
 علیه السالم عصر امام اصحاب های ویژگی از

 

آن حضرت پیوسته به دعا کردن بررا  حّترت  که روایت می کندعلیه السالم  یونُس بن عبدالرحمن از حضرت رضا

بررا  علیره السرالم از جملره دعاارا  حضررت رضرا  .نردصاحب الزتمان علیه السالم دستور می دادحضرت یعنی 

پرداختره شرده علیره السرالم ، دعایی است که در فقره ا  از این دعا به اوصاف اصحاب خاصت امام عصر فرزندشان

 است:

  .زَعَهُ وَ أُنْسَهُاللَّهُمَّ وَ شُرَكَاؤُهُ فِي أَمْرِهِ، وَ مُعَاوِنُوهُ عَلَى طَاعَتِكَ، الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ حِصْنَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ مَفْ

بارالها، این افراد در انّام  امر حضرت )امام زمان علیه السالم( سهیم استند و در مسیر اطاعت و بندگی ترو کمر  

کار و پشتیبان او می باشند. آنها کسانی استند که ایشان را پنااگاه، وسیله   دفاع، محلت امن و اُنس حّتترت رررار 

 داده ا . 

مَعَايِشِهِمْ، الْأَوْلَادِ، وَ تَجَافَوُا الْوَطَنَ، وَ عَطَّلُوا الْوَثِيرَ مِنَ الْمِهَادِ، قَدْ رَفَضُوا تِجَارَاتِهِمْ، وَ أَضَرُّوا بِالَّذِينَ سَلَوْا عَنِ الْأَهْلِ وَ 

 .وَ فَقَدُوا فِي أَنْدِيَتِهِمْ بِغَيْرِ غَيْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ

ان رو  گردان می شوند، و ترک وطن می کنند. نرمی و راحتری آنها کسانی استند که )در راه تو( از خانواده و فرزند

مورعیت اا  خویش را راا کرده، تّارتشان را کنار گذاشته و به معیشت زندگی خویش زیان می رسانند. ایشان از 

 محلت اجتماع مردم دور می شوند بدون آن که از شهراایشان خارج شده باشند. 



التَّقَاطُعِ فِيي عَاضَدَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، وَ خَالَفُوا الْقَرِيبَ مِمَّنْ صَدَّ عَنْ وِجْهَتِهِمْ، وَ ائْتَلَفُوا بَعْدَ التَّدَابُرِ وَ وَ حَالَفُوا الْبَعِيدَ مِمَّنْ 

   1، وَ قَطَعُوا الْأَسْبَابَ الْمُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حُطَامٍ مِنَ الدُّنْيَا.هْرِهِمْدَ

در ، بندنرد ، پیمان مریرا در امرشان کم  و یار  می کنند ایشان دور  با آنها دارند امتا با کسانی که به ظاار نسبتِ

 رند، مخالفتباز می دا را از رسیدن به مقصودشان آنهاحالی که با افراد  که به ظاار به ایشان نزدی  می باشند، امتا 

 می کنند. 

. شرندتتحد می بامدیده می شود، با یکدیگر ام پیمان و ایشان با وجود مخالفت اا و جدایی اایی که در روزگارشان 

 ایشان ریسمان اا  به ام پیوسته جهت دستیابی به مال فناپذیر دنیا را بریده اند.
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