ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

برکات درک محضر اولیاء خدا و عوامل محرومیّت از تداوم این برکات
کلیدواژهها :برکات ،درک محضر اولیاء خدا ،بیتوجّهی به دنیا ،دیدن آخرت و بهشت و دوزخ ،تغییر
حاالت قلب ،تداوم بخشیدن به حال ،مصافحهی مالئکه ،راه رفتن روی آب ،گامهای شیطان ،رغبت به
دنیا ،محرومیّت از برکات ،گناه ،استغفار ،مؤمن ،امتحان ،لغزش ،توبه.
من این حدیث را برای خودم بین یادداشتهایم گذاشته بودم؛ به ذهنم آمد امروز که وقت هست ،آن
را برای شما هم بخوانم .این حدیث خیلی جالب است و نشان میدهد که درک محضر اولیاء خدا و
بهره بردن از آنها چه برکاتی دارد و چه میشود که بعضاً فرد از این برکات محروم میشود .حدیث در
تعالیعلیه نقل شده است .در این کتاب ،بابی هست تحت عنوان بابٌ ٌفِیٌ ٌتَ نَ ُّق ِلٌٌ
اهلل 
کافی مرحوم کلینیرضوان 
ٌاَ ْح ِ
والٌٌالْ َقلْب :بابی در منتقل شدن و تغییر کردن حاالت قلب انسان .یک حدیث هم بیشتر در این باب
نیست .سلسله سند حدیث را نمیخوانم که طوالنی نشود؛ آخرین فرد این سلسله ،سلّامبنمستنیر
است:
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1
ت ِ
ٌع ْن َد ٌٌاَبِی ٌ َج ْع َفٌِ
لِم ٌبْ ِن ٌال سُْ ََْْنِر ِِ ٌ 
َع ٌْن ٌ َس ٌّ
ال :سك ْن س

 :سلّامبنمستنیر میگوید من در محضر امام باقر

بودم که فَ َد َخل َ ِ
ٌح ُِْا سن ٌبْ سن ٌٌاَ ْعرَ ٌَن :حمرانبناعین که از اصحاب امام باقر
ٌعلَْره س
َ
راء :و در موضوعاتی ،سؤاالتی را از امام باقر
ٌع ْن ٌاَ ْش ٌَ
ٌسأَلَهس َ
شدَ  .و َ

است ،بر حضرت وارد

رام :وقتی
ٌح ُِْا سن ٌبِال ِْق ٌِ
پرسید .فَ لَ ُّ َ
اٌه َّم س

حمرانبناعین جوابهایش را شنید و بلند شد که از محضر امام باقر

ال ٌِِلَبِی ٌ َج ْع َفٌِ
بیرون برودَ  ،

ركٌفَُاٌنَ ْخِ ِ ِ ِ
اٌع ِنٌٌ
اس ْخبِ سِ َكٌاَ َ
كٌاَنّاٌنَأْتِ َ
َناٌوٌاَ ْمََ َعناٌبِ َ
ْن َ
جٌم ْنٌع ْند َك َ
سس
ٌحٌَّيٌٌتَ ِِ َّقٌ سلسوبس َ
قاء َكٌل َ
طالٌاهللسٌبَ َ
ناٌوٌتَ ْْلسَوٌاَنْ سف س
ٌعلَْرناٌماٌفٌِی ٌٌاٌَيْ ِدی ٌالنّ ِ
ُّ
وال :به امام باقر
ٌاِلَ ْم ٌِ
اس ٌِم ْن ٌهٌ ِذ ِه ْ
راٌو ٌيَ سهو َن َ
الدنْ َ

عرض کرد :خبر بدهم به شما -که

خدا شما را باقی بدارد؛ بقای شما را برای ما طوالنی بدارد و ما را از وجود شما بهره مند گرداند -که ما
هنگامی که خدمت شما میرسیم ،از حضور شما بیرون نمیآییم مگر در حالی که قلبهای ما بسیار
رقیق و لطیف شده و نفسهای ما اصالً دنیا را فراموش کرده و آنچه از ثروتها که در دست مردم
است ،نزد ما آنقدر خوار و بیارزش شده که دیگر توجّهی به آنها نداریم .خدمت شما که میآییم،
وقتی داریم بیرون میرویم ،این حال را پیدا میکنیم .ثس َّم ٌنَ ْخِج ٌِمن ِ
ٌع ْن ِد ٌَك :سپس از محضر شما بیرون
سس ْ
ِ ِ
ناٌم َع ٌالنّ ِ
ُّجا ِر ٌاَ ْحبَْب ٌنَ ُّ
اٌالدنْرا :وقتی ما از خدمت شما (امام باقر
ٌو ٌالَ ٌّ
میآییم؛ فَاذاٌص ِْ َ
اس َ

) بیرون میآییم

و قاطی و همراه مردم میشویم ،همراه تجّار و ثروتمندان میشویم ،محبّت دنیا وارد دل ما میشود؛
ٌج ْع َفِ ٌ
ال ٌفَ َ
دنیادوست میشویمَ .
قال ٌاَبسو َ

ِ ِ
ٌم َِّةً ٌتَ ْْ سه سٌل :امام باقر
ٌم َِّةً ٌتَ ْ
انَُّا ٌه ٌَی ٌالْ سقلس س
ٌو َ
وب َ
ب َ
صعس س

فرمودند :این قلب است دیگر؛ قلب یعنی چیزی که تقلّب دارد؛ دگرگونی دارد .لذا یکبار سخت
میشود و سنگ ،یکبار هم نرم میشود و لطیف.
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وٌج ْع َفٌٌِ
ثس َّمٌ َ
الٌاَبس َ

ِ
ٌم َح َُّدٌ
ٌاَماٌا َّنٌٌاَ ْ
ص َ
حاب س

ول ِ
ق :بعد امام باقر
ٌعلَْر نَاٌالنِّفا ٌَ
ٌ ال
سواٌياٌر سس َ
ٌاهللٌنَخ س
اف َ
َ

فرمودند :شبیه این سؤالی که برای شما پیش آمده ،برای اصحاب پیغمبر
پیامبراکرم

هم پیش آمد .آنها به

عرض کردند :ای رسول خدا! ما نگران این هستیم که منافق شده باشیم؛ نگران نفاق

كٌ :پیغمبراکرم
ال ٌفَ َ
خودمان هستیمَ .
ٌو ٌلِ َم ٌتَخافسو َن ٌذٌلِ َ
قال َ

فرمودند :برای چه چنین ترسی پیدا

ِ
ِ
ِ
ْناٌوٌنَ ِْرنَ ُّ
راٌوٌ
اٌالدنْ َ
ٌرغَّْبََناَ ٌ،وجل َ
اٌو َ
کردهاید؟ [چرا] میترسید که منافق شده باشید؟ السواٌاذاٌ سكٌنّاٌع ْن َد َكٌفَ َذ َّك ِْتَن َ
ٌالنّار ٌو ٌنَحن ِ
ِ
ِ
ٌع ْن َد ٌَك :عرض کردند ای پیامبر خدا! ما وقتی در محضر
ٌو ٌال َ
َزه ْد َ
ْجنَّةَ َ
ناٌحٌَّیٌٌٌ َكاَنّاٌنسعايِ سن ٌا ْْلخ َِةَ َ
ٌو ٌ َ َ ْ س
شما هستیم و شما به ما تذکّر میدهید ،ما را متذکّر و متوجّه میکنید و در ما رغبت به معنویت ،به
خدا و به قیامت را برمیانگیزید ،در اثر این تذکّر و ترغیب شما ،خدا ترسی و ترس از قیامت در جان ما
مینشیند و دنیا را فراموش میکنیم و چنان به دنیا بیرغبت میشویم که گویا داریم آخرت و بهشت و
ِ
ِ ِ ِ
ٌوٌ
ٌد َخٌْلناٌهٌ ِذ ِهٌالْبس رس َ
ٌو َ
وت َ
دوزخ را میبینیم؛ در حالی که در محضر شما هم نشستهایم .فَاذاٌ َخ َِ ْجناٌم ْنٌع ْند َك َ
ٌاِلَ ْهلٌ :امّا وقتی از محضر شما خارج میشویم و به خانههای خودمان
ٌو ٌْ
ٌرأَيْ نَا ٌال ِْع َ
َش ُِ ُْنا ْ
ٌاِلَ ْو َ
رال َ
ٌو َ
ِلد َ
ٌع ِنٌال ِ
ْحالٌالََِّیٌٌ سكنّاٌ
میرویم و فرزندانمان را میبوییم و همسران و خانوادهمان را میبینیم ،يَ س
كادٌاَ ْنٌنس َح ٌَّو َل َ
علَر ِ
هاٌع ْن َد ٌَك :وقتی اینگونه میشود ،میبینیم آن حالی که در محضر شما داشتیم ،که نسبت به دنیا بی-
َْ
ٌعلىٌٌ
َم ٌنَ سك ْن َ
رغبت بودیم و گویا آخرت را داشتیم میدیدیم ،نزدیک است از دستمان برودَ  .و َ
ٌحٌَّيٌٌٌ َكاَنّاٌل ْ
َش ْيٌءٌ :به گونهای میشود که گویا در محضر شما هیچ اتّفاقی برای ما نیفتاده بود که اینقدر نسبت به
دنیا و ثروت دنیا و  ...بیاعتنا شده بودیم ،بیرغبت شده بودیم؛ و نسبت به آخرت اینهمه توجّه پیدا
کرده بودیم و گویا در محضر شما با چشم خودمان داشتیم بهشت و دوزخ را میدیدیم؛ طوری میشود
ٌعلىٌٌ َش ْيٌءٌ.
َمٌنَ سك ْن َ
که گویا اصالً اینگونه اتّفاقات برای ما نیفتاده بودَ :حٌَّيٌٌ َكٌاٌَنّاٌل ْ
بعد به پیامبر

ك ٌنِفا ا :یا رسولاهلل! آیا شما نگران این
عرض کردندٌ :اَ ٌفَ ََ س
ٌعلَْرناٌاَ ْن ٌيَ سكو َن ٌذٌلِ َ
خاف َ

ول ِ
ٌاهلل ٌ
ٌر سس س
نیستید که ما مبتال به نفاق شده باشیم؟ فَ َ
قال ٌل سَه ْم َ
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ِ
وات َّ
طان:
ٌالش ْر ٌِ
َ :ك ّل ٌا َّن ٌهٌ ِذ ِه ٌ سخطس س

پیامبراکرم

در پاسخ به آنها فرمودند :نه! به هیچوجه! اینگونه نیست که نفاق گریبانگیر شما

شده باشد یا شما منافق باشید؛ نه! بلکه اینها گامهای شیطان است که بهسوی شما میآید فَ رس َِغِّبس سك ْمٌفِیٌ
ُّ
الدنْراٌ :و رغبت به دنیا را در شما برمیانگیزاند .بنابراین خیالتان راحت باشد؛ شما منافق نیستید؛ امّا
باالخره شیطان میآید و شما را غافل میکند و آن حالی را که در محضر ما داشتید ،از شما سلب
میکند.
ٌعلَىٌالْحال َِة ٌالََِّیٌ
بعد حضرت چیزی فرمودند که خیلی نکتهی عجیبی است .فرمودندَ :و ٌِ
ومو َن َ
ٌاهلل ٌل َْو ٌٌتَ سد س
ْ سك ْم ٌبِها :پیامبر
َو َ
ص ْفَس ْم ٌاَنْ سف َ

قسم جالله خوردند؛ فرمودند :به خدا سوگند اگر همان حالتی را که

وصف کردید در حضور من رسولاهلل پیدا میکنید ،تداوم ببخشید و نگذارید آن حالت از دستتان برود،
ِ
اء :به گونهای خواهید شد که مالئکه با شما مصافحه میکنند ،از
ٌعلَىٌالُْ ٌِ
ٌم َ
ش ْرَس ْم َ
ٌو َ
لَصافَ َح َْ سك سم ٌال َُْلئ َكةس َ
شما تبرّک میجویند و بر روی آب راه خواهید رفت؛ در آب فرو نمیروید[ .البتّه] اگر نگذارید این
حالتی که در حضور ما پیدا میکنید ،آسیب ببیند؛ نگذارید لطمه بخورد؛ نگذارید خراب شود؛ چون
میآیید در حضور ما ،چیزی نصیبتان میشود؛ بعد میروید بیرون از دست میدهید؛ و لذا دفعهی بعد
دوباره من باید همان را به شما بدهم .در حالی که اگر نگذارید این حالت از دستتان برود و حفظش
کنید و مداومت پیدا کند ،به گونهای میشوید که مالئکه میآیند با شما مصافحه میکنند و شما قادر
خواهید بود بر روی آب قدم بگذارید و عبور کنید.

ٌاهللَ:
بعد نکتهی دیگری فرمودند؛ این هم از آن نکتههای عجیب استَ :و ٌل َْوِل ٌٌاَنَّ سك ْم ٌٌتس ْذنِبسو َن ٌفَ ََ ََْْ غْ ِف سِو َن ٌ
فرمودند[ :شما] مرتکب گناه میشوید که این حال خوش از شما گرفته میشود؛ امّا بدانید! اگر نبود
که شما گناه میکنید و بعد از گناهتان در پیشگاه الهی استغفار میکنید ٌو خدا شما را میبخشد؛
ٌاهللسٌل سَهمٌٌ :خدا مخلوقاتی
واٌاهللَ ٌفَ رَ غْ ِف َِ ٌ
ٌحٌَّيٌ ٌيس ْذنِبسواٌثس ٌَّم ٌيَ ََْْ غْ ِف سِ ٌ
یعنی اگر شما گناه نمیکردید ،لَ َخلَ َق ٌ
ٌاهللسٌ َخلْقاً َ
4

خلق میکرد که آن مخلوقات بروند گناه کنند و استغفار کنند و خدا گناه آنها را ببخشد .بعد حضرت
ِ
ِ
ٌم َفََّن ٌتَ ٌّوابٌ :مؤمن در معرض امتحان و لغزش است؛ بسیار گول میخورد و میلغزد
فرمودندٌ :ا َّن ٌال سُْ ْؤم َن س
ٌوٌ
ت ٌ َ ْو َل ٌِ
ماٌس ُِ ْع َ
ٌاهلل َ
امّا بسیار هم توبه میکند؛ بسیار هم بهسوی خدا باز میگردد .بعد فرمودندٌ :اَ َ
ٌع َّ َ َ
2
ِ
الٌَ ٌ« ِ
ِ
ب ٌالَ ٌ ِ
واٌاِل َْر ِهٌ»ٌ :3آیا این سخن خدای
واٌربَّ سك ْم ٌثس َّم ٌتسوبس ٌ
ب ٌال سََُْطَ ِّه ِِ ٌَ
ٌو ٌيس ِح ُّ
ين» َو ٌ ٌ ْ
َج َّل ٌ«ا َّن ٌاهللٌَيسح ُّ ّ
اسََ ْغ ٌف سِ َ
رن َ
َّواب َ

عزّوجلّ را در قرآن نشنیدید که میفرماید :هرآینه خداوند بندگان بسیار توبهکننده را دوست میدارد و
بندگانی را که تقالّ میکنند برای پاک بودن و پاک ماندن و پاک شدن ،دوست میدارد؟ و باز خداوند
در قرآن فرمود :در پیشگاه پروردگار استغفار کنید و سپس بهسوی او توبه کنید .بنابراین خدا طالب
توبه کردن بندهاش است و توبهی بندهاش را دوست میدارد و به همین دلیل است که اگر شما گناه
نمیکردید ،خدا خلقی میآفرید که آنها گناه کنند و بعد از گناهشان استغفار کنند و خدا استغفار آنان
را بپذیرد و گناه آنها را ببخشاید.
بههرحال ،نکتهی خیلی فوقالعادهای در فراز آخر این حدیث بود؛ قسمت اوّل حدیث هم که دربارهی
آثار حضور در محضر اولیاء خدا بود ،نکتهی دیگری داشت .امیدواریم خدای متعال توفیق درک محضر
امام عصرارواحنافداه را در همین دوران عمرمان به ما عنایت بفرماید؛ و امیدواریم خدای متعال توفیق
و رجعت ائمّه

بازگشت به این عالم را در دوران رجعت پیامبر

نصیب ما بفرماید تا آنچه در

این حدیث نقل شده ،بهطور کامل لمس و درک کنیم و انشاءاهلل توفیق پیدا کنیم حضور باطنی
اهلبیت

را هم لمس کنیم و از آن حضور باطنی بهره ببریم؛ ولو در غیبت ظاهری هستیم ،امّا

حضور باطنی را لمس کنیم .در بحث مهدویّت مفصّالً خدمتتان صحبت کردیم و در کتاب جان جهان
هم اشاراتی به این بحث شده است که در آن حضور هم میشود همین برکات را دید .انشاءاهلل با خدا،
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 . 4سورهی هود ،آیهی .4
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خلوت کنیم؛ با امام عصرارواحنافداه خلوت کنیم و از آن خلوتهایمان همین آثار و

برکات نورانی را انشاءاهلل دریافت کنیم ،چه در همین دوران غیبت و چه انشاءاهلل در دوران رجعت.
هم در دوران ظهور امام عصرارواحنافداه که امیدواریم در همین دوران عمر ما باشد ،توفیق پیدا کنیم
محضر ایشان را درک کنیم و اگر به تعبیر دعای عهد عمر ما به سر آمد و ظهور بعد از مرگ ما مقدّر
شد ،خدای متعال ما را در دوران ظهور امام عصرارواحنافداه به این عالم بازگرداند و بعد هم بهکرّات در
دوران رجعت پیامبر و ائمّه

برگردیم و این لذّت را بهطور کامل بچشیم.

البته درک محضر اولیاء [غیرمعصوم] خدا هم بهطور نسبی چنین برکاتی دارد .دیدهایم؛ خود ما لمس
کردهایم که وقتی انسان در محضر یک ولیّ خدا مینشیند ،ولو نه ائمّهی معصومین

 ،شاگردانشان،

دستپروردههایشان ،ارادتمندانشان ،دوستان خالص و شایستهشان ،وقتی فرد در محضر آنها مینشیند،
احساس نوعی نورانیّت میکند؛ مثل اینکه همهی دنیا فراموشش میشود؛ اصالً مثل اینکه یک جای
دیگر است .جایی که از آنجا به جلسهی محضر فالن ولیّ خدا آمده بود ،مثل اینکه اصالً جای دیگری
بود و این جایی که او سر درآورده است ،جای جدید و فضای دیگری است .در کتاب شراب طهور هم
در دستورالعملهای اواخر کتاب ،یکی از نکتههایی که تاکید کردیم سالک باید به آن توجّه کند،
همین است :درک محضر اولیاء خدا .گفت:
هرررر کررره خواهرررد همنشرررینی برررا خررردا

گرررررو نشررررریند در حضرررررور اولیرررررا

یرررررک دو سررررراعت در حضرررررور اولیرررررا

بهترررر از صرررد سرررال طاعرررت بررریریرررا

حال بویی از این [مطلب] را ما در این حدیث استشمام میکنیم.
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