اًتظار ٍ شٌاخت
هقذهِ:
ظَْر اهریست حتوی .تر اساس آیات ٍ رٍایات در زهاى ظَْر ،اهری تسري تِ ًام رخعت رخ هیدّذ،وِ
در آى اًثیاء ،اٍلیا ٍ هؤهٌاى دٍتارُ زًذُ هیشًَذ ٍ دٍرُی ظَْر را درن هیوٌٌذ.
حال ترای ایٌىِ تذاًین ها چگًَِ هیتَاًین خسء رخعت وٌٌذگاى تاشین ،الزم است تذاًین چِ وارّایی
تایذ اًدام تذّین.
شٌاخت عویق
استقاهت در راُ دیيداری

راّکارّای حضَر در
جوع رجعت کٌٌذگاى

چْل صباح خَاًذى دعای عْذ
ایواى هحض
شْادت

 شٌاخت عویق (هعزفت عویق ًسبت بِ اهام سهاى)
اٍلیي ٍ هْنتریي وار ،تِ دست آٍردىِ شٌاخت عویك ًسثت تِ اهام زهاى است.
پیاهثر اسالم (صلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن) فرهَدًذّ« :ر وس تویرد در حالی وِ اهام زهاى خَد را
ًشٌاختِ تاشذ ،تِ هري خاّلی هُردُ!» (ٍسائل الشیعِ ،ج ،16ص)246
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 شاخصِّای شٌاخت عویق:
اهام؛ شاّذ ٍ ًاظز
اهام؛ ٍاسطِ فیض

اهام؛ عالِن بِ گذشتِ ،حال ٍ آیٌذُ
شاخصِّای
شٌاخت عویق

اهام؛ ٍارث اًبیاء ٍ اٍلیاء

اهام؛ حجت خذا بز خلق
اهام ٍالیت تکَیٌی دارد

اهام شاّذ ٍ ًاظز است
خذاًٍذ در لرآى هیفرهایذ« :خذاًٍذ ٍ رسَالى ٍ هَهٌاى ،وارّای شوا را هیتیٌٌذ( »...تَتِ)105/
اهام صادق (ع) در تفسیر ایي آیِ فرهَدًذ«:هٌظَر از هَهٌاى ،ها اّل تیت ّستین( ».وافی ،ج ،1ص)215

دوتر چوراى در ایي تارُ هیگَیذ :اگر خاهعِ تِ ایي تاٍر ترسذ وِ اهام ّوَارُ شاّذ ٍ ًاظر تر اعوال
هاست ،چٌیي خاهعِای «خْشی تىاهلی» پیذا خَاّذ ًوَد.

اهام ٍاسطِ فیض است
ّر فیعی وِ تِ ها ٍ تواهی هَخَدات در ًظام ّستی هیرسذ ،از خاًة خذاست .اها تِ دلیل ًاهحذٍد
تَدى خذا ٍ هحذٍد تَدى ها ،خذاًٍذ ،اهامِ ّر عصر ٍ زهاًی را ٍاسطِای ترای رساًذى تواهی ًعوتّا تِ
تواهی هَخَدات لرار هیدّذ.

اهام ٍارث اًبیاء ٍ اٍلیاء است
ّر چیسی وِ تِ اًثیاء ٍ اٍلیاء دادُ شذُ است ،اهام ًیس آى را داراست؛ چِ هادی چِ هعٌَی .هاًٌذ علَم
اًثیاء ٍ اٍلیاء خذا ،دَم عیسی ،عصای هَسی ،اًگشتر سلیواى ،شداعت حسیٌی ،حلن حسٌی ،صَلت
حیذری ٍ آًچِ خَباى ّوِ دارًذ ،تَ تٌْا داری...
خَاخِ ًصیر طَسی ،اهام زهاى (عح) را تا ته ته صفاتِ اهاهاى ،سالم هیدّذ!

اهام عالِن بِ گذشتِ ،حال ٍ آیٌذُ است
اهام هدوَع  72حرف از علن الىتاب ٍ  27حرف از علن تشری را داراست.

اهام حجت خذا بز خلق (توام هخلَقات) است
اهام حسي عسىری (ع)« :ها حدت ّای خذا تر خلك اٍ ّستین».
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الزهِی حدتِ خذا تَدى؛ آگاّی تِ زتاى توام هخلَلات ،داشتي لذرت طی االرض است.

اهام ٍالیت تکَیٌی دارد
ٍالیت تىَیٌی یعٌی اهام هیتَاًذ تِ ارى خذا ،درعالن دخل ٍ تصرف وٌذ ٍ ایي اهر ٍیژُی هعصَم است.
ٍالیت تىَیٌی یعٌی وائٌات در وف دست اٍست ٍ ّیچ عولی ًیست وِ از اهام پَشیذُ تاشذ .هثال اگر
هعصَم تگَیذ «هاُ ًین شَد؛ هیشَد».
اهام ٍالیت تشریعی ّن دارد؛ الثتِ ایي تٌْا ٍیژُ اهام ًیست ،تلىِ فمیِ ًیس تِ سفارش خَدِ اهامِ هعصَم
در دٍراى غیثتٍ ،الیت تشریعی دارد .هاًٌذ :پرداختي تِ هسائل شرعی ،خوس ،زوات ٍ ...

 باٍر قلبی:
تعذ از شٌاخت ،هرحلِی تعذ تاٍر للثی است.
تَتِ ،ترن گٌاُ ٍ اًدام ٍاخثات؛ راُّای رسیذى تِ تاٍر للثی ّستٌذ.

 یاد اهام:
تاٍر للثی وِ تیایذ ،ها دائن تِ یاد اهام ّستین.
راّىارّای عولی ترای یاد اهام زهاى
 .1رٍشي شذى للة تا تَتِ
ً .2شست ٍ ترخاست تا هْذٍیَى
 .3اًس تا زیارتّا ٍ دعاّای هْذٍی
 .4رفتي تِ هىاىّایی وِ هٌصَب تِ اهام زهاى (عح) است
 .5تِ یاد حعرت تَدى ،در زهاىّایی وِ دعا هستداب است
 .6حرف زدى تا حعرت
 ٍ .7دَر ٍ دیَارِ خاًِهاىً ،شاى از حعرت داشتِ تاشذ وِ ّروس ها را تثیٌذ تِ یاد حعرت تیافتذ.

 عشق بِ حضزت:
یاد اهام وِ زیاد شذ ،عشك هیآیذ .عشـق کِ باشذ ّوِ چی ّست...
عشك ّوراّی هیآٍرد ،عشك فذا شذى هیآٍرد ،عشك یاری هیآٍرد؛ ایي سِ وِ تیایذ« ،اظطرار تِ
حدت» حاصل هیشَد .اظطرار وِ حاصل شذ اهام تِ فریاد هیرسذ.
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تا هعطر ًشَین ،راُ ظَْر فراّن ًویشَد .پس:
شٌاخت

باٍر قلبی

یاد هذاٍم

عشق

اضطزار

حزکت

 استقاهت در راُ دیيداری
دٍهیي واری وِ اًدام آى تاعث هیشَد ها از رخعت وٌٌذگاى تاشین ،استماهت در راُ دیيداری است.
استماهت در راُ دیيداری یعٌی ،در اهر ٍ ًْی راست ٍ درست تاشی ٍ ّواًٌذ رٍتاُ ،حیلِگری ًىٌی.

 چْل صباح خَاًذى دعای عْذ
ایي اهر ّوراُ تا سِ شرغ است :چْل رٍز پشت سر ّن ،صثح دعای عْذ خَاًذُ شَد ٍ ایي عْذ ،در
طَل رٍز رعایت شَد.

 ایواى هحض
اهام صادق (ع)« :رخعت ًویوٌذ هگر هؤهي هحط» (هیساى الحىوِ ،ج ،4ص )1984

هؤهي هحط ویست؟ پیاهثر(ص) فرهَدًذ« :ایواى هرد واهل ًویشَد هگر ایٌىِ هحثت (تا عول) داشتِ
تاشذ ًسثت تِ حدت تي الحسي (ع)»

 شْادت
اهام تالر (ع) فرهَدًذ« :خذاًٍذ فرهَد هردم در دًیا یا هیهیرًذ ٍ یا در راُ خذا وشتِ هیشًَذ».
خذاًٍذ در خایی دیگر از لرآى هیفرهایذّ« :وِ هیهیرًذ( ».عٌىثَت)57/

پس آًْایی وِ در راُ خذا وشتِ شذُاًذ تایذ ترگردًذ تا تویرًذ.

تذریس استاد هحوَدی
هَظَع :اًتظار ٍ شٌاخت
خالصِ ٍ چىیذُ هطالة ارائِ شذُ در والسّای آهَزشی هعارف هْذٍیت
تْیِ شذُ در ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف ،هْذیاراى @Mahdiaran
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