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حضرت موســی)ع( از خداوند متعال می خواهد تا برادرش  هارون را وزیر و جانشین او قرار 
دهد. خداوند از قول حضرت موســی می فرماید: »موسی عرض کرد: پروردگارا! شرح صدر 
به من عطا فرما و کار مرا آســان گردان. عقده زبانم را برایم بگشــا تا مردم ســخنم را به 
خوبی بفهمند و نیز از اهل من یکی را وزیر و معاون من قرار ده؛ برادرم  هارون را...«. خداوند 
 متعال در جواب حضرت موســی نفرمود: به آرای مردم رجوع کن تا وزیرت را انتخاب کنند، 

بلکه فرمود: » ای موسی، آنچه از ما خواستی به تو عطا شد«.

پرسش و پاسخ

لزوم تعقل درباره خبر، قبل از نقل
قال االمام علی)ع(: »اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل 
رعایه العقل روایه، فان رواْهً العلم کثیر و رعاته قلیل«

امام علی)ع( فرمود: هنگامی که خبری را می شنوید، با 
عقلی که )صحت و سقم آن( را مراعات می کند در آن خبر 
اندیشه کنید، نه با خرد راویان )و نقل کنندگان صرف( زیرا 
راویان خبر بسیارند، اما کسانی که )با اندیشه صحت و سقم( 

آن خبر را رعایت می کنند، کم هستند. )1(
___________________________________

1- نهج البالغه - حکمت 98

وحدت دشمنان در یاری باطل و امام خود 
و تفرقه مومنان در یاری حق و امام خود

امام علی)ع( در وصف اکثریت یاران بی وفایش فرمودند: 
به خدا سوگند دوست دارم که معاویه، شما را با نفرات خود 
مبادله درهم و دینار با من سودا کند! ده نفر از شما را بگیرد 

و یک نفر از آنها را به من بدهد!
آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند، ولی شــما 
در دفاع از حق متفرقید! شما امام خود را در حق نافرمانی 

کرده و آنها امام خود را در باطل فرمانبردارند!)1(
______________________________

1- نهج البالغه - خطبه های 25 و 97

اوصاف خوارج)2(
پرسش: بزرگ ترین مشکل اساسی زمان امام علی)ع( چه 

بود و از چه اوصاف و ویژگی هایی برخوردار بود؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به پدیده خوارج به عنوان 
بزرگ ترین مشکل اساسی زمان امام علی)ع( با مباحثی همچون: تفاوت 
مخالفان پیامبر)ص( و علی)ع( یک مورد از ویژگی ها و ممیزات خوارج 

پرداختیم. اینک در بخش دوم دنباله مطلب را پی می گیریم.
2- اهل عبادت، زهد و التزام به ظواهر اسالم

خوارج مردمی عبادت پیشه و متنسک بودند. شب ها را به عبادت 
می گذراندنــد. بی میل به دنیا و زخارف آن بودند. وقتی امام علی)ع( 
ابن عباس را فرستاد تا اصحاب نهروان را پند دهد، ابن عباس پس از 
بازگشــتن، آنها را چنین توصیف کرد:  »دوازده هزار نفر که از کثرت 
عبادت پیشانی هایشــان پینه بســته است. دســت ها را از بس روی 
زمین های خشک و سوزان گذاشته اند و در مقابل حق به خاک افتاده اند، 
همچون پاهای شتر سفت شده است. پیراهن های کهنه و مندرسی به 
تن کرده اند، اما مردمی مصمم و قاطع هستند. )همان، ص 243( خوارج 
به احکام اسالمی و ظواهر اسالم سخت پایبند بودند، دست به آنچه 
خود آن را گناه می دانستند نمی زدند. آنها از خود معیارهایی داشتند 
و با آن معیارها خالفی را مرتکب نمی شــدند و از کسی که دست به 
گناهی می زد بیزار بودند. »زیاد ابن ابیه« یکی از آنان را کشت، پس 
غالمش را خواست و از حاالت او جویا شد. گفت: نه روز برایش غذایی 
می بردم و نه شب برایش فراشی گستردم. روز را روزه بود و شب را به 

عبادت می گذرانید. )کامل مبرد، ج 2، ص 116(
3- مردمی جاهل و کج فهم و فاقد بصیرت

خوارج مردمی جاهل و نــادان بودند و در اثر جهالت و نادانی 
حقایــق را نمی فهمیدند و بد تفســیر می کردند و این کج فهمی ها 
کم کم برای آنان به صورت یک مذهب و آئینی درآمد که بزرگ ترین 
فداکاری هــا را در راه تثبیت آن از خویــش بروز می دادند. پیامبر 
گرامی)ص( در تمام دوره سیزده ساله مکه به احدی اجازه جهاد و 
حتی دفاع نداد، تا آنجا که واقعا مسمانان به تنگ آمدند و با اجازه 
آن حضرت گروهی به حبشه مهاجرت کردند. اما سایرین ماندند و 
زجر کشــیدند. تنها در سال دوم مدینه بود که رخصت جهاد داده 
شــد. در دوره سیزده ساله مکه مسلمانان تعلیمات اسالمی دیدند 
و با روح اســالم آشنا شــدند، فرهنگ غنی اسالمی در اعماق روح 
و فکرشــان نفوذ یافت. نتیجه این شــد که پس از ورود به مدینه 
هر کدام یک مبلغ واقعی اســالم بودنــد، و پیامبر گرامی)ص( که 
آنها را به اطراف و اکناف می فرســتاد خــوب از عهده برمی آمدند. 
هنگامی هم که به جهاد می رفتند می دانســتند برای چه هدف و 
ایده ای می جنگند، به تعبیــر علی)ع(: الذین حملوا بصائرهم علی 
اسیاقهم« آنان بصیرت ها و اندیشه های روشن و حساب شده خود را 
بر شمشیرهای خود حمل می کردند. )نهج البالغه- خطبه 150( اما 
متاســفانه در دوره خلفا بیشتر توجهات به سوی فتوحات معطوف 
شــد، غافل از اینکه به موازات باز کردن دروازه های اسالم به روی 
افراد دیگر و روی  آوردن آنها به اسالم می بایست فرهنگ و آموزه های 
وحیانی اســالم هم تعلیم داده می شــد، و افراد تازه مسلمان شده 
با روح اســالم آشنا می شــدند. علی)ع( روحیه خوارج مقدس مآب 
جاهل را این گونه توصیف می فرماید: »مردمی خشن، فاقد اندیشه 
عالی و احساســات لطیف، مردمی پست، برده صفت، اوباش که از 
هر گوشه ای جمع شــده اند، و از هر ناحیه ای فراهم آمده اند. اینها 
کسانی هستند که باید اول تعلیمات ببینند و آداب اسالمی به آنها 
تعلیم داده شــود. در فرهنگ اسالمی خبرویت پیدا کنند. باید بر 
اینها قیم حکومت کند و مچ دستشــان گرفته شود، نه اینکه آزاد 
بگردند و شمشیرها را در دست نگه دارند و راجع به ماهیت اسالم 
اظهارنظر کنند. اینها نه از مهاجرینند که از خانه های خود به خاطر 
اســالم مهاجرت کردند و نه از انصار که مهاجرین را در جوار خود 
پذیرفتند. )نهج البالغه- خطبه 238( آری یکی از مظاهر جهالتشان، 
عــدم تفکیک میان ظاهر یعنــی خط و جلد قرآن و معنا و مفهوم 
قرآن بود. لذا فریب نیرنگ ساده معاویه و عمر و عاص را در جنگ 
صفین خوردنــد. در این مردم )خوارج( جهالت و عبادت توأم بود. 
علی می خواست با جهالت آنان بجنگد، اما چگونه ممکن بود جنبه 
زهد و تقوا و عبادت اینها را از جنبه جهالتشان تفکیک کرد. بلکه 
عبادتشان عین جهالت بود. عبادت توأم با جهالت از منظر علی)ع( 
که اسالم شناس درجه اول است ارزشی نداشت. لذا آنها را کوبید و 
وجهه زهد و تقوا و عبادتشان نتوانست سپری در مقابل علی)ع( قرار 
گیرد. خطر جهالت این گونه افراد و جمعیت ها بیشتر از این ناحیه 
است که ابزار و آلت دست زیرک ها قرار می گیرند و سد راه مصالح 
عالیه اسالمی واقع می شوند. همیشه منافقان بی دین، مقدسان احمق 
را علیه مصالح اسالمی برمی انگیزند، اینها شمشیری می گردند در 
دست آنها و تیری در کمان آنها. چقدر عالی و لطیف امام علی)ع( 
این ویژگی  آنها را توصیف می کند و می فرماید: همانا بدترین مردم 
هســتید. شما تیرهایی هستید در دست شیطان که از وجود پلید 
شــما برای زدن نشانه خود استفاده می کند و به وسیله شما مردم 

را در حیرت و تردید و گمراهی می افکند. )همان، خطبه 125(
در حال حاضر گروه هــای تکفیری مانند داعش و جبهه النصره 
و طالبــان و... به جهت عدم بصیرت و نادانی، آلت دســت طرح ها و 

برنامه های صهیونیستی و آمریکایی در منطقه و جهان شده اند. 
ادامه دارد

در نوشتار حاضر نویسنده واقعه غدیر را از منظر عقالنیت 
بررسی کرده و با به چالش کشیدن دمکراسی حاکم بر سقیفه، 
به نقش امامت در وحدت جامعه و ضرورت های پیدایش واقعه 

غدیر پرداخته است.
***

غدیر محلی بود در بیابانی سوزان و عطشناک که آب را در خود 
جمع کرده بود. غدیرُخم، نام برکه ای)1( است که در چهار کیلومتری 
ُجحفه واقع شــده اســت. جحفه حدوداً در فاصله 200 کیلومتری 
شــمال غربی مکه قرار دارد و یکی از میقات های پنجگانه است.)2( 
این مکان به دلیل وجود مقداری آب و چندین درخت، محل توقف 

و استراحت کاروانیان بوده است.)3(
پیامبر اکرم)ص( در بازگشت از آخرین سفر حج خویش، همگان 
را در آن محل به اجتماع فراخواند تا آخرین پیام وحی را ابالغ کند. 

آخرین پیام یعنی کامل کننده و تمام کننده رسالت. 
و اما هیچ  گریز وگزیری از نوشــتن و گفتن در همه زمان ها و 
مکا ن ها از غدیر حادثه نیست. چرا که غدیر فقط یک حادثه خاص 
تاریخی اتفاق افتاده در برهه ای از تاریخ نیســت، چون غدیر تعیین 
سرنوشــت تمام انسان ها در طول تاریخ است. زالل غدیر همواره در 
شــریان تاریخ جریان دارد تا همه ناپاکی ها و ناگواری ها را از جامعه 

بشریت بزداید. غدیر برکه برکت بود. 
غدیر نقطه اوج و آرمانی فرایند رسالت و نبوت بود. رسالت بدون 
غدیر ابتر می  بود و کتاب مقدس، عامل تشتت  ها و اختالفات می  شد. 

دلیل این سخن در ادامه این مقال خواهد آمد.
همچون آبی ساکن مانده در حوضچه  ای می ماند که نه تنها مفید 

نبود، زیان بخش هم می شد. در ادامه دلیل این سخن خواهد آمد.
غدیر؛ اوج عقالنیت

عقالنیت دینی در ماجرای غدیر در اوج حیرت انگیزی اســت. 
جامعه بشری بدون راهبری که راه حقیقت و سعادت را بنمایاند، در 
چند راهی ضاللت دچار هالکت خواهد شــد. این حقیقت در طول 
حیات بشــری برای همگان ثابت شده است. ظهور و بروز متفکران، 
مصلحان، حاکمان و جریانات و گروه های علمی، سیاسی و اجتماعی 
گواه عینی این ادعاست. همه اینها ادعا داشته  اند و دارند که می  توانند 
نیازهای آنان را رفع و آفات را دفع کنند و انســان ها را به سر منزل 

مقصود برسانند.
اما در این میان یک مشکل اساسی و کلیدی وجود دارد که در 
طول تاریخ اغلب انسان ها را در ظلمت ضاللت قرار داده و همین سبب 
وحشت شده است، وحشتی که وحشی  گری ها ریشه در آن دارند. 

خونریزی  ها و جنایات  نه تنها از انسان های بدوی که از مدعیان 
تمدن وحشتناک است. آن مشکل چیزی نیست جز اینکه هیچ کدام 
از راهبران، بشریت را بســوی خداوند دعوت نکردند، بلکه به خود 

فرا خواندند. 
درحالی که در غدیر کسی را بر سرراه دوراهه ای قرار دادند که راه 
مدینه را در پیش داشت. مدینه رسول اکرم)ص(. این مدینه جهالت 
را بر نمی تابید، برادری بود و برابری، عدالت بود و عزت، یکپارچگی 
بود و یکرنگی. و آن کس همگان را بسوی خدا راهنما بود، همچون 
خود پیامبر. مگر می  شود راه پیامبر را کسی غیر مثل او بشناسد و 
بنمایاند؟ و این را فقط وفقط خداوند می  توانست و می  بایست مشخص 
می  کرد. اوباید معصوم می بود چون خداوند نه ظالمین را دوست دارد 
و نه رسالت امامت را به ظالمین واگذار می کند.)4( پس ابالغ امامت 

علی)ع( عقالنیتی بود که همه عقالی عالم را مجاب می  کرد. 
امامت انتصابی

خداوند در قرآن جعل امامت را به خود نسبت می  دهد. انتخاب 
امام انتصابی است نه انتخابی. یعنی باید خداوند خود، او را انتخاب و 
انتصاب کند، حتی خود پیامبر هم در این امر دخالتی ندارد. امامت، 
اســتمرار نبوّت است در همه جزئیات و کلّیّات، پس همان  گونه که 

نبی را خداوند انتخاب می  کند، امام هم همین  طور به اراده اوست.
شواهدی از قرآن: 

خداوند خطاب به حضرت ابراهیم)ع( می  فرماید که »من تو را 
به پیشوایی خلق برگزیدم«.)5(

حضرت موسی)ع( از خداوند متعال می خواهد تا برادرش  هارون را 
وزیر و جانشین او قرار دهد. خداوند از قول حضرت موسی می فرماید: 
»موسی عرض کرد: پروردگارا! شرح صدر به من عطا فرما و کار مرا 
آســان گردان. عقده زبانم را برایم بگشا تا مردم سخنم را به خوبی 
بفهمنــد و نیــز از اهل من یکی را وزیر و معاون من قرار ده؛ برادرم 
 هارون را...«.)6( خداوند متعال در جواب حضرت موســی نفرمود: به 
آرای مــردم رجوع کن تا وزیرت را انتخاب کنند، بلکه فرمود: » ای 

موسی، آنچه از ما خواستی به تو عطا شد«.)7(
خداوند متعال خطاب به حضرت داوود)ع(می فرماید: »ای داوود! 

در مطلب پیش رو نویســنده با تشریح اهمیت جایگاه 
و وظایف امامت ،به شــرایط برخورداری از این مقام معنوی 
انتصابی اشاره کرده و دیدگاه قرآن را درباره امامت حضرت 

علی)ع( تبیین کرده است.
***

امامت منصب الهی است که ریشــه در والیت الهی دارد؛ زیرا 
خاستگاه امامت و پیشوایی برای افراد خاص از مومنان، زمانی است که 
شخص به مقام »والیت الهی« دست یافته باشد و این مقام تنها برای 
کســانی ثابت است که »ربانی« شده اند و در مقام مظهریت اسمای 

الهی در جایگاه خالفت الهی به »ربوبیت« می پردازند.
از نظــر آموزه های وحیانــی، مقام امامت بــرای همه اولیای 
 الهی نیســت؛ از همین رو بســیاری از پیامبران با رسیدن به مقام 
»والیت الهی« بهره مند از مقام »امامت الهی« نیســتند؛ بلکه تنها 
کســانی به این مقام امامت می رسند که در والیت به تمام و کمال 
رسیده باشند و همه آزمون های سخت را پیموده و مظهر تمام اسمای 
الهی به تمام و کمال شده باشند؛ چنانکه حضرت ابراهیم)ع( به عنوان 
نخســتین انسان به مقام امامت دست یافت و خواهان تداوم آن در 
خاندان خویش به عنوان یک کمال برتر و مقام الهی شد؛ اما خدا آن 
را تنها برای کسانی از نسل وی قرار داد که بتوانند به چنین تمامیتی 
در مظهریت برسند و هیچ ظلم و بی عدالتی نسبت به اسمای الهی 

روا نداشته باشند.)بقره، آیه 24(
با نگاهی به آموزه های قرآنی می توان دریافت که »امامت« برای 
برخی از نسل حضرت ابراهیم)ع( قرار داده شد و پیامبرانی از نسل 
ایشان به این مقام و منزلت دست یافته اند که دارای شرایطی از جمله 
»هدایت بر اساس امر الهی«، »بهره مندی از وحی«، »بهره مندی از 
وحــی در انجام افعال خیر« )انبیــاء، آیه 73(، »بهره مندی از آیات 
یقین آور و دستیابی به مقام یقین«، »بهره مندی از فضیلت صبر در 

نبوت و رسالت«)سجده، آیه 24( و مانند آنها بودند.
استمرار امامت در اولیای خاص الهی

همان طوری که پیامبرانی خاص از میان اولیای الهی، به مقام 
امامت می رســند، همچنین برخی از اولیــای خاص الهی که مقام 
پیامبری ندارند به این مقام می رســند؛ زیرا مالک در رســیدن به 
مقام »امامت« چنانکه بیان شــد، بهره مندی از مقام »والیت الهی« 
اســت. در شرایط نبوت و رسالت این شرط مطرح است که شخص 
از اولیای الهی باشــد، ولی در شــرایط امامت این مطرح نیست که 
شخص حتما از نبوت و رسالت تشریعی برخوردار باشد، بلکه آنچه 

شرط است برخورداری از مقام والیت خاص است که می بایست در 
»امام« فراهم آید. 

به سخن دیگر، هیچ گونه تالزمی میان نبوت و رسالت تشریعی 
از یک سو و امامت از سوی دیگر نیست؛ زیرا منصب امامت با مقام 
نبوت تفاوت دارد و براساس آیات قرآن تالزم میان این دو وجود ندارد؛ 
چنانکه خدا می فرماید: واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمـات فاتمهن قال انی 
جاعلک للناس اماما...؛ به خاطر آورید هنگامی که خداوند، ابراهیم را 
با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد. 
خداونــد به او فرمود: »من تو را امام و پیشــوای مردم قرار دادم! « 

ابراهیم عرض کرد: »از دودمان من نیز امامانی قرار بده! «
عبارت »من ذریتی« داللت می کند که وقتی ابراهیم )ع( به مقام 
امامت رسید، دارای فرزند بود و طبق صریح آیه 39 سوره ابراهیم، 
فرزنددار شــدن آن حضرت در سن پیری بوده و قطعا پیش از آنکه 

دارای فرزند شود، پیامبر بوده است.
از آموزه های قرآن به دســت می آید که میان نبوت و رسالت و 

امامت تفاوت هست؛ زیرا نبی کسی است که وحی بر او نازل می شود 
و آنچه را بوســیله وحی دریافت می دارد اگر مردم از او بخواهند در 
اختیار آنها می گذارد؛ در حالی که رسول کسی است که موظف است 
در حوزه ماموریت خود به تالش و کوشش برخیزد و از هر وسیله ای 
برای دعوت مردم به سوی خدا و ابالغ فرمان او استفاده کند و برای 

یک انقالب فرهنگی و فکری و عقیدتی تالش نماید.
اما امامت به معنای رهبری و پیشــوایی خلق اســت و در واقع 
امام کسی است که با تشکیل یک حکومت الهی و به دست آوردن 
قدرت های الزم، سعی می کند احکام خدا را عمال اجرا و پیاده نماید 
و اگر هم نتواند رسما تشکیل حکومت دهد تا آنجا که در توان دارد 

در اجرای احکام می کوشد.
به عبارت دیگر، وظیفه امام اجرای دســتورهای الهی است، در 
حالی که وظیفه رســول ابالغ این دستورها به مردم است. با نگاهی 
به آموزه های وحیانی می توان گفت که از نظر »تعلیم و تزکیه« که 
همان تصرفات در تکوین است)بقره، آیات 129 و 151؛ آل عمران، 
آیــه 164؛ جمعه، آیه 2(؛ زیرا مــراد از تعلیم و تزکیه که بر عهده 
پیامبر)ص( نهاده شــده است، تنها علم حصولی یا تربیت معمولی 
نیســت، بلکه تصرفات در سطح عالی تکوینی است، می توان گفت 

که مقام امامت رســول اهلل و نبی اهلل )ص( بسیار مقام بلندی است؛ 
زیرا »رســول« ارائه طریق و راهنمایی می کند، ولی امام، دست فرد 
را می گیرد و با تصرفات تکوینی در وجود شخص، ایصال به مطلوب 
می نماید؛ چنانکه پیامبر اسالم با داشتن هر سه مقام نبوت و رسالت 
و امامت ، به این مهم می پرداخت؛ چرا که ایشــان از یک ســو هم 
دریافت وحی می کردند و هم تبلیغ فرمان های الهی داشــتند و هم 
در تشکیل حکومت و اجرای احکام تالش می کردند و هم از طریق 
تصرفات تکوینی و باطنی به عنوان مظهر تمامی اســمای الهی به 

ربوبیت در نفوس می پرداختند.
بنابرایــن امامت همان مقام رهبری همه جانبه مادی و معنوی 
جســمی و روحانی و ظاهری و باطنی است. امام، رئیس حکومت و 
پیشوای اجتماع و رهبر مذهبی و مربی اخالق و رهبر باطنی و درونی 
است. امام از یک سو با نیروی معنوی خود افراد شایسته را در مسیر 

تکامل باطنی رهبری می کند؛ چنانکه پیامبر)ص( با تصرفات و قدرت 
علمی خود افراد سفیه و نادان را تعلیم می دهد؛ و با نیروی حکومت 

خویش یا قدرت های اجرایی دیگر، اصول عدالت را اجرا می نماید.
خدا بصراحت در باره تصرفات تکوینی آن حضرت)ص( می فرماید: 
یِهْم بَِها َوَصِلّ َعلَْیِهْم إَِنّ َصاَلتََک  ُرُهْم َوتَُزِکّ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقْهً تَُطِهّ
َسَکٌن لَُهْم َواهلَل َسِمیٌع َعلِیٌم؛ از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله 
آن طاهرشان سازی و بدان درونشان را تزکیه دهی و برایشان دعای 
مستمر کن؛ زیرا صلوات و دعای تو برای آنان سکونت آفرین و آرامشی 

است؛ و خدا شنوای داناست. )توبه، آیه 103(
بنابراین از آیات و روایات بسیاری می توان دریافت که هیچ تالزم 
میان نبوت و رسالت تشریعی با مسئله امامت نیست، بلکه ارتباطی 
اگر باشد با »والیت الهی« است؛ زیرا بدون والیت الهی نمی توان از 
»امامت« کسی سخن گفت؛ چرا که انسان یا تحت والیت اهلل است 
یا تحت والیت طاغوت و کسانی به مقام امامت می رسند که تحت 
والیت الهی به تمامیت و کمال رسیده باشند؛ چنانکه پیامبر)ص( و 

نیز امیرمومنان علی)ع( این گونه به مقام تمامیت کمالی» والیت الهی« 
رسیدند و توانستند مسئولیت کامل در همه حوزه ها و عرصه ها را به 
دســت آورند و در مقام مظهریت در »ربوبیت« به تصرفات تکوینی 

بپردازند.)مائده، آیات 3 و 55؛ نساء، آیه 59 (
همچنین معلوم شد که  استمرار امامت در اولیای الهی خاص 
امری اســت که در آیات قرآن بر آن تاکید شده است، هر چند که 
شــخص از مقام نبوت و رسالت تشریعی برخوردار نباشد. براساس 

روایات تفســیری، امامت، امری مستمر در نسل ابراهیم )ع( تا روز 
قیامت اســت و خــدا آن را به عنوان امری برقرار و مســتمر و به 
اصطالح»وجعلها کلمْهً باقیْهً فی عقبه« قرار داده اســت که شامل 
نســل و عترت طاهره محمد)ص( نیز می شود.)زخرف، آیات  27 و 
28؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج9، ص764؛ عروسی 
حویــزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج4، ص597؛ طباطبایی، 
محمدحســین، المیزان فی تفســیر القرآن، ج18، ص96؛ مکارم 

شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 21، ص43(     
امامت مولی الوحدین امیرالمومنین علی)ع(

 از نظر قرآن
امامت امیرمومنان علی)ع( مهم ترین عنصر در »اکمال الدین و 
اتمام نعمت« است)مائده، آیه 3(؛ زیرا از این طریق رهبری و امامت 
در اسالم تداوم یافته و امکان بهره مندی مردم از تصرفات اولیای الهی 
فراهم آمده است؛ زیرا آن حضرت در جایگاه ولی اهلل خاص قرار دارد 
و در میان مومنان به عنوان کســی که در ایمان به تمامیت کمالی 
آن رسیده است، مطرح شــده است؛ چنانکه خدا می فرماید:ولی و 
سرپرست شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده  اند 
همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند؛ 
و هر کس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده  اند، ولی خود 
بداند، پیروز اســت؛ چرا که حزب خدا همان پیروزمندانند.)مائده، 

آیات 55 و56(
براساس این آیات، هر کسی والیت امیرمومنان علی)ع( را بپذیرد 
از »حزب اهلل« خواهد بود و پشــت کردن به والیت ایشان به معنای 
خروج از حزب اهلل به حزب الشیطان است؛ زیرا حزب اهلل تحت والیت اهلل  

و دیگران تحت والیت شیطان طاغوتی خواهند بود.
امیرمومنان که از ســوی خدا به عنوان »امام« و »ولی« نصب 
شده است، از سوی پیامبر)ص( در یک جلسه علنی در غدیر خم به 
این مقام معرفی می شود.)مائده، آیه 3؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر 

نمونه، ج 4، ص؛ و نیز روایات تفسیری(
با چنین نصبی کافران و منافقان مایوس شدند؛ زیرا امید داشتند 
پس از رحلت پیامبر)ص( بساط والیت و امامت الهی برچیده شود 
و مردم همانند گله ای گوسفند رها شوند و کسی رهبری و هدایت 
آنهــا را به عهده نگیرد؛ اما با نصب امام به عنوان نخســتین امام از 
امامان از عترت طاهره)ع( این امید دشمنان به یاس مبدل شد؛ زیرا 
دیگر امت رها نبودند و امامان اولیای خاص الهی همچنان والیت و 

سرپرســتی امت را به عهده داشتند و به عنوان امام و پیشوا آنان را 
به مسیر درســت و راست هدایت کرده و حتی با تصرفات تکوینی 

خویش آنان را تعلیم و تزکیه می کردند.
از نظر آموزه هــای قرآن، فقدان امام و ولی اهلل در میان امت به 
معنای عدم اکمال دین و عدم اتمام نعمت اســالم خواهد بود؛ زیرا 
دین با رهبری و امامت اولیای الهی است که حفظ و صیانت می شود 
و امکان تصرفات در مردم برای اولیای الهی فراهم می آید. از همین 
رو پیامبر)ص( مامور می شــود تا این حکم الهی را ابالغ کند؛ زیرا 
عدم ابالغ حکم الهی به معنای عدم اکمال دین اســالم و اتمام آن 
خواهد بود و دینی که در اختیار نسل های بعد قرار می گیرد، دینی 
ناقص و ناتمام خواهد بود. پیامبر)ص( تهدید می شود که عدم ابالغ 
حکــم امامت و والیت امیرمومنان)ع( و دیگر امامان معصوم)ع( در 
حقیقت به معنی این اســت که اســالم از سوی پیامبر)ص( ناقص 
ابالغ شــده اســت؛ اما با ابالغ این حکم که خطرهایی را نسبت به 
جان امام علی)ع( یا اصل بقای اسالم دارد، می توان امیدوار بود که 
اکمال الدین و اتمام نعمت انجام شده است.)مائده، آیه 67؛ طباطبایی، 
محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، 
ج6، ص68؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج3، ص382؛ 

سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الدرالمنثور، ج3، ص117؛  آلوسی، 
شهاب الدین، روح المعانی، ج3، ص359(

از نظــر آیات قرآن توقف ابالغ از جهت خطر جانی نســبت به 
پیامبر نبود؛ زیرا بر اســاس آیات قرآن، آن حضرت)ص( جز از خدا 
از کسی خوف و ترس نداشت)احزاب، آیات 9 و 38(، بلکه می توان 
گفت که این خطر مربوط به خطری بود که از سوی منافقان و کافران 
به امام علی)ع( می رسید و محتمل بود که با چنین خطری امامت 
ادامــه نیابد. در حقیقت خدا می خواســت به مردم بفهماند که امر 
امامت چنان است که فقدان رهبری و امام به معنای خطر از دست 
رفتن دین اســت و با چنین خطری تمام زحمات پیامبر)ص( بلکه 
پیامبران از دســت می رفت و بقای دین اسالم تا قیامت امکان پذیر 
نبود.)طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه 

موسوی همدانی، ج6، ص62(

به هر حال، از آیه فهمیده می شود که حکم مذکور حکمی است 
که اگر تبلیغ نشود مثل این است که پیامبر هیچ چیز از رسالتی را 
که به عهده گرفته است تبلیغ نکرده باشد، بنابراین می توان گفت گر 
چه کالم صورت تهدید دارد، لیکن در حقیقت درصدد بیان اهمیت 
مطلب است و می خواهد بفهماند مطلب اینقدر مهم است که اگر در 
حق آن کوتاهی شــود حق چیزی از اجزای دین رعایت و ادا نشده 
است.)طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه 

موسوی همدانی، ج6، ص71(
مقام امامت چنان مهم و ارزشــی است که برخی از افراد ظالم 
مدعی امامت می شوند و آن را برای خویش قرار می دهند. خدا چنین 
افرادی را تهدید به عذاب می کند تا دنبال چنین مقام و منزلتی نروند 
که شایسته آن نیستند و بلکه از آن معصومان و اولیای خاص الهی 
اســت.)انعام ، آیه 93؛ عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر 

نورالثقلین، ج 1، ص 746، ح 182(
مقام امامت برای اهل بیت عصمت و طهارت)ع( برای بســیاری 

گران آمد؛ زیرا امید داشتند تا آنان به این مقام برسند و مسئولیت 
پس از رحلت پیامبر)ص( را به دســت گیرند. خدا درآیه 54 سوره 
نســاء، به این حسادت اشاره می کند؛ زیرا  آیه به خوبی این مطلب 
را بیــان می کند که یهود به خاطــر اعطای مقام امامت به پیامبر و 
اهل بیت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله ( نســبت به آنها حسد می ورزند. 
ایــن آیه همچنین ثابت می کند که خدا بــه آنها مقام حکومت را 
اعطا کرده است که موجب حسادت دشمنان اهل بیت)ع( از جمله 
منافقان و کافران شــده بود. گفتنی اســت که در ذیل آیه یاد شده 
روایات متعددی وارد شــده که در آنها برای اثبات امامت آل محمد 
به این آیه استدالل شده است.)عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، 

نورالثقلین، ج1، ص491(
جایگاه امامت، شرایط و وظایف آن

براساس آیات قرآن، امامت از نبوت تشریعی و رسالت برتر است؛ 
زیرا پیامبرانی چون حضرت نوح)ع( بودند که به مقام امامت نرسیدند 
با آنکه از پیامبران اولوالعزم بودند؛ چرا که نخســتین کســی که به 
این مقام دست یافت، حضرت ابراهیم)ع( بود که بعد از حضرت نوح 
به پیامبری رســید.)بقره، آیه 124؛ شوشتری، نوراهلل، احقاق الحق، 

ج2، ص300(
امام از نظر آموزه های اسالمی کسی است که مسئولیت دین و 
دنیای مردم را به عهده دارد و در مقام هدایت ایصالی است که تصرفات 
در تکوین در چارچوب تطهیر و تعلیم و  تزکیه است. بنابراین، امامت 
از چیزهایی نیست که با انتخاب و بیعت مردم انجام شود؛ چنان که 
والیت و نبوت و رسالت این گونه است، بلکه امامت چطور انتصابی 

نباشد در حالی که برتر از مقام رسالت و نبوت است؟!
از نظر قرآن، همان طوری که »خالفت« برای »آدم« جعل شده 
اســت)بقره، آیه 30(، امامت نیز بــرای اولیای خاص الهی »جعل« 
می شود که بیانگر نصب خاص با تصرفات درونی است؛ زیرا حضرت 
آدم)ع( با کســب صفات الهی و اسمای خداوندی توانست در مقام 
خالفت قرار گیرد، بنابراین قرار گرفتن در مقام امامت نیز با تصرفات 

الهی و داشتن شرایطی خاص است.)بقره، آیه 124(
شرایطی برای امام است که جز برای اولیای خاص دست یافتنی 
نیست؛ از جمله مهم ترین این شرایط می توان به توفیق الهی)بقره، 
آیه 124(، صبر و شکیبایی)سجده، آیه 24(، صالح بودن)انبیاء، آیات 
69 تــا 73(، عبد خالص بودن)همان(، عصمت در همه عمر)بقره، 
آیه 124(، ترک ظلم در تمام عمر)همان(، داشــتن یقین)سجده، 
آیه 24( و مانند آنها  اشــاره کرد که همه بیانگر دســتیابی شخص 

به مقام متالهین و خدایی شــدن و قرار گرفتن در مقام ربوبیت و 
مظهریت آن است.)بقره، آیات 30 و 31 و 138؛ آل عمران، آیه 79(
امامت به عنوان یکی از بزرگ ترین امانت های الهی است )نساء، 
آیه 58؛ عروســی حویــزی، عبدعلی بن جمعــه، نورالثقلین، ج1، 
ص496؛ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، 
ص385(  که در اختیار بشــر است و انسان ها موظف هستند تا در 
قبــال امامت کارهایی را انجام دهنــد تا به یک معنا در این نعمت 

بزرگ الهی خیانت نورزند.
همچنین امامت عهدی میان خدا و خلق است)بقره، آیه 124( و 
هر کسی باید بداند که این پیمان بزرگ چگونه شناخته و حفاظت و 
صیانت و مراعات شود؛ از نظر قرآن تنها مومنان واقعی که رستگاری 
برای آنان رقم می خورد، اهل صیانت و مراعات از چنین عهدی بزرگ 

هستند.)مومنون، آیه 8؛ معارج، آیه 32(
چنان که گفته شــد، مردم در قبال امام مســئولیت و وظایفی 
دارند که از جمله آنها مودت و اطاعت و پیروی است.)نساء، آیه 59(

واقـعهغدیـر
وضرورتهایپیدایشآن

مهدی جبرائیلی تبریزی

خداوند در قرآن جعــل امامت را به خود 
نسبت می  دهد. انتخاب امام انتصابی است 
نه انتخابــی. یعنی باید خداوند خود، او را 
انتخاب و انتصاب کند، حتی خود پیامبر هم 
در این امر دخالتی ندارد.امامت، استمرار 
نبّوت اســت در همه جزئیــات و کلیات، 
 پس همان  گونه که نبی را خداوند انتخاب 
می  کند، امام هم همین  طور به اراده اوست.

اگــر امت درمکتب اهل بیت)ع(که به اذعان همه مذاهب اســامی مفســران حقیقی قرآن 
بودند، علم خویش را از سرچشــمه خلل  ناپذیر آنان اخذ می  کردند، گرفتار قرائات گوناگون 
از کتاب مقدس نمی  شــدند و این همه جنایات به نام دین در عالم اســام اتفاق نمی  افتاد. 
 در حالی که احکام شــخصی عبادی تا مســائل اعتقادی و کامی  و امــور کان اجتماعی،

 از آسیب  های تفسیر به رای و بی اساس مصون نماندند.

مــا تو را در روی زمین مقام خالفت دادیم تا در میان خلق خدا به 
حــق حکم کنی«.)8( در این آیه نیز خداوند جعل منصب خالفت را 
به خود نســبت داده و عالوه  بر این جعل، او را امر می کند که بین 

مردم به حق حکم کند.
در آیه  ای نیز می  فرماید: »و آنان را پیشوای مردم قرار دادیم تا 
خلق را به امر ما هدایت کنند«.)9( در این آیه نیز نصب و جعل امامت 

را خداوند به خود نسبت داده است.
دموکراسی و خالفت

طرفداران ســقیفه در اســتناد به قرآن در استدالالت خود به 
»أمرهم شوری بینهم«)10( استشهاد می  کنند.

اما دراینجا خطا و خطاهای فاحش سرزده است:
اوال، آیه بصراحت شوری را در امور خودشان تجویز می  کند نه 
در امر خداوند. خالفت وامامت امری است الهی که کسی حتی خود 

رسول اهلل را هم حق دخالت در آن وجود ندارد.
ثانیا، در شورا و انتخابات حضور حداکثری الزم و نیز رای اختیاری 

حداکثری شرط است. 
این، در حالی اســت کــه به نوشــته تاریخ نــگاران، انتخاب 
ابوبکــر مورد پذیــرش عمومی نبود. پــس از این واقعــه افرادی 
ماننــد حضــرت علــی)ع(، فاطمه زهــرا)س(، فضــل و عبداهلل 
پســران عباس عمــوی پیامبر)ص( و نیز برخــی اصحاب معروف 

 پیامبر مانند ســلمان فارســی، ابــوذر غفاری، مقــداد بن عمرو،
زبیر بن عوام و حذیفْهً بن یمان به برگزاری شورای سقیفه و نتیجه 

آن اعتراض کردند.
همین طور بسیاری از منابع از دو مرحله بیعت با ابوبکر یاد کرده اند 
که عبارتند از بیعت روز سقیفه و بیعت بقیه حاضران در شهر مدینه 
که فردای واقعه ســقیفه اتفاق افتاده و از آن با عنوان بیعت عام یاد 
می شود.)11( بنابر این گزارش  تاریخی؛ فرضیه مشارکت سیاسی عموم 

مهاجران و انصار در این اجتماع با چالش مواجه می شود.
ســؤال مهمی  که باید جواب داده شود اینکه؛ چرا در آن شورا 
کسی از اهل بیت پیامبر)ص( و طرفداران آنها مانند سلمان و ابوذر 

حضور نداشتند؟

سؤال دیگر اینکه بر اساس چه مبنایی آن چند نفر خود را مستحق 
تشکیل شورا و تصمیم  گیری برای برهه بعد از پیامبر اکرم )ص( می  دانستند؟

پس اوال، اصل شورا هیچ مبنایی عقلی ونقلی نداشت، 
ثانیا، اعضای شورا هیچ گونه استحقاق مبتنی بر عقل ونقل را به 

جهت امر خطیر خالفت دارا نبودند، 
ثالثا، مشارکت عمومی جای سؤال است، 

رابعا، صحابه برجسته رسول خدا در آن غایب و بعدا نسبت به 
آن معترض بودند.

حضرت علی)ع( در جایی فرمودند: »هان! به خدا قسم ابوبکر پسر 
ابوقحافه، جامه خالفت را پوشید، در حالی که می دانست جایگاه من 
در خالفت چون محور سنگ آسیا به آسیاست، سیل دانش از وجودم 
همچون سیل سرازیر می شود و مرغ اندیشه به قلّه منزلتم نمی رسد. 

اما از خالفت چشــم پوشیدم و روی از آن برتافتم و عمیقاً اندیشه 
کردم که با دست بریده و بدون یاور بجنگم، یا آن عرصه گاه ظلمت 
کور را تحمل کنم، فضایی که پیران در آن فرسوده و کم ساالن پیر 

و مؤمن تا دیدار حق دچار مشقت می شود!«.)12(
امــا در این میان اعتراض حضرت زهرا)س( به فتنه ســقیفه، 
دیدنی است. ایشان پس از واقعه سقیفه مخالفت های بسیاری با آن 
و نتایج برآمده از این شــورا داشتند و آن را تخلف از سیره و سخن 
پیامبر اســالم اعالم کردند. بارزترین این مخالفت ها سخنانی است 
کــه حضرت فاطمه در بحبوحه گرفتن بیعت از علی)ع( و محاصره 
خانه وی، ایراد کرد.)13( خطبه  فدکیه ســند مهم و ماندگار دیگری 
است که ایشان حقانیت خاندان رسول اهلل و خیانت منافقان را به در 

ازنای تاریخ فریاد زدند. )14(
حضرت زهرا)س( باردیگر هنگامی که در بستر بیماری، آخرین 
روزهای زندگی خود را می گذراند در ســخنانی با زنان مهاجران و 
انصار که به عیادتش آمده بودند، به ســقیفه  اشــاره کرده و آن  را 
خروج ازدستورات پیامبرخدا دانست و درباره زیان هایی که درآینده 
برای اسالم به بار خواهد آورد، هشداری جدی داد.)15( اما نبود گوش 

شنوایی که بشنود فریاد مظلومیت را. 
امامت و وحدت امت

حضرت زهرا)س( در فرازی از خطبه فدکیه فرمودند: »فجعل 
«.)16( یعنی خداوند  اهلل...اطاعتنــا نظاما للملْهً و امامتنا أمانــا للفرقْهً
اطاعت از ما را ســبب نظام ملت و امامــت ما را برای جلوگیری از 

تفرقه قرار داده است.
در این جمله نکاتی است؛ 

اهمیت امامت را گوشزد کردند، 
دختــر پیامبر اکرم خود را به حق و دیگــران را ناحق معرفی 

می  کنند، 
به همان اصل قرآنی  اشــاره داشــتند که امامت انتصابی است 

نه انتخابی، 

تفرقه امت را خطری بس مهلک برای همه دوران ها دانستند،
اطاعت از والیت را مطرح کردند؛ اطاعت اصلی  ترین حلقه ارتباط 
ولی با امت است. بدون اطاعت، عبادت ثمربخش نخواهد بود. چنان که 
در روایات هم والیت برتر از هر واجبی تلقی شــده است. مثال بارز 
آن ابلیس بود که عبادت هزاران ســاله اش را با عصیان و طغیان از 
دســت داد و یا به تعبیر بهتر، از اول هم عبادت او ثمری نداشــته 
اســت. عبادت بدون اطاعت همان تحجر است، همان جهالت است 
و قشــری  گری در دین که ماجراهای بعد از پیامبر اکرم همه وهمه 

ریشه در عدم اطاعت از والیت دارند.
اگر امت، حول محور امامی  گرد می  آمدند و اطاعت از او را بر خود 
فرض می  دانستند که علم وعقل و تمام کماالت را خداوند بدون کم 
وکاســت در وجودش قرار داده است، دیگر تفرقه و اختالف معنایی 
نداشــت و این تفرقه چه ضرباتی به امت اسالم وارد کرده است که 

تاریخ خون آلود اسالم گواه برآن ست.
امامت و قرائات مختلف از دین

قرآن تبیین وتفســیر کتاب را از رسالت  های پیامبر اکرم)ص( 
معرفی می  کند:

»مــا قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن 
اختالف دارند، برای آنها روشــن کنی و )این قرآن( مایه هدایت و 

رحمت است برای قومی که ایمان می آورند!«.)17(
حال سؤال این است: آیا پیامبر اکرم در مدت عمر بابرکت خویش 

فرصت تبیین همه آیات قرآن را پیداکردند؟
ســؤال دیگر: آیا قرآن بعداز ایشان نیاز به تفسیر داشت یا نه؟ 
اگر آری. آن وقت سؤال می  کنیم چه کسی باید آن را تفسیر کند؟ 
و اگر جواب منفی اســت، پس این همه مفسر در عالم اسالم و 

کتاب های تفسیری چه موضوعیتی دارند؟
پس معلوم می  شــود که پس از رســول اهلل باز نیاز به تفســیر 
قرآن وجود دارد، مخصوصاًً در مواردی که مورد اختالف است، باید 

فصل  الخطابی باشد تا حقیقت را آشکار سازد.
نکته مهم دیگر اینکه هر عقل ســالمی  در این فرض، حکم به 
ضرورت کفویت با پیامبر در علم و عصمت خواهد کرد. یعنی مفسر 
قرآن باید پس از رســول اکــرم دارای علم به حقیقت قرآن از یک 
طرف و مصونیت از خطا و لغزش از طرف دیگر در تبیین وتفســیر 
باشد. این دلیلی عقلی است و غیرقابل انکار و غدیر برای همین بود.
اگرامت در مکتب اهل بیت که به اذعان همه مذاهب اســالمی 
مفسران حقیقی قرآن بودند، علم خویش را از سرچشمه خلل  ناپذیر 
آنان اخذ می کردند، گرفتار قرائات گوناگون از کتاب مقدس نمی  شدند 

و این همه جنایات به نام دین در عالم اسالم اتفاق نمی  افتاد.
در حالی که احکام شخصی عبادی تا مسائل اعتقادی و کالمی  
و امور کالن اجتماعی ،از آســیب های تفســیر به رای و بی  اساس 

مصون نماندند.
مگر وهابیت در توجیه اقدامات تکفیری خود اســتنادی غیر از 
قــرآن دارد؟ آیا واقعاً این رفتارهــای به ظاهر دینی و مقدس مآبانه 

مدرک و سند قرآنی دارد؟
نباید خیال کنیم که این نوع نگرش دراین عصر به وجود آمده 
اســت. پایه و اساس همه این جنایات ریشه در دوره پس از رحلت 
پیامبر اسالم دارد. شعار »کتاب خداوند برای ما کافی است«،)18( شروع 

ماجرا بود. یعنی والیت وخالفت الهی را قبول نداریم. 
خدا در تفسیر مکاتب غیرامامی

یک نمونه از تفسیرهای بی  اساس و شرم  آور در اعتقادات است. 
مثال برداشت ابن  تیمیه از »خداوند« این گونه است: »نه در کتاب خدا 
و نه در سنت رسول خدا و نه در اقوال امت اسالمی و ائمه اهل  سنت، 

نداریم که خداوند جسم نباشد«.)19(
در یــک کالم می  توان گفت که تجســیم خداوند، شــاخصه 
اصلی توحید وهابیت اســت؛ وهابیتی که ریشــه در برخی مذاهب 
 اســالمی دارد و تفســیر خاص خود را از قرآن ارائــه داده و عمل

می  کند.
این دلیل همان سخن ابتدای این مقال بود که رسالت و نبوت 
بــدون امامت ابتر خواهــد بود. پس قرآن اگر از غدیر جدا شــود، 
اختالفــات و تفرقه ها به دلیل برداشــت  های متفاوت از آن به وجود 
می آیند. اینجاست که به اهمیت غدیر پی می  بریم و والیت را اکمال 

دین و اتمام نعمت درمی  یابیم. 
پانوشت ها
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امامت امیر مؤمنان علی)ع( از نظر قرآن
مهدی شوقی زواره

براســاس آیات قرآن، هر کسی والیت 
از  بپذیــرد  را  علــی)ع(  امیرمومنــان 
»حزب اهلل« خواهد بود و پشــت کردن به 
والیت ایشان به معنای خروج از حزب اهلل 
به حزب الشیطان اســت؛ زیرا حزب اهلل 
تحت والیت اهلل  و دیگران تحت والیت 

شیطان طاغوتی خواهند بود.

 امامت به معنای رهبری و پیشــوایی خلق اســت و در واقع امام کسی است که با تشکیل 
یک حکومت الهی و به دســت آوردن قدرت های الزم، ســعی می کنــد احکام خدا را عما 
اجرا و پیاده نماید و اگر هم نتواند رســما تشــکیل حکومت دهد، تا آنجــا که در توان دارد 
 در اجرای احکام می کوشــد. به عبارت دیگر، وظیفه امام اجرای دســتورهای الهی است، 

در حالی که وظیفه رسول اباغ این دستورها به مردم است.

از نظر آموزه های قــرآن، فقدان امام و ولی اهلل در میان امت به معنای عدم اکمال دین و عدم اتمام 
نعمت اسام خواهد بود؛ زیرا دین با رهبری و امامت اولیای الهی است که حفظ و صیانت می شود و 
امکان تصرفات در مردم برای اولیای الهی فراهم می آید. از همین رو پیامبر)ص( مامور می شود تا این 
حکم الهی را اباغ کند؛ زیرا عدم اباغ حکم الهی به معنای عدم اکمال دین اسام و اتمام آن خواهد 

بود و دینی که در اختیار نسل های بعد قرار می گیرد، دینی ناقص و ناتمام خواهد بود. 


