
 

 قرآندر  محبت اهل بیت

  * سیدمحمد اکبریاناالسالم والمسلمین حجت

 اشاره
ریشـه المی در فرهنگ اصـیل اسـ کهاست از موضوعاتی محبت، یکی 

 ،منان به خداونـد و بـه یکـدیگرؤمحبت خدا به انسان و محبت م .دارد
در آیات قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. از ی  سو در پرتو محبـت 

قـرار دارد  بیتو اولیای الهی و اهل به خداوند، محبت به پیامبر
منـان ؤمنان، محبت به برتـرین مؤو در سوی دیگر در رأس محبت به م

از آن جمله است. از این رو محبـت  بیت پیامبرگیرد که اهلار میقر
داشـته و نشـأت ریشه از دو طرف، در فرهنگ اسالمی  بیتبه اهل

گرفته از آیات قرآن و با هدایت الهی است. این فرهنگ اصیل اسـالمی 
تا کنون میان مسلمانان وجـود داشـته اسـت. جوامـع  از زمان پیامبر

نیاز ضروری به ایجاد پیوند و محبت میان مسلمانان اسالمی معاصر که 
جمع شدن بـر محـور  .توانند از ابزارهای مختلفی بهره گیرندمی ،دارند
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ابزارهـای ایـن یکی از  آن حضرت، بیتو اهل محبت به پیامبر
زیرا از گسترده زمـانی و مکـانی عمیـق، طـوالنی و اصـیل  است ثر ؤم

دار در تاریخ و فرهنگ اسالمی یشهاصیل و ر از سوییبرخوردار است. 
گسـترده  ،در تمـام جوامـع و مـذاهب اسـالمی از دیگـر سـوو است 
 باشد.می
 واش ای  شق خوش سو ای ماشا  

 

 

 هووای موواای طببووج له ووه   ووش 
 

 ای  وای نخووووت و نوووامو  موووا 
 

 

 1ای تووو اطوطوووج و لووامب و  مووا  
 

 معنای محبت
از ی دارد  انی متعـددمعـ وبغـ  اسـت  محبت از ریشه حب و ضـدِ 

 2دار )دانـه میـوه، انگـور و گنـدم(.جمله  لزوم و ثبات  دانه چیـز دانـه
ها که در قلب انسان کاشته شده و جریان مـیبه خوبی و بدیبنابراین 
رشـد  شـود،میچون دانه در قلب کاشته زیرا هم گویند می« َحبَه»یابد، 
از نظــر  3ود.شــمیکنــد و ســبب رشــد در جهــت مثبــت یــا منفــی می

نیز عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی کـه بـرای  یاصطالح
 4بخش است.انسان لذت
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 بیتاهلمعنا و مصادیق 
به معنـای محـل « بیت»و  1به معنای اُنس و قرابت آمدهدر لغت، « اهل»

اهـل البیـت نیـز در لغـت بـه  2سکونت و جای بیتوته ذکر شده است.
 3ا او قرابت و خویشاوندی داشته باشـند.معنای خویشان فرد است که ب

تری نیز شامل تمامی افرادی اسـت کـه در نسـب، دیـن، در معنای عام
  4مسکن، وطن و شهر با فردی شری  هستند.

اطـالق  به خاندان پیـامبر ،در فرهنگ اسالمی بیتاصطالح اهل
از  ،بـه اراده خداونـد بیت پیـامبراهل 5،شود. بر اساس آیه تطهیرمی
سنت بـا اند. عالمان شیعه و برخی از عالمان اهللیدی و گناه دور شدهپ

سـنت نیـز ذکـر شـده توجه به حدی  کساء که در برخی از منابع اهل
در این آیـه را  علـی، فاطمـه، حسـن و  بیتمقصود از اهل 6،است

أبوبکر حضرمی پـس از بیـان  .انددانسته به همراه پیامبر حسین
متظـافر، قائـل بـر لـه ر علماء و بزرگان ائّمـه بـا اداین سخن که جماهی

به اهل کساء هستند، بر این نکته تأکید دارد کـه  بیتتخصیص اهل
اسـت در روایتی آمـده  7این تخصیص، امر الهی و وحی آسمانی است.

                                                           

 .۲۸ص  المصباح المنیراحمد بن محمد فیومی   .1
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از کنـار خانـه  به مدت شش ماه به هنگام نماز صـبح کـه پیامبرکه 
اَلُة »د  فرمومی کرد،عبور می فاطمهحضرت  ْهَو یَ الصَّ

َ
مـا  ،ِت یْ اْلَب  ا أ نَّ ُد یـِر یُ ِِ

ُه لِ  ْهَو اْلَب کُ ْ ِهَ  َعنْ یُ اللَّ
َ
ْجَس أ َر یُ ِت، َو یْ ُم الر  آراء دیگـری نیـز در  1.«راً یـْم َتْطِه کُ َطه 

سنت وجود دارد، امـا در همـه آن در میان اهل بیت پیامبرمورد اهل
جـای  بیـت پیـامبریق اهـلنیز در میان مصاد نظرات، ائمه شیعه

 اند.    گرفته

اختالف نظر وجود دارد. بخـش زیـادی از  ،در تعیین مصادیق این افراد
در ارتباط با آیه تطهیر است که خداوند در ایـن  ها نیزاین اختالف نظر

از هر گونه پلیدی و گناه خبر داده اسـت. تمـام « بیتاهل»از پاکی  ،آیه
را « بیـتاهل»، مقصود از روایاتی از پیامبرمفسران شیعه با استناد به 

 بـه همـراه پیـامبر در آیه تطهیر، علی، فاطمه، حسـن و حسـین
برخی از عالمـان  شده است.اند که در حدی  کساء به آنها اشاره دانسته
سنت نیز با استناد به حدی  کساء و روایت دیگـری کـه از عایشـه اهل

شـأن نـزو  آیـه  2،آمده استدر صحیح مسلم و مسند احمد بن حنبل 
 سـنت نیـز معتقدنـدعالمـان اهلبرخی  .اندتطهیر را همین افراد دانسته

آن حضرت بیت اهل ،اعم از همسران و فرزندان تمام خانواده پیامبر
 ایشان دانستهبیت را اهل برخی دیگر نیز تنها همسران پیامبر هستند.

آ  عقیل ، آ  عبـاس و....(  هاشم )آ  علی،برخی نیز تمام خاندان بنیو 
 اند.بیت گفتهرا اهل
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. کاربرد اعم آن که ۱ وجود دارد بیت سطح از کاربرد اهل چهاربنابراین 
اند ماننـد سـلمان نیـز شـده نبوده شامل افرادی که از خاندان پیامبر

را در بـر مـی ندان پیـامبرو. کاربرد عام آن که همه خویشـا۲است. 
، اعـم از که شامل تمام افراد خـانواده پیـامبر . کاربرد خاص۳گیرد. 

. کاربرد اخص و ویژه آن که تنها شـامل ۴شود. همسران و فرزندان می
شود که دارای مقام عصمت و پاکی میمی گروهی از خاندان پیامبر

علی، فاطمـه، حسـن  ،باشند. در این کاربرد عالوه بر پنج تن )پیامبر
ر روایـات نـا بـب (،ی آنها داللـت داردکه آیه تطهیر بر پاک و حسین

وارد شـده  قلین و سفینه نوح که از طریق شـیعه و سـنی از پیـامبرث
و این پـنج تـن  پس از پیامبر بیتبر استمرار وجود اهل 1،است

 شود.نیز می داللت دارد و شامل پیشوایان معصوم

 در فرهنگ اسالمی بیتمحبت اهل
آن گرفتـه از آیـات قـرآن و سـنت الهـام  ،بیـت پیـامبرمحبت اهـل

آمـده  بیـتای که در مورد محبت اهـلاست. بارزترین آیه حضرت
سوره شوراست که خداوند خطاب بـه پیـامبرش فرمـود   ۲۳است، آیه 

َة ِف  اْلُقْرَب » بگو ای پیـامبر )در مقابـل » « ُقل ََل َاْسـئُلُمْم َعَلْیِه َاْجًرا ِاََل اْلَمَود 
خواهم، جز آنکه بـه خانـدانم ان( از شما پاداشی نمیترسالت و هدایت

کنـد  عباس نقل میسیوطی در تفسیر خود به اسناد از ابن«. محبت کنید
ناز  شـد، صـحابه عـرر کردنـد  ای  هنگامی که این آیه بر پیامبر

رسو  خدا! خویشاوندان تو کیانند که مودت آنان بر ما واجـب اسـت  

                                                           

 .۱۱۰، ص۳ج  مستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری   .1
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 1.«دو فرزندان او علی و فاطمه و»حضرت فرمود  
هـر »فرمـود   امبریـه پکند کینیز در ذیل همین آیه نقل م یزمخشر

ده اسـت و دو یـد و آمرزیا برود، شـهیاز دن محمدس با محبت آ ک
مـان یبـا ا یسـکن یشود .... چندرب به سوی بهشت به روی او باز می

 2.«ا رفته استیامل و بر سنّت و جماعت از دنک
امام حسن  3،آیه مباهلهشده و روایات مشابه آن و نیز بر روایت ذکر ا نب

شناخته  در میان مسلمانان به عنوان فرزندان پیامبر و امام حسین
 «اّله رسـو ن ابـ»را نیز غالبا  با عنـوان  بر همین اساس ائمه .اندشده

  دادند.مورد خطاب قرار می

 سنترگان اهلزب از نگاه بیتاهل
به محبت  بارهدر ن و روایات منقو  از نبی اکرمبا توجه به آیات قرآ

سنت نیز اظهـار ارادت و عظمت آن، بزرگان و عالمان اهل بیتاهل
  اند.داشته بیت پیامبرخاص به اهل
 دارد. بیـتمحبت اهـل بارهسخنان و اشعار بسیاری در ،امام شافعی

 یکی از اشعارش آمده است در 
ی است کـه از جانـب خداونـد در شما فرض ت! محبتای خاندان نبو»

قرآن آمده است. در عظمت شأن شما همین بس که هر آن کس بر شما 
یعنی اگر  4 «در نماز درود نگفت، نمازی ندارد )نمازش درست نیست(

                                                           
 .۳۴۸، ص۷ج  در المنثورعبدالرحمن سیوطی   .1

 221-220، ص۴ج  کشافالمحمود بن عمر زمخشری   .2

 .۶۱عمران  آ  .3
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او فرستاده نشود، نماز باطـل  و آ   در تشهد نماز، صلوات بر پیامبر
 است.

د، فراتر از محبت به اهـلبو امام ابوحنیفه که از شاگردان امام صادق
خالفـت پـس از خلفـای راشـدین بـرای خانـدان معتقد بود ، بیت
زیدیان که از گروه شیعیانند، پیـرو  است  از همین روست که پیامبر

سـخنان  ،و امـام صـادق علیامام در مورد  وی ابوحنیفه هستند.
 مـن»گفته است   امام صادق بارهدارد  از جمله دربسیاری ارزشمند 
 چنین برای امام حسـینهم 1.«امتر از جعفر بن محمد ندیدهدانشمند

در  شدر میـان حنفیـان و تابعـان ،از او پـس عزاداری کرده و این سنت
 است. شدهطو  تاریخ جاری 

سنت اسـت کـه از شـاگردان لاهپیشوایان از دیگر یکی مال  بن انس 
جعفر بـن محمـد مدتی نزد »گفته است   باره امامدر بود، امام صادق

کردم، او را همواره در یکی از سه حالت دیدم  یـا نمـاز آمد می و رفت
هرگز او را ندیـدم کـه  .کردخواند یا روزه بود و یا قرآن تالوت میمی

بدون وضو حدی  نقل کند. در علم و عبـادت و پرهیزکـاری، برتـر از 
لـب جعفر بن محمد، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشـنیده و بـه ق

 2.«هیچ بشری خطور نکرده است
فضـایل  بارهدر مسند خود دررا های بسیاری احمد بن حنبل نیز روایت

 چـونهمهـای مشـابه آن کند که نظیرش در کتابنقل می بیتاهل
هـا و دوسـتآن هم در دورانی که علوی وجود ندارد  صحیح بخاری

                                                           

 .۱۶۶، ص ۱ج   تذکره الحفاظشمس الدین ذهبی   .1

 .۳۳۵، ص۴ج  اإلمام الصادق والمذاهب االربعهاسد حیدر   .2
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اذیـت حکومـت داران و پیروان آنان در شدیدترین شرایط مورد آزار و 
 عباس بودند.بنی

 و زیارت قبور آنها بیتائمه اهل بهارادت 
یکی از موارد اظهار محبـت و ارادت اسـت کـه  ،زیارت قبور ائمه

انـد. آنـان بـه زیـارت سنت و عامه مردم به آن اهتمام داشتهعالمان اهل
و با اظهار ارادت بـه آنـان،  جستندرفته و به آن توسل می قبور ائمه

دادند. سخنان و گـزارششان را واسطه دریافت رحمت الهی قرار میای
از  ان،ِحبّـابـن ، بیانگر این ارادات و محبت است.سنتبزرگان اهل یها

 د  یگویم ،سنت در قرن چهارمعالمان اهل
ه در کـ یرفتم و در مـدت الرضایبن موس یارت قبر علیبارها به ز

ارت قبـر یـشد، بـه زیمبر من عارر  یلکطوس بودم، هر وقت مش
طـرف  لم را بـرکه مشکخواستم یرفتم و از خداوند میآن حضرت م

ردم و کـرر امتحـان کـن را میـا .شدیلم برطرف مکالحمدّله مش .ندک
 1جه گرفتم.ینت

اگـر مشـکلی مـن را »گفت  علی خال  میاز أبوبه نقل خطیب بغدادی 
تم و بـه او رفمـی کرد، به زیارت قبر موسـی بـن جعفـرغمگین می
شدم و خداوند آن مشکل را به آن چه دوست داشتم، چـاره متوسل می

  2.«کردمی

 درجات و آثار محبت به اهل بیت
درجات و آثاری دارد کـه بـه بررسـی هـر یـ   بیتمحبت به اهل

                                                           

 456، ص 8ج   الثقات  حبانابن .1

 ۱۳۳، ص۱ج  تاریخ بغداد  خطیب بغدادی .2
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 پردازیم می

 بیتدرجات محبت اهل. 1
ت بـه از اولیای الهی هستند و عشق و محبـ شبیتو اهل پیامبر اکرم

گونـه کـه با خود همراه دارد. همان زخداوند، عشق به اولیای الهی را نی
است و بر طبق قرآن، شدت محبـت بـرای  یمحبت الهی دارای درجات
محبـت بـه اولیـای الهـی نیـز از درجـات و  1مومنان به خداوند است،

آن بیـت و اهـل مراتب برخوردار است و محبت شـدید بـه پیـامبر
و ایمـان  بیتمنان است. تناظر میان محبت اهلؤنیز برای م حضرت

های حدیثی فـریقین اسـت در کتاب به خدا، مطابق با روایت پیامبر
ـُه اَل »فرمـود   که آن حضرت خطاب به علـی نَّ

َ
ـیُ أ ال ُمـْؤِمٌ   َک ِحبُّ ، َوال ِِ

ال ُمَناِاٌق  َک ْبِغُض یُ  دارد و جز منافق به تـو جز مؤمن تو را دوست نمی«  »ِِ
 2.«ورزدنی نمیدشم

تـوان بر اساس تناظر میان ایمان و محبـت، مراتـب محبـت را نیـز مـی
و اهـل همانند مراتب ایمان بر شمرد. مرتبه او  محبـت بـه پیـامبر

بروز این محبـت در محبت قلبی و درونی است و مرتبه دوم آن  ش،بیت
گونـه کـه بـه زبـان یعنی همـان بیان و گفتار به صورت صادقانه است 

کند، در قلب و د  او نیز محبـت باشـد و گفتـار او بـا هار محبت میاظ
 درونش یکسان باشد.

در عمـل و کـردار  ش،بیـتو اهـل محبت به پیـامبرابراز مرتبه سوم 
تـرین مرتبـه محبـت عملـی، پایین است که دارای چندین مرتبه است.

                                                           
ِ   »165بقره   .1  «.َوالَِّذیَن آَمنُواْ َأَشدُّ ُحبًّا ِلّه
محمـد بـن عیسـی   ۱۱۷، ص۴۴، ج۳۱۶، ۱۳۶، ص۲ج  مسـنداحمد بـن حنبـل   .2

 .۴۶۰، ص۵ج  سنن ترمذیترمذی  
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سوگواری و عزاداری در مراسم عـزاداری آنـان و شـادی و سـرور بـه 
در مرتبـه بعـد کسـی کـه محبـت  م شادی و سـرور آنـان اسـت.هنگا
دارد، پیرو آنان در عمل و کـردار نیـز خواهـد  بیتو اهل پیامبر

گونه که شاعر عـرب در شـعر خـود در بیـان محبـت خداونـد بود، آن
    نیز بدان اشاره شده است سروده و در روایات ائمه

ــ ــهُ   َتلص ــُر ُحبَّ ــَت ُتظِه ن
َ
ــَه َوأ  اإِلَل

 

ـــدیـــال ِ   حـــاِ اـــَهــ ا مُ   َّ  ُ  یاِس 
 

ــن  ــَل ــک ــهُ  َک اَن ُحبُّ ــاِدقًا أَلََطلَت  ص
 

ـــ    ـــ َّ ِلَم نَّ الُمِح ـــ ُّ ُمطیُ ِِ ـــِح  ُ  ی
 

ِنلَمــة   یَک بَتــدیَ نم  َیــو  ُکــ  اــ ِّ 
 

ــ  ــَت ِلُش ن
َ
ــُه َوأ ــ َک ِر ذاکِمن  1ُ  یُمض

 

و بنـدگی  تدر عمل و کـردار، اهـل طاعـت و عبـاد بیتپیرو اهل
اهلکردار، اعما  و اخالق همانند  شما  و اخالقخداست و کردار، اع

خطـاب بـه جـابر  امـام بـاقر چنانکـه ، حسن و نیکوست بیت
نـد و در ایـن حـا  بـه مـا کس اطاعت خدا را کاى جابر! هر »فرمود  

س خـدا را معصـیت کباشد و هر محبت ورزد، دوست و محب ما می
  2.«دند، حب ما برای او نفعی ندارک

 اسووش  یض خووداشووها طوور یتووواّ
 

 

 اسوش   یقبول و ر ّ آج مرز لودا  
 

 ن رسوول اسوش  یه  ر  کس را کهر آج 
 

 

 قبوول اسوش   یش، مهر و امضوا یوا 
 

 امووول ندووور  کشوووها   انوووش، ووووی 
 

 

 3وعز ووا  شوا اج  ل،  ل ندور       
 

                                                           
 .۱۵، ص۶۷ج  بحاراألنوارمحمد باقر مجلسی   .1
 .۲۹۶ص  مالیاالشیخ طوسی   .2
 .70  ص فرهنگ عاشورا  جواد محدثی .3
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 بیتآثار محبت اهل.  2

کند که محبت قربـی )خانـدان خداوند در قرآن به پیامبرش سفارش می
(رس گونـه کـه تمـام همان ی کند.منان و مسلمانان یادآورؤم هرا ب و  اّله

افعا  و اقوا  الهی حکیمانه است، این سفارش قـرآن از روی حکمـت 
است و حکمت آن نیز در خود قرآن بیان شده است. خداونـد پـس از 

، در توصیه دیگر حکمـت آن را چنـین بیتسفارش به محبت اهل
ْجٍر َفُهـَو لَ مُ َما َسَأْلتُ  ُقْل »بیان فرموده است   ََ آنچـه از پـاداش » 1« ْم ُمـْم ِمْن 

بیـت( خواسـتم، سـود و نفـع آن بـرای رسالت )محبت قربـی و اهـل
بـرای  بیـتبنابراین تمام آثار و فواید محبـت اهـل .«خودتان است

رساند. فواید و آثـار خود ما خواهد بود و دوستی ما به آنان سودی نمی
منان بسیار است. ضـمن آنکـه ایـن آثـار و ؤای مبر بیتمحبت اهل

، بـه درجـات بیـتنتایج با توجه به اختالف درجات محبـت اهـل
شود. آنکه از درجه بـاالتری از محبـت مختلف برای محبان حاصل می

برخوردار شود، از درجه باالتری از آثار نیز برخوردار خواهد شد. مهـم
 عبارتند از  بیتترین آثار محبت اهل

 راه نجات و هدایت لف( ا

یکی از آثار و فواید محبت برای مسلمانان، همان چیزی اسـت کـه در 
های حـدیثی که در کتاب «ثقلین»و  «سفینه»دو حدی  موثق و معروف 

 نقل شده، به آن اشاره شده اسـت. پیـامبر شیعه و سنی از پیامبر
د را راه بیت خـو، اهلبا اشاره به مثا  کشتی نوح «سفینه»در حدی  

بـر ایـن کشـتی  ههر کـ»معرفی کرده و فرموده است  نجات مسلمانان 
                                                           

 .۴۷  سبأ .1
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در روایـت ثقلـین نیـز  1«.یابـدسوار شود و همراه آنان باشد، نجات می
چـون بـه هـر دو »فرمـود   بیـتپس از بیان همراهی قرآن و اهـل

تمس  کنید و آن دو )قرآن و اهل بیت( را چراغ راه خود قـرار دهیـد، 
، بیـتاهـل به محبت ،بر اساس این احادی  2.«اهید شدگمراه نخو

مفید است که بـا تمسـ  بـه سـیره و اخـالق حسـنه آنـان و  هنگامی
رساندن محبت از مرحله قلب به گفتار و کردار، راه نجـات و هـدایت 

 انسان باشد.

 رشد فضایل و تکامل معنویب( 

اکی منـان و مسـلمانان را صـفا و پـؤ، جان مبیتاکسیر محبت اهل
کـه محبـت  یکند. کسرا روشن و هموار می و راه سیر الی اّله  هدیبخش

داشـته باشـد، آنـان را سرمشـق و الگـوی خـود  بیتواقعی به اهل
 ،بیارایـد آنـان تا جـان خـود را بـه فضـایل کوشدمیکند و انتخاب می
بنـدگی و عبـادت خـدا روی آورد و در مسـیر  ،به تهجـد ،همانند آنان

در تمـام  بیـتگونه که اهـلگام بر دارد  همان کسب رضایت الهی
کسـب رضـایت خـدا، دوران زندگی خود چنین بودنـد. نمونـه واالی 

قـرار تـرین شـرایط در سـخت الحسـین أباعبداّله هنگامی است که 
ْهَو » گرفت و فرمود 

َ
ِه ِرَضاَنا أ تنها رضای خدا، رضای مـا » « تیْ اْلَب  ِرَض  اللَّ

  3.«بیت استاهل

  دو سـویه اسـت ،منـان راسـتینؤگونه که محبت میـان خـدا و منهما
                                                           

 .۱۶۳، ص۳، ج۳۷۳، ص ۲ج  المستدرک حاکمحاکم نیشابوری   .1

 .۱۱۴، ص۱۸ج  مسنداحمد بن حنبل   .2

 .۶۱ص  للهوف علی قتلی الطفوفاسید بن طاووس   .3
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ُهْم َو ٌُ » وَنهُ ٌُ ِحُبِّ دو سـویه و محبـان نیـز  بیـتمحبت میان اهـل 1،«ِحُبِّ
روزند و این کشش عشـق آنان به پیروان و محبان خود عشق می است.

آنان دست محبـان خـود را گرفتـه و در مسـیر کسـب  .دو سویه است
گونـه کـه دهند. همـاننوی و سیر إلی اّله قرار میفضایل و کماالت مع

سبب محبوبیت انسان نـزد ، آن حضرتو پیروی از  محبت به پیامبر
محبـوب  انسـان رانیـز  بیـتمحبت و پیروی از اهل 2،شودمیخدا 

که محبوب خدا شود، جذبـه الهـی او را بـه سـوی هر سازد و خدا می
 کشاند.خود و مقام قرب خود می

 ت هوای وصوال اسوش حاط وا   گر  ر سر
 

 

 3واید که خاک  رگه اهل ه ور شووی   
 

 رستگاری در آخرتج( 

سعادتمندی ، تکامل معنوی ،هدایت ،عالوه بر نجات محبت به ائمه
رسـتگاری و مایـه و ارزشمندی در دنیا، نزد خداوند نیـز دارای ارزش 

هـم  کهنوعی عبادت است  بیتمحبت اهل است.در آخرت انسان 
بـرای کسـب فضـایل را زمینـه  و هم دنبا  دارده در آخرت را ب پاداش

کسب فضیلت اخالقی، تقوا و تقرب بـه خـدا، تمـام آن  .کندفراهم می
 شود.میرستگاری در جهان آخرت سبب چیزهایی است که 
 فرمود   کند که پیامبرروایت میابوسعید خدری 

                                                           

 .۵۴  مائده .1

 .۳۱  آ  عمران .2

  .۶۶۵، ص۴۸۷غز    دیوان اشعار  الدین محمد حافظ شیرازیسشم .3
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نمایـد، بـه  بیت مـن را روزی کسـیاگر خداوند محبت امامان از اهل

خیر دنیا و آخرت رسیده است و هیچ کس تردیـد نکنـد کـه او اهـل 

بیت من، بیسـت خصـلت اسـت کـه ده بهشت است. در محبت اهل

کـه در خصلت آن ده . است در آخرت خصلتدر دنیا و ده  خصلت

ی، حـرص بـر علـم، یپارسـا شـود، عبـارت اسـت از میدنیا حاصل 

ش از مرگ، نشـاط در یت، توبه پن، میل به عبادیزگارى در امر دیپره

ا، یـدى از مردم، مراعات امر و نهـی خـدا، دشـمنی دنیام نماز شب، نا

ند، ینگشـارا نامـه عملـش  نیز عبارتنـد از  سخاوت. آن ده در آخرت

 شبـه دسـت راسـترا اش ننـد، نامـهکبراى او نصـب نرا زان عمل یم

از بـه او شد، سند، سپیدروی بایش بنویبرارا دهند، نامه آزادى از آتش 

برای صـد نفـر از بسـتگانش را بپوشانند، شفاعتش  یهای بهشتلباس

 و ند، تاج بهشتی بر سرش نهنـدکبپذیرند، خداوند نظر رحمت به او 

خوشـا بـه ». سپس حضـرت فرمودنـد  «حساب وارد بهشت شودبی

  1بیتم.حا  محبان اهل

 بعد ازآن یاری هنگام مرگ ود( 

بخشـی انسـان در ، نجاتبیتشاهـل و نتیجه محبت بـه پیـامبر
   ستا فرموده خدارسو ترین مراحل آخرت است. سخت

ْهِو  َو ُحُ    ُحب  »
َ
ْهَناُلُهَ   َسْبَلِة َمَناِطَ    اِ  َناِاٌ    ِت یْ َّ  أ

َ
َمٌة ِعْنَد اْلَنَاـاِة َو یَعِظ  أ

ُشنِر َو ِعْنَد الْ   اِ  َزاِن َو یـْنـَد اْلِحَسـاِب َو ِعْنـَد اْلِم َتـاِب َو ِع ِک اْلَ ْبِر َو ِعْنَد النُّ
َراِط  بیتم در هفت محل سـودمند اسـت  دوستی من و اهل» 2« ِعْنَد الص 

                                                           

 .۵۱۵، ص۲ج  الخصا شیخ صدوق   .1

 .۳۶۰ص همان . 2
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 هنامـ گشـودن، هنگام وقت بر پا شدن قیامتقبر،  ونهنگام مرگ، در

هنگـام هنگام حساب و بازخواست، وقـت سـنجش کـردار و اعما ، 

 «.عبور از صراط

 


