
  دوستي اهل بيت و اثرات آن
  

  عنِ النَّبِي ص أَنَّه قَالَ 
    منْ مات علَى حب آلِ محمد مات شَهِيداً

  .هر كس بر محبت آل محمد از دنيا برود شهيد مرده
غْفُوراً لَهم اتم دمحآِل م بلَى حع اتنْ مم أَلَا و  

   محمد بميرد آمرزيده استمتوجه باشيد هر كس بر محبت آل
  أَلَا و منْ مات علَى حب آلِ محمد مات تَائباً

  متوجه باشيد هر كس بر محبت آل محمد بميرد با توبه از دنيا رفته 
  أَلَا و منْ مات علَى حب آلِ محمد مات مؤْمناً مستَكْملَ الْإِيمانِ

   محبت آل محمد بميرد با ايمان كامل از دنيا رفتهمتوجه باشيد هر كس بر
  أَلَا و منْ مات علَى حب آلِ محمد بشَّرَه ملَك الْموت بِالْجنَِّة ثُم منْكَرٌ و نَكيرٌ

  متوجه باشيد هر كس بر محبت آل محمد بميرد ملك الموت باو بشارت بهشت ميدهد بعد از او نكير و منكر
  لَا و منْ مات علَى حب آلِ محمد يزَف إِلَى الْجنَّةِ كَما تُزَف الْعرُوس إِلَى بيت زوجِهاأَ

  كه بخانه شوهر ميرود  متوجه باشيد هر كس بر محبت آل محمد بميرد چنان با جالل او را به بهشت ميبرند مانند عروسى
بلَى حع اتنْ مم نَّةِأَلَا وانِ إِلَى الْجابب رِهي قَبف لَه حص فُت دمحآلِ م   

  .شود متوجه باشيد هر كس بر محبت آل محمد بميرد دربى از قبرش به بهشت گشوده مى
  أَلَا و منْ مات علَى حب آلِ محمد جعلَ اللَّه قَبرَه مزَار ملَائكَةِ الرَّحمةِ

  د هر كس بر محبت آل محمد بميرد خداوند قبر او را جايگاه زيارت مالئكه رحمت قرار ميدهدمتوجه باشي
  أَلَا و منْ مات علَى حب آلِ محمد مات علَى السنَّةِ و الْجماعةِ

  متوجه باشيد هر كس بر محبت آل محمد بميرد بر راه و روش پيامبر و جماعت مؤمنين مرده 
   و منْ مات علَى بغْضِ آلِ محمد جاء يوم الْقيامةِ مكْتُوب بينَ عينَيه آيِس منْ رحمةِ اللَّهأَلَا

: آيد بر پيشانى او نوشته است      متوجه باشيد هر كس با كينه آل محمد بميرد روز قيامت كه مى            
  مأيوس از رحمت خداست

لَى بع اتنْ مم راًأَلَا وكَاف اتم دمحغْضِ آلِ م  
  متوجه باشيد هر كس بر بغض آل محمد بميرد كافر از دنيا رفته

  أَلَا و منْ مات علَى بغْضِ آلِ محمد لَم يشَم رائحةَ الْجنَّة
  .متوجه باشيد هر كس بر بغض آل محمد بميرد بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد
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  اَلْبالء للْوال
عنِ الْمنْهالِ بنِ عمرَ قَالَ كُنْت جالساً مع محمد بنِ علي الْباقرِ ع ـ  إِذْ جاءه رجلٌ فَسلَّم علَيـه فَـرَد علَيـه الـسلَام ـ        

نْتُم فَقَالَ لَه محمد ـ  أَ و ما آنَ لَكُم أَنْ تَعلَموا كَيف نَحنُ ـ  إِنَّما مثَلُنَا في هذه الْأُمةِ مثَلُ بني إِسرَائيلَ   قَالَ الرَّجلُ كَيف أَ
أَبنَاءنَا و يستَحيونَ نساءنَا ـ  زعمت الْعـرَب أَنَّ لَهـم    ـ  كَانَ يذَبح أَبنَاؤُهم و تُستَحيا نساؤُهم ـ  أَلَا و إِنَّ هؤُلَاء يذَبحونَ  

فَضْلًا علَى الْعجمِ ـ  فَقَالَت الْعجم و بِما ذَلك قَالُوا كَانَ محمد منَّا عرَبِياً ـ  قَالُوا لَهم صدقْتُم و زعمت قُرَيش ـ  أَنَّ لَهـا     
ـ        فَضْلًا ع قْتُمـدص ـماً قَـالُوا لَهيقُرَش دمحـ  قَالُوا كَانَ م ا ذَاكبِم و مرِهنْ غَيم رَبالْع ملَه رَبِ ـ  فَقَالَتنَ الْعا مرِهلَى غَي

هلُ بيته خَاصةً و عتْرَتُه ـ  لَا يشْرَكُنَا في ذَلك غَيرُنَا  فَإِنْ كَانَ الْقَوم صدقُوا فَلَنَا َفضْلٌ علَى النَّاسِ ـ  لأَنَّا ذُريةُ محمد و أَ 
      تـيعإِلَـى ش نَـا وإِلَي ـرَعلَأَس إِنَّه اللَّه اباً ـ  فَوجِلْب لَاءلْبذْ لـ  قَالَ فَاتَّخ تيلَ الْبأَه كُمبإِنِّي لَأُح اللَّه لُ والرَّج نَا ـ   ـ  فَقَالَ لَه

   154صللطوسي  ألمالي                 منَ السيلِ في الْوادي ـ  و بِنَا يبدو الْبلَاء ثُم بِكُم و بِنَا يبدوا الرَّخَاء ثُم بِكُم
 مردى وارد شده سـالم كـرد امـام    ، خدمت حضرت باقر نشسته بودم     :منهال بن عمر گفت   

  ور هستيد؟ط ه آقا چ:گفت  . جواب داد
مثل ما در ميان اين امت      . گذرد ما چه مي  ه   ممكن است وقتى برسد كه شما بدانيد ب        :فرمود
كشتند و زنان    ها را مي   هاى آن   بچه .دست فرعونيان گرفتار بودند    هاسرائيل است كه ب    مانند بنى 

عرب خود   .رندگذا كشند و زنان را زنده مي      ها نيز فرزندان ما را مي      اين. داشتند را زنده نگه مي   
كه محمد از اين نژاد بود، قريش نيز خود را از بقيـه   واسطه اين هدانست ب را بر جهانيان برتر مي 

 .از اين طايفه است   وسلم    وآله    عليه  اهللا  صلي مدعى بودند كه چون محمد       ،دانستند عرب برتر مي  
ـ            صحيح است ما كـه از اوالد         ها آناگر ادعاى    شـمار   هآن سـروريم و از خانـدان نزديـك او ب

  .رويم مي
  .دارم خدا قسم من شما خانواده را دوست مي ه ب:كرد آن مرد عرض

تر است   دوستان ما نزديك   هخدا سوگند بال ب    هب.  پس پوستين براى بال آماده كن      :فرمود
 .دهـد سـپس شـما را     ابتدا ما را هدف قـرار مـي      .ها از جارى شدن سيل در كوهستان     
  .رسد شما مي هشود و ب فراخى و نعمت نيز از ما شروع مى

    نافرمانى كفر ،طاعت خوارى
طاعت على عليه السالم ذلت و خوارى اسـت، و          : فرمودسلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليرسول خدا   

اى رسول خدا چگونه طاعت على ذلت       : خداست، عرض شد   همعصيت و نافرمانى او سبب كفر ب      
  :بخدا است؟ فرمودو نافرمانيش كفر 

و در  ) هر آينه على عليه السالم شما را بحق واميدارد، پس اگر او را فرمان بريـد در دنيـا                  
  .نظر مردمان خوار باشيد، و اگر نافرمانيش كنيد بخداى عز و جل كافر شويد
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سام  ل   ا ھمن ا سالم ع   ا
  وارد شد،السالم  عليهمردى بر امام صادق 

  از چه كسانى هستى؟: آن حضرت از وى پرسيد
  داران و پيروان شما، از دوست: وى گفت

اى را نپذيرد وى را دوسـت نخواهـد          خداوند تا دوستى بنده   : به او فرمود  السالم    عليهامام  
  ند،داشت، و دوستيش را نپذيرد تا بهشت را بر او واجب گردا

  باشى؟ دوستان ما مي] دسته از[تو از كدام : سپس فرمود
  آن مرد سكوت كرد،

  اقسام دوستان
اى زاده پيامبر مگـر دوسـتان   : در اين بين يك تن از اصحاب بنام سدير به امام عرض كرد      

  !شما چند دسته و گروهند؟
  :سه دسته و گروهند: فرمود

  لى در باطن ميلى به ما ندارند، گروهى از ايشان ما را آشكارا دوست دارند وـ1
   و گروهى در باطن ما را دوست دارند و در ظاهر به ما ميلى ندارند،ـ2
  )طبقه اول(ورزند،  و گروهى در ظاهر و باطن به ما عشق مىـ3

و تأويل قرآن را دانسته،       اند ترين گروه مردمند، از آبى شيرين و گوارا نوشيده         و اينان عالى  
ترين  دانند، و اينانند عالى    ها را مى   اند، و سبب سبب     از باطل را دريافته    و سخن جداكننده حقّ   

بديشان  تر از تاختن اسب بر سرشان روان است،        گروه مردم، فقر و نيازمندى و انواع بال سريع        
اى از ايشان زخمى و      اند كه دسته   سختى و رنج و آسيب رسيده و چنان پريشان و گرفتار شده           

و در شهرهاى دور افتاده پراكنده شدند، بـه بركـت ايـشان اسـت كـه                 گروهى كشته شدند،    
حرمت آنان است كه شـما يـارى         هكند، و ب   بخشد، و فقير را توانگر مى      خداوند بيمار را شفا مى    

شويد، آنانند كه هر چند تعدادشان كم و         بارد، و روزى داده مى     شويد، و باران بر سرتان مى      مى

  .باشند وند داراى قدر و منزلتى عظيم و بزرگ مىاندك است ولى در پيشگاه خدا
و در نهـان مـا را        (دارنـد  ترين گروه مردمند، آشكارا ما را دوست مى        كه پائين  گروه اول و  

) در حد شـعار   : يعنى(مانند پادشاهان است، اينان زبانشان با ما         ه، و رفتارشان ب   )دوست ندارند 
در باطن ما را دوسـت      كه طبقه ميانى مردمند،      گروه دوم و شمشيرهايشان بر عليه ما است، و        

دارنـد   آنهائى كه در نهان ما را دوست مى       جانم سوگند    ه، و ب  دارند و در ظاهر به ما ميلى ندارند       
دارى و ترك دنيا در چهـره        زنده گذراند، اثر شب   ها را به نماز مى     دارند و شب   روزها را روزه مى   

  .ارى هستندآنها هست، آنها اهل مسالمت و فرمان برد
  !در اين صورت من از دوستان آشكار و نهان شمايم: آن مرد گفت

  هاي دوستان  نشانه
ى دارند كه گويـاى     يها براستى دوستان آشكار و نهان ما نيز نشانه       : فرمودالسالم    عليهامام  

  .شخصيت آنان است
  ها كدامند؟ آن نشانه: آن مرد گفت

را ) يكتاپرسـتى (است كه ايشان مسأله توحيد      ها اين    ى كه نخستين آن   يها خصلت: فرمود
ـ          طور صحيح شناخته و علمش را تكميل كرده        هب خـدا و صـفاتش      هاند، و زان پس بـه ايمـان ب

هاى ايمـان بـاخبر شـده و بـدان پـى             اند، سپس از حدود و حقائق و شروط و تأويل          پرداخته
  325تحف العقول عن آل الرسول ص                                                                               ...اند برده

  دوستي با گناه نفعي ندارد
جابر بن يزيد جعفى گفت هجده سال بخدمتكارى امام و مـواليم حـضرت بـاقر اشـتغال                  

اى برسـان    داشتم وقتى خواستم از خدمت آن جناب خارج شوم وداع كرده گفتم مـرا بهـره               
گفـتم آرى شـما دريـاى       ) باز هم برايت چيزى بگـويم     (جده سال   مواليم فرمود جابر پس از ه     
جابر سالم مرا به شيعيانم برسان بĤنهـا بگـو          : پايان هستيد فرمود   خشك ناشدنى و ژرف و بى     

   بين ما و خدا خويشاوندى نيست و نميتوان
مقرب درگاه او شد مگر باطاعت جابر هر كه مطيع خدا باشد و دوستدار ما ولى ما اسـت و                    

  .بخشد او نفعى نمىه كه معصيت خدا را كند دوستى ما بهر 
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