آنچه باید بدانیم!
حفظاحترامیادگارهایبزرگاناسالم
یکی از عقاید رایج مســلامنان حفظ احرتام برای منتســبان بزرگان اســت.
قـرآن کریــم از زبــان خــر Aعلــت مر ّمت دیوار متعلــق بــه آن دو یتیم را
قرآنکریم|سورهکهف صالــح بودن ج ّدشــان بیــان فرموده اســت.
تدرصورتعدمصالحیت
محدودیتفعالی 
حفظاحرتاملزوماًبهمعنایاعطایمسئولیتاجتامعیوسیاسیمنیباشد
زیراایناحرتامبرایشخصیادگاروتوامنندیهایشنیست.
امیراملومنین Aدرجملباوجودچندینهزارکشته،بانهایتاحرتام
ازعایشهگذشت.ولیازآنپسعلیرغممیلاوبهاواجازهاقامت
در برصه و هیچگونه تح ّرکی نداد و او را به
مروجال ّذهبمسعودی مدینهفرستاد.

برخیاز روشهایدستگاهنفاق
درجهتسوءاستفادهازیادگارها
ترورمخالفان
محمدبــن ابیبکــر کــه از نظــر حکومــت معاویــه ،تنــدرو ،فتنهگــر ،خونریــز و ...بــود و انحرافــات
سیاســی داشــت ،علیرغــم اینکــه یادگارخلیفــه اول و برادرعایشــه بــود ،بعد از دســتگیری نه تنها او
را کشــتند ،بلکــه جنــازه او را ســوزاندند و خاکســرش را نیــز به بــاد دادند! نهجالبالغة|تاریخطربی
تقدیس موافقان
مکتــب خلفــا عایشــه را بــه دلیل همراهــی با حکومــت ،به عنـوان عاملترین
فــرد بــه کتــاب خــدا و س ـ ّنت پیامــر qو یــادگار ایشــان تبلیــغ
میکــرد .بدیــن ترتیــب او را صاحــب مقــام فتـوا معرفــی منودنــد.
مردمــی کــه در جمل مقابل امیراملؤمنین  Aایســتادند
مقلّد او بودند .آنهــا آمده بودند از ناموس
پیغمرب خــود حامیــت کننـد .حتی تا
پــایجــانازشــراودفــاعکردندو
ایــنتقدســیبودکــهجریان
نفاق درســت کــرده بود.
مروجالذهب|رشحابنابیالحدید

معبرنفوذ
نـقـشیـادگـارهـاوآقـازادههـادرتـاریـخاسـالم

یکــی از حربههایــی کــه جریــا ن نفــاق بــه وســیله آن در طول
تاریــخ عمــده زحــات اهلبیــت  bرا هــدر داده و بیشــرین
ظلــم را نســبت بــه ایشــان روا داشــته اســت ،وجیــه جلــوه دادن
اعــال و سیاسـتهای خــود در قالب ســوء اســتفاده از کســانی
اســت کــه منتســب بــه اهلبیــت نبــی مکــرم اســامq
بودهانــد و در پــس ایــن انتســاب ،انحرافــات زیــادی را بــه
جریــان اصیــل امامــت وارد کردهانــد .در ایــن اینفوگرافیک
گوش ـهای از ســوء اســتفادههای جبهــه نفــاق و در مقابــل آن،
اقدامــات امئــه bو برخــی از مصادیــق یــادگاران ،در
جبهــه حــق و باطــل بــه منایــش در آمــده اســت.

پایگاهاطالعرسانیثقلین
www.thaqalain.ir
تولید محتوی :حجةاالسالمکاشانی
اینفوگرافی :مهدیدقیقیکاشانیان

مطرحنمودنفردیبرایحذففرددیگر
در فضایــی کــه اجــازه نقــش آفرینی به علی بن ابیطالــب Aداده منیشــد و ایشــان و فرزندانش
ت bبرای
حتّــی بــه انــدازه یــک عــامل دینــی هــم مــورد رجــوع جامعــه نبودنــد و ارتباط بــا اهلبیـ 
مــردم خطــر آفریــن بــود؛ ابــن عبــاس آزادانــه میتوانســت بــا خلیفــه محا ّجــه کنــد و بــه او لقــب
علمــه ا ّمــت و حرباالمــة داده شــد تــا آن قــدر مطــرح شــود کــه امیراملؤمنین Aبه چشــم نیاید.
ّ
خلیفــه دوم بــه جــای مراجعــه بــه امیراملؤمنیــن Aسـؤاالت خــود را از ابــن عباس کم ســن و
ســال میپرســید.
رشحابنابیالحدید|الطبقاتالکربی
ائتالف و تبانی
ن مخالــف امئــه  bبـرای قدرت پیـدا کردن و ایســتادگی مقابل معصومین b
جریــا 
بارهــا و بارهــا حــارض بــه تغییــر موضع شــد ه و بـرای تقویت جبهه خــود ،با
یــادگاران و نزدیــکان امئــه  bتبانــی میمنــود .بــه عنـوان مثال فرقــه زیدیّه
بـرای تقویــت خــود یــک بــار با نفــس زک ّیة نـواده امــام مجتبــی Aبار
دیگــر بــا زیــد ال ّنــار بـرادر امــا م رضــا  Aو بــار دیگــر بــا جعفرکـذّاب
بـرای تخریــب امامت شــیعه بیعــت منود.
فرقالشیعة|بحوثيفاملللوالنحل

بعضیاز
اقداماتائمه
در برابرجبهةنفاق
b

ک شناخت
بیان مال 
در واقعــه جمــل ،نــرد میــان دو یادگار در جبهه حق و باطل برای مســلامنان شــبهه
ایجــاد کــرد؛ لــذا از امــام علــی  Aسـؤال منودنــد کــه آیــا حــق با شامســت کــه داماد
پیامــر  qهســتی یــا بــا عایشــه که همرس رســولالله  qاســت .ایشــان فرمــود اگر حق
را بشناســید اهــل آن را خواهیــد شــناخت و رصف منتســب بــودن بــه رســولالله  qرا
مالک حقانیت ندانســت.
نهجالبالغة
تذکر به مدعیان
زیــد بــن موســی Aبــا اســتناد بــر روایــت حرمــت آتــش بــر ذ ّریه فاطمــهBبرای خــود مصونیت قائــل بــود و به قتل
و خونریــزی مبــادرت کــرد .امــام رضــا Aبــهاوفرمــود:مادامیکــهدراطاعتخداییبرادرمنهســتیوگرنهخداونــددرمورد
پــرنــوح  Aهــمفرمــود:اوازاهــلتــو نیســتزیـرامرتکــباعاملغیرصالحاسـت،همچنیــنپدرتموســیبنجعفرA
کــه از تــو بهــر بــود خــود را مصــون من یدانســت .ســپس فرمود :دیگــر هرگــز تــو را بــه درگاه خــود راه منیدهم.
مناقبآلأيبطالبb
مبارزهباسوءاستفاده
بنــی امیــه بــه ناحــق خــود را به پیامرب qمنتســب میکردند از ایــن رو امام ســجاد Aاجــازه من یداد به عنوان اهلبیت پیغمــر bبرای
کســی امتیــازی قائــل شــوند .اگــر میخواســت خریــدی انجــام دهــد از محل زندگــی خود خریــد منیکــرد و به محلّه دیگــری میرفت
و میفرمــود منیخواهــم بــه عنـوان اهــل بیــت پیامــر qبــه مــن تخفیــف بدهنــد .همیــن کــه میگفتنــد شــا از اهلبیــتb
هســتید میفرمــود :بایــد دید درعمل چقــدر با پیغمرب qنزدیک هســتی؟!
مسندامامس ّجادA

