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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

 

 (2و  1ف  313الهدی، ص ( )مصباح1دنیا )دلبستگی به  -3مفهوم غیبت باطنی و علل آن 

 پشت  رویم. ما بهآید؛ ولی در حقیقت ما به خدمت حضرت میگوییم آقا میظاهراً می

باید از پشت دیوار بیرون بیاییم تا ببینیم که حضرت از همان  ؛دیوار دنیا رفتیم و گم شدیم

 .1نداهابتدا حاضر بود

ای از نقاط عالم هستی حجّت خدا، حضور فراگیر است. هیچ نقطهاین جمله بسیار عمیق است. حضور 

يْ ن ماَاَ فَ  اهلل است.محلّ حضور حجّت خداست. حجّت خدا وجه نیست، مگر اینکه محضر حجّت خداست؛

لَ   ی عالم محضر اوست؛تر از سایر چیزهاست. همهجای عالم، پررنگ حضور او در همه ؛2واَف  ث مََّو ْجُهَاللَهتُ و 

ی چیزهای دیگر در جهان  و حضور او اشدّ از حضور همه ؛محضر حجّت خداست است؛اهلل محضر وجه

َش ْیءَ رْکاَ م َل  ْتَخلقت است. این حضور فراگیر است. حضوری است که  َُکلِّ ر چیز را پ او ارکان همه ؛3ان 

ومیّت خدا، وجود حجّت مظهر قیّ است، چیز به قیام او قائمند. اگر خدا حیّ قیّوم کرده است. همه

جای عالم خالی از حضور او نیست. حضور او حضور فراگیر  ی عالم قائم به اوست. هیچخداست و همه

 زمانای نیست که بگوییم او باید بیاید. مگر نیست که بیاید؟ امام گونه است. این حضور فراگیر به

قا بیا؛ یعنی آقا تو اینجا گوییم: آقا بیا، آبیاید؟! مگر تشریف ندارند که قرار باشد بیایند؟! ما که می
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، در روز جمعه، مسجد جمکران علیهتعالیاهللرضوانالعظمی بهجتاهللبار مرحوم آیتام یک بیا. شنیده نیستی؛

ای مشغول خواندن دعای ندبه بودند. در فرازهایی از این دعای بسیار عاشقانه، مشرّف بودند و عدّه

ر ةهَاَ گردد:  ز معارف بلند والیی، شخص دنبال حضرت میلطیف، زیبا و پُر ا َاْلعهت ْ ن  َب قيَُّةَاللهَالَّتیَالت ْخلوَمه ْين 

گویند: شوند و میالعظمی بهجت از کنار اینها رد می اهلل مرحوم آیت گفتند؛اَیْنَ، اَیْنَ می .4ي ةَهاْلهاد

که  زمانامام ،کجایی زمانگویید امامشما کجایید؟! شما که می هستند!حضرت که اینجا 

ما پشت دیوار  یبیم. حضرت غایب نیست. ما غایبیم!اینجاست! شما کجایید؟! واقعاً ما کجاییم؟! ما غا

ها و مظاهر ی جلوهدنیا رفتیم. توجّه ما به دنیا جلب شد. تعلّق دنیا، دل ما را به دام افکند و با همه

ل و ای، یکی با نام و نشان، کسی با پُست و مقام، کسی با پودنیا، به آن دل سپردیم. هر کسی به جلوه

را چیزی یا چیزهایی از دنیا ربوده و در دام خودش گرفتار  سهر ک دلثروت، یکی لذّت و شهوت، 

شود. فرض کنید چیزی در فضای کرده است. انسان وقتی چیزی را خیلی دوست دارد، به او خیره می

نگاهم به آن خیره  رود؛ی حواسم سراغ آن میاشم، همهش داشته باین سالن باشد و من خیلی دوست

-ی دنیا میانسان خیره ینم. وقتی محبّت دنیا در قلب آمد،بشود و چیز دیگری را در این فضا نمیمی

که چیز دیگر حاضر است. چیزهای دیگر  درحالی ؛بینیی دنیا که شدی، چیز دیگری را نمیشود. خیره

که اینجا حضور را ام که افراد و اشیائی  هستند؛ ولی من چنان به آن چیز خیره شدههم در این سالن 

به  داشتن است. اگر انسان بتواند اش چیست؟ همان تعلّق، دلبستگی و دوستبینم. ریشهدارند نمی

ن وقت از ایبرکت محبّت خدا و خوبان خدا، از دام این تعلّق و محبّت دنیا برهد و نجات پیدا کند، آن

جا همین جاست؛همین ،یْنَاَیْنَ اَ گفتبیند همان چیزی که میشد می شود. بعد که رها خیرگی رها می

 ست. ا حاضر
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ه ما پشت دیوار دنیا رفتیم. اگر از پشت دیوار بیرون بیاییم و از حجاب دنیابینی نجات پیدا کنیم، متوجّ

 دن، غیر از بودن است. حضرت بودند؛دیدیم. دیشویم که حضرت از همان آغاز بودند، ما نمی می

چشم ما کار نکند  ،خاطر دوری بودنی که نه دور بودند که به دیدیم. بودند؛حاضر بودند. ما نمیحضرت 

ای بودند که خودشان را مخفی کرده باشند که ما ایشان را نبینیم. تا ایشان را ببینیم و نه پشت پرده

تر است و از هر آشکاری، آشکارتر است. نه نزدیکی نزدیک کدام از این دو نیست. حضرت از هرهیچ

ها ها رفته که ایشان را نبینیم؛ منتهی حواسدست ای خودش را مخفی کرده، نه به دورپشت پرده

 ها کجاست؟ کجاست؟ توجّه

کشیدند. بعد  خواست شروع شود، رادیو و تلویزیون آژیر می ی هوایی که میدر زمان جنگ، حمله

ی شد؛ از همهها متمرکز میی حواسگفتند، همهگفتند: توجّه! توجّه! این توجّه! توجّه! را که می می

شد. رفتند، جمع میکردند یا دنبالش میکردند یا سر آن دعوا میچیزهای دیگری که به آن فکر می

های پرت، این حواسو  این توجّه! توجّه! خیلی قشنگ بود. حاال اگر کسی به ما بگوید: توجّه! توجّه!

 ن پرت است. بغل دست ما نشسته است؛کدام غیبت؟! ما حواسما متمرکز و متوجّه به حجّت خدا شود.

ها سراغ دنیاست. خدا کمک بینیم. حواستر و نمیبغل دست! خدا شاهد است نزدیک ؟گویمچه می

َالَّذيَاَ دیم، کند و حواس ما را از دنیا به حجّت خدا جلب کند. به او که توجّه کر َو ْجُهَالله و جَُّهَاَهْين  َي  ت   ل ْيهه

 چیز جمع کند. گفت:توجّه کند؛ یعنی حواسش را از همهخدا  حجّت انسان بهَ.5اءَُْوليااْلَ 

 چینبرو دامن از هرچه جز اوست، بر  ن اوـف دامـواهی آری به کـر خـاگ

دانید که دنیا جای ما یم. چون میشددیوار دنیا رفتیم و آنجا گم آن وقت کدام غیبت؟! ما پشت 

َهاَهنیست. ما اهل اینجا نبودیم. دنیا برای ما شهر غریبه است؛ ما در دنیا غریبیم.  َفي ْم ْنياَ َ ْرح  َالدُّ ذههه
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های کوچه پس ،شود. در کوچهمؤمن در این دنیا غریب است و چون غریب است، گم هم می .6ُغْرب تي

گوییم خودمان گم گوییم موالیمان را گم کردیم! نمیشدیم؛ ولی میدنیا رفتیم و گم شدیم. ما گم 

که گمشده ماییم. ما گم  دانیم؛ درحالیم شده است! او را گمشده میگوییم موالیمان گشدیم! می

حواسمان قطع شد؛ توجّهمان قطع شد؛ حواسمان چرا؟ چون حواسمان از موالیمان قطع شد.  شدیم؛

ی بعدی، جمله بینیم.نمی حجّت خدا راه خودمان آمدیم، دیدیم دیگر دفعه بیک رفت سراغ دنیا؛

 کند.همین تعبیر را در قالب یک مثال باز می

 طول مسیر ای هستیم که پدرش دست او را گرفته است تا به جایی ببرد و در بچّه ما مثل

کند و در  ها میشود و دست پدر را رها میبچّه جلب ویترین مغازه کنند.از بازاری عبور می

 .شودبازار گم می

خواهد به جایی، به یک مهمانی ببرد. وسط این راهی که پدرمان دستمان را گرفته و می ؛ایمما بچّه

چرا؟  کشیم؛ا از دست حجّت خدا بیرون میکنیم، دستمان ررویم و از وسط بازار هم عبور میداریم می

-شود؛ ما میوانیم برویم؛ ما بزرگ شدیم؛ سرمان میتکنیم خودمان می می چون مغروریم. چون خیال

مات و تخیّالت باطل، هّبا همین تو مان دستمان را بگیرد!نیاز نداریم پدر شویم؛فهمیم؛ ما گم نمی

پُست و  ابهای جذّکشیم. دستمان را که بیرون کشیدیم، ویتریندستمان را از دست پدر بیرون می

-های مختلف این عالم، حواس ما را به خودش جلب می مقام، پول و ثروت، لذّت و شهوت و... ویترین

رود و ما ایستیم. پدر میمیی! جذب این که شدیم، از حرکت بازهای قشنگکند. چه اسباب بازی

 آییم. باره به خود میایم. یکایستاده

 کند پدرش گم شده است. بیند. گمان می نمی شود که دیگر پدر راو وقتی متوجّه می

       که درواقع خودش گم شده است. انبیاء و اولیاء، پدران خلقند و دست خالیق را  درحالی
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های دنیا گیرند تا آنها را به سالمت از بازار دنیا عبور دهند. غالب خالیق، جلب متاعمی

گم و غایب نشده   زماناند. امامم شدهاند و دست پدر را رها کرده و در بازار دنیا گشده

 ایم. است. ما گم و محجوب گشته

های دنیا گم شدیم؛ در کوچه، کوچه اند؟! ما در کوچه، پس مثال بسیار گویاست. کجا حضرت گم شده

ولذا االن که به خودمان آمدیم،  حواسمان از آن پدر حقیقی پرت شد؛ های نفس خودمان.کوچه پس

غایب شده  فداه ارواحنا زمانگوییم پدرمان گم شده؛ امامبینیم. مید بیداد! دیگر پدر را نمیبینیم ای دامی

های کوچه م شدیم؛ در کوچه پساند؟! ما گ اند؟! کجا حضرت گم شده است. کجا حضرت غایب شده

َمَهخوانید:  در دعای ندبه می های دنیا!کوچه شدیم؛ در کوچه پس ما گم نفس! َا ْنت  ْفسي َل ْمَبهن   َُمغ يَّب  ْن

ن ا َمه ای و داخل ما هستی و ما تو را جانم به فدای تو، ای غایبی که از بین ما بیرون نرفته ؛ي ْخُل

گویند، حضرت گونه که کیسانیّه میپشتِ کوهی مخفی شوند. این اندبینیم. حضرت که نرفته نمی

ْفسيَاند. نه! حضرت بین ما هستند.  پنهان شده یَ ُطَوَذیا در ی یَ ر ْضَودر  اند در جایی، رفته َاَ بهن   ْنَنازهح  َمه ْنت 

َم در بین  هستی؛ جا . همینایای که از بین ما به جایی نرفتهجانم به فدای تو، ای سفر کرده ؛7اع نَ اَن  ز ح 

ی ظاهری و آفاقی بحث غیبت را روشن کردند و ما حضور داری. چقدر روایات هست که همین جنبه

َوَ فرمودند:  َي  ْعرهفَي  ر ْون ُه  شناسند که او حجّت خداست.بینند؛ ولی نمیمردم حجّت خدا را می ؛8ون هَُال

َي ط ُأَبَُْسَوا ََیفَیي ْمش ْمَو  های اینها قدم زند، روی فرشدر بازارهای اینها قدم می زمانامام ؛9مَْهَُطَ سَُاقههه

. شناسندبینند؛ ولی نمیاو را می ؛ون هَُالَي  ْعرهفَي  ر ْون ُهَوَ  شود.های اینها میگذارد و وارد مجالس و خانهمی

! ما حضرت را  چقدر تعابیر، مکرّر و صریح است که حضرت حضور دارند. کجا حضرت بیرون رفتند؟
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د. در جمع ما هستند؛ منتهی اناند و به دوردست هم نرفته بینیم. حضرت خودشان را مخفی نکردهنمی

َاْخت ف بیند.گاهی انسان چیزی را از شدّت حضور نمی َُهو  َم ْن َنورههَهََیَ يا ای کسی که از شدّت  :10 لهف ْرطه

. شیخ محمود شبستری شعر قشنگی دارد. خود عبارات شعرش یادم نیست؛ ولی روشنایی مخفی شدی

همیشه در یک حالت بود، طلوع و غروب نداشت، گوید: اگر خورشید مفهومش خیلی عمیق است، می

شود این است که کرد. علّت اینکه وجود خورشید احساس میکس وجود خورشید را احساس نمی هیچ

شود که وجود خورشید احساس ها هست. این بود و نبود سبب می ها نیست و بعضی وقت بعضی وقت

این را  ،جااز همین ود. شیخ محمود شبستریشچیزی که دائماً هست، وجودش احساس نمی واالّ ؛شود

طور است. چون  دهد. حجّت خدا هم همینشود، توضیح میشود و دیده نمیخدا احساس نمیکه 

شود. این شود و از شدّت نزدیکی دیده نمیحضورش احساس نمی جا هست؛ دائماً همه حجّت خدا

ببینید باید از چشمتان فاصله داشته باشد تا  ام؛ شما بخواهید چیزی رامثال را قبالً هم برایتان زده

تر شد، دیگر تر کنید، از یک جایی به بعد که نزدیک بتوانید آن را ببینید؛ امّا اگر آن را نزدیک و نزدیک

ی دیگر نیز ها و ادعیه یاسین و زیارتشود. در زیارت آلزدیکی دیده نمیبینید. از شدّت نآن را نمی

َ داریم که َاْلو َرصاْبَاَ نوره -او نور چشم است. نور چشم که دیده نمی ی خالیق!ای نور چشم همه 11!یَ ره

نور چشم در خود چشم است. شما بخواهید چیزی را ببینید، باید از شما فاصله بگیرد. از شما  شود.

شود. خاطر شدّت نزدیکی دیده نمیقدر نزدیک است! و بهنید. او اینجدا باشد تا بتوانید آن را ببی

 گفت:

 وی دورم تر که مـن ازویـن عجـب  تر از من به من استدوست، نزدیک

 ورمـجـمه  نـم و   نـار مـنـدر ک  چه کنم با که توان گفت که دوست
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جایی که بودیم و از  حاال راهِ دیدن، روشن است. اگر دوباره بتوانیم از پشت دیوار دنیا برگردیم به همان

وقت خواهیم دید! از حجاب تعلّق به دنیا و از حجاب توجّه به نفس، آناین حجاب نجات پیدا کنیم، 

توجّهیم. اگر ما ا به او بیخواهیم دید که او در کنار ما حضور دارد و دائماً توجّهش به ماست و م

ها توجّه نیست. خود حضرت در یکی از توقیعبه ما بیتوجّهیم، حضرت که نسبت ه حضرت بیبنسبت

َغَ اَهفرمودند:  َلهُمراعاتهُكمَْن ا لين  َُمْهمه ُر َلهذهْكرهُكمََْي ْ َالناسين  و 
ما در مراعات و رسیدگی به احوال شما، اهمال  ،12

این را  فداه ارواحنا اهللۀبقیّ. ما دائماً به یاد شما هستیم. حضرت ورزیم. ما یاد شما را فراموش نکردیمنمی

ریزد. یک لحظه توجّه هم میچیز به نباشد، همهبه دوستان و شیعیان فرمودند. اگر آن توجّه نسبت

او  الم برپاست. گفتیم، او قیّوم است؛ریزد. با توجّه اوست که عهم میی عالم بهحجّت خدا نباشد، همه

ی عالم به توجّه او برپاست. اگر توجّهش را بردارد، عالمی ومیّت حضرت حقّ است. همهمظهر قیّ

را بردارد، عالمی باقی  اگر یک لحظه توجّهش !هار هم فرو ریزنند قالبماند. گفت: اگر نازی کند د نمی

مانیم. اگر ماندیم، برای این است که او به یاد ماست. او به ما توجّه من و شمایی باقی نمی ماند؛نمی

دارد. پس او دائماً حواسش به ماست. دائماً نگران ماست. امّا ما چه؟ ما حواسمان کجاست؟ ما نگران 

 هستیم؟ اگر آن توجّه بیاید، خواهیم دید که آن حضور، همیشگی بود.  چه

ی ما باید از دنیا اند که مقصود از توّجه به دنیا چیست؟ یعنی بهرهیکی از دوستان جوانمان نوشته

 چقدر باشد؟ 

ی تعلّق و دلبستگی به دنیاست. شاخص دلبستگی این است که وقتی نیست، توجّه به دنیا، میوه

از  وقتیی دنیا در اختیار من باشد، امّا اگر همه ایم؛ واالّآید، ذوق زدهی به دستمان میو وقت ایم هغمزد

زده و  ی دنیا را به من بدهند و سر سوزنی ذوقاگر همهیا بین برود یک سرسوزن خم به ابرویم نیاید، 

ر قلب من نیست. این شاخص دهد که من تعلّق به دنیا ندارم و تعلّق دنیا دخوشحال نشوم، نشان می
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ه است. داشتن دنیا، مالک نیست. دلبستگی داشتن به دنیا، مالک است. توجّه به دنیا، مالک است. البتّ

یست که بخواهد مدام ثروت جویی از دنیا ندنبال لذّت ،طبیعی است انسانی که دل به محبوبی سپرده

ای دش کنار هم بچیند. طبیعتاً او دلش جهای مختلف لباس و خانه و ماشین برای خو مدل جمع کند؛

ابیّت بیشتری ندارد. از روی ناچاری حدّ رفع ضرورت است و معنا و جذّدیگر است. اینها برایش فقط در

پوشد که برهنه نباشد و سرما و خورد که گرسنه نباشد و از پا درنیاید. لباسی میباالخره غذایی می

ی ما گونه طبیعی است و همهجویی. ایناست؛ نه از روی لذّت گرما او را اذیّت نکند. از روی ضرورت

بودن دنیا  که ایم. امّا انسان دلبستگی نداشته باشد موظّفیم این کار را بکنیم. اگر نه، خالف و گناه کرده

َماَفات ُكْمَوَ او را خوشحال و نبودنش او را غمگین کند.  ْيالَت ْأس ْواَع لى   .13آتاُكمَْت  ْفر حواَبهماَالَلهك 
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