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ِحیِ  ـِٰن الرَّ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

الهدی، ص گناهان، خود را فاعل پنداشتن )مصباحها، آرزو -2مفهوم غیبت باطنی و علل آن 

611) 

  ما باید از محجوبیّت خارج شویم؛ خدا و اولیائش در حجاب نیستند؛ ما باید به فرج

َك ]ااْلَْعماُل َو َانَّ الّراِحَل ِالَْيَك َقريُب اْلَمساَفِة َو اَنََّك ال َتْحَتِجُب َعْن َخْلِقَك ِااّل َاْن َتْحُجبَ ُهُم اْْلماُل دونَ برسیم. 

سوی تو سفر کند، راهش نزدیک است و هر آینه تو از مخلوقاتت حجاب کسی که به  .1[ دوَنكَ 

ای؛ جز آنکه آرزوها، کارهای بد و یا نفس توجّه به اعمال خودشان و فاعل  بر خویش نکشیده

 .2و مؤثّر پنداشتن خودشان آنها را از تو محجوب ساخته است

در سحرهای ماه مبارک رمضان  امام سجّاد یثمالی، مناجات سحری عاشقانهی در دعای ابوحمزه

َو َانَّ الّراِحَل ِالَْيَك َقريُب اْلَمساَفِة َو اَنََّك ال َتْحَتِجُب کنند: عرض میامام به خدای متعال  این جمله هست؛

فقط در مفاتیح  .است شده  تیرواهر دو شکل  [ وَنكَ اُل دْعمااْلَ وَنَك ]َاْن َتْحُجبَ ُهُم اْْلماُل د َعْن َخْلِقَك ِااّل 

هم  آمالکه یکی از سندهای مفاتیح است، طاووس االعمال سیّدبناقبال؛ ولی در را نقل کرده مالعْ اَ 

ی تو سفر کند، راهش نزدیک سو بهکسی که ند: کنبا خدا صحبت میاست. امام سجّاد دهکر  نقل

جز آنکه  ای؛تو از مخلوقاتت حجاب بر خویش نکشیده نهیآ هرو  !خیلی نزدیکی ی؛تو دور نیست .است
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پنداشتن  ثّرؤمو یا نفس توجّه به اعمال خودشان و فاعل و )اعمال( یا کارهای بد )آمال( آرزوها 

یعنی آمال و آرزوهای دنیوی مانع دیدار است. دلمان  ب ساخته است؛جوها را از تو محخودشان، آن

د و عاشقانه گریه کر دیدید آن کسی را که چقدرنیست.  فرجهتعالیاهلللعجّزمانامامپیش  ؛پهلوی دنیاست

 خدمتبیا تو را  ات اجابت شد؛ی حضرت آمد و گفت که خواستهنماینده طالب دیدار حضرت بود؟!

و  و خواستنیزیبا  و یک خانم بسیار وجیهبعد هم حضرت ببرم. در بین راه او را داخل چادری برد. 

   برد به او گفت: این خانم را شخصی که او را با خودش میآن ی کنار این فرد آمد و اشتند دوست

اینکه اند تا به همسری شما درآید. فرد خوشحال از بینی کردهبرای شما پیش فرجهتعالیاهلللعجّزمانامام

اند، در چادر نشست و مشغول گفتگو، دل دادن و قلوه گرفتن و انس موهبتی به او کردهچنین حضرت 

 پهلویاآلن  ! حضرت فرمودندشوپا پاشو!گرفتن شد. وقتی حسابی مشغول شد، طرف آمد و گفت: 

به خودش آمد دید، نه چادری  دفعه کی است! آورده ریگ وقتحاال ایشان برویم. گفت: بابا حضرت هم 

 چقدر بود!انتظار تو  ببین تند به او حالی کنند کهخواس و ... است و نه خانمی

ی حضرت آمد او را  ندهینما بود؟! کرد و مشتاق دیدار حضرتگریه می آن یکی را ندیدید که چطور

رفتند؛ ظاهراً باران داشتند می دید.هم ، از دور چادر حضرت را شده  نقلها در کتابببرد، بنا به آنچه 

خشک شود  در آفتابهایش را درست کرده و گذاشته بود صابون بود. پز صابونی خدا این بنده گرفت.

 !گفت: وای چه خاکی بر سرم کنمتا باران را دید تا بفروشد. نزدیک چادر حضرت، باران تندی گرفت. 

برگردانید! این  برگردانید! او را 3!ی  رَُجٌل صابُون فَِانَّهُ  !وهُ رُدّ  !وهُ ُردّ هایم از بین رفت. ندا آمد: ی صابونهمه

 این از آمال! هایش است. دلش پهلوی آمال و آرزوهایش است.دلش پیش صابون

 زیآمتیمعص، اعمال بگیریم، اعمال دو معنا دارد؛ یکی اینکه اعمال زشت و ی دعا رامهاگر هم آن کل

حضرت  نکهیبااگذارد حضرت را ببینند؛ دیدگان دلشان شده که نمی برابردرای افراد، حجاب و پرده

تر یک معنای عمیقروبرویشان است!  ه و حجابی هم به خودش نکشیده است؛و پرد هاست آننزدیک 
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 فهم ای ببینم؛خودم را کاره ت خودم اعتماد داشته باشم؛اینکه من به فاعلیّ آن شود گرفت وهم می

ا به اینها اعتماد و اتّک ،های خودمنشینیچلّه، ریاضت و خودم عبادتو  ، زرنگیخودم ، تشخیصخودم

ین است که عبد خودش را ها همحجاب نیتربزرگداشته باشم، این هم حجاب بسیار بزرگی است. از 

باید در اوج خودش نه!  گویم کسی تقالّ نکند؛به تقالّهای خودش دل ببندد. نمی ای بداند؛کاره

ها نداشت. اگر نبست و چشم امید به ریاضت هاجاهدتماین دل به  سرسوزنیک مجاهدت کرد؛ امّا 

ذکر و  ریاضت و نشینیو چلّه یدار زنده شببه  ،هایت استروزهبه ، هایت استچشم امیدت به نماز

این بزرگترین حجاب است. جا نخواهی رسید. اگر چشم امیدت به اینهاست، به هیچ ،است تیها گفتن

اهلل است. اینکه فرد خودش ها در سلوک الیموفّقیّت نیترگبزرت خویش، یکی از عبور از حجاب فاعلیّ

هم  اریع تمام ؛دهد نبندد. اعمال را انجام دهداز اعمالی که انجام می کدام چیهدل به  بداند؛ کاره چیهرا 

 ،عبادت من ازنه اینکه چشم دارم  . چون خدا گفته انجام دهید؛فهیوظ انجامعنوان انجام دهد؛ امّا به

 است. ها در سلوکموفّقیّت نیرتبزرگت یکی از . عبور از حجاب فاعلیّآیدبربرای فالح و نجات کاری 

وَنَك َاْن َتْحُجبَ ُهُم اْْلماُل د اَنََّك ال َتْحَتِجُب َعْن َخْلِقَك ِااّل کند. ما محجوبیم! اینهاست که ما را محجوب می

 و آرزوهای دنیوی و ، آمالهازشت، معصیت ، اعمالدر حجاب اعمال ییم کهما .[ وَنكَ اُل دْعمااْلَ ]

خودمان  عملبه  هستیم؛ تای به فاعلیّخیلی سطح ما باال باشد در حجاب اتّکی به دنیا یا اگر بستگلد

 و لذا راه نداریم. ؛عبادات و طاعات خودمانبه ، خودمان تشخیص و فهم مغروریم؛ به

 

مْ َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
 

 


