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  هدف از تاليف اين كتاب و رسالت آن

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

ــمانى     -1 ــان آس ــرين ادي ــى از بزرگت ــه از يك ــتيم،تحولى ك ــى هس ــول عظيم ــاهد تح ــود ش ــر خ ــا در عص م

 . گيرد سرچشمه مى» اسالم« يعنى

گردند، و حـل مشـكالت       اسالم در عصر ما تولد نوينى يافته،مسلمين جهان بيدار شده و به اصل خويش باز مى               

 . كنند اند،در تعليمات اسالم و اصول و فروع آن جستجو مى افتهخود را كه در جاى ديگر ني

اى است،مهم اين است كه بدانيم آثار اين تحول عظيم در همـه              دليل اين تحول چيست؟موضوع بحث جداگانه     

كشورهاى اسالمى،و حتى در بيرون جهان اسالم آشكار شده است،و بـه همـين دليـل بسـيارى از مـردم دنيـا                       

 اى براى مردم جهان دارد؟  گويد؟و چه پيام تازه د كه اسالم چه مىخواهند بدانن مى

بدون هـر گونـه پيرايـه و بـا تعبيراتـى             در چنين شرايط حساسى وظيفه ماست كه اسالم را آن چنان كه هست            

به اسالم و مذاهب اسالمى      خواهند نسبت  روشن و قابل درك براى عموم شرح دهيم و عطش مردمى را كه مى             

رى پيدا كنند با بيان حقيقت فرو نشانيم و اجازه ندهيم كه ديگران به جاى ما سخن بگوينـد و بـه                      آگاهى بيشت 

 . جاى ما تصميم بگيرند

قابل انكار نيست كه در اسالم مانند ساير اديان،مذاهب مختلفى وجود دارد كه هر يك داراى ويژگيهـايى در        -2

گز در آن حد نيست كه مـانع از همكـارى نزديـك ميـان     باشند،ولى اين تفاوتها هر مسائل عقيدتى يا عملى مى   

خود را در برابر طوفانهايى كـه   توانند در سايه همكارى و همگامى موجوديت بلكه آنها مى  .پيروان اين آيين گردد   

 . هاى خود را عملى سازند وزد حفظ كنند و به مخالفان مشترك اجازه ندهند نقشه از شرق و غرب مى

فاهم و تحكيم و تعميق آن،نياز به رعايت اصول و ضوابطى دارد كـه از همـه مهمتـر ايـن                     به يقين ايجاد اين ت    

است كه فرق اسالمى يكديگر را به خوبى بشناسند و ويژگيهاى هر يك براى ديگرى روشن گردد،چرا كه تنها                   

 . توانند جلو سوء تفاهمها را بگيرند و راه همكارى را هموار سازند يكديگر مى با شناخت

يكديگر اين است كه عقايد هر مذهبى را در فروع و اصول اسالم،از دانشمندان معروف  رين راه براى شناختبهت

و شناخته شده آن مذهب بگيرند چون اگر به سراغ ناآگاهان برويم،يا احيانـا عقايـد پيـروان يـك مـذهب را از                        

 . شود بدل به دلسردى و جدايى مىبندد و تفاهم م حب و بغضها راه وصول به مقصد را مى.دشمنانشان بشنويم

با توجه به دو نكته باال بر اين شديم كه عقايد اسالمى را در اصول و فروع به ضـميمه ويژگيهـاى مـذهب                        -3

 : شيعه،در اين كتابچه مختصر گرد آورى كنيم و نوشتارى تهيه شود كه داراى خصوصيات زير باشد

اشـد و زحمـت مطالعـه كتابهـاى متعـدد را از دوش              فشرده و عصـاره همـه مطالـب الزم در آن مـنعكس ب             -1

 . خوانندگان جستجوگر بردارد
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بحثها روشن و خالى از هر گونه ابهام باشد و حتى از به كارگيرى اصطالحاتى كه تنهـا بـه درد محيطهـاى                       -2

 . خورد پرهيز شود،در عين حال اين كار چيزى از تعميق بحثها نكاهد علمى و حوزوى مى

ف ذكر عقايد است نه بيان داليل آن،ولى در موارد حساس تا آن جا كه طبيعت چنـين نوشـتار             با اين كه هد   -3

 . دهد،بحثها آميخته با داليلى از كتاب و سنت و دليل عقل باشد اى اجازه مى فشرده

از هر گونه پرده پوشى و مجامله و پيشداورى خالى باشد،تا بتواند واقعيتها را آن چنـان كـه هسـت،منعكس                     -4

 . ايدنم

 . به همه مذاهب در تمام بحثها مراعات گردد موازين ادب و عفت قلم نسبت-5

كتابچه موجود با رعايت نكات باال در سفر بيت اهللا الحرام كه روح و جان صـفاى بهتـر و بيشـترى دارد تهيـه                         

كميـل  شد،سپس در جلسات متعددى با حضور جمعى از دانشمندان مورد بحث و بررسى دقيق قـرار گرفـت و ت         

اى بـراى يـوم      اميدواريم با اين كار موفق به رسيدن به اهدافى كه در باال اشاره كرديم شده باشيم و ذخيره                 .شد

 : داريم به درگاه قادر متعال برداشته عرضه مى در اين جا دست.المعاد گردد

و كفـر عنـا سـيئاتنا و توفنـا مـع            ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى لاليمان ان آمنوا بربكم فĤمنا ربنافاغفر لنا ذنوبنا              «

 ) 1(» االبرار

 

 1417محرم الحرام 

 )ع(مدرسة االمام امير المؤمنين -قم

 ناصر مكارم شيرازى
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 آثار عظمت و قدرت خداوند 

 

 خدا در قرآن 

دات خداوند متعال پديد آورنده تمام جهان هستى است،و آثار عظمت و علم و قدرت او در جبين تمـامى موجـو                    

جهان،آشكار و هويداست،در درون وجود ما،در عالم جانداران و گياهان،در ستارگان آسـمان،و عـوالم بـاال و در                   

 . همه جا نمايان است

هر چه در اسرار موجودات اين جهان بيشتر انديشه كنيم به عظمت ذات پـاك او و وسـعت علـم و                      :ما معتقديم 

اى از علم و حكمت او به روى ما  نش بشرى هر روز درهاى تازه     شويم و با پيشرفت علم و دا       قدرتش آگاهتر مى  

به  دهد و اين تفكر سرچشمه عشق روز افزون ما نسبت شود،و ابعاد انديشه ما را گسترش بيشترى مى گشوده مى

سازد و در نـور جـالل و جمـال او فـرو      او خواهد شد و هر لحظه ما را به آن ذات مقدس نزديك و نزديكتر مى              

 . برد مى

 : گويد قرآن مجيد مى

،و در زمين آياتى براى جويندگان يقين اسـت و در           » و فى انفسكم افال تبصرون    ×و فى االرض آيات للموقنين    «

 ) 2. (»بينيد؟ آيا نمى) نيز آياتى است(وجود خود شما 

قياما و قعودا و الذين يذكرون اهللا ×ان فى خلق السموات و االرض و اختالف الليل و النهار آليات الولى االلباب           

على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا بـاطال ،مسـلما در آفـرينش آسـمانها و                       

همانها كه خـدا را در حـال ايسـتاده و           -براى خردمندان است  ) روشنى(هاى   شب و روز،نشانه   زمين و آمد و رفت    

و (انديشـند    و در اسـرار آفـرينش آسـمانها و زمـين مـى            كننـد،  اند يـاد مـى     نشسته و آن گاه كه بر پهلو خوابيده       

 ) 3. (»!اى هرگز اينها را بيهوده نيافريده!بار الها:) گويند مى

بخشى از صفات جمال و جالل خداوى سبحان ذات پاك خداوند از هر عيـب و نقـص پـاك و منـزه اسـت و                           

 و به تعبير ديگر هر كمال و زيبايى در باشد بلكه او كمال مطلق،و مطلق كمال است آراسته به تمام كماالت مى

 . اين جهان است از ذات پاك او سرچشمه گرفته

هو اهللا الذى ال اله هو الملـك القـدوس السـالم المـؤمن المهـيمن العزيـز الجبـار المتكبـر سـبحان اهللا عمـا                           

ض و هـو العزيـز   هو اهللا الخالق البارئ المصور له االسماء الحسنى يسبح له مـا فـى السـموات و االر                ×يشركون

الحكيم ،او خدايى است كه معبودى جز او نيست،حاكم و مالك اصلى اوست،از هر عيب پاك و منـزه اسـت،به                     

بخش است،مراقب همه چيز است،قدرتمندى شكست ناپذير اسـت كـه بـا اراده نافـذ      كند،امنيت كسى ستم نمى  

او -دهنـد   آنچـه همتـاى او قـرار مـى         كند،او شايسته عظمت است،و منـزه اسـت از         خود هر امرى را اصالح مى     

و هـر گونـه صـفات       (،براى او نامهاى نيك     ) بى نظير (اى بى سابقه،و صورتگرى      خالق، آفريننده  خداوندى است 

 ) 4. (» گويند و او عزيز و حكيم است است،آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او مى) كمال

 . و اين بخشى از صفات جمال و جالل اوست
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  خداوند نا متناهى استذات پاك

 

از نظر علم و قدرت،حيات ابديت و ازليـت و بـه همـين دليـل در زمـان و                    :بى نهايت از هر نظر     او وجودى است  

گنجد،چرا كه زمان و مكان هر چه باشد محدود است،ولى در عين حال همه جا و در هر زمان حضور  مكان نمى

 . دارد چرا كه فوق زمان و مكان است

ى السماء اله و فى االرض اله و هو الحكيم العلى ،او كسى است كه در آسـمان معبـود اسـت و در                        و هو الذى ف   

 ) 5. (» زمين معبود،و او حكيم و عليم است

بـه آنچـه انجـام     و هو معكم اينما كنتم و اهللا بما تعملون بصير ،او با شماست هر جا كه باشيد و خداونـد سـبت                

 ) 6. (» دهيد بيناست مى

و نحن :  ما از ما نزديكتر است،او در درون جان ماست و او در همه جاست،و در عين حال مكانى نداردآرى او به

 ) 7! (»اقرب اليه من حبل الوريد ،و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم،

يـز  ء عليم ،اوست آغاز و پايان،و پيدا و پنهان و او به هـر چ               هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شى           

 ) 8. (» داناست

. » ذو العرش المجيد ،او صاحب عرش و داراى مجد و عظمـت اسـت             : خوانيم بنابر اين اگر در آياتى از قرآن مى       

 : خوانيم و نيز اگر در آيه ديگر مى) بلند شاهانه نيست عرش در اين جا به معناى تخت) 9(

 ) 10. (»الرحمن على العرش استوى ،خداوند رحمان بر عرش قرار دارد

هرگز به اين معنى نيست كه او مكان خاصى دارد،بلكه حاكميت او را بر تمام عالم ماده و جهان ماوراء طبيعت                     

ايم و صفات مخلوقـات را بـراى او          چرا كه اگر براى او مكان خاصى قائل شويم او را محدود كرده            .كند ثابت مى 

 ) 11. (» ء ،هيچ چيز همانند او نيست كه ليس كمثله شىايم،در حالى  ثابت نموده،و او را مانند ساير اشياء دانسته

 ) 12. (»و لم يكن له كفوا احد ،براى او هيچ گونه شبيه و مانندى وجود ندارد

 

 شود  خداى سبحان جسم نيست و هر گز ديده نمى

 

شـكل  با چشم به معنى جسم بودن و مكان و محل و رنگ و  شود،چرا كه رؤيت خداوند هرگز با چشم ديده نمى  

و جهت داشتن است،و اينها همه صفات مخلوقات است،و خداوند برتر از آن است كه صفات مخلوقـات داشـته                    

 . باشد

 : خداوند يك نوع آلودگى به شرك است بنابراين اعتقاد به رؤيت

بيند   مىبينند ولى او همه چشمها را ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار و هو اللطيف الخبير ،چشمها او را نمى

 ) 13. (» و او بخشنده و آگاه است

لن نـؤمن   : خدا كردند و گفتند    تقاضاى رؤيت ) ع(به همين دليل هنگامى كه بهانه جويان بنى اسرائيل از موسى            

موسى آنها را به كوه طور ) 14(» ! آوريم تا خدا را آشكارا ببينيم لك حتى نرى اهللا جهرة ،هرگز به تو ايمان نمى    
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لن ترانى و لكـن انظـر الـى الجبـل فـان      :  آنها را تكرار نمود،و از سوى خداوند چنين پاسخ شنيد        برد و تقاضاى  

استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل دكا و خر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انـا              

 ماند مرا خواهى ديـد و چـون   اول المؤمنين ،هرگز مرا نخواهى ديد ولى به كوه نگاه كن اگر در جاى خود ثابت      

پروردگارش بر كوه جلوه كرد،آن را همسان خاك نمود،و موسى مدهوش بر زمين افتاد، هنگامى كه به هـوش                   

گـردم و مـن نخسـتين        منزهى از اين كه با چشم ديده شوى،من به سوى تـو بـاز مـى               !خداوندا:آمد عرض كرد  

 . هرگز قابل رؤيت نيستشد كه خداوند  و با اين جريان ثابت) 15. (» مؤمنانم

با چشـم   اگر در بعضى از آيات يا روايات اسالمى سخن از رؤيت پروردگار به ميان آمده منظور رؤيت                :ما معتقديم 

 ) 16) . (القرآن يفسر بعضه بعضا(كنند  دل و شهود باطن است،چرا كه هميشه آيات قرآن يكديگر را تفسير مى

يـا اميـر المـؤمنين هـل رايـت ربـك، اى اميـر               «:از حضرتش پرسيد  در پاسخ كسى كه     ) ع(اضافه بر اين على     

 » ام پرستش كنم؟ ااعبد ما ال ارى،آيا كسى را كه نديده«:فرمود»اى؟ آيا هرگز خداى خود را ديده!مؤمنان

ال تدركه العيون بمشاهدة العيان،و لكن تدركه القلوب بحقايق االيمان،چشمها هرگز او را آشـكارا               «:سپس افزود 

 ) 17. (»كنند ند اما دلها با نيروى ايمان وى را درك مىبي نمى

صفات مخلوقات را براى خدا قائل شدن از جمله اعتقاد به مكان و جهـت و جسـميت و مشـاهده و                :ما معتقديم 

خداوند و آلوده شدن به شرك است، آرى او برتر از همـه ممكنـات و صـفات                   رؤيت،سبب دور افتادن از معرفت    

از مهمترين مسائل درباره معرفة اهللا،معرفت مساله توحيد،و يگـانگى ذات           . باشد نند او نمى  آنهاست و چيزى هما   

پاك اوست،در واقع توحيد تنها يكى از اصول دين نيست،بلكه روح و خمير مايه تمام عقايد اسالمى اسـت،و بـا      

ـ         اصول و فروع اسالم در توحيد شـكل مـى         : توان گفت  صراحت مى  د و يگـانگى    گيرد،همـه جـا سـخن از توحي

است،وحدت ذات پاك و توحيد صفات و افعال خدا و در تفسيرى ديگر وحدت دعوت انبياء،وحدت دين و آيـين                    

الهى،وحدت قبله و كتاب آسمانى ما،وحدت احكام و قوانين الهى دربـاره تمـام افـراد بشـر، و بـاالخره وحـدت                       

 . صفوف مسلمين،و نيز وحدت يوم المعاد

: شـمرد   هر گونه انحراف از توحيد الهى و گرايش به شرك را،گناهى نابخشودنى مى             به همين دليل قرآن مجيد    

ان اهللا ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك باهللا فقد افترى اثما عظيمـا ،خداونـد                         

د،و آن كس كـه  بخش مى) و شايسته بداند  (تر از آن را براى هر كس بخواهد          بخشد،و پايين  شرك را نمى  ) هرگز(

 ) 18. (» براى خدا همتايى قرار دهد گناه بزرگى مرتكب شده است

و لقد اوحى اليك و الى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين ،بـه تـو و همـه                        

 ) 19. (»گردد،و از زيانكاران خواهى بود پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه مى

 

 هاى توحيد  شاخه-

 

 : هاى چهار گانه زير است هاى زيادى دارد كه از همه مهمتر شاخه توحيد شاخه:ما معتقديم

 توحيد ذات :الف
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 . يعنى ذات پاك او يگانه است و هيچ شبيه و نظير و مانندى ندارد

 توحيد صفات :ب

نـه ماننـد   .ست و عـين ذات يگانـه اوسـت       همه در ذات او جمع ا     ...يعنى صفات علم و قدرت و ازليت و ابديت و         

مخلوقات كه صفات آنها از يكديگر جدا،و از ذات آنها نيز جداست،البته عينيت ذات خداوند با صفات او نيـاز بـه        

 . دقت و ظرافت فكرى دارد

 توحيد افعال :ج

اهللا : گيـرد  خدا سرچشمه مى   يعنى هر فعل و حركت و هر اثرى كه در جهان هستى است همه از اراده و مشيت                 

 ) 20. (» ء وكيل ،خداوند آفريننده همه چيز، و حافظ و ناظر بر همه اشياست ء و هو على كل شى خالق كل شى

) 21. (») باشـد  و در دسـت قـدرت او مـى   (له مقاليد السموات و االرض ،كليدهاى آسمانها و زمين از آن اوست            

 . »هستى،جز ذات پاك خداوند وجود نداردال مؤثر فى الوجود اال اهللا ،هيچ مؤثرى در جهان « آرى

ولى اين سخن به آن معنى نيست كه ما در اعمال خود مجبوريم،بلكه به عكس ما در اراده و تصميم گيريهاى                     

و راه را بـه او نشـان        (را هـدايت كـرديم      ) انسان(خود آزاد هستيم انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا ،ما او              

 ) 22) . (و سر باز زند(يا كفران كند ) و بپذيرد(اشد خواه شاكر ب) داديم

 ) 23. (» اى جز سعى و كوشش او نيست و ان ليس لالنسان اال ما سعى ،و براى انسان بهره

دهد كه انسان داراى آزادى اراده است،ولى چون آزادى اراده و قـدرت بـر                اين آيات قرآنى با صراحت نشان مى      

بى آنكه از مسـؤوليت مـا در برابـر كارهايمـان              داده است،اعمال ما مستند به اوست      انجام كارها را خداوند به ما     

 . دقت كنيد-بكاهد

آرى او اراده كرده است كه ما اعمال خود را با آزادى انجام دهيم تا از اين طريق ما را آزمايش كند و در طريق                         

دا بـا اختيار،تكامـل انسـانها صـورت         خـ  تكامل پيش ببرد،چـرا كـه تنهـا بـا آزادى اراده و پيمـودن راه اطاعـت                 

 ! گيرد،زيرا اعمال جبرى و خارج از اختيار نه دليل خوبى كسى است و نه نشانه بدى او مى

اصوال اگر ما در اعمالمان مجبور بوديم،نه بعثت انبياء و نازل شدن كتب آسمانى مفهـوم داشـت،و نـه تكـاليف                      

اين همان چيزى است . شد  نيز نامفهوم و خالى از محتوا مىدينى و تعليم و تربيت،همچنين پاداش و كيفر الهى

نه جبر مطلق صحيح است و نه :اند ايم كه به ما فرموده نيز آموخته-عليهم السالم-كه ما از مكتب ائمه اهل بيت

 ) 24. (» ال جبر و ال تفويض و لكن امر بين امرين«:تفويض و واگذارى مطلق،بلكه چيزى در ميان اين دو است

 وحيد عبادت ت:د

يعنى،عبادت مخصوص خداست و هيچ معبودى جز ذات پـاك او وجـود نـدارد،اين شـاخه توحيـد از مهمتـرين              

و مـا امـروا اال ليعبـدوا اهللا         : انـد  شود،و پيامبران الهـى بيشـتر روى آن تكيـه كـرده            هاى آن محسوب مى    شاخه

 جز اين دسـتورى داده نشـد كـه تنهـا خـدا را               )پيامبران(و ذلك دين القيمة ،به آنها       ...مخلصين له الدين حنفاء   

 ) 25! (» و اين است آيين پايدار الهى...بپرستند،و دين خود را براى او خالص كنند و از شرك به توحيد باز گردند
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رسد كه انسان بايد  شود و به جايى مى براى پيمودن مراحل تكامل اخالق و عرفان،توحيد از اين هم عميقتر مى          

ل ببندد،در همه جـا او را بطلبـد و جـز بـه او نينديشـد و چيـزى او را از خـدا بـه خـود مشـغول                               تنها به خدا د   

 . » كلما شغلك عن اهللا فهو صنمك،هر چيز تو را به خود مشغول سازد و از خدا دور كند،بت توست«:نسازد

ه چيـز از آن     يعنـى همـ   (هاى توحيد منحصر به اين چهار شاخه نيسـت،بلكه توحيـد مالكيـت               شاخه:ما معتقديم 

يعنى قانون تنها قانون خداست و مـن لـم           و توحيد حاكميت  ) 26(هللا ما فى السموات و ما فى االرض         ) خداست

 . هاى توحيد است همه از شاخه) 27(يحكم بما انزل اهللا فاولئك هم الكافرون 

 

 توحيد افعالى و معجزات پيامبران -7

 

 كه خارق عادات عظيم و معجزاتى كه از پيامبران الهـى صـادر              كند اصل توحيد افعالى اين حقيقت را تاكيد مى       

و تبـرئ االكمـه و      : گويد مى) ع(بوده است،چنانكه قرآن مجيد درباره حضرت مسيح        » اذن اهللا « شده همه به   مى

پيسى را بـه اذن مـن   ) غير قابل عالج(االبرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى ،كور مادر زاد و مبتال به بيمارى      

 ) 28(» !كردى و مردگان را به فرمان من زنده مى!دادى ا مىشف

قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتيـك بـه قبـل ان يرتـد اليـك                  : فرمايد و درباره يكى از وزراى سليمان مى      

پيش از  :طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ،كسى كه دانشى از كتاب آسمانى نزد او بود گفت                   

آن را نـزد    ) سـليمان (نزد تو خواهم آورد و هنگامى كـه         ) تخت ملكه سبا را   (م بر هم زنى،من آن را       آن كه چش  

 ) 29. (» پروردگار من است) و اراده(اين از فضل :خود ثابت و مستقر ديد،گفت

،بـه اذن و  ) ع(بنابر اين نسبت دادن شفاى بيماران غير قابل عالج و زنده كردن مردگـان بـه حضـرت مسـيح                     

 . ن خدا،كه صريحا در قرآن آمده،عين توحيد استفرما

 

 فرشتگان خدا -8

 

) 30(خاصى دارند،بعضى مامور ابـالغ وحـى بـه انبيـا         ما به وجود فرشتگان الهى معتقديم كه هر كدام ماموريت         

 . اند بوده

 ) 31. (و گروهى مامور حفظ اعمال انسانها

 ) 32. (و گروهى مامور قبض ارواح

 ) 33. ( به مؤمنان با استقامتو گروهى مامور كمك

 ) 34. (به مؤمنان در جنگها هستند و گروهى امدادگران نسبت

 . و ماموريتهاى مهم ديگرى در نظام جهان آفرينش دارند) 35(و گروهى مامور مجازات اقوام سركشند 

 با اصل توحيـد     بى شك چون همه اين ماموريتها به اذن و فرمان خدا و به حول و قوه الهى است هيچ منافاتى                   

 . افعالى و توحيد ربوبيت ندارد،بلكه تاكيدى بر آن است
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شود كه مساله شفاعت پيامبران و معصومان و فرشتگان چون بـه اذن خداسـت،عين                ضمنا از اين جا روشن مى     

 ) 36. (» اى جز با اذن او نيست توحيد است ما من شفيع اال من بعد اذنه ،هيچ شفاعت كننده

 . ره اين مساله و مساله توسل را در مبحث نبوت انبياء خواهيم داشتشرح بيشتر دربا

 

 عبادت مخصوص اوست-9

 

بنابراين هـر   ) همان گونه كه در بحث توحيد عبادت اشاره شد        (عبادت مخصوص ذات پاك خداست      :ما معتقديم 

ت اعبدوا اهللا ما    است،دعوت همه انبيا نيز روى اين مساله متمركز بوده اس         » مشرك«كس غير او را پرستش كند     

 . »لكم من اله غيره ،خدا را پرستش كنيد كه معبودى جز او نداريد

 ) 37. (اين سخنى است كه در قرآن مجيد بارها از پيامبران نقل شده است

جالب است كه ما مسلمانان هميشه در نمازهاى خود هنگام تالوت سوره حمد اين شعار مهم اسالمى را تكـرار                    

 . » جوييم كنيم و تنها از تو يارى مى د و اياك نستعين،تنها تو را پرستش مىاياك نعب«:كنيم مى

بـه معنـى     روشن است اعتقاد به شفاعت انبياء و فرشتگان به اذن و فرمان خدا كه در آيـات قـرآن آمـده اسـت                      

 . عبادت نيست

ردگار حل مشـكلى را     همچنين توسل به پيامبران به اين معنى كه از آنها خواسته شود كه از ساحت مقدس پرو                

شود، و نه منافات بـا توحيـد افعـالى يـا توحيـد       براى توسل جوينده بخواهند، نه پرستش و عبادت محسوب مى      

 . عبادت دارد،و شرح اين مساله در مباحث نبوت خواهد آمد

 

 كنه ذات پاك او بر همه مخفى است-10

 

پر كرده،حقيقـت ذات خـدا بـر هـيچ كـس روشـن              با اين كه آثار وجود خداوند همه عالم هستى را           :ما معتقديم 

تواند به كنه ذاتش پى برد،چرا كه ذات او از هر نظر بى نهايت اسـت و مـا از هـر نظـر                         نيست،و هيچ كس نمى   

ء محيط ،آگاه باشيد     اال انه بكل شى   : محدود و متناهى هستيم و به همين دليل احاطه ما به او غير ممكن است              

 ) 38. (»او به هر چيزى احاطه دارد

 ) 39. (»و اهللا من ورائهم محيط ،و خداوند به همه آنها احاطه دارد

 ! شود طى به فكرت اين ره نمى×به عقل نازى حكيم تا كى

 ! اگر رسد خس به قعر دريا×به كنه ذاتش خرد برد پى

نـاك  ما عبدناك حق عبادتك و مـا عرف       «:فرمود خوانيم كه آن حضرت نيز مى      مى) ص(در حديث معروف نبوى     

حق معرفتك،ما تو را آن گونه كه شايسته ذات توست عبادت نكرديم،و آن گونه كه حق معرفت تو است تـو را                      

به ذات پاكش  نسبت» علم تفصيلى«ولى اشتباه نشود اين سخن به آن معنى نيست كه چون از     ) 40(» !نشناختيم

فة اهللا به ذكر الفاظى كه هـيچ مفهـومى          برداريم و تنها در باب معر      محروميم،از علم و معرفت اجمالى نيز دست      
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براى ما ندارد قناعت كنيم،اين همـان تعطيـل معرفـة اهللا اسـت كـه مـا آن را قبـول نـداريم و بـه آن معتقـد                           

 . خداوند نازل شده است نيستيم،چرا كه قرآن و ساير كتب آسمانى،همه براى معرفة اهللا و شناخت

دانيم چيست؟ ولى بى شـك مـا         ئه داد،مثال ما حقيقت روح را نمى      توان ارا  مثالهاى زيادى براى اين موضوع مى     

 . كنيم دانيم روح وجود دارد و آثار آن را مشاهده مى به آن معرفت اجمالى داريم،مى نسبت

كلما ميزتموه باوهامكم فى ادق معانيـه       «:خوانيم كه فرمود   مى) ع(در حديث جالبى از امام محمد بن على الباقر          

كم مردود اليكم،هر چيزى را كه با فكر و وهم خود در دقيقترين معانيش تصور كنيد،مخلوق                مخلوق مصنوع مثل  

 ) 41. (») و خداوند از آن برتر و باالتر است(گردد  و ساخته شماست و مانند خود شماست،و به شما باز مى

 و روشـنى بيـان شـده        راه دقيق و باريك معرفـة اهللا بـا تعبيـر زيبـا            ) ع(در حديث ديگرى از امير مؤمنان على        

لم يطلع اهللا سبحانه العقول على تحديد صفته،و لـم يحجبهـا امـواج معرفته،خداونـد سـبحان         «:فرمايد است،مى

آنها را از معرفـت و شـناخت الزم محجـوب و            ) در عين حال  (صفاتش آگاه نساخته و     ) و كنه (عقلها را از حدود     

 ) 42. (» محروم ننموده است

 

  نه تعطيل نه تشبيه-11

 

نيز » تشبيه« خداوند و معرفت صفات او نادرست است،افتادن در وادى شناخت» تعطيل« همان گونه كه:ما معتقديم

شود،و ما راهـى بـه معرفـت او          توانيم بگوييم آن ذات پاك اصال شناخته نمى        غلط و شرك آلود است،يعنى نمى     

-» تفـريط « اسـت و ديگـرى    » افراط« كى راه مخلوقات دانست كه ي   » شبيه«توان او را   نداريم،همان گونه كه نمى   

 . دقت كنيد

 

 :نوشتها پى

 

 . 193سوره آل عمران،آيه -1

 . 21 و 20سوره ذاريات،آيات -2

 . 191 و 190سوره آل عمران،آيات -3

 . 24 و 23سوره حشر،آيات -4

 . 84سوره زخرف،آيه -5

 . 4سوره حديد،آيه -6

 . 16سوره ق،آيه -7

 . 3سوره حديد،آيه -8

 . 15وره بروج،آيه س-9
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شود كه كرسى خداوند تمام آسمان و زمين را فرا گيرد بنابراين عرش او               از بعضى از آيات قرآن استفاده مى      -10

 ) . 255سوره بقره،آيه (»  وسع كرسيه السموات و االرض«.بر تمام عالم ماده است

 . 11سوره شورى،آيه -11

 . 4سوره توحيد،آيه -12

 . 103سوره انعام،آيه -13

 . 55سوره بقره،آيه -14

 . 143سوره اعراف،آيه -15

اين جمله معروف است و از ابن عباس نقل شده است،ولى اين معنى در نهج البالغه از امير مؤمنـان علـى                   -16

و در جـاى ديگـر   ) 18نهـج البالغه،خطبـه     (» ...ان الكتاب يصدق بعضه بعضا    «:به شكل ديگرى آمده است    ) ع(

 ) . 103خطبه (»  عضه ببعض و يشهد بعضه على بعضو ينطق ب«:فرمايد مى

 . 179نهج البالغه،خطبه -17

 . 48سوره نساء،آيه -18

 . 65سوره زمر،آيه -19

 . 62سوره زمر،آيه -20

 . 12سوره شورى،آيه -21

 . 3سوره انسان،آيه -22

 . 39سوره نجم،آيه -23

 ) .  بين االمرينباب الجبر و القدر و االمر (160اصول كافى،جلد اول،صفحه -24

 . 5سوره بينه،آيه -25

 . 284سوره بقره،آيه -26

 . 44سوره مائده،آيه -27

 . 110سوره مائده،آيه -28

 . 40سوره نمل،آيه -29

 . 97سوره بقره،آيه -30

  10سوره انفطار،آيه -31

 . 37سوره اعراف،آيه -32

 . 30سوره فصلت،آيه -33

 . 9سوره احزاب،آيه -34

 . 77 سوره هود،آيه-35

 . 3سوره يونس،آيه -36

 ...  و59،65،73،85سوره اعراف،آيات -37
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 . 54سوره فصلت،آيه -38

 . 20سوره بروج،آيه -39

 . 23،صفحه 68بحار االنوار،جلد -40

 . 293،صفحه 66بحار االنوار،جلد -41

 . غرر الحكم-42
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 نبوت پيامبران الهى 

 فلسفه بعثت پيامبران 

 

 پيامبران الهى و پيامبران در قرآن 

خداوند براى هدايت نوع بشر و رساندن انسـانها بـه كمـال مطلـوب و سـعادت جاويـدان،پيامبران و رسـوالنى                       

شـد،و انسـانها در گـرداب گمراهـى          فرستاد هدف آفرينش بشر حاصـل نمـى        فرستاده است،چه اين كه اگر نمى     

رسال مبشرين و منذرين لئال يكون للناس علـى اهللا حجـة بعـد             «:آمد شدند و نقض غرض الزم مى      ور مى  غوطه

كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند،تا حجتى براى مـردم           ) را فرستاد (الرسل و كان اهللا عزيزا حكيما،پيامبرانى       

و خداونـد توانـا و حكـيم        ) شـود  و راه سعادت را به همه نشان دهند و بر همه اتمـام حجـت              (بر خدا باقى نماند     

صـاحب شـريعت و كتـاب آسـمانى و آيـين            « يعنـى » اولـو العـزم   «از ميان آنها پنج نفـر     :ما معتقديم ) 1. (» تاس

حضـرت  «و آخـرين آنهـا    ) ع(»  عيسـى «و» موسـى «و» ابـراهيم « سپس) ع(»  نوح«بودند كه نخستين آنها   »جديد

 . است) ص(» محمد

سى و عيسى ابن مريم و اخـذنا مـنهم ميثاقـا            و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و مو              «

از تـو و نـوح و ابـراهيم و موسـى و             ) همچنين(غليظا،به خاطر بياور هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و            

) كه در اداى رسالت و نشر كتاب آسمانى كوشا باشـند (عيسى بن مريم،و ما از همه آنها پيمان محكمى گرفتيم         

«) .2 ( 

بر اولوا العزم من الرسل،صبر و استقامت كن آن گونه كه پيامبران اولوا العـزم صـبر و اسـتقامت                 فاصبر كما ص  «

 ) 3. (»كردند

خاتم انبياء و آخرين رسوالن الهى است و شريعت او براى همه مردم دنياسـت و                ) ص(پيامبر اسالم   :ما معتقديم 

 اسالم چنان است كه به تمـام نيازمنـديهاى          تا پايان جهان باقى است،يعنى جامعيت معارف و احكام و تعليمات          

اى  دهد،و هر كس ادعاى نبـوت و رسـالت تـازه           انسان در جهات معنوى و مادى تا پايان جهان،پاسخ مثبت مى          

 . كند باطل و بى اساس است

) ص(ء عليما،محمـد     ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول اهللا و خاتم النبيين و كان اهللا بكـل شـى                    «

هيچ يك از مردان شما نيست،ولى رسول خدا و ختم كننده سلسله پيامبران است،خداوند به همـه                 ) خوانده(ر  پد

 ) 4. (») و آنچه الزم بوده در اختيار او نهاده(چيز آگاه است 

 

 مقدمه اديان و تمدنها دين شناسى 

 

معتقـديم بايـد بـا پيـروان مـذاهب          دانـيم ولـى      با اين كه ما اسالم را تنها آيين رسمى خداوند در اين زمان مى             

داشته باشيم،خواه در كشورهاى اسالمى زندگى كننـد خـواه در بيـرون             »همزيستى مسالمت آميز  «آسمانى ديگر 

الينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم فـى        «:آن،مگر كسانى از آنها كه در مقام مبارزه با اسالم و مسلمين بر آيند             
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 تبروهم و تقسطوا اليهم ان اهللا يحب المقسطين،خدا شما را از نيكى كردن الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان

به كسانى كه به خاطر دين با شما پيكـار نكردنـد و شـما را از خانـه و وطنتـان بيـرون                         و رعايت عدالت نسبت   

 ) 5. (»كند،زيرا خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد نراندند،نهى نمى

توان حقيقت اسالم و تعليمات آن را براى ساير مردان جهـان،تبيين و آشـكار                ىبا بحثهاى منطقى م   :ما معتقديم 

دانيم كه اگر به خوبى تبيين گردد،گروههاى زيادى را به خـود متوجـه               كرد،و جاذبه اسالم را به قدرى قوى مى       

 . خواهد ساخت،به خصوص در دنياى امروز كه گوش شنوا براى شنيدن پيام اسالم،بسيار است

ال اكراه فى الـدين قـد       «:نبايد اسالم را از طريق جبر و فشار به ديگران تحميل كرد           :دليل ما معتقديم  به همين   

مـا  ) 6. (» تبين الرشد من الغى،در قبول دين اكراهـى نيسـت زيـرا راه درسـت از نادرسـت آشـكار شـده اسـت                    

عرفى اسالم باشـد پـس   تواند عامل ديگرى براى م     عمل كردن مسلمين به دستورهاى جامع اسالم مى       :معتقديم

 . حاجتى به اجبار و تحميل نيست

 

 معصوم بودن انبيا در تمام عمر 

 

خطـا و   «از) چه پيش از نبوت و چـه بعـد از نبـوت           (همه پيامبران الهى معصومند،يعنى در تمام عمر        :ما معتقديم 

ى شوند اعتماد الزم براى     باشند،زيرا اگر مرتكب خطا يا گناه      به تاييد الهى مصون و محفوظ مى      » گناه«و» اشتباه

توانند آنان را واسطه مطمئنى ميان خود و خدا بشناسند،و آنان را در    شود،و مردم نمى   مقام نبوت از آنها سلب مى     

 . تمام اعمال زندگى پيشوا و مقتداى خويش قرار دهند

 نسـبت داده شـده،از      اگر در برخى ظواهر آيات قرآن گناهى به بعضى از پيامبران الهـى            :به همين دليل معتقديم   

اند در حالى كه     يعنى در ميان دو كار خوب،آن را كه خوبى كمترى داشته انتخاب كرده            (است  » ترك اولى « قبيل

حسنات االبرار سيئات المقربين،كارهاى خـوب نيكـان        « يا به تعبير ديگر از قبيل     ) سزاوار بوده خوبتر را برگزينند    

 . رود  چرا كه از هر كس به اندازه مقام او انتظار مى)7(» .شود گناه مقربان محسوب مى) گاهى(

 

 پيامبران بندگان فرمانبردار خدا هستند 

 

بزرگترين افتخار پيامبران و رسوالن الهى اين بوده كه بنده مطيع و فرمانبردار خدا باشند،به همين دليـل همـه                    

و اشـهد ان محمـدا عبـده و     «:نـيم ك تكـرار مـى   ) ص(روز در نمازهايمان ايـن جملـه را دربـاره پيـامبر اسـالم               

 . » بنده خدا و رسول اوست) ص(دهم كه محمد  رسوله،گواهى مى

مـا  «:هيچ يك از پيامبران الهى ادعاى الوهيت نكردند،و مردم را به پرستش خويش فرا نخواندند       :ما عقيده داريم  

 لى من دون اهللا،براى هـيچ بشـرى   كان لبشر ان يؤتيه اهللا الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا    

غيـر از خـدا مـرا       :سزاوار نيست كه خداوند كتاب آسمانى و حكم و نبوت به او دهد،سپس او بـه مـردم بگويـد                   

 ) 8. (»پرستش كنيد
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نيز مردم را هرگز به پرستش خويش دعوت نكرد،و همواره خـود را مخلـوق و بنـده و                   ) ع(حتى حضرت مسيح    

از اين  ) ع(يستنكف المسيح ان يكون عبدا هللا و ال المالئكة المقربون،هرگز مسيح            لن  «:دانست فرستاده خدا مى  

 ) 9. (») ابا دارند كه خود را بنده خدا بدانند(ابا نداشت كه بنده خدا باشد،و نه فرشتگان مقربان او 

قرن اول مسيحيت در ) اعتقاد به خدايان سه گانه(»  تثليث« دهد كه مساله تواريخ امروز مسيحيت نيز گواهى مى    

 . وجود نداشت،و اين طرز فكر بعدا پيدا شد

 

 معجزات،علم غيب و مسئله عبوديت پيامبران 

 

عبوديت پيامبران هرگز مانع از آن نيست كه آنها به اذن و فرمان خداونـد از امـور پنهـانى مربـوط بـه حـال و                           

 من ارتضى من رسول،خداوند دانـاى غيـب         عالم الغيب فال يظهر على غيبه احدا اال       «:گذشته و آينده آگاه باشند    

 ) 10. (» سازد،مگر رسوالنى را كه برگزيده است است،و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى

و انبـئكم بمـا   «: داد اى از امور پنهانى خبـر مـى   اين بود كه به مردم از پاره) ع(يكى از معجزات مسيح  :دانيم مى

كنيـد خبـر     هـاى خـود ذخيـره مـى        خوريـد و در خانـه      ا را از آنچه مـى     تاكلون و ما تدخرون فى بيوتكم،من شم      

 ) 11! (» دهم مى

ذلك من انباء الغيب نوحيه «:فرمود نيز از طريق تعليم الهى بسيارى از اخبار نهانى را بيان مى) ص(پيامبر اسالم 

 ) 12. (» فرستيم اليك،اين از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى

رد كه پيامبران الهى از طريق وحى و به اذن پروردگار از غيب خبر دهنـد و اگـر در بعضـى از      بنابراين مانعى ندا  

و ال اعلم الغيب و ال اقـول لكـم انـى ملـك،من از               «:نفى شده است  ) ص(آيات قرآن،علم غيب از پيامبر اسالم       

مى كـه از طريـق تعلـيم        منظور علم ذاتى و استقاللى است،نه عل      ) 13. (» ام گويم فرشته  غيب آگاه نيستم و نمى    

 . كنند دانيم آيات قرآن يكديگر را تفسير مى الهى حاصل شود،زيرا مى

دادند،و اعتقاد به انجام اين  انجام مى» باذن اهللا« اين بزرگواران كارهاى خارق العاده،و معجزات مهمى:ما معتقديم

بـه تصـريح    -) ع(حضرت مسيح   .ا دارد گونه كارها به اذن الهى،نه شرك است و نه منافاتى با مقام عبوديت آنه             

ء  و ابرى «:داد كرد،و بيماران غير قابل عالج را به فرمان خدا شفا مى           مردگان را به اذن خدا زنده مى      -قرآن مجيد 

 ) 14. (» االكمه و االبرص و احى الموتى باذن اهللا

 

 مقام شفاعت پيامبران 

 

داراى مقـام شـفاعتند و بـراى گـروه خاصـى از             -) ص(م  و از همه برتر پيامبر اسـال      -پيامبران الهى :ما معتقديم 

مـا مـن شـفيع اال مـن بعـد      «:كنند،ولى آن هم به اذن و اجازه پروردگار است         گنهكاران نزد خداوند شفاعت مى    

 ) 15. (»اى نيست مگر بعد از اذن و اجازه پروردگار اذنه،هيچ شفاعت كننده
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و اگـر در بعضـى از       ) 16(»  او شفاعت كند جز به فرمان او       من ذا الذى يشفع عنده اال باذنه،كيست كه در نزد         «

من قبل ان ياتى يوم ال بيع فيه و ال خلـة و ال              «:فرمايد بطور مطلق شده و مى     آيات قرآن اشاره به نفى شفاعت     

تـا كسـى بتوانـد سـعادت و         (شفاعة،انفاق كنيد پيش از آن كه روزى فرا رسد كه در آن روز نه بيع وجـود دارد                   

منظـور  ) 17(»  و نـه شـفاعت   ) و رفاقتهاى معمولى سودى دارد    (و نه دوستى    ) براى خود خريدارى كند   نجات را   

شفاعت ندارند،زيرا بارها گفته شـد كـه         شفاعت استقاللى و بدون اذن خداست،يا درباره كسانى است كه قابليت          

 . كنند آيات قرآن يكديگر را تفسير مى

براى تربيت افراد،و باز گرداندن گنهكاران به راه راسـت و تشـويق         تمساله شفاعت،وسيله مهمى اس   :ما معتقديم 

به پاكى و تقوا و احياى اميد در دل آنان،چرا كه مساله شفاعت،بى حساب و كتاب نيست،تنها در مـورد كسـانى              

 است كه شايستگى آن را داشته باشند،يعنى آلودگى آنها در حدى نباشد كه رابطه خود را با شفيعان بكلى قطـع                    

سر خود خراب نكننـد و راهـى         دهد،تمام پلها را پشت    به گنهكاران هشدار مى    كرده باشند،بنابراين مساله شفاعت   

 . شفاعت را از دست ندهند براى خود بگذارند و لياقت براى بازگشت

 

 مساله توسل 

 

وى و مادى اجازه    است،اين مساله به صاحبان مشكالت معن     » شفاعت« نيز شبيه مساله  » توسل« مساله:ما معتقديم 

به دامان اولياء اهللا بزنند تا به اذن اهللا حل مشكالتشان را از خدا بخواهند،يعنى از يكسو خـود                    دهد كه دست   مى

و لـو انهـم اذ ظلمـوا انفسـهم          «:دهنـد  آورند و از سوى ديگر اولياء اهللا را وسيله قرار مـى            به درگاه خدا روى مى    

و (كردند  لرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما،اگر آنها هنگامى كه به خود ستم مىجائوك فاستغفروا اهللا و استغفر لهم ا

نيز براى آنها   ) ص(كردند،و رسول خدا     آمدند و از خدا طلب آمرزش مى       به نزد تو مى   ) شدند مرتكب معصيت مى  

 ) 18. (»يافتند نمود خدا را توبه پذير و مهربان مى طلب آمرزش مى

يا ابانا استغفر لنا انا كنـا       «:آنها به پدرشان متوسل شدند و گفتند      «:خوانيم مى) ع(وسف  و نيز در داستان برادران ي     

اين پيشنهاد را   ) يعقوب پيامبر (پدر پير   »!براى ما،از خدا آمرزش بخواه،چرا كه ما خطا كار بوديم         !خاطئين،اى پدر 

ودى بـراى شـما از پيشـگاه        سـوف اسـتغفر لكـم ربى،بـه ز        «:از آنها پذيرفت و به آنان وعده مساعد داد و گفت          

 . در امتهاى پيشين بوده و هست» توسل« اينها گواه بر اين است كه) 19. (» كنم پروردگارم طلب آمرزش مى

ولى نبايد از اين حد منطقى فراتر رفـت،و اوليـاء اهللا را مسـتقل در تـاثير و بـى نيـاز از اذن خـدا دانسـت كـه                               

 . خواهد شد»شرك و كفر« سبب

اسـت،زيرا آنهـا در ذات خـود و         »شرك و كفـر   « وسل به صورت عبادت اولياء اهللا در آيد كه آن هم          و نيز نبايد ت   

) حتى(من :قل ال املك لنفسى نفعا و ال ضرا اال ما شاء اهللا،بگو           «:بدون اذن پروردگار مالك سود و زيانى نيستند       

 ميـان گروهـى از عـوام از همـه           و غالبا در  ) 20(» براى خودم مالك سود و زيانى نيستم مگر آنچه خدا بخواهد          

 . شود كه بايد آنها را ارشاد و هدايت كرد فرق اسالمى هميشه افراط و تفريطهايى در مساله توسل ديده مى
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 اصول دعوت انبيا يكى است

 

كردند و آن سعادت انسانها از طريق ايمـان بـه خـدا و روز                همه انبياء الهى يك هدف را تعقيب مى       :ما معتقديم 

و تعليم و تربيت صحيح دينى و تقويت اصول اخالقى در جوامع بشرى بوده است،و بـه همـين دليـل                     رستاخيز  

ال نفرق بين احد من رسله،ما هيچ فرقـى  «:همه پيامبران نزد ما محترمند،اين مطلب را قرآن به ما آموخته است       

 ) 21. (» گذاريم ميان رسوالن الهى نمى

 براى تعليمات عاليتر،اديـان الهـى تـدريجا كـاملتر،و تعليمـات آنهـا               هر چند با گذشت زمان و آمادگى نوع بشر        

اليـوم  « به آخرين و كاملترين آيين الهى يعنى آيين اسـالم رسـيد و فرمـان               عميقتر و عميقتر شده است تا نوبت      

اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتـى و رضـيت لكـم االسـالم دينـا،امروز ديـن شـما را كامـل كـردم و                     

 ) 22. (صادر شد» شما پذيرفتم) جاويدان( را بر شما تمام نمودم،و اسالم را به عنوان آيين خود نعمت

 

 اخبار انبياى پيشين 

 

و ) ع(اند،از جمله حضـرت موسـى        بسيارى از پيامبران پيشين از ظهور پيامبران بعد از خود خبر داده           :ما معتقديم 

دادند كه هنوز بعضى از آنها در كتـب آنـان موجـود             ) ص(هاى روشنى از پيامبر اسالم       نشانه) ع(حضرت مسيح   

اولئـك هـم    ...الذين يتبعون الرسول النبى االمى الذى يجدونه مكتوبـا عنـدهم فـى التوريـة و االنجيـل                 «:است

كننـد،همان پيـامبرى كـه       پيـروى مـى   ) ولى عالم و آگاه   (المفلحون،آنها كه از رسول خدا، پيامبر درس نخوانده         

 ) 23. (»يابند،آنها رستگارانند و انجيلى كه نزدشان است،مىصفاتش را در تورات 

گروه عظيمى از يهود به مدينه آمدند و بـا          ) ص(مدتى قبل از ظهور پيامبر اسالم       :گويد به همين دليل تاريخ مى    

كنـد،هر   كشيدند،چون در كتب خود يافته بودند كه او از اين سرزمين ظهور مى             بى صبرى انتظار ظهورش را مى     

ديدنـد بـه    بعد از طلوع اين آفتاب گروهى از آنها ايمان آوردند و گروهى ديگر كه منافع خود را در خطر مى  چند  

 ! برخاستند مخالفت

 

 پيامبران و اصالح تمام شؤون زندگى 

 

تنها ناظر به اصالح زندگى فـردى       -مخصوصا دين اسالم  -اديان الهى كه بر پيامبران خدا نازل شده       :ما معتقديم 

بلكه اصـالح و بهبـود تمـام شـؤون اجتمـاعى را نيـز در بـر                    به مسائل معنوى و اخالقى نبوده است       يا منحصر 

گرفته،حتى بسيارى از علوم و دانشهاى مورد نياز براى زندگى روزانه را مردم از آنان آموختند كه به بعضى از  مى

 . آنها در قرآن اشاره شده است

لقـد ارسـلنا   «:پيشوايان الهى اقامه عدالت در جامعه بشرى بوده است يكى از مهمترين اهداف آن      :و نيز معتقديم  

رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط،ما رسوالن خود را با داليل روشن فرسـتاديم               
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قيـام بـه    ) انجه(نازل كرديم تا مردم     ) شناسايى حق از باطل و قوانين عادالنه      (و با آنها كتاب آسمانى و ميزان        

 ) 24. (»عدالت كنند

 

 نفى امتيازات قومى و نژادى 

 

پذيرفتند، بلكه تمام نژادهـا      را نمى » قومى«و» نژادى«هيچ گونه امتياز  ) ص(پيامبران خدا مخصوصا پيامبر اسالم      

يـا  «:گويـد  و زبانها و اقوام و ملتهاى جهان،همه و همه در نظرشان يكسان بود،قرآن خطاب به همه انسانها مى                 

ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم،اى مردم مـا                      

ولى اينها مـالك    (ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد         ها و قبيله   شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره           

 ) 25(» !با تقواترين شماستترين شما نزد خداوند  گرامى) امتياز نيست

در حالى كه بر شـترى      ) در مراسم حج  (آمده است كه در سرزمين منى       ) ص(در حديث معروفى از پيامبر اسالم       

اال ان ربكـم واحـد و ان ابـاكم          ! يـا ايهـا النـاس     «:سوار بود رو به سوى مردم كرد،و اين سخنان را ايراد فرمود           

عجمى على عربى،و ال السود على احمر،و ال الحمـر علـى اسـود،اال         واحد،اال ال فضل لعربى على عجمى،و ال ل       

خداى شما يكى است و پدرتان يكى،نه       :بدانيد!قال ليبلغ الشاهد الغائب،اى مردم    !قالوا نعم !بالتقوى،اال هل بلغت؟  

بر گندمگون،و نه گندمگون بر سياهپوست،مگر بـه         عرب بر عجم برترى دارد،و نه عجم بر عرب،نه سياهپوست         

 ) 26(» !اين سخن را حاضران به غائبان برسانند:فرمود!آرى:وا،آيا متن دستور الهى را ابالغ كردم؟همه گفتندتق

 

 اسالم و سرشت انسانى دين شناسى 

 

ايمان به خدا و توحيد و اصول تعليمات انبياء به صورت اجمالى بطـور فطـرى در درون جـان همـه                      :ما معتقديم 

هـاى شـرك و      لهى اين بذرهاى پر ثمر را با آب وحى آبيارى كـرده،و علـف هـرزه               انسانها وجود دارد،پيامبران ا   

فطرة اهللا التى فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ذلك الدين القـيم و               «:اند انحراف را از اطراف آن دور ساخته      

ا بـر آن    سرشـتى اسـت كـه خداونـد همـه انسـانها ر            ) آيين خـالص پروردگـار    (لكن اكثر الناس ال يعلمون،اين      

ايـن اسـت آيـين      ) و اين فطـرت در همـه انسـانها ثابـت اسـت            (آفريده،هيچ دگرگونى در آفرينش الهى نيست       

 ) 27. (»دانند استوار،ولى اكثر مردم نمى

به همين دليل در طول تاريخ،دين همواره در ميان انسانها وجود داشته و به اعتقاد مورخان بزرگ الدينى يـك                    

ايى بوده است و حتى ملتهايى كه ساليان دراز تحت فشار شديدترين تبليغـات ضـد ديـن                  امر كامال نادر و استثن    

توان انكار كرد كـه پـايين        اند،همين كه آزادى خود را به دست آوردند به سوى ديندارى بازگشتند،ولى نمى             بوده

ده شـود و نقـش   شد كه عقايد و آداب دينى با خرافات آلو        بودن سطح فرهنگ بسيارى از اقوام پيشين سبب مى        

 . مهم پيامبران الهى زدودن زنگار اين خرافات از آئينه فطرت انسانها بوده است
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 قرآن و كتب آسمانى 

 پيامبران الهى -پيامبران در قرآن-فلسفه نزول كتابهاى آسمانى

 

ــه      ــتاده،از جمل ــددى فرس ــمانى متع ــاى آس ــر كتابه ــوع بش ــدايت ن ــراى ه ــد ب ــحف« خداون ــراهيم و » ص اب

شـد، انسـان در مسـير        است،و اگر اين كتابها نازل نمـى      »مجيدقرآن  «و از همه جامعتر   » انجيل«و» تورات«نوح،و

شد و از اصول تقوا و اخالق و تربيـت،و قـوانين اجتمـاعى مـورد                 خداشناسى و عبادت پروردگار گرفتار خطا مى      

 . ماند نيازش دور مى

 و علم و اين كتب آسمانى همچون باران رحمتى بر صفحه دلها فرو ريخت و بذرهاى تقوا و اخالق و معرفة اهللا

 . حكمت را در نهاد انسانها پرورش داد و شكوفا ساخت

آمن الرسول بما انزل اليه من ربه و المؤمنون كل آمن باهللا و مالئكته و كتبه و رسله،پيامبر به آنچه از سـوى                       «

رستادگانش به خدا و فرشتگان او و تمام كتابها و ف         ) نيز(پروردگارش بر او نازل شده ايمان آورده و همه مؤمنان           

 ) 1. (»اند ايمان آورده

هر چند متاسفانه بر اثر گذشت زمان و دخالت جاهالن و نااهالن، بسيارى از كتب آسمانى، مورد تحريف قـرار                    

گرفت و با افكار نادرستى آميخته شد،ولى قرآن مجيد با داليلى كـه در بخـش جـاودانگى قـرآن آمـده دسـت                        

 . سازد درخشد و دلها را روشن مى ى در همه اعصار و قرون مىنخورده باقى مانده است و همچون آفتاب

قد جاءكم من اهللا نور و كتاب مبين يهدى به اهللا من اتبع رضوانه سبل السـالم،از سـوى خـدا نـور و كتـاب                          «

و (خداوند به بركت آن،كسانى را كه از خشنودى او پيروى دارند،به راههاى سالمت     -آشكارى به سوى شما آمد    

 ) 2. (»كند ايت مىهد) سعادت

 

 ) ص(قرآن برترين معجزه پيامبر اسالم 

 

 پيامبر خاتم صلى اهللا عليه و آله -اعجاز قرآن

است،نه تنها از نظر فصاحت و بالغت،و شيرينى بيان و رسا بـودن             ) ص(قرآن مهمترين معجزات پيامبر اسالم      

 . ر كتب عقايد و كالم داده شده استمعانى،بلكه از جهات مختلف ديگر نيز داراى اعجاز است كه شرح آن د

تواند مانند آن،و حتى مانند يك سـوره آن را بيـاورد، قـرآن بارهـا همـه                   هيچ كس نمى  :به همين دليل معتقديم   

كسانى را كه در شك و ترديد بودند بارها به اين امر دعوت كرد ولـى آنهـا هرگـز تـوان مقابلـه بـا آن را پيـدا                         

و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن ال ياتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض                قل لئن اجتمعت االنس     «:نكردند

اتفاق كنند كه همانند اين قرآن را بياورنـد هماننـد آن را نخواهنـد               ) جن و انس  (ظهيرا،بگو اگر انسانها و پريان      

 ) 3. (»آورد،هر چند يكديگر را در اين كار يارى كنند
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عبدنا فـاتوا بسـورة مـن مثلـه و ادعـوا شـهدائكم مـن دون اهللا ان كنـتم                     و ان كنتم فى ريب مما نزلنا على         «

يك سـوره   ) دست كم (ايم،شك و ترديد داريد      نازل كرده ) پيامبر اسالم (صادقين،و اگر درباره آنچه بر بنده خود        

 ) 4(» گوييد همانند آن را بياوريد،و گواهان خود غير خدا را براى اين كار فرا خوانيد اگر راست مى

شود،بلكه نكات اعجاز آميـز آن، آشـكارتر،و عظمـت            عقيده داريم كه قرآن با گذشت زمان،نه تنها كهنه نمى          و

 . شود محتوايش بر جهانيان روشنتر مى

ان اهللا تبارك و تعالى لم يجعله لزمـان دون زمـان و لنـاس    «:خوانيم كه فرمود مى) ع(در حديثى از امام صادق     

 و عند كل قوم غض الى يوم القيامة، خداونـد متعـال قـرآن را بـراى زمـان                    دون ناس فهو فى كل زمان جديد      

خاص يا گروه معينى قرار نداده به همين دليل در هر زمانى تازه،و نزد هر گروهـى تـا روز قيامـت پـر طـراوت                          

 ) 5. (»كرد

 

 عدم تحريف قرآن 

 

 جاودانگى قرآن 

نازل شد، نـه چيـزى از آن   ) ص(ر پيامبر اسالم قرآنى كه امروز در دست مسلمين جهان است همان است كه ب         

از همان روزهاى نخست گروه بزرگـى از كاتبـان وحى،آيـات       ! كاسته شده و نه چيزى بر آن افزوده گشته است         

نوشتند،و مسلمانان موظف بودند شب و روز آن را بخوانند،و در نمازهاى پنجگانه خـود                قرآن را پس از نزول مى     

كردنـد،حافظان قـرآن و    سـپردند و حفـظ مـى    عظيمـى آيـات قـرآن را بـه خـاطر مـى           آن را تكرار كننـد،گروه      

 . اى داشته و دارند قاريان،هميشه در جوامع اسالمى موقعيت و مقام ويژه

 . مجموع اين امور و جهات ديگر سبب شد كه كمترين تغيير و تحريفى در قرآن راه نيابد

تضمين كرده است و با وجود اين تضمين الهى، تغيير و تحريف            افزون بر اين،خداوند حفظ آن را تا پايان جهان          

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون،ما قرآن را نازل كرديم و بطور قطع از آن پاسـدارى                   «:آن غير ممكن است   

 ) 6. (» كنيم مى

ت تحريـف  در اين امر متفقند كه هيچ گونه دس   -اعم از شيعه و اهل سنت     -همه محققان و علماى بزرگ اسالم     

اى از روايـات     به سوى قرآن دراز نشده است،تنها افراد اندكى از هر دو گروه قول به تحريف را بـه خـاطر پـاره                     

دانسـته و يـا     » مجعول«كنند،و روايات مزبور را    اند،ولى آگاهان دو گروه،اين نظر را بطور قاطع رد مى          دنبال كرده 

مـتن  « بـه » تفسـير قـرآن   « يـا اشـتباه   )  آيـات قـرآن    بـراى  يعنـى تفسـير نادرسـت     (»  تحريـف معنـوى   « ناظر به 

 . دقت كنيد-دانند مى» قرآن

كوته فكرانى كه اصرار دارند،اعتقاد به تحريف قرآن را كه مخالف صريح كلمات علماى معروف و بزرگ شـيعه                   

ر اعمال زنند و به خاط به گروهى از شيعه يا غير شيعه نسبت دهند،ناآگاهانه به قرآن ضربه مى  و اهل سنت است   

 . ريزند برند و آب به آسياب دشمن مى تعصبهاى ناروا،اعتبار اين كتاب بزرگ آسمانى را زير سؤال مى
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و اهتمام فوق العاده،مسـلمين بـه كتابـت و حفـظ و             ) ص(مطالعه سير تاريخى جمع آورى قرآن از عصر پيامبر          

 حقيقـت را بـراى همـه روشـن      تالوت و نگهدارى آن مخصوصا وجود گروه كاتبـان وحـى از روز نخسـت،اين              

 . سازد كه باز شدن دست تحريف به قرآن غير ممكن بوده است مى

و نيز غير از اين قرآن معروف قرآن ديگرى وجود ندارد،دليل آن بسيار روشن است و راه تحقيق بـه روى همـه    

سـر كشـور مـا وجـود        هـاى سرا   هاى ما،و همه مساجد و عموم كتابخانـه        باز است زيرا امروز قرآن در تمام خانه       

دهد كـه   شود،همه نشان مى هاى ما نگهدارى مى دارد،حتى قرآنهاى خطى كه قرنها پيش نوشته شده و در موزه    

عين قرآنهايى است كه در ساير كشورهاى اسالمى وجود دارد،و اگر در گذشته راه تحقيـق بـراى ايـن مسـائل                      

 بـا مختصـر تحقيقى،بـى اسـاس بـودن ايـن             وجود نداشت، امروز درهاى تحقيق به روى همه گشوده اسـت و           

 . گردد نسبتهاى ناروا آشكار مى

شـنوند و از     كـه سـخنان را مـى      -الذين يستمعون القول فيتبعـون احسـنه،بندگان مـرا بشـارت ده           ×فبشر عباد «

 ) 7. (»كنند نيكوترين آن پيروى مى

يكى از مباحث مهمى كه در اين       شود،و   هاى علميه ما امروز علوم قرآنى به صورت گسترده تدريس مى           در حوزه 

 ) 8. (باشد دروس مطرح است،بحث عدم تحريف و دگرگونى قرآن مى

 

 قرآن در قرآن 

 

 قرآن و نيازهاى مادى و معنوى انسانها 

آنچه مورد نياز انسان براى زنـدگى معنـوى و مـادى است،اصـول آن در قـرآن مجيـد بيـان شـده                        :ما معتقديم 

 سياسى،روابط با جوامع ديگر،اصول همزيستى، جنگ و صلح،مسائل قضـايى           است،براى اداره حكومت و مسائل    

اى بيان شده كه بـه كـار بسـتن آنها،فضـاى زنـدگى مـا را روشـن                    و اقتصادى و غير آن ضوابط و قواعد كليه        

 . سازد مى

 كرديم كه ء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين،ما اين كتاب را بر تو نازل و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى«

 ) 9. (» بيانگر همه چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى پيروان اسالم است

باشد و به مسلمانان دستور      جدا نمى » حكومت و سياست  «از» اسالم«به همين دليل اعتقاد ما اين است كه هرگز        

ه كننـد،و جامعـه     خود را در دست گيرند،و ارزشـهاى واالى اسـالم را بـه كمـك آن زنـد                  دهد زمام حكومت   مى

شود كه عموم مردم در مسير عدالت و قسط قرار گيرند و حتى عدالت را دربـاره دوسـت و                     اسالمى چنان تربيت  

 . دشمن اجرا كنند

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا و لو على انفسكم او الوالـدين و االقـربين، اى كسـانى كـه                      «

به زيان خود شـما يـا       ) اين گواهى ( به عدالت كنيد و براى خدا شهادت دهيد هر چند            ايد،كامال قيام  ايمان آورده 

 ) 10. (»پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد
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و ال يجرمنكم شنئان قوم على ان ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى،هرگز دشمنى با جمعيتى،شما را به گناه و                    «

 ) 11. (» ا و پرهيزكارى نزديكتر استترك عدالت نكشاند،عدالت كنيد كه به تقو

 

 تالوت،تدبر،عمل 

 

رسد،چرا كه اين تالوت الهامبخش انديشه در        تالوت قرآن از افضل عبادات است و كمتر عبادتى به پايه آن مى            

 . قرآن،و انديشه و تفكر،سرچشمه اعمال صالح است

او زد عليـه و رتـل       ×فه او انقص منـه قلـيال      نص×قم الليل اال قليال   «:گويد مى) ص(قرآن خطاب به پيامبر اسالم      

يا كمى از آن كم كن،يا بر آن بيفزا،و قرآن          ) بيدار باش (شب را جز كمى بپا خيز،نيمى از شب را          ...القرآن ترتيال، 

 ) 12(» !را با دقت و تامل بخوان

» !آن بخوانيـد  فاقرؤا ما تيسر من القرآن،آنچه براى شما ميسـر اسـت قـر            «:گويد و خطاب به همه مسلمانان مى     

)13 ( 

اى براى تفكر و تدبر در معنى و محتواى آن باشد،و تفكر             ولى همان گونه كه گفته شد تالوت قرآن بايد وسيله         

افال يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها،آيا آنهـا در قـرآن تـدبر              «:و انديشه نيز بايد،مقدمه عمل به قرآن گردد       

 ) 14. (» شده استكنند يا بر دلهايشان قفل نهاده  نمى

و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم آيا كسى هست كه متذكر شـود                     «

 ) 15(» ) !و عمل كند(

» !نازل كـرديم،پس از آن پيـروى كنيـد        ) بر تو (هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه،اين كتابى است پر بركت كه           «

)16 ( 

به قرآن خبرى ندارند،گر چه يكـى       » عمل«و»تدبر«كنند،و از  ه تالوت و حفظ قرآن قناعت مى      بنابراين آنها كه ب   

 . اند اند و گرفتار خسارت عظيمى شده از سه ركن را انجام داده،ولى دو ركن مهمتر را از دست داده

 

 بحثهاى انحرافى 

 

مل به آن، دستهايى در كار بـوده        هميشه براى منصرف ساختن مسلمانان از تدبر در آيات قرآن و ع           :ما معتقديم 

قديم بـودن كـالم اهللا يـا حـادث بـودن آن را دامـن       ) 17(است،يك روز در عصر حكام بنى اميه و بنى عباس           

در حالى .زدند،و مسلمانان را به دو گروه تقسيم نموده به جان هم انداختند،و خونهاى بسيارى در اين راه ريختند            

مفهوم صحيحى كه در خور نزاع باشـد نـدارد،چرا كـه اگـر منظـور از كـالم       دانيم اين بحث اصال     كه امروز مى  

اهللا،حروف و نقوش و كتابت و كاغذ آن باشد،بدون شك اينها امور حادثى است،و اگر منظور معانى آن در علـم                     

ولى حكام جائر و خلفاى ظالم سالها مـردم         .پروردگار باشد،بى شك علم خدا همچون ذات او قديم و ازلى است           
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هـاى   سلمان را به اين مساله مشغول ساختند،و امروز نيز دستهاى ديگرى در كار است كه مسلمين را به گونه                  م

 . ديگر از تدبر و عمل به آيات قرآن باز دارد

 

 ضوابط تفسير قرآن 

 

ن اى از عقل يـا نقـل،در درو   الفاظ قرآن را بايد بر همان مفاهيم عرفى و لغوى آن حمل كرد،مگر اين كه قرينه             

ولى از تكيه كردن بر قـرائن مشـكوك بايـد           (بر معانى ديگرى كند،      يا بيرون آيات وجود داشته باشد كه داللت       

 ) . پرهيز كرد،و آيات قرآن را با حدس و گمان تفسير ننمود

و من كان فى هذه اعمى فهو فى اآلخرة اعمى،كسى كه در اين جهان نابينـا                «:گويد مثال هنگامى كه قرآن مى    

 ) 18! (» ت در آخرت نيز نابينا و گمراهتر استبوده اس

باشد، چرا كه بسـيارى      در اين جا نابينايى ظاهرى كه معنى لغوى آن است نمى          » اعمى«يقين داريم كه منظور از    

 . اند،بلكه منظور كور دلى و نابينايى باطن است از نيكان و پاكان ظاهرا نابينا بوده

 . ن تفسيرى استدر اين جا وجود قرينه عقليه سبب چني

صم بكم عمى فهم ال يعقلون،آنها كر و الل و نابينـا            «:گويد همچنين قرآن درباره گروهى از دشمنان اسالم مى       

بديهى است آنها از نظر ظاهر، كر و الل و نابينا نبودند بلكـه              ) 19. (»فهمند هستند،و به همين دليل چيزى نمى     

اى كه در دسـت داريـم بـراى ايـن آيـه ذكـر                ه خاطر قرائن حاليه   اين تفسير را ما ب    (اين صفات باطنى آنها بود      

 ) . كنيم مى

يـا  ) 20. (» خداوند گشاده اسـت    بل يداه مبسوطتان،هر دو دست    «:گويد بنابراين هنگامى كه قرآن درباره خدا مى      

 ) 21. (»در برابر ديدگان ما كشتى بساز) اى نوح(و اصنع الفلك باعيننا، «:فرمايد مى

براى خدا نيست،چرا كه هر جسـمى داراى         اين آيات،وجود اعضاى جسمانى چشم و گوش و دست        هرگز مفهوم   

شود،و خداوند برتـر از آن اسـت كـه ايـن        اجزايى است و نياز به زمان و مكان و جهت دارد،و سرانجام فانى مى             

ان را زيـر نفـوذ      همان قدرت كامله الهى است كه سراسر جهـ        ) دستها(»  يداه«صفات را دارا باشد،پس منظور از     

 . به همه چيز علم و آگاهى اوست نسبت) چشمها(»  اعين«خود قرار داده،و منظور از

و ناديده گرفتن قرائن عقلى و      -چه در باب صفات خدا و چه در غير آن         -بنابراين ما هرگز جمود بر تعبيرات فوق      

ن اسـت و قـرآن ايـن روش را بـه            پذيريم،زيرا روش تمام سخنوران عالم تكيه به ايـن گونـه قـرائ             نقلى را نمى  

. » و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه،ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگـر بـه زبـان قـومش                   «:شناخته رسميت

 . ولى همان طور كه گفته شد قرائن بايد قطعى و روشن باشد) 22(
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 خطرات تفسير به راى 

 

قرآن مجيد است كه در روايات اسالمى، يكـى از گناهـان            ها در مورد     تفسير به راى يكى از خطرناكترين برنامه      

مـا  «:فرمايـد  كبيره شمرده شده،و مايه سقوط از درگاه قرب پروردگار است،در حديث آمده است كه خداوند مـى                

تفسير كند به ) و بر طبق هواى نفس خويش(آمن بى من فسر برايه كالمى،آن كس كه سخن مرا به ميل خود 

بديهى است اگـر ايمـان صـحيحى داشـت كـالم خـدا را آنچنـان كـه هسـت                     ) 23. (» من ايمان نياورده است   

 . پذيرفت نه آن گونه كه مطابق ميل اوست مى

نقـل  ) ص(اين حديث از پيامبر اكـرم       ) از جمله صحيح ترمذى و نسايى و ابى داود        (در بسيارى از كتب معروف      

 مقعده من النار، كسى كه قرآن را بـه ميـل خـويش              من قال فى القرآن برايه او بما ال يعلم فليتبوء         «:شده است 

 ) 24. (»تفسير كند يا ناآگاهانه چيزى درباره آن بگويد بايد آماده شود كه در جايگاه خويش در دوزخ قرار گيرد

منظور از تفسير به راى آن است،قرآن را مطابق تمايالت و عقيده شخصى يا گروهى خويش معنى كند،و بر آن           

خواهد قـرآن    آن كه قرينه و شاهدى بر آن باشد،چنين كسى در واقع تابع قرآن نيست،بلكه مى            تطبيق نمايد،بى 

تفسـير بـه   « بـه يقـين اگـر بـاب     . كرد را تابع خويش گرداند،و اگر ايمان كاملى به قرآن داشت هرگز چنين نمى            

بق ميـل خـويش معنـى       در قرآن گشوده شود،قرآن مجيد بكلى از اعتبار خواهد افتاد،و هر كس آن را مطا              » راى

 . نمايد كند و هر عقيده باطلى را بر قرآن تطبيق مى مى

بنابراين تفسير به راى يعنى تفسير قرآن بر خالف موازين علم لغت و ادبيات عرب و فهم اهل زبـان و تطبيـق                    

 . دادن آن بر پندارها و خياالت باطل و تمايالت شخصى و گروهى،موجب تحريف معنوى قرآن است

هاى متعددى دارد،از جمله برخورد گزينشى به آيات قرآن است،به اين معنى كه انسان مثال           به راى شاخه  تفسير  

و غير آن،تنها به سراغ آياتى برود كه در مسـير پيشـداوريهاى اوسـت،و               » امامت«و»توحيد«و» شفاعت« در بحث 

اشد،ناديده بگيرد،و يـا بـى اعتنـا از         تواند مفسر آيات ديگر ب     آيات ديگرى را كه با افكار او هماهنگ نيست،و مى         

 . كنار آن به سادگى بگذرد

همان طور كه جمود بر الفاظ قرآن مجيد و عدم توجه به قرائن عقلى و نقلـى معتبر،نـوعى                  :كوتاه سخن اين كه   

شود،و هر دو مايـه دور افتـادن از تعليمـات واالى             انحراف است،تفسير به راى نيز انحراف ديگرى محسوب مى        

 . دقت كنيد- ارزشهاى آن استقرآن و

 

 قرآن و حديث

 

 است » كتاب اهللا«سنت،برخاسته از

بگويد و احاديث و سنت نبوى را كه در مورد تفسير و تبيين حقايق قرآن و » كفانا كتاب اهللا«تواند هيچ كس نمى

باشد ناديده  مىيا مربوط به تعليمات اسالم در اصول و فروع دين           فهم ناسخ و منسوخ و خاص و عام قرآن است         

شـمرده،و آن را   و كلمات و افعال او را براى مسلمين حجت  ) ص(زيرا آيات قرآن مجيد،سنت پيغمبر اكرم       .بگيرد
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و مـا آتـيكم الرسـول فخـذوه و مـا نهـاكم عنـه                «:از منابع اصلى فهم اسالم و استنباط احكام قرار داده اسـت           

و آنچـه را نهـى      ) و عمل كنيد  (بگيريد  )  شما دستور داده   و به (براى شما آورده    ) ص(فانتهوا،آنچه را رسول خدا     

 ) . 25. (»كرده خود دارى نماييد

و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة اذا قضى اهللا و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة مـن امـرهم و مـن يعـص اهللا و                            «

برش امرى را الزم بدانند رسوله فقد ضل ضالال مبينا،هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيام          

داشته باشند،و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند گرفتار گمراهـى آشـكارى               ) در برابر فرمان خدا   (اختيارى  

 ) . 26. (» شده است

اند،ولى بديهى است كه سنت پيامبر       بى اعتنا هستند در واقع قرآن را ناديده گرفته        ) ص(آنها كه به سنت پيامبر      

 . توان پذيرفت رق معتبر ثابت گردد و هر سخنى را هر كس به آن بزرگوار نسبت دهد نمىبايد از ط) ص(

حتـى قـام   -صلى اهللا عليه و آلـه و سـلم  -و لقد كذب على رسول اهللا«:فرمايد در يكى از سخنانش مى) ع(على  

ى بـه آن حضـرت      دروغهاي) ص(من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار،در زمان حيات پيامبر            :خطيبا فقال 

هر كس عمدا دروغى به من ببندد بايد آماده قرار گـرفتن            : اى خواند و فرمود    بستند تا آنجا كه برخاست و خطبه      

 ) 28. (شبيه همين معنى در صحيح بخارى نيز آمده است) 27. (»در جايگاه خود در آتش باشد

 

 ) عليهم السالم(سنت امامان اهل بيت 

 

در »اوال«واجـب االطاعـه اسـت، زيـرا       ) ص(نيز به دستور پيغمبـر اكـرم        -م السالم عليه-احاديث ائمه اهل بيت   

به اين معنى تصريح     حديث معروف متواترى كه در اغلب كتب مشهور حديث اهل سنت و شيعه نقل شده است               

يا ايها الناس انى قد تركت فيكم ما ان اخـذتم بـه   «:فرمود) ص(آمده است كه پيامبر    » ترمذى«شده،در صحيح   

به دامن آنها زنيد  من در ميان شما چيزى گذاردم كه اگر دست ! ن تضلوا،كتاب اهللا و عترتى اهل بيتى،اى مردم       ل

تمام -عليهم السالم -ثانيا امامان اهل بيت   ) .29(» !هرگز گمراه نخواهيد شد كتاب خدا و عترتم،يعنى اهل بيتم         

بـه مـا    ) ص(گوييم از پدرانمان از پيـامبر        آنچه ما مى  اند   اند،و گفته  نقل كرده ) ص(خود را از پيغمبر اكرم       حاديث

 . رسيده است

ديده و راه حل مشكالت فزاينده آنها را تا پايان        آينده مسلمين و مشكالت آنها را به خوبى مى        ) ص(آرى پيامبر   

 . شمرده است-عليهم السالم-جهان در پيروى از قرآن و ائمه اهل بيت

يت و اين محتوا و اين اسـناد قـوى ناديـده گرفـت و بـه سـادگى از كنـار آن                       توان حديثى را با اين اهم      آيا مى 

شـد، بعضـى از مشـكالت كـه          به اين مسـاله توجـه بيشـترى مـى          اگر نسبت :،به همين دليل معتقديم   !گذشت؟

 . مسلمانان امروز در مسائل عقايد و تفسير و مسائل فقهى با آن رو به رو هستند وجود نداشت
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 :نوشتها پى

 

 . 285ره بقره،آيه سو-1

 . 16 و 15سوره مائده،آيات -2

 . 88سوره اسراء،آيه -3

 . 23سوره بقره،آيه -4

 . 44،حديث 280،صفحه 2بحار االنوار،جلد -5

 . 9سوره حجر،آيه -6

 . 18 و 17سوره زمر،آيه -7

دم تحريـف  اى در زمينـه عـ   ،بحثهـاى گسـترده  » اصول فقه«و»تفسير« هاى خود اعم از بحثهاى ما در نوشته -8

 ) . به كتاب انوار االصول و تفسير نمونه مراجعه شود(ايم  داشته

 . 89سوره نحل،آيه -9

 . 135سوره نساء،آيه -10

 . 8سوره مائده،آيه -11

 . 4-2سوره مزمل،آيات -12

 . 20سوره مزمل،آيه -13

 . 24سوره محمد،آيه -14

 . 17سوره قمر،آيه -15

 . 155سوره انعام،آيه -16

ضى از تواريخ آمده است كه مامون عباسى،با كمك يكى از قضات خود حكمى صـادر كـرد كـه هـر                      در بع -17

تـاريخ  (كس عقيده به مخلوق بودن قرآن ندارد،از مناصب دولتى خلع كنند و شهادت او را در دادگاهها نپذيرند                   

 ) . 260جمع قرآن كريم،صفحه 

 . 72سوره اسراء،آيه -18

 . 171سوره بقره،آيه -19

 . 64وره مائده،آيه س-20

 . 37سوره هود،آيه -21

 . 4سوره ابراهيم،آيه -22

 . 22،حديث 28،صفحه 18وسايل،جلد -23

 . 304كتاب مباحث فى علوم القرآن،نوشته مناع الخليل القطان از دانشمندان معروف رياض، صفحه -24

 . 7سوره حشر،آيه -25

 . 36سوره احزاب،آيه -26
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 . 210نهج البالغه،خطبه -27

 ) ) . ص(باب اسم من كذب على النبى  (38،صفحه 1صحيح بخارى،جلد -28

اسناد متعدد اين حديث    -3786،حديث  ) ص(،باب مناقب اهل بيت النبى      662،صفحه  5صحيح ترمذى،جلد   -29

 . بطور مشروحتر خواهد آمد در بحث امامت
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 معاد ودالئل آن اعتقادات در قرآن 

 

شوند و به حساب اعمال آنهـا رسـيدگى خواهـد شـد،نيكان و               ه انسانها در روز واحدى بعد از مرگ زنده مى         هم

 . شوند گيرند و بدان و گنهكاران به دوزخ فرستاده مى صالحان در بهشت جاويدان جاى مى

 يقين همه شما را در      اهللا ال اله اال هو ليجمعنكم الى يوم القيمة ال ريب فيه،معبودى جز خداوند يكتا نيست،به               «

 ) . 1. (»كند روز رستاخيز كه شكى در آن نيست گرد آورى مى

و اما مـن خـاف مقـام ربـه و نهـى الـنفس عـن                 ×فان الجحيم هى الماوى   ×و آثر الحيوة الدنيا   ×فاما من طغى  «

وزخ بـه يقـين د   فان الجنة هى الماوى،اما آن كس كه طغيان كرده و زندگى دنيا را مقـدم داشـته اسـت          ×الهوى

پروردگارش بترسد و نفس را از هوى و هوس بـاز دارد بـه يقـين                ) عدالت(جايگاه اوست و آن كس كه از مقام         

 ) . 2. (» بهشت جايگاه اوست

اين جهان در واقع پلى است كه انسانها بايد از آن بگذرند و به سراى جاويـدان برسـند،يا بـه تعبيـر           :ما معتقديم 

 . براى سراى ديگر اى است  مزرعهديگر دانشگاه،يا بازار تجارت،يا

و دار غنى لمن تزود منها،و دار موعظة لمن اتعظ ...ان الدنيا دار صدق لمن صدقها«:گويد درباره دنيا مى) ع(على 

بها،مسجد احباء اهللا و مصلى مالئكة اهللا و مهبط وحـى اهللا و متجـر اوليـاء اهللا،دنيـا جايگـاه صـدق و راسـتى                          

براى آن كس كـه از آن توشـه بـر            و سراى بى نيازى است    ...با آن برخورد كند    اقتبراى آن كس كه با صد      است

براى آن كـس كـه از آن پنـد گيرد،مسـجد دوسـتان خداسـت،و نمازگـاه                   گيرد،و جايگاه آگاهى و بيدارى است     

 ) . 3(» !فرشتگان پروردگار و محل نزول وحى الهى،و تجارتخانه دوستان حق

 

 داليل معاد روشن است

 

تواند هدف نهـايى آفـرينش       دهد كه نمى   زندگى اين جهان نشان مى    : معاد بسيار روشن است چرا كه اوال       داليل

انسان باشد كه چند روزى بيايد،در ميان انبوه مشكالت زندگى كند و بعد همه چيز پايان گيرد و در عالم نيستى 

ايم و به سوى  ن كرديد شما را بيهوده آفريدهافحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا ال ترجعون،آيا گما«:فرو رود

 ) 4(» !گرديد ما باز نمى

 . رسيد اشاره به اين كه اگر معادى در كار نبود حيات دنيا عبث و بيهوده به نظر مى

گيرند و گاه  كند كه نيكوكاران و بد كاران كه غالبا در اين جهان در يك صف قرار مى عدل الهى ايجاب مى:ثانيا

ام حسب الذين اجترحوا السـيئات ان       «: لوترند،از هم جدا شوند و هر كدام به سزاى اعمالشان برسند          بد كاران ج  

نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون،آيا آنها كـه مرتكـب گناهـان                    

انـد و عمـل صـالح انجـام      دهـيم كـه ايمـان آورده    شدند گمان كردند كه ما آنها را همچون كسـانى قـرار مـى      

 ) 5(» !كنند اند؟كه حيات و مرگشان يكسان باشد؟چه بد داورى مى داده
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كند كه فيض و نعمت او با مرگ از انسان قطع نشود و تكامل افراد مستعد                 بى پايان الهى ايجاب مى     رحمت:ثالثا

 ال ريب فيه،خدا رحمـت را بـر   كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيمة «:و شايسته همچنان ادامه يابد    

 ) 6. (»خود فرض كرده و همه شما را در روز رستاخيز كه شكى در آن نيست جمع خواهد كرد

چگونه ممكن است در قدرت خدا بـراى زنـده كـردن            :گويد قرآن به كسانى كه در مساله معاد ترديد داشتند مى         

ز اوست، همان كسى كـه در آغـاز شـما را از             مردگان شك و ترديد كنيد،در حالى كه خلقت نخستين شما نيز ا           

افعيينا بالخلق االول بل هم فى لبس من خلق جديد،آيا ما از            «:گرداند خاك آفريد باز هم به زندگى ديگر بر مى        

بـاز در   ) بـا ايـن داليـل روشـن       (ولى آنها   ) كه قادر بر آفرينش رستاخيز نباشيم     (آفرينش نخستين عاجز مانديم     

 ) 7(» ! رندآفرينش مجدد ترديد دا

قل يحييها الذى انشاها اول مرة و هـو بكـل           ×و ضرب لنا مثال و نسى خلقه قال من يحى العظام و هى رميم             «

چه كسى اين استخوانهاى پوسـيده را       :خلق عليم،او براى ما مثالى زد،ولى آفرينش خود را فراموش كرد و گفت            

 ) 8. (» به هر مخلوقى آگاه است نسبتبگو همان كسى كه او را در آغاز آفريد،و او !كند؟ زنده مى

كسى كه قادر است ايـن      !اضافه بر اين مگر آفرينش انسان در برابر آفرينش آسمانها و زمين مساله مهمى است              

او لم يـروا    «:جهان پهناور را با آن همه شگفتيهايش بيافريند،توانايى بر زنده كردن مردگان را پس از مرگ دارد                

ء  ت و االرض و لم يعى بخلقهن بقادر على ان يحى الموتى بلـى انـه علـى كـل شـى                     ان اهللا الذى خلق السموا    

دانند خداوندى كه آسمانها و زمين را آفريد و از آفرينش آنها ناتوان نشد قادر است مردگـان را                    قدير،آيا آنها نمى  

 ) 9. (» زنده كند؟آرى او بر هر چيز تواناست

 

 معاد جسمانى 

 

 اعتقادات در قرآن 

گيرند،چرا كه آنچه  گردد،و حياتى نوين از سر مى  ها روح انسان،بلكه جسم و روح با هم در آن جهان باز مى            نه تن 

در غالـب   . با همين جسم و روح بوده،و پاداشها و كيفرها نيز بايد نصيب هر دو شـود                در اين جا انجام شده است     

 و در برابـر تعجـب مخالفـان كـه           آيات مربوط به معاد در قرآن مجيد،روى معـاد جسـمانى تكيـه شـده اسـت                

قـل يحييهـا الـذى      «:گويـد  گردند،قرآن مـى   چگونه اين استخوانهاى پوسيده به حيات مجددى باز مى        :گفتند مى

 ) 10. (» انشاها اول مرة، كسى كه روز اول انسان را از خاك آفريد،بر چنين كارى قادر است

كنـد كـه     سـوى بنانـه،آيا انسـان گمـان مـى         بلـى قـادرين علـى ان ن       ×ايحسب االنسان ان لن نجمع عظامـه      «

انگشـتان او را    ) حتـى خطـوط سـر     (نخواهيم كرد؟آرى ما قادريم كه      ) و زنده (او را جمع    ) پوسيده(استخوانهاى  

 ) 11. (») و به حال اول باز گردانيم(مرتب كنيم 

 . اين آيات و مانند آن همه صراحت در معاد جسمانى دارد

 ) 12. (كند شويد،نيز به وضوح معاد جسمانى را بيان مى هايتان بر انگيخته مىشما از قبر:گويد آياتى كه مى

 . دهد اصوال بيشتر آيات معاد در قرآن معاد روحانى و جسمانى را شرح مى
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 عالم عجيب پس از مرگ 

 

است گذرد،بسيار برتر و باالتر از آن        آنچه در جهان پس از مرگ و عالم قيامت و بهشت و دوزخ مى             :ما معتقديم 

فال تعلم نفس ما اخفى لهم مـن قـرة اعين،هـيچ كـس     «:كه ما در اين دنياى محدود از آن آگاه و با خبر شويم 

 ) . 13. (» نهفته شده است) نيكوكاران(براى آنها  داند چه پاداشهايى كه مايه روشنى چشمهاست نمى

ما ال عين رات و ال اذن سمعت و         ان اهللا يقول اعددت لعبادى الصالحين       «:و در حديث معروف نبوى آمده است      

ام كه هيچ چشمى آنها را نديـده و هـيچ            ال خطر على قلب بشر،من براى بندگان صالحم نعمتهايى فراهم كرده          

 ) 14. (» گوشى نشنيده و بر قلب هيچ انسانى خطور نكرده است

باشـيم و اگـر جنـين        رد مـى  هايى كه در محيط محدود شكم مادر قـرار دا          در واقع ما در اين دنيا به منزله جنين        

آفتاب و ماه   :فرضا عقل و هوشى هم داشته باشد،حقايق و مفاهيمى را كه در جهان بيرون رحم وجود دارد مانند                 

بـه عـالم قيامـت       كند،اين جهان نسـبت    درخشان،وزش نسيم،منظره گلها و غرش امواج دريا را هرگز درك نمى          

 . ددقت كني-به اين دنيا همچون جهان جنين است سبت

 

 پرونده اعمال،شهود و گواهان در قيامت

 

شـود،نامه اعمـال نيكوكـاران بـه دسـت        هايى كه بيانگر اعمال ماست،به دست مـا داده مـى           در روز قيامت نامه   

شـوند،و   راستشان،و بدكاران به دست چپشان،مؤمنان صالح از مشاهده نامه اعمال خود خوشحال و مسرور مـى               

فاما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هـاؤم        «:فرمايد ت،همان گونه كه قرآن مجيد مى     بدكاران شديدا نگران و ناراح    

و اما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنـى          ...×فهو فى عيشة راضية   ×انى ظننت انى مالق حسابيه    ×اقرؤا كتابيه 

اى اهـل   (نـد كـه     ز صدا مـى  ) از شادى (اند   لم اوت كتابيه،اما آن كس كه نامه اعمالش را به دست راستش داده            

و او در يـك زنـدگى       !رسـم  من يقين داشتم كه به حساب اعمالم مـى        !نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد     !) محشر

اى كاش نامه اعمـالم را      :گويد اند مى  ولى كسى كه نامه اعمالش را به دست چپش داده         -رضايتبخش خواهد بود  

 ) 15(» !دادند به من نمى

شود كـه هـيچ كـس قـادر بـه انكـار محتـواى آن         نه است؟و چگونه نوشته مى   ولى در اين كه نامه اعمال چگو      

باشد،و چنانكه قبال نيز اشاره شد اصوال معاد و رستاخير ويژگيهايى دارد كه درك               بر ما روشن نمى    نيست؟درست

 . جزييات آن براى مردم دنيا مشكل يا غير ممكن است ولى كليات آن معلوم و غير قابل انكار است

 

 و گواهان در قيامتشهود 

 

دهند،دست و  در قيامت عالوه بر اين كه خداوند شاهد بر تمام اعمال ماست،گواهانى نيز بر اعمال ما گواهى مى

كنـيم و غيـر آنها،همـه شـاهد و گـواه اعمـال مـا                 پاى ما و حتى پوست تن ما،زمينى كـه بـر آن زنـدگى مـى               
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بـر  ) روز قيامـت  (امـروز   » تشهد ارجلهم بما كانوا يكسـبون     اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و         «.هستند

) نيـز (دادنـد    گويند و پاهايشان به كارهايى كـه انجـام مـى           نهيم و دستهايشان با ما سخن مى       دهانشان مهر مى  

 ) 16. (»دهند شهادت مى

چـرا  :گويند  خود مى  ء،آنها به پوستهاى تن    و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا اهللا الذى انطق كل شى            «

همان خدايى كه هر موجودى را بـه نطـق در آورده،مـا را گويـا                :بر ضد ما گواهى داديد؟در جواب خواهند گفت       

 ) 17. (»!و اين ماموريت افشاگرى را به ما بخشيده است(ساخته 

 

وردگارت به آن چرا كه پر!كند بان ربك اوحى لها،در آن روز زمين خبرهايش را بازگو مى×يومئذ تحدث اخبارها«

 ) 18. (») كه اين ماموريت را انجام دهد(وحى كرده است 

 

 صراط و ميزان اعمال 

 

صراط همان پلى است كه بر روى جهنم كشيده شده و همگان بايد از روى آن عبور كننـد،آرى راه بهشـت از                       

 ! گذرد روى جهنم مى

ن اتقوا و نذر الظالمين فيهـا جثيا،همـه شـما           ثم ننجى الذي  ×و ان منكم اال واردها كان على ربك حتما مقضيا         «

حتمى و قطعى بر پروردگارت،سپس آنهـا را كـه تقـوا پيشـه               شويد،اين امرى است   وارد جهنم مى  ) بدون استثنا (

 ) 19. (» سازيم اند در آن رها مى بخشيم و ظالمان را،در حالى كه به زانو در آمده اند از آن رهايى مى كرده

صعب العبور خطرناك بستگى به چگونگى اعمال انسانها دارد چنان كه در حديث معروفـى               عبور از اين گذرگاه     

منهم من يمر مثل البرق،و منهم من يمر مثل عدو الفرس،و منهم من يمر حبـوا،و مـنهم مـن يمـر                      :خوانيم مى

رنـد و بعضـى     گذ مشيا،و منهم من يمر متعلقا،قد تاخذ النار منه شيئا و تترك شيئا،بعضى ماننـد بـرق از آن مـى                   

و (شـوند    همچون اسب تيز رو،بعضى با دسـت و زانو،بعضـى همچـون پيادگـان و بعضـى بـه آن آويـزان مـى                       

 ) 20(» !كند گيرد و چيزى را رها مى گاه آتش دوزخ از آنها چيزى را مى!) گذرند مى

ز همه اعمال ما را براى سنجش اعمال انسانها،آرى در آن رو اى است چنانكه از نامش پيداست وسيله» ميزان«اما

 : كنند سنجند و ارزش و وزن هر يك را آشكار مى مى

و نضع الموازين القسط ليوم القيمة فال تظلم نفس شيئا و ان كان مثقال حبة من خردل اتينا بهـا و كفـى بنـا                         «

 بـه   شود،حتى اگـر   كنيم،و به هيچ كس كمترين ستمى نمى       بر پا مى   حاسبين،ما ترازوهاى عدل را در روز قيامت      

جـزايش را بـه او   (كنـيم و   داشته باشـد مـا آن را حاضـر مـى    ) كار نيك و بدى   (مقدار سنگينى يك دانه خردل      

 ) 21. (»!و كافى است كه حساب كننده باشيم) دهيم مى

و امـا مـن خفـت موازينـه فامـه هاويـة،اما كسـى كـه در آن                   ×فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشـة راضـية         «

نگين است،در يك زندگى رضايتبخش خواهد بود،و كسى كه ترازوهايش سبك اسـت             روز،ترازوهاى اعمالش س  

 ) 22(» !جايگاهش دوزخ است
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آرى عقيده ما اين است كه نجـات و رسـتگارى در آن جهـان بسـتگى بـه اعمـال انسـانها دارد،نـه آرزوهـا و                            

كـل نفـس بمـا    «:بـرد  پندارها،هر كس در گرو اعمال خويش است و بدون پاكى و تقوا كسى راه به جايى نمـى                

 ) 23. (» كسبت رهينة،هر انسانى در گرو اعمال خويش است

هر چند جزئيات آن براى ما معلوم نيست و همان گونه كه            » ميزان«و» صراط« اين شرح كوتاهى بود از چگونگى     

ه كنـيم،درك همـ    بسيار برتر از جهانى كـه در آن زنـدگى مـى            ايم چون سراى آخرت عالمى است      قبال نيز گفته  

 . مفاهيم آن براى ما زندانيان دنياى مادى مشكل يا غير ممكن است

 

 شفاعت در قيامت

 

كنند و   در قيامت پيامبران و امامان معصوم و اولياء اهللا بعضى از گنهكاران را به اذن خدا شفاعت مى                 :ما معتقديم 

 كه پيوندهاى خود را از خدا گردند،ولى فراموش نكنيم كه اين اذن تنها براى كسانى است مشمول عفو الهى مى

 . بى قيد و شرط نيست،آن نيز نوعى رابطه با اعمال و نيات ما دارد و اولياء اهللا قطع نكرده باشند،بنابراين شفاعت

 ) 24(» !كنند و ال يشفعون اال لمن ارتضى،آنها جز براى كسى كه خدا راضى به شفاعت اوست،شفاعت نمى«

بـراى جلـوگيرى از      اى سـت   براى تربيت انسان و وسـيله      راهى است » شفاعت«دو چنانكه در گذشته نيز اشاره ش      

اى،از  گويد اگر آلوده گناه هم شـده       ور شدن در گناه و قطع تمام پيوندها و روابط از اولياء اهللا به انسان مى                غوطه

 ! همان جا باز گرد و بيش از اين گناه مكن

است و بعد از او ساير پيامبران و امامان معصوم و حتى            ) ص (از آن پيامبر اسالم   » شفاعت عظمى « به يقين مقام  

 . كنند علما و شهدا و مؤمنان عارف و كامل و از آن فراتر قرآن و اعمال صالحه نيز براى بعضى شفاعت مى

ما من احد من االولين و اآلخرين اال و هو يحتاج الى شـفاعة محمـد                «:خوانيم مى) ع(در حديثى از امام صادق      

» !در قيامـت دارد   ) ص(م القيامة،هيچ كس از اولين و آخرين نيست مگر اين كه نياز به شفاعت محمد                يو) ص(

)25 ( 

القـرآن و الـرحم و االمانـة و       :الشـفعاء خمسـة   «:آمده است ) ص(در حديث ديگرى در كنز العمال از پيامبر اكرم          

. »حم، امانت و پيامبر شما و اهل بيت او      قرآن،صله ر :شفيع وجود دارد   نبيكم و اهل بيت نبيكم،در روز قيامت پنج       

اذا كان يوم القيامة بعث اهللا العالم و العابد،فاذا وقفـا بـين             «:خوانيم مى) ع(در حديث ديگرى از امام صادق       ) 26(

يدى اهللا عز و جل قيل للعابد انطلق الى الجنة،و قيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تاديبك لهم،روز قيامت كه  

گيرنـد،   كنـد،هنگامى كـه در پيشـگاه خداونـد متعـال قـرار مـى               را مبعـوث مـى    »عابد«و» عالم«دشود خداون  مى

خوبى كه   بايست و براى مردم به خاطر تربيت      :شود و به عالم گفته مى    !برو به سوى بهشت  :شود گفته مى »عابد« به

 ) 27(» !به آنها داشتى شفاعت كن نسبت

 . رداين حديث اشاره لطيفى نيز به فلسفه شفاعت دا
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 عالم برزخ 

 

است كه ارواح همه انسـانها پـس از         » برزخ«در ميان اين جهان و سراى آخرت،جهان سومى به نام           :ما معتقديم 

 . گيرند مرگ تا روز قيامت در آن قرار مى

 ) 28. (» برزخى است تا روز قيامت) پس از مرگ(سر آنها  و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون،و پشت«

دانيم كه ارواح نيكان و  توانيم داشته باشيم،اين قدر مى    يات آن جهان نيز آگاهى زيادى نداريم و نمى        البته از جزئ  

و ال «:در آن جهان،متنعم به نعمتهاى فراوانى هسـتند ) مانند ارواح شهدا(صالحانى كه در درجات باال قرار دارند  

قون،هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرز 

 ) 29. (»اند و در پيشگاه پروردگارشان متنعمند شدند مردگانند،بلكه آنها زنده

و نيز ارواح ظالمان و طاغوتها و حاميان آنها در آن جهان معذبند،همان گونـه كـه قـرآن دربـاره فرعـون و آل                         

يا و يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب،عذاب آنهـا            النار يعرضون عليها غدوا و عش     «:گويد فرعون مى 

) فرمايد مى(بر پا شود     شوند،و روزى كه قيامت    است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى         ) دوزخ(آتش  ) در برزخ (

 ) 30(» ! ترين عذابها كنيد آل فرعون را داخل سخت

ند و نه جزء آن دسته،و مشمول هيچ كدام از عذاب ا ولى گروه سومى كه گناهان كمترى دارند نه جزء اين دسته

و يـوم   «!شـوند  روند و در رستاخيز بيدار مى      و كيفر نيستند،گويى در جهان برزخ در حالتى شبيه به خواب فرو مى            

و قال الذين اوتوا العلم و االيمان لقد لبثتم فى كتاب اهللا الى             .. .تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة       

كنند كه  بر پا شود گنهكاران قسم ياد مى   البعث فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم ال تعلمون،و روزى كه قيامت            يوم

) خطـاب بـه مجرمـان     (اما كسانى كه علم و ايمان به آنهـا داده شـده             ...جز ساعتى در عالم برزخ درنگ نكردند      

قرار داشتيد،و اكنـون روز رسـتاخيز اسـت ولـى شـما             ) الم برزخ در ع (شما به فرمان خدا تا روز قيامت        :گويند مى

 ) . 31(» !دانستيد نمى

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر «:آمده است كه فرمود) ص(در روايات اسالمى نيز از پيغمبر اكرم      

 ) 32. (» هاى دوزخ اى از حفره النيران،قبر يا باغى است از باغهاى بهشت،يا حفره

 

 شهاى معنوى و مادى اعتقاد در قرآن پادا

 

 . پاداشهاى قيامت هم جنبه مادى دارد و هم جنبه معنوى،چرا كه معاد نيز هم روحانى و هم جسمانى است

جنـات  «آنچه در قرآن مجيد و روايات اسالمى درباره باغهاى بهشتى كه نهرها از زير درختانش جـارى هسـتند   

) 34(» اكلها دائم و ظلها   « هايش جاودانى است   هاى آن و سايه    ى كه ميوه  باغهاي) 33(» تجرى من تحتها االنهار   

و مانند آن آمده است،و همچنين ) 35(»  و ازواج مطهرة«و براى افراد با ايمان همسران خوب بهشتى وجود دارد     

ش و هـاى مـادى پـادا    شود،همه ناظر به جنبه آنچه درباره آتش سوزان دوزخ و مجازاتهاى دردناك آن ديده مى          

 . كيفر آن جهان است
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هـاى جمـال و جـالل        ولى از آن مهمتر،پاداشهاى معنوى،انوار معرفت الهى و قرب روحـانى پروردگـار و جلـوه               

 . اوست،همان لذاتى است كه با هيچ زبان و بيانى،قابل توصيف نيست

) هاى پـاكيزه  باغهـاى پـر طـراوت و مسـكن        (در بعضى آيات قرآن بعد از بيان بخشى از نعمتهاى مادى بهشت             

ذلك هو الفوز «:افزايد و بعد مى»!و رضوان من اهللا اكبر،و رضا و خشنودى خدا از همه اينها برتر است«:افزايد مى

آرى لذتى باالتر از اين نيست كه انسان درك كند از سـوى معبـود و   ) 36(» !العظيم،پيروزى بزرگ همين است 

 ! و پذيرش او قرار گرفته استمحبوب بزرگش پذيرفته شده و مشمول رضا و خشنودى 

تبارك و تعالى رضاى عنكم و محبتى لكم خيـر          ) اهللا(يقول  «:خوانيم مى) ع(در حديثى از امام على بن الحسين        

به شما بهتـر و برتـر        خشنودى من از شما و محبتم نسبت      :گويد ،خداوند متعال به آنها مى    ...و اعظم مما انتم فيه    

راسـتى  ) 37(» !كنند شنوند و تصديق مى آنها همگى اين سخن را مى     !...هستيداست از نعمتهايى كه شما در آن        

ارجعى الى ربك راضـية  ×يا ايتها النفس المطمئنة«:چه لذتى از اين باالتر كه انسان مخاطب به اين خطاب شود    

ه هـم   به سوى پروردگارت باز گرد،در حالى كـ       !و ادخلى جنتى،تو اى روح آرام يافته      ×فادخلى فى عبادى  ×مرضية

 ) 38(» !تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود،و در سلك بندگانم در آى و در بهشتم وارد شو

 

 :نوشتها پى

 

 . 87سوره نساء،آيه -1

 . 41-37سوره نازعات،آيات -2

 . 131نهج البالغه،كلمات قصار،شماره -3

 . 115سوره مؤمنون،آيه -4

 . 21سوره جاثيه،آيه -5

 . 12سوره انعام،آيه -6

 . 15سوره ق،آيه -7

 . 79 و 78سوره يس،آيات -8

 . 33سوره احقاف،آيه -9

 . 79سوره يس،آيه -10

 . 4 و 3سوره قيامت،آيات -11

 . 43:،معارج7:،قمر52 و 51:مانند آيات سوره يس-12

 . 17سوره سجده،آيه -13

ى ايـن حـديث را در       محدثان مشهور مانند بخارى و مسلم،و مفسران معروف مانند طبرسى،آلوسى و قرطب           -14

 . اند كتابهاى خود آورده

 . 25 تا 19سوره الحاقه،آيات -15
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 . 65سوره يس،آيه -16

 . 2سوره فصلت،آيه -17

 . 5 و 4سوره زلزلة،آيات -18

 . 72 و 71سوره مريم،آيات -19

 و  39036با مختصر تفاوتى در منـابع معـروف شـيعه و اهـل سـنت،مانند كنـز العمـال حـديث                       اين حديث -20

نقل كـرده   ) ع( سوره مريم و صدوق در امالى خود آن را از امام صادق              71 ذيل آيه    4175،صفحه  6قرطبى،جلد  

،صفحه 8صحيح بخارى،جلد   (»  الصراط جسر جهنم  « شود تحت عنوان   در صحيح بخارى نيز بابى ديده مى      .است

146 . ( 

 . 47سوره انبياء،آيه -21

 . 9 تا 6سوره قارعه،آيات -22

 . 38ثر،آيه سوره مد-23

 . 28سوره انبياء،آيه -24

 . 42،صفحه 8بحار،جلد -25

 ) . 390،صفحه 14جلد  (39041كنز العمال،حديث -26

 . 66،حديث 56،صفحه 8بحار،جلد -27

 . 100سوره مؤمنون،آيه -28

 . 169سوره آل عمران،آيه -29

 . 46سوره مؤمن،آيه -30

 . 56سوره روم،آيه -31

،در منـابع شـيعه ايـن حـديث گـاه از اميـر              2460،حديث  26ب صفة القيامة،باب    ،كتا4صحيح ترمذى،جلد   -32

 ) . 218 و 214،صفحه 6بحار االنوار،جلد (نقل شده است ) ع(و گاه از امام على بن الحسين ) ع(مؤمنان على 

 . 89سوره توبه،آيه -33

 . 35سوره رعد،آيه -34

 . 15سوره آل عمران،آيه -35

 . 72سوره توبه،آيه -36

 . 9 سوره توبه،مطابق نقل الميزان،جلد 72تفسير عياشى،ذيل آيه -37

 . 30 تا 27سوره فجر،آيات -38
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 مساله امامت

 هميشه امامى وجود دارد 

 

كند پيامبرانى براى هدايت انسانها بفرستد،حكمتش ايجاب        خداوند ايجاب مى   همان گونه كه حكمت   :ما معتقديم 

در هر عصر و زمانى،امام و پيشوايى از سوى خدا براى هدايت انسانها وجـود داشـته                 كند كه بعد از پيامبران       مى

باشد تا شرايع انبيا و اديان الهى را از تحريف و تغيير حفظ كنند،نيازهاى هر زمان را روشن سازند و مردم را بـه          

ه تكامل و سـعادت     سوى خدا و عمل به آيين پيامبران دعوت نمايند،در غير اين صورت هدف آفرينش انسان ك               

 . شوند گردد و مردم سرگردان مى ماند،شرايع انبياء ضايع مى باز مى ماند،بشر از راه هدايت است عقيم مى

يا ايهـا الـذين     «:در هر عصر و زمانى امامى وجود داشته است        ) ص(به همين دليل معتقديم بعد از پيامبر اسالم         

. »تقواى الهى پيشه كنيد و با صـادقان باشـيد  !ايد ى كه ايمان آوردهآمنوا اتقوا اهللا و كونوا مع الصادقين،اى كسان       

)1 ( 

اين آيه مخصوص به زمانى نيست و همراه بودن بى قيد و شرط بـا صـادقان،دليل بـر ايـن اسـت كـه در هـر                      

عصرى امام معصومى وجود دارد كه بايد از او پيروى كرد،همان گونه كـه بسـيارى از مفسـران شـيعه و اهـل                        

 ) 2. (اند فسير خود به آن اشاره كردهسنت،در ت

 

 حقيقت امامت

 

امامت تنها يك مقام حكومت ظاهرى نيست،بلكه يك مقام بسيار واالى معنوى و روحانى اسـت،و                :ما معتقديم 

فكر و روح مردم را     .امام عالوه بر رهبرى حكومت اسالمى،هدايت همه جانبه را در امر دين و دنيا بر عهده دارد                

كند و به اهدافى كه پيامبر  را از هر گونه تحريف و تغيير پاسدارى مى) ص( شريعت پيامبر اسالم هدايت كرده و

 . بخشد براى آن مبعوث شد تحقق مى) ص(

اين همان مقام وااليى است كه خداوند به ابـراهيم خليـل،پس از پيمـودن راه نبـوت و رسـالت و پيـروزى در                         

از فرزندان و دودمانش اين مقام واال را از خداوند تقاضا نمود و به او               امتحانات متعدد بخشيد،او نيز براى بعضى       

و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال «.رسند جواب داده شد كه هرگز ظالمان و گنهكاران به اين مقام نمى

پروردگـار  انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال ال ينال عهـدى الظالمين،بـه يـاد آور هنگـامى را كـه                        

او را با امور گوناگون آزمود،و او از عهده آزمايشهاى الهى بطور كامل بر آمد،خدا فرمـود مـن تـو را                      ) ع(ابراهيم  

) امامـت (پيمـان مـن     :از دودمان من نيز امامانى قرار ده،خداونـد فرمـود         :امام مردم قرار دادم،ابراهيم عرض كرد     

 ) 3(» ) !شود ن از ذريه تو مىو تنها نصيب معصوما(رسد  هرگز به ستمكاران نمى

به صورتى كه گفته شـد       شود،و اگر امامت   يك چنين مقامى در مساله حكومت ظاهرى خالصه نمى         بديهى است 

 . تفسير نشود آيه فوق مفهوم روشنى نخواهد داشت



 41

،در عمل تحقـق    خود عرضه كردند   بودند،آنچه را با رسالت    تمام پيامبران اولوا العزم داراى مقام امامت      :ما معتقديم 

از آغاز نبـوتش    ) ص(بخشيدند،و رهبر معنوى و مادى و ظاهرى و باطنى مردم بودند، مخصوصا پيامبر اكرم                مى

 . شد مقام واالى امامت و رهبرى الهى را نيز داشت،و كار او در ابالغ فرمانهاى الهى خالصه نمى

 . يه او ادامه يافتنيز در معصومان از ذر) ص(بعد از پيامبر  خط امامت:ما معتقديم

شود كه رسيدن بـه ايـن مقام،شـرايط          با توجه به تعريفى كه براى مساله امامت در باال آمد به خوبى معلوم مى              

و هم از نظر علم و دانـش و احاطـه   ) تقوايى در حد معصوم بودن از هر گونه گناه     (سنگينى دارد،هم از نظر تقوا      

 . دقت كنيد-سانها و نيازهاى آنها در هر عصر و زمان و مكانبه تمام معارف و دستورات دين و شناختن ان

 

 امام از گناه و خطا معصوم است

 

امام بايد معصوم از هر گناه و خطا باشد زيرا عالوه بر آنچه در تفسير آيـه بـاال آمـد، غيـر معصـوم                         :ما معتقديم 

اخـذ نماينـد،و بـه همـين دليـل          تواند بطور كامل مورد اعتماد واقـع شـود،و اصـول و فـروع ديـن را از او                     نمى

آن است كه در    »تقرير««منظور از (او حجت و دليل شرعى است       »تقرير«و» افعال« همچون» گفتار امام « معتقديم

 ) . برابر او كارى انجام دهند و او با سكوت خود آن را امضا كند

 

 امام پاسدار شريعت است

 

آورد،بلكه وظيفه او پاسدارى و حفظ شريعت و آيين  د نمى اى از خو  » شريعت و قانون تازه   «امام هرگز :ما معتقديم 

 . به سوى اين آيين مقدس است و كار او تبليغ و تعليم و حفظ و معرفى و هدايت) ص(پيامبر اسالم 

 

 امام آگاهترين مردم به اسالم است

 

 و تفسـير قرآن،آگـاهى      به تمام اصول و فروع اسالم و احكام و قوانين آن و معنى             امام بايد نسبت  :و نيز معتقديم  

 . رسد به او مى) ص(به آن علوم جنبه الهى دارد و از پيغمبر اسالم  كامل داشته باشد،و علم او نسبت

تواند بطور كامل مورد اعتماد مردم قرار گيرد و در فهم حقايق اسالم بر آن تكيه                 آرى چنين علمى است كه مى     

 . كرد

 

 امام بايد منصوص باشد 

و نيـز تصـريح هـر       ) ص(بايد منصوص باشد،يعنى با تصريح و نص پيـامبر          ) و جانشين پيامبر   (امام:ما معتقديم 

) بـه وسـيله پيـامبر     (از سوى خـدا     ) ص(امام نيز مانند پيامبر     :به امام بعد،تعيين گردد،به تعبير ديگر      امامى نسبت 
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ك للناس اماما،من تو را امـام       انى جاعل «:شود،همان گونه كه در آيه مربوط به امامت ابراهيم خوانديم          تعيين مى 

 . » مردم قرار دادم

در حد احاطه به تمام احكام و تعليمات        (اضافه بر اين تشخيص وجود تقوا در سر حد عصمت،و مقام علمى واال              

 . چيزى نيست كه غير از خدا و پيامبرش از آن آگاه باشد) الهى بدون هيچ گونه خطا و اشتباه

 . دانيم مان معصوم را به انتخاب مردم نمىو به اين ترتيب ما امامت اما

 

 . اند تعيين شده) ص(امامان به وسيله پيامبر -

 

در يك جا بطور عموم،در حديث معروف       .امامان بعد از خود را تعيين فرموده است       ) ص(پيامبر اسالم   :ما معتقديم 

 . ثقلين فرموده است

اى  برخاسـت،خطبه » خـم « ان مكه و مدينه به نـام      در سرزمينى مي  ) ص(پيغمبر اكرم   :خوانيم در صحيح مسلم مى   

نزديك است كه من از ميان شما بروم انى تارك فيكم الثقلين،اولهما كتاب اهللا فيه الهدى                «:خواند،سپس فرمود 

گـذارم نخسـتين     و اهل بيتى،اذكركم اهللا فى اهل بيتى، من دو چيز گرانمايه در ميان شما به يادگار مى                ...و النور 

كنم كه خدا را درباره اهل بيتم        و اهل بيتم،به شما توصيه مى     ...است كه در آن، نور و هدايت است       آنها كتاب خد  

نيز آمده و بـا صـراحت       » صحيح ترمذى «همين معنى در  ) 4. (») اين جمله را سه بار تكرار كرد      (فراموش نكنيد   

 ) 5. (»به دامن اين دو بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد اگر دست«:گويد مى

و غالب كتب معروف و مشهور اسالمى       ) 8(و مسند احمد    ) 7(و خصائص نسائى    ) 6(حديث در سنن دارمى     اين  

تواند  شود كه هيچ مسلمانى نمى     آمده و جاى ترديدى در آن نيست و در واقع جزء احاديث متواتره محسوب مى              

 بلكه چندين بار در مواقع مختلف       نه يك بار  ) ص(شود كه پيامبر اسالم      آن را انكار كند و از روايات استفاده مى        

 . آن را تكرار فرمود

توانند چنين مقام وااليى را در كنار قرآن داشته باشند بنـابراين             نمى) ص(بديهى است كه تمام اهل بيت پيامبر        

فقط در بعضى از احاديث ضعيف و مشـكوك بـه جـاى             (است  ) ص(تنها اشاره به امامان معصوم از ذريه پيامبر         

 ) . نتى آمده استاهل بيتى،س

ما به حديث مشهور ديگرى كه در منابع معروف مانند صحيح بخارى،صحيح مسلم،صحيح ترمذى،صحيح ابـى           

ال يـزال الـدين قائمـا       «:فرمود) ص(كنيم،پيغمبر اكرم    داود و مسند حنبل و كتب ديگر آمده است نيز استناد مى           

ن قريش،دين اسالم بر پاست تا قيـام قيامـت و تـا    حتى تقوم الساعة او يكون عليكم اثنتى عشر خليفة كلهم م        

تفسير قابل قبـولى بـراى ايـن        :ما معتقديم ) 9. (»اين كه دوازده خليفه بر شما حكومت كنند كه همه از قريشند           

شود،فكر كنيد آيا تفسير     روايات جز آنچه در عقايد شيعه اماميه مربوط به ائمه دوازده گانه آمده است تصور نمى               

 ! اند داشته باشدتو ديگرى مى
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 ) ص(از سوى پيامبر ) ع(نصب على 

 

) به فرمان خداوند  (را بالخصوص به عنوان جانشين خود       ) ع(در موارد متعدد على     ) ص(پيامبر اسالم   :ما معتقديم 

به هنگام بازگشت از حجـة الـوداع در ميـان    ) منزلگاهى نزديك جحفه(معرفى كرده است،از جمله در غدير خم   

ايهـا النـاس السـت اولـى بكـم مـن انفسـكم قـالوا                «:ز اصحابش خطبه خواند و جملـه معـروف        جمع عظيمى ا  

ــال ــبت   :بلى،ق ــن نس ــا م ــردم آي ــواله،اى م ــى م ــواله فعل ــت م ــن كن ــزاوارتر    فم ــما س ــود ش ــما از خ ــه ش ب

مولى و رهبر و سزاوارتر به      ) ع(كسى كه من مولى و رهبر و سزاوارتر به او هستم،على            :فرمود!آرى:نيستم؟گفتند

چون هدف اين نيست كه در بيان اين اعتقادات زياد به سراغ استدالالت برويم و پافشارى و جر                  ) 10. (» وستا

گوييم حديث مزبور چيزى نيست كه به سادگى بتوان از كنار آن گذشت و               و بحث داشته باشيم،همين اندازه مى     

با آن تشريفات و تاكيدات     ) ص(ر اسالم   ساده تفسير نمود كه پيامب     يا آن را به عنوان بيان يك دوستى و محبت         

 . بيان كرده باشد

و « در آغاز كارش، هنگـامى كـه آيـه        ) ص(آيا اين همان چيزى نيست كه مطابق گفته ابن اثير در كامل،پيامبر             

نـازل شد،خويشـان خـود را جمـع نمـود و اسـالم را بـر آنهـا عرضـه داشت،سـپس                       » انذر عشيرتك االقـربين   

لى هذا االمر على ان يكون اخى و وصيى و خليفتى فيكم،كدام يك از شما مرا در ايـن                   ايكم يوازرنى ع  «:فرمود

 . »كند تا برادر من و وصى و خليفه من در ميان شما باشد كار يارى مى

انا يا نبى اهللا اكون وزيرك عليه،من       «:كه عرض كرد  ) ع(پاسخ نگفت جز على     ) ص(هيچ كس به دعوت پيامبر      

ان هذا اخى و وصـيى و  «:به او اشاره كرد و فرمود) ص(پيامبر »! تو در اين كار خواهم بود  اى پيامبر وزير و ياور    

و آيا اين همان نيست كـه       ) 11. (» خليفتى فيكم،اين نوجوان برادر من،وصى من و خليفه من در ميان شماست           

د و به گفتـه صـحيح   بار ديگر آن را بيان كند و بر آن تاكيد نه   خواست در آخرين ساعات عمرش ى    ) ص(پيامبر  

اى بنويسم كـه در پرتـو    اى بياوريد تا نامه ايتونى اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا،وسيله       «: بخارى دستور دارد  

در اين زمينه پرداختند    ) ص(با پيامبر    و در ادامه حديث آمده است كه بعضى به مخالفت         »!آن هرگز گمراه نشويد   

كنيم هدف ذكر عقايـد بـا مختصـرى          باز تكرار مى  ) 12. ( و مانع شدند   و حتى سخن بسيار توهين آميزى گفتند      

 . استدالل است،نه بيشتر از آن و گرنه بحثها شكل ديگرى داشت

 

 تاكيد هر امام بر امام بعد از خود 

 

اند كه نخستين آنها على بن ابى طالـب          هر يك از امامان دوازده گانه به وسيله امام قبل تاكيد شده           :ما معتقديم 

و بعـد   ) ع(،سپس فرزند ديگرش حسـين بـن علـى سـيد الشـهداء              ) ع(،سپس فرزندش امام حسن مجتبى      ) ع(

،و بعـد فرزنـدش جعفـر بـن محمـد           ) ع(و سپس فرزندش محمد بن على الباقر        ) ع(فرزندش على بن الحسين     

فرزنـدش  و بعـد  ) ع(و سپس فرزندش على بن موسى الرضا ) ع(و سپس فرزندش موسى بن جعفر ) ع(الصادق  

و آخـرين آنهـا   ) ع(و بعد حسن بن على العسـكرى   ) ع(و سپس على بن محمد النقى       ) ع(محمد بن على التقى     
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البتـه اعتقـاد بـه      . باشـد  است و ما معتقديم او هم اكنون زنده مى        -سالم اهللا عليهم  -محمد بن الحسن المهدى   

 پر از ظلم و جور شده باشد،مخصـوص         كند،آن گونه كه   كسى كه دنيا را پر از عدل و داد مى         -عج-وجود مهدى 

-بلكه تمام مسلمين به آن عقيده دارند و بعضى از علماى اهل سنت درباره متواتر بودن روايات مهدى              ما نيست 

در پاسـخ   » رابطـة العـالم االسـالمى     « اى كه چند سال قبل از طـرف        اند،حتى در رساله   كتاب مستقل نوشته  -عج

اسناد فراوانـى از    -عج- بود ضمن تاكيد بر مسلم بودن ظهور مهدى        شده-عج-سؤالى كه درباره حضرت مهدى    

منتهـى بسـيارى از   ) 13(نقل شده است،    ) ص(از پيغمبر اكرم    -عج-كتب معروف و معتبر درباره حضرت مهدى      

ولى ما عقيده داريم او دوازدهمين امام و هم اكنـون           .شود در آخر الزمان متولد مى    -عج-آنان معتقدند كه مهدى   

 و در زمانى كه خداوند به او ماموريت دهد،براى پيراستن صفحه زمين از ظلم و جور و اقامه حكومت                    زنده است 

 . كند عدل الهى قيام مى

 

 افضل صحابه بود ) ع(على 

 

مقـام نخسـتين را در امـت اسـالمى     ) ص(افضل صحابه بوده است و بعد از پيامبر اسـالم    ) ع(على  :ما معتقديم 

دانيم و معتقديم آنها كه بـراى علـى          گونه غلو و زياده روى را در اين زمينه حرام مى          داشت،ولى با اين حال هر      

مقام الوهيت و خدايى يا چيزى شبيه آن قائل باشند،كافرند و از زمره مسلمين بيرونند،و ما از اعتقادات آنها                   ) ع(

 اين زمينه شده است،در حالى كه       بيزاريم،هر چند متاسفانه آميختگى نام آنها با نام شيعه،گاه سبب اشتباهاتى در           

 . اند هميشه علماى شيعه اماميه در كتابهاى خود،اين گروه را بيگانه از اسالم شمرده

 

 صحابه در برابر داورى عقل و تاريخ 

 

افراد بزرگ و فداكار و با شخصيتى بودنـد و قـرآن و روايـات اسـالمى در فضـيلت                    ) ص(در ميان ياران پيامبر     

 دارد،ولى اين به آن معنى نيست كه همه اصحاب پيامبر را معصوم بـدانيم و اعمـال آنهـا را                     آنان،بحث فراوانى 

از ) آيات سوره برائت،سـوره نـور و سـوره منـافقين          (بدون استثناء صحيح بشمريم،چرا كه قرآن در آيات زيادى          

شـدند،در   حسوب مـى  بودند،در ظاهر جزء آنها م    ) ص(گويد كه در ال به الى اصحاب پيامبر          منافقانى سخن مى  

و از سوى ديگر كسـانى بودنـد كـه بعـد از پيـامبر      .حالى كه آيات قرآن شديدترين مذمتها را از آنها نموده است  

شكستند،و خون دهها هزار     خود را با امام و خليفه وقت       آتش جنگ در ميان مسلمين روشن كردند و بيعت        ) ص(

 !  را از هر نظر پاك و منزه بشمريم؟توانيم همه اين افراد مسلمان را ريختند،آيا ما مى

را درسـتكار و منـزه   ) مـثال جنـگ جمـل و صـفين        (توان هر دو طرف نـزاع و جنـگ           به تعبير ديگر چگونه مى    

را براى توجيـه ايـن مسـائل    »اجتهاد« دانست؟اين تضادى است كه براى ما قابل قبول نيست و آنها كه موضوع    

بر حق بوده،و ديگرى خطـا كار،امـا چـون بـه اجتهـاد خـود عمـل                  دانند كه بگويند يكى از دو طرف         كافى مى 

 . براى ما پذيرفتن اين سخن مشكل است-!كرده است،نزد خداوند معذور،بلكه داراى ثواب است مى
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را شكست،و سپس آتـش جنـگ را روشـن كـرد و             ) ص(با جانشين پيامبر     توان به بهانه اجتهاد،بيعت    چگونه مى 

اين همه خونريزى با توسل به اجتهاد قابل توجيه باشد چه كـارى قابـل توجيـه                 خون بى گناهان را ريخت،اگر      

 ! نيست

ان « در گـرو اعمـال خويشـند،و اصـل قرآنـى          ) ص(همه انسانها حتى ياران پيامبر      :صريحتر بگوييم،ما معتقديم  

بنابراين . صادق استدرباره آنها نيز) 14(»  ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست   اكرمكم عند اهللا اتقيكم،گرامى   

بايد وضع آنها را با عملشان روشن سازيم و به اين صورت يك قضاوت منطقى درباره همه آنان داشته باشيم و                     

نيز براى پاسـدارى از     ) ص(در صف اصحاب مخلص بودند و بعد از پيامبر          ) ص(آنها كه در عصر پيامبر      :بگوييم

 . گذاريم دانيم و به آنها احترام مى وفادار ماندند آنها را خوب مىاسالم كوشيدند،و به پيمانى كه با قرآن داشتند 

را آزرده  ) ص(و آنها كه در زمان آن حضرت در صف منافقان بودند و كارهايى كردند كه قلـب مبـارك پيـامبر                      

سلمين مسير خود را تغيير داده كارهايى انجام دادند كه به ضرر اسالم و م   ) ص(ساختند،و يا بعد از رحلت پيامبر       

ال تجد قوما يؤمنون باهللا و اليوم اآلخر يؤادون من حاد اهللا            «:گويد قرآن مجيد مى  .تمام شد،آنها را دوست نداريم    

و رسوله و لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب فى قلوبهم االيمان،هيچ قـومى را كـه              

ه با كسانى كه نافرمانى خدا و رسولش را كردند دوستى كنند هـر              يابى ك  ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى       

چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آنها باشند،آنان كسانى هسـتند كـه خـدا ايمـان را بـر صـفحه                        

 ) 15. (» دلهايشان نوشته است

 دادند به اعتقاد ما شايسته ستايش را آزار) ص(يا بعد از رحلت او،پيامبر ) ص(آرى آنها كه در زمان حيات پيامبر    

 . نيستند

بزرگترين مجاهدتها را در راه پيشرفت اسالم نمودند و از ) ص(ولى نبايد فراموش كرد كه جمعى از ياران پيامبر 

سوى خداوند مورد مدح و ستايش قرار گرفتند،همچنين كسانى كه بعد از آنها روى كار آمدنـد يـا در آينـده تـا                        

شوند چنانچه راه اصحاب راستين و خط و برنامه آنها را ادامه دهند شايان هر گونـه مـدح و              د مى پايان دنيا متول  

السابقون االولون من المهاجرين و االنصـار و الـذين اتبعـوهم باحسـان رضـى اهللا عـنهم و رضـوا                      «ثنا هستند 

ردند،خداوند از آنهـا خشـنود      عنه،پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكيها از آنها پيروى ك              

 ) 16. (»شد و آنها از خداوند خشنودند

 . است) ص(از پيامبر ) ع(علوم ائمه اهل بيت -55. است) ص(اين عصاره عقيده ما درباره صحابه پيامبر اسالم 

به -معليهم السال -طبق روايات متواتره درباره قرآن و اهل بيت       ) ص(با توجه به دستورى كه پيامبر       :ما معتقديم 

-شويم و نيز با توجه به اين كه ما،امامان اهـل بيـت   ما داده است كه دست از دامان اين دو بر نداريم تا هدايت          

دانيم همه سخنان آنها و اعمالشـان بـراى مـا حجـت و سـند اسـت،و همچنـين                     را معصوم مى  -عليهم السالم 

بنابراين يكى از منابع فقهى ما بعد از قرآن         ،) يعنى در حضور آنها كارى انجام شود و آنها نهى نكنند          (تقريرشان  

 . است-عليهم السالم-،قول و فعل و تقرير امامان اهل بيت) ص(و سنت پيامبر 

-علـيهم السـالم   -و هر گاه به اين نكتـه توجـه كنـيم كـه طبـق روايـات متعـدد و معتبر،امامـان اهـل بيـت                         

شود كه در واقـع روايـات        كنند روشن مى   نقل مى ) ص(گويند از پدران خود،از پيامبر اكرم        آنچه را مى  :اند فرموده
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در ميان تمام علماى اسالم ) ص(دانيم روايات شخص ثقه و مورد اعتماد از پيامبر  و مى.آنان روايات پيامبر است

 . مورد قبول است

الهالكين،و لكنـا   يا جابر انا لو كنا نحدثكم براينا و هوانا لكنا من            «:فرمود»جابر« به) ع(امام محمد بن على الباقر      

اگر ما حديثى به راى خويش و هواى نفس خود بـراى            !،اى جابر ) ص(نحدثكم باحاديث نكنزها عن رسول اهللا       

اى  كنيم كه به صورت گنجينـه      شما بيان كنيم از هالك شدگان خواهيم بود،ولى ما احاديثى براى شما نقل مى             

) ع(ث ديگـرى از امـام جعفـر بـن محمـد الصـادق               در حـدي  ) 17. (» ايـم  براى شما اندوخته  ) ص(از رسول خدا    

آن مرد براى تغيير دادن نظر مبارك امام به بحـث  .كسى سؤالى از آن امام نمود، حضرت جواب گفت :خوانيم مى

ء فهو عن رسول اهللا،هـر       ما اجبتك فيه من شى    «!اين سخنها را رها كن    :فرمود) ع(و گفتگو پرداخت،امام صادق     

 ) 18. (»!) و جاى گفتگو ندارد(است ) ص( دادم از پيامبر جوابى درباره چيزى به تو

مـن ال   «و»استبصـار «و» تهـذيب «و» كـافى «نكته مهم و قابل توجه اين كه ما منابع معتبرى در حـديث ماننـد              

و غير آنها داريم،ولى معتبر بودن اين منابع از نظر ما به اين معنـى نيسـت كـه هـر روايتـى در                        » يحضره الفقيه 

ر ما مورد قبول است، ما در كنار روايات،كتب رجال داريم كه وضع راويان اخبار در تمـام سلسـله                    آنهاست،از نظ 

سندها در آنها تبيين شده است،روايتى از نظر ما مورد قبول است كه تمام افراد در سلسله سند حديث،اشـخاص             

ت اگر واجد اين شـرط نباشـد از         بنابراين رواياتى كه در اين كتب معروف و معتبر اس         .ثقه و مورد اطمينان باشند    

 . نظر ما قابل اعتماد نيست

 

اضافه بر اين،ممكن است روايتى باشد كه سلسله سند آن نيز معتبر باشد،ولى علما و فقهاى بـزرگ مـا از آغـاز     

 معرض«اند،ما اين روايت را    اند،زيرا خللهاى ديگرى در آن يافته      تاكنون،آن را ناديده گرفته و از آن اعراض كرده        

 . ناميم و از نظر ما فاقد اعتبار است مى»عنها

يا رواياتى كـه در بعضـى از         شود كسانى كه براى پى بردن به عقيده ما تنها به وجود روايت             از اين جا روشن مى    

 . پيمايند كنند بى آن كه تحقيق درباره سند اين روايات كرده باشند،راه صحيحى را نمى اين كتب آمده استناد مى

كه صحت روايـات    » صحاح«  ديگر در ميان بعضى از مذاهب معروف اسالمى،كتابهايى وجود دارد به نام            به تعبير 

گذارنـد،ولى كتـب معتبـر نـزد مـا چنـين             آنها از نظر نويسندگانش،تضمين شده و ديگران نيز بر آن صحه مـى            

سند روايات اين    تنيست،بلكه كتابهايى است كه صاحبانش شخصيتهاى برجسته و مورد اعتماد هستند،اما صح           

 . باشد كتب،موكول به بررسى رجال سند در كتب علم رجال مى

تواند به بسيارى از سؤاالتى كه در مورد عقايد ما وجود دارد پاسخ دهـد،همان                اى كه گفته شد مى     توجه به نكته  

 . شود گونه كه غفلت از آن منشا اشتباهات فراوانى در تشخيص عقايد ما مى

-عليهم السالم -،احاديث امامان دوازده گانه اهل بيت     ) ص( آيات قرآن مجيد و روايات پيامبر        به هر حال بعد از    

 . از طريق معتبر معلوم شود-عليهم السالم-از نظر ما معتبر است،به شرط اين كه صدور اين احاديث از امامان
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 :نوشتها پى

 

 . 119سوره توبه،آيه -1

آيه دليل بـر ايـن اسـت كـه هـر كـس جـايز                :گويد اين آيه چنين مى   فخر رازى بعد از بحث فراوانى درباره        -2

الخطاست واجب است همگام و پيرو كسى باشد كه معصوم است و معصومين همانها هستند كه خداونـد آنهـا                     

بر هر جايز الخطايى كه همگام و همراه بـا      ناميده،پس اين سخن دليل بر اين است كه واجب است         » صادقين«را

جايز الخطا را از خطا باز دارد،و اين معنى در همه زمانهاسـت و مخصـوص بـه    »عصوم از خطا  م«معصوم باشد تا  

،صـفحه  16تفسـير كبير،جلـد     (زمانى نيست و دليل بر اين است كه در هر زمانى معصوم از خطايى وجـود دارد                  

221 . ( 

 . 124سوره بقره،آيه -3

 . 1873،صفحه 4صحيح مسلم،جلد -4

 . 662 ،صفحه5صحيح ترمذى،جلد -5

 . 432،صفحه 2سنن دارمى،جلد -6

 . 20خصائص نسائى،صفحه -7

 . 945،حديث 185،صفحه 1 و كتاب كنز العمال،جلد 182،صفحه 5مسند احمد،جلد -8

نقل شده اسـت و بـا       ) ص(از پيامبر اكرم    » جابر بن سمره  « از 1453،صفحه  3اين تعبير در صحيح مسلم،جلد      -9

،صـفحه  3صـحيح بخارى،جلـد     (ه در بـاال نـام بـرده شـد آمـده اسـت               تفاوت مختصرى در ساير كتابهايى كـ      

 ) . ،كتاب المهدى4 و صحيح ابى داود،جلد 501،صفحه 4،صحيح ترمذى،جلد 101

 نقل شده است و تعداد روات حديث ) ص(به طرق متعدد از پيامبر اكرم  اين حديث-10

عروف اسالمى آمده است كه شرح آنها در ايـن           كتاب م  360 نفر از تابعين و در       84 نفر از صحابه و      110بالغ بر   

 ) .  به بعد مراجعه فرماييد181 پيام قرآن،صفحه 9به جلد . (گنجد مختصر نمى

همين معنى را با مختصر تفـاوتى در مسـند احمـد            -،چاپ بيروت،دار صادر  63،صفحه  2كامل ابن اثير،جلد    -11

 و ديگـران در كتـب ديگـر         210،صفحه  13ه،جلد  ،و ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغ       11،صفحه  1حنبل،جلد  

 . اند نقل كرده

نقل كرده،و از آن روشنتر، صحيح مسـلم        » مرض النبى «  باب 11اين حديث را بخارى در جزء پنجم،صفحه        -12

 .  ذكر كرده است1259،صفحه 3در جلد 

ــه در -13 ــن نام ــوال 24اي ــالمى « از1396 ش ــالم االس ــة الع ــدير » رابط ــاى م ــه امض ــه ادارة مج«ب ــع الفق م

 . محمد المنتصر الكتانى صادر شده است» االسالمى

 . 13سوره حجرات،آيه -14

 . 22سوره مجادله،آيه -15

 . 100سوره توبه،آيه -16
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 . 116 از مقدمات،حديث 18،صفحه 1جامع احاديث الشيعه،جلد -17

 . 121،حديث 58،صفحه 1اصول كافى،جلد -18
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 وناگون مسائل گ

 

گذشته از بحثهايى كه در فصول پيشين آمد كه اصول اعتقادات ما را در مباحـث اساسـى ديـن اسـالم روشـن                 

 . شود سازد،ويژگيهاى ديگرى در اعتقادات ماست كه در اين فصل مطرح مى مى

 

 مساله حسن و قبح عقلى -

 

كند،و ايـن بـه بركـت نيـروى        درك مى عقل انسان خوبى و بدى و حسن و قبح بسيارى از اشياء را              :ما معتقديم 

بنابراين حتى قبل از نزول شرايع آسمانى،بخشى از مسائل به          .خوب و بد است كه خدا به انسان بخشيده         معرفت

وسيله عقل بر انسان روشن بوده است،خوبى عدالت و نيكوكارى،بدى ظلـم و بيـدادگرى،و خـوبى بسـيارى از                    

ــد  ــى ماننـ ــفات اخالقـ ــتگويى«صـ ــت«، » راسـ ــجاعت«،» امانـ ــخاوت«،» شـ ــين » سـ ــال آن،همچنـ و امثـ

كند،ولى از آن جا كه      و مانند آن، همه از مسائلى است كه عقل آنها را درك مى            » بخل«و» خيانت«و» دروغ« بدى

عقل قادر به درك حسن و قبح همه اشياء نيست و معلومات انسان در هر حال محدود است،اديان الهى و كتب                     

يل اين امر از سوى خداوند مبعوث شدند تا هم بر ادراكات عقلى تاكيد كنند و هم                 آسمانى و پيامبران براى تكم    

 . زواياى تاريكى را كه عقل از درك آن عاجز بوده بر او روشن سازند

اگر ما استقالل عقل را در تشخيص حقايق بكلى انكار كنيم،مساله توحيد و خداشناسى و بعثت انبيـاء و اديـان                     

رفت،زيرا اثبات وجود خدا و حقانيـت دعـوت انبيـاء، جـز از طريـق عقـل امكـان پـذير                      آسمانى از ميان خواهد     

قبال بـا دليـل عقـل       ) نبوت-توحيد(بيانات شرع در صورتى قابل قبول است كه اين دو اصل             بديهى است .نيست

 . شود،و اثبات اين دو موضوع تنها به دليل شرع غير ممكن است ثابت

 

 عدل الهى 

 

خداوند بر بنـدگانش ظلـم كنـد،بى دليـل      گوييم محال است عتقد به عدل الهى هستيم و مى     به همين دليل ما م    

شخص ناصالح و    هاى خود وفا نكند،و محال است      به وعده  كسى را مجازات و يا بى دليل عفو نمايند،محال است         

 . اردخطا كارى را به مقام نبوت و رسالت از سوى خويش منصوب نمايد،و معجزاتى در اختيار او بگذ

بدون راهنما و رهبر بگذارد،چرا كه همـه         بندگانش را كه براى پيمودن راه سعادت آفريده است         و نيز محال است   

 . اين كارها زشت و قبيح است،و بر خداوند متعال زشت و قبيح روا نيست

 

 

 



 50

 آزادى انسان 

 

ن از روى اراده و اختيـار او سرچشـمه   افعال انسا.و باز به همين دليل معتقديم كه خدا انسان را آزاد آفريده است  

گيرد،چرا كه اگر غير اين باشد يعنى ما معتقد به اصل جبر در اعمال انسانها بـوده باشـيم،مجازات بـدكاران                      مى

ظلم و بى عدالتى واضح،و پاداش نيكوكاران،كارى بيهوده و بى دليل خواهد بود،و چنين امرى بر خداوند محال                  

 . است

بول حسن و قبح عقلى و استقالل فكر و خرد انسان در تشخيص بسيارى از حقايق،پايـه                 ق:كوتاه سخن اين كه   

اصلى دين و شريعت و قبول نبوت انبيا و كتب آسمانى است،ولى همان گونه كه گفته شد درك و آگاهى انسان 

ريابـد،و بـه    تواند تمام حقايقى را كه مربوط به سعادت و تكامـل اوسـت د              محدود است،و تنها به وسيله آن نمى      

 . همين دليل نياز به بعثت انبيا و كتب آسمانى دارد

 

 يكى از منابع فقه،دليل عقل است

 

با توجه به آنچه گفته شد ما معتقديم كه يكى از منابع اصلى دين اسالم،دليل عقل است،و منظور از دليل عقل                     

) فرضـا (آن داورى نمايـد،مثال اگـر       در اينجا اين است كه عقل بطور قطع و يقين چيزى را درك كند و دربـاره                  

براى حرام بودن ظلم و خيانت و دروغ و قتل نفـس و سـرقت امـوال و تجـاوز بـه                       هيچ دليلى در كتاب و سنت     

كـرديم،و يقـين داشـتيم خداونـد عـالم و            حقوق مردم نداشتيم،ما به وسيله دليل عقل اين امور را تحـريم مـى             

 . رگز راضى به انجام آنها نيست،و اين يك حجت الهى بر ما بودحكيم،اين امور را براى ما حرام شمرده،و ه

 . آيات قرآن پر است از تعبيراتى كه همه بيانگر اهميت عقل و داليل عقلى است

ان «:كنـد  براى پوييدن راه توحيد،قرآن ارباب عقل و خرد را دعوت به مطالعه آيات الهى در زمين و آسمان مـى                   

 ) 1. (» الف الليل و النهار آليات الولى االلبابفى خلق السموات و االرض و اخت

انظر كيف نصرف اآليات لعلهم «:شمرد از سوى ديگر،هدف از بيان آيات الهى را افزايش فهم و عقل انسانها مى   

 ) 2. (»كنيم تا بفهمند يفقهون،بنگر چگونه آيات را با تعبيرات گوناگون بيان مى

كند،و  تميز نيكيها از بديها و به كار انداختن نيروى تفكر در اين راه مى             و از سوى سوم،همه انسانها را دعوت به         

يكسـانند،آيا فكـر    ) نـادان و دانـا    (آيا نابينا و بينـا      :قل هل يستوى االعمى و البصير افال تتفكرون،بگو       «:گويد مى

 ) 3(» !كنيد نمى

اندازنـد و از     خود را به كـار نمـى      شمرد كه چشم و گوش و زبان         و باالخره بدترين جنبندگان عالم را كسانى مى       

ان شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون،بدترين جنبندگان نزد        «:كنند نيروى عقل و خرد استفاده نمى     

 . و آيات فراوان ديگر) ... 4(» كنند خدا افراد كر و اللى هستند كه انديشه نمى

 .  را در اصول و فروع اسالم ناديده گرفتتوان نيروى عقل و خرد و تفكر با اين حال چگونه مى
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 باز هم عدل الهى 

 

اى از   همان گونه كه اشاره شد ما معتقد به عدل الهى هستيم و يقين داريم كه هرگز خداونـد سـتمى بـه بنـده                       

دارد،چرا كه ظلم كار زشت و ناپسندى است،و ساحت قدس الهى از چنين كـارى پـاك و منـزه                     بندگان روا نمى  

 ) 5. (»كند  يظلم ربك احدا،پروردگارت به احدى ظلم نمىو ال«:است

فما كان اهللا ليظلمهم    «گيرد،سبب اصلى آن خودشان هستند     اگر مجازاتهايى در دنيا و آخرت دامن افرادى را مى         

ستم نكرد،آنها خودشان   ) اقوام پيشين كه گرفتار عذاب الهى شدند      (و لكن كانوا انفسهم يظلمون،خداوند به آنها        

 ) 6(» !كردند ويشتن ستم مىبر خ

و مـا اهللا يريـد ظلمـا        «گيـرد  نه فقط انسانها بلكه هيچ موجودى در جهان از سوى خداوند مورد ستم قرار نمـى               

البته تمام اين آيات تاكيد و ارشاد به سوى حكم          -) 7(» خواهد للعالمين،خداوند هيچ گاه ستمى بر جهانيان نمى      

 . عقل است

 

 نفى تكليف ما ال يطاق 

 

ال «كنـد  نمـى ) كارى كه از توان انسان بيرون باشد      (هرگز خداوند تكليف ما ال يطاق       :به همين دليل ما معتقديم    

 ) 8. (»يكلف اهللا نفسا اال وسعها

 

 فلسفه حوادث دردناك 

 

هـا و آفـات و       از قبيـل زلزلـه    (گيرد   و نيز به همين دليل معتقديم حوادث دردناكى كه در اين جهان صورت مى             

فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سـافلها و  «: گاه جنبه مجازات الهى دارد آن گونه كه درباره قوم لوط آمده است  بالها،

فرا رسيد،شهرهاى آنهـا را زيـر و        ) دائر بر عذاب  (امطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود،هنگامى كه فرمان ما          

 ) 9(. » رو كرديم و بارانى از سنگهاى متراكم بر آنان فرو فرستاديم

روى ) خـدا  از اطاعـت  (فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم،آنها      «:فرمايد مى»سبا«درباره مردم ناسپاس و طغيانگر    

 . » گرداندند و ما سيل ويرانگر را بر آنها فرستاديم

ظهر الفساد فى البر و البحـر  «:بخش ديگرى از اين حوادث،براى بيدار كردن انسانهاست تا به راه حق باز گردند         

ما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون، فساد و تباهى در خشكى و درياها بـه خـاطر                     ب

اى از اعمال آنها را به آنها بچشاند شـايد           خواهد نتيجه پاره   اند آشكار گشت،خدا مى    كارهايى كه مردم انجام داده    

 . لهى استپس اين بخش از حوادث دردناك در واقع لطف ا) 10(» !باز گردند
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سازد و بـه تعبيـر ديگـر نتيجـه نـدانم       خويش براى خود فراهم مى بخش ديگر،مصائبى است كه انسان با دست  

دهـد   ان اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم،خداوند آنچه را مردم دارند تغيير نمى               «:كاريهاى خود اوست  

 ) 11. (»مگر اين كه آنها خودشان را تغيير دهند

رسـد از   صابك من حسنة فمن اهللا و ما اصابك من سيئة فمن نفسك،آنچه از نيكيها و پيروزيها به تو مـى              ما ا «

 ) 12(» !شود،از سوى خود توست و آنچه از بديها و مشكالت دامنگير تو مى) و به كمك اوست(ناحيه خداست 

 

 عالم هستى نظام احسن است

 

تـرين نظمـى اسـت كـه         عنى نظم موجـود عـالم شايسـته       جهان آفرينش صحنه نظام احسن است،ي     :ما معتقديم 

تواند بر جهان حكمفرما باشد،همه چيز روى حساب است و هيچ گونه مطلبى بـر خـالف حـق و عـدالت و                        مى

 . شود از ناحيه خود آنهاست نيكى در آن وجود ندارد،و اگر بديها در جامعه انسانى ديده مى

هاى الهى جهان بينى اسالمى است،و بدون آن مساله توحيـد             پايه عدل الهى يكى از   :كنيم ما معتقديم   تكرار مى 

 . دقت كنيد-افتد و نبوت و معاد نيز به خطر مى

ان اساس الـدين التوحيـد و العدل،پايـه و          «:پس از اين كه تاييد فرمود     ) ع(خوانيم كه امام صادق      در حديثى مى  

تجوز على ربك ما جاز عليك،و اما العـدل فـان ال            اما التوحيد فان ال     «:،افزود» اساس دين توحيد و عدالت است     

و او را از تمام صفات (تنسب الى خالقك ما المك عليه،توحيد آن است كه آنچه بر تو رواست،بر خدا روا ندارى      

و اما عدل آن است كه عملى را به خدا نسبت ندهى كه اگر آن را خودت انجـام                   ) ممكنات پاك و منزه بشمرى    

 ) 13. (دقت كنيد-»كند طر آن مالمت مىدهى،تو را به خا مى

 

 منابع چهار گانه فقه 

 

 : منابع فقهى ما همان گونه كه در گذشته نيز اشاره شد،چهار چيز است

 . باشد قرآن مجيد است كه سند اصلى معارف و احكام اسالم مى» كتاب اهللا« نخست

 . عليهم السالم-اهل بيت» امامان معصوم«و) ص(دوم سنت پيامبر 

 . م اجماع و اتفاق علما و فقهاست كه كاشف از نظر معصوم باشدسو

ــى     ــل عقــل ظن ــا دلي ــل عقــل قطعــى اســت،و ام ــل عقل،دلي ــل عقــل اســت و منظــور از دلي و چهــارم دلي

در هيچ يك از مسائل فقهى نزد ما قابل قبول نيست،بنابراين هر گاه فقيه با گمـان                 » استحسان«و» قياس«مانند

تواند آن را به     حكم آن به خصوص وارد نشده است،نمى        ببيند كه در كتاب و سنت      خويش مصلحتى را در چيزى    

عنوان يك حكم الهى معرفى كند،و همچنين پناه بردن به قياسهاى ظنى و امثال آن براى كشف احكام شـرع                    

 نزد ما جايز نيست،اما در مواردى كه انسان يقين پيـدا كنـد ماننـد يقـين بـه زشـتى ظلـم و دروغ و سـرقت و                            

 . بيانگر حكم شرع است» كل ما حكم به العقل حكم به الشرع« خيانت،اين حكم عقل معتبر است و به مقتضاى
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حقيقت اين است كه ما درباره احكام مورد نياز مكلفين در امـور عبـادى و سياسـى و اقتصـادى و اجتماعى،بـه             

در دست داريم،و نيازى به پناه بـردن        -عليهم السالم -و ائمه معصومين  ) ص(اندازه كافى روايات از پيغمبر اكرم       

يعنى مسائلى كـه بـا      » مسائل مستحدثه «بينيم،حتى معتقديم براى كشف احكام در      نمى» ادله ظنيه « به اين گونه  

علـيهم  -و ائمه معصـومين   ) ص(گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده اصول و كلياتى در كتاب و سنت پيامبر                

كند،يعنى بـا رجـوع بـه همـان كليـات        به اين گونه داليل ظنى بى نياز مى     وارد شده كه ما را از توسل      -السالم

 ) 14) . (توضيح اين سخن از حوصله اين بحث فشرده بيرون است(شود  احكام، مسائل مستحدثه كشف مى

 

 باب اجتهاد دائما مفتوح است

 

واننـد احكـام الهـى را از        ت باب اجتهاد در تمام مسائل شرع باز است،و همه فقهاى صاحب نظـر مـى              :ما معتقديم 

منابع چهار گانه فوق استنباط كرده و در اختيار كسانى كه قدرت استنباط ندارند بگذارند،هر چند نظراتشـان بـا                    

فقهاى پيشين تفاوتهايى داشته باشد و معتقديم افرادى كه در فقه صاحب نظر نيستند،هميشه بايد بـه فقهـاى                   

تند مراجعه كنند و به اصطالح از آنها تقليد كنند و مراجعه افراد نا آگاه زنده كه آگاه به مسائل زمان و مكان هس  

ناميم،به اين ترتيب تقليد ابتـدايى   مى»مرجع تقليد«را»فقها« ما اين.دانيم را به متخصصان در فقه از بديهيات مى  

 .  در حركت و تكامل باشددانيم،حتما بايد مردم از فقهاى زنده تقليد كنند تا دائما فقه از فقيه ميت را جايز نمى

 

 خال قانونى وجود ندارد 

 

كه خال قانونى در اسالم وجود ندارد،يعنى تمام احكام مورد نياز انسانها تـا دامنـه قيامـت در اسـالم        :ما معتقديم 

بيان شده،گاه به صورت خاص و گاه در ضمن يـك حكـم كلـى و عـام،و بـه همـين دليـل بـراى فقهـا حـق                              

دانيم كه احكام الهى را از منابع چهار گانه فوق استخراج كنند و  م،بلكه آنها را موظف مىقانونگذارى قائل نيستي

هايى است كه بـر پيـامبر    در اختيار همگان بگذارند،مگر قرآن مجيد در سوره مائده كه آخرين يا از آخرين سوره            

لكـم االسـالم دينـا،امروز    اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت          «:گويد نازل شده نمى  ) ص(

چگونـه آيـين    ) 15. (» خود را بر شما تمام نمودم،و اسالم را آيين شما پـذيرفتم            دين شما را كامل كردم و نعمت      

مگر در حديث   ! تواند كامل باشد بى آن كه احكام فقهى كامل براى همه اعصار و قرون داشته باشد؟                اسالم مى 

 : ة الوداع فرمودخوانيم كه در حج نمى) ص(معروف پيامبر 

ء يقـربكم   ء يقربكم من الجنة و يباعدكم عن النار اال و قد امرتكم به،و ما من شى     ايها الناس و اهللا ما من شى      «

هر چيزى شما را به بهشت نزديك كند و از آتـش            !من النار و يباعدكم عن الجنة اال و قد نهيتكم عنه،اى مردم           

 و هر چيزى كه شما را به آتش دوزخ نزديـك سـازد و از بهشـت دور                   دوزخ دور سازد،شما را به آن دستور دادم       

 ) 16. (» نمايد شما را از آن نهى كردم
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شيئا اال كتبه حتى ارش الخدش،على      ) ع(ما ترك على    «:خوانيم مى) ع(در حديث معروف ديگرى از امام صادق        

آن را  ) و امـالى آن حضـرت     -ص-بربه دسـتور پيـام    (چيزى از احكام اسالم را فرو گذار نكرد مگر اين كه            ) ع(

 ) 17. (») شود كه بر بدن انسانى وارد مى(نوشت،حتى ديه يك خراش كوچك 

 . رسد با اين حال نوبتى به ادله ظنيه و قياس و استحسان نمى

 

 تقيه و فلسفه آن 

 

ـ                  :ما معتقديم  ده در ميـان    هر گاه انسانى در ميان افراد متعصب و لجوج و بى منطبق گرفتار شود كه اظهـار عقي

آنان،سبب خطر جانى يا مانند آن گردد و از اين اظهار عقيده فايده مهمى حاصل نشود،در چنين موردى موظف                   

گذاريم و اين مساله     مى» تقيه«است عقيده خود را مكتوم دارد،و جان خود را بيهوده بر باد ندهد،و نام اين كار را                

 . ايم را از دو آيه در قرآن مجيد و دليل عقل آموخته

و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجال ان يقـول              «:فرمايد قرآن درباره مؤمن آل فرعون مى     

در مقـام   (كـرد    ربى اهللا و قد جاءكم بالبينات من ربكم،مرد با ايمانى از آل فرعون كه ايمان خود را كتمان مـى                   

پروردگار من خداست،در حالى    :گويد تل برسانيد كه مى   خواهيد كسى را به ق     آيا مى :گفت) دفاع از موسى بر آمد و     

 ) 18(» !كه داليل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما آورده است

صراحت در مساله تقيه دارد،آيا سزاوار بود مؤمن آل فرعون ايمان خود را آشكار كند و جان                 » يكتم ايمانه « جمله

 بدهد و كارى از پيش نبرد؟  خود را از دست

اره بعضى از مؤمنان مبارز و مجاهد صدر اسالم كه در چنگال مشركان لجوج گرفتار شـدند دسـتور تقيـه                     و درب 

ال يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اهللا فـى                 «:فرمايد دهد و مى   مى

را از كافران،دوسـت و ولـى خـود قـرار           ء اال ان تتقوا منهم تقاة،افراد با ايمان نبايـد غيـر از مؤمنان،كسـى                 شى

از آنهـا تقيـه   ) شـما در خـاطر باشـيد و   (دهند،هر كس چنين كند رابطه خود را از خدا بريده است مگر اين كـه    

 ) 19. (»كنيد

يعنى كتمان عقيده،مخصوص جايى است كه جـان و مـال و عـرض انسـان در برابـر دشـمنان                     » تقيه« بنابراين

اى داشته باشد،در چنين مواردى نبايد بيهوده افراد را به خطر            تد،بى آن كه نتيجه   اف متعصب و لجوج به خطر مى     

انداخت و نيروها را از دست داد،بلكه بايد آن را براى مواقع لزوم حفظ كرد،به همين دليل در حديث معروف امام 

 ) 20. (» التقية ترس المؤمن، تقيه سپر دفاعى مؤمن است«:خوانيم مى) ع(صادق 

 . دهد تقيه يك وسيله دفاعى در مقابل دشمنان است تعبير لطيفى است كه نشان مى) سپر(»  ترس« بهتعبير 

معـروف  ) ص(در برابر مشركان و صحه نهادن بـر آن از سـوى پيـامبر اسـالم                 »عمار ياسر « داستان تقيه كردن  

 ) 21. (است

 و غيـر آن از دشـمنان و امثـال    استتار سربازان و سالحها در ميدانهاى جنگ،مخفى نگهداشـتن اسـرار جنگـى     

در جـايى كـه اظهـار       » كتمان« شود،و در مجموع،تقيه يعنى    اينها،همه نوعى تقيه در زندگى انسانها محسوب مى       
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اين يك حكم عقلى و شرعى است كـه         .اى در بر داشته باشد     بى آن كه فايده    كردن موجب خطر و ضررى است     

 . كنند  عقالى عالم،در موارد لزوم به آن عمل مىنه تنها شيعه بلكه همه مسلمين جهان بلكه همه

با اين حال شگفت آور است كه بعضى اعتقاد به تقيه را مخصوص شيعه و پيروان مكتب اهل بيت دانسته و آن        

اند،در حالى كه مسـاله روشـنى اسـت،هم ريشـه در قـرآن           را به صورت يكى از ايرادهاى عمده بر آنها در آورده          

 . هاى تمام عقالى جهان و هم برنامه) ص(حاديث اسالمى و سيره ياران پيامبر مجيد دارد و هم در ا

 

 در كجا تقيه حرام است

 

دليل اصلى اين سوء تفاهمها عدم آگاهى كافى از عقايد شيعه و يا گـرفتن عقايـد آنهـا از دشـمنان                      :ما معتقديم 

 . شده باشدكنيم با توضيحى كه در باال آمد مساله كامال روشن  آنهاست،و تصور مى

توان انكار كرد كه در بعضى از موارد تقيه كردن حرام است و آن در جايى اسـت كـه اسـاس ديـن و                          البته نمى 

اسالم و قرآن،يا نظامهاى اسالمى به خطر بيفتد،در چنين مواردى بايد عقايد را اظهـار نمـود هـر چنـد انسـان                       

در عاشورا و كربال،درست در راستاى همين هـدف         ) ع(اش شود،و معتقديم قيام امام حسين        قربانى اظهار عقيده  

پـرده از كـار آنهـا      ) ع(بود،چرا كه حكام بنى اميه اساس اسالم را به خطر افكنـده بودنـد،و قيـام امـام حسـين                     

 . برداشت،و جلو خطر را گرفت

 

 عبادات اسالمى 

 

،مانند نمازهاى پنجگانه روزانه كـه      بر آن تاكيد نهاده است،معتقد و پايبنديم       ما به تمام عباداتى كه قرآن و سنت       

مهمترين رابطه خلق با خالق است،و روزه ماه مبارك رمضان كه بهترين وسيله بـراى تقويـت ايمـان و تزكيـه                      

 . نفس و تقوى،و مبارزه با هوى پرستى است

ار در  يك ب  هاى مودت و سبب عزت مسلمين است       خانه خدا را كه وسيله مؤثرى براى تقوا و تحكيم علقه           ما حج 

دانيم و زكات مال و خمس و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد در برابـر                    عمر براى افراد مستطيع واجب مى     

 . شمريم مهاجمين به اسالم و مسلمين را نيز از واجبات مسلم مى

هر چند در جزئيات اين امور،تفاوتهايى ميان ما و بعضى ديگر از فـرق مسـلمين وجـود دارد همـان گونـه كـه                         

 . مذاهب چهار گانه اهل سنت نيز در احكام عبادات و غير آن تفاوتهايى با هم دارند

 

 جمع ميان نمازها 

هر (جمع ميان نمازهاى ظهر و عصر يا نماز مغرب و عشا در يك وقت مانعى ندارد                 :از جمله اين كه ما معتقديم     

براى مالحظه حـال    ) ص(ع از سوى پيامبر     و معتقديم اجازه جم   ) دانيم چند جدا خواندن آنها را افضل و بهتر مى        

 . اشخاصى كه در زحمتند داده شده است
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بين الظهر و العصـر،و بـين المغـرب و          ) ص(جمع رسول اهللا    «:از ابن عباس چنين نقل شده     » ترمذى« در صحيح 

ـ     ه،پيغمبر العشاء بالمدينة من غير خوف و ال مطر،قال فقيل البن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد ان ال يحـرج امت

در شهر مدينه بين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع كرد در حـالى كـه نـه ترسـى بـود و نـه                            ) ص(اكرم  

خـود را بـه زحمـت        براى اين بود كه امـت     :منظور حضرت از اين كار چه بود؟گفت      :بارانى،از ابن عباس پرسيدند   

 ) 22. (») ص استفاده كننديعنى در مواردى كه جدا ساختن موجب زحمتى شود،از اين ترخي(نيفكند 

اى  ها و مراكز فعال صنعتى شكل پيچيـده        مخصوصا در عصر و زمان ما كه زندگى اجتماعى به ويژه در كارخانه            

به خود گرفته و مقيد بودن به پنج وقت جداگانه نماز سبب شده كه بعضى نماز را بكلى تـرك كنند،اسـتفاده از                       

 . دقت كنيد-ند سبب پايدارى بيشتر در امر نماز شودتوا فرموده مى) ص(اين ترخيص كه پيامبر 

 

 سجده بر خاك 

 

به هنگام سجده نماز،بايد بر خاك يا ساير اجزاى زمين سجده كـرد يـا بـر چيزهـايى كـه از زمـين                        :ما معتقديم 

 ) . به استثناى آنچه خوردنى يا پوشيدنى است(رويد،مانند برگ و چوب درختان و تمام گياهان  مى

سـجده كـردن تـرجيح       دانيم،مخصوصا خاك را بر همه چيـز جهـت         جده كردن بر فرش را مجاز نمى      بنابراين س 

اى از خاك تميز را كه قالب گيرى شده با خود همراه  دهيم،لذا براى آسان شدن كار،بسيارى از شيعيان قطعه مى

 . كنند كه هم پاك است و هم خاك نهند و بر آن سجده مى دارند كه نام آن را مهر مى

را در  »مسـجد «اسـت، مـا   »جعلت لى االرض مسجدا و طهورا     «) ص(مستند ما در اين امر حديث معروف پيامبر         

 ) 23. (اين حديث در غالب كتب صحاح و غير آن نقل شده است. دانيم مى» محل سجده« به معنى اين حديث

از، در مقابل كسانى نيست،بلكه جايگاه نم» محل سجده« در اين حديث»مسجد«ممكن است گفته شود منظور از    

در ايـن   » خاك تـيمم  « يعنى»طهور«خواندند،ولى با توجه به اين كه سخن از        كه نماز را فقط در محل معينى مى       

اسـت و   »طهـور « اسـت،يعنى خـاك زمـين هـم       » محل سجده « شود كه منظور از آن     جا به ميان آمده روشن مى     

 . » محل سجده« هم

به ما رسيده كه محـل سـجده را خـاك و سـنگ و               -عليهم السالم -يتبعالوه احاديث زيادى نيز از ائمه اهل ب       

 كند مانند آن معرفى مى

 

 زيارت قبور پيامبران و امامان 

 

و بزرگـان از علمـا و دانشـمندان و          -عليهم السـالم  -و امامان اهل بيت   ) ص(زيارت قبر پيامبر اكرم     :ما معتقديم 

 . شهداى راه خدا از مستحبات مؤكد است

نقل شده،همان گونه كـه در كتـب        ) ص(اهل سنت،روايات بى شمارى درباره زيارت قبر پيامبر         در كتب علماى    

. دهـد  علماى شيعه نيز اين معنى آمده است،و هر گاه اين روايات جمع آورى شود، كتاب مستقلى را تشكيل مى                  
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ادنـد،و كتابهـا پـر      د در تمام طول تاريخ علماى بزرگ اسالم و تمام قشرهاى مردم،به اين كار اهميت مى              ) 24(

و در مجمـوع    ) 25(رفتنـد    يا ساير قبور بزرگـان مـى      ) ص(است از شرح حاالت كسانى كه به زيارت قبر پيامبر           

 . توان گفت اين مساله از مسائل مورد اتفاق و اجماع همه مسلمين است مى

است،و منظـور از    نبايد اشتباه كند،عبادت و پرستش مخصوص خد      » عبادت«را با » زيارت« بديهى است هيچ كس   

باشد،حتى در روايات آمده كه  بزرگان اسالم و طلب شفاعت از آنها در پيشگاه خدا مى  زيارت احترام و بزرگداشت   

 ) 26. (فرستاد آمد و بر آنها سالم و درود مى رفت و در بقيع مى گاه به زيارت اهل قبور مى) ص(شخص پيامبر 

 . وعيت اين كار از نظر فقه اسالم ترديدى به خود راه بدهدتواند در مشر بنابراين هيچ كس نبايد و نمى

 

 مراسم سوگوارى و فلسفه آن 

 

سبب زنده ماندن ياد آنها »شهداى كربال«مساله سوگوارى و عزادارى براى شهداى اسالم مخصوصا :ما معتقديم 

ده (وصا ايام عاشـورا  و خاطره فداكاريهاى آنان در راه بقاى اسالم است،به همين دليل در مقاطع مختلفى مخص              

فرزنـد اميـر    ) 27(سـيد جوانـان اهـل بهشـت         ) ع(با شهادت حسين بن على       كه مصادف است  ) روز آغاز محرم  

داريم،تـاريخ   ،مراسم عزادارى را بر پا مـى      ) ص(دخت گرامى پيامبر اسالم     ) س(و فاطمه زهرا    ) ع(مؤمنان على   

گـوييم و بـر ارواح پـاك آنـان درود            داف آنها سـخن مـى     كنيم و از اه    زندگى آنها و رشادتهايشان را تحليل مى      

 . فرستيم مى

را تغيير داده ) ص(خطرناكى را تشكيل داده بودند،بسيارى از سنن پيامبر اسالم           كه بنى اميه،حكومت  :ما معتقديم 

 . و كمر بر محو ارزشهاى اسالمى بسته بودند

ر آلوده به گناه و سبكسر و بيگانه از اسـالم            بر ضد يزيد كه مردى بسيا      61در سال هجرى    ) ع(حسين بن على    

بود،و متاسفانه بر كرسى خالفت اسالمى تكيه زده بود،قيام كرد،هر چند او و تمام يارانش در عراق در سرزمين                   

اش اسير گشتند،ولى خون آنها هيجان عجيبى در تمام مسلمانان آن زمان بـه               كربال شهيد شدند و زنان خانواده     

هـاى كـاخ ظلـم و         يكى بعد از ديگرى بر ضد بنى اميه آغاز شد و ضـربات كوبنـده بـر پايـه                   وجود آورد،قيامها 

بيدادگرى آنان وارد آمد،و سرانجام طومار زندگى كثيفشان پيچيده شد،و جالب اين كه تمام قيامهايى كه بعد از                  

رات الحسـين بـود،و     بنى اميه صورت گرفت تحت عنوان الرضا آلل محمد و يا لثا            واقعه عاشورا بر ضد حكومت    

 ) 28. (بعضى از اين شعارها حتى در دوران حكومتهاى خود كامه بنى عباس نيز ادامه داشت

امروز براى ما شيعيان به صورت يك الگو و برنامه جهت مقاومـت در برابـر                ) ع(مساله قيام خونين امام حسين      

ت منـا الذلـة،ما هرگـز تـن بـه ذلـت             هيهـا « هر گونه استبداد و زورگويى و ظلم و سـتم در آمـده و شـعارهاى               

كـه بـر گرفتـه از تـاريخ خونبـار           » و ان الحياة عقيدة و جهاد،حقيقت زندگى ايمان و جهـاد اسـت            «،» دهيم نمى

كربالست هميشه به ما كمك كرده است كه در مقابل حكومتهاى ظالم بايستيم و با اقتدا بـه سـاالر شـهيدان                      

در انقالب جمهورى اسالمى ايران نيز همه جا اين شـعارها بـه        (يم  حسين و يارانش،شر ظالمان را بر طرف ساز       

 ) . خورد چشم مى
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خاطره شهداى اسالم،مخصوصا شهيدان كربال،روح حماسه و ايثـار و شـهامت و             بزرگداشت:كوتاه سخن اين كه   

د زيستن و تـن     دارد،و به ما درسهاى مهمى براى سر بلن        جانبازى در راه عقيده و ايمان را همواره در ما زنده مى           

. ها و تجديد مراسـم عـزادارى در هـر سـال            دهد،اين است فلسفه زنده نگهداشتن اين خاطره       به ظلم ندادن مى   

كنيم و آن را مربوط به يك واقعه تـاريخى تصـور             ممكن است كسانى ندانند كه ما در مراسم سوگوارى چه مى          

هـا   دانيم كه زنده نگهداشتن اين خـاطره       ود مى كنند كه مدتهاست گرد و غبار فراموشى بر آن نشسته،ولى ما خ           

 . چه تاثيرى در تاريخ ديروز و امروز و فرداى ما داشته و دارد

در همـه تـواريخ     »احـد « بعـد از غـزوه    ») سيد الشهدا (حمزه  «و مسلمين بر  ) ص(مراسم سوگوارى پيامبر اسالم     

كرد،صداى گريه و نوحـه گـرى    بور مىهاى انصار ع از كنار يكى از خانه   ) ص(معروف آمده است كه رسول خدا       

عـزادار  » حمـزه « ولـى :گريان شد و اشك از صورت مباركش جـارى گشـت و فرمـود      ) ص(شنيد،چشمان پيامبر   

رفـت،و بـه زنـان آنهـا        » بنى عبد االشهل  « اين سخن را شنيد و به سراغ گروهى از طايفه         »سعد بن معاذ  «ندارد،

 ) 29. ( بروند و براى حمزه سيد الشهداء سوگوارى كنند)ص(دستور داد كه به خانه حمزه عموى پيامبر 

اى است كه براى همه شهيدان بايد انجام شود،و خـاطره   بديهى است اين كار مخصوص حمزه نبود،بلكه برنامه     

اى در عـروق مسـلمين جـارى         آنها را براى نسلهاى امروز و فردا زنده نگهداريم،و از اين راه پيوسته خون تـازه               

 هجرى قمرى 1417سال ) دهم محرم الحرام(نويسيم روز عاشورا  ا هم اكنون كه اين سطور را مىتصادف.سازيم

جوانان و نوجوانان و بزرگساالن همه لبـاس        .است،به راستى شور عظيمى سراسر جهان تشيع را فرا گرفته است          

نـد،چنان تحـولى در     ا و شهداى كربال شركت كـرده     ) ع(سياه پوشيده، يكپارچه در مراسم سوگوارى امام حسين         

فكر و جان همه نمايان است كه اگر از آنها براى مبارزه با دشمنان اسالم دعوت شود همـه اسـلحه بـه دسـت             

شوند،از هر گونه ايثار و فداكارى ابا ندارند،گويى خون شهادت در عروق همه جارى شـده                 گرفته وارد ميدان مى   

 كربال در ميدان جانبـازى در راه اسـالم در برابـر خـود               حسين و يارانش را در     و در همين لحظه و همين ساعت      

 . بينند مى

شود پر است از اشـعارهاى كوبنـده بـر ضـد اسـتعمار و                اى كه در اين مراسم عظيم خوانده مى        اشعار پر حماسه  

 . بار ترجيح دادن استكبار و تسليم ظلم و ستم نشدن و مرگ افتخار آميز را بر زندگى ذلت

سرمايه عظيم معنوى است كه بايد آن را حفظ كرد و از آن براى زنده نگهداشتن اسـالم و            اين يك   :ما معتقديم 

 . ايمان و تقوا بهره گرفت

 

 ازدواج موقت

 

معـروف شـده اسـت،به ايـن        » متعـه « ازدواج موقت امر مشروعى است كه در فقه اسالمى به عنوان          :ما معتقديم 

زمان آن نامحدود است و ازدواج موقت كه مدت آن با توافق ترتيب ازدواج،دو گونه است،ازدواج دائم كه وقت و 

 . گردد طرفين تعيين مى
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اين ازدواج با ازدواج دائم در بسيارى از مسائل شباهت دارد از جمله مساله مهريه،خالى بـودن زن از هـر گونـه                       

ج دائـم هـيچ تفـاوتى    شـوند كـه بـا فرزنـدان ازدوا        مانع،و احكام مربوط به فرزندانى كه از اين ازدواج متولد مى          

يـك  ) متعـه (ندارد،نگهداشتن عده بعد از جدايى،اينها همه نزد ما جزء مسلمات است،به تعبير ديگر عقد موقـت                 

البته تفاوتهايى ميان عقد موقت و دائم وجود دارد از جمله اين كه در عقد               . نوع ازدواج است،با تمام ويژگيهايش    

ولى فرزندان آنها از پـدر و مـادر و          (برند   سر از همديگر ارث نمى    موقت نفقه زن بر شوهر واجب نيست،و دو هم        

 ) . برند يكديگر ارث مى

فما اسـتمتعتم بـه مـنهن فـĤتوهن اجـورهن           «:فرمايد ايم كه مى   به هر حال ما اين حكم را از قرآن مجيد گرفته          

 ) 30. (»كنيد،مهر آنها را بايد بپردازيد فريضة،زنانى را كه متعه مى

 . اند كه اين آيه درباره عقد موقت است دثان معروف و مفسران بزرگ،تصريح كردهبسيارى از مح

دهد آيه فـوق مربـوط بـه ازدواج موقـت            در تفسير طبرى روايات زيادى در ذيل اين آيه نقل شده كه نشان مى             

 ) 31. (اند به آن شهادت داده) ص(است و گروه كثيرى از صحابه پيامبر 

 ) 32. (نيز روايات در اين زمينه فراوان است» سنن بيهقى«،و»الدر المنثور«در تفسير

و كتب فراوان ديگر نيز رواياتى كه دليـل بـر وجـود عقـد               » صحيح مسلم «و»مسند احمد «و» صحيح بخارى «در

 ) 33. (شود،هر چند روايات مخالف آن نيز وجود دارد است ديده مى) ص(موقت در عصر پيامبر اكرم 

بـوده سـپس ايـن حكـم نسـخ شـده            ) ص(تقدند كه نكاح متعه در عصر پيـامبر         جمعى از فقهاى اهل سنت مع     

آن را نسـخ كـرده      »عمـر «بـوده و  ) ص(گوينـد ايـن حكـم تـا آخـر عمـر پيـامبر                است،در حالى كه جمعى مى    

متعة النساء و متعة الحج،دو متعه      :متعتان كانتا على عهد رسول اهللا و انا محرمهما و معاقب عليهما           « است،حديث

متعه زنـان و متعـه حـج        !كنم وجود داشت و من آنها را تحريم كردم و بر آنها مجازات مى            ) ص(پيامبر  در عصر   

 ) 34. (گواه اين معنى است») كه نوع خاصى از حج است(

شك نيست كه در اين حكم اسالمى در ميان روات اهل سنت ماننـد بسـيارى از احكـام ديگـر اخـتالف نظـر                         

و بعضى به نسخ آن در زمـان خليفـه دوم و گـروه انـدكى                ) ص(مان پيامبر   است،بعضى معتقد به نسخ آن در ز      

كنند،و اين گونه اختالفات در مسائل فقهى وجود دارد،ولى فقهاى شيعه در مشـروعيت آن                بكلى آن را انكار مى    

نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضـرت نسـخ آن غيـر ممكـن     ) ص(گويند در عصر پيامبر      اتفاق نظر دارند و مى    

 . است

ازدواج موقت اگـر مـورد سـوء اسـتفاده واقـع نشود،پاسـخگوى قسـمتى از ضـرورتهاى                 :به هر حال ما معتقديم    

اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نيستند،يا مسافرانى كـه بـه خـاطر كارهـاى تجـارى و                       

واردى ديگر از اين قبيل و مبارزه بـا         مانند و م   اقتصادى،يا تحصيلى يا جهات ديگر مدتى از خانواده خود دور مى          

كند،مخصوصا در عصر و زمان مـا كـه سـن            ازدواج موقت راه را براى توسعه فحشا در ميان اين گروهها باز مى            

اگـر  .ازدواج دائمى به علل مختلفى باال رفته و از سوى ديگر عوامل تحريك كننده شهوات،بسيار فراوان اسـت                 

 .  به يقين گشوده خواهد شداين راه بسته شود،راه براى فحشا
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كنيم كه ما با هر گونه سوء استفاده از اين حكم اسالمى،و آن را بازيچه دست هوسبازان قرار           بار ديگر تكرار مى   

دادن،و زنان را به آلودگى كشاندن،شديدا مخالفيم،ولى سوء استفاده بعضـى هوسـبازان از قـانون نبايـد موجـب               

 . ايد از سوء استفاده جلوگيرى گرددجلوگيرى از اصل قانون شود،بلكه ب

 

 تاريخچه تشيع 

 

و سخنان آن حضرت بوده است و اسـناد روشـنى بـراى ايـن               ) ص(مبدا پيدايش تشيع،عصر پيامبر     :ما معتقديم 

 : مطلب در دست داريم

ان الـذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات اولئـك هـم خيـر                «:از جمله بسيارى از مفسـران در تفسـير آيـه شـريفه            

اين حـديث را    ) 35(» . هستند) خدا(ة،كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند بهترين مخلوقات            البري

 . » و شيعيان اوست) ع(منظور از اين آيه،على «:اند كه فرمود نقل كرده) ص(از پيامبر اكرم 

كند كه مـا خـدمت       قل مى از جابر بن عبد اهللا ن     »ابن عساكر «از»الدر المنثور «در» سيوطى« از جمله مفسر معروف   

و الذى نفسى   «:به او افتاد فرمود   ) ص(به سوى ما آمد هنگامى كه چشم پيامبر         ) ع(بوديم كه على    ) ص(پيامبر  

بيده ان هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة،سوگند به كسى كه جانم به دست اوست او و شيعيانش رستگاران 

نـازل شـد و بعـد از        » ا و عملـوا الصـالحات اولئـك هـم خيـر البريـة             ان الذين آمنـو   « سپس آيه »در روز قيامتند  

جـاء خيـر البريـة،بهترين      «:گفتنـد  آمـد آنهـا مـى      مـى ) ص(به مجلس اصحاب پيامبر     ) ع(آن،هنگامى كه على    

 ) 36(» !مخلوقات خدا آمد

. انـد  قل كـرده  ن) با تفاوتهاى مختصرى  (»  عطيه عوفى «و» ابن مردويه «و» ابو برزه «و» ابن عباس «همين معنى را  

)37 ( 

داشتند،در همان عصـر پيـامبر     ) ع(براى كسانى كه ارتباط با على       » شيعه« بينيم كه انتخاب نام    به اين ترتيب مى   

به آنها داده است نه اين كه در عصر خلفا و يا در زمان صفويه يـا                 ) ص(صورت گرفته،و اين نام را پيامبر       ) ص(

 . غير آن پيدا شده باشد

خـوانيم،و در   گذاريم و با آنها در يك صف جماعت نماز مـى            كه به فرق اسالمى ديگر احترام مى       ما در عين اين   

كنيم،معتقـديم پيـروان مكتـب       آوريم و در اهداف مشترك اسالم همكارى مى        بجا مى  زمان و مكان واحدى حج    

ن دليـل مـا پيـروى از        اند،به همي  بوده) ص(خاص پيامبر    داراى ويژگيهايى هستند،و مورد توجه و نايت      ) ع(على  

 . ايم اين مكتب را برگزيده

برقـرار كننـد،و پيوسـته      »عبد اهللا بن سبا   «اى ميان اين مذهب و     گروهى از مخالفان شيعه اصرار دارند كه رابطه       

كنند كه شيعيان،پيرو عبد اهللا بن سبا هستند كه در اصل يهودى بوده،و سپس اسـالم را                  اين سخن را تكرار مى    

دهد كـه پيـروان ايـن مكتـب          ن سخن بسيار عجيب است،زيرا بررسى تمام كتب شيعه نشان مى          اي!اختيار كرده 

به عنوان مـردى گمـراه و    »عبد اهللا بن سبا   « اى به اين مرد ندارند،بلكه در تمام كتب رجال شيعه          كمترين عالقه 
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دنش صـادر كـرده   فرمان قتل او را به خاطر مرتـد بـو  ) ع(منحرف معرفى شده و طبق بعضى از روايات ما،على       

 ) 38. (است

از اين گذشته اصل وجود تاريخى عبد اهللا بن سبا زير سؤال است و بعضـى از محققـان معتقدنـد او يـك فـرد                          

و به فرض   ) 39(اى است و وجود خارجى نداشته است تا چه رسد به اين كه بنيانگذار مذهب شيعه باشد                   افسانه

 . ا فرد گمراه و منحرفى بوده استاى ندانيم از نظر م كه او را يك مرد افسانه

 

 جغرافياى مذهب شيعه 

 

اين نكته حائز اهميت است كه مركز شيعيان هميشه كشور ايران نبوده اسـت،بلكه در همـان قـرون نخسـتين                     

،و در شـام علـى رغـم تبليغـات          » مدينـه «و حتـى خـود    » يمـن «،» كوفـه « اسالم مراكز متعددى داشتند از جمله     

يز،مراكــز متعــددى بــراى شــيعيان وجــود داشــت،هر چنــد بــه وســعت مراكــز شــيعه ن» بنــى اميــه« زهــرآگين

اند حتى در عصر خلفـاى       زيسته در سرزمين پهناور مصر نيز هميشه گروههايى از شيعه مى         . رسيد نمى» عراق«در

 ) 40. (فاطمى حكومت مصر به دست مردانى از شيعه بوده است

ز مســلمانان شــيعه وجــود دارنــد از جملــه در كشــور هــم اكنــون در كشــورهاى مختلــف جهــان گروههــايى ا

كننـد،و روابـط خـوبى بـا سـاير فـرق اسـالمى         زندگى مى» منطقه شرقيه«سعودى،جمعيت زيادى از شيعيان در  

دارند،هر چند دشمنان اسالم هميشه سعى داشته و دارند كه ميان مسلمانان شيعه و غيـر آنهـا بـذر عـداوت و                       

ند و آتش نزاع و اختالف و جنگ را در ميان آنها روشن كنند و هر دو گروه را        دشمنى و سوء ظن و بدبينى بپاش      

 . تضعيف نمايند

به عنوان يك قدرت عظيم جهانى در برابر شرق و غـرب مادى،قـد بـر افراشـته،و                  » اسالم« مخصوصا امروز كه  

نـد،يكى از مهمتـرين     خوا اند به سوى خود فرا مى      مردم جهان را كه از تمدنهاى مادى سر خورده و مايوس شده           

اميد دشمنان اسالم براى در هم شكستن قدرت مسلمين و سست كردن آهنگ پيشرفت اسـالم در جهـان بـه                   

اين است كه به آتش اختالف مذهبى دامن زنند و مسلمانان را به هم مشغول دارند،بى شك اگر پيـروان تمـام                      

 . رناك را از بين ببرندتوانند اين توطئه خط مذاهب اسالمى،بيدار و هوشيار باشند،مى

هاى متعددى دارند،ولى مشهورتر و معروفتر از همه،شـيعه اثنـى            فرقه» اهل سنت «مانند» شيعه« گفتنى است كه  

 . دهد عشرى است كه رقم عمده شيعيان جهان را تشكيل مى

ارها،عـدد  گر چه تعداد دقيق شيعيان و نسبت آنها به ساير مسلمين جهان روشن نيست،ولى مطابق بعضى از آم                 

 . دهد آنها حدود دويست تا سيصد ميليون نفر است كه تقريبا يك چهارم مسلمانان جهان را تشكيل مى

 

 ) عليهم السالم(ميراث اهل بيت 

انـد،و   نقـل كـرده   -عليهم السـالم  -از طريق ائمه اهل بيت    ) ص(پيروان اين مكتب روايات زيادى از رسول خدا         

دارند كه امروز از منابع اصلى معارف و فقه شيعه          -عليهم السالم -اير امامان و س ) ع(روايات زياد ديگرى از على      
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من ال يحضره   «،» كافى«:گردد،از جمله كتابهاى چهار گانه زير كه به كتب اربعه معروف شده است             محسوب مى 

ديثى در  دانيم كه هـر حـ      ولى تكرار اين موضوع را ضرورى مى      .توان نام برد   را مى »استبصار«و» تهذيب«،» الفقيه

بـه خصـوص     يكى از اين منابع معروف يا ساير منابع معتبر وجود داشته باشد به اين معنى نيست كه آن حديث                  

معتبر است،بلكه هر حديثى سلسله سندى دارد كه بايد هر يك از رجال سند آن جداگانه در كتب رجـال مـورد                      

به عنوان يـك حـديث صـحيح پذيرفتـه           ديثبررسى قرار گيرد،هر گاه تمام رجال سند مورد اعتماد بودند،آن ح          

شود،در غير اين صورت،مشكوك يا ضعيف است و اين كار تنها در خور آگاهان و علماى علم حديث و رجال  مى

 . است

شود كه وضع جمع آورى احاديث در كتب شـيعه بـا منـابع معـروف اهـل سـنت                     از اين جا به خوبى روشن مى      

ح مخصوصا صحيح بخارى و صحيح مسلم،مبناى نويسندگان ايـن          متفاوت است چرا كه در كتب معروف صحا       

بوده است،كه احاديثى را گرد آورى كنند كه نزد آنها صحيح و معتبر بوده است و به همين دليل هر يـك از آن                   

در حـالى كـه مبنـاى محـدثان         ) 41(تواند،براى دستيابى به عقايد اهل سنت مورد استناد قرار گيرد            احاديث مى 

را جمع آورى كنند،و شناخت صحيح از       -عليهم السالم -ين بوده كه همه احاديث منسوب به اهل بيت        شيعه به ا  

 . دقت كنيد-اند غير صحيح را به علم رجال واگذار كرده

 

 دو كتاب بزرگ 

 

شود،نهج البالغه است كه مرحوم شريف رضى حـدود       از منابع مهمى كه جزء ميراثهاى مهم شيعه محسوب مى         

ها و كلمات قصـار تنظـيم كـرده اسـت،و بـه        ها،نامه در سه بخش خطبه   ) ع(بل از كلمات على     يك هزار سال ق   

قدرى محتواى آن باال و الفاظ زيباست كه هر كس پيرو هر مكتب و آيينى باشد اين كتاب را مطالعه كند،تحت 

شـدند،تا   با آن آشنا مـى گيرد،و اى كاش نه تنها مسلمانان كه غير مسلمانان نيز  تاثير محتواى عالى آن قرار مى     

 . به معارف بلند اسالم در توحيد و مبدا و معاد و مسائل سياسى و اخالقى و اجتماعى آشنا شوند

اى است از بهترين و فصـيحترين و         يكى ديگر از اين ميراثهاى بزرگ،كتاب صحيفه سجاديه است كه مجموعه          

هاى نهج البالغـه را از طريـق         ر واقع كار همان خطبه    زيباترين دعاها،با محتواى بسيار بلند و باال و عميق كه د          

آموزد،و بـه راسـتى طـرز نيـايش و مناجـات بـا               اى به انسان مى    كند و جمله به جمله آن درس تازه        ديگرى مى 

 . بخشد آموزد،و روح و جان آدمى را نور و صفا مى خداوند را به هر انسانى مى

ى چهارمين پيشواى مكتب شيعه،امام على بـن الحسـين بـن           اين مجموعه چنان كه از نامش پيداست از دعاها        

بخواهيم روح دعا و نيايش و توجه بيشتر به درگاه           است و ما هر وقت    ) ع(» سجاد« على بن ابي طالب،مشهور به    

رويم و همچون گياهان نو رس كه از ابـر           خداوند و عشق به ذات پاكش در ما پيدا شود به سراغ اين دعاها مى              

 . گرديم شوند از آن سيراب مى ى سيراب مىبهار پر بركت

شود از پنجمين و ششمين امـام،يعنى محمـد بـن علـى              شيعه كه بالغ بر دهها هزار حديث مى        بيشترين احاديث 

نقل شده،و قسمت مهمى نيز از هشتمين امام،على بن موسـى           -عليهما السالم -الباقر،و جعفر بن محمد الصادق    
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 است كه اين سه بزرگوار در شرايطى از زمان و مكان بودند كه فشار دشمنان است،و اين به خاطر آن) ع(الرضا 

) ص(و حكام بنى اميه و بنى عباس بر آنها كمتر بود،به همين دليل توانستند احاديث زيادى كه از رسول خـدا                       

بـه يادگـار    به وسيله پدران و اجدادشان به آنها رسيده بود،در تمام ابواب معارف و احكـام فقـه اسـالم از خـود                       

گويند به خاطر همين است كه بيشترين روايات آنها از امام  بگذارند و اين كه مذهب شيعه را مذهب جعفرى مى    

رفتنـد و   زيسته كه بنى اميه رو به ضعف مى نقل شده است كه در دورانى مى    ) ع(ششم جعفر بن محمد الصادق      

ودند،و در كتب ما معروف است كه آن حضرت چهار بنى عباس نيز قدرت كافى براى فشار بر مردم پيدا نكرده ب

 . هزار شاگرد در حديث و معارف و فقه تربيت كرد

) ع(ابو حنيفه امام و پيشواى معروف حنفيه در سـخن كوتـاهى در توصـيف امـام جعفـر بـن محمـد الصـادق                           

 ) 42(» !نديدم) ع(تر از جعفر بن محمد  ما رايت افقه من جعفر بن محمد،من فقيه«:گويد مى

من مدتى نـزد جعفـر بـن        «:گويد مالك بن انس پيشواى ديگر فقه اهل سنت در يكى از سخنان خود چنين مى              

گرفت،يـا   خوانـد يـا روزه مـى       رفت و آمد داشتم،او را همواره در يكى از سه حالت ديدم،يا نمـاز مـى               ) ع(محمد  

مد الصـادق از نظـر علـم و عبـادت         تر از جعفر بن مح     مشغول تالوت قرآن بود،و به اعتقاد من مردى با فضيلت         

و چون بنا بر نهايت اختصار و فشردگى مطالب است،از سخنان ساير علماى             ) 43(» !كسى نديده و نشنيده است    

 . كنيم چشم پوشى مى-عليهم السالم-اسالم درباره امامان اهل بيت

 

 نقش شيعه در علوم اسالمى 

 

رى داشته است،بعضى معتقدند كه علـوم اسـالمى از آنهـا            شيعه،در پيدايش علوم اسالمى نقش مؤث     :ما معتقديم 

گـوييم   اند،ولى ما مـى    نشات گرفته،حتى كتاب يا كتابهايى در اين زمينه نوشته شده و اسناد و مداركى ارائه داده               

اند،و بهترين شاهد و گواه اين مساله كتابهايى است كه  حداقل،آنها در پديد آوردن اين علوم سهم بسزايى داشته

هزاران كتاب در فقه و اصول،كه بعضى بسيار گسترده و در .شود  علماى شيعه در علوم و فنون اسالم ديده مىاز

نوع خود بى نظير است،هزاران كتاب در تفسير و علوم قرآنى،و هزاران كتاب در عقايد و علـم كـالم،و هـزاران                      

ى معروف دنيا موجود است و در معرض ديد         ها كتاب در علوم ديگر،بسيارى از اين كتابها هم اكنون در كتابخانه          

 . ها بداند تواند صدق اين ادعا را با مراجعه به اين كتابخانه همگان قرار دارد و هر كس مى

 مجلـد بـزرگ فهرسـت آن را گـرد آورى     26يكى از دانشمندان معروف شيعه اين كتابها را فهرست كرده و در         

ل قبل است،و در اين چند دهه اخير از يكسـو تـالش زيـادى               اين فهرست مربوط به دهها سا     ) 44. (كرده است 

براى احياى آثار علماى پيشين شيعه،و كشف كتب خطى و چاپ آنها صـورت گرفتـه،و از سـوى ديگـر بـراى                       

ايم ولى بطور مسلم،در هـر رشـته از علـوم            تصنيف و تاليف كتابهاى جديد،كه هنوز دقيقا آمار آن را تهيه نكرده           

 . اران كتاب جديد به رشته تحرير در آمده استاسالمى صدها يا هز

قال اهللا هذا يوم    «: گويد صدق و راستى و امانت از اركان مهم و اساسى اسالم است،قرآن مجيد مى             :ما معتقديم 

 ) 45. (»بخشد فرمايد امروز روزى است كه صدق راستگويان به آنها نفع مى ينفع الصادقين صدقهم،خداوند مى
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شود پاداش اصلى روز قيامت پاداشى است كه در برابر صدق و راسـتى               يات قرآن استفاده مى   بلكه از بعضى از آ    

ليجـزى  ) (صدق و راستى در ايمان،در عمل به پيمانهاى الهى،و در تمام شـئون زنـدگى  (شود   به انسان داده مى   

 ) 46) . (اهللا الصادقين بصدقهم

ن ما مسلمانان مـاموريم كـه در تمـام دوران زنـدگى             و همان گونه كه در گذشته نيز اشاره شد طبق دستور قرآ           

) 47) . (يا ايها الذين آمنـوا اتقـوا اهللا و كونـوا مـع الصـادقين        (همگام و همنشين معصومان و راستگويان باشيم        

دهد از خدا بخواهد در هر كارى صادقانه         اهميت اين موضوع تا آن پايه است كه خداوند به پيامبرش دستور مى            

 ) 48) . (و قل رب ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق(ادقانه خارج گردد وارد شود و ص

خوانيم كه هيچ پيامبرى از سوى خدا مبعوث نشـد مگـر ايـن كـه                 به همين دليل در روايات اسالمى مى       درست

اداء ان اهللا عز و جل لم يبعث نبيـا اال بصـدق الحـديث و       (هاى اصلى او بوده      صدق و راستى و امانت در برنامه      

 ) 49) . (االمانة الى البر و الفاجر

سعى و كوشش را به كار گرفتيم كه در بحثهاى اين كتاب جز  ما نيز با الهام گرفتن از اين آيات و روايات نهايت 

راه صدق و راستى نپوئيم و كالمى بر خالف حق و امانت نگوييم و اميدواريم كه بـه لطـف پروردگـار در اداى                        

 . فته باشيم انه ولى التوفيقاين رسالت توفيق يا

 

 آخرين سخن 

 

و شيعيان،در اصول   -عليهم السالم -اى است از عقايد پيروان مكتب اهل بيت        آنچه در اين مجموعه آمده،فشرده    

و فروع اسالم كه بدون كمترين تغيير و تحريف بيان شده،و به مدارك آن از آيات قـرآن و روايـات اسـالمى و                  

م اجماال اشاره شده است،هر چند ذكر همه مدارك به مالحظه اختصار و فشـرده               كتب مختلف دانشمندان اسال   

 . بودن بحثها ممكن نبود،و ما غير از بيان اجمالى و فشرده در اين كتاب هدفى نداشتيم

 : اين بحث نتايج زير را در بر دارد:ما معتقديم

كنـد و همـه فـرق        بيـان مـى    نهايت دقت منبع خوبى است كه در عين اختصار،عقايد شيعه را به روشنى و با              -1

توانند با مطالعه اين جزوه كوچك،عقايد پيروان اين مذهب را به طور اجمال و  اسالمى و حتى غير مسلمانان مى

 . از دست اول در اختيار بگيرند و براى گرد آورى آن زحمت زيادى كشيده شده است

،براى كسانى كه گاهى ناآگاهانه درباره عقايد ما،داورى        تواند اتمام حجت الهى باشد     اين جزوه مى  :ما معتقديم -2

 . گيرند كنند يا آن را از افراد مشكوك و مغرض،و يا كتابهاى غير معتبر مى مى

شود كه موارد تفـاوت ميـان پيـروان ايـن مكتـب و سـاير فـرق                 با مالحظه عقايد باال،روشن مى    :ما معتقديم -3

رك،ميان پيروان اين مذهب و ساير مذاهب اسـالمى گردد،چـرا           مسلمين چنان نيست كه مانع از همكارى مشت       

كه نقاط مشترك در ميان همه مذاهب اسالمى بسيار فراوان اسـت و دشـمنان مشـتركى نيـز همـه را تهديـد                        

 . كنند مى
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دستهايى در كار است كه با بزرگ كردن اختالفات ميان مذاهب اسـالمى،آتش نـزاع و جنـگ و                 :ما معتقديم -4

رود مناطق عظيمـى از جهـان را زيـر           يان آنان روشن كنند،و اسالم را كه در عصر و زمان ما مى            خونريزى در م  

خود قرار دهد،و خالهاى ناشى از فرو ريختن كمونيسم و مشكالت روز افزون و ال ينحـل نظـام                    سايه پر بركت  

 . ددارى را پر كند،به ضعف بكشاند يا پيشروى اسالم را در جهان متوقف ساز مادى سرمايه

مسلمانان نبايد به مخالفان امكان دهند كه در اين كار خود موفق گردند،و فرصتهاى بسيار پر ارزشى كه بـراى                    

 . برود شناخت اسالم در جهان حاصل شده از دست

اگر علماى مذاهب اسالمى،دور هم بنشينند و در محيطـى آكنـده از صـفا و صـميميت و دور از                     :ما معتقديم -5

ث و بررسى در مسائل مورد اخـتالف بپردازنـد،امكان كـم شـدن اختالفـات بسـيار زيـاد                    تعصب و لجاج،به بح   

شود،همان گونـه كـه در       گوييم از دامنه آن كاسته مى      شود،بلكه مى  گوييم همه اختالفات بر چيده مى      است،نمى

 هـم   اين اواخر در كشور ايران گروهى از علماى شيعه و اهل سنت در شـهر زاهـدان در جلسـات متعـددى بـا                       

 ) 50. (گنجد نشستند و به قسمتى از اختالفات پايان دادند كه شرح آن در اين مختصر نمى

ربنـا اغفـر لنـا و الخواننـا الـذين سـبقونا       «:كنـيم  در پايان دست دعا به درگاه قادر متعال برداشته و عرض مـى      

 ) 51. (» بااليمان و ال تجعل فى قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم

 ايان پ

 

 :نوشتها پى

 

 . 190سوره آل عمران،آيه -1

 . 65سوره انعام،آيه -2

 . 50سوره انعام،آيه -3

 . 22سوره انفال،آيه -4

 . 49سوره كهف،آيه -5

 . 70سوره توبه،آيه -6

 . 108سوره آل عمران،آيه -7

 . 286سوره بقره،آيه -8

 . 82سوره هود،آيه -9

 . 41سوره روم،آيه -10

 . 11 سوره رعد،آيه-11

 . 79سوره نساء،آيه -12

 . 23،حديث،17،صفحه 5بحار االنوار،جلد -13

 . ايم اين مطلب را مشروحا بيان كرده» المسائل المستحدثة« در كتاب-14
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 . 3سوره مائده،آيه -15

 . 96،صفحه 67،بحار االنوار،جلد 74،صفحه 2اصول كافى،جلد -16

احاديث متعدد ديگرى نيز در همان كتاب در ايـن زمينـه             (127،حديث  18جامع االحاديث،جلد اول،صفحه    -17

 ) . وارد شده است

 . 28سوره مؤمن،آيه -18

 . 28سوره آل عمران،آيه -19

ترس اهللا فى االرض،سـپر الهـى       «در بعضى از احاديث تعبير      .24،باب  6،حديث  461،صفحه  11وسائل،جلد  -20

 . شده است» در زمين

انـد از جملـه    و مورخان و ارباب حـديث،در كتابهـاى معـروف خـود آورده     اين حديث را بسيارى از مفسران       -21

ذيل (واحدى در اسباب النزول،طبرى،قرطبى،زمخشرى،فخر رازى،بيضاوى و نيشابورى هر كدام در تفسير خود             

 . اند آورده)  نحل106آيه 

 . 167،صفحه 3سنن بيهقى،جلد -138،باب 354،صفحه 1سنن ترمذى،جلد -22

و ) 91، صـفحه    1جلـد   (در بـاب التـيمم      » جابر بـن عبـد اهللا انصـارى       «در صحيح خود از   » ارىبخ« از جمله -23

در باب التيمم بالصعيد ذكر كرده،در مسند احمد از ابـن  » جابر بن عبد اهللا«همچنين نسائى در صحيح خود نيز از 

نقـل  ) ص(يامبر اكرم و در منابع شيعه نيز از طرق مختلف از پ) 301جلد اول،صفحه  (عباس نيز نقل شده است      

 . شده است

به كتـاب الغدير،جلـد     » زيارت« براى آگاهى از اين روايات و همچنين كلمات بزرگان و حاالت آنها در زمينه             -24

 .  مراجعه شود207 تا 93،صفحه 5

بـه مـدرك سـابق      » زيارت« براى آگاهى از اين روايات و همچنين از كلمات بزرگان و حاالت آنها در زمينه              -25

 . اجعه شودمر

تـوان   اين روايات را در صحيح مسلم و ابو داود و نسايى و مسند احمد و صحيح ترمذى و سنن بيهقى مـى             -26

 . مطالعه كرد

در صـحيح   »حديث الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة،حسن و حسين دو آقاى جوانان اهل بهشـتند               -27

و صحيح ابن ماجـه در بـاب فضـائل اصـحاب     ) 307 و 306،صفحه 2جلد (ترمذى از ابو سعيد خدرى و حذيفه        

رسول اهللا و در مستدرك الصحيحين و حلية االولياء و تاريخ بغداد و اصابه ابـن حجـر،و كنـز العمـال و ذخـائر                         

 . العقبى و بسيارى از كتب ديگر نقل شده است

 مسـلمان از شـعار      هـاى  بنى اميه را قطع كرد،براى جلب عواطف توده        ابو مسلم خراسانى كه ريشه حكومت     -28

 ) . 372،صفحه 5كامل ابن اثير،جلد (گرفت  الرضا آلل محمد كمك مى

 ) . 175،صفحه 4كامل ابن اثير،جلد (قيام توابين نيز با شعار يا لثارات الحسين صورت گرفت 

 ) . 288،صفحه 4كامل،جلد (قيام مختار بن ابى عبيده ثقفى نيز با همين شعار بود 
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وههايى كه بر ضد بنى عباس قيام كردند،حسين بن على صاحب فخ بود، او هدف خـود را                  دانيم از جمله گر    مى

و ادعوكم الى الرضا من آل محمد،من شـما را دعـوت بـه جلـب خشـنودى آل                   «:كرد در يك جمله خالصه مى    

 ) . 194،صفحه 8تاريخ طبرى،جلد -299مقاتل الطالبين،صفحه (»  كنم مى) ص(محمد 

 . 104سيره ابن هشام،جلد سوم،صفحه -163،صفحه 2كامل ابن اثير،جلد -29

 . 24سوره نساء،آيه -30

 . 9،صفحه 5تفسير طبرى،جلد -31

 . 206،صفحه 7سنن بيهقى،جلد -140،صفحه 2الدر المنثور،جلد -32

 1022، صـفحه    2 و صـحيح مسـلم،جلد       16،صفحه  7صحيح بخارى،جلد   -436،صفحه  4مسند احمد،جلد   -33

 . آمده است» لمتعهباب نكاح ا« تحت عنوان

 و بسيارى   206، صفحه   7به همين عبارت يا عباراتى شبيه آن از نظر محتوا در سنن بيهقى،جلد               اين حديث -34

در » متعـه « كند كه  حديث از كتب صحاح و مسندها نقل مى        از كتب ديگر آمده است،نويسنده الغدير،بيست و پنج       

ل و مقدارى از زمان عمر معمول بوده،سـپس او در اواخـر             و خليفه او  ) ص(شرع اسالم،حالل و در عصر پيامبر       

 ) . 332،صفحه 3الغدير،جلد (عمرش از آن نهى كرد 

 . 7سوره بينه،آيه -35

 . 379،صفحه 6الدر المنثور،جلد -36

 .  به بعد مراجعه فرماييد259،صفحه 9براى آگاهى بيشتر به پيام قرآن،جلد -37

 . و ساير كتب مشهور و معروف رجال شيعه»عبد اهللا بن سبا«  مادهدر» تنقيح المقال فى علم الرجال«-38

 . كتاب عبد اهللا بن سبا،نوشته عالمه عسكرى-39

هنگامى كه شيعيان شام در زمان بنى اميه دچار فشارهاى هولناك شدند،و در زمان عباسـيان نيـز آسـوده                    -40

ى عباس جان سـپردند،گروهى راه مشـرق را پـيش           نبودند،تا آنجا كه بسيارى از آنها در زندانهاى بنى اميه و بن           

رفت،سـپس از آنجـا     »مصـر « بـه طـرف   » ادريس بن عبد اهللا بـن حسـن       « گرفتند و جمعى راه مغرب را،از جمله      

تشـكيل داد كـه از      » ادريسـيان « عزيمت نمود و به كمك شيعيان مراكش،حكومتى به نام        ) مغرب(»  مراكش« به

 . جرى ادامه يافت و دولت ديگرى از شيعيان در مصر تشكيل شداواخر قرن دوم تا اواخر قرن چهارم ه

دانستند و با آمـادگى     مى) ص(دختر پيامبر   ) س(و از فرزندان فاطمه     ) ع(اينها كه خود را از فرزندان امام حسين         

به اين كار زدند و از قرن چهارم هجرى رسـما ايـن              شيعى يافتند دست   كه در مردم مصر براى تشكيل حكومت      

ت تشكيل شد و شهر قاهره را آنها بنا كردند، خلفاى فاطمى مجموعا چهارده نفر بودند كه ده تن از آنهـا                      حكوم

مركز حكومتشان مصر بود،و حدود سه قرن در مصر و ساير نقاط آفريقا حكومت داشتند،و مسجد جامع االزهر و 

دائـرة  (مشـتق شـده اسـت       ) س(طمه زهرا   دانشگاه االزهر نيز به وسيله آنها ساخته شد،و نام فاطميان از نام فا            

 ) . »زهر«و» فطم« المعارف دهخدا،دائرة المعارف فريد و جدى،و المنجد فى االعالم،واژه

 . مراجعه شود» فتح البارى فى شرح صحيح البخارى«و» صحيح مسلم« به مقدمه-41

 . 166،صفحه 1تذكرة الحفاظ ذهبى،جلد -42
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 ) . 53،صفحه 1مطابق نقل اسد حيدر در كتاب االمام الصادق،جلد  (104،صفحه 2تهذيب التهذيب،جلد -43

نام اين كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة نوشته مفسر و محدث معروف،شيخ آقا بزرگ تهرانى اسـت،تعداد                 -44

باشـد،اين    هـزار جلـد كتـاب مـى    68بزرگ آمده بالغ بر     كتابهايى كه با نام و نشان و ذكر مؤلف،در اين فهرست          

 .  مدتى است چاپ و منتشر شده استكتاب

 . 119سوره مائده،آيه -45

 . 24سوره احزاب،آيه -46

 . 119سوره توبه،آيه -47

 . 80سوره اسراء،آيه -48

،صفحه 2و همچنين در جلد ) 2،صفحه 68جلد (نقل شده است ) ع(اين حديث در بحار از امام جعفر صادق    -49

104 . 

 . يام حوزه علميه قم مطالعه فرماييدتوانيد در مجله پ شرح آن را مى-50

 . 10سوره حشر،آيه -51

      

    

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 




