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 لواء االنتصار
 شیوه هاى یارى قائم آل محّمد 

 مرحوم آیت اهللا میرزا محّمد باقر فقیه ایمانى



 
ده سالروز میالد پر بركت موالیمان ولّى دوران، این مجموعه را به عنوان ران ملخى به سلیمان بمناسبت فرخن

 زمان اهداء مى كنیم
 بسمه تعالى

مولف این مجموعه، مرحوم آیت اهللا میرزا محّمد باقر فقیه ایمانى فرزند مرحوم حاج شیخ حسینعلى طهرانى، در 
علویه چشم به جهان گشود، در كودكى پدر خود را از دست داد و در  خانواده اى مذهبى از پدرى روحانى و مادرى

دامان مادر خویش رشد و پرورش یافت، و با وجود مشكالت شدید مالى به جهت عالقه شدید وارد حوزه و به 
تحصیل علوم دینى پرداخت و دررشته هاى مختلف مانند فقه، اصول، تفسیر، حدیث شناسى و غیره به مدارج عالیه 

 .ئل گشت و در ضمن تحصیالت خود به تزكیه نفس و كسِب كماالت معنوى پرداختنا
آنچه بیش از هر چیز قابل ذكر است توجه و عالقه خاصى بود كه ایشان به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 

بود، و تمام السالم خصوصًا حضرت بقیة اهللا االعظم ارواحنا فداء داشتند كه كامال در رفتار و گفتار ایشان آشكار 
عمرش در انتظار و فراق آنحضرت دلى سوخته و اشكى ریزان داشت، در منابر و مجالس و هر فرصتى در طول 
سال مردم را به ساحت قدس حضرت توّجه و تنّبه مى داد و با آن حال معنوى خاّصى كه در ایشان بود تأثیرى در 

ا حال گریه و شور و اشتیاق چندین بار در طول حال اشخاص مى گذاشت، مثال روزهاى جمعه دعاى ندبه را ب
روز قرائت مى كرد، و هنگام مراجعه مردم براى رفع مشكالت توصیه دائمى ایشان به آنها توّجه و توّسل به 

 .حضرت صاحب االمر علیه السالم و قرار دادن نذرى براى آنجناب بوده است
 .ى نور محبوبش نائل گردانیدو این عالقه و محّبت بود كه ایشان را به فیض حضور ذ

از آثار به یادگار مانده ایشان حدود هفتاد جلد كتاب در موضوعات مختلف مذهبى است كه حدود سى جلد آن به 
احوال و شئون حضرت ولى عصر عّجل اهللا تعالى فرجه تعلق دارد كه بعضى از آنها به چاپ رسیده، از پروردگار 

 .خواهانیمتوفیق نشر سایر مؤّلفات ایشان را 
از تالیفات این مرحوم است كه به جهت استفاده هرچه بیشتر » لواء النتصار«كتابى كه در پیش رو دارید به نام 

 .توسط بعضى از فضالء حوزه تحقیق و ویرایش شده است
 .در پایان از درگاه احدّیت خواستاریم كه ما را در زمره منتظران و یاوران حضرتش قرار دهد

 مانىمهدى فقیه ای
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 مقّدمه 
 

 بسم اهللا الّرحمن الّرحیم
 .و أهل بیته الراشدین المهدّیین و المطّهرین المعصومین

 :مقدّمه
 حكمت طلب نصرت و یارى خداوند از بندگان

ــ شرط كمك و  ((1) َاْقداَمُكْم ِاْن َتْنُصُروا اهللا َیْنُصْرُكْم َو ُیَثـبِّْت(نظر بر اینكه خداوند جّل شأنه در كالم مجیدش ــ 
دنیا و آخرت ــ این قرار داده كه آنها هم  یارى به بندگان خود را ــ براى ثبات قدم در راه حق و صراط مستقیم در

او را یارى نمایند، و حضرت احدّیت جّل شأنه اگر چه واجب الوجود و غنّى بالذات است و محتاج به یارى غیر 
 :نیست، و لكن مهمترین حكمت این درخواست از بندگان دو جهت است

ى امتحان شوند، پس اگر بندگى و دوستى آنها آنكه در مقام بندگى و دوستى نسبت به ذات مقّدس اله:جهت اّول
سعى و كوشش ; باید در كمك و یارى به او در هر عنوان و مقامى كه امر فرموده ; حقیقت و واقعیت داشته باشد 

 .تمام داشته باشند
نتساب در ا; خداوند متعال از فیض دیگران غنى و بى نیاز است، بنابراین : آنكه بر حسب آنچه كه گفتیم:جهت دّوم

مگر بواسطه چنگ زدن ; و اختصاص بنده براى قابلّیت و استحقاق عنایات الهى هیچ راهى به ساحت قدس اونیست 
و تمّسك به چیزى كه عنوان و مورد یارى او جّل شأنه باشد، تا قابلیت و لیاقت پیدا نموده و مورد عنایت و فضل و 

 .مرحمت كامل و مخصوص او شود
چیزیست كه آن را در كتاب خود از طریق وحى بیان نموده و راهنما و هادى بسوى ; یارى كه این عنوان و مورد 

) صلى اهللا علیه وآله(وجود مبارك و مقّدس حبیب خود حضرت سّید المرسلین و خاتم النبّیین محّمد بن عبداهللا ; آن 
 .و حراست آن قرار داده استامین بر حفظ ; قرار داده است، و ائّمه راشدین و اهل بیت معصومین ایشان را 

آن وجود مبارك مطهر است كه  ;پس در هر زمان مصداق و عنواِن نصرت و یارى به حضرت احدّیت جّل شأنه 



 .است) صلى اهللا علیه وآله(ولّى خدا در امر دین و شریعت حضرت سّیدالمرسلین 
 ; عى عقلى و اخبار متواتره نقلىو به مقتضاى براهین قط; بر حسب ضرورت مذهب حّق ; و چون در این زمان 

به وجود مبارك حضرت خاتم األوصیاء ) صلى اهللا علیه وآله(والیت كلّیه الهّیه و خالفت و وصایت نبوّیه 
المرضّیین، و بقّیة اهللا من األّولین و اآلخرین من األنبیاء و المرسلین، و حّجة اهللا على الخالئق أجمعین، و نور اهللا 

ألرضین، أمین وحیه في الكتاب المبین، كهف األمان لإلنس و الجاّن، صاحب العصر و الزمان، في الّسماوات و ا
حّجت بن الحسن بن علّى بن محّمد بن علّى بن موسى بن جعفر بن محّمد بن علّى بن الحسین بن علّى بن أبي طالب، 

اگر كسى بخواهد مورد نصرت  ; ابرایناختصاص دارد، بن. سالم من الرحمان نحو جنابهم، فإّن سالمى الیلیق ببالهم
صلى اهللا علیه (و یارى حضرت احدیتجّل شأنهقرار گیرد باید سعى در یارى و كمك به وجود مقّدس آنحضرت 

نماید، تا به این وسیله براى كمك و یارى از جانب حضرت احدیت جّل شأنه قابل و الیق شود، و بوسیله كمك )وآله
ُقْل ال َاْسَئُلُكْم َاْجرًا إالَّ اْلَمَودََّة ِفى :(صراط مستقیم ثابت بماند، چرا كه قرآن مى فرماید و یارى خداوند در راه حّق و

قرار داده )صلى اهللا علیه وآله(، كه موّدت با ذوى القربى را اجر و مزد رسالت حضرت خاتم االنبیاء ((2) اْلُقربى
 .است

بنده مؤمن باید دو امر را مالحظه نموده و در هرحالى واقعًا نسبت به آندو، معرفت و شناخت داشته و ; بنابراین 
كه چنین وجود مباركى كه اشرف ) صلى اهللا علیه وآله(و رسالت نبوّیه جاللت و عظمت شأن :امر اّول .متذّكر باشد

; و اكمل همه ممكنات بوده و هر كمال كه ممكن الوجود بتواند به اعال درجه آن مّتصف شود و در آن درجه كمال 
ب از همه ظاهر گردید، و به همین سب) صلى اهللا علیه وآله(َمظَهر حضرت واجب الوجود شود، در آن وجود مقّدس 

 .موجودات به درگاه قرب الهى جّل شأنه محبوبتر بودند
در زمانى كه به ; پس تشریف فرما شدن ایشان از آن مقام رفیع كه اشرف بقعه هاى عرش باشد به این عالم دنیا 

 واضح است كه انس و حشر و نشر با اهل; خاطر ظهور جهل و ضاللت و شقاوت و آثار آنها بدترین زمانها بوده 
آن منتها درجه ابتال و محنت است، عالوه بر دردهاى جسمى و روحى دیگر و انواع و اقسام ظلمها و اذّیتهائى كه 

 .روا داشتند (صلى اهللا علیه وآله(اشرار و كّفار نسبت به وجود مقّدسش 
حدیت جّل شأنه پس بنده مؤمن ــ بعد از اینكه تصّور مى كند كه چنین وجود مباركى از جانب ذات مقّدس حضرت ا

به این عالم تشریف فرما شده، و چنین ابتالء و محنت بزرگى را تحّمل كردند، و غرضى نداشته جز هدایت و 
راهنمائى بندگان به آنچه خیر و نفع آنها است، و خواسته است كه این بر وجه كمال و دوام در همه مصالح زندگى 

رسالت عظمى را جز محّبت در حّق ذوى القرباى خود طلب دنیوى و ُاخروى آنها باشد، و مزد و پاداش این 
 .نفرموده

و ذرارى )علیهم السالم(باید بنگرد كه چگونه سزاوار است در اداى این حّق مهّم ــ كه دوستى با اهل بیت معصومین
 منسوب به ایشان است ــ اهتمام نماید ؟

نسبت به فرزند خود نعمتهائى از باب لطف عنایت نماید هرگاه موال و اربابى نسبت به بنده خود و یا پدرى :امر دّوم
كه مورد غبطه دیگران واقع شود، آن بنده و یا آن فرزند نه تنها آن نعمتها را در راه معصیت و نافرمانى موالى 

خود صرف نمى كند بلكه سعى خود رابه كار خواهد بست تا به گونه اى از آن بهره برداى نماید كه رضایت و 
 .موال درآن باشد، اگر چه صراحتا چیزى ازاو نخواسته باشدخشنودى 

بنده مؤمن و با بصیرت باید تفكر كند كه انواع و اقسام مراحم و الطاف جلیله و كامله و دائمه از ; پس بنابراین 
جانب ولّى و منعم حقیقى او حضرت احدّیت جّل شأنه، به یمن آن وجود مقّدس پیامبر و اهل بیت معصومینش 

فراهم شده است كه بزرگترین آنها نعمت وجود است، و سرچشمه همه فیوضات دیگر است، واگر )لیهم السالمع)
 .این نعمت وجود از براى احدى نبود; نبود )علیهم السالم(وجود مبارك او و اهلبیتش 

و . ل همگان استكلّیه نعمتها و فیوضات دنیوى است كه در هر لحظه نوعى از آن شامل حا; و بعد از نعمت وجود 
مزید این نوع از لطف در حّق مؤمن آن است كه به او از این نعمتهاى دنیوى آن مقدار عطا مى شود كه صالح حال 

او باشد، و اّما نعمتهائى كه باعث فساد مؤمن شود ــ یعنى مانع رسیدِن او به نعمتهاى ُاخروى مى شود ــ از او منع 
 .مى شود

كّلیه اسبابى كه براى سعادت و هدایت بنده مؤمن فراهم شده است، تا بوسیله آن قابلّیت ; و بعد از همه این نعمتها 
وبه درجات رفیعه بهشت راه پیدا كند، و همه این ; پیداكند و درجات عالیه رضوان الهى جّل شأنه را تحصیل نماید 

بوده، هم از نظر ظاهرى و  (معلیهم السال(ِنَعم به بركت و یمن وجود مبارك حضرت رسول و اهلبیت طاهرینش 
 .هم از نظر باطنى، هم براى اّولین و هم براى آخرین

و ; ) صلى اهللا علیه وآله(بنده مؤمن باید متوّجه شود كه به جهت انتساب به دین مبین آنحضرت ; عالوه بر این 
از عّزت در درگاه الهى جّل چه درجه رفیعى )علیهم السالم(بوسیله تمّسك جستن به والیت و متابعت او و اهلبیتش 



كه از بس خداوند فضل و مقام آنها ! دارد؟ (علیهم السالم(و چه مقام منیعى در نظر انبیاء عظام ! شأنه پیدا مى كند؟
را براى ایشان در كتبشان بیان فرمود، و منزلت و مكانشان را به آنها نشان داده، كه همچون ابراهیم خلیل آرزومند 

از خداوند متعال تمّنا و مسئلت نموده كه از ) علیه السالم(و چون موساى كلیمى (3) آنها شود  شده كه از شیعیان
 (4).باشد، و آرزوى دیدار ایشان را كرده است  اّمت ایشان

خداوند عالم را به حّق )علیهم السالم(هلبیت اطهارشو اّمت انبیاءگذشته بعداز توّسل به وجود مبارك پیامبر وا
اصحاب و اّمت ایشان قسم مى دادند، چنانچه این مطلب و امثال آن صریحًا در آیات و روایات زیادى وارد شده 

 (5).است 
; و اینان چه مقام بلند و قدر و منزلت نیكوئى در نظر مالئكه دارند كه آنها از روى اشتیاق در حال خواب ایشان 

و مقامات نظر به ارواحشان مى كنند كه چون ستارگان درخشانند، و در حّق آنها دعا مى كنند ؟ و همه این عّزتها 
 .است) علیهم السالم(رفیع و واال بواسطه انتساب حقیقى آنان به وجود نبوى و اهلبیت اطهارشان 

صلى اهللا علیه (پس بعد از مالحظه تمام این مراحم و الطاف جلیله و جمیله الهّیه كه به یمن وجود مبارك آنحضرت 
به همین اسباب و وسائل دنیوى و ُاخروى به هر كیفّیتى است، بنده مؤمن عاقل تصّور نماید كه هر گاه بتواند ) وآله

و در هر مورد و عنوانى كه بداند و بفهمد موجب رضا و ; كه امكان دارد با جان و مال و عّزت و اهل خود 
مى شود )صلى اهللا علیه وآله(خشنودى حضرت احدّیت جّل شأنه و نیز موجب خشنودى آن وجود مبارك و مقّدس 

كمال سعى و اهتمام را داشته باشد، چه رسد به آنكه از او بر وجه تصریح طلب نمایند، خصوصًا  باید در كسب آن
 .باشد)صلى اهللا علیه وآله(در چنین امرى كه موّدت به ذوى القرباى آنحضرت 

هللا و روشن است كه در این زمان از بقّیه ذوى القرباى در تمام این عالم دنیا كسى جز وجود مبارك حضرت بقّیة ا
نیست كه و جود مباركش در حسن جمال و كمال الهى و تمامّیت اخالق و محاسن مانند )علیه السالم(فى األرضین 

و مظهر كامل او است، و مظلومّیت آنحضرت هم در نهایت اضطرار مى )صلى اهللا علیه وآله(وجود مقّدس نبوى 
 .باشد

 ;بیشتر باشد )صلى اهللا علیه وآله(لت مقام رسالت نبوى هر قدر معرفت و شناخت مؤمن نسبت به جال; پس بنابراین 
سعى او ; درجه واقعى محّبت و اخالص او ثابت تر و محكم تر است، و هرچه محّبت او با آنحضرت بیشتر باشد 

با موّدت و محّبت به ذوى القرباى ایشان ــ یعنى حضرت ولّى ; ) صلى اهللا علیه وآله(در اداء حّق عظیم آنحضرت 
 .ــ كاملتر خواهد بود) علیه السالم(فى األرضین  اهللا

و بعد از تمام این جهات مزبوره، الزم به ذكر است كه به مقتضاى دلیل عقلى و نقلى بر هر انسانى الزم است كه 
شكر و سپاسگذارى كند، و ترك شكر بى نهایت قبیح و مذموم مى باشد، و در فضل آن ; در مقابل احسان و نعمت 

سزاوار شأن  كه انسان هر قدر در مقام شكر ــ به گونه اى كه ((6) َلِئْن َشَكْرُتْم الََزیَدنَُّكْم ) :ه مى فرمایدهمین بس ك
بخشاینده نعمت است و در مقدور شخص نعمت داده شده باشد ــ كاملتر شود آثار بركات و فیوضات آن نعمت از 

 .نظر ظاهرى و باطنى پایدارتر و كاملتر خواهد گردید
رگترین كه از بز) صلى اهللا علیه وآله(و بعد از اینكه جاللت شأن این نعمت عظماى الهى ــ یعنى وجود مقّدس نبوى 

نعمتهاى خداوند متعال است زیرا كه منشاء و وسیله همه ِنَعم ظاهرى و باطنى و دنیوى و ُاخروى او مى باشد ــ 
اداء شكر آن نعمت بزرگ الهى است، البته به وجهى ; پس واجب ترین و مهّم ترین چیز براى بندگان ; واضح شد 

 .است)صلى اهللا علیه وآله(ت نسبت به ذوى القرباى آنحضرت و آن موّد; كه خداوند متعال معّین و مقّرر فرموده 
و آن امر هم داراى مراتب باشد، پس بر حسب تكمیل ; بدیهى است كه هر امرى كه وسیله و سبب اثرى باشد 

 .اثر آن كاملتر خواهد شد; مراتب 
وجود مبارك حضرت بقّیة  هرقدر نصرت و یاریش نسبت به; بنده مؤمن در مقام نصرت الهى جّل شأنه  ;بنابراین 

 .اثرش كه نصرت خداوند است در حّق او كاملتر خواهد شد; كاملتر باشد )علیه السالم(اهللا 
و حّق عظیم ایشان، و نیز اداى )صلى اهللا علیه وآله(و همچنین هر قدر در مقام تعظیم و تجلیل حضرت خاتم النبّیین 

، موّدت مؤمن نسبت به ذوى القرباى ایشان شدیدتر باشد، پس شكر الهى در باره نعمت ظاهرى وجود مبارك ایشان
است ــ كه باید )علیه السالم(هم كه بوسیله وجود مبارك حضرت بقّیة اهللا )صلى اهللا علیه وآله(اثر نور هدایت نبوى 

 .نسبت به این بنده افاضه شود ــ كاملتر و ظاهرتر خواهد شد
 غرض از تحریر این رساله

 
داى فرض نصرت الهى بر وجه مزبور و نیز اداى حّق رسالت نبوى به عنوان مسطور مهمتر و بدیهى است كه ا

 .بزرگتر از آن است كه مثل این بنده ضعیف حقیر بتواند ــ بر آن وجهى كه سزاوار باشد ــ از عهده آن بر آید
ما ال یدرك كّله « :، و همچنین به مضمون شریف  ((7) الُیَكلُِّف اهللا َنْفسًا ِاّال ُوْسَعها:( اّما به مقتضاى كالم الهى



 :(نهج البالغه( در ) علیه السالم(و به فرموده امیرالمؤمنین   «(8) الیترك كّله
هللا أهله من الطاعة له، و لكن فلیس أحد و إن اشتّد على رضا اهللا حرصه، و طال في العمل اجتهاده ببالغ حقیقة ما ا)

  ((9).من واجب حقوق اهللا على العباد النصیحة بمبلغ جهدهم، و التعاون على إقامة الحّق بینهم
الزم و مهم است هر كس بر حسب امكانات خود ــ در حالى كه اقرار و اعتراف به قصور و تقصیر ; پس بنابراین 

خود دارد ــ در اداء آن حّق سعى و كوشش الزم را بنماید، و هر چند سعى و كوشش او بزرگ جلوه كند، ولى باید 
 .بسى حقیر و اندك است; ) صلى اهللا علیه وآله(و حّق جلیل نبوى ; نه بداند كه در كنار حّق عظیم الهى جّل شأ

احیاء و ابقاء امر آنها و تحبیب قلوب دوستان، و دعوت و هدایت آنان بسوى ; و از بزرگترین نوع نصرت ایشان 
ط به فضائل خصوصًا آنچه مربو; است و این عنوان با نوشتن و تألیف فرمایشات آنها  (علیهم السالم(امر اهل بیت

 .حاصل مى شود; و مناقب و شئونات و خصائص آنها است 
و بهمین جهت بوسیله الهام الهى جّل شأنه و توفیق و یارى او در خاطر قاصر این عبد ضعیف محّمد باقر الشریف 

و موّدت چنین آمد كه در این چند ورقه كیفیاتى كه به آنها عنوان نصرت ; غفر له اهللا اللطیف » فقیه ایمانى « 
لواء انتصار فى كیفیة « مزبوره تحّقق پیدا مى كند ذكرشود ان شاء اهللا تعالى واز جهت تیّمن این رساله شریفه را 

 .نامیدم» نصرة االنصار لحجة اهللا الغائب عن االبصار
 :بیان مى شود(10) و اینك با یارى خداوند متعال شروع در مقصود مى كنیم، و مقصود در ضمن دو باب 

در بیان كیفّیت حصول نصرت الهى كه بنده مؤمن باید در امر دین نسبت به وجود مبارك حضرت صاحب :باب اّول
 .نصرت و یارى نماید)علیه السالم(ألمر ا

 :مشتمل بر سه فصل است:باب اّول
 .(علیهم السالم(در بیان احادیث وارده در فضل نصرت و یارى ائّمه أطهار :فصل اّول
 .در امر دین)علیه السالم(دربیان روشهاى نصرت و یارى امام زمان :فصل دّوم
، در آن جهت كه راجع به خود )علیه السالم(ت صاحب األمردر بیان طریقه هاى نصرت و یارى حضر:فصل سّوم

 .ایشان است، گر چه در واقع برگشت آنهم به یارى در امر دین مى شود
 :باب دّوم مشتمل بر دو فصل است

از فضل ) ُقربىُقْل ال َاسَئُلُكم َعَلیِه َاجرًا ِاّال الَمَودََّة ِفى اْل: (در بیان روایات وارده در تفسیر آیه شریفه: فصل اّول
 .محّبت و موّدت با ذوى القربى، و در بیان مصداق و مراد از ذوى القربى

علیه (در بیان انواع و چگونگى موّدت با ذوى القربى و على الخصوص به وجود مبارك آنحضرت : فصل دّوم
 .و در بیان اسباب و وسائل تحقیق و تكمیل موّدت) السالم

 :یار صفحة
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  207حدیث  58ص  2ج :عوالى الآللى(8)
هیچ كس به حقیقت اطاعتى كه شایسته مقام خداوند است نمى رسد، گرچه سخت در بدست آوردن :ترجمه(9)

ولى از حقوق واجب خداوند بر . ند حریص باشد، و در این راه آنچه مى تواند سعى و تالش نمایدخشنودى خداو
بندگانش این است كه به اندازه قدرت و توانائى خود در خیرخواهى و نصیحت كوشش كنند، و در راه بر قرارى و 

  .(207خطبه :نهج البالغه فیض. ( اجراى حّق در بین خودشان همكارى نمایند
. تمطالب باب دّوم بیان نشده اس; الزم به توضیح است كه متأسفانه در نسخه خطّى موجود از مرحوم مؤلف (10)

 .و فقط مطالب باب اّول به رشته تحریر در آمده است

 



 

 ; 

  :فصل اّول
  در بیان اخبار وارده در اهمّیت و فضیلت نصرت و یارى ائّمه اطهار

  بیان روایات وارده در فضیلت یارى اّئمه علیهم السالم
نقل مى ; وارد شده )معلیهم السال(اینك اخبار و روایاتى كه در اهمّیت و فضیلت نصرت و یارى ائّمه أطهار

  :نمائیم
علیه (، أّنه قال ِالمیرالمؤمنین)صلى اهللا علیه وآله(عن المحاسن باالسناد إلى النبّي » البحار « ــ في  1

فإّنه من قرأها مّرة فكأّنما قرأ ثلث القران، و من قرأها مّرتین فكأّنما ) ُقْل ُهَو اهللا َاَحد(إّنما مثلك مثل« ): السالم
القرآن، و من قرأها ثالث مّرات فكأّنما قرأ القرآن، فكذلك من أحّبك بقلبه كان له مثل ثواب ثلث  قرأ ثلثي

أعمال العباد، و من أحّبك بقلبه و نصرك بلسانه كان له مثل ثلثي ثواب أعمال العباد، و من أحّبك بقلبه و 
  .)1(» نصرك بلسانه و یده كان له مثل ثواب أعمال العباد 

به تحقیق كه َمَثل شما مَثل « : فرمود)علیه السالم(به امیرالمؤمنین ) صلى اهللا علیه وآله(رسول اكرم : یعنى
مى باشد، پس بدرستیكه شأن او چنین است كه هر كس یك مرتبه آن را بخواند، مثل ) اهللا َاَحد ُقْل ُهَو( سوره

مانند آن است كه دو سّوم قرآن ; آن است كه یك سّوم قرآن را قرائت كرده است، و هر كس دو مرتبه بخواند 
  .آن را قرائت كرده باشدرا قرائت كرده است، و هر كس آن را سه مرتبه بخواند، مانند آن است كه تمام قر

همچنین هركس شما را با قلب خود دوست بدارد از براى او مثل ثواب یك سّوم اعمال همه بندگان است، و 
هر كس شمارا به قلب خود دوست داشته و به زبانش یارى كند از براى او مثل ثواب دو سّوم اعمال بندگان 

و دست یارى كند، از براى او مثل ثواب همه اعمال  است،و هركس شمارا به قلبش دوست داشته و به زبان
  .بندگان است

عن اهللا ) علیه السالم(في ذكر جمل ما نقل ») علیه السالم(تفسیر اإلمام العسكري« ــ فیه أیضا، عن  2
د سّی)صلى اهللا علیه وآله(كذلك أحّب الخلق إلّي القّوامون بحّقي، و افضلهم لدّي، و أكرمهم علّي محّمد« :تعالى

الورى، و أكرمهم و أفضلهم بعده علّي أخ المصطفى المرتضى، ثّم من بعده من القّوامین بالقسط من أئّمة 
الحّق، و أفضلهم بعدهم من أعانهم على حّقهم، و أحّب الخلق إلّى بعدهم من أحّبهم و أبغض أعدائهم، و إن لم 

  .)2(» یكن معونتهم 
محبوبترین خلق نزد من كسانى هستند كه حّق مرا بر پا داشته اند، و افضل و : خداوندجّل شأنه فرموده: یعنى

است كه سّید و آقاى خالئق است، و بعد از او افضل و اكرم )صلى اهللا علیه وآله(محّمد; اكرم آنان نزد من 
مرتضى است، سپس بعد از او كسانى كه امام بر حّق ; برادر مصطفى )علیه السالم(آنها نزد من علّى 

هستند، آنهائى كه بر پا دارنده قسط هستند، و افضل آنها بعد از ایشان كسانى هستند كه آنها را براى حّقشان 
كسانى هستند كه آنها را دوست دارند ; د، و محبوبترین خلق نزد من بعد از این یارى كنندگان یارى مى كنن

  .و دشمنان آنها را دشمن مى دارند و هر چند یارى نكنند
من « : ، أّنه قال)علیهما السالم(باإلسناد عن الحسن بن علّي») قدس سره(مجالس المفید« ــ فیه أیضًا عن  3

ا بیده ولسانه، هو معنا في الغرفة اّلتي نحن فیها، ومن أحّبنا بقلبه و نصرنابلسانه، فهو دون أحّبنا بقلبه ونصرن
  .)3(» ذلك بدرجة، ومن أحّبنا بقلبه وكّف بیدهولسانه، فهوفي الجّنة 

هر كس ما را با قلب خودش دوست داشته و با دست و زبانش : فرمود)علیه السالم(حضرت امام حسن: یعنى
یارى كند، او در غرفه هاى بهشتى كه ما در آن ساكنیم با ما خواهد بود، و هر كس مارا با قلب خود دوست 

كند، پس او در بهشت یك درجه پائین تر از مقام ما جاى دارد، و هركس مارا با قلب  داشته و با زبانش یارى
  .خود دوست داشته و دست و زبانش را از ظلم بر ما باز دارد، پس او در بهشت خواهد بود

قال رسول « : ، قال)علیهما السالم(، باإلسناد عن علي بن الحسین »المحاسن « ــ و فیه أیضا عن  4
في الجّنة ثالث درجات، و في الّنار ثالث دركات، فأعلى درجات الجنان لمن أحّبنا ): اهللا علیه وآله صلى(اهللا

بقلبه و نصرنا بلسانه و یده، و في الدرجة الثانیة من أحّبنا بقلبه و نصرنا بلسانه، و في الدرجة الثالثة من أحّبنا 
ان علینا بلسانه و یده، و في الدرك الثانیة من أبغضنا بقلبه، و في أسفل الدرك من النار من أبغضنا بقلبه و أع

  .)4(» بقلبه و أعان علینا بلسانه، و في الدرك الثالثة من أبغضنا بقلبه 
روایت نموده كه )صلى اهللا علیه وآله(از حضرت رسول ) علیه السالم(حضرت امام زین العابدین : یعنى

در بهشت سه درجه و در جهّنم سه دركه است، پس اعلى « : فرمود) صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول 

    



زبان و دست خود یارى كنند،  درجات بهشت مخصوص كسانى است كه ما را با قلب خود دوست داشته و با
و در درجه دّوم كسانیند كه ما را با قلب خود دوست داشته و با زبانشان یارى كنند، و در درجه سّوم كسانیند 

  .كه مارا فقط با قلب خود دوست داشته باشد
ى كنند، و و در اسفل درك آتش كسانیند كه مارا با قلب دشمن داشته و در ظلم بر ما با زبان و دست خود یار

در درك دّوم از آتش كسانیند كه دشمن دارند ما را با قلب خود و در ظلم بر ما با زبان خود یارى كنند، و در 
  .درك سّوم كسانییند كه ما را با قلب خود دشمن بدارند

وا بذنوب إّني شافع یوم القیامة ألربعة و لو جآؤ): صلى اهللا علیه وآله(، قال رسول اهللا »لئالي « ــ و في  5
رجل نصر ذّریتي، و رجل بذل ماله لذرّیتي عند المضیق، و رجل أحّب لذرّیتي باللسان، و رجل : أهل الدنیا

  .)5(» سعى لذرّیتي إذا اّطردوا أو شّردوا 
همانا من در روزقیامت از براى چهارنفر شفاعت خواهم : فرمود) صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول: یعنى
  :گرچه آنان در آن روز با گناهان همه اهل دنیا بیایند; كرد 

  .یكى مردى كه ذرّیه مرایارى نماید
  .در حال تنگدستى آنها بذل نماید دیگرى مردى كه مالش را به ذرّیه من

  .دیگرى مردى كه با ذرّیه من با زبان و قلب خود دوستى نماید
و چهارم شخصى كه در حوائج ذرّیه من ــ در حالتى كه ممنوع باشند از حّقشان، و از وطن و مسكنشان 

  .دور شده باشند ــ سعى نماید
، في ذكر )صلى اهللا علیه وآله(ضمن الحدیث عن النبّي  في» ) علیه السالم(الخصائص الحسینّیه « ــ و في  6

  :ورود طوائف ُأّمته علیه مع رایاتهم، قال
  :من أنتم ؟ فیقولون: ثّم ترد علّى رایة تلمع وجوههم نورًا، فأقول لهم(

تاب رّبنا ، و نحن بقّیة أهل الحّق، حملنا ك)صلى اهللا علیه وآله(نحن أهل كلمة التوحید و التقوى من ُأّمة محّمد 
، و نصرناهم من كّل ما نصرنا به )صلى اهللا علیه وآله(و أحللنا حالله، و حّرمنا حرامه، و أحّبنا ذّریة نبّینا

  .أنفسنا، و قاتلنا معهم من ناواهم
فأنا نبّیكم محّمد، و لقد كنتم في الدنیا كما قلتم، ثّم أسقیهم من حوضي، فیصدرون مروّیین ; أبشروا : فأقول لهم

  .)6(» بشرین، ثّم یدخلون الجّنة خالدین فیها أبد اآلبدین مست
قیامت جمعى كه صورتهاى آنها از نور مى  در روز: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول : یعنى

  كیستید شما ها ؟: درخشد بر من وارد مى شوند، پس به آنها مى گویم
، و مائیم بقیّّه از اهل حّق كه )صلى اهللا علیه وآله(مائیم اهل كلمه توحید و تقوا از اّمت محّمد : مى گویند

نستیم، و حرام آن را حرام دانستیم، و ذرّیه كتاب پروردگار خود را حمل نمودیم، و حالل آن را حالل دا
یارى ; را دوست داشتیم، و آنان را به آنچه خود رابه آن یارى مى كردیم ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر خود 

  .نمودیم، و با كسانى كه با آنها دشمنى مى كردند جنگ كردیم
، و به تحقیق شما در دنیا چنان بودید كه گفتید، منم نبّى شما محّمد; مژده باد شما را : پس من به آنها مى گویم

و آنها را از حوض خود آب مى دهم، پس بر مى گردند در حالتى كه سیراب و خشنود باشند، سپس داخل 
  .بهشت مى شوند در حالتى كه همیشه در آن باشند

قال الشیخ ـ : ــ قال ، ــ في ضمن كالمه)رضي اهللا عنه(عن علم الهدى سّید المرتضى» البحار « ــ و في  7
، و بعد أبي الحسن موسى )علیه السالم(و هشام بن حكم من أكبر أصحاب أبي عبد اهللا « : أدام اهللا عّزه ـ

، و كان یكّنى أبا محّمد و أبا حكم، و كان مولى بني شیبان، وكان مقیمًا بالكوفة، و بلغ من )علیه السالم(
، أّنه دخل بمنى، و هو غالم أّول ما اختّط عارضًا، )علیه السالم(محّمدمرتبته و علّوه عند أبي عبداهللا جعفربن 

و في مجلسه شیوخ الشیعة، كحمران بن أعین، و قیس بن الماصر، و یونس بن یعقوب، و أبي جعفر األحول 
أّن ) معلیه السال(و غیرهم، فرفعه على جماعتهم و لیس فیهم إّال من هو أكبر سّنًا منه، فلّما رأي أبو عبداهللا 

  .)7(» هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و یده « : ذلك الفعل كبر على أصحابه، قال
س بن یعقوب، في ضمن الحدیث في واقعة رجل شامى جاء عند أبي عبداهللا عن یون» الكافي « ــ و في  8
اخرج إلى الباب فانتظر من ترى من ): علیه السالم(قال : ، لمناظرة أصحابة إلى أن قال)علیه السالم(

 فأدخلت حمران بن أعین، و كان یحسن الكالم، و أدخلت األحول، و كان یحسن الكالم،: المتكّلمین فأدخله، قال
علیهما (و أدخلت قیس بن الماصر، و كان عندي أحسنهم كالمًا، و كان قد تعّلم الكالم من علي بن الحسین 

قبل الحّج یستقّر أّیامًا في جبل في طرف الحرم )علیه السالم(، فلّما استقّربنا المجلس، و كان أبوعبداهللا )السالم
فظننا أّن : هشام و رّب الكعبة، قال: ر یخب، فقالفي فازة له مضروبة، فاخرج رأسه من فازته فإذا هو ببعی



  هشامًا رجل من ولد عقیل، كان شدید المحّبة له،
فوّسع له أبو : فورد هشام بن الحكم، و هو أّول ما اختطت لحیته، و لیس فینا إّال من هو أكبر سّنًا منه، قال: قال

  .)8(» ده ناصرنا بقلبه و لسانه و بی« : ، و قال)علیه السالم(عبداهللا 
علیه (خالصه محل شاهد ما در این دو روایت آنست كه وقتى هشام بن حكم خدمت حضرت صادق 

، حضرت از او تجلیل فرموده و كنار خودشان جاى دادند، با آنكه او تازه خط عارضش شرفیاب شد)السالم
روئیده بود، و در سّن جوانى بود،و او را بر همه اصحاب كه در محضرش حاضر بودند ــ در حالتى كه 

كننده  او ناصر و یارى: تمام از اجالء شیوخ بودند ــ مقدم داشت، پس جهت این تجلیل را چنین بیان فرمود
  .ما با قلب و زبان و دستش است

نحن شجرة النبّوة، و محبط الرسالة، و مختلف « : في ضمن كالمه الشریف» نهج البالغه « ــ و في  9
» المالئكة، و معادن العلم و ینابیع الحكمة، ناصرنا و محّبنا ینتظر الرحمة، و عدّونا و مبغضنا ینتظر السطوة 

)9(.  
مائیم شجره طّیبه كه ثمره نبّوت از آن هویدا گشته، و مائیم محل فرود آمدن رساالت الهى، و مقام : یعنى

نهاى علم و چشمه هاى حكمت، یارى كننده ما و دوست ما همیشه در معرض رفت و آمد مالئكه، و مائیم معد
رحمت الهى است، و دشمن ما و كسى كه بغض ما را در دل دارد همیشه در معرض عذاب شدید الهى 

  .است
  :، أّنه قال في كربال ألصحابه)علیه السالم(عن أبي عبد اهللا الحسین » المشاهد « ــ و في  10
أّن ولدي )صلى اهللا علیه وآله(فسه، فیكون في الدرجات العالیة من الجنان، فقد أخبرني جّدي و من نصرنا بن« 

، و )علیه السالم(الحسین یقتل بطّف كربال غریبًا وحیدًا عطشانًا، فمن نصره فقد نصرني و نصر ولده القائم
  .)10(» من نصرنا بلسانه فإّنه في حزبنا یوم القیامة 

هركس ما را به جان خود : در كربال به اصحاب خود فرمود)علیه السالم(حضرت ابى عبداهللا الحسین : یعنى
صلى اهللا علیه (الى بهشت مى باشد، پس به تحقیق كه مرا جّد بزرگوارم یارى نماید، مقام او در درجات با

در زمین پر كرب ــ یعنى كربال ــ شهید مى شود، در حالیكه ) علیه السالم(فرزندم حسین : بر دادند كه) وآله
علیه (ئم بى یار و یاور و تنها و تشنه باشد، پس هر كس او را یارى كند، پس به تحقیق كه مرا و فرزند او قا

  .را یارى كرده است)السالم
نقل شده كه )علیه السالم(مرحوم مجلسى روایتى به سند معتبر از امیرالمؤمنین » عین الحیات « ــ و در  11

  :حضرت فرمود
براى بهشت هشت در است، از یك در پیغمبران و صّدیقان داخل مى شوند، و از در دیگر شهداء و (

شیعیان و دوستان ما داخل مى شوند، و من بر صراط مى ایستم و دعا مى  )دیگر(صالحان، و از پنج در 
  :كنم و مى گویم

به ; شیعیان و دوستان مرا و هر كس مرا یارى كرده است و به امامت من در دنیا اعتقاد داشته ! خداوندا 
  .سالمت بگذران

و تو را شفاعت دادیم در ; م دعاى تو را مستجاب كردی: در آن حال ندا از منتهاى عرش الهى در رسد كه
  .حّق شیعیانت

پس هر یك از شیعیان و دوستان من و آنان كه مرا یارى كرده اند و با دشمنان من جهاد كرده اند با گفتار یا 
هفتاد هزار كس از همسایگان و خویشان و دوستان خود را شفاعت كنند، و از دِر هشتم سایر ; با كردارشان 

د، یعنى آن جماعتى كه اقرار به شهادتین داشته باشند، و در دل ایشان به قدر ذّره اى مسلمانان داخل مى شون
  .)11(از بغض ما اهلبیت نباشد 

و اّما اخبار دیگر غیر از این اخبارى كه بیان كردیم خصوصًا آنچه در فضل كیفّیات و عنوانهائى كه 
مصداق نصرت به آن حاصل مى شود مانند انشاء مراثى و مدایح چه بصورت نثر و چه به صورت نظم و 

  .غیر آن ان شاء اهللا تعالى در فصل دّوم اشاره خواهدشد
  : فصل دّوم

  
  در امر دین ) علیه السالم(ربیان كیفّیات نصرت و یارى حضرت ولّى اهللا د

  نصرت و یارى حضرت قائم علیه الّسالم با صفت تقوا 
به عناوینى چند حاصل مى شود، كه در اینجا ; در امر دین )علیه السالم(نصرت و یارى حضرت ولى اهللا 

  :جه اختصار اشاره مى كنیمبه دوازده كیفّیت از مهمترین و الزم ترین آنها بر و



  كیفّیت اّول
حاصل مى شود ــ شواهد بسیارى )علیه السالم(و بر این مطلب ــ یعنى بر اینكه با تقوا یارى امام. تقوا است

  :داریم، كه اجماال بعضى از آنها را متذّكر مى شویم
امه اى كه به عثمان بن در ضمن ن» نهج البالغه « در )علیه السالم(فرمایش حضرت امیرالمؤمنین : اّول

  :حنیف ــ عامل ایشان در بصره ــ نوشته اند
أال و إّن لكّل مأموم إمامًا یقتدي به، و یستضیئ بنور علمه، أال و إّن إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریه، و من (

  .)12() دُطعمه بُقرصیه، أال و إّنكم ال تقدرون على ذلك، و لكن أعینوني بورع و اجتهاد و عّفة و سدا
از او پیروى  همانا از براى هر كسى باید امام و پیشوائى باشد كه در اعمال و احوال خود! آگاه باشید : یعنى

  .كند، و به روشنائى نور علم او هدایت بیابد
همانا امام و آقاى شما به تحقیق از دنیاى خود و از زینتهاى آن به دو جامه كهنه و از طعام آن ! آگاه باشید 

  .به دو قرص نان اكتفا و قناعت كرده
به اجتناب از آنچه حرام است وبه  همانا شما توانائى بر این نوع قناعت ندارید، و لكن مرا! آگاه باشید 

كوشش در فرائض و واجبات الهى و به كّف نفس از حاجت و تمّلق از اهل دنیا و به سعى در آنچه راه 
  .صحیح و درست است یارى كنید

  :روایت نموده كه حضرت فرمود)علیه السالم(از حضرت امام محّمد باقر » كافى « در كتاب : دّوم
َمْن : (ه من لقى اهللا عّزوجّل بالورع كان له عند اهللا عّزوجّل فرجًا، إّن اهللا عّزوجّل یقولأعینونا بالورع، فإّن(

الِحیَن َو حسَن ُاولِئَك ُیِطِع اهللا َو َرُسوَلُه َفُاولِئَك َمَع الَّذیَن َاْنَعَم اهللا َعَلْیِهم ِمْن النَّبییَن َو الصِّدیقیَن و الشَُّهداَء و الّص
  .)14(» فمّنا النبّى و مّنا الّصدیق و الشهداء و الصالحون  )13() َرفیقًا
ما را به اجتناب نمودن از محارم الهى یارى نمائید، پس همانا هر كس خداوند عّزوجّل را با حال : یعنى

ل از شدائد است، بدرستیكه خداوند در كالم مجید مى ورع مالقات نماید، براى او نزد خداوند فرج كام
پس اینان با كسانى كه در جوار قرب الهى و رحمتهاى ; كسانیكه خدا و رسول او را اطاعت نمایند : فرماید

خاّصه او در بهشت كه خداوند بر آنها انعام فرموده است از نبّیین و صدیقین و شهداء و صلحاء ساكن 
  .خواهند بود

  :از حضرت صادق صلوات اهللا علیه روایت شده كه حضرت فرمود» كافى « كتاب  در: سّوم
إّن شیعة علّي خمص البطون، ذبل الشفاة، و أهل رأفة و علم و حلم، یعرفون بالرهبانیة فأعینوا على ما أنتم (

  .)15() علیه بالورع و االجتهاد
همانا شیعیان على صلوات اهللا علیه شكمهاى خالى و لبانى خشك دارند یعنى از جهت شّدت گرسنگى : یعنى

و آنان به شّدت اعراض از اهل دنیا و از و زیادى روزه دارى ــ و آنان اهل رأفت و علم و بردبارى هستند، 
احوال و اعمال آنها شناخته مى شوند، پس براى محافظت از آنچه بر آن هستید از والیت اولیاء معصومین 

با اجتناب نمودن از محارم الهى و كوشش زیاد در انجام واجبات كمك و یارى )علیهم السالم(و ائّمه طاهرین 
  .كنید

  :مله اى از توقیع حضرت صاحب األمرصلواة اهللا علیه رسیده، كه مى فرمایدآنچه در ضمن ج: چهارم
إّنا غیر مهملین لمراعاتكم و الناسین لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم البالء و استطلمكم األعداء، فاّتقوا اهللا جّل (

  .)16() جالله و ظاهرونا على انتباثكم من فتنة قد أناقت علیكم
هر آینه به شما ; ما اهمال در مراعات شما نكرده ایم و یاد شما را فراموش ننموده ایم، و اگر این نبود : یعنى

ى شد، و دشمنان شما را مستاصل مى كردند، پس بپرهیزید از خداوند و تقوا پیشه كنید، بالى سخت نازل م
  .»یارى كنید ; و ما را بر بیرون آوردن شما از فتنه ایكه بر شما مشرف شده است 

منظور از : حاصل مى شود این است كه)علیه السالم(یارى امام ; و اّما حكمت اینكه چگونه با تقوا و ورع 
همراهى با او در رساندن نفعى به او یا دفع ضررى از او است، و هر كدام از اینها ; یارى كسى  نصرت و

هم ممكن است نسبت به جان او یا به عرض و آبروى او یا نسبت به اهل و اوالد یا مال یا متعّلقین او باشد، 
  .و باز هركدام از اینها ممكن است در امور دنیوى یا ُاخروى باشد

  قوى كه مؤمن با آنها حضرت را یارى مى كند عناوین ت
را نصرت و یارى مى نماید، كه )علیه السالم(با چند عنوان امام ; مؤمن در تحصیل صفت تقوا ; بنابراین 

  .در همه جهاتى كه بیان كردیم) علیه السالم(در هركدام نفعى است نسبت به وجود مبارك امام 
هدایت بندگان ; مورى كه آنحضرت از جانب خداوند جّل شأنه دارند از بزرگترین و مهمترین ا: عنوان اّول

  .و ارشاد آنها بسوى خیر و صالح است، تا آنكه در طریق حّق ثابت قدم بوده و از اهل آن بشوند



پس هر گاه انسان یك نفر از بندگان را هدایت و ارشاد كند تا آنكه از اهل خیر و صالح شود، اگر چه در 
و به درجه و رتبه صالح از افاضه خود ایشان از جانب خداوند جّل شأنه مى باشد، لكن به رسیدن ا; واقع 

را یارى كرده است، و در ) علیه السالم(امام ; همان مرتبه ظاهرى كه انسان در هدایت او وسیله شده است
ش را اصالح نموده این امر فرقى نمى كند كه انسان دیگرى را ارشاد و هدایت به صالح و تقوا نماید یا خود

باید او را به خیر و صالح هدایت و ) علیه السالم(و با تقوا شود، پس خود او هم یكى از آنهائیست كه امام 
  .ارشاد فرمایند

و چون تقواى واقعى چه ظاهرى و چه قلبى موقوف به تحصیل معرفت و علم به دستورات ائّمه اطهار 
قیقت تقوا و وظائف و آداب آن است ــ، و به تبعیت و پیروى و ــ دستوراتى كه در بیان ح)علیهم السالم(

علیهم (با احیاء امر ائّمه اطهار; روشن است كه این معرفت و عمل و تبعّیت ; عمل به آن دستورات است 
و تضییع نشدن اوامر شان نسبت به این بنده مّتقى، و ابقاء و اظهار ; و احیاء اخبار و احادیث آنها ; ) السالم

  .اخبار حاصل شده و تحّقق پیدا مى نماید آن
است كه مورد رضایت )علیه السالم(و این احیاء و ابقاء از بزرگترین و مهّمترین اقسام نصرت نسبت به امام

  .و محبوبّیت ایشان بوده، و تأكید زیادى به آن شده است
مؤثر است و اثر واقعى دارد، هدایت عملى چندین برابر هدایت گفتارى ; آنكه در مقام هدایت: عنوان دّوم

بلكه هدایت گفتارى بدون هدایت عملى چندان اثرى پیدا نمى كند، پس هرگاه كسى اهل تقوا شد همان آثار 
  .ظاهرى تقواى او موجب تنّبه و تذّكر و هدایت دیگران مى شود

اهللا در امر دین است، و  از انواع نصرت و یارِى ولّى; و ان شاء اهللا تعالى بیان خواهد شد كه هدایت بندگان 
  .تصریح شده است )18(» علم « و باب  )17(» ورع « در باب » كافى « به این مطلب در 

این آنكه هر گاه بنده مؤمن واقعًا به وصف تقوا مّتصف شد و آثار كمال از او ظاهر گردید، : عنوان سّوم
» ُكوُنوا َلنا َزینًا و ال َتُكوُنوا َلنا َشینًا « : است، چنانچه وارد شده)علیه السالم(موجب عّزت و شرف امام 

)19(.  
واضح است كه كمال فرزند موجب عّز و شرف پدر است، و كمال عبد موجب عّز و شرف مولى است، و 

كمال مصاحب و دوست ــ و هر چه متعّلقات انسان باشد ــ موجب شرف و عّز انسان است، و همه این 
  .)20(ادى در این مورد وارد شده است و مؤمنین ثابت است، و اخبار زی)علیه السالم(انتسابات ما بین امام 

وارد شده ) علیهم السالم(اطهار  آنكه مراتب تقواى واقعى بر آن وجهى است كه از ائّمه: عنوان چهارم
چنانچه هر شخص مؤمن واقعًا در پى تحصیل تقوا باشد، حتمًا باید افعال و اقوال آنها ; است، بنابراین 

تسلیم شدن به امر آنها و تعظیم شأن جلیل ; را كامال تبعّیت نماید و در این تبعیت و پیروى ) علیهم السالم(
ود، و این امر نسبت به ظاهر گردیدن مقام رفیع آنها نصرت و یارى كاملى حاصل مى ش) علیهم السالم(آنها 
  .است

علیهم (آنكه بنده بواسطه اّتصاف به وصف شریف تقوا در زمره اولیاء و شیعیان واقعى آنها: عنوان پنجم
ها است داخل خواهد شد، و همین دخول در زمره در دوستان و اولیاء آنها ــ كه موجب زیادتى عدد آن)السالم

صلى اهللا (ــ نصرتى آشكار است، و این نصرت نسبت به عّز و شرف آنها است، و مؤّید این هم حدیث نبوى 
  :است كه فرمود) علیه وآله

  .)21() تناكحوا و تناسلوا تكثروا فإّني ُاباهي بكم اُالمم یوم القیامة و لو بالسقط(
زیاد شدن عدد شما ُاّمت را ــ ولو سقطى باشد ــ موجب مباهات خود در میان ُاّمتهاى دیگر : كه آنحضرت

  .مى داند
ل تقوا در هر مكانى و مجمعى موجب رفع بال و نزول وجود اه; به مقتضاى اخبار زیادى : عنوان ششم

رحمت است، ولو اینكه اهل آن مكان مستحق عذاب و بال باشند، به طورى كه اگر وجود آنها نباشد بال نازل 
  .مى شود

در مقام ظهور آثار وجود مباركش، چرا كه )علیه السالم(و این عنوان نصرت كاملى است نسبت به امام 
نازل و مقّدر مى شود، و آن )علیه السالم(ّیه به یمن وجود مبارك حضرت ولّى اهللا همه فیوضات اله

در هر مكانى و مجمعى بخاطر وجود شیعیانشان كه از اهل تقوا )علیه السالم(فیوضات از طرف آنحضرت 
مى شود، اعمال قبیحه دیگران مانع از ظهور آن آثار ; افاضه مى شود، كه اگر تقواى آنهانباشد ; مى باشند 

نصرت و یارى مى ; را در افاضه این فیوضات )علیه السالم(امام ; پس افراد مّتقى بواسطه تقواى خود 
  .كنند

در مقام دفع ضرر از متعّلقانشان ــ یعنى )علیه السالم(آنكه تقوا یارى است نسبت به آنحضرت : عنوان هفتم



بال و نقمت بر ; تقواى از دوستان و شیعیان نباشند  اگر اهل: جّهال از دوستان ایشان ــ به خاطر آنكه گفتیم
  .غیر آنها وارد مى شود

آنكه هرگاه بنده مؤمن تقواى حقیقى پیدا كرد و به درجه كمال رسید، خداوند متعال بعضى از : عنوان هشتم
حضرت كرامات را در برخى از مواقع از آنها ظاهر مى فرماید، و هر گاه مردم كراماتى را كه از شیعیان 

دیدند، موجب كمال و استحكام عقیده و معرفت و محّبت آنها نسبت ; ولّى اهللا صلواة اهللا علیه ظاهرمى شود 
  .مى شود)علیه السالم(به وجود مبارك آنحضرت 

این نصرت است هم نسبت به عّز و شرف ایشان كه هم در نظر اخیار و هم در نظر اغیار ظاهر ; بنابراین 
است براى متعّلقان و دوستان ایشان، زیرا موجب ثبات و بقآء آنها در طریق والیت مى شود، و هم نصرت 

  .آنها و صراط مستقیم حق است
آنكه هر گاه بنده مؤمن واقعًا اهل تقوا شد محل وثوق و اعتماد ما بین بندگان مى شود، و به این : عنوان نهم

تقواى او نصرت است نسبت به احیاء و  سبب هر چه بگوید یا خبر دهد مورد اطاعت واقع مى شود، پس
  .ابقاء احادیث و اخبار ائّمه معصومینصلواة اهللا علیهم اجمعین

بوسیله این )علیهم السالم(و همچنین موجب نشر فضائل آنها و تقویت قلوب مردم در معرفت و محّبت با ائّمه 
بعضى از بزرگان و موّثقین از  مى شود، حّتى آنكه در حّق; احیاء و انتشار كه از اثر تقواى او است 
  .)22(» لوال هؤالء الندرست آثارنا « : اصحاب این مضمون وارد شده است كه

در امر آخرت آنها نیز نصرت و )علیه السالم(آنكه تقواى مؤمن نسبت به شیعیان و دوستان امام : عنوان دهم
یارى است، زیرا بواسطه اعتماد و وثوق به آنها ــ یعنى به اهل تقوا ــ به فیض جماعت آنها در نماز فائض 

  .مى شوند
اهللا صلواة اهللا علیه در امر دنیاى شیعیان و  آنكه تقواى مؤمن نصرت است نسبت به ولّى: عنوان یازدهم

دوستان ایشان، زیرا بواسطه اعتماد به قول آنها در امر نكاح و طالق و شهادات و امثال این ُامور، ُامور 
  .دنیوى آنها نیز منظم مى گردد

اهللا  یارى است نسبت به ظهور مراتب شئونات و كماالت حضرت ولّى; آنكه تقواى مؤمن : عنوان دوازدهم
زیرا تقواى حقیقى وقتى محقق مى شود كه ما بین تقواى ظاهرى و . در قلب خودش مى باشد)علیه السالم(

قلبى جمع شود، و هر گاه قلب بوسیله وصف تقوا از رذائل ــ كه اصل و عمده آنها حّب دنیا است ــ پاك شد، 
; او را دیده و به كمال او عارف شود دل منّور مى شود، همچون چشمى كه باز شده و نور خورشید و جالل 

عارف و بصیر مى گردد، و مرتبه )علیه السالم(دل مؤمن متقى بینا مى شود، و به جالل و كمال امام 
نورانّیت ایشان در نزد او ظاهر مى شود، و قلب او نسبت به جالل و مقام رفیع ایشان خاضع و خاشع مى 

  .شود
صرت جسمى مى شود، بر حسب آنچه در تحصیل اسباب تقوا سعى هم نصرت قلبى و هم ن; و این عنوان 

  .مى كند، تا آنكه موجب بصیرت و نور قلبى شود
عالوه بر آنكه تقواى حقیقى سبب ظهور مراتب كمالیه آنها در قلب خود او مى شود، ; بلكه بنابراین عنوان 

  :بعضى از اخبار وارد شده است وسیله ظهور این مراتب از براى دیگران نیز مى شود، به خاطر آنكه در
پس خداوند بر زبان او كلمات حكمت را القاء مى ; هر گاه قلب به تقواى از حّب دنیا و آثار آن مّتصف شد (

  .)23() كند، كه حسن كلمات مورد تعّجب شنوندگان مى شود
علیهم (پس بنده مؤمن بعد از اینكه بوسیله نور تقوا در قلب خود نسبت به شئونات و مقامات رفیعه آنها 

طق و گویا مى گردد، پس زبان او به آنچه در قلب ظاهر گردیده نا; بصیرت و بینائى كامل پیدا نمود )السالم
ظاهر و هویدا شده و به آن منتفع و هدایت مى ; و با بیان او حّجت و دلیل فضل و كمال آنها بر دوستان 

  .شوند، و بر دشمنان اتمام حّجت شده و موجب رغم انف آنها مى گردد
ان نصرت مى در نظر دوستان و دشمن)علیه السالم(پس به این عنوان تقوا هم نسبت به ظهور مقام امام 

شود، و هم نصرت مى شود نسبت به شیعیان و دوستان ایشان كه به سبب آن در صراط مستقیم ثابت مى 
  .مانند، و از فتنه اتباع شیطان رجیم سالم مى مانند

یكى از وجوهى است كه در معنى و مراد از نصرت قلبى در هر مقام وارد شده ; و همین عنوان از تقوا 
ذكر شد، و بعضى دیگر از )علیه السالم(ضى از اخبار فضیلت نصرت و یارى امام است، چنانچه در بع

  .وجوه در معناى نصرت قلبى در كیفّیت هشتم ان شاء اهللا تعالى خواهد آمد
نصرت است، زیرا هرگاه بنده )علیه السالم(آنكه تقواى مؤمن نسبت به حقوق و اموال امام : عنوان سیزدهم

به او تعّلق گیرد ــ كه در امر خمس واجب )علیه السالم(آنچه از حقوق واجبه مالّیه امام واقعًا با تقوا شد، پس 



انفاق مى نماید، بر حسب آنچه در جاى ;مى شود ــ در هر موردى كه به رضاى آنحضرت قطع پیدا كند 
  .خود بیان شده است

ــ مقامى  )24(به و غیر واجبه است ــ از حقوق واج)علیه السالم(و از جمله مواردى كه مورد رضاى امام 
م حاصل مى شود، كه است كه احیاء امر ایشان شود، و در چنین موردى نصرت و عّز و شرف ایشان ه

و نیز حّق زكات . بواسطه امر تقوا سهم دیگر از خمس را در مورد سادات از شیعیان ایشان انفاق مى كند
را به عوام دوستان ایشان انفاق مى كند، و همچنین بواسطه اعتماد به او بسا از این حقوق نزد او آورند، و 

  .او به اهلش و موردش بر وجه مزبور برساند
نصرت و یارى كرده نسبت به شیعیانى كه آن حقوق را اداء مى كنند و به فیوضات و آثار ; ابراین پس بن

دنیوى و ُاخروى آن فائز مى شوند، و هم نسبت به شیعیانى كه نیازمندند، پس اصالح امر آنها مى شود و در 
 صلواة اهللا علیه، و نصرت و یارى است نسبت به ولّى اهللا; فرج واقع مى شوند، پس همه این خصوصّیات 

  .نصیب او شده است; در مورد متعلقان ایشان كه به وسیله تقواى مؤمن 
و واضح است در انظار كه از آثار تقوا هیبت و عّزت ; آنكه چون وارد است در اخبار : عنوان چهاردهم

ز او خائف و الهى است كه در حال مؤمن ظاهر مى شود، و در دل منافقین و اشرار تأثیر مى كند كه ا
منكرات دفع شود، و حدود الهى اقامه گردد، و شّر اشرار و ; ترسان مى شوند، پس بسا باشد به این سبب 

در امر دین است، چنانچه در كیفّیت )علیه السالم(فّساق از اخیار مى شود، و همه اینها نصرت و یارى امام 
  .چهارم ان شاء اهللا تعالى بیان خواهد شد

ــ كه آثار و بركات آن به شیعیان و )علیه السالم(آنكه از جمله شئونات و مقامات رفیعه امام : عنوان پانزدهم
است، كه به این وسیله خداوند اعمال آنها )علیه السالم(دوستانشان اختصاص دارد ــ دعاو شفاعت آنحضرت 

د، كه اگر شفاعت و دعاى را قبول فرموده، و نقصان آن اعمال را اصالح، و از سّیئات آنها عفو مى فرمای
هر آینه در دنیا و آخرت در سختى ها و نقمات الهى ; در حّق اولیائشان نباشد )علیهم السالم(ائّمه اطهار 

هالك خواهند شد، و از ثوابهاى آن اعمال و حسنات محروم خواهند شد، و این امر در روایات بسیارى بیان 
  .)25(شده است 

در اعمال دوستان بر وجه مزبور نسبت به عبادات و اعمال صالحه آنها )علیه السالم(و تأثیر دعاى امام 
ام عبادت و اهتمام در تكمیل آن به حسب شرایط ظاهرى و باطنى هر چند چنین است كه دوستان آنها در مق

َمَثل آن عبادات صحیح و كامل مانند قطعه مسى است كه هر گاه كیمیا به آن ; نهایت سعى و كوشش را بكنند 
برسد، قدر و قیمت پیدا مى نماید طورى لیاقت پیدا مى كند كه براى سالطین و عمارات عالى آنها زینت و 

  .زیور مى شود، و بدون كیمیا قدر و قیمت آن ناچیز است و به آن مرتبه نخواهد رسید
مقرون شود از جهت قبولى آنهاپیش ) علیه السالم(هر گاه به دعاى امام ; پس همچنین است آن اعمال 

آنها، و نیز مقام و مرتبه آنها جلیل و بلند خواهد بود، به گونه اى كه مؤمن بخاطر زینت یافتن به ; خداوند 
بواسطه تزكیه و تكمیل شدن نفس او به آنها الیق مى شود كه در مقامات عالیه جنان در رضوان و در جوار 

بوده، و با آنها در مسكن آنها قرار گیرد، و ) علیهم السالم(قرب الهى داخل شود، و در زمره اولیاء طاهرین 
  .به نعمتهاى آنان متنّعم شود

َمَثل آن مانند تریاقى است كه به شخص ; نسبت به معاصى و گناهان ) علیه السالم(اّما تأثیر دعاء امام 
مسمومى مى دهند، و بواسطه آن اثر زهر از بین مى رود و از هالكت سالم مى ماند، پس همچنین است 

ــ به گناهانشان بخشیده و از هالكتى كه در اثر معاصى است ) علیه السالم(كه به جهت دعاى امام ; دوستان 
آنكه ایمان آنها فاسد و زائل شود ــ سالم بمانند، چرا كه بعضى از معاصى و گناهان چنین اند كه گرچه به 

و لكن نزد خداوند عظیم و بزرگ است، و موجب سلب ایمان و كفر و ; ظاهر صغیر و كوچك دیده مى شود 
از شّر چنین معاصى و از چنین )معلیه السال(شرك و ضاللت مى شود، پس بوسیله دعا و طلب مغفرت امام 

  .هالكتى سالم مى ماند
فائده صله « : و با این بیان روشن شد كه یك وجه در مراد و معناى بعضى از اخبارى كه وارد شده است كه

،كه این تزكیه نسبت به )26(» به مال خود تطهیر و تزكیه آنها مى باشد)علیه السالم(نمودن مؤمنین با امام 
رفعت ; رفع نقصان مى شود، و آنچه تمام و كامل باشد ; اعمال صالحه آنها آن است كه آنچه ناقص باشد 

  .ید، به وجهى كه بیان شد كه چون مسى است كه به كیمیا طال شودقدر پیدا مى نما
و نسبت به قلوب آنها آن است كه آن ظلمتهائى كه از آثار معاصى پیدا شده است رفع مى شود، پس اخالق 

  .آنها نیكو مى شود، و ایمان آنها در قلوب از فساد سالم مى ماند
  .لّیات و آفات سالم مى ماندو نسبت به جسم آنها آن است كه از بسیارى از ب



و نسبت به مال آنها آن است كه مال آنها گوارا و با بركت مى شود، و از بسیارى از خطرات مانند شّر 
  .حسودان و صاحبان چشم بد و امثال اینها سالم مى ماند

) ْم َو َصلِّ َعَلْیِهْم ِانَّ َصلوَتك َسَكٌن َلُهْم ُخْذ ِمْن َاْمواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّرُهْم َو ُتَزّكیِه(چنانچه در این آیه شریفه هم 
گرفتن اموال بندگان و دعاى : مضمون آن اینست كه اشاره به این نوع تزكیه شده است، كه حاصل )27(

ایشان در حّق آنها سبب تزكیه و تطهیر آنها مى شود، و سبب سكون و آرامش قلوب آنها ــ از آنچه سبب 
  .اضطراب قلب است از شكوك شیطانى و شبهات نفسانى ــ مى شود

آن است كه بنده مؤمن به عمل صالح )سالمعلیه ال(پس الزمه كمال ایمان و معرفت به این مقام نسبت به امام 
  .ُعجب حاصل نشود; هر چند به نظر او بزرگ و زیاد آید ; خود مغرور نشود، و براى او در عمل 

كمال سعى را بنماید، و آنچه كه الزمه موّدت واقعى و مواالت ; هر چند تقواى او كامل باشد ; و بنابراین 
به عمل آورد ــ چه در مال خود یا به زبان یا به فعل یا ; است )معلیه السال(حقیقى نسبت به امام زمان 

هرنحو دیگرى كه ممكن شود ــ تا آنكه بوسیله این مرتبه مواالت مورد دعاى حضرت واقع شده، و بوسیله 
از جمیع قذارات ظاهرى و باطنى دنیوى و ُاخروى تزكیه و ; قلب و جسم او و اعمال و صفات و مال ; آن 

  .تطهیر شود
  .البّته به بعضى از كیفّیات موّدت و نصرت با آنحضرت در فصل سّوم اشاره خواهدشد

قابلّیت تأثیر دعاى معصوم در ; ولكن بسا شود كه بنده بواسطه زیادى گناهان یا كوچك شمردن فرائض الهى 
  :حالش از او سلب مى شود، چنانچه در این آیه كریمه است

  .)28() َتْغِفر َلُهْم ِان َتْسَتْغِفر َلُهْم َسْبعیَن َمرًَّة فَلْن َیْغِفَر اهللا َلُهْمِاْسَتْغَفْر َلُهم َاو الَتْس(
سلب مى شود، چنانچه در این آیه ) علیهما السالم(از او قابلّیت تأثیر مواعظ بالغه رسول و امام وهمچنین 

  .)29() ء َاْنَذْرَتُهْم َاْم َلْم ُتْنِذْرُهْم الُیؤِمُنوَن : ( مباركه است
  .نه دعا در حّق چنین كسى مى فرماید، نه شفاعت براى او مى نماید; پس با این حال 

هرگاه بنده مؤمن در تقوا سعى نماید، و از اعمال ناپسند و گناهان كبیره و نیز تسامح در فرائض ; بنابراین 
قابل و الیق شده و جاى امید هست كه ; اى كه سبب استخفاف شود ــ اجتناب كند، پس با این حال ــ به گونه 

مورد دعا و شفاعت حضرت ولّى اهللا صلواة اهللا علیه واقع شود، و دعاء و شفاعت ایشان در حّق او تأثیر 
  .نماید

نصرت و یارى ; ع شفاعت و دعا را در وقو) علیه السالم(هر مؤمن مّتقى به تقواى خود، امام ; بنابراین 
كرده است، و این در ظهور عّزت و جالل ایشان كه مقّرر است نسبت به مقام رفیع والیتشان نصرت خواهد 
شد، چنانچه در همین عنوان فرمایش حضرت حّجت اهللا صلواة اهللا علیه ظهور دارد ــ كه قبال ذكر شد ــ به 

  :این مضمون كه
ارى نمائید ما را به بیرون آوردن شما از فتنه اى كه مشرف بر شما شده، و رو به بپرهیزید از خداوند، و ی(

  )30(شما آورده است 
) علیه السالم(آنكه از اعظم اقسام نصرت و یارى ایشان دعاى در تعجیل فرج آنحضرت : ان شانزدهمعنو

مى باشد، و اینكه از اعظم شرایط تأثیر دعا در استجابت ــ به خصوص این دعا ــ تقوا است، و در فرمایش 
  :نبوى هم مروى است كه

  .از نمك براى طعام آن مقدارى كه كافى است; كافى است از دعا با وصف تقوا 
  .در كیفّیت هفتم مفّصال بحث خواهیم كرد; البته در این مورد 

بر و جهى كه به آن واقعًا نصرت آنحضرت حاصل شود در )علیه السالم(پس دعاء و طلب فرج آن عالیمقام 
  .حالتى است كه بنده حقیقتًا داراى وصف تقوا باشد

در وقوع این نصرت كامله نیز سعى مى كند، ; یل تقوا بنده بواسطه سعى و كوشش در تحص; بنابراین 
متذّكر این امر بود، و خصوصًا قصد نصرت نماید، و ; خصوصًا اگر در هنگام سعى و كوشش در امر تقوا 

  .این مطلب نیز در كیفّیت پنجم و هفتم ذكر مى شود
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  كیفّیت دّوم
  م در ارشاد و هدایت جاهلین استسعى و اهتما

  نصرت و یارى حضرت قائم علیه الّسالم با ارشاد جاهلین
  

جهالت كفر و شرك باشد یا جهالت ضاللت یا جهالت در احكام دین، یا جهالت در امر ;اعم از آنكه جهالتشان 
  .فسق و فجور باشد

    



  .هدایت چند قسم است
رفع جهالت شود، یا ترغیب و تحریص نمودن جاهل را بر وجهى مثل تعلیم آنچه ; اّول آنكه به گفتار باشد 

  .كه در مقام رفع جهل خود بر آید، به گونه اى كه عالقه مند شود كه در مجالس علم نزد علماء حاضر شود
دّوم آنكه با فعل و كردار باشد، مثل آنكه فعل و حال انسان در كماالت و حسن اخالق و مواظبت به آداب 

  .ه موجب رغبت و تألیف قلوب جاهلین شودبطورى باشد ك
  .و این قسم بهترین وسیله در خصوص هدایت و ارشاد است، چنانچه در امر تقوا بیان شد

مثل آنكه مال خود را بخاطر تألیف قلوب مردم انفاق كند، به گونه اى كه به این ; سّوم آنكه به مال باشد 
، و ترك كفر یا شرك یا ضالل یا فسق نمایند، یا آنكه در وسیله در روى آوردن بسوى امر حّق رغبت نمایند

امر زندگى آنها كمك كند تا آنها بر تحصیل احكام و امر دین اقدام نمایند، یا آنكه مجلسى را از جهت مذاكره 
و در آن آنچه موجب رغبت حضور در آن شود ــ از اطعام و نحو آن خصوص نسبت به ; علم منعقد نماید 

  .ن و مستضعفین ــ مهّیا نمایدعوام و جاهلی
را در مورد تألیف  )1(آن است كه خداوند متعال سهمى از زكات ; و تأیید و تأكید بر ُحسن این نوع ترغیب 

قلوب از اهل كّفار از اهل كتاب و غیر از آنها یا مطلق ضعفاء ـ و لو از مسلمین ـ مقّرر فرموده، براى آنكه 
  .آنها بسوى اسالم یا به جهاد رغبت پیدا كنند، كه این مطلب مفّصال در كتب فقهى بیان شده است

  :و همچنین در روایات نقل شده است كه
خواستند اقرباء خود را بسوى دین مبین خود دعوت فرمایند، به ) صلى اهللا علیه وآله(ول وقتى حضرت رس

دعوت خود را ; طعامى مهّیا فرمایند، و بعد از اطعام حاضرین : فرمود) علیه السالم(حضرت امیرالمؤمنین 
  .)2(اظهار فرمودند، و در حدیث است كه تا سه روز این عمل را تكرار فرمودند 

تحریر و تألیف و تصنیف احادیث و اخبار و مطالب علمى ; یك وسیله كامِل دیگر از وسائل ارشاد و هدایت 
یعنى هدایت و ارشاد جاهلین اگر چه بر حسب ; حّقه است، و این كیفّیت نصرت  و دالئل و برهانهاى

تعمیمى كه در اقسام آن ذكر شد، معلوم شد كه اقدام بر آن از براى همه بندگان، هر كدام به قسمى از اقسام 
  .آن بر وجه مقدور و میسور امكان دارد

در بعضى موارد به عنوان وجوب و در برخى دیگر به ; همه بندگان باید كمال اهتمام را داشته ; بنابراین 
  .به هر قسم و به هر وجهى كه مقدور و ممكن شود سعى در هدایت جاهلین بنمایند; عنوان استحباب 

به محبوبترین عبادات پیش خداوند دست یافته، و اشرف وسائل و ; و هرگاه انسان به این عمل موّفق شود 
و هم مراد واقعى از احیاء نفس است كه فضل جلیل آن در این آیه مباركه  اقرب قربات نزد او رسیده است،

و هر كس نفسى را احیاء نماید، پس چنان است كه : یعنى )3() َو َمْن َاْحیاها َفَكَانَّما َاْحَیا الّناَس َجمیعًا ( است 
  .تمام مردم را احیاء نموده باشد
آن ; روایت شده كه تأویل اعظم آیه » كافى « در بیان آن از )علیه السالم(و از حضرت امام محّمد باقر 

  .)4(نمائى كند هر كس نفسى را از ضاللت و گمراهى بسوى هدایت راه: است كه
  .)5(و در اخبار فضائل مهّم و زیادى نقل شده است 

و لكن عمده در انجام این نوع نصرت، و درجه كامله آن نسبت به علماء كاملین است كه بر حسب این 
  :فرمایش كریمه

  )6() اْلَموِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّتى ِهَى َاْحَسنَو اْدُع ِالى َسبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َو (
به یكى از وجوه سه گانه هدایت و ; لین را به مقتضاى حال هركدام از طوائف جاه; و به این روش استوار

  .ارشاد فرمایند
كه به طریق حكمت باشد، یعنى با بیان دقایق و حقایق و اسرار خفّیه در آیات الهّیه كه در ارض و : وجه اّول

بیان  سما و جمیع آفاق و در جمیع مصنوعات اوست، بر وجهى كه آن حكمتها و اسرار و دقایق بوسیله حسن
روشن و آشكار در عقول و افهام گردد، كه به سبب آن به وجه یقین به امر آفریدگار اذعان نمایند، و آیات او 
را تسلیم نمایند، و همچنین سائر معالم دین آنچه تعّلق دارد به تقدیرات، ونیز احكام حضرت رّب العالمین را 

  .بیان نمایند
و عرفان است، و در مورد آنها در صورتیكه رد و انكارى و تأثیر این قسم دعوت مخصوص اهل كمال 

مفید و مؤّثر مى شود، و این انكار از خودخواهى و استكبار حاصل مى شود و از اعظم رشته ; نداشته باشند 
  .)7(روایت فرموده است » كافى « هاى حّب دنیا است كه مجموع آنها هفت رشته است، چنانچه در 

فوائد و آثار و فضائل مهّم و نیكوِى ; به طریق موعظه حسنه است، یعنى در مقام تبشیر و بشارت : وجه دّوم
مفاسد و مهالك و خطرات عظیم و ; نیك را بیان نماید، و در مقام تنذیر دنیوى و ُاخروِى حسنات و اعمال 



شدید دنیوى و ُاخروِى گناهان و مناهى الهى را بیان كند، و در هركدام به نرمى كالم و حسن و زیبائى بیان 
و به ذكر مثالهاى واضح و اخبار و سرگذشت اّمت هاى گذشته، بطورى كه موجب رغبت نفوس و واقع ; 

  .كالم در قلوب باشد، رفتار نماید شدن
و تأثیر این قسم دعوت غالبًا به صاحبان نفوس طّیبه و قلوب سلیمه از مؤمنین است، خصوص نسبت به 

  .ضعفاء از جاهلین آنها
به طریق مجادله به وجه احسن است، یعنى با بیان امر حّق و اثبات آن به امر واضح و برهان : وجه سّوم

ممكن و جایز نباشد مگر از كسى كه مجادل و معاند باشد، كه در این حال نتیجه بیان و قطعى كه انكار آن 
برهان از براى چنین كسانى اتمام حّجت خواهد بو، و موجب خوارى آنها و عدم ظفر آنها بر مستضعفین از 

  .ضعفاء جاهلین گمراه نمى گردند; مؤمنین مى شود، و با وساوس فریب دهنده آنها 
دعوت غالبًا نسبت به اهل جدل و صاحبان خطاو لغزش است، و لكن عمده امرى كه در این جهت  و این قسم

مهّمترین وسیله در نفوذ كالم و تأثیر قول هدایت كننده : این است كه; شناخت و تذّكر آن الزم و مهم است 
ّیت و خلوص است در قلوب و نفوس اخالِق نیكوى ظاهرى و باطنى در هدایت كننده است، و دیگر ُحسن ن

  .در امر دین الهى و امر حّق باشد) علیه السالم(به آنكه غرض او همان نصرت امام 
یعنى تعلیم عباد و هدایت آنها به وجه مزبور، نصرت كامله ایست كه افضل از ; چرا كه این نوع نصرت 

صرت است به وجود است، و این نوعى ن)علیه السالم(تمام اقسام و كیفّیات نصرتها نسبت به آنحضرت 
صلى اهللا علیه (مبارك ایشان، چه آنكه امر هدایت و ارشاد عباد امرى است الهى، كه از طرف رسول اهللا 

  .به وجود مبارك حضرت ولى عصر صلواة اهللا علیه موكول شده است)وآله
و چه از نظر پس هركس در جهت انجام این امر ـ به یكى از وجوه سه گانه ـ اقدام نماید چه از نظر مالى 

در واقع حضرت ; و با توفیق الهى وسیله هدایت گروهى بشود ; گفتارى و چه از نظر عملى و كردارى 
نصرت الهى محقق شده ; را در امر دین الهى نصرت كرده است، و به این عمل ) علیه السالم(ولّى اهللا 

  .به طوریكه در مقدمه كتاب ذكر كردیم واقع مى شود،) ِاْن َتْنُصُروا اهللا َیْنُصْرُكْم ( است، و مصداق 
في ضمن ما ) رضي اهللا عنه(فیما كتب لألشتر النخعي ) علیه السالم(و في نهج البالغة، قال أمیرالمؤمنین 

أمره بتقوى اهللا، وإیثار طاعته، و اّتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه و سننه اّلتي الیسعد أحد « : أوصى به
یشقي أحد إّال مع جحودها وإضاعتها وأن ینصر اهللا سبحانه بقلبه ویده ولسانه، فإّنه جّل اسمه إّال باّتباعها، و ال

  .)8(» قدتكّفل بنصر من نصره، و إعزاز من أعّزه 
نسبت به متعّلقان و رعایا و دوستان ایشان است، )علیه السالم(و همچنین این نوع نصرت و یارى آنحضرت 

كه آنها را از هالكت و عذاب دنیوى و ُاخروى خالص مى كند، و به فیوضات دنیوى و ُاخروى فائز مى 
، و آنها بعد )9(اصرین ــ یعنى علماء هدایتگر ــ بسیار است نماید، و احادیث و اخبار هم در فضل این نوع ن

  .از انبیاء و اوصیاء افضل از عاّمه طوائف مؤمنین
كه حضرت امام محّمد تقى صلواة » )علیه السالم(تفسیر حضرت امام حسن «از آن جمله روایت شده در و 

  :اهللا علیه فرمود
را، آن كسانیكه از امام خود دور افتاده اند، و حیران )علیهم السالم(عالمى كه پرستارى كند یتیمان آل محّمد 

ت دشمنان ما گرفتارند، پس آنها را از حیرت نجات مانده اند، و در دست شیاطین اسیر شده اند، و به دس
دهد، و وسوسه هاى شیاطین را از آنها دور كند، و دشمنان آنها را به دلیل و برهانى كه از ائّمه آنها رسیده 

فضیلت این نوع از علماء بر عابدها بیشتر از فضیلت آسمان و عرش و كرسى و ; ذلیل و مغلوب نماید 
  .)10(و مانند فضیلت ماه شب چهارده بر كوچك ترین ستاره هاى آسمان است  حجابها بر زمین است،

  :فرمود)علیه السالم(محّمدتقى  همچنین در همین روایت است كه حضرت امام
مردم را بسوى آنحضرت ) علیه السالم(اگر نباشد به بركت علمائى كه در زمان غائب بودن حضرت قائم 

دعوت مى كنند، و با دالئل محكم شبهات ملحدین را دفع مى نمایند، و عوام ضعیف را از دام شیطان و 
راه شوند، و از دین برمى گردند، لكن این نوع از علماء دشمنان دین نجات مى دهند، هر آینه تمام مردم گم

دلهاى ضعفاى شیعیان را نگاه مى دارد، همانطور كه صاحب كشتى ُسّكان كشتى را نگاه مى دارد، و این 
  .)11(طائفه از علماء نزد خداوند جل شانهاز هر كسى افضل و بهترند 

از حضرت )علیه السالم(نقل شده در ضمن روایتى از حضرت صادق » اصول كافى « روایت دیگرى در 
  :كه فرمود)صلى اهللا علیه وآله(رسول 

ارده است بر باقى ستارگان ، و بدرستیكه علماء وارثان انبیاء مى فضل عالم بر عابد مثل فضل ماه شب چه
باشند، و همانا انبیاء دینار و درهمى را ارث نگذارند، و لكن علم را ارث گذارند، پس هر كس آن را اخذ 



  .)12(حّظ و بهره كامل برده است ; نماید 
  ):علیه السالم(و قال امیرالمؤمنین : أیضا) علیه السالم(و عن تفسیر العسكري 

جاء ; اه من كان من شیعتنا عالمًا بشریعتنا، فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلم جهلهم الى نور العلم اّلذي حبون« 
به یوم القیامة و على رأسه تاج من نور یضیئ ألهل تلك العرصات و حّلة الیقوم ألقّل سلك منها الدنیا 

  .بحذافیرها
، أال فمن أخرجه في )علیهم السالم(هذا عالم من تالمذة بعض علماء آل محّمد ! یا عباد اهللا : ثم ینادي مناد

ه من حیرة ظلمة هذه العرصات الى نیرة الجنان، فیخرج كّل من الدنیا من حیرة جهله فلیتشّبث بنوره لیخرج
  .)13(» كان في الدنیا علمه خیرًا أو فتح عن قلبه من الجهل قفال أو أوضح له عن شبهة 

  كیفّیت سّوم
سعى و اهتمام در تحصیل علوم و معارف دینى از اصول و فروع دین، و نیز اهتمام در معرفت انسان 

  .نسبت به نفس خود در مقام فراگیرى علوم و رفع جهل از خود مى باشد
  ى نصرت و یارى حضرت قائم علیه الّسالم با تحصیل علوم و معارف دین
  :و اینك چگونگى نصرت بودن این كیفّیت را در چند جهت بیان مى كنیم

مى باشد، پس )علیه السالم(آنكه خود انسان هم از جمله كسانى است كه هدایت او راجع به امام : جهت اول
همان طور كه در هدایت دیگران نصرت حاصل مى شود ــ به بیانى كه گذشت ــ همچنین تحصیل نمودن 

نصرت محسوب مى شود، چنانچه در امر تقوا هم این خصوصیت ; ایت خود و سعى در آن نیز وسائل هد
  .ذكر شد

آنكه علم مثل چراغ است كه هرگاه روشن شود حتمًا از آن روشنائى حاصل مى شود، پس بنده : جهت دّوم
نور حاصل و افاضه مى هم بعد از آنكه واقعًا داراى مقام و مرتبه اى از علم نافع شد، پس قهرًا از علم او 

  .شود، و جاهلین از او هدایت مى یابند
تعّلم و یادگیرى به منزله مقّدمه نصرت و یارى مى شود، مثل آنكه انسان هرگاه خود را ; پس با این مالحظه 

د با براى جهاد با اعداء مهّیا نماید، به آنكه تحصیل اسلحه نماید، و تعّلم كیفّیت مجادله و مقاتله را براى جها
نصرت در جهاد فى سبیل اهللا ; اعداء نماید، ــ مانند اسب دوانى و تیراندازى ــ پس با این آمادگى در مقّدمات 

  .مى شود، و به این مقدار شخص داخل در زمره انصار شده، و فائز به فضیلت آنها مى شود
ت از افضل كیفّیات نصرت و پس همچنین است در علوم كه از براى هدایت كردن مهّیا مى شود، و این هدای

است، و اگر چه تعّلم به این دو عنوان ــ فى نفسه بر حسب این بیان مزبور ــ عنوان )علیه السالم(یارى امام 
را در هنگام ) علیه السالم(نصرت مى شود، ولى این خصوصیت در آن مؤّكد مى شود هر گاه نصرت امام 

ین جهت باشد، و این عالوه بر فوائد و فضائل دیگر است كه از اشتغال به یادگیرى قصد كند، یعنى متذّكر ا
را هم یكى از آن دواعى )علیه السالم(جهت حصول آنها اقدام به یادگیرى علم مى كند، پس نصرت امام 

  .قرار دهد، و افضل از جمیع فوائد دیگر بداند
  .)14(ا ذكر شد آن جهتى است كه در عنوان دوازدهم از عناوین نصرت بودن تقو: جهت سّوم

  .آن جهتى است كه در فصل سّوم از همین باب ان شاء اهللا خواهد آمد: جهت چهارم

  :یار صفحة
  
  . مى باشد 60اشاره به آیه مباركه زكات در سوره توبه آیه )1(
  . 11حدیث 181ص 18بحاراالنوار ج)2(
  . 32سوره مائده آیه )3(
   2حدیث  210ص  4كافى ج )4(
في « باب  210ص  2براى اطالع بیشتر از احادیثى كه در این مورد نقل شده به كتاب شریف كافى ج )5(

  . مراجعه شود» احیاء المؤمن 
  . 125سوره نحل آیه )6(
  . 8حدیث  316ص  2كافى ج )7(
این نامه مالك را امر مى كنند به تقوا و ترس از خدا، و برگزیدن فرمان او، و پیروى از  حضرت در)8(

كتاب خود كه در آن واجبات و مستحباتى را امر فرموده كه كسى خوشبخت نمى شود مگر به پیروى از 
دست و زبانش  آنها، و بدبخت نمى شود مگر با انكار و ضایع كردن آنها، و اینكه خداوند متعال را با قلب و



یارى كند، چراكه خداوند متكّفل و ضامن شده كه یارى كننده خود را یارى نماید، و كسى كه ارجمند و عزیز 
  ).  53نامه 991نهج البالغه فیض ص. ( داند او را عّزت بخشد

  . 345ـ  339ص) علیه السالم(رجوع شود به تفسیرامام حسن عسكرى )9(
  . 224حدیث 344ص) علیه السالم(تفسیرامام حسن)10(
  . 225حدیث 443ص)علیه السالم(تفسیر امام حسن)11(
  . 1ضمن حدیث 34ص 1كافى ج)12(
هركس از شیعیان ما عالم به احكام شریعت ما باشد و : فرمودند) علیه السالم(حضرت على : ترجمة)13(

كند، روز قیامت مى آید در ضعیفان از شیعیان ما را از تاریكى جهل به نور علمى كه بخشیده ایم راهنمائى 
حالیكه بر سر او تاجى نورانى است و بر همه اهل محشر نور افشانى مى كند، و بر تن او لباسى قیمتى است 

این ! اى بندگان خدا: سپس منادى ندا مى كند كه.كه قیمت یك رشته از نخ آن به دنیا و پیرایه هایش مى ارزد
هركسى را در دنیا از حیرت ; است، آگاه باشید )لى اهللا علیه وآلهص(دانشمندى از بعضى شاگردان آل محّمد 

به نور او چنگ زند تا او را از حیرت تاریكى محشر به نور بهشت برساند، ; جهل و نادانى بیرون آورده 
 پس تمام كسانیكه در دنیا از او خیرى را آموخته بودند، یا از قلبشان قفل جهل و نادانى را بازكرده، یا شبهه

حدیث  339ص ) علیه السالم(تفسیرامام حسن عسكرى . (خارج مى شوند; اى را از آنها حّل كرده باشد 
215 .(  

 .مراجعه شود 33به ص )14(
  

  

 

 ; 

  كیفّیت چهارم
  

نصرت و یارى كاملى نسبت به وجود مبارك ایشان است، ; امربه معروف و نهى از منكر است، و این نوع 
آثار زیادى چه از نظر ; بواسطه آنكه هرگاه امر به معروف و نهى از منكر با شرایط مقرّره آن واقع شود 

  .از آن ظاهر مى شود ظاهرى و چه از نظر باطنى
  نصرت و یارى حضرت قائم علیه الّسالم با امر به معروف و نهى از منكر 

با امر به معروف و نهى از منكرآن كسى كه اهل معصیت و گناه است یا : اّما آثار ظاهرى این است كه
خصوصًا ; شود بطور كّلى آن گناه را ترك مى كند و یا كمتر انجام مى دهد، یا موجب كمى جرأت او مى 

آنها ; براى گناه در آشكارا، و همچنین بوسیله امر به معروف كسانى كه تارك واجبات و معروفات بوده اند 
  .را بجا مى آورند
دیگران مندفع مى شوند، یعنى دیگر جرأت بر اقدام به گناهان و ترك واجبات را پیدا نمى : و فایده دیگر آنكه

  .كنند
احكام و اقامه فرائض و اعالم دین مى شود، و وسیله نشر و ظهور آنها مابین و این دو جهت موجب ثبات 

عده دیگر هم ; بندگان مى گردد، زیرا هرگاه بنا شد عّده اى آنها را انجام داده و بر آنها مواظبت داشته باشند 
  .قهرًا تأّسى و تبعّیت مى كنند، و عّده اى هم متذّكر مى شوند

موجب نزول بركات و فیوضات الهى مى شود، و سبب دفع و رفع بلّیات و نقمات مى  آنكه: و اّما آثار باطنى
  .گردد

  :و در این آثار ظاهرى و باطنى كیفّیاتى از نصرت حاصل مى شود كه ذیال بیان مى كنیم
اّما نسبت به آثار ظاهرى این است كه همه آنچه ذكر شد از اقامه فرائض و استحكام آن و امثال آنها امورى 

البته ; است، پس هركس موّفق در جهتى از آن جهات گردد )علیه السالم(است كه راجع به وجود مبارك امام 
  .ایشان را نصرت و یارى نموده است

مى باشد، )علیه السالم(اّما نسبت به آثار باطنى، چونكه بركات و فیوضات الهى به یمن وجود مبارك امام 
را در ظهور آثار )علیه السالم(آنحضرت ; و سبب ظهور آنها شد پس هركس وسیله شد در رفع موانع آن 

    



وجود مبارك ایشان نصرت و یارى كرده است، و این یارى در جهت عّز و شرف ایشان مى باشد، و نیز 
  .نصرت ایشان است نسبت به وابستگان و شیعیان كه منتفع به آن بركات مى شوند

و ; را در دفع ضرر دنیوى از دوستان ایشان یارى كرده است  پس آنحضرت; و اّما در دفع نقمات و بلیّات 
نیز در دفع ضرر ُاخروى كه به جهت ترك معاصى و انجام فرائض از عذاب آخرت نجات مى یابند و مبتال 

  .به آنها نمى شوند
  كیفّیت پنجم

  
  .)1() اِبُطوا ِاْصِبُروا َو صاِبُروا َو ر: ( مرابطه است، و در این آیه مباركه به آن امر فرموده
  نصرت و یارى حضرت قائم علیه الّسالم با مرابطه 

  
  :كه در بیان این آیه فرمود)المعلیه الس(روایت شده از حضرت صادق » كافى « در 

  .)2()) علیهم السالم(ِاصِبُروا َعلى الَفرائِض و صابروا على المصائب و رابطوا على االئّمة(
و تسلیت دهید، و ; بر سختى انجام واجبات صبر كنید، و یكدیگر را در صبر بر مصائب امر كنید : یعنى

  .مرابطه نمائید یعنى در مقام نصرت و مواالت آنها باشید)علیهم السالم(براى ائّمه 
  اقسام مرابطه 

  :مرابطه بر دو قسم است
آن است كه جمعى از مسلمین و از اهل ایمان در ; شرعى كه معهود است در احكام ظاهرى : قسم اّول

كه داخل در بالد مسلمین نشده و هجوم ; سرحّدات و مرزهاى ممالك اسالمى آماده باشند براى دفع دشمنان 
  .بر آنها نیاورند

و نصرت بودن این كیفّیت واضح است، زیرا این هم ــ یعنى دفع شر اعداء دین و اهل آن و حفظ بیضه 
، پس سعى در آن به هر وجه )علیه السالم(م و مؤمنین ــ از امورى است كه راجع به وجود مبارك امام اسال

است، هم نسبت به وجود مباركش ) علیه السالم(نصرت و یارى آن حضرت; و هر درجه اى از درجات آن 
آثار ; غلبه مشركین  كه رفع سختى و مشّقتى از ایشان نموده، و هم نسبت به عّز و شرف ایشان، چرا كه در

احیاء امر و ظهور آثار و شئونات ایشان مى شود، و هم یارى ; ایشان از بین مى رود، و در غلبه اهل دین 
ایشان است نسبت به متعّلقان و دوستان ایشان كه از شّر دشمنان از نظر جان و مال و عرض و دین حفظ 

  .مى شوند
علیهم (در هر حال منتظر فرج ائّمه دین و هداة معصومین مؤمنین : از مرابطه این است كه: قسم دّوم

باشند، و در تسلیم و اطاعت امر آنها و صبر بر طول زمان ظهور و فرج، و در آنچه در حال استتار )السالم
آنها و امر آنها است ـ از ابتالئات ـ ثابت قدم باشند، و در این حال در حّد امكان اسباب جهاد و اسلحه ـ و لو 

یرى باشد ـ مهّیا نمایند، و قلبًا عزم بر یارى ایشان در هنگام ظهور داشته باشند، و از نظر ظاهرى و یك ت
  .جسمى هم در امر آنها ثابت قدم باشد

از ابوعبداهللا جعفى نقل » روضه كافى « و از شواهد بر این قسم و بر كمال فضل آن، روایتى است كه در 
  :شده كه جعفى گوید
  مرابطه در نزد شما چند روز است ؟: فرمود) علیه السالم(دباقرحضرت امام محّم

  .چهل روز: گفتم
لكن مرابطه ما مرابطه ایست كه همیشه روزگار است، و هر كس مرابطه نماید در راه ما ــ یعنى : فرمود

دامى كه آن براى یارى ما اسبى را مهّیا نماید ــ براى او به اندازه دو برابر وزن آن ثواب و پاداش است، ما
براى ; را نگاه داشته، و هركس براى یارى ما سالحى را ــ یعنى اسباب جنگى را ــ مهّیا كرده و نگاه دارد

  .او ثوابى به اندازه وزن آن است، مادامى كه نزد او هست
ند از یك دفعه و دو دفعه و سه دفعه و چهار دفعه جزع نكنید، بدرستیكه َمَثل ما و شما مان: آنگاه فرمود

كه قوم خود را به جهاد : پیامبرى است كه در بنى اسرائیل بود، پس خداوند جل شأنه به او وحى فرمود
  .دعوت كن، زیرا كه تو را یارى مى كنم

پس آنها را از هر كجا كه بودند جمع نموده، و به اّتفاق هم روى بسوى دشمن نهادند، هنوز شمشیر و نیزه 
  .آنها غلبه كردند، و ایشان روى به هزیمت نهادند بكار نبرده بودند كه دشمنان بر

قوم خود را بسوى جهاد دعوت كن، بدرستیكه من شما را : دفعه دّوم حّق تعالى به آن پیامبر وحى فرمود كه
  .یارى مى كنم



  .تو وعده نصرت به ما دادى و ما مغلوب شدیم: چون قوم خود را دعوت به جهاد نمود، گفتند
  .اگر جهاد نكنید مستوجب آتش خواهید بود: غمبر وحى فرمود كهحّق تعالى به آن پی

  .خدایا جهاد با كّفار بهتر از آتش عذاب است: پس عرض كرد
پس قومش را به جهاد دعوت كرد، و سیصد و سیزده نفر از آنها ــ به عدد اهل بدر ــ دعوت او را اجابت 

دشمن نهادند، هنوز شمشیر و نیزه بكار نبرده  نمودند، پس آن پیامبر با آن سیصد و سیزده نفر رو بسوى
  .)3(بودند كه حّق تعالى آنها را نصرت و یارى فرمود و فتح نمودند، و بر دشمنان غالب شدند 

  :فرمود)علیه السالم(روایت شده كه حضرت صادق » غیبت نعمانى« از » بحار« و نیز در 
آلت حربى مهّیا كنید، اگر چه یك تیر باشد، امید است همین ) علیه السالم(هر یك از شما براى ظهور قائم (

  .)4() ران او قرار دهدكه این نّیت را داشته باشد، حّق تعالى او را از اصحاب و یاو
  افعال انسان در مقام ترّتب ثواب و اجر 

و احادیث دیگر استفاده مى ) علیه السالم(مام محّمد باقر بنابر آنچه در معناى مرابطه ذكر و نیز از حدیث ا
شود، ظاهر مى گردد كه تقوا و آنچه بعد از آن ذكر كردیم ــ یعنى كیفیات سه گانه ــ همه از قسم دّوم 

افعال صادره از انسان در مقام ترّتب اجر و ثواب بر آنها، بر : به این بیان كه; مرابطه محسوب مى شوند 
  :ستچهار قسم ا

افعالى است كه فى نفسها جنبه عبادى ندارند، یعنى در جمله عبادات متعارفه معّینه در شرع : قسم اّول
محسوب نمى شوند، پس اجر و ثوابى هم بر آنها مترّتب نمى شود، مگر در حالتى كه در آنها قصد عبادت 

  .بشود، و به یك عنوان از عناوین عبادت او را در آورند
كلّیه ُامور مباح ــ مانند خوردن و آشامیدن و خواب و رفت و آمد و معاشرت و امثال آنها ــ و این قسم مثل 

اجر و ثواب بر آن مترّتب ; هر گاه در مقام مقّدمه امر مستحبى یا واجبى واقع شوند در آنها قصد عبادت كند 
مباحى را انجام دهد از جهت و از عبادات محسوب مى شود، مثل آنكه چیزى را بخورد یا بیاشامد، یا ; شده 

كه در این حال استحباب پیدا مى نماید، و فضل و اجرهاى بزرگ و مهّم بر آن ; خواهش یا سرور مؤمنى
مترتب مى شود، یا آنكه مقدارى كه به حّد ضرورت است از اكل و شرب و نوم یا معامالت را از جهت 

ه بجاى آورد، پس در این حال عنوان وجوب رفع ضرورت از جهت مقّدمه عمل به فرائض و تكالیف الهّی
  .پیدا مى كند

بعضى از این امور مباحه در بعضى از مقامات فضل و شرافت تبعى پیدا مى كند، و اجر و ثواب بر ; بلى 
آن مترّتب مى شود، بدون آنكه در آن قصد عبادت كند، چون خواب عالم كه عبادت است، و این قهرًا از 

ت، و چون خوابیدن شخص روزه دار كه از جهت شرافت صوم است، و چون جهت شرافت علم او اس
  .خوابیدن در ماه مبارك رمضان كه از جهت شرافت آن ماه شریف است، و امثال آنها

عبادت نمى شود و ; افعالى است كه صورت عبادت دارد، و لكن اگر در آنها قصد عبادت نكند : قسم دّوم
شود، و این قسم مثل كلّیه عبادات ــ مانند روزه و نماز ــ مى باشد كه هر گاه اجر و ثوابى بر آن مترّتب نمى 

قصد قربت در آن نشود از عبادت بودن خارج مى شوند، اگر چه صورتًا عبادت است بر حسب آنچه در 
  .تفصیل نّیت در كتب فقهى بیان شده است

ى است، ولو آنكه قصد قربت در آن افعالى است كه خصوصّیتى دارد كه فى نفسه محبوب اله: قسم سّوم
نشود، و با قصد قربت افضل و اكمل خواهد شد، چون احسان كردن كه آن فى نفسه امرى است محبوب و 

مطلوب از هر كه صادر شود ـ ولو از كافر باشد ـ جزاى خیرى مترّتب بر آن مى شود چه در دنیا و چه در 
  .آخرت ولو به تخفیف عذاب باشد

موجب كمال اجر و ثواب آن مى ; رگاه بنده مؤمن اقدام كند، و قصد قربت هم در آن بنماید پس دراین قسم ه
  .شود، و وسیله ارتفاع مقام او در درجات عالیه جنان مى شود

افعالى است كه در عنوان و مصداق خارجى یك عمل است، و لكن به حسب نّیت و قصد اگر : قسم چهارم
  .پس اجر و ثواب كامل هر یك را دریابد; دهد انسان مصداق اعمال متعدده قرار 

مثل آنكه شخصى مؤمن باشد، سّید باشد، عالم باشد، مضطّر هم باشد، پس احسان به او در عنوان و مصداق 
، و )صلى اهللا علیه وآله(خارجى یك عمل است، و لكن عنوان احسان به مؤمن، و احسان به ذرّیه رسول 

احسان به رحم است، و ; ّر، و احسان به مظلوم، و اگر رحمّیت هم باشد احسان به عالم، و احسان به مضط
هر كدام عمل و عبادتى مستقّل است كه هر گاه انسان به هریك در هر مورد ; هرچه از این عنوانها باشد 

اجر كامل دارد، و لكن ممكن است در چنین موردى همه آن عناوین را قصد كند، و اجر ; خاّصى اقدام كند
  .را كامال دریابد هریك



و از این قبیل كه تداخل افعال به حسب نّیت است در بعضى از واجبات و مستحبات جارى است كه در یك 
اعمال متعّدد محّقق مى شود، از آنجمله در امر غسل كه ممكن است به یك غسل نّیت ; عمل به حسب نّیت

شود، و یا در نماز كه ممكن و جائز است  اغسال متعّدده كرد ـ چه واجب و چه مستحب ـ و اثر همه حاصل
  .در یك نماز به حسب نّیت، دو نماز را به عمل آورد، بر حسب تفصیلى كه در كتب فقهى بیان شده است

ذكر شد از ُامور پنج گانه و ُامور دیگرى ـ ) علیه السالم(آنچه در باب نصرت حضرت ولى عصر; بنابراین 
به واسطه همان كه قصد ; گانه، پس هرگاه فى نفسه از ُامور مباحه باشد كه ذكر خواهد شد ـ از كیفّیات هفت

را در مقامى كه امید حصول آن باشد، عمل او نصرت ) علیه السالم(نماید در آن حصول نصرت ولى عصر
آنحضرت مى شود، و عنوان مرابطه پیدا مى كند، و بوسیله آن داخل در انصار ایشان و مرابطین در امر 

شود، و فضیلت نصرت و مرابطه با ایشان را در مى یابد، خصوصًا در حالى كه در خارج هم ایشان مى 
  .اثر نصرت بر آن مترّتب شود

اّما هریك از امور مزبوره كه فى نفسه از جمله عبادات باشد، كه جنبه عبادى آن به غیر عنوان نصرت 
ا از جمله عباداتى باشد كه عنوان باشد، به حسب مصداق خارجى آن، چون تقوا و همه فرائض الهى، ی

نصرت هم قهرًا بر آن مترّتب مى شود ولو بدون قصد آن ــ چون هدایت جاهلین و امر به معروف و نهى از 
منكر ــ پس در این نوع هر گاه بنده بالخصوص قصد نصرت و یارى نماید، این موجب كمال درجه اجر و 

آنكه اجر و ثواب كامل آن عناوین دیگر هم كه خود آن اعمال ثواب او به چندین برابر مى شود، عالوه بر 
در مى یابد، پس بواسطه همین قصد نصرت، جمیع آن ُامور مسطوره عنوان مرابطه پیدا مى نمایند، ; دارند 

  .و اجر كامل آن بر هریك از آنها مترتب مى شود
است ــ )علیه السالم(» رت امامنص«و اّما ُامورى كه اصل عبادت بودن آنها در خارج به همان عنوان 

چنانچه در فصل سّوم بیان خواهد شد ان شاء اهللا تعالى ــ پس حكم آنها در جهت مرابطه بودن و ترّتب فضل 
  .واضح است; مرابطه بر آنها 

  كیفّیت ششم
  :تقّیه است، و این امر در ضمن سه مطلب بیان مى شود

  نصرت و یارى حضرت قائم علیه السالم با تقیه 
  

  .دربیان آنكه چگونه تقّیه نصرت آنحضرت صلوات اهللا علیه است: اّول
وارد شده ; در بیان احادیث و اخبارى كه در فضیلت تقّیه و شّدت تأكید در آن و در شّدت ذّم ترك آن : دّوم

  .است
  .در اشاره اجمالى به موارد تقّیه و كیفّیت عمل به آن: سّوم

  :یار صفحة
  
  . 200سوره آل عمران آیه )1(
  . 2حدیث  81ص  2كافى ج )2(
  . 576دیثح 381ص: روضه كافى)3(
 .320غیبت نعمانى ص)4(

  

  

 

 ; 

  چگونه با تقّیه حضرت را یارى كنیم؟ 
در امر دین است، و آن بر ) علیه السالم(كه تقّیه نصرت و یارى حضرت حّجت در بیان آن: اّما مطلب اّول

تقّیه در ; چون بر حسب آنچه در مطلب دّوم و سّوم ان شاء اهللا تعالى معلوم خواهد شد : این وجه است كه
موردى است كه فعلى یا ترك فعلى كه الزم است از آن احتراز شود، در معرض خطرى باشد و آن خطر 

یا به شیعیان و دوستان ایشان باشد، كه با تقّیه آن خطرات دفع یا مندفع مى ) علیه السالم(به آنحضرت  نسبت

    



  .شود
را در دفع خطر و )علیه السالم(پس هرگاه مؤمن در مورد وجوب و لزوم آن تقّیه نمود، وجود مبارك امام

  .دوستانش یارى كرده استضرر یا در سالم بودن از آن خطر، نسبت به خود ایشان و متعّلقان و 
اّما نسبت به خود ایشان، مثل آنكه در موردى باشد كه عمل و قول مؤمن ــ و لو در امر حّق باشد ــ موجب 

یا نسبت به ; استهزاء اعداء و اشرار یا استخفاف و بى ادبى آنها به امر الهى و دین حّق یا اسم او جل شأنه 
شود، و همچنین در مواردى كه وهن ) علیه السالم(بت به امر امام یا نس)صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول 

  .به فرمایشات و اخبار آنها وارد آید یا تضییع آنها گردد
مثل موردى كه ترك تقّیه موجب خطر و ضرر نسبت به خود انسان یا مال یا آبرو یا ; اّما نسبت به دوستان 

  .را در این امور نموده نصرت آنحضرت; اهلش یا نسبت به سائر مؤمنین باشد 
پس در بعضى از آنها مربوط به جهات دنیوى ایشان است ــ و بیان آن در فصل سّوم خواهد آمد ــ و در 

بعضى از آنها مربوط به نصرت در امر دین است، مثل موردى كه تقیه وسیله محفوظ ماندن اخبار و 
یا معّطل ماندن شود كه نگذارند به وفق آنها عمل از وهن یا تضییع یا مخفى شدن )علیهم السالم(احادیث آنها 

شود، و مثل موردى كه تقّیه وسیله تألیف قلوب اعداء شود ــ و همچنین امثال این موارد ــ و به این سبب امر 
  .بر مؤمنین در باب اظهار حّق و عمل به وظیفه و طریقه حّق و ایمانى آنها سهل و آسان شود

  تقّیه بیان روایات وارده در فضل 
  )تقّیه از نظر روایات و اخبار(

و تأكید در آن و مذّمت شدید در ترك آن وارد شده است، ; در بیان اخبارى است كه در مدح تقّیه: مطلب دّوم
  :پس در این مقام دو مقصد است

  بیان روایات وارده در فضل تقّیه
  :یث اكتفا مى شوددر ذكر آنچه در مدح تقّیه وارد است، كه به ذكر پنج حد: مقصد اّول
روایت شده كه حضرتش )علیه السالم(از حبیب بن بشر از حضرت صادق » كافى « در كتاب : حدیث اّول

  :فرمود
بر روى زمین نزد من چیزى محبوب تر از تقّیه ; به خدا قسم : از پدر بزرگوارم شنیدم كه مى فرمود(

  .)1() تبه مى فرمایدخداوند او را بلند مر; هركس تقّیه كند ! نیست، اى حبیب 
  :در همان كتاب روایت شده از ابوعمروكناسى از آنحضرت صلوات اهللا علیه كه فرمود: حدیث دّوم

اگر چنانچه تو را حدیث نمایم به حدیثى، یا فتوا دهم به فتوائى، بعد از این بیائى و از آن ! اى ابا عمرو 
  خبر دهم تو را به خالف آنچه خبر داده بودم یا فتوا داده بودم، به كدام یك از آنها اخذ مى كنى ؟; پرسش كنى

  .قول دّوم را گرفته و دیگرى را كنار مى گذارم: عرض كردم
خداوند ابا دارد جز آنكه در پنهانى ! اى ابا عمرو; در این صورت راه درست را انتخاب كرده اى : فرمود

اگر چنانچه بر همین نحو عمل كنید همانا براى من و شما بهتراست، و خداوند ; عبادت شود، به خدا قسم 
  .)2(» جز تقّیه نمودن را; عّزوجّل ابا دارد از براى من و شما در دین خود 

  :فرمودند)علیه السالم(و نیز در آن كتاب از واسطى روایت كرده كه آنحضرت : حدیث سّوم
حاب كهف نرسید، و آنان بر این نحو بودند كه در عیدهاى كّفار حاضر مى شدند و احدى به درجه تقّیه اص(

  .)3() زّنارها را مى بستند، پس خداوند اجر آنها را دو برابر عطا فرمود
شنیدم از امام صادق : روایت نموده كه گفت)علیه السالم(و نیز عبداالعلى از آنحضرت : حدیث چهارم

  :كه مى فرمود)علیه السالم(
همانا تحّمل امر ما مجّرد تصدیق و قبول نمودن آن نیست، از بلكه پنهان كردن و حفظ آن از غیر اهلش مى (

خداوند رحمت كند آن بنده اى را كه مردم را بسوى خود : سالم به شیعیان ما برسان، و به آنهابگو باشد، پس
  .از آنها پنهان كند; دوست نماید، و مردم را به آنچه قبول و باور نمایند حدیث كند، و آنچه را انكار مى كنند 

كمتر از ) سر ما را فاش مى كند( به خدا قسم حال كسیكه كالمى مى گوید كه ما كراهت داریم: پس فرمود
حال آن كسى نیست كه در حال جنگ با ما است، پس اگر چنین شخصى را مشاهده كردید بسوى او رفته و 

او را از آن عمل باز دارید، و اگر از شما نپذیرفت كسى را كه از او مى ترسد بسوى او فرستاده تا او را 
و با مالطفت و نرمى حاجت او ; كسى از شما طلب حاجت كند  وادار به ترك آن عمل كند، همانطور كه اگر

  .را روا كند، پس مالطفت و نرمى نموده در حاجت من
همچنانكه در رفع نیازهاى خود با مردم با مالطفت و نرمى رفتار مى كنید، در پذیرش امر ما نیز با : یعنى

  .)4(مردم با نرمى و مالطفت رفتار كنید 



شنیدم كه حضرت : از عیسى بن ابى المنصور روایت شده كه گفت» كافى« و نیز در كتاب : حدیث پنجم
  :فرمود) علیه السالم(صادق 

غمگین باشد، به منزله تسبیح است، ; سیكه از براى مامهموم و بخاطر خللى كه به ما رسیده نفس كشیدن ك(
به منزله جهاد در راه خدا ; و هّم او براى امرى كه متعّلق به ما باشد به منزله عبادت است، و كتمان سّر ما 

  .)5() است
  بیان روایت وارده در مذّمت ترك تقّیه 

در بیان احادیثى كه در مذّمت ترك تقّیه ــ در مواردى كه الزم است ــ نقل شده است، كه به ذكر : مقصد دّوم
  .پنج حدیث اكتفا مى شود

  :كه فرمود) علیه السالم(نقل شده از حضرت صادق » كافى« در كتاب : لحدیث اّو
احتراز و اجتناب نمائید از بجا آوردن عملى كه ما بواسطه آن مورد سرزنش و بدگوئى مردم واقع مى (

شویم، به تحقیق كه پدر بواسطه عمل فرزندش مورد سرزنش قرار مى گیرد، و از براى امام خود زینت 
  .)6() یه ننگ و وهن ایشان نباشیدباشید، و ما
ت امام محّمد باقر از حضر)علیه السالم(باز در آن كتاب نقل شده از حضرت موسى بن جعفر : حدیث دّوم

  :كه فرمود)علیه السالم(
  .)7() تقّیه دین من و دین پدران من مى باشد وایمان ندارد كسیكه تقّیه نمى كند(

علیه (شنیدم از حضرت صادق : همچنین در آن كتاب از عبداهللا بن ابى یعفور نقل شده كه گفت: حدیث سّوم
  :كه فرمود)السالم

تقّیه سپر مؤمن است ـ از شّر اعداء ـ و حرز مؤمن است ـ از وقوع در فتنه ها و بالها ـ و كسیكه تقّیه نمى (
و وسیله قرب ; و متمّسك به آن مى شود ; ى از احادیث ما به او مى رسد كند ایمان ندارد، همانا كسیكه حدیث

پس این تمّسك براى او در دنیا عّزت و در آخرت نور مى باشد، ; ما بین خود و خداوند متعال قرار مى دهد 
وجب و همانا كسیكه حدیثى از احادیث ما به او مى رسد، و او آن را فاش كند ـ نزد غیر اهلش ــ این امر م

  .)8() ذّلت او در دنیا مى شود و خداوند این نور را از او بر مى دارد
  :روایت نموده كه حضرتش فرمود)علیه السالم(حضرت صادق باز از معّلى بن خنیس از : حدیث چهارم

پنهان كن امر ما را و آن را فاش مكن، همانا هركه امر ما را پنهان نماید و آن را فاش نكند، ! اى معّلى(
خداوند او را بواسطه این كتمان در دنیا عزیز مى كند و در آخرت آن را نورى در پیشانى او قرار مى دهد 

  .او بسوى بهشت مى شودكه راهنماى 
  .بدرستیكه تقّیه از دین من و دین پدران من مى باشد و كسیكه تقّیه نمى كند ایمان ندارد! اى معلى
بدرستیكه خداوند دوست مى دارد كه در پنهانى عبادت شود، چنانكه دوست مى دارد در آشكار ! اى معلى

  .عبادت شود
  .)9(» ى است كه امر ما را انكار كرده است بدرستیكه فاش كننده امر ما مثل كس! اى معلى

) علیه السالم(حضرت رضا مسئله اى از : نیز از محّمد بن ابى نصر روایت شده كه گفت: حدیث پنجم
  :سئوال كردم ، پس ابا كرده و جواب ندادند، آنگاه فرمود

اگر چنانچه هر چه مى خواهید به شما عطا كنیم، به صالح شما نخواهد بود و موجب گرفتارى صاحب (
  :فرمود) علیه السالم(شما خواهد شد، حضرت اباجعفر 

پنهان گردانید، و جبرئیل آن را نزد حضرت رسول ) المعلیه الس(خداوند امر والیت خود را نزد جبرئیل 
علیه (آن را نزد امیرالمؤمنین ) صلى اهللا علیه وآله(پنهان كرد، و حضرت رسول ) صلى اهللا علیه وآله(

نزد آنكسى كه خدا مى خواست آن را پنهان كرد، ) علیه السالم(پنهان نمود، و حضرت امیرالمؤمنین ) السالم
  اش مى كنید، كیست آن كس كه بتواند یك حرفى را كه شنیده باشد نگاه دارد؟پس شماها آن را ف
سزاوار است : چنین آمده است كه)علیه السالم(كه در حكمت آل داود : فرمود)علیه السالم(حضرت اباجعفر 

زمان  از براى مسلمان آنكه بتواند خود دارى كند، و توّجهش به حال خود باشد كه غفلت پیدا نكند، و به اهل
خود بینائى داشته باشد، ــ یعنى بداند با هركس چه نوع سلوك كند، و هر حرفى را به چه كسى اظهار كند ــ 

  .پس از خداوند متعال بترسید و حدیث مارا ــ نزد هركس ــ فاش نكنید
تقام مى پس اگر جز این بود كه خداوند از اولیاء خود دفاع مى كند و از دشمنان خود به خاطر اولیائش ان

آیا نمى بینى كه خداوند متعال با آل برمك ) پس دشمنان به سبب عناد خود، مؤمنین رانابود مى كردند (گیرد 
  انتقام گرفت ؟)علیه السالم(چه كرد ؟ و چگونه از براى حضرت موسى بن جعفر 

بواسطه مواالت و بتحقیق طائفه بنو اشعث در خطر عظیم بودند، پس خداوند خطر را از آنها دفع فرمود، 



، و شماها كه در عراق هستید كارها و كردارهاى این فراعنه )علیه السالم(آنها با حضرت موسى بن جعفر 
  .را مى بینید و آنكه چگونه خداوند آنهارا مهلت داده است

یق پس بر شما باد ترس از خداوند عّزوجّل، و دنیا شمارا مغرور نكند، و بواسطه مشاهده حال كسیكه به تحق
خداوند او را مهلت داده، فریب نخورید، پس در این حال چنین خواهد شد كه امر فرج الهى شما مهیا و 

  .)10(» فراهم خواهد است 
  موارد لزوم تقّیه و كیفیت عمل به آن 

و كیفّیت عمل به آن، آنچه از برخى از احادیثى كه بیان ; در اشاره اجمالى به مورد لزوم تقّیه : مطلب سّوم
  .ــ فعلى 2ــ قولى ،  1: شد و غیر آنها استفاده مى شود، آن است كه تقّیه بر دو قسم است

  :جه استتقّیه قولى نیز بر دو و
ــ خصوصًا آنچه در بردادنده شئون جلیل و ) علیهم السالم(آنكه مؤمن از بیان احادیث اهلبیت : وجه اّول

یا از روى نادانى انكار ; خاّصه آنها است ــ در جائیكه مورد استهزا و استخفاف قرار گیرد و به آن بخندند 
در این موارد موجب هتك حرمت اولیاء الهى مى احتراز نماید، چرا كه عدم احتراز ; كرده و رّد نمایند 

  .شود، و یا آنكه از روى حسادت یا دشمنى باشنیدن آن اخبار درصدد اذیت و قتل و غارت آنها برآیند
آنكه انسان كالمى از قبیل سّب و شتم و لعن و تبّرى را در جائى بگوید كه مى داند موجب سّب و : وجه دّوم

  اولیاء او مى شود، چنانچه در این آیه شریفه به آن اشاره شدهشتم و تبرى به امر الهى و 
  .)11() َوال َتُسبُّوا الَّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللا َفَیُسبُّوا اهللا َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلم :(

  :پس آن هم بر دو وجه است; و اّما تقّیه فعلى 
آنكه مؤمن از مجالست و معاشرت با اهل ضاللت و جهالت و كسانیكه امر حّق و فعل و قول حّق : وجه اّول

  .را استهزاء مى كنند، اجتناب نماید
لست با این افراد ناچار باشد، پس با آنها به طریق مدارا و حسن اخالق آنكه در جائیكه به مجا: وجه دّوم

معاشرت و رفتار نماید، به طوریكه تالیف قلوب آنها شود، و اهل حّق از ضرر و خطر آنها به سالمت 
  .باشند

  :و هریك از این اقسام چهارگانه باید در چهار موردمالحظه شود
  .اعداء دین و منافقین: اّول
  .اق و اشرار و ظالمین از اهل دینفّس: دّوم

  .سّوم جهال از مؤمنین
  .چهارم عاّمه مؤمنین حّتى كاملین

چنانچه . یعنى در هركدام از آنها نسبت به هر كدام كه از جهت مرتبه ایمان و یقین پائین تر مى باشد تقّیه كند
به این )علیه السالم(ین از حضرت امام زین العابد» صعبه مستصعبه«در باب ذكر احادیث » كافى« در 

  :مضمون روایت نقل شده كه
  )12(» سلمان رضوان اهللا علیه از اباذر رحمه اهللا تقّیه مى فرمود« 

  .حال سائر مؤمنین چگونه خواهد بود; پس بنابراین 
  مواردیكه تقّیه الزم نیست 

و لكن مورد لزوم تقّیه ــ بر وجهى كه بیان شد ــ در اقسام چهار گانه وقتى است كه بر تقّیه دفع محذورات 
هر صورت محذور مزبوره بشود، و لكن در جائى كه تقّیه مفید واقع نشود ــ ولو در تخفیف محذور و در 

چنین روایت شده كه )علیه السالم(از حضرت امام محّمدباقر » كافى« در ; باقى است ــ پس در باره حكم آن 
  :حضرتش فرمود

جز این نیست كه تقّیه قرار داده شده براى آنكه مؤمن به سبب آن خون و جانش حفظ شود، پس هرگاه 
ست، یعنى یقین دارد كه او را مى كشند، پس دیگر ضرورت بحّدى است كه انسان در معرض كشته شدن ا

و طریق خود را اظهار كند، یا از دشمنان ، یعنى آنچه بخواهد از امر حّق بگوید )13(دراین حال تقیه نیست 
  ).تبّرى و لعن نماید، مانعى ندارد

  :نقل میكند كه حضرت فرمود) علیه السالم(و در روایت دیگرى كه زراره از حضرت امام محّمد باقر 
در مورد هر ضرورتى مى شود تقّیه نمود ــ یعنى در هر خطر و ضرر جانى و مالى و ضرر عرض و (

دگى یا دینى ــ و كسیكه ضرورت دارد به خصوصّیت آن داناتر است هنگامى كه براى او آبروى خانوا
  .)14(» ضرورت واقع مى شود 

فّیت تقّیه از دشمنان و اّما در كیفّیت خصوص تقیه از اعداء، پس هر گاه مؤمن در مابین آنها قرار گرفت، كی



و مضطّر به مجالست و معاشرت با آنها گردید، پس كیفّیت تقیه او در حالتى كه قلبش به ایمان در همه 
م و هم تبّرى از امر حّق بازبان ــ اعمال و افعالش از عبادات و غیر عبادات ــ از معامله و معاشرت و تكل

مطمئن باشد، پس جمله اى از آنها از ُامور تقلیدى است، كه در كتب فقهیه بیان شده است، و لكن مجملش 
  :چنین است كه

هر گاه در ما بین آنها به ناچار واقع شد، نوعى رفتارنماید كه آنها او را از خود گمان نمایند، و هیچ ملتفت 
ر خالف طریق آنها است، تا آنكه موجب خطر و ضررى نسبت به خود او یا مؤمنین دیگر یا نشوند كه او ب

  .نسبت به امر حّق و معالم دین نشود
آداب و كیفّیت و ; )17(» عشرت«و باب  )16(» كتمان«و باب  )15(» تقّیه«در باب » اصول كافى« و در 

  .خصوصّیات تقّیه در ضمن روایاتى بیان شده است
  تذّكر مهّم در مورد تقّیه

روایت شده كه آنحضرت از آباء طاهرینش صلوات » )معلیه السال(تفسیر حضرت امام حسن عسكرى «در 
  :اهللا علیهم اجمعین نقل فرموده

دو عمل و عبادت است كه اهمّیت زیادى دارد ، تا آنجا كه مؤمن بسیار دعا نماید، و طلب توفیق آن دو (
) هعمل را از خداوند بخواهد، یكى معرفت و شناخت به اداء حقوق برادران مؤمن، و دیگرى ُحسن تقّی

)18(.  
  :روایت شده كه حضرتش فرمود)علیه السالم(و در همان كتاب از حضرت امام زین العابدین 

خداوند عفو نمى فرماید و حتمًا تقاص و تالفى آن را به عقوبت و عذابى مى فرماید، مگر  دو گناه است كه(
: آنكه بنده از آن توبه نماید، و هر نقصانى كه بواسطه این دو گناه وقوع یافته باشد تدارك نماید، و آن دو گناه

  .)19() وم آن استیكى ترك اداء حقوق مؤمنین و تضییع آن است، و دیگرى ترك تقّیه در مورد لز
رگترین فوائد و آنكه از بز; پس بنده مؤمن بعد از شناخت به آنچه در مدح تقّیه و تأكید در آن وارد شده است 

حاصل مى شود، و )علیه السالم(و فضائل تقّیه آن است كه به سبب آن نصرت و یارى حضرت حّجت اهللا 
و همچنین آشنائى با اقسام و مواردى كه هركس ممكن است ; نیز دانست كه ترك تقّیه مذّمت شدیدى دارد 

  .پس سزاوار است كه از آن غافل نباشد; مبتال به آن شود پیدا كرد 
و از خداوند توفیق عمل به آن را ـ به بهترین وجه ـ بسیار طلب نماید، و از آنچه ممكن است از او واقع شده 

كوشا باشد، تا آنكه به بلّیه سخت آن ; توبه واقعى نماید، و در تدارك آنچه را كه مى داند واقع شده ; باشد 
  .گرفتار نشود
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 ; 

  تتمیم بحث تقّیه 
رد آن، مذموم و مورد نهى است ـ بر وجهى كه گذشت ـ و مخّل به امر دین و ایمان چنانچه ترك تقیه در مو

انسان و دیگران است، همچنین است بعینه تقّیه نمودن و كتمان امر حّق در موردى كه سبب تقّیه موجود 
نباشد، و این فقط به جهت تسامح و تكاسل یا مالحظه هواى نفسانى و راحت طلبى یا مراعات شئونات 

دنیوى و مقّدم داشتن حفظ آنها بر امر دین و احیاء امر حّق و نصرت اولیاء الهى باشد، و این تقیه از اظهار 
  .امر حّق جهت دیگرى ندارد، خصوصًا تقّیه كردن علماء در اظهار علمشان

 و از جمله آنچه در شدت مذّمت كتمان امر حّق وارد شده، روایتى است كه در تفسیر منیر حضرت امام
  :بر این وجه ذكر شده) علیه السالم(حسن عسكرى 

یا ): علیه السالم(، فقال له أمیرالمؤمنین )علیه السالم(دخل جابر بن عبداهللا االنصارى على أمیرالمؤمنین
قوام هذه الدنیا بأربعة، عالم یستعمل علمه، و جاهل الیستنكف أن یتعّلم، و غنّى جواد بمعروفه، و فقیر ! جابر 

  .آخرته بدنیا غیرهال یبیع 
من كثرت ِنَعم اهللا علیه كثرت حوائج الناس إلیه، فإن فعل ما یحّب اهللا علیه عرضها للدوام و البقاء، ! یا جابر 

  :و إن قّصر فیما یحّب اهللا علیه عرضها للزوال و الفناء، و أنشاء یقول شعر
  إذا أطاع اهللا من نالها***ما أحسن الدنیا و إقبالها

  عرض لإلدبار إقبالها***الناس من فضلهمن لم یواس 
  و اعط من دنیاك من مالها***فاحذر زوال الفضل یا جابر
  یضعف في التحیة أمثالها***فإّن ذا العرش جزیل العطا

أهمله، و زهد الجاهل في تعّلم ما البّد منه، و بخل ; فإذا كتم العالم العلم ): علیه السالم(ثّم قال أمیرالمؤمین 
  .)1(» وفه، و باع الفقیر دینه بدنیا غیره، جّل البالء و عظم العقاب الغنّى بمعر

  ):معلیه السال(و فیه أیضا و قال أمیرالمومنین 
من سئل عن علم فكتم حیث یجب إظهاره تزول عنه التبعة، : یقول) صلى اهللا علیه وآله(سمعت رسول اهللا (

  .)2() جاء یوم القیامة ملجمًا بلجام من النار
و غیر آن وارد  )3(.... ) ِانَّ الَّذیَن َیْكُتُموَن ما َاْنَزْلنا( و به این مضمون اخبار بسیارى،در ذیل آیه مباركه 

  .است
علمائى كه كتمان حّق مى كنند در قیامت با یهود و نصارى « : و در كتب دیگر هم به این مضمون آمده كه

  .و ال حول و ال قّوة اّال باهللا العلّى العظیم» محشور مى شوند، و آنكه آنها به مقاریض مقراض مى شوند
  كیفیت هفتم

  و یارى حضرت قائم علیه السالم با دعا در تعجیل فرجنصرت 
سعى و اهتمام در دعا نمودن در تعجیل فرج آنحضرت صلوات اهللا علیه است، و بیان آن بر وجه اجمال 

  :چنین است كه
چون بر حسب برخى از احادیث و اخبار قطعّیه بلكه به مقتضاى ضرورت مذهب حّق ثابت و معلوم است 

وق الهّیهجّل شأنه و حقوق جمیع انبیاء و اوصیاء و اولیاء از اّولین و آخرین، چه نسبت به كه احقاق جمیع حق
نفوس طّیبه و پاك آنها، و چه نسبت به حرمت آنها، یا اهل و اوالد آنها، یا مال آنها، و نیز ظهور جمیع آثار 

است آن را خداوند در ) معلیه السال(دین و معالم حّق موقوف به ظهور موفور الّسرور حضرت بقیة اهللا 
  :قرآن وعده فرموده

  .)4() ُهَو اّلذي َارَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدى َو دیِن الَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَلى الّدیِن ُكلِِّه َوَلو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن(
ْبِلِهْم َو َوَعَد اهللا الَّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الّصاِلحات َلَیْسَتْخلَفنَُّهْم في األْرِض َكما اْسَتْخَلَف الَّذیَن ِمْن َق:( و فرمود

    



  .)5() ُهْم َو َلُیَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخوِفِهْم َاْمنًا َیْعُبُدوَننى الُیْشِرُكوَن بى َشْیئًالَُیَمكَِّننَّ َلُهْم دیَنُهُم اّلذي اْرَتضى َل
  .)6() َو ُنریُد َاْن َنُمنَّ َعَلى الَّذیَن اْسُتْضِعُفوا فى األْرِض َو َنْجَعَلُهْم َاِئمًَّة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثیَن: (مودو فر

امر ظهور آنحضرت صلوات اهللا ; و همچنین به مقتضاى بسیارى از اخبار و فقرات شریفه ادعیه و زیارات 
یك وعده الهى است كه تخّلف پذیر نیست، و لكن تأخیر و تعجیل وقوع آن از امور ; علیه و اصل وقوع آن 

  .بدائّیه است
ت شده است كه دعاى مؤمنین هرگاه با آدابش واقع شود، تأثیر و و همچنین بر حسب برخى از اخبار ثاب

كامل تر باشد، و ) علیه السالم(مدخلّیت تاّمه در تعجیل آن دارد، پس باید هّم مؤمن در امر ظهور آنحضرت 
انتظارش بیشتر باشد، و به سبب طوالنى شدن آن و مخفى بودن آثار دین و خذالن مؤمنین محزون تر باشد، 

  .حاالت از جمله آداب این دعا است كه این
و ظهور آثار دین )علیهم السالم(پس با این حال به قصد احقاق حقوق الهى و حقوق اولیاء و ائّمه معصومین 

  .مبین و خذالن كّفار و مشركین تعجیل فرج و ظهور آنحضرت صلوات اهللا علیه دعا نماید
خلّیت و سببّیت تاّمه پیدا مى كند، و این مدخلّیت پیدا مد; دعاء او در این حال در تعجیل فرج ; بنابراین 

  :كردن به دو عنوان است
و هّم آن را در دل ; به مالحظه آنچه در قصد و نّیت اوست از آرزوى قلبى بر وقوع فرج ; عنوان اّول 

  .داشتن، چنانچه شرح بیان این عنوان در كیفّیت هشتم مى آید
در این نحو دعاى بنده حاصل مى شود، بر حسب وعده الهى در  به مالحظه تأثیرى كه; عنوان دّوم 

  .استجابت آن در باب تعجیل شدن فرج، چنانچه این هم بزودى بیان مى شود ان شاء اهللا تعالى
و البته چنانچه در هر امرى اگر فعل كسى در وقوع آن مدخلّیت و سببّیت پیدا كند، از اعوان و انصار 

چنین است كه افتتاحش به )علیهم السالم(، پس در امر فرج اهلبیت اطهار صاحب آن امر محسوب مى شود
وجود حضرت صاحب االمر صلوات اهللا علیه مى باشد، هر گاه كسى به عنوان مزبور مدخلّیت و سببّیت 
  .پیدا نماید، پس او در واقع داخل در زمره اعوان و انصار ایشان است و به فضل جزیل آنها فائز مى شود

  :اینجا بیان دو امر به صورت اختصار ــ براى یاد آورى اهل عبرت ــ الزم و مهّم استپس در 
در بیان برخى از روایاتى كه وارد شده است در آنكه ظهور آثار حّق موقوف است به ظهور امر : اّول

  .آنحضرت صلوات اهللا علیه
  .اثر كامل دارددعا ; در بیان اخبارى كه وارد شده در آنكه براى تعجیل ظهور : دّوم

  بستگى به ظهور دارد ; احادیث وارده در اینكه ظهور آثار حّق 
گفتیم كه اخبار در این مقوله بسیار زیاد نقل شده و لكن در اینجا جهت تیّمن و تبّرك به ذكر ده : اّما امر اّول

  .حدیث اكتفا مى شود
صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال)لیه السالمع(بإالسناد عن أبي جعفر : در كتاب كافى روایت كرده: حدیث اّول
من اوالدي اثنى عشر نقیبًا نجیبًا محدّثون مفّهمون، آخرهم القائم بالحّق یمألها عدال كما ملئت « ): علیه وآله

  .)7(» جورًا 
دوازده نفر از اوالدهاى من نقباء و نجبایند، و مالئكه با : فرمود)صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول : یعنى

آنها به اخبار غیبى تكّلم مى كنند و به الهامات الهّیه الهام كرده مى شوند، آخر آنها كسى است كه قیام به امر 
  .ّق خواهد نمود، و زمین را از عدل پر مى كنند چنانچه از جور پر شده باشدح

: ــ في ضمن كالمه ــ قال) علیه السالم(باالسناد عن ابي عبداهللا : باز در آن كتاب روایت كرده: حدیث دّوم
ذن لنا في هالك ائ! یا رّبنا: فإّن الحسین لّما قتل عّجت السماوات و األرض و من علیها و المالئكة، فقالوا

الخلق حّتى نجدهم عن جدید األرض بما استحّلوا حرمك و قتلوا صفوتك، فأوحى اهللا إلیهم یا مالئكتي و یا 
علیهم (سماواتي و یا أرضي اسكنوا، ثّم كشف لهم حجابًا من الُحجب فإذا خلفهم محّمد و اثنى عشر وصّیًا 

ا مالئكتي و سماواتي و أرضي بهذا انتصر لهذا، قالها ثالث ی: و أخذ بید فالن القائم من بینهم، فقال) السالم
  .)8(» مّرات 

رستیكه چون حسین صلوات اهللا علیه شهید شد، آسمانها و بد: فرمود)علیه السالم(حضرت صادق : یعنى
ما را در هالك ! اى پروردگار ما : زمینها و هر كس كه در آنها بود به ناله در آمدند، پس عرض كردند

نمودن این خلق اذن فرما، تا آنكه آنها را از اطراف زمین از بین ببریم، به سبب آنكه حرمت تو را ضایع 
  .تو را كشتندكردند و برگزیده 

آرام باشید، پس پرده اى از ! اى مالئكه من و اى آسمان و زمین من : پس خداوند بسوى آنها وحى فرمود كه
حجابها را براى آنها كشف فرمود، در این حال از عقب آن حجابها وجود مبارك محّمد و دوازده نفر اوصیاء 



به یكى از آنها كه مابین آنها ایستاده بود، پس او صلوات اهللا علیهم اجمعین آشكار شد، و اشاره فرمود 
براى این مظلوم انتقام مى گیرم، و ; با این قائم و ایستاده ! و اى آسمانها و زمین من ! اى مالئكه من : فرمود

  .این فرمایش را تا سه مرتبه تكرار فرمود
اد عن مفّضل عن الصادق باإلسن: روایت كرده كه» كمال الدین« در ) قدس سره(شیخ صدوق : حدیث سّوم

  :قال)علیه السالم(، عن أمیرالمؤمنین )علیهم السالم(، عن أبیه، عن آبائه )علیه السالم(
ارفع : ــ فقال اهللا عّزوجّل: لّما اسري بي إلى السماء ــ إلى أن قال): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا (

و الحسن و الحسین و علّى بن الحسین و محّمد بن علّى و  رأسك فلّما رفعت رأسي و إذًا بأنوار عليٍّ و فاطمة
م "جعفربن محّمد و موسى بن جعفر و علّى بن موسى و محّمد بن علّى و علّى بن محّمد و الحسن بن علّى و 

  .ابن الحسن القائم كأّنه كوكب درّى" ح م د
  یا رّب و من هوالء ؟: قلت
یحّرم حرامي و به انتقم من أعدائي و هو راحة ألولیائي و هو اّلذي االئّمة، و هذا القائم یحّلل حاللي و : قال

یشفي قلوب شیعتك من الظالمین و الجاحدین و الكافرین، فیخرج الالت و العّزى طریین فیحرقهما، ففتنة 
  .)9() الناس یومئذ بهما أشّد من فتنة العجل السامري 

چون مرا بسوى آسمان بردند، ـ پس بعد از وحى هاى : فرمود) صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول : یعنى
انوار علّى و فاطمه و حسن ; ر این حال سر خود را بلند نما، چون بلند نمودم د: چند ـ خداوند عّزوجّل فرمود

و حسین و علّى بن الحسین و محّمد بن علّى و جعفر بن محّمد و موسى بن جعفر و علّى بن موسى و محّمد 
بن حسن نمایان شد، آنكه ایستاده بود ـ یعنى آخرین » م ح م د«بن علّى و علّى بن محّمد و حسن بن علّى و 

  .ستاره درخشان بود آنها ـ در ما بین آنها همچون
  اینها چه كسانیند ؟! پرودگارا : عرض كردم

و حرام مرا حرام خواهد كرد، و به او از دشمنان ; اینها امامانند، و اینكه ایستاده حالل مرا حالل : فرمود
 و او است آنكسى كه به سبب او دلهاى شیعیان. خود انتقام خواهم كشید، و او سبب راحتى اولیاء من مى باشد

تو از شّر ظالمین و جاحدین و كافرین شفا مى یابد، پس الت و عزى را در حالتیكه بدن آنها تازه باشد 
بیرون مى آورد، پس او آنها را مى سوزاند، و هر آینه امتحان شدن مردم به سبب آنها در این روز شدیدتر 

  .از امتحان به امر گوساله سامرى است
: یت كرده از حضرت امام محّمد تقى صلوات اهللا علیه كه فرمودروا» كافى« نیز در : حدیث چهارم

به مسجد الحرام تشریف فرما شدند، و با ایشان بودند حضرت امام )علیه السالم(حضرت امیر المؤمنین 
، پس نشستند و در این حال )رضي اهللا عنه(در حالتیكه تكیه فرموده بودند به سلمان)علیه السالم(حسن 

سالم كرد، و ایشان جواب سالم )علیه السالم(لباس نیكو وارد شد، پس به امیرالمؤمنین مردى با هیئت و 
  .دادند، بعد سه مسئله سئوال كرد

علیه (بعد از بیان آن مسائل و جواب آنها را از فرمایش حضرت مجتبى )علیه السالم(حضرت امام محّمدتقى 
  :بیان جوابها را به ایشان ــ فرمود)لیه السالمع(ــ بر حسب محّول فرمودن حضرت امیرالمؤمنین ) السالم

شهادت مى دهم به كلمه توحید، و همیشه شهادت به آن مى دهم، و شهادت مى دهم به آنكه : پس آن مرد گفت
رسول اهللا مى باشند، و همیشه شهادت به آن مى دهم، و شهادت مى )صلى اهللا علیه وآله(وجود مبارك محّمد 

كرد ــ وصّى او هستید و قیام به حّجت او مى ) علیه السالم(اره به امیرالمؤمنین دهم به آنكه شما ــ اش
علیه (فرمائید، و همیشه شهادت به آن مى دهم، و شهادت مى دهم به آنكه تو ــ اشاره به حضرت امام حسن 

د از او حسین كرد ــ وصّى او مى باشى، و قیام به حّجت او مى فرمائى، و شهادت مى دهم به آنكه بع)السالم
  .بن على صلوات اهللا علیه وصّى برادرش مى باشد و قیام به حّجت او مى فرماید

مى )علیه السالم(قیام به امر حسین )علیه السالم(و شهادت مى دهم به آنكه بعد از ایشان علّى بن الحسین 
مى )علیه السالم(الحسین قائم بامر علّى بن )علیه السالم(نماید، و شهادت مى دهم به آنكه محّمد بن على 
  .كه او قائم به امر محّمد است)علیه السالم(باشد، و شهادت مى دهم براى جعفر بن محّمد 

علیهما (كه او قائم به امر جعفر بن محّمد )علیه السالم(و شهادت مى دهم براى موسى بن جعفر 
علیهما (ائم به امر موسى بن جعفر كه او ق)علیه السالم(است، و شهادت مى دهم براى علّى بن موسى )السالم
علیهما (كه او قائم به امر علّى بن موسى )علیهما السالم(است، و شهادت مى دهم براى محّمد بن علّى )السالم
علیهما (كه او قائم به امر محّمد بن علّى )علیه السالم(است، و شهادت مى دهم براى علّى بن محّمد )السالم
علیهما (كه او قائم به امر على بن محّمد )علیه السالم(هم براى حسن بن علّى است، و شهادت مى د) السالم
  .است)السالم



با كنیه ; و شهادت مى دهم براى مردى از اوالد حسین صلوات اهللا علیه كه تا زمانى كه امر او ظاهر شود 
و رحمت و بركات الهى نام برده نمى شود، زمین را از عدل پر نماید چنانچه از جور پر شده باشد، و سالم 

  .بر تو باد، یا امیرالمؤمنین
یا ابا محّمد در عقب او بروید ببینید : پس آن مرد برخاست و رفت، پس امیرالمؤمنین صلوات اهللا علیه فرمود

  به كدام طرف مى رود ؟
سجد طولى نكشید مگر آنكه پاى خود را بیرون م: بیرون رفتند و بعد فرمود)علیه السالم(پس امام حسن 

برگشتم و ایشان را به این امر خبر )علیه السالم(گذاردم دیگر ندیدم به كدام سو رفت، پس نزد امیرالمؤمنین 
  .دادم

  آیا او را مى شناسید ؟: پس آنحضرت فرمود
  .دانا ترند)علیه السالم(و امیرالمؤمنین )صلى اهللا علیه وآله(خدا و رسول او : گفتم

  .)10(ى باشد م)علیه السالم(او خضر : فرمود
خدمت حضرت امام حسن : از احمد بن اسحاق قمى روایت شده كه گفت» كمال الدین« در : حدیث پنجم

رفتم و مى خواستم كه درباره خلف و حّجت بعد از ایشان سئوال كنم، ــ بعد از ذكر )علیه السالم(عسكرى 
  فرمایشاتى از ایشان مى گوید ــ

پس ایشان برخاستند و به عجله داخل خانه شدند، و در حالتى كه بر سر شانه ایشان پسرى كه صورت او 
  .دندچون ماه شب چهارده بود به سّن سه سالگى بیرون آم

اى احمد بن اسحاق اگر كرامت تو نزد خداوند و حّجتهاى او نبود، براى تو این فرزند خود را : پس فرمود
مى باشد، و آن كسى است كه )صلى اهللا علیه وآله(ظاهر نمى كردم، همانا او هم اسم و هم كنیه رسول اهللا 

  .باشد زمین را از عدل و قسط پر مى نماید، چنانچه از ظلم و جور پر شده
و َمَثل ذى القرنین است، به خدا قسم غائب )علیه السالم(َمَثل او در این امت َمَثل خضر ! اى احمدبن اسحاق 

شود غیبتى كه در آن كسى از هالكت و فتنه ها نجات نیابد، مگر كسیكه خداوند او را بر اقرار و اعتراف به 
  .یل فرج موّفق فرموده باشدامامت او ثابت گردانیده باشد، و او را بر دعا در تعج

آیا از براى امر ایشان عالمتى هست كه بواسطه آن اطمینان خاطر براى ! اى موالى من : پس عرض كردم
  من حاصل شود ؟

  :پس آن پسر صلوات اهللا علیه به لسان عربى فصیح فرمود
عالمتى را بعد از ! اسحاق منم بقّیة اهللا در زمین او، و منم انتقام گیرنده از دشمنان او، و اى احمد بن 

  .)11(مشاهده نمودن حّق به چشم خود طلب نكن 
صلى اهللا علیه (از حضرت رسول )رضي اهللا عنه(انصارى از جابر » كمال الدین«نیز در : حدیث ششم

روایت شده كه بعد از ذكر  )12() َاطیُعوا اهللا َوَاطیُعوا الرَُّسوَل َو ُاوِلى األمِر ِمْنُكْم( در ذیل آیه مباركه )وآله
  :ــ فرمود) علیه السالم(اسماء مباركه اوصیاء و اولى االمر ــ بعد از خودشان تا امام حسن عسكرى 

اولى االمر )علیهم السالم(فرزند حسن بن على ; و بقّیه او مابین بندگان او ; پس از آن حّجت اهللا در زمین 
، او است آن كسى كه خداوند بر دو دست او مشارق و مغارب زمین را فتح مى نماید، او است آن كسى است

كه از شیعیان و اولیاء خود غائب مى شود، چنان غیبتى كه ثابت نماند بر قول به امامت او در آن غیبت 
  .مگر كسى را كه خداوند قلب او را از براى ایمان امتحان فرموده باشد

به وجود مبارك او در )علیه السالم(آیا از براى شیعیان ایشان ! یا رسول اهللا : پس عرض كردم: دجابر گوی
  حال غیبتشان انتفاعى هست ؟

آرى به حّق آن خداوندیكه مرا به نبوت مبعوث فرمود بدرستیكه آنها در حال غیبت او به نور او : فرمود
ى كه ازاو ظاهر شود، و علومى كه بواسطه او باقى استضائه مى كنند و هدایت مى یابند ــیعنى به علوم

بماند، و بوسیله مواالت با او از فیوضات و بركات الهیه ــ مثل انتفاع بردن مردم بواسطه شمس زمانى كه 
  .)13(پشت ابر مخفى باشد و منتفع مى شوند 

َوَعَد اهللا الَّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت (به مقتضاى اخبار متعدد در تفسیر این آیه شریفه : حدیث هفتم
ْن َقْبِلِهْم َولَُیَمِكَننَّ َلُهْم دیَنُهُم الَّذى اْرَتضى َلُهْم َو ِلُیْبِدَلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َلَیْسَتْخَلَفنَُّهْم في األرِض َكما اْسَتْخَلَف الَّذیَن ِم

علیه (این آیه مباركه در حّق وجود مبارك حضرت مهدى ; )14() َخوِفِهْم َاْمنًا َیْعُبُدوَننى الُیْشِرُكوَن بى َشْیئًا 
استخالف در ارض، و تمكین در آن، و ارتفاع خوف، درباره : نازل شده، و این سه كرامت الهى )السالم

  .در عهد ظهور ایشان است; شیعیان و اولیاء 
كسانى : عرض كرد)علیه السالم(وایات مذكور است كه راوى خدمت حضرت صادق و در بعضى از ر



  .نازل شده)علیه السالم(گمان مى كنند این آیه در حّق فالن و فالن و فالن و على 
خدا دلهاى آنها را هدایت نكند، كجا متمّكن شد دینى و میان مردم منتشر شد كه خداوند و : حضرت فرمود

درعهد یكى از آن خلفاء و در ; و رفتن خوف از دلها و مرتفع شدن شّك از سینه ها ;  رسولش آن را بپسندند
بود، با حال ارتداد مسلمین و فتنه هائى كه برانگیخته مى شد در عهد آنها و جنگهائى )علیه السالم(عهد على 

  .)15(كه ما بین كّفار و آنها واقع مى شد 
پس بعد از آنكه در این وعده الهیه تأمل شود كه آن از براى عاّمه مؤمنین صالحین است كه اشرف و افضل 

مى باشند به آنكه مرتبه بزرگوارى و ریاست و )م السالمعلیه(از همه آنها ائّمه اثنى عشر طّیبین و طاهرین 
حكمرانى در روى زمین ــ به وجه حّق ــ براى آنها پسندیده است، به طورى كه هیچ خوفى از دشمنان براى 

  .آنها نباشد، و به سبب ایشان هیچ شركى در زمین نباشد
و شیعیان صالحین آنها از دنیا رفتند و و )علیهم السالم(مالحظه شود كه همه ائّمه طاهرین ; و بعد از آن 

  .براى آنها چنین نشد، و تا كنون چنین امرى براى وجود آخرین آنها و شیعیان در عهد ایشان واقع نشده است
پس مقتضاى صدق وعده الهیه در چنین امر عظیم آن است كه بعد از این البته واقع خواهد شد، و بنابراین 

ت قطعّیه و شاهد صدق است از براى صدق همه اخبارى كه وارد است كه ظهور این آیه شریفه حّج; مطلب 
با شیعیان ایشان واقع خواهد شد، و بعد از آن هم رجعت )علیه السالم(و فرج براى حضرت صاحب األمر 

تمامى ائّمه معصومین و شیعیان صالحین كاملین آنها به حیات جسمانى دنیوى وقوع مى یابد، و خالفت الهّیه 
  .و دولت حّقه و فرج كّلى براى آنها ــ الى یوم النشور و قیام القیامت ــ مدام بر قرار است

در بیان این آیه )علیه السالم(از حضرت كاظم » تفسیر عیاشى« از » نجم الثاقب« آنچه در : حدیث هشتم
این آیه در حّق : كه فرمود )16() رهًاَو َلُه َاْسَلَم َمْن في الَّسمواِت َو األرِض َطوعًا َو َك( شریفه روایت شده 

كفار را در مشرق و مغرب  نازل شده، هنگامى كه یهود ونصارى و صائبین و زنادقه و)علیه السالم(قائم 
آن بیرون آورد، و اسالم را بر آنها عرضه مى كند، پس هركه با رغبت اسالم آورد، او را به نماز و روزه 

و زكات ــ و آنچه مسلم را به آن امر كنند و از خداوند بر او واجب است ــ امر فرماید و هر كه اسالم 
  .)17(ها و مغرب ها احدى نماند مگر موحد باشد گردنش را بزند، تا آن كه در مشرق ; نیاورد 

ْظُلومًا َفَقْد َجَعْلنا ِلَولیِِِّه ُسْلطانًا َفال ُیْسِرْف في َو َمْن ُقِتَل َم( روایتى است در ذیل این آیه مباركه : حدیث نهم
» فرات« ، و در تفسیر)علیه السالم(از حضرت صادق » كامل الزیارات« ر د )18() اْلَقْتِل إنَُّه كاَن َمْنُصورًا

  :كه) علیه السالم(از حضرت امام محّمد باقر 
مى باشد، كه ولّى دم آن مظلومند، و در هنگام ظهور از ) علیه السالم(حضرت قائم » منصور« مراد از 

به : ت و یارى قرار مى گیرد، یعنىقاتلین ایشان خون خواهى مى كنند، و از جانب خداوند مورد نصر
اسباب خاّصه الهّیه ــ از باطنى و ظاهرى كه در آن وقت براى ایشان است از قّوت و قدرت و از لشكریان 

  .)19(مالئكه و جن و انس و غیره ها ــ یارى مى شوند 
بعد از كشتار بسیارى از كّفار و )علیه السالم(آنحضرت : روایت فرموده كه» نور االنوار« و در كتاب 

بیرون  اشرار و دشمنان، به باالى منبر مى روند و یك بند از نعلین حضرت سّیدالشهداء صلوات اهللا علیه را
  .اگر همه دشمنان را بكشم مقابل خون این بند نعلین نخواهد شد: مى آورند، و مى فرماید

  .اگر همه اهل عالم را بكشم در عوض این بند نعلین نمى شود: و در روایت است كه مى فرماید
  :فرمود)صلى اهللا علیه وآله(قسمتى از فقرات خطبه غدیرّیه است كه حضرت رسول : حدیث دهم

عاشر الّناس أال و إّنى منذر و علّى هاد، معاشر الّناس إّنى نبّى و علّى وصّى، أال أّن خاتم االئّمة مّنا القائم م(
المهدّى، أال إّنه الظاهر على الّدین، أال إّنه فاتح الحصون و هادمها، أال اّنه قاتل كّل قبیلة من أهل الّشرك، أال 

  .)20() وجّل، أال إّنه الّناصر لدین اهللاإّنه المدرك بكّل ثار ألولیاء اهللا عّز
همانا من انذار كننده ام ; ه باشید آگا! اى گروه مردمان): صلى اهللا علیه وآله(یعنى حضرت رسول فرمودند 

  .و على هدایت كننده است 
  .بدرستیكه من نبّیم و على وصّى من است; آگاه باشید ! اى گروه مردمان

  .همانا خاتم ائّمه از ما قائم مهدى خواهد بود; آگاه باشید 
  .همانا او در امر دین بر دیگران غالب است و درآن سلطنت دارد; آگاه باشید 

  .همانا او گشاینده و فتح كننده شهرها و خراب كننده آنها است; باشید  آگاه
  .همانا او كشنده تمام قبائل اهل شرك است; آگاه باشید 
  .همانا او خون خواه همه خونهاى اولیاء الهى است; آگاه باشید 
  .همانا او یارى كننده دین خدا است; آگاه باشید 



  علیه السالم اثر دعا در تعجیل ظهور حضرت قائم 
دعا اثر كامل دارد، و آنچه از ; ) علیه السالم(روایاتى وارد شده كه در تعجیل ظهور آنحضرت; امر دّوم 

  :پنج قسم است; اخبار داللت بر این امر دارد 
) علیه السالم(در بعضى روایات تصریح شده است كه دعاى مؤمنین و طلب فرج آنحضرت : قسم اّول

  .ى شود، و ترك آن موجب تأخیر در فرج مى شودموجب تعجیل در فرج م
از : از شیخ جلیل عّیاشى از فضل بن ابى قره نقل شده، كه گفت» نجم الثاقب« از آن جمله روایتى كه در 

  :شنیدم كه مى فرمود)علیه السالم(حضرت صادق 
پسرى متوّلد مى  بزودى از براى تو از ساره: وحى فرمود كه)علیه السالم(حّق تعالى به حضرت ابراهیم 

  .شود
  .كه من پیره زن و عجوزه ام: ساره گفت

بزودى فرزندى آورد و فرزندان آن پسر تا چهارصد سال در دست دشمن من معّذب مى : حّق تعالى فرمود
  .گردند، به سبب آنكه كالم مرا رّد نمود

  .اله و گریه نمودندپس چون بنى اسرائیل در دست فرعون مبتال شدند تا چهل روز در درگاه خداوند ن
ایشان را از دست فرعون خالص : وحى فرمود كه)علیهما السالم(حّق تعالى به حضرت موسى و هارون 

  .گرداند، و صد و هفتاد سال از آن چهار صد سال باقى مانده بود كه آن را از ایشان برداشت
مى كردید، حّق تعالى فرج كه اگر شما نیز چنین تضّرع و زارى : فرمود)علیه السالم(پس حضرت صادق 

  .)21(ما را مقّدر مى كرد، و چون چنین نكنید پس بدرستیكه این امر به نهایت خود خواهد رسید 
  :در توقیع مبارك آنحضرت چنین آمده) احتجاج(و در كتاب 

  .)22() و أكثروا الّدعا بتعجیل الفرج فإّن ذلك فرجكم(
  .بسیار دعا كنید، پس بدرستیكه این دعاء موجب فرج شما است; یعنى براى تعجیل فرج 

  ) علیه السالم(نكاتى مهّم در توضیح كالم آنحضرت
و این روایت جامع ترین و كامل ترین كالم در امر دعا در فرج ایشان مى باشد، و در اینجا تذكر چند نكته 

  :الزم است
كید در باب دعا در فرجشان را بیان فرموده اند، به آنكه امر به آن فرموده اند، و آن شّدت تأ; در آن : اّول

  .حمل بر وجوب مى شود; ظاهر است و تا شاهد و قرینه بر اراده استحباب از آن نشده باشد 
زیاد دعا كردن را بیان فرموده، بطوریكه الزم است در همه اوقات شب و روز و در همه مجالس و : دّوم
  .همه حاالت و خصوصًا بعد از نماز ها و مواقع استجابت دعا بر آن مواظبت و محافظت شود در

بیان فرموده آنكه این امر ـ دعا در فرج ایشان ـ بر همه بندگان فرض و الزم است، و بر فرد فرد : سّوم
  .ایشان ــ مانند امر اقیموا الصلوة ــ تكلیفى است ثابت

همین » الفرج« ا به وجه عموم بیان فرموده، چنانچه مقتضاى اطالق كلمه اهتمام در طلب فرج ر: چهارم
دعا در تعجیل فرج ــ چه فرج كّلى و چه فرج در هر امرى از ایشان ــ و طلب كشف حزن و : است، یعنى

  .رفع غم از قلب مباركشان ــ در آنچه تعّلق به ایشان دارد یابه هریك از شیعیان ــ الزم است
دعا براى تعجیل فرج، فرج كّلى و عمومى براى جمیع مؤمنین است كه با ظهور آنحضرت فائده : پنجم

  .حاصل مى شود و جمیع حاالت دنیوى و اخروى آنها را شامل مى شود
و شاهد براین تعمیمات در فقرات توقیع رفیع ــ با آنكه به مقتضاى ظاهر آن چنین است ــ كالم حضرت 

  :در تفسیر آیه شریفه» افىك« است در )علیه السالم(صادق 
  )23() الَّذیَن َیِصُلوَن ما َاَمَر اهللا ِبِه َاْن ُیوَصَل(

فالتكونّن مّمن یقول للشىء إّنه في : وقدیكون في قرابتك، ثّم قال) علیهم السالم(حّمد نزلت في رحم آل م: قال
  )24(» شىء واحد

  علیهم السالم بر دعا در هنگام شدائد و مهّمات  امر ائمه
در حوائج و مهمات خاصه ) علیهم السالم(قسم دّوم در بیان اخبارى است كه وارد شده در آنكه ائّمه اطهار 

  .خود، شیعیان و اولیاء خود را امر مى فرمودند كه دعا براى اصالح آن حوائج و مهمات بنمایند
دخلت على أبي الحسن : باالسانید العدیدة عن أبي هاشم جعفري، قال: ت شدهروای» بحار « از آنجمله در 
إبعث رجال من موالینا إلى الحیر یدعوا ! یا أباهاشم: و هو مهموم علیل، فقال لى) علیه السالم(علّى بن محّمد 

  .اهللا لي
  .اّلذى یخرج فخرجت من عنده فاستقبلني علّى بن بالل فأعلمته ما قال لي و سألته أن یكون الرجل



إّنه أفضل من الحیر، إذا كان بمنزلة من في الحیر، و دعائه لنفسه : السمع و الطاعة، و لكّننى اقول: فقال
  .ما قال) علیه السالم(أفضل من دعائى له بالحیر، فأعلمته 

یت و یسّلم افضل من البیت و الحجر، و كان یطوف بالب) صلى اهللا علیه وآله(له كان رسول اهللا : قل: فقال لي
  .)25(» الحجر، و اّن هللا تبارك و تعالى بقاعًا یحّب أن یدعى فیه فیستجیب لمن دعاه 

مردى از دوستان ما را ! اى ابى هاشم: مریض بودند، فرمود) علیه السالم(م علّى النقى حضرت اما: یعنى
كه خداوند ; از براى من دعا نماید )علیه السالم(جانب كربال بفرست تا در حرم حضرت ابى عبداهللا الحسین 

  .عافیت مرحمت فرماید
انب من مى آمد، فرمایش ایشان را به او پس از خدمت ایشان بیرون رفتم، در این حال على بن بالل رو به ج

  .برود)علیه السالم(گفتم و از او درخواست كردم كه او براى امتثال فرمایش امام 
خود از حائر افضل مى باشد، و او ) علیه السالم(پس گفت سمعًا و طاعتًا، و لكن مى گویم كه آنحضرت 

ء ایشان از براى خود افضل است از دعاى من خود مثل كسى است كه در حائر مى باشد و امام است، و دعا
  .در حّق ایشان و در حائر

صلى اهللا علیه (حضرت رسول : به او بگو: گفتم، به من فرمود) علیه السالم(پس این كالم را به آنحضرت 
از كعبه معظمه و از حجر االسود افضل بودند و با این حال طواف كعبه را مى فرمودند و حجر )وآله

مى بوسیدند، بدرستیكه از براى خداوند تبارك و تعالى بقعه هائى است كه دوست مى دارد در  االسود را
  .مكانها خوانده شود، پس هر كس او را بخواند اجابت فرماید، و حائر از جمله آن بقعه ها مى باشد

« در ) هللا عنهرضي ا(از شیخ فقیه زاهد عارف احمد بن فهد حّلى » شفاء الصدور « و از آن جمله در كتاب 
مریض شدند، به كسان خود امر فرمود كه ) علیه السالم(روایت كرده كه حضرت صادق» عدة الداعى 

  .دعا كند)علیه السالم(شخصى را اجیر كنند كه براى ایشان كنار قبر مطهر امام حسین 
رض الطاعة است، و او امام مفت; ) علیه السالم(مى روم، ولى حسین : پس كسى را یافتند و به او گفتند، گفت

  .نیز مفترض الطاعة است
امر : و كالم او را خبر دادند، آنحضرت در جواب فرمود) علیه السالم(پس برگشتند بسوى حضرت صادق 

چنان است كه آن شخص گفته، و لكن ندانسته كه خداى تعالى را بقعه هائى است كه دعا در آنها مستجاب مى 
  .)26(در آن است از آنهاست ) لیه السالمع(شود، و آن بقعه كه قبر حسین 

از شیعان و اولیاء خود )یهم السالمعل(پس از همه این اخبار و اخباریكه در باب طلب دعا نمودن ائّمه اطهار 
وارد شده است، چنین استفاده مى شود كه دعاء مؤمن تأثیر در اصالح حوائج و كشف هموم و غموم 

  .دارد) علیهم السالم(ائّمه
و این منافات ندارد با آنكه خود ایشان وسیله همه فیوضات الهى براى دیگران هستند، و از غیر خود در 

كّلیه بى نیاز مى باشند، چرا كه همان طوریكه خداوند متعال جل شأنه با آنكه از غیر همه جهات جزئیه و 
خود ـ یعنى همه موجودات ـ غنى و بى نیازمى باشد، و لكن بندگان را امر به عبادتش فرموده، و نیز از آنها 

عقیده شان و  طلب یارى نموده، و از آنها قرض خواسته، اینها همه به این حكمت است كه آنها در صدق
ضعف آن در مقام دوستى با خداوند امتحان شوند، و همچنین بوسیله عبادت و نصرت او لیاقت و قابلیت 

  .رحمتهاى او را پیدا نمایند، چنانچه در مقّدمه این رساله به آن اشاره شد
ت و احسان و كه دوستان آنها در مقام خدما)علیهم السالم(همچنین است امر نسبت به اولیاء معصومین او 

در صدق عقیده موّدت و محّبت خود امتحان مى شوند، و نیز این وسائل ; ) علیهم السالم(نصرت با آنها 
تطهیر و تزكیه مى شوند، و از براى فیوضات و رحمتهاى الهّیه ــ خصوصًا عطّیه هاى مهّم و نیكوى 

عطا كرده مى شود قابل )علیهم السالم(ُاخروى و درجات عالیه جنان و رضوان ــ كه بوسیله ائّمه معصومین 
  .مى گردند

و باب » )علیه السالم(صله به امام«و غیر آن خصوصًا در باب » كافى « چنانچه در احادیث بسیارى در 
  .)27(به حكمت آن تصریح شده است » خمس«

پس دعا هم براى آنها مثل یارى كردن آنها در جهاد و جنگ با دشمنان آنها و مخذول و مغلوب كردن 
مى شود، اگرچه آن شكست )علیهم السالم(دشمنانشان است، و به این سبب كشف حزن ائّمه معصومین 

  .مى باشد)علیهم السالم(ر واقع به یمن افاضه غیبّیه الهیه از جانب خود آنهادشمنان نیز د

  :یار صفحة
  



مشرف شد، حضرت فرمودند اى ) علیه السالم( انصارى خدمت حضرت رسول جابرعبداهللا: ترجمه)1(
عالمى كه علم خود را بكار ببندد و مطابق : جابر قوام و بر پاى بودن این دنیا به چهار طایفه بستگى دارد

و نادانى كه از پرسیدن و یاد گرفتن عارشان نشود ، و ثروتمندى كه از مالش ببخشد و .علمش رفتار نماید
  .بخل نورزد، و فقیرى كه آخرت خود را به دنیاى دیگران نفروشد

كسى كه نعمتهاى خداوند نزد او زیاد باشد حوائج و خواسته مردم پیش او زیاد است، پس اگر با ! اى جابر
آنان چنان رفتار كند كه خداى دوست دارد نعمتها پیش او دائمى و باقى خواهند ماند ، و اگر در آنچه خداوند 

  :ت دارد كوتاهى كند نعمتها رو به زوال و فنا خواهند رفت، و حضرت این اشعار را انشاء فرمود كهدوس
  .رو آوردن دنیا چه زیبا است؟ ــ هنگامى كه به كسى برسد خدا كند

كسیكه با مردم مواسات نكند با زیادى نعمتى كه خدا به او بخشیده ــ اقبال و رو آوردن دنیا به او دست مى 
  .رود

  .ى جابر از زوال نعمت حذر كن ــ از مال دنیاى خود ببخش و عطا كنا
  .چرا كه صاحب عرش خیلى بخشنده است ــ درتحّیت و امثال آن چند برابر مى كند

اگر عالم علمش را كتمان كنذ و ظاهر نكند و اهمال نماید، و نادان از پرسیدن آنچه ضرورى : پس فرمودند
همیدن احكام نباشد، و دولتمند از بخشش بخل ورزد، و فقیر دینش را به دین اوست عارش آید و دنبال ف

  .دنیاى دیگرى بفروشد، بال زیاد مى گردد و عقاب بزرگتر مى شود
  ). 402ص ) علیه السالم(تفسیر امام حسن عسكرى (
كسى كه : شنیدم كه فرمود) صلى اهللا علیه وآله(از رسول خدا :فرمود)علیه السالم(حضرت على : ترجمه)2(

از علمى سؤال شود و درجائیكه واجب است اظهارآن كتمان نماید، تبعّیت وپیروى مردم ازاو زائل مى شود 
علیه (تفسیرامام حسن(روز قیامت در حالیكه به لجامى ازآتش بسته شده باشد او را مى آورند و 

  ). 402ص)السالم
  . 174 159وره بقره آیه س)3(
غالب گرداند و  اوست آنكه پیامبرش را براى هدایت و دین حّق فرستاد تا بر همه دین پیروز و: ترجمه)4(

  ) 33سوره توبه آیه. (اگرچه مشركین كراهت داشته باشند
خداوند وعده داده كه آنان را در زمین خلیفه ; ى شایسته انجام دادند كسانیكه ازشماایمان آورداند و كارها)5(

قرار دهد، همچنانكه افرادى قبل از اینها بودند خلیفه قرار داده بود، و متمّكن خواهد كرد بر ایشان دین 
ئید و ایشان را كه براى آنها پسندید، و خوف و ترس آنان را به امن و ایمن تبدیل خواهدكرد، مرا پرستش نما

  ) 55سوره نور آیه.(چیزى را بر من شریك قرارندهید
مّنت گذاشته و آنان را پیشوایان و ; داشته بودند و ما اراده كردیم بر آنانكه در زمین ضعیف : ترجمه)6(

  ) 5سوره قصص آیه . (وارثان قرار دهیم
  . 18حدیث 534ص 1كافى ج)7(
  . 19حدیث  534ص  1كافى ج )8(
  . 252كمال الدین ص)9(
  . 1حدیث 525ص 1كافى ج)10(
  . 1حدیث 384كمال الدین ص)11(
  . 59سوره نساء آیه )12(
  . 3حدیث 253كمال الدین ص)13(
  . گذشت 71ترجمه آن در ص . 55سوره نور آیه )14(
  . 8ضمن حدیث 149، 148ص 3تفسیر برهان ج)15(
سوره آل . (و هرچه در آسمانها و زمین است، خواه ناخواه فرمانبردار خداوند متعال است: ترجمه)16(

  ). 83عمران آیه 
  . 82ح 183ص 1تفسیر عیاشى ج)17(
  . 33سوره اسراء آیه)18(
  . 5حدیث 63كامل الزیارات ص)19(
  . 86حدیث 213ص 37بحاراالنوار ج)20(
  . 49حدیث 154ص 2تفسیرعیاشى ج)21(
  . 7حدیث 92ص 52االنوار جبحار)22(



  . 21سوره رعد آیه)23(
  . 28حدیث 156ص 2كافى ج)24(
  . 34حدیث 113ص 101بحاراالنوار ج)25(
  . 57عّدة الداعى ص)26(
 .538و  537ص 1كافى ج)27(

  

  

  

 

 ; 

  دعاء مؤمنین براى تعجیل ظهور 
از خداوند تصریح )علیه السالم(ضرت قسم سّوماخبارى كه در آنها دعاء مؤمنین و طلب تعجیل در فرج آنح

و تأكید شده است، و نیز ادعیه مخصوصه ایكه در خصوص این دعا وارد شده و در زمان غیبت ایشان به 
  .خواندن آن امر شده است

  ) علیه السالم(براى تعجیل ظهور آنحضرت) علیهم السالم(دعاء ائمه اطهار
خودشان بسیار دعاء مى فرمودند، و طلب ) لیهم السالمع(قسم چهارم اخبارى است در آنكه ائّمه اطهار 

  .تعجیل فرج ایشان را مى كردند، و نیز دعاهاى مخصوصى كه در این مورد مكّرر تالوت مى فرمودند
علیه (و اخبار زیادى در این دو قسم وارد شده و از آنها استفاده مى شود كه زمان ظهور آنحضرت 

  .تأثیر و مدخلّیت تاّم و كاملى دارد; ه است، و دعا در تعجیل آن از امور بدائیه غیر محتوم)السالم
  یكى از حكمتهاى طوالنى شدن غیبت

مى بینیم باز امر ظهور ایشان و غیبتشان بطول انجامیده، ) علیهم السالم(و لكن با كثرت دعاى ائّمه اطهار 
كه در باب تقوا ــ در عنوان  پس یكى از حكمتهاى آن كه از مجموع اخبار استفاده مى شود آنچیزى است

  :پانزدهم ذكر شد ــ و خالصه آن چنین است كه
علیهم (از اعظم وسائل كامله الهّیه از براى نزول بركات و افاضه فیوضات، شفاعت و دعاى ائّمه اطهار

در قبولى اعمال و آمرزش گناهان است، كه اگر نباشد بواسطه دعا و شفاعت آنان، پس اعمال ) السالم
گان فى نفسها به مالحظه كوتاهى و نقصان آنها در شرایط تأثیر ــ هرچند درآنها سعى كامل بشود ــ بند

  .وسیله قرب به درگاه الهى و سلب آثار گناهان براى فیوضات و رحمتهاى الهیه در جنان نمى شود
ه مسامحه و سهل و لكن باید بندگان در مقام اطاعت الهى در واجبات، و اجتناب از كبائر چنان باشند ك

علیهم (انگارى چنان نشود كه به حّد استخفاف به امر الهى برسد، كه به این سبب از شمول دعاى ائّمه 
است )علیه السالم(و شفاعتشان در حّق آنها، سلب قابلّیت شود، و همین یك نوع اعانت و یارى امام )السالم

  .ام دهند، چنانچه در عنوان تقوا ذكر شدكه مؤمنین به تقواى خود در مورد تأثیر شفاعت آنها انج
پس امر فرج و ظهور حضرت حّجت صلوات اهللا علیه چنین است كه وسیله همه رحمتهاى كامله است 

نسبت به عاّمه انبیاء و اولیاء و مؤمنین از اولین و آخرین، و عمده وسیله در انجام این تعجیل نیست مگر 
  .مى فرموده اند) لسالمعلیهم ا(همان دعائى كه ائّمه معصومین 

و لكن چونكه عمده سبب وقوع این غیبت سوء اعمال خود بندگان است كه در فقراتى از توقیع مبارك هم به 
  :این خصوصیت اشاره شده است

و لو أّن أشیاعنا ـ وّفقهم اهللا لطاعته ـ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علیهم لما تأّخر عنهم الیمن (
و لتعّجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حّق المعرفة و صدقها منهم بنا، فما یحبسنا عنهم إّال ما یّتصل بنا  بلقائنا،

  .)1() مّمـا نكرهه و ال نؤثوه منهم
پس سعى و كوشش مؤمنین در توبه و انابه و تضّرع به درگاه الهى، و طلب نمودن آنها این فرج را وسیله 

واقع )علیهم السالم(رفع مانع از آنها مى شود، و آنها قابل مى شوند كه مشمول آن دعاهاى اولیاء معصومین 
ها ظاهر شود، و اگر در دعا و توبه مسامحه نماید و اشتغال به شوند، و به سرعت معّجال اثرش براى آن

غفلت و معصیت داشته باشد مانع مى شود از آنكه اثر آن دعاها به سرعت ظاهر گردد، و لكن با این حال 

    



  .شامل او مى شود) علیه السالم(مسامحه در ترك دعا و توبه باز آثارى چند از دعاهاى ایشان
ى آنهانبود، پس سوء اعمال بسا سبب مى شد كه به روزگاران طویه طوالنى شود، و یك نوع آنكه اگر دعاها

لكن بواسطه آن دعاها تخفیف مى یابد، مثال در واقع اگر باید ده هزار سال یا بیشتر باشد، پس به نصف آن یا 
ود پس زمان طول یك سّوم یا كمتر تقلیل مى یابد، و تا مادامى كه دعا وتوبه از خود بندگان عمومًا واقع ش

  .غیبت بسیار كوتاه شود و بسا ده سال و كمتر مى شود
نوع دیگر آنكه بواسطه آن دعاها تخفیف در شدائد زمان غیبت مى شود كه اگر آن دعاها نباشد در اثر بدى 
اعمال شدائد دوران غیبت بسیار سخت خواهد شد، چنانچه در اّمتهاى سابقه چنین بوده، خصوص در بنى 

  .كه زمانى در غل و زنجیر و به حال غالمى و كنیزى گرفتار فرعونیان بودند اسرائیل
ــ در فقراتى از توقیع رفیع ) علیه السالم(چنانچه به این خصوصیت ــ یعنى تخفیف شدائد بوسیله دعاى امام 

  :اشاره شده است
و این توقیع ). واصطلمكم األعداء إّنا غیر مهملین لمراعاتكم و الناسین لذكركم، و لوال ذلك لنزل بكم الالواء(

  .را با ترجمه اش در كیفّیت اّول بیان كردیم
  :ــ بعد از خبر از حال ظهور ظالم منافقى ــ مى فرماید; و در توقیع دیگر 

و الیبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم و العدوان، ألّننا من وراء حفظهم بالدعاء اّلذي ال یحجب عن ملك (
طمئّن بذلك من أولیائنا القلوب، و لیثقوا بالكفایة منه و إن راعتهم الخطوب، و العاقبة األرض و السماء فلت

  .)2() لجمیل صنع اهللا سبحانه تكون حمیدة لهم، ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب
و لكن هر گاه در حالى كه عاّمه مردم از اجتماع در توبه و دعا غافلند، پس بعضى از مؤمنین ــ بر حسب 
وسع حال خود ــ سعى در آن نمایند، و بر دعاى آنان فوائد مهم دیگرى هم مترّتب مى شود كه در كیفّیت 

  .هد شدیازدهم ذكر خوا
  روایات وارده در تأثیر و استجابت دعا 

اخبارى كه در باب تأثیر و استجابت دعا در كلیه حوائج و در باب قبولى توبه وارد شده است، و ; قسم پنجم 
نعمتهائى كه بواسطه سوء اعمال از انسان سلب شده باشد بر مى گردد، خصوص ; آنكه بوسیله آن دعا 

ارد شده است كه هرگاه دعا با آداب و شرایط ظاهرى و باطنى آن واقع شود، از روایاتى كه در تأثیر دعا و
قبیل توبه حقیقى و خضوع و خشوع و با حال یأس از غیر خدا، و خلوص و موّدت و مواالت با اهلبیت 

، و معرفت به حّق واجب و شأن جلیل آنها، پس چنین دعائى مشكالت را هر چند )علیهم السالم(اطهار 
رفع مى كند، چنانچه بالى عظیم بر قوم حضرت ; اشد و هر چند تقدیر آن مبرم و محكم شده باشد عظیم ب
  .نازل شد و به توبه و تضّرع واقعى دفع گردید) علیه السالم(یونس 

هر زمان كه مومنین به درگاه : پس از مالحظه این نوع آیات و اخبار كه بسیار زیاد است معلوم مى شود كه
كرده و با توبه و تضّرع و ناله از خداوند درخواست دفع بلّیات و مصائبى را كه بخاطر غیبت الهى اجتماع 

پس ; بنمایند، و فرج و ظهور ایشان را مسئلت كنند ; بر آنها وارد شده ) علیه السالم(حضرت صاحب االمر
  .خواهد نمودرا مقّدر ) علیه السالم(خداوند متعال اجابت خواهد فرمود و تعجیل در فرج آنحضرت 

در عالم رؤیا حضرت : و مؤّید این مطلب نقلى است كه بعضى از بزرگان از بعضى از مؤمنین كرده اند كه
كه حكمت چیست كه در اّمتهاى گذشته : رامشاهده كرد، پس عرض نمود) علیه السالم(امام محّمد باقر 

  در این اّمت واقع شده است ؟ هرگاه حّجتهاى آنها غائب مى شدند به این مقدار طوالنى نمى شد كه
چون در اّمتهاى گذشته هر گاه غیبتى براى حّجت آنها واقع مى شد، براى توبه و تضّرع و : جواب فرمود

دعا اجتماع مى كردند، و لكن در این اّمت چون چنین اجتماعى واقع نشده از این سبب غیبت به طول 
  .انجامیده است

  ) علیه السالم(قائم تكمیل بحث دعا در تعجیل فرج حضرت 
  

واضح گردید كه دعاى در فرج آنحضرت صلوات اهللا علیه نصرت و یارى است ; پس بنا بر آنچه بیان شد 
نسبت به ایشان هم در ظهور شأن جلیل و مقام رفیع دنیوى و ُاخروى ایشان هم در نظر دوستان و هم در 

اء و همه رعایاى آنحضرت در جهت كشف نظر دشمنان و هم نصرت و یارى است نسبت به شیعیان و اولی
كروب آنها و رفع اعدائشان و اصالح ُامورشان، و هم یارى است نسبت به وجود مبارك آنحضرت، چه از 

نظر روحى و چه از نظر جسمى، كه رفع هموم و احزان و ابتالئات وارده بر ایشان در حال غیبت شان مى 
  .شود

و سّنتهاى ) علیهم السالم(ه از جمله شباهت هاى ایشان به انبیاء چرا كه در بعضى از احادیث وارد است ك



حال ; جاریه آنها محبوس بودن آنحضرت است، كه دراین باب شباهت به حضرت یوسف دارند، و بنابراین 
ایشان از جهت قلبى و جسمى در وقت غیبت شان مانند حال كسیكه زندانى شده و در ابتالء و حزن است، 

  .مى باشد
طرید و شرید و وحید و فرید و مضطّر و « در بعضى احادیث است كه از القاب و اوصاف آنحضرت  و نیز

  .مى باشد، و واضح است كه اینها اوصاف حال غیبت ایشان است» خائف 
و نیز دعاء موجب نصرت و یارى آنحضرت است در جهت حّق عظیم الهى ایشان كه در حال غیبت 

  .ف آنها استمغصوب در دست اعداء و در تصّر
هرگاه بنده اى اقدام به انجام عملى از اعمال حسنه نماید، پس او عند اهللا : و بر حسب بعضى از احادیث كه

در زمره اهل آن عمل محسوب است، و به او اجر و فضل كامل آن عمل عطا مى شود، هر چند آن عمل را 
باشد، و رجاء حصولش در آن عمل محّقق او انجام ندهد، و خصوصًا آن عمل در معرض ترّتب اثر و نتیجه 

واضح شد كه توبه و دعاى مؤمنین در تعجیل فرمودن خداوند ظهور و ; باشد، و با توّجه به آنچه كه گفتیم 
  .تأثیر تاّمى دارد)علیه السالم(فرج آنحضرت 

نماید، در حالى هركس كه برحسب مقدور خود سعى دراین وسیله الهّیه ــ یعنى توبه و دعا ــ ; پس بنابراین 
و به حصول آن امید ; باشد )علیه السالم(كه بانّیت صادق و خلوص عقیده در موّدت و معرفت آنحضرت 

چنین شخصى آنحضرت را در همه آن جهات مزبوره یارى نموده، ; به مقتضاى اخبار مسطوره ; وار باشد 
این جهات بطور كامل در ظهور و گرچه در عالم خارج دعاى او فورًا مستجاب نشود، بواسطه آنكه همه 

فرج ایشان حاصل مى شود، و بر حسب آن اخبار هم رجاء و امید زیادى به حصول ظهور بوسیله دعا 
  .مؤمنین هست

  .و بعضى از مطالب در این باب و شواهد بر آن در كیفّیت یازدهم خواهدآمد
دعا در فرج ایشان و ترّتب : ح گردید كهاز اقسام پنجگانه اخبار در باب تأثیر دعاء در امر تعجیل فرج واض

ــ آنهم دعاء به عنوان خاص طلب تعجیل در ظهور ــ ; منحصر بر دعا در امر فرج كّلى ایشان ; این فضل 
نیست، بلكه به هریك از این چند عنوان كه دعا شود هم مصداق دعاى در فرج و هم مصداق نصرت حاصل 

  .مى شود
  ارى حضرت مى شود انواع دعا براى ظهور كه سبب ی

  
آمین بگوید، به این نحو كه از ; كه براى تعجیل فرج نموده اند )علیهم السالم(در دعاى معصومین : اّول

تعجیل ; كه خداوند متعال در ظاهر كردن اثر آن دعاها ; خداوند تعجیل در استجابت آن دعاها را طلب كند 
  .فرماید، و معناى آمین هم همین مضمون است

و واضح است كه شركت با  )3(» آمین گوینده با دعا كننده شریك است « : یث وارد شده است كهو در حد
َفذِلَك َفْضُل اهللا ( مشمول ; اء اهللا اگر براى كسى میّسر شود و توفیقش را پیدا نماید چنان دعاهاى جلیله اولی

  .خواهد بود. )4() ُیؤتیِه َمْن َیشاء 
از مؤمنین استدعا كند كه این دعا را بنمایند، و به هر وجه كه بتواند آنها را تشویق و ترغیب نماید، و : دّوم

هر كس بوسیله این تشویق دعا كند مثل آن است كه خود او دعا كرده است، بواسطه آنكه در بعضى از 
  :اخبار است كه

ام دهد تا آنكه در ما بین بندگان جارى گردد پس ما دامى كه این هر گاه كسى سّنتى و عمل خیرى را انج(
سّنت و عمل خیر باقى است هر كس به آن عمل نماید مثل ثواب عمل كننده براى آن شخص جارى كننده 

  .)5() نوشته مى شود، خواه زنده باشد یا مرده، بدون آنكه از ثواب آن عمل كننده چیزى كم شود
  .و واضح است كه این دعا از بهترین اقسام صدقات جاریه است

علیه (ى آنحضرت بعد از آنكه ثابت شد دعا براى فرج و ظهور نصرت و یار; عالوه بر این خصوصیت 
  .نصرت و یارى خواهد بود; مى باشد، پس اعانت و سعى و تالش در وقوع این نصرت هم )السالم

از خداوند مسئلت نماید كه به جمیع مؤمنین توفیق این دعا و این توبه را مرحمت فرماید، كه از دعا : سّوم
  .حضرت استگوئى آنحضرت غفلت ننمایند، و این هم به چند جهت نصرت و یارى آن

هركس در حّق غیر دعا و طلب خیر نماید دو برابر آن خیر، یا « : ــ یكى بواسطه آنچه روایت شده كه 1
  .)6(» به آن دعا كننده عطا مى شود ; دویست برابر آن، یا هزار هزار برابر آن خیر 

دعاى مؤمن در حّق ; از جمله دعاهاى مستجاب : ــ دیگر بواسطه آنكه در بعضى از اخبار وارد شده كه 2
است گرچه  این دعا در حّق آنها حتمًا مستجاب. برادران ایمانى است كه در غیاب آنها براى آنان دعا نماید



در دعا كننده موانع اجابت دعا باشد، به دلیل آنكه مؤمن دعا كننده زبانش را به منزله زبان برادران خود 
  .قرار مى دهد، كه در حّق آنها از گناه پاك است

پس در واقع چنین مى شود كه آن مؤمنین به این زبانى كه آنها به آن گناه نكرده اند در حّق خود دعا كرده 
  .بیان شده است)علیه السالم(، چنانچه حكمت این در حدیث قدسى از خداوند به حضرت موسى باشند

موّفق به دعا براى فرج شود، چنان است كه خود او آن دعا ; هر مؤمنى كه به جهت دعاى او ; پس بنابراین 
  .را كرده باشد، چنانچه در عنوان تشویق و ترغیب بیان كردیم

گردانیدن سّنت و عمل خیرى سعى و كوشش نماید، چه آنكه این دعا هم یك نوع ــ دیگر آنكه در جارى  3
  .سعى در جارى شدن این نصرت از مؤمنین است،البته این وجه را در عنوان قبل بیان كردیم

مى كنند یارى ) علیه السالم(ــ دیگر آنكه دعا كند كه خداوند آنهائى را كه سعى در دعا گوئى آنحضرت  4
وّفق به آن شوند، ان شاء اهللا تعالى بیان خواهیم كرد كه هر نوع اعانت و یارى كه به اهل صالح فرموده و م

شود، پس آن اعانت و یارى به حضرت خواهد بود، و هر عملى از اعمال خوب و حسنات انجام دهند به این 
  .شریك در عمل آنها و از اهل آن عمل محسوب خواهند شد; وسیله 

شده است از )علیهم السالم(ا كند كه خداوند جمیع گناهانى كه سبب تأخیر فرج آل محّمد ــ دیگر آنكه دع 5
  .جمیع مؤمنین و مؤمنات از اموات و احیاء آنهابیامرزد، و بیان آن در عنوان یازدهم خواهد آمد

مى شوند  ــ دیگر دعا كند كه خداوند شّر جمیع اشرار و منافقین را كه موجب تأخیر این فرج شده اند یا 6
  .رفع نماید

  .ــ دیگر دعا كند كه خداوند هر سببى كه موجب تعجیل این فرج است به عافیت میّسر نماید 7
ــ دیگر دعا كند كه خداوند متعال آنچه مانع در تعجیل این فرج است به عافیت دفع نماید، و در احادیث  8

شده و مانع از تعجیل در ظهور ) معلیه السال(چند چیز است كه موجب غیبت آنحضرت : وارد شده كه
البته . آنحضرت است، و لكن دعا در دفع همه آنها تأثیر دارد كه در هریك به كیفّیت خاّصه اثر مى گذارد

  .این مقام گنجایش ذكر آنها را ندارد
را ــ خصوصًا انصار و ) علیهم السالم(ــ دیگر دعا كند كه خداوند جمیع انصار و یاوران آل محّمد  9

كه در قید حیاتند یا در اصالب و ارحام مى باشند و بعدها به ) علیه السالم(یاوران حضرت صاحب األمر 
  .این عالم خواهند آمد ــ یارى نماید

آن است كه هر كس در ; مى شوند )علیه السالم(و وجه اینكه آنها در زمره دعا گویان و انصار آنحضرت 
قّدمات آن یا در رفع موانع آنــ سعى نماید، پس در واقع از اهل آن انجام عملى ــ چه در خود عمل یا در م

  .چنانكه مقتضاى اخبار و نظر عرف و اهل اعتبار نیز همین است. عمل خواهد بود
ــ دیگر دعا كند بر وجه كّلى كه خداوند در فرج آل محّمد علیهم السَّالم تعجیل فرماید، خصوصًا با  10

  :ضمیمه صلوات به این نحو
  ).َالّلهَم َصلِّ َعلى محّمد َو آِل محّمد َو َعجِّْل َفَرَجُهْم(

از كفعمى » مقیاس المصابیح«در ) رحمه اهللا(فضیلت مخصوص دارد، كه عالّمه مجلسى; و این نوع دعا 
  :فرمود) علیه السالم(روایت كرده كه حضرت صادق ) رضي اهللا عنه(
را ) علیهم السالم(نمیرد تا قائم آل محّمد ; خواند هر كس بعد از نماز صبح و ظهر این صلوات را ب(

  .)7() مالزمت كند
لعن نماید، و مخذول و مقهور شدن آنها را از خداوند )سالمعلیه ال(ــ دیگر آنكه بر دشمنان آنحضرت 11

روایت فرموده » )علیه السالم(تفسیر حضرت امام حسن عسكرى « و » بحار « متعال بخواهد، چنانچه در 
  :به این مضمون كه) صلى اهللا علیه وآله(از حضرت رسول

آنها نیز همه دشمنان ما را لعن ; عن او هركس دشمنان ما را لعن نماید، مالئكه لعن او را مى شنوند و به ل
مى نمایند، و به درگاه الهى شهادت مى دهند كه این بنده آنچه مى توانست نصرت و یارى اولیاء تو را 

دعاء شما : نمود، پس دعا در حّق او مى نمایند، پس از حضرت احدیت جل شانه به آنها خطاب مى رسد كه
  .)8(» وحه في األرواح و جعلته من المصطفین األخیار و صلیت على ر« را در حّق او شنیدم 

 علیه دعا كند، و از خداوند متعال ــ دیگر آنكه از براى وجود اقدس و اشرف آنحضرت صلوات اهللا 12
; سالمت و عافیت حضرتش را از جمیع آفات و عاهات روحى و جسمى، و از جمیع هموم و احزان 

  .درخواست نماید
نصرت و یارى آنحضرت در جهات دنیوى ایشان خواهد شد، ; و لكن این قسم دعا به بعض خصوصّیات آن 

  .اهد آمد ان شاء اهللا تعالىو بیان آن در فصل سّوم از باب اّول خو



مضمون همه آنها در ; ذكر كردیم )علیه السالم(و همه این عناوینى كه در باب دعا در امر فرج آنحضرت 
وارد شده مذكور است، عالوه بر آنكه گفتیم با این ) علیه السالم(فقرات دعاهائى كه در مورد آن حضرت

  .نیز حاصل مى شود)یه السالمعل(عناوین نصرت و یارى به وجود مبارك آن حضرت
پس هر كس به هریك از این عناوین به زبان خود دعا نماید یعنى آنچه از ادعیه مخصوصه وارد شده ــ كه 

محسوب )علیه السالم(مشتمل براین عناوین است ــ تالوت كند، پس بدین وسیله در زمره یاران آنحضرت 
در ; ائز خواهد شد، و توضیحات بیشتر در این مورد خواهد بود، و به فیض كامل نصرت و یارى ایشان ف

  .كیفّیت یازدهم خواهد آمد
  كیفّیت هشتم

  نصرت و یارى حضرت قائم علیه السالم با آرزو و تمّناى یارى ایشان
آرزو و تمّناى یارى ایشان است، در حالى كه با عزم و اراده حقیقى و اشتیاق قلبى و صدق و یقین باشد، و 

  :دو قسم است این كیفّیت بر
آنكه با حال شوق عزم و اراده داشته باشد كه هرگاه آنحضرت صلوات اهللا علیه ظاهر شوند ایشان : اّول

  .یارى كند، پس در هر حال آرزوى ظهور ایشان و نصرت و یارى آنحضرت را داشته باشد
  .ن باشدآنكه هّم نصرت و یارى اسالم در قلب او باشد و بواسطه خرابى آن محزو: قسم دّوم

  :بر این بر كیفّیت بر دو وجه است; و بیان عنواِن نصرت و یارى 
آنكه چون در هر فعلى كه از انسان صادر مى شود پس عمده چیزى كه در وقوع آن اصل ; اّما در قسم اّول 

; است، شوق و اشتیاق بسوى آن است بواسطه معرفت و شناختى كه به فضل و شرف آن دارد، و بعد از آن 
و اراده قلبى براى انجام آن فعل است، بواسطه آنكه هر گاه این عزم و اراده به سبب آن حالت شوق  عزم

. بر آن فعل اقدام مى كند; اگر اسباب خارجى و ظاهرى آن فعل فراهم شود ; حقیقتًا در قلب كسى تحّقق یابد 
دارد و اهتمام به شأن آن دارد، چون آن فعل در نظر انسان محبوبّیت ; واگر اسباب خارجى آن فراهم نشود 

توّجه و ; پس آن عزم و اراده از قلب او زائل نمى شود، بلكه قلب او تا موقع میّسر شدن اسباب خارجى آن 
آمادگى به آن فعل دارد، و تا آن اسباب فراهم نشده قهرًا آرزوى فراهم شدنش را دارد، و هر چه زمان فراهم 

  .شده تا آنكه چشم گریان مى شودقلب محزون ; شدن آن طوالنى شود 
همان حالت شدت عزم و اراده است كه منبعث از شوق است، و آن شوق ; جزء عمده هر عمل ; و بنابراین 

از معرفت و شناخت یقینى به فضل و شرف آن عمل حاصل مى شود، و آن عزم و اراده موجب تمّنى و 
  .قت امكان آن مى شودآرزو مى شود، و تمّنى و آرزو سبب اقدام بر فعل در و

، كه هر گاه در حال قلبى )علیه السالم(همچنین است براى مؤمن در مقام نصرت و یارى حضرت ولّى اهللا 
او معلوم شد كه تمّنا و آرزوى واقعى دارد بر وجهى كه قلب اشتیاق به آن دارد كه آن بواسطه حسن معرفت 

ولّى اهللا صلوات اهللا علیه مى باشد ــ از ثوابهاى و شناخت از روى یقین است به آنچه در نصرت و یارى 
ُاخروى و فوائد دنیوى ــ و اشتیاق به حّدى است كه از جهت طول زمان میّسر شدن اسباب خارجى نصرت 

مى باشد ــ مؤمن )علیه السالم(و یارى ــ كه عمده آن اسباب موقوف به ظهور موفور السرور آنحضرت 
به حّدى كه حال جزع و ندبه در او پیدا مى شود، پس جزء عمده نصرت و بلكه گریان است، تا ; محزون 

  .یارى ــ كه به منزله اصل است ــ در وجود او مهّیا شده است
اّما جزء دیگر ــ كه انجام دادن آن فعل است ــ در حال غیبت ممنوع است، به سبب امرى كه از جانب 

و لهذا بواسطه همین حالت آرزو اجر كامل نصرت و خداوند متعال است و از اختیار بنده خارج است، 
  .یارى را در مى یابد، و در واقع نزد خداوند جزء یاوران آنحضرت محسوب مى شود

  :و شواهد آن هم از اخبار بسیار است ولى دو وجه اش را بیان مى كنیم
را داشته باشد ــ هر كس تمّنى و آرزوى عمل خیرى : به عنوان عموم است به این مضمون كه: وجه اّول

بلكه همانكه دوست داشته باشد ــ پس در ثواب آن عمل با آنهائى كه اهل آن عمل مى باشند شریك است، بلكه 
  .مثل ثواب آنها به او داده مى شود

  :قال) علیه السالم(باإلسناد عن أبى بصیر، عن أبي عبداهللا : روایت شده» كافى«ــ در  1
ارزقني حّتى أفعل كذا و كذا من البّر و وجوه الخیر، فإذا علم اهللا ; یا رّب : قولاّن العبد المؤمن الفقیر لی(

  .)9() عّزوجّل ذلك منه بصدق نّیـته، كتب اهللا له من األجر مثل ما یكتب له لو عمله، إّن اهللا واسع كریم
مرا سعه ! بدرستیكه بنده مؤمن فقیر مى گوید پروردگارا« : حضرت صادق صلوات اهللا علیهفرمود: یعنى

پس  مال یا قّوت و تمّكن در مال عطا فرما تا اینكه چنین و چنان از اعمال نیك و افعال خیر را بجا آورم،
هرگاه خداوند عّزوجّل این آرزو را از او دانست كه بر وجه صدق نّیت و درستى قصد است، اجر آن را به 



او مى دهند، اجرى كه اگر آن عمل را بجا آورده بود به او مى دادند، بدرستیكه خداوند وسعت دارد رحمت 
  .او و صاحب كرم است

  ):علیه السالم(قال أبوعبداهللا : هاشم قال باالسنادعن أبي: ــ باز درآن كتاب روایت شده 2
إّنما خّلد أهل النار في النار ألّن نّیاتهم كانت في الدنیا أن لوخّلدوا فیها أن یعصوا اهللا أبدا، و إّنما خّلد أهل (

الء، ثم تال الجّنة في الجّنة، ألّن نّیاتهم كانت في الدنیا أن لوبقوا فیها أن یطیعوا أبدا، فبالنّیات خّلد هؤالء و هؤ
  .)11() قاَل َعلى نّیته )10() ُقْل ُكلٌّ َیْعَمُل َعلى شاِكَلِتِه: ( قوله تعالى

جز این نیست كه اهل آتش در آتش مخّلد مى شوند به سبب آنكه « : فرمود) علیه السالم(امام صادق : یعنى
اگر همیشه در دنیا باقى باشند مدام نافرمانى خدا را نمایند، و جز این نیست كه نّیت هاى آنها چنانست كه 

اهل بهشت در بهشت مخّلد مى شوند، بواسطه آنكه نّیتهاى آنها چنین است كه اگر در دنیا باقى باشند، همیشه 
تالوت فرمود كه  خداوند را اطاعت نمایند، پس هر دو طائفه به سبب نّیت مخّلد مى شوند، بعد كالم الهى را

  .»هر كس عمل او بر حسب نّیت او است : است كه بگو)صلى اهللا علیه وآله(خطاب به حضرت رسول 
  :فرمود) علیه السالم(ــ و نیز در آن كتاب روایت شده كه حضرت صادق  3
یعنى على ) َعلى شاِكَلِتِه ُقْل ُكلٌّ َیْعَمُل( والنّیة أفضل من العمل أال و أّن النّیة هي العمل، ثّم تال قوله تعالى (

  )12() النّیة
ت، پس آیه شریفه را تالوت بدرستیكه نّیت همان عمل اس! یعنى نّیت از عمل افضل است، آگاه باشید

  .فرمودند
در ضمن نامه )علیه السالم(روایت شده از حضرت امیرالمؤمنین» تحف العقول«از » بحار«ــ و در  4

  :آنحضرت به محّمدبن ابى بكر
إن استطعت أن تعظم رغبتك في الخیر و تحسن فیه نّیتك فافعل، فإّن اهللا یعطى العبد بقدر نّیته، إن كان احّب (

  .)13() ر و أهله و إن لم یفعله، كان إن شاء اهللا كمن فعلهالخی
پس چنین كن، بواسطه آنكه خداوند به ; بزرگ نمائى اگر بتوانى كه رغبت و میل خود را در امر خیر : یعنى

بنده به قدر نّیت او عطا مى فرماید، اگر او دوستدار خیر و اهل خیر باشد گرچه با این حال آن خیر رابجا 
  .نیاورد، ان شاء اهللا مانند كسى است كه آن را بجا آورده باشد

مّنى و آرزوى نصرت و یارى هر یك از هر كس ت: به عنوان خصوص است با این مضمون كه: وجه دّوم
و حضرت قائم آل محّمد )علیه السالم(خصوصا حضرت ابى عبداهللا الحسین ) علیهم السالم(ائّمه معصومین 

را داشته باشد، پس حقیقتًا داخل در زمره انصار آنها است، و به فیض كامل نصرت و یارى )علیهم السالم(
  .آنان فائز مى شود

  :نقل شده كه حضرت رضا صلوات اهللا علیه فرمود» اقبال « ست حدیثى كه در كتاب ــ از آنجمله ا 1
فقل متى ما ) علیه السالم(إن سّرك أن یكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین ! یابن شبیب (

  .)14() یالیتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظیمًا: ذكرته
علیه (اگر دوست دارى كه براى تو ثواب مثل كسانى كه درك شهادت با حسین ! اى پسر شبیب : یعنى

كاش من با آنها بودم و به : بودى بگو)سالمعلیه ال(باشد، پس هر وقت كه بیاد آنحضرت ; نمودند ) السالم
  .فوز عظیم فائز مى شدم

  :فرمود) علیه السالم(نقل شده كه امام » آللى األخبار « ــ و در  2
  ).إّني أعّد نفسي من شهداء كربال و ذلك إّنى لو كنت معه لجاهدت أعدائه(

آنكه اگر من با او بودم هر آینه با بدرستیكه من خود را در عداد شهداء كربال مى دانم، بواسطه : یعنى
  .دشمنان او جهاد مى كردم

به : نقل شده از عبدالحمید واسطى كه گوید» بحار « از » نور االبصار « ــ و در روایت دیگرى نیز در  3
ما به جهت انتطار این امردست از بازار و كار و كاسبى خود بر : گفتم)علیه السالم(حضرت امام محّمد باقر 

  .ه ایم، به نحویكه نزدیك است بعضى از ما سائل به كف شودداشت
آیا گمان مى كنى كسیكه در را خدا چنین كند خداوند به او فرج و گشایش نمى دهد ؟ ! اى عبد الحمید : فرمود

و اهللا گشایش به او مى دهد، خدا رحمت كند بنده اى را كه خودش را براى یارى ما نگاه مى دارد، ; بلى 
  .كند بنده اى را كه امر ما را احیاء مى كند خدا رحمت

  اگر پیش از ظهور قائم شما در حال انتظار بمیرم چه ثواب دارم ؟: گفتم
از دنیا برود و تصمیم به یارى او در )علیه السالم(هركس از شماها كه در حال انتظار حضرت قائم : فرمود

  .)15(اد كرده و شهید شده است زمان ظهورش داشته باشد، مثل كسى است كه در ركاب او جه



فصل اّول ذكر  در مقام تمجید هشام بن حكم كه در) علیه السالم(ــ و باز در فرمایش حضرت صادق  4
  .)16(» ناصرنا بقلبه و یده و لسانه « : كردیم حضرتش فرمود

  .ود و به دست و زبانش استیارى كننده ما به قلب خ) هشام: (یعنى
و یك وجه از نصرت قلبى همین حال تمّنا و آرزو و عزم بر یارى آنان است، و وجه دیگرى را هم در 

  .عنوان دوازدهم از كیفّیت اّول ذكركردیم
به آن حاصل مى شود این است )علیه السالم(از كیفّیت تمّنى و آرزو كه نصرت و یارى امام ; اّما قسم دّوم 

نده مؤمن ــ به همان وجهى كه در معناى تمّنى بیان شد ــ تمّناى نصرت و یارى اسالم را داشته باشد، ب: كه
محزون و مهموم ; و حقیقتًا براى آنچه مطلع مى شود از خرابیهائى كه از جانب دشمنان به اسالم وارد شده 

محزون ; رر دشمنان از آن نماید باشد، و براى آنكه قدرت ندارد تا آن را نصرت و یارى كند و نیز دفع ض
  .و غمگین شود

در زمره مجاهدین و انصار واقعى اسالم ; آرزو و تمّناى یارى اسالم دارد ; پس كسیكه با عدم قدرت 
در حّق )علیه السالم(محسوب مى شود، خصوصًا بوسیله این دعاى شریف كه از حضرت امام سیدالساجدین 

  :بیان شده است، در دعائى كه براى اهل ثغور است» ه سجادّیه صحیف«در ضمن ادعیه ; انصار اسالم 
الّلهّم و أّیما مسلم أهّمه أمر اإلسالم أو أحزنه تحّزب أهل الّشرك علیهم، فنوى غزوًا أو همَّ بجهاد فقعد به (

و  فاكتب اسمه في العابدین،; ضعف، أو أبطات به فاقة، أو أّخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع 
  .)17() أوجب له ثواب المجاهدین، و اجعله في نظام الشهداء والصالحین

و را مهموم گردانیده، یا خرابى اهل شرك كه بر اهل اسالم وارد هر مسلمانى كه امر اسالم ا! الهى: یعنى
آورده اند او را محزون كند، پس نّیت جنگى یا قصد جهادى نموده است، پس در این حال به خاطر ضعفى 

كه دارد از جهاد باز ایستد یا احتیاجى او را باز داشته باشد یا حادثه اى او را از آن قصد و نّیت به عقب 
ه باشد، یا عارضه ایكه خارج از اراده او است مانعى براى او باشد، پس اسم او را در زمره عابدین انداخت

  .بنویس، و از براى او ثواب مجاهدین را واجب گردان، و او را در نظم شهداء و صالحین قرار ده
علیه (مام و چونكه ذكر شد كه نصرت و یارى اسالم و حفظ آن، امرى است كه راجع به وجود مبارك ا

، و از شئونات خاصه ایشان است، پس هركس به هر عنوان و به هر وسیله اى سعى و كوشش در )السالم
قصِد نصرت و ; داخل در جمله انصار آن شود خصوصًا اگر در مقام نصرت اسالم ; نصرت اسالم نماید 

) علیه السالم(ّى اهللا را نماید، پس او در زمره انصار حقیقى حضرت ول) علیه السالم(یارى آنحضرت 
  .خواهد بود، و به فیض كامل آنها فائز خواهد شد

  كیفّیت نهم
  با اعانت وكمك به اهل تقوا) علیه السالم(نصرت ویارى حضرت قائم 

كمك و اعانت به اهل تقوى و كسانیكه قبال در ضمن مطالب گذشته نام برده شده است، كه هر كدام از انصار 
  .مى باشند و این اعانت در حّق آنها بر دو قسم است)لسالمعلیه ا(آن وجود مبارك 

است كه آن موارد را در )علیه السالم(اعانت آنها در اموریكه عنوان نصرت آنها براى امام : قسم اّول
  .كیفّیات هفتگانه بیان كردیم، و ان شاءاهللا تعالى در كیفّیات چهارگانه دیگر نیز بیان خواهیم كرد

یارى كند، یا در اداء خمس و زكاة و ; آنكه آنها را در امر به معروف ونهى ازمنكر كردن  مثل; و این امور 
سائر حقوق مالیه كه از آنها وصول شود و به اهلش برسد یارى كند، یا در امر نماز، مثل آنكه اسبابى كه 

مثال آنها به آنكه این امور را متعّلق به وقوع نماز است براى آنها مهّیا نماید، از قبیل مكان یا لباس یا آب و ا
به او بدهند، یا اگر در موردى مقام اصالح باشد مثل شستن لباس نماز آنها یا جاروب نمودن و تنظیف كردن 

مكان نماز آنها را اصالح نماید، یا روشن نمودن چراغ از براى تالوت قرآن و دعا و مطالعه احادیث 
  .واخبار و امثال اینها
ّلیات و آنچه دراصل عمل و عبادت ونصرت ویارى آنها مدخلّیت داشته باشد، و نیز و همه جزئیات و ك

ساختن مدارس و مساجد و سایر موقوفات شرعى مثل وقف كتب علمیه و ادعیه، و وقف قرآن همه اینها 
  .داخل دراین عنوان است

به اعمال خیریه و  اعانت و یارى آنها در امور ضرورى زندگى آنها است كه نفعش باالخره: قسم دّوم
  .عبادت آنها بر مى گردد

مثل آنكه اگر شّدت و گرفتارى و هّم و غّمى براى آنها واقع شود او رفع نماید، یا دشمنى را از آنها دفع 
نماید، یا حّق آنها را به هر عنوان كه میّسر شود احقاق نماید، مثال با دادن مال، یا مجادله با خصم، یا تعلیم 

  .اند دشمن را محكوم كرده و حّقش را بگیرد، و مانند اینهاكالمى كه بتو



  مى شود )علیه السالم(چگونه اعانت اهل تقوا موجب یارى حضرت قائم
  

انجام : بر این وجه است كه)علیه السالم(و اّما اعانت و نصرت بودن قسم اّول نسبت به حضرت ولى اهللا 
است، پس هر فعل و هر عملى كه در هر موردى انجام گرفتن كّلیه ُامور دنیوى موقوف به اسباب خارجى 

گرفت و هركس در هر سبب از اسباب آن سعى و كوشش كرده باشد، از اهل آن عمل است، و شریك در اثر 
  .آن است، گرچه در بعضى از اسباب جزئى باشد

نظر در عرف و در ; بلكه در بعضى موارد نوعى است، یعنى به محض فراهم كردن اسباب اصل عمل 
: آن را به انسان نسبت مى دهند، اگر چه در اصل عمل اقدام نكرده باشد، مثل آنكه مى گویند; اهل اعتبار 

سلطان فالن شهر را فتح نمود، حال آنكه او هیچ حركتى نكرده جز مهّیا كردن اسباب و آالت حرب را آنهم 
  .فقط با فرمان دادن

  :از آنجمله روایت شده كهو . و شاهد بر این مطلب از اخبار بسیار است
هر احسانى كه از هر كس وقوع یابد، سه كس در آن احسان مصداق محسن مى باشند، و فائز به فضل یا (

  .به اجر آن مى شوند اگر چه بعضى اقوى از دیگرند
  .حضرت احدّیت جّل شأنه كه او در واقع و حقیقت محسن است: اّول
  .صاحب مال: دّوم
  .)18(نب او واسطه در رساندن آن احسان شده است آن كسى كه از جا: سّوم

  :و مضمون بعضى از اخبار نیز چنین است كه
ى شود، و لو به هفتاد درجه، عقبًا بعد عقب، همه شریك در اجر آن عمل مى هركه واسطه در عمل خیر

  .)19(باشند و هر یك به عنوان عامل به آن محسوبند 
  :و در مضمون بعضى از اخبار نیز آمده كه

هر كس سعى و كوشش نماید تا آنكه سّنت و عمل خیرى ما بین عباد جارى وثابت بماند به هر عنوان كه (
باشد ــ چه با مال باشد چه با فعل و زبان ــ پس هر كس تا روز قیامت به آن سّنت عمل كند، مثل ثواب جمیع 

  .)20(» عطا مى شود; ، به آن كسیكه سعى و كوشش در جارى شدن آن عمل كرده است عاملین به آن عمل
را در امر تقوى و نصرت آنها ــ بر )علیه السالم(هل نصرت با امام پس كسیكه اهل تقوى و اهل صالح و ا

محسوب مى شود، و )علیه السالم(وجهى كه ذكر شد ــ اعانت و كمك نماید، پس او واقعًا از انصار امام 
همچنانكه صاحبان آن عمل از تقوى و تعلیم و امر به معروف و نهى از منكر و مرابطه و تقّیه و دعاى در 

محسوبند، همچنین است كسانیكه آنها را در وقوع این اعمال نصرت )علیه السالم(انصار آنحضرت  فرج از
  .و اعانت كرده اند

حاصل مى )علیه السالم(و هرگاه ملتفت به این خصوصّیت باشند یعنى به آنكه در نصرت آنها نصرت امام 
نحضرت را در مقام یارى آنها شود نصرت بودِن آن مؤّكد مى شود، خصوصًا اگر قصد نصرت و یارى آ

  .بنماید
پس اگر چه اعانتى كه به آنها در امور ضرورى زندگى بشود، نصرت در تقوى و عبادت اهل ; اّما قسم دّوم 

تقوى و اهل عبادت صدق مى كند، و گرچه در نصرت و یارى كمتر از قسم اّول است، و لكن واضح است 
ن امور ضرورى زندگى میّسر نمى شود، پس هر اعانتى كه به بدو; كه ُامور ُاخروى مثل تقوى و عبادت 

در واقع اعانت در امور ُاخروى ; شود ) علیه السالم(ُامور زندگى اهل تقوى و عبادت و یاوران امام زمان 
و عبادى آنها شده است، و آن كس كه این نوع نصرت را انجام دهد، مثل قسم اّول از اهل اعمال آنها 

واقع مى ) علیه السالم(س به همان كیفّیت كه بیان شد از انصار و یاران آنحضرت محسوب مى شود، پ
  .را داشته باشد) علیه السالم(قصد یارى امام ; شود، خصوصًا در صورتیكه در هنگام اعانت به آنها 

مهج « در )رضي اهللا عنه(و از جمله شواهد این قسم دّوم، آن است كه سید جلیل رضى الدین بن طاووس 
  :به این مضمون روایت كرده كه» الدعوات 

من وجهى را نذر كرده ام كه در راه خدا انفاق : عرضه داشت) علیه السالم(شخصى خدمت امیرالمؤمنین (
  نمایم، در چه مورد صرف كنم كه مورد رضایت او باشد ؟

عبادت خداوند عالم صرف در ; به اهل تقوى و اهل عبادت انفاق كن، زیرا آنچه به آنها انفاق شود « : فرمود
  .شده است، چونكه بدنهاى آنها در طاعت الهى صرف مى شود

) علیه السالم(حضرت روح االمین: نقل شده به این مضمون كه» آللى االخبار « روایت دیگرى نیز در 
  :احسان بر پنج وجه است! یا رسول اهللا : عرض كرد



  .یرى است كه سالم باشدآنكه اجرش ده برابر است، و آن احسان به فق: اّول
  .آنكه هفتاد برابر است، و آن احسان به فقیر زمین گیر است: دّوم
  .است)صلى اهللا علیه وآله(آنكه هفتصد برابر است، و آن احسان به آل رسول : سّوم

  .آنكه هفتاد هزار برابر است، و آن احسان به والدین و ارحام است: چهارم
  ).و آن احسان به طالب علم استآنكه صد هزار برابر است، : پنجم

طالب علم نیرو مى گیرد براى ; و برترى قسم پنجم بر سائر اقسام بواسطه آن است كه بواسطه آن احسان 
  .طلب علم، و از علم او همه بندگان خدا نفع مى برند

  .هفتصد برابر در مورد والدین است، و هفتاد هزار برابر در مورد اموات است: و در روایت دیگر
  .در اینجا سزاوار است با ذكر حدیث شریفى این مطلب را به پایان ببریم

حدیثى در بیان فضیلت اعانت و یارى مؤمن در » ) علیه السالم(تفسیر حضرت امام حسن عسكرى« در 
ال َیْسَتطیُع َاْن َیملَّ َفِاْن كاَن اّلذي َعَلْیِه اْلَحّق َسفیهًا أو َضعیفًا أو : (ُامور دنیوى و ُاخروى در ذیل این آیه شریفه

  :فرمود)هللا علیه وآلهصلى ا(نقل شده است كه حضرت رسول . )21() ُهَو َفْلَیْمِلْل َوِلیَُّه ِباْلَعْدِل 
كسیكه بنده اى را كه در بدن ضعیف باشد در امرش اعانت كند، پس خداوند او را در امرش اعانت فرماید، (

و در روز قیامت مالئكه هائى را بر او قرار مى دهد كه او را بر گذشتن از هول هاى آن و عبور از 
د ــ یارى كنند، و او را بر عبور از صراط یارى خندقهاى آتش ــ بر وجهى كه او را دود و حرارت آن نرس

  .مى كنند، و در با سالمتى و ایمنى وارد بهشت مى شود
و كسیكه یارى كند كسى را در فهمش و معرفتش ضعیف باشد و یاد دهد او را كالمى كه حّجت بر خصم او 

متین شهادتین و اقرار به شود كه ادعاى باطل به او دارد، خداوند او را در حال سكرات موت بر گفتن كل
در حال اعتقاد قلبى به آنها اعانت فرماید، تا آنكه خروج او از دنیا و بازگشتش )علیهم السالم(سائر ائّمه 

بسوى خداوند عالم جّل شأنه به افضل اعمال او و جلیل ترین احوال او بوده باشد، پس در این حال به او 
ود به آنكه خداوند متعال از او خشنود است، و بر او غضب روح و ریحان مى رسد، و بشارت داده مى ش

  .ندارد
و هر كس اعانت كند كسى را كه گرفتار است به امور زندگانى دنیوى یا ُامور ُاخروى بر وجهى كه اصالح 

شود امر او و از پراكندگى نجات پیداكند، اعانت فرماید خداوند متعال او را در روز كثرت گرفتاریها و 
احوال در روز قیامت در نزد ملك جّبار، پس از زمره اشرار جدا مى شود و در زمره اخیار قرار  پریشانى

  .)22(داده مى شود 

  :یار صفحة
  
گرد ; ارند اگر شیعیان ما ـ كه خداوند توفیقشان دهد ـ دلهایشان در وفا به عهد و پیمانى كه باما د: ترجمه)1(

هم مى آمدند، از فیض دیدار ما محروم نمى شدند، و سعادت دیدار ما زودتر نصیبشان مى شد، دیدارى 
جز اخبار ناخوش آیند و غیرمترقبه ایكه از ; ما را از آنان چیزى باز نمى دارد . راستین و از روى معرفت

  . 8حدیث 177ص 53بحاراالنوار ج.(آنهابه مامى رسد
او با كارها به هدف خود كه ظلم و ستم به شیعیان است نمى رسد، چرا كه ما در پشت سر آنان : ترجمه)2(

ار زمین و آسمان پنهان نیست براى حفظ آنان دعا مى كنیم ، و با این دعا دلهاى با دعائى كه از پروردگ
دوستان ما مطمئن و به كفایت از آن محكم میشود، گرچه سر و صداى آنها رعب آفرین باشد، و سرانجام 

 177ص  53بحاراالنوار ج . (نیكو براى آنان است مادامیكه از گناهانى كه نهى شده است اجتناب ورزند
  ). 8حدیث 

  . 5775حدیث 240ص 5مستدرك الوسائل ج)3(
  ). 54سوره مائده آیه. (این فضل خداست كه بر هركس بخواهد عطا مى كند: ترجمه)4(
  . 94ص 7بحاراالنوار ج)5(
  . 508و  507ص 2ج: ود به كافىرجوع ش)6(
  . 32ص 51بحاراالنوار ج)7(
. »و به روح او در بین ارواح درود مى فرستم، و او را از برگزیدگان قرار دادم«: ترجمه قسمت عربى)8(
  ). 11حدیث 222ص 27، بحاراالنوار ج47ص) علیه السالم(تفسیرامام حسن عسكرى (
  . 3حدیث 85ص 2كافى ج)9(



  . 84سوره اسراء آیه)10(
  . 5حدیث 85ص 2كافى ج)11(
  . 4حدیث  85ص 2كافى ج)12(
  . 180به نقل از تحف العقول ص 733حدیث 588ص 33بحاراالنوار ج)13(
  . 544اقبال االعمال ص )14(
  . 16حدیث 126ص 52النوار جبحارا)15(
  . مراجعه شود 23به ص )16(
  . 149صحیفه سجادیه ص)17(
  . 2حدیث 175ص 96بحاراالنوار ج)18(
  . ت، با اندكى تفاو5حدیث 175ص 96بحاراالنوار ج)19(
  . 5حدیث 285ص 71بحاراالنوار ج)20(
سفیه یا مجنون بوده باشد، یا صالحیت ندارد ، پس ولّى او با عدل امضاء ; پس هرگاه مدیون :ترجمه)21(

  ). 282سوره بقره آیه. (كند
 .370حدیث 635ص) علیه السالم(تفسیر امام حسن عسكرى )22(

  

  

 

 ; 

  تكمیل بحث اعانت اهل تقوا با احادیثى گرانقدر 
عن حّق المؤمن على المؤمن ؟ ) علیه السالم(سألت أباعبداهللا : قال باإلسناد عن أبان بن تغلب،» الكافي « في 

  ):علیه السالم(فقال 
  .حّق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك لو حّدثتكم لكفرتم

: أبشر بالكرامة من اهللا بالسرور، فیقول له: خرج معه مثال من قبره، یقول له; إّن المؤمن إذا أخرج من قبره 
  .بّشرك اهللا بخیر

هذا لك، فال یزال : لیس هذا لك، و إذا مّر بخیر قال: ثّم یمضي معه یبّشره بمثل ما قال، وإذا مّر بهول قال: الق
معه یؤمنه مّما یخاف و ُیبّشره بما یحّب حّتى یقف معه بین یدي اهللا عّزوجّل، فإذا أمر به إلى الجّنة، قال له 

  جّنة ؟أبشر فإّن اهللا عّزوجّل قد أمربك إلى ال: المثال
من أنت یرحمك اهللا تبّشرني من حین خرجت من قبري و آنستني في طریقي، و خّبرتني عن رّبي : فیقول: قال

  ؟
  .)1(» أنا السرور اّلذي كنت ُتدخله على إخوانك في الدنیا خلقت منه الُبّشرك و ُاونس وحشتك : فیقول: قال

  :یقول)علیه السالم(سمعت اباجعفر : باإلسناد عن الولید الصافي قال: و فیه أیضا
  .تي و ُاحكِّمهم فیهاإّن لي عبادًا ُابیحهم جّن: قال) علیه السالم(إّن فیماناجى اهللا عّزوجّل به عبده موسى 

  .و من هوالء اّلذین تبیحهم جّنتك و تحكمهم فیها; یارّب : قال
  .)2(» من أدخل على مؤمن سرورًا : قال

ال یرى احدكم أدخل على مؤمن سرورًا « : قال)علیه السالم(و فیه ایضا عن مفّضل بن عمر، عن أبى عبداهللا 
  .)3(» ) صلى اهللا علیه وآله(أّنه علیه أدخله فقط بل و اهللا على رسول اهللا 

  :قال) علیه السالم(و فیه أیضا عن أبى عبداهللا 
أحّب األعمال إلى اهللا سرور اّلذي تدخله على مؤمن تطرد عنه « ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا (

  )4() جوعته، او تكشف عنه كربته
  ):علیه السالم(و فیه أیضا عن أبى عبداهللا 

لك إلى اهللا و كذلك فقد وصل ذ)صلى اهللا علیه وآله(من ادخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول اهللا 
  .)5(» من أدخل علیه كربًا 

  ):علیه السالم(و فیه ایضا عن أبى عبداهللا 

    



المسلم طلب وجه اهللا كتب اهللا عّزوجّل له ألف ألف حسنة، یغفر فیها ألقاربه و  من سعى في حاجة أخیه(
ادخل النار فمن : جیرانه و إخوانه و معارفه، و من صنع إلیه معروفًا في الدنیا فإذا كان یوم القیامة، قیل له

  .)6() اصبّیًاوجدته فیها صنع إلیك معروفًا في الدنیا فُاخرجه بإذن اهللا عّزوجّل إّال أن یكون ن
  :قولقال سمعته ی)علیه السالم(عن ابى عبداهللا )رحمه اهللا(للشیخ الصدوق » مصادقة االخوان « و في كتاب 

َو : ( إّن ما خّص اهللا به المؤمن أن یعّرفه بّر اخوانه و إن قّل، و لیس البّر بالكثرة و ذلك أّن اهللا یقول في كتابه(
و من  )7() َو َمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفَسُه َفُاولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن: (ثّم قال) ُیؤِثُروَن َعلى َاْنُفِسِهْم َو َلو كاَن ِبِهْم َخَصاَصة

  .عرفه اهللا ذلك ُاحّبه اهللا و من ُاحّبه اهللا أوفاه أجره یوم القیامة بغیر حساب
  .)8() یث فإّن فیه ترغیبًا للبّریا جمیل أرو هذا الحد: ثّم قال

  :قال) علیه السالم(و فیه أیضا أبى عبداهللا 
و من أوصل سرورًا إلى ) صلى اهللا علیه وآله(ك ـ واهللا ـ إلى رسول اهللا من أدخل على أخیه سرورًا أوصل ذل(

  .)9() رسول اهللا أوصله إلى اهللا، و من أوصل ـ واهللا ـ إلى اهللا حكمه اهللا یوم القیامة بالجّنة
  ):صلى اهللا علیه وآله(عن النبّى » كمال الدین « و في 

من سعى في حاجة أخیه المؤمن ــ هللا عّزوجّل و فیه رضاه و له فیها صالح ــ فكأّنما خدم اهللا عّزوجّل ألف (
  .)10() سنة لم تقع في معصیته طرفة عین

  ) علیه السالم(تتمیم بحث دعا در ظهور حضرت 
صیل آیات و اخبار و در تفا) علیه السالم(پس بنده مؤمن بعد از شناخت به آنچه در باب دعا فرج حضرت 

بیان كردیم، موّدت و محّبت واقعى و حقیقى كه از موالى او صلوات اهللا علیه در قلب اش جاى گرفته او را 
به هیجان و شورش در مى آورد، و توفیق الهى شاملش شده براى آنكه در دعا و طلب فرج آنحضرت 

  .ند متعال بخواهدصلوات اهللا علیه سعى و اهتمام نماید، و تعجیل آن را از خداو
پس الزم است دراین حال، در تحصیل آداب و شرایط كّلى صّحت و قبولى دعا كمال اهتمام را داشته باشد، 

و آدابى كه در استجابت دعا یا در تكمیل و سرعت در تأثیر آن ــ خصوصًا آداب و وظایف مهّمى كه به 
از قبیل شرایطى كه تعّلق به حال یا به زمان دعا یاد بگیرد، ; منزله روح و ركن دعا است ــ مدخلّیت دارد 

یا به مكان دعا كننده دارد، و نیز در رفع موانع استجابت دعا و تأثیر آن سعى نمایند، تا آنكه دعاى او بر 
  .وجه صحیح و قبول واقع شود، و بر آن آثار و فوائد مهّم و كامل مترّتب شود

بیان شده است، و در این مقام به بعضى از آداب مهّم بر وجه  و آن آداب و شرایط بسیار است كه در اخبار
  .اختصار و از جهت تذّكر و یاد آورى براى اهل اعتبار در ضمن سه فصل اشاره مى شود

  در آداب و شرایط دعا كننده :فصل اّول
  خلوص نّیت 

باشد، و از  خلوص نّیت است، به خاطر آنكه دعا از بزرگترین عبادات و افضل آنها مى: شرط اّول
  .بزرگترین شرایِط صحت و قبولى و كمال هر عبادت خلوص نّیت در آن مى باشد

چگونگى نّیت دراین عبادت ـ یعنى دعاى فرج حضرت صاحب االمرصلوات اهللا علیه ـ و بیان مراتب 
  .روشن خواهد شد ان شاء اهللا تعالى; در بحث انتظار فرج ; خلوص در آن 

عمده غرض و انگیزه واقعى كه محّرك و مهّیج بر این دعا : جا اشاره مى كنیم كهاّما بطور اختصار در این
مى شود، نصرت و یارى خداوند متعال و دین او است، و نیز اداء بعضى از آنچه بر عهده بنده واجب و 

علیهم (فرض است، از قبیل حقوق عظیمه موالى او صلوات اهللا علیه، و نیز حقوق جمیع ائّمه معصومین
كه حّق نصرت و حّق شكر گذارى ولى نعمت و حّق مواالت باشد ــ كه ذكرشد و دركیفّیت یازدهم ) سالمال

  بیان خواهدشد ــ
و بعد از این غرض مهّم در این دعا سایر فوائد مهّمه و شریفه را قصد نماید، كه به بعضى از آنها در فصل 

  .یازدهم اشاره مى شود ان شاء اهللا تعالى
توبه از جمیع معاصى یقینى و فرضى است، و خصوصًا از جمله گناهانى كه : آن شرط دّومتوبه و آداب 

شده است، و این )علیه السالم(سبب تأخیر این فرج شده است و گناهانى كه موجب تأّلم قلب مبارك آنحضرت 
در حال امكان توبه با مراعات شرایط واجبه و آداب مهّمه آن باشد، و از جمله آداب ظاهرى آن غسل نمودن 

است، چنانچه غسل جنابت یا حیض و نفاس تأثیر در آثار كیفّیت آنها دارد، و موجب طهارت ظاهر و باطن 
مى شود خصوصًا براى نماز خواندن، همچنین غسل توبه از براى حضور قلبى در مقام مناجات و دعا با 

  .طن انسان مؤثر استدر رفع آثار ذمیمه گناهان از ظاهر و با; حضرت احدّیت جّل شأنه 
  خضوع و خشوع در دعا 



خضوع و خشوع و تضّرع و كثرت ابتهال است، مثل دعا نمودن او در آن حالى كه در شّدت : شرط سّوم
  .اضطرار باشد، مثل آنكه خطر جان و فرزند یا ِعرض و آبرو و یا خطرهاى بزرگ دیگر او را تهدید كند

بیشتر از این باشد، به مقتضاى آنكه كلّیه )علیه السالم(آنحضرت بلكه باید حال تضّرع او در دعا به امر 
امور حضرت باید در نظر مؤمن چندین برابر بیشتر و بزرگتر از امر خود و همه متعّلقات او باشد، چنانچه 

امر او در نظر انسان ; این مطلب با برهان عقل روشن و واضح است، زیرا مقام حّجت هرچه كاملتر باشد 
  .از امر خود انسان مى شودبزرگتر 

  :نقل شده كه فرمود) صلى اهللا علیه وآله(و در چند روایت صراحتًا این مضمون از حضرت رسول 
حقیقتًا وصف كمال به مؤمن صدق نمى نماید، تا آنكه من و اهلبیتم در نظر او از امر خود و خانواده اش (

  ).بزرگتر باشیم
صیل اسباب آن مثل رّقت قلب و جارى شدن اشك سعى و الزم است در تح; پس در حصول این شرط 

  .كوشش كند
  در دعا ) علیهم السالم(شفیع قرار دادن اهلبیت 

انوار ; آنكه امر بزرگى را به درگاه الهى شفیع قرار دهد، و بزرگتر و برتر از همه ممكنات : شرط چهارم
ایجاد عالم شفعاى همه انبیاء و اولیاء و مالئكه  مى باشند، كه از اّول)علیهم السالم(پاك و طّیبه اهلبیت اطهار

  .بوده اند)علیهم السالم(
توّسل به وجود مبارك حضرت ابى ; و بزرگترین و جامعترین و كاملترین نوع استشفاع و توّسل به آنها 

  .عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه است، كه در فصل دوازدهم ذكر خواهد شد
ثیر توّسل به این انوار طّیبین صلوات اهللا علیهم اجمعین آن است كه اسماء ولكن از بزرگترین شرایط تأ

مقّدسه آنها را به درگاه خداوند شفیع قرار داده، و او را به جاه و مقام آنها در نزدش قسم دهند، در حالى كه 
میع موجودات نزد خداوند از ج)علیهم السالم(واقعًا در قلب خود معترف باشند كه این چهارده نور مطّهر 

افضل و اشرفند، و آنها وسائل و وسائط همه فیوضات الهّیه از )علیهم السالم(حّتى انبیاء اولوالعزم عظام 
براى جمیع مخلوقات هستند، و هركس به هر فضل و هر شرفى فائز گردید از هر نوع كمال بوسیله قبول 

ام عالى در بهشت به محّبت و معرفت آنها والیت آنها مى باشد، و قبولى هر عمل و عبادتى و وصول به مق
  .و دشمنى ظاهرى و باطنى با اعداء و مخالفین آنهابستگى دارد

  در بیان اوقات دعا :فصل دّوم
مراعات كند، و به این امر در ; یعنى اوقات شریفه اى را كه در قبول دعا و تأثیر كامل آن مدخلّیت دارد 

در آن اوقات در امر فرج )علیهم السالم(اتى كه ائّمه اطهار آیات و اخبار تصریح شده، و خصوصًا اوق
دعا مى فرموده اند، یا شیعیان را به این دعا در آن اوقات سفارش فرموده اند، و ما )علیه السالم(آنحضرت 

  .آن اوقات را بطور اختصار بیان مى كنیم
ء فریضه، و از آنجمله است وقت پس از آنجمله است اوقات نماز، خصوصًا بعد از ادا: اّما در روز و شب

صباح و مساء، خصوصًا از اّول طلوع فجر تا طلوع شمس، كه در این وقت از براى خصوص ذكر تأكید 
شده، و كمال فضل و شرافت آن در آیات و اخبار بسیار است، و از آنجمله است ساعت آخر شب و نزدیك 

  .سحر، و ساعت اّول از نیمه دّوم شب
و روز جمعه، خصوصًا ساعات مخصوص كه ذكر شد، و بعد از آن روز دوشنبه و  شب: اّما در هفته

عرضه مى )علیه السالم(پنجشنبه، از جهت مالحظه آنكه در این دو روز اعمال بندگان خدمت آنحضرت 
  .شود

  بهترین ماهها براى استجابت دعا 
مخصوصًا ; اوقات شب و روز آن افضل از همه ماه ها، ماه مبارك رمضان است كه در جمیع : اّما در سال

دعا در بعضى از اخبار تأكید شده است، در این ماه شریف كلّیه دعاها و ــ این دعاء مخصوص ــ به ویژه 
  .در شبهاى قدر، و در شب بیست و یكم تأكید شده است

هان و نیز و بعد از آن ماه شعبان المعّظم و ماه رجب المكّرم است كه از خصوصیات ماه شعبان آمرزش گنا
علیه (تقدیر بعضى از امور در شب نیمه آن ماه است، عالوه بر آنكه در شب نیمه شعبان آنحضرت 

  .متوّلد شده اند، و به این جهت شب توّسل مخصوص بر آنحضرت است)السالم
  :دارد، و در حدیث است كه فرمود)صلى اهللا علیه وآله(و دیگر آنكه این ماه تعّلق خاّص به حضرت رسول 

  .)11() رحم اهللا من أعانني على شهري(
  .خداوند او را رحمت فرماید; هركس مرا یارى نماید درباره ماه من : یعنى



این دعا ــ یعنى دعاى در فرج حضرت صاحب األمر صلوات اهللا علیه ــ از افضل اقسام نصرت حضرت  و
مى باشد، چنانچه بیان آن شد، پس بواسطه این دعاى شریف در خصوص این ) صلى اهللا علیه وآله(رسول 

  .ماه دعا كننده مورد دعاى ایشان واقع مى شود
بت دعا است، چنانچه در جمله از احادیث در فضل آن تصریح استجا; اّما خصوصیات ماه رجب المكرم 

  .شده است
صلى اهللا (درضمن حدیثى از حضرت رسول » اقبال«از جمله این فقرات شریفه كه روایت فرموده است در 

  :منادى الهى هرشب ماه شریف رجب تا صبح ندا مى كند: كه)علیه وآله
فمن دعاني في هذه الشهر اجبته، و من سئلني اعطیته، و  الشهر شهري، و العبد عبدي، و الرحمة رحمتي،(

  .)12() من استهداني هدیته، و جعلت هذا الشهر حبًال بیني و بین عبادي فمن اعتصم به وصل بي
رحمت من است، پس هركس مرا دراین ماه ; بنده من است، و رحمت ; ماه من است، و بنده ; این ماه : یعنى

اورا اجابت فرمایم، و هركس هر چیزى را سئوال نماید، او را عطافرمایم، وهركس طلب هدایت ; بخواند 
اه را وسیله ما بین خود و ما بین بندگانم قرار دادم، پس هر كس به آن ازمن نمایداو را راهنمائى كنم، و این م

  .به من ــ یعنى به مقام قرب من و به رحمتهاى كامله ام ــ مى رسد; تمّسك جوید 
در تمام اوقات این ماه شریف ــ خصوصًا در شبهاى آن و على ; پس الزم و مهّم است كه بنده مؤمن 
ند اّیام البیض كه در باب تأثیر دعا كاملتر است، و عمل استفتاح مشهور الخصوص اوقات مخصوصه آن مان

با شرح كرامات آن در این روز وارد است ــ در مواظبت به امر دعا در فرج و در » ام داود«است به عمل 
  .كمال سعى و اهتمام را داشته باشد; تحصیل و تكمیل آداب صّحت و قبول دعا 

است، و در حدیث است كه » ایام معلومات«ة الحرام است، اّما دهه اّول آن كه و بعد از این ماه ذى الحّج
  :فرمود) صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول 

  .)13() عمل خیر و عبادت در هیچ اّیامى نزد حّق تعالى محبوب تر از ده روز اّول ذى الحّجة نیست(
علیهم (كه روز تجدید عهد اّمت با ائّمه اطهار ; اّما دهه دّوم آن كه ایام معدودات است، و در آن روز غدیر 

ّمه و شریفه بیشمارى دارد كه در كتب فضائل و مناقب و شرافتهاى مه; است واقع شده، كه آن روز )السالم
  :فرمود) علیه السالم(مبسوطه مذكور است، و در حدیث است كه حضرت صادق 

; و اهللا، نه ; شاید گمان كنى كه خداوند روزى را خلق كرده باشد كه حرمتش از این روز بیشتر باشد، نه « 
  .)14(» و اهللا ; و اهللا، نه 

اّما دهه سّوم آن كه یوم المباهله یعنى روز بیست و چهارم كه روز استجابت دعا است، در آن واقع است، 
روایت شده ) علیه السالم(كه از حضرت امام محّمدباقر خصوصًا هرگاه دعا كند به آن دعاء مخصوصى 

  :است كه فرمود
اگر بگویم دراین دعا اسم اعظم حّق تعالى هست هرآینه راست گفته ام، و اگر مردم بدانند كه این دعا در (

ایند ــ اجابت چگونه تأثیر مى نماید البّته به هر نحو كه مقدور باشد در تحصیل آن ــ هر چند كه باید قتال نم
سعى مى نمایند، و مرا هر حاجت كه عارض مى شود این دعا را مى خوانم و بعد از آن حاجت خود را مى 

  )15() طلبم و البّته مستجاب مى گردد
  .ذكر شده است» زاد المعاد « و آن دعائى است كه شبیه دعاى سحر ماه مبارك رمضان كه در 

مى باشد، و فضائل و اعمال آن بسیار ) علیه السالم(روز خاتم بخشى حضرت امیرالمؤمنین; و این روز 
  .است

نازل شده، و )علیهم السالم(در وصف اهل بیت اطهار ) َهْل َاتى ( و در بیست و پنجم این ماه سوره مباركه 
علیهم (به این سبب فضل آن عظیم، و شأن و قدرش جلیل است، و روز توّسل مخصوص به ائّمه اطهار 

  .است) السالم
سایر اّیام مباركه است كه در اوقات سال مى باشد كه در كثرت و فضل و ; و بعد از این ماه هاى متبّركه 

در حّق ) علیه السالم(نوان خاص دارند، مانند روز عرفه كه دعاى حضرت امام زین العابدینجاللت شأن ع
مسطور مى باشد، چنانچه از مضامین این فقرات مباركه » صحیفه سجادّیه«در ) علیه السالم(امام زمان 

  :ظاهر است، و علماء هم در شرح تصریح به این مطلب فرموده اند
ما انعمت به علیه، و اوزعنا مثله فیه، و آته من لدنك سلطانًا نصیرًا، و افتح له فتحًا  الّلهم فأوزع لولّیك شكر(

یسیرًا، و أعنه بركنك األعّز، و اشدد أزره، و قّو عضده، و داعه بعینیك، و احمه بحفظك، و انصر بمالئكتك، 
علیه و آله، و أحى به ما  و امدد بخدمتك، األغلب و أقم به كتابك و حدودك و شرایعك و سنن رسولك صلواتك

أماته الظالمون من معالم دینك، و اجل به صداء الجود عن طریقتك، و ابن به الضراء عن سیبك، و أذل به 



الناكثین عن صراطك، و أمحق به بغاة قصدك عوجًا، و الن كانبه ألولیائك، و أبسط یده على أعدائك، و هب 
اجعلنا له سامعین مطیعین و في رضاه ساعین و إلى نصرته و لنا رأفته و رحمته، و تعّطفه و تحّننه، و 

  .)16() المدافعة عنه منكبین وإلیك و إلى رسولك صلواتك علیه و آله بذلك متقّربین
براى اهل بینش و بصیرت و معرفت بعد از دّقت در كیفّیت دعا و تأّمل در صدق این فقرات مباركه و آنچه 
در آن است از تجلیالت و توقیرات عظیمه از چنین وجود مقدسى ــ یعنى حضرت سیدالساجدین علیه صلواة 

، ظاهر و واضح خواهد شد كه ; مر صلوات اهللا علیه المصلین ــ نسبت به وجود مبارك حضرت صاحب األ
چگونه باید باشد، ; خضوع و خشوع و تذّلل هریك از شیعیان و دوستان و موالیان ایشان نسبت به آنحضرت 

و در طلب نمودن فرجشان از خداوند متعال سعى و )علیه السالم(و چگونه باید در دعا در حّق آنحضرت 
  .لموفق و خیر معیناهتمام نمایند، واهللا هوا

نقل شده است » اقبال « و از اوقات مخصوصه روز عید قربان و عید ماه مبارك رمضان است كه در كتاب 
هر سال در این دو روز تازه مى شود، بواسطه آنكه حّق خود ) علیهم السالم(هّم و حزن اهلبیت اطهار : كه

  .)17(را در دست دشمنان خود مى بینند 
در این حزن تأّسى نمایند و براى رفع آن به ظهور و )علیهم السالم(پس الزم است شیعیان به آن حضرات 

از حضرت » دعاء ندبه « نمایند، چنانچه دعا مخصوصى معروف به  دعا)علیه السالم(فرج آنحضرت 
; براى این دو عید و روز جمعه و عید غدیر وارد شده كه خوانده شود، واین دعاء )علیه السالم(صادق 

و شّدت جزع و حزن و ندبه براى طول ; ) علیه السالم(مشتمل بر تأّسف براى غیبت حضرت صاحب االمر 
  .ر تّضرع و ابتهال به درگاه الهى براى طلب فرج آنحضرت مى باشدو ب; غیبت ایشان 

و بعد از آن عید نوروز و روز عاشورا است، كه در روز عید نوروز در حدیثى از معّلى نقل شده كه 
  :فرمود) علیه السالم(حضرت صادق 

  )18() ما استهیچ نوروزى نیست مگر آنكه ما انتظار مى كشیم، زیرا كه آن روز ما و روز شیعیان (
ه ب; و سعى و اهتمام در طلب تعجیل آن از خداوند جل شانه ; پس سزاوار است كه دوستان در انتظار فرج 

  .تأّسى كنند) علیهم السالم(اهلبیت 
علیه (روز خروج حضرت صاحب األمر ; روز عاشورا : و در مورد روز عاشورا نیز روایت شده است كه

و )علیه السالم(براى جهاد و قتل دشمنان خصوصًا براى طلب ثار و خونخواهى حضرت ابى عبداهللا )السالم
علیه (از حضرت صادق » زادالمعاد « ضیلت بسیار در همه مظلومان كربال است، و دعاى مخصوص با ف

نقل شده كه در آن روز خوانده شود، كه جمالت زیادى از فقرات شریفه آن مشتمل است بر دعا و )السالم
، و طلب هالك و خذالن اعدائشان بر آن وجهى كه در وقت ظهور )علیهم السالم(طلب فرج اهلبیت اطهار 

  .داده شده اند، بلكه همه آن دعا شریف مبتنى بر همین مطلب استوعده )علیه السالم(قائمشان 
پس الزم و مهم است كه شیعیان در آن روز كمال اهتمام را در حال جزع و حزن و ندبه در مصیبت 

) علیه السالم(داشته، و طلب فرج اهلبیت اطهار به ظهور حضرت قائم )علیه السالم(حضرت ابى عبداهللا 
ت یا ادعیه دیگرى كه براى فرج وارد شده و یا به مضمون آنها كه به زبان خود دعا بنمایند، به این دعا

كننده جارى شود، كه این دعاء شریف خصوص در چنین روزى عالوه بر فضائل جلیله اش نصرت ویارى 
خواهد بود، چنانچه این نصرت و )علیه السالم(، و نسبت به حضرت ابى عبداهللا )علیه السالم(به آنحضرت 

  .یارى را در این فصل در ضمن عباراتى بیان كردیم
و لكن افضل و اشرف اقسام دعا در این روز آن است كه متوّسل به خواندن زیارت مشهوره روزعاشورا 

علیه (شود، چه در كربال یا شهرهاى دور دیگر درحالتى كه با یادآورى احوال مظلومى حضرت ابى عبداهللا 
ایشان محزون و گریان است و با این حال در دعا و ) علیهم السالم(اطهار، و اصحاب و اهل بیت )السالم

  .تّضرع و ابتهال نماید) علیه السالم(طلب تعجیل فرج آنحضرت
  .اشاره كردیم; با بیان اینكه این نوع از هر نوع دیگر افضل است ; و بر این مطلب در كیفّیت دوازدهم 

  .روز بیست و پنجم ذى قعدة الحرام و فضائل بسیار دارداست، یعنى » دحواألرض « و بعد از آن روز 
از حضرت » زادالمعاد«دارد، بواسطه آنكه در ) علیه السالم(و این روز هم تعّلق مخصوص به آنحضرت 

  :روایت شده كه فرمود) علیه السالم(رضا 
  .)19(در این روز ظاهر خواهد شد ) علیه السالم(حضرت قائم (

پس سزاوار است كه دوستان در این روز انتظار فرج ایشان را داشته و براى آن دعا كنند، و دعاى شریف 
  .)20(روایت كرده است ) رحمه اهللا(كتاب از شیخ طوسى مخصوصى هم با مضامین عالى در همین 

فرج وارد شده است در همه اوقات الزم و پس كمال اهتمام در خواندن آن و دعاهاى دیگرى كه براى طلب 



بهتر آن است كه عّده اى از مؤمنین مخلص ; مهّم است، و در مقام عمل به وظیفه دعا در فرج در این روز 
ــ ) علیه السالم(خصوصًا دعا براى فرج حضرت حّجت ; از براى دعا جمع شوند، بواسطه آنكه همه دعاها 

  .وند مى باشد ــ بهتر است به نحو اجتماع خوانده شودكه اشرف و اكمل و اعظم اذكار خدا
  :نقل شده است كه) صلى اهللا علیه وآله(و در یك حدیث از حضرت رسول 

هر جماعتى كه روز دحواألرض جمع شوند براى ذكر پروردگار خود، پیش از آنكه متفّرق شوند حاجت (
حّق تعالى بر بندگان نازل مى گردد، و  ایشان بر آورده شود، و در این روز هزار هزار رحمت از جانب

نود و نه رحمت از آنها مخصوص جمعى است كه مجتمع شده و به ذكر خدا مشغول اند، و روزش را روزه 
  ).و شبش را عبادت كنند

  :یار صفحة
  
  .در مورد حّق مؤمن بر مؤمن سئوال نمودم 7از امام صادق : ابان بن تغلب گوید: ترجمه)1(

حّق مؤمن بر مؤمن بزرگتر از اینهاست، اگر به شما گویم انكار مى كنید، هنگامى كه : حضرت فرمود 
تو را مژده باد به : ثالى همراه او از قبر خارج میشود، و به او گویدمؤمن از قبرش خارج میشود ، تم
  .كرامت و سرور از جانب خداوند

خدا تو را به خیر مژده دهد ، سپس آن تمثال همراه او میرود و او را همچنان مژده میدهد و : مؤمن گوید
این :امر خیرى مى گذرد میگوید این براى تو نیست، و چون به: چون به امر هولناكى میگذرد، به او میگوید

همچنین پیوسته با او باشد و او را از آنچه مى ترسد ایمنى و به آنچه دوست دارد مژده دهد تا . براى تو است
  .همراه او در برابر خداى عّزوجّل بایستد

ور تو را مژده باد، زیرا خداى عّزوجّل دست: سپس چون خدا بسوى بهشت فرمان دهد، تمثال به او گوید
تو كیستى خدایت رحمت كند كه از بیرون آمدن قبر همواره مرا : بهشت برایت صادر فرمود، مؤمن گوید

  مژده دهى و در میان راه انیس من بودى، و از پروردگارم به من خبر دادى؟
ده من آن شادى هستم كه در دنیا به برادرانت رساندى، من از آن شادى آفریده شدم تا تو را مژ: تمثال گوید

  ).10حدیث 191ص 2كافى ج. (دهم و دلدار ترس تو باشم
با حضرت موسى بنده خویش مناجات كرده چنین  در آنچه خداوند متعال: فرمو) علیه السالم(امام باقر)2(

فرمود همانا براى من بندگانى است كه بهشت خویش را بر آنان ارزانى داشته و ایشن را در آن : بود
  .فرمانروا ساختم
اینان كیانند كه بهشت خویش را بر آنان مباح ! پروردگارا: عرض كرد) علیه السالم(حضرت موسى 

  حاكم ساختى ؟ گرداندى و آنان را در آن
  ).3حدیث 191ص 2كافى ج. (هر كسى مؤمنى را خوشحال سازد:فرمود

; كه چون مؤمنى را شادمان میكند كه فقط او را مسرور نموده ، بلكه چنین مپندارد كسى از شما:ترجمه)3(
  ).6حدیث 189ص 2كافى ج.(به خدا قسم رسول خدا را خوشحال كرده است

محبوبترین اعمال نزد خدا سرورى است كه به مؤمنى : فرمود)صلى اهللا علیه وآله(رسول خدا: ترجمه)4(
  ).11حدیث 191ص 2كافى ج. (رسانى و گرسنگى او را بزدائى یا گرفتارى او را برطرف كنى

صلى اهللا (هركه مؤمنى را شاد كند، آن شادى را به رسول خدا: فرمود) علیه السالم(امام صادق : ترجمه)5(
ادى را به خدا رسانیده، و شادى رساند آن ش) صلى اهللا علیه وآله(رسانیده، و هركه به پیامبر )علیه وآله

  ).14حدیث 192ص 2كافى ج. (همچنین است كسى كه به مؤمنى اندوهى برساند
هركه براى خدا در راه حاجت برادر مسلمانش كوشش كند : فرمود) علیه السالم(م صادقاما: ترجمه)6(

خداى عّزوجّل برایش هزار حسنه نویسد كه بدان سبب خویشان و همسایگان و برادران و آشنایانش آمرزیده 
هركس بیابى به آتش در آى و : شوند، و اگر كسى در دنیا به او احسانى كرده باشد، روز قیامت به او گویند
. باشد) علیهم السالم(دشمن ائمه( كه در دنیا به تو احسانى كرده، به اذن خدا خارجش كن مگر اینكه ناصبى 

  ).6حدیث 197ص 2كافى ج(
  .9سوره حشر آیه )7(
داوند مؤمن را بدان اختصاص داده است اینكه همانا چیزیكه خ: فرمود ) علیه السالم(امام صادق : ترجمه)8(

او را آشناكند كه احسان برادران خود نماید اگر چه كم باشد، و احسان و نیكى با زیادى نیست ، و از این 
اگر چه تنگدست و در مضیقه باشند دیگران را بر خود « :روست كه خداوند متعال در كتابش مى فرماید



آنان ) بدیگران احسان كند( هركس بخل نفس خود را نگه دارد « : ایدسپس خداوند میفرم» ترجیح دهند
و هركس را خدا به این خصلت شناخت او را دوست دارد ، و هركس را خدا دوست دارد » رستگارانند

  .كامل دهد; مزدش را روز قیامت بدون حساب 
مصادقة . (احسان است این حدیث را به برادرانت بگو كه موجب تشویف آنهابه! اى جمیل: سپس فرمود
  ).2حدیث 66االخوان ص

دمان نماید، قسم به خدا این كسى كه برادر خود را شا: فرمود) علیه السالم(حضرت صادق: ترجمه )9(
صلى (مى رسد، و هركس شادمانى او به پیامبر خدا )صلى اهللا علیه وآله(سرور و شادمانى به رسول خدا 

هركس شادمانى و سرور او به خدا برسد، او ; برسد، سرور و شادمانى او به خداوند مى رسد )اهللا علیه وآله
  ).8حدیث 62مصادقة االخوان ص. (را به بهشت فرمان دهند

; یازكسیكه در نیاز برادر مؤمن خود كوشش نماید ــ كه در آن ن:فرمود) علیه السالم(رسول خدا:ترجمه)10(
رضایت خداوند عّزوجّل بوده، و براو صالح باشد ــ چنان است كه خداوند عّزوجّل را هزار سال خدمت 

  كرده بدون اینكه چشم زدنى در معصیت و گناه واقع شود
  ).3حدیث 541كمال الدین ص(
  .44حدیث 79ص 97، بحاراالنوار ج 683اقبال االعمال ص)11(
  .682اقبال االعمال ص)12(
  .317اقبال االعمال ص)13(
  .2حدیث 303ص 98بحاراالنوار ج)14(
  .517اقبال االعمال ص )15(
خود شكرو سپاس آنچه بر او نعمت داده اى الهام نما، و مثل آن سپاس را به  براى ولى; خدایا : ترجمه)16(

سبب آنحضرت بما الهام فرما، و او را از جانب خود توانائى كه او را یارى دهند است عطا فرما، و 
 باگشودنى آسان مشكالت او را بگشاى، و او را به تواناترین تكیه گاه خود یارى ده، و توانائى و پشتش را

محكم گردان، و بازویش را توانائى بخش و با دیده مراقبت رعایت اش كن، و با حفظ كردنت حمایت كن، و 
به فرشتگانت یاریش نما، و باسپاه غلبه كننده ات كمكش فرما، و كتاب خود و احكام و شرایع و سنت 

را ستمكاران میرانده اند  را بوسیله او پایدار، و آنچه از نشانه هاى دینت) صلى اهللا علیه وآله(رسولت 
بوسیله او زنده گردان ، و زنگ ستم را از طریقه خود بوسیله او بزداى، و بوسیله او سختى را از راحت دو 
ساز، و عدول كنندگان از راهت را بوسیله او از میان بردار، و آنانكه در راه تو اعوجاج و كجى مى طلبند 

ى دوستانت نرم و بردبار گردان، و دستش را بر دشمنان بگشا یعنى بوسیله او نابودشان گردان، و او را برا
مسّلط فرما، و رحمت و مهربانى و عطوفت و شفّقت او را به ما ببخش، ما را براى او سامع و مطیع قرار 

بده، در راه رضایت او كوشش كننده و در نصرت و یارى و دفاع كننده قرار بده، و بوسیله آنها بسوى 
  ).353اقبال االعمال ص . (متقّرب فرما) صلى اهللا علیه وآله(ت خودت و رسول

  .25ص 2مكیال المكارم ج)17(
  .84حدیث 308ص 53بحاراالنوار ج)18(
  .3حدیث 340ص 98بحاراالنوار ج)19(
 .345ــ  341ص  98رجوع كنید به بحاراالنوار ج)20(

  

  

 

 ; 

  دعا در بهترین حاالت انسان 
  :و اّما بهترین اوقاتى كه نسبت به حاالت خود انسان است چند مورد است

  .در حال قنوت: اّول
  .در حال سجده است: دّوم

مت الهیه است، و مخصوص تذّلل و نزدیكترین اوقات او بسوى رح; این دو حالت بهترین حاالت بنده است 

    



بنده با خداوند و طلب رحمت از او براى هر حاجتى است و فضیلت هر كدام در اخبار بسیار است، و در 
وارد )علیهم السالم(از ائّمه اطهار )علیه السالم(هر یك هم دعاى مخصوصى براى طلب فرج آنحضرت 

  .شده است
ارض مى شود، خصوصًا در آنچه سبب ظاهرى براى حزن در حالت هّم و حزنى كه براى انسان ع: سّوم

روایت شده است كه از حضرت » معانى االخبار « مجلسى از » مراة العقول « نباشد، بواسطه آنكه در 
  سئوال شد از سبب این نوع حزنى كه سبب ظاهر براى آن نیست ؟)علیه السالم(صادق 

محزون مى شود، پس تأثیر مى كند در قلوب )معلیه السال(هر گاه قلب مبارك امام « : حضرت فرمود
چون اتصال شعاع خورشید به )علیه السالم(شیعیان، بواسطه شّدت اّتصال معنوى كه ما بین آنها و امام

  .)1(» خورشید حاصل است، و هم چنین است در جهت سرور قهرى
در حال این گونه احزان، بلكه در )علیه السالم(پس بنابراین، الزم و مهم است كه دوستان و اولیاء آنحضرت 

ا نموده و فرج و از جهت حزن قلب مبارك ایشان باشد، پس دع; هر حزنى بیاد آنحضرت بوده كه شاید این 
  .كشف حزن ایشان را از خداوند متعال طلب نمایند

آنكه هر حاجتى و هر مطلبى كه براى خود از خداوند مى خواهند، دعا براى ایشان و طلب فرجشان : چهارم
هم از نظر عقلى وهم ازنظر نقلى ثابت است، و ; مقّدم بدارند، بواسطه آنچه ذكر شد كه این; را از خداوند 

  :در روایتى نقل شده كه فرمود) صلى اهللا علیه وآله(ضرت رسول از ح
این است، كه ) علیه السالم(الزمه كمال ایمان مؤمن و مرتبه اخالص در موّدت و دوستى او با آنحضرت (

و هر امرى كه راجع و متعّلق به ایشان باشد، باید در نزد او اهّم از امر خودش باشد، و بر آن مقّدم ; ایشان 
  ).ردبدا

است، و آن از جمله آداب مهّمه )علیه السالم(یك نوع توّسل و استشفاع كامل به آنحضرت ; و دیگر این تقّدم 
  .دعا مى باشد

  :و شاهد بر این دو جهت، این فقره شریفه از زیارت جامعه است
رادتي في كّل أحوالي و مستشفع إلى اهللا عّزوجّل بكم، و متقّرب بكم إلیه، و مقّدمكم أمام طلبتي و حوائجي و إ(

  .)2() ُاموري
مى جویم، و شما را بر هر شما را بسوى خداوند عّزوجّل شفیع مى نمایم، و به شما بسوى او تقّرب : یعنى

مطلب و بر همه حاجتهاى خود و بر هر اراده اى كه داشته باشم، در همه احوال و امور خودم ــ یعنى چه 
  .دنیوى چه ُاخروى ــ مقّدم مى دارم

چنانچه به زبان اقرار مى : باید صادق باشد، یعنى; پس بنده مؤمن دراین اقرار كه دراین فقرات شریفه است 
در قلب و به حسب عمل هم چنین باشد، كه امر موالى او در نظرش و در نزد اراده قلبى او در هر  كند پس

از امر خودش اهّم و اعظم باشد، و هر امرى هم كه تعّلق به ایشان داشته، سعى او در انجام ; امرى از امور 
علیه (دعا، امر آنحضرت دادن آن بیشتر از سعى در امر خودش باشد، و در هر مقامى از جمله در مقام 

  .را بر امر خود مقّدم بدارد، و توّسل به ایشان را وسیله تقّرب نزد خداوند بداند)السالم
را نزد خداوند عّزوجّل از براى مستجاب شدن دعاى او به هر )علیه السالم(پس شفیع قرار دادن آنحضرت 
از خداوند فرج ; آنكه قبل از طلب حاجت خود  الزم بداند، و از آنجمله است; نوعى كه محبوب عند اهللا باشد 

ایشان را مسئلت نماید، چنانچه وارد است در باب صلوات فرستادن، كه قبل از دعا وسیله استجابت آن دعا 
  .مى باشد

، و این كیفّیت تقّرب جستن بوسیله ایشان بسوى )علیه السالم(و محبوبّیت این نوع توّسل به آنحضرت 
ظاهر مى ; نقل شد » عرفه«در روز ) علیه السالم(ت دعاى حضرت امام زین العابدین خداوند نیز از فقرا

  .شود
  در بیان مكان دعا :فصل سّوم

یعنى بیان امكنه شریفه اى كه در آیات و روایات تصریح و به آنها سفارش شده، زیرا آن امكنه مباركه در 
  .تكمیل هر عبادتى خصوصًا دعا تأثیر زیادى دارد

ام اراده دعا براى فرج در ـ صورت امكان ـ بعضى از آن امكنه را اختیار و هنگام تشّرف مادامى پس در مق
  .در دعا براى فرج اهتمام نماید; كه در آنجاست

  مكانهاى شریف براى استجابت دعا 
  :و آن امكنه شریفه بسیارند، كه بر وجه اجمال بیان مى كنیم

و روضه هاى )صلى اهللا علیه وآله(رم الهى و روضه نبوّیهح; از جمله مواقف كریمه و مشاهد مشرفه 



چندین برابر ; مى باشد، كه هر در كدام دعا و عبادتى انجام شود ) علیهم السالم(مطهره هریك از ائّمه اطهار
  .فضل و شرافت نسبت به سائر مكانها دارد، و این مدخلّیت تاّم و كامل در اخبار بسیارى تصریح شده است

است، كه در )علیهم السالم(اینها حرمهاى عاّمه علماء و صلحا، خصوصًا فرزندان و ذرارى ائّمه و بعد از 
  :بعضى از اخبار تصریح شده است كه

  ).است) علیهم السالم(در حكم مزار ائّمه اطهار ; مزار آنها در آثار(
محافل علما اخیار و  مجالس و; خصوصًا قبر والدین است، و بعد از آن ; قبور مؤمنین ; و بعد از آن 

چون مجلس ذكر و مجلس توبه و ; صلحاء ابرار، بلكه عاّمه مؤمنین است، خصوصًا مجالس خاّصه آنها 
كه در باب هریك از این مكانها در اخبار ) علیهم السالم(مجلس علم ومجلس فضائل و مراثى اهلبیت اطهار

ر داشتن آنها در استجابت دعا، و سرعت در بسیارى به فضل و شرافت آنها بیان شده، و همچنین به تأثی
  .تصریح شده است; ظاهر شدن آثار آن به چندین برابر آنچه در سایر مكانها مى باشد 

الزم و مهم ; پس هر بنده مؤمنى كه حقیقتًا در دعا براى فرج ــ بواسطه معرفت به فضل آن ــ اهتمام دارد 
اختیار نماید، و هرگاه به آنجا مشرف ; را بخصوصه است در صورت امكان برخى از این امكنه شریفه 

  .شد، بودن در آن را غنیمت شمرده و براى فرج موالى خود صلوات اهللا علیه دعا كند
ولكن در میان مواقف و مشاهد شریفه، پر فضلیت ترین آنها ــ خصوصًا از جهت تأثیر دعا ــ حرم انور 

) علیه السالم(باشد، و این نه از جهت افضلّیت آنحضرت مى ) علیه السالم(حضرت ابى عبداهللا الحسین 
، بلكه بواسطه )علیه السالم(و حضرت امیرالمؤمنین ) صلى اهللا علیه وآله(است، حّتى از حضرت رسول 

  .خصوصیتى است كه در كیفّیت دوازدهم ذكر خواهد شد ان شاء اهللا تعالى
با آن شدائد و مصائب جلیله و عظیمه ) ه السالمعلی(چون امر شهادت آنحضرت : و اجمال آن چنین است كه

، و ظهور )علیهم السالم(سبب و وسیله استحكام و بقاء امر توحید و رسالت و والیت جمیع ائّمه اطهار ; آن 
جمع شده، و لهذا حرم ایشان ) علیه السالم(آثار آنها گردید، پس فضائل جمیع آنها در وسائل آنحضرت 

به ; بمنزله بودن در حرم همه ائمه است، و زیارت و تعزیت ایشان ; بودن در آن  بمنزله حرم همه ائمه، و
است، خصوصًا با مالحظه حدیث تفاخر كعبه و كربال، ) علیهم السالم(منزله تعزیت و زیارت همه ائّمه 

  .رفعت و جاللت مشهد مبارك ایشان ظاهر مى شود
  )3( بان ُعُلوُّ الُرْتَبة ِلَكرَبال***َو ِمْن َحدیِث َكربال َو اْلَكْعَبة 

ت كه در آن اقامه عزاى و اّما بهترین مكان در میان سائر امكنه شریفه ــ كه ذكر شد ــ هر مقام و مكانى اس
خوانده شود، بواسطه آنكه به مقتضاى )علیه السالم(شود، یا زیارت آنحضرت ) علیه السالم(آنحضرت

بعضى از روایات از هر مكانى كه زیارت ایشان شود ــ خصوصًا زیارت عاشورا ــ بعضى از آن فضائل 
شود، و در مكان زیارت ــ خصوصًا عطا مى ; جلیله شریفه ایكه در حرم انور آنحضرت حاصل مى شود 

  .از براى خود زائر ــ بعضى از بركات آن مشهد مبارك ظاهرمى شود
آنحضرت در عرش الهى به سه مقام نظر رحمت دارد و در حّق آن دعا مى « : و نیز در حدیث است كه

  .فرماید
  .به مرقد شهدائیكه با ایشان بودند: اّول
  .به حال زّوار شان: دّوم
  .)4(ه مقام اهل تعزیتشان ب: سّوم

د با عزادارى در حالتى كه مقرون شو; پس هر گاه براى كسى حضور در هر یك از امكنه شریفه اتفاق افتد 
ــ از خود او یا غیر او ــ خصوصًا مقارن شود با بعض اوقات شریفه، و )علیه السالم(یا زیارت آنحضرت 

نیز آن احوال مزبوره كه تعّلق به حال داعى دارد، پس واضح است كه تأثیر دعا و طلب نمودن فرج 
زیادتى فضل و شرف آن به در چنین حالى، با چنین خصوصیاتى، )علیه السالم(حضرت صاحب االمر 

پس این فضلى خواهد ; چندین برابر و غایت كمال خواهد رسید، و هر بنده مؤمن كه موّفق به درك آن شود 
َو ذِلَك َفْضُل اهللا ُیؤتیِه َمْن َیشاُء َو اهللا ُذو اْلَفْضِل اْلَعظیِم َو في ذِلَك َفْلَیَتناَفِس (بود كه مثل و مشابهى ندارد،

  .)5() وَناْلُمَتناِفُس
  در بیان موانع دعا : فصل چهارم

رج ــ باید از خود رفع كند تا آنكه موانعى است كه دعاكننده خصوصًا نسبت به این دعاء ــ یعنى دعا براى ف
اثر واقعى و كامل دعا به سرعت ظاهر شود، و نیز بوسیله این دعا فضائل جلیل و كاملى در آیات و اخبار 

براى او حاصل شود ، كه به بعضى از آن فضائل اشاره كردیم و برخى هم در كیفّیت یازدهم ; وارد شده 
  .ذكر خواهدشد ان شاء اهللا تعالى



  :موانع بسیارند، و بیان آنها بر وجه كّلى اینست كه و آن
اجتناب از محارم الهى كه شارع از آنها نهى شدید فرموده و نیز از كوچك شمردن فرائض الهى كه شارع به 

  .آنها امر فرموده اجتناب كند
ا هم بسیار شده است، و شواهد برآنه» تقوى «و » ورع« در آیات و اخبار تعبیر به ; و از این دو مطلب 

  .زیاد است، وشرح آنها در اینجا منافات با اختصار دارد
، كه حاصل  )6() ِانَّما َیَتَقبَُّل اهللا ِمَن اْلُمتَّقیَن: ( و لكن بیان آنها بر وجه كّلى در این فرمایش كریمه است

قبول فرمودن خداوند هر عمل خیر و هر عبادتى را طوریكه بر آن آثارش مترّتب : مفادش این است كه
  .شود، اختصاص و انحصار دارد به آنهائى كه از اهل تقوى باشند

و آن ; ا مشروط و موقوف به یك وصفى از اوصاف كنند و این مطلب هم واضح است كه هر گاه حكمى ر
وصف هم داراى مراتب و درجاتى باشد، پس به هر درجه از آن وصف كه فراهم شود اثر آن حكم كامل تر 

قبول شدن و تأثیر عمل خیر ــ كه از آن جمله است دعا على : مى شود، و در این مقام نیز چنین است كه
ج ــ مشروط و موقوف است به وصف تقوى، و این وصف مراتب ظاهرى االطالق و نیز خصوص طلب فر

  .و باطنى دارد
پس بوسیله حاصل و كامل شدن هر درجه و هر مرتبه از مراتب و درجات تقوى در شخص دعا كننده دعا 

  .او افضل و شرافت آن كاملتر مى شود
، كه ماحصل  )7() ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللا َاْتقیُكْمِانَّ َا( این آیه مباركه است ; و از جمله شواهد بر این خصوصیات 

زد خداوند آن كسانى اند كه تقواى بهتر و كاملتر حقیقتًا بهترین و باالترین شما بندگان ن: مفادش این است كه
  .داشته باشد

از بزرگترین مقامات ظهور كرامت بنده و اعتبار او : و بر حسب دلیل نقلى از آیات و اخبار واضح است كه
هنگام دعاء و طلب كردن و حاجت خواستن او از خداوند متعال جّل شأنه است، كه هرچه ; نزد خداوند 

اجابت ; ــ یعنى تقواى ــ كاملتر باشد ; بنده بوسیله آنچه نزد خداوند جّل شأنه محبوب است  اعتبار و حرمت
دعاى بنده اكمل خواهد شد، و این در جهت تعجیل در آن و نیز درجهت مقرون بودن آن به خیر دنیا و خیر 

یا رحمت و فیضش را  از جمع كثیرى دفع بال نماید،: و در جهت كامل بودن آثار آن است، به آنكه; آخرت 
  .شامل حال همه آنها فرماید، و دعا و شفاعت او را قبول فرماید

  مراتب تقواى ظاهرى 
  :چند چیز است; مراتب تقواى ظاهرى بر حسب آنچه از اخبار استفاده مى شود 

ترك گناهان كبیره، و انجام فرائض و واجبات است، بر وجهى كه تفصیل آنها در كتب مبسوطه و : اّول
  .بخصوص در كتب فقهیه مذكور است

  .ترك گناهان صغیره: دّوم
  .ترك مكروهات: سّوم

  .ترك مطلق مباحات، خصوص آنچه كه عنوان لهو و لعب داشته باشد: چهارم
  مراتب تقواى باطنى

  :مراتب تقواى باطنى نیز چند چیز است
اقسام ; له مراتب و درجات آن تطهیر قلب از كفر و شرك و نفاق به هر درجه ایكه باشد، و از جم: اّول

شرك خفى است، و نیز تطهیر نمودن آن را از حّب دشمنان خداوند متعال، و حّب اعداء اولیاء الهى كه 
بدترین آنها اعداء اهلبیت اطهارند، كه با حّب آنها قلب رجس و خبث مى شود، و هرگز حّب خداوند و اولیاء 

  .او در قلب استقرار پیدا نمى كند
از  )8() ما َجَعَل اهللا ِلَرُجل ِمْن َقْلَبْیِن في َجْوِفِه( در اخبار بسیار بخصوص درتفسیر این آیه شریفه  چنانچه

  :تصریح شده است به آنكه) علیه السالم(ضرت امیرالمؤمنین ح
) هركس در قلب او محّبت اعداء ما باشد، پس دوستى او با ما حقیقت ندارد، و در زمره اعداء ما مى باشد(
)9(.  

حّب دنیا ; تطهیر قلب از جمله رزائل نفسانى و صفات شیطانى است، كه اعظم و سرمنشاء جمیع آنها : دّوم
َو : (و عنوان جهاد اكبر، كه این فرمایش كریمه )10() َقْد َاْفَلَح َمْن َزّكیها َو َقْد خاَب َمْن َدّسیها: ( است كه

  .اشاره به این مرتبه دارد )11() الَّذیَن جاَهُدوا فینا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلنا
و لكن باید دانست آنكه هریك از منهّیات ظاهرى ــ به همه درجات آن ــ و رزائل باطنى ــ به همه مراتبش ــ 

در تحصیل تقوى نسبت به یكدیگر مدخلّیت تاّمه دارند، بر این وجه كه آن  كه پرهیز از آنها الزم است، و



رزائل و صفات ذمیمه باطنّیه كه اصل آنها از لوازم قهرّیه نفس اّماره است كه بوسیله وساوس شیطانّیه در 
كمون قلب انسان سبب هیجان انسان مى شوند، كه در ظاهر به هر وجهى مرتكب آن نواهى ظاهرى شود، 

ل انجام گناهان كبیره یا كوچك شمردن فرائض یا انجام گناهان صغیره یا مكروهات یا مطلق لغویات و مث
  .لهویات 

و باعث رسوخ ; سبب تكمیل و تشدید رذائل باطنى و قلبى شده ; و اصرار و زیاده روى در منهّیات ظاهرى 
  .اعماق در زمیننمودن و استحكام آنها میشود، مانند رسوخ و استحكام ریشه درخت در 

  :واقعًا الزم و مهّم است كه سعى داشته باشد; پس هر بنده مؤمن كه در مقام تحصیل مرتبه یقین باشد 
در محافظت نفس خود با اجتناب و احتراز از آنچه ممكن است براى او از آن منهّیات ظاهرى، ــ به : اّوال

ر او مى باشد، و سعى نماید كه آثار آن زمائم هر درجه از درجات آنها ــ چون فعل و ترك آنها در اختیا
  .از او ظاهر نشود; نفسانیه 

متوّسل و متمّسك شود به آن وسائلى كه وسیله قلع و قمع آن ذمایم از نفس است، كه بزرگترین و اصلى : ثانیًا
ا را ــ به هر است، كه مواالت با آنه)علیهم السالم(ترین آن وسائل مواالت و موّدت حقیقى با اهلبیت اطهار 

نوع كه میّسر شود چه ظاهرى و چه باطنى ــ به درگاه الهى شفیع نماید و نزد او تضّرع و ابتهال نماید، و 
  .مسئلت نماید كه او را به مراحم و الطاف ظاهرى و غیبى خود در از بین بردن آن رزائل یارى فرماید

علیهم (یه خاّص كه در این مورد از ائّمه اطهار بهتر آن است كه به ادع; و در هنگام این تضّرع و مسئلت 
  ))علیه السالم(صحیفه سجادّیه(متوّسل شود، خصوصًا ادعیه مباركه ; وارد شده است ) السالم

بعضى از اعمال خاّصه ایكه در تزكّیه نفس تأثیر و مدخلّیت ; و همچنین باید در حال توّسل و تضّرع و دعا 
آنچه در اخبار وارد و تأثیر آن در نزد اهل اعتبار و اختبار ثابت شد ــ انجام  تاّمه و كامله دارند ــ بر حسب

بوجهى كه از جهت افراط در آن ـ یعنى ; دهد، مانند روزه گرفتن، خصوصًا هرگاه مقرون شود با گرسنگى 
قلع  در جوع ـ مذموم نباشد، كه این عمل شریف به این نحو از كاملترین وسیله است، و در تهذیب نفس و

رذائل و زمائم از آن تأثیر قهرى دارد، و یا مانند بعضى از اذكار مخصوصه كه كیفّیت و آداب آنها در كتب 
  .مبسوطه مذكور است

كه توبه اّولین مرتبه و اّولین درجه تقوى در همه اقسام آن است چه از اقسام ; و با این بیان واضح گردید 
  .ظاهرى و چه از اقسام باطنى

ه مؤمن به هر وجه كه سعى و اهتمام در تحصیل تقواى ظاهرى و تقواى باطنى نمود، پس به هر پس هر بند
همه اعمال و مطلق دعاهاى او، و خصوصا این دعاِء ; بر حسب اثِر آن ; مرتبه اى از آن را كه دارا شود 

ئل جلیله شریفه او ــ یعنى طلب فرج حضرت صاحب االمر صلوات اهللا علیه ــ كامل مى شود، و بر آن فضا
  .اش مترّتب مى شود

هر گاه بنده : و در این مقام نكته شریفه ایست كه تذّكر آن و التفات به آن الزم و مهّم است، و آن این است كه
بلكه در همان مرتبه اولى كه توبه ; اى واقعًا در مقام تحصیل تقوا باشد، و لو به درجه كمال نرسیده باشد 

نماید، پس این دعا براى او )علیه السالم(و با این حال سعى در دعا براى فرج آنحضرت ; د است واقع شو
تقواى حقیقى براى دعا كننده حاصل مى شود، و مجاهده در تحصیل ; بزرگترین وسیله ایست كه بوسیله آن 

د، و بر حقیقت آن خداوند متعال او را به وجه كمال یارى مى فرمای; آن سهل و آسان مى شود، و بوسیله آن 
  .فائز مى شود

  نسبت به احوال بندگان ) علیه السالم(تأثیر دعا در ظهور حضرت قائم 
نسبت به احوال بندگان بر ) علیه السالم(اثر دعاء در فرج آنحضرت : و خالصه از آنچه گفتیم این است كه

  :سه وجه است
) صلى اهللا علیه وآله(سالت حضرت خاتم النبّیین نسبت به بندگان مؤمن كه اقرار به توحیدالهى و ر: نوع اّول

دارند، هرچند در اعمال از اهل معصیت بوده و داراى وصف تقوا ) علیهم السالم(و والیت ائّمه طاهرین 
تأثیر در امور دنیوى آنها دارد، و وسیله اصالح امورشان ; نباشند، پس هرگاه این دعا از آنها واقع شود 

: بیان فرموده كه )12() َو َمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّة َخْیرًا َیَره: ( در این فرمایش كریمه خواهد شد، بر حسب آنچه
  .رى از او صادر شود و فائده آن را و لو در دنیا خواهد دیدهر كس عمل خی

بلكه در این دعا براى آنها یعنى اهل معصیت امید وسیله نجات در آخرت نیز هست، به مقتضاى فرمایش 
  :كه; درچند روایتى كه ذكرشد ) صلى اهللا علیه وآله(نبوى 

را نصرت و یارى نماید، او را روز قیامت هركس با قلب و زبان یا با مال یا به هر وجه دیگر ذّریه م(
  ).شفاعت مى كنم، هر چند با گناه اهل دنیا باشد



این دعا فى نفسه مصداق مواالت، و هم مصداق ; موّدت قلبى و زبانى است، بلكه عالوه بر این ; و این دعا 
  .مى باشد) علیه السالم(تشّكر نعمت و احسان، و هم مصداق نصرت نسبت به آنحضرت 

با مالحظه آنكه یك مرتبه از اصل تقوا ــ كه اجتناب از كفر و شرك است ــ در این طایفه بواسطه ایمان  پس
ــ كه از اركان تقواى )علیهم السالم(آنها این درجه از تقوا موجود است، به عالوه دشمنى با دشمنان اهل بیت 

شرط و لو به یك مرتبه از آن باشد یك درجه ظاهرى و باطنى است ــ را نیز دارا هستند، و لهذا با وجود این 
هم نزد ) علیه السالم(از قبولى در اعمال و عبادات آنها ثابت است، پس دعاى آنها در فرج آنحضرت 

  .خداوند مقبول خواهد بود، یعنى موجب اجر و ثواب ُاخروى مى شود و لو به درجه غیر كامل باشد
نمایند و مواظبت بر آن داشته باشند با ) علیه السالم(آنحضرت  هر گاه سعى در دعا براى فرج; و بنابراین 

همان حال عصیان آنها، پس كمال امیدوارى هست كه این دعا وسیله توفیق آنها براى ترك معاصى شده و به 
  .رتبه تقوى برسند

) ِن اْلَفحشاِء َو اْلُمْنَكِرِانَّ الَصالَة َتْنهى َع( ; چنانچه این اثر از براى نماز در این آیه مباركه بیان شده است 
)13(  

جوانى بود كه مرتكب )هصلى اهللا علیه وآل(و دربیان آن حدیثى نقل شده است كه در زمان حضرت رسول 
انواع منكرات چون زنا و امثال آن مى شد، و لكن مواظبت به نماز جماعت با آنحضرت صلوات اهللا علیه 

  .داشت، پس شكایت حال او را خدمت ایشان نمودند
  .»بزودى نماز او را از این افعال زشت باز دارد، چنانچه خداوند مى فرماید « : حضرت فرمود

و از اهل صالح و تقوا گردید، و . كه بوسیله محافظت بر نماز به ترك معاصى موّفق شد پس زمانى نگذشت
  .عاقبت هم توفیق شهادت را دریافت

نسبت به جمعى از مؤمنین است كه درصدد تحصیل تقوا سعى دارند، و در طریق آن مجاهده مى : نوع دّوم
ــ دارند، و با این حال بر این دعا مواظبت و  كنند و اهتمام در توبه واستغفار ــ كه اّول مرتبه آن است

وسیله قبولى اعمال صالحه آنها و نیز ; این دعا : محافظت دارند، پس اثر آن براى اینها چنین است كه 
قبولى توبه آنها نزد حّق تعالى مى شود، و وسیله استقامت آنها در امر تقوا مى گردد، و موجب رسیدن به 

كه بیان شد خواهد شد، پس به این سبب به جمله كثیره اى از فضائل جلیله كه از  درجات عالیه آن به وجهى
فائز ; ثابت است و چندین برابر كاملتر از نوع اّول است )علیه السالم(براى دعا وطلب فرج آنحضرت 

  .خواهد شد
به مراتبى كه  نسبت به جمعى از اهل ایمان است كه در درجه كامله ازتقواى ظاهرى و باطنى ــ: نوع سّوم

اجماال بیان شد ــ قرار دارند، پس اینها با این حال در دعاى فرج آنحضرت صلوات اهللا علیه با محافظت بر 
سائر شرایط و آداب و وظائف مزبوره آن از شرایط حالیه و زمانى و مكانى ــ به نوعى كه اجماال ذكر شد 

  .ــ اهتمام مى نمایند
آنها همه فضائل و فوائد جلیله و كامله دنیوى و ُاخروى كه براى این : ست كهپس اثر دعا براى اینها چنین ا

دعاى آنها براى وجود : فائز مى شوند، كه از بزرگترین و شریفترین فضیلت آن است كه; دعا مقّرر است 
نصرت مى شود، كه هم نصرت و یارى است نسبت به فرج و ظهور، كه )علیه السالم(مبارك آنحضرت 

رفع حزن و كشف ضّر از ایشان و قلب مباركشان نموده و شّر همه دشمنان ; واسطه دعاى آنها خداوند ب
ایشان را كه در اطراف بالد مى باشند دفع نماید، و اوضاع و اساس آنها را منقرض نماید، و بالى عمومى 

یشان رفع فرماید، و از خواطر شریف ا; را از همه دوستان ایشان و غیر از اینها كه موجب دفع تأّلم باشد 
  .وسیله از براى سرور قلب مباركشان شود

  .البّته بیان این مطلب و بیان نصرت بودن آن در كیفّیت دوازدهم خواهدآمد ان شاء اهللا
نیز نصرت است، بواسطه آن نّیت و عزم و تمّناى قلبى كه )علیه السالم(و نسبت به فرج كّلى آنحضرت 

ــ بوجهى كه در همین فصل ذكر شد ــ حاصل )علیه السالم(جیل آنحضرت حقیقتًا در مقام دعا و طلب تع
آنها داخل در زمره انصار آنحضرت شده و از یاوران واقعى ایشان محسوب ; است، پس بوسیله این دعا 

  .خواهند گردید، و به مراتب عالیه آنها فائز مى شوند
چه از نظر باطنى كاملتر شود، كرامت و  پس هرچند مراتب و درجات تقوا در بنده چه از نظر ظاهرى و

اعتبار بنده مؤمن نزد خداوند متعال كاملتر مى شود، و به سبب این دعاى او كه از بزرگترین دعاها است، 
و دعا نیز از بزرگترین عبادات است، و این آثار كامله مزبوره را بواسطه طلب نمودن و درخواست نمودن 

  .ده استعطا فرمو; از فضل و كرم حضرتش 
  مراعات حقوق برادران دینى و تأثیر آن در تقوا 



باید رعایت كند، بلكه در تصحیح آن بعد از عمل به ; و از بزرگترین مسائلى كه مؤمن در مقام تكمیل تقوى 
معرفت و شناخت به حقوق ; الزم و مهم است )علیهم السالم(وظائف حقوق الهى و اولیاء معصومین او

و سعى در اداء آن حقوق است، و آن امورى است كه در صّحت و در كمال تقوى و در  الزمه برادران دینى
قبولى اعمال صالحه تأثیر كامل دارد، و مسامحه و سهل انگارى در آن مخّل به همه این اعمال و اوصاف 

  .بوده و موجب نقصان در آثار آنها است

  :یار صفحة
  
  .11و  10ص 9مرآة العقول ج)1(
  مفاتیح الجنان)2(
  .67خصائص حسینیة ص)3(
  .24حدیث 376ص 25بحاراالنوار ج)4(
این فضل خداونداست كه به هركس خواهد عطا مى كند، و فضل و كرم خداوند بسیار عظیم : ترجمه)5(

  ).21سوره حدید آیه. (است
  .27سوره مائده آیه)6(
  .13سوره حجرات آیه )7(
  ).4سوره احزاب آیه . (خداوند در درون مرد دو قلب قرار نداده است: ترجمه)8(
  .291ص 3تفسیر برهان ج)9(
رستگار خواهد بود، و هركس نفسش را به كفر و گناه ; بتحقیق هركس نفس خود را از گناه پاك سازد )10(

  ).9سوره شمس آیه . (البّته زیانكار خواهد گشت; پلید گرداند 
سوره . (محّققًا آنها را به راه خویش هدایت مى كنیم; و آنانكه در راه ما مجاهده مى كنند : ترجمه)11(

  ).69عنكبوت آیه 
  .7سوره زلزال آیه )12(
 ).45سوره عنكبوت آیه . (همانا نماز انسان را از هركار زشت ومنكر بازمى دارد: ترجمه)13(

  

  

 

 ; 

  حقوق برادران ایمانى از دیدگاه احادیث و روایات 
  

» )لسالمعلیه ا(تفسیر امام حسن « اخبار زیادى در این مورد و شّدت تأكید آن نقل شده است، از جمله در 
صلى اهللا (از حضرت رسول  )1() َو ِاذا َاَخْذنا ِمیثاَق َبنى ِاْسراِئیَل ال َتْعُبُدوَن ِاالَّ اهللا : (در ذیل این آیه شریفه

  :روایت شده كه حضرتش فرمود)علیه وآله
لیلة المعراج فعرض علّى قصور الجنان فرأیتها من الذهب و ) علیه السالم(إّن اهللا عّزوجّل أمر جبرئیل (

  .الفّضة، مالطها من المسك و العنبر غیر أّني رأیت لبعضها
  ا لسائر تلك القصور؟ما بال هذه بال شرف كم; یا حبیبي جبرئیل : فقلت
هذه قصور المصّلین فرآئضهم اّلذین یكسلون عن الصالة علیك و على آلك بعدها، فإن بعث ; یا محّمد : فقال

حین تعرف : ماّدة لبناء الشرف من الصالة على محّمد و آله الطّیبین، بنیت له الشرف و إّال بقیت هكذا، فیقال
ه هو اّلذي كسل صاحبه بعد صالته عن الصلواة على محّمد و آله سّكان الجنان إّن القصر اّلذي ال شرف ل

  .الطّیبین
: و رأیت فیها قصورًا منیعة مشرقة عجیبة الحسن لیس له أمامها دهلیز و ال بین یدیها بستان و ال خلفها، فقلت

  ما بال هذه القصور ال دهلیز بین یدیها و ال بستان خلف قصرها؟
لمصّلین الصالة الخمس، اّلذین یبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق إخوانهم هذه قصور ا! یا محّمد : فقال

  .المؤمنین دون جمیعهم، فلذلك قصورهم مستورة بغیر دهلیز أمامها و غیر بستان خلفها

    



أال فالتّتكلوا على الوالیة وحدها، و اّدوا بعدها من فرائض اهللا و قضاء حقوق اإلخوان و : قال رسول اهللا
  .)2() ّیه، فإّنهما الّلذان یّتمان األعمال و یقّصرانهااستعمال التق

روایت شده است از حضرت  )3() تي َوُقوُدَها الّناُس َو اْلِحجاَرُةَفاتَُّقوا الّناَر الَّ: ( و نیز در ذیل این آیه شریفه
  :كه فرمود) علیه السالم(امیرالمؤمنین 

إّتقوا اهللا و احذروا أن تكون للّنار حطبًا و إن لم تكونوا باهللا كافرین، فتّوقوهابتوّقى ظلم ! معشر شیعتنا یا (
إخوانكم المؤمنین، و أّنه لیس من مؤمن ظلم أخاه المؤمن المشارك له في مواالتنا إّال ثّقل اهللا في تلك النار 

ن نشفع له إلى اهللا إّال بعد أن تشّفع له إلى أخیه المؤمن فإن عفى سالله و أغالله و لم یكفه منها إّال بشفاعتنا، و ل
  .)4() عنه شّفعنا، و إّال طال في الّنار مكثه

َو الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت ُاولِئَك َاْصحاُب اْلَجنَِّة ُهْم : ( و باز در آن تفسیر منیر در ذیل این آیه مباركه
  :، روایت فرموده است)5() فیها خاِلُدوَن

، )صلى اهللا علیه وآله(هم اّلذین آمنوا باهللا، و وصفوه بصفاته، و نزهوه عن خالف صفاته، و صّدقوا محّمدًا (
همامًا الیعد له من و تابعوا في أحواله و أقواله و صّوبوه في كّل افعاله، و رأوا علّیًا بعده سّیدًا إمامًا و فرمًا 

واحد و ال كّلهم إذا أجمعوا في كّفه یوزنون بوزنه بل یرّجح علیهم كما یرّجح ) صلى اهللا علیه وآله(ُاّمة محّمد 
  .السماء و األرض على الذّرة

  .هم اّلذین ال یبالون في سبیل اهللا أوقع الموت علیهم أو وقعوا على الموت) علیه السالم(و شیعة علّى 
  .هم اّلذین یؤثرون إخوانهم على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة) علیه السالم(لّىو شیعة ع

  .و هم اّلذین الیراهم اهللا حیث نهاهم و الیفقدهم من حیث أمرهم
  .هم اّلذین یقتدون بعلّى في إكرام إخوانهم المؤمنین)علیه السالم(و شیعة علّى 

َو َعِمُلوا : (فذلك قوله تعالى) صلى اهللا علیه وآله(ما عن قولي أقول لكم هذا، بل أقوله عن قول محّمد 
د النبّوة و اإلمامة، و أعظمها فرضًا قضاء حقوق ، قضوا الفرائض كّلها بعد التوحید و اعتقا)6() الّصاِلحاِت

  .)7(اإلخوان في اهللا، و استعمال التقّیة من أعداء اهللا عّزوجّل 
مثل مؤمن ال تقّیة له، كمثل جسد ال رأس له، و مثل مؤمن ال یرعى «) : صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا 

حقوق إخوانه المؤمنین، كمثل من حواسه كّلها صحیحة فهو الیتأّمل بعقله، و الیبصر بعینه، و الیسمع بُاذنه، 
اء حججه، و الیبطش لشيء بیدیه، و ال ینهض إلى و ال یعبر بلسانه عن حاجة، و الیدفع المكاره عن نفسه بأد

  .شىء برجلیه فذلك قطعه لحم قد فاتته المنافع و صار غرضًا للمكاره
فذلك المؤمن إذا جهل حقوق إخوانه، فإّنه یفوت حقوقهم فكان كالعطشان بحضرت الماء البارد فلم یشرب حّتى 

وه و ال النتفاع محبوب فإذا هو سلیب كّل نعمة مبتلى طفى بمنزلة ذي الحواس لم یستعمل شیئًا منها لدفاع مكر
  .)8(» بكّل آفة 

من أفضل أعمال المؤمن یصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرین، و التقّیة « )علیه السالم(قال أمیرالمؤمنین 
  »قضاء حقوق اإلخوان أشرف أعمال المّتقین، یستجلب موّدة المالئكة المقّربین وشوق الحور العین 

إّن التقّیة یصلح اهللا بها ُاّمة لصاحبه مثل ثواب أعمالهم، و إن تركها « ): علیهما السالم(وقال الحسن بن علّى 
ّبما هلك ُاّمة و تاركها شریك من أهلكهم، و أّن معرفة حقوق اإلخوان تحّبب إلى الّرحمان و تعظم الزلفى ر

  »اّلذي الملك الدّیان، و إن ترك قضائها بمقت إلى الّرحمان و یصفر الرتبة عند الكریم المّنان 
عدّونا، و لوال معرفة حقوق اإلخوان لوال التقّیة ما عرف ولّینا من « ): علیهما السالم(وقال الحسین بن على 

َو ما َاصاَبُكْم ِمْن ُمصیَبة َفِبما (ما عرف من السّیئات شىء ما العوتب على جمیعها، لكن اهللا عّزوجّل یقول و 
  .)9() َكَسَبْت َاْیدیُكْم َو َیْعُفوا َعْن اْلَكثیر

یغفر اهللا للمؤمنین من كّل ذنب و یطّهره منه في الدنیا و ): (علیهما السالم(وقال علّى بن الحسین زین العابدین 
  )ترك التقّیة، و تضییع حقوق االخوان: اآلخرة ما خال ذنبین

أشرف أخالق األئمة و الفاضلین من شیعتنا إستعمال التقّیة، و أخذ ): (علیهما السالم(حّمد بن على و قال م
  )النفس بحقوق اإلخوان
استعمال التقیة لصیانة اإلخوان فإن كان هو یحیى الخائف فهو من « ): علیهما السالم(وقال جعفر بن محّمد 

  »فضل الصدقات و الزكواة و الحّج و المجاهدات أشرف خصال الكرام و المعرفة بحقوق اإلخوان من أ
ــ و قدحضره فقیر مؤمن یسئله سّد فاقته فضحك في وجهه ــ و قال ): علیهما السالم(وقال موسى بن جعفر 

أسئلك مسئلة فإن أصبتها اعطیتك عشرة أضعاف ما طلبت و إن لم تصبها أعطیتك ماطلبت، و قد كان طلب 
  .اعته یتعّیش بهامنه مأئة درهم یجعلها في بض

  .سل: فقال الرجل



  )لو جعل التمّني لنفسك في الدنیا ماذا كنت تتمّنى إلیك ؟): (علیه السالم(فقال 
  .أتمّنى أن أرزق التقّیة في دیني، و قضاء حقوق إخوانى: قال

  )فما بالك لم تسئل الوالیة لنا أهل البیت؟): (علیه السالم(قال 
  .فأناأشكراهللا على ماأعطیت وأسئل رّبي عّزوجّل مامنعت ذاك أعطیته وهذا لم اعطه،: قال

أصرفها في كذا ــ و یعني في العفص ــ فإّنه متاع : أحسنت أعطوه ألفي درهم، و قال« ): علیه السالم(فقال 
بائر ویستفبل بعد ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا و خذ األجراء في كّل یوم، ففعل فلّما تّمت له سنة 

  .إذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر، فباع ماكان إشترى بألفي درهم بثلثین ألف درهم
بین یدیه فرس صهب، و هناك راضته الیجسره أحد أن یركبه، و إن ) علیهما السالم(و كان علّى بن موسى 

: ابن سبع سنین، فقال یركبه لم یجسرأن یسّیره مخافة أن یشّب به فیرمیه و یدوسه بحافره، و كان هناك صبّى
  ;نعم : أ تاذن لي أن أركبه و ُاسّیره و ُاذهللا ؟ قال! یابن رسول اهللا 

  لماذا ؟: قال
ألّني قد استوثقت منه قبل أن أركبه بأن صّلیت على محّمد و آله الطّیبین الطاهرین مائة مّرة، و جّددت : قال

  .على نفسي الوالیة لكم أهل البیت
! یابن رسول اهللا : سّیره، فسّیره و ما زال یسّیره و یعّدیه حّتى ُاتعبه و كّده، فنادى الفرس): علیه السالم(قال 

  .قد آلمني منذ الیوم، فاعفنى عنه، و إّال فصّبرني تحته
  .فقال الصبّى سل ما هو خیر لك أن یصّبرك تحت مؤمن

« ): علیه السالم(ا نزل الصبّى قال صدق، اللهّم صّبر فالن الفرس و سار، فلّم« ): علیه السالم(قال الرضا 
  .من دواّب داري و عبیدها و جواریها و من أموال خزانتي ماشئت فإّنك مؤمن قد شهرك اهللا باإلیمان في الدنیا

  او أسئل ما اقترح ؟! یابن رسول اهللا : قال الصبّى
  .اقترح، فإّن اهللا یوفیك القتراح الصواب! یا فتى: قال

  .ّیة الحسنة، و المعرفة بحقوق اإلخوان، والعمل بما أعرف من ذلكسل لي رّبك التق: فقال
  .قدأعطاك اهللا ذلك، لقد سئلت أفضل شعار الصالحین و دثار هم): علیه السالم(قال الرضا 

إّن فالنًا نقب في جواره على قوم فأخذوه بالّتهمة و ضربوه خمس مائة )علیه السالم(و قیل لمحّمد بن علي 
  .سوط

  .ذلك أسهل من مائة ألف ألف سوط في الّنار، نّبه على التوبة حّتى یكّفر ذلك): علیه السالم(بن علي قال محّمد 
  و كیف ذلك یابن رسول اهللا ؟: قیل
إّنه في غداة یومه اّلذي اصابه ما اصابه ضّیع حّق أخ مؤمن و جهر بشتم أبي الفضیل و أبي الدواهي و : قال

التقّیه و لم یستر على إخوانه و مخالطیه فأتمهم عند المخالفین و عرضهم  أبي الشرور و أبي المالهي، و ترك
  .للعنهم و سّبهم و مكروههم، و تعّرض هو أیضًا فهم اّلذین سّووا علیه البلّیة و قذفوه بالتهمة

ط فوّجهوا الیه و عّرفوا ذنبه لیتوب و یتالفى ما فرط منه فإن لم یفعل فلیوّطن نفسه على ضرب خمس مائة سو
  .و حبس في مطبق الیفّرق فیه بین اللیل و النهار

فوّجه إلیه فتاب و قضى حّق األخ اّلذي كان قد قّصر فیه فما فرع من ذلك حّتى عثر باللص و ُاخذ منه المال و 
  .خّلى عنه و جائه الوشاة یعتذرون إلیه

  من أكمل الناس من خصال خیر ؟): علیهما السالم(و قیل لعلّى بن محّمد 
  ).أعلمهم بالتقّیة و أقضاهم بحقوق إخوانه): (علیه السالم( قال

أعرف الناس بحقوق إخوانه و أشّدهم قضاء لها أعظمهم عند اهللا ): (علیهما السالم(و قال الحسن بن علي 
علیه (شأنًا، و من تواضع في الدنیا إلخوانه فهو عند اهللا من الصّدیقین، و من شیعة علّى بن أبي طالب 

  ).ّقًاح)السالم
إخوان له مؤمنان أب و إبن، فقام إلیهما و أكرمهما و أجلسهما في )علیه السالم(و لقد ورد علّى أمیرالمؤمنین 

صدر مجلسه و جلس بین أیدیهما ثّم أمر بطعام فأحضر، فأكال منه، ثّم جاء قنبر بطست و إبریق خشب و 
فأخذ اإلبریق لیصّب على ید )علیه السالم(منین مندیل للیبس و جاء لیصّب على ید الرجل ماء، فوثب أمیرالمؤ

  اهللا یراني و أنت تصّب الماء على یدي؟! یا أمیرالمؤمنین : الرجل فتمّرغ الرجل في التراب، و قال
اقعد، و اغسل یدك، فإّن اهللا عّزوجّل یراك و أخاك اّلذي الیتمّیز منك و الیتفّضل عنك تزید بذلك خدمة : قال

  .أضعاف عدد أهل الدنیا و على حسب ذلك في ممالكه فیها فقعد الرجل في الجّنة مثل عشرة
ُاقسمت علیك بعظیم حّقي اّلذي عرفته و بّجلته، و تواضعك هللا حّتى جازاك عنه ): علیه السالم(فقال له علّى

، ففعل بأن ندبني، لما أشرفك به من خدمتي لك لما غسلت مطمئّنًا كما كنت تغسل لو كان الّصاّب علیك قنبرًا



  .الرجل ذلك
لو كان هذا االبن حضرني دون أبیه لصبت الماء على ! یا بني : فلّما فرغ ناول اإلبریق محّمد بن الحنفیة و قال

یده، و لكن اهللا قد یأبى أن یسّوى بین ابن و أبیه إذا جمعهما في مكان، لكن قد صّب األب على األب فلیصّب 
  .ة على اإلبناإلبن على اإلبن، فصّب محّمد بن حنفّی

  .)10(» فمن اّتبع علّیًا فهو الشیعّى حّقًا« ): علیهما السالم(و قال الحسن بن على 
در این احادیث شریفه است از فضائل جمیله اداء حقوق اخوان و فضیلت معرفت و شناخت به خالصه آنچه 

  :این است كه; آن 
علیهم (موجب اتمام و اكمال مقامات عالیه در بهشت، و وسیله شفاعت ائّمه اطهار ; اداء حقوق برادران 

رات است، و براى اهل ایمان وسیله تكمیل همه حسنات و خی; در قیامت است، و از براى انسان )السالم
توفیق یافتن به جمیع آنها است، و باعث موّدت مالئكه و شوق حورالعین بسوى مؤمن مى شود، و موجب 

  .كمال دوستى خداوند متعال با او است، و سبب آمرزش گناهان او است
ه صالحین است، و است، و از اشرف شعار محّبین و سجّی)علیهم السالم(و آن از اشرف اخالق ائّمه اطهار 

افضل از حّج و صدقه و زكات و انواع مجاهدات است، و عامل به آن از كاملترین مردمان در خصال 
  .از هركسى اعظم است; حمیده است، و شأن او نزد خداوند متعال جّل شأنه 

صول و عقوبت ترك آن حقوق یا جهل به آنها سبب محرومّیت انسان از همه این فضائل جمیله بوده، و ح
مانند حال شخص عطشانى است كه ; نقصان در مرتبه ایمان او است، و حال انسان بواسطه جهل به آنها 

  .و از آن نخورد تا هالك شود; نزد آب باشد 
موجب پستى رتبه بنده در نزد خداوند مّنان است، و آن گناهى است كه تا صاحب حّق را ; و ترك ادآء آن 

آمرزیده نخواهد شد، مگر آنكه خداوند او را به عقوبت شدیده ; تدارك ننماید  راضى و خشنود نكند و تالفى و
  .در دنیا یا در آخرت عقوبت فرماید

بنده مؤمن باید : و از جمله خصوصّیات شّدت تأكید در امر معرفت به آن حقوق و ادآء آنها این است كه
  .آنها را از خداوند طلب نماید مخصوصًا دعا نماید، و توفیق از براى معرفت به آن حقوق و ادآء

كه همه آنها ; و همچنین است آنچه در باب حسن تقّیه تأكید شده، و نیز نسبت به آن فضائل جمیله مذكوره 
و ; ثابت است، كه تقّیه موجب حفظ ایمان است، و نیز وسیله سالمت نفس و مال و اهل و عرض انسان 

اشرف اعمال مؤمن است، و وسیله شریك بودن دراعمال سالمت سایر برادران در این امور است، و از 
  .صالحه مؤمنین است، و سبب تمییز ما بین مؤمن و منافق است

است، و از اشرف خصال حمیده بندگان كرام است، و از )علیهم السالم(و از اشرف اخالق ائّمه اطهار 
  .افضل شعار و روّیه صالحین است

صفات خیر است، و ترك كننده آن آمرزیده نمى شود تا آنكه به  و عامل به آن از كاملترین مردمان در
  .عقوبت شدیده دنیوّیه مبتال شود

و اّما كیفّیت حسن تقّیه و مراتب و اقسام آن، با بعضى دیگر از اخبار در فضیلت و شّدت تأكید آن و شّدت 
  .مذّمت ترك آن، در كیفّیت ششم ذكر شد

  اداء آن بیان حقوق برادران ایمانى و كیفّیت 
  .این گفتار در ضمن دو مطلب بیان مى شود

  .در بیان حقوق و كیفّیت اداء آن: مطلب اّول
  .در بیان اقسام برادران، و بیان حكم عمل به آن حقوق نسبت به هر قسم از آنها: مطلب دّوم

  اقسام حقوقى كه بر عهده انسان است 
نسان الزم مى شود كه باید به ذى حّق اداء نماید، و آن حقوق اّوال باید بدانیم حقوقى بر عهده ا: اّما مطلب اّول

  :بر سه قسم است
حقوقى است كه خداوند متعال آنها را بر عهده بندگان فرض و الزم فرموده است، یعنى تعّلق : قسم اّول

رند حقوق به همه اهل ایمان بواسطه همان اشتراك و اّتحاد آنها است كه در وصف اركان اسالم و ایمان دا
  .بدون آنكه فعل خود بندگان به اختیار آنها موجب تعّلق آن حقوق شده باشد

حقوقى است كه بر عهده بندگان تعّلق مى گیرد، و لكن سبب تعّلق آن حقوق به اختیار خود آنها ـ به : قسم دّوم
د حقوقى كه ما فعل و عملشان ـ است، ولى ارتكاب آن فعل به وجه جواز یا استحباب یا وجوب مى باشد، مانن

  .بین شوهر و زن یا معلم و شاگرد یا والدین و فرزند و همسایه و امثال اینها مى باشد
حقوقى است كه بر عهده انسان به اختیار و به فعل خودش تعّلق مى گیرد، و لكن بر وجه ظلم و : قسم سّوم



كس نمودن، و مانند مال كسى معصیت و حرمت، مانند غیبت كردن و تهمت زدن و نّمامى و افساد مابین دو 
  .را سرقت كردن، یا گرفتن آن به نحو دیگر و به ظلم و زور یا حیله گرى نمودن و امثال اینها

  حقوق متقابل برادران ایمانى نسبت به یكدیگر 
 »كافى « پس اخبار در بیان آنها بسیار است، و از جمله روایتى است كه ثقة االسالم كلینى در : اّما قسم اّول

از معّلى بن خنیس از حضرت صادق آل محّمد صلوات اهللا علیه » مصادقة االخوان « و شیخ صدوق در 
  :نقل كرده اند كه

  ما حّق المسلم على المسلم ؟: قلت له: قال
له سبع حقوق واجبات ما منهّن حّق إّال و هو علیه واجب، إن ضّیع منها شیئًا خرج من ): علیه السالم(قال 

  .طاعته و لم یكن هللا فیه من نصیب والیة اهللا و
  جعلت فداك و ماهي ؟: قلت له

  .یا معّلى إّني علیك شفیق، أخاف أن تضّیع و التحفظ، وتعلم والتعمل): علیه السالم(قال 
  .ال قّوة إّال باهللا: قلت له

  .أیسر حّق منها أن تحّب ما تحّب لنفسك، و تكره ما تكره لنفسك): علیه السالم(قال 
  .أن تجتنب سخطه و تّتبع مرضاته، و تطیع أمره: الثاني و الحّق

  .أن تعینه بنفسك و مالك و لسانك و یدك و رجلك: و الحّق الثالث
  .أن تكون عینه و دلیله و مرآته: و الحّق الرابع

  .أن التشبع و یجوع و التروي و یظماء و ال تلبس و یعرى: و الحّق الخامس
م و لیس ألخیك خادم فواجب أن تبعث خادمك فیغسل ثیابه و یضع طعامه و أن یكون لك خاد: و الحّق السادس

  .یمهد فراشه
أن تبّر قسمه و تجیب دعوته و تعید مریضه و تشهد جنازته، و إذا علمت أّن له حاجة تبادره : و الحّق السابع

یتك بوالیته و والیته إلى قضائها و ال تلجاه إلى أن یسألكهاو لكن تبادره مبادرة، و إذا فعلت ذلك وصلت وال
  .)11(» بوالیك 

  لم بر مسلم چیست ؟حّق مس: عرض كردم) علیه السالم(خدمت آنحضرت : معلى بن خنیس گوید: یعنى 
كه از براى او هفت حّق واجب است كه هیچ یك از آن حقوق نیست مگر آنكه واجب است بر عهده : فرمود

او، به وجهى كه اگر ضایع نماید چیزى از آنها را از والیت الهى و از اطاعت او خارج مى شود، و از 
  .تى او نیستبراى خداوند در وجود او بهره و اثرى از آثار بنده گى و دوس

  گفتم به ایشان فدایت شوم آن حقوق چیست ؟
من درباره تو خائفم كه آنها را ضایع نمائى و محافظت نكنى، و یاد بگیرى و عمل ! اى معّلى : فرمود
  .ننمائى

  .امید یارى از خداوند دارم: گفتم: مى گوید
ارى براى او نیز دوست داشته كمترین حّق از آنها این است كه آنچه را كه براى خودت دوست د: فرمود

  .براى او نیز كراهت داشته باشى; باشى، و آنچه از براى خود كراهت دارى 
و حّق دّوم آن است كه از اعمالیكه باعث خشم او مى شود اجتناب كنى، و در آنچه خشنودى او است سعى 

  .نمائى، و امر او را اطاعت كنى
  .ن و دست و پاى خودت یارى كنىو حّق سّوم آنكه اورا به جان و مال و زبا

او را در هر امرى كه : یعنى. (و حّق چهارم آنكه براى او به منزله چشم او و راهنماى او و مرآت او باشى
دانا و ملتفت كنى و آنچه موجب ضرر و خطر و هالك او باشد به او نشان ; خیر و رشد و صالح او باشد 

  ).دهى
و گرسنه باشد، و تو سیراب نباشى و او تشنه باشد، و تو پوشیده نباشى و و حّق پنجم آنكه تو سیر نباشى و ا

  .او برهنه باشد
و حّق ششم آنكه هرگاه از براى تو خادم باشد و از براى برادر تو خادمى نباشد، پس واجب است كه خادمت 

  .بگستراندرا بفرستى براى آنكه لباس او را بشوید و طعام او را فراهم كند و رخت خواب براى او 
و حّق هفتم آنكه َقَسم او را تصدیق نمائى، و دعوت او را اجابت كنى، و او را در حال مریضى عیادت 

در اصالح آن ; نمائى، و بر جنازه او حاضر شوى، و آنكه هر گاه دانستى كه از براى او حاجتى است 
، و كمال عجله و سرعت را در امر تعجیل كنى، و نگذارى كه پناه آورد و براى اصالح آن از تو سئوال كند

  .حاجت او بنمائى



و هرگاه با او چنین رفتار كردى، دوستى خود را به دوستى او و دوستى او را به دوستى خود وصل كرده 
  .اى، یعنى به وظیفه حقیقى اتحاد عمل كرده اى

  :همچنین از ابى منصور روایت شده
  .یابن أبي یعفور: ابن منصور و عبداهللا بن طلحة، فقال ابتداء منه أنا و) علیه السالم(كنت عند أبي عبداهللا: قال

سّت خصال من كّن فیه كان بین یدى اهللا عّزوجّل و عن یمین اهللا ): صلى اهللا علیه وآله(قال رسول اهللا
  .عّزوجّل

  و ما هّن جعلت فداك ؟: فقال ابن أبي یعفور
، و یكره المرء المسلم ما یكره ألعّز أهله، و یناصحه یحّب المرء المسلم ألخیه ما یحّب ألعّز أهله: فقال

  .الوالیة
  كیف یناصحه الوالیة ؟: فبكى ابن أبى یعفور و قال

إذا كان منه بتلك المنزلة بّثه هّمه ففرح لفرحه إن هو فرح، و حزن لحزنه إن هو حزن، ; یابن أبي یعفور : قال
  .اهللا عّزوجّل لهو إن كان عنده ما یفّرج عنه فرج عنه، و إّال دعا 

ثالث لكم و ثالث لنا أن تعرفوا فضلنا، و اتطأوا عقبنا و تنتظروا عاقبتنا، ): علیه السالم(ثّم قال أبو عبداهللا: قال
فمن كان هكذا كان بین یدى اهللا عّزوجّل فیستضيء بنورهم من هو أسفل منهم، و أّما اّلذین عن یمین اهللا فلو 

  .هم العیش مّما یرون من فضلهمأّنهم یراهم من دونهم لم یهنأ
  و مالهم ال یرون و هم عن یمین اهللا تعالى ؟: فقال ابن أبي یعفور

كان )صلى اهللا علیه وآله(إّنهم محجوبون بنور اهللا، أما بلغك الحدیث أّن رسول اهللا; یابن أبى یعفور : فقال
هؤالء اّلذین : یسئل السائل ما هؤالء ؟ فیقال إّن هللا خلقًا عن یمین العرش بین یدِى اهللا عّزوجّل الضاحیة،: یقول

  .)12(تحاّبوا في جالل اهللا 
مى )صلى اهللا علیه وآله(كه حضرت رسول: به ابن ابى یعفورفرمود) علیه السالم(صادق آل محّمد : یعنى

در درجه عالیه محضر قرب خداوند عّزوجّل و در ; شش خصلت است كه هر كس داشته باشد « : فرمایند
  .مقام خاص كرامت او خواهد بود

  فدایت شوم، آن خصال كدام است ؟: پس ابن ابى یعفور عرض كرد
اینست كه دوست بدارد مرد مسلم از براى برادر خود آنچه را كه براى : دفرمو) علیه السالم(آنحضرت 

عزیز ترین اهل خود دوست مى دارد، و كراهت داشته باشد آنچه را كه براى عزیزترین اهل خود كراهت 
  .دارد، و براى او دوستى خود را خالص گرداند

  ود را خالص نماید ؟چگونه با او دوستى خ: و عرض كرد; پس ابن ابى یعفور گریان شد 
هرگاه نسبت به برادرش در مقام خلوص محّبت بوده باشد، از حال او و هّم او ! اى ابن ابى یعفور : فرمود

او هم براى خوشحالى او خشنود مى شود، ; تفّحص و جستجو خواهد كرد، پس اگر برادرش خوشحال باشد 
و در این حال اگر نزد او وسیله ایكه كه رفع و اگر محزون باشد او هم از براى حزن او محزون مى شود، 

  .حزن از او نماید، پس حزن او را رفع نماید، و اگر نباشد از براى او دعا مى كند
سه خصلت از براى شما است نسبت به یكدیگر، و سه خصلت هم : فرمود) علیه السالم(پس حضرت صادق 

معرفت ; آن را ادا كنید، به آنكه به فضل مخصوص ما به ما تعّلق دارد، یعنى حّقى است از براى ما كه باید 
پیدا نمائید، و ما را در قول و فعل مان متابعت نمائید، و انتظار فرج و ظهور دولت و سلطنت ما را داشته 

  .باشید
پس هركس داراى این صفات باشد در مقام عالى و محضر قرب خداوند عّزوجّل خواهد بود،و آنهائى كه 

ها پست تر است كسب نور از نور آنها خواهند نمود، و اّما آنهائى كه در مرتبه رفیعه خاص مقامشان از این
كسانیكه پست تر از آنهایند، ناگوار خواهد ; كرامت خداوند متعال مى باشند، پس اگر چنانچه ببینند آنها را 

  .شد عیش آنها، بواسطه آنچه كه از بلندى مقام آنها ببینند
چگونه آنها را نمى بینند، و حال آنكه آنها در چنین مقام نمایانى از كرامت : رض كردپس ابن ابى یعفور ع

  خاص خداوند مى باشند؟
بدرستیكه اینها به نور خداوند مستور و پنهانند، آیا این حدیث به تو از : فرمود) علیه السالم(پس آنحضرت 

وند خلقى هست كه در جانب راست عرش از براى خدا«: نرسیده است كه) صلى اهللا علیه وآله(رسول خدا 
در محضر قرب خداوند عّزوجّل، و در مقام خاص كرامت الهى مى باشند، كه صورتهاى آنها از برف 

  .سفیدتر و از آفتاب تابنده و روشن تر است
  اینها چه كسانیند ؟: سئوال شد كه



  .داوند دوستى مى كننداینها كسانیند كه با یكدیگر از براى بزرگوارى خ: پس جواب داده شد كه
دوستى هر یك از آنها با برادران مؤمن محض مالحظه انتساب برادر مؤمن آنها به خداوند متعال : یعنى

است، بواسطه وصف ایمان، و این مانند اكرام و محّبت به شاهزاده است از جهت مالحظه بزرگوارى 
  .سلطان، و به جهت آنكه فرزند سلطان است

  ) علیه السالم(حدیث امام صادق  سه خصوصّیت مهّم در
  .طرفه حدیثى است كه جامع و مشتمل بر سه خصوصیت شریفه عظیمه است; و این حدیث شریف 

آنكه مشتمل است به بیان جامع بر همه حقوق عظیمه اولیاء اطهرین معصومین خداوند : خصوصّیت اّول
دن بر آنها، و زیارت آنها از دور و نزدیك، و كه بر عهده بندگان الزم است، از قبیل سالم دا)علیهم السالم(

و به مال ; صلوات فرستادن بر آنها، و دعاى در فرج آنها، و نصرت و یارى آنها در حال سختى و آسایش 
و دست و پا و زبان و چیزهاى دیگر كه تعّلق به انسان داشته باشد و حصول نصرت و موّدت به آن میّسر 

  .شود
  .ّسك و اعتصام جستن به آنها در جمیع حوائجو دیگر لزوم توّسل و تم

  ).علیهم السالم(ودیگر فضیلت دادن آنهارا برجمیع موجودات حّتى انبیاءاولى العزم عظام
  .و دیگر دشمنى با اعداء آنها در ظاهر و باطن، كه این جمله از لوازم معرفت داشتن به فضل آنها است

ث آنها، در هر مورد كه فرموده اند، و لزوم تسلیم در آنچه از و دیگر لزوم یادگیرى و تفّهم اخبار و احادی
آنها ظاهر گردیده از قول و فعل، و اعتراف قلبى و زبانى به آنكه جمیع آنها صدق و حّق است، و لو در 

  .آنچه بر انسان حكمت آن از جهت نقصان فهم و درك مخفى باشد
آنها در آداب و رسوم و اخالق حسنه است، كه همه  و دیگر لزوم پیروى از احوال و اوصاف حمیده و جمیله

  .اینها از لوازم اّتباع و پیروى از آنها است
و دیگرلزوم صبر در آنچه انسان مشاهده مى نماید از ابتالئات و مكروهاتى كه بر جان و مال و خانواده و 

  از اعداء و اشرار وارد مى شود،; عرض و آبروى او 
  .عظیم آنها كه در زمان ظهور دولت و سلطنت آنان وعده داده شده است و دیگر انتظار ظهور و فرج

و دیگر لزوم محزون بودن در حزن آنها و مسرور بودن در سرور آنها، و عمل به وظائف حزن از قبیل 
اقامه عزاء در اوقات مصیبت آنها، و عمل به وظائف سرور در اوقات سرور آنها، كه همه اینها و امثال 

  .وازم انتظار داشتن عاقبت و دولت و سلطنت الهّیه از براى آنها صلوات اهللا علیهم اجمعین استاینها از ل
آنكه مشتمل است به بیانى كه جامع همه حقوق الزم برادران ایمانى است، كه آن حقوق در : خصوصیت دّوم

  .حدیث معّلى بن خنیس و اخبار بسیار دیگرى بیان شده است
; پشت و پناه برادر مؤمن خود باشد، و در حال غیبت او ; كه مؤمن در حضوراو  آنست; از جمله آن حقوق 

تو دشمن من مى باشى، و در حیات او به : حافظ اهل و مال او باشد، و آنكه به او اف نگوید، و به او نگوید
اشد ــ در دیدن او برود، و در مردن به زیارت قبر او برود، و در امرى كه برادر مؤمن بر انسان واضح نب

گفته باشد یا كرده باشد یا در قصد قلبى باشد، و حّجت و عذر در آن از براى انسان واضح نباشد ــ گمان بد 
  .درباره او نكند

و دیگر آنكه عطسه او را تسمیه بگوید، و غیبت او را رّد نماید، و خطا و لغزش او را عفو كند، و عیب او 
ر نماید، و عذر او را قبول كند، و سالم او را جواب دهد، و هدّیه و را بپوشاند، و فضل و كمال او را ظاه

  .تعارف او را قبول كند، و از گمشده او تفحّص نماید
و دیگر آنكه حّجت و دلیل بر خصمش را به او تلقین كند ــ یعنى كالمى را به او تعلیم او نماید كه بتواند 

یارى كند، و او را از ظلم كردن منع ; لومى به دفع ظلم از او اثبات حّق خود را بنماید ــ و او را در حال مظ
نماید، و او را در شدائد بخود وا نگذارد، و ذّمه او را از دین و قرض ــ با بخشیدن به او اگر خود صاحب 

  .قرض باشد، و با اداء نمودن اگر دیگرى صاحب قرض باشد ــ برى نماید
شكایت از او ننماید، و به این سبب مفارقت و قطع دوستى خود را  و دیگر آنكه زود از او نرنجد، و گله و

و با دشمن او دشمن باشد، یعنى در جائى كه موافق با رضاى خداوند ; از او ننماید، و با دوست او دوست 
  .با دوستان او دوست و با دشمنان او دشمن باشد; باشد 

لوص محّبت و از مراتب مواالت فى جالل اهللا مى و همه این حقوق و آنچه در حدیث معّلى بود از لوازم خ
در این حدیث ابن ابى یعفور مذكور است، و هركدام ) صلى اهللا علیه وآله(باشد، كه هر دو در فرمایش نبوى 

در احادیث بسیارى به وجه تأكید أكید وارد شده است، و از براى هریك جداگانه فضائل و ; از این حقوق 
  .در اخبار زیادى بیان گردیده است;  ثوابهاى عظیمه و جلیله



آنكه این حدیث شریف مشتمل است بیان فضل و مقام دوستى برادران ایمانى و اداء نمودن : خصوصیت سّوم
حقوق یكدیگر را كه آن بیان جامعى است براى همه فضائل كثیره ایكه وارد شده است، كه از جمله آنهاست 

بین یدي اهللا عّزوجّل و عن یمین « ذكر شد، چرا كه بودِن بنده مؤمن » )علیه السالم(تفسیرمنیرامام«آنچه از 
كنایه است از غایت قرب بنده به كرامت خاّصه الهیه در آن مقام رفیع است، یعنى » اهللا في یمین عرش اهللا 

  .در عرش مجید با آن كمال نور و ضیاء كه در آن حدیث شریف ذكر شده است
یعنى آنچه در بهشت وعدن و فردوس و ; كه در آن جمیع كرامات الهیه  پس آن فضل و مقام جلیلى است

  .حاصل است; رضوان به مؤمنین وعده داده شده، و آن منتهاى درجه همه كرامات است 
صاحب این مقام رفیع دو : ظاهر مى شود كه» عن یمین اهللا«و » بین یداهللا«و از این دو تعبیر منیر یعنى 

بین «مى باشند از طایفه اّول یعنى آنهائى كه » عن یمین اهللا«ه دّوم یعنى آنهائى كه طائفه مى باشند، و طایف
به این دو طائفه و افضّلیت دّومى اشاره شده است كه بعد ; مى باشند افضلند، چنانچه در این حدیث » یدى اهللا

تا آخر كه فضل » ... ّزوجّلو أّما اّلذین عن یمین عرش اهللا ع« : از ذكر طائفه اّول و بیان فضل آنها فرمود
  .آنها را بیان مى كند

بین «و این افضلّیت مزبوره از اصل آن دو تعبیر شریف مفهوم مى شود، بواسطه آنكه ذكر شد كه تعبیر 
كنایه از منتهى درجه كرامت بنده در محضر قرب خداوند عّزوجّل در محل » عن یمین اهللا«و » یدى اهللا

  .كرامت او در عرش مجید است
در ; و این امر نسبت به محضر هر سلطانى واضح است، زیرا هر كس در كنار سلطان قرار داشته باشد 

كرامت ; كرامات شاهانه از آنكه در مقابل سلطان نشسته باشد اشرف و افضل است، هرچند هر دو مقام 
  .اقعندخاّص سلطانى است ، و اعلى مراتب حضور است نسبت به آنهائى كه در حواشى محضر او و

مى باشد ــ واضح )صلى اهللا علیه وآله(و همچنین از این حدیث شریف ــ كه از جمله جوامع كلمات نبوى 
شرط فائز شدن بندگان مؤمن به این مقام رفیع بواسطه مواالت آنها با هم و اداء حقوق یكدیگر : گردید كه

دنیوّیه سالم باشد، و از براى جالل و  از شائبه هواهاى نفسانّیه و جهات; است، كه باید این عمل شریفه 
  .بزرگوارى خداوند به بیانى كه در توضیح آن ذكر گردیدــ خالص و محض باشد

كاملتر شود، و از هوا و دنیا و ریا دورتر گردد، آن مرتبه نور و بهاء و ; پس هرچند این مرتبه خلوص 
رى كه در باب تأكید در اداء حقوق وارد اعظم و اعلى خواهد گردید، و از اخبا; ضیاء در آن مقام قرب 

وصف ایمان ; عمده و اصل و سبب در تعّلق این حقوق عظیمه : ظاهر و واضح مى شود كه; گردیده است 
است، پس هرچه این صفت شریفه در هركس كاملتر باشد، این حقوق نسبت به او بزرگتر مى شود، و تأكید 

  .و اجر و ثواب آن افضل و اكثر مى گردد لزوم اداء آنها در حّق او شدیدتر مى شود،
  قسم دّوم از حقوق

حقوقى كه بر عهده بندگان تعّلق مى گیرد، و سبب آن اختیار خود آنها است كه به فعل و عمل بجا مى : یعنى
آورند به وجه وجوب یا استحباب یا اباحه، مانند حقوق ما بین زوج و زوجه، و مابین عالم و متعّلم، و ما بین 

  .ك و مملوك، و مابین سلطان و رعیت، و مابین والدین و ولد، و مابین همسایهمال
  ) علیه السالم(فرازهائى از رساله حقوق حضرت زین العابدین 
و بیان كثرت فضل و ثواب آنها، و بیان شّدت ذّم ترك ; پس اخبار در بیان آن حقوق و بیان تأكید اداء آنها 

از حضرت امام زین » مكارم االخالق « جا به ذكر آنچه در كتاب مستطاب بسیار است، و لكن در این; آنها 
  .اكتفا مى شود; العابدین صلوات اهللا علیه در بیان همه حقوقى كه از هر جهت به انسان تعّلق مى گیرد 

  :حضرت بعد از ذكر بعضى از حقوق از خداوند عّزوجّل و از اعضاء و جوارح و از عبادات فرمود
أن تعلم أّنك جعلت له فتنة، و أّنه مبتلى فیك بما جعل اهللا عّزوجّل له علیك من السلطان، و أّن : طانو حّق السل(

  .علیك أن ال تتعرض لسخطه فتلقى بیدك إلى التهلكة، و تكون شریكًا له فیما یأتي إلیك من سوء
اإلقبال علیه، و أن ال ترفع التعظیم له، و التوقیر لمجلسه، و حسن االستماع إلیه، و : و حّق سائسك بالعلم

صوتك، و أن ال تجب أحدًا یسئله عن شىء حّتى یكون هو اّلذي یجیب، و ال یحدث في مجلسه أحدًا و التغتاب 
عنده أحدًا، و أن تدفع عنه إذا ذكر عندك، و أن تستر عیوبه و تظهر مناقبه، و ال تجالس له عدّوًا و التعادي له 

  .ك مالئكة اهللا بأّنك قصدته و تعّلمت علمه هللا جّل اسمه ال للناسولّیًا، فإذا فعلت ذلك شهد ل
فأن تطیعه و ال تعصیه إّال فیما یسخطك اهللا عّزوجّل، فإّنه ال طاعة لمخلوق في : و أّما حّق سائسك بالملك

  .معصیة الخالق
تعدل فیهم و تكون لهم فأن تعلم أّنهم صاروا رعّیتك لضعفهم و قّوتك، فیجب أن : و أّما حّق رعیتك بالسلطان

  .كالوالد الرحیم، و تغفر لهم جهلهم و ال تعاجلهم بالعقوبة، و تشكر اهللا عّزوجّل على ما أتاك من القّوة علیهم



فأن تعلم أّن اهللا عّزوجّل إّنما جعلك قّیمًا لهم فیما أتاك من العلم و فتح لك من خزائنه : و أّما حّق رعیتك بالعلم
الناس و لم تخرق بهم و لم تتحبر علیهم زادك اهللا من فضله، و إن أنت منعت الناس فإن أحسنت في تعلیم 

علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حّقًا على اهللا عّزوجّل أن یسلبك العلم و بهائه و یسقط من القلوب 
  .محّلك

فتعلم أّن ذلك نعمة من اهللا علیك فتكرمها و  فأن تعلم أّن اهللا عّزوجّل جعلها لك سكنًا و ُانسًا،: و أّما حّق الزوجة
ترفق بها و إن كان حّقك علیها أوجب فإّن لها علیك أن ترحمها ألّنها أسیرك و تطعمها و تكسوها، و اذا جهلت 

  .عفوت عنها
 فأن تعلم أّنه خلق ربك و ابن أبیك و ُاّمك و لحمك و دمك لم تملكه ألّنك صنعته دون اهللا: و أّما حّق مملوكك

عّزوجّل و ال خلقت شیئًا من جوارحه، و ال أخرجت له رزقًا و لكن اهللا عّزوجّل كفاك ذلك ثّم سّخره لك و 
أئتمنك علیه و استودعك إّیاه لیحفظ لك ما یأتیه من خیر إلیه، فأحسن إلیه كما أحسن اهللا إلیك، و إن كرهته 

  .استبدله و ال تعّذب خلق اهللا عّزوجّل، و القّوة إّال باهللا
فأن تعلم أّنها حملتك حیث ال یتحّمل أحد أحدًا، و أعطتك من ثمرة قلبها ماالیعطي أحد أحدًا، و : و أّما حّق ُاّمك

وقیك بجمیع جوارحها و لم تبال أن تجوع و تطعمك و تعطش و تسقیك و تعرى و تكسوك و تضحى و تظّلك 
  .ّنك ال تطیق شكرها إّال بعون اهللا و توفیقهو تهجر النوم ألجلك، و وقیك الحّر و البرد و لتكون لها فإ

فأن تعلم أّنه أصلك، و أّنك لواله لم تكن، فمهما رأیت في نفسك ما یعجبك فاعلم أّن أباك أصل : و أّما حّق أبیك
  .النعمة علیك فیه فأحمد اهللا و أشكره على قدر ذلك، و القّوة إّال باهللا

اف إلیك في عاجل الدنیا بخیره و شّره، و أّنك مسئول عّما ولیته من فأن تعلم أّنه منك و مض: و أّما حّق ولدك
حسن األدب و الداللة على رّبه عّزوجّل و المعونة له على طاعته فاعمل في أمره عمل من یعمل أّنه مثاب 

  ):علیه السالم(إلى أن قال . على اإلحسان إلیه معاقب على اإلسائة إلیه
أن تشكره و تذكر معروفه، و تكسبه المقالة الحسنة و تخلص له الدعاء فیما ف: و أّما حّق ذى المعروف علیك

. بینك و بین اهللا عّزوجّل، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سّرًا و عالنیًة، ثّم إن قدرت على مكافاته یومًا كافاته
  ):علیه السالم(إلى أن قال 

ه إذا كان مظلومًا، و التتبع له عورة فإن علمت علیه فحفظه غائبًا، و إكرامه شاهدًا، و نصرت: و أّما حّق جارك
سوء سترته علیه، و إن علمت أّنه یقبل نصیحتك فنصحته فیما بینك و بینه، و ال تسلمه عند شّدته، و تقیل 

  .عثرته، و تغفر ذنبه، و تعاشره معاشرة كریمة، و ال قّوة إّال باهللا
عیته، و التحكم دون حكمه و التعمل برأیك دون مناظرته، فإن غاب كفیته، و إن حضر ر: و أّما حّق الشریك

و تحفظ علیه من ماله و ال تخونه فیما عّز أو هان من أمره، فإّن ید اهللا عّزوجّل على الشریكین مالم یتخاونا، و 
  .)13() ال قّوة إّال باهللا

  :و ما حصل ترجمه این فرمایشات آنكه
حّق سلطان آن است كه بدانى تو سبب امتحان او شده اى، و او درباره توامتحان گردیده است به سبب آنچه 

بدرستیكه بر عهده تو است آنكه خود را در معرض خداوند سلطنت داشتن او را بر تو قرار داده است، و 
در نیاورى تا آنكه خود را به دست خود در مهلكه انداخته باشى، و با او در گناه آن بدى ; سخط و غضب او 

  .كه از او نسبت به تو واقع شود شریك شوى
ا نگه دارى، و به تعظیم نمودن از براى او است، و احترام مجلس او ر; و حّق صاحب اختیار تو در علم 

جانب او خوب گوش كنى، و توجه خود را براى او قرار دهى، و آنكه بر او صداى خود را بلند ننمائى، و 
تا آنكه خود او جواب دهد، و آنكه حال كسى ; آنكه هر كس كه چیزى را از او سئوال نماید تو جواب ندهى 

ننمائى، و آنكه هرگاه او نزد تو به بدى و عیبى یاد را در مجلس او بیان نكنى، و آنكه غیبت كسى را نزد او 
دفع نمائى، و آنكه عیبهاى او را بپوشانى، و فضیلت هاى او را ظاهر نمائى، و آنكه با دشمن او ; شود 

  .مجالست نكنى، و با دوست او دشمنى نورزى
او توجه كرده اى ، علم پس هرگاه چنین كردى مالئكه خداوند براى تو شهادت مى دهند به آنكه تو به جانب 

  .او را از براى خداوند جّل اسمه یاد گرفته اى نه از براى مردم
كه امر و نهى او را ; بواسطه مالك بودن او تو را ــ یعنى بردگى ــ آن است ; و اّما حّق صاحب اختیار تو 

طاعت و فرمان  مخالفت ننمائى، بواسطه آنكه حّق; اطاعت كنى، و جز در آنچه موجب غضب خداوند شود 
  .نیست; دادنى براى هیچ مخلوقى در چیزى كه مخالفت و نافرمانى خالق به آن حاصل شود 

آن است كه بدانى آنكه آنها بواسطه ضعف حالشان و توانائى ; و اّما حّق رعّیت تو كه سلطنت بر آنها دارى 
ار كنى، و از براى آنها پدر مهربان رعیت تو شده اند، پس واجب است كه ما بین آنها به طریقه عدل رفت; تو



باشى، و از جهل و نادانى آنها چشم بپوشانى، و در عقوبت و مجازات آنها عجله ننمائى، و آنكه خداوند 
  .عّزوجّل را بر آنچه عطا فرموده است تو را از سلطنت و بزرگى داشتن بر آنها شكر نمائى

آنكه خداوند عّزوجّل درباره آنچه از نعمت علم به تو و اّما حّق رعیت تو بواسطه علم آن است كه بدانى 
مرحمت فرموده تو را قّیم آنها گردانیده، و بسوى تو باب خزائن كرامت هدایت و سعادت خود را گشوده 

است، پس اگر چنانچه در مقام تعلیم مردم با آنها نیكى نمودى، و بر آنها درشت خوئى و تندى و تغّیر 
یا در حالى ; از فضل خود یارى مى فرماید، و اگر از مردم علم خود را منع نمودىننمودى، خداوند تو را 

كه طلب علم از تو مى كنند تندى و درشت خوئى كردى، براى خداوند حّق است كه از تو علم را و بهاء آن 
  .را سلب فرماید، و از دلها موقعّیت تو را بردارد

ه خداوند عّزوجّل او را وسیله سكون و انس تو قرار داده است پس این است كه بدانى آنك; و اّما حّق زوجه 
ــ یعنى وحشت تنهائى تو در امور معیشت و زندگانى دنیوى رفع شود ــ پس بدان كه او از خداوند براى تو 

در حّق او اكرام نمائى، و به طور مالیمت و مالطفت با او رفتار كنى گر چه ; نعمتى است و با این مالحظه 
و بر او واجب تر است، و به درستیكه حّق او بر تو آن است كه با او مهربانى كنى، چون كه او اسیر حّق ت

تو است، و در تحت اطاعت و تصرف تو مى باشد، و آنكه او را اطعام كنى، و او را بپوشانى، و هرگاه 
  .نادانى كرد او را عفو نمائى

ى آنكه او مخلوق پروردگار تو است، و فرزند پدر و تو پس آن است كه بدان; و اّما حّق مملوك و بنده 
ــ و به منزله گوشت و خون تو است، و تو مالك ) علیهما السالم(مادرتو مى باشد ــ یعنى حضرت آدموحّوا

او نشده اى از جهت آنكه تو او را خلق كرده باشى و مخلوق خدا نباشد، و تو چیزى از جوارح او را خلق 
و را تو ــ یعنى از آسمان و زمین ــ بیرون آورده اى، و لكن خداوند عّزوجّل روزى نكرده اى، و نه رزق ا
  .او را نزد تو عطا كرده

پس او را مسّخر تو فرموده كه در تحت تصّرف و اطاعت تو باشد، و تو را امین بر او گردانیده و او را به 
  .ب تو خیر به او مى رسد محفوظ بماندتو به عنوان امانت به ودیعه سپرده است، براى آنكه آنچه از جان

پس به او احسان نما، چنانچه خداوند به تواحسان فرموده است، و اگر كراهتى از او پیدا كردى او را تبدیل 
  .جز به تأیید خداوند; كن، و مخلوق خداوند عّزوجّل را عذاب نكن، و بر هیچ امرى توانائى نیست 

انى آنكه او تو را حمل نمود در حال و زمانى كه هیچ كس كسى را حمل پس آن است كه بد; اّما حّق مادر تو 
ننماید، و به تو از میوه قلب خودش داد چیزى را كه هیچ كس به كسى نمى دهد، و تو را با همه جوارح 

خودش محافظت كرد، و باك نداشت از آنكه خود گرسنه باشد و تو را اطعام كند، و خود تشنه باشد و تو را 
نماید، و خود برهنه باشد و تو را بپوشاند، و خود در گرمى و آفتاب باشد و بر تو سایه بیندازد، و به سیراب 

ترك خواب نماید، و حفظ نماید تو را از گرما و سرما به جهت آنكه تو از براى او باقى باشى، ; خاطر تو 
  .وفیق خداوندپس بدرستیكه تو نمى توانى از عهده شكر او بر آئى جز بوسیله یارى و ت

و آنكه اگر او نبود تو هم ; آن است كه بدانى آنكه او اصل و مایه وجود تو مى باشد ; و اّما حّق پدر تو 
پس بدان كه پدر تو اصل و مایه در ; نبودى، پس هر زمان در وجودت چیزى را دیدى كه از آن خوشت آمد

مقدار حّق او بر تو شكر كن، و بر هیچ امرى آن نعمت است، پس خداوند را حمد كن، و پدر خود را بر این 
  .توانائى نیست جز به تأیید خداوند

پس آن است كه بدانى كه او از وجود تو مى باشد، و منسوب به تو است، و بدان كه در ; و اّما حّق فرزند تو 
یت و بزرگى این دنیا در هر جهت از خیر و شّر او تو مورد سئوال الهى واقع خواهى شد، از جهت حّق وال

كه بر او دارى، و امر او به تو واگذار شده است از نیكو گردانیدن آداب و اخالق او، و راهنمائى كردن او، 
  .و شناسائى پرودگار او، و اعانت نمودن او را بر اطاعت پروردگارش

براى بدى  پس در امر او عمل نما مانند عمل كسى كه یقین دارد كه براى احسانش ثواب داده خواهد شد، و
  .نسبت به او عقاب مى شود

پس آن است كه از او تشّكر نمائى و احسان و خیر ; و اّما حّق كسیكه احسان و نیكى در حّق تو نموده باشد 
او را یاد كنى ، و چنان كنى كه اسم او و یاد او در زبان مردم به نیكى برده شود، و با خلوص در حّق او در 

مّطلع نباشد دعا كنى، پس هرگاه چنین كردى به تحقیق كه او را در پنهانى و پنهانى كه جز خداوند كسى 
آشكارا شكر نموده اى، پس اگر چنانچه توانائى بر مكافات و جبران پیدا نمودى ــ یعنى به نحو احسانــ او را 

  .جبران نمائى
اهل او ــ و در حضورش او و اّما حّق همسایه تو پس در حال غیبتش محافظ او باشى ــ یعنى در امر مال و 

را گرامى بدارى، و او را در حال مظلومّیت یارى كنى، و آنكه در ظاهر كردن عیب او سعى ننمائى، پس 



اگر امر بدى را در حال او دیدى بپوشانى، و اگر دانستى آنكه او نصیحت تو را در آنچه ما بین تو و اوست 
شّدت و گرفتارى رها نكنى ، و آنكه عذرش را در لغزش و قبول مى كند آگاه نمائى، و آنكه او را هنگام 

خطا قبول كنى، و آنكه رفتارت با او رفتارى باشد كه در آن خیر و رحمت است، و در هیچ امرى توانائى 
  .نیست جز به تأیید خداوند

طریق  آن است كه اگر غائب باشد مواظبت در امورات او نمائى، و اگر حاضر باشد به; و اّما حّق شریك 
حكم نكنى، و آنكه بى اطالع او و ; مهربانى با او سلوك و رفتار نمائى، و آنكه در امرى بر خالف حكم او 

بدون مشورت با او عمل نكنى، و آنكه براى او مالش را حفظ كنى، و آنكه در هر موردى كه ملتفت نباشد و 
جّل براى دو شریك هست مادامى كه آنها با غفلت داشته باشد خیانت ننمائى، بواسطه آنكه یارى خداوند عّزو

  .یكدیگر خیانت ننمایند، و در هیچ امرى توانائى نیست جز به تأیید خداوند
و حضرت حقوق دیگرى را با كیفّیت اداء آن در این حدیث شریف بیان فرموده اند، مانند حّق امام جماعت، 

حّق همنشین، و حّق مهمان، و حّق نصیحت  و حّق مؤّذن، و حّق عبادات، و حّق جوارح و اعضاء بدن، و
  .كننده و امثال اینها، و لكن در اینجا به ذكر مهمترین آنها ــ كه مقصود ما بود ــ اكتفا كردیم
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 ; 

  قسم سّوم از حقوق 
  

و لكن به وجه ظلم و معصیت و حرمت تعّلق مى گیرد، ; یعنى آنچه بر عهده انسان به فعل و اختیار خود 
دم با قهر یا با حیله مانند غیبت و تهمت و سخن چینى و افساد یا سرقت نمودن مال كسى یا گرفتن مال مر

  .گرى و امثال اینها
پس انواع و اقسام و كیفّیات آنها بسیار است و بیان آنها و شّدت مذّمت و عقوبت عظیمه آنها در آیات و 

  .اخبار بسیار زیادى وارد شده است
  :روایت شده است كه)علیه السالم(از حضرت امیرالمؤمنین » خصال « و از جمله در 

مادامیكه حّق یكى از بندگان من به : خطاب شد كه به بنى اسرائیل بگو) علیه السالم(به حضرت عیسى (
  )گردن شماها است محال است دعاى شما را مستجاب كنم

پس هر بنده مؤمن كه در مقام تحصیل تقوى است باید در اداء حقوق هر صاحب حّقى ــ خاصه نسبت به 
و اشاره و اختصار بیان كردیم ، و حقوقى كه در كتب اهل ایمان به وجهى كه در این مسطورات به نح

    



  .مبسوطه از آیات و اخبار است ــ سعى و كوشش نماید
  كیفیت دهم

  با انتظار ظهور و فرج) علیه السالم(نصرت و یارى حضرت قائم 
  .انتظار ظهور و فرج حضرت ولى اهللا مى باشد

علیه (كه منتظر در زمره مجاهدین آنحضرت به حّدى است ) علیه السالم(اهمّیت انتظار ظهور آنحضرت 
و شهداى در حضورش محسوب مى گردد، كه در این مورد احادیث بسیارى نقل شده است، و این )السالم

  .مطلب در ضمن سه فصل بیان مى شود
  .در ذكر اخبارى است كه داللت دارند بر آنكه انتظار فرج فضیلت نصرت و شهادت را دارد: فصل اّول
  .درذكر اخبارى در فضل انتظار ـ غیر از فضیلت نصرت وشهادت ـ است :فصل دّوم
  .در بیان معناى انتظار، و ذكر شرایط و آداب آن، و در بیان مقدمات و آثار آن است: فصل سّوم

  ) علیه السالم(روایات وارده در انتظار و نصرت حضرت قائم
حاصل مى )علیه السالم(نصرت و یارى امام  ;با انتظار: در اخبار بسیارى وارد شده است كه: فصل اّول

  .شود
  :روایت شده كه حضرت فرمودند) علیه السالم(از حضرت صادق » نور االبصار«از جمله در 

را داشته باشد، مانند كسى است )علیه السالم(هركس از شما بمیرد در حالتى كه انتظار ظهور حضرت قائم 
  .كه با آنحضرت در خیمه ایشان باشد

  .مانندكسى است كه در ركاب او جهادكند: بعدفرمود; اندكى ساكت شدآنگاه 
شهید شده باشد )صلى اهللا علیه وآله(بلكه مانند كسى است كه در ركاب حضرت رسول; نه، و اهللا: بعد فرمود

)1(.  
علیه (به حضرت صادق : از ابى حمزه نقل شده كه گفت» نوراالبصار«و نیز روایت دیگرى در 

پیر و نا توان شده ام، و اجلم نزدیك شده است، و مى ترسم پیش از وقوع ; فدایت شوم: عرض كردم)السالم
  .امر فرج شما بمیرم

هركس كه ایمان بیاورد و حدیث ما را تصدیق كند، و منتظر زمان فرج ما باشد، مثل ! اى ابا حمزه  :فرمود
شهید شده باشد، بلكه ثواب كسى را دارد كه در ركاب )علیه السالم(كسى است كه در زیر علم حضرت قائم 

  .)2(شهید شده باشد ) صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول 
  :نقل شده كه فرمود)علیه السالم(و باز در روایت دیگرى از آنحضرت 

ى از بسیارى از شهیدان بدر و هركس از شما ها بمیرد در حالتى كه انتظار فرج داشته باشد نزد حّق تعال
  .)3(احد افضل است 

نقل شده كه حضرتش )لیه السالمع(از حضرت امام محّمدباقر » آللى االخبار«و در روایت دیگرى در 
  :فرمودند

امیدوار خیر ; كسیكه از شماها امر به ما معرفت و شناخت داشته باشد و منتظر فرج باشد، و در این انتظار 
به شمشیر خود جهاد )علیه السالم(مانند كسى خواهد بود كه در راه خدا در ركاب حضرت قائم  )4(باشد 

  .كرده باشد
به شمشیر )صلى اهللا علیه وآله(بلكه به خدا قسم مانند كسى است كه در ركاب حضرت رسول: پس فرمود

  .خود جهاد كرده باشد
مانند كسى است كه درك شهادت كرده باشد با حضرت رسول ; بلكه به خدا قسم : رمودپس مرتبه سّوم ف

  .در خیمه ایشان، و در باره شما در این مورد یك آیه از قرآن نازل شده است) صلى اهللا علیه وآله(
  :قول خداوند: عرض كردم كدام آیه است ؟ فرمود

  )6(.) )5(... ُهُم الصِّدیُقوَن َو الشَُّهداَء ِعْنَد َرِبهِّْم َو الَّذیَن آَمُنوا ِباهللا َو ُرُسِلِه ُاولِئَك(
اصلحك اهللا، لقد تركنا : قلت له: قال) علیهما السالم(عن أبي جعفر محّمد بن علّى الباقر » كمال الدین « و في 

  .أسواقنا إنتظارًا لهذا األمر
أ ترى من حبس نفسه على اهللا عّزوجّل ال تجعل اهللا له مخرجًا، بلى و اهللا ! یا عبدالحمید ): معلیه السال(فقال 

  .لیجعل اهللا له مخرجًا، رحم اهللا عبدًا حبس نفسه علینا، رحم اهللا عبدًا أحیا أمرنا
  ؟)علیه السالم(فإن مّت قبل أن أدرك القائم : قلت: قال

  )7(» نصرته كان كالمقارع معه بسیفه بل كالشهید معه )علیه السالم( القائل منكم إن أدركت قائم آل محّمد
  .و مضمون این روایت در كیفّیت هشتم گذشت



خداوند : ز ظاهر بعضى از اخبار و اخبارى كه به مضمون آنها وارد شده چنین استفاده مى شود كهو ا
را مرحمت مى )علیه السالم(اجر و ثواب مجاهدین و شهداى در ركاب حضرت قائم ; بواسطه انتظار 

، مانند اعمال فرماید، و منتظرین فرج ایشان را در زمره انصار ایشان و شهداى با ایشان محشور مى فرماید
  .شریفه دیگر كه فضل و ثواب شهادت را دارد، گرچه عنوان نصرت و یارى در آن حاصل نشود

و لكن در فصل سّوم در بیان معناى انتظار ظاهر مى شود ان شاءاهللا تعالى كه هرگاه حقیقت انتظار در كسى 
نصرت و اقسام آن بیان شد هم ــ بر وجهى كه در معناى ) علیه السالم(حاصل شود، پس نصرت آنحضرت 

  .ــ حقیقتًا حاصل مى شود
برخى دیگر از فضائل انتظار ــ غیر آنچه در فصل سابق ذكر شد ــ كه عنوان نصرت باشد، و : فصل دّوم

  .در بیان وجوب انتظار، و آنكه انتظار از لوازم حقیقّیه ایمان، و از شرایط قبولى اعمال و عبادات مى باشد
از حضرت : روایت شده از مفضل كه گفت) رحمه اهللا(شیخ طوسى » غیبت«از » الثاقبنجم «از جمله در 

  .و كسیكه از اصحاب ما بمیرد در حالیكه انتظار او را مى كشد; یاد كردیم ) علیه السالم(قائم 
خروج كند كسى بر سر قبر )علیه السالم(كه چون قائم : به ما فرمود) علیه السالم(پس حضرت صادق 

بدرستیكه صاحب تو ظاهر شده، پس اگر مى خواهى كه ملحق ! اى فالن : آید و به او مى گوید مؤمن مى
  .)8(شوى پس ملحق شو، و اگر مى خواهى كه اقامت كنى در نعمت پروردگار خود پس اقامت داشته باش 

در محضر مبارك : روایت شده از مسعدة، كه گفت» برهان«از تفسیر منیر » نور االبصار«و نیز در 
بودم كه پیرمردى خمیده وارد شد، در حالتیكه به عصاء خود تكیه كرده بود، ) علیه السالم(حضرت صادق 

  .د، و حضرت جواب سالمش را دادندپس سالم كر
  دست خود را بدهید من ببوسم ؟! یابن رسول اهللا : آنگاه عرض كرد

  .حضرت دست خود را دادند او بوسید، آنگاه شروع كرد به گریه كردن
  چرا گریه مى كنى ؟! حضرت فرمودند اى شیخ 

، هر ماهى جدیدى كه مى آید صد سال است كه عمرم در انتظار قائم شما گذشته; فدایت شوم : عرض كرد
در این سال واقع مى شود، : در این ماه ظاهر مى شود، و هر سالى كه تازه مى شود مى گویم: مى گویم

و هنوز به مراد دل خود نرسیده ام، و ظهور فرج شما را ; اكنون پیر و ناتوان شده ام و اجلم فرا رسیده 
شما را در اطراف زمین پراكنده، و بعضى را به ظلم اعداى ندیده ام، چرا گریه نكنم و حال آنكه بعضى از 

  .دین كشته مى بینم
اگر زنده ماندى تا زمانى كه ببینى ! اى شیخ «: گریان شدند و فرمودند)علیه السالم(پس حضرت صادق 

در مقام رفیع و بسیار واال مى باشى، و اگر پیش از ظهور حضرت در انتظارش مردى، پس در ; قائم ما را 
  .محشور خواهى شد)علیهم السالم(روز قیامت در زمره آل محّمد 

إّني مخّلف فیكم الثقلین، فتمّسكوا بهما لن « : و آنها مائیم كه امر به تمّسك به ما نموده، در آنجا كه فرموده
  .)9(» تضّلوا، كتاب اهللا، و عترتي أهل بیتى 

مرا با وجود این : آن پیره مرد چون این بشارت عظمى را شنید، جزع گریه اش ساكن گردید، و گفت
  .بشارت باكى از مرگ نیست

بدان كه قائم ما بیرون مى آید از صلب امام حسن  !فرمودند اى شیخ ) علیه السالم(آنگاه حضرت صادق 
، و على بیرون مى آید )علیه السالم(عسكرى، و امام حسن عسكرى بیرون مى آید از صلب امام على نقى 

علیه (از صلب حضرت امام محّمد تقى، و محّمد بیرون مى آید از صلب حضرت على بن موسى الرضا 
حضرت موسى كه پسر من است كه از صلب من خارج گردیده، ما  ، و على بیرون مى آید از صلب)السالم

  )10(» ها دوازده نفریم كه تمامى ما از هر گناهى و كثافتى معصوم و پاكیزه مى باشیم 
ثّم « : قال)علیه السالم(عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، عن علّى بن الحسین » البحار«و في 

  و االئّمة بعده،) صلى اهللا علیه وآله(من اوصیاء رسول اهللا )علیه السالم(تتمّد الغیبة بولّى اهللا الثانى عشر 
ان غیبته القائلون بإمامته، المنتظرون لظهوره أفضل أهل كّل زمان، ألّن اهللا ــ تعالى إّن أهل زم! یا أبا خالد 

ذكره ــ أعطاهم من العقول و األفهام و المعرفة ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة، و جعلهم في ذلك 
ئك المخلصون حّقًا، و شیعتنا بالسیف، اول)صلى اهللا علیه وآله(الزمان بمنزلة المجاهدین بین یدى رسول اهللا 

  »صدقًا، و الدعاة إلى دین اهللا سّرًا و جهرًا
  )11(» انتظار الفرج من أعظم الفرج «: و قال

: ، نقل شده كه ابى بصیر گوید)رحمه اهللا(شیخ نعمانى » غیبت«از كتاب » نجم الثاقب«و روایت دیگرى در 
  :فرمود) علیه السالم(روزى ابى عبداهللا جعفربن محّمد 



  آیا خبر ندهم شما را به چیزى كه خداوند عملى را از بندگان قبول نمى كند مگر به آن ؟
  .بلى: گفتم

دوستى ما، ; ، و اقرار به آنچه امر فرموده » ال ِالَه ِاالَّ اهللا َو أّن ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َو َرُسوُله « شهادت  :پس فرمود
علیه (و بیزارى از دشمنان ما، و انقیاد براى ایشان، و ورع و اجتهاد و آرامى، و انتظار كشیدن براى قائم 

  ).السالم
  .است كه خداوند آن را مى آورد در هر وقت كه بخواهدبدرستیكه براى ما دولتى : آنگاه فرمود
باشد پس هر آینه انتظار كشد، و هر )علیه السالم(هركس كه دوست دارد كه از اصحاب قائم : آنگاه فرمود

آینه با ورع و محاسن اخالق عمل كند در حالیكه انتظار دارد، پس اگر بمیرد و قائم پس از او خروج كند از 
را درك كرده است، پس كوشش كنید و انتظار بكشید، )علیه السالم(است كه آنحضرت  براى او اجر كسى

  )12(اى گروه مرحومه ; گوارا باد براى شما ; گوارا باد 
هل تعّرف موّدتي لكم ; یابن رسول اهللا )علیه السالم(ألبى جعفر : قلت: عن أبي جارود، و قال» الكافي«و في 

  .نعم: فقال: و انقطاعى إلیكم و مواالتي إّیاكم ؟ قال
  .م كّل حینفإّني أسئلك مسئلة تجیبني فیها فإّني مكفوف البصر، قلیل المشي و ال یستطیع زیارتك: قلت
  .هات حاجتك : قال
  .أخبرنى بدینك اّلذي تدین اهللا عّزوجّل به أنت و أهل بیتك ِالدین اهللا عّزوجّل به: قلت
إن كنت أقصرت الخطبة قد أعظمت المسئلة، و اهللا ألعطینك دیني و دین آبائي اّلذي ندین اهللا عّزوجّل به : قال

و اإلقرار بما جاء من عند اهللا و الوالیة )صلى اهللا علیه وآله(ول اهللا شهادة أن ال اله إّال اهللا و أّن محّمدًا رس
  .)13(» لولّینا و البرائة من عدّونا، و الّتسلیم ألمرنا، و إنتظار قائمنا، و االجتهاد و الورع 

و معه صحیفة، فقال له ) علیه السالم(دخل رجل على أبي جعفر : و فیه أیضا عن اسمعاعیل الجعفي، قال
  هذه صحیفة مخاصم سئل عن الدین اّلذي یقبل فیه العمل؟« ): علیه السالم(ابوجعفر 

  .رحمك اهللا، هذا اّلذي ُارید: فقال
شهادة أن ال اله إّال اهللا وحده ال شریك له و أّن محّمدًا عبده و رسوله و تقّر بما « ): علیه السالم(فقال ابو جعفر 

جاء من عند اهللا و الوالیة لنا أهل البیت و البرائة من عدّونا، و التسلیم ألمرنا، و التواضع و الورع و انتظار 
  .)14(» ذا شاء اهللا جاء بها ، و إّن لنا دولة إ)علیه السالم(قائمنا 

زد خداوند انتظار فرج از افضل و احّب عبادات ن: و همچنین در اخبار بسیارى تصریح شده است كه
  .)15(عّزوجّل است 
  شرایط و آثار و عالئم آن ; معناى انتظار 

  و آثار و عالئم ظاهرى و باطنى آندر معناى انتظار، شرایط آن ; فصل سّوم 
معنى و حقیقت انتظار بر حسب مفهوم لفظى آن ضد یأس است، و آن قطع امید از امرى است بواسطه یقین 

و اطمینان به عدم وجود یا عدم وقوع آن، پس مراد در انتظار داشتن امرى آن است كه یقین به وقوع آن 
  .وار به زمان وقوعش باشدداشته باشد، و چشم به راه او باشد، و امید

  انتظار و اقسام آن 
را در هر زمانى چه قبل از زمان غیبت ایشان در ) علیه السالم(كیفّیت انتظار فرج و ظهور آنحضرت 

  :و چه دراین حال غیبتشان، بر دوقسم است) علیهم السالم(زمان ائّمه اطهار 
  .انتظار قلبى: قسم اّول
  .انتظار بدنى: قسم دّوم

  ه گانه انتظار قلبى درجات س
  :قسم اّول ــ یعنى انتظار قلبى ــ سه درجه است

حّق است، و واقع )علیه السالم(آنكه اعتقاد یقینى داشته باشد به آنكه ظهور وفرج آن حضرت: درجه اّول
خواهد شد، و آن از وعده هاى الهى است كه تخّلفى در آن نیست، هر زمان وقوع آن هرچه قدر طوالنى 

  .یوس و نا امید نشود، به طوریكه منكر اصل وقوع آن شودمأ; شود
آنكه ظهور را موّقت به وقت خاّصى نداند كه قبل از آن مأیوس از وقوع آن شود، مثل آنكه : درجه دّوم

بواسطه بعضى از امور حدسّیه گمان كند كه تا ده سال یا بیست سال دیگر مثال یا زیاده بر آن واقع نخواهد 
  .شد

  :آنكه بر حسب آنچه در روایت است كه: درجه سّوم
، و )17(» بغتًة كالشهاب الثاقبیأتى « ، و دیگر آنچه وارد است كه )16() توّقعوا الفرج صباحًا و مساءًا(



، و امثال اینها، پس در جمیع )18(» إّنهم یرونه بعیدًا و نریه قریبًا« دیگر آنچه در فقره اى از دعا است 
ا مانند مردن بداند كه حاالت و جمله اوقات منتظر باشد، یعنى رجاء وامید وقوع آن را داشته باشد، َمَثل آن ر

و روز حاضر واقع شود، و احتمال دارد كه زمان آن طوالنى شود ، پس همچنین ; احتمال دارد در این وقت 
است امر فرج كه احتمال وقوع آن بر وجه رجاء و امید در همه احوال است ، و در جمله اوقات به یاد آن 

  .باشد
در باطن ; ایمان به آن بستگى دارد، و هرگاه آن درجه نباشد  واجب است و حقیقت; اّما درجه اّول انتظار 

امر موجب كفر و ضالل است، اگر چه به حسب ظاهر محكوم به احكام اسالم باشد، و او مخّلد در نار با 
كفار خواهد بود، چون منكر امر امامت است در حالتیكه در ظاهر اقرار به امر شهادت توحید و رسالت 

  .دارد
  .لیل بر آنهم از آیات و اخبار بسیار زیاد است، چنانچه به بعضى از آن اشاره شدو حّجت و د

بعد از مالحظه وعده هاى الهیه كه در این آیات شریفه : و مجمل و محّصل از آیات و روایات چنین است
 )19() ى الّدیِن ُكلِِّه َو َلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونُهَو الَّذي َاْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدى َو دیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهَرُه َعَل(واقع شده است 

َو ُنریُد : ( و قوله تعالى )20() ُلوا الّصاِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفى االَْْرِضَوَعَد اهللا الَّذیَن آَمُنوا َو َعِم: ( و قوله تعالى
آیات دیگر كه  ، و مالحظه)21() لَّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفى االَْْرِض َو َنْجَعَلُهْم َاِئَمًة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثیَن َاْن َنُمنَّ َعَلى ا

به مضمون آنها است، و مالحظه آنچه وارد شده است از احادیث و اخبار كثیره متواتره قطعّیه از خاّصه و 
شایستگى خالفت و وراثت نبوّیه و والیت الهّیه را ; عاّمه در آنكه كسانیكه بر حسب دلیل عقلى و نقلى 

ّهر كه حسب و نسب و اسم و وصف و شخص دارند، اختصاص و انحصار دارد به دوازده وجود مقّدس مط
در اخبار متواتره معّین شده ، و بعد از مالحظه آنكه آن وعده هاى الهیه ; آنها از جهت پدرى و مادرى 

تاكنون ــ بر آن وجهى كه در آن آیات و آن اخبار است ــ هرگز در هیچ زمانى نسبت به هیچ كدام از آن 
ع نیافته، و دین الهى در كّل عالم بر همه دینها غلبه نیافته كه جمیع مردم دوازده نفر و در حّق غیر آنها وقو

از جهت ظلم اعداء ; به آن معترف شده باشند، و مالحظه آنكه آن اوصیاء معصومین همه اوقات تا حال
مظلوم و مستضعف بوده اند و تمكین و استخالف و وراثت آنها در زمین با نبود خوف و ترس براى هیچ یك 

  .قق نیافتهتح
پس به مقتضاى صدق اعتقاد به آن آیات و به وعده هاى الهى در آنها، و نیز صدق اعتقاد به آن اخبار 

انسان یقین به وقوع آن وعده ها پیدا مى كند، و انتظار وقوع و افتتاح آن فرج هاى الهى را ; متواتره قطعّیه 
چنانچه تنصیص به آنحضرت بالخصوص در به وجود مبارك حضرت خاتم الوصیین صلوات اهللا علیه ــ 

بعد از )علیه السالم(اخبار متواتره شده ــ دارد، و نیز آن فرجها را از براى همه آباء طاهرین آنحضرت 
رجوعشان در این عالم دنیا ــ مثل حال حیات ظاهرى آنها قبل از رحلت و وفاتشان ــ واقع شود، چنانچه در 

  .تصریح شده استاخبار متواتره بر این وجه نیز 
ــ به مقتضاى همان آیات شریفه است كه وعده الهّیه ) علیهم السالم(با آنكه این مطلب نیز ــ یعنى رجعت ائمه

در آنها از تمكین و استخالف و وراثت در زمین در حّق همه صالحین و مستضعفین واقع شده كه اكمل از 
  .مى باشند همه آنها آن انوار طّیبین صلوات اهللا علیهم اجمعین

پس بعد از تأّمل تمام در آن آیات و اخبار و ظواهر واضحه آنها بر وجه بصیرت و انصاف بدون تعصب و 
َو َمَثُل : ( عناد و اعتساف ــ كه بواسطه این دو وصف حال انسان منقلب مى شود و مصداق این آیه مباركه

ــ واضح و  )22(مى شود ) ُع إّال ُدعاًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌى َفُهْم الَیْعِقُلوَنالَّذیَن َكَفُروا َكَمَثِل الَّذي َیْنِعُق ِبما ال َیْسَم
النهار ــ كه انكار و شك در امر ظهور و فرج حضرت خاتم الوصیین روشن مى شود ــ كالشمس فى 

بعد از وقوع آن ; به زندگى دنیوى ) علیهم السالم(صلوات اهللا علیه و نیز در رجعت آباءطاهرین ایشان
انكار و تشكیك در آیات قرآنى و ادّله قطعى نقلى است، و حقیقت كفر و ضالل نیست جز همان ; ظهور 

، یا تشكیك در آن بعد از وضوح و ظهور آن به حجت و تبیان و دلیل قاطع و برهان، واهللا ُهو انكار امر حّق
  .الُمستعان، وعلیِه الَتَكالن، والحول والقّوة إّال باهللا العلّى العظیم

نیز واجب است، لكن بر وجهى كه اگر آن نباشد موجب فسق است، و آن یأسى است ; درجه دّوم از انتظار 
و غیر آن نقل شده، » كافى«منهى عنه است، و این حرمت به مقتضاى بعضى از احادیثى كه در  كه حرام و

  .)23(كه در آن احادیث به تكذیب وّقاتون تصریح شده است 
مقتضاى كمال ایمان، و نبودن آن انتظار موجب نقصان در ایمان است، پس الزمه ; و درجه سّوم انتظار

كمال ایمان مؤمن آن است كه بر حسب احادیث زیادى كه در آنها امر فرج را تقریب نزدیك شمرده و یا 
بیان فرموده اند، پس در همان سال فرج، ; مى باشد » الُیبدَّل  الُیغیَّر و« عالمات حتمّیه آن را كه بر وجه 



  .بلكه در همان ماه ظهور فرج، بلكه در همان شب و روز آن واقع مى شود
و یا عالئم بسیار دیگرى كه بسا در مكانهائى واقع مى شود كه همه كس بر آن مّطلع نمى شود، و یا بعضى 

است كه در همان سال یا ماه وقوع ظهور و فرج یا نزدیك به آن  دیگر از آن عالئم غیر حتمّیه نیز ممكن
  .تحّقق یابد

باید حال مؤمن ; و شّدت اعتقاد بر اخبار زیادى كه مشتمل است بر این خصوصیات ; پس بنا بر این جهات
س با مانند حال كسى باشد كه خبر آمدن مسافر را به او داده اند، و مسافر او در بین راه در حركت باشد، پ

احتمال آنكه موانع تأخیر در بین حركت عارض او شود همه روزه و همه هفته انتظار ورود آن مسافر را 
  .دارد

و از براى مالقات ایشان ــ به آدابى كه ذكر مى )علیه السالم(باید از براى ظهور امر آنحضرت ; بنابراین 
  .ورود مسافر عظیم القدر رفیع الشأن تهّیه مى بیندشود ان شاءاهللا تعالى ــ مهیا شود، چنانچه انسان از براى 
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 ; 

  انتظار بدنى 
وان مثال هرگاه به عن: انتظار بدنى است، پس بیان و توضیح آن بر این وجه است كه; قسم دّوم از انتظار 

انسان مزرعه اى داشته باشد، آن را اصالح كرده و تخم بكارد و آب دهد در حالى كه مى داند كه خلق كننده 
او است ، و در این حال چون احتمال وقوع ; آن تخم خداوندعّزوجّل است و نیز تربیت كننده و رویاننده آن

اوند متعال حفظ آن زراعت را از آن آفات طلب مى آفات زمینى و آسمانى مى رود پس دعا مى كند و از خد
  .كند، و با این حال انتظار زماِن رسیدن محصول آن را مى كشد

را وسیله بقاء عالم و عطا كردن همه )علیه السالم(و خداوند عالم جّل شأنه در هر زمان وجود مبارك امام 
ند و نه نعمتى عطا مى شود، و ظهور امر نعمتهاى خود قرار داده است، كه بدون آن نه عالمى باقى مى ما

را ــ كه تصرفات ظاهرى داشته باشند ــ وسیله از براى ظهور همه نعمتهاى ظاهرى و )علیه السالم(امام 
باطنى، جسمى و روحى بر وجه تمام و كمال قرار داده است، كه بدون آن در هر قسم از آن نعمتها نقصان 

  .وشحالى او مقرون به حزن و غم خواهد شدپیدا مى شود، و در هركدام سرورو خ
از تصرفات ظاهرى ممنوع یا پنهان هستند، آن نعمتها هم مقترن به ) علیه السالم(پس مادامى كه امام 

نقصان و احزان است، و همان نحوى كه در نعم دنیوى خداوند متعال بعضى اسباب را مهّیا كرده اند و آن 
ماید، چون بذر كاشتن و آب دادن كه وسیله ظاهر شدن حبوبات و میوه نعم را بوسیله آن اسباب عطا مى فر

را كه وسیله ظهور )علیه السالم(جات و گلهاى گوناگون است، همچنین براى تعجیل در ظهور تصرف امام 
عبارت اسبابى مقرر فرموده است كه به دست خود بندگان است، و آن اسباب عبارت از ; همه نعمتها است 

  :ل صالحه است، چنانچه در این آیه شریفه مى فرمایدتقوى و اعما

    



  )1() َو َلْو َانَّ َاْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتَُّقوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَركات ِمَن السَّماِء َو االَْْرِض(
و آفت تعجیل در ظهور آنحضرت ــ چنانچه در بعضى از اخبار اشاره شده است و به بعضى از آنها هم در 

كیفّیت هفتم اشاره كردیم ــ اعمال قبیحه و معاصى بندگان است كه موجب تأخیر در ظهور امر فرج مى 
  .شود

بعد از اعتقاد یقینى به اینكه امر فرج حّق است و البته واقع مى شود، و میعاد الهى است ; ن پس بندگان مؤم
و خلفى در آن نیست، و لكن تعجیل در آن موقوف به تقوا و اعمال صالحه مى باشد كه به منزله كاشتن بذر 

یئه و گناهان اجتناب و آب دادن است، پس باید در آن اعمال صالحه سعى و كوشش نموده، و از آن اعمال س
  .نمایند

و تقّیه نكردن از )علیهم السالم(افشاء اسرار آل محّمد; و چونكه مى دانند شدیدترین سیئات و قبائح اعمال 
مى باشد، كه موجب آفت در جهت وقوع فرج و سبب تأخیر آن ; دشمنان آنها در جائى كه تقّیه الزم است 

زمانى مى باشد، و مى دانند به این واسطه در امر فرج احتمال شده است، و نیز آفت در تأجیل آن در هر 
  .بداء مى رود

كمال سعى و توبه از همه معاصى و خطاها، و سعى در دعا مى كنند، و از خداوند طلب ; پس به این سبب 
ل دفع آن آفات و اثر آنها را مى كنند، و در این حال از فضل حضرت احدّیت انتظار و امید دارند كه محصو

  .و زرع آن اعمال و این دعا را تعجیل در ظهور فرج حضرت صاحب االمر صلوات اهللا علیه قرار دهد
انتظار كامل قلبى و بدنى است كه از لوازم كمال ایمان و صّحت است، و ; پس این حال با این خصوصّیات

ّیات نه گانه دیگر است، به كیفّیت جامعى است كه مالزم با آن كیف; این كیفّیت هم كه بر این وجه بیان شد 
این معنى كه هر گاه این حالت خصوصّیات در كسى حاصل شد چنین كسى مى تواند به آن امور نه گانه 

  .عمل كند
  شرایط انتظار 

امورى كه مترّتب شدن همه آن فضائل كامله اى كه براى انتظار ذكر شد بر اجتماع آن : شرایط انتظار یعنى
قدر در آن امور نقصان حاصل شود موجب نقصان در آن فضائل و ثوابهاى مهّم امور بستگى دارد، و هر 

  .دو امر است كه در این مقام ذكر مى شود ان شاءاهللا تعالى; خواهد شد ، پس از مهمترین آن شرایط 
  اوّلین شرط انتظار ; خلوص نّیت 

عبادات نزد خداوند احدّیت خلوص نّیت است، همچنانكه گفتیم انتظار فرج از افضل و احّب : شرط اّول
است، و از جمله شرایط مقرره در هر عبادتى ــ كه هم در صحت آن، و هم در قبولى آن و هم در تكمیل آن 

  .تأثیر دارد ــ خلوص در نّیت آن عبادت است
آن امرى كه داعى و ; در هر عملى از عبادات : توضیح و بیان آن به وجه اختصار بر این عنوان است 

به عنوان كّلى بر یكى از وجوه زیر است، گر ; اقعى براى انسان مى شود كه بر آن عمل اقدام نماید محرك و
  .چه هریك از آن وجوه مراتب و اقسامى دارد

آنكه آن چیزى كه داعى و باعث بر عمل است مالحظه اصالح امور دنیوى است، و این به دو : وجه اّول
  :عنوان است 

محض رسیدن به امر دنیوى باشد، بدون آنكه در آن رضاى الهى را ; قصد و نّیت  آنكه در عمل: عنوان اّول
تصور نماید، و این مانند مزدور و اجرت بگیرى است كه قصدش در عمل خود گرفتن اجرت است، بدون 
مالحظه شخص اجرت دهنده ، یا مانند حال مریضى كه در خوردن دوا قصد او محض خاصّیت آن است، 

  .نودى احدى را در آن مالحظه كندبدون آنكه خش
در مقام عبادت قصد بنده همین نحو باشد، این عبادت بطور كّلى از درجه ; پس هرگاه در واقع و حقیقت 

  .خلوص خارج است، و علما در چنین حال به بطالن صورت عبادت حكم فرموده اند
ا وسیله حصول امر دنیوى قرار آنكه در عبادت قصد رضاى الهى است، و لكن رضاى الهى ر: عنوان دّوم

چون معرفت پیدا نموده كه خداوند عالم این عبادت و این عمل خاص را ـ مثال ـ دوست مى : مى دهد، یعنى
دارد، به قرینه آنكه به آن عمل امر یا راهنمائى فرموده، پس بجا مى آورد كه رضاى الهى به آن حاصل 

  .ح فرمایدشود، و خداوند بوسیله آن عمل امر او را اصال
نّیت و قصدش چنین باشد، یعنى اصل عبادت او در هر مقامى و به هر ; پس اگر چنانچه در كلّیه عبادات 

عنوانى چه واجب و چه مستحب همان حصول امور دنیوى و وصول به مقاصد آن است كه همگى راجع به 
عبادت شیطانى است، كه ; ن عبادتدنیا است مانند ریاست و راحت طلبى و لّذت جوئى و امثال اینها ، پس ای

عبادت شیطان نیز در آن مّدت متمادى به همین عنوان بوده ، پس عاقبت چنین كسى همچون عاقبت او 



  .خواهد شد، و از زمره اهل اخالص بطور كّلى خارج است
و لكن اگر این نوع قصد در امور اضطرارى باشد، یعنى در بعضى از حوائج دنیوى چون اداء قرض یا 

متوّسل ; رفع امراض یا رفع پریشانى و امثال اینها به بعضى عبادات بر همان وجهى كه دستور شده است 
مى شود، پس اگر نّیت در آن عبادت و اعمال خاّصه ــ از ذكر یا نماز یا غیر آنها ــ رضاى الهى باشد و آن 

باشد ، و علماء به صحت این  اعمال را وسیله اصالح امر دنیائى قراردهد، این كمترین درجه خلوص مى
عمل به وجه مزبور حكم فرموده اند، خصوصًا به مالحظه تأكیدى كه در بعضى از اخبار، بلكه در بعضى 

  .آیات شده است كه در حوائج و شدائد توّسل به آن اعمال خاّصه نمایند
براى حكم آن در مقام از مسائل تقلیدى و فقهى است، كه ; و لكن در این وجه مزبور بعضى از احكام آن 

  .عمل باید به كتب فقهى رجوع شود، و در اینجا غرض ما به عنوان تذّكر بود
مانند رسیدن به مقامات عالیه بهشت، یا نجات ; محض فوائد ُاخروى باشد ; آنكه انگیزه عمل او : وجه دّوم

  .از دركات آتش و دوزخ
اقعى در عبادت حصول رضاى الهى باشد، و اگر چه در صورتى كه نّیت و قصد و; پس بنابراین وجه 

بوسیله رضاى الهى در آن عبادت از خداوند جّل شأنه بهشت یا خالصى از جهنم را طلب نماید، با این حال 
  .خلوص حاصل مى شود، چنانچه در جاى خود در كتب فقهى بیان شده است; 

هیچ منفعتى كه ; ن است كه لكن خلوص حقیقى حاصل نمى شود، زیرا خلوص حقیقى در مقام عبادت آ
برگشت آن به خود بنده باشد ــ و لو منافع ُاخروى ــ در نّیت لحاظ نكند، و حقیقتًا جز رضاى الهى چیز 

  .دیگرى در نظرش نباشد
) ِللّشاِربیَن ُنْسقیُكْم ِمّما في ُبُطوِنها ِمْن َبْیِن َفْرث َو َدم َلَبنًا خاِلصًا ساِئغًا: (چنانچه در این آیه شریفه مى فرماید

وقتى صادق است كه با هیچ چیز مخلوط نباشد، و اّال اگر با شكر یا عسل هم » شیر خالص«پس  )2(
گرچه نیكو است و لكن خالص نیست، و لذا خواصى كه در طبیعت شیر است در آن نیست، ; ج شد ممزو

  .ولو آنكه خواص دیگر پیدا كند كه آنها هم نیكو باشد
كه ; نقل شده » آللى االخبار«حدیثى قدسى است كه در ; و از جمله شواهد بر این شرط بودن این مطلب 

  :فرمودند)معلیه السال(حضرت امام محّمد باقر 
  هل عملت لي عمال قّط؟: أوحى اهللا إلى موسى: قال
  .إلهي صّلیت لك، و صمت و تصّدقت و ذكرت لك: قال

  إّن الصالة لك برهان، و الصوم جّنة، و الصدقه ظّلة، و ذكري نور، فأىُّ عمل عملت لي ؟: فقال
  إلهي دّلني على عمل هو لك ؟: فقال موسى

  ولّیًا ، و هل عادیت لي عدوًا ؟ هل والیت لي! یا موسى : فقال
  .)3(فعلم موسى أّن أحّب األعمال الحّب في اهللا و البغض في اهللا 

كه معصوم بوده و )علیه السالم(كه همچون موسى كلیم اهللا; مون این حدیث شریف تأمل كنیم چنانكه در مض
بوده است، خصوصًا با ; خالص و محفوظ از شائبه اى كه موجب نقص و بطالن باشد ; عبادات و اعمال او 

آورده اى هر نماز و روزه و صدقه و ذكرى كه بجا : كه خداوند جّل شأنه فرمود; قرینه موجود در روایت 
; عملى كه خالص و مختّص من باشد غیر از اینها است : یك آثار محبوبه ُاخروى دارد، و مع ذلك مى فرماید

آن است كه بنده هیچ جهتى را كه برگشت آن به ; پس واضح و روشن مى شود كه خلوص كامل در عمل 
و امرى باشد كه رضاى حضرت خود او باشد ــ چه دنیوى و چه ُاخروى ــ قصد ننماید و تمام غرض ا

  .احدّیت به آن حاصل مى شود
  خلوص كامل و حقیقى 

وجه سّوم آنكه در مقام عبادت قصد واقعى او هیچ امرى نباشد، و در واقع در قلب بنده جز رضاى الهى چیز 
ل مى دیگرى نباشد، واین خلوص كامل حقیقى است كه بنده بواسطه آن واقعًا در زمره عباداهللا مخلصین داخ

  .شود، و به درجه مخلصین مى رسد
و لكن منافات ندارد كه بنده با این درجه از خلوص و در همین حال خلوصش كمال رغبت و اشتیاق هم به 
نعمتهاى الهى در بهشت ــ حّتى به نعمتهاى جسمانیه آن ــ بلكه به نعمتهاى دنیوى هم ــ كه جمله از آنها در 

داشته باشد، و همچنین از عذاب الهى در جهیم ــ بلكه از شدائد دنیویه نیز  نظر او محبوب و مطلوب باشد ــ
ــ خائف و ترسان باشد، بواسطه آنكه خلوص او در مقام عبادت و بندگى است كه در این مقام جز رضاى 

  .الهى هیچ امر دیگرى را مالحظه نمى كند
ه سبب غفلت او از ذكر الهى نشود آنها را از و اّما نعمتهاى الهى در بهشت و نعمتهاى دنیوى را در حالى ك



فضل و رحمت واسعه حضرت احدیت جّل شأنه سئوال مى نماید، و همچنین نجات از عذاب او در جهنم و 
از شدائد دنیوى را از جود و عفو او سئوال مى نماید، بدون آنكه هیچ یك از اینها را در حال عبادت در قصد 

  .نظر آورد و نّیت خود مالحظه كرده و به
چنانچه حال اولیاء اهللا چنین بوده، و شرح حال مناجات آنها و فقرات دعاهاى آنان قوى ترین شاهد بر این 

  .مطلب مى باشد
این اشتیاق و رغبت، و این حالت خوف و ترس، و این سئوال و طلب از فضل و رحمت ; عالوه بر آن 

ت، و از لوازم همان مقام خلوص حقیقى مى باشد، الهى خود فى نفسها امرى محبوب و مرضى عند اهللا اس
به خاطر آنكه بعد از آنى كه بنده در طلب رضاى الهى مقام خلوصش چنان شد كه زحمت و مشّقت عبادت 
را تحّمل مى نماید، پس خلوص او در هر مقامى چنین خواهد بود، و در هر چیزى كه بداند رضاى الهى و 

  .آن سعى و كوشش خواهد كردوسیله رضا جوئى او است در حصول 
و از بزرگترین وسائل آن ــ یعنى رضا جوئى او ــ همان دعا و طلب از فضل او و تذّلل در نزد او است ، 

حّتى در امور جزئى دنیوى كه آنها را هم از خداوند سئوال نماید به قصد و غرض آنكه كمال تذّلل و احتقار 
  .واجب الوجود جل شانه نموده باشدو مسكنت را در جنب جالل و كبریائى حضرت 

  :و این درجه از خلوص نیز در چند عنوان ذكر مى شود
  .عنوان شكر گذارى از نعم الهى است : عنوان اّول
  .حیاء است: عنوان دّوم
  .مسكنت و اظهار فقر و حاجت است: عنوان سّوم

  .حّب است:عنوان چهارم
اینكه ذات مقّدس الهى در مقام مالحظه كبریائى  خشوع و و خضوع و خشیت و ترس است، و: عنوان پنجم

  .و عظمت و جالل و مجد و بزرگوارى او براى این عنوان اهلّیت دارد
  :چنانچه سرور صّدیقین و امام المّتقین حضرت علّى علیه صلواة المصلین در مناجات خود اظهار مى كنند

  .)4() وجدتك أهال للعبادة فعبدتكما عبدتك خوفًا من نارك، و ال طمعًا في جّنتك، بل ; إلهي(
  )علیه السالم(درجات سه گانه نّیت در انتظار و ظهور حضرت قائم 

ل است امر در انتظار فرج كه افضل و احّب عبادات الهى است كه نّیت و انگیزه در آن بر و بر همین منوا
  .این درجات سه گانه مى باشد 

  درجه اول
عمده غرض و داعى آنها در انتظار فرج حضرت صاحب األمر صلوات اهللا علیه اشتیاق ; بعضى از بندگان

الهى و وسعت در امور زندگى، و رفع شدائد و به سوى آنچه در زمان ظهور است، مثل زیادى نعمتهاى 
  :سختیها و بالهاى دنیوى، و این خود بر دو نوع است

آنكه غرض و هدف مجّرد رسیدن به همین جهات مزبوره است، به گونه اى كه اگر چنانچه در : نوع اّول
هاى خود عطا همین حال از براى او این جهات اصالح شود، یعنى خداوند به او وسعت و كثرت در نعمت

فرماید، و از او سختیها و بلّیات را دفع نماید، پس آن حال اشتیاق از او زائل مى شود، و به كّلى از ذكر آن 
و از تذكر امر فرج و ظهور ایشان غافل مى گردد، و از هّم و غّصه آن منصرف ) علیه السالم(حضرت

  .خواهد شد
بطور كّلى از عنوان خلوص خارج خواهد بود، و به  پس اگر عمده غرض در آن اشتیاق بر این وجه باشد

  .فیوضات مقّرره از براى انتظار فرج فائز نخواهد شد، ودر این انتظارش از اهل دنیا خواهد بود
كى : عرض كردم: روایت كرده كه گفت)علیه السالم(از ابى بصیر از حضرت صادق » كافى«چنانچه در 

  فرج خواهد شد؟
  .»قصد و اراده تو در طلب این امر دنیا است؟«: یعنى» ید الدنیا ؟وأنت مّمن تر« : فرمود

هر كس به این امر معرفت پیدا نماید پس به تحقیق از براى او فرج حاصل شده است، بواسطه « :بعد فرمود
  .)5(» انتظار فرج الهى

به مالحظه آن است كه آن فرجهاى ; آنكه غرض او از اشتیاق داشتن او به آن جهات مزبوره : و نوع دّوم
او عظیمه و آن ِنَعم كثیره مخصوص آن زمان است، و چیزى است كه آن را خداوند ازبراى اولیاء مقّربین 

  .صلوات اهللا علیهم اجمعینپسندیده است
و این حال اشتیاق به این عنوان اگر چه فى نفسه امرى محبوب عنداهللا است، چنانچه مضمون حدیثى است 

  :روایت شده كه فرمود)علیه السالم(كه از حضرت امام محّمد باقر 



دوست مى داریم، واگر ; ّرر كند ما اهلبیت در مقام رضاى الهى چنانیم كه اگر خداوند فقر را بر ما مق(
  ).وسعت و غنا مّقرر نماید آن را نیز دوست مى داریم

بعد از كشف و )علیه السالم(چون خداوند عالم براى حضرت اّیوب : و در روایت دیگرى نقل شده است كه
مى داشتند ، تمام دانه هاى آن ملخها را از اطراف بر ) علیه السالم(ملخ طال نازل كرد، آنحضرت ; رفع بال

چونكه عطاى : عرض كردند خوب در ضبط آنها اهتمام دارید، فرمود) علیه السالم(حضرت جبرئیل 
  .)6(پروردگار من است 

پس از اینگونه احادیث ظاهر مى شود كه هرگاه بنده ِنَعم دنیوى را به این عنوان كه آن عطائى است كه 
خداوند به رضاى خود مرحمت فرموده است، دوست داشته باشد، این دوستى از موضوع اخبارى كه در 

  .خارج است; مذّمت دنیا و دوست داشتن آن وارد شده است
متهاى الهى كه در زمان فرج آل محّمد صلوات اهللا علیهم اجمعین وعده داده شده است، و چونكه همه نع

خداوند آنها را بر اولیاء مقربین خود پسندیده است، و براى آنها گوارا قرار داده است، پس اشتیاق به سوى 
هد بود، چراكه آنها و در انتظار ظاهر گردیدن آنها بودن به این عنوان مزبور محبوب و مرضى الهى خوا

رضاى الهى را مالحظه دارد، و لهذا به همه فیوضات و مثوبات مقّرره ; بنده در این اشتیاق و انتظارش 
  .براى انتظار فرج فائز خواهد شد

لكن این نوع قصد و غرض درجه اّول خلوص در امر انتظار فرج مى باشد، بواسطه آنكه نهایت این غرض 
  .كه برگشت به خود او مى شود طلب ِنَعم و منافع دنیوى است

  درجه دّوم
كثرت و وفور علوم و ; و انتظار )علیه السالم(آن است كه عمده غرض در اشتیاق به فرج آن حضرت

  .معارف و حكمتهاى الهى باشد
زیرا علومى كه درآن زمان ظاهر مى شود ما فوق تمام علومى است كه از اّول عالم تا آن زمان ظاهر شده، 

ُیْغِن (در آن زمان هركس به كمال علم خود از دیگرى بى نیاز است، و در تفسیر این آیه مباركه  و نیز آنكه
; به درجه علماء كامل ; آمده است كه حّتى زنان در خانه هاى خود به احكام دین  )7() اهللا ُكال ِمْن َسَعِتِه 

  .)8(عارف و عالم مى شوند 
است كه بر سر شیعیان )علیه السالم(و عطاى این كثرت و وفور در علوم بوسیله دست مبارك آنحضرت 

و غیر آن وارد » كافى«مى گذارند، و در این حال عقول آنها كامل مى شود، چنانچه در روایات متعددى در 
  .)9(شده است 

و وسیله دیگر ظاهر فرمودن جمله بیست و هفت حرفى است كه مبناى همه علوم الهى است كه حضرتش 
دو حرف از آن بیست ;  افاضه مى فرمایند، و از اّول عالم تا كنون همه علومى كه براى هركس ظاهر شده

  .و هفت حرف است
و وسیله دیگر آنچه در قضّیه شمشیرهاى آسمانى است كه براى اصحاب ایشان نازل مى شود كه هزار 

  .حرف نوشته شده است، و از هر حرفى هزار در از علم باز مى شود
به اعلى درجه آن و همچنین است اشتیاق به سوى فرج آنحضرت به خاطر آنكه در آن زمان اسباب عبادت 

و این به یمن و بركت وجود مقّدس اولیاء ; آماده است، كه هركس بخواهد خداوند متعال را عبادت نماید
و ظهور امر آنها، و هم نبودن موانع است، چونكه شیطان و اتباع او همگى مقتول )علیهم السالم(معصومین 

  .ترس از بندگان بر داشته مى شود ;و منقرض مى شوند، و به خاطر مخذول بودن شیاطین ظاهرى 
پس هر گاه غرض اصلى و حقیقى در اشتیاق و انتظار فرج آنحضرت رسیدن به این دو مقصد مّهم باشد ــ 

یعنى كمال معرفت و عبادت ــ روشن است كه در صورت خلوص چندین برابر از درجه اولى كاملتر است، 
  .نتظار فرج هم به كاملترین درجه فائز مى شودو به همین جهت به آن فیوضات و ثوابهاى خاّصه ا

و لكن این درجه هم خلوص كامل نیست، چرا كه خلوص كامل آن است كه بنده در مقام عبادت هیچ جهت از 
  .مالحظه ننماید; جهاتى كه برگشت به خود او دارد و از منافع راجحه و محبوبه ُاخروى است 

  خلوص حقیقى در انتظار; درجه سّوم
و انتظار ظهور، آن چیزى است كه در )علیه السالم(كه غرض اصلى از اشتیاق به فرج آنحضرت  آن است

آن فرج مى باشد از قبیل ظهور امر الهى، و ظهور دین مبین او در همه دنیا، و غلبه آن بر همه ادیان باطله، 
فضل و كماِل جالل آنها، و  ، و ظهور كماِل)علیهم السالم(و ظهور امر اولیاء مقّربین مكّرمین معصومین او 

ظهور نور و ضیاء آنها، و ظهور همه شئونات جلیله و عظیمه آنها، و باز آنچه در آن فرج و ظهور است از 
قبیل خذالن جمیع دشمنان آنها، و تقاص حقوق آنها، و انتقام از ظالمین آنها، بخصوص آنچه در خونخواهى 



ى و احكام او، طوریكه حّق تعالى بدون خوف و ترس از مظلومان كربالء است، و اجراء همه حدود اله
  .احدى از مردم عبادت مى شود

پس اگر حقیقتًا عمده غرض در انتظار فرج این باشد، این است آن خلوص كامل كه همه فیوضات و مثوبات 
در  بر آن مترتب مى شود، و این است آن خلوص حقیقى كه; كامله كه از براى انتظار فرج ثابت شده است

  :حدیث قدسى ــ كه قبال ذكر كردیم ــ اشاره به آن شده بود، بر این مضمون
چه عمل خالصى از : كه) علیه السالم(خطاب شد از جانب حضرت احدّیت جّل شأنه به حضرت موسى 

  براى من نموده اى؟
  .الهى مرا به آن راهنمائى فرما: عرض كرد
لیاء من نموده اى؟ و معادات و دشمنى با عدّوى او اعداء من آیا مواالت و دوستى با ولّیى از او: خطاب شد
  ؟)10(نموده اى 

فرج و ظهور حضرت خاتم الوصیّین صلوات اهللا علیه به این درجه  واضح گردید كه هر گاه كسى در انتظار
سّوم برسد كه غرض اصلى در آن با همه شرایط و آداب دیگرش همان باشد كه بیان كردیم، پس چنین 

شخصى مواالت و دوستى كامل ــ چه از نظر ظاهرى و چه از نظر باطنى ــ با همه اولیاء الهى، و معادات 
  .همه دشمنان الهى نموده استو دشمنى كامل با 

و هرگاه این درجه سّوم از خلوص در مقام انتظار فرج محقق گردید و غرض اصلى شد، منافاتى ندارد كه 
اشتیاق به موارد درجه اّول و درجه دّوم از خلوص هم داشته باشد، بواسطه آنكه آن اشتیاق هم مؤّكد این 

دّوم ذكر شد ــ رسیدن به مقام كمال معرفت و عبادت ــ  درجه سّوم خواهد شد، زیرا اگر آنچه در درجه
امرى است كه وسیله تقّرب بنده نزد حضرت ولّى اهللا صلوات اهللا علیه و سائر اولیاء مكرمین صلوات اهللا 

علیهم اجمعین مى شود، و آنچه در درجه اول ذكر شد ــ از رسیدن به ِنَعم كثیره در زمان فرج ــ آن هم به و 
یاق به سوى آن فضل و شرفى است كه در آن ِنَعم الهیه است، و آن هم از جهت انتساب و اسطه اشت

  .است) علیهم السالم(اختصاص آنها به اولیاء مقّربین الهى 
  .در بحث درجات خلوص نسبت به كّلیه عبادات بیان گردید; بیان این عدم تنافى : الزم به تذّكر است كه
  و خلوص حقیقى در انتظار ) معلیه السال(حدیثى از امام صادق

  
و از جمله شواهد در اینكه سّومین درجه خلوص در باب انتظار فرج الزم و بر آن تأكید شده و با آن همه 

از عّمار » كمال الدین«از » نجم الثاقب«، و در »كافى«فضائل انتظار حاصل مى شود، روایتى است در 
نقل مى كنیم » نجم الثاقب «كه ما در اینجا روایت را از  نقل شده،)علیه السالم(ساباطى از حضرت صادق 

  .)11(در بعضى موارد است اشاره مى كنیم » كافى«، و به بعضى از اختالف عباراتى كه در حدیث 
عبادت كردن با امامى از شما كه : عرض كردم)علیه السالم(به خدمت حضرت صادق : عّمار ساباطى گوید

ظاهر نبوده و در زمان دولت باطل باشد افضل است، یا عبادت كردن در زمان ظهور دولت حّق با امام 
  ظاهر از شما ؟

صدقه در پنهانى افضل است از صدقه در آشكار و عالنیه، و ) ه خدا قسم ب! (اى عّمار : حضرت فرمودند
عبادت شما در پنهان با امام غیر ظاهر در دولت باطل افضل ــ بخاطر ترسیدن ; چنین است ) به خدا قسم (

شما از دشمنان در زمان دولت باطل ــ و بهتر است از اینكه خدا را در زمان ظهور حّق با امام ظاهر 
  .)و عبادت با خوف در دولت باطل مثل عبادت در حال رضا در دولت حّق نیست(ت كنید، عباد

یك نماز فریضه با جماعت در وقت آن در حال پنهانى از دشمن خود و (بدانید كه هر كه از شما نماز بخواند 
یك ) ورد از شماتمام كند آن را ، خدا از براى او ثواب پنجاه نماز واجب در جماعت بنویسد، و هركه بجا آ

در پنهانى از دشمن خود و آن نماز را در وقت آن بجا آورد و تمام كند ) به صورت انفرادى (نماز واجب را 
بنویسد، و اگر یك نافله در زمان او ) به صورت انفرادى ( حّق تعالى از براى او ثواب بیست و پنج نماز 

  .آن ثواب ده نافله بنویسدحّق تعالى از براى ) و تمام كند آن را ( بجا آورد 
; و هركه از شما عمل خوبى بجاى آورد حّق تعالى از براى او بیست و پنج حسنه بنویسد، و مؤمنى از شما 

زبان خود ; وقتى كه عمل را نیكو بجا آورد و با تقّیه دین دارى كند بخاطر ترس بر امام خود و بر جان خود 
  .كریم است; چندین برابر مى كند، بدرستیكه خداىعّزوجّل حّق تعالى حسنات او را ; را نگاه دارد 

جان من به فداى تو ، مرا راغب به عمل گردانیدى و تحریص بر آن نمودى، و لكن مى : عرض كردم كه
خواهم بدانم كه چگونه اعمال ما از اعمال اصحاب امام ظاهر در دولت حّق افضل است، با آنكه ما و ایشان 

  شیم؟همه بر یك دین مى با



شما بر آنان در ادا نماز و روزه و حّج و به دانستن سایر امور دین و به عبادت نمودن خدا را در : فرمود
علیه (پنهانى از براى خوف دشمن خودتان پیشى گرفته اید، و اطاعت خدا را در پنهانى مى كنید، و با امام 

و از ) حالتیكه انتظار دولت حّق را داریددر (خود را در صبر كردن در دولت باطل شریك كرده اید )السالم
پادشاهان بر امام خود و بر جانهاى خود مى ترسید، و حّق امام خود را در دست ظالمان مى بینید كه شما را 
از حّق خود منع كرده اند و بر مشّقت و سختى كشیدن در دنیا و طلب معاش كردن ناچاراند، و بر دین خود 

صبر مى كنند، پس به این ; دن پروردگار خود و ترسیدن از دشمنان خود در عبادت خود و طاعت كر; 
  .اسباب حّق تعالى اعمال شما را چندین برابر كرده است، پس گوارا باد این از براى شما

جان من به فداى تو باد، هر گاه چنین است پس ما چرا آرزو كنیم كه با ظاهر بودن حّق از : عرض كردم
باشیم، با آنكه ما امروز در زمان امامت تو و مشغول طاعت تو هستیم و )یه السالمعل(اصحاب حضرت قائم 

  اعمال ما بهتر از اعمال اصحاب دولت حق است؟
آیا نمى خواهى كه خداى عّزوجّل حّق و عدل را در بالد خود ظاهر گرداند، و ; سبحان اهللا : حضرت فرمود

دم همه بر دین حّق اجتماع نمایند، و الفت و التیام در میان حال همه نیكو گردد، و كلمه خدا جمع گردد، و مر
قلوب مختلفه بهم رسد، و كسى در زمین خدا معصیت نكند، و حدود خدا در میان خلق جارى گردد، و حّق 

  به سوى اهلش رسیده و آن را اظهار نمایند، و چیزى از حّق به جهت خوف از مردم پنهان نگردد؟
بر این حالى كه شما بر آن مى باشید ـ یعنى از امور مزبوره (كسى از شما نمى میرد ! بدان، واهللا اى عّمار

; به این حالت دوستى ما ) ـ) علیهم السالم(از صبر و انتظار و خوف و سختى در معاش با دوستى اهلبیت 
است، پس مگر آنكه او نزد خداى عّزوجّل از بسیارى از آنهائى كه در جنگ بدر و ُاحد حاضر شدند افضل 

  .)12( بشارت باد شما ر
ل از زمان ظهور پس از قسمت آخر این حدیث شریف واضح شد كه مؤمن ولو به مالحظه آنكه اعمال او قب

علیه (امر فرج و دولت حّق افضل از زمان ظهور باشد، و لكن باید انتظار ظهور فرج حضرت قائم 
و دولت حّق را داشته باشد، و به كمال خلوص و اشتیاق همان ظهور امر حّق و احكام دین و ظهور )السالم

ف از آنها و امثال این امور را امر اولیاء الهى و رجوع حقوق آنها به سوى خودشان و برطرف شدن خو
  .داشته باشد

  دّومین شرط انتظار ; صبر و شكیبائى
  

براى رسیدن مؤمن بخ فضائل كامله و مثوبات جلیله )علیه السالم(اّما شرط دّوم در انتظار فرج آنحضرت 
نقل )علیه السالم(از حضرت صادق » بحار«صبر است، چنانچه در روایتى در ; كه در اخبار آمده است 

  :شده كه حضرت فرمودند
) ــ و انتظار فرج به صبر نمودن: از دین ائّمه است ورع و عّفت داشتن و صالح ــ تا آنكه مى فرماید(
)13(.  

  .بلكه از این فرمایش استفاده مى شود كه صبر به منزله جزء و ركن انتظار است
  اقسام و درجات صبر 

  :و این صبر در چند امر و چند مقام بیان مى شود
  صبر بر ظلم اعداء 

باطل و در حال  صبر بر ظلم اعداء از جهت خوف از آنها و در آنچه از آنها بر مؤمنین در دولت: مقام اّول
وارد مى شود، بر حسب آنچه ـ در حدیث عمار ساباطى ـ بیان كردیم ) علیه السالم(غیبت و استتار امام 

بواسطه این صبر فضائل زیادى را افزون بر آنچه را اهل دولت حّق در وقت ظهور درك مى كنند ، او 
  .چندین برابرش را درك مى كنند

نزد خدا از بسیارى از ; ال انتظار و صبر نمودن بر این ظلمها بمیرد هر كدام از شماها در ح: و فرمود
  .شهداى بدر و احد افضل است

علیه (اشاره شده است كه آنحضرت ; نقل شده » بحار«و همچنین به این درجه از صبر در روایتى كه در 
  :به بعض از موالیان خود فرمودند) السالم

  .)14() لى ما یرى من األذى و الخوف هو غدًا في زمرتنا؟أال تعلم أّن من انتظر أمرنا و صبر ع(
; باشد، و بر آنچه ببیند ازاذّیت و خوف ودشمنان آیا نمى دانى آنكه هر كس انتظار امر ما را داشته: یعنى

  .صبرنماید، درروز قیامت در زمره ما خواهند بود
  صبر بر بالیاو هموم 



بر مؤمنین )علیه السالم(مقام دّوم صبر بر كّلیه بلّیات و هموم و احزانى كه از هر جهتى به سبب غیبت امام 
  .وارد مى شود

بودم ) علیه السالم(خدمت حضرت صادق : نى روایت كرده كه گفتاز ابى صالح كنا» كافى«چنانچه در 
یا اباعبداهللا نزد شما از ظلم فرزندانم و اذّیت برادرانم به : پیرمردى را حضور ایشان آوردند، عرض كرد

  .من در این سن پیرى شكایت دارم
ازبراى باطل هم دولتى،  بدرستیكه از براى حّق دولتى است، و! اى فالن : فرمودند) علیه السالم(آنحضرت 

و اهل هر یك در دولت دیگرى در ذّلت خواریند، و بدرستیكه كمتر چیزى كه به مؤمن در دولت باطل مى 
ظلم اوالدش و جفاى برادرانش است، و هیچ مؤمنى نیست كه او را راحتى و آسودگى در دولت باطل ; رسد
او یا در اوالدش یا در مالش گرفتار خواهد شد، تا  مگر آنكه در مقابل آن قبل از مردن او یا در بدن; برسد

آنكه خداوند او را از هر آلودگى كه پیدا كرده است به آن ــ از قذرات راحت در دولت باطل ــ خالص 
  .)15(گرداند، و بهره او را در دولت حّق كامل گرداند، پس صبر كنید و شاد باشید 

هر بنده مؤمن كه از براى او بهره و نصیبى باشد در دولت : پس از این حدیث شریف استفاده مى شود كه
ال او را تا آن عهد باقى مى دارد، یا آنكه اگر قبل خداوند متع) علیهم السالم(حّق و زمان فرج اهلبیت اطهار 

  .او را در آن زمان زنده مى فرماید ; از آن زمان بمیرد 
قبل از وقوع فرج اهل حّق در زمان حیات زندگى : آن است كه; پس الزمه آن نصیب و بهره در دولت حّق 

و از خداوند در امر صبر خود طلب یارى  اش حتمًا بلّیه اى از بلیات گرفتار شود، و باید در آن صبر نماید،
باید طبیعتًا كمال رضا و تسلیم را داشته باشد، و در صورت امكان از طلب ; كند، بلكه بر حسب این بشارت 

  .لّذت جوئى و راحت طلبى اعراض كنند
  صبر بر طوالنى شدن زمان غیبت 

  
آنكه با قلب یا با زبانش بر خداوند یا بر است به )علیه السالم(مقام سّوم صبر در طوالنى شدن غیبت امام 

اعتراض ننماید، و بگوید چرا غیبت ایشان را طوالنى فرموده است ؟ یا آنكه چرا با وجود )علیه السالم(امام 
  ایشان ظاهر نمى شوند ؟; این همه فساد و غلبه آن بر تمامى زمین

ت باشد در آنكه جمیع امور زمینى و آسمانى بر صحیح و با حقیق; زیرا بعد از اینكه یقین و اعتقاد بنده مؤمن
وفق اراده و مشّیت حضرت احدّیت جّل شأنه مى باشد، و بدون آن هیچ امرى وقوع نمى یابد، بخصوص 

است، و نیز همه تصّرفات ایشان به اذن الهى است، و )علیه السالم(اعظم امور كه تعیین وجود امام 
اى الهى تصّرف نمى فرماید، و همچنین یقین و اعتقاد او آنحضرت هم در هیچ امرى بدون اذن و رض

صحیح باشد در آنكه اراده و مشّیت الهى در هر امرى و در هر جهتى كه تعّلق بگیرد حتمًا بر وفق حكمت و 
  .بلكه مقرون به حكمتهاى بسیار است; خیر و صالح است 

طوالنى شود، و فتنه ها و )علیه السالم(پس الزمه صّحت این یقین و اعتقاد آن است كه هرچند غیبت امام 
بالهاى زیادى از هر نوع آنها روى دهد، بنده باید هم از جهت ظاهرى و هم از جهت قلبى تسلیم خداوند 

باشد، و راضى به آن بوده و صبر نماید، و چون و چرا نكند، و شّك در دلش پیدا نشود، و وسوسه به قلب 
  .خود راه ندهد

علیه (نین مقام رضا و تسلیم و صبر از براى كسى در مورد طوالنى شدن غیبت امام هرگاه چ; بنابراین 
نزد خداوند متعال چنان فضیلت و مقام بلند و درجه اى دار است كه حضرت ; حاصل شد ) السالم

  :در باره آن فرموده اند) علیه السالم(امیرالمؤمنین
زمان آن طوالنى مى شود، گویا مى بینم كه شیعیان او  غیبتى خواهد بود كه) علیه السالم(از براى قائم ما (

را در حال غیبت او مانند جوالن كردن گوسفندان براى پیدا كردن چراگاه جوالن مى كنند ــ یعنى به دنبال 
  .هستند ــ و آن را نمى یابند)علیه السالم(مكان آنحضرت 

ش قساوت پیدا نكند ــ یعنى شكى در او به سبب آگاه باشید هركس از آنها بر دینش ثابت بماند بر وجهى كه دل
عارض نشود ــ پس او در روز قیامت با من و در درجه من ) علیه السالم(طوالنى شدن غیبت آنحضرت 

  )16(» خواهد بود 
  :نقل شده كه حضرتش فرمود) علیه السالم(از حضرت امام زین العابدین » بحار«و روایت دیگرى در 

ثابت بماند، خداوند او را اجر هزار شهید بدر و ) علیه السالم(هركس بر والیت ما در زمان غیبت قائم ما «
  .ُاحد عطا فرماید

ــ نائب دّوم از )رضي اهللا عنه(رجه از صبر در دعاى شریفى كه از شیخ جلیل عثمان بن سعیدو به این د



اشاره شده است، كه شیعیان آن را در زمان غیبت بخوانند، و ; نّواب چهارگانه آن حضرت ــ روایت شده 
  :مضمون فقرات آن چنین است

اعت خودت توفیق بده، و قلب مرا از براى ما را بر دین خود ثابت فرما، و مرا براى عمل به ط; الهى (
اذعان به امر ولّى امرت نرم كن، و مرا از آنچه به آن خلق خود را امتحان فرموده اى عافیت فرما، و مرا 
بر فرمان بردارى براى ولّى خود ــ آن كسیكه او را از خلق خود پنهان فرموده اى ــ ثابت گردان، پس به 

غائب شده است، و انتظار صبر و امر تو را ــ یعنى براى ظهورش ــ دارد ، و سبب اذن تو از مخلوقات تو 
به وقتى كه در آن صالح امر ولّى تو است او را براى اظهار امرش و ; توئى داناى نا آموخته از غیر خود 
  .منكشف نمودن سّرش اذن فرمائى 

امرى را كه آن را تأخیر فرموده اى، و پس مرا براین امر صبر عطا كن، تا آنكه دوست نداشته باشم تعجیل 
نه تأخیر آنچه را كه آن را معّجل قرار داده اى، و امر پنهان تو را كشف نكنم، و از آنچه عّلت آن را مخفى 
فرموده اى جستجو نكنم، و در آنچه تقدیر فرموده اى با تو منازعه ننمایم، و تا آنكه نگویم كه به چه سبب و 

امر تو ظاهر نمى شود؟ و حال آنكه زمین از ظلم و جور پر شده است، و تا آنكه  چرا و به چه غرض ولّى
  .)17() تمام امورات خود را به سوى تو تفویض و واگذار نمایم

پس براى بنده مؤمن الزم و مهم است از جهت سالم ماندن از وسوسه ها و شكوك و فتنه ها به دعا روى 
  .آورده، و از حضرت احدّیت جّل شأنه ــ خصوصًا به همین دعاى مزبور ــ مسئلت نماید

  :یار صفحة
  
  .96سوره اعراف آیه )1(
شما را شیر خالص مى نوشانیم، كه در طبع همه ; سرگین و خون ) دو جسم(ما از میان : ترجمه)2(

  ).66سوره نحل آیه . (نوشندگان گوارا است
: وحى فرمود) علیه السالم(خداوند متعال به حضرت موسى : فرمود) علیه السالم(امام باقر: ترجه)3(

  آیاعمل خالصى براى من انجام داده اى ؟
  .براى شما نماز خواندم و روزه گرفتم،صدقه دادم و ذكر گفتم! خدایا: حضرت موسى عرض كرد

نماز براى تو دلیل و برهان است و روزه براى تو سپر از آتش است، و صدقه براى تو در : آمد خطاب
  قیامت سایبان است، و ذكر من براى تو نور است، پس كدام عمل را فقط بخاطر من انجام داده اى؟

  .خدایا براى عملى كه خالص براى تو باشد راهنمائى ام كن: حضرت موسى عرض كرد
آیا دوستى از دوستان مرا بخاطر من دوست داشته اى ؟ آیا دشمنى از دشمنان مرا ! سىاى مو: فرمود

  بخاطر من دشمنى ورزیده اى ؟
و دشمن داشتن براى ; دوست داشتن براى خدا ; دانست كه بهترین اعمال ) علیه السالم(پس حضرت موسى

  .خداست
عبادت نكردم ، بلكه تو ; تو را بخاطر ترس از آتش تو و نه بخاطر طمع براى بهشت تو ; خدایا : ترجمه)4(

  ).4 حدیث 14ص 41بحاراالنوار ج.(را اهل براى پرستش یافتم و عبادت كردم
  .3حدیث  372ص 1كافى ج)5(
  .22حدیث 352ص 12بحاراالنوار ج)6(
  ).130سوره نساء آیه(خداوند هركس رابه رحمت واسع خودبى نیاز خواهد كرد : ترجمه)7(
  .309ص 25بحاراالنوار ج)8(
  .328ص 52و ج 35ص 51بحاراالنوار ج)9(
  .مراجعه شود 180به ص )10(
  .توضیح اینكه اضافاتى كه در روایت كافى نقل شده داخل پرانتز قرار داده شده)11(
  .645، كمال الدین ص2حدیث  233ص 1جكافى )12(
  .1حدیث  353ص 10بحاراالنوار ج)13(
  .147حدیث  256ص 52بحاراالنوار ج)14(
  .12حدیث  447ص  2كافى ج )15(
  .3حدیث 732ص 95بحاراالنوار ج)16(
 3حدیث  327ص  95بحاراالنوار ج )17(



  

  

 

 ; 

  آداب انتظار 
  

ه وجود آنها در مؤمن سبب كامل شدن فضل و ثواب انتظار او مى شود، یعنى امورى ك; و اّما آداب انتظار 
نبود آن امور موجب نقصان اصل فضائل ; اگر چه بعد از حاصل شدن حقیقت انتظار و شرایط الزمه آن

  .انتظار نمى شود
و این مانند وجود انسان است كه وقتى كه همه اعضایش صحیح باشد، و لباس اش به قدر پوشش بدن و 

رت باشد، و آلوده به نجاسات و كثافات هم نباشد ، پس آنچه الزمه آثار انسانى است ــ چون بینائى و عو
شنوائى و جمیع حركات و سكنات و انتفاعات و اكتسابات ــ از او ظاهر خواهد شد و نقصانى در آن آثار 

  .نخواهد بود
زیادتى حسن ; تعارف است، پس این سبب و لكن اگر لباسهاى فاخر بپوشد و خود را زینت نماید به آنچه م

جمال او در انظار و واقع شدن او در قلوب مى شود، و به سبب آن درمجالس و محافل در نزد اعیان و 
  .تشریفات و تعظیمات و احترامات خاّصه پیدا مى كند; اشراف

و درجه او نزد  و همچنین هر گاه آن آداب خاّصه در مؤمن در حال انتظارش موجود شد موجب رفعت مقام
  .خداوند و در نزد اولیاء او مى شود، و در درجات عالیه بهشت قرار مى گیرد

  :و مهمترین آداب انتظار دو امر است كه بر این وجه بیان مى كنیم
آنكه همچنانچه در بیان حقیقت و معناى انتظار گفتیم كه انتظار كامل ظاهرى و قلبى آن است كه : امر اّول

در مقام انتظار فرج و ظهور حضرت بقّیة اهللا صلوات اهللا علیه و اشتیاق به سوى آن باید  حال بنده مؤمن
مانند حال كسى باشد كه انتظار مسافرى را دارد از دوستان خود كه در راه سفر به وطن مى آید، پس واضح 

ه محبتش با است كه چنین كسى بر حسب شأن آن مسافر ــ هرگاه شخص جلیلى باشد ــ و به مقتضاى درج
و بر حسب مقدور خود سعى مى كند تا قبل از ورود آن مسافر براى او منزلى را تهّیه و ; آن شخص جلیل 

آن را نظافت نموده و زینت دهد، و همچنین نسبت به حال خود مهمان، و نیز نسبت به موجود نمودن هدایا و 
  .جلیل تهّیه و تدارك مى بیندتعارفات از خوردنى و پوشیدنى و امثال آن از براى آن مسافر 

پس بنده مؤمن هم هرگاه واقعًا انتظار ظهور فرج موالى خود صلوات اهللا علیه را دارد، و حقیقتًا اشتیاق به 
سوى لقاى جمال بى مانند آن مظهر كمال حضرت ذو الجالل و نیز دیدار جمال مبارك جمیع آباء طاهرین 

دارد، ; اولیاء الهى را كه در زمان ظهور ایشان میّسر خواهد شد آنحضرت صلوات اهللا علیه را و لقاى همه 
و اگر واقعًا آرزومند درك حضور مبارك آنها مى باشد ــ چه بر وجهى كه امر ظهور فرج ایشان مقارن 

شود با زمان حیات او، یا به نوعى كه بعد از موت او را زنده نمایند و فائز به فیض خدمت آنحضرت گردد 
; نین كسى الزم است بعد از آنیكه حّد واجب انتظار را ــ به نوعى كه بیان شد ــ تحصیل كرد ــ پس بر چ

سعى و كوشش كند تا آنكه باطن و قلب خود را به محاسن و مكارم اخالق زینت دهد، از قبیل متّصف شدن 
واضع و جود به صفت حلم و وقار و عّفت و بى نیازى از غیر خدا و توكل و ترحم و خضوع و خشوع و ت

زینت دهد، بر وجهى كه در )صلى اهللا علیه وآله(و كرم و امثال اینها، و ظاهر خود را به آداب و سنن نبوّیه 
مقام خود مسطور است از قبیل انجام دادن نوافل و مستحبات، ــ خاّصه مؤكده از آنها را ــ و ترك نمودن 

  .مكروهات
در مكارم و محاسن اخالق و سنن و آداب ــ در ضمن احادیثى كه چنانچه به این مطلب ــ یعنى اهتمام داشتن 

  .اشاره گردید; در بیان فضائل انتظار فرج ذكر شد 
و لكن عمده تأكید در این مورد آن است كه بنده مؤمن در مقام اتصاف به آن اخالق حسنه و آداب نبوّیه بر 

در هر ; ، از آن جهت كه او در آن آداب وجهى سعى نماید كه معروف و شناخته به آن اخالق و آداب شود
از حضرت » خرائج«از » بحار«حال و در هر زمانى كمال سعى و اهتمام را داشته باشد، بواسطه آنچه در 

  :روایت شده كه حضرتش ـ در ضمن حدیثى ـ فرمود)علیه السالم(امام محّمد باقر 
  .)1() بهذا ولدي و شیعتيوعّودوا أنفسكم الخیر و كونوا من أهله تعرفوا فإّني امر (

    



خیر و نیكى خودتان را به امر خیر عادت بدهید، و از اهل آن شوید تا آنكه نزد هر كسى به وصف : یعنى
شناخته شوید، و هركس شما را به طریق صالح بشناسد، پس بدرستیكه من به این طریق و این نحو اوالد و 

  .شیعیان خود را امر مى كنم
  :نقل شده كه حضرت كه فرمودند)علیه السالم(از حضرت موسى بن جعفر » كافى«و روایت دیگرى در 

پرهیزكارى او را در حجله ; شیعه ما نیست كسیكه مخدرات: بارها از پدر بزرگوارم شنیدم كه مى فرمود(
ها و خانه هایشان ذكر نكنند، و از اولیاء ما نیست كسیكه او در قریه اى باشد كه در او ده هزار نفر مرد 

  .)2() باشد و در ما بین آنها پرهیزكارتر از او پیدا شود
در شهرى كه در او صد هزار نفر یا بیشتر باشد و در مابین آنها پرهیزكارتر از : (و در حدیث دیگر فرمود

  ).او پیدا شود
است ، و موجب )علیهم السالم(تقّرب به ائّمه اطهارآنچه وسیله : پس از این احادیث استفاده مى شود كه

لیاقت انس با آنهامى شود، اهتمام در اّتصاف به وصف صالح و محاسن اخالق و مكارم سنن و آداب است، 
خصوصًا بر وجهى كه از او این اوصاف ــ از جهت شدت مواظبت بر آن و محافظت در آنها ــ نمایان و 

  .هویدا باشد
ه مقتضاى براهین و ضرورت عقل وسیله محبت مابین دو شخص ــ بر وجهى كه موجب عالوه بر آنكه ب

انس آنها با هم شود و سبب اّتحاد و اّتصال تاّم گردد ــ سنخیت و جنسّیت آن دو در احوال و اوصاف است ، 
و  پس بنده مؤمن هم هرگاه كمال اشتیاق به درك فیض حضور مبارك موالى خود صلوات اهللا علیه دارد،

را در حال ظهور فرج ایشان، بلكه قبل از آن هم در ) علیه السالم(فوز به مقام انس به خدمت آنحضرت 
سعى ; یعنى محاسن اخالق قلبى، و حسن آداب ظاهرى نبوّیه ; دارد، باید در این دو امر ; سایر احوال 

  .نماید
ل مى شود، و كمال فضائل و آثار بر پس بر این وجه كمال تهّیأ حاصل مى شود، و به كمال انتظار آن حاص

  .آن مترّتب مى شود
مهّیا نمودن اسلحه است، و لو اینكه یك تیر باشد ــ چنانچه ذكر ; و از آداب ظاهرى تهّیأ و انتظار : امر دّوم

علیه (در باب تمّنى و آرزوى نصرت حضرت قائم )علیه السالم(آن و ذكر فضل آن از حضرت صادق 
  .گذشت; ) السالم

  ئم انتظار عال
  

چیزهائى كه بواسطه وجود آنها مؤمن مطمئن مى شود كه حقیقت معناى انتظار در او : یعنى; عالئم انتظار 
ِصرف ; آنچه از آثار انتظار در او مشاهده مى شود : موجود شده است، و به آن عالمت معلوم مى شود كه

  .آداب ظاهرى و صورى نیست
  :مت است كه اجماال بیان مى شوددو عال; و از آشكارترین آن عالئم

اشتیاق قلبى است ، چون واضح گردید كه این انتظار نسبت به امر فرج آنحضرت از ; اّولین عالمت انتظار 
است، و بدیهى است كه اشتیاق قلب سوى امرى از )علیه السالم(لوازم كمال اشتیاق به سوى آنحضرت 

  .لوازم كمال محّبت و دوست داشتن آن امر است
س هرچه محبوب در نظر حبیب عزیز باشد و محّبت حبیب نسبت به او بیشتر باشد ، اشتیاق او به دیدار پ

محبوب بیشتر مى شود، و هرچه این اشتیاق بیشتر شد مفارقت دوست مشكل تر و تلخ تر خواهد شد، و 
ه باعث بكاء و هرچه زمان مفارقت طوالنى شود ناچارًا موجب شّدت حزن و غم خواهد شد، تا به حّدى ك

  .گریه شدید بلكه، موجب جزع و ندبه مى شود
هرگاه بنده مؤمن در حال انتظارش حقیقت كمال اشتیاق را به دیدار موالى خود صلوات اهللا ; پس بنابراین 

علیه ــ از جهت كمال مودت با ایشان ــ داشته باشد، پس باید بواسطه طول زمان مفارقت و زمان غیبت 
بكاء و گریه از جهت ; و غم در قلب او ظاهر و هویدا گردد، و از لوازم این شّدت حزن ایشان شّدت حزن

  .است)علیه السالم(مفارقت آنحضرت 
كه حضرتش در بیان ذكر حال مؤمنین در ) علیه السالم(روایت شده از حضرت صادق » كافى«چنانچه در 

  :فرمودند; غیبت ایشان 
  )3() و لتدمعّن علیه عیون المؤمنین(

  .براى او در حال طول غیابش چشمهاى مؤمنین گریان مى شود: یعنى
دعاء «ردن است، چنانچه در جمله اى فقرات شریفه جزع و ندبه ك; و نیز از لوازم كمال این حزن قلبى



روایت شده كه در چهار عید این دعاى شریف خوانده ) علیه السالم(آمده است، و از حضرت صادق » ندبه
  :شود

هل من معین فُاطیل معه البكاء ؟ هل من جزوع فُاساعد جزعه إذا خال ؟ هل قذیت عین فتسعدها عّني على (
  .)4() القذى؟

آیا یارى كننداى هست تا آنكه با او ناله و گریه را طول دهم؟ آیا جزع كننده اى هست تا آنكه یارى : یعنى
هر گاه ساكن شود ؟ آیا چشم مجروحى هست تا آنكه او را چشم من بر مجروح شدن آن  نمایم جزع او را

  )یارى نماید؟
  .و در فقرات دیگرش نیز به همین مضمون آمده است

ناگوار بودن لذائذ در كام انسان است ، و این بخاطر طول ; و از لوازم این درجه از هّم و غم و جزع 
شدن خواب راحت از او، بلكه این هّم و غّم قهرًا موجب كمبود شدید  مفارقت محبوب او است، و نیز سلب

  .خواب مى شود
  .و باز از لوازم آن است همیشه به یاد محبوب خود بودن است و از او ـ مگر اندكى ـ غافل نباشند

 قّلت كالم خصوصًا در; عزلت و گوشه گیرى از بیگانگان است، و از لوازم آن ; دوّمین عالمت انتظار 
  .لهوّیات است

; پس هركس این آثار را در وجود خود به صورت بیشتر و كاملتر چه از نظرظاهرى و چه از نظر باطنى 
علیه (عالمت آن است كه مقام اشتیاق و حقیقت انتظار او براى ظهور و فرج موالى خود ; مشاهده كرد 

  .و زیارت جمال منیرش كاملتر است) السالم
ن امور ده گانه یعنى حزن قلبى، افسردگى چهره ، بكاء و گریه، جزع و ندبه، بدیهى است كه به همه ای

ناگوارى لذائذ، كمى خواب ، عزلت و گوشه گیرى، همیشه به یاد او بودن، قّلت كالم، در اخبار به طور 
  .عموم و خصوص ــ چه ما بین هر حبیب و محبوبى و چه مابین آنحضرت و اولیائشان ــ اشاره شده است

مهمترین درجه ; به مقتضاى آنچه در مورد درجه خلوص اشتیاق به امر فرج بیان شد ; وه بر این عال
خلوص آن نصرت و یارى مظلومین اولیاء الهى است، و بعد از آن رسیدن به كمال معرفت و كمال عبادت 

ات خلوص است، و بعد از آن رسیدن به وسعت نعمت و رحمت است، پس در واقع با هر كدام از این درج
  .حاصل شود قهرًا قلب او به خاطر طوالنى بودن زمان رسیدن به مقصود و محبوب محزون خواهد شد

در قضیه ابراهیم بن مهزیار روایتى از موالى ما حضرت صاحب األمر صلوات اهللا » كمال الدین«و در 
وارشان حضرت امام علیه نقل شده كه حضرتش در ضمن فرمایشات زیادى ــ در رابطه با آنچه پدر بزرگ

  :به ایشان فرموده بودند ــ به ابراهیم بن مهزیار فرمودند)علیه السالم(حسن عسكرى 
واعلم أّن قلوب أهل الطاعة و اإلخالص تزع إلیك مثل الّطیر إذا اّمت إلى أوكارها و هم معشر یّطلعون (

مختلة محتاجع، و هم أهل القناعة و  بمخائل الذّلة و االستكانة، و هم عند اهللا برده أغّراء یبرزون بأنفس
االعتصام، استنبطوا الدین فواردوه على مجاهدة األضداد، خّصهم اهللا باحتمال الضیم في الدنیا لیشملهم باّتساع 

  )5() العّز في دار القرار، و جلبهم على الخالئق الصبر لیكون لهم العاقبة الحسنى و كرامة حسن العقبى
بدان، بدرستیكه قلبهاى اهل طاعت و اخالص به شّدت به سوى تو توّجه دارد، مانند توّجه مرغان : یعنى

مى كنند و رو مى آورند، و آنها جماعتى هستند كه در مغرصهاى  هنگامى به جانب آشیانه هاى خود توّجه
ذّلت و حقارت واقع مى شوند، و حال آنكه ایشان در نزد خداوند نیكویان و روسفیدان اند، آنها در مابین 

مردم ظاهر مى شوند در حالتیكه به شّدت به فقر و حاجت مبتال هستند، و ایشان اهل قناعت و اهل تمّسك 
  .ائى هستند كه از فتنه ها سالم بمانندبوسیله ه

و آنها بر وجه تحقیق دین را به دست آورده اند ، پس آن را به مجاهده نمودن در امورى كه ضدّیت با دین 
آن امور را ترك مى كنند یا با كسانیكه ضدّیت به امر دین دارند مجاهده : یارى مى نمایند ــ یعنى; آنها دارد 

احتمال در معنى این فقره شریفه ــ خداوند آنها را به قّوت تحّمل سختى هاى دنیا  مى نمایند، بنا بر یك
مخصوص فرموده است، تا آنكه سعه عزت در دار القرار ـ آخرت ـ را شامل حال آنها فرماید و چگونگى 

لند مرتبه صبر در هر مكروهى را جبّلى و در نهاد آنها قرار فرموده، تا آنكه از براى آنها عافیت نیكو و ب
  .گى نیك در آخرت بوده باشد

اهتمام نمودن به هّم و حزن در دعا و طلب تعجیل فرج از خداوند ; و از لوازم دیگر این اشتیاق و این شّدت 
است، بواسطه آنكه واضح است كه هرگاه كسى كمال اشتیاق را به امرى ــ بر وجهى كه مفارقت آن سبب 

دبه شود ــ داشته باشد، پس اگر بداند با هر وسیله اى كه ممكن است با آن شّدت هّم و غّم و بكاء و جزع و ن
وسیله به آن امر برسد ، یا وسیله كم شدن زماِن مفارقت از آن گردد، یا وسیله سهولت در حاصل شدن آن 



اهد امر شود، حتمًا بر حسب آنچه در قدرت و امكان او باشد، در تحصیل و تهّیه آن وسیله سعى و اهتمام خو
  .نمود

معلوم شد كه دعا و توبه مؤمنین ) علیه السالم(در بیان كیفّیت نهم از كیفّیات نصرت و یارى امام ; بنابراین 
تأثیر تمام و ) علیه السالم(در طلب تعجیل فرج و میّسر شدن آن و كم شدن طول زمان غیبت آنحضرت 

  .مدخلّیت كامل دارد
  .ان شاء اهللا تعالى در كیفّیت دوازدهم بیان خواهد شد  و در این مورد مطالب دیگرى نیز هست كه

پس بنده مؤمن بعد از شناخت به این نوع تأثیر در توبه و دعا هرچه قدر مرتبه اشتیاق او به سوى امر فرج 
و فوز به زیارت جمال منیرش كاملتر باشد، و به این سبب حزن او در طول زمان ) علیه السالم(آنحضرت 

د تر باشد، پس سعى و اهتمام او در توبه و دعاى در تعجیل فرج و ظهور امر ایشان غیبت ایشان شدی
شدیدتر و بیشتر خواهد شد ، و دعاى او در این امر در نظر او و در قلبش از دعاى او در بلّیه شدائد و 

  .واهد بوداحزان و مهّمات دیگر كه از براى خود در امور دنیوى ــ بلكه در امور ُاخروى نیز ــ مهمتر خ
: باشد كه روایت شده است كه)رضي اهللا عنه(در اینجا سزاوار است كه حال او مانند حال حضرت اباذر 

امرى مهمتر ازاین : چرا معالجه نمى كنى؟ فرمود: چشم ایشان مبتال به َرمد ــ چشم درد ــ شد ، پرسیدند
  )6(دعاى مهمتراز این دارم : چرادعا نمى كنى ؟ فرمود: دارم، گفتند

  نتیجه كّلى از بحث انتظار 
  

ا و مصداق انتظار ــ بر هرگاه حقیقتًا معن: معلوم و واضح گردید كه; از آنچه در باب انتظار فرج بیان شد
وجهى كه بیان شد ــ چه از نظرظاهرى و چه از نظر قلبى، با شرایط الزمه آن و با آن آداب خاصه اش در 

كسى محّقق شد طوریكه آثار وعالئم آن آشكار و هویدا باشد، پس عنوان نصرت و یارى به وجود مبارك 
، بلكه به جمیع )علیهم السالم(آباء طاهرینشان حضرت حجة اهللا صلوات اهللا علیه، بلكه نصرت به جمیع 

  .اولیاء الهى در او موجود و محّقق شده است
هم نصرت و یارى است نسبت : و این نصرت و یارى در واقع با همه اقسام نصرت تحّقق پیدا كرده ، یعنى

شدائد و بلّیات به قلب مباركشان كه ارتفاع هموم از آن مى شود، و هم نسبت به وجود اقدس شان كه دفع 
دوران غیبت از ایشان مى شود، و هم نسبت به حّق جلیل ایشان، و هم نسبت به دوستان و شیعیانشان، هم در 
جهات ُاخروى آنها و هم در جهات دنیوى آنها كه در همه آن جهات براى آنها فرج مى شود، و از هر خوفى 

  .مى شوندآسوده خاطر و راحت ; و هر شّرى و هر حزنى و هر بالئى 
آن حضرت را با قلب و زبان و جسم خود نصرت ویارى كرده است، پس ; و در هركدام از این جهات 

بوسیله همین حال انتظار ــ هرچند امر فرج قبل از مرگ او واقع نشود ــ در زمره انصار و یاوراِن واقعى 
نسبت به ایشان در زمان محسوب خواهد شد، بواسطه آنكه جمیع این خصوصّیات )علیه السالم(آنحضرت

ظهورشان حاصل مى شود، و بنده مؤمن در آنچه وسیله وقوع ظهور و تعجیل آن مى شود با حال امیدوارى 
  .به وقوع آن و با كمال اشتیاق و فرح بر آن، سعى و كوشش كرده است

علیه (اسماعیل  جریان امر به ذبح حضرت; بعد از آنكه در رؤیا) علیه السالم(چنانچه حضرت ابراهیم خلیل 
و همه اسباب و مقّدمات آن را بجا آوردند، ولى وقوع آن به امرى از جانب خداوند ; را مشاهده نمود) السالم

به آنچه مأمور شدید در مورد ذبح : یعنى  )7() َقْد َصدَّْقَت الُرؤیا : ( متعال ممنوع شد، پس خطاب شد
فیض عظیم الهى و اجر جزیل او را ــ ولو با حال واقع ; عمل كردید، و از این جهت )علیه السالم(اسماعیل 

  .نشدن آن ــ دریافتند
انواعى از اخبار تصریح شده است چنین استفاده مى شود كه هرگاه بنده  و با مالحظه آنچه در; پس بنابراین 

در هر عمل برحسب مقدور خود با صدق نّیت در جمیع اسباب و مقّدمات وقوع آن سعى نماید، ولكن 
بواسطه مانعى از جانب خداوند متعال ــ بدون آنكه به اختیار خود او باشد ــ آن عمل بوقوع نپیوندد، پس آن 

  .واقعًا عند اهللا از اهل آن عمل خواهد بود، و به فضل كامل آن فائز خواهد گردیدبنده 
پس همچنین است در مقام یارى حضرت ولّى اهللا صلوات اهللا علیه ، هرگاه بنده بر حسب مقدور خود در 

رت را اسباب آن سعى و اهتمام نماید، كه از اعظم آنها امر انتظار فرج است، كه اكثر اسباب و وسائل نص
  .در بر دارد، كه با شرایط و آداب خاصه مزبوره آن حاصل شود
به آن باشد، و قصد و نّیت آن ) علیه السالم(بخصوص كه هرگاه متوّجه به حاصل شدن نصرت آنحضرت 

را هم بخصوصه در آن بنماید، پس چنین بنده اى داخل در زمره انصار و یاوران آنحضرت خواهد شد و به 
اهد گردید، هر چند بر حسب مصالح و حكمتهاى ظاهره یا خفّیه الهّیه ظهور امر فرج فیض آن فائز خو



  .تأخیر افتد)علیه السالم(آنحضرت 
  كیفیت یازدهم

  باطلب مغفرت وآمرزش براى مؤمنین ) علیه السالم(یارى حضرت قائم
مى باشد چه  طلب مغفرت و آمرزش براى جمیع مؤمنین و مؤمنات است، و این شامل همه مؤمنین عالم

  علیهم السالم(آنهائیكه در زمان ائمه معصومین 
  :و نصرت بودن آن بر این وجه است. بوده اند و چه آنهائى كه در حیاتند و یا از دنیا رفته اند(

خداوند عالم همه آنچه : و غیر آن روایت شده چنین است كه» كافى«مقتضاى تعداد زیادى از اخبار كه در 
لوات اهللا علیهم اجمعین را وعده فرموده است كه به ظهور موفور السرور حضرت خاتم از فرج آل محّمد ص

الوصیین صلوات اهللا علیه ظاهر فرماید ، مقّدر بود كه قبل از واقعه كربال واقع شود، و چون واقعه كربال 
اساس آن را  وقوع یافت غضب الهى بر اهل زمین تشدید گردید، اّما این غضب بر اعداء بواسطه آن بود كه

  .بر پا كردند، و اّما بر اهل ایمان بواسطه آنكه ترك نصرت و یارى كردند تا آنكه اعداء غلبه كردند
پس این فرج تأخیر شد و مقّدر گردید كه در سال صد و چهل واقع شود، پس در زمان حضرت موسى بن 

لوات اهللا علیهم اجمعین را افشاء شیعیان تقّیه را ترك كردند، و اسرار آل محّمد ص) علیه السالم(جعفر 
َیْمُحواهللا ما َیشاُء َو : ( نمودند، از آن زمان هم تأخیر شد، و دیگر وقت معینى براى آن بیان نشد، و فرمودند

  .)8() ُیْثِبُت َو ِعْنَدُه ُامُّ اْلِكتاِب 
  :یقول) علیه السالم(سمعت أباجعفر : في الكافي عن أبي حمزه الثمالي قال

إشتّد )علیه السالم(إّن اهللا تبارك و تعالى قد كان و ّقت هذا األمر في السبعین، فلّما قتل الحسین ! یا أبا حمزة «
اهللا على أهل األرض فأّخره إلى أربعین و مائة، فحدثناكم فأذعتم الحدیث فكشفتم قناع السّر و لم یجعل غضب 

  )َیْمُحواهللا ما َیشاُء َو ُیْثِبُت َو ِعْنَدُه ُامُّ اْلِكتاِب(اهللا له بعد ذلك وقتًا عندنا، 
  .)9(لك قد كان ذ: ، فقال)علیه السالم(فحّدثت بذلك أبا عبداهللا : قال أبو حمزة

» خرائج«شیخ طوسى و حدیث دیگرى از » غیبت«نیز مضمون همین حدیث را از » نجم الثاقب«و در 
  .ت فرمودهراوندى ره روای

  :فرمود)علیه السالم(روایت فرموده از حضرت موسى بن جعفر » كافى«و نیز در 
خداوند عّزوجّل بر شیعه غضب كرد، پس مرا مخّیر فرمود در آنكه بالى آنها را خود قبول كنم یا بر خود 

  .)10(د آنها وارد شود ، پس واهللا آنها را به جان خودم محافظت نمودم، كه بال بر خودم وارد شو
 علیهم(و از این حدیث چنین فهمیده مى شود كه بزرگى گناه ترك تقّیه شیعه و افشاء نمودن اسرار آل محّمد 

را نزد دشمنان آنها بر وجهى بود كه عالوه بر آنكه موجب تأخیر فرج شد، و اگر نبود بواسطه ) السالم
كه خود قبول بال را فرمودند آنها به عقوبت آن گناه استحقاق )علیه السالم(شفاعت حضرت موسى بن جعفر 

  .بالهاى شدیدى را ــ كه مستاصل در آن شوند ــ داشتند
  احادیث و نیز قائده كّلى در این آیه شریفه است پس به مقتضاى چنین

  )11() ِانَّ اهللا ال ُیَغیُِّر ما ِبَقوم َحّتى ُیَغیُِّروا ما ِبَاْنُفِسِهْم(
بدرستیكه خداوند نعمتهاى خود را كه به جمعى عطا فرموده است تغییر نمى دهد، تا زمانى كه : یعنى

تغییر دهند، و نیز به مقتضاى اخبار ; خودشان احوال و اعمال خیریه اى را كه دارند و بجاى مى آوردند
اینكه بندگان حال خود را تغییر داده و ترك  زیادى كه به مضمون این آیه شریفه وارد شده است، در نتیجه

را نمودند و ترك تقّیه كرده و اسرار اهلبیت ) علیه السالم(نصرت و یارى حضرت ابى عبد اهللا الحسین 
را افشاء كردند، و حرمت اولیاء الهى را هتك نمودند، و به این سبب در زمان حضرت )علیهم السالم(

قبت عمل آنها این شد كه از آنها نعمت عظماى الهى كه فرج كّلى آل موسى بن جعفر صلوات اهللا علیه عا
بود تغییر داده شود، كه اگر تغییر حال در هریك از آن دو مورد نشده بود، خداوند عالم )علیهم السالم(محّمد 

  .جّل شأنه در آن فرج كّلى اذن فرموده بود
ان جهان مى فرمودند همه آنها مخذول مى گردیدند ، مجادله و مقاتله با همه دشمن) علیه السالم(پس اگر امام 

آثار و بركات و رحمتهاى كامل و نعمتهاى زیاد و فراوان الهى كه در زمان ; و در هر كدام از آن دو موعد
  .ظاهر مى گردید; ظهور فرج وعده داده شده است 

بعضى از اخبار َكَهنه كه  و چون تغییر حال داده شد فرج نیز تاكنون به تأخیر افتاد، و بر حسب تصریح
تعجیل و تأخیر ظهور آن فرج كّلى بعد از آن دو موعد از امور بدائى است، و آنكه هرگاه بندگان جمیعًا و 

باالّتفاق هم عهد شوند در آنكه به درگاه حضرت احدیت جّل شأنه توبه و تضّرع نمایند، و تعجیل در آن فرج 
چنانچه در بیان كیفّیت . شد ، و اگر چنین نكنند تأخیر خواهد شدرا طلب نمایند، پس تعجیل در آن خواهد 



  .ذكر كردیم; هفتم بعضى از اخبارى كه در این مورد وارد گردیده بود 
موجب سلب نعمتى مى شود، باید اهل گناه از آن گناه توبه واقعى نمایند تا ; و لكن چون هر گناهى واقع شود 

آن نعمت بر نمى ; توبه نكنند یا توبه آنها مورد قبول نشود ; ه بزرگآن نعمت بر گردد، و اگر از این گنا
  .آن نعمت دو مرتبه عطا مى شد; گردد، زیرا اگر توبه بر وجه صحیح بود 

البته مستجاب ; دعاى مؤمن در حّق برادران مومنین در غیاب آنها: و چون در اخبار زیادى وارد است كه
نمى شود، هرچند دعا كننده دعایش در حّق خودش بخاطر گناهانش است، و از جمله دعاهائى است كه رد 

; مستجاب نشود، و هرچند آنهائى هم كه درباره آنها دعامى شود اگر خود در حّق خودشان دعا كننده 
  .)12(مستجاب نشود 

و همچنین در روایتى است كه هرگاه یكى از شما بندگان دعا مى كند آن را به نحو عموم قرار دهد، یعنى 
دیگران را در آن چیزى كه براى خود طلب مى كند شریك نماید، پس بدرستیكه این نوع دعا زودتر 

  .)13(مستجاب مى شود 
د هر گاه مؤمنین در هر زمانى ــ همه آنها یا یك نفر از آنها ــ عالوه بر توبه از جانب خو; بنابراین احادیث 

; دعا و طلب مغفرت و آمرزش همه گناهانى كه از هر كدام از مؤمنین در هر زمانى كه واقع شده است ; 
  .نمایند، پس كمال امیدوارى در آن است كه این نوع توبه مورد قبول درگاه الهى شود

در حّق غیر او  بواسطه آنكه گناه خود این توبه كننده مانع از قبول توبه و دعاى او; اّما نسبت به دیگران 
نمى شود، و اّما نسبت به خودش بواسطه آنكه همان توبه و دعایش در حّق غیر خودش از برادرانش وسیله 
قبول شدن توبه و دعاى او در حّق خودش مى شود، و كمال امید از فضل الهى در قبولى آن دعا هست ، كه 

زمان طول تأخیر بشود، مثال اگر در واقع تا بواسطه آن زمان فرج یك مرتبه نزدیك شود یا آنكه تخفیف در 
  .پنجاه سال یا كمتر شود; صد سال است 

قسم اّول خواهد شد، چنانچه در توقیع ; هم عهد و مّتفق شوند ; پس اگر همه بندگان در این نوع توبه و دعا 
یگر به مضمون آن رفیع هم از آنحضرت صلوات اهللا علیه اشاره به آن شده است، و ذكر آن توقیع با اخبار د

  .در كیفّیت هفتم ذكر شد
واضح است كه هرگاه مؤمنین در هر زمانى بر این وجه توبه و دعا كرده بودند و آن مورد قبول واقع شده 

بود، با ) علیه السالم(وسیله تعجیل در ظهور فرج گردیده بود ، و این نصرت كامله اى از براى امام ; بود 
  .علوم شدبیانى كه در كیفّیت هفتم م

از جانب مؤمنین هم توبه و دعا مى كنند، پس توبه و دعاء آنها ; كسانیكه عالوه بر توبه و دعا از جانب خود 
است، و توبه و دعا آنها از )علیه السالم(از جانب خود یك عنوان و مصداق نصرت و یارى براى امام 

رى است، و عنوان دّوم وسیله تكمیل جانب غیر خود یعنى برادران مؤمنین عنوان دیگرى از نصرت و یا
  .عنوان اّول است

و این مانند آن است كه هرگاه كسى مسّلح و مهّیاى جهاد باشد، پس اگر به دیگران هم اسلحه جنگى داده و 
آنها را هم مهّیا و آماده جهاد نماید ، پس مهیا شدن خود او یك عنوان جهاد است، و آماده كردن دیگران هم 

ه و دیگرى براى جهاد است، و بسا باشد كه مهّیا بودن او به تنهائى مصداق جهاد مى شود و عنوان جداگان
لكن بخاطر تنهائى پیشرفت نكرده و نتواند بر دشمنان پیروز شود ، ولى بواسطه مهّیا و مسّلح كردن دیگران 

  .بر دشمنان غلبه مى نماید
به آن حاصل مى شود، )علیه السالم(یارى امام همچنین است امر در مورد توبه و دعا كه عنوان نصرت و 

كه بسا باشد دعاهاى جمعى یا بعضى از جانب خودشان تأثیر كامل ننماید، كه نتیجه نصرت و یارى از او 
  .ظاهرش عنوان نصرت و یارى است; حاصل شود، هرچند همان هم

از براى آنها طلب مغفرت نمایند، و لكن هر گاه دیگران را شریك گردانیده و از جانب آنها هم دعا كنند، و 
  .پس آن سبب تأثیر كامل دعا شود، و از دعا و توبه او واقعًا نتیجه نصرت و یارى ظاهر شود
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  فوائد توبه ازگناهان و دعا بصورت انفرادى براى تعجیل در ظهور 
پس در صورتى كه همه بندگان متّفق و هم عهد نباشند ــ چنانچه تا به حال نشده اند ــ و لكن بعضى از 

این ; ه بر دعا و توبه براى خودش مؤمنین به تنهائى ــ كه از اهل اخالص و موّدت حقیقّیه مى باشند ــ عالو
نوع توبه را انجام دهد، و دعا و طلب مغفرت از براى عامه مؤمنین نماید، چنین دعاء و توبه اى چند قسم 

  :فائده دارد
آنكه اگر چنین دعا و توبه اى موجب تعجیل در زمان فرج نشود كه یك مرتبه وقت آن سر آمده و : فائده اّول

ن صورت امید است كه این نوع دعاء و توبه وسیله تخفیف در طول زمان تأخیر شود، فرج واقع شود، در ای
  .چند سالش كم شود ; كه اگر مثال دوران آن صد سال بود

آنكه هرگاه بعضى از دوستان از براى همه برادران دینى ــ از احیاء و اموات آنها ــ از گناهى كه : فائده دّوم
و طلب مغفرت نمودند، و با این حال دعا كردند، به مقتضاى آنچه خداوند سبب تأخیر فرج شده است، توبه 

وعده اجابت دعاء به هریك از بندگان ــ خصوصًا دعاى در حّق غیر ــ فرموده، پس امید است كه در اثر 
استجابت این دعا همه مؤمنین از براى توبه و دعا در امر فرج توفیق یابند، خصوصًا اگر در دعایش بر این 

  .آنچه وسیله تعجیل در فرج است میّسر و فراهم نماید: وجه قید نماید كه از خداوند طلب كند
پس توبه و دعاء عموم مؤمنین یك وسیله فرج است ، كه این وسیله به مستجاب شدن دعاهاى او فراهم 

  .خواهد شد، و آنها هم موّفق به این دعا و توبه خواهند گردید
طه این توبه و دعا چه از جانب خودش و چه از جانب برادران ایمانى خودش از آنكه او بواس: فائده سّوم

محسوب مى شود، ولو بر فرض آنكه تأثیرى در تعجیل فرج ــ )علیه السالم(جمله انصار و یاران آنحضرت 
  .از عدم جهت اقدام دیگران ــ ننماید

ّده اى به مجادله و جنگ با دشمنان مى ع) علیه السالم(و این مانند آن است كه براى نصرت و یارى امام 
روند و مغلوب مى شوند ، در این صورت آنها حتمًا از مجاهدین مى باشند و از انصار و یاران محسوبند، 

بلكه در این حالت مغلوبّیت از اجر و پاداش بزرگترى برخوردارند، خصوصًا در صورتى كه عدد مجاهدین 
خواهد ; چندین برابر بیشتر و برتر از كسانیكه از جهاد تخّلف كرده اندكمتر باشد، پس اجر و پاداش آنها به 

  .بود
چنانچه در واقعه عاشورا بعد از آنكه همه مردم در مدینه و در مّكه معظمه و در راه كربال گروه گروه و 

ب اعراض كردند، تا آنكه ایشان ــ بر حس)علیه السالم(دسته دسته از نصرت و یارى حضرت سّیدالشهداء
را نمودند هر چند ) علیه السالم(ظاهر ــ غریب شدند ، پس آن جماعِت اندكى كه نصرت و یارى آنحضرت 

این نصرت و یارى آنها نفع نبخشید كه دفع شهادت را از آنحضرت نماید، و لكن آنها در یارى آن جناب 
) صلى اهللا علیه وآله(ر رسول اهللا استقامت نمودند، تا آنكه شهید شدند و از انصار اهللا و انصا) علیه السالم(

و از افضل شهداى اولین و آخرین )علیهم السالم(و انصار امیرالمؤمنین و انصار جمیع ائّمه معصومین 

    



  .گردیدند
نصرت و یارى هر مظلومى ; نتیجه مطلب از این دو فائده این است كه چون بر حسب آیات و اخبار 

به : بر همه اهل ایمان و بر فرد فرد آنها فرض و الزم است كه; )علیه السالم(خصوصًا وجود مبارك امام 
یارى كنند، و این وجوب بر با این كیفّیت مانند وجوب نمازهاى ; هر وسیله اى كه با آن یارى ممكن است 

یقینى و قطعى است و بر فرد فرد از بندگان واجب است و به ترك بعضى از بعض دیگر ــ در ; روزانه 
قدرت ــ ساقط نمى شود، و ترك نمودن بعضى هم موجب ناقص و ضایع بودن فعل بعضى حال تمّكن و 

  .نمى شود; دیگر كه بجا بیاورند 
و در چنین زمانى كه فعال موالى ما صلوات اهللا علیه مظلوم واقع شده اند، بواسطه آنكه حّق الهى ایشان ــ 

ز جهت طغیان ظالمین و اشرار و قّلت اعوان و كه تصّرف در جمیع ُامور دنیوى و ُاخروى بندگان است ــ ا
انصار مغصوب گردید، و از این جهت غائب شده اند، و معلوم شد كه توبه و دعاهاى مؤمنین تأثیر در 

تعجیل در امر فرج ایشان دارد كه یا یك مرتبه دوران غیبت سر آید یا تخفیف در آن حاصل شود، پس این 
ندگان هست، و اگر همگى این نوع نصرت و یارى را انجام مى یك نوع نصرتى است كه مقدور همه ب

  .مى شد)علیه السالم(دادند، رفع مظلومّیت از آنحضرت 
مى كردند، ایشان )علیه السالم(چنانچه اگر همه بندگان مؤمن اّتفاق در نصرت و یارى حضرت سید الشهداء 

  .مظلوم و مغلوب نمى شدند
ه و دعا از همه بندگان واقع نشود، پس هر گاه عّده اى از بندگان به این و لكن مادامى كه این اّتفاق در توب

نوع توبه و دعا عمل نمایند، در واقع عمل به تكلیف واجب خود نموده، و در زمره انصار واقعى آنحضرت 
محسوب خواهند گردید، و هم از عقوبت ترك یارى مظلوم سالم خواهند ماند، كه اگر خداوند در دنیا یا در 

بر حسب ; را كرده اند عذاب و عقوبت كند )علیه السالم(آخرت كسانیكه ترك یارى مظلوم و یارى امام 
  .تمّكن حالشان، پس آنها از شّر آن عذاب و عقوبت الهى در عافیت خواهند بود

روایت كرده كه حضرت به یكى از موالیان خود ــ در ) علیه السالم(از حضرت صادق » بحار«چنانچه 
  :مایشاتى در مورد انتظار فرج و صبر در آن و فضل آن ــ فرمودندضمن فر

و هرگاه دیدى چنین و چنان از فتنه ها و فسادها را از اهل آن زمان ــ بعد از اینكه بعضى از فتنه ها را بیان 
  ــ: فرمود; كردند 

ت امر حّق و اعراض پس در َحَذر باش، و از خداوند طلب نجات كن، و بدان بدرستیكه مردم به سبب مخالف
از آن در سخط و غضب الهى هستند ، پس اگر به آنها عذاب نازل شد و تو مابین آنها باشى، آن سبب تعجیل 

رفتن تو به سوى رحمت الهى مى شود، و اگر تو از بال و عذابى كه به آنها رسیده سالم بمانى، پس آنها به 
كه ــ از جرئت و بى حیائى آنها بر خداوند عّزوجّل ــ جزاى عمل خود رسیده اند، و تو از كردار زشت آنها

  .بیرون بوده اى
و بدان همانا خداوند اجر نیكوكاران را ضایع نمى فرماید، و بدرستى كه رحمت خداوند نزدیك به نیكو 

  .)1(كرداران است 
  :بر دو قسم است) علیه السالم(آنكه فرج و ظهور آنحضرت : فائده چهارم

فرج و ظهور كّلى است، و آن فرج و ظهور موعود ایشان است بر وجهى كه رفع شّر جمیع اعداء : قسم اّول
  .از جمیع عالم مى فرمایند

فرجهائى كه نسبت به قسم اّول جزئى هستند، و آن بر طرف شدن بعضى از هموم و غموم از قلب : دّومقسم 
  .امام است كه این هم و غم بواسطه غلبه دشمنان و شّدت ظلم نسبت به بعضى از شیعیان است

 پس ممكن است كه با دعاى جمعى از شیعیان و دوستان مخلص، خداوند این نوع هموم را، با هالكت
  .گروهى از دشمنان از قلب مباركشان رفع بفرماید

خداوند به دست گروهى از ) علیهما السالم(چنانچه در زمان حضرت رسول و حضرت امیرالمؤمنین
  .ظالمین و كفار را هالك مى كرد; مؤمنین كه به جهاد مى رفتند 

از باب ; ا ــ نصرت و یارى و در هر دو مقام ــ چه هالك اشرار و كفار به دست آنها و چه با دعاى آنه
از دفع اعداء به وجه دیگر عاجز )علیه السالم(امام; نیست، كه اگرآنهانصرت نكنند ) علیه السالم(احتیاج امام

علیه (مى شوند، بلكه از آن جهت است كه بندگان بوسیله آن اتصال و انتساب به وجود مبارك آنحضرت 
لهى ــ كه به یمن وجود مباركشان افاضه مى شود ــ بشوند، و این پیدا نموده و مورد فیوضات كامل ا) السالم

  .خصوصّیت در مقّدمه این رساله، و نیز در كیفّیت هفتم بیان گردید
علیه (آنكه این دعا از فرد فرد شیعیان و دوستان به عنوان مواالت و موّدت نسبت به آنحضرت : فائده پنجم



كننده یك درجه از حّق موّدت ایشان را ــ كه اداء آن بر بنابر آیه دعا ; خواهد بود، و بدین وسیله) السالم
  .فرض و الزم است ــ اداء نموده است )2() ُقْل ال َاْسَئُلُكْم َاْجرًا االَّ اْلَمَودََّة ِفى اْلُقربى( مباركه 

مورد رحمتهاى مخصوصه ایشان مانند شفاعت و دعاء و غیر آنها واقع خواهد شد، ; و به این وسیله 
، كه به مقتضاى آن پاداش )3() َهْل َجزاُء االِْْحساْن إّال االِْْحسان: ( خصوصًا بر حسب مضمون آیه كریمه

هم البته در عمل به )علیه السالم(نمودن به هر احسان كننده محبوب و مستحب و نیز مهّم است ، و امام 
اولى است و احسان ایشان ; ه مكارم اخالق و همچنین در دعا نمودن در حّق كسى از دیگران كتاب اهللا و ب

  .نسبت به آن شخص اصّح است
احسان نماید )علیه السالم(پس هر مؤمن كه به دعا و طلب فرج نمودن از براى وجود مبارك آن حضرت

اقع، و به مثل همین احسان آنحضرت هم مورد احسان ایشان و; البته كمال امید است كه به جزاء این احسان 
طلب فرج و خیر و رحمت براى او فرمایند، یا به نحو دیگر از مراحم از افاضات دنیوى و ُاخروى، كه 

  .شامل او نیز شود; به دیگران مى رسد ) علیه السالم(آشكارا و پنهان از طرف امام 
عظماى الهى بر بندگان است، بلكه اعظم  نعمت)علیه السالم(آنكه چون وجود مبارك امام : فائده ششم

به یمن وجود مبارك ; نعمتهاى او مى باشد ، بواسطه آنكه جمیع فیوضات دنیوى و ُاخروى، ظاهرى و باطنى
) ثّم َلُتْسَئُلّن َیوَمِئذ َعِن النَّعیِم : ( او و بوسیله محّبت و معرفت ایشان عطا مى شود، چنانچه در این آیه مباركه

  .)5(و به والیت ایشان تفسیر شده است ) علیه السالم(به آنحضرت » نعیم«، )4(
تفسیر شده، و )علیه السالم(به وجود مبارك امام » نعمت«و همچنین در بعضى دیگر از آیات و روایت نیز 

مت و نیز وسیله انتقاع از آثار و منافع آن، و شكر هر نعمتى عالوه بر آنكه واجب است وسیله بقاء و دوام نع
، و )6() َو َلِئْن َشَكْرُتْم الََزیَدنَُّكْم ( وسیله تكمیل آثار نعمت مى باشد، چنانچه به این مطلب در این آیه شریفه 

  .نیز در اخبار بسیارى تصریح شده است
در جمیع فیوضات الهى بر عاّمه بندگان ولّى نعمت مى باشند، و اداء ) علیه السالم(پس وجود مبارك امام 
ه وجود مبارك بر همگان فرض و الزم است، و هر كس نسبت به درجه شكرش ب; شكر وجود مباركشان 

  .، فیوضات قدسّیه و معنویه به او خواهد رسید)علیه السالم(آنحضرت 
یك نوع و یك كیفّیت از شكر : و در روایتى از حضرت سیدالساجدین صلوات اهللا علیه نقل شده كه فرمود

  .دعاى در حّق او و طلب خیر از خداوند براى او است; ولّى نعمت 
استفاده مى شود، بواسطه  )7() َهْل َجزاُء االِْْحساِن إالَّ االِْْحسان: ( ه كریمهچنانچه این مطلب نیز ازاین آی
ت هر احسان ــ از هر كسیكه حاصل مى شود ــ به احسان كردن در حّق آن آنكه مراد این است كه مجازا

ُمحِسن است ، و این مطلب واضح است كه حقیقت شكر ُمنِعم و ولّى نعمت هم همین است كه بنده جبران هر 
احسانى را به احسان بنماید، و معلوم است كه دعا و طلب رحمت و خیر از خداوند براى هر كسى احسان 

  .ر حّق آن كس است كامل د
پس با دعاى در فرج حضرت صاحب األمر صلوات اهللا علیه هم یك درجه از شكر گذارى نعمت وجود 

مباركشان حاصل مى شود، و بنده به هر اندازه در آن سعى كند آثار و فیوضات وجود اقدسشان در حّق دعا 
  .كننده بیشتر و تمامتر و كاملتر خواهد شد

هر گاه آن هم واقعًا در دل باشد بر وجهى كه امور الزمه خود را در قلب پیدا مى كند ; و همچنین شكر قلبى 
و براى آنها دعا مى كند، و چون به زبان مى آورد شكر لسانى را انجام داده، و هر گاه به مجالس دعا گوئى 

  .ایشان هم حاضر شود، و خصوصًا خدمتى هم بنماید ، شكر فعلى را بجاى آورده است
آنكه بر حسب آنچه از بعضى اخبار ظاهر مى شود ، از جمله روایتى است كه قبال بیان كردیم : هفتم فائده

  :فرمود) علیه السالم(حضرت صادق 
  .)8(اگر شماها مانند بنى اسرائیل بر دعا و توبه براى فرج ما اجتماع نكنید، غیبت به طول خواهد انجامید 

  :و همچنین در توقیع مبارك بیان كردیم كه حضرتش فرمود
هلبیت ــ اگر شیعیان هم عهد شوند و به آن عهدى كه بر ذّمه آنها ثابت شده است ــ یعنى یارى و مواالت ما ا
جز ; وفا كنند، به زودى سعادت مالقات ما روزى آنها خواهد شد، و ما را از آنها مستور و پنهان نداشته

  )9(. اعمال آنها كه نزد ما مكروه است، و راضى به آن نیستیم
: از محّمد بن جریر طبرى در قصه على بن مهزیار نقل شده كه» نجم الثاقب«باز روایتى است كه در 

: بود، وقتى على بن مهزیار را دید، به او فرمود)علیه السالم(جوانى كه از خواص حضرت صاحب االمر 
  :سن؟ گفتچه مى خواهى اى ابوالح

  .امام محجوب ـ و مخفى ـ از عالم را



  .آنحضرت از شما محجوب نیست، و لكن بدى كردارهاى شما آنحضرت را محجوب كرده است: گفت
بدى اعمال بندگان مى باشد، و ترك توبه ) علیه السالم(پس معلوم مى شود كه سبب اصلى غیبت آنحضرت 

یشان است، و طول غیبت سبب طوالنى شدن زمان سبب طوالنى شدن زمان غیبت ا; و دعا براى فرج
، و طوالنى شدن زمان پریشانى اوضاع و )علیهم السالم(مظلومّیت و مقهورّیت و ناراحتى اهلبیت اطهار 

  .اساس امر حّق و احكام الهى، و نیز سبب طوالنى شدن بقاء و دوام شوكت اهل كفر و ضالل مى شود
دگان شده است، بدین وسیله موجب شّدت غضب الهى بر آنها شده و باعث هر كدام از اینها فعل خود بن

مستحق بالهاى شدیده و فتنه ; است، عالوه اینكه زمان غیبت طوالنى شده ، و تأخیر در امر فرج مى شود 
هاى مظلمه مى شوند، كه بواسطه آن بالها و فتنه ها راه هدایت در نظرها ظلمانى و تاریك مى شود، و امر 

مشتبه مى گردد، و بر آنها تشخیص اهل هدایت و اهل گمراهى مشكل مى شود، و به این سبب  حّق و باطل
شكوك و شبهات در دلها ظاهر گردد، و بر آنها شیاطین جّنى و انسى مسّلط مى شوند، و امر اسالم و ایمان 

  .خطرناك مى شود
سعى و )علیه السالم(آنحضرت  هر گاه هر كدام از مؤمنین در توبه و دعاى در فرج; و لكن در این حال

اهتمام نماید ــ چون به وظیفه تكلیف خود در مقام نصرت و یارى و مواالت با ایشان و اداء حّق آن عالى 
شأن عمل نموده است ــ مورد الطاف و مراحم خاّص حضرت احدّیت و آنحضرت خواهد شد، و بدین وسیله 

  .از شّر آن فتنه ها و بالها سالم خواهد ماند
غیر حتمى است از او دفع خواهد شد، بلكه در معرض آنهم واقع نخواهد شد، و ; عنى آنچه از بالهاى دنیوىی

آنچه حتمى است در آنها پس از اهل رضا و تسلیم خواهد شد، و به سبب آنها در فتنه ها واقع نخواهد شد، و 
لى مبتال نخواهد شد ، پس با شّدت آنچه هم از فتنه هاى ُاخروى است ــ بر وجهى كه ذكر شد ــ در هیچ حا

  .براى او از خورشید هم روشن تر خواهد شد; تاریكى راه هدایت براى اهل دنیا 
  .نقل كردیم» بحار«كه از ) علیه السالم(روایتى است از حضرت صادق ; و از جمله شواهد بر این مطلب 

از حضرت امام حسن ) رضي اهللا عنه(روایتى است كه از احمد بن اسحاق قّمى ; و اّما قوى ترین شاهد 
  :نقل شده است، كه حضرتش فرمود) علیه السالم(عسكرى 

نجات نمى )علیه السالم(هیچ كس از فتنه ها و فسادها و سختى ها و امتحانات در زمان غیبت آنحضرت 
دعا براى  یابد، مگر كسیكه خداوند او را در اعتقاد به امامت ایشان ثابت قدم فرموده باشد، و او را در

  .تعجیل فرج موفق فرموده باشد
  و این روایت در كیفّیت هفتم از نصرت و یارى آنحضرت بیان گردید

آنكه از حدیث على بن مهزیار و نیز از توقیع مبارك ــ كه در فائده قبلى ذكر شد ــ استفاده مى : فائده هشتم
در حالتى كه به ) علیه السالم(ج آنحضرت هر گاه هر كدام از مؤمنین در امر توبه و دعاى در فر: شود كه

وظایف و آداب آن عمل نمایند ــ بخصوص به آنچه در كیفّیت دوازدهم ذكر مى شودان شاء اهللا تعالى ــ سعى 
و اهتمام نمایند، پس اگر ظاهرًا آن فرج كّلى واقع نشود و لقاء منیرشان براى همه بندگان ظاهر نگردد، پس 

له این توبه و دعا اگر مانعى ــ یعنى از بدى اعمال یا جهات دیگر ــ در او هست امید زیادى هست كه بوسی
علیه (رفع بشود، و از براى خصوص این دعا كننده در خواب یا بیدارى زیارت جمال آنحضرت 

میّسر شود، و به بعضى از مراحم و الطاف خاّصه آنحضرت مقرون، و به بعض فیوضات )السالم
بوسیله مكالمه با )علیه السالم(ى از معارف ربانى و ِحَكم الهى از آنحضرت مخصوصه ظاهرى و معنو

ایشان یا به نحو دیگر از افعال و احوالشان مستفیض شود، و براى بعضى از علماء ابرار یا صلحاء اخیار 
 چنین حاالتى اتفاق افتاد، چنانچه شرح وقایع و حكایات آنها در بعضى از كتب و اسطار بیان شده است

)10(.  
 را از خداوند متعال طلب نماید ــ)علیه السالم(آنكه بنده مؤمن هرگاه فرج و ظهور امر آنحضرت : فائده نهم

خصوصًا اگر به آنچه واقع مى شود در حال فرج ایشان از كمال ظهور امرشان و كشف علوم و اسرار الهیه 
از هر صاحب شّرى از حیوان و ; و حكمت و عرفان و رفع هموم، و راحتى و سالمتى كامل قلبى و جسمى

تكمیل نور معرفت قلب او نسبت  التفات داشته باشد ــ اجماال یا تفصیال ــ این دعا وسیله اى از براى; انسان 
، و نیز به كماالت ایشان به اعلى مرتبه اى كه از براى مؤمن معرفت داشتن به )علیه السالم(به آنحضرت 

خواهد شد، و این معرفت و شناخت به آن كیفّیتى است كه در حال ظهور ایشان به وجه ; ایشان شایسته است
  .كامل یا به كمتر از آن حاصل مى شود

یز این دعا وسیله اى از براى افتتاح ابواب اسرار و حقائق توحید و سائر معارف و حكمتها به سوى قلب و ن
و خواهد ; به یمن وجود اقدسشان حاصل مى شود )علیه السالم(او بر آن وجهى كه در حال ظهور آنحضرت 



از هر ذى شّرى، و نیز شد، و هم وسیله اى از براى مرتبه اى از اطمینان قلب و رفع خوف از اعداء و 
  .فراغت حال از براى عبادت و بعضى از كیفّیات آسایش و سالمتى و راحتى جسمى و قلبى خواهد شد

  :و بر این مطلب ــ یعنى اثرات چنین دعائى ــ دو شاهد داریم
  :نقل شده كه» عدة الداعى«مضمون روایتى است كه در : شاهد اّول

طلب خیرى براى برادر مؤمن خود در غیاب او نماید، خطاب مستطاب هرگاه بنده مؤمن از خداوند متعال 
; من به تو هزار هزار مقابل آنچه براى برادر مؤمن خود طلبیدى: الهى از فوق آسمانها به او مى رسد كه

  .)11(عطا مى كنم 
از خداوند تعجیل در عطا فرمودن او ; )علیه السالم(و چونكه بنده در دعا و طلب تعجیل فرج آنحضرت 

همه آن جهات مزبوره را بوسیله فرج ایشان از براى جمیع برادران ایمانى طلب مى نماید ، پس به مقتضاى 
حدیث شریف سریعًا به خود این بنده دعا كننده همه این ُامور به وجه كمال و به اعال مرتبه آنها یا این 

عطا مى شود، ; بعضى از مراتب كامله آنها به چندین برابر چیزى را كه براى برادران ایمانى طلب نموده
از )علیه السالم(ضرت هرچند تعجیل در عطا شدن از جهات مزبوره را كه طلب نموده به یمن ظهور آنح

  .براى عاّمه عباد ، حكمت تأخیرش باشد
آنكه چون هرگاه بنده از خداوند بطور كّلى حوائجى را با مراعات همه آداب آن ــ كه دخالت در : شاهد دّوم

استجابت دعا دارد ــ مسئلت نماید، پس اگر حكمت واقعّیه در عطا نشدن بعضى از آن حوائج باشد آن حكمت 
  .از عطا نشدن بعضى دیگر از آن حوائج نمى شودمانع ; 

  :نقل شده كه فرمودند) صلى اهللا علیه وآله(حدیثى از حضرت رسول » بحار«چنانچه در 
درخواست كردم، پس خداوند ) علیهما السالم(من سه امر را از براى دو فرزندم امامین الحسن و الحسین

  .دمتعال دو امر را عطا فرمود، و یكى را منع فرمو
سئلت اهللا لهما أن یجعلهما طاهرین مطّهرین زكّیین، فأجابني إلى ذلك، و سئلت اهللا لهما أن یقیهما و ذرّیتهما (

  )و شیعتهما النار، فأعطاني ذلك، و سئلت اهللا أن یجمع اُالّمة على محّبتهما
ك بذّمتك في الیهود و إّني قضیت قضاء و قّدرت قدرًا، و أّن طائفة من ُاّمتك ستفي ل! یا محّمد« : فقال

النصارى و المجوس و سیخفرون ذمتك في ولدك، و إّني أوجبت على نفسي لمن فعل ذلك أن ال ُاحّل محّل 
  )12(» كرامتي و ال أسكنه جنّتي و ال أنظر إلیه بعین رحمتي یوم القیامة

علیه (پس در این دعا هم چون بنده تعجیل امور را براى خود و دیگران بوسیله ظهور امر آنحضرت 
به ظهور كّلى ایشان براى ; طلب مى كند، پس هرگاه حكمت مقتضى تعجیل عطاء همه این امور) السالم
بندگان نباشد، این جهت مانع نیست كه در عطا آنها نسبت به این بنده و داعى بوسیله دعا او تعجیل  جمیع
  .نشود

و همچنین در امور قلبى از قبیل كشف علوم و اسرار توحید و عرفان كه مانع فعلى جز نقصان خود بنده 
  .ندارد، آن هم بوسیله همین دعا و طلب رفع مى شود

عطاء آنها به وجه كمال در حال غیبت ممنوع است، پس بعضى از مراتب آن كه  و در امور دنیوى چون
عطا خواهد گردید، به حّدى كه بنده تحّمل در صبر و شكر و حلم داشته باشد، و بر او ; وسیله گشایش باشد 

  .میّسر شود; اداء وظیفه عبودیت الهیه بر آن وجهى كه شایسته است 
برحسب آنچه از آیات و اخبار استفاده مى شود ; از این فوائد نه گانه كه ذكر شدالبّته فوائد كّلى مهّمى غیر 

كه در كتب ; خیلى زیاد است، و بسا شمار آن فوائد و فضائل متجاوز از صد فائده و فضیلت مى شود 
  .مبسوطه مشروحًا بیان شده است

ؤمن از آن غفلت كرده و مسامحه و بعد از معرفت و شناخت به این فوائد مهّم ، سزاوار نیست كه بنده م
علیه (نماید، و از فیوضات كامله آن محروم بماند، بلكه در مضمون بعضى از ادعیه ایكه از آنحضرت 

ما را یارى فرما كه ذكر و یاد ایشان و ; الهى : از خداوند متعال چنین مسئلت نمائید كه: است آمده) السالم
  .»فراموش نكنیمصلوات بر ایشان و دعا در حّق ایشان را 

  از شرایط سرعت در تأثیر دعاى فرج
از جمله شرایط تكمیل و سرعت در تأثیر دعاى در فرج و توبه ــ چه به صورت دسته جمعى واقع ; تنبیه 

شود یا به صورت انفرادى ، و چه دعا و توبه را هر كس از جانب خود انجام دهد یا از جانب همه مؤمنین 
ان شد ــ این است كه چون ترك بعضى از واجبات و فعل بعضى از گناهان و مؤمنات، به وجهى كه بی

افطار روزه ماه مبارك رمضان، : كّفاره هم دارد، مانند; بواسطه شّدت حرمت آنها است، پس عالوه بر توبه 
  .یا قتل نفس محترمه



قعه كربال و پس همچنین است نسبت به این دو معصیت بزرگ كه از بزرگترین گناهان است، كه یكى وا
باشد و وقوع این دو مصیبت عظیم سبب )علیهما السالم(دیگرى زندانى شدن حضرت موسى بن جعفر 

  .شد) علیهم السالم(تأخیر فرج اهلبیت اطهار 
پس الزم است كه عالوه بر توبه ، كفاره هم بدهند، یعنى به آنچه سزاوار است نسبت به شأن جلیل آن دو 

انجام دهند، و سزاوار كفاره در چنین مقامى آن است كه در خصوص نصرت ) المعلیهما الس(امام عالیقدر 
ویارى این دو بزرگوار در آن جهتى كه راجع باشد به امر مصیبت آنها ــ كه آن گناه سبب وقوع آن مصیبت 

نمایند، نصرت و یارى )علیهم السالم(شد ــ سعى و اهتمام كنند، و نسبت به آنها بیشتر از جمیع ائّمه اطهار 
  .ازجهت آنكه این تأخیر فرج موجب ابتالى همه آنها گردید 

پس در مقام توبه و دعا از براى تعجیل در فرج هم بالخصوص به همین وسیله نصرت و یارى آن دو 
  :متوّسل شوند، و توّسل خك با سه امر محّقق مى شود; بزرگوار كه راجع به امر مصیبت ایشان است 

  .چه از نزدیك یا از دور; ورشان زیارت قبور من: اّول
  .اقامه عزاى آن دو بزرگوار: دّوم
  .لعن بر قاتالن و دشمنان آن دوبزرگوار: سّوم

پس در مقام نصرت و یارى ایشان ; و هركدام از اینها نصرتى است در عوض آنكه اگر در آن زمان بود
  .دسعى مى كرد، و با دشمنانشان جنگ نموده و دفع ضرر از آنها مى كرد

  كیفّیت دوازدهم
  )علیهما السالم(نصرت و یارى حضرت قائم با یارى حضرت سیدالشهداء

نصرت و یارى نمودن حضرت سید الشهدا علیه آالف السالم و التحیة و الثناء است، و این كیفّیت افضل و 
امر  اشرف كیفّیاتى است كه در نصرت و یارى آنحضرت بیان كردیم ، و در اینجا معرفت و شناخت سه

  :الزم و مهم است
علیه (درآنچه ازنظر نقلى و عقلى داللت مى كند كه به نصرت و یارى حضرت ابى عبداهللا الحسین : امراّول
  .نصرت و یارى حضرت صاحب األمرصلوات اهللا علیه حاصل مى شود; )السالم

م آن، و دربیان اینكه دربیان چگونگى نصرت و یارى حضرت سّیدالشهداء صلوات اهللا علیه و اقسا: امر دّوم
  .زیارت و عزادارى آن بزرگوار است; بهترین آن اقسام

در بیان بعضى از فضائل و ثوابهاى مهم دنیوى و ُاخروى كه متعّلق به آن دو وسیله بزرگ ــ : امر سّوم
ــ است، و این غیر از فضیلت نصرت و یارى بودن این ) علیه السالم(یعنى زیارت و عزادارى آنحضرت 

  .وسیله بزرگ مى باشد دو
  روایات وارده در این باب 

  
) علیه السالم(در بیان آنچه داللت دارد بر آنكه در نصرت و یارى حضرت ابى عبداهللا الحسین : امر اّول

  بالخصوص حاصل مى شود،) علیه السالم(نصرت و یارى حضرت قائم 
فوائد «در ) رضي اهللا عنه(ر شوشترى از شیخ جلیل جعف» نجم الثاقب«در كتاب ; اّما از نظر روایتى 

  :در كربال به اصحاب خود فرمودند) علیه السالم(نقل شده كه حضرت سیدالشهداء » المشاهد
علیه (و من نصرنا بنفسه فیكون معنا في الدرجات العالیة من الجنان فقد أخبرني جّدي إّن ولدي الحسین (

، و )علیه السالم(، فمن نصره فقد نصرني و نصر ولده القائم یقتل بطّف كربالء غریبًا وحیدًا عطشانًا) السالم
  ).من نصرنا بلسانه فإّنه في حزبنا في القیامة

هر كس ما را به جان خودش یارى نماید، پس با ما در درجات عالیه بهشت خواهد بود، پس به تحقیق : یعنى
در زمین كربال، در ) علیه السالم(حسین فرزندم : خبر دادند كه) صلى اهللا علیه وآله(به من جّد بزرگوارم 

به تحقیق چنین است كه ; حالتى كه بى كس و تنها و تشنه باشد شهید خواهد شد، پس هر كس او را یارى كند
را یارى كرده است، و هركس مارا به زبان ) علیه السالم(مرا یارى كرده است، و فرزند او حضرت قائم 

  .در زمره ما خواهد بود; ر روز قیامتخود یارى نماید، پس بدرستیكه او د
پس مفهوم این فرمایش این است كه در یارى حضرت ابى عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه حقیقت و مصداق 

یارى حضرت صاحب األمر صلوات اهللا علیه حاصل مى شود، و در واقع وجهى كه در بیان این مطلب 
كه در احوال و اوصاف و حقیقت امر حضرت  تعّقل مى شود، بر حسب آنچه از بعضى از اخبارى

سیدالشهداء صلوات اهللا علیه ــ ظاهر و واضح مى شود، خصوص آنچه در واقعه كربال از ایشان به ظهور 
  :رسید ــ چنین است كه



نسبت به خداوند ; از محّبت خالص و نصرت و یارى كامل) علیه السالم(چون از وجود مبارك آنحضرت 
ن مبین او ظاهر و آشكار گردید، و بوسیله مهّیا بودن اسباب الهیه از براى ایشان از اهل متعال و در امر دی

و اوالد و اصحاب و هم بر حسب اقتضاى وقت و زمان و اهل آن طورى كه به آن درجه از محّبت و 
ارشان و از اولین و آخرین ظاهر نشد، گر چه جّد بزرگو)علیهم السالم(نصرت از احدى از انبیاء و اولیاء 

پدر عالیمقدار شان و نیز عصمت كبرى و حضرت مجتبى و هم همه اوالد طاهرینشان از ائّمه معصومین 
در اصل مرتبه كمال معرفت و خلوص ) علیه السالم(تا وجود مبارك حضرت صاحب األمر ) علیهم السالم(

ز آنحضرت بودند، چنانچه در محبت الهیه به همان درجه كمال حسینى صلوات اهللا علیه یا كاملتر و افضل ا
  .مقام نصرت الهى هم از هركدام در جهاتى كه مقتضى شد مرتبه كامل و كاملتر از جمیع اولیاء ظاهر گردید
و لكن در مقام ظهور و بروز درجات محّبت و نصرت حضرت احدّیت جّل شأنه به حسب اسباب خاصه در 

همه ممتاز شدند، و خداوند متعال هم در مقام عطایاى  از) علیه السالم(كیفّیات زیادى حضرت ابى عبداهللا 
عاّمه قلوب بندگان حّتى اولیاء و انبیاء مرسل خود را از ) علیه السالم(خاّصه خود نسبت به آن حضرت

صلى اهللا علیه (اولین و آخرین مجذوِب ایشان گردانید، ومحّبت ودوستى خاّصه ایشان به شاهد فرمایش نبوى
  .در واقِع دلها ثابت گردید )13(» محّبة مكتومة في بواطن المؤمنین) علیه السالم(ین إّن للحس« ): وآله

كه بى اختیار توّجه به جانب ایشان كردند، و ; ه آن جناب اشتیاق پیدا نمودندو چنان همه آنها عاشقانه ب
پروانه وار از هر جانب در هر زمان على الدوام از عرش مجید در آسمانها و آفاق عالم و اطراف زمینها 

  :رو به حرم انور او كرده، و به زیارت مرقد منّور او مشّرف شده و مى شوند كه
  .)14() قد زار كربال بین قبره و بین السماء مختلفة المالئكة فوج یعرج و فوج ینزل مامن نبّي إّال و(

و گردیدند كه با ذكر مصیبت و بالى آن مظلوم صلوات اهللا علیه قبل از واقع و به نوعى همه ممكنات محو ا
اهِل زمین و آسمان همگى محزون و افسرده شدند، و هر گوشه اى از ; شدن آن مصیبت و بعد از آن 

اطراف و اكناف عالم اقامه مجالس عزایشان را تجدید بنا، و لوا و پرچم مصیبتشان را در هر عهد و زمانى 
  .مى و مستمر نمودنددائ

فرمود، و آن )علیه السالم(پس بواسطه آن جذبه اى كه خداوند متعال جّل شأنه از قلوب به جانب آنحضرت 
محّبت حقیقیه ایكه از ایشان در دلها قرار دارد، و بوسیله آن سعى و كوششى كه پیدا نمودند به سبب این مقام 

در محافل و مجالس )علیه السالم(و اظهار ذكر آنحضرت  محّبت عاّمه ممكنات در توّجه به سوى ایشان; 
و والیت و ) صلى اهللا علیه وآله(على الدوام گردید ، و ذكر توحید الهى و امر رسالت حضرت خاتم النبیّین 

  .در زبانها و گفتارها جارى شد)علیهم السالم(امامت جمیع ائّمه طاهرین 
عرفت حضرت احدّیت و شناسائى شریعت و احكام و آداب و به این سبب قلوب همه اهل ایمان به كمال م

حضرت ختمى مرتبت صلوات اهللا علیه رهنمون شد، و به فضائل و مناقب و شئونات امامت و والیت و 
علم پیدا كردند، و به این واسطه و سبب در هر عهد و زمانى اركان ) علیهم السالم(خالفت ائّمه اطهار 

و شریعت استقامت پیدا كرد، و آثار امامت و والیت ظاهر و هویدا گردید ، توحید محكم شد، و امر رسالت 
پس امر آنحضرت علیه صلوات اهللا و السالم در هر زمانى نصرت به همه ُامور الهى و همه اولیاء او 

  .گردید
و ) المعلیهم الس(و به این دلیل است كه محّبت و مواالت هر كسى با ایشان به منزله محّبت با همه اهلبیت 

زیارت ایشان زیارت همه است، و تحت قّبه ایشان بمنزله تحت قّبه همه ، و گریه بر ایشان به منزله گریه بر 
از » كامل الزیارات«است، چنانچه در ) علیهم السالم(همه است، و اداى حّق ایشان اداى حّق همه اهلبیت 

  :ایشاتى فرمودندروایت شده كه در ضمن فرم)علیه السالم(زراره از حضرت صادق 
) صلى اهللا علیه وآله(وأسعدها علیه و وصل رسول اهللا ) علیها السالم(ما من باك یبكیه إّال و قدوصل فاطمة (

  .)15() و أّدى حّقنا
گریه نماید، مگر )علیه السالم(هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه اى نیست كه براى حضرت ابى عبداهللا: یعنى

صله نموده است، و ایشان را با این گریه اش یارى كرده، و با حضرت ) علیها السالم(آنكه با فاطمه زهرا 
  .حّق همه ما را اداء نموده است صله نموده و) صلى اهللا علیه وآله(رسول 

و همچنین احیا امر ایشان احیاء امر همه است، و نصرت و یارى ایشان نصرت و یارى همه است، چنانچه 
  .ذكر شد) صلى اهللا علیه وآله(در فرمایش نبوى 

. موده استو نیز از این حدیث شریف استفاده مى شود كه فرمود با گریه بر ایشان اداى حّق همه ما ائّمه را ن
یكى حّق موّدت و دوستى با آنها است، و دیگرى حّق نصرت و ) علیهم السالم(و از جمله حقوق اهلبیت 

  .یارى آنها است كه هر دو بر عهده همه مؤمنین ثابت و الزم است



و از این جهت است كه گریه كننده گان بر ایشان و زائران قبر منّور آنحضرت صلوات اهللا علیه مورد دعا 
واقع شده اند ، چنانچه به این )علیهم السالم(طلب مغفرت و وعده و بشارت شفاعت همه ائّمه اطهار  و

  .مطلب در اخبار بسیارى تصریح شده است
علیهم (و همچنین شوق و اشتیاق به سوى زیارت ایشان عالمت و نشانه محّبت مؤمن به همه آنها 

علیه (روایت شده كه حضرت امام محّمد باقر  »تحفة الزائر«و » بحار«است، چنانچه در )السالم
  :فرمودند)السالم

محّبت ما را بر دل خود عرضه كند، اگر قلب او محّبت ما ; هركس بخواهد بداند كه او از اهل بهشت است (
رغبت ) علیه السالم(باید در زیارت قبر امام حسین ; مؤمن است، و هر كس دوست ما است ; را قبول كند 
ما او را دوست اهلبیت مى دانیم، و از ; ه هر كس زیارت كننده آنحضرت صلوات اهللا علیه استكند، زیرا ك

  .)16(اهل بهشت است، و هركه زیارت كننده آنحضرت نیست ایمانش ناقص است 
روشن مى شود كه ; پس با این بیان آنچه در اخبار زیادى در بعضى از خصوصّیات مذكوره وارد شده است

هركس به هر عنوان و در هر زمان امر حضرت ابى عبد اهللا صلوات اهللا علیه را احیاء نماید، و ایشان را ; 
به عنوان زیارت و اقامه عزا، پس امر حضرت قائم صلوات اهللا علیه را  نصرت و یارى كند، خصوصًا

  .احیاء ، و آنحضرت را نصرت و یارى كرده است
به همان وسیله ; داخل شود)علیه السالم(و بوسیله هرمصداقى كه بنده مؤمن در انصار حضرت سّیدالشهدا 

ه رفیعه و عالى آنها فائز شده است ، داخل شده است، و به درج) علیه السالم(در انصار حضرت قائم 
خصوصًا اگر بااقامه مجالس تعزیه و برپا نمودن اساس بكاء و ابكاء وجزع و ندبه و حزن برمظلومى 

  .باشد) علیه السالم(حضرت ابى عبداهللا 
ن از جراحت قلوبشا; وارد شد) علیهم السالم(بواسطه آنكه مصیبت جان گداز كربال و آنچه بر اهلبیت اطهار 

و تأّلم خواطرشان و هتك حرمتهایشان و جریان اشكشان تا قیامت باقى و دائم است ، بخصوص تا زمانى كه 
خونخواهى آن بزرگوار و اصحاب و انصار شان نشده است، چنانچه به این جمله در اخبار و آثار زیاردى 

  .تصریح شده است; نقل شده ) علیهم السالم(كه از ائّمه اطهار 
زمان صاحب این مصیبت عظمى در این عالم كسى جز وجود مبارك حضرت صاحب العصر و پس در این 

نیست، و واضح است كه نوِع ظاهر از نصرت و یارى شخص مصیبت دیده و ) علیه السالم(الزمان 
; صاحب عزا حضور در مجلس عزاى او و همراهى با او در گریه و حزن است ، و بهتر از این 

چنانچه در حدیث زراره . دادن اساس مجلس عزاى او در هر جهتى از جهات آن استخدمتگذارى در انجام 
  :فرمود

در واقع حضرت صدیقه طاهرهسالم اهللا علیها را در آن گریه اش یارى ; هركس بر آن مظلوم گریه نماید (
  .)17(نموده است 

  .واضح شد; پس این بیان كه مستفاد از تعداد زیادى ازاحادیث واخبار بود 
آثار آن ظاهر است كه در ; و نیز بالوجدان و العیان در جمیع نظرها و در همه عصرها و در اكثر شهرها

نسبت به آنحضرت یعنى حضرت صاحب )علیه السالم(نصرت و یارى حضرت ابى عبداهللا  این كیفّیت از
ــ نصرت و یارى محّقق مى شود، و این یارى هم نسبت به شأن رفیع و مقام جلیل ایشان ) علیه السالم(االمر 

اولیاء  است كه بدین وسیله ذكر ایشان در محافل و مجالس دوستان احیاء مى شود، و فضل ایشان در قلوب
ظاهر مى شود، و هم نصرت و یارى به حال شیعیان و دوستان ایشان است، كه بدین وسیله از جهات 

مختلف منتفع و مستفیض مى شوند، هم در جهت دنیوى كه به بركات ذكر ایشان به رحمتهاى الهیه فائز مى 
و نیز به سائر اركان ایمان  ;) علیه السالم(كه به والیت و معرفت آنحضرت ; شوند، و هم در جهت ُاخروى 

  .و این بر وجهى است كه بیان شد. هدایت مى یابند
و از همه مهّمتر نصرت و یارى به وجود مبارك آنحضرت صلوات اهللا علیه است در جمیع ُامور دینى و 

ر اركان اسالمى ، بواسطه آنكه معلوم شد كه نصرت و یارى امر حضرت ابى عبد اهللا صلوات اهللا علیه و ذك
ایشان در هر جهتى ــ خصوصًا سعى در زیارت و اقامه مجالس تعزیه ایشان ــ وسیله اعالى كلمه توحید و 
استحكام و استقامت امر شریعت و رسالت، و ظهور آثار والیت و امامت و همه ُامور دینى و احكام و آداب 

  .ایمانى و اسالمى مى باشد
گفتار و در فصل اّول از باب اّول آن ــ بیان كردیم كه همه و در مطالب گذشته ــ خصوصًا در مقدمه این 

این ُامور دینى از جانب خداوند عالم به وجود مبارك امام و حّجت زمان صلوات اهللا علیه واگذار شده است، 
پس هركس در هر جهتى از آن جهات سعى نماید، و در هر وسیله و سببى از آن وسائل و اسباب اهتمام 



ت و یارى به آنحضرت صلوات اهللا علیه در امر دین است، خصوصًا در حالى كه ملتفت این نماید، آن نصر
  .مطلب بوده و به خصوصه قصد نصرت و یارى ایشان را بنماید

  )صلى اهللا علیه وآله(تذكرى الزم در فرمایش نبوى
د نصرني و نصر ولده فمن نصره فق« : كه) صلى اهللا علیه وآله(فقره اى از فرمایش نبوى ; در اّول عنوان 

پس اگر مراد و مفهوم آن همان باشد كه در ترجمه آن فقره در اّول ; بیان كردیم » ) علیه السالم(القائم 
پس آن هم ــ عالوه بر شواهد دیگرى كه از عقل و نقل ذكر شد ــ از جمله شواهد بیان ; عنوان ذكر كردیم 

داللت دارد بر آنكه با یارى حضرت ابى )علیه وآله صلى اهللا(كالم حضرت رسول : ما خواهد بود، یعنى
علیه (و یارى حضرت صاحب األمر ) علیهم السالم(یارى جمله ائّمه اطهار ; ) علیه السالم(عبداهللا 
  .حاصل مى شود)السالم

را یارى نماید، چنان است كه مرا و فرزندش قائم )علیه السالم(هر كس حسین : و اگر مراد چنین باشد كه
كه یارى حضرت ; را یارى كرده باشد، یعنى در فضل و ثواب، كه در واقع هم مراد این است )السالم علیه(

صلى اهللا علیه (اجر یارى حضرت رسول ; از اعمال جلیله ایست كه بوسیله آن )علیه السالم(سید الشهدا 
و یارى ایشان  عطا مى شود ، ولو آنكه خصوصیت مصداق نصرت)علیه السالم(و یارى حضرت قائم )وآله

تأكید بیاِن ما خواهد بود، گر چه همان وجه اّول اظهر است، ; هم در او حاصل نشود ، پس این فقره شریفه 
  .و اهللا العالم بحقیقة كالمه و كالم اولیائه
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  ) علیه السالم(چگونگى نصرت ویارى شهداى كربالدرحق حضرت قائم
  

نصرتى كه از شهداى : واضح مى شود كه; و بیانى كه در كیفّیت یازدهم ذكر شد ; آنچه از این بیان : تنبیه
بودند ــ ظاهر گردید، نصرت )السالمعلیه (كربال ــ كه افضل و اشرف انصار اهللا براى حضرت سیدالشهدا 

  :بر دو وجه است)علیه السالم(و یارى بودن آن در حّق حضرت قائم 
وسیله ظهور امر و )علیه السالم(چنانكه قبال بیان كردیم چون امر شهادت حضرت ابى عبداهللا : وجه اّول

ظهور امر هر یك از  دین الهى در همه شهرها و عصرها گردید، و نیز موجب ظهور امر شریعت نبوى و
نیز مى ) علیه السالم(تاكنون بوده، و وسیله ظهور امر حضرت صاحب األمر ) علیهم السالم(ائّمه اطهار 

در واقع جمیع این ُامور یارى كرده اند، و از ; باشد ، پس آنانكه آنحضرت را در امر شهادت یارى نموده اند
دینه و انصار رسوله و انصار اولیائه و انصار خلفائه  یاران و انصار همه ــ یعنى انصار اهللا و انصار

  .ــ محسوبند) علیه السالم(و همچنین انصار قائم ) علیهم السالم(
فرِج كّلى كه وعده داده شده به ظهور موفور السرور حضرت : همچنانكه در كیفیت یازدهم گفتیم: وجه دّوم

واقع شود، ) علیه السالم(بال و شهادت حضرت سّیدالشهدا مقّدر بود كه قبل از واقعه كر; ) علیه السالم(قائم 
پس اگر همه مردم در آن وقت در یارى ایشان حاضر شده بودند، این فرج كّلى واقع مى شد ، و آن همه 

واقع نشده بود، و نیزاین غیبت طوالنى براى حضرت ) علیهم السالم(ابتالئات به ائّمه اطهار و اولیاء اخیار 
  .روى نداده بود)ه السالمعلی(بقیة اهللا

همه مردم در آن عهد و زمان از انصار اهللا و انصار اولیاء او در باب وقوع این فرج ; پس در این حال 
بودند، پس آن عّده از شهدائى كه در مورد این فرج یارى كردند، براى همین امر از انصار الهى و انصار 

لو آنكه بواسطه اعراض سایرمردم از نصرت و یارى  شدند، و) علیهم السالم(هریك از ائّمه طاهرین 
آن فرج وقوع نیافت ، پس آنها از انصار اولیاء الهى شدند هم در امر فرج كّلى ) علیه السالم(آنحضرت 

آنها، و هم در فرجهاى الهى در حال و در زمان ابتالء آنان، كه آن فرجها بوسیله امر شهادت حضرت 
  .ـ بر وجهى كه ذكر شد ــ فراهم شده و مى شودـ) علیه السالم(سیدالشهداء 

  ) علیه السالم(چونگى نصرت و یارى حضرت سیدالشهداء
  

  :در بیان كیفّیت نصرت و یارى حضرت سید الشهداء سالم اهللا علیه است ، و آن بر دو وجه است: امر دّوم
و آن در بعضى از كیفّیات  مشترك است،) علیهم السالم(كیفّیتى است كه با همه ائّمه اطهار : وجه اّول

  .مزبوره بیان شد
آن است كه به وجود مبارك آنحضرت صلوات اهللا علیه اختصاص دارد، و عمده شاهد و مقصود : وجه دّوم

  :دراینجا همین است، و اعظم و افضل این وجه آن دو امر است
  ).علیه السالم(زیارت آنحضرت : اّول
  .ا در دو مقام مطالبى بیان مى كنیماقامه تعزیة ایشان ، پس در اینج: دّوم

  عناوینى كه متعلّق به مطلق زیارات است
نصرت و یارى ایشان )علیه السالم(در بیان آنكه با زیارت قبر مطّهر و منّور حضرت ابى عبداهللا ; مقام اّول 

اصل مى نصرت و یارى ح; حاصل مى شود، و در اینجا عناوینى را كه تعّلق به زیارت دارد و بوسیله آن 
  .شود، در چند جهت بیان مى كنیم

علیه (نسبت به وجود مبارك ایشان است، كه زیارت موجب شّدت سرور قلب مبارك آنحضرت : جهت اّول
  .مى شود) السالم

نسبت به ظاهر شدن شأن رفیع ایشان هم در دنیا و هم در آخرت و هم در نظر اعداء است، كه : جهت دّوم
انف آنهاست، و هم در نظر اولیاء و دوستان از انبیاء و مالئكه از اهل زمین موجب ذّلت و خوارى و رغم 

مى شود، چرا كه واضح است كه بیشتر بودن تابعین نسبت به هر كس ــ خصوصًا )علیهم السالم(و آسمان 
م به عنوانى كه همه در تحت لواِء مرحمت او باشند ــ گوشه اى از جلوه بلندى مقام و علّو قدر او در چش

  .بیننده گان خواهد بود
در آخرت است، كه بواسطه آنچه در فضل ) علیه السالم(نسبت به متعلقان و شیعیان آنحضرت : جهت سّوم

    



) علیهم السالم(زیارت آنحضرت صلوات اهللا علیه آمده است كه زائر ایشان نسبت به سائر دوستان اهلبیت 
  :مقام شفاعت پیدا مى كند، كه به او میگویند

  )1() بید من أحببت و أدخله الجّنة خذوا(
  )دست هر كسى را مى خواهى بگیر و وارد بهشت نما(

  .ر مقام شفاعت نسبت به آنحضرت دو نوع نصرت و یارى نموده استزائر د; بلكه بنابراین امر 
علیه (نسبت به وجود مبارك خود ایشان بواسطه آنكه این شفاعت امرى است راجع به آن حضرت: نوع اّول

ایشان را نصرت و یارى كرده است، مثل آنكه اگر در دنیا بود ; ، پس در انجام جمله اى از این امر )السالم
  .را ــ در جهتى كه راجع به ایشان است مانند جهاد ــ نصرت و یارى مى نمود) علیه السالم(آنحضرت ; 

نسبت به ایشان در امر دوستان آنحضرت است كه سبب دفع عقوبت از آنها شده است ، و نیز : ونوع دّوم
  .وسیله رسیدن آنها به رحمتهاى كامله الهى و مقامات عالیه شده است

یارى است نسبت به ابقاء و احیاء امر ایشان، چه آنكه واضح است كه رفت و آمد نصرت و : جهت چهارم
علیه (شیعیان و دوستان در هر زمانى و هر عصرى نزد قبرمنّور ایشان موجب بقاء و دوام ذكر آنحضرت 

و درمجالس عام و خاص ; بوده، و موجب یاد آورى فضائل ومناقب ایشان در قلوب ودر زبان ها)السالم
  .است

  است )علیه السالم(عناوینى كه متعلّق به زیارت حضرت سیدالشهداء
و اّما عنوانهائى كه تعّلق به زیارت قبر مطهر ایشان دارد، و به هركدام از آنها جهات نصرت و یارى 

  :چند عنوان است ; حاصل مى شود 
  .آنكه به نفسه تهیه و تجهیز رفتن به كربال را نموده و خود مشّرف گردد: اّول
  .دیگران را به زیارت بفرستد، به آنكه براى آنها اسباب رفتن را مهّیا نماید: دّوم
زوار ایشان را در توشه یا حّل مشكالت ــ به دفع ظلم و شّر دشمنان از ایشان یا به نحو دیگر ــ اعانه : سّوم

  .و یارى نماید
  .قبر منّوره را تعمیر نمودن: چهارم

  .حرم انور ایشان نمودن كمك و احسان به خّدام : پنجم
، با ذكر )علیه السالم(به امر زیارت آنحضرت ; تشویق و ترغیب و تحریص نمودن دوستان ایشان را: ششم

  .فضائل زیارت ایشان یا به هر وجهى كه این نتیجه در او حاصل شود
  .وارده در آنبا تألیف و تصنیف كتاب از براى نقل احادیث و روایات ; حفظ فضائل زیارت ایشان : هفتم

از علماء تألیف و تصنیف )علیه السالم(حفظ كتبى كه در فضائل و جهات متعّلقه به زیارت آنحضرت : هشتم
  .شده است، به هر نحوى كه حفظ آنها محّقق شود، از قبیل نوشتن و چاپ كردن و انتشار دادن و وقف نمودن

ر، خصوصًا كسانى كه تمّكِن تشّرف به محافظت و مواظبت نمودن بر زیارت ایشان از شهرهاى دو: نهم
  .كربال راندارند

و این نوع زیارت هم به منزله زیارت در كربال از نزدیك است ، چنانچه باین مطلب در اخبار بسیارى 
تصریح شده است، و فضائل شریفه اى براى زیارت قبر مطهر و منّور وارد شده است، در این نوع زیارت 

از زیارات مانند زیارت عاشورا ــ چنانچه در امر سّوم بیان خواهد شد ان  هم حاصل مى شود، در برخى
; شاءاهللا تعالى ــ بعضى از آن جهات نصرت و یارى كه در تشّرف به زیارت قبر مطّهر حاصل مى شود 

  .ان شاء اهللا تعالى; در این نوع زیارت هم حاصل مى شود، چنانچه اشاره به آن خواهد گردید 
آن است كه هر كدام از آنها به ; در نصرت و یارى بودن این امور ده گانه در جهت زیارت  و خالصه كالم

مى شود، و به آن سبب امر )علیه السالم(عنوانى سبب بقاء و ثبات و ظهور شئونات حرم محترم آنحضرت 
ت و مترّتب آن نصرتى كه بوسیله زیارت ایشان اس; به زیارت ایشان مستقّر و بر قرار مى شود، و بر آن 

  .شده، و عنوان آن در دنیا و آخرت حاصل مى شود
  با اقامه عزا ) علیه السالم(چگونگى نصرت و یارى حضرت سیدالشهداء

، و در آنكه با این كیفّیت نصرت و یارى كامله نسبت به )علیه السالم(در اقامه عزاى آنحضرت : مقام دّوم
  .متعّلقه به این كیفّیت استایشان حاصل مى شود، و نیز در بیان عنوانهاى 

و این مطلب را چنین بیان مى كنیم كه نصرت و یارى مظلوم در سه مقام است، كه اگر در هر كدام به او 
  .موجب غربت و مظلومّیت او مى شود; یارى نشود

در مقام مقاتله و جنگ با دشمن او است، و یارى كردن در این مقام این است كه سعى در مجادله : اّول
  .مودن با دشمن او سعى و كوشش كند تا آنكه دشمن مخدول شده و رفع شّر ظلم از او شودن



  .بعد از كشته شدن ، و نصرت و یارى در اینجا تقاص حّق او و خونخواهى از دشمن او است: دّوم
ر براى ه; بعد از كشته شدن، با عزادارى و گریه و حزن براى او، كه این اقامه مراسم عزادارى : سّوم

تعظیم آشكار و بزرگى است، و اگر با غربت و مظلومّیت بمیرد یا كشته ; كسى بعد از مردن یا كشته شدن 
پس به این مطلب تدارك و تالفى غربت او مى شود، و این نسبت به حال او نصرت و یارى كامل ; شود
  .است

بعد از آنیكه ; تان و اولیائشاناز طرف دوس)علیه السالم(پس اقامه مجالس عزا از براى حضرت ابى عبداهللا 
براى آنها نصرت و یارى نمودن در دو مقام اّول و دّوم ــ كه مقاتله با دشمنان آنحضرت و تقاص حّق و 

واضح است كه نصرت و یارى نسبت به ایشان در تجلیل شأن و توقیر ; خونخواهى ایشان است ــ میّسر نشد 
دشمنان است، و نیز موجب رغم انف دشمنان و خذالن آنها و تعظیم قدر رفیع ایشان در نظر دوستان و 

  .است، و همچنین نصرت و یارى نسبت به آن جهات سه گانه دیگر است، كه در باب زیارتشان بیان شد
  است ) علیه السالم(عناوینى كه متعلّق به عزادارى آنحضرت 

  :چند عنوان است)علیه السالم(عناوین متعّلق به امر عزاى آنحضرت 
  .مرثیه خوانى و ذكر مصائب ایشان با نظم یا نثر: ّولا

  .هّم و حزن قلبى : دّوم
  .افسردگى چهره و اظهار حزن: سّوم

  .بكاء و گریه با اشك ریختن: چهارم
  .بكاء و گریه به ناله كردن : پنجم
  .ندبه كردن: ششم
  .جزع و بى قرارى كردن: هفتم

  .لطمه بر صورت یا بر سینه یا بر سر زدن: هشتم
  .غش كردن : نهم
  .جامه دریدن : دهم

  .تغییر لباس و تغییر هیئت دادن: یازدهم
تقلیل در خوردن و آشامیدن و تقلیل در خواب و ترك لذائذ و نیز تقلیل در كالم و عزلت از مردم : دوازدهم

  .نمودن
  .مجلس عزاى ایشان را بر پا نمودن: سیزدهم

  .حضور در مجلس عزا و جلوس در آن : چهاردهم
  .مال صرف عزاى ایشان نمودن: پانزدهم

  .انشاء شعر در مصیبت ایشان : شانزدهم
  .در مجلس عزا خدمت نمودن : هفدهم

  .تألیف و تصنیف كتاب در ذكر مصائب ایشان:هیجدهم
  ) علیه السالم(بیان فضائل زیارت و تعزیه سیدالشهداء 

ــ ) علیه السالم(عنى زیارت و تعزیه آنحضرت در بیان بعضى از فضائل این دو وسیله عظمى ــ ی: امر سّوم
غیر از فضیلت نصرت و یارى بودن آن، و آن فضائل بسیار است، و لكن در اینجا در ضمن دو مطلب تیّمنًا 

  :و تبّركًا به بعضى از آنها اشاره مى شود
  :، و در آن سه فصل است )علیه السالم(در بعضى از فضائل مهّم زیارت آنحضرت : مطلب اّول
  .در فضائل مطلق زیارات : فصل اّول
  .در فضائل زیارت عاشورا: فصل دّوم
  .در بیان افضلیت این زیارت از سائر زیارات، و در افضل بودن اّول از دّومى: فصل سّوم

  روایات وارده در فضیلت مطلق زیارات 
آنچه منصوص است ــ  در بیان فضائل عاّمه زیارات، و در این مقام به ذكر هشتاد فضیلت از: فصل اول

  :خصوصًا در اخبار كثیره ــ اكتفا مى شود، و این هشتاد فضیلت بر چهار نوع است
  :نوع اّول

فضل و اجرى كه به زائر از زمانى كه از قبر بیرون مى آید تا حین دخول در بهشت عطا مى شود، و آن 
  :چهارده امر است

صلى اهللا علیه (ه با او مصافحه مى كند حضرت رسول آنكه در وقت بیرون آمدن از قبر، اّول كسیك: اّول



  .مى باشد) وآله
نورى كه ما بین مشرق و مغرب را روشن نماید به او عطا مى شود، و عالمتى در صورت او گذارده : دّوم

  :شود از نور عرش بر این وجه
  .كه به این عالمت شناخته شود )2()) علیه السالم(هذا زائر قبر ابن بنت خاتم األنبیاء سّید الشهداء (

  .نامه عملش را به دست راست او دهند: سّوم
  .از هول عظیم روز قیامت ایمن باشد: چهارم

و ; از گناهانى كه در دار دنیا نموده است نمى پرسند، گر چه گناهانش به تعداد ریگ بیابان عالج :پنجم
  .و كف دریاها بوده باشد; كوههاى تهامه

در قیامت خداوند مقامى به او عطا فرماید كه همه بر حال او غبطه خورند، و آرزو مى كنند كه اى : ششم
  .بودیم، حّتى شهدائى كه در خون خود غلطیده باشند) سالمعلیه ال(كاش ما هم از زائرین آنحضرت 

و ) علیه السالم(و امیرالمؤمنین ) صلى اهللا علیه وآله(بر سفره مائده بهشتى كه حضرت رسول اكرم : هفتم
او را بنشانند، و با ایشان غذا بخورد در حالى كه مردم مشغول ; نشسته اند) علیهما السالم(فاطمه زهرا 

  .حسابند
با او در آنجا مصافحه فرماید، )علیه السالم(او را بر سر حوض كوثر برند، و حضرت امیرالمؤمنین : مهشت

  .و از حوض او را سیراب نمایند
  .آنكه آنحضرت كسى را مى فرستند تااو رااز اهوال قیامت عبور دهد: نهم
  حضرت امر فرماید كه صراط براى او نرم و راحت شود: دهم

  .نم سالم بماند به گونه اى كه آن را با چشم خود هم نبینداز آتش جه: یازدهم
با ; بوده، و تا وقت ورود به بهشت) علیه السالم(در آن روز در زیر علم حضرت سّید الشهدا : دوازدهم

  .ایشان هم صحبت مى شود
  .چهل سال قبل از همه داخل بهشت شود : سیزدهم

  .ودساكن ش)علیه السالم(در درجه آنحضرت : چهاردهم
  :نوع دّوم

  :آنچه عطا مى شود به زائر از زمانى كه از دنیا برود تا وقتى كه از قبر بیرون آید، و آن شانزده امر است
  .سعادتمند بمیرد و جان كندن بر او آسان شود كه تلخى براى او نداشته باشد: اّول
  .حنوط و َكَفن بهشتى براى او آورده، و بر روى كفنش مى پوشانند: دّوم

  .با عّده زیادى از مالئكه بر او نماز مى خوانند) علیهم السالم(حضرت جبرئیل و عزرائیل و میكائیل : ّومس
  .مالئكه جنازه او را مشایعت مى نمایند: چهارم

  .مالئكه بعد از مردن، تا روز قیامت برایش استغفار مى كنند: پنجم
  .وسعت مى دهند; قبر او را به حّدى كه چشم بیند : ششم

  .روشن مى كنند; قبر او را به چراغهائى: فتمه
  .قبر او را با ریحان بهشتى فرش مى نمایند: هشتم

  .براى او هول و وحشت قبر نباشد : نهم
  .فشار قبر براى او نباشد: دهم

  .سئوال منكر و نكیر بر او آسان گردد:یازدهم
حه بهشتى برسد، ــ و لكن از براى بو و رائ; از بهشت درى براى او گشوده، كه تا روز قیامت: دوازدهم

علیهم (بعضى تا هیجده روز ــ و بعد از آن او را باال و در حظیرة القدس برده، و در آنجا با اولیاء الهى 
  .باشد) السالم

  .ماندن مالئكه بر قبر او و عبادت نمودن براى او تا روز قیامت: سیزدهم
  .در قبر به زیارت او ) یه السالمعل(تشریف فرما شدن حضرت ابى عبداهللا : چهاردهم
  .به دنیا بر گردد، و از اهل سعادت در آن روز باشد) علیه السالم(در هنگام ظهور حضرت قائم : پانزدهم

به دنیا رجعت فرماید، و كرسى از ) علیه السالم(در آن وقت و آن زمان چون حضرت ابى عبداهللا : شانزدهم
رسى نود هزار قّبه سبز برپا كنند، و مؤمنان به زیارت آنحضرت نور براى آنحضرت بگذارند و دور آن ك

  .آیند و زائر آنحضرت از این مؤمنان باشد) علیه السالم(
  :نوع سّوم

یا براى او در این دنیا نوشته مى شود، و لكن از امور ُاخروى ; آنچه بعد از زیارت به زائر عطا مى شود 



  :است، و از آنها بیست امر ذكر مى شود
  .مصافحه مالئكه با او : لاّو

  .در حّق او)علیهم السالم(دعاء آنها و دعا جمیع انبیاء و رسل و جمیع اهلبیت طاهرین : دّوم
با او به همنشینى با ایشان در بهشت، و بشارت ) صلى اهللا علیه وآله(بشارت غیبى حضرت رسول : سّوم

  .و آخرت  به قضاء حوائج در دنیا) علیه السالم(حضرت امیرالمؤمنین 
به هر قطره عرقى كه از او بریزد هفتاد هزار ملك خلق شوند كه تا روز قیامت براى او تسبیح و : چهارم

  .استغفار نمایند 
  .همه گناهان او ـ چون روزى كه او از مادر متولد شده ـ آمرزیده شود: پنجم
به او بشارت دهند، یعنى از جهت هنگامى كه آماده رفتن به زیارت مى شود، اهل آسمانها یكدیگر را : ششم

  .كثرت شوق و محّبت به عمل او
  .براى او ثواب هزار روزه دار نوشته مى شود: هفتم

  .ثواب هزار صدقه قبول شده برایش نوشته مى شود: هشتم
  .ثواب هزار شهید از شهداى بدر برایش نوشته مى شود: نهم
  .شد برایش مى نویسندثواب كسیكه در راه خدا هزار بنده آزاد كرده با:دهم

  .ثواب كسیكه هزار اسب در راه خدا به جهاد فرستاده باشد برایش نوشته مى شود: یازدهم
ثواب یك یا ده و دوازده و بیست و بیست و دو و هفتاد و هشتاد و نود و صد و هزار و صد هزار : دوازدهم

كه در بعضى ثواب حّج مقبول ; ودحّج برایش و به هر قدم صد حّج مقبول و صد عمره مبرور نوشته مى ش
از دو تا ده تا سى تا پنجاه ، و در بعضى ثواب حّج خود آنحضرت ) صلى اهللا علیه وآله(با حضرت رسول 

  .صلوات اهللا علیه از یك تا نود با عمره هاى ایشان
یا به  و هر كدام این مراتب مختلفه به خاطر تفاوت اشخاص در مراتب ایمان و معرفت و خلوص و محّبت،
; جهت دورى و نزدیكى راه، یا جهات دیگر ــ مانند رعایت آداب ــ است، و لكن مهمترین علت اختالف

  .همان اختالف مراتب اخالص و معرفت و محّبت است 
  .در بعضى از زیارات چون عرفه تكمیل عقائد حّقه و رفع شبهات شیطانى و نفسانى مى شود: سیزدهم

نامیده شود، و به ; ركه مانند كروبّیین و مفلحین و فائزین و صالحین و زكوّیین به این اسماء مبا: چهاردهم
  .درجات عالیه آنها فائز مى شود

  .خداوند متعال نزد اهل عرش و مالئكه مقربین به او مباهات فرماید: پانزدهم
  .اسم او در علّیین نوشته مى شود : شانزدهم

علیهم (زیارت حضرت رسول و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا به ثواب زیارت خداوند جّل شأنه و : هفدهم
  .فائز شود) السالم

  .واقع مى شود) علیه السالم(آنكه در جمله ودیعه حضرت صادق : هیجدهم
به هر قدم كه بر مى دارد و مى گذارد ، براى او هزار حسنه نوشته شود، و از او هزار سیئه و : نوزدهم

  .درجه باال رود گناه محو شود، و مقام او هزار
  .هنگام برگشتن از زیارت ، جمعى از مالئكه و شهداء با او همراهى كنند: بیستم

  :نوع چهارم
  :آنچه از امور دنیوى به زائر عطا مى شود، و آنها ده امر است

  .وسعت روزى : اّول
  .درنده مبتال شدنحفظ جان او از انواع آفات مانند فرود آمدن سقف خانه، و غرق شدن و سوختن و به : دّوم
  .طول عمر : سّوم

  .فرج عاجل در هر شّدتى كه براى او باشد، و برگشتن با سرور و كشف هموم و قضاء حوائج: چهارم
  .سعادتى در تمام عمرش و در جمیع ُامورش : پنجم
  .بركت در اهلبیت و اوالدش : هفتم

  .محفوظ شدن از شرور شیاطین: هشتم
  .ان سالم ماندن از شّر دشمن: نهم
  .بركت در مال: دهم

  فضائل زیارت عاشورا 
  :در فضائل زیارت عاشورا و عرفه: فصل دّوم



و حضرت ) علیه السالم(بر حسب آنچه در فرمایش حضرت امام محّمد باقر ; اّما فضائل زیارت عاشورا
  :در روایت علقمه و صفوان است، بیست و دو امر است) علیه السالم(صادق 

  .هزار حجثواب دوازده : اّول
  .ثواب هزار هزار جهاد: دوم
و ائّمه اطهار )صلى اهللا علیه وآله(كه همه آنها را با حضرت رسول ; ثواب دو هزار هزار عمره : سّوم

  .بجا آورده باشد)علیهم السالم(
  .ثواب مصیبت هر پیامبرى از اّولین تا آخرین: چهارم

  .ثواب مصیبت هر رسولى :پنجم
  .ى تا روز قیامت ثواب مصیبت هر وصّی: ششم
  .ثواب مصیبت هر صّدیقى تا روز قیامت :هقتم

  .ثواب هر شهیدى تا روز قیامت : هشتم
  .بلندى مقام او صد هزار هزار درجه: نهم
  .نوشته شدن هزار هزار حسنه: دهم

  .محو شدن هزار هزار گناه: یازدهم
ا محشور شود ، و در مقامات آنها رسیدن به درجه شهداى با آنحضرت تا حّدى كه به هیئت آنه: دوازدهم

  .داخل شود
  .ثواب زیارت هر پیامبرى: سیزدهم

  .ثواب زیارت هر رسولى: چهاردهم
  .ثواب زیارت هر كسیكه زیارت نموده است آنحضرت را از آن روزى كه شهید شده اند: پانزدهم

  .بجهت قبولى زیارت او) علیه السالم(جواب سالم از آنحضرت : شانزدهم
  .قضاء و بر آورده شدن حوائج هرقدر و هرچند بزرگ باشد: هفدهم

  .سرور قلب بر وجه دوام و همیشگى و روشنى چشم بواسطه رسیدن به آنچه طالب باشد: هجدهم
  .فوز به بهشت : نوزدهم

  .سالمتى از آتش: بیستم
م باشند، قبول شدن شفاعت او براى هر كس كه از خویش و بیگانه، گرچه مستحق آتش جهّن: بیست و یكم

  ).علیهم السالم(جز دشمنان اهلبیت 
و ) علیه السالم(و از حضرت امام محّمد باقر ) علیه السالم(ضمانت مؤّكده از حضرت صادق : بیست و دّوم

و از حضرت مجتبى )علیه السالم(و از حضرت ابى عبداهللا ) علیه السالم(از حضرت امام زین العابدین 
و از )صلى اهللا علیه وآله(و از حضرت رسول ) علیه السالم(المؤمنین و از حضرت امیر)علیه السالم(

و از حضرت احدّیت جّل شأنه در حّق زائر به این زیارت آنكه زیارت او مقبول و ) علیه السالم(جبرئیل 
  .سعى او مشكور، یعنى كه هیچ مانعى سبب رّد آن نشود

  در روز عرفه ) علیه السالم(فضائل زیارت امام حسین 
  

پس فضائل مهّمه آن بسیار زیاد است، و در اینجا به ذكر این دو حدیث شریف كه ; اّما فضائل زیارت عرفه 
  .اكتفا مى شود; روایت شده » تحفة الزائر«در 

  :نقل شده كه فرمود) علیه السالم(از حضرت صادق : حدیث اّول
اوند براى او ثواب هزار هزار حّج را در روز عرفه زیارت كند، خد) علیه السالم(هركس قبر امام حسین 

صلى اهللا (بنویسد، و هزار هزار عمره كه با حضرت رسول ; كرده باشد ) علیهم السالم(كه با قائم آل محّمد 
كرده باشد، و نیز ثواب آزاد كردن هزار هزار بنده، و فرستادن هزار هزار كس به جهاد در راه )علیه وآله

د او را بنده تصدیق كننده او و ایمان آورده به وعده او مى نامد، و مالئكه خدا براى او نوشته شود، و خداون
فالن مرد صّدیق است، و خداوند او را در باالى عرش عظمت و جاللش ثنا گفته است، و در زمین : گویند

  .)3(او را كّروبى نامند، كه لقب مالئكه مقّرب است 
  :نقل شده كه فرمودند) علیه السالم(نیز از حضرت صادق : حدیث دّوم

ر قبر امام هركه پریشان باشد و َحّجة االسالم ــ یعنى سفر حّج ــ برایش میّسر نشود، پس روز عرفه را كنا
گذراند كه آن از َحّجة االسالم مجزیست، و نمى گویم كه از حّج مجزیست مگر براى ) علیه السالم(حسین 

هرگاه حّج واجب را بجا آورد و بخواهد كه حّج یا عمره ; كسیكه پریشان باشد، اّما كسیكه تمّكن دارد 



علیه (در روز عرفه كنار قبر امام حسین  ;مستحبى بجا آورد، لكن مشغله دنیوى یا عالیق او را مانع شد 
  .برود، كه او را مجزیست از اداء كردن حّج و عمره، و حقتعالى ثواب او را چندین برابر كند)السالم

  ثوابش چند برابر حّج و عمده است؟: راوى پرسید
  .ثوابش را نمى توان شمرد : فرمود
بیشتر، پس این آیه را : كه هزار برابر؟ فرمود: پرسید. كى مى شود شمرد: كه صد برابر؟ فرمود: پرسید
اگر نعمتهاى خدا را بخواهید « :یعنى )4() َو ِاْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اهللا ال ُتْحُصوها ِاَن اهللا َلَغُفوٌر رحیٌم : (خواند

  .)5(نمى توانید احصاء كرد ، بدرستیكه خداوند واسع العطایا است ; بشمارید

  :یار صفحة
  
  .بگیرید و داخل بهشت شوید; دست كسانى را كه دوست دارید : ترجمه)1(
  .سیدالشهداء است; این زائر قبر پسر دختر خاتم پیامبران )2(
  .19598حدیث  460ص 7وسائل الشیعه ج)3(
  .18سوره نحل آیه )4(
 .21حدیث  101بحاراالنوار ج )5(

  

  

 

 ; 

  یارت عرفه بر زیارات دیگر افضلّیت ز
در بیان افضلیت زیارت عرفه بر همه زیارات، و افضلیت زیارت عاشورا بر آنها و بر عرفه : فصل سّوم

  .است
آنكه كلّیه فضائلى كه از براى مطلق زیارات وارد شده است ــ كه بعضى از آنها ذكر شد ــ پس : اّما اّول

، و همچنین فضائلى هم از براى زیارت مخصوصه ــ چون  بدون اشكال براى این زیارت هم ثابت است
پس مثل و نظیر ; زیارت در شهر رمضان المبارك و شعبان المعظم و رجب المكّرم و امثال ذلك ــ نقل شده 

آن نیز براى این زیارت نقل شده است، و عالوه بر این آنكه عدد حّج هائى كه در این زیارت شریفه ـ یعنى 
  .شود خارج از شمارش است عرفه ـ حاصل مى

  فضیلت زیارت عاشورا بر زیارات و اختصاصات سه گانه آن 
اّما افضل بودن زیارت عاشورا بر همه زیارات و بر زیارت عرفه بر این وجه بیان مى شود كه این زیارت 

; شریفه عالوه بر دارا بودن بر همه فضائلى كه براى مطلق زیارات وارد شده است به سه فضیلت 
  :اختصاص و امتیاز یافته است

به ثواب كامِل زیارات جمیع زائرین ــ از انبیاء و اوصیاء و عامه ; آنكه مؤمن با این زیارت: فضیلت اّول
فائز مى شود، كه از ; را از روز شهادت زیارت كرده اند) علیه السالم(مؤمنین ــ كه حضرت ابى عبداهللا 

  .ئّمه طاهرین صلوات اهللا علیهم اجمعین مى باشندجمله آن زّوار حضرت خاتم األنبیاء و ا
آنكه فوق هر عمل خیرى عمل دیگرى هست كه افضل از آن باشد تا به جهاد رسد كه فوق : فضیلت دّوم

، و شهداى كربال هم افضل )1(روایت شده است » كافى«چنانچه به این مضمون از . جهاد هیچ خیرى نیست
از همه شهداى اّولین و آخرین هستند، كه در روز قیامت همگى غبطه مى خورند كه اى كاش از آنها بودند، 

  :روایت شده) ه وآلهصلى اهللا علی(از نبّى اكرم» بحار«چنانچه در 
  .)2() هم ساداة الشهداء(

  :نقل شده كه فرمود) علیه السالم(و همچنین از امیرالمؤمنین 
  )بقهم سابق و لم یلحقهم الحقلم یس(

احدى از سابقین بر آنها سبقت نگرفته است و به مقام رفیع آنها احدى از آیندگان نمى ; كه در فضل: یعنى
  .رسد

  :نقل شده كه) علیه السالم(و نیز از حضرت ابى عبداهللا 

    



  .)3() ن أهل بیتيفإّنى ال أعلم أصحابًا أوفى و ال خیرًا من أصحابي و ال أهل بیت أبّر و أوصل م(
یكوتر و بدرستیكه من هیچ اصحابى را با وفاتر و بهتر از اصحاب خود نمى دانم، و هیچ اهلبیتى را ن: یعنى

  .صله كننده تر از اهلبیت خود نمى دانم
و جامعّیت فضل آنها بر همه شهداى بزرگ از اّولین و آخرین از این فقره شریفه ـ كه ذكر شد ـ استفاده مى 

  .شود
  )).علیه السالم(من نصره ــ یعني الحسین ــ فقد نصرني و نصر ولده القائم (

به فضل نصرت و یارى حضرت رسول ; را یارى كند ) المعلیه الس(هركه حضرت ابى عبداهللا : یعنى
فایز مى شود، مانند شهداى بدر كه افضل شهداء بودند، و نیز به فضل نصرت و یارى ) صلى اهللا علیه وآله(

علیه (انصار آنحضرت «: فائز مى شود كه در بعضى از احادیث تصریح شده است كه) علیه السالم(قائم 
صلى اهللا علیه (ت، افضل از مردم همه زمانها مى باشند، حّتى آنكه برادران رسول در كمال و معرف) السالم

  .)4(» مى باشند)وآله
از افضل اقسام نصرت و یارى ایشان ) علیه السالم(ضح است كه شهادت با حضرت ابى عبداهللا و این هم وا

علیه (و انصار حضرت قائم ) صلى اهللا علیه وآله(فضل انصار حضرت رسول ; است، پس شهداى كربال
  .را بر وجه كاملتر دارا هستند) السالم

امت مقامى فوق مقام شهداى كربال و انصار ابى بعد از مقام والیت و ام; پس به مقتضاى این نوع اخبار 
  .نیست) علیه السالم(عبداهللا 

رسیدن به درجات شهداى با ; دوازدهمین فضیلت: در بیان فضائل زیارت عاشورا گفتیم كه: فضیلت سّوم
  .است به گونه اى كه به هیئت آنها محشور شود، و در درجات آنها داخل شود) علیه السالم(آنحضرت 

عّیت این فضل با دو فضل سابق آن شرافتى است كه اختصاص به این زیارت شریفه دارد و فوق آن پس جام
هیچ فضلى نیست ، پس زیارت عاشورا از همه زیارات و از كافه عبادات افضل است، مانند افضلّیت 

  .خورشید یا ماه بر سائر ستاره گان
  :نیمو در اینجا تنبیهاتى است كه الزم است به آنها اشاره ك

  بیان فضل زیارت عاشورا و فائز شدن بنده به درجات انبیاء 
در بیان و توضیح فضل بعضى از اعمال و عباداتى كه بنده بوسیله آنها به مقام انبیاء و اوصیاء : تنبیه اّول

  .وارد شده; فائز مى شود، و به درجات عالیه آنها مى رسد ) علیهم السالم(
علیه (شریف یعنى زیارت عاشورا و نیز كلّیه زیارات حضرت ابى عبداهللا این عمل ; از جمله آن اعمال 

است ـ كه ذكرشد ـ كه بنده بوسیله آن به درجات عالیه انبیاء و اوصیاء صدیقین و شهداء فائز مى ) السالم
) علیه السالم(شود، و در اجر مصائب جلیله آنها شریك ، و به ثواب زیارت نمودن آنها حضرت ابى عبداهللا 

  .را ــ بر وجهى كه بیان شد ــ نائل مى شود
  :مى فرماید» اقبال«دركتاب مستطاب ) رضي اهللا عنه(سید جلیل رضى الدین على بن طاووس

علیهم (و إذا أوجدت في كتابنا أّن من عمل كذا فله كذا مثل عمل األنبیاء و األوصیاء و الشهداء و المالئكة 
مل أحدهم إذا عمل هذا اّلذي یعمله دون سایر أعمالهم أو یكون له تأویل آخر فلعّل ذلك أّنه یكون مثل ع) السالم

على قدر ضعف حالك و قّوة حالهم، فالتطمع نفسك بما ال یلیق باالنصاف و ال تبلغ بها ما الیصّح لها من 
غایات و یقع  األوصاف و ال تستكثر هللا جّل جالله شیئًا من العبادات، فحّقه أعظم من أن یؤّدیه أحد و لو بلغ

  .)5(» الطاعات لك دونه جّل جالله في الحیاة بعد الممات 
هر گاه سلطانى جلیل الشأن : براین وجه است كه; محتمل استومطلب دیگرى كه در توضیح و بیان این امر 

و عظیم القدر باشد و از براى او رعایا و غالمانى باشد كه آنها در مراتب و كماالت متفاوت باشند ، پس 
عطاء و احسان سلطان نسبت به آنها بر حسب تفاوت مراتب كماالت آنها مختلف است، هم در كیفّیت و هم 

عضى را الیق است كه دّر و جواهر عطا فرماید، و بعضى را الیق است كه دینار عطا در كمّیت، پس ب
  .نماید، و بعضى را سزاوار است كه درهم عطا كند

و هر طائفه اى از آنها هم به حسب كمّیت مختلف اند، مثال به بعضى شایسته است هزار عدد بدهد، و به 
و این مراتب در هر طایفه یا در هر صنفى به جهت . اینبعضى ده هزار، و به برخى صد هزار و بیشتر از 

  .كمالى است كه دارند، از قبیل معرفت و شناخت به سلطان یا محّبت با او، یا اطاعت و خدمتگذارى او
ولكن گاهى بعضى ازكسانیكه در طبقه دّوم و سّوم مى باشند در خصلت هاى حمیده و خصیصه هاى نیكو 

اهت دارند، پس به این جهت لیاقت پیدا مى كنند كه در حّق آنها مثل آنچه به طبقه ممتازند و به طبقه اّول شب
اّول اختصاص داشت ــ در كیفّیت كه از دّر و جواهر باشد ــ عطا شوند، و لكن در كمّیت و مقدار نیز هرگاه 



بعض دیگر از  با بعض از اهل درجه اولى مساوى شود و در كماالت مماثلت داشته باشند، و لكن هر گاه با
اهل آن طبقه در كمال درجات كماالت مماثلت نداشته باشند، پس در عطایاى مخصوصه به آنها هم در كمّیت 

  .مساوى نمى شوند، اگر چه در كیفّیت به عطاى آنها مماثلت پیدا نماید
رفعت كمال ــ  پس بسا باشد كه بعضى از آنها ــ یعنى طبقه اّول ــ الیق عطا صد هزار از جواهر ــ بواسطه

باشد، و لكن این شخص كه در جمله طبقه اّول است بواسطه رفعت و كمال الیق عطا صد هزار از دّر و 
جواهر است و لكن شخصى كه در جمله طبقه دّوم و سّوم مى باشد و در بعضى كماالت شباهت با اهل آن 

  .ز جنس جواهرات و آللى باشدالیق عطا به ده هزار یا كمتر ا; طبقه دارد نه در جمیع آن كماالت 
پس همچنین محتمل است كه عطا پروردگار عّم نواله در حّق طبقات بندگان نیز چنین تصور شود ، كه 

، و بعد از آن طبقه علما و اولیاء و اتقیاء، و بعد از آن مؤمنین از )علیهم السالم(مرتبه اّول انبیاء و اوصیاء 
طبقات در كماالت و معارف الهى، ونیز در خلوص محّبت و در اهل والءاند، كه درجات و مراتب این 

  .مرتبه تحّمل عبودیت به چندین برابر هر طبقه اى نسبت بما بعد خود متفاوت است
; ــ عطا شود) علیهم السالم(پس هر مقام عالى و درجه رفیعى كه در حّق طبقه اّول ــ یعنى انبیاء و اوصیاء 

كه این ; نند حسن و جالل و جمال و ضیاء، و نیز زیادى وسعت و رفعتدر آن مقامات خصوصیاتى است ما
  .خصوصیات از براى طبقه دّوم نیست، و همچنین است طبقه دّوم نسبت به طبقه سّوم

لكن گاهى مى شود كه در طبقه دّوم و سّوم كسى باشد كه به خاطر خصوصیت خاصى از كماالت یا اعمال 
آن خصوصیت با اهل طبقه اّول مشابهت پیدا نماید، پس به این واسطه  و به; صالح از دیگران ممتاز شود

مانند آنچه به طبقه اّول ــ در شّدت ; لیاقت پیدا نماید كه به او از درجات عالیات و مقامات رفیعات عطا شود
  .حسن وجالل و جمال ــ عطامى شود، اگر چه به مقام آنها در زیادى كمال و ارتفاع نرسد

در مذهِب حّق ثابت است كه درجات محّمد و آل محّمد صلوات اهللا علیهم ; بر حسب ضرورتو این مطلب 
اجمعین در مقام معرفت و نیز محّبت الهى فوق همه درجات انبیاء و اولیاء مى باشد، و به این سبب درجات 

  .آنها برتر و شریف تر و كامل تر از همه درجات عالى و مقامات رفیع آنها در جنان است
همچنین به مقتضاى احادیث و اخبار روشن است كه برترین و شریف ترین صفت كمالى و عمل صالحى  و

معرفت و شناخت كامل و ; كه محبوب و مرضى عنداهللا و موجب رسیدن هر كس به درجات عالى است
 محّبت خالص است نسبت به ذات مقدس حضرت احدّیت جّل شأنه ، و بزرگترین بلكه عمده ترین اصل در

كمال معرفت و خلوص محّبت به آن انوار طّیبه صلوات اهللا ; وصول به این مقام از معرفت و محّبت الهى
یدخلون « : علیهم اجمعین مى باشد، و در احادیث زیادى در حّق شیعیان و دوستان تصریح فرموده اند كه

  .»مدخلناو یردون موردنا 
  .ندشیعیان در این درجه معرفت و محّبت مى باش: یعنى

آنچه در حّق زّوار حضرت ابى عبداهللا ; از آن جمله; و فقرات زیاد دیگرى نیز به این مضمون وارد شده
علیهم (وارد شده است، چنانچه اكملیت مقام و قرب مقامات انبیاء عظام حّتى اولى العزم ) علیه السالم(

س او است كه بوسیله اكملّیت معرفت بر حسب اكملّیت مرتبه معرفت و محّبت آنها نسبت به ذات مقّد) السالم
  .مى باشد)علیهم السالم(و محّبت آنها نسبت به آن انوار طیبه 

پس آن شیعیان كامل و مخلص كه بواسطه مقام معرفت و محبتشان با اهلبیت طاهرین صلوات اهللا علیهم 
و اوالد كمال سعى و اجمعین در اّتباع و پیروى آنها و تسلیم شدن امرشان را در بذل جان و مال و عرض 

استقامت را دارند، و بدین وسیله مشابهت و مماثلت در صفات و كماالت آنها به مراتب كمال معرفت و 
محّبت و عبودّیت حضرت احدّیت جّل شأنه پیدا مى كنند ، و از این جهت از براى مجالست و مؤانست با 

و به آنها ــ یعنى شیعیان و . ت آنها مى شوندآنهافائز مى شوند و صالحیت پیدا مى كنند، و داخل در درجا
عطا مى شود، و از ) علیهم السالم(دوستان ــ درجه مماثل و مشابه با جمله از درجات رفیعه اهلبیت 

به این گروه از شیعیان مرحمت مى فرمایند، و بر سر همان خوان و سفره طعامى كه ; نعمتهاى خاص ایشان
  .ندآنها تشریف دارند او را بنشنان

اظهار اخالص و محّبت خود را نمودند، و در این طریق بذل ; و اّما بعضى از آن شیعیان به عنوان شهادت 
جان و اهل و اوالد نمودند، و جمع دیگرى كه این نحو اظهار اخالص و محّبت برایشان میّسر نشد، و لكن 

براى آنها هم میّسر ; رت و یارىاشتیاق زیادى دارند كه این نوع نص; بواسطه همان كمال اخالص و محبت
شود، و آرزو چنین شهادتى را داردند، پس آنچه در این حال براى آنهامیّسر است سعى مى كنند، و قبر 

  .را زیارت مى كنند) علیه السالم(مّنور آنحضرت 
رت قبر و جمعى دیگر كه هیچ یك از این دو مرتبه ــ نه بذل مال و جان در مقام شهادت، و نه در مقام زیا



و لكن با كمال اشتیاق قلبى واقعى با همان مرتبه معرفت و محّبت خالص و ; منّور ــ براى آنها میّسر نشده
را زیارت مى كنند، پس بعد از آنیكه خداوند ) علیه السالم(كامل در هر مقام و هر مكانى كه باشند آنحضرت 

; ز اثر معرفت و محّبت خالصه در قلب او مى باشدعالم جّل شأنه از صدق نّیت بنده و اشتیاق حقیقى او كه ا
زیارت مى كند، پس به او از آن فضائل كامله كه به زّوار )علیه السالم(مّطلع شد، كه با این حالت آنحضرت 

عطامى كند، و او را با آن شهدا و ; اختصاص دارد ) علیه السالم(قبر منّورش و به شهداى با آنحضرت 
  .داخل مى كند; در درجات عالى ) علیهم السالم(نبا ائمه طاهری; زّوار 

با علقمه در فقره اى در مورد متن عاشوراء ) علیه السالم(چنانچه به این مطلب حضرت امام محّمد باقر 
  :مشهوره تصریح فرموده

  )6() إن استطعت أن تزوره في كّل یوم بهذه الزیارة فافعل فلك ثواب جمیع ذلك(
را به این زیارت همه روزه زیارت نمائى پس بجا آور كه همه این ) علیه السالم(اگر بتوانى آن جناب : یعنى

  .هد بودثوابها كه ذكر شد از براى تو خوا
جمله اى از ثوابهاى زیارت حضرت ابى عبداهللا ) علیه السالم(و این فرمایش بعد از آنى است كه آنحضرت 

از قبیل حّج و عمره و جهاد و مصائب انبیاء و ; را در كربال و در روز عاشورا بیان فرمودند) علیه السالم(
  .ا و علقمه گذشتاوصیاء و شهدا و صدیقیین به وجهى كه در فضائل زیارت عاشور

  اگر چنانچه از شهرهاى دور بخواهم زیارت كنم چه نوع و به چه بیان زیارت كنم ؟: عرض كرد
پس حضرت متن زیارت مشهوره عاشورا را بیان فرمودند، و جمله اى دیگر از فضائل زیارت عاشورا را 

و دخول در ) لیه السالمع(از محو سّیئات و بلندى درجات و عطا حسنات و حشر به هیئت شهدا آنحضرت 
  .بیان كردند، چنانچه بیان اینها هم گذشت; درجات آنها و ثواب جمیع زائرین ایشان از روز شهادت 

و مفاد این جمله فرمایش در این مقام با علقمه این است كه هرگاه این زیارت را در هر مكان و زمانى ـ ولو 
به او مرحمت مى ; كه در كربال و عاشورا عطا مى شد همه این ثوابهائى; غیر كربال و عاشورا ـ بخواند

  .شود
  :به صفوان است كه مى فرماید) علیه السالم(فرمایش حضرت صادق; و شاهد دیگر براین امر 

فإّني ضامن على اهللا تعالى لكّل من زار بهذه الّزیارة و دعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد، أّن زیارته مقبولة و (
  )7(). مه واصل غیر محجوب، و حاجته مقضّیه من اهللا بالغًا ما أبلغت و الَُنجیّنهسعیه مشكور و سال

بهذه الزیارة من قرب أو بعد و دعا ) علیه السالم( عّزوجّل من زار الحسین و قد اى اهللا: (و باز مى فرماید
بهذا الدعا قبلت منه زیارته و شقفت في مسئلته بالغًا ما بلغت و أعطیت سئوله و أقلبه مسرورًا یرأ عینه 

  ).البیتبقضاء حاجته و الفوز بالجّنة و القسق من الّنار و شّفعته في كّل من شّفع خال ناصب لنا اهل 
إذا أحدث لك إلى اهللا حاجة فزر بهذه الزیارة من حیث كنت و ادع الدعاء و سل ! یا صفوان: (و باز مى فرماید

  ).حاجتك و بك تأتك من اهللا
زیارت نماید و بخواند این دعا را از نزدیك یا از ; بدرستیكه من از براى هر كسیكه به این زیارت : یعنى
كه زیارت او قبول شود و سعى او مزد داده شود، و سالم او به آنحضرت بر خداى تعالى ضامنم ; دور

برسد، و چیزى مانع آن نشود، و حاجت او از جانب خداوند بر آورده شود، هر قدر و هر ) علیه السالم(
  .اندازه كه باشد، و محروم نفرماید خداوند او را

را به این )علیه السالم(زیارت كند امام حسین  هر كس: و به تحقیق خداوند عّزوجّل قسم یاد فرموده است كه
قبول نمایم زیارت او را و بر آورم خواهش او را ــ هر چند ; زیارت از نزدیك یا دور و این دعا را بخواند 

بسیار و بزرگ باشد ــ و حاجت او را عطا كنم، و او را در حالى كه خوشحال است برگردانم، و به سبب بر 
فائز گردیدنش به بهشت و آزاد شدنش از آتش چشمش روشن باشد، و شفاعتش را آورده شدن حاجتش و 

  .درباره هركس به غیراز دشمن ما اهلبیت قبول كنم
هرگاه براى تو حاجتى به سوى خداوند روى داد، پس با این زیارت در هر كجا كه باشى ! اى صفوان

كه از جانب خداوند خواهد ; خودت بخواهزیارت كن، و این دعا را بخوان و حاجت خود را از پروردگار 
  .آمد

  .البته ذكر همه این مثوبات نیز به طریق اجمال گذشت
هرگاه كسى از : و از جمله شواهد بر این مطلب آنچه در اخبار متعددى در باب مطلق زیارات واردشده كه

پس او واقعًا زائر خواهد ; را زیارت نماید ) علیه السالم(دور ـ هر جاى عالم كه باشد ـ حضرت سیدالشهداء 
  .بود و به ثوابهاى جلیله زائر فائز مى شود، خصوصًا در صورتى كه براى او رفتن به كربال مقدور نباشد
: و نیز از جمله شواهد بر این مطلب آنچه در اخبار زیادى درباره همه اعمال و عبادات وارد شده است كه



ت كند و اصال بجا آوردن آن عمل مقدور او نشود ــ تا چه رسد هرگاه واقعًا بنده مؤمن عملى را قصد و نّی
به ; كه بعضى از مقدمات آن را بجا آورد ــ خداوند اجر كامل آن عمل را بر وجهى كه اگر بجا آورده بود 

  .او عطا مى فرماید در حالتى كه بداند بنده صدق نّیت دارد و حقیقتًا به آن عمل اشتیاق دارد
و ; بار وارده درباره مریض است كه همه اعمالى كه در حال صّحت بجا مى آورده اخ; و از آن جمله

  .برایش نوشته مى شود; بواسطه مرض از آنها ممنوع شده 
اجر ; كه اگر نتوانست اطعام كند ; و از آن جمله است آنچه در باب افطار دادن به روزه دار وارد شده است 

  .و گرچه به شربت آبى افطار دهد كامل اطعام و افطار به او عطا مى شود
و از آن جمله است آنچه در باب نماز شب وارد شده است، كه هرگاه نّیت بیدار شدن دارد و لكن قهرًا بیدار 

  .پس ثواب آن را درمى یابد و هر نفسى كه مى كشد ثواب تسبیح دارد; نشد
الهى باشد و بنده در آن تقصیر ; و از آن جمله آنچه وارد است كه هر عملى را كه سبب مقدور نشدن آن

  .عمل كه عذر او را بپذیرد; نداشته باشد پس خداوند اولى است به عذر در آن 
بنده : گذشت به این مضمون كه) علیه السالم(و از آن جمله است آنچه كه در روایتى از حضرت صادق 

عمال حسنه و خیرات عطا فرما، به من چنین و چنان از سعه و قدرت براى ا! فقیر آرزو مى كند كه الهى 
  .پس خداوند اجر كامل آن اعمال را ــ در صورتى كه مى توانست بجا مى آورد ــ براى او مى نویسد

  :كه) صلى اهللا علیه وآله(واز آن جمله است این فرمایش نبوى
  )لكّل امرىء مانوى(

ى را كه در دل و نّیت داشته از براى هركس هر عمل: بنابر آن وجهى كه در معناى این فرمایش است كه
  .ثابت است، چه بجا آوردن آن عمل مقدور او بشود یا نشود; باشد 

در بیان معناى این حدیث نبوى گذشت )علیه السالم(و از آن جمله است آنچه در روایتى از حضرت صادق 
  :كه
  )نّیة المؤمن خیر من عمله(

طر نیات آنها در دنیا است، كه اگر همیشه در آن بخا; به این مضمون كه همیشگى بودن مؤمنین در بهشت 
  .باقى باشند اطاعت و عبادت خداوند را نمایند

  .استفاده مى شود )8() ِانَّ اهللا واِسٌع علیم(و از آن جمله است آنچه از این آیه شریفه 
رحمت و عطایاى خداوند متعال وسعت دارد، یعنى نسبت به همه بندگان : خالصه مضمون آن چنین است كه
  .در همه زمانها به همه درجات آن

عطا شود، و لهذا از  و چونكه مقتضاى حكمت این است كه هر درجه از رحمت و فیض كامل در محل قابل
جمله مقام وسعت رحمت الهى و كمال كرم او این است كه اسباب و وسائل اعمال خیرّیه و عبادات را مقرر 

  .تا بدین وسیله نفوس آنها تزكیه و تكمیل و قابل براى رحمت كامل الهى شود; و معّین فرموده 
در مقام عمل كردن به آن اعمال و وسائل بر پس هریك از بندگان كه با اشتیاق به سوى آن رحمتهاى كامله 

و صالحّیت و قابلّیت او براى وصول ; آمد كه بجا آورد ، پس قهرًا مقدار سعى او در آن وسائل كاملتر شده 
به آن رحمتها كاملتر خواهد شد، و لكن هرگاه آن اشتیاق را داشته باشد به گونه اى كه هرچه از آن وسائل 

، و لكن بجا آوردن آن وسائل و آن اعمال مقدور او نباشد، پس مقتضى آن سعه او سعى كند; میّسر شود
رحمت آن است كه چنین بنده كه از جانب خداوند قادر است و آن حال اشتیاق را هم دارد به وجه مزبور پس 

وم باید او را از آن رحمت كامله كه اگر عمل را بجا مى آورد به او عطا مى فرمود در این حالت هم محر
  .نفرماید و به وجه كامل عطا نماید

از حضرت امیرالؤمنین صلوات اهللا علیه به » بحار«و نیز مؤّید جمیع آنچه ذكر گردید، روایتى است كه در 
  :این مضمون نقل شده كه

صبر كرده و منتظر فرج و ظهور آنحضرت )علیه السالم(حّق تعالى به مؤمنینى كه در زمان غیبت امام (
ثواب احكام و عبادات واقعى را كه به آن ; سطه همین مقدار احكام ظاهرى كه بجا آورده اندبوا; هستند 

و غیرازاینها اخبار و روایات . )9(عطا مى فرماید ; دست رسى ندارند و اگر ظاهر بود بجا مى آوردند 
  .زیادى بعنوان مؤّید براین مطلب نقل شده است

  :یار صفحة
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  .، با اندكى تفاوت 69حدیث  253ص 63بحاراالنوار ج)2(
  .254فوائدالمشاهد ص )3(
  .8حدیث 123ص 52بحاراالنوار ج)4(
هركس فالن عمل را انجام دهد : اگر در كتاب ما به مواردى برخوردى كه بیان كرده ایم كه: ترجمه)5(

براى او مانند عمل انبیاء و اوصیاء و شهداء و مالئكه نوشته مى شود، شاید توجیه آن چنین باشد كه براى او 
  .ام مى دهند نوشته مى شود، نه اعمال دیگر آنانمثل یك عمل از اعمال آنان كه انج

تاویل دیگر اینكه به اندازه ضعف حال تو و قّوت حال آنان، پس بنابراین نفست به طمع نیافتد به آن چیزى 
كه انصافًا لیاقت اش را ندارد، و نرسد به اوصافى كه براى او صحیح نیست آن اوصاف ، و چیزى از 

بیشتر حساب نكند چرا كه حّق خداوند بیشتر از آن است كه كسى حتى در  عبادات را براى خدا زیاد و
. ( زندگى بعد از مرگ هم به آن برسد گرچه در عبادات به غایت اش رسیده و طاعات مهّمى را انجام دهد

  ).630اقبال االعمال ص 
  .19675حدیث  494ص 14به نقل وسائل الشیعة ج 174كامل الزیارات ص )6(
  99بحاراالنوار ج )7(
  .115سوره بقره آیه )8(
 .61حدیث 143ص 52بحاراالنوار ج)9(

  

  

 

 ; 

  ) علیه السالم(خلوص نّیت در زیارت حضرت سید الشهداء 
در آن است ، بعد از تحّقق اركان ایمان یعنى توحید و امر رسالت و والیت  در بیان نّیت و خلوص: تنبیه دّوم

نّیت است، كه ; مى باشد)علیه السالم(مهمترین شرطى كه در عبادات و نیز در زیارت حضرت ابى عبداهللا 
در ; هم صّحت آنها و هم درجه قبولى و كمال آنها موقوف به نّیت است، كه بعضى از مطالب مربوط به آن 

در مسئله انتظار فرج ذكر شد، و اّما بعضى از مطالبى كه متعّلق به این عمل شریف ; كیفّیت خلوص آن
  :است بطور اختصار بیان میشود
واضح گردید كه این عمل از اعظم و اشرف و افضل و اكمل عبادات جلیله ; با توجه به اخباریكه نقل كردیم 

  .ولى آن توقف به نّیت و خلوص آن داردهم صّحت و هم قب; الهّیه است، و بنابراین 
و اّما صّحت آن پس مشروط است به اّولین درجه از خلوص در نّیت، و مراد از صّحت آن است كه عمل را 

; طورى انجام دهد كه یك درجه و یك مرتبه از اجر و ثواب ُاخروى بر آن مترتب شود، و بنده بوسیله آن
شود، یعنى طورى نباشد كه بنده به جهت اخالل در شرایط مهّمه آن مستحق تفّضل آن اجر از خداوند متعال 

  .بكّلى از ثوابهاى ُاخروى آن محروم و بى نصیب گردد
و مراد از اّولین درجه خلوص در نّیت آن است كه نّیت از ریا ــ یعنى حصول شهرت و خوش آمدن مردمان 

غرض از اقدام به آن عمل مجّرد و محض  سالم و خالى باشد، و; ــ و از هواى نفسانى و شهوات دنیوى
  .محبوبّیت آن نزد خداوند باشد

و این مرتبه . و اّما درجه قبولى و مرتبه كمال این عمل شریف مشروط به مرتبه كامله از خلوص است
  :قبولى و كمال به عنوان كّلى بر دو میزان است

طا شدن تعداد زیادى از ثوابهاى حّج و ع; آن است كه عمل طورى بجاى آورده شود كه بر آن: میزان اّول
جهاد و صیام و صدقه و ذكر و حسنه و استقبال و مشایعت نمودن مالئكه او را در ذهاب و ایاب ــ خاصه 

و امثال آنها ــ تا آنكه به هزار و ) علیهم السالم(مالئكه عظام ، چون حضرت جبرئیل و میكائیل و عزرائیل 
  .مترّتب شود; لكه تا به حّدى كه از حّد شمارش خارج گردد ب; صد هزار و دویست هزار برسد

و این مرتبه كمال در آن مرتبه از خلوص حاصل مى شود كه غرض و نّیت بنده محض فائز شدن به این 
مالحظه ; ثوابهاى مهّم باشد، و هیچ جهت دنیوى ولو جهات راجحه آن كه خارج از هواى نفسانى است 

كه بنده در قلب خود به وجه یقین معترف باشد كه همه این ثوابها و عطایاى  نشود، و این در حالتى است

    



ــ ) علیه السالم(بزرگ به جهت انتساب عمل به وجود مبارك حضرت ولى اهللا اعظم ــ ابى عبد اهللا الحسین 
ل است، و در نظر خود استعجاب و استنكار از بزرگى و زیادى آن ثوابهاى ُاخروى الهى كه براى این عم

  .ننماید; شریف وارد شده
آن است كه عمل به وجهى بجاى آورده شود كه بنده بوسیله آن عالوه بر ثوابهاى مزبوره به : میزان دّوم

فائز شود، مثل آنكه در زمره كّروبّیین و مفلحین و صّدیقین و منجین ; مرتبه مقّربین از عباداهللا مخلصین 
ر عّلیین نوشته شود، و مثل آنكه در سر سفره و خوانى كه داخل شود، و مثل آنكه اسم او و عمل او د

; مى باشد )علیهم السالم(مخصوص حضرت رسول و حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صّدیقه طاهره
نوشته شود، و روز قیامت )صلى اهللا علیه وآله(بنشیند، و مثل آنكه بر عمل او ثواب حّج حضرت رسول 

ل آنكه در تحت لواء خاص آنها داخل شود، و در درجات عالیه آنحضرت با او مصافحه فرمایند، و مث
  .به آنها ملحق گردد)علیهم السالم(مخصوصه اهلبیت 

و این مرتبه از قبولى و كمال در این مرتبه از خلوص حاصل مى شود، كه غرض و نّیت بنده محض این 
باشد، یا سرور آنها )لیهم السالمع(و ائّمه معصومین )صلى اهللا علیه وآله(امر، یعنى صله با حضرت رسول 

یا نصرت و یارى آنها یا اداء حّق واجب از موّدت آنها، یا اداء حّق عظیم در شكر ولى نعمت بودن آنها، یا 
  .رغم انف و مخذولّیت دشمنان آنها، یا رأفت و رحمت و رّقت بر مقام مظلومیت آنها و امثال اینها باشد

برگشت به اعتصام و تمّسك به حبل اهللا و تعظیم شعائر اهللا و توّجه ; اتدر واقع همه آن خصوصّیات و كیفّی
به سوى ابواب اهللا و َمْشى فى سبیل اهللا و سلوك فى صراط اهللا و دعوت به اسماء الحسنى الهّیه دارد، و 

  .نتیجه همه اینها كمال خلوص در توحید و ایمان و اسالم و ایقان و عرفان است
  ) علیه السالم(ئم خلوص در زیارت سید الشهداءاز عال; شوق و اشتیاق 

و از جمله لوازم و عالئم این دو مرتبه از خلوص ــ خصوصًا مرتبه دّوم ــ این است كه زائر در زیارت 
با حال اشتیاق باشد، چنانچه در اخبار به آن تصریح شده است، و از لوازم این حال ) علیه السالم(آنحضرت 

  :اشتیاق چند امر است
بر او گوارا و سهل ; آنكه انفاق مال در امر زیارت و سفر آن و در هر عنوانى كه تعّلق به آن دارد: ّولا

  .باشد
آنكه بر او دورى از وطن و اهل و اوالد گوارا باشد، و خیال و حّب آنها مانع از رفتن یا اقامت زیاد او : دّوم

  .در حرم انور نشود
; و سایر سختیهائى كه بر او وارد مى شود; از سرما و گرما و خوفآنكه آنچه در سفر زیارت است : سّوم

نشود، و در ) علیه السالم(موجب پشیمانى او نشود، و موجب ضعف یقین در امر زیارت آنحضرت 
در قلب او اشتیاق ; مضمون بعضى از اخبار چنین است كه هرگاه خداوند در حّق بنده اى اراده خیر بنماید

  .)1(را قرار مى دهد ) علیه السالم(اهللا الحسین زیارت حضرت ابى عبد
  ) علیه السالم(آداب و شرایط مهّم زیارت حضرت سیدالشهداء

اثر زیادى در كمال ; در بیان بعضى از آداب و شرایط مهّمه است كه بعد از تحّقق خلوص نّیت; سّوم تنبیه 
زیارت و در ترّتب ثوابهاى عظیم و مراتب جلیل دارد، و آن شرایط چند امر است كه در احادیث به آنها 

  .تصریح و بیان گردیده است
ضوع و خشوع باشد، خصوصًا هنگام نزدیك شدن به زائر باید در هنگام رفت و آمد با تواضع و خ: اّول

حرم انور، و به هیئت تكّبر و تجّبر و با لباس اهل كبر و نخوت نباشد، و به این امر در روایات و اخبار 
  .)2(تأكید زیادى شده است 

از هر كار لغوى چه زبانى و چه عملى احتراز نماید، و این شرط هم مختص به همان حرم انور : دّوم
  .نیست، بلكه در همه حاالت سفر رعایت آن الزم و مهّم است، گرچه در آن مقام رفیع تأكیدش زیادتر است

بفرستد و این شرط هم به همه حاالت ) علیهم السالم(را بسیار نماید، و صلوات بر اهل بیت  ذكر خداى: سّوم
زائر تعلق دارد، و در حرم اقدس و نزد قبر مقّدس مؤّكد است، خصوصًا در مقامات خاصه آن، و ذكرهاى 

ور و مخصوصه با كیفّیاتى كه در اخبار مذكور است كه در هنگام وقوف و طواف و بوسیدن حرم ان
  .صورت بر آن نهادن و تكیه نمودن و طمأنینه و وقار و امثال آنهامشغول ذكر شود

به طور كّلى از چیزهاى لذیذ احتراز نماید، یا در آن تقلیل دهد، و هرچه مهموم و غبار آلوده و : چهارم
  .افضل است، و مثوبات آن كاملتر است; گرسنه و تشنه و در مشّقت و با خوف و اضطراب باشد

آنكه همیشه با طهارت باشد، خصوصًا براى حال زیارت، و در حّد امكان غسل نماید كه در تكمیل آن : پنجم
وضو بگیرد، و ; ثوابها تأثیر زیادى دارد، و در روایات تأكید بسیار شده است، و در صورت عدم امكان 



  .نیز با لباسهاى پاك و نظیف باشد
در این سفر زیارتى بسیار احسان و ) علیه السالم(و خّدام آنحضرت در حّق برادران ایمانى و زّوار : ششم

  .انفاق نماید
بر این نعمت عظمى و موهبت و سعادت كبرى ; خداوند متعال را با قلب و زبان و فعل و حال خود: هفتم

م از حرمى كه انبیاء عظام و مالئكه كرا; شكر نماید، كه توفیق تشّرف به این حرم اعظم الهى پیدا كرده 
از خداوند متعال اذن و اجازه مى طلبند، و ; عرش مجید و از آسمانها براى تشّرف به زیارت و طواف آن 

  .وسیله عالى ترین و كاملترین مراتب همه سعادات و فیوضات دنیوى و ُاخروى است; زیارت آن
به این ; ى مسرور مى شوداّما شكر قلبى آن است كه در قلب خود بیشتر از آنچه به هر نعمت از نعمتهاى اله

سعادت عظمى مسرور باشد، بواسطه معرفت اش به اینكه نفع و فیض او از این نعمِت عظیم در دنیا و 
  .آخرت از سائر نعمتها ـ حّتى از همه عبادات و حسنات و اعمال صالح ــ كاملتر و بیشتر است

َاْلَحْمُد هللا الَّذي َهدانا : ( م مجیدش ذكر فرمودهو اّما شكر زبانى آن است كه خداوند عّزوجّل را به آنچه در كال
  .، یا به الفاظ دیگر حمد و سپاس گوید)ِلهذا و ما كّنا ِلَنْهَتِدَى َلوال أْن َهداَنا اهللا

  و شكر فعلى و حالى دو قسم است
قل شده حدیثى به این مضمون ن» كافى«آن است كه از براى خداوند سجده شكر نماید، و در كتاب : قسم اّول

  :كه
سجده شكر كن، و اگر سواره باشى و یا محذورى ; پس بر خاك ; هرگاه نعمت خداوند متعال را یاد نمودى

( پس برهمان قربوس اسب سجده كن، و اگر آنهم نشود پس بر دست خود سجده نم; باشد چون ترِس شهرت 
3(.  

سجده شكر نماید، و هرگاه محذورى باشد ; پس در این مقام رفیع هم اگر ممكن است نزد حرم انور بر زمین 
نموده، پس بر حسب )معلیه السال(از كثرت جمعّیت یا ترس شبهه شدن در نظر مردمان كه سجده بر امام 

  .سجده بر دست خود نماید; مضمون این حدیث شریف 
آنكه مادامى كه در این مقام رفیع و در این ارض طّیبه و مباركه حاضر است، پس شب و روز ، : قسم دّوم

صبح و عصر بر تشّرف در حرم انور و زیارت و طواف قبر منّور با رعایت همه آداب مهّم آن از خضوع 
ظاهرى و قلبى و طهارت ــ و سایر آنچه در این مقام به اجمال اشاره گردید و در كتب مبسوطه به و خشوع 

  .وجه كمال مشروح است ــ جهد و سعى كامل داشته باشد
; ) علیهم السالم(آنكه چون از جمله فضائل جلیل و خصوصّیات حرمهاى مبارك و مقّدس ائّمه اطهار : هشتم

كه در این مورد از همه آنها ) علیه السالم(در حرم انور حضرت ابى عبداهللا استجابت دعا است، خصوصًا 
پس براى مؤمنین الزم و مهم است در آنجا حوائج بزرگ را متذّكر شده و آنها را از ; اعظم و اكمل است

  .خداوند متعال طلب نمایند، چنانچه در روایات نیز این امر بیان و تأكید شده است
فرج آل محّمد صلوات اهللا ; پیِش همه اولیاء اطهار خداوند متعال; و مهمترین حوائج و چونكه بزرگترین 

این مطلب بیان شده است ــ ; علیهم اجمعین و ظهور دولت حّقه آنها مى باشد، ــ چنانچه در اخبار بسیارى
ولیاء الهى و پس بر بنده مؤمن الزم و مهم است كه برحسب كمال معرفتش به جاللت و بزرگى این امر نزد ا

به مقتضاى خلوص محّبت و مودت او نسبت به موالى خود حضرت صاحب األمر صلوات اهللا علیه كه در 
  .همه حاالت و مقامات خصوصًا در چنین مقامى از یاد آنحضرت غافل نباشد

 و همچنین بر حسب معرفت او به جاللت و عظمت امر آنحضرت كه باید آن را بر جمیع ُامور خود در همه
  .مقّدم بدارد، چرا كه از اعظم آنها است; حاالت در مقام دعا

  كه فرموده اند) صلى اهللا علیه وآله(و نیز به مقتضاى فرمایش نبوى 
ایمان مؤمن حقیقت ندارد و كامل نیست تا آنكه من و امر من و ذرّیه و اهلبیت من در نزد او از ; به خدا قسم(

  .تر باشدنفس و امر و از اهل و اوالد او عزیز
باید امر همچون ذرّیه طّیبه و طاهره آنحضرت صلوات اهللا علیه در نزد مؤمن مهم ; كه بر حسب این كالم 

  .تر و عزیزتر از امر خودش باشد
باید بعد از حضور در چنین مقام شریف و تشرف به همچون حرم انور الهى ; پس بنابراین خصوصّیات 

از خداوند متعال بنماید، و ) علیه السالم(ج و ظهور آنحضرت كمال سعى و كوشش را در طلب تعجیل فر
  .نیز كلّیه فرجها و كشف هموم و رفع غموم و دفع بلّیات را از وجود مبارك ایشان طلب كند

و از جمله شواهد بر شّدت تأكید و اهتمام در این امر نسبت به آن جناب صلوات اهللا علیه عالوه بر آن جهات 
  :قل شده كه) علیهما السالم(از حضرت امام صادق و امام على النقى » بحار«ت كه در روایتى اس; مزبوره 



كسى را به كربال روانه نموده تا در حرم : كسالت و مرضى عارض وجود مباركشان گردید، پس امر فرمود
: فرمودنددعا در حّق ایشان نماید، و طلب شفا از خداوند متعال كند، و ) علیه السالم(حضرت ابى عبداهللا 

چونكه خداوند را مقاماتى است كه دوست مى دارد كه در آنها دعا شود، و این حرم منور از آن مقامات 
  .است

  .و این روایت را در كیفّیت هفتم بیان كردیم
امر طلب فرج ; باید بنده مؤمن در حین اراده تشّرف به سوى كربال یا به سوى حرم انور; بنابر این حدیث 
كمال خلوص ; ود صلوات اهللا علیه را از مهمترین مقاصد خود قرار دهد، زیرا با این قصدبراى موالى خ

  .در این عمل و زیارت حاصل مى شود
; سزاوار است كه بنده مؤمن هرچند مّدت كه براى او از جهت مؤونه میّسر شود ; بلكه بنابراین روایت 

مشّرف گردد، اگر چه در )علیه السالم(داهللا مخصوصًا به همین قصد و اراده به حرم انور حضرت ابى عب
  .بالد و شهرهاى بعید و دور باشد

; و از فضائل جلیله و خاّصه این دعا یعنى طلب تعجیل فرج حضرت قائمصلوات اهللا علیه در حرم مطّهر 
و وسیله تكمیل ثوابهاى ; چون از بزرگترین شرط و خصوصّیتى كه موجب كمال زیارت زائر : این است كه

علیهم (خلوص مواالت و موّدت و كمال معرفت نسبت به ائّمه اطهار; مى شود ; ن تا به اعلى درجه آ
خصوصًا بر وجه )علیه السالم(است كه این خصوصّیت در این دعا و طلب فرج در امر آنحضرت )السالم

صداق شّدت سعى و اهتمام در آن و آن را از اعظم مقاصد و هموم خود دانستن حاصل مى شود، و م
مخصوصًا نسبت به وجود ) علیهم السالم(مواالت و موّدت و معرفت به وجه كمال نسبت به همه ائّمه اطهار 

  .مى باشد; است ) علیه السالم(مبارك حضرت بقیة اهللا صلوات اهللا علیه كه افتتاح فرج به دست آنحضرت 
به اعلى درجه قبولى آن فائز خواهد پس این دعا براى زائر وسیله كمال مرتبه زیارت و عمل خواهد شد، و 

  .گردید
و بعضى از مطالب در این مورد ــ یعنى در جهت شّدت اهتمام نمودن در این دعا در كّلیه مقامات شریفه 
خاصه در این مقام رفیع ــ با بعضى دیگر از فضائل مهّم آن در فصل هفتم بیان گردید،واهللا الهادي و هو 

  .ولّى التوفیق
« ل همه این شرایط و آداب و بعضى دیگر از خصوصیتها در كتابهاى مفّصل خصوصًا در و شرح و تفصی

دانست كه آن آداب و شرایط اگر چه بعضى از آنها مخصوص به همان ، و لكن باید )4(ذكر شده » بحار
در همه زیارات ــ ولو از ; حرم انور و زیارت از نزدیك است، لكن رعایت نمودن بسیارى از آنها 

  .الزم و مهم است، و تأثیر تمام در قبولى و كمال زیارت دارد; شهرهاى دور ــ و در هر مقامى 
خضوع، خشوع، طهارت، : عبارت است از; كه به نحو اطالق بیان شده است و از جمله آن آداب مهم 

احتراز از لهو و لغو، مهمومّیت، تشنگى، گرسنگى ، و نیز انفاق و احسان به برادران، و سعى و اهتمام در 
  .، به وجهى كه قبال گفتیم)علیه السالم(دعا، خصوصًا در تعجیل فرج حضرت صاحب األمر 

  ) علیه السالم(رت حضرت سید الشهداءحدود و اوقات زیا
است، كه انسان نسبت به آن حدود و ) علیه السالم(در بیان حدود و اوقات زیارت آنحضرت : تنبیه چهارم

اوقات و ماه ها و سالها دائمًا محافظت داشته باشد، و بیان آنكه آن همه ثوابهاى مهم و آن مراتب بزرگ 
در حّد زمانى كه معّین گردیده، و هرگاه با قدرت و اختیار از ; آن موقوف و مشروط است بر عمل نمودن به

  .موجب نقصان در آن مراتب و فضائل خواهد شد; آن حّد تعّدى كند
لكن موقوف است به آنكه به ; و این مثل آن است كه از براى اهل نماز مقامات عالى در بهشت معّین شده

در پنج وقت بجا آورده شود، و در روزه ; ئم در شبانه روزحدود وقتى و زمانى نماز عمل شود، و بطور دا
اگر ; نیز باید در هر سال یك ماه بجا آورده شود، و همچنین در خمس و زكات و حّج و سائر فرائض الهى 

نقص در آن وارد كند، او از اهل آن عمل محسوب ; در اوقات مخصوصه انجام نشود، و با قدرت و اختیار 
  .ضات و آثار دنیوى و ُاخروى آنها محروم مى ماندنمى شود، و از فیو

و همچنین است امر زیارت كه اكثر آن فضائل جلیله و خاّصه موقوف به آن است كه بنده به وظیفه حّد 
زمانى زیارت بر حسب شب و روز و هفته و ماه و سال عمل نماید، به وجهى كه در اخبار نسبت به دور و 

  .معّین شده است; یا عاجز استنزدیك، و آنكه امكان دارد و 
  در روایات ) علیه السالم(حدود زیارت حضرت سیدالشهداء

  :بیان مى نمائیم; اینك حدودى كه در این مورد در اخبار آمده است
  :نقل كرده كه» تهذیب«و » كامل الزیارات «روایاتى از » بحار«در 



مشّرف گردد، و )علیه السالم(رت آنحضرت فرد غنى و ثروتمند الزم است كه در هر سال دو مرتبه به زیا
  .)5(بر شخص فقیر سالى یك مرتبه 
  :بر وجه اطالق فرموده اند» محاسن«و از » راتكامل الزیا«و در چند روایت دیگر نیز از 

  .)6(در هر سال باید یك مرتبه حرم انور ایشان را زیارت نمائى 
  :آمده است» كامل الزیارات«روایت دیگرى نیز از  و در

  .)7(افراد ثروتمند در هر چهار ماه یك مرتبه زیارت كنند، و افراد فقیر بر حسب قدرت و توانائى خود 
  :بدین مضمون آمده كه» كامل الزیارات«و در روایات دیگرى نیز از 

بیشتر از یك ماه جایز ; است ) كربال(از براى شخصى كه نزدیك )علیه السالم(ترك زیارت آنحضرت 
ل جایز نیست بیشتر از سه سا; نیست، و از براى شخصى كه دور است و كسانى كه در شهرهاى دورند

)8(.  
  :و در بعضى از روایات دیگر آمده است كه

شده است، و به )صلى اهللا علیه وآله(رسول اهللا عاق ; اگر سه سال بیشتر بگذرد و به زیارت ایشان نرود 
  .ایشان بى حرمتى نموده است

حّق موّدت و مواالت با ; این است كه حّق الزم ایشان را اداء نكند، كه از جمله آن حقوق» عاق«و معنى 
ُكْم َاْجرًا إّال ُقْل ال َاْسَئُل: ( ذوى القرباى و ذرّیه و اهلبیت ایشان است، به وجهى كه در این آیه شریفه است

  )9() اْلَمَودََّة ِفى اْلُقربى
  :و در بعضى دیگر از این روایات آمده است كه

در بازگشت تا وطن اش او را همراهى مى كنند، سپس تا سه ; ّكل بر زّوار ایشان مى باشند مالئكهائى كه مو
  .)10(آن مالئكه مى روند ; سال در خانه او توقف مى كنند، پس اگر بدون عذر به زیارت ایشان نرفت 

موجب سلب شرف و حرمت او نزد خداوند ; از این حدیث معلوم مى شود كه ترك زیارت بعد از این مّدت
در ترك ) صلى اهللا علیه وآله(مى شود، و این بجهت همان بى حرمتى است كه به امر حضرت رسول 

  .تزیارت نموده اس
  :و در چند روایت دیگر آمده است كه فرمودند

  .)11(سزاوار نیست از براى مسلمان كه از زیارت آنحضرت بیشتر از چهار سال تخّلف نماید 
  :و در چند روایت دیگرى نیز این مضمون نقل شده كه

الزم است در هر هفته یك مرتبه ; یك روز یا دو روز فاصله دارند) علیه السالم(كسانیكه تا حرم آنحضرت 
  .)12(زیارت نمایند، و اّال به ایشان جفا و بى وفائى كرده و حّق الزم موّدت با ایشان را ترك نموده اند 

  :مذكور است كه» كامل الزیارات«و در روایتى هم در 
  )13(هرچند كه بخواهید : ؟ فرمودندسئوال شد كه در هر چند روز باید ایشان را زیارت نمود 

  نتیجه كّلى از روایات 
من الزم است كه بر حسب قدرت و توانائى خود و از این احادیث چنین استفاده مى شود كه بر هرشخص مؤ

سعى تمام داشته باشد و ; براى رفتن به زیارت حرم آنحضرت چه از نزدیك و چه از دور ; در مال و حال 
و ) صلى اهللا علیه وآله(آنكه ترك كردن آن با حال قدرت موجب هتك حرمت عظیمه جلیله حضرت رسول 

است، و آنكه منتها درجه اى كه انسان معذور است مانند ) علیه السالم(نیز جفا نسبت به حضرت ابى عبداهللا 
یك ; چهار سال است، و از براى كسانیكه نزدیك اند ; كسانیكه دورند و سفر آنها محتاج به مؤونه بسیار است

  .هفته است
  ) علیه السالم(درجات چهارگانه بندگان نسبت به زیارت سیدالشهدا

  :سبت به زیارت كه بر چهار درجه است بیان مى كنیمدر اینجا حال بندگان را ن
مى باشند و مجاورت دارند، اینها الزم )علیه السالم(افرادى كه به نزدیك حرم انور آنحضرت : درجه اّول

  .محافظت و مواظبت بر زیارت حرم ایشان نمایند; در هر صبح و شب; است در شبانه روز
فاصله دارند، اینها الزم ) علیه السالم(از حرم انور آنحضرت  افرادى كه یك روز یا دو روز: درجه دّوم

محافظت بر زیارت حرم ایشان نمایند، كه كمترین آن هر ; است كه در همه اوقات شریفه سال و ماه و هفته
  .جمعه مى باشد

ه الزم است ك; افرادى كه در شهرهاى دور مى باشند و قدرت و استطاعت حالى و مالى دارند: درجه سّوم
در هر ماه یا در هر چهار ماه یا شش ماه یا در هر یك سال یك مرتبه مشّرف شوند، بر حسب كثرت و قّلت 

هر سه سال یك مرتبه، و بعد از ; مؤونه و شغل خود، و در صورت شّدت و كثرت مشاغل یا كمى مؤونه



  .این مرتبه در هر چهار سال یك مرتبه به زیارت حرم انور ایشان مشّرف شوند
علیه (افرادى كه در شهرهاى دور مى باشند، و براى تشّرف به زیارت حرم آنحضرت : جه چهارمدر

  .قدرت و استطاعت مالى یا حالى ندارند) السالم
ساقط نمى شود، زیرا ) علیه السالم(حّق زیارت آنحضرت ; و بدیهى است كه از این طایفه هم در این حال

) علیه السالم(حّق امام ; و هم به مقتضاى حكم عقل و اعتبار ; برحسب دلیل نقلى قطعى از آیات و اخبار
حّق عظیمى است كه بر عهده هر مؤمن و مؤمنه ) علیه السالم(خصوصًا وجود مقّدس حضرت ابى عبد اهللا 

و ) صلى اهللا علیه وآله(و ترك آن موجب عقوق و جفا و هتك حرمت به حضرت رسول ; فرض و ثابت 
  .و این حّق عظیم در هیچ حالى ساقط نمى شود; است ) یه السالمعل(حضرت ابى عبد اهللا 
شرط صّحت ایمان و حفظ و كمال آن مى باشد، و حقیقت و كمال اسالم و ایمان براى ; و اداء آن حّق عظیم 

  .هر كسى درهر حالى متوّقف بر امر زیارت ایشان مى باشد
به معظمه در هر مكانى است، پس هر كس كنار حرم مانند توّقف امر نماز بر استقبال كع; و این حّق عظیم 
واجب است كه در هر نمازى رو به جانب آن نماید، و آنهائى هم كه در شهرهاى دور مى ; محترم كعبه است

  .باشند این امر واجب از آنها ساقط نمى شود، بلكه آنها هم در هر نمازى باید به طرف كعبه رو نمایند
، زیرا حفظ ایمان و كمال آن موقوف است كه انسان آن )علیه السالم(ام حسین و همچنین است امر زیارت ام

را در هر سال و ماه و هفته و شب و روز ــ بنابر قدرت و تمّكن حال ــ اداء بنماید، پس هر گاه در آن مقام 
ه در الزم است كه حرم انور ایشان را زیارت كند، و هر گا; رفیع حاضر است یا حضور برایش ممكن است

پس الزم است از همان مكان كه هست ; شهرهاى دور ساكن است و استطاعت و قدرت بر حضور را ندارد 
را زیارت نماید ، و از همان جا هر شب و روز و هر )علیه السالم(به جانب كربال توجه نموده و آنحضرت 

مانگونه اى كه در حرم محافظت و مواظبت نماید، و آداب و شرایط زیارت را رعایت كند ه; ماه و سال
  .مراعات مى كرده) علیه السالم(انور آنحضرت 

تحفة «و » زاد المعاد«و » بحار«و بر این امر در بعضى از اخبار تصریح شده است، از آن جمله در 
به من )علیه السالم(حضرت صادق : به سندهاى معتبر از سدیرصّراف نقل شده است كه گفت» الزائر
  :فرمود

را ) علیه السالم(ترا از اینكه در هر هفته پنج مرتبه، یا در هر روز یك مرتبه قبر امام حسین  چه مانع است
  زیارت كنى ؟

  .فرسخهاى بسیار هست; فاصله من و آن حضرت! فداى تو شوم : گفتم
بر بام خود مى روى و توجه به جانب راست و چپ خود مى نمائى، پس سر خود را به سوى آسمان : فرمود
  :ى كنى، بعد رو به جانب قبر آنحضرت مى كنى و مى گوئىبلند م

  )الّسالم علیك یا أبا عبداهللا، ألّسالم علیك یابن رسول اهللا، ألّسالم علیك و رحمة اهللا و بركاته(
  .تا اینكه براى تو ثواب حج و عمره نوشته شود

  .)14(چنین زیارت مى كنم ; بیشتر روزها من بیشتر از بیست مرتبه : سدیر گفت
علیه (حّنان بن سدیر به خدمت حضرت صادق : در حدیث معتبر دیگرى منقول است كه» بحار«و نیز در 

  :نزد آنحضرت جماعتى از اصحاب او بودند، پس حضرت فرمود رفت، و) السالم
  .نه: زیارت مى كنى؟ گفت) علیه السالم(آیا هر ماه یك مرتبه امام حسین ! اى حّنان 

  .نه: هر سال یك مرتبه چطور ؟ گفت: فرمود
  .كه بسیار جفا كارید به سّید و آقاى خود: فرمود

  .دورى مسافت است مانع من كمى توشه و! یابن رسول اهللا : گفت
  مى خواهى شما را داللت كنم به زیارتى كه مقبول باشد هرچند زیارت كننده دور باشد؟: فرمود

  چگونه زیارت كنیم یابن رسول اهللا ؟: گفت
در روز جمعه یا هر روز كه مى خواهى غسل كن، و پاك ترین لباسهاى خود را بپوش، و باالى : فرمود

پس زیارت مختصره اى را : به صحرائى برو، و رو به جانب قبر كن و بگو بلندترین بام خانه خود و یا
  .)15(بیان فرمودند 

  :به سدیر فرمود 7حضرت صادق : یث معتبر دیگرى نقل شده كهدر حد» بحار « باز در 
  را بسیار زیارت مى كنى ؟) علیهما السالم(آیا قبر حسین بن على 

  .مرا مقدور نمى شود; از بسیارى شغل : گفت
از براى تو زیارت آنحضرت ; مى خواهى تو را چیزى تعلیم نمایم كه هر گاه آن را انجام دهى: فرمود



  نوشته شود ؟
  .بلى فداى تو شوم: گفت

در خانه خود غسل كن، و باالى بام خانه خود برو، و اشاره كن به جانب آنحضرت به سالم كردن، : فرمود
  .)16(تا براى تو ثواب زیارت نوشته شود 

آیا هر روز ! اى سدیر : فرمودند) علیه السالم(و نیز در همان كتاب از سدیر نقل شده كه حضرت صادق 
  را زیارت مى كنى؟) علیه السالم(قبر امام حسین 

  .فداى تو شوم; نه : گفتم
  زیارت مى كنى ؟ بسیار جفا كار هستید، آیا او را در هر ماه: فرمود

  .نه: گفتم
  .آیا او را در هر سال زیارت مى كنى: فرمود

  .گاهى مى شود: عرض كردم
، آیا نمى دانى كه از براى خداوند هزار هزار )علیه السالم(چه بسیار جفا كارید به حسین ! اى سدیر: فرمود

را زیارت مى كنند، و هیچ )معلیه السال(ملك ژولیده مو و غبار آلوده است كه گریه مى كنند و آنحضرت 
را در هر هفته پنج ) علیه السالم(كه قبر حسین ! وقت سستى پیدا نمى كنند، و چه باك است بر تو اى سدیر 

  .)17(مرتبه زیارت كنى، پس بعد حضرت مثل حدیث اّول را بیان فرمودند 
دارد ــ كه آن هم عالمت آن )علیه السالم(با اشتیاق قلبى كه به زیارت آنحضرت ; پس بنده مؤمِن سعادتمند

) علیهم السالم(ت اطهار است كه خداوند اراده خیر نسبت به او دارد و نیز از دوستان و اولیاء حقیقى اهلبی
خواهد )علیه السالم(مى باشد ــ البته چنین بنده اى در هر كجا كه باشد، سعى تمام در زیارت آنحضرت 

  .داشت
در همه اوقات خود زیارت خواهدكرد و در آن مسامحه نخواهد نمود، مگر ; بلكه عالوه بر آن میزان 

  .بواسطه عذرى كه در امور ضرورى براى او پیش آید
را در رفتن به كربال و )علیه السالم(بنابراین هركس قدرت واستطاعت براداء حّق واجب زیارت آن حضرت

پس باید در هركجا كه هست، از دور به جانب كربال توّجه نماید و زیارت و ; به قرب حرم انور ایشان ندارد
علیه (در زیارت آنحضرت  به وظیفه حّد معّین; سالم كند، و هر روز و شب و هر هفته و ماه و سال 

اداء حّق زیارت ; عمل نماید، بر آن وجهى كه اگر در كربال حاضر و مكّلف بود عمل مى نمود )السالم
بر آن ; ایشان را بنماید، و در این حال بر وجه مدام هر روز یا هر صبح و شام، یا در هر پنج وقت نماز

عمل ; براى سدیرنقل شد)علیه السالم(ق نحو از سالم و زیارت مختصرى كه درفرمایش حضرت صاد
  .نماید

  ) علیه السالم(اوقات شریفه و اّیام زیارتى حضرت سیدالشهداء 
چون جمعه و اعیاد و اّیام ذى الحجة و ماه هاى ; )علیه السالم(و اّما اوقات شریفه و اّیام زیارتى آنحضرت 

  :ها نماید بر دو وجهپس شّدت اهتمام در آن; مبارك رجب و شعبان و رمضان و محّرم
آنكه جمله اى از آداب و شرایط مهّمه زیارت را رعایت نماید، مانند غسل و طهارت و نظافت : وجه اّول

لباس و بودن باالى بام یا صحرا، یا در مكانهاى شریفه كه افضل آنها نزد قبور امامزاده ها و قبور صلحا و 
و دیگر خضوع و تواضع و زیاد گفتن ذكر خداوند و صلوات، و اجتناب از لغویات  )18(علماء است 

همه لذائذ، بلكه ترك آنها اگر  خصوصًا مراء و جدال، و دیگر تقلیل در اكل و شرب و; گفتارى و عملى 
ممكن شود، كه همه این آداب را در حال زیارت و قبل از آن از وقتیكه اراده زیارت و سالم نمودن مى كند 

  .رعایت نماید; و بعد از آن مادامى كه در مكان زیارت حاضر است 
خاب نماید، كه با فضیلت ترین آنكه در الفاظ زیارت و سالم یكى از زیارات مبسوط و جامع را انت: وجه دّوم

متن زیارت عاشورا است، كه در روایت علقمه و صفوان از حضرت ; و جامع ترین و كاملترین زیارت
مذكور است و این افضلیت از دوجهت ) علیه السالم(و از حضرت صادق )علیه السالم(امام محّمد باقر 

  :است
  .كه قبال بیان گردیدبروجهى ; یكى از جهت جامع بودن آن از زیارات دیگر

هر بنده مؤمن كه آن را در هر : و دیگر از جهت آنكه در روایت از آن دو بزرگوار چنین آمده است كه
فضائِل جلیِل شریفى كه اگر در كربال و عاشورا مى خواند ; مكان و زمانى غیر از كربال و عاشورا بخواند

  .درك مى كند; درك مى كرد 
مانند اینست كه در تحت قّبه منّوره آنحضرت ; ا هر روز و هر كجا بخواند اگر كسى آن ر; و بنابراین



  .حاضر است و ایشان را زیارت مى كند
  كیفّیت خواندن زیارت عاشورا 

بر چند وجه است، كه همه آنها به خصوصه در اخبار ; زیارت عاشورا به صورت مفّصل و مختصر
  .منصوص است

حضرت صادق صلوات اهللا علیه نقل شده كه آن از همه اقسام دیگر آنچه در روایت صفوان از : وجه اّول
و اكمل و افضل در اجر و ثواب مى باشد، آن را به وجهى كه رعایت احتیاط هم در ; ابسط و اجمع در آداب 

  :آن شده باشد بیان مى كنیم
سالم به جانب در حال شروع اّول به هر لفظ و بیانى كه بخواهد و بر زبانش جارى گردد با زیارت و 

و اگر زیارت شریفه امین اهللا یا زیارت ششم را اختیار ; توّجه نماید) علیه السالم(حضرت امیرالمؤمنین 
فضل ثواب آن چندین برابر خواهد بود، و بعد از آن دو ركعت نماز زیارت ایشان را بخواند، سپس به ; نماید

ر ـ كه مشتمل بر مبالغه در لعن بر دشمنان و زیارت و سالمى ـ ولو مختص; جانب كربال توّجه نماید
بنماید، پس از آن دو ركعت نماز زیارت ایشان را بجا آورد، و بعد ; باشد ) علیه السالم(حضرت ابى عبداهللا 

با صد مرتبه لعن و صد ; از آن صد مرتبه تكبیر بگوید ، بعد شروع به خواندن زیارت عاشورا تا آخر آن
تهى شود به دعاء سجده، بعد از آن دو ركعت دیگر نماز زیارت بخواند، سپس تا من; مرتبه سالم بنماید

  .بخواند; است » دعاء علقمه«دعائى كه معروف به 
و زیارت مختصره حضرت ابى عبداهللا و ) علیه السالم(اّما جهت اینكه اّول زیارت حضرت امیرالمؤمنین 

  :ن بیان مى كنیم كهصد مرتبه تكبیر را قبل از زیارت عاشورا بجاى آورد چنی
به جهت آن است كه ــ بر حسب روایت صفوان ــ حضرت ; )علیه السالم(خواندن زیارت امیرالمؤمنین 

نزد حرم محترم آنحضرت ابتداء به زیارت ایشان نمودند، و بعد از آن رخصت ) علیه السالم(صادق 
ذكر فرمودند، و آن دعا مشتمل ; باشى در هرجائى كه; خواندن متن عاشورا با آن دعاء مفصِل بعد از آن را 

) علیه السالم(است، چنانچه مشتمل بر وداع حضرت ابى عبداهللا)علیه السالم(بر وداع حضرت امیرالمؤمنین 
  .نیز هست

پس از این امر استفاده مى شود كه این دعا و وداع چنانچه مسبوق است به زیارت حضرت ابى عبداهللا 
مى باشد، بر همان وجهى كه )علیه السالم(زیارت حضرت امیرالمؤمنین نیز مسبوق به ) علیه السالم(

قبل از زیارت )علیه السالم(عمل بر آن فرمودند، و زیارت امیرالمؤمنین ) علیه السالم(حضرت صادق 
نیست، بلكه در هر مقامى زیارت آنحضرت ; عاشورا مخصوص كسیكه نزد حرم محترم ایشان حاضر باشد

  .در ثوابهاى مذكور در روایت صفوان دارد تأثیر)علیه السالم(
پس آن به مقتضاى جمِع مضمون ; با مبالغه در لعن) علیه السالم(و اّما خواندن زیارت مختصره امام حسین 

» كامل الزیارات«نقل كرده و روایت دیگرى كه در »مصباح « در ) رحمه اهللا(دو روایتى است كه شیخ 
  .فقره آن واقع شده است به وجهى كه در كتب مبسوطه مذكور است نقل شده بر حسب اختالفى كه در یك

  پس اصل آن بر حسب آنچه در صریح روایت شیخ مى باشد; و اّما تكبیر 
همان صد مرتبه تعیین گردیده است، و ) رحمه اهللا(چونكه در نقل شیخ كفعمى; و اّما تعیین به صد مرتبه

غیر عاشورا، تعیین به صد شده ; در همه زیارات دیگر هم محتمل است كه مستند به قرینه خاّصه باشد، و
است، پس اختیار این عدد در این زیارت در حالى كه به قصد رجاء و به عنوان مطلق ذكر گفته شود به 

  .صواب اقرب است، و اهللا العالم بحقیقة االحوال
بعد از )علیه السالم( و فضیلت مخصوص در این قسم مذكور بر این نحو است كه حضرت امام جعفر صادق

  :بجا آوردن آن فرمودند
بر این زیارت مواظبت كن، و این دعا را بخوان و زیارت كن، پس بدرستیكه من بر خداى ! اى صفوان 

من ضامن ; دعا نماید از نزدیك یا دور; زیارت كند، و به این دعا; تعالى از براى هركس كه به این زیارت
و سعى او با اجر باشد، و سالم او برسد ــ یعنى به حضرت ابى عبداهللا زیارت او قبول شود، : هستم كه

هر قدر كه بسیار و بزرگ باشد بر ; ــ و مانعى براى او نباشد، و حاجت او از جانب خداوند) علیه السالم(
  .آورده شود، و از آن محروم نشود

و ضمانت ) لى اهللا علیه وآلهص(را تا حضرت رسول ) علیهم السالم(ضمانت آباء طاهرینش ; پس از آن 
  .ذكر فرمود; و ضمانت خداوند را از براى این عمل بر وجه ضمانت خود ) علیه السالم(جبرائیل 

علیه (هركس حضرت امام حسین : به تحقیق كه خداوند عّزوجّل قسم یاد فرموده كه: سپس فرمودند
زیارت او را قبول فرمایم، ; دعا كند ; ین دعا را به این زیارت از نزدیك یا دور زیارت نماید، و به ا)السالم



و حاجتش را هر چه بزرگ و بسیار باشد عطا كنم، و خواهش او را برآورده كنم، پس از درگاه من محروم 
و فائز شدن به بهشت، و آزاد ; و با بر آورده شدن حاجت; باز نمى گردد، و او را در حالى كه مسرور باشد

جز ناصبى و ; شن و باز گردانم، و براى هر كس شفاعت كند شفاعت كند چشمانش را رو; شدن از آتش
  .دشمن ما اهلبیت، قبول مى كنم

به آنچه مالئكه آسمانهایش بر این امر شاهد ; و قسم یاد فرمود به ذات مقّدس خود و شاهد گرفته است ما را 
  .مى باشند

فرستاده است از جهت مسّرت و مژدگانى  خداوند مرا به سوى شما! یا رسول اهللا : پس جبرئیل عرض كرد
و شیعیان ) علیهم السالم(شما و از جهت مسّرت و مژدگانى از براى على و فاطمه و حسن و حسین و ائّمه 

  .شماها تا روز قیامت 
هرگاه براى تو حاجتى از جانب ! اى صفوان: به من فرمودند) علیه السالم(حضرت صادق : صفوان گوید

حاجت خود را از خداوند ; زیارت كن، و به این دعا; هر كجا كه باشى به این زیارتخداوند باشد، پس 
صلى اهللا علیه (درخواست كن، كه از جانب خداوند به تو مى رسد، و خداوند در وعده خود كه به رسولش 

  .خلف نمى كند، و الحمد هللا رّب العالمین; به فضل و مّنت خود داده ) وآله
مخصوص این قسم است عالوه بر آنچه در قسم دّوم ذكر مى شود، كه آنهم از براى و این فضائل مسطوره 

  .این قسم ثابت است، چنانچه در بیان آن واضح خواهد گردید
مذكور است، و آن )علیه السالم(آن وجهى است كه در روایت علقمه از حضرت امام محّمدباقر : وجه دّوم

  :رموافق است با همان وجه اّول جز در دو ام
  .جزء آن نیست)علیه السالم(آنكه زیارت حضرت امیرالمؤمنین : اّول
  .آنكه دعاء علقمه جزء آن نیست : دّوم

پس اّوال زیارت و سالمى ـ ولو مختصرا ـ به جانب كربال مى كنند كه مشتمل بر مبالغه در لعن بر اعداء در 
اهللا «كعت نماز زیارت، بعد از آن صد مرتبه باشد، بعد از آن دو ر) علیه السالم(قاتالن حضرت ابى عبداهللا 

، بعد از آن متن زیارت عاشورا با صد مرتبه لعن و صد مرتبه سالم تا منتهى شود به دعاء سجده، و »اكبر
  .بعد از آن دو ركعت نماز دیگر ، و عمل تمام مى شود

علقمه ــ بنابر روایت  به) علیه السالم(و فضیلت این قسم بر این نحو است كه حضرت امام محّمد باقر 
  :ــ فرمودند» مصباح«

به آن دعا مى ; هر گاه بجا آوردى این نماز و زیارت را پس دعا كرده اى به آنچه كه مالئكه زیارت كننده 
كنند، و خداوند از براى تو صد هزار هزار درجه مى نویسد ، و تو مانند كسانیكه با حضرت ابى عبداهللا 

مى باشى، به وجهى كه با آنها در درجاتشان شریك مى شوى، پس ; ید شدند شه) علیه السالم(الحسین 
شهید شدند، و خداوند از براى تو ) علیه السالم(شناخته نخواهى شد مگر در جمله شهدائى كه با آنحضرت 

را از روز شهادت تا به ) علیه السالم(و ثواب هركس كه آنحضرت ; ثواب زیارت هر نبّى و هر رسول 
  .مى نویسد; رت كرده حال زیا

با همین وجه دّوم موافق است، و لكن با اختصار در صد مرتبه لعن و صد مرتبه سالم ، و این : وجه سّوم
اختصار به وجهى كه موافق باشد با نص و روایت باشد به این كیفّیت است كه عالم الربانى مّال شریف 

  :ن ذكر فرموده كهچنی» الصدف المشحون«در مجموعه )رحمه اهللا(الشیروانى 
یقول اآلثم الجاني الشریف الرضا الشیروانى، حّدثني العالم النبیل و الفاضل الجلیل محّمد بن الحسن الطوسي (

في الروضة المقّدسة الرضوّیة ــ على دفینها ألف سالم و تحّیة ــ یوم اإلثنین رابع محّرم سنة ألف و مأتى و 
محدثین و شیخ المتأّخرین العالم الفاضل و المدّقق الشیخ حسین بن حّدثني رئیس ال: ثمان و أربعین ، قال

حّدثني الوالد الماجد المحّدث عن أبیه عن جّده یدًا بید، عن آبائهم المحّدثین من محّدثي : عصفور البحراني، قال
الحسین بن بحرین عن سّیدنا اإلمام الهمام علّى بن محّمد بن علّى بن موسى بن جعفر بن محّمد بن علّى بن 

  :علّى بن أبي طالب صلوات اهللا و سالمه علیهم اجمعین، أّنه قال 
السالم : (تسعًا و تسعین مّرة كان كمن قرء ماة، و من قرء سالمها مّرة واحدة ، ثم قال) اللهّم العنهم جمیعًا(

عین مّره كان تسعًا و تس) على الحسین و على علّى بن الحسین و على أوالد الحسین و على أصحاب الحسین
  )كمن قرئها تاّمة من أّولهما و آخرهما

: این است كه مى فرماید; و در بیان این روایت دو احتمال داده شده است كه احتمال اّول كه اظهر است 
و سالم » اللهم العنهم جمیعًا « هرگاه لعن مفصل یك مرتبه خواند شود، و بعد از آن نود و نه مرتبه بگوید 

الّسالم على الحسین و على علّى بن الحسین و «: مرتبه بخوانند و بعد نود و نه مرتبه بگوید مفصل را هم یك
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ندارند، پس هر گاه به زیارت قبور علما و صلحا از شیعیان یا ; را)علیهم السالم(مطهره ائّمه معصومین 
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