
 در زیارت جامعه کبیره مداری آثار والیت
*علیرااانصاری والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
 زیاراتی است که با فرازهای بلندش به جایگاه ائمه اطهار زیارت جامعه کبیره، یکی از برترین

کنهد و ادآ حضهور آسهتان مقربهان  تر را فهراهم می نظر دارد، زمینه معرفت برتهر و عرفهان کامهل
ای در این زیارت نهفته اسهت کهه  آموزد. معارف فراوان، عمیق و گسترده را به زائر می معصوم

قی آن ذوات مقدس روشن شود و هم میزان تأ یر و کارآمدی آنان به تبیین نیاز دارد تا هم مقام حقی
در همه عوالم وجود و شئون هستی دانسته شود. بر ایهن اسهاس زیهارت جامعهه کبیهره، یکهی از 

رود و یهک دوره کامهل دانشهگاه  شناسهی بهه شهمار مهی ترین ذخایر عالم تشیع در بهاآ امام مهم
والیهت بهه »نامه، آ ار دنیوی و اخروی سه محور  رتشناسی است. از محورهای مهم این زیا امام

نامهه مطهرح شهده  است که در این زیارت« والیت تکوینی»و « والیت تشریعی»، «معنی محبت
را بیان نماید؛  بیت کوشد بعضی آ ار دنیوی و اخروی اقسام والیت اهل است. این نوشتار می

 ارائه شده است. با این تفاوت که این آ ار بدون تفکیک اقسام والیت 

 مداری الف. آثار دنيوی والیت

 رسانی    فيض. 1

«ُِ ِتُمَِاّلَله ِيَخ  َِوِِبكُم  ُ ِفَتََ ِاّلَله ِضِِإَلِِِبكُم  َر  ِتَقََ َِعََلىِاِل  َماَءَِأ   ِسُ ِالسو ِيُم  ُلِال َغي َث،َِوِِبكُم  ِيُنَزِّ  َِوِِبكُم 
نِهِِ زد و تنهها بهرای یهر ند و به خاطر شما باران فهرو میک رد و با شما ختم میکخدا با شما آغاز  ؛ِبِِّذ 

 «.دارد؛ مگر با اجازه خودش ن فرو افتد، نگاه مییه بر زمکنیشما آسمان را از ا
خداوند، فیا  مطلق آفریننده نظام هستی است؛ نظهامی کهه در حهدوث و بقها، نیازمنهد فهیض 
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فهیض را بهه تهورت مسهتقیم پایان خداوند است. از آنجا که موجودات قابلیت پهذیرش ایهن  بی
عنوان واسهطه فهیض در آفهریند و ههم در  هایی را به ها، انسان ندارند، خداوند میان خود و آفریده

هت»ها، با عنوان  استمرار وجود قرار داده است که از این واسطه یهاد شهده اسهت. خداونهد « حج 
ت ِتَقََ ِِوَِ»های خود بر زمین پیوند زده است:  هستی و استمرار آن را به حج  َماَءَِأ   ِسُ ِالسو ِيُم  ِبكُم 

نِه ِضِِبِِّذ  َر     «.َعََىِاِل 
با اخبهار مستفیضهه  ابهت »گیرد:  بعد از بررسی برخی روایات چنین نتیجه می عالمه مجلسی

تعالی در افاضهه ههر گونهه  های ارتباط بین خالق و حق ، وسیلهشده است که همه ائمه اطهار
میع خلق هستند و هر چه توسل و اذعان به فضل آنان بیشتر باشهد، رحمت، علوم و کماالت به ج

 بهر ایهن اسهاس اسهت کهه امهام سهجاد 1«.جوشد فیض خدای متعال بیشهتر خواههد بهود
واسطه ما آسهمان بهر فهراز زمهین نگههداری شهده و زمهین از  ما کسانی هستیم که به»فرماید:  می

   2«.نمودن اهلد منع گردیده است  هالک
کنهد، ایهن در  ما را رها کرده است و مشکالت ما را حل نمی ندیشند چرا امام زمانا برخی می

کنهد؛  در غیهر  های زندگی ما را در نظر دارد و ما را یاری می تمامی لحظه حالی است که امام
 نمود. از ایهن روسهت کهه امهام عصهر این تورت ناامنی و بالیای آسمانی، ما را هالکت می

َِْ»فرمود:    مفیدخطاآ به مرحوم شی َِي َم ُِمه  ُْ اَعاِتكُمِ َِِوِِإنواَِغي  َْ ََِلِِِِلُم َِوِلَلو  كُم  ِْ ِِلِذك  َْ َوََِلِنَاِسي
َداءُِ َع  َطَََمكُُمِاِل  کنیم و بهه یهاد شهما  ما همیشه مراعهات شهما را مهی 3؛َذلَِ ِلَنََزَلِِبكُُمِالَّلو َواُءَِوِاص 

ریخهت و دشهمنان، شهما را لگهدمال  شهما فهرو میهها بهر  ها و گرفتاری هستیم؛ وگرنه دشهواری
 «.کردند می

 گوید:   می الله العظمی نائینی آیت
ها، فشهار و سهختی  هها و انگلیسهی در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسهط روس

متوسهل شهدم و بها چشهمانی گریهان  ملت ایران به اوج خود رسید. شبی به امام مهدی
دیوار بزرگی به شکل نقشه ایران دیهدم کهه در حهال سهقوط اسهت و خوابیدم. در عالم رؤیا 

اند. وضعیت بهه قهدری هولنهاک بهود کهه در خهواآ فریهاد  ای زن و بچه زیر آن نشسته عده
آمد و انگشت مبارکشان را به طرف دیوار گرفت. دیهوار   کشیدم. در این حال، امام زمان
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شهکند.  خانه شهیعه، خانهه ماسهت. میاینجا، »سر جای خودش قرار گرفت. ایشان فرمود: 
  1«.داریم گذاریم سقوط کند؛ نگهد می شود. خطر هست، ولی ما نمی خم می

تان یها ن تحبتیه چرا شما در بکند ک عر  می ی از طالآ ... به امام خمینییک»نقل است: 
ود: سهتاد و فرمهین سخن در جها ایدن ایبه محض شن د  امامیبر متر اسم میک از امام زمان

است و آنچه مهن دارم، از  م، از امام زمانید که آنچه ما داریدان ی  مگر شما نمییگو چه می»
 2...«.است  م، از امام زمانیامام زمان است و آنچه از انقالآ دار

 افزایی  . ایمان2

ََلُمَِعََى» ِِِْالسو ِِِلَم  َْ ي ِْ ِه َِوِال ُمظ 
ِ ِحيِدِاّلَله ِِف ِتَو  َْ ِصي

َِ يِهِ...ِوِال ُمخ  َِوِنَه  ِ سهالم بهر مخلصهان در  3 ؛اّلَله
 ...«.  نندگان امر و نهی خدا کارکد خدا و آشیتوح

مداری، افزاید ایمان است؛ یعنی هر اندازه عشق و محبت همهراه بها معرفهت  یکی از آ ار والیت
بها  بیت تر خواهد شد؛ زیرا محبت اهل بیشتر شود، باور معنوی او قوی بیت انسان به اهل

یک از   کهدام»بهه اتهحاآ خهود فرمهود:  خدا که رسهول بت خدا گره خورده است؛ چنانمح
«. ترند  خدا و رسولد آگاه»عر  کردند: «. تر است  زدن محکم دستاویزهای ایمان برای چنگ 

هایی بود که برخی اتحاآ مطرح کردند، اما حضهرت  نماز، زکات، روزه و ح ، از جمله پاس 
ترین دستاویز ایمان، حب در راه خهدا  ای دارد؛ ولی مطمئن ید، ارزش ویژههمه آنچه گفت»فرمود: 

شهک  بی 4«.داشهتن اولیهای خهدا و بیهزاری از دشهمنان خداسهت و بغض در راه خدا و دوسهت 
 شود. امام علی از اولیای خدا هستند؛ از این رو محبت آنها موجب افزاید ایمان می ائمه

بیت در قلب او رسهوخ کهرده باشهد.  کسی که محبت ما اهلخوشا به حال »به اتحابد فرمود: 
تر از کوه احد در مکاند خواهد بهود و ههر کهس دوسهتی مها در  ایمان در قلب چنین کسی  ابت

 5«.دلد جای نگیرد، ایمان در قلبد مانند نمک در آآ ذوآ خواهد شد
 تقوا افزایی . 3

َِوَِوِصيوتُكُُمِالتوق َوى» د  ُِرش  كُم  ُْ  «.دستورتان، راهنما و سفارشتان، تقواست 6؛َوَِأم 
                                                           

 .315؛ ص به علما و طالب عیایات حضرت مهدیاتفهانی؛  . محمدرضا باقی1
 .151؛ ص سیمای فرزانگانا مختاری؛ . رض2
 . زیارت جامعه کبیره.3
 .126، ص 2 ؛ ج الكافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 4
 .48، ص 1؛ ج االمالی. محمد بن حسن طوسی؛ 5
 . زیارت جمعه کبیره.6



122       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

ای برخهوردار اسهت،  ههای دینهی از اهمیهت ویهژه کهه درآموزهیکی از فضایل کلیهدی اخالقهی 
داری اسهت؛  از همهین  شهتنیا خوی، به معنی نگهداری «هیوقا»در اتل از ماده « تقوا»تقواست. 

ََُمواِ»ابر خطرات گناه شمرده است: رومند در بریرا به عنوان دژ ن« تقوا» روست که امام علی اع 
ِِ ٍِِِْالتوق َوىَِِأ َِِِِعبَاَيِاّلَله ر یهم و غکد ای بندگان خهدا، تقهوا دژی اسهت مسهتحیبدان 1؛َعِزيزَِِياُرِِحص 

بر این اساس تقوا، به معنای نگه داشتن انسان از نافرمانی خداوند، رذایل اخالقهی و  2«.قابل نفوذ
ترین وسیله ارتباطی انسان به خهدا  ان، هایمان به مبدأ و معاد  و مهمتقویت زیرساخت نگرش انس

 هنماز  و خدمت به بندگان خداست: 
ذا  ذالَة َو ِممَّ ِيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َو ُيقيُموَن الصَّ قيَن الَّ الم ذِلَك اْلِكتاُب الَرْيَب فيِه ُهدی  ِلْلُمتَّ

ت یه ههدایهدر آن راه نهدارد و ما که شهکهمتی اسهت تهاآ بهاعظکآن  3؛ َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقون
ده و پنههان یب ]آنچهه از حهس پوشهیه به غکسانی هستند کاران[ کزیاران است. ]پرهکزیپره

ه به آنهان روزی کها و مواهبی  دارند و از تمام نعمت آورند و نماز را بر پا می مان میی[ ا است
  نند.ک م، انفاق مییا داده

ها و تههذیب نفهس  بهترین وسیله و زمینه برای پاکسازی روح از پلیهدی، عشق به ائمه اطهار
گیری از امام خوید، تقوا را رعایت کند تا میهان او  کوشد با بهره مدار می است؛ زیرا انسان والیت

َ ِقنَاَِلُِخَُِقنَا َِوِطَِ»و امامد سنخیت به وجود آید:  ِِطيباِلَِخ ِِوَليَِتكُم   ْ نَاِبِِهِِم ِِِلَن فُِسلنَاَِوَِماَِخصو َهاَرة 
كَ   ِلَنَا َْ َِبَ ِكيَ   مداری شما بهه مها ارزانهی داشهت، ]موجهب[  آنچه خداوند در پرتو والیت 4؛َوِتَز 

 «.پاکی طینت ما، پاکدامنی ما و برای تزکیه و تهذیب ماست

 . پاسداری از دین 4

يوتِِهَِوَِأن َصاراِِلِدينِهِِ» ِْ اورانی بهرای یهمی بهر مخلوقهاتد و کل محیداله شما را ه  5؛َوُِحَججاَِعََىِبَ
 «.ند قرار دادید

بهرای حفهظ دیهن از سهه رویکهرد  بیت یکی از آ ار مهم والیت، پاسداری از دین است. اهل
در پاسداری از دین نبود، ممکن بهود  سکوت، تلح و قیام بهره بردند. اگر این رویکرد امامان
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ِ»ما از دین منحرف شویم:  َِأتَاكُم   ْ ُعو ََِم ِتَلد  ِ ِهََََ ِِإلَىِاّلَله ِتكُم  ِيَأ  ِلَم   ْ ه بهه سهوی که آن 1؛نََجاَِوَِم
از ایهن روسهت کهه در ایهن زیهارت از «. شهد کامهد، ههالیه نکهافهت و ههر یشما آمد، نجات 

َِمَعاِلَمِِيينِنَا»به عنوان حافظ دین خدا یاد شده است:  بیت اهل ُ َِعَوَمنَاِاّللو    2«.ِبُمَواَلِتكم 
هی، از  با تأیید دین مردم، به تصحیح عقاید آنها می مان معصوماما پرداختند. روزی خالد بجل 

خهواهم دیهن خهود را کهه بهدان  می»به خدمت حضرت رسید و گفهت:  اتحاآ امام تادق
نیز او را تأیید کرد. وقتی گفت:  و سپس عقایدش را بیان کرد. امام« پایبندم، برای شما بیان کنم

کهافی »، حضهرت فرمهود: «دهم که خداوند تو را وارث همه ائمه قهرار داده اسهت و گواهی می»
 3«.است. سکوت اختیار کن که گفتار حقی را گفتی و دارای عقاید حقی هستی

مان را تقویهت و بهه  این فراز و فرازهای دیگر زیارت جامعه، گویای آن است که باید باورهای دینی
مراجعهه  بیت ، به اهلونه که مردم در عصر ائمهگ عمل کنیم؛ همان بیت معارف اهل

ههای دینهی  نمودند. متأسفانه امروزه مها از آموزه کردند و اتول عقاید خود را بر آنان عرضه می می
 ه اسهت بیهت آنچه مهورد نظهر اهل ههای دینی  فاتله گرفتیم؛ زیرا به دستورات دین و ارزش

گرایهی  ختران، بدحجابی را ارزش، و حجاآ را وا پسکنیم. برای مثال امروزه برخی از د عمل نمی
و فرهنگ شهادت و شهید است.  بیت های اهل دانند؛ در حالی که این نگاه، خالف آموزه می

 گوید:  یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس می
های  که از بیمارستان طوری  روزی در بیمارستان بودیم که حمله شدیدی تورت گرفت؛ به 

  کردند. اوضهاع مجروحهان بهه م مجروحان بسیاری را به بیمارستان ما منتقل میتحرایی ه
شدت وخیم بود. در میان همه آنها، وضع یکی از مجروحهان بسهیار بهدتر از دیگهران بهود. 

هاید را ببندند، ولی خهونریزی  هاید پاره پاره شده بود و با اینکه سعی کرده بودند زخم رگ
ماندیم تها عمهل  بردیم و منتظر می یکی به اتاق عمل می ی شدیدی داشت. مجروحان را یک
وقتی که دکتِر اتاق عمل این مجروح را دید، به من گفهت:  .تمام شود و بعدی را داخل ببریم

من آن زمان، چادر به سر داشهتم. «. اش کنید او را به اتاق عمل ببرید و برای جراحی آماده»
همان موقهع  .جا کنم تر بتوانم مجروح را جابه تا راحت دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم

شدم تا توی اتاق بروم و چادرم را در بیاورم، مجروحهی کهه چنهد  که داشتم از کنار او رد می
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 .422اختیار معرفه الرجال؛ ص محمد بن عمر کشی؛ . 3
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بریهده و سهخت  سختی گوشه چهادرم را گرفهت و بریهده   ای بود به هوش آمده بود؛ بهدقیقه
این «. رویم ری. ما برای این چادر داریم میروم که تو چادرت را در نیاو من دارم می»گفت: 

کهه چهادرم در مشهتد بهود، شههید شهد. از آن بهه بعهد، در بهدترین و  را گفت و در حالی 
   1ترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم. سخت

 . توسل  5

ِِبقُبُوِركمِ » َِعاِئذ  َِلِئذ  ِلَكم   ْ  «.  زائر شما هستم، پناهنده به قبر شمایم 2؛َزاِئ

کند، ناامیدی است؛ زیرا بسهیاری از  ویژه نسل جوان را تهدید می هایی که مردم و به از بحران یکی
که امروزه تهدها  شوند؛ چنان مردم هنگامی گرفتاری، پناهگاهی ندارند و دچار بحران روحی می

مهؤ رترین داروی شهفابخد »گویهد:  برند. ویلیام جیمهز می هزار جوان از ناراحتی روانی رن  می
بر این اساس، جوان به پناهگاه نیاز دارد تا از سهرگردانی و  3«.گرانی، ایمان و اعتقاد مذهبی استن

 ها رهایی یابد. چه کنم

ویژه جوانان کمرنهگ اسهت؛ زیهرا جوانهان شهیعی ههر گهاه بها  بحران روحی در میان شیعیان و به
ههایی، ماننهد زیهارت  گاه شوند و بهه زیارت متوسل می بیت کنند، به اهل مشکلی برخورد می

شان را  خواهند که گرفتاری و مشکالت می بیت مشرف و از اهل کربال و زیارت امام رضا
خهوانیم:  رفع نمایند و این، نعمت بزرگی است که خدا به شیعیان داده است. در زیارت جامعه می

وِبِ» ُْ اِتِال ك َْ َجَِعنواَِغَم ْو های غرق کننده را از مها  آورد و غم؛ به وسیله شما ما را از خواری در َوَِف
َِوِِعن لَدكمِ »خهوانیم:  در قسمت دیگر زیارت می«. زدود ْو ل ِالضُّ َُ َِوِيكِشل ِينَفُِّسِال َهمو و بهه  4؛ِبكم 

 «.  کند زداید و سختی را برطرف می وسیله شما اندوه را می
 گوید:  الهدی می االسالم والمسلمین سید محمدجواد علم حجت

عهالوه بهر اینکهه اسهاتید حهوزه  ماما های ایالتی و والیتی مطرح شد، جمنوقتی مسأله ان
ها و  هایی را بهرای علمهای اسهتان نامه نمود،   علمیه را جمع کرد و در این باره با آنها مشورت

مهأمور شهدم کهه  ها نوشت که حوزه علمیه قم را یاری کنند. من هم به اذن امام شهرستان
های  جریان بگذارند و مصهیبت  ا بدهم و از آنها بخواهم که مردم را درهای امام را به آنه نامه

                                                           

 .22و  21؛ ص شمیم عفاف . سید اتغر احمدی؛1
 . زیارت جامعه کبیره.2
 .10، ص 19می؛ شماره های فلسفی کال پژوهد؛ فصلنامه «توجیه ایمان از دیدگاه ویلیام جیمز». مسعود آذربایجانی؛ 3
 . زیارت جامعه کبیره.4
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برای وداع بهه محضهر ایشهان شهرفیاآ شهدم،     اسالم را بیان کنند. ساعت ده قبل از ظهر که
شما قبل از اینکه با هر کس مالقات کنید، اول مشهرف »ها را به من لطف کرد و فرمود:  نامه

و از زبهان مهن بهه آن حضهرت  الرضها بهن موسی علی ج الح شوید به حرم مطهر  امن
مسأله خطیری پهید آمهده و مها وظیفهه دانسهتیم کهه قیهام و     بگویید: آقا کار بسیار عظیم و

 1«.چه مرضی شماست، ما را تأیید کنید حرکت کنیم؛ چنان

ارهها بهه ب»گویهد:  ِحبهان می شدند. ابن متوسل می سنت نیز به امام رضا برخی از عالمان اهل
رفتم و در مدتی که در طوس بودم، هر وقت مشکلی بهر مهن  الرضا زیارت قبر علی بن موسی

خواستم که مشکلم را برطهرف  رفتم و از خداوند می شد؛ به زیارت قبر آن حضرت می عار  می
 2«.شد. این را مکرر امتحان کردم و نتیجه گرفتم کند. الحمدلله مشکلم برطرف می

 والیت مداریب. آثار اخروی 

 . شفاعت1

«ِِ َِوَِج َِِِِعن َدِاّلَله أ  ُِِِال َعِظيمَُِِِوِال َجا َُِِِعزو لَفاَعُ ِال َمق بُولَل َُِِِوِالشو َِوِالشو ُْ بهرای شهما حضهرات  3؛ال كَِبيل
 «.رفتهیشفاعت پذ م و شأن کبیریمعصومین در نزد خداست آبروی عظ

عت است. منشأ این عنایهت، آن اسهت ، اعطای حق شفابیت یکی از عنایات خداوند به اهل
کنند و خداوند نیز به  با عبودیت و بندگی، زمینه قرآ الهی را برای خود فراهم می بیت که اهل

کننهد کهه واجهد شهرایط  کند؛ از این رو آنهان کسهانی را شهفاعت می ایشان حق شفاعت عطا می
کننده و  شههفاعت شههفاعت باشههند. در واقههع شههفاعت، نیازمنههد نههوعی ارتبههاط معنههوی میههان

را الگهو قهرار  بیهت شونده است و انسانی که به شفاعت امید دارد، گفتار و رفتهار اهل شفاعت
 نویسد:  می که استاد مطهری دهد تا شایستگی الزم را برای شفاعت را کسب کند؛ چنان

ن یم از راه عقهل و بهراهیل نقلی بر شهفاعت در دسهت نبهود، ناچهار بهودیچ دلیاگر فرضًا ه
م ... خوشهبختانه یان اشرف و نظام داشتن هستی، به آن قائل شهوکل برهان امیاطعی از قبق

ات اسهالمی، یهردن رواکهمه یز رهبهری فرمهوده اسهت؛ بها ضهمینجا نیم ما را در ایرکقرآن 
 خدا ه رسولیلکت یعه در باآ والیات معتبر و شام  شیخصوتًا با توجه به آنچه در روا

                                                           

 .37و  36، ص 3؛ ج هایی از سیره امام خمییی برداشت. غالمعلی رجایی؛ 1
 .456، ص 8؛ ج الثقاتحبان؛  . محمد بن2
 . زیارت جامعه کبیره.3
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ن استنباط یده است؛ چنیمان رسیتر اهل ا نییت در طبقات پایوالو مراتب  و ائمه اطهار
ه بشهری بها یهه و جزئیهلکه نفوس کست؛ بلیلی نکروح  یکله مغفرت تنها یه وسکم ینک می

ن معارف یتر ی از مهمیکن، یدام سهمی از شفاعت دارند و اکه دارند، هر کاختالف مراتبی 
و شهاگردان  له ائمهه اطههاریه بهه وسهعیه تنها در مذهب مقدس شکاسالم و قرآن است 

ن مهذهب شهمرده یهح داده شهده اسهت؛ از ایهن رو از افتخهارات ایتب آنها خوآ توضهکم
 1شود. می

 خوانیم:  در زیارت جامعه می
ل َِئمو يَلاِرِاِل  َخ  لٍدَِوَِأه لِ ِبَي ِتلِهِاِل  ُِمَحمو  ْ َبِِإلَي َ ِِم َْ ُتُِشَفَعاَءَِأق  َِوَجد  ِِإنِّ ِلَو  اِرِالَوُهمو َْ َب ل ِ ِاِل 

ََلِ ِال َعلاِرفِِ ِخََنِ ِِفل ُِجم  ِتُد  َألَُ َِأ   َِعََي َ َِأس  َجب َتِلَُهم  ُِشَفَعائِ ِفَبَِحقِِّهُمِالوِذفَِأو  َ تُُهم  ِلََجَع َْ ي

ِِبَشَفاَعتِِهمِ  َْ ُحوِمي  ْ ِةِال َم َْ َِوِِف ُِزم  َِوِبَِحقِِّهم  عانی را بهه درگهاه تهو یا اگهر مهن شهفیخدا2؛بِِهم 
عان خود یافتم، آنها را شفی ان مییکان و نیشوایتد، آن خوبان و پیب تر از محمد و اهل یکدنز

ای، مرا در گهروه عارفهان بهه  ردهکه برای آنان بر خود واجب کشان  دادم؛ پس به حق قرار می
 ن.کشدگان به شفاعت آن بزرگواران وارد   شان و در شمار رحم حق  آنها و آشنای به

 شت . ورود به به2

َِفالنواُرَِمث َوا » َِخالََفكُم   ْ َواُ َِوَِم َِفال َجنوُ َِمأ  ِاتوبََعكُم  ِْ ه هدی پیهروی کنهد،  3؛َم هر کس که از شما ائم 
 «.  جایگاه او بهشت خواهد بود

ها به دلیل عهدم پهذیرش  یکی از آ ار والیت، ورود انسان به بهشت است؛ بهشتی که برخی انسان
آگهاه باشهید »فرماید:  می که پیامبر اعظم ومیت آن در هراسند؛ چنان، از محروالیت ائمه

شود کهه در پیشهانی  بمیرد، روز قیامت در حالی محشور می محمد که هر کس بر دشمنی آل
 4«.امید از رحمت الهی است او نوشته شده نا

ریح شده است: مداران انتظار دارند که خداوند بهشت را نصیب آنان کند؛ زیرا در قرآن تص والیت
ذَ  ُيْرَزُقذوَن فيهذا ِبَغْيذِر   َو َمْن َعِمَ  صاِلحا  ِمْن َذَكر  َأْو ُأْنثی» َو ُهَو ُمْؤِمن  َفُأولِئَك َيذْدُخُلوَن اْلَجنَّ

                                                           

 .260، ص 1 ج  ؛ مجموعه آ ار. مرتضی مطهری؛ 1
 . زیارت جامعه کبیره2
 . همان.3
 .197؛ صبشارة المصطفی لشیعة المرتضیالقاسم طبری؛  . جعفر بن ابی4
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ه مؤمن باشد، پس آنان وارد بهشت کای انجام دهد، در حالی  ستهیار شاکس که کو هر  1؛ ِحساب
مهداری، از مصهادیق  بنهابراین والیت«. آنها داده خواهد شد حسابی به شوند و در آن روزی بی می

 دهد. مهم عمل تالح است و انسان را به سوی آن سوق می

  بيت . محشور شدن با اهل3

ِتكُمِ » َْ ِِف ُِزم  ُْ َش َِوِيُح  تَِدفِبُِهَداكُم  نهد و در گهروه شهما یجو ت مییت شهما، ههدایبه هدا 2؛َوِيَه 
 «.شوند محشور می

مداران نمهوده اسهت؛ امها محشهور  شت، امتیاز بزرگی است که خداوند نصیب والیتورود به به
بدیل است که خدا آن را به شیعیان هدیهه کهرده اسهت.  شدن با آنان، مقام بسیار بزرگ و نعمتی بی

کنهد. آنهان  شیعیان را شهفاعت می در برخی احادیث آمده است که روز قیامت، حضرت زهرا
خواهند که قدرشهان در آن روز معلهوم گهردد، بهه آنهان  اند، از خدا می فتهکه مورد شفاعت قرار گر

شما را دوست داشته یها  برگردید و بنگرید. هر کس به خاطر محبت فاطمه»شود:  خطاآ می
به شما طعام و لباس داده و آآ نوشانده یا از آبروی شهما دفهاع کهرده، دسهت او را بگیریهد و وارد 

 دهنده ارزش این محبت و ا ربخشی آن در قیامت است.  شاناین امر ن 3«.بهشت سازید
 گوید:  برید بن معاویه عجلی می

بودم که ناگاه شخصی که پیاده از خراسان برای مالقهات آن حضهرت آمهده  نزد امام باقر
بود، وارد شد. دو پای خود را که ترکیدگی و شکاف برداشته بود، برای نشان دادن بیرون آورد 

بیت مرا بهه ایهن کهار وا نداشهت و  به خدا قسم، چیزی جز محبت شما اهل»و عر  کرد: 
به خدا قسهم »فرمود:  امام باقر«. دوستی شما باعث شد که این راه طوالنی را پیاده بیایم

اگر سنگی ما را دوست بدارد، خداوند تبارک و تعالی او را با ما محشور گردانهد و آیها دیهن، 
 4«.چیزی جز محبت است 

                                                           

 .40. غافر: 1
 . زیارت جامعه کبیره.2
 .52، ص 7 ؛ ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 3
 .95، ص 27 . همان، ج 4
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