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 شرایط عبادت و لقاء اهلل
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

مطمئنًّا کتابًا و سنّتًا بالضرورة نماز از کل اعمال عبادی و غير عبادی مقدّم است 

حمد است و قلب ه ل جدید نيست و قلب لفظی و معنوی نماز سورو محتاج به دلي

حضرت حق سبحانه و تعالی را در حال  اوّلحضور است که ما  اطالعحمد ه سور

*  اْلعالَمينَ  رَبِّ  لِلَّهِ  اْلحَمْدُبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ * »کنيم. از می توصيف غياب

جا ما حضرت حق سبحانه و تعالی را به تا این« الدِّینِ  مِیَوْ  مالِكِ*  الرَّحيمِ الرَّحْمنِ

اولی در ه مقدّمه است از برای حضور نقطها اینتمام کنيم. می عنوان غياب توصيف

قلب صالة که صالة هم قلب عبادات است که مرضیّ حق سبحانه و تعالی است. 

است. عبادت و  صال باهللترین اتنيم بگویيم که عبادت مهمتوامی روی این اصل

باالترین امور مرضیّ  ،و متوسطه و عاليه که دارد هدر درجات و مراحل داني یتعبود

 اهْدِنَا*  نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ»بعد که ه دو جمل حتیعند اهلل سبحانه و تعالی است. 

 اهْدِنَا»، «کی أن نعبدف نَسْتَعينُ إِیَّاكَ»هم مربوط به عبادت هستند. « اْلمُسْتَقيمَ  الصِّراطَ

  1«مُسْتَقيمٌ صِراطٌ هذا اعْبُدُوني أَنِ وَ» ،«اْلمُسْتَقيمَ الصِّراطَ
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این سه جمله و این مثلّث عبادة اهلل است، توحيد در ه اصليه بنابراین، قاعد

ه دیگر عبادت مقدّمه تقوا است و در آی ۀای عبادت مقدّمعبادت است و اگر در آیه

ت است، خود یقين هم عبادت است و اگر مناقبی برای خود تقوا هم عباد ،یقين است

عباد اهلل صالحين است از جمله عدالت است، رسالت است، نبوئت است، نبوّت است، 

اولی هم بر مبنای ه در نقطها امامت است، صالح است، وحی است، تمام این

رسالت منهای  :ای مختصراست. در جمله یتعبوداست و هم همراه با  یتعبود

ر فرض محال رسالتی، نبوئتی، ببر فرض محال، اگر پشيزی ارزش ندارد.  یتودعب

 یتعبوداصالً ارزش ندارد. این  ،حاصل شود یتعبودبدون  اینبوّتی، امامتی، وحی

 .هم متأخّره و مقدّمه است و هم متوسطه استها است که هم نسبت به آن

عبادت دیگر است. عبادت ه گاه عبادتی مقدّمو عبادت از چند حال خارج نيست؛ 

عبادت دیگر است که تقوا ه فکری و روحی و عملی و لفظی که در نماز است مقدّم

یقين هستند که یقين ه است. مگر تقوا عبادت نيست؟ و هر دو، عبادت و تقوا مقدّم

هم عبادت است. مگر عبادت فقط عبادت لفظی است یا عمل جوارحی است؟ تمام 

لفظ انسان، عقل انسان، قبالً فطرت انسان، بعدًا  ،نح انسانجوارح انسان، جوا اعمال

محاصيل صدر انسان و قلب انسان و فؤاد انسان، دست انسان، نگاه کردن انسان، 

نوشتن انسان، عمل کردن انسان اگر هلل باشد عبادت است و لذا در قرآن شریف هدف 

نسبت به انبيائی هفت، هشت آیه  1«كُمْرَبَّ  وَ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ»ها رسالتکل اعالی 

ین عبادت در دو بخش یا و ا« رَبَّكُمْ وَ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ»که مقام عالی رسالت دارند 

شود؛ یا خودش محور است که هميشه محور است یا میدر سه بخش اختصار 

مثالً این  المقدمه است یا مقدمه است برای چه چيزی؟ برای خود آن عبادت.ذی

 الی چهاردهکه در قرآن است. عناوین موجود در قرآن که آن روز عرض کردم  مناقبی

عبادت است، ه اهلل از شئون عاليتقویپانزده یا بيشتر است. عبادة اهلل که محور است، 

از نتایج عبادت است، هم مقدّمه است، هم با عبادت است و هم نتيجه « اليقين باهلل»

اهلل نباشد عبادت نيست، وقتی یقين باهلل بود عبادت است و خود است. تا یقين ب

کند. می بيشتری باهللعبادت مقارن با یقين باهلل است و خود عبادت ایجاد یقين 

حمد ه مبارکه در آیاتی و در سور «مُسْتَقيمٌ  صِراطٌ هذا اعْبُدُوني أَنِ وَ»، «صراط اهلل»

است.  یتعبودصراط  به صراط مستقيم همان هدایت و« اْلمُسْتَقيمَ  الصِّراطَ اهْدِنَا»
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 تَتَّبِعُوا ال وَ فَاتَّبِعُوهُ ُمسْتَقيمًا صِراطي هذا أَنَّ وَ»یا سبيل است یا صراط است.  یتعبود

 تر دارد،کوتاه دارد، کوتاه آن، درجات سبلِ اهلل انحاء 1«سَبيلِهِ عَنْ  بِكُمْ  فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ 

بر مبنای صراط مستقيم است که ها دارد و تمام اینافضل تر دارد و و قوی بلند دارد

مستقيم غير منحرف و غير  اهلل یک خط است که خط إلی اصل است. در ميان سبل

 ربوبيت که صراط مستقيم نام دارد. ه و نقط یتعبوده منکسر است بين نقط

هدایت به سوی صراط « تَقيمَاْلمُسْ  الصِّراطَ اهْدِنَا»خواهيم می خدا اهلل، ما از ةهدای

عتصام باهلل، إل، استعانت همچنين. ااست یتعبودمستقيم است، صراط مستقيم خود 

 اعتصام ایجاد یتعبوداست. درست است  یتعبود از برایه آیات اعتصام باهلل زمين

اهلل، آیاتی که راجع به دعا  ةکند. دعومی باالتر ایجاد یتعبودکند ولی اعتصام هم می

 عَنْ  یَسْتَْكبِرُونَ الَّذینَ إِنَّ لَكُمْ  أَسْتَجِبْ ادْعُوني رَبُّكُمُ قالَ وَ» 2،«اْلعِبَادَةِ مُخُّ الدُّعَاءُ»است 

الجهاد فی » 4،«اللَّهِ فِي جاهِدُوا»، «الجهاد فی اهلل» 3.«داخِرینَ  جَهَنَّمَ سَيَدْخُلُونَ عِبادَتي

ه است که مقدّم یتعبود اهلل، سبيل لسبي .سبيل اهلل فیآیات جهاد  «سبيل اهلل

ت؛ یعنی با دو اس عبادته است که مقدّم یتعبودمعرفت است و خود معرفت هم 

اصلی است و جناح ه که نقط یتعبودکند: جناح می جناح سالک إلی اهلل طيران

 یتعبودمعرفت بال یتعبودفرعی است؛ یعنی ه ولی نقط ،نتيجه است معرفت گرچه

 ادنی مراتبش،عبودیت بالرسالت ولو در  نيست. چيزی هيچ یتبودعبالاست، معرفت 

 یتعبودست و مأمور حق است، ولی رسالت بالحق ا منهای رسالت مطلوب یتعبود

. هستندرسل  شياطين 5«اْلكافِرینَ  عَلَى الشَّياطينَ  أَرْسَْلنَا أَنَّا»اصالً مطرود است. مثالً 

 الرّجوع». خوانمچنانکه آیات آن را می است یتعبود رقاءهم بر مبنای  وحی رسالت

ها بيرون شدن و به يتها، أنانيتها، إنّ رجوع إلی اهلل یعنی از خود، خودی «إلی اهلل

 . است باهللیه توحيده خالص یتعبودچون  ،کردن توجّهطرف خدا 

کند؟ کسانی که می در چه راهی تأیيدکند و می خدا چه کسی را تأیيد :تأیيد اهلل

 کنند. لقاء اهلل:می تأیيد اقوی یتعبودرا در راه ها آن ،اندنهاده یتعبودراه  قدم در
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اهلل کافی است؟ خير، شيطان هم لقاء اهلل  ةیعبوداگر لقاء اهلل حاصل باشد بدون 

ام علوم فلسفی و بود و تم موحدشيطان  1«طين   مِنْ  خَلَْقتَهُ وَ  نار   مِنْ  خَلَْقتَني»دارد. 

شيطانی است، البته ه سفتوحيدی را بلد بود و استاد عرفا و فال عرفانی و منطقی

لقاء اهلل بدون عبودیة اهلل کافی نيست، معرفة اهلل بدون بنابراین  .شيطانی به آن معنا

 عبودیة اهلل کافی نيست. 

ه است. بنابراین هر لّ لِه طاعت مطلق یتعبودعد طاعة اهلل هم در بُ طاعة اهلل:

است و یا  یتعبوده است یا مقدّم یتعبودا حساب کنيد یا خود ر عناوینعنوانی از 

تمام  المقدمه توأم است؛ یعنیبا ذیای است که مقدّمه ،آن استه مقدّم یتعبوداگر 

شود و می تمام عناوین مختصر ،ربوبيت استه و نقط یتعبوده عناوینی که بين نقط

 شود. میمنحصر  اهلل یتعبودبر 

 ی سبيل اهلل چه فرقی دارد؟ فی اهلل با ف جهاد -

ه از این مفرد است، و شش آی« دُهُبْعَ» :ما در هفت آیه داریم ،فرق دارد. مثالً عبد -

ا است و در تمام به زکریآن مربوط ه هلل )ص( است، یک آیاهفت آیه مربوط به رسول

ان انزال کتاب عنو 2«بِعَبْدِهِ أَسْرى الَّذي سُبْحانَ» این آیات عنوان اسراء رسول اهلل

 نَزَّلَ  الَّذي تَبارَكَ»عنوان تنزیل کتاب  3«اْلكِتابَ عَبْدِهِ عَلى أَْنزَلَ الَّذي لِلَّهِ اْلحَمْدُ»

 ما عَبْدِهِ إِلى فَأَوْحى»عنوان باالترین درجات قرب إلی اهلل  4«عَبْدِهِ عَلى اْلفُرْقانَ

 لَيْسَ  أَ»یا  6«بَيِّناتٍ  آیاتٍ عَبْدِهِ عَلى یُنَزِّلُ يالَّذ هُوَ»عنوان تنزیل آیات بيّنات،  5«أَوْحى

 إِلى فَأَوْحى»آن ه که نتيجکردند اهلل در باالترین عروجی که رسول 7.«عَبْدَهُ  بِكافٍ اللَّهُ

چيست؟ موضوع رسالت نيست، نبوّت موضوع  ؟چيست مناط ،باشد« أَوْحى ما عَبْدِهِ

است.  یتعبودنيست، نيست، نيست، نيست،  يتنيست، صالح نيست، عمل نيست، ن

 .است خضوعجامع تمام مراحل  یتعبود
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 اْلحَرامِ  اْلمَسْجِدِ  مِنَ لَياْلً بِعَبْدِهِ أَسْرى الَّذي سُبْحانَ »خوانيم: مجددًا آیات را می

باید بحث کنيم  اکه معراج ر« آیاتِنا مِنْ لِنُرِیَهُ حَوْلَهُ بارَْكنا الَّذي اْلأَْقصَى اْلمَسْجِدِ إِلَى

وليکن باید بحث کنيم.  يم،تفسير نوشت در این بحث بسيار مهم است. درست است

 جمودولکن ما  عالوه بر آنچه در کتاب است، اندخيلی از مدرّسين در کتاب نوشته

« امبإم»نيست، « هِولِسُرَبِ»نيست، « هِيِّبِنَ بِ« »بِعَبْدِهِ لَياْلً أَسْرى الَّذي سُبْحانَ»نداریم 

« بموقن»نيست، « بعارف»نيست، « بمسلم»نيست، « بمؤمن»نيست، « لیّ وَبِ»نيست، 

مه است و است که مقد یتعبوداست که محور است و  یتعبود« بِعَبْدِهِ أَسْرى»نيست، 

و جسم را به است که باالترین پرواز روح  یتعبوداست که مؤخّره است،  یتعبود

« دَنا» 1«فَتَدَلَّى دَنا ثُمَّ» چه زمانی؟« أَوْحى ما عَبْدِهِ لىإِ فَأَوْحى»اهلل داده است رسول

عد خود را هم در بُرا هم فراموش کرد.  خودکه « فَتَدَلَّى»، «ليس بينه و بيننا أحد»که 

الی اهلل بودن، ق بودن، فقير إلی اهلل بودن، مفتاق عد مخلوخودی فراموش کرد، در بُ

نگریست؛ یک می و باز بود. با دو چشم در آن حالمحتاج الی اهلل بودن، چشم ا

 چشم به خود که هم گذاشت و یک چشم به حق که باز بود. 

دلش در چشم و چشمش در   حاصلش بود غفلت  از آن دیدن که

 دلش بود

است.  یتعبودترین مراحل قرب و معرفت عنوان و محور و موضوع این در عالی

 «. أَوْحى ما عَبْدِهِ إِلى فَأَوْحى»و « بِعَبْدِهِ لَيْالً سْرىأَ  الَّذي سُبْحانَ»در این دو آیه 

 قَْلبِكَ عَلى*  اْلأَمينُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ»که بر قلب است  ننزول قرآن، نزول قرآ یا در

هر قدر نازل  دارد،این منزل موقعيت  2«مُبين   عَرَبِيٍّ بِلِسانٍ*  اْلمُْنذِرینَ مِنَ لِتَكُونَ

باید شود، مبدل به فؤاد میزمينه که قلب است و  ،تر باشدو وحی نازل عالیوحی 

قبالً رسول  اینکهنه  ،)ص( عبد است یدمحمفؤاد ه ترین زمينتر بشود. عالیعالی

 أَْنزَلَ  الَّذي لِلَّهِ اْلحَمْدُ»جا سه، چهار آیه داریم. عبد است و این است،انبيا قبالً  ،است

 کهف.ه سور اوّله الکتاب، آی « ]...[عَبْدِهِ» ،نيست «عبدٍ من عبيده»، «عَبْدِهِ  عَلى

فرقان. ه ، سوراوّله آی« ًانَذیر لِْلعالَمينَ لِيَكُونَ عَبْدِهِ عَلى اْلفُرْقانَ نَزَّلَ الَّذي تَبارَكَ»

 بِكافٍ  اللَّهُ يْسَلَ أَ». 9ه آی )حدید(، 57ه سور ؛«بَيِّناتٍ  آیاتٍ عَبْدِهِ عَلى یُنَزِّلُ  الَّذي هُوَ»

. بنابراین این عبویت محور المحاور است و قرار 36ه که زمر است، آی 39ه سور« عَبْدَهُ
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چه در لقاء اهلل، رجوع إلی اهلل،  اما ،بود که در لقاء اهلل بحث کنيم، بحث خواهيم کرد

ه به نقط تیعبوده نصرة اهلل، دعوة اهلل، تقوی اهلل، الجهاد فی سبيل اهلل، هرچه از نقط

 یتعبودها رسالتکل مندک است. هدف اصلی  یتعبودتمام در  ،ربوبيت راجع است

 :خوانيممی نماز المقدمه است و هم مقدّمه. مثالً در تشهّدِهم ذی یتعبود هالبتاست. 

و مه هيچ است، وضالمقدگاه مقدّمه در مقابل ذی« رَسُولُهُ وَ  عَبْدُهُ  مُحَمَّدًا أَنَّ أَْشهَدُ وَ»

گاه مقدمه مانند تر است. مه مهمالمقدنماز هيچ است، گاه مقدّمه از ذی در مقابل

چيز دیگر است. وجوب معنی مقدّمه بودن یعنی چيزی که شرط المقدمه است. ذی

چيز دیگر است و جلوتر است یا اهم است، یا با او برابر است  بچيزی که شرط وجو

وا است، شرط حصول یقين است، شرط یا از او کمتر است. عبادت شرط حصول تق

ای از به هر مرتبه اینکه برای ، چرا؟اقوی استها ولکن از آن ،دیگر استهای حصول

 امامتمراتب نبوّت، مراتب مراتب یقين، مراتب علم، مراتب زهد، مراتب رسالت، 

 است.  یتای از عبودآن مرتبه خودش مرتبه ،برسد

عدالت  یتعبوده ی است که مقدّمیت. عبودتندهس که مترتّب هستندها یتپس عبود

تلو تالی یتعصمت است، عبودتلو تالی یتعبوده عدالت است که مقدّم یتعبود است،

عصمت نبوئت که تلقّی وحی  یتعصمت نبوئت است. عبوده عصمت است که مقدّم

ه مقدّم ،رسالت است. رسالت که تلقّی وحی است با ارساله مقدمّ ،است بدون ارسال

نسبت به بعضی از نبوّت مقدّمه از برای امامت است. امامت  یتوّت است، عبودنب

انبياء کل  امامت برمقدّمه از برای  بعضی از انبياء نسبت بهو این امامت  انبياء است

 ءَكُمْ جا ثُمَّ حِْكمَةٍ وَ كِتاب  مِنْ آتَيْتُكُمْ لَما النَّبِيِّينَ ميثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِْذ وَ»است، چنانکه 

  1«لَتَْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ  لِما مُصَدِّقٌ رَسُولٌ

خود یقين  2«اْليَقين یَْأتِيَكَ حَتَّى رَبَّكَ  اعْبُدْ  وَ » فرماید:که می هآی آنبنابراین 

خودش  ،عبادت حاصل شوده باهلل که در نتيج عليایمعرفت  و عبادت است. یقين

 اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا»یعنی چه؟ عبادت است، ه ست که مقدّمعبادت است. عبادت ا

خود تقوا عبادت است، خود  3«تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ وَ خَلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُمُ

ال »لبی دارد که در سه ایجابی دارد و جنبه لبی عبادت است. عبادت جنبسه تقوا جنب
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لب سه ایجاب است، گاه ایجاب مقدّمه لب مقدّمسشود. گاه می مختصر« هللإله إلّا ا

و ها يتو خودها و إنّها لب خودیسهستند. ها ایجابه مقدّمها لبساست و سرجمع 

وحدت کند می ایجاباحيانًا  هاخودراهیو ها و خودبينیها و خودخواهیها شهوت

را در اهلل، هدایت را در اهلل،  استعانتاهلل،  ، توحيد را در اهلل، عبادت را دررا در اهلل

است که نقش دارد و لذا  یتعبود ،جهاد و تأیيد را در اهلل. بنابراین در تمام مراحل

، ولکن مرتبه است 281مفرد و با صيغ فعلی و صيغ اسمی، جمع  (ع و ب و د)لفظ 

 مرتبه است.  225دارد  يتقدر اهمتقوا که این

 حَتَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ» :مرتبه استقدر محور است یک این یقين آیهیقين که در 

ترین آن هم مخصوص رسول اهلل است و یقين رسول اهلل در راه عالی« اْليَقينَ یَْأتِيَكَ

 است.  یتخودش عبود ،یتمدارج عبود

  هم داریم.« یُوقِنُونَ»ما  -

 یقين را عرض کردم.  من بله، -

 شود؟اد دیگر هم میشامل افر« یُوقِنُونَ» -

یکی، دو « ونَ نُوقِیُ»است. بنابراین یقين یا اهلل منحصر به رسولبله، ولی یقين  -

هم مقدّمه است، هم مرتبه، اضافه بر این  281عبادت  امامرتبه در قرآن ذکر شده است 

است و این  یتمؤخّره است، هم برابر است، هم مساوات دارد، تمام مراحل عبود

 متوجّهخود گوینده  اینکهتکرار برای -کنيم می نکه عرض کردیم و تکرارچنا یتعبود

تنها در رکوع و سجود و تمام این  یتعبود -ت کند و به معانی الفاظ برسدبشود و دقّ

 در تمام مراحل است.  ،نيستها حرف

قائل به این هستند که برای ها است. بعضی یتعلّت ارسال رسل هم عبود -

 دل است. ایجاد حکومت ع

شود نمی مه است؛ یعنی رسولالمقدکنم، آن ذیمی خير، علّت مقدّمه را عرض -

گاه  ،توحيدی است یتگاه عبود یتاین عبود حاال کامل بشود. یتدر عبود اینکهمگر 

غير اهلل  یتالحادی، عبود یتالحادی است. عبود یتشرکی است، گاه عبود یتعبود

یا غير خدا مقدّم یا هر دو خدا مقدّم  انه آن: یاگشرکی با مراحل سه یتعبوداست. 

 اهلل بوجهٍ  یتلکن عبودواست.  این شرکو طاعت مطلقه،  یتدر عبودمساوی، 

کنيم فقط خدا دانستن می ما تصوّر :مثالً دارد؟ يتدارد و چطور اقلّ يتده اقلّموحَّ

طور نيست. غير خدا هم شرک است، خدا دانستن فقط غير خدا الحاد است. خير، این

 نقش پيدا کند.« ال إله إلّا اهلل»باید در تفکّر، در تعقّل، در لفظ، در نوشتن، در عمل 
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شرک  ،و علی و فاطمه و حسن و حسين محمّداهلل و  :نویسندمی ها کهاین کتيبهمثالً 

یعنی چه؟ چرا در و فاطمه و حسن و حسين است؟  محمّداست. یعنی خدا در ردیف 

یک آقایی از علمای شود. می در بسياری از مواقع اهلل فراموش ؟ها باشدردیف آن

دهم. گفتم: می يتبيت اهماهل والیتفرمودند که من فقط به میجا بودند، این تهران

بيت رسول. چون اگر بيت رسالت نه اهلکنم، اهلمفسر هستم و تفسير میمن 

ةاهلل والیلفظ والیت،  ینکهاو رسول کنار رفت. کما  ائمّهبيت رسول باشد یعنی اهل

و  یتتوحيد عبود الرسول فراموش است، فقط والیةاالئمة. بایدفراموش است، والیة

اراده شده است در « ال إله الّا اهلل»از توحيد والیت و توحيد در آنچه  توحيد طاعت و

 بشود. جایگزین تمام افعال 

عرض کردند:  ،يدنداهلل )ص( رسخدمت رسولها المنثور است که یهودیدر درّ

دین تو بهترین دین است اگر امّت تو  1«مشركون تكأمّ نّأ ال لو دین خير دینك»

و لو شاء اهلل »گویند: میگفت: امّت من مشرک هستند؟ گفتند: بله. مشرک نباشند. 

عد سه بُ شرک چون  ؛نداهخدا قرار داد يترا در ردیف مش محمّد يتمش« شاء محمّدٌ

در لفظ یا هر دو را  حتی ،ا مقدّم داشتندیا خدا را مقدّم داشتند، یا غير خدا ر دارد:

شرک  يتاین شرک است. ولو در نگر خدا و حضرت عبّاس بخواهد، . اکردند برابر

، هم عمل، هم قلب، يتهم ن باشد؟باید توحيد  يتدر لفظ شرک است. مگر ن ،نيست

استاد اعظم ما در فقه  به یاد دارماشد. هم لفظ، هم نوشتن، همه باید حاکی توحيد ب

به مشهد مشرّف شده بودند. من با ایشان بودم، به حرم  آقای بروجردی )رض(سنّتی 

رفتند. از در که وارد شدند دیدند یکی از معمّمين به سجده افتاده است. با عصا 

و عرض جایز نيست. بلند شد سجده برای غير خدا  بلند شو، بلند شو،از سجده  گفتند:

 برای خدا سجده کردم. گفت: نه، مردم تصوّر ،برای غير خدا سجده نکردم :کرد

 کنی. می کنند برای امام سجدهمی

 ، از نظر معنااز نظر صورت نه از نظر معنا حتیبه خاک افتادن برای غير خدا 

 وليکن امام جلوی او است. تصوّر ،قبله است و به خدا سجده کردهواقعًا طرف 

 صِبْغَةَ »توحيدی که ه صبغدر « ال إله إلّا اهلل»بنابراین  .که سجده به امام استشود می

باید در تمام مراحل پياده شود. مثالً شما کتبی  2«صِبْغَةً اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ مَنْ وَ اللَّهِ
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های دیگر بگذارید، غلط قرآن را با کتابلط است، غرا زیر بگذارید، دارید، قرآن 

اهلل است و اهلل فوق است و که وحی طورهمانقرآن را باید رو باشد، است، قرآن 

 اهلل همچنين است. کتاب ،مقدّم است و بر تمام موجودات تقدّم دارد

 سؤالمخلوط نکنيد. از ما  ،خواهيد با احادیث مخلوط کنيدمیآیات قرآن را اگر 

 متنآوردید و آیه در  ورقیپاچرا روایت را در کردند: تفسير الفرقان را که نوشتيد، می

هستند. به دو جهت در  در پاورقیو رسول  ائمّهو  در متنخدا چون است؟ گفتم: 

دوم این است  اهلل است وکتابه اهلل در حاشيسنّت رسول اینکه: یکی آوردم پاورقی

کنيم، می کنيم سه قسم است: قسمی را ردمی نقلکه روایاتی که ما در الفرقان 

ی يتمحور نفقط  بنابراین عبادة اهللکنيم. می کنيم، قسمی را تأویلمی قسمی را قبول

 شود؟ می زنم؛می به او سيلی اما ،و محور قلبی ندارد. من در قلب شما را دوست دارم

 میالصور واهب ما و صور همه عالم   میدگر عالم از صفا انيصوف ما

 ما را ایجاد کرد؟چه کسی صورت ششما غلط کردید که واهب الصّور هستيد! 

اشد، حرفی است که معمول است، قلب که آباد بشود ب آبادجا است که قلب باید این

اگر قلب آباد بشود مگر قلب فرمانده نيست؟ در اوست. برون تراود هر آنچه از کوزه 

 أَئِمَّةُ  اْلحَوَاسُّ وَ  اْلحَوَاسِّ مَّةُ أَئِ اْلقُلُوبُ وَ  اْلقُلُوبِ  أَئِمَّةُ  اْلأَْفكَارُ وَ  اْلأَْفكَارِ  أَئِمَّةُ  اْلعُقُولُ »

 یو برون یقوای درونکل ه قلب انسان که امام االئمّه است و فرماند اگر 1ِ«اْلأَعْضَاء

 دلباختگی است.است، اگر در قلب واقعًا محبّت باشد و دلباختگی باشد در همه چيز 

 کنم. می اهانت ولکن در ظاهر ،من در قلب دوست دارم ،و این در قلب دروغ است

 قولوا هكذا تقولوا ال»رسول اهلل )ص( بعد از آن جریان به منبر رفتند و فرمودند: 

 أَنْ  إاِلَّ تَشاؤُنَ ما وَ»خواهد می محمّدپس  ،اگر خدا بخواهد 2«محمد فشاء اللّه شاء لو

انی و د هچه در مرحل ،عالیه در مرحل استقالل شرکی هم قرار ندهيد. چه 3«اللَّهُ یَشاءَ

در لفظ، در کتابت، در عمل. مثالً آیا رکوع به غير اهلل  . بنابراینبرابره چه در مرحل

کنم؛ درست است؟ برای می اهلل بروجردی را رکوعآیتاست؟ من به احترام خدا  جایز

 كُنَّا إِنْ تَاللَّهِ » ها این است:های آنروند، یکی از حرفمی جهنّم که بهمشرکين  اینکه
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در قلب  تسویه در هر بعدی از ابعاد. 1«اْلعالَمينَ بِرَبِّ نُسَوِّیكُمْ إِْذ*  مُبين  الل ضَ لَفي

تسویه یعنی برابر « اْلعالَمينَ  بِرَبِّ  نُسَوِّیكُمْ إِْذ». برابر نيستی ولی در لفظ برابر هستی

اتی خدا را با خدا. مگر رکوع از مختصات ربوبيت نيست؟ از مختصقرار دادن غير 

که عبد در مقابل معبود دارد، اختصاص باالتر سجود است. سجود به خاک  است

اگر سجود ترین و باالترین مراحل خضوع ظاهری سجود است. افتادن است. عالی

برای پيغمبر، سجود برای امام معصوم باشد و غرض خدا است، غرض خالصًا و 

توحيدی در قلب  عمل شماظاهر مطلب شرک است. پس  اما ،مخلصًا لوجه اهلل است

منتها شرک  ،کردید خلطدر ظاهر. بين توحيد و شرک و عمل شرکی  دادیدانجام 

باطن ه کنند که این عمل ظاهر بر عقيدمی بينند تصوّرمی ظاهر است. کسانی که

 . دهندمیهای ما بوی شرک داللت دارد. بنابراین خيلی از کار

  رکوع خارج از نماز برای خدا چطور؟ -

چون رکوع مختصّ به حالت صالة است ولی سجود اعم از صالة و م است. حرا -

 .جایز نيست غير صالة است. مثالً آیا رمی جمرات در غير ایّام حج جایز است یا خير؟

حج در غير آیا  خير، احرام جایز است یا خير؟ غير حالآیا سعی بين صفا و مروه در 

 جایز است یا خير؟ خير.  الحجهذیاز موسم 

 ]سؤال[ -

راجع به سجده داریم، اوامر سجده اعم است. این اوامری که  سجده هلل است، -

 مَعَ  ارْكَعُوا وَ » 2.«الرَّاكِعينَ مَعَ ارْكَعُوا وَ » رکوع ولکن به صالة نيست، مخصوص

، هستندنمازخوانان ین است که راکعين سطحی ادو معنا دارد: یک معنای « الرَّاكِعينَ

 ارْكَعُوا وَ» واجب است. نماز جماعت داللت دارد بر اینکهدوم  الة.در حالت صرکوع 

ولی عبادت خدا در نماز  ،رکوع کتابًا و سنّتًا عبادت خدا استبنابراین « الرَّاكِعينَ مَعَ

عبادت  ولکن سجود ،شود انجام دادنمی در غير نماز ،است. عبادت خدا را در نماز

دور حق بگردید منحصر به  اینکه يتاف به نطو اینکهکما  است در کلّ حال،خدا 

خدایا، شود؟ ولو خالصًا هلل. می شما دور ضریح امام رضا بگردید، اما اگر ،بيت است

لبّيک خير. ، آیا این درست است؟ پول نداریم حج برویم، دور ضریح امام رضا بگردیم

ت. لبّيک در انحصار خدا است. لبّيک یا حسين غلط است، لبّيک یا خمينی شرک اس
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کتابًا و سنّتًا در انحصار خدا است. الفاظ و معانی و اعمال و نيّات و اعتقادات و 

شود با خدا شریک قرار داد. نه نمی ،و هرچه که در انحصار خدا استها نوشته

به یاد دارم یکی از عرفا باهلل به . برابر و نه شریک یلشریک دائمی، نه شریک عا

. ما ولی عارف باهلل بود ،خوانده بودندرس ،اسب بودکمدرسه فيضيه آمده بود، 

دور او جمع شدیم، گفتيم: یک مطلبی برای ما بگو. گفت: بسيار  های تهرانیطلبه

درون و  ،ما نقش پيدا کندوجود  در تمام« ال إله إلّا اهلل»اگر  «.ال إله إلّا اهلل»خوب، 

 شود.ع ما عوض میظاهر و باطن ما، اصالً وضفردی و اجتماعی.  ما، برون

عد عد درونی و یک بُ عد دارد: یک بُدو بُ از تقسيماتعبادت در وجهی دیگر 

 محمّدبرونی. اگر در درون موحّد باشيد و عابد رب باشيد، سلمان باشيد، علی باشيد، 

ولکن نماز نخوانيد فایده ندارد. اگر درون از توحيد خالی  ،بن عبداهلل )ص( باشيد

و روز نماز بخوانيد، شب و روز دعا کنيد، شب و روز طواف  باشد و در برون شب

 عَمِلُوا»عد درونی ایمان است بُ« آمَنُوا» ،«الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ آمَنُوا» فایده ندارد. کنيد،

مگر ایمان  1«بِهِ  آمَنَ»، «آمَنَهُ»رونی ایمان. ایمان یعنی چه؟ ایمان بعد بُ « الصَّالِحاتِ

کفر « آمَنَ باهلل»اگر بگویيم  اینکهبرای ؟ «آمَنوا باهلل»چرا  ،نفس نيستبه متعدّی « آمَنَ»

آمَنوا »یعنی خدا را در امن قرار دهيم. مگر خدا در خطر است؟ « آمَنَ باهلل»است. 

معرفت اهلل ه ، به وسيل«آمَنوا باهلل»ما مأمور هستيم که «. آمَنوا ایّاه»، «آمَنوا بِهِ»، «مَعَهُ

خود را در امن از ةاهلل در بُعد دوم درونی، عباده و به وسيل ونیدر اوّلعد در بُ

 ... عَذَابِي مِنْ  أَمِنَ  حِْصنِي دَخَلَ  فَمَنْ  حِْصنِي اللَّهُ  إِلَّا إِلَهَ لَا». بدهيد خطرات قرار

، به بپردازیمبه لفظ ر نيست که ما فقط طوبنابراین این 2«شُرُوطِهَا مِنْ  أَنَا وَ بِشُرُوطِهَا

آیا بدون عمل  عالیبسيار بسيار  فالسفهمثالً ، به عقيده بپردازیم، بپردازیم يتن

عد عرفانی، ؟ اهلل را شناخته، در بُدخورمی به دردشان باهلل شان و معرفتصالح فلسفه

«. نا الحقأ» گوید:عد هرچه. میعد شهودی، در بُ عد منطقی، در بُعد فلسفی، در بُدر بُ

گویند می بعضی از صوفيان ؟آن چيسته فاید «سوی اهلل فی جبّتیأنا الحق ليس »

پيغمبر به  به یقين است، ما به یقين رسيدیم، پس پيغمبر نرسيده، عبادت برای وصول

 یقين نرسيده است. 

                                                           

 . 86ه اعراف، آی ؛55ه نساء، آی. 1

 . 235 ص ،(للصدوق)ی األمال. 2
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لقاء یوم مطلق، لقاء لقاء اهلل، لقاء الرّب، »ست. اهلل مختلف اآیات لقاء لقاء اهلل:

یعبدون اهلل و یعرفون اهلل »فرق دارد. کسانی هستند که قاء الرّب با ل خر. لقاء اهللاآل

 یعبدون»کسانی هستند که  .جهنّم ندهد حتیاگر نعمت ندهد، بهشت ندهد، « نّه اهللأل

آیات « ليوم اآلخرلیعبدون و یعرفون »، کسانی هستند که «اهلل و یعرفون اهلل ألنّه الرّب

و بحث کنيم. از جمله  اید ترتيب بدهيمبلقاء اهلل و لقاء الرّب و لقاء یوم اآلخر را 

خواهيم عرض کنيم این است که اصوالً لقاء اهلل چيست؟ لقاء می مطالبی که ما

؟ چه لقایی استالجسم ما با اهلل است؟ اهلل جسم ندارد. لقاء روح ما با اهلل است؟ 

یعنی خدا در مکانی است که روح ما از این مکان به آن مکان برود و مالقات و 

لقاء اتّصال لقاء مکان است، لقاء زمان است،  ؟ خدا مکان دارد؟حاصل شودالصقه م

شیء به شیء است؟ لقاء اتّصال فقير به غنی مطلق است؟ فقير مطلق و غنی مطلق ال

. لقاء از الفاظی است که در خلق و یمآورمیفرق دارند. از خود اهلل معنی لقاء را در

االستعمال در آیاتی که هست، آیات ظ مشترکستعمال است و الفااالخالق مشترک

متشابهات است، ولی متشابه از نظر چه کسی؟ مردم نسبت به قرآن چند دسته 

 دستهیک خواهند بفهمند، فهمند، نمینمیاصالً قرآن را کاری ندارند  هستند:

 را به وسيلهمتشابهات  دستهفهمند، یک نمی فهمند، متشابهات رامی محکمات را

باشيم متشابهات را با خود  هاآنما از  شاءاهللإنآخر که ه فهمند. دستمی را محکمات

 خالق و مخلوق،االستعمال است بين یعنی الفاظی که مشترک ،فهمندمی متشابهات

 شود، در خلق استعمالمیخلقی از معنای شود، تجرید می در خالق استعمال

 . شودشود، تجرید از معنای خالقی میمی

مالقی که من هستم، جسم هستم و روح من هم  لقاء اهلل، اهلل مالقا است، حاال

. جسم و روح من استو هم روح من جسم  است جسمهم جسم من  ؛جسم است

 غنیبنابراین فقير مطلق لقاء به  است.الغير إلی ، فقر استلی اهلل ، فقر إفقير است

، احاطه نيست، از باال مطلق. ما از غنای مطلق داریم که زمان نيست، مکان نيست

رویم مینه پشت و رو  .هم نيستبرابر نگاه کردن نيست، از پایين نگاه کردن نيست، 

 کهنه پایين که کمتر است، نه برابر ی باشد، با رؤیت معرفتولو  ،خدا را نگاه کنيم

متوسط است. در مثلث رؤیت، در مثلث معرفت، هيچ کدام را لقاء اهلل شامل نيست؛ 

 لقاءچه چيزی است؟ لقاء معرفة اهلل است؟ چرا از معرفة اهلل تعبير به پس لقاء 

شناسم؛ چرا می گویم من با فالنی آشنا هستم، خوب او رامی ،شود؟ از معرفة اهللمی

شود؟ معارف مراتب دارند. گاهی معرفت با وسائط است، از دور می تعبير به لقاء
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وسائط ست. معرفت بالوسائط، یا بالاه معرفت بالوسائط ااست، از نزدیک است، گ

فقر تو هرچه کنيم. درک مین معروف را کامالً درککنيم یا می معروف را کامالً درک

تر قوی« ال إله»هر قدر «. هللال إله إلّا ا»غنای او است، ضی درک تزیادتر است به مق

اگر آنچه  ،هستم کهآنم نيستم، غنی نيستم، نيستم، نيستم و حال شود، من نيستم، عالِ

وجود از خود سلب کنيم هر قدر ه کنيد از وجود، از استقالل وجود، از هبمی را خيال

سلب  ،تر است. اگر در مقابل سلب ایجاب نباشدتر باشد ایجاب هم قویسلب قوی

؟ علم اهلل چيستمثالً چقدر... فلذا  هرخود است. نيست؛ پس چيست؟ حرف بی

سمع اهلل « بعاجزليس »اهلل  ةقدر« بمعدوم ليس» اهلل وجود ،«یجهلليس »گویيم: می

االستعمال است، از کل مشترکو خالق  تمام این الفاظ که بين خلق«. یستمع ال ليس»

 این مفهوم، علم ما مفهوم است، شود،خلقی تجرید میو فقر عجز  حدوث و معانی

ولکن  م است،ای مفهووجود ما تا اندازهفقر ما مفهوم است؟ ثروت ما مفهوم است؟ 

، اوه علم او، قدرت او، سمع او، بصر او، اراد وجود او، ،ما نيست علم خدا مفهومِ 

عد از است. در این بُ هبنابراین تمام صفات خدا سلبي نيست. مفهوم مشيت او، کون او

معرفت ما ولی در  است،ثبوتيه نيست. بله، در واقع ثبوتيه صفات معرفت صفات خدا 

ما ولی در معرفت  ،است از خدا و صفاتی ثابت است مسلوب در واقع صفاتینه. 

چون معنای مرکّب معلوم است. اگر  فهميممی اگر بگویيم مرکّب نيست طور نيست.این

، محل دارد، نه مرئی است، نه نه مرکب است و نه جسمفهميم، بگویيم جسم، می

؟ ک ما استرَ فهميم؟ عالم است آیا علم خدا مدفهميم. ولکن عالم است مینمی

ما ؛ یجهلاحاطه است. یا قادر است یا موجود است یا هر چه، بلکه عالمٌ یعنی ليس 

جاهل است یا  فهميم،هم اثبات آن را و هم سلب آن را می فهميم؛ جهلمی جهل را

 فهميم، جاهل نيست را هممی چون جاهل است را فهميم؛می هر دو راجاهل نيست 

نيست؛ غنی است، غنی نيست؛ سميع است، سميع نيست؛ قادر است، قادر  فهميم.می

مطلق آنچه نسبت  سلببصير است... نسبت به خدا سلب مطلق است. سلب مطلق، 

 ی. خدا عالم است یعنی جاهل نيست، ما نيست رابه ما است نه سلب مطلق کلّ

علمی به این حرف نداریم ه فهميم، احاطنمی هست را که عالم است امافهميم، می

وند در واقع صفات ثبوتيه است و در معرفت ما صفات خداه ابراین صفات ثبوتيبن

 سلبيه است. 
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 یَرْجُوا كانَ فَمَنْ »یکی، دو آیه بيشتر ندارد. لقاء رب،  هالبتلقاء اهلل که  :لقاء اهلل

 کهآن و حالزنند می به لقاء یوم اآلخرب را راللقاء اهلل را، لقاء  اشهمهکه  1«رَبِّهِ  لِقاءَ

مکلّف هستيم در عالم تکليف به عبادة اهلل و معرفة اهلل و لقاء اهلل، ها ما مخاطب

این امر  ،عد دیگرلقاء اهلل است در بُه مقدّمعدی و بُلقاء اهلل است در معرفة اهلل که 

در آخرت لقاء معرفت خدا بيشتر است و ثواب خدا، عالم تکليف است. در آخرت لقاء 

است که ما آیات لقاء اهلل و لقاء الرّب را  این لکن مقتضیوثواب خدا است، لقاء 

منتها لقاء اهلل یا بدون هيچ  ،تفسير کنيم به لقاء ثواب، خير، لقاء خود اهلل است

 قابَ  فَكانَ  * فَتَدَلَّى دَنا ثُمَّ »است  اهللرسولچون آن لقاء  الذات،حجابی الّا حجاب 

  ...خود و هيچ حجابی نيست که یا با حجاب 2«أَدْنى أَوْ قَوْسَيْنِ

 3،«ص() اللّه رسول تعتري التي الغشية تلك ما» :کردند که سؤالام باقر )ع( اماز 

ذلك هو الوحي، ذلك إذا لم »فرمود: علّت چيست؟  ،کردمی پيغمبر در حال وحی غش

 به توجّهولی  ،شد کلًّامی از خود و از عالم خود خالی «.یكن بينه و بين اللّه أحد

ه آن وقت زمين ،کلًّا و از عالم خودشد می خالیها از خود و خودیخود داشت. 

شد، از می از خود هم خالی« فَتَدَلَّى»بُعد دوم: «. دَنا ثُمَّ»که  اوّلعد این بُ  بود.وحی 

بحث خواهيم  در بحث معراج شاءاهللإنکه است  تدلّیشد که مقام می خود هم خالی

 .بهتر بتوانيم عرض کنيم قاء اهلل را به یاری خدابحث ل شاءاهللإنکرد. 

نَا لِمَا عَظِيمِ وَ وَفِّقْ آنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُ نَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْ عَلَيْ وَ السَّلَامُ»

                                                           

 . 110ه کهف، آی. 1

 . 9و  8نجم، آیات . 2

 )با اندک تفاوت(. 115 ص ،(للصدوق) التوحید؛ 46، ص 19 ج، القرآنب القرآن تفسیر فى الفرقان .3


