فلسفه تولی و تبری از نگاه قرآن و روایات

مقدمه
نظام آفرینش بر جذب و دفع بنا نهاده شده است ،موجودات عالم هستی آن چه را کهه سهاارار بها
آنان باشد ،جذب و آن چه را که ناساارار با آنان باشد دفع می کنند .اا این رو یکی اا قوانین حهاکم بهر
عالم ماده و طبیعت ،قانون جاذبه و دافعه است .آدمیان نیز به رونه ای خلق شده اند که حقایق و امهور و
اشیاء ساارار با خود را جذب و امور ناساارار با خود را دفع می کنند ،خهدای سهبنان قهوه شههوت و
غ ضب را به همین منظور در انسان نهاده است .تا وی با استفاده اا آن هها حفهو و بقهاء خهود را تهامین
نماید .قوه شهوت را به انسان داده است تا با جذب چیزهایی که مناسب و ساارار با اوست حیات و بقاء
او را تضمین کند و قوه غضب را به وی اعطاء کرده است تا با دفع چیزهایی کهه ناسهاارار بها اوسهت و
آسیب و رزندی بر او وارد می کند ،حیات و بقاء خود را تامین ررداند و ارر آدمی اا این قوا برخهوردار
نباشد به طور طبیعی به طرف اموری مانند غذا و آب نمی رود و در برابر حیوانات درنده مقهاومتی نمهی
کند که نتیجه آن چیزی غیر اا نابود شدن نخواهد بود.
به لناظ اجتماعی نیز انسان با توجه به بهره مندی اش اا قوه شهوت و غضب با انسان های دیگهر
انس و الفت برقرار می کند ،و در پرتو این انس و الفت با آنان متند می شود و اا نتیجه تالش آنان برای
رفع نیاا خود استفاده می کند .البته خود نیز به رفع نیاا دیگران می پردااد و در پرتو همین اتنهاد اسهت
که ارر کسی یا کسانی یا چیزهایی بخواهند آن ها را مورد تهاجم و حمله قرار دهند ،به دفاع اا خودشان
می پردااند.

دین اسالم نیز که برای هدایت انسان در همه اعصار ناال شده و هماهنگ با فطرت و نظام تکهوین
است به این اصل اساسی عامل بقاء و حیات انسان توجه کرده است اا این رو ایمان و دین را جز حب و
بغض و دوستی و دشمنی ندانسته است که با دوستی حق و حق پرستان و دشمنی باطل و باطهل پرسهتان
آدمی می تواند حیات حقیقی و انسانی خود را حفو کند.
امام باقر (ع) به ایاد حذا فرمود« :هل الدین اال النب اال تری هل الدین إال النهب ،الال تهرإ إله
قول اهلل تعال  :إِنْ کُنْتُمْ تُنِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُنْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُهمْ ذُنُهوبَکُمْ ؟ ال و ال تهرإ قهول اهلل
لمنمد (صل اهلل علیه و آله) :حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ اَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ ؟ و قهال :یُنِبُّهونَ مَهنْ ههاجَرَ
إِلَیْهِم

فقال الدین هو النب ،و النب هو الدین»؛ 4آیا دین چیزی جز منبت است ،آیها نمهی بینهی کهه

خدای سبنان در قرآن فرمود :ارر خدا را دوست دارید پیامبر را اطاعت و تبعیت کنید تها خهدا شهما را
دوست داشته باشد و رناهان شما را ببخشد ،آیا مشاهده نمی کنید که خدا به پیهامبر اکهرم (ص) فرمهود:
خدای سبنان ایمان را منبوب شما قرار داده و آن را در دلهای شهما اینهت داده اسهت ،و فرمهود خهدا
مهاجران را دوست دارد .پس اا آیات ،فرمود :دین منبت است و منبت دین.
در روایتی اا امام صادق (ع) سوال شد که آیا حب و بغهض اا ایمهان اسهت؟ حضهرت در پاسه
فرمود«:هل االیمان اال النب و البغض» 5ایمان جز حب و بغض چیزی دیگری نیست.
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نارفته نماند :اسالمی که ایمان و دین را دوستی و دشمنی می داند ،مرادش اا ایهن حهب و بغهض،
حب و بغضی است که منور آن خدا و برای خدا باشد ،در واقع این نوع پیوند است که در تعهالیم دینهی
اراشمند است .به عبارت دیگر بر اساس آئین اسالم پیوستن و رسستن ارر در چهارچوب آمهواه ههای
اسالم و برای رضای خدا و به دیگر سخن مکتبی باشد ،پیوستن و رسستنی اسهت کهه انسهان هها را بهه
یکدیگر پیوند داده و آن چنان آن ها را به یکدیگر مربوط می سااد که هر پیوندی تنت الشعاع آن است
وررنه پیوندهایی که تنت تأثیر خویشاوندی و منافع شخصی باشد دچار تزلزل می رردد .اا این رو امام
صادق (ع) فرمود :ایمان کامل برخاسته اا دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا و بخشهیدن بهرای خهدا
است.
در حدیث دیگری می خوانیم« :مِنْ الَوْثَقِ عُرَإ الْإِیمَانِ الَنْ تُنِبَّ فِی اللَّهِ وَ تُبْغِضَ فِی اللَّههِ وَ تُعْطِهیَ
فِی اللَّهِ وَ تَمْنَعَ فِی اللَّه»6؛ اا منکم ترین دسیت ریره های ایمان آن است که برای خدا دوسهت بهداری و
برای خدا دشمن بداری و برای خدا ببخشی و برای منع کنی .بنابراین حب و بغض برای خدا اساس دیهن
است که آدمی باید آن را تنصیل کند و باالتر اا آن ،باید در اندری خود آن را نشان دهد.

تولی و تبری
یکی اا تعالیم و حقایقی که اسالم و قرآن ما را به آن فرا خوانده است آمواه تولی و تبری است که
انسان مسلمان و مومن باید آن را پذیرفته و اندری دینی و ایمانی خود را بر آن اساس شکل دهد .یعنهی
انسان مومن نه تنها باید خدا و پیامبر و اولیاء الهی را دوست داشته باشد بلکه باید آن های را ولی خهود
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قرار دهد ،و نه تنها باید شیطان و اولیاء شیطان و طاغوت را دشمن بدارد بلکه باید اا آنان جهدا شهود و
بین خود و آن ها رسست و فاصله ایجاد کند .ما در این رفتار به مطالبی چند پیرامون این دو اصهل مهی
پرداایم که اوال حقیقت تولی و تبری چیست؟ نسبت به چه کسانی باید تولی و تبری داشته باشهیم؟ چهرا
باید اهل تولی و تبری باشیم و مسائلی مانند آن.

مفهوم و حقیقت تولی و تبری
تولی در لغت به معنای دوستی کردن ،ولی قرار دادن ،والیهت دادن ،کهاری را بهه عههده رهرفتن و
همچنین به معنای دوستی و منبت است .تبری به معنای بیزاری جستن و بیزار شدن است .واژه تولی راه
بدون حرف (عن) و راه با آن استعمال می شود ،در صورتی که بدون حرف (عن) استعمال شود به همهان
معنای لغوی یعنی دوست داشتن کسی و پیروی کردن اا او و ولی ررفتن وی و یاری رساندن بهه او ذکهر
شده ،و در صورتی که با حرف (عن) به کار رود به معنای روی ررداندن است.
در قرآن کریم در بیشتر موارد به معنای بررشتن و پشت کردن آمده است .ولهی در آیهاتی نیهز بهه
معنای اول به کار رفته است؛ اا باب مثال در آیه  51سوره مائده می فرمایهد﴿ :یها الَیُّهَها الَّهذینَ آمَنُهوا ال
تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارإ الَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ الَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِهنْهُمْ إِنَّ اللَّههَ ال یَهْهدِی الْقَهوْمَ
الظَّالِمین﴾؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ،یهود و نصاری را دوست و تکیه راه خود انتخاب نکنیهد ،آنهها
اولیای یکدیگرند و کسانی که اا شما با آنان دوستی کند اا آنها هستند ،خدای سبنان جمعیت ستمکار را
هدایت نمی کند .در منابع شیعی تولی به معنای دوست داشتن ،تصدیق و تبعیت و پذیرش والیت خهدا و
پیامبر و ائمه (ع) است .اا جمله آیاتی که برای این معنا ،به آن استشهاد شده است آیات  55و  56سهوره
مبارکه مائده است که می فرماید﴿ :إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّهالََ وَ یُْْتُهونَ

الزَّکاََ وَ هُمْ راکِعُونَ * وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُون﴾7؛ سرپرسهت و
ولی شما فقط خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آوده اند همان هایی که نماا را برپا می دارنهد و در
حال رکوع اکات می دهند و کسانی که والیت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند ایهرا حهزب و
جمعیت خدا پیروا است ».در تفاسیر ،مصداق مومنانی که در نماا در حال رکوع اکات می دهند ،را علی
بن ابی طالب (ع) می دانند و با استناد به این آیه تنها ولی و سرپرست خدا و پیامبر (ص) و افراد با ایمان
ه یعنی ائمه(ع) ه را بپذیرد پیروا خواهد بود.

مودت اهل بیت ،مزد رسالت
به لناظ این که تولی اا آمواه های مهم در تعالیم اسالم است پیامبر اکرم (ص) آن را مزد رسهالت
قرار داده و به امر خدا فرموده است﴿ :قُلْ ال الَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ الَجْراً إِالَّ الْمَوَدَََّ فِی الْقُرْب ﴾8؛ ای پیهامبر بگهو:
من هیچ اجر و پاداشی بر موضوع رسالت اا شما درخواست نمی کنم جز این که ذوی القربی مرا دوسهت
بدارید .دوستی ذوی القربای پیامبر در واقع همان تولی و قبول والیت و رهبهری ائمهه معصهومین (ع) اا
دودمان پیامبر است که در حقیقت تداوم رهبری پیامبر و ادامه والیت الهی است.
نارفته نماند که پذیرش منبت و ذوی القربی و ائمه معصومین ،در واقع به سود خهود انسهان اسهت
چنان که در سوره سبا ،آیه  47فرمود﴿ :قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ الَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ إِنْ الَجْهرِیَ إِالَّ عَلَه اللَّههِ وَ هُهوَ
عَل کُلِّ شَیْءٍ شَهید﴾؛ بگو پاداشی را که اا شما خواستم تنها به سود شماست ،اجر و پاداش من فقط بهر
خداوند است .یعنی پیامبر در مقام انجام وظیفه رسالت جز اا خدا پاداشی نمی خواهد و ارر منبت ائمهه
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را پاداش رسالت خود قرار داده برای آن است که تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی بهه قهرب الههی،
منبت به اهل بیت و اعتصام به حبل الهی و توسل به آن هاسهت چنهان کهه در سهوره فرقهان ،آیهه 57
فرمود﴿:قُلْ ما الَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ الَجْرٍ إِالَّ مَنْ شاءَ الَنْ یَتَّخِذَ إِل رَبِّهِ سَبیالً ؛ بگو من بهرای ابهالر رسهالت
هیچ رونه پاداشی اا شما نمی خواهم مگر کسانی که بخواهند راهی بهه سهوی پروردرارشهان بررزیننهد.
بنابراین راه قرب الهی منبت به اهل بیت است.
تبری نیز اا آمواه های اعتقادی و رفتاری بوده و به معنای دوری جستن اا دشمنان خدا است .این
اصطالح نیز مانند تولی ریشه در قرآن کریم دارد و در آن دارای کاربرهای فراوانهی اسهت و بهه معنهای
تبری جستن امامان ضاللت اا پیروان خود در قیامت و آراوی پیروان ایشان برای باارشت به دنیا بهرای
تبری جستن اا آن امامان است .در سوره مبارکه بقره آیات  166و  167مهی فرمایهد﴿ :إِذْ تَبَهرَّالَ الَّهذینَ
اتُّبِعُوا مِنَ الَّذینَ اتَّبَعُوا وَ رَالَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْباب * وَ قالَ الَّذینَ اتَّبَعُوا لَوْ الَنَّ لَنا کَرًََّ فَنَتَبَرَّالَ مِنْهُمْ
کَما تَبَرَّؤُا مِنَّا کَذلِكَ یُریهِمُ اللَّهُ الَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجینَ مِنَ النَّار﴾؛ درآن هنگام رهبهران
رمراه و رمراه کننده اا پیروان خود بیزاری می جویند و کیفر خدا را مشاهده می کنند و دستشان اا همهه
جا کوتاه می شود و در این هنگام پیروان می رویند کاش بار دیگر به دنیها بهاا مهی رشهتیم تها اا آنهها
(پیشوایان رمراه کننده) بیزاری جوییم آن چنان که آنان امروا اا ما بیزاری جستند( ،آری) خداونهد ایهن
چنین اعمال آنها را به صورت حسرت اایی به آنان نشان می دهد و هررز اا آتش دواخ خارج نخواهند
شد .تبری در این آیه به معنای فاصله ررفتن انسان اا چیزی است که خوش ندارد با آن باشد و بها وان
تفعل به معنای قبول جدایی و فاصله ریری است و چون پیشهوایان رمهراه و پیهروان آن هها نسهبت بهه
یکدیگر چنین حالتی دارند اا هم فاصله می ریریند و اا هم جدا می شوند.

در منابع دینی شیعی این واژه به معنای بیزاری جستن و فاصله ررفتن اا طاغوت ،باطل ،بهت هها،
پیشوایان باطل و رمراه ،شرک و بت پرستی ،بیزاری اا دشمنان اولیاء الهی بهه کهار مهی رود .چنهان کهه
روشن است اصطالح تبری ریشه در قرآن کریم دارد در قرآن کریم عالوه بر این که یك سوره بها برائهت
خدا و پیامبرش اا مشرکان آغاا شده و اا ایهن رو برائهت نهام ررفتهه اسهت ،در  10مهورد ایهن واژه و
مشتقات آن به کار رفته است اا جمله آنها تبهری جسهتن ابهراهیم و پیهروانش اا قهومش 9و آار 10و اا
معبودهایشان و اظهار برائت پیامبر اکرم (ص) اا مخالفان خود 11و رواهی ررفتن هود اا خدا و قومش بر
برائت اا شرک12و مانند آن است.
باتوجه به تاکید قرآن کریم به تبری ،فرقه های مذاهب اسالمی معتقد به تبری بهوده و اختالفهی در
مفهوم کلی ،ضرورت و اهمیت آن وجود ندارند .ولی در خصوص مصداق دشمنی خدا و نیز معیار خروج
اا دین اختالفی پیدا کرده اند .شیعیان اعتقاد دارند که تبری اا آمواه های اساسی این مذهب اسهت آنهها
اعتقاد به امامت با قید منصوص بودن دنباله رسالت و ضامن حفو و بقای اسالم است و دوااده امام پهس
اا پیامبر (ص) ،معصوم و منصوص اا جانب خدایند.
بر پایه این اعتقاد ،امامان نگهدارنده دین اا تنریف و درررونی در عقاید و اعمالند ،و دشمنان آنان
کسانی اند که مانع تنقق امامت و در واقع مانع تنقق صورت ناب و حقیقی اسالم بودند و یا با اهل بیت
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پیامبر کینه توای داشته اند و این دشمنان در واقع دشمنان خدایند و تبری اا آنان واجب است.
امامان شیعه نیز به مناسبت های مختلف ،تبری را اا لواام اسالم و ایمهان خوانهده و آن را واجهب
دانسته اند و مصادیق مشمول این حکم را کسانی می دانند که به عترت پیهامبر ظلهم کهرده انهد ،حرمهت
ایشان ر ا شکستند ،سنت رسول خدا را تغییر دادند ،بررزیدران اصناب پیامبر را تبعید نمودند ،اموال فقرا
را بین ثروتمندان تقسیم کردند .ناکثین و پیمان شکنان جنگ جمهل و قاسهطین و معاویهه و پیهروانش و
مارقین که با علی (ع) به مخالفت برخواستند .تمام پیشوایان رمراهی و رهبران سهتمکار قاتهل حضهرت
علی (ع) و قاتالن ائمه (ع) و اهل بیت (ع) اا کسانی اند که تبری اا آنان الام است .ایارت هایی کهه اا
ائمه معصومین (ع) به جای مانده که شیعیان باید آنها را هنگام ایهارت آنهان بخواننهد سهندی اسهت کهه
شیعیان با خواندن آن ،برائت خود را نسبت به ظالمان در حق ائمه اظهار می داند.

تبری از چه؟
در قرآن کریم در سوره های مختلف مشخص کرده است که برائت اا شرک و بت پرستی و رهبران
شرک و رمراهی و معبوهای آنان اا مصادیق تبری ابراهیم و همگامانش سخن به میهان مهی آورد و مهی
فرماید﴿:قَدْ کانَتْ لَکُمْ الُسْوٌََ حَسَنَةٌ فی إِبْراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ مِمَّها تَعْبُهدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنا بِکُمْ وَ بَدا بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ الْعَداوََُ وَ الْبَغْضاءُ الَبَداً حَتَّ تُْْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْهدَه﴾11؛ بهرای شهما
تاسی نیکی در ا ندری ابراهیم و کسانی که با او وجود داشت ،هنگامی که به قوم مشرک خود رفتند :ما اا
شما و آن چه غیر اا خدا می پرستید بیزاریم .ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی
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همیشگی آشکار شده است و این وضع همچنان ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید.
با توجه به این که در آغاا سوره اا دوستی با دشمنان خدا به شدت نههی کهرده اسهت در آیهه بهه
معرفی الگو پرداخته که مورد احترام است و آن حضرت ابراهیم است که به قوم مشرک خود فرمود« :مها
نه شما را قبول داریم و نه آئین و مذهبتان را و باالتر ،ما اا شما و بت هایتان متنفریم و با نهایت قاطعیت
و بدون هیچگونه پرده پوشی اا شما بیزاری جسته و اعالم جدایی می کنیم».
در همین سوره در مرتبه دوم بر تاسی مسلمانان به ابراهیم و پیروانش و الگوریری اا آن حضهرت
تکیه می کند و می فرماید﴿ :لَقَدْ کانَ لَکُمْ فیهِمْ الُسْوٌََ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ یَتَهوَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْنَمیدُ﴾14؛ برای شما مسلمانان در برنامه اندری آنها اسوه و الگوی نیکویی بود بهرای
آن ها که امید به خدا و روا قیامت دارند و هر کس سرپیچی کند و با دشمنان خدا طرح دوستی بریزد به
خودش ضرر اده و خداوند نیاای به او ندارد ایرا که خدا اا همگان بی نیاا و شایسته هررونهه حمهد و
ستایش است».

شرائط تحقق تولی و تبری
باتوجه به این که تولی یعنی عقیده مندی به امامت و خالفت ائمه اطههار (ع) بعهد اا پیهامبر اکهرم
(ص) و منبت به آنان و پیروی اا آنان و تبری یعنی دشمنی و بیزاری اا دشمنان آنان اا تکهالیفی اسهت
که متوجه هر مسلمانی است برای تنقق آن شرائطی الام است و آن شرائط عبارتند اا:
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معرفت
تنقق تولی و تبری به معرفت کامل اهل بیت پیامبر (ص) و ائمهه معصهومین و شهناخت صهفات و
احوال آنان و شناخت کافی نسبت به دشمنان و صفات رذیلهه و عقایهد باطهل و اعمهال ناپسهند آن هها
بستگی دارد اا این رو بر مسلمان الام است با شناخت فضائل و کماالت امامان و جایگاه آنان در نظهام
هستی و اندری اجتماعی انسان نسبت به آنها به فالح و رستگاری نائل شوند ،و همچنهین بهرای تنقهق
تبری الام است دشمنان اهل بیت را بشناسند و اا ویژری ها و رذایل آنها آراهی پیدا کنند که نتیجهه آن
ها انزجار و تنفر و بیزاری جستن اا آن هاست.
در روایات ،معرفت ائمه و اولیاء الهی و منبت به آنها حسنه شمرده شده و نشناختن آن هها سهیئه
معرفی شده است .امام باقر (ع) فرمود :ابوعبداهلل به امیرالمْمنین(ع) وارد شده امام خطاب به او رفت :می
خواهی تو را نسبت به این آیه شریفه مَنْ جاءَ بِالْنَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِهذٍ آمِنُهون * وَ
مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِالَّ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
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آرهاه کهنم ،سهپس فرمهود:

«حسنه ،معرفت والیت و حب اهل بیت و سیئه ،انکار والیت و بغض اهل البیت است .سپس این آیهه را
خواند» :
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تالزم تولی و تبری
بدون تردید والیت ائمه با دو شرط سبب نجات است یکی عقیده مندی به امامت ائمه و این که آن
ها جانشینان پیامبر و واجب االطاعه هستند ،دوم تبری و بیزاری جستن اا دشمنان و ستمگران بهه اههل
 . 15سوره نمل ،آیات  89و 90
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بیت.
بنابراین تولی و تبری مالام هم هستند یعنی تولی و تبری باید با هم باشند و به همین دلیل تهولی و
پذیرش و والیت امام شرط دست یافتن به یقین در امر دین خواهد بود .چنان چه امام بهاقر (ع) تهوالی
ائمه و تبری اا دشمنان آنان را اا ارکان معرفت خدا که به عبادت حقیقی او منتهی می شود ،دانسته است.
ابی حمزه می روید :امام باقر(ع) به من فرمود« :إِنَّمَا یَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ یَعْرِفُ اللَّهَ فَأَمَّا مَنْ لَا یَعْهرِفُ اللَّههَ
فَإِنَّمَا یَعْبُدُ هُ هَکَذَا ضَلَالًا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ قَالَ تَصْدِیقُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَصْدِیقُ رَسُهولِهِ ص
وَ مُوَاالَُ عَلِیٍّ ع وَ الِائْتِمَامُ بِهِ وَ بِأَئِمَّةِ الْهُدَإ ع وَ الْبَرَاءََُ إِلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَدُوِّهِمْ هَکَذَا یُعْرَفُ اللَّهُ عَزَّ
وَ جَل17؛ کسی خدا را عبادت می کند که او را شناخته باشد و ارر کسی خدا را نشناسهد او را رمراهانهه
عبادت می کند .ابی حمزه می روید :اا آن حضرت پرسیدم :شهناخت و معرفهت خهدا چیسهت؟ فرمهود:
تصدیق و باور به خدا و باور به رسهول خهدا و والیهت علهی (ع) را داشهتن و امامهت و پیشهوایی او و
پیشوایان هدایت را پذیرفتن و اا دشمنان آنها در نزد خدا بیزاری جستن ،حقیقت معرفت خداست.
در روایت دیگری ابو حمزه ثمالی اا امام باقر (ع) نقل می کند که به او فرمود :ای ابو حمزه عبادت
خدا را کسی می کند که خدا را بشناسد و اما کسی که خدا را نشناخت مثل آن اسهت کهه او را در حهال
رمراهی عبادت می کند ،عرض کردم :معرفت خدا چیست؟ فرمود :خدا و رسول اهلل را تصهدیق کنهد ،بهه
حضرت امیر(ع) و ائمه هدا بعد ااآن حضرت اقتدا کند و اا دشهمنان آن هها بیهزاری جویهد .ایهن اسهت
معرفت خدا ،عرض کردم ،اصلنك اهلل چه چیزی است که آن را بدانم حقیقت ایمهان را کامهل کهرده ام؟
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فرمودند :دوست داشتن اولیای خدا ،دشمنی با دشمنان خدا و این که با صادقان باشی همچنان که خدا به
تو امر کرده ،عرض کردم اولیاء و دوستان خدا ودشمنان خدا کیانند؟ فرمود :دوستان خدا ،منمهد رسهول
اهلل ( ص) و علی و حسن و حسین(ع) و علی بن النسین(ع) هستند سپس امر به ما رسیده سهپس پسهرم
جعفر و اشاره فرمود به حضرت جعفر (ع) در حالی که آن حضرت نشسته بودند سپس فرمودند :کسی که
با آن ها دوستی کند پس به تنقیق با اولیاء اهلل دوستی کرده و چنین شخصی با صادقان باشد آن سان که
خدای تعالی به وی امر کرده است .بنابراین باید تولی و تبری با هم در انسان تنقق پیهدا کنهد تها نتیجهه
بخش باشد.
اقتداء عملی به اولیاء الهی و انزجار عملی از دشمنان
در صورتی تولی و تبری در کمال ایمان و معرفت الهی موثر است که آدمی اولیاء الهی و ائمه اههل
بیت را الگو و اسوه خود قرار داده و به آن ها اقتدا کند و فضائل و کماالت آن ها را در خود ایجاد نماید
و رذایل دشمنان آنها را بشناسد و اا آنها دوری جوید.
اا این رو عالمت منبت به اهل بیت عمل کردن بر اسهاس عمهل آنهان دانسهته شهده اسهت .امهام
علی(ع) فرمود« :من الحبّنا فلیعمل بعملنا و لیتجلبب الورع»18؛ کسی که ما را دوست بدارد بهه عمهل مها
عمل می کند و لباس ورع و پرهیزکاری را بر خود می پوشاند.
امام صادق (ع) خطاب به شیعیانی که بین قبر پیامبر(ص) و منبر آن حضرت بود فرمهود َ « :إِنِّهی وَ
اللَّهِ لَأُحِبُّ رِیَاحَکُمْ وَ الَرْوَاحَکُمْ فَأَعِینُونِی عَلَ ذَلِكَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَاد وَ اعْلَمُوا الَنَّ وَلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِهالْوَرَعِ
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وَ الِاجْتِهَاد وَ مَنِ ائْتَمَّ مِنْکُمْ بِعَبْدٍ فَلْیَعْمَلْ بِعَمَلِهِ الَنْتُمْ شِیعَةُ اللَّهِ وَ الَنْتُمْ الَنْصَارُ اللَّه»19؛ به خدا قسم من شهما را
و ارواح شما را دوست دارم و شما با ورع و تالش مرا بر این منبت کمك کنید .بدانید که والیت مها بهه
کسی می سد که ما را با ورع و تالش کمك کند و کسی که به عبدی اقتدا کند باید به عمل او اقتدا نماید،
شما شیعیان خدا و انصار خدا هستید.

آثار محبت اهل بیت
اطمینان و آرامش قلب
امام علی(ع) فرمود :هنگامی که آیه ﴿الَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب
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ناال شهد پیهامبر اکهرم(ص)

فرمود :این مربوط به کسانی است که خدا و رسولش را دوست داشته باشد؛ «وَ الَحَبَّ الَهْهلَ بَیْتِهی صَهادِقاً
غَیْرَ کَاذِبٍ وَ الَحَبَّ الْمُْْمِنِینَ شَاهِداً وَ غَائِباً الَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ یَتَنَانَّوْا»21؛ کسی که اهل بیت مرا صادقانه و بدون
درور دوست داشته باشد و مومنان را در حضور و غیاب دوست داشته باشد .آرهاه باشهید بها یهاد خهدا
همدیگر را دوست دارند.
حکمت
امام صادق(ع) فرمود« :مَنْ الَحَبَّنَا الَهْلَ الْبَیْتِ وَ حَقَّقَ حُبَّنَا فِی قَلْبِهِ جَرَإ یَنَابِیعُ الْنِکْمَةِ عَلَ لِسَانِهِ وَ
جُدِّدَ الْإِیمَانُ22؛ کسی که اهل بیت ما را دوست داشته باشد و منبت ما در قلب او تثبیت شود چشمه های
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حکمت بر ابانش جاری می شود و ایمان در قلبش تااه می رردد».
استکمال دین
پیامبر خدا(ص) فرمد« :حُبُّ الَهْلِ بَیْتِی وَ ذُرِّیَّتِی اسْتِکْمَالُ الدِّین»21؛ منبت به اهل بیت و ذریه مهن
سبب کامل شدن دین است.
امنیت در قیامت
پیامبر خدا فرمود« :مَنْ الَحَبَّنَا الَهْلَ الْبَیْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ تَعَالَ آمِناً یَوْمَ الْقِیَامَة»24؛ کسی که ما اهل بیهت
را دوست داشته باشد خدای سبنان او را در روا قیامت با امان منشور فرماید.
باالخره منبت اهل بیت آثار فراوانی چون خالصی اا رناهان ،نور و روشنایی روا قیامت ،ثبات و
پایداری بر صراط و نجات اا جهنم و ورود به بهشت و منشور شدن با ائمه و خیهر دنیها و آخهرت ،بهه
دنبال دارد .اا این جهت الام است مومنان تالش کنند تا منبت اهل بیت را در خود منقق سهاخته و در
عمل به آنها اقتدا کنند و آنها را الگوی خود قرار دهند و در کنار آن اا دشمنان آنها تبری جویند و یکهی
اا راه های ابراا تولی و تبری خواندن ایارت ها و توجه به متن آنها به ویژه ایارت جامعه کبیره است.

فلسفه تولی و تبری
با توجه به این که تولی پذیرش والیت و سرپرستی و امامت و رهبری ائمهه معصهومین(ع) و اههل
بیت پیامبر(ص) است و تبری بیزاری جستن اا دشمنان آنها ،و با توجه به این که تولی و تبری بهاالتر اا
ش هوت و غضبی است که در حیوان است و باالتر اا منبت و عهداوت و ارادت و کراههت اسهت کهه اا
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ویژری های اولیاء حق و مومنان است که با آن دوستی و دشمنی را روح می دهد و باطن منبهت را بهه
انسان می چشاند ،روشن می شود که تولی و تبری دارای فلسفه و حکمت وهمی است و آنها عبارتند اا:
تکامل معنوی
اا آن جایی که هر جنسی به جنس خود تمایل دارد و اا غیر جنس خود رریزان ،انسانی که تهولی
اولیاء الهی و تبری دشمنان آن ها را با عمق جان بدست آورد خود را به ویژری های مثبت اولیهاء الههی
می آراید و اا اشتی دشمنان آنها دوری می کند و در قیامت نیز با اولیاء الهی منشور می شود اا این رو
پیامبر فرمو«:الْمَرْءُ مَعَ مَنْ الَحَب»25؛ انسان با منبوب خویش همراه است و با او منشور می شهود .ایهن
همراهی در عمل به همراهی با آن ها در رفتار منتهی خواهد شد.
انسجام اجتماعی و مصونیت از آسیب دشمنان
انسانی که دارای تولی و تبری است اا سویی با انسان هایی که دارای این ویژری هستند متند شده
و در پرتو اتناد ،انسجام اجتماعی ایجاد شده که نتیجه آن پیروای است و اا سویی با تبری بهه دشهمنان
حق نزدیك نشده و آن هارا به اسرار خود راه نمی دهد و در نتیجه بیگهانگی بها دشهمن را حفهو و بهه
صودرت بیگانه ب ا او برخورد می کند که پی آمد آن مصونیت اا آفات و آسیب های دشمنان است اا این
رو قرآن کریم می روید :اوال کفار را اولیاء اتخاذ نکنید ،و ثانیا آن ها را بطانه و آراه به اسرار خود قهرار
ندهید ،و ثالثا بدانید کسی که با آنها دوستی کند اا آنها خواهد بود .پهس دوری اا آنهها ضهروری اسهت
قرآن می فرماید:
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 26،ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصاری را ولی و
دوست و تکیه راه خود انتخاب نکنید آن ها اولیاء یکدیگرند و کسانی که اا شما با آنها دوستی کننهد اا
آنها هستند ،خدای سبنان جمعیت ستمکار را دوست ندارد.
و نیز فرمود:
27

ای کسانی که ایمان

آورده اید ،منرم اسرار اا غیر خود انتخاب نکنید ،آنها اا هررونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمهی
کنند ،آنها دوست دارند شما در رنج و احمت باشید ،نشانه های دشمنی آنان اا دهان و کالمشان آشهکار
شده و آن چه در دلهایشان پنهان می دارند اا آن مهمتر است .ما آیات و راه های پیشگیری اا شر آنها را
برای شما بیان کریم ارر اندیشه کنید.

نتیجه گیری
یکی اا وظائف مومنان حقیقی تولی و تبری است که با معرفت اولیاء الهی و دشمنان آنهان حاصهل
می شود و با پیروی اا آنان در آدمی تثبیت می شود و در نتیجه انسان به کمال رسیده و به نعمهت الههی
دست می یابد و اا نظر اجتماعی به اتناد و همبستگی رسیده و اا خطرها و آفات آنها مصون می ماند و
به سوی ترقی و تکامل معنوی و مادی دست می یابد.
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