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 هایههذویتآسیة

  

:هقذهه
دس  هؼبًیِ آخشالضهبى دس اثتذا ثبیذ ثٌبثشایي .الضهبى دٍ هَضَع ثِ ّن ٍاثستِ ّستٌذخشیبى هْذٍیت ٍ آخش

 :وٌین سا ثشسسی سٍایبت

 :وبهلتشیي  ثؼثت پیبهجش خبتن ٍ پب ثِ ػشطِ ٍخَد گزاشتيِ آخشالضهبى اصدس ایي هؼٌب،  هعنایعام

 ٍ هب اهت آخشالضهبى ثِ هؼٌبی ػبم ّستین. شَد آغبص هیدیي، 

 :ّوشاُ ثب آغبص اهبهت اهبم  )ع( ٍ اص شْبدت اهبم حسي ػسىشی آخشالضهبىدس ایي هؼٌب،  هعنایخاص

اًذ، هشدم آخشالضهبى  اهبم یبصدّن ثِ دًیب آهذُ. توبم وسبًی وِ ثؼذ اص شْبدت شَد آغبص هی صهبى )ػح(

 ثِ هؼٌبی خبص ّستٌذ.

سٍایبت، ثِ توبم هشدم آخشالضهبى ثِ هؼٌبی خبص، اخبصُ دادُ شذُ است وِ ثب وست آهبدگی، ثش اسبس 

 .ظَْس سا سلن ثضًٌذ

 :ایست وِ ششایط ٍ ػالئن ظَْس ثسیبس پشسًگ  آخشالضهبى دٍسُدس ایي هؼٌب،  هعنایخاصالخاص

 سبصی ثشای ظَْس، ایي اهش سا سلن ثضًٌذ. ثب صهیٌِ تَاًٌذ شَد ٍ هشدم هی هی
 

  هایههذویت:آسیة

 . هب دس ایٌدب ثِ ثشسسیشَد تؼشیف هی ػویك، هتَسط ٍ سطحی ّبی هْذٍیت دس سِ سطحِ آسیت

 پشداصین. ّبی سطحی ٍ هتَسط هی آسیت

 

 

 

 

 

 

 هایههذویتآسیة

 غلطهایترداشت

 تعیینزهانظهور

 ظهورتطثیقعالئن

 استعجالدرظهور

 طرحهثاحثغیرضروری

 هذعیاندروغین



 
2 

 غلط:هایترداشت
 غلط اص اًتظبس است. ّبی اٍلیي ثُؼذ، ثشداشت

 صهبًی وِ خشیبى ثْبئیت سشذ چشوگیشی دس وشَس هب داشت ثش 2331ایي آسیت ثِ سبل  ی سیشِ

ثِ ساُ  «حدتیِ»اًدوٌی ثِ ًبم  ،ایي ایبم، ػبلوی ثِ ًبم آلبی حلجی ثشای هجبسصُ ثب ایي خشیبى گشدد. دس هی

دچبس شذ ٍ ّویي  سی پٌْبًی، ًبشی اص هحمك ًشذى ظَْسایي خشیبى ثِ یأ اًذاخت. ثب گزشت چٌذ سبل،

ّبیی اص  ًوًَِغلط اص اًتظبس است.  ّبی . یىی اص اًحشافبت ایي اًدوي، ثشداشتػبهل ثبػث اًحشاف آى گشت

 ّبی غلط دس صیش آهذُ است: ایي ثشداشت

شوب سا هژدُ ثِ ظَْس هْذی )ػح( » :فشهبیٌذ هی وِ  )ص( بهجش اوشمثشداشت غلط اص سٍایت پی الف(

بى وِ اص چٌ ،دّن وِ ثِ ٌّگبم اختالف صیبد ٍ تضلضل هشدم، لیبم وٌذ ٍ صهیي سا پش اص ػذل ٍ داد ًوبیذ هی

  ...«ظلن ٍ ستن پش شذُ ثبشٌذ

ایي دس  .اسینثگزف ٍ ًْی اص هٌىش سا وٌبس اهش ثِ هؼشٍ ًذ وِ ثبیذاُ ایي سٍایت ثِ ایي ًتیدِ سسیذ اسبس ثش

 ظالننیست.ظلن،تههعنایزیادشذنِزیادشذنِحبلی است وِ 

 .آهیض اص اهبم صهبى ٍ لیبم آى حضشت ًشبى دادى چْشُ خشًَت ب(

 .ػمیذُ ثِ ایٌىِ ّش لیبهی لجل اص ظَْس ثبطل است ج(

 اًحشاف ثبة شذُ است. ایدبد ایي هطبلت ّوگی اص غشة آهذُ ٍ ثشای

 تعیینزهانظهور:
ثبیذ تَخِ وشد وِ ثؼضی سٍایبت دس هَسد صهبى ظَْس، اص لحبظ سٌذی ثسیبس ضؼیف ّستٌذ، اص خولِ ایي 

 « .شَد ایي اهش، سٍص شٌجِ ٍالغ هی»یب « .افتذ ظَْس دس سٍص ػبشَسا اتفبق هی»: وِ سٍایبت

 !اًذ؟ غیشحتوی ًبم ثشدُ اص ػالئن ،سٍایبت اگش ًجبیذ صهبى ظَْس سا تؼییي وشد، پس چشا دس :سوال

  آهبدگی شیؼیبى خْبى( 1     اػالم خطش ثِ دشوٌبى( 2      اًذ: ثیبى شذُ غیشحتوی ثِ دٍ دلیلػالئن 

 .ثبیذ حدت ثش ّوِ توبم شَد ٍالغدس 

 تطثیقعالئنظهور:
 وبس ثسیبس خطشًبوی است. ،تطجیك ػالین ظَْس ثب هظبدیك خبص

دٍست ثبیذ خذهت وٌین ٍ خلَ ثشٍین، خذا ّش خَس هب یه ٍظیفِ داسین؛ »: ای حضشت آیت اهلل خبهٌِ

 «صًذ. داسد، هؼبدلِ سا سلن هی

 ظهوردراستعجال:
بس اًتظّبی ظَْس سا فشاّن وٌین ٍ هٌتظش ثبشین تب ظَْس اتفبق ثیفتذ، ثسیبس خَة است؛ اهب  ایٌىِ صهیٌِ

 وٌذ. صیبد هی س سا دس خبهؼِأاین، فمط ی ّب سا آهبدُ ًىشدُ تحمك ظَْس، دس صهبًی وِ صهیٌِ
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 ضروریطرحهثاحثغیر:
 خَسد؟ ثِ چِ دسد هب هی یشبىهحل صًذگی ا یبهبم صهبى، فشصًذ داشتي طشح هَضَػبتی هبًٌذ: اصدٍاج ا

 هذعیاندروغین:
 ّبی ثسیبس هْن اًذیشِ هْذٍیت، هذػیبى دسٍغیي است. یىی اص آسیت 

داًذ  خَثی فْویذُ ٍ هیِ دشوي ایي سا ث. تشیي وبًَى تشثیت ػبلن استهٌحظش ثِ فشد ،شیؼِهزّت 

سٍی ّذف هحَوشدى ٍ ًبثَدی ش آًْب خطشًبن است؛ ثشای ّویي توبم توشوض خَد سا ث شیؼِ ثشای ّستیِ

 شیؼِ گزاشتِ است.

 ّبی آًْب، تشثیت هذػیبى دسٍغیي است. یىی اص سطَح دشوٌی

 الصم است: روش چٌذ ًىتِ ،هذػیبى دسٍغیي ثحث دس

 اًذاصد ثبیذ ثجیٌین آیب ایي خشیبى هَسد تبییذ  ، خشیبى تشثیتی ساُ هیفشٍلتی یه ً !آگبُ ٍ هشالت ثبشین

 ػلوب ٍ هشاخغ تملیذ ّست یب ًِ؟

 ثبیذ استبد ٍ ػبلوی ثشخستِ، ثِ طَست دائن ٍ هستوش ایي خشیبى سا ثشسسی وٌذ. 

 خزة  ّبیایي سٍش یىی اص شگشد .الؼبدُ ثِ هؼٌی حمبًیت آى شخض ًیست اًدبم یه ػول خبسق

 هذػیبى دسٍغیي است. هخبطت دس هیبى

  ّبی  . ًجَدى طحجتبم اسالهی طحجت شَدهٌبسجبت ٍ هشاسن هزّجی، ثبیذ اص سیبست ٍ ًظدس

 .صهبى، ًظش هستوغ اص ًظبم ثشگشدد شَد وِ ثِ هشٍس ، ثبػث هیسیبسی دس ایي هشاسن

:خواب
 است.خَاة دیذى ، هسئلِ خَاة ٍ شَد یىی اص اهَسی وِ دس ثحث هذػیبى دسٍغیي هطشح هی

 گشدد. ثحث خَاة ثِ ثحث هاللبت ثشهی

 

 

 

 

 

 

 



شٌَد ٍلی دیگشاى  ثیٌذ ٍ هی است؛ صهبًی وِ شخض ّوِ چیض سا هیچیضی ثیي خَاة ٍ ثیذاسی  ،هىبشفِ

.شًٌَذ ًویسا  طذای اٍ

 :شودتررسیهیدرسههرحلههالقات

 ازلحاظزهان

 ازلحاظدیذن

 ازلحاظشناخت

 تیذاری

 خواب

 هکاشفه
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ٍحبًی سا اص تَاًین سٍیبی طبدلِ سا اص وبرثِ ٍ هىبشفِ س اهب چطَس هی تَاًذ طبدلِ یب وبرثِ ثبشذ؛ هی خَاة

 ؟شیطبًی، تشخیض ثذّین

 استبد ًیبص داسًذ؛ پس هب ًجبیذ ثذٍى ػلن، ٍاسد ایي هجبحث شَین.ایي اهَس ثِ 

:هایکاربعرفان
ّبی  ثشای ایدبد اًحشاف ٍ ًیبص راتی اًسبى ثِ سیش ٍ سلَن، ػَاهل ظَْسِ ػشفبى استىجبس خْبًی تالشِ

 ،خَد هجبحث هؼٌَی ون ثبشذ، اًسبى ثشای سفغ ایي ًیبص ی ای صهیٌِ ٍلتی دس خبهؼِ .ّستٌذوبرة 

 آٍسد. ِ ٍخَد هیسا ث ی وبرةّب ػشفبى

 :ّبی وبرة دٍ هسئلِ ٍخَد داسد دس ػشفبى

 ًیست. هؼیبس ٍ ّذف غبییّب،  دس ایي ػشفبىخذاًٍذ  (2

 ّبست. شَد، شبدهبًی ٍ فشاهَش وشدى غن ّبی وبرة هی تشیي تالشی وِ دس ػشفبى هْن (1

 .گشدد هیة ثشّبی وبر جبحث ػشفبى، ثِ هیَگب ّب هبًٌذ ی ثؼضی اص ٍسصش سیشِ

 آثبدیتذسیس استبد حبخی

 ّبی هْذٍیتآسیتضَع: هَ

 ّبی آهَصشی هؼبسف هْذٍیتاسائِ شذُ دس والس خالطِ ٍ چىیذُ هطبلت

 Mahdiaran@   تْیِ شذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هظبف، هْذیبساى

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

