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 شبِْ شٌاسی

  

 :هقذهِ

سال است زض ایي ظهیٌِ  1000تؼساز شثْات هغطح شسُ زض ػططِ هْسٍیت تسیاض تاالست؛ ظیطا تیش اظ 

 طی تا اهطٍظ(اظ لحظِ شْازت اهام حسي ػسکشَز. ) شثِْ عطح هی

 عثك فطهایش اهیطالوَهٌیي، شثاّت زاضز. کِ تِ حك گصاضی کطزًس ًام شثِْ خْت ایي اظ ضا شثِْ

الثالغِ،  )ًْح .شَز هشتثِ حك تط هطزم کِ آًدا زٌّس تا ًشاى هی هطزم تِ حك لثاس زض ضا تاعل زشوٌاى

 (38ذغثِ 

 تطای پاسد زازى تِ شثِْ ایي است کِ اتتسا لثاس حك ضا اظ تي شثِْ زضآٍضین. اٍلیي گام
 

 چٌذ ًکتِ پیراهَى زًذگی اهام زهاى:

 

 

 

 

 
 

 ٍیژگی جسواًی حضرت: 
کِ هوکي است  ّاست هاًٌس سایط اًساى تطیي ٍیژگی خسواًی حضطت ایي است کِ اهام ّن تشطی اطلی

 تا زیگطاى زاشتِ تاشس. ّای اًسکی اظ خعئیات تفاٍت زض تؼضی

 (110)کْف/ «هِثْلُکُنْ... تٓشَط أًََا إًَِّوا لُلْ»

 خَراک حضرت: 
هاًٌس یک  ،ّای ظًسگی حضطت تیشتط ترشٍ  شَز زضتاضُ اهام ظهاى ّن اخطا هی ًٍسلاًَى ٍ سٌت ذسا

 ظًسگی ػازی است.

 چٌذ ًکتِ پیراهَى زًذگی اهام زهاى
 

 ٍیژگی جسواًی حضرت هحل زًذگی حضرت در عصر غیبت

 خَراک حضرت ازدٍاج حضرت
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 ازدٍاج حضرت: 
ای ذالف ایي ًظط ضا  ٍ ػسُ اًس ای هؼتمسًس حضطت اظزٍاج کطزُ ضاتغِ زٍ تحث ٍخَز زاضز. ػسُ زض ایي

 لغؼی تطای اظزٍاج کطزى حضطت ٍخَز زاضز ٍ ًِ سٌسی تطای اظزٍاج ًکطزى ایشاى. زاضًس. اها ًِ زلیلِ

ت ٍضٍز تیش اظ . اظ ایي خْثیطی زض ٍظایف ها ًساضزتأ ایي هَضَع زض اًسیشِ هْسٍیت اهط هْوی ًیست ٍ

 ظاست. کِ ایي ذَز آسیة کٌس ًیاظ زض ایي ظهیٌِ، ها ضا اظ هغالة هْن زٍض هی

 هحل زًذگی حضرت در دٍراى غیبت: 
ی ذاکی ّستٌس، هؼلَم  کطُ کٌٌس؛ اها ایٌکِ زض کدای ایي عثك ضٍایات، حضطت زض ّویي ػالن ظًسگی هی

 ٍ ضٍز هی ضاُ ایشاى تاظاضّای زض کٌس، هی آهس ٍ ضفت هطزم تیي هْسی»: فطهایٌس هیاهام طازق  ًیست.

 (154 ص ،52 ج )تحاضاالًَاض، «شٌاسٌس. ًوی ضا اٍ ٍلی گصاضز، هی لسم آًاى فطشْای ضٍی
 

 شبْات هْذٍی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :زًذگی حضرت در جسیرُ خضرا ٍ هثلث برهَدا 
 ٍ زٍاظزّن  اهام ظًسگی هحل هٌاتغ، تطذی زض شسُ زاستاى شکط تطاساس کِ است  ای خعیطُ ذضطاء، خعیطُ

 است. کثطی غیثت زٍضُ زض  فطظًساى ایشاى

 خعیطُ ذضطاء، سٌس هؼتثطی ًساضز. زاستاىًکتِ: 

 «.ًیافتن هؼتثط( ضٍایی ّای کتاب) اطَل زض ذضطا ضا خعیطٓ زاستاى تِ هشَْض ،ای ضسالِ» :هدلسی ػلّاهِ
 (159 ص ،52 ج ًَاض،تحاضاال)

 ٍ شیؼِ(ظهاى )تطذالف اػتمازات  اهام تا ّویشگی اضتثاط لطآى، تحطیف هاًٌس هغالثی  زاستاى ایي زض

 .است اذتالف هحل کِ شسُ تیاى ظهاى اهام زاشتي فطظًس

 چٌذ هَرد از شبْات هْذٍی:

 زًذگی حضرت در جسیرُ خضرا ٍ هثلث برهَدا

 ترسین چْرُ ای خشي از اهام زهاى

 م اهام زهاى را بیاٍرد، کافر استّر کس ًا

 قبل از قیام اهام زهاى باطل است ّر قیاهی

 چرا اّل بیت زهاى ظَْر را هشخص ًکردًذ؟
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م اها کِ ساظز هی غیثت زٍضاى زض ظهاى اهام اظ تظَیطی چٌیي ،ًیع تطهَزا هثلث تا ذضطا خعیطُ اًغثاق

غیط  )هغالة پطزاظز. هی ّا کشتی کطزى غطق هاًٌس ،هطزم کطزى ًاتَز ٍ ترطیة تِ ٍ زاضز هشرض هکاًی

 شیؼِ( اػتمازات تاٍالؼی ٍ هغایط 

 ُای خشي از اهام زهاى: ترسین چْر 
ظهاى  ٍلتی اهامگَیٌس  ٍ هی کٌٌس ذشي هؼطفی هیای تا استٌاز تِ چٌس ضٍایت، اهام ظهاى ضا فطزی  ػسُ 

 :فطهایٌس هی کِ اهام طازقاظ  یت. اظ خولِ ضٍایکشس، تا خَی ذَى تِ ضاُ تیافتس یظَْضکٌس، آًمسض]آزم[ ه

 (175 ص االسالم، )تشاضت «.تطًٍس تیي اظ هطزم سَم زٍ ایٌکِ تا تَز ًرَاّس لائن اهام ظَْض»

 ٍ تؼضی زیگط، هطتَط تِ زٍضاى لثل اظ ظَْض است ٌستؼضی اظ ایي احازیث، فالس سٌس ٍ هٌثغ هؼتثط ّست

 افتس. ٍ ایي کشتاضّا تسست حضطت اتفاق ًوی

 ذشًَت ًساضًس:هغاتك ًکات ظیط، حضطت تطای زػَت ٍ خصب هطزم خْاى، ًیاظ تِ اػوال 

 زاًٌس. شًَس ٍ لسض ایشاى ضا هی تا عَالًی شسى غیثت، هطزم تشٌِ حضطت هی (1

تیت، آییٌِ طفات ذسا ّستٌس ٍ هْطتاًی  تیت است. اّل ی سایط اّل سیطُ ّواى ی اهام ظهاى، سیطُ (2

 ٍ ضحوت، اظ طفات اطلی ذساست.

 تِ تثؼیت اظ ایشاى، تِ اهام ظهاى گطزًس ٍ تسیاضی اظ هسیحیاى حضطت هسیح تِ ظهیي تاظ هی (3

 ًس.آٍض ایواى هی

 آٍضًس. آًاى ایواى هی آٍضًس ٍ تسیاضی اظ اطلی تَضات ٍ اًدیل ضا تطای اّل کتاب هی دِسًُٓ حضطت (4

 کٌٌس. )تْشت ظهیٌی( هطزم ثوطُ حکَهت اهام ظهاى ضا هشاّسُ هی (5

تیساء. )الثتِ هؼدعُ  کٌٌس؛ هاًٌس علَع ذَضشیس اظ هغطب ٍ ذسف اهام زض هَاضزی هؼدعُ هی (6

 ایي هَاضز پیشطفت ػلن یا هَاضز زیگط تاشس.(حضطت لغؼی ًیست، شایس زلیل 

 :ّر کس ًام اهام زهاى را بیاٍرد، کافر است 
َزُ ٍ تٌْا تطاساس یک ًگط ت ِ تایس زض عطح هثاحث هْسٍی، خاهغالظم است تِ ایي ًکتِ تَخِ کٌین ک

 زٍضُ ذاص اظ ظًسگی حضطت ّستٌس. یک تِ ظیطا تؼضی اظ ضٍایات، هطتَط ؛ٌینگیطی ًک حسیث ًتیدِ

 غیثت طغطی است. یٌگًَِ هَاضز است ٍ هطتَط تِاظ ا شکط ًکطزى ًام حضطت،

 :ّر قیاهی قبل از قیام اهام زهاى باطل است 
ّایی هاًٌس اًمالب اسالهی ایطاى ٍ اًمالب کشَضّای ّوسایِ ضا تاعل  ای تا استٌاز تِ چٌس ضٍایت، لیام ػسُ

 زاًٌس. ضٍایت ظیط اظ خولِ ایي ضٍایات است: هی

 تِ کِ ایي کٌس، هگط ًوی لیام لائن ذطٍج اظ لثل واش اظ کسام ّیچ لسن ذسا تِ»اهام سداز فطهَزًس: 

)کتاب خْاز،  «.گطزز هی ّا تچِ تاظیچِ ٍ تپطز تیطٍى الًِ اظ پطٍاظ ٍلت ضسیسى اظ لثل کِ هاًس هی ای خَخِ

 (13تاب 
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 زّین: ها تِ ایي شثِْ زض زٍ هطحلِ پاسد هی

 :کِ ّواى حل هسالِ است.  پاسخ حلی 

ػثاس، تراعط تطس  اهیِ ٍ تٌی زٍ حکَهت تٌیٍ سٌس هؼتثط ًساضز. خؼلی است الف( تؼضی اظ ایي ضٍایات 

 اظ لیام شیؼِ، تظوین تِ خؼل حسیث گطفتٌس تا اػتمازات شیؼِ ضا کن ضًگ کٌٌس.

کٌس؛ ایي احازیث تِ سِ زستِ تمسین  سٌس تؼضی اظ احازیث زضست است، اها تاظ ّن اظ لیام ًْی هی ب(

 شًَس: هی

 (ػثاس هاًٌس لیام تٌی) .الْی ًساضزّایی کِ اًگیعُ  ًْی اظ لیام .1

 (دازاهام س حسیث) شَز. شطایظ ٍ تستطّا اًدام هیّایی کِ تسٍى تَخِ تِ  ًْی اظ لیام .2

 )لیام هسػیاى هْسٍیت( گیطز. ّایی کِ تِ ػٌَاى اهام هْسی اًدام هی ًْی اظ لیام .3

 :کٌین. زض ًَع ایي ًَع پاسد، سَال کٌٌسُ ضا هتَخِ اشکاالت سَال هی پاسخ ًقضی 

 ؼطٍف ٍ ًْی اظ زیي اسالم یک زیي اختواػی است ٍ تطذی اظ احکام آى هاًٌس خْاز، زفاع، اهطتِ ه

 ... خع تا تشکیل حکَهت اخطا شسًی ًیست.هٌکط، زیِ، لظاص ٍ

  تیشتط ذَاّس تَز غیط اسالهی حکَهتضطض  خای زًیا ذالی اظ حکَهت ًیست ٍ لغؼاًّیچ. 

 چرا اّل بیت زهاى ظَْر را هشخص ًکردًذ؟ 
 :تِ سِ زلیل

 ظًسُ ًگِ زاشتي ضٍح اهیس ٍ اًتظاض (1

 هؼٌی پیسا کطزى اًتظاض ٍاهتحاى (2

 ظَْض ٍلت تطزاض ًیست. (3

چَى آٍضزًی ی ذَاّس آهس؛ اها گفت کِ . اگط اهام آهسًی تَز ذَز اٍ هیاهام آهسًی ًیست، آٍضزًی است

 آٍضز، تایس تگَیس اٍ کی ذَاّس آهس. است، کسی کِ اٍ ضا هی

 کٌٌس(، یثت یکی ّستٌس )تغییط ًویذسا ٍ اهام زض ایام ظَْض ٍ غ

 ایي هطزم ّستٌس کِ تایس تغییط کٌٌس تا ظَْض ضخ زّس.

 

 پَضحسیيتسضیس استاز 

 شثِْ شٌاسیهَضَع: 

 ّای آهَظشی هؼاضف هْسٍیتشسُ زض کالساضائِ  ذالطِ ٍ چکیسُ هغالة

 Mahdiaran@   تْیِ شسُ زض ٍاحس هْسٍیت هَسسِ هظاف، هْسیاضاى
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