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فضیلــت مــاه ربیــع ماننــد نامــش بهــار مــاههــای دوازدهگانــه اســت؛ چون
والدت رســول خــدا(ص) در ایــن مــاه اتّفــاق افتــاده اســت .همچنیــن
ســالروز امامــت ربیــع االنــام امــام زمــان در ایــن مــاه واقــع شــده اســت.
در کتــب ادعیــه بــرای مــاه ربی ـعاالول فضیلــت و اعمالــی ذکــر گردیــده
اســت کــه بــرای آگاهــی از آن میتوانیــد بــه کتابهایــی ماننــد
مفاتیحالجنــان مراجعــه فرماییــد .قصــد مــا ایــام آغــاز امامــت حضــرت
مهــدی اســت کــه تقدیــم محضرتــان میشــود.
آغاز امامت ،والیت و خالفت حضرت بقيةاهلل(عج)
پــس بــه شــکرانهی خالفــت امــام(ع) خــدا را شــکر گویــد و از غیبــت و
دوری او اظهــار تأثّــر نمایــد و زمــان ظهــور و فوائــدی کــه از آن عایــد
میگــردد و انــوار و خیــرات و برکاتــی کــه بــه مــردم میرســد بــه
یادآورد(.ملکــی تبریــزی ،المراقبــات ،ص )75
آیـتاهلل صافــی همــواره در ســخنان خــود بــه گرامیداشــت نهم ربیـعاالول
ســالروز آغــاز امامــت حضــرت مهدی(عــج) تاکیــد دارنــد و بیــان داشــتند:
ایــن روز از ایــاماهلل و روز بســیار بزرگــی اســت .برنامــه ایــن روز ،بایــد
بــا عظمــت بســیار و شــکوه فــراوان انجــام شــود تــا مــردم بــا ایــن روز
مقـ ّدس ،و امــر مبــارک آشــنا شــوند .ملــت شــریف ایــران و تمــام شــیعیان
جهــان افتخــار دارنــد کــه چنیــن روز بزرگــی را جشــن گرفتــه ،و آن را
عزیــز و گرامــی میدارنــد.
روزشمار ربیع
در آن ایــام ،تاریــخ مســایلی را بــه خــود دیــده اســت کــه دانســتن آن
بــرای مــا اهمیــت دارد .ابوســهل نوبختــی میگویــد :پــس از آن کــه
معتمــد عباســی ،امــام عســکری را بــه زهــر مســموم کــرد ،مــن بــه
خدمــت امــام عســکری شــرفیاب شــدم ،لحظـهای بــود کــه فرزنــد امــام
عســکری(ع) هــم بــر پــدر وارد شــده بــود .امــام حالــش منقلــب بــود و
شــدیدا ضعیــف شــده بودنــد بــه گونـهای کــه وقتــی ظــرف آب را بــرای
نوشــیدن بــه امــام عســکری(ع) دادنــد ،قــدرت نگهــداری ظــرف آب
را نداشــت و میلرزیــد و دندانهــای امــام عســکری کــه بــه کاســه
نزدیــک شــده بــود بــه هــم میخــورد و مــن صدایــش را میشــنیدم.
در ایــن لحظــه امــام مهــدی(ع) وارد شــد ،بــه محــض ایــن کــه چشــم
امــام عســکری بــه امــام زمــان افتــاد ،بســیار خوشــحال شــد امــا لحظهای
گریســت و بعــد او را بــه عنــوان آخریــن وصــی رســولاهلل و آخریــن امــام
حجــت بــر حــق خــدا معرفــی کــرد و وصیــت و
مؤمنیــن و بــه عنــوان ّ
ســفارش خــود را بــه امــام زمــان نمــود .در ایــن لحظــه گویــی احســاس
شــد لحظــه آغــاز قبــول مســؤولیت امامــت امــام زمــان بــود.
بعــد امــام عســکری رو بــه فرزنــدش کــرد و فرمــود« :یــا ســید أهــل
بیتــه! اســقنی بالمــاء فإنــی ذاهــب إلــی ربــی؛ ای بــزرگ خانــدان خــودت!
آبــی بــه مــن بنوشــان؛ زیــرا مــن بــه زودی بــه ســوی پــروردگارم خواهــم
شــتافت»( .شــیخ عبــاس قمــی ،منتهــی االمــال ،ص)۴۲۷
امــام زمان(عــج) هــم آب را بــه دســت پــدرش داد و بعــد بــه پــدرش
کمــک کردنــد تــا او وضــو بســازد .صحبتهایــی هــم بیــن امــام
عســکری و امــام زمــان صــورت گرفــت آنگاه امــام عســکری(ع) بــه
درجــه رفیــع شــهادت نایــل گشــتند.
البتــه مســائلی دیگــر هــم در ایــن دوران اتفــاق افتــاد کــه بســیار حایــز
اهمیــت اســت« .ابواالدیــان» یکــی از خدمتگــزاران و یکــی از دوســتان
نزدیــک امــام عســکری(ع) میگویــد :مــن نامههــای حضــرت را بــه
شــهرها و اطــراف میبــردم .در آخریــن بیمــاری حضــرت بــه حضــورش
شــرفیاب شــدم .نامههائــی را بــه مــن داده و فرمودند:بــه مدائــن بــرو.
مســافرت تــو پانــزده روزطــول میکشــد و روز پانزدهــم بــه ســامرا
میآئــی و در خانــه مــن صــدای گریــه و نالــه میشــنوی و مــرا در حــال
غســل دادن میبینــی .ابواالدیــان گویــد :عــرض کــردم :آقــای مــن در
ایــن صــورت امــام بعــداز شــما کیســت؟ حضــرت فرمــود :هــر کــس پاســخ
نامههــای مــرا از تــو خواســت ،قائــم بعــد از مــن خواهــد بــود .عــرض
کــردم :نشــان بیشــتری بدهیــد .فرمــود :هــر کــس بــر بــدن مــن نمــاز
بخوانــد قائــم بعــد از مــن خواهــد بــود .عــرض کــردم :بیشــتر بفرمائیــد.
فرمــود :آن کــس کــه از داخــل همیــان وکیســه خبــر دهــد قائــم بعــد
از مــن اســت .هیبــت حضــرت مانــع از ایــن شــد کــه مــن از آنچــه

کــه در همیــان اســت بپرســم ـ نامههــا را بــه مدائــن بــرده و جوابهــای
آنهــا را گرفتــه و روز پانزدهــم همانگونــه کــه حضــرت عســکری(ع)
فرمــوده بــود ،وارد ســامرا شــدم .صــدای گریــه و زاری از خانــه حضــرت بلنــد
بــود وجعفربــن علــی بــرادر حضــرت را دیــدم کــه بــر در خانــه ایســتاده و
شــیعیان اطــراف او را گرفتــه و بــه او تســلیت و تهنیــت میگوینــد.
بــا خــود گفتــم :اگــر ایــن شــخص امــام باشــد معلــوم میشــود کــه
امامــت تغییــر یافتــه اســت .زیــرا مــن او را میشناســم .جلــو رفتــه و بــه او
تســلیت و تهنیــت گفتــم .چیــزی از مــن نپرســید .بعــد از منــزل بیــرون آمــده
و گفــت :آقــای مــن برادرتــان کفــن شــده ،بــرای نمــاز خوانــدن بــر او حرکــت
کــن .جعفربــن علــی در حالیکــه عــدهای از شــیعیان اطرافــش را گرفتــه
و ســمان و حســنبن علــی معــروف بــه ســلمه ،کــه علــی پــدرش بــه
دســت معتصــم کشــته شــده بــود ،در جلــو او حرکــت میکردنــد ،بــرای
نمــاز خوانــدن وارد شــد .وارد خانــه کــه شــدیم ،دیدیــم جنــازه حضــرت
عســکری(ع) کفــن شــده و آمــاده اســت .جعفــر بــرای نمــاز خوانــدن جلــو
رفــت ،همینکــه خواســت تکبیــر بگویــد ،کودکــی گنــدم گــون ،پیچیــده
مــوی ،گشــاده دنــدان ،ماننــد پــاره مــاه بیــرون آمــد .عبــای جعفــر را گرفتــه
و بــه یکســو زد و فرمــود :عمــو کنــار بــرو ،مــن بــه نمــاز خوانــدن بــر
جنــازه پــدرم ســزاوارتر میباشــم .جعفــر بــه یکســوی رفــت در حالیکــه
رنــگ صورتــش پریــده بــود .آن کــودک جلــو رفتــه و بــر بــدن پــدر نمــاز
خوانــد و او را در کنارقبــر پــدر بزرگ ـوارش دفــن کــرد .بعــد فرمــود :ای بصــری
پاســخهای نامههائــی را کــه بــا تــو هســت ،بــده .آنهــا را بــه آن حضــرت دادم
و بــا خــود گفتــم :ایــن دوعالمــت ،ســومین نشــانه کــه همیــان باشــد باقــی مانــده
اســت .بعــد نــزد جعفربــن علــی رفتــم در حالیکــه بــه شــدت آه میکشــید .حاجــز
حجــت را بــر او
وشــاء بــه او گفــت :آقــای مــن ایــن کــودک کــه بــود؟ تــا ّ
تمــام کنــد .گفــت :بــه خــدا قســم تاکنــون او را ندیــده و نمیشــناختم.
مــا نشســته بودیــم کــه عــدهای از اهالــی قــم وارد شــده و جویــای حــال
حضــرت عســکری(ع) شــده و از شــهادت حضــرت آگاه گشــته و گفتنــد:
امــام بعــد از آن حضــرت کیســت؟ مــردم آنــان را بــه ســوی جعفربــن علــی
راهنمائــی کردنــد بــر او ســام داده و تســلیت و تهنیــت گفتنــد .و اظهــار
داشــتند کــه نامههــا و اموالــی رابــا خــود آوردهانــد ،بگــو اینهــا از کیســت؟
و مقــدار مــال چیســت؟ جعفــر از جــا برخاســته در حالیکــه لباسهایــش را
تــکان م ـیداد ،میگفــت :از مــا علــم غیــب میخواهنــد .بعدخــادم از خانــه
حضــرت بیــرون آمــده و گفــت :بــا شــما نامههــای فالنــی و فالنــی اســت
و همیانــی اســت کــه هــزار دینــار در آن اســت .ده دینــار آن ســکهاش پــاک
شــده اســت .آنهــا نامههــا و امــوال را دادنــد و گفتنــد :آن کســی کــه تــو
را بخاطــر اینهافرســتاده اســت امــام میباشــد .جعفــر بــه نــزد معتمــد رفتــه
و پــرده از روی ایــن راز برداشــت .معتمــد عــدهای از نوکرانــش را فرســتاده
صیقــل کنیــز حضــرت عســکری(ع) را گرفتــه ،کــودک را از او خواســتند .وی

منکــر موجــود او شــده و گفــت :حاملــه اســت ،و بــدان وســیله وجــود او را
مخفــی کــرد .اورا بــه قاضــی ابــن ابیالشــوراب ســپردند تــا اینکــه بعــد
از وضــع حمــل ،بچــهاش رابکشــند .ولــی مــرگ ناگهانــی عبیداهللبــن
یحییبــن خاقــان و خــروج صاحــب الزنــج در بصــره باعــث شــد کــه ایــن
مســئله تحتالشــعاع قــرار گیــرد و از آن کنیــز دســت بردارنــد و از دســت
آنهــا نجــات یافــت (.شــیخ صــدوق ،کمالالديــن و تمــام النعمــة ،ج،2
ص475؛ بــاب  ،43ح)25
بیعت با نور یا نار
واژهی «بیعــت» در فرهنــگ واژهشناســان بــه مفهــوم «پیمانبســتن
بــرای فرمانبــرداری و اطاعــت»« ،سرکشــی و گردنفــرازی نکــردن» و
«در اندیش ـهی نقشــه و توطئــه بــر ضــد حــق و عدالــت نبــودن» اســت.
(قزوینــی ،امــام مهــدی از والدت تــا ظهــور ،ص)650
معنــای بیعــت در قــرآن ،روایــات ،تاریــخ ،کالم و فقــه سیاســی اســام،
عقــد و پیمانــی اســت کــه فــرد بیعــت کننــده بــا امــام ،حاکــم یــا شــخصی
دیگــر میبنــدد تــا در موضوعــی خــاص یــا بهطــور عــام مطیــع و
فرمانبــردار وی بــوده بــه مفــاد تع ّهــد خــود ملتــزم و وفــادار بمانــد.
(مکارم ،انوار الفقاهة :کتاب البیع ،ج ،۱ص)۵۱۷
پیــش از اســام ،رســم بیعــت بــرای پذیــرش رئیــس قبیلــه یــا انتصــاب
یــک فــرد بــه منصبــی مهــم متــداول بــوده اســت (.شــهیدی« ،بیعــت و
چگونگــی آن در تاریــخ اســام ،ص )۱۲۵در ایــن رابطــه بــه بیعــت قریــش
و بنــی کنانــه بــا ُق َصیبــن کِالب ،ج ـ ّد اعــای پیامبــر(ص) ،در پیــش از
اســام میتــوان اشــاره کــرد.
بیعــت حضــرت علــی(ع) و حضــرت
نخســتین بیعــت در ســیره نبــوی،
ِ
خدیجــه(س) بــا آن حضــرت پــس از قبــول اســام اســت (.مجلســی،
بحــار ج ،۶۵ص)۳۹۲
از آغازیــن بیعتهــا در عصــر پیامبــر «بیعــت عشــیره» در ســال ســوم
بعثــت در «یــوم الـ ّدار» اســت .در ایــن روز ،رســول اکــرم(ص) بــه فرمــان
الهــی خواســتار پذیــرش اســام و بیعــت از ســوی بنــی هاشــم شــد و
بــه موجــب احادیــث شــیعه و اهــل ســنت ،تنهــا حضــرت علــی(ع) ،کــه
کمســنترین فــرد خانــدان بــود ،بــا پیامبــر(ص) بیعــت کــرد (.ابــن
جریــر ،تاریــخ طبــری ،ج ،۲ص)۳۱۹
ـم دیگــر کــه در مکــه روی داد ،بیعــت نخســتین َع َقبِــه در
دو بیعــت مهـ ِ
ســال  ۱۲بعثــت و بیعــت دوم عقبــه در  ۱۳بعثــت بــود کــه هــر دو در
موســم حــج در محــل عقبه(مکانــی در میانــۀ راه مکــه و مِنــا ) صــورت
گرفــت .ایــن دو بیعــت ،بــه ویــژه بیعــت دوم ،زمینــه ســاز هجــرت حضرت
رســول بــه مدینــه شــد (.قاســمی ،نظــام الحکــم فــی الشــریعة و التاریــخ
االســامی ،ج ،۱ص)۲۵۳
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دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
و از جملــه بیعتهایــی کــه در مدینــه صــورت گرفــت ،بیعــت مســلمانان
بــا رســول اکــرم(ص) هنــگام حرکــت بــه ســوی بــدر در ابتــدای هجــرت
بود(.ابــن جریــر ،تاریــخ طبــری ،ج ،۲ص)۶۳۳
بیعــت رضــوان یــا شــجره نیــز در ســال ششــم هجــرت در حدیبیــه
صــورت گرفــت (.حرعاملــی ،وســائل الشــیعه ،ج ،۱۴ص )۱۵۲در آیــات
 ۱۰و  ۱۸ســوره فتــح ،از ایــن بیعــت ســخن رفتــه و در آیــه  ۱۰بیعــت
بــا پیامبــر(ص) ،بیعــت بــا خداونــد خوانــده شــده و ضمــن نکوهــش
بیعتشــکنی (ن َْکــث) ،بــرای وفاکننــدگان بــه عهــد و بیعــت ،پــاداش
اخــروی مقــرر شــده اســت .در آیــه  ،۱۸بــا اعــام رضایــت الهــی از
ـان بیعتکننــده وعــده پیــروزی نزدیــک داده شــده
آن بیعــت ،بــه مؤمنـ ِ
اســت.
ـت مــردان و زنــان بــا پیامبــر(ص) ،در فتــح مکــه در ســال ۸
دیگــر بیعـ ِ
هجــرت بــود کــه آیــه  ۱۲ســوره ممتحنــه بــدان اشــاره میکنــد .در
ایــن آیــه از پیامبــر(ص) خواســته شــده کــه از زنــان مکــه کــه ایمــان
آورده بودنــد ،بیعــت بگیــرد .موضوعــات ایــن بیعــت ،کــه در کتــب تفســیر،
حدیــث و تاریــخ بــه بیعــت زنــان (بيعةالنســاء) شــهرت دارد ،بدیــن شــرح
اســت :دوری از شــرک ،پرهیــز از دزدی و فحشــا ،نکشــتن فرزنــدان خــود،
نســبت نــدادن اوالد دیگــران بــه همســران خــود و مخالفــت نکــردن بــا
پیامبــر(ص) در کارهــای نیــک (.تاریــخ طبــری ،ج ،۳ص۶۲؛ جامــع البیــان،
ج ،۲۸ص۵۱؛ تفســیر قمــی ،ج ،۲ص۳۶۴؛ المغــازی ،ج ،۲ص۸۵۱؛ روض
الجنــان ،ج ،۱۹ص)۱۶۹
دربــاره نحــوه بیعــت زنــان بــا پیامبرمشــهورترین قــول آن اســت کــه
ابتــدا پیامبــر دســت خــود را در تشــت آبــی قــرار مـیداد و مفــاد بیعــت را
بیــان میکــرد و ســپس زنــان بــا قــرار دادن دســت خــود در تشــت آن را
النبویــةج  ،۱ص)۲۲۲
میپذیرفتنــد (.کتانــی ،نظــام الحکومــة ّ
بنابــر برخــی احادیــث،گاه بیعــت زنــان بــا آن حضــرت صرفــ ًا بــه
النبویــةج
صــورت کالمــی و لفظــی بــوده اســت (.کتانــی ،نظــام الحکومــة ّ
 ،۱ص)۲۲۲
آخریــن بیعــت زمــان پیامبــر(ص) ،بیعــت مســلمانان بــا حضــرت علــی(ع)
در روز هجدهــم ســال دهــم هجــرت در محلّــی بــه نــام غدیــر خــم بــود؛
موضــوع ایــن بیعــت ،والیــت و جانشــینی حضــرت علــی(ع) بعــد از
الصباغــة فــی شــرح نهــج البالغــه ،ج،۶
پیامبــر(ص) بــود (.تســتری ،بهــج ّ
ص)۲۸۸۲۸۹
رســم بیعــت پــس از رحلــت پیامبــر(ص) نیــز برقــرار مانــد .امــا ویژگــی
ایــن بیعتهــا آن بــود کــه معمــو ًال یــک فــرد را بــه عنــوان خلیفــه پیامبــر
و حاکــم اســامی ،برمیگزیدنــد و ســپس گروهــی خــاص یــا عمــوم
مــردم بــا او بیعــت میکردنــد .نقطــه آغــاز ایــن تحــول ،ماجــرای ســقیفه
بــود؛ در روز رحلــت پیامبــر(ص) ،ابتــدا عــدهای از ســران مهاجــر و انصــار
در محلــی بــه نــام ســقیفه بنــی ســاعده بــا کنــار زدن ســعدبن عبــاده بــا
ابوبکــر بیعــت ،و خالفــت وی را تحکیــم کردنــد ،و ســپس بــا عــدهای از
مــردم بــه اکــراه واجبــار بیعــت گرفتــه شــد (.مســعودی ،مــروج ال ّذهــب،
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ج ،۲ص )۳۴۰ ،۳۱۲عمــل بیعــت بــا خلیفــه دربــاره خلفــای بعــدی ،نیــز بــه
همیــن روال انجــام شــد و بــه صــورت رســم سیاســی درآمــد (.زحیلــی ،الفقــه
االســامی و ادلّتــه ،ج ،۶ص)۶۹۲
ـراوان آنهــا امــور
بعــد از  ۲۵ســال مــردم بــا امــام علــی(ع) کــه بــا اصــرار فـ ِ
را بــه دســت گرفــت ،در مســجد بیعــت کردند(ابــن شهرآشــوب ،مناقــب ،ج،۴
ص )۲۸و پــس از شــهادت وی ،بــا امــام حســن(ع) بیعــت نمودنــد.
رســم بیعــت بــا خلیفــه بــا تغییراتــی در شــکل و محتــوا در دوران امویــان
ـت خلفــای نخســتین،
و عباســیان اســتمرار یافــت .هرچنــد در زمــان خالفـ ِ
اخــذ بیعــت گاهــی بــا اکــراه همــراه بــود ،از هنــگام فرمانروایــی معاویــه،
دگرگونــی عمــدهای در عناصــر ماهــوی و شــکلی بیعــت آغــاز شــد؛ بــه
طــوری کــه بســیاری از نویســندگان اهــل ســ ّنت هــم برآنانــد کــه
معاویــه بــرای تحکیــم خالفــت خــود و خاندانــش و بیعــت گرفتــن از
مــردم بــرای شــخص خــود و فرزنــدش یزیــد ،از عوامــل گوناگونــی ماننــد
اعمــال قــدرت ،تهدیــد ،تطمیــع ،وعــده حکومــت ،ایجــاد اختــاف و توطئــه
بهــره میجســت (.عبدالمجیــد ،البیعــة عنــد ّ
مفکــری اهــل الســنة و العقــد
االجتماعــی ،ص)۶۰۶۱
بــه تدریــج ،ماهیــت بیعــت کامـ ً
ا بــا اکــراه و اجبــار آمیختــه شــد و در واقــع
آنچــه مطــرح بــود بیعــت گرفتــن بــود نــه بیعــت آزاد و بــا اختیــار؛( کتانــی،
النبویــة ،کتانــی ،ج ،۱ص )۲۲۳چنانکــه یزیــد بــه کارگــزار
نظــام الحکومــة ّ
خــود در مدینــه ،ولیدبــن عتبــه ،دســتور داد کــه امــام حســین(ع) و ابــن
زبیــر و چنــد شــخص دیگــر را بازداشــت کنــد تــا بیعــت کننــد ،و هرکــس
بیعــت نکنــد ،ســرش را بــرای او بفرســتد (.ابــن جریــر ،تاریــخ طبــری ،ج،۵
ص )۳۳۸بیعــت در ایــن دوران ،جنبــه تشــریفاتی نیــز یافــت؛ چنانکــه
گرفتــن بیعــت ،هــم بــه هنــگام آغــاز حکومــت یــک خلیفــه بــرای اعــام
وفــاداری بــه او ،معمــول بــود (.ابــن جریــر ،تاریــخ طبــری ،ج ،۷ص،۳۱۱
 ،۴۷۱ج ،۶ص )۴۲۳و هــم در زمــان حکومــت یــک خلیفــه بــرای خالفــت
جانشــین یــا جانشــینانش (.مســعودی ،مــروج ال ّذهــب ،ج ،۴ص)۲۱۰۲۱۱
چــه بســا بیعتهــا ،بــه ویــژه در آغــاز حکمرانــی یــک خلیفــه ،در برابــر
وعــده و صــرف پــول و مــال صــورت میگرفــت ،بــه طــوری کــه مخــارج
بیعــت مقتــدر عباســی ســه میلیــون دینــار شــده بــود .بــه عــاوه ،در هنــگام
اســتقرار یــک خلیفــه مبلغــی بــه عنــوان «رزق البیعــه» در برابــر بیعــت بــه
لشــکریان داده میشــد (.قاســمی ،نظــام الحکــم فــی الشــریعة و التاریــخ
االســامی ،ج ،۱ص)۲۸۶
بــه نظــر میرســد راغــب اصفهانــی ذیــل کلمــه بیــع ،بــه همیــن مفهــوم از
بیعــت نظــر داشــته کــه بیعــت را «بــذل طاعــت در برابــر بخشــش انــدک»
بیعــت اختصاصــی فرماندهــان نظامــی و لشــکریان
معنــی کــرده اســت.
ِ
خلیفــه ،از دوره خالفــت منصــور ،مهــدی و عیســی عباســی گــزارش شــده
اســت (.قاســمی ،نظــام الحکــم فــی الشــریعة و التاریــخ االســامی ،ج،۱
ص)۲۹۰۲۹۱
گاه بیعتــی کــه بــرای جانشــین یــک خلیفــه گرفتــه شــده بــود ،از ســوی
خــود خلیفــه نقــض و جانشــین دیگــری تعییــن میشــد.
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( ابن جریر ،تاریخ طبری ،ج ،۸ص)۹
بیعت با نور یا نار
مــا باخــدا عهــد وپیمــان داریــم کــه خداونــد میفرمایــد «و بــه عهــد
الهــی چــون پیمــان بســتید وفــا کنیــد (».ســوره نحــل ،آیــه )91
امــام صــادق(ع) در تفســیر ایــن ایــه میفرمایــد« :همانــا عهــد در نــزد
خداونــد ،پذیــرش والیــت امیرالمؤمنیــن(ع) و امامــان بعــد از اوســت».
( کافی ،ج ،1ص)221
پــس مــا عهــد و پیمــان بــا ائمــه داریــم کــه امــام صــادق(ع) فرمــوده:
«مــا همــان عهــد و پیمــان خداییــم ،هــر کــس بــه عهــد مــا وفــا کنــد
بــه عهــد الهــی وفــا کــرده اســت و هــر کــس بــا مــا پیمــان بشــکند بــا
خداونــد پیمــان شکســته اســت ( ».کافــی ،ج ،1ص)221
بیعت با آغاز
شــیعیان در طــول تاریــخ بــا شــروع امامــت ووالیــت معصومیــن بیعــت
داشــته و االن کــه بیــش از هــزار ســال از آغــاز امامــت حضــرت مهــدی
میگــذرد بــرای مــا تجدیــد عهــد و پیمــان بــا حضــرت ولــی عصر(عــج)
مطــرح میباشــد کــه در دعــای عهــد میگوییــم:
َ
ـن أ َّیا ِمــی
یحـ ِة َی ْو ِمــی َهـ َذا َو َمــا عِشْ ـ ُ
ـت ِمـ ْ
ـم إِنِّــی ُأ َجـ ِّد ُد لَـ ُه ِفــی َصبِ َ
اللَّ ُهـ َّ
َع ْهــدا َو َع ْقــدا َو بَ ْی َعـ ًة لَـ ُه ِفــی ُع ُن ِقــی
پــروردگارا! مــن در صبــح همیــن روزم و تمــام ایامــی کــه در آن زندگــی
میکنــم بــا او تجدیــد میکنــم عهــد خــود و عقــد و بیعــت او کــه بــر
گــردن مــن اســت (.دعــای عهــد ،مفاتیــج الجنــان)
عهــد بــا امــام کــه از معرفــت و محبــت بــه امــام ،جــاری میشــود،
زمینهســاز همراهــی بــا امــام میشــود.
عهــد التــزام خــاص و نوعــی تعهــد پذیــری در مقابــل شــخص یــا کاری
اســت ،بایــد خــود را نســبت بــه وظایفــی کــه بــه امــام داریــم ملتزم ســازیم
و بــا او بــرای انجــام خواســتهها و آرمانهایــش عهــد ببندیــم( .عهــدا) و
ایــن عهــد را بــا وســایل و اســبابی محکــم کنیــم( .عقــدا) و در نهایــت بــا او
بیعــت کــرده و دســت در ســت او نهــاده و دل بــه مهــر او بســپاریم( .بیعــة)
بیعت حاضر
ـب خــاص صــورت میگرفتــه
در طــول تاریــخ بیعــت بــا وکیــل یــا نایـ ِ
اســت ،از جملــه در بیعــت زنــان بــا حضــرت علــی(ع) بــه نیابــت از
پیامبــر(ص) در حدیبیــه (،مفیــد ،االرشــاد ،ص )۶۳بیعــت مــردم کوفــه
بــا مســلمبن عقیــل بــه نیابــت از امــام حســین(ع) (.مســعودی ،مــروج
الذهــب ،ج ،۳ص)۶۴
االن در عصــر غیبــت بیعــت و اطاعــت از ولــی فقیه (نیابــت عا ّمــه)( بحاراالنوار،
ج ،53ص )181ضــروری اســت .بــه نظــر شــما چــه کســانی میتواننــد در
عصــر ظهــور ،توفیــق عهــد و پیمــان بــا ایشــان را پیــدا میکننــد؟
بــی شــک کســانی میتواننــد در عصــر ظهــور بــه عهــد بــا ولــی خــدا
عمــل کننــد کــه در عصــر غیبــت بــه عهــد و پیمانهــای خــود بــا
امــام(ع) وجانشــینان او عمــل کــرده باشــند.
مناســب اســت بیعتنامــه شــهید آوینــی بــه مقــام معظــم رهبــری را
مــرور کنیــم:
«مــا بــا حضرتعالــی بــه عنــوان وصی امــام امــت؛ و نایــب امــام زمان(عج)
تجدیــد بیعــت كردهایــم و تــا بــذل جــان در راه اجــرای فرامیــن شــما
ایســتاده ایــم ،همانگونــه كــه پیــش از ایــن دربــاره امــام امــت بودهایــم و
بســیارند هنــوز جوانانــی كــه عشــق بــه اســام و شــور رضــوان حــق آنــان
را در میــدان انقــاب نــگاه داشــته باشــد ،بــا همــان شــوری كــه پیــش از
ایــن داشــتهاند .خــدا شــاهد اســت كــه ایــن ســخن از ســر كمــال صــدق
و از عمــق قلــوب همــان جوانانــی سرچشــمه گرفتــه اســت كــه در تمــام
ایــن هشــت ســال بــار جنــگ بــر شــانههای ســتبر خویــش كشــیدند .مــا
بــه جهــاد فــی ســبیلاهلل عشــق میورزیــم .و ایــن امــری اســت فراتــر
از یــك انجــام وظیفــه خشــك و بـیروح .ایــن ســخن یــك فــرد نیســت،
دســت جماعتــی عظیــم اســت كــه بــه ســوی حضــرت شــما دراز شــده
تــا عاشــقانه بیعــت كنــد ،بســیارند كســانی كــه میداننــد شمشــیر زدن
در ركاب شــما بــرای پیــروزی حــق از همــان اجــری در پیشــگاه خــدا
برخــوردار اســت كــه شمشــیر زدن در ركاب حضــرت حجت(عــج) و نــه
تنهــا آمــاده كــه مشــتاق بــذل جــان هســتند .ســر مــا و فرمــان شــما.
كمتریــن مطیــع شــما ســید مرتضــی آوینــی».

