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 اآلخرمثلث لقا؛ اهلل، رب، یوم
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

تَعينُ إِیَّداكَ وَ نَعْبُددُ إِیَّاكَ» با آنو قبل از « نَسْتَعينُ إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ»بعد از    *نَسدْ

را َ اهْدِنَا تَقي الصدر هدایی بحدث لقداء اهلل بدوع. عر داء راهدل بده لقداء اهلل  تاب« مَاْلمُسدْ

به آیات لقاء اهلل و لقاء الرّب و لقداء با نظر مستقيم  امااند. اند و بياناتی  رموعهنوشته

تدر و مطلد  ننی نيم،  نيم و نظدر مدیو بحدث مدی خدوانيمتعداعی می یوم اآلخر  ه

بشدری یدا ه تر است. گاه انسان از نظر عر ان بشری عارف است و یا از نظدر  لسد قوی

مخلوق  يلسوف است، یا از نظر  قه بشری یا مخلوق  قيه است و یا هر  ده هسدت و 

اگدر  امداعر  ار است.  تحميالتی ند و خواهی نخواهی هر چه هست نظر به قرآن می

را بداندد و  اصدطالحیو هر چه باشد، چه مصطلحات علوم  هر  ه باشد ،انسان عالم

و تددبّر  کدرهای بشری نير از عقل و تحقيد  و ت عاناییه چه نداند. اگر خوع را از هم

اواّلً و ثانيًا رهحان بر عیگر ا کدار عارع.  ،خالی  ند و مستقيم به آیات قرآن نگاه  ند

 عر کدرنهایت عر پرتدو ت و  حدثانيًا  شوع وخداوند نزعیک می مراعاتاواّلً مستقيم به 

 خداوند ندارع. آیات
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، این مثلث را به تعداعی  ده لقاء یوم اآلخرو  لقاء الربو قاء اهلل لعر قرآن شریف 

 سده صدي ه اسدت  ده عر یدک معندا« لِقاءَنا»، «لِقائِهِ»، «اللَّهِ لِقاءَ» نيم عاریم. عرض می

و « لِقاءَندا»و « اللَّدهِ لِقداءَ»عدد ر ایدن سده بُععدد اسدت. چند معنا و چند بُو عارای  است

لقداء آیه عر سرتاسر قرآن عاریدم. راهدل بده  سيزعه ، ه هر سه نص آیاتی است« لِقائِهِ»

، ندهو  سديزعهو  سديزعه آیه عاریدم. سيزعه لقاء یوم اآلخرآیه عاریم و راهل به  نُه الرب

به عنوان مصدری لقاء یدا بده  مرتبه الم و قاف و الف همزه یا 35. 35شوع می 9و  26

و  يدتربوبه نقطده عنوان اسم  اعل مالقی یا به عنوان  عل ماضيًا و مضارعًا عر هنبد

« لِقاءَندا»و « اللَّهِ لِقاءَ»اولی  ه ه این لقاء چه عر نقطعاریم.  یتعبوعه و نقط يتاولوه

ه باشدد و چده عر نقطد 1«رَبِّهِ لِقاءَ»و  لقاء الربثانيه  ه ه باشد و چه عر نقط« لِقائِهِ»و 

یعنی نقش ال إله إلّا اهلل عر  .عد سل  و ایجاب استباشد، عو بُ لقاء یوم اآلخرثالثه  ه 

آیده  سيزعه ه « لِقائِهِ»و « لِقاءَنا»و « اللَّهِ لِقاءَ»است. عر  منتقشهر سه ضلل مثلث لقاء 

و عر لقداء رب  -عهمتوضدي  مدی ه -آیه إلّا اهلل است  سهآیه ال إله است و  عهعاریم 

 آیه سل  است. چهارآیه إلّا اهلل است  ه اثبات است و  پنجآیه عاریم  نُه ه 

هلل عر سل  و ایجاب وهوع عارع، بنابراین نقش ال إله إلّا ا ينهم عر لقاء یوم اآلخر

بعدد عر آیدات لقداء  است. ما اوّالً عر ل ت لقداء ومنتقش  سل  و ایجاب عر مثلث لقاء

خدوع و نسدبت عدی را نسبت به هر بُ ،ابعاعی  ه سه بخش آیات لقاء عارع ،بحث  نيم

است، هم مبنای استعانت است، هم  یتلقاء اهلل هم مبنای عبوعو لقاء.  به سایر مراحل

است و هم سایر مبانی  ه عر چند هلسده بدر مبندای « اْلمُسْتَقيمَ الصررا َ اهْدِنَا»مبنای 

  نيم. بحث می «اْلمُسْتَقيمَ الصررا َ اهْدِنَا»تا « دُنَعْبُ إِیَّاكَ»حمد ه آیات سور

بدين ، بندابراین «ءًلقداو  مالقدا ً القدی،یُ القدی،»لقاء مصدر باب م اعله است،  لقاء:

بداب ت اعدل  ،طر ين است یدا طدر ين  اعدل هسدتندالطر ين است. منتها  علی  ه بين 

یدا هدر عو «. و عمروٌ زیدٌ تقاضی»، «روٌو عم زیدٌ فَعارَتَ»، «و عمروٌ زیدٌ بَضارَتَ»است، 

ها آن يتها یکسان نيست،  اعلآن يت اعلیعنی نيست،  باب م اعلهولی  ، اعل هستند

اگدر  .«و عمدروٌ تضارب زیددٌ»یک زمان است،  يتیک زمان نيست. عر باب ت اعل  اعل

ه هدر عر بداب م اعلده  د امازمانی عر باب ت اعل مراع است. هم قبل و بعدی عارع هم

عو  اعل هستند یکی قبالً  اعدل اسدت و عیگدری بعددع  اعدل اسدت. پده لقداء همدان 
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مصددر مصددر مختصدر آن لقداء اسدت و «. ءًلقا و مالقا ً ،یُالقی القی،»مالقات است، 

 م صّل آن مالقات است.

عو  کدر اسدت،  ، عوشخص اسدت این مالقات بين عو نقطه است، عو  رع است، عو

عو طدرف حدداقل عر بداب مالقدات و لقداء اسدت.  يدتعوئاست. و مرحله ععلم است، 

بده  لقداء الدربآیدات عو طرف به چه معنا است؟ « لِقائِهِ»و « لِقاءَنا»و « اللَّهِ لِقاءَ» آیات

رٌ أَنَا إِنَّما قُْل»مثالً  به چه معنا است؟ لقاء یوم اآلخرآیات عو طرف چه معنا است؟   بَشدَ

 واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل» هف: ه ، سور110ه ، آی«مِْثلُكُمْ

« رَبِّهِ لِقاءَ«. »أَحَدع رَبِّهِ بِعِباعَ ِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً  َْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْهُوا كانَ  َمَنْ

 اعل است یا هر عو  اعل هستند؟ هدر عو « یَرْهُوا كانَ مَنْ»چيست؟ رب  اعل است یا 

ر ين اسدت، یعندی لقداء خددا...  اعل هستند، چون لقاء مالقات است و مالقات بين ط

 ،«یَقِدلُ« »عی زیددٌ عمدرلقَدیَ»، «ی زیدٌ عمرعقَلَ». «یَلُقِ ی،لقَیَلَقَی، »مجرّع آن ه ه صي البت

 م عول عارع. و  اعل عارع است  ه م رع است، شمجرّعاین 

عارع  ه یکی مقدّم است و عیگری مؤخّر است.  ر ّ مالقات و لقاء عو  اعل مت اما

یدا آیدات  1«لَدتتٍ اللَّدهِ أَهَلَ  َإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ یَرْهُوا كانَ مَنْ» یا «رَبِّهِ لِقاءَ یَرْهُوا كانَ  َمَنْ»

ل اهلل اسدت یدا اسدت، آیدا مالقدی اوّ لقاء یوم اآلخدرتا  لقاء الربو « لقاء اهلل»عیگر  ه 

ه البتدعر برخورع، لقاء به هر معندا باشدد.  يتعر لقاء، اوّل يتمالقی اوّل عبد است؟ اوّل

مناس  است بحث خواهيم  رع، ولکن اصوالً  لقاء الربو « لقاء اهلل»آن معنایی  ه با 

یدا  ، یا برخدورع هسدمانی عارنددعو شیء، عو  ه، عو هر چيز  ه با هم برخورع عارند

برخدورع ایدن  یا برخورعهای عیگدر. و عارندعوگانه یا برخورع  ارندروحانی عبرخورع 

یا تن اسدت، حجاب یکدیگر را نگریستن و عریا تن. لقاء حجاب را از بين برعن و بی

اگر گمشده را بيابد این لقاء اسدت و لقداء  ،گمشده است  هچه و آنیا تن گمشده، آن

  نيم. ره  رعیم و ت صيالً عرض میچنانکه اشا ،و مراحلی است عارای مرات 

  َدإِنَّ اللَّدهِ لِقداءَ یَرْهُوا كانَ مَنْ»یا « صالِحًا عَمَالً  َْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْهُوا كانَ  َمَنْ»

تعدداعی  ده عدرض و « رَبِّدهِ لِقاءَ»و « اللَّهِ لِقاءَ»و « لِقاءَنا»و آیات عیگر « لَتتٍ اللَّهِ أَهَلَ

« رَبِّهِ لِقاءَ»و « اللَّهِ لِقاءَ»رساند  ه مالقی چه  سی است. آیا عر ن آیات می نيم، ایمی

یعندی اوّل خددا لقداء « لقداء  اهلل» یا مضاف اليه م عول است؟مضاف اليه  اعل است؟ 

بعد عبد لقاء عارع؟ یا اوّل عبد لقداء عارع بعدد خددا لقداء عارع؟ عیگدر یدا سدومی  ،عارع
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عددی از طور  ده خدال  و مخلدوق عر هدي  بُار نيسدت، همداننيست. لقاء یکسان عر  

ابعاع ذاتی و ص ات ذاتی و ص ات  علی یکسان نيستند، عر لقاء هم یکسدان نيسدتند، 

ه م اعلده چنانکد و عر بدابل ظی بداب م اعلده اسدت  صيغاین از نظر معنوی. از نظر 

 درعن،  عر بداب برخدورع عرض شد اوّل یکی  اعل اسدت و عوم عیگدری  اعدل اسدت.

یا تن، ر ل حجاب، تماس گر تن، علمًا، قدرتًا، هسمًا، روحًا، واقعًا،  طرتًا، عقالً، لبًّا، 

صدرع، قلبًا،  ؤاعع، بر مکلّ ين و بر نير مکلّ ين واقعًا، برخورع اوّل با چه  سی اسدت؟ 

 برای اینکدهمخلوق است؟ با خال  است. با برخورع اوّل با خال  است یا برخورع اوّل 

 علمدی نسدبت بده مداموهدوع بدوع و لقداء  که خل   ند، قبل از این«هو األوّل بال اوّل»

. بنابراین لقاء علمی نسبت به آینده، نسبت به گذشته، نسبت به شیء عیگر. علم عاشت

که خلد  را خلد  ن. بعد از ایعاشت يتی عر  لّ مراحل ربوبيتبو لقاء قدرتی، لقاء ربو

ه ع یا نه؟ هم بله و هم نه. این خل  را  ه ایجاع  درع، مداعّخل  عار  رع، لقاء  ونی با

هدا ، آیدا لقداء  دونی بدا اینيدهاوّله و مواع عیگر و ارواح را از مداعّ« ال من شیء»، يهاوّل

 ون  اینکهعارع؟ یعنی  ون رب و  ون خل  اتّصال به هم عارند؟ اتّصال ندارند. برای 

مکانی است این مکدانی نيسدت،  دون  این زمانی نيست،  ون خل  ،خل  زمانی است

لقی است این خلقی نيست. بنابراین عر خل   قری است این  قير نيست،  ون خل  خَ

حقيقت وهوع حد  و حقيقدت  تباین است.  ون و عر حدوث هي  لقائی نيست بلکه

شدوع وهوع خل  لقائی نه از طرف خال  عارند و نده از طدرف مخلدوق. نده خدال  می

عر تواندد ، زمانًا، مکانًا،  ونًا،  يانًا و نده مخلدوق میبه او شوع لصمخلوق گرعع و متّ

، لقاء حضور اصل وهوع بنابراین لقاء  ونًا عر. عدی از ابعاع به خال  متّصل شوعبُهر 

اهلل بدا  لقداء حضدور ذاتِ .نه، حضور ذاتی نعمتی علمی نه، حضور قدرتی نه، حضور

ر ابعاعی ولو معر تی نيسدت، تدا چده رسدد ع ،حجاب متّصل باشندذات مخلوق  ه بال

 يتچون منا ات با خالق ،استمسلوب عد  ونی. این لقاء اوّل  ه نسبت به خال  عر بُ

چون منا ات با مخلوق بوعن و حاعث بوعن  ،است مسلوب و نسبت به خل  همعارع 

 عارع.

، بعدد تاوّل خدا عالم به خل  اسد ،است خدابا  های عیگر، لقاء علمی اوّلءلقا اما

خلد  بده وهدوع ، اوّل خدا به خل  قاعر است  ده لقاء قدرتی خل  عالم به خدا است.

 جدنه خدوعهم اوّل خدا منعم است  ه خلد  نسدبت بده ،لقاء نعمتی قاعر است. وعخ

لقاء علمی، لقاء معر تی، لقداء قددرتی،   ونی، ءها منهای لقاءپه تمام لقا منعم است؟

عندوان تکدوین و لقداء بده ، وهوع عارع، لقاء تکدوینی،  نيملقاء نعمتی را ما طل  نمی
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شدوع. لقداء مطلوب نيست، طلد  نمی ، ونی، لقاء تکوینی با تکوین ح  موهوع است

اسدت. لقداء   دائنمالقدی بدا علدم حد  علم ح  را چه بخواهيم چه نخدواهيم  ،علمی

ایدن لقداء  شامل« یَرْهُوا كانَ مَنْ»است ما چه بخواهيم چه نخواهيم. په   ائنقدرت 

اسدت و هدم  طرف ح  مسلوبشامل لقاء  ونی نيست چون لقاء  ونی هم از نيست. 

]...[  حد  نيسدت ح ، رحمدت رحمدانیِ ح ، قدرتیِ از طرف خل . شامل لقاء علمیِ

عدد الخلد  خلد  و مدل الخلد  و بها قبل الاین اینکهرحمت رحمانی ح  نيست برای 

 نيست. موهوع است و مورع سؤال

 نيم اوّل  نيم لقاء سوم است، لقائی  ه ما طل  مدیئی  ه ما طل  میپه آن لقا

خدا است و بعد ما یا اوّل ما خدا بعد نيسدت، اوّل خددا اسدت بعدد مدا  ده قابدل  هدم 

اوّل مثلث لقاء  ده طر يندی ه سوم مثلث لقاء است. زاویه سوم و زاویه است، آن مرحل

این عسدت بده ایدن ع تدر چسدبيده،  اینکهاست مسلوب است  ه لقاء  ونی باشد. مثل 

نده ع تدر عسدت اسدت، ولکدن ، عست عست است، ع تر ع تر است، نه عست ع تدر اسدت

ه زمدانی از بدين ر دتن و  اصدله زمانی ندارند. این  اصله مکانی ندارند،  اصله  اصل

 مکانی از بين ر تن بين  ون رب و  ون خل  هرگز متصوّر نيست.

است  ه  يهلقاء معر تی است و لقاء رحمت رحمان لقاء عوم  ه لقاء علمی است و

لقاء سوم از  :لقاء سوم .نيستالتماس است، این هم قابل تقاضا و شامل تمام  ائنات 

عدد سدوم لقداء لقداء و عر بُ عدد عومِخدا است؟ خير، خدا مالقی است. خددا عر بُه ناحي

 نَحْنُ وَ»محيط است، علم او و قدرت او به  لّ شیء عد عوم لقاء  ه مالقی است، عر بُ

 1«.دِاْلوَری حَبْلِ مِنْ إِلَيْهِ أَْقرَبُ

 تر  ه من از وی عورموین عج   تر از من به من است یار نزعیک

تر است، از  کر من، از عقل من، از همه چيدز مدن بده مدن از منِ من به من نزعیک

او قاعر اسدت و اصالً  ،بلکه تَر معنا ندارعتر است، تر است و قاعرتر است و آگاهنزعیک

آن لقائی  ه خداوند از مدا  عد لقاء... بنابراینعر این بُاو عالم است و من هي  هستم. 

 سدانی  ده رهداء لقداء اهلل   نددمی تندیدد  ندد وخواهد، عر آیاتی سلبًا توبيخ میمی

رندد عر ندا لقاء یوم اآلخرندارند عر چند آیه، رهاء  لقاء الربرهاء  .آیه عهندارند، عر 

 ندد راهدل بده لقدائی  ده مطلدوب و توبيخ می تندید ند، می تندیدچند آیه. سلبًا  ه 

آن ه  ه عر سده آید «لِقائِهِ»و « لِقاءَنا»و « اللَّهِ لِقاءَ»ه آی سيزعهعر  و است و انجام نشده
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 كدانَ مَدنْ» اینکدهیدا «  َمَنْ كانَ یَرْهُوا لِقاءَ رَبِّهِ  َْليَعْمَْل عَمَالً صدالِحًا»طل  شده است 

این لقائی  ه مورع رهاء است و با رهاء علمی و  ،«لَتتٍ اللَّهِ أَهَلَ  َإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ یَرْهُوا

 کری و با رهاء عملی انسان باید واصل به این لقاء شوع  ه این مطلوب اسدت، ایدن 

 عد سوم است. په لقاء از چه  سی است؟ لقاء از ما است؟بُ

لقداء  1،«أَْذكُدرْكُمْ  َداْذكُرُوني»یعنی چه؟  شوع،عد از لقاء از ما طل  میب از خدالقاء 

، هر قدر بيشتر، بوعیم  راهلل را متذ ،ل ظی و ذ ر معر تی و ذ ر عملیاست. اگر با ذ ر 

. يدترحيم از نظدراسدت،   رذتد لًّا م يتخدا از نظر رحماناست.   رخدا هم ما را متذ

آورم  ده  نيد من هم شما را بده یداع مدییعنی شما من را یاع می« أَْذكُرْكُمْ  َاْذكُرُوني»

لقایی  ده از . همچنين آیات عیگر. بنابراین نسبت به شما باشد يتعمالً موقف رحيم

عد هدم هر عو بُعد است  ه عد است و یا عارای عو بُبُ طرف رب خواهد بوع عارای یک

عد است، لقاء رحمت رای یک بُعااست عقت  نيد.  ظریفمطل  بسيار  .عد استیک بُ

، لقداء دم به سوی رب بدرعاریم، لقداء معر تدیح  با ما عر صورتی است  ه ق يهرحيم

ی و یقيندی مدا یترع معر تی و علمی و عملدی و عبدوععلمی، لقاء عملی. هر قدر برخو

بيشدتر حد  نسدبت بده مدا  يده، لقاء رحمت رحمان«أَْذكُرْكُمْ»نسبت به ح  بيشتر باشد 

اهلل رسدوله نط دلقاء رحمت رحمانی ح  نسبت به  عد عیگر:بُ عد.ن عر یک بُاست. ای

سدال، تقاضدا بدوع؟  چهدل، مراحدل تدا قبدل از والعته هنينی او، مرحله مرحل ،(ص)

چون پي مبر نبوع، اگر  ،از پي مبر بوع نه مطلوب يهتقاضا نبوع. این لقاء رحمت رحمان

 عر چند سالگی بوع. سه سالگی بوع یاهم بوع عر رحم بوع یا عر 

ه ندزول وحدی را، زمينده اهلل  ده زميندحد  نسدبت بده رسدول يدهلقاء رحمت رحيم

 بين و  دروبيّين رامقدرّ  لبر  بر  لّ انبياء را وامامت ه نبوّت را، زمينه رسالت را، زمين

پده لقداء رحمدت  آن بدوع.ه ح  بوع، چون زمين يهایجاع  رع، این لقاء رحمت رحيم

عدد عصدمت بدا حد  نسدبت بده بُ يدهها نيست، لقاء رحمت رحيمنح  هم ای يهرحيم

تا  ،عاند این چه خواهد شد و چه خواهد  رعای است  ه خدا میعرهات آن عر زمينه

عملی عد عصمت عد عصمت علمی وحی و عر بُح  عر بُ يهلقاء مسجّل رحمت رحيم

 . حاصل شوع« علی عرهاتهم»و سایر انبياء بيين النخاتم نسبت به

 ،حث ما عر لقائی است  ه مطلوب از ما است  ه هستيم، ما مکلّ ين  ده هسدتيمب

  حاصل شدوع  ده عر تمداملقاء اهلل ،این لقاءه لقائی  ه مطلوب از ما است تا عر نتيج
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يم خدواه ده مدا می ابعداع لقداء ح  را عر  ل يهرحيمیعنی طل  رحمت  ؛ابعاع است

و لدو »رب مشدرو  اسدت، الب بده معر د رّالعباع  اینکه  مااست.  مشرو  به لقاء قبل

آور است با عرهاتی  ه با این عو ب معر تآور است، عباع الر الرب عباعتمعر «  ان

و « اللَّدهِ لِقداءَ» نندد و سدلوا الدی اهلل عارندد. پدرواز می« علی عرهاتهم»بال مکلّ ين 

به چه معنا « لقاء اهلل»رع، ، عر ابعاعی  ه بحث خواهيم  لقاء الرب، «لِقائِهِ»و « لِقاءَنا»

اگدر خداوندد به چه معنا است. عر ابعاعی  ه بعدع بحث خواهيم  رع  لقاء الرباست، 

معر ت بيشتری عر این بحدث  ده و  ترشعور زیاع زیاعتر و  کر و تو ي  عنایت ب رماید

 ما عنایت ب رماید.ه به هم از اهمّ ابحاث قرآنی است

بده عد  ونی عر بُ ،ب است. از طرف ما مطلوب استاین لقاء اوّل از طرف ما مطلو

از طدرف مدا مطلدوب وعی برای ما مطلوب اسدت؟ یعندی عر بعد وهآیا  نه، معنای اوّل

است  ه خوع را عر وهوع به خدا نزعیک  نيم؟ عر وهدوع خدواهی نخدواهی بده خددا 

ر تر اسدت. عر  طدرت چطدور؟ عبه ما نزعیکاز ما عر وهوع خدا ، بلکه نزعیک هستيم

 رعه اسدت. ال إلده إِلّدا اهلل  ده عر  طدرت مدا مندتقش   طرت خدا ال إله إلّا اهلل را نقش

 وَ»اعدراف: ه سوره روم و آیه سور 30ه آی طرت و آیات عیگر. ه آی عو بر حس ، است

دم اوّل بنابراین قدم اوّل  ده هدي ، قد 1«ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آعَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِْذ

رت او، رحمت  ه ما از خدا طل   نيم  ه ما را  ونًا به او نزعیک  ند  ه علم او،  ط

آگداهی لقداء مکلّدف و ه عد عوم لقاء  طری است، اوّلدين مرحلدبُاو به ما نزعیک شوع. 

مطلوب از ح  است  ده بده مخصوصًا انسان لقاء  طری است. آیا این مطلوب است؟ 

عد آگاهی  طری رب است  ه ما عر بُ بله، مطلوب از اید،ما معر ت  طری عنایت ب رم

عاریم، از خدددا ه معر ددت  طددری اسددت قدددم برمددیعرخشددان اولددی  دده عددد نقطددو عر بُ

 عنایت  ند.  به  طرت بخواهيم  ه عرخشش بيشتری

قددم  2،«يْهداعَلَ النَّداسَ  َطَرَ الَّتي اللَّهِ  ِْطرَتَ حَني ًا لِلدِّینِ وَهْهَكَ  َأَقِمْ»ما بر مبنای 

این قدم اوّل از ما است، قدمی  ،رب شناخت عاریم، برای طرت برمیه اوّل را از مرحل

آن تر  ندد. خاص عارع  طرت را روشدن هآنک ه خدا عنایت  رعه، خاص ندارع، است 

حجبی  ه، آن موانعی  ه، آن ظلماتی  ه بين  طرت ما و معر ت صحي  ح  است و 

قدم اوّل باید باشد. اگر قدم اوّل نباشد  عر ها بایدآن ت،اس صحي  ح  لقاءو  عباعت
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عدالم بده مدا نباشدد  ده خددا مجدانی مدا را ه اگر خواست  طری آگاهاند ،چيزی نيست

عد عباعت عر بُ اینکهما است،  ما ه اولی خواست  طری آگاهانه  ند. نقطنمی خوعش

ه ا اسدت  ده مقتضدی نقطدمّ معر  ٌ  نيم، عباعت بعد از ه می ، ما عباعتی«نَعْبُدُ إِیَّاكَ»

این عباعت را  اینکهو  «نَسْتَعينُ إِیَّاكَ» .و صوری عباعت ل ظی ولو ،ی عباعت استاوال

تَعينُ إِیَّاكَ»خوب انجام بده و  ارهای عیگر را خوب انجام بده،  مطدالبی  ده تدا  ،«نَسدْ

  نيسدت، عر قددم عد سوم و قدم سوم، عر قددم اوّل طلدبُبنابراین ای عرض شد. اندازه

 لِقاءَ یَرْهُوا كانَ  َمَنْ»عوم طل  نيست، طل  لقاء نيست، عر قدم سوم طل  لقاء است. 

شوع ایدن اصل میتر شدن  طرت ححجاب، لقائی  ه با منوّرتر شدن  طرت و بی«رَبِّهِ

 مطلوب از ما است.

ه تدا بده مرحلدکنديم ب نجکداوی  طدری باید از نظر عقل عروندی و عقدول بروندی 

عوم ه نقط ل طل  است.وّاه سوم است  ه نقطه برسيم. این نقطو بيشتر  معر ت بيشتر

ه نقط گيرع.می حهعقل از  اینکه،  ما گيرعمیطل  لقاء عقلی است، عقل از  طرت 

ه ششم لقاء قل  اسدت، نقطده نقط ،پنجم لقاء صدر استه ی است. نقطچهارم لقاء لبّ

 دؤاع عو  1«.یَدرى مدا عَلدى  َتُمارُونَدهُ أَ * رَأى ما ْل ُؤاعُا كَذَبَ ما»لقاء  ؤاع است،  ه تم

 عَلَدى تَطَّلِدلُ» ؤاع است،  ؤاع همان قلد  اسدت، یدا قلد  نداری اسدت یدا قلد  ندوری. 

تمام نار است، تمام ظلمت است، تمدام حجداب اسدت، قلبی  ه ناری. ه ا ئد 2،«اْلأَْ ئِدَ 

مت ئد به نور   ه است عر مقابل آن قلبی .«اْلأَْ ئِدَ ِ عَلَى طَّلِلُتَ الَّتي*   ُاْلمُوقَدَ اللَّهِ نارُ»

قلبی است  ه تمام نور است، هي  ظلمتی عر قل  وهوع ندارع، نه ظلمت نيری  است،

 ظلمت نيری  ه حج  نور و ظلمت بين او و بين الرّب زوال پيداو نه ظلمت خوعی. 

حجد   3،«عَندا ثُدمَّ»يده اسدت،  رعه است و حج  خوعی هم  ده بده مقدام تددلّی رسد

ب خدوعی هدم برطدرف شدوع  ده تدو ا، حج« َتَدَلَّى»ظلمت و حج  نور برطرف شوع، 

 خوع حجاب خوعی حا ظ از ميان برخيز.

 تحصديلِثانيده  ده ه عر نقطداسدت بنابراین مراحل مطلدوب لقداء اهلل لقداء  طدری 

متدزوّع  و عدیعر بُاست ع متزوّ طرت  است. بعدع لقاء عقلی است  ه از بيشترنورانيت 

و بعددع لقداء  ، لد ّعد عیگر. بعدع لقاء لبّی است  ده عقدل خدالصاز شریعت عر بُ است
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. بعدع لقداء  دؤاع اسدت. عر هدر اخلص و بعدع لقاء قل  است  ه اخلصصدر است  ه 

طور  ده لقداء عروندی . همدانشوعلقاء برونی ایجاع می ،ای از مرات  لقاء عرونیمرتبه

ست، سجوع خدا القاء برونی  طری، ر وع منحصر به  ، ندمی یتتحصيل عبوع  طری

ت منحصدر بده خددا اسدت. منحصر به خدا است، عباعت منحصر به خدا اسدت، عبداعا

اعمدال شدوع، تمدام نه  قط عباعت، تمدام اعمدال عبداعت می ،ح  يتتمام اعمال به ن

 حت محدرّم نيسدت، مرهدويست، معلوم اسدمباح ن گيرع. عیگرحالت وهوب به خوع می

 ند و از عرون به زند، از برون به عرون  مک مینيست. بنابراین از عرون به برون می

هر قدر عباعت ظاهری بيشتر معر ت باطنی زیاعتر، هر قدر معر ت باطنی زیاعتر  برون.

عبدداعت ظدداهری بيشددتر. ظدداهر و بدداطن عر ترقّددی و تعددالی سددالک الددی اهلل عر سددبيل 

  نند. به هم  مک می و لقاءاهلل و عر سبيل سير الی اهللاهلل   معر

بعدد آیدات عیگدر.  ، نيممدیبحدث  مقداریعر این آیه «. رَبِّهِ لِقاءَ یَرْهُوا كانَ  َمَنْ»

تر است؟ لقاء الرّب عر اهلل مهم تر است یا لقاءلقاء رب مهم« رَبِّهِ لِقاءَ یَرْهُوا كانَ  َمَنْ»

 م، لقداء اهلل اعدعر سه آیده از سديزعه آیده اسدت «اللَّهِ لِقاءَ»است،  از این نه آیه آیه پنج

یدوم  ألنّه لقاء یوم اآلخر» ولکن ،«لقاء الرّب ألنّه الرّب»ولکن  «لقاء اهلل ألنّه اهلل»است. 

هنّدت  ع، لقاء احرار است  ه از برای طمل عرعد عارگرچه لقاء یوم اآلخر سه بُ. «خراآل

ت  ده از بدرای خدوف از ندار لقداء تجّدار اسد لقداء اسدت.ال یاقو ه  و خوف نار نيست

ست. عر ایدن مثلدث خوف نار ا برایعبيد است  ه از هنّت است. لقاء  طمل عر ،نيست

یا لقاء اهلل است  ه لقاء األحدرار اسدت، خر است. عر عالم تکليف هم اآلهمه لقاء یوم 

بایدد  طدور، این«ن سی  ی اهلل ألنّده اهلل أُ نی» 2،«اللَّهَ أَطيعُوا»، «اعرف اهلل» 1،«اللَّهَ أَعْبُدُ»

 یدا باشدد يترحيم ؛يتولکن رحيم ،خلقی است يت ه مستلزم اولوه يترحمان گ ت.

 یا بوسی باشدنباشد، عست یا باشد ننانباشد،  یا نباشد، نار باشد یا نباشد، هنّت باشد

عر باشددها نمدره  متدر  نمره بيشتر است،نباشد، بلکه عر نباشدها یا نباشد، مال باشد 

 است.

انسدانی  ده  3«.اسْتَْ نى رَآهُ أَنْ * لَيَْط ى اْلإِْنسانَ إِنَّ»عاشته باشد  ننایی اگر انسان

از نظر مالی، از نظر علمی، از نظر حالی، از نظدر قددرت، از نظدر وهدوعی  قيدر اسدت 
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نی  ده نندای انسدا امداشوع. می مرعوع ند،  متر عر امتحان  متر احساس است ناء می

 رَآهُ أَنْ * لَيَْط دى اْلإِْنسانَ إِنَّ» ،عارع ، ننامالی، ننای عقلی، ننای علمی، ننای قدرتی

ببيند  ه  انسان  ه با چشم سر و یا با چشم سِرّ «اسْتَْ نى رَآهُ»، «اسْتَْ نى رَآهُ» «.اسْتَْ نى

. آورععن اهلل می به حساب است ناءمست نی گرعیده است، است نای از خالی  عیگر را 

 عهاست  ده عر  «لِقائِهِ»و « لِقاءَنا»و « اللَّهِ لِقاءَ»عد اوّل برگرعیم، بحث محوری ما عر بُ

 ال»نسدبت بده  سدانی  ده  ،اسدت تکدذی است و توبيخ اسدت و  تندیداست،  سل آیه 

 حتی سانی  ه  عندن  رزیا 1،«لِقاءَنا یَرْهُونَ الَّذینَ ال خَسِرَ قَدْ»هستند، « لِقاءَنا یَرْهُونَ

 اميد لقاء ندارند. ،ندارند. نه لقاء ندارند اميد لقاء ما را

و تکددذی  اسددت و عر  ، عر سددلبش تندیدددآنچدده مطلددوب اسددت ابعر سددل  و ایجدد

 نيم بعدد مدیرا اوّل بحث سل   ،چون سل  مقدّم بر ایجاب استایجاب آن تعریف. 

 «لِقائِدهِ»و « اللَّدهِ لِقداءَ»و « لِقاءَنا»اء گانه  سانی  ه رهبحث ایجاب. از همله آیات عه

چه  چيست؟ لقاء چيست؟ تکذی « خَسَرَ قَدْ»، «اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُوا الَّذینَ خَسِرَ قَدْ» ،ندارند

 «هم إیّاندالقداء» یعنی «لِقاءَنا»خوع را، لقاء  اعلی  ،مکلّف ،لقاء  ه عبد لقائی؟ تکذی 

 بِلِقداءِ كَدذَّبُوا الَّذینَ خَسِرَ قَدْ» ،کليف است تکذی   رعندت مورع لقاء  اعلی خوع را  ه

 عیگدریه وهوع عارع و صدي  رآن شریف ه هر سه صي ه عر ق« بِلِقَائِهِ»، «ءِنابِلِقَا» «اللَّهِ

  وهوع عارع. و ص ت  اعل هم به عنوان ص ت مشبهه

، اگدر «هم طدرتبا  دذّبو» :چه چيزی را و لقاء چه چيزی را؟ عو بخش عارع«  َذَّبوا»

 وا َدذَّبُ» رعندد. تکدذی  نمی ها لقاء خددا رااین ،نبوع  طرت عرخشان بوع و محجوب

. مرحلده ری عومطد ه عر نقطد  طدریه عر مرحلد«  َدذَّبوا»، ایهر مرحلدهعر ، «بمراحل

و  «اللَّدهِ بِلِقداءِ»عد مالقی  ه علّت تکذی  این عر بُ عقلی، مرحله  طری، مراحل عیگر.

قصور نيست، اگر  ،ها هستند، تقصير استعلّت خوع آن ،و لقاء رب« لِقَائِهِ»و « ءِناالِقَب»

قصور بوع تکليف نبوع، تقصير است. مقصّر است  ه  طرت خدوع را و  کدر خدوع را و 

عدد سدالکی شد. این عر بُ «اللَّهِ بِلِقاءِ»عقل خوع را به  ار نينداخت و مبتال به تکذی  

  ه مقصّر است.

یدا  اسدت یا لقاء اصل وهدوع اهلل ؟چه اهلل است، لقاءِ  اليه  ه مالقامسلواٌد ععر بُ

یا لقاء یدوم است یا لقاء بعث رسالت اهلل  است معر ت اهللیا لقاء  است لقاء توحيد اهلل

 قَددْ»، پنج لقاء است.  سانی هستند  ه اصالً منکر وهوع خدا هسدتند، است اآلخر اهلل

                                                           

 .31ه انعام، آی :«اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُوا الَّذینَ خَسِرَ قَدْ» .1
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اصالً اصل خدا را منکر اسدت،  سدی  ده اصدل خددا را «. اللَّهِ بِلِقاءِ اكَذَّبُو الَّذینَ خَسِرَ

مختصدر   ه قدر  طرت را نابينا  رعه استقدر  طرت را  ور  رعه و آنآن ،منکر است

یابدد نيا تده بددون معر دت می حتدیعرخششی  ه با آن عرخشش اصل وهوع الده را 

ظلمات اسدت. ظلمدات نداری  و بين اصل وهوع ح   اصله است،او است. اصالً بين 

 ده لقداء اصدل وهدوع حد   را عارع عدد اوّل تکدذی ظلمات نوری نيست. این بُ ،است

آیدا  وهوع چيزی را منکدر هسدتيد لقداء نداریدد، عریا دت نداریدد. اصلِشما است. اگر 

منکدر  اینکدهوهدوع نددارع؟  وقتی چيزیاحتماالً  حتیشکًا،  حتی ،ظنًّاعریا ت عارید، 

 الَّذینَ خَسِرَ قَدْ»عد اوّل ظلمانی این بُخير. مالقی هستيد؟ شما هستيد  اصل وهوع آن

 .عد اصلیاهلل عر بُ«. اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُوا

 سدانی  ده خددا را قائدل  :عوم مشدرا بدوع. ، تکذی بوع اول الحاععد عوم. بعد بُ

ایدن اسدت عوم خسران عد بُ«. الَّذینَ خَسِرَ قَدْ»قائل هستند،  او شر اءاز برای  و هستند

، یا تند خددا واحدد هستیا تند خدایی  :عد سوماند خدا واحد است. بُها نيا ته ه آن

اهدل علدم بوعندد، اهدل با اشخاصی بحدث  درعم  ده من است، این یک معر ت است. 

 ه بشوع خدا را ، ولی منکر بوع چه و چه بوعندمعر ت بوعند، اهل عانش بوعند، اهل 

 صد رِ مدا صد رِمدا  جدا... اصالً ، شوعزعه میما  جا؟ این حرف و . خدا  جا شناخت

 خت؟شناشوع می، واحد است، مگر هستخدا همه چيز است. خدا هستيم، هي   هي ِ

شدوع  دالم خددا گ دت نمیمیقدرآن را  حتدی به شناخت خدا امر به محال اسدت.امر 

 حتدی. از بزرگدان بدوعالی  هستيم خدا با ما حرف بزندد؟ اصالً ، خدا اصالً... ما باشد

 نم، شخصی  ه مدن  ند، انتقاع نمی  نقل میعر الميزان مطل از او ه طباطباییعالم

خدوع های قددر خددا بدزرگ اسدت  ده بدا بنددهآن .قدر بزرگ بدوعبا او بحث  رعم این

بده  مدأمور بده معر دت او باشدند؟صحبت  ند؟ قرآن حرف او باشد؟ بندگان او مدأمور 

 ها ههالت است و همه چيز. ها ههالت است، عباعت آنعر ت آنعباعت او باشند؟ م

خسدران  طدرت «. اللَّدهِ بِلِقداءِ كَدذَّبُوا الَّدذینَ خَسِرَ قَدْ». سوم بوعه بنابراین این مرحل

عانيدد می ، خسران عریا ت است آن  ده را، خسران عقل است، خسران  کر استاست

عدی شناخت خدا عر بُ البته ل است.گویيد شناخت او محااحد است و واحد است می

عدی بدا عرهداتی ممکدن اسدت. شدناخت خددا  ده خددا هدم طلد  محال است و عر بُ

شوع طل  شوع و امکان ندارع، شناخت خدا عر مثلث ابعداع اسدت. مدا  ند و نمینمی

تر بر را بشناسدد، مدا پدایينبرا ،برابر ،محيط باشيم او را  امالً بشناسيم، ما برابر باشيم

 دلّ مکلّ دين  عر هر سه ضلل مثلث معر ت حقيقی باالی سر خوع را بشناسيم؟شيم با
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نلدط، بشناسد، نسبت به او  با نظر عقلی ،خدا پایين ،چه باال قرار بگيرع هستند، عاهز

، بيندداز باال میانسان چه برابر باشد به طور مساوی. گاه  .باشد خدااز  ترمحيطیعنی 

ناخت اسدت، هر سه شد .بيندمیپایين  از ، گاهمساوی ،بيندیگاه برابر ماو پایين است، 

تر از ذات، یک شناخت ذاتدی برابدر یک شناخت ذاتی قویهر سه شناخت ذاتی است، 

عدد محدال تر از ذات، هر سه محدال اسدت، ایدن سده بُبا ذات، یک شناخت ذاتی پایين

 ،بلدهعد ایجابی، و نه عر بُ عد سلبی  قطممکن عر بُ شناخت ممکن، شناخت امااست. 

. بندابراین  درعیمعد سلبی مقداری بحدث عر بُ 1«.نَاْلمُْخلَصي اللَّهِ عِباعَ إاِلَّ»عد ایجابی بُ

، «ءِنالِقَا»، «اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُوا الَّذینَ خَسِرَ» ند  سانی  ه  ه تکذی  می گانهاین آیات عه

تدا د ایجابی. ما عر سل  لند  هسدتيم عی تا بُعد سلب، این مقداری از بُلقاء یوم اآلخر

 ایجاب. عرچه رسد 

نَدا لِمَدا عَظِديمِ وَ وَ رْقآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ هَنربْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْامُ عَلَيْوَ السَّلَ»

                                                           

 .40ه صافات، آی. 1


