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 در قرآن واژه لقاء دربارهبحثی 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

عنوان حالت قبل  الملوو و بعلد الملوو رله در بلره  و رله در قياملت بحل  به

اهلل و لقلاء اللرب بلود. اوی آیلاهی کله در قلرآن شلری  روه مشترکی داشتيم کله لقلاء 

دوشنبه اشاره شد که عرض کردیم بيست آیه است. و شل  هعبيلر در ایلن بيسلت آیله 

، «وهُالق لمُ»، «لِقائِلهِ»، «لِقاءَنلا» ،اسلت «اللَّلهِ لِقلاءَ»اوی  ،راجع به لقلاء اهلل و لقلاء اللرب

گانه در بيسلت آیله قلرآن شلری  ن هعبيلراو شل ایل. «رَبِّلهِ لِقاءَ»و همچنين  «القيهِمُ»

حضرو اقدس حق سبحانه و هعالی است. بعد اه آن اجمالی که علرض  نسبت به لقاء

عد نسلبت بله لقلاء اهلل ملا داریلم. هفصلي  اوی هفصيلی در رند بُ ،کردیم روه دوشنبه

 و در مراح  گوناگون لقاء است. بعد هفصي  معنوی ،هفصي  ادبی است

شود و هم اضافه به مفعلوی. است و این مصدر هم اضافه به فاع  می لقاء مصدر

شود مفعوی، احيانل  هلر شود فاع  و هم میهم می« یاء»این « بیرْضَ»مثالً اگر گفتيد 

عنوان فاعل  اسلت یعنلی هدن ملن. اگلر بله« یلاء»عنوان فاع  باشد اگر به« ضربی»دو. 

کله « یلاء»ص دیگری است و این مفعوی باشد یعنی مضروب بودن من که ضارب شخ

مفعوی است. همچنين در جاهای دیگر که اضافه مصدر است به اسلمی.  ،متکلم است

مفعوی باشد یا هم فاعل  و هلم مفعلوی فقط فاع  باشد یا فقط شود این اسم گاه می

هر دو مراد باشند. و این استعمای لفظ در اکثر اه معنای واحد اه اختصاصلاو بسليار 

 ،کله مخل  نيسلت ی اسو عالی و بليغ قلرآن شلری  اسلت. کله اختصلار بسيار وسيع

یک لفظ کله دارای آن معلانی  ،به جای اینکه رند لفظ را بفرماید .است ارساننده معن
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 ،فرماید و رلون قرینله اختصاصلی وجلود نلداردگوناگون این رند لفظ است ذکر می

گلاه « یالقِاهلل یُ»فاع  است که  گاه اهلل در اینجا« لقاء اهلل»مراد است.  همام آن معانی

گاه هم فاع  است و هم مفعوی است که خداوند هم « یٰالقاهلل یُ»اهلل مفعوی است که 

شده است. نسبت ننده است و هم مالقاوکاست. هم مالقاویٰ مالق هم مالقی است و

ای صلهمگلر در جاهلایی کله قرینله خا ،رب و هعابير دیگلرالبه لقاء اهلل و لقائنا و لقاء 

 ،گویيم فاع  استما می ،داشته باشيم که مراد اه اهلل یا رب یا هعابير دیگر فاع  است

ای داشته باشليم کله مضلال اليله مفعلوی خاصه اگر قرینه« اهلل مالقی»لقاء اهلل یعنی 

ای نداشته باشيد ره در خود آیه و رله گيریم. و اما اگر قرینهاست معنای مفعولی می

ست، هم خدا مالقلی اسلت و ا الرب هر دو طبع  مراد اه لقاء اهلل و لقاءدر آیاو دیگر 

 است. این بح  اوی. یٰ هم خدا مالق

بودن او بله رله معناسلت  و  یٰمالقی بودن اهلل به ره معناست و مالق ؛بح  دوم

بودن رب به رله معناسلت  حلا   یٰهمچنين مالقی بودن رب به ره معناست و مالق

 یَرْجُلوا كلانَ فَمَلنْ» 1،«لَآوٍ اللَّهِ أَجَ َ فَإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ مَنْ»ن، عنوان مالقی بود

 یُْشرِكْ   وَ صالِح  عَمَالً فَْليَعْمَْ  رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ»آن اهلل، این رب،  2«رَبِّهِ لِقاءَ

مالقی بودن رب آیلا فلرد دارد یلا نله  و اصلو ً اهلل با مالقی بودن «. أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ

کنليم یيلر مکلفلين بحل  نسبت به مکلفين فعلالً داریلم بحل  ملیاهلل...  مالقی بودن

دیگری است. مالقی بودن اهلل نسبت به مکلفين و مالقی بودن رب نسبت به آنها فرد 

 ،ی رب باشلمبودن که من مالقی اهلل باشم یا ملن مالقل مالقیٰدارد یا نه  و همچنين 

 آیا مالقی بودن مکل  نسبت به اهلل و نسبت به رب فرد دارد یا نه و به ره معناست  

اصو ً آنچه در فاع  بلودن اهلل و در مفعلوی بلودن لقلاء در لقلاء اهلل اصلالً جلای 

عنوان لقاء جسمی است. خدا که جسلم نيسلت، محلدود نيسلت هلا بله ،صحبت نيست

ملا کله  ،محدود اسلتا وراء جسم هم  جسمی باشد. یجسم مالقی او باشيم که لقاء 

محلدود باشليم. بنلابراین آن   هوانيم مالقی ذاهی و یا علمی و یا جهاو دیگر بلانمی

آن مالقاو نه اه طلرل  ،ها با هم دارندجسم ،هایی که محدودها با هم دارندمالقاو

 نسبت به ما خلدا کله اهلل است نسبت به ما و نه اه طرل ما نسبت به اهلل. اه طرل اهلل

 ملالقاء جسمی با ما داشته باشد. حضور جسمی که ذاه  مالقی بلا جسلم شود نمی
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هملان، اهلل  ندارد. جسم ملا محلدود اسلت دارای مکلان اسلت و دارای ااین معن ،باشد

شلود کله او مالقلی ملا بنابراین نمی ،محدود است و نه در همان است و نه در مکان 

او مماس باشد فاعالً و ملا مفعلو ً یلا ملا مملاس  ،عد هماس. در بُعد جسمیباشد در بُ

باشيم فاعالً و یا مفعو ً. اه نظر جسمی و اه نظر محدودیت خارج است. پس به کجلا 

 ؛رود به جهت عللم، بله جهلت قلدرو، جملع بلين عللم و قلدرو و هلدبيررود  میمی

رله معيتلی اسلت  مالقلاو اسلت  ایلن 1«مْهُوَ مَعَک ل وَ»مثالً خداوند با ماست  .قيوميت

آیا در ماست ذاهل    ،خداوند با ماست ،دیگر. این معيت هعبيری است اه هعابير مالقاو

نه بر ماسلت. لقلاء هماسلی در کلار نيسلت نله اه  ،آیا نزدیک ماست ذاه   نه در ماست

ه علمل»معيت قيوميه اسلت.  ،نزدیک و نه اه دور و نه اه برون و نه اه درون. این معيت

منين ؤبلر حسلت هعلابيری کله اميرالمل«. نافي ةٌنافذ قدرهه»، آن هم علم فعلی« فينا نافذٌ

يَاءِ فِي دَاخِ ٌ» فرماید:می)ع( بر حست نق  سيد شری  رضی در نهج  يْ لَلا اْلأَشلْ  ءٍكَشلَ

زی اگر داخ  ريزی ري 2«ءٍشَيْ مِنْ خَارِجٍ ءٍكَشَيْ لَا اْلأَْشيَاءِ مِنَ خَارِجٌ وَ ءٍشَيْ فِي دَاخِ ٍ

يَاءِ فِلي دَاخِل ٌ»احاطه و محاط است. محليط و محلاط اسلت. خداونلد  ،باشد  لَلا اْلأَشلْ

رون  ،اش داخ  در اشياء نيستنيست. صفاو ذاهيه ذاه  داخ  اشياء« دَاخِ ٍ ءٍكَشَيْ

شود ظرل و همان و مکان به خود بگيرد. بلکه و همچنين هعبيلر محدود نيست و نمی

است  مماهجت در کار نيست، هماهجی که بين اشياء« األشياء   بالمماهجة داخ  فی»

خارج است « ءٍشَيْ مِنْ خَارِجٍ ءٍكَشَيْ لَا اْلأَْشيَاءِ مِنَ خَارِجٌ وَ»بين اهلل و مخلوقين نيست. 

ولکلن  ،اه فکلر شلما اطلالع نلدارم ،ولکن اگر من خلارج باشلم اه فکلر شلما ،اه اشياء

 و بر فکر ما مطلع است. خداوند خارج است اه قدرو و اه فکر ما خداوند خارج است

های ما مطلع است. هم داخ  است و هم خارج است. داخ  است اه نظلر ما بر قدرو

نفوذ علمی و نفوذ قدرو و قيوميت. خلارج اسلت اه نظلر ذاو و صلفاو ذاو. مبلاین 

بلا همله  صددرصلدباین است بينونلت م 3«الصِّفَاوِ فِي أَحْدَثَ مَا لِجَمِيعِ مُبَایِنٌ»است 

در ذاو هم  ،موجوداو در صفاو، در ذاو که معلوم است. در صفاو که مباین است

ره  ،ما با اهلل یا با رب ره لقاء ،اهللمباین است. این مرحله خارج است. بنابراین لقاء 

                                                           

 . 4حدید، آیه  .1
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نه اه  ،یمرحله هماهج، هداخ ، هقارب، هماس ذاهی یا صفاو ذاه ،لقاء اهلل یا رب با ما

 بلکه مراح  دیگر لقاء است.  ،نزدیک است و نه اه دور است

علد فلاعلی اهلل خداونلد مالقلی اسلت بلا عد فلاعلی اهلل، لقلاء اهلل در بُلقاء اهلل در بُ

شرکت اسلت. اینجا خاص. در هر دو وجه  وجهٍن بعام و مکلفي وجهٍائناو بکائناو، ک

ن با کائنلاو هکلوین آنهاسلت. نله اینکله العالميلقاء اوی رب ،خداوند که مالقی است

هحصلي  حاصل  اسلت. بلکله اصلالً  . ایلنکنلدبعد خداوند او را بلود ملی ،بوده است

 ،لقاء یک طرفی است 1«فَيَك ونُ ك نْ لَهُ یَق ویَ أَنْ شَيْئ  أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّما»اند کائناو نبوده

خلدا  ،سلت، خلدا هلم هی باشلددو طرفی نيست. لقاء دو طرفی این است کله موجلود

ولکلن لقلاء اوی را داریلم  ،ایلن هسلت ،لقائی علمی و قدرهی نسبت به او داشته باشد

لی که حق سلبحانه و هعلالی بلا کائنلاو قبل  اه خلقلت آنهلا کنيم. هماس اوّبح  می

این یک طرفی است. نه این است که ماده اوليه جهان بوده است و خداوند ماده  ،دارد

اینجلا مریلد « نفکلوّ :أراد»، نخيلر. کلرده ایجاد ا اه   شیءیجاد کرده است یاوليه را ا

ی ایلن مرحلله او  .شودمراد با اراده مرید ایجاد می ،است و اراده، مراد در کار نيست

 هکوینی است، هکوین اوی.  لقاء

ن اوی که ماده اوليه است بله اه مکوّ .های بعدی استلقاء هکوین ،مرحله دوم لقاء

است به هعبيری، عقل  اسلت بله هعبيلری، نلور اسلت بله هعبيلری، هعبيلراو  عبيری، ماءه

آن خلق اوی و آفریده نخستين را پروردگار عالم با هلدبيرش و بلا حکملت   ،گوناگون

 ك  َّ أَعْطى الَّذي» :این لقاء ثانی است. لقاء ثال  .کندهای گوناگون محوی میبه رهره

کننلد هلدبير هلم بلا اوسلت. کسلانی خيلای ملی ،نه فقلط آفریلد 2«هَدى ث مَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ

هلم خلالق اسلت و هلم  3«اْلأَمْرُ وَ اْلخَْلقُ لَهُ أَ »مدبر دیگر نيست.  ،خداوند خالق است

 عد است کله بعلد اوی ایجلاد مخللود نخسلتين اسلت و لقلاءمدبر است. خالق در دو بُ

ایجاد کردن و لقاء سوم که مماس اسلت  دیگر را هایداه مخلود نخستين مخلو ؛دوم

ست. هم ههدایت هم  ،هم در لقاء اوی که ایجاد کرد ماده اوليه را ،با لقاء اوی و دوم

در بعد دوم که اه ماده اوليه کائناهی را بله اطلوار گونلاگون و درجلاو مختلل  خللق 

ت، گونه نيست که خداوند خلقلی کلرده باشلد بلدون هلدایاین .ستهباه هدایت  ،کرد
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کند. یا هدایت اه نظر اص  کونی است که اه نظر اص  کونی این هدایت البته فرد می

این هدایت است. خلق کلرده اسلت  1،«اْلأَرْضِ فِي ما وَ السَّماواوِ فِي ما لِلَّهِ یُسَبِّحُ»هم 

ایلن سلنگ مسلبح اسلت، هلدایت  ،ره را، ولی سنگ خالی نيسلت ،خاک را ،سنگ را

 مِلنْ إِنْ وَ» بلکه دارای شعورند. ،ها هدایت هکوینی خالص نيستمنت .هکوینی هم دارد

مرحلله  .این مرحله سوم هلدایت 2«.هَسْبيحَهُمْ هَْفقَهُونَ   لكِنْ وَ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إِ َّ ءٍشَيْ

ی رهارم مرحله هدبير است، هدبير به عبارو دیگر هوفيق، هوفيق کله مربلوط بله کائنلاه

بر مبنای نياههای آنها او ً و  ،اراده هستند و ند و یا دارای شعورندکه دارای عقل است

اینها مراح  لقلاء اهلل دهد. هوفيق می  ،ثاني 3«سَعى ما إِ َّ لِْلإِْنسانِ لَيْسَ أَنْ وَ»بر مبنای 

 عد فاعلی. است در بُ

د خداوند است که کائن اوی را ایجاد کرد با هدایت، اوست کله اه کلائن اوی ایجلا

علد لقلاء رحملانی ها و هدبيرها گلاه در بُکرد با هدایت، اوست که هدبير کرد. این خلق

گاه در هر دو بعد لقاء است. فرد بين لقلاء اهلل و  ،عد لقاء رحيمی استگاه در بُ ،است

هلم جنبله  ،اهلل جنبه خاص نيست، اهلل هم جنبله رحملانی اسلت :رب این استاللقاء 

اما الرحمن جنبه لقاء رحملت عامله اسلت، اللرحيم  .استها همام جنبه ،رحيمی است

هم لقاء رحمانی را شام   ،جنبه لقاء رحمت خاصه است. پس اگر خداوند فرمود اهلل

جنبله  ،فرملود «اللرَّحْمنُ»رون او رحمان است و رحيم اسلت. اگلر  .است هم رحيمی

 هُلوَ»ود خللق اسلت. اگلر فرمل عد رحمانيت است، رحمان نسلبت بله کل الوهيت در بُ

عد رحيميت است که رحمت خاصله اسلت. در هملام ایلن جنبه الوهيت در بُ 4«الرَّحيمُ

 هلم «ملع»ایلن  ،دارد« ملع»مراح  حق سبحانه و هعالی مالقی است. آیلاهی کله لفلظ 

 ،علد علام اسلتمعيلت در بُ ،این معيلت 5،«ك ْنت مْ ما أَیْنَ مَعَك مْ هُوَ وَ»است.  مراهیدارای 

عد رحمانيت دور لمين در بُالعاربمعيت دور نيست. اگر کافر اه معيت  کافر هم اه این

 ،ها. هملان کله خللق کلردشود. اگر ناهی کند اه دم فرو ریزند قالتآن  نابود می ،باشد

استمرار وجود هم به اراده اوست. با رحمت رحمانيه ایجاد کرد و با استمرار رحمت 
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طلور عيلت اسلت. بعلد اه آنکله خللق شلد اینایلن م ،وجود استمرار دارد رحمانيه این

طلور این ،نيست که خداوند صرل نظر کند یلا علوذًا بلاهلل یفللت کنلد و اینهلا باشلند

اصل  الفقلر اللی اهلل اسلت،  1«اللَّلهِ إِلَى اْلف قَراءُ أَْنت مُ النَّاسُ أَیُّهَا یا»نيست. بلکه آن  فآن  

بدهلد او  بله اللی اهلل یعنلی خلدا ريلزی نه اینکه فقير الی اهلل است. فقيلر ،صفر است

ذاو  ،طلور نيسلتاین ،نخير ،ميردبعد می و ماندندهد یک مدهی گرسنه می ،خوردمی

 الفقر است. این معنای حرفی است. 

عد رحمانيت نسبت به همه موجوداو است. اگلر خداونلد صلرل نظلر اه در بُ لقاء

نلد شلد طور کلی معدوم خواهاو بهعد رحمانيت بکند همام موجودلقاء و هکوین در بُ

ای در اینجلا فاصلله نخواهلد هيچ برهله ،هيچ همانی ،هيچ کمتر اه آنی ،هيچ آنیآن . 

عد آنچه این مثای است در بُ ،شودوقتی که سيم برد قطع شد نور هم قطع می شد. آن 

معيلت رحمانيله  معيت احيانل  ،اهلل این لقاءدر « اهلل یالقی»فهميم. لقاء اهلل، که ما می

 2«اْلك فَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذینَ وَ اللَّهِ رَسُوی  مُحَمَّدٌ»احيان  معيت رحيميه است.  ،است

مکلی  او  سلتهاین هم  ،سته اویعنی  ه مثای است، کسانی که با پيغمبرند یعنی ر

علد در بُ« مْمَعَك ل هُلوَ»این معيت رسالتی است. کلذلک  ،نخير  است این هم مکی است

ين دارد معيلت ایمانيله ملؤمنی که خداونلد بلا تولکن معي ،لقاء و معيت رحمانيه است

 ،علد رسلالت اسلتاست، مزید هدایت است، هوفيق است. معيتی که بلا رسل  دارد در بُ

اهلل )ص( و د بلن عبلدمعيتلی کله بلا محمل معيتی که با انبياء دارد در بعد نبوو است.

این  ،ن بعد است. بعد اوی که بعد لقاء و معيت همگانی استدر آدارد، ن )ع( يمحمدی

در بعلد  است لقاء اهلل در بعد رحمانی است و ابعاد دیگر لقاء اهلل ،لقاء رحمانی است

 رحيمی. این مرحله اولی. 

در بعد رحيميلت، در بعلد  ،عد رحمانيتخداوند که مالقی است در بُ ه،مرحله ثاني

فلرد  ،و ثلالث اسلت، در دنياسلت فقلط  نخيلرئار نشلآیلا د ،هشریع و در بعلد هوفيلق

خداوند مالقی است هکوین  او ً، مالقی است  .ستن مراح  هکند. در دنيا همام ایمی

اه بلرای مکلفلين   نسبت به همه، مالقی است هشلریع ت هکوین  ثاني ، مالقی است هدای

. ربوبيلت رب دو بخل  یوم الدنيا که یوم التکلي  است هشریع، مالقلی اسلت هشلریع 

قلبالً هلم  ،عد خاص: یک بعد ربوبيت شرع است و هشریع که یوم الدنياسلتبُ راست د

                                                           

 . 15فاطر، آیه  .1

 . 29فتح، آیه  .2
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اسلت.  است. بعد الموو هشلریع نيسلت، جلزاء یک بعد هم ربوبيت جزاء .عرض کردیم

فاا اْلمَلَل ُ وَ رَبُّل َ جلاءَ وَ»هشلریع اسلت.  ،قب  الموو جزاء نيست فاا صلَ خلودش  1،«صلَ

این ربوبيت رب حادث است دیگر، خلود رب کله « رَبُّ َ جاءَ»کند. معنا میخودش را 

« جلاءَ»علد جلزاء نبلوده اسلت یلوم اللدنيا، این هربيلت در بُ است. ربوبيت، اهلی و قدیم

سلت، در همحتاج به ارجاع به محکماهی هم نيسلت. ولکلن ربوبيلت در علالم هشلریع 

هلای الی آخر. پس هملام ربوبيلت 2«ن وح  بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَك مْ شَرَعَ»عالم هشریع 

در دنيا  ،ستها هم شيئ  مّ ا  لقاء الجزاء، جزاء ،الجزاء ةحق سبحانه و هعالی ا  ربوبي

مقلداری کله درصلد هیلاد  صددرصلد، صددرصددهد نه هم خداوند ثواب و جزاء می

اسلت. اینکلله  3«اْلقِيامَلةِ وْمَیَلل أ جُلورَك مْ ه وَفَّلوْنَ»کله  صددرصللداسلت در بلره  اسلت و 

یعنی دار جزء وفی اوفلی نيسلت، جلزاء وفلی در بلره   ،گویيم دنيا دار جزاء نيستمی

عى ملا إِ َّ لِْلإِْنسلانِ لَليْسَ أَنْ وَ»اسلت.  یوم القيامةاست و جزاء اوفی   أَنَّ وَ»اینجلا « سلَ

که در قياملت اسلت.  5«اْلأَوْفى اْلجَزاءَ یُجْزاهُ ث مَّ»وفی است در بره   4«یُرى سَوْلَ سَعْيَهُ

هلای هکلوینی و بنابراین همام لقاءها و ربوبيت هشریع، ربوبيت هدایت و سایر ربوبيلت

 ،ا در دنياسلتمّل شليئ  ،اسلت اما ربوبيت نتيجه هشریع که جزاء ،هشریعی در دنيا است

رله در  ،رل اهلل  در قيامت است. ایلن لقلاء اه طلیاش در بره  است و اوفيابعد وفی

 عد رحيميت. عد رحمانيت و ره در بُبُ

 اهلل داشته باشيم، لقاء ما لقاءِ 6«اللَّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ مَنْ»ما  لقاء اه طرل ؛به عکس

ست. دوم معرفتی در بعد هوحيد، سوم معرفتی در بعد ه هعد اینکاوی لقاء معرفتی در بُ

ملا مالقلی  ؛«اْللأَمْرُ وَ اْلخَْللقُ لَلهُ أَ » ،معللوم« هَلدى ث لمَّ هُخَْلقَل ءٍشَيْ ك  َّ أَعْطى»اینکه 

علد کله هلم او خلالق اسلت و هلم او ملدبر اسلت. کسلانی کله معرفتی باشيم در این بُ

اما الوهيت و ربوبيت هدبير را به دیگران احيان  کليل  یلا  ،دانندمشرکند او را خالق می

عد اینکه او هم خالق است و هم رب است در بُرفة الن لقاء مع. ایندکنمنتق  می بعض 

                                                           

 . 22فجر، آیه  .1

 . 13شوری، آیه  .2

 .185عمران، آیه . آل3

 . 40نجم، آیه  .4

 . 41همان، آیه  .5

 . 5عنکبوت، آیه  .6



8 

 

دانليم و ع. مراهت لقاء یک مراهبی است که ملا نملیمدبر و هم موحی است و هم مشرّ

گررله  ،هست، ما هحت نفوذ علم و قلدرو و قيوميلت حلق سلبحانه و هعلالی هسلتيم

اسلت  هلاییکسی ملحد باشد یا مشرک، بخواهيم یا نخواهيم. ولکن یک لقلاءم. نداني

اهلل در ابعادش، لقاء عبودیت  ةگردد. لقاء معرفکه با سعی ما و با اختيار ما حاص  می

سله  در بعلد اختيلار یلوم اللدنيا در ابعادش، لقاء عم  صالح در ابعادش. هندسه لقلاء

 بالتوحيلد معرفلة اهللاهلل.  ، سوم: عبادةاهلل ةعبودی ،اهلل ة اهلل، نه عبادةمعرف هاویه دارد؛

بشناسم و در درون که مرحله اولی  ؛یة اهللا درجاهی که دارد. معرفت دوم عبوداست ب

در برابر او باشلم. ایلن  مؤمنباشم. مسلم و مستسلم و بينهما خاضع است در برابر او 

مرحله دوم. مرحله سوم این است که اعمای برونی من هم استسالم و هسليم و ایملان 

اسلت  مرحلله لقلاءسله  ،باشد. این سه مرحله و خضوع در برابر حق سبحانه و هعالی

یلة رب، لقاء عبودمعرفة الیوم الدنيا که هحصيلی است. لقاء  یوم الدنيا. سه مرحله لقاء

اهلل رب رسلویاست. معرفة الل رب و هر کدام اه اینها دارای مراحلیدة الرب، لقاء عباال

هلا جا  ایلن معرفلتمعرفت موسی کجا  معرفت سلمان کجا، معرفت ما کو )ص( کجا 

 البته دارای درجاو است. 

هلر عالی ،هر مقدار معرفت اوج  با هر باشد ،مرحله دوم که مرحله عبودیت است

عبودیت هم به دنبای اوست. هلر قلدر شلما هیلد را  ،هر داشته باشدباشد و درجه عالی

ودیلت و نله بيشتر با او رفتار بر مبنای شناسایی داریلد. مرحلله دوم عب ،بهتر بشناسيد

هلم  ؛اسلت نشلئهعبادو، مرحله سوم مرحله عبادو است. و ایلن سله مرحلله در سله 

 نشلئهاوللی  نشلئهالکبلری. منتهلا  یلوم القياملةیوم الدنيا و هم یوم البره  و هم  نشئه

 نشلئهعنوان وفی ثواب  یا عقابل ، و بعد التکلي  است به نشئهبره   نشئه ،هکلي  است

طور مختصر مراحلی است عنوان الجزاء ا وفی. اینها بهاست به مةیوم القيا نشئهثالثه 

خدا در من و من در خلدا. خلدا  ،نداهاه لقاء اهلل. منهای آنچه را که گروهی گمان کرد

الم در آن کل !بلرادر هنلوه نگفتنلد البتله من فرهند او، ،با من، من با خدا، خدا پدر من

گویيد که عيسی پسر فرمود ررا می ،کردمیاحتجاج رضا )ع( هست که با جاثليق امام

عنوان نه به ،عنوان احترامگویيم پسر خداست بهخداست  گفت رون پدر ندارد، ما می

 ،خلدا بله جلای پلدر اوسلت ملثالً ،اگر کسی که پدر ندارد و مادر دارد :و دو. فرمود

نه پدر دارد  ،ستبنابراین آدم برادر خدا ،گویيد این فرهند خداستعنوان احترام میبه

ولی این مطالبی که هداخ  یا هفانی حسلاب  .نه مادر. اینکه حرل نشد، برادر نگفتند

مراح  بعدی مراحللی اسلت کله  م.گذاریطور کلی کنار میبه را این مراح  ،کنندمی
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علد الوهيلت حلق سلبحانه و هعلالی لقاء ما بلا اهلل در بُ .لقاء ما با اهلل یا لقاء ما با رب

. و لقاء با رب یعنی هیر خيمه ربوبيت حق با شلعور و ه  و عبادت  و عبودیت فاست معر

انسان نسبت به رب در ابعاد گوناگون ربوبيت معرفت با ادراک و فهم رفتن و هر قدر 

بلا هر. اینهلا  رود و مرحلله عبلادو نيلزطبع  مرحلله عبودیلت بلا هر ملی ،بيشتر باشد

قرآن شری  در بيست آیه هم لقاء اهلل اسلت، هلم  طور مختصر درمراحلی است که به

عنوان مفلرد لقاء اهلل با لقائنلا فلرد دارد. لقلاء اهلل بله .لقاء الرب است، هم لقائنا است

اما لقائنا جمع است و خدا جمع نيست، این جمعيت صفاو است و نه جمعيت  ،است

 يم. کنروی آن فکر میو گذریم ای است که ما میذاو. این یک مرحله

موو لقاء اهلل است یا نه  بله، اه نظلر عبودیلت هلم اه نظر معرفتی آیا  ؛مرحله بعد

بله، اه نظر عبادو نيز رنين است. اما جای هکلي  بله آن معنلایی کله در دنيلا اسلت 

املا شلما کله اوی حرکلت  ،حرکلت اسلتنيست. شما ررخی را که حرکلت ندادیلد بی

است. بعد دیگر لزوم ندارد کله شلما ایلن دادید بعد خودش دنبای آن حرکت متحرک 

رر  را به حرکت بياورید، این یک قانون فيزیکی است اه نظر معرفتی هم البته با هر 

 یة اهلل و عبودمعرفة اهللگذاریم به سوی کنيم به سوی اهلل، قدم میاست. ما حرکت می

ایلن کلد  در  1«فَمُالقيلهِ كَلدْح  رَبِّل َ إِللى كلادِ ٌ إِنَّ َ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا» که دة اهللو عبا

نقطه اولی حرکت دادن این رر  معرفت و عبودیت و عبادو است بله سلوی اهلل، بله 

ای نه، به سوی مماس نه، به سلوی سوی مکانی نه، به سوی همانی نه، به سوی احاطه

اهلل سبي  اهلل هم ایلن اسلت. سلبي  اهلل سلبيلی نيسلت کله ملا را بله  معنای هماس نه،

این سبي  آخر ندارد، « سبي  قرره اهلل سبحانه و هعالی لتکام  ا نسان»برساند، نخير. 

معشود را دیلد هملام. ایلن و مالقاو که شد  ،این آخر دارد ،اگر سبي  الی کسی باشد

اولی یوم الدنيا است که یوم التکلي  کام  است و بعد بلره   نشئهسبيلنا آخر ندارد، 

رد بله . هملان مقلدار کله در دنيلا انسلان لقلاء اهلل معرفتلی پيلدا کلیوم القيامةاست و 

عد دوم حاللت عبودیلت و خضلوع در عوالم بعدی. و همان مقداری که در بُ اشدنباله

. و به همان مقدار که حالت عبادو پيلدا نيز در بره  و قيامت ،کام  درونی پيدا کرد

 ،علرض کلردمحضور برادران بارها . این را نيز قيامت و در بره  ،کرد در عالم هکلي 

عبادو بلرای  ،ين در بره  و قيامت عبادو ندارندمؤمنخيای نشود که انبياء و اولياء و 

رلون حجلت  ،آنها هکلي  نيست، سخت نيست. اینکه عبادو در اینجلا سلخت اسلت

                                                           

 . 6انشقاق، آیه  .1
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شناخت کم است، معرفت کم است. اگر معرفت هیاد باشد و حجبی در کار  ،هیاد است

در  1«الصَّلَاةِ فِي عَيْنِي ق رَّة » اهلل )ص(بارهرین کار عبادو است. و لذا رسویلذو ،نباشد

وقتلی کلله ملن خيلللی  -هعبيلر یللادم نيسلت-حضللره  دارد کله بعضلی اه روایلاو اه 

، «الصلالة کنلت اسلتریح اللی»شلدم ملیگرفتلار خيلی با ایلن جملع  ،شدمناراحت می

لمين و عبودیلت العلاربنوس معرفلت بود. راحت من اهصای بله اقيلا ةراحت من صال

، مما متاسلفانه ملا نيسلتي این ست، منتهامثال  در ما هلمين و خضوع او بود. العارب

بعد خلودو را در رلاه بينلداه،  ،در ما هست. اگر به کسی بگویند برو در برل راه برو

 ،سلتخواهد باشد. اما اگر این مادر با ی پشت بام احا  هر کسی می ه این یعنی ر

با  ،راه، نخير ند برو داخ راه، دیگر لزوم ندارد به این مادر بگوی اخ اش افتاد دبچه

شلکند، بميلرد هلر شکند، پلای  ملیفهمد. سرش مینمیاصالً راه،  اخ رود دسر می

ررا  آن لقاء کام  است. آنقدر علقه و اهصای به  ،فهمداین نمی بشود، خواهدمی هر

هنلد داد ملی ،شلود، جللوی  را بگيرنلدناراحت می ،بگویند نرواین فرهند دارد که اگر 

 هر است. هند. هر ره حجاب کمتر باشد این دلباختگی کام فریاد می

فهمليم و در سوره مبارکه بقره که ملا خيللی نملیه دلباخته حق هستند، کسانی ک

عينَ عَلَلى إِ َّ لَكَبيلرَةٌ إِنَّهلا وَ»م؛ کنليهأوی  ملی   «نَّظَل»رلرا  2«یَظ نُّلونَ ذینَالَّل*  اْلخاشلِ

یعنی خدا بلد نيست حرل بزند، ظلن  ،کنند ظن به معنی علم استها خيای میبعضی

ملرد  ،گویلد ملرد اسلتگوید مراد ظلن اسلت، هن ملیعلم می ،گوید مراد علم استمی

تَعين وا وَ»خدا بلد نيست حرل بزنلد. نخيلر  گوید هن است،می بْرِ اسلْ ال وَ بِالصلَّ  وَ ةِالصلَّ

 :قلدم سللبی اسلت، جهت ایجلابی ةصبر فی اهلل سلب ، صال ،، سخت است«لَكَبيرَةٌ إِنَّها

هم سلب  سخت  ،سخت است .سلوک در سبي  اهلل :، قدم ایجابیبودن دور اه یير اهلل

مربوط مگر بر دلباختگان، خشوع « اْلخاشِعينَ عَلَى إِ َّ» است هم ایجاب  سخت است.

شان کسانی که این دی ،ظاهر است. مگر بر دلباختگان مربوط به خضوع ،قلت است به

ها هستند بعضی ؛هایی داردمنتها این بخ  .لمين استالعاربفقط محط نور معرفت 

دلباخته هليچ ريلزی  ،صددرصداند شان پر است اه معرفت، دلباخته حقکه همام قلت

طلور ين کله اکثلرًا اینملؤمنیگر. اند داند با درجاو و اینها کمنيستند. اینها معصومين

 ين اکثرًا ظن هم ندارند، کاش شکی هم در کلار بلود. اگلر قللت ملا شلک مؤمن ،نيستند

                                                           

 .321، ص 5کافی، ج ال .1

 . 46 و 45بقره، آیات  .2



11 

 

 الَّلذینَ»طور نبلودیم. اینما  ،مرجوح  دلباختگی نسبت به حق سبحانه و هعالی داشت

 إِلَيْلهِ أَنَّهُلمْ وَ رَبِّهِلمْ مُالق لوا أَنَّهُلمْ» کسلانی کله رجحلان قلبلی بلر آنهلا هسلت« یَظ نُّونَ

در مراح  بعلدی. « راجِعُونَ إِلَيْهِ أَنَّهُمْ وَ»مالقاو رب یوم الدنيا و ایام دیگر  «.راجِعُونَ

 سلر« الذین یوقنلون»فرمود علم، ظن گفت برای اینکه ماها را هم شام  بشود. اگر می

 در راه انلد،یکنزد ،دورند ،کسانی که در راه هستند« یَظ نُّونَ الَّذینَ»کاله بود، نه بی ما

هلای هلوس و شليطنت کله احيانل  پلي  انلد و کمتلر در راهبيشتر در راه حلق ؛ندهست

 «.رَبِّهِمْ مُالق وا أَنَّهُمْ یَظ نُّونَ الَّذینَ»آید. می

غَفَها قَلدْ»شيفته رب شلد و حاللت شلغ  داشلت  صددرصداین قلت که   1«حُبًّلا شلَ

حبی داریم، عشقی داریم. عشلق در کتلاب و  ست.نيعشق نيست، حت  هيمان نيست،

بعلد  ،مرحلله اوللی اسلت. عشلقی داریلم کله . حبی داریمندگویحا  می ،سنت نيست

 ؛. حا  مثای بله عکلساست هيمانی داریم، بعد شغ  داریم. شغ  همام دی را گرفتن

 کلار دارد هفهملد رلهليخا همله وجلود را باختله در برابلر یوسل ، دیگلر اصلالً نملی

اگر ما همام وجود خود را در برابر حلق باختله باشليم و هليچ ريلز  ،کند. به عکسمی

هکليل  بلر ملا نيسلت. ملا خيلای دیگلر  اآلن ،رب وم مگر معرفت رب و مرضانخواهي

، هکلي    است، مثالً برای او هحمت استحسين کشته شد این هکليامامکنيم که می

اسالم را اه  ،ت که یزید یزیدی بکندهحمت نيست. هحمت این اس کههحمت است، این

ایلن  ،ایلن هکليل  اسلت .پلای  را ببوسلند و دسلت وحسين هم باشلد امام ،بين برود

هلا را روی هحمت است. آن رحمت است که در قضيه هینت )س( وقتی کله ایلن گل 

گفلت  حلرل  هرو کرد به مدینه یک طرل و اهجاه به اهلل طرل دیگر. ر ،دست گرفت

، قلي ، هر ره باشلد قليل  «م هقب  هذا القلي  من نس  ابراهيم الخلي الله»ره بود  

ها خوشحالند که هر ره دارنلد در راه رضلای حلق سلبحانه و است. حسين و حسين

گيلرد دليل  بلر ایلن ام میاگر من گریه ،بله .فهميمگویيم ولی نمیهعالی بدهند. ما می

ولکلن  ،فهمليمیلک ريلزی ملی اه دور ،نخيلر ،آدمی هستم ،نيست که من کسی هستم

شلود. البتله نقصلی اسلت کله مان منقلت میمتوجه نيستيم. این نقص ماست که حای

 هيچ ريزی نفهميم که...مقداری هم کمای است، اگر 

رلون  ؛اسلتمرار داردهلر قلوی ،این لقاء الرب بعد اه یوم اللدنيا کله در بلره  اسلت

ا حجلاب هلن، حجلاب شلهواو، حجاب کمتر است دیگر. یوم الدني متر است.حجت ک
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هلا، حجلاب ظلملت، حجلاب نلور، ها، شنيدنگفتن ها،ها، حجاب دیدنیحجاب هو

حجلاب املا حجلت نورنلد. بی انلد،رسل . حجت مرس  اليهم حجت نور هستند برای

حجلاب بی 1،«أَدْنلى أَوْ قَوْسَيْنِ قابَ فَكانَ*  فَتَدَلَّى دَنا ث مَّ» مطلق در صورهی است که

در  رسلوی بزرگلوار اهلل این است که حالت جمع الجمع داشته باشد. اهجاه اللینسبی 

دعلوو اللی اهلل اسلت، حجلاب اسلت روی اینها  ،اهجاه الی المرس  اليهم ،اص  است

رود و بخشلی در ولی حجاب نور است. این حجاب نور بخشلی در بلره  اه بلين ملی

هم  در بره گيرد و در آنجا ر میحجاب اه نظر معرفتی قرارود و بیقيامت اه بين می

سرعت همان بيشتر اسلت و سلرعت معرفلت بيشلتر اسلت و سلرعت عبودیلت و سلرعت 

اسللت در بللره ،  ةعبللادو بيشللتر اسللت و هیللادهر اسللت. بنللابراین پيغمبللر دائللم الصللال

 ،گيلردخيلی هم آنجلا هن ملی ،کندگویيم اهدواج نمینمی ،خوردگویيم ميوه نمینمی

عد معرفتی و بعد عبودیتی و عبلادهی آنجلا افاو ندارد. ولی اه نظر بُ، منستمطلبی ني

عد رسوليت و هر است، موانعی که در بُهر است، عميقهر است، آهادهر است، سریعراحت

ایلن جریلان  و الکبلری بلا هر اسلت یلوم القياملةرسالت در اینجا بود آنجلا نيسلت. و 

 استمرار دارد. این حرل دوم. 

ها را اگر مرگ حجاب  هرسيمطور است پس ررا ما اه مرگ میایناگر  ؛حرل سوم

هرسيم  مگر مرگ جز انتقای اه جایی است به جایی، اه مکلانی ررا می ،برداه بين می

یلک  ،اهاد است و خيللی علالی سه به مکانی  اگر شما یک منزلی دارید که دارای دو

هلای اهلاد ،کنندما هقدیم میبه ش صددرصدمنزی بسيار بسيار عالی را اه مای حالی 

بعضلی اه خلوب رلون آنجا منتقل  بشلوید  به شوید ناراحت می ،وضع بهتر و بيشتر

ه پاره و ررک و کثي  مقدسلی اسلت، قکنند که یها خيای میآیند، بعضیبدشان می

 الطَّيِّبلاوِ وَ بلادِهِلِعِ أَْخرَجَ الَّتي اللَّهِ هینَةَ حَرَّمَ مَنْ ق ْ » گویيم.ها را داریم میما آدم ،نه

ةً اللدُّْنيا اْلحَيلاةِ فِي آمَن وا لِلَّذینَ هِيَ ق ْ  الرِّْهدِ مِنَ کله  اه خلوب 2«اْلقِيامَلةِ یَلوْمَ خالِصلَ

اگلر  ،ررا انسان بلدش بيایلد  بلله ،ها را خلق کردهنباید بدش بياید. خدا خوبانسان 

 ی است. دیگر مطلتند، بخواهد انسان احتکار ک

هلا در عقيده ما لقاء اهلل با هری است دیگر. حجاب کمتر است، گرفتلاری مرگ که

کمتر است. نور هیادهر است. روشنی و درخش  بيشتر است. شما اگر در قم هسلتيد و 
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اینجا باشيد بهتر است یا بروید ههران بهتلر اسلت   ،محبوب بزرگ شما در ههران است

ایی است که در آنجا حجبی در کلار بروید ههران بهتر است. محبوب بزرگ شما در ج

  شلودهلا کمتلر ملیاینجا بهتر است یا آنجا کله حجلاب ،ولو به او عالقه دارید ،است

کنلد و عللو پيلدا مرگ لقاء اهلل است دیگر، لقاء اهلل به این معناست که ارهقاء پيدا ملی

 .اهلل حالت عبودهی و عبادهی عابد سالک فی سبي  ،کند حالت معرفتی عارل باهللمی

. هم در خللوو هسلتند در آنجا جای خلوو است، کسانی هستند که اینها با جمعيت

د. کسانی هسلتند کله در جمعيلت و هستن کسانی هستند که با خلوو هم در جمعيت

منتها در خلوو خلوو بيشترند که با حق سبحانه و هعالی اینهلا اه  ،اندخلوو خلوو

 اند. عنوان مالقی ربهم. لقاء ربهستند به قاءنظر عبودیتی و اه نظر معرفتی دارای ل

 ،طلور اسلتهرسيم  اگر مرگ اینآید که پس ما ررا اه مرگ میاین سوای پي  می

راجلع  شودبحث  شروع میباید همنی مرگ بکنيم. اینجا رند مطلت است که اه فردا 

ر اه ملوو خلوب اسلت  فلرابه بره  و آیاو برهخی. اوی راجع به موو که آیلا همنلی 

ند. کسانی کله نکنه همنی موو و نه فرار اه موو. اشخاص فرد می موو خوب است 

آیا آنها نباید عالقله بله  ، هستنددة اهلل و عبایة اهلل و عبودمعرفة اهللسالک در مسلک 

پس اینها  ،اگر خوب است عالقه به مرگ داشته باشند :ایؤمرگ داشته باشند  ررا، س

 .بلکه خود کشی هم مثالً بکنند ،هنده بمانند ها حفظ کنند لزوم ندارد که خودشان را

و هلر قلدر ایملان   مؤمنآیا برای شخص  آید دیگر. ره باید کرد می پي  این حرل

اهلل با هر نيست یا هست  اگر نيست که این  عالقه به مرگ، عالقه به لقاء ،با هر باشد

مقلدماو  ،قلدماو ملرگ رابنلابراین م ،حرل یلط است و اگر هست که صحيح اسلت

فلرار اه ملرگ  ملا رلرا ،بایلد فلراهم کلردبيشلتر اهلل را سفر الی اهلل را و مقدماو لقاء 

فلرار اینها اه مرگ حتمل  بایلد  ،بخ  دیگر کسانی که نه .  این یک بخ  استمبکني

هلای بعلد اه منکلر آن رحملت ،داو بعد ملوو هسلتنمنکر حي -1بکنند، به دو جهت: 

این باید فلرار اه ملرگ بکنلد، رلرا  رلون فلرار اه  .اندملحدند یا مشرکند، هست موو

 هُلمْ اْللآخِرَةِ عَلنِ هُلمْ وَ اللدُّْنيا اْلحَيلاةِ مِلنَ ظلاهِرًا یَعْلَمُلونَ» مرگ ابقلاء حيلاو اسلت.

اه آیلد  اه هنلدگی بلدش ملیا اسلت. رله کسلی گوید همين هندگی دنيلمی 1«.یافِل ونَ

انتحلار  ،د. اگر کسی هلم ملحلد اسلت یلا مشلرک اسلتآیاستمرار هندگی خوش  می

خواهم یلا هنلدگی خلوب یلا گوید من هندگی خوب میمی ،کندخودکشی می ،کندمی
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اگلر انتحلار  ،این هم برای عالقله بله هنلدگی خلوب اسلت ،این است !اصالً نه هندگی

 کند برای عالقه به هندگی خوب است. اما کسی که عالقه یعنی اعتقلاد بله حيلاومی

باید فرار کنلد، طبعل   ، اویوم البره  و القيامه ندارد و اعتقاد به اهلل ،بعد الموو ندارد

 فرار کند. این یک دسته. اه مرگ باید 

کنند کسانی هستند که عقيده به حياو بعد الملوو فرار میاه مرگ دسته دوم که 

ن خلراب اسلت. ررا  بلرای اینکله کارشلا، کنندمیفرار ولکن اه مرگ  ،و قيامت دارند

 خيللی خلوبکله به فالن جا  بکنممث  اینکه بنده سفر  ،کسی که کارش خراب است

کسلانی کله وسلائ  سلفر را آملاده  ه سفر یعنلی رلله ندارم، اما پوی ندارم وسي است،

وی مطلع اه خجلت باید مجدد بميرند که با نعمت خدا بر ضلد اراده هاند و در نکرده

ه نسبت به یهود و یيلر یهلود در قلرآن دارد کله اینهلا اه رنانک ،اندخداوند عم  کرده

فرار اه عذاب است. رون در دنيا مادام کله که کنند به این حساب است میفرار مرگ 

مطلبی نيست، اما اگر این یهودی که خلود را اه ابنلاء  ،رون عالم جزاء نيست ،هستند

کند برای ريست  فرار می و کهآمده است، ا رنانکه در آیاهی ،دانداهلل و احباء اهلل می

 و ئل کند، فرار اه گناهانی که بعدًا به حسلاب  در بلره  جزمیفرار اه خودش دارد  وا

 بحل  داریلم، رااملا مرحلله سلوم  .در قيامت کالً خواهند رسيد. این هلم مرحلله دوم

اهلل و عارل بلاهلل اسلت  مرحله سوم این است که اوی عرض کردیم که کسی که محتِ

و فرمایلد مگر در قرآن هشویق نملی د حت لقاء اهلل داشته باشد.بای وا ،ابد هلل استو ع

این رجاء لقلاء اهلل «. لَآوٍ اللَّهِ أَجَ َ فَإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ مَنْ» ؛کندخداوند امر نمی

 هم است و این رجاء مقتضی این است که انسان فرض کنيد که خودش را بله همينله 

گ بينداهد یا خودکشی کند یا هودهر مثالً بميرد یا فرار اه مرگ نکند، یا آیاو دیگر مر

رٌ أَنَا إِنَّما ق ْ » :آیه مبارکه آخر سوره که  که مخصوص   أَنَّملا إِلَليَّ یُلوحى مِلْثل ك مْ بَشلَ

 .این عم  صالح..« صالِح  عَمَالً فَْليَعْمَْ  رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ إِلهُك مْ


