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 شٌاسیههدٍیتآسیة

  

:هقدهه
ّای آى  تز تاضذ، تِ ّواى ًسثت آسیة ّز چِ ایي هَضَع هْنّز هَضَػی هیتَاًذ آسیة داضتِ تاضذ؛ 

 ّای خغزًاوی داضتِ تاضذ. هیتَاًذ آسیة اس آًجایی وِ هْذٍیت اهز هْوی است، تز است. ًیش خغزًان

شَد:سهعاهلیکههٌجرتهآسیةدرههدٍیتهی

 تا ایطاى ی ّن تَاًین ارتثاط درست ًویاگز اهام را درست ًطٌاسین،  :ػذم ضٌاخت صحیح اهام سهاى

 تزین. تزلزار وٌین ٍ در ًتیجِ تْزُ وافی اس اهام ًوی

 سستیِ اػتماد هزدم ًسثت تِ اصلِ ٍجَدِ اهام 

 ِّای هٌحزف گزایص تِ افزاد یا هجوَػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایههدٍیتآسیة

 تعدازظهَر قثلازظهَر

 درٍىدیٌی ترٍىدیٌی

 تعییيٍقتظهَر استعجالدرظهَر هایغلطترداشت

 گراییهالقات تطثیقعالئن طرحهثاحثغیرضرٍری
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 ترداشتهایغلط

 ًسثت تِ وسی وِ دروی اس ؛ تِ وسی وِ چیشی را تذ فْویذُ تاضذ،فْویذى تزداضت غلظ یؼٌی تذ

 ٍ تاضذ فْواًذ. هثل وسی وِ استخَاى اٍ تذ جَش خَردُ تز هیتَاى اصل هَضَع را سختهغلة ًذارد، 

 تگیزد. ردر جای درست لزا ٍل استخَاى اٍ را ضىست تاتایذ ا

 ، تا ظَْر اتفاق تیفتذ.ذ در جاهؼِ فساد وزدگَیٌذ تای ای هی ػذُ هثال

 استعجالدرظهَر

 جلَگیزی وزد. تایذ سدگی ّن تفاٍت ًثَد؛ اس ضتاب تایذ تزای ظَْر تالش وزد ٍ تیضوي ایٌىِ 

 تایذ در سهاى هٌاسة اس درخت چیذُ ضَد. ای است وِ ظَْر هاًٌذ هیَُ

 طرحهثاحثغیرضرٍری

 ضَین. اگز هثاحث اصلی را رّا وٌین ٍ تِ هسائل جشئی تپزداسین،گزفتار ایي آسیة هی

 ًِ؟آیا اهام سهاى ّوسز دارًذ یا  جای پزداختي تِ ضزایظ ظَْر، خَد را درگیز ایي وٌین وِتِ  هثال

 تعییيٍقتظهَر

 ؼییي ٍلت ظَْر سِ دلیل دارد:ػذم ت عثك رٍایات،

 .داضتي رٍح اهیذ ٍ اًتظار در جاهؼِ، در عَل ػصز غیثت سًذُ ًگِ .1

 .هؼٌا پیذا وزدى اًتظار ٍ اهتحاى ضیؼِ در ػصز غیثت .2

 تَاى تزای ظَْر ٍلت تؼییي وزد. ظَْر ٍلت تزدار ًیست ٍ ًوی .3

 ست. اهام سهاى آهذًی ًیست؛ آٍردًی

 وزدًذ. ى ٍلت تایذ سهاى ظَْر را تؼییي هیاگز اهام سهاى آهذًی تَد، آ

 

 

 

 

 

 

 دالیل آٍردًی تَدىِ اهام

 (11/رػذ) «اى اهلل ال یغیز ها تمَم حتی یغیزٍا ها تأًفسْن» : لزآى(1

 
هثل اهام هثل وؼثِ است؛ هزدم » فزهَدًذ:  حضزت سّزا )س(رٍایات: (2

 «.رٍدًویرًٍذ،وؼثِ سزاؽ هزدم سزاؽ وؼثِ هی

سال  5سالِ اهاهتِ خَد، فمظ  30اهیزالوَهٌیي اس ( هٌاتغ تاریخی: 3

 خالفت وزدًذ.
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 هالقاتگرایی

 هثثت دارد ٍ یه دستِ آثار هٌفی.تحث هاللات یه ضوطیز دٍ لثِ است؛ یه دستِ آثار 

 

 هثثت آثار 

 

 

  آثار هٌفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اهام سهاى، در دٍرُ غیثت وثزی ایي است وِ تا هٌظَر اس هاللات

)تمیِ هَارد حجت . در حالت تیذاری اهام را هاللات وٌذ ٍ تطٌاسذ، چِ در آى لحظِ ٍ چِ تؼذ اس آى

 ًیست(

 اثثات ٍجَد اهام سهاى

 

 تاال تزدى هؼٌَیت در جاهؼِ

 تَلیذ خزافات

 هاللات درٍغیي

 کٌٌدهالقاتتااهامزهاىراازحیثزهاىدیدار،حالتدیدارٍشٌاختياهامتررسیهی

 حالتدیدار شٌاختاهام زهاىدیدار

 پٌجسالاختفایاهام

 غیثتصغری

 غیثتکثری

 دٍراىظهَر

 لحظههالقاتاهامراتشٌاسد

 تعدازدیداراهامراتشٌاسد

 اصالاهامراًشٌاسد

 

 خَاب

 هکاشفه

 تیداری
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اضغزار هاللات ّوگاًی ًیست ٍ دیذارّا اغلة یا در حالت پذیز است، اها ایي  هاللات تا اهام سهاى اهىاى

 یا اهام سهاى هصلحت داًستٌذ، هاللات صَرت تگیزد. است

 

ّز وس لثل اس خزٍج گزٍّی تا استٌاد تِ تَلیغ اهام سهاى تِ ًائة چْارم، وِ در آى آهذُ: ًکته:

 ضًَذ. هٌىزِ اهىاى هاللات در غیثتِ وثزی هی ؛، درٍغگَستادػا هطاّذُ وٌذسفیاًی ٍ صیحِ آسواًی 

ًتیجِ اوثز ػلوای . در اًذ داًستِ ًیاتت خاظاوثز حذیث ضٌاساى، هٌظَر اس هطاّذُ در ایي ًاهِ را  اها 

 پذیز است. اهىاى ضیؼِ، تز ایي تاٍرًذ وِ هاللات تا اهام سهاى،

 

هدعیاىِدرٍغیيِهالقاتتااهامزهاى،هعوَالپٌجًشاًهدارًد:

 ًذاردوِ اّویت اساسی  خَاًذى دػاّا ٍ اػوال ساختگی تَصیِ تِ .1

 دیذار ی دػَت اس هطتالاى در جلسِ .2

 آساى ٍ سْل ًطاى دادى هاللات .3

 حل هطىالت در پزتَی دیذار ادػای اهىاىِ .4

 وٌٌذ هزدم را تِ خَدضاى دػَت هی .5

 

 «ّز وِ را اسزار حك آهَختٌذ       هْز وزدًذ ٍ دّاًص دٍختٌذ»

 

 

 

 
 

 

 پَرتذریس استاد حسیي

 ضٌاسی هْذٍیتآسیةهَضَع: 

 ّای آهَسضی هؼارف هْذٍیتارائِ ضذُ در والس خالصِ ٍ چىیذُ هغالة

 Mahdiaran@   در ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، هْذیاراىتْیِ ضذُ 

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

