
 

 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 پدرم گم شده  عنوان :

 امام حاضر غائب موضوع :

 98 مناسبت : والدت امام زمان 

 ي: سي و هفتمسخنران@         m_asemani       آسمانيكانال منبر 

 داستانی میریخت اشک و کرد می نقل را داستان این اخالق علم بزرگان از یکی1

 : میگفت او دهنده تکان بسیار اما ساده ظاهر به

 شما کنار از من فرزندانم گفت و اتاقی درون گذاشت را فرزندش چهار پدری

از اتاق  اما کرد خداحافظی. کنید مرتب را خانه برمیگردم که زمانی تا ، روم می

 را ها بچه پنهانیای که در اتاق زده شده بود رفت و  پرده پشت و نشد خارج

 . دنکن می چکار هک کرد می نگاه پرده پشت از. گرفت نظر زیر

 شد گرم بازی به سرش رفت یادش پدر حرف بود گیج که ها بچه از یکی-1

  کنید مرتب را خانه است گفته بابایش که رفت یادش
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 که زد فریاد و داد و ریخت هم به را خانه بود شرور که ها بچه از دیگر یکی-2

 کند مرتب را جا این کسی ارمذگ نمی من

 و گریه به کرد شروع و اتاق وسط نشست بود ترسو که ها بچه از دیگر یکی-3

 بابا بیا بیا بابا که داد و جیغ

 از را بابا لباس ردو  کرد نگاهخوب به اطراف  بود زرنگ یکی که آن اما-4

می کرد و با آن برادر شرور درگیر  مرتب را جا همه تند تند و دید پرده پشت

 مرتب کنیم .به دو برادر دیگرش امید می داد که بیایید تا اتاق را می شد و 

 این استاد اخالق به اینجای داستان که می رسید می فرمود:

 ؟دنمیبینی را آقا لباس رد پرده پشت از آیا یدکن نگاه خوب امروز شماهم بیایید

، آقا  کن مرتب را خانه او همیشه بوده و هست و در حال نظاره اعمال ماست.

 حاضر است .

، از من بود امروزی و شیک خیلی ،کرد سالم و مدآ نزدیک نیاجو بودم جایی2

حاضر است نیست؟ یا هست خالصه وییدگ می که زمانی امام این آقا حاج پرسید:

 یا غائب ؟ 
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 . نیست خبر بی ما حال از اما است غائب بنده گفتم :

 باز پرسید یعنی چه ؟

، و با چشم نمیبینیمش نیست ظاهر چون یمویمیگ بئغا رازمان امام گفتم یعنی

 حضور و ظهوردو کلمه  میانو این یک فرق ساده  نیست حاضر که آن نه

ورش را طلب ظههمیشه از خدا  زمان امام شیفتگان . به همین خاطرباشد  می

 . را حضورش نه می کنند و

ه البته این را هم باید اضافه کنم که در همین زمان که من و شما امام حاضر را ب

ظاهر نمیبینیم ، خیلی ها هم هستند که حضرت را میبینند و اصال حضرت به دیدار 

ستنده ایراد ندارد بلکه مشکل از گیرنده است ، گیرنده رف ایشان می رود . متاسفانه

وصال ها ورژنشان پایین است و خودشان را با معنویت آبدیت نمی کنند تا به 

 دوست برسند . 

  غائبیم و او حاضر ، ما گمشده ایم و او پیدا .رسیم که ما همه باید به این نتیجه ب

ا درباره ر مثال این همیشه د،کن شاد ار دوالبیمیرزا اسماعیل  مرحوم روح خدا3 

                                  :احوال ما و امام زمانمان می زدند

                                                           

 تحریک احساس 3



 

 

 طول در روند ،ب جایی به تا بود گرفته را دستش پدرش که هستیم ای بچه مثل ما

 ار بچه توجه دنیا برق زرق و ها مغازه های ویترین ،کردند عبور بازاری از مسیر

 به بچه مدتی زا بعدو مشغول دنیا شد  کرد رها ار پدرش دست بچه و کرد جلب

است و  شده گم پدرم گفت خودش با دنمیبین ار پدر که شد متوجه و مدآ خودش

که پدرم گمشده  برسید دادم بهچه نشسته اید  مردم یا شروع کرد داد زدن که

. داستان بود او نظاره حال در پدر و بود شده گم خودش که این از غافلاست ، 

 نیز اینگونه است . ما و امام عصر

 شهودی هم و غیب هم وجودی، گشته گم

 ظهورک علی عجّل ما، دل و دیده در

 ابری؟ پشت چند تا صبری، نه طاقتی نه

 ظهورک علی عجّل آرا عالم مهر ای

دوستان ما واقعا به دنبال ظهور یار نیستیم ، اگر واقعا برای ظهور و فرجش دعا 

، ما غرق در زیبایی های دنیا شده ایم و علت خلق این همه  می کردیم می آمد

 حضرت زیارتر حالیکه د درزیبایی و زرق و برق را فراموش کرده ایم 

                                              : خوانیممی

                                                                                                                      السَّم اءُ و   الْا رْضُ  ث ب ت تِ بِوُجُودِهِ و  الْو ر ی ُرزِق   بِیُمْنِهِ 



 

 

 آسمان او هواسط به و شودمی داده فیض هستی عالم به او مقدس وجود هواسط به

 .برجاست پا زمین و

 :آمده است  تهرانی فشندی علی محمد حاج در تشرف مرحوم

 که آمدم می همسرم با و آوردم جاه ب ار مسجد اعمال جمکران مسجد درشبی 

 خود با بروند مسجد طرف دارند قصد و شدند صحن داخل نورانی آقایی دیدم

 حتما و است رسیده راه از تازه تابستان گرم هوای این در نورانی سید این گفتم

 تا آوردم او برای و کردم پر آب لیوان یک و رفتم دوان دوان لذا باشد می تشنه

 آقا گفتم، رو به او  داد پس را آب ظرف،  نوشید را آب که آن از پس بنوشد

 نزدیک را فرج امر خدا تا بخواهید خدا از راعج  زمان امام فرج و کنید دعا شما

 : فرمود و نمودند آب لیوان به ای اشاره و کردند من به نگاهی،  کند

 می دعا بخواهند اگر خواهند نمی را ما خوردنی آب اندازه به ما شیعیان فشندی

 .رسد می فرا ما فرج و کنند

 ما عزیزان امامعذرت می خواهم که اینگونه رک و راست صحبت می کنم ، 4

،  باشیم ظهورشان تشنه که این به برسد چه تا نیستیم حضرت زیارت تشنه هنوز

 از محضرتان دارم . سوال چندنه اگر میگویید 
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 خورد می چه موالیمان که رده ایمک فکر این به شام یا ناهار سفره سر حال به تا

                                                             نوشد؟ می و

 چه موالیمان که ایم کرده فکر آن کردن تن بر و لباس خرید زمان در حال به تا

                                                               پوشد؟ می

 کرده فکر این به آیا  اریمذگ می بالشت روی را سرمان که وقتی شبها حال به تا

                                 ؟ستکجا االن زمانمان امام که ایم

 بر شاهد او و میشکنیم را او دل کنیم می گناهی وقتی،  ایم کرده فکر این به آیا

  ؟                                                    ماست گناهان

 برای بار چند روزی شود؟ می تنگ س زهرا عزیز برای دلمان بار چند روزی

 اشک زمانمان امام برای بار چند روزی یا گیرد؟ می را گلویمان بغض زمان امام

 سر روی بر را دستمان بار چند روزی و یم؟میکن گریه شقفرا در اصال میریزیم؟

 المهدی صالح ابا یا علیک السالم: میکنیم زمزمه خودمان با و اریمذمیگ

امسال نیمه شعبان و شب نیمه شعبان موعد خوبی است برای تجدید میثاق با جان 

، خیلی ها از این شب به عالم . حیف است که این شب عزیز را از دست بدهیم 

راحنی می گذرند و نه تنها هیچ عمل خوبی برای به دست آوردن دل حضرت 

که از این شب بزرگ نمی کنند بلکه دل ایشان را می شکنند اما چقدر خوب است 



 

 

بخصوص دعای کمیل را بخوانیم و با استفاده کرده و ا دعیه وارده در این شب 

 توبه و استغفار واقعی خودمان را آماده ماه خدا کنیم .

 ترین فضیلت با شعبان، نیمه شب: درباره عظمت این شب فرمودند  باقر امام

 می ارزانی بربندگان را فضلش خداوند شب این در. است قدر شب از بعد ها شب

 قرب مقام به نیل برای پس. آمرزد می را ها آن خودش بزرگواری به و دارد

 هیچ که کرده یاد قسم خود ذات به خداوند زیرا. بکوشید شب این در خداوند

 او خواهش که آن مگر نسازد رها پاسخ بی شب این در را ای کننده درخواست

 هم داد قرار بیت اهل ما برای خداوند که است شبی همان این. باشد خدا نافرمانی

 5.داد قرار ما پیامبر برای را القدر لیلت که چنان
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 هِی   ف ق ال  ش عْب ان   مِنْ النِّصْفِ ل یْل ةِ  ف ضْلِ ع نْ ع الْب اقِرُ سُئِل   ق ال   ع مُح مَّدٍ بْنِ ج عْف رِ ع نْ ی حْی ى أ بُو ر و ى

 اللَّهِ إِل ى الْقُرْب ةِ فِی ف اجْت هِدُوا بِم نِّهِ ل هُمْ  ی غْفِرُ و  ف ضْل هُ الْعِب اد  اللَّهُ ی مْن حُ  فِیه ا الْق دْرِ ل یْل ةِ ب عْد  ل یْل ةٍ أ فْض لُ

 إِنَّه ا و  م عْصِی ةً اللَّه   ی سْأ لِ ل مْ م ا فِیه ا س ائِلًا ی رُدُّ ل ا ن فْسِهِ ع ل ى ج لَّ  و  ع زَّ اللَّهُ آل ى ل یْل ةٌ ف إِنَّه ا فِیه ا ت ع ال ى

 ع ل ى الثَّن اءِ و   الدُّع اءِ  فِی ف اجْت هِدُوا ع لِن بِیِّن ا الْق دْرِ  ل یْل ة  ج ع ل  م ا بِإِز اءِ  الْب یْتِ أ هْل  ل ن ا اللَّهُ  ج ع ل ه ا الَّتِی اللَّیْل ةُ

 مِنْ  س ل ف  م ا ل هُ  اللَّهُ غ ف ر  م رَّةٍ مِائ ة  ک بَّر هُ  و   م رَّةٍ مِائ ة   ح مِد هُ و   م رَّةٍ مِائ ة   فِیه ا ت ع ال ى اللَّه   س بَّح   م نْ  ف إِنَّهُ  اللَّهِ

 ت ف ضُّلًا و   مِنَّةً  ی لْت مِسْهُ ل مْ  إِنْ و   إِل یْهِ ح اج ت هُ ع لِم  م ا و  الْت م س هُ م ا الْآخِر ةِ و  الدُّنْی ا ح و ائِج  ل هُ ق ض ى و  م ع اصِیهِ

 عِب ادِه ع ل ى


