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 عصر غیبت
 

 

                                                                                                                                                      

 

 درسامرا                                                               ه.ق225درسپيده دم جمعه نيمه شعبان سال -1                                             

 به دنيا امد                                                                                                            

 با پدر بزرگوارش زندگی ميکرد-2        در رابطه با امام زمان

         ه.ق260اغاز امات ايشان در سال -3                                         

 خود بوده ت مامدارای دو غيبت صغری و کبری ازدوره ا-4                                         

         با چهار نفر از ياران نزديک خود در طول غيبت خود در -5                               
 ارتباط بوده )نواب اربعه(                                           

  بعد از ايشان جانشينی نيست-6                                         

 

 

 

 

زمين از حجت خدا خالی نمی ماند اما خداوند به علت ستمگری انسان ها سخنی از امام علی )ع(:

 از وجود حجت در ميانشان بی بهره می سازد. وزياده روی در گناه انان را

 

چگونگی امامت امام زمان درعصر غيبت:امام را غايب ناميده اند به دليل اينکه از نظرها غايب 

است نه اينکه در امعه حضور ندارد به عبارت ديگر انسان ها هستند که ايشان را نميبينند اما 

 ايشان در ميان مردم حضور دارند.

 

 حجت خداوند در ميان فرزندان علی و پيروان اوست(:امام علی)ع

 

 خورشيد پشت ابر

به دليل غايب بود ايشان بهره مندی از امام در عصر غيبت کاهش می يابد از اين رو ان حضرت 

را به خورشيد پشت ابر تشبيه کرده اند در اين زمان نه امکان حکومت و واليت ظاهری است نه 

عليم معارف و احکام دين زيرا اين بهره مندی مختصر واليت امکان تشکيل جلسات درس و ت

 معنوی است که نيازمندبه حضور  در ميان مردم نيست.

 

 امام عصر در نامه ای به شيخ فقيد می فرمايد:



 ما از اخبار و احوال شما اگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفی نيست.

 

                                     
                               

            

 هدايت باطنی افراد-1                                      

 حل بعضی از مشکالت علمی علما-2نمونه هايی از ياری رسانی       

 خبر دادن از پاره ای از رويدادها         -3امام زمان به مردم                 

 دستگيرس از دردمندگان و دعا برای مومنان  -4                                      

 

 

 

 

 

 

 تقويت معرفت ومحبت به امام:پيامبروامام از پدر و مادر نيز برای -1                                   

 رابه دست اورده اند محبت  مومنان مهربان تر اند و انان که چنين معرفتی                                   

 بيشتری به امام دارند                                   

                   پيامبر اکرم: هرکس که دوست دارد خدا را در حال ايمان کامل و مسلمانی                                                                                             

 مورد رضايت او مالقات کند واليت و محبت امام عصر                       مسئوليت های منتظران
 را بپذيرد                                                     

 پيروی از فرمان های امامان: منتظر حقيقی تالش ميکند که در عصر -2                                   

 غيبت پيرو امام خود باشد و از ايشان تبعيت کند رسول خدا می فرمايد:                                  

 خوشا به حال کسی که به حضور قائم برسد در حالی که پيش قيام او نيز                                     

 پيرو باشد.                                   

 اماده کردن خود و جامعه برای ظهور-3                                   

 دعا برای ظهور امام       -4                                   

 

 

 

 

     

 

 

 


