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 بعثت تا ظَْراز 

  

 :هقذهِ
سٔاٖ  تٟتزِ ت ٚ اتفالات پس اس تؼخت، تٟتزیٗ ٔٙثغ ٔطاِؼاتی تزای زرنِّیتؼخت پیأثز اسالْ، زٚراٖ راٞ

 ظٟٛر، ٔمسٔات فزد ٚ اتفالات پس اس ظٟٛر است.
 

 غیبتِ ٍلی خذا: دٍراىِ
تزیٗ ٚ  ایٗ زٚراٖ، ٔذٞثیتزذالف تصٛر ػْٕٛ ٔززْ اس زٚراٖ راّٞیت، ٔززْ ٔىٝ ٚ ٔسیٙٝ زر 

تٛاٖ تٝ ٔٛارز سیز اضارٜ  تزای احثات ایٗ سرٗ ٔی ؛تٛز٘س ییٚ زارای فزًٞٙ تسیار تاال تزیٗ ٔززْ ٔؼٙٛی

 وزز:

تاػج ضس سپاٜ اتزٞٝ  ،وؼثٝتٛرٝ ٔززْ تٝ  ؛ ٚراٖ، ٔمسس ٚ ٔٛرز احتزاْ تٛزذا٘ٝ وؼثٝ زر ایٗ زٚ (1

 لصس ٘اتٛزی ٚترزیة آٖ را زاضتٝ تاضس.

؛ ذا٘ٝ ذساست ،زا٘ستٙس وٝ وؼثٝ ٕٞٝ آٟ٘ا ٔی؛ یؼٙی یه احتزاْ تت پزستا٘ٝ ٘ثٛز ،ایٗ احتزاْ (2

 ٞزچٙس زر آٖ تت لزار زازٜ تٛز٘س.

تٝ ٘حٛی وٝ  ؛تٝ ػثازات ٔٛسٓ حذ ٔمیس تٛز٘س ، اُٞ ػثازت تٛز٘س؛ اس رّٕٝوٙار تمسیس وؼثٝزر (3

ٚ حتی  ز٘سوز تٝ ٔىٝ آٔس ٚ ضس ٔی آسازا٘ٝ ،زر ایاْ حذ ،طاِةزر ضؼة اتیپیأثز زر زٚرٜ ٔحاصزٜ 

 ٞایی صٛرت ٌزفتٝ تٛز. ت تحزیفزٚراٖ تزلزار تٛز. ٞزچٙس زر ػثازازر آٖ صفا ٚ ٔزٜٚ  سؼی

ٚ  تٛز٘س ززٜٔماْ حضزت اتزاٞیٓ را حفظ وای وٝ  ٌٛ٘ٝضٙاس تٛز٘س؛ تٝ  ٘ثی ٚ ِٚی ،زٚراٖ ایٗ ٔززِْ (4

 ٌذاضتٙس. ٔی ٞارز احتزاْ تٝ لسٍٔاِٜ

 .تزیٗ ٘ٛع زٔٛوزاسی زر ٔىٝ تزلزار تٛز ارٜ رأؼٝ، ػاِیاز ی فزٍٞٙی ٚ ضیٜٛ اس ٘ظز (5

 ،پیأثز تا وفار ی ٘أٝ یٕاٖتٛز٘س وٝ ٍٞٙأی وٝ پ پایثٙسٔىتٛب، چٙاٖ  لاِٖ٘ٛ ، ٔرصٛصاًتٝ لاٖ٘ٛ (6

 تٛسط ٔٛریا٘ٝ ذٛرزٜ ضس، پیٕاٖ اس ٞٓ ٌسیرتٝ ٚ فسد ضس.

ٞای فزًٞٙ زٚراٖ  ثاییاس زیٍز سی ،لثیح تٛزٖ وته سزٖ س٘اٖٚ  احتزاْ تٝ پیز ٚ تشري لثایُ (7

 راّٞیت است.
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تزای  ٔا تٛز٘س. ساِٟا تٛز وٝ پیأثزی زٚراِٖ ٔززْ ایٗ زٚراٖ، افزازی ضثیِٝ تٛاٖ ٌفت ر یه والْ ٔیز

 أا زیٗ آٟ٘ا تحزیف ضسٜ تٛز ،زیٗ زاضتٙس ؛٘یأسٜ تٛز آٟ٘ا

 ٔٙتظز آذزیٗ پیأثز تٛز٘س. ٚ
 

 ٍ ظَْر:بعثت تفاٍت 
پس اس  ،پیأثز زر ایٗ است وٝ ٔطىالت پٟٙاٖ زر رأؼٝتزیٗ تفاٚت ظٟٛر أاْ سٔاٖ ٚ تؼخت پیأثز  ٟٔٓ

پیص اس ظٟٛر ایٗ ٔطىالت را ذٛاٞٙس زیس ٚ تؼس  ،أا ٔززْ سٔاٖ غیثت ؛تزٚس وزز٘س ٔثؼٛث ضسٖ ایطاٖ

 ظٟٛر رخ ذٛاٞس زاز. ،اس حُ ایٗ ٔطىالت تٛسط ٔززْ

 .در دٍراى ظَْر رخ خَاّذ داد ،عولیات هعکَس بعثت ًبَی
تؼخت تا ٞززت ٚ اس ٞززت تا ٚالیت أیزإِٛٔٙیٗ  اتتسایتایس أتحا٘ات ٔززْ اس  ،ٔززْ ػصز غیثت یؼٙی

 ،را تسٖٚ حضٛر ٔطٟٛز ٚ ػیٙی أاْ سٔاٖ پطت سز تٍذار٘س ٚ حضزت پس اس طی ضسٖ ایٗ أتحا٘ات

 ظٟٛر ذٛاٞٙس وزز.

. ٕٔىٗ است پذیزش آٖ سرت تاضسزر ا٘تظار فزد ٞستیٓ؛ یؼٙی زر ا٘تظار زیٙی وٝ زر ػصز غیثت،  ٔا

وٝ آزٔی  ،تٛسط افزازی ٔا٘ٙس اتٛرُٟ ،پذیزش زػٛت پیأثز زر زٚراٖ راّٞیت زرست ٔا٘ٙس سرتیِ

 وزز. ف ٔیاتٝ ذٛتی پیأثز اػتزٚ حتی تٛز فٟٕیسٜ ٚ تا اذالق 

 َر بذاًین؛شع ایذ دشوٌاى پیاهبر را ًاداى ٍ بیًب

 ّا داًست. َی توام زهاىتَاى پیاهبر را الگ زیرا در ایي صَرت ًوی
 وٝ تا أزٚس ازأٝ زارز، تایس ،٘ثٛی ی زر ایٗ است وٝ ٔطىالت رخ زازٜ زر رأؼٝ ،تؼخت تا ظٟٛر تفاٚتِ

 .است پیزٚسی تٝ ٔؼٙای ٛر حُ ٚ رفغ تطٛز؛ سیزا ظٟٛرپیص اس ظٟ

 ٞزچٙس ٌززا٘س، غاِة ٞا آییٗ ٕٞٝ تز را آٖ تا فزستاز، حك آییٗ ٚ ٞسایت تا را رسِٛص وٝ است وسی اٚ»

 (33/تٛتٝ) .«تاضٙس زاضتٝ وزاٞت ٔطزواٖ
 

 ی ها در عصر غیبت: ٍظیفِ

 بعثت پیاهبر تاریخ بررسی 
رأؼٝ ٔذٞثی زر  وٙیٓ تا ٔطىالت ٔٛرٛز زٚراٖ راّٞیت را تزرسی ی ٔا ایٗ است وٝ ٚظیفٝأزٚسٜ 

وٝ زر  ة ز٘یا ٚ.... حسازت، تؼصة لٛٔی، حُحُ وٙیٓ ،رأؼٝ ذٛز ٚ آٟ٘ا را زر تؼخت را ضٙاذتٝ ػصز

 تٛا٘س ٔا٘غ ظٟٛر تاضس. أزٚس ٔیرأؼٝ ٘ثٛی ٚرٛز زاضت، 

  شیعی افساییقذرت 
 وٝ ٔٛرة لسرت ٔفیس است زر صٛرتی افشایی لسرت ایزاز وٙیٓ؛ آٌاٞی ٚ ٔؼزفت ٔا تایس تزای أاْ سٔاٖ
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 پس اس تؼخت تزای ذٛز لسرت آفزیٙییأثز لسرت آفزیٙی وٙیٓ؛ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ پ ،. تایس تزای ظٟٛرضٛز

وسا٘ی وٝ ػالٜٚ ٝ ت. ٚ ساسٔا٘سٞی ٔززْ تٛزتطىیالتی ػُٕ وززٖ  پیأثز، السأاتاس رّٕٝ  س.ز٘وز

حسٚز ٔسیٙٝ را ٔطرص وزز ٚ فزٔٛز ٞیچ وزز٘س. پیأثز  ضس٘س، تایس تٝ ٔسیٙٝ ٞززت ٔی ٔسّٕاٖ ٔی

 تسٖٚ اراسٜ ٔٗ اس ٔسیٙٝ ذارد ضٛز ٚ ایٗ لاٖ٘ٛ تا فتح ٔىٝ ازأٝ زاضت. ،وس حك ٘سارز

 وٙشاِؼٕاَ() .«ػّٕا ٚارحاٖ پیأثزا٘ٙس..»س: ز٘پیأثز فزٔٛ

 .طىیالتی ٚ ساسٔا٘سٞی ٔززْ ٞستٙسٔٛر تٝ وار تأػّٕای زیٙی، ٔ ٜزٚسأیؼٙی 

 اهام زهاى ، راّی برای افسایش قذرتسیستن ٍالیت فقیِ

 ت.ابل اعتواد بَدى ها برای ظَْر اسٍ اثبات ق

  عقالًیتترٍیج 
ٔا  السأاتیىی اس . پس وٙس ضؼٛری آٟ٘ا تیاٖ ٔی ، حٕالت ٚ تیاصّی ایٕاٖ ٘یاٚرزٖ ٔززْ را أُػ ،لزآٖ

ای  ػمال٘یت تٝ ا٘ساسٜ است.تٝ صٛرت ػمال٘ی  زفاع اس زیٗ ٚ زٖػُٕ وزػمال٘ی ساسی ظٟٛر،  تزای سٔیٙٝ

 وٙٙس. وأُ ٔی را ٞا وطٙس ٚ ػمُ زست ٔیتز سز ٔززْ  ،ٟٔٓ است وٝ أاْ سٔاٖ ٞٓ پس اس ظٟٛر

 عقل. قذرت ٍ هقَلِ اصلی رٍ بِ رٍ ّستین؛با دٍ  ،سازی ظَْر ها در هسیر زهیٌِ

از )ّای هختلف  قذرت اهام زهاى را از راُ ،عذ اجتواعیٍ در بُ عقل افراد ،عذ فردیدر بُبایذ 

 ، افسایش دّین.(جولِ افسایش قذرت ٍالیت فقیِ
 

 ٔٙاتغ پیطٟٙازی استاز تزای ٔطاِؼٝ تیطتز:

 ٓلزآٖ وزی 

  :اهلل رؼفز سثحا٘ی آیتفزٚؽ اتسیت ٚ فزٚؽ ٚالیت 

 ٘ٗاهلل راٚزاٖ : ػالٔٝ ػسىزی تٝ تٙظیٓ آیترّس(10) مص ائٕٝ زر احیای زی 

 سیزٜ صحیح: رؼفز ٔزتضی ػأّی 

 پٙاٞیاٖتسریس استاز 

 اس تؼخت تا ظٟٛر ضٛع:ٔٛ

 ٞای آٔٛسضی ٔؼارف ٟٔسٚیتارائٝ ضسٜ زر والس ذالصٝ ٚ چىیسٜ ٔطاِة
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