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 استغاثه به امام زمان 

 

 قلوب شیعیان: اجتماعِ
  نیاحالت ظاهری    اند.غیبت را عدم اجتماع شیعیان ذکر کرده   یکی از علل   ، امام زمان در روایتی

  ، ظهور   ی برا  و  ندوجمع شدور هم    حضرت  یان عیشاینکه    ، برگزاری مراسم مهدوی استاجتماع

امام زمان در یکی از    است.  اجتماع قلوبی،  کیزیاجتماع ف  این   ازمهمتر  اما    دعا و استغاثه کنند

موفّق    شیکه خداوند آنها را به طاعت و بندگى خو]ما    انیعیش  اگر»  :دینفرمایمتوقیعات خود  

پ   [بدارد و  عهد  به  وفاى  و  مانیدر  اتّحاد  مى  الهى  پاتّفاق  و  عهد  و  محترم    مانیداشتند  را 

تأخ  داریشمردند، سعادت دمى به  به سعادت دنمى   ریما  نائل مى  داری افتاد و زودتر   .« شدندما 
 (499 ، ص2 جاحتجاج، )

وند با  خدا  نکهیاز ا   پیش  د.ریقلوب شکل بگ   اجتماعِقدم باشیم تا  پس باید اتحاد داشته و ثابت

شدت  ه  توقیت و تعیین وقت ظهور ب  شویم.متحد  یکدیگر  خودمان با  باید    بال ما را متحد کند

  میهست  ایژهی و  ه و زمانمنطق   در  ما  امروزدهد که  های اخیر نشان میاما وقایع سال   مذموم است

دل شویم؟ های ظهور محقق شده است. آیا وقت آن نرسیده که ما شیعیان یکو بسیاری از نشانه

فتنه  شود  تیترب  ومتحد  باید    عهیش فتنه  یهاچون   تفرقه  ،است  ینی سنگ  یهاآخرالزمان 

  ؛«...فَتَفشَلواواَل تَنازَعوا  »فرماید:  خدا در قرآن می  .نخواهد داشتبرای ما  جز شکست    ای نتیجه

 ( 46 /)انفال.« دیتا سست نشو دینکن کشمکش ونزاع »

که    ایطرفه  کی   ییایمیش  یه عادلم انندماست یعنی  شده    یآنتروپ کی  هیشب  ایدن  امروز  اتفاقات

که   یمردم را به سمتهای اخیر،  در سال   خداوند متعال. انگار دستِ قدرت  ستین  ریپذبرگشت

المقدس یکی از فاکتورهای  زیرا بیت  پرچم پنهان ظهور است  ،انید فلسطینبد  برد.روند، میب  دیبا

جدکوفه، مسجدالحرام و  حق و باطل در آخرالزمان و یکی از سه مسجد )مس  اساسی تشخیص

 خواهد.تأثیرگذار در ظهور است به همین دلیل یهود )صهیونیزم( نیز آنجا را میمسجداألقصی(  
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 شیعیان: اضطرارِ

آمده  اتیروا  درکه    دیگری  مطلب وقتی    فراوان  شد.  مضطر  باید  آخرالزمان  در  که  است  این 

د و  اثر دارد. دعا  ریگیشکل م  اتیجلس  ن یچن  و اضطرار در کنار هم قرار بگیرنداجتماع قلوب  

به همین دلیل به دسته جمعی خواندن بعضی دعاها از جمله    است  ترگذاراثری  دسته جمع  یدعا

بِتَعْجِیلِ الَْفرَجِ فَإِنَّ ذَلِکَ    ند:دوفرم  امام زمانخود    تأکید شده است.  ندبه  یدعا »أَکْثِرُوا الدُّعَاءَ 

است»برای    ؛«فَرَجُکُم شما  خود  کار  گشایش  فرج،  تعجیل  که  کنید  دعا  زیاد  فرج  «  . تعجیل 
 (485 ، ص2  ج ،النعمهتمام و الدینکمال)

 ما منعکس شود. این دعا باید در عمل یاما نتیجه میکندعا باید 

 .دل استشکستن  فتد، اضطرار ویب  دیکه با  یاتفاق نیمهمتر

 پوررائفی سخنرانی استاد
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