
يف( توصیه ۀترجم ن در عرص غيبت امام زمان )عجل هللا فرجه الشر  های مرجعیت عالیقدر شیعه به مؤمني 

 

 

 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

 

ت آيت  )دام ظله( دفتر مرجع عالیقدر حرصن
ن
 هللا العظیم سيستان

 

 بركاته و سالم علیکم و رحمة هللا

تسالروز ميالد  در آستانۀ يف( در نيمۀ شعبان حضر  نظر  ،إز شما ىم خوإهيم به إين مناسبت فرخنده، مهدی )عجل هللا فرجه إلشر

ت )سالم هللا عليه( بيان  )عليهم های شيعيان إهل بيت مسئوليترإ رإجع به  مرجع عاليقدر   .نماييدإلسالم( در زمان غيبت آن حضر

 

 

 بسمه تعایل

عّزهم هللا 
َ
ر )إ تدإشته باشند که  ين نکته رإ در ذهن خود ين إست که هموإره إ( إتعایلوظيفۀ همۀ مؤمني  مهدی )عليه إلسالم( إز  حضر

إز  ،إجازۀ ظهور  زمانکه تا إست   إقتضا کردهباشد، ویل حکمت إلیه  جانب خدإوند سبحان، إمام منصوب بر آنان در إين عض ىم

 .ها پنهان بماند ديده

ت با إيشان، بسيار به ياد إو باشند و در بر آنان إست که عالوه بر وجوب ش ،بنابرإين
ّ
ت و إعتقاد به وی و إظهار مود ناخت آن حضر

ت )عليهم إلسالم( به برپخلوت و مجالس خود، إز دعا برإی وی غفلت نورزند و  رإ زنده نگه ايی مرإسیم که نام إو و پدرإن آن حضر

 همت گمارند. د شو  ىم ياد ، إند  کردهظلیم که ستمگرإن بر آنان  إز و دإرد  ىم

ت )عليه إلسالم( إز مشاهدۀ  رنجو  ظهور برإی إصالح مرإتب شوق إيشان به و  ،غيبتزمان در فرإگي   تبایهو  ستمآن حضر

 و برپايی عدإلت در ميان بندگان خدإ رإ  إنحرإف
 .در خاطر دإشته باشندهای دينر

ت هستند  آن و بدإنند که همۀ آنها مورد توجه و إهتمام  و إوضاع و إحوإل إيشان برإی وی  ،تر  ر و مادر به إيشان مهربانإز پد کهحضر

و شايسته إست که برإی برآورده شدن نيازهای خود و برطرف شدن  دإرد؛ان تعهد إيشان و عنايت به آنو به دعا برإی  باإهميت إست

ت توسل جويند.  جایگاهبه  ،مشکالت  آن حضر

يفمنتظر باید و  تآن فرمايی  تشر و با  ،فرجی برإی إيشان و همۀ إمت حاصل شود دعا کنند  ویرإی إين که با ظهور شند و باب حضر

وی درست،  ر و پي  ت و يقي   .ندمهّيا ساز  خود رإبصي 

وی و  ر إز جلو در پي  ت إطاعت   ،ناخشنودی وی بسيار بکوشند معصیت و  ب رضايت إيشان و پرهي  وی إز آن حضر و  ،خدإ إز که پي 

رضايت إيشان مايۀ خرسندی خدإی متعال إست، کما إين که نافرماير و ناخشنودی إيشان هم به مثابۀ رسپيچی در برإبر خدإوند و 

 .ناخشنودی إو إست

وی إز  تپي  ر )عليه إلسالم( با پاسدإری إز مرإتب إيمان و إعتقاد درست و  آن حضر ش  آموخي  یع که خدإوند سبحان و پياميی وظايف رسر

و تزکيه و تهذيب نفس بر  ،و مرإقبت إز آن ،و عمل به آن ،إند  )صیل هللا عليه و آله( و إئمۀ طاهرين )عليهم إلسالم( به آن فرمان دإده

ر إندرزها و پيمودن رإه آنان حاصل ىم  .شود إساس آنچه إز جانب آنان وإرد شده إست، و پذيرفي 

  بايد با رفتار و إخالق و مش  خود، مايۀ زيشت آنان باشد نه إين که مايۀ هر مؤمنر 
 

آنان شود. پس بر همگان الزم إست که  رسشکستگ

يعت وإال، إعم إز إنجام فرإيض و ترک گناهان و بدکردإری به آموزه  به إخالق شايسته های إين رسر
 

،  إی همچون خوش ها، و آرإستگ خويی



ر إز آزإر ديگرإن،  إن و يتيمان و درماندگان، و نيگ به وإلدين و صلۀ رحم پرهي  ی إز بينوإيان و فقي  پایک گفتار و ظاهر و رفتار، و دستگي 

ش )صیل هللا عليه و آله( و خشنودی إمام )عليه إلسالم( و موجب خي   پايبند باشند، که إينها مايۀ خرسندی خدإی سبحان و پياميی

 .دنيا و آخرت إست

ؤمنان بر إساس دوسن  ميان خود، بايد يکديگر رإ با نيگ و تقوإ ياری دهند و به حقيقت و صيی سفارش کنند و إز در زمان غيبت، م

 و تفرقه و کين
 

ند ۀچنددستگ ر هي   .بر يکديگر بيی

 آنان 
 

یع و ديگر وظايفر که در حاالت إضطر وسعت بخشيو ثروتمندإير که خدإوند به زندگ إر پي  ده إست، بايد با پردإخت حقوق رسر

ند؛ چرإ که هر کس يگ إز دوستدإرإن شتابإست، به ياری فقرإ و نيازمندإن و مستضعفان و درماندگان ب نيکوکاری صولآيد و إقتضای إ ىم

ت رإ ياری دهد، گويا شخص إيشان )عليه إلسالم( رإ ياری دإده إست،  همۀ آنان عيال إو هستند، إما إرإدۀ خدإوند سبحان   زیرإآن حضر

ت تا زماير نامعلوم تعلق گرفته إستبه غيب  .ت آن حضر

ت پديد ىم کننده و فتنه های گمرإه إست که إز إفتادن در شبهه همه إینو وظيفۀ  آيد برحذر باشند،  های ويرإنگری که در غيبت آن حضر

 .يهم إلسالم( گمرإه شوندان )علإيشبدترين آنها آن إست که باورهای مردم رإ سست کند تا آنان إز حوزۀ دين يا دإيرۀ واليت و 

ت )عليه  إمامإفتادن در دإم کساير إست که با إدعای نيابت خاص  آنها يگ إز  و إرتباط دإئم با إيشان، تعاليم خایص رإ إز آن حضر

شيعيان در رجوع به إهل بيت )عليهم إلسالم( هستند؛ همان وظيفۀ ترديدناپذيری که ديرين کنند؛ إينان رإهزن عقيدۀ  إلسالم( نقل ىم

ت )عليه إلسالم( دوستان و  ت در إين مذهب جريان دإشته و آن حضر ر در طول دوإزده قرن إز غيبت آن حضر ۀ مؤمني  بر إساس سي 

، با رعايت  رو شدن با شبهه شيعيان خود رإ در هنگام روبه رکار شيعه که  و مالحظۀهای دينر مرإتب علیم، به رجوع به فقهای عادل پرهي 

وی ىم هستند و إو خود حجت  انکنند فرإ خوإنده إست؛ چرإ که آنان حجت وی بر مردم إز سشت و هدإيت إئمه )عليهم إلسالم( پي 

 .گانخدإوند بر هم

وی إزفرإخوإن به  ،های ويرإنگر  بدعتديگر إز   در الزم شناخت و تخصص بدون ،إستإلسالم(  مشسوب به إئمه )عليهممطلب هر  پي 

جايگزين علمای نصوص دينر  بازشنایسو  نقد و إصول  إحاديثإفرإد ناآشنای به ست که إ إین إش نتیجهکه   ؛متونبازشنایس نقد و 

 .شوندإين زمينه در عامل متخصص 

کیس که عمل به و نباید   إست.  هر گونه شک و شبههبا إلقای  ،آن إمور ثابت إصول دین و إنکار  ،های ويرإنگر  يگ ديگر إز بدعت

دإزد؛ زيرإ آن که  دستور  کند تنها يک گناه دإرد، إما کیس که به إنکار و   نافرماير های دینر برإی وی دشوإر إست به إنکار يا ترديد در آنها بيی

 .ترديد رو بياورد مرتکب دو گناه شده إست

 
ّ
ر وقت ظ اتمو بايد إز توه ت )علیه إلسالم( هور مربوط به تعيي  لۀ آن إست، إز جانب هر کیس که صادر حضر ر هايی که به مير

ر و چي 

ر إين إدعاها  نیه مؤکدی إز إين کار به عمل آمده و  چرإ کهشده باشد، إجتناب کنند؛   در تاري    خو  .شده إستتأکيد بر دروغ دإنسي 

 .ده إستگردي  نمايان هاودن آنو موهوم ب نادرسن  های متعددی إز إين پندإرها وجود دإرد که  تجربه

ر بايد بدإنند که رعايت إين نکته ت )عليه إلسالم(، دليل  مؤمني  کساير إست که آرزوی درک محضر   صدإقتها برإی إنتظار آن حضر

إوند بر إساس د، حن  إگر خدرفتار کن انهإو رإ دإرند، و هر که در إين إمر صادقدإدن به إمام )عليه إلسالم( و فرمان بردن إز وی و ياری 

رإت خود، درک 
ّ
ت رإ درک کردهفرمايرإ نصيب وی ن زمان حضور مقد إند و إيشان رإ  إند و إز إيشان فرمان برده د، با کساير که آن حضر

 إست إند، محشور و إز پادإش آنان بهره ياری دإده
 

 .مند إست و إين رستگاری بزرگ

 
ّ
 إللهم ؤن

 
ی دولة كريمة ت

رغب ؤليک فر
َ
ذّل بها إلنفاق و أهله و تجعلنا فيها من إلدعاة ؤیل طاعتک و إلقادة ؤیل عّز بها ا ن

 
إإلسالم و أهله و ت

 .سبيلک و ترزقنا بها كرإمة إلدنيا وإآلخرة

  کإللهم صّل عیل وليّ 
 
 وکيت عیل أحد من أوليائإلحجة بن إلحسن صالة نامية تامة زإكية أفضل ما صل

ً
 و ، إللهم كن له وليا

ً
 قائدإ

 
ً
 حن  تسكنه أرض وحافظا

ً
 و کنارصإ

ً
.  طوعا

ً
 تمتعه فيها طويال

 
َ
ء قديرإللهم ه ی

 عندک ؤنک عیل كل یسر
ً
 من رحمتک و فوزإ

ً
ه ما ننال به سعة  .ب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خي 

 

ف دفي  آيت  هللا سيستاير )دإم ظله(   نجف إرسر


