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 در قرآنآیات لقاء بررسی 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 إِیَّاا َ»در بعضی از مباحث هست که انساان بایاد از الالات  وب ب.ابد. بحاث 

 فَْليَعْمَاْ  رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُبا كانَ فَمَنْ»، «اْلمُسْتَقيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا»و « تَعينُنَسْ إِیَّا َ وَ نَعْبُدُ

ها ندارد باید از الالات  وب ب.ابد در از ایندرستی  که گبینده ابر 1«صالِحًا عَمَالً

کنند می ايال ،دنشنبمی را که بندگان اداها و بندگان ادا و این حرفمحضر ادا 

 ابری نيست. ،. نخيراستینده ابری گبدر 

کنيم و استمرار آیات سلبی لقااء می متًا عرضابعادی هست که باز مقد لقاءاهللدر 

اهلل هستند. باه بعضای از ابعااد  ءاهلل که استنکار و تببيخ کسانی است که اارج از لقا

اسات  این است که لقاء باب مفاعلاه است،از جمله ابعادی که اشاره شده  اشاره شده.

و « اللَّاهِ لِقااءَ»، «رَبِّاهِ لِقااءَ»کاه اینحااال  و دو فاع  الزم دارد، فاع  اوّل و فاع  دوم.

 مصدر مضاف است، این اضافه  و ،و از این تعبيرات که این مصدر« لِقاءَنا»و « لِقائِهِ»

ه باه اضااف باه مفعابل.ه به فاع  و وجاه دوم اضاافه وجهين است. یک وجه آن اضاف

عاد رحمات اادا مالقای هسات. در بُاابب ب.ابد.  ء اهلل یعنای اادا مالقایفاع  لقا

فعاالً و در  ياهعد رحمات رحماناداوند مالقی هست و این مالقات اهلل در بُ يهرحمان
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عد علم و قدرت  اتًا مبرد تقاضا نيست، مبرد تحصي  ما نيست، مبرد تحصي  ادا بُ

 هم نيست.

قاء حياات حاصا  اسات قبا  الخلا  و و لبرای اداوند لقاء علمی و لقاء قدرتی 

 کاه باه کا و مبجابدات رحمات يههم لقاء در رحمت رحمان بعد الخل و  .بعد الخل 

کاه شاام   ياهرحمات رحمانو  1«هَدى ثُمَّ اَْلقَهُ ءٍشَيْ كُ َّ أَعْطى الَّذي رَبُّنَا»فرستد می

حاص   ست.تحصي  ني قاب رینش، این هم اوالی آفه در نقط هستتمام االی  عالم 

 ما قاب  استدعا باشد. برایاست برای ح  تا چه رسد از 

شبد. لقائی که فع  اسات و می آن لقاء دوم است که تفاع  و مفاعله در آن انلام

و این فقط از طرف « قيًای، لُلقَ، یَیَقِلَ»لقاء نيست، لقيا است، داا  در  ،استرب فع  

و بعاد  لقااء اوّل اسات دارد. قبا  الخلا دارد، لقااء دوم ادا است که اادا لقااء اوّل 

 بردارتحصاي این ناه  عد رحمت رحمانيه است.ر بُدلقاء دوم است و لقاء دوم  الخل 

آن  الا . بارایتا چه رسد مبرد استدعا باشاد از  ،حاص  هست ، چبناست برای اهلل

 ياهعاد رحمات رحيمیعنای اداوناد در بُ اء دیگری اسات کاه قابا  تحصاي  اسات.لق

کند آن لقاء را. همين لقاء است که مبرد لقاء می نعامإکند، می کند، ایلادیم تحصي 

 است و مبرد مفاعله است.

ه ر نقطدلقاء اهلل  -مطلب دیگری است یبم اآلارحاال لقاء -لقاء اهلل یا لقاء الرّب 

بعد اوّل  عدی است:درا.ان لقاء دو بُه ثانيه اوالی درا.ان لقاء و لقاء الرّب در نقط

ر بسياری از مبارد فاع  عبد است. عبد است کاه بایاد مالقای در عببدیات باشاد تاا د

عببدیات کاه معرفات اسات و ه ادا عنایات کناد. لقااء عبابدیتی از عباد و لقااء نتيلا

تَعينُ إِیَّا َ» کندمی استعانت عبد است که لقاءِ .ربباللمله لقاء است از  تاا لقااء « نَساْ

عبد است. در ابعاد علم و معرفات و  یاستدعاه مرتب اعانتی از ح  بر حسب استدعا و

ه اولی با عبد است و لقاء نقطه لقاء در نقط ،عبد استه عببدیت و تقبا و آنچه بر عهد

به فاعا  اسات و ه اضاف گاهب الر لقاءاهلل و  لقاءلقاء اولی است. بنابراین ه ثانيه نتيل

لقاائی »عنای اهلل ی لقاءمفعبل است. به ه عد اکثری اضافاوّل در بُ مفعبل. به هاضاف گاه

ه يتاربّ بربببالاربّ حتوای یالقينای الالقاائی »یعنای رب الا لقاء«. اهلل حتوی یالقينی اهلل

 عد فاعلی.این در بُ«. نا ربّنا حتوی یالقينا ربّنا برحمتهءنا لقاءلقا

 رب لقااء. اگار ماا نقطاه دوم اساتعد مفعابلی نخستين است و بُه عد فاعلی نقطبُ

 ياتعاد رحيم. در بُياتعد رحماننه در بُ يتعد رحيمدر بُ ،کندمی لقاءبا ما  رب ،کنيم
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تر و هر مقدار قدم فراخ ،است سالک فی سبي  اهلل قدم نهادن هکه افاضه است و نتيل

لقاء، هر قدر سعی در معرفات اهلل بي.اتر ه اداوند عنایت دیگری در زمين ،بلندتر باشد

هار  .دهادمی زیاادتر معرفات ،گياردمی ند دست ما راباشد که مالقی ما هستيم، اداو

گيارد و باه می اداوند دست ماا را باشد،قدر سعی در عببدیت ما نسبت به اهلل بي.تر 

تقابا بي.اتر باشاد سالبًا و باه و هار قادر ساعی ماا در عما   .رساندمی عببدیت باالتر

بناابراین  .گياردمی ااداوناد دسات ماا ر ،لباجبااتلایلابًا، سلبًا للمحرّمات و ایلابًا 

 عد. این بعد اکثری است.از ادا. این یک بُ بعدًامالقات، لقاء، لقيا اوّل از ما است 

رب، لقااء عباد  لقاءعد فاعلی و اهلل در بُ لقاءاست:  لقاءعدی که اق و است سه بُ اما

روز  دوعاد فااعلی کاه اهلل در بُ لقاء در بعد فاعلی. و لقاءاهلل و لقاء رب در بعد فاعلی

ت ابّاباهاد باه عنابان ااتم نبامی عرض کاردم ایان اسات کاه اداوناد کسای را قب 

انتخاب کند. قب  از وجبد جسم او، قب  از وجبد روح او، قب  از وجبد آباء و امّهات 

اداوند این بخش را  ،اولی که در صلب آدم اوّل و ترائب حبّای اولی استه از نطف او

 رّیه در صلب آدم و ال  آن نطفه، در ال  آن  رّه و در  کندمی لقاء .کندمی رعایت

ودی بخاش ساليمانی نيسات، بخاش دا بخش محمّادی باشاد. ،حبّا که آن بخش رحم

 نيست، تا چه رسد بخش اببلهبی باشد، بخش اببجهلی باشد.

در صالب آدم اوّل و از نظار انبثات در ترائاب حابّای   کابرتتمام  رّیات از نظر 

اادا مالقای اسات، ( اسات صن قسامت کاه بخاش محمّادی  . آهستنداولی مخلبق 

مالقی باشد. محمّدی در روح و در جسام نيسات کاه مالقای باشاد و  محمّدشبد نمی

و اااتم  داند کاه بایاد رسابلی کاه آاارین رسا می بلکه ادا ،سعی او نيسته نتيل

 بارای بااهلل و عابادترین عبّااد هلل باشاد بایاد الا  شابد از ترین عرفااءالرّس  و عارف

 .جمعیهدایت 

عاد بلکاه در بُ ،عد رحمت رحمانی که الا  اساتمات را نه تنها در بُبنابراین مقد

 لَمْ  اْلمُطَهَّرَةِ اْلأَرْحَامِ وَ ال.َّامِخَةِ اْلأَْصلَابِ فِي نُبرًا كُْنتَ أَنَّكَ أَْشهَدُ»که  يهرحمت رحيم

تا طبر... طبر، همينهمين 1«ثِيَابِهَا مُدْلَهِمَّاتِ ْلبِسْكَتُ لَمْ وَ بِأَْنلَاسِهَا اْللَاهِلِيَّةُ تُنَلِّسْكَ

ساال  38 ،ساالگی چها وقت والدت و بعد از والدت هم از سن دو ساالگی تاا سان 

 العالمين از نظر مالصقت و مالزمت جبرائي  ببده.تحت مراقبت رب

لياف ، بعد از زماان تکغيریابدی، نه تکليف مباص   بعد از زمان تکليف هالبتو 

اهلل فاابق العااارفين، فاابق رساابل ،ااابدی آنچااه را اداونااد از ایاان زمينااه انتظااار دارد
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تماام کاروبيّين قبا  از  و فبقها کوين، فبق تمام فبقزالعابدین، فبق السّاعين، فبق الم

 جاا شارو ر قلابش کاه وحای مالصا  باشاد ایان را انلاام داده. از ایننزول وحای د

و اعباد العابادین و  ينطفاصافی المصا( کاه ص هلل از زمان تکليف رسابل ا شبد.می

شابد. هار قادر مالقاات می مالقی شارو  فاعلیِ جا مالقاتِاز این اعرف العارفين ببد

مالقات فاع  دوم که رب است بي.تر بابد تاا  ،( بي.تر ببدصفاعلی مالقی محمّدی  

غيار  الیامت از زمان رسالت تا وقت مرگ، از وقت مرگ تا قيامت، از قي زمان رسالت.

 عدش مبجبد است. این یک بحث است.ر دو بُدر این مثلث باز مالقات د ،نهایهال

دوم ه مالقاات فااعلی در زمينا ،بحث دیگر هر قدر مالقات فاعلی عبد بي.تر باشد

 کنيم.می بي.تر است بر حسب آیاتی که فقط ما اشاره طبعًا رب

فاعلی عبد. مالقات فاعلی عبد مالقات  هالبتمالقات دارای چهار رکن است، : سبم

باه مناسابت  دوم ربه دارای چهار رکن است که در هر رکنای مالقاات فااعلی درجا

فارض کنياد ، ولاب «ال إلاه» ها.مالقاته همان مالقات عبد است. اوّل: منفی. سلب هم

س نباشاد  د. آیا اگر انسان عابد غير اهلل باشد بهتر است یا عابد هاي  کانباش« إلوا اهلل»

اابدی، غياری، محسابغ، غيار  ،معببدهاا کا  ها،الاه کا  «ال إلاه»  کاس نباشاد. هي

 سلب.ری ری و ما ال یُمحسبغ، ما یُ

عد اوّل، در بعاد دوم، ب است در بُمبجَ- بکه از برای مالقات مبجَ قدمیبنابراین 

ه شابد اوّل سالب اسات. نقطامی در این مثلث سلبک الای اهلل برداشاته -در بعد سبم

ت سالب. هار ثه، رابعه ایلاب است بر مبنای قبّثانيه، ثاله سلب است، نقط هاولی نقط

عد معرفت هر سلب آلهه در بُ بي.تر است.« إلوا اهلل»باشد ایلاب  ترقبیقدر سلب آلهه 

عاد تر است. سلب سایر آلهاه در بُعد معرفت قبیتر باشد ایلاب لقاء اهلل در بُقدر قبی

است و همچنين ساایر  ترقبیعد طاعت قاء اهلل در بُبي.تر باشد ایلاب ل چهطاعت هر 

 سالب اسات. اگار اهلللقااءاوالی ه بنابراین نقطا است.« ال إله»کلوی سلببی که م.مبل 

 اباهيد لقاء ح  داشته باشيد باید لقاء دیگری نداشته باشيد.می

ه چابن نقطا ،کنمیما رضعا 1«فَحَدِّْث رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»از باب  آید...می من یادم

اهلل معرفتای مرحابم آیاتهاای اوالی باز شادن چ.ام گبیناده بار معاارف الهای درغ

دانم آن مبقع بهتر ببدم یا حاال یاا نمی سالگی. چهاردهدر سن  ،( ببدرضآبادی  شاه

رفتم هام درغ آقاای می آن مبقع که من هم دبيرستاندر ولکن  ،دانمنمی کدام، هي 

 است:جا مناسب با این یشعر ،ک شعری گفتمادم است یرفتم یمی آبادیشاه
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 دیگر به جهان غصوه  بين همی داشتمیگر چ.م ادای

 داشتمینمی

 لذوت به جز او هي  نپنداشتمی  گر ببد مرا معرفتی بر جانان

 در آنچه در او وقع نبگذاشتمی  لوت دیدمزلذوات جهان یکسره 

 باید که نبينی دگری هي  دمی  -رفتدیده مع- اباهی که تب را دیده ندیده بيند

الای اهلل سالب  عد فاعلی سالکعد فاعلی عبد و در بُاهلل در بُلقاءاوالی ه نقطحاال 

ب ناار لُالقاءهاای حُ یدو لقائناد: یکاها دارد چبن لقاء« إلوا»، است، سلب ک و لقاءها

هاای لقاء ینبر است که حلاب نيست و یکهای لقاء یاست، حلب ظلمت است، یک

 است. حلب نبر

سالب کارد.  باید را هااینسفالی آن که حلب نار است ه حلب در نقطهای لقاء

های بينیرونی، کبتاهبهای درونی، شيطنتهای شيطنت ها،هبغ ها،اببجه  ها،جه 

نبایاد دیاده  ،درونی و برونی که تمام حلب ظلمت اسات هایهبغدرونی و برونی، 

 ،لای، ناه دیاد عقيادتی، ناه دیاد عملای، تماام دیادهانه دید فکری، ناه دیاد عق ب.بد.

عاد اوّل و دیدهای درونی و برونی نسبت باه حلاب ظلماانی کاه عصايان اسات در بُ

برطرف ب.بد. این حلب  باید عد ثانیدر بُ -به اصطالح مکروهات-مرجبحات است 

 ظلمانی که نفی لقاء است.

يتی برای ما ایلاد شاد نفی لقاء دوم حلب نبرانی است، حلب نبرانی. اگر نبران

در راه ادا و این نبرانيت علمی، معرفتی، عبادتی، طااعتی غارورآور بابد، اابدی در 

نابر  هام نابر اسات. و ، این هم ظلمات اساتمقاب  ادا ساات، انسان را مغرور کرد

اهلل است، پيدا کردن ادا است، یافتن ح  است. ظلمت است کاه در ایان لقاءاست که 

 عادولاب در بُ ،اسات يتنانأاست،  يتنواست، إ یتاین یافتن ابد در. یافتن نایابی است

 آورد، ریاا ناه. تفسايرمای غارور ااما ،اابب اسات ،ابانادمی . نمااز شابيساتنگناه 

اسم آن دومی غرور نيست که اگر در راه ادا باشد،  هالبت آورد.می غرور اام ،نبیسدمی

این حلاب باید بسته ب.بد.  . درِبرای ادا باشد، برای أنا نباشد. این حلاب نبر است

 عد سلب است.این هم در بُ

شابد می آن نابر انساان اداشاناغه ایلاب است. نبری که به وسيلعد بُبعد سبم 

نُریهِمْ» چه نبر باطنی فطرت و عقا  و چاه نابر ااارجی  فاي وَ اْلآفااقِ فِاي آیاتِناا ساَ
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 لقااءهاا ، این ساه نابر اینوحی و چه نبر هدایت 1«اْلحَ ُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَيَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ

  غير اهلل است دیگر.

غير اهلل است  بله. عق  غير اهلل است  بله. آیات آفاقی و انفسی غير اهلل  فطرتآیا 

ها این درِ هستند  بله. غير اهللدعاة الی اهلل و   بله. آیات رساالت و آیات وحی هستند

اگار  البتاه 2.«ةَاْلبَسيلَ إِلَيْهِ ابْتَغُبا وَ» کمک هستندها این نکهایبرای  بست  نخير،باید را 

اصالت به رسبل دادید، اصالت باه فطارت دادیاد، اصاالت باه آیاات آفااقی و انفسای 

ه باه وسايل ،اگار حلااب از ایان نابر برداشاته شاد ااما ،این از حلب نبر است ،دادید

باه کاار بساتن فطارت و ه ه وسايل، باهعاد اايار( ادا را شانااتيد در بُصرسبل اهلل  

باه  .ادا را شانااتيد و بعاد باه عقا  و بعاد و بعاد و بعاد فطرتدرا.ان کردن دید 

 لقاء اهلل است.ه ولکن وسيل ،هلل نيستءالقاها آیات القت ادا را شنااتيد اینه وسيل

 بلکاهبد، شانمی وسائ  ترکوسائ  و  طرد« ةَاْلبَسيلَ إِلَيْهِ ابْتَغُبا وَ» بنابراین از باب

اسات.  منهایکاه  هساتچابن وساائلی  ،وسائلی که اداوند امر کارده ،با وسائ  باید

 زنناد و مطاالبی ااارق انلااممی باه محرّمااتی دساتکاه هاای هنادی جبکی]مث [ 

بْغَةَ»ای که سبي  الی اهلل اسات، صابغة اهلل اسات اير، وسيله دهند.می  مَانْ وَ اللَّاهِ صاِ

رناگ  ناه اینکاه، صبغة اهلل ای که... ادا که رنگ نداردصبغه 3«غَةًصِبْ اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُ

بنادگان، رناگ هادایت، رناگ طاعات،  بارایادا، رنگی که ادا ایلاد کرده اسات از 

 هددیگری که اداوند ت.ریعًا و تکبینًا از برای مکلوفين ایلاد کرهای رنگ لقاء و رنگ

اهلل اسات کاه اداوناد مقارّر کارده  رسبل اهلل اسات. رسابلها اهللیکی از صبغةاست. 

، درجاا نزنياد. قارآن جاا ترماز نکنياددر این اما ،او ادا را ب.ناسيده است که به وسيل

است، قرآن است ولی در الفاظ قرآن درجا نزنياد، قارآن اسات در معاانی قارآن درجاا 

 ( که بعضی ازصبه قبل رسبل اهلل   نزنيد. قرآن است در تحقيقات قرآن درجا نزنيد.

   فرمابد: زیااد نخبانياد. هار مقاداربخابانيم آقاا قارآن چقادر :کردناد سؤالاصحاب 

  بار نکنيد.نبعد دوم، تل ،بعد دوم ،بعد دوم ،ابانيد بفهميد و عم  کنيدمی
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محرّم که  اهلل هم دو جهت است: یک جهتِ لقاءعد سلبی. در بعد سلبی حاال در بُ

کناد می حرّم آیاتی است که تکاذیبواجب. جهت م و یک جهتِ ابانيممی آیاتش را

  1.«اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا»کسانی را که 

 ]سؤال[ -

سابره  ،214ه . صافحبایاد عارض کنايماین را اشارتًا عرض کاردم حااال تفصايالً  -

 ارَفُبنَیَتَعا»کفواار « النَّهاارِ مِانَ سااعَةً إاِلَّ یَْلبَثُبا لَمْ كَأَنْ یَحْ.ُرُهُمْ یَبْمَ وَ: »45ه آی یبنس،

رَ قَادْ»یابناد می بينناد، همادیگر رامی شناسند، همادیگر رامی همدیگر را« بَيْنَهُمْ  اَساِ

اسران مرببط به کسانی است که تکاذیب  .«مُهْتَدینَ كانُبا ما وَ اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا الَّذینَ

مابارد تکاذیب یاا اهلل مطلا  اسات. در بعضای لقااءتکذیب جا این«. اللَّهِ بِلِقاءِ»کردند 

، فهميممای از اابد آیاه ،مقيّد است« بالرّلقاء »، «لِقائِهِ» «لِقاءَنا»، «اللَّهِ بِلِقاءِ»تصدی  

چه در ایلااب آن  و و تببيخ است تندیددر سلب آن که  چهمطل  است  هادر بعضی

 «.اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا الَّذینَ اَسِرَ قَدْ» جا مطل  است.که ت.بی  است. این

 درکات دانی و درکااتفبق را شام  است و  درکاتاست.  درکاتیاسران دارای 

 بِلِقااءِ كَاذَّبُبا»ملحاد.  ،لقااء اصا  وجابد« اللَّاهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا»سطی را شام  است که وُ

 ،اادا را قائا  اسات مبحّاد هسات« اللَّاهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا»د نيست. مبح ،لقاء تبحيد« اللَّهِ

م. دیاروز عارض کارد هکاشابد کارد، چناننمی شبد شناات، عباادتنمی گبیدمی ولی

 ،ولکن وحی را قائ  نيست. هماه را قائا  اسات ،همه را قببل دارد« اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا»

ولای آاارت را قائا   ،وحای را قائا  اسات« اللَّاهِ بِلِقااءِ كَاذَّبُبا»وحی را قائ  نيست. 

اهلل دارای ایان  لقااء تصادی  اینکاهکماا  ،اهلللقاء تکذیبدارد  تیدرکابنابراین  نيست.

 گانه هست.پنج یا شش اتدرج

اباهاد. می مهتادی هاادی« مُهْتَادینَ كاانُبا ماا وَ اللَّاهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا الَّذینَ اَسِرَ قَدْ»

باا هار دو هادایت  یاهو بر ااالف هادایت درونای فطر يهانها بر االف هدایت رباین

قصبرًا « مُهْتَدینَ كانُبا ما«. »مُهْتَدینَ كانُبا ما وَ» اینکه نه ،و کبر شدندفت کردند مخال

 تقصايرًا اسات.« مُهْتَادینَ كاانُبا ماا»جاا تقصيرًا داریم. این« مُهْتَدینَ كانُبا ما»داریم و 

هاام  رویدیگاار را های را و چ.اام عقاا چ.اام فطاارت را بااه هاام گذاردنااد و چ.اام 

درونی را. از نظار  اهلللقاءه یابندهای نبر درونی اامبش کردند چراغگذاشتند. از نظر 

 إِلَيْهَا أَبْصَرَ مَنْ»اهلل نظر نکردند به عنبان آیت، به عنبان استقالل. به آیاتانبار برونی 
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رَْتهُ بِهَا أَبْصَرَ مَنْ» ( المؤمنين  کالم امير 1«أَعْمَْتهُ رَ مَانْ وَ بَصاَّ اگار . «مَْتاهُأَعْ إِلَيْهَاا أَبْصاَ

مقاب  اگار کسای ه و در نقط« بَصَّرَتهُ»معرفة اهلل قرار بدهد ه سبی اهلل را وسيلکسی ما

نيسات  هاد، مللاأ اسات، ماأوی اسات، چيازی ورای آنسبی اهلل را وسايله قارار ندما

 .«دینَمُهْتَ كانُبا ما وَ اللَّهِ بِلِقاءِ كَذَّبُبا الَّذینَ اَسِرَ قَدْ» شبد.می کبر« أَعْمَْتهُ»

جا عادم رجااء لقااء این« الَّذینَ قالَ وَ: »21ه آی سبره فرقان، ،362ه دیگر صفحه آی

جاا در این ،قبا  عادم رجااء لقااء کا و ابعااد لقااء را شاام  بابده محدود است. در آی

مالئکاه را  پس« اْلمَالئِكَةُ عَلَيْنَا أُْنزِلَ ال لَبْ لِقاءَنا یَرْجُبنَ ال الَّذینَ قالَ وَ»محدود است. 

 رب«. نَری رَبَّنا»نيست، « بابنانَری أر»هم قببل دارند. را  رب« رَبَّنا نَرى أَوْ»قببل دارند 

م.ارک هام  م.ارکند. ولب ،را در اص  وجبد قببل دارند، در اص  تبحيد قببل دارند

با  دهدم.رک شریک قرار میابرد. نمی به درد او ولی تبحيد ،عدیبُمبحّد است در 

ببدات من اوثاان گبید: این معمی داند،می اآللهةرا اله اوولکن ، احد در عببدیتاله و

  معببدناد. حه ح  و اراده ولکن با اجاز ،هم مخلبق حقوندها ها، اینو اصنام و این

 شرک به این معنا است.

غلط است که معنای شرک هم از بين رفته، تبحياد در عببدیات  قدرآنولی شرک 

قط بت پرستيدن و ادا نپرستيدن. و ادا نپرستيدن به چه حساب  به غير رب است. ف

ادا فبق این مقامات است کاه ب.ابد  اینکهعرض کردم. به حساب  دیروز حسابی که

لفا  اهلل را از بارای و لذا م.رکين  پس تبحيد این معنا.، شنااتاو را پرستيد و او را 

ای نزد مبحّدین ندارد. ثنیّ ثنیّادا  «ًانِيّثَلَم یَلعَ  لَهُ »اوثان و اصنام ابد نگذاشتند. 

دانند. نه ملحدین نام اهلل را بر نمی را اهلله اوليه ی نزد ملحدین. ملحدین مادّندارد حت

گذارند تا چه رسد به می گذارند نه م.رکين نام اهلل را بر اوثان و اصناممی يهلاوّه ماد

 مبحّدین.

ولی تبحيدشان مخلبط با شرک است تبحيد در  ایی دارندها که تبحيدٌ مّحاال این

ساطی شارک در وُه ولکن شرک در عببدیات اسات و احياناًا در مرحلا ،االقيت است

چاه لقاائی  لقااء وحای را رجااء « لِقاءَناا یَرْجُابنَ ال الَّاذینَ قالَ وَ» هم هست. يترببب

کاه باا شارک در  لقااء تبحياد اهلل را .لقاء اص  وجبد اهلل را قببل دارناد البتهندارند. 

ه به وسيل ،شدمی گبیند: اگر وحیمی اند،ها منکر وحیعببدیت است قببل دارند. این

چبن مالئکه نيامدند بنابراین وحی ن.ده است  آمد.یا باید جبرئي  میشد می مالئکه

 . دگبیدروغ می وحی این صاحب و
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یعنای اهلل  «لِقاءَناا». اسات «قاءَنالِ»لقائی هم نيست « لِقاءَنا یَرْجُبنَ ال الَّذینَ قالَ وَ»

لقاء ح . احيانًا  ،لقائی استها ربببيت به اهلل بدون نظر یک مرتبه ها.عد ربببيتدر بُ

است که جمعيات  ات نيسات و جمعيات صافات  ات و افعاال ها عد ربببيتدر بُاهلل 

ب.ر بر  چرا پيغمبرِ« اْلمَالئِكَةُ لَيْنَاعَ أُْنزِلَ ال لِقاءَنا لَبْ یَرْجُبنَ ال الَّذینَ قالَ وَ» ات است. 

. این چيست  مالئکه را قبابل دارناد، اهلل را قبابل ندشدمی ما نازل شد  مالئکه نازل

اگار اابدش باه ماا  .دیادیمرا میاابدش « رَبَّناا نَرى أَوْ»دارند، تبحيد را قببل دارند 

 داد بهتر نببد می ابدش را ن.ان

ایان روایات هسات کاه  کاه نبشاتم غبصٌ فی البحار در ،متأسفانه در بحار االنبار

 -است نيست، جع از امام معصبم  سؤال البته که–(  کنند از امام معصبم  می سؤال

ماردم از  ،دادمای ابدش را ن.ان نداد  جباب: اگر ادا ابدش را ن.اان ادا که چرا

ن دارد ابدش محال است. یعنی ادا امکا اگراین یعنی چه !  شدند.می عبادت کالفه

را ن.ان بدهد، چبن امکان دارد اابدش را ن.اان بدهاد بارای مراعاات باا ماردم کاه 

 ، ابدش را ن.ان نداده است. کالفه ن.بند و پس نيفتند و غش نکنند

تَْكبَرُوا لَقَاادِ رَبَّنااا نَاارى أَوْ» هِمْ فااي اسااْ قاادر شااما ناسااتکبار ااابدی کردنااد، آ« أَْنفُسااِ

 قادرآن هساتيد جاز اداپرساتی، رست و همه چيزپرساتم.رکين که گاوپرست و ارپ

اگار هام دیادن اادا امکاان داشات بارای ایان  ادا را ببينيد  که دارید علبّ مقامشما 

بارای حدّ اعالی آن  اما ،عد معرفتی امکان داردامکان ندارد. دیدن ادا در بُها کثافت

 عمي عد دوم در بُ 1«إِلَيْكَ رْأَْنظُ أَرِني»کرد رؤیت  سؤالمبسی دارد که امکان اهلل رسبل

 فَإِنِ اْللَبَ ِ إِلَى اْنظُرْ لكِنِ وَ» به این معنا.« محمّدیّة معرفةً أرنی أنظر إليک نظرةً»یعنی 

بارای  ،عاد بصاری امکاان داشاتاگر هام رؤیات حا  در بُ «.تَراني فَسَبْفَ مَكانَهُ اسْتَقَرَّ

ممکان  عاد بصايرتی رؤیاتبُ کاه درچنان ،داردامکاان اشخاصی که صاالحيت دارناد 

بارای  اماا ،عليای فبقانی محمّدیه ممکن اسات کاه بارای محمّاد ممکان اساته ممکن

 شبد.نمی شبد، برای ابراهيمنمی شبد، برای عيسینمی مبسی

کلفتی، ابداباهی، ابدبينی گردن 2«كَبيرًا عُتُبًّا عَتَبْا وَ أَْنفُسِهِمْ في اسْتَْكبَرُوا لَقَدِ»

 شما ببينيد. ،تبانند ببينندنمی ا، به این اندازه که ادا را که پيغمبرانبه این معن

در ارض ساير کنياد، « اْلاأَرْضِ فِي سيرُوا قُْ : »20ه آی سبره عنکببت، ،398ه صفح

در ارض سير جغرافی کنيد بالفع ، سير تاریخی کنيد با مراجعه به تاریخ، ساير از دور 
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ساير عقلی کنياد،  سير ی کنيد، سير بصيرتی کنيد،کنيد، سير از نزدیک کنيد، سير بصر

تر فکری کنيد. در مخلبقات ادا سير کنيد چبن سير در مخلبقات ادا هر چند عميا 

 معرفة اهلل بي.تر است. ،تر باشدو قبیتر و نبرانی

حاال یکی از ابعاد سير فای االرض ساير در ارض قارآن اسات. قارآن ارض تکلياف 

ر انساان بخباهاد ساير در کا و حقاای  مبجابده و ساالفه و مکلوفين. اگک و است برای 

 گبیاد، زیاادنمی چبن قرآن صادق است و اضافه ندارد، کم ندارد، کام ،مستقبله بکند

سايروا فای » است ( امام صادق  از  که روایتی آن بر حسبگبید، بنابراین ارض نمی

 روایت بسيار عالی است. در ارض قرآن. « قرآنالأرض 

آفارینش های ای از زميناهدر هر ارضی، در هار زميناه« اْلأَرْضِ فِي سيرُوا قُْ » حاال

کنياد  گاردش برویاد مازنادران و بچ.می  سيرفقط یعنی چه   القت سير کنيد. سير

ساير بصايرت بارای ساير علام،  ،صيرتکلا و کلا  نخير. سير بصری کنيد برای سير ب

کاه اايارًا « إلواا اهلل» و اثباات« ال إلاه»سير علم برای سير اعتقاد، سير اعتقاد برای نفی 

 معرفت است و ااير االاير طاعت و عبادت است. 

شبد با ساير می آیا بدایت ال  را«. اْلخَْل َ بَدَأَ كَيْفَ فَاْنظُرُوااْلأَرْضِ  فِي سيرُوا قُْ »

چاه و از  ،اادا  باید چاه بگبیاد ال  بدایتبه دست آورد  نخير. ی و جغرافی تاریخ

فهميم که ال  می . از وحی ح ، تکبینفهميم که آغاز داردمی از ابد ال   بفهمد

أَةَ یُْن.اِ ُ اللَّهُ ثُمَّ اْلخَْل َ بَدَأَ كَيْفَ» آغاز دارد. از ساير فای اضرض در هار « اْلاآاِرَةَ النَّ.اْ

ااال  معلابم،  اصا  وجابد«. اْلخَْلا َ بَادَأَ كَيْفَ» آید کهمی به دستها ارضی از ارض

« اوّل من شیءٍ»اوّالً و « ال من شیء»چگبنه االقيت شرو  شد  اینکهحيدش معلبم، تب

 «. قَدیرٌ ءٍشَيْ كُ ِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ اْلآاِرَةَ النَّْ.أَةَ یُْن.ِ ُ اللَّهُ ثُمَّ» ثانيًا.

 ]سؤال[ -

عاد م بخابانيم. ماا در بُاباهينمی ما این را 1«لِقائِهِ وَ اللَّهِ بِآیاتِ كَفَرُوا الَّذینَ وَ» -

، 23ه آیا .مانادیم« ال إلاه» هنابز در. بعادًاعد ایلاابی کنيم. در بُمی سلبی داریم بحث

 این« لِقائِهِ مِنْ مِرْیَةٍ في تَكُنْ فَال اْلكِتابَ مُبسَى آتَيْنا لَقَدْ وَ» :417ه صفح سبره سلده،

عد سلبی و تندیدی دارد که مرببط به یک بُ :عد دارددو بُ« لِقائِهِ مِنْ مِرْیَةٍ في تَكُنْ فَال»

رسابل اهلل ه عاد ایلاابی و تحریضای بار لقااء دارد کاه شایساتاهلل است و یک بُرسبل

 لِبَناي هُادىً جَعَْلنااهُ وَ لِقائِاهِ مِانْ مِرْیَاةٍ فاي تَكُنْ فَال اْلكِتابَ مُبسَى آتَيْنا لَقَدْ وَ» است.

 «.إِسْرائي َ

                                                           

 .23ه عنکبوت، آی. 1
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از نظر  اماپيدا کنيم. و  تفاهمما « ال إله»در  شاءاهللإن .«إلهال »ن بعد سلبی ایحاال 

آن راجع به لقاء ایلابی است ه آیه راجع به لقاء داریم. ده آی 23ایلابی در ک و قرآن 

آن لقااء اهلل و ه لقاء سلبی است و سه آیا است، آن راجع به استنکار و تببيخه و ده آی

شبد یا در ابعاد بي.تر، می عد مختصریاتش در سه بُحاال لقاء اهلل در آ است. لقاء الرّب

ضامير، « لِقائِاهِ»اسام صاری ،  «اللَّاهِ لِقااءَ»«. یقائِلِ»، «لِقاءَنا»، «لِقائِهِ»، «اللَّهِ لِقاءَ»یکی 

عاد و در بُ عاد مثباتترین لقاء است در بُاین نکته اولی و درا.ان .«لِقاءَنا»و  «یقائِلِ»

 طبر است.منفی هم همين

 چابن ،باه طابر مساتق ، کلواًا اهلل ناه رب باه غيار از اهلل نظر نکاردنعد منفی ر بُد

أعرف »اهلل.  لقاءعد ایلابی هم عد سلبی آن است و در بُ، در بُهستدیگر  هایربببيت

أعبد اهلل، أعرف اهلل، أطيع اهلل، أتوبع إلی اهلل، أنظر إلای اهلل »، نه النوه اللنوة« اهلل ضنوه اهلل

، ببد یت، همه ا ببدهمه نقمت  نه چبن به من نعمت داده، نعمت هم نداده،« هلله اضنو

که عبادة االحرار اسات و معرفاة االحارار « أعرف اهلل ضنوه اهلل»وليکن  ،همه عذاب ببد

 .اولعد است و طاعة االحرار است. این بُ

 إِنَّماا قُاْ » اسات ربّ لقاءکهف که محبر آیات ه سبر 110ه آی «.رَبِّهِ لِقاءَ»عد دوم: بُ

 عَمَاالً فَْليَعْمَْ  رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُبا كانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُبحى مِْثلُكُمْ بَ.َرٌ أَنَا

لقاء اهلل  لقاء رب است. دوم لقاء ربه پس مرحل .«أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْ.رِ ْ ال وَ صالِحًا

عبدی کاه یعنی  آید؛می در لقاء اهلل هم يتربببحساب  هالبت. يتبباست به حساب رب

ن ضنواه اهلل ایا« اهلل و یالقی اهلل ضنوه اهلل طيع اهلل و یعبد اهلل و یعرفی»از احرار است و 

 ،اواّلً هسات ياهرحيم يتربببو  يهرحمان يتربببعد القی هست. در بُ يتربببعد در بُ

 د ب.بد.اباهمی ولی بعد نه، بعد هر چه

معنا نداشت. اگر به من  تب معرفت ،کردینمی آنچه به من دادی چبن اگر مرا ال 

عببدیات فرمبدی نمی نعامإدادی و وسائ  درونی و برونی معرفت ابد را نمی تبحيد

یابم ه نيا، نتيلادّیابم الاه بعادی نتيلاهاای . عببدیتولکن بعادی ناه ،معنا نداشت تب

، يتربببعد لقاء در این بُ ها نه.این ،جسمی، جزاهای لهبدنی، نتيهای ، نتيلهاالاری

شناسام، می من اادا را عد مرببط به لقاء اهلل است و در ابعاد دیگر.در این بُ لقاء رب

نمااز شاب . دهادمی چابن نتيلاه ،چاه دارمکنم، لقااء دارم و چاه دارم و مای اطاعت

کناد. میرا زیااد ی روزچابن  ، ریاا هام نيسات،نماز شب استدرست است ابانم می

لکان اگار و ،ولی چابن تنظياف اسات ،ابب است ،است زنم چبن تنظيفمی مسباک

  .استبي.تر که البص و عببدیت آن  ،ببد به امر رب تنظيف هم نببدمسباک 



12 

 

  فهمادرا چاه کسای می بياتطاباف  اسرار است.طبر اعمال حج همين اینکهکما 

 .فهمنادمی کاماسارارش را عرفاات، ساعی،  نای،جمرات، طاباف، مُرمی «. إلوا اضقلوبن»

دهم و در مای چبن ادا فرمبده است انلام :گبیدمی ،فهمدنمی کسی که اسرار آن را

 است،تر این عببدیت االصاستنکار و انکاری ندارد، فکرش و در زبانش و در عملش 

عد تلّار، بُیک لقاء ربّ است در  :عد استلقاء ربّ هم دو بُ سبم.ه مرحل لقاءاهلل. لقاء 

 چابن از جهانوم جاراءاُعد چبن به.ت دارد، چبن چنين دارد. یک لقاء ربّ است در بُ

ار. لقاء یبم اآلار یبم اآلشبد در لقاء می عد مختصر. و این دو بُعدترسد، این دو بُمی

 و یک بعدش احرار است. جراء استاُعدش تلّار است و عد است، دو بُدارای سه بُ

م.اغبل معصابم کلواًا شبد کلواًا، در یابم اآلاار می ر ک.ف غطاءچبن در یبم اآلا

 آنَاسُ طَالِبٍ أَبِي لَابْنُ اللَّهِ وَ» ( که بنابراین آن کالم اميرالمؤمنين   ،ربّ است عبادت

چرا  برای فرار از آتش است  نخير. او در جنوات اسات،  1«أُمِّهِ بِثَدْيِ الطِّْف ِ مِنَ بِاْلمَبْتِ

بارای مساتقب   ،شابدمی حاصا  جااآن.تر است. چبن معرفت بي.اتر برای معرفت بي

 «.أُمِّهِ بِثَدْيِ الطِّْف ِ مِنَ بِاْلمَبْتِ آنَسُ» معرفت بي.تر است که

را مبرد نظر قارار  برالحاال برای فردا اگر تبفي  حاص  شد آیات لقاء اهلل و لقاء 

به قلاب  هتبجکند و می تأللؤهست در تکرارها انبار بي.تر دهيم و اگر تکرارهایی می

هر  انسانحمد را اگر گبینده ناقص است شما کام  باشيد و اگر آیات  .کندمی انسان

 ،بي.تر اسات. همچناين بحاث در آیاات معرفتی و معرفتیمعرفتی و  ترقویخباند ب روز

 و لقاء یبم اآلار. ًا آیات لقاء اهلل و لقاء الربمخصبص

 لِمَاا وَفِّْقنَاا وَ مِياْلعَظِا اْلقُارْآنِ مَعَاارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُبرِ نَاصُدُورَ اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 «.کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»

                                                           

 .52، ص )للصبحی صالح( البالغة نهج. 1


