
یکــی از حربه هایــی کــه جریــان  نفــاق  بــه وســیله آن در طول 
تاریــخ عمــده زحــات اهل بیــت b را هــدر داده و بیشــرین 
ظلــم را نســبت بــه ایشــان روا داشــته اســت، وجیــه جلــوه دادن 
اعــال و سیاســت های خــود در قالب ســوء اســتفاده از کســانی 
 qاســت کــه منتســب بــه اهل بیــت نبــی مکــرم اســام

بوده انــد و در پــس ایــن انتســاب، انحرافــات زیــادی را بــه 
جریــان اصیــل امامــت وارد کرده انــد. در ایــن اینفوگرافیک 

گوشــه ای از ســوء اســتفاده های جبهــه نفــاق و در مقابــل آن، 
اقدامــات امئــه b و برخــی از مصادیــق یــادگاران، در 
ــه منایــش در آمــده اســت. ــه حــق و باطــل ب جبه

نـقـش یـادگـارهـا و آقـازاده هـا در تـاریـخ اسـام
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نهج الباغة

b مناقب آل أيب طالب

A مسند امام سّجاد

مروج الّذهب مسعودی

حفظ احترام یادگارها ی بزرگان اسالم

محدودیت فعالیت  در صورت عدم صالحیت

یکی از عقاید رایج مســلانان حفظ احرام برای منتســبان بزرگان اســت. 

قــرآن کریــم از زبــان خــرA علــت مرّمت دیوار متعلــق بــه آن دو یتیم را 

صالــح بودن جّدشــان بیــان فرموده اســت. 

حفظ احرام لزوماً به معنای اعطای مسئولیت اجتاعی و سیاسی منی باشد 

زیرا این احرام برای شخص یادگار و توامنندی هایش نیست.

امیراملومنینA درجمل با وجود چندین هزار کشته،  با نهایت احرتام 

از عایشه گذشت. ولی ازآن پس علی رغم میل او به او اجازه اقامت 

در برصه و هیچ گونه تحرّکی نداد و او را به 

مدینه فرستاد.

تقدیس موافقان
مکتــب خلفــا عایشــه را بــه دلیل همراهــی با حکومــت، به عنــوان عامل ترین 

فــرد بــه کتــاب خــدا و ســّنت پیامــرq و یــادگار ایشــان تبلیــغ 

می کــرد. بدیــن ترتیــب او را صاحــب مقــام فتــوا معرفــی منودنــد. 

مردمــی کــه در جمل مقابل امیراملؤمنین A ایســتادند 

مقلّد او بودند. آن هــا آمده بودند از ناموس 

پیغمر خــود حامیــت کننــد. حتی تا 

پــای جــان از شــرت او دفــاع کردند و 

ایــن تقدســی بود کــه جریان 

نفاق درســت کــرده بود.

ترور مخالفان
محمد بــن ابی بکــر کــه از نظــر حکومــت معاویــه، تنــدرو، فتنه گــر، خون ریــز و... بــود و انحرافــات 

سیاســی داشــت، علی رغــم این کــه یادگارخلیفــه اول و برادرعایشــه بــود، بعد از دســتگیری نه تنها او 

را کشــتند، بلکــه جنــازه او را ســوزاندند و خاکســرتش را نیــز به بــاد دادند!
مطرح نمودن فردی برای حذف فرد دیگر

در فضایــی کــه اجــازه نقــش آفرینی به علی بن ابی طالــب A داده منی شــد و ایشــان و فرزندانش 

حتـّـی بــه انــدازه یــک عــامل دینــی هــم مــورد رجــوع جامعــه نبودنــد و ارتباط بــا اهل بیــت b  برای 

مــردم خطــر آفریــن بــود؛ ابــن عبــاس آزادانــه می توانســت بــا خلیفــه محاّجــه کنــد و بــه او لقــب 

عّلمــه اّمــت و حراالمــة داده شــد تــا آن قــدر مطــرح شــود کــه امیراملؤمنین A به چشــم نیاید. 

خلیفــه دوم بــه جــای مراجعــه بــه امیراملؤمنیــن A ســؤاالت خــود را از ابــن عباس کم ســن و 

ســال می پرســید.

ائتالف و تبانی
 b بــرای قدرت پیــدا کردن و ایســتادگی مقابل معصومین b جریــان  مخالــف امئــه

بارهــا و بارهــا حــارض بــه تغییــر موضع شــده  و بــرای تقویت جبهه خــود، با 

یــادگاران و نزدیــکان امئــه b تبانــی می منــود. بــه عنــوان مثال فرقــه زیدیّه 

بــرای تقویــت خــود یــک بــار با نفــس زکیّة نــواده امــام مجتبــی A  بار 

دیگــر بــا زیــد الّنــار بــرادر امــام  رضــا A و بــار دیگــر بــا جعفرکــّذاب 

بــرای تخریــب امامت شــیعه بیعــت منود.

معبرنفوذ

وش های دستگاه نفاق  برخی از ر
در جهت سوء استفاده از یادگارها

آنچه باید بدانیم!

بعضی از 
 b اقدامات ائمه
در برابر جبهة نفاق
در واقعــه جمــل، نــرد میــان دو یادگار در جبهه حق و باطل برای مســلامنان شــبهه 

ایجــاد کــرد؛ لــذا از امــام علــی A ســؤال منودنــد کــه آیــا حــق با شامســت کــه داماد 

پیامــر q هســتی یــا بــا عایشــه که همرس رســول الله q اســت. ایشــان فرمــود اگر حق 

را بشناســید اهــل آن را خواهیــد شــناخت و رصف منتســب بــودن بــه رســول الله q را 

ملک حقانیت ندانســت.

زیــد بــن موســی A بــا اســتناد بــر روایــت حرمــت آتــش بــر ذّریه فاطمــه Bبرای خــود مصونیت قائــل بــود و به قتل 

و خونریــزی مبــادرت کــرد. امــام رضــا A بــه او فرمــود: مادامی کــه در اطاعت خدایی برادر من هســتی وگرنه خداونــد درمورد 

 A هــم فرمــود: او از اهــل تــو نیســت زیــرا مرتکــب اعامل غیر صالح اســت، همچنیــن پدرت موســی بن جعفر A  پــرس نــوح

کــه از تــو بهــرت بــود خــود را مصــون منی دانســت. ســپس فرمود: دیگــر هرگــز تــو را بــه درگاه خــود راه منی دهم.

بنــی امیــه بــه ناحــق خــود را به پیامر q منتســب می کردند از ایــن رو امام ســجاد A اجــازه منی داد به عنوان اهل بیت پیغمــرb برای 

کســی امتیــازی قائــل شــوند. اگــر می خواســت خریــدی انجــام دهــد از محل زندگــی خود خریــد منی کــرد و به محلّه دیگــری می رفت 

 b بــه مــن تخفیــف بدهنــد. همیــن کــه می گفتنــد شــام از اهل بیــت q و می فرمــود منی خواهــم بــه عنــوان اهــل بیــت پیامــر

هســتید می فرمــود: بایــد دید در عمل چقــدر با پیغمر q نزدیک هســتی؟!

مبارزه با سوء استفاده

تذکر به مدعیان

بیان مالک  شناخت

پایگاه اطاع رسانی ثقلین
www.thaqalain.ir

تولید محتوی: حجة االسام کاشانی
اینفوگرافی: مهدی دقیقی کاشانیان

نهج الباغة|تاریخ طربی

رشح ابن ابی الحدید|الطبقات الکربی

فرق الشیعة|بحوث يف امللل و النحل

مروج الذهب|رشح ابن ابی الحدید


