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 لقاء اهلل 
  

 

 

 

 رسیدن به معرفت خداوندمراتب لقاء و 
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

ور خادا و حرا و باه معناای حراور اسات اف نارفین به معنای یاافنن   عام لقاءوجهٍب

 یاهعلام و دادرو و رحمات رحمان در بُعده عرض کردیم کنرور خدا چناحرور خلق. ح

ایان حراور خلاق اسات در ابعااد وونااوون  ،اسات موجاودچون   دابل درخواست نیست

 چاه ءاهلل سالب،،نور که عارض کاردیم در لقاانه هماالبنبرونی که مطلوب است. درونی و 

بحا  رآن کاه اماروف بااان اهلل تعاالی داه آیا نُاهچه امرًا آیااتی اسات. در  ،ایجاب، تندیدًا و

و « لِقاءَناا»و « اللَّاهِ لِقااءَ»باه  تکاییبکناد کساانی را کاه می تاوبی خداوناد خواهیم کرد، 

آن را روف ویشنه عرض کردیم محاوری اسات و دو ه آیپنج آیه که سه و در دارند « لِقائِهِ»

ه ، وسایله کَدح. وسیلفرمودند اهلل را مقرّر لقاءه وسیلآن غیر محوری است. در پنج آیه ه آی

و  اهامّکاه  1«فَماُلدیاهِ كَادْح، رَبِّكَ إِلى كادِحٌ إِنَّكَ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»تقوا ه عمل صالح، وسیل

 یَرْجُاوا كاانَ فَمَانْ واحِادٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما دُْل» آیاو است. اعم

  عمل صالح است. 2«صالِح، عَماَلً فَْلیَعْمَْل رَبِّهِ قاءَلِ

 که دارند اف برای لقااء عمل صالح به درجاو و مراتبی ،تقواکدح، سوم تقوا است، ه یآ

 واسات عبااد  اهلل ه معرفا  اهلل کاه ننیجا ،اهلل هر معرفنی نیست. معرفات . لقاءمقدّمه است
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 ،دیگاری اساته دیگاری اسات و ننیجاه ر یک مقدّمه ،معرف  اهلل استه عباد  اهلل که ننیج

 اینکاه. مگار عاام نیساته خاص است، مرتبه اهلل مرتب لقاءه دارای مراتبی است. مرتبها این

اهلل باا مراتاب معرفا  اهلل  در لقاء توسعه بادهیم. اوار در لقااء توساعه بادهیم، مراتاب لقااء

باا شاک  ،شاودنمی درست ظنن با اور لقاء به معنای یافنن است، یافن اما .شودمی یکسان

شاود. اوار معناای یاافنن مطلاق اسات، یاافنن در نمی با احنمال درسات ،شودنمی درست

یاافنن در مراحلای کاه اشاار   ،یاافنن در ظااهر ،یاافنن در باانن ،غیاابیافنن در  ،حرور

 کردیم و اشار  خواهیم کرد. 

کناد کساانی می که توبی  ایهوانآیاو نه اینکهدبل اف   روف ویشنه مطلبه حاال دنبال

ه لقاء مرحلااوالی ه مرحلدارند. « لِقائِهِ»لقاء الرب و « لِقاءَنا»و « اللَّهِ لِقاءَ»را که تکییب به 

آن ه ثالثاه مرحلا تکلیف اسات. مناطعقلی است که ه آن مرحلیه ثانه فطری است و مرحل

احال دیگار تحویال باه مرفطارو بگیارد و  شار  اف عقل باه میانانشرعی است که ه مرحل

 بدهد. 

ای کاه حرور فطری به هر مرتبه ،لقاء فطری استه اولی مرتبه مرتب .مرتبهپس این سه 

 ،حراور فطاری ،بایاد تبلاور یاباد ،ولکن حراور فطاری کاافی نیسات ،اف مراتب آن باشد

درک حرور فطری اف جاناب خلاق تبلاور یاباد باا  ،حرور فطری اف جانب حق که هست

اوالی تکلیاف اسات. حراور فطاری و حراور عقلای کاافی ه و نقطا لاوّ منااطکه  ،عقل

 تننیاهتنظایم و  ،شار ه عقل به وسایل .شر  باشده به وسیل اینکهمگر  ،مطلق نیست ،نیست

تاا کوتااهی فطارو و کوتااهی عقال باا  ،مینان شر به دریافت عقل  ،شر فطرو به مینان 

  .تکمیل وردد شر  ارشاد لسان شر  و

 د چهاارم صادرعابُ ،است لبّعد سوم است. بُ دعوو و هدایت شر  عد سوم حرور بابُ

 ،اسات و باا تماام ایان ابعااد کاه عارض کاردیم عد ششم فؤاد، بُعد پنجم دلب استبُ ،است

لقاءاهلل فطری درونی اف نظار فکار  :لقاء ،حرور برونی استهم حرور هم درونی است و 

عقال و اف نظار  درونعقلای اف نظار  لقاءاهلل :عد دومفطرو و درونی اف نظر عمل فطرو. بُ

اف شار  و اف نظار برونای اتخااا اف نظار درونای  ،عاد ساوماهلل در بُ مظاهر عملی عقل. لقاء

صادر اهلل  هم اف نظر برونی و هم اف نظر درونی. لقااء لبّاهلل در  اف شر . لقاء اتخااعملی 

امل اسات. یعنای شاخ  تماام ظااهر و باانن لقااء را شا اهلل فاؤاد، اهلل دلب و لقاء و لقاء

 ...در عمل ،مالدی در ظاهر مالدی است

 کند؟های عقلی فرق میهای لبّ با دریافتدریافت -



3 

 

حرور در محرر خداوناد است، لقاءاهلل ه که ترجمها   است. این دریافتلخا بّل -

 ،لبّای ،شارعی ،عقلای اسات، عاد فطاریبُ دوحرور در  ،و یافنن خداوند با مراتبی که دارد

دو  ،حراور و در هار هفات مرحلاهه مرحلهفت  ،لقاءه مرحل هفت .، فؤادی، دلبیریصد

 . ظاهر و بانن استه مرحل

ناور و این نه عمالً ،اضع و مطیع رب باشدنور نیست که فطرو انسان حاضر و خاین

حراور عملای  امااحرور عقلی باشاد  سالک إلی اهللدوم  ددمو دوم ه درجدر نیست که 

کناد و بانن نکند. بانن حراور را القااء  حکم در ظاهر بکند و در ، شر شر ، لبّنباشد. 

مراتب لقااء اهلل بایاد  و ظاهر سالک إلی اهلل درظاهر حرور را القاء نکند. با دو بال بانن 

ه که مرحلا چهارمه ودنی به مرحلصدر  مرحلهنور نیست که در سیر بکند و همچنین این

ناور نیسات کاه این ،داوی ساوم و و داوی دومی اوّل شد اف دوتر رسید و دویاست، صدر 

در ظااهر نباشاد و همچناین در دلاب و همچناین در  اما ،وجدان باشد ،لقاء ،صدر حرور

 فؤاد.

فی در ابعاد برونای خاود فی در ابعاد درونی خود و حرور معرِاین لقاء و حرور معرِ 

فطارو محمّاد بان تاب دارد، مراه در فطرو البن .تاف  مراتب دارد ،دلب که رسیده به مرحل

ر فطری و لقاء فطاری و در عبداهلل )ص( کجا، فطرو من و شما کجا؟! در دریافت و حرو

او به وحی است، ما باه وحای  ،قی شر  باشد، تلقی عقلیای بعد اف فطرو که تلهدریافت

و لبااب اسات اکال بلکاه فاوق او فوق کل عقاول اسات  ، لبّ عقلباشد نیست و تلّقی لبّ

 و و دلب او و فؤاد او مراتب دارد. صدر ا

 الیقاین و ال لیقین است و عین الیقاین اسات و حاقاین مراتب مابین ظن است و علم ا

 و دریافات وجادان رب را دارد شاعورب را فطرو حرور عند الر دلب. اوره مرتبسیّما در 

 ،وجادان نیسات ، شاک کاهاین وجدان یا ظن اسات، احنماال کاه وجادان نیسات ،کندمی

علام اسات یاا علام الیقاین  اولی یا علم اسات ه است یا ظن است در نقطمرجوح  نمالاح

 الیقین است. است یا عین الیقین است یا حقّ

انجاماد. پاس در تماام می شود و به دلب و فاؤادمی آغاف اف فطروبا این چهار مرحله 

باه ماممور  مااحق که این مراحل لقاء و در تمام مراحل حرور و در تمام مراحل دریافت 

و عملای و است و هم حکم برونی است. پییرش فطری  هم حکم درونی است ،هسنیم آن

 پاییرش لابّ باانن عملای وظاهر و  درو عملی و پییرش شرعی است  عقلی استپییرش 
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 ماا اْلفُؤادُ كَیَبَ ما»است و پییرش دلب است و پییرش فؤاد است که  است و پییرش صدر

 است. مراتب لقاءاهلل ، تمام این مراتب 1«رَأى

 :مخنصاری بیاان کردناده  ( در یاک جملا)دو مرتبه اف مراتب لقاءاهلل را اماام صاادق 

ه باه وسایللی اهلل عبادو عابد و سالک إ 2«یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَا ُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ تَرَا ُ كَمَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ»

 اسات کاه ایان محاوریه نقطاکانی و مره اولای و نقطاه ابعااد آن در نقطاکل عبادو در 

رّ حنیا را با چشم سر و ی اور تو او .«تَرَا ُ كَمَنَّكَ» در ایان ه دیادی و احانامی باا چشام ساِ

ترین مراتاب تو چطور بود؟ عبادو در عالی عبادوکردی، آن ودت می پیدا رؤیت سر و سِر

 .اولی استه ین مرتبا .درک عبودی

ندارد که حراور معرفنای  آن بینایی را سرّ تو چشماور  «تَرَا ُ نْتَكُ لَمْ فَإِنْ» یهثانه مرتب 

مان در بصایرو بینم نمای اوار مان او را ،بینادمی او تاو را« یَرَاكَ فَإِنَّهُ» کنی،ه حق را توج

در لقاء من و وجدان من و یافنن حق را نقصاان  ،در معرفت من نقصان است ،است کالل

و اف بیند مارا می داند مرا،می را،شنود ممی م کهدانمی .ندبیدانم که او مرا میمی امااست، 

آن ه سوم ندارد. عبادو یاا بعاد اوّل اسات یاا بعاد دوم. بقیا عدتر است، بُمن به من نندیک

 اعْبُادِ»اسات عاد اوّل شاود یاا بُمی عبادتی که عبادو حساب ضاللت است، عبادو نیست.

بصایرتی و تر رؤیات فارض محاال رؤیات بصاری یاا عمیاقاور انساان بار  «تَرَا ُ كَمَنَّكَ اللَّهَ

 ،او آالو دااالو او و و حااالو اوه هما ای به حق داشات، عباادو او چطاور باود؟احانه

اوار  شود در محرر حق عصیان کارد؟می مگر بود. حق محرردر  او ایجاباواو و  سلوب

بار  ،بال اومقا آیاا در ،شاما نشسانه اسات رویسانی داریاد و در حراشما اف کسای رودربا

 او شااما را امااا ،بینیاادنمی یااا او را «تَاارَا ُ كَمَنَّااكَ» ؟دهیاادمی انجااام عملاایخااالم میاال او 

 بینااد و شااما او رامی شااما راای یااا اف روفنااه بیناادمی شااما را ،بینااد. او دوربااین داردمی

آیاا  ،بیناد و بارای او احنارام دائال هسانیدمی دانیاد او شاما رامی ددر کهبینید. همیننمی

است و  عد عصمت معرفت و عصمت لقاءعد اوّل بُکنید یا نه؟ بُمی عملی بر خالم میل او

 .بعد دوم بعد عدالت و مادون عدالت است

 فَإِنَّاهُ»ناه  ،اسات «تَارَا ُ كَمَنَّاكَ»ناه  .کنداست که انسان عبادو  عبادوعد سوم بعید اف بُ

بیند، می بینم و نه او مرامی اور نه من او را .یندبمی بینم و نه او مرامی نه من او را .«یَرَاكَ

ناه  ،حراور نادارد ناه علما،بات ؟ مثل عبادو بات. کسی پس عبادو یعنی چه؟ برای چه

                                                           

 .11ه نجم، آی. 1

 .8، ص عةیالشر مصباح. 2
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ه اور عباد  اهلل هام نقطا .کندنمی فردیچه نکند  چه او را عبادو بکند وعابد وثن  .ددرت،

، باا اسات عباادوآن کاه اصال یاه ثانه طاست نبود و نق «تَرَا ُ كَمَنَّكَ» ش کهاوالی درخشان

  ؟چه خواهد بودمراتب نبود دیگر 

شاود وناا  می مگار وفت: آدای فالنایمی -که مرحوم شد-ف عرفای باهلل وادعی یکی ا

دانیاد و شاما در می نااظردوم کاه خداوناد را ه در نقطا خدا ما را مثل همّاام نکناد. کرد؟

بر خالم  ، امکان نداردامکان نداردونا   اصالًشود ونا  کرد؟ می مگر محرر حق هسنید.

و هم  ماولی بیرون هسنیه بر خالم امر او و بر خالم نهی او. پس ما هم اف نقط ،او  اراد

تماام ها و بدراهاهها راهاهکج ،هابیراهاه ،هااتخلّف ،هااونا  ،ها. تمام حجابیهثانه اف نقط

کاه عصامت اسات ه اولای مرحلاه برای این است که لقااء حاصال نیسات. لقااء در مرحلا

 «.یَرَاكَ فَإِنَّهُ»که  یهثانه و لقاء در مرحل حاصل نیست

ناه آیاه خداوناد تندیاد  .نیمکمای شارو  حاال ما با صدر آشاناتر هسانیم. ماا اف صادر

: 77آیاه  ،دارآن 199ه اهلل دارند. صفح لقاءه کند کسانی را که تکییب بمی کند و توبی می

؟ کساانی کاه دل باه دلادار را چاه کساانی« یَْلقَوْنَاهُ یَاوْمِ إِلاى دُلُاوبِهِمْ فاي ،نِفادا فَمَعْقَبَهُمْ»

 آتااهُمْ فَلَمَّاا» ،«فَامَعْقَبَهُمْ»ها جناهای دنیوی آنه اف جمل ،انداند و دل به دیگران داد نداد 

 گیدلبااخنپیاماد  «دُلُاوبِهِمْ في نِفاد، فَمَعْقَبَهُمْ*  مُعْرِضُونَ هُمْ وَ تَوَلَّوْا وَ بِهِ بَخِلُوا فَْرلِهِ مِنْ

 یَاوْمِ إِلاى» .«یَْلقَوْنَاهُ یَاوْمِ إِلاى دُلُاوبِهِمْ فاي نِفادا، فَامَعْقَبَهُمْ»به دیگران و عدم توجّه به حق 

 یکی لقاء اهلل است در معاد.  ،یکی لقاء اهلل در وفاو است :عد دارددو بُ «یَْلقَوْنَهُ

و یااک  یااک احنمااال ظاااهر دو احنمااال اساات:« یَْلقَوْنَااهُ»کّر مفاارد ماای ه در ضاامیرالبناا

 اسات.اهلل « فَامَعْقَبَهُمْ»فاعال  ،«دُلُاوبِهِمْ فاي نِفادا، فَامَعْقَبَهُمْ»احنمال ظااهر  .بانناحنمال 

 ظااهریه ایان مرحلا« یَْلقَوْنَاهُ یَاوْمِ إِلاى» لقااءاهلل. یعنای «یَْلقَوْنَهُ یَوْمِ دُلُوبِهِمْ إِلى في نِفاد،»

چارا؟ چاون فاعال چاه کسای باود؟ اهلل. « اهلل یَْلقَاوْنَ یَاوْمِ إِلاى»باننی ه ولکن مرحل ،است

 عد دوم.این بُ «اهلل یَْلقَوْنَ یَوْمِ إِلى» چه کسی؟ خدا. «دُلُوبِهِمْ في نِفاد، فَمَعْقَبَهُمْ»

 []سؤال -

 یَاوْمِ إِلاى»این احنماال اول اسات.  است،این یوم  «یَْلقَوْنَهُ یَوْمِ إِلى»اوّل عرض کردم.  -

یاوم و لقااء  آن روف را لقااء کناد« یَْلقَوْنَهُ»روفی که  -اضافه است-روفی که  ،یومِ« یَْلقَوْنَهُ

 این یک احنمال.  است. عد سوم لقاءاهللدر بُخر اآل

 یَاوْمِ إِلى وبِهِمْدُلُ في نِفاد، فَمَعْقَبَهُمْ» احنمال دوم این است که به ضمیر مرکنی بروردد.

حاصال نشاد.  هااآنلقااءاهلل بارای  در دنیا اینکه. برای را خدا  عادب را ،ب راعقِمُ «یَْلقَوْنَهُ

 اینکاه لقااء ولکان .ابعادش نباوداف عدی حرور در محرر اهلل در هر بُ ،معرف  اهلل ،لقاءاهلل
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مان « یَْلقَوْنَاهُ یَاوْمِ» ًا،تقصایرد حاصل نشاها عمل صالح برای آن ،و سعی و تقوا اهلل با کدّ

 فایاد  نادارد. دیگار ،شودمی لقاء حاصل منرتب،عد در این دو بُ  لی یوم القیامیوم الوفاو إ

 ،انسانند حاضار اساتدنمی ،دانسنند واحاد اساتنمی ،هست دانسنند خدایینمیتقصیرًا 

نن در دانسانمی ،خار اساتدانسنند صااحب یاوم اآلنمی ،دانسنند صاحب وحی استنمی

 یَاوْمِ إِلاى»دانم شد می تبدیل به هادانمنمی این .دانسنند ولی تقصیرًانمی ،س اضال مخمّ

چنانکه در آیاتی این مطلب بیّن است که انسان باه  .ندارد ایفاید ولی یلقون « اهلل یَْلقَوْنَ

حقاایق ، آنچاه اف اسات عاامیوم القیام  الکبری که حشر ه موو و ال سیّما به وسیله وسیل

  .و پیدا خواهد شد خواهد شدناپیدا بود، برای او ارائه داد  

 دُلُاوبِهِمْ فاي نِفادا،» المراتاب را، کل واحد مان «یَْلقَوْنَ»« یَْلقَوْنَهُ یَوْمِ إِلى»سوم  احنمال

م هاای ساالکردناد دلکاه خیاال میرا هاا هاای آندل ،یاوم اهلل را ،اهلل را« یَْلقَوْنَهُ یَوْمِ إِلى

 أَْخلَفُاوا ماابِ»، «یَْلقَوْنَاهُ» ویشانهتمام مراحل  کردند وفاق است،را که خیال مینفاق  است،

باا آنچاه باه خادا وعاد  مخالفات کردناد  ،خالم کردنادإ اینکهچرا؟ برای « وَعَدُو ُ ما اللَّهَ

 همخنلفا وعد  داد  شد بر شار . مواعیاد ،عقلوعد  دادند بر  ،عد  دادند بر فطرودادند. و

، باه را تارک کردناد مواعیدبا نفاق این  ،آفادی و انفسی که اف نرم این مکلّفین منافق بود

کایب یاوم  ،هللا ، تکییب لقاءکیب لقاء اهلل« یَْكیِبُونَ كانُوا بِما وَ» حساب ترک این مواعید

 مه اف برای لقاءاهلل است.ب حقایقی که آن حقایق موجب و مقدکی ،اهلل کیب شریع ،اهلل

وا وَ لِقاءَناا یَرْجُاونَ ال الَّایینَ إِنَّ» :هفانمه آیا ساور  یاونس، ،209ه صفحدوم: ه آی  رَضاُ

 كاانُوا بِماا النَّارُ مَْمواهُمُ أُولئِكَ * غافِلُونَ آیاتِنا عَنْ هُمْ الَّیینَ وَ بِها اْنمَمَنُّوا وَ الدُّْنیا بِاْلحَیا ِ

 رجااء دبلای آیاا در انکاار مینانای؟ر چاه دء لقاء شرط است و اصوالً رجااء رجا« یَْكسِبُونَ

 ؟ افساتا خیار. در ظان رجااء. در شک رجاء است؟ خیراست؟ نه. در احنمال رجاء است؟ 

 لقاء علیایه مرحل ،حق الیقین ،عین الیقین ،علم الیقین ،رجاء است تا یقین راجحاحنمال 

ه شاود، اف نقطاشارو  نمی هو ثالثا یاهو ثان یاولاه است. پس رجاء اف نقطا« فَنَدَلَّى»که اهلل 

شاک  ،احنمال نیسات نیست، کسی که منکر است شما پول دارید، رجاء است؟رجاء انکار 

رجااء نیسات، یکسان است، وجود و رجاء عدم اور رجاء چون رجاء رجحان است.  .نیست

 ،حالات رجحاان دارد . رجااءنیسات ءرجاا ،اور رجاء رحمت و رجااء عادم رحمات باشاد

 ،عادی اف ابعااد لقااء، فطریا،در هر بُ «ناقاءَلِ»این رجاء  .است باالترصد در پنجا رجحان اف 

 ،حکاده اعمال صالحه و تقاوا و باا اضاافه با اضاف ،، دلبی،، فؤادی،بیّل ،صدری، ،شرعی، عقلی،،

 فرماود،فرماود و یقاین میرجااء نمی ؟ اواروویدمیمحور است، مننها چرا رجاء این رجاء 

نَعینُوا وَ» کماا اینکاه دناد،ها خاار  بوخیلی بْرِ اساْ ال ِ وَ بِالصاَّ  عَلَاى إاِلَّ لَكَبیارَ ٌ إِنَّهاا وَ الصاَّ
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فطاری  ظنّ البنه .فاید  ندارد ظنّ دلب است. ظنّ عقلیرجاء،  1«یَظُنُّونَ الَّیینَ*  اْلخاشِعینَ

 یَظُنُّاونَ الَّایینَ»، مقدّمه تاا برساد باه ظانّ دلبای. هعقلی مقدّم ظنّ ،عقلی است ظنّه مقدّم

 .« راجِعُونَ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ وَ رَبِّهِمْ ماُلدُوا أَنَّهُمْ

 لقااء حاق راعقالً. در فطرو خاود  حنیفطرت،،  حنیظن ندارد  2«یَرْجُونَ ال الَّیینَ إِنَّ»

ه نقطا ،مراتاب مخنلاف لقااء .... لقاء اصل وجود، لقاء توحید، لقاءدهداحنمال راجح نمی

وحای حاق را ظان  ، توحیاد حاق را ظان نادارد،ظن نداردحق را لقاء اصل وجود اوالی 

که را مراتبی را ظن ندارد. امکان و جواف عبادو را ظن ندارد. این  ندارد. امکان معرفت او

 اینکاهباه امیاد  وونااوون. افعاالدر  دالقاای خا که اصوالً رجااءِ کنمتکرار می عرض کردم

باا . رومنمای اواحنمال ندهم به دنبال  نباشد وامید  اوروم، خدایی باشد که به دنبال او بر

 . ودنای کاه فهمیادممبارو اوباه دنباال  عادی اف ابعااددر هار بُ ،هستخدایی  اینکه به ظنّ

 شود.می حاصلاوّل لقاء  ،ستهخدایی 

 است. ظانّ  لقاء بعدظنّتوحید حاصل شد، باف   ودنی که عقید .لقاء دوم امید وحدو

 کاه شر  اساتیه مقنری رحمت رحیم ،واحد استی که اهلل موجود است و لقاء بعد ودن

 ، باه صادربرساد باه لابّکاه بعدی است  رجاء ف. دنبال شر  وشنن بابگردم  به دنبال شر

 إِنَّ»و موافاو با عمال باشاد. ر تمام مراحل مخلوط دو  ، به فؤاد برسدبه دلب برسد ،برسد

چنانکاه  ،دارد کفار درکااتیسوم هر چه، چاون  ،دوم ،اوّل عدچه بُ «لِقاءَنا یَرْجُونَ ال الَّیینَ

 ال»چطاور « لِقاءَناا یَرْجُاونَ ال الَّایینَ إِنَّ» :209ه ، صافح7ه آیا است. درجاتی دارای ایمان

، رضاایت حیاو دنیاا راضای شادندچون به « الدُّْنیا بِاْلحَیا ِ رَضُوا وَ» چون؟ «لِقاءَنا یَرْجُونَ

ی هاایتالفعه هم ،هاآن یتجد ،هاسعی آن ،هاآن کدح ،هامقصد آن ،هامقصود آن ،هاآن

وااهی « بِهاا اْنمَامَنُّوا وَ» توجاه ندارناد. حیاو دنیا است، دیگر به ماورای حیاو دنیا هاآن

، باه او اف فالنای راضای اسات .انمیناان ناداردحیااو دنیاا اسات، ولای  باه راضیانسان 

 تکیه بر دنیا، منکئی جان« بِها اْنمَمَنُّوا وَ» حیا  الدنیابال یهولکن رضایت عالانمینان ندارد، 

و  .اساتهاا وا  او اینفقا  تکیاهو ریاست و مقام و...  شهووو دنیا ندارد. خور و خواب 

کنااب  ،پیغمبار مان ،من خودم باید باشم و خود من محور هسنم. خدای مان :وویدمی لیا

هاا حارم اسات و نارم اسات و یگر آنهای دولی آن ،محور استمن ها آنه همدر  ،من

 . جانبی است

                                                           

 .46و  45بقره، آیات . 1

 .7ه یونس، آی. 2
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، یک انمیناان باه حیااو یک انمینان به حیاو دنیا است  انمینان استدو انمینان 

یَ ً رَبِّاكِ إِلاى ارْجِعي*  اْلمُْطمَئِنَّ ُ النَّْفسُ أَیَّنُهَا یا» است. علیا یَّ ً راضاِ  فاي فَاادْخُلي*  مَرْضاِ

 ،اسات دنیاالا بالحیا انمینان دو انمینان است. یک انمینان  1.«يجَنَّن ادْخُلي وَ*  عِبادي

مادامی کاه انساان فناد  اسات و ماادامی کاه در حیااو  ،نیا استانمینانی که بالحیا  الد

وا»تکلیف است دابل بروشت است. کسی کاه  عادیِ عاد بَبُ اسات و در« الادُّْنیا بِاْلحَیاا ِ رَضاُ

اف حاق غفلات « غاافِلُونَ آیاتِنا عَنْ هُمْ الَّیینَ وَ» است و بعدًا «بِها اْنمَمَنُّوا وَ»ن آصد درصد

 دبل اف موو. « رَبِّكِ إِلى ارْجِعي»است دابل بروشت است. مادامی که نمرد   ،دارد

عاد اف مارا عاد بَیاک بُ ،عاد دبال اف مارا داردیاک بُ عد دارد:دو بُ« رَبِّكِ إِلى ارْجِعي»

راجع به کفّاار اسات. راجاع باه  راجع به مؤمنین است و هم عد دبل اف مرا آن همبُ دارد.

ماؤمنین راجع باه رجو  کنند. لی اهلل ، اف شهواو و حیاو دنیا إکفّار است که اف کفر خود

در هر حالی اف حاالو و در هر مقامی اف مقاماو انسان  .دنکنتر است که درجاو را عالی

. بیشانرعباودو خادا ، لقااء بیشانر، فیادترت ایمان باشد باف رجو  إلی الرّب جا دارد، معرف

این است کاه  ،آنچه مورد تکلیف است دیامت هم هست، ولکندر عالم برفخ و عالم  حنی

دو ضالع آن مرباوط  کاه لی الرّب مثلّثی استرجو  إلی الرّب، رجو  إ «رَبِّكِ إِلى ارْجِعي»

دو ضالع عاالم تکلیاف  عاالم تکلیاف. بعد اف مربوط بهیک ضلع آن  ،کلیف استتبه عالم 

 وَ لِقاءَناا یَرْجُاونَ ال الَّایینَ إِنَّ» کفار این اسات:آیه ا. مؤمنین رهم  ،م کفّار را شامل استه

کان رجو  « رَبِّكِ إِلى ارْجِعيالدُّْنیا  بِاْلحَیا ِ اْلمُْطمَئِنَّ ُ النَّْفسُ أَیَّنُهَا یا» ،«الدُّْنیا بِاْلحَیا ِ رَضُوا

 و إلای الحیاا  العلیاا لای الارّبانمئنان إ ود برورالحیا  الدّنیا  إلیانمئنان  اف کفر خود، اف

 عد آن در کفّار.کن. این یک بُپیدا 

رجاو  ه ای اف مراحال کفار در عاالم تکلیاف فمیناه آن هم مراحل دارد، هر مرحلهالبن

  حرفایمراتاب معرفا  اهلل و لقااء اهلل مراتب ایماان و چون ایمان و همچنین  استلی اهلل إ

انمینان  ،هلل باشداف درجاو عبادو و معرفت و لقاءا ایدر هر درجهانسان ندارد. بنابراین 

اوار انمیناان و تودّاف و درجاا فدن در ایان  به آن مرحله است؟ اکنفا به آن مرحله است؟

یادا ن، تکامال پتعالی پیدا کابروردد، « رَبِّكِ إِلى ارْجِعي» ظاهرًا و بانن،ایمان است ه مرحل

ی در انحصار مؤمنین است، کدام ماؤمنین؟ وخر، ضلع ادنیوی دو ضلع . اینندارد کن. حد

 ،صاین هسانندمخلَ ،عناداهلل هسانند ، مرضای ًعان اهلل مؤمنینی که راضی ً .«مَرْضِیَّ ً راضِیَ ً»

 یاهثانه صین در درجامخلِنسبت به اولی و ه صین در درجنسبت به مخلَ .هسنند نمخلِصی

                                                           

 .30 تا 27فجر، آیات . 1
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 عادماؤمنینی کاه در بُ دهاد:دو معناا می نسابت باه ماؤمنین« ارْجِعاي» .«رَبِّكِ لىإِ ارْجِعي»

یَ ً»و عادی ایماان هسانند عاد بَیا در بُ ایمان هسنندی اعال یَّ ً راضاِ باه محرار حاق « مَرْضاِ

ند و اف عاالم بارفخ ا اولی مننقل شاده عالم موو در نقط اف عالم تکلیف به مشرّم شدند،

 إِلاى ارْجِعاي»نادارد  نهایاتو  است و اشرح اسات اوضحکه  یهثانه قطدر نبه عالم دیامت 

 ابعاد معرفت بیشنر، ثوابی که خداوند عنایت داد  است. کل در  .«رَبِّكِ

ک ثاواب معناوی و جنّات دو ی است  یک ثواب مادی است و ثواب مننها این ثواب دو

وانٌ وَ»و جنّات روح اسات.  جنّت جسم اسات 1«انٍد اْلجَنَّنَیْنِ جَنَى وَ» جنّت است  مِانَ رِضاْ

جاا که جنّت روحی است و جنّت جسمی که فر  است در آن «اللَّهِ مِنَ رِْضوانٌ» 2«أَْكبَرُ اللَّهِ

 وَ لِقاءَناا یَرْجُاونَ ال الَّایینَ إِنَّ»دنیای خداوند اسات. یه و رحیمه باالتر اف نعم رحمانیه البن

وا همااین  11ه آیاا 3«    غااافِلُونَ آیاتِنااا عَاانْ هُاامْ الَّاایینَ وَ بِهااا ْنمَاامَنُّواا وَ الاادُّْنیا بِاْلحَیااا ِ رَضااُ

را  تمام ابعاد آ «أَجَلُهُمْ إِلَیْهِمْ لَقُرِيَ بِاْلخَیْرِ اسْنِعْجالَهُمْ الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللَّهُ یُعَجِّلُ لَوْ وَ» سور :

نغیاان اف چاه کسای «  یَعْمَهُاونَ نُْغیاانِهِمْ في نالِقاءَ یَرْجُونَ ال الَّیینَ فَنَیَرُ» کنیم.مین بح 

بااال ه عدی اف ابعاد که مرحلدر هیچ بُ ،نغیان اف کسی است که رجاء لقاء رب ندارد است؟

بعاد  انکاار رب اسات،افلین عدم رجاء لقااء رب چیسات؟ اسفل السّ ،افلیناست. اسفل السّ

، بعاد بعد انکار عبادو رب حبّت رب،مانکار  بعدانکار توحید رب، بعد انکار شریعت رب، 

اهلل وجداناست، لقاء اهلل ها تمام این ،انکار دیامت انکار برفخ، بعد بعد ،رب حرورامکان 

 است.  مراحلوجدان در سایر  ،ااو است است، وجدان

 «یَرْجُاونَ ال»ه ایان نغیاان ننیجا«  یَعْمَهُاونَ نُْغیاانِهِمْ فاي لِقاءَناا یَرْجُونَ ال الَّیینَ فَنَیَرُ»

بُونَ هُامْ وَ»کنناد می که با کوری در نغیان فنادوی« یَعْمَهُونَ» .است نُونَ أَنَّهُامْ یَحْساَ  یُحْساِ

 4.«صُْنع،

دیاروف عارض کاردیم  ،بیاوریمو در بین آیاو  بکنیم ترکینمطلبی بود که باید روی آن 

ومراهای کاه  اسات و اضاالل بح  است و ماورداهلل در بعری ابعاد مورد  لقاء این رجاء

کسانی هسنند که وجود خدا را دباول دارناد، وحادو  .دیروف آخر بح ، همین عرض بود

فطاری  حنایمراحال عقلای و فلسافی و کل در  حنیخدا را  یتخدا را دبول دارند، الوه

                                                           

 .54ه حمن، آیالر .1

 .72ه توبه، آی. 2

 .7ه یونس، آی. 3

 .104ه کهف، آی. 4
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عبادو خادا درسات نیسات و معرفات خادا هام درسات نیسات. وویند می اما ،دبول دارند

خادا  اینکهچرا؟ برای  نیست. درست فمکلّخدا اف برای خلق  معبود بودن و معروم بودن

نهایات اسات کاه دابال شاناخت نیسات، بی دادرنددر رفیع اسات، آددر عظیم است، آنآن

ددر ضاعف ما آن  اراد  را همچنینو  .دنویرمی معرف  اهلل را پس جلوی شود شناخت.نمی

مقادس عبادو ما اهانت باه مقاام  که ددر ناچین هسنیم، آنددر کوچک هسنیمآن ،هسنیم

وفات: مان ماؤمن می هسنند. دیروف نقل کردم، اسم نباردم. منکر وحی است و لیا ربوبیت

خادا را کاه چاه کسای هسانیم  ماا؟ ولی عبادو خدا یعنی چه چنان،ین و چن ،باهلل هسنم

  کاه ایان بناد یاتربوب ساست. اهانت است نسبت به مقاام مقاداهانت  ادو کنیم؟ اینبع

هسنیم کاه  ما دابل وفت: ند. وفنم: امر داریم.ک را عبادو ناچین و... او فقیرِ جاهلِ فِضعی

. مگار بنادوان دانساتنمی کالم اهللرا درآن  او ن.وفنم: درآ خدا اصالً با ما صحبت بکند؟

  صحبت کند؟ا هآنبا دارند که خدا  یتخدا و مکلّفین دابل

رساندن، رحمت اسات  یتبه دابل یتف عدم دابلاها را آنولکن  ،ی ندارندینبندوان دابل

کاه  یاترحمت است یا نه؟ اف عادم عبود ،مخانب درار دادن ها راخطاب آناف عدم یا نه؟ 

آیا ایان کرامات  رساندن،ه عبودیت ب -که اهانت است– یتعدم عبود ،با معرفت وجود حق

ست یا نه؟ بلکه هار خدا رحیم ا؟ خدا رحمان است یا نه است یا نه؟خدا کریم  است یا نه؟

ددر علام و دادرو و رحمات و  هر .ددر مقام کسی باالتر باشد به ناکسان بیشنر باید برسد

 ،رفق او ،باید بیشنر به ناکسان برساد، تعلایم او ،عنایت و اخالق و کمال کسی باالتر باشد

 خادامنکار  شاماصاحبت کاردن، پاس  ،را  دادن ،در باف کاردن ،عنایت او ،مقام او ،مال او

نادارد.  ،ضاعیف اسات ،جاهال اسات ،شما دبول دارید بخیال اسات آن خدایی کههسنید. 

ووییاد کاه در نهایات کماال اسات و نهایات علام اسات و دادرو اسات و می شما تنادض

تااوان او را نمی و -ولااو شااناخت ظاااهری– اواّلًاو را شااناخت شااود نمی بنااابراین ،عظماات

، چاون مقنراای ردکامین امارعبادو کارد اوار هام  باید او را ووییم:می. عبادو کرد ثانی،

شاود معرفات کناه ااو می ووییادمی آن معرفنی که شما و اما معرفت: .فطری انسان است

عقلی محال  ،بصری محال است، بصیرتی محال استاست، معرفت کنه ااو محال است. 

نور مطلاق باه امعرفت خد ،معرفت و علم که انسان برسدیه عدی اف ابعاد عالدر هر بُ ،است

که شما معرفت دارید، نور همانامکان دارد.  آن مقداری، نیستمطلوب  ینامحال است، 
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ایان مننهاا  و واحد است، همین معرفت کافی اسات.ست که اهلل ه مگر شما معرفت ندارید

 1.«اْلیَقینُ یَْمتِیَكَ حَنَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ» کند.تبلور و تعالی پیدا می یتبا عبود معرفت

ی؟ انچاه کسا« بَیِّنااوٍ آیاتُناا عَلَایْهِمْ تُْنلاى إِاا وَ»: 210ه صفح یونس، پانندهم سور ه آی

 مِانْ أُبَدِّلَاهُ أَنْ لي یَكُونُ ما دُْل بَدِّْلهُ أَوْ هیا غَیْرِ بِقُرْآنٍ اْئتِ لِقاءَنَا یَرْجُونَ ال الَّیینَ دالَ» کفّار

کفّاار  « عَظایمٍ یَاوْمٍ عَایابَ رَبِّاي عَصَیْتُ إِنْ أَخامُ إِنِّي إِلَيَّ یُوحى ما إاِلَّ أَتَّبِعُ إِنْ نَْفسي تِْلقاءِ

و هاا ایان آیااو بارخالم هوسبسایاری اف خواناد می یاو راشدند، پیغمبر که آمی کالفه

 ،را عاوض بکان آن یک درآنی غیر اف این درآن بیاور یاوفنند: ها بود. نو میول آ هاشهوو

بار در جماع آن مقاداری کاه درآن را عوض بکن یا مقاداری اف آن را حایم بکان.  یا کالً

. بکان عاوضرا  هاااین ،حیوانی ماا اسات حرّیتو هوس ما و شهوو ما و خالم میل ما 

منکار  ،ووید؟ کسی که منکر وجود خدا است، منکر توحید خادا اساتمیکسی  چهاین را 

 بِقُارْآنٍ اْئتِ»ووید: می چرا ،ین وحی استدبول دارد و اوحی خدا را اور  .وحی خدا است

فانه می ایاان را کفّااار ؟«بَدِّْلااهُ أَوْ هاایا غَیْاارِ فانه  ،وویناادمیمااؤمنین هاام وفننااد. منمسااّ منمسااّ

داال اتباا ،  شاهرو، اجماا  منقاول، ،اجماا  ،غیار هایا یوویند. درآنمی های ما همحوف 

، دال الشّی  کیا باید لفظ .دال لفظی نیستدال فق   ،وجود داردها این ،سّیددال ال ،ی الشّ

  است.اشد، شما شنیدید؟ نخیر، رأیش این وفنه ب

اسات و لایا « بَدِّْلهُ أَوْ هیا غَیْرِ بِقُرْآنٍ اْئتِ»ما شیعه و سنی  علمیه هایرأی عملی حوف 

ن آفدند که دارن را نی درآدالله ریشهای ما حوف اصالً  .دهندمی ن فنوابر خالم ن ّ درآ

 إِاا وَ» «.فقولک أنّ القرآن ظنّی الدالل  دطعی الرالل ، دطعای الحمادا » است الداللهظنی

ابعااد مخنلاف  سلب رجاء،عد در هر بُ« لِقاءَنَا یَرْجُونَ ال الَّیینَ دالَ بَیِّناوٍ آیاتُنا عَلَیْهِمْ تُْنلى

 دُاْل بَدِّْلاهُ أَوْ» تا دبول کنایم.ور کنی یک درآن دیگر بیانمی حاال که رها« بِقُرْآنٍ اْئتِ»دارد. 

سنت را نفی  ن بهاین آیه اف آیاتی است که نس  درآ« نَْفسي تِْلقاءِ مِنْ أُبَدِّلَهُ أَنْ لي یَكُونُ ما

ن را دارآ ،اوار مان دارآن را تبادیل بکانم نفس خود؟ «تِْلقاءِ مِنْ»کنم کرد  است. من تبدیل 

 محمّد بودن.عد نس  کرد در بُ

  ؤال[]س -

وضاع سانّت در  باه کنااب دارد؟ وضاعی نسابتعد سنّت چاه بُ ،عد رسول بودندر بُ -

 کاه کنیممای ای اسانفاد اف نظر آیاو منعدّد ؟ مسنقل اف کناب استکناب است یا ه حاشی

 برد. خود منن است، منن را اف بین نمیکه اف  ایحاشیه در حاشیه کناب است،

                                                           

 .99ه حجر، آی .1
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 ]سؤال[ -

هِ نَْفساِ  تِْلقااءِ مِانْ»اوار پیغمبار  اینکاهبارای چاه؟ بارای  ،نیست« نَْفسي ءِتِْلقا مِنْ»این  -

محاال اسات، کناد،  کرساولٍ نسا « نَْفساي تِْلقاءِ مِنْ»اور  ممکن است،کند، نس  « کَمُحمَّدٍ

کناد و آیاا ا وحی اصالی را سالب  ،رسالت اصلی رارسول شود میآیا  چون رسول است.

وحای  ،اصلی کنااب و یاک وحای ، وحییکی وحی  بشودرسول  بروحی مکان دارد دو 

ه تر داوی را اف باین ببارد، حاشایضاعیف .ببرد اصلی را اف بین ، وحیفرعی که وحی فرعی

 ؟ببردمنه منن را اف بین 

 ]سؤال[ -

کاه  منهای رساالت اساتاور نفس رسول  رسالنی است، تلقاء نفستلقاء نفس، نفس  -

در مانن کنااب اهلل  رساالتباا نفاس رساول  ،لت اساتبا رسااور نفس رسول  دبول نیست،

آیااو فیاادی بار ایان  اینکاهکما  شود.خالم کناب اهلل نمی ، بهو شرحه و در حاشیاست 

 لِكَلِماتِاهِ مُبَادِّلَ ال رَبِّكَ كِنابِ مِنْ إِلَیْكَ أُوحِيَ ما اْتلُ وَ» .و بح  کردیمدارد  مطلب داللت

کنااب اهلل اسات در  و یتلوهعد ااهلل است در بُملنحد اصلی  1«نَحَدًامُْل دُونِهِ مِنْ تَجِدَ لَنْ وَ

 . عد کناب اهللبُ

نَا لِمَا تُحِبُّاهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِمِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُضَا ُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»

                                                           

 .27ه کهف، آی. 1


