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 لقاء اهلل 
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 و موانع آن شرایط تحقق لقاء الرب
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

و ضالع  اسا  «هِائِاقَلِ»اهلل و  که ضلع اوّل مثلّث لقااء  لقااء لقاءوسط بحث ه دنبال

ای ء الرّب اس  و ضلع سوم لقاء اآلخار  اسا . آیااق لقااء الارّب را تاا انادا  دوم لقا

باقی ماناد  اسا .   رکن اس  بحثرکنی ا  آیاتی که در این ه آی دوبررسی کردیم و 

علام  قبالً  شرط دارد که ایمان اس   عمل صالح اس  هف رب البه طور مجمل لقاء 

. ایان مراحال حر و الباال  اسا  و کاداساععان  بالباب  تقوا اس   جهاد اس   اس 

 ب. سعی برای لقاء الر  به اندا هر کدام مقدّماتی اس    گانههف 

کها  اسا  و   صد و دهام ساوره ب ماند  اس   یکی آیرّالای که در لقاء دو آیه

  انشقاق. من راجع به تفسير هر دو آیه به الفرقان مراجعاه کاردم  ششم سوره یکی آی

اشار  اس  ه در فرقان به این مطالب اضافه البعه هم در کار اس . ولکن مطالبی اضاف

  ایان ساوره که  که آخرین آیا  صد و دهم سوره و اکنون نوب  به تبریح اس . آی

 یَرْجُاوا كانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل»مبارکه اس   

  مقادیری ا  بحث گذشا « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَ ِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ

افاضاه بحاث در ایان آیاه تاا آن مقاداری کاه خداوناد ه و تکملامقاادیر آن باه   اشار
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عادی و باه عناوان امر اس  به رسول اهلل )ص( به عنوان رساال  در بُ« قُْل» .فرمایدمی

اهلل دو قال چاون رساول. ل مطاوی اسا قُاه عنوان رسال  در البععد اعلی. در بُنبوّق 

علايهم اسا  باا  مرسالٌدارد؛ یک قل رسالعی و یک قل نبوّتی. قل رسالعی برای تمام 

تلو رساول اهلل د و قل نبوّتی ا  برای کساانی اسا  کاه تاالیندرجاق و مراتبی که دار

 )ع( باشند. م دیگرمعبو سيزد که هسعند در نبوّق عليا )ص( 

بلکاه حبار حقيقای اسا . اضاافی   حبر اس . حبر اضاافی نيسا « إِنَّما قُْل»

ما دليل قعطی بر اضافی بودن ایان حبار ناه در و بودن حبر دليل قطعی ال م دارد 

ناه أناا   یعنای أناا محمّادٌ« أَنَا»چه؟ « إِنَّما»  «إِنَّما قُْل» خود آیه داریم و در آیاق دیگر.

ر جسم دمانند سایر بشرها   بشر اس  محمد« بَشَرٌ» .)ص( أنا محمّدٌ ه أنا نبیٌّرسولٌ  ن

و  ی حماددر جسام مفقط. نه در جسم   مماثل  دارد ی و در روح محمد ی محمد

 قُْل»ن اس  منهای وحی و به اسعثنای وحی عالميه هم گرچه فوق ی در روح محمد

حاظ روح و ا  لحاظ جسم. گرچه مراتب عقالنای بشر ا  ل« بَشَرٌ» محمدٌیعنی « أَنَا إِنَّما

جا مادون وحی این اما  کندمی و مراتب روحانی و مراتب معنوی و علمی بشرها فرق

 مادون وحی. « مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل». بحث اس 

دو بخشش اس ؛ یک بخشاش عبام  اسا  و یاک بخشاش ها برای ارواح انسان

و سعی باشاد و  های به کدّششهای مادون عبم  چه بخمادون عبم . در بخشش

 بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل»و سعی  بلکه به اسعحقاق باشد   ی ربّانی باشد بدون کدّهاچه بخش

 اس .  ششامل هر دو بخش« مِْثلُكُمْ

رسول اهلل   ثالثه اس ه که مرحل« إِلَيَّ یُوحى»در   «إِلَيَّ یُوحى» سوم بخششدر  اما

  بلکه امعيا  بار شودنمی وحیها به آنامعيا  بر کسانی که نه فقط امعيا  دارد   )ص(

ه و در قلّه قمّدر رسول اهلل )ص( کلّ رسل و کلّ انبياء  کلّ رسل بشری و مالئکی که 

فاصال  حادّ« إِلَايَّ یُاوحى»این « إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل»اس . عليای وحی 

ناه در  .ي در اصال جسامان  در جسام اس . مماثل « مِْثلُكُمْ بَشَرٌ»س . حدّ مشعرک ا

در روح نه در امعياا  خااصّ جسمانی و مماثل   قدرق و قوّ طول و عرض و شکل و 

بشارها باا هام تفااوق دارناد و  حبلکه در اصال روح بشار داشاعن. گرچاه اروا  وحی

بخاش دوم و ضالع  «إِلَايَّ یُاوحى»اسا . ر مادون رسال  و نبوّق د اما  درجاق دارند

 شود. آیا وحی به جسممی وحی به منکند که میتقریر را تعيين و  دوم این مثلّث قُل

شاود؟ نخيار. می ای اس  که راجع به غير رسلشود؟ نخير. آیا وحی به روح  وحیمی
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 ای اس  که راجع باه رسال اسا  و ایان امعياا  رساول اهلل )ص(وحی به روح  وحی

  .اس 

« واحِادٌ إِلاهٌ إِلهُكُامْ أَنَّما» سؤال:« واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما» ؟که چه شود«. إِلَيَّ یُوحى»

س . وحی فطرق  وحی عقل  وحی نيا مند به وحی نيکه مقعضای آن توحيد اس   

 كُمْإِلهُ أَنَّما»منهای وحی  يهو آیاق بيّناق انفس يهدرون  وحی برون  آیاق بيّناق آفاق

بلاه  رساول  کند. پس ایان چاه امعياا ی اسا ؟می کند و اعطاءمی ایفاءرا « واحِدٌ إِلهٌ

باا فطارق  باا عقال  باا  شود به دس  آورد؛نمی هایی که با عقلامعيا  دارد به وحی

تواند به دسا  بيااورد  نمی  شمردیمای که برهف  مرحلهفکر  با عمل  با چه. با این 

له إاسالمی. ولکن توحيد اهلل که ال  سائل  مسائلضی دیگر ا  مفروع احکام و بعمثل 

ه درجا آن منهاایه طو معوسا ياهو عال ياهای ا  درجااق دانباشد در هار درجاه اهلل الّا

« واحِادٌ إِلاهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما»به رسل نشد  بود که  عياج به وحی ندارد. اگر وحیوحی اح

 این سؤال. نبود؟ بر وحداني حجّ  ها حجّ  نبود؟ عقول انسانها آیا فطرق

« واحِادٌ إِلاهٌ إِلهُكُامْ أَنَّماا»اسا  کاه  ایانعد عد اس . یک بُجواب: جواب در دو بُ 

علياای رساال  اسا   توحياد ه توحياد او  توحياد مرحلا غير ا  ما اس  )ص(  محمد

کاه معباوم نيسا  و  ياهعليای رسال   وحی ال م دارد. توحياد در مراتاب دانه مرحل

و  دبّرعقل ثانيًا و وحی تا م  نيس   با وحی فطرق اواّلً و وحیعب مند به مقامنيا 

 محماد  توحيد رسول اهلل که مثالً در سور اما ثالثًا و رابعًا و خامسًا کافی اس . تفکر

علام باه  ياهعاله ن درجاآ« فَااعْلَمْ» دانسا ؟نمی مگار 1«اللَّهُ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ فَاعْلَمْ»)ص( 

علام توحياد و  ياهعاله و آن درجا پيغمبر بزرگوار باه آن ماومور اسا د اس  که توحي

 2.«اْليَقينُ یَْوتِيَكَ حَعَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ» آخر ندارد.  معرفة اهلل و به تعبير بهعر لقاء اهلل

جواب اوّل ارتباط اسعثنایی خبوصای توحياد باه « واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما»بنابراین 

بعاد   که به رسول اهلل وحی شد  اسا « واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما»این اس  که این وحی 

 -قبال ا  رساال -ا  نظار فطاری  دینموحّادترین موحّا .ا  موحّد بودن ایشاان اسا 

موحّدترین موحّدین ا  نظر عملای و تماام جهااتی   دترین موحّدین ا  نظر عقلیحّمو

ا  توحيد کاه باه رساول اهلل وحای شاد  ه مرحل که مکلّ  بدان مکلّ  اس . پس این

ای اس  که اسعمرار شود. مرحلهمی ایجادفعالً   و ای اس  که نبود  اساس   مرحله
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توحيد قبل ا  رساال  اسا  کاه بعاد ا  رساال  و در  ماان رساال  و در بار   و در 

  نبود  اگر رسال اینکهاین یک جواب  جواب دیگر کند. می قيام  تعالی و ترقی پيدا

رسال  نبود  مخبوصًا وحی اصول دین  ه اگر وحی توحيد و معاد و احکام به وسيل

اولی و نبوّق و معاد باشد  این مراحل ه اگر وحی اصول دین که توحيد باشد در نقط

اصول دین درس  اس  که بر مبنای حجّا  بااطنی فطارق و حجّا  بااطنی ه گانسه

ماورد تکليا   که مورد تکلي  باشد. ثباوق ثبوق آنچنان نيس  اما  عقل ثاب  اس 

ساا . و لااذا آیاااق مااورد تکلياا  فااروع احکااام بعااد ا  وحاای ااصااول ثالثااه و ثبااوق 

 حُجَّاةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُونَ لِئَالَّ»ن داریم که ما بعث رسل کردیم و ای در قرآمععدّد 

 وم و جواب دوم.دعد این بُ  عقایدی داشعيمل در بحث این بحث را مفب 1«الرُّسُلِ بَعْدَ

اگار جاواب   اسا « إِلَايَّ یُوحى»که امعيا   2«واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما» این :سؤال دوم

بناابراین   بار پيغمبار وحای شاد  اسا  یاهتوحيد يهعاله اوّل درس  باشد که آن مرتب

اسا  ور نيس . آیا پيغمبر رسال  دارد و موم توحيدیه عاليه رسال  در رسال  مرحل

نساب   ؟ این محال اس .ای توحيدیهرسال  علي تطبيقبه تبليغ و تحکيم و تحقيق و 

مقاماق  عليهم مرسلٌنسب  به سایر  اما  )ع( درس ها فر ندان آن و به علی و فاطمه

اسا  تاا چاه برساد عبام  علياای  يهتمام مادون عبم  دانها معرف  توحيدی آن

 .)ص( محمدیه

ایان  دوم ب  به جواب اوّل این اسا . جاواب ا  ایان ساؤالاین سؤال نسبنابراین 

اعلای  عليا با رسال  عليا و وحی درس  اس  که مقام معرف  توحيدی  اس  که بله

رٌ أَنَاا إِنَّماا قُاْل» نيسا . منحبر باه ایان اما  به رسول اهلل وحی شد  اس   مِاْثلُكُمْ بَشاَ

ه و ماشاامل علای و فاط «کُام»« واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ ماأَنَّ» نه الهی« إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُوحى

و هاا شاامل من  و ابوذرها و مقدادها اسا ها سلمان   شاملاس ها و فاطمهها علی

 س . ههم ها شما

شد  اس   شاامل تماام  ر ایحاءکه به وحی به پيغمب یهپس بنابراین رسال  توحيد

ون یمحمد)ص( و  محمد  اس  که درس ط.و اعلی و معوس ادنی  توحيد اس  مراتب

ا  ایان نيسا  و  مانعولی این   عليای معرف  توحيدی دارنده )ع( اخعباص به مرحل

قابل جمع اس  و مجموع اس  با تمام مراحل توحيدی. یعنی پيغمبار بزرگاوار معلّام 
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مخبوص که  محمدیهه درخشان اوالی توحيد تا نقطه ا  نقط  معارف توحيدی اس 

 تلو رسول اهلل )ص( هسعند.که تالیاس  م معبو سيزد به 

 إِلاهٌ إِلهُكُامْ أَنَّماا» حبار اسا .« أَنَّماا»  «أَنَّماا إِلَايَّ یُاوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل»

نباوّق دارد  ه دنبالا« واحِادٌ أَنَّماا إِلاهٌ»دنبالاه دارد.   نخير بعد چه؟ فقط همين « واحِدٌ

فرعای دریافا  ه اصلی. دنباله فرعی و دنباله عمل دارد. دنباله معاد دارد  دنباله دنبال

 ف  توحيد و معرف  معاد و نبوّق بالقاء اهلل بر مبنای معر یاصله و دنبال يهاناحکام رب

بحاث شامل همه بشود  ایان را نيس  که « یَعلَم»  «رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ»چيس ؟ 

باه عماق   فعل ماضی که قبال ا  مضاارع اسا  «یَرْجُوا كانَ فَمَنْ» «كانَ فَمَنْ». کردیم

تکليا .  اوالیدرخشاان ه عمق  مان در ماضی یعنی ا  نقطا . نددر ماضی می مان 

وحای کاه فطارق و و اوالی درخشان تکلي  کاه قبال ا  رساال  ه کسانی که ا  نقط

والی اه در نقطا  وحای باشادو رساال   ا  و بعادوحای و عقل باشد  چه باا رساال  

. دنباال ایان بشناسد و شناخ خدا را باید ا  هنگامی که « یَرْجُوا كانَ فَمَنْ»درخشان 

 «.رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ»شناخ  

الارب  رب ابعاادی لقااء   خوب لقاء رب چيس ؟ لقاءاهلل که مقداری بحث کردیم

 كُالَّ أَعْطاى الَّذي نَارَبُّ» ا  عبارق اس  ربوبي عد اوّل اولی و بُه نقطدر ربوبي  دارد  

 فَمَانْ». پس این لقاء اس هادی بودن.  ي   رباني خالق ي ربان 1«هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ

ساب دارد باا عملای کاه شایساعگی و تنا« صاالِحًا عَمَاالً فَْليَعْمَاْل رَبِّاهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ

در بُعد هادی بودن بوجهٍ عام.  و ي عد خالقرب در بُ مقدّمه بودن برای لقاء رب. لقاء

عاالم تکليا   يا در ربوب  عالم تکلي  اس  ي : ربوبدومه . نقطاس  اولیه نقط ینا

با خواهد می کسی که    هسعيممکلَّمانند ما و ها   اس  و ما انسانکه خداوند مکلِّ

 وحياد ونخير  اصل تکلي  که با اععقااد باه ت ؟یعنی با اصل تکلي   کندلقاء تکلي  

. پس در کار نباشد ثالثهآمد  اس . عبادق رب در کار نيس  اگر اصول و معاد نبوّق 

 فَْليَعْمَاْل رَبِّاهِ لِقااءَ یَرْجُاوا كاانَ فَمَنْ»در کار اس   فروع هماصول ثالثه در کار اس   

الثاه و عد اصول ثس . عابد اس  در بُعابد هم ه« رَبِّهِ بِعِبادَ ِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً

 فروع دارند.  عد فروع با مراتبی کهعابد اس  در بُ

این باید « رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا»کسی که  معرف  تکلي  اس .  عد دومربّ در بُبنابراین 

تاا   کندتا عمل   بداند تا مععقد شود مقرّر کرد  اس تکاليفی را که رب برای مکلّفين 
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 شاود. دانساعه باانمی دانسعه بادون اععقااد شود.نمی رب حاصل شود. ندانسعهاللقاء 

 ء رب درعاد لقاادر بُ« صاالِحًا عَمَاالً فَْليَعْمَاْل» شاود. بناابرایننمی اععقاد بدون عمال

خواهاد باه می کسی :؟ مثالاس کدام  تکلي  معرف عمل صالح در  تکليفی  معرف 

هواپيماا وار کناد  سامی ترین وسايله را انعخاابترین و راحا د. گاا  نزدیاکمکّه برو

 . این عمل صالح اس ؟ بلاه.رودمی با سواریهم جا ا  آن  رودمی به جدّ و شود می

 این طرف و آن طرف تا آخر عمار باه مکّاه  پياد  درّ  ند به کو  و می  خير یک وق 

تکلي   به  عد معرف  تکلي  و بعدًا عقيدرب را در بُ رسد. عمل صالحی که لقاءنمی

بناابراین هلل اسا . چيس ؟ کعاب اهلل و سنّ  رساول ا آوردمیتکلي  عمل به و بعدًا 

عمل صالح ندارند. عمل صالحی که ما مومور هسعيم  عمل صالحی که  های ماحو  

  دوم عادبُدر  يا ربوبعاد دوم اسا   در بُ يا آورد  ربوبمای تکليا  باه لقای معرف 

را    هرا  شوسا  هواپيمااباا  اینکاهباه جاای  هاس . حو  تکلي  ا معرف در  ي ربوب

 تردد و  احوط  اولی  قيل  قال  آن طرف  این طرفمکّه برسند  به مسعقيم را    صاف

 اس . ب در بُعد معرف  تکلي رّالعد دوم لقاء رسند. این بُنمی آخر به جایی

. ا یاد معرف  رب  ا دیااد اس  عد سوم لقاء الرّب در اصل معرف  رببُ سوم:عد بُ

عد اوّل که لقااء الارّب در معرفاة عد دوم اس . هر قدر بُعد اوّل و بُد ا  بُمعرف  رب بع

و هاا اععقااد باه آنو احکاام اهلل   در معرفو خالق بودن و هادی بودن ه اهلل ا  ناحي

بعاد چهاارم :عد شود. بُمی عد معرفعی بيشعرب در بُرّال  یادتر باشد  لقاءها عمل به آن

و ثالثاه  ياهو ثان اولای يا در ربوبب رّالا   لقاءاس الجزاء  ةيب در ربوبرّال چهارم لقاء

جازاء ا  بار    يا ب در ربوبدر عالم تکلي  اس . لقاء الار ي ربوبکه  بودیوم الدنيا 

 یابد.می شود و به قيام  خاتمهمی شروع

ی عمال صاالحی دارای پنج لقاء اس  که در هار لقاایپس رب پنج لقاء دارد. رب 

 عَمَاالً»مقاداری در  .«صاالِحًا عَمَاالً فَْليَعْمَاْل رَبِّاهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ»مناسب اس . 

نيّ  را شامل اس  یا نيّ  مقابل عمل اسا ؟ « صالِحًا عَمَالً»آیا  .  بکنيددق« صالِحًا

گویيم و خواهيم گف  که عمل در مقابل نيّ  اس  و نيّ  در می بارها گفعيم  با  هم

جا جوارح عاملاه چاه بااطنی طور نيس . در اینجا اینایندر لی و  مقابل عمل اس 

همه عامل هسعند. مگر نيّ  عمل نيس ؟ نيّا  عمال اسا     باشد و چه ظاهری باشد

که جهل را تبدیل به    عمل فکرعمل اس   علم عمل اس  تبميمعقيد  عمل اس   

کاه ها کشايدن و  حم ها کند عمل اس . کدح فطری و کدح عقلی و سایر کدح علم

 .ل را تبدیل به علم بکند عمل اس جه
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 ]سؤال[ -

 فَْليَعْمَلْ »جا عمل اس . این«. بَيانَهُ عَلَيْنا»م  کنمی عرض حاال جا عمل اس .این -

این عمل باید شایسعه اس   اش هگاندر ابعاد پنج بلقاء ر عملی که با« صالِحًا عَمَالً

نيّ  خير دارد  نيّ  خير ندارد  آیا   خير دارد  عقيدانجام بشود. مثالً اگر کسی علم 

عمل درونی   علم  که خود عملی ا  اعمال اس   عمل درونی  نيّ  عمل درونی 

این اعمال درونی که  د عمل درونی  اخالق عمل درونی.اععقا عقيد  عمل درونی 

کردی یا    قرب نيّآیا نيّ  اصوالً عمل اس  یا نه؟ نيّ  کردی  دارد   عاملیهر کدام 

نيّ  اس . بله ا  ابعاد  یعددر هر بُ  معنًا نيّ  اس   نيّ  اس  لغعًا «ی َ أو الوَنَ»نه؟ 

 اگر کسی عمل خير را نيّ  کرد  جزای خير دارد  ولکن کهاس  فرقی که دارد این 

   فرق آن جا اسجزای شر ندارد. فرق آن این  در عمل شر را نيّ  کرد  انجام ندااگ

ا  آیاق  .جا اس فرق آن این  آیدمیردآمد ا  جای دیگر میرجا دجا اس   ا  ایناین

و آیاق دیگر. آیاق « سوءًا یَنوِی»نه  « سُوءًا یَعْمَْل» 1 «بِهِ  یُجْزَ سُوءًا یَعْمَْل مَنْ»دیگر 

جزای  و داندمیخير  مربوط به نيّ داند و می که جزای خير را مربوط به عمل دیگری

نيّ  شر   رجزای نيّ  ش اما  شر و عمل شر  مربوط به عمل و عقيد   عقيدشر را 

  .کندمینکند که اثر اثر شر اگر نيّ    نيّ  شر اس   اس . جزای نيّ  شر

 «.سُوءًا یَعْمَْل» :گویدجا هم میآن «صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل» -

کسی که نيّ  سوء کند  ساوء را باه عمال  .سوء را به عمل بياورد  «سُوءًا یَعْمَْل» -

 رَبِّاهِ لِقااءَ یَرْجُاوا كاانَ فَمَانْ». «صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل». سوء  عمل آوردن نياورد  اس 

كُمْ قَدِّمُوا»آیا جزء  .«لِوَْنفُسِكُمْ قَدِّمُوا»کند تقدیم  «صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل واجاب « لِوَْنفُساِ

عمل آن ا  مثالً خير اس . نيّ  خير بکند در خيری که  نيّ ر نيس ؟ خي یا راجح نيّ 

 کاه   چه مسعحبواجباو اس  چه   آن به عهد خارج اس . خيری که عملاو   عهد

اگار   خادایا :کنادمی ولکان نيّا یا لزومًا اسعحبابيًا   وجوبيًالزومًا نيّ  آن ال م اس  

 نيّا ایان . ماثالً کاردممی قارآن ياهمعل  نهبد ميليون خرج حو   یک ميليارد داشعم

نيّ  را داشعه باشد بهعر اس  یا نداشعه باشاد بهعار اسا ؟  اگر انسان این خوب اس .

  جزای خير دارد فضالً من اهللفرق بين نيّ  خير و نيّ  شر این اس  که نيّ  خير   بله

اسا .  نيّا  شار  نيّ  شارجزای چون  اهلل. من عدالً نداردولکن نيّ  شر جزا   عدالًنه 
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آن ه    ولای فاضاالنعادالناه اسا یخير اس  ولی جازا ني  نيّ  خير هم جزای البعه

 فرماید. می اسعحقاق اس  خداوند عنای  آنچهبر ه اضاف یعنیچه؟ 

  «آمَنُاوا»ما در قرآن عمل خير نداریم  عمل خير   .«صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل»بنابراین 

اگر عمل خير بود  عملی که به نظار مان  اینکهچرا؟ برای « آمنوا»  «البَّالِحاقِ عَمِلُوا»

عملی که شایساعه اسا  باا « صالِحًا عَمَالً» .خير  شر اس  عولو ا  نظر شر  خير اس 

ایمان. عملی که شایسعه اس  نسب  به ایمان  عملی اس  که بر مبنای ایمان باشاد و 

عمال بار   ل بار مبناای وحای نباشادوحی باشد. اگر عمابه عمل بر مبنای ایمان باید 

به رساال  اسا  و و  هلل اس  و باليوم اآلخر اس ابایمان  نچو ؛ایمانی اس مبنای ال

کعاب اس  و با عمل به وحی کعاب منافاق دارد. عملای کاه شایساعگی باا ایماان به 

 نداشعه باشد. وحی  مبنی بر

  . در عمل نيّ شود منعقش اهلل در عملله الّا إال باید ]...[  «صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل»

ای کاه در عمل تقاوا ایان هفا  مرحلاه  در عمل جهاد  در عمل عقيد   در عمل علم

  عمال جهاادی  عمال تقاوا  کادح  صاالحعمل   باید برای لقاء طی کرد. عمل ایمانی

عمال صاالح باشاد.   در این هف  مرحله بایاد عمال ؛البّال بالبّبر و عمل اسععان  

عاد بایاد عمال صاالح باشاد. خاوب ایان در بُهاا رونی  عمل برونای  تماام اینعمل د

 ایجاب. 

 مقادّم بار ایجااب ال اله الّاا اهلل را؟ مگر سلبِایجاب مقدّم بر سلب اس . چ جااین

جاا پس چارا این ؟سلب مقدّم بر ایجاب نيس   نيس ؟ مگر قاعدتًا در اصالحاق امور

قابالً اععقااد  .اس  گذاشعه ب و ایجاب را قبالًسلجواب:  ایجاب مقدّم بر سلب اس ؟

ایجااب را قابالً  سلب وهس . عبادق س   هس   معاد هس   به یوم اآلخر هبه خدا 

ثاانی ایجااب ه ر نقطااولای گذاشاعه اسا  و ده سلب و ایجاب در نقط گذاشعه اس .

ر مقادّم با را سالب  اوالی ایماانی و تقاوا و چاه و چاهه مقدّم بر سلب اسا . در نقطا

ایجااد مقادّم بار   تعاالی و ترقای اسا ه ثانی که نقطه نقط گذاشعه و براس   ایجاب 

 .«صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل»سلب اس . 

رب در عباادق شارک باه  «أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَ ِ یُْشرِكْ ال وَ» ؟چگونه صالحیتوضيح: 

 رسا  اسا .هفا  د بکنايم خاواهيم هفا  درسا  نمی ه عام هف  مرحله دارد؛وج

 ن دون اهلل  دون اهلل.عبد مَیُ شرک باهلل عن اول:هف  مرحله دارد؛ شرک در وجه عام 

 در عباادق غيار اهللولای معناای آن توحياد   لفظ آن شرک اسا  .طورنداینمشرکين 

پرسا    چهپرسا  اسا سعار   پرسا  اسا پرس  اس   حيواناس . مشرکی که گاو
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  و عاد ربوبيادر بُ    قباول ناداردمعبودیعد را در بُ خدا  پرسعدمین خدا را که  اس 

در بحااث  شاارک  بحااث شاارک را داریاام  عااد معبودیاامااا در بُقبااول دارد.   خالقياا

کاه  هااییدر بحث شيئًا مّا    بّریدر بحث مد   در بحث خالقيلذا   اس  و معبودی

  دنااندنمی کاه مشاکرین گااو را خاالقمشارکين  ا  نظار حعیانحبار به خالق دارد  

هااا اننااد  ایندنمی را خااالق  انبياااء جاان را  مالئکااه را  قماار را  شاامس را  سااعار  را

ب هسعند  ا  طرف خالق وکيل هسعند کاه بعضای یا  طرف خالق ناها اینگویند: می

 سلبی انجام بدهند. عدبُ ا  امور خالق را در

  بعاد ربانيا ناه در  عاد وجاودناه در بُ    بحث اس عد عبودیبنابراین شرک در بُ

بُعاد معبودیا . شارک در بُعاد  درشرک  «ال مؤثّر فی الوجود إلّا اهلل»عد نه در بُ  اصلی

کما   شرکه گاناس . درک اوّل ا  این درکاق هف  گانه  دارای درکاق هف معبودی

. در بحث توحيد  به ساور  توحياد مراجعاه گانه داش توحيد هم درجاق هف  اینکه

گاناه اسا . هار درکای گانه اس   شرک هام درکااق هف هف درجاق توحيد  کنيد.

 . ایدرجهمقابل 

گااو  «عباد اهللن دون اهلل و ال یُمَعبد یُ أن»یعنی: فی العباد   اشراک باهللدرک اوّل 

آن  کناد. رکاوع و ساجد  ونمی باه خادا ساجد   کنادمی به گاو ساجد  پرسعد می را

باه آن ملحق حاظ ظاهری که باطنی هم عی اس  مخبوصًا ا  لاموری که امور عبودی

و اسفل درکااق شارک اسا   ارذلو  ادنیاین  .هلل اس ا عباد در انحبار این   اس 

 عد.این یک بُ .که مشرکين دارند

هم خدا را  هام سعد  پرمی هم ب  را  پرسعدمی عد دوم این اس  که هم خدا رابُ 

خواهد ظلماانی ورانی باشد  میننيّر باشد  خواهد میب  این حاال  حضرق عباس را.

پرساعد هام غيار را. حااال یاا هم خدا را می  باشد  ب  چه ظلمانی و چه نورانی باشد

 ب دوم ا  ابواب شرک اس  که هاراین با غير را یا هر دو برابر.خدا را یا بيشعر بيشعر 

ف باا اخاعال  هساعند طواغيا و  اصانامو عاباد اوثاان   عد دومهم بُ  عد اوّلهم بُ دو 

  غيار اشراک عملی در عبودیا دومغير اهلل اس .  ی عبوددر توحيد  ای که اوّلدرجه

 اینکاهکماا  .کنادمی  برای آقا هام رکاوع کندمی برای خدا رکوع اینکهکما  .اهلل اس 

ه این ساجود کاردن و رکاوع البع .کندمی برای آقا هم سجود  کندمی برای خدا سجود

ماا  .احعرامای عدیک بُ عبودیعی عد یک بُ :عد دارددو بُ خدا و غير خدا همکردن برای 

عاد دوم اسا . بُه مرحلا کنيم. در بعاد عباودیعی ایان شارکِمی عی را عرضبعد عبودی

  ولای احعارام بلکاه باه عناوان احعارام اسا     نيس بعد سوم به عنوان عبودی :سوم
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قارار ک یشارخادا   غيار اهلل را باا معناًا  سجد  و رکوع لفظاًا .  اس ملحق به عبودی

 . قائل نيس ها این برای واقعی  ولی شرک  دهدمی

خواناد می نما بيشعر. ریای اوّل:  ابعادعد دارد  بلکه اس   ریا هم دو بُ ریا چهارم

ه اگار اهلل... کاآقاا کربالئای  آیا آقا بداناد  در حضاور حاجخواند که حاجیا بهعر می

خواند. پس در ایان نماا   نماا  ند یا غليظ نمیخواآقا نداند و نباشد یا نما  نمیحاج

 إِیَّااكَ»  اگر حاج آقاا نشانود که حاج آقا بشنود ی«نَعْبُدُ إِیَّاكَ» ولی  اس « نَعْبُدُ إِیَّاكَ»

جا شرک اس  در گوید. پس ایننمی گوید یا غليظگوید یا اصالً نمیمی را آرام« نَعْبُدُ

 کاه غياابیحضوری  یک ریای الحااقی و  و یک ریای حقيقی داریممراحل مخعل . 

  که مادامی که اشخاصای هساعند  ریای حقيقی و حضوری این اسهر دو ریا اس . 

ع دارناد کاه مان نماا  را باا الباالخر  اطا  دانندمی بينند یامی دانند یامی بينند یامی

نم یا با کمی یا اصل آن را ترکدهم و اگر ندانند می دهم  انجاممی انجام شاتمسعحب

ایان  ریاای دوم حسينی و واقعای اسا . و راس این ریای  ؛دهمنمی تشکيالق انجام

ولای مان   مطّلع نيسا   شنودنمی  بيندنمی اس  که من در یک بيابانی هسعم  کسی

ریاا هاا این .مخاوانمی مان نماا  باودچقدر عالی   دوس  دارم اگر فالن حاج آقا بود

خواندی؟ احيانًا نه. اگر این می نما   اگر این اگر نبود غير خدا نيس ؟ برای مگراس . 

  خفی اس .خواندی؟ نه. این ریای می القاباگر نبود  نما  را با 

 پرسعی اس . ریای خفی وهم -

توانيم بفهميم می ولی ما  نگفعه اس کسی پرسعی اس . البعه باالتر ا  وهم .بله -

 مان رو  بوم نگفعه اس   در روای  داریام. عکه در روای  هم داریم. کسی غير ا  م

داند ولای چقادر خاوب اسا  کسای نمی کسی  روممی خوانم  حجمی گيرم  نما می

  اگار کسای بداناد  تعریا  خواهاد کارد و محابّ مان خواهاد شاد اینکاهبداند. بارای 

کسی  اینکهکه احعمال این اس   «برای»یکی  اس :« برای»جا دو خوانم. حاال اینمی

کسی بداند ضالع  اینکهکسی بداند نيس  و احعمال  اینکهاحعمال ؛ دوم: هس ند بدا

ی بداناد  نباشاد  ضالع کسا اینکاهبرای غير خدا اس . احعماال  وسط مثلّث ریا اس  

خوانم ولی اگر بداند حاج فالن می مثلّث ریا اس . من نما ه حادّ الزاوی سوم و اخ 

این خياال  با همينولی   ب اس   خيال اس هلل فالن چقدر خوعلی  اگر بداند آی  ا

 . این مثلّث ریا اس .شودمی طردعبودی  ه ا  مرحل

 کند؟ این هم نما  را باطل می -
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. این مثلّث ریا و قبالً کندرا ناقص می لقاء الربکند  بعضی می باطلرا بعضی  -

خود من احد هسعم یا نه؟ خود من  1«أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَ ِ یُْشرِكْ ال وَ» مثنّای اشراک باهلل.

غایاب فقط حاج غالمعلی؟ مگار احاد  احاد احد هسعم. مگر احد  احد حاضر اس ؟ 

رِكْ ال وَ»خود من احادتر ا  هار احادی هساعم.  ؟خيالیفقط ؟ اس  خاواهيم نمی «یُشاْ

مان چقادر « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَ ِ یُْشرِكْ ال وَ» ]...[ اس  نه این اعمشود  می بگویيم باطل

و  اسا  هللافی یک حظّ فناء  دو حظ اس :حظ خوانم. البعه می کنم که نما می حظ

کنم. اگار مای عبادق خدا را اینکهبرم ا  می اصالً لذّق  یک وق  اس  نخير. هلل اس 

ساری باود  نباود. گاا  و لگاد هم نبود. اگر عذاب بود  نبود. تولذّق نبود  عبادق خدا 

 نبود. اگر تعری  نبود...  بوداذی   نبود.  بود

  شود دیگر.عبادق تجار می -

جنّ  احد نيس   نار  اینکهبرای  . این احدًا نيس  احدًا  تواند باشدنمی  نخير -

شيئًا  «شيئًا تهو ال یشرک بعباد»  احد. نفرمود: اس هم احد نيس . احد در خود 

 عباد  .احدی را« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَ ِ ْشرِكْیُ ال وَ»واویال بود.  فرمودمی شيئًااگر نفرمود  

دوم اس . عبادق ه مرتب اس   منعها خدا آن هم عبادقعجّار عبادق احد نيس   ال

 بِعِبادَ ِ  یُْشرِكْ ال وَ»وليکن   اس سوم ه عبادق احد نيس . عبادق خدا در رتبعبيد 

چون ا  نما   کند نهم تعری   ولو کسی  خوانممی کنم نما می من حظ« أَحَدًا رَبِّهِ

نه   برای آن لذّقبرم  ذّق میلو کنم حظ میا  دعا خواندن   ا  رو   گرفعن  خواندن

 من لذّق یی در کار اس .«أنَا»  نخير  اس  فنای فی اهللدرصد آن لذّتی که صد

 برم...می

 ]سؤال[ -

این عبادق  برم ا می بعد اس . من لذّق عجبه مرحلباالتر ا  عُجب اس    -

بطالن  .گویيم باطل اس نمی من احد نيسعم « نفسی ربي بعباد  اشرک ُ»کردن. پس 

 اس .   اعم کما اینکه فرمودند نيس 

اشراک اس ؟ نخير  احادًا نيسا . عبااد    جار شرک اس آیا عباد  الع :بعده مرحل

قعای  ناه دیگاران  ناه وا   ناه بارای حاظّمخاود العبيد شرک اس ؟ نخير. نه برای حظّ

ه درجادوم اس   ه درج  نيس اوّل ه ولکن درج  فقط چون خدا فرمود  اس   خيالی

ضاعي   .کنادمی خادا ا  ناار دور  بردمی خدا به جنّ  نيس   درجه سوم اس .سوم 
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 هلل اماتجّار ضيع  اس  و عبادق توحيدی عبيد ضعي  اس   یوحيداس . عبادق ت

هاي  کسای در کاار ر هسعم  نه او در کاار اسا   ر کانه من د  . غير اهللدهدانجام می

هاي    تعری  فالن نه حظّ من  نه دیدن فالن  نهنيس . اگر هي  کسی در کار نيس   

و  محمداولی که برای ه آن عبادق درجچيزی در کار نيس   فقط ایمان من مقعضای 

معبومين اس . تکلي  معبومين نساب   ا  مطلوبنيس . این   ون )ع( اس یمحمد

ماا  قدرق خود.  . هر کسی به اندا تکلي  عام اس   به غير معبومين نيس . تکلي 

–هسعند  علياتلو عبم  کسانی که تالیمقدادها   ابوذرها  هاسلمانقدرق   به اندا 

هساعند  علياا  تالی تلو عبام  یاا عبام  -اوّل هم معلوم نيس ه تا   عبم  دسع

 مِانْ خَوْفًا لَا وَ جَنَّعِكَ فِي طَمَعًا عَبَدْتُكَ مَا»اهلل.  ههلل اس  ألنّها آنها اینالبعه عبادق 

 1«.فَعَبَدْتُكَ لِْلعِبَادَ ِ أَهْلًا وَجَدْتُكَ لَكِنْ وَ نَارِكَ

پانجم   چهارم اس   سوم اس   دوم اس   اوّل اس  جا احددر ایناحدًا  نبنابرای

. بعضای ا  ولاو کاانبایاد بسا   را ایان هفا  درک  ؛هفاعم اسا   ششم اسا   اس 

پانجم و   ولکان چهاارم درک ساوم  درک دوم  درک اوّل  درکاق مبطل صال  اسا 

این بحث   نبوص سنّ نبوص کعاب و   نصّ کعاب حسبر ب  کندباطل نمینما  را 

  .حاال اشار  کردیمبعدی اس  که 

. یاک نيسا « فای عبااد » اسا  « بِعِباادَ ِ» «.أَحَادًا رَبِّهِ بِعِبادَ ِ یُْشرِكْ ال وَ»بنابراین 

« بِاا»  اگار «فای»یعنی « بِ» نکعه این اس  که اس . نکعه این« أشرک فی عباد »مرتبه 

بایاد شاد؟  اکل ا  قفادر تعبير چرا  «فی»یعنی  «ابِ»نفرمود؟ اگر  «فی»چرا   «فی»یعنی 

ر اسا . خاوب اگا مععادی باه نفاس «کَشرَأ» سببي  اس .« بِا» «.بِعِبادَ ِ«. »فی»بگوید 

ای در  مينه یهتعد اس ؟ یهبرای چه تعد «با»  پس اس  یهتعدظرف بود    آمدمی «فی»

  کليد فهم قرآن اس  فهم کليدصرفی    ادب لغوی و ادب نحو وچون ادب ...اس  که

ه نقط یهاولی هم نيس   چون تعده نقط یهتعد باء ؛فی نيس پس این باء   الفاظ اس .

عباادق رب را ایان یعنای  ولکان دو عباادق اسا ؛« فالناًا اشارکَ» اولی اشرک اس 

 .شاودلر د  ارکان انسان معزلازل میمیجا اس  که انسان اینشرک قرار دادن. ه وسيل

شر ه وسيل  خير دارد ظاهرآنچه  خل  ا  عبادق رب قرار دادن.ه وسيل عبادق رب را

تخلّا  ه وسايل ن راضدّ اسالمی قرار دادن. قرآه . جمهوری اسالمی را وسيلقرار دادن

ان دکّاه را وسايلتخلّ  ا  سنّ  قارار دادن. عباادق ه ا  قرآن قرار دادن. سنّ  را وسيل
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عبادق ها قرار دادن. اگر این دکّانه این و آن را وسيلو و قيل و قال  درسقرار دادن. 

اهلل. هر کاری که  احدًا نشود الّا ۀوسيل عبادق اس  که صورتی سيرتًا در  اس  صورتًا

س  و ا  هر کاه عملی  هر چه ه  عقيدتی  معرفعی  علمی  برونی  کنيم  درونیمی ما

اگار مقباد   ولو عباد  العبيد باشد  جار باشدولو عباد  العاس  اگر مقبد اهلل   س ه

  .«أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَ ِ یُْشرِكْ ال وَ»اهلل باشد 

رِكُونَ هُامْ وَ إاِلَّ بِاللَّاهِ أَْكثَارُهُمْ یُاؤْمِنُ ماا وَ» :یوس  اس  کاه  در سور منعهاا  1«مُشاْ

اشراک بعضی اوقاق خالف عدال  اس   بعضی اوقاق مخال  با عدال  هم نيسا   

 که نماا  دارمدوس  های مراحل قبلی که من خيلی اشراک آن .خالف عبم  اس 

کناد. مان خيلای دوسا  دارم اگار نمی عباادق را باطال امااخوانم  این باد اسا  می

 عباادق را باطالاماا نخواهند دانس   بد اسا   اما  خوانممی ی بدانند من نما کسان

نيّ  هم  عدعمل صالح عرض کردیم در بُ 2«صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل» اینکهبرای کند. نمی

عليای نيّ  اس  کاه مرباوط ه درج که اهلل الیقربة ني  ولکن   اهللالی  بود. نيّ  قربةٌ

شايطانی در   شايطانی نيسا نما  من که  قدرع( اس . همين) ونیمحمدو  محمدبه 

  در ابعااد و درکااق مخعلا  آن را ناابود بکناد نماا را بزناد و  نما گردن  اینکهعد بُ

وق  هم منقطع شد. تعمه مطلب بارای  شود وجا اس  که لسان منقطع میاین نيس .

 .فردا

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلو اْل مِعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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