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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 (4، ف 611الهدی، ص ( )مصباح2دنیا )دلبستگی به  -3مفهوم غیبت باطنی و علل آن 

 د و به آخرت و دیدار خدا برسانند؛ما دست ما را گرفتند تا از بازار دنیا عبور دهن موالیان 

لذا در بازار دنیا مان را از دستشان بیرون کشیدیم وولی ما سرگرم متاع دنیا شدیم و دست

غایب نیستند. هر چه در نظر اهل ی غیبت گشتیم. خدا و امام  گم شدیم و محجوب در پرده

6دنیا غایب است، در نظر مؤمنین حاضر است
. 

َوَ ن َاَ فرمودند: مبراکرمپیغدانید که می َهب َا ََلیَ عَ َا ُمَّةَ َهَ ذَ َـ وا حاال  یم.تمن و علی دو پدر این امّ: 2اْلا

 بروند. دوستی به دیدار دیگرآورده تا با همبا خودش  اش را گرفته،دست بچّه یپدر شما فکر کنید

 به مهمانی  نزد او ؛روندمی ام. به دیدار و مالقات آن دوستهم برایتان گفته شاید این مثال را قبالً

ید ویترین اههم که دید بازار است. در بازار ،و این مهمانی این دوستی مسیر خانه منتهی روند.می

خودشان جذب ها را گذارند و چشمنمایش می یعرصهها را به جنس کنند؛تزیین می ها را چطورمغازه

کند. بچّه را به خودش جذب میهم ها ویترین .روددارد میاین بچّه هم پشت سر پدر  ،خوب. کنندمی

طور و از اینبیا! آیی؟ داری می نمانی! جا گوید:حواسش به این ویترین و آن ویترین است. بابا می هی

تا  ؛رساندخودش را میکمی  ؛ماندکمی عقب می رود؛کمی می ؛مانداو هم کمی عقب میها. حرف

پشت های خیلی جذّاب و شیک و خواستنی بازیای که مثالً اسبابجلوی مغازهرسد میاینکه باألخره 
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رود؛ رود؛ دلش برای آنها میمی هابازیشش دانگ حواسش به اسبابه دیگر این بچّ ؛گذاشته ویترین

ماند. بابا هم جایش می شود که میخکوب سرطوری جذب این ویترین می فهمد.دیگر چیزی نمی اصالً

 میبابابابایم کو؟  داد!گوید: ای داد بیآید و میبعد از چند دقیقه، بچّه به خودش می .روددارد می

 آیکردن که  و شیون کند به گریهشروع میزند زیر گریه! می بیند؛بابا را نمی کند؛کجاست؟ نگاه می

 تو گم شدی!! عزیز من بابایت کجا گم شده؟ تو گم شدی! !گوید: بابایم گم شدهبابایم گم شده! می

رد ی دنیا ارهبازار مکّ تا ازدست ما را گرفتند  پدران ما هستند. هدی یهو ائمّ اکرمپیغمبر

های ویترین ؛...ش، شهوتش، شهرتشمقامویترین ، شویترین پول های جذّابش؛ویتریناین با کنند؛ 

خواهند انسان را جذب می طورییکهر کدام  و ی دنیا دارندارهها در بازار مکّمختلفی که این مغازه

به رفتیم. کجا؟ می پشت سر امامانداشتیم ما هم  دل او را ببرند و او را بفریبند. نند وخود ک

 !؟امّا چه شد دوست حقیقی!آن پیش  ؛بردندمی آنجاما را داشتند  رفتیم.اهلل میو ضیافت مالقات خدا

یکی  شدیم.میخکوب  اینها پهلوی دلمان را برد. ابجذّهای این ویترین ها رفت.حواسمان سراغ ویترین

هرکس  یکی پیش رفاه و راحت؛شهرت، یکی پیش پیش مقام، یکی پیش ثروت، یکی پیش شهوت، 

چه  !بینیمرا نمی اماممانداد داد بیدیدیم ای  ه خودمان آمدیم؛میخکوب شد. یک دفعه ب پیش چیزی

ی. ! عزیز من کجا امام شما غایب شده؟ تو گم شدامام ما غایب شده امام ما گم شده! ؟ گفتیمگفتیم

 !غفلت یپشت پرده !پشت پردهرفتی تو  ؛پرده نرفته ؟ امام شما پشتکجا امام شما پشت پرده رفته

  داد هی  کند؛گریه می هیرا گم کرده و  شاماماو حاال  ؟! کجا امام گم شدهمعصیت یپشت پرده

 :خوانیدطور نیست؟ در دعای ندبه میاین است؛ اهللوجهبابایم کجاست؟ امام  م!بابایم را گم کرد :زندمی

هَُا یَا ليل ياه َیـ تـ و جَُّهَاَ يَالَّذََاللَ ََن َو جا   ؟3اءَُاْلا وا
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هَُا یَا َو جا هَُا یَا؟ََاللَ ََن  َو جا گوید من گم نمی ؛کند بابا گم شدهمی کجاست بابایم؟ کجاست بابایم؟ فکر؟ََاللَ ََن 

من پشت حجاب رفته است.  گوید اماممی م؛گوید من محجوب شدنمی !گوید بابایم گم شدهمی م؛شد

هَُا یَا :گویدمی َو جا هَُا یَاجواب  ،خوبَ؟َاللَ ََن  َو جا ن ماَ فرمود:  را قرآن داد؛ََاللَ ََن  هَََُواَفـ ث مَ تـُو لَ َایـا هر طرف  ؛4َاللَ ََو جا

کجاست که  .8اللَ َهَُجَاوَ َنَُحَان َ فرمودند: هاست. ائمّ اهللوجه هم رویت را برگردانی باز آن طرف دیگر

گویی من کجا بروم حضرت را تو می د و حضرت را ندید!شود نگاه کربه کجا می نباشند! زمانامام

َفـ ث مَ تـُو لَ َایـان ماَ گوید: قرآن می !کجا بروم ببینم؟ !پیدا کنم؟ هَََُوا   امامکه داری یعنی این طرف  ؛اللَ ََو جا

را  زمانامامآنجا هم به طرف دیگر برگردانی باز هم بینی، رویت را از این طرف را می زمان

َب قيَُّةَاللَ ا یَا: گوییمی هیکجاست که نباشد؟ بینی. را می اهللوجه ؛بینیمی گویی هی می؟ََب قيَُّةَاللَ َنَ ا یَا؟ََن 

کجایی؟ تو  همه جا هستند؛که  زمانامام !!تو کجایی؟ !کجاست؟ عزیز من تو کجایی؟ زمانامام

حواست پهلوی حضرت نیست. اگر  و دلت کجاست؟ حواست پهلوی دنیاست؛ت ت کجاست؟حواستو 

بینی. لذا او را نمی پیش او نیست؛ پهلوی حضرت باشد، حضرت غایب نیست. حواست پیش دنیاست؛

َاللَ ا یَاخودت کجایی؟ نگو  َب قيَُّة کجا  روید؟میدارید  کجا 1؟بونَ هَ ذَات ََنَ یاَا َ قرآن فرمود: خودت کجایی؟؟ََن 

 !!روید؟می

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