
 

 

  عوامل جلب محبت امام زمان

*ناصرَریانیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
اِذیَن َءاَمُناوْا اْصاِبُروْا َوَصااِبُروْا َوَرابِ »فرماید   خداوند می َها الَّ ُکاْم َیَأ یُّ اَه َلَعلَّ ُقاوْا اللَّ ُطاوْا واتَّ

ِلُ وَن  ِْ ای اهل ایمان ]در برابر حوادث  شکیبایی کنید، و دیگران را هم به شکیبایی وادارید و  1؛ُت
با یکدیگر ]چه در حال آسایش چه در بال و  رفتاری  پیوند و ارتباط برقرار کنیاد و از خادا پاروا 

دیثی که ذیل این آیه ذکر شده است، کالم شایوایی از اماام از جمله احا«. نمایید تا رستگار شوید
ِ»فرمایاد   است کاه می باقر َِوَِراِبُطلواِِإَملاَمُكم  ُکم  َِوَِصلاِبُرواَِعلُدوَّ ِِ َفلَراِئ

َداِءِال 
َ
لِبُرواَِعَلل ِأ ِإص 

َتَظر ُمن   بر انجام واجبات صبر، و در مقابل دشمنان صبورانه مقاومت کنید و ارتباط خود را 2؛ال 
از این رو بایسته است هر مسلمانی اماام خاود را بشناساد و باا او رابطاه ». با امام محکم نمایید

محکام، اعماالی اسات کاه موجاب جلاب   محکم برقرار کند. از جمله عوامل ایجاد این رابطه
دهنده پیوندی است کاه  شود؛ زیرا محبت و تأیید آن ذوات مقدسه، نشان محبت آن بزر واران می

 عال در این آیه شریفه به آن اشاره فرموده است. خدای مت

 انواع محبت 

ها، بعضی ذاتی و تاا حادودی غیار اختیااری هساتند؛ مانناد  در میان انواع عالی  و محبت
آید؛ مانند بسیاری از  محبت پدر و مادر به فرزند و برخی در ا ر ارتباط و انس با افراد به وجود می

سانی. البته جمع میان این دو نیز ممکن است؛ مانند فرزندی که های متداول در جوامع ان دوستی
حب ذاتی پدر و مادر خویش را دارد و در کنار آن با فرمانبرداری و خشنود کاردن دل آناان بار آن 
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و علی  افزاید. مطاب  روایتی همه ما مسلمانان از فرزندان معنوی پیامبر اکرم محبت ذاتی می
 فرموده است   هستیم. پیامبر اعظم مرتضی

َناَِوَِعلِِ
َ
ِأ   ِِ ِِإن  ِقلُذُلم  َهلاُِنن  َِفِإنَّ ِِوََلَدِتِهلم  َبلَو  

َ
ِأ َِحقِّ َظُمِِمن  ع 

َ
ِأ ِهم  َناَِعَلي  ِةَِوَِلَهقُّ مَّ ُ ِاأ  ُِ َبَواَِلِذ

َ
أ

َِ ِةِِبِخَياِرِاأ  ُعُبوِدیَّ ِِمَنِال  َهُقُهم  َقَراِرَِوَِنل  اِرِِإَل َِداِرِال  َطاُعوَناِِمَنِالنَّ
َ
َرارِِأ من و علی پدران  1؛ح 

اناد، بیشاتر  این امت هستیم و ح  ما بر آنان از ح  پدرانشان که آناان را باه دنیاا آورده
است؛ زیرا ما آنان را در صورت اطاعت از آتش جهنم نجاات داده و باه قرار ااه ابادی 

بااریم و بااه واسااطه عبودیاات خاادا، بااه بر زیااد ان آزاده ملحاا   )بهشاات جاویااد( می
 م. سازی می

بنابراین باید با انجام کارهای نیک، محبت و توجه بیشتر و مهربانانه آن حضارات را باه خاود 
ِفاِضِ ِِطيِنِتناَِوُِعِجُنواِِبملاِءِ«  فرموده است  جلب کنیم؛ چنانکه امام صادق ِشيَعُتناُِخِلُقواِِمن 

َرُحوَنِِلَفَرِحنا ِنناِوَِیف  َزُنوَنِِلُهز  ش ماا آفریاده نن ما از بقیه خمیرمایاه اولیاه آفاریشیعیا 2؛َوَلَیِتناَِیه 
اند. والیت ما در سرشت آنان عجین  شته است و آنان با خوشی ما خوشحال و با نااراحتی  شده

ََلِ»فرماید   نیز می امام زمان«. ما ناراحتند َِوَِلو  ِرُکم  َِوََِلَِناِسيَنِِلِذک  َمِليَنِِلُمَراَعاِتُكم  ُرُِمه  اَِغي  َوِِإنَّ
َداُءِذَِ َع  َطَلَمُكُمِاأ  َواُءَِوِاص  ما در رسید ی و سرپرستی شاما کوتااهی و اهماال  3؛ِلَكَِلَنَزَلِِبُكُمِالَّلَّ 

ها بار شاما فارود  ها و مصایبت ایم که ا ر جز این بود، دشواری نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده
 فرماید  در این باره می الله بهجت آیت«. نمودند کن می آمد و دشمنان، شما را ریشه می

شانود حار  ماا را؛ بلکاه  الواعی  است و جلاوتر از ماهاا می هُ نَ ذُ و أُ  الناظرةِ  اللهِ  یُن او َع 
او   ای دارد، آید به طار   اوش، فاصاله زنیم، این صدا از لب می خودمان که حر  می

ت آیاا ماا شنود، از خودمان کالم خودمان را؛ آن وق حر  ما را می  جلوتر از این فاصله
توانیم کاری بکنیم کاه او نداناد ... چارا کااری  توانیم کاری بکنیم که او نفهمد. می می

بیناد و ماا او را  او ماا را می  کنید که همیشاه خودتاان را پایِش آن حضارت ببینیاد، نمی
  4بینیم؛ پس چرا این قدر دوریم. نمی

دوستنزدـكتراممـنیـهمـناسـت


ــن ــبوـ ــنامویترعج ــهم دورمک
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چــهکــ میــاکــهتــوازتًــتکــهاو


ـــورم ـــنمهج ـــنوم ـــارم 1درک 


  االمر راهبردهای افزایش جلب محبت حضرت صاحب

 . معرفت و اطاعت از خداوند 1

، ایجاد ناوعی قرابات و سانخیت میاان خاود و اولین قدم برای جلب محبت امام زمان 
، عاار  باه اماام زمااناسات. وجاود مقادس  وجود اطهر و قدسی حضرت امام زمان

تواند توجه و محبات حضارت را باه  خداوند متعال و مطیع محض فرامین الهی است. کسی می
خود جلب کند که بکوشد در حد مقدور شبیه به آن حضرت باشد. ا ر این سانخیت و شاباهت 

در این  الله بهجت نسبی شکل نگیرد، محبت آن حضرت نیز جلب نخواهد شد. حضرت آیت
  وید   باره می

  معرفت از عبارت است عصر حضرت ولی  و مخصوصاً  بیت راه ایجاد ارتباط با اهل
خداوند متعال، اطاعت محض از پرورد ار. این دو موجب حب به خداوند و محبت نسابت باه 

 محمد موجب عالقه و ارتباط با محمد و آل  ویژه دارد، به ها که خدا آنان را دوست می همه آن
 2است. االمر ها به ما حضرت صاحب ترین آن نزدیکشود که  می

ترین موانع جلب محبت حضرت  بنابراین عدم شناخت خدا و انجام  ناه و نافرمانی، از مهم
است. وقتی انسان با شاناخت درسات خادا، در راه اطاعات او و دوری از معاصای  حجت

ورد رضاای او باشاد؛ دهد، ما بکوشد و سعی کند کارهایی که در محضر حضرت ح  انجام می
قرار خواهد  رفت. بنابراین آنچه اهمیت دارد و  عصر قطعًا مورد عنایت و توجه حضرت ولی

باید فزونی یابد، محبت است. یک محبوب در صورتی کاه ببیناد محاب او باه دنباال بارآوردن 
شود. خواست  کند و موجب جلب محبت او می خواسته اوست، حتمًا به محبوب خود توجه می

 از ما چیزی جز شناخت خدا و اطاعت از پرورد ار متعال نیست. مام زمانا
 . طهارت نفس2 

و جلاب محبات ایشاان، کساب  ها برای ارتباط با حضرت مهادی ترین راه یکی از مهم
طهارت ظاهری و باطنی است. طهارت باطنی از طری  انجام واجبات و تارک محرماات الهای 
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و قطع محبت و ارتباط روحی  مل دوری انسان از امام زمانشود. قطعًا یکی از عوا حاصل می
و معنوی با ایشان، ناخشنودی آن حضرت از کوتاهی در انجام این وظیفه مهام اسات؛ چارا کاه 

الله و خلیفه خداوند بر روی زمین هستند و خشنودی ایشان زمانی باه دسات  ، ولیحضرت
هر آنچه که موجب رضایت و قرب به حضرت  آید که خداوند از انسان خشنود باشد. بنابراین می

و موجاب جلاب محبات آن  شود، همان نیز موجب رضایت و نزدیکی به امام زمان ح  می
 فرماید   می حضرت خواهد شد. آن حضرت در توقیع شریف به شیخ مفید

ای به برادر با ایمان و دوست رشاید ماا ... شایخ مفیاد کاه خداوناد عازت وی را  نامه
ای  ٬رد. سالم خداوند بر تو ای کسی که در دوستی ما به زیور اخالص آراستهمستدام بدا

و در اعتقاااد و ایمااان بااه مااا دارای امتیاااز مخصوصاای هسااتی ... از تمااام حااوادث و 
 ذرد، کاماًل مطلع هستیم و هیچ چیاز از اخباار شاما بار ماا  ماجراهایی که بر شما می

رغم کراهات و  ک نگذارید و بدانید کاه علایپوشیده نیست ... اوامر و نواهی ما را مترو
ناخشنودی کفار و مشرکان، خداوند نور خود را تمام خواهد کرد ... من کاه ولای خادا 

کنم ... پاس ساعی کنیاد اعماال شاما  هستم، سعادت پویند ان راه ح  را تضمین می
فاراهم طوری باشد که شما را به ما نزدیک سازد و از  ناهانی که موجب نارضایتی ما را 

شود که بدون توبه از  نماید، بترسید و دوری کنید ... عدم التزام به دستور ما موجب می
دنیا بروند و دیگر ندامت و پشیمانی نفعی نخواهد داشت. خداوند شما را باا الهاماات 

پایانش نصیب شاما بفرمایاد  غیبی خود ارشاد و توفیقات خویش را در سایه رحمت بی
. ...1 

و   ین نامه بارها به انجام دستورات الهی و نهی از ارتکاب محرمات امر کاردهآن حضرت در ا
آن را موجب قرب یا بُعد از خود دانسته است. از اخالص و طهارت نفس شیخ مفید تمجید کرده 

ها اینهاا ماا را باه آنچاه کاه  و وجود این یار مخلص را از نعمات الهی دانسته است. ایان نشاانه
 سازد. کند، رهنمون می می یا ایشان را ناراضی را خشنود و  حضرت

 . توسل به ائمه اطهار3

که همان رسیدن به رضایت الهای  های رسیدن به محبت امام زمان ترین راه یکی از مهم  
َوِ»خاوانیم   است؛ چنانکه در زیارت جامعه می است، توسل به حضرت و سایر ائمه اطهار
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ِ َِفَقِدِاع  َتَصَمِِبُكم  ِهَِمِنِاع  هر آن کس که به شاما متمساک و متوسال شاد، باه خداوناد  1؛َتَصَمِِباللَّ
 «. متوسل شده و به ریسمان الهی چنگ زده است

بیشتر سفارش شده اسات.  ، توسل به حضرت اباعبدالله الحسیندر میان معصومین
َكَِصَباحًاَِوَِمَساًءَِوَِأَِ»خوانیم   در زیارت ناحیه مقدسه می ُدَبنَّ ن  ُموِعَِدماًَِفََّلَ َكَِبَدَلِالدُّ َِعَلي  ِكَينَّ  2؛ب 

ایان «.  اریم کنم و در مصیبت تو به جای اشك، خون می هر صبح و شام بر تو  ریه و شیون می
فرمایش حضرت، راهنمای بسیار  ویایی است تا همگان بدانند کاه سرچشامه نجاات و فاالح 

توانیم موجبات توجه  است که می هکجاست و با تبعیت از ایشان در توجه به حضرت اباعبدالل
 و محبت بیش از پیش ایشان را فراهم کنیم.  

  وید   می یکی از نزدیکان امام خمینی
عبداللااه  رفتنااد و زیااارت ابی در زیااارات مخصااوص، از نجااف بااه کااربال می امااام

دادند و وقتی که در تهران بودند، این زیارت باه شاکل دیگاری  را انجام می الحسین
زدناد و در هماین حاال یاا ذکار  شد. در تهران روزی چناد سااعت قادم می ام میانج
خواندند. در آن ساعت کمتر کسای نزدیاک و مازاحم   فتند و یا زیارت عاشورا می می

هاا  عاشا  آن ناشدنی است. اماام ، وصفبیت شد. عالقه امام به اهل می امام
باا  ریزد. امام اختیار اشک می شود، بی بلند می« یا حسین»بود؛ عاشقی که تا صدای 

ها صابر بود و حتی در برابر مشکالتی چاون شاهادت حااج آقاا  اینکه در برابر مصیبت
السالم علیک یا » فت   خوان می مصطفی اشک نریخت، اما به مجرد اینکه یک روضه

 3چکید. ، قطرات اشک از دید انش فرو می«اباعبدالله
سوخته دو چیز  شهید سلیمانی دل» وید   یمانی میاالسالم رضایی، همرزم شهید سل حجت

شنید، اشک و ساوگ متماادی  ای می چنانکه هر وقت روضه ؛ آنامام حسین  بود  یکی روضه
شااد، در فاراق ایشااان اشااک  صااحبت می امااام عصار  داشات و دیگااری هاار وقات درباااره

حااج قاسام در »یاد   و بااره می یکی دیگر از مسئوالن فرهنگی سپاه نیز در ایان  4«.ریخت می
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ریخات و از  آمد، به پهناای صاورت اشاک می می جلسات خصوصی تا نامی از سیدالشهدا
  1«.لرزید هایش می شدت  ریه شانه

 . محبت و مهرورزی نسبت به امام زمان4

، برقرار کردن ارتباط روحی با آن حضرت و های جلب محبت امام زمان  یکی دیگر از راه
مهرورزی نسبت به ایشان است. وقتی شخص همواره به فکر امام زمان خاود باشاد و باا انجاام 
وظایف شرعی خود و اهدای هدایای معنوی به آن حضرت مانناد ذکار صالوات، قرائات قارآن 

د جلاب کناد، کریم، صدقه برای سالمتی حضرت بکوشد محبت و توجه آن حضرت را به خاو
َملاُمِ»فرماوده اسات   قطعًا امام معصوم نیز به او محبت خواهد نمود. امام رضاا ِ

ِنليُسِِِاْل  َ ِِاأ 
ِفيُقِ ِقيُقِِِالرَّ ِالشَّ ُِ َ ِفيُقَِوِاأ  َواِلُدِالشَّ «. امام همدم و رفی ، پدر مهربان و بارادر دلساوز اسات 2؛َوِال 

های مؤمن واقعی است؛  ، از ویژ یزماناظهار محبت و اشتیاق به محبوب اصلی یعنی امام 
َتِ»خوانیم   چنانکه در دعای ندبه می ِر َِِلي  َنِِِِشع  ی 

َ
ِِِأ ت  َتَقرَّ ویِِِبَكِِِاس  ِِالنَّ ِِِ،َِب   ُّ 

َ
ٍضِِِأ ر 

َ
َكِِِأ َِثریُِِتِقلُّ و 

َ
ِِأ

َ
،ِأ

وی ِِذ ُِطویِِِبَرض  م 
َ
ِرلاِأ َِغي  م 

َ
سرزمین و  ای و چه دانستم در چه جایی منزل  زیده ای کاش می 3؛أ

طاوی  مکان تو را در بر  رفته است. آیا در کاوه رضاوی هساتی و یاا در جاای دیگار و یاا در ذی
 «.هستی

 . ابراز اندوه و حزن در فراق امام مهدی5

و اظهار شوق به مالقات با آن حضرت،  حزن و اندوه درونی و واقعی در فراق امام مهدی
و جلب محبت آن حضارت  انسان به امام زمانهایی است که سبب نزدیکی  یکی دیگر از راه

ِذ ِ»فرموده است   شود. امام حسن عسکری می َهَرَِوَلِدَ ِالَّ ٍنَِحتَّ َِیظ  َوََِلَِتَزاُلِِشيَعُتَناِِفيُِحز 
ِ ِب ُّ َرِِبِهِالنَّ نویاد  برند تا فرزندم که پیامبر اکرم شیعیان ما در اندوهی دائم به سر می 4؛َبشَّ

 «.است، ظاهر شود ظهورش را داده
 . خواندن نماز، ادعیه و زیارات6

خواندن دعا و زیارات، از جهتی توسل و از جهتی ارتباط قلبی و رسیدن به معار  نابی است 
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 اند و موجب معرفت بیشاتر باه اماام زماان از طری  این متون به شیعیان رسانده که ائمه
های متعددی نقال  نمازها، دعاها و زیارت ، مجموعه مهمی ازشود. در رابطه با امام زمان می

،  ردآوری شده است. خواندن نماز امام زماان 1صحعفه مهدیهشده است که در کتابی به نام 
تواند سبب شناخت امام  و ...، از اموری است که می« الهی عظم البالم»دعای ندبه، دعای فرج 

 و جلب محبت آن حضرت شود.  زمان
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. این کتااب توساط ساید مرتضای مجتهادی سیساتانی باه رشاته تحریار درآماده و توساط محمادجواد ظریاف و 1
 محمدحسین رحیمیان تصحیح و ترجمه شده است.


