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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 شناسى يك نياز است  هم

 

 مقدمه

ها قرار داديم تا يكديگر را  ها و طايفه جماعتو شما را  «١)َوَجَعْلَناُآْم ُشُعوًبا َوَقَبآِبَل ِلَتَعاَرُفوْا(

 ».بشناسيد

اند،  هاى مردم پراآنده و از يكديگر بى خبر بوده دين اسالم د ر حالى روى آار آمد آه توده
اماچه زود به برآت وجود . بردند باالتر اينكه پيوسته د ر جنگ و آشمكش و جدال به سر مى

اى بى خبرى  و هميارى جاى جنگ و درگيرى و تعاليم توحيدى اسالم پديده همشناسى ج
در نتيجه آن امت بزرگ و يكپارچه آه آن همه . همبستگى جاى اختالف و تفرقه را گرفت

تمدنى را به جامعه بشرى تقديم نمود پاى به  خدمات عظيم فرهنگى را به ارمغان آورد ـ
بر آسيب و گزند ظالمان هاى وابسته به خويش را در برا هم چنان آه توده; عرصه هستى نهاد

 .و ستم پيشگان مورد حمايت قرار داد

امت اسالمى در چشم مردمان جهان جايگاهى بلند يافت و گرامى و آبرومند گرديد و در 
و اين . آور به دست آورد  انگيز و وحشت  ديده گردنكشان و زورگويان، تشكل و ائتالفى هراس
 آه خود در سايه - همبستگى آحاد آن همه جز در پرتو وحدت امت مسلمان و ارتباط و

وحدتى متقابل آه با وجود ; توانست تحقق يابد هاى دين اسالم به دست آمده بود ـ نمى  هدايت
ها   ها و عادت هاو ناسازگارى عرف ها و تعّدد فرهنگ  ها و اختالف برداشت  گوناگونِى ملّيت

هاى اعتقادى و انجام اعمال  يههاى اسالم و اتفاق بر سر اصول و بن ما  و تنها با راهنمايى
 .آرى وحدت مايه نيرومندى، و تفرقه اسباب ناتوانى است. عبادى و واجبات به وجود آمد

اين جريان مبارك ادامه داشت تا اينكه همشناسى مسلمين به بى تّوجهى و اهمال دگرگون 
 را به آفر و هاى مسلمان يكديگر گرديد و سازگارى جاى خود را به ناسازگارى سپرد و توده

ها از هم بريدند و ميان خويش را به هم زدند، و در نتيجه  ها و جناح  الحاد متهم ساختند و دسته
آن همه عّزت و عظمت نابود گرديد و آن شكوه خيره آننده فرو ريخت و طغيان گران، اّمت 

ن در پس روبهان و گرگا. پيشرو و هدايتگر اسالمى را به تمسخر گرفتند و تحقير نمودند
هاى اسالمى در هر آوى و برزن، به گردش در آمدند و بيگانگان و نفرين شدگان  سرزمين

هاى آن امت، به جست و جو و  هاى مورد خشم بشرّيت در شهرها و آبادى خدا و انسان
 .جاسوسى پرداختند

                                                           
 .١٣آيه ): ٤٩(حجرات . ١



هايشان  هاى مسلمانان به تاراج رفت، و مقّدساتشان مورد اهانت واقع شد و ناموس  ثروت
سقوط پشت سقوط، شكست در پى شكست، و انحطاط و عقب . تخوش تبهكاران قرار گرفتدس

گرد مسلمانان در اندلس و بخارا و سمرقند و تاشكند و بغداد، ديروز، و در فلسطين و 
شنود و هرچه  آورد جوابى نمى  اينك اين اّمت مسلمان هر چه فرياد بر مى. افغانستان، امروز

آنند و چگونه چنين شود آه درد چيز ديگرى  لبد، يارى اش نمىط  ديگران را به يارى مى
شك خداوند ابا دارد آه آارها را جز از  بى! است، چنان آه درمان نيز از گونه ديگر است

ها به جريان اندازد، و پايان آار اين اّمت به سامان نخواهد رسيد مگر  طريق اسباب و علل آن
 .ان بخشيد به همان چيز آه آغاز آار او را سام

ترين تجاوزها دچار گرديده و   امروز آه موجودّيت و عقيده اّمت اسالمى به وحشيانه
آميز مذهبى و اجتهادى آن،   ها، با ايجاد شكاف در همزيستى مسالمت ويرانگرترين هجوم

ها آثار و نتايج نا مطلوب خويش را  اند، و دور نيست آه اين هجمه  وحدتش را به خطر افكنده
تر  پى داشته باشند، آيا سزاوار نيست آه اين اّمت بيش از پيش، صفوف خود را منسجمنيز در 

تر نمايد؟ چرا آه مسلمانان با وجود اختالف   تر سازد و پيوندهايش رامستحكم  و در هم فشرده
در مذهب، در قرآن و سّنت به عنوان دو منبع اصلى، و نيز در توحيد و نبّوت و باور به آخرت 

قيده، و در نماز و روزه و حج و زآات و جهاد و حالل و حرام به عنوان آيين، و به عنوان ع
در محبت نسبت به پيامبر اطهر و خاندانش ـ آه درودهاى خدا بر آنان باد ـ به عنوان دوستى 

با اينكه مورد اخير، در ; اند  آردن با ايشان و دشمنى ورزيدن با دشمنانشان، با يكديگر شريك
 .ت و ضعف داردميان ايشان شد

َمثل اّمت مسلمان همچون انگشتان يك دست است آه هرچند گوناگون و آوتاه و بلندند، اما 
و نيز همچون پيكرى واحد هستند آه ; گردند همگى در قسمت مفاصل، به يك دست متصل مى

از يك جهت اعضاى متعدد دارد و از جهتى همه آن اعضا نقش اندامى خود را در حيات بشرى 
 .رسانند  ـ به انجام مى) و نقش اندامى( هم با وجود اختالف در شكل ـ آن

بعيد  نيست آه حكمت تشبيه اّمت اسالمى به يك دست، و نيز به يك پيكر، اشاره به همين 
 .حقيقت باشد

هاى گوناگون اسالمى، درآنار  شك، در روزگارى پيش از اين، علماى مذاهب و فرقه بى
اند، بلكه پيوسته ميان ايشان هميارى و  آرده  زندگى مىهم و بدون درگيرى و آشمكش 

اند، در  آرده هاى آالمى يا فقهى يكديگر را شرح مى آتاب; همكارى برقرار بوده است
اند، به يكديگر اجازه   نموده اند، رأى يكديگر را تأييد مى آموخته  محضر يكديگر دانش مى

هاى مذهب و طايفه مقابل را  از آتاباند و از يكديگر اجازه نقل روايت   داده روايت مى



اند و به  پرداخته اند، به ستايش يكديگر مى آرده  اند، و در نماز به يكديگر اقتدا مى  گرفته مى
 .اند درستى مذهب مخالف خود اعتراف مىورزيده

ها، در سطح مردمى نيز در آنار هم و با مهربانى و سازگارى  ها و طايفه اين گروه
اگر چه در اين .  چنان آه گويى هيچ اختالف و جدايى ميان ايشان نبوده استاند، آن زيسته مى

ها مؤّدبانه، پاآيزه، و ردهايى علمى و  ميان، نقد و انكارهايى هم وجود داشته، اما بيشتر آن
 .منطقى بوده است 

اينجا اّدله زنده و تاريخى پرشمارى بر اين همكارى ژرف و پردامنه وجود دارد، و علماى 
المثل  اند و آن را ضرب  الم اين پديده فرهنگى و برجاى مانده اسالمى را نقل و روايت آردهاس

عالوه براينكه ايشان در جريان اين تعاون مثال زدنى . اند  آزادى در مذهب و عقيده قرار داده
  .و احترام جهانيان را نسبت به خود برانگيزند. اند توّجه دنيا را به خود جلب نمايد  توانسته

ترديد دشوار نخواهد بود آه علماى مسلمان گرد آيند و با آرامش و زبان منطق و با  بى
هاى  اخالص و نيت راست، موارد اختالفى را به بحث و مناقشه بگذارند، تا هر آدام دليل

نيز آار خوب و . ها آگاهى يابد آند، بشناسد و به آن  هايى را آه اقامه مى طرف مقابل و برهان
اى، در فضايى آزاد و صريح، عقايد و مواضع فكرى و  اى است آه هر گروه و طايفه پذيرفته

هاى ساخته شده بر ّضد او آشكار شوند و همگان   فقهى خود را طرح نمايد، تا اّتهامات و شبهه
دهد بيش از   موارد اتفاق و اختالف رابشناسند و بدانند آه آنچه مسلمانان را به يكديگر پيوند مى

شود و اين گونه است آه يِخ رابطه ميان  است آه باعث جدايى آنان از يكديگر مىآن چيزى 
 .گردد مسلمانان ذوب مى

گونه آه هست  اين نوشته گامى است در اين راه، تا حقيقت آشكار شود و همگان آن را همان
 .بشناسند، و خدا، خود توفيق دهنده است 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 به نام خداوند بخشنده مهربان 

هاست، و درود و سالم بر خاتم پيامبران و اشرف   ستايش براى خدا، پروردگار هستى
 .اش   اش، و صحابه برگزيده رسوالن، محمد، و بر خاندان پاك و پاآيزه

 

 )١(  



شيعيان امروزه گروهى بزرگ از مسلمانان هستند آه نزديك به يك چهارم آل مسلمين دنيا 
شان به آغاز اسالم و روز نزول اين سخن خداى تعالى  هاى تاريخى دهند و ريشه تشكيل مىرا 

 :گردد آه فرمود در سوره بينه بر مى

بى شك آسانى آه ايمان آوردند «; ٢)ْلَبِريَِّة ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت أْوَلِئَك ُهْم َخْيُر ا(

 .»ها آردند، آنان بهترين آفريدگاند نيكىو 

عليه (طالب  دست مبارآش را بر شانه على بن ابى)صلى اهللا عليه وآله(آن جا بود آه رسول خدا

 : نهاد و گفت)السالم

 ٣»...يا على، تو و شيعيانت بهترين آفريدگانيد «;»يا علّى أنت وشيعتك ُهم خير البرية«

، به او )عليه السالم(و بدين ترتيب اين گروه آه به خاطر تبعيت از فقه امام جعفر صادق
 .ناميده شدند) شيعه جعفرى(اند، شيعه  منتسب گرديده

 

 )٢(  

د ساآن اند و تعداد تعداد بسيارى از شيعيان در ايران و عراق و پاآستان و افغانستان و هن
ى خليج فارس، ترآيه، سوريه، لبنان، روسيه،  ها در آشورهاى حاشيه پر شمارى از آن

هاى خود مختار، و نيز به طور پراآنده در آشورهاى اروپايى چون انگلستان،   جمهورى
آنند و در اين  آلمان، فرانسه، آمريكا، قاره آفريقا و آشورهاى جنوب شرق آسيا زندگى مى

 .طق براى خود مساجد و مراآز علمى و فرهنگى و اجتماعى دارندمنا

 

 )٣(  

هاى مختلفى است و در آنار  ها و رنگ ها و زبان اين طايفه داراى طبايع و اصالت
آند و   برادران مسلمان خود از ديگر طوايف و مذاهب با صلح و آرامش و دوستى زندگى مى

و اين بر اساس سخن . آند اخالص، با آنان همكارى مىها، از سر صدق و   در همه صحنه
 :خداى تعالى است آه فرمود

 ».مومنان با هم برادرند«; ٤)ْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ِإنََّما ا(

 ».زگارى، هم يارى آنيددر نيكى آردن و پرهي «٥)ْلِبرِّ َوالتَّْقَوى  َوَتَعاَوُنوْا َعَلى ا: (و فرمود

 :آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(و نيز براى تمّسك جستن به سخن پيامبر اآرم

 ».اند مسلمانان در برابر بيگانگان يك دست «٦»المسلمون يٌد واحدة على َمن سواهم«

                                                           
 .٧آيه ) ٩٨(بينه.  ٢
 .، در المنثور، عالمه سيوطى)جامع البيان(تفسير طبرى . ٣
 .١٠آيه ): ٤٩(حجرات . ٤
 .٢، آيه)٥(مائده.   ٥



 ».مؤمنان مثل يك پيكرند «٧»المؤمنون آالجسد الواحد«: و فرمود

 )٤(  

شيعيان در طول تاريخ اسالمى، در دفاع از اسالم و اّمت واالمرتبه اسالمى، 

ها و  اند، همچنان آه صاحب حكومت  هاى عظمت آفرين و نورانى داشته گيرى موضع

اند آه   دهاند و عالمان و دانشمندانى را به خود دي گزار به تمدن اسالمى بوده هايى خدمت دولت

هاى تفسير قرآن،  حديث، اعتقادات،  با تأليف صدها هزار آتاب آوچك و بزرگ، در عرصه

فقه، اصول، اخالق، درايه، رجال،  فلسفه، مواعظ، حكومت، اجتماع، لغت، ادب، بلكه در 

پزشكى، فيزيك، شيمى، رياضيات، نجوم و ديگر علوم طبيعى، در غنا بخشيدن به ميراث 

اند و در بسيارى از علوم اسالمى پايه گذار و مؤسس  مى سهم به سزا داشتهگرانبهاى اسال

 ٨.اند بوده

 

 )٥(  

زايد و زاده نشده است و هيچ  همتا و يگانه و بى نيازى آه نمى ايشان به خداوند يكتا و بى

آس چون او نيست باور دارند و جسم بودن، جهت داشتن، مكان، زمان، دگرگونى، حرآت 

جالل داشتن، فرود آمدن، فراز شدن و اين دست امور را آه سزاوار بزرگى، جمال، پاآى و 

و نيز معتقدند آه جز او هيچ موجودى اليق پرستش . دارند  خداوندى نيست، از او دور مى

نيست و فرمانروايى و قانونگذارى، تنها در حيطه اختيار اوست و شرك ورزيدن به خدا ـ 

پنهان و آشكار ـ به هر شكل و رنگى آه باشد، ظلمى بزرگ و گناهى نابخشودنى به شمار 

 .آيد مى

شيعه تمام اين باورها را از منبع عقل استوار انديش خود آه دو پشتوانه محكم چون قرآن 

هاى عقيدتى، براى روايات  آند، و البته در بحث عزيز و سنت پر ارج و صحيح دارد، اخذ مى

رواياتى آه خداى تعالى را به ; شناسد و مجوسى جايى نمى) توراتى و انجيلى(اسرائيلى 

سازد و يا امورى چون  آند وآن ذات پاك را به آفريدگانش مانند مى ير مىصورت انسان تصو

دهد، و يا  ظلم، تعدى، بيهوده آارى و بازى را آه بسيار دور از شأن اوست، به او نسبت مى

 .نهد  هاى پاك و مطلقًا بى گناه پيامبران، داغ گنهكارى و بدعملى مى بر جان

 

                                                                                                                                                                      
 .٢١٥، ص١مسند احمد، ج.   ٦
 .٢٧ صبخارى، آتاب االدب،.  ٧
;  جلد٢٩آغا بزرگ تهرانى، در / و الذريعه الى تصانيف الشيعه; صدر/  تأسيس الشيعه لعلوم االسالم: ك.ر.  ٨

 .و ديگران; لىسيد محسن امين عام/ و اعيان الشيعه; آحاله/ و معجم المؤلفين; افندى/ و آشف الظنون



 )٦(  

عادل و حكيم است و همه هستى را بر اساس عدل و حكمت شيعه باوردارد آه خداى تعالى 

آن موجود بى جان باشد، يا گياه، حيوان ; آفريده و هيچ موجودى را بيهوده خلق نكرده است

سازد، و اين با  زيرا بيهوده آارى با عدل و حكمت نمى; باشد يا انسان، يا آسمان باشد يا زمين

آند  ثبات، و هر آمبود و آاستى را از او نفى مىالوهّيتى آه هر آمالى را براى خداوند ا

 .منافات دارد

 

 )٧(  

همچنين معتقد است آه خداى تعالى از همان روز آه بشر زندگى خويش را بر روى زمين 

آغاز نمود بر پايه عدل و حكمت خويش، پيامبران و رسوالنى به سوى او گسيل داشت آه بى 

ترده داشتند آه از طريق وحى الهى، از سوى خداوند گناه و معصوم بودند و دانش عظيم و گس

به ايشان عطا شده بود تا بشرّيت را با علم گسترده خود هدايت آنند و او را در رسيدن به آمال 

مطلوب يارى نمايند و به سوى طاعت خدا آه اسباب راهيابى او به بهشت بود و او را 

بارزترين اين پيامبران و رسوالن . مايندبخشيد، راه بن شايستگى رحمت و خشنودى خداوند مى

 و ديگر پيامبرانى آه قرآن )عليهم السالم(آدم و نوح و ابراهيم و موسى وعيسى: عبارت بودند از

 .است  از آنها نام برده، يا اسم و مشخصاتشان در روايات شريف آمده

 

 )٨(  

و فرمانهايش را ببرد و قوانين فرود شيعيان بر اين باورند آه هرآس خدا را اطاعت آند 

شك نجات   هاى زندگى خود جامه عمل بپوشاند، بى آمده از سوى او را در تمام عرصه

; اى حبشى باشد شود، هرچند برده گردد و اليق ستايش و ثواب الهى مى يابد و آامروا مى مى

نادانى بزند و احكامى اّما هرآس از فرمان خداوند سرپيچى آند و در برابر اوامرش خود را به 

گردد و بجاست آه او را سرزنش و عذاب   جز احكام الهى راعمل نمايد، زيانكار و هالك مى

شيعه معتقد . آنند، هرچند از بزرگان قريش باشد، همچنان آه در حديث شريف نبوى آمده است

و است آه هنگامه پاداش و عذاب، روز قيامت است، يعنى روز حسابرسى و سنجش اعمال 

اما ايشان مسئله . بهشت و دوزخ، آه پس از گذشتن از عالم قبر و برزخ، بدان خواهيم رسيد

پذيرند، چون تكذيب قرآن آريم و سّنت پاك  تناسخ را آه سخن منكران معاد است نمى

 .خواهد داشت   را در پى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

 )٩(  



ترين ايشان، رسول خدا،   ا فضيلتآنان معتقدند آه خاتم پيامبران و رسوالن و ب

 است آه خداوند او را پيش و پس از نبوت و ٩)صلى اهللا عليه وآله(عبداهللا بن عبدالمطلب محمدبن

در آارهاى تبليغى و ساير امور، از اشتباه و لغزش نگاه داشت و از گناهان آوچك و بزرگ 

آن گاه . ها باشد  عصمت بخشيد و قرآن آريم را بر او فرو فرستاد آه تا ابد قانون زندگى انسان

رسالت الهى خويش را به مردم رسانيد و آن امانت را با صداقت و ) عليه وآله وسلمصلى اهللا(پيامبر

مقدار خود چشم پوشى  قدر و بى  خلوص در اختيارشان گذاشت و در اين باره از هر چيز گران

 . آرد

ها   و شخصيت، حاالت، ويژگى)صلى اهللا عليه وآله(شيعه در عرصه تاريخ زندگى رسول خدا

 ١٠.ها تأليف و پژوهش از خود بر جاى نهاده است  ن، دهو معجزات ايشا

 )١٠(  

لى اهللا عليه ص(شيعيان بر اين باورند آه قرآن آريم آه به واسطه جبرئيل امين بر رسول خدا

عليه (طالب  نازل گرديد و گروهى از صحابه ارجمند و پيشاپيش آنان على بن ابى)وآله وسلم

 و زير نظر و مراقبت وى و به فرمان و راهنمايى او )صلى اهللا عليه وآله(، در زمان پيامبر)السالم

آياتش را به ها و   آن را تدوين آردند و به حافظه خود سپردند و تمام حروف، آلمات، سوره

شماره درآوردند و آن را از نسلى به نسل ديگر انتقال دادند، همان قرآنى است آه اآنون، 

شود و هيچ آم و زياد و تحريف و دگرگونى در آن  روزها و شبها بر زباِن مسلمانان جارى مى

 ١١.هاى مختصر و مطّول بسيارى نگاشته است شيعه در اين باره نيز، آتاب. راه نيافته است

 

 )١١(  

 چون هنگام رحلتش فرارسيد، براى پس از )صلى اهللا عليه وآله(شيعيان معتقدند آه رسول خدا

 را خليفه خويش و پيشواى امت مسلمان قرار داد تا او امور )عليه السالم(خود على بن ابى طالب

عى آنان را سرپرستى آند و از جهت فكرى راهنمايشان باشد، مشكالتشان را حل آند و اجتما

و » غدير خّم«به تربيت و تزآيه شان بپردازد و اين امر به فرمان خداى تعالى، در جايى به نام 

 در آخرين حج او، و در ميان جمعيتى انبوه از )صلى اهللا عليه وآله(در واپسين سال زندگانى پيامبر

                                                           
، خاندان آن حضرت )صلى اهللا عليه وآله(شيعه امامّيه مقيد است آه هنگام درود و سالم فرستادن بر پيامبر.  ٩

 و در صحاح سته و را نيز ياد آند و اين به خاطر دستورى است آه از خود ايشان در اين باره رسيده است
 .غير آن مذآور است

; دايرة المعارف بحاراالنوار، مجلسى; ارشاد شيخ مفيد، اعالم الورى باعالم الهدى، طبرسى: ك.ر.  ١٠
 .موسوعة الرسول المصطفى سيدمحسن خاتمى

 .التمهيد فى علوم القرآن، محمدهادى معرفت; تاريخ القرآن، زنجانى: ك.ر.  ١١



براساس . آوردند انجام گرفت سلمانان آه حج آن سال خود را با آن حضرت به جاى مىم

رسيد و به مناسبت همين   بعضى از روايات، شمار حاضران به بيش از صد هزار نفر مى

 ١٢.واقعه، آياتى چند نيز نازل گرديد

 از مردم خواست با زدن دست خود بر دست )صلى اهللا عليه وآله(اين گونه بود آه پيامبر

مردم و پيش از همه بزرگان مهاجر و انصار و صحابه .  با او بيعت آنند)عليه السالم(على

 .معروف چنين بيعت نمودند

 

 )١٢(  

 بايد همان آارى )صلى اهللا عليه وآله(شيعيان معتقدند آه شخص امام پس از رسول خدا، محمد

يعنى رهبرى، هدايت، تعليم و تربيت مردم، ; داده است  را بكند آه او در زمان حياتش انجام مى

و . بيان احكام، حل مشكالت پيچيده و دشوار فكرى و همت گماشتن به امور مهم اجتماعى

ايد و بتواند از اين رهگذر، آنان همچنين بايد آن گونه باشد آه اعتماد مردم را به خود جلب نم

 . را به ساحل نجات برساند

ها و صفاتى چون عصمت و دانش فراگير با پيامبر شريك   بنابراين امام بايد در ويژگى

هاى پيامبر،   ها و مسئوليت زيرا به جز دريافت وحى و مقام نبوت، ديگر شايستگى; باشد

الّله آه خاتم پيامبران و رسوالن است به بى شك، نبوت با محمد بن عبد. الزمه وجود اوست

ها و آتابش   پايان بخش اديان و آيينش خاتم آيين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(دين محمد. پايان رسيد

ها بود و پس از او پيامبرى و پس از دين او دينى و پس از آيين او آيينى ظهور   آخرين آتاب

 .نخواهد آرد

 

 )١٣(  

آند آه   امت مسلمان به رهبر آگاه و سرپرست معصوم، اقتضا مىشيعه باور دارد آه نياز

بسنده نشود و )صلى اهللا عليه وآله( به عنوان خليفه و امام پس از رسول خدا)عليه السالم(تنها به على

هاى دين  آه ريشه هاى اين امامت و رهبرى تا مدت زمان طوالنى ادامه يابند، تا اين حلقه
                                                           

آه اگر چنين نكنى، رسالت برسان ] به مردم[آن چه از سوى پروردگارت بر تو نازل گرديده ! اى پيامبر«.  ١٢
شك خدا آافران را هدايت نخواهد  بى. دارد اى و خداوند تو را از مردم نگاه مى او را به انجام نرسانده

امروز دينتان را براى شما «: فرمايد و سخن خداى تعالى در آ يه اآمال آه مى) ٦٧آيه ) ٥(مائده(» .آرد
و فرموده ) ٣آيه ) ٥(مائده (»  و پسنديم آه اسالم دينتان باشدآامل آردم و نعمتم را بر شما تمام گردانيدم

) ٥(مائده (» پس از آنان نترسيد و از من بيم نماييد; امروز آافران از دين شما مأيوس شدند«: خداى تعالى
» گرى از عذابى شدنى پرسيد آه آافران را از آن مانعى نيست پرسش«: و سخن خداى تعالى) ٣آيه 

 ).٢يه آ) ٧٠(معارج (



 و اصول شريعت، سالم و دست نخورده باقى ماند و قوانينش از اسالم تقويت و محكم گردد

آه  و تا اين; آند، دور نگاه داشته شود خطرهايى آه هر عقيده و نظام الهى را تهديد مى

هاى خود، در اوضاع و شرايط گوناگون،   ها و اقدام  با توجه به نقش)عليهم السالم(امامان

 .با وضعيت امت مسلمان ارائه نمايندهايى متناسب  هايى عملى و برنامه نمونه

 

 )١٤(  

شيعه معتقد است آه دقيقًا به همين سبب و علت مهم بود آه پيامبر خدا، محمد بن 

، يازده پيشواى معصوم )عليه السالم( به فرمان پروردگار، پس از على)صلى اهللا عليه وآله(عبداهللا

 منظومه نورانى دوازده امام را شكل دهند آه در دو )عليه السالم(ديگر را معين ساخت آه با على

ها و خصوصيات آن دوازده تن، به تعداد و  آتاب صحيح مسلم و صحيح بخارى، بدون ذآر نام

اند آه  روايت آرده)صلى اهللا عليه وآله(جا آه از رسول خدا  آن; اشاره شده است) قريش(قبيله آنان 

و خليفه آه همه از قريش  ـ يا بنى هاشم، آن گونه آه بى شك تا روزى آه دوازده امام «: فرمود

ها آمده است ـ هستند، در ميان مردم وجود داشته باشد، دين اسالم پيوسته   در بعضى از آتاب

 .»ناپذير و پرتوان خواهد بود آارگشا، پابرجا، شكست

هاى  تاب و آ)عليهم السالم(هاى ايشان در تأليفات مربوط به فضائل و مناقب اهل بيت  نام

عليه (اين روايات اگر چه به صراحت از ائمه دوازده گانه، يعنى على. شعر و ادب آمده است

چه باور شيعه جعفرى است، منطبق نيستند  برد، اما جز بر آن   و يازده فرزندش، نام نمى)السالم

 ١٣.گويند  ها، همان است آه ايشان مى و تفسير درست آن

 

 

 )١٥(  

طالب، عموزاده   امام على بن ابى: اند از شيعه جعفرى معتقد است آه دوازده امام عبارت

، امام حسن و امام )عليها السالم(، داماد ايشان و همسر زهرا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا

امام زين العابدين، ، )صلى اهللا عليه وآله(حسين، دو فرزند على و فاطمه و فرزند زادگان رسول خدا

، امام موسى )صادق(، امام جعفر بن محمد )باقر(، امام محمد بن على )سجاد(على بن حسين 

، امام على بن محمد )جواد(، امام محمد بن على )رضا(، امام على بن موسى)آاظم(بن جعفر 

                                                           
 .نىك خلفاء النبى، حائرى بحرا.ر.  ١٣



عليهم ()مهدى موعود منتظر(، امام محمد بن حسن )عسكرى(، امام حسن بن على )هادى(

 ١٤.)السالم

 به خاطر عصمت و پاآى ايشان )صلى اهللا عليه وآله(اند آه رسول خدا ايشان هم ان اهل بيت

اى آه آن را از جدشان به ميراث برده بودند، به فرمان   از اشتباه، لغزش و داشتن علم گسترده

مردم آنان را دوست بدارند و از آنان :  آرد و گفتخدا آنان را به رهبرى امت اسالمى منصوب

 :پيروى آنند و اين زمانى بود آه خداى تعالى فرمود

من از شما براى پيغمبرى مزدى جز : بگو« ١٥)ْلُقْرَبى ْلَمَودََّة ِفى ا  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ ا ُقل الَّ(

 .»خواهم نمى] خود[دوستى باخويشاوندان 

اى آسانى آه ايمان آورديد،  «)يَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اللََّه َوُآوُنوْا َمَع الصَّاِدِقيَن َيا َأ: (و فرمود

 .» خدا بپرهيزيد و با راستگويان باشيد١٦)مخالفت فرمان(از 

                                                           
ها  اند آه در آن هاى مفصلى سروده بسيارى از شاعران برجسته غير شيعه، عرب و غيرعرب قصيده.  ١٤

همچنين حصفكى، ابن طولون، فضل بن روز بهان، ; نام دوازده امام معصوم به طور آامل آمده است
 ديگر مذاهب ها شافعى، بعضى حنفى و بعضى جزو جامى، عطار نيشابورى و مولوى آه بعضى از آن

 .اند اسالمى بوده
قصيده حصفكى حنفى، از علماى قرن ششم هجرى، آه در آن . يكم: آوريم براى نمونه، دو قصيده را مى

 :گويد مى
 سپس على و فرزندش محمد*** نخست حيدر است و آنگاه حسن و حسين  

 موسى، و پس از او على بزرگوار آيد*** آنگاه جعفر صادق و فرزند جعفر 
 اش پس على و فرزند هدايت يافته*** ى رضا، سپس فرزندش محمد يعن

 محمدفرزند حسن آه باورش دارند*** همان حسن، و پس از او جانشينش 
 ام نادرست پندارند اگر چه جماعت ناسزايم گويند و عقيده*** اند  ايشان پيشوايان و مواليان من

 شود شان پيوسته است و گسسته نمىها نامه*** پيشوايانى آه بايد آنان را گران شمارى 
 و ايشان به سوى او، راه آ شكار و طريق مقصودند *** اند  هاى خدا بر بندگانش ايشان محبت

 .آورند ها رآوع و سجده به جاى مى و در تاريكى*** دارند  ايشان روز را براى خدا روزه مى
 :گويد ، آه در آن مىقصيده شمس الدين محمد بن طولون، از علماى قرن دهم هجرى: دوم

 اند از خاندان مصطفى، آن بهترين آفريده*** بر تو باد به دوازده پيشوا آه 
 و آينه زين العابدين قبيح است*** ابوتراب و حسن و حسين  

 و صادق، او را جعفر بگو در ميان مردم ***  و محمد باقر آه بسيار دانا بود 
 او را رضا لقب ده، و او واال مرتبه است*** موسى، او آاظم است و فرزندش على  
 على نقى آه مروايدش پراآنده است*** محمد تقى آه دلش آباد است به ياد خدا 

 و محمد مهدى آه ظهور خواهد آرد*** و حسن عسكرِى پاك و مطهر 
هجرى،  ٩٥٣االئمة االثنا عشر، از تاريخ نگار دمشق، شمس الدين محمد بن طولون، در گذشته به سال : ك.ر

 .دآتور صالح الدين المنّجد، چاپ بيروت: تحقيق
 .٢٣، آيه )٤٢(شورى .  ١٥
 .١١٩، آيه )٩(توبه .  ١٦



 

 )١٦(  

ان پاك آه تاريخ هيچ گناه و خطايى در گفتار و شيعه جعفرى باور دارد آه اين پيشواي

رفتار از آنان ثبت نكرده است با تمام دانش بسيار خود امت مسلمان را يارى آردند و فرهنگ 

هاى اعتقادات، احكام،   هاى درست در زمينه و تمدن اسالمى را با معارف ژرف و ارائه ديدگاه

هاى   همچنان آه با شيوه;  عمق بخشيدنداخالق، آداب، تفسير، تاريخ و آينده نگرى غنا و

گوناگون در سخن و عمل، گروهى از مردان و زنان آم نظير و برجسته و و نيك را پرورش 

 . دادند آه برترى و دانش و حسن رفتارشان مورد قبول همگان است

از ديدگاه شيعه، اين پيشوايان اگر چه دستشان از رهبرى سياسى امت آوتاه گرديد، اما 

هاى عقيدتى را   ت فكرى و اجتماعى خود را به نيكوترين وجه به انجام رسانيدند و بنيانرسال

آرى، اگر جامعه . پاسدارى آردند و اصول شريعت را از خطرهاى بسيار مصون داشتند

 به )صلى اهللا عليه وآله(داد تا نقش سياسى خود را ـ آه رسول خدا اسالمى به ايشان فرصت مى

حان به آنان واگذار آرده بود ـ ايفا نمايند بى شك مسلمانان به تمام سعادت فرمان پروردگار سب

ماندند و هيچ   شدند و تا هميشه متحد و هماهنگ باقى مى  و عزت و عظمت اليق خود نائل مى

آمد و هرگز به حقارت و پستى  آشمكش، جنگ و خون ريزى و آشتارى ميانشان پديد نمى

 ١٧.گشتند  دچار نمى

 

 )١٧(  

هاى نقلى و عقلى بسيارى آه در  ايشان معتقدند آه به همين سبب، و با توّجه به دليل

و گردن نهادن به راه و روش )عليهم السالم(هاى اعتقادى آمده است پيروى از اهل بيت آتاب

 براى )صلى اهللا عليه وآله(ش همان راهى است آه رسول خدازيرا اين راه و رو; ايشان واجب است

آنان را به پيمودن آن و التزام بدان سفارش » ثقلين«اّمت مسلمان ترسيم نمود و در حديث متواتر

 : فرمود آنجا آه گفت

» انى تارك فيكم الثقلين آتاب اهللا و عترتى اهل بيتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا«

هرگاه به . آتاب خدا و عترتم آه خاندان من اند. نهم رانبها درميان شما بر جاى مىمن دو چيز گ«

 ».ها تمسك نماييد هرگز گمراه نخواهيد شد آن

                                                           
 . و المذاهب االربعه، اسد حيدر)عليه السالم(مام الصادقاال: ك به.ر. ١٧



هاى اسالمى آن  ها محدث و عالم ديگر در طول قرن خود و ده) صحيح(چنان آه مسلم در 

 ١٨.اند  را روايت آرده

 نيست و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد انتخاب جانشين و وصى امرى ويژه پيامبر اسالم

 ١٩.مانند آن در زندگى پيامبران گذشته آارى معمول و جارى بوده است

 

 )١٨(  

شيعه جعفرى باور دارد آه امت مسلمان ـ آه خدايش عزت دهد ـ بايداين مسائل را به دور 

و از هرگونه دشنام و ناسزا و پوشيده گويى و به گمان افكنى و جوسازى و ايجاد ترس به بحث 

هاى علمى  ها در همايش ها و طايفه مناقشه و تحقيق بنشينند و علما و انديشمندان همه گروه

هم در پرتو آتاب خدا و روايات  گرد آيند و با صفا و خلوص نيت و برادرى و واقع نگرى آن

 و با آمك گرفتن از عقل استوار انديش )صلى اهللا عليه وآله(متواتر و صحيح رسيده از رسول خدا

هاى همه جانبه سياسى و اجتماعى دوران رسول  هاى تاريخى و ارزيابى  ود و بررسىخ

اى را آه بر نظرات  گويد و ادّله و پس از آن آنچه را آه شيعه جعفرى مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 .نگرى قرار دهند  آورد همه را مورد بررسى و تحقيق و ژرف خود مى

 

 )١٩(  

صلى اهللا (است آه صحابه و مردان و زناِن پيرامون رسول خداشيعه جعفرى بر اين عقيده 

 اسالم را يارى و خدمت آردند و در راه گسترش و تثبيت آن از جان و مال گرانبهاى )عليه وآله

خويش گذشتند و بر مسلمانان است آه حرمتشان را نگاه دارند و خدماتشان را ارج بنهند و 

 . ايشان را پذيرا گردند

ها به طور مطلق عادل بودند و هيچ آس حق ندارد بعضى  نا نيست آه همه آناين بدان مع

صحابه همچون . هاى آنان را به محك نقد بسنجد و ارزيابى نمايد گيرى از اعمال و موضع

اين، سخِن تاريخ است آه . پيمودند  رفتند و گاه راه صواب مى ها، گاه به خطا مى ديگر انسان

; از راه حق منحرف شده بودند)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خدابعضى از ايشان حتى در زمان

ها و آيات خود، مانند سوره منافقون، احزاب، حجرات،  بلكه قرآن آريم در شمارى از سوره

 . تحريم، فتح، محمد و توبه، بدين مطلب تصريح آرده است

                                                           
وشنوى آه دانشگاه االزهر، در حدود سه دهه پيش، آن را تأييد از قوام » حديث الثقلين«رساله : ك به.ر.  ١٨

 .آرد و پذيرفت
 .هاى حديث و تفسير و تاريخ از شيعه و اهل سّنت اثبات الوصيه، از مسعودى، و آتاب: ك.ر.  ١٩



; شود وب نمىبنابراين، نقد بدون تعصب و منصفانه اعمال بعضى از صحابه، آفر محس

زيرا مالك آفر و ايمان و محور آن دو مشخص است و آن اثبات يا نفى توحيد و رسالت و يكى 

از ضروريات و امور بديهى دين، همچون نماز، روزه، حج، حرام بودن شراب و قمار و مانند 

فظ آرى، بايد زبان را از دشنام، سرزنش و بدگويى و قلم را از ناروا و زشتى ح. باشد آن مى

صلى اهللا عليه (آنيم آه اين آار سزاوار مسلمان پاك نهادى آه از سيره خاتم پيامبران، محمد

 .آند، نيست  پيروى مى)وآله

اند و اليق احترام و   هايى صالح و مصلح بوده با اين همه بايد گفت آه بيشتر صحابه انسان

نها براى دست يافتن به عالوه بر اين، تن دادن شيعه به اصول جرح و تعديل، ت. اند  اآرام

با علم به اين حقيقت آه دروغ بستن و افترا زدن به ; روايات صحيح و مورد اعتماد نبوى است

اند  همچنان آه همگان آگاه; ، پس از آن حضرت رو به فزونى نهاد)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

خبر داده بود و اين همان چيزى بود آه علماى شيعه و اهل  خود از آن )صلى اهللا عليه وآله(و پيامبر

سنت، همچون سيوطى و ابن جوزى و  مانند ايشان را برانگيخت تا پيرامون رواياتى آه به 

صادر شده بود و از روايات جعلى و افترايى، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حق از پيامبر اآرم

 . را از هم جدا سازندهايى تأليف آنند و اين دو نوع روايات آتاب

 

 )٢٠(  

چون روايات فراوانى از رسول خدا وارد ; باور دارند) عج(شيعيان به وجود مهدى منتظر 

جا آه  است و از آن)عليه السالم(شده است آه مهدى از فرزندان فاطمه ونهمين فرزند امام حسين

 هجرى از ٢٦٠و در سال بود )عليه السالم(امام حسن عسگرى)عليه السالم(هشتمين فرزند حسين

از خود باقى نگذاشت، پس آن فرزند همان امام ) محمد(دنيا رفت و جز يك فرزند پسر به نام 

اند   تعدادى از بزرگان مورد اعتماد مسلمانان او را ديده٢٠است آه با آنيه ابوالقاسم) عج(مهدى 

هاى فردى و امامت او و سخن صريح پدر بزرگوارش درباره   و درباره والدت و ويژگى

 .اند  ها گفته  امامت وى سخن

چون دشمنان قصد آشتن و از بين ; ها پنهان گرديد ايشان پنج سال پس از تولد از چشم

بردن او را داشتند، اما خداى تعالى او را براى برپايى حكومت اسالمى عدالت گستر و فراگير 

 و تباهى ذخيره در آخر الزمان و پاآيزه ساختن زمين از ظلم و ستم پس از پر شدنش از تعدى

 .فرموده بود
                                                           

در آخر «:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله وسلم(صحاح و ديگر تأليفات شيعه و سنى آمده است آه پيامبر«در .  ٢٠
آه  اش آنيه من، زمين را پس از آن شود آه همنام من است و آنيه  من آشكار مىزمان مردى از فرزندان

 ».سازد از ظلم و تجازوها آآنده شده، از عدالت و داد پر مى



چنان آه جاى تعجب و شگفتى نيزندارد آه در ; چيز بعيدى نيست) عج(طول عمر امام 

 سال از زادنش هنوز به ٢٠٠٤حيات دارد وباگذشت )عليه السالم(قرآن آمده است آه عيسى

  سال در ميان قومش زيست و آنان را به روى٩٥٠و حضرت نوح . دهد زندگى خود ادامه مى

بنابراين خداوند .  هماره زنده و موجود است)عليه السالم(و خضر. آردن به سوى خدا فرا خواند

مگر . اى ندارد بر هر آارى تواناست و خواست او عملى شده است و برگرداننده و بازدارنده

 :فرمايد هم او درباره حضرت يونس ـ آه بر او و پيامبر ما سالم بادـ نمى

اگر او از تسبيح گويان  «٢١)َلَلِبَث ِفى َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن* ْلُمَسبِِّحيَن  َآاَن ِمَن انَُّه َفَلْوَال َأ(

 ؟».ماند نبود تا روز رستاخيز در شكم ماهى مى

و وجود او ) عج(بسيارى از علماى بزرگ و فرهيخته اهل سنت به والدت امام مهدى 

 :همچون ; اند  اند و اوصافش را ذآر نموده  اند و از پدر و مادرش نام برده  آردهاعتراف

نوراالبصار فى مناقب آل بيت النبى «: عبدالمؤمن شبلنجى شافعى در آتابش) الف

 .»المختار

جا آه در باره آن   آن» الصواعق المحرقه«: ابن حجر هيتمى مكى شافعى در آتابش) ب

م، محمد حجت، در زمان در گذشت پدرش پنج سال داشت، اما ابوالقاس. گويد) عج(حضرت 

 ).گويند  خداوند او را حكمت عطا آرد و او را قائم منتظر مى

، چاپ شده در آستانه ترآيه در زمان »ينابيع المودة«: قندوزى حنفى بلخى در آتابش) ج

 .ها   خالفت عثمانى

 سيد محمد صديق حسن قنوجى بخارى) د

 .»االذاعة آما آان و مايكون بين يدى الساعة«: در آتابش

توان نام  اين عده از علماى پيشين بودند، اما از عالمان امروز دآتر مصطفى رافعى را مى
به تفصيل در باره مسئله تولد آن حضرت داِد سخن داده است و » اسالمنا«: برد آه در آتابش

 .پاسخ گفته است همه اشكاالت و اعتراضات وارده بر آن را 

 

 )٢١(  

پردازند و حج   دارند و زآات و خمس اموالشان را مى  گذارند و روزه مى شيعيان نماز مى
و عمره را يك بار در همه عمر به عنوان واجب و بيش از آن را به عنوان مستحب انجام 

 رسولش دارند و با دوستان خدا و ها باز مى آنند و از بدى ها مى دهند و امر به نيكى مى
آنند و در راه خدا با هر آافر و   دوستى مىورزند و با دشمنان خدا و رسولش دشمنى مى

                                                           
 .١٤٤ و ١٤٣، آيات )٣٧(صاّفات.  ٢١



مشرآى آه اعالن جنگ با اسالم و مسلمانان بكند و با هر آه بر ضد امت اسالمى توطئه نمايد 
 .آنند جهاد مى

ج و هاى اقتصادى و اجتماعى و خانوادگى همچون تجارت و اجاره و ازدوا  ايشان فعاليت
طالق و ارث و تربيت و مسئله شيرخوارگى و حجاب و مانند آن را طبق احكام دين اسالم به 

آورند و اين احكام را از طريق اجتهاد آه بر عهده فقيهان خداترس و پرهيزگار   اجرا در مى
است از قرآن و روايات صحيح و احاديث استوار و قطعى اهل بيت و عقل و اجماع علما اخذ 

 .د نماين مى

 )٢٢(  

شيعيان معتقدند آه هر يك از نمازهاى واجب روزانه، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا، 
ها در  شوند و بهتر است هر يك از آن وقتى خاص دارند و در پنج نوبت به جاى آورده مى

با اين تفاوت آه آنان نماز ظهر و عصر و نيز نماز مغرب و ; وقت خاص خود گزارده شود
آه عذرى    بى آن)صلى اهللا عليه وآله(به اين دليل آه رسول خدا; آورند  به جاى مىعشاء را با هم

اين مطلب در صحيح مسلم و غير آن . آرده است داشته باشد و بيمار يا در سفر باشد، چنين مى
گيرى بر ايشان، اين آار، اآنون امرى  آمده است و به خاطر سبك نمودن آار امت و آسان

 .معمول و طبيعى است

 

 )٢٣(  

حى على خير «، »حى على الفالح«اما پس از ; گويد شيعه مانند ديگر مسلمانان اذان مى
 نيز چنين بوده است )صلى اهللا عليه وآله(زيرا شكل اذان در زمان رسول خدا; آورد  را مى» العمل

آار و بعدها عمر بن خطاب به اجتهاد خود و به اين بهانه آه اگر مردم بدانند نماز بهترين 
 . شوند، آن را از اذان حذف نمود  است، به جهاد حاضر نمى

بدين مطلب تصريح آرده و در » شرح تجريد االعتقاد«عالمه قوشچى اشعرى در 
متقى هندى و مانند آن نيز آمده است آه عمر عبارت » آنزالعّمال«آندى و » المصّنف«
شد   گفته نمى)ى اهللا عليه وآله وسلمصل(تر در زمان رسول خدا را آه پيش» الصالة خير من النوم«

 . بر آن افزود

ها در اسالم، بسته به فرمان و اجازه شارع مقدس  جا آه امورعبادى و مقدمات آن از آن
است، بدين معنا آه هر چيزى در اسالم بايد مستند به متنى خاص يا عام از قرآن و سنت 

 صورت بدعتى است آه بايد دور افكنده شود و  باشد و در غير اين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(پيامبر
گزار باز گردد، از اين رو آم و زياد آردن در عبادات، بلكه در هر عمل دينى، با   به بدعت

 .تمسك به تشخيص فردى، آارى نارواست



افزايد و  بر اذان مى» اشهد اّن محّمدًا عبده و رسوله«چه شيعه جعفرى پس از   اما آن
صلى اهللا عليه (، اين برگرفته از رواياتى است آه از رسول خدا»اشهد اّن علّيًا ولى الّله«: گويد مى

 بر »محمٌد رسول الّله«ها آمده است آه جمله    نقل شده و در آن)عليهم السالم(و اهل بيت)وآله وسلم
اين . آمده است» علٌى ولى الّله«آه پس از آن، جمله  مگر اين; درِب بهشت نوشته نشده است

آه خداوند و  چه رسد به اين; داند  را پيامبر خدا نمى)عليه السالم(رساند آه شيعه، على سخن مى
 .پروردگار به شمار آورد

بنابراين، ياد آرد اين جمله پس از شهادتين، به اميدى آه مورد قبول خداى تعالى قرار 
اين، .  واجب است، تلقى شودگيرد، جايز است و نبايد به اين عنوان آه جزء اذان است يا گفتنش

شود و قصد  پس اين زيادى آه در اذان آورده مى. رأى قاطع و اآثر فقهاى شيعه جعفرى است
جزء بودن در آن نيست ـ همچنان آه گفتيم ـ در زمره چيزهايى آه در شرع پايه و اساس ندارد 

 .آيد  گنجد و بدعت به شمار نمى نمى

 

 )٢٤(  

هاى آن   ريزه، تخته سنگ و ديگر اجزاى زمين و روييدنى شيعيان بر خاك، زمين، سنگ
و اين برگرفته . آنند و نه بر فرش، پارچه، چيزهاى خوردنى و زينتى  مانند حصير سجده مى

صلى اهللا (هاى شيعه و سنى وارد شده است آه رسول خدا از روايات بسيارى است آه در آتاب

 .فرمود بلكه مسلمانان را بدين آار امر مى; آرد   بر خاك و زمين سجده مى)عليه وآله وسلم

; اش سجده آرد تا داغى زمين آزارش ندهد روزى بالل حبشى بر ِگردِى عمامه
:  با دست خود عمامه بالل را از زير پيشانى او بيرون آشيد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

اى صهيب و رباح، «: و به صهيب و رباح نيز فرمود» ات را بر خاك گذار  بالل، پيشانى«
چه در صحيح   بنابر آن)صلى اهللا عليه وآله( همچنين پيامبر٢٢.»تان را بر خاك گذاريد  پيشانى

ك آننده قرار داده شده زمين براى من سجده گاه و پا«: بخارى و غير آن آمده است فرمود
 . »است

ترين حالت سجده   آه نهادن پيشانى بر زمين و سجده آردن بر خاك، مناسب دليل ديگر اين
در برابر خداست، اين است آه اين عمل بيشترين فروتنى و تواضع در پيشگاه معبود را در 

خداى تعالى . زداندا و اين آار، انسان را به ياد ريشه و اصل او، يعنى خاك مى. خود دارد
 :فرمايد مى

                                                           
السجود على االرض، آاشف ; المصنف، عبدالرزاق صنعانى; آنزالعمال; صحيح البخارى: ك به.ر.  ٢٢

 .الغطاء



آفريديمتان و بدان ] خاك[از « ٢٣)ِمْنَها َخَلْقَناُآْم َوِفيَها ُنِعيُدُآْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى(

 .»آوريمتان گردانيم و بار ديگر از آن بيرون مى بازتان مى

است و اين با سجده آردن بر سجاده، آه سجده، نهايت خضوع و فروتنى  دليل ديگر اين
آيد و تنها راه تحققش اين است آه  هاى گران قيمت به دست نمى فرش، پارچه و زينتى

 ٢٤;ترين چيز آه خاك است بگذاريم ارزشمندترين قسمت بدن را آه پيشانى است، بر ارزان
اى ِگِل خشك شده را براى اطمينان   ك باشد، و از همين روست آه شيعيان تكهالبته خاك بايد پا

از پاآى آن با خود برمى دارند و چه بسا آه براى تبرك آن را از خاك مبارك آربال آه 
همان گونه آه بعضى از صحابه، از ; گيرند   است بر مى)عليه السالم(گاه امام حسين  شهادت
 ٢٥.ها سجده آنند ند تا در سفربر آنداشت  هاى مكه بر مى ريزه سنگ

; با اين همه، شيعه جعفرى بر اين آارخود اصرار نمىورزد و پيوسته بدان مقيد نيست
و )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرش مسجد پيامبر  بلكه بر هر تخته سنگ پاك و پاآيزه، مانند سنگ
 .آند  مسجد الحرام، بى هيچ مشكل و ترديدى سجده مى

صلى اهللا (چون معتقدند آه پيامبر; نهند آنان در نماز، دست راست خود را بر دست چپ نمى

آرده است و اين عمل با آيه و روايتى روشن و قانع آننده ثابت نشده    چنين نمى)عليه وآله وسلم
 ٢٦.آنند  نيز چنين آارى نمى» مالكّيه«بينيم آه   رو مى از اين. است

 )٢٥(  

ها تا سر انگشتان  ها را از آرنج گيرد بدين صورت آه دست شيعه جعفرى وضو مى
 فرا )عليهم السالم(زيرا ايشان چگونگى وضو را از ائمه اهل بيت; شويد و نه برعكس مى

دانند   واين پيشوايان بهتر از هر آس ديگر مى)صلى اهللا عليه وآله(ن از رسول خدااند و آنا گرفته
گونه  اين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ساخته است و بى شك رسول خدا  آه جدشان چگونه وضو مى

تفسير » با: مع« را به ٢٧در آيه وضو» به: الى«مفسران قرآن واژه . گرفته است وضو مى
 .چنين آرده است» نهاية المحتاج«آه شافعى صغير نيز در آتابش  اند چنان  آرده

                                                           
 .٥٥طه، آيه . ٢٣
 .اليواقيت و الجواهر، شعرانى انصارى مصرى: ك به.ر.  ٢٤
 .المصنف: ك به.ر.  ٢٥
بداية المجتهد، : ك به.سنن بيهقى و براى دانستن رأى مالكيه، ر; صحيح مسلم; رىصحيح بخا: ك به.ر.  ٢٦

 .ابن رشد
 .٦، آيه )٥(مائده.  ٢٧



به همان علت ; شويند  آنند و نمى ايشان همچنين در وضو پاها و سرهاى خود را مسح مى
وضو عبارت است از دو شستن و دو مسح «آه ذآر آرديم و به دليل اين گفته ابن عباس آه 

 ٢٨».يا دوشسته شده و دو مسح شدهآردن، 

 

 )٢٦(  

 :داند بااستناد به گفته صريح قرآن آريم شيعه جعفرى ازدواج موقت را جايز مى

گيريد واجب است  ها تمتع مى نى را آه از آنزنا«٢٩)َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهنَّ َفـآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ(

 ».آه مهرشان را بدهيد

و صحابه آن حضرت تانيمه )صلى اهللا عليه وآله(دليل ديگر عمل مسلمانان در زمان رسول خدا
 اند و آن آرده  دوران خالفت عمر بن خطاب است آه اين آار را مى

 . اندازدواجى شرعى است آه با ازدواج دائم در موارد زير مشترك

زن نبايد شوهر دار باشد و صيغه عقد با ايجاب از طرف زن و قبول از سوى مرد ) الف
 .آيد  گيرد و به اجرا در مى  شكل مى

گويند و اين  بايد مالى به عنوان اجرت به زن داده شود آه در عقد دائم آن رامهر مى) ب
 .هم چنان آه گذشت ; نص قرآن آريم است

 .زن، زن بايد عده نگه داردپس از جدا شدن مرد از ) ج

تواند بيش از  زن نمى. پس از جدايى، عده واجب است و فرزند از آن مرد خواهد بود) د
 .يك همسر داشته باشد

 .برند فرزند و پدر و فرزند و مادر از يكديگر ارث مى) هـ

ه و تفاوت ازدواج موقت با دائم اين است آه در اّولى بايد مدت را معين آنند و دادن نفق
و در جدا شدن . برند قسمت به زن بر مرد واجب نيست و زن و مرد از يكديگر ارث نمى

ايشان از هم به طالق نياز نيست، بلكه سپرى شدن مدت معين يا بخشيدن باقى مانده مدت 
 . مشخص شده در عقد آافى است

است آه به نياز جنسى مردان و زنان آه حكمت وضع اين نوع از ازدواج در اسالم اين 
قادر به تدارك همه لوازم ازدواج دائم نيستند، يا به خاطر مرگ همسر و مانند آن به محروميت 

بنابراين . خواهند با سربلندى و شرافت زندگى آنند پاسخ گفته است  اند و با اين همه مى افتاده
اجتماعى است تا اينكه جامعه ازدواج موقت درمرتبه نخست براى حل يك مشكل بزرگ 

 .گرى سقوط نكند اسالمى درلجنزار تباهى و الابالى

                                                           
 .صحاح و سنن، و تفسير فخر رازى، در تفسير آيه وضو: ك.ر.  ٢٨
 .٢٤، آيه )٤(نساء.  ٢٩



و اين . شود  هاى مشروع پيش از ازدواج دائم استفاده مى  گاه ازدواج موّقت براى آشنايى
هاى حرام ديگرى چون  گونه جلو ارتباط نامشروع و زنا و سرآوب جنسى و توّسل به راه

تواند از نظر  تواند تنها يك زن داشته باشد يا آسى آه نمى استمنا از سوى آسى آه نمى
خواهد به حرام مبتال   اقتصادى و معيشتى يك زن يا بيشتر را اداره نمايد و در عين حال نمى

 .شود  گردد گرفته مى

اى بلند از زمان  به هر حال اين ازدواج مستند به قرآن و سنت و عمل صحابه در برهه
 زنا قرار گيرد معنايش اين است آه قرآن و پيامبر و صحابه زنا است و اگر در زمره عمل

پناه بر . اند و آسى آه ازدواج موقت آرده مدتى به زنا آردن مشغول بوده است راجايز شمرده
عالوه بر اين، َنسخ ازدواج موقت هرگز مستند به قرآن و سنت نبوده و دليل محكم و ! خدا

ر چه شيعه امامّيه با استناد به قرآن و حديث اين نوع از البته اگ. صريحى بر آن وجود ندارد
شمارد، اّما ازدواج دائم و تشكيل خانواده را  ازدواج تشريع شده و مشروع را جايز و حالل مى

 .چون خانواده اساس يك جامعه سالم و نيرومند است; داند آارى واالتر و برتر مى

گويند ميل و گرايش ندارند هرچند آه   مىاش» متعه«ايشان به ازدواج موقت آه در اسالم 
ذآر اين نكته نيز . هم چنان آه گفتيم;  حالل است)صلى اهللا عليه وآله(طبق دستور دين و سنت

هاى پيشوايان از اهل   بجاست آه شيعه امامّيه بر اساس قرآن و حديث و تعاليم و سفارش
اند و براى او ارزش بسيار قائل د هرنوع احترامى را در حق زنان الزم مى)عليهم السالم(بيت

است و در گستره مربوط به جايگاه و شئون و حقوق زن به ويژه در سطح برخوردهاى 
اخالقى با او و نيز در مسائل ملكيت و ازدواج و طالق و سرپرستى و شيردهى و عبادات و داد 

 . فقه ايشان وجود داردو در )عليهم السالم(و ستدها احكامى عالى و قابل توجه در روايات پيشوايان

 

 )٢٧(  

گناه،  زنا، لواط، ربا، آشتن انسان بى: داند  شيعه جعفرى اين امور را حرام مى
فروشى، غضب،  شكنى، فريب و خيانت و نيرنگ، احتكار، آم شرابخوارى، قمار، پيمان

چينى، لهو و لعب،  دزدى، ناراستى، دشمنى، غنا، رقص، نسبت ناروا دادن، تهمت،  سخن
باطل، و ديگر گناهان بزرگ و آوچك و  ردن مؤمنان، غيبت، دشنام، و ناسزا، دروغ، سخنآز

آوشد تا با   ها دارد و با تمام تالش مى گيرى از آن تا جايى آه ممكن باشد هماره سعى در آناره
با ; گير شدن آن گناهان در سطح جامعه جلوگيرى نمايد هاى گوناگون از همه وسايل و شيوه

ها و  ها و سخنرانى هاى اخالقى و تربيتى و بر پاآردن نشست ها و جزوه شر آتابتأليف و ن
 ...هاى جمعه و خطبه

 



 )٢٨(  

شمارند و به موعظه و سخنان پندآموز،  هاى اخالقى را مهم مى شيعيان فضائل و ارزش
آنند و از سر اشتياق به پند شنيدن، در  عشق مىورزند و به شنيدن آن سخنان مبادرت مى

نمايند و از همين   هاى مختلف مجالس بر پا مى ها و در مناسبت ها و مساجد و ميدان انهخ
 و )صلى اهللا عليه وآله(روست آه به خواندن دعاهاى پر فايده و بلند معنايى آه از رسول خدا

دعاهايى چون دعاى آميل، دعاى ابوحمزه ; آورند  پيشوايان پاك روايت شده است روى مى
االخالق، و دعاى افتتاح آه در ماه  ات، دعاى جوشن آبير، دعاى مكارمثمالى، دعاى سم

ايشان اين دعاها را آه از مضامين واال و برجسته برخوردار هستند . شود رمضان خوانده مى
خوانند آه اين آار باعث تهذيب نفس  با خشوع و شكسته دلى و روحانيت و گريه و تضرع مى

اين دعاها را در دايرة المعارفى آه اخيرًا با . گردد ى مىو نزديك شدن ايشان به خداى تعال
هاى  توان يافت، نيز در آتاب  چاپ و منتشر شده است مى» موسوعة االدعية الجامعه«عنوان 

 . متداول و معروف در ميان بزرگان و برگزيدگان

 

 )٢٩(  

ها را مورد   رزندان آن و اهل بيت پاك و ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شيعيان مزار و مرقد پيامبر
العابدين، امام محمد باقر و  مرقد امام حسن مجتبى، امام زين. دهند توجه و اهميت قرار مى

مرقد ;  در نجف اشرف)عليه السالم( در بقيع مدينه، مرقد امام على)عليهم السالم(امام جعفر صادق
و اصحابش را آه با او در و برادر، فرزندان و فرزندان برادر )عليه السالم(امام حسين بن على

، در )عليهم السالم(روز عاشورا به شهادت رسيدند، در آربال، مرقد امام هادى و امام عسكرى
 در شهر )عليه السالم( در آاظمين، مرقد امام رضا)عليهم السالم(سامرا، مرقد امام جواد و امام آاظم

شيراز، مرقد قهرمان آربال، بانو ، مرقد پسران و دختران ايشان در قم و )در ايران(مشهد 
هاى اهل بيت است، همواره  زينب، در دمشق و مرقد بانو نفيسه را در قاهره آه از آريمه

صلى اهللا (دهند و اين آار به خاطر احترام گذاشتن به رسول خدا مورد توجه و احترام قرار مى

شود و   دان او حفظ مىزيرا حرمت شخص از طريق حرمت نهادن به فرزن; است)عليه وآله وسلم
از سوى ديگر . ماند و بزرگداشت فرزندان يك انسان، بزرگداشت خود او نيز هست  باقى مى

ستايد و شأنشان را  يعقوب را مى اين قرآن آريم است آه آل عمران، آل يس، آل ابراهيم و آل
 قرآن .اند  ها جزو پيامبران و رسوالن نبوده اى از آن  در حالى آه عده; دارد بزرگ مى

 :فرمايد مى

 .»فرزندانى آه از يكديگر بودند «٣٠) ُذرِّيـًَّة َبْعُضَها ِمن َبْعض(

                                                           
 .٣٤، آيه )٣(آل عمران .  ٣٠



 :دليل ديگر اين احترام، اعتراض نكردن قرآن به آسانى است آه گفتند

 .»واهيم ساخت شان مسجدى خ]آنار[بر  «٣١)َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم مَّْسِجًدا(

آنيم تا خداوند در آنار ايشان پرستيده  يعنى بر مزار اصحاب آهف، عبادتگاهى بر پا مى
زيرا مسلمان مؤمن تنها براى خدا رآوع و سجده ; شمارد ها را شرك نمى شود و قرآن آار آن

ست، ها تقدس يافته ا  پرستد و چون مرقد آن اولياى الهى به وجود آن آند و تنها او را مى مى
همچنان آه مقام ابراهيم، تقدس و . آورد عبادت خود را آنار ضريح ايشان به جاى مى

 :ارجمندى يافت و خداى تعالى فرمود

 .»اى از مقام ابراهيم را نمازگاه خود آنيد و گوشه« ٣٢)ِهيَم ُمَصلًّى َواتَِّخُذوْا ِمن مََّقاِم ِإْبَرا(

ر آس پشت مقام ابراهيم نماز به جاى آورد، مقام را پرستيده و هر اين گونه نيست آه ه
خداوند . آس با سعى ميان صفا و مروه، خدا را عبادت آرد، آن دو آوه را عبادت آرده است

هاى مبارك و مقدسى را آه سرانجام به خود آن ذات يگانه منتسب  براى عبادت خود مكان
هايى چون روز عرفه و سرزمين منى  وزها و مكانبى شك ر. گردند، اختيار فرموده است مى

 .ها به خداى تعالى است و عرفات از قداست برخوردارند و سبب آن، انتساب آن

 

 )٣٠(  

از همين جاست آه شيعه جعفرى همچون ديگر مسلماناِن آگاه و آشنا به شأِن رسول 
اهتمام )عليهم السالم(تكريم و احترام به زيارت قبور اهل بيت از سر )صلى اهللا عليه وآله(خدا

آنند و بر  ها تازه مى گيرند و عهد خويش را با آن  مىورزند و با اين آار از ايشان پندها مى
ها به شهادت   هايى آه آن وجودهاى پاك به خاطر شان جهاد آردند و در راه حفظ آن ارزش

 .نمايند رسيدند تأآيد مى

هاى خود، فضائل صاحبان قبور، جهاد،   مزارهاى شريف، در زيارتزائران اين
شوند و افزون  نمازگزارى، زآات دادن و تحمل آزار و شكنجه ايشان در اين راه را ياد آور مى

آنند، با  مى)صلى اهللا عليه وآله(بر اين، با اين مهرورزى آه در حق فرزندان ستمديده پيامبر آريم
اما «: مگر او نبود آه در شهادت حمزه فرمود; گردند انش سهيم مىاو در غم و اندوه فرزند
؟ مگر او نبود آه در مرگ فرزند دلبندش ابراهيم، گريست؟ مگر او »حمزه گريه آننده ندارد

به زيارت قبرها برويد «: فرمود رفت و مگراو نبود آه مى نبود آه براى زيارت به بقيع مى
 ٣٣؟»اندازد آه شما را به ياد آخرت مى

                                                           
 .٢١، آيه )١٧(آهف .  ٣١
 .١٢٥، آيه )٢(بقره .  ٣٢
 .١١٧، ص١سنن ابن ماجه، ج; ١٠٧شفاء السقام، سبكى شافعى ص. ٣٣



 و ياد آرد سيره و مواضع جهادى ايشان، در )عليهم السالم(آرى، زيارت قبور ائمه اهل بيت
هاى اين بزرگان در راه اعتالى اسالم و مسلمين   ها و جانبازى  حقيقت آيندگان را به ياد شهادت

دالورى، از خود گذشتگى و شهادت در راه خدا را در آنان اندازد و نيز روح شجاعت،  مى
 . پروراند مى

گذاران  ها معموًال بزرگان و بنيان  امت. زيارت، آارى انسانى، فرهنگى و عقالنى است
هاى  ها و شيوه هاى ويژه، ياد آنان را به شكل  شمارند و در مناسبت  تمدن خود را بزرگ مى

هاى برجاى مانده    مايه افتخار و مباهات و احترام به ارزشاين آار،. دارند گوناگون زنده مى
گردد و اين  هاى او سبب مى ها را به اين امت و ارزش  از ايشان است و توجه ديگر امت

هاى ناب پيامبران، اوليا، نيكان   گيرى  همان چيزى است آه قرآن آريم هنگام ستايش از جهت
 .ستها مورد توجه قرار داده ا و بيان سرگذشت آن

 

 )٣١(  

 را شفيع خود قرار )عليهم السالم(و ائمه پاك)صلى اهللا عليه وآله وسلم(شيعه جعفرى رسول خدا
خوانند تا گناهانشان را بيامرزد و نيازهاشان   دهند و با توسل به ايشان، خداى تعالى را مى مى

ه، بلكه بدان فرا زيرا قرآن چنين آارى را اجازه داد; را برآورد و بيمارى شان را بهبود بخشد
 :فرمايد جا آه مى آن; است خوانده

َوَلْو َأنـَُّهْم ِإذ ظََّلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُءوَك َفاْسَتْغَفُروْا اللََّه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا اللََّه َتوَّاًبا (

اگر هنگامى آه آنان بر خود ستم آردند، نزد تو آمدند و از خدا آمرزش خواستند و «٣٤)رَِّحيًما

 .»پذير و مهربان خواهند يافت پيامبر هم براى آنان آمرزش طلبيد، خدا را توبه

 :فرمايد  و مى

آند آه خشنود  ا مىبه زودى پروردگارت چيزى به تو عط« ٣٥)َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى(

 . »شوى

توان پذيرفت آه خداوند مقام شفاعت را به   چگونه مى. آن چيز، مقام شفاعت است
گاه مردم را از شفاعت  پيامبرش عطا آند و او را وسيله حاجت خواهى نيازمندان قرار دهد، آن

 ؟خواستن از آن حضرت منع نمايد و يا پيامبر را از استفاده ازآن مقام محروم سازد
آند آه وقتى آنان از پدر خود دستگيرى  خداى تعالى از فرزندان يعقوب حكايت مى

 :خواستند و به او گفتند

                                                           
 .٦٤، آيه )٤(نساء.  ٣٤
 .٥، آيه )٩٣(ضحى.  ٣٥



; براى گناهان ما آمرزش بخواه! اى پدر «٣٦)ُنوَبَنآ ِإنَّا ُآنَّا خِطاِئيَن  َقاُلوْا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذ(

 .»ايم چون ما خطاآار بوده

 :ها ُخرده نگرفت، بلكه فرمود آن پيامبر آريم و معصوم نه تنها بر آن

 . »طلبم به زودى برايتان آمرزش مى« ٣٧)َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْم َربِّـى(

مردگانى بيش نيستند و )عليهم السالم(تواند آه ادعا آند آه پيامبر و امامان  هيچ آس نمى
صلى اهللا عليه (زيرا تمام پيامبران و به ويژه رسول خدا; عا از آنان آارى بيهوده استدرخواست د

 :فرمايد   مى)صلى اهللا عليه وآله(اند و پروردگار سبحان درباره پيامبر  زنده)وآله

و «٣٨)وُل َعَلْيُكْم َشِهيًداِلَك َجَعْلَنـُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَدآَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّس َوَآَذا(

 ;»ما اين گونه شما را امتى معتدل قرار داديم تا بر مردمان گواه باشيد و رسول بر شما گواه باشد

 :يعنى بيننده و ناظر و فرمود

خواهيد بكنيد آه خدا و  هر چه مى« ٣٩)َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن(

 . »بينند رسولش و مؤمنان به زودى آار شما را مى

اين آيه تا قيامت جارى و پيوسته است و همچون جريان خورشيد، ماه و استمرار شب و 
 خداى  شهيدند و به فرموده)عليهم السالم(همچنين پيامبر و ائمه اهل بيت. روز، استمرار دارد

 .اند اند و نمرده تعالى در قرآن، شهدا زنده

 

 )٣٢(  

آنند  ، مراسم جشن و شادى برگزار مى)عليهم السالم(شيعه جعفرى در زاد روز پيامبر و ائمه
ها و   در اين مجالس به يادآورى فضيلت. و در ايام رحلت و شهادت ايشان، مجالس ماتم و عزا

پردازند و اين آار را به تبعيت  ات صحيح آمده است، مىمناقب و مواضع بلند آنان آه در رواي
آند و  هاى ستايش پيامبر و ديگر فرستادگان خدا را بيان مى  دهند آه مايه از قرآن انجام مى
گر  آموز و هدايت سازد تا امام و درس  ها را بديشان متوجه مى  دارد و نگاه آنان را پاس مى

 . مردم معرفى گردند

شيعه جعفرى دراين مراسم و مجالس، از آارهاى حرام خوددارى مىورزد و از آارهايى 
 غلو در مدح و ستايش و ٤٠هاى حرام، همچون آميختگى مردان و زنان، استفاده از خوردنى

                                                           
 .٩٧، آيه )١٢(يوسف.  ٣٦
 .٩٨، آيه )١٢(يوسف . ٣٧
 .١٤٣، آيه )٢(بقره . ٣٨
 .١٠٥، آيه )٩(توبه.  ٣٩



ديگر امورى آه با روح شريعت اسالم ناسازگار است و تجاوز از حدود مسلم آن به شمار 
 و اى صحيح آه مستنبط از آتاب آيد و يا اعمالى آه منطبق با آيه، روايت صحيح و قاعده مى

 .آند سنت نباشد، خوددارى مى

 

 )٣٣(  

، از »من ال يحضره الفقيه«، از ثقه االسالم آلينى و »آافى«هايى چون   شيعيان از آتاب
هايى  ، از شيخ طوسى ـ آه در عرصه حديث آتاب»التهذيب«و » االستبصار«شيخ صدوق، و 

عليهم (ك و مطّهرشاستوار و ارزشمند و شامل روايات وارده از رسول اآرم و خاندان پا

ها هرچند دربردارنده احاديث صحيح است، اما با   اين آتاب. آنند باشند استفاده مى مى)السالم
آنند و فقهاى   ياد نمى» الصحيح«ها به عنوان  اين همه، نه موّلفان اين آتب و نه شيعيان از آن

آه صّحتشان بر ايشان پذيرد و تنها رواياتى را  ها را نمى شيعه صحت همه روايات آمده در آن
نمايند و روايات غير صحيح و غير حسن و رواياتى را آه طبق تعابير  معلوم گرديده اخذ مى

 .آنند توان اخذ نمود، رها مى علم درايه و رجال و قواعد علم حديث نمى

هاى   هاى اعتقادى و فقهى و دعايى و اخالقى از آتاب  ايشان همچنين در زمينه) ٣٤
همچون ; برند  ها روايات گوناگونى از ائمه پاك وارد شده است بهره مى  ديگرى آه در آن

ها و   ها ونامه  آه سّيد رضى ـ آه رحمت خدا بر او باد ـ با جمع آورى خطبه» نهج البالغه«
» الصحيفة السجادية«و » رسالة الحقوق«و ;  تأليف آرده است)عليه السالم(سخنان آوتاه امام على
و )عليه السالم(از امام على» الصحيفة العلوية« و )عليه السالم(، على بن حسيناز امام زين العابدين

از » معانى االخبار«و » علل الشرايع«و » الخصال«و » التوحيد«و » عيون اخبار الرضا«
 .شيخ صدوق 

 

 )٣٥(  

شيعه جعفرى چه بسا در موارد گوناگون بدون تعّصب و سختگيرى نسبت به عقايد خود، 
 و ٤١ در منابع برادران اهل سّنت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(صحيحى آه از رسول خدابه احاديث 

                                                                                                                                                                      
تواند جدا از  غلو، يعنى باال بردن انسان تا سطح خداى و پروردگارى يا باور داشتن به اين آه او مى.  ٤٠

مانند آن چه مسيحيان و يهوديان درباره پيامبرانشان ;  آارى انجام دهدخواست و اجازه خداى تعالى، هر
 .گويند مى
زيرا هر سخن و عمل ; اند به جاست آه در اين جا با صداى بلند اعالم آنيم آه شيعه اماميه نيز اهل سنت.  ٤١

هللا عليه صلى ا(هاى پيامبر ها وصيت پذيرند، آه از جمله آن و امضايى را آه در سنت نبوى آمده است مى
هاى  ايشان به اين سفارش التزام عملى دقيق دارند و عقايد و فقه و آتاب. باشد  در حق اهل بيتش مى)وآله

» سنن النبى«اخيرًا دائرة المعارف مفصلى منتشر شده به نام . حديثى آنان نيكوترين گواه بر اين مطلب است
 .صادر شيعى، يكجا در آن گنجانده شده استدر م)صلى اهللا عليه وآله(آه روايات وارده از رسول اآرم



شاهد اين سخن تاليفات گذشته و امروز علماى شيعه است و . آند  جماعت آمده است استناد مى
ها احاديثى از صحابه پيامبر و همسران او و از صحابه مشهور و راويان بزرگى چون  در آن

 شرط آه روايات صحيح باشند و با قرآن ابوهريره و َاَنس و ديگران نقل شده است، البته با اين
 .و احاديث صحيح و عقل استوار انديش و اجماع علما تعارض نداشته باشند

 

 )٣٦(  

هايى آه در گذشته و امروز  شيعه جعفرى بر اين باور است آه تمام ناماليمات و مصيبت
ناديده گرفتن اهل : شود، تنها نتيجه دو چيز است دامنگير جامعه اسالمى و مسلمانان شده يا مى

ها و  ترين افراد براى رهبرى و بى توجهى به هدايت  به عنوان شايسته)عليهم السالم(بيت
اند و دو   هاى ايشان و به ويژه تفسيرهايى آه آنان از آيات قرآن آريم به دست داده آموزه

 .هاى اسالمى دستگى، اختالف و آشمكش ميان مذاهب و فرقه

 هماره سعى در متحد ساختن صفوف امت مسلمان دارد و در اين از اين رو، شيعه جعفرى
آند و اين در حالى است آه اجتهادات  راه دست برادرى و محبت به سوى همگان دراز مى

اين . نگرد ها و مذاهب و احكام صادره از سوى آنان را به چشم احترام مى علماى آن فرقه
هاى نخستين اسالم بر آن بوده آه آراى  ان قرنبينيم شيوه عالمان شيعه از هم گونه است آه مى

آتاب . آردند  هاى فقهى، تفسيرى و آالمى خود ذآر مى فقهاى غير شيعه را در آتاب
در تفسير، از طبرسى آه بارزترين » مجمع البيان«در زمينه فقه، از شيخ طوسى و » الخالف«

ن طوسى در عقايد آه عالءالدين از نصيرالدي» تجريداالعتقاد«اند،  علماى االزهر آن را ستوده
 . ها هستند اى از اين آتاب  قوشچى اشعرى آن را شرح آرده است، نمونه

 

 )٣٧(  

هاى   عالمان برجسته شيعه گفت و گوى ميان دانشمندان مذاهب گوناگون اسالمى در زمينه
مسلمانان و پرهيز از نثار فقه، عقائد، تاريخ و تفاهم ايشان در مسائِل روِز مربوط به 

هاى ناروا به يكديگر و مسموم ساختن فضا با دشنام و بدگويى را يك ضرورت  تهمت
هاى  ها و فرقه هاى مناسب براى نزديكى منطقى ميان گروه  دانند تا زمينه ناپذير مى اجتناب

 اسالمى ايجاد گردد و راه بر دشمنان اسالم و مسلمين آه براى رخنه آردن در صفوف
 .گردند، بسته شود  مسلمانان و وارد آردن ضربه نهايى بر ايشان دنبال بهانه مى

ازاين رو، شيعه جعفرى هيچ مسلمانى را ـ پيرو هر مذهب فقهى و روش اعتقادى آه باشد 
اند   مگر آسى را آه جميع مسلمانان بر آفر او يك رأى و متفق گرديده; آند  ـ به آفر متهم نمى

دهد و با تمام   بازد و توطئه چينى عليه آن را اجازه نمى رد دشمنى نمىاى ن  و با هيچ فرقه



اما با مذاهب ; مسلمانان، در هر جا، همچون برادران و خويشان خود مهربان و برادر است
سِرناسازگارى دارد و پيوسته با آنان ... ساختگى استعمارى، همچون بهايّيت، بابّيت و قاديانه و

 .داند  ها را حرام مى  و وابستگى به هر يك از آندر اختالف و ستيزه است

اگر شيعه جعفرى ـ گاهى و نه هميشه ـ تقيه را آه عبارت از پنهان داشتن مذهب و عقيده 
گيرد، اين به تصريح قرآن آريم آارى شرعى است و مذاهب اسالمى در  است به آار مى

; د و اين، دو علت داشته استان آرده ها بدان عمل مى هاى سخت درگيرى ميان طايفه  موقعيت
 .نشود  ها، تا به هدر نروند، و حفظ وحدت اسالمى تا دچار رخنه و شكاف  ها و خون حفظ جان

 

 )٣٨(  

به عقيده شيعه جعفرى علت عقب ماندگى امروز مسلمانان عدم پيشرفت ايشان در 
گاهى و چاره آن عبارت است از آ. هاى فكرى و فرهنگى و علمى و فن آورى است عرصه

دادن و بيدارى بخشيدن به مردان و زنان مسلمان وباال بردن سطح فكرى و فرهنگى و علمى 
هاى   ها و مدارس و استفاده آردن از داده آنان از طريق ايجاد مراآز علمى همچون دانشگاه

علوم جديد براى از پيش پا برداشتن موانع اقتصادى و ِعمرانى و صنعتى و آاشتن بذر خود 
اعتماد به خويش در جان فرزندان اّمت اسالمى براى سوق دادن ايشان به سوى باورى و 

هاى آار و عمل و فعاليت، تا امر خود آفايى و استقالل اين اّمت تحقق يابد و وابستگى و  ميدان
 .تحت سلطه بيگانگان بودن يكسره از ميان رخت بر بندد

ها و مراآز   جا مكان  وند، در آنبرهمين اساس شيعيان به هرجاى آه پابگذارند و وارد ش
آنند و براى پروردن متخّصصين در علوم مختلف،  علمى و آموزشى و مدارس برپا مى

شوند و از   هاى آن آشور وارد مى چنان آه در هر آشورى آه باشند به مدارس و دانشگاه هم
ند و به گرد  ميان ايشان عالمان و هنرمندانى آه در سطوح مهم و مختلف فارغ التحصيل مى

 . نهند  تر پاى مى  مراآز علمى پيشرفته و متكامل

 )٣٩(  

نام دارد با عالمان و فقيهان خود مرتبط ) تقليددر احكام(شيعيان از راهى آه درميان ايشان 
هاى زندگى خود  آنند و در تمام بخش  در مشكالت فقهى خود به آنان مراجعه مى; شوند مى

زيرا فقها درنظر ايشان و آال و نايبان عام آخرين پيشواى ; نمايند  طبق فتاواى ايشان عمل مى
ها تكيه  ها و حكومت  هستند و چون آنان در زندگى و اموراقتصادى خود بردولت) عج(پاك 

 .باشند  ندارند از سوى آحاد اين طايفه بزرگ بسيار مورد اعتماد مى

قتصادى خويش را هاى علوم دينى آه مراآز پرورش فقها هستند نيازهاى ا همچنين حوزه
پردازند و آن راهمچون نماز   از اموال خمس و زآاتى آه مردم با رغبت و اختيار، به فقها مى

براى وجوب، دادن خمس از سود مال، نزد . آنند  دانند تأمين مى اى شرعى مى  و روزه وظيفه



 و »الصحيح«هاى موسوم به   ها در آتاب اى از آن پاره شيعه ادّله روشنى وجود دارد آه
 .اند آمده» السنن«

 

 )٤٠(  

هاى اسالمى آه طبق  شيعه جعفرى بر اين باور است آه مسلمانان حق دارند از حكومت
هايى آه حافظ حقوق مسلمانان باشند و با  حكومت; آنند برخوردار باشند قرآن و سنت عمل مى

بط را پاس بدارند هاى ديگر روابط عادالنه و سالم برقرار نمايند و حد و مرزهاى آن روا دولت
و استقالل فرهنگى و اقتصادى و سياسى مسلمانان راضامن گردند تا امت مسلمان هماره 

 :همچنان آه خداوند اين عّزت رابراى آنان خواسته است; عزيزو سربلند باشد

 ».براى خدا و رسولش و مومنان استعّزت تنها  «٤٢)ْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوِللَِّه ا(

 :و فرموده است

سستى نورزيد و اندوهگين مباشيد آه شما «٤٣) َوَالَتْحَزُنوْا َوَأنُتُم االَْْعَلْوَن ِإْن ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن(

 ».برترين خواهيد بود اگر از مؤمنان باشيد

شيعيان معتقدند آه اسالم ـ به عنوان يك دين آامل و تمام عيار ـ براى نظام حكومت و 
نگر ارائه آرده است واين علماى اّمت بزرگ اسالم هستند  آشوردارى، روشى دقيق و ژرف

آه بايد بنشينند و درصدد آشف صورت آامل اين روش و شيوه حكومتى برآيند، تا اّمت 
رسد خالصى يابد، آه   گردانى و مشكالت پى در پى آه به آخر نمىاسالمى از اين حيرت و سر

 :خداوند خود يارى دهنده و پشت و پناه است

 ٤٤)ِإْن َتنُصُروْا اللََّه َينُصْرُآْم وُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم(

 ».آند و پايدارى خواهد بخشيد اگر خدا را يارى آنيد شما را يارى مى«

ترين اصول و آّليات بود درعرصه اعتقادات و آيين شيعه اماميه   ترين و مهم اين برجسته
 .گويند  نيز مى» شيعه جعفرى«آه او را 

هاى اسالمى در آنار برادران مسلمان خود زندگى  اين طايفه امروز در همه سرزمين
ه است آه جان آند و بر حفاظت از موجوديت و عّزت مسلمانان بسيار حريص است و آماد مى

 .و هر چيز گرانبهاى خود را دراين راه فدا آند

 

*  *  * 

                                                           
 . ٨، آيه )٦٣(منافقون.  ٤٢
 .١٣٩، آيه )٣(آل عمران.  ٤٣
 .٧، آيه )٤٧(محمد.  ٤٤


