
چكيده
ــة پيش  رو داليل نقلى مهم  ترين وظايفى كه در برابر معصومين بايد رعايت گردد،  در مقال
به  شيوة برهانى بررسى مى  شود؛ وظايفى مانند: معرفت، اطاعت، تسليم، شكر، دوستى با دوستان 
و دشمنى با دشمنان امام، نصرت، احياى امامت اهل بيت، دعا و انتظار ظهور. معرفت امام 
ــوان مقدمه  اى واجب براى  ــت. و اين معرفت را مى  ت ــرط حصول ايمان، اعتقاد و عمل اس ش

شناخت خداوند و رسول، حكمت خلقت، اساس اسالم و حصول به عبوديت خداوند دانست.
ــول اهللا همان اطاعت خداست و اطاعت امام به اطاعت خداوند متصل است.  اطاعت رس
واليت تكوينى و تشريعى امام از مصاديق اطاعت مى  باشند. ايمان واقعى با تسليم نسبت به 
امام تعريف مى  شود و عدم تسليم مساوى با شرك است و يكى از آثار تسليم، بيعت با امام 
است. نصرت امام در يارى دين خداست كه ثمرة آن غلبه  ناپذيرى شخص يارى  كننده است. 
ــمول رحمت بى  پايان  ــى كه امر امامت اهل  بيت را زنده كند و يا زنده نگه دارد، مش كس
الهى خواهد شد. دعا براى حضرت ولى عصربه مقتضاى كالم خداوند، موجب استجابت 
بهتر دعاست. انتظار فرج امام عصربراى مؤمنان با سازندگى و نيل به كمال همراه است؛ 

كليد واژه  ها: وظايف امت؛ معرفت امام؛ اطاعت امام؛ دعا؛ انتظار فرج

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 

صفحه 107 ـ 81

وظايف امت در برابر امام

سيد على ميالنى* /  مهدى شاهينى**

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و مؤلف آثار متعدد در زمينه امامت

**. دانش آموخته خارج حوزه علميه قم و فارغ التحصيل سطح سه امامت
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مقدمه
نوشتة حاضر در واقع تقرير بازنويسى  شدة مباحث حضرت آيآلاهللا ميالنى با موضوع «وظايف 
امت» است كه به  صورت مقاله  اى گزارشى به خوانندگان محترم ارائه مى  شود. قالب نوشتار 
از تحليل و استدالل محض فراتر رفته و متناسب با موضوع ـ كه نيازمند استقصاى روايى 

است ـ به سمت قالب گزارشى متمايل شده است.
ــتار در صدد احصاى تمامى وظايف امت نسبت به امام نيست و تنها به موضوعات  اين نوش
مهم پرداخته است. البته با مراجعه به كتاب  هايى مانند: تكاليف األنام فى غيبآل اإلمام نوشتة 
صدراالسالم على  اكبر همدانى، صحيفآل الهاديآل و التحفآل المهديآل نوشتة ابراهيم بن محسن 
ــتة  ــانى، وظيفآل األنام فى زمن غيبآل اإلمام و مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم نوش كاش
ميرزا محمدتقى موسوى اصفهانى، مى  توان با فهرستى از وظايف امت آشنا شد و فتح بابى 

خواهد بود براى پژوهش گران محترم براى نگاه تحليلى  تر و مفصل  تر در اين بحث. 

وظايف امت در برابر امام
همه فرق اسالمى بر وجود امام در هر زمان، اجماع دارند. وقتى امامت امام معلوم شد، قهراً غير 
او مأموم  اند؛ چون همة امت نمى  توانند امام باشند. امامت از مفاهيم اضافى است؛ لذا اماِم بال 
مأموم و مأموِم بال امام، معنايى ندارد. امام در برابر امت و امت در برابر امام، وظايفى دارند. وظيفة 

ما در برابر امام از مسائل مورد ابتالست كه در دنيا و قيامت از آن سؤال خواهد شد.
ــناخت وظايفمان نسبت به امام، بايد به دليل امامت امام، منزلت امام نزد خداوند و  براى ش
حقوق امام1 معرفت يابيم. بحث دربارة ادله امامت (آيات و روايات دال بر امامت) و مقامات 
ــودـ  ، از گنجايش و  ــه عنوان عصمت، علم و واليت خالصه مى  ش و منازل امامـ  كه در س

موضوع اين مقاله خارج است. لذا فقط به وظايف امت مى  پردازيم.
ــدا و امت در «هدايت امت» خالصه  ــى قرآن و روايات مى  يابيم كه وظيفة امام در برابر خ با بررس
مى  شود؛ اما وظايف امت (مأموم) در مقابل امام بسيار است كه در اين جا برخى از آنان را مطرح مى  كنيم.

1.  به يارى خداوند متعال و عنايت امام عصرمقاله  اى برگرفته از آثار آية اهللا ميالنى با عنوان حقوق امام به 
چاپ خواهد رسيد.
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1ـ معرفت نسبت به امام
ــبت به امام است. معرفت امام با علم به  ــبت به امام مهم  ترين وظيفة مأموم نس معرفت نس
ــت. معادل  ــت ولى در مقابل معرفت، انكار اس امام، فرق دارد؛ چون در مقابل علم، جهل اس
فارسى علم، دانش است و معادل فارسى معرفت، شناخت. پس معرفت اخص از علم است.

مرتبة معرفت از علم باالتر است؛ چون معرفت در جايى است كه تأمل و تدبر در آن جا وجود 
دارد؛ ولى علم، حضور صورت شىء نزد ذهن است؛ لذا نسبت به خداوند مى  گوييم «عِلَم اهللاُ» 
ــبت به انسان مى  گوييم: «عرَفتُ اهللاَ» و نمى  گوييم:  و نمى  توان گفت «عَرفَ اهللاُ»؛ اما نس

«عِلمُت اهللاَ»؛ چون رسيدن به خداوند، نياز به تأمل و تفكر دارد.1
ــزرگ ما بر معرفت خداوند، پيامبر  ــت كه تأكيد فراوان روايات و كلمات علماى ب واضح اس
ــان مكلف است؛ لذا مطلب حقى كه در قرآن و روايات  ــتعداد انس و امام، به اندازة توان و اس
ــتيم  ــت را نمى  توان براى همه گفت؛ اما اگر مطلبى را نتوانس آمده، اما غير قابل تحمل اس
ــل كنيم، نبايد انكارش كنيم. تكاليف معرفتى را همانند تكاليف عملى نبايد انكار كرد؛  تحم
مثل ايستاده نماز خواندن كه اگر كسى قدرت ايستادن نداشت، بايد نشسته بخواند؛ اما نبايد 

ايستاده بودن را انكار كند.
اثر معرفت امام

وقتى معرفت حاصل شد، ايمان و اعتقاد و پس از آن اطاعت و عمل را به دنبال دارد. معرفت 
ــد، به امام نزديك  تر مى  شويم و هدايت گرى امام نيز افزون  ــتر و بهتر باش به امام هرچه بيش 

خواهد شد؛ چون امام واسطة هدايت و قرب بندگان به خداوند است.
ادلة وجوب معرفت امام

ــت؛2 پس براى معرفت به خدا و  ــوى خداوند اس وظيفه امام در برابر خلق، هدايت آنان به  س
اطاعت از او، بايد هادى خود را بشناسيم تا بتوانيم به خداوند متعال برسيم؛ لذا عدم شناخت 

امام مساوى با عدم شناخت خدا و رسول خداست.
شناخت امام سبب شناخت خداوند و رسول است.

1.  راغب اصفهانى، مفردات غريب القرآن، 133.
2.  طبق فرموده خداوند متعال در قرآن ائمه اطهار از جانب خداوند متعال منسوب شده  اند تا مردم را به  سوى 

خداوند هدايت كنند (سجده/24).
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زراره از امام باقر سؤال مى  كند: به من خبر بده كه آيا شناختن امام از شما بر همة خلق 
واجب است؟ فرمود:

ــتى خداى عزّ وجلّ محمد را به  سوى همة مردم رسول فرستاده  «به  راس
ــت بر همة خلق روى زمين؛ پس هركه ايمان به خدا و  و او حجت خداس
رسول خدا دارد، و پيروى از او كند و او را تصديق نمايد، معرفت امام از 
ــولش ندارد و پيرو او  ــت، و هر كه ايمان به خدا و رس ما هم بر او واجب اس
نيست و او را باور ندارد و حق خدا و پيغمبر را نشناسد، چطور معرفت امام 
ــد با اينكه او ايمان به خدا و رسول او ندارد، و حق آن ها را  بر او واجب باش

نمى شناسد».1
حكمت خلقت

2 واضح است كه 
وما خلقت الجّن و اإلنس إالّ ليعبدون ــير آية شريفه با توجه به تفس

عبادت بدون معرفت، ممكن نيست؛ پس حكمت خلقت، معرفت و سپس عبادت است.
سيدالشهدامعرفت خداوند را همان معرفت امام معرفى مى  كند و مى  فرمايد:

«خداى متعال بندگانش را نيافريده مگر براى آن كه او را بشناسند و هنگامى 
ــادت كردند از  ــد و زمانى كه او را عب ــناختند عبادتش مى كنن ــه او را ش ك

پرستش غير او بى نياز مى  گردند. 
از حضرت سؤال شد كه معرفت و شناخت خدا چيست؟ فرمود: 

«آن است كه اهل هر عصر و زمان، امامى را كه اطاعتش بر آن  ها واجب 
است، بشناسند».3

براى رسيدن به مقصد بايد به عالئم مسير توجه كنيم واال به مقصد نمى  رسيم. هنگامى كه 
ــت آمده  ايم. از امام اطاعت مى  كنيم،  اين عالئم را مى  بينيم، آرامش مى  يابيم كه راه را درس

چون او ما را به  سوى خدا هدايت مى  كند.4

1.  كلينى، كافى، 180/1.
2.  ذاريات/56.

3.  صدوق، علل الشرائع، 9/1.
ُّوَن َو بِهِ  تُْؤِمنُونَ  َو لَُه تَُسلُِّموَن َو  4.  همان   گونه كه در زيارت جامعه آمده است: «إِلَى اهللاِ تَْدُعوَن َو َعَلْيِه تَُدل
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پس الزمة معرفت خداوند، شناخت امام است؛ همان  طور كه كه امام صادقفرمود:
«... بنا عرف اهللا و بنا عبد اهللا، نحن األدالّء على اهللا و لوالنا ما عبد اهللا»؛1

«به  وسيلة ما خدا شناخته شد و به  وسيلة ما خدا پرستيده شد.2 ما خوانندگان 
به  سوى راه او هستيم و اگر ما نبوديم خداوند پرستيده نمي  شد».

ركن معرفت
ــان  ــناخت ائمه و پذيرفتن و اقتدا به ايش امام باقريكى از اركان معرفت خداوند را ش

مى  داند و در پاسخ به سؤالى دربارة معرفت خداوند مى  فرمايد: 
و پذيرفتن واليت على تصديق خداى عّز وجّل و تصديق رسول خدا»
و پيروى از او و از امامان برحق و بيزارى جستن به خدا از دشمن آن  هاست؛ 

خداى عزّ وجلّ اين  گونه شناخته مى شود.3
ــلمان بودن، با معرفت امام است. اين حديث پيامبر اكرم كه فرمود:  ــاس اسالم و مس اس
ــان مى  دهد كه امامت از اصول  «من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية»4 نش
ــناخت امام، بى  دين از دنيا مى  رود. به  دليل همين  ــت؛ زيرا انسان در صورت عدم ش دين اس
اهميت بود كه عبداهللا بن عمر ـ با استناد به اين حديث ـ شبانه با حجاج (والى عبدالملك 

بن مروان) بيعت كرد.
از امام صادقدربارة معنى قول رسول خدا كه فرمود: «هركه بميرد و امام و پيشوايى 
نداشته باشد، مردنش مردن جاهليت است»، سؤال شد؛ حضرت فرمود: «مردن به گمراهى 

است». 
سپس پرسيده شد: امروز هم هركه بميرد و تحت سرپرستى امام نباشد، به مرگ جاهلي مرده 

است؟ حضرت فرمود: «آرى».5 

بَِأْمِرِه تَْعَمُلوَن َو إلَى َسبِيلِِه تُْرِشُدوَن َو بَِقْولِِه تَْحُكُمون  ...»؛
جار و مجرور مقدم شده و داللت بر حصر مى  كند؛ لذا هرگز ائمه مردم را به  سوى خود دعوت نكردند.

1.  صدوق، توحيد، 152.
2.  دليل «بنا عبد اهللا» اين است كه اگر ائمه نبودند، خداوند شناخته نمى  شد تا عبادت شود.

3.  كلينى، كافى، 180/1.
4.  اين حديث مورد اتفاق شيعه و سنى است (تفتازانى، شرح المقاصد فى علم الكالم، 275/2.

5.  كلينى، كافى، 376/1.
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پس صرف عدم معرفت امام باعث مرگ در كفر مى  شود؛ چه رسد به انكار امام.1
معرفت امام و تأثير آن در عبادت خداوند

ــالم، چيزى جز معرفت خدا و  ــت امام در عبادت و اطاعت خدا نقش دارد. در عالم اس معرف
عبادت خدا نداريم و هدف از خلقت نيز همين بوده است. با توجه به فرمودة امام صادق
كه شناخت امام در عبوديت خدا تأثير دارد (بنا ُعبَِد اهللا)2 پس كيفيت معرفت و عبادت بارى 
ـ  تعالى و انجام واجبات و ترك محرمات و وظايفى كه موجب تقرب به خداوند هستند، فقط 

با شناخت اهل بيت ممكن است و راه ديگرى ندارد.
معرفت امام، تنها راه عبادت خداوند متعال است؛ خداوند متعال، دين و عبادتى را قبول دارد 

كه منشأ آن، حجتِ معرفى شده از جانب خودش باشد. امام صادقمى  فرمايد:
ــى از امام برحق و  ــتور مذهب ــنيدن و اخذ دس ــه براى خدا بدون  ش «هرك
راست  گفتار،3 دين دارى كرده باشد، خدا داغ رنج و مشقت بر پيشانى او زند 
(سرگردانى را به او بچسباند) و هركه مدعى شنيدن احكام باشد، جز از بابى 

كه خدا باز كرده است، مشرك است...».4
در مقابل اگر مخلوقات به فرمان پيشواى غير الهى گردن نهند، خداوند متعال ايشان را عذاب 

مى  كند؛ چنان كه امام باقرفرمود: خداى تبارك و تعالى مى  فرمايد:
ــالم كه گردن نهد به واليت و  «محققاً من عذاب كنم هر فردى را در اس
حكومت هر پيشواى جائر و خالف كار و ستمكارى كه از طرف خدا نيست؛ 
اگرچه رعيت در كردار خودش نيكوكار و با تقوى باشد. و محققاً بگذرم از 
هر رعيتى كه در عالم مسلمانى گردن نهد به واليت و حكومت امام عادل 
ــتمكار و  ــبت به خودش س منصوب از طرف خدا؛ اگر چه خود آن فرد، نس

ــت؛ بلكه  ــه حالت ايمان، انكار و عدم ايمان، وجود دارد. در معرفت امام، عدم انكار كافى نيس 1.  در اعتقاد س
عدم معرفت مساوى با انكار است و مردن به گمراهى را به  دنبال دارد.

2.  صدوق، توحيد، 152. 
3.  لذا امام صادقخطاب به آن دو عالم اهل سنت فرمود: «شرقًا و غربًا فال تجدان علمًا صحيحًا إال شيئًا 

خرج من عندنا أهل البيت» (كلينى، الكافى، 399/1.
4.  كلينى، كافى، 377/1.
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بدكردار باشد».1
امام صادقبه نقل از رسول خدا دربارة جايگاه عبادت مى  فرمايد:

ــود  ــده با عملى به من نزديك نش ــز و جل فرمود: بن ــداى ع «خ
ــه بر او واجب كردم و  ــد نزد من از عمل بدان چ كه محبوب تر باش
به  راستى كه او با انجام نماز نافله به من تقرّب جويد؛ تا آن جا كه او 
را دوست دارم و چون او را دوست داشتم، گوش او شوم كه با آن 
بشنود و چشم او شوم كه با آن ببيند و زبان او شوم كه با آن بگويد 
و دست او شوم كه با آن بگيرد. اگر مرا بخواند، اجابتش كنم و اگر 

از من خواهشى كند، به او ببخشم...». 2
ــيده  اند؛ همان  طور كه حضرت زين  ــال به اين مقامات رس ــه با عبوديت خداوند متع ائم

العابدينفرمود: 
«عليبنده اى صالح براى خدا و برادر پيامبر اكرم بود و به اين مقام 
ــيد، مگر به  واسطة فرمان بردارى از خدا؛ و پيامبرش و پيامبر نيز به اين  نرس

مقام نرسيد، مگر به  واسطة فرمان بردارى از خدا».3

2ـ  اطاعت مطلقه و تسليم محض
ــبت به امام، اطاعت مطلقه  بعد از معرفت و ايمان به امامت امام، مهم  ترين وظيفة امت نس

از اوست.
لغت اطاعت

ــت.4 اگر شخصى از روى ميل، رغبت، ايمان،  ــه «طوع» به معناى انقياد اس اطاعت از ريش
ــت. اطاعِت  ــخص طائِع فالنى اس اعتقاد و بدون چون و چرا، اطاعت كند، مى  گويند: آن ش
متناسب با مقام امام، همان اطاعت از روى ميل و رغبت و مطلقه است؛ يعنى بايد در برابر 

1.  همان، 376.
2.  كلينى، كافى، 352/2.

3.  مجلسى، بحار األنوار،  286/25.
4.  راغب اصفهانى، مفردات غريب القرآن، 013.
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امام براى خودمان هيچ اختيارى نداشته باشيم.
مفهوم اطاعت

شناخت مقامات و جايگاه امام بدون عمل به دستورات او بى  فايده است؛ زيرا معرفت، مقدمة 
عمل است. اطاعت اهل  بيت، به  معناى اطاعت خداست و هيچ  گاه اهل  بيت دعوت به 
اطاعت از خودشان نكرده  اند؛ بلكه مى  فرمايند: خداوند ما را نصب كرده تا شما را به خداوند 
ُسوَل  برسانيم؛ پس كالم ما را بپذيريد تا به خداوند برسيد.1 خداوند مى  فرمايد: َمنْ  يُِطعِ  الرَّ
ــاعَ اهللا.2  در روايات هم مى  خوانيم: «ائمه نيز همان اطاعت مطلقه مختص به  فَقَدْ أط

رسول اهللا را كه شامل اطاعت تكوينى و تشريعى مى  شود، دارا هستند».3  
پيامبر اكرم اين  گونه اتصال اطاعت از امام به خداوند را بيان فرمودند: 

«َو َمنْ  أَطاعَ  َعِليّاً فََقْد أَطاَعنِي َو َمْن أَطاَعنِي فََقْد أَطاَع اهللاَ و َمْن َعَصى 
4.« َعِليّاً فََقْد َعَصانِي َو َمْن َعَصانِي فََقْد َعَصى اهللاَ َعزَّ َوَجلَّ

ــريعى دارد؛ اطاعت تكوينيه براى خداوند ذاتى5 و  ــوم اطاعت دو مصداق تكوينى و تش مفه
ــبت به معصومين اطاعت  ــت. تمام موجودات نس براى پيامبر و اهل بيت بالعرض اس
ــادات كه از خود اختيارى ندارند فقط واليت تكوينيه جارى  ــق دارند. در حيوانات و جم مطل
ــتند و او به هر صورت كه صالح بداند در آنان  ــت؛ يعنى به  طور كامل در اختيار امام هس اس
تصرف مى  كند؛ مانند تسبيح  گويى سنگ ريزه در دست پيامبر، حركت درخت با فرمان رسول 
خدا و سخن  گفتن سنگ با حضرت اميردر زير چشمة آب.6 اما در انسان به  دليل وجود 
اراده، عالوه بر واليت تكوينيه كه بايد در اختيار معصوم باشيم، واليت تشريعيه نيز هست؛ 

يعنى در افعال و اوامر و نواهى بايد از امام اطاعت كنيم.
ــت كه  ــت؛ لذا در رأس همة واجبات اين اس صفت طوع يعنى مانند يك قطعه موم در دس

ُّوَن َو بِهِ  تُْؤِمنُونَ  َو لَُه تَُسلُِّموَن َو بَِأْمِرِه  1.  چنانكه در زيارت جامعه كبيره آمده است: «إِلَى اهللاِ تَْدُعوَن َو َعَلْيِه تَُدل
تَعْمَلُونَ وَ إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُون...»؛  تمام ضماير به خداوند متعال برمى  گردد.

2.  نساء / 80.
3.  كلينى، كافى، 185/1.

4.  اين روايت مورد اتفاق فريقين و در بسيارى از كتب شيعه و سنى نقل شده است.
5.  يس / 82.

6.  طبق نظر استاد ميالنى، براى استدالل به واليت تكوينى معصوم نيازى به استناد به معجزات نيست.
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تكويناً و تشريعاً در برابر فرمايش امام، اطاعت كنيم. مطاع بودن در آية شريفه َو لَُه أَْسَلَم 
ــان  ــماواِت َو اْألَْرِض  َطْوعًا َو َكْرها1ً اختصاص به خداوند و مقام ربوبى ايش َمْن ِفي السَّ
ــه هركه بخواهد عنايت مى  كند. البته اهل  ــى طبق ضوابطى مانند معصوم بودن، ب دارد؛ ول

عصمت نيز «اليشاؤون اال أن يشاء اهللا»؛ يعنى ارادة آنان غير از ارادة خداوند نيست.
ــد، راه كسب اين مقامات جز با عبوديت ممكن نيست؛2 همان  طور كه امام  چنان كه گفته ش
صادقمى  فرمايد: «هركس نسبت به خداوند خائف و خاشع باشد، همه چيز در برابر او 

خائف و خاشع مى  شود».3
اطاعت؛ بهترين ماية تقرب الهى

بديهى است هر عبدى كه اطاعت بهتر و بيش ترى داشته باشد، نزد مواليش مقرب  تر است. 
ــيلة آن بنده ها به  ــيدم بهترين چيزى كه به  وس محمد بن فضيل مى  گويد: از امامپرس

خداى عز و جل تقرب مى  جويند كدام است؟ فرمود: 
«بهترين چيزى كه بنده ها به  وسيله آن به خداى عز و جل تقرب مى  جويند، 

طاعت رسول و طاعت اولو االمر است»4
اطاعت امام؛ از حقوق امام و وظائف امت

خداوند متعال، اطاعت ائمه را واجب كرده است و مردم در نشناختن ايشان معذور نيستند؛5 
لذا اگر با امام بيعت شود در حالي كه خانه  نشين باشد، در زندان باشد، غايب باشد و... در همة 

احواالت اطاعت از او واجب است.6

1.  آل  عمران / 83
2.  مجلسى، بحاراألنوار،  286/25.

3.  كلينى، كافى، 68/2؛ ابن بابويه، خصال، 169.
4.  كلينى، كافى، 187/1.

5.  سمعت أبا عبد اهللا يقول: «نحن قوم فرض اهللا طاعتنا و أنتم تأتمون بمن ال يعذر الناس بجهالته»؛ همان، 
.185/1

ــتاده به خدمت بودم و جمعى از  ــر امام رضاايس ــان باالى س 6.  محمد بن زيد طبرى مى  گويد: در خراس
بنى هاشمـ  كه اسحاق بن موسى بن عيسى عباسى همراه آن  ها بودـ  شرفياب حضور او بودند. آن حضرت 
فرمود: اى اسحاق؛ به من خبر رسيده كه مردم مى گويند: «ما عقيده داريم كه همه مردم بنده هاى ما هستند 
(مانند عبدهايى كه از بازار خريدارى مى  شوند)! نه؛ سوگند بدان خويشى و قرابتى كه با رسول خدا دارم، 
من هرگز چنين چيزى نگفتم و از پدران خود هم نشنيدم و به من نرسيده است كه يكى از نياكان من چنين 
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امام باقراطاعت امام را اين  گونه بيان مى  فرمايد: 
ــنودى خداى  ــه و كليد هر كار و راه ورود در هر چيزى و خش ــره، قل «كنگ

بخشايندة تبارك و تعالى، طاعت امام است از روى معرفت». 
سپس فرمود: 

«به راستى خداى تبارك و تعالى مى فرمايد: هركه اطاعت رسول كند، خدا را 
2 .«1

اطاعت كرده و هركه رويگردان شود، ما تو را نگهبان وى نفرستاده ايم
ــتدالل امام به آيه  اى كه دربارة پيامبر اكرم مى  باشد، اين است كه اوالً در اين جا  دليل اس
مانند آية ما كّنا معّذبين حّتي نبعث رسوالً، رسول موضوعيت ندارد؛ بلكه مراد حجت است 
و حجت گاهى رسول است و گاهى جانشين رسول و امام معصوم. ثانياً روايات، شاهد هستند 
ــى روايات معلوم مى  گردد كه اطاعت از امام در تمام  ــول و امام.3 از بررس بر عدم فرق بين رس

گفته باشد؛ ولى من مى گويم كه مردم بندگان ما هستند در اين كه اطاعت ما بر آن  ها واجب است و در ديانت 
به ما وابسته اند؛ بايد اين مطلب را حاضران به غايبان برسانند» (همان، 186/1). 

     توضيح اين كه ملكيت دو قسم است:
     الف) اعتباريه: مثل زوجيت و مالكيت. اين نوع ملكيت، قابل سلب اعتبار و يا انقطاع است؛ مثًال اگر انسان 
ــدن و انقطاع و عوض شدن  ــد ديگر نمى  تواند در ملك خود تصرف كند. پس اعتبار قابل تمام ش ــفيه ش س

است؛ چون اعتبار، امرى است كه وجود و عدم آن به يد معتبر است.
     ب) حقيقيه: مثل مالكيت خداوند نسبت به عالم وجود. اين ملكيتى است كه قابل انقطاع نيست؛ چون كسى 

عالم را به خدا نداده و نمى  تواند هم از او بگيرد.
ــانى را خريدارى نمى  كنند تا به ملكيت اعتبارى جزء        مراد حضرت در روايت اين اســت كه ائمهانس
اموالشان بشود؛ بلكه تمام مردم به ملكيت حقيقيه و با اذن و جعل الهى عبد اهل بيت هستند؛ يعنى هرچه 
ائمه فرمايند، مردم بايد بپذيرند و آن چه ائمه در حق مردم مى  خواهند، تحقق مى  يابد؛ لذا ملكيت حقيقيه 

خداوند ذاتى خداست؛ اما ملكيت حقيقيه ائمه به جعل الهى است.
     ملكيت اعتباريه با ملكيت حقيقيه قابل جمع شدن هستند: 

 ...ُسوِل َو لِِذي الُْقْربَى       الف) نسبت به خداوند: مانند آيه َو اْعَلُموا أنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِهللاِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ
ــت؛ پس در اين جا ملكيت  ــه خداوند مالك حقيقى تمام اشياس ــت؛ در حالي ك ــرف «ل» براى ملكيت اس ح

اعتباريه با حقيقيه جمع شده است.
     ب) نسبت به امام مانند وقتى كه امام از بازار چيزى را خريدارى مى  كند؛ در حالي كه مالك حقيقِى آن 

شىء و فروشنده آن و تمام امواِل فروشنده است.
1.  نساء/ 80 .

2.  همان، 185/1.
3.  همان.
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ائمه مساوى است؛ لذا امام باقرمى  فرمايد: «ما ائمه در طاعت مساوى هستيم».1
جايگاه منكر امام

انكار موقوف است بر معرفت و اراده؛ در روايت منكر را كافر معرفى مى  كند و عاقبت كفر نيز 
ــت.2 اما كسى كه ايمان ندارد و انكار هم نمى  كند (جاهل قاصر)، در حكم ضاّل و  معلوم اس
گمراه است و عاقبت گمراه به اراده خداوند معلوم مى  شود. در روايات ائمه منكر و مبغض، 

كافر دانسته شده  اند؛3 زيرا انكار امامت اهل بيت از روى بغض است.

بررسى مفهوم تسليم
تسليم همان اطاعت و انقياد است. مقام تسليم يعنى اگر در زمان قحطى، براى زنده ماندن، 
ــد، ولى پيامبر بفرمايد كه نخور و يا آب را به ديگرى بده،  ــيدن يك جرعه آب الزم باش نوش
بدون چون و چرا آن  را تحويل بدهى؛ همان  طور كه حنظله در شب زفاف، بالفاصله پس از 
شنيدن دستور پيامبر اكرم براى رفتن به جهاد، بدون تأمل و با حال جنابت به جهاد رفت كه 
پس از شهادت، «غسيل  المالئكه» ناميده شد. پس بايد در راه معصوم، از مال، مقام، قدرت، 

جان و تمام لذت  ها و خواسته  هاى نفسانى بگذريم.
آيات و روايات تسليم

خداوند متعال مى  فرمايد: 
ُموَك  ِفيما َشَجَر بَْيَنُهمْ  ُثمَّ ال َيِجُدوا ِفي أْنُفِسِهْم َحَرجًا  َفال َو َربَِّك  ال يُْؤِمُنونَ  َحتَّى يَُحكِّ
ِّمُوا تَسْلِيما؛4 خداوند قسم مى  خورد كه ايمان با تسليم محض حاصل  مِمّا قَضَيْتَ  وَ يُسَل
ــود؛ يعنى ايمان نمى  آورند مگر اين كه در نزاع و اختالف، پيامبر را َحَكم قرار داده و در  مى  ش

1.  مجلسى، بحار األنوار، 360/25. 
2.  امام صادق فرمود: «ما هستيم كه خدا طاعت ما را فرض كرده است. به مردم روا نيست جز اين كه ما را 
بشناسند؛ در نادانى به مقام ما معذور نيستند. هركه ما را بشناسد مؤمن است و هركه عمداً منكر مقام ما باشد 
كافر است. هركه نسبت به ما بي طرف باشد؛ نه ما را به امامت بشناسد و نه مقام ما را انكار كند، گمراه است 
تا به راه حق برگردد و آن چه را خدا از حق طاعت ما واجب كرده است بفهمد و اگر در همان حال گمراهى 

خود بميرد، خدا با او هرچه خواهد عمل كند» كلينى، كافى، 187/1.
3.  همان.

4.  نساء / 65.
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باطن خود نسبت به ُحكم و قضاوت شما، اعتراضى نداشته باشند.
ــپس تسليم محض بودن نسبت به دستورات  امام باقراولين تكليف را معرفت امام و س
ــليم است و عدم  ــان در اختالفات بيان مى  كند.1 ايمان واقعى با تس ائمه و رجوع به ايش
تسليم مساوى با شرك است؛ چنان كه اگر كسى بگويد خدا را قبول دارم و دستوراتش را انجام 
دهد، ولى در برابر نظر پيامبر و ائمه، حتى در دل خودش، جبهه  گيرى كند و مثًال بگويد: 

چرا خداوند يا معصومين اين كار را انجام دادند و آن كار را انجام ندادند، مؤمن نيست.
امام صادقاهميت تسليم را اين  گونه بيان مى  فرمايد:

«اگر مردمى خداى يگانه و بى شريك را بپرستند و نماز را برپا دارند و زكات 
ــپس  ــد و به حّج خانه كعبه روند و ماه رمضان را روزه دارند و س را بپردازن
دربارة چيزى كه خدا يا رسول خدا انجام دهند، بگويند خوب بود خالف 
ــطة آن مشرك  آن را انجام مى  دادند، يا اين را در دل خود بگذرانند، به  واس
گردند. [و سپس اين آيه را خواند:] نه؛ سوگند به پروردگارت ايمان ندارند 
تا تو را دربارة آن چه در آن ستيزه دارند َحَكم سازند و در دل خود، گرفتگى 
و نگرانى از آن چه حكم كنى نداشته باشند و به خوبى تسليم شوند. [و در 

ادامه فرمود:] بر شما باد به تسليم».2
ــليم، انسان معنويت و تقرب بيش ترى مى  يابد. امام باقردر تفسير اين آيه هركه  با تس
حسنه اى به  دست آرد، در آن برايش ُحسنى افزاييم3  فرمود: « اقتراف حسنه4 تسليم شدن 

1.  كلينى، كافى، 390/1.
2.  همان، 390/1.

3.  شورى/23.
4.  حديث معروفى است كه برخى از معناى آن تعجب مى  كنند و بعضى از بزرگان علماى ما درباره آن اقوالى دارند 
كه در شرح آن با مشكل مواجه شده  اند. در اين حديث آمده است: «ُحبُ  َعلِيٍ  َحَسنٌَة َال يَُضرُّ َمَعَها َسيِّئٌَة َو بُْغُض 
َعلِيٍّ َسيِّئَةٌ الَ يَْنَفعُ َمَعهَا َحَسنَة؛ حب علىحسنه  اى است كه هيچ سيئه  اى در مقابل اين حسنه، مقاومت ندارد 
و بغض او، گناهى است كه هيچ حسنه  اى در مقابلش قادر بر مقاومت نيست» (ابن شاذان، فضائل، 96؛ اربلى، 

كشف الغمة، 92/1؛ مجلسى، بحاراالنوار، 39/ 248). 
       ولى ما به فضل الهى حقيقت معناى اين حديث را از خود قرآن مجيد استخراج مى  كنيم؛ خداوند متعال مى  فرمايد: 
قل ال أسألكم عليه أجراً إالّ المودّة فى القربي؛ بگو من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى  كنم 
جز دوست داشتن نزديكانم (اهل بيتم) (شورى/23). آن گاه بالفاصله اين  گونه آمده است: ومن يقترف حسنة 
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به ما و باور به ما و دروغ نشمردن ماست».1
اثر تسليم

از آثار تسليم، بيعت با امام است. بايد نسبت به ائمة قبل و امام حاضر، بيعت داشته باشيم. 
بيعت يعنى اعالم انقياد و در خدمت بودن با جان و مال و هستى خويش؛ بيعت همان تسليم 
است. در كتب لغت آمده است: «بَايَعَ  السلطان: إذا تضّمن بذل الطاعة له بما رضخ له، و يقال 
لذلك: بَْيَعٌة و ُمبَايََعٌة».2 نسبت بين بيعت حقيقى و بيعت ظاهرى (دست در دست گذاشتن) 

عموم و خصوص من وجه است.

3ـ شكر نعمت وجود امام
ــكر نعمت وجود امام است.3 شكر، مفهومى اضافى و نسبى  يكى ديگر از وظايف مأموم، ش
ــت كه مصداق وسيعى دارد و تشكر از صاحب نعمت در مفهوم شكر، دخيل است. چون  اس
شكر هميشه در مقابل نعمت است، بايد بين شكر و نعمت تناسب باشد؛ پس شكر فرع نعمت 
ــكر نعمت وجود امام بايد دانست كه امام براى ما چه  ــت. براى اداى ش و علم به نعمت اس
آثارى دارد و كيفيت شكر در برابر اصل وجود امام و آثار ايشان (نعم الهى) چگونه است. در 

نزد له فيه حسناً؛ و هركس كار نيكى انجام دهد، بر نيكى  اش مى  افزاييم (همان). «يقترف» يعنى:  يكتسب 
ــنه» اى را كسب كند خدا مى  فرمايد: براى آن شخص  (راغب اصفهانى، مفردات، 401). پس اگر كســى «حس
حسن آن حسنه را زياد مى  كنيم. مراد از اين «حسنه» چيست؟ در تفاسير شيعه و سنى آمده: «الحسنة حّب 
على و أهل بيته؛ منظور از حسنه، دوست داشتن على و خاندان اوست» (قرطبى، تفسير، 21/13ـ22؛ حاكم 

حسكانى، شواهد التنزيل، 193/2).
      بنابراين معناى آيه اين  گونه مى  شود: ُحسن اين حسنه موّدت و محبّت اميرالمؤمنين و اهل بيتاست كه 
از ناحيه خداوند متعال زياد شده است. اين حقيقتى است كه خدا قرار گذاشته و حّد زيادى را هم معين نكرده 
است؛ پس حبّ اهل بيت چنين حسنى دارد و با چنين حسنى كدام سيئه مى  تواند مقاومت كند؟ روشن است 

كه در هيچ يك از اين مقدّمات نمى  شود مناقشه كرد و نتيجه اين مقّدمات قهرى است.
     بنابراين حبّ علىحسنه  اى است كه خداوند متعال ُحسن اين حسنه را زياد نموده است. خود خداوند متعال 
اين كار را انجام داده است؛ پس هيچ سيئه  اى نيست كه بتواند با حسنه  اى كه خداوند درجه ُحسن آن را باال 

برده، مقابله كند (ميالنى، با پيشوايان هدايتگر، 267/3).
1.  كلينى، كافى، 390/1.

2.  راغب اصفهانى، مفردات، 67.
3.  با توجه به اين كه شكر نعمت وجود امام، مستقيمًا متوجه به خداوند است، لذا اين عنوان از روى تسامح در 

وظايف امت نسبت به شخص امام قرار داده شده است.
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اين جا به برخى از مهم  ترين آثار وجود امام اشاره مى  كنيم:
الف) اصل وجود و بقاى ما (كه باالترين نعمت است)1 به بركت امام است؛ 

چنان كه برخى روايات، پيامبر اكرم و ائمه را علت غائيه خلقت عالم مى  دانند. ذيل آية َفَتَلقَّي 
حيُم2 در منابع شيعى3 و سنى4 چنين  اُب الرَّ آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّ

آمده است:
قال رسول اهللا: «... يا على لوال نحن ما خلق اهللا آدم و ال حوا، و ال الجنة و ال النار، 

و ال السماء و ال األرض، و ...»؛
ِّنَا َو النَّاُس  بَْعُد َصنَائُِع لَنَا». ابن  َّا َصنَائُِع َرب از اميرالمؤمنين و امام عصرنقل شده است: «فِإن
ابى الحديد چون اديب و لغوى بوده لذا توضيح خوبى داده است و فرمايش اميرالمؤمنين  را 
اين گونه تفسير كرده كه ائمه مملوك خدا هستند و ما سواى خداوند، مملوك ائمه هستند.5 
اين كالم اميرالمؤمنينريشه قرآنى دارد؛ چون وقتى خداوند همه چيز را مسّخر حضرت 
ــليمانمى  گرداند، مى  فرمايد: هذا َعطاُؤنا َفاْمُنْن أْو أْمِسْك  بَِغْيِر ِحساٍب.6 اين  س

كالم خداوند به طريق اولى درباره پيامبر و ائمه وجود دارد. 
ــند،  ــارة روايت «لوالآل لما خلقت االفالآل ...» نيز بايد گفت كه بر فرض صحت س درب
معناى روايت اين چنين است: «غرض از خلقت عالم با وجود پيامبر رخ مى  دهد و حكمت 
ــان نبودند،  ــود. لذا اگر ايش ــت پيامبر با وجود حضرت اميرالمؤمنينكامل مى  ش خلق
اسالم بر پا نمى  شد و اساساً ثبت تاريخ اسالم بدون ذكر نام و رشادت  هاى اميرالمؤمنين
بى  معناست. غرض از خلقت پيامبر اكرم كامل نمى  شد، مگر با آمدن امام عصرچون 
ــطا»؛ در حالي كه اگر حضرت زهرا نبودند، ائمه نيز پديد  «يمأل االرض عدال و قس

نمى  آمدند؛ چون از نسل ايشان هستند.

1.  چون ساير نعمت ها مانند: علم، ثروت، اوالد و ... فرع بر اصل وجود هستند، لذا نعمت وجود و حيات، باالترين 
نعمت هاست.
2.  بقره / 37

3.  ابن بابويه، كمال الدين، ص 254.
4.  ر.ك؛ امينى، الغدير،  300/2؛ ميالنى، نفحات األزهار،  206/5

5.  ابن ابى  الحديد، شرح نهج البالغه،  194/15
6. ص/ 39.
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ب) بقاى وجود و حيات1 ما نيز به بركت امام است. 
ــاب «أن األرض ال تخلو من حجه»)  ــريف كافى (ب ــات دال بر اين معنا در كتاب ش رواي
ــت.2 كالم امام صادقكه فرمود «اگر زمين بى امام شود، فرو رود،  ــده اس جمع  آورى ش
(اهل خود را در خود كشد و هالك كند)»؛3 پس « همان لحظه  اى كه امام نباشد مصادف 
با از بين رفتن زمين است»4 كامالً برهانى است؛ زيرا در تمام لحظات و براى تمام انسان  ها 
بايد حجت تمام باشد و اگر حجت نباشدـ  مثًال در صورت نبودن امامـ  انسان در روز قيامت 
بر خدا احتجاج مى  كند و از خداوند طلبكار مى  شود كه چون حجتى از تو وجود نداشت، لذا 
حق عقاب كردن ندارى؛ و خداوند در برابر عبد، شكست مى  خورد؛ حال آن كه اين  گونه نيست. 

پس نبودن امام، مساوى با نبودن وجود زمين است.
بنابراين، در دستة ديگرى از روايات آمده است كه اگر ـ بر فرض ـ در عالم فقط دو نفر باقى 
ماندند، بايد يكى از ايشان امام و حجت خداوند باشد؛ و اال همان اشكال باال دوباره برمى گردد.5 
ــب نمى  كرد و به خاطر عدم  ــر را خلق مى  كرد، اما براى او هادى و معلم نص ــر خداوند بش اگ

اطاعت، او را عقاب مى  نمود، با عدالت، حكمت و عظمت خداوند متعال منافات داشت.6

1.  گاهى معلول در اصل وجود، احتياج به علت دارد؛ اما در بقاى آن احتياج به علت ندارد و گاهى حدوثًا و 
بقاءاً نياز به علت دارد و ائمه نسبت به اصل وجود و بقاى همه خاليق عليت دارند.

2.  امام صادق  فرمود: به  راستى زمين تهى نمى  ماند؛ جز اين كه بايد در او امامى باشد، براى آن كه اگر مؤمنان 
چيزى (به احكام خدا) افزودند آن  ها را به حق برگرداند و اگر چيزى كاستند براى آن  ها تكميل كند و رفع 

نقصان نمايد (كلينى، كافى، 178/1).
3.  كلينى، همان، 179.

4.  حديث «لوال الحجة لساخت األرض بأهلها»، با غيبت امام عصرچگونه مى  سازد؟ طبق روايات فريقين، 
تا وقتى دو نفر از مكلفين بر روى زمين باشند، بايد يكى از آنان امام باشد و مكلفين مأمور به انجام تكاليف 
خداوند هستند. رسول خدا و ائمه كه شريعت را حمل و حفظ و ايصال و تبليغ مى  كنند، واسطه بين شريعت 
و مكلف هستند؛ لذا اگر بدعتى در دين يا تحريفى در قرآن رخ دهد، بايد امام وارد مسأله شود. مثًال در داستان 
خشكسالى و استجابت دعاى اهل كتابـ  كه براى مسلمانان تزلزل در دين واقع شدـ  خليفه به امام هادى
پيام داد: «امت جدت را نجات بده». امامواقع مطلب را روشن ساخت و مسلمانان را نجات داد و هدايت 
نمود (ابن صباغ، فصول المهمة، 1086/2). هم چنين اماماز نوشته شدن رّد بر قرآن كريم جلوگيرى كرد. 

داستان انار در عصر غيبت (در بحرين) نيز نمونه  اى از اين  گونه حل مسائل و حفظ دين است.
5.  كلينى، كافى، 179/1.

6.  امام صادقفرمود: «خدا بزرگوارتر و واالتر است از اين كه زمين را بى امام عادلى وانهد».
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ج)  ائمه واسطة فيض براى خاليق هستند. 
حضرت امام صادقوساطت در فيض را اين  گونه بيان مى  فرمايد: 

«خداى عّز وجّل ما را آفريد و آفرينش ما را نيكو گردانيد1 و ما را انگاشت و 
صورت هاى ما را نيكو ساخت و ما را در ميان بندگانش چشم خود گردانيد2 
و زبان گوياى خود در ميان آفريدگانش قرار داد؛3 و دستش كه بر بندگانش 
ــويش مي  روند و  ــوده4 و وجه خود كه از آن رو به  س به رأفت و رحمت گش
ــند و درهاى معرفت خويش كه بر او داللت مي  كنند و  به جنابش مي  رس

خزينه دارانش در آسمان و زمينش. 
ــند و جوي  ها روان  ــوه مى آورند و ميوه ها مي  رس ــطة ما درختان مي به  واس
ــمان فرود مى آيد و گياه از زمين مي  رويد و  ــوند و به ما باران از آس مي  ش

به عبادت ما خدا معبود شد و اگر ما نمى بوديم خدا پرستيده نمى  شد5 .»6
ــطة فيض بودن ائمه مى  تواند به دليل مالكيت ايشان بر دنيا باشد؛ چنان كه امام باقر واس

به نقل از رسول خدا فرمود: 

«... خدا آدمرا آفريد و دنيا را به او واگذار كرد [هديه داد] و هرچه از آِن 
آدمبوده، از آِن رسول خدا است و هرچه از آِن رسول خدا است، 

از آِن ائمه آل محمد است».7 
در اين عبارت «الم» ملكيت آمده است؛ يعنى تمام دنيا و آن چه ما داريم از ائمه است و 

1.  يعنى تمام آن چه كه در حُسن دخيل است، در آفرينش ائمهجمع شده و هيچ  گونه نقص، شّر و سوئى در 
آفرينش ايشان نيست.

ــد و منزه از هرگونه نقصى قرار گرفت، مى  تواند چشم خداوند  2.  وقتى در اعال مراتب حســن و كمال آفريده ش
باشد. لذا اگر امام كسى را ببيند، خدا او را ديده است و اگر فردى مورد خطاب امام قرار گيرد، يعنى مخاطب 

خدا شده است
3.  ايشان چون زبان، اوامر و نواهى او را به مردم مى  رسانند. 

ــتش اين كار را انجام مى  دهد؛ لذا خداوند به واسطه امام  4.  وقتى كســى بخواهد چيزى را بدهد، به  وسيله دس
فيوضات را به بندگانش مى  رساند و اين همان وساطت در فيض است.

5.  چرا كه اساس بندگى و پرستش را ايشان به مردم تعليم دادند.
6.  ابن بابويه، توحيد، 151.

7.  كلينى، كافى، 409/1.
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با وجود «اصالآل الحقيقآل» نمى  توان كالم امامرا حمل بر مجاز كرد و اساساً ائمه در 
اين  گونه موارد، مجاز نمى  گفتند.

ـ دوستى با دوستان امام و دشمنى با دشمنانش 4
ــد؛ تعابيرى كه بر محبت و مودت  ــان اهل بيت آمده  ان ــن رابطه تعابير فراوانى در لس در اي
ــيعيان اهل  بيت تأكيد مى  كنند. مثًال به اين نمونه دقت كنيد: «انى سلم  ــتان و ش با دوس
ــعه يافتن ضمير «كم» در عبارت  ــالمكم و حرب لمن حاربكم»؛1 با توجه به توس لمن س
«سالمكم» بايد هم چنان  كه نسبت به اهل بيت محبت و ارادت داريم و در حزن و سرورشان 
همراه هستيم، نسبت به دوستان و شيعيان آن  ها نيز محبت و يارى داشته باشيم؛ به اين معنا 
ــرور نمودن مؤمنين، مسرور كردن خداوند متعال،  ــان ادخال سرور  نماييم؛ زيرا مس كه بر ايش
رسولش و ائمه طاهرين است؛2  يا الاقل شيعيان را اذيت نكنيم و نسبت به مشكالتشان 

بى  اعتنا نباشيم.
ِسلم بودن و در صلح و امنيت با شيعيان بودن، نمودهاى متعددى دارد؛ از جمله يارى، ادخال 

سرور، عدم ايذا و عدم حرب با ايشان.
معيار شناخت چنين افرادى نيز ِسلم ايشان با خود اهل بيت است؛ يعنى كسانى كه در سلوك 
علمى و عملى خود تسليم و در سلم اهل بيت هستند، شايسته چنين رفتارى هستند. از سوى 
ديگر نمى  توان نسبت به دشمنان و محاربين ائمه بى  تفاوت بود و يا دوستى داشت؛3 يعنى 
اگر كسى در حرب با اهل بيت بود، نمى  توان نسبت به او سلم داشت و بايد همان رفتارى با 
او داشته باشيم كه او با اهل بيت دارد. رسول مكرم اسالم، دشمنى با امام را دشمنى با 
خداوند معرفى مى  كند و خطاب به اميرالمؤمنينمى  فرمايد: «َعُدوُّكَ  َعُدوِّي  َو َعُدوِّي 

َعُدوُّ اهللاِ»؛4

1.  ابن بابويه، كامل الزيارات،  329.
2.  كلينى، كافى،  2 / 189.

3.  نهج البالغه، 4 /72.
ــالم، 20 /40؛ خطيب بغدادى،  ــتدرك على الصحيحين، 3 / 138؛ ذهبى، تاريخ اس ــابورى، مس 4.  حاكم نيش

تاريخ بغداد، 4 /261.
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ــده معلوم مى  شود كه سكوت و بى  تفاوتى نسبت به دشمنان اهل  بيت كافى  از مطالب يادش
نيست؛ پس اگر كسى اميرالمؤمنين و اهل بيت را دوست داشته باشد، اما نسبت به مخالفان 

موضع  گيرى نكند، واليت ندارد.
از اين رو بايد توجه كنيم كه ِصرف حّب اميرالمؤمنينبراى نجات در آخرت كافى نيست و 
اگر كسى مثًال بگويد: «من اميرالمؤمنينرا دوست دارم، اما از مضمون اين حديث سرپيچى 
ــت يا كافر؛ بلكه كافر است؛ زيرا اگر كسى به مقتضاى اين احاديث  ــق اس مى  كنم» يا فاس
به تولّى و تبّرى عمل نكند، با دستور رسول خدا مخالفت كرده و مرتكب معصيت شده 
ــت كه معصيت رسول خدا، معصيت خدا و كفر است. اما كسى كه  ــت و ترديدى نيس اس
ــمنان است و در عين حال معصيت و گناه مى  كند،  اهل واليت اهل بيت و برائت از دش
ــود. از اين رو در شب  هاى ماه مبارك رمضان در  ــق محسوب مى  ش او در احكام عملى فاس

دعاى ابوحمزه مى خوانيم:
ــي لَْم أَْعِصَك ِحيَن َعَصْيتَُك َو أَنَا بُِربُوبِيَّتَِك َجاِحٌد َو َال بَِأْمِرَك  « إِلَِه
كَ  ُمتََهاِونٌ  لَِكْن َخِطيئٌَة  ــدِ ــتَِخفٌّ َو َال لُِعُقوبَتَِك ُمتََعرٌِّض َو َال لَِوِعي ُمْس
ــي  َو َغَلبَنِي َهَواَي َو أََعانَْتنِي َعَلْيَها ِشْقَوتِي،  لَْت لِي نَْفِس َعَرَضْت َو َسوَّ

وغّرنى سترآل المرخى علي.»1
ــتم با ربوبيت تو مخالفت كنم و  خدايا! آن گاه كه معصيت كردم نمى  خواس
ــبك بشمارم و نمى  خواستم خود را در معرض شكنجه تو قرار  امر تو را س
دهم... ولى گناهى از من سر زد و نفس مرا به آن وادشت، هواى نفسم بر 
من چيره شد، شقوت و بدبختى مرا يارى كرد، پرده پوشى تو مرا فريب داد.

ــتم؛ بلكه  ــى و طغيان در برابر ربوبيت تو نيس ــه اين كه خدايا! من در مقام گردنكش خالص
گناهى بوده كه به  جهت غلبة هواى نفس عارض شده است.

چقدر فرق است بين اين كه انسان در اثر غلبة هواى نفس گناه كند و اين گناه به اصل ايمان 
ــه توبه وادار  كند؛ يا معصيتى كند كه نابودكنندة  ــه نزند و در نتيجه، ايمانش او را ب او صدم

ايمان باشد و موجب كفر گردد كه اگر با اين حال بميرد، به مرگ جاهليت مرده است.

1.  طوسى، مصباح المتهجد، 589.
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بنا بر آن چه گفته شد، ايمان مركب از واليت و برائت است؛ يا واليت، مشروط به برائت است. 
واليت، اطاعت مطلقه مى  آورد و برائت، عدم پيروى از غير مى  آورد. نمى  شود انسان بگويد 
كه من نسبت به رسول خدا و اهل بيت واليت دارم و واليت را به معناى حّب بگيرد 
ــمنان آنان بى  تفاوت باشد يا احياناً از آن  ها نيز دفاع و يا حتى  ــبت به دش و در عين حال نس
ــاً ايمان به رسول خدا و اهل بيت نظير توحيد خداوند متعال است؛  پيروى كند. اساس
ــت؛ اما مشتمل بر نفى و اثبات است و طبق كالم خداوند كريم،  كلمه توحيد يك كلمه اس

نجات در آخرت حاصل نمى  شود، مگر به ايمان به خدا و كفر به طاغوت.
ــت كه مى  خواهيم به امامعرض كنيم:  ــده چنين اس معناى اجمالى و كلّى فرازِ ذكر ش
ــتيمـ  هرچند بعد از اين فراز كلمة  ــما، شئون و امورتان تسليم هس ــخص ش ما در برابر ش
ــتـ  . به تعبير ديگر، ما سرسپردة شما هستيم و نه  ــليم» نيامده؛ اما مقصود همين اس «تس
فقط به خودتان ايمان داريم،  بلكه به تمام آن چه كه شما معتقد هستيد و ايمان داريد ما نيز 

اعتقاد و ايمان داريم.1 
اما بايد با كسى كه در صف دشمنان خداوند قرار گرفته است دشمنى كرد. البته اين دشمنى 
نمودهاى مختلفى دارد كه در روايات به آن  ها اشاره شده است؛ يعنى لزوما بايد يا قلبى باشد يا 
زبانى و يا عملىـ  كه در مواضع مختلف و بنا به امكان هر كدام، تغيير پيدا مى  كندـ  لذا رعايت 
وحدت و تقريب بين مذاهب، جنبة اجتماعى و اخالقى دارد نه اعتقادى؛ زيرا اثبات شد كه در 
اعتقاد الزم است ِسلم و حرب داشته باشيم؛ اما در عمل و جنبه هاى اجتماعى شكل آن متفاوت 
ــمنان و محاربين ائمه هيچ گونه موضع  گيرى  ــت. نبايد نسبت به خلفاى غاصب و دش اس
نداشت و اين منافى وحدت نيست. پس «سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم إلى يوم 

القيامة» نيز جزو وظايف امت است.

ـ  نصرت 5
اهميت اعتقاد به يارى امام در روايات و زيارات فراوانى تذكر داده شده است. اين فراز زيارت 
ــاره به همين مهم دارد؛ يعنى يارى  جامعه كبيره كه مى  فرمايد: «و نصرتى معدة لكم» اش

1.  ميالنى، سيدعلى، با پيشوايان هدايتگر، 3 /271.
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ــه بايد آماده باشد. كلمة «نصرة» مصدر است و مصدر مضاف بر عموم  ما براى امام هميش
ــن و هر آن چه كه در توانم دارم، به  ــى تمام قدت و نيروى بدنى و مادى م ــت دارد؛ يعن دالل
خدمت شماست. آرى؛ ما بايد در برابر ائمه اين  طور باشيم، آماده به خدمت؛ نه بى  تفاوت.

نصرت ائمه تقويت راه آن  هاست كه راه خدا و رسول است. تجلى نصرت خداوند در يارى 
دين خداست و طبق فرمودة خداوند متعال، ثمرة نصرت دين خدا اين است كه مورد نصرت 

الهى قرار مى  گيريم1 و كسى  كه خداوند متعال ياورش باشد، غلبه  ناپذير مى  گردد.2 
ــمند از راه علم  ــت؛ عالم و دانش نصرت ائمه بر هر فرد به قدر توان و امكانات واجب اس
ــخنرانى، تدريس و تأليف كتاب، ثروتمند از راه كارهاى مالى؛ اگر كسى آبرو و  و تحقيق، س
موقعيت اجتماعى دارد براى پيش  برد مكتب اهل بيت خرج كند. خالصه هركس به هر 
نحوى كه مى  تواند بايد در مقام نصرت آن بزرگواران باشد؛ به  ويژه در جهت تقويت حكومت 

حضرت مهدىدر زمان ظهور ايشان.
نصرت امام بر دو گونه است:

الف) نصرت مادى: بذل جان براى حفظ جان امام؛ مانند اين كه در معركة جنگ از وجود امام 
دفاع كنيم.3 يا بذل مال در راه نصرت امام؛ مانند كمك مالى براى برطرف شدن گرفتارى 

شيعيان.4
ب) نصرت معنوى: اين نصرت، باالتر از نصرت مادى است؛ مثل اين كه واسطة نشر معارف 

ائمه بشويم؛ چنان كه پيامبر اكرم هدايت يك نفر را بسيار ارزشمند مى  دانند.5

ـ  احياى امر اهل بيت 6
اين وظيفه درواقع، ذيل نصرت امام است؛ اما چون در روايات با تعابير مختلف آمده، جداگانه 
ــته  اند.  ــم. در طول تاريخ هماره خط حق و خط باطل، كنار هم وجود داش ــه آن مى  پردازي ب

1.  محمد / 7.
2.  آل عمران / 061.

3.  احزاب / 6 .
4.  كلينى، كافى، 2 / ص 189.

5.  همان، 5 / 82.
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اين دو خط هميشه در برابر هم بوده  اند و هستند و همواره در هر زمانى كسانى بوده  اند كه 
درصدد از بين بردن خدا بوده  اند؛ كسانى كه رسيدن به اغراض و اهداف دنيوى و مادى خود 
ــط با از بين بردن دين مى  دانند؛ چون دين خدا با اغراض آن  ها تعارض دارد و با وجود  را فق
ــان برسند. اما دين اسالم تنها دين مورد پذيرش در نزد  آن نمى  توانند به اغراض و اهداف ش
ــت 1و شارع آن نيز خود خداست: آيينى را براى شما تشريع كرده كه به نوح توصيه  خداس

2 ... كرده بود
ــوظ بماند: ما قرآن را نازل كرديم؛ و ما  ــداى تعالى خود تعهد كرده كه اين دين محف و خ
به  طور قطع نگه دار آن هستيم.3 بنابراين، اصل دين اسالم محفوظ است؛ اما درست مورد 
عمل قرار نگرفته و هنوز عالم  گير نشده است و اين وعدة الهى كه مى  فرمايد: ليظهره علي 

الدّين كلّه...4 در زمان حضرت ولى عصرتحقّق پيدا مى  كند.
ائمه اطهار در هر زمان در مقابل اهل باطل ايستاده  اند و خدا آن  ها را بعد از حضرت پيامبر 
اكرم براى اين جهت نصب كرده است. آن  ها دين را حفظ كردند و در نشر آن زحمت  ها 
ــت كه نگذارند از بين برود؛  بلكه بايد نگذارند بازيچة  ــيدند. حفظ دين فقط به اين نيس كش
ــود. البته وظيفة اهل ايمان  ــته ش قدرت  هاى باطل گردد يا چيزى بر آن اضافه يا از آن كاس
ــىـ  به قدر توانـ  در جهت پيش  برد  ــند و از هيچ كوشش ــت كه در خدمت ائمه  باش اس

اهداف آن بزرگواران دريغ نكنند؛ تاريخ بخشى از اين كوشش  ها را ثبت كرده است.
ــى را كه وارد اين وادى گردد،  ــان را به  عنوان وظيفه اعالم كرده  اند و كس ائمه احياى امرش
ــمول رحمت الهى مى  دانند.5 ارزش رحمت الهىـ  چنان كه خداوند فرموده استـ   از تمام  مش
ــت.6 اگرچه معناى «احيا» زنده كردن و ايجاد نمودن است،  ــده، افزون  تر اس آن چه اندوخته ش
اما مراد امام باقردر عبارت «َرِحَم اهللاُ عبدا أَْحيَا أَْمَرنَا» نسبت به جوامع غيرشيعى، زنده 

1.  آل عمران / 91.
2.  شورى / 31.

3.  حجر / 9.
4.  توبه / 33.

5.  كلينى، كافى،  8 / 08.
6.   زخرف / 23.
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كردن امامت اهل بيت و نسبت به جوامع پيرو اهل بيت زنده نگه داشتن امر ايشان است.
ــت. مظلوميت  ــان اس يكى از راه  هاى احياى امامت اهل بيت بيان فضايل و مصائب ايش
ــيار تأثيرگذار است؛ مانند ناله  هاى  ــت كه عالوه بر واقعيت، از لحاظ عاطفى بس واژه  اى اس
جان سوز اميرالمؤمنينكنار جنازة فاطمه زهرا و مصائب سيد الشهدايا دردهاى 

امام كاظمكه بى  گناه، شكنجه  ها و زندان  هاى مخوف هارون را تحمل نمود.

7ـ دعا براى امام زمان
نيازى نيست كه خطرى وجود امام زمانرا تهديد كند تا براى ايشان دعا كنيم؛ بلكه اوًال 
ــت؛1 چون امام، تجلى اسما و صفات حسناى خداوند متعال در  ياد امام زمان، ياد خداس
زمين است و افعال و اقوالش، فعل و قول خداست؛ ثانياً همين  قدر كه ايشان همانند افراد بشر 
ــوند، كافى است براى دعا كردن و صدقه دادن براى سالمتى ايشان. دعا براى  مريض مى  ش
حفظ، ايمنى، سالمتى، پيروزى و ظهور حضرت حجت، خوشحالى حضرت را به   دنبال دارد و 
به مقتضاى قرآن كريم، سبب دعا كردن ايشان در حق ما مى  شود2 و به مقتضاى كالم خداوند، 

قطعاً ايشان به احسن وجه دعا مى  كنند3 و دعايشان مستجاب است.
دعا براى امام زمانآثار و بركاتى دارد؛ اگر قبل از ذكر حاجات شخصى، خواستة حضرت 
ولى عصرمطرح گردد، بر استجابت دعا اثر مى  گذارد و در واقع فوايد و بركات دعاى براى 
امام زمانبه خودمان برمى  گردد.4 هم چنين طبق فرمودة امام صادقوقتى دعا براى 
يك مؤمن عادى موجب رفع گرفتارى و زياد شدن رزق مى  شود5 پس به اولويت قطعيه6 دعا 
براى امام زمانچنين تأثيرى دارد؛ يعنى يكى از آثار دعا براى امام زمانرفع گرفتارى  ها 
ــت. از طرفى، دعا براى ظهور امام زمانبركات فراوانى دارد؛ چون  ــدن رزق اس و زياد ش

1.  كلينى، كافى، 694/2.
2.  بقره / 251.
3.  نساء / 68.

4.  مانند دعايى كه قبل و بعد آن ذكر شريف صلوات بر محمد و آل محمد باشد؛ بر اساس روايات دعاى صلوات 
قطعًا مستجاب است و خداوند، اجّل و اكرم از اين است كه دعاى ميان دو دعاى مستجاب را استجابت نكند.

5.  مجلسى، بحار االنوار، 383/90 .
6.  چون در هيچ  يك از مقدماتش نمى  توان شك كرد.
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ظهور آن حضرت مساوى است با برپايى عدالت در عالم، رفع ظلم و ظالم، آسايش و وفور 
نعمت براى خاليق، پياده شدن دين خدا، گسترش مكتب اهل بيت و سرور آن بزرگواران، 
رجعت اهل بيت، عزت مؤمنين و ذلت منافقين. با دعا براى ظهور ايشان، تمام اين بركات 

را خواستار شده  ايم.

8ـ  انتظار ظهور حضرت مهدى
ــته و در كارهاى خود نقش دارد1 و تمام افعال خوب و بد او  ــان در افعال خود اختيار داش انس
ثبت مى  گردد؛ پس اگر مصيبتى بر او وارد آيد، در اثر اعمال خود اوست2 و بايد به علت آن 
بينديشد. خداوند حكيم است و كارى خالف حكمت انجام نمى  دهد و چون از حكمت امور 
ــبب مصيبت و عذاب شده  ايم اما خداوند  بى  خبريم، نبايد اعتراض كنيم؛ هرچند خودمان س
ــت. در برابر حوادث بايد صبور و تسليم اراده خدا باشيم. البته بايد اميد به  رحمن و رحيم اس
ــكل داشته باشيم و مأيوس نگرديم. با توجه به اين مقدمات بايد بگوييم كه غيبت  رفع مش
امام زمانيك مصيبت و عذاب است؛ چون اصل وجود امام و تصرف ايشان در امور3 و 

دسترسى مردم به ايشان، نعمتى بزرگ است.4
ــت اين سؤال پيش بيايد: خداوند كه بخيل نيست؛ پس چرا از اين نعمت محروم  ممكن اس
ــارى دارد، اما  ــد غيبت امام زمان، علل و آث ــخ بايد بگوييم كه هرچن ــم؟ در پاس مانده  اي
ــام زمانخود، علت اين جدايى را اين  گونه  ــان، ما را از امام خويش جدا كرده  اند. ام گناه

بيان مى  فرمايد: 
«و چنان چه شيعيان ما كه خدا به طاعت خود موّفقشان بدارد، قلباً در وفاى به 
عهدشان اجتماع مى كردند5 نه  تنها سعادت لقاى ما از ايشان به تأخير نمى افتاد، 

1.  بقره / 286.
2.  شورى / 30.

3.  خواجه نصيرالدين طوسى مى  گويد: «وجوده  لطف  و تصرفه لطف آخر و عدمه منا»؛ معنى اين عبارت اين است 
ــريت لطف است؛ تصرف وى در امور بندگان نيز لطف ديگرى  كه وجود امام زمان از جانب خداوند براى بش
مى باشد و عدم دسترسى ما به وى، مربوط به خود ماست؛ (حلى، كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد، 883).

4.  در وظيفه سوم، بخش آثار و بركات وجود امام، بيان شده بود. 
5.  مراد حضرت، همان عهدى است كه در عالم ذر با ائمه بسته  ايم؛ چنان كه در زيارت جامعه كبيره مى خوانيم: 
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كه سعادت مشاهده ما با شتاب به ايشان مى رسيد.
و اين  ها همه در پرتو شناخت كامل ما و صداقت محض نسبت به  ما مى باشد؛ 
بنابراين هيچ چيز ما را از ايشان محبوس نمى دارد، جز اخبارى كه از ايشان 

به ما مى رسد و ما را مكروه و ناراحت مى سازد و از ايشان انتظار نداريم.»1

حقيقت انتظار
بايد در حال غيبت، منتظر باشيم. يك طرِف انتظار، منتِظرين، طرف ديگر آن وجود نازنين 
ــتورات الهى  ــوم آن جهت انتظار يعنى انتظار برقرارى عدالت و برپايى دس منتَظر و طرف س
است. منتظر عدالت بايد عادل باشد؛ نمى  شود با دستورات خداوند مخالفت كرد، ولى منتِظر 

برپايى احكام الهى بود. امام زمانبه اين مسأله اشاره نموده و مى  فرمايد: 
ــه آن تقّرب  ــتى ما ب ــيلة دوس ــما بايد به آن چه كه به  وس « هر فردى از ش
ــت مى گرداند و خوش  آيند ما  ــد، عمل كند و از آن چه مقام او را پس مى جوي
ــت، اجتناب نمايد؛ زيرا ظهور، به  طور ناگهانى و بدون خبر قبلى اتفاق  نيس
مى افتد؛2 آن  هم در وقتى كه توبه سودى به حال او ندارد و پشيمانى؛ او را 

از كيفر ما نجات نمى دهد.»3
منتظر ظهور امام زمانهميشه در حال انجام وظايفى مانند اطاعت است كه بايد در زمان 
حضور حضرت انجام دهد. لذا عامل به وظيفه فرقى بين ظهور و غيبت نمى  داند4 و نسبت به 
زمان ظهور حضرتش اعتراضى نمى  كند.5 هيچ گاه مأيوس نمى  شود6 و مى  داند كه شرط نجات 
از فتنه  هاى زمان غيبت، تسليم امام بودن است.7 منتظر امام زمانخوش خلق است و از 

َّاكُم »؛ «ما در عالم ذر تسليم فضايل شما شده  ايم». ِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِي َّا عِنْدَهُ مُسَل 1.  طبرسى، احتجاج،  523/2.«... فَكُن
.(297/1 ،ر.ك: ابن بابويه، عيون أخبار الرضا) نيز ناگهانى بودن ظهور را بيان فرموده  اند2.  پيامبر اكرم

3.  طبرسى، احتجاج،  323/2.
4.  ابن بابويه، كمال الدين، 320.

5.  همان، 645.
6.  ابن بابويه، خصال، 616 .

7.  همو، كمال الدين، 378.
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شبهات پرهيز دارد.1 و با توجه به معرفتى كه نسبت به امام خويش دارد، زمان ظهور براى او 
مهم نيست.2

انتظار فرج؛ برترين عمل
ــته اى از روايات، بيان گر ناگهانى بودن ظهور امام عصر  هستند.3 در دستة ديگرى از  دس
روايات هم تصريح شده است كه حضرت در عصر ظهور، مانند حضرت داود يعنى مطابق 
ــاس روايات، پيش از ظهور امام زمان  حاكم موظف است  واقع ـ حكم خواهد كرد. بر اس

بر اساس بيّنه قضاوت كند؛ چنان كه رسول خدا نيز چنين مى كرد: 
ــم ها بين شما قضاوت مى كنم و حجت  ــاس بّينات و قس «همانا من بر اس
بعضى از شما نسبت به بعضى ديگر روشن تر است پس اگر چيزى به كسى 

رسيد كه از مال برادرش بود در حقيقت قطعه اى از آتش گرفته است.»4
ــتند كه امام عصر  بر اساس بّينه و سوگند قضاوت  ــنى بيان گر آن هس اما روايات به روش
نمى كند؛ بلكه به علم الهى و بر اساس واقع حكم خواهد كرد؛ چنان كه داود نبىنيز چنين 

حكم مى كرد. امام صادق  مى فرمايد: 
ــليمان حكم  ــى كه قائم آل محّمد قيام كند، به حكم داود و س «هنگام

مى كند و از مردم بّينه نمى خواهد.»5
يقيِن مؤمنان به اين دو دسته از روايات باعث خواهد شد كه هرلحظه منتظر فرج امام عصر
باشند و اعمال خود را چنان پاكيزه گردانند كه در محكمه عدل آن حضرت شرمنده و 

محكوم نشوند. پس انتظار فرج امام عصربراى مؤمنان با سازندگى و نيل به كمال همراه 
است و به همين جهت در روايات تأكيد شده است كه «برترين اعمال انتظار فرج است».6

1.  نعمانى، غيبه،  207.
2.  همان، 351 .

.297/1 ،3.  ابن بابويه، عيون أخبار الرضا
4.  كلينى، كافى، 414/7.
5.  كلينى، كافى، 397/1.

6.  ابن بابويه، كمال الدين، 377.
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نتيجه
مهم  ترين نكته  اي كه از وظايف نام برده شده، برداشت مي  شود اين است كه تنها راه رسيدن 
به خداوندـ  كه همان سعادت ابدى و اوج كمال استـ  شناخت امام، جايگاه و حقوق ايشان 

و نيز شناخت وظايف خويش نسبت به امام و عمل به آن  هاست.
اولين وظيفه اطاعت است كه موقوف بر معرفت امام مى باشد؛ لذا وظيفة معرفت نيز ضميمه 
ــليم بودن محض در مقابل تمام  ــاخه  هاي اطاعت، تس و الزمه اطاعت معرفي گرديد. از ش
اوامر و عالوه بر آن، كليه افعال امام است كه خود نوعي نصرت امام به  حساب مي  آيد. اين 
ياري، در احياي امر امامت اهل بيت جلوه  گر است. نشر و زنده نگه داشتن اين امر موجب 
ــود. اما سپردن  ــان در برابر امام مي  ش ــاير مردم و نيز كمك به انجام وظايف ايش معرفت س
كار به دست خداوند متعال و دعا و التجا به درگاه او، اوج اين انجام وظيفه است؛ يعني پس 
ــدن آن و مهم  تر از همه دعا  از هر اقدامي دعا به درگاه خداوند براي طلب عاقبت  به  خير ش
ــالمتي حضرت ولى عصرو تعجيل در امر فرج ايشان. اين دعا با حسن ظن به  براي س
تقديرات خداوند همراه است؛ يعنى همان انتظار فرج و گشايش امر اهل بيت ـ  كه افضل 
از جميع اعمال استـ  و چشم دوختن به تحقق وعده الهي در ظهور خليفآل اهللا بر كل عالم.
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Duties of the Ummah towards the Imam
Seyyed Ali Milani/Mahdi Shahini

The present article argumentatively discusses the most important 
duties such as knowledge, obedience, submission, gratitude, friendship 
with friends and enmity to the enemies of Imam, assistance, revival 
of the Imamate of the Household (pbut), praying and expecting for 
appearance which should be observed towards the Infallibles (pbut). 
Knowledge of the Imam is a precondition to acquire faith, belief, and 
act. Since Imam has been appointed by God to guide human beings, 
obedience to him is connected to obedience to God and the same as 
obedience to God. On the other hand, true faith is defined by submission 
to the Imam, and nonـsubmission is the same as polytheism (shirk). And 
one of the effects of submission is allegiance with the Imam (pbuh). 
Assistance to Imam is as a matter of fact assistance to God’s religion 
as a consequence of which the one who assists the Imam cannot be 
overcome.
To whom who revives or enlivens the cause of Imamate of the 
Household (pbut) is granted the neverـending Divine mercy. In the age 
of occultation, expecting for appearance of the Awaited and praying for 
him is one of the main duties of the Ummah towards the Imam (pbuh) 
and brings about many blessings.

Keywords: duties of the ummah, knowledge of the Imam, obedience 
to the Imam, praying and expecting for appearance.




