
 ...غیبت معنای

 

 ولی حضرت غیبت معنای بیانی، در دوالبی اسماعیل محمد حاج مرحوم

 :کنند می تشریح اینگونه را( عج)عصر

 بچه غایب؟ کدام غایب؟ گفتم چه؟ یعنی است غایب( عج) زمان امام شد سوال

 ما. است شده گم پدرم: گوید می شده گم و کرده رها پدر دست از را دستش

 در و ببرد جایی به تا است گرفته را او دست پدرش که هستیم ای بچه مثل

 .کنند می عبور بازاری از مسیر طول

 گم بازار در و کند می رها را پدر دست و شود می ها مغازه ویترین جلب بچه

 پدرش کند می گمان بیند، نمی را پدر دیگر که شود می متوجه وقتی و شود می

 اولیاء و انبیاء. است شده گم خودش واقع در که حالی در. است شده گم

 دنیا بازار از سالمت به را آنها تا گیرند می را خالئق دست و اند خلق پدران

 کرده رها را پدر دست و اند شده دنیا های متاع جلب خالئق غالب. دهند عبور

 شدیم گم ما است نشده غایب و گم( عج) زمان امام. اند شده گم دنیا بازار در و

. است حاضر او. را آقا بینی نمی تو نیست، غایب امام. ایم گشته محجوب و

 خالصه. بیند می را آقا بردارد، دست دنیا از اگر شده دنیا اسیر که رو چشمت

 .بینی نمی تو. است غایب آقا نگو

 

  ۰۳″ص/ آبادی علی لک مهدی/ربانی اولیای کالم در( عج) زمان امام»  کتاب از برگرفته

 



 السالم علیه مهدی امام غیبت زمان در غریق دعای خواندن به توصیه

 

ها شما را احاطه  به زودی شبهه» روزی امام صادق علیه السالم فرمود:

مانید. از آن شبهات کسی نجات نمی  کند و شما بدون پیشوای هدایت می می

 «.یابد مگر کسی که دعا کند و دعای غریق را بخواند

 

 « دعای غریق چگونه است؟» کرد:عبدهللا بن سنان سئوال 

 

 «یا هللا یا رحمن یا رحیم، یا مقلّب القلوب، ثبت قلبی علی دینک» امام فرمود:

 

 «.ها، قلب مرا بر دین خودت تثبیت کن ی قلب ای تغییردهنده»

 

یا مقلب القلوب و االبصار ثّبت قلبی علی » عبدهللا بن سنان چنین خواند:

 «.دینک

 

د مقلّب القلوب و االبصار هست، ولی دقیقا آنچه را من خداون» امام فرمود:

 .، و چیزی بیش از آن نگو«یا مقلب القلوب» گویم بگو: می


