
  عادل علویاستاد سید  اولجلسه ی 
 اعتقادات شیعیان اهل بیت علیهم السالمموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

ِه ِمَن الَشَّ  ِج  َطاِن یأعوذ ِبالَلَّ  ِم یالَرَّ
ِحیِم  ِبْسِم  ِن ٱلَرَّ ْحَمَٰ ِه ٱلَرَّ  ٱلَلَّٰ

ِه  ْشَرِف لی عَ  الُم الس   َو  الةُ الص   وَ  َرِبَّ العاَلمیَن  الَحمُد ِلَلَّ
َ
ین بِ ی  الط   ِه ی آلِ لَ عَ  وَ  د  م  َح مُ  ِم لقاِس ی ابِ اَ  لینرَس و الُم  ءِ نبیاالَ  دِ ی  َس  هَ الل   لِق َخ  أ

 ی لَ عَ  ُم ائِ الد   عُن ین و الل  رِ اِه الط  
َ
 ینالد   وِم یَ  یاِم ی قِ لَ اِ  اآلِن  َن م مِ هِ لِ ائِ َض ی فَ رِ نکِ مُ  م َو هِ ائِ عَد أ

ْنِطْقنِ  ب  رَ 
َ
ْلِهْمنِ  یِباْلُهدَ  یأ

َ
ْقوَ  یَو أ  یالَتَّ

َم َدَرَجات   :قال الله الحکیم فی کتابه الکریم
ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذيَن أ

ََّ
ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوال

ََّ
ُه ال

ََّ
ِع الل

َ
 َيْرف

 ؛سالم علیکم و رحمة الله و برکاتهال
 

 بهترين کار در باقی مانده عمر
راجع به عقاید و اعتقادات ما  ،ای که با شما دارمبرنامه .ید باشیدمؤامیدوارم موفق و  . ...بر شما عزیزان ،حق ود و سالِم در 

تا در بحثی که  را بیان می کنممقدمه ای شوم، . قبل از اینکه وارد این بحث الصالة و السالم است مشیعیان اهل بیت علیه
گاهی و بصیرت وارد شده باشیم پیامبر اکرم صلی الله علیه خدمت  جوانی درروزی  مقدمه از این قرار است که ؛مطرح می شود با آ

حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از ملک الموت پرسید آنگاه  عبور کرد و به این جوان نگاه انداخت، ملک الموت ،بودو آله 
و من  ،بیشتر زنده نیست ،یا رسول الله این جوان تا سه روز دیگر :الموت عرض کردملک ؟که چرا چنین نگاهی به این جوان داری

 .رفت این را گفت و ملک الموت ؛قبض روح کنماو را مامورم که 
جوان او  ؛شود تمام میتو عمر  ی پیمانه آنگاه جوان گفت که تا سه روز دیگر وقت داری وآن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به 

 ؟کنم سول الله من در این سه روز چهیا ر  :عرض کرد جوان ؛بوده صلی الله و علیه و آلپیامبر اکرم ی تربیت شده  و ،باهوشی بود
 ،مانده از عمر باقی که بهترین کار در این سه روز ؟انجام دهم یچه کار  ؟قرآن بخوانم ؟صدقه بدهم ؟توبه کنم ؟مثاًل نماز بخوانم

 باقی مانده تو از عمرهم سه روز اگر  ؛طلب علم است ،بهترین کار !جوانای  :آله فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و ؟چیست
 !چقدر است این نشان می دهد که مقام علم و عظمت علم .دنبال علم برو باشد

 
 مقام و عظمت علم

علما در مقام شهادت  :فرمودندکافی است که حضرت زین العابدین علیه الصالة و السالم  در مقام و عظمت علم این بیانو 
ِقْسِط  ،اند ههمراه مالئک ،به توحید خدادادن 

ْ
 ِبال

ً
ِم قاِئما

ْ
ِعل

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
َمالِئَكُة َو أ

ْ
 ُهَو َو ال

ََّ
ُه ال ِإلَه ِإال َنَّ

َ
ُه أ

ََّ
شهادت ی "یعن؛ َشِهَد الل

در ردیف  و همراه مالئک اند ،اهل علم هم ،در ذات و صفات و افعال هستند ،متعال خداوندِ  توحیدِ  مالئک که شاهدِ  ؛"به توحید
ريَضٌة َعلی ُکِلَّ ُمسِلم  و ُمسِلَمة  همانطور که روایت داریم  .ستا و این نشانه عظمت علم و علما ،مالئک اند

َ
ُب الِعلِم ف

َ
 ؛َطل

 .خواهم گفتبرای شما علم اعتقادات و اخالقیات و فقه است که  ،و مراد از این علم ؛واجب است ،علم



ْحِد  در روایت دیگر فرموده اند:و 
ََّ
ی الل

َ
بوا الِعلَم ِمَن الَمهِد إل

ُ
از  ،طالب علم باشیدعلم کنید، طلب  ،...!بال علم برو، دناطل

در زمان پیامبر  چگونه است؟:ولی از نظر مکان باشد؛ ز گهواره تا گورطلب علماز نظر زمان، باید ا علم را طلب کنید. گهواره تا گور
یِن  :حضرت فرمود ،چین خیلی دور بودکشور ه علیه و آله اکرم صلی الل و ِبالِصَّ

َ
بوا الِعلَم ول

ُ
طل

ُ
طالب علم باشید اگر چه در  ،ا

 ...!این است که علم چقدر ارزش دارد ی این ها همه نشانه ؛داریم زیادها و آیات روایتدسته این  .ازچین باشد
غُدوا  :حضرت فرمود

ُ
ًماأ

َّ
ْو ُمَتَعِل

َ
و   ثالِ ث  لا ِن كُ ال تَ  َو  ،(شاگرد ) یعنی میا متعل (،معلم )ویا عالم باش روز و شب خود را ،َعاِلًما أ

 .که گمراهی و شقاوت است ،نباشید عاءرُ  ٌج َم َه  !یعنی جاهل نباشنباشی!  ممتعل ونباشی  عالم اینکه یعنی !سومی نباش
  العلُم  ،خوشبختی اش به علم است ،ابراین سعادت انسان به علم استبن

َ
 حضرت امیرالمومنین علیه السالم ،داءَع لس  ا هُ َم لَه ا

 .دهدبه آنها می را دارای علم اند و خدا علم الهام می کند، و آنان (سعادتمندان) عداکه خدا علم را به س :فرمودند
به عمرمان را  نباید ،ببریم ان باید کمال بهره ر ااز وقتم ان،از وقتت این است کهمقصود  !سخن با شماست ...!رویجوانان عزیز
 اليَ اما علمی که  ،دنبال علم برویم یا این که؛ تلف کنیمقیل و قال 

َ
 ،ندارد نفعی ها عالوه بر اینکهعلم  از بعضی ،رَّ ُض ل يَ بَ  ُع نف

 : ، آمده کهنماز عصر عقیباتت ،در دعای تعقیبات نماز ها ؛دارد هم بلکه ضرر
َ
 ُع و ا

ُ
به برم  میخدایا پناه  ،الينفع لم  ن ِع مِ  َک بِ  وذ

 .تو از علمی که به دردم نمی خورد
 

 علم نافع
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روزی وارد مسجد خود  ؟آن کدام علم است ؛بنابراین باید دنبال علمی برویم که به درد می خورد

 ُج وا رَ ُش َو حتَ إدیدند جمعیت  و شدند
ً
 چه خبر است ذا؟َه  اَم  :حضرت فرمود ،مشغول اندیک مردی را گرفته اند و اطراف یعنی  ال

مانَّ ول الله ُس يا رَ  :عرض کردند ؟امروز
َّ

عالمه در اصل از  ،از نظر لغت عرب صیغه مبالغه است عالمه ؛این عالمه است ،ةه عال
 ،شود شود و مشتق میاسم فاعل گرفته می از آنوقتی که  (،دانستن)است  َم لِ َع و  ملِع  ،است فعل ماضی یا مصدر گرفته شده

خواهد خیلی مبالغه باگر عرب  ؛دانشمند ش،دان ؛م که دارای علم و دانستنی استیک عالِ  ،داریم پس ما یک علم ،مشود عالِ می
 علمیعنی خیلی  ،ارنجَّ  ،ابمثل قصَّ  ،البر وزن فعَّ  ،ةمگوید عالَّ می ،خیلی دانشمند است و چندین علم داردشخصکند که این 

 ةمثل فاطمدر  ،نیستتأنیث  ءتا ؛دنمصدری بر سر آن می آور  ءد خیلی خیلی علم را نشان دهند یک تانخواهباگر باز هم  ؛دارد
فعل  ی نشانه ی مبالغه !یک دفعه نه ،ةنث بودن کلمه است مثل فاطمه ی مونشانء، گاهی تا ،گرد است ءتا ،است تأنیث ء، تاءتا

يا  :لذا عرض کردند ؛گرد نشانه مبالغه و تاکید است ءتااین  ،می گویند  -یعنی تاء گرد-مدوره  ءتا تاء، اینبه  ،ةماست مثل عالَّ 
ه رسول الله   انَّ

َّ
  ،ةمعال

َّ
 يا رسول الله انَّ  :عرض کردند ؟مه نزد شما کیستعالَّ  !ةمقال و ما العال

َ
 نساب العربأعرف به أ

 این یعنی می داند که ،داندزیاد است که انساب عرب را می او دانشمند است و علم شخص قدر این آن ،عربالر شعاا  و
گاه است همه را کامالً  ؟از کدام طائفه است ؟فرزند کیست شخص مثالً  عالمه بودن او دلیل دیگر  .گویندعلم انساب به آن می ،آ
و از زمان قدیم  قبل از اسالم در زمان جاهلیت ،است شدهاشعاری که قبل از جاهلیت گفته  ،دانداشعار عرب را می این است که

 اليَ ولی  استاین علم  ،ذاک علٌم حضرت فرمودند  ؛ها را می دانست این، شده استگفته 
َ

 ِه ن َج َم  ر  ُض ه و اليَ َم لِ ن َع َم  ُع نف
َ
 ،هل

 .تمام شوداو  به ضرر در قیامت ،و اگر آن را نداند بخورد به درد آدمنیست که علمی 
ما انَّ  - ،ما العلُم انَّ  :حضرت فرمود .آخرتدر هم  ،دنیا در هم ...،کدام علم به درد آدم می خورد که ،علم را نشان دادبعد حضرت 

 در زبان عربی 
َ
ما العلم انَّ  ،می گویند که به آن علوم اسالمی  –این است و غیر از این نیست  :دات حصر یعنیاَ  ،حصر است تداأ

اعالم در  علمای است؛ ممحک ةآی از آن ها یکی :سه قسمت است ، علمةعادل ةفريض ة،قائم ةٌ سن ة،محكم ةٌ آي ،ةثالث



استدلل و آیات محکم و  تمامشکه علم کالم  چون ؛علم کالم ،علم عقاید ،یعنی علم اعتقادات که نده االحدیث فرمود فقهُ 
 .کتاب و سنت ،آیات نقلی و چهی لآیات عق چه است؛ مستحکم

که  - باشداخالق  دنبال بایدانسان  ،و در نفس انسان عبارت است از علم اخالق سنت قائم در اجتماع ة،قائم ةو اما اینکه سن
که علمای اخالق می گویند انسان در تهذیب نفس و جهاد بگویم را شاید در آینده  موضوع این .-است اخالق فاضلهمنظور البته 
بعد  ،تخلیه است که این ،صفات بد را از خود دور کند ،که اول ؛یهلتجو  تحلیهو  تخلیه :باید سه مرحله را طی کند خود، اکبر

است و این  ؛است هتجلی که این،جال بدهد از آن، این صفات را بعد  ،که به آن تحلیه گویند،خود را مزین کند با صفات خوب
 .خورد همه جا به درد شما میو در  ،در محشر ،در برزخ ،در قبر ،علمی که در دنیا و آخرت

که عبارت است از علم  یعنی چیز هایی که حرام است فریضه یعنی چیزهایی که واجب است و محرمات ة،عادل ةو علم سوم فریض
 .فقه است

 
 فقه اکبر و فقه اصغر
حوزوی  اتجوانان این اصطالح که بد نیست ،فقه اصغر اوسط، فقه ،فقه اکبر :این سه علم می گویندبه علمای اعالم گفتند که 

از قبل اگر روزی روزگاری کتابی مطالعه کردند و این لغات را دیدند  که بدانند...، برای اینکه!قشنگ است !خوب است ...،را بدانند
 .و چه معنایی دارد این از کجا گرفته شده است که ،آشنایی داشته باشندکمی 

 نَ »ی  آيه فقه اکبر و فقه اصغر از
ْ

خداوند متعال وقتی  ...!است رفْ نَ  ی آیه !است زیبا !...خوب گوش کنید ،استگرفته شده  «رف
ِهم ُيرَزقوَن و اینکه شهدا  ،و به شهادت ،به جهاد خیلی ،که جهاد را بر مسلمانان واجب کرد حیاٌء ِعنَد َرِبَّ

َ
فرحین و اینکه أ

قاِعِديَن فرمود: راجع به جهاد  همچنین و ؛بها داد ،(خوشحالند)رينبِش ستَ ُم 
ْ
ی ال

َ
ُمجاِهِديَن َعل

ْ
ُه ال

ََّ
َل الل َضَّ

َ
خدا  که ،َو ف

 .مجاهدان راتکریم کرد 
خالصه آیات فراوان و احادیث فراوان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای عظمت جهاد و مقام مجاهد فی سبیل الله و ثواب 

می خواستند وقتی که  ،جوانان خیلی اشتیاق پیدا می کردند فرمودمی  پیامبر همه را وقتی کهو آمده است و ارزش شهادت  دجها
 .جوانان همه آماده می شدند ،وقتی که صحبت از حمله می شد ،ه را شروع کنندحمل
ها منتظر بودند چه  که جوان ...،این حالت را من در جبهه دیدم ،هشت سال دفاع مقدس در ،این جبهه های حق علیه باطلدر 

 .. ..وری بودط شب عملیات این !شود و گویا شب عروسی شان استمی  وقت شب عملیات
 ،و صحبت از حمله و غزوات پیامبر و سرایای پیامبر می شد دیک چنین حالی پیدا شده بود که تا صحبت از جها ،در صدر اسالم

ًة آیه نازل شد که  .همه آماده می شدند برای رفتن به جنگ و جهاد
ََّ

ُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکاف
ْ
نفر به معنای حرکت و ،َو ما کاَن ال

 بنا نبود که تا صحبت از جهاد :خداوند متعال گفت .می باشد دکه کنایه از شتاب در جها سیر و عجله و شتاب در راه رفتن است
 بروند. جهادبه خواهند و ب !یا علی مددبگویند همه جوانان  شود

ًة 
ََّ

ُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکاف
ْ
ة به معنای جمیع است، یعنیکا ،َو ما کاَن ال ؛ اگر همگی نروند به دنبال بروند به دنبال جهادگی هم فَّ

به این عاشقان شهادت بگو که  ،به این مسلمانان ،که یا رسول الله به این جوانان :خداوند متعال فرموند؟ پس چه کار کنند جهاد
 درس تا بمانند ای پیامبر  ای هم باید پیش تویک عده !نه ،بروند و به سوی جنگ یست که همه مومنان به سوی جهاد ن طوراین 

 ؟چیست بفهمند دین تا باید پیش تو بمانند ؛بگیرند
 



 اولین حوزه  علمیه در جهان اسالم
ٌة 

َ
ة  ِمْنُهْم َطاِئف

َ
َر ِمْن ُکِلَّ ِفْرق

َ
 َنف

َ
ْوال

َ
ل

َ
از  نفرده  یا،از این جوانان نفر یکی دو ،از هر جمعی ،از هر طایفه ای ،از هر فرقه ای ،ف

يِن  ،است فقه در لغت به معنای فهم بیاموزند. برای اینکه فقه ؟...م برای چهآن ه ....،باید بمانند اناین جوان ُهوا ِفي الِدَّ
ََّ

ق
َ

 ،ِلَیَتف
 می شخص کهاین  است؛ مجاهد آنکه حتی ،نکرده بی سواد باشند ور نباشد که خداییطاین ؛دندین پیدا کندر تا اینکه فهم یعنی 

 .پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله ی حوزه درچند نفر جوان باید بمانند  ،ود برای جهادر 
پیامبر اکرم صلی  آنس سیس شد حوزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که مدر  أای که در اسالم تشکیل شد و تاولین حوزه

های ما مرجع تقلید دارند حوزه که الن حوزه . همانطورمرجع تقلیدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود ،الله علیه و آله بود
 که در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ،پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله مرجعش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود

 فقه می آموختند.
ٌة 

َ
ة  ِمْنُهْم َطاِئف

َ
َر ِمْن ُکِلَّ ِفْرق

َ
 َنف

َ
ْوال

َ
ل

َ
يِن اینها باید بمانند  ،اییک عده ، یک طائفه ای،ف ُهوا ِفي الِدَّ

ََّ
ق

َ
 .دین را بفهمند ،ِلَیَتف

که ها را باید بفهمند  این ،-که عرض شداست همین سه علمی  - عقاید و اخالق و فقه .ای است از قوانین الهیدین مجموعه
ْیِهْم ها آمدند  وقتی که آن از آن بعد ؟چیستدین

َ
ا َرَجُعوا ِإل

َ
ْوَمُهْم ِإذ

َ
آنچه یاد گرفتند  ،دبرگردنوقتی آن مجاهدان ، َوِلُیْنِذُروا ق

  ،ار کنند که قیامتی هست و بهشت و جهنمی هستذان ،آنها را بترسانند ،به آنها یاد بدهند
َ

ُهْم َيْحذ
ََّ
َعل

َ
شاید این سبب شود  ،ُروَن ل

 .و از اینجا شروع شد فقه دین؛ که اینها راه را پیدا کنند
و فقه اصغر همان فقه  ی(وسط) طاوس گویند فقه اکبر و علم اخالق فقهمی نفقه دین عبارت است از علم اعتقادات که به آ

 کتاب و سنت و تفصیلِی  ی هکه عبارت است از استنباط حکم شرعی از ادلَّ  -فقها و مراجع تقلیدی که داریم یعنی-، مصطلح
 عقل و اجماع.

 
 دو بال پرواز

 به چون که اگر ندانیم ؟چرا ...!،بر همه واجب استعلوم این  ند،و علم دینی هست استم حوزوی وعلم را که عل سهبنابراین این 
ا و م :را حضرت فرمودند علوم مابقی ،ین باید این سه علم را داشته باشیمپس بنابرا ،اگر بدانیم هم به نفع ماست ،رمان استضر 
 واُه ِس 

َ
 ،-به معنای فضیلت یا زیادت فضل -،است  اینها فضیلت یا زیاده ،علوم معاش می گویندبه آن بقیه علوم که  ،ٌل ْض نَّ ف

علم معاش که مربوط  .یک واجب عینی دارد ،یک واجب کفایی دارد کسب علم ؛باید داشته باشند را اینهایعنی اینها فضیلت است 
 ،علوم دنیوی است ،ی که در دانشگاه می خوانیم این علوماین علوم .ب و امثال ذلکطهندسه و کیمیا و  ،به زندگی روزمره ماست

 .ناح دوم ماست برای پرواز کردنَج  ؛دنباش که باید همو نیاز داریم به آنها  ،معاشی است
حوزه  ،بال دوم دانشگاه است ،زه استحو اول لبا ؛استنیازمند پرواز کردن در آسمان فضیلت و تقوا و علم و قرب الهی به دو بال 

مثل وضو و نماز است  ،یعنی مقدمه و ذی المقدمه ،که مقدمه علوم اسالمی است استدانشگاه علوم دنیوی و است، علوم اسالمی
علم زندگی و معاش علم، هم اینگونه است که ما نیاز به دو علم داریم یک  -بدون تشبیه-جا این ،که نماز بی وضو باطل است

 .قبرمان و به درد قیامت ،خوردیک علم هم آخرتی و قیامت ماست که به درد آخرتمان می ،است
 

 علم االعتقادات



مجال خودش را  آناست که   اخالق ،اوسط فقه. هستیم در فقه اکبر هستیمعلم االعتقادات بنابراین ما اکنون با شما در 
و اجتهاد و تقلید و از مسائل شرعی و رساله عملیه است و عبارت  ،از فقهاست  فقه اصغر هم عبارت .بحث خودش را دارد ،دارد

 .بحث خودش را دارد ،و آن هم مجال خودش را دارداحتیاط؛ 
به خاطر اینکه در مقام علم  ؟.کنیمها را مطرح میبدانید چرا این برنامهاینکه تا جوانان عزیز برای به خصوص این مقدمه ای بود 

اینها  ،آنهایی که لیبرال هستند ، وکو شبهات شکو  ،چون روزگار ما روزگاری است که شبهات کمونیست ها .عتقادات هستیمال 
وان های ما پیش می آورند که گاهی و اشکالتی برای ج کشبهات و شکو و  کنند میبر علیه دین قیام به نحوی دارند گی هم

بسیار با ارزشی داشته باشد که امیدوارم موفق  یبنابراین باید کاری کرد که جوان قوی باشد و یک سرمایه علم ،جوان می لغزد
 شویم در این زمینه با هم همکاری کنیم

 ...خداحافظ ...یا حق ...به امید حق 


