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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

 

و  5ف  566و  3ف  561الهدی، ص )مصباحشدّت نزدیکی  -4باطنی و علل آن غیبت مفهوم 

3) 

 قدر به چشم نزدیک کنید که به آن بچسبد، دیگر چشم قادر به دیدن   اگر چیزی را آن

نوِر  تعبیر هفرج  تعالی  اهلل عجّل زمانمیس درمورد امادر دعای بعد از زیارت آل. آن نیست

تر  برده شده است. از نور چشم به چشم نزدیکبه کار  ،های آفریدگان نور چشم ،ی  اِر اْلو ر ْبصا  

به ما چقدر نزدیکند و هم روشن  فرجه  تعالی  اهلل عجّل زمانچیست؟ پس هم معلوم شد امام

 . 5بیند را نمی فرجه  تعالی  اهلل عجّل زمانامامشد که چرا چشم ما 

 آن تواندنمیچشم  گریکه به آن بچسبد، د دیکن کیقدر به چشم نزد  را آن یزیاگر چروشن است که 

ْیرِ  ی  ْبصاِر اْلو ر ا  نوِر  خوانید:یاسین میآل دعای بعد ازدر  .باشد ایفاصله دیبا. را ببیند م ْن ت  ق مَّص  و   و  خ 

چیزی به  وقتیی خالیق است. نور دیدگان همه ،زمانخالیق! امام یای نور دیدگان همه ،ی  اْرت د

نور چشم چقدر به چشم نزدیک است؟ از این چه خوب،  را ببینیم.توانیم آن چشم نزدیک شود، نمی

شود که  می علومم ،ی خالیق استنور دیدگان همه زمانگرفت؟ حاال که امام شودای مینتیجه

ای به انسان نزدیک است؟ فاصله چقدرایشان چقدر به ما نزدیک است؛ چون نور چشم است. نور چشم 

نام  شود.قدر نزدیک است که از شدّت نزدیکی دیده نمی آنرت حضبین شخص و نور چشمش نیست. 

ی این دهنده آن نام نشان خیزند،برپا میهمه  احترام آن نامبه ، شودبرده میکه هروقت حضرت قائم 
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نه البتّه وم کلّ عالم، اهلل هستند؛ قیّبرای کلّ ماسوی ومیّت حضرت حقّمجرای قیّ ،است که حضرت

بین قیّوم و شیء اصالً فاصله و جدایی قابل و  هلل، ولیّ خدا و حجّت اعظم خداست؛ابقیّومِ مستقل، 

تواند بماند. نمی نه بماند، اصالً قابل تصوّر نیست؛تصوّر نیست. اینکه عکس شما جدای از شما در آی

ب دریا جدا شدن موج از آاصالً قابل تصوّر نیست.  ،اینکه موج دریا منهای آب دریا بتواند باقی بماند

حقیقت امر را برساند. حقیقت  تواند ینم هااز این مثال کدام ؟ هیچقابل تصوّر نیست. چگونه مثال بزنم

شود. نزدیکی دیده نمی از شدّتِارد. ای وجود ندفاصله جدایی اصالً وجود ندارد. ست.ا امر از اینها باالتر

بعد فرمود:  !واف انْ ت ِظر کشی؟ را نمی زمانتو انتظار امام ،2ين  اْلُمْنت ِظر ي م ع ُكْم ِمن  ن  اِ ف انْ ت ِظروا قرآن فرمود: 

چیزی که  با خودت است! !ي م ع ُكمْ ن  اِ  ؛هر چه هستیمنتظر  ؛ منتظر قیامتی؛یمنتظر خدای !ي م ع ُكمْ ن  اِ 

بیاید، نزدیک را نگاه  هاایم حضرت از دورما چشممان را دوختهمنتهی ندارد.  فاصلهمنتظرش هستی 

-انکنیم که از کجا حضرت دوربین به دور نگاه میو تلسکوپ  پشت ؛چشممان به دور استکنیم. نمی

-دستت را نگاه نمی بغل ،کنی نگاه می هابه دورطور اینوقتی خوب . و بیایند کم ظاهر شوندکمشاءاهلل 

 ،3ون  تُ ْبِصر  ف الا  نْ ُفِسُكْم ا  في  و  . دیک استشود گفت چقدر نزنمی پناه به خدا! !؟چیست بغل دستت .کنی

نگاه کن  !نسیه؟ اش ای؟ همهنگاهت را به دور انداختهاش همه؟ !کنیدر وجود خودت است نگاه نمی

 آمدی ،وقتی از دور مأیوس شدیا امّ نخواهی دید؛ چیزیچهای تا وقتی نگاهت را به دور دوختهببین! 

 !بود، نگاهش نکردی دستت بغلجایی که نشسته بودی،  همان داد!بی داد  یبینی انشستی، آن وقت می

 ای نداشت. فاصله .بودخودت پهلوی 

بینیم. را نمیحضرت چرا ما که هم معلوم شد و  ندمعلوم شد که حضرت چقدر به ما نزدیک هم پس

خواند و  میدوست ذاکرمان که شعری را این حضرت را مخفی کرده است. همین اآلن  ،شدّت نزدیکی

-فهمیدید چه میمی م علی علی!صاحب د م علی علی!همه ددَم گفتید: کردید، میشما هم تکرار می
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-این حرفاهلل خدا شاءنا !س خودت است؟فَکردی نَ میآید صاحبش کیست؟ فکر می که میگفتید؟ د

 ورد.بیرون آت یّخود خدا ما را از محجوباهلل شاء نادرست نیست. دری پرده دهد؛نشان بها 

 

 ی عینک است و قدرتِ دید، چیز دیگری است. گوش مانند سمعک است و چشم به منزله 

زمان شنود، همان امام بیند و می که می قدرت شنوایی، چیز دیگری است. آن

های خالیق.  یعنی نور چشم است؛ ی  نوِر ا ْبصاِر اْلو ر   زماناست. امامه فرج  تعالی  اهلل عجّل

 .ردگَچشمت را ببند و بیرون نَ تواند نور چشم را ببیند؛ نمیچشم که 

کند! ادراک آن که ادراک می ابزار است.این کند، غیر از فهمد و ادراک میکه می آنابزار است.  ،چشم

بینایی و قدرت دید چیز  یهآن قوّکند! او غیر از ابزار بینایی است. چشم ابزار بینایی است. بینایی می

 آن او چیز دیگری است. ،کندها را درک میشنیدنی ،کنددیگری است. آن که مسموعات را درک می

است.  زمانکند، همان امامادراک می ها راها و شنیدنییعنی او که دیدنی شنود،بیند و میکه می

چشم را ببیند. چشمت را ببند و تواند نور های خالیق است. چشم که نمی نور چشمامام زمان

الهی  علیایو امثال  الهی ایحسن  اسماء هائمّبینی؛ چون بگردی نمی را بیرون تا وقتی .ردگَبیرون نَ

راه  اصالًشود دید؛ ذات را نه با چشم ظاهر و نه با چشم باطن نمیا امّ شود دید؛. اسماءاهلل را میهستند

ُر ِمن  ا  ِه آي ٌة ِلل   ا مفرمودند:  دید. امیرالمؤمنینشود امّا آیات الهی را می ؛ندارد ای برای خدا آیه ،4يْكب  

با چشم  منتهی ؛شود دیدرا می یعنی امیرالمؤمنین دید؛ شود. آیات الهی را میبزرگتر از من نیست

تواند صدای گوشی که میآن چشم دیگری است.  ،تواند ببیندچشمی که میآن  ظاهر دنبالش نگرد.

و به  کردی گوش ظاهرت را مشغولوقتی گوش ظاهر نیست.  را بشنود، گوش دیگری است؛حضرت 

 شنوی. دیگر آن صداها را نمی کردی، ءها ارضاشنیدنی
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 ُب ُجنْ  ماُن و  يايا س لْ  به سلمان و ابوذر فرمود:  حضرت امیر ،در حدیث معرفت بالنّورانیه د 

ی ما  آینه مرده ای سلمان و ای جندب! هر :1والت  قْ ي ُ   النا ل نْ تْ ق   و  ِانَّ  ي ِغبْ   غائِب نا ل مْ  و   ي ُمتْ   ِانَّ م یِّت نا ل مْ 

پس مرگی وجود  ؛اند های ما هرگز کشته نشده باشد و کشته میرد و غایب ما غایب نمی نمی

 .امام ما غائب نیست ندارد؛ غیبتی وجود ندارد؛

حدیث معرفت )اش ابوذر شد. کنیه ؛اش ذر بوداش است. بچّهبود. ابوذر کنیه جُنادَهبنجُندَباسم ابوذر، 

روزی اباذر از  (ایم.که متن آن را آخر همین کتاب مصباح آوردهیفی است بسیار شرت حدیث به نورانیّ

به نورانیّت چیست؟ سلمان عارف بود و  کند که معرفت امیرالمؤمنینسلمان سؤال می

گفت بیا با همدیگر  .ا اینجا کار قشنگی کردامّ این اسرار را به او عطا کرده بودند؛ امیرالمؤمنین

ی اصلی، معرفت را بشنویم. سلمان خواست ابوذر از سرچشمهبرویم از زبان خود امیرالمؤمنین

که دست سالک را بگیرد و سر  خوب همین است و مربّیمرشد  ر و پیر وراهب .واسطه بگیردبی بگیرد؛

 بیت اهللذا  بنوشاند. به او آب جا ، ببرد و از همانا آب نوشیدهای که خودش از آنج همان چشمه

برند که خودشان آب میجایی  همان گیرند ورا می شاندست شیعیان کنند؛هم همین کار را می

ًنا ي ْشر ُب بِ . خوردند برند سر همان چشمه و از همان چشمه به شیعیان و دوستانشان می .6ون  اْلُمق رَّبا ه  ع ی ْ

 بیا برویم از خود امیرالمؤمنین ؛ویمگمن چرا ب ،گفت ؛سلمان هم همین کار را کرد دهند.آب می

پرسیدند: برای چه بعد که آمدند  ؛حضرت تشریف نداشتند .رفتند خدمت امیرالمؤمنین بپرسیم.

  ..مطلب را گفتند.و اید؟ آمده

را رحمت  دوالبی یآقا حاج خدا بخوانید. مکرّر بسیار نورانی است. ؛حدیث را مطالعه کنیدحتماً 

ایشان به رفقای جلسات درآوردیم.  ایبه صورت جزوه ،ترجمه کردم ل کهرا بار اوّ حدیث این کند.
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بار  روزی یکقالًابگذارید و  ی خودجزوه را بگیرید و در جانماز و سجّاده :فرمودندکردند و میتأکید می

 . کند قلبتان را نورانینوری که در حدیث است این بار بخوانید تا زی یکمدّت طوالنی روبرای  ؛بخوانید

ی هرآینه مرده! ای سلمان و ای جندبحضرت فرمودند:  ،نیدر اواسط این فرمایشات نوراحال ایّعلی

او در  . امام که غیبت ندارد؛شدباما غایب نمی غایبِو  مرگ ندارند.که یعنی امام و پیغمبر  میرد؛ما نمی

 پس مرگی وجود ندارد. ؛اندهای ما هرگز کشته نشدهو کشته !کجا غایب است؟ .ظهور قرار دارد فرط

ایم که امام غایب است؛ امام قدر به خودمان تلقین کردهاین ما غایب نیست! غیبتی وجود ندارد. امام

که نباید امام را ببینیم. همین تلقین غلط، امید به دیدن  که باورمان شد ؛امام غایب است غایب است؛

طور اینعجیب و غریبی بیاید. جای دور یا  راهکنیم جای دوری است و باید از را از ما گرفت و فکر می

یعنی اگر چیزی علّت ؛ است در معلولمعلول  از ظهورِ یشعلّت در معلول، ب ظهورِکنیم دیگر! ر میتصوّ

علّتی که این  ،از اینکه خود آن چیز دیده شود کنی، بیشدیگری است، وقتی آن چیز را نگاه می چیزِ

ما به قدر نآمنتهی اوج ظهور است.  در !شود امام غایب باشد؟شود. مگر میرا ایجاد کرده دیده می

دیدن امام را به یک چیز عجیب هم بعد امام غایب است...  است؛ایم که امام غایب خودمان تلقین کرده

یا راه  یاز پشت دیوار ؛باید حتماً از یک جای عجیب غریبی بیایدحضرت تبدیل کردیم که  یو غریب

حضرت  ی خودمان نگاه کنیم کهکمی هم به خانه خوب دیگر امیدی نداریم که ؛دوری تشریف بیاورند

  ها را نگاه کرد!نزدیک ها را نگاه کرد.را ببینیم. کمی باید نزدیک

ویران  را ارواحنافداهزمانو سرداب امام ینیّمرقد عسکر، سامرا طوراینها را لعنت کند که  وهّابی خدا

-ی وهّابیریشهشاءاهلل خدا  نا م. امیدواریمه سرداب مشرّف شده بودخدا توفیق داده بود مکرّر ب .کردند

و دوباره  بکند را از سرزمین عراق هستند ها که آمریکایی هایشان ی رؤسا و فرماندهو ریشهبکند  را ها

رزمینی که محلّ اند بروند و ببینند. داخل زیبازسازی شود و مشرّف شویم و کسانی که مشرّف نشده

ه البتّ. ستچاهی ه ،شد از آنجا آغاز حضرت یاغیبت صغر حضرت آنجا بودند و ،عبادت حضرت بود

-هدادند و برفتند پولی به خدّام میزوّاری که می آن نیست. آبی در ن پر از خاک است؛چاه اآلداخل 

ها نبوده؛ وقت دست شیعه چون سامرا هیچ ...کردندن و تبرّک سرشان را داخل چاه میمّتیخاطر 
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 اصالًشهر سامرا ی بود! امام شیعه سنّخادم حرم  .بودند یسنّ نیّیموقع هم خُدّام حرم عسکر آن

 دادندپولی به خدّام میحال زوّار یک ایّلیع دارد. یبیعج یلیخ ی نهیشیاست. پ یبیو غر بیشهر عج

 داشتند. این چاهِکردند و کمی از خاک داخل چاه را برمیتبرّک سرشان را داخل چاه می برایو 

ست که امّا یک چاه دیگری هاند. چاه قایم نشده در چاه نیست؛ درکه حضرت  .ظاهری است سردابِ

کمی سر به گریبان  !بینی و آن کجاست؟ درون خودتکنی، حضرت را میاگر سرت را به آن فرو

درون خودت در  بیرون دنبالش نگرد.شاید دیدی!  ! شاید دیدی؛بگرد فروکن؛ درون خودت را ببین؛

لذا غیبت  دیدی؛ت و از شدّت آشکاری حضرت را نمیوقت ببین که از هر آشکاری آشکارتر اس آن بگرد.

 .درمورد حضرت اصالً معنا ندارد

 

 

 

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


