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حسن ترکاشوند

محبت اهل بيت: و 
رستگاري

چکیده

همه مذاهب اسالمی بر ضرورت محبت به اهل   بیت: اتفاق نظر دارند و محبت راستین را سرآغاز 
تبعیت از اهل   بیت: و حرکت در مسر این بزرگواران می دانند. پیامبر اکرم9 چنین محبتی را شرط 
ایمان و وسیله ای برای هدایت به سوی خدا دانسته و در قرآن کریم، پاداش دوستی اهل   بیت: متوجه 

خود مسلمانان بیان شده است.
از محبت  از گناه است و کسی که  از خداوند و پرهیز  اطاعت  نخستین شرط محبت اهل بیت:، 
خاندان عصمت: دم می زند، باید در عمل پیرو راستین این بزرگواران باشد و دوری از گناهان را سرلوحه 
زندگی خود قرار دهد. کسی که در دل خود محبت برآمده از معرفت به اهل بیت: داشته باشد، پیروی 

از آنان را بر خود واجب می داند و میان »شناخت«، »عشق« و »پیروی«، پیوندی استوار برقرار می کند.
با اهل بیت: توصیف شده و محبت ظاهری،  از دستورهای خداوند، دشمنی  نافرمانی  در روایات، 
بدون پایبندی به شریعت، کاری بیهوده دانسته شده است. همچنین محبت اهل بیت: کفاره گناهانی 

بیان شده که از روی غفلت و ناآگاهی انجام شده است.
 این نوشتار، بر پایه قرآن و روایات، محبت اهل بیت: را شرط رستگاری، پایبندی به شریعت را 

نشانه محبت و این محبت را کفاره گناهان سهوی بیان کرده است.
واژگان کلیدی: اهل   بیت:، محبت، معرفت، شریعت، رستگاری.
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ضرورت محبت و مودت نسبت به اهل   بيت: که در قرآن به عنوان تنها مزد رسالت 

پيامبر اکرم9 معرفی شده است، مورد اتفاق و پذيرش همه مذاهب اسالمی است. اگر 

اين محبت واقعی و مبتنی بر معرفت نسبت به اهل  بيت: و سيره آنان باشد، موجب 

به  راستين  محبت  نشانه  مهم ترين  شد.  خواهد  رستگاری  و  هدايت  مسير  به  يافتن  راه 

اهل  بيت: تبعيت از آنان و تالش برای حرکت در مسير تعيين شده از جانب آنهاست و 

کافی دانستن محبت به اهل  بيت بدون پايبندی به شريعت، توهمی بيش نيست که ناشی 

از جهل، غلبه احساسات يا پيروی از هوای نفس می  باشد. 

محبت، حالتی است که در دل يک موجود ذی  شعور، نسبت به چيزی ايجاد می  گردد 

که با وجود او، ماليمت و با تمايالت و خواسته  هايش تناسب دارد.1 انسان تا چيزی را 

خوب نشناسد، به آن دل نمی  بندد و دوستی و محبت آن در دلش جای نمی  گيرد. امام 

جعفر صادق7 می  فرمايند: »احلبُّ فرع العرفة«2 بنابراين محبت ريشه در معرفت و شناخت 

دارد و محبت واقعی و راستين زمانی پديد می  آيد که محب نسبت به محبوب  و کماالت 

حقيقی او معرفت داشته باشد.

خود  رفتاری  و  اعتقادی  منظومه  در  بايد  مؤمنی  و  مسلمان  هر  که  موضوعاتی  از 

از چنان  اين محبت  اهل  بيت: است.  به آن بخشد، دوستی و محبت  جايگاه ويژه  ای 

 اهميت و جايگاهی برخوردار است که خداوند در قرآن، آن را تنها مزد و پاداش رسالت 

َة ِف اْلُقْربى{؛3 بگو از شما  پيامبر اکرم9 معرفی کرده است: }ُقْل ل َأْسَئُلُكْم َعَلْیِه َأْجرًا إِلَّ اْلََودَّ
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هیچ پاداشی درخواست نمی کنم، جز آن که نزدیکان مرا دوست بدارید.

رسول اکرم9 نيز داشتن چنين محبتی را شرط ايمان دانسته و می فرمايد: 

لیؤمــن عبد حتى اكون أحب الیه من نفســه ویكون عرتتى أحــب الیه من عرتته و 

یكون اهىل أحب الیه من اهله و یكون ذاتى أحب الیه من ذاته.4 

هیچ بنده ای ایمان ندارد، مگر اینکه من نزد او، از خودش محبوب تر باشم و ذریه 

من پیش او، از ذریه خودش محبوب تر باشد و اهل من پیش او، از اهل خودش 

محبوب تر باشند و ذات من نزد او، از ذات خودش محبوب تر باشد.

همچنين در هنگام بيماری نزديک به رحلت خود فرموند: 

یا اهیا الناس یوشــک أن اقبض قبضًا رسیعًا، فینطلق بــی، و قد قدمت الیكم القول 

معــذرًة الیكم، خملف فیكم كتاب اهلل رّبی عــز و جل و عرتتی اهل بیتی، ثم أخذ بید 

علــی فرفعها فقال هذا علّی مع القرآن و القرآن مع علــی ل یفتقران حتی یردا علی 

احلوض.5 

ای مردم! نزدیک است که زودی به دیدار خدا بشتابم و گفتاری دارم که راه عذر 

همه شما بسته می  شود.آگاه باشید که من کتاب خدا و اهل بیت خود را در میان 

شما به امانت می  نهم. سپس دست امیرالمؤمنین را گرفت و برافراشت و فرمود: این 

علی با قرآن و قرآن با علی است. از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر 

بر من وارد گردند. پس از آنان بپرسید آن چه را که را در آنها باقی گذارده  ام.

در بين فرق اسالمی، در فضيلت و ارزش و حتی وجوب دوستی با اهل  بيت: اختالفی 

ديده نمی  شود. والی محبت، خاص شيعه نيست؛ بلکه ساير مسلمانان نيز به آن اهميت 

می  دهند. امام شافعی که از ائمه چهارگانه اهل سنت است، در اشعار معروف خود می  گويد: 
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ان كان رفضًا حبُّ آل حممٍد فلیشهد الثقالن َانی رافضی.6 

اگر حّب آل محمد رفض )به معنای طرد و ترک چیزی است و شیعیان را به عللی 

رافضی می  خوانند( شمرده می  شود، پس جن و انس گواهی دهند که من رافضی 

هستم.

همچنين می  گويد: 

ای اهل بیت رسول! دوستی شما فریضه   ای است که از جانب خداوند در قرآن آمده 

است. از افتخارات شما این بس که درود بر شما جزء نماز است و هر کس بر شما 
درود نفرستد، نمازش باطل است.7

زمخشری و فخر رازی که در بحث خالفت ديدگاهی متفاوت و مخالف با ديدگاه 

اهل بيت  محبت  والی  موضوع  در  اما  دارند،  اهل بيت:  رهبری  و  امامت  به  معتقدان 

روايتی از پيامبر اکرم9 نقل می  کند که فرمود: 

من مات علی حب آل حممد مات شهیدًا... و من مات علی حب آل حممد مات 

مؤمنًا مستكمل الیامن.8  

کسی که با حّب آل محمد از دنیا برود، شهید از دنیا رفته... و کسی که با حّب 

آل محمد بمیرد، با ایمان کامل از دنیا رفته است.

بنابراين در ضرورت محبت   ورزی هر مسلمانی به اهل  بيت: ترديدی وجود ندارد و 

همان   گونه که اشاره شد، قرآن کريم مزد رسالت پيامبر را دوستی اهل   بيت بيان فرموده و 

از مسلمانان خواسته است تا به شکرانه ايمان  و راه يافتن به مسير هدايت و کمال توسط 
َة ِف اْلُقْربى{9 پيامبر، تنها اهل   بيت او را دوست بدارند: }ُقْل ل َأْسَئُلُكْم َعَلْیِه َأْجرًا إِلَّ اْلََودَّ

اکنون اين پرسش مطرح می شود که مگر دوست داشتن اهل   بيت: چه سودی دارد 
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که مزد رسالت پيامبر اکرم قرار داده شده است؟ قرآن کريم در آياتی ديگر به اين پرسش 

پاسخ می  دهد و سود دوستی اهل بيت پيامبر9 را متوجه خود مسلمانان بيان می فرمايد. 

خداوند در آيه  ای ديگر به پيامبرش دستور می  دهد که بگو: }ُقْل ما اسأُلُكْم َعَلیِه ِمن َاجٍر اِّل 

َمْن شاَء َان َیتَِّخَذ اِلی َربِِّه َسبیاًل{؛10 بگو من بر رسالت خود مزد و پاداش نمی  خواهم، مگر 

کسی را که به سوی پروردگار خود راهی پيدا کند. 

در اين آيه پيامبر اکرم 9 مأمور است در عبارتی پر معنا و جذاب اجر و پاداش خود را 

راه يافتن و هدايت شدن مردم به سوی خدا معرفی کند. در آيه  ای ديگر پاداش درخواستی 

خود را تنها به نفع و سود مردم معرفی می  کند و می  فرمايد: }ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم 

ِ َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشٍء َشِهیٌد{؛11 بگو: هر اجر و پاداشي از شما خواسته ام،  إِْن َأْجِري إِلَّ َعىَل اهللَّ

براي خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چيز گواه است!

از ترکيب اين سه تعبير اين نتيجه به دست می  آيد که اگر اجر و پاداش رسالت  پيامبر 

اکرم9 مودت ذی  القربی و اهل   بيت ايشان دانسته شده، اين مودت از يک سو به سود 

خود مؤمنان است، نه به سود پيامبر، و از سوی ديگر اين محبت وسيله  ای است برای 

هدايت به سوی خدا که موجب می  شود انسان حالل را از حرام، واجب را از غير واجب 

و صحيح را از باطل تشخيص داده و پيوسته در صراط مستقيم باشد. از اين رو قرآن 

دوستی با خاندان عصمت را به صورت ظاهری پاداش و اجر رسالت شمرده و می  فرمايد: 

َة ِف اْلُقْربى{.12 بنابراين، چون دوستی اهل بيت: راهی به  }ُقْل ل َأْسَئُلُكْم َعَلْیِه َأْجرًا إِلَّ اْلََودَّ

سوی خداست، ارزشمند است و نبايد به آن، تنها از ديدگاه احساسی و عاطفی نگريست.

اين دوستی، سرچشمه اعمال صالح و راه صحيح هدايت است. پيامبر گرامی اسالم9 با 

معرفی اسوه  های آرمانی و سفارش به دوستی و الگو گيری از آنان، راه کار عملی هدايت 

مردم را بنيان نهاده است.
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پایبندی به شریعت، نشانه محبت راستین

گاه اعتقاد و باوری خاص، منشأ پيدايش اباحی  گری است. اباحی   گری به اين معناست 
که شخص به رغم برخورداری از ايمان و خداباوری، در حوزه عمل به لوازم دينداری، 
از خود پايبندی نشان نمی  دهد و به نوعی گرفتار ولنگاری و بی   مباالتی در برابر آموزه   ها، 
ارزش  ها و شعائر دينی، می  شود؛ مانند اين که شخص در عين اين که به مبانی اساسی 
دينی باورمند است، اما به سبب نگرشی خاص مانند کافی بودن محبت اهل بيت: برای 
اين  از  ناشی  اباحی   گری  می  شود.  اباحی   گری  نوعی  دچار  اخروی،  سعادت  به  رسيدن 
اعتقاد، بر اثر تلقی نادرست از مفهوم محبت و واليت اهل بيت: می  باشد. اين گروه بر 
اين گمانند که محبت اهل بيت  اکسيری جامع است که به تنهايی برای نجات و رستگاری 
انسان کافی بوده و با وجود آن، نياز به چيز ديگری نيست. به همين دليل شعار خود را 

»حّب علّی حسنة ل یرض معها سیئة و ُبغضه سیئة ل تنفع معها حسنة« قرار داده  اند.

اين افراد در اثر نادانی يا غلبه احساسات يا پيروی از هوای نفس در عشق ورزيدن 
به اهل بيت: دچار افراط و تفريط شده و در نتيجه عالوه بر اين که از کار خويش هيچ 
بهره  ای نمی  برند، دچار زيان و هالکت ابدی می  گردند. موالی متقيان به اين آفات بنيان   
برانداز اشاره کرده و در نهج البالغه در مورد افرادی که در دوستی و محبت آن حضرت 

دچار انحراف می  گردند می  فرمايد:

سیهلک فی صنفان: حمب مفرط یذهب به احلب الی غری احلق و مبغض مفرط 

یذهب به البغض الی غری احلق و خری الناس فی حال النمط الوسط فالزموه.13 

دو گروه نسبت به من هالک می  گردند: کسی که در دوستی من افراط کند و 
شدت عشق و عالقه او را به انحراف از حق دچار نماید و کسی که در اثر شدت 
دشمنی با من، به سوی باطل رود. بهترین مردم نسبت به من کسانی هستند که راه 

اعتدال را بپیمایند؛ پس از آن  ها جدا نشوید.
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بنا بر فرهنگ قرآنی و معارفی که اهل بيت: بيان فرموده  اند، محبت کسی به ديگری 

در پيروی محّب از محبوب جلوه گر نمی شود. قرآن کريم در اين باره می  فرمايد: }ُقْل إِْن 

بُِعوِن{؛14 بگو اگر خدا را دوست می  دارید از من پیروی کنید.  َ َفاتَّ وَن اهللَّ ُكْنُتْم ُتِبُّ

اين آيه در مورد کسانی که در حضور پيامبر9 ادعای محبت به پروردگار را داشتند، 
ولی به دستورات الهی عمل نمی  کردند، يا در مورد جمعی از مسيحيان نجران که در محضر 
پيامبر9 ادعا می  کردند که احترام آنان به مسيح7 به سبب محبت آنان به خداست، نازل 
شده است15 و بيان فرموده است که اگر کسی حقيقتًا خدا را دوست دارد، بايد از پيامبر 
خدا اطاعت کند؛ چرا که محبت، تنها يک عالقه قلبی ضعيف و خالی از هر گونه اثر 
با کسی،  پيوند محبت  باشد.  آثار آن در عمِل مدعی دوستی منعکس  بايد  بلکه  نيست؛ 
انسان را به سوی محبوب و خواسته  های او سوق می  دهد و هر چه اين محبت قوی تر 
و برخاسته از معرفت به کماالت محبوب باشد، اين جاذبه قوی  تر خواهد بود و محب 
تالش خواهد کرد که خود را به مبدأ آن کماالت نزديک  تر کند و خواسته  های او را انجام 
دهد؛ چرا که عشق و عالقه انسان به چيزی حتما به اين خاطر است که انسان در محبوب 
و معشوق خود کمالی يافته است؛ وگرنه انسان به موجودی که هيچ نقطه قوتی ندارد، 
عشق نمی  ورزد. بنابراين کسی که دم از عشق و محبت به خداوند، پيامبر و اهل بيت پاک 

او می  زند، بايد در عمل نيز مطيع آنان باشد؛ وگرنه مدعی دروغ  گويی بيش نيست.
محبت  که  کسی  ألنفسنا«.  »طهارة  است  جان  پاکی  اهل بيت:  محبت  روشن  پيام 
راستين و واقعی به اهل بيت داشته باشد، تمام تالشش اين خواهد بود که در کنار شعار 
دوستی اهل بيت، با اعمال نيک محبت و وابستگی خود به آنان را نشان دهد. پيامبر معظم 

اسالم9 در اين باره می  فرمايند:

مــن رزقه اهلل حب الئمة مــن اهل بیتی فقد أصاب خــری الدنیا و اآلخرة فال 
یشكن أحد انه فی اجلنة فإن فی حب اهل بیتی عشون )عشین( خصلة عش 
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منها فی الدنیا و عش منها فی اآلخرة، اما التی فی الدنیا فالزهد و احلرص علی 
العمل و الورع فی الدین و الرغبة فی العبادة و التوبة قبل الوت و النشــاط فی 
قیام الیل و الیأس فی ما ایدی الناس و احلفظ ألمر اهلل و هنیه عز وجّل والتاسعة 
بغض الدنیا و العارشة الســخا، و اما التی فی اآلخــرة فال ینش له دیوان و ل 
ینصــب له میزان و یعطی كتابه بیمینه و یكتب له براءة من النار و یبیض وجهه 
و یكســی من حلل اجلنة و یشــفع فی مائة من اهل بیته و ینظر اهلل عزوجل الیه 
بالرمحــة و یتوج من تیجان اجلنة و العارشة یدخل اجلنة بغری حســاب فطوبی 

لحب اهل بیتی.16 

کسی که خداوند حب ائمه از اهل بیت من را نصیب او کند، به خیر دنیا و آخرت 
رسیده است؛ پس کسی در بهشتی بودن او شک نکند. همانا در دوستی اهل بیت 
در  دیگر  تای  ده  و  دنیا  در  آنها  تای  ده  دارد که  بیست خصوصیت وجود  من 
عمل  بر  بودن  زهد، حریص  از:  عبارتند  دنیاست  در  که  آنها  اما  است.  آخرت 
)خیر(، ورع در دین ، میل فراوان به عبادت، و توبه قبل از مرگ، و نشاط در 
ناامیدی از آنچه در دست مردم است و محافظت بر )رعایت(  شب   زنده   داری و 
اوامر و نواهی خداوند، و نهم بغض دنیا و دهم سخاوتمند بودن؛ و اما آنچه در 
آخرت است این که: نامه عمل او گشوده نشده و محاکمه نمی  شود و نامه عملش 
و  شده  نوشته  جهنم  آتش  از  نجات  او  برای  و  می  شود  داده  او  راست  دست  به 
صورت او نورانی می  گردد و بر تن او لباس بهشتی می  پوشانند  و شفاعت او برای 
صد نفر از اهل بیتش پذیرفته می  شود و خداوند با نگاه رحمت به او می  نگرد و 
تاج بهشتی بر سر او نهاده و بی حساب او را وارد بهشت می  کنند. پاکیزه ترین 

)زندگی( نصیب دوستداران اهل بیت من باد.

آنچه از سيره  اهل بيت: به ما رسيده، اين است که آن بزرگواران خود از اين ويژگی  های 
واال برخوردار بوده اند و ديگران را نيز به اين امور توصيه و سفارش می  فرموده   اند. حال 
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چگونه قابل تصور است کسی که خود را عاشق و محب اهل بيت: می  داند، در عمل و 
رفتار سنخيتی با آنان نداشته و به دستورات و سفارش های آنان بی   توجه باشد. امام علی7 
می  فرمايد: »من أحبنا فلیعمل بعملنا و لیتجلبب الورع«؛17 هر که ما را دوست دارد، باید مثل ما عمل 

کند و لباس پرهیزگاری را جامه و پوشش خود قرار دهد.

ورع و تقوا و دوری از گناه بايد سرلوحه زندگی محبان اهل بيت: باشد تا بتوانند 

را چطور می  توان  گناه  از شوق  پر  دلی  را در دل خود جای دهند؛ وگرنه  پاکان  عشق 

جايگاه و ظرف محبت اولياء الهی قرار داد؟! امام صادق7 خصوصيات شيعيان واقعی را 

اين  گونه بيان می  فرمايند:

شــیعتنا اهل الورع و الجتهاد و اهل الوفاء و المانة و اهل الزهد و العبادة، 
اصحاب احدی و مخســنی ركعة فی الیوم و الیلة، القائمون باللیل، الصائمون 

بالنهار، یزّكون امواهلم و حیّجون البیت و جیتنبون كّل حمرم... .18 

شیعیان ما اهل پارسایی و سخت کوشی در عبادت، وفاداری و امانتداری و پارسایی 
و عبادت  اند. آنان که در شبانه  روز پنجاه و یک رکعت نماز می  گذارند، شب  ها 
را  خود  اموال  زکات  روزه  داری،  به  را  روز  ها  و  می  کنند  سپری  عبادت  به  را 

می  پردازند، به حج می  روند و از هر حرامی دوری می  کنند... .

در اين روايت به روشنی بيان شده است که شيعه يعنی کسی که آراسته به فضايل 

واالی اخالقی بوده و به تکاليف و وظايف شرعی خود عمل کند و از هر عمل ناشايست 

و حرامی بپرهيزد. بنابراين اولين شرط محبت اهل بيت:، اطاعت از حق تعالی و پرهيز 

از گناه است. ممکن است کسی درجه پايين محبت )همان ميل باطنی و رغبت درونی( را 

داشته باشد، ولی عماًل اهل معصيت هم باشد! چنين حبّی، چندان سودبخش نيست. البته 

معصيت های اتفاقی که بعد از آن توبه باشد، باعث نمی شود حّب اهل بيت : سودی 

نبخشد. امام علی 7 فرمود: 
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أنا مع رســول  اهلل و معى عرتتى عــىل احلوض، فمن أرادنا فلیأخــذ بقولنا ولیعمل 

بعملنا... .19 

من با رسول خدا9 در حالی که عترت من هم با من هستند، بر حوض اشراف 
داریم. پس هر کس ما را می خواهد، هم باید گفتار ما را بگیرد و هم عمل ما را، 

عمل کند ... .

بنابراين محبت بايد در عمل جلوه گر شود. اگر کسی شناخت الزم و کافی از اهل 

بيت پيدا کرد، اطاعت از آنان را بر خود الزم می داند. البته همان  گونه که اشاره شد، انسان 

باشد،  بيشتر معرفت داشته  آنها  اهل  بيت و فضايل، کماالت و حقوق  به  هر چه نسبت 

محبت و دلباختگی و ارتباط قلبی او با آنان بيشتر می  شود و تبعيت، همرنگی و همراهی 

و همدلی با آن  ها نيز بيشتر خواهد شد. نقش عشق و محبت در ايجاد همسانی، همفکری 

و همراهی و همسويی بسيار مهم است و مردم پيوسته از چهره  های محبوبشان الگو و 

سرمشق می  گيرند. ايمان عاطفی به رهبری حتی در اطاعت سياسی و اجتماعی هم تاثير 

در  تشريفاتی.  و  رسمی  اطاعت  يک  نه  می  شود،  عاشقانه  تبعيتی  زمينه  ساز  و  می  گذارد 

اين صورت ميان »شناخت«، »عشق« و »پيروی« رابطه  ای مستحکم به وجود می  آيد؛ زيرا 
معرفت محبت می  آورد و محبت »واليت و تبعيت«.20

محبت اهل بیت:، کفاره گناهان

 متأسفانه برخی از شيعيان و مدعيان محبت اهل بيت: به دليل غفلت يا عدم معرفت 

به  داشتن  محبت  که صرف  تصورند  اين  بر  آنان،  جايگاه  و  اهل بيت  به  نسبت  صحيح 

اهل بيت و پذيرش واليت آنان، برای نجات و رستگاری کافی است. معموالً چنين افرادی 

گزينشی عمل کرده و تنها به برخی از روايات وارده در اين زمينه تمسک می  کنند )نؤمن 

بايد همه روايات را در کنار هم ديد و تفسير کرد.  ببعض و نکفر ببعض(؛ درحالی که 
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پيامبر مکرم9 نجات محبين اهل بيت: از جهنم و بهشتی بودن  مثاًل اگر در روايت 

آنان مطرح شده، در عين حال بر وظايف و تکاليف آنان در دنيا نيز تأکيد شده است. در 

روايات فراوانی بر اين نکته تأکيد شده است که صرف محبت اهل بيت بدون توجه و 

پايبندی به تکاليف شرعی تأثيری نداشته و به تنهايی ارزشی ندارد.     

امام محمد باقر7 در فرمايشی خطاب به همه کسانی که ادعای شيعه اهل بيت: 

بودن را دارند می فرمايد: 

یا جابر! بّلغ شــیعتى عّنى السالم و اعلمهم انه ل قرابة بیننا و بنی اهلّل عزوجل 

و ل یتقــّرب الیه ال بالطاعة یا جابر من اطاع اهلّل و احبنا فهو ولینا و من عىص 

اهلّل مل ینفعه حبنا.21 

ای جابر! از طرف من، به شیعیانم سالم برسان و به آنان اعالم کن که هیچ قرابت 

و خویشاوندی بین ما و خدای عزوجل نیست و فقط با اطاعت و بندگی به درگاه 

الهی تقّرب می یابد. ای جابر! هرکس خدا را اطاعت کند و همراه آن به ما محبت 

ورزد، دوست و محّب ماست و هرکس خدا را معصیت کند، حب ما برایش نافع 

نیست.

و در روايتی ديگر می  فرمايند:

 َمــن كان هلّل مطیعــًا فهو لنا ولّی و َمن كان هلّل عاصیًا فهــو لنا عدو، و ما تنال 
ولیتنا ال بالعمل و الورع.22

هر کس که مطیع خداوند باشد، او ولی )دوستدار( ماست و هر کس که عصیانگر 

در برابر خدا باشد،  دشمن ماست. رسیدن به والیت ما حاصل نمی  شود جز با عمل 

)به دستورات الهی( و ورع. 

در اين روايت به صراحت عدم پايبندی به اوامر و دستورات الهی و عصيانگری در 
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برابر خداوند، دشمنی با اهل بيت: توصيف شده است. حال چگونه قابل تصور است 
الهی بی  مباالت است، به صرف ادعای محبت اهل بيت اهل  کسی که در انجام تکاليف 
نجات و سعادت باشد؟ امام صادق7 در مورد ناکارآمدی ايمان بدون عمل می  فرمايند: 

»ملعون ملعون َمن قال: الیامن قول بالعمل«. امام رضا7 در روايتی بسيار زيبا می  فرمايند:

ل تدعوا العمل الصالح و الجتهــاد فی العبادة اتكاًل علی حب آل حممد9 
و ل تدعوا حب آل حممد و التســلیم ألمرهــم اتكاًل علی العبادة  فانه ل یقبل 

احدمها دون اآلخر.23

عمل صالح و تالش در عبادت را رها نکنید با تکیه بر این  که اهل بیت پیامبر را 
دوست دارید، و همچنین محبت اهل بیت و تسلیم در برابر امر )والیت( آنها را 
رها نکنید با تکیه بر عباداتی که انجام می  دهید. همانا هیچ یک از این دو بدون 

دیگری پذیرفته نمی  شود.

در اين روايت بدون هيچ  گونه ابهامی بر اين موضوع تأکيد شده است که صرف تکيه 
کردن بر محبت اهل بيت: بدون توجه و اهتمام به عمل صالح و بندگی خداوند، کاری 
بی ثمر و بی  نتيجه می  باشد؛ همان گونه که صرف تکيه بر عمل و انجام تکاليف، بدون 
اگر  بنابراين  است.  بی  ثمر  آنان کاری عبث و  پذيرش واليت  اهل بيت و  داشتن محبت 
اثر داشته و همانند دو بال  محبت اهل بيت و عمل صالح در کنار يکديگر قرار گيرند، 

موجب تعالی و پرواز انسان به سوی کماالت و رستگاری می  شوند.

امام  که  آن  گونه  است،  شده  بيان  گناهان  کفاره  اهل بيت:  محبت  رواياتی  در  اگر 

حسين7 می  فرمايد: »...اّن حّبنا اهل البیت لتساقط الذنوب كام تساقط الریح الورق الیابس عن 

الشجر«24 چنين رواياتی را بايد با توجه به روايات فوق معنا کرد. لذا اين روايات بدين 

معنا خواهد بود که مقصود گناهانی است که از روی غفلت انجام شده باشد، نه گناهی 

انجام گرفته باشد. محبت  با توجه به برداشتی ناصواب از روايات  و  که عالمًا و عامداً 
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اهل بيت: اين پيام صريح و روشن را دارد که محّب اهل بيت از روی علم و عمد گناه 

نمی  کند و بايد در پی جبران گناهانی که از روی جهل و غفلت صورت گرفته برآيد؛ چرا 

که بی  ترديد از اوامر و خواسته  های قطعی اهل بيت پرهيز از گناه و ادای حقوق خداوند و 

حقوق مردم است. اين  که محبت اهل بيت کفاره گناهان است، می  تواند به اين معنا باشد 

که انسان را وا می  دارد تا زمانی که زنده است، خطا  ها و گناهان خود را جبران کند؛ نه اين 

که مجوزی برای ارتکاب گناه و الابالی  گری باشد. 
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