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 فَائذ اهام غایة

 

 :هقذهِ

بشای دسن فایذُ اهام غایب،  بحث ها، پیشاهَى جایگاُ اهام غایب یا کیفیت استفادُ اص اهام غایب است.

 ابتذا بایذ هؼٌای غیبت سا بِ خَبی دسن کشد.

 .است ًِ ػذم حضَس ػذم ظَْس بِ هؼٌای پَشیذُ بَدى اص دیذگاى ٍ غیثت

 

 

 

 

 

 

 

 کٌذ: ی ًویحضزت درٍى جَاهع تشزی سًذگ 

کٌذ ٍ دس  صًذگی هی -یي آسواى ٍ صهیي ػالوی ب -دس تفکش شیخیِ، اهام صهاى دس ػالوی بِ ًام َّسللیا 

 دستشس هشدم ًیست.

 ایي تفکش هشدٍد است. 

 

 :حضزت غیثت شخص دارد 

کٌذ، هشدم سا  شَد، دس هَسن حج ششکت هی اهام ٍ پیشَای هشدم غایب هی»: فشهایٌذ )ع( هی اهام صادق

 (443، ص 3اثبآ الْذٓ، ج ) «بیٌٌذ. بیٌذ ٍلی هشدم اٍ سا ًوی هی

 هعاًی اهام غایة

 کٌذ سًذگی ًویحضزت درٍى جَاهع تشزی 

 حضزت غیثت شخص دارد

 حضزت غیثت شخصیت دارد
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 :حضزت غیثت شخصیت دارد 

ّای  آًْا ػبَس کٌذ، لذم سٍی لذهگاُحجت خذا دس هیاى هشدم است، اص باصاس »: فشهایٌذ )ع( هی اهام صادق

 «آًْا بگزاسد ٍلی هشدم اٍ سا ًشٌاسٌذ؛ تا سٍصی کِ خذا اجاصُ صادس کٌذ کِ خَد سا هؼشفی کٌذ.

 (340الذیي، ص  )کوال

 تْتزیي هعٌا، جوع تیي رٍایات است.

 

 :خَرشیذ پشت اتز

بشگضیذ، هشدم اص ًَس ٍجَد صاحب لسن بِ آى کس کِ هشا بِ پیغوبشی » :فشهایٌذ هی پیاهبش اکشم )ص(

 «کٌٌذ؛ هاًٌذ استفادُ بشدى اص خَسشیذ، ٌّگاهی کِ دس پس ابش باشذ. االهش دس صهاى غیبت، استفادُ هی

 (101)هٌتخب االثش، ص 

 

 ّا ٍ ٍجِ تشاتِ اهام غایة ٍ خَرشیذ پشت اتز: ٍیژگی

 .دیذُ ًشذى خَسشیذ پشت ابش، بِ هؼٌای ًبَدى آى ًیست 

  گزاسد. )حیات بخشیذى( شَد ٍلی بش هَجَدات اثش هی ابش دیذُ ًویخَسشیذ پشت 

 تابذ. خَسشیذ بطَس یکساى بِ توام هَجَدات، هی 

 چشخٌذ. )اهام صهاى هحَس خلمت  خَسشیذ دس هشکض هٌظَهِ شوسی لشاس داسد ٍ سیاسات بِ دٍس آى هی

 است.(

 (ِ داسد. )ًظاست اهام بش اػوال هاخَسشیذ بش ّوِ جا احاط 

  خَسشیذ باػث ًظن است. )تٌظین شب ٍ سٍص ٍ صهاى(ٍجَد 

 .خَسشیذ پان کٌٌذُ است 

 دّذ. ) ػلوا ٍ هشاجغ دس ػصش غیبت، ًَس اهام  شب ٌّگام، خَسشیذ حضَس ًذاسد ٍلی بِ هاُ ًَس هی

 سساًٌذ.( صهاى سا بِ ها هی

 تش اص ابش بشٍین، دیگش ابش تا صهاًی هاًغ ًَس خَسشیذ است کِ ها تحت تاثیش جاربِ صهیي باشین. اگش باال

 هاًؼی ٍجَد ًذاسد.
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 کٌین؟! چزا ها هٌتظزاى، اهام را هشاّذُ ًوی

 (122، ص 52)بحاساالًَاس، ج  «بشای هٌتظشاى ٍالؼی، غیبت بِ هٌضلِ هشاّذُ است.»اهام سجاد )ع(: 

 هٌظَس اص هشاّذُ، دیذى با چشن ًیست.دس ایي سٍایت 

 چَى فشلاى ًذاسین.کٌین؛  ّا اهام سا گن هی ها خیلی ٍلت

 (22)اًفال/« َا اهلل یَجؼَل لَکُن فُشلَاًًایَا أَیَُّْا الَّزِیيَ آهٌََُا إِى تَتَّمُ»

 َد سا اص جاربِ ی ًفس آصاد کٌین؛خَاّین بیي ها ٍ خَسشیذ ٍجَد اهام، ابشی ًباشذ؛ بایذ خ اگش هی

 ٍ تقَا تِ ایي هعٌاست.

 (22ػوشاى/ )آل «هِوَّا تُحِبَُّىَ ی تٌُفِمَُالَي تٌََالَُا البِشَّ حَتَّ»

 تَاًین اص اهام بْشُ ببشین. ٍ تَجِ خَد سا جلب اهام ًکٌین، ًوی تا ٍقتی اس عالیق خَد ًگذرین

 

 

 

 

 

 

 «کَشش ػاشك بیچاسُ بِ جایی ًشسذ   جاًب هؼشَق ًباشذ کششی ا کِ اصت»

 

 ٍقتی تا ایٌجا آهذیذ، شک ًکٌیذ اًتخاب شذیذ.

 دٍستاى شوا شکار شذیذ؛ تَر را پارُ ًکٌیذ!

 تذسیس استاد حسیٌی

 فَائذ اهام غایبضَع: هَ

 ّای آهَصشی هؼاسف هْذٍیتاسائِ شذُ دس کالس خالصِ ٍ چکیذُ هطالب

 Mahdiaran@   هْذیاساىتْیِ شذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، 

 :ّای جلة تَجِ تِ اهامراُ

 ارتثاط تا اهام در دل شة هکاتثِ تا حضزت
 

 دادى گشارش عولکزد رٍساًِ تِ حضزت
 

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

