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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 این برکاتتداوم از  تمحرومیّخدا و عوامل  برکات درک محضر اولیاء

تغییر دیدن آخرت و بهشت و دوزخ، توجّهی به دنیا،  بی خدا، ءاولیا درک محضربرکات،  ها: کلیدواژه

های شیطان، رغبت به  گام، مالئکه، راه رفتن روی آب ی مصافحهحاالت قلب، تداوم بخشیدن به حال، 

  .لغزش، توبهامتحان، ، مؤمن، گناه، استغفارمحرومیّت از برکات، دنیا، 

 آن ،وقت هستکه امروز هایم گذاشته بودم؛ به ذهنم آمد رای خودم بین یادداشتبرا حدیث  من این

خدا و  دهد که درک محضر اولیاءو نشان می این حدیث خیلی جالب استبخوانم.  شما هم را برای

شود. حدیث در یمحروم م شود که بعضاً فرد از این برکاتمی بردن از آنها چه برکاتی دارد و چهبهره 

ٌٌتَ نَ قُّلٌٌٌِِفیٌٌبابٌ حت عنوان تبابی هست  ،در این کتاب نقل شده است.علیهتعالیاهللرضوانمرحوم کلینی کافی

ث هم بیشتر در این باب بابی در منتقل شدن و تغییر کردن حاالت قلب انسان. یک حدی :اْلَقْلبٌٌْحوالٌِاٌَ

 مستنیر بن امسلّاین سلسله، آخرین فرد  ؛نشودخوانم که طوالنی  میسلسله سند حدیث را ن نیست.

 است: 
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ٌ َسّلٌٌَعنٌْ ِِ ََِنر ْْ ُس ٌِعْنَدٌاٌَ 1:الِمٌْبِنٌاْل ٌِ ٌِبیكسْنتس گوید من در محضر امام باقرمستنیر می بن امسلّ :َجْعَف

ٌاٌَ که بودم ٌْبنس ِانس ُْ ٌحس ٌَعَلْرِه است، بر حضرت وارد  اصحاب امام باقراعین که از  بن حمران :ْعَرنٌََفَدَخَل

ٌبِاْلِقرامٌِپرسید. سؤاالتی را از امام باقر ،در موضوعاتیو  :َوٌَسأََلهسٌَعْنٌَاْشراءٌَشد. ِانس ُْ اٌَهمٌَّحس ُّ وقتی  :فَ َل

ِ ٌٌ اَلٌِِلَِبیود،رببیرون  هایش را شنید و بلند شد که از محضر امام باقراعین جواب بن حمران َجْعَف

ٌِمْنٌِعْنِدَكٌَحٌَّ اٌَنْخِسجس ِسَكٌَاطاَلٌاهللسٌبَقاَءَكٌلَناٌَوٌَاْمََ َعناٌِبَكٌاَنّاٌنَْأتِرَكٌفَُ ْسنٌيٌ اسْخِب لسَوٌاَنْ فس ْْ ٌ  سلسوبسناٌَوٌَت ِِقَّ ٌٌاٌَعنٌَِت

ْنراٌَوٌيَ هسوَنٌَعَلْرناٌم که - م به شماهخبر بد :عرض کرد به امام باقر :ِذِهٌاِْلَْموالٌِالّناِسٌِمْنٌهٌ ٌِدیْيٌَاٌٌیاٌفٌِالدُّ

ما که  -گرداندبهره مند  از وجود شما طوالنی بدارد و ما رابقای شما را برای ما  ؛خدا شما را باقی بدارد

های ما بسیار که قلب آییم مگر در حالیاز حضور شما بیرون نمی ،رسیمهنگامی که خدمت شما می

که در دست مردم  هااز ثروتهای ما اصالً دنیا را فراموش کرده و آنچه و نفس و لطیف شده رقیق

، آییممیکه خدمت شما توجّهی به آنها نداریم. دیگر ارزش شده که قدر خوار و بی نست، نزد ما آا

ٌِمْنٌِعْنِدكٌَ .کنیمپیدا می این حال را رویم،وقتی داریم بیرون می ٌَنْخِسجس ون حضر شما بیرماز  سپس: ثسمَّ

ِْناٌَمَعٌالّناِسٌَوٌالُّجٌّ ؛آییممی نٌَفَِاذاٌِص ْنراِرٌَاْحَبب ْ  آییممی بیرون (امام باقری ما از خدمت شما ): وقتااٌالدُّ

 شود؛میدل ما  وارددنیا محبّت  ،شویمهمراه تجّار و ثروتمندان می شویم،و قاطی و همراه مردم می

ٌشویم.  دنیادوست می  ِ ٌَجْعَف ٌاَبسو ٌَفقاَل ٌِهیٌَ اَل ا هسلٌسٌِانَُّ ْْ ٌَت ًَِّة ٌَم ٌَو ٌَتْصعسبس ًَِّة ٌَم : امام باقراْلقسلسوبس

بار سخت  دگرگونی دارد. لذا یک ؛قلب یعنی چیزی که تقلّب دارد فرمودند: این قلب است دیگر؛

 شود و لطیف.  بار هم نرم می شود و سنگ، یک می
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 ٌِ ٌاٌَماٌٌَثسمٌَّ اَلٌاَبسوٌَجْعَف ٌاٌِانَّ َُّد  َناٌالنِّفاقٌَ السواٌياٌَرسسوَلٌاهلِلٌَنخٌْصحاَبٌمسَح ٌَعَلر ْ  عد امام باقر: بافس

نها به هم پیش آمد. آبرای اصحاب پیغمبر ،الی که برای شما پیش آمدهفرمودند: شبیه این سؤ

نگران نفاق  باشیم؛ ان این هستیم که منافق شدهعرض کردند: ای رسول خدا! ما نگر اکرمپیامبر

ٌذٌ خودمان هستیم.  ٌَتخافسوَن ٌِلَم ٌَو ٌَفقاَل فرمودند: برای چه چنین ترسی پیدا  اکرممبر: پیغٌِلكٌَ اَل

ٌكسنٌّ ترسید که منافق شده باشید؟ ]چرا[ می ید؟ا هکرد ِْتَن السواٌِاذا ْنراٌَوٌٌ،اٌَوٌَرغَّْبََنااٌِعْنَدَكٌَفذَكَّ رَناٌالدُّ ِْ َوِجْلناٌَوٌَن

ٌاَكاَنّاٌنسعٌٌیٌ َزِهْدناٌَحٌَّ ٌِعْنَدكٌَْْلِخََِةٌَوٌاْلَجنََّةٌَوٌالنٌّاِينس ض کردند ای پیامبر خدا! ما وقتی در محضر : عراَرٌَوٌَنْحنس

به  ،در ما رغبت به معنویتو کنید  ما را متذکّر و متوجّه می ،دهید شما به ما تذکّر میو شما هستیم 

در اثر این تذکّر و ترغیب شما، خدا ترسی و ترس از قیامت در جان ما  ،انگیزید به قیامت را برمی و خدا

و  آخرت و بهشتداریم شویم که گویا  رغبت میکنیم و چنان به دنیا بی نشیند و دنیا را فراموش می می

ِذِهٌاْلب سرسوَتٌَوٌناٌهٌ اٌِمْنٌِعْنِدَكٌَوٌَدَخلٌَْخَِْجنفَِاذاٌایم.  هم نشسته که در محضر شما در حالی ؛بینیم دوزخ را می

ٌاِْلٌَ ٌَو ٌاْلِعراَل ٌرَأَيْ َنا ٌَو ٌاِْلَْوِلَد نا ُْ ُِ های خودمان  خانهشویم و به  از محضر شما خارج می تی: امّا وقٌْهلَش

كسّناٌٌٌَلٌَعِنٌاْلحاِلٌالََِّیَيكادسٌَاْنٌنسَحوٌَّ ،بینیم مان را می خانواده و بوییم و همسران فرزندانمان را می رویم و می

-که نسبت به دنیا بی ،بینیم آن حالی که در محضر شما داشتیممی ،شوداینگونه می : وقتیَعَلْرهاٌِعْنَدكٌَ

ٌىٌ َكاَنّاٌَلْمٌَنكسْنٌَعلٌٌيٌ َوٌَحٌَّ.رودب ناز دستمانزدیک است  ،میدیدگویا آخرت را داشتیم می و رغبت بودیم

قدر نسبت به  که این نیفتاده بودبرای ما شود که گویا در محضر شما هیچ اتّفاقی میای  نه: به گوءٌ ٌَشيٌْ

همه توجّه پیدا  نسبت به آخرت اینو  رغبت شده بودیم؛نا شده بودیم، بیاعتدنیا و ثروت دنیا و ... بی

شود  یمطوری  دیدیم؛ داشتیم بهشت و دوزخ را میبا چشم خودمان  در محضر شماگویا و  کرده بودیم

 . ءٌ ٌَشيٌٌْىٌ اٌَلْمٌَنكسْنٌَعلنٌَّكاٌٌٌَيٌ َحٌَّما نیفتاده بود:گونه اتّفاقات برای  که گویا اصالً این

ٌذٌ ٌَاٌعرض کردند: به پیامبربعد  ٌَيكسوَن ٌَاْن ٌَعَلْرنا ٌنِففَ ََخافس شما نگران این آیا اهلل!  : یا رسولا اِلَك

ٌبه نفاق شده باشیم؟ مبتالما نیستید که  ٌاهلِل ٌَرسسولس ٌَلهسْم ٌهٌ  :َفقاَل ٌِانَّ ٌالشَّْرطانٌَِكّل ٌخسطسواتس  :ِذِه
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شما  نفاق گریبانگیر گونه نیست که این !وجه به هیچ !: نهدر پاسخ به آنها فرمودند اکرمپیامبر

َِغِّبسكسْمٌِفی آیدسوی شما می ست که بههای شیطان ااینها گامبلکه  نه! شده باشد یا شما منافق باشید؛ ٌفَ ر س

ْنر امّا  شما منافق نیستید؛ اند. بنابراین خیالتان راحت باشد؛انگیزدنیا را در شما برمیبه رغبت و ٌ:االدُّ

آن حالی را که در محضر ما داشتید، از شما سلب و  کندشما را غافل می و آید باالخره شیطان می

 . کند می

ٌاهللٌِ فرمودند:ی عجیبی است. خیلی نکته که بعد حضرت چیزی فرمودند ٌتٌََو ٌالََِّیٌَلْو ٌَعَلىٌاْلحاَلِة ٌدسومسوَن

َْكسْمٌِبه ٌاَنْ فس که را فرمودند: به خدا سوگند اگر همان حالتی  قسم جالله خوردند؛ پیامبر :اَوَصْفَسْم

ن حالت از دستتان برود، آنگذارید  بخشید وبتداوم ید، کناهلل پیدا می وصف کردید در حضور من رسول

َُل ٌاْل ٌَعَلىٌاْلَُلصاَفَحَْكسمس ٌَمَشْرَسْم کنند، از با شما مصافحه می ای خواهید شد که مالئکهبه گونه :اءٌِِئَكةسٌَو

اگر نگذارید این ]البتّه[ روید. در آب فرو نمی ؛و بر روی آب راه خواهید رفت یندجو شما تبرّک می

چون  خراب شود؛نگذارید  لطمه بخورد؛نگذارید  ، آسیب ببیند؛کنیدیحالتی که در حضور ما پیدا م

ی بعد دفعهو لذا  دهید؛ روید بیرون از دست می می بعد ؛شود چیزی نصیبتان می ،آیید در حضور ما می

حالت از دستتان برود و حفظش که اگر نگذارید این  من باید همان را به شما بدهم. در حالیدوباره 

قادر  کنند و شماآیند با شما مصافحه میشوید که مالئکه میای میو مداومت پیدا کند، به گونه کنید

 بر روی آب قدم بگذارید و عبور کنید.  خواهید بود

ٌَلْوِل: های عجیب استاین هم از آن نکته دیگری فرمودند؛ ی بعد نکته ٌتٌسٌاٌََو ٌاهللٌَنَّكسْم ِسوَن ََ ْغِف ْْ ٌفَ ََ :ْذنِبسوَن

اگر نبود  !امّا بدانید شود؛یشوید که این حال خوش از شما گرفته ممرتکب گناه می]شما[ فرمودند: 

 ؛بخشدو خدا شما را میٌکنیددر پیشگاه الهی استغفار می کنید و بعد از گناهتانکه شما گناه می

ٌَحٌٌََّلَخَلَقٌاهللٌسکردید، اگر شما گناه نمییعنی  ِسواٌاهللٌٌَيسْذنِبسواٌثسمٌٌَّيٌ َخْلقًا ََ ْغِف ْْ ٌاهللٌسٌَي َِ خدا مخلوقاتی ٌ:ٌٌَلهسمفَ رَ ْغِف
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که آن مخلوقات بروند گناه کنند و استغفار کنند و خدا گناه آنها را ببخشد. بعد حضرت  کردخلق می

ٌتَ وٌٌّودند:فرم ْؤِمَنٌمسَفَّن  ُس ٌاْل لغزد می و خوردبسیار گول می مؤمن در معرض امتحان و لغزش است؛:ٌابٌ ِانَّ

ْعَتٌ َ ْوَلٌاهللٌِ اٌَ: . بعد فرمودندگرددسوی خدا باز می بسیار هم به کند؛امّا بسیار هم توبه می ُِ ٌَوٌماٌَس ٌَع ََّ

ٌالَ َّوٌّ»َجلٌَّ ٌاهلَلٌيسِحبُّ ِِينٌَِانَّ َََطهِّ ُس ٌاْل ٌتسوبسواٌاٌِاْسََ ْغفٌِ»ٌٌالٌََوٌ 2 «ابِرَنٌَوٌيسِحبُّ آیا این سخن خدای ٌ:3«ٌلَْرهٌِِسواٌرَبَّكسْمٌثسمَّ

دارد و را دوست میکننده  بسیار توبهفرماید: هرآینه خداوند بندگان میرا در قرآن نشنیدید که  عزّوجلّ

و باز خداوند  ؟داردپاک شدن، دوست می کنند برای پاک بودن و پاک ماندن ومی که تقالّرا ی بندگان

خدا طالب  بنابراین .سوی او توبه کنید پس بهدر پیشگاه پروردگار استغفار کنید و س :در قرآن فرمود

گناه  و به همین دلیل است که اگر شما دارداش را دوست میی بندهتوبه اش است وتوبه کردن بنده

آفرید که آنها گناه کنند و بعد از گناهشان استغفار کنند و خدا استغفار آنان کردید، خدا خلقی مینمی

 شاید. را بپذیرد و گناه آنها را ببخ

ی دربارهکه قسمت اوّل حدیث هم  ؛ای در فراز آخر این حدیث بود العاده ی خیلی فوقنکته ،هرحال به

م خدای متعال توفیق درک محضر . امیدواریی دیگری داشتبود، نکتهخدا  آثار حضور در محضر اولیاء

و امیدواریم خدای متعال توفیق  ؛وران عمرمان به ما عنایت بفرمایدرا در همین دارواحنافداهامام عصر

در  نچهنصیب ما بفرماید تا آ رجعت ائمّهو  بازگشت به این عالم را در دوران رجعت پیامبر

حضور باطنی توفیق پیدا کنیم شاءاهلل لمس و درک کنیم و ان طور کامل به ،این حدیث نقل شده

ا امّ ،ولو در غیبت ظاهری هستیم ؛بهره ببریم از آن حضور باطنی لمس کنیم ورا هم  بیت اهل

جان جهان خدمتتان صحبت کردیم و در کتاب  در بحث مهدویّت مفصّالً حضور باطنی را لمس کنیم.

شاءاهلل با خدا، شود همین برکات را دید. انن حضور هم میآهم اشاراتی به این بحث شده است که در 
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هایمان همین آثار و آن خلوتاز خلوت کنیم و هارواحنافداخلوت کنیم؛ با امام عصرپیامبر و ائمّه

 . در دوران رجعتشاءاهللو چه ان شاءاهلل دریافت کنیم، چه در همین دوران غیبتبرکات نورانی را ان

توفیق پیدا کنیم  واریم در همین دوران عمر ما باشد،که امیدارواحنافداهدر دوران ظهور امام عصر هم

گر به تعبیر دعای عهد عمر ما به سر آمد و ظهور بعد از مرگ ما مقدّر را درک کنیم و اایشان  محضر

کرّات در  بازگرداند و بعد هم بهبه این عالم ارواحنافداهدر دوران ظهور امام عصرشد، خدای متعال ما را 

 طور کامل بچشیم.  ذّت را بهبرگردیم و این ل دوران رجعت پیامبر و ائمّه

خود ما لمس  ؛یما هچنین برکاتی دارد. دید طور نسبی بههم خدا ]غیرمعصوم[  البته درک محضر اولیاء

شاگردانشان، ،معصومین ی ، ولو نه ائمّهنشیند یم که وقتی انسان در محضر یک ولیّ خدا میا هکرد

 ،نشیندوقتی فرد در محضر آنها می شان، هشایستدوستان خالص و  ،ارادتمندانشان ،هایشان پرورده دست

شود؛ اصالً مثل اینکه یک جای ی دنیا فراموشش میمثل اینکه همه کند؛نورانیّت می نوعی احساس

جای دیگری اصالً مثل اینکه  ،آمده بودمحضر فالن ولیّ خدا ی  جلسهجایی که از آنجا به  دیگر است.

هم  شراب طهوردر کتاب . و فضای دیگری است جدید جای ،استجایی که او سر درآورده  اینو  بود

 ،هایی که تاکید کردیم سالک باید به آن توجّه کندیکی از نکته ،های اواخر کتاب در دستورالعمل

 گفت:  خدا. درک محضر اولیاءهمین است: 

 هرررر کررره خواهرررد همنشرررینی برررا خررردا        
       

 گرررررو نشررررریند در حضرررررور اولیرررررا    
 

 یرررررک دو سررررراعت در حضرررررور اولیرررررا
                  

 ریرررا طاعرررت بررری بهترررر از صرررد سرررال   
 

 کنیم.استشمام میرا ما در این حدیث  ]مطلب[ بویی از این حال
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ْل فََرَج  هُمَّ َالل ٰ  ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مَصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


