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، برکه ای جاری در  گوشــه ای از زمان نیســت. غدیــر ، برکه ای متوقف در  غدیــر
که خداوند به واســطه پیامبرش محمد؟ص؟، بر ســر راه  طول تاریخ اســت. بهشــتی 
کند تا از  کالم پیامبــر را دنبــال  ، خــط نورانی  کافی اســت بشــر همــه بشــر قرار داد. 

بهشت خلد خداوند، سر دربیاورد.
که همه  کرد، چراغی  ، چراغی را برای هدایت همه بشــر روشــن  پیامبر در غدیر
، قابل فهــم و درک اســت. اینکه چــرا خــدا، امیرالمؤمنین  موازیــن آن بــا عقــل بشــر
علی بن ابی طالــب؟ع؟ را برای جانشــینی پیامبر؟ص؟ و امامــت امت برگزید، چیزی 
که در ســنجه عقــل و نقل، قابل فهم و درک نباشــد. اتفاقــًا بخش بزرگی از  نیســت 
ک های همین انتخاب نورانی  خطبه نورانی پیامبر در غدیر به توضیح دالیل و مال

یا اصطفاء پرداخته است. 
ک هــای برتری و دالیل اصطفای  کــه پیش رو دارید، نگاهی به مال نوشــته ای 
عزیــز  اســتاد  و  ارجمنــد  صدیــق  قلــم  بــه  علی بن ابی طالــب؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
که بر اساس سنت هر ساله  حجةاالسالم و المســلمین شیخ مهدی معماریان اســت 
موسســه فرهنگــی هنــری ســرو امید در جهــت تولید محتــوای تبلیغی در ایــام غدیر 

نگاشته شده است.
کارآمد است.  که با دو رویکرد حدیثی-تاریخی برای فهم سؤال باال  نوشته ای 
مطالعه این نوشته برای عموم مفید بوده و مطالعه آن برای عالقه مندان به تاریخ و 

کید است. مبلغان، مورد تأ

امید که مقبول افتد و در نظر
ی رسو امید  ه�ن

گ
موسسه فرهن�
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مقدمه

ن  در اینکــه واقعــه ای بــا ابعــاد غدیــر در تاریــــــخ هرگــز بــه وقــوع نپیوســته، و همــ�ی
یــن دلیــل بــر اهمیــت آن اســت، تردیــدی نیســت؛ امــا زاویــۀ نــگاه مــا بایــد  خــود به�ق
بــه بکرتریــن و تازه تریــن تحلیل هــا از اتفاقــات غدیــر باشــد. آیــا اهمیــت غدیــر تنهــا 
؟ع؟ اســت؟ جــواب منــین اســت؛ زیــرا ایــن  ن المؤمنــ�ی به ســبب اعــالم جانشــی�ن ام�ی
؟ع؟، پیش تــر بارهــا اتفــاق افتــاده بــود؛ مثــًا  ن المؤمنــ�ی اعــالم جانشــی�ن بــرای ام�ی

؟ع؟ فرمود: ن المؤمن�ی درباره واقعۀ یوم االنذار یم خوانیم که ام�ی
پــران  ای  فرمــود:  و  کــرد  آغــاز  را  ســخن  ؟ص؟  پیامــ�ب ســپس 
عبدالمطلب، به خدا ســوگند، من در عرب جوا�ن را رساغ ندارم 
ی به�ق از آنچه من برای شما آورده ام آورده  ن که برای قومش چ�ی
باشــد. مــن بــرای شــما خــ�ی دنیــا و آخــرت را آورده ام، و خــدا مــرا 
دســتور داده تا شــما را به آن دعوت کنم. حال، کدام یک از شــما 
ن  مــرا در ایــن راه کمــک یم کنــد و در ازای آن بــرادر ویص و جانشــ�ی
؟ص؟ رو گرداندنــد، مــن گفتــم: مــن یــا  مــن باشــد؟ همــه از پیامــ�ب
رســول هللا، تــو را یــاری خواهــم داد، درحایل کــه ســن مــن از همــه 
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کم�ق بود. پیام�ب ســخنش را تکرار کرد و همه ســاکت شــدند و من 
؟ص؟ شــانۀ مــرا گرفت و  ن کالم خــود را تکــرار کــردم. ســپس پیامــ�ب نــ�ی
ن مــن در میــان  بــه آن هــا فرمــود: »ایــن عــی، بــرادر ویص و جانشــ�ی

شماست، پس به حرف او گوش دهید و اطاعتش کنید«.1

اهمیت منحرصبه فرد غدیر در چیست؟
؟ص؟ در طــول دوران رســالت خــود بارهــا بحــث والیــت و  بنابرایــن، اگرچــه پیامــ�ب
 هــای دیگــری ایــن 

گ
؟ع؟ را مطــرح فرمــوده بــود، بایــد ویژ� ن المؤمنــ�ی جانشــی�ن ام�ی

واقعه  را از جهات مختلف، بر سایر موارد برتری  بخشیده باشد. شاید جمعیت 
حــا�ن در روز غدیــر را بتــوان یــ� از نــکات مهــم به شــمار آورد؛ زیــرا به هرحــال 
جمعیت یادشده در بر�ن روایاْت چند برابر بیش�ق از جمعیت مسلمانان مدینه 
؟ص؟  اســت و ایــن عــدد بســیار مهــم اســت. پیــش از آغــاز حجةالــوداع، قــرآن پیام�ب
؟ص؟  را مأمــور کــرد تــا همــۀ مــردم را بــه حــج فرابخوانــد.2 پــس از ایــن دســتور، پیام�ب
؟ص؟  منادیــا�ن را بــه مدینــه و اطــراف آن فرســتاد تــا دســتور حــج و تصمیــم پیامــ�ب
بــرای ســفر آخــر را بــه اطــالع همــه برســانند.3 حــ�ق بــه مناطــق دوردســت اســالم 
؟ص؟  هــم نامــه فرســتادند و آن هــا را بــرای حــج دعــوت کردنــد.4 هنــگایم کــه پیامــ�ب
قصــد ســفر حــج کــرد، بــه مــردم خــ�ب داد و دعوتــش بــرای حــج بــه دوردســت ترین 
؟ص؟ آماده شدند. عدۀ زیادی  ن رسید. مردم برای خروج با پیام�ب نقاط اسالیم ن�ی

ح نهج البالغه، ابن ا�ب الحدید، ج13، ص211. 1. رسش

2. سورۀ حج، آیۀ٢٧.

3. مسند، احمدبن حنبل، ج1، ص458؛ بحاراالنوار، ج28، ص95.

4. بحاراالنوار، ج21، ص384.
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ت شــدند.1 بنابرایــن، تعــداد  از اهــایل مدینــه و اطــراف آن آمــادۀ ســفر بــا حــرصن
ان در روز غدیر خم باید در حدود کل جمعیت مسلمانان آن زمان باشد،  حا�ن
تا ابالغ صورت پذیرفته باشد. اتفا�ق که نه پیش از غدیر و نه ح�ق پس از غدیر 

و در هیچ واقعۀ دیگری گزارش نشده است.
عالوه بر آن، غدیر از پنج جهت، منحرصبه فرد و دارای اهمیت خاص است:

اهمیت زما�ن. 1
انســان های بــزرگ، دارای وصیت نامه هــا�ی ُپربــار و دارای اهمیــت هســتند؛ زیــرا با 
توجه به شــأن و شخصیتشــان، مهم ترین ســخنان خود را در آخرین نوشــته ها یا 
ی بــر اهمیــت منظور  گفته هایشــان یم گوینــد تــا عالوه بــر مانــدگاری، تأکیــد بیشــ�ق
خــود داشــته باشــند. ایــن در میــان رسشناســان، نیــک یــا بــد، رویــۀ عمــویم اســت؛ 
افات بسیار مهیم از خود  ن در این اوقات، اع�ق به حدی که ح�ق دشمنان خدا ن�ی

به جای گذاشته اند.2
؟ص؟ و در آخریــن روزهــای   پیامــ�ب

گ
واقعــۀ غدیرخــم در آخریــن روزهــای زنــد�

آخرین ســفر ایشــان به وقوع پیوســت و پیام�ب اکرم؟ص؟ در خطابۀ غدیر، خ�ب از 
نزدی� وفات خود داد. شیخ مفید؟هر؟ در نقل خطابۀ غدیر یم نویسد:

ســپس رســول خدا؟ص؟ مشــغول خطابه شــده و خداوند متعال را 
حمد و ثنا گفت. مردم را به حد کمال موعظه فرمود و از ارتحال  
خويش خ�ب داد و فرمود: »من به عالم آخرت دعوت شــده ام و 
ی  بــه زودی ایــن دعــوت را پاســخ خواهــم گفــت و خورشــيد پیامــ�ب
ن حال  من از آسمان دنياى ناپايدار شما غروب خواهد کرد. درع�ی

1. همان.

ح نهج البالغه، ابن ا�ب الحدید، ج2، ص47. 2. نک: وصیت ابوبکر در رسش
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وى کنيــد هيــچ گاه  يــادگارى از خــود بــا�ق یم گــذارم كــه اگــر از آن پــ�ی
گمراه نخواهید شد: ي� قرآن كريم و ديگر خاندان من، كه هرگز 

از هم جدا نشوند تا كنار حوض كوثر بر من وارد گردند«.
ســپس با صداى رســا فرمود: »آيا من از شــما شايســته تر به شــما 
ن اســت. رســول  نیســتم؟« همــه گفتنــد: خــدا داناســت كــه چنــ�ی
خــدا؟ص؟ �ب درنــگ بــازوان عــی؟ع؟ را گرفــت و روى دســت چنــان 
بلنــد كــرد كــه ســپيدى زيــر بغلــش نمودار گرديــد و فرمود: »هرکس 
مــن مــوالی اویــم، ایــن عــی مــوالی اوســت. پــروردگارا دوســت او 
يــارى كــن و  يــاور او را  بــدار و دشــمن او را دشــمن و  را دوســت 

خوار كنندۀ او را خوار ساز.1
وصیــت  مهم تریــن  بیــان  بــرای  مناســب  ی  بســ�ق زمــا�ن  ن  چنــ�ی اســت  بدیــی 
؟ص؟ به حــدی کوتــاه  ن طــور فاصلــۀ غدیــر تــا رحلــت پیامــ�ب ؟ص؟ باشــد. هم�ی پیامــ�ب

است که فراموش کردن واقعۀ مهیم مثل غدیر را دشوار یم نماید.

اهمیت مکا�ن. 2
غدیرخــم، آخریــن محــل همــرایه همــۀ کاروان هــا در آن زمــان بــوده اســت.2 ایــن 
ن بســیار گرمســ�ی اســت و گرمــای �ب تاب کننــده  آن بیابــان، خاطــرات آن  رسزمــ�ی

دشت سوزان را در خاطر همگان ثبت یم کند:
؟ص؟ در حایل در غديرخم فرود آمد که هوا بسيار گرم  پس پيام�ب
 كــه در آنجا 

گ
و ســوزان بــود؛ ازايــن رو دســتور داد زيــر درختــان بــزر�

ى بســازند. ســپس به اطالع مردم رســاند  ان من�ب بود، با جهاز شــ�ق

1. ارشاد، ج1، ص176.

، ص240. ن 2. كشف اليق�ی
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كــه بــراى نمــاز جماعــت حا�ن شــوند. گــریم هوا، به حدى بود كه 
مــردم رداى خــود را بــر پاهايشــان پيچيــده بودنــد تــا از شــدت گرمــا 

خود را محافظت كنند.1
ن در حــدی بــود کــه بــر�ن گفته انــد: »بــرای حفــظ رسهــا از  گرمــای آن رسزمــ�ی
گرمــا، عباهایمــان را بــر رس یم افکندیــم، امــا پایمــان یم ســوخت و اگــر بــرای حفــظ 
ن آن را زیــر پــا یم انداختیــم، رسهایمــان یم ســوخت«.2 شــاید انتخــاب  پــا از ســوخ�ق
، بــرای آن باشــد تــا ســخت ترین روزهــای ســفر در آن رقــم  ن گرمســ�ی مــکا�ن چنــ�ی

 غدیر را انکار کند:
گ

بخورد و بعدها کیس نتواند به ساد�
زیدبن ارقم یم گفت: با رســول خدا؟ص؟ از مکه خارج شــدیم تا به 
ن گرفته  ت دستور داد خار و خاشاک زم�ی غدیرخم رسیدیم. حرصن
شد، در روزى كه تاكنون گرم تر از آن روز بر ما نگذشته بود. پس 
ى  ت حمــد و ثنــای الــی را به جــا آورد و فرمود: »هيچ پيام�ب حــرصن
مبعــوث نشــده، مگــر آنكــه به انــدازۀ نیــیم از عمــر پیامــ�ب پیــش از 
خــود عمــر کــرده، و نزديــک اســت كــه مــن بــه رساى ديگــر خوانــده 

شوم و آن را اجابت کنم….3
بگوییــم  اســت کــه  معقــول  آیــا  غدیرخــم،  ن   هــای رسزمــ�ی

گ
ویژ� بــه  توجــه  بــا 

؟ص؟، همــۀ مســلمانان را جمــع کنــد، رفته هــا را برگردانــد و در آن گرمــای  پیامــ�ب
ن عی ابن ا�ب طالب؟ع؟ بزند؟! آیا این ادعا،  طاقت فرسا، تنها دم از دوست داش�ق

ن پیام�ب اکرم؟ص؟ نیست؟! به سخره گرف�ق

1. همان.

2. ارشاد، ج1، ص175.

، ج5، ص171. 3. المعجم الكب�ی
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نوع بیعت. 3
ن در نــوع خــود جالــب  ؟ع؟ نــ�ی ن المؤمنــ�ی ؟ص؟ بــرای ام�ی ن پیامــ�ب  نحــوۀ بیعــت گرفــ�ق

توجه و منحرصبه فرد است:
ن دســتور داد  ؟ص؟ در خیمــۀ خــود نشســت و بــه عــی؟ع؟ نــ�ی پیامــ�ب
کــه در خيمــۀ مقابــل بنشــيند؛ ســپس بــه مســلمانان فرمــان داد تــا 
یــک گوینــد  ت ت�ب دسته دســته بــر عــی؟ع؟ وارد شــوند و بــه حــرصن
ن بــه ایشــان ســالم كننــد. همــۀ مــردان ایــن  المؤمنــ�ی و به عنــوان ام�ی
دستور را اطاعت کردند. سپس به زنان خود و ساير زن ها فرمود 
؟ص؟  ن دستور پیام�ب ن کار را انجام دهند. پس آنان ن�ی ن هم�ی آن ها ن�ی

را اطاعت کردند.1
ن خــود ســب�ب اســت تــا بعدهــا کــیس نتوانــد اتفاقــات  ن نــ�ی ایــن نــوع بیعــت گرفــ�ق
ن سب�ب است   بگذرد. این نوع بیعت گرف�ق

گ
غدیر را انکار کند یا از کنار آن به ساد�

تــا اگــر کــیس مــدیع شــد پیــام غدیــر، دوســ�ق بــا عی ابن ا�ب طالــب بوده، این ســؤال 
د که آیا اعالم دوس�ق نیاز به بیعت دارد؟ شکل بگ�ی

نزول آیات متعدد. 4
 هــای واقعــۀ غدیــر، نــزول آیــات متعــدد در خــالل آن اســت. 

گ
یــ� دیگــر از ویژ�

تعداد آیات نازل شده در این روز تا حدی است که روز غدیر را یم توان ی� از 
ئیــل دانســت! آیــا�ق کــه پیــش از واقعــه نازل شــده و تا  ُپرکارتریــن روزهــای عمــر ج�ب

ن ادامه یافتند. پس از آن ن�ی

1. ارشاد، ج1، ص176.
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امــر خداونــد بــه ابــالغ والیــت،1 اکمــال دین،2 عــذاب حارث بن نعمان3 و ِاخبار 
از فعالیت های منافقان در آیات قرآن ثبت شده است.

امام صادق؟ع؟ فرمود:
؟ع؟ را در روز غدیــر بــه  ن المؤمنــ�ی هنــگایم کــه رســول خــدا؟ص؟، ام�ی
جانشی�ن معر�ن کرد، هفت نفر از منافقان حضور داشتند. عمر 
گفــت: آیــا چشــمان پیامــ�ب را هنــگایم کــه خطبــه یم خوانــد دیدید؟ 
ئیل نازل شد و  چشمانش مانند چشمان مجنون ها بود. پس ج�ب
؟ص؟ آنان را فراخواند  ؟ص؟ را از این واقعه مطلع کرد. پیام�ب پیام�ب
و از آن هــا دراین بــاره ســؤال کــرد؛ امــا آن هــا انــکار کردنــد و قســم 
ن نبوده اســت. پس خداوند این آیه را نازل کرد:  خوردند که چن�ی
ن نگفته انــد، درصــور�ق كــه  »همــواره ســوگند یم خورنــد كــه چنــ�ی

ن گفته اند و پيش از اسالمشان كافر شده اند«.4 سخن كفرآم�ی
یا:

مردی از ب�ن عدی نزد قریش رفت و با هم خدمت رسول خدا؟ص؟ 
رسیدند و عرض کردند: ما از عبادت بت ها دست کشیدیم، پس 
؟ص؟ نــازل  ئیــل بــر پیامــ�ب یــک کــن! ج�ب مــا را در والیــت بــا عــی رسش
 همــۀ 

ً
، قطعــا یــک کــ�ن شــد و گفــت: ای محمــد، اگــر دیگــران را رسش

اعمالت تباه یم شود.5
فراوا�ن آیات نازل شــده در غدیر، نشــان از اهمیت فوق العادۀ غدیر و تأکید 

1. سورۀ مائده، آیۀ 67.

2. سورۀ مائده، آیۀ3.

3. سورۀ معارج، آیۀ 3-1.

4. بحاراالنوار، ج37، ص119.

5. مناقب آل ا�ب طالب؟مهع؟، ج2، ص239.
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مکرر درباره آن است.

نزول عذاب. 5
قــرآن کریــم و روایــات  لعــن  نفریــن و  مــورد  اگرچــه دشــمنان و ظالمــان همــواره 
؟ص؟ کــیس را به دلیــل اطاعــت نکــردن از  بوده انــد، کمــ�ق اتفــاق افتــاده کــه پیامــ�ب
فرمانش نفرین کرده و آن نفرین همان ساعت محقق شده باشد. این، عالوه بر 
؟ص؟، نشــان از اختیــار در اســالم دارد. واقعــۀ غدیــر از  رحمــت و مهربــا�ن پیامــ�ب
؟ص؟ قرار گرفته و بالفاصله  معدود وقاییع است که منکر آن مورد نفرین پیام�ب
ن یــ� از ابعــاد اهمیت غدیر اســت که  عــذاب الــی بــر او نــازل شــده اســت. ایــن نــ�ی

خداوند، این گونه راه را بر هر انکاری یم بندد:
حارث بن نعمــان فهــری خــ�ب غدیــر را شــنید. پــس خدمــت رســول 
خــدا؟ص؟ رســید و ســالم کــرد و گفــت: ای محمــد، تــو مــا را دعــوت 
ن بــه آن اقــرار   خــدا شــهادت بدهیــم، مــا نــ�ی

گ
کــردی کــه بــه یگانــ�

کردیم. ســپس دعوت کردی که به رســالت تو شــهادت دهیم، ما 
ن دیگری در دل داشتیم اقرار کردیم. پس از آن  ن درحایل که چ�ی ن�ی
ن نمــاز خواندیــم. دســتور بــه روزه دادی،  امــر بــه نمــاز کــردی، مــا نــ�ی
ن پذیرفتیــم.  روزه گرفتیــم. پــس از آن گفــ�ق بــه حــج برویــم، مــا نــ�ی
دســتور دادی هرکــس دویســت درهــم به دســت آورد بایــد ســاالنه 

ن کردیم. ن چن�ی دازد، ما ن�ی خمس آن را ب�پ
مــن  : »هرکــه  دادی و گفــ�ق قــرار  پیشــوا  را  خــود  حــال پرعمــوی 
مــوالی اویــم، ایــن عــی مــوالی اوســت؛ خدایــا هرکــه او را دوســت 
یم دارد دوســت بــدار و هرکــه را بــا او دشــمن اســت، دشــمن بــدار، 
یاری کنندگان او را یاری کن و آنان که او را یاری نیم کنند یاری مکن«.
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یــا از جانــب خــدا؟ پــس ایــن  آیــا ایــن دســتور از جانــب تــو بــوده 
جمله را سه بار تکرار کرد و با عصبانیت از جای خود برخاست 
حــق  یم گویــد  محمــد  آنچــه  اگــر  خداونــدا  یم گفــت:  درحایل کــه 
ن ما و   از آســمان بر من ببار تا نقم�ق برای اول�ی

گ
اســت، پس ســن�

نشانه ای برای آیندگان ما باشد؛ و اگر آنچه محمد یم گوید دروغ 
است، نقمت خود را بر او نازل کن.

ن کــه از نــزد  پــس مرکــب خــود را بلنــد کــرد و بــر آن ســوار شــد، همــ�ی
 از آســمان پرتــاب کــرد و بــه 

گ
؟ص؟ خــارج شــد، خداونــد ســن� پیامــ�ب

ن افتــاد.  رس او خــورد و از پشــتش خــارج شــد و جنــازه اش بــه زمــ�ی
پس خداوند درباره او این آیه را نازل کرد: »درخواســت كننده اى 
عــذا�ب را كــه واقع شــد�ن اســت درخواســت كــرد؛ عــذا�ب كــه  ويــژۀ 
 كافــران اســت و آن را بازدارنــده اى نيســت. ايــن عــذاب  از ســوى 

خداى صاحب درجات است«.1
 های غدیر، خطابۀ بلند رسول 

گ
عالوه بر آنچه گذشت، ی� از مهم ترین ویژ�

؟ع؟ گذشته  ن المؤمن�ی خدا؟ص؟ است. خطابه ای که بیش�ق آن به بیان جایگاه ام�ی
است. خطابه ای که به صورت یکپارچه در کتب شیعه نقل شده و مجموعه ای 

ن نقل شده است. از عبارات آن به صورت پراکنده در کتب اهل سنت ن�ی

ن امام از سوی خدا   تعی�ی
ن الزم است که آنچه  پس از آنکه اهمیت غدیر را بیان کردیم، تذکر این نکته ن�ی

1. بحاراالنوار، ج37، ص176.
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ن  در غدیــر اتفــاق افتــاد، نصــب از جانــب پــروردگار بود. بنا بر عقیدۀ شــیعه، تعی�ی
امام بر عهدۀ خداوند اســت و رســول خدا؟ص؟ تنها از جانب خدا امام را معر�ن 
یم کنــد. بــاور بــه نصــب از جــان ب خــدا یــا »اصطفای االیه« عقیدۀ شــیعه بوده 
ن کــرده اســت.  کــه پیامــ�ب در مــوارد متعــددی از جملــه خطبــۀ غدیــر، آن را تبیــ�ی
ا�ن خود بر این باور تأکید فرموده  ؟ص؟ دست کم در هشت موضع از سخ�ن پیام�ب

است:
ئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از جانب پروردگارم به من امر 	  ج�ب

م و به هر سفید و سیایه اعالم کنم که  ن ن برخ�ی کرد که در این زم�ی
ن و امام پس از من است؛1 عی بن ا�ب طالب، برادر، ویص، جانش�ی

ای مردمان، بدانید که خداوند، عی را ویل و امام شما قرار داده 	 
و اطاعتش را بر مهاجر و انصار و… واجب کرده است؛2

عــی را برتــر بدانیــد کــه خــدا او را بــر شــما برتــری داده اســت و او را 	 
بپذیرید که خدا او را نصب کرده است؛3

ای مردمان، عی امام از جانب خداست؛4	 
والیت او از جانب خدا بر من نازل شده است؛5	 
خدایــا تــو بــه مــن دســتور دادی کــه امامــت پــس از مــن بــرای عــی 	 
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است؛1
به درس�ق که خدا دین شما را تنها با والیت عی کامل کرد.2	 

ن امام به عهدۀ خداست و اوست که بریم گزیند  پس روشن است که امر تعی�ی
چــه کســا�ن امــام باشــند. اصطفــا ماننــد همــۀ کارهای خداوند، ســؤال پذیر نیســت 
و خــدا بــر اســاس آنچــه یم دانــد، عمــل کــرده اســت؛ امــا برای آنکــه این اصطفا در 
نــگاه دیگــران �ب دلیــل نباشــد، مالک هــا�ی را مشــخص نمــوده کــه از آن بــه »ادلــۀ 
افضلیت« یاد یم شود. مالک ها و دالیی که با مرور و فهم آن ها یم توان فهمید 
که چرا خداوند بنده ای را برای امامت برگزیده و بر دیگران برتری داده است.

؟ص؟ در  ا�ن پیام�ب ؟ع؟، در ســخ�ن ن المؤمن�ی گوشــه ای از مالک های برتری ام�ی
غدیر آمده است. بر�ن از این مالک ها، موضوع نوشتار حا�ن است:

ك«. )همان( ِإَماَمَة َبْعِدي ِلَعِلّيٍ َوِلّيِ
ْ
ّنَ ال

َ
ّيَ أ

َ
َت َعل

ْ
ْنَزل

َ
َك أ

َ
ُهّمَ ِإّن

َّ
1. »الل

ْم ِبِإَماَمِته«. )همان(
ُ

ُه َعّزَ َو َجّلَ ِديَنك ْكَمَل الّلَ
َ
َما أ

َ
2. »ِإّن
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ْنثَى.
ُ
ٍر َو أ

َ
اِس َبْعِدي ِمْن َذك ْفَضُل الّنَ

َ
ُه أ

َ
 َفِإّن

ً
وا َعِلّيا

ُ
ل َفّضِ

بنــا بــه فرمایــش قــرآن کریــم، یــ� از مالک هــای پذیــرش برتــری یــک نفــر بــر 
دیگران، علم اوست.1 بنا بر فرمودۀ قرآن کریم، »آنان که علم دارند با آنان که 
ی نادان بر عالم را مذمت کرده اند.  ، ره�ب ن علم ندارند، برابر نیستند«. روایات ن�ی
ی قــویم را بپذیــرد، درحایل که در قوم داناتر  رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »هرکــه رهــ�ب
از او وجود داشته باشد، آن امت تا روز قیامت همواره رو به بدبخ�ق است«.2

ی کــه خــود عالــم اســت، نیم توانــد در اختیــار  ِ پیامــ�ب
بدیــی اســت، جانشــی�ن

ن علــم  ، نیازمنــد داشــ�ق ن د. جانشــی�ن و خالفــت خــدا بــر زمــ�ی فــرد جاهــل قــرار گــ�ی
بــه همــۀ نیازهــای مــردم اســت. یــ� از انــواع علــوم موردنیــاز خلیفــۀ خــدا، علــم بــه 
اخبــار بنــدگان اســت. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »خــدا حاکم تر، کریم تــر، بزرگ تر و 
عادل تــر از آن اســت کــه حجــ�ق بــر مــردم قــرار دهــد و ســپس امــور مــردم را از او 

پنهان کند«.3

ُموَن< )سورۀ زمر، آیۀ 9(
َ
ذيَن لا َيْعل

َّ
ُموَن َو ال

َ
ذيَن َيْعل

َّ
1.>ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال

2. محاسن، ج1، ص93.

3. بصائر الدرجات، ج1، ص123.
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؟ص؟ باشد، باید به دین، قرآن و امور  ن پیام�ب پس کیس که قرار است جانش�ی
ی  ن مردم آگاه باشد. اگر شخیص ادعا کرد که مواردی از دین را نیم داند یا به چ�ی
از قــرآن آگاه نیســت یــا از مــواردی از امــوِر موردنیــاز مــردم خــ�ب نــدارد، نیم توانــد 
؟ص؟ در خطبۀ خود در غدیر، با شمردن مواردی  ؟ص؟ باشد. پیام�ب ن پیام�ب جانش�ی
؟ع؟، ایــن امــر بدیــی را به عنــوان یــ� از مالک هــای  ن المؤمنــ�ی از برتــری علــیم ام�ی
؟ع؟ را ظــرف و صاحــب همــۀ علــوم در اختیار  ن المؤمنــ�ی برتــری بیــان یم کنــد و ام�ی

خود یم خواَند.1

علم به دین. 1
حــالل نیســت مگــر آنچــه خــدا حــالل کــرده باشــد و حــرام نیســت 
مگــر آنچــه خــدا حــرام کــرده باشــد. خــدا حــالل و حــرام را بــه مــن 
شناســانده و مــن آنچــه را خــدا بــه مــن از حــالل و حــرام و قــرآن 

آموخته، به عی واگذار کرده ام.2
؟ص؟ است؛  ؟ص؟، آگاه بودن او به دین پیام�ب مهم ترین امر در جانشی�ن پیام�ب
یعــت  ن و صاحــب آخریــن رسش ؟ص؟ پیــش از هــر جایــگایه، خاتم النبیــ�ی زیــرا پیامــ�ب
اســت. بیــان همــۀ مــوارد موردنیــاز مــردم در دیــن کاری نشــد�ن اســت، چــون هــر 
روزی کــه یم گــذرد و هــر نســل تــازه ای کــه یم آیــد، دچــار مســائی یم شــود کــه در 
گذشــته وجود نداشــته اســت. خود رســول خدا؟ص؟ در خطبه خود این واقعیت 
؟ع؟  ن المؤمنــ�ی را بیــان کــرده و مــردم را بــرای مســائل جدیــد موردنیازشــان، بــه ام�ی

ِمي« )احتجاج، ج1، ص64(
ْ
1. »َو َواِعي ِعل

ي ِمْن ِكَتاِبِه َو  ِ
ّ َمِني َرب

َّ
ْفَضْيُت ِلَما َعل

َ
َنا أ

َ
َحَراَم َو أ

ْ
 َو ال

َ
ال

َ
َحل

ْ
َفِني ال ُه َعّرَ َمُه الّلَ ا َما َحّرَ

َّ
ا َحَراَم ِإل

َ
ُه َو ل ُه الّلَ

َّ
َحل

َ
ا َما أ

َّ
 ِإل

َ
ال

َ
ا َحل

َ
2. »ل

ْيِه«. )همان(
َ
اِلِه َو َحَراِمِه ِإل

َ
َحل
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علم

ارجاع یم دهد.1
احــکام  چــه  دیــن؛  تشــکیل دهندۀ  مــواد  همــۀ  بــه  علــم  یعــ�ن  دیــن،  بــه  علــم 
باشــد، چــه عقایــد یــا اخــالق. امــام بایــد بــرای همــۀ ایــن مــوارد، دانــش و برای همۀ 
ســؤال های مــردم در ایــن حوزه هــا، پاســخ داشــته باشــد. جهــل بــه این مــوارد هرگز 
از امام پذیرفت�ن نیســت؛ زیرا به معنای ناتمام بودن حجت خدا بر مردم اســت. 
ن پاســخ ســؤاالت  ؟ص؟ در بخش دیگری از خطبۀ غدیر، مردم را برای یاف�ق پیام�ب

؟ع؟ ارجاع یم دهد: ن المؤمن�ی خود به ام�ی
ن  هــا�ی نــی کــرده اســت، مــن نــ�ی ن هــا�ی امــر و از چ�ی ن خــدا مــرا بــه چ�ی
ها�ی نی کرده ام؛ پس او از جانب  ن ها�ی امر و از چ�ی ن عی را به چ�ی

خدا، امر و نی را یم داند، پس گوش به فرمان او باشید.2

علم به قرآن. 2
، عقاید و  ؟ص؟ اســت؛ کتا�ب شــامل دســتورات دی�ن قرآن معجزۀ جاویدان پیام�ب
ت آمــوزی، موردنیــاز بــرش  معــارف دیــ�ن و تاریــــــخ پیشــینیان؛ تاریــین کــه بــرای ع�ب
ن فرمــوده اســت، دارای آیــات محکــم و  اســت. از ســو�ی قــرآن، چنان کــه خــود نــ�ی
متشــابه اســت. آیــا�ق کــه جــز صاحبــان علــم، از فهــم آن عاجزنــد.3 خداونــد قــرآن 
؟ص؟ بــر مــردم فرســتاد و از او خواســت تــا قــرآن را بــه مــردم  را به واســطۀ پیامــ�ب

ْن 
َ
ِمْرُت أ

ُ
َحَراِم فِي َمَقاٍم َواِحٍد َفأ

ْ
ْنَهى َعِن ال

َ
اِل َو أ

َ
َحل

ْ
َفُهَما َفآُمَر ِبال َعّرِ

ُ
ْحِصَيُهَما َو أ

ُ
ْن أ

َ
ْكَثُر ِمْن أ

َ
َحَراَم أ

ْ
 َو ال

َ
ال

َ
َحل

ْ
ا ِإّنَ ال

َ
ل
َ
1. »أ

ْم«. )همان(
ُ

َبْيَعَة ِمْنك
ْ
آُخَذ ال

ُموا«. 
َ
َتْسل ْمِرِه 

َ
ِلأ َفاْسَمُعوا  َجّلَ  َو  َعّزَ  ِه  َرّبِ ِمْن  ْهَي  الّنَ َو  ْمَر 

َ
أ

ْ
ال َفَعِلَم  َنَهْيُتُه  َو   

ً
َعِلّيا َمْرُت 

َ
أ َقْد  َو  َنَهاِني  َو  َمَرِني 

َ
أ َقْد  َه  الّلَ 2. »ِإّنَ 

)همان(

ِفْتَنِة 
ْ
ِبُعوَن ما َتشاَبَه ِمْنُه اْبِتغاَء ال

َ
وِبِهْم َزْيٌغ َفَيّت

ُ
ذيَن في  ُقل

َّ
ا ال ّمَ

َ
َخُر ُمَتشاِبهاٌت َفأ

ُ
ِكتاِب َو أ

ْ
ّمُ ال

ُ
ماٌت ُهّنَ أ

َ
3. >ِمْنُه آياٌت ُمْحك

ِم< )سورۀ آل عمران، آیۀ 7(
ْ
ِعل

ْ
اِسُخوَن فِي ال ُه َو الّرَ  الّلَ

َ
ُه ِإلّا

َ
ويل

ْ
ُم َتأ

َ
ويِلِه َو ما َيْعل

ْ
َو اْبِتغاَء َتأ
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ن کتــاب شــفا و  ؟ص؟ نباشــد، همــ�ی بفهمانــد؛1 زیــرا اگــر فهــم قــرآن از طریــق پیامــ�ب
رحمت، یم تواند به ظالمان خسارت وارد کند.2

؟ص؟، هماننــد خــود او بــه قــرآن آگاه باشــد.  ن پیامــ�ب پــس الزم اســت تــا جانشــ�ی
ا�ن خــود در غدیــر، ضمــن تأکیــد بــر لــزوم فهــم  ؟ص؟ در چنــد بخــش از ســخ�ن پیامــ�ب
؟ع؟  ن المؤمن�ی ؟ع؟ برای فهم آن تأکید کرده و ام�ی ن المؤمن�ی قرآن، بر همرایه با ام�ی

را صاحب علم به قرآن معر�ن یم کند:
پــس در قــرآن تدبــر کنیــد و آیــات آن را بفهمیــد. در محکمــات آن 
تأمــل کنیــد و از متشــابهاتش تبعیــت نکنیــد. بــه خــدا ســوگند، نی 
ن نیم کنــد و تفســ�ی آن را کــیس بــرای  آن را کــیس بــرای شــما تبیــ�ی
ن کیس که دست او در دست من  شما روشن نیم کند، مگر هم�ی

است….3
ن  به راســ�ق کــه عــی خلیفــۀ مــن در میــان امــت مــن اســت و جانشــ�ی

من برای تفس�ی کتاب خداست.4
؟ص؟  ن آن، از مهم ترین اقدامات منافقان پس از پیام�ب جدا شدن قرآن از مب�یّ
؟ص؟، غاصبان  بود که زمینه ساز همۀ انحرافات شد. به رغم این همه تأکید پیام�ب
خالفت، مردم را تنها به خواندن قرآن مشغول کرده و ح�ق از سؤال از آن نی 
و کــیس را کــه ســؤال یم کــرد مجــازات یم کردنــد؛ همان طــور کــه خلیفــۀ دوم مکــرر 
یم گفت: »مردم باید تنها ظاهر قرآن را بخوانند« و زما�ن که فردی به نام صبیغ 
از واژه ای قرآ�ن از او ســؤال کرد او را تنبیه کرد و دســتور داد او را به برصه تبعید 

ُروَن< )سورۀ نحل، آیۀ 44(
َّ

ُهْم َيَتَفك
َّ
َعل

َ
ْيِهْم َو ل

َ
 ِإل

َ
ل اِس ما ُنّزِ َن ِللّنَ َر ِلُتَبّيِ

ْ
ك ْيَك الّذِ

َ
نا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
1. >َو أ

< )سورۀ ارسا، آیۀ 82(
ً
 َخسارا

َ
اِلميَن ِإلّا

َ
ُمْؤِمنيَن َو لا َيزيُد الّظ

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل 2. >َو ُنَنّزِ

ْم 
ُ

ك
َ
ُح ل ا ُيَوّضِ

َ
ْم َزَواِجَرُه َو ل

ُ
ك

َ
َن ل ْن ُيَبّيِ

َ
ِه ل ِبُعوا ُمَتَشاِبَهُه َفَو الّلَ

َ
ا َتّت

َ
َماِتِه َو ل

َ
ى ُمْحك

َ
ُقْرآَن َو اْفَهُموا آَياِتِه َو اْنُظُروا ِإل

ْ
ُروا ال 3. »َتَدّبَ

ّيَ َو َشاِئٌل ِبَعُضِدِه«.
َ
َنا آِخٌذ ِبَيِدِه َو ُمْصِعُدُه ِإل

َ
ِذي أ

َّ
ا ال

َّ
َتْفِسيَرُه ِإل

ِه  َعّزَ َو َجل«. ى  َتْفِسيِر ِكَتاِب  الّلَ
َ
ِتي َو َعل ّمَ

ُ
ى أ

َ
4. »َو َخِليَفِتي َعل
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علم

کنند.1 شاید مهم ترین علت آنکه اجازۀ سؤال از قرآن به مردم نیم دادند، جهل 
خودشــان به قرآن بوده اســت؛ چنان که در گزار�ش آمده اســت: زما�ن فردی از 
ابوبکــر دربــاره معنــای واژۀ قــرآ�ن »أّب« ســؤال کــرد، امــا خلیفــه حــ�ق معنــای آن 

ن نیم دانست: لغت را ن�ی
ا< سؤال 	  ّبً

َ
یفۀ >َو فاِكَهًة َو أ از ابوبکر درباره کلمۀ »أّب« در آیۀ رسش

ی از قــرآن را کــه نیم دانــم  ن کردنــد، ابوبکــر پاســخ داد: چگونــه چــ�ی
م؟! معنای »فاکهة«  پاسخ دهم؟! اگر پاسخ دهم به کجا پناه ب�ب

را یم دانم، اما معنای »اب« را نه!
ت فرمود: سبحان هللا، 	  ؟ع؟ رسید، حرصن ن المؤمن�ی چون خ�ب به ام�ی

آیا نیم داند که »أّب«، همان گیاه و علوفه است؟!2

علم به امور مردم. 3
 هزاران سؤال و 

گ
 مردم در امور دی�ن و قرآ�ن منحرص نیست؛ آنان در زند�

گ
زند�

نیاز دارند. کیس که از جانب خداوند به عنوان خلیفه برگزیده یم شود، نیم تواند 
 اگر این امام و خلیفه، عهده دار 

ً
به نیازهای عمویم مردم ناآگاه باشد؛ خصوصا

ط مهیم در عاِلم بودن  ِ مردم رسش
گ

ن به امور زند� ن باشد. آگایه داش�ق حکومت ن�ی
 و به نیازها 

گ
؟ص؟، خود ایشان به امور مردم رسید� است. در زمان حیات پیام�ب

؟ع؟  ن المؤمنــ�ی ؟ص؟ ام�ی ا�ن غدیــر، پیامــ�ب و سؤاالتشــان پاســخ یم دادنــد. در ســخ�ن
را ادامه دهندۀ راه خود و پاسخگوی نیازهای مردم پس از خود معر�ن یم کند:

من بودم که امور را برای شما بیان یم کردم و به شما یم فهماندم 	 

، ج6، ص 414. 1. تفس�ی ابن کث�ی

2. ارشاد، ج1، ص200.
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و این عی؟ع؟، پس از من این کار را خواهد کرد؛1
این کیس که خدا او را خلیفه من بر شما قرار داده، از هرآنچه از 	 

او ســؤال کنیــد بــه شــما خــ�ب خواهــد داد و آنچــه را نیم دانیــد بــرای 
شما بیان خواهد کرد؛2

هیــچ علــیم نیســت، مگــر آنکــه خداونــد آن را در مــن جمــع کــرده 	 
ن گــرد آورده ام و هــر  اســت و مــن هرآنچــه را یم دانــم در امــام متقــ�ی

علیم دارم را به عی؟ع؟ تعلیم کرده ام.3  
ی عــام و مطلــق اســت و شــامل همــۀ علــوم یم شــود.  ؟ص؟، تعبــ�ی تعبــ�ی پیامــ�ب
؟ص؟ و جانشینان او؟مهع؟  هرآنچه مردم به آن نیاز داشته باشند، در اختیار پیام�ب
؟ع؟  ن المؤمن�ی اســت. با مراجعه به تاریــــخ به روشــ�ن ســؤاالت ســخت مردم از ام�ی
ن جامعه  ؟ع؟ از م�ق ن المؤمن�ی و پاسخ ایشان را یم بینیم. ح�ق در زمان خلفا که ام�ی
؟ع؟ بــود کــه مطــرح بــود. تــا جــا�ی کــه حــ�ق  ن المؤمنــ�ی ن ایــن علــم ام�ی بــه دور بــود نــ�ی
ن در تنگناها به ایشــان مراجعه یم کردند. این ســخن خلیفۀ دوم که  خود خلفا ن�ی
گفتــه بــود »اگــر عــی نبــود، عمــر هــالک یم شــد«، از ســخنان پرتکــرار اوســت کــه 
ن نقــل شــده اســت. علمــای زیــادی از اهل ســنت  در کتــب مختلــف اهل ســنت نــ�ی
؟ع؟ از ســایران تأکیــد کرده انــد. داســتان های فــراوا�ن  ن المؤمنــ�ی بــر اعلــم بــودن ام�ی
یــن نمونۀ آن  ن در کتــب تاریــین نقــل شــده اســت. به�ق ؟ع؟ نــ�ی ن المؤمنــ�ی از علــم ام�ی
؟ع؟ اســت کــه در آن ادعــا کــرد: »هرچه یم خواهید  ن المؤمنــ�ی خطبــۀ معــروف ام�ی
؟ع؟ آن  ن المؤمن�ی سید«؛ ادعا�ی که به اقرار علمای عامه، کیس جز ام�ی از من ب�پ

ْم َبْعِدي«.
ُ

ْم َو َهَذا َعِلّيٌ ُيْفِهُمك
ُ

ْفَهْمُتك
َ
ْم َو أ

ُ
ك

َ
1. »َقْد َبّيَْنُت ل

ُموَن«.
َ
ا َتْعل

َ
ْم َما ل

ُ
ك

َ
ُن ل وَن َعْنُه َو ُيَبّيِ

ُ
ل

َ
ْم ِبَما َتْسأ

ُ
ي َو ِمْنُه ُيْخِبُرك ِ

ُه ِمنّ َفُه الّلَ
َّ
2. »َمْن َخل

 َو 
ً
ْمُتُه َعِلّيا

َّ
ا َعل

َّ
ٍم ِإل

ْ
ِقيَن َو َما ِمْن ِعل ُمّتَ

ْ
ْحَصْيُتُه فِي ِإَماِم ال

َ
ٍم َعِلْمُت َفَقْد أ

ْ
ُه فِّيَ َو ُكّلُ ِعل ْحَصاُه الّلَ

َ
ا َو َقْد أ

َّ
ٍم ِإل

ْ
3. »َما ِمْن ِعل

ُمِبيُن«
ْ
ِإَماُم ال

ْ
ُهَو ال
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علم

را مطرح نکرده است.1
؟ع؟ بــه مــا رو کــرد و فرمــود: هرچــه یم خواهیــد  ن المؤمنــ�ی پــس ام�ی
ســید، پیــش از آنکــه مــرا از دســت بدهیــد. بــه خــدا�ی کــه  از مــن ب�پ
دانــه را شــکافت و گیــاه را رویانــد، مــن تــورات را از اهــل تــورات و 
انجیــل را از اهــل انجیــل و قــرآن را از اهــل قــرآن بهــ�ق یم دانــم و بــه 

آن ها آگاه ترم.2
؟ع؟ هرکه مطرح کرد، مفتضح شد: ن المؤمن�ی  ادعا�ی که پس از ام�ی

روزی، ابن جوزی بر من�ب نشست و گفت: هرآنچه یم خواهید از 
ســید. ادعــا�ی بــزرگ کــه کــیس جرئــت طــرح آن را نداشــت.  مــن ب�پ
پــس ز�ن از پشــت پــرده از او پرســید: آیــا صحیــح اســت کــه وقــ�ق 
ن و  ســلمان در مدائــن از دنیــا رفــت، عــی؟ع؟ از مدینــه بــرای تجهــ�ی
دفن پیکر سلمان به مدائن رفت؟ ابن جوزی گفت: آری این طور 
نقــل شــده اســت. زن ادامــه داد: آیــا صحیــح اســت کــه عثمــان در 
ن در مدینه  ن ماند و عی؟ع؟ ن�ی مدینه از دنیا رفت و پیکر او بر زم�ی

حضور داشت؟ گفت: بله درست است.
زن گفــت: پــس آیــا عثمــان خطــاکار بــود یــا عــی؟ ابن جــوزی که در 
جواب درمانده شده بود، گفت: ای زن، اگر �ب اجازۀ شوهرت از 
خانــه بــه مســجد آمــده ای، خــدا تــو را لعنــت کنــد و اگــر بــا اجازۀ او 
آمده ای، خدا تو را و شوهرت را لعنت کند. زن بالفاصله جواب 
ون آمد آیا با اجازۀ  داد: عایشه که برای جنگ با عی از خانه ب�ی

1. االستیعاب، ج3، ص40.

2. کتاب سلیم، ج2، ص942.
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شوهر بود یا بدون اجازه؟1
؟ع؟ که در آن از تعداد مورچگان  ن المؤمن�ی یا سؤال و جواب عمار یارس با ام�ی
، آیــا کــیس از مخلوقــات خــدا هســت کــه  ن المؤمنــ�ی ســؤال کــرد و گفــت: ای ام�ی
ت فرمــود: »ای عمــار مــن کــیس را یم شناســم  عــدد ایــن مورچــگان را بدانــد؟ حــرصن
کــه نه تنهــا عــدد آن هــا را یم دانــد، بلکــه یم دانــد چــه تعــداد نــر هســتند و چــه تعداد 
ن  ت فرمــود: »آیــا در ســورۀ یاســ�ی مــاده«. عمــار پرســید: آن فــرد کیســت؟ حــرصن

ن هستم.2 ْحَصْيناُه فِي ِإماٍم ُمِبيٍن< من آن امام مب�ی
َ
نخوانده ای >َو ُكّلَ َشْي ٍء أ

ن از  یفه، مردم از چیســ�ق آن امام مب�ی جالب تر آنکه هنگام نزول این آیۀ رسش
؟ص؟  ؟ص؟ سؤال کردند. ابوبکر پیش دس�ق کرد و گفت انجیل است، پیام�ب پیام�ب
؟ع؟  ن المؤمن�ی رد کرد. عمر برخاست و گفت تورات است. پیام�ب نین کرد و به ام�ی
ن است که خداوند همۀ علوم را در  اشاره کرد و فرمود: »این عی، آن امام مب�ی

او جمع کرده است«.3
؟ص؟ در خطبــۀ خــود بــر ایــن قاعــدۀ پذیرفته شــدۀ عقــال تأکیــد کــرد و  پیامــ�ب
؟ع؟ را عالم تریــن فــرد امــت معــر�ن نمــود تــا بــرای مــردم دلیــل برتــری  ن المؤمنــ�ی ام�ی
او بر دیگران را بیان کرده باشــد. بدیی اســت مســئلۀ علم، برای مردم فهم پذیر 

بوده و یم توانستند با آزمون و پرسش، از حقیقت آن آگایه پیدا کنند.

1. بحاراالنوار، ج29، ص647.

2. الفضائل، ص94.

3. ارشاد، ج1، ص200.



فصل دوم

تبعیت از حق





33

ْن ُيْهدى <1
َ
 أ

َ
ي ِإلّا ْن لا َيِهّدِ ّمَ

َ
َبَع أ

َ
ْن ُيّت

َ
َحّقُ أ

َ
َحّقِ أ

ْ
ى ال

َ
 َفَمْن َيْهدي ِإل

َ
>أ

؟ص؟ در هدایت برش  ؟ص؟، ازآنجاکه قرار است ادامۀ راه پیام�ب جانشی�ن پیام�ب
باشد،2 باید به فردی برسد که خود هدایت شده و در تبعیت و اطاعت کامل از 
حق باشــد. ح�ق نباید شــبهۀ رسپییپ از حق در او مطرح باشــد. ازاین روســت که 
م شــیعیان اســت و ح�ق بیشــ�ق علمای 

ّ
اعتقــاد بــه عصمــت امــام جــزء عقایــد مســل

ط نبوت دانســته اند؛ اگرچه آن را برای امام، الزم نیم دانند.  اهل ســنت آن را رسش
ط  ط باشــد، امــا در ویص و خلیفــه او رسش ی در نبــوِت نــ�ب رسش ن امــکان نــدارد چــ�ی

ایط وظایف.3 نباشد؛ زیرا فرق امام و ن�ب در جایگاه است، نه در رسش
تبعیت از حق و عصمت در آن امری نیست که بر مردم کامًا معلوم باشد، 
از طر�ن امری نیست که نتوانند اجمااًل آن را تأیید یا رد کنند. فردی که بیش از 
نیــیم از عمــر خــود را آلــوده بــه معــایص بــوده، امــکان دارد در با�ق مانــدۀ عمر خود 
از خطا مصون باشد؛ اما تأیید آن برای مردم دشوار است. فردی که تا اینجای 

1. سورۀ یونس، آیۀ 35.

ی إقامة الدين بحيث يجب اتباعه عی كافة األمة«. )المواقف، ج3، ص575(
2. »یهی خالفة الرسول �ن

3. همان.
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ن ممکــن اســت آلوده به گناه شــود،  ن کــرده نــ�ی  هــا پرهــ�ی
گ

عمــر خــود همــواره از آلود�
اما باز تأیید آن برای مردم سخت است.

آن کیس که برای خالفت از جانب خدا برگزیده یم شود، نیاز به تأیید مردم 
 او باید به گونه ای بوده باشد که مردم بتوانند عصمت او 

گ
ندارد؛ اما سبک زند�

را باور کنند. مالک های اصطفا از جانب خداوند به نویع است که حقیقت آن 
را خــدا یم دانــد؛ امــا بــرای آنکــه مــردم موضــع منــین به آن نداشــته باشــند، راه ها�ی 
ن کــه  را بــرای فهــم مــردم گذاشــته اســت؛ فهــیم کــه حــ�ق اگــر بــه اقــرار نرســد، همــ�ی
در وجــدان آن فــرد اقنــاع ایجــاد کنــد، کا�ن اســت. قــرآن کریــم از مــوارد متعــددی 
ان، آن را وجــدان  گــزارش یم دهــد کــه افــراد در مواجهــه بــا برهــان یــا معجــزۀ پیامــ�ب
کرده و فهمیده اند، اما در مقام سخن و عمل، به آن اقرار وجدا�ن پایبند نبوده 

و عمل نکرده اند:
زمــا�ن کــه ابراهیــم بت هــا را شکســت و تــ�ب را بــر دوش بــت بــزرگ 
گذاشت و او را بازداشت کردند، از او پرسیدند: آیا تو با خدایان 
ن کــرده ای؟ پاســخ داد: »شــاید بــت بــزرگ آن کار را کــرده  مــا چنــ�ی
ســید، اگر حرف یم زنند!« بت پرســتان  باشــد، پس از خودشــان ب�پ
بــه خودشــان مراجعــه کردنــد و دیدنــد حــرف ابراهیــم در ناتــوا�ن 
بت هــا درســت اســت و بــه خــود یم گفتنــد: شــما ظالــم هســتید؛ و 
ن انداختنــد و گفتنــد: تــو کــه یم دا�ن بت هــا ســخن  رسشــان را پایــ�ی
ی را کــه نه یم تواند  ن نیم گوینــد. ابراهیــم پاســخ داد: »پــس چــرا چــ�ی
ری بزند، به جای خدا یم پرستید؟« یک صدا  نفیع برساند و نه �ن

گفتند: ابراهیم را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید!«1

1. سورۀ انبیا، آیۀ 68-60.
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پــس مــالک برتــری بایــد در انســان اقنــاع ایجــاد کنــد، حــ�ق اگــر آن را نپذیــرد. 
فهــم عصمــت یــک فــرد، اگرچــه نیــاز بــه علــم االیه دارد، امــا رفتارهــای خــود آن 
پذیــرش حــق،  باورپذیــر کنــد.  را  او  خــدادادی در  فــرد یم توانــد وجــود عصمــت 
عمــل بــه حــق و نــرصت حــق از مــواردی هســتند کــه در فهــم ایــن حقیقــت بــه 
؟ص؟ در چنــد قســمت از خطبــۀ غدیــر، از ایــن جایــگاه  آدیم کمــک یم کننــد. پیامــ�ب

؟ع؟ به عنوان ی� از مالک های برتری یاد یم کند. ن المؤمن�ی ام�ی
ن آن با  ؟ص؟ با تعریف خود از امربه معروف و یکســان دانســ�ق نخســت، پیام�ب
؟ص؟، ترصیــــــح یم کنــد امربه معروف و نی ازمنکر، تنها با  اطاعــت از فرمــان پیامــ�ب
 داشــت: 

گ
امــام معصــوم اســت کــه معنــا پیــدا یم کنــد.1 ایــن عبــارت پیامــ�ب دو ویــژ�

اطاعــت از امــام معصــوم به عنــوان پیش فــرض الزم در امربه معروف، واژۀ �یــــح 
؟ص؟ شنیده شد. امام معصوم که از پیام�ب

ن  ؟ع؟ از نخســت�ی ن المؤمنــ�ی ؟ص؟ بــا بیــان نمونه هــا�ی از رفتــار ام�ی ســپس پیامــ�ب
روزهــای اســالم تــا آن زمــان، ایشــان را عامل تریــن فــرد بــه حــق معــر�ن یم کنــد. 
؟ص؟  تعریــین کــه احــدی نیم توانســت آن را انــکار کنــد؛ زیــرا هــر مــوردی را که پیام�ب
ان آن را دیــده و شــاهد آن بودنــد. فرمــود: »از عــی  بیــان یم کــرد، تک تــک حــا�ن
وی کنید و از او گمراه نشوید و از او فرار نکنید و در برابر والیتش تک�ب نورزید؛  پ�ی
زیــرا اوســت کــه شــما را بــه حــق هدایــت یم کنــد و بــه آن عمــل یم کنــد و باطــل را 
بــازیم دارد و در راه خــدا از هیــچ مالمــ�ق نیم هراســد«؛2  ن یم بــرد و از آن  بــ�ی از 
ن روز اســالم، مــرا تأییــد  »عی بن ا�ب طالــب؟ع؟، همــان کــیس اســت کــه از نخســت�ی

ا َمَع ِإَماٍم َمْعُصوٍم«.
َّ
ٍر ِإل

َ
ا َنْهٌي َعْن ُمْنك

َ
ْمٌر ِبَمْعُروٍف َو ل

َ
ا أ

َ
1. »َو ل

َحِق  َو 
ْ
ى ال

َ
ِذي  َيْهِدي ِإل

َّ
اَيِتِه َفُهَو ال

َ
ا َتْسَتْنِكُفوا[ ِمْن َول

َ
ِبُروا ]َو ل

ْ
ا َتْسَتك

َ
ا َتْنِفُروا ِمْنُه َو ل

َ
وا َعْنُه َو ل

ُّ
ا َتِضل

َ
اِس ل 2. »َمَعاِشَر الّنَ

اِئٍم«
َ
ْوَمُة ل

َ
ِه ل ُخُذُه فِي الّلَ

ْ
ا َتأ

َ
َباِطَل َو َيْنَهى َعْنُه َو ل

ْ
َيْعَمُل ِبِه َو ُيْزِهُق ال
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کــرد و بــه مــن ایمــان آورد«1 و »تنهــا او بــود کــه از ابتــدا بــا مــن خــدا را عبــادت 
یم کرد«.2

ایــن گــزاره ای کــه پیامــ�ب بیــان کــرد، به حــدی روشــن و آشــکار بــود کــه حــ�ق در 
؟ع؟ با جایزه های معاویه و دیگر غاصبان  ن المؤمن�ی روزگاری که همۀ فضایل ام�ی
ن آن را نقــل و  خالفــت، انــکار یم شــد، ایــن فضیلــت انــکار نشــد و حــ�ق دیگــران نــ�ی

تأیید کرده اند:
ک نورزید؛3	  و اما عی بن ا�ب طالب، هرگز به خداوند رسش
ن کــیس از شــما کــه در حــوض کوثــر بــر مــن 	  ؟ص؟ فرمــود: اولــ�ی پیامــ�ب

ن کیس از شما که اسالم آورد، عی بن ا�ب طالب  وارد یم شود و اول�ی
بود؛4

ن کیس 	  ؟ص؟ دست عی؟ع؟ را گرفت و فرمود: این مرد اول�ی پیام�ب
ن کــیس اســت کــه در قیامت با  اســت کــه بــه مــن ایمــان آورد و اولــ�ی

من دست یم دهد و او صدیق اک�ب است؛5
حاکــم نیشــابوری یم نویســد: در میــان مورخــان هیــچ مخالفــ�ق بــا 	 

ن مسلمان باشد، نیم شناسم.6 اینکه عی اول�ی
خالفــت  مخالفــان  زمــرۀ  در  حســادت  به دلیــل  ســعدبن ا�ب وقاص کــه  حــ�ق 

ِه َو َرُسوِلِه«.  َمْن آَمَن ِبالّلَ
ُ

ل ّوَ
َ
ُه أ

َ
1. »ِإّن

َجاِل َغْيُرُه« َه َمَع َرُسوِلِه ِمَن الّرِ َحَد َيْعُبُد الّلَ
َ
ا أ

َ
ِه َو ل ِذي َكاَن َمَع َرُسوِل الّلَ

َّ
2. »َو ُهَو ال

ك باهلل قط«. )امتاع االسماع،  ، فلم يرش ی الهاشیمی
ی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القر�ش 3. »و أما عیی بن أ�ب

ج1، ص34(

4. قال رسول هللا؟ص؟: »أولكم ورودا على الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب«. )تاریــــخ مدینة دمشق، ج42، 

ة الحلبیة، ج1، ص432( ص40؛ الس�ی

ی يوم القيامة  ی وهذا أول من يصافح�ن ی صی هللا عليه وسلم بيد عی فقال: إن هذا أول من آمن �ب 5. »أخذ الن�ب

«. )مجمع الزوائد، ج9، ص102( وهذا الصديق األك�ب

«. )معرفــة علوم 
ً
ی هللا عنــه أولهــم إســالما

ی طالــب ریصن ن أصحــاب التواريــــــخ أن عــیی بــن أ�ب  بــ�ی
ً
6. »وال أعلــم خالفــا

الحدیث، ص23(
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تبعیت از حق

؟ع؟ قــرار داشــت، تأکیــد یم کنــد کــه نبایــد بــه عــی دشــنام داد، زیــرا  ن المؤمنــ�ی ام�ی
ن مسلمان است.1 عی اول�ی

ن انکار نشد  ؟ع؟ ن�ی ن المؤمن�ی  فضیل�ق که ح�ق برای ترجیح دادن ابوبکر بر ام�ی
ت را مورد اشــکال قرار دادند؛2 اشــکایل که با وجود  و تنها کودک بودن آن حرصن

؟ص؟ هیچ ارز�ش ندارد. تأیید پیام�ب
 زمــا�ن پررنگ تــر یم شــود کــه بدانیــم در چــه روزگاری و در کــدام 

گ
ایــن ویــژ�

؟ع؟ تأییــد پیامــ�ب و ایمــان بــه خــدا و  ن المؤمنــ�ی ن و در میــان کــدام مــردم، ام�ی رسزمــ�ی
تبعیت از حق را برگزید:

ی  ِ
ْبَدى َصْفَحَتُه �ن

َ
ُه، َو َجاَهَد، َو أ

َ
 ل

َّ
، َو َصی ِ

ُل َمْن آَمَن ِباهَّللَّ وَّ
َ
ْنَت أ

َ
َو أ

ْيَطانُ  ُيْعَبُد َجْهَرًة.3 ، َو الشَّ
ً
ة

َ
ل

َ
 َضاَل

ٌ
ْرُض َمْشُحوَنة

َ ْ
ِك، َو األ ْ ِّ َداِر الرش

ن کــیس هســ�ق کــه بــه خــدا ایمــان آوردی و بــرای خــدا نمــاز  تــو اولــ�ی
ک آشــکار  ن رسش نــام خــدا را در رسزمــ�ی گــزاردی و جهــاد کــردی و 
یــز از گمــرایه بــود و شــیطان آشــکارا  ن ل�ب کــردی، درحایل کــه زمــ�ی

پرستیده یم شد.
؟ص؟ در بخیسش دیگر از خطبۀ غدیر با یادآوری مجاهدت های  پس از آن، پیام�ب
؟ع؟ در راه حــق، او را یاورتریــن مــردم بــرای خــود معــر�ن یم کنــد4 و  ن المؤمنــ�ی ام�ی
یم فرمایــد: »عــی کــیس اســت کــه بــرای رضایــت خــدا، کار یم کنــد و بــا دشــمنان 
او جنگیــده اســت و مردمــان را بــه طاعــت خــدا وایم دارد و از رسپیــیپ از خــدا 

ی طالب أ لم يكن أول من أسلم«. )المستدرک، ج3، ص500( 1. »فقال يا هذا عی ما تشتم عیی بن أ�ب

، ومــن المــوایلی زيــد بن حارثة،  2. »أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر، ومــن النســاء خديجــة، ومــن الصبيــان عــیی

ة النبویة، ج1، ص437( ومن العبيد بالل«. )الس�ی

، ص268. 3. المزار الکب�ی

ْم لِي«.
ُ
ْنَصُرك

َ
4. »َهَذا َعِلّيٌ أ
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؟ع؟ را فردی مورد رضایت  ن المؤمنــ�ی ؟ص؟ در جــا�ی دیگــر، ام�ی بــازیم دارد«.1 پیامــ�ب
خــود و خــدا معــر�ن یم کنــد.2 در ادامــه پیامــ�ب نمونه هــا�ی از رضایــت خداونــد از 

؟ع؟ در قرآن را بیان یم فرماید: ن المؤمن�ی ام�ی
هیــچ آیــه ای در قــرآن نیســت کــه خــدا در آن اعــالم رضایــت کــرده 
باشــد، مگر آنکه درباره اوســت. هیچ کجا خدا از مؤمنان ســخن 
ن مــراد خــدا اوســت. هیــچ آیــۀ مــد� در  نگفتــه، مگــر آنکــه اولــ�ی
قــرآن نیامــده، مگــر آنکــه دربــاره اوســت. خــدا در ســورۀ انســان، 

گوایه به بهشت نداده، مگر برای او….3
؟ع؟ به عنوان یاور دین خدا، از فداکاری  ن المؤمن�ی ؟ص؟ با شناساندن ام�ی پیام�ب
ن رسید: >َو ِمَن  او در شب هجرت یاد یم کند؛4 همان فداکاری که به تأیید قرآن ن�ی
ِعباد<5 و مورد اقرار همگان 

ْ
اِس َمْن َيْشري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهلِل َو اهلُل َرُؤٌف ِبال الّنَ

ن آن را بیان کرده اند: بوده است.6 فضیل�ق که علمای عامه ن�ی
؟ص؟ یم خواســت مکــه را تــرک کنــد و بــه مدینــه  هنــگایم کــه پیامــ�ب
ئیل و  ؟ص؟ خوابید. خداوند به ج�ب برود، عی؟ع؟ در جای پیام�ب
میکائیل و� کرد: »من شما را برادر هم قرار دادم و عمر ی� از 
شــما را طوال�ن تر از دیگری قرار یم دهم. کدام یک از شــما حا�ن 
است عمرش را به دیگری ایثار کرده و ببخشد؟« هرکدام از آنان 

اِهي َعْن َمْعِصَيِتِه«. ى َطاَعِتِه َو الّنَ
َ
ُمَوالِي َعل

ْ
ْعَداِئِه َو ال

َ
ُمَحاِرُب ِلأ

ْ
َعاِمُل ِبَما َيْرَضاُه َو ال

ْ
1. »ال

َنا َعْنُه َراِضَيان «.
َ
ُه َعّزَ َو َجّلَ َو أ اِس ِبي َو الّلَ َحّقُ الّنَ

َ
ْم لِي َو أ

ُ
ْنَصُرك

َ
اِس َهَذا أ 2. »َمَعاِشَر الّنَ

ُه  ا َشِهَد الّلَ
َ
ا ِفيِه َو ل

َّ
ُقْرآِن ِإل

ْ
ْت آَيُة َمْدٍح فِي ال

َ
ا َنَزل

َ
 ِبِه َو ل

َ
ا َبَدأ

َّ
ِذيَن آَمُنوا ِإل

َّ
ُه ال ا ِفيِه َو َما َخاَطَب الّلَ

َّ
ْت آَيُة ِرًضى ِإل

َ
ْنِزل

ُ
3. »َو َما أ

ا َمَدَح ِبَها َغْيَره«.
َ
َها فِي ِسَواُه َو ل

َ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
ُه َو ل

َ
ا ل

َّ
ِإْنَساِن ِإل

ْ
ى ال

َ
تَى َعل

َ
ِة فِي َهْل أ َجّنَ

ْ
ِبال

ُه ِبَنْفِسِه«.  
َ
ِذي َفَدى َرُسول

َّ
4. »ُهَو ال

5. سورۀ بقره، آیۀ 207.

6. امایل طو�، ص466.
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طــول عمــر و حیــات را بــرای خــود برگزیــد. خداونــد فرمــود: »آیــا 
م بــرادری قــرار  ن او پیامــ�ب شــما مثــل عی بن ا�ب طالــب نیســتید؟ بــ�ی
دادم و او اکنــون در بســ�ق او خوابیــده و جانــش را فــدای او کــرده 

ن بروید و او را از دشمن حفظ کنید«.1 است. به زم�ی
؟ع؟، حق خــوایه  ن المؤمنــ�ی ؟ص؟ بــا بیــان یــ� دیگــر از فضیلت هــای ام�ی پیامــ�ب

او تأیید خداوند بر آن را بیان یم کند؛ رفتاری که دیگران هم شاهد آن بودند:
خداونــد در قــرآن بــر مــن نــازل کــرد: »به درســ�ق کــه ویل شــما تنهــا 
خدا و رسول او آن مؤم�ن است که نماز یم گزارد و در حال رکوع 
زکات یم دهد«؛2 به درس�ق که آن مؤم�ن که نماز گزارد و در حال 
رکوع زکات داد، عی بن ا�ب طالب است و اوست که در همه حال 

خدا را یم خواهد.3
نمــاز همــه  از  پــس  نمــاز ظهــر یم خوانــد.  بــا اصحــاب  ؟ص؟  پیامــ�ب
مســجد را تــرک کردنــد، جــز عــی؟ع؟ کــه مشــغول نمــاز بــود. در 
ی مســلمان وارد مســجد شــد. از مســلمانان کمــک  ایــن وقــت فقــ�ی
خواســت. بعــد رو بــه عــی کــرد و گفــت: تــو را ســوگند بــه آنکــه 
؟ع؟ عقیق  ن المؤمن�ی برایــش نمــاز یم گــزاری، بــه مــن کمــک کــن. ام�ی
رسخ یم�ن در دست داشت. دستش را دراز کرد و به سائل اشاره 
ئیل بر پیام�ب نازل شــد و ســخ�ن  کرد که آن انگشــ�ق را بردارد. ج�ب
گفــت. پیامــ�ب فرمــود: ای عــی خداونــد امــروز بــا تــو بــر مالئکــه 

یل، ج1، ص123. ن 1. شواهد الت�ن

2. سورۀ مائده، آیۀ 55.

لاَة َو  ِذيَن ُيِقيُموَن الّصَ
َّ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُه َو َرُسول ُم الّلَ

ُ
ك ما َوِلّيُ

َ
ّيَ ِبَذِلَك آَيًة ِمْن ِكَتاِبِه >ِإّن

َ
ى َعل

َ
ُه َتَباَرَك َو َتَعال  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
3. »أ

َه َعّزَ َو َجّلَ  َكاَة َو ُهَو َراِكٌع ُيِريُد الّلَ اَة َو آتَى الّزَ
َ
ل َقاَم الّصَ

َ
ِبي َطاِلٍب؟ع؟ أ

َ
كاَة َو ُهْم راِكُعوَن<  َو َعِلّيُ ْبُن أ ُيْؤُتوَن الّزَ

فِي ُكّلِ َحاٍل«.
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ُم 
ُ

ك ما َوِلّيُ
َ
مباهــات کــرده اســت؛ و ســپس ایــن آیــه را خوانــد: >ِإّن

كاَة َو ُهْم  لاَة َو ُيْؤُتوَن الّزَ ِذيَن ُيِقيُموَن الّصَ
َّ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
اهلُل َو َرُسول

راِكُعوَن<1
، علــت انتخــاب عــی؟ع؟ از جانــب خــدا را بیــان  ن ؟ص؟ در ایــن بخــش نــ�ی پیامــ�ب
بــرای جلــب  یم کنــد. کــیس کــه در همــه حــال خــدا را یم خواهــد و رفتارهــای او 
رضایــت خداســت، بایــد خلیفــه باشــد؛ نــه کــیس کــه حــ�ق در پــاره ای از اوقــات 
ن نبوده است. این همان مالیک است که همه آن را یم دانند، ح�ق   اش چن�ی

گ
زند�

وی نکنند. اگر از آن پ�ی
 دیــن خــدا معــر�ن 

گ
؟ع؟ را نــا� همیشــ� ن المؤمنــ�ی ؟ص؟، ام�ی ن پیامــ�ب همچنــ�ی

یم کند که در همۀ عمر دســت از نرصت دین و حق برنیم دارد.2 ح�ق در روزگار 
ن دســت از اطاعت فرمان  ن کردند ن�ی ســخ�ق که حقش را ربودند و او را خانه نشــ�ی
؟ص؟ برنداشــت. زمــا�ن کــه بــه خانــۀ او هجــوم آوردنــد و همــرش را زدنــد،  پیامــ�ب
ی برگزیــد، اگــر  فرمــود: »ای پــر صهــاک، قســم بــه آنکــه محمــد؟ص؟ را بــه پیامــ�ب
؟ص؟ بســتم، یم فهمیــدی کــه  بــا پیامــ�ب ن نبــود و عهــدی کــه  تقدیــر خداونــد چنــ�ی

نیم توانس�ق پا در خانۀ من بگذاری«.3
علــت  ؟ع؟،  ن المؤمنــ�ی ام�ی شــجاعت  بیــان  بــا  طاهره؟ســها؟،  صدیقــه  حــ�ق 
ن  ن معــر�ن یم فرمایــد: »انتقــام چه چــ�ی انتقــام منافقــان از او غصــب حقــش را همــ�ی
 او 

گ
ی شمشــ�ی او، ایســتاد� ن را از ابوالحســن گرفتنــد؟ بــه خــدا ســوگند انتقــام تــ�ی

شجاعت او در راه خدا را از او گرفتند«.4

یل، ج1، ص212. ن 1. شواهد الت�ن

ِه«.   َعْن َرُسوِل الّلَ
ُ

ُمَجاِدل
ْ
ِه َو ال 2. »َهَذا َناِصُر ِديِن الّلَ

3. کتاب سلیم، ج2، ص586.

4. معا�ن االخبار، ص355.
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تبعیت از حق

؟ع؟ به عنــوان ویل خــدا، عصمت  ن المؤمنــ�ی ؟ص؟ بــا معــر�ن ام�ی رسانجــام پیامــ�ب
یط مهــم ذکــر کــرده و مصــداق تــام و کامل  و پــایک از گناهــان ورود بــه بهشــت را رسش

؟ع؟ معر�ن نموده است: ن المؤمن�ی آن را ام�ی
وصــف  قــرآن  در  را  او  خــدا  اســت کــه  همــان  خــدا  ویِل  بدانیــد 
کــرده: کســا�ن کــه ایمــان آورده انــد و ایمــان خــود را بــه ظلــم آلــوده 
نکرده انــد؛ اینــان هدایت شــده و در امان انــد. آن هــا کــه بــا ســالمت 
وارد بهشــت یم شــوند و مالئکــه بــه ایشــان ســالم کــرده، خوشــامد 
یم گوینــد. یم گوینــد: خوش آمدیــد، وارد شــود شــوید و در بهشــت 

بمانید. آن ها �ب حساب وارد بهشت یم شوند.1

َو  ْمُن 
َ
أ

ْ
ال ُهُم 

َ
ل ولِئَك 

ُ
أ ٍم 

ْ
ِبُظل ِإيماَنُهْم  ِبُسوا 

ْ
َيل ْم 

َ
ل َو  آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
>ال  :

َ
َفَقال َجّلَ  َو  َعّزَ  ُه  الّلَ َوَصَفُهُم  ِذيَن 

َّ
ال ْوِلَياَءُهُم 

َ
أ ِإّنَ  ا 

َ
ل
َ
»أ  .1

ُة 
َ

اِئك
َ
َمل

ْ
ال اُهُم 

َ
ّق

َ
َتَتل آِمِنيَن  َة  َجّنَ

ْ
ال وَن 

ُ
َيْدُخل ِذيَن 

َّ
: >ال

َ
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َ
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َقال ِذيَن 

َّ
ال ْوِلَياَءُهُم 
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ُ
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ِحساٍب< «.
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قاِعديَن َدَرَجًة<1
ْ
ى ال

َ
ْنُفِسِهْم َعل

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ُمجاِهديَن ِبأ

ْ
َل اهلُل ال

َ
>َفّض

جهــاد یــ� از دســتورات مهــم خداونــد بــرای صیانــت از ســاحت دیــن اســت؛ 
بــه دیــن داران داده شــد.2 دســتوری  پــس از ظلــم بســیار دشــمنان  دســتوری کــه 
؟ص؟ بــرای جهــاد خطــوط  ن داشــت. پیامــ�ب کــه البتــه چهارچــوب خــاص خــود را نــ�ی
قرمزی ترسیم کرد؛ منع مسلمانان از تعدی و ظلم و دعوت به اسالم مهم ترین 
ایشــان  عهدنامه هــای  البــه الی  در  کــه  قرمــزی  خطــوط  به عــالوۀ  آن هاســت، 
از  رسایــا  فرماندهــان  بــه  ؟ص؟  پیامــ�ب عهدنامه هــای  ن  مــ�ق اســت.  قابل مشــاهده 
؟ص؟ است؛ فرمان ها�ی چون: قبول  ن بیان شده توسط پیام�ب پرتکرارترین مضام�ی
شــهادت اســالم، منــع از تعــدی بــه ضعیف هــا اعــم از مــرد و زن و بــزرگ و کودک، 

منع از تعدی به معابد، مزارع، باغ ها، درختان و….
ۀ کشورگشا�ی و فتوحات، بلکه برای دفاع از دین،  ن ؟ص؟، نه به انگ�ی پس پیام�ب
؟ص؟، مأمــور  ن بــرای همــرایه و اطاعــت پیامــ�ب مأمــور بــه جهــاد شــد. مســلمانان نــ�ی
؟ص؟ بر جهاد، همیشه  شدند. با برر� تاریــــخ، دریم یابیم که به رغم تأکید پیام�ب

1. سورۀ نسا، آیۀ 95.

َقديٌر< )سورۀ حج، آیۀ 39(
َ
َه َعلى  َنْصِرِهْم ل ُهْم ُظِلُموا َو ِإّنَ الّلَ

َ
ّن

َ
وَن ِبأ

ُ
ذيَن ُيقاَتل

َّ
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ُ
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ۀ فراریان  ن کسا�ن بوده اند که از جهاد و نرصت رسول خدا؟ص؟ فراری بودند. انگ�ی
؟ص؟ و  ن پیام�ب از جهاد یکســان نبوده اســت؛ بر�ن به ســبب نفاق و قبول نداشــ�ق

بر�ن دیگر به دلیل ترس، از جهاد رس باز یم زدند.
؟ص؟ برای  ؟ص؟ بود. با وجود آنکه پیام�ب کان با پیام�ب ن جنگ مرش بدر، نخست�ی
ده نفــر، در جنــگ حــا�ن  ن حضــور مســلمانان فراخــوان دادنــد، تنهــا سیصدوســ�ی
شدند. همۀ آنا�ن که از جهاد رسپییپ کردند، منافق نبودند. خداوند یم فرماید: 

كاِرُهوَن <. پــس بخــیسش 
َ
ُمْؤِمِنيَن ل

ْ
 ِمَن ال

ً
َحّقِ َو ِإّنَ َفِريقا

ْ
َك ِمْن َبْيِتَك ِبال ْخَرَجَك َرّبُ

َ
ما أ

َ
>ك

از مؤمنان، ح�ق آنان که در جنگ حا�ن بودند، ترسان و به رغم میلشان حا�ن 
شده بودند.

ن از ایــن وضــع خــارج نبــود. همیشــه جماعــ�ق از منافقــان جــزء  دهــا نــ�ی ســایر ن�ب
ن بــا ترس در معرکه حا�ن یم شــدند؛  فراریــان جنــگ بودنــد و گــرویه از مؤمنــان نــ�ی
ن ترس، مانع از اقدام جدی در جنگ یم شد. به گوایه تاریــــخ و حدیث،  اما هم�ی
؟ع؟ بود، و  ن المؤمن�ی ســید، ام�ی تنها کیس که در هیچ معرکه ای تخلف نکرد و ن�ق
تنها او بود که در همۀ جنگ ها حا�ن بود و ســابقه جهاد را داشــت1 و تنها ام�ی 

جنگ ها بود که کیس بر او ام�ی نشد.2
ی نبــود کــه از نــگاه  ن ؟ع؟ در جنگ هــا و رشــادت او چــ�ی ن المؤمنــ�ی حضــور ام�ی
ت زهرا؟ســها؟ در خطابۀ فدکیه، این فضیلت  دیگران پنهان مانده باشــد. حرصن
را بــه رخ دیگــران یم کشــد: »هــرگاه آتــش جنــگ را شــعله ور کردنــد یــا شــاخ فتنــه 
کان اقدایم کردند، پیام�ب برادرش عی را در شعله های آن افکند. او  برآمد یا مرش

ن تا آتش فتنه را با شمش�ی خاموش نکرد، بازنگشت«.3 ن�ی

ِويل«. )المزار، ص82(
ْ
أ ى َتْحِقيِق الّتَ

َ
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ْ
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َ
َك َفِضيل
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ْنِزيِل، َو ل ى  َتْصِديِق الّتَ

َ
ِجَهاِد َعل

ْ
َك َساِبَقُة ال

َ
1. »َو ل

ِميٌر«. )همان، ص٨١(
َ
ْيَك  أ

َ
ْن  َعل

ُ
ْم  َيك

َ
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ْ
َرَك فِي ال ّمَ

َ
2. »أ

3. احتجاج، ج 1، ص101.
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جهاد

یک باشند. به همان اندازه  ی نبود که دیگران هم با او رسش ن این فضیلت، چ�ی
؟ع؟ بودنــد، فــرار و تــرس دیگــران را  ن المؤمنــ�ی کــه مــردم شــاهد دالوری هــای ام�ی
حــد، موتــه و تبــوک نمونه هــا�ی هســتند کــه در 

ُ
، ا ن در یــاد داشــتند. فــرار از خیــ�ب نــ�ی

ن در  ن تــرس در بــدر، خیــ�ب و احــزاب نــ�ی کتــب تاریــین نقــل شــده اســت؛ همچنــ�ی
؟ع؟ در حــایل جــزء فضایــل  ن المؤمنــ�ی کتــب تاریــین نقــل شــده اســت. رشــادت ام�ی
ت از  ت اســت کــه بعدهــا کینه تــوزان، همــان را دلیــل کنــار زدن آن حــرصن آن حــرصن

خالفت برشمردند.
از  بخــش  چنــد  در  را  ؟ع؟  ن المؤمنــ�ی ام�ی مجاهــدت  ؟ص؟،  پیامــ�ب بااین حــال 
ا�ن غدیــر، به عنــوان یــ� از مالک هــای برتــری او بــه مــردم یــادآور یم شــود.  ســخ�ن
؟ع؟ حجــت خداســت بــر آن ها که با اســالم  ن المؤمنــ�ی ابتــدا یــادآور یم شــود کــه ام�ی
؟ص؟ مخالفت یم کنند؛ حج�ق بر معاندان، مخالفان، خائنان، دشــمنان  و پیام�ب
؟ص؟، در  ، او را نــا� دیــن خــدا و کــیس کــه از جانــب پیامــ�ب و ســتمگران.1 پیامــ�ب
میــدان جــدال و جنــگ حــا�ن شــده معــر�ن یم کنــد؛2 کــیس کــه بــا دشــمنان خــدا و 
ن بــا آنــان  ؟ص؟ جنگیــده اســت3 و دشــمنان خــدا را کشــته و حــ�ق در ادامــه نــ�ی پیامــ�ب

خواهد جنگید.4
؟ص؟ تأکیــد یم کنــد کــه هیچ کــدام از مســلمانان، هم پــای او در جهــاد و  پیامــ�ب
؟ع؟ کتمان شــد�ن نیســت.  ن المؤمن�ی ؟ص؟ نیســتند.5 ســابقۀ جهاد ام�ی نرصت پیام�ب
ت  یــز از مجاهدت هــا و دالوری هــای آن حــرصن صفحــات کتاب هــای تاریــــــخ، ل�ب

است. امام هادی؟ع؟ در زیارت غدیریه، بر�ن از آن ها را بیان کرده است:

ِمين«. 
َ
َعال

ْ
اِلِميَن ِمْن َجِميِع ال

َ
آِثِميَن َو الّظ

ْ
َخاِئِنيَن َو ال

ْ
ُمَخاِلِفيَن َو ال

ْ
ُمَعاِنِديَن َو ال

ْ
ِريَن َو ال ُمَقّصِ

ْ
ى ال

َ
ًة َعل َنا ُحّجَ

َ
1. »َقْد َجَعل

ِه«.  َعْن َرُسوِل الّلَ
ُ

ُمَجاِدل
ْ
ِه َو ال 2. »ُهَو َناِصُر ِديِن الّلَ

ْعَداِئِه«.
َ
ُمَحاِرُب ِلأ

ْ
3. »َو ال

َماِرِقيَن«.
ْ
َقاِسِطيَن َو ال

ْ
اِكِثيَن َو ال 4. »َو َقاِتُل الّنَ

ْم لِي«.
ُ
ْنَصُرك

َ
5. »َهَذا َعِلّيٌ أ
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در روز بــدر و روز احــزاب، هنــگایم کــه چشــم ها تنــگ شــده بــود 
و قلب هــا از تــرس بــه حنجره هــا آمــده بــود و مســلمانان بــه خــدا 
گمان بد برده بودند؛ آن هنگام بود که مؤمنان، امتحان شدند و 
به شــدت لرزیدنــد. هنــگایم کــه منافقــان یم گفتند: خدا و پیام�ب ما 
را گمــراه کردنــد. هنــگایم کــه گــرویه از منافقــان گفتنــد: »ای اهــل 
مدینــه، اینجــا جــای مانــدن نیســت، بــه خانه هایتــان برگردیــد«؛ و 
حــ�ق گــرویه از آنــان بــه بهانــۀ ناامــ�ن خانه هایشــان از پیام�ب اجازه 
گرفتند، اما دروغ یم گفتند و یم خواستند فرار کنند؛ اما مؤمنان، 
وقــ�ق بــا ســپاه احــزاب روبــه رو شــدند، یم گفتنــد: ایــن همان اســت 
کــه خــدا و رســول بــه مــا عــده دادنــد و راســت گفتنــد و بــر ایمــان 
تــو کشــ�ق و ســپاه  را  پــس عمروبن عبــدود  افــزوده شــد.  مؤمنــان 

کان را فراری دادی. مرش
و روز احد، هنگایم که مسلمانان از کوه باال رفته، فرار یم کردند و 
کان،  به کیس اعتنا نیم کردند، تو بودی که در برابر جمعیت مرش
 ، ن ؟ص؟ دفاع یم کردی و همه را فراری دادی. یا روز حن�ی از پیام�ب
آن چنان که قرآن توصیف کرده است: »هنگایم که زیادی سپاه، 
مســلمانان را بــه شــگف�ق واداشــت، امــا نتوانســت بــه ایشــان کمــ� 
ن بــا همــۀ فــرا�ن اش بــر آنــان تنــگ شــد، همه پــا به فرار  کنــد و زمــ�ی
گذاشتند، اما خدا سکینه اش را بر مؤمنان نازل کرد«؛ آن مؤمن 
تــو بــودی. ســپس عبــاس فراریــان را صــدا زد، تــا گــرویه از آنــان 
برگشــتند، امــا تــو بــودی کــه بــار آنــان را برداشــ�ق و بــه یــاری آنــان 

. شتاف�ق
، زمــا�ن کــه خــدا ضعــف منافقــان را آشــکار و کافــران  یــا روز خیــ�ب



فصل سوم

49

جهاد

تــو مجاهــدت  را مســتأصل کــرد… همــه و همــه صحنــۀ حضــور 
توست.1 

ن در جنگ های مختلف، نقل صحفات تاریــــخ است.  المؤمن�ی جهادگری ام�ی
کان نــام ایشــان را »مــرگ  ت در بــدر به حــدی بــود کــه مــرش مجاهــدت آن حــرصن
رسخ« گذاشــتند، به دلیــل آن ســخ�ق ای کــه از او متحمــل شــدند.2 حــ�ق خداونــد 
؟ع؟،  ن المؤمنــ�ی کان، مالئــ� را در ســیمای ام�ی بــرای ایجــاد وحشــت در دل مــرش
کان در بــدر، به دســت  بــرای نــرصت مســلمانان فرســتاد.3 و بیشــ�ق کشــته های مــرش

او کشته شدند.4
؟ع؟ در جهــاد را، در جنــگ  ن المؤمنــ�ی جلــوۀ دیگــری از حضــور باشــکوه ام�ی
، بــه  خیــ�ب یم تــوان یافــت؛ زمــا�ن کــه یهودیــان، از رسارس حجــاز در قلعه هــای خیــ�ب
؟ص؟ کــه در ابتــدای ورودش بــه مدینه  توطئــه علیــه اســالم مشــغول شــدند. پیامــ�ب
در اقــدایم صلح طلبانــه، بــا آنــان پیمــان صلــح امضــا کرده بود،5 مأمور به جنگ با 

ایشان شد:
قلعــۀ مهیــب  اطــراف  اردو زدن مســلمانان در  از چنــد روز  پــس 
؟ص؟ ابوبکــر را مأمــور بــه فتــح قلعــه کــرد. ابوبکــر در  ، پیامــ�ب خیــ�ب
ن برخــورد بــا مرحــب، پهلــوان یهــودی، چنــان ترســید کــه پــا بــه  اولــ�ی
؟ص؟، عمر را با جماع�ق برای فتح  فرار گذاشــت. روز بعد، پیام�ب
ی نگذشت که سپاه ترسیدۀ اسالم، پا به فرار  ن قلعه فرستاد. چ�ی
؟ص؟ پس از دیدن فرار ســپاهیان، فرمود: »فردا  گذاشــتند. پیام�ب

، ص275. 1. المزار الكب�ی

2. مناقب آل ا�ب طالب؟مهع؟، ج2، ص68.

3. الخرائج و الجرائح، ج2، ص812.

4. مناقب آل ا�ب طالب؟مهع؟، ج2، ص312.

ة النبویة، ج2، ص350. 5. الس�ی
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کــیس را بــه رساغ آنــان یم فرســتم کــه خــدا و رســول را دوســت دارد 
ن او را دوســت دارند؛ کیس که اهل فرار نیســت  و خدا و رســول ن�ی
و قلعــه را فتــح خواهــد کــرد«. پــس از مکــ�ث کوتــاه فرمــود: عــی 
کجاســت؟ گفتنــد: بیمــار اســت و چشــم درد دارد. فرمــود: او را 
بیاوریــد. وقــ�ق او را آوردنــد، پیامــ�ب کــیم از آب دهــان خــود را بــه 
؟ع؟ بــا پرچــم پیامــ�ب  ن المؤمنــ�ی چشــم او کشــید تــا خــوب شــد. ام�ی

رایه میدان شد.
؟ع؟ بــرای مصــاف بــا مرحــب آمــاده شــد و پــس از  ن المؤمنــ�ی ام�ی
، مــرة و  ی الحقيــق، عنــ�ق ، او را بــه قتــل رســاند. ربيع بن ا�ب رجزخــوا�ن
؟ع؟  ن المؤمنــ�ی ن به دســت ام�ی يــارس کــه از شــجاعان یهــود بودنــد نــ�ی
کشته شدند. یهودیان پا به فرار گذاشتند و با ورود به قلعه، دِر 
؟ع؟، به تنهــا�ی دِر قلعــه را بــاز، و آن را  ن المؤمنــ�ی آن را بســتند. ام�ی

فتح کرد.1
ناگفتــه نمانــد کــه مرحــب را مــردی پهلــوان، درشــت جثــه و ترســناک توصیــف 
ن گفته انــد:  همچنــ�ی آســیاب یم بســت.2  ســنگ  به جــای کاله خــود،  کرده انــد کــه 
»درب قلعه آن قدر بزرگ بود که چهل نفر از مسلمانان از تکان دادن آن عاجز 

بودند«.3
ان مجاهدت، فضیل�ق برای افراد به حساب یم آید؛  ن در همۀ فرهنگ ها این م�ی
؟ع؟  ن المؤمن�ی  نه تنها بــرای ام�ی

گ
امــا بــا توطئــۀ طلقــای قریــش و منافقــان، ایــن ویــژ�

داشــت.  به دنبــال  ن  نــ�ی را  نــویع تسویه حســاب  بلکــه  نیامــد،  به حســاب  فضیلــت 

1. المصنف، ج8، ص525.

2. الروضة البهية، ج7، ص150.

3. همان.
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ت را نبایــد فقــط بــا نــگاه حماســه اش دیــد؛ بلکــه بایــد بــه  دالوری هــای آن حــرصن
ة« ای کــه بعدهــا موجــب کنــار زدن   َبْدِرّيَ

ً
ْحَقادا

َ
ن توجــه داشــت کــه »أ ایــن نکتــه نــ�ی

؟ع؟ از حکومــت شــد و ظلم هــا را در حــق ایشــان روا داشــت، از دل  ن المؤمنــ�ی ام�ی
ون آمده است. بات ب�ی ن �ن هم�ی

ت لب به شــکوه یم گشــاید: »خدایا من شــکایت قریش  تا جا�ی که آن حرصن
را بــه تــو یم آورم کــه آن هــا بــا مــن قطــع رحــم کردنــد و بــر دشــم�ن بــا مــن اجتمــاع 
اوارتــر از دیگــران بــه آن بــودم«.1 این هــا  کردنــد و حــیق را از مــن ربودنــد کــه مــن رسن
دهــا بــراى  ريشــه در كجــا دارد؟ حقدهــا�ی كــه تــا ابــد از دل قريــش نرفــت. ايــن ن�ب
بــود؛  ابــد  تــا  نابخشــود�ن  نــزد قريــش جــریم  بــود، ویل  افتخــار  ؟ع؟  ن المؤمنــ�ی ام�ی
وزی بــر سیدالشــهدا؟ع؟ ضمــن جســارت بــه امــام  تاآنجاکــه یزیــد رسمســت از پــ�ی

؟ع؟، این گونه شعر یم خواند: ن حس�ی
ی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع األسل

ليت أشيا�ن
 ثّم قالوا: يا يزيد ال تشل2

ً
وا فرحا

ّ
وا و استهل

ّ
ألهل

 ُكْنُت 
ً
ى ُمَناَزَعِتي َحّقا

َ
ْجَمُعوا َعل

َ
ْكَفُئوا ِإَناِئي َو أ

َ
ُهْم َقْد َقَطُعوا َرِحِمي َو أ

َ
َعاَنُهْم َفِإّن

َ
ى ُقَرْيٍش َو َمْن أ

َ
ْسَتْعِديَك َعل

َ
ي أ ِ

ّ ُهّمَ ِإن
َّ
1. »الل

ى ِبِه ِمْن َغْيِري«. )نهج البالغه، خطبه ٢١٧، ص٣٣6(
َ
ْول

َ
أ

2. تفس�ی قیم، ج2، ص86.
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ا ُيْحِصي َعَدَدَها َغْيُرُه.1
َ
ِبي َطاِلٍب َفَضاِئَل  ل

َ
ِخي َعِلّيِ ْبِن أ

َ
ى َجَعَل ِلأ

َ
َه َتَباَرَك َو َتَعال ِإّنَ الّلَ

خلیفــۀ رســول خــدا؟ص؟، بایــد در میــان مــردم بــه خوش نــایم شــناخته و یــاد 
شــود. کــیس نبایــد نقطــۀ تاریــ� از او در خاطــر داشــته باشــد. بایــد در جایــگایه 
باشــد کــه پذیــرش امامــت او بــرای دیگــران ممکــن باشــد. پذیــرش فــردی کــه در 
عمر خود مســلمان نبوده و از ترس قدرت اســالم و شمشــ�ی اظهار اســالم کرده، 
، وق�ق معاویه  ن برای مســلمانان ســاده نیســت. چنان که بعدها و در جنگ صف�ی
ه را بــه یــاد او  ن ســابقۀ تــ�ی ؟ع؟ همــ�ی ن المؤمنــ�ی خالفــت را حــق خــود دانســت، ام�ی
ن  آورد.2 کــیس کــه قــرآن در توبیــخ و مذمــت او آیــه دارد، اگــر بخواهــد جانشــ�ی
؟ص؟ شــود، نخســت باید ســابقۀ بدی که از او در ذهن مردم اســت را پاک  پیام�ب

کند.3
فــردی، فضیلت هــای  بــه  برتــری دادن خداونــد  از مالک هــای  یــ�  بنابرایــن 
اســت.  خــدا؟ص؟  و رســول  قــرآن  زبــان  در  مــدح  و  برتری هــای ظاهــری   ، اخــال�ق

1. امایل صدوق، ص138.

ُمْبِطِل«. )نهج البالغه، نامه ١٧، ص٣٧5(
ْ
ُمِحّقُ َكال

ْ
ا ال

َ
ِليِق … َو ل ُمَهاِجُر َكالّطَ

ْ
ا ال

َ
2. »َو ل

3. عایشه گوید: »ما انزل هللا فينا شيئا من القرآن«. )نک: صحیح بخاری، ج6، ص42(



چرا علی؟

56

یــ�  ؟ع؟،  ن المؤمنــ�ی ام�ی بــا شــمردن فضیلت هــای  ؟ص؟ در خطابــۀ غدیــر،  پیامــ�ب
؟ع؟ را بــرای مــردم بیــان یم فرمایــد؛  ن المؤمنــ�ی دیگــر از مالک هــای اصطفــای ام�ی
؟ع؟  ن المؤمن�ی فضیلت ها�ی که ثابت کردنش، سخت و دشوار نبود. هم مردم ام�ی
؟ص؟ بــرای راســ�ق آزما�ی  را دیــده و بــا اخــالق او آشــنا بودنــد و هــم قــرآن و پیامــ�ب

س مردم بودند. احتمایل، در دس�ق

فضایل اخال�ق
؟ص؟ خــود دارای اخــال�ق عظیــم و موردســتایِش قــرآن کریــم بــود.1 در  پیامــ�ب
؟ص؟، اخــالق تنــد و رفتــار زشــت دیــده نشــد؛ بلکــه آنچــه از او دیــده شــد،  پیامــ�ب
ن هم خداوند او را رحم�ق برای  رفتاری کریمانه و اخال�ق مهربان بود.2 برای هم�ی
؟ص؟ باید شبیه ترین فرد به او باشد،  ن پیام�ب همۀ مردم یم داند.3 ازآنجاکه جانش�ی
د کــه از ایــن صفــات اخــال�ق بهره مند  تنهــا کــیس یم توانــد خالفــت را بــه عهــده بگــ�ی

باشد.
را  ؟ع؟  ن المؤمنــ�ی ام�ی اخــال�ق  از صفــات  بــر�ن  ؟ص؟ در خطبــۀ غدیــر،  پیامــ�ب
بریم شمرد. در بخیسش او را فردی صبور و شاکر معر�ن یم کند. جامعۀ تازه مسلمان 
اســالیم، جامعــه ای کــه هنــوز خلق وخــوی جاهــی در آن به وضــوح دیده یم شــود، 
نیــاز بــه تحمــل دارد. افــرادی کــه هنــوز بــا فرزنــدان خود خشــن هســتند، با دیگران 
ی  د باید ص�ب ن رفتــار را دارنــد. فــردی کــه در برابــر ایــن جامعــه قرار یم گــ�ی هــم همــ�ی
ی  ن داشــت؛ صــ�ب ی این چنــ�ی ؟ص؟، صــ�ب ویــژه داشــته باشــد؛ چنان کــه خــود پیامــ�ب

ٍق َعظيم< )سورۀ قلم، آیۀ 4( 
ُ
َعلى  ُخل

َ
َك ل

َ
1. >َو ِإّن

وا ِمْن َحْوِلك< )سورۀ آل عمران، آیۀ 159( 
ُ

ِب لَاْنَفّض
ْ
َقل

ْ
ا َغليَظ ال

ً
ْو ُكْنَت َفّظ

َ
ُهْم َو ل

َ
ِه ِلْنَت ل 2. >َفِبما َرْحَمٍة ِمَن الّلَ

ميَن< )سورۀ انبيا، آیۀ 107(
َ
عال

ْ
 َرْحَمًة ِلل

َ
ناَك ِإلّا

ْ
ْرَسل

َ
3. >َو ما أ
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کــه بدتریــن رفتارهــا را تــاب یم آورد تــا فــرد را از جهــل دور کنــد و در مســ�ی هدایــت 
قرار دهد.

؟ص؟ به وضوح یم توان دید. آنجا که خود  این ص�ب را در روزگاران پس از پیام�ب
یم فرمــود: »بــه خــدا ســوگند، ابوبکــر در حــایل لبــاس خالفــت را پوشــید کــه خــود 
اوار بودن مرا به آن یم دانســت… من مانده بودم  به�ق از هرکس جایگاه مرا و رسن
و اینکــه آیــا محکــم بــر موضــع خــود بمانــم یــا بر این فتنۀ تاریک ص�ب کنم؛ فتنه ای 
که کودک در آن پ�ی یم شــود… پس دیدم که ص�ب پســندیده تر اســت، پس ص�ب 
اث  کــردم درحایل کــه خــار در چشــم و اســتخوان در گلــو داشــتم و یم دیــدم کــه مــ�ی

مرا غارت یم کنند«.1
؟ع؟ برای نجات اســالم اســت؛ نه کوتاه آمدن  ن المؤمن�ی د ام�ی ، راه�ب این ص�ب
از حــق اســت و نــه ســکوت در برابــر غصــب و ظلــم. خــود یم فرمایــد: »در حــایل 
صــ�ب کــردم کــه یم دانســتم در ســینه ها وجــود آنــان چــه وسوســه ها�ی هســت«.2 
؟ع؟ فرمــوده بــود کــه امــت بــا او چــه خواهنــد کــرد  ن المؤمنــ�ی پیامــ�ب پیش تــر بــه ام�ی
و ازآنجاکــه بقــای اســالم بــه بقــای وجــود امــام اســت، صــ�ب بــرای حفــظ جــان امام 
؟ص؟، مســ�ی  پیامــ�ب یــاد کــردن از وصیــت  بــا  ؟ع؟  ن المؤمنــ�ی ورت داشــت. ام�ی �ن

؟ص؟ فرمود: سخت ص�ب را در پیش گرفت. پیام�ب
ای عــی، پــس از مــن از ناحیــۀ قریــش، بــه تــو ظلــم یم شــود. اگــر 
یــارا�ن یافــ�ق در برابــر ایشــان بایســت و بــا آن هــا بجنــگ؛ ویل اگــر 
، پس ص�ب کن و دست نگه دار و خود را در هالکت  یاری نداش�ق

نینداز.3

1. نهج البالغه، خطبه٣، ص4٨.

، ص325. ن 2. الیق�ی

3. کتاب سلیم، ص134.
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و فرمود:
والیــت مردمــان پــس از مــن بــا توســت، اگــر آن را بــا رضایــت بــه تو 
واگذاردند، آن را بپذیر؛ ویل اگر اختالف کردند، آن ها را رها کن، 

تا خدا گشاییسش برای تو بکند.1
ت جسارت  ص�ب در برابر نامالیمات تا جا�ی بود که گفته اند کیس به آن حرصن
ی  ت بــه ایــن بیــت شــعر تمثــل کــرد: »و لقــد أمــّر عــی اللئيــم يســّب�ن کــرد و آن حــرصن

«2 )یم گذشــتم از شــخص دون مایــه ای کــه بــه مــن  ی / فمضيــت ثّمــة قلــت ال يعنيــ�ن
دشنام یم داد، پس عبور کردم و گفتم منظورش با من نبوده است(.

؟ع؟ این گونه یاد یم کند: »اوست  ن المؤمن�ی ؟ص؟ در بخیسش دیگر از ام�ی پیام�ب
یــن پیامــ�ب ویص شــما،  ه و هدایتگــر هدایت شــده. پیامــ�ب شــما به�ق ن نگار پاکــ�ی پرهــ�ی

ین ویص است«.3 به�ق
ن بــا آن آشــنا بودنــد و آن هــا را در افــراد دیگــر   هــا کــه مــردم نــ�ی

گ
همــۀ ایــن ویژ�

تفضیــل  علــت  در  ؟ص؟  پیامــ�ب کــه  اســت  مالک هــا�ی  از  یــ�  نداشــتند،  رساغ 
؟ع؟ بیان یم فرماید. ن المؤمن�ی ام�ی

در کالم قرآن
مورداتفــاق  آن  بــودن  و حجــت  قداســت  نورانیــت،  اســت کــه  قــرآن کتــا�ب 
مســلمانان اســت. کــیس از مســلمانان تردیــدی نــدارد کــه ایــن کالم و� اســت و 
ن اهمیت قرآن اســت که  ؟ص؟ نــازل شــده اســت. همــ�ی از جانــب خداونــد بــر پیامــ�ب

شد، ص417. 1. المس�ق

اعة، ج15، ص309. 2. منهاج ال�ب

.» ْم َخْيُر َوِصّيٍ
ُ

ك ْم َخْيُر َنِبّيٍ َو َوِصّيُ
ُ

ك َمْهِدّيُ َنِبّيُ
ْ
َهاِدي ال

ْ
ِقُي  ال ِقُي  الّنَ 3. »َو ُهَو الّتَ
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مدح و ذم آن نسبت به افراد را مهم یم کند؛ اینکه چه کیس در قرآن مدح شده 
یــا فضیلــت چــه کــیس در قــرآن بیــان شــده یــا برعکــس، قــرآن چــه کــیس را مذمــت 

ا داشت. ی برن کرده است، برای آن افراد در نگاه مسلمانان تأث�ی
ن امر باعث یم شد تا کسا�ن که در قرآن مدح نشده اند، پول های گزاف  هم�ی
؟ع؟  ن المؤمنــ�ی خــرج کننــد تــا آیــه ای را در مــدح خــود تفســ�ی کننــد یــا دشــمنان ام�ی
ِ قــرآن  ن بســیار تــالش یم کردنــد تــا آیــات مــدِح او را کتمــان، و حــ�ق آیــات طعن آمــ�ی
را بــه او تفســ�ی کننــد. بــرای نمونــه در خالفــت معاویــه، او چهارصدهــزار درهــم به 
ا�ن کند و بگوید که آیۀ »بر�ن از  سمرةبن جندب داد که در میان شامیان سخ�ن
مــردم هســتند کــه کالم آن هــا دربــاره دنیــا تــو را بــه شــگف�ق دریم آورد و خــدا را بــرای 
د؛ امــا او بدتریــن دشــمن توســت، همــو کــه اگــر بــه  آنچــه در دل دارد شــاهد یم گــ�ی
ن فساد کند و کشت و زرع و نسل مردم را نابود  قدرت برسد یم کوشد تا در زم�ی
کنــد« دربــاره عی بن ا�ب طالــب؟ع؟ نــازل شــده« و آیــۀ »بــر�ن از مردمــان هســتند 
کــه جــان خــود را یم دهنــد تــا رضایــت خــدا را به دســت آورنــد« دربــاره ابن ملجــم 

مرادی است.1
؟ع؟ در قــرآن زیــاد بــود کــه  ن المؤمنــ�ی بااین حــال، آن قــدر فضایــل و مــدح ام�ی
؟ص؟ در  بــا همــۀ کتمان کاری هــا، بــاز قــرآن بــر فضیلــت او گــوایه یم دهــد. پیامــ�ب
ن دلیل،  ا�ن خــود در غدیــر، بــه ایــن مطلــب ترصیــــــح یم کند.2 ســپس به هم�ی ســخ�ن
به مردم فرمان یم دهد: »هرکس از فضایل عی به شما خ�ب داد آن را بپذیرید«.3

1. الغدیر، ج11، ص30.

ْحِصَيَها فِي َمَقاٍم َواِحٍد«.
ُ
ْن أ

َ
ْكَثَر ِمْن أ

َ
ُقْرآِن أ

ْ
َها فِي ال

َ
ْنَزل

َ
ِه َعّزَ َو َجّلَ َو َقْد أ ِبي َطاِلٍب؟ع؟ ِعْنَد الّلَ

َ
2. »ِإّنَ َفَضاِئَل َعِلّيِ ْبِن أ

ُقوُه«. َفَها َفَصّدِ ُكْم ِبَها َو َعّرَ
َ
ْنَبأ

َ
3. »َفَمْن أ
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اکمــال،6  تبلیــغ،5  اء،4  رسشِ  3، �ق
َ
َهــل ا اویل االمــر،2  والیــت،1  ماننــد  آیــا�ق  نــزول 

،12 مودت13 و…  ،8 انفــاق،9 نجــوا،10 مباهلــه،11 تطهــ�ی ن ،7 صالح المؤمنــ�ی ن صادقــ�ی
؟ص؟ است. شاهد این سخن پیام�ب

زما�ن که این آیه نازل شد: »کسا�ن که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام 
یــه«  ؟ص؟ ســؤال شــد، »خــ�ی ال�ب یــن مردمان انــد«، از پیامــ�ب یم دهنــد، ایشــان به�ق
چــه کســا�ن هســتند؟ پیامــ�ب بــه عی بن ا�ب طالــب؟ع؟ رو کــرد و فرمــود: »ای عــی، 
ین مردمان هســتید و روز قیامت رایصن هســتید و خدا از شــما  تو شــیعیانت به�ق
رایصن است«.14 اینکه پیش تر گفته شد این فضایل به حدی بود که قابل کتمان 
ن برداشــت یم شــود. آن هــا در  و انــکار نیســت، حــ�ق از کالم مورخــان اهل ســنت نــ�ی
؟ص؟ یم گفتند، خ�ی  کتاب خود آورده اند: »زما�ن که عی یم آمد، اصحاب پیام�ب

ین مردمان( آمد«.15 یه )به�ق ال�ب

1. سورۀ مائده، آیۀ 55.

2. سورۀ نسا، آیۀ 59.

3. سورۀ انسان.

4. سورۀ بقره، آیۀ 207.

5. سورۀ مائده، آیۀ 67.

6. سورۀ مائده، آیۀ 3.

7. سورۀ توبه، آیۀ 119.

8. سورۀ تحریم، آیۀ 4.

9. سورۀ بقره، آیۀ 274.

10. سورۀ مجادله، آیۀ 12.

11. سورۀ آل عمران، آیۀ 61.

12. سورۀ احزاب، آیۀ 33.

13. سورۀ شوری، آیۀ 23.

14. الدر المنثور، ج6، ص379.

15. همان.
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؟ص؟ در بیان پیام�ب
؟ع؟ گفت؛ آن قدر  ن المؤمن�ی ؟ص؟ در همۀ عمر رســالت خود، مدح ام�ی پیام�ب
؟ص؟، حجــم زیــادی از کتــب روا�ی  ؟ع؟ در بیــان پیامــ�ب ن المؤمنــ�ی کــه فضایــل ام�ی
؟ص؟ مــدح  را بــه خــود اختصــاص داده اســت. مســلمانان، بســیار از زبــان پیامــ�ب
ت  ؟ع؟ را شنیده بودند و این باعث شده بود تا کسا�ن به آن حرصن ن المؤمن�ی ام�ی
ا�ن خــود در غدیــر، ایــن  ؟ص؟ در دو جــای ســخ�ن حســادت داشــته باشــند. پیامــ�ب
حســادت را یــادآوری کــرده و دربــاره آن هشــدار یم دهــد. در یــک جــا از همــرایه 
بســیار عــی؟ع؟ بــا خــود و گوش به فرمــان بــودن او بــرای خــود یــاد کــرده و از اذیــت 
ذن« گفتــه بودنــد یــاد یم کنــد1 و در جــای دیگــر ترصیــــــح 

ُ
منافقــان کــه بــه ایشــان »ا

یم کنــد کــه ابلیــس به ســبب حســادت بــا آدم دشــم�ن کــرد و از بهشــت رانــده شــد، 
پس مراقب باشید تا به عی حسادت نکنید.2

؟ص؟، آن هم در خطبه ای  پس شنیدن فضایل عی بن ا�ب طالب؟ع؟ از پیام�ب
نبــود.  اتفــاق جدیــدی  ن خوانــده یم شــد،  به عنــوان جانشــ�ی او  معــر�ن  بــرای  کــه 
؟ص؟ بــا بیــان چنــد فضیلــت، درصــدد بیــان ایــن نکتــه اســت کــه بــه دیگــران  پیامــ�ب
ن مــن برگزیــده، به ســبب وجــود ایــن  بگویــد: اگــر خــدا عــی؟ع؟ را به عنــوان جانشــ�ی

جایگاه اوست.
لت  ن در ابتــدا، بــا تکــرار چندبــارۀ کالیم کــه در کتاب هــای حدیــ�ث بــه حدیــث م�ن
بیــان یم کنــد.  بــرای مــردم  نــزد خــود را  ؟ع؟  ن المؤمنــ�ی یافتــه، جایــگاه ام�ی شــهرت 
بــرای  اســت  هــارون  ماننــد جایــگاه  مــن  بــرای  عــی  ؟ص؟ فرمــود: »جایــگاه  پیامــ�ب
ن  ن مــو� بــود و هــم پیامــ�ب و عــی تنهــا جانشــ�ی مــو�؛ فقــط هــارون هــم جانشــ�ی

ْيِه«.
َ
اَي َو ِإْقَبالِي َعل اَزَمِتِه  ِإّيَ

َ
ْثَرِة ُمل

َ
ُه ِلك

َ
ّن

َ
 َو َزَعُموا أ

ً
ُذنا

ُ
ْوِني أ ٍة َحتَّى َسّمَ َذاُهْم َغْيَر َمّرَ

َ
ْثَرِة أ

َ
1. »ِلك

ْم«.
ُ

ْقَداُمك
َ
 أ

َّ
ْم َو َتِزل

ُ
ك

ُ
ْعَمال

َ
ا َتْحُسُدوُه  َفَتْحَبَط أ

َ
َحَسِد َفل

ْ
ِة ِبال َجّنَ

ْ
ْخَرَج آَدَم ِمَن ال

َ
2. »ِإّنَ ِإْبِليَس أ
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من است«.1 سپس فرمود: »من آمدم تا شما را از عذاب االیه بیم دهم و عی 
م و عی ویص من است«.2 شما را هدایت خواهد کرد، من پیام�ب

ن یاد  ؟ع؟ به عنوان حجت خدا چن�ی ن المؤمن�ی در ادامه از اهمیت حضور ام�ی
ُق«؛ به واسطۀ ماست که رزق از جانب خدا نازل 

ْ
َخل

ْ
ْزَق َو َبِقَي ال ُه الّرِ  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
کرد: »ِبَنا أ

؟ص؟، عالوه بر  یم شــود و به ســبب ماســت که خلقت با�ق اســت«. این کالم پیام�ب
آنکه اهمیت و لزوم وجود حجت خدا را در همۀ دوران ها بیان یم کند، نشان از 
؟ع؟ نبود!  ن المؤمن�ی عمــق کینه تــوزی دشــمنان دارد؛ کینه تــوزی ای کــه فقط بــا ام�ی
؟ص؟  ؟ع؟ در حــایل صــورت یم گرفــت کــه پیامــ�ب ن المؤمنــ�ی تــالش بــرای حــذف ام�ی
وری  ت را بــرای بقــای خلقــت و هدایــت مخلوقــات، �ن آشــکارا وجــود آن حــرصن
؟ع؟، بیش از هرکس به  ن المؤمن�ی یم دانســت. معلوم اســت که این دشــم�ن با ام�ی

ر مردم تمام شد. �ن
ا�ن خود، از کسا�ن که با  ؟ص؟ در سخ�ن ن اساس است که پیام�ب شاید بر هم�ی
ت دشــم�ن یم کننــد بــا بدتریــن اوصــاف یــاد کــرده و بــه بدتریــن عذاب هــا  آن حــرصن
؟ص؟ درباره جانشی�ن  وعده داده است. اواًل، تأکید یم کند که هرکه با کالم پیام�ب
عــی؟ع؟ مخالفــت کنــد، کافــر اســت و جایگاهــش در دوزخ؛3 ســپس او را ملعــون 

یم داند.4
؟ع؟ را دشــمناِن مــورد مذمــت و لعــن خــدا  ن المؤمنــ�ی بعــدازآن مخالفــان ام�ی
،5 و تأکیــد یم کنــد کــه در آینــده کســا�ن خواهنــد آمــد کــه مــردم را به ســوی  معــر�ن

ا َنِبّيَ َبْعِدي«.
َ
ُه ل

َ
ّن

َ
ا أ

َّ
ي َمَحّلُ َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإل ِ

ُه ِمنّ
ُّ
ِذي َمَحل

َّ
1. »ال

ي«. ِ
ي َنِبّيٌ َو َعِلّيٌ َوِصيّ ِ

ّ اِس ِإن ي  ُمْنِذٌر َو َعِلٌي  هاٍد َمَعاِشَر الّنَ ِ
ّ ا َو ِإن

َ
ل
َ
2. »أ

اّكُ فِي َذِلَك 
َ

ّلِ ِمْنُه َو الّش
ُ
ك

ْ
ى َو َمْن َشّكَ فِي َقْولِي َهَذا َفَقْد َشّكَ فِي ال

َ
ول

ُ
أ

ْ
ِة ال َجاِهِلّيَ

ْ
3. »َفَمْن َشّكَ فِي َذِلَك َفُهَو َكاِفٌر ُكْفَر ال

اُر«. ُه الّنَ
َ
َفل

ُعوٌن َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َرّدَ َقْولِي َهَذا«.
ْ
ُعوٌن َمل

ْ
4. »َمل

َعَنُه«.
َ
ُه َو ل ُه الّلَ َنا َمْن َذّمَ اِس َعُدّوُ 5. »َمَعاِشَر الّنَ
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برتری ظاهری

وانشــان  ار هســتند و آنــان و پ�ی ن آتــش راهنمــا�ی یم کننــد و خــدا و پیامــ�ب از آنــان بــ�ی
را اهل دوزخ معر�ن یم کند.1 پیام�ب با تأکید بر اینکه آن ها برادران شــیطان اند،2 

وعدۀ عذاب دردناک جهنم را به ایشان یم دهد.3
دشم�ن دشمنان همیشه ریشه در کینه توزی ندارد. بسیاری از کسا�ن که در 
ت دشــم�ن کردنــد، کســا�ن بودنــد کــه از فضایــل و  دام شــیطان افتادنــد و بــا حــرصن
ت اطــالع داشــتند، امــا نخواســتند زیــر بــار اطاعت و پذیرش  برتری هــای آن حــرصن

ایشان بروند.
این یک هشدار جدی است که بدانیم امر امامت، امری در اختیار مردمان 
ن و برای مردم امام  ن در زم�ی نیست و تنها خداست که یم تواند برای خود جانش�ی
ن کند. حسادت به امام و تاب نیاوردن در برابر فرمان او در کنار کینه ورزی  تعی�ی
؟ص؟ پس از هشدار  به امام از رایج ترین دالیل فرار از قبول امامت است. پیام�ب

ت آدم؟ع؟ فرمود: درباره رسپییپ از فرمان امام، با ذکر تمثیی از حرصن
َو  َو َجّلَ  َعّزَ  َو ُهَو َصْفَوُة اهلِل  َواِحَدٍة  ْرِض ِلَخِطيَئٍة 

َ
أ

ْ
ال ى 

َ
ِإل ْهِبَط 

ُ
أ آَدَم  َفِإّنَ 

ْعَداُء اهلِل.4
َ
ْم أ

ُ
ْنُتْم َو ِمْنك

َ
ْنُتْم أ

َ
ْم َو أ

ُ
ْيَف ِبك

َ
ك

ن آمــد، درحایل کــه برگزیــدۀ  آدم بــه یــک خطــا از بهشــت بــه زمــ�ی
خــدا بــود، چــه رســد بــه شــما کــه شــمایید و بــر�ن از شــما دشــمنان 

خدایید.

َنا َبِريَئاِن ِمْنُهْم َمَعاِشَر 
َ
َه َو أ اِس ِإّنَ الّلَ ِقياَمِة لا ُيْنَصُروَن  َمَعاِشَر الّنَ

ْ
اِر َو َيْوَم ال ى الّنَ

َ
ٌة َيْدُعوَن ِإل ِئّمَ

َ
وُن ِمْن َبْعِدي أ

ُ
1. »َسَيك

ِريَن«. ّبِ
َ

ُمَتك
ْ
ِبْئَس َمْثَوى ال

َ
اِر َو ل ْسَفِل ِمَن الّنَ

َ
أ

ْ
ْرِك ال ْتَباَعُهْم  فِي الّدَ

َ
ْشَياَعُهْم َو أ

َ
ْنَصاَرُهْم َو أ

َ
ُهْم َو أ

َ
اِس ِإّن الّنَ

َياِطيِن«.
َ

وَن َو ِإْخَواُن الّش َعاّدُ
ْ
َقاِق ال ْهُل الّشِ

َ
ْعَداَءُهْم أ

َ
ا ِإّنَ أ

َ
ل
َ
2. »أ

ٌة  ّمَ
ُ
ْت أ

َ
ما َدَخل

َّ
َها َزِفيٌر ُكل

َ
 َو ِهَي َتُفوُر َو ل

ً
َم  َشِهيقا ِذيَن َيْسَمُعوَن ِلَجَهّنَ

َّ
ْعَداَءُهُم ال

َ
ا ِإّنَ أ

َ
ل
َ
 أ

ً
ْوَن َسِعيرا

َ
ْعَداَءُهْم َيْصل

َ
ا ِإّنَ أ

َ
ل
َ
3. »أ

ْم َنِذيٌر«.
ُ

ِتك
ْ
ْم َيأ

َ
 ل

َ
ُهْم َخَزَنُتها أ

َ
ل

َ
ِقَي ِفيها َفْوٌج َسأ

ْ
ل

ُ
ما أ

َّ
ُه َعّزَ َو َجَل  ُكل  الّلَ

َ
ِذيَن َقال

َّ
ْعَداَءُهُم ال

َ
ا ِإّنَ أ

َ
ل
َ
آَيَة أ

ْ
ْخَتها ال

ُ
َعَنْت أ

َ
ل

4. احتجاج، ج1، ص61.
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1. کدام آیات در فضائل امام عیل؟ع؟ نیست؟
اء ن ـ رسش   والیت ـ صادق�ی
 تطه�ی ـ مودت ـ مباهله

 تطه�ی ـ هل من مزید ـ تبلیغ
 هل أ�ق ـ اویل االمر ـ نجوا

2. کدام سخن پیام�ب نشانۀ اهمیت لزوم وجود حجت خدا در همۀ دوران ها 
و عمق کینه توزی دشمنان است؟

ا ُيْحِصي َعَدَدَها َغْيُرُه
َ
ِبي َطاِلٍب َفَضاِئَل  ل

َ
ِخي َعِلّيِ ْبِن أ

َ
ى َجَعَل ِلأ

َ
َه َتَباَرَك َو َتَعال  ِإّنَ الّلَ

ِبي َطاِلٍب
َ
 َعِلّيُ ْبُن أ

ً
لكم ِإْسلَاما ّوَ

َ
 على الَحوض أ

ً
لكم ُورودا ّوَ

َ
أ

ْرُض 
َ
أ

ْ
ْرِك، َو ال ْبَدى َصْفَحَتُه فِي َداِر الّشِ

َ
ُه، َو َجاَهَد، َو أ

َ
ى ل

َّ
ِه، َو َصل  َمْن آَمَن ِبالّلَ

ُ
ل ّوَ

َ
نَْت أ

َ
 َو أ

ْيَطاُن  ُيْعَبُد َجْهَرًة
َ

ًة، َو الّش
َ
ال

َ
 َمْشُحوَنٌة َضل

ُق
ْ
َخل

ْ
ْزَق َو َبِقَي ال ُه الّرِ  الّلَ

َ
ْنَزل

َ
 ِبَنا أ

ن در خطبۀ غدیر نیست؟ المؤمن�ی 3. کدام گزینه از صفات اخال�ق ام�ی
 مجاهد در راه خدا

ه و هدایتگر ن نکار پاک�ی  پره�ی
 صبور و شاکر

ین ویص  به�ق
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ت عــیل؟ع؟ زمــا�ن کــه معاویــه خالفــت را حــق خــود  4. در کــدام جنــگ حــرن
ۀ )پذیرش اسالم از روی ترس( را به یاد او آورد؟ دانست، سابقۀ ت�ی

 نهروان
ن  صف�ی

 خوارج
 بدر

5. به چه عل�ق پیام�ب مأمور به جهاد شدند؟
ۀ کشورگشا�ی و فتوحات ن  به انگ�ی

ۀ قبول شهادت اسالم ن  به انگ�ی
 برای دفاع از دین

 منع از تعّدی ضعفا

کان با پیام�ب جنگ ........ بود و تعداد مسلمانان ......  ن جنگ م�ش 6. نخست�ی
نفر بود.

 خی�ب ـ 110
 بدر ـ 313
حد ـ 313

ُ
 ا

 احزاب ـ 110

، سابقه جهاد، حضور امام عیل؟ع؟ در جنگ ها  ت زهرا؟اهس؟ چه زما�ن 7. حرن
و رشادت ایشان را به رخ دیگران کشیدند؟

 در زمان احتضار پیام�ب
 پس از فتح مکه

 در بس�ق بیماری خویش
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 خطبۀ فدکیه

؟ع؟ کشته نشده است؟ ن المؤمن�ی 8. کدام یک در فتح قلعۀ خی�ب به دست ام�ی
 عن�ق

ی الحقيق  ربيع  بن  ا�ب
 نا�

 مرحب

ت عیل؟ع؟ و غصب حقش  ت زهرا؟اهس؟ علت انتقام منافقان از حرن 9. حرن
ی بیان کردند؟ ن را چه چ�ی

ی شمش�ی امام ن  ت�ی
 زبان امام

گ
ی و بّرند� ن  ت�ی

 و شجاعت امام در راه خدا
گ

 ایستاد�
 موارد الف و ج

ت عــیل؟ع؟ بــه چــه نکتــه ای اشــاره شــده  10. در ســورۀ انســان، در مــورد حــرن
است؟

 والیت امام

 گوایه به بهشت

لت امام ن  مقام و م�ن

 انفاق در راه خدا

11. چــه کــی عیل رغــم این کــه بــه دلیــل حســادت در زمــرۀ مخالفــان خالفــت 
ن مسلمان است؟ ؟ع؟ قرار داشت، اذعان داشت که ایشان اول�ی ن المؤمن�ی ام�ی

 سعد بن  ا�ب وقاص
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 مره
 عن�ق

 مرحب

ن  بــا اینکــه عــیل اولــ�ی 12. ســخن کیســت: »در میــان مورخــان هیــچ مخالفــ�ق 
مسلمان باشد، نیم شناسم.«

 حاکم نیشابوری
 ابن کث�ی

 هشام کل�ب
 ابن حجر عسقال�ن

 
َّ

ٍر ِإاَّل
َ
ٌ َعْن ُمْنك ــْيي

َ
 ن

َ
ْمــٌر ِبَمْعــُروٍف َو اَّل

َ
 أ

َ
13. فرمایــش پیامــ�ب در خطبــۀ غدیــر »َو اَّل

 دارد؟
گ

َمَع ِإَماٍم َمْعُصوٍم« چه ویژ�
 اطاعت از امام معصوم در امربه معروف به عنوان پیش فرض الزم است.

 اهمیت مبحث امربه معروف و نی از منکر در شیعه
؟ص؟ شنیده شد.  واژۀ �یــــح امام معصوم که از پیام�ب

 موارد الف و ج

14. آن کی که برای خالفت از جانب خدا برگزیده یم شود ............... .
 نیاز به تأیید مردم ندارد
 نیاز به تأیید پیام�ب دارد.

 او بایــد به گونــه ای بــوده باشــد کــه مــردم بتواننــد عصمــت او را 
گ

 ســبک  زنــد�
باور کنند.

 موارد الف و ج
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ن نخوانده ای  15. پاســخ امام عیل به ســؤال چه کی بود: »آیا در ســورۀ یاســ�ی
ن هستم.« « من آن امام مب�ی نٍ ي ِإماٍم ُمِب�ی ِ

ْحَصْيناُه �ن
َ
ْ ٍء أ ي

َ لَّ �ش
ُ
»َو ك

 سلمان فار�
 ابوذر غفاری

 عمار یارس
 ابن جوزی

16. سخن »اگر عیل نبود، عمر هالک یم شد« از کیست؟
 ابوبکر

 خلیفۀ دوم
 عثمان

ت عی؟ع؟  حرصن

یفــۀ »َو  17. ابوبکــر در پاســخ بــه ســؤال دربــارۀ معنــای کلمــۀ »أّب« در آیــۀ �ش
ا« چه جوا�ب داد؟ بًّ

َ
 َو أ

ً
فاِكَهة

ی از قــرآن را کــه نیم دانــم پاســخ دهــم؟! اگــر پاســخ دهــم بــه کجــا  ن  چگونــه چــ�ی
م؟! پناه ب�ب

 أّب همان گیاه و علوفه است.
 به معنای پدر است.

 به معنای تربیت دهنده است.

ی تأکید کردند؟ ن ا�ن خود در غدیر، به چه چ�ی ؟ص؟ در سخ�ن 18. پیام�ب
ن المؤمن�ی  لزوم فهم قرآن و همرایه با ام�ی
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ت آموزی برش است.  قرآن برای ع�ب
 لزوم فهم قرآن

 قرآن معجزۀ جاویدان است.

19.کدام گزینه درست نیست؟
؟ص؟ است. ؟ص؟ آگاه بودن او به دین پیام�ب  مهم ترین امر در جانشی�ن پیام�ب

ن از سوی پیام�ب بود. ن امام و جانش�ی  تعی�ی
؟ص؟ همانند خود او به قرآن آگاه باشد. ن پیام�ب  الزم است تا جانش�ی

؟ص؟  ن آن، از مهم ترین اقدامات منافقان پس از پیام�ب  جدا شدن قرآن از مب�یّ
بود که زمینه ساز همۀ انحرافات شد.

ا�ن خــود بــر کــدام بــاور تأکید فرموده  ؟ص؟در هشــت موضــع از ســخ�ن 20. پیامــ�ب
است؟

 والیت عی؟ع؟ از جانب خدا بر من نازل شده است.
 ای مردمان، عی؟ع؟ اماِم از جانب خداست.

ئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از جانب پروردگارم به من امر کرد که در   ج�ب
م و به هر ســفید و ســیایه اعالم کنم که عی بن ا�ب طالب، برادر،  ن ن برخ�ی این زم�ی

ن و امام پس از من است. ویص، جانش�ی
 به درس�ق که خدا دین شما را تنها با والیت عی؟ع؟ کامل کرد.
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