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حمد الهی و صلوة و سالم بر رسول خدا و آل معصومین بعد از 

 .ت بر دشمنانشان تا روز قیامتن و لعنایشا

بیت  از جمله فیوضات علمی لبریز و سرشار به عشق والیت اهل

نبی اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و معطر به دقت در نظریات و 

ای از زحمت فکری جناب  مشفوع به ارشادات اخالقی که نمونه

 ،باشد بحرالعلوم میردامادی میمحمود مفضال آیت اهلل حاج سید 

این شعاع عظمت انتساب ایشان بدوحه هاشمیه و بودن شاخه درخت 

 (علیه السالم)جدّ ایشان امیرالمؤمنین  یگهوارهفاطمیه و سکونت در 

حوزه علمیه نجف هست، امیدواریم که ناظرین محترم موفق به 

 از این تحفه شوند. یکسب فیض علمی و اخالق

 و اهلل الموفق 

 والسالم 

بشیرحسین نجف اشرف 
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الحمدهلل رب العالمين و صّلی اهلل علی رسوله و امينه محّمد  وآله الطيبين 
 الطاهرين السّيما بقّية اهلل فی االرضين ولعنة اهلل علی اعدائهم اجمعين 

 )علیهما السالم(د بن محم ل موالنا أبو عبداهلل جعفرقا

الْقُرْآنِ وَ قُطْبَ جَمِیعِِ الْکُتُعبِ   إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَلَایَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ قُطْبَ 

عَلَیْهَا یَسْتَدِیرُ مُحْکَمُ الْقُرْآنِ وَ بِهَا یُوهَبُ الْکُتُبُ وَ یَسْعتَبِیُُ الِِْیمَعانُ وَ قَعدْ    

أَنْ یُقْتَدَى بِالْقُرْآنِ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ذَلِكَ حَیْثُ قَعالَ ِِعی    أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ

طَبَهَا: إِنِّی تَارِكٌ ِِیکُمُ الثَّقَلَیُِْ الثَّقَلَ الْأَکْبَرَ وَ الثَّقَلَ الْأَصْعََرَ  آخِرِ خُطْبَةٍ خَ

َِأَمَّا الْأَکْبَرُ َِکِتَابُ رَبِّی وَ أَمَّا الْأَصََْرُ َِعِتْرَتِی أَهْلُ بَیْتِی َِعاحََُُْونِی ِِیهِمَعا   

.َِلَُْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا
1 

یوند با والیت محمد و و پیمان خدا است، دین یعنی پدین عهد 

ی اهلل علیهم اجمعین. یعنی انس و الفت و والیتِ آل محمد صلّ

سوی  شان برایِ عهدِ هدایتِ ما کسانی که از اساس خلقت، تکوین

ی تشریع به  اهلل ایجاد شده است همان کسانی که عمالً نیز در عرصه

                                                           
 ،1 ؛ صافی، ج8ص  ،2؛ برهان، ج 3، ص2؛ ولی در تفاسیر: عیاشی، ج 11، ص 87االنوار، ج بحارـ 2

 باشد. می« بها نوّهت الکتب»، عبارت 21 ص
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وفا کردند و تمام وجود خویش  ی لوازم و شرایط آن عهد الهی همه

ی  را در راه رضای خداوند تبارک و تعالی صرف نمودند تا همه

خالیقِ عَوالمِ ملک و ملکوت با حقایق به نحوی آشنا شوند و 

عبودیتِ واقعی تحقق یابد و برای نوعِ بشر نیز با تبعیت و اطاعت از 

 این والیانِ امر، کمال و سعادت انسان رقم بخورد. 

ی دیگری است که امر  هر صفحه از تاریخ خجل از صفحه امّا

فَلَمْ يُطَعْ لَكُمْ أَمْرٌ وَ  ایشان اطاعت نگردیده و کالم ایشان شنیده نشده ...

 1. لَمْ تُصْغ إِلَيْكُمْ أُذُنٌ فَصَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ

بر هم قابل توصیف ابعاد جنایت بانیان سقیفه نسبت به ثقل اک

بایست معانی هر کلمه و لغت قرآن را از عترت اخذ  نیست ما می

فاحفظونی »کردیم تا به ثقلین رسول خدا جفا نشود و به خطاب  می

 عمل گردد.« فیهما

ی مردم  چه ظلمی باالتر از این است که با خیانتِ به دین، فاصله

)صلی اهلل علیه و ا از اساسِ قرآن هر لحظه بیشتر شود و عترت رسول خد

 تر. منزویآله و سلم( 

                                                           
 .263 ص ،77 ـ بحاراألنوار، ج 2
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ی اوّل دشمنان دین و توحید  عامل این دوری و انزوا در مرتبه

ی دوّم کسانی هستند که در پاسخ به ندای  هستند و در مرتبه

بیت طاهرین سالم اهلل علیهم اجمعین یا  ؤمنین و اهل امیرالم« سلونی»

نشستند  ءه لغو و استهزاساکت ایستادند و یا با سؤاالت پوچ خویش ب

یک کلمات قرآن را تباه کردند. لَعنهم  و فرصت درک معانی یک

 اهلل اِلی یَوم الدّین.

 2مطرح است« قیّم القرآن»ی تابعین اصطالح  این که پس از دوره

روشن ضمیران جهان « قیّم القرآن»و سؤال از مصداق اصطالح 

به عترت و اهل ذکر و  )علیه السالم( اسالم را در عصر امام صادق

سازد  حامالن وحی تشریعی و صاحبان وحی تسدیدی رهنمون می

دهد معانی هر کلمه از کلمات قرآن در  شاهدی است که نشان می

ها محتاج صدها پرسش علمی  گذر اعصار و ازمنه برای جمیع نسل

 باشد.  از امام معصوم می

                                                           
 287و  267ص  ،2)کافی، ج  )علیه السالم( ی منصور بن حازم و حدیث امام صادق ـ اشاره به مناظره1

 .(364و 
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م سؤال از حاصل توقّفِ ننگین و ظالمانه آن گروهِ جاهل در عد

ای ایجاد نموده که خواه و ناخواه، و کم  قرآن ناطق، مصائب عظیمه

 و بیش بدان مبتالئیم.

ی عالمان شیعه از ابتداء در نقد و ردّ و تحلیلِ مباحث اعتقادی  سیره

و تَسیری همواره عامل صیانت از عقاید مکتب حقّه و باعث شناخت 

 آتیه بوده و خواهد بود. ایُ مصائب عدیده و مانِ بروز انحراِات در 

ی حاضر، تَصیلی از آثار و دروس ارائه  بحمداهلل و المنّه مجموعه

شده توسط محقّق مکرّم، آیت اهلل آقای حاج سیّد محمود بحرالعلوم 

ی کهُ و با عُمت نجف اشرف، در جوار مضجِ  میردامادی در حوزه

المحجلیُ، اسد اهلل  منوّر موالنا امیر المؤمنیُ و امام المتقیُ و قائد الَر

 باشد. طالب علیه اِضل صلوات المصلیُ می الَالب علی بُ ابی

اند که بر ایُ نهج شریف، جهت  له  توانسته الحق و االنصاف معُم

بیت  ارتقاء معرِت نسبت به مقام امامت عُماء و والیت کبرای اهل

مثاله عصمت و طهارت علیهم الصلوات و السالم قدم بردارند، کثّر اهلل ا

)عجل اهلل تعالی فرجه  ِی االسالم و وِّقه اهلل لمرضات موالنا صاحب الزّمان

 .الشریف(

داران حریّت علمی و مکتب  اینجانب به عنوان یکی از میراث

فقهی صاحب الزعامة التامة و المرجعیة العامة، استادنا االعظم سید 

الطائفة، حضرت آیت اهلل العظمی حاج سیّد حسین طباطبائی 
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بروجردی قدّس اهلل روحه و نوّر اهلل مضجعه، و منهج تفسیری 

نا االمجد حضرت عالمه حاج صاحب تفسیر شریف المیزان، استاد

ی  سیّد محمد حسین طباطبایی رضوان اهلل تعالی علیه، برای همه

علماء امامیّه که نظریاتشان در این کتاب، نقد و طرح و تنقیح شده 

های علمیّه و مجاهدان احیاء فقه امامت و  علوّ درجات و برای حوزه

ی  هوالیت توفیق مضاعف و اخالص در عمل، تحت عنایات خاصّ

 لتراب مقدمه الفداء مسألت دارم. ولیّ اهلل االعظم ارواح العالمین
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این سطور، پیشگفتار و یا گزارش اجمالی کتاب آفاق الوالیة 

)علیهم  باشد که در موضوع علم اصول عقائد و معرفت حجج الهی می

 گوید. سخن می السالم(

است که خداوند  بدون تردید علم و معرفت بزرگترین نعمتی

عطا کرده است. ارزش و فضیلت دانش، امری سبحان به بندگان 

یابی به معرفت صحیح  بدیهی و روشن است و در ضرورت دست

همواره در  ،اشتیاق به آگاهی از حقایق شعلةتردیدی وجود ندارد. 

جان انسان، مشتعل بوده و پیوسته او را به تالش در راه رسیدن به 

 است.حقیقت سوق داده 

  ورت 
 

ِ 
 
 ِردَت

 
ق
 
ینک ف

 
ذل

 
ی ِّ

 
اتکف

 
وظ ت 

 
اخ

 
ِّ
ْتکاش 

خودشناسی و شناخت شأن و  ،حقایق عالم ی در میان همه

ها است. شاید بتوان گفت  جایگاه خویشتن یکی از مهمترین معرفت
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از جهتی علمِ به اینکه انسان کیست، از کجا آمده، برای چه آمده و 

تر است و اهمیت  شبه کجا خواهد رفت، از هر دانش دیگری با ارز

من عرف نفسه »بیشتری دارد. برهمین اساس در روایت آمده است: 

یعنی هر کس خود را شناخت، پروردگارش را  2«عرف ربهفقد 

؛ زیرا با وجود معرفتی که خدای متعال به بندگانش «شناخته است

یابد که به  عطا فرموده است، انسان با توجه به خویش به روشنی می

خودی خود به وجود نیامده و روی پای خویش نایستاده است، 

دارد. درنتیجه به خدای متعال است و به اذن او بقا  یآفریدهبلکه 

مالکیت و مولویت خداوند و مملوکیت و عبودیت خویش متذکر 

داند که شأن اصلی و جایگاه حقیقی او بندگی و  شود و می می

خضوع در برابر خداوند است. برای چنین انسانی، آگاهی از فرامین 

الهی ضروری است؛ یعنی اینکه باید بداند خداوند از او چه 

 سازد. او را از دین خدا خارج می ریخواهد و چه امو می

                                                           
 .3641، ح 141نیف غررالحکم و دررالکلم، ص تص -2
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 فرمایند: می )علیه السالم( حضرت امام صادق

 اَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ ، أوَّلُهاوَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ کُلُّهُ ِی اَرْبَِ»

رادَ أاَنْ تَعْرِفَ ما الثّالِثُ وَ  اَنْ تَعْرِفَ ما صَنََِ بِكَالثّانی وَ 

 2«ینِكَمُِْ دِ تَعْرِفَ ما یُخْرِجُكَاَنْ الرّابُِِ وَ  مِنْكَ

علم مردم را در چهار چیز یافتم: اول اینکه  یهمه

پروردگارت را بشناسی. دوم اینکه بدانی خداوند برای 

تو چه کارهایی انجام داده است و سوم اینکه بدانی از 

خواهد و چهارم اینکه بدانی چه چیزی تو را  تو چه می

 کند. از دین بیرون می

ابرایُ بعد از شناخت پروردگار و توجه به مخلوقیت و مملوکیت بن

و بندگی خویش، آگاهی از اوامر و نواهی خداوند سبحان و شناخت 

باشد  میکند، مهمتریُ علم  اموری که انسان را از دیُ الهی خارج می

العاده و ضرورت تَقه در دیُ به روشنی  از همیُ جا اهمیت ِوق و

 شود. ِهمیده می

                                                           
 .212، ص 21ونک: روضة المتقین فی شرح من الحضیره الفقیه، ج  32، ص 2کافی، ج  -2
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هش  عمت 

 
ت
ذاو

 
ح ایاوت 

به بیانی دیگر انسان ابتدا باید آفریدگار، موال و ولی نعمت خود 

را بشناسد و بداند حیات و بقاء وی و هر آنچه دارد به اوست، 

 فرمایند: بر همین اساس می )علیه السالم( حضرت امیرالمؤمنین

 2«معرِة اهلل سبحانه أعلی المعارف»

 هاست. و واالترین معرفتشناخت خداوند سبحان، برترین 

بعد از معرفت خدای متعال، انسان باید بداند که او چه چیزهایی 

مند ساخته و چه  بندگانش عطا کرده؛ آنان را از چه اموری بهره هرا ب

 هایی به آنان ارزانی داشته است. نعمت

 الله ب 
 
مع ف عمت 

 
ت



شک  ها و کماالت است اما بی خداوند صاحب تمام نعمت

عطا کرده، معرفت اهلل است. مترین امری که خداوند به بندگان مه

                                                           
 .2112، ح 82ونک: تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص  121غررالحکم و دررالکلم، ص  -2
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های مادی مقایسه کرد.  توان با نعمت این نعمت را هرگز نمی

اهمیت و فضیلت معرفت اهلل  دربارة )علیه السالم( حضرت امام صادق

 فرمایند: می

مَا مَدُّوا لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا ِِی َِضْلِ مَعْرَِِةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ »

َ اللَّهُ بِهِ الْأَعْدَاءَ مُِْ زَهْرَةِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ  أَعْیُنَهُمْ إِلَى مَا مَتَِّ

نَعِیمِهَا وَ کَانَتْ دُنْیَاهُمْ أَقَلَّ عِنْدَهُمْ مِمَّا یَطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ، وَ 

وا بِهَا تَلَذُّذَ مَُْ لَمْ یَزَلْ وَ تَلَذَّذُعَزَّوَجَلَّ لَنُعِّمُوا بِمَعْرَِِةِ اللَّهِ 

ِِی رَوْضَاتِ الْجِنَانِ مََِ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ. إِنَّ مَعْرَِِةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ 

آنِسٌ مُِْ کُلِّ وَحْشَةٍ وَ صَاحِبٌ مُِْ کُلِّ وَحْدَةٍ وَ نُورٌ مُِْ 

 2« کُلِّ سُقْم کُلِّ ظُلْمَةٍ وَ قُوَّةٌ مُِْ کُلِّ ضَعْفٍ وَ شََِاءٌ مُِْ

وجلّ ـ را اگر مردم ارزش معرفت خداوند ـ عزّ

های گذرا و  دانستند، چشمانشان را به نعمت می

مند  ها بهره دنیا ـ که خداوند دشمنان را از آن ی فریبنده

دوختند؛ و دنیای آنها نزد ایشان بسیار  کرده است ـ نمی

                                                           
 .111، ص 16رح اخبار آل الرسول، ج ونک: مرآة العقول فی ش 131، ص 8کافی، ج  -2
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شد که زیر پایشان لگدمال  خوارتر از آن چیزی می

رسیدند؛  کنند و با معرفت خدا به نعمت و لذت می می

های بهشت با  همچون لذت کسی که تا ابد، در باغ

 اولیای الهی است.

اُنس انسان در هر  یهمای وجلّبه راستی معرفت خدای عزّ

وحشت، همدم او در هر تنهایی، نور او در هر تاریکی، قوت او در 

 ت.هر ناتوانی و شفای او از هر بیماری اس

َّٜ
عک
لو

 
عق عمت 

 
ت



ها به فضل  بعد از اعطای معرفت اهلل مهمترین امری که انسان

مندند، عقل و علم است. عقل نوری است که به  خداوند از آن بهره

آن حق و باطل، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی و وجوب و  ی وسیله

 فرماید: شود. خدای متعال می حرمت شناخته می
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 *اَهاَوَنْفٍس َوَما َسو  
َمَها ف  ْْلَ

َ
ْفَلَح َمْن وَرَها َوَتْقَو ج َفأ

َ
اَها*َقْد أ

َها*َوَقْد َخاَب َمْن َدس    2اَهاَزّك 

و سوگند به نَس و آنچه آن را کامل ساخت پس 

ها و پرهیزکاریش را به او الهام کرد. به تحقیق آن  پلیدی

که نَس خویش را تزکیه کرد، رستگار شد و آن کس که 

 بهره گشت. پوشانید، بی ها( آن را )با پلیدی

 فرمایند: می (صلی اهلل علیه و آله و سلم) رسول خدا

 1«اَلعقلُ نُورٌ ِی القَلبِ یَرقُ بِهِ بَیَُ الحَقِّ وَ الباطِلِ»

عقل نوری است در قلب که میان حق و باطل با آن تمیز 

 شود. داده می

براساس احادیث، عقل نوری است که انسان را به عبادت خدای 

 )علیه السالم( خواند. از امام صادق رحمان و اکتساب بهشت رضوان می

 روایت شده است که فرمودند:
                                                           

 .1 – 22(، آیات 72سوره شمس ) -2

 .32، ص 12البالغه ابن ابی کریر، ج  ونک: شرح نهج 278، ص 2ارشاد القلوب الی الصواب، ج  -1
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 2«وَ اکتُسِبَ بِهِ الجِنان  العَقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَّحمانُ»

عقل چیزی است که خدای رحمان با آن عبادت و 

 شود. بهشت با آن اکتساب می

 الله ت  حج  ب 
 
ومع ف والیکب  عمت 

 
ت



گیری از دو نعمت پیش گَته را ممکُ و میسّر  اما نعمتی که بهره

سازد، نعمت والیت و معرِت حجة اهلل است. زیرا آن کس که  می

معرِت اهلل توجه  یهشدبندگانِ غاِل از خدا را به نعمت ِراموش 

های  سازد، حجت خداوند است. آن کس که گنج دهد و متذکر می می

رد و انسان را به تعقل از منُر الهی آو مدِون عقل را بیرون می

شود، حجت اهلل است. بر همیُ اساس حضرت  رهنمون می

 ِرمایند: البالغه می اول نهج خطبةدر  )علیه السالم( امیرالمؤمنیُ

َِبَعَثَ ِِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ ...»

یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهِمْ مِیثَاقَ ِِطْرَتِهِ وَ 

 1«...بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دََِائَُِ الْعُقُولِ

                                                           
 .114، ص 21روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه، ج  -2

 .62، ص 22البالغه، خطبه اول ونک: بحاراالنوار، ج  نهج -1
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پس خداوند رسوالنش را در میان مردم مبعوث کرد و 

پیامبرانش را پی در پی به سوی آنها گسیل داشت تا 

مت ِراموش ها مطالبه کنند و نع پیمان ِطرتش را از آن

ها بیاورند و با تبلیغ، حجت را بر  اش را به یاد آن شده

 ها را آشکار سازند. های پنهان عقل آنان تمام کنند و گنج

های الهی است  آری تذکار به معرفت فراموش شده کار حجت

آیند و به  ها هرگز از غفلت بیرون نمی و بدون این تذکار انسان

یابند بر همین اساس امام  میخدای معروف فطری توجه و تذکر ن

 فرمایند: می )علیه السالم( باقر

 وَ تَبارَكَاهللُ  دَوُحِّ بِنا وَ بِنا عُرِفَ اهللُ وَ بِنا عُبِدَاهلل»

 2«تَعالی

شود و به  به واسطه ما خداوند عبادت و شناخته می

واسطه ما اعتقاد به توحید و یکتایی خدای تبارک و تعالی 

 یابد. تحقق می

                                                           
 .221، ص 14ونک: بحاراالنوار، ج  233، ص 2کافی، ج  -2
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 فرمایند: می )علیه السالم( امیرالمؤمنینو 

إنّ اهلل تبارك و تعالی لَوْ شاءَ لَعرَّفَ العبادَ نََْسَه و لکُ »

 2«جَعَلنا أبْوابَهُ و صِراطَهُ وَ سبیلَهُ وَ الْوَجْهَ الَّذی یُؤْتی منه

خواست، خود  همانا اگر خدای تبارک و تعالی می

ها و صراط  دربشناساند؛ ولی ما را  را به بندگانش می

و راه خویش و جهتی قرار داده است که از آن 

 توان به او رسید. می

های پنهان شده عقل را بیرون  های خداوند همچنیُ گنج حجت

ها تحت تربیت ایشان از نور عقل خویش بهره  آورند و انسان می

گیرند. انسان برای درك حقایق باید عقل خود را به کار گیرد و  می

های خود را ِرستاده است تا راه  کند و خداوند حجتدرست تعقل 

 درست تعقل کردن را به بندگانش بیاموزند.

 فرمایند: خطاب به هشام بن حکم می )علیه السالم( امام کاظم

                                                           
 .283، ص 2؛ کافی، ج 371، ص 2بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم، ج  -2
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قِلُوا ما بَعَثَ اهلل أَنْبِیائَه وَرُسُلَه الى عِبادِهِ اِالّ لِیَعْ! یا هِشام»

لَمُهُمْ بِأَمْرِ اهلل إسْتِجابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرَِِةً وأَعْ عَُِ اهلل، َِأَحْسَنُهُمُ

دَرَجَةً ِى الدُّنیا  مْأَرَِعُهُ عَقْالً وَأکْمَلُهُمْ عَقَالً مْأحْسَنُهُ

 2«وَاآلخِرَة

ای هشام! خداوند پیامبران و رسوالنش را به سوی 

بندگانش نفرستاد جز برای این که از منظر الهی تعقل 

هر که معرفتش بهتر باشد، اجابتش نیکوتر کنند. پس 

تر باشد، عقلش  خواهد بود و آن که به امر الهی آگاه

تر باشد  نیکوتر خواهد بود و هر کس که خردش کامل

 اش در دنیا و آخرت باالتر است. درجه

 ت  ع ِئ  ِحج  م اج 
 ورت 

 
یِ

 
ذل

 
ی ِّ

 
اتکف

 
وظ ت 

 
اخ

 
ِّ
ذای  ایش 

 
هایح

ر خویش و آن چه حاصل آن که انسان بعد از شناخت پروردگا

باید به دنبال آن باشد که خالق و  ،که او برای بندگانش انجام داده

                                                           
 .486ونک: تحف العقول، ص  26، ص 2کافی، ج  -2
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خواهد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید  ولی نعمتش از وی چه می

به خدای متعال مراجعه کرد اما روشن است که عموم بندگان به 

طور مستقیم با خدا ارتباط ندارند پس الزم است برای آگاهی از 

بندگی خویش در مقابل خداوند سبحان به کسانی که با او  وظایف

 اند مراجعه کنند. در ارتباط

به دیگر سخُ مهمتریُ وظیَه بندگان در برابر خداوند حَظ 

شود و  بندگی است و آن هم جز با شناخت وظایف بندگی حاصل نمی

های خدا مراجعه کرد.  برای شناخت وظایف بندگی باید به حجت

انسان را از  ،های خداوند مراجعه نکردن به حجتعدم شناخت و 

سازد و درنتیجه او را از دیُ بیرون  شناخت وظایف دینی محروم می

کند  به شیعیان توصیه می )علیه السالم( کند. به همیُ جهت امام صادق می

 که در زمان غیبت حجت خدا پیوسته ایُ دعا را بخوانند:

عَرِِّْنی نََْسَكَ َِاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِِّْنی نََْسَكَ لَمْ  اَلّلهُمَّ»

أَعْرِِكَ اَلّلهُمَّ عَرِِّْنی نَبِیَّكَ َِاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْ نَبِیَّكَ لَمْ 
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أَعْرِِْهُ قَطُّ اَلّلهُمَّ عَرِِّْنی حُجَّتَكَ َِاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِِّْنی 

 2«دِینِی حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَُْ

خدایا! خودت را به من بشناسان؛ که اگر خودت را 

گاه تو را نخواهم شناخت. خدایا!  به من نشناسانی، هیچ

پیامبرت را به من بشناسان؛ که اگر او را به من 

نشناسانی هرگز او را نخواهم شناخت. خدایا! حجت 

خود را به من معرفی کن؛ که اگر او را به من معرفی 

 منحرف خواهم شد. نکنی؛ از دینم

 ام ئ  ِ
 
 ِردت

 ه
ق
 
ْ نکَٚ ف

براساس آنچه گذشت ضرورت تفقه در دین و شناخت صحیح 

 فرماید: های دینی روشن شد. خدای متعال در این باره می آموزه

                                                           
 .62، ص 3ونک: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج  431، ص 2کافی، ج  -2
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لِّ ِفْرَقٍة  ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمن ك  وْا َكآفَّ وَن ِلَينِفر  َوَما َّكَن اْْل ْؤِمن 

ْ َطآِئَفٌة لِّ  هْْن  وْا مِّ ْم ِإَذا َرَجع  وْا َقْوََم  نِذر  يِن َوِلي  وْا ِِف الدِّ ه  َيَتَفقَّ

وَن  ْم َيْحَذر  ه  ْ َلَعلَّ  2ِإَلهْْيِ

آنان کوچ  ی مؤمنان نیست که همه یعهدهو بر 

ای از مؤمنان تعدادی کوچ  کنند، پس چرا از هر طایفه

کنند تا در دین تفقه کنند و هنگامی که بازگشتند،  نمی

قوم خویش را انذار کنند، امید است که آنان )از 

 کنند. حذرمخالفت با دین( 

ای از بندگان را به تفقه  عده ،شریفه ی خداوند سبحان در این آیه

ای از  ند. درنتیجه تفقه در دین همواره برای عدهک در دین امر می

مؤمنان واجب است. برای عمل به این دستور الهی ضرورتاً باید دین 

 دین تفقه کرد. ی مهو مسائل آن را شناخت و در ه

                                                           
 .211(، آیه 7سوره توبه ) -2
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دین عبارت از احکام، قوانین و وظایف بندگی است. وظایف 

معنای شود. پس دین به  اعتقاد و عمل می یحوزهبندگی شامل دو 

های اعتقادی و عملی است. احکام و اخالق به عمل  مجموع آموزه

اند که هدف اصلی در آنها معرفت  بندگان نظر دارند و عقاید اموری

و اعتقاد است؛ درنتیجه تفقه در دین شامل تفقه در اعتقادات، 

شود و منحصرکردن فقه و فقاهت به فروعات  اخالق و احکام می

 در امتثال امر الهی به تفقه در دین است.احکام انحرافی آشکار 

مامئ  ِ
اهت   ورت 

 
ِ 

 
 ِرداصَلاعت

 ه
ق
 
 ٚ ف

 
اَیت
 
ق

های دینی  ای از آموزه شاخه ،تردیدی نیست که فروعات احکام

ها ضرورت دارد. اما باید دانست که دین  هستند و تفقه در آن

منحصر در فروعات احکام نیست، بلکه اصول اعتقادی پایه و اساس 

ی اعتقادات بسیار  ند؛ پس اهمیت و ضرورت تفقه در حوزهدین هست

بیشتر است و اهتمام به مباحث اعتقادی و رسیدن به معرفت صحیح 

 در این حوزه ضروری است.
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ضرورت اهتمام به فقه عقاید به قدری روشن و واضح است که 

 بیت به برهان و استدالل نیازی ندارد. در قرآن و احادیث نورانی اهل

ای به اعتقادات شده است و عقل نیز به روشنی  توجه ویژه السالم()علیهم 

 یابد. اعتقادات را در مییحوزهاهمیت معرفت صحیح در 

کند و امر  هدایت تأکید می ی قرآن کریم در آیات بسیاری بر مسأله

های  درست، یقیناً از بخش یعقیدههدایت در اعتقادات و رسیدن به 

اعتقادات به ویژه در مسائل یزمینهتر است. اصحابی که در  دیگر مهم

)علیهم ه بیشتر مورد توجه ائم ،مربوط به والیت ورود بیشتری داشتند

 بودند. در حدیثی آمده است: السالم(

بودند. در این  )علیه السالم( جمعی در محضر حضرت امام هادی

هاشم حضور داشتند. کنار حضرت،  ز علویان و بنیجمع، بزرگانی ا

تشکی بود که ایشان خارج از آن نشسته بودند. در این هنگام مردی 

مناظره  )علیهم السالم( بیت از فقهای شیعه که با یکی از دشمنان اهل

کرده و بر او غالب شده بود، وارد شد. حضرت او را بسیار احترام 

 ند نشاندند.کردند و در کنار خود بر آن مس
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ای بود که موجب ناراحتی برخی از افراد  احترام حضرت به گونه

هاشم عرض کرد: ای  و بزرگان مجلس شد. یکی از بزرگان بنی

فرزند رسول خدا، چرا مردی غیر هاشمی را بر بزرگان بنی هاشم 

دارید؟ حضرت فرمودند: آیا دوست دارید من به روش  مقدّم می

آن؟ گفت: معلوم است روشی که قرآن  قرآن عمل کنم یا برخالف

فرماید مطلوب همه است. آنگاه حضرت، این آیه را تالوت  می

 کردند:

 الل   
ِ
ا الِع ََ َدَرجاٍ  َيرَفع واو 

 
ِذيَن أ م َو الَّ ا ِمنم  ِذيَن ََمنو   الَّ

ُ  َوالل    وَن َخِی  و بعد فرمودند: 2 اِما َععَمل 

خداوند راضی نشده که مؤمنان عالِم را در ردیف 

خاصّی  یهگونها را به  مؤمنان غیرعالِم بیاورد، بلکه آن

 تکریم فرموده است.

                                                           
 .22آیه  (،38سوره مجادله ) -2
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سپس فرمودند: من این مرد را به این جهت مقدّم داشتم که او در 

دفاع از حق و اثبات آن، از آگاهی و توانایی کامل برخوردار است 

 ند حق را اثبات کند.و هر کجا باشد، می توا

إنّ کَسرَ هذا لَالنٍ النّاصِبِ بحُجَجِ اهللِ التی عَلَّمَه »

 2«إیّاها ألِضَلُ لَهُ مُِ کلِّ شَرَفٍ ِی النَسَبِ

ای که خدایش  در هم شکستن فالن ناصبی با ادلّه

تعلیم فرموده، برای او از شرافت هرگونه نسبی بهتر 

 است.

روشن  )علیهم السالم( ائمه با بررسی شرح حال اصحاب خاصّ

خاصی از مسائل  یهزمینشود که هر یک از آن بزرگواران در  می

 1.اند ی اعتقادات عالم بوده اعتقادی تخصص داشته و در حوزه

                                                           
 .23 - 24، ص 1؛ بحاراالنوار، ج 322 - 322، ص 1احتجاج طبرسی، ج  -2

. از روایت 321، ص 31؛ بحاراالنوار، ج 373، ح 143برای نمونه رک: اختیار معرفة الرجال، ص  -1

در یکی  )علیه السالم( شود که هر یک از اصحاب بزرگوار امام صادق شریف به خوبی فهمیده می

های مختلفی به  در زمینه )علیه السالم( اند و امام صادق از مسائل اعتقادی تخصص بیشتری داشته
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ای فرض است که در اعتقادات تفقه کنند  بنابراین همواره بر عده

و پاسخگوی سؤاالت و شبهات اعتقادی باشند. جای بسی تأسف 

 شود. های علمیه به مسائل اعتقادی توجه الزم نمی ه در حوزهاست ک

لمعه،  شرح طالب علوم دینیه بعد از ادبیات بالفاصله به خواندن

پردازند و متأسفانه از  شرایع، مکاسب و متون اصول فقه  می

های علمیه نیست. این در حالی  اعتقادات چندان خبری در حوزه

دین به وجود شبهات اعتقادی  یحوزهاست که بیشتر اندیشمندان 

اند،  معارف دینی آگاه یحوزههای ویرانگر در  فراوان و انحراف

ولی بیشتر همت خود را صرف مسائل فقهی و اصولی مصطلح 

 کنند. می

در ارزش و اهمیت فقه احکام تردیدی وجود ندارد و روشن 

توان نادیده گرفت و نیازهای  است که احکام عملی مردم را نمی

                                                                                                                     
 

با مخالفان استفاده  ها در زمینة تخصصی خودشان در مناظره تربیت شاگرد پرداخته و از آن

 اند. کرده می
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مردم در این حوزه نیز کم نیست امّا باید دانست که تا اعتقادات 

ای ندارد. پس  درست و محکم نشود، رفتن به سراغ فروع فایده

پرداختن به فقه احکام هرگز نباید موجب غفلت از تفقه در 

 اعتقادات شود.

:
 

ارش
 
 
 
 وعل

 
ش

استاد معُم آیت اهلل سید محمود بحرالعلوم میردامادی با درك 

از اهمیت معارف اعتقادی، درد بزرگ خالء ایُ مباحث در  عمیقی

های  های علمیه را با تمام وجود احساس کرده و یکی از ریشه حوزه

دانند و معتقدند،  ه میتَقّ ی اصلی آن را عدم درك معنای صحیح آیه

شریَه یکی از عواملی است که  یآیهتلقی نادرست از محتوای ایُ 

موجب شده ایُ مصیبت عُیم گریبانگیر حوزه شود. بر همیُ اساس 

یکی از محورهای اساسی کرسی درس ایشان توجه دادن طالب به ایُ 

 مهم است.

هیئ  ِاهل
ل
ا ت  عیک حصارم ج 

 
ن
ا َّٜاسّلم(پ یکب 

ُ لیک
ع
ان)

 
اتکّ

 
الار

 
سَ  ورت 

 
وِ

ه و تالش و اجتهاد به از نظر استاد، معرفت صحیح در سایه تفق

شناسی است،  آید و برای تفقه در دین که اوالً امام دست می



 41  .................................................. ای از کتاب آفاق الوالیة فی فقه االمامة برگزیده

 

مراجعه کرد زیرا امام را از زبان  )علیهم السالم( بیت ضرورتاً باید به اهل

« نفر» ی شریفه ی امام باید شناخت و این مدلول روایات ذیل آیه

یل آن و روایات ذ« سؤال» ی شریفه ی است و نیز وفق مراد آیه

 است. )علیهم السالم( بیت مسئولیت علمی و عملی و مرجعیت الهی با اهل

ن
 
 ا

 
ردق ذگانئ  ِسَیوالیکب 

 
ی ِّ هذایکب 

شک خدای متعال دین خود را در کتاب خویش بیان فرموده  بی

ترین منبع تبیین حقایق و  است و قرآن کریم کتاب هدایت و ارزنده

 های دین الهی است. دربردارنده آموزه

 فرماید: کتاب خود می یهدربارخداوند سبحان 

ر  اْْل ْؤِمِننَي  شِّ َ ْقَوم  َوُي 
َ
ِتي ِهَي أ ِدي لِلَّ ْرََن ِِيْ ِإنَّ َهَذا اْلق 

ا ًُ ْجًرا َكِی
َ
ْم أ نَّ َْل 

َ
اِلَحاِ  أ وَن الصَّ ِذيَن َيْعَمل   2الَّ

                                                           
 .7(، آیه 21اسراء ) سوره -2
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همانا این قرآن به آنچه استوارتر است، هدایت 

دهند،  که کارهای نیک انجام میکند و به مؤمنانی  می

 دهد که اجر بزرگی برای آنان خواهد بود. بشارت می

« هی اقوم»مراد از  )علیهم السالم( بیت براساس روایات نورانی اهل

 والیت است. در کتاب شریف کافی آمده است.

 ِإَن  َهَذافی قول اهلل تعالی:  )علیه السالم( عن ابی عبداهلل

ْرََن  ِدي اْلق  ْقَوم   ِِيْ
َ
ِتي ِهَي أ  .2«یهدی الی االمام»قال:  ِلَل 

دربارةروایت شده است که  )علیه السالم( از امام صادق

ْرََن  ِإَن  َهَذا آیة ْقَوم  اْلق 
َ
ِتي ِهَي أ ِدي ِلَل  فرمودند:  ِِيْ

 «کند. به سوی امام، هدایت می[ یعنی]»

                                                           
 .1، ح 126، ص 2کافی، ج  -2
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یعنی  2«یهدی الی الوالیة»و در تفسیر عیاشی روایت شده است: 

کند. چرا که  بندگان خدا را به سوی والیت، هدایت می ،قرآن

 فرماید: خداوند به صراحت می

ا اْلِع ََْ  واو 
 
ِذيَن أ وِر الَّ د  َناٌ  ِِف ص  َو ََياٌ  ََبِّ  1َبْل ه 

کسانی است  یسینهبلکه قرآن، آیاتی روشن در 

 اند. که علم داده شده

 از امام باقر (علیهما السالم)بر همین اساس حضرت موسی بن جعفر 

کنند که  نقل می )علیه السالم( العابدین و ایشان از امام زین )علیه السالم(

 فرمودند:

الِِْمَامُ مِنَّا لَا یَکُونُ إِلَّا مَعْصُوماً وَ لَیْسَتِ الْعِصْمَةُ ِِی ظَاهِرِ »

یَا : َِقِیلَ لَهُ .صُوصاًالْخِلْقَةِ َِیُعْرَفَ بِهَا َِلِذَلِكَ لَا یَکُونُ إِلَّا مَنْ

هُوَ الْمُعْتَصِمُ  :َِقَالَ ؟ابَُْ رَسُولِ اللَّهِ َِمَا مَعْنَى الْمَعْصُومِ

                                                           
 .13، ح 184، ص 1شی، ج تفسیر عیا -2

 .37(، آیه 17عنکبوت ) -1
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لَا یََْتَرِقَانِ إِلَى یَوْمِ  ،بِحَبْلِ اللَّهِ وَ حَبْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ

الْقِیَامَةِ وَ الِِْمَامُ یَهْدِی إِلَى الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ یَهْدِی إِلَى 

ْرََن  ِإَن  َهَذا»: وَجَلَّوَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ الِِْمَامِ ِتي  اْلق  ِدي ِلَل  ِِيْ

ْقَوم  
َ
 2«ِهَي أ

عصمت امام از ما نیست جز آنکه معصوم باشد و 

در ظاهر خلقت آشکار نیست تا بدان شناخته شود؛ به 

 همین دلیل، امام باید منصوص باشد.

به امام عرض شد: ای فرزند رسول خدا! معنای 

معصوم چیست؟ فرمودند: او کسی است که به ریسمان 

الهی چنگ زده است، و ریسمان خدا، همان قرآن 

شوند و  است. امام و قرآن تا روز قیامت از هم جدا نمی

کند و قرآن به سوی  امام به سوی قرآن هدایت می

فرمایش خدای  شود و این )معنای( امام، رهنمون می

                                                           
 .241معانی االخبار، ص  -2
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همانا این قرآن به آنچه »است که فرمود:  وجلّعزّ

 .«کند استوارتر است هدایت می

بندگان خدا را برای شناخت حقایق دین به  ،بر این اساس قرآن

کند، پس تفقه  استوارترین راه هدایت یعنی امام الهی راهنمایی می

در معارف و  در دین اوالً تفقه در والیت و امامت است و ثانیاً تفقه

 احکامی است که صاحب الوالیه بیان داشته است.

  ورت 
 

ِ 

 
ت


ن
نردمل

 
 ا

 
شیک ق

ف 
 
اهلی  یک ٟپ ت  َّٜاسّلم(ب 

ُ لیک
ع
(

دین خدا در قرآن تبیین شده و تأویل قرآن را فقط خداوند 

کتاب و منبع  دربارةدانند. خدای متعال  متعال و راسخان در علم می

 فرماید: دین خویش می

ِويَله  ِإال  َما َو 
ْ
وَن ِِف اْلِع َِْ الل   َوالر   َيْع ََ  َعأ  2اِسخ 

                                                           
 .1، آیه (4) سوره آل عمران -2
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و تأویل قرآن را جز خدا و راسخان در علم کسی 

 داند. نمی

به دیگر سخُ، خداوند، دیُ و آئیُ بندگی را از طریق رسول 

عترت و جانشینان پیامبر  عهدةخویش ِرو ِرستاده است اما بیان آن، بر 

اند و  است. چرا که ِقط ایشان راسخ در علم )علیهم السالم( یعنی ائمه اطهار

دانند. پس قرآن ضرورتاً باید در مکتب اهل ذکر  تأویل قرآن را می

دهد:  تَسیر شود. بر همیُ اساس خدای متعال به بندگانش دستور می

ْكِ 
ْهَل الذِّ

َ
لوْا أ

َ
براساس صریح روایات مراد از اهل ذکر عترت و  2َفاْسأ

 2هستند.صلوات اهلل علیهم اجمعیُ یت پیامبر ب اهل

هََ مییک
عل
 ت  عیک َلی  م ج 

 
النق ت 

الهی و در رأس آنها یهود  حججاما دشمنان دین خدا و مخالفان 

اند القا کنند  از سر دشمنی و بعضی دیگر به علت ناآگاهی کوشیده

شک این قول  سؤال، یهود است. بی آیةدر « اهل ذکر»که مراد از 

                                                           
 .1 آیه(، 12و سوره أنبیاء ) 34(، آیه 26سوره نحل ) -2

 .48، ص 2؛ بصائر الدرجات، ج 68، ص 1رک: تفسیر قمی، ج  -1
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باطل و  )علیهم السالم( حکم روشن عقل و روایات معصومانسخیف به 

 2مردود است.

 فرمایند: ای از شیعیان می ای به عده در نامه )علیه السالم( امام صادق

اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مُِْ عِلْمِ اللَّهِ وَ لَا مُِْ أَمْرِهِ أَنْ یَأْخُذَ  وَ»

بِهَوًى وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ قَدْ أَحَدٌ مُِْ خَلْقِ اللَّهِ ِِى دِینِهِ 

أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَ جَعَلَ ِِیهِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْءٍ وَ جَعَلَ 

لِلْقُرْآنِ وَ لِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَهْلًا لَا یَسَُِ أَهْلَ عِلْمِ الْقُرْآنِ الَّذِیَُ 

ِِیهِ بِهَوًى وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ أَنْ یَأْخُذُوا 

أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَُْ ذَلِكَ بِمَا آتَاهُمْ مُِْ عِلْمِهِ وَ خَصَّهُمْ بِهِ وَ 

وَضَعَهُ عِنْدَهُمْ کَرَامَةً مَُِ اللَّهِ أَکْرَمَهُمْ بِهَا وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ 

 1.«بِسُؤَالِهِمْ الَّذِیَُ أَمَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ

و بدانید که در علم خدا نگذشته است و از امر 

خداوند این نیست که احدی در دین خدا، هوای نفس 

عمال کند. خداوند قرآن را نازل اِ ،و رأی و قیاس
                                                           

 .147، ص 2، ج )علیه السالم( ؛ عیون اخبار الرضا122، ص 2رک: کافی، ج  -2

 .6و  3، ص 8کافی، ج  -1
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کرده و بیان هر چیزی را در آن قرار داده است، و 

برای قرآن و یادگیری آن اهلی قرار داده است. اهل 

کسانی که خدای تعالی علم قرآن را به  علم قرآن و

ایشان عطا کرده است حق ندارند در آن هوای نفس و 

رأی و قیاسی اعمال کنند. خداوند به سبب علمی که 

به ایشان عطا فرموده و آن علم را به ایشان اختصاص 

داده و نزد ایشان ودیعه نهاده و با آن علم ایشان را 

عمال رأی و قیاس گرامی داشته است، آنان را از اِ

نیاز ساخته است. ایشان اهل ذکر هستند که خداوند  بی

 ها امر کرده است. این امت را به سؤال از آن

توان با رأی و قیاس فهمید بلکه  بر این اساس دین خدا را نمی

باید آن را از قرآن ـ که بیان هر چیز در آن است ـ آموخت و علم 

ر به اعطای الهی از علم معصوم قرآن تنها نزد اهل ذکر است اهل ذک

مند هستند به همین دلیل بندگان به سؤال از ایشان امر  خطا بهره و بی
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اند. روشن است که یهود هرگز از چنین علمی برخوردار نیستند  شده

و در عمل هم محرّف و شدیدترین دشمنان دینند و چنان که 

ر فقط گذشت مراد از عالمان به علوم قرآن و منظور از اهل ذک

هستند؛ درنتیجه برای فهم دین و  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ر بیت پیامب اهل

)علیهم  آگاهی از معارف نهفته در قرآن ضرورتاً باید به ائمه اطهار

 مراجعه و از آن بزرگواران سؤال کرد. السالم(

معرفتی نسبت به اهل ذکر و عدم مراجعه به ایشان برای اخذ  بی

شود. بدون تردید فلسفه علم  از دین الهی می دین سبب انحراف

شود. همچنین عرفای صوفیه  نیست و علم نزد فیلسوفان یافت نمی

ای از علم ندارند، کشف و شهود آنان علم نیست و علم  هیچ بهره

ظلم و ظلمت هم اثری از  سقیفةشود. در  در خانقاه نیز یافت نمی

اند. بر همین  نبرده علم نیست و جبتیان و طاغوتیان بویی از علم

آیت اهلل سید محمود  نجف اشرف علمیةحوزه  اساس استاد معظم

که عاقل هرگز نباید عمر  ندمعتقد (العالی )دام ظلهی بحرالعلوم میرداماد



 ای از کتاب آفاق الوالیة فی فقه االمامة برگزیده .................................................  36

 

فریبانه و پوشالی  و اصطالحات عوامگرانمایه را به خواندن فلسفه 

رود و یا تراشی  سپری کند. جایز نیست که به دنبال درویشی و قطب

 به دامان اهل سقیفه افتد. )علیهم السالم( بیت با دورشدن از مکتب اهل

تذکار به این واقعیت است که حوزه و  له معظماصلی  دغدغدة

حوزویان باید علم و عالمان راستین را بشناسند و برای اخذ دین به 

اعتقادات، که پایه اساسی دین خداست، به اهل ذکر  زمینةویژه در 

ه و از ایشان سؤال کنند؛ لذا محور دیگر کرسی درس استاد، مراجع

 سؤال است. آیةتفسیر و تبیین 

ضمن علمیه نجف اشرف حوزة نخستین سال اقامت در ایشان در

های درسی خویش در میان  یکی از کرسی تدریس فقه و اصول، در

سؤال پرداخته  آیةتفقه و  آیةجمعی از فضالء به شرح و تفسیر 

است. اثر حاضر محصول جلسات یاد شده است که حدود یک سال 

افاده شده اشرف مقدس نجف  حوزةدرسی، هر هفته دو جلسه در 

 است.
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له، تَهیم کامل مطالب  از آنجا که هدف اصلی جلسات درس معُم

به مستمعیُ بوده است، لذا در مواردی مباحث تکرار شده و استاد به 

 اند. لف به شرح مطلب پرداختههای مخت بیان

در تدویُ و تنُیم ایُ اثر که مرجِ عالیقدر، ِقیه عُیم الشأن 

حضرت آیت اهلل حاج شیخ بشیر حسیُ النجَی و ِقیه عُیم الشأن 

ادام اهلل )عالمه ذوالَنون حضرت آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حقیقت 

نُام طرح بحث اند، سعی بر آن بوده که  بر آن تقریظ نوشته (عزهما

 له بر هم نخورد و بر شکل درس گَتاری مطالب حَاظت شود. معُم

ایشان نیز ایُ اثر را مطالعه کرده و ضمُ اضاِه نمودن بعضی 

 اند. ای تَصیلی نگاشته مطالب مقدمه

در ادامه به ارائه گزارشی اجمالی از محتوای اثر حاضر خواهیم 

 پرداخت.
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ذم ِا
 
ٟاٚمق

 َ:شِّ 

های فقیه دین و معنای صحیح  مه به ترسیم ویژگیاستاد در مقد

تفقه در دین پرداخته و مباحث کلیدی و مهمی را که یک فقیه دین 

اند. ایشان  وار مطرح کرده ها تفقه کند به صورت فهرست باید در آن

خدا برای  خانةترین  در ابتدای مقدمه امامت الهی را پناهگاه و رفیع

جاودانگی قرآن معرفی کرده و  ی دین و عامل بشر، علت مبقیه

اند که دشمنان خدا و دین از سر حسادت و استکبار به  یادآور شده

اند و در مقابل فقهای دین و مرزبانان  مبارزه با والیت پرداخته

 اند. والیت به مبارزه با آنان برخاسته

آغاز گردد و  فاتحة الکتابتفقه در دین باید از  ایشانبه اعتقاد 

نَعمَت َعَلهِْيْ فقیه باید 
َ
ِذيَن أ وِب َعَلهِْيْ ، ِصَراَط الَّ و  اْلَغض 

گوی سبقت را در معرفت  ،را به خوبی بشناسد نَي الِّ الضَّ 

با تفقه در آیات ذمّ یهود و  ،های الهی از همگان برباید حجت

نصاری خط دشمنان دین را شناسایی کند و بداند که اولین امری 
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ی امامت و والیت  خدا نازل شده، مسئله که بعد از توحید از سوی

سازی حقایق به  است و دشمنان نیز با تحریف کالم خدا و مخفی

 اند. ی دین پرداخته مبارزه با این اصل مهم و علّت مبقیه

آیت اهلل سید محمود بحرالعلوم میردامادی یکی از راهکارهای 

الهی دشمنان برای مبارزه با والیت الهی را مقابله با مرجعیت 

های وحیانی به  ؛ زیرا با تفقه در آموزهاند دانسته )علیهم السالم( بیت اهل

شود که مسئولیت علمی و عملی و مرجعیت  هویدایی تمام معلوم می

است و یهود با همکاری منافقان  )علیهم السالم( بیت الهی منحصر به اهل

د که ان آن را برای خود ادعا کرده است. ایشان همچنین یادآور شده

یکی دیگر از  )علیهم السالم( بیت تراشی در برابر مکتب اهل مکتب

اقدامات دشمن است که با همین هدف شوم انجام گرفته و منجر به 

 پیدایش مکتب سقیفه و خانقاه و... شده است.

در ادامه با بیان این حقیقت که امامت از اصول دین است  ایشان

تأکید  )علیهم السالم( بر لزوم توجه مسلمانان به احادیث معصومان
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اند؛ سپس با اشاره به اهمیت باالتر اصول اعتقادی نسبت به  کرده

فروع احکام به اهتمام فقهای شیعه بر تبیین و تشریح عقاید حقّه و 

اند  اشاره فرموده و امامت در بحث والیتهای مهمی  نگارش کتاب

و با استناد به روایات به ذکر مقام باال و شأن واالی فقهای مدافع 

 اند. پرداخته ان در برابر صاحب الوالیةحریم والیت و تعهد ایش

 کنند: ایشان تصریح می

اگر فقیهی نسبت به وظائف معیّنه در دفاع از والیت و امامت »

تفاوت باشد، به ویژه امروز در  بی هم السالم()علی حضرات معصومین

، (جل اهلل تعالی فرجه الشریف)عدفاع از ولیّ نعمت حضرت بقیة اهلل االعظم 

کاری و سستی کند، فروع و حجّت در فقه فروع را، بر اصول  کم

عقائد و مسائل مهم فقه والیت و امامت ترجیح دهد و حوزویان را 

و مبارزه با انحرافات  (اهلل تعالی فرجه الشریفعجل )به کسب معرفة الحجّة 

عقیدتی ارشاد ننماید، در فقاهت و دانش او به قرآن و سنّت پیامبر 

 .«شود ، تردید می)علیهم السالم( و اهلبیت )صلی اهلل علیه و آله و سلم(خدا
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 که براساس آیات قرآن و احادیث عترت معظم معتقدند استاد

فقیه باید حافظ آن باشد، چیزی غیر از والیت ینی که ، د)علیهم السالم(

نیست. ایشان با استناد به حدیثی که در  )علیهم السالم( بیت و امامت اهل

 گیرند ی تقلید ذکر شده است، نتیجه می های فقیه شایسته آن ویژگی

گره خورده است و  نفس با اطاعت از صاحب الوالیة مجاهدةکه 

تواند حافظ دین و مطیع  می فقیهی که بر نفس خویش حاکم باشد

 موال باشد.

از نُر استاد، به دلیل رعایت اِراد کم استعداد و کم ظرِیت و نیز 

به خاطر پیشگیری از ضربه مناِقان به دیُ، اسرار و رموزی برای ورود 

به دیُ قرار داده شده و بر همیُ اساس آیات قرآن به ویژه آیات 

طنی دارد که ِقیه برای مربوط به والیت و مهدویت رموز و بوا

)علیهم  ها باید زحمت بکشد و با هدایت ائمه هدی دستیابی به حقایق آن

 ی ظرِیت خویش از آن بهره برد. و تقوی و تَقه به اندازه السالم(

ایشان با تأکید بر ضرورت پرداختن به اصول عقاید و فراهم 

ت و ی یقین، تفقه در آیات والی ساختن اسباب معرفت صحیح و قوه
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که اگر صورت نگیرد،  ندا مهدویت را از واجبات مهمی دانسته

 اجتهاد برای کسب علم فروع بیهوده و بلکه مضرّ خواهد بود.

هدف کتاب، ساختار و محتوای  دربارةدر پایان مقدمه نیز نکاتی 

گیری و  شکل نحوةکتاب و  همةکتاب، ضرورت مطالعه دقیق 

استاد شعری نیز در مدح خاستگاه مباحث کتاب ذکر شده است و 

 اند. آورده (ارواحنا فداه) بقیة اهلل االعظمحضرت 

ذگان
 
 ِی ِّ

 
تکق

ّانووظ 
ات  ت 

 
گق

 
ح

 
ی  رسیهذف

چنان که پیشتر اشاره شد، محور مباحث استاد در این کتاب 

تفقه و سؤال است. استاد بحث را با بررسی  آیةتفسیر و تبیین دو 

د و با استناد به آیه پنجاه و ششم نکن هدف خلقت انسان آغاز می

مبارکة و تأکید اند  اریات، هدف خلقت را عبادت دانستهذ سورة

عبادت باید از سوی موال به عبد ارائه شود چون  برنامةد که نکن می

عبد موظف است فقط از امر موال و امر کسانی که موال به ایشان 

ین گام اول در حق امر و نهی عطا فرموده است، اطاعت کند. بنابرا
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شناخت موال و نمایندگان او و سپس اخذ دستورات از  ،بندگی

 ایشان است.

 ارادةها  انسان همةانسان، خدایی است لذا  مایةخمیر ،از نظر استاد

 آفرینندةتواند منکر خالق و  شناخت خدا را دارند و هیچ کس نمی

اعراف همه در روز  سورة 211 آیةجهان باشد چون که براساس 

اند. انکار خدا از سوی ملحدان به  گفته« بلی»به ربوبیت او « الست»

خاطر آن است که گرد و غبار هوی و هوس و تاریکی ظلم و گناه 

دهد، لذا در این مسیر  چراغ فطرتشان را به خاموشی سوق می

غبارآلود برای حرکت به سوی خدا ناگزیر باید به راهنما و هادی 

 تمسک جست؛ چرا که حرکت به سوی اهلل بدون شناخت الی اهلل

 اسماء اهلل غیرممکن است.

، روشُ )علیهم السالم(بیت همچنیُ با تَقه در روایات دوستی اهل

شود که معرِت اسماء اهلل و مودت ایشان مطلوب اساسی خدا و  می

رسول اوست و موضوعیت دارد و قول به موضوعیت نداشتُ مودت 

 ت.عترت مردود اس
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استاد ضمُ ارائه ادله، مستندات و شواهد متعدد به بررسی تَصیلی 

اند. سپس به بحث اصلی بازگشته و مجدداً بر  ایُ موضوع پرداخته

ضرورت شناخت ائمه دیُ و نمایندگان ربّ العالمیُ برای شناخت راه 

 اند. بندگی تأکید کرده

سیدن شوند که پیروی از نمایندگان خدا و پر ایشان یادآور می

شرح و تأویل سخُ خدا از ایشان امر خداوند است، پس ِقط اهل 

مودت، همراهی کنندگان با صادقیُ و شاگردان راسخان در علم 

اند؛ چرا که دیُ جز اعتقاد به خدا و مودت  مصداق واقعی متدیُ

نمایندگان او، چیز دیگری نیست و تکذیب دیُ، تکذیب والیت 

مه ایُ بحث با استناد به برخی آیات و نمایندگان خداوند است. در ادا

 روایات بر ضرورت وجود حجت الهی در هر زمان استدالل شده است.
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ک ئ
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 ِت

 
ق
 
ف

تفقه  آیةد وارد شرح و تفسیر استا ،پس از طرح این کلیات

 فرماید: شریفه می آیة. خدای متعال در این ندا شده

وَن  لِّ ِفْرَقٍة َوَما َّكَن اْْل ْؤِمن  ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمن ك  وْا َكآفَّ ِلَينِفر 

وْا  ْم ِإَذا َرَجع  وْا َقْوََم  نِذر  يِن َوِلي  وْا ِِف الدِّ ه  َيَتَفقَّ ْ َطآِئَفٌة لِّ هْْن  مِّ

وَن  ْم َيْحَذر  ه  ْ َلَعلَّ 2ِإَلهْْيِ
 

مؤمنان نیست که همه آنان کوچ کنند،  عهدةو بر 

مؤمنان تعدادی کوچ  ای از پس چرا از هر طایفه

کنند تا در دین تفقه کنند و هنگامی که بازگشتند،  نمی

قوم خویش را انذار کنند، امید است که آنان )از 

 کنند. حذرمخالفت با دین( 

                                                           
 .211آیه  (،7) سوره توبه -2
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را دلیل بر استمرار وجوب « لیتفقهوا»استاد صیغه مضارع بودن 

نای که تفقه در دین به مع تقدندد و معندان ها می تفقه در همه زمان

تفقه با  آیةشناخت رهبر دین است درنتیجه از نظر ایشان مدلول 

یکی  «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة»حدیث نبوی 

است و براساس آیه تفقه شناخت امام عصر در هر زمانی واجب 

را از مبدأ معرفت پاک و الهی  معرفة الحجةاست. البته متفقه 

مأمور به  جامعةدهد و  گیرد و بعداً به قوم و جامعه خود تعلیم می می

آموزد. استاد سپس به  در کالس فقیه درس معرفت می ة،معرفة الحج

همین مناسبت یکی از مباحثات خویش را با خطیب عراقی با استناد 

او گزارش د و از هدایت شدن نکن به این حدیث نبوی ذکر می

 د.نده می

 دربارةبعد از ذکر داستان مباحثه با خطیب عراقی مجدداً بحث 

 آیةگیری شده است. به اعتقاد استاد ایُ  تَسیر و تبییُ آیه تَقه پی

شریَه عالوه بر بیان اهمیت موضوع امامت و والیت، طریق شناخت 

 دهد. امام و مأخذ معرِت حجت الهی را نیز به مؤمنان نشان می
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شریَه غایت  آیةشوند که براساس ایُ  شان همچنیُ یادآور میای

نَر، تَقه؛ غایت تَقه، انذار و غایت انذار، تحذیر است و مقصود اصلی 

اعتنایی به اصول  ، انذار مردم نسبت به عدم شناخت و بی«لینذروا»از 

تقوایی  عقاید )به ویژه توحید و شرط آن، یعنی والیت و امامت( و بی

نی توجه به جبت و طاغوت است. به همیُ جهت پیامبر عقیدتی یع

نیز در انذار عشیره و نزدیکان خود، غیر از  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(م اکر

)علیه  توحید، نبوت و والیت خویش و نیز وصایت و والیت امیرالمؤمنیُ

 را اعالن ِرمودند. السالم(

باید در در پایان این بخش نیز یادآوری شده است که فقیه 

تشریح مقاصد دشمنان اهتمام داشته باشد و پرده از مکر آنان 

تأثیر  ،های آنان بردارد؛ به ویژه با بررسی تاریخ یهود و خیانت

گیری فرهنگ سقیفه  های یهود در شکل ها و پروتکل گیری تصمیم

را بررسی کند. درنهایت نیز نُه فایده برای این بحث ذکر شده و 

 :ندا زیر اشاره کردهاستاد به دو مطلب 
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 آیةدر جامعه شیعه، به ویژه حوزویان نسبت به  -2

توجهی شده و آیه عمالً به تفقّه در فروع  بی« نفر»ی  شریفه

 تفسیر شده است.

اول باید به « نفر» آیةهای علمیه، وفق مراد  حوزه -1

عقائد طالب بپردازند و در فقه اکبر کار کنند و سپس، 

 فروع را تعلیم دهند.

ٟ
 
ٟا ت 
ن
ِ  ورت 

 
اَی  ِ

 
ذاشِّ  ِّک

 
ت والیکب  تکات 

 
 ِردا

 
ق
 
ف

سؤال یادآوری شده  آیةشریفةدر بخش بعدی ضمن اشاره به 

است که با تفقه در آیات و روایات مربوط به والیت و فضائل پیامبر 

گردد  روشن می )علیهم السالم( بیت ایشان و اهل (صلی اهلل علیه و آله و سلم)اکرم 

ها؛ صراط  ها و بزرگی منشأ خیرات و زیبائی )علیهم السالم( بیت که اهل

اند و خداوند بشریت را  مستقیم؛ صاحبان امر و دارندگان علم الهی

 به این بزرگواران ارجاع داده و به سؤال از ایشان امر کرده است.
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نور،  آیةتطهیر،  آیةسؤال،  آیةاستاد عدم تفقه در آیاتی همچون 

ی با صادقین و سایر آیات مربوط همراه آیةاعتصام به حبل اهلل،  آیة

به امامت و والیت را عامل دوری از هادیان الهی و گرفتار آمدن به 

د با تفقه در نکن و تأکید می ندا دام صوفیه و انحراف در عقیده دانسته

  آیة

َها  ْصل 
َ
َیٍة أ رٍة َطيِّ َیًة َكَشجَ ََلْ َعَر َكْيَف َضَرَب الل   َمَثًًل َكِلَمًة َطيِّ

َ
َها أ َثاِبٌت َوَفْرع 

َماء 2ِِف السَّ
 

کنندگان  شود که امضاءکنندگان تقدیرات و تقسیم روشن می

طیبه» )علیهم السالم( بیت آب حیات یعنی ائمه اهل و برترین « شجرة

 پاکیزگان عالم وجودند.

                                                           
 .13، آیه (23) سوره ابراهیم -2
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 ط
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جدّ و جهد فراوان، نیت  ،از نظر استاد شرط تفقه در آیات والیت

صادقانه، توکل، توسل و تقواست و تفقه بدون توفیق الهی و لیاقت 

روحی امکان ندارد؛ زیرا رسیدن به این معارف به ایصال ذوات 

محتاج است و ایصال آن بزرگواران نیت  )علیهم السالم( بیت مقدسه اهل

مر نیاز طلبد و به کار فراوان و جهاد مست صادقه و قلوب طاهره می

 دارد.

ک ِ ئ
 
ذنا َرس  هج 

م
 ی  رسیعلب 

 
 وت

 
ق
 
ٟیت

 
ا  ورت 

 
ذَوت ارهی  ِ ِّک
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ق  ِردا

ف 

پرداخته و « نفر» آیةاستاد در ادامه به بررسی علت مهجور شدن 

این امر را سبب مهجور شدن تفقه در آیات والیت و مقامات 

و نقش « نفر» آیةاند. ایشان با اشاره به عظمت  صاحب الوالیه دانسته

العاده تبلیغ  معنوی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن بر اهمیت فوق

والیت و تفقه در آیات مهدویت تأکید کرده و دفاع از مذهب تشیع 

 اند. و ردّ مخالفان را اوجب واجبات دانسته
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ایشان همچنیُ با یادآوری اینکه اهمیت تَقه در اصول اعتقادی و 

عُمت دِاع علمی از عقاید هرگز با تَقّه ِروع شرعیه قابل مقایسه 

ای از  توجهی حوزه در ایُ جهت انتقاد کرده و نمونه نیست به کم

 آیةتَسیرهای نادرست به خاطر عدم توجه به روایات بیانگر مطلوب 

قد کرده اند. ایشان در ردّ قول کسانی که هدف نَر شریَه را مطرح و ن

اند، به ظهور آیه و روایات تَسیری  در آیه شریَه را جهاد معرِی کرده

آن استناد کرده و نادیده گرِتُ روایات را سبب ابتالء به تَسیر رأی 

 )علیهم السالم( بیت اند. از نُر ایشان اظهار نُر در مقابل روایات اهل دانسته

بارز اجتهاد در مقابل نص است. در ادامه برای تثبیت معنای مصداق 

 شریَه به کالمی از صاحب تَسیر اطیب البیان آیةصحیح و مطلوب 

نیز استشهاد شده و استاد کالم ایشان را با ظاهر آیه و روایات  (قدّس سرّه)

الشأن  اند. سپس به مناسبت اهتمام ِقیه عُیم ذیل آن مواِق دانسته

به مباحث امامت و والیت  س سرّه()قدّی اهلل سید علی بهبهانمرحوم آیت 

و دِِ ِتنه وهابیت در اصَهان با تدریس ایُ مباحث، یادی از ایشان به 

میان آمده و از جمله قسمتی از نقدهای ایشان به برخی از آراء صوِیه 

 اند، مطرح شده است. در مجلسی که علماء حضور داشته
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 ِعق

توجهی حوزویان به فقه عقاید این  استاد مجدداً با انتقاد به بی

های فرهنگی و اعتقادی به جامعه  ساز هجمه توجهی را زمینه بی

د و یادآور نکن های علمیه شیعه معرفی می شیعی حتی به حوزه

ارة الطهکتاب  )علیهم السالم( د که والیت و امامت ائمه معصومیننشو می

صلوات اهلل علیهم )است و کسانی که از ماء طهور والیت آل رسول  عقاید

اند، معتقدات پاکیزه و مهذّب ندارند، آنان که از  فاصله گرفته (اجمعین

ها  ها و زشتی دورند به اقسام پستی )علیهم السالم( آب حیات عترت

 الطهارة والیتکه اخالقی که به کتاب  ندمبتالیند. ایشان معتقد

های فصوصی و الهامات ابلیسی آمیخته  عرضه نشده باشد به وسوسه

خواهد شد و موجب گرفتار آمدن طالب در دام تصوف و عرفان 

 شود. مصطلح می

استاد دانایی به مبانی والیت و عالم بودن به معارف امامت را 

د و ضمن اشاره به ندان عامل قدرتمندی فقیه در مقابله با مخالفان می
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های فقهای بزرگی همچون خواجه نصیر الدین طوسی،  توانمندی

گویی و  و... قدرت علماء، شجاعت، حقیقت عالمه حلّی، میرداماد

قاطعیت ایشان را اثر تفقه در دین و آشنایی با مقامات حجج رب 

 .ندا العالمین معرفی کرده

تر و  کنند که کار ِقیه بسیار مهم استاد در ادامه بار دیگر تأکید می

از اجتهاد در ِروع شرعیه است و ِقیه وظیَه دارد عالوه بر نشر و  ِراتر

به مقابله با دشمنان و اِشاء  )علیهم السالم( ترویج حقایق مکتب معصومان

نقش یهود در مبارزه با توحید و ارتباط سیاسی یهودیان با سقیَه نشینان 

ت و انذار شقاو ائمةبپردازد. از نُر استاد احیاء امر والیت و مبارزه با 

خلق، به سالح ایمان، ِقه و بصیرت در دیُ نیاز دارد و ایُ سالح در 

ای جبران  دست ِقیه مؤمُ موجود است و مرگ چنیُ ِقیهی ضایعه

 رود. ناشدنی بر پیکر اسالم به شمار می

 
ی ی 

یک  یک  
 

 تکف
 

ش  ا»ْحذیکب 
 
یرحم ِ خ

 
امت

 
لف

 
ِّ»

های استاد به تبیین حدیث شریف  بخش دیگری از درس

اختصاص یافته است. از نظر ایشان مراد از  «الف امتی رحمةاخت»

گیری  و بهره )علیهم السالم( اختالف امّت، رفت و آمد آنان با معصومان
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از ارشادات علمی و عنایات معنوی آن بزرگواران است که 

رسانی بر دل  وجودشان سراسر لطف و رحمت الهی است. این فیض

)صلی دارند، از عصر پیامبر اکرمفقهایی که روح الیق و قلب خاشع 

 تا دوران غیبت کبری همواره تداوم دارد. اهلل علیه و آله و سلم(

استاد در ادامه به نقش فقها در حفاظت از دین در برابر تحریف 

گرایان و تأویل جاهالن پرداخته و تأکید  غالیان و بدعت باطل

 مرتبةجامعه خود را از  ،د که فقیه با تشویق مردم به تفقهنکن می

 دهد. عرابی به اوج مدنیت والیت سوق میاَ

به اعتقاد ایشان دوری از محمد و آل محمد صلوات اهلل علیهم 

نشینی و جاهلیت است. امّا  موجب باقی ماندن در خلق و خوی بادیه

تمسک کنندگان به قرآن و سنت پیامبر و ائمه صلوات اهلل علیهم از 

ت نفس برخوردارند. دوری از مباحث آرامش روحی و سالم

گرفتار آمدن در مامت سبب ابتالء به دروس شیطانی و والیت و ا

 تراشی است. دام تصوف و قطب
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لتکع  ِّ
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ذی  ل  ِّک
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ِ

مطلب دیگری که در این دروس بدان پرداخته شده لزوم تبلیغ و 

هانی است، چرا که ترویج معارف قرآن و عترت در سطح ج

 و عترت )صلی اهلل علیه و آله و سلم( منطق رسول اهلل ،براساس قرآن و سنت

)علیه  بر کل عالم پیروز خواهد شد و حضرت امام عصر )علیهم السالم(

حکومت جهانی تشکیل خواهند داد. از سوی دیگر امروزه با  السالم(

سرزمینها به یک شهر تبدیل  همةوجود وسایل ارتباط جمعی گویا 

حقایق  تشنةاند و فقیه با یک جهان خسته از رذائل و  شده

روبروست. لذا باید خود را برای مناظرات عقیدتی بزرگ جهانی 

آماده سازد، از تبلیغات و جاروجنجال معاندان نهراسد و با کالبد 

انحرافات و مغالطات آن را کشف و برای  ،شکافی تبلیغات دشمن

دنیا افشا کند. استاد همچنین نکاتی را درباره بایدها و نبایدهای  مردم

 اند. تبلیغی ذکر کرده
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وما

 
ذی  ل  ِّک

ن
ِ 

 
 ت

 
یَتکک

 
اب ئ  ِی ِّک

 ِردوالیکب 
 
ق
 
ف

شریفه در  آیةبحث مجدداً به اهمیت آیه نفر و نقش این  ادامةدر 

و معرفی طریق و مبدأ  )علیهم السالم( هدایت مؤمنان به سوی معصومین

تفقّه اشاره شده است. استاد به بیان دیگری بر لزوم تفقّه در 

 اعتقادات به ویژه تفقّه در شرط توحید یعنی والیت خاندان رسالت

ه، به را ابواب معارف الهیّ )علیهم السالم( تاکید و معصومان )علیهم السالم(

 .اند ویژه توحید، معرفی کرده

ذم ِی  ای
 
پ ط  َومق جت  ک ِیک ٚ ٟوروَئ  ِن  ئ

 
ال» امَنا

 
«سَ

پس از تفسیر و تبیین آیه تفقّه، با ذکر دو مقدمه زمینه برای بحث 

اول یادآوری شده  مقدمةآیه سؤال فراهم شده است. در  دربارة

هفدهم  آیةمبارکه رعد و  سورةاست که براساس آیه چهل و سوم 

دو شاهد حقانیت  )علیه السالم( مبارکه هود، قرآن و امیرالمؤمنین سورة

و پاسخگوی سؤاالت مربوط به  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( رسول اهلل

)علیه  حضرت امیرالمؤمنین ،رسالت و دین خدا هستند. در مقدمه دوم
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علم و حکمت پیامبر، مدافع حقانیت و اهداف مقدس آن  آئینة السالم(

اسخگوی سؤاالت فرهنگی، علمی و اعتقادی و پ جبهةحضرت در 

های  و شبهات دینی مردم معرفی شده است. همچنین با اشاره به نقشه

و  )علیه السالم( دشمنان دین برای مخفی ساختن بُعد علمی امیرالمؤمنین

دشمنان در  توطئةعالم تراشی در برابر آن حضرت، محکومیت این 

 شرح داده شده است. )علیهم السالم( آیات قرآن و احادیث عترت


 
ک َِ ئ

 
 مذَِلا

ن
ال»ٚٚی ٚل

 
«سَ

شریفه بیانگر علم و  آیةسؤال، این  آیةدر آغاز بحث پیرامون 

و مرجعیت علمی و معنوی ایشان معرفی  )علیهم السالم( بیت حکمت اهل

 د:نکن شده است. سپس استاد یادآوری می

)نفر(  آیةشریفةبا  فسئلوا اهل الذك رسد که مدلول به نظر می

آموزی از پیامبر  ی نفر مؤمنین به تفقّه و علم یکسان باشد، در آیه

اند،  خوانده شده )علیهم السالم( ی هدی و ائمّه )صلی اهلل علیه و آله و سلم( خدا

یابی از باب دانش الهی و باب  در این آیه هم شیفتگان علم بر اطالع

 اند. مأمور گشته  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ا دانشگاه پیامبر خد
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ذنا

 
َرمات هج 

م
 ِٚٚی ٚی  رسیعلل

 
ق  تک

 
ال»ش

 
 «سَ

شریفةاستاد پیش از پرداختُ به مقصد  براساس روایات  آیة

مهجور و ناشناخته ماندن ایُ  دربارةبحث مَصلی  )علیهم السالم( معصومیُ

توجهی دوستان مطرح ساخته و  شریَه در اثر مکر دشمنان و بی آیة

شود که برخی از روی عناد و  معتقدند مهجوریت آیه از آنجا ناشی می

را علمای یهود یا مطلق علماء « اهل الذکر»بعضی از روی ناآگاهی 

« اهل الذکر»اند در حالی که براساس روایات، مصداق  معرِی کرده

 هستند. یهم السالم()عل ِقط عترت پیامبر

 ی  رسی
 
ت

هََرد یک
 

ش
ک ِف  ئ

 
ذنا َرس  هج 

م
ال»ٚٚی ٚ

 
«سَ

ایشان سپس به طور مبسوط به نقش یهود در این زمینه و هدایت 

. استاد اند نشینان پرداخته جریان نفاق و همکاری یهود با سقیفه

د که سیاست یهود آن است که اهداف خود را نکن یادآوری می

با هدایت عمّال خویش پیش ببرد. به  مخفیانه و از پشت پرده و

همین جهت برای مبارزه با اسالم با پیش انداختن منافقان قدرت 

 نماید. طلب، از مبارزات خط سقیفه با قرآن و عترت پشتیبانی می
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 د:نساز ایشان با ارائه مدارکی روشن می

. منع نقل و سوزاندن احادیث دستورالعملی بود که از سوی 2

 قیفه القاء شد.یهود به سران س

. یهود به دست سران سقیفه، کاری کرد که امر خداوند به تدبر 1

در قرآن، تفقّه در آیات و سؤال از متشابهات آن به فراموشی سپرده 

 د.وش

)صلی اهلل ایت یهود، علی رغم نهی پیامبر خدا . سران سقیفه با هد4

 ، مردم را به سؤال از یهود سوق دادند.علیه و آله و سلم(

زمینه مخالفت با قرآن و ترویج تورات و  ،. سران نفاق از قبل3

 اسالمی را فراهم کرده بودند. جامعةمقدمات ورود فرهنگ یهود به 

  ورود« قال رسول اهلل». عمال یهود به نام شرع مطهر و با سالح 3

 اسرائیلیات به جامعه اسالمی را رواج دادند.
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. با هدایت یهود حکومت اسالمی به دست معاویه و بنی امیّه 6

)علیها ل حکومت خلفا بود، فرزند زهرای بتو ثمرةافتاد و یزید، که 

 را به شهادت رسانید. )علیه السالم( حضرت ابا عبداهلل الحسین السالم(

. طرح براندازی قرآن و عترت تا آنجا پیش رفت که ولید بن 1

 تیرباران کرد.یزید قرآن را 

. معاویه در راستای اجرای سیاست شیطانی و مکر یهود برای از 8

با  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ن بین بردن دین مبین و نام مقدس خاتم النبیی

جنگید و یزید با  )علیه السالم( نفس پیامبر یعنی حضرت امیرالمؤمنین

ا شهید کرد، امروز ر )علیه السالم( همین هدف حضرت اباعبداهلل الحسین

نیز وهابیت با همین هدف شوم به انکار مقام رسالت، والیت، 

 پردازد. شفاعت، توسل، غیبت، انتظار و تعظیم شعائر مذهبی می

. یهود و عمال آن برای مبارزه فرهنگی علیه اسالم از یک سو 7

نقل احادیث نبوی را منع کردند و از سوی دیگر به جاسوس 

االحبار و شاگرد او ابوهریره مجوز یهودیان یعنی کعب 



 12  .................................................. ای از کتاب آفاق الوالیة فی فقه االمامة برگزیده

 

« اهل الذکر»گوئی دادند. کعب االحبار وزیر فرهنگ خلفا و  حدیث

)صلی اهلل  علم و حکمت پیامبر مدینةمعرفی شد تا مردم به سراغ باب 

 نروند. علیه و آله و سلم(

. در اثر نقشه یهود و منع مردم از تدبر در قرآن و جلوگیری از 22

، تفسیر به رأی در آیات قرآن و قیاس در شریعت نقل احادیث نبوی

 اسالم رواج یافت.

اهل »پیرو سقیَه با معرِی یهود به عنوان مصداق  جامعة. در 11

شد و بر  در اصول و ِروع براساس مآخذ اسرائیلی ِتوا داده می« الذکر

همیُ اساس گریه بر میّت را حرام کردند تا صدای معترضیُ را، که 

بود،  (سالم اهلل علیها) طاهرهصدیقهاولیُ و بزرگتریُ ایشان حضرت 

سوختگان شهید کربال به  ریاد ِاطمیون و دلخاموش کنند و امروز هم ِ

گوش مردم عالم نرسد و اِشاگری علیه ظلم و ظالم صورت نگیرد. 

امروز وهابیت بر همیُ اساس با عزاداری مخالَت و روضه خوانی را 

کند. مخالَت با مجالس توسل و شعائر مذهبی دستورالعمل  نَی می

بیت و تصوف، صورت یهود است که به وسیله ایادی آنان، یعنی وها

کند و تصوف  گیرد؛ وهابیت عزاداری را از مُاهر شرك معرِی می می

 داند! روز عاشورا را روز سرور می
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ارر ردمِّ 

های یهود و عمال آنان برای  و تحلیل نقشه ءاستاد در ضمن افشا

با مروجین  )علیهم السالم( ائمه مبارزةهای خدا، بر  مبارزه با دین و حجت

در  )علیهم السالم( بیت فرهنگ یهود و نقش اساسی و مهم مکتب اهل

د و یادآور نکن حفاظت و نگهبانی از کتاب و سنت نیز تاکید می

نیز در مبارزه با  )علیهم السالم( تبی د که شاگردان مکتب اهلنشو می

اند. ایشان همچنین  ترویج فرهنگ یهود، خدمات بزرگی را ارئه داده

بر ثمرات مبارزه با فرهنگ یهود اشاره کرده و یکی از وظائف مهم 

 اند. پاک دانسته سرچشمةمسلمانان را اخذ علم از مآخذ صحیح و 

ْئ  ِ
 
ی
 ی  َاخ 

 
ت

شیک 
ف 

 

 
ت

ص
 
ف

ک ِِّک  ئ
 
ال»ٚٚی ٚلیا

 
راءعلماء«سَ

 
وی  رسیا

 آیةبعد از بررسی نقش یهود و خط سقیفه در مهجور کردن 

سؤال، به تفسیر تفصیلی آیه پرداخته شده است. استاد با ذکر  شریفة

در دو آیه از قرآن یعنی آیه  «اهل الذکر»این نکته که امر به سؤال از 

مبارکه نحل و آیه هفتم سوره مبارکه انبیاء مطرح  سورةچهل و سوم 
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شده است، به نقل و نقد آراء مفسران در ذیل این دو آیه 

د و نکن . ابتدا قول صاحب مجمع البیان را ذکر میندا پرداخته

 :گویند می

اگرچه اقوالی را در مورد معنی  )قدّس سرّه(ن صاحب مجمِ البیا»

را  «اهل الذکر»ول روایاتی که آورند ولی به مدل می «اهل الذکر»

سپس استاد به بررسی قول «. دانند، نُر دارند می )علیهم السالم( بیت اهل

اند که ایشان در مقام ردّ  پرداخته و یادآور شده )قدّس سرّه(ی شیخ انصار

سؤال بر حجیت خبر واحد، به سیاق آیه و قول منسوب  آیةاستدالل به 

ند ولی نک را یهود دانسته است، اشاره می «اهل الذکر»به ابُ عباس، که 

قول مختار شیخ اعُم همان مدلول اخباری است که از نُر ایشان 

 کنند. معرِی می )علیهم السالم( البیت را اهل «اهل الذکر»اند و  مستَیض

)قدّس  استاد در ادامه جهت روشن ساختن دیدگاه شیخ انصاری

ها تصریح  که در آن ندا ، نُه روایت از اصول کافی نقل کردهسرّه(

 )علیهم السالم( بیت سؤال اهل شریفة آیةدر  «اهل الذکر»شده مراد از 

 )علیهم السالم( بیت مطلوب اثبات شده و اهل ،هستند. در این روایات هم
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نفی ما عداه صورت  ،معرفی شده است و هم «اهل الذکر»مصداق 

 شده است. نصاری نفیو بودن یهود  «اهل الذکر»گرفته و مصداق 

 دربارة )قدّس سرّه(ی استاد با استناد به کالمی از مرحوم عالمه مجلس

را یهود معرفی کرده  «اهل الذکر»قول منسوب به ابن عباس، که 

اوالً ابن عباس طرفدار تفسیر اهل الذکر به اهل »د: نگوی است، می

کتاب نیست، ثانیاً مگر ابن عباس امام معصوم است که ردّ قولش 

د که نظرات ابن عباس تا زمانی نشو ایشان یادآور می« آور باشدکفر 

)علیهم  در بین علمای شیعه محترم است که وفق مراد قرآن و عترت

 سخن بگوید. السالم(

سؤال مطرح و بررسی شده، نظریه  آیة دربارةسومی که  نظریة

است. ایشان در باب بزرگی از کتاب شریف  )قدّس سرّه( عالمه مجلسی

ها  کند که براساس آن حدیث نقل می 62النوار بیش از بحارا

هستند. عالمه  «المسئولون»و  «اهل الذکر»مصداق  )علیهم السالم( بیت اهل

در تفسیر این آیه با مستفیض دانستن اخبار مربوط  )قدّس سرّه( مجلسی
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 آیةاقوال دیگر در تفسیر  )علیهم السالم( بیت بودن اهل« اهل الذکر»به 

 .اند ال را نفی و طرد کردهشریفه سؤ
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 ٚ ار

 
 ت
 
نین

 
یا

 
سار

)علیهم  سؤال به اِخبار ائمه آیةاستاد مجدداً در شرح احادیثِ ذیل 

د که معرفی نشو د و یادآور مینپرداز از مکر شیطانی یهود می السالم(

نقشه خود یهودیان، برای تکیه زدن بر  «اهل الذکر»یهود به عنوان 

 مرجعیت علمی مسلمین بوده است.

در طرح دیدگاه « یقولون»و « یزعمون»ایشان به کارگیری تعبیر 

پایگی این قول  بودن یهود را نشانی از بی «اهل الذکر»قائالن به 

با استناد به قول  )علیهم السالم( دیدگاه ائمه دربارةکند و تردید  معرفی می

منسوب به ابن عباس، که انتساب آن هم ثابت نشده است، را بسیار 

 د.نشمار عجیب می

در کالم  )علیهم السالم( د که ائمهنده استاد به این نکته توجه می

« اهل الذکر»خویش گاهی برای نفی این دیدگاه که مراد از 
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اند و گاه قائالن به این قول را لعن و  یهودند، استدالل فرموده

اند. در  و یا سؤال از یهود را سؤال از جهّال معرفی کردهتکذیب 

 )علیهم السالم( ضمن تأکید بر مسئول بودن ائمه )علیهم السالم( کالم ائمه

 مسئولیّت علمی هر شخص و گروه دیگری به شدت رد شده است.

پردازی، تخریب و  کنند که قرآن از دروغ استاد همچنیُ تاکید می

از روح  )علیهم السالم( ، پرده برداشته و ائمهکتمان حقایق توسط یهود

ِرهنگی یهود خبر داده و مسلمیُ را از مکر  مبارزةبرتری جوئی و 

اند. ایشان معتقدند که حدیث شریف منزلت عالوه  آنان بر حذر داشته

)صلی اهلل  نسبت به پیامبر خدا )علیه السالم( بر بیان مقام و منزلت امیرالمؤمنیُ

تکرار تاریخ جنایات یهود علیه رسالت و  دهندةنشان (سلمعلیه و آله و 

 وصایت است.

 یيکَّٜ
 
 ی

 
ش  ِت
هََی  اٚٚی ٚف  َانٚٚٚٚی ٚمصاردهٚٚی ٚیک

 
»عن

 
  ٚ ٚاهلالذ
ن
«ٚٚل

که یهود به خاطر دشمنی با پیامبران، به  شوند میاستاد یادآور 

این شبهه را در جامعه مخاطبان  ()صلی اهلل علیه و آله و سلما ویژه رسول خد

خدا باید فرشته  فرستادةپراکندند که  ()صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر اکرم

باشد، غذا نخورد یا عمر جاودان داشته باشد، و سپس القا کردند 
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که برای رفع شبهه، مسلمانان باید به یهود و نصاری مراجعه کنند. امّا 

به این شبهه از سوی طراحان آن  روشن است که توقع پاسخ صحیح

مشرکین حجاز و غیریهود باشند باز  ،خطاست؛ حتی اگر طراح شبهه

هم رجوع به آنان که کینه، حسادت و دشمنی دیرینی با پیامبران 

 مورد است. دارند، بی سلم علی نبینا و آله و

 ،شود که این قوم با تفقه در آیات مربوط به یهود روشن می

اند. به طوری که گمراهی نصاری نیز از یهود  کننده گمراه و گمراه

گیرد و موافقت مسیحیت با صهیونیسم گواه این  سرچشمه می

مدعاست. در اسالم نیز مذاهب باطل، مثل وهابیت و تصوف، با 

واسطه، در بدو امر یا در تکمیل و رشد به یهود مربوط  واسطه یا بی

و حوزوی در مراکز تفقه شوند. گاه عمّال یهود با عناوینی دینی  می

آیند و  کنند و به میدان عقاید اسالمی می و تحقیقات شیعه نفوذ می

دانشگاهی و به نام روشنفکری علیه والیت و امامت  چهرةیا با 

 کنند. مبارزه می
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استاد سپس به برگزاری نکوداشت صوفیّه انتقاد کرده و برخی 

شت را به نقد های منتشر شده در این نکودا مطالب یکی از کتاب

 .ندا کشیده

ردت اره جت  ئ  ِن 
ت 

ش 
 
س  
ک ِٚٚٚٚی ٚت ار ئ

 
الوٚٚی ٚا

 
  سَ

 
یت

 
ذَتکذگاهی  خ

 
ر  ا ن ٚق

مف 
ٚٚٚٚٚٚ

گردد و  سؤال باز می آیةسیر مباحث دوباره به بحث پیرامون 

د که رجوع به عالم خبیر در هر کاری، دستور نشو استاد یادآور می

ر دین را به ما معرفی سؤال در حقیقت عالم خبیر د آیةعقل است و 

کند، درنتیجه عاقل سلیم النفس با دو بال عقل و وحی به سوی  می

کند. ایشان سپس به نقد دیدگاه بعض  حرکت می )علیهم السالم( بیت اهل

سؤال را بیانگر لزوم رجوع به هر عالم  آیةد که نپرداز اصولیین می

کند و  معرفی می« اهل الذکر»داند و یهود را از مصادیق  خبیری می

فرشته بودن  دربارةشریفه  آیةمعتقد است که چون سؤال مورد نظر 

در این آیه علمای یهود و « اهل الذکر»پیامبران است، پس مراد از 

 نصاری هستند!



 17  .................................................. ای از کتاب آفاق الوالیة فی فقه االمامة برگزیده

 

در کنار معصوم با عباراتی همچون استاد نشاندن غیرمعصوم را 

سرگردانی  باعثدلیل و  مرحله کامل و مصداق شاخص و... بی

از تفاسیر  ،رغم پرداختن به تفسیر قرآن ند که علیندا متفقهینی می

اند و با تعمیم  بهره نبرده الوالیةذیل آیات  )علیهم السالم( بیت اهل

. شوند میریک قائل ش )علیهم السالم( بیت مصادیق، برای مقامات اهل

دربارةایشان در ادامه برای نمونه، دیدگاه صاحب تفسیر نمونه را 

. سپس اند مطرح و نقد کرده 1«شاهد» آیةو  2«امة وسطًا » آیة

د که اشتباه کاریهایی که در تفاسیری مثل تفسیر نکن یادآوری می

شود به ویژه اگر  نمونه وجود دارد موجب سوء استفاده دشمن می

حوزویان در برابر این اشتباهات ساکت باشند و اینگونه تفاسیر را 

 نقد و بررسی نکنند.

با استناد به سیاق « اهل الذکر»در ادامه، معرفی یهود به عنوان 

آیه، مورد مناقشه قرار گرفته و تأکید شده است که ظهور سیاقی 
                                                           

 .234آیه  (،1) سوره بقره -2

 .21آیه  (،22) سوره هود -1
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ر شدن ت تواند در برابر قرینه ایستادگی کند. برای تثبیت و روشن نمی

و  2«تبلیغ» آیةاین مطلب نیز به غلط بودن استناد به سیاق در تفسیر 

 اشاره شده است. 1«تطهیر»آیه 


 
ٟت
 
َّٜا

کن
ذَی   ذمج  ِّک

ن
هرداعِ

 
 ٚ ااریحَر

 
وت اَات 
 
 ق

 
ذَتکذگاهت
 
 ق

 
ت

ن
 
 ا

 
نئ  ِق

 
 ا

 
شیک ق

ف 


هایی از انحرافات عقیدتی در  در سیر مباحث بار دیگر نمونه

به تفقه در اعتقادات و مقدم داشتن آن ذکر و بر لزوم اهتمام  ،حوزه

بر فروع در حوزه تأکید شده است. استاد همچنین با یادآوری توجه 

، قول )علیهم السالم( داشتن مرحوم عالمه طباطبایی به روایات معصومین

)صلی  ایشان مبنی بر عدم لزوم مراجعه به بیان احدی حتی پیامبر اکرم

در فهم معانی آیات را نقد کرده و با این مقدمه به  (اهلل علیه و آله و سلم

 .اند سؤال پرداخته آیةطرح و نقد دیدگاه صاحب المیزان درباره 

                                                           
 .61آیه  (،3) سوره مائده -2

 .44آیه  (،44) سوره احزاب -1
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 ٚ ٚ 
 
ذت
 
 ق

 
ت  صاخت 
 

انردظ
 
میک 

ل
 ٚ ا

 
ت

ک ِ ئ
 
شیک ا

ف 
ال»ٚٚی ٚ

 
«سَ

 بیت صاحب المیزان معتقد است با قطع نظر از مورد آیه، اهل

هستند اما با در نظر گرفتن مورد « اهل الذکر»مصداق  )علیهم السالم(

اهل کتاب، به ویژه یهودند، زیرا « اهل الذکر»آیه، مصداق 

و  ()صلی اهلل علیه و آله و سلم دشمنی است که سخن پیامبر اکرم ،انداز شبهه

پذیرد، پس پاسخگو هم باید دشمن  اصحاب و پیروان او را نمی

 باشد تا او قبول کند!

 د:نگوی در پاسخ می استاد

فی »زیرا اگر دشمُ از گروه  ایُ مطلب به نُر ما قابل قبول نیست، 

است، یعنی  «فزادهم اهلل مرضاً»است که ِصل خصومتش  «قلوبهم مرض

کند، و اگر الیق هدایت است که بدون  پاسخگو هر که باشد قبول نمی

 گردد. مند می هشك از هادی الهی، بهتر بهر
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ذَاَننک ٟن  
 
ک َِت ئ

 
 ی  ایٚٚی ٚا

 
َتکک تکات 

 
یا

 
الت ای  خ

 
 ٟٟسَ

ن 
 يکَّٜمالب 

ن
جل



 بیت اهل «اهل الذکر»در ادامه برای تحکیم این مطلب که مراد از 

شاهد »، «من عنده علم الکتاب»سؤال به آیات  آیةهستند،  )علیهم السالم(

پیوند خورده و تأکید شده است که « کمانه لذکر لک و لقو»و  «منه

صاحب علم کتاب و شاهد رسالت  )علیه السالم( حضرت امیرالمؤمنین

است. پس تنها ایشان و اوالد  ()صلی اهلل علیه و آله و سلم پیامبر اکرم

شأنیت و شایستگی دفاع علمی از مقام  )علیهم السالم( معصومینشان

کفی »نیز با تعبیر  ی متعالرسالت و حقانیت شریعت را دارند و خدا

تأکید  )علیهم السالم( نیازی از مراجعه و سؤال از غیر معصومین بر بی« باهلل

 است. فرموده

 رد
 
َلَتکک

 
ذق

 
ِّ  ی  رسیخ 

 
ت

ک ِ ئ
 
شیک ا

ف 
الٚٚی ٚ

 
سَ

)صلی اهلل  د که قرآن خود را برای پیامبر اکرمنشو استاد یادآور می

 بیت اهل ،و قوم آن حضرت، که به تصریح روایات (علیه و آله و سلم

)علیهم  بیت معرفی کرده است. پس تنها اهل« ذکر»هستند،  )علیهم السالم(
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و مسئول هستند. ایشان سپس قول صاحب « اهل الذکر» السالم(

تفسیر المیزان، صاحب مجمع البیان و مرحوم عالمه مجلسی را در 

 .اند این آیه مطرح و بررسی کرده

در تفسیر  ()قدّس سرّه آیة اهلل بهبهانیادامه نیز مطالبی از مرحوم  در

مطرح و مباحث پیرامون  َو َمْن ِعْنََد  ِع َْ  اْلِمتابشریفه  آیة

بندی شده است. پس از آن استاد به لزوم توجه  آیات مذکور جمع

گاه دیدگاه صاحب تفسیر نمونه و  اند و آن به روایات تأکید فرموده

سؤال به تفصیل نقل و نقد  آیة دربارةرا  صاحب المنهج القویمنظریه 

 اند. کرده

سؤال با ذکر مطالب مفصلی از کتاب لوامع  آیةبحث پیرامون 

و طرح تفصیلی دیدگاه مرحوم  الهدایةصاحبقرانی، کتاب مصباح 

 عالمه سید هاشم حسینی تهرانی پی گرفته شده است.
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وط  ب 
اهلسی  یرواتکات 

 
ارهئ  ِی  خ

ض  ٚ ٚ َتکذگاهَواس  ص 
ک ِیک ٚ پ  ٚٚٚٚٚٚٚٚستب  ئ

 
الٚٚی ٚ امَنا

 
سَ

در ادامه مباحث روایاتی از برخی منابع اهل سنت نقل شده که 

هستند. « اهل الذکر»مصداق  )علیهم السالم( بیت ها اهل براساس آن

محمد آقای  دیدگاه« یک مستبصر شهیر نظریة»همچنین ذیل عنوان 

 آیةتیجانی معتقد است که آقای تیجانی سماوی مطرح شده است. 

؛ یعنی پنج تن آل عبا و نُه نفر )علیهم السالم( بیت سؤال نازل شده تا اهل

، را معرفی کند. )علیهم السالم( از فرزندان معصوم حضرت سیدالشهداء

وی برای احتجاج با مخالفان با ذکر سند به اعتراف برخی 

)علیهم  بیت اهل دربارةسؤال  آیةسران سنی به نزول اندیشمندان و مف

تیجانی همچنین به طور مستدل به ردّ آقای اشاره کرده است.  السالم(

 «اهل الذکر»پردازد که یهود و نصاری را مصداق  دیدگاهی می

 داند. می

تیجانی، نظر یک بانوی مستبصره نیز به  آقای بعد از طرح دیدگاه

، تألیف ةنفی القرآن و الس )علیهم السالم( البیت نقل از کتاب والیت اهل
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آقای همچون  مطرح شده است. این بانو نیز حسینة حسن الدریب

 )علیهم السالم( بیت اهل «اهل الذکر»تیجانی در اثبات این معنا که مراد از 

خته و با استناد به روایات و ارائه دالئل است به بحث و استدالل پردا

 متقن با مخالفان احتجاج کرده است.
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سؤال استاد مجدداً به همکاری  آیةپس از بحث تفصیلی پیرامون 

ند نک منافقین و یهود برای ایجاد تفرقه و مبارزه علیه اسالم اشاره می

د که خدای متعال برای حفظ دین اسالم و مکتب نشو و یادآور می

توزی و حسدورزی یهود و ایادی او عترت  قرآن در برابر کینه

و حافظ در کنار قرآن را به عنوان کهف  ()صلی اهلل علیه و آله و سلمرسول 

 قرار داده و بدین گونه از شریعت مقدسه نگهبانی کرده است.

حدیث ثقلیُ یادآور و بلکه امرکننده به ایُ معناست که معارف و 

مقاصد قرآن را باید از عترت ِرا بگیریم. لذا خداوند قرآن را ِقط 

 مایة )علیهم السالم( بیت برای مؤمنان شَا و رحمت و برای مخالَان اهل
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کند، زیرا مؤمنان با اعتقاد به والیت و امامت، قرآن  خسران معرِی می

کنند. به عالوه در جانب تکویُ نیز، نُر  تَسیر می )علیهم السالم( را با عترت

شرط توِیق و پیروزی مَسّر و متَقه در  )علیهم السالم( کیمیا اثر عترت

رسد و  نمیقرآن است. پس هیچ کس بدون هادی آسمانی به حقیقت 

 تَسیر قرآن بدون مبیُ الهی ممکُ نیست.

ْئ  ِ
 
ی
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ت

ک ِ ئ
 
شیک ا
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 ِٚٚی ٚ

 
ق  تک

 
ِويَله  ِإال  الل   َوالر  َوَما َيْع ََ  َع  ٚٚی ٚش

ْ
وَن ِِف اْلِع َِْ أ  اِسخ 

و ما يع َ عأويله اال شریفه  آیةاستاد با این مقدمات به سراغ تفسیر 

د و پس از ذکر چند روایت از منابع نرو می  و الراسخون ِف الع َالل  

را  )علیه السالم( اهل سنت در ذیل این آیه، که حضرت امیرالمؤمنین

 ()قدّس سرّه اند، بیان عالمه بالغی اعلم به قرآن و تأویل آن معرفی کرده

 د.نساز شریفه مطرح می آیةتفسیر این  دربارةرا 

و الراسخون فی »را در « واو»عالمه بالغی دیدگاه مفسرانی را که 

اند، نقد کرده و با ارائه دالئلی به اثبات  استیناف گرفته« واو« »العلم

عاطفه « واو« »و الراسخون فی العلم»در « واو»این مدعا پرداخته که 

 است.
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استاد بعد از نقل و تبییُ دیدگاه عالمه بالغی، برخی از آثار و 

کنند  را بیان می السالم( )علیهم بیت پیامدهای نَی علم تأویل قرآن از اهل

به تأویل قرآن  )علیهم السالم( بیت و سپس به اثبات عالم بودن اهل

شوند که نَی علم به ذات خداوند، و  پردازند. همچنیُ یادآور می می

ترك تعمق در ایُ زمینه، که رسوخ در علم معرِی شده است، نه از 

ن در علم ضمُ باب تقصیر، بلکه از باب قصور امکانی است؛ پس راسخو

عالم بودن به تأویل قرآن و آگاهی از اسرار و بواطُ کالم الهی به 

 قصور در علم به ذات حق تعالی معترِند.

ای معرفی شده که شکوفائی و  در ادامه همین بحث، قرآن غنچه

صلی اهلل علیه )عطرافشانی آن مشروط به تابش آفتاب والیت پیامبر اکرم 

است، درنتیجه کسانی که از نظام  یهم السالم()عل و عترت (و آله و سلم

والیت بیرونند، از فهم واقعی قرآن محروم و در رسیدن به رضایت 

 اند. الهی ناموفق


 
ٟت
 
ا

م
نئ  ِ

 
 ا

 
ق ا   ِّک

ذی  اخی  ِّک
ن
هیی  ِ

ل
ْا

ه
یک

مبارکه نحل، قرآن  سورة 44کنند که براساس آیه  استاد تأکید می

خواهد و با ایُ استدالل که قرآن نور است و برای روشُ  مبیُّ می
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توان نیاز قرآن به مبیُ را نَی  شدن، به نور دیگری نیاز ندارد، نمی

مندی غیرمعصوم از نور کتاب خدا  کرد؛ زیرا عوامل متعددی مانِ بهره

تُ کتاب رغم نور بودن قرآن به نوش  شود. چنان که کِندی علی می

اقدام کرده است. پس قرآن کتاب طب است و تبییُ « تناقض القرآن»

 و حتی ترجمه آن باید با نُر طبیب آسمانی صورت گیرد.

حافظ قرآن و مفتاح و میزان علوم و اسرار  )علیهم السالم( بیت اهل

یابی نسبت به  قرآن کریم هستند، به همین جهت ما به معرفت

ایم. به عبارت دیگر عدم شناخت  امر شده )علیهم السالم( بیت اهل

به معنی عدم شناخت قرآن و نرسیدن به حیات  )علیهم السالم( بیت اهل

به و رستگاری است. چنان که در احادیث نیز تصریح شده است، طیّ

نجات انسان از مرگ جاهلی در گرو شناخت امام و حجت الهی 

 است.

آت یکدیگرند، راه استاد با بیان این نکته که قرآن و عترت مر

که اوصاف امام  دانند و معتقدند میشناخت امام را مراجعه به قرآن 

، به این صورت کهای روشن در قرآن بیان شده است  الهی به گونه
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امام فصل الخطاب، قاطع و به دور از عوامل تحیّر است. اوصاف 

منحصر به ایشان است و احدی را  )علیهم السالم( ذکر شده برای ائمه

توان با آل محمد صلوات اهلل علیهم اجمعین مقایسه و  نباید و نمی

 های آن بزرگواران را به دیگران تعمیم داد. ویژگی

استاد همچنین با اشاره به برخی پیامدهای ناگوار تعمیم آیات 

د و نده والیت به مکر و سیاست یهود در این زمینه تذکر می

 د.نساز مطرح میهایی از تبلیغات شیطانی یهود را  نمونه

 در پایان این بخش نیز آمده است:

از آنچه گذشت، اجماالً اهمیّت اصول عقائد خاصّه شرط 

 معلوم گردید. )علیهم السالم( هداة مهدیّینتوحید، یعنی والیت و امامت 

اگرچه در این کار مهم و اهم اصول، کم کاری شده است، ولی 

به شرح و بیان عقائد بعضی علمای شیعه و مرزبانان عقائد حقّه 

دفاع  )علیهم السالم( پرداخته و از حقائق دین و مکتب معصومین

 اند. نموده
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طالب فقه فروع شرعیّه، قبل از پرداختن به تحصیل اصول فقه 

باید به تحصیل اصول عقائد بپردازد و از کتبی که علماء در این باب 

 اند استفاده کند. نوشته
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استاد همچنین بر وجوب تفقه در عالئم ظهور و اهتمام ویژه به 

آیات والیت و نیز بر نقش و تأثیر القاء دشمنان دین در سستی و 

)علیه  کاری نسبت به اصول عقائد، به ویژه شناخت امام عصر کم

 لطفی برخی در حق د. ایشان با انتقاد به کمنکن ، تأکید میالسالم(

ها را دشمنان والیت و  لطفی مرزبانان عقاید، عامل اصلی این کم

لوح را فریب  واسطه افراد ساده که باواسطه یا بی اند امامت دانسته

 دفاع از فقه و فقاهت به مرزبانان عقائد بتازند! بهانةدهند تا به  می

توجهی به اخالق  آیت اهلل سید محمود بحرالعلوم میردامادی بی

ساز اهداف دشمن در مبارزه با  د که زمینهندان گری میرا عامل دی

شود. ایشان ضمن تذکر به این نکته که  مدافعان حریم عقاید می
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درس اخالقی که مبدأش آیات و روایات وختامش ذکر و روضه 

هایی از  باشد، مفید و مؤثر است، نمونه )علیهم السالم( بیت مصائب اهل

 بیت دوری از تعالیم اهل ثمرةه د کنکن هایی را ذکر می اخالقی بی

 نماست. آغوشی با صوفیان عارف و هم )علیهم السالم(

 وی  ر
ن
ل
 
َّٜٚٚسیَٚ
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هیئ  ِعق
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اتکذٚٚی ٚهات
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استاد در ادامه به مناسبت به بررسی علل استهزاء مجالس توسل و 

امور با د و ارتباط این نپرداز می )علیهم السالم( بیت طعن بر مجالس اهل

د. ایشان نکن منع حدیث و حدیث سوزانی خط سقیفه را تشریح می

توجهی به عقاید در حوزه و کمبود فقیه در موضوع عقاید  برای کم

 ند:نک پنج علت ذکر می

توجّهی به آیات و روایاتی که وظیفه مردم را در قبال  ـ بی2

مدلول ی )نفر( و  دارد، از جمله آیه شریفه والیت و امامت بیان می

)اوّلی( آیه نفر که در جهت تفقّه در اصول عقائد خاصه والیت و 

 مهدویت است.

ـ تحقیر مباحث والیت و مهدویّت با القاء دشمنان دانا و فریب 1
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 خوردن دوستان نادان.

 ـ بی توجّهی به تاریخ دشمنان دیروز و استعمارگران امروز.4

تی بویژه ـ فرار از مسئولیتهای ناشی از طرح مباحث عقید3

 مباحث والیت و مهدویّت.

ها، ضرورتها و احتیاجات علمی،  ـ بی توجّهی نسبت به اوّلویت3

 تحقیقی و تبلیغی حوزه.

د و در تبیین مورد نپرداز استاد سپس به توضیح موارد پنجگانه می

د که اگر معتقدات حوزویان با ادله همراه نشود نشو پنجم یادآور می

شود.  جامعه آسیب عقیدتی وارد میو دچار ضعف گردد به کل 

د که صرف علم به فروع شرعیه پاسخگوی نکن همچنین تأکید می

مسائل جوامع بیگانه نیست و در آن جوامع باید از اصول عقائد و 

امتیازات تشیع سخن گفت و انحرافات و کمبودهای سایر ادیان و 

ی و مذاهب را تشریح کرد زیرا در پرتو پرداختن به مسائل اعتقاد

 ،جویانِ مستعد است که حق )علیهم السالم( بیت توجه دادن به والیت اهل

یابند، درنتیجه تفقه در اصول عقائد بر تفقه در مسائل  هدایت می
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فرعیه تقدم رتبی دارد و باید در اولویت باشد. ایشان با یادآوری 

د که نکن توجهی به فقه عقاید تأکید می مجدد پیامدهای ناگوار بی

فروع شرعیه در رتبه دوم قرار دارد و بعد از شناخت اصول  شناخت

دین و آشنایی با بزرگی و صاحب اختیاری حجج رب العالمین، 

 رسد. نوبت به شناخت فروع شرعیه و مسائل مربوط به آن می
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مقدمات تحقیق و تفقه  دربارةاستاد در پایان این بخش بحثی نیز 

د و به تشریح مبدأ تأسیس نساز در مسائل شرعیه فرعیه مطرح می

د و فرق استنباط احکام از نپرداز اصول فقه و غایت و هدف آن می

اصول متخذ از قرآن و سنت با روش عامه، یعنی قیاس و تفسیر به 

 ند.نک رأی را بیان می
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 )علیهم السالم( باب أنهم»در انتهای کتاب نیز آیات و احادیث در 

الذکر، و اهل الذکر، و انهم المسئولون، و أنه فرض علی شیعتهم المسأله، 
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های مرحوم  به همراه تفسیر آیات و بیان «و لم یفرض علیهم الجواب

ج  ،ذیل روایات از کتاب شریف بحاراالنوار )رحمة اهلل(ی عالمه مجلس

 ها ذکر شده است. نقل و سپس ترجمه آن، 14
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ع یار
 ش 

ن
ل
 
یَ

 
َیهمذاب

 
اامیک ایک 

 
 
 
ها

 
َامع 

شریف نیز اشعار بلند و رسائی از شاعر  مجموعةحسن ختام این 

است که  (دام عزه)، جناب استاد امیر ایزدی همدانی )علیهم السالم( بیت اهل

 شعر به تصویر کشیده است. آیینةسؤال را در  آیة

سازی اثر حاضر  در پایان از کلیه دانشورانی که در آماده

غالمی اصغر  علیهمکاری داشتند، خاصه محقق گرامی جناب آقای 

د است این اثر برای حوزویان و شود. امی تشکر و قدردانی می (دام عزه)

 مند باشد.متفقهان در اعتقادات سود همةشگاهیان و دان

 

 مجمع مطالعات و تحقیقات مسائل جهانی امامت و مهدویت

 هـ . ق 2346رجب المرجب 


