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آثار محّبت به ولّی عصر4 در زمان غیبت
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علی افضلی2

چکیده
محّبت به حضرت ولی عصر4 به عنوان عصارٔه خلقت و آخرین ذخیرٔه الهی برای برپایی حکومت 
عدل روی زمین، در شب معراج پیامبر گرامی اسالم6 مورد تأکید خداوند متعال قرار گرفته است. 
در عصر پر آشوب غیبت که خطر بی دینی همٔه مؤمنین را تهدید می کند، تنها راه نجات، توجه و عنایت 
ویژٔه حضرت مهدی4 به محبین و منتظران واقعی است. این محبت که در اثر معرفت نسبت به 
امام7 حاصل می شود، اثرات مهمی دربردارد که از آن جمله می توان به دور شدن از گناهان و 
رذایل اخالقی و همچنین دعای حضرت در رفع گرفتاری های دنیوی و اخروی و در نهایت رسیدن 

به سعادت و کمال، اشاره کرد. 

کلید واژه ها: محبت، حجت خدا، معرفت، دعای حضرت
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مقدمه
گرامی  پیامبر  رسالت  مزد  عنوان  به  بیت:  اهل  با  دوستی  امامت،  موضوع  در  مهم  مباحث  از  یکی 

اسالم6 است که در آیاتی از قرآن از سوی خداوند متعال تأکید شده است.
امامان  بارٔه  در  رسول گرامی اسالم6 در طی 23 سال دعوت خویش، در مناسبت های مختلف 
هدایتگر پس از خویش، سفارش های الزم را کردند و از نتایجی که مّودت و محبت به خاندان رسالت 
می تواند به دنبال داشته باشد، به کّرات سخن گفتند. وجود روایات بی شماری در این زمینه، مورد توجه 

علمای شیعه و حتی بزرگان از اهل سنت واقع شده است که در کتب روایی خود نیز از آن یاد کرده اند. 
نکتٔه قابل توجه این که محبت واقعی در اثر معرفت به وجود می آید و شناخت حضرت ولی عصر4 
و خصوصیات ایشان و برکاتی که از وجود نازنین شان به شیعیان می رسد، در انسان محب، ایجاد عالقه 
می کند. این شوق و عالقه باعث تالش بیشتر برای نزدیک شدن به امام می شود تا با تزکیه و خودسازی، 

خود را به آن الگوی واقعی و انسان کامل نزدیک تر سازد و سعادت دنیا و آخرت را رقم زند.
عموم مردم در غفلت از یاد امام عصر4 به سر می برند و تنها در گرفتاری ها و حوائج دنیایی خویش به 
آن حضرت متوسل می شوند. در حالی که وجود امام معصوم7، سبب آرامش اهل زمین و نزول خیرات 
و برکات است و اگر لحظه ای عنایت و توجه ایشان از موجودات زمین برداشته شود، تمام هستی نابود 

خواهد شد.
داشتن این اعتقاد که وجود امام زمان4 به عنوان عصارٔه خلقت و آخرین حجت الهی برای برپایی 
حکومت مورد رضایت خداوند روی زمین، مورد توجه همٔه انبیا و اولیای الهی بوده که می تواند نگرش 
آدمی را تغییر داده و به زندگی او رنگ و بوی تازه ای ببخشد. در جهانی که ناامیدی و یاس از آینده، بر افکار 
الزمان  آخر  را در  روایاتی که مژدٔه آمدن بهشت کوچک دنیایی  بازشماری  همٔه مردمان حکم فرماست، 

وعده داده اند، می تواند روحیٔه تالش و تکاپو در همگان ایجاد و فضای جامعه را متغّیر سازد.
روایاتی که اهمیت دین داری و ثابت قدم بودن در راه خدا در آخر الزمان را بیان می کنند، سرانجامی 

خوش برای معتقدان به این امر ترسیم می کنند.
در بارۀ مهدی موعود4 و عالئم ظهور آن حضرت،کتاب ها و مقاالت فراوانی چاپ و منتشر شده که 

به تعدادی از آن ها در فهرست منابع، اشاره شده است. 
در موضوع محبت به امام عصر4 و برکات و آثاری که به دنبال دارد، می توان به کتاب های مکیال 
المکارم فی فوائد الدعاء للقائم از میرزا محمدتقی اصفهانی، والیت کلیه از سید حسن میرجهانی، معرفت 
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امام عصر4 از محمد بنی هاشمی و معرفت امام زمان و تکلیف منتظران از شفیعی سروستانی اشاره کرد. 
اما در زمینٔه بازشماری برکات محبت به ولی عصر4 و نتایج این محبت در زندگی فردی و اجتماعی، 

کمبودها و نواقصی احساس می شود. 
در این مقاله سعی شده ابتدا در بارٔه محبت به ائمه: خصوصًا امام عصر )ارواحنا فداه( روایاتی به 
عنوان شاهد مثال آورده شود، سپس برکات و آثار این اعتقاد و محبت با بیان آیات و روایات ، مورد بررسی 
قرار گیرد تا نتیجۀ عملی و کاربردی آن بیان شود که مورد استفادٔه منتظران واقعی آن حضرت در زمان 

حاضر قرار گیرد.
الزم به ذکر است که الگوی کاربردی در این مقاله، بر اساس معرفت، محبت و اطاعت شکل گرفته 
کرده اند،  قلم فرسایی  زمینه  این  در  که  بزرگوارانی  از  و  پرداخته  آن  به  توان  حد  در  که سعی شده  است 
بیشترین بهره برده شود و نتیجٔه کار در اختیار عالقه مندان به حضرت قرار گیرد. از آن جا که وجود نازنین 
حضرت، همچون جد بزرگوارش رحمٌة للعالمین است، به مدد الطاف قدسی او همٔه شیعیان و منتظران 
ظهور، به معرفتی دست یابند که در پرتو آن، به محبت بیشتر و اطاعت محض نائل و در خیل زمینه سازان 

ظهور حضرت وارد شوند و جامعه ای درخور و شایستۀ ظهور بسازند.
به معنی احصای  این نوشتار،  به ولّی خدا در  بازشماری برکات محبت  یادآور می شویم  این که  ضمن 
کامل آن ها نبوده و جای کار و پژوهش برای دوست داران حضرت و پویندگان این راه همچنان باز است.

که  کسانی  به  حضرت  آن  بیشتر  چه  هر  شناساندن  برای  ناچیز  چند  هر  است  تالشی  مجموعه  این 
باشد  تحفه ای  آرزو که  این  با  ندارند  کاملی  و  زندگی خود، اطالع درست  در  ایشان  به  برکات محبت  از 

درویشانه به پیشگاه سلیمان زمانه.

اهماآ ماثآ رد اهل راآ:
حکمت آفرینش انسان و نیز حقیقت دین و روح اسالم، تعبد و تسلیم در پیشگاه خداوند متعال است.

تمام اعمال عبادی که در تمامی ادیان، به ویژه دین مبین اسالم، توسط خالق انسان تشریع شده، به 
این دلیل بوده است که روح عبودیت و تسلیم را در آدمی زیاد کرده و او را به هدف خلقتش نزدیک تر سازد.
این اعمال در صورتی می تواند در انسان موحد تأثیر گذارد که روحیٔه بندگی و تسلیم را در او به وجود 
آورد و در تمامی اعمال و رفتارش آشکار شود. زیرا که بندگی، یعنی تسلیم و پذیرش آنچه را که خداوند 
دوست می دارد و دشمن داشتن آنچه را که خداوند دشمن می دارد. در این صورت است که انسان والیت 



106

13
92

ان 
ست

 زم
،1 

اره
شم

 ،1
ره 

دو

و سرپرستی خدا را پذیرفته و شخص با ایمان نیز، با همین ویژگی شناخته می شود. این مطلب در روایات 
اسالمی با عنوان »الُحّب ِفی الله َو الُبغض ِفی الله« آمده که معیار سنجش ایمان واقعی است.

در روایت مشهوری از پیامبر گرامی اسالم6 آمده است:
ای بنده خدا، در راه خدا و به خاطر خدا دوست داشته باش و به خاطر او متنفر باش و 
دوستی و دشمنی ات در راه خدا باشد. زيرا واليت خدا جز از اين راه به دست نمی آيد و 
هيچ انسانی هر چند نامز و روزه اش زياد باشد، طعم ايامن را نمی چشد مگر آن که اين چنني 

باشد.1
به همین دلیل است که امام صادق7 فرمودند:

َهِل االيامُن االّ احلُبُّ َو الُبغُض؛2 آيا ايامن داشتن چيزی جز دوستی و دشمنی است؟
علمای بزرگ شیعه و اهل سنت معتقدند که محبوب ترین خلق نزد خداوند متعال، که لقب »حبیب 
الله« را به خود اختصاص داده است، رسول گرامی اسالم حضرت محمد6 است و اهل بیت گرامی 
ایشان نیز، بر اساس آیات و روایات بی شماری، در این ویژگی با او شریک هستند.3 زیرا که خداوند متعال 
در آیۀ 23 شوری و 47 سبأ، به پیامبرش این گونه خطاب می فرماید: که به مردم بگو »برای رسالتش اجر 
و مزدی از آن ها طلب نمی کند جز این که اهل بیتش را دوست بدارند. در حالی که این دوستی به نفع خود 

آنان است«.
در روایتی پیامبر گرامی اسالم6 فرمودند: 

َوالذی َنفِسی بَِيِدِه ال ُيوِمُن َعبدًا َحّتی َاکُوُن َاَحّب اِليِه ِمن َنفِسِه َو َاَبَويِه َو َاهِلِه َو َوَلِدِه َو الناِس 
َامَجِعني؛4 سوگند به آن خدايی که جانم در دست قدرت اوست هيچ بنده ای ايامن نياورده 
مگر اين که من نزد او، حمبوب تر از خودش و پدر و مادر و خانواده و اوالدش و هر کسی که 

به او منسوب است، باشم.
امام فخر رازی در  و  از جمله زمخشری  بزرگ اهل سنت،  بر اساس همین روایت است که علمای 

1 . مجلسی، محمدباقر؛ بحار االنوار؛ تهران: المکتبه االسالمیه، 1397 قمری، ج 69، ص 236، ح 1.
2 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب االسالمی، 1348 شمسی، ج 2، ص 125، ح 51.

3 . طبرانی، سلیمان بن احمد؛ المعجم الکبیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج 7، ص 82، ح 6437؛ حاکم نیشابوری، 
محمد بن عبدالله؛ المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الکتب العلمیه، ج 3، ص 143؛ طبرسی، احمد بن علی؛ 

احتجاج، تحقیق: محمد باقر الخراسان، نجف: دار النعمان، 1386ق، ج 2، ص 317.
4 . مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 22، ص 88.
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ارکان اسالم  و  از جملٔه اصول دین  بیت اطهار،  تفاسیر خود اظهار داشته اند که »محبت و مودت اهل 
است و هر کس خالف این عقیده را داشته باشد، کافر است و از دین اسالم خارج شده و ناصبی است«.1

بر این، نفس محبت به اهل بیت: دارای ارزش و اعتبار فوق العاده ای است. زیرا که این گونه  بنا 
محبت از همٔه عبادت ها باالتر و واالتر شمرده شده است. امام صادق7 در این باره فرمودند:

اِّن َفوَق ُکَل ِعباَدٍة ِعباَدٌة َو ُحُبنا اهَل الَبيِت افَضُل ِعباَدٍة؛2 باالتر از هر عبادت، عبادتی است و 
حمبت به ما اهل بيت، برترين عبادت ها است.

سّر تأکیدی که بر محبت خاندان گرامی پیامبر اسالم6 شده در این است که ایشان اولیای الهی 
هستند و دین توسط ایشان بیان شده است و ما موظفیم که در طریق بندگی و عبادت خدا، با داللت و 
راهنمایی ایشان در این راه قدم برداریم و سرپرستی ایشان را بپذیریم؛ زیرا که آنان نیز در طریق بندگی خدا 

و در راه دین او، خالص بوده و لحظه ای جز با رضای الهی زندگی نکردند.
پیامبر6 فرمودند: »ای علی! اگر ما نبودیم، خدا آدم و حوا و بهشت و جهنم و آسمان و زمین را 
نمی آفرید. چگونه ما برتر از مالئکه نباشیم در حالی که در توحید و معرفت پروردگار و در تسبیح و تقدیس 

و اعتراف به الوهیت او، بر ایشان سبقت گرفتیم«.3
در حدیث شریف کساء، خداوند متعال خطاب به مالئکه و موجودات آسمان و زمین می فرماید:

يا َمالِئکتی َو يا ُسّکاَن َسامواتِی اِّنی َما َخلقُت َسامًء َمبنِّيه َو اَل َارضًا َمدِحّيه َو اَل َقَمرًا ُمنریًا َو 
اَل َشمسًا ُمِضيَئه َو اَل َفَلکًا َيُدور َو اَل ُفلکًا َيرسی َو اَل َبحرًا َیری ااِّل فِی حَمَّبِه هوالِء اخلَمَسه 
َالِذيَن ُهم َتَت الِکساء ... ؛4 ای فرشتگان من و ای ساکنان آسامن ها، من آسامن برافراشته 

1 . فخر رازی، محمد بن عمر؛ تفسیر کبیر، قاهره: ج 37، ص 165؛ زمخشری، محمود؛ الکشاف، ج 4، ص 220؛ انصاری 
قرطبی، محمد بن احمد؛ تفسیر قرطبی، ج 8، ح 5843.

2 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 27، ص 91، ح 48.
3 . صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسٔه نشر اسالمی، 1363 ش، 
باب 23، ح 4؛ پیامبر6 فرمودند: »... قسم به آن که جانم به دست اوست، هیچ پیامبری به پیامبری نرسید، مگر به سبب 
معرفت نسبت به من و اعتراف به والیت ما اهل بیت: و هیچ  یک از مخلوقات خدا، شایستگی مورد عنایت خدا قرار 
گرفتن پیدا نکرد، مگر به سبب بندگی نسبت به او و اعتراف به والیت علی بعد از من«. مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 40، 

ص 96، ح 116.
4 . حلی، حسن ین یوسف؛ نهج الحق و کشف الصدق، بیروت: دار الکتاب اللبنانی، ص 228؛ مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، 

ج 25، ص 237.



108

13
92

ان 
ست

 زم
،1 

اره
شم

 ،1
ره 

دو

شده و زمني کشيده شده و ماه روشن و خورشيد درخشنده و فلک در حال چرخش و کشتی 
در حال حرکت و دريای جاری را خلق نکردم مگر به خاطر دوستی اين پنج نفر که زير کساء 

هستند.
نور وجودی اهل بیت: جریان  از هنگام خلقت  انسان ها و  از خلقت خاکی  این موضوع حتی قبل 
داشته که بحث مفصل پیرامون آن در این مقاله نمی گنجد؛1 اما برای نمونه به یکی از احادیث مربوط به 

معراج پیامبر بزرگ اسالم6 اشاره می کنیم که ایشان فرمودند:
شبی که مرا به سوی پروردگار جلیل سیر دادند، به من چنین وحی شد: .... ای محمد! من تو و علی و 
فاطمه و حسن و حسین و امامان از فرزندان او را از اصل نور خود آفریدم و والیت شما را بر اهل آسمان ها 
و زمین عرضه داشتم. پس هر کس آن را پذیرفت، نزد من از مؤمنان گردید و هر کس آن را انکار کرد، از 

نظر من در زمرٔه کافران شد.
ای محمد! اگر یکی از بندگانم آن قدر مرا عبادت کند تا قطعه قطعه شود و همچون َمشِک پوسیده 
گردد، سپس با انکار والیت شما نزد من آید، من از او نمی گذرم تا آن که به والیت شما اقرار و اعتراف 

نماید.2
در  عبادات  دلیل  به همین  است.  بیت:  اهل  والیت  به  اعتراف  و  اقرار  ایمان، همان  آری مالک 
شرایطی خاص ممکن است از انسان ساقط شده یا به کمترین حد آن اکتفا شود، اما وجوِب داشتِن والیت 

اهل بیت که یک امر قلبی است، تحت هیچ شرایطی از انسان برداشته نمی شود.
این مطلب را ابو حمزه ثمالی از امام باقر7 این گونه نقل می کند:

انجام روزٔه ماه  آوردن حج،  به جا  پرداخت زکات،  نماز،  پاداشتن  به  پنج چیز استوار است:  بر  اسالم 
هیچ  در  ما  والیت  اما  می شود  برداشته  در شرایط خاص  آن  مورد  بیت. چهار  اهل  ما  والیت  و  رمضان 
شرایطی ساقط نمی گردد. کسی که دارایی ندارد، پرداخت زکات بر او واجب نیست و کسی که مال ندارد، 
روزه  را  رمضان  ماه  و  می گزارد  نماز  نشسته  باشد،  مریض  که  کسی  می شود،  برداشته  گردنش  از  حج 

نمی گیرد. اما والیت، برای شخص سالم یا مریض، دارا و فقیر در هر شرایطی الزم و ضروری است.3
حداقل وظیفٔه هر انسان با ایمانی، قبول والیت اهل بیت است. اما این امر مهم قلبی، تنها و تنها با 
ص 208، »خلقت تکوینی و تشریعی بر اساس محبت اهل  1 . برای اطالع بیشتر ر.ک: کتاب معرفت امام عصر4، 

بیت:«.
2 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 27، ص 200، ح 67.

3 . صدوق، محمدبن علی؛ الخصال، تحقیق: علی اکبر غفاری؛ قم: جامعٔه مدرسین حوزٔه علمیه، 1403 ق، باب الخمسه، ح21.
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معرفت و کسب محبت به اهل بیت به دست می آید که برای کسب آن نیز، تالشی مضاعف الزم است تا 
شوق و شور کسب معرفت در دل، انقالبی به پا کند و تمام زندگی انسان را تحت الشعاع قرار دهد. 

اهماآ ماثآ رد وجع یرص4
با توجه به مطالب گذشته، محبت به ائمٔه اطهار: شرط اصلی دین داری است به گونه ای که اگر شخصی 
امام شناس باشد و نسبت به ایشان معرفت داشته باشد، در واقع خداشناس و پیامبرشناس هم خواهد بود و 

با وجود معرفت امام، اصل دین او محفوظ خواهد بود.1
حال سخن در این است که همٔه آنچه در بارٔه معرفت و محبت به امامان: بیان شد، در بارٔه معرفت 
و محبت به آخرین امام و حجت بر حق، یعنی در وجود مقدس و نازنین حضرت حجة بن الحسن )ارواحنا 
فداه( خالصه می شود. خداوند تبارک و تعالی، محبت و مودت به حضرت مهدی4 را در ضمن محبت 

به دیگر اهل بیت پیامبر6 بر همگان واجب کرده است.
به  بیان آن گذشت، دوستی و عالقه به اهل بیت: و امام زمان4  آیٔه 23 شوری، که  بر اساس 
عنوان اجر رسالت، نه منفعتی برای پیامبر اکرم6 داشته و نه بهره ای نصیب آخرین حجت الهی خواهد 
ساخت؛ بلکه این محبت تنها و تنها به نفع مؤمنین و محبین ایشان بوده و حظ و نصیبی بی پایان، برای 
دنیا و آخرت آن ها به همراه خواهد داشت. این بیان در روایتی مفصل و بسیار جامع و زیبا از رسول گرامی 
اسالم6آمده که از طریق ذریٔه پاک او نقل و در کتاب های معروف اهل سنت نیز به طور کامل بیان شده 

است. ما نیز در اینجا برای روشن شدن مطلب به قسمتی از آن اشاره می کنیم.
از خادم امام ابی الحسن، علی بن موسی الرضا7 نقل شده که امام فرمودند:

خرب داد مرا پدرم عبد صالح موسی بن جعفر7 که او از پدرش و او از پدرش و او از ... 
از علی بن ابی طالب که رسول خدا6 به من فرمود: »کسی که دوست دارد مالقات کند 
خداوند عّزوجل را در حالی که به او نظر رمحت ناميد، دوستی کند با علی7؛ کسی که 
دوست دارد مالقات کند خداوند عّزوجل را و خداوند از او خشنود باشد، دوستی کند 
با پرست حسن7؛ کسی که دوست دارد مالقات کند خداوند عّزوجل را و ترسی برای 
او نباشد، دوستی کند با پرست حسني7 ...؛ کسی که دوست دارد مالقات کند خداوند 
عّزوجل را در حالی که ايامن او کامل و اسالمش نيکو شده باشد، دوستی کند با منتَظر، 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، ج 1، ص 180، کتاب الحجه، باب معرفه االمام والرد الیه، ح 1.
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حممد، صاحب الزمان4. پس اينانند چراغ های تاريکی شب جهالت و ائمٔه هدايت و 
نشانه های تقوا.

هر کس ايشان را دوست داشته باشد و با آنان دوستی کند، من هبشت را برای او از خداوند 
متعال ضامنم.1

محبت و دوستی به حضرت ولی عصر4 آن قدر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که خداوند 
متعال در خصوص محبت به این امام بزرگوار در شب معراج، خطاب به حبیب خویش می فرماید:

يا حُمَّمد! َاحبِبُه، فاِنِّی ُاِحبُُّه َو ُاِحُب َمن ُيِبُُّه؛2 ای حممد! مهدی را دوست بدار. مهانا من او و 
متام حمبني او را دوست دارم.

محبت به حضرت ولی عصر به عنوان عصارٔه هستی و آخرین ذخیرٔه الهی برای کامل شدن دین خدا 
روی زمین و برقراری حکومت عدل، آن قدر مورد تأکید و سفارش قرار گرفته که رسول گرامی اسالم6 

آینده ای پر از خیر و برکت را برای محبین به حضرتش برمی شمرد و خطاب به آن ها می فرماید:
ُطوبی لِلُمقيِمنَي َعلی حَمََبتِِه؛3 خوشا به حال کسانی که در حمبت به حرضت ولی عرص4 

ثابت قدم بوده و در اين حمبت باقی بامنند.
رسول گرامی اسالم6 نه تنها دوستی و محبت به صاحب االمر را گرانقدر و ارزشمند می دانند؛ بلکه 
دوستی با دوستان حضرت را با ارزش شمرده و برای آن ثواب ابدی بهشت را بشارت می دهند. آن جا که 

می فرمایند:
ُطوبی لَِن ... َياتَم فِی َغيَبتِِه َقبَل ِقياِمِه َو َيَتّولی َاولِياَئُه َو ُيَعاِدی َاعَداَئُه، َذلَِک ِمن ُرفقاِيی َو َذِوی 
َمَوّدتِی َو َاکَرَم ُاَمتِی َعَلّی َيوَم الِقياَمِه؛4 خوشا به حال کسانی که در زمان غيبت حرضتش و 
پيش از ظهور، به امامت او ايامن داشته و به او اقتدا ناميند. با دوستان او دوستی و با دشمنانش 
دشمنی کنند. چنني کسانی از دوستان من و از گرامی ترين امتم نزد من، در روز قيامت 

خواهند بود.
با توجه به برکات فراوانی که در زمان ظهور حضرت ولی عصر4 نصیب شیعیان و مؤمنان واقعی 
خواهد شد، رسول گرامی اسالم6 کسانی که چهرٔه نورانی حضرتش را مالقات نمایند، می ستاید و 

1 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 36، ص 296، ح 125از فضائل بن شاذان جبرئیل.
2 . همان، باب 40، ص 223، ح 21.

3 . قندوزی، سلیمان بن ابراهیم؛ ینابیع الموده لذوی القربی، دار االسوه، چاپ اول، 1416 ق، ج 2، ص 388.
4 . صدوق، محمد بن علی؛ پیشین، ج 1، باب 25، ص 286 و 535، ح 2.
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همین یک بشارت برای عاشقان مهدی کافی است که فرمودند: 
ُطوَبی لَِن َلِقَيُه َو ُطوَبی لَِن َاَحّبُه َو ُطوَبی لَِن قاَل بِِه؛1 خوشا به حال کسی که او را مالقات 
ناميد. خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و خوشا به حال کسی که به او معتقد باشد.
حضرت  دوست داران  و  شیعیان  برای  عسکری7  حسن  امام  از  دیگر  بشارتی  بحث،  این  پایان  در 
مهدی4 بیان می کنیم، به این امید که با شناخت و معرفت صحیح نسبت به آن یگانٔه دهر، به خیل 

عظیم عاشقان مهدی داخل شویم و با این فیض سعادت دنیا و عقبی را به دست آوریم.
امام حسن عسکری7 در این روایت پس از حمد خداوند تبارک و تعالی فرمودند: 

سپاس خدای را که مرا از دنيا نربد تا آن که جانشني مرا به من نشان داد. او از نظر آفرينش 
و اخالق شبيه ترين مردم به رسول خدا است ... خوشا به حال کسی که او را درک ناميد.2

و  محمد4  آل  قائم  ویژگی های  بارٔه  در  معصومان:  تمامی  که  دارد  اهمیت  نیز  نکته  این  ذکر 
حکومتی که بر پا خواهد کرد، بیانات مهم و ارزشمندی داشته و شیعیان را به دوستی و محبت آن امام 
حضرت  وجود  درک  و  دیدن  برای  را  خود  اشتیاق  صادق7  امام  که  جایی  تا  کرده اند،3  تشویق  همام 

این گونه بیان می دارد:
اگر ايام حياتش را درک کنم، متام عمر خدمتش خواهم کرد.4

معصفآ امام یرص4
در آموزه های اسالمی بر لزوم معرفت امام تأکید فراوان شده است. در سخنان پیامبر گرامی اسالم6 
و امامان معصوم: نیز معرفت امام، مقدمٔه پیروی و اطاعت از خدا و رسیدن به هدف آفرینش بیان شده 

است.
بر اساس روایات متواتری که از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده، نشناختن امام زمان و عدم معرفت 

نسبت به او، برابر با مردن در عصر جاهلیت دانسته شده است. رسول خدا6 فرمودند:

1 . همان، ص 286؛ مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 52، ص 309.
2 . همان، ج 1، ص 330؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ الغیبة، تحقیق: علی اکبر غفاری، باب 37، ص 118، ح 7.

3 . برای اطالع بیشتر ر.ک: النجم الثاقب، ج 1، ص 370.
4 . مجتهدی، سید مرتضی؛ الصحیفه المبارکه المهدیه، قم: انتشارات حاذق، چاپ اول، 1419 ق، ص 106.
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َمن َماَت َو َل َيعِرف اَِماَم َزَمانِِه َماَت َميَتًه َجاِهِلّيًه؛1 هر کس بمرید و امام زمان خود را نشناخته 
باشد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است.

مرگ جاهلی یعنی مردن بدون شناخت خدا و رسول خدا6 و کسی که امام زمان خود را نشناسد، در 
واقع از گمراهی زمان جاهلیت،که خدا و رسولش را نمی شناختند، ـ خارج نشده است. در بارٔه این روایت از 
امام صادق7 سؤال شد که منظور از جاهلیت، جهِل مطلق و نسبت به همه چیز است یا فقط نشناختن 

امام؟ حضرت در پاسخ فرمودند:
منظور جاهليت کفر، نفاق و ضالل است.2

ارزش معرفت امام زمان4 تنها برای آشنایی مؤمنان با فروع دین نیست؛ بلکه باالتر و مهم تر از آن 
موضوعیت داشتن معرفت حضرت است، به گونه ای که حقیقت دین در معرفت آن حضرت خالصه و تنها 
به این وسیله است که خداوند متعال عبادت می شود. در روایتی از امام صادق7 این موضوع دقیق تر 

بیان شده است: 
بر حضرت  و صلوات  عّزوجل  از حمد خدای  بعد  و  آمد  اصحاب خود  نزد  بن علی7  روزی حسین 

محمد6 فرمود: 
ای مردم! قسم به خدا، خدا بندگان را نيافريد مگر برای اين که به او معرفت پيدا کنند، پس 
وقتی معرفت او را يافتند به عبادت بپردازند، پس با بندگی او، از بندگی غری او بی نياز شوند. 
آن گاه مردی از حرضت پرسيد: پدر و مادرم فدای شام شوند ای پرس رسول خدا! معرفت 
خدا چيست؟ حرضت فرمودند: معرفت اهل هر زمانی، امام زمان خودش را، که اطاعت 

او بر ايشان واجب شده است.3
از بیان گهربار امام حسین7 مشخص می شود که معرفت خداوند متعال، جز با معرفت امام زمان4 

محقق نمی شود. 
از  ماندن  برای دور  فراوان شده که  به همین دلیل است که در عصر غیبت ولی عصر4 سفارش 

فِنی َنفَسَک« خوانده شود.  بی دینی و گرفتاری در این عصر، دعای »َاّللُهمَّ َعرِّ

1 . صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین، باب 38، ح 9؛ کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، کتاب الحجه، باب »من مات و 
لیس له امام«، ح 3.

2 . همان، ج 1، ص 377.
3 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 23، ص 93، ح 40، از کنز الفوائد کراجکی.
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در این دعا از خداوند متعال درخواست می شود که ابتدا معرفت خودش را ارزانی کند که در غیر این  
صورت، پیامبرش شناخته نخواهد شد؛ سپس معرفت پیامبرش را کرامت فرماید که در غیر این  صورت، 
حجت خدا شناخته نخواهد شد و در آخرین مرحله، معرفت حجت خود را عطا فرماید که اگر حجتش 

شناخته نشود، گمراهی در دین حاصل خواهد شد.1
در نتیجه معرفت خدا و رسول، اگر به معرفت امام زمان منتهی نشود، برای انسان فایده ای نخواهد 
داشت و او را دین دار نمی کند. دین داری فقط و فقط به معرفت امام4 محقق می شود به طوری که اگر 
کسی امام شناس باشد در واقع خداشناس و پیغمبرشناس هم خواهد بود و با وجود معرفت امام، اصل دین 

او محفوظ خواهد  ماند. لذا فرموده اند: 
َم َلُه؛2  َه ُکلَُّهم َو اَِماَم َزَمانِِه َو َيُردَّ اَِليِه َو ُيَسلِّ اَلَيُکوُن الَعبُد ُمؤِمنًا َحّتی َيعِرَف اهللَ َو َرُسوَلُه َو االَِئمَّ
بنده، ايامن نخواهد آورد مگر آن که معرفت خدا و رسول او و مهٔه امامان، و معرفت به امام 

زمان خود داشته باشد و به آن حرضت رجوع کند و تسليم او باشد.
از این رو، یکی از وظایف مهم منتظران در عصر پر آشوب غیبت، داشتن معرفت صحیح نسبت به 
حضرت و درک کماالت و فضایل وجودی آن یگانه ذخیرٔه الهی و ابراز محبت نسبت به ایشان است. زیرا 
محبتی که از راه شناخت و معرفت به دست نیاید، یک محبت احساسی محض است. این نوع محبت 
همان گونه که ممکن است خیلی سریع در قلب ایجاد شود، به همان ترتیب از بین می رود. بر این اساس در 
روایات ما، به مسئلٔه شناخت و معرفت امام فوق العاده تأکید و معرفت خدا،رسول و ائمٔه اطهار: اساس 

دین و راز رستگاری ابدی معرفی شده است.
در روایتی از امام باقر7 این گونه آمده است:

َک َتَقّدَم َهذا االمِر َاو َتَاّخَر ... .3  اِعِرف اِماَمَک، َفاِّنَک اَِذا َعَرفَت َل َيرُضّ
کسی که بمیرد و عارف به امامش باشد، زود یا دیر انجام شدن امر ظهور، زیانی به او نمی زند. کسی که 
بمیرد و امامش را شناخته باشد همچون کسی است که همراه امام عصر4 و زیر خیمٔه آن حضرت باشد.

راه های حرول ماثآ رد وجع یرص4
یکی از نشانه های اهل معرفت در زمان غیبت، محبت نسبت به امام عصر4 است. به همین دلیل هر 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج 1، ص 337، کتاب الحجه، باب فی الغیبه، ح 5.
2 . همان، ص 180، کتاب الحجه، باب معرفه االمام و الرد الیه، ح 2، از امام باقر و امام صادق8.

3 . همان، ج 1، ص 371؛ مجلسی، محمدباقر؛ مرآت العقول، تهران: دار الکتب االسالمیه، 1389 ق؛ ج 4، ص 189.
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چه ایمان شخص باالتر باشد، محبت بیشتری نسبت به حضرت پیدا می کند. بنا بر این، شدت محبت به 
امام عصر4 نشانٔه خوبی برای کمال ایمان به شمار می آید.

اصل  که  بدهد. همان طور  قرار  اختیار هر کسی  در  به سادگی  که خداوند  نیست  این محبت چیزی 
معرفت خدا، رسول و امام از سوی پروردگار است، محبت به امام نیز، لطف بیشتر خداوند به اهل معرفت 

است. 
بهترین وسیله برای جلب لطف و عنایت خداوند در این خصوص، تسلیم بودن کامل نسبت به امام 

عصر4 و داشتن ارتباط قلبی و روحی با ولی خداست. امام باقر7 به ابوخالد کابلی می فرماید:
قسم به خدا، ای ابوخالد! تا وقتی خداوند دل بنده ای را پاک نکند، ما را دوست نخواهد 
داشت و واليت ما را نمی پذيرد و تا تسليم ما نشود و نسبت به ما حالت »ِسلم« نداشته 
باشد، خداوند دلش را پاک نمی کند. پس اگر نسبت به ما سلم بود، خدا او را از حساب 
سخت حفظ خواهد کرد و از ترس و وحشت بسيار بزرگ روز قيامت، در امانش می دارد.1

راه های حصول محبت نسبت به امام عصر4 بسیار است که فهرست وار به آن ها اشاره می کنیم:
دوستی با دوستان امام	 
ادا کردن حقوق برادران ایمانی	 
رفع گرفتاری از دوستان امام	 
یاد کردن پیوسته و همیشگی از امام	 
شرکت در مجالس ذکر اهل بیت:	 
یاد گرفتن و یاد دادن علوم اهل بیت:	 
انتظار فرج	 
نیت یاری امام عصر4	 
تجدید بیعت با امام عصر4	 
دعا برای تعجیل فرج	 
نزدیک شمردن زمان ظهور	 

1 . همان، باب َاّن ااَلئمَة ُنوٌر، ح 1.
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تبار و جوازم ماثآ رد امام یرص4
محبت به این نور پاک، لوازم و آثاری به دنبال دارد که به اختصار به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:

اجفو دوری از گناهان
محبت به اهل بیت:، خاصیت بازدارندگی از گناهان را دارد. همان اثری که توبه بر روح و روان انسان 
بر جای می گذارد، محبت نیز همان تأثیرگذاری را دارد. کسی که تصمیم جدی بر ترک معصیت داشته و 

از کردٔه خود پشیمان شود، واقعًا به درگاه خداوند توبه کرده و اشتباه خود را تکرار نمی کند.
درست است که درجات محبت به اهل بیت: متفاوت است و کسی ادعا نمی کند که محّب اهل 
بیت، به هیچ وجه خطا ندارد و گرد گناه نمی گردد؛ اما باید اقرار کرد که درجٔه باال و شدید محبت، مانع 
انجام دادن گناه در انسان می شود. به این دلیل که کشش و جاذبٔه این انوار الهی، به قدری قوی است که 

انسان را از افتادن در دام شهوات و تمایالت دنیوی حفظ می کند.
مردم  اعمال  بر  شاهد  و  گواه  معصوم:  امامان  و  خدا6  پیامبر  توبه،  سورٔه   105 آیٔه  اساس  بر 
هستند و از هر چه بر آن ها می گذرد، اطالع دارند.1 روایات تفسیری این آیه بیان می دارند که اعمال امت 
ائمٔه بزرگوار عرضه می شود و بدین وسیله، ایشان از  پیامبر6 هر روز دوشنبه و پنج شنبه بر پیامبر و 
اعمال امت، با خبر می شوند. این مسئله آن قدر مورد توجه محدثان بزرگ قرار گرفته، که بابی از کتاب خود 
را، به نقل این روایات اختصاص داده اند.2 بر اساس روایاتی نقل شده در این باب ، اعمال مردم هر صبح و 

شام، به حضور حجت و امام عصر4 عرضه می شود.3
با توجه به مطالب فوق، یادآوری این نکته ضروری است که مؤمن هر اندازه امامش را دوست داشته 
باشد، تالش می کند عملی خالف رضایت محبوبش انجام ندهد و در مراحل باالتر ایمان، حتی فکر انجام 

خطا و لغزش را از ذهن خود دور کند. 
شخصی که ادعای محبت به امام زمانش دارد، گرد گناه نمی گردد. چون به خوبی می داند که آن امام 
رئوف و مهربان با دیدن اعمال شیعیان، در صورتی که اعمال خالف شرع در آن وجود داشته باشد، ناراحت 
شده و قلب نازنینش مکّدر می شود. زیرا که پیام و سفارش آن یگانٔه دوران همچون اجدادش به شیعیان، 

1 . »َو ُقِل ِاعَمُلوا َفَسَیَری اللُه َعَمَلُکم َو َرُسوُلُه َو الُمؤِمُنون«.
2 . برای اطالع بیشتر ر.ک: الکافی، ج 1، ص 219، باب عرض االعمال علی النبی6 و االئمه :.

3 . »َفِاّنا ُنِحیُط ِعلمًا ِبَانَباِئُکم َو اَل َیعِزُب َعّنا َشیٌء ِمن َاخَباِرُکم«: طبرسی، احمد بن علی؛ پیشین، ج 2، ص 598.
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که در زیارت جامعه به آن اشاره شده، همان تقوا و دوری کردن از گناهان و ترک محرمات الهی است.1
حضرت ولی عصر4 در یکی از توقعیات خود به شیخ مفید فرمودند: 

هر يک از شام بايد عمل کند به آن چه که به حمبت ما نزديک شود و از کارهايی که او را به 
خشم و غضب ما نزديک می سازد، بر حذر باشد.2

موضوع تهذیب نفس و دوری از گناهان و اعمال ناشایست به عنوان یکی از وظایف منتظران در عصر 
غیبت، از چنان اهمیتی برخوردار است که در توقیع دیگری از ناحیه مقدس امام عصر4 به شیخ مفید 
رسید، اعمال ناشایست و گناهانی که از شیعیان سر می زند را تنها سبب طوالنی شدن غیبت و دوری 

شیعیان از لقای آن بدر منیر، دانسته شده است.
در این نامه حضرت فرمودند:

َفاَم َيبُِسنَا َعنُهم ااِّل َما َيَتِصُل بِنَا ِمَّا ُنکِرُهُه َو اَل ُنؤثُِرُه ِمنُهم؛3 تنها چیزی که ما را از شیعیان 
پوشیده می دارد همانا چیزهای ناخوشایندی است که از ایشان به ما می رسد که خوشایند ما 

نیست و از آنان انتظار نداریم.

بو متخلق شدن رد اخالق وجّع خدا
آفریدگار جهان، عالم هستی را بر اساس مهر و محبت آفرید. بدون تردید این مهر و محبت است که به 

انسان جهت می دهد و او را انسانی الهی یا انسانی شیطانی می سازد.
خداوند بلند مرتبه در کالم خویش در وصف مؤمنان چنین می فرماید:

﴿َاّلِذيَن آَمنُوا َاَشدُّ ُحبًَّا هللِ؛4 مؤمنني شديدترين مهر و حمبت را نسبت به خدای خود دارند.﴾
خداوند مهربان، فرمان مهرورزی و دوستی اهل بیت: را برای مؤمنان واقعی صادر کرده است. این 
محبت در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شخص محب خود را به کماالت و صفات برجستٔه محبوب 
متصف کند. اگر مدعِی محبت، عاری از صفات کمال محبوب، بلکه متصف به صفاتی ضد صفات او، 

باشد طبیعی است که در صدق ادعای او تردید شود و او را تکذیب کنند. امام صادق7 می فرمایند:
َياُم َو َکظُم الَغيِظ  َلوُه َو َالصِّ : َالَتوِحيُد َو َالصَّ . َو ِمَن الرِبِّ َنحُن َاصُل ُکلُّ َخرٍیٍ َو ِمن ُفُروِعنَا ُکلُّ بِرٍّ

یُتُکم الَتقَوی«: برگزیده ای از زیارت جامعٔه کبیره به نقل از امام هادی7. 1 . »... َو َوِصّ
2 . صدوق، محمد بن علی؛ پیشین، ج 2، ص 599.
3 . مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 53، ص 177.

4 . بقره/ 165.
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َنا َاصُل ُکلِّ  وِّ َو َالَعفُو َعِن اُلِسیِء َو َرمَحُة الَفِقرِی َو َتَعاُهُد اجلَاِر َو ااِلقَراُر بِالَفضِل اِلَهِلِه. َو َعدُّ
ِمیَمُة و .... َو ُکلُّ َما َواَفَق  ِبیٍح َو َفاِحَشٍة. َفِمنُهم: َالِکذُب َو الُبخُل َو النَّ

َ
َشرٍّ َو ِمن ُفُروِعِهم ُکلُّ ق

ُق ِبَفرٍع َغیَرَنا؛1 ما اساس هر خوبی و خیری  ُه َمَعَنا َو ُهَو ُمَتَعلَّ اَل ِانَّ
َ
ِبیٍح. َو َکَذَب َمن ق

َ
َذِلَک ِمن ق

هستیم و هر چه نیکی است، از فروع ماست و در شمار نیکی هاست، توحید و نماز و روزه و 
خشم فرو بردن و خطاکار را بخشیدن و دلجویی از فقیران و رعایت حال همسایگان و اعتراف 
به فضل صاحبان فضل. و دشمنان ما ریشه و اصل هر شر و بدی هستند و هر پلیدی و زشتی 
از آن هاست. بنا بر این دروغ گفته است کسی که پنداشته با ماست، در حالی که او به گواهی 

اعمال زشتش، وابسته به فروعی غیر از ماست.
این حدیث شریف هشداری به دوستان و منتظران حضرت ولی عصر4 است که با توجه به موقعیت 
کنونی که در عصر غیبت آن بزرگوار به سر می برند، به خود آمده و در اعمال خود بیندیشند و بنگرند که 
خلق و خو و رفتار و گفتارشان چه مشابهتی با رفتار و اخالق آن بزرگوار دارد. اگر دیدند آن چه از دل و 
مغز و افکارشان تراوش می کند، توحید، تقوا و طهارت است، دل خوش دارند و خدا را سپاس گویند که 
شاخٔه وجودشان با شجرٔه طیبٔه اهل بیت: که امروز باقیمانده اش حضرت بقیة الله است، پیوند خورده 
و میوه ای هم سنخ با آن میؤه پاک تحویل داده است. در غیر این صورت باید نگران باشند که مبادا شاخٔه 

وجودشان با شجرٔه خبیثٔه دشمنان امام زمان4 پیوند خورده باشد.
تمامی ائمه: نور واحدی هستند که هر کدام بر اساس وظیفه ای که خداوند بر عهدٔه آنان گذاشته 

است، انجام وظیفه می کنند. حقیقت وظایف آنان، سوق دادن مردم به سوی تعالی و کمال است.
باعث  ایشان  از  بارز هر یک  الهی هستند. درست است که خصوصیات  اسمای حسنای  آنان مظهر 
شده که متصف به یک صفت از صفات ذات حق گردند و به همین دلیل است که یکی را کاظم، یکی 
را رضا، یکی را جواد و یکی را تقی می نامند. اما در حقیقت، همٔه آن ها کاظم، رضا، جواد و تقی هستند 
و این صفات را، که شعاعی از انوار الهی است، در وجود خود داشته و به شیعیان شان منتقل می کنند و 

دوستداران و پیروان خود را بر اساس این صفات، پرورش می دهند.
باید توجه داشت که عصارٔه خلقت و تنها ذخیرٔه الهی یعنی حضرت مهدی4، تمام صفات نیک انبیا و 
اولیای الهی را در خود جمع کرده و آنچه خوبان همه دارند، حضرتش یکجا دارد. او وارث علوم، کماالت 

و مقامات همٔه انبیا، اوصیا و آبای خویش است.2
1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج 8، ص 243، ح 336.

2 . طبرسی نوری، حسین؛ نجم الثاقب، قم: مسجد مقدس جمکران، باب دوم.
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نزدیک شدن به امام عصر و در پرتو نور حضرت قرار گرفتن، انسان را به آن مقام واالیی که خداوند 
برای او در نظر گرفته است، نزدیک می سازد و هدف خلقت که رسیدن به مقام عبودیت و بندگی محض 

خداست، تنها با متخلق شدن به اخالق امام عصر4 محقق خواهد شد.
مؤمنان عصر غیبت باید توجه داشته باشند که در صورت داشتن معرفت صحیح نسبت به امام، خلق 
و خو و رفتار و گفتارشان باید مشابهت کامل به امامشان داشته باشد. اگر تقوای الهی پیشه کنند و خود را 
مقید به انجام واجبات و ترک محرمات الهی کنند و در کسب فضایل اخالقی تالش نمایند، می توانند دل 
خوش دارند که با امامشان پیوند عمیق برقرار کرده و از فیوضات قدسی ایشان بهره مند خواهند شد. زیرا 

که اهل بیت پیامبر اساس هر خیر و خوبی در عالم وجودند.
از جمله برکاتی که در اثر شباهت به امام عصر )ارواحنا فداه( می توان به آن اشاره کرد، عبارت اند از:

ـ اطمینان داشتن از خطر بی دینی در زمان غیبت؛
ـ درک سعادت حضور در محضر امام عصر4 در عصر غیبت و زمان ظهور.

جو مشمول دیای حضصت قصار گصفتن
یکی از مهم ترین آثار محبت و توجه خاص به ولی عصر4، عنایت ویژٔه ایشان به افراد محب است. این 
عنایت ویژه، همان دعایی است که حضرت در حق دوستان و محبین خود می کند. این مسئله به اندازه ای 

در زندگی و سرنوشت افراد مؤثر است که می تواند عاقبت کار آنان را تغییر دهد.
یافتن بر عبادات و اطاعت از فرامین الهی، می تواند به توفیق درک  دعای حضرت افزون بر توفیق 
زمان ظهور منتهی شود و باالتر از آن نیز در قیامت، با شفاعت و عنایت خاص اهل بیت: همراه باشد. 
دعای حضرت در حق محبان خود، از بهترین آثار و لوازم محبت به حضرت است. این دعا، کلید تمام 

خیرات و برکات در طول زندگی انسان است.
دعای ولی عصر4 در حق شیعیان در مکان های متعدد و زمان های خاص از طریق عالمان بزرگی 
که توفیق تشّرف به حضور ایشان را داشته اند، نقل و ثبت شده است. از جمله آن ها دعایی است که در 
سرداب مقدس سامرا عالم بزرگوار سید بن طاووس آن  را نقل کرده اند که بسیار معروف و مشهور است. 
ایشان ضمن نقل چگونگی تشرف خود بیان می دارند که حضرت برای شیعیان این گونه به درگاه الهی 

دعا کردند:
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َالّلُهَم اِّن ِشيَعتِنَا ُخِلَقت ِمن ُشعاِع َانَواِرَنا َو َبقّيُه طِينَتِنَا ... ؛1 خدايا شيعيان ما را از شعاع نور 
ما و بقئه طينت ما خلق کردی. آن ها گناهان زيادی به اتکای بر حمبت و واليت ما کرده اند. 
اگر گناهان آنان گناهی است که در ارتباط با توست، از آن ها بگذر که در اين صورت ما را 
راضی کرده ای و آن چه از گناهان آن ها که در ارتباط با خودشان است، خودت بني آن ها را 
اصالح کن و از مخسی که حق ماست به آن ها بده تا راضی شوند و آن ها را از آتش جهنم 

نجات بده و آن ها را با دشمنان مان در سخط خود، مجع نفرما.
بدون تردید دعای حضرت در عصر آشوب و پر از فتنٔه آخر الزمان که شیاطین جن و انس، برای به 
زنجیر کشیدن افکار و اعتقادات انسان ها، کمر همت بسته اند و هیچ کس از این مکر و خدعه راه رهایی 
ندارد، روزنٔه امیدی است که با پیروی از فرامین الهی و تقیید به مقدسات اسالم و محافظت بر دین داری، با 
اشتیاق مضاعف و تالش و مجاهدت، پا در راهی گذارند که مرضّی حضرت بقیة الله و خداوند متعال باشد.
امام  محبت  می جوشد.  درونی  عشق  چشمه سار  از  که  است  سویه  دو  اخالقی  ویژگی  یک  محبت 
زمان4 به دوستان و شیعیان خود، شعبه ای از چشمه سار محبت خداوند است و درخت زندگی را آبیاری 
می کند. اگر پیوند انسان با امام زمان4 محکم، استوار و دائمی باشد، پیوند آن امام همام نیز همین گونه 

خواهد بود.
بندگان الهی در هر صفی که باشند حتی در جرگٔه گناهکاران، با فرض پشیمانی از گناه، محبوب خدا 
خواهند بود و محبوب خدا همیشه مورد عنایت و لطف و نظر خاصان درگاه معبود، به ویژه آخرین وصّی و 
ذخیرٔه الهی در زمین، حضرت مهدی4 قرار خواهد گرفت. امام رضا7 در وصف حضرت مهدی4 

می فرماید:
واليت او بر مردم، از واليت آن ها بر خودشان باالتر، از پدر و مادر بر آن ها مهربان تر و 

دلسوزتر است.2
این روایت بیانگر عالقه و توجه خاص امام عصر4 به شیعیان و محبین به ایشان است. این عالقه به 
قدری زیاد است که از عالقٔه پدر و مادر هم بیشتر است. فرزند هر چه در حق پدر و مادر خود نامهربانی و 
جفا کند، باز هم آنان او را فرزند خود می دانند و به او عشق می ورزند. عالقه و دوستی امام7 از این هم 
باالتر است. زیرا امام خلیفٔه خدا میان مردم است و صفات خدا را در مرتبٔه اعال جلوه گر می سازد. از این رو، 

باید رئوف ترین مردم باشد و صفت رحمانیت و رحیمیت الهی را به شیعیان خویش منتقل کند.
1 . مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 53، ص 302.

2 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج 1، باب نادر جامع فی فضل االمام و صفاته، ص 200.
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امام علی7 به یکی از یارانشان به نام رمیله فرمودند: 
هيچ مؤمنی بيامر نمی شود، مگر اين که ما هم به خاطر او بيامر می شويم و هيچ مؤمنی غمگني 
نمی شود، مگر اين که ما هم در غم او غمگني می شويم و هيچ دعايی نمی کند، مگر اين که ما 

به دعای او آمني می گوييم و سکوت نمی کند مگر اين که ما برايش دعا می کنيم.1
از جمله برکاتی که در اثر دعای حضرت شامل حال محبان می شود، عبارت اند از:

1ـ توفیقات خاص و تغییر مسیر زندگی؛ از جمله دعایی که حضرت در بارٔه پدر شیخ صدوق کردند و به 
برکت این دعا کماالت و مقامات زیادی به این فرزند رسید که در تاریخ ثبت شده است.2

2ـ توفیق یافتن بر انجام اعمال عبادی خاص؛ از جمله دعا برای تعجیل در فرج و ظهور حضرت که به 
برکت آن خیرات و برکات زیادی نصیب شخص دعا کننده می شود.

در کتاب شریف مکیال المکارم، 92 مورد از برکات دعا برای حضرت ولی عصر4 برای شخصی 
دعا کننده، شمرده شده است.3

دو رسادن رد سعادت و کمال در زندگع دناا و تخصت
همان گونه که در مطالب پیشین بیان شد، آیاتی از قرآن به محبت به اهل بیت: اختصاص داده شده 
است. در آیٔه 23 شورا، پیامبر اکرم6 از مردم می خواهد که برای اجر و مزد رسالتش، اهل بیت او را 

دوست بدارند. در آیٔه دیگر می فرماید: 
﴿ُقل َما َسَئلُتُکم ِمن َاجٍر َفُهَو َلُکم اِن َاجِرَی ااِّل َعَلی اهلل؛4 هر مزدی که از شام خواستم از آِن 

خودتان، اجر من فقط بر خداست.﴾
و در آیٔه دیگر این گونه فرمودند: 

ِه َسبِيالً؛5 بر اين رسالت، پاداشی از شام  ﴿ُقل اَل َاسَئُلُکم َعَليِه َاجرًا ااِّل َمن َشاَء َان َيَتِخَذ اَِلی َربِّ

1 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 26، باب 9، ص 140؛ صفار، محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات، بیروت: 1412ق، جزء 
5، ص 259، ح 1.

2 . معلم، سید جواد؛ برکات ولی عصر4، تکسوار حجاز، 1383 ش، قسمت تشرفات، علی بن بابویه قمی.
3 . برای اطالع بیشتر ر.ک: موسوی اصفهانی، محمد تقی؛ مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم، ترجمه: سید مهدی 

حائری قزوینی، برگ شقایق.
4 . سبأ/ 47.

5 . فرقان/ 57.
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نمی خواهم مگر هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پيش بگرید.﴾
از ارتباط بین این آیات به خوبی معلوم می شود که دوستی اهل بیت: به عنوان مزد رسالت پیامبر 
گرامی اسالم6 به نفع مؤمنان است و برای کسانی  که می خواهند در صراط الهی ثابت قدم بمانند، 
کفایت می کند. در حقیقت، این دوستی ، سبب ارتباط روحی و معنوی با امام7 است که راه سیر به سوی 
خدا را فراهم می آورد و سلوک انسان را در راستای ارادٔه حق، شکل می دهد. زیرا که امام واسطٔه فیض 

الهی است و برای رسیدن به سعادت و کمال، بهره گیری از ایشان ضروری است.
از سوی دیگر پیامبر بزرگوار اسالم6 دو چیز گران بها میان مسلمانان به یادگار گذاشت که همراهی 
این دو، مؤمنان را از خطرات نجات خواهد داد. یکی قرآن که »حبل  الله« است و یک سر این ریسمان 
هدایت، در دست خدا است و دیگری اهل بیت که برای چنگ زدن به این ریسمان و جدا نشدن از مسیر 

حق، نیازمند هدایت ایشان هستیم.1 
حجت خدا تنها معیار شناخت حق از باطل و معروف از منکر است و نجات و رستگاری در عصر پر 
آشوب غیبت تنها در گرو پیروی و اطاعت از امام عصر4 است. پس هر کس راهی جز راه امام بپیماید و 

سر در گرو اطاعت کسی جز حضرتش بگذارد، جز گمراهی بهره ای نخواهد داشت.
در زیارت جامعه که از امام هادی7 نقل شده، این موضوع به خوبی تبیین شده است:

َک بُِکم َو َاِمَن َمن جَلََا  َهَلَک َمن َعاَداُکم َو َخاَب َمن َجَحَدُکم َو َضلَّ َمن َفاَرَقُکم َو َفاَز َمن مَتَسَّ
َقُکم َو ُهِدَی َمِن اِعَتَصَم بُِکم؛ هر که با شام دشمنی ورزيد، نابود شد و  اَِليُکم َو َسِلَم َمن َصدَّ
هر که شام را تکذيب کرد، نوميد گشت. هر که از شام دوری گزيد، گمراه شد و هر کس به 
شام متسک جست، پریوز گشت. هر که به شام پناه آورد، ايمنی يافت و هر که شام را تصديق 

کرد، به سالمت رسيد و هر که با شام مهراه شد، هدايت يافت.
امام7 »وجه الله« است. امام7 »باب الله« است. امام7 تنها وسیله و تنها راه توجه کردن خلق به 

سوی خداست و دین و معرفت الهی تنها از طریق رو کردن به امام برای انسان حاصل می شود. 
امام همان دری است که اگر کسی بخواهد وارد خانٔه معرفت و بندگی خدا شود باید از این در وارد شود. 
به همین دلیل است که در عصر غیبت، مؤمنان موظف اند هر صبح جمعه، که عید عاشقان امام عصر4 

است، دست به دعا شده و این گونه در فراق امامشان ندبه کنند:

1 . برگرفته از بیانات آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر، تاریخ 92/7/27.
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ُه االَولَِياء؛1 کجاست آن درگاه خدا،  َايَن َباُب اهللِ اّلِذی ِمنُه ُيؤَتی، َايَن َوجُه اهللِ اّلِذی اَِليِه َيَتَوجَّ
که از آن در وارد شوند، کجاست ناميندٔه خدا که دوستان به سوی او رو کنند.

دوستی و عشق امام زمان4 دارای برکات و آثاری است که باید در پاسداشت و تعمیق آن کوشید. 
وجود مقدس ولی عصر4 و معرفت و محبت به ایشان، همان ِدینی است که خدای متعال از بندگان 

خواسته و بر پیامبرش نازل فرموده و در قیامت در بارٔه آن سؤال خواهد فرمود. امام رضا7 می فرماید:
بر خداوند است که دوستان ما را که به حق به مقام واليت و معرفت ما پيشوايان نائل 
شده اند، مهدم و رفيق پيامربان، راست گويان، شهيدان و شايستگان قرار دهد و آنان نيکو 

رفقايى هستند.2

اطایآ از وجع یرص4
اشتباه،  و  خطا  گونه  هر  از  پیراستگی  و  پاکی  چون  ویژگی هایی  بودن  دارا  دلیل  به  معصوم:  امامان 
به  اراده و خواست خداوند،  اوامر و نواهی الهی و فانی شدن در  به  سرسپردگی و تسلیم محض نسبت 
مقامی رسیده اند که امر و نهی آن ها عین امر و نهی الهی است. به همین دلیل کسی که از آن ها پیروی 
کند، دقیقًا مانند این است که از خدا پیروی کرده است و مخالفت با آن ها عین مخالفت با خداست. خداوند 

متعال در آیٔه 59 سورٔه نساء می فرماید:
ُسوَل َو ُاولِی االَمِر ِمنُکم؛ ای کسانی که ايامن  ِذيَن آَمنُوا َاطِيُعوا اهللَ َو َاطِيُعوا الرَّ َا الََّ ﴿َيا َایُّ

آورده ايد، خدا و پيامرب6 و اوليای امر خود را اطاعت کنيد.﴾
یکی از آثار معرفت امام عصر4 اطاعت و تسلیم نسبت به امام است. معرفت بدون تسلیم حاصل 

نمی شود. امام صادق7 می فرمایند:
ُقوَن َحّتی ُتَسلُِّموا؛3  ُقوا َو اَل ُتَصدِّ نَي َحّتی َتعِرُفوا َو اَل َتعِرُفوَن َحتَّی ُتَصدِّ اِنَُّکم اَل َتُکوُنوَن َصاحِلِ
شام تا معرفت نداشته باشيد، صالح نخواهيد بود و تا باور و اعرتاف نداشته باشيد، معرفت 

نخواهيد داشت و تا تسليم نشويد، باور و اعرتاف نخواهيد داشت.
بر اساس فرمایش امام7 معرفت بدون تسلیم، حاصل نمی شود و وقتی معرفت و باور و تسلیم وجود 
داشته باشد، انسان در زمرٔه صالحان قرار می گیرد. پس کسی که اهل تسلیم به اهل بیت: نیست، اهل 

1 . کلیات مفاتیح الجنان، دعای ندبه.
2 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 23، ص 307، ح 4.

3 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج 1، ص 181، کتاب الحجه، باب معرفه االمام و الرد الیه، ح 6.
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معرفت و والیت ایشان هم نیست و در جمله صالحان به شمار نمی آید.
البته تسلیم شدن به اوامر و نواهی ائمه: الزمٔه پایین ترین درجه از معرفت امام است و اگر شخص 
اهل تسلیم نباشد، به یقین، مؤمن نخواهد بود.1 این تسلیم دارای درجاتی است. هر چه ایمان شخص 
کامل تر باشد، درجٔه تسلیم او باالتر است و پایین ترین حد آن این است که انسان بنای بر اطاعت و تسلیم 

نسبت به حضرت را داشته باشد و به طور کلی می توان گفت ایمان بدون تسلیم، محقق نمی شود.
تسلیم بودن یکی از مواردی است که وجودش برای سالمت دین در زمان غیبت ضرورت دارد و به 
همین دلیل است که پس از صحت معرفت امام، شرط تسلیم، مهم ترین وظیفٔه مؤمن دانسته شده است. 

امام سجاد7 در بارٔه وظایف مؤمنان در عصر غیبت فرمودند:
َم َلنَا َاهَل الَبيت؛2 ]يکی از نشانه های مؤمن اين است  َو َل َیِد فِی َنفِسِه َحَرجًا ِمَّا َقَضينَا َو َسلَّ

که[ در آن چه حکم کرديم، سختی به خود راه ندهد و تسليم ما اهل بيت باشد.
راه تحقق تسلیم این است که انسان سعی کند در هر امری موافق خواست امام عصر4 عمل کند 
و از خود در مقابل ایشان، رأی و تصمیمی نداشته باشد. این ویژگی انسان را به درجٔه باالی ایمان سوق 
می دهد. همان طور که در خصوصیات سلمان آمده که با این ویژگی در زمرٔه »ِمّنا َاهَل الَبیت« قرار گرفت 
یعنی او خواست حضرت امیر المؤمنین علی7 را بر خواست خودش ترجیح می داد. این خصلت باالتر از 

اطاعت و امتثال امر امام است که انسان را عاقبت به خیر و سعادتمند در دنیا و آخرت خواهد کرد.

7.نتیجهگیری
از بازشماری گوشه ای از برکات محبت و توجه به ولی عصر4 می توان به این نتیجه رسید که دارا شدن 
فضائل اخالقی و پیراستگی از آلودگی ها و شباهت پیدا کردن به امام باید از مؤمن عصر غیبت، یک منتظر 

واقعی بسازد.
رسیدن به این مرحله، نیازمند آمادگی قبلی است که تنها با معرفت صحیح نسبت به امام عصر4 
حاصل می شود. برای درک این مقام نیز نباید از نقش دعا غفلت ورزید همان گونه که امام صادق7 به 

زراره سفارش فرمودند که بیان آن گذشت. 
توجه داشتن به این واقعیت که مؤمنان در زمان غیبت در حال غرق شدن در دریای فساد و تباهی 

1 . مجلسی، محمدباقر؛ پیشین، ج 36، ص 407، ح 16، از کفایه االثر.
2 . صدوق، محمد بن علی؛ پیشین، باب 31، ح 8.
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هستند، می تواند برای انسان بسیار مفید باشد. اگر انسان درد را بشناسد به دنبال داروی آن می رود.
متأسفانه در زمان غیبت بسیاری از اهل ایمان، شرایط حساس و خطرناک خود را درک نمی کنند و 
قرار  امواج خطرناک  از هر طرف، مورد هجوم  بدون دغدغه در کشتیی نشسته اند که  و  با خیال راحت 
گرفته و هر لحظه احتمال در هم شکستن آن وجود دارد. تنها کسانی که می دانند بیرون از این کشتی چه 
خبر است و نسبت به طوفانی بودن دریا و سست بودن بدنٔه کشتی آگاه هستند، نگرانی دارند. دیگران با 

خاطری آسوده در کشتی آرمیده اند و به انجام کارهای عادی و روزمرٔه خود مشغول هستند.
را  بحرانی  اوضاع  و  کرده  درک  را  زمانه  خطرات  که  افرادی  شمارند  انگشت  بسیار  غیبت  زمان  در 
بقیه هم حداقل نصف آن مقدار که  تا  به دیگران است  افراد هشدار دادن  این  تشخیص  دهند. وظیفٔه 

نگران دنیای خود هستند، به فکر دین خود باشند و نسبت به حفظ آن، کم توجهی نکنند.
از سوی دیگر یکی از سنت های قطعی خداوند در عصر غیبت، امتحان سخت دین داران در این برهه 
پیدا  آن  در  موفقیتی  از شیعیان،  زیادی  تعداد  بی شماری،  روایات  اساس  بر  که  امتحانی  است.  زمان  از 
از دست  راحتی  به  را  دین خود  و  عقاید خود سست شده  در  نامالیمات،  و  اثر سختی ها  در  و  نمی کنند 

می دهند. امام کاظم7 فرمودند:
صاحب اين امر غيبتی دارد که در آن معتقدان به امامت هم از اعتقاد خود بر می گردند. اين 

امر چيزی نيست جز امتحانی از جانب خدا، که خلق خود را با آن می آزمايد.1
محقق  را  امر  این  آن،  حفظ  بر  قلبی  تصمیم  صرف  نیست.  ساده ای  کار  غیبت  زمان  در  دین  حفظ 
نخواهد ساخت. تحقق هر چیزی راه خاصی دارد که باید از آن راه وارد شد. یکی از راهکارها در حفظ 
دین، به سفارش ائمه: ، دقت در غذای روح است. آن بزرگواران تأکید داشتند که شیعیان باید افکار و 
اندیشه های خود را بر اساس تعالیم اهل بیت: پرورش داده و آن  را بارور سازند. زیرا که علوم واقعی و 

راه نجات حقیقی، در دست ایشان است.
امام عصر )ارواحنا فداه( در نامه ای به عالم بزرگ شیعه شیخ مفید 2 می نویسند:

اِّنا َغرُی ُمهِملنِي لُِراعاتُِکم َو ال َناِسنَي لِِذکِرُکم َو َلوال ذلَِك َلنََزَل بُِکُم الَبالُء َو اِصَطلَمُکُم االعداُء 
... ؛ 2 ما در رسيدگی و رسپرستی شام کوتاهی نکرده و ياد شام را از خاطر نربده ايم. اگر جز 

اين بود، دشواری ها و مصيبت ها بر شام فرود می آمد و دشمنان شام را ريشه کن می ساختند.

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج 1، ص 336، ح 2.
2 . طبرسی، احمد بن علی؛ پیشین، ج 2، ص 233.
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دورکردن  و  به خوبی ها  و هدایت  امام عصر4، خیرخواهی  واقعی  نشانٔه دوستی  بار  بیان گهر  این 
مؤمنان از دام های شیطان است. همٔه مؤمنان عصر غیبت باید به این آگاهی و شهود برسند که دائمًا در 
زندگی خود، مورد عنایت و لطف ویژٔه آن حضرتند. این مسئله بارها امتحان شده که در انتخاب خود دچار 
تردید شده و سرانجام راه صحیح را انتخاب کرده اند. شک نکنند که این هدایت، از سوی ولّی خدا و در اثر 

توجه خاص امام عصر4 بوده است.
راه  این  به طریقی مشکل شان حل شده است.  ناگهان  و  گاهی در مشکالت سخت، گرفتار شده اند 
نجات، از ناحیٔه یوسف زهرا4 است. ممکن است دام های شیطان آن ها را گرفتار سازد و سرانجام از آن 
رهایی پیدا کنند. این رهایی، از دعای امام زمان4 در حق شیعیان است. همٔه این موارد نشانٔه دوستی 
واقعی یوسف فاطمه در حد اعالی آن، نسبت به شیعیان و دوست داران؛ بلکه نسبت به تمامی انسان های 

مّوحد و خداپرست است.1
حال اگر کسی با همٔه این سختی ها و دشواری ها به لطف خدا و دستگیری امام عصر4 بر معرفت و 
محبتش بیفزاید و در این راه ثابت قدم بماند و از مسیر ایمان خارج نشود، ایمانش بسیار قیمتی و ارزشمند 
خواهد بود. چنین شخصی به دلیل این که به امام غایب و دور از دیدگان ایمان آورده، بر کسانی که زمان 
دارد.  و فضیلت  برتری  ایشان شده اند،  تسلیم  آشکار  نشانه های  با دیدن  و  را درک کرده اند  ائمه  حضور 
اینان همان کسانی هستند که رسول گرامی اسالم6 به نیکی از ایشان یاد کرده و آنان را برادران خود 

خوانده است.2
این گونه زیستن، مصداق کامل ایمان مستقّری است که انسان را در لحظٔه جان دادن و پس از آن، 

نجات خواهد داد و سعادت دنیا و آخرت را برای او به ارمغان خواهد آورد.3 
همان گونه که امام عصر4 فرمودند گناهان و خطاهای شیعیان است که مانع درک حضور ظاهری 
حضرت در جامعه می شود. در نتیجه، یگانه راه نجات و رسیدن به سعادت، توسل و دعا و رها نکردن 

دست از دامان پر مهر اهل بیت پیامبر گرامی اسالم6 و استمداد از الطاف الهی است.4
در پایان کالم تنها به روایتی از امام عصر که خطاب به شیخ مفید فرمودند و می تواند راهگشا برای تمامی 

شیعیان و مؤمنان واقعی باشد، اشاره کنیم و با این بیان »تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل«.
1 . برای اطالع بیشتر ر.ک: تشرفات و توسالت به ولی عصر)عج(.

2 . مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 52، ص 124، ح 8 از بصائرالدرجات.
3 . همان، ج 69، ص 222، ح 8 از تفسیر عیاشی.

4 . برای اطالع بیشتر ر.ک: معرفت امام عصر4، ص 259، دعا برای حفظ دین تا هنگام مرگ.
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حضرت مهدی4 فرمودند:
اگر شيعيان ما، که خداوند آن ها را به اطاعت خويش موفق بدارد، بر ادای عهد و پيامن ما يک 

دل و مهراه می شدند، هرگز سعادت ديدار ما از ايشان به تأخری نمی افتاد.1
امید که بتوانیم از این خوشٔه معرفت بهره ها بچینیم و با توسل و درخواست از حضرتش، خود را تحت انوار 
پرفروغ هدایت در این عصر پر از آشوب، قرار دهیم و دل خوش داریم که توانسته ایم نام خود را جزء دوست داران 

واقعی آخرین ذخیرٔه الهی ثبت کرده و تحت لوای محبت ایشان، از شرور آخر الزمان مصون بمانیم.

1 . مجلسی، محمد باقر؛ پیشین؛ ج53، ص 176؛ طبرسی، احمد بن علی؛ پیشین، ج 2، ص 325.
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