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 اًتظارغیبت ٍ 

  

 :هقذهِ
وٌین وِ تشای دفاؼ اص حشین هْذٍیت، تایذ هدْض تِ سالح هؿشفت ٍ استذالل  ها دس ؾصشی صًذگی هی

 هْذٍیت ًیاصهٌذین. هْن، تِ داضتي فْوی ؾویك، اص هثاحث اصلی  تاضین؛ الثتِ تشای سسیذى تِ ایي اهشِ

غیثت، استثاط غیثت ٍ اًتػاس ٍ ...، تِ هیضاى ضٌاخت خَد تی هاًٌذ  اّویت سَاال تَاًذ تا طشح وس هی ّش

 ؾات هْذٍی پی تثشد.اص هَضَ
 

 اّویت غیبت:
تَاًین تشای وسی وِ ایواى تِ  . ها ًویفْن غیثت، ًیاص تِ یه پطتَاًِ لَی، یؿٌی ایواى تِ غیة داسد

 ست.غیة ضؿیفی داسد، اص غیثت صحثت وٌین؛ چشا وِ اتضاس ضٌاخت اهام غائة، چطن ًی

 یٔؤْهٌَُٙىَ لٙلْؤتَّمٙیيَ الَّزٙیيَ ...ّٔذٖى»  داًذ ایواى تِ غیة هی ،سا هتمیي ی دس لشآى، اٍلیي ضاخصِخذاًٍذ 

 «ٍسٍد تِ اًساًیت است ی ایواى ٍ تاٍس تِ غیة، دسٍاصُ»اًذ   دس تفسیش ایي آیِ گفتِ (2ٍ3)تمشُ/ ...«الْغَیٕةِتِ

تِ دًثال اص تیي تشدى ایواى تِ غیة است؛ صیشا ًذاضتي ایواى تِ غیة، اًساى سا  خثِْ تاطل ضذیذاً

 وٌذ.  هحذٍد تِ اهَس دًیایی هی

 اًتػاس دس ٍ پایثٌذًذ حضشت آى اهاهت تِ وِ( ؾح) هْذی غیثت صهاى هشدم»  فشهایٌذ هی )ؼ( اهام سداد

 تخطذ هی لَت سا آًاى فْن ٍ دسن چٌاى خذاًٍذ صیشا تشتشًذ؛ ّا صهاى ّوِ هشدم اص تشًذ، هی سش تِ غَْس

 (256 ظ ،52 ج ،تحاساالًَاس) «ٍسصاًٌذ. اخالظ حك تِ آًاى تاضذ. غَْس ّواًٌذ آًاى، ًضد غیثت وِ

 

 

 

 

 

 

 

 اهامدر هَرد غیبت  ختلفّای هدیذگاُ

 کٌذی غیر از ایي دًیا، زًذگی هیدًیای دراهام 

 شَدست، اها دیذُ ًویدر ایي دًیااهام 

 ، اها ًاشٌاس استشَددیذُ هیاهام 
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 هْذٍیت است.ی  دس ؾشصِسیطِ تسیاسی اص اختالفات سِ دیذگاُ هتفاٍت، ایي 

 ُتاؾث تِ ٍخَد آهذى  است وِ اص غیثت غلطی ، تشداضتوِ اهام صهاى دس ایي دًیا ًیست اٍل دیذگا

 آهذ. تیشٍىدل آى  تْاییت اص ، تاتیِ ٍ ًْایتاًیخیِ ضذ وِ تؿذّافشلِ ض

 وٙتَابٓ ...الثَّمَلَیٕيِ فٙیىُنٔ تَاسِنٗ إًِِّی»  )ظ( فشهَدًذ پیاهثش ی تشای سد ایي دیذگاُ ٍخَد داسد.دالیل فشاٍاً

 .ایت، اهام تایذ دس هیاى ها تاضذطثك ایي سٍ «تٓیٕتٙی ... إَّٔلَ ؾٙتْشَتٙی؛ ٍٓ اللَِّٙ

 ذ، اهام ًاهشئی است.گَی هی دیذگاُ دٍم 

 تشای ؾالِ اص دیذگاُ دٍم است. ت تش خاهؽ، ّن اص لحاظ ویفی ٍ، یاص لحاظ ووّ٘ن ، دیذگاُ سَم ٍُ

دس ثاًی، ایي  تشی ًسثت تِ دیذگاُ دٍم دس هٌاتؽ هتؿذد ٍخَد داسد ٍ تاییذ آى، سٍایات تسیاس فشاٍاى

 تَاى ایي سِ دلیل سا روش وشد  اًذ. اص خولِ هی سٍایات لاتل تَخیِ

 ضَد، آى است وِ اهام ضٌاختِ  هٌػَس اص تؿضی سٍایات، وِ دس آًْا گفتِ ضذُ، اهام دیذُ ًوی

 «تَطْشَتَٔىَ الَّزٙی الْوٓاءٓ أَفَشَأَیٕتُنٔ»ضٌاختي است  « أَفَشَأَیٕتُنٔ»هٌػَس اص  ،سَسُ ٍالؿِ 66آیِ دس  ضَد. ًوی

 غیثت حضشت یَسف( اًٌذ. )هْا ًاضٌاس تَدًذ، ًِ ًاهشئیغیثت اًثیاء ّن، آً دس 

 الثتِ  .خسن اهام صهاى، هاًٌذ خسن تمیِ افشاد است ٍ دیذُ ًطذى آى، خالف سٍال طثیؿی است

ًفش سد  40، وِ دس آى، پیاهثش اص هیاى «لیلِ الوثیت»وٌٌذ. هاًٌذ ٍالؿِ  گاّی اهام تصشف ٍالیی هی

 ضذًذ، اها آًْا پیاهثش سا ًذیذًذ.

 

 :علت غیبت
)ؼ(  االهش صاحة تشای دسستیِ ت»  فشهَد  هی وِ ضٌیذم صادق )ؼ( اهام اص گَیذ  هی فضل تي ؾثذاهلل

 دلیل  پشسیذم «.وٌذ هی ضه غیثت اهش دس تاطلی، اّل وِ ّش ًیست، آى اص ای چاسُ سا اٍ وِ است غیثتی

 حىوت وِ ساستیِ ت. ًذاسین سا وطفص ٍ تیاى اخاصُ ها وِ است اهشی ؾلتص»  فشهَدًذ چیست؟ اهش ایي

 (461، ظالٌّؿوِ توام ٍ الذ٘یي ووال) «غَْسش اص تؿذ هگش ضَد ًوی سٍضي حضشت، غیثت

 داًین. از است ٍ کِ ها آى را ًویعلت اصلی غیبت یک ر

 

 

 

 

 

 

 غیبت دالیل جسئی

 حفظ جاى آخریي رخیرُ الْی

 ًشٌاسی هردم قذر

 رّایی از بیعت با طاغَت

 اهتحاى الْی
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 غائب ًشذًذ؟ ئوِچرا بقیِ ا ایٌجاست کِ سَالحال 
ؾالٍُ لشآى، تٌْا اصَل ٍ ولیات دیي سا هطشح ِ چَى دس صهاى آًْا، ٌَّص طشح دیي واهل ًطذُ تَد. ت

ّضاس  65 )ؼ( شیىتا اهام حسي ؾس )ؼ( اص صهاى اهام ؾلی .وٌذ اها فْن واهل آى، ًیاصهٌذ تثییي است هی

 ، دس تثییي دیي داسین.سٍایت
 

 :اًتظار
ست وِ دس خْت لذسضٌاس تَدى حشوت وٌین ٍ ّوَاسُ آهادگی خَد سا حفع وٌین. تا    اًتػاس تِ ایي هؿٌا

ها  آیذ ٍ تذاًین اهام تشای ؾذالت هی . اگشتَاى خاهؿِ سا لذسضٌاس وشد ، هیهؿشفت ًسثت تِ اهام ٍ تؿمل

 غلن تِ دیگشاى، هؿٌایی ًذاسد.آًگاُ تش ّستین، گس هٌتػش ایي ؾذالت

 .ظراى هصلح، خَد بایذ صالح باشٌذهٌت
 سا اهش ایي وِ وسی»  فشهَدًذ ضَد؟ حضشت هی هحمك صهاًی چِ دس فشج،  پشسیذ( ؼ) صادق اهام اص ساٍی

 «.است ضذُ حاصل اًتػاسش خْت تِ اٍ فشج تطٌاسذ،

تضسگتشیي . اًتػاس ضَد هی ثوشُ آى اهیذ داضتِ تاضین،. ٍلتی تِ ٍؾذُ الْی اًتػاس، اهیذ استسیطِ ٍ هٌطأ 

  داًذ ّای گوشاّاى هی اص ًطاًِ ، ًااهیذی سالشآىخذاًٍذ دس است.  گٌاُ تؿذ اص ضشن تِ خذا، ًااهیذی

 اّل اگش ٍ»ٍ ایٌىِ   (56حدش/) «ضَد گوشاّاى، چِ وسی اص سحوت پشٍسدگاسش هأیَس هیخض گفت »

 گطَدین؛ هی آًْا تش سا صهیي ٍ آسواى تشوات وشدًذ، هی پیطِ تمَا ٍ آٍسدًذ هی ایواى ّا، آتادی ٍ ضْشّا

 (66)اؾشاف/ «.وشدین هداصات اؾوالطاى ویفش تِ سا آًاى ّن ها وشدًذ؛ تىزیة( سا حك آًْا) ٍلی
 

 

 

 
 :اًتظار اًفجاری 

 ٌٌذ.َسویؿٌی دًیا آًمذس اص غلن ٍ خَس پش ضَد، تا اهام غْ

 :اًتظار تکاهلی 

 ایٌىِ غَْس، سیش طثیؿی خَد سا طی وٌذ. )هاًٌذ سسیذى یه هیَُ(

 وِ هاّیت اًتػاس، تىاهلی است ًِ اًفداسی. هؿتمذ تَدضْیذ هطْشی 

گشفتِ تاضذ، ایي است  وٌٌذ وِ غلن ٍ خَس دًیا سا فشا اًذ اهام، صهاًی غَْس هی اتی وِ گفتِهٌػَس اص سٍای

 گیشد. هی فشا غلن دًیا سا دس غیش ایي صَست، ذ؛ًیذ، تا اهام تِ غیثت ًشًٍوِ ها تایذ لذس اهام سا تذا

 

 اًتظاراًَاع 

 اًتظار تکاهلی اًتظار اًفجاری
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 :غیبت ایواى در عصرارزش 
 آى دس وِ ّا ىآ حال تِ خَش»  ًوَدُ است وِ اهام فشهَدًذ سٍایت )ؼ( تالش هحوذ اهام اص خؿفى خاتش

  صًذ صذا والم ایي تا سا ّا آى هتؿال خذاًٍذ. هاًٌذ هی ثاتت ها تِ ًسثت خَد ی ؾمیذُ تش )غیثت(، صهاى

 تش هشدم اص سا تال ٍ وٌن، هی سیشاب تاساى اص سا تٌذگاًن ضوا خاطش ... تِ ّستیذ هي تٌذگاى حمیمى ضوا...

 توام ٍ الذیي ووال) «.فشستادم هی فشٍ آًاى تش سا خَد ؾزاب ًثَد، ضوا خاطش تشاى اگش ساصم، هی طشف

 (306 صفحِ ،1 خلذ ،ِالٌؿو

 ابعاد زًذگی خَد ٍارد کٌین. در توام ،ِ ها ایي است کِ اهام راتریي ٍظیف هْن
ای وِ تِ فىش سسیذى  تضسگتشیي هصیثت ضذُ است. ٍ خاهؿِوسی وِ تِ ٍضؿیت هَخَد لاًؽ تاضذ، دچاس 

 ای هشدُ است. تِ ووال ٍ سؿادت ًثاضذ، خاهؿِ

 اتارسیتذسیس استاد 

 اًتػاسغیثت ٍ ؼ  ضَهَ

 ّای آهَصضی هؿاسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس والس خالصِ ٍ چىیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، هْذیاساى

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

