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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

 

 (2وجود و توجّه )پراکندگی  -1مفهوم غیبت باطنی و علل آن 

حاضر  سر کالس،در مدارس، حضور است؛  غیبت در برابرِ ییک .ما دو معنا دارد ی غیبت، در زبانِواژه

مدرسه به  در کالس حاضر است؛ حسین غایب است وگویند حسن امروز مثالً می .کنندغایب می

حضور، در مورد حجّت خدا  به معنای عدمِ حضور است. غیبتِ این غیبت به معنای عدمِ .نیامده است

 در دعای ندبهاین که  حجت خدا جایی حاضر نباشد.محال است  قابل تصوّر نیست. که وجه اهلل است؛

آن وجه خدا که اولیای خدا به او توجّه دارند،  «1یاءُالَولِهِ یَتَوَجَّهُ اْی اِلَیْاَیْنَ وَجهُ اهللِ الَّذِ» :خوانیدمی

ی، آنجا برگردانهر طرف به رویت را  «2هُ اهللِما تُوَلُّوا فَثَّمَ وَجْنَفَأیْ»: است هکجاست؟ جوابش را قرآن داد

رویت را به سمت حضرت برگردان،  ند.ی؛ حضرت حاضرا هتو پشت به حضرت کرد .بینیوجه اهلل را می

بینی؛ تو حواست به خودت تو رویت به نفس خودت است؛ تو داری خودت را می .بینیمیایشان را 

هیچ جا نیست که  .برگشت، حضرت را خواهی دید است؛ هر وقت حواست از خودت به سمت حضرت

تِی ائِکَ الََّبِأسْم»دعای کمیل را خواندید در  ،ی شعباندیشب، شب نیمه .از حضور حضرت خالی باشد

 چه کسانیاسماء خدا  .سمائی که ارکان همه چیز را پر کرده استقسم به اَ« ءٍ انَ کُلِِّ شَیْأرْک تْمَأل

أَنبِئُونِی بِأَسْمَاء » :سمائی که خدا به آدم آموخت و بعد به مالئکه عرضه کرد و فرمودهستند؟ آن اَ
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اسماء خدا  .اندی طیّبهر مقدّس خمسهانوا ،این اسماء ،که داریمتقنی مُبنا بر احادیث  ؛«3ءِـؤُاله

جایی  السّالمعلیهشود امام زمان را پر کرده است؛ می ءشی کلّ اسماء خدا ارکانِوقتی  چهارده نور پاکند.

برای امام زمان به معنی عدم حضور شود اسم اهلل جایی نباشد؟ پس غیبت د؟ مینباشحضور نداشته 

ی این خلیفه خدا قیّوم عالم است. «4ومُهُوَ الْحَیُِّ الْقَیُّإِلاَّ  ـهَهللُ ال إِلاَ»اصالً شدنی نیست.  السّالمعلیه

عالم است. او عالم را برپا نگه داشته  مقامی خدا، قیّومِ حجّت خداست. حجّت خدا به قائم قیّوم کیست؟

در مورد حجت خدا و حضور  به معنای عدمِ شود او نباشد و چیزی برپا باشد؟ لذا غیبتِمگر می است.

  ت.ربطی اساصالً حرف بی حاضر نیست، السّالمعلیهکسی بگوید امام زمان  این که

معروف است که  .در برابر ظهور است غیبتِ ؛است در برابر آشکار بودن پنهان بودنِ ،غیبت معنای دوّم

 برابر ظهور است.در  است؛ غیبتِ ٰ  به این معنیاست،  السّالمعلیهبه امام زمان  گویند غیبتی که راجعمی

چه کسی گفته است  .نیست خواهم عرض بکنم این همامّا می .اند، یعنی ظاهر نیستندحضرت غایب

در این عالم ظاهرتر از  عالم کیست؟ چه چیز ؟ ظاهرتر از حجّت خدا در اینندکه حضرت ظاهر نیست

 قرآن فرمود: ی عالم به وجود حجّت خداست؛ظهور همه !حجّت خداست؟ چیزی دارید، به من بگویید

ی  در زیارت جامعهکیست؟ « ارَبّه نُورِ »این  به نور ربّش روشن شد. 6زمین «5ارَبّه بِنُورِألرْضُ اْ شْرَقَتِأ»

ذات  ،ربِّ مطلق زمین به نور شما اهل بیت روشن شد. «کُمْبِنُورِألرْضُ اْ شْرَقَتِأ»خوانید:  کبیره می

به فاری را لذا اشاره کردم وقتی خواستند ابوذر غِ .مقدّس احدیّت است؛ امّا ربِّ مضاف، حجّت خداست

ی مروان که داماد خلیفه ؛به مشایعت او آمدند لسّالماعلیهمکنند، امیرالمؤمنین و حسنین  تبعیدربذه 
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مانع شود که  خواستی بود و فرماندار مدینه بود، ییبسیار خبیث و شق شخصسوّم بود و 

یک نهیب به او زدند، او خودش را جمع کرد و فهمید که اینجا شوخی بردار  السّالمعلیه امیرالمؤمنین

خلیفه دستور داده است احدی حق  و بگویدبایستد  السّالمعلیه نیست که بخواهد جلوی امیرالمؤمنین

مروان  خداحافظی کردند؛با ابوذر السّالمعلیهمامیرالمؤمنین و حسنین  وقتی .را مشایعت کند ذروبندارد ا

 ام. مروان گفت به چه کسی وصیّت. ابوذر گفت من وصیّتم را کردهه ابوذر گفت اگر وصیّتی داری بگوب

ِا نَّهُِ» السّالمعلیه به امیرالمؤمنین علی گفتابوذر ای؟ کرده ِاهلل  َکُنِِضِ رِ لَِا ِِیِ ب ِرََِلَِِو ُِیس  َِو ِا لَی ها ُکُن َِیس  الَّذ ی

 شود. کند و نزد او آرامش یافته می به خدا سوگند او ربّ زمین است که نزد آن سکونت می «7ا لَی هِ 

گونه نیست که در قرآن کریم  این .یعنی چهربّ   «ارَبّه بِنُورِاألرْضُ  شْرَقَتِأ» در معلوم شد بنابراین

یک  وجود دارد.همیشه به ذات مقدّس احدیّت اطالق شده باشد؛ ربِّ مضاف هم در قرآن  ربّی  واژه

آن دو زندانی خوابشان را برای حضرت وقتی ، السّالم علیه مورد خیلی روشنش، در داستان حضرت یوسف

قِ اِف َِّماِأَحدُُكمأ» :فرمود در تعبیر خواب آنها ؛تعبیر کند تاتعریف کردند  السّالمعلیه یوسف این را  «8يِرَبَّهَُِیس 

شود؛ می ربِّش ساقیِ یکی از شما دو نفر . فرمود:در قرآن آمده است و گوید غمبر معصوم دارد میپی

یا فرعون اسم مشترک بین پادشاهان مصر است.  .پادشاه آن عصر بود ربّش که بود؟ فرعون بود؛

مرا نزد  «9اُذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ» به او فرمود: السّالمعلیه هنگامی که او خواست از زندان آزاد شود؛ یوسف

گوییم کسی ثقیل نباشد که ما می. برای دمنمویک مورد اشاره  ؛ بهدر قرآن متعدّد داریم  ربّت یاد کن.

ی ی زمین در منظومه، نه فقط ربِّ کرهوجود رضِآن هم ربِّ ا رض است؛اربِّ  السّالمعلیه امیرالمؤمنین

رض را چیزی که اشود می ؛«رَبّهَا بِنُورِاألرْضُ  أَشْرَقَتِ»اگر حجّت خدا ربِّ مضاف عالم است و  .شمسی
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، روشنگر و وجودبخش آن نورِ کرده است، خودِو پدیدار رض را آشکار به نور وجود روشن کرده است، ا

تاریک و مخفی و نادیدنی باشد؟ او سبب دیده شدن است؛ او سبب آشکار بودن است؛ او سبب ظاهر 

ست حجّت خدا غایب ممکن نیبنابراین و آشکار نباشد؟  چطور ممکن است خودش ظاهربودن است؛ 

حاال روشن ولی  .معلوم بود غلط است به روشنی که عدم حضوربه معنای  .باشدبه معنای غیر ظاهر 

این معنا  ، بهپس حجّت خدا نه غایب است یعنی عدم ظهور هم نادرست است. شد که به معنای دوّم،

 .ظاهر است چیست؟ او حاضرِغیبت پس  .معنا که ظاهر نیست به این ،نه غایب است ؛که حاضر نیست

تو  ٰ  منتهی ؛تو کجاست؟ او هست؛ آشکار هم هست حواسِ باید پرسید م؟ یبیننمیایشان را پس چرا 

غرق در  ؛غرق در آمال و آرزوهایت هستی هستی؛ تو غرق در خودبینی .است یت جای دیگرحواسَ

 ایشان را ببینی. ت به حجّت خدا نیست کهتو حواسَ ؛غرق در دنیایی ؛هایت هستیو هوس ٰ  هوی

-هر جا رویت را از خودت برگرداندی؛ هر جا رویت را از دنیاطلبی «10ما تُوَلُّوا فَثَّمَ وَجهُ اهللِنَفَأیْ» فرمود:

 بینی.وجه اهلل را می هایت برگرداندی؛رانیهایت برگرداندی؛ هر جا رویت را از هوس

 مینُه وم، صحرا تِبه صحرا بنگرُ     مینُم، دریا ته وا بنگرُبه دری

 مینُه ونشان از قامت رعنا تِ    م، کوه و در و دشتبه هر جا بنگرُ

ن، آشکارا، به من بگو تو کجایی؟ سمان پرت است؛ او اینجاست؛ هم اآلما حواسمان پخش است؛ حوا

 صبح جمعهند یک ا هنقل کرد را. علیهتعالیاهللرضوانبهجت  ٰ  عظمیالخدا رحمت کند مرحوم آیت اهلل 

دعای ندبه بخشی از مردم مشغول خواندن دعای ندبه بودند؛ در . مسجد جمکران رفته بودندبه ایشان 

نَ یْأ ؟ةِالْهادِیَ ةِى ال تَخْلُوا مِنَ الْعِتْرَتِ الَّاهللِ ةَأیْنَ بَقِیَّ» ؟أینَ ؟أینَ ؟گردد؛ أینَدارد دنبال حضرت می انسان

 :آقای بهجت برگشته بود به آنها گفته بود .گفتندمدام أینَ أینَ می« 11؟...ابِرِ الظَّلَمَةِالْمُعَدُّ لِقَطْعِ د
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کجایید؟ خودتان  ییدکجاست؛ بگو السّالمعلیهبابا جان شما کجایید؟ مدام نگویید امام زمان 

 .بینین، حضرت را میاآل همجا،  ست؛ اگر جمع شوی، همینت پرت اشما کجایید؟ تو حواسَ

گفتیم اگر ما جمع شویم،  صحبت کردیم.به بحث جمع یادتان هست، یک بار مفصّل  راجع

. تو اگر هم اآلن اینجا باشی، حضرت را ن اینجاستنیم؛ چون حضرت هم اآلبیحضرت را می

هایت گذشتهت به حواسَ بخشی از تو اآلن اینجا نیستی، نه اینجا، نه اآلن. ٰ  منتهی بینی.می

یی که داری؛ ت به آینده است و آرزوهاحواسَ بخش دیگر؛ ه استداافتاست و اتّفاقاتی که 

نه در گذشته و آینده و در جاهای مختلف حواسَت پراکنده است.  هایی که داری.نگرانی

هذا »جمعه است. بینی؛ لذا روز ظهور حضرت اگر جمع شوی، می یک.اینجایی، نه االن؛ هیچ 

روزی که جمع « 12کَییَدَ ٰ  ینَ عَلىیهِ لِلْمُؤمِنِجُ فِیهِ ظُهُورُكَ وَ الْفَرَعُ فِمُتَوَقَِّالْ مُکَیَوْ وَهُ وَ مُ الْجُمُعَةِیَوْ

که دیدار خدا هم کما این است. روز دیدار حضرت ،، روز جمع شدنیوم الجمعة ،د؛ روز جمعیشومی

مَتی »تو کجایی؟ خدا االن اینجا نیست؟ خدا مخفی است؟  .شود دیداست؛ خدا را هم میطور همین 

ای تا به راهنمایی نیازمند باشی که به سوی  کی غایب شده «11یَدُلُّ اِلَیْکَ؟ دَلیلٍ ٰ  اِلی تَحتاجُ ٰ  غِبْتَ حَتِّی

   !خدا مخفی است؟ تو راهنمایی کند؟

 پیدا کنم تو راای ز دیده که کی رفته    ای ز دل که تمنّا کنم تو راکی رفته

 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را   با صد هزار جلوه برون آمدی که من
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اوّل و  «14باطِنُالْ الظَِّاهِرُ وَ وَ آلخِرُاْ لُ وَألوَّهُوَ اْ»یکی از اسماء خدا ظاهر است؛ ! خدا مخفی است؟

هر وقت جمع شدی،  .چرا؟ چون تو نیستی .بینیخدا ظاهر است؛ تو نمی آخر و ظاهر و باطن اوست.

یکی از « 15یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ»لذا روز قیامت هم روز جمع شدن است؛  .خدا را هم خواهی دید

قیامت  .شودبرپا می ٰ  لذا اگر جمع شوی، اوّل قیامت صغری .های قیامت یوم الجمع استاسم

اگر یک روز بیشتر از عمر دنیا باقی  ندفرمودپیامبر در آن حدیث هم  .ظهور حجّت خداست ٰ  صغری

کند تا قدر طوالنی مینآکه بعد از آن قرار است قیامت برپا شود، خدا همان یک روز را  ،نمانده باشد

بعد  ،شودبرپا می ٰ  است؛ اوّل قیامت صغری ٰ  حجّت خدا قیامت صغریظهور  .حجّت خدا ظهور کند

حجّت  قاءِشود؛ یوم اللّجّت خدا مالقات می، حٰ  در قیامت صغری .شودبر پا می ٰ  قیامت کبری

 م،بینینمی را که حضرتپس باید جمع شد؛ این .خود خداست قاءِ، یوم اللّٰ  خداست؛ در قیامت کبری

مشکل  است که حضرت ظهور ندارد. نه به خاطر این است که حضرت حضور ندارد و نه به خاطر این

وجود  «16اهُ مِنِّتُبَیْغَ وَ ٰ  رآخَ طفٌرُِّفُهُ لُصَتَ فٌ وَطْهُ لُجودِوُ»لذا خواجه نصیر الدّین طوسی گفت:  ییم.ما

حضرت لطف است و این که زمام امور را به دست بگیرند، لطف دیگری است و عدم آن از 

او نه دور  .بینی، مشکل از خودت استکه نمیاین .یمیی غیبت ماریشهسبب و  جانب ما است.

خودش را مخفی کرده است که  ،ییپشت پرده ،در نزدیکی نه باشد وخارج از حدّ دیده شدن است که 

-کسی که می «ةسافَالمَ ریبُقَ لیکَاِ لَالرِّاحِ نَّأوَ » گویدبه خدا می السّالمعلیهد  امام سجّاد ودیده نش

خواهد به دیدار تو  بیاید، راهش کسی که می؛ سوی تو سفر کند، راهش خیلی نزدیک استه خواهد ب
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یی که ای نگرفته و پرده تو بر خودت حجاب «17تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِکَ کَ الأنََّوَ » .نزدیک استخیلی 

« 18یبٌقَرِی فَإِنِّ یی عَنِِّعِبادلَکَ وَإِذَا سَأ»خودِ خدا هم در قرآن فرمود:  م.نبین و من تو را نزدیک باشی

؛ دور نیست که نزدیک استپس هم پرسند؛ من نزدیکم.  وقتی بندگانم در مورد من از تو می

این طرف است؛ مشکل از مشکل . یی خودش را مخفی نکرده استهم پشت پردهدیده نشود؛ 

  نه در آن چیزی که باید دیده شود. ،در بیننده است

 

 

 

 

 

 

 

 

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