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مقدمه

زیارت جامعه کبیره ،یکی از برترین زیاراتی است که با فرازهای بلندش به جایگاه ائمه اطهار
نظر دارد ،زمینه معرفت برتهر و عرفهان کامهلتر را فهراهم میکنهد و ادآ حضهور آسهتان مقربهان
معصوم را به زائر میآموزد .معارف فراوان ،عمیق و گستردهای در این زیارت نهفته اسهت کهه
به تبیین نیاز دارد تا هم مقام حقیقی آن ذوات مقدس روشن شود و هم میزان تأ یر و کارآمدی آنان
در همه عوالم وجود و شئون هستی دانسته شود .بر ایهن اسهاس زیهارت جامعهه کبیهره ،یکهی از
مهمترین ذخایر عالم تشیع در بهاآ امامشناسهی بهه شهمار مهیرود و یهک دوره کامهل دانشهگاه
امامشناسی است .از محورهای مهم این زیارتنامه ،آ ار دنیوی و اخروی سه محور «والیهت بهه
معنی محبت»« ،والیت تشریعی» و «والیت تکوینی» است که در این زیارتنامهه مطهرح شهده
است .این نوشتار میکوشد بعضی آ ار دنیوی و اخروی اقسام والیت اهلبیت را بیان نماید؛
با این تفاوت که این آ ار بدون تفکیک اقسام والیت ارائه شده است.
الف .آثار دنيوی والیتمداری
 .1فيضرسانی

ِ
ِ
ِعََلىِاِلَر ِ
« ِبكُمِ َفتَ َ ه َ ِ
ض ِِإَلِ
َِاّللِ َِوِ ِبكُمِيُنَ ِّز ُلِال َغي َث َ
ِالس َم َاءِ َأ ِتَ َق َ َ
ِ،وِ ِبكُمِيُمس ُ و
ِاّلل َِوِبكُم َِيخت ُم ه َ ُ
ُ
ِب ِِّذ ِن ِِه؛ خدا با شما آغاز کرد و با شما ختم میکند و به خاطر شما باران فهرو میریهزد و تنهها بهرای

شما آسمان را از اینکه بر زمین فرو افتد ،نگاه میدارد؛ مگر با اجازه خودش».
خداوند ،فیا مطلق آفریننده نظام هستی است؛ نظهامی کهه در حهدوث و بقها ،نیازمنهد فهیض
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
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بیپایان خداوند است .از آنجا که موجودات قابلیت پهذیرش ایهن فهیض را بهه تهورت مسهتقیم
ندارند ،خداوند میان خود و آفریدهها ،انسانهایی را بهعنوان واسهطه فهیض در آفهریند و ههم در
استمرار وجود قرار داده است که از این واسطهها ،با عنوان «حجهت» یهاد شهده اسهت .خداونهد
ِ
ِالس َم َاءِ َأ ِتَ َق َ ِ
هستی و استمرار آن را به حجتهای خود بر زمین پیوند زده استَِ « :وِ ِبكُمِيُمس ُ و
َعََىِاِلَر ِ
ضِ ِب ِِّذ ِنه».
عالمه مجلسی بعد از بررسی برخی روایات چنین نتیجه میگیرد« :با اخبهار مستفیضهه ابهت
شده است که همه ائمه اطهار  ،وسیلههای ارتباط بین خالق و حقتعالی در افاضهه ههر گونهه
رحمت ،علوم و کماالت به جمیع خلق هستند و هر چه توسل و اذعان به فضل آنان بیشتر باشهد،
جوشد فیض خدای متعال بیشهتر خواههد بهود» 1.بهر ایهن اسهاس اسهت کهه امهام سهجاد
میفرماید« :ما کسانی هستیم که بهواسطه ما آسهمان بهر فهراز زمهین نگههداری شهده و زمهین از
2
هالک نمودن اهلد منع گردیده است».
برخی میاندیشند چرا امام زمان ما را رها کرده است و مشکالت ما را حل نمیکنهد ،ایهن در
حالی است که امام تمامی لحظههای زندگی ما را در نظر دارد و ما را یاری میکنهد؛ در غیهر
این تورت ناامنی و بالیای آسمانی ،ما را هالکت مینمود .از ایهن روسهت کهه امهام عصهر
ِ
ِ
خطاآ به مرحوم شی مفید فرمود« :و ِِإنواِ َغيِْمهم َِ ِ
يْ ِِل ِذك ِْكُم َِوِلَلو ََِلِ
َ
يِِْل ُم َْ َاعاتكُمِِ َو ََِلِنَاس َ
ُ ُ َ َ
3
ِالَّل َو ُاء َِوِاص َطَ ََمكُ ُمِاِلَع َد ُِاء؛ ما همیشه مراعهات شهما را مهیکنیم و بهه یهاد شهما
َذ ِل َ ِلَنَ َز َلِ ِبكُ ُم و
هستیم؛ وگرنه دشهواریها و گرفتاریهها بهر شهما فهرو میریخهت و دشهمنان ،شهما را لگهدمال
میکردند».
آیتالله العظمی نائینی میگوید:
در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسهط روسهها و انگلیسهیها ،فشهار و سهختی
ملت ایران به اوج خود رسید .شبی به امام مهدی

متوسهل شهدم و بها چشهمانی گریهان

خوابیدم .در عالم رؤیا دیوار بزرگی به شکل نقشه ایران دیهدم کهه در حهال سهقوط اسهت و
عدهای زن و بچه زیر آن نشستهاند .وضعیت بهه قهدری هولنهاک بهود کهه در خهواآ فریهاد
کشیدم .در این حال ،امام زمان

آمد و انگشت مبارکشان را به طرف دیوار گرفت .دیهوار

 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص.21 -22
 .2محمد بن علی تدوق؛ کمال الدین و تمام الیعمة؛ ج  ،1ص .207
 .3احمد بن علی طبرسی؛ اإلحتجاج؛ ج  ،2ص .497
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سر جای خودش قرار گرفت .ایشان فرمود« :اینجا ،خانه شهیعه ،خانهه ماسهت .میشهکند.
خم میشود .خطر هست ،ولی ما نمیگذاریم سقوط کند؛ نگهد میداریم».

1

نقل است« :یکی از طالآ  ...به امام خمینی عر میکند که چرا شما در بین تحبتهایتان
از امام زمان کمتر اسم میبرید امام به محض شنیدن این سخن در جها ایسهتاد و فرمهود:
«چه میگو یی مگر شما نمیدانید که آنچه ما داریم ،از امام زمان است و آنچه مهن دارم ،از
2
امام زمان است و آنچه از انقالآ داریم ،از امام زمان است .»...
 .2ایمانافزایی

ِاّللِوِالمظ ِه ِْيْ ِِِلَم ِِِْ ه ِ
ِ ِ ِ
ص ِ
ِ ِ
اّلل َِوِ َنه ِيه؛ 3سهالم بهر مخلصهان در
َ
َ
ِعََىِِ...وِال ُمخَ َ
الس ََل ُم َ
« و
يِْف ِ َتوحيد ه َ َ ُ
توحید خدا و آشکارکنندگان امر و نهی خدا .»...
یکی از آ ار والیتمداری ،افزاید ایمان است؛ یعنی هر اندازه عشق و محبت همهراه بها معرفهت
انسان به اهلبیت بیشتر شود ،باور معنوی او قویتر خواهد شد؛ زیرا محبت اهلبیت بها
محبت خدا گره خورده است؛ چنانکه رسهولخدا بهه اتهحاآ خهود فرمهود« :کهدامیک از
دستاویزهای ایمان برای چنگ زدن محکمتر است » .عر کردند« :خدا و رسولد آگاهترند».
نماز ،زکات ،روزه و ح  ،از جمله پاس هایی بود که برخی اتحاآ مطرح کردند ،اما حضهرت
فرمود« :همه آنچه گفتید ،ارزش ویژهای دارد؛ ولی مطمئنترین دستاویز ایمان ،حب در راه خهدا
و بغض در راه خدا و دوسهت داشهتن اولیهای خهدا و بیهزاری از دشهمنان خداسهت» 4.بیشهک
ائمه از اولیای خدا هستند؛ از این رو محبت آنها موجب افزاید ایمان میشود .امام علی
به اتحابد فرمود« :خوشا به حال کسی که محبت ما اهلبیت در قلب او رسهوخ کهرده باشهد.
ایمان در قلب چنین کسی ابتتر از کوه احد در مکاند خواهد بهود و ههر کهس دوسهتی مها در
5
دلد جای نگیرد ،ایمان در قلبد مانند نمک در آآ ذوآ خواهد شد».
 .3تقوا افزایی

« َوِ َأم ُْكُم ُِرشد َِو َِو ِصيوتُكُ ُمِالتوق َوى؛ 6دستورتان ،راهنما و سفارشتان ،تقواست».
 .1محمدرضا باقیاتفهانی؛ عیایات حضرت مهدی
 .2رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص .151
 .3زیارت جامعه کبیره.
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .126
 .5محمد بن حسن طوسی؛ االمالی؛ ج  ،1ص .48
 .6زیارت جمعه کبیره.

به علما و طالب؛ ص .315
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یکی از فضایل کلیهدی اخالقهی کهه درآموزهههای دینهی از اهمیهت ویهژهای برخهوردار اسهت،
تقواست« .تقوا» در اتل از ماده «وقایه» ،به معنی نگهداری یا خو یشهتنداری اسهت؛ از همهین
روست که امام علی «تقوا» را به عنوان دژ نیرومند در برابر خطرات گناه شمرده است« :اعَ َُمواِ
ِعباي ه ِ
ِاّللِِ َأ َِِالتوق َوىِِ َي ُار ِِحص ٍِِْ َع ِزيز؛ 1بدانید ای بندگان خهدا ،تقهوا دژی اسهت مسهتحکم و غیهر
َ َ َ
2
قابل نفوذ» .بر این اساس تقوا ،به معنای نگه داشتن انسان از نافرمانی خداوند ،رذایل اخالقهی و
تقویت زیرساخت نگرش انسان ،هایمان به مبدأ و معاد و مهمترین وسیله ارتباطی انسان به خهدا
هنماز و خدمت به بندگان خداست:
ْ ُ َّ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ
ُ
الم َ ْ ُ َ ْ َ
ون الصذالة َو ِم َّمذا
فيه هدی ِللمتقين الِين يؤ ِمنون ِبالغي ِب و يقيم
ِ
ذلك ال ِكتاب الريب ِ
َ َْ ُ ْ ُْ ُ
3
رزقناهم ين ِفقون؛ آن کتهاآ بهاعظمتی اسهت کهه شهک در آن راه نهدارد و مایهه ههدایت

پرهیزکاران است[ .پرهیزکاران] کسانی هستند که به غیب [آنچهه از حهس پوشهیده و پنههان

است] ایمان میآورند و نماز را بر پا میدارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنهان روزی
دادهایم ،انفاق میکنند.

عشق به ائمه اطهار  ،بهترین وسیله و زمینه برای پاکسازی روح از پلیهدیها و تههذیب نفهس
است؛ زیرا انسان والیتمدار میکوشد با بهرهگیری از امام خوید ،تقوا را رعایت کند تا میهان او
يباِل َخَ ِقن ِ
ِط ِ
ِوَلي ِتكُم ِ
ِِ ِ ِ
ِط َه َارة ِِِلَن ُف ِسلنَاِ
اَِل ُخَُ ِقنَا َِو َِ
َ
و امامد سنخیت به وجود آیدَ « :و َِماِ َخ وصنَاِبهِمْ َ
ِ
َِب َْكَ ِلَنَا؛ 4آنچه خداوند در پرتو والیتمداری شما بهه مها ارزانهی داشهت[ ،موجهب]
َوِتَزك َي َ
پاکی طینت ما ،پاکدامنی ما و برای تزکیه و تهذیب ماست».
 .4پاسداری از دین

«وِحججاِعََىِب ِْي ِت ِهِوِ َأنص ِ
اراِل ِد ِين ِِه؛ 5ه شما را ه دالیل محکمی بهر مخلوقهاتد و یهاورانی بهرای
َ ُ َ َ َ و َ َ
دیند قرار داد».
یکی از آ ار مهم والیت ،پاسداری از دین است .اهلبیت بهرای حفهظ دیهن از سهه رویکهرد
سکوت ،تلح و قیام بهره بردند .اگر این رویکرد امامان در پاسداری از دین نبود ،ممکن بهود
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغة؛ ص.221
 .2ناتر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،1ص .79
 .3بقره.2 :
 .4زیارت جامعه کبیره.
 .5همان.
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ما از دین منحرف شویم« :مِْ َأتاكُمِنَجاِوِمِْلَمِيأ ِتكُمِهََ ِِإل ه ِ
َىِاّللِتَلد ُعو َِ؛ 1آنکهه بهه سهوی
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ
شما آمد ،نجات یافهت و ههر کهه نیامهد ،ههالک شهد» .از ایهن روسهت کهه در ایهن زیهارت از
2
ِ
اِاّلل َِم َع ِال َم ِِي ِيننَا».
اهلبیت به عنوان حافظ دین خدا یاد شده استِ « :ب ُم َواَلتكم َ
ِعَ َومنَ و ُ
امامان معصوم با تأیید دین مردم ،به تصحیح عقاید آنها میپرداختند .روزی خالد بجلهی ،از
اتحاآ امام تادق به خدمت حضرت رسید و گفهت« :میخهواهم دیهن خهود را کهه بهدان
پایبندم ،برای شما بیان کنم» و سپس عقایدش را بیان کرد .امام نیز او را تأیید کرد .وقتی گفت:
«و گواهی میدهم که خداوند تو را وارث همه ائمه قهرار داده اسهت» ،حضهرت فرمهود« :کهافی
3
است .سکوت اختیار کن که گفتار حقی را گفتی و دارای عقاید حقی هستی».
این فراز و فرازهای دیگر زیارت جامعه ،گویای آن است که باید باورهای دینیمان را تقویهت و بهه
معارف اهلبیت عمل کنیم؛ همانگونه که مردم در عصر ائمه  ،به اهلبیت مراجعهه
میکردند و اتول عقاید خود را بر آنان عرضه مینمودند .متأسفانه امروزه مها از آموزهههای دینهی
فاتله گرفتیم؛ زیرا به دستورات دین و ارزشهای دینی ه آنچه مهورد نظهر اهلبیهت اسهت ه
عمل نمیکنیم .برای مثال امروزه برخی از دختران ،بدحجابی را ارزش ،و حجاآ را وا پسگرایهی
میدانند؛ در حالی که این نگاه ،خالف آموزههای اهلبیت و فرهنگ شهادت و شهید است.
یکی از پرستاران دوران دفاع مقدس میگوید:
روزی در بیمارستان بودیم که حمله شدیدی تورت گرفت؛ به طوری که از بیمارستانهای
تحرایی هم مجروحان بسیاری را به بیمارستان ما منتقل میکردند .اوضهاع مجروحهان بهه
شدت وخیم بود .در میان همه آنها ،وضع یکی از مجروحهان بسهیار بهدتر از دیگهران بهود.
رگهاید پاره پاره شده بود و با اینکه سعی کرده بودند زخمهاید را ببندند ،ولی خهونریزی
شدیدی داشت .مجروحان را یکی یکی به اتاق عمل میبردیم و منتظر میماندیم تها عمهل
دکتر اتاق عمل این مجروح را دید ،به من گفهت:
تمام شود و بعدی را داخل ببریم .وقتی که ِ

«او را به اتاق عمل ببرید و برای جراحی آمادهاش کنید» .من آن زمان ،چادر به سر داشهتم.
دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم تا راحتتر بتوانم مجروح را جابهجا کنم .همان موقهع
که داشتم از کنار او رد میشدم تا توی اتاق بروم و چادرم را در بیاورم ،مجروحهی کهه چنهد
 .1همان.
 .2همان.
 .3محمد بن عمر کشی؛ اختیار معرفه الرجال؛ ص .422
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دقیقهای بود به هوش آمده بود؛ به سختی گوشه چهادرم را گرفهت و بریهده بریهده و سهخت
گفت« :من دارم میروم که تو چادرت را در نیاوری .ما برای این چادر داریم میرویم» .این
را گفت و در حالی کهه چهادرم در مشهتد بهود ،شههید شهد .از آن بهه بعهد ،در بهدترین و
سختترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم.

1

 .5توسل

ِ
ِ
ِع ِائذِ ِب ُقب ِ
وركمِ؛ 2زائر شما هستم ،پناهنده به قبر شمایم».
« َزائِْلَكمَِلئذ َ
ُ
یکی از بحرانهایی که مردم و بهویژه نسل جوان را تهدید میکند ،ناامیدی است؛ زیرا بسهیاری از
مردم هنگامی گرفتاری ،پناهگاهی ندارند و دچار بحران روحی میشوند؛ چنانکه امروزه تهدها
هزار جوان از ناراحتی روانی رن میبرند .ویلیام جیمهز میگویهد« :مهؤ رترین داروی شهفابخد
نگرانی ،ایمان و اعتقاد مذهبی است» 3.بر این اساس ،جوان به پناهگاه نیاز دارد تا از سهرگردانی و
چه کنمها رهایی یابد.
بحران روحی در میان شیعیان و بهویژه جوانان کمرنهگ اسهت؛ زیهرا جوانهان شهیعی ههر گهاه بها
مشکلی برخورد میکنند ،به اهلبیت متوسل میشوند و بهه زیارتگاهههایی ،ماننهد زیهارت
کربال و زیارت امام رضا مشرف و از اهلبیت میخواهند که گرفتاری و مشکالتشان را
رفع نمایند و این ،نعمت بزرگی است که خدا به شیعیان داده است .در زیارت جامعه میخهوانیم:
ِ
وب؛ به وسیله شما ما را از خواری در آورد و غمهای غرق کننده را از مها
كْ ِ ِ
« َوِ َف وْ َج َ
ِعنواِ َغ َم َْاتِال ُ
ِ
ِ
لدكمِ؛ 4و بهه
لَ ُّ
لْ َِوِعن َ
زدود» .در قسمت دیگر زیارت میخهوانیمِ « :بكمِي َن ِّف ُسِال َه وم َِوِيكش ُ
ِالض و
وسیله شما اندوه را میزداید و سختی را برطرف میکند».
حجتاالسالم والمسلمین سید محمدجواد علمالهدی میگوید:
وقتی مسأله انجمنهای ایالتی و والیتی مطرح شد ،امام عهالوه بهر اینکهه اسهاتید حهوزه
علمیه را جمع کرد و در این باره با آنها مشورت نمود ،نامههایی را بهرای علمهای اسهتانها و
شهرستانها نوشت که حوزه علمیه قم را یاری کنند .من هم به اذن امام مهأمور شهدم کهه
نامههای امام را به آنها بدهم و از آنها بخواهم که مردم را در جریان بگذارند و مصهیبتهای
 .1سید اتغر احمدی؛ شمیم عفاف؛ ص  21و .22
 .2زیارت جامعه کبیره.
 .3مسعود آذربایجانی؛ «توجیه ایمان از دیدگاه ویلیام جیمز»؛ فصلنامه پژوهدهای فلسفی کالمی؛ شماره  ،19ص .10
 .4زیارت جامعه کبیره.
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اسالم را بیان کنند .ساعت ده قبل از ظهر که برای وداع بهه محضهر ایشهان شهرفیاآ شهدم،
نامهها را به من لطف کرد و فرمود« :شما قبل از اینکه با هر کس مالقات کنید ،اول مشهرف
و از زبهان مهن بهه آن حضهرت

شوید به حرم مطهر امنالحج علی بهن موسیالرضها

بگویید :آقا کار بسیار عظیم و مسأله خطیری پهید آمهده و مها وظیفهه دانسهتیم کهه قیهام و
حرکت کنیم؛ چنانچه مرضی شماست ،ما را تأیید کنید».

1

برخی از عالمان اهلسنت نیز به امام رضا متوسل میشدند .ابن ِحبهان میگویهد« :بارهها بهه
زیارت قبر علی بن موسیالرضا رفتم و در مدتی که در طوس بودم ،هر وقت مشکلی بهر مهن
عار میشد؛ به زیارت قبر آن حضرت میرفتم و از خداوند میخواستم که مشکلم را برطهرف
2
کند .الحمدلله مشکلم برطرف میشد .این را مکرر امتحان کردم و نتیجه گرفتم».
ب .آثار اخروی والیت مداری
 .1شفاعت

« ِعند ه ِ
ِ
ِ
اع ُ ِال َمقبُولَل ُِ؛ 3بهرای شهما حضهرات
َ َ
يلْ َِوِالشو ل َف َ
ِاّللِِ َع وز َِو َ
ِج َِِ َوِال َجا ُِِال َعظ ُ
يمِِ َوِالشو أ ُِِالكَب ُ
معصومین در نزد خداست آبروی عظیم و شأن کبیر شفاعت پذیرفته».
یکی از عنایات خداوند به اهلبیت  ،اعطای حق شفاعت است .منشأ این عنایهت ،آن اسهت
که اهلبیت با عبودیت و بندگی ،زمینه قرآ الهی را برای خود فراهم میکنند و خداوند نیز به
ایشان حق شفاعت عطا میکند؛ از این رو آنهان کسهانی را شهفاعت میکننهد کهه واجهد شهرایط
شههفاعت باشههند .در واقههع شههفاعت ،نیازمنههد نههوعی ارتبههاط معنههوی میههان شههفاعتکننده و
شفاعتشونده است و انسانی که به شفاعت امید دارد ،گفتار و رفتهار اهلبیهت را الگهو قهرار
دهد تا شایستگی الزم را برای شفاعت را کسب کند؛ چنانکه استاد مطهری مینویسد:

ً
اگر فرضا هیچ دلیل نقلی بر شهفاعت در دسهت نبهود ،ناچهار بهودیم از راه عقهل و بهراهین
قاطعی از قبیل برهان امکان اشرف و نظام داشتن هستی ،به آن قائل شهو یم  ...خوشهبختانه
قرآن کریم ما را در اینجا نیز رهبهری فرمهوده اسهت؛ بها ضهمیمه کهردن روایهات اسهالمی،
ً
خصوتا با توجه به آنچه در روایات معتبر و شام شیعه در باآ والیت کلیه رسولخدا

 .1غالمعلی رجایی؛ برداشتهایی از سیره امام خمییی ؛ ج  ،3ص  36و .37
 .2محمد بنحبان؛ الثقات؛ ج  ،8ص .456
 .3زیارت جامعه کبیره.
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و ائمه اطهار

و مراتب والیت در طبقات پایینتر اهل ایمان رسیده است؛ چنین استنباط

میکنیم که وسیله مغفرت تنها یک روح کلی نیست؛ بلکه نفوس کلیهه و جزئیهه بشهری بها
اختالف مراتبی که دارند ،هر کدام سهمی از شفاعت دارند و این ،یکی از مهمترین معارف
اسالم و قرآن است که تنها در مذهب مقدس شیعه بهه وسهیله ائمهه اطههار

و شهاگردان

مکتب آنها خوآ توضهیح داده شهده اسهت؛ از ایهن رو از افتخهارات ایهن مهذهب شهمرده
میشود.

1

در زیارت جامعه میخوانیم:

ِ
الَ ُوه وم ِِإ ِّن ِلَو َِو َجد ُت ُِش َف َعاءِ َأقْ َ ِ
ٍ َ ِ ِ ِ َ ِ َِ ِ َ
لْ ِارِ
بِإلَي َ ِمْ ُِم َح وملد َِوِأهل َِبيتلهِاِلخ َيلارِاِلئ ومل ِاِلب َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َ
يِْ
ِجمََل ِال َعلارِف َ
ل ََج َعَتُ ُهم ُِش َف َعائ ِ َف ِب َح ِّق ِه ُمِالوذفِأو َجب َتِل َُهم َ
ِعََي َ ِأسألُ َ ِأ ِتُدخََن ِفل ُ
ِ
ِ
ِ
اع ِت ِهمِ؛2خدایا اگهر مهن شهفیعانی را بهه درگهاه تهو
يِْ ِب َش َف َ
ِب ِهم َِوِ ِب َح ِّق ِهم َِوِف ُِزم َْةِال َمْ ُحوم َ
نزدیکتر از محمد و اهلبیتد ،آن خوبان و پیشوایان و نیکان مییافتم ،آنها را شفیعان خود
قرار میدادم؛ پس به حقشان که برای آنان بر خود واجب کردهای ،مرا در گهروه عارفهان بهه
آنها و آشنای به حقشان و در شمار رحمشدگان به شفاعت آن بزرگواران وارد کن.

 .2ورود به بهشت

« َم ِِْاتو َب َعكُمِ َفال َجنو ُ َِمأ َوا ُ َِو َِمِْ َخالَ َفكُمِ َفالنو ُار َِمث َوا ؛ 3هر کس که از شما ائمه هدی پیهروی کنهد،
جایگاه او بهشت خواهد بود».
یکی از آ ار والیت ،ورود انسان به بهشت است؛ بهشتی که برخی انسانها به دلیل عهدم پهذیرش
والیت ائمه  ،از محرومیت آن در هراسند؛ چنانکه پیامبر اعظم میفرماید« :آگهاه باشهید
که هر کس بر دشمنی آلمحمد بمیرد ،روز قیامت در حالی محشور میشود کهه در پیشهانی
4
او نوشته شده ناامید از رحمت الهی است».
والیتمداران انتظار دارند که خداوند بهشت را نصیب آنان کند؛ زیرا در قرآن تصریح شده است:
َ
« َو َم ْن َعم َ صالحا م ْن َذ َكر َأ ْو ُأ ْنثی َو ُه َو ُم ْؤمن َف ُأولئ َك َي ْ
ون ْال َج َّنذ َ ُي ْر َز ُق َ
ذد ُخ ُل َ
ذون فيهذا ِبغ ْيذر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .1مرتضی مطهری؛ مجموعه آ ار؛ ج  ،1ص .260
 .2زیارت جامعه کبیره
 .3همان.
 .4جعفر بن ابیالقاسم طبری؛ بشارة المصطفی لشیعة المرتضی؛ ص.197
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ِحساب؛ 1و هر کس که کار شایستهای انجام دهد ،در حالی که مؤمن باشد ،پس آنان وارد بهشت
میشوند و در آن روزی بیحسابی به آنها داده خواهد شد» .بنهابراین والیتمهداری ،از مصهادیق
مهم عمل تالح است و انسان را به سوی آن سوق میدهد.
 .3محشور شدن با اهلبيت

« َو َِيهتَ ِدفِ ِب ُه َداكُم َِوِيُح َش ُْ ِِف ُِزم َْ ِتكُمِ؛ 2به هدایت شهما ،ههدایت میجو ینهد و در گهروه شهما
محشور میشوند».
ورود به بهشت ،امتیاز بزرگی است که خداوند نصیب والیتمداران نمهوده اسهت؛ امها محشهور
شدن با آنان ،مقام بسیار بزرگ و نعمتی بیبدیل است که خدا آن را به شیعیان هدیهه کهرده اسهت.
در برخی احادیث آمده است که روز قیامت ،حضرت زهرا شیعیان را شهفاعت میکنهد .آنهان
که مورد شفاعت قرار گرفتهاند ،از خدا میخواهند که قدرشهان در آن روز معلهوم گهردد ،بهه آنهان
خطاآ میشود« :برگردید و بنگرید .هر کس به خاطر محبت فاطمه شما را دوست داشته یها
به شما طعام و لباس داده و آآ نوشانده یا از آبروی شهما دفهاع کهرده ،دسهت او را بگیریهد و وارد
بهشت سازید» 3.این امر نشاندهنده ارزش این محبت و ا ربخشی آن در قیامت است.
برید بن معاویه عجلی میگوید:
نزد امام باقر

بودم که ناگاه شخصی که پیاده از خراسان برای مالقهات آن حضهرت آمهده

بود ،وارد شد .دو پای خود را که ترکیدگی و شکاف برداشته بود ،برای نشان دادن بیرون آورد
و عر

کرد« :به خدا قسم ،چیزی جز محبت شما اهلبیت مرا بهه ایهن کهار وا نداشهت و

دوستی شما باعث شد که این راه طوالنی را پیاده بیایم» .امام باقر

فرمود« :به خدا قسهم

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

4
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