًا هةر کسةی یة

چیةعی میگویةدا میگةوییم همةه شةما اشةتباه

میکنیدا همه آنهةا مةراد اسةتا چةون قرینةه بةر معنةای واحةد نةدارد .در اینجةا هةم
همینطور است.
«و أن المساِد هلل ِمل المَسجَد مصدرً میمیً ْدل هذه اآلیة بصةورو قویةة ِةدً
علی اختصاس السجدو باهلل سبحانه و ْعالی مهما کانت شاکلتها» سجدخ خاس نما
باشدا سجدهای که در مقاب بعرگان می کردندا اآلن ژاپنیها هم همینطةور هسةتندا
آنها رکوع میکنندا سجده هم میکنند .این سجده نما که نیستا رکوع نما هم کةه
نیستا کامًَ خم میشوند و رکوع میکنندا ولةو بةه حةد رکةوع نمةا نیسةت .سةجده
میکنندا این شرایطی که در سجده نما هستا در اینجا نیست.
 [سؤال] سجده است دیگر. [سؤال] این قلبی شد .نهایت خیوع ظاهری به خاک افتادن استا اگر شةما قلبةً قصةدنهایت خیوع کنید و رکوع کنیدا رکوع شما نهایة الخیوع نیسةتا قلةب شةما نهایةة
الخیوع استا ما در مظاهر بح میکنیم.
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«للسجدو مظاهر بیّنة و بطون غیر بیّنةا علی االنسان الموحد أن یخیل هلل سبحانه
و ْعالی فی فطرْه و عقلیته و قلبه و لبّه و نیته و ما إلی ال » این مرحله ا خیةوع
را قلبً برای پیغمبر بکنیما غلط است .در آن بح نکردیما بلکه بحة مةا در مظةاهر
غایة الخیوع است.
 بنابراین اگر عقیده و اعتقاد او بر آن کار نباشد که... اشراک عقیدْی است .فعًَ ِدا میکنیما گاهی اوقات هر دو با هم اسةتا یةمرْبه قلبی استا ظاهری نیستا ی
با هم اسةتا یة

مرْبه ظاهری استا قلبی استا ی

مرْبه هر دو

مرْبةه هةم هی کةدا نیسةت .مةا اآلن در سةجدهای کةه بةه حسةاب

عبودیت استا بح میکنیم« .السجدو یعنی غایة الخیةوع إمّةا بحسةاب العبودیةة أو
االحترا أو الحب أو الشکر أو االختةرا ا اسةتهعاء» اینهةا را دیةرو عةرض کةردیما مةا
سجده به حساب عبودیت را عرض میکنیم« .السجدو بحساب العبودیة خاصة باهلل ال
ریب فیها کذل

بحسةاب الحةبا کةذل

بحساب االحتةرا ا کةذل

بحسةاب الشةکرا

لمااا یلحّق المراح التالیة بعد السجدو عبودیةً؟ ألنّ المحرّ السةجدو لغیةر اهلل مهمةا
کانت بشرطیة العبودیة فاشراک أو بنیة االحترا ا بنیة الشکرا هذا محرّ مغلّةظ» کسةی
که به عتبه اما ر ا (ع) میافتدا اینکه نمیخواهد اما ر ا (ع) را عبادت کندا ایةن
به عنوان احترا استا ولی این احترا ْسویه به رب العالمین استَْ« .اللَّهِ إِن كُنَّا لَرِ
َلَالٍ مُّبِینٍ * إِاْ نُسَوِّیكُم بِرَبِّ الْعَالَمِینَ» 1مرحله باالی آن شرک و بتپرستی اسةت و
مرحله پایین آن هم اشراکا چون اشراک حدود ده مرحلةه دارد کةه عةرض مةیکنیم.
مرْبه باالی آن شةرک رسةمی اسةتا مرْبةه پةایینْر نعدیة
گناهان است که نعدی

بةه شةرک اسةت .بعیةی

به شرک است.

« و أن المساِد هلل بالمعنی االولا المعنی الثةانی المسةاِد ِمةل المَسةجِدا اسةم
مانٍ و اسم مکانٍا کما أنه یأْی مَسجَد بمعنی اسم المکان أییً و اسم العمةان قلةیًَ
و لکةةن مَسةجِد اکثةةر شةةیء یسةةتعم فةةی اسةةم المکةةانا و أن المسةةاِد یعنةةی أمکنةةة
مکةانی اسةت کةه بةر آن سةجده میکنیةدا

السجود» امکنة السجود دو نوع است :یة

پیشانی میگذاریدا این برای خداست .به مین سجده کردن فقط برای خداست .چون
مکانها فر ،میکندا مکان عالیا مکان دانیا مکان ار یا پیشانی بةه مکةان ار ةی
گذاشتن [ ]...مکان السجده استا اگةر بخةواهی سةجده کنیةد هلل اسةتا اگةر بخةواهی

 .1شعراء ،آیات  97و .98
5

خاک برداریدا بنةایی کنیةدا ایةن مطلةب دیگةری اسةت .پةس شةما بةر ایةن پسةتْرین
موا عی که مین استا پیشانی مینهید یا چانه مینهید یةا سةینه مینهیةد کةه غایةة
الخیوع استا صد ،غایة الخیوع استا این فقةط هلل اسةت .امةا اگةر بةرای غیةر اهلل
باشد «فََ َْدْعُوا مَلَ اللَّهِ أَحَةدً» 1عبودیتةً اشةراکا احترامةًا شةکرًا حبّةًا ا محرّمةات
مغلظه استا این ی

معنای مسجِد.

دو « :الموا ل السبعة للسجدو مساِد» مکانهایی اسةت کةه ایةن مکانهةا بةرای
سجده صَو استا پیشةانیا دو کةد دسةتا دو انةوا دو انگشةت .ایةن سةجده بةرای
خداستا ِمل شدنش در این حال برای خداستا برای غیرخدا سجده صَو نمیشود
کرد« .أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ» البته ْأوی هم دارد که ما در مورد آن ْأوی بح نمیکنیم.
سو  :مساِد اسم مةان باشةد .مسةاِد ِمةل مَسةجِدا اسةم مةان اسةتا «ا منةة
السجدو هللا السجدو لیسةت خاصةة بالصةَوا فةی الصةَو و فةی غیةر الصةَوا ولکةن
نتبح حول الصَو .ااا رفل المةؤان االاانا اهلل االکبةر فةی الظهةرا فةی العصةرا فةی
المغربا فی العشاءا فی الصبا» فی وقت نما  .اگر عذری نداریدا بةرای چةه در وقةت
نما کار دیگری میکنیةد؟ «االوقةات الصةَو خاصةة بةاهلل ْعةالی و ال سةیما االوقةات
المییّقةا نعما بدایة الوقت هکذا» مؤان وقتی که ااان گرت «اهلل أکبر» «أَِیبُوا داعِة َ
اللَّهِ» 2چرا نشستید بح مکاسب میکنید؟ چرا نشستید صحبت میکنید؟ چرا نشستید
قرآن میخوانید؟ چرا نشستید حدی میخوانیدا چرا دارید وعظ میکنیةد؟ در ْهةران
سی یا چه سال پیش که منبر میرفتما وسط منبر وقتی به ساعت نگاه کةرد ا دیةد
کةةه وقةةت نمةةا عشةةا دارد میگةةذردا چةةون مغةةرب را خوانةةده بةةود  .گرةةتم بةةرادرانا
خواهرانا وقت نما استا من دیگر صحبت نمیکنم .صاحبخانه گرت اعتةراض کةردا
گرتم نما است! نما را نمیشود ْرک کردا مگر میشود نمةا را بةرای دیگةران ْةرک
کرد؟ یا مهمانی برای انسان میآیةدا میگویةد :اِةا ه میدهیةد نمةا بخةوانم؟ اِةا ه
یعنی چه؟! وقت نما استا بلند شو و نما ت را بخوانا میخواهد امةا باشةدا اقتةدا
کنا میخواهد مأمو باشدا مقتدا باش.
«و أنّ المساِد هللا مَسجِد اسم مان» مانی که این مان را خداونةد مقةرر کةرده
است ا برای عبادت اوا این مان بةرای خداسةتا در ایةن مةان اشةراک غلةط اسةت.

 .1جن ،آیه .18
 .2احقاف ،آیه .31
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امرو دعوت خدا را اِابت میکنیما فردا دعةوت خةانم راا پسفةردا دعةوت بةرادر را.
«فََ َْدْعُوا مَلَ اللَّهِ أَحَدً» این در بُعدی اشراک است رسةمً و در بُعةد دیگةری اشةراک
نیستا بلکه حرمت مغلظه است« .وَ أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ» و یکی ا اسةتدالالْی کةه امةا
نهم فرمودهاند همینِاست «االما التاسل محمد بن علی الجواد (ع) أما یحیةی بةن
اکر و أما المأمونا استدل بهذه اآلیة القدسیة علی حرمة قطةل الیةدین مةن خةوف»
«أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ» منتها این هم مکان سجده استا هم معنی سو است .مِسجَد.
 [سؤال] آن استثناء استا ولی قاعده این استا ابطه این است .ا ایةن ةابطه بیةرونرفتن با نص استا با نص بیرون میرویم .معنی سو مسةاِدا مِسةجَد اسةتا مِسةجَد
هم مساِد استا مَسجَد هم مسةاِد اسةتا مَسةجِد هةم مسةاِد اسةت« .مِسةجد :مةا
یُسجَد به»« .ما یسجد بهِ» اینجا را اما نهم (ع) فرمودندا در مقاب مأمونا «ما یسجد
به» در صَو هرتْاسةت .ایةن هرتْةا کةه در صةَو اسةتا پیشةانیا کرةینا انگشةت
مطلبی نسیتا پاهاا انوها .فرمودند :در این اختَفی که در قطل ید سار ،استا یکی
میگرت ا اینجاا دیگری میگرت ا آنجا .و حیةرت سةاکت بةودا بعةد بةه حیةرت
اصرار کردند که شما بررماییدا حیرت فرمودند :اگر من بگویم مأمونم؟ مأمون گرت:
بلها مأمون هستید .حیرت فرمودند« :وَ أَنَّ الْمَساِِدَ لِلَّهِ فََ َْدْعُوا مَلَ اللَّهِ أَحَدً» این
کدها «هلل» استا یعنی نما که باید بخواندا انگشت مهم نیستا ولةی کدهةا حتمةً
باید روی مین باشدا به طور عادی.
«فهذه اآلیةة القدسةیة مةن عشةرات العشةرات آیةة الةذکر الحکةیم التةی ْةدل علةی
اختصةةاس السةةجدو بکة احوالهةةا و بکة اطوارهةةا و بکة قیودهةةاا بکة امکنتهةةا و
ا منتها باهلل سبحانه و ْعالی سواء کانت سجدو العبادو سجدو االحترا سةجدو الحةب
سجدو الشکر و هکذا نرسّر آیتین فی اکر الحکیم اآلیة بالنسبة لة «اسْجُدُوا لِآدَ َ» و آیة
بالنسبة لیوسد «وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدً»ا ال لیس لَختصةاس [بة ] لَنترةاعا المسةجود
الذی ینترل من السجدوا لیس هو اهلل ْعالیا انما هو آد ا انمةا سةجدوا هلل اختصاصةًا
آلد شةةکرًا شةةکرً و لکةةن مةةین المشةةکور؟ ربنةةا سةةبحانه و ْعةةالی و هکةةذا اسةةترادو
المَئکة و استراد آد حتی استراد الشیطانا الشیطان الرِیم علی کونه رِیمً عرف
المعنی و ألنه عرف المعنةی مةا انتقة الةی شةیء آخةرا لمّةا اُمةر المَئکةة «وَ إِاْ قُلْنةا
لِ ْلمََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَ َ» و ابلیس کان من غمّهما ما کان من المَئکةا کان مةن الجةن
7

فرسق عن امر ربه الی آخرا ابلیس ما اعتقةدا یةا ربّ ْسةوی آد بنرسة ؟ أنةا موحةدا
لست مشرکًا هذا اشراکا ْأمر باشراک؟» امر به اشراک که حرا استا اینکةه خداونةد
ما را نهی کند ا عبادت خودشا میشود ایةن کةار را بکنةد؟ ااْةً محةال نیسةتا امةا
مصلحتً محال است .خداوند برای خودش فر ندی اْخاا کندا خداوند شریعت اسَ
را که الی یو القیامه است ابطال کند .اینها کارهایی است که ا نظر حکمتةی بةرای
رب العالمین مستحی است و همهنین قییه سةجدها چةون ْسةویه بةه رب العةالمین
«من القیایا التی قیاساْها معها» استا نمیشود بگةوییم ْسةویه بةه رب العةالمین در
عدهای غلط استا ولی اگر محمد را با خدا مساوی کنیما درست اسةت .دو ةرب در
دوا همهِا چهارْاست.
«ننتق إلی الروایات و ممّا اکرنا باألمس أنه کما یأْی فةی الشةخص کةذل

مثة

البعض فی الرقه بیل العنب ممن ْعلم أنه یعملةه خمةرًا حسةب کة ّ روایةات الشةیعیة
حَل و حسب آیاتٌ سبعة محرّ ا ما اا نعم ؟» ولی اینجا دروغ نیست .اینجةا آیةاتا
روایاتا کتب انبیاءا روایاْی که نسبت به انبیةاء اسةتا هرچةه احیانةً در آن انحةراف
باشدا غیر ا کتاباهللا ما اصًَ سجده لغیر اهلل نداریما اینقدر این مطلةب بةیّن اسةت
که سجده لغیر اهلل حرا است که ا برای موحدین بح میکنیم« .فی حق التوحیةد
ال فی حر االشراکا المشرکون یعبدون غیر اهللا یسجدون لغیر اهللا فی حق التوحید
و لو کان ْوحیدً معخرفً معیّرًا مث التوحید الوهابیونا ْوحید الذین یقولون بوحةدو
حقیقة الوِودا و ما الی ال ا لم یق احدٌ منهما لم یتوفّه و لم ینقلةوا روایةة و ْةرو
روایة و لم ْختلق روایة» حتی اختَ ،و ِع نکردند که سجده برای غیر خدا ِةایع
است.
«افتحوا المجلد األول حتةی ننقة لکةم روایةاتٍ عةدوا الصةحیرة مةائتین ْسةعة و
ْسعون کتبنا هنا فةی الةرقم االولا راِةل لترسةیر اآلیةة إلةی مجلةد ْاسةل و العشةرینا
الصحیرة مائة و أربعة و ْسعینْ .جد بحثً فصًَ عن السجود».
«احمد بن حنب ف مسنده  381 :4أن معااً لما قد من الیمن سجد للنبة (س)
فقال :یا معاا! ما هذا؟ قال :ان الیهود ْسجد لعظمائها و علمائها»« 1الیهود المنجرفون
المنحرفون ال الموحّدون طبعً»« .و رأیت النصارى ْسجد لقسسها و بطارقتها قلت ما
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هذا؟ قالواْ :حیة األنبیاء فقال (س) :كذبوا عل أنبیائهم» نبوات اصًَ چنین مطلبی را
ندارند.
ثال « :عن عائشة و ِابر بن عبد اهلل و انس انّ النب (س) قال :ما ینبغ » 1ما این
«ما ینبغی» را چند دفعه صحبت کردیم «ما ینبغی قد یخیّ إلی بعةض النةاس ألن مةا
ینبغی یعنی مرِوحا الا ما ینبغی محرّ مغلظ «وَ ما یَنْبَغة لِلةرَّحْمنِ أَنْ یَتَّخِةذَ وَلَةدً»

2

یعنی مرِوح؟ [ ]...ال ینبغیا کما مکروها مکروه یعنی حرمةة مغلظةة و هةم ال یعرفةون
لغة حتیا حتی لغة ال یعرفونا یقولون واِبا محرّ ا مکروها مبةاحا مسةتحب .مکةروه
یعنی حرمة مغلظةا کما یقول ربنا سبحانه و ْعالی فی سورو االسراء «كُة الِةََ كةانَ
سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبََِّ مَ ْكرُوهً» 3یعنی العناا قتة الةنرسا اشةراک بةاهللا هةذه سةیئة؟ مکةروهٌا
یعنی مرِوح؟ الا محرّ ٌ؟ الا ااا کان محرّمةًا کةان یقةول محرّمةًا قةال مکروهةً یعنةی
محر مغلظ» بنابراین ما با فقهای بعرگوار و اصطَحاْی کةه درسةت کردنةدا ا نظةر
لغت هم اختَف داریم ْا چه رسد ا نظر معانی« .ال ینبغی».
 [سؤال] نهی است. [سؤال] «ال َْمْةشِ» 4در اینجةةا نیسةةتا در سةةوره لقمةةان اسةةت .مةةا سةةوره اسةةراء را بحةمیکنیم« .ال َْمْشِ» نیست.
 اینجا هم هست. فرض میکنیم که محرّمات عادی و محرّمات باال را اکر کردیما فةرض مةیکنیمکه اشراک باهلل با نا فر ،داردا حرمت اشراک بیشةتر اسةتا حرمةت نةا کمتةر اسةت.
حرمت قت بینابین است .در اینجا نررمود« :كُ الََِ كةانَ سةَ یِّئُهُ عِنْةدَ رَبِّةََ محرّمةً»ا
چرا؟ محرّ حرف خاصی استا اما باالْر ا محرّ كه حرمت مغلظه استا

 .1همان.
 .2مریم ،آیه .92
 .3اسراء ،آیه .38
 .4لقمان ،آیه .18
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«كُ الََِ كانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبََِّ مَ ْكرُوهً» این «مَ ْكرُوهً» دو بُعدی استا محةرّ یة
بُعدی است .محرّ یعنی حرا ا ولی مکروهً یعنی بعیی حرا عادیا بعیةی حرمةت
مغلظها پس در آن مرِوح نداریم .در سوره اسراء هةم مةن «ال َْمْةشِ فِة الْةأَرْضِ» 1را
یاد نمیآید.
« -وَ ال َْقْةدُ مةةا لَةیْسَ لَةََ بِةهِ عِلْةمٌ» 2و «وَ ال َْجْعَة ْ یَةدَ َ مَغْلُولَةةً إِلة عُنُقِةََ»

3

مراحلش فر ،دارد.
 میدانم فر ،داردا من هم همین را عرض میکنم. در نهجالبَغه آمده «فَلَا شَ ْءَ إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ» 4به چه معناست؟ [سؤال] ِوابش همان بود که عرض کرد « .كُ الََِ كانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبََِّ مَ ْكرُوهةً» ایةندو بُعد را میگیردا هم محرّمات مغلظه را میگیردا هم محرّمات عادی .اگر میفرمةود
«كُ الََِ كانَ سةَ یِّئُهُ عِنْةدَ رَبِّةََ محرّمةً» کةافی نبةودا چةرا؟ بةرای اینکةه غلظةت ایةن
حرمتها باالستا چون باالستا باید «مکروهً» بیاورد.
 بح وحدت وِود را فرمودیدا این به این مطلب مربوط میشود... این ا بح ما دور است. شةةما وحةةدت وِةةود را فرمودیةةد و رد کردیةةدا معنةةای «ال هةةو إلّةةا هةةو» کةةه مةةامیگوییم چیست؟
 «ال هو إلّا هو» یعنی خدا فقط یکی است. اینکه باالْر ا «ال إله إلّا اهلل» استا یعنی چه؟ باالْر نیستا همان است. «لَةةا إِلَةهَ إِلَّةةا هُةوَ اْلوَاحِةدُ اْلقَهَّةةارُ» 5را چةةه میفرماییةةد؟ وحةةدت وِةةود را روشةةننمیکند؟ ْأثیری بر این مطلب ندارد؟ شما این مطلب را رد کردید.

 .1اسراء ،آیه 37؛ لقمان ،آیه .18
 .2اسراء ،آیه .36
 .3همان ،آیه .29
 .4نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .276
 .5اثبات الوصية ،ص .127
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 بعد بح میکنیم« .ما ینبغ لبشرٍ ان یسجد لبشةر و لةو صةلا لبشةر ان یسةجدلبشر ألمرت المرأو أن ْسجد لعوِها» 1یعنی مقةا وج آنقةدر در برابةر مةراو باالسةت
«ألمرت المرأو أن ْسجد لعوِها من عُظم حقه علیهةا و رواه ابةن ماِةد و احمةد بةن
حنب ف مسنده» .کذل

«ْرسیر البرهان  81 :1عن ْرسیر االما الحسن العسكري قال

قال رسول اللّه (س)  ...و لم یكن سجودهم آلد » این آیه را معنی میکند« .اسةْ جُدُوا
لِآدَ َ» لِآدَ َ» نبودا یعنی ال اختصاس نیستا ال عبودیت نیستا ال حةب نیسةتا ال
احترا نیستا ال شکر است .البته اینجا میگوید ال قبله است که معنی مةیکنیم« .و
لم یكن سجودهم آلد انما كان آد قبلة لهم یسةجدون نحةوه للّةه عةع و ِة و كةان
بذلَ معظّمً مبجًَّ و ال ینبغ ألحد» ْا آخر.
«كان آد قبلة» را اینطور معنا میکنیم «اسجدوا آلد ال یعنةی اسةجدوا الةی آد »
چون قبله «إلی» استا «لِة» نیست .ولی «لة» را معنی میکنیما اینجا ی
ی

نری داریةم و

اثبات .نری :این مسجودٌ لةه اختصاصةی عبةودیتی احترامةی حبةی و ...آد نبةودا

بلکه اهلل است .پس چرا امر به سجده شد؟ سجده شکر استا مقصةود اهلل اسةت و آد
را هم آنجا گذاشته بودندا اگر آد را آنجا گذاشةته بودنةد و او بةه طةرف آد سةجده
کردا به طرف قبلها این مطلب اول را دور کرده است .ثانیً« :نقول هنا إاا سجدنا الی
القبلة ه القبلة أهم من []...؟ ال .رسول الهدی کان یسجد الی الکعبةا کعبةة أهةم أو
رسول الهدی؟ رسول الهدیا ألنه المسجود له لیست القبلةا مسجود الیها و المقصود
عبودیة و ما الی ال

ربنا سبحانه و ْعالی».

«ف الواف باب المعانقة و التقبی عةن أبة عبةد اللّةه (ع) قیة لةه اعطنة یةد
اقبلها فأعطاها ثم وِهَ فأعطاها ثم قال :و رِلَ قال :ه بقة شة ء ثةم قةال :ال
یقبّ وِه احد و ال یده إلّا رسول اللّه او من أرید به رسول اللّه -و ف حةدی آخةر:
إلّا رسول اللّه او وص رسول اللّه»
 [سؤال] اینجا هم ن ِایع استا هم بهه .مسئله اختَفی استا ما نمیخةواهیم بحةکنیم.
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 [سؤال] به حساب احترا ا نه به حساب حب. [سؤال] شما با حب دست بهه را هم میبوسید .ولی شما دست استاد را که میبوسةیدابه حساب احترا استادی استا نه به حساب حب او .استاد یبا که نیست! به حساب
استادی استا به حساب یبایی و اینها که نیست .ی
غیر احترامیا یعنی به این عَقه دار ا بهه ی

حب احترامی داریما ی

حب

ساله است .یا به ن است یا بةه بهةه

است.
 [سؤال] ْخریب ِاه به حساب احترا استاد؟ فر ،میکند .به حساب احترا او یةا بةهحساب محبت او؟ این ی

بح فرعی است کةه بعةد بایةد بحة کنةیم .مةا ا ِهةت

استدالل میکنیم که با «رِل »ا مةا آن ِهةت را بحة مةیکنیم کةه بةه پةای کسةی
بیرتدا اگر به پای اما میافتادا آیا سجده صَْی میکرد؟ به پا میافتادا پیشانی را یا
صورت را یا لب را روی پةا میگذاشةت .ایةن نهایةة الخیةوع اسةتا مةا ا ایةن بةاب
استدالل میکنیم.
«و ف ْرسیر [فخر] الرا ي  212 :2عةن الثةوري عةن سةما بةن هةان قةال :دخة
الجاثلیق عل عل بن أب طالب فأراد ان یسجد لةه فقةال علة (ع) :اسةجد للّةه و ال
ْسجد ل » 1برگردیم به روایتی که در ِلد بیستونهم نق کردیم« :عن االما الحسن
العسكري قال :قال رسول اهلل (س) :لما عرف اهلل مَئكته فیة خیةار امةة محمةد و
شیعة عل و خلرائه و احتمالهم ف ِنب محبة ربهم ما ال ْحتمله المَئكة أبان بن
آد الخیار المتقین بالری علیهم ثم قال فلذلَ فاسجدوا آلد لما كان مشتمًَ عل
أنوار هذه الحقائق األفیلین و لم یكةن سةجودهم آلد » 2پةس مطلةب دو بُعةدی شةدا
معلمیت آد بما هو آد برای مَئکه اشکر هلل است و اهم است یا رسول اهلل محمد و
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محمدیون ا آلش که در صلب آد هستند .پس قییه دو بُعدی بود« .اسةْ جُدُوا لِةآدَ َ»
آد هم مسجودٌ له اختصاصی نبودا ولو قبلهای باشد مثًَا دیگةر ا سةن های کعبةه
که پایینْر نیستا ولو قبلهای باشد .این سجدخ شکرً بودا یعنی مَئکةه بةرمّتهم بایةد
خدا را شکر کنندا سجده شکر کنند برای خداا برای ایةن خةاطر کةه آد و معصةومین
محمدیین و غیرهم ا صلب آد به اینها عطا فرموده است.
مطلب دیگری که در «اسْجُدُوا لِآدَ َ» استا این است« :اخیعوا المری لصةالا آد
یعنی ربنا لمّا یأمرنا بأمرٍ علینا أن نخیل و نتذل ألمره مائة بالمائةا أ لیس هکذا؟ هذا
سجودٌ هللا احیانً لصالحنا نحنا احیانً لصةالا اآلخةرین «إِاْ قُلْنةا لِ ْلمََئِكَةةِ اسةْ جُدُوا
لِآدَ َ» یعنی کونوا خدمة آلد ب آدمیین بأمرنا» غایةالخیوع برای کیست؟ برای خداا
غایت خیوع را برای ْحقیق امر خداوندا برای خدمت آد و مَئکه ا خدّا آد اندا
در بُعد وسائ ْکوین و در بُعد وسائ ْشریل و در بُعد ْوفیقات «إِنَّ الَّذینَ قةالُوا رَبُّنَةا
اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا َْتَنَعَّلُ عَلَیْهِمُ اْلمََئِكَةُ أَالَّ َْخةافُوا وَ ال َْحْعَنُةوا وَ أَبْشةِ رُوا بِالْجَنَّةةِ الَّتة
كُنْتُمْ ُْوعَدُونَ»« 1نحن اولیائکم فی الحیاو الدنیا بامر القدسی» به امر خدا .این مَئکه
ار طرف حق سبحانه و ْعالی مأموریت دارنةد کةه نسةبت بةه صةالحین ا عبةاد اهلل و
مقربین ا عباد اهلل خاد باشند .اینها خاد محمد و محمدیین هستند .بةا ْمةا ایةن
مراح که ما ْرصی ندادیما این مطلب روشن است که سةجده اختصاصةًا عبودیتةًا
احترامًا حبًّا شکرً لغیر اهللا یا شرک رسمی استا اشراک است یا ا محرّمات مغلظه
است که «ال ینبغی».
شرک مراْبی دارد «االشراک له درکات عدو کما التوحید له درِةاتا کة اشةراک
مقابی التوحید» اشراک اول« :یتخذ غیر اهلل الهً و ال یعتقةد فةی الوهیةة اهلل اطَقةً»
مث مادّیینا فقط مادّه! اصًَ اهلل چیست؟! این هم در بُعد واقعی اشراک اسةتا یعنةی
آن که واقعیت داردا کنار گذاشتیدا این را شری
احتماالت را عرض میکنیم.
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او قرار دادید .این ی

بُعد است .مةا

«الثانی یتخذ اهلل مل غیر اهلل الهین اثنین مث البعض ااْیً» این هم اشةراک اسةت.
«الثال یتخذ غیر اهلل الهً بما اْخذه اهلل ْعالی کما یععمون» «أََّْخِةذُ مِةنْ دُونِةهِ آلِهَةةً»

1

اله اْخاای است .این الةه اْخةاای را گرفتةها الةه اصة ا الةه فةرعا کةه مشةرکین نوعةً
اینطور میگویندا میگویند اله خةالق سةماوات و ارض اصة اسةت و آلهةه دیگةر را
خداوند اْخاا کرده اسةت بةه عنةوان آلهةه .ایةن مرحلةه سةو اشةراک اسةت« .ثةم فةی
المرحلة االولیا ال و المرحلة الثانیةا نعم و المرحلة الثالثها نعم؛ نتکلم حول العبارو»
انسانی که دو اله قائ استا یا هر دو را مانند هم عبودیت میکند یا این اله را که الهِ
واقعی است بیشترا اله غیرواقعی را که مث او میداند کمترا یا به عکسا این هم فعًَ
ا بح ما خارج است .بح ما در مرحله سو استا «أنّه یعتقد فی الوهیة اهلل خالق
السموات و االرض و لکن یعتبر بعض الخلق آلهة متخذو ْبنیًّ مةن اهلل أو اْخةااً فةی
بح االلوهیة» محور بح در اینجاست :اشراک ا نظر عبودیت.
«إمّا أنّه یعبد غیر اهلل فقط و ال یعبد اهلل کما المشرکون کان هکذا .مشةرکون کةانوا
یعبدون غیر اهلل فقط و ال یعبدون اهلل .إنما عبّر عنه باشراک بهذا المعنی یجب علةیهم
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»
این هم ْوحید در اشراک اسةت و هةم خةود اشةراک اسةتا فقةط بةه غیةر خةدا ْوِةه
میکند و به خدا ْوِه نداردا این ْوحید در اشراک است .هم اشراک است؛ یعنةی نةه
ْنها کسی که باید فقط او را عبادت کندا عبةادت نکةرده اسةتا بلکةه فقةط غیةر او را
عبادت کرده است« .أن یعبدوا غیر اهلل فقط و ال یعبدوا اهلل اصًَ کما المشرکون هکذا
أو یعبد اهلل مل غیةر اهلل یعبةد اهلل اکثةر و غیةر اهلل اقة ا یعبةد غیةر اهلل اکثةر و اهلل اقة ا
یعبدهما معً» همه اینها اشراک است .این حالت عبودیت اسةت کةه خةارج میشةود.
مرحله دیگر این است که عبادت نیسةتا «ال یعبةد غیةر اهلل انمةا یتجةه فیمةا یعبةد اهلل
ْعالی الی غیر اهلل شیئً مّاا عبادو الرئاء» در قرآن ی
راِل به ریا استا در آخر سوره کهد.
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آیه بیشتر نداریما فقط یة

آیةه

«فَمَنْ كانَ یَرُِْوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَ ْ عَمًََ صالِحً وَ ال یُشْرِ ْ بِعِبادَوِ رَبِّهِ أَحَدً»« 1یعبد
ربها موحد و لکن یشرک به احدًا هذا رئاءا رئاء الناس» رئاء هم مراحلی دارد کةه در
فقه مرص بح شده و خواهد شد .چه رئاء قبلیا چه رئاء بعدی .اگةر خةودش ْنهةا
باشدا نما میخواند عادی استا ولی اگر حاجآقا و کربَیی باشندا سهْا سبحان اهلل
میگویدا و ال الیالین را میکشد و ...خدا را عبادت کردها ولةی ایةن ا ةافاْش بةرای
غیر است .این ریا است و نما را باط میکندا اگر نما نخواند بهتر ا این اسةت کةه
این نما را بخواندا اگر این نما بافریب را بخواندا حرمتش بیشتر است ْا اینکه اصًَ
نما نخواندا صَو را ْرک کندا یرا اگر ْرک کندا ْرک صةَو کةردها ولةی اگةر نمةا
بخواند نما را خراب کرده استا اهانت به ساحت قدس ربوبیت است .این ریا است.
مراح بعدی :احیانً ریا نیستا چون ریا در عبادت است« .إنما الرئاء فةی العبةادو
و أما فی غیر العبادوا أنا أْجرا أْجر ال هلل و ال للشیطانا أْجر آلکة » ایةن عمة بةرای
غیر اهلل شد یا نه؟ برای اهلل که نشدا آیا این ریاء است؟ خیرا اما شرکٌ مّا است .در بُعد
معرفت بح میکنیما در فقه معرفةت شةرکٌ مّةا اسةتا چةون همةه افکةار و اعمةال و
یقول ربنا فی سورو یوسةد «وَ مةا یُةؤْمِنُ

حرکات و سکنات ما باید هلل باشد «و لذل

أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِالَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» 2مؤمن و لکن مشرکا مؤمن ال یرائیا ال یعبد غیر ربها
ال یشرک بربه و لکن هم مشرکون» اگر خدا بخواهدا حیرت عباس هم بخواهدا ایةن
مشرک رسمی که نیستا مرائی هم که نیست .حیرت عبةاس در مقابة او چةه کةاره
است؟ «الذین یدعون من غیر اهلل و یطلبون من غیر اهلل ْعالی ما یجةب أن یطلةب مةن
اهلل ْعالیا هذه انحراف فی التوحید و لو لم یکن رئاءً و لو لم یکن شرکًا هذا انحرافً
فی التوحیدا التوبة الی اهلل االستغرار من اهللا التأیید من اهللا االیاب الی اهللا الحساب
علی اهلل» همه اینها ا آنِ خداست «إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ»« 3و فةی
یارو الجامعة الینا ایابهم علینا حسابهما هذه غلطةٌ مةن القةول و ور» حصةر اسةتا
آیات بر این مطلب حصر داردا منحصر میکند ایاب را باهلل و منحصر میکند حساب
را علی اهلل« .إِنْ حِسابُهُمْ إِالَّ عَل رَبِّ لَوْ َْشْعُرُونَ» 4کسانی که شةعور دارنةد .آنهةایی
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که شعور ندارند و نمیخواهند شةعور را بةه کةار ببندنةدا میگوینةد :دیگةران هسةتندا
فرعاندا فرع چیست؟ مگر در باب عبادت ما اصة و فةرع داریةم؟ «اعبةد ربةی اصةًَ و
اعبد محمدً فی طریق ربیا غلط!» در باب ْوفیق همینطةور اسةتا در بةاب اسةتغرار
همینطور استِ« .وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِاْ ظَلَمُةوا أَنْرُسةَ هُمْ ِةاَُ َ فَاسةْ تَ ْغرَرُوا اللَّةهَ وَ اسةْ تَغْرَرَ لَهُةمُ
الرَّسُولُ لَوََِدُوا اللَّهَ َْوَّابً رَحیمً» 1مستقیمً میرود و ا اما اده داود طلةب میکنةدا
دیگر خدایی در کار نیست...
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