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 ؟م  ییت    در جاا ررار دارددر نظام اسال جایگاه حضرت امیر

 م.یجن اهداف آفرینش را طبق سه آیه مطرح   جردهباید به ررآن رجوع در مقام پاسخ به این سؤال  

 خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إاِلّوَ ما جند:هدف آفرینش را بیان م  65سوره مبارجه ذاریات آیه : آیه اول

من جنّ   انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم جنند )  از این راه تکامل یابند   به من نزدیک  ؛لِيَعْبُدُونِ

 پس بندگ  جردن   پرستش، یک مرتبه از مراتب هدف خلق  انتان اس . !شوند(

مگر جت  را جه  ؛إِالَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْفرماید: م  111 سوره مبارجه هود آیه: آیه دوم

هم  رسیدنبه رحم    ررب خدا  یعن  !پر ردگارت رحم جند!   برای همین )پذیرش رحم ( آنها را آفرید

 یک مرتبه از اهداف آفرینش اس .

لَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ اَ  بیان شده اس : 2سوره مبارجه ملک آیه : آیه سوم

 جنید آن جس جه مرگ   حیات را آفرید تا شما را بیازماید جه جدام یک از شما بهتر عمل م  ؛عَمَالً

سه هدف مازا باشند. خدا ند ما را خلق جرده اس  تا به این سه هدف در طول هم هتتند، نه اینکه 

بدین  سیله به ررب اله  برسیم. هدف میان ، این  اسطه انتخاب بندگ ، بهترین عمل را اناام بدهیم تا 

جند تا بهترین عمل نمود   ظهور پیدا جند. این، سن  خدا اس  جه جامعه را   اساساً بندگان را آزمایش 

 اس .

 ت الهیسنّ ،امتحان

 اتفاق افتاده اس .  نیز گاه  نتب  به مالئکهاین سن  

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْليسَ كانَ مِنَ  فرماید:م  65در سوره مبارجه جهف آیه 

آنها همگ  « جنید! برای آدم ساده»به یاد آرید زمان  را جه به فرشتگان گفتیم:  ؛الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

امتحان  را از مالئکه   خدا ند    از فرمان پر ردگارش بیر ن شد (جه از جن بود)ساده جردند جز ابلیس 

جنیان گرف . ابلیس جه از جنیان بود مرد د شد. ملک، بهترین عمل را اناام داد؛  ل  ابلیس این جار را 
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بیر ن ر ، جه تو از افراد  ؛فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرينَخطاب شد: ا  اعراف به  11در آیه نکرد. به همین دلیل 

 !پت    جویک 

 جنند.پیامبران را امتحان م گاه  

قالَ   أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرىفِي الْمَنامِ   قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرىفرماید: م  152سوره مبارجه صافات آیه 

جنم،  گف : پترم! من در خواب دیدم جه تو را ذبح م  ؛إِنْ شاءَ اهللُ مِنَ الصَّابِرينَ  يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني

این  ! پدرم! هر یه دستور داری اجرا جن، به خواس  خدا مرا از صابران خواه  یاف: گف  نظر تو ییت ؟

. یک  از مراتب اعطاء  ح ، عالم رؤیا   )ع( اس  اسماعیل حضرت  )ع( حضرت ابراهیم  درباره داستانآیه 

حال  منامیه اس ، نه اینکه هر جت  هر یه دید  ح  باشد. این حای  برای همگان  جود ندارد. یک  از 

 رق  ح  انبیاء، حال  منامیه اس .طُ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ ادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهيمُ وَ نفرماید: همین سوره مبارجه م  155تا  151در آیات  

آن رؤیا را تحقق بخشیدی )  به  !ای ابراهیما  را ندا دادیم جه:  ا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبينُ؛إِنَّ هذجْزِي الْمُحْسِنينَ نَ

  !این متلّماً همان امتحان آشکار اس  !دهیم ما این گونه، نیکوجاران را جزا م  خود عمل جردی(!مأموری  

 شوند.ها هم امتحان م مرتبه دیگر، این اس  جه ام 

به بعد بیان شده اس  جه راجع به ام  ثمود مطرح  31اف آیات ها در سوره مبارجه اعرامتحان ام  

 هذِهِ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اهللَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  وَ إِلىشده اس : 

  به سوی )روم( ثمود،  ؛أَرْضِ اهللِ وَ ال تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَليمٌ  يناقَةُ اهللِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ ف

ای روم من! )تنها( خدا را بپرستید، جه جز ا ، معبودی برای شما »برادرشان صالح را )فرستادیم(؛ گف : 

ای اس ؛ ا  را به  ای شما معازهاله  بر« ناره»نیت ! دلیل ر شن  از طرف پر ردگارتان برای شما آمده: این 

حال خود  اگذارید جه در زمین خدا )از علفهای بیابان( بخورد!   آن را آزار نرسانید، جه عذاب دردناج  شما 

 !را خواهد گرف 

قالَ الْمَلَأُ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ سوره اعراف م  فرماید:  37تا  36 اتدر آی 

ذي آمَنْتُمْ بِهِ قالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّمِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ  نَفَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَليرُونَ كافِ
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آیا »د، گفتند: ) ل ( اشراف متکبر روم ا ، به متتضعفان  جه ایمان آ رده بودن ؛دارِهِمْ جاثِمينَ  فَأَصْبَحُوا في

آنها گفتند: ما به آنچه ا  « )براست ( شما یقین دارید جه صالح از طرف پر ردگارش فرستاده شده اس ؟!

 !اید، جافریم متکبران گفتند: ) ل ( ما به آنچه شما به آن ایمان آ رده .ایم بدان مأموری  یافته، ایمان آ رده

ای صالح! اگر تو از فرستادگان »پر ردگارشان سرپیچیدند؛   گفتند: را پ  جردند،   از فرمان « ناره»سپس 

سراناام زمین لرزه آنها را فرا گرف ؛   صبحگاهان،  !جن ، بیا ر )خدا( هتت ، آنچه ما را با آن تهدید م 

 هاشان بار  مانده بود جانشان در خانه )تنها( جتم ب 

اتفاق افتاده اس  در ام  اسالم  هم اتفاق  های گذشتهآنچه جه در ام »: جهداریم ما در ر ایاتمان 

«افتدم  اله  اس .. این یک سن  

نَّهُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُهُ حَذْوَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْأُمَمِ السَّالِفَةِ فَإِ ": ندفرمود حضرت رسول گرام  

افتد؛ ردم به های پیشین اتفاق افتاده اس  در این ام  هم اتفاق م هر یه در ام  ؛النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ

ردم   پَر به پَر. "

برد. این همین تعبیر را به جار م بیان جند عرب  رت  جه بخواهد شباه  صد در صد بین د  ییز را  

 رساند.تعبیر نهای  شباه  را م 

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ  " د:نفرمای م   رسول گرام حضرت 

جنید؛  جب های جتان  جه ربل از شما بودند را تبعی  م ها   ر شسن  ؛مْدَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ

ر ید.اند شما هم م رفتهم  سوسمار النههای گذشته در به  جب   ذراع به ذراع. حت  اگر ام   "

 چه امتحانی را امت اسالمی باید پس بدهد؟

م أَ ـالسوره عنکبوت نازل شد:  2   1آیات  رت  د: پدرم فرمود: نفرمایم  الشهداءحضرت سید 

ایمان »آیا مردم گمان جردند همین جه بگویند:  ،الـم ؛حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ

مَا  !اهللِيَا رَسُولَ سؤال جردم:  راز پیامب ؟!شوند   آزمایش نخواهند شد ، به حال خود رها م «آ ردیم

این آزمایش ییت ؟  ای رسول خدا ؛إِنَّكَ مُبتَلًي وَ مُبتَلًي بِكَ إِنَّكَ مُخَاصَمٌ فَأَعِدَّ لِلخُصُومَةِ !يَا عَلِيُّ ؟هَذِهِ الْفِتْنَةُ

شوند. تو مورد خصوم  ررار شوی   ام  به  اسطه تو امتحان م تو امتحان م ای عل   فرمود: پیامبر

دشمن  باش.گیری. منتظر م  
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شیعه  بین سن    به تواتر در لذا این ر ای در ام  اسالم ، نقش امتحان  اس .  امام عل نقش 

مردم بعد از پیامبر بازگشتند مگر هف  نفر   " ؛سَبعٌبَعدَ النَّبِيِّ إِلَّا  إِرتَدَّ النَّاسُ": آمده اس 

  طالبایتتادند. سایر ام  در مقابل عل  ابن ابی طالبدر آن حوادث پای عل  ابن ابیهف  نفر  این

خواستیم   جمهور ام  هم هتتیم  یه گرفتند. توجیهشان هم عایب اس . گفتند ما مصلح  ام  را م زا

 ر د.   جمهور جه به خطا نم 

سَتَکُونُ "نقل جرده اس :   جه ابو لیال از رسول خداآمده اس   البرّ تألیف ابن عبد « االستیعاب»در 

بعد از من آزمایش  خواهد بود.  رت  جه آن آزمایش    ؛وا عَلِ َّ بْنَ أَبِ  طَالِبٍبَعْدِی فِتْنَةٌ فَإِذَا جَانَ ذَلِکَ فَالْتَزِمُ

دیباش  "طالبآزمون اتفاق افتاد مالزم عل  ابن ابی

به جناب  رسول خدا جه نقل جرده اس « تاریخ بغداد»  « المنارب»خطیب خوارزم  در جتاب 

فَإِنَّهُ لَنْ یُدْلِیَکَ فِ    ٍّلِ عَ عَ ک مَاسلُفَ هُ یرَ غَ یاًادِ َ اسُالنَّ   َ  یاً ادِ َ کَلَد سَرَ اًیّلِعَ أی َ! إن رَارُمّا عَیَ"اند: عمار فرموده

همه مردم در یک راه دارد   در یک راه ردم بر م  عل  اگر دیدی ای عمار ؛رَدًى  َ لَنْ یُخْرِجَکَ مِنْ هُدًى

 جند   تو با پیر ی از عل تو را به هالج  راهنمای  نم  یون عل باشد.  تو با عل هتتند، دیگری 

تت  از ه هدای  اس .  رت  با عل  فرماید: عل م بتیار عایب اس .  " شویاز هدای  خارج نم 

 شوی.هدای  خارج نم 

 در امت، جایگاه امتحان است.  طالبجایگاه علی ابن ابی

لَقَدْ مَنَّ اهللُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ فرماید: م  151سوره مبارجه آل عمران آیه 

خدا ند بر مؤمنان ؛ ضَاللٍ مُبينٍ  يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفييَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ 

نعم  بزرگ  بخشید[ هنگام  جه در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخ ؛ جه آیات ا  را بر من  نهاد ]

 دیش از آن، در گمراه  آشکاری بودن  حکم  بیاموزد؛ هر یند پ آنها بخواند،   آنها را پاک جند   جتاب

  نگذاشته اس  مگر در این مورد جه برای رسال  حضرت خدا ند هر نعمت  را به هر موجودی داده اس  منّ

ای را در بین ام    گذاشته اس  جه فرستاده  گذاشته اس . خدا ند بر اهل ایمان منّمرتب  جه منّختم 

 ییز خوب  نیت . پیش از نب ، گمراه   جود داشته اس  جه ها مبعوث جرد... د آناز جنس خو

بعد از مردم  ؛سَبعٌإِرتَدَّ النَّاسُ بَعدَ النَّبِ ِّ إِلَّا "د: دنپردازیم جه فرموبا توجه به این آیه به این ر ای  م 

قب، جای بدی بوده اس ؟ به حتب این بازگش    حال  ارتااع مردم به ع " بازگشتند مگر هف  نفرپیامبر 

 آیه، گمراه  اس    جای خوب  نیت . بنابراین اسالم آمد   خط بطالن بر ماربل خودش جشید.
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وَ ما مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ فرماید: م  111سوره مبارجه آل عمران آیه 

فقط  محمد ؛ الشَّاكِرينَي اهللُعَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اهللَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِ  أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى  أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى

خداس ؛   پیش از ا ، فرستادگان دیگری نیز بودند؛ آیا اگر ا  بمیرد   یا جشته شود، شما به عقب فرستاده 

گردید؟ )  اسالم را رها جرده به د ران جاهلیّ    جفر بازگش  خواهید نمود؟(   هر جس به عقب باز  برم 

 ان( را پاداش خواهد دادجنندگ زند؛   خدا ند بز دی شاجران )  استقام  گردد، هرگز به خدا ضرری نم 

. ررآن برگردند پیامبر به د ران پیش ازاز دار دنیا بر د   مردم  این تهدید  جود دارد جه پیغمبر

 داند   نامش را جاهلی  ررار داده اس .آن د ران را ضالل مبین م 

از دار دنیا رفت، ما به دوران جاهلیت ورود پیدا  شاخصه و مالک در اینکه اگر پیامبر

 باید چه کنیم؟ایم یا نه چیست؟ کرده

)از  ؛الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَفرماید: م  11سوره مبارجه نحل آیه 

[ را بر تو نازل جردیم،  ررآنآنها بپرسید جه( از دالیل ر شن   جتب )پیامبران پیشین آگاهند!(   ما این ذجر ]

  !اندیشه جنندتا آنچه به سوی مردم نازل شده اس  برای آنها ر شن سازی؛   شاید 

تبیین با تال ت تفا ت دارد. تبیین جردن یعن  حدیث خواندن. حای  حدیث از خود ررآن استخراج 

 شود. م 

 گوید:ر ایت  اس  جه در هفتاد منبع از منابع اهل سن  ذجر شده اس . آن ر ای  م 

جت  جه از دنیا بر د   امامش را  ؛مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً :قَالَ رَسُولُ اهللِ" 

نشناسد مرگ ا ، مرگ جاهل  اس .  "

  امام  ا  شاخص  اس  برای اینکه ما بدانیم بعد از رحل   المؤمنین عل یعن   جود نازنین امیر

 ایم.گرد نداشتهایم   عقبهلی   ر د پیدا نکردهبه د ران جا پیامبر

 اصل امام  بود.این ر ای  در مورد 

 این حدیث یقدر برای ام  اسالم  مهم بوده اس . جه نشان م  دهدرطعه تاریخ   این

ابن معا یه، زبیریان با امویان بیع  نکردند. عبداهلل ابن زبیر در مکه، خالفت  را بر پا  در زمان یزید 

عبداهلل ابن مطیع اسود به امارت مدینه برگزید. فرزند خلیفه د م نام ساخ . از طرف خودش شخص  را به 
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نزد عبداهلل ابن مطیع  اند به مدینهیعن  عبداهلل ابن عمر  رت  شنید مردم مدینه از بیع  با یزید سر باز زده

رسم    بتیار گرم  صورت داد؛ اما پتر زمان  جه به مدینه  ارد شد عبداهلل ابن مطیع از ا  استقبال رف . 

خلیفه بر  شکن  بیع  باام جه تو را از پیمانام جه از من پذیرای  جن . من آمدهگوید: من نیامدهخلیفه م 

 به همین ر ای  استشهاد جرد. .مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةًحذر بدارم جه پیامبر فرمود: 

جه  متلّم اس  یعن  به ا  گف  اگر بخواه  از بیع  خلیفه خارج شوی مرگ تو مرگ جاهلی  اس . 

 باید به حتب فرمایش پیغمبر  رخ داده اس  جه اگر بیعتش شکتته شود مرگ جاهل   امام آن 

 معلوم شود جیت ، نه اینکه عبداهلل ابن مطیع یا هار ن الرشید باشد.

 واجب االطاعة کیست؟امام 

 ؛ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْالَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اهللَ يا أَيُّهَافرماید: م سوره نتاء  61آیه شریفه 

ا صیای پیامبر[ اطاع  جنید خدا را!   اطاع  جنید پیامبر خدا   ا لو األمر ] اید!  ای جتان  جه ایمان آ رده

ایم. ما رسول هلل را شناختهسؤال جرده اس : ما ادر مورد این آیه  پیامبرجابر ابن عبداهلل انصاری از  !را

ایم؛ اما آن ا ل  االمری جه اطاعتشان مقر ن به اطاع  خدا   رسول اس  یه جتان  هتتند؟ را شناخته

هُمْ خُلَفَائِي يَا جَابِرُ وَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِي أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ  "فرماید: در پاسخ م  حضرت رسول گرام 

اةِ بِالْبَاقِرِ وَ سَتُدْرِكُهُ يَا طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْرُوفُ فِي التَّوْرَأَبِي 

دٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرُ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

هِ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ  فِي أَرْضِهِ وَ بَقِيَّتُهُ فِي عِبَادِمِيِّي وَ كَنِيِّي حُجَّةُ اهللِعَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ سَ

 ؛شِيعَتِهِ وَ أَوْلِيَائِهِذَاكَ الَّذِي يَفْتَحُ اهللُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى يَدَيْهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا ذَاكَ الَّذِي يَغِيبُ عَنْ عَلِيٍّ 

ها عل  ابن ها امامان متلمانان بعد از من هتتند. نفر ا ل آنها جانشینان من هتتند ای جابر. ایناین

ب اس . سپس حتن اس    سپس حتین   سپس عل  ابن حتین   سپس محمد ابن عل  اس  جه طالابی

 رت  جه ا  را دیدی سالم من را به ا  برسان. در تورات به بارر معر ف اس    تو ا  را درک خواه  جرد. 

سپس جعفر ابن محمد اس    سپس موس  ابن جعفر   سپس عل  ابن موس    سپس محمد ابن عل    

  هم جنیه من  نام منعل  ابن محمد اس    سپس حتن ابن عل  اس . سپس جت  اس  جه هم سپس

اس .  ، پتر حتن بن عل  بن محمدمانده حاج اله  در میان بندگانبار اس . حا  خدا در زمین اس    

این همان این همان شخصیت  اس  جه خدا ند، شرق   غرب عالم را به دس  جریمانه ا  فتح خواهد جرد. 

  د ستانش غایب م  شود جه از شیعیان اس  شخصیت   "
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 ایم، همان جت  اس  جه پیغمبرردهمش به مرگ جاهل  مُسی  نشنا بمیریمآن امام  جه اگر پس 

 ا  را معرف  جرده اس ، نه دیگران.

ایم   در به د ران جاهلی  نرفته ا با معه اسالم ، این اس  جه ما در جا طالبخاستگاه عل  ابن ابی 

 شویم.آن امتحان  جه خدا به  سیله ا  گرفته اس  مرد د نم 

  ستایش داشته  در مورد  الی  عل  ابن اب  طالب، حمد فرمایند به همین دلیل اس  جه به ما م  

سپاس خداى را، جه  ؛أولَادِهِ المَعصُومِینَ لْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِینَ بِوَلَايَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَاَ "باشید: 

 "ررار داد از فرزندان ا ، ما را از ینگ زنندگان به  الی  امیر المؤمنین   امامان دیگر 

 

 


