بایذ تُهج داشت هک مردم رد عصز غیبت ،افزَن رب ت کالیف عمُمى ،رد خصُظ مسئلً غیبت َظایفى رب دَش

ٌـ -تقُا َ دَرى اس گىاي:

دارنذ هک با انجام آنٍا ضمه َصُل هب اجر َ ثُاب ،گاماهیى نیش رد سمینً ظهُر ربخُاهىذ داشت هک هب ربخى اس آنٍا اضاري

رد ادادیثى هک ایپمبز ٔظٓ َ ائمً اطٍار ٔعَٓ ،ظایف منتظران را معیه كرديانذ ،همً جا سخه اس تقُاَ ،رع ،عفاف،

مى کنیم:
الف -صبز:
رد رَایتى امام رظا ٔعٓ مىفرمایذ :هچ قذر نیکُ است صبز َ ااظتنر فرج .آیا دینشنى ایه سخه خذا َنذ را هک:
ّ
ّ
لم
«افرتقبُا اِنى معکم رقیب» َ .ایه سخه اَ هک« :افنتظرَا اِنى معکم مه ا نتظریه» .منتظر باشیذ مه هم با شما رد
ااظتنرم .هماان فرج پس اس انامیذى مىآیذ َ کسانى هک قبل اس شما بُدنذ صبُررت اس شما بُدنذ.

صالح  ،سذا د ،دَرى اس گىاي َ قرب هب خذاست .هب عنُان نمُهن ،امام صادق ٔعٓ فرمُد« :ره کس خشنُد مىشُد هک
اس اصذاب اقئم ٔعٓ باشذ ،پس بایذ منتظر باشذ َ هب َرع َ اخالق نیکُ عمل کىذ ،رد دالى هک منتظر است .الر چنیه

شخ
صى ،شیپ اس ظهُر حضزتص بمیزد ،اجر اَ مانىذ کسى است هک سمان ظهُر آن حضزت را ردک كردي است .پس رد

جهت نیکىاه بکُشیذ َ منتظر باشیذٔ .ایه ااظتنرٓ گُارا باد رب شما اى لرَي رحمت شذي».

اس زبرگتزیه صفات انبیا َ اَلیاى الهى هک رد قرآن هب آن بسیار تُهج شذي است «عبُدیت» َ «بىذگى» ایطان
است  ،طُرى هک انمى اس ایپمبزى هب میان نیامذي مگر اینکً اَ را هب عنُان بىذي = عبذ معرفى كردي است .
امام مٍذى علیً السالم هک خاتم اَلیاست ،رد ربارب خذا بسیار فرَته بُدي َ رد ربارب عظمت الهى خاشع است .
امام على علیً السالم رَسى هب امام حسیه علیً السالم ن گاهى كرد َ فرمُد :ایه پسز مه آاقست .چىاوکً ایپمبز
نیش اَ را آاق انمیذي؛ خذا َنذ اس دَدمان اَ مردى هم انم ایپمبز هب َدُد آَرد هک رد خُى َ سیزت مانىذ خُد آن
حضزت است هب هن گامى هک مردم اس همً جا غاكل َ حك اس میان ربَد َ ظلم سزاسز گیتى را فرالرفتً باشذ ،ظهُر کىذ
 ...اَ سمیه را رپ اس عذل کىذ ،همچىان هک رپ اس ظلم َ ستم شذي باشذ.

ره چىذ اس رَایت باال َظیفً ااظتنر نیش هب خُبى معلُم مىشُدَ ،لى ردبارۀ ااظتنر بایذ گفت :ایپمبز َ ائمۀ اطٍار با تأکیذ
است.

.1

بىذي خذا

 .2خلك محمذى

ب -ااظتنر:
بسیار رب ایه امر پاى فشزديانذ .رد رَایتى اس ایپمبز ٔظٓ مىخُانیم هک فرمُد :ربرتیه اعمال امت مه ااظتنر فرج

َژیگى اهى ربدستً امام سمانٔعج)

عج
مٍذىٔ لاهلل تعالى فرهجٓ رد قرآن كریم
رد قرآن كریم آن گاي هک اس مسائل َ حُادث آیىذي سخه مى گُیذ َ اس دکُمت صالذان خبز دادي پیزَسى حك رب باطل را
عج
اعالم مى دارد مفسزان ایه آیات را با تُهج هب ادادیث َ رَایات  ،مربُط هب ظهُر مٍذىٔ ل اهلل تعالى فرهجٓ
مى دانىذ.
ربخى اس آن آیات بذیه قرار است:

ج -دعا:
رد ربخى رَایات عمذيرتیه َظیفً عصز غیبت را دعا دانستًانذ .اس جملً رد تُقیع اسذاق به یعقُب هک هب َسیلً محمذ به
تعج
عثمان ردیافت شذي است ،فرمُد :رباى یل رد فرج سیاد دعا کنیذ.
د -انقطاع:
رد رَایت دیگرى امام رظا ٔعٓ مىفرمایذ« :هماان فرج پس اس انامیذى مىآیذ َ کسانى هک شیپ اس شما بُدنذ صاربرت
اس شما بُدنذ».

لیسػ
الفَ :عذا هلل الذیه آمنُا منکم َعملُا الصالذات  ،خلفنهم فى االرض امك اسختلف الذیه مه قبلهم …..

 .3اهل دُد َ كرم

اس جملً َژیگیٍاى امام مٍذى علیً السالم صفت دُد َ ربخُرد كریماهن با دیگران است اَ تحقك بخص «ََ عادَ ُتکمُ
سج
االْءِحْسانُ ََ َ ِیتُکمُ الْکرَ ُم»استٔ.مفاتیخ الجىان ،سیارت جامعً کبیزي)
 .4ربپاکنىذي دَلت عذالت

ب :بقیً اهلل خیز لکم ان کنتم مؤمنیه …..

اس خصُصیات بارس امام مٍذى علیً السالم َ دکُمت اَ عذالت گستزدي رد همً سمینً اه است .طُرى هک سزاسز

نج
نج
ج َ :رنیذ ان نمه على الذیه استضعفُا فى االرض َ علهم ائمً َ علهم الُارثیه.

سمیه اس عذل َ داد رپ شُد .چیه جاى سمیه باقى نمانذ ،مگر اینکً هب ربکت عذل َ احسان اَ فیط ربدي َ سنذي شُد.

د َ :لقذ کتبىا فى امزبُر مه بعذ الذكر ان االرض ریثٍا عبادى الصالحُن.

حتى جانُران َ گیااهن نیش اس ایه ربکت َ عذالت َ دادلرى َ  ...بهري مىذ مى لردنذ (.بذاراالنُار  ،ج ، 52
ظ )304
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