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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (5، فراز 813الهدی، ص خوبان خدا )مصباحی نیل به دیدار خدا و الزمه ،ابتالئات

 .یوسفآمادگی، تحمّل، ابتالء، اتّهام،  مشاهده، معاینه، ،اهللوجه، زمانلقاء، امام کلمات کلیدی:

 

 تعالیهللاعجّلزمانآیا امام :گفتند علیهتعالیاهللرضوانهمدانیمحمّدجوادانصاری اهللبه مرحوم آیت-

شود دید، امام را که مخلوق خداست وقتی که خدا را می :دید؟ ایشان فرمودشود را می فرجه

 1شود دید؟چطور نمی

پذیر نیست؟! یقیناً اهلل امکانپذیر است، چگونه لقاء حجّتاهلل امکانتین است. وقتی لقاءم ، بسیاراستدالل

خواهیم یکی اینکه آن چیزی که می خواهد؛منتهی دیدن دو چیز می شود دید.پذیر است و میامکان

باشد، دیگر اینکه بیننده، قدرت دیدن داشته باشد. اگر چیزی که قرار است دیده  ارئمَببینیم در منظر و 

ولی چشمان ما کار نکند و  روبروی ما باشد،بیند. اگر نه، شود، یک جایی مخفی باشد انسان آن را نمی

اهلل خدا، وجهخدا که مخفی نیست. حجّتحجّتدانید بینیم. و می میبینایی نداشته باشیم، باز هم آن را ن

وجه خدا که اولیا متوجّه به او آن  :2یاءُ لی ِالَْیِه یَ تَ َوجَُّه ْااَلو ُه اهلِل الَّذاَْیَن َوجْ  :خوانید است. در دعای ندبه می

وْا َول  ا ت ُ َنمی ْ اَ  اهلل کجاست؟ قرآن فرمود:اهلل است. خوب، وجه، وجهفرجهیتعالاهلللعجّزمان؟ امامهستند کجاست
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نشدن ناشی از آن  دیده پس اهلل است. وجه ویت را برگردانی، آن طرف دیگر همهر طرف ر :8 فَ َثمَّ َوْجُه اهللِ 

وْا َول  ا ت ُ َنمی ْ اَ . گونه نیست این خیر!ای یا کوهی مخفی شده است. پشت دیواری، صندوقچهنیست که آن چیز 

 دیده نشدنشدلیل . پس استاهلل آن طرف دیگر هم وجه از هر طرف رویت را برگردانی، ،َوْجُه اهللِ فَ َثمَّ 

فرمود: بیان توانایی دیدن را در این جمله  توانیم ببینیم! . او مخفی نیست؛ ما نمیچیست؟ توان ماست

-را که مخلوق خداست، دید؟ یقیناً می فرجهیتعالاهلللعجّزمانشود امامشود دید چطور نمیوقتی خدا را می

خواهد. این آمادگی باید تأمین شود. تأمین شدن آمادگی شود دید؛ منتهی دیدن آمادگی و استعداد می

-ها و دشواریباید سختی تا بتوانم ببینم، بعضاً آمادگی برسمهایی دارد. من برای اینکه به آن هم هزینه

ین خواستن را بپردازم. گاهی رسیدن به توانایی مالقات، مستلزم ی اهایی را تحمّل کنم. باید هزینه

حاال هر  ؛های سخت و دشوار استبیماری ؛گرفتاری است هاست؛ فقر است؛سری بالیا و سختیتحمّل یک

یم را خواهم ی از قرآن کرهایشود رد کرد. نمونه ت که نمیکس به تناسب حال خودش. گاهی تهمتی اس

ی دیدار حضرت است و گونه شیفتهبیند کسی که اینم. بعضاً انسان میاهه کردهم اشار قبالً ؛گفت

ساز آمادگی برای  کند که به مالقات حضرت راه پیدا کند، خدا هم برایش چیزی را که زمینهالتماس می

ین ؛ آن چیست؟ یک گرفتاری، یک مریضی، فقر، اتّهامی که به او زدند ... از ان مالقات است پیش آوردهای

کند که این فقر، بال و گرفتاری برود؛ کند که من حضرت را ببینم، از آن طرف هم دعا میطرف دعا می

که  اگر تحمّل این ابتالئات باید در دل این ابتالئات پخته شوی و خواهی ببینی،شود. اگر میآقاجان نمی

انسان باید  حضرت را ببینی؟!کنی که دهد نداری، پس چرا هی التماس میآمادگی دیدار را به تو می

تابی نکند. خودت خواستی! مثل اینکه دازد. اگر گرفتاری آمد، انسان بیی دیدار را بپرآماده باشد هزینه

ل را برداشته تا به او گوید آقای دکتر کاری کنید حالم خوب شود. بعد دکتر آمپوکسی رفته دکتر و می

کند که آقای دکتر! تو را به خدا! جانِ من! از تزریق این میهی التماس  تزریق کند؛ آمپول هم درد دارد؛

خواهی حالت خوب شود به درد آمپول تن بده و اگر حاضر آقاجان اگر می :گویدآمپول بگذر! دکتر می
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کنی که کاری کن حالم خوب شود؟! خودی چرا به من التماس میرا تحمّل کنی، بینیستی درد آمپول 

الَّ اِ َه    ال ِال. الَّ اهللاِ َه    ال ِالطوری نگویید  الهدی خواندیم: همین د در کتاب مصباحیادتان است در بحث توحی

گیرد. چیزهایی که واله ت را میهای هلا یکی ، خدا یکیالَّ اهللاِ َه    ال ِالبگویی خرج دارد. همین که گفتی  اهلل

-یکی از تو میچیزهایی که شیدای آنها هستی را یکی ی آنها هستی؛شیفته او هستی؛ عاشقش هستی؛

 هلاکند. اگر پُست و مقامت  گیرد و فقیرت میست، خدا میتو هلااگر ثروتت  الَّ اهللاِ َه    ال ِالگیرد. چون گفتی 

کند توست، خدا کاری می هلازلت کنند. اگر آبرو و حیثیّت اجتماعیت کند که عتوست، خدا کاری می

الَّ اِ َه    ال ِالحاال ببینم اگر مَردش هستی که اینها را تحمّل کنی، بگو  .الَّ اهللاِ َه    ال ِالچون گفتی  ؛آبرویت بریزد

باور است. تا گفتی نگو؛ چون خدا زودباور و خوش الَّ اهللاِ َه    ال ِالبیخودی  و اگر مرد این میدان نیستی، اهلل

ی جز اهلل ندارم، پس بگذار چیزهای دیگری که هلاگوید: او گفت من کند و میخدا باور می الَّ اهللاِ َه    ال ِال

قبل  ش را بکن. اینجا هم همان است؛فکر الَّ اهللاِ َه    ال ِالاوست را از او بگیرم. پس قبل اینکه بگویی  هلا

 ی دیدارستالزمهرا ای که آنچه خواهم حضرت را ببینم، فکرش را بکن و ببین آمادهاینکه بگویی می

 اگر درد و فقری آمد...  اگر گرفتاری آمد، ،متحّمل و پذیرا شوی؟ اگر مشکلی آمد

 ،یادتان است .ستا ماجرای حضرت یوسفن کریم در ؛ در قرآماهر عرض کرداش را مکرّیک نمونه

وقتی همراه با برادران برای گرفتن کمک غذایی به مصر آمدند،  بنیامین برادر تنی حضرت یوسف

زرّینی که با آن و ی طالیی پیمانه ؛4یهِ خاَ َجَعَل السِّقایََة في رَْحِل  این کار را کرد،خود حضرت یوسف

ثُمَّ  های برادرش بنیامین گذاشت.دادند، پنهانی داخل گونی گندمه میکردند و سهمیها را پیمانه میگندم

ی طالیی را پیدا هر چه گشت پیمانه یکی از کارمندان یوسف ؛5ونَ نَُّكْم َلسارِقاِ ی َّتُ َها اْلعیُر اَ َأذََّن ُمَؤذٌِّن 

به  ید!! شما دزدکاروانیان: ای ندا در داداینجا نبود؛ هم دیگری  کساین کاروانیان از نکرد و دید غیر 

دانید ما به قسم خوردن که به خدا قسم شما می افتادندید. آنها هم گفت شما دزد پسرهای یعقوب
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گفتند ! مَلِک گم شده پیمانه و صُواع !شودبدی نیستیم. ما نیامدیم اینجا دزدی کنیم. گفتند نمی هایآدم

چه کنیم؟ گفتند در بار یم ار شما پیدا کردر پیمانه را در بگردیم اگما دزد نیستیم. گفتند بارهایتان را می

َجزاُؤُه َمْن ُوِجَد في  همان را بازداشت کنید؛ خودش جزایش است. دارید؛او را نگه هم  ،س پیدا کردیدهر ک

در مقرّرات کشور مصر چنین چیزی نبود که اگرکسی دزدی کرد بتوانند او را نگه دارند.  .6اُؤهُ رَْحِلِه فَ ُهَو َجز 

گفت من خودم  آنها هم پذیرفتند. بعد که این قطعی شد، حضرت یوسف .خود اینها پیشنهاد دادند

اوّلی، دومی، سومی، هر چه  ؛ابتدا بارهای سایر برادران را گشت 0یِه.خاَ قَ ْبَل ِوعآِء  ْوِعَیِتِهمْ اَ فَ َبَدَأ بِ  .گردم می

که  به آخرین بار؛ یعنی یازدهمین باررسید تا  دید ما دزد نیستیم!دی :گشت پیدا نشد. همه سرفراز گفتند

ها ، از وسط گندمهاوال گندمداخل جکرد دست  بار بنیامین برادر تنی خودش بود. حضرت یوسف

داند طرف مییک داند! از خدا می خدا چه حالی شد! یت بیرون آورد. بنیامین بندهپیمانه را جلوی جمعیّ

لوی چشم همه جطال  یمانهیپ چطور توضیح دهد که من دزدی نکردم؟! دیگر از طرف ،که دزدی نکرده

تواند بگوید؛ یعنی چنان این اتهّام به پیشانی بنیامین چسبید که راه هیچ نمیدید  از بار او بیرون آمد!

، برادرهای مجرم است. حتّی برادران یوسف دشمن همه گفتند اینست و پس و پیش نداشت. دو

کند، برادری هم بینید امروز بنیامین دزدی می اگر می ؛3 ٌخ َلُه ِمْن قَ ْبلُ اَ ْن َیْسِرْق فَ َقْد َسَرَق اِ  :بنیامین، گفتند

نْ ُتْم َشرٌّ اَ  گفتند. حضرت فرمودند: می به نام یوسف داشت که قبالً دزد بود. به خود حضرت یوسف

 ؛ی بنیامین زدند. همه طردش کردندشد که همه دست رد بر سینه جوری. شماها بدتر از او هستید :َمكانا  

هیچ راهی  طرفکش کردند. این فشار خیلی سنگین است که اتهّامی به این صورت وارد شود و ترهمه 

کند که این اتّهام  روشن اثبات می ی مدارک و ادلّه مثل روزِبرای دفاع از خودش نداشته باشد. همههم 

به من  که راجعاین کاره نبودم؛ بگوید من این که م بسته استاین متّه ویرها به درست است و تمام راه
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تو  درآمد!ی طال جلوی چشم همه پیمانهتو  داخل باراز  گویندمی ت ندارد.گویند دروغ است و واقعیّمی

آقا تو مجرمی! یقیناً کند؟ انتظار داری ما حرف تو را باور کنیم؟ نه گویی من نبودم؟ عقلت کار نمیمی

رکش کردند. تنهای تنها شد. همه تخدا  بندهی بنیامین زدند. بنیامین ی! همه دست رد به سینهمجرم

رار گذاشته بودند که در بار ی آدم سرش را پایین انداخت و رفت زندان؛ چون خودشان قبعد هم مثل بچّه

دیگر  برادران برگشتند، جز یکی از برادرها که ماند. گفت: منخوب، کنند.  شبازداشت ،پیدا شدس هر ک

برادر  9. فتدین یاتّفاق نیامیبن یبرا کهاز ما گرفت  عقوبیکه ی تعهّد آن با ؛رو ندارم برگردم

 یک برادر هم در مصر ماند.  ؛برگشتند. بنیامین زندان بود

دستور داد حاال به آن زندانی بگویید بیاید من با او کار دارم. بنیامین را از زندان  شب شد. یوسف

 ی وصال یوسفهزینهیعنی این دو برادر به هم رسیدند. بردند و  پیش حضرت یوسفآوردند و در

خیلی سنگین است! انسان . تهمت سنگینی که برای دفاع از خودش راه پس و پیش نداشتآن چه بود؟ 

اش را . آمادگیش را دارید که هزینههر که طاووس خواهد جور هندوستان کشدش را دارد؟ گفت: لتحمّ

زنند یک اتّهام می گونه است؛خواهم بگویم گاهی اینخواهم برای همه ببُرم؛ ولی مینمیحاال بپردازید؟ 

ویند او مجرم گی مدارک و ادّله علیه اوست. دوست و دشمن میکه راه پس و پیش هم ندارد و همه

دو  ی یوسفست. در سورهیک اتّهام دیگر هم ه ی یوسفدر همین سورهراهی ندارد. است. 

. است به خود حضرت یوسفآموز است. تهمت دیگر نسبتعجیب و درس خیلیتهمت وجود دارد که 

زلیخا یادتان است، رساند. را می مجرمیّت یوسفهمه اَمارات و قرائن،  و شواهد و تمام ادلّهباز ببینید، 

اتاق در صورتِ ظاهر، خدمتکار و غالم این خانواده است. زلیخا هم  را احضار کرد. یوسف یوسف

آمد و خواست ببیند که چه  را احضار کرد. یوسف صدیّق یوسف ؛خوابش خودش را آرایش کرده

 از او کام بگیرد. یوسف را بست و او را دعوت کرد به اینکه انجام دهد. زلیخا در دهد کهدستوری می

را با تأمّل  های بسیار لطیفی در این ماجرا هست. اگر کسی ماجرای حضرت یوسفتن نداد. نکته

توانست آنجا داد و قال می بخواند و روی آیات فکر کند، نکات بسیار ظریف وجود دارد. حضرت یوسف
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ست که زلیخا غرق یک عشق دید درست امی کند و آبروی زلیخا را ببرد؛ ولی این کار را نکرد. چرا؟ چون

کند. این است که ه نیست که چه میکند؛ منتهی متوجّ؛ امّا از سر عشق و محبّت این کار را میحرام شده

. این ودرقال نکرد که آبروی زلیخا باز دست زلیخا فرار کرد. آنجا داد و و صدا  سریبآبروی زلیخا را نبُرد. 

پشت سرش هم  دوید؛می سمت دربه یوسف، ابَ َواْسَتبَ َقا اْلب است. یوسفهم بزرگواری و کرامت 

ْت َقمَو دوید.  زلیخا می را گرفت؛ ولی  زلیخا دست انداخت و از پشت، لباس یوسف. یَصُه ِمْن ُدبُر  َقدَّ

َسیَِّدها یا ْلفَ اَ  وَ  ،بیرون آمدند از پشت پاره شد. همین که از در فرار کرد؛ لذا لباس یوسف یوسف

ی همهببینید، بود.  جلوی در، عزیز مصر، شوهر زلیخا، و پشت سرش هم زلیخا اوّل یوسف ،ابِ َلَدى اْلب

 طور کند؟! آن هم زلیخایی که ایندر اتاق خواب زلیخا چه می عالئم و قرائن آماده است. یوسف

زنِ صاحبِ خودش. زلیخا  ؛ی خودشبه زنِ آقاهم شد به قصدِ سوء نسبتمتّ آرایش کرده است! یوسف

ْهِلَك سوء ا اَ راَد بِ اَ قاَلْت ما َجزاُء َمْن  چیزی بگوید. فرصت نداد که یوسف ت شرارت کرد.شدّ بههم اینجا 

صد سوئی به همسر تو به شوهرش، عزیز مصر، گفت: جزا و کیفر کسی که ق 9 ؟لیمٌ اَ ْو َعذاٌب اَ ْن ُیْسَجَن اَ  ال  اِ 

ست؟! یعنی متحمّل شود، چه چیز دیگری اهای دردناکی زندان بیفتد یا شکنجهکه به کرده، جز این

گریِ ی داشته است. این حیلهدّقصد تجاوز و تعسوء داشته؛  م کرد که به او قصدِرا متّه زلیخا، یوسف

چیزی را که از کسی   قرآن هردانید منتهی شما میکند. زلیخاست که قرآن از زبانِ عزیز مصر نقل می

کند؛ امّا اگر آن باطل را ابطال می حرفی بعد، آن بالفاصله در آیه ،اگر آن گفته باطل باشد کند،نقل می

ولی نفی نکرد،  ،قول کرد کند. همین که قرآن از کسی نقلدرستی باشد، آن را نفی نمی حرف، حرف

ر قرآن نگاه کنید. عزیز است که قرآن هم روی آن صحّه گذاشته است. این نکته را در تفسی حرفیدرواقع 

های شما زنان است و کید و مکر شما این از کید و مکر و حیله ،17یمٌ نَّ َكْیدَُكنَّ َعظاِ ُه ِمْن َكْیدُِكنَّ نَّ اِ :مصر گفت
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ی را کنار آیه   یمٌ نَّ َكْیدَُكنَّ َعظاِ ی  حاال این آیه زنان عظیم است و قرآن بعد از این آیه، نفی هم نکرده است.

، که یپاکدامن صدیّق یعنی این کید بزرگی بود در حقّ یوسف !!بگذارید 11یفا  نَّ َكْیَد الشَّْیطاِن كاَن َضعاِ 

، قدر به او لطف کرده برای آلوده نشدن به این عمل و خیانت نکردن به آقای خودش، آقایی که این

او اهل چنین  !؟کند قصدءبه همسر او سو حاالو مثل یک فرزند بزرگش کرده است،  نگهداری کرده

حال ایّعلی !برابر خدا تن به این کار دهد؟چگونه در نیست و از طرف دیگر ییصفایی و جفا وفایی، بی بی

ما َجزاُء َمْن  شود به اینکهم میگریزد، حاال متّهی این جرم میکه دارد از عرصه یبیگناه یوسفاین 

کسی که به همسر تو قصد سوء کرده چیست؟! جز اینکه او را به کیفر  !مصر زیعز یا ؟وء اْهِلَك ساَ راَد بِ اَ 

ی سختی کنیم؟! حاال ماجرا ادامه دارد. آن بچّه شهادت داد و گفت اگر زندان بیندازیم یا او را شکنجه

از جلو پاره  گوید و زلیخا مجرم است و اگر لباس یوسفراست می لباس از پشت پاره شده یوسف

گوید. بعد که دیدند لباس گوید و زلیخا راست می دروغ می د که یوسفدهشده باشد نشان می

از پشت پاره شده، معلوم شد که زلیخا قصد سوء داشته است. خبرش پیچید و زنان مصر  یوسف

همسر عزیز مصر را نگاه کن به یک غالم دل بسته است!  !اْمَرَأُت اْلَعزِیزِ شروع کردند به مسخره کردن که 

س میهمانی برقرار کرد و ام از خودش مجلماند. بعد هم زلیخا برای دفع اتّهتی برایش نآبرو و حیثیّ

َقْد  زدند، گفتند:هایی که زنان مصر به زلیخا میها و امثالهم پیش آمد. در طعنهریدن دستماجرای ب

 ؛فهمدنمی عشق اوست! هیچ است. مست  زلیخا یک دل نه صد دل عاشق غالم خودش شده؛ 12َشَغَفها ُحبًّا

-زدند. علیطعنه میریزد! چیزش را دارد به پای غالم خودش می همه !فهمدهیچ نمی حیثیّت؛نه  ،آبرو نه

ها را دیدند دست از ترنج نشناختند و دست ها که یوسفبعد که آن مجلس تشکیل شد، زنحال ایّ

ی است که شما به من طعنه این همان کس :بریدند و معلوم شد که داستان چیست. بعد زلیخا گفترا 

ها هم گفتند ما  ها کمک خواست. زنکار کردید؟ از زندیدید خودتان چه زدید که من عاشقش شدم؛می
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 کردند؛ صحبت  ها با یوسف ی تو را برآورد. هریک از زنکنیم که خواستهرا راضی می یوسف

حاال نگاه  !داریدر اوج پاکدامنی و خویشتن توانند او را راضی کنند؛ ولی یوسفکردند می گمان می

عداوت  ، بهجوییانتقام و به کینه چقدر زودنتیجه نرسد،  وقتی به ی نفسانی دارد،محبّتی که جنبهکنید، 

ی قلب است؛ یعنی شَغَف، آخرین الیه ...بود َقْد َشَغَفها ُحبًّا کسی که آنشود. یعنی  و دشمنی تبدیل می

جویی چطور به کینه و انتقامق جان زلیخا راه پیدا کرده بود؛ امّا همین محبّت، به عم محبّت یوسف

اگر به آنچه من امر  ،18ا آُمُرهُ لَِئْن َلْم یَ ْفَعْل م ی من تن ندهد،: اگر به خواستهزلیخا گفت شود! تبدیل می

کنم که به زندان بیفتد و کاری می ؛14 ینَ ِغر    َیكونا  مَِّن الص  لَ  لَُیْسَجَننَّ وَ  ،کنم، تن ندهد و آن را انجام ندهدمی

حضرت  تی قائل نباشد.حیثیّ کس برای اوهیچ ؛قائل نباشد یچنان تحقیر شود که احدی برای او ارزش

خدایا، زندانی که مرا به گفت:  ؛15لَْیهِ اِ ا َیْدعونَني َليَّ ِمم  اِ َحبُّ اَ قاَل َربِّ السِّْجُن درمقابل چه فرمود؟  یوسف

کنند،  که مرا با آن تهدید میمن کوچک و خوار کردن و ، یحیثیّت بیو کنند و آبروریزی، تهدید میآن 

 تر است. ، محبوباز من انتظار دارند نهایکه ا از آنچه نزد من

هام به آن اتّوارد شد.  یقکه به خود یوسف صدّ این را عرض کنم که این هم یک اتّهام استخواستم 

 .وارد شد هامی که به یوسفاین هم اتّراه پس و پیش نداشت!  هیچهام دزدی که اتّ ؛بنیامین وارد شد

هام بیرون را از معرض اتّ خدا یوسفآسا  معجزه کهپس و پیش نداشت؛ جز آناین هم راه  ،صورت ظاهر

و اگر از پشت  ر استمقصّوسفیاز جلو پاره شده،  شاگر لباس :آن بچّه زبان گشود و گفت کهآورد 

حال ایّعلیبود.  ت یوسفی اَمارات و شواهد دالّ بر مجرمیّجز این، همه .مقصّر است خایپاره شده زل

راحتی  در چنین موقعیّتی قرار گرفت و زلیخا با نفوذی که در دستگاه حکومتی داشت به یوسف
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ها در زندان بود و  سال عنوان یک مجرم در زندان بیندازد و یوسف گناه را بهبی توانست یوسف

 ماجرای دوران زندان ایشان را هم قرآن اشاره کرده است. 

طلبی آمادگی ببین برای چیزی که می .به بحثمان برگردیم. گفتیم گاهی اوقات این دیدار، هزینه دارد

قرار که تان آن شیری طلبی؟! داسهزینه کردن هم داری یا نداری؟ اگر آمادگی نداری، چگونه او را می

شد و  فریادش بلند می ، شخصزد هر دانه سوزنی که خالکوب میکه بود روی بدن فردی، خالکوبی شود 

خواهد! دومی را که زد، گفت: حاال شیر ما سر نمی: سرش را. گفت !کشی؟میداری گفت: کجایش را می

: کجایش است؟ را زد گفتسومی  خواهد!م هم نمیکشی؟ گفت: دُمش را. گفت: د: کجایش را میگفت

 خواهد! خالکوب گفت: گفت: شکمش. گفت: شکم هم نمی

 این چنین شیری خدا هم نافرید  یال و دم و اشکم که دید؟                  شیر بی

ها هم منتهی هزینه دارد. این دیدن !شود دیدمیحال، ایّکنی؟ علیچطور طلب می ،ل نداریتو که تحمّ

 ت!امر خطیری اس خیلی ت!امر خطیری اس خیلیمراتبی دارد. دیدن خود حضرت، بالمعاینه، خودش 

اینها را  قبالً بیند؛ اینها مراتب مختلف است؛در مکاشفه، حتّی کسی در مشاهده می کسیدر رؤیا،  کسی

 خود حضرت است دیدنِآن، بیند، می اینها دیدنِ صد درصد نیست؛ امّا کسی بالمعاینه کدامهیچایم. گفته

 ؛آملی را اهللخدا رحمت کند مرحوم آیت خواهد!خواهد. خیلی آمادگی میآن دیدن خیلی آمادگی میو 

ت عظیمی قدر شخصیّست و از شاگردان مرحوم قاضی است. از نظر فقهی هم آنا القدرخیلی عظیم ایشان

ی تقوی و مرجع تقلید بزرگی که اسطوره، علیه تعالی اهلل رضواناست که مرحوم آقا سیّداحمدخوانساری

ایشان  !العاده بودخیلی فوق !استاو تالی تِلوِ عصمت  :فرمودمیعلیه اهللرحمهامامحضرت پاکدامنی بود و 

القدر قدر عظیمنآ داد؛ینش را به مرحوم آملی ارجاع میکرد، مقلّد ه در فتوایش احتیاط میکرا مسائلی 

گیرد. در دل شبی دستورالعملی هم می یاز مرحوم قاضبار ایشان طالب دیدار حضرت بود و یکبود! 

ی آید، گویا فشاری به سینهسمت او میچه نور به آید؛ امّا هرسمت او میکند که نوری بهاحساس می

م قالب دار کند که جلوتر تشریف نیاورید؛شود، به حضرت التماس میتر میاوست. از حدّی که نزدیک

کسی ممکن  هر این دیدن، غیر از آن دیدنی است کهخوب، کند که نیایید!  کنم! التماس میتهی می
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را  آمادگیاگر چیزهایی آمد که آن حاال خواهد. ببیند. آن دیدن، آمادگی می اییا مکاشفه یاست در خواب

پُست و مقامش را اش را بُردند، آبرویش را ریختند، دارایییا اگر گذرد انسان از دیدن بایجاد کند، یا 

ی گویم همهپردازد. حاال نمیمی اش را داردهزینهکه چیزی را خواسته،  . بداندنیایدگرفتند، دادش در

ای  گونه برایشان آمده؛ ولی باالخره هر کس به جاها یکسختی اینکسانی که دیدار نصیبشان شده، 

 ؛زیاد استنادر است. مکاشفات  هم خیلیآن دیدار حقیقی دیدار در او ایجاد شده.  ساخته شده و آمادگی

کسی که بالمعاینه حضرت را آن رؤیاها بسیار زیاد است. حتّی تعدادی مشاهدات باطنی هم هست؛ امّا 

 ، بسیار نادرند.دکننیم دایمرتبه راه پ نیکه به ا یکسان کند وببیند، حسابش فرق می
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