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 لقاء اهلل 
  

 

 

 

 

 تحقق لقاء اهللو مقدمات شرایط 
 

 عَلَى وَ  مُحَمَّد   عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ  اْلعالَمينَ  رَب   لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِینَ  آلِهِ

لقاء اهلل به عنوان  مقدمهعد عد بحث کردیم، یک بُلبی لقاء اهلل را در دو بُسحالت 

لب لقاء اهلل و لقاء س عداست و یک بُ« ال اله»که مطلوب است و بخش  ایجابی است

است و فعالً به لقاء  توبيخدر کفّار و منکرین است و مورد تکذیب و الرّب است که 

ه از نظر گوینده و برای گوینده به البتایم. اهلل و لقاء الرّب در حالت ایجابی رسيده

 ریم، از عمل و تحقّق آن خبری نيست. از معنا خبری نداچون لحاظ لفظی است، 

ب در چند و لقاء الرّ ۀ آنسه آی و لقاء الرّب، لقاء اهلل دراهلل  حاال لقاء اهلل، آیا لقاء

عد ایجابی از منطق ت لقاء اهلل در بُمقدماتی از منطق قرآن دارد یا نه؟ مقدما آیه

لقاء  مقدمهات لقاء اهلل عنوان رجاء را آی 1«مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ» رجاء است، ،قرآن

و این عنوان رجاء فقط یک عنوان باطنی و نيّتی و علمی و  است اهلل قرار داده

دارد که در آیات لقاء الرّب ذکر  مقدمه هفتپلّه دارد و  هفتبلکه  ،اعتقادی نيست

ات معمل صالح و مقد مقدمهتقوایی،  مقدمهکتابی،  مقدمهعلمی،  مقدمهشده است. 

ذکر شده است. حاال  -کنيمبررسی می طور مشروحکه به-بر مبنای آیات آن دیگر که 

 .آیات لقاء اهلل
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 در دنيا همين لقاء اهلل هست؟ -

ه آی ، )بقره(قرآن 41ه صفح اوّله آی لقاء اهلل است. ،اهلل استکه  همان جایی -

قالُوا ال طاقَةَ »آیه است.  اخراوطالوت و جالوت است، ه قضي« قالُوا ال طاقَةَ لَنَا»: 249

 لَنَا اْليَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَة  قَليلَة  غَلَبَْت

هایی بحث« للَّهِیَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا ا»این  «نَفِئَةً كَثيرَةً بِإِْذنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِری

چون اسم فاعل « مُالقُوا اللَّهِ»، «مُالقُوا اللَّهِ»و ثانيًا بحث « یَظُنُّونَ»دارد. اواّلً بحث 

 شود، چنانکه حالت آینده را هم شامل است. فعلی را هم شامل می تاست، حال

و عقلی نيست بلکه علمی  چون این ظن، ظنّ« قالَ الَّذینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ»

عبادت واقع و علم ه معرفت و در مرحله در مرحل لقاء اهللقلبی است، چون  ظنّ 

عقلی ه مرحل حتیظاهری نيست، ه لفظی نيست، مرحله ، مرحلقلبی استه مرحل

 بِالصَّبْرِ اسْتَعينُوا وَ» :شوددیگر آن بحث میه قلبی است، چنانکه در آیه نيست، مرحل

ظن، ظنّ  «الَّذینَ یَظُنُّونَ» 1،«الَّذینَ یَظُنُّونَ *  نَاْلخاشِعي عَلَى إاِلَّ لَكَبيرَةٌ نَّهاإِ وَ الصَّالةِ وَ

و شود. هر قدر قطع قطع عقل شروع میی ظنّ قلب از یقين و اواله قلب است و نقط

کند، رجحان اعتقادی بيشتر یقين عقل بيشتر باشد، وقتی به قلب انتقال پيدا می

برای کسانی که لقاء اهلل دارند و خواهند داشت محور وجه  عام از ظن ب اینکه وت. اس

شامل غير معصومين هم بشود. چون تنها  کهاست  اینبرای  ،قرار گرفته است

اهلل دارند،  ه یقين قلبی به لقاء اهلل و معرفةک علی درجاتهممعصومين هستند 

 که سایر عباد اهلله  «بين المخلِصين و المخصلَينمن و »صين مخلِ اماصين. مخلَ

 قلبی نيست که به ها طورقلی آنها ظنّ قلبی دارند. یقين عصالحين باشند، این

ه است، چنانکه در آی لبی است. همان ظنّ قلبی موجب خشوعظنّ ق برسد یقين باشد،

 خاصّ آن بحث شد و بحث خواهد شد. 

. دلباختگان هستند کسانی هستند؟ا چه هاین 2«الَّذینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْ»

فعالً و در « الَّذینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْ»دلباختگان حق و تمام دلباختگان حق 

 قيامت. ه برزخ و آینده تکليف و در آینده آیند

عظيم که ه در این معرک« أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ» ظنّ قلب، 1«یَظُنُّون الَّذینَ قالَ»حاال 

تر هستند، طبعًا هر چند ایمان قوی تر و مسلّحدشمن قویه جنود دشمن و فرماند
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تکليف و ه ظنّ به لقاء اهلل یا در آیندبالفعل لکن اگر وشود. باشد، انسان ضعيف می

حق است، ه . کسی که دلباختاست حق ، این دلباختهباشد بعد الموته به اضافه آیند

باخته باخته است، بلکه جانباخته است، نه تنها حالا مالنه تنه باخته است.جان

لرزد و قدم قدم او نمی ،شودیقين دارد در راه خدا کشته می حتیاست. در جایی که 

 شود. او سست نمی

فِئَةً كَمْ ِمنْ فِئَة  قَليلَة  غَلَبَْت » .و در آینده فعالً« قالَ الَّذینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ»

عد تکليف و در دو جا لقاء اهلل در دو بُاینآیا . «كَثيرَةً بِإِْذنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرینَ

عد دوم تکليف عد تکليف حالت فعلی آن، حالت فعلی مالقی و بُ عد بعد الموت؛ دو بُ بُ

زخی اواّل و عد برعدالموت، بُعد بَمالقی که ترقّی در مالقات است و دو بُه حالت آیند

مالقات بر چه مبنایی است؟ بر مبنای ظن است.  ۀاین ارکان اربع ،عد قيامتی ثانيًابُ

رسد احتمال نيست، شک یقين عقل به حدّی باال رفته است که وقتی به قلب می

عد رجحان مقرّر عد ظن، همه چيز باختگی را در بُباختگی در بُنيست، ظن است. دل

 کند.می

ه و این غلب« ظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَة  قَليلَة  غَلَبَْت فِئَةً كَثيرَةًقالَ الَّذینَ یَ»

یا جمع  :عد دارددو بُ« الَّذینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّهِ» در جنگ از برای مؤمنين باهلل

ظاهر و باطن این  عدیا فقط جمع باطن است. جمع بين بُ عد ظاهر و باطن استبين بُ

 است که قاتل باشند و غالب باشند.

قاتل  جنگ فی سبيل اهلله غالب هستند، اگر در جبهولکن اگر مقتول شدند هم 

 ،ها فی سبيل اهلل استچون قاتل شدن آن ،اگر هم مقتول شدند و قاتل نباشند ،نبودند

در جنگ عاشورا  . آیاغلبه است ،ها هم فی سبيل اهلل استغلبه است، مقتول شدن آن

ولی امام حسين از نظر  ،امام حسين غالب بود یا یزید؟ یزید از نظر جسم غالب بود

 صبر و استقامت فی سبيل اهلل و همه چيز باختگی غالب بود. 

 2«من الغير سوى المكارم في أمنٍ  جارحة  كلّ نهمم عنر الطّ قد غيّ»
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ين بيشتری پيدا کرد و امام حسیزید فقط جسم امام حسين را کشت و روح او علوّ 

را در طول و عرض تاریخ و جغرافی کشت. این یزید و یزیدیان و تمام اشرار در روح، 

 یک آیه است.

 داریم؟« امُالقُو أَنَّهُمْ ونَنُوقِیُ ینَذِالَّ» -

 بلکه به تعبير دیگر داریم که آن تعبير دیگر خاصّ  ،نداریم« اماُلقُو أَنَّهُمْ ونَنُوقِیُ» -

 صين است. معصومين و مخلَ

 

  ارتباطی با لقاء دارد؟صبر چه  -

استقامت در مقابل موانع است. چون موانع از لقاء است، این  ،صبر اینکهبرای  -

اگر صبر  ،کندگزند وارد میهمه چيز انسان  انسان وجان انسان،  به مالموانع که 

 کند تا این حجاب از بين برودباید صبر و استقامت  رود.مینکند این حجاب از بين 

 بادت و معرفت حالت ایجابی است.که حالت صبر، حالت سلبی است، حالت ع

مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ »: 396ه صفحپنجم، ه آی ،عنکبوته سور دوم لقاء اهلل؛ه آی

سِبَ الَّذینَ یَعْمَلُونَ السَّي ئاتِ أَمْ حَ » :آن از قبل «ت  وَ هُوَ السَّميعُ اْلعَليمُفَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآ

، «مَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ»مقابل ه دست دسته؛این یک  1«أَنْ یَسْبِقُونا ساءَ ما یَحْكُمُونَ

از هنگامی  ،هنگامی که مکلّف است. از زندمی ماضیبه  در عمق« کانَ» ، این«کانَ»

 توأم است.  رجاء لقاء اهلل بهاو اولی زندگی ه که خود را شناخته است، از نقط

« اجی لقاء اهللالرّ»، است« لقاء اهلل من رجی»است، « یَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِنْ ... مَ»یکی 

این است « جُواكانَ یَرْ»ی اواله ، نقط«مَنْ كانَ»وليکن مادون است. ه ها مرتبایناست، 

نيست. از وقتی که  ادیعبلکه در معصومين آغاز تکليف، تکليف  که از آغاز تکليف،

« كانَ یَرْجُوا»، «مَنْ كانَ یَرْجُوا»عد عمومی در بُ اماخود را شناختند، خدا را شناختند. 

شد که رجاء شود. یعنی از هنگامی که مکلّف بودند و میوارد میماضی در عمق 

 . «هِ لِقاءَ اللَّ كانَ یَرْجُوا»لقاء اهلل را داشته باشند 

ایجابی است که در آیات لقاء لبی و سه گاندر ابعاد پنج« هِاءَ اللَّلِق كانَ یَرْجُوا»این 

به عنوان اشاره و به عنوان اجمال شامل از « یَرجُوا»خود  امارب خواهيم خواهند. 

رجاء یعنی سلبی است که بعدًا عرض خواهيم کرد. چون ه گانبين بردن موانع هفت

رجاء واقعی در صورتی که واقع  و .نيست، مشکوک نيست، رجحان رجحان، مرجوح
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تی شرط مقدمای که یافته است برای رسيدن به واقع ،یافته را د. واقعباش یافتهرا 

عمل صالح در  مقدمهتقوا در آیاتی،  مقدمه، کتاب در آیاتی به علم مقدمه است.

 بدرندحجاب را  هفتکه گانه هفت تمقدماای و همچنين در آیه کدح مقدمهآیاتی، 

 لقاء برسند. ه به مرحل هاینکتا 

دا، وقت چه خ یعنی وقت اجل خدا «لَآت  اللَّهِ  أَجَلَ فَإِنَّ اللَّهِ  لِقاءَ  یَرْجُوا كانَ  مَنْ»

یا کسی  آینده است. کسی رجاء داشته باشد وقت لقاء اهلل، وقت لقاء اهلل چيزِ خدا؟

از طرف مالقی لقاء  اما .ستهاوقات ه رجاء نداشته باشد، لقاء از طرف خدا در هم

 أَجَلَ  فَإِنَّ»است. « لَآت »ه این وعد ،دارد غيره و علم و یتت معرفت و عبودمقدماکه 

آلت  یوم » ، آن«یوم اآلخرة آلت »، «یوم البرزخ آلت »، «یوم الدّنيا آلت »، «لَآت  اللَّهِ

آید. میهلل او مقدّمتًا لقاء  . جزائًااست ءجزا« آلت  بعد الدّنيا»است و  مقدمه« الدّنيا

« اللَّهِ لِقاءَ  یَرْجُوا كانَ مَنْ»عد یعنی اجل لقاء خدا آینده است در بُ « لَآت   اللَّهِ أَجَلَ  فَإِنَّ»

 با شرایط خود. 

چون کسانی که رجاء لقاء  ين را؛راج شنوا است و دانا است« اْلعَليمُ  السَّميعُ هُوَ وَ»

یا با عمل است و لفظ و  ،لفظ بامل است اهلل دارند یا با لفظ است بدون عمل، یا با ع

 ، این آیه دوم.«اْلعَليمُ  السَّميعُ هُوَ وَ»صدق کند « رْجُوایَ»ی از ابعاد که عدتقوا در هر بُ

 دنيا؟ شود در بُعدهم می اآلن شامل« آلت »این  -

 در آینده دهيدکه انجام می ایمقدمهدر آینده خواهد آمد. یعنی این  ،«آلت » بله -

. آینده که منحصر به آیدمیاست  «یَرْجُوا كانَ»ه  که لقاء اهلل است که نتيجاجل اهلل

یوم ه بعد الموت، برزخ و آینده و درجات و آینددنيا با ترقّيات ه آخرت نيست. آیند

 القيامة الکبری.

بَ وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى اْلكِتا»: 23ه آی )سجده( قرآن، 417ه سوم لقاء اهلل صفحه آی

در  لقاء اهلل است «لِقائِهِ»چون  قاء اهلل.لقاء رب، لیعنی  ،«مِرْیَة  مِنْ لِقائِهِ  كُنْ فيفَال تَ

« آتَيْنا»، «وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى اْلكِتابَ»تر. عد پایينرب است در بُ الو لقاء  ویقعدی ابُ

مفرد یا به ه يست؟ اهلل است، یا به صيغکيست؟ خدا است. خدا ک« نا» ؟ خدا.يستک

 جمع.ه صيغ

وَ مَنْ أَْظلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیاتِ رَب هِ ثُمَّ » قبالً رب است ،گرددبنابراین به رب برنمی

وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى » رب ذکر شد. درست 1«أَعْرَضَ عَْنها إِنَّا مِنَ اْلمُجْرِمينَ مُْنتَقِمُونَ
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ولی صفات مراد است، جمع است و جمعيت ه صيغبه « آتَينا» اهلل. «آتَينا» ،«اْلكِتابَ 

 .صفات با جمعيت ذات

با « آتَينا مُوسَى اْلكِتابَ»، خوب ربط آن چيست؟ ربط «مِرْیَة  مِنْ لِقائِهِ فَال تَكُنْ في»

غير  برای ازی عادگذشته از لقاءهای  ،ه این لقاءالبت؛ «مِرْیَة  مِنْ لِقائِهِ فَال تَكُنْ في»

تابی که به موسی لقاء وحی است، لقاء نبوّت است. این ک لتی است،رسل، لقاء رسا

شد، سابقه دارد.  عزم در نبوّتکتاب وحی دارای مقام والیت ر محور بدادیم و 

ه البت« مِرْیَة  مِنْ لِقائِهِ فاَل تَكُنْ في»نازل کردیم.  بر توقرآنی است که ه سابق این هالحق

 یَا اسْمَعِي وَ  أَعْنِي إِیَّاكِ»باب ، این از دارد لقاء ای درنه این است که پيغمبر مریه

عصمتًا و ابعاد ، من لقاء اهلل وحيًا، رسالتًا، «مِرْیَة  مِنْ لِقائِهِ  فاَل تَكُنْ في» است. «جَارَةِ 

 این آیات لقاء اهلل.  «إِسْرائيلَ لِبَني هُدىً جَعَْلناهُ وَ» .دیگر لقاء

بخش  هفتبخش است که در این  هفترب اللقاء  ، آیاتربالآیات لقاء  اما

 7ه اوّل صفحه کنيم. آیعد اخروی بيان میعد دنيوی و در بُت لقاء اهلل را در بُمقدما

وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ إاِلَّ عَلَى » 46و  45آیات  )بقره( قرآن،

دارد.  مقدمهجا این «أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ اْلخاشِعينَ * الَّذینَ یَظُنُّونَ

قبلی  مقدمه، «الَّذینَ یَظُنُّونَ» مقدمهیک  است: مقدمهدارای دو « أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْ»

ه مرحلعلم به کتاب، ه مرحل بعدی است.ه پس مرحل« وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ»

شود. پس از مراحل در آیات دیگر ذکر میها مراحلی است که تقوا، اینه ایمان، مرحل

است. کسی « وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ »لقاء اهلل ه دمگانه مقهفتآخری ابواب 

ایجابی و ه است و حالت سلب حجب است و کسی مرحلدارای صبر و استقامت 

 صبراز به کتاب دارد، عبادت دارد، عبادت شایسته دارد و  صالة است که اواّلً علم

وَ اسْتَعينُوا » ،«إلّا اهلل»ة جهت ایجابی و صال« ال اله»جهت سلبی کند استعانت می

عد، خود صالة در استعانت به صبر و صالة در یک بُ .«بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَكَبيرَةٌ 

خشوع کار قلب  «إاِلَّ عَلَى اْلخاشِعينَ»ست، سنگين است سخت ا« لَكَبيرَةٌ »عد، یک بُ

الب نيست، خشوع کار قلب است. چون خشوع بر حسب لغت و بر قاست. خشوع کار 

 خود صالة؛قلب است، بنابراین استعانت به صبر و صالة و  حسب آیات مربوطه کارِ

بِالصَّبْرِ وَ »انت دوم استعه پل اوّل خود صالة است با صبر؛ه پلخود صالة مقدّمتًا، 

 الة نيست، کسیالة او صِالة نيست، کسی که ص. کسی که صالة او صاست «الصَّالةِ

استعانت  ؟کند؟ استعانت با قشر تواند استعانتچطور می اوصالة او نور نيست،  که در
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نور  صِالءاستعانت به صالة کرد که صالة شود . در صورتی میبا قشر قشری است

 . ة حقيقی باشدباشد. صالة، صال

عد اوّل باید دلباخته در بُ « إِنَّها لَكَبيرَةٌ إاِلَّ عَلَى اْلخاشِعينَ»عد اوّل بنابراین در بُ

نه تنها ارکان  ،دهدصالة را به نحو صحيح انجام می ،حق بوده باشد، وقتی دلباخت

قدّم ظاهری آن، بلکه ارکان باطنی آن که ارکان باطنی صالة بر ارکان ظاهری صالة م

 .است. این اواّلً

وع است که صبر و صالة واقعی خشه پس قدم اوّل خشوع است، قدم دوم نتيج

که  «بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ »است. استعانت  «بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ»قدم سوم استعانت  باشد.

گر ا «يْهِ راجِعُونَأَنَّهُمْ ماُلقُوا رَب هِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَ»؟ موجب چيستموجب  ،سوم استه مرحل

 .و بعد الموت بود تکليفمطلق بود و شامل مالقات عالم  ،بود« أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْ»

در عالم تکليف است. « أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب ِهمْ»فهميم که می« أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ»ولکن از 

با « الصَّالة وَ بِالصَّبْرِ»استعانت و صبر بر مبنای خشوع،  خشوع، صالة تِ مقدمابا این 

. مالقات در ابعاد مناسبه، حجب برطرف شودمالقات رب حاصل می ،تمقدمااین 

)ع( ن از برای محمّد و محمدیي حتیات که قابل برطرف شدن ذّالشود الّا حجاب می

 نيست. 

این  يتعد ربوباصلی تحقّق لقاء رب در بُ که یکی از شرایطاست این یک آیه 

ه مرحل« وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ »که خود « وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ»است که 

بِالصَّبْرِ وَ »استعانت  سوم است. اوّل خشوع است، بعد صالة و صبر واقعی است، بعد

 إِلَيْهِ أَنَّهُمْ وَ رَب هِمْ مُالقُوا نَّهُمْأَ یَظُنُّونَ الَّذینَ»، «بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ»، با استعانت «الصَّالةِ

، این آیه را خواندیم. این آیه برای لقاء 249ه قرآن، آی 41ه صفح ،دومه آی «.راجِعُونَ

 خواندیم.  ،اهلل بود

 وَ أَحْسَنَ الَّذي عَلَى تَمامًا اْلكِتابَ مُوسَى آتَيْنا ثُمَّ» :154ه آی)انعام( ، 149ه صفح

 مُوسَى آتَيْنا ثُمَّ»: 154ه قرآن، آی 149ه صفح د.ه کنيتوج آیه را «ءٍشَيْ  لِّلِكُ تَْفصيالً

 بِلِقاءه لَعَلَّهُمْ رَحْمَةً وَ هُدىً وَ ءٍشَيْ لِكُلِّ تَْفصيالً وَ أَحْسَنَ الَّذي عَلَى تَمامًا اْلكِتابَ

لقاء علمی است. آیا  ،ی لقاءاواله نقطلقاء، کلّ لقاء نيست.  جااین« یُؤْمِنُونَ رَب هِمْ

به حق نيازمند به دانستن عبادات است؟ و دانستن  یمعرفتلقای علمی به حق و لقاء 

جا این؟ احتياج به معرفت کتاب دارد «ایجابًا للواجب»و  «سلبًا للحرام»عبادات 

رب الرب است. اگر کسی گمان کند که لقاء اهلل و لقاء  لقاء تمقدمامعرفت کتاب از 

 شود کهحاصل می با خيال خودش، با فکر خودش، با تشخيص خودش
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 واهب الصوریم همه صور و ما عالم  ما صوفيان صفا از عالم دگریم

ع اهلل است، که رف بلکه لقاء اهلل که معرفة اهلل است، که طاعة ،استغلط این 

 وحی وحی و کتابه ما از خدا به وسيل اینکهبه  حجب عند اهلل است، نيازمند است

. راه از فالن در وارد نشو، از فالن در وارد شو چطور باید لقاء کرد.یاد بگيریم که 

ورود از نظر روحی و از نظر جسمی و از نظر عملی و از نظر جهادی و از نظر 

« أَحْسَنَ  الَّذي عَلَى تَمامًا»که چه؟ « اْلكِتابَ مُوسَى آتَيْنا ثُمَّ»ببينيد تقوایی چيست؟ 

 «.أحسن موسی»و « أحسن اهلل»مام است بر مبنایی که این کتاب ت

. وحی حاصل شده عد عصمت بشری برای او زمينکه در بُ « حسن موسیأ»

وحی تورات  ،او موسوی خوده عد همين عصمت بشری در درجکه در بُ « حسن اهللأ»

حسن چون أ ق است؛أحسن مطل مطلق نيست. نه از طرف اهلل حسننازل کرد. پس أ

 ف موسی است؛حسن مطلق از طرأ. نه رآن استعد وحی قدر بُ ف اهللمطلق از طر

در « أَحْسَنَ  الَّذي عَلَى» مربوط به رسول اهلل است. حسن مطلق از طرف عبدچون أ

تمام نسبی، « تَمامًا اْلكِتابَ مُوسَى آتَيْنا ثُمَّ». صادرًا و مفعوالً به، عالًافعد موسوی، بُ

أحسن موسی برای ایجاد  «أَحْسَنَ  الَّذي عَلَى»اهلل وحيًا،  حسنأ« أَحْسَنَ  الَّذي عَلَى»

بلکه مطلق کلّ  ،مطلق نيست ءشی ، کلّ«ءٍشَيْ لِكُلِّ تَْفصيالً  وَ»ظرف نزول وحی، 

 توراتیعد رسالت در بُ شیء است. کلّ شیء مطلق در قرآن است و تفصيل کلّ شیء

 مربوط به موسی است. 

 يتأحسننسبی و  يتعد تمامچرا کتاب را به موسی در بُ چرا؟ « رَحْمَةً  وَ هُدىً وَ»

 رَب هِمْ بِلِقاءه لَعَلَّهُمْ» اینکهبرای  ؟دادیم« ءٍشَيْ  لِكُلِّ تَْفصيالً وَ »خالقًا و مخلوقًا  ،نسبی

اصالً لقاء رب امکان دارد؟! تا چه رسد ایمان به لقاء رب  نباشداگر وحی « یُؤْمِنُونَ

 مقدمهیک  :دارد مقدمهلقاء رب دو  دارد، مقدمهجا دو این دربنابراین ممکن باشد. 

از نظر علمی، « اْلكِتابَ  آتَيْنا»است. « یُؤْمِنُونَ» دوم مقدمهاست و « اْلكِتابَ  آتَيْنا»

 از نظر درونی و برونی و بر مبنای کتاب.« یُؤْمِنُونَ»

اهلل،  لقاء اهلل، وجهاهلل،  ةاهلل، طاع ةبنابراین اگر مبنای وحی در کار نباشد، عباد 

که دلخواه ست. مسلوب ااست  يتو ربوب یتعبوده سبيل اهلل، تمام آنچه بين نقط

، به دلخواه جهاد فی سبيل اهلل، در تمام اهلل عبادة دلخواهبه  ،شود لقاء اهلل کردنمی

اض و روای اغقکه اکنيم. مگر نه این است تکيه می جادر این .ها باید اهلل باشداین

راض صالحه لقاء اهلل است؟ بنابراین باید کارهای عبد در غراض و متن اغعد ااب

یک علم  :قسم است سهتحصيل لقاء اهلل منحصر باشد. از جمله علم است و علم 
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از برای لقاء اهلل است. علم وحی است، معرفت وحی است، اعتقاد به  مقدمهاست که 

یک علمی  خواهد.نچه خدا میآبه وحی است برای رسيدن  به، بعد عمل وحی است

کند. اصالً منافی با لقاء است که منافی است، یک علمی است که انسان را دور می

 حتیلم است آورد، علم است. عمی يتإنآورد، لقاء أنا و شيطان میالاهلل است، لقاء 

و نزد  شعلم حوزوی که لقاء اهلل نياورد، انسان را نزد خود علم دینی، علم حوزوی.

فس است، اء اهلل نباشد، این علم لقاء النلق مقدمه، علم حوزوی که گران بزرگ کنددی

آن، عرفان آن، منطق آن، ه فقه آن، اصول آن، فلسف حتیيطان است. این علم لقاء الش

دهد، آن علومی که مانع است ات آن، آن علومی که اصالً به لقاء اهلل فرصت نمیادبي

يطان است. صورت ها لقاء اهلل نيست، لقاء الشاین ،استلقاء اهلل  مقدمهاز علومی که 

 سيرت علم شيطانی است، لقاء اهلل نيست.  اما ،علم حوزوی و علم دینی است

رَب كَ كَدْحًا  یا أَیُّهَا اْلإِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى» :پایين بحث کرد کدحه بنابراین در آی

کش است کادح است. یا کادح است و زحمت عدانسان کادح است. در دو بُ  1«فَمُالقيهِ

مالقی  است. و مالقی بردی و اجتماعی إلی اهلل، إلی الربرونی و فدر ابعاد درونی و 

 بعد الموت و یوم القيامة الکبری.  یوقو مالقی در معرفت انيا یوم الد معرفتی است

آن را  تفصيل هالبت- «إِنَّكَ كادِحٌ »متّجه إلی الرّب است. این این کدحی است که 

خبارٌ فيه إ»  «رَب كَ كَدْحًا فَمُالقيهِ یا أَیُّهَا اْلإِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى» -کنيمبعد عرض می

إِنَّكَ »خبار است. اِفهمند می ه همهآنچخبار است. اِ .«خبارإنشاءٌ فيه اإلاالنشاء و 

چه بخواهی و چه  ی و زحمت کشيدن تو إلی الرّب استاکِشندهتو زحمت« كادِحٌ

 نخواهی.

 است. چه در یوم نخواهی رجوع ما إلی اهلل خواهی، 2«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»

است و چه یوم اآلخرة که آخرت  است و علم مطلق او ه اوقدرت مطلق الدّنيا چون

ی، چه برزخی باشد یا یوم القيامة الکبری باشد. پس این چه بخواهی و چه نخواه

باشد،  کافر باشد، ابوجهل است. «رَب كَ إِلى»ی، آخر سر ننک يتکنی و چه ن يتن

، هاآن های؛ درستها چه خواستهباشد، این محمد باشد، سليمان باشد، عليهم السالم

کافر و مؤمن در زندگی کدح  .هاکفّار آن ؛ها، چه ناخواستهآن ها، انبياءمؤمنان آن

گی بدون عمل، بدون کدح، بدون زحمت کشيدن . زندنيستدارد، کسی بدون کدح 

                                                           

 .6ه انشقاق، آی. 1

 .156ه بقره، آی. 2
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ه مانند انسان کزندگی انسان و آن کم یا زیاد. و غيره،فکری، مالی، جسمی، روحی 

 بدون کدح امکان ندارد.  ،از مکلّفين است

یا کدح به نيّت رب است، به نيّت لقاء رب است، به  عد است:کدح دو بُ  این امنته

درجاتهم. یا کدح است به نيّت شيطان، ، ببرای مؤمنين استرب است که  ینيّت رضا

در هر دو صورت  ،، شيطانیراهی، خودبينیخواهی، خودبه نيّت شهوت، به نيّت خود

آن ه اوّل وظيفه است و انجام وظيفه است و نتيج« رَب كَ إِلى»است. منتها « رَب كَ إِلى»

عد دوم شيطان و شياطين ولکن در بُ رة.نيا و یوم البرزخ و اآلخم الدب است یولقاء الر

از نظر علمی و عملی و باطله، هر قدر  راضاغجنّ و انس هر قدر زحمت بکشند در 

لقاء الرّب است است. در دنيا « رَب كَ  إِلى»باالخره  ،هر چه و هر چه کدح داشته باشند

ندارد و  جهنتي ،هاآن ها بفهمند، در آخرت لقاء الرّب است با فهمآن اینکهبدون 

 آن عقاب است. ه است، نتيج ءلقاء الرّب در آخرت جزاه نتيج

تی ابر آنچه در تفسير نوشتيم شاید عنای هه آن بحث مفصل خواهد بود و اضافالبت

ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى اْلكِتابَ تَمامًا عَلَى الَّذي أَحْسَنَ وَ تَْفصيالً لِكُلِّ » :جاحاال در اینشود. ب

لقاء  مقدمهوقتی که کتاب موسی  1«دىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءه رَب هِمْ یُؤْمِنُونَ ءٍ وَ هُشَيْ

كَمَثَلِ اْلحِمارِ  یَحْمِلُوها لَمْ ثُمَّمَثَلُ الَّذینَ حُم لُوا التَّوْراةَ » ؟قرآن نيست ،رب است

« حُم لُوا التَّوْراةَ »؟ کسانی که چطور است« مَثَلُ الَّذینَ حُم لُوا القرآن» 2،«یَحْمِلُ أَسْفارًا

علمًا « یَحْمِلُوها»ال علمًا و ال عمالً یا « ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوها»عمالً، « حُم لُوا التَّوْراةَ» ،علمًا

 چطور؟ « مَثَلُ الَّذینَ حُم لُوا القرآن» ،«كَمَثَلِ اْلحِمارِ» ،عمالً« و لَمْ یَحْمِلُوها»

قرآن را بدانند و قرآن را بفهمند و  اندد و موظّف شدهانشده لمسلمين که محمَّ

قرآن را عمل کنند، اگر ترک کردند از حمار، حمارتر هستند. قرآن را معتقد شوند و 

قرآن  اماداریم، خيلی زیاد داریم. شکل انسان هستند. زیاد پس ما از حمار حمارتر 

 هدر زندگی انسانی که طلب کهقرآن ور بود، و ال سيما جهممؤمن ندگی انسان که در ز

 است، آیت اهلل ة االسالم است، آیت اهللة االسالم است، حجّ ، ثقجور بودهاست م

مه است. قرآن که در کلّ ابعاد دراسی و تدریسی و فکری و العظمی است، عال

 است.« اشدُّ حماریةً »این  جور بود،هم عقيدتی و عملی
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نيّت ه ، علم به وحی است که در جنببنابراین این ابعادی که در علم تصوّر کردیم

باالخره به  ،علم به قال فالن، قال فالن، قال فالن اما آور است.إلی اهلل لقاء و قربت

 في»اگر مانع از علم وحی باشد  رسد، آخر آن شک است یا ظن است.میقال اهلل ن

 ت.اس« ضَاللٍ  في»است. اگر نه مانع باشد، نه موجب باشد،  1«ضَاللٍ مُبينٍ

ضلع از علم که آن آورد، علم است که لقاء رب می لعضپس در مثلّث علم یک 

با علم به وحی الکتاب است در اصل و علم به وحی سنّت در فرع  آوردلقاء رب می

کتاب و علم به وحی سنّت برای عمل باشد. عمل ال. به شرطی که علم به وحی شرط

. بنابراین راه، راه مشکلی است و راه برای اهلل باشد، برای ریا و خودنمایی نباشد

طرد کردن آنچه مزاحم از لقاء اهلل است. طرد کردن  ؛. راه مشکلی استستا آسانی

ها و افکار و چيزهایی که یا مزاحم لقاء اهلل است و ها و هوسیعلوم و اعمال و هو

ل است. خواهد، مشکمی کدحها کردن این ، طلبیا نه مزاحم است و نه دافع لقاء اهلل

ب یک خط است و ر است، چون صراط بين العبد و الرتصراط مستقيم از مو باریک

ی و عملی و استقامتی های دیگر را از نظر علمی و معرفتهای دیگر. باید صراطصراط

های جنّی و همه را کنار زد. تمام شياطين جن و انس و شيطنت و تقوایی و غيره،

در  هفتقب زد تا این با کدح عظاهر، از باطن باید انسی را از درون و از برون، از 

برطرف شود. آن وقت  ،می که مزاحم با لقاء اهلل است یا موجب لقاء اهلل نيستجهن

 لقاء اهلل حاصل شود. 

وَ یا قَوْمِ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ماالً إِنْ أَجرِيَ » :29ه آی )هود( قرآن، 225ه دیگر صفحه آی

« آمَنُوا»یکی از شرایط لقاء اهلل  «آمَنُوا»ببينيد  «هِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذینَ آمَنُواإاِلَّ عَلَى اللَّ

سوم ه مرحل که «بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ »وحی کتاب. قبالً استعانت ه به وسيل« آمَنُوا»است. 

 ،«ا إِنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْوما أَنَا بِطارِدِ الَّذینَ آمَنُوَ » «.آمَنُوا» وحی، بعدًا :کتاب. بعدًا بود

کفّار ضعيف هستند، فقير هستند، ناچيز هستند، کم  ینظر شما که در« الَّذینَ آمَنُوا»

که مالقی  آیا کسانیها مالقی رب هستند. ال بدبخت هستند، اینهّ هستند، به تعبير جُ

ابوجهل چون  کنند؟ها را طرد میآن ،رب هستند در ابعاد مالقات با درجات گوناگون

که  هاییآن تر است.ولدارتر است و هيکل او قویارتر است و ابولهب چون پدپول

ها را جلو کثرت دارند، کثرت مال دارند، کثرت اوالد دارند، کثرت قوّت دارند، این

 ،آوریمند که ما به شما ایمان نمیگفتو نوعًا به انبياء می کنمن طرد ولک ،اندازمبي
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 فهم ها را...این نفهم ،هاها، این پابرهنها، این گرسنه، این فقيرههاتاین ال اینکهمگر 

 کردند.حساب می یها را نفهمآن

ها مالقی رب هستند. در این« وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِم» 

إِنَّ » ینکهاهيکل نيست، شکل نيست، مقام ظاهری نيست. برای  طمنا ،احترامات

نيست، « أوليائکم»، نيست« أطولکم»نيست، « علمکمأ» 1،«مْ أَْكرَمَكُمْ عِْندَ اللَّهِ أَْتقاكُ

احترام بيشتر در برابر کسی است که تقوای او  نيست.« ثرکمأک»نيست، « اغنائکم»

 أَجرِيَ إاِلَّ عَلَى وَ یا قَوْمِ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ماالً إِنْ » ی در کلّ ابعادش.محرزتر باشد. تقوا

  2.«اللَّهِ وَ ما أَنَا بِطارِدِ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْ وَ لكِنِّي أَراكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

زمين، ه تکليف یا کلّ کره عا نيست. ظاهرًا در کلّ کر. ادقرآن 249ه صفح دیگره آی

شود قرآن باز میهایی که و منطق و این ابحاث علمی فقه و اصول و فلسفه و عرفان

کنند، قرآن افظ باز میکنند، کتاب حباز می ، کفایهکنندباز می کنند، مکاسبنمی

چرا؟  .باشد همه کسکنيم. همه چيز ما باید برخالف ما قرآن باز می مطرود است،

اهلل  و لقاء دم در راه اهللکسانی که ق همه چيز و همه کس است وخدا  اینکهبرای 

 ها باید بر محور وحی باشد. تمام مراحل زندگی آن ،دارندمیبر

اللَّهُ الَّذي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَد  تَرَوْنَها ثُمَّ » :249ه رعد، صفحه سور ،دومه آی

؟ چيستد مقص «عَلَى اْلعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ اْلقَمَرَ كُلٌّ یَجْري لِأَجَلٍ مُسَمًّى اسْتَوى

تکوین و  تشریع.« یُفَصِّلُ اْلآیاتِ» ،تکوین« یُدَب رُ اْلأَمْرَ»، «یُدَب رُ اْلأَمْرَ یُفَصِّلُ اْلآیاتِ»

تکوین عالم، تدبير عالم، تفصيل آیات، « لَعَلَّكُمْ بِلِقاءه رَب كُمْ تُوقِنُونَ» حقتشریع 

های حق، نه باز کردن آیات و نشانهیعنی « یُفَصِّلُ اْلآیاتِ» است. «یُفَصِّلُ اْلآیاتِ»

از نظر لفظی و از نظر معنوی و  ی حقها، باز کردن آیات و نشانهالداللةظنیبسته، نه 

است. وحی تشریعی حق، « یُفَصِّلُ اْلآیاتِ»ترش و نزدیک« ْلآیاتِ لَعَلَّكُمْ یُفَصِّلُ ا»عملی 

یُفَصِّلُ »عل تکوین است. تر از فاست. فعل تشریع و وحی مهم تر از وحی تکوینمهم

 و لقاء هم لقاء یوم اآلخر نيست. « اْلآیاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءه رَب كُمْ تُوقِنُونَ

بر لقاء یوم اآلخر آن  ب را بدون قرینهاهلل و لقاء الرلقاء  بينیآقایانی که با کوته

تر هستند. برای از عبيد التّجار پایين هستند. جارت ها عبيدآن ،اندء حمل کردههم جزا

ب فقط رّالگفت. اگر مراد از لقاء اگر مراد از لقاء اهلل آخرت بود، لقاء اآلخر می اینکه

                                                           

 .13ه حجرات، آی. 1

 .29ه هود، آی. 2



13 

 

عد عد اوّل و لقاء رب در بُگفت. لقاء اهلل در بُلقاء اآلخر می ،بود ءجزا يتلقاء ربوب

 کليف حاصل است.ن لقاء یوم التپس ای دوم.

عد فاعلی رب فاعلی عبد حاصل نگردد که در بُعد کليف، لقاء اهلل در بُ اگر یوم الت

ب و لقاء اهلل در یوم البرزخ و یوم القيامة حاصل شود، لقاء الردر نتيجه حاصل می

ایقان است یا ه لقاء یا در مرحل« یُفَصِّلُ اْلآیاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءه رَب كُمْ تُوقِنُونَ »شود. نمی

 مرادجا در این 2«تُوقِنُونَ»منتها  1« أَنَّهُمْ مُالقُوا رَب هِمْالَّذینَ یَظُنُّونَ»ظن است. ه در مرحل

که به قلب  نيست. یقين عقل است و یقين مراتب دیگر و یقين عقلیقين قلب 

 ظن است. ه لًّا، اقلًّا، اقلًّا به مرحلرسد، اقمی

 واقعًا زبان انسان از خواندن و نقل کردن این .110ه آی )کهف( ،قرآن 304ه صفح

از یکی یکی از سؤاالتی که در « إِلَيَّ قُْل إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِْثلُكُمْ یُوحى»کند است.  آیات

طالب هم سایه ابی آیا علی بن نوشته است که ،من جواب دادم کهما کرده بودند عل

ه همه سایه دارند. چون سای سایه نيست،رند؟ نوشتم هيچ کسی بیدارند یا سایه ندا

ظاهر،  یتدر بشر« أَنَا بَشَرٌ مِْثلُكُمْ»حصر است « قُْل إِنَّما»است.  یتی بشربدن مقتضا

به « مِْثلُكُمْ »جسمی اصول جسمی و حاجات جسمی و انعکاسات و  یتدر بشر

شود یا به روح؟ پس روح پيغمبر است که ، وحی به جسم می«إِلَيَّ یُوحى»استثنای 

  سایر اجسام است.مانند به وحی است. جسم پيغمبر ه پرداخت

 ائطغپيغمبر پاک است یا نجس؟ گفتم بول و  طئاکرد بول و غیکی سؤال می

پيغمبر نجس ط و خون ئاغبول و  ]...[پيغمبر به ریش و سبيل من و تو نجس است. 

خوری بول کردند، آبه در کوز -معاذ اهلل-ولی در بحار االنوار دارد که پيغمبر  ،است

؟ بول دور بریز، امّ سلمه گفت: خوردم. فرمود: چرا خوردیبعد به امّ سلمه گفتند 

 که موده باشندفر به ایشان حضرت آن وقتردم دیگر، تبرّک جستم. خو گفت: کردم.

خواهيم جسد تو در نار حرام است. حاال نمیبنابراین  ،چون به بول من تبرّک جستی

 این را بحث کنيم. 

 

نکاتی که قبالً عرض « إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ یُوحىقُْل إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِْثلُكُمْ »

فَمَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَب هِ »بحث آن شنبه. کنم. بعد طور اشاره عرض می، اآلن بهکردمن

                                                           

 .46ه بقره، آی. 1

 .2ه رعد، آی. 2



14 

 

وَ ال یُْشرِكْ » .نيست، عبادت است وثنیشرک « فَْليَعْمَْل عَماَلً صالِحًا وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ

؟ خودم را شامل است یا نه؟ اگر من خودم را در کيستاین احد « عِبادَةِ رَب هِ أَحَدًابِ

 ست، پس شرک است. هاست یا نه؟ این هم  هی، منعبادت، به عبادت رب شریک کنم


