
 

 

 ای واقع مسلمان یک الزمه    

 

الزمه یک مسلمان واقع ای شناخت امام زمان خود و انجام دادن اعمالی برای خوشنودی و رضایت مندی امام خود می 

 در این پست به صورت کامال خالصه به شناخت امام زمان و مخصوصا اعمالمان میپردازد. 21باشد ، یار

 امید است آقا امام زمان از ما شاد و خوشنود گردد. ان شاء اهلل

 

می فرمایند : هرکس بمیرد و  )ص(الزمه یک مسلمان واقع ای شناخت امام زمان خود است ، همانطور که پیامبر اکرم

 (2)امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.

شناخت امام زمان از واجبات یک مسلمان است زیرا کسانی که امام زمان خود را   )ص(رسول اکرم  طبق فرمایش

 نشناخته باشند و به دنیای اخروی سفر کنند ، گویی که از اسالم و مسلمانی هیچ نمیدانستند و از این دنیا رفته اند.

 ، می پردازد. )عج(مانمان، حضرت حجت به صورت خالصه به معرفی امام ز 21به همین منظور یــار

دنیا آمدند و در روز نهم ربی هجری به  122در نیمه شعبان سال  ()عفرزند امام حسن عسگری  )عج(حضرت مهدی 

، امام حسن  بزرگوارشان پس از شهادت پدر این امام معصوم؛  االول از طرف خداوند به امامت منصوب شدند

 هجری غایب گردد. 162، فشار و شرایط سخت زمان باعث شد که در سال  )ع(عسگری 

دی داده شد ، توضیحاتی است که در مورد هر انسانی می توان داد ولی اما این توضیحاتی که باال در مورد حضرت مه

بزرگی این شخص در رفتار ، گفتار ، شخصیت و جایگاه او خالصه می شود که به علت زیادی مطلب در این خصوص به 

 صورت دقیق قابل شرح نیست.



 

 

و وظیفه ما شیعیان این است که همانند  کردنداما همانطور که اشاره شد ، حضرت مهدی به دلیل فشار مردم غیبت 

 مردمان آن زمان نباشیم و به امام زمان خود اذیت و آزاری نرسانیم.

با  امامی که "با هرگناهی که شما شیعیان میکنید ، یک سیلی به صورت من میزنید. " میفرمایند :  )عج(حضرت مهدی 

ت که با گناهانمان برای ما دعا می کند ، درست اس در هر حالتی ناراحتی ما اشک میریزد و در شادی ها ما شاد است و

 اذیت و آزارش دهیم؟

دانستند به عذاب شدیدی دچار شدند؛ همانطور که در زمان کسانی که قدر امام زمان خود را ندر زمان های مختلف 

که واقعه ی عاشورا اتفاق افتاد و  )ع(ادند ، و یا در زمان امام حسین به او ظلم کرده و اورا آزار می د )ع(حضرت علی 

و دیگر امامان که مردم قدر امام زمان خود  )ع(ن و یارانش را به شهادت رساندند ، و یا در زمان امام حسن امام حسی

ظلم کردند و به عذاب الهی دچار شدند و به خاطر همان اشتباه بزرگشان است که پس از را ندانستند و به او 
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 ر کنیم؟م و اشتباه آنان را تکراآیا عاقالنه و یا درست است که ما از این تاریخ عبرت نگیری

ما آنها را لعن می کنیم به خاطر این که قدر امام زمان خود را ندانسته اند در حالی که خودمان نیز قدر این امام 

 بزرگ وار را نمی دانیم.

 پس الزمه ی یک مسلمان و شیعه واقع ای این است که امام خود را به خوبی و نیکی نگه دارد.

و به آنها عمل کنیم تا به یاران این بزرگ وار افزوده شود ، از ما چه می خواهد  به امید روزی که بدانیم امام زمانمان

زیرا که واضح است غربت این امام از تمامی امامان و پیامبران بیشتر است ، اون چند صد سال است که غریب 

آورده و دل ایشان را است و در دنیا فقط و فقط شیعیان هستند که می توانند با اعمال خود ایشان را از غربت در 

 راضی و خشنود سازند.

 امید است امام زمان از ما خوشنود باشند ، ان شاء اهلل
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