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 اشاره

فضایل شیعیان نیز و  ضرورت اعتقاد به والیت ائمه اطهار هبارفراوانی در روایات 

از جمله اینکه به آنان بشارت آمرزش گناهان و رسیدن به رستگاری  ایشان وجود دارد؛

اوصاف »دیگری داریم که با عنوان  متعددداده شده است. از سوی دیگر، روایات 

اند.  اوصاف شیعه حقیقی را بر شمرده ،گذاری شده است. این دسته روایاتنام« الشیعه

 ،صدور این دو دسته روایت  ت که زمینهاین اس ،ای که باید به آن توجه داشته باشیم نکته

شود، در مورد روایات نیز باید  گونه که قرآن با قرآن تفسیر می  متفاوت بوده و همان

جنبه تبشیر و  احادیث،توان گفت این دو دسته  همین کار را انجام دهیم. در واقع، می

 انذار دارند و باید با هم در نظر گرفته شوند.

گاه  ،در نتیجه و پردازند می دهندهبشارتروایات  بیانبیشتر به  مامتأسفانه، مبلغان 

تحت  ،روایاتی که جنبة انذار دارد و بر انجام عمل صالح و دستورات اخالقی تأکید دارد

رو، ممکن است برخی مخاطبان   گیرد. از این مربوط به فضایل قرار می احادیثالشعاع 

. رسید نجات به توانمى والیت به نتسابا و بودن شیعه صرف هدچار توهم شوند که ب

 میان در دیگرى لباس در مرجئه فکر اخیر اعصار در ،بدبختانه»: مطهرى شهید قول به

 صرفاً انتساب ظاهرى به امیر ،گروهى از عوام شیعه .ده استکر نفوذ شیعه عوام

 شیعه گناهان و بد اعمال کنندمى گمان. شمارندرا براى نجات کافى مى المؤمنین

 شرط و است عمل ،ندارد ارزشى هیچ آنچه رسدمى نظر به و شد خواهد بخشیده همه

 1«.بس و بنامد شیعه را خود که است این فقط ،سعادت براى کافى

                                                
 * استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

 .230و  228، ص 1، ج ش1374انتشارات صدرا،  قم: مجموعه آثار، ؛مرتضی، عدل الهی  مطهری، .1
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 این باره در على زید بن 1«.رساندنمى ضرر ایمان به ،معصیتى هیچ»: گفتندمرجئه مى

استاد  2«.است کرده کارترطمع خدا عفو به را فاسقان نظر، این»: گفتمى عقیده

 بیت اهل محبّت و والیت به راجع که نیز شیعه جهّال از بعضى»: گویدمى مطهرى

 تأثیر همین رساند،نمى ضرر [به آنها] گناهى هیچ ،مؤمنان امیر به محبت با اندکرده گمان

 3«.اندکرده بیشتر را خدا عفو به گناهکاران طمع یعنى ؛اندگذاشته اجتماع در را

 اطهار ائمه سیره با که انگیزتوهم و افراطى برداشت یک از کهبه این ترتیب، براى آن

 فضایل به مربوط روایات به توجه ضمن که ستاجا  به ،شود جلوگیرى ،ندارد سازگارى

 .کنیم توجه اند نیزبه ارزش و اهمیت عمل تأکید نموده که روایاتى و آیات به شیعه،

به اهمیت  ،کنیم و پس از آن ابتدا به فضایل اعتقاد به والیت اشاره می ،نوشتاردر این 

 یم.نمایوجه جمع بین روایات را بیان می ،پردازیم و در پایان التزام عملی می

 والیت فضایل اعتقاد به 

 :اند ازعبارت آنها از برخى که دارد وجود روایت دسته چند ،در بخش مربوط به فضایل

 صالح عمل و داندت و قبولى اعمال را التزام به والیت ائمه مىتى که شرط صح. روایا1

 صادق امام از نقل به ،زراره معروف حدیث در. شماردایده مىفبى را والیت بدون

َُوُ»: آمده است ْوِمَُوُاْلَحجِّ َكاِةَُوُالصَّ ََلِةَُوُالزَّ سْـََلُمَُعَلىَُخْمٍسَُعَلىُالصَّ  اسالم ؛اْلَوَلَيةُِبُـنِـيَُاْْلِ

 :پرسدمى حضرت از زراره. والیت و روزه ،حج زکات، نماز،: است شده بنا پایه پنج بر

 آنها کلید، والیت زیرا ؛است افضل ،والیت: فرمایدمى امام است؟ افضل یک کدام

  «.ستا

 حضرت ،پایان در و شدهیلت هر یک از آنها بر شمرده فض ،ترتیب به حدیث، ادامه در

 را روزها و کند سپرى عبادت به را هاشب مردى اگر»: فرمایدمى والیت اهمیت باره در

 اما آورد، جا به را حج عمرش تمام در و بدهد صدقه را اموالش تمام و بدارد روزه

م اعمالش با راهنمایى او باشد، تما و کند پیروى او از تا نشناسد را خدا ولىّ والیت

حقّى نیست و او در شمار اهل ایمان نیست. سپس  بلندمرتبهبراى او در ثواب خداى 

                                                
 .292، ص م1965الکتاب العربى،  دار :فجر االسالم، بیروت. امین، احمد، 1

 .293 . همان، ص2

 .281، ص 6ج  ش،1382انتشارات صدرا،  قم: هاى استاد مطهرى،یادداشتمطهری، مرتضی،  .3
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من رحمت را به یُف( اهل والیت یا مخالفان مستضع)فرمود: خدا نیکوکاران از ایشان 

 1«خود در بهشت وارد کند.

 مسلمانان که است مواردى جمله از نامؤمنامیر  والیت روایات، برخى در چنینهم

 روز در که هنگامى»: فرمود اکرم پیامبر. باشند آن ىگو پاسخ قیامت روز در باید
 کهینا مگر کند،نمى عبور کسى آن از شود،صراط بر روى جهنم نصب مى ]پل[ ،قیامت
 سخن همان ،این و باشد طالبابى بن على والیت ،آن در که باشد داشته عبورى جواز

ْسُئوُلوَنُ»: که است تعالى خداى َُمّ ُهم ُِإَنّ  على والیت به نسبت باید یعنى ؛َوِقُفوُهْم
 2«.باشند گو پاسخ طالب ابى بن

صریحاً  داند و به محبان حضرت علی. روایاتى که رستگارى را از آنِ شیعیان مى2

 زد على حضرت شانه بر اکرم پیامبر که حدیث این ؛ ماننددهد وعده بهشت می

ُُهذا»: فرمود و ُالقيامِة.شيعُتَُو ُيوَم ُالفائزوَن ُُهُم به  پیامبر اکرم ،روایت دیگر در 3«ُه

 که حالى در ؛شویدمى وارد قیامت روز در شیعیانت و تو»: فرماید مى حضرت على

 در اکرم پیامبر چنینهم 4«هم خدا از شما خشنود است. و ود هستیدخشن شما هم
 و فوز کند، اقتدا آنان به و بدارد دوست را آنان که کسى»: فرمایدمى بیت اهل باره

 5«ابد.ی مى نجات و شودمى او نصیب عظیمى رستگارى

 مالئکه بدارد، دوست را على که کسى باشید، آگاه... »: فرموده و یا پیامبر اکرم

 آگاه... شود گشوده او روى به بهشت گانههشت درهاى و کنندمى مغفرت طلب او براى

 6«.برهاند جهنم آتش از را او خداوند بدارد، دوست را على که هر باشید،

                                                
صَامَ نَهَارَهُ وَ وَ   لَيْلَهُ  رَجُلًا قَامَ  أَنَ لَوْ: »18، ص 2ج ق، 1425کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم: دار الحدیث،  .1

يعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ ِِلَيْهِ، مَا کَانَ لَهُ عَلَ  تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ یَکُونَ جَمِ
 «. ...اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ

الصِّرَاطُ عَلَ    الْقِيَامَةِ وَ نُصِبَ  یَوْمُ  ِذَا کَانَإ»: 290ق، ص 1414، قم: دار الثقافه، امالى حسن، طوسی، محمد بن. 2
  «.جَهَنَّمَ لَمْ یَجُزْ عَلَيْهِ ِِلَّا مَنْ مَعَهُ جَوَازٌ فِيهِ وَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ

؛ 179، ص 7ج   همان،؛ 346، ص 35ق، ج 1403، مؤسسة الوفاء :، بیروتاألنوار. مجلسى، محمدباقر، بحار 3

 .26، ص 40ج همان، ؛ 95، ص 38ج همان، ؛ 67، ص 68ج همان، ؛ 217، ص 37ج همان، 

 « .یَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ  وَ شِيعَتُکَ  أَنْتَ  تَأْتِی»: 347، ص 35ج همان، . 4

 « .بِهِمْ فَازَ وَ نَجَا  وَ اقْتَدَى  أَحَبَّهُمْ  فَمَنْ: »322، ص 36، ج همان. 5

 .« لَهُ الْمَلَائِکَةُ وَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ  عَلِيّاً اسْتَغْفَرَتْ  أَحَبَ  أَلَا وَ مَنْ»: 114، ص 27 ، جهمان. 6
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 گناهان آمرزش و داندهى مىلامحبّان اهل بیت را مشمول آمرزش . روایاتى که 3

به نقل از پدرانش  امام رضا»: شماردمى آنان محبّت ثمره ،را بیت اهل داراندوست

 حسنات و پوشاندمى را گناهان بیت، اهل ما محبّت»: فرمود اکرم پیامبر: فرمایدمى

مگر در  ؛گیردمى عهده بر را بیت اهل ما محبّان هاىستم خداوند و کندمى برابر چند را

 وارد دیگرى روایت در چنینهم 1«د.نجایى که به مؤمنان ضرر رسانده و ظلم کرده باش

ا ه به امامى که منصوب از طرف خدک کند عذاب را امّتى کندمى حیا خداوند»: شده

اعمال ناصواب و خطا وجود  ،اعمال این امتدر میان  هرچند ؛است، ملحق شده باشد

 2«داشته باشد.

د که به دانرا شامل حال کسانى مى و اهل بیت . روایاتى که شفاعت پیامبر4

 ملتزم بیت، اهل ما محبّت به»: فرماید مى اهل بیت محبّت داشته باشند. پیامبر اکرم

 باشد، داشته دوست را ما که حالى در کند، مالقات را خدا قیامت روز که کسى. باشید

 ،ستا او دست در جانم که کسى به قسم. شودمى بهشت وارد ما شفاعت موجب به

 3«به حال او سودى ندارد. ،عرفت حق مام با جز ،اىبنده هیچ عمل

 گناهکاران از قدر آن !خدا به قسم»: فرمایندمى امام کاظم و امام صادق همچنین

َوُلَُُفَماَُلَناُِمنُشِفِعيَنُ»: بگویند ،ببینند را آن ما دشمنان وقتى که کنیم شفاعتمان  شیعیان
َُفَنُكوَنُِمَنُاْلُمْؤِمِنيَنُُُصِديٍقَُحِميٍمُ ة  َُلَناَُكرَّ نَّ

َ
و نه دوستی  نداریم گرانى شفاعت نتیجه درُ؛َفَلْوُأ

 ،مراد از ایمان در اینجا 4«.شدیم مى مؤمنان از و بود ما براى بازگشتى که کاش اى و ،نزدیک

 .است ائمه والیت به شدن هدایت

آیا این گونه روایات که نقش مهمّى براى محبّت اهل شود: مطرح میسؤال این حال 

 آیند؟مى شمار به شیعیان براى اىنامهامان و هستند شرط و قیدبى ،ندابیت قائل

                                                
 .«کَفِّرُ الذُّنُوبَ، وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِیُ  الْبَيْتِ  حُبُّنَا أَهْلَ» :114طوسی، محمد بن حسن، امالی، پیشین، ص  .1

 «.أُمَّةً دَانَتْ بِإِمَامٍ مِنَ اللَّهِ  یُعَذِّبَ  ِِنَّ اللَّهَ لَيَسْتَحْيِی أَنْ»: 263، ص2ج   کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، پیشین،. 2

مُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ الْزَ»: 140ق، ص 1413مفید، محمد بن محمد، امالی، قم: کنگره شیخ مفید، . 3
 .« بِوُدِّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا

  لَتُشْفَعَنَ  وَ اللَّهِ». 153ق،ص 1423، قم: مؤسسه دار الحدیث الثقافیه، صول الستة عشراألجمعی از نویسندگان، . 4
 .« شِيعَتُنَا
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 نقش بر که دارد وجود متعددى احادیث روایات، این مقابل در که است این واقعیت 

 بایدبنابراین، . است برشمرده شیعیان براى راچند  اوصافى و دارد تأکید نجات در عمل

 و شود معلوم مطلق و عام روایاتِ واقعى قلمرو تا گرفت نظر در را روایات مجموع

 با. گردد برطرف ،رسداحیاناً اگر تعارضى بین آنها و دیگر آیات و روایات به نظر مى

 برخوردار نیز قرآنى آیات محکم پشتوانه از ،«عمل» به مربوط روایات اینکه به توجه

را  نظر مورد روایات ،آن از پس و پردازیممى قرآن نظر از عمل جایگاه به ابتدا در است،

 د.کر خواهیم ارائه

 عمل در قرآن اهميت

 :دارند؛ از جمله تأکیدو رعایت تقوا ى بر جایگاه عمل آیات بسیار

 دانسته خود عمل مسئول ،انسان و شده تعبیر «کسب» به عمل از آنها در که آیاتى. 1 

َُنفٍسُِبَماَُكَسَبتَُرِهيَنةٌُ»: است شده پس، « کسى در گرو دستاورد خویش است. هر 1؛ُكُلّ

 یا سعادت سبب عمل است، آن تأثیر تابع و خود عمل گرو در کنندهاز آنجا که عمل

 . شد خواهد او شقاوت

 هر و» :داندمى انسان عمل نتیجه را دنیوى هاىمصیبت یا ها. آیاتى که برخى سعادت2

 در بسیارى از خدا و ستا شما خود دستاورد سبب به ،برسد شما به مصیبتى گونه

و چه بسیار شهرها که از پروردگارشان و »خوانیم:  ای دیگر میو یا در آیه  2«.گذرد مى

پیامبرانش سرپیچیدند و از آنها حسابى سخت کشیدیم و آنان را به عذابى بس زشت 

 3«زیان بود. ،عذاب کردیم تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان

ه دنبال ب معالَ حوادث بعضى»: گویدمى آیات گونه در خصوص این عالمه طباطبایى

 باشد، او رضایت پى در و کند اطاعت را خدا انسان وقتى. شودبرخى اعمال واقع مى

 و تباهى به و شود خارج عبودیت مسیر از انسان زمانی که و شودمى نازل برکت و خیر

 ظلم شدن گسترده و شودمى فساد ظهور موجب باشد، داشته پلید نیّت و بیفتد گمراهى

                                                
 . همان.1

 «.وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِيرٍ»: 30 ، آیهشورىسوره . 2

وَکَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا »: 112، آیه نحل و سوره 96سوره اعراف، آیه : ر.ک؛ 10ـ8، آیه طالقسوره . 3
 « .بًا شَدِیدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّکْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَکَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًاوَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَا
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 حوادث و هامصیبت ها،ین رفتن امنیت و بروز جنگب از ها،امت هالکت باعثنیز 

 1«.شود مى آن مانند و طوفان صاعقه، زلزله، سیل، :مثل ناگهانى،

نوعى تجسّم اعمال از آنها محفوظ و مکتوب هستند و به ،د اعمالن. آیاتى که تأکید دار3

 که را اىه هر کسى کار نیکى را که به جاى آورده و بدىک روزى»: شودفهمیده مى

  2«.یابدمى حاضرشده شده، مرتکب

 ،است آن در آنچه از را بزهکاران آنگاه شود.نهاده مى ]عمل شما در میان[و کارنامه »

 و کوچک کار هیچ که است اىنامه چه این ما، بر واى اى: گویندو مى بینىمى بیمناک

 انجام را آنچه و! است آورده حساب به را همه اینکه جز ؛نگذاشته فرو را بزرگى

 جز خورند،در حقیقت، کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى» 3«.یابند حاضر اند، داده

 4«.آیند در فروزان آتشى در زودىبه و بلعندمى خود شکم در آتشى که نیست این

 درستىبه؛ مشمار کوچک ،دهىمى انجام که را خوبى کار هیچ»: فرمایدمى باقر امام

 انجام که را گناهى هیچ و سازد مى خشنود را تو که اىگونه به ؛دید خواهى را آن که

 ناراحت را تو که اىبه گونه ؛درستى که آن را خواهى دید؛ بهمشمار کوچک ،دهىمى

  5«.سازدمى

با سندهاى خویش از  ،قمى و عیاشى در تفاسیرشان، کلینى در کافى و مفید در امالى

 و حیات روز آخرین که هنگام آن»: که اندکرده نقل نمؤمنا امیر از غفلة سوید بن

 مجسّم مقابلش در وى عمل و فرزند مال، همسر، ،رسدمى فرا انسان فرجام روز اولین

 بوده، روگردان تو از قسم خدا به: گوید و کند عملش به رو... ،حال این در. گردندمى

 توست؟ نزد من از چیز چه که بگوى پس .یافتمین مىسنگ و دشوار خود بر را تو

 تا بود خواهم همدم و قرین رستاخیز، روز در و قبر در تو با من :دهد جواب عملش

                                                
، ص 2ج ،ق1393االعلمى للمطبوعات،  همؤسس :بیروت فی تفسیر القرآن، . طباطبایى، محمدحسین، المیزان1

181. 

 .« کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًایَوْمَ تَجِدُ »: 30، آیهآل عمرانسوره . 2

وُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا  وَ»: 8، آیه زلزال سوره؛ 13 اسراء، آیه سوره :ر.ک؛ 48 ، آیهکهفسوره . 3
 « .غِيرَةً وَلَا کَبِيرَةً ِِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًافِيهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَ

 « .ِِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ  ظُلْمًا ِِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا»: 10 ، آیهنساءسوره . 4

حَسَنَةً   لَا تَسْتَصْغِرَنَ»: 89ص  ،1 جق، 1409آل البیت، مؤسسه قم: وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، . 5
 «سَيِّئَةً تَعْمَلُ بِهَا.  تَعْمَلُهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَيْثُ تَسُرُّكَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَ
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 که کسى ،باشد خدا اولیاى از اگر حال. گردیم عرضه پروردگارت بر اینکه

تو را  باد بشارت: گوید او به و آید او نزد ،است افراد خوشبوترین و ترین چهره خوش

تو  :به آسایش از هر همّ و غم، و به رزقى از ارزاق بهشتى و... آن ولىّ خدا پرسد

عمل صالح به »در روایت دیگرى آمده:  1«. ...توام صالح کیستى؟ پاسخ دهد: من عمل

 را غالمش مرد که گونه همان ؛کندمى آماده صاحبش براى را آنجا و رودبهشت مى

ِذيَنُآَمُنواَُُوُ»: فرمود تالوت را آیه این سپس. کند آماده او براى را جایى تا بفرستد اُاَلّ َمّ
َ
أ

اِلَحاِتُ نُفِسِهْمَُيْمَهُدوَنَُُوَعِمُلواُالَصّ  2«.َفِِلَ

 در روایات  التزام عملي شيعيان

 احادیث داند،در مقابل روایاتى که به طور مطلق اعتقاد به والیت را عامل نجات مى

 در و کندصالح توصیه مى رعایت تقوا و انجام عمل به را شیعیان که دارد وجود دیگرى

 به مربوط روایات که است ذکر شایان. سازدمى مقیّد را والیت به مربوط روایات واقع،

 عمل بر که روایات برخى نیز و آیات کلّى سیاق با شود، لحاظ مطلق طور به اگر والیت

 د،ندار تأکید عمل اهمیت بر بسیاری آیات که طور همان. ندارد سازگارى ،دارد تأکید

از  ،. در برخى از این روایاتورزندمیعمل تأکید و نقش ى نیز بر اهمیت فراوانروایات 

ُوُ»عمل صالح به عنوان یکى از ارکان ایمان نام برده شده است:  ُبالَقلِب ُمعرَفٌة اليماُن
يَماُنُ»یات آمده: حتى در برخى روا 3.«اقراٌرُبالِلساِنُوَُعَمٌلُباْلركاِنُ ُِبَعَمٍلَُُُلَُيُكوُنُُُاْْلِ  4« .ِإلَّ

 سراغ به تنها؛ بلکه کنیم مطرح تفصیلبه را روایات از دسته این خواهیم در اینجا نمى

 به ،روایات این کنند. بر عمل تأکید می بحث والیت خصوصدر  که رویممى احادیثی

 :اندشده بیان صورت چند

نسبت و خویشاوندى با  که دارند تصریح و کنندبر عمل تأکید مى . روایاتى که کامال1ً

 عبدالمطلب فرزندان به اکرم پیامبر ؛ از جمله:نقشى نداردانسان در نجات  ،اولیاء اهلل

 و تبارک خداى «.را تانهاینسَب و هاتان را براى من بیاورید، نه رابطهالاعم»: فرمود

                                                
؛ طباطبایى، محمدحسین، انسان از آغاز تا انجام، 233ـ231، کتاب الجنائز، ص 3ج  ،پیشین کافى،ال. کلینى، 1

 .80 ، صش1371، ءانتشارات الزهرا

 .185ص ، 96ج پیشین، ، األنوار، بحار محمدباقر. مجلسى، 2

 .227 ، کلمات قصار، شالبالغه . نهج3

 .38ص ، 2ج پیشین، کافى، الکلینی، . 4
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ُُنِفَخُ»: فرمایدمى تعالى َُثُقَلْتَُُفِإَذا َُفَمن َُيَتَساَءُلوَن َُول َُيْوَمِئٍذ َُبْيَنُهْم نَساَب
َ
ُأ َُفَل وِر ُالصُّ ِفي

َُجَهنَُّ ُِفي نُفَسُهْم
َ
ُأ َُخِسُروا ِذيَن ُالَّ وَلِئَك

ُ
َُفأ يُنُه َُمَواِز ْت َُخفَّ َُوَمْن ُاْلُمْفِلُحوَن ُُهُم وَلِئَك

ُ
َُفأ يُنُه َمَُمَواِز
خویشاوندى وجود   نسبتشان  میان [دیگر]پس آنگاه که در صور دمیده شود َُخاِلُدوَن.

 سنگین آنان [اعمال] میزان کفه که کسانى پس،پرسند یکدیگر نمى [حال]ندارد و از 

 خویشتن به آنان باشد سبک شان[اعمال] میزان کفه که کسانى و رستگارانند ایشان باشد

 1« .مانند مى جهنم در همیشه [و] زده زیان

 و طواف حال در را حسین بن على حضرت شبى که کندطاووس یمانى نقل مى

 که کنیم زارى چنین باید ما»: گفتم حضرت به و کردم مشاهده زارى و گریه و عبادت

 حضرت. ستا خدا رسول تو جدّ و فاطمه، تو مادرِ و حسین، تو پدرِ. گناهکاریم

کسى ا کنار بگذار. خدا بهشت را براى ر نَسَب از سخن! طاووس اى نه، ،نه: فرمود

 براى را آتش و باشد چهرههرچند غالمى سیاه ؛آفریده است که مطیع و نیکوکار باشد

 را خداى سخن آیا. باشد قریش از هرچند ؛کند نافرمانى که است آفریده کسى

ورُِ»: اى نشنیده  ؛روز قیامت چیزى به تو سود نرساند ،اخد به قسم «. ...َفِإَذاُُنِفَخُِفيُالصُّ

 2«جز عمل صالحى که از پیش بفرستى.

 امام به اسماعیل» :که کندو او از پدرش نقل مى در روایتى، هروى از امام رضا

 آیه این حضرت گویى؟مى چه دیگران و ما گناهکاران باره در پدر، اى: گفت صادق

ُاْلِكَتاِبُ» :کردند تالوت را ْهِل
َ
ُأ َماِنيِّ

َ
َُولُأ ُكْم َماِنِيّ

َ
َُُلْيَسُِبأ ُُيْجَز  و پاداش] بِهَِمنَُيْعَمْلُُسوءا 

 کیفر آن برابر در کند بدى کس هر نیست کتاب اهل دلخواه به و شما دلخواه به [کیفر

 3«.بیند مى

 تأکید و شمارد. روایات دیگرى در این زمینه وجود دارد که اوصاف شیعیان را بر مى2

 که است کسى ،واقعى محبّ و شیعه. ندارد معنا ،صالح عمل بدون ،والیت که کندمى

 آراى»: فرمود که کندنقل مى مام باقرا از ،مسلم بن محمد. باشد اطاعت اهل

                                                
 .103ـ101 ، آیهمؤمنونسوره . 1

 .82ـ81، ص 46ج پیشین، ، األنوار بحار محمدباقر، . مجلسى،2

 .221، ص 96، ج همان. 3
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 ما شیعیان از کسانى تنهاسوگند،  خدا به؛ ردنبَ طرف آن و طرف این را شما ،گوناگون

 1«.کنند اطاعت را بلندمرتبه خداى که هستند

آیا کسى که ادعاى تشیع  !اى جابر»به من فرمود:  ابر گوید: امام باقرج چنینهم

سوگند!  خدا به زند؟ مدَ خانواده ما محبت از که نمایدمی کفایت همین را او ،کند مى

 شناخته ایشان !جابر اى. نماید اطاعت و پروا خدا از که کسى مگر ؛نیست ما شیعه

روزه، نیکى به پدر و مادر،  خدا، یاد کثرت امانت، خشوع، فروتنى، با جز ؛نشوند

مراعات همسایگان فقیر و مستمند و بدهکاران و یتیمان، راستى گفتار، تالوت قرآن و 

 ...باشند خویش فامیل دارامانت کهجز در مورد خوبى آنها و این ،بازداشتن زبان از مردم

 کنمىم پیروى او از و دارم دوست را على من بگوید که همین است کافى مرد براى آیا 

 دارم، دوست را خدا رسول من بگوید گاه هر ندهد؟ انجام دینى عمل ،این وجود با و

به او  سودى هیچ پیغمبر به محبتش ننماید، عمل سنتش به و نکند پیروى او رفتار از اما

 کس هیچ با خدا. کنید عمل ،ستا خدا نزد آنچه براى و کنید پروا خدا از پس .نرساند

 آنها ترینِبا تقواترین و مطیعبلندمرتبه، رین بندگان خداى تمحبوب. ندارد خویشاوندى

 تقرب نتوان تعالى و تبارک خداى به ،اطاعت با جز سوگند، خدا به! جابر اى. ستا

. ندارد حجتى خدا برابر در کس هیچ و نیست دوزخ از آزادى برات ما همراه. جست

. باشدمی ما دشمن ،کند خدا نافرمانى که هر و است ما دوست ،باشد خدا مطیع که هر

 2«.نیاید دست به ورع به کردن جز با عمل ،الیت ماو

ما از جانب خدا براتى سوگند، به خدا »فرماید: در ذیل روایتى که مى امام باقر
 فریفته مبادا! شما بر واى شوید، فریفته مبادا! شما بر واى» :که کندتأکید مى ،«نداریم

 از و ما کارهاى از که اندکسانى ،شیعیان ما»د: فرمایمى امام حسن مجتبى 3«.شوید
 بسیارى در که کسى اما ؛هستند ما شیعیان آنان فقط. کنند پیروى ما نواهى و اوامر تمام

                                                
 « .الْمَذَاهِبُ، فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا ِِلَّا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  بِکُمُ  لَا تَذْهَبْ»: 73، ص 2ج پیشین، کافى، الکلینی، . 1

 بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا ِِلَّا مَنِ اتَّقَ  اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَفَوَ : »75، ص همان. 2
 « .أَحَدٍ قَرَابَةٌ

 « .بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اللَّهِ قَرَابَةٌ... وَیْحَکُمْ لَاتَغْتَرُّوا، وَیْحَکُمْ لَاتَغْتَرُّوامَا مَعَنَا مِنَ اللَّهِ بَرَاءَةٌ وَ لَا   وَ اللَّهِ»... : 193، ص 3، ج همان. 3
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 ربنا ب 1«.نیست ما شیعیان از کند، مخالفت را ما ،گردانیده واجب او بر خدا آنچه از
محب یا  فقط و آیدشیعه به شمار نمى ،برخى روایات، کسى که مرتکب گناه شود

 :گویندمى نامؤمن به امیراست: . در روایت آمده شودمى نامیدهبه والیت  مندعالقه
 شما شیعیان از که دارد ادعا ،حال عین در و است آفرینهالکت گناهان در غرق ،فالنى

 ما داردوست او»: فرمایدمى کرده، تکذیب را شخص آن بودن شیعه حضرت. ستا
 غرق که کسى شود،گرچه از برخى روایات دیگر فهمیده مى 2«.ما شیعیان از نه ؛ستا

 گناه مرتکب ،واقعى محبّ ؛ زیراباشد حقیقى داردوست تواندنمى واقع، به ،است گناه

 در کنى،مى معصیت را خدا»: است آمده صادق امام به منسوب شعرى در. شودنمى
 محبت اگر. ناپسند است کارى این که قسم جانم به؛ هستى او محبت مدعى که حالى

 اطاعت خود محبوب از محب که درستىبه .کردىن بود، او را اطاعت مىراستی تو
 3«.کند مى

 بشناسند، را ما حق که امت این از کسانى نجات به من... »: فرمایدمى امام صادق
 هوس و هوى داراى که کسى ظالم، سلطان همدم: گروه سه این از یکى جز ؛امیدوارم

ُِإنُ»: فرمود تالوت را آیه این حضرت سپس «.کندمى گناه آشکارا که آن و است، ُقْل
ِبُعوِنىُُيْحِبْبُكُمُالّلهُُ وَنُالّلَهَُفاَتّ  کنید پیروى من از دارید دوست را خدا اگر بگو4ُ.ُكنُتْمُُتِحُبّ

 مهربان آمرزنده خداوند و ببخشاید شما بر را شما گناهان و بداردتان  دوست خدا تا

 بر تو عمل اگر !من پسر اى»: فرمود که کنداز پدرش نقل مى امام صادق« 5.است
من نخواهى بود. سپس فرمود: کسانى که  همراه قیامت روز در باشد، من عمل خالف

                                                
آثَارَنَا وَ یُطِیعُونَا فِی   نَّ شِیعَتَنَا هُمُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَإ»: 162، ص 65ج پیشین، ، األنوار بحارمجلسی، محمدباقر، . 1

 « ینَا.جَمِیعِ أَوَامِرِنَا وَ نَوَاهِ

 .155، ص 68، ج همان. 2

هَذَا  ـ  وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ  الْإِلَهَ  تَعْصِی: »174، ص 78، ج همان؛ 15، ص 70، ج همان؛ 24، ص 47، ج همان. 3
 «.طِيعُِِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ یُحِبُّ مُ ـ  لَوْ کَانَ حُبُّکَ صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ  مُحَالٌ فِی الْفِعَالِ بَدِیعُ

 .31 ، آیهآل عمرانسوره . 4

الْفَاسِقِ  حَقَّنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ِِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ...  عَرَفَ  ِِنِّی لَأَرْجُو النَّجَاةَ لِمَنْ»...  :128، ص 8پيشين، ج  ،الکافی، کلينی. 5
 « .الْمُعْلِنِ
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 سوگند خدا به کنند،مى مخالفت آنها با عمل در کهمدعى دوستى کسانى باشند، حال آن
 1«.داد نخواهد قرار جایگاه یک در را آنها قیامت روز در بلندمرتبه خداى که

اش به عثمان بن  در نامه علی ،نامؤمن باید به محبوب خود اقتدا کند. امیر محب

آید و از که در پى وى در است پیشوایى را پیروى هر که باش آگاه»: نویسد حنیف می

دانش او روشنى جوید و بدان که پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه فرسوده نور 

که شما را توان  بسنده کرده است و دو قرص نان را خوردنى خویش نموده. بدانید

و  ]در راه صالح و سداد[با پارسایى و تالش  ،مرا یارى کنید؛ اما چنین کارى نیست

 2«.عیبپاکدامنى و کار بى

 به سرانجام ،گناهکار شیعیان و مؤمنان که کنندى از روایات تصریح مى. دسته دیگر3

د را خواهند دید و این تا زمانى است که خو گناهان مجازات و سزا اما ؛روندمى بهشت

اى گروه شیعه، از خدا بترسید. »فرمود:  شان تطهیر شوند. پیامبر اکرماز گناهان

هرچند اعمال زشت، رسیدن شما به آن را با تأخیر  ؛ستا درستى که بهشت از آنِ شما به

گفته شد: آیا کسى از محبّان تو و محبّان  .مواجه سازد. پس براى درجات آن بکوشید

 را خود ،على و محمد مخالفت با که کسى: فرمود پیامبر رود؟به جهنّم مى على

 که هایىراه از و کند ظلم مؤمن زنان و مردان به و شود محرمات مرتکب و کند آلوده

 على و محمد. شودمى وارد ناپاک و آلوده قیامت روز گرداند، روى شده، ترسیم او براى

 و خود شایسته رهبران با نشینىهم لیاقت و اىد: فالنى، تو آلودهگوینمى او به

 از اینکه مگر ؛روىنمى آنجا به. ندارى را مقرب مالئکه و زیبا هاىحوریه با آغوشى هم

 شودمى جهنّم اوّل طبقه داخل پس. شوى پاک گناهانت از یعنى اى،کرده اینجا در آنچه

شان برخى گناهان موجبود. بعضى از آنان به شمى عذاب گناهانش برخى جهت به و

 و کمتر شانگناهان که آنان از بعضى... شوند مى دچار هایىدر روز محشر به سختى

 پاکیزه و پاک قبر، در تا شوندمى دچار هایىمصیبت و هاسختى به دنیا در ،است ترسبک

شان هنوز باقى گناهان از برخى آنکه حال؛ شودمى نزدیک شانمرگ بعضى و شوند دفن

                                                

قَالَ یَا بُنَیَّ ِِنَّکَ ِِنْ خَالَفْتَنِی فِی الْعَمَلِ لَمْ تَنْزِلْ مَعِیَ غَداً فِی الْمَنْزِلِ ثُمَّ أَنَّ أَبَاهُ »: عبداهلل عن اب ، 254ص همان،. 1
 « .وَ رَبِّ الْکَعْبَةِمَ الْقِيَامَةِ کَلَّا قَالَ أَبَ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَتَوَلَّ  قَوْمٌ قَوْماً یُخَالِفُونَهُمْ فِی أَعْمَالِهِمْ یَنْزِلُونَ مَعَهُمْ یَوْ

نامه ش، 1378تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم،  شهیدى،جعفر بالغه، ترجمه ال نهج .2
 « .... أَعِينُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ بِهِ  أَلَا وَ ِِنَّ لِکُلِّ مَأْمُومٍ ِِمَاماً یَقْتَدِی»: 317، ص 45
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 پاک ،وسیله بدین و دگیرسختى صورت مىپس جان کندن آنها به .مانده است

 شودمى پاک قیامت روز هاىسختى با ،باشد بیشتر و تربزرگ اگر شانگناهان... شوند مى

 ،ما محبّان میان. شودمى پاک جهنماوّل  طبقه در ،باشد بیشتر و تربزرگ هم باز اگر و

 ؛شوندگناه و شدیدترین عذاب را دارند. آنان شیعه ما نامیده نمى بیشترین دسته این

 همانا. شوندمى نامیده ما ندشم دشمنانِ و ما اولیاى دوستان و ما داردوست بلکه

 اقتدا ما اعمال به و کنند دنبال را ما کارهاى و کنند پیروى ما از که اندکسانى ما شیعیان

 1«.کنند

 بندی جمع

، طالب محبت علی بن ابی»از یک سو روایاتی داریم که  ،طور که مشاهده شد همان

و از سوی دیگر، برخی روایات « .رساند ای است که هیچ گناهی به آن ضرر نمی حسنه

باید بسیارى از  ،ه اگر به ظاهر روایت اخذ شودک شمارندمى بر شیعه براى را اوصافی

: فرموده که این روایتِ امام صادق ؛ مانندشیعیان را از زمره تشیع خارج دانست

 از پرده پشت هاىفقط کسى از شیعیان ما است که ورع او در حدى باشد که حتى زن»

زار نفر در آن ساکن ه ده که شهرى در که کسى نیست ما دوست و بگویند سخن آن

  2«پرهیزکارتر از او وجود داشته باشد. ،است

درست است است که باید برای هر دو روایت، یک وجه جمع در نظر بگیریم. روشن 

 ائمه از تبعیت اما شده، خواستار را بودن کمال مطلوب شیعه ،که برخى روایات

 شیعیان از که است انتظارى حداقل ،محرمات از پرهیز و هىال اوامر انجام در اطهار

 گرچه ،بنابراین در این راه قدم بردارد و بکوشد. باید ،. یک شیعه واقعىشودمى خواسته

 دسته دو این وقتى که باشیم داشته توجه باید اما است، متفاوت روایات صدور زمینه

 سو، یک از. برداریم دست آنها اطالق از باید ناگزیر ،دهیم قرار هم کنار در را روایات

ات قرآنى نیز برخوردار است، روایات مربوط آی پشتوانه از که عمل به مربوط روایات

بیانگر  که را روایاتى دیگر، سوى از. کنندمى مقید یا زنندبه والیت را تخصیص مى

                                                
شَیَّعَنَا وَ اتَّبَعَ آثَارَنَا وَ اقْتَدَى   إِنَّ شِیعَتَنَا مَنْ»... : 154، ص 65ج پیشین، ، األنوار بحارمجلسی، محمدباقر، . 1

 « .بِأَعْمَالِنَا

 .79، ص 2ج پیشین، کافى، الکلینی، ک: .. ر2
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 از که را روایاتى و کنیممى حمل کامل شیعیان معرفى و بیان بر ،هستند شیعه اوصاف

بر شیعیان ناقص  ،آوردمى میان به سخن شفاعت به ایشان نیاز و شیعه گناهان آمرزش

 1.نماییمحمل مى

در صدد تشویق و ترغیبِ تمسّک به والیت و  ،روایات مربوط به والیتدر واقع، 

هى است تا از راه این تمسّک، پیروان به عنوان ریسمان محکم ال محبّت ائمه اطهار

 زیرا والیت راه شناخت حقایق دینى و معارف ؛هدایت قرار بگیرندوالیت در مسیر 

که پنج رکن را براى  حدیث صحیح زراره از امام صادقپایان است. در  رحمانی

 آنها کلید ،والیت زیرا ؛ستا آنها همه از برتر ،والیت»: است آمده شمرد،اسالم بر مى

 حق اولیاى و ائمه محبت بر همه این کهاین 2«.است آنها بر دلیل و راهنماو نیز . ستا

 به متخلق ،ایشان به اقتدا و تشبّه با آنان داراندوست که است آن براى شده، تأکید

 محبت که طور همان ؛دارد دینى تربیت در مهمى نقش ،محبّت. شوند هىال اخالق

 ر تاریخ اسالم داشته است. استقامت و پایدارى محبّان علىد اساسى نقشى، على

 . است گفته این شاهد ،آنها مانند و عدى ابوذر غفارى، حجر بن :همچون

بیان فضایلى  باید توجه داشت که اگر براى معتقدان به والیت و محبّان اهل بیت

به والیت اعتقاد داشته  واقعاً که اندکسانى منظور شود،و به آنها بشارتى داده مى گردیده

به موالى خود اقتدا  ،م است که شیعه و محبّ واقعىو محبّ واقعى باشند. معلو هو شیع

خود  ولىّ با ،مؤمن شخص که است آن والیت واقع، در. شودنمى گناه مرتکب و کندمى

 متحد و یافته خاصى پیوند ولىّ با که کند ادعا تواندمى صورتى در انسان. شود یکى

 ،صورت این در. باشد کرده یشخو موالى مسلکهم و عقیدهکه خود را هم است شده

 انسان که باشد حدّى در باید ،محبّت و بستگىدل این. شود گناه مرتکب که ندارد امکان

 و پیامبر با که کسى. شود رهنمون باال عالم به کرده، جدا دنیوى هاى بستگى دل از را

 تلخ نزدش در گناه و شیرین کامش در عبادت ،شود همدل و همراه بیت اهل

 . شد خواهد

                                                
 .267ص نا،  بی، يةجالفرقة النا شيخ ابراهيم، قطيف ،ک: .. ر1

 .« ، وَ الْوَالِی هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ ؛ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَ الْوِلَایَةُ أَفْضَلُ»... : 54، ص 3ج پیشین، ى، کافکلینی، ال. 2
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 عنوان به داشته باشیم؛ اىویژه دقت روایات نوع این تفسیر و فهم در باید چنین،هم

 گناهى هیچ که است اىحسنه ،طالبابى بن على محبّت»فرموده:  که روایت این ،نمونه

نوعى محبّت عقالنى ، ت علىمحبّ» که است این معنایش ،«رساندنمى ضرر آن به

به محبّت به آن  ،زیرا آن حضرت داراى فضایل حقیقى است و محبت به او ؛است

 فضایل آن به عمل با ،باشد داشته محبتى چنین که کسى و گرددحقایق و فضایل بر مى

اگر محبت  1«.رساندنمى ضرر او به گناهى هیچ ،ترتیب این به و سدرمى سعادت به

که نمونه کامل انسانیت و طاعت و عبودیت و اخالق است، از روى صدق  على

 ایجاد مصونیت که پادزهرى مانند ؛شودباشد، نه از روى تظاهر، مانع ارتکاب گناه مى

 پیشوایى محبّت. گرددمى شدهیا غلبه عامل بیمارى در شخص واکسینه نفوذ مانع کرده،

 فکر و نموده على رفتار شیفته را آدمى ست،ا تقوا و عمل تجسّم که على مانند

 و پنداشته جاهالن که نیست آن روایت معناى پس. کندمى بیرون او سر از را گناه

گناهى تأثیر منفى در فرد  هیچ ،آن وجود با که است چیزى على محبت که اند گفته

 .افتدانسان به گمراهى نمى ،بلکه به معناى آن است که با داشتن چنین محبوبى 2؛ندارد

باید خود نیز  ،به شفاعت امید داردداند و  را شیعه می خویشتنخالصه آنکه اگر کسی 

. کلمه کننده قرار بگیرد عنایت شفاعت گامى بردارد تا مستحق دریافتدر این مسیر 

این است که دو چیز با هم جفت  ،گرفته شده و مراد از شفع« شفع»از ماده  ،شفاعت

شوند. در اینجا نیز فرد مؤمن باید یک ارتباط اخالقى با ائمه داشته و نورى به دست 

به عبارت دیگر،  3؛شفاعت تحقق پیدا کند ،آورده باشد تا به انضمام نور والیتِ آنها

 تنهایى کافى نیست. به عنوان شرط الزم است و به ،پذیرش والیت

 ایجاد منظور به ،دیدیم روایات در که اىدوگانه لحن رسدمى نظر به کهایننکته پایانى 

به قبولى اعمال از  نسبت ،سو یک از که است مؤمنان در رجا و خوف حالت نوعى

به رحمت  ،باشند و از سوى دیگر الهی ترسانطرف خدا و مقبولیت داشتن نزد اولیاى 

 .امیدوار باشند حقو شفاعت اولیاى  ربوبی

                                                
 .281ص  ،ش1376. رفیعى قزوینى، سید ابوالحسن، غوصى در بحر معرفت، انتشارات اسالم، 1

 .332ـ331ص پیشین، ک: مطهرى، مرتضى، عدل الهى، .. ر2
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،  ،اردبیلی عبدالغنىبه کوشش ک: تقریرات فلسفه امام خمینى، .. ر3

 .608، ص 3ج  ،ش1381


