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  پيشگفتار

 در فرهنگ و تفكّر مسلمانان، به ويژه شيعيان،» غدير«واقعه و حديث 
ثبات حقّانيت و ادارد. انديشوران شيعه، براي تبيين و اي جايگاه بسيار برجسته

ادله و براهين فراوني طرح، تبيين  ،»دوازده امامي»/ «اماميه«مشروعيت مذهب 
، رينت، يكي از مهم»حديث غدير«و » غدير«مانند بية . واقعاندهو تدوين نمود

  شيعيان است.هاي و مشهورترين دليل ترينمحكم
 حديث غدير، سند و حجت محكم و قاطعي است كه عذر و / خطبه

  گذارد.نمي باقي bدر دوري از اهل بيت  براي هيچ كساي بهانه
  : در اين نوشته براي آشنايي بيشتر با

  »غدير«ة واقع
  باشكوهة ابعاد گوناگون آن پديد

  عظيمة حادث صحت، اعتبار، متواتر بودن و اتقان آن
  »غدير«برابر  مسلمين درة وظيف

  » غدير خم«گوناگون هاي و پيام
  گردد.مي نكاتي تقديم.. . تشيع واصالت و مشروع بودن مذهب 

روش كار در اين نوشته، تركيبي از توصيف و تحليل است. تالش شده 



 

 

10

از منابع و آثار معتبر و متنوعي استفاده گردد و در برخي مواضع براي تبيين يا 
لحمد ّهللاٰ ااثبات مطلبي به منابع دست اول اهل سنّت و شيعه استناد شده است. 

  و المنة اوال و آخرا.
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  با شكوه غدير خم  ةنگاهي به واقع - 1

در سال دهم هجرت، قصد حج فرمود و اين تصميم را  a رسول خدا
 a به مردم اعالم كرد. شمار بسياري از مردم به مدينه آمدند تا با پيامبر اكرم

سال عمر انجام آن فريضه در سال دهم هجري، با آخرين  همراه شوند.
 1ناميدند.» حجة الوداعحجة الوداعحجة الوداعحجة الوداع«مصادف شد و از اين روي آن را  a شريف پيامبر

   2.اندهنيز ناميد َحجة االسالم،َحّجة البالغ، حجة الكمال و التماماين حج را 
افرادي كه به شوق همسفري يا آموختن مراسم حج، همراه آن حضرت 

  .اندهتخمين زده شد صد و بيست هزاربودند، از هفتاد هزار تا 
پس از پايان مراسم حج، حضرت در ميان انبوهي از حجاج راهي مدينه 

 غدير خم« ة ، زماني كه به منطقالحجةشدند؛ در راه بازگشت، هجدهم ذي 
وحي فرود آمده و پيامي ويژه ابالغ كرد. در آن روز و در ة رسيدند، فرشت» 

� « : آن مكان، اين آيه نازل شد َ ��
َ


 ی� أْ�َ�َْ� َو ِإْن َملْ َ �َل ِإَ�ْ�َ� ِ�ْ� َر��ِ�ْ
ُ

ْ� �� أ ُ"!ُل َ� � ا�$#
ِ+ي اْ�َ(ْ!َم اْ�'�ِ&ِ$ی� ْ�َ , َ �ِس ِإن# ا-# ُ َیْ�0ُ1َِ� ِ�َ� ا�/# 4َ5ْ ِر"�2ُ3َ�َ َو ا-# # �َ �0&َ «3 :  

                                                           

عبقات األنوار عالمه مير حامد حسين هندي، . 32و  31ص 1اميني، الغدير ج . عالمه عبدالحسين 1
  .2و1ج في إثبات إمامة األئمة األطهار

  .31ص مادة  غدير 12المعارف تشيع جدايرة .  2
  .67آية  مائدهة . سور 3
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ه ب( اى پيامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است كامالً

) دگزن(و خداوند تو را از اي برسان و اگر نكنى، پيامش را نرسانده )مردم
   كند.دارد. آري، خداوند جمعيت كافران را هدايت نمىمردم نگاه مى

در جا (دستور داد تا همانها به كاروان a پس از نزول آيه، رسول خدا

شته و برگ انده) توقف كنند و آنها كه جلو افتادآبگيري به نام غدير خم
بازماندگان به اين جمع بپيوندند. آن حضرت در آن گرماي طاقت فرسا نماز 
ظهر را بجاي آورد. سپس بر باالي منبري كه از جهاز شتران ترتيب يافته بود، 

  1: ايراد نموداي قرار گرفت و با صداي بلند و رسا خطبه
اريم ايمان دطلبيم و به او مي ستايش مخصوص خداوند است، از او ياري«

خود و بدي كردارهاي خويش به هاي از شرّ نفس.. .كنيمو بر او توكل مى
او خداوندى است كه اگر كسى را گمراه كند،  .بريممى پروردگار خود پناه
يابد و اگر كسى را هدايت فرمايد آن كس گمراه نمى آن كس رهنمايى

  .اى نخواهد داشتكننده
ى نيست جز آفريدگار يكتا كه بخشنده و دهم كه معبودمى من گواهى

  اوست. ةبنده و فرستاد a دهم كه محمدمى مهربان است و شهادت
هان، اى مردم! خداى مهربانِ آگاه، مرا خبر داده است كه دعوت حق را 

من و شما مردم هر كدام بر حسب آنچه به  روم.مي لبيك گفته و از ميان شما
                                                           

اي هاز لحاظ كمي ( مختصر و مفصل / كوتاه و بلند ) به گونه» خطبه غدير«. ناگفته نماند كه  1
مختلفي نقل شده است. آنچه در اين نوشتار طرح شده، گزارشي است كه مرحوم عالمه اميني در 

باني ، ر.ك : ر»غدير ةحديث/ خطب«هاي مختلف از بيان نموده است. براي آگاهي از گونه» الغدير«
  .214تا  198ص براهين و نصوص امامت گلپايگاني،
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 انديشه و گفتار شما چيست؟يم. اينك مسؤولعهده داريم، 

دهيم كه تو آيين خدا را ابالغ نمودي و به ما مردم گفتند: ما گواهى مي
خيرخواهي و نصيحت كردي و در اين راه كوشش نمودي. خداوند به تو 

 پاداش نيك بدهد.

دهيد كه معبودى جز نمى آيا شما شهادت: پرسيد a آنگاه پيامبر خاتم
دهيد نمي بنده و رسول اوست؟ آيا گواهي a خداى يكتاى نيست و محمد

دهيد كه روز نمي كه بهشت، دوزخ و مرگ حقّ است؟ و آيا گواهي
رستاخير بدون شك فرا خواهد رسيد و خداوند افرادي را كه در دل خاك 

  ، زنده خواهد كرد؟اندهپنهان شد
  دهيم. مي آري، شهادت: گفتند

شنويد؟ مي آيا صدايم را: آنگاه پرسيدبار خدايا گواه باش. : پس فرمود
روم و شما مي مردم! من پيشاپيش شمااي : آري. آنگاه فرمود: جواب دادند

و من در آن هنگام از دو چيز در كنار حوض كوثر بر من وارد خواهيد شد 

گذارم، خواهم پرسيد. پس دقت مي گرانبها كه در ميان شما به يادگار

  ا آن دو چگونه رفتار خواهيد كرد!كنيد كه پس از من ب

رسول خدا! آن دو چيز اي : در اينجا يك نفر از ميان جمع، پرسيد
  گرانبها چيست؟

كه از يك طرف در دست خداست و از  يكي كتاب خداست فرمود:
سوي ديگر در دست شما. آن را نيكو نگه داريد و دستوراتش را به كار بنديد 

و ديگري عترت و اهل چيزي عوض نكنيد كه گمراه خواهيد شد  او آن را ب
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. خدايم به من خبر داده است كه دو يادگار من تا روز بيت من است
  شوند. نمي رستاخيز، از هم جدا

مردم! بر كتاب خدا و اهل بيت من پيشي نگيريد و از آن دو عقب اي هان
   نمانيد تا نابود نشويد.

را گرفت و باال برد به طوري كه  j دست عليدر اين موقع پيامبر 
 سپسآن جمعيت او را شناختند؛ ة سفيدي زير بغل هر دو ديده شد و هم

ت مردم! كيساي : »»»»مِن أنفِسهم مِن أنفِسهم مِن أنفِسهم مِن أنفِسهم المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين َأيها الناُس َمن أولى الناِس بَأيها الناُس َمن أولى الناِس بَأيها الناُس َمن أولى الناِس بَأيها الناُس َمن أولى الناِس ب« « « « : فرمود

   و اولي است؟تر ، از خود آنها مقدممؤمنانكه بر 
  دانند.مي خدا و پيامبر او بهتر: گفتند

    هم،هم،هم،هم،و أنا أولى بهم من أنفسو أنا أولى بهم من أنفسو أنا أولى بهم من أنفسو أنا أولى بهم من أنفسالمؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين إّن اّهللاٰ موالَی و أنا مولى إّن اّهللاٰ موالَی و أنا مولى إّن اّهللاٰ موالَی و أنا مولى إّن اّهللاٰ موالَی و أنا مولى « « « « : پيامبر فرمود
 مؤمنانخداوند موالي من است و من موالي : »»»»فمن كنُت مواله فعلّى مواله فمن كنُت مواله فعلّى مواله فمن كنُت مواله فعلّى مواله فمن كنُت مواله فعلّى مواله 

هر كس من موالي  پسهستم و بر آنها از خودشان سزاوارتر و اولي هستم، 

  1.نمود؛ و اين جمله را سه بار تكرار او هستم، علي موالي اوست
خدايا! دوست بدار كسي را كه علي را دوست بدارد و : سپس گفت

دشمن بدار كسي را كه علي را دشمن بدارد؛ خدايا ! ياران علي را ياري كن 
  و دشمنان او را خوار و ذليل نما؛ پروردگارا! علي را محور حق، قرار بده.

است حاضران به غايبان خبر دهند و الزم : و سپس در ادامه فرمود

                                                           

 a: اين جمله را پيامبر گويدمي 118ص 1ند خود ج، پيشواي حنابله در مساحمد بن حنبل.  1

  چهار بار تكرار نمود.
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  خدايا! شاهد باش.: و در پايان فرمود 1ديگران را از اين حادثه مطلع سازند.
د آمد و وحي فروة هنوز اجتماع پرشكوه، به حال خود برپا بود كه فرشت

4ُ0ْ «.. : بشارت داد كه a به پيامبر گرامي ْمتَ
َ

ْ;0َْ 4ُ َ�ُ'9ْ ِدیَ/ُ'9ْ َو أ
َ

اْ�َ�ْ!َم أ
ْ"=َم ِدی/ً�  �ْ�3ِ0َ@ َو َرِ?�4ُ َ�ُ'9ُ اْ<ِِ 9ْ'ُ�ْ َAَ.«..2 : امروز دين شما را كامل كردم

و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براي شما (به عنوان) 

  آيين برگزيدم. 
سپاسگزارم  خدا را: پيامبر بلند شد و گفت» اهللا أكبر « در اين لحظه صداي 

كامل گردانيد و نعمت خود را به پايان رسانيد و از رسالت  كه آيين خود را
  3خشنود گشت. j من و واليت علي

   

                                                           

اهللا  تآي. 63ص a در قرآن كريم و سنّت پيامبر j. عالمه سيد مرتضي عسكري، واليت علي  1
  .490ص عقايد اسالمي، سبحاني،

  .3ة آي مائده ة. سور 2
 به بعد. 31ص  1عالمه عبد الحسين اميني، الغدير ج . منابع پيشين و 3
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   ، ممكن نيست ساختگي باشد!»حديث غدير «  - 2

غدير غدير غدير غدير و لحديث الو لحديث الو لحديث الو لحديث ال« « « « : نويسدمي خواجه نصير الدين طوسي در كتاب معروفش
   1حديث متواترِ غدير است. ، j از جمله داليل امام و وصي بودن علي: »»»»المتواتر المتواتر المتواتر المتواتر 

  ؟همتواتر يعني چ

اشد. مثال ب )هم دست شدن براي انجام كاري(تواتر يعنى باالتر از تبانى 
ممكن است ده نفر با همديگر تبانى كنند كه بگويند ما فالن خبر را از راديو 

د كه شود احتمال دانمى اصالًرسد كه شنيديم. ولى گاهى قضيه به حدى مى
گويد بينيد شخصى مىرويد به جنوب تهران مىتبانى باشد. مثال شما مى

خبر را  بينيد افرادى آنرويد شرق تهران مىراديو چنين چيزى گفته. بعد مى
د كه توانيد احتمال بدهيرويد غرب تهران همينطور. نمىكنند. بعد مىنقل مى

  .گوينداين را تواتر مىاند. ردههمه اينها با يكديگر تبانى ك
شيعه مدعى است كه نقل خبر غدير در حدى است كه ما، احتمال 

و بگوئيم مثال چهل نفر از صحابه  توانيم بدهيمتبانى هم در آن نمى
ين خبر، كه بسيارى از ناقالن ا پيغمبر تبانى كردند بر يك دروغ، خصوصاً

اند. اگر بوده يا از طرفداران ايشان شمرده نشده j جزء دشمنان على
ناقالن فقط از تيپ سلمان و ابوذر و مقداد يعنى همانها كه دور على 

                                                           

  از شرح عالمه شعراني. 516ص خواجه نصيرالدين، تجريد االعتقاد.  1
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 j مفرطى به على ةشود احتمال داد كه اينها عالقچرخيدند بودند، مىمى
قل اند. در حاليكه اين خبر را كسانى نداشتند و با تباني چنين حرفى زده

  1اند.نشان نداده j اى به علىعالقهاند كه كرده
داللت  ة، دربارمرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي عارف بزرگ،

قسم به آن كسي كه دانه و حبه «فرمايد: مي »حديث غدير « احاديثي مانند 
مؤمنين الروياند، فضايل علي اميرمي گياه را را آفريده و از شكافتن آنها

j  تواتر گاندهبلكه ناصبيان هم روايت كردكه آن را مخالفان ذشته ، از حد
به اولويت او، در  a و تصريح پيامبر» حديث غدير « است؛ بلكه خود 

  روايات آنها نيز بيش از حد تواتر است، چه رسد به روايات شيعه.
 »حديث غدير«ة با اينكه ناصبي است دربار 2حتي ابن حجر عسقالني

بيشتر از سي نفر از صحابه به طرق صحاح و حسن، : كند به اينكهمي حكم
. هر كس تفصيل تمام آن و بيشتر و باالتر را بخواهد، اندهآن را روايت كرد

سيد العلماء االعالم مير حامد حسين تأليف:  3» عبقات االنوار« به كتاب 
اين  مانندمراجعه كند؛ زيرا نه در اسالم و نه در ساير اديان،  )رحمت اّهللاٰ عليه(

  4».كتاب در اثبات وصايت و جانشيني، نوشته نشده است
                                                           

  .76ص شهيد مطهري، امامت و رهبري آيت اهللا.  1
كه  بن حجرامصرى شافعى معروف به  . شيخ محمد بن محمد بن على أبو الفضل كنانى عسقالنى 2

ث در فن حدي او ةشهرت عمدهل تسنّن، جاى شبهه نيست. اجاللت و فضائل او در نزد مترجمين 
  اوست.  ةاثر برجست صحيح بخاري، در شرح »فتح الباري«است و 

اثري است عظيم در باب مباحث امامت و شناخت »  عبقات االنوار فى اثبات إمامة االئمة االطهار. «  3
  مطالبي طرح شده است.» 36«. در خصوص اين نوشته در نكته شماره jامامان از اهل بيت 

  .466ص الحجةذیهاي مراقبت ترجمة عليرضا خسروي، بخش . ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي، المراقبات، 4
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  »غدير « ة ويژه، دربارهاي نوشته - 3

ويژه و مستقلّ نوشته شده  ةكتاب و رسالها ، ده» حديث غدير«  ةدربار
غدير نوشته شده، از قرن دوم هجري آغاز و تا قرن ة است. آثاري كه دربار

الغدير الغدير الغدير الغدير     ««««حاضر ادامه يافته است. عالمه فقيد سيد عبد العزيز طباطبايي در كتاب 
عنوان كتاب مستقل،كاري عظيم در  184با معرفي  »»»»فى التراث االسالمى فى التراث االسالمى فى التراث االسالمى فى التراث االسالمى 

  احياي فرهنگ غدير به انجام رسانده است.
  : عبارتند از» غدير « برخي از آثار مخصوص به 

 يامين عالمه عبد الحسين؛  الغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدب - 1

 اثريق)؛ اين كتاب در يازده مجلد چاپ شده است كه 1390(متوفاي 
  در خصوص واقعه و حديث غدير است. نظيربي

محمد بن جرير طبري، مورخ تأليف: ؛ الوالية فى طرق حديث الغديرالوالية فى طرق حديث الغديرالوالية فى طرق حديث الغديرالوالية فى طرق حديث الغدير - 2
وي در اين كتاب، حديث غدير را از بيش از هفتاد  ق)،310معروف (متوفاي

  طريق روايت كرده است.
ابوالعباس احمد بن محمد همداني معروف به ابن تأليف: ؛ الواليةالواليةالواليةالوالية - 3

ق)؛ وي حديث غدير را از طرق فراواني نقل كرده است. 332عقده (متوفاي
كتاب : نويسدمي )453(ص االقبالسيد بن طاوس از بزرگان شيعه در 

حديث غدير نزد من موجود است و او حديث غدير را از ة ابوالعباس دربار
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  1طريق روايت كرده است. 110
امير تقدمي معصومي؛ تأليف:  2؛فى تثبيت خطبة الغديرفى تثبيت خطبة الغديرفى تثبيت خطبة الغديرفى تثبيت خطبة الغدير    jjjj    نور االميرنور االميرنور االميرنور االمير - 4

از » غدير« ةدر اين اثر تتبع و تالش فراوان شده تا تمام فقرات و بندبند خطب
  و تثبيت گردد. تأييدطريق منابع حديثي اهل سنّت، 

محمد باقر انصاري زنجاني؛ اين اثر تأليف: ؛ چهارده قرن با غدير - 5
ش به چاپ رسيد. نوشتار مذكور، مطالب 1379در سال» دليل«توسط انتشارات 

هاي ثبح،»غدير«ة از طرف معصومان بوسيلها إتمام حجت: متنوعي را از قبيل
  دارد.دربر.. . علمي، مناظرات، ميراث مكتوب، شعر و ادبيات و

حمد متأليف:  ؛»كتاب ةغدير در آيين« ناگفته نماند كه در كتاب
، مختلفهاي غدير به زبانة اثر نگارش يافته دربار 414انصاري (معاصر)، 

زبان معرفي  18كتاب به  673معرفي شده است. در چاپ چهارم اين كتاب، 
تاجيكي  تايلندي، فرانسوي، اسپانياي، روسي، آلماني،هاي زبان شده است كه

  3نيز اضافه شده است. ... و
   

                                                           

  .220. استاد علي رباني گلپايگاني، براهين و نصوص امامت ص 1
  به طبع رسيد. ش 1379در سال » مولود كعبه«. اين اثر توسط نشر 2
  محمد انصاري، ناشر: انتشارات دليل ما، قم. ة. نوشت 3
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  راويان و گزارش دهندگان - 4

 ماجراي غدير خم، چون در يك شرايط استثنايي و در يك جمع
ه گزارش ست كايناي نظيري واقع شده است، مقتضاي طبيعي چنين واقعهبي

نيز دستور اكيد داده  a عالوه بر اين، پيامبر اكرم كنندگان، پرشمار باشند.
  بود كه پس از برگشت به وطن، آن را براي ديگران بازگو كنند.

در منابع شيعه به صورت متواتر روايت شده  »واقعه و حديث غدير « 
و هم از  j است. علما و محدثان شيعه، اين حديث را هم از امامان اهل بيت

  .اندهكردپيامبر روايت ة صحاب
قل غدير نة بيش از چهل روايت دربار ،غاية المرامغاية المرامغاية المرامغاية المرامسيد هاشم بحراني، در 

از  ، يكصد روايت37، جلدبحار االنواربحار االنواربحار االنواربحار االنوارمجلسي در ة كرده است و عالم
  مختلف نقل نموده است.هاي راه

نفر از  110، حديث غدير را از »الغدير « اميني در كتاب  هعالم �

   1.نفر از انديشمندان اسالمي نقل كرده است 360از تابعين و از  84صحابه، 
واقعه و حديث غدير را همه  "براي اثبات اينكه  اميني، هعالم �

طبقات  :فصلي گشوده به نام» الغدير « ، در جلد يكم اندهنوشته و روايت كرد

                                                           

  .1جعالمه عبد الحسين اميني، الغدير .  1
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 360راويان حديث غدير از ميان علماء. ايشان از قرن دوم تا قرن چهاردهم، 

برد كه همگي از روايت كنندگان مي جهان اسالم را نام شخصيت علمي
  : به عنوان نمونه 1باشند.مي حديث غدير

 (متوفاي ق)، حافظ ابن مردويه اصفهاني310ابوجعفر طبري (متوفاي 
ق)، 463 (متوفاي خطيب بغدادي ق)،430 (متوفاي اصفهاني ق)، ابونعيم410

 (متوفاي ابوالقاسم حسكانيق)، 430 (متوفاي سجستاني حافظ ابوسعيد
 (متوفاي )، خطيب خوارزمي571 (متوفاي ابن عساكر شافعي ق)،470
ق) از راويان حديث 722 متوفاي( ق) و شيخ االسالم حمويي حنفي568

  هستند.» غدير«
 26همچنين جناب عالمه اميني، در جلد يكم الغدير، به معرفي  �
و  مستقلاي كتاب و رساله» غدير « پردازد كه هر كدام در مورد مي دانشور

  2.اندهويژه پديد آورد
 ، a و صدور اين حديث از پيامبر اعظم اعتبار از اين رو در اصالت،

  جاي هيچ ترديدي نيست.

   

                                                           

شخصيت را  360صفحه،  145مرحوم اميني در ضمن . 312تا  167ص 1. عالمه اميني، الغدير ج 1
  پردازد.مي آناننام برده و گاه به معرفي اجمالي 

  .324تا  313، ص1. الغدير، ج 2
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  چند اعتراف !!! - 5

ة حديث و واقع «از  )مختلفهاي از فرقه(غالب متفكران و علماي اسالم 
قاطع انديشوران اهل سنّت، حديث ؛ اكثريت اندهسخن راند» غدير خم 

ا متواتر ؛ البته برخي از ايشان، آن راندهرا معتبر و غير قابل ترديد دانست» غدير«
در اينجا به ذكر چند  1.اندهيا مستفيض و برخي ديگر آن را خبر صحيح شمرد

  : كنيممينمونه بسنده 
ق) در تلخيص المستدرك 748شمس الدين ذهبي شافعي (متوفاي - 1

ن به متواتر است و م" " " " ))))من كنت مواله فعلّى موالهمن كنت مواله فعلّى موالهمن كنت مواله فعلّى موالهمن كنت مواله فعلّى مواله(((("صدر حديث : گفته است
نيز سندش  " اللهم وال من واالهاللهم وال من واالهاللهم وال من واالهاللهم وال من وااله "ة يقين دارم. و جمل a صدور آن از پيامبر

اية البدقوي است. اين سخن وي را آلوسي در روح المعاني و ابن كثير در 
  2.اندهكرد نقل النهايةو

اين حديث «: نويسدمي ق)911جالل الدين سيوطي شافعي(متوفاي - 2
  3».متواتر است

                                                           

 184ص علي رباني گلپايگاني، براهين و نصوص امامت. 312تا  167ص 1ج الغدير. عالمه اميني،  1
  .197تا ص

  .186ص . علي رباني گلپايگاني، براهين و نصوص امامت 2
  .187ص براهين و نصوص امامت. 552ص 1ج . عالمه اميني، الغدير 3
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 ق)852ابن حجر عسقالني از بزرگان شاخص در فن حديث (متوفاي - 3
را ترمذي و نسايي روايت  " من كنت مواله فعلّى موالهمن كنت مواله فعلّى موالهمن كنت مواله فعلّى موالهمن كنت مواله فعلّى مواله "حديث « : گويدمي

و طرق آن جداً بسيار است؛ ابن عقده آنها را در كتابي (مستقل) نقل  اندهكرد
  1».كرده است و بسياري از سندهاي آن صحيح و حسن است

اين حديث صحيح « : گويدمي ق)1052(متوفاي عبد الحق دهلوي - 4
مانند: ترمذي، نسايي و احمد (پيشواي اي است و ترديدي در آن نيست.عده

. طرق آن بسيار است؛ شانزده نفر صحابي آن اندهروايت كردها) آن را حنبلي
. در روايتي آمده است كه سي نفر از صحابه، آن را از اندهرا روايت كرد

در زمان خالفتش شهادت دادند و بسياري  j شنيده و براي عليa  پيامبر
از اسانيد آن صحيح و حسن است و به سخن كسي كه در صحت آن اشكال 

  2شود.نمي اعتناييكرده، 
 توفاي(م ، ابن ابي الحديد معتزليالبالغة نهجدانشمند مشهور، شارح  - 5
حديث غدير، يكي از روايات شايع در فضائل : ق) گفته است655
است. وي همچنين در موضعي ديگر، حديث غدير را جزء  jالمؤمنين امير

   3داند.مي روايات مشهور و مستفيض
صحيح است و طرق متعددي  اين حديث،: مولوي ولي اهللا لكهنوي - 6

                                                           

  .74ص 7. فتح الباري ج 1
 استاد علي رباني گلپايگاني، براهين و نصوص امامت به نقل از. 558ص 1ج . عالمه اميني، الغدير 2

  .189ص
به نقل از استاد علي رباني ؛ 167ص 6و ج 166، ص9ج هشرح نهج البالغ . ابن ابي الحديد، 3

  .190ص گلپايگاني، براهين و نصوص امامت
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  1دارد و كسي كه در صحت آن اشكال كرده به خطا رفته است.
« ق) در كتاب 241(متوفايها پيشواي حنبلي احمد بن حنبل، - 7

مردم را در  j ، با سند معتبر از ابوطفيل نقل كرده كه علي14جلد » المسند 
 ةهر كس كه واقع: "جمع كرد و به آنان گفت  )كوفهدر اي رحبه (منطقه

دهم كه به آن شهادت دهد؛ مي غدير را ديده و شنيده است، به خدا سوگند
"در اين هنگام، سي نفر برخاستند و گواهي دادند.

2  
اين انديشمند مشهور و مقبول جهان : ق)505(متوفاي  ابوحامد غزالي - 8

أجمَع الَجماهير على َمتن الَحديِث أجمَع الَجماهير على َمتن الَحديِث أجمَع الَجماهير على َمتن الَحديِث أجمَع الَجماهير على َمتن الَحديِث « « « « : گويدمي »سرّ العالمين«اسالم در كتاب 
من ُخطبته صلى اّهللاٰ عليه و سلّم في يوم غَدير ُخّم باتّفاق الجميع و هو يقول: من ُخطبته صلى اّهللاٰ عليه و سلّم في يوم غَدير ُخّم باتّفاق الجميع و هو يقول: من ُخطبته صلى اّهللاٰ عليه و سلّم في يوم غَدير ُخّم باتّفاق الجميع و هو يقول: من ُخطبته صلى اّهللاٰ عليه و سلّم في يوم غَدير ُخّم باتّفاق الجميع و هو يقول: 

؛ فقال ُعمر: بخٍ بخٍ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت ؛ فقال ُعمر: بخٍ بخٍ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت ؛ فقال ُعمر: بخٍ بخٍ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت ؛ فقال ُعمر: بخٍ بخٍ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت »»»»من كنُت مواله فعلي موالهمن كنُت مواله فعلي موالهمن كنُت مواله فعلي موالهمن كنُت مواله فعلي مواله««««
متن  همگان اتفاق دارند بر اينكه: »»»»موالي و مولى كل مؤمن و مؤمنةموالي و مولى كل مؤمن و مؤمنةموالي و مولى كل مؤمن و مؤمنةموالي و مولى كل مؤمن و مؤمنة

باشد مي در روز غدير خمa  پيامبرة حديث غدير)، بخشي از خطب(حديث
پس س هر كس من موال و سرپرست او هستم، علي موالي اوست.: كه فرمود

ي من پسر ابوطالب، به درستي كه موالاي  به به، آفرين بر تو باد: عمر گفت
  3.شدي و موالي هر مرد و زن با ايماني

   

                                                           

  .190ص ، براهين و نصوص امامتبه نقل از علي رباني گلپايگاني.  1
ن ، براهيبه نقل از علي رباني گلپايگاني. 19198 ، حديث436ص 14احمد بن حنبل، المسند ج.  2

  .200ص و نصوص امامت 
  .516ص 1. عالمه اميني، الغدير ج 3
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  غدير  جغرافياي - 6

اي در ميان مكه و مدينه است كه بر سر راه حاجيان ، نام ناحيه»غدير خم«
در اين محل كه در آن آب باران  )آبگير(اي قرار دارد و به خاطر وجود بركه

  است.  ، به اين نام شهرت يافتهشدهجمع مي
كيلومتري مكه  64واقع شده و جحفه در جحفه كيلومتري  4-3غدير در 

است. در جحفه راه اهالي مصر، هاي پنجگانه دارد كه يكي از ميقاتقرار 
سبب وجود آب و شود. غدير خم به مدينه، عراق و شام از يكديگر جدا مي

چندين درخت كهنسال، محل توقف و استراحت كاروانيان بود؛ اما گرمايي 
  1فرسا داشت.طاقت

   

                                                           

  ».غدير« ةتشيع، ماد دايرة المعارف. رجوع:  1



 

 

29

  

  ماجراي غدير، همه جا آمده است! - 7

اكثر حديث غدير از برخي جهات ممتاز است از جمله اينكه در 

  : به آن توجه شده است علوم اسالميهاي شاخه
لغت شناسان عرب، هنگام بيان معناي واژگاني چون : علم لغتدر  �

  .اندهاز واقعه غدير ياد كرد» خم«و » غدير«، »ولي«، »مولي«
سال دهم مورخان اسالمي آنجا كه از حوادث : علم تاريخدر  �

 ة، به ماجراي غدير خم پرداخته و از حديث يا خطباندههجري گزارش داد
 .اندهغدير سخن گفت

 كه حديثاي شاعران بلند آوازه از نخستين لحظه: شعر و ادبدر  �
ة گوناگون دربارهاي صادر شد تا زمان حاضر به زبان a غدير از پيامبر

يش ، نام باميني هعالم. اندهنمود ادبي بسياري انشاءهاي غدير، اشعار و متن
ه دارند، غدير سرودة شعراي بنام را كه طول تاريخ اسالم، دربار از يكصد نفر

 آورده است.» الغدير«در كتاب شريف 

از دير زمان مورد عنايت  هايي كهيكي از حديث: علم حديثدر  �
  راويان و حديث نويسان بوده، حديث غدير است.

اسالمي، شيعه و سنّي، در تفسير آياتي مفسران : علم تفسيردر  �
غدير ة مائده، دربار 67و 3غدير است، به ويژه آيات ة كه مربوط به واقع
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 .اندهسخن گفت
ة اهل كالم و عقايد، آنجا كه در مورد ادل: علم كالم و عقايددر  �

كنند، حديث غدير را به صورت مي بحث و جدل ، jالمؤمنين خالفت امير
  1كنند.مي موشكافانه، ارزيابيدقيق و 

   

                                                           

 علي رباني. 2و1: عالمه اميني، الغدير جلد آگاهي تفصيلي به نكات مذكور، ر.ك. جهت  1
  .215ص گلپايگاني، براهين و نصوص امامت
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  حديث غدير  و j امام علي - 8

» غدير«ايشان به ترويج و نشر   b اهل بيت ، a پس از پيامبر اكرم
نيز در  h طاهرهة و صديق كار را آغاز كرد اين jالمؤمنين اميرپرداختند. 

  1اين باره در موارد متعدد به ياري او شتافت.
در مواضع  jjjj امام علي: كند كهمي منابع اهل سنّت نقلعالمه اميني از 

به حديث غدير در اثبات حقانيت خويش، استشهاد نموده است  متعددي
  : از جمله

 خواستند از امام عليمي زماني كه به زور : a پس از وفات پيامبر - 1
j گروه اي  :براي ابوبكر بيعت بگيرند، حضرت در چندين موضع فرمود

غدير «دهم، آيا شنيديد كه پيامبر در مي مهاجرين و انصار، شما را به خدا قسم
  و ...چنين و چنان گفت » خم

طلحه در جنگ جمل در طرف مخالف قرار داشت، : در جنگ جمل - 2
حضرت پيكي به سوي او فرستاد تا او را مالقات كند؛ وقتي پيش حضرت 

 a به خدا! آيا شنيدي سخن پيامبردهم تو را مي قسم: آمد. حضرت فرمود
  ؟»و ...هر كس من موالي او هستم، علي موال و سرور اوست «: را كه فرمود

  بله، شنيدم. : گفت
                                                           

  به بعد. 327ص 1. عالمه اميني، الغدير ج 1
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  اي؟فرمود: پس چرا با من به جنگ برخاسته
  1گفت: فراموش كرده و در خاطرم نبود. پس طلحه برگشت و پاسخي نداد.

يكي از پيشوايان  ،بن حنبلاحمد : )از كوفهاي محله(» رحبه«در  - 3
مردم كوفه را در ميداني در  j علي: گويدمي خود» مسند«در  اهل سنّت

ده غدير را ديده و شنية هر كس واقع: جمع نموده و فرمود» رحبه«كوفه به نام 
دهم كه شهادت دهد. در اين هنگام سي نفر برخاستند مي است، به خدا قسم

  2و شهادت دادند.
جمعي برخاستند و گواهي دادند، ولي انس بن : گويدمي الحديدابن ابي 

تو كه آن روز : مالك همچنان نشسته بود؛ حضرت رو به او كرد و فرمود
  خيزي؟بودي، چرا برنمي

  آورم).نمي ام (چيزي به خاطرامير المومنين! من پير شدهاي گفت:
 بيماري سفيديگويي، خداوند تو را به مي حضرت فرمود: اگر دروغ

 (برص) مبتال كند كه عمامه هم آن را نپوشاند. ابن ابي الحديد در ادامه
  3در حقّ او گيرا شد. j انس از دنيا نرفت تا اينكه نفرين علي: نويسدمي

حضرت در آغاز جنگ در ميان لشكريان خود، : در جنگ صفين - 4
: نمود غدير اشاره سخناني بيان كرد و در آنجا به واليت و انتصاب خود در

                                                           

عالمه اميني، گفتگوي حضرت با طلحه را از چندين دانشمند . 380ص 1. عالمه اميني، الغدير ج 1
  دهد.درجه يك اهل سنت گزارش مي

  به بعد. 339ص 1ج غديرعالمه اميني، ال. 82ص 7ج حمدا. مسند  2
  .288ص 2ج ابن ابي الحديد، شرح نهج البالغه.  3
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ايد سخن پيامبر را در روز غدير كه در مورد واليت و دوستي آيا نشنيده« 
  1من فرمود؟

پس از خود، ة در جمعي كه عمر براي تعيين خليف: در جمع شورا - 5
تعيين كرده بود، حضرت در آن محفل هم به جريان غدير و شايسته بودن 

شما را قسم به خدا، آيا در ميان : فرمايدمي كند و از جملهمي خود، اشاره

شما كسي هست كه پيامبر او را در غدير خم، نصب كرده باشد؟ و در 

   2.نه: من كنت مواله فعلي مواله؟ گفتند: مورد او گفته باشد
   

                                                           

  .394ص 1. عالمه اميني، الغدير ج 1
  به بعد. 339ص . همان 2
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  گويد مي از غدير h حضرت فاطمه – 9

ة فاطم بود. h طاهرهة يكي از بزرگترين مدافعان واليت، حضرت صديق
بارها جريان  ، a خود پس از رحلت پيامبرة از سه ماهر تدر عمر كم h زهرا

  : را براي مردم تذكّر داد» غدير«
هنوز از رحلت پيامبر : اندهبرخي از بزرگان اهل سنت نقل كرد: يكم
 :يك هفته نگذشته بود كه دخترش در ميان مردم به ابوبكر، فرمود a گرامي

را در روز غدير خم كه فرمود: هركس  a سخن پيامبرآيا فراموش كرديد 
من موال و سرور او هستم، علي موال و سرور او است و نيز اين سخن كه به 

  1مقام و منزلت تو نزد من، همانند منزلت هارون نزد موسي است.: علي فرمود
: در موضعي ديگر، وقتي برخي از انصار سخنان قاطع حضرت دوم

 راها اگر پيش از بيعت با ابوبكر اين حرف :را شنيدند، گفتند h زهرا
و و و و « « « «  :داديم. حضرت در اين هنگام فرمودنمي شنيديم، او را بر علي ترجيحمي

آيا پدرم با كارهايي كه در غدير : »»»»هل تََرَك ابى يوَم غديِر خم ألحٍد عذراً هل تََرَك ابى يوَم غديِر خم ألحٍد عذراً هل تََرَك ابى يوَم غديِر خم ألحٍد عذراً هل تََرَك ابى يوَم غديِر خم ألحٍد عذراً 
  2خم انجام داد براي كسي عذر و بهانه گذاشت؟

 نظير و آشكار در ميان بيش از صد هزار نفر،اي بيبا وجود حماسهيعني، 
                                                           

  به بعد. 394ص 1. عالمه اميني، الغدير ج 1
  .239ص جوادي آملي، شميم واليت آيت اهللابه نقل از  173ص 1ج . خصال صدوق 2
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  براي ترك علي و ياري نكردن او ندارد.اي هيچ كس عذر و بهانه
معصومه، ة حضرت فاطم ، j دختران حضرت موسي بن جعفر: سوم

از فاطمه  ، j زينب و ام كلثوم (سالم اهللا عليهنّ) از فاطمه دختر امام صادق
از فاطمه و سكينه  ، j از فاطمه دختر امام سجاد ، j دختر امام باقر

 اندهنقل كرد ، h زهراة از ام كلثوم دختر فاطم ، j دختران امام حسين
آيا سخن پيامبر را در غدير : خطاب به مردم فرمود h حضرت زهرا: كه

  1خم فراموش كرديد؟
ة از عم j هافاطمهاميني اين روايت را كه سلسله وار هر يك  هعالم

، از دو محدث اهل سنّت، جرزي شافعي و اندهبزرگوار خود نقل كرد
  2كند.مي ابوموسي مديني، نقل

   

                                                           

  به بعد. 394ص 1، الغدير ج. عالمه اميني 1
  . همان. 2
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  »حديث غدير«منحصر بفرد هاي ويژگي - 10

لغت، شعر و ادب، تفسير، تاريخ : اسالمي، مانندهاي . در غالب دانشيكم
  اين حديث طرح شده است. ... و

طوايف مسلمانان نبود، ة . احاديث ديگر در حضور نمايندگان همدوم
ولي اين حديث در جايي صادر گشت كه از هر طايفه گروهي به حج آمده 

  آن را به گوش همه رسانيد. a بودند و پيامبر
در ( از همها اين حديث را هنگام جدا شدن قافله a پيامبر رحمت سوم.

بيان كرد؛ و البته آخرين سخن و توصيه،  )غدير خم كه چهار راه جدايي بود
 أكيدتماند و اگر در مكه يا مني به واليت و خالفت مي بهتر در ياد شنونده

  شد.مي كرد، مطلب واليت در ذهن با ديگر مطالب آميختهمي
. مردم عادت دارند از هركس، آخرين وصيت و سخن او را چهارم

گيرند. اگر كسي در طول عمر خود سخن يا وصيتي داشته باشد ولي در فرا
نند. اما كنمي آخر عمر چيزي نگويد، مردم به آن سخنان پيشين، زياد اعتناء

هنگام مرگ يا نزديك آن، اگر سفارشي كند مانند ساخت مسجد، همه آن 
 نزديكي وفاتدر آخرين سفر و پس از آنكه از  a گيرند. پيامبرمي را جدي

را به جانشيني نصب نموده و همه را به پيروي  j دهد، عليمي خويش خبر
نقاط كشور اسالمي پيچيد ة اينست كه واقعه غدير، در هماز او فرا خواند. 
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  و ماندگار شد.

در  j ، بر واليت و امامت حضرت علي»حديث غدير«داللت  پنجم.
گونه ابهام است. اين حديث امور دنيوي و ديني، صريح و خالي از هر 

توان نمي مردم چنان واضح است كهة معنايش در پيش خواص و تود
 كرد. برخالف برخي از احاديث ديگر تأويلتراشي كرده و معناي آن را بهانه

  كه فهم امامت و خالفت از آن نياز به دقّت دارد.
آن به قدري محكم است كه هيچ خاص و عامي ة . سند و پشتوانششم

كند؛ چرا كه صدها شخصيت علمي از نمي شك a در صدور آن از پيامبر
  1.اندهمختلف، واقعه و حديث غدير را منعكس كردهاي فرقه

   

                                                           

  .516ص المه شعراني، شرح تجريد االعتقاد: ع. جهت اطالع بيشتر رجوع شود به 1
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   أولي بودن در حديث غدير، به چه معناست؟ - 11

من كنت مواله فعلّى من كنت مواله فعلّى من كنت مواله فعلّى من كنت مواله فعلّى « « « « ة غدير، پيش از جملة در خطب a پيامبر أعظم
ا من آي ألسُت أولى بكم من انفسكم؟ألسُت أولى بكم من انفسكم؟ألسُت أولى بكم من انفسكم؟ألسُت أولى بكم من انفسكم؟: ، خطاب به جمع حاضر فرمود»»»»مواله مواله مواله مواله 

آمده كه ها و در برخي نقل 1نسبت به شما از خود شما برتر و اولي نيستم؟
ز خود آنها ا مؤمنانآيا من نسبت به     من أنفسهم؟من أنفسهم؟من أنفسهم؟من أنفسهم؟المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين ألسُت أولى بألسُت أولى بألسُت أولى بألسُت أولى ب: فرمود

  .رسول خدااي آري،: برتر نيستم؟ كه همه گفتند
 ند،منان اقرار كردؤاو نسبت به مپس از اينكه آنان به أولويت  a پيامبر

هر كس من موالي او هستم،  من كنُت مواله فعلّى موالهمن كنُت مواله فعلّى موالهمن كنُت مواله فعلّى موالهمن كنُت مواله فعلّى مواله: درنگ فرمودبي
  يعني بر او اولويت دارم، علي موالي اوست؛ يعني بر وي اولويت دارد.

چه « گيرد كهمي الي، اقرارؤابتدا به شكل س a راستي چرا پيامبره ب
 بودن كسي» اولي « معناي  اصالًو » مقدم و اولي است؟ مؤمنانكسي بر 

  بر ديگري چيست؟
بر مسلمانان واليت  a ست كه پيامبر اعظم، آن»اولويت«منظور از اين 

امور دين و دنيا حرفي بزند يا تصميمي بگيرد، ة و امامت دارد و هر گاه دربار
ولي « خدا و ةخليف بر همه واجب است كه تابع كالم پيامبر باشند؛ چرا كه او

                                                           

  ست؟تر و اولي ان، از خود آنها مقدممنؤ: كيست كه بر م. در برخي از روايات چنين آمده 1
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  دارد.» واليت « است و بر انس و جنّ » اهللا
داشتن و امام  در روايت، همان اولي بودن، واليت» موال « پس معناي 

، دوست و يا ياور بود، »موال « از  a چرا كه اگر مقصود پيامبر بودن است؛
قبلي متناسب نبود، چرا كه الزم نبود واليت و اولي بودن خود ة با جمل: اوال

محض دوستي و مواالت با هم ديگر در اسالم، : ثانيارا مطرح كند. 
مخصوص علي j بايد نسبت به هم  مؤمنانو  مسلمانانة باشد و همنمي

  دوستي و محبت داشته باشند. 
به خدا : فرمايدمي ايدر خطبه j به همين دليل است كه حضرت علي

فواّهللاٰ إنى فواّهللاٰ إنى فواّهللاٰ إنى فواّهللاٰ إنى : بوده و واليت دارم» اولي«مردم به خود آنها ة سوگند، من از هم
  1.ألولى الناس بالناسألولى الناس بالناسألولى الناس بالناسألولى الناس بالناس

   

                                                           

  .118خطبة  ه. نهج البالغ 1
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 »غدير « هاي نام - 12

گوناگوني ياد شده است هاي با عنوان» غدير خم«در منابع ديني از روز 
جال اين مباشد؛ در مي امامت و جانشينية كه نشانگر اهميت وعظمت مسال

  : شودمي به برخي از اسامي اشاره
ِ األكبر - 1 ِ األكبرعِيُد اّهللاٰ ِ األكبرعِيُد اّهللاٰ ِ األكبرعِيُد اّهللاٰ   روزي كه بزرگترين عيد خداوند است.: عِيُد اّهللاٰ
  بزرگترين عيد.: العِيُد األكبرالعِيُد األكبرالعِيُد األكبرالعِيُد األكبر - 2
  . a روز عيد اهل بيت محمد ::::    aaaa    يَوُم عِيِد أهِل بيت محمديَوُم عِيِد أهِل بيت محمديَوُم عِيِد أهِل بيت محمديَوُم عِيِد أهِل بيت محمد    ---- 3

  روز جدايي حقّ از باطل.: يوم الفصليوم الفصليوم الفصليوم الفصل - 4
  .روز ناخرسند شدن شيطان: الشيطانالشيطانالشيطانالشيطانيوُم َمرغََمِة يوُم َمرغََمِة يوُم َمرغََمِة يوُم َمرغََمِة  - 5
  روز عيد و شادماني و سرور.: يوم عيٍد و فرحٍ و سرورٍ يوم عيٍد و فرحٍ و سرورٍ يوم عيٍد و فرحٍ و سرورٍ يوم عيٍد و فرحٍ و سرورٍ  - 6
  .روز خبر بزرگ: يوُم النَبِأ العظيميوُم النَبِأ العظيميوُم النَبِأ العظيميوُم النَبِأ العظيم - 7
  .روز پيمان گرفته شده: يوم الميثاِق الَمأخوذيوم الميثاِق الَمأخوذيوم الميثاِق الَمأخوذيوم الميثاِق الَمأخوذ - 8
  روز عبادت كردن. : يوُم العِبادةيوُم العِبادةيوُم العِبادةيوُم العِبادة - 9

  . j عيسي؛ جانشين حضرت  j روز شمعون: يوُم َشمعونيوُم َشمعونيوُم َشمعونيوُم َشمعون - 10
  . j ؛ وصي و جانشين حضرت آدم j روز شيث: يوُم ِشيثيوُم ِشيثيوُم ِشيثيوُم ِشيث - 11
  .روز راهنمايي كردن: يوُم اإلرشاديوُم اإلرشاديوُم اإلرشاديوُم اإلرشاد - 12
ُ به الدين - 13 ُ به الدينهو اليوم الذی أكمَل اّهللاٰ ُ به الدينهو اليوم الذی أكمَل اّهللاٰ ُ به الدينهو اليوم الذی أكمَل اّهللاٰ روزي كه در آن خداوند دين را : هو اليوم الذی أكمَل اّهللاٰ
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  كامل ساخت.
  .روز طعام و غذا دادن: يوم إطعاِم الطعاميوم إطعاِم الطعاميوم إطعاِم الطعاميوم إطعاِم الطعام - 14
  .دادن روز مژده: يوُم البشارةيوُم البشارةيوُم البشارةيوُم البشارة - 15
  روزي كه در آن دليل محكم و استواري واقع شده است.: يومُ البرهانيومُ البرهانيومُ البرهانيومُ البرهان - 16
  روز مهرباني.: يوُم التوّدديوُم التوّدديوُم التوّدديوُم التوّدد - 17
  روز بيان كردن بنيادهاي پايدار ايمان.: يوم البَيان عن حقايق اإليمانيوم البَيان عن حقايق اإليمانيوم البَيان عن حقايق اإليمانيوم البَيان عن حقايق اإليمان - 18
  روزِ خوشنودي.: يوُم الرضايوُم الرضايوُم الرضايوُم الرضا - 19
و  زينت كردن و روز تبريكروز آراستن و : يوم الزينة و يوم التَهنيةيوم الزينة و يوم التَهنيةيوم الزينة و يوم التَهنيةيوم الزينة و يوم التَهنية - 20

  1.شاد باش گفتن
   

                                                           

جهت اطالع . 464صاست از جمله: االقبال: سيد بن طاووس  . اين اسامي در متون متعددي آمده 1
  . 482ص لك محمدي، هزار نكته دربارة غدير: حسن مبيشتر رجوع شود به
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  گزارشگران تبريك  - 13

پس از مراسم جانشيني، افراد حاضر در غدير خم، اين پيشوايي و 
 گفتند؛ تاريخ اساميمي تبريك و شادباش j يت را به حضرت أميرمسؤول

تن  60، 1»الغدير«اميني در كتاب  هبرخي از مشاهير را ثبت نموده است. عالم

تبريك گفتن خلفاي اهل  كهبرد مي أهل سنّت را نام از مورخان و راويان

  : شودمي . به اسامي برخي اشارهاندهرا ثبت نمود سنت
  ق. 241: ها، متوفايپيشواي حنبلي: احمد بن حنبل - 1
  ق. 310: متوفاي: مورخ معروف: محمد بن جرير طبري - 2
  .ق403 :بزرگ اشعري مسلك، متوفايمتكلم : قاضي ابوبكر باقالني - 3
  ق. 505: از بزرگان و مشاهير أهل سنت: متوفاي: ابو حامد غزالي - 4
  .ق548: متوفاي: ابوالفتح أشعري شهرستاني - 5
  ق.  606: از متفكران بزرگ اهل سنت، متوفاي: فخر الدين رازي - 6
  .ق911: متوفاي: جالل الدين سيوطي - 7

   

                                                           

  .527تا  510ص  1اميني، الغدير  ج ه: عالم. رجوع به 1
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  حكمت غدير - 14

 a از طرف پيامبر j ست كه چرا حضرت عليپرسش اساسي اين
تحقق غدير چيست؟ آيا پديد آوردن ة حكمت و فلسف اصالًمعرفي شد؟ 

امري معقول و  ، a غدير خم و در واقع تعيين جانشين از طرف پيامبر
پيامبر  :گويندمي ضروري بود؟ يا اينكه سخن اهل سنت، صحيح است؟ كه

جانشين مشخص نكرد و خالفت و مديريت پس از خود را به براي خود، 
  1مردم سپرد كه ايشان جانشين را انتخاب كنند.

  : 2از ديدگاه شيعه

محال است كه براي دين و دنياي مردم، جانشين  a پيامبر اسالم �
تعيين نكرده باشد. چرا؟ زيرا اگر رئيس قومي و بزرگي بخواهد از ميان 

د سرپرست نگذارد؛ چه رسبي بايد آن قوم را: گويندمي قومش برود، عقالء
  به اينكه سفر آخرت باشد و ديگر به ميان قومش برنخواهد گشت.

 را معين كسي به ويژه اگر آن بزرگ و سرور، دلسوز و مهربان باشد، حتماً
 معطل نماند.  و ...كند تا در نبود او، كارها، مسائل پيش آمده مي

                                                           

ن ي، با تصحيح و تعليق: نجم الدالعقيدة الطحاويّةالعقيدة الطحاويّةالعقيدة الطحاويّةالعقيدة الطحاويّة. أبي جعفر أحمد بن محمد ازدي طحاوي،  1
  .80و  79ص دركاني

  باشد.مي» شيعه در اسالم « كتاب شريف . منبع عمده در اين نكته،  2
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مانند يك اي كه هرگز جامعه كندمى درك ،خدادادى خودانسان با نهاد 
كشور يا يك شهر يا ده يا قبيله و حتى يك خانه كه از چند تن انسان تشكيل 

و زمامدارى كه چرخ جامعه را به كار اندازد و هر  بدون سرپرستيافته، 
 تواند به بقاىنمى يك از اعضاي جامعه را به وظيفه اجتماعى خود وادارد،

ود ادامه دهد و در كمترين زماني متالشى شده، وضع عموميش به هرج و خ
  مرج گرفتار خواهد شد.

اى است (اعم از كسى كه زمامدار و فرمانرواى جامعه به همين دليل
جامعه بزرگ يا كوچك) و به جايگاه خود و بقاى جامعه عنايت دارد، اگر 

شينى غيبت كند، البته جانبخواهد به طور موقت يا غير موقت از سر كار خود 
شود كه قلمرو فرمانروايى و نمى گذارد و هرگز حاضرمى به جاى خود

 زمامدارى خود را سر خود، رها كرده از بقا و زوال آن چشم پوشد.

خواهد خانه مى يا چند ماهه رئيس خانواده اى كه براى سفر چند روزه
كسى ديگررا) براى خود جانشين و اهل خانه را وداع كند، يكى از آنان را (يا 

 سپارد.مى معرفى كرده، امور منزل را به وى

يا صاحب دكانى كه كارمندان يا  رئيس مؤسسه يا مدير مدرسه
شاگردان چندى زيردست دارد، حتى براى چند ساعت غيبت، يكى از آنان 

  .كند و به همين ترتيبمى را به جاى خود نشانيده، ديگران را به وى ارجاع
 اسالم دينى است كه به نص كتاب و سنت براساس فطرت استوار است
و آيينى است اجتماعى كه هر آشنا و بيگانه، اين نشانى را از سيماى آن 

كند و عنايتى كه خدا و پيغمبر به اجتماعي بودن اين دين مبذول مى مشاهده
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 يست.ن ، هرگز قابل انكار نبوده و با هيچ چيز ديگر قابل مقايسهاندهداشت

تشكيل اجتماع را در هر جايى كه اسالم در آن ة لأنيز مس a پيغمبراكرم
 لميناى كه به دست مسكرد و هر شهر يا دهكدهنمى كرد، تركمى نفوذ پيدا

امور  ةافتاد، در اولين وقت، والى و عاملى در آنجا نصب و زمام ادارمى
 كه به جهاد اعزامسپرد حتى در لشگرهايى مى مسلمين را به دست وى

فرمود، گاهى براى اهميت مورد، بيش از يك رئيس و فرمانده به نحو مى
عيين چهار نفر رئيس ت جنگ موتهنمود حتى در مى ترتب براى ايشان نصب

فرمود كه اگر اولى كشته شد دومى را، و اگر دومى كشته شد سومى را و 
 به رياست و فرماندهى بشناسند... . همچنين

جانشينى عنايت كامل داشت و هرگز در موارد ة لأنين به مسو همچ
 نمود و هر وقت از مدينه غيبتنمى لزوم، از نصب جانشين فروگذارى

كرد؛ حتى در موقعى كه مى و متولي به جاى خود معين مسؤولفرمود، مى
امور شخصى خود  ةچند روز ةنمود، براى ادارمى از مكه به مدينه هجرت

را جانشين  j هايى كه از مردم پيشش بود، علىدر مكه و پس دادن امانت
و كارهاى ها خود قرار داد و همچنين پس از رحلت نسبت به بدهي

 را جانشين خود نمود. j شخصيش على

 a اكرم رپيغمب به همين دليل، هرگز متصور نيست گويد:مى شيعه �
امور  ةجانشين خود قرار ندهد و سرپرستى براى اداررحلت فرمايد و كسى را 

  1مسلمين و گردانيدن چرخ جامعه اسالمى، نشان ندهد.

                                                           

  همراه با تلخيص. به بعد، 243ص مه طباطبايي، شيعه در اسالم، بخش: امام شناسي. عال 1



 

 

48

 1ترو مهربانتر عاقل a تواند از پيامبر رحمتمي به راستي، چه كسي
نسبت به امت دلسوز و مهربان بود كه حتي اي ازهاندهب a باشد؟ رسول خدا

 رفت، فرد يا افرادي را به جاي خودش معينمي كهاي در سفر چند روزه
 نمود. مي

هايى كه پس از رحلتش دامنگير و گرفتاريها از فتنه a پيامبر �
 اسالم رخنه كرد، مانند حكومت ةاسالمى شد و فسادهايى كه در پيكر ةجامع

هاى ها و بى بند و باريآل مروان و غير ايشان كه آيين پاك را فداى ناپاكي
  2ساختند، به تفصيل خبر داده است.خود 

ها و هاى سالاز جزئيات حوادث و گرفتاري چگونه ممكن است كه
هزاران سال پس از خود غفلت نكند و سخن گويد، ولى از مهمترين وضعى 
كه در اولين لحظات پس از مرگش به وجود آيد، غفلت كند! يا كوتاهي 

 نمايد!؟

ترين و طبيعىنسبت به  aaaa آيا ممكن است رسول خدا �

ترين كارها مانند خوردن و نوشيدن و خوابيدن، صدها دستور و عادى

با ارزشى به كلى سكوت ورزيده،  ةلأسفارش صادر كند ولي از چنين مس

كسى را به جاى خود تعيين نفرمايد؟ و همه چيز را در اين امر خطير و 

  جنجال برانگيز، به مردم بسپارد؟؟؟؟

و  معتقد بوده يم اسالمى به دست آوردهطبق آنچه از تعال شيعه، �

                                                           

  كند.تصريح مي a ، به مهرباني و دلسوزي پيامبر128 در سورة توبه آية . خداوند تعالي 1
حديثي (در باب فتن و غير آن) . به موجب اخبار متواترى كه عامه و خاصه در نوشته هاي  2

  اند.نقل كرده
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روشن شدن تعاليم هست كه آنچه براى جامعه در درجه اول اهميت است، 
 جاري شدن كامل آنهاپس از آن،  ةو فرهنگ دينى است و در درج اسالم

  باشد.مى در ميان جامعه
به دست كسى بايد انجام يابد كه عصمت و  اين دو مقصودو البته 

يا  مصدر حكمباشد وگرنه ممكن است كسانى  مصونيت خدايى داشته
ا ي انحراف فكرقرار گيرند كه در زمينه وظايف محوله خود، از  مرجع علم

ت آزاديبخش اسالمى به سلطن ةواليت عادل سالم نباشند و تدريجاًخيانت 
استبدادى و ملك كسرايى و قيصرى تبديل شود و معارف پاك دينى، مانند 
معارف اديان ديگر دستخوش تحريف و تغيير دانشمندان بلهوس و 

 .خودخواه گردد
در اعمال و اقوال خود مصيب  a و تنها كسى كه به تصديق پيغمبر اكرم

عليه لى ع همانمطابقت كامل داشت،  و روش او با كتاب خدا و سنت پيغمبر
  1.السالم بود

اگر كسي در مسائل اعتقادي يا احكام شرعي كه توضيح آن در  �
، به داشتاي نيامده، پرسشي داشت، يا انتقاد و شبهه a قرآن و كالم پيامبر

  چه كسي بايد مراجعه كرده و اعتماد كند؟؟ 
بسياري از جزئيات احكام  از يك سو،، از دنيا رفت a زماني كه پيامبر

مردم بيان نشده بود و با پيش آمدهاي تازه، حكم شرعي آن بايد ة براي تود
 شد.مي مشخص

                                                           

  ، همراه با تلخيص.35. عالمه طباطبايي، شيعه در اسالم، بخش اول ص 1
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، افراد تازه مسلمان در امور اعتقادي و معرفتي كه تفصيل از سوي ديگر
  فراواني داشتند.هاي آن در كتاب و سنت نبوي نبود، پرسش

بسياري از ديگر مناطق، هاي اشخاصي انديشمند و گروه از جهت سوم،
  آمدند.مي براي تحقيق از دين اسالم و يا نقد و انتقاد از آن به مكه و مدينه

نگذشته بود كه در  a هنوز چند سال از ارتحال پيامبر از جهت چهارم،
موضوع اعتقادي ديگر، ها موضوعات روشني مانند احكام نماز و تيمم و ده

  تالفات شديدي، پديد آمد.اخ
و رسول او، عالج و  ين همه نياز و ضرورت، خداي متعالآيا براي ا

آيا ضرورت ندارد براي آييني كه هنوز  !؟تدارك نديده بودنداي چاره

بسيار نوپاست و از هر جهت نياز به حفاظت و حمايت و دفاع دارد، 

  نگهبان و حافظ و سرپرستي معين شود؟

و به چه دليل برخي از مسلمانان در امور ديني،  چرا: پرسش مهم اينكه
يشان مراجعه نموده و ا و ...ابوحنيفه، شافعي، احمد بن حنبل : به افرادي مانند

را در مسائل ديني، به امامت برگزيدند؟ آيا سخن و حكم افرادي مانند ابن 
 حنبل و شافعي و ابوحنيفه، حجت است؟ و مورد رضاي خدا و رسول خدا

 باشد؟ به چه دليل و مدركي و با كدام روايت؟مي

در  ، j و ديگر اهل بيت j امام عليبراي پيروي از  اماميه، ةشيع
هير، تطة آي: سند و مدرك محكم و قطعي دارد مانندها امور ديني و دنيوي، ده

ها را كه برخي از روايت ؛و ...حديث غدير، حديث ثقلين، حديث سفينه 
  .اندهگزارش نمود (از هر فرقه) متفكران اسالمياكثريت 
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  كامل شد؟» اسالم « كدام روز،  - 15

هست كه براي صاحبان خرد و انديشه، بسيار اي در قرآن حكيم، آيه
ة ورسوم از سة ال برانگيز و شگفت است. اين كالم خدا، بخشي از آيؤس

  : مائده است
Dِیَ� BَCَُ$وا « Eَ ا�# ِ

َF 0َْ 4ُ َ�ُ'9ْ اْ�َ�ْ!َم;ْ
َ

Iُ!ْGَْ َو اGَHْْ!ِن اْ�َ�ْ!َم أ ْJKَ =&َ 9ْ'ُ/ِِدی �ْ�ِ
ْ"=َم ِدی/ً�  �ْ�3ِ0َ@ َو َرِ?�4ُ َ�ُ'9ُ اْ<ِِ 9ْ'ُ�ْ َAَ 4ُ0ْ ْمتَ

َ
از  وزامركفار، " :»ِدیَ/ُ'9ْ َو أ

برچيده شدن اسالم نااميد شدند پس ديگر از آنان نهراسيد، ولى از من بترسيد. 
دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم  امروز

  . "را براي شما (به عنوان) آيين برگزيدم 
چه روزي است كه كفار از دين اسالم نااميد  )ا��!م(به راستي، آن روز 

شدند؟ آن روز، كدام روز است كه خداوند، دين را كامل كرد؟ هر مسلماني 
ر آن من د: فرمايدمي وز، كدام روز است كه خداوندبايد فكر كند كه آن ر

 روز نعمتم را بر شما تمام كردم و من در آن روز اسالم را براي شما پسنديدم؟

آن روز، چه ويژگي دارد كه موجب كامل شدن دين، تمام شدن 

  نعمت و موجب رضايت خدا از دين اسالم است؟

 ظاهر آيه اين است« : نويسندمي جناب عالمه طباطبايي در اين خصوص
، كفار اميدوار بودند كه روزى خواهد آمد كه )3مائده/( كه: قبل از نزول آيه
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نان آ انجام كارى ةبه واسط دستگاه اسالم برچيده شود، ولى خداوند متعال
  را براى هميشه از نابودى اسالم مأيوس گردانيد.

و البد از  استهمان كار سبب كمال و استحكام اساس دين بوده و 
امور جزئى و عادي مانند جعل حكمى از احكام نبوده بلكه موضوع قابل 

  توجه و مهمى بوده كه بقاى اسالم مربوط به آن بوده است.
باشد: ربط ناى كه در اواخر اين سوره نازل گشته بىظاهراً اين آيه با آيه

�َل ِإَ�ْ�َ� ِ� «ِ�ْ
ُ

ْ� �� أ ُ"!ُل َ� � � ا�$# َ ��
َ

ُ َیْ�1ِ ی� أ 4َ5ْ ِر"�2ُ3َ�َ َو ا-# # �َ �0&َ 
ْ�َ�َْ� َو ِإْن َملْ َ 0َُ� ْ� َر��
�ِس   : »ِ�َ� ا�/#

گر ااى پيامبر! موضوعى را كه به تو دستور داديم به مردم ابالغ كن كه 

و خدا تو را از هر گونه خطرى  نداده اى. ابالغ نكنى رسالت خدا را انجام
  .72سوره مائده،/ كه متوجه تو باشد در امان خواهد داشت.

: خدا موضوع قابل توجه و بسيار مهمى را كه كند كهمى اين آيه داللت
ر شود، به پيغمبمى اگر انجام نگيرد، اساس اسالم و رسالت در خطر واقع

از مخالفت  a بوده، پيامبردستور داده است؛ ولى از بس با اهميت و خطير 
  ترسيد.مى و كارشكنى مردم

انداخته ىم را به تأخيرمسأله  آن حضرت تا رسيدن موقعيت مناسبي، اين
است، تا اينكه از جانب خدا دستور مؤكد و فورى صادر شده كه بايد در 
انجام اين دستور كوتاهي نكرده و از هيچ كس نهراسى. اين موضوع هم البد 
از قبيل احكام ساده و عادي نبوده است؛ زيرا تبليغ يك يا چند قانون نه آن 

گون گردد و نه پيامبر اهميت را دارد كه از ابالغ نكردنش اساس اسالم واژ
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  اسالم از بيان قوانين ترسى داشته است.
ى هاكه داللت دارند كه آيه اين قرائن و شواهد، مؤيد اخبارى هستند

نازل گشته  j مذكور در غدير خم درباره واليت و امامت على بن ابيطالب

 1.»اندهنمود تأييداست. و بسيارى از مفسرين شيعه و سنى نيز آن را 

 :نويسدمي - در باب آيات مدني - در تاريخ خوديعقوبي  همچنين

" ا��!م أ;0 4 �'9 ة نازل شد، آي a كه بر رسول خدااي آخرين آيه«

: امروز دين شما را كامل گردانيدم؛ بود و اين روايت صحيح است ... دی/'9

و نزول آن در روزي بود كه رسول خدا به طور صريح، واليت و زمامداري 

  2».را در غدير خم به گوش همگان رسانيد j علي بن ابي طالب

    : خالصه سخن اينكه

نمودند، نمى دشمنان اسالم كه در راه نابودى آن از هيچ كارى خوددارى

 از همه جا مأيوس گشته فقط به يك جهت اميدوار بودند، آنها فكر

باشد، وقتى مي  a چون، تنها مدافع، حافظ و نگهبان اسالم، پيامبر: كردندمى

مى گردد و نابوديش حتمى قيم و سرپرستبدون ايشان از دنيا رفت، اسالم 

 على ، a آنان باطل گشت و پيامبر ةخواهد بود. ولى در غدير خم، انديش

j را به عنوان سرپرست و متصدى اسالم به مردم معرفى نمود و پس از على 

                                                           

  هاي بخش امامت.. عالمه طباطبايي، شيعه در اسالم، پانوشت 1
در قرآن كريم و سنت  j به نقل از عالمه عسكري، واليت علي. 43ص 3ج . تاريخ يعقوبي، 2

  .68ص a پيامبر
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j  عهده دودمان پيامبرهم اين وظيفه سنگين و ضرورى به a  كه از نسل

  1آيند، خواهد بود.مى به وجود j على

   

                                                           

  . عالمه طباطبايي، شيعه در اسالم، پانوشت هاي بخش امامت، همراه با تلخيص. 1
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  uدر بيان امام خميني » غدير «  - 16

ة و واقع j علي مؤمنانبراي آشنايي بيشتر با بزرگي و عظمت امير 
  : گرددمي تقديم e، برخي از كلمات نوراني امام خميني »غدير خم«باشكوه 

امروز كه روز عيد غدير است و از بزرگترين اعياد «: برترين عيد - 1
مان عيد محرو ،اين عيد، عيدي است كه مال مستضعفان است ،مذهبي است

عيدي است كه خداي تبارك و تعالي به  ،است، عيد مظلومان جهان است

براي اجراي مقاصد الهي و ادامه تبليغات و ادامه  aaaa وسيله رسول اكرم

  1».منصوب فرمودند را –سالم اهللا عليه  -راه انبيا، حضرت امير 
روز عيد غدير، روزى است كه «: غدير، روز تعيين الگوي حكومت - 2

تكليف حكومت را معين فرمود و الگوى حكومت اسالمى  ، a پيغمبر اكرم
اش عبارت از يك همچو حكومت اسالم نمونه را تا آخر، تعيين فرمود كه

شخصيتى است كه در همه جهات مهذب، در همه جهات معجزه است. البته 
 دانستند كه به تمام معنى، كسى مثل حضرت اميراين را مى a پيغمبر اكرم

j تواند باشد؛ لكن نمونه را كه بايد نزديك به يك همچو وضعى باشد نمى
  2».عيين فرمودندها، تا آخر تاز حكومت

                                                           

  .23/6/1363: . سخنراني در روز غدير خم، تاريخ 1
  .28 ص 5ج امام ة. صحيف 2
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اين روز مبارك كه از اعياد بزرگ « : حكمت بزرگ بودن اين عيد - 3
است  اش هم ايننكتهاسالم است و به حسب نفوس ما باالترين عيد است و 

آن  ةآن معنويت رسول اهللا است، ادام ةادام ،نبوت است ةكه اين، ادام
  1».اعياد باالتر است ةاز اين جهت از هم ،حكومت الهي است

اي لهأغدير، مسة لأمس« : باعث پديد آمدن غدير شد j علي - 4
رت امير، پيش بياورد؛ حضاي لهأنيست كه بنفسه براي حضرت امير يك مس

ده جهات بو ةغدير را ايجاد كرده است. آن وجود شريف كه منبع هم ةلأمس
ش براي ايشان ارزغدير موجب اين شده است كه غدير پيش بيايد.  ،است

ندارد؛ آن كه ارزش دارد خود حضرت است كه دنبال آن ارزش، غدير 
  .آمده است

خداي تبارك وتعالي كه مالحظه فرموده است كه در بشر بعد از رسول 
اهللا كسي نيست كه بتواند عدالت را به آن طوري كه بايد انجام بدهد، آن 

ند رسول اهللا را كه اين كمي مورأطوري كه دلخواه است انجام بدهد، م
شخص را كه قدرت اين معنا را دارد كه عدالت را به تمام معنا در جامعه 

 نصب .ايجاد كند و يك حكومت الهي داشته باشد، اين را نصب كند
حضرت امير به خالفت اين طور نيست كه از مقامات معنوي حضرت باشد؛ 

غدير پيدا بشود. مقامات جامع او اين است كه  مقامات معنوي حضرت و
اينكه در روايات ما و از آن زمان تا حاال اين غدير را آن قدر ازش (از آن) 

آن  است، حكومتاي لهأ، نه از باب اينكه حكومت يك مساندهتجليل كرد

                                                           

  .4/7/1362: . همان، تاريخ 1
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قيمت يب به قدر اين كفش"گويد كه مي است كه حضرت امير به ابن عباس
  1.»هم پيش من نيست، آنكه هست اقامه عدل است

و ما در اين روز « :  jالمؤمنين معناي تمسك به واليت امير - 5
سعيد، يكي از چيزهايي كه وارد شده است اين است كه بگوييم، بخوانيم: 

مسك به ت و اهل بيته.و اهل بيته.و اهل بيته.و اهل بيته.المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الحمدّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بواليه اميرالحمدّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بواليه اميرالحمدّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بواليه اميرالحمدّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بواليه امير

يعني ما همين اين را بخوانيم و رد  ؟چي هستالمؤمنين واليت امير

در روزي كه واليت به همان المؤمنين آن هم تمسك به واليت امير ؟بشويم
مسك ت المؤمنين،معناي واقعي خودش بوده است، نه تمسك به محبت امير

  معنا هم ندارد. اصالًبه محبت، 
ين اش ايكي از معاني -، به مقام واليت معنايش اين است كهتمسك 

مقام واليت كه مقام توليت امور بر  .ما ظل آن مقام واليت باشيم -كه است 
اين است كه چنانچه حكومت  ،مسلمين و مقام حكومت بر مسلمين است

كه آن  اين استو المؤمنين تشكيل شد، حكومت تمسكش به واليت امير

ازه قدرت خودش اندهكرد، اين هم بمي اجراالمؤمنين عدالتي كه امير

. به مجرد اينكه ما بگوييم ما متمسك هستيم به اميرالمومنين، اين داجرا كن
  .كافي نيست، اين تمسك نيست اصلش
را در اجرا  -سالم اهللا عليه  -المؤمنين وقتي كه حكومت الگو قرار داد امير

حكومتش، در اجرا چيزهايي كه بايد اجرا بكند، اگر او را الگو قرار داد، اين 
ه چنانچه او الگو نباشد، يا اينك المؤمنين.واليت اميرتمسك كرده است به 

                                                           

  »غدير خم«روز . صحيفة امام، سخنراني در  1
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هزار مرتبه هم روزي بگويد  ،تخلفات حاصل بشود از آن الگوي بزرگ
  .جز يك كذبي چيزي نيست، "خدا ما را از متمسكين قرار داده است "

خوانند آنها هم بايد توجه مي مردم ما هم كه اين دعا را يا اين فقره را
تمسك به واليت حضرت امير براي آنها، تبعيت از  كنند به اينكه،

  1.مقاصد اوست

همين طور گفتند كه ما شيعه علي هستيم، و همين : «...  شيعه يعني - 6
 ست،هستيم، اين كافي نيالمؤمنين كه گفتند ما متمسك به واليت امير

 شود اين. اين امور، اموري نيست كه لفظي باشد و با الفاظ و با عباراتنمي
بتوانيم ما بگوييم تحقق پيدا كرده است؛ اينها يك امور عملي است، يك 

  حكمت عملي است اينها.
تبع او  ،هستيمالمؤمنين بايد كساني كه مدعي هستند كه ما شيعه امير

بايد در قول و فعل و نوشتن و گفتن و همه چيز تبعيت از او داشته  ،هستيم
يك گزافي  ،كه ما شيعه هستيم باشند. اگر اين تبعيت نباشد و ما بگوييم

  2».ايمايم، يك الطايلي گفتهگفته

كنم كه ما با مي من گاهي فكر« : كامل بودنة اظهار عجز از شيع - 7
اگر متفكرين،  .توانيم دعوي كنيم كه شيعه آن بزرگوار هستيممي چه شباهتي

ها، كساني كه اطالعات زياد دارند، ابعاد معنوي و مادي و جهات نويسنده
ديگرش را مالحظه كنند، بررسي كنند ابعادي كه آن بزرگوار داشته است 

                                                           

  . همان. 1
  .4/7/1362: تاريخ غدير خم،. صحيفة امام، سخنراني در عيد  2



 

 

59

 از اوايل سنين تا وقتي كه به شهادت رسيد و بررسي كنند كه ما چطور
ساني بايد همه و همه ك ،توانيم ادعا كنيم كه ما شيعه اين بزرگوار هستيممي

معدود قليلي كه در صدر اسالم مثل ائمه هدي  االّ  -كنند مي كه دعوي تشيع
  1.»توانيمنمي ما اظهار عجز كنيم كه -بودند 
آنچه  ،مولود امروز، وصف كردني نيست« : از وصف او عاجزيم!! - 8

كه وصف كنند از او، دون شان اوست و آنچه شعرا و عرفا و فالسفه و 
   .از آن چيزي است كه او هستاي ، شمهاندهديگران درباره او گفت

كنند راجع به موال علي بن ابي مي و اندهكردمي مسائلي كه درك غالباً
 درك كنيم و دستتوانيم نمي آن چيزهايي را كه ما .داريممي عرضه، طالب

انسان  .آن چيز قابل ذكر نيست ،عرفا و فالسفه و ديگران از آن كوتاه هست
آن قدر  ،تواند بگويد و آن مقداري هم كه در دسترس ماستنمي تا نشناسد،

 ولهذا ما بايد در .هاي طوالني استزياد است كه گفتن او محتاج به زمان
ريم ر تقصير بخواهيم كه ما قاصپيشگاه مبارك ايشان عذرخواهي كنيم و عذ

  2.»توانيم بيان كمال شما را بكنيمنمي و
ما  .حضرت امير، جهات معنويش دست ما ازش كوتاه است ةما دربار« 

از آن جهات معنوي كه در ايشان بوده است حتي يك جمله موافق با 

لكن بعضي از جهات كه مربوط به خود جهت  ،توانيم عرض كنيمنمي واقع
شما مالحظه كنيد  .شود گفتمي مادي است و جهات اجتماعي است، آن را

                                                           

  .4/1/1365: . همان، تاريخ 1
  . همان. 2
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مسلمين است، زمامدار امور است، خليفه است، اين  ةكه يك نفر كه خليف
خواهد نماز جمعه مي در حالي كه خليفه است ؟چه وضعي داشته است

 رود باالي منبر، آن لباس كه دارد، حركتمي بخواند، لباس زيادي ندارد،
  تا خشك بشود؛ دو تا لباس ندارد. -به حسب نقل  -دهد مي

است،  كردهمي كرده است، كفاشيمي يك كفشي را كه خودش وصله
ش شما چقدر ارز كه اين كفش به نظر: فرمايدمي پرسند، حضرتمي ازش

إمارت بر شما هم، خالفت هم، درنظر  "گويد كه مي .گويند هيچمي دارد؟
از اين كفش است، مگر اينكه اقامه عدالت تر من مثل اين كفش و پايين

. شما كجا سراغ داريد كه يك نفر خليفه باشد و وضعش اين طور "كنم
ست، مظلوم است و مظلوم بوده ا حقيقتاً -سالم اهللا عليه  -باشد؟ حضرت امير 

  1».است حتي در بين شيعيان هم مظلوم
   

                                                           

  .12/12/1366: امام خميني، بحث غدير خم، تاريخ . صحيفة 1
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   j حضرت وصي مؤمنانتاج گذاري امير  - 17

پيشوايي، أمير شدن و واليتعهدي، بدون مراسم ة شود كه واقعمي مگر
  ! ؟تاج گذاري باشد

 ،مراتعيين پيشوايان و أ ةمسأل يكي از عادات كهن در ها،در اكثر فرهنگ
ود نيز، شايسته بغدير خم ة بوده است. از اين رو در واقع» تاج گذاري«مراسم 

عمل پوشد. در ميان پادشاهان ايراني، نشان و تاج ة كه همان رسم، جام
ه در ميان اعراب آن روزگار، ب شد وليمي سروري، مزين به طال و جواهر

را جز اشراف و ها عمامه 1كردند.مي استفاده» عمامه«جاي تاج زرين از 
 »رب لسان الع« وي برجسته، در پوشيدند. ابن منظور لغنمي بزرگان عرب،

  2».نامند مي اعراب، عمامه را تاج« : گويدمي
العمائُم تيجاُن العمائُم تيجاُن العمائُم تيجاُن العمائُم تيجاُن « « « « : فرمود a نقل شده كه پيامبر.. . از سيوطي، ابن اثير و

                                                           

  .537ص  1. الغدير ج 1
التاُج، معروف و الجمُع َأتواٌج و تِيجاٌن و الفعل التتْويُج. «: 219ص 2. ابن منظور، لسان العرب ج  2

َجُه  َج قد تَو َجُه فتَتَو ُم. و يقال: تَوُد، و كذلك الُمَعم ُج: الُمَسو َدُه و الُمتَو َجُه: َسو َمُه؛ و يكون تَوِإذا َعم
ُة و العِمامُة: تاٌج على التشبيه. و العرُب تسمي العمائَم التاَج. و  َأي َألبسه التاَج فلبسه. و اإلِكْلِيُل و القُص

  ».تِيجاُن العربفي الحديث: العمائُم 
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  عرب هستند.هاي عمامه ها، تاج: 1»»»»العربالعربالعربالعرب
به  j عليالمؤمنين در مراسم نصب امير  a از اين رو، پيامبر خدا

 رسم تاج گذاري را عملي كرده و بر سر مبارك علي پيشوايي،سروري و 
j  ،گذاشت. رسول اكرم عمامه a  براي ابراز عظمت و موقعيت ممتاز

آن حضرت  2را به او پوشاند.» سحاب«، عمامه خود به نام  j حضرت علي
  را براي جايگاه إمارت و قائم مقامي، مهيا نمود. j با اين عمل، امام علي

كه به نقل چند  اندهعمامه/ تاج گذاري را بسياري گزارش داد جريان
  كنيم: مي نمونه، بسنده

داشتند كه آن را در » سحاب«سياه رنگي به نام ة عمام a رسول خدا«
بست. پيامبر خدا همان عمامه مي ، به سر3روزهاي مخصوصي، چون فتح مكه

                                                           

 1، به نقل از الغدير ج199/ 1 النهاية في غريب الحديث و األثر .5723ح  193/ 2 . الجامع الصغير 1
  .537ص

فعلى هذا األساس، عّممه رسول اّهللاٰ صلى « نويسد : ، مي538از الغدير ص ،1. عالمه أميني در ج 2
    -هعن العظمة و الجالل، و تّوجه بيده الكريمة بعمامتاّهللاٰ عليه و آله و سلم هذا اليوم بهيئة خاّصة تُعرب 

ج بها مقيٌض  -السحابالسحابالسحابالسحاب المتو مرة كإمرته صلى إل -بالفتح -في ذلك الُمحتَشد العظيم، و فيه تلويٌح أن
  اّهللاٰ عليه و آله و سلم غير أنه مبلّغ عنه و قائم مقامه من بعده.

ي، كما في كنز ابن منيع البغوي و أبو بكر البيهق، الطيالسيأبو داود روى الحافظ عبد اّهللاٰ بن أبي شيبة، 
عّممني رسول اّهللاٰ صلى اّهللاٰ عليه و سلم يوم غدير ُخّم بعمامة، « ، قال:j) عن علّي ٦٠/ ٨» (٣«العّمال 

ني يوم بدر و حني«ثمّ قال: ». فسدل طرفها على منكبي«و في لفظ: ». فسدلها خلفي ن بمالئكة إّن اّهللاٰ أمد
  ».إّن العمامة حاجزةٌ بين الكفر و اإليمان«و قال: ». يعتّمون هذه العّمة

 j به نقل از عالمه عسكري، واليت علي. 452و 451: . صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث ش 3
  .70ص a در قرآن كريم و سنت پيامبر
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را در روز غدير خم، بر سر علي j بست.«  
 a رسول خدا: االعلي بن عدي البهراني روايت شده كه گفت از عبد«

در غدير خم علي j بر سرش اي را پيش خود خواند و به دست خود عمامه
   1».آن را به پشت سرش رها نمودة بست و دنبال

: چنين آمده است jالمؤمنين در مسند طيالسي و سنن بيهقي، سخن امير
اي بر سرم بستند و يك طرفش را بر عمامه a خم پيامبر در روز غدير«

در روز بدر و حنين، مرا  عزّوجلّدوشم آويختند و آنگاه فرمودند: خداي 
  2.»اي به سر داشتند، ياري نمودبوسيله فرشتگاني كه چنين عمامه

اى داشت كه عمامه a پيامبر: نويسدمي خودة همچنين حلبي در سير
 پوشاند. و گاهى على j بن ابى طالبشد و آن را به على مى سحاب ناميده

j پوشيد و بر پيامبرمى آن را a شد و حضرتمى وارد a فرمودمى :
ى كه ا(على در سحاب نزد شما آمد) يعنى با عمامه »»»»أتاكم علٌى فى السحابأتاكم علٌى فى السحابأتاكم علٌى فى السحابأتاكم علٌى فى السحاب««««

  3آن را پيامبر به ايشان هديه كرده بود.
   

                                                           

  .538، ص 1. الغدير، ج41911ح  483/ 15. كنز العمال:  1
در منابع متعددي آمده است، جهت  a، توسط پيامبر jعمامه نهادن بر سر مبارك علي .  2

عالمه عسكري، واليت . 541تا  538ص  1ج اطالع بيشتر رجوع شود به: عالمه اميني، الغدير
  .71و 70ص aدر قرآن كريم و سنت پيامبر  jعلي 

  . 369ص 3ج السيرة الحلبيّة.  3
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  j در كالم امام حسن عسكري» موال « معناي  - 18

نوشتم و اي نامه j براي امام حسن عسكري: گويدمي حسن بن ظريف
در شأن  a معناي سخن رسول خدا: در آن نامه از آن حضرت پرسيدم

  ؟»»»»من كنت مواله فهذا علّى موالهمن كنت مواله فهذا علّى موالهمن كنت مواله فهذا علّى موالهمن كنت مواله فهذا علّى مواله« « « « : چيست كه فرمود jالمؤمنين امير
ِ عنَد « « « « : در پاسخ فرمودند ِ عنَد أراد بذلك أن يجعله َعلماَ يُعرف به حزُب اّهللاٰ ِ عنَد أراد بذلك أن يجعله َعلماَ يُعرف به حزُب اّهللاٰ ِ عنَد أراد بذلك أن يجعله َعلماَ يُعرف به حزُب اّهللاٰ أراد بذلك أن يجعله َعلماَ يُعرف به حزُب اّهللاٰ

را به  j حضرت علي: از اين تعبير اينست كه a منظور پيامبر: 1 »»»»الفُرقةالفُرقةالفُرقةالفُرقة
ه آنها ك( عنوان علَم و نشانه قرار دهد تا هنگام اختالف و افتراق، حزب خدا

: شناخته شود. به عبارتي»  j علي«در راه خدا هستند و رستگار)، توسط 
كه هر كس بخواهد او را چراغ هدايت و كشتي نجات معرفي كرد  a پيامبر

به سمت حقّ برود، دنباله رو علي j .باشد  
   

                                                           

  .213ص 3ج كشف الغمة.  1



 

 

67

  

   و تبريك به آن حضرت j بيعت با علي - 19

نشست و به اي پس از برگزاري مراسم غدير، در خيمه a پيامبر اسالم
 ةديگر بنشيند. آنگاه به هماي نيز دستور داد تا در خيمه j حضرت علي

و هم به  a هم به پيامبر: خودش دستور داد كهحتي به همسران  مسلمانان
بيعت كنيد و به او با عنوان  j تبريك بگويند. دستور داد كه با علي j علي

   1سالم كنيد. »منينؤاميرالم«
مرا  چون خداوند به من تبريك بگوييد؛: هنّئوني: دوبار فرمود a پيامبر

  به پيامبري و خاندانم را به امامت اختصاص داد.
لبيك گفته و هجوم  a گويد: مردم به نداي پيامبرمي بن ارقمزيد 

دست داده و بيعت  j و علي a كساني كه با پيامبرنخستين آوردند و 
ر و در ادامه، ديگ ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، زبير: عبارت بودند از كردند

فتن گكردند. اين شادباش مي مهاجرين و انصار با ايشان دست داده و بيعت
  و بيعت كردن تا سه روز ادامه داشت.

پس از انجام اين مراسم عمر بن « : گويدمي احمد بن حنبل در مسند خود
پسر ابوطالب! اين موهبت بزرگ اي : را ديد و به او گفت j الخطاب، علي

                                                           

عالمه اميني الغدير . 208و  207في طريق خبر غدير خم ص كشف المهم  ،يد هاشم بحرانيس.  1
  .508ص 1ج
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 ة، در حالي كه مولي و سرور همتو گوارا باد كه صبح را شب كرديبر 
  1».ايگرديده مؤمنان

، اهل حديث، تاريخ و نفر 60اميني، از  همرحوم عالم: باالخره اينكه و
تفسير، تبريك گفتن و بيعت نمودن شخصيت هايي مانند ابوبكر و عمر را 

  2كند.مي نقل
قط با ها، فبي ترديد، اين تبريك گفتن، دست دادن و بيعت كردن

   خالفت و پيشوايي متناسب است.
   

                                                           

در قرآن كريم و سنت  j عالمه عسكري، واليت علي. به بعد 507 ص 1. عالمه اميني، الغدير ج 1
  .69ص a پيامبر

  .527تا  510ص 1ج اميني، الغدير ه. عالم 2
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  ، چه معنايي دارد؟»شماستموالي  j علي« - 20 

به چه معناست؟  j چيست و موال بودن على» مولى« ةمقصود از واژ
دهد كه مقصود از اين لفظ، پيشوا و رهبر قرائن و شواهد بسيارى گواهى مى

  است. و سرپرست
  شود:به برخى از اين شواهد و قرائن اشاره مى

حجاجى كه همراه وى دستور داد،  a : در حادثه غدير، رسول خداالف
آب و آبادى فرود آيند. گشتند، در يك زمين خشك و بىاز حج بر مى

آبگيري به نام غدير در (دستور داد تا همانجا ها به كاروان a رسول خدا
مع برگشته و بازماندگان به اين ج اندهتوقف كنند و آنها كه جلو افتاد خم)

هر يك از حاضران در آن صحنه، حرارت آن نيمروز چنان بود كه  بپيوندند.
بخشى از عباى خود را زير پا گذاشته بودند و بخشى را روى سر گرفته بودند 
تا از شدت گرماى خورشيد، نگاهشان دارد. آن حضرت در آن گرماي 

 فرسا نماز ظهر را بجاي آورد.طاقت

اى مهم خواست نكتهدر آن حالت خاص مى a طبيعى است كه پيامبر
سازتر تر و سرنوشتساز در هدايت امت بيان كند. چه چيزى مهمسرنوشتو 

در زندگى مسلمانان از تعيين رهبرى كه مايه وحدت مسلمانان و نگهدارنده 
 دين آنان است؟
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در آغاز خطبه، از رحلت قريب الوقوع خود خبر داد،  a : رسول خداب
وده است و دهد كه او نگران وضع امت پس از خويش بو اين نشان مى

خواسته چاره جويى شود تا آيين وى در طوفان حوادث آينده دچار مى
  مخاطره نگردد.

گانه ، از اصول سه j پيش از ذكر واليت امام على a : پيامبر خداج
دين يعنى توحيد، نبوت و معاد سخن گفت و از مردم نسبت به آنها 

كرد. تقارن بين را طرح  j واليت امام على ةمسأل اعتراف گرفت، سپس
ا را به گانه، مابالغ اين رسالت و اعتراف گرفتن نسبت به آن اصول سه

شناخت اهميت پيامى كه رسول خدا مأمور به ابالغ آن به مردم در 
 شود.بود، رهنمون مى» غديرخم«

از نگه داشتن مردم در آن شرايط  a آيا ممكن است مقصود پيامبر
ه ظيم صرفاً توصيه به محبت و مهرورزى باستثنايى و با حضور آن اجتماع ع

  شخص معين بوده باشد؟؟؟
، از واليت  j پيش از ابالغ رسالت الهى در شأن على a : پيامبر خداد

و مولويت خويش سخن گفت و فرمود: خدا، موالى من است و من، 
ترم. ذكر اين مطالب دليل موالى مؤمنانم و من بر آنان از خودشان شايسته

است  a از سنخ و قماش موال بودنِ پيامبر j كه موال بودنِ علىآن است 
و آن حضرت به فرمانِ خدا، آن موال بودن و اولويت را كه خود داشت، 

 هم ثابت كرد. j براى على

: پس از ابالغ اين رسالت الهى، فرمان صادر نمود كه a پيامبر ه:
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 1».حاضران به غايبان خبر دهند«

و  a تبريك و تهنيت گفتن حضّار و صحابه به پيامبر، ديگرة قرين: و
 a پيامبرة است. از جمله، ابوبكر و عمر پس از تمام شدن خطب j علي

آمده، موال  j ، پيش علي»من كنت مواله فعلى مواله«: و پس از فرمودن
  و سرور بودن وي را تبريك و شاد باش گفتند.

كند؛ مي را ثابت» پيشوايي«اضران و شاعران نيز همين معناي فهم ح ز:
و در همان غدير  a امثال حسان بن ثابت، در اشعاري كه در حضور پيامبر

تفسير نمودند و نه محض  خم سرودند، موال را به معناي هادي و رهبر،
  2 دوستي و محبت.

غدير خم، متن خطبه غدير، قراين و كيفيت ة اگر كسي واقع: خالصه
 :مالحظه نمايد، ترديدي نخواهد داشت كهبرگزاري آن اجتماع عظيم را 

  پيام غدير، مشخص نمودن پيشواي دين و دنياست.

   

                                                           

  به بعد. 197ص  عقايد شيعه، ترجمه: جواد محدثيي سبحاني، سيما آيت اهللا.  1
شاهد و قرينه  20ايشان . 668 تا 651ص 1. براي اطالع بيشتر رجوع شود به: عالمه اميني، الغدير ج 2

  : پيشوايي و رهبري مردم است و نه صرف دوستي و محبت.آورند بر اينكه مقصود از موالمي
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  گويد!!مي شيطان هم از غدير - 21

 در بحاراالنوار عالمه مجلسي، چنين آمده است: جناب سلمان نقل
بودند. در همان  j كند: گروهي را ديدم كه مشغول ناسزا گفتن به عليمي

ه بدا به حال شما كه ب: شيطان حاضر شد و خطاب به آنان چنين گفتحال، 
  گوييد!مي موال و صاحب اختيار خود، ناسزا

  گويي كه او موالي ماست؟ مي تو از كجا: گفتند
واله، واله، واله، واله، من كنت مواله فعلى ممن كنت مواله فعلى ممن كنت مواله فعلى ممن كنت مواله فعلى م: از كالم پيامبرتان كه فرمود: شيطان گفت

هر كس : نصره و اخذل من خذلهنصره و اخذل من خذلهنصره و اخذل من خذلهنصره و اخذل من خذلهاللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من 
  1... من ولي و پيشواي او هستم، علي ولي اوست و

   

                                                           

  .82ص به نقل از هزار نكته دربارة غدير، 162ص 39ج . عالمه مجلسي، بحار االنوار 1



 

 

75

  

  آثاري در رابطه با غدير و امامت  - 22

 دور تا حال،هاي از گذشته»  اصل امامت« در خصوص تبيين و اثبات 
  : كنيممي آثار فراواني پديد آمده است كه به ذكر برخي بسنده

ق)؛ 436سيد مرتضي علم الهدي(متوفايتأليف:  ،االمامةاالمامةاالمامةاالمامةالشافى فى الشافى فى الشافى فى الشافى فى يكم. 
درجه  . اين اثر كم نظير، از منابعاندهبود ايشان از بزرگان تشيع در قرن پنجم

شود. شاگرد ممتاز سيد مرتضي، جناب شيخ مي يك در بحث امامت شمرده
  .اندهخالصه نمود» تلخيص الشافىتلخيص الشافىتلخيص الشافىتلخيص الشافى«طوسي، اين اثر را در كتابي با عنوان 

عالمه مير حامد تأليف:  1،عبقات االنوار فى إثبات إمامة االئمه االطهارعبقات االنوار فى إثبات إمامة االئمه االطهارعبقات االنوار فى إثبات إمامة االئمه االطهارعبقات االنوار فى إثبات إمامة االئمه االطهارم. دو
ر حديث غدي«مانند، اختصاص دارد به بي از اين اثر ؛ ده مجلدحسين هندي

  ».خم
اميني،  عالمه عبدالحسينتأليف: ، الغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدبسوم. 

  جلد، سامان داده است.  11در  كه با تتبعي طاقت فرسا اين كتاب را
عالمه عبدالحسين شرف الدين؛ اين نوشته كه تأليف: ، المراجعاتالمراجعاتالمراجعاتالمراجعات چهارم.

(از طريق نامه نگاري)  ايمختلفي ترجمه شده، در واقع مناظرههاي به زبان
  است ميان دو دانشمند طراز اول از شيعه و سنّي.

                                                           

 ق.1404 قم، نشر محقق، ،عبقات االنوار فى إثبات إمامة االئمه االطهار.  1
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 اهللا مرتضي مطهري، كتابي شهيد آيتتأليف: ، امامت و رهبريپنجم. 
يين و را به خوبي تب» اصل امامت«است مختصر، مفيد و با ادبياتي روان كه 

  تثبيت كرده است.
عالمه تأليف:  ، a در قرآن كريم و سنّت پيامبر j واليت عليششم. 

سيد مرتضي عسكري. كتابي است كم حجم، متقن و با ادبياتي بسيار روان 
را از متون روايي  j و ديگر امامان شيعه j امام عليكه امامت و واليت 

  كند.مي اهل سنّت و گاه شيعه، اثبات
 براهين و: و كتاب امامت در بينش اسالمي: كتاب: هفتم و هشتم

االسالم علي رباني  استاد و محقق حوزه، حجتتأليف:  ،نصوص امامت
گلپايگاني، اين دو اثر كه هر يك مكمل ديگري هست، در نوع خود، جامع، 

  منطقي و با ادبياتي امروزي و روان سامان يافته است.
مد دكتر مح: تأليف: ثّم إهديتثّم إهديتثّم إهديتثّم إهديت: كتابة : ترجمآنگاه هدايت شدمنهم. 

ترجمه شده دنيا  ةتيجاني از كشور تونس. اين كتاب به بيش از بيست زبان زند
است. تيجاني در اين كتاب چگونگي شيعه شدن خود و داليل آن را به 

  شيرين و اعجاب انگيز به تصوير كشيده است.اي گونه
 دكترتأليف: ؛ »امامت«پاسخ به شبهات كالمي، دفتر چهارم: دهم. 

 ةمحمد حسن قدردان قراملكي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديش
 كهنه و امروزي بهة پرسش و شبه 60تحقيقي، به اسالمي. در اين كتاب 

  ي شفاف، پاسخ داده شده است.اگونه
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  دو يادگار جاودانه - 23

 و من در آن هنگام از دو چيز گرانبها كه در ميان شما يادگار« 

گذارم، خواهم پرسيد. پس دقت كنيد كه پس از من با آن دو چگونه مي

  رفتار خواهيد كرد!

رسول خدا! آن دو چيز اي : نفر از ميان جمع، پرسيددر اينجا يك 
  ؟بها چيستگران

اي  . هانو ديگري عترت و اهل بيت من يكي كتاب خداست: فرمود
مردم! بر كتاب خدا و اهل بيت من پيشي نگيريد و از آن دو عقب نمانيد تا 

   1».نابود نشويد
نقل »  نبويوصيت « تمامي دانشمندان اسالم، اين جمله را به عنوان 

غدير و برخي ة را ضمن خطب a . برخي، اين فرمايش رسول خدااندهكرد
  . اندهآن را به عنوان كالمي مستقل از آن حضرت نقل كرد

يان و در محديث ثقلين : اين كالم نبوي در جهان اسالم، مشهور است به
  اسالمي، كسي منكر صحت و تواتر اين سخن نيست.هاي تمام فرقه

حديث ثقلين، از احاديث متواتر اسالمى است كه علماى سنى و شيعي 

                                                           

. صادر شده است از جمله در روز غدير خم a. حديث ثقلين، در موارد متعددي از پيامبر اعظم  1
  يكم. ة: نكترجوع شود به
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اند. گرچه حديث ثقلين به نحو آن را در كتابهاى حديثي خود نقل كرده
 :گوناگوني نقل شده ولي، عبارت زير، مورد اتفاق همگان است كه فرمود

كْ إنّي تاِرٌك فِيكُُم الثقلَيْن كتاَب اّهللاٰ َو عِتَْرتي أهل بيتى ما إنّي تاِرٌك فِيكُُم الثقلَيْن كتاَب اّهللاٰ َو عِتَْرتي أهل بيتى ما إنّي تاِرٌك فِيكُُم الثقلَيْن كتاَب اّهللاٰ َو عِتَْرتي أهل بيتى ما إنّي تاِرٌك فِيكُُم الثقلَيْن كتاَب اّهللاٰ َو عِتَْرتي أهل بيتى ما «««« كْ إِْن تََمس كْ إِْن تََمس كْ إِْن تََمس تُْم بِِهما لَْن تُْم بِِهما لَْن تُْم بِِهما لَْن تُْم بِِهما لَْن إِْن تََمس
وا َأبَداً  وا َأبَداً تَِضل وا َأبَداً تَِضل وا َأبَداً تَِضل من در ميان شما دو : 1.»»»»وإنهما لن يفترقا حتى يردا علّى الحوَض وإنهما لن يفترقا حتى يردا علّى الحوَض وإنهما لن يفترقا حتى يردا علّى الحوَض وإنهما لن يفترقا حتى يردا علّى الحوَض     تَِضل

گذارم، يكي كتاب خدا و ديگري اهل بيت و مي چيز گرانبها به يادگار

عترتم؛ تا زماني كه به ايشان چنگ بزنيد، هيچگاه گمراه نخواهيد شد و 

 شوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند.نمي هم جدا اين دو هيچ وقت از

  : كنيممي به ذكر چند مطلب بسنده »حديث ثقلين«پيرامون 
ميان طوايف اسالمي،اختالفي  a . در صدور اين حديث از پيامبريكم

خ محمد شية نوشت ،»حديث ثقلين ة رسال« توان بهمي نيست. در اين باره
  كرد. قوام الدين وِشنوي، رجوع

اهللا بروجردي، نوشته شده، شهرت جهاني  تاين رساله كه به سفارش آي
، چاپ مصر، در »دار التقريب بين المذاهب االسالمية« دارد و از سوي 

قمري، منتشر شد. مرحوم وِشنوي در اين مقاله، حديث ثقلين را از 1374سال
يه و زيديه حنبلاماميه، حنفيه، شافعيه، مالكيه، : علماي فرق گوناگون مانند

  2روايت كرده است.

                                                           

ها كتب و ده 14/ 3 مسند احمد. 432/ 2 سنن دارمى. 307/ 2 سنن ترمذى. 122/ 7 . صحيح مسلم 1
: شيخ محمد قوام الدين وشنوي، سناد حديث ثقلين، ر.كديگر. جهت آگاهي مفصل و دقيق از ا

  ق.1374 ، چاپ قاهره،دارالتقريب بين المذاهب االسالميةاز نشريات  رسالة حديث الثقلين
وهش ي، مشهد، بنياد پژترجمه از: محمد تقدمي صابر، حديث ثقلين. شيخ قوام الدين وشنوي،  2

  .54ص هاي اسالمي
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شيخ اكبر عبد المجيد سليم، شيخ بزرگ دانشگاه االزهر، پس از  دوم.
ة شيع«  :حديث ثقلين در مصر، اين سخن طاليي را بيان كردة انتشار رسال

شان، دليل و سندي ويژه از صاحب اماميه (دوازده امامي) بر حجيت فقه
اما ديگر مذاهب اينگونه نيستند و شريعت دارد كه مخصوص آنان است؛ 

   1».خود ندارندة دليلي ويژ
. دانشور بزرگ تشيع، مرحوم مير حامد حسين هندي، در كتاب سوم

دانشمند اهل سنّت (از قرن 200، اين حديث را از قريب به »عبقات االنوار«
  دوم تا سيزدهم) نقل كرده است.

  : دفرمايمي قلينطباطبايي پس از نقل حديث ثة . مرحوم عالمچهارم
  شود:مى از اين حديث و امثالش چند مطلب مهم استفاه«
نيز  a ماند، عترت پيامبرمى چنانچه قرآن تا قيامت در بين مردم باقى -1

تا قيامت باقى خواهند ماند؛ يعنى هيچ زمانى از وجود امام و رهبر حقيقى 
 گردد.نمى خالى

اين دو امانت بزرگ، تمام احتياجات علمى  ةبه وسيل a پيامبر اسالم -2
و دينى مسلمين را تأمين نموده و اهل بيتش را به عنوان مرجع علم و دانش به 

 اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته است.و  مسلمين معرفى كرده

قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا شوند و هيچ مسلمانى حق ندارد از  -3
كند و خودش را از تحت ارشاد و هدايت آنان اعراض  j علوم اهل بيت

 بيرون نمايد.

                                                           

  .90و 13. همان، ص 1
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مردم اگر از اهل بيت اطاعت كنند و به اقوال آنان تمسك جويند،  -4
 شوند و هميشه حق در نزد آنهاست.نمى گمراه

موجود  j جميع علوم الزم و احتياجات دينى مردم در نزد اهل بيت -5
 سعادت شود و بهنمى اللت واقعاست و هركس از آنها پيروى نمايد در ض

 از خطا و اشتباه معصومند.  j گردد؛ يعنى اهل بيتمى حقيقى نايل

شود كه مراد از اهل بيت و عترت، تمام مى و به واسطه همين قرينه معلوم
باشند كه از جهت مى نيست؛ بلكه افراد معينى a خويشان و اوالد پيامبر

و عصيان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد  علوم دين، كامل باشند و خطا
ب و يازده طال تا صالحيت رهبرى داشته باشند. آنها عبارتند از على بن ابي

كه يكى پس از ديگرى به امامت منصوب شدند. چنانچه در  bفرزندش 
گويد ىم ابن عباس: از باب نمونه روايات نيز به همين معنا تفسير شده است.

خويشان تو كه دوست داشتن آنها واجب است چه : گفتم a به پيغمبراكرم
گويد پيغمبر مى جابر 1».على و فاطمه و حسن و حسين« كساني اند؟ فرمود:

خدا ذريه هر پيغمبرى را در صلب خودش قرار داد ولى ذريه مرا «  2فرمود:
   3».در صلب على قرار داد

: يتثم إهتد« : به نام پنجم. دكتر محمد تيجاني، در كتاب مشهور خود
كه به بيست زبان دنيا ترجمه شده است، در ذيل » آنگاه هدايت شدم...«

                                                           

  .311ص  ينابيع المودة.  1
  .318ص . همان، 2
  .257و 256ص طبايي، شيعه در اسالم، بخش امامت. عالمه سيد محمد حسين طبا 3
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و إذا أمعنا النظر في هذا الحديث الشريف الذي و إذا أمعنا النظر في هذا الحديث الشريف الذي و إذا أمعنا النظر في هذا الحديث الشريف الذي و إذا أمعنا النظر في هذا الحديث الشريف الذي ««««: نويسدمي حديث ثقلين
و الجماعة وجدنا أن الشيعة وحَدهم هم الذين اتبعوا و الجماعة وجدنا أن الشيعة وحَدهم هم الذين اتبعوا و الجماعة وجدنا أن الشيعة وحَدهم هم الذين اتبعوا و الجماعة وجدنا أن الشيعة وحَدهم هم الذين اتبعوا     ١١١١أخرجه صحاح أهل السنةأخرجه صحاح أهل السنةأخرجه صحاح أهل السنةأخرجه صحاح أهل السنة

ماعة قول ماعة قول ماعة قول ماعة قول بينما اتبع أهل السنة و الجبينما اتبع أهل السنة و الجبينما اتبع أهل السنة و الجبينما اتبع أهل السنة و الج» » » » كتاب اّهللاٰ و العترة النبوية الطاهرةكتاب اّهللاٰ و العترة النبوية الطاهرةكتاب اّهللاٰ و العترة النبوية الطاهرةكتاب اّهللاٰ و العترة النبوية الطاهرة««««الثقلين الثقلين الثقلين الثقلين 
زماني كه خوب در اين حديثي كه صحاح أهل سنت : 2»»»»حسبنا كتاب اّهللاٰ حسبنا كتاب اّهللاٰ حسبنا كتاب اّهللاٰ حسبنا كتاب اّهللاٰ ««««عمر عمر عمر عمر 

ز ثقلين ا شيعه، كنيم كه فقطمي ، دقت كنيم، يقيناندهآن را گزارش كرد
(كتاب خدا و اهل بيت) پيروي نموده است. در حالي كه اهل سنت و 

  جماعت، تابع سخن عمر شدند كه گفت: كتاب خدا ما را بس است.
را با  الهي خود - سياسية . شگفت اينكه امام خميني وصيت نامششم

و بعد، اينجانب مناسب « فرمايد: مي آغاز نموده و در ادامه »حديث ثقلين«
تذكر دهم؛ نه از حيث » ثقلين«اي كوتاه و قاصر در باب دانم كه شمهمي

كه قلم مثل مني، عاجز است از جسارت  مقامات غيبي و معنوي و عرفاني،
وجود، از ملك تا ملكوت اعلي و از  ةاي كه عرفان آن بر تمام دايردر مرتبه

هم من و تو نايد، سنگين و تحمل آن فوق طاقت، آنجا تا الهوت و آنچه در ف
  اگر نگويم ممتنع است.

سلمين متواتر بين جميع م »ثقلين«حديث و ذكر اين نكته الزم است كه 
تا كتب ديگر آنان، با  »صحاح ششگانه«است و [در] كتب اهل سنت از 

به م ـ وسل آلهـ صلي اهللا عليه والفاظ مختلفه و موارد مكرّره از پيغمبر اكرم 

                                                           

مستدرك الحاكم  .328ص  5صحيح الترمذي ج  122ص  5. صحيح مسلم باب فضائل علي ج  1
  .17ص  3مسند االمام أحمد بن حنبل ج  148ص  3ج 
  .179ص  . محمد تيجاني، ثم اهتديت 2
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و اين حديث شريف حجت قاطع است بر جميع طور متواتر نقل شده است. 

بشر به ويژه مسلمانان مذاهب مختلف؛ و بايد همه مسلمانان كه حجت 

بر خبر آنان تمام است جوابگوي آن باشند و اگر عذري براي جاهالن بي

  1». باشد براي علماي مذاهب نيست
 ةاست كه برخي از مسلمانان، همجاى بسى تأسف : و سخن آخر اينكه

، كه شيعه و سنّى حديث ثقلين را! j زنند، جز در خانه اهل بيتدرها را مى
تواند همه مسلمانان جهان را به صورت امتى واحد در نقل آن اتفاق دارند، مى

 )بلكه مرجعيت مطلق و فراگير(گرد آورد. اين حديث، مرجعيت علمىِ 
و  كندرا مانند قرآن كريم، به روشنى ثابت مى a عترت و اهل بيت پيامبر

بر مسلمانان است كه در امور دينى، نه به ديگران، بلكه به كتاب خدا و اهل 
  تمسك بجويند.  j بيت

   

                                                           

  .uالهي امام خميني  -سياسي  ة. وصيت نام 1
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  در ادبيات » غديرة واقع« - 24

يكي از اسناد و قراين مورد وثوق براي تبيين و اثبات يك پيشامد تاريخي، 
هاي تغيير و تحريف و دست بردن در اشعار و قطعه شعر است؛ چرا كه احتمال

صادر اي ادبي، بسيار كم است. به ويژه كه آن شعر از شاعران مفلق و برجسته
  شود و از سوي راوياني مورد اطمينان و دقيق، گزارش شود.

اگرچه احتمال وضع و ساختگي بودن شعر و نسبت دادن آن به شاعري 
ي توانند اشعار ساختگمي متخصصان فنّ، وجود دارد، ولي سبك شناسان و

  و موضوع را از اشعار اصيل شاعر، بازشناسند.
 a كه حديث غدير از پيامبراي از نخستين لحظهاي شاعران بلند آوازه

واقعه و حديث غدير، ة ، دربارگوناگونهاي زبانصادر شد تا زمان حاضر به 
   .اندهاشعار بسياري سرود
گويند.  »غديريه«غدير سروده شده است، ة مناسبت واقعبه اشعاري كه به 

تن از شاعران  104اشعار در جلدهاي دوم تا يازدهمِ الغدير،  اميني، هعالم

ميني، از مرحوم ا 1، نقل كرده است.اندهشعري سرود را كه در وصف غدير،
كه  2اندهبرد كه در مورد غدير شعر سرودمي قرن اول، پنج شخصيت را نام

                                                           

  هايي نقل كرده است.سروده . مرحوم اميني از قرن نخست تا قرن يازدهم 1
  به بعد. 51ص 2. عالمه اميني، الغدير ج 2
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  : عبارتند از
  »صلوات اللَّه عليه« عليمير المؤمنين ا -1
 حسان بن ثابت انصاري -2

 قيس بن سعد بن عبادة انصاري -3

 عمرو بن العاص بن وائل -4

 محمد بن عبد اللَّه حميري -5

سان بن ثابت ح شعر سروده،غدير ة نخستين شاعري كه دربار
بعدي ة از ابيات وي در نكتبرخي ( است. a كرمانصاري،شاعر پيامبر ا

  )خواهد آمد
غديري، به عنوان تبرك و تيمن، هاي اميني در آغاز سرودهة عالم

  : سخن عالمه چنين است 1كند؛مي نقل j اشعاري از حضرت وصي علي
 ، j مير المؤمنيناز كتاب را با ياد مواليمان على اكنيم آغمي متبرك« 

ترين فصيح a بعد از رسول اكرم j همانا علىپيامبر خداست. ة كه خليف
و آشناترين مردم است به خصوصيات و موازين كالم عرب، و هم اوست 

كه  چنين فهميده» من كنت مواله فهذا علّى مواله«كه از كالم پيامبر گرامى 
  موال يعنى امامي كه طاعتش چون پيامبر، بر همه واجب است.

  : سرودآن حضرت در ضمن اشعارى چنين 

                                                           

شخصيت  13، اين سروده را از 60تا  55ص 2، عالمه اميني در جنكتة مهم اينكه. 53ص . همان 1
كند به گونه اي كه شك و ترديد در صدور تن از مشاهير أهل سنّت، نقل مي 26مشهور شيعي و 
  ماند.نمي j آن از امام علي
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  ١محّمد النّبّى اخى و صـــنوى
  و جعفر الّذى يضحى و يمسى
  و بنت محّمد سكنى و عرسى
  و ســـبطـا احمـد ولـداى منها
  ســـبـقتكم الى االســـالم طّرا
  فــأوجــب لـى واليتــه عليكم
ــل ــّم وي ــل ث ــّم وي ــل ث ــوي   ف

  

هداء عّمى     و حمزة ســـيّد الشـــّ
  يـطـيـر مع المالئكــة ابن اّمى
  منوط لحمهــا بــدمى و لحمى

  لــه، ســـهم كســـهمى فــأيّكم
  على ما كان من فهمى و علمى
  رســـول اّهللاٰ يـوم غــديـر خمّ 
  لمن يلقى االلــه غــدا بظلمى

  

و حمزه، سرور شهيدان  ستا محمد، پيامبر خدا، برادر مهربان من - 1
  عموى من.

 و جعفر، آنكه روز و شب با مالئكه در پرواز است، پسر مادر من است. - 2

آرامش دل و همسر من است، خون و گوشت او دختر پيامبر، باعث  - 3
 با خون و گوشت من بستگى دارد.

اها اند، (به من بگوئيد) كدامين شمپيامبر، پسران من و فاطمه ةو دو نو - 4
 اى داريد؟چنين بهره

 شما، اسالم اختيار نمودم. ةاز روى درك و علم، قبل از هم - 5

بر شما  ر خدا، واليت مراپس پيامبر خدا، در روز غدير خم، به ام - 6
 واجب نمود.

پس واى بر آنكه در روز بازپسين به مالقات خدا رسد، در حاليكه به  - 7
 من ظلم نموده باشد.

                                                           

  ه است.آمد» زن: پدر سهر«، »صنو: برادر مهربان«عساكر و برخي ديگر، به جاي . در تاريخ ابن  1
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لمؤمنين ااز ياران امير عبادةغدير، قيس بن سعد بن ة از ديگر شاعران حادث
j  است كه در حال رفتن به صفين سروده. اين شعر را شيخ مفيد

نقل كرده و آن را دليلي » الفصول المختارة«ق) در كتاب خود 413(متوفاي
د. به نقل دانمي براي اثبات مولي به معناي امامت و پيشوايي در رد بر معتزله

  كنيم: مي چند بيت آن بسنده
  قـلــت لمــا بغى العــدّو علينــا
ــامٌ  ــا و ام ــن ــام ــّى ام ــل   و ع

  -يوم قال النبّى : من كنت موال
ةإّن مــا    قــالــه النبّى على االمــّ

  

  حســـبنــا ربّنــا و نعم الوكيــل  
  لســـوانــا، أتـى بــه الــتـنــزيــل

  ُه فهـذا مواله، خطب جليل  -
  حــتــٌم مــا فــيــه قــاٌل و قــيــلٌ 

  

خداي ما، ما را بس : در آن هنگام كه دشمن به ما ستم كرد، گفتم - 1
  است و وكيل خوبي است.

پيشواي ما و پيشواي افراد غير از ما است؛ قرآن اين مطلب را  علي - 2
  آورده است.

هر كس من ولي اويم، پس اين، ولي اوست : روزي كه پيامبر فرمود - 3
  و اين خبر بسيار بزرگ و با عظمتي است.

ر گفته، حتمي و مسلم است و گفتگويي د آنچه كه پيامبر به امت - 4
  1آن نيست.

   

                                                           

تشيع  دايرة المعارف. 11تا ج 2ج بيشتر با سروده هاي غديريه، رجوع: عالمه اميني. جهت آشنايي  1
  .53تا 43ص ، مادة غديريه12ج
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  1غديرة سراينده دربار نخستين - 25

 ةاست كه پس از خطب» غدير«حسان بن ثابت انصاري، اولين شاعر 
، اشعاري سرود و غدير خم به همين مناسبتة در همان منطق a پيامبر

خدمت پيامبر عرضه داشت و اجازه گرفت تا براي كسان كه در آنجا هستند، 
  بخوان به نام خداوند و بركت او. : بخواند. حضرت اجازه دادند و فرمودند

  پس اشعار معروف خود را چنين آغاز كرد:
ديٍر نَبيُهمْ  ــَ ْوَم الْغ ْم يـَ هـِ ـْ ــاِدي ن ـُ   ي
قــاَل فََمْن َمْوالكُُم َو نَبيكُْم؟   فـَ
ــا ن بِي ــَ َت ن ــْ ــا َو ان ْوالن   الـهــَك مـَ
اننى ــَ ــا َعلٌى ف ْم ي ُه قـُ ــَ قــاَل ل   فـَ
هُ  ــ ُت َمْوالُه َفهــذا َولِي ــْ   فََمْن كُن
هُ  ــ ُهم واِل َولِي ـّ ــاَك َدعــا الـل ن   هـُ

  

وِل ُمناِدياً   ســـُ ِمْع بِالر   بِخُم َو اســـْ
ُدو ُهنـاَك التَعامِيا ـْ   فَقـالُوا َو لَْم يَب
ياً  ــِ   َو لَْم تَلْق مِنّا فى الَْواليَِة عاص
  َرضيتَُك ِمْن بَْعدى اماماً َو هاِدياً 
ْدٍق ُموالِيا ـــِ ُه اتْباَع ص   فَكُونُوا لـَ

اً ُمعـاِدياً َو كُْن  ـّ ذى عـادا َعلي لِلـ  
  

پيامبر آنها در روز غدير در سرزمين خم به آنها ندا داد، و چه ندا « - 1
 »!گرانقدرى ةدهند
شى و پوفرمود: موالى شما و پيامبر شما كيست؟و آنها بدون چشم« - 2

                                                           

 زي، يكصد و هشتاد پرسش و پاسخمكارم شيرا آيت اهللا: و نيز ر.ك. به بعد 55ص 2. الغدير ج 1
  . 286 ص
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 »:پاسخ گفتند پردهبياغماض 
پذيرش واليت تو  خداى تو موالى ماست و تو پيامبر مائى و ما از« - 3

 ».سرپيچى نخواهيم كرد
گفت: برخيز زيرا من تو را بعد از خودم امام  j به على a پيامبر« - 4

 ».و رهبر انتخاب كردم
هر كس من موال و رهبر اويم اين مرد موال و رهبر «و سپس فرمود:  - 5

 ».اوست پس شما همه از سر صدق و راستى از او پيروى كنيد
هنگام، پيامبر عرض كرد: بار الها! دوست او را دوست بدار در اين « - 6

  »....و دشمن او را دشمن بدار
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  (مد ظله العالي) از ديدگاه مقام معظم رهبري» غدير «  - 26

در  رهبر انقالب، در بيانات خود،اي اهللا امام خامنه تحضرت آي
طرح آن، نكات ارزشمندي » و پيام هايها درس«و » غدير خم«خصوص 

  : كنيممي كه بخش هايي را بازگو اندهكرد
 حقيقتاً روز بزرگ و عيد تعيين كننده« : روز بزرگ و تعيين كننده - 1

قابل  j القدرى است. اين روز، هم از لحاظ شخصيت اميرالمؤمنين و عظيم
  1.»توجه و بررسى است و هم از لحاظ خود اين حادثه و نصب عجيب ،اعتنا
و » عيد فطر«در روايات ما وارد شده كه عظمت اين روز، حتى از روز «
هم بيشتر است. نه اينكه از اهميت آن دو عيد عظيم اسالمى » عيد قربان«روز 

چيزى كم بشود، بلكه به خاطر اينكه اين عيد حاوى يك مضمون واالتر 
 ناهميت اين عيدى كه طبق روايات ما برترين اعياد است، در همياست. 

 ة. شايد بتوان گفت كه هدف از هماست كه متضمن موضوع واليت است
، والّسالم) الّصالة(عليهمزحماتى كه پيغمبراكرم و بزرگان دين و انبياء الهى 

  2».اند، استقرار واليت الهى بوده استمتحمل شده
(از طرف «: جدا نبودن سياست از دين: پيام مهم غدير - 2

                                                           

  .18/2/1375تاريخ  »غديرعيد «شي از سخنان رهبري در . بخ 1
  . 19/3/1372تاريخ  »عيد غدير«شي از سخنان رهبري در . بخ 2



 

 

90

جديد براى جدايى دين از سياست درست شد.  هايى) استداللمستكبران
اگر دين را وارد سياست كنيم و اگر سياست يك «استدالل كردند كه 

كشور از دين سرچشمه و منشأ بگيرد، چون امور سياسى و امر حكومت، 
و ناكامي هاست. لذا، اين ها مشكالت دارد، دنبالش نارضايي ها، دلزدگي

ايد دين، ب اصالًل دين، بيزار شوند. پس، شود كه مردم از اصامر موجب مى
؛ به كنارى يابدب نورانيتىقداست پيدا كند؛  ةبه كل از سياست كنار برود؛ جنب

امروز ايادى » بنشيند و به امور معنوى و ذهنى و روحى مردم بپردازد.
ن هاى مختلف ايبا شيوه -خصوص دنياى اسالم ه ب –استكبار، در دنيا 

  كنند. استدالل و نظريه را ترويج مى
در موضوع غدير، نبى مكرم اسالم  .ها، غدير استناسخ اين سفسطه

به پيروى از امر خدا و به خاطر عمل به آيات صريح قرآن، يكى از باالترين 
  واجبات را انجام داد.

مهمى است كه پيام  ةنصب حاكم، مسأل ةاصل مسألدر اين قضيه، 

به  -م مؤسس اسال -چرا بايد اين پيام روشن را كه پيغمبر اكرم  غدير است.
: گويدمسلمين داده است، العياذُ بااهللا ناديده گرفت؟ آنجا كه مى ةهم

 زندگى فردىة مسلمانان! دين را از اساس زندگى و از امر حكومت كه پاي«
 ها و ذهن و مسائلخلوت خانهة كنيد. دين را به گوشو اجتماعى است، جدا ن

 ةر پاياساس زندگى بشر، كه ب» روحى منحصر نكنيد. دين را به انزوا نيندازيد.
حكومت است، امرى است متوجه دين؛ مسؤوليتى است بر دوش دين و دين 
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  1».بايد اين كار را انجام دهد
 ة، هم j اميرالمؤمنيندر مورد « :  j كماالت علية غدير، نتيج - 3

كسانى كه از روى مدارك با حاالت آن بزرگوار آشنايى دارند، بايد اقرار 
غدير به شخصيت واالى خود نرسيد.  ةبه واسط ، j كنند كه اميرالمؤمنين

غدير، را شكل دهد.  j غدير چيزى نبود كه گوهر ناياب اميرالمؤمنين

  فضايل، مزايا و كماالت آن حضرت بود. ةنتيج

البته افتخار برخوردارى از فرمان الهى، از نصب پيغمبر و از بيعت مؤمنين 
و صحابه، افتخار بزرگى است. اما بزرگتر از آن، خصوصياتى است كه در 

نظير وجود داشت، كه به چنين حادثه و دستور نصبى از اين انسان واال و بى
  2».شد طرف پروردگار منتهى

ماجراى غدير فقط نصب يك جانشين « : غرض از غدير چه بود؟ - 4
ة ت. جنبنصب جانشين اسة براى پيغمبر نبود. غدير دو جنبه دارد: يكى جنب

 ةامامت است؛ امامت با همان معنائى كه هم مسألةديگر قضيه، توجه دادن به 
 پيشوائى امامت يعنىفهميدند. مسلمين از اين كلمه و از اين عنوان مي

اين يكى از مسائل اصلى در  ها، پيشوائى جامعه در امر دين و دنيا؛انسان
  طول تاريخ طوالنى بشر بوده است.

ها يا مخصوص شيعيان مخصوص مسلمان ةلامامت، يك مسأ مسألة
اى حكمرانى امامت يعنى يك فردى، يك گروهى بر يك جامعهنيست. 

                                                           

  .18/2/1375تاريخ  »عيد غدير«ري در . بخشي از سخنان رهب 1
  . همان. 2
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يا و در امر معنويت و آخرت كنند و جهت حركت آنها را در امر دنمي

  1.»جوامع بشرى ةهمگانى است براى هم ةلاين يك مسأ كنند.مشخص مي
آنچه كه در ماجراى غدير از ديدگاه مطالعه «: مضمون غدير - 5

ت مضمون اين نصب الهى در باب كيفيشود فهميد، كنندگانى از قبيل ما مى

  هاى بزرگ است.كشور و گزينش انسانهاى صالح براى مسؤوليت ةادار
 كنيم، اين است كه با نصب اميرالمؤمنينآنچه ما در اين ماجرا احساس مى

j در روز غدير، پيغمبر اكرم a  به دستور پروردگار، اين حقيقت را از
جامعه در نظام اسالمى، چيزى  ةاسالم آشكار كرد كه مسؤوليت بزرگ ادار

ظر آن از موردى صرفن ةنيست كه نسبت به معيارهاى اسالمى، بشود دربار
هاى اسالمى در صد بايد معيارها و ارزش در كرد. در اين كار بزرگ، صد

  2».نظر گرفته شود
اى كه براى ما، مسؤولين نكته« : پيام غدير، رعايت معيارها است - 6

نظام اسالمى در ايران، اهميت دارد، اين است كه وقتى در رأس نظام اسالمىِ 
انسانى  -دست مقدس پيغمبر در صدر اول  ةاسالمىِ ساختيعنى نظام  -نبوى 

 تاريخ، ةشود، معنايش اين است كه در همگذاشته مى j مثل اميرالمؤمنين
  3.»هاى اساسى در نظام اسالمى، بايد معيارها رعايت شودمسؤوليتة در هم
يريم، ند به غدبيخصوص كسانى كه پاه ما، ب« : ... اعتقاد اساسي ما - 7

                                                           

  . 4/9/1389تاريخ  »عيد غدير«. بخشي از سخنان رهبري در  1
  . 8/3/1373 تاريخ »عيد غدير«شي از سخنان رهبري در . بخ 2
  . همان. 3
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ايه غدير را پ ةشيعه، مسأل اصالًدانيم. غدير را اساس اعتقادات خود مى ةمسأل
فاده داند. ما بايد از اين قضيه حداكثرِ تبعيت و استعقايد شيعى خود مى ةو ريش

  و پيروى را بكنيم.
الحمدهللا الحمدهللا الحمدهللا الحمدهللا ««««خوانديم: در دوران طاغوت، كه روز عيد غدير معمول بود، مى

اين  »»»»كين بوالية اميرالمؤمنين و االئّمة عليهم الّسالم كين بوالية اميرالمؤمنين و االئّمة عليهم الّسالم كين بوالية اميرالمؤمنين و االئّمة عليهم الّسالم كين بوالية اميرالمؤمنين و االئّمة عليهم الّسالم الذى جعلنا من المتمسّ الذى جعلنا من المتمسّ الذى جعلنا من المتمسّ الذى جعلنا من المتمسّ 
تمسك به واليت، آن روز در اعتقادات و عواطف بود؛ اما در عمل كه 
واليتى نبود. در عمل، واليت طاغوت بود؛ واليت استكبار بود؛ واليت 

الّلهم اجعلنا من المتمسكين الّلهم اجعلنا من المتمسكين الّلهم اجعلنا من المتمسكين الّلهم اجعلنا من المتمسكين ««««خواندند: دشمنان دين بود. آن روز دوستان ما مى
خواستند كه متمسك به واليت يعنى از خدا مى »»»»والية اميرالمؤمنين.والية اميرالمؤمنين.والية اميرالمؤمنين.والية اميرالمؤمنين.بببب

  باشند. امروز اين دعا مستجاب شده است. j اميرالمؤمنين
اين تمسك را بايد هر چه بيشتر كنيم. اساس كارِ تمسك به واليت هم، 

هاى اسالمى است. هر چه را كه در اسالم ارزش است، بايد تمسك به ارزش
باشيد در عمل جذب كنيد. ببينيد اسالم كدام خصوصيت و عمل در صدد 

را ارزش دانسته است؛ آن وقت سعى در پياده كردن آن داشته باشيد. به تعبير 
ها را در محيط كار، در انتخاب همكاران، در اجراى ديگر، آن ارزش

مأموريت و در تهيه كردن طرح براى بخشى كه مشغول كار در آن هستيد، 
  1».اين به معناى تمسك كامل به واليت استعمال كنيد. حتماً ا
ند كنيك عده هستند كه تصور مى« : غدير الهام بخش براي همه - 8

شود ملتى مسلمان بود؛ اما به احكام اسالمى عمل نكرد! اين تصور، مى

                                                           

  . 8/3/1373 تاريخ »عيد غدير«شي از سخنان رهبري در . بخ 1
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اى شود كه ما فرض كنيم عدهنمى معنايش جدايى دين از سياست است.
از اسالم فقط نماز، روزه، طهارت و نجاست و امثال اين چيزها  مسلمانند، اما

خواهند مسلمان باشند، اسالم بايد حاكم در جوامعى كه مىرا دارند. 

. امروز بسيارى از جوامع، چوب عدم اعتقاد باشد. غدير، اين پيام را داشت
هام لتواند اجا چقدر مىخورند. ببينيد ماجراى غدير، اينبه اين معنا را مى

  بخش باشد! 
پس، غدير يك مفهوم مترقّى و نجات بخش است. واليت در اسالم يك 
مفهوم عالى است. اين را بايد بفهمند. شيعه بايد به واليت افتخار كند و غير 
شيعه هم سعى كند آن را بشناسد. بحث علمى و دانستن كه دعوا ندارد. بدانند 

  1».اين موضوع چيست اصالًكه 
از  ؛»عيد اهللا االكبر«اند: عيد غدير را فرموده«: مهم است؟ چرا غدير - 9

اعياد موجود در تقويم اسالمى اين عيد باالتر است؛ پرمغزتر است؛ تأثير ة هم
اين اعياد بيشتر است. چرا؟ چون تكليف امت اسالمى در ة اين عيد از هم

  2».غدير معين شده استة حكومت، در اين حادثة هدايت، در زمينة زمين
حكومت فقط مسألة از نظر اسالم، «  ..:. از نظر اسالم، امامت يعني - 10

ارائى اسالمى قرار بگيرد و كة اين نيست كه يك قدرتى بيايد در رأس جامع
حكومت و زندگى مردم با نظم و انضباط اداره بشود؛ ة داشته باشد براى ادار

  .بلكه حكومت در نگاه اسالمى معناى امامت دارد

                                                           

  . 28/2/1374 تاريخ »عيد غدير«شي از سخنان رهبري در . بخ 1
  . 15/9/1388: تاريخ »عيد غدير«شي از سخنان رهبري در . بخ 2
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. فقط حاكميت بر اجسام يعنى پيشوائى جسم و دل؛ هر دوامامت 
متعارف مردم نيست؛ مديريت ة روزمر ى ويزندگى دنياة نيست، ادار

هاست، باال بردن فكرها و ها و جانهاست، تكامل بخشيدن به روحدل
خواهد، اديان ديگر هاست. اين معناى امامت است. اسالم اين را ميمعنويت

   1».نداههم همينجور بود
   

                                                           

  .8/10/1386: تاريخ »عيد غدير«شي از سخنان رهبري در . بخ 1
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 در قرآن حكيم» زرگترين عيدب« ازاي نشانه - 27

و �� �O �� «  "از سوي خداي سبحان است  معنوي و ماديهاي نعمتة هم
عادي هرگز توان شمارش آن را هاي هايي كه انسان. نعمت1»��Pَ0ِ& Rٍ0 ا-

  .2»و إن W�ّ+وا ��R0 ا- ,TUK!ه� «"ندارند 
هاي مادي و روزيهاي كريم گاهي از نعمتخداي سبحان در قرآن 

هاي كند و گاهي از نعمتمي ظاهري مانند: آسمان، زمين، آفتاب و ماه ياد
هايي به ياد نعمت« : فرمايدمي  j معنوي و باطني؛ چنان كه به عيساي مسيح

كردم  يدتأيباش كه به تو و مادرت مريم دادم. آنگاه كه تو را به روح القدس 
كه در گهواره و نيز در ميانسالي با مردم سخن گفتي و آنگاه كه تو را كتاب 

  3».... وو حكمت و تورات و انجيل آموختم 
معنوي مراتب و درجاتي دارد كه برترين آنها، نعمت رسالت هاي نعمت

 ياد 4»منّت « و امامت است. از اين رو در قرآن كريم، از هر دو نعمت به 
مين كنندگان سعادت ابدي انسان هستند. زيرا: پيامبران و امامان، تأكند. مي

                                                           

  .53.سورة نحل/ 1
  .18نحل/ . سورة 2
  .47. سورة بقره/ 3
  نه منّت زباني.. : نعمت سنگيني كه حمل و هضم آن دشوار باشد. منّت 4
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ياد  »منّت«ها، زمين، بهشت و قيامت به آفرينش آسمانة در حالي كه دربار
و زمين گرچه بزرگ است، ليكن در برابر نعمت سنگين ها نكرد؛ زيرا آسمان

  و توانفرساي رسالت و امامت، كوچك است.
 j مؤمنانجريان غدير خم و واليت اميرة درباردر قرآن كريم تنها 

ْ;0َْ 4ُ َ�ُ'9ْ « : آمده است» اتمام نعمت « تعبير منحصر به فرد 
َ

ا��!م أ
 @3ِ0َ�ْ�ِ 9ْ'ُ�ْ َAَ 4ُ0ْ ْمتَ

َ
امروز دين شما را كامل كردم و نعمت : 1»ِدیَ/ُ'9ْ َو أ

عمت ن به شما(» أنعمت عليكم « سخن از  خود را بر شما تمام گردانيدم.
�ْ�3ِ0َ@«: فرمايدمي  نيست، بلكه خداوند)دادمِ 9ْ'ُ�ْ َAَ 4ُ0ْ ْمتَ

َ
تم را بر : نعم»أ

   شما تام و تمام كردم.
از منظر قرآن كريم، در غدير خم كه عيد بزرگ واليت است، 

ال، حمعنوي الهي به برترين حد و باالترين نصاب خود رسيد. هاي نعمت

نيست، عيد غدير   bbbb و اوالد علي j عليچون نعمتي برتر از واليت 

كه در » عيد غدير« شود: مي پس روشن 2.برترين اعياد امت اسالمي است
ايي واليت و پيشو« شود كه همان نعمت مي شمرده روايات، بزرگترينِ اعياد

  قرآني دارد. اي است، ريشه»  bbbb اهل بيت
   

                                                           

  .3. سورة مائده/ 1
  .114تا  111ص جوادي آملي، شميم واليت آيت اهللا.  2
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  bدر كالم اهل عصمت » غدير «  - 28

اصل «يز به تبيين و تبليغ اهل بيت معصوم او ن ، a عالوه بر پيامبر اكرم
 تذكر »غديرة واقعه و خطب«پرداختند و در موارد متعددي به » امامت

  b سخنان آن حضرت و اهل بيت در اين بخش، چند نمونه از 1دادند.مي
 : كنيممي را مطرح

در مسجد، خدمت «: فرمايدمي نقل شده كه e سلماناز جناب  - 1
(اعرابي) وارد شد و از  بوديم كه مردي بيابان نشين a پيامبر اكرم

را فرمود. سپس مرد ها ال كرد؛ حضرت پاسخؤمسائل گوناگوني س
 ، اطاعت»غدير خم« ةكه در منطق اندهحاجيان قوم من، خبر آورد: گفت

رسول خدا اي  اي!مسلمين واجب كرده ةرا بر هم »jjjjعلي «و محبت 
 از باب خويشاوندي و دامادي است يا حكمي است ازمسأله  آيا اين

  جانب خداوند؟
 بلكه خداوند آن را واجب و فرض نموده است.«: فرمود a پيامبر

و زمين، واجب ها خداوند واليت (اطاعت) او را بر تمامي اهل آسمان

                                                           

 :يت در خصوص غدير، رجوع شود بههل ببا احاديث نقل شده و ديگر كلمات ا. جهت آشنايي  1
  .97و  37ج بحار االنوار. 3و ج 2ج إثباة الهداة. 6و  5و  3ج عبقات االنوار



 

 

100

  1».كرده است
  2».عيدهاي امت من استروز غدير خم، برترين « : a رسول اعظم - 2
اى مسلمانان! حاضران به غايبان برسانند؛ كسى « : a رسول اعظم - 3

را كه به من ايمان آورده و مرا تصديق كرده است، به واليت على سفارش 
كنم، آگاه باشيد واليت على، واليت من است و واليت من، مى

 پروردگارم كه فرمانمخداى من است. اين عهد و پيمانى بود از طرف واليت 
  3».داد تا به شما برسانم

 :پيش از آغاز جنگ صفين چنين فرموداي در خطبه j امام علي - 4
كند و امامت مرا مي تعجب از معاويه است كه در امر خالفت با من نزاع«

...! آيا بر شما واجب نيست كه مرا ياري  مهاجرين و انصاراي  كند!مي انكار
را در روز  a امر من بر شما واجب نيست؟ آيا سخن پيامبر كنيد؟ و آيا

  4».!واليت و صاحب اختياري من نشنيديد؟ة دربارغدير 
امروز (عيد غدير) روز بس بزرگى است. در اين «:  j امام علي - 5

روز گشايش رسيده و منزلت (كسانى كه شايسته آن بودند) بلندى گرفت و 
سخن گفته شد و امروز، هاى خدا روشن شد و از مقام پاك باصراحت برهان

                                                           

يز ديگري ن ةحديث مذكور مفصل بوده و نكات دلنشين و ارزند. 89ح 54ص 40ج بحار االنوار.  1
  دربردارد كه از نقل آن صرف نظر شد.

  .2ح 109ص 37. بحار االنوار ج 2
  .141ص 37. بحار االنوار ج 3
  .388ص 32. بحار االنوار ج 4
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  1».روز كامل شدن دين و روز عهد و پيمان است
در انكار (خداوند پس از غدير خم، براي كسي «  : h زهرا هفاطم - 6

  ».باقي نگذاشته استاي عذر و بهانه )امامت
رحلت  a كند كه: چون رسول خدامي همچنين، محمود بن لبيد نقل

زه آمد، و بر سر قبر حمكرد، كار فاطمه اين بود كه بر سر قبور شهداء مى
  كرد.آمد و گريه مىمى

ت صلوا - مزار حمزه رفتم، ديدم كه فاطمهيكى از روزها من بر سر 
آنجاست و مشغول گريستن است. من صبر كردم تا از گريه  - اهللا عليها

  ... وفارغ شد 
خواهم از شما مطلبى را بپرسم كه در من! من مىة عرض كردم: اى سيد

كند! حضرت فاطمه فرمود: بپرس! فكار مرا مضطرب مىآيد و امن مى ةسين
قبل از رحلتشان،  j إمامت على ةدربار a رسول خدا عرض كردم: آيا

  كالم صريحي فرموده است؟!
ا روز آيا شم عجيب است! !!!!؟؟؟؟وا عجبا أنسيتُم يَوَم غدير خمّ وا عجبا أنسيتُم يَوَم غدير خمّ وا عجبا أنسيتُم يَوَم غدير خمّ وا عجبا أنسيتُم يَوَم غدير خمّ حضرت فرمود: 

غدير خم را فراموش كرديد؟! عرض كردم: بلى روز غدير خم، تصريحى بر 
فته گ شماخواهم از آنچه كه رسول خدا در پنهانى به ولي من مى اين امر بود،

اُشِهد اّهللاٰ تعالى لقد سمعتُه يقول: على فيكم اُشِهد اّهللاٰ تعالى لقد سمعتُه يقول: على فيكم اُشِهد اّهللاٰ تعالى لقد سمعتُه يقول: على فيكم اُشِهد اّهللاٰ تعالى لقد سمعتُه يقول: على فيكم است سؤال كنم! حضرت فرمود: 
خيُر من اُخلّفه فيكم و هو اإلماُم و الخليفُة بعدى، و ِسبطاه و تِسعة من ُصلب خيُر من اُخلّفه فيكم و هو اإلماُم و الخليفُة بعدى، و ِسبطاه و تِسعة من ُصلب خيُر من اُخلّفه فيكم و هو اإلماُم و الخليفُة بعدى، و ِسبطاه و تِسعة من ُصلب خيُر من اُخلّفه فيكم و هو اإلماُم و الخليفُة بعدى، و ِسبطاه و تِسعة من ُصلب 

 لىعفرمود: ه شنيدم مىگيرم كمن خداوند را شاهد مى: «الحسيِن أئّمُة أبرارالحسيِن أئّمُة أبرارالحسيِن أئّمُة أبرارالحسيِن أئّمُة أبرار

                                                           

 .116ص 97ج . بحاراالنوار 1
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او  گذارم و بعد از منان شما مىدر ميان شما بهترين كسى است كه من در مي
مام و خليفه است؛ و دو فرزند او با نه نفر از صلب حسين، پيشوايان نيكو ا

  1ند.انكردار
كه  a معناي سخن پيامبر: پرسيد j امام سجادابواسحاق از  - 7

به ايشان خبر داد : فرمود چيست؟ ،»مواله َمن كنت مواله فعلي« : فرمود
  2باشد.مي )، امام پس از ويjعلي (كه او 
 معناي سخن پيامبر: پرسيدم j امام باقراز : گويدمي ابان بن تغلب -8

a كه فرمود :»اي : ، چيست؟ حضرت فرمود»ن كنت مواله فعلي موالهم
 )j علي(ال دارد؟! به آنها فهماند كه او ؤاباسعيد، آيا چنين مطلبي جاي س

  3جانشينش خواهد بود.
لم يناَد بشىء مثل ما نودی لم يناَد بشىء مثل ما نودی لم يناَد بشىء مثل ما نودی لم يناَد بشىء مثل ما نودی ««««: نقل شده كه فرمود j نيز از امام باقر

، در روز غدير اعالم »واليت « هيچ حكم و امري مثل : 4»»»»بالوالية يوم غديربالوالية يوم غديربالوالية يوم غديربالوالية يوم غدير
  نشده است.

و روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و  …« :  j امام صادق - 9

                                                           

  .224ح 352ص  36. بحار األنوار ج 1
  .139ح 37ص  3ج اثبات الهداة.  2
عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر محّمد بن علي عليهما  : «١٤٠ح ٣٧ص  ٣اثبات الهداة ج.  3

لمهم تسأل عن مثل هذا! أع؟ فقال: يا أبا سعيد »من كنت مواله فعلي مواله«الّسالم عن قول النبي ص 
  ».أنه يقوم فيهم مقامه

  .21ص 2. اصول كافي ج 4
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  1».قربان و جمعه همانند ماه در ميان ستارگان است
به  يك درهمدر اين روز،  «نقل شده كه فرمود:  j امام صادق از - 10

؛ بنابراين در اين روز برادران با ايمان و معرفت دادن، برابر هزار درهم است

  2.»مؤمن را شاد گردان به برادرانت انفاق كن و هر مرد و زن
در غدير خم،  jالمؤمنين براي امير a پيامبر« :  jامام صادق  - 11

پيمان گرفت و به واليت او اقرار كردند. خوشا به حال آنان كه بر واليت او 
  3».ثابت قدم ماندند و واي بر كساني كه آن را شكستند

روزي در پاسخ به يكي از سواالت  j امام موسي بن جعفر - 12
ين و ما ا.. . خاليق با ماستة واليت هم: گوييممي ما« هارون الرشيد، فرمود: 

من كنت مواله « : نماييم كه فرمودمي در غدير خم a ادعا را از كالم پيامبر
   4».فعلي مواله 

: در روز غدير فرمود j در زيارت حضرت عليj  امام هادي - 13
تو را در مواطن و جاهاي متعددي به امارت و فرماندهي منصوب  a پيامبر« 

  5».نمود و كسي بر تو إمارت نداشت

                                                           

 .466ص . سيد بن طاووس، االقبال 1
  . 737ص . مصباح المتهجد 2
  .140ص 37ج . بحار االنوار 3
  .147ص 48. بحاراالنوار ج 4
ه: بدير، رجوع شود هل بيت در خصوص غاجهت آشنايي با احاديث نقل شده و ديگر كلمات .  5

  .97و  37ج بحار االنوار. 3و ج 2ج إثبات الهداة. 6و 5 و 3ج عبقات االنوار
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  عاقبت جنگ و جدال با خداي حكيم  - 29

 (« : شودمي معارج چنين آغازة سور
ٍ

XYِاٍب واD�َ�ِ 
َل "�ِ\ٌ
َ

]"َ١ Eَ�ْ�َ �َی$&ِ�' ْ_ِ (
) Xٌ&ِاى، تقاضاى عذابى كرد كه به وقوع پيوست، اين تقاضا كننده: ) »2ُ�َ٢ دا

  تواند آن را دفع كند. عذاب مخصوص كافران است، و هيچ كس نمى
اين آيات، شأن نزولى  بسيارى از مفسران و راويان حديث در ذيل

  اش چنين است: اند كه خالصهنقل كرده

منصوب كرد و را در غدير خم به خالفت  j على ، a پيامبر اسالم
چيزى نگذشت كه خبر آن  »َمْن كُنُْت َمْواله فََعلى َمْوالهُ «او گفت: ة دربار

 واقعه در اطراف پيچيد.

آمد و  a خدمت پيامبر (كه از منافقان بود)،» نعمان بن حارث فهرى«
عرض كرد: تو، به ما دستور دادى كه شهادت به يگانگى خدا، و رسالت تو 

داديم، سپس دستور به جهاد و حج و نماز و زكات بدهيم ما هم شهادت 
اينها را پذيرفتيم، ولى به اينها راضى نشدى، تا اينكه اين جوان  ةدادى، هم

را به جانشينى خود منصوب كردى و گفتى: هر كس من  )j اشاره به على(
خودت بوده  ةموالي او هستم، علي موال و رهبر اوست. آيا اين كار از ناحي

  ى خدا؟ يا از سو
فرمود: قسم به خدايى كه معبودى جز او نيست، از ناحيه  a پيامبر
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  خدا است.
خداوندا! اگر اين سخن حق «روى برگرداند و گفت: » نعمان بن حارث«

ز ناگهان سنگى ا است و از ناحيه تو است، سنگى از آسمان بر ما بباران!
َل "�ِ\ٌ
 ِ� «آسمان بر سرش فرود آمد و او را كشت و اينجا بود كه آيه 

َ
َ�Dاٍب َ"[

 
ٍ

XYِ1نازل گشت. »وا  
   

                                                           

، اين روايت را از سى نفر از علماى اهل سنّت (با 470،ص1. عالمه امينى در كتاب الغدير ج 1
درر «، حموينى» فرائد السمطين«كند، از جمله سيرة حلبى، ذكر مدرك و عين عبارت) نقل مى

سيوطى  »شرح جامع الصغير«شمس الدين شافعى، » السراج المنير«محمد زرندى، شيخ » السمطين
قّاش موصلى و أبوبكر ن» تفسير شفاء الصدور«حافظ ابو عبيد هروى، و » تفسير غريب القرآن«و 

  هاى ديگر.كتاب
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  » غدير « روز  عمالآداب و ا - 30

 »روز غدير«عارف بزرگ، مرحوم ميرزا جواد آقا تبريزي، در خصوص 
و تو چه داني كه روز غدير غدير، : الغدير و ما ادراك ما الغدير؟« : نويسندمي

اشاره كرديم  a در مبحث بعثت رسول خدا« : فرمايدمي چيست؟ و در ادامه
اوقات و ايام است و روز غدير  ترينكه آن روز از جهت شرافت، شريف

روح آدمي است. زيرا هر آنچه در اين مبعث ة نسبت به روز مبعث، به منزل
از  j و امامان j به واليت عليشريف، از خير و خوشبختي است، مشروط 

  1».فرزندان اوست
در متون ديني، آداب و اعمالي » روز غدير « خاطر عظمت و شرافت ه ب

  : 2شودمي براي اين روز، بيان شده كه به چند نمونه اشاره
   a ياد خدا و پيامبر - 1

شده كه در اين عيد بزرگ با روزه و نماز به ياد  تأكيددر آداب غدير 
  باشيد. j و آل او a خدا و محمد

                                                           

هاي بت: مراقد ملكي تبريزي، المراقبات، ترجمة: عليرضا خسروي، بخش. مرحوم ميرزا جوا 1
  .لحجةاذی

مراقبات، ال ميرزا جواد ملكي تبريزي،. . ر.ك : شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، اعمال روز غدير 2
  .الحجةذیبخش: مراقبات 
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نكه داخل آن نشوم مگر آ بهشت و شفاعت شده، اجازه ورود به بهشت يافتم،
  تو با من همراه شوى. 

: : : : ويدگ؛ يعنى، قبول كردم. سپس مىقبلُت قبلُت قبلُت قبلُت  گويد:آنگاه ديگرى مى
؛ جز أسقطُت عنك جميَع حقوق االخوة ما خال الشفاعة و الدعاء و الزيارةأسقطُت عنك جميَع حقوق االخوة ما خال الشفاعة و الدعاء و الزيارةأسقطُت عنك جميَع حقوق االخوة ما خال الشفاعة و الدعاء و الزيارةأسقطُت عنك جميَع حقوق االخوة ما خال الشفاعة و الدعاء و الزيارة

   1دعا و زيارت، همه حقوق برادرى را ساقط كردم.شفاعت و 
  غسل كردن  - 7

علماى شيعه بر استحباب غسل در روز غدير اجماع دارند و آن را 
  2دانند. بهتر اين است كه غسل در اول روز انجام گيرد.مستحب مؤكد مى

  توسعه در زندگي  - 8

 ةزندگى عوض شود. همه بايد بكوشند برنام ةدر روز غدير، بايد چهر
شاط تر و نعادى زندگى خود را بر هم زده و آن را با رفتارهايى سخاوتمندانه

انگيزتر بيارآيند تا همگان در همه جا طعم شيرين عيد را بچشند و رايحه 
   انگيز آن را استشمام كنند.دل

    من َعبََداّهللاٰ و وّسع علىمن َعبََداّهللاٰ و وّسع علىمن َعبََداّهللاٰ و وّسع علىمن َعبََداّهللاٰ و وّسع على    هو اليوم الذى يزيد اّهللاٰ فى مالهو اليوم الذى يزيد اّهللاٰ فى مالهو اليوم الذى يزيد اّهللاٰ فى مالهو اليوم الذى يزيد اّهللاٰ فى مالفرمود:  j امام رضا
   ............    عياله و نفسه و اخوانهعياله و نفسه و اخوانهعياله و نفسه و اخوانهعياله و نفسه و اخوانه

روز غدير روزى است كه خداى متعالي در مال كسى كه خدا را 
ونى اش توسعه دهد فزعبادت كند و بر خانواده، خويشتن و برادران ايمانى

                                                           

مانند: . نيز صيغة عقد اخوت آمده است . در ديگر كتبالحجةذی. مفاتيح الجنان، اعمال  1
  .456ص 1مستدرك الوسائل، محدث نورى ج 

ت هاي : مراقبخسروي، بخشعليرضا  د ملكي تبريزي، المراقبات، ترجمة. مرحوم ميرزا جوا 2
  .489ص الحجةذی
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  1آورد.پديد مى
  تبسم و لبخند  - 9

الناس من اهل االيمان الناس من اهل االيمان الناس من اهل االيمان الناس من اهل االيمان و هو يوم التبّسم فى وجوه و هو يوم التبّسم فى وجوه و هو يوم التبّسم فى وجوه و هو يوم التبّسم فى وجوه .. . فرمود: j امام رضا
فمن تبسم فى وجه اخيه يوم الغدير نظر اّهللاٰ اليه يوم القيامة بالرحمة و قضى له فمن تبسم فى وجه اخيه يوم الغدير نظر اّهللاٰ اليه يوم القيامة بالرحمة و قضى له فمن تبسم فى وجه اخيه يوم الغدير نظر اّهللاٰ اليه يوم القيامة بالرحمة و قضى له فمن تبسم فى وجه اخيه يوم الغدير نظر اّهللاٰ اليه يوم القيامة بالرحمة و قضى له 

ير روز غد ::::............    الَف حاجة و بنَى له فى الجنة قصراً من در بيضاء و نضر وجَههالَف حاجة و بنَى له فى الجنة قصراً من در بيضاء و نضر وجَههالَف حاجة و بنَى له فى الجنة قصراً من در بيضاء و نضر وجَههالَف حاجة و بنَى له فى الجنة قصراً من در بيضاء و نضر وجَهه
روز تبسم به روى مؤمنين است. كسى كه در اين روز به روى برادر مؤمنش 

افكند، هزار روز قيامت، نظر رحمت به او مىتبسم كند، خداوند، در 
و  كندحاجتش را برآورده ساخته و قصرى از در سفيد برايش بنا مى

  2سازد.صورتش را زيبا مى

   روزه گرفتن - 10

روزه در روز غدير، بسيار مستحب است و فضيلتى استثنايى دارد و 
  : غدير روايت بسيار وارد شده است از جملهة پيرامون روز

إذا اخلَص المخلص فى صومه لقصرت ايام الدنيا إذا اخلَص المخلص فى صومه لقصرت ايام الدنيا إذا اخلَص المخلص فى صومه لقصرت ايام الدنيا إذا اخلَص المخلص فى صومه لقصرت ايام الدنيا فرمود:  j امام على
            عن كفائته.عن كفائته.عن كفائته.عن كفائته.

اين روز اخالص داشته باشد، همه روزهاى  ةاگر بنده مخلصى در روز
دنيا توان برابرى با آن را ندارد؛ به عبارت ديگر، اگر كسى تمام روزهاى دنيا 

با  ةاز ثواب روزه (روزدار سپرى كند، ثوابش كمتر زنده باشد و همه را روزه

                                                           

  .485ص . همان 1
  .485ص . همان 2
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   1اخالص) اين روز خواهد بود. 
    إنىإنىإنىإنى« « « « : فرمودكرد و مىيارانش را به اين امر تشويق مى j امام صادق

  من دوست دارم شما اين روز را روزه بگيريد.  ..:..:..:..:....    احب لكم أن تصوموهاحب لكم أن تصوموهاحب لكم أن تصوموهاحب لكم أن تصوموه
صيامُ يوَم غدير خم يعدل عنداّهللاٰ فى كل صيامُ يوَم غدير خم يعدل عنداّهللاٰ فى كل صيامُ يوَم غدير خم يعدل عنداّهللاٰ فى كل صيامُ يوَم غدير خم يعدل عنداّهللاٰ فى كل ««««فرمايد: آن بزرگوار همچنين مى

روز غدير خم نزد  ةروز ::::»»»»مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبالتمائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبالتمائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبالتمائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبالتعام عام عام عام 
  مقبول است.  ةدر هر سال، برابر با صد حج و صد عمر خداوند،

11 - زيارت حضرت علي jjjj   

در اين روز مستحب موكّد است و سزاوار است  j زيارت اميرمؤمنان
  اند.حضرت برسكه انسان هر كجا باشد، سعي كند خود را به قبر مطهر آن 

ا اى فرزند ابونصر، هر كج« بزنطى فرمود:  ابى نصر به ابن j امام رضا
حاضر شو! همانا خداوند در اين  j بودى در روز غدير كنار قبر اميرمؤمنان

درستى كه پروردگار ه آمرزد؛ بروز گناه شصت سال مرد و زن مؤمن را مى
قدر و شب عيد فطر آزاد در اين روز دو برابر آنچه در ماه رمضان، شب 

   ».رهاندكند، مىمى
براي آن جناب در اين روز، سه زيارت مخصوص نقل شده كه يكي از 

 كه از دور و نزديك خوانده »»»»أمين اّهللاٰ أمين اّهللاٰ أمين اّهللاٰ أمين اّهللاٰ « « « « آنها زيارت معروفي است به نام 
  2مطلقه است.ة شود و آن از زيارات جامعمي

                                                           

مراقبت  :عليرضا خسروي، بخش د ملكي تبريزي، المراقبات، ترجمة:: ميرزا جوا. رجوع شود به 1
  مفاتيح الجنان و ديگر كتب مربوطه.. 482ص الحجةذیهاي 

  .488ص المراقبات. الحجةذی. شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، اعمال  2
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   شادي و سرور - 12

در برخوردها  ::::»»»»السرور فى مالقاتكم السرور فى مالقاتكم السرور فى مالقاتكم السرور فى مالقاتكم .. .. .. .. ....اظهروااظهروااظهروااظهرواو و و و « « « « فرمود:  j امام على

  شادى را آشكار كنيد. 

  ».روز غدير، روز خوشحالى و شادى است« فرمود:  j امام صادق

  و استعمال بوي خوش  زينت ،نظافت - 13

 :»أن يلبس المؤمن انظف ثيابه و افخرها .. .يجب« فرمود:  j امام صادق
  ترين و فاخرترين لباس خود را بپوشد.پاكيزهدر روز غدير الزم است مؤمن 

ب نيز مستح« : نويسدمي مرحوم ميرزا جواد آقا تبريزى در المراقبات،

ي لباس خود را بپوشد و بو ترينموكد است در اول روز غسل كند. پاكيزه

ذى ذى ذى ذى الحمدّهللاٰ الالحمدّهللاٰ الالحمدّهللاٰ الالحمدّهللاٰ ال« « « « : بگويد مؤمنانخوش استعمال كند و در موقع دست دادن با 
  bbbb         .« .« .« .«1    و االئّمةو االئّمةو االئّمةو االئّمة    jjjj    المتمّسكين بوالية اميرالمؤمنينالمتمّسكين بوالية اميرالمؤمنينالمتمّسكين بوالية اميرالمؤمنينالمتمّسكين بوالية اميرالمؤمنينجعلنا من جعلنا من جعلنا من جعلنا من 

  ذكر صلوات  - 14

در روز غدير، بر محمد و اهل بيتش صلوات « فرمود:  j امام صادق

  2».فرستىبسيار مى

  نماز روز غدير  - 15

تواند بجا آورد ولي نزديك مي كه هر وقت روز بخواهد، دو ركعت نماز

                                                           

اي همراقبت ملكي تبريزي، المراقبات، ترجمة عليرضا خسروي، بخش . ميرزا جواد 1
  .491ص الحجةذی

  پيش گفته. . مفاتيح و ديگر منابع 2
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هاى ظهر، فضيلت آن بيشتر است. اگر در اين دو ركعت بعد از حمد، سوره

را ده مرتبه خوانده شود، در روايات، آثار فراواني  الكرسى آيةتوحيد، قدر و 

   براي آن بيان گرديده است.
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  اگر غدير نباشد ! - 31

راغ چبي عالمت است. شببي ناخداست. راهبي امام، كشتيبي امت«
  شود.نمي غدير و رهبري الهي نباشد، استعدادها شكوفا است. اگر

كند. يعني بال مي در كنار پيشرفت امروز دنيا، فساد و جنايت نيز پيشرفت
كند، ولي بال معنويت شكسته است و اين مي علم و تكنولوژي، حركت 

  است سيماي انسان بدون غدير! يعني، بدون رهبري الهي در جهان!
از دنيا  a پيامبر اكرم: گويندمي ت از كساني كهخيلي تعجب اس

 a رفت و كسي را به جانشيني تعيين نكرد!!؛ مگر در تاريخ پيامبر اكرم
براي آنان حاكم و  شدند، فوراًمي مسلماناي هر گاه قبيله: خوانيمنمي

  فرمود.مي پيشوا تعيين
مين فرمود و همي تعيينكرد براي آنها فرمانده مي هر گاه لشكري اعزام

  كه به مدينه هجرت كرد، در مكه براي خود جانشين مشخص نمود.
چشم  ةچگونه باور كنيم خداي حكيمي كه از مژ: گويدمي ابوعلي سينا

  و گودي كف پا غفلت نكرده، از رهبري مردم غافل شده است؟ 
آيات كلي، مطلق و يا (اي تواند آيهمي مگر قرآني كه هر كس

متشابه) از آن را دستاويز اهداف خود كند، بدون مفسر معصوم (مانند 
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  1».قابل تكيه است؟ )a رسول خدا
 كتاب(سفارش نمود تا همگان به هر دو ثقل  a از همين رو، پيامبر خدا

  تمسك جويند تا گمراه نشوند.  )jjjj خدا و اهل بيت
   

                                                           

  : پيوند رسالت و واليت. به نام» غدير « قرائتي در خصوص  . بخشي از مقالة استاد محسن 1
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  غدير مقتضاي وجدان و خرد  - 32

اهداف و مقاصد اديان آسماني، به ويژه اسالم را با خود  اگر كسي
  مرور كند،

  سيره و زندگي انبياء گذشته را مطالعه نمايد، اگر كسي
ميان امام معصوم و بشر ة بدون تعصب در خصوص رابط و اگر كسي 

 a امبرجانشين از طرف پي ترديد نصب و معرفيبي مل كند،أنيازمند خوب ت
  كار خواهد شمرد. ترينو ضروري ترينرا عاقالنه

   ؟انبياء بزرگ، جانشين و خليفه داشتندة دانيد كه هممي آيا
پسرش جناب  ، j وصي حضرت آدم: در روايات آمده است

 ، j جناب سام ، j بود؛ وصي و جانشين حضرت نوح j شيث
بن يوشع  j ، وصي موسي j ، جناب اسماعيل j وصي ابراهيم

و باالخره وصيj   سليمان نبي j وصي حضرت داوود،  j نون
  1، بود. j شمعون j عيسي

آيا اين سنّت و قانون الهي و طبيعي، وقتي به پيامبر خاتم رسيد، به يكباره 
  نسخ شد؟ و كار مديريت و رهبري و تعيين آن به مردم سپرده شد؟ 

                                                           

  .244. امالي شيخ صدوق ص  1
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خاتم : يدگومي نصوص فراوان،اينست كه شيعه بر اساس تعاليم الهي و 
وصي و جانشيني دارد كه او خاتم اوصياء است و آن  هم قطعاً a انبياء

  باشد.مي  j علي مؤمنانشخص به تصريح نبوي، امير
 تحقيق،ها كه پس از مدت عالم اهل سنت، شيخ محمد عبدالعال

هايي كتاب ترين..از مهم.«: گويدمي ايمذهب تشيع را برگزيد، در مصاحبه
است؛ كه چيزي بر ايمان من نيفزود و تنها » المراجعات«ام، كتاب كه خوانده

رهنمون  j كه مرا به واليت اهل بيتاي بر معلوماتم اضافه شد. تنها حادثه
  ... ساخت اين بود كه روزي

اي يكي از اقوامم نشسته بودم. مغازهة روزي در پياده رو، روبه روي مغاز« 
ه به كند كمي خود امرهاي بود. شنيدم صاحب مغازه به يكي از نوهكوچك 

  جاي او در مغازه بنشيند، تا نماز عصر را بجاي آورد.
خود را  ةمن به فكر فرو رفتم، كه چگونه يك نفر صاحب مغازه، مغاز

كند تا به نماز برود، مگر آنكه كسي را به جاي خود قرار دهد كه نمي رها
 a اموالش باشد. حال چگونه ممكن است كه پيامبر اكرمبتواند حافظ 

يك امتي را بدون امام و جانشين رها كند! به خدا سوگند كه هرگز چنين 
  1».نخواهد بود

   

                                                           

مدي، هزار و يك نكته دربارة : حسن ملك محل ازبه نق. 113ص 3. كتاب : المتحولون ج 1
  .118ص غدير
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  »غدير خم «در سالگرد  j امام علية خطب - 33

، جمعه و عيد غدير به يك روز  j روزى از روزهاى خالفت امام على
اين مجمع اكنون به پايان « مفصلى خواند و فرمود:  ةخطب j افتاد. امام

 خداى بر شما - گرديد، برويدهايتان برمىرسد و شما همگى به خانهمى
  و بر خانواده خود فراخ گيريد و به برادران خود نيكى كنيد. - رحمت فرستد

خداوند را بر اين نعمت كه شما را بخشيده است، سپاس گزاريد. متحد 
كمكتان كند. نيكويى كنيد تا خدا دوستيتان را پايدار كند. از  شويد تا خدا

  هاى خداداد، يكديگر را هديه فرستيد.نعمت
خداوند در اين روز چندين برابر ديگر عيدها پاداش دهد. اين گونه 

ر اين كردن دديگر نخواهيد يافت. نيكويى  (غدير)پاداش را جز در اين روز 
  را زياد. مال را بسيار كند و عمر ،روز

و مهرباني خدا شود. در اين روز به برادران  مهربانى كردن باعث رحمت
 ةو خاندان، از مالي كه خدا داده ببخشيد، هر اندازه كه بتوانيد. همواره چهر

(خود را) خندان كنيد. چون به يكديگر رسيديد، شادمانى كنيد، و خدا را بر 
هايش سپاس گوئيد. برويد و به آنان كه اميدشان به شماست، نيكى نعمت

بسيار كنيد در خورد و خوراك، خود و زيردستانتان يكسان باشيد. اين 
يكسانى و مساوات را تا جايى كه توانايى داريد عملى سازيد، كه پاداش يك 
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  خداست. درهم در اين روز، صد هزار درهم است و بركت به دست
وز را نيز خداوند مستحب قرار داده است و در برابر آن، اين ر ةروز

پاداشى بس بزرگ نهاده است. اگر كسى در اين روز، نياز برادران خود را 
او  خوبى كند، پاداشو با ميل و رغبت -پيش از تمنا و درخواست  -برآورد 

چنان باشد كه اين روز را روزه داشته است و شب آن را با عبادت به بامداد 
دارى افطار دهد، چنان است كه سانيده است. و هركس در اين روز به روزهر

  …گويى دسته دسته مردم را افطارى داده است
يد و دست دادن) كن(همين كه به يكديگر رسيديد همراه سالم، مصافحه 

  نعمتى را كه در اين روز نصيبتان شده است به يكديگر تبريك گوييد.
ايد د و شنيد به آن كه نبود و نشنيد، برساند. ببايد اين سخنان را آن كه بو

 a توانگران به سراغ مستمندان روند و قدرتمندان به دنبال ضعيفان، پيامبر
   1».مرا به اين چيزها امر كرده است

جمعه را خواند و نماز جمعه را نماز عيدش قرار داد،  ةخطب j سپس امام
برگشت  j بعد همراه فرزندانش و شيعيانش به منزل ابا محمد حسن بن علي

ش نياز با هداياى حضرتكه غذا آماده كرده بودند و آن شيعيان نيازمند و بى
   2به طرف خانواده خود برگشتند.

   

                                                           

  .71ص غديرستاد محمد رضا حكيمي، حماسة . ترجمه از : ا 1
اي ه: مراقبتملكي تبريزي، المراقبات، ترجمة عليرضا خسروي، بخش . مرحوم ميرزا جواد 2

  .480ص الحجةذی
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  b، عيد انبياء و اوصياء »روز غدير« - 34

، روز عيد ذی الحجةهيجدهم «: فرمايدمي مفاتيح در eقمي شيخ عباس 
اعياد است و  تريناست؛ عظيم j غدير و عيد اهللا االكبر و عيد آل محمد

را و  عيد گرفته اين روز مبعوث نفرموده حق تعالي پيامبري را مگر آنكه
زمين، روز حرمت آن را دانسته است. نامش در آسمان روز عهد معهود و در 

  1».ميثاق مأخوذ و جمع مشهود است
 بوده، ائمه»  عيد اولياء و انبياء«، » روز غدير« در خصوص اينكه 

j بياناتي دارند از جمله :  
گفتم: آيا مسلمانان به جز  j . حسن بن راشد گويد: به امام صادقيكم

يد. عآن دو عيد، عيد ديگرى هم دارند؟ فرمود: بله، بزرگترين و بهترين 
  گفتم: كدام روز است؟

 ، براي مردم)علم و نشانه(روزى كه اميرمؤمنان به عنوان پرچم « فرمود: 
  ».منصوب شد

« شوم در آن روز سزاوار است، چه كنيم؟ فرمود: گفتم: فدايت 
او بفرست و از ستمگران به آنان برائت بگير و درود برمحمد و آل روزه 

                                                           

  .الحجةذی. شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، اعمال  1
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ن دادند كه روزى را كه جانشيان دستور مىبجوى، زيرا پيامبران به جانشين
  1».شود، عيد بگيرندانتخاب مى

در روز عيد غدير، خدا را با روزه و عبادت « فرمود:  j دوم. امام صادق
زيرا رسول خدا به اميرالمؤمنين و ياد پيامبر و خاندان او يادآورى كنيد، 

نان هم به جانشيهمينطور پيامبران  ،سفارش كرد كه آن روز را عيد بگيرد
كردند كه آن روز را عيد بگيرند، آنان هم چنين خود سفارش مى

  2».كردندمى
   

                                                           

  . 680ص . مصباح المتهجد 1
  .1 حديث 327ص 7ج وسائل الشيعة.  2
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  1 در اشعار فارسي» غدير «  - 35

و »  غدير« با شكوه ة پارسي زبان، واقعة اديبان و شعراي برجست
كه در اين مجال به آثار برخي از مشاهير  اندهآن را به نظم كشيدهاي پيام

  : شودمي اشاره
  : ق)411يكم. حكيم ابوالقاسم فردوسي (م

  a اهل بيت نبية منم بند
  اگر چشم داري به ديگر سراي
  گرت زين بد آيد، گناه من است
  بِدين زادم و هم بِدين بگذرم

  

  »وصي « خاك پاي ة ستايند  
  يگير جا» نبي و وصي « به نزد 

  چنين است و اين رسم و راه من است
  خاك پي حيدرمچنان دان كه 

  

  : ق)481دوم. خواجه عبد اهللا انصاري (م 
  اي خوانده تو را خدا ولي، أدركني

  است پايانبي دستم تهي و لطف تو
  

  ي، أدركن»نص جلي«نبي  بر تو زِ  
  يا حضرت مرتضي علي، أدركني

  

  : ق)481سوم. ناصر خسرو قبادياني (م

                                                           

هاي ، در خصوص غدير، سروده52تا  48غديريه، ص ، مادة 12تشيع ج دايرة المعارف.  1
فراواني از شاعران معروف، در اين كتاب ذكر شده است كه آنچه در اين نگاشته آمده، بخش 

  بسيار اندكي است.
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  پديد آيد از او به هنگام، شرف مرد،
  كه وصي بود نبي را در خلق او سزايد

  

  چون پديد آمد تشريف علي روزِ غدير  
  كه برادرش بد و بن عم و داماد و وزير

  

  : گفته است حديقة الحقيقةق) در 590م(چهارم. سنايي غزنوي 
  نائب مصطفي به روز غدير

  

  كرده بر شرع خود، مر او را مير  
  

  : ق)582(مپنجم. خاقاني شرواني، ابراهيم بن علي 
  :به جانِ پادشه سوگند خوردم

  

  ... كه نزد پادشه جز پادشه نيست  
  

  در روز غدير خم.) a در كنار پيامبر j كند به ايستادن عليمي اشاره( 
  : ق)586ششم. فريد الدين عطار نيشابوري (م 

  گفـت پيغمبر به ياران اين ســـخن 
  گفت: حيدر را خدا اين تحفه داد

  از حج الوداع چون كه او برگشت
ـيد  ــرت عزّت رسـ   جبرئيل از حض
  پيش او از پيش حقّ آورد پيــك
  چـون نبي فرمود منبر ســــاختنــد 
  گفـت هر كس را منم موالي او 
ـيــدر از فـرمــان رب كــائنــات     ح

  

  پيـك رب العـالمين آمـد بـه من      
  بر همـه خلق جهان فضـــلش نهاد 
  در غدير خم مكان كرد آن مطاع

  دينَّزِلْ از حضـرت به پيش او كشــ 
ــ ــك    ة آي ـي ــغ الـ ــل ــا ب ــه ــا أي   ي

ـتــنــد       از جـهــاز اشـــتـرش افـراخ
  پس علي موالي او بــاشــــد نكو

  منــاتؤمنين و مؤشــــد ولي بر م
  

  : ق)690ق(هفتم. مصلح الدين سعدي شيرازي 
  منم كز جان شدم موالي حيدر
  علي، كو را خدا بي شك، ولي خواند
  به آن روزي كه وحي آمد نبي را

  امير المومنين آن شاه صفدر  
  به امر حق، ولي كردش پيمبر
  كه از پاالن اشتر ساخت منبر
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  كه بعد از مصطفي در كلّ عالم
  

  نَبد فاضل تر و بهتر ز حيدر
  

  : )ش1367حسين شهريار (مهشتم. سيد محمد 
  تو بردم، نه غمي ماند و نه همي يا علي نام

  منكر عيد غدير خم و آن خطبه و تنزيل 
  چه خمي؟با كر و كور چه عيد و چه غدير و 

  بي والي علي و آل، چه فقه و چه شَمي؟
  

  بأبي أنت و أمي  
  كر و كور است و عزازيل

  بأبي أنت و أمي
  بأبي أنت و أمي

  : ش)1314محمد رضا حكيمي خراساني (متولد نهم.
  تا طنين افكند در گيتي، نداي الغدير
  شور حقّ افتاد در أقطار عالم آشكار

  

  اي الغديرن افكن زگشت بانگ حق طنين  
  حق بلند آوازه شد باز از نداي الغدير

  

  :  eخميني دهم. امام 
  فارغ از هر دو جهانم به گل روي علي

  

  
  از خم دوست جوانم به خم روي علي  

  

  طي كنم عرصة ملك و ملكوت از پي دوست
  

  
  ياد آرم به خرابات چو ابروي علي  
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  يادي از دو پژوهشگر  - 36

راه تبيين،  كه در اندهتاريخ تشيع، انديشوران نستوه فراواني بودة در عرص
زحمات جانفرسايي را متحمل  و ضرورت آن،» اصل امامت« تبليغ و إحياء 

طلبد. يم  كه شمردن اسامي ايشان وآثار آن بزرگان، دفتري مستقل اندهشد
هان جدر اين فرصت، از ميان آن همه، به معرفي دو پژوهشگر برجسته در 

يت و وال«زندگي خود و جواني خود را صرف  پردازيم كه حقيقتاًمي تشيع
  كردند.» امامت

  e 1 عالمه مير حامد حسين هندي نخست
ير حامد مجاهد م ةعالم ،يكي از بزرگترين پاسداران حريم تشيع و واليت

دوم قرن  ةكه در نيم قمري) است 1306 – 1246نيشابوري (حسين هندي 
 و زيست؛ ميرحامد حسين، عالمي پرتتبعمي در هندوستان سيزدهم هجري

بسيار سختكوش بود و بر آثار عالمان گذشته و اخبار و روايات احاطه داشته 

                                                           

هجرى در يك خاندان  1246. والدت آن عالم بزرگوار در هندوستان، منطقه لكنه و به سال  1
ن شصت اند و پس از گذشتايرانى و أهل نيشابور بودهخاندان او اصالتاً . علم و تقوى اتفاق افتاد

قمرى بدرود حيات گفت. بدن مطهرش در  1306سال از عمر شريفش در هجدهم ماه صفر 
همام شهر، حسينيه غفران مĤب مدفون گرديد و تا حال مزار مقدسش مورد توجه و احترام اهالى 

  آن ديار بوده است.
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و در اين خصوص شهرت خاصي دارد. او حق عظيمي بر گردن شيعيان دارد 
، از إمامة االئمة األطهارإمامة االئمة األطهارإمامة االئمة األطهارإمامة االئمة األطهارعبقات االنوار فى إثبات عبقات االنوار فى إثبات عبقات االنوار فى إثبات عبقات االنوار فى إثبات  مانند و جاودانش:بي و كتاب

 است. » امامت و وصايت«موضوع  آثار درخشان در

 كتاب اوست و از شاهكارهاي علمي و تريناين اثر، بزرگترين و پرحجم
رود. در اين كتاب، آيات و شمار ميه اعتقادي شيعه، در موضوع امامت، ب

وش قرار انظير مورد كبي با تتبع گسترده و» حديث غدير « رواياتي مانند 
گرفته است. مؤلف بزرگوار، اين كتاب عظيم و شگفت انگيز را در مناقب 

بد العزيز ع: نوشته( ةاثناعشري ةتحف: و در رد كتاب ضد شيعي b ائمه اطهار
  نوشته است. دهلوي)
، زماني كه به »كشف االسرار «مبحث امامت از كتاب  در eخميني امام 

هر كس بخواهد اطالع از چگونگي .. .«: نويسندمي  رسند،مي حديث غدير
پيدا كند، بايد رجوع كند به كتاب عبقات االنور سيد بزرگوار  حديث غدير

در حديث غدير تصنيف كرده  1ميرحامد حسين هندي، كه چهار جلد بزرگ
  2».و چنين كتابي تا كنون نوشته نشده است

 اباعتبار اين كتعارف وارسته ميرزا جواد ملكي تبريزي، در اهميت و 
    ««««هر كس تفصيل تمام آن و بيشتر و باالتر را بخواهد، به كتاب «: فرمايدمي

مراجعه كند؛  e سيد العلماء االعالم مير حامد حسينتأليف:  »»»»عبقات االنوار عبقات االنوار عبقات االنوار عبقات االنوار 
اين كتاب در اثبات وصايت و  زيرا نه در اسالم و نه در ساير اديان، مانند

                                                           

  دارد.» حديث غدير«) از عبقات، اختصاص به  1-10. در جاپ جديد، ده مجلد ( 1
  .141ص . امام خميني، كشف االسرار 2



 

 

129

  1».جانشيني، نوشته نشده است
آثار ميرحامد حسين به ويژه  ةعالّمه شيخ آقا بزرگ تهراني دربار

  نويسد: عبقات مي
هاي با عظمت و مفيد ميرحامد حسين، دريايِ ژرف نگري و كتاب« 

و ترين اثر امهمترين و پرآوازه.. . باريك بيني را پر موج گردانده است
  .. . است در مناقب ائمة اطهار ـ عليهم السالم ـ» عبقات االنوار«

در باب امامت منكر شده » دهلوي«و ميرحامد حسين تمام حقايقي را كه 
گيري از احاديث و اخباري كه از طريق اهل سنّت نقل شده، ثابت با بهره

  2».كرده است
  e3 عالمه شيخ عبدالحسين امينيدوم. 

ي عبد الحسين نجفي معروف به عالمه امين دانشمند نستوه و مصلح بزرگ
مختلف، هاي يشوراني است كه در حوزهاندة شمسي) از جمل1349 – 1281(

  تحقيقات گسترده و ژرفي دارد.» امامت « به ويژه 
ة اميني، هيچ يك به پاية ات گرانبهاي عالمتأليفبدون شك، از ميان 

 )مجلد 11ر د(    »»»»الغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدبالغدير فى الكتاب و السنّة و االدب««««شاهكار گرانسنگ او يعني 
نوشته  »الغدير «  به مانند يواقعه و حديث غدير، كتابرسد. در خصوص نمي

                                                           

هاي ت: مراقبي تبريزي، المراقبات، ترجمة عليرضا خسروي، بخش. مرحوم ميرزا جوادآقا ملك 1
  .466ص الحجةذی

  .348ص  1مه آقا بزرگ تهراني، نقباء البشر ج . عال 2
  نجف اشرف.. متولد تبريز و مدفون در شهر  3
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سال از حيات خود را براي نگارش  40نستوه آن، تقريبا  مؤلفنشده است. 
المعارف جامع صرف نموده است و براي تكميل كتابش به دايرة اين 

ة اقعو« كشورهاي ايران، هند، سوريه و تركيه سفر كرده و منابع و مصادر 
  1بررسي و در صورت نياز، نسخه برداري كرده است.را » غدير 

  گويد: مي »الغدير«ة استاد محمد رضا حكيمي دربار
آن چه در كار كتاب الغدير مهم است، فقه التاريخ است. مـورخـان ما « 

ه جـمـعتر و بيش اندهبه فقه تاريخ پرداختتر كم و  كار آنان مـنـحـصـر ـب
ــه مباحث تطبيقيتـدوين بوده است نه نقد و ت  طبيق، لكن در الغدير ـب

رسيم كه براي روشن كردن تـاريـخ اسـالم و نـشان دادن مقدار مي شماريبي
خذ و هم مقياس هـايـي كـلـي بـراي شناخت اين مسائل، Ĥاعتبار ديگر م

  سندي علمي و قاطع است.
كران خويش در مĤخذي بي در واقـع صـاحب الغدير به علت مطالعات

ه  وابطي ض ؛رسد، به إعمال ضوابط تطبيقي دست زدمي چـندين هزاركه ـب
راي متتبعي چون او اصالت دارد و براي مراجعان به كتاب او نـيز  كـه ـب

دهد، به زودي مي حجيت آنها، از روي مستندات فراواني كه به دست
(و  اند، از اسالم و تاريخ آنشود. مسلم كسي كه الغدير را بخومي استنباط

ه دسـت... وعلوم حديث و تفسير  ه و آورد كه تاكنون نداشتمي ) صورتي ـب
  در مĤخذ ديگر بدان نرسيده بوده است.

هر دانـشـمندي كه الغدير را مطالعه كرده ـ ولو بخشي از آن را ـ در 

                                                           

  .39ص 12تشيع ج دايرة المعارف.  1
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نكاتي گفته است. براي روشـن شـدن  شمؤلفتعريف و تمجيد آن و 
اهـميت اين كتاب بزرگ كه نشانگر عظمت آن عالم رباني است، به چند 

  كنيم:مي نمونه بسنده
 جلد ةدر مقدم - »الكتاب«استاد عادل غضبان، مدير مجله مصرى 

  گويد:مى - سوم
 ةيلتوانند به وسكند و اهل سنت مىاين كتاب، منطق شيعه را روشن مى

اين كتاب، شيعه را به طور صحيح بشناسند. شناسايى صحيح شيعه سبب 
شود كه آراء شيعه و سنى به يكديگر نزديك شود و مجموعاً صف مى

  واحدى تشكيل دهند.
، در جامع ازهر» اصول دين«دكتر محمد غالب، استاد فلسفه در دانشكده 

  د:گويده مىتقريظى كه بر الغدير نوشته و در مقدمه جلد چهارم چاپ ش
كتاب شما در وقت بسيار مناسبى به دستم رسيد، زيرا اكنون مشغول 

آورى و تأليف كتابى درباره زندگى مسلمين از جوانب مختلف هستم، جمع
تاب شيعه اماميه داشته باشم. ك ةلهذا خيلى مايلم كه اطالعات صحيحى دربار

باه شيعه اشت ةشما به من كمك خواهد كرد و من ديگر مانند ديگران دربار
  1نخواهم كرد.

دكتر عبدالرحمن كيالى حلبى پس از اشاره به انحطاط مسلمين در عصر 
تواند مسلمين را نجات دهد؛ و پس از اشاره به حاضر و اينكه چه عواملى مى

                                                           

شود نيز رجوع . 319و  209ص ديرمحمد رضا حكيمي، حماسة غ. 20ص . يادنامة عالمه اميني 1
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: گويدوصى پيغمبر اكرم يكى از آن عوامل است، مى اينكه شناخت صحيح
لمانى مس كتاب الغدير و محتويات غنى آن، چيزى است كه سزاوار است هر«

قيقت اند و حاز آن آگاهى يابد، تا دانسته شود چگونه مورخان كوتاهى كرده
كجاست. ما به اين وسيله بايد گذشته را جبران كنيم و با كوشش در راه اتحاد 

  1».مين به اجر و ثواب نايل گرديممسل
 من: گويدمي الدين خروفه، از علماي دانشگاه االزهر مصراسـتاد عالء

تشنگي سخت و عشقي فراوان داشتم كه فقه شيعه و اصول مذهبشان را 
م، تا اين شش جلد از كتاب داـن [ الغدير] را خواندم، خواندن اين كتاب در  ـب

  شناختن حقايق ياريم كرد.
ه از روزي ك« گويد: مي تـاد محمدرضا حكيمي نيز در اين خصوصاسـ

خستين جلد الغدير ـ از چاپ نخستين آن ـ منتشر شده است، محققاني كه  ـن
ـ  انده، آن را جزء مĤخذ موثق خويش قرار داداندهاز اين كتاب اطـالع يافت

و  مؤلفبـحـث و مـقـالـه و شـعر و تقديرنامه درباره كتاب و ها ده
هاي ها، روزنامهها، فهرستارجـمـنـدي كـار او، در مـجالت، كتاب

   2».كشورهاي اسالمي نوشته و منتشر شده است
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  » غدير خم « بن ابي سفيان و ا همعاوي - 37

وقايعي  j غدير و امامت حضرت علية در مورد برخورد معاويه با واقع
   :كنيممي نقل اميني هعالمنقل شده است، در اينجا دو نمونه از 

شورش كرده  j در روزگاري كه معاويه بر خالفت امام علي«  �
  : از جمله اينكه نوشته بوداي بود، معاويه به امام نامه

من داراى فضائلى هستم، پدرم در جاهليت بزرگ و آقا بود، در « 
وحى  ةاسالم به پادشاهى رسيدم. خويشاوند پيامبر و دائى مؤمنين و نويسند

 ».الهى هستم
  بعد از خواندن نامه فرمود: j امير المؤمنين

عد به ب !جويد؟آيا پسر هند جگرخوار به اين فضائل بر من برترى مى
تا  ،»»»»    ............    محّمد النبّى اخى و صنوىمحّمد النبّى اخى و صنوىمحّمد النبّى اخى و صنوىمحّمد النبّى اخى و صنوى« « « « نزديكشان بود فرمودند بنويس:  جوانى كه

 گذشت. 24شة در نكت اش،متن و ترجمه آخر اشعار كه

اشعار حضرت را خواند، امر كرد كه از دسترس مردم شام و چون معاويه 
 1.»دور نگه دارند، مبادا به سوى حضرت متمايل گردند

 هاى به معاويه نوشت و بدر ايام جنگ صفّين نامه j امير المؤمنين �
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به مجلس : ويدگمي بن نباته دست اصبغ بن نباته داد كه به او برساند. اصبغ
كه بر قطعه چرمى نشسته بود و بر دو بالش سبزى  حاليمعاويه داخل شدم در 

در طرف چپ او .. . تكيه داده بود، در طرف راست او عمرو بن عاص و
داء و و در برابرش، ابو هريره و ابو الدر ... وليد و ،ابن ابى سفيان عتبةبرادرش 

  نشسته بودند. ... نعمان بن بشير و
ن قاتال ،قرائت كرد، گفت: علىجناب را  آنة پس از آنكه معاويه نام
ن گويد: به او گفتم: اى معاويه خومي كند. اصبغعثمان را به ما تسليم نمى

عثمان را بهانه مگير، تو جوياى پادشاهى و سلطنت هستى و اگر در زمان 
 دادي؛ ولىمي اين كار را انجام خواستى او را يارى كنىمي زندگى عثمان

انتظار كشته شدن او بودى تا اين امر را دستاويز رسيدن در كمين فرصت و در 
 مقصود (پادشاهى) قرار دهى.ه ب

اصبغ گويد: معاويه از سخنان من در خشم شد و من خواستم خشم او 
 ، a دااى يار رسول خ: بيشتر شود، لذا رو به ابى هريره كردم و به او گفتم

او نيست و داناى  دهم به آن خداوندى كه معبودى جزتو را سوگند مي
به من بگو، آيا روز غدير  ، a آشكار و نهان است و به حق حبيبش مصطفى

خم را درك نمودى و حضور داشتى؟ گفت: بلى حاضر بودم، گفتم چه 
  شنيدى؟ a از رسول خدا j على ةچيزي دربار

من كنت مواله فعلى مواله، اللهم وال من وااله و من كنت مواله فعلى مواله، اللهم وال من وااله و من كنت مواله فعلى مواله، اللهم وال من وااله و من كنت مواله فعلى مواله، اللهم وال من وااله و فرمود: گفت: شنيدم مي
    عاداه و انصر من نصره، و اخذل من خذله.عاداه و انصر من نصره، و اخذل من خذله.عاداه و انصر من نصره، و اخذل من خذله.عاداه و انصر من نصره، و اخذل من خذله.عاد من عاد من عاد من عاد من 

به او گفتم: بنابراين اى ابا هريره، تو با دوست او دشمن شدى و با دشمن 
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ف او سيره نفس بلندى كشيد كه حاكى از تأاو دوست. در اين موقع ابو هر
 ».انا ّهللاٰ و انا اليه راجعونبود و گفت: 

 130را حنفى در مناقب، ص اين روايت « : نويسدمي عالمه اميني در ادامه
  1».اندذكر نموده 48و سبط ابن جوزى در تذكره، ص 
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  » وصيت « آخرين  - 38

ت اس»  وصيت كردن« در شريعت اسالم، يكي از كارهاي سفارش شده 
عادي، چه رسد به هاي شود. اكثريت انسانمي كه البته گاهي هم واجب

 »صيتو«مرگ، به فكر هاي گذار، با ديدن نشانه تأثيرمهم و هاي شخصيت
  نند.كمي و سفارشاتيها افتند و به خويشان و دوستان خود، توصيهمي

م و ك... ودر طول تاريخ، از تمامي بزرگان ديني، صلحاء، علماء و شهدا 
به يادگار مانده است. چرا كه وصيت و سفارش، به » وصيت هايي « بيش 

  ثر، طبيعي، شايسته و گاه ضروري است.ؤشخصيت مهم و مويژه از طرف 
لم آيا پيامبر خاتم، كه باالترين شخصيت عا: حال، پرسش اساسي اينست

هان شخصيت در ج ترينگذار تأثير، داناترين و ترينامكان است و عاقل
  شود، آيا، سفارش و وصيتي داشته يا نه؟ مي اسالم شمرده

امور، مثل آداب  ترينكارها، جزئي رينتپيامبري كه در مورد عادي
مسواك و خوردن و آشاميدن و دستشويي رفتن، سفارشات فراواني نمود، 

  ؟انده، سفارشي داشته يا نداشتخصوص مديريت پس از خوددر 
 پس از خود راهاي و تفرقهها پيامبري كه با آن ديد الهي، اختالف

كرد، در خصوص نبود خود و پس از خود، آيا مي ديد و پيش بينيمي
  سفارشي نكرد؟ 
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ف و ، اختالغالباًمگر نه اينست كه پس از مرگ يك رئيس و بزرگي 
دهد مي آيد و در مورد جانشيني، كشمكش و درگيري رخمي تشتّت پيش

  خيزند؟برمي و افراد ناشايست با صاحبان حق، به معارضه
ادراك، تحليل مطالب علمي و ديني، نگهداري فهم، : مگر نه اينست كه
  در بسياري از موارد مختلف است؟  و فراموشي افراد بشر،

كه باورها، آداب و مقرراتي كه در ميان يك جامعه  به اين دليل است
ثابت، حافظ و نگهبان با ايمان و قابل اعتمادي نداشته ة حاكم است، اگر ريش

و تحريف خواهد شد و كم كم اصالت باشد، در كمترين مدت، دچار تغيير 
 هايله، در اديان و مسلكأاين مس خود را از دست داده و از بين خواهد رفت.

  گوناگون، قابل مشاهده است.هاي گوناگون، در صورت
ها، براي پيشگيري از اين خطر، از اين تحريف و از اين اختالف برداشت

ا هاز همان روزهاي نخست بعثت، تا لحظات مرگ،توصيه ، a پيامبر اعظم
  و سفارشاتي داشت.

آن حضرت براي بقاء و تداوم دينِ هميشگي و جهاني اسالم، مدركي 
تر وزآن عزيز دلسمعرفي نمود. آري، اي محكم و پابرجا و نگهبانان شايسته

» وصيت «  از همه، كتاب خدا و اهل بيت كرام خود را به مردمتر و عاقل

 من« : انديشوران اسالمي، بارها فرمودة به گزارش هم و سفارش نمود.
گذارم؛ يكي كتاب خدا و ديگري مي روم و در ميان شما دو امانت پربهامي

 شوند و شما تا زمانيكهنمي اهل بيت و عترت من است، اينها هرگز از هم جدا
  1به اينها تمسك كنيد، گمراه نخواهيد شد.
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  كند مي صاحب غدير، خود را معرفي - 39

را با كلمات نوراني  a چه زيبا و شايسته است كه جانشين رسول خاتم
 »قاصعه«نهج البالغه، معروف به  192ة خودش بشناسيم؛ در بخشي از خطب

  : چنين آمده است (بخشي از سخنراني حضرت در ميان مردم)
اقوياي عرب را زمين زدم و من بودم كه در دوران كودكي، بزرگان و «
  را شكاندم.» ربيعه و مضر«باال آمده هاي شاخ

از جهت خويشاوندي نزديك  a مرا با رسول خداة شما موقعيت و رابط
دانيد. پيامبر آغوش تربيتش را براي من مي  و مقام و منزلت اختصاصي

و در  دچسبانمي خودة كوچك بودم. مرا به سيناي گشود، در حالي كه بچه
فرمود و عطر مي داد و بدن مباركش را بر من، مسمي رختخوابش جاي

  رساند.مي خود را به مشام منة پاكيز
خوراند. آن حضرت هيچ دروغي مي ويد و آن را به منجمي گاهي چيزي

  در سخن من از من نشنيد و خطايي در هيچ يك از كارهاي من، نيافت.
بال شتر به دنة پيامبر) بودم، همان گونه كه بچ(من همواره به دنبال او 

گذشت، پرچمي مي خدا در هر روزي كهة رود. آن برگزيدمي مادرش
داد كه پيروي از او مي افراشت و دستورمي (نشانه اي) از اخالق براي من

 شت، من او راگمي مجاور )در غار حراء(نمايم. هر سال كه در كوه حراء 
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  ديد.نمي ديدم و كسي جز من او رامي
رسول ة نبود، مگر خاناي در آن روز، اسالم و مسلماني در هيچ خانه

 و خديجه؛ و من سومين آنها بودم. نور وحي و رسالت را aaaa خدا

  كردم.مي ديدم و عطر پيامبري را استشماممي

آن حضرت شد، شنيدم. عرض شيطان را در آن هنگام كه وحي به ة من نال
 شيطان است كه به جهتة نال: كردم يا رسول اهللا! اين ناله چيست؟ فرمود

شنوم مي آنچه را من نااميدي از اينكه عبادت شود، سر داده است. تو
زير من ، ولي تو پيامبر نيستي؛ بلكه وبيني مي بينممي آنچه را من وشنوي مي

  .... ايرار گرفتههستي و تو در مسير خير ق
را در  آناناي هستم كه سرزنش هيچ سرزنش كنندهاي من از قوم و قبيله

صديقان است و سخن آنان، ة آنها، چهرة چهر دارد.نمي راه خدا از كار باز
  سخن نيكوكاران. شب بيدار و هدايتگران روز هستند.
دا خ خدا و رسولهاي آنان هستند تمسك كنندگان به قرآن، كه سنّت

د و نه كشنمي كنند؛ نه علو و تكبر دارند و نه مردم را به زنجيرمي را احياء
آنان در بهشت و تن و جسد ايشان، هاي اندازند. دلمي فساد بر روي زمين راه

  1».در كار و كوشش است
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  ما و غدير  - 40

سفارش نمود تا حاضران اين خبر و اين واقعه را به  a رسول خدا
  غايبان برسانند! 

و تعظيم اين واقعه و  در زنده نگه داشتن j اهل بيت عصمت و طهارت
  فراواني نمودند!هاي كرده و توصيهها ، تالش»واليت « ة مسال

را علم و نشانه قرار  j علي ، a پيامبرخاتم j مطابق بيان امام عسكري
  تا حقّ، گم نگشته و در اختالفات به او رجوع شود! داد

آري، حديث غدير و امثال آن براي اين بود كه خطّ اسالم ناب، ادامه 
  يابد و دين خدا تحريف نشود، گم نشود. 

دهد. غدير، مي غدير، الگوي زندگيِ نبوي و علوي را نشانة واقع
  از نور است براي كساني كه طالب حقّ اند.اي دريچه

غدير، راهنماي انسان در زندگي فردي و اجتماعي است. واقعه و حديث 
و نه اينكه داستان و رماني عمل است ة نسخغدير، براي درمان دردهاي بشر 

  انگيز باشد براي تفريح و تفنّن.دل
عملي ارزشمند .. . گرچه در اين روز، لبخند، عطر زدن، نظافت، شادي و

  بوده و ثواب دارد ولي، آيا؟
يك مسلمان و يا شيعه همين است كه، به به و چه چه ة وظيفة همآيا 
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كرده و شادماني و چراغاني كند؟ و فضائل آن حضرت را با آب و تاب 
  شمرده و فخر بفروشد و از دشمنان او بيزاري جويد و ديگر هيچ!!!

شاد كردن  در حد تبسم، j آيا غديري شدن و پيمان بستن با علي
  فروشي است و بس؟ديگران و فخر 

به كتاب و اهل بيت من چنگ بزنيد : كه فرمود a آيا دستور پيامبر خاتم
دور نيافتيد،  j تمسك كنيد و از خط علي j و هميشه به علي و آل علي

  ؟شود و مال ديگران بودنمي شامل ما
و شاگردان ايشان، غرض اصلي و نهايي در  j به تصريح پيشوايان شيعه

و پيروي  j آن، تمسك عملي و عيني به آل محمد و تبليغ» غدير«احياء 
واند تنمي  است. البته، اين پيروي عيني از ايشان، j هل بيتهمه جانبه از ا

 بدون معرفت و محبت به ايشان باشد؛ همچنانكه، آن حب و عالقه به علي
j و آل علي j يشان، ا در صورتي كامل و يا معقول است كه با تبعيت از

  پيوند خورده باشد.
 هاياسالم ناب يعني، روش زندگي را بر اساس كتاب خدا و سفارش

، تدوين و تنظيم كردن. اسالم اصيل يعني، قلب  j هل بيت اواو  a پيامبر
باشد؛ نه اينكه از قرآن به قرائت » ثقلين«و قالب، جوارح و جوانح در خدمت 

  صرف، بسنده شود.، به مداحي  j آن و از اهل بيت
فردي و هاي اين بود كه در برنامه a آري، غرض پيامبر خاتم

از كتاب خدا و اهل بيت او پيروي كرده و از  اجتماعي و سبك زندگي
   .ايشان فاصله نگيريم
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  : دهيممي اين نوشته را با بيان چند نكته خاتمه
ند؛ پذيرفتنمي و تابع» شيعه « هر كسي را به عنوان  j اطهارة . ائميكم

به نظر آنها كسي است كه مطيع فرمان خدا باشد، از هواي نفس دوري » شيعه«
  كرده و به تعاليم پيشوايان خود عمل كند.

شرفياب شدم تا با ايشان  j به حضور امام باقر: گويدمي »خَيثمة « 
يچ ه اي خيثمه! به دوستان ما برسان كه ما ...«خداحافظي كنم، به من فرمود: 

توانيم انجام دهيم، مگر با عمل نمي خداوندة كاري را براي نجات از ناحي
 رسند مگر با ورع ونمي به واليت و دوستي ما صالح خودشان؛ آنان مسلّماً

  پرهيز كاري.
در روز قيامت، بيش از همه، كسي حسرت خواهد خورد كه عدالت را 

  1.»آن مخالفت نموده است براي ديگران وصف كرده و ستوده، ولي خودش با
اي « :فرمايدمي در موضعي ديگر به جابر جعفي j نيز حضرت باقرالعلوم

كند، اين سخن او كه دوستدار اهل بيت مي جابر! آيا كسي كه ادعاي تشيع
دا سوگند! به خ: ؟ فو اّهللاٰ ما شيعتنا اال من إتقى اّهللاٰ و أطاَعهُ ؟ فو اّهللاٰ ما شيعتنا اال من إتقى اّهللاٰ و أطاَعهُ ؟ فو اّهللاٰ ما شيعتنا اال من إتقى اّهللاٰ و أطاَعهُ ؟ فو اّهللاٰ ما شيعتنا اال من إتقى اّهللاٰ و أطاَعهُ هستم، كافي است

  كه پرهيزكار بوده و اطاعت از خدا كند. ما نيست مگر كسية شيع
آري، كسي كه مطيع خدا باشد، او با ما دوست است و كسي كه نافرماني 
خداوند كند، دشمن ما است و به واليت و دوستي ما، جز با عمل و 

                                                           

 :، بخشعقائد االماميةعالمه محمد رضا مظفر، به نقل از . زيارة االخوان، باب 2ج اصول كافي . 1
  .jمكتب تربيتي اهل بيت 
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  1».توان رسيدنمي پرهيزكاري،
  eبياني از امام خميني  دوم.

ه است كه چراغاني بشود و قصيدزنده نگه داشتن اين عيد نه براي اين « 
 ألهمس .اين نيست مسألهاما  ،خواني بشود و مداحي بشود، اينها خوب است

بدهند  به ما ياد ،اين است كه به ما ياد بدهند كه چطور بايد تبعيت كنيم
اعصار بايد باشد و روشي  ةغدير در هم ،كه غدير منحصر به آن زمان نيست

ها و دست كه حضرت امير در اين حكومت پيش گرفته است بايد روش ملت
  ».اندركاران باشد

دعاي (يعني ما همين را  ؟چي هستالمؤمنين تمسك به واليت امير«
ت حكومت، تمسكش به والي ؟...) بخوانيم و رد بشويم الحمد هللا الذي جعلنا

ين هم كرد، امي اجراالمؤمنين عدالتي كه امير اميرالمومنين، اين است كه آن
ازه قدرت خودش اجرا كند. به مجرد اينكه ما بگوييم ما متمسك هستيم اند هب

  به اميرالمومنين، اين كافي نيست، اين تمسك نيست اصلش.
خوانند آنها هم بايد توجه كنند مي مردم ما هم كه اين دعا را يا اين فقره را

  .تمسك به واليت حضرت امير براي آنها، تبعيت از مقاصد اوستبه اينكه، 
مسك و همين كه گفتند ما مت ،همين طور گفتند كه ما شيعه علي هستيم

مور، شود اين. اين انمي ،اين كافي نيست ،هستيمالمؤمنين به واليت امير
 اموري نيست كه لفظي باشد و با الفاظ و با عبارات بتوانيم ما بگوييم تحقق

                                                           

ش ، بخعقائد االماميةعالمه محمد رضا مظفر، به نقل از . باب الطاعة و التقوی، 2ج . اصول كافي 1
  .jمكتب تربيتي اهل بيت 
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يك حكمت عملي است اينها.  ،پيدا كرده است ؛ اينها يك امور عملي است
 ،بع او هستيمت ،هستيمالمؤمنين امير ةبايد كساني كه مدعي هستند كه ما شيع

بايد در قول و فعل و نوشتن و گفتن و همه چيز تبعيت از او داشته باشند. اگر 
يك  ،ايمهگفت گزافييك  ،اين تبعيت نباشد و ما بگوييم كه ما شيعه هستيم

  1».گفته ايم الطايلي
   (حفظه اهللا)اي اهللا خامنه ترهبر انقالب آي سوم.

طور خالصه معنايش اين است كه اسالم، در  معناي واليت چيست؟ به« 
شود. اسالم داراي نماز و روزه و زكات و اعمال فردي و عبادات خالصه نمي

بيني شده مقرّرات اسالمي پيشنظام سياسي است و در آن حكومتي بر مباني 
است. واليت، » واليت«است. در اصطالح و عرف اسالمي، نام حكومت، 

چطور حكومتي است؟ واليت، حكومتي است كه در آن، شخص حاكم با 
  .»آميز و عاطفي و فكري و عقيدتي استآحاد مردم داراي پيوندهاي محبت

ة همسألة مانان، بلكه مسلممسألة شيعه نيست؛ مسألة غدير، فقط مسألة « 
دانند كه اين خط روشن، خطى است هاست. آنهائى كه بينديشند، ميانسان

هاست؛ جز اين راهى وجود ندارد. اگر قدرت در انسانة كه متعلق به هم
رود كه صفتان باشد، دنيا به همان راهى مي اجتماعات انسانى دست شيطان

تر كنيد. هرچه دنيا مدرنهده ميشما امروز مظاهر آن را در دنياى مدرن مشا
  ».شود ها بيشتر ميبشود، خطرِ آنگونه حكومت

اين تمسك را بايد هر چه بيشتر كنيم. اساس كارِ تمسك به واليت هم، «

                                                           

  .4/7/1362 سال» عيد غدير« . سخنراني در  1
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هاى اسالمى است. هر چه را كه در اسالم ارزش است، بايد تمسك به ارزش
هاى ه ارزشچ -هاى فردى در صدد باشيد در عمل جذب كنيد. چه ارزش

هاى سياسى، اقتصادى و مانند ارزش -اجتماعى كه مربوط به جامعه است 
  هايى كه مربوط به آداب و عادات عمومى است. و چه ارزش -المللى بين

ببينيد اسالم كدام خصوصيت و عمل را ارزش دانسته است؛ آن وقت 
ا را در محيط هسعى در پياده كردن آن داشته باشيد. به تعبير ديگر، آن ارزش

كار، در انتخاب همكاران، در اجراى مأموريت و در تهيه كردن طرح براى 
اين به معناى بخشى كه مشغول كار در آن هستيد، حتماً اعمال كنيد. 

  1».تمسك كامل به واليت است
        ....bbbbو االئمة و االئمة و االئمة و االئمة     jjjjالمؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الحمد ّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بوالية امير الحمد ّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بوالية امير الحمد ّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بوالية امير الحمد ّهللاٰ الذی جعلنا من المتمسكين بوالية امير 

      

                                                           

  .1374و  1373، سال »عيد غدير«. بخشي از سخنان رهبري در  1
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