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 فلسفِ غیبت ٍ فَایذ اهام غائب

  

 :فلسفِ غیبت
 ضًَذ. پس اص غَْس اص ساص آى تا خثش هی غیثت اهشی پٌْاًی اص اسشاس الْی است کِ هشدم تٌْا

آًْا تِ ؾٌَاى  داًین، اها دس تؿضی سٍایات اضاساتی ضذُ است کِ اص ّشچٌذ ها دلیل اغلی غیثت سا ًوی

 کٌین. ؾَاهل غیثت یاد هی

 

 

 

 

 

 
 

 حفظ جاى اهام: 
تا صهاًی کِ ضیؿیاى تِ لذست کافی ًشسٌذ ٍ ی الْی ّستٌذ؛  آخشیي رخیشُ ،اص آًجایی کِ حضشت حجت

. ّواًگًَِ کِ تشای ای جض غیثت ًیست کٌٌذ، تشای حفع ٍجَد ایطاى، چاسُخَد دفاؼ  ًتَاًٌذ اص جاى اهام

حضشت  ای جض غیثت کطتٌذ، چاسُ ی کِ پیاهثشاى خَد سا هیحفع جاى حضشت ؾیسی اص دست یَْدیاً

 «الْخآئِفُ الْوَُْزَّبُ اَیَُّْا ؾَلَیِكَ اَلسَّالمُ»دس صیاست اهام صهاى دس سٍص جوؿِ آهذُ است: ٍجَد ًذاضت.  ؾیسی

 خائف تِ هؿٌای تشساى است )ًِ تشسَ(؛ یؿٌی تشس اص کطتِ ضذى اهام ٍجَد داسد. 

 ًبَدى بیعت بر رهِ اهام: 

 تِ صهاى ّاى طاغَت اص یكى تیؿت پذساًن اص ها؛ ّش یك ضیؿِ ای»فشهایٌذ:  اهام صهاى دس تَلیؿی هی

 «.ًثاضذ گشدًن تِ طاغَتى ّیچ تیؿت کِ کشد خَاّن لیام حالى دس هي ٍلى تَد، گشدًطاى

 :ایجاد رغبت بِ اهام زهاى 

 ضَد؛ ٍ دٌّذ ٍ حجت تش هشدم توام هی ّای حكَهتی، اهتحاى خَد سا پس هی پیص اص غَْس، ّوِ هذل

تریي عَاهل ٍ هْن

 فَایذ غیبت

 حفظ جاى اهام

 ًبَدى بیعت بر رهِ اهام

 ایجاد رغبت بِ اهام زهاى

 تفرقِ شیعِ

 اهتحاى هَهٌاى

 اهیذ بخشی بِ شیعیاى

 ایواى بِ غیب

 قذر اهام داًستيِ
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ّا ٍ اّذاف  تحمك آسهاى تطكیل حكَهت اهام صهاى ٍ خَاّاىِ ،تا سغثت دًیاٌّگام غَْس حضشت، هشدم 

 ایطاى خَاٌّذ تَد.

 ٍ کتاب ایطاى تا ٍ فشستادین ّای سٍضي دلیل تا سا خَد پیوثشاى ها ّواًا»فشهایذ:  دس لشآى هی ًٍذخذا

 (22)حذیذ/ «ؾول کٌٌذ. ؾذالت ٍ ساستی تِ هشدم تا کشدین ًاصل ؾذل هیضاى

 :ِتفرقِ شیع 

ًذاسًذ ٍ اسصش ٍحذت « اهللحثل »ضیؿیاى فْن دسستی اص دیگش اص ؾَاهل اغلی غیثت، ایي است کِ یكی 

حضشت حجت دس تَلیؿی تِ ضیخ هفیذ  الثتِ ضیؿِ دس طَل صهاى سضذ تسیاسی کشدُ است. داًٌذ. سا ًوی

اص ایطاى ها وي هاللات ضذًذ، یُ س ساُ ٍفای تِ پیواًطاى، ّوذل هیاگش چٌاًچِ ضیؿیاى ها د»فشهایٌذ:  هی

 «افتاد. تِ تاخیش ًوی

 تفرقِ بَدُ است. ،تریي عاهل شکست اسالم تا بِ اهرٍز اصلی
 خَد ها ّستین. ،یؿٌی یكی اص ؾَاهل غیثت

 اهتحاى هَهٌاى: 

. ضیؿیاى تِ ایي ًتیجِ یاتذ ؾمیذتی سضذ هی دس ایام غیثت، هَهي ٍالؿی ضٌاختِ ضذُ ٍ اص لحاظ فكشی ٍ

؛ است ٍ کذام غلط کذام حكن دسست ٌذهام کَتاُ است، تشای ایٌكِ تفْواص ا طاىحاال کِ دست اًذُ سسیذ

ّا ؾلن فمِ،  ًذ. دس اثش ّویي ًیاص ٍ تشسسیآٍسٌذ ٍ تخػع تِ ٍجَد ذ سیشُ اهاهاى گزضتِ سا تشسسی کٌتای

ّن تِ لحاظ ًػشی ٍ ّن  ،ضیؿِ دس ؾػش غیثت ؛ّا ّویي تالش دس ضويِ. تِ ٍجَد آهذ. حذیث، کالم ٍ..

 . ًیت ٍ فماّت سضذ پیذا کشددس ؾمال

 اهیذ بخشی بِ شیعیاى: 

ی حاضش ٍ  )ؾج( هاًٌذ یك فشهاًذُ . اهام صهاىدّذ اهام صًذُ است، تِ ضیؿِ اهیذ هی غیثت ٍ ؾلن تِ ایٌكِ

 حفعاهیذ اٍ  فشهاًذُ صًذُ است، داًذ صًذُ است. هوكي است گاّی ضیؿِ ضكست تخَسد، اها ٍلتی هی

حال جٌگین؛ گشچِ فشهاًذُ  ها دس ؾػش غیثت هاًٌذ سشتاصی ّستین کِ دس لة هشص ؾمیذتی دسضَد.  هی

 داًذ. ّای دسٍى دل ها سا هی اص کاسّای ها آگاُ است؛ حتی ًیت تیٌذ ٍ سا هی تیٌین، اها اٍ ها سا ًوی

 ایواى بِ غیب: 

دس آیات اتتذایی  ًٍذخذا .تشیي فَایذ غیثت، تِ ٍجَد آهذى ایواى تِ غیة دس هَهٌاى است یكی اص هْن

آى کتاب تا ؾػوتی است کِ ضك دس »: کٌذ اص ٍیژگی هتمیي تیاى هی ، یكیسَسُ تمشُ، ایواى تِ غیة سا

 «آٍسًذ... هی ایواى غیة جْاى تِ کِ کساًی آى .آى ساُ ًذاسد؛ ٍ هایِ ّذایت پشّیضکاساى است

ؾػوت یمیٌطاى دس تٌذگاى خذا کساًی سا ًذاسین کِ »دس ٍغف هٌتػشاى حضشت فشهَدًذ:  )ظ( پیاهثش

ًَضتِ( ) است، تِ سیاّی سٍی سفیذی دس حالی کِ[ اهاهطاى دس پطت حجاباص ایٌْا تیطتش تاضذ. ]

 «آٍسًذ. ایواى هی
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 داًستيِ قذر اهام: 

اص »فشهَدًذ:   سٍی هٌثشش الوَهٌیي تاهیشسٍصی . ضَد ، دس ؾػش غیثت هوكي هیسا داًستي ٍلی خذا لذسِ

دس ایي ٌّگام ًاداًی اص هیاى جوؽ پشسیذ: یا ؾلی  «تذّیذ. هي سَال کٌیذ لثل اص ایٌكِ هشا اص دست

 !سش هي چمذس است تؿذاد هَّای

کٌذ. ایٌكِ کساًی تِ  ش غیثت ضیؿِ دس ایي صهیٌِ سضذ هیدس ؾػداًستٌذ. اها  آًْا لذس ٍلی هؿػَم سا ًوی

، تشای اٍ ینِ تاضٌاگش اهام صهاى داضت هاای خذاًٍذ تَد کِ یك پیام تشفشهاى ٍلی فمیِ تِ جثِْ سفتٌذ، 

 .کشدخَاّین ِ چ
 

 :فَایذ اهام غایب
 

 

 

 

 
 هحَر ًظام ّستی: 

، اهام هاًٌذ ًیشٍگاّی سادُ. دس یك تطثیِ اهام چِ غایة تاضذ ٍ چِ حاضش، ٍاسطِ فیض ّستی است

 ضَد.  ذا( تِ ٍاسطِ آى دس ضْش تَصیؽ هیذ )هٌثؽ = خسَ است کِ تشق تَلیذ ضذُ دس

 «تشد. هی اگش صهیي تذٍى اهام تواًذ، ّش آیٌِ اّل خَد سا فشٍ»: فشهایٌذ هی (ؼ) اهام غادق

ٍ آسواى ٍ  ،اگش ها ًثَدین، خذاًٍذ آدم ٍ حَا، تْطت ٍ جٌْن»تِ حضشت ؾلی فشهَدًذ:  ظ() پیاهثش

 ...«تیذُ ضذها پشس ی تِ ٍاسطِ ًٍذخذا کشد... صهیي سا خلك ًوی

 ّذایت باطٌی: 

، اها ایي دلْا تِ دست اهام صهاى است ی ّوِ ّذایت گشچِایي ٍیژگی هخػَظ هؿتمذیي تِ اهام است. 

سُ ضشایط آى تا کٌذ اها تِ یك اًجام گٌاّی هی هثال گاّی کسی لػذ تش است. اهش تشای ضیؿیاى هلوَس

 صًذ. ایي یؿٌی ّذایت تاطٌی. ایي اهام است کِ ضشایط سا تْن هی ،خَسد. دس ٍالؽ ْن هیت

 ایوٌی از بالّا: 

آًگاُ  تا» ذ:فشهای سَسُ اًفال تِ پیاهثش هی 33دس آیِ  ًٍذخذا هشدم ّستٌذ. ایتش اص تالّا اهام صهاى اهاى

 ٌذ.ّستاهام صهاى ّن هػذاق ایي آیِ  ...«كٌذً ؾزاب سا آًاى خذا ّستی، آًْا هیاى دس تَ کِ

 فَایذ اهام غایب

 ّذایت باطٌی هحَر ًظام ّستی

 یاری شیعیاى سازیخَد ایوٌی از بالّا
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هي تال سا اص خاًذاى  ی هي آخشیي جاًطیي پیاهثش خذا ّستن ٍ خذاًٍذ تِ ٍاسطِ» فشهایٌذ: اهام صهاى هی

 «کٌذ. ٍ ضیؿیاًن دفؽ هی

 سازیخَد: 

ام ّیچ چیض هاًٌذ ایٌكِ اهکٌٌذ.  هی «اص گٌاُشٍا پَ»ذیي تِ خَد، ایجاد اهام صهاى تشای هَهٌیي ٍ هؿتم

ّا ٍ  لكِ تش ًیتضاّذ تش اؾوال هاست، ت. اهام ًِ تٌْا تیٌٌذ، تاصداسًذُ اص گٌاُ ًیست سا هی ها صهاى دائواً

 تِ ٍ تیٌٌذ، هی سا ضوا اؾوال هؤهٌاى ٍ پیاهثشش ٍ خذا یمیٌاً کٌیذ؛ ؾول: تگَ ٍ» آگاّی داسد. ،ّای ها دل

 (102)تَتِ/ «ضَیذ،... هی تاصگشداًذُ آضكاس ٍ ًْاى داًای سَی تِ صٍدی

 «تیت ّستین. ها اّل ،دس ایي آیِ ىاهشاد اص هَهٌ»فشهایٌذ:  اهام سضا هی

 یاری شیعیاى: 

کٌین ٍ  دس هشاؾات احَال ضوا کَتاّی ًوی ها»فشهایٌذ:  دس تَلیؽ خَد تِ ضیخ هفیذ هی )ؾج( هاىاهام ص

دضوٌاى تش ضوا چیشُ  ضذ ٍ ي ًثَد، ضش ٍ تذی تش ضوا ًاصل هیکٌین؛ اگش ایي چٌی ضوا سا فشاهَش ًوی

 «.ضذًذ هی

ستاى ضیؿیاى تحشیي ٍ اًاسی کِ ًام تشخی اص هخالفیي اّل تیت تِ طَس طثیؿی تش سٍی آى ًمص تستِ دا

ّای حضشت تِ ضیؿیاى  ای اص کوك ت ٍ ساص آى ٍ ًجات ضیؿیاى، ًوًَِتَد ٍ یاسی اهام صهاى دس کطف ؾل

 دس ؾػش غیثت است.

 پَستذسیس استاد سائفی

 فلسفِ غیثت ٍ فَایذ اهام غائةضَؼ: هَ

 ّای آهَصضی هؿاسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس کالس خالغِ ٍ چكیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هػاف، هْذیاساى
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