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مقدمه

شرایط و ظروف در که میکنیم مشاهده را وقایعی اسالم تاریخ  در
که میباشند متفاوتی استداللی وجوه دارای و افتاده اتفاق مختلفی
اینوقایعبرایمستندنمودنعقاید بعضیازفرقومذاهباسالمیاز
کهاصلو وادعاهایخویشاستفادههایزیربناییمیکنندتاجایی
براینوقایعاستواراستودرصورت فرقهها از بنیانعقیدتیبعضی
صدمات آنها ریشه و اصل به وقایع، این دانستن مردود یا تضعیف

جبرانناپذیریمیرسد.
کهمبادااز کرد کهمبعوثفرمود،وحی خداوندبرتمامیپیامبرانی
اینخدای زیرا نمایند. اجریدرخواست مقابلرسالت،  در قومشان

کهاجرانبیاءراخواهدداد. متعالاست
اماایناصلدرخصوصرسالتحضرتختمیمرتبت؟ص؟بدلیل



۹       

خاتمیتواینکهبعدازحضرتشپیامبریمبعوثنخواهدگشتودلیل
رهروانطریقتوحید،اهلبیتآنبزرگوارخواهدبود،بهاستثنابرخوردو
ازطرفخداوند،مودتودوستیاقربایپیامبر،برمسلمانانفرضوبر
کهاجرومزدرسالتشرادوستینزدیکانخویش آنحضرتامرمیشود

ُقْرَبی«۱
ْ
َةِفیال َمَوَدّ

ْ
ال

َّ
ْجًراِإال

َ
ْیِهأ

َ
ُکْمَعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
أ

َ
قراردهد:»ُقْلال

»بگو:منبرایانجامرسالتمپاداشیازشمانمیخواهمجزدوست
داشتنخویشاننزدیکم.«

تشیع، عالم مفخر بزرگ، و متبحر و متتبع عالمه تحقیق حسب
بزرگ المعارف دائره امینی)صاحب عبدالحسین شیخ حضرت
الغدیر(؟هر؟،اجماعفریقین)شیعهوسنی(وعامهمسلمین،اینآیهرا
درشأناهلبیتعصمتوطهارت؟مهع؟میدانندومفسرانومحدثان
جهت عالقمندان که آورده خود نفیس مجموعه این  در را بزرگی
شناختنآنهابایدبهالغدیرمراجعهنمایند.ازجملهابنعباسروایت
پیامبر؟ص؟سئوالشد:خویشاوندان از آیه این نزول  از بعد که میکند
کهمودتآنانبرماواجباستچهکسانیهستند؟فرمود نزدیکشما

علیوفاطمهوفرزندانآنان)حسنوحسین(2.
آن وهمهحالدرحضور کههمیشه پیامبر؟ص؟ یاور و  یار علی؟ع؟
حضرتبودهوارادتخاصیرابرایشانقائلبودومتقاباًلپیامبر؟ص؟
کهمودتو آنانیاست همعنایاتویژهایبهعلی؟ع؟داشتندیکیاز
احترامآنبرتکتکمسلمانانواجببودهوخواهدبود.بـدونشـک
گرامیاسالم؟ص؟ارزنده شخصیتعلیبنابیطالب؟ع؟پسازرسول

1-سورهیشوریآیه23
2-لمانزلتهذهاالیهقیل:یارســولاهللمنقرابتکهوالءالذینوجبتعلینامودتهم؟فقال:علی

کاظمپرپنچی-ص.13« وفاطمهوابناهما.بهنقلازک»ازغدیرتاعاشوراسید
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کهپابهعرصهوجودنهادهوعالمامکانراباحضور ترینوجودىاست
خویشآراستهاست.

انسانیت بلنداى  در چنان حضرت آن تابناک شـخـصـیـت
خود حیران و مبهوت تاریخ، طول در را بشرى عقول که میدرخشد،
هر الهی، آنشخصیتعظیم بهساحتقدس یافتن ره است. کرده
چندذائقـهطـبـعراتحریکوواهمهعقلراتشویقمیکند،ولیراهی

کهجزبهقدمعشقنتوانپیمود. است
گفته مطالب و نوشتهشده کتابها بسیار همام امام این مناقب در
وقایعی از امایکی آناننیست. کتابمختصرجوابگوی کهاین شده
کهبسیارمورداهمیتاستوموردتوجهعاموخاصمیباشدبحث
که بینمسلمانانمخصوصًاشیعیاناست. غدیرخموجایگاهآندر
بصورت را اسالم« در غدیرخم عید منزلت و »جایگاه تا کوشیدهایم

کتاببگنجانیم. این کاماًلمختصردر
واقعه این زیرا است. اسالم تاریخ موضوع مهمترین غدیرخم واقعه
مهمباتکیهبربراهینقاطعخود،مبناءواساسمذهبمیلیونهاکسانی
کهازخاندانرسولاکرم؟ص؟پیرویمینمایندوازمیاناینانبوه است

کردهاند. کتابهایارزشمندمنتشر عظیممردانبزرگیبرخواستهو
اینواقعهبعدهاسببشداختالفاتیرابخاطروجوهمختلفاستدالل
در نصی آنرا شیعه زیرا کند، ایجاد مسلمانان بین در آن از برداشت و
جهتامامتعلیابنابیطالب؟ع؟میداندوروزغدیرخمرابعنوانعید
والیتجشنمیگیردوبرایننظرشاننیزدالئلمتعددعقلیونقلیایراد
میکند.امادرجهتدیگر،اهلسنتوجماعت،نظریبرخالفرای
با ازاستداللهایمتنوععقلیونقلیو شیعهداشتهوبامجموعهای



۱۱       

استعانتازقواعدلغتعرب،سعیبرایندارندکهثابتنمایندکهتنها
اینواقعهدلیلونصیبروجوبمحبتاهلبیتونصرتوهمیاری
آنهامیباشد.بدیهیاستکهاینمسئلهدارایاهمیتوجایگاهواالیی
گروه دراعتقاداتوتاریخاسالمبودهوشایستهاستنسبتبهنظریههر
تحقیقنمودهوبابررسیمیزانقوتوضعفنظریهوادلهآنبهنتایج

مفیدیدستیافت.
اخبار که است واجب او بر باشد، شیعه گروه از مورخ گر ا بنابراین
مربوطبهاینواقعهرابهطورمفصلدراختیارهمکیشانخودقراردهد.
این تاریخ  در که اوالزماست بر بازهم نباشد گروه این  از مورخ گر ا و

جمعیتبزرگبهواقعهغدیرخماشارهنماید.
ارادهحکیمانهخداوندبراینتعلقگرفتهاستکهواقعهتاریخیغدیر
در بهصورتمکتوب و دلها در زنده اعصار،بصورت و قرون تمام در
اسنادوکتببماندودرهرعصروزمانینویسندگاناسالمیدرکتابهای
گویندگانمذهبی کالموتاریخازآنسخنبگویندو تفسیر،حدیث،
فضایل از آنرا  و دهند دادسخن آن درباره وخطابه وعظ مجالس در
گویندگان، غیرقابلانکارحضرتعلی؟ع؟بشمارند.نهتنهاخطباو
گرفتهوذوقادبی اینواقعهالهام بلکهشعراوسرایندگانبسیاری،از
خودراتأملدرزمینهاینحادثهوازاخالصنسبتبهصاحبانوالیت
گونوبه گونا مشتعلساختهاندوعالیترینقطعاترابهصورتهای
واقعه کمتر اینجهت  از نهادهاند.  یادگار به ازخود زبانهایمختلف
محدث از اعم دانشمندان، توجه مورد غدیر رویداد همچون تاریخی
گرفته قرار و... مورخ و وشاعر وخطیب فیلسوف و متکلم و مفسر و
کهغـدیـر، استوتاایناندازهدربارهآنعنایتمبذولشدهاست.چرا
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سرچشمه علی؟ع؟ شمار بی فضایل از که است خـروشانی جـارى
کسی گرامیاسالم؟ص؟ مـیـاناصـحـابپیامبر گردر میگیرد.بهحتما
امیرالمؤمنین؟ع؟بود،هموبهاینمنصبافـتخارمییافتولی برتراز
کسیازعلی؟ع؟برتر کهپسازپیامبراکرم؟ص؟نهتنها حقایناست
روایتی نمیرسد. حضرت آن پایه به امت از یک هیچ بلکه نیست،
حضرت به »پیامبر؟ص؟ اینکه بر مبنی یم دار هم صادق؟ع؟ امام  از
علی؟ع؟فرمودمنازخداخواستهامکهمیانمنوتوبرادریبرقرارکندو
توراوصیمنقراردهدوخداوندنیزایندرخواستمرااجابتنمود«.۱
نقلشده عـلی؟ع؟ بـراى اصحابش و رسولخدا؟ص؟ از که فضایلی
اند. گفته براىتمامیاصحاب که ازهمهفضایلیاست است،بیش
ایندرحـالـیاستکهدستتبهکارسیاست،تاآنجاکهدرتوانداشت
فضایلآنحضرتراپوشاندوبراىحفظموقعیتخود،ازآنحضرت
کهدرَسّبعلی؟ع؟وآلعلی؟ع؟ کردهاستوچهرخدادها بدگویی
روزگار ازصحنه را نامعلی کردند احساس بیعقلیخود با و گفتهاند

حذفخواهندکرد؛اماچنیننشدونخواهدشد.
کریمدرباره آیاتقرآن یکیازعللجاودانیبودنغدیر،نزولدوآیهاز
اینواقعهاست2وتاروزیکهقرآنباقیاستاینواقعهتاریخینیزباقی

خواهدبودازخاطرههامحونخواهدشد.
مذهبی اعیاد  از یکی را آن دیرینه، اعصار در اسالمی جامعه
را الحجه ذی هجدهم روز  نیز کنون ا هم شیعیان، و میشمردهاند
برپامیدارند.ریشهاین آنروزجشنوسرور عیدغدیرخممیدانندودر

آفرینشاهلبیت؟ع؟،استادآقاییص141  1-تفسیرنمونه،ج9،ص37بهنقلازک:اسرار
2-آیات3و67سورهمائده



۱۳       

آنروزپیامبر؟ص؟به عیداسالمیبهخودروزغدیربازمیگردد،زیرادر
کهبرعلی؟ع؟وارد انصار،بلکهبههمسرانخوددستورداد مهاجرینو

شوندوبهاودرموردچنینفضیلتبزرگیتبریکبگویند.۱
یمتامقامومنزلتعیدغدیرراازجنبههایمختلفو ماقصددار
ابتدا کتابذکرنمائیمتادر این گونوبصورتاجمالیدر گونا بابیان
برایخودمانودرمرتبهدومبرایدیگراناینعیدبزرگشناختهشودو

رابدانیمهرچندبهقدر»َنمی«از»َیمی«. ومنزلتاینروز قدر
 

ان شاءاهلل
محمد  علمداری فر

۹۷/6/۸

1-بهنقلازک:فروغوالیت،استادجعفرسبحانی،ص141 



منزلت اول

واقعه غدیرخم

پیامبراکرم؟ص؟درسالدهمهجرتبرایانجامفریضهوتعلیممراسم
اینفریضه،باآخرینسالعمرپیامبر کرد.اینبار حجبهمکهعزیمت
ُةالوداع«نامیدند.افرادی اینجهتآنرا»َحّجَ عزیزمصادفشدواز
کهبهشوقهمسفریویاآموختنمراسمحجهمراهحضرتبودند،تا

نفرتخمینزدهشدهاند. صدوبیستهزار
که مراسمحجبهپایانرسیدوپیامبراکرم؟ص؟راهمدینهرادرحالی
کهدرمکهپیوستهبودند کسانی گروهانبوهیاورابدرقهمیکردندوجز
کاروانبهپهنهبیآبی گرفت.چون همگیدررکاباوبودند،درپیش
کهدرسهمیلیجحفهقراردارد،پیکوحیفرود بهنام»خم«رسیدند
کههمهازحرکت آمدوبهپیامبرفرمانتوقفداد.پیامبرنیزدستورداد
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ایستندوبازماندگانفرارسند. باز
منطقه این  در پیامبر بیموقع ظاهر به و گهانی نا توقف  از کاروانیان
کهحرارتآفتاببسیارسوزندهوزمین گرم نیمروزی بیآب،آنهمدر
تفتیدهبود،درشگفتماندند.مردمباخودمیگفتند:فرمانبزرگیاز
پیامبر به که فرمانهمینبس اهمیت در و جانبخدارسیدهاست
اینوضعنامساعدهمهراازحرکتبازدارد کهدر مأموریتدادهاست

کند. وفرمانخداراابالغ
گرامیطیاینآیهزیرنازلشد: فرمانخدابهرسول

ْغَت
َّ
َبل َفَما َتْفَعْل ْم

َّ
ل ِإن َو َک ِبّ َرّ ِمن ْیَک

َ
ِإل 

َ
نِزل

ُ
أ َما ْغ

ّ
َبِل 

ُ
ُسول الَرّ َها

ّ
ُی
َ
أ »َیا

اِس«۱ َیْعِصُمَکِمَنالَنّ َتُهَواهلَلُّ
َ
ِرَسال

پروردگارتبرتوفرودآمدهاستبهمردمبرسانو »ایپیامبرآنچهرااز
گزندمردم گرنرسانیرسالتخدایرابهجانیاوردهایوخداوندتورااز ا

حفظمیکند.«

دقت در مضمون آیه ما را به نکات زیر هدایت می کند

کهپیامبر؟ص؟برایابالغآنمأمورشدهبودآنچنانخطیرو اواًلفرمانی
کههرگاهپیامبر)برفرضمحال(دررساندنآنترسیبهخود عظیمبود
آنراابالغنمیکردرسالتالهیخودراانجامندادهبودبلکه راهمیدادو
باانجاماینمأموریترسالتویتکمیلمیشد.بهعبارتدیگرهرگز
کریمودستورهایاسالمی مقصوداز»ماانزلالیک«مجموعآیاتقرآن
پیامبر؟ص؟مجموعدستورهای هرگاه که پیداست گفته نا زیرا نیست.
امر ویکچنین ندادهاست انجام را رسالتخود نکند ابالغ را الهی
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  ۱6مقامومنزلتغدیردراسالم 

آنابالغامرخاصیاست بهنزولآیهنداردبلکهمقصوداز بدیهی،نیاز
کهابالغآنمکملرسالتشمردهمیشودوتاابالغنشودوظیفهخطیر
کمالبهخودنمیگیرد.بنابراینبایدموردمأموریتیکی رسالترنگ
کهبادیگراصولوفروعاسالمیپیوستگی ازاصولمهماسالمیباشد
مسئله مهمترین پیامبر رسالت و خداوند یگانگی از پس  و داشته

شمردهشود.
کهدر ازنظرمحاسباتاجتماعی،پیامبر؟ص؟احتمالمیداد دومًا:
طریقانجاماینمأموریتممکناستازجانبمردمآسیبیبهاوبرسد
وخداوندبرایتقویتارادهاومیفرماید»واهللیعصمکمنالناس«۱.چرا
از بیش که مانندحضرتعلی؟ع؟ وجانشینیشخصی کهوصایت
وسال نظرسن از که گروهی بر بود نگذشته او عمر از وسهسال سی
که اعرابی برای خصوصًا بود. گران بسیار بودند باالتر مراتب به او  از
هموارهمناصبمهمراشایستهپیرانقبایلمیدانستندوبرایجوانان
این،بسیاری گذشتهاز بهبهانهاینکهبیتجربهاندوقعیقائلنبودند.
گرفتهبودنددرصحنههای کهدورپیامبر؟ص؟را ازبستگانهمینافراد
نبردبهدستحضرتعلی؟ع؟کشتهشدهبودوحکومتچنینفردی

کینهتوزبسیارسختخواهدبود. برمردمی
این بر ارادهحکیمانهخداوند نامساعد، زمینههای این رغم به ولی
کهپایدارینهضترابانصبحضرتعلی؟ع؟تضمین گرفت تعلق
کندورسالتجهانیپیامبرخویشراباتعیینرهبروراهنمایپساز

اوتکمیلسازد.
شدت به غدیرخم سرزمین بر ذیحجه هجدهم نیمروز داغ آفتاب

1-همان



۱۷    لوا تلزنم  

پیامبر فرمان به محل آن در نفر  هزار وبیست صد تعداد و میتابید
کرده، گرمارداهارابهدونیم کهاز خدا؟ص؟فرودآمدهبودند،درحالی

نیمیبرسرونیمدیگررازیرپاانداختهبودند.
گرفتو درآنلحظاتحساس،طنیناذانظهرسراسربیابانرافرا
کردند ندایتکبیرمؤذنبلندشد.مردمخودرابرایاداینمازظهرآماده
کهسرزمینغدیرنظیرآن وپیامبر؟ص؟نمازظهرراباآناجتماعپرشکوه
راهرگزبهخاطرنداشت،بجاآوردوسپسبهمیانجمعیتآمدوبرمنبر
گرفتوباصدایبلند کهازجهازشترانترتیبیافتهبودقرار بلندی

خطبهایایرادفرمودند.۱ 

خالصه خطبه پیامبر؟ص؟ در غدیرخم

کهرسولبزرگواراسالمدرآنمکانایرادفرمودندبینظیرو خطبهای
کهآنسیلجمعیتدریکزمانومکان،آنهمبعداز بیهمتابودچرا
کهمسئله یارتیحجوازطرفینصبجانشینبعدازپیامبر یکعملز
این بسیارمهمبهنظرمیرسیدوازطرفیهمتمامنژادهاوقبایلو...در
کهما گوشمیدادند. خطبهحضورداشتندوبهفرمایشاتپیامبرخود

کاماًلخالصهآنراذکرمیکنیم: بصورت
قرارگرفتندرمنبرابتداحمدوثنایخداوندرابجاآوردو پیامبربعداز
دربارهآخرینحجایشانوپایانعمرشریفشانسخنانیراایرادفرمودند.
کتابخداودیگریعترتایشانبود کهیکی گرانبها سپسبهدوچیز

کردهوازمردمپیرویودورنشدنازآندوراخواستارشدند. سفارش
برد باال و گرفت را پیامبر؟ص؟دستحضرتعلی؟ع؟ موقع این  در

1-بهنقلازک:فروغوالیت،استادجعفریسبحانی،ص134-باتلخیص.



  ۱۸مقامومنزلتغدیردراسالم 

برهمگاننمایانشدوهمهحضرت او زیربغل کهسفیدی تاجایی
و شناختند خوبی به را او و دیدند پیامبر؟ص؟ کنار در را علی؟ع؟
به مربوط که است مسئلهای اجتماع، این  از مقصود که یافتند در
به که شدند آماده خاصی ولع با همگی و است علی؟ع؟ حضرت

گوشفرادهند. سخنانپیامبر؟ص؟
پیامبرفرمود:»خداوندموالیمنومنموالیمومنانهستموبرآنهااز
کهمنموالورهبراو خودشاناولیوسزاوارترم.هانایمردم،»هرکس

هستم،علیهمموالورهبراوست.«
کردوسپسافزود»الزماست رسولاکرم؟ص؟اینجملهراسهبارتکرار

کنند«. اینامرمطلع حاضرانبهغایبانودیگرانرااز
کهفرشتهوحیفرودآمدو هنوزاجتماعباشکوهبهحالخودباقیبود
یُکْم

َ
ْتَمْمُتَعل

َ
أ کْمدیَنکْمَو

َ
ُتل

ْ
کَمل

َ
یْوَمأ

ْ
بهپیامبر؟ص؟بشارتدادکه»َال

ْسالَمدینًا«۱ ِ
ْ

ُکُمال
َ
َرضیُتل ِنْعَمتیَو

برمومنان را کردونعمتخویش راتکمیل امروزدینخود »خداوند
بتمامهارزانیداشت.«

اینلحظهصدایتکبیرپیامبر؟ص؟بلندشدوفرمود: در
کهدینخودرابهپایانرسانیدوازرسالتمنو »خداراسپاسگذارم

والیتعلی؟ع؟پسازمنخشنودشد.«
میفرمود: پیوسته حالیکه در آمد فرود خود جایگاه از پیامبر آنگاه

هنئونی،هنئونی»مراتهنیتبگوئید،مراتهنیتبگویید«.
که»سحاب«نامیدهمیشدودر رسولخدا؟ص؟عمامهسیاهشرا

1-سورهمائدهآیه3
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سر بر خویش مبارک بدست میبست، سر به آنرا مخصوص روزهای
وفرمود ازپشتسرجلویرویشآویخت آنرا علی؟ع؟بستودنباله

کهفرشتگانبرسردارنداینچنیناست«. »تاجیرا
گرددو گفتنبهحضرتشجایگاهیفراهم سپسفرمودتابرایتبریک
کنارخودنشاند آنگاهخوددرخیمهوچادرینشستوعلی؟ع؟راهم
کهدستبیعت ومردمبهبیعتباآنحضرتشتافتندواولینکسانی
بهرسولخدا؟ص؟وعلی؟ع؟دادندابوبکروعمروطلحهوزبیروسپس
باقیمهاجرینوسائرمردمبرحسبطبقاتومراتبشان،تااینکهنماز
عصرومغربوعشاخواندندوتاسهروزپیوستهامردستدادنخلق
و دسته هر بیعت از پس رسولخدا؟ص؟ و داشت ادامه آنها بیعت و

گروهیمیفرمود:»الحمداهللالذیفضلناعلیجمیعالعالمین.«۱
کتابمختصر،در این آوردنداستانهاووقایعروزغدیردر مااز منظور
کمترواقعهایدارایاینگونهمضامین راستایهمینتحقیقاست،چرا
کهدرخاللوقایعآوردهشد. ومحتوابااینهمهمقامومنزلتاست
مطالبی آنها درون از تا نوشته را ماوقع اصل ابتدا دیدیم الزم بنابراین

بدستآیدودرمطالببعدیراحتتربتوانیمبهآنهااستنادنمائیم.

کتاب عزیز غدیر در 

قرآنکریمکهدربارهداستانغدیرخمووالیتامیرالمؤمنین؟ع؟ دوآیهاز
واقعه بر آیات این داللت به سنی و شیعه مفسران تمام شده2، نازل

االنوارج37ص235بهنقلازک»ازغدیرتاعاشورا«-ص120  1-بحار
ْغَت ِرَســاَلَتُه )مائده،67(. ب( آیه  ْم َتْفَعْل َفَما َبَلّ َک َوِإن َلّ ِبّ نِزَل ِإَلْیَک ِمن َرّ

ُ
ْغ َما أ ُســوُل َبِلّ َها الَرّ ُیّ

َ
2 - الف( آیه تبلیغ: َیا أ

ْتَمْمُت َعَلیُکْم ِنْعَمتی)مائده،3(.
َ
کَمْلُت َلکْم دیَنکْم َو أ

َ
اکمال دین:َاْلیْوَم أ



  20مقامومنزلتغدیردراسالم 

کهبراینمونهنامهاىبرخیازمفسرانومآخذ غدیرخماتفاقنظردارند
یم: ومدارکاهلسنترامیآور

کتاباسبابالنزولص۱۵0میگوید: ۱-واحدىدر
انآیه)یاایهاالرسول...(نزلتفییومغدیرفیعلیبنابیطالب.

کتابالدرالمنثورج2،ص2۹۸مینویسد:انآیه)یا 2-سیوطیدر
ایهاالرسول...(نزلتفییومغدیرفیعلیبنابیطالب.

کبیر،ج۳،ص6۳6میفرماید: ۳-فخررازىدرتفسیر
مفسران۱0وجهوسبببراىنزولاینآیهبیانکردهاند.سپسدرادامه
میگوید:»العاشرنزلتهذهاالیهفیفضلعلیبنابیطالب،ولمانزلت
کنتموالهفعلیموالهاللهموالمنوااله هذهاالیه،اخذبیدهوقال"من
ابیطالب،اصبحت یابن وعادمنعاداه.فلقیهعمرفقالهنیئالک

کلمومنومومنه." موالىوموال
اسالم؟ص؟دستحضرتعلی؟ع؟ نازلشدپیامبر آیه این که آنگاه
کماوهستم،علیهم گرفتوفرمود:هرکهمنموالوسرپرستوحا را
موالىاوست.خداوندا،دوستبدارهرکهعلیرادوستداردودشمن
کرد بدارهرکهاورادشمندارد.سپسعمرباحضرتعلی؟ع؟مالقات

گفت:توموالىمنوموالىمردوزنمومنهستی. تبریک، وبعداز
4-نیشابورىدرتفسیرغرائبالقرآنورغائبالفرقانج6،ص۱۹4 

مینویسد:
»انهذهاالیهنزلتفیفضلعلیبنابیطالبیومغدیرخم.«

ینابیعالمودهص۱20.  ۵-قندوزىدر
6-آلوسیفیتفسیره،ج6،ص۱۷6. 



2۱    لوا تلزنم  

۷-المنار،ج6،ص46۳. 
۸-تاریخبغداد،ج۸،ص2۹0. 
۹-تاریخیعقوبی،ج2،ص۳2. 

نوراالبصار،ص۷۵.  ۱0-شبلنجیدر
۱۱-مسنداحمدبنحنبل،ج4،ص2۸۱. 

۱2-نسائیدرخصائص،ص22. 
۱۳-عقدالفرید،جزء۳،ص۳۸. 

تاریخخلفاء،ص6۵.  ۱4-سیوطیدر
۱۵-اسعافالراغبین،ص۱۵۱. 

۱6-مصابیحالسنه،ج2،ص220. 
۱۷-حلیهاالولیاء،جزء4،ص2۳. 

۱۸-نثراللیالی،ص۱66. 
۱۹-تاریخبغدادى،خطیبنیشابورى،جزء۷،ص۳۷۷. 

20-واحدىدراسبابالنزول،ص۱۵0. 
2۱-فخرالدینرازىدرتفسیرمفاتیحالغیب،ج۱2،ص۵0. 

22-تاریخیعقوبی،ج2،ص۹۳. 
2۳-ترمذى،درصحیحخود،ج2،ص2۹۷. 

بدایهوالنهایه،ج۵.  کثیردر 24-ابن
تاریخبغدادى،ج۸،ص2۹0مینویسد: 2۵-خطیبالنیشابورىدر
»...فقالعمربنالخطاببخبخلکیابنابیطالباصبحتموالى

کلمسلمفانزلاهلل"الیوماکملتلکمدینکم"« وموال
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26-سیوطیدردرالمنثوردرذیلآیهج2مینویسد:
بالوالیه له فنادى غدیرخم علیا؟ع؟یوم اهلل؟ص؟ رسول نصب »لما

هبطجبرئیلبهذهاالیه"الیوماکملت..."«
فرائدالسمطین،باب۱2چنینمیخوانیم: 2۷-در

فقالرسول اکملت" "الیوم االیه هذه نزلت حتی یتفرقوا لم »...ثم
کمالالدینواتمامالنعمهورضاءالرببرسالتی کبرعلیا اهلل؟ص؟اهللا
کنتموالهفعلیمواله،اللهم والوالیه"لعلی؟ع؟"منبعدىثمقال"من

والمنواالهوعادمنعاداهوانصرمننصرهواخذلمنخذله«
فراخواند حضرتعلی؟ع؟ سوى به را مردم پیامبر؟ص؟ غدیر، روز
پیداشد. بغلحضرت زیر که طورى به بلندکرد، را ودستحضرت
کهآیه»الیوماکملت...«نازلشد.سپس هنوزمردممتفرقنشدهبودند
دارد رادوست کهعلی را کسی پروردگارا،دوستبدار فرمود: حضرت
کهعلیرا کنهر کهعلیرادشمنداردویارى کسیرا ودشمنبدار

کندو... یارى
مناقب در غدیر به مربوط داستانهاى و فوق آیه نزول شان 2۸-
نوراالبصار، خوارزمی،ص۸0؛تاریخیعقوبی،ج2،ص۳2؛شبلنجیدر

ص۷۵،فصولالمهمهابنصباغنیزذکرشدهاست.۱
بااینحالعلمایاهلسنتناچارندکهاینآیهراتأویلهایدیگری
که کنند اعتراف گر ا وگرنه بماند!! محفوظ اصحاب کرامت تا کنند
بهوالیتحضرتعلیبن روزغدیرخمنازلشدهپسناچار اینآیهدر
کهخداونددینرابااینوالیت کردهاندوپذیرفتهاند ابیطالب؟ع؟اقرار

1 - برگرفته از ک: برکناره هاى کتاب »الغدیر فی الکتاب والسّنه واألدب«  غالم حسین زینلی 



2۳    لوا تلزنم  

کردهونعمتشرابرمسلمانانتمامنمودهودیگرخالفتخلفای کامل
و میگردد یاد ز و کم اصحاب عدالت و میشود آب بر نقش سهگانه
مانند احادیث از بسیاری و هوامیشود در پا آن  در اجتهاد و مکتب
سوال زیر پیشوایان، و مذاهب روسای و میشوند ذوب آب در نمک
ومسائلپشتپردهرومیشودونقابهای میروندوبسیاریازاسرار
کهحقایق کهرسواشوند.چرا دروغینپسمیرود.واینحقآناناست
امابه رابهغیرمعنایاصلیاشتأویلنمودند. آیه رامخفینمودندو
تحقیق این  در علی؟ع؟ امیرالمومنین عنایت و عالم پروردگار فضل
ذکر اهلسنت، از وسنیمخصوصًا علمایشیعه از را مدارکی کوتاه
کمرهمتبستهاندتاموضوع که کذاییآنهایی خواهیمنمودتاآبروی

گردد. کنندخدشهدار غدیرراباابهامبیان

پیام ها و نکته های آیات

باواقعهغدیرخم ارتباط  کهذکرشد،هردوبدونشکدر آیهای دو
نیز دیگری مهمتر پیامهای و نکتهها دارای آیات این اما میباشد،

کهبصورتاجمالیوتیتروارذکرمیشود: هستند
کهمربوط آیهشصتوهفتمسورهمائدهدرمیاندوآیهایقراردارد
کهمیانرهبر کتابآسمانیاستوشایداشارهبهاینباشد بهاقامه
کتابآسمانیپیوندمحکمیبرقراراستواماماست معصومواقامه
کهمیتواند کتابخداست کتابآسمانیرابرپاداردواین کهمیتواند
روزغدیر امامواقعیرامعرفیکندوامامعلی؟ع؟همانفرداستکهدر

گردید. معرفی
کهپیامبراکرم؟ص؟نسبتبهکتمان اینآیهاست درتمامقرآنتنهادر
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آنچهدرطول2۳سالرسالت گرنگویی،تمام ا که پیام،تهدیدشده
گونه این که پیاممهمیاست بایددیدچه گفتهایهدرمیرود.پس

بیانشدهاست؟
اواخرعمرشریفپیامبر؟ص؟نازلشدهاستوبجای سورهمائدهدر
کهنشانهیکرسالت »یاایهاالنبی«تعبیر»یاایهاالرسول«آمدهاست

مهماست.
کهنشانهابالغقطعیورسمی بهجایفرمان»ابلغ«فرمان»بلغ«آمده

ومهماست.
دلداری را او خداوند که دارد هراس کاری عواقب از خدا رسول
کهماتوراازشرمردمنگهمیداریم.)علتهراسپیامبرراقباًل میدهد

ذکرنمودیم(
با اهمیت، لحاظ به که باشد اساسی مسألهای باید پیام محتوای
آنهاستکهاینطورتهدیدودلداری همهپیامهابرابربلکهبااهمیتتراز

میدهد.
در اصول، این چون نیست نبوت و معاد و توحید مورد در آیه پیام
اینهمهسفارشدر به نیازی و بیانشده اولبعثتدرمکه روزهای
بهترس اواخرعمرآنحضرتنداردوازطرفیبرایتبلیغایناصولنیاز
کهبابتهامبارزهمیکرد،درحالی تنهایی روزگار کهدر وهراسنبودزیرا
ایناصول از بایدمسئله نترسید.پس ازچیزی کهسنگبارانمیشد،

هممهمتریادرردیفآنانباشد.
انتخابرهبراسالمی)اماممعصوم(بایدازسویخداوندباشد.»بلغ

ماانزلالیکمنربک(.
باشد، گرفتن بیعت با و مردم درحضور باید الهی پیام ابالغ گاهی
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کافی گفتن امیرالمومنین؟ع؟(سخن والیت مورد)رساندن این  در اما
نیستبلکهبایدباعملباشد.»وانلمتفعل«بهجای»انلمتبلغ«.

فما میشوند.» گمراه امت و نابود مکتب نباشد رهبریصحیح گر ا
بلغترسالته«

رکناصلیاسالمامامت،حکومتووالیتاست.»وانلمتفعلفما
بلغترسالته«

القوم یهدی ال اهلل است.»ان کفر نوعی امامت و والیت انکار
الکافرین«)کهدرآخرهمینآیهمیباشد(.

ابالغوالیتامیرالمومنین؟ع؟ از کهدقایقیبعد آیهسومسورهمائده
تنهاروزی کهغدیرخم واقعهغدیرخمداللتداردچرا بر نیز نازلشد
»روز دین«، کمال میکند»روزا ذکر عنوان چهار روز آن برای که است

کافران«،»روزرضایتخداوند«. اتمامدین«،»روزیأس
اتفاق روزها  از دیگر یکی در تنهایی به فوق موارد این  از یکی گر ا
رایوماهللبنامندتاچهرسدبهروزیمثل کافیبودتاآنروز میافتاد،
ارزشواالی کههمهاینویژگیهارایکجادارد.واینحکایتاز غدیر

بینمسلمیندارد. اینعیدفرخندهدر
راه کفارنسبتبهانحرافمسلماناناز آیه۱0۹سورهبقره،تمایل در
خودشانمطرحشدهاست.خداوندفرمانداد:شمااغماضکنیدتاامر
رامأیوس کفار که الهیبرسد.پسمسلمانانمنتظرحکمقاطعیبودند
کفروامن...الیوماکملت...«نازل سازد،تااینکهآیه»الیومیئسالذین

شد.
تعیینحضرت با که بود پیامبر؟ص؟ مرگ کفار امید روزنه مهمترین
براینعقیدهبودند کفار که علی؟ع؟بهرهبری،آنروزنهبستهشد.چرا
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کهباالخرهیکروزپیامبر؟ص؟ازدنیامیرودوبارفتناوآییناوهمبه
با ولی برمیگردد. بود قباًل که بهحالتی وجامعه میبازد رنگ تدریج
آرزوهایخصمانه و نقشهها امامتاهلبیت؟مهع؟همه تعیین مسئله

دشمناناسالمنقشبرآبشد..»الیومیئس...«۱
گرمسلمانانازخطرهبریغدیردستبرنمیداشتندهیچخطری ا

کفارمتوجهآناننمیشد.»فالتخشوهم« ازسوی
و تاراج منابعش تعطیل، جهادش تسلیم، رهبرش که دینی از  کفار
کههیچ کاملمیترسند مردمشمتفرقباشند،نمیترسندبلکهازدین

آنهادررهبریغدیرنبود.»الیومیئس...الیوماکملت...« کداماز
است رهبریصحیح به مکتب قوام و نبوده کامل رهبر بدون دین

»الیوماکملتلکمدینکم«
کاملمیشودونصبعلی؟ع؟بهامامت همهنعمتهابارهبریالهی

اتمامنعمتاست»اتتمتعلیکمنعمتی«
نیست.»الیوم... خداوند رضای مورد صحیح رهبری بدون اسالم

رضیتلکماالسالم«.2
کهخداونددر کهقابلتوجهمیباشد،ایناست نکتهجالبدیگر
ایمان ازشما که آنهایی به آیه۵۵چنینمیفرماید:»خداوند  نور سوره
کهآنهاراخلیفهدر آوردندوعملصالحانجامدادهاندوعدهدادهاست
کردونیزوعده کهپیشینیانآنانراچنین رویزمینقراردهدهمانطور
دادهآئینیراکهبرایآنپسندیدهاستمستقرومستحکمگرداندوبعد

1-نسیمحیات،ج6،ابوالفضلبهرامپور،ص213،باتلخیصواضافات
2-تفسیرنور،ج3،محسنقرائتی،ص31
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که اینآیهخداوندمیفرمایدآئینیرا ازترسبهآنهاآرامشبخشد«.۱در
برایآنهاپسندیدهدررویزمینمستقرمیسازد،باتوجهبهاینکهسوره
نورقبلازسورهمائدهنازلشدهاستوباتوجهبهجمله»رضیتلکم
االسالمدینًا«)آیهسومسورهمائده(کهدربارهوالیتعلی؟ع؟نازلشده،
مستحکم زمین روی در صورتی در اسالم که میگیریم نتیجه چنین
اسالمی اینهمان زیرا باشد، توأم والیت با که ریشهدارخواهدشد و
واستحکامشرادادهاست،و کهخداپسندیدهووعدهاستقرار است
کهازمسئلهوالیت بهعبارتروشنتراسالمدرصورتیعالمگیرمیشود

اهلبیتجدانگردد.2

ذیَنِمْن
َّ
َفال

َ
َکَمااْسَتْخل ْرِض

َ ْ
ُهْمِفيال َیْسَتْخِلَفَنّ

َ
اِلحاِتل واالَصّ

ُ
َعِمل ذیَنآَمُنواِمْنُکْمَو

َّ
ال 1-»َوَعَداهلَلُّ

ْمنًا«
َ
ُهْمِمْنَبْعِدَخْوِفِهْمأ َنّ

َ
ل ُیَبِدّ

َ
ل ُهْمَو

َ
ِذياْرَتضيل

َّ
ُهْمدیَنُهُمال

َ
ل َنَنّ ُیَمِکّ

َ
ل َقْبِلِهْمَو

2-تفسیرنمونه،ج4،مکارمشیرازی،ص268



منزلت دوم

سندیت واقعه غدیرخم

که است تردید قابل غیر و م
ّ
مسل ازجملهحقایق داستانغدیرخم

بارها و است، رسیده تسنن و تشیع از اسالمی، اّمت اجماع حّد به
شده موجب حقیقت این است. گرفته قرار سوگند و احتجاج مورد
و آورند فرود تسلیم سر غدیر حدیث سند برابر  در غدیر، مخالفان تا
بهآنتندهندوچوننتوانستهانددرسندآنخدشهاىوارد بهناچار
گونهچونو سازند،درداللتآنبهچونوچراپرداختهاند؛امابابهر
برابرمفادحدیثغدیر،فرا چرابرروىآنانبستهوراهیجزتسلیمدر

روىآنانوجودندارد.
و استداللمیکردند مهم واقعه این به امامانمعصوم؟مهع؟،همواره 
کوشیده بزرگداشتاینواقعهمهم آنان،علماوبزرگاندیندر از پس
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ازدانشمنداناهلسّنتواقعهغدیر یادى اند.وجالباینکهجمعز
تألیفات آنان،  از گروهی نموده،و نوشتههاىخودمنعکس و  آثار  در را

اینبارهازخودبرجاىنهادهاند. مستقلیدر
تاریخنشانمیدهد،نخستینباردرهمانروزغدیردربارهاینحادثه
گفتگوشدهاست.حسانبنثابت وفضایلامیرالمؤمنین؟ع؟بحثو
کهدربارهوالیتامامعلیبنابیطالب؟ع؟ انصارىاولینکسیاست
شعرسروده،وآنرادرمحضررسولخدا؟ص؟ودراجتماعباشکوهروز

غدیرخواندهاست.
روندتکاملی آنتاریختاکنونهموارهغدیرشناسیادامهیافتهواز واز
ضبط و ثبت آثار،  در حدیث این همواره و است. بوده  برخوردار نیز

میشدهاست.

تعداد راویان واقعه غدیر در هر قرن

کتابالغدیرخودنامراویانحدیثغدیررا مرحومعالمهامینیدر
راوی نفر تعداد۵۵۷ کهجمعًا اسـت کرده ذکر زندگی زمان ترتیب به

ثبتشدهوجوددارد:
درمیاناصحابرسولخدا؟ص؟۱۱0نفر.

درمیانتابعین۸4نفر
درمیانعلماىقرندومهجرى۵۷نفر
درمیانعلماىقرنسومهجرى۹۳نفر

درمیانعلماىقرنچهارمهجرى4۳نفر
درمیانعلماىقرنپنجمهجرى24نفر
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درمیانعلماىقرنششمهجرى20نفر
درمیانعلماىقرنهفتمهجرى22نفر

درمیانعلماىقرنهشتمهجرى۱۸نفر
درمیانعلماىقرننهمهجرى۱6نفر

درمیانعلماىقرندهمهجرى۱4نفر
درمیانعلماىقرنیازدهمهجرى۱2نفر

درمیانعلماىقرندوازدهمهجرى۱۳نفر
درمیانعلماىقرنسیزدهمهجرى۱2نفر

درمیانعلماىقرنچهاردهمهجرى۱۹نفر
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کتابشناسی منابع حدیث غدیر به همراه جدول تفاوت نقل ها

کنتموالهفعلّیمواله من

الکتابالمصنففیاالحادیثواآلثار،ح۳206۳،
۳2064،۳206۹؛مسنداحمد،ج۱،ص۸4و۱۵2 
۱۱۹۱، الکبیر،ح التاریخ و۳66؛ وج۵،ص۳4۷
۱2۱؛ ح ۱2۱، ح ماجه، ابن سنن 22۷۷؛ 24۵۸،
ص االشراف، انساب ۳۷۳۳؛ ح الترمذی، سنن
۸۵۷؛السّنهللشیبانی،ص۵۹۳-۵۹0)۱۷روایت(؛
فضائلالصحابه،ح42؛السننالکبرى،ح۸۱4۵؛
۸۳، ۸2، ۸۱، ۱2، ح المؤمنین، امیر خصائص
کتاب»الکنی الحادیث الفقهی التصنیف ؛ ۸۵
وااللقاب«،۱۵۳۳،۱۵۳4؛السّنهللخاّلل،ح4۵۸،
التوحید،ج۱،ص۷4؛مشکل کتاب 46۱،462؛
۱،ص ج الصحابه، معجم ۳0۷؛ 2،ص ج اآلثار،
ح الکبیر، المعجم ۱۱۸؛ ح الفوائد، کتاب ۱۹۹؛
و ۱2۵۹۳ ۵0۹6، ۵0۷۱، 4۹۸6، 40۵2، ۳04۹،
2۱۳0، ح۳4۸، االوسط، المعجم 646؛ ح ۱۹، ج
۱، ج الصغیر، المعجم ۸42۹؛ 6۸۷۸، 2۱۳۱،
الشریعه،ح۱۵۷۱،۱۵۷۳،۱۵۷۷،۱۵۷۹، ص۷۱؛
و ۸0 الرجال،ج۳،ص فیضعفاء الکامل ۱۵۹۹؛
ج4،ص۱2وج۵،ص۱22وج6،ص۸2،۳۸۱،
4۱۳؛المستدرکعلیالصحیحین،ج۳،ص۱۱0

کنتموالهفعلّیمواله فمن
ح الکبیر، المعجم ۳6۸؛ 4،ص ج احمد، مسند

۵06۸؛الشریعه،ح۱۵۷2،۱۵۷۸

کنتموالهفانموالهعلّی من
۳، ج المستدرک، ۳۳۱؛ ص ۱، ج احمد، مسند

ص۱۳4



  ۳2مقامومنزلتغدیردراسالم 

کنتموالهفانهذامواله مسنداحمد،ج۵،ص4۱۹من

کنتموالهفانهذامواله المعجمالکبیر،ح۵0۷0،السنهللشیبانی،ح۱۳6۱فمن

کنتموالهفانهذامواله اللهّممن
مشکلاآلثار،ج2،ص۳0۸؛انساباالشراف،ص

۸۵۸

کنتولّیهفهذاولّیه فمن
ص االشراف، انساب ۱۳6۷؛ ح للشیبانی، السنه

۸۵۹

کنتموالهفعلّیمواله فانیمن
»الکنی کتاب الحادیث الفقهی التصنیف

وااللقاب«،ح۱۵۳2؛خصائص،ص۱00،ح۸4

کنتولّیهفعلّیولّیه من

الکتاب ۳6۱؛ ۳۵۸، ص ۵، ج احمد، مسند
المصنف،ح۳20۵6؛صحیحابنحّبان،ح6۹۳0؛
کتابالمعجم،ح222؛المعجمالکبیر،ح4۹6۸،
۵0۵۸؛الکاملفیضعفاءالرجال،ج2،ص۳62؛
السّنهللشیبانی،ص۵۸۹؛فضائلالصحابه،ح4۱؛

خصائص،ح۸0؛انساباالشراف،ص۸۵۷

کنتولّیهفهذاولّیه فمن
ص االشراف، انساب ۱۳6۷؛ ح للشیبانی، السنه

۸۵۹

کنتولّیهفعلّیفانعلیًاولّیه من
یانی،ح62؛ الرو المستدرک،ج2،ص۱۳0؛مسند

البحرالزخار،ح۱20۳
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کنتموالهفعلّیمواله من

اللهموالمنواالهوعادمنعاداه

المصنفالبنابیشیبه،ح۳20۸2،۳20۸۳؛مسند
احمد،ج4،ص2۸۱و۳۷0؛انساباالشراف،ص
2۳۹(؛ 2۸۹)اصل ص ۱، ج االصول، نوادر ۸۵۹؛
خصائص،ح۸۸و۹۳؛مسندابییعلیالموصلی،
الکبیر، المعجم ۱26؛ ح الفوائد، کتاب 642۳؛ ح
۵06۹؛ ۵066، ۵06۵، 4۹۹6، 4۹۸۳، 40۵۳، ح
المعجماالوسط،ح۱۱۱۵،22۷۵،622۸؛المعجم
۱۵۸۱، ۱۵۸0، ح 6۵؛الشریعه، ص ۱، ج الصغیر،
الرجال،ج۵،ص۳۳؛ الکاملفیضعفاء ۱۵۸۳؛

المستدرک،ج۳،ص۳۷۱

وال اللهّم مواله فعلّی مواله کنت من
منواالهوعادمنعاداهوانصرمننصره

واعنمناعانه

ضعفاء فی الکامل 40۵۹؛ ح الکبیر، المعجم
الرجال،ج۳،ص2۵6

وال اللهّم مواله فهذا مواله کنت من
منواالهوعادمنعاداه

ص االشراف، انساب 4۹6۹؛ ح الکبیر، المعجم
۸۵۸

کنتموالهفهذاموالهاللهّموال فمن
منواالهوعادمنعاداه

المعجمالکبیر،ح۳0۵2،۵۱2۸

مواله فهذا له مولی کنت من اللهّم
اللهموالمنواالهوعادمنعاداه

البحرالزخار،ح6۳2

کنتموالهفانعلیًاموالهاللهّموال من
منواالهوعادمنعاداه

المعجمالکبیر،ح۵0۹2

منکنتموالهفعلّیموالهاللهّمعادمن
عاداهووالمنوااله

المسندالشاشی،ح۱06

کنتموالهفانعلیًاموالهاللهّم فمن
عادمنعاداهووالمنوااله

مسنداحمد،ج4،ص۳۷2

کنتولّیهفهذاولّیهاللهّموالمن من
واالهوعادمنعاداه

السننالکبرى،ح۸۱4۸؛فضائلالصحابه،ح4۵،
خصائص،ح۷۹
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منکنتولّیهفهذاولّیهاللهّموالمن
واالهوعادمنعاداهوانصرمننصره

خصائص،ح۹۸و۱۵۷

کنتولّیهفهذاولّیهواناهللیوالی من
منواالهویعادىمنعاداه

خصائص،ح۹۵

وال اللهّم ولّیه فعلّی ولّیه کنت من
منواالهوعادمنعاداه

الشریعه،ح۱۵۸۵

مواله علیًا فان مواله کنت من اللهّم
عاداه من وعاد وااله من وال اللهّم
ابغضه من وابغض احبه من واحب
وانصرمننصرهواخذل اعانه واعنمن

منخذله

مشکلاآلثار،ج2،ص۳0۸

اللهّم مواله کنت من مواله هذا فان
والمنواالهوعادمنعاداه

الشریعه،ح۱۵۸2

ولّیه فهذا ولّیه ورسوله اهلل کان من
اللهّموالمنواالهوعادمنعاداه

خصائص،ح۹6

یادنقلشدهومتناحادیثنیزتقریبًامختلف علتاینکهروایاتز
مردم روایات، و احادیث نقل هنگام در که است این خاطر به است
ذهنشان به بلکه بنویسند همانجا که نمیکردند برداری نسخه آنرا
کهبیشازهرجملهدیگر اینحدیث میسپردند.طبعًاآنجملهایاز

کهاسمعلی؟ع؟بردهشدهاست.۱ بهیادافرادمیماندآنجاییاست

1-امامتورهبری،شهیدمطهری،ص113



۳۵    لوا تلزنم  

نام تعدادی از راویان مشهور و رهبران سیاسی

کتابهایمختلفخودبهحدیث کهدر راویاندیگرینیزوجوددارند
اینجا آنستکهمابتوانیمدر غدیرخماشارهکردهاندوتعدادآنانبیشاز

بگنجانیم.ازجملهرهبرانسیاسیبعضیمذاهبمانند:
۱ـابوعبداهللمحّمدبنادریسشافعی)م204هـ.ق(،امامشافعیه

2ـابوعبداهللاحمدبنحنبلشیبانی)م24۱هـ.ق(،پیشواىحنبلیان
۳ـحافظابوعبداهللمحّمدبناسماعیلبخارى)م2۵6هـ.ق(،مؤلف

»صحیحبخارى«
4ـحافظابوعبداهللابنماجه)م2۷۱هـ.ق(صاحب»سننابنماجه«

۵ـابومحّمدعبداهللبنمسلمبنقتیبهدینورى)م2۷6هـ.ق(و...۱
همچنینراویانمعروفیازجمله:

»ابنعقده«)الوالیهفیطرقحدیثالغدیر(،
»ابوبکرتمیمیجعابی«)منروىحدیثغدیرخم(،

»ابنانبارىواسطی«)طرقحدیثالغدیر(،
»ابوغالباحمدبنمحّمدزرارى«)جزءفیخطبهالغدیر(،

»ابوالفضلمحّمدبنعبداهللشیبانی«)منروىحدیثغدیرخم(،
»حافظدارقطنی«)جزءفیطرقحدیثالغدیر(

»شیخمحسنبنحسینبناحمدنیشابورى«)بیانحدیثالغدیر(،
»علیبنعبدالرحمانبنعیسیعروهالجراح«)طرقخبرالوالیه(،

1-الغدیر،ج1،ص191
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»ابوعبداهللحسینبنعبیداهللغضائرى«)کتابیومالغدیر(،
»حافظابوسعیدمسعودبنناصربنابیزیدسجستانی«)الدرایهفی

حدیثالوالیه(،
کراجکی«)عدهالبصیرفیحج »ابوالفتحمحّمدبنعلیبنعثمان

یومالغدیر(،
»علیبنبالل«)حدیثالغدیر(،

الالئیرازى«)حدیثالغدیر( »شیخمنصور
»شیخعلیبنحسنطاطرّى«)کتابالوالیه؛فضائلامیرالمؤمنین،

اداءحّق الی الهداه »ابوالقاسمعبیداهللبنعبداهللحسکانّی«)دعاه
المواله(

»شمسالدینمحّمدبناحمدذهبی«)طرقحدیثالوالیه(
»شمسالدینمحّمدبنمحّمدجزرىدمشقی«)أسنیالمطالبفی

مناقبعلیبنابیطالب(،
و...

اینقرون،عالقمندانمیتوانند گرفتهدر کهدرموردتألیفاتصورت
کتابالغدیر،ج۱،ص۱۹۱ـ۱۹6رجوعنمایند. به

نقد دیدگاه هاى اهل سّنت درباره حدیث غدیر

عامه)از علماى از نفر ازچهارده فهرستی الحق« »احقاق کتاب در
و ذهبی( ترکمانی نیشابورى، الدین جالل جزرى، سیوطی، جمله:
احمد، مسند المصطفی، سنن جمله: عامه)از معتبر مصدر پنجاه



۳۷    لوا تلزنم  

خصائصنسائی،عقدالفرید،حلیهاالولیاء(نقلمیشود.کههمگیبه
تواترحدیثغدیراعترافنمودهاند.۱

گفتهاست.2 ابنحزمدر»منهاجالسنه«نیزچنین
اینجا کنوننظربرخیازاعاظماهلسنتدربارهحدیثغدیررادر ا

ذکرمیکنیم:
ضیاءالدینمقبلیمیگوید:فانلمیکنهذامعلومافمافیالدین
دین در قطعی چیز هیچ پس نیست قطعی غدیر گرحدیث ا معلوم۳

وجودندارد.
گفتهاست:واجمعالجماهیرعلیمتنالحدیثمنخطبته غزالی
فییومغدیرخمباتفاقالجمیع4جمهورمسلمیناجماعدارندبرمتن

حدیثغدیر.
فی یتکلم لم و مشهور، صحیح حدیث هذا و میگوید: بدخشی
حدیث غدیر، حدیث بقوله۵،  اعتبار ال جاحد متعصب اال صحته
مگر نمیکند اشکال آن صحت درباره کسی که است صحیحی

کهبهسخناواعتنایینمیشود. تعصبانکارگر
ما نزد که است مینویسد:حدیثغدیر،حدیثصحیحی آلوسی
ثابتشدهاستوهیچمشکلیدرآننیستوهمازرسولخدا؟ص؟و

همازخودامیرالمؤمنین؟ع؟بهصورتمتواترنقلشدهاست6.

کمنیشابورى،ج3،ص109و110  1-احقاقالحق،ج2،ص423والمستدرکعلیالصحیحین،حا
2-الغدیرفیالکتابوالسّنهوالدب،عالمهامینی،ج1،ص320

3-ابحاثالمسددة،ص122
4-سرالعالمین،ص9

5-نزلاالبراربماصحفیمناقباهلالبیتاالطهار،ص21
6-روحالمعانی-ج6-ص61
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گفتهاست:حدیثغدیر،حدیثصحیحیاست حافظاصفهانی
که»عشرهمبّشره«ازجملهاین کردهاند کهصدنفرازصحابهآنرانقل

صدنفرند.۱
نقل ازصحابه نفر ازصدوبیست را حافظسجستانیحدیثغدیر
نمودهاستوحافظابنالعالءهمدانیآنراازصدوپنجاهطریقروایت

نمودهاست.2
برخی بیان التهذیب«ضمن »تهذیب ابنحجرعسقالنیدر حافظ
راویانحدیثغدیروبرخیطرقآنمیگوید:ابنجریرطبرىاسناد از
گردآوردهوآنراصحیحشمردهاست،و کتاب حدیِثغدیررادریک
ابوالعباسابنعقدهنیزآنراازطریقهفتادنفرازصحابهیابیشترروایت

نمودهاست.۳
کتاب»فتحالبارىبشرحصحیحالبخارى«آمدهاست:حدیث در
طرق و نمودهاند نقل نسائی و ترمذى را مواله« فعلّی مواله کنت »من
کتابی در عقده ابن را آنها همه که جّدًا، است بسیار آن سندهاى و
مستقلآوردهاستوبسیارىازسندهاىآنصحیحوحسناستو
گفتهاست:آنچهدرباره که کردهاند اماماحمدحنبلروایت براىمااز
فضایلعلی؟ع؟بهمارسیدهاستدربارههیچیکازصحابهنرسیده

است.4
کتب از و  بسیار طرق از غدیر نقلحدیث از پس حنفی قندوزى 

کهبنابهعقیدهاهلســنت،پیامبربهطورقطعآنانرااهلبهشتدانسته 1-عشــرهمبشــره:دهنفرند
وبدانانبشارتبهشتدادهاست.

2-الغدیر،ج1،ص314
3-تهذیبالتهذیب،ابنحجرعسقالنی،ج7،ص288 

4-فتحالبارى،ابنحجرعسقالنی،بیروت،ج7،ص61 



۳۹    لوا تلزنم  

حدیث تاریخ، صاحب الطبرى جریر بن محمد مینویسد: مختلف
کردهاستوکتابمستقلیبهنام غدیرخمراازهفتادوپنجطریقنقل

»الوالیه«دربارهآنتألیفنمودهاست.
تألیف  ابوالعباساحمدبنمحمدبنسعیدبنعقدهدر همچنین

مستقلیآنراازیکصدوپنجاهطریقنقلنمودهاست.۱
هنگام به الدمشقی الجزرى محمد بن محمد بن محمد حافظ
امیرالمؤمنین؟ع؟،دربارهحدیثغدیرچنین نقلاحتجاجومناشده
صورت به روایت)مناشده( این و است حسن حدیث این مینگارد:
کهآن)حدیثغدیر(نیز گونه متواترازعلی؟ع؟نقلشدهاست،همان
گروهبسیارى گروهبسیارىاز ازرسولخدا؟ص؟متواترًانقلشدهاستو
کهقصدتضعیف کردهاند،پساعتناییبهسخنآنان دیگرآنرانقل

اینروایترادارندنمیشود؛زیراآنانازعلمحدیثاطالعیندارند.2
حدیثغدیررابخارىومسلمدرصحیحشاننیاوردهاند،ولیاین
نمیشود؛ غدیر روایت سند در اشکالی موجب وجه هیچ به مسئله
صحیح نیز مسلم و بخارى خود نظر به حتی که روایاتی تعداد زیرا
آنهانیستولی است)صحیحعلیشرطالشیخین(وهیچشکیدر
ازهمین و اندکنیست، نیامدهاست، ومسلم« در»صحیحبخارى
روایات تمامی گر ا است. شده نگاشته آنها بر مستدرک چندین روى
نیازى دیگر بهصحاح بود، آمده گرد بخارى« »صحیح در صحیحه
نبود،درحالیکههمهمیدانندهیچدانشمندمحققومنصفینیست
کهخودراباداشتن»صحیحبخارى«یا»صحیحبخارىومسلم«،از

1-ینابیعالموده،قندوزى،ج1،ص35  
2-اسمیالمناقبفیتهذیباسنیالمطالب،ص22
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بداند. کتبصحاحبینیاز دیگر
در را آنچه که کردهاند بیان نیز مسلم و بخارى دیگر،خود طرفی از
اینکتابآوردهایمصحیحاست،نهاینکهتمامروایاتصحیحرابیان

کردهایم،بلکهبسیارىازاحادیثصحیحرابنابهعللینیاوردهایم.۱
از  را  غدیر روایت امینی؟هر؟ عاّلمه مطالب، این تمام بر اضافه

بیستونهنفرازمشایخبخارىومسلمنقلمیکند.2

فهرست بعضی از استنادات حضرت علی؟ع؟ به حدیث غدیر

امیرالمومنینعلی؟ع؟ ازاستنادات تاقسمتی آنیم بر اینبخش  در
زمانهاومکانهایمختلفیایرادشدهرابصورت کهدر بهحدیثغدیر
جهت همچنین نمائیم. ذکر ــ یوم این منزلت اثبات جهت ــ  تیتروار
و... داستانها یا و خطبهها اصل آوردن  از کالم، اطاله  از جلوگیری
خوددارینمودهوبادادنمنابعومآخذ،عالقمندانراجهتمطالعه

بیشتردعوتمینمائیم.
۱-طوالنیترینکالمی،کهپیرامونغدیرخموعظمتآن،ازحضرت
کهباسالگرد کهدرجمعهاى علی؟ع؟نقلشدهاست،خطبهاىاست

کوفهایرادشدهاست. غدیرخممصادفبوددر
بطور را خطبه این المتهجد مصباح ۷۵2 صفحه در طوسی شیخ
از را آن  بحاراالنوار جلد۹۷ در مجلسی عالمه و است آورده کامل

1-ر.ک:صحیحالمسلمبشرحالنورى،ج1،ص24؛المستدرکعلیالصحیحین،ج1،ص3 
کوثر،نقــددیدگاههاىاهل گرفتهشــدهازمقالــهماهنامه 2-الغدیــر،عالمــهامینــی،ج1،ص320،بر

سّنتدربارهحدیثغدیر،سیدمحمودمدنی



4۱    لوا تلزنم  

»مصباحالزائر«سیدبنطاووسنقلمیکند.
معاویه براى نظم قالب در که نامهاى،  در امیرمؤمنانعلی؟ع؟ - 2
از بخشی زیر کتابهاى است. کرده تصریح غدیر حدیث به فرستاد،

آنهادیدهمیشود: کهاینابیاتدر منابعیاست
الف(الفصولالمهمه،ابنالصباغالمالکی،ص۱۵. 

ب(تذکرهالخواص،ابنالجوزى،ص۱0۳. 
ج(فوائدالسمطین،حموینی،ج۱،ص42۷. 

د(الفصولالمختاره،شیخمفید،ج2،ص۷0. 
و(االحتجاج،طبرسی،ج۱،ص42۹. 

شده نقل علی؟ع؟ حضرت از زیبایی  بسیار اشعار همچنین - ۳
غدیرخم حدیث به حقانیتخویش اثبات براى امام؟ع؟ که است،

تمسکجستهاست.
ایناشعاردرصفحه۷۸ینابیعالمودهقندوزىحنفی،صفحه۵40 
دیوانمنسوببهامیرالمؤمنینوصفحهسیودوجلددومالغدیرنقل

شدهاست.
کهانسبنمالک،براءبنعازب،  4-حضرتعلی؟ع؟درمجلسی
از کردو اشعثبنقیسوخالدالبجلیحضورداشتند،خطبهاىایراد
گواهیدهند.ولیهر کهبردرستیحدیثغدیر اینچهارتنخواست
کردند. اداىشهادتخوددارى چهارتنبهخاطرمالحظاتسیاسیاز

کهبهاجابترسید. کرد حضرتدربارههریکآنهادعایی
اینواقعه شیخصدوق؟هر؟درکتابهاى»الخصال«و»امالی«خوداز
و ابیطالبج2 آل اینمطلبدرجلددوم،مناقب کردهاست. یاد
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نیزنقلشدهاست. جلد۳۱وبحاراالنوار
کتمان کهحدیثغدیررا کسانی ۵-داستاننفرینحضرتدرباره
اسدالغابه، االشراف، انساب آمدهاست.  بسیار منابعمعتبر در کردند
شمرده واقعه این راوایان  از بخشی النهایه و البدایه و احمد، مسند

میشوند.
روایتیطوالنیهفتادفضیلتویژهخود 6-امیرمؤمنانعلی؟ع؟در
گفتهاست.این کرده،درضمنآنهاازحادثهغدیرخمنیزسخن رابیان

کتابخصالآوردهاست. روایتراشیخصدوق؟هر؟درجلددوم
کتاببشارهالمصطفیحادثهغدیرو ۷-همچنیندرصفحه۱66

زبانعلی؟ع؟نقلشدهاست. از آنروز سخنانپیامبراکرم؟ص؟در
با جنگ براى شام سوى عزیمتبه هنگام علی؟ع؟ حضرت - ۸
کرد، ایراد طوالنی نسبتًا خطبهاى راه، بین منازل از یکی در معاویه،
استناد بهحدیثغدیر راهخدا،  در بهجهاد یارانش تشویق اوضمن

کرد. جستومردمرابهاطاعتازخوددعوت
کتابارشاد،طبرسیدر اینخطبهراشیخمفید؟هر؟درجلداول
جلداولاالحتجاجوعالمهمجلسیبحاراالنواردرجلد۳2و۳4نقل

کردهاند.
۹-قضیهمعممشدنامیرمؤمنانعلی؟ع؟بهوسیلهپیامبراکرم؟ص؟
پیرامونغدیرخمصحبت کهحضرت است مواردى از روزغدیر،  در

کردهاست.
کرده »الفصولالمهمه«اینکالمحضرترانقل ابنصباغمالکیدر
است.عالمهامینیدرجلداولالغدیرازچندینمنبعدیگراهلسنت

کردهاند. کهاینحدیثرانقل نامبرد



4۳    لوا تلزنم  

مهمترین گفت: که کسی سؤال جواب در علی؟ع؟ حضرت - ۱0
و غدیر حادثه به کنید، بیان اکرم؟ص؟ پیامبر زبان  از را فضیلتخود

وجوبوالیتخوداشارهمیکند.
کرده نقل احتجاج کتاب اول جلد در طبرسی را روایت این 
این منابع از نیز  بحاراالنوار وجلدچهلم بنقیس کتابسلیم است.

حدیثشمردهمیشود.
البیت اهل »انحدیثنا ۱۱-حضرتعلی؟ع؟،درتوضیححدیث
این آزمونمؤمناندر کرده،از صعبمستصعب«،حدیثغدیررابیان

گفتهاست. مسیرسخن
کوفیونیزجلد2۵بحاراالنوار اینروایتدرصفحه۵۵تفسیرفرات

دیدهمیشود.
کرشافعیدرجلددومتاریخدمشقبهطرقمختلف ۱2-ابنعسا
کردهاست.همچنینابنمغازلی زبانعلی؟ع؟نقل حدیثغدیررااز
کتاب»المناقب«،ابنکثیردرجلدپنجمالبدایه شافعیدرصفحه2۱
رانقل الزوایدسخنانحضرت النهایهوهیثمیدرجلدنهممجمع و

کردهاند.



منزلت سوم

غدیر در سیره اهل بیت؟مهع؟

اسالم نگاهبان که شیعه، حق بر امامان و پیامبر؟ص؟ بیت اهل
حقیقیبودندوسعیداشتندآنراازخطراتدورسازند،ازهرفرصتی
را یادماندنی به و گرامی وآنخاطره رازندهبدارند تاغدیر بردند بهره
تابشآفتابغدیر،اهدافواالىپیامبرجامهعمل کنند؛زیرادر مطرح

کجاندیشانفرصتباقینمیماند. میپوشدوبراىفتنهانگیزى
گذرابهسیرهفاطمهوامیرمؤمنان؟امهع؟ودیگرامامانراستین نگاهی
آن سرنوشتساز و عظیم نقش و غدیر واقعه اهمیت با را ما شیعه

درهدایتونیکبختیبشرآشنامیسازد.



4۵    لوا تلزنم  

حدیث غدیر در معرکه صفین

گروهیازمهاجرین که روزهادرجمعسپاهخود، علی؟ع؟دریکیاز
پیامبرخدا؟ص؟فضایل زبان  از بهچشممیخوردند آن  در نیز  انصار و
آَمُنوا ذیَن

َّ
ال  َو ُه

ُ
َرُسول  َو اهلُل ُکْم َولُیّ ما »ِاِنّ آیاتشریف برشمرد. را خویش

اَل  َو َرُسوِلِه  اٰل  َو َاهلِل ُدوِن ِمْن وا
ُ

ِخذ َیَتّ ْم
َ
»ل و وَه...«۱

َّ
الصل ُیقیُموَن ذیَن

َّ
ال

اهلل، یارسول پرسیدند مردم فرمود: و کرد تالوت را «2 َوِلیَجًة ُمْؤِمِنیَن
ْ
َال

آیاوالیتاختصاصبهبعضیازمؤمنانداردیابراىعموماست؟در
روزه، نماز، راهمانند والیت پیامبرش تا داد فرمان آنهنگامخداوند
کند.درآنوقتپیامبرخدا؟ص؟در زکاتوحجتوضیحدهدوتبیین
غدیرخممراولیامرمردمقراردادوچنینخطبهخواند:»اناهللارسلنی

کنتموالهفعلیمواله...«۳ برساله...من

 خطبه غدیریه امیرمؤمنان؟ع؟ در زمان حکومت

کمیتعلیبنابیطالب؟ع؟اتفاقًاروزعیدغدیرباجمعه دردورهحا
آنحضرت و کردند پیدا مصادفشد.مسلمانانحضورچشمگیرى
گرفت. برابرمردمقرار براىاقامهنمازجمعهوخواندنخطبههاىآندر
اذان گذشتهبود]قبلاز روز حسینبنعلی؟ع؟میگوید:پنجساعتاز
کرد.اونخستبهحمدوثناىحضرت کهپدرمخطبههاراآغاز ظهر[،
آن از را مطلق کمیت برشمرد،حا را ربوبیاش پرداخت،صفات حق
وىدانست،نعمتهایشراموردتوجهقراردادوبعدخطاببهمردم
بزرگ]جمعهوغدیر[رابراى فرمود:خداوندتعالیامروزدوعیدبسیار

1-مائده،55
2-توبه،16

3-بحاراالنوار،ج33،ص147-146.  
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کههریکفلسفهوجودى شمادریکزمانقراردادهاست؛دوعیدى
اثر دیگرى در هدایت یک هر وسیله به و میبخشد تکامل را دیگرى
پذیرفته یگانگیخداوند به ایمان و توحید فرمود: میبخشد...سپس
نمیشودمگربااعترافبهنبوتپیامبرشمحمد؟ص؟ودینوشریعت
کهخدافرمان کسی محمد؟ص؟پذیرفتهنمیشودمگرباقبولوالیتامر
والیتشرادادهاست؛وهمهاینامورساماننمیپذیردمگربعدازتوسل

وتمسکبهاهلوالیت.

غدیر از نگاه مولی الموحدین؟ع؟

منتخبین درباره غدیرآنچه روز  در »خداوند فرمود: سپس علی؟ع؟
کردبرپیامبرشفروفرستاد،بهاوفرماندادتاوالیتووصایت خوداراده
گزنددشمنان کافرانومنافقانبگیردونگران کندومجالرااز راابالغ
گشایشهاىالهی آنروز ومنزلتبسیاردارد،در نباشد.روزغدیر،قدر
و روشنگرى روز  امروز است. شده تمام همه بر حجتش و رسیده فرا
روزتکاملدینوروز اظهارعقیدهازجایگاهبلندوروشناست،امروز
]علی مشهود۱ و ]رسولاهلل؟ص؟[ روزشاهد غدیر است. عهد به وفاى
و کفر زیرپرده روزدرهمریختنپیمانهاى بنابیطالب؟ع؟[است،
و ذلت روز است، اسالم اصیل حقایق آشکارشدن روز است، نفاق
خوارىشیطاناست،روزاستداللوبرهاناست،روزجداشدنصفوف
است روزى بزرگترین  امروز میکردند تکذیب را آن که است کسانی
بندگان امتحان و روزهدایت کردید، اعراض آن از ازشما کهعدهاى
کینههاىنهفتهدردلهاوسینههاست،روز خداست،روزآشکارشدن

کافــی،ج1،ص425،ح69؛ مــواردذیــلیافــت:اصــول 1-تفســیرشــاهدومشــهودرامیتــواندر
بحاراالنوار،ج35،ص386،ح1؛ج36،ص114،ح61. 
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عرضهنصوص]سخنانبدونابهامپیامبر؟ص؟[برافرادمؤمنودلباخته
ادریس ]اهلالخصوص[است،غدیرروزشیثپیامبر؟ع؟است،روز

ویوشعوشمعونو...«

استدالل ام االئمه، فاطمه زهرا؟اهس؟ به حدیث غدیر

که است، اکرم؟ص؟ رسول یادگار یگانه زهرا؟اهس؟ فاطمه حضرت
پرداخت. غدیر واقعه یادآورى به بارها بیت؟مهع؟ اهل دیگر همچون
نگاهیبهسخنانآنبزرگوارجایگاهوىدرعرصهاخبارغدیرراآشکار

میسازد:
گر ا گفتند: ایشان به خویش، خطاى توجیه براى انصار،  از گروهی
بیعت باغیرعلی بیعتبادیگرانمیشنیدیم از قبل را مطالبشما

نمیکردیم.حضرتفرمود:
در نیز و گذاشت؟ باقی  کسیجاىعذر براى روزغدیر  در پدرم آیا
بر دلیلی پیامبر سخنان از آیا بود: پرسیده که بنلبید محمود جواب

امامتعلیدارید؟
کردید؟!۱ فرمود:شگفتا،آیاروزغدیررافراموش

بزرگوار دختر که میدارد بیان  مشهور و دقیق بسیار سند با روایتی
پیامبرحدیثغدیرراچنینبیانفرمود:

کنتامامهفعلی کنتولیهفعلیولیهومن قالرسولاهلل؟ص؟:»من
امامه.«2

کهمنسرپرستاویمعلیسرپرستاوست رسولخدا؟ص؟فرمود:هر

1-االحتجاجطبرسی،ج1،ص202واالمامهوالسیاسة،ج1،ص30
االنوارج36ص353 2-نهجالحیاةص40-38وبحار



  4۸مقامومنزلتغدیردراسالم 

کهمناماماوهستمعلیاماماوست. وهر

استدالل امام حسن مجتبی؟ع؟ به حدیث غدیر

گرفتبامعاویهصلح کهامامحسنمجتبی؟ع؟تصمیم هـنـگـامی
آمدهاست: تاریخی ازآنخطبه فرموددربخشی ایراد کند،خطبهای
کسیرا کهمیفرمود:»هرامتی ایـنامتازجدمرسولخدا؟ص؟شنید
مـیانخودداشته اودانـاتـروشـایـسـتـهتـردر از که کند متولیامورخود
کهشـایـسـتهتراست،مقدم باشند،همارهروبهتنزلمیروند،مگرآنرا
کهبهپدرممیفرمود:»تونسبتبهمن،همانندهارونی بدارند«وشنید
که نـسـبـتبـهموسی،جزاینکهپسازمنپیامبرىنیست«وشنیدند
کهمنمموالى گـرفتومیفرمود:»هرکسرا درغدیرخمدستپدرمرا
آنکهعلیرادوسـتمیدارد او،علیموالىاوستخدایا!دوستبدار
کهباعلیدشمناست«آنگاهبهحاضرانفرمودتا آنرا ودشـمنبدار

گاهسازند.۱ غایبانراآ

غدیرخم در خطبه امام مجتبی؟ع؟

برابرطاغوتشامومردمکوفهخطبهاىخوانده، حسنبنعلی؟ع؟در
کمیتاهلبیت؟مهع؟ کهحا رابهباالتریننعمتازدسترفته، مردم
را مشروعیتخالفتش و لیاقتخویش و شایستگی داد. توجه بود،
مردم کرد: بازگو چنین را غدیر ماندنی بیاد  روز داستان و شد متذکر
کسیرا گاهمردم کهمیفرمود:هر سخنجدمپیامبر؟ص؟رابهیاددارند
آنفردوجود گاهتراز کهالیقتروآ بهرهبرىخویشبرگزیننددرحالی

1-غدیرازدیدگاهاهلسنت،محمدرضاجبارانص38



4۹    لوا تلزنم  

داشتهباشد،براىخویشتیرهبختیخریدهاندمگراینکهدوبارهبدانچه
کردندوبهفراموشیسپردندبازگردندوآنچهراکهازپیامبرشاندرباره رها
کنند،رسولخدامیفرمود:ایعلیتوبعدازمن پدرمشنیدهانددنبال
مانندهارونپسازموسیهستی،اوجانشینبرادرشموسیبودهتونیز
کهبعد جانشینوخلیفهمنی،تنهاتفاوت]میانآنهاوما[ایناست
این فرمود: مجتبی؟ع؟سپس امام بود. نخواهد نبوت و پیامبرى من
مردمپیامبرخودرادیدندوسخنانشرادر»غدیرخم«شنیدند.درآن
گفت: برابرآنان گرفتودر روزجدمرسولخدا؟ص؟دستپدرم؟ع؟را
کسمنموالوسرپرستاوهستمعلیموالىاوخواهدبود،خدایا، هر
کساورادشمن کساورادوستداردودشمنبدارهر دوستبدارهر
مطالب که،حاضران داد کید ا  دستور پیامبر؟ص؟ دارد...سپسجدم

غدیررابهغایبانبرسانند.۱

امام حسین؟ع؟ و حدیث غدیر در منی

یارتبیتاهللالحرام یکسالقبلازمرگمعاویه،امامحسین؟ع؟بهز
درمراسمپرشکوه،حجمشرفشدعبداهللبنعباسوعبداهللبنجعفر
بنیهاشم مردان و زنان  از یادى ز عده سال آن نمودند. همراهی را او
ایامتشریقآنانرادرسرزمینمنی حضورداشتند.امامحسین؟ع؟در
ازمردانتابعینو ازهفتصدنفر جمعنموددرآناجتماععظیمبیش
گردوجودشزیرخیمهحلقه دویستنفرازصحابهپیامبرخدا؟ص؟گردا

1-ینابیــعالمــودة،قنــدوزیحنفی،ص578»وقدســمعتهذهاالمهجدی-صلــیاهللعلیهوآله-
یقول:ماولتامهامرهارجالوفیهممنهواعلممنهااللمیزلیذهبامرهمســفاالحتییرجعواالی
ماترکوهوسمعوه-صلیاهللعلیهوآله-یقولالبی:انتمنیبمنزلههارونمنموسیاالانهالنبی
قــاللهم:منکنتموالهفعلیموالهاللهم بعــدى.وقــدراوهوســمعوه؟ص؟حیناخذبیدابیبغدیرو

والمنواالهوعادمنعادهثمامرهمانیبلغالشاهدمنهمالغائبثمقال...«
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زدندومنتظرسخنانامامخویشبودند،حضرتبپاخاستوپساز
حمدوثناىالهیفرمود:

شماشاهدوناظرتجاوزاتمعاویهجنایتکارنسبتبهماوشیعیان
کنیدوبنویسید]تابراى گوش آنهااطالعدارید،سخنانمرا از هستیدو
آیندگانبماند[وبهدیگرشهرهاوقبائلوافرادمؤمنومورداعتمادخود
که کنیدترسآندارم برسانیدوآنانرادعوتبهاداءحقما)اهلبیت(
گرچهخداوندباالترین گردد، وقتشبگذردوحقوقمامغلوبستمگر
که ید پشتیباناست.سپسفرمود:شمارابهخداسوگند:بیادنمیآور
پیامبرخدا؟ص؟روزغدیرخمپدرمعلی؟ع؟راوصیوامامبعدازخود
قراردادوحدیثوالیترابرشماخواندوفرمودهمگیبایداینپیامرا

یم.۱ بهدیگرانبرسانیدپاسخدادند:چرامابیاددار

امام محمد باقر؟ع؟ و حدیث غدیر

و یه بنمعاو برید بنمسلم، محمد بناعین، بکیر بنیسار، فضیل
ابوالجارودهمگیدرمحضرامامباقر؟ع؟بودند.حضرتدربارهوالیت

علیبنابیطالب؟ع؟وروزغدیرفرمودند:
را آیهشریفه این و کرد والیتعلی؟ع؟ به مامور را پیامبرش خداوند
الَةَو ِذیَنُیِقیُموَنالَصّ

َّ
ِذیَنآَمُنواال

َّ
ال ُهَو

ُ
َرُسول َو ُکُماهلَلُّ َوِلُیّ ما

ّ
کرد:»ِإَن نازل

گردیدولکن بانزولآیهفوقوالیت»اولیاالمر«واجب  کاَة«2 الَزّ ُیْؤُتوَن
کسانیهستند،خداوندبهحضرت عدهاىنفهمیدند»اولیاالمر«چه
محمد؟ص؟دستوردادتاآنراتوضیحدهدوهمانندنمازوزکاتوروزه
وحجمصادیقخارجیآنراروشنسازد.درآنهنگاماضطراباورافرا

کلماتاالمامالحسین؟ع؟،ص270؛الغدیر،ج1،ص198،ح9،چاپچهارم 1-موسوعه
2-مائده،55.  



۵۱    لوا تلزنم  

گرفتوترسیدعدهاىبواسطهآنازآییناسالمبرگردندواوراتکذیب
کننداوبهخداپناهبرد.درآنهنگامآیهتبلیغ»یاایهاالرسولبلغ...۱«نازل
گشتپیامبرخدا؟ص؟امرحقرااجرانمودودرغدیرخمایستادوفرمان
اجتماعمردموزواربیتاهللالحرامرادادودرآنجاعلیبنابیطالب؟ع؟
کهدرآنجا)غدیرخم( کردودستوردادآنانی راولّی،بعدازخودمعرفی

بودندپیامخداوند)والیتعلی؟ع؟(رابهدیگرافرادبرسانند.2 

امام صادق؟ع؟ در مسجد غدیر

مکه به مدینه از صادق؟ع؟ امام همراه میگوید: جمال حسان
غدیر« »مسجد به چون جحفه، میقات نزدیکی  در کردم. مسافرت
رسیدیمامام؟ع؟بهجانبچپمسجدنگریستوفرمود:اینمکانی
معرفی خود جانشین را علی غدیر، روز  در پیامبرخدا؟ص؟، که است
کنتموالهفعلی،مواله.آنگاهامام؟ع؟بهجانبدیگر کردوفرمود:من
فرمود:سالمغالم و داد نشان را دیگران کرد،جایگاهخیمههاى نگاه
آنجابود؛گروهیازمردمچونعلی؟ع؟ ابوخذیفهوابوعبیدهجراحنیزدر
رابرروىدستپیامبردیدندباحسادتبهوىنگریستندوبهیکدیگر
کنید،چگونههماننددیوانهبه میگفتند:بهدوچشماو]پیامبر[نگاه
اینهنگامجبرئیلنازلشدو ندارد.در اطرافخویشمینگردوقرار

کرد: اینآیاترابرپیامبرخدا؟ص؟قرائت
وَن

ُ
َیُقول ْکَرَو

ّ
اَسِمُعواالِذ َمّ

َ
ْبَصاِرِهْمل

َ
ُیْزِلُقوَنَکِبأ

َ
َکَفُروال ِذیَن

َّ
ِإنَیَکاُدال »َو

ِمیَن«.۳
َ
َعال

ْ
ل
ّ
ِذْکٌرِل

َّ
َمْجُنوٌنَوَماُهَوِإال

َ
ُهل

ّ
ِإَن

1-مائده،67.  
کافی،ج4،ص566 2-فروع

3-قلم،52-51 



  ۵2مقامومنزلتغدیردراسالم 

را تو که بود نمانده راشنیدندچیزى قرآن کافرشدند،چون که آنان
کهقرآنجز چشمبزنند؛آنهامیگفتند:اوواقعادیوانهاست،درحالی

گاهیبراىجهانیاننیست.۱ بیدارىوآ

کاظم؟ع؟ و مسجد غدیر امام 

در رسیدم. موسیبنجعفر؟ع؟ خدمت گفت: بنحجاج عبدالرحمان
حالیکهقصدسفرداشتم،ازآنحضرتدربارهمسجدغدیرخمپرسیدم.
کهفضیلتوثواببسیاردارد، امام؟ع؟فرمود:درآنمسجدنمازبخوانید
پدرم]بههرکهعازمآندیاربود[فرمانمیدادتادرمسجدغدیرنمازبگذارد.2

امام رضا؟ع؟ و حدیث غدیر

احمدبنمحمدبنابینصربزنطیمیگوید:درمنزلامامهشتمعلی
حضرت منزل در نیز بسیارى جمع بودم، نشسته بنموسیالرضا؟ع؟
افرادوجود گفتگودربارهروزغدیرآغازشد؛بعضیاز که گردآمدهبودند
روزغدیررادرصدراسالممنکرشدندوبعضیآنراازشعائراسالمی
از پدرم فرمود: بنموسیالرضا؟ع؟ علی هنگام، این  در میدانستند.

جدم»جعفربنمحمد«چنیننقلمیکرد:
»آسمانیانروزغدیررابهتراززمینیانمیشناسند،خداونددربهشتبرین
ساختمانبزرگیرابهخوداختصاصدادهاست؛اینساختمانازآجرهاى
نقرهوطالساختهشده،درآنصدهزارگنبدازیاقوتسرخوصدهزارگنبد

1-نورالثقلین،ج5،ص399.روایاتدیگرىنیزدرشــاناینآیهواردشــدهاستکههمینمضمون
کافی،ص344،ح542.  رانشانمیدهد.رک:تفسیرعلیبنابراهیم؛روضه

کافــی،ج4،ص566،ح1؛تهذیباالحکام، 2-وســائلالشــیعه،ج3،ص549،ح2،ب61؛فــروع
ج6،ص18،ح21،ب16؛منالیحضرهالفقیه،ج2،ص559،ح3143. 

 



۵۳    لوا تلزنم  

گرفتهشدهدراینقصراز کار گلهاىبه ازیاقوتسبزوجوددارد،خاکو
که مشکوعنبراست،درآنچهارجوى)یارودخانه(بهچشممیخورد
درهریکازآنهاخمروآبزاللوشیروعسلجریاندارد؛دراطرافاین
جویبارهادرختانانبوهیازمیوههاىمختلفروییده،برروىآنهاپرندگانی
باپرواز آنها ازیاقوتاست؛ لؤلؤوپرهایشان از کهبدنشان پروازمیکنند

خویشصداهاىدلنوازىایجادمیکنند.
آسمانها اهل و فرشتگان میشود؛ باز بزرگ قصر این  در غدیر روز
در درآمده پرواز به پرندگان آن میشوند؛ داخل قصر به تسبیحگویان
جویبارهاخودرامرطوبمیسازندوسپسبهآنمشکوعنبرآغشته
فرشتگان میسازند؛ منتشر قصر ملکوتی فضاى در را وعطرش کرده،
روز پایان یکدیگرهدیهمیدهند؛چون به زهرا؟اهس؟ فاطمه نام به الهی
خویش جایگاههاى به میشود گفته فرشتگان به میرسد، فرا غدیر
امان برگردیدشماتاسالآینده،مثلچنینروزى،ازاشتباهولغزشدر
هستیدوبدانیدهمهاینموهبتهابهخاطرعظمتپیامبرمامحمدو

وصیاوعلیبنابیطالب؟امهع؟است.«۱
ارتباطباموضوعغدیرخم همچنینسایرائمه؟مهع؟نیزبهنوبهخوددر
اشاراتیداشتهودرسخنرانیهاومحافلعلمیوسیاسیو...بهذکر
یم. معذور اینجا  در اینها تمام آوردن  از ما که پرداختهاند موضوع این
بردهشدفقط آنها نام که همچنانکهدرموردحضراتمعصومین؟ع؟
اینزمینه کهدر بهیکموضوعآنپرداختشدودیگرفرمایشاتآنان

میباشدراحذفنمودیمتاماللخاطرخوانندگاننگردد.

کافی،ج4،ص568 1-فروع



منزلت چهارم

استدالل اصحاب و یاران پیامبر؟ص؟ به حدیث غدیرخم

کثرًاباایشان کها اصحابویارانچندینسالهپیامبربزرگواراسالم
بودهوهمراهوهمگامپیامبر؟ص؟بودندودرشادیوغمهمراهپیامبر؟ص؟
اینجابهآنهااشارهمیشود. کهدر بودندنیزدارایاستداللهاییهستند
دوری حق از پیامبر؟ص؟ رحلت از بعد آنان  از عدهای قطعًا چند هر
زبانبهاعتراف باز اما جستندوبهصفدشمنانعلی؟ع؟پیوستند
کهاین گشودهوخودرامحکوموحقانیتعلی؟ع؟رااثباتنمودهاند

کردهایم: آناناشاره کمنیستندومافقطبهتعدایاز افرادنیز

استدالل جناب عمار یاسر به حدیث غدیر

یاسرباعمروعاصمواجه کهجنابعمار درجنگصفینهنگامی



۵۵    لوا تلتلزنم  

کثـیـنبـجـنگمومن شد،فرمود:رسـولخـدا؟ص؟بـهمـندسـتـوردادبـانـا
کردموفرمودباقـاسطینبجنگموشماهمانهاهستید امرشرااطاعت
موفقمیشـوم مارقینهم با بهجنگ نمیدانم و باشمامیجنگم که
کهرسولخدا؟ص؟بهعلی؟ع؟فرمود:من یانه.ایمردابترآیانمیدانی

کنتموالهفعلیمـوالهالـلـهـموالمـنواالهوعـادمـنعاداه؟

استدالل جوانی ناشناس به حدیث غدیر

کس بودند،هر گرفته را او گرد کوفهشد،مردم واردمسجد ابـوهـریـره
گـفت:تورابهخداسوگندمیدهم چیزىمیپرسیدجوانیبـرخـاسـتو
آیاتوازرسولخدا؟ص؟شنیدىکهمیفرمود:»هـرکسمنموالىاوهستم،
میدارد دوستش که را آن  بدار دوست خدایا! اوست موالى علی
گفت: ابوهریره کند« دشمنی او با که را آن بـاش داشـتـه دشـمـن و
کهچنینفرمود«. کهخود،ازرسولخدا؟ص؟شنیدم »شهادتمیدهم

استدالل عمرو بن عاص به حدیث غدیر

سرسخت دشمنان از یکی عاص بن عمرو که میدانند هـمـه
سازمان را معاویه آشـفـتـه   افکار وى است. بوده امیرالمؤمنین؟ع؟
با کرد. آماده امیرالمؤمنین؟ع؟  با مقابله براى  را   او   و بخشید
مساله طرح با و رهاند،  حتمی سقوط از را او خـود دسیسههاى
اخـتـالف بـه را کوفه سپاه و بخشید  نیرو را شام  لشکر حکمیت،
و شد منعقد خوارج نطفه که بود جا همان انداخت. تفرقه و
گرفت. پاداش معاویه از را مصر حکومت خدمت، این  براى
نامهای کند،در یـهحـکومـتمـصـررابـهاوپیشنهاد آنـکهمـعـاو پـیـشاز
کردهمینویسد:»علیباعثقتلعثمانشدومن کمک اوتقاضاى از



  ۵6مقامومنزلتغدیردراسالم 

خلیفهعثمانهستم«.
عمرودرجوابمعاویهمینویسد:

نامهاتراخواندموفهمیدمامااینکهازمنخواستهایازدیناسالم
راهبـاطـلتیارى تـورادر خارجشدهباتوبهوادىضاللتواردشـومو
بـرادر،ولی، کهاو کنموبهروىامیرالمؤمنینشمشیربکشم،درحالی
و کرد ادا را پیامبر دین که هموست و خداست رسول وارث و وصی
کهداماداووشوهربانوىزنان وعدههایشراجامهعـملپوشاند،همو
نمیپذیرم. است، بهشتی جوانان سرور وحسین پدرحسن و  جهان
راهخدا کهابوالحسنجانشرادر یه!آیانمیدانی ...واىبرتـوایمـعاو
کردودربستررسولخدا؟ص؟خـوابـیـدورسولخدا؟ص؟دربارهاش نثار

فرمود:»هرکسمنموالىاوهستم،علیموالىاوست«.

استدالل عمر بن عبدالعزیز به حدیث غدیر

بن عمر بودم، شام در »من میگوید: عمر بن یزید نـام بـه شـخـصـی
رفتم، یافتسهمم در براى تقسیممیکرد،منهم را اموالی عبدالعزیز

کدامقبیلهای؟ گفت:تواز وقتینوبتبهمنرسید،
گفت:از گفتمبنیهاشم. گفتازچهطایفهای؟ گفتم:ازقریش. 

کدامتیره؟
ندادم. پاسخ من علی؟ کدام گفت: علی؟ع؟. وابستگان  از گفتم:
از هم خدامن به گفت: نهاده سـینهاش بـه دسـت عبدالعزیز بن عمر
پیامبر؟ص؟ که کردهاند روایت من براى گروهی علیهستم؛ وابستگان
دربارهاوفرمود:»هرکسمنموالىاوهستم،علیموالىاوست«.آنـگـاه
اینشخصچقدرمیدهی؟ امثال به گفت: کرده بهدستیارخود رو



۵۷    لوا تلتلزنم  

گفت:اینکبهاوپنجاهدیناربده،چون گفت:صدیادویستدرهم.
والیتعلیبنابیطالبرادارد؛آنگاهبهشهرخودبرگرد،سهمترانیز

کرد. یافتخواهی آنجادر در
حضرت خالفت گفتگوها این تمام در میبینیم چنانکه
امیرالمؤمنین؟ع؟موردبحثاست.استداللکنـنـدگـان،بـاایـنحدیث،
این کهاز خالفتحضرتامیر؟ع؟رااثباتمیکنند،ومقامومنزلتی
رویدادهااینگونه برایغدیرخمبدستمیآیدبرایهیچیکاز اخبار

توصیفنشدهودارایاینگونهتواترنمیباشد.
تشکیک غدیر حدیث مفاد در انگیزهاى هر به کسی گر ا بـنـابـرایـن
کالمرسولخدا؟ص؟رانیزتحریف کرده، کتمان کند،نهتنهاحقیقترا
نمودهاست،وبهقولمامون،خلیفهعباسی،چیزىرابهرسولمکرم

کهنمیتوانبهنوجوانیپانزدهسالهنسبتداد.۱  اسالمنسبتداده

کوثر 1-غدیرازدیدگاهاهلبیت؟مهع؟،احمدزمانی،ماهنامه



منزلت پنجم

ى غدیر                            زنان راو

در شرکت نوع ماندگارترین و بارزترین الوداع حجه در زنان  حضور
از زن راویان وسیله به که فراوانی  اخبار است. اجتماعی صحنههاى
پاسدارىاز گستردهزناندر گویاىتالش اینمراسمعظیمنقلشده،

اینمیراثمقدساست.
کهناموروایتشان کردهاند؛ اینبانوان،حدیثغدیررانقل گروهیاز 

چنیناست:

حضرت زهرا؟اهس؟ 

فرمایشاتحضرتدربخشاستداللهایاهلبیت؟مهع؟صفحه4۷ 
گذشت.



۵۹    لوا تللونم  

ام سلمه

کتب در غدیر، مراسم در امسلمه جمله از پیامبر، زنان  حضور
گرفتهاست.۱ کیدقرار مختلفموردتا

امسلمهیکیازدوزنپیامبر؟ص؟استکهحدیثغدیرراروایتکرده
است.اوماجراىغدیرراچنینبازمیگوید:درغدیرخمرسولخدا؟ص؟
کهسفیدىزیربغلشرادیدیم،آنگاه دستعلی؟ع؟راباالبرد،تاآنجا

کهمنموالىاوهستمپسعلیموالىاوست2.  فرمود:هر
کهبعدازوفاتنبیاکرم؟ص؟درخط کسانیاست امسلمهازمعدود
کرد.»پسرکم، والیتامیرمؤمنانباقیماند.اوبهفرزندشچنینوصیت
او غیر امامی پیامبرت از بعد قسم، خدا به باش. ]علی[ همراهش
پیامبر از امیرمؤمنان، درباره نیز، دیگرى روایات امسلمه ندیدم۳«

کردهاست.4 اکرم؟ص؟نقل

اسماء بنت عمیس 

اوبهدلیلتقرببهاهلبیت؟مهع؟روایاتفراوانینقلکردهاست؛تنها
آنهادرمنزلت حدودشصتروایتازپیامبراکرم؟ص؟داردکهبسیارىاز
امیرمؤمناناست۵.اسماءازسابقیندراسالماستوازجملهافرادى

1-معارجالنبوه،ج2،ص318
کنتموالهفعلی 2-اخذرسولاهلل؟ص؟بیدعلیبغدیرخمفرفعهاحتیراینابیاضابطیهفقال»من
لــنیفترقاحتییرداعلی مــواله«ثــمقال»ایهــاالناسانیمخلففیکمالثقلیــنکتاباهللوعترتیو

الحوض«.الغدیر،،ج1،ص17و18
3-»یابنیالزمهفالواهللمارایتبعدنبیکصلیاهللعلیهوآلهاماماغیره«،اعالمالنساء،ص651؛

بصائرالدرجات،ص183،ح4.
امالیشیخطوسی،ج2،ص92 4-اعالمالنساء،ص634نقلاز

5-اعیانالشیعه،ج3،ص408؛جامعالرواه،ج2،ص455؛خالفطوسی،ج1،ص5



آنکهمردمدرخانهارقمایمانبیاورندبههمراههمسرش کهقبلاز است
جعفربهخدمتپیامبر؟ص؟آمدواسالماختیارنمودوبههمراهجعفر
کرد.وىهموارهازمحبانومالزمانفاطمهزهرا؟اهس؟ بهحبشهمهاجرت
بود.اوبعدازشهادتحضرتفاطمه؟اهس؟ازجملهزنانعلی؟ع؟شد.
کهازمریدانومخلصانامیرمؤمنان کرد فرزندشمحمدراچنانتربیت
کهدرحجهالوداعشرکتجستهمسرابوبکربود.ومحمد شد.زمانی
بنابیبکرنیزدرمسیرحجهالوداعمتولدشد.ابنعقدهدرکتابوالیت،

کردهاست.۱ اوروایت حدیثغدیررااز

ام هانی بنت ابى طالب؟امهس؟

راویانو اوفاختهنامداردوخواهرامیرمؤمنان؟ع؟است.امهانیاز
بهترین کرمبود،پیامبر؟ص؟ضمنحدیثیاورا»یکیاز اصحابپیامبرا
مردم«خواند.اینبانوىگرانقدراحادیثیچونثقلینوغدیرراازپیامبر

کردهاست.اودربارهواقعهغدیرمیگوید: اکرم؟ص؟روایت
سپس آمد، فرود غدیرخم در تا حجبازگشت، از خدا؟ص؟ رسول
کهمنموالى گفت:]اىمردمهر گرماىسوزانچنین برخاستودر
دارد، دوست را او که هر خدایا، اوست. موالى علی پس هستم، او
زبون را او که هر بدار، کند،دشمن اودشمنی با که هر و  دوستبدار

کن[.2 کند،یارى کهاورایارى گردانوهر سازد،زبون

1-الغدیر،ج1،ص17.
2-»رجــعرســولاهلل؟ص؟منحجهحتینزلبغدیرخمثمقــامخطیبابالهاجرهفقال:ایهاالناس]من
کنتموالهفعلیموالهاللهموالمنواالهوعادمنعاداهواخذلمنخذلهوانصرمننصره[ینابیع

الموده،ص40؛اعالمالنساء،ص489



6۱    لوا تللونم  

 عایشه دختر ابى بکر 

جاى حجهالوداع در حاضران و  اکرم؟ص؟ پیامبر زنان  شمار در او
شده نقل وى از غدیر روایت سنت اهل مختلف کتب در داشت.

است.ابنعقدهدر»حدیثوالیت«روایتاورانیزذکرمیکند.۱

فاطمه دختر حمزه بن عبدالمطلب 

رازىحدیث اوازصحابهمشهورپیامبر؟ص؟استوابنعقدهومنصور
کردهاند.2 غدیرراازوىنقل

 همسر زید بن ارقم 

نیز و یدبنارقم ز کردهاند روایت را کهحدیثغدیر کسانی ازجمله
که کثیرى گروه همسروىمیباشدعالمهطباطباییضمننامبردناز
اشاره نیز ایشان به کردهاند نقل را مواله( فعلی مواله کنت روایت)من

میکند.۳ 

روایات زنان تابعی و...

کههمه میخورد بهچشم دهسند با روایتی روایاتغدیر، میان در
راویانشزنهستند.ناماینبانوانچنیناست:

۱-الشیخهاممحمدزینبابنهاحمدبنعبدالرحیمالمقدسیه.
2-فاطمهدخترامامموسیبنجعفر؟ع؟
۳-زینبدخترامامموسیبنجعفر؟ع؟

1-الغدیر،ج1،ص48
2-الغدیر،ج1،ص58.  

3-المیزانفیتفسیرالقرآن،ص59



4-امکلثومدخترامامموسیبنجعفر؟ع؟
۵-فاطمهدخترجعفربنمحمدالصادق؟ع؟

6-فاطمهدخترمحمدبنعلی؟ع؟
۷-فاطمهدخترعلیبنالحسین؟ع؟

۸-فاطمهدخترحسینبنعلی؟ع؟
۹-سکینهدخترحسینبنعلی؟ع؟

۱0-امکلثومدخترفاطمهزهرا؟اهس؟
کهحضرتفرمود: کردهاند گروهازحضرتفاطمهزهرا؟اهس؟نقل این

کهفرمود: کردید، روزغدیررافراموش آیاسخنرسولخدا؟ص؟در
گفتارش ]آیا[ و اوست. موالى علی هستم او موالى من که »هر
مانند من برابر  در تو جایگاه علی،[ ]اى فرمود[: که کردید ]فراموش را

برابرموسیاست.«۱ جایگاههاروندر
۱۱-عایشهبنتسعد

عایشهبیشترروایتهایشراازپدرشسعدبنابیوقاصنقلمیکند
راویانموثقبهشمارمیرود.اوروایتغدیررا،کهوالیت ونزدابنحجراز

زبانپدرشچنینبازگومیکند: علی؟ع؟راآشکارمیسازداز
گفت: که شنیدمپدرم

گرفت،سپسخطبه روزجحفهدستعلی؟ع؟را رسولخدا؟ص؟در
کردوفرمود:ایمردم،منولّی گفت،ستایش خواند،خداىراسپاس

شماهستم.

1-»انسیتمقولرسولاهلل؟ص؟یومغدیرخم،منکنتموالهفعلیموالهوقولهانتمنیبمنزلههارون
منموسیعلیهماالسالم.«بحاراالنوار،ج36،ص353
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گفتی،ایرسولخدا؟ص؟. گفتند:راست
گرفتوباالبردوفرمود: سپسدستعلیرا

کسی ادامیکند.مندوستدار مرا دین و است اینجانشینمن 
هستمکهاورادوستبداردودشمنکسیهستمکهبااودشمنیورزد.۱

۱2-فاطمهبنتعلیبنابیطالب؟ع؟
میباشد. امولد مادرش و است بنابیطالب؟ع؟ علی دختر او
در و میداند حسن؟ع؟ امام راویان  از را وى خود رجال در »برقی«
اسماء ابیحنیفه، امیرمؤمنان؟ع؟، راویان  از »تهذیباالحکام«
بنتعمیسشمردهشدهاست.حدیثمنزلتوردالشمسازجمله

امسلمهنقلنمودهاست. روایاتاوست.وىحدیثغدیررااز
۱۳.و....2

1-»ســمعتابییقول:ســمعترســولاهلل؟ص؟یومالجحفهفاخذبیدعلیفخطبفحمداهللواثنی
علیهثمقال:ایهاالناسانیولیکمقالواصدقتیارسولاهللثماخذبیدعلیفرفعهافقال:هذاولیی

اناموالیمنواالهومعادىمنعاداه.«الغدیر،ج1،ص38-41 ویؤدىعنیدینیو
2-اعیانالشیعه،ج8،ص54بهنقلازک»زنانراویغدیر«،محمدعابدی،باتلخیصوتصرف



منزلت ششم

غدیر از دید شعرا

گرحضرتخضرآبحیاتنوشیدوماندگارماند،ادبیاتوفرهنگ ا
قرآنمجیدوبهراهنماییخداورسولشاز مسلماناننیزدرسایهسار
کمترشاعرىمیتوانیافت گشتوجاودانهشد. آبغدیرخمسیراب
تشنهاشحالوت جان ننوشیده، غدیر خِم از جرعهای کم دست که
ـرانچشیدهباشد.نهتنهاشعراى حالِلعشقعلوىـاینشرابطهور
گرفته کمیتاسدىودعبلخزاعی بزرگعربـازحسانبنثابتو
کهشاعرانحقجوو کبیر، یوبولسالسالمهوازرى

ّ
تاسیدحیدرحل

گوهمازهرنژادوزبانبهاصالتاینبرکهبابرکتوبهزاللی حقیقت
اینچشمهجوشانشهادتدادهاند.

گواهی بهحقانّیتغدیرخم نیز گوى پارسی میان،شاعران این  در 
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گاهباسرودنچکامههاىفاخروبلند،وغدیرّیههاىغّراورسا، دادهو
ازهمان را ایرانیانمسلمان که اند؛چرا ربوده ازهمگان گوىسبقت
گرایشیدیگروبرتر،ارادتیفزونتروبهتربود نخستبهعلیوآلپاکش
تومردمبودهاند،

ّ
گویاىمل کههمیشهزبان وشاعرانبزرگوبیدارهم

گرایشسفارشمیکردند. مردمانمسلمانرابههمین
توسط شعرهایی اسالم تاریخ طول در قرن به قرن است گفتنی
نیازى که بود، شده سروده عربی زبان به بنام شاعراِن و دانشمندان
این گستره شود؛ پرداخته عربی غدیرّیههاى به مقاله این  در نیست
اینمجالاندکبگنجد،زیراصدها کهدر بیشترازآناست کاربسیار
ساحت ارادتمندان توسط »الغدیر«  انتشار  از پس بویژه بلند قصیده
توان می که آنجا تا است، یافته  انتشار و شده سروده علوى قدس
کهقصیدهیاقصایدى کمتردانشمندوشاعرىرامیتوانیافت گفت
به هیچگاه که آنان حتی باشد؛ نسروده غدیر یادکرد و توصیف در
بود، آنانبیتشعرىنشنیده  از کسی و بودند شاعرىشناختهنشده
کهدرمیانشانازمرجعتقلیدوفقیه غدیریههاییسرودهاند؛شاعرانی
گرفتهتاخطیبوادیبونویسندهوشاعرانپرآوازه وحکیموعارف
ادیبانوشاعرانرا گروهیاز گردآورىاینهمهخود همدیدهمیشودو
کارىخوبوجذابارائهدهندولیمافقطبهاینمقدار میطلبدتا
کتفامیکنیمتاباشدبعضیهابدانندغدیرخمدارایچهمنزلتیاست ا
آنبهسادگیردنشدهاست. کنار کههیچشاعرباوجدانوهنرمنداز

وبنامراهمراهباقسمتی اینبخش،نامشعرایمشهور درقسمتیاز
یمودرقسمتیدیگر کهمربوطبهغدیرمیباشدرامیآور ازشعرهایی
تاعالقمندانخودبهدیواناینشعرا رامعرفیمیکنیم نامشعرا فقط
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کتاباصاًل این کهآوردنتمامشعرهایشعرادر مراجعهنمایند.چرا
کالممیگردد. امکاننداشتهوموجباطاله

فعلّی مواله کنت من تفسیرحدیث به مثنوى دفترششم در مولوی
موالهمیپردازدومیگوید:

اجتهاد با پیغمبر سبب نهادزین موال علی آن و خود نام
اوستگفتهرکسرامنمموالودوست موالى علی من عّم ابن
کند کهآزادت َکندکیستموالآن بر پایت  ز رقّیت بند
استچونبهآزادىنبّوتهادىاست آزادى انبیا  ز را مؤمنان
کنید شادى مؤمنان گروه همچوسرووسوسنآزادىکنید۱اى

۱

موالنا المناقب« »خالصه کتاب از شوشترى اهلل نور قاضی مرحوم
که نورالدینجعفربدخشیقصیدهایازقصایدسعدىرانقلمیکند

گوید: درضمنآنسعدى

کهوحیآمدنبیرا پاالناشترساختمنبربهآنروزى از که
کّلعالم حیدرکهبعدازمصطفیدر ز بهتر و فاضلتر َنُبْد
کهبوداونفسمعصوممطّهر2پسازاحمدامامحقعلیدان

2پسازسعدىبهشاعرعارف،حافظشیرازى)م۷۹2ق(میرسیمو

کهلسانالغیبنیزهمیننوارامینوازدودرقصیدهنخست میبینیم
گوید: کهدیباچهدیواننیزبهحسابمیآیدچنین

قضا کاتبان فردوس در بر کّرار…نوشته  حیدر عهد ولی و رسول نبی

1-مثنوىمعنوى،نسخهنیکلسون،ج3،ص535؛تفسیرونقدوتحلیلمثنوى،ج14،ص519
کتابفروشیاسالمیه،1354ش،ج2،ص118 2-مجالسالمؤمنین،نوراهللشوشترى،تهران،
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کهعلی بود انسیعلی و کبارامامجّنی و کلخلقفزونستازصغار ز
ایمان وعلی ایمن وعلی امام علیامینوعلیسروروعلیسردار…علی
کیبکنبرایناقرار…علیزبعدمحّمدِزهرکههستِبهاست گرتومؤمنپا ا
بهحّقمردمنیکازمهاجروانصاربهحّقدینمحّمدبخونپاکحسین
مختار۱کهنیستدینهدىرابهقولپاکرسول احمد بعِد علی غیر امام،

۱ دقیقیطوسی،ابومنصورمحّمدبناحمد)م۳4۱هـ(:

بسانفّرخشهباامیرروزغدیر2کیوسواربگیردهمیبهچشمآلوس
»امیرروزغدیر«امیرمؤمنانعلی؟ع؟است کهمراداز 2پرواضحاست

کهاینبیتدقیقی،قدیمترین کردیمتوانگفت کهماتفّحص وتاآنجا
گفتهاست. روزغدیرسخن کهباصراحتتماماز شعرىاست

ناصرخسروقبادیانی)۳۹4ـ4۸۱ق(:

او چونپدیدآمدتشریفعلیروزغدیرشرفمردبههنگامپدیدآیداز
او،آنبهزحیربرسرخلقمراوراچووصیکردنبی افتاداز این،بهاندوهدر
او از برمیدندورمیدهشودازشیر،حمیرحسدآمدهمگانرازچنانکار
ِبْنعمودامادووزیراوسزایدکهوصیبودنبیرادرخلق کهبرادرشُبدو

نیشـابورى)۵۱۳ـ۵۸6ق(:  ۳فریـدالـدیـنعّطـار

گرفت پیغمبر دین کان گرفترونقی حیدر امیرمؤمنان  از
اوست قرآن پر قلب قرآن، اوست۳  قلِب شأن اندر وااله« من »وال

1-همان:نسخهقدسی،ص23ـ24؛چاپعلمی،بخشقصاید،قصیدهاول.
2-دیــواندقیقــیطوســی،بهاهتمــاممحمدجوادشــریعت،چــاپاول،تهران،انتشــاراتاســاطیر،

1368ش،ص102و103
کاشــانی،چــاپدوم،انتشــاراتاســوه، گردآورنــدگان:محمــودشــاهرخیـمشــفق 3-آینــهآفتــاب،

1376ش،ص269
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موالنالطفاهللنیشابورى)م۸۱0ق(:
بنازدعقلوجانودل،بهمهرسرورغالب

طالب ابی بن علی حیـدر، امیرالمؤمنین

نبیاندرمقاِم»انتمّنی«مادحشبوده

چنانکاندرخطاِب»اّنما«بودشخداخاطب

گرقرآنُبَودبرحقبهقولحقامامترا ا

کهُبدذاهب کرداحمدبدانمجمع که حوالهبا

بیاایآنکهمیگوییکهباایمانواسالمم
اینموجب۱ کندر اینمعنا،تأّنی کندر تفکر

از اسالم؟ص؟ پیامبر که مجمعی آن از شاعر مقصود که ۱پیداست

رحلتخودخبردادهوامامترادرآنمجمعبهامامعلی؟ع؟حواله
کهامامورهبرپس کردهاست،غدیرخماستوهمینموجبآناست

ازپیامبر؟ص؟علی؟ع؟باشدونهغیر.
کاشی،محّمدحسنافضلالمتکلمین)ق۸هـ(: ۵ـموالنا

آسمانعّزتمکین،آفتابدادودینالسالمایسایهاتخورشیدرّبالعالمین
افضل که است بلندى بند ترکیب  از اّول بند مطلع باال بیت
ودر کردهاست انشا امیرغدیر ووالیت امامت  کاشیدر المتکلمین

بیتچهارمهمینبندمیگوید:
غ«،مرکزاسرارغیب

ّ
مقطِع»یتلوهشاهد«،مطلع»حبلالمتین«مقصدتنزیِل»َبِل

غ«آیه
ّ
کاشیاز»مقصدتنزیلبل کهمرادموالنا پرواضحوعیاناست

1-مجالسالمؤمنین،ج2،ص664
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غماانزلالیک…۱است.
ّ
شریفهیااّیهاالّرسولبل

کتابش»مجالسالمؤمنین« مرحومقاضینوراهللشوشترىدرمقدمه
اشارتینمی شاعرش نام به و میکند نقل را غدیرّیه یک از قطعهای
کهقاضینوراهللدرسال۱0۱۹ق.بهشهادترسیدهاست آنجا کند.از
اینجا کهدر آنباشد آثارسدهدهمـیازدهمیاپیشاز اینغدیرّیهبایداز

نقلمیشود:
ساز زرّین تاج خویش سر براى  از  وااله«رو من »وال جوانمرِد پاى خاک ز
نخورى تا  دار دور او عداوت دل عاداه«ز من »عاد زخِم نبی لفظ تیغ  ز
دان شاهی والى اصلت کی پا گواه۱گواه کمالمعالیش»هلاتی«ست کهبر

2فیاضالهیجی)م۱0۷2ق(:

کهدرمدحامامعلی؟ع؟بهمطلعزیرسرودهاست: درقصیدهبلندى

کهشاهستومولیسزاىامامتبهصورت،بهمعنی علّیولیآن
کهمیگوید: پسازهفتادبیتمیرسدبهآنجا

کردعتبیبهتنزیلشد»هلاتی«ازچهُمنَزل غ«چرا
ّ
»بِل نبیراِز

کهدرغدیرخم غ«آیهتبلیغوالیتاست
ّ
»بل کهمرادشاز وپیداست

نازلشد.
 ۳نظیرىنیشابورى)م۱0۸۳ق(:

رمزیست این الغدیر، یوم منبر کهسرزحبیبمحّمد،علیبرآوردهفراز
ست معنی این بیان لحمی« »لحمک آوردهحدیث پیمبر مبارک لسان بر که
مناف عبد آل به تا آدمشان از بهصلبپاکوبهبطنمطّهرآوردهخداى

1-سورهمائده،آیه67
2-همان،ج1،ص3.نثارىتونینیزازشاعرانشیعیدرقرندهماست

کتابجهشها، 3-دیواننظیرىنیشــابورى،ص491ـ494،بنابهنقلاســتادمحمدرضاحکیمیدر
ص110ـ111
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جبین کعبه خاک به والدت وقت آوردهنهاده  مادر بطن از بندگی و  نیاز
اسالم مجمع به صادق شاهد آورده2هزار کبر« ا صّدیق »انا دعوى به

د۱0۷6ـهق(:
ّ
محّمدرفیعالمع)متول

اشعار »المع« به ص
ّ
متخل درمیانی، عبدالکریم بن رفیع محّمد

گوید: آنها کهدرضمنیکیاز بسیارىدرمدححضرتامیر؟ع؟دارد
موالىانسوجانعلی،قّسامنیرانوجنان۱»منکنتمواله«ازنبیدرشأناوشدمنجلی

۱میرشمسالدینفقیردهلوى)۱۱۱۵ـ۱۱۸۳ق(:

الیزالی ملک وارث عالیآن علّی دین، شاهنشه
اومفّصل وآندینخدابهاومکّمل2 آنمجملشرعاز

2لطفعلیبیکآذربیگدلی)۱۱۳4ـ۱۱۹۵ق(:

قدیر حّی فرمان به غدیرشنیدم روز به پیمبر را علی
گفت بایدنهفتبهباالىسربردوباخلق اینراز کهتاچنداز
کیش و آیین دارندم که آنان  کهموالىخویشاز مراهر شمارد
زهرکسبهموالییاولیعلیستپسازمنبداندکهموالعلیست
آنانجمن۳بودبسصحیحاینخبرپیشمن کهبودمدر گفتی تو

۳

کوششمحمدرفیعیـمظاهرمصّفا،1365ش،ص46ـ48 1-دیوانالمع،به
گنجینهعرفان،حسینقربانی،چاپسوم،تهران،مهرآیئن،1374ش،ص48 2-

غالمحسینبیگدلی،چاپخانهعلمیجاویدان،1366ش، 3-دیوانآذر،تصحیحساداتناصرىـ
ص414ـ416
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سّیدمحمدحسینشهریار)۱2۸۳ـ۱۳6۷ش(:
اینجایکیاز»مناشدهها«واحتجاجهاى شهریارملکشعروسخندر

امامعلی؟ع؟رابهروایتمینشیندومیگوید:۱ 

اعلن؟نهباآنخطبه»منکنتمواله« و اعال بر ُبرد را علی
مناینهاشورخوانمیاکهشیون؟نهخودفریاِد»بّخًابخ«کشیدید
بشکن۱چهشدعهدخدابرمنشکستید عهد حاسدان االای

بسیارى دلسرودههاى ترکی و فارسی زبان دو هر به تبریزى  شهریار
دربارهغدیرخمدارد.

وصالشیرازى)۱۱۹۷ـ۱262ق(:
و کرده یاد غدیرخم از مورد بیست به نزدیک  در شیرازى وصال
کهنقلهمهدرمجالاینمقال غدیریههاىبلندوباالییسرودهاست

نمیگنجد.2
شمسالشعراءمیرزامحّمدعلیسروشاصفهانی)۱22۸ـ۱2۸۵ق(:

یادىدرمدحومناقبومراثیاهلبیت؟مهع؟ ز ازسروشاصفهانیآثار
ینهالمدایح«،»روضهاالسرار«)مانند»زبده بهیادگارماندهاست؛مثل:»ز
که اشعار دیوان و سامانی( عمان االسرار« »گنجینه و االسرار«صفی
کرده چاپشدهاست.سروشاصفهانیدردههاموردازغدیرخمیاد

کهمجالآوردنتمامآنهانیست. است
صغیراصفهانی)۱۳۱2ـ۱۳۹0ق(:

در میتوان که است سروده غدیرّیه پانزده حدود در صغیر مرحوم
دیوانش)درصفحات۳4،4۳،44،46،۵۷،6۸،۸۳،۸۵،۸۸،۱00،

یاتدیوانشهریار،چاپهفتم،انتشاراتزّرین،1366ش،ج2،ص1147
ّ
کل 1-

2-رجوعشودبه:دیوانوصالشیرازى،ص33،52،156،375،349،190و...
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۱۱۵،۱2۷،۱۳۹،۱4۱و4۵6و…(دید.
آیتاهللشیخمحمدحسینغروىاصفهانی)۱2۹6ـ۱۳6۱ق(:

البتهغدیروارههاىعاّلمهغروى،مختصرنیستبلکهایشانهمدر
از القدسّیه«بارهابار دیوانفارسیونیزدردیوانعربیخویش»االنوار

گفتهوغدیرّیههاسرودهاست. غدیر
پارسی شاعران گذشته قرن چهارده در که گفت میتوان جرأت با
گر گذاشتهاندوا گوىبیشازصدغدیرّیهوغدیروارهازخودبهیادگار
کهتنهادرپنجاهسالاخیرصدهاقصیده کنیمخواهیمدید تفحص
یافتهاست،اینکفقطبهنام وغزلوقطعهو…دربارهغدیرخمانتشار
کتفامیکنیمواز اینارتباطشعرسرودهاندا کهدر دههاشاعردیگرى
کتابقطوراستو به کهنیاز آوردنتمامشعرهااجتنابمیکنیمچرا

مادرتحقیقمجملجایآننیافتیم.
قاآنیشیرازى)۱222ـ۱2۷0ق(:

وامقیزدى،میرزامحمدعلی)م۱2۵۵ق(:
ترکیببندمربع کاشانی)۱2۷۱قـ۱۳4۹ش(در حسینعلیمنشی

خویش.
گیالنی)۱2۸۸ـ۱۳۱۳ق(دردیوانش. نسیمشمال،سّیداشرفالدین

کاظم)م۱2۸۷ق(دردیوانش)ص۳۸۸و۱۵2(. آشفتهشیرازى،
میرزاحبیباهللخراسانی)۱266ـ۱۳2۷ق(:
ادیبالممالکفراهانی)۱2۷۷ـ۱۳۳6ق(:

ملکالشعراىبهار،محمدتقی)۱266ـ۱۳۳0ش(:
»آینهآفتاب«،ص20۵ـ20۷. فرصتشیرازى)۱2۷۱ـ۱۳۳۸ق(در
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یحییمدرساصفهانی،دردیوانش؛ص۱6ـ۱۹.
محیطقمی،دردیوانش،ص66ـ6۹.

َعّمانسامانی،در»گنجینهاالسرار«،ص۷۹ـ۸۳.
نّیر«، »آتشکده به موسوم دیوانش در نّیر)م۱۳۱2ق( االسالم ُحّجه 

ص22۵.
ایرجمیرزا)۱2۹۱ـ۱۳44ق(،در»دائرهالمعارفتشّیع«،ج2،ص6۳۹.

طبیباصفهانی،دردیوانش،ص۱2۸.
»آینه ذکاییبیضایی،نعمتاهلل،در»گنجینهعرفان«،ص4۸۱،ودر

آفتاب«،ص۱۳6.
سّیدمحمدعلیحیرتکازرونی،در»گنجینهعرفان«،ص204ـ20۷.
تاریخ«،صفحهاّولدیباچه، کتاب»حساسترینفراز قاسمرسا،در

وص۹0.
شیخالرئیسقاجار،در»منتخبالنفیس)دیوان(«،ص62ـ66ودر

»جهشها«،ص۱۱2.
اسماعیلنجومیان،در»دیواننجومیخراسانی«،ص۷4،۷۹،۸۱.

ایشان دیوانش،ص226،۷۳،۷2و… در بنهماىشیرازى، طرب
بیشازدهغدیرّیهدارد.

حالیاردبیلیمیرزامحسن)م۱۳س۷4ق(،در»گنجینهعرفان«،
 ص۱22.

حسانچایچیان،در»اىاشکهابریزید«،ص۵4،۵۵-۵6،4۵،
 4۳،۵2-۵۳ودر»خلوتگهراز«۸۱ـ۸2و۸۸و….

امینیتبریزى،سلیمانفرزندمالجوادامینالعلماء،دردیوانش،
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 ص۱۳2،۱۷۵.
کتاب»مناقبعلوى«،ص۱0۸ـ۱0۹.  صادقسرمد)م۱۳۳۹ش(در

کتاب»غدیردر مکّرماصفهانی،محمدعلی)۱0۳4قـ۱۳44ش(در
 شعرفارسی«،ص۱4.

د۱۳۱۹ق(همانجا،ص۵۱.
ّ
 سّیدمحمدحسینمیرجهانی)متول

د۱۳4۱ش(فرزندعاّلمهامینیتبریزىدر
ّ
محمدامینینجفی)متول

کوثرّیه«،ص4۸ـ۵2.  »چکامه
کرمانی)۱2۷0ـ۱۳40ق(دردیوانش»شمعجمع«،ص۸۷، فؤاد

 ۱60و….
 محمدعاّلمه،دردیوانشموسومبه»هدیهمور«،ص۳۹،40و….

عاّلمهحائرىمازندرانی،نویسنده»حکمتبوعلیسینا«ودههااثر
 دیگردردیوان»بستاناالدب«،ص۱۱،4۱و….

ایشانموسومبه محمدعلیمجاهدى)پروانه(درمجموعهشعرىاز
 »سیرىدرملکوت«،ص۸۸ـ۹0و….

»آینهآفتاب«،ص2۹۸.  محمدعلیناصح،در
سیدرضاحسینی،معروفبه»سعدىزمان«،در»نجوم

 درخشان«،ج۱،ص4۸.
کتاب»حماسهغدیر«،ص۵6۱.  نعمتآزرم،در

کتاب»سرودههاییبرموالعلی؟ع؟«۹6، کمالمعتضدى،در 
 ص۳6ـ۳۸.

و...
در معروف شعرای نام و شعر همه این آوردن  از ما هدف و منظور
قرنهایمختلف،چیزینیستجزاثباتمقامومنزلتامیرالمومنین



۷۵    لوا تلزنم  

که کهایخالیقوایدشمنانبیخردوایدوستاننادان علی؟ع؟
علی؟ع؟ این  بدانید ندارید، قبول را ابنابیطالب؟ع؟ علی والیت
کردندوشعرها کههمگانبرولیووصیبودنایشاناحتجاجها است
بااینهمهشکر سرودندوکجامیتوانیدواقعهایبااینهمهمضامینو

وسپاسوقدردانیازطرفمسلمانانپیدانمائید؟



منزلت هفتم

ویژگی های غدیرخم

بابررسیسندیتغدیرخمازطرفشیعهوسنیوذکرآندرمنابع
اهل که روشهایی و کریم قرآن زبده مفسران قرآنی،خصوصًا و روایی
نمودند ارائه واقعه این به استدالل برای وطهارت؟مهع؟ بیتعصمت
ودرسخنرانیهاوخطبههایعمومیوپاسخهای نهانوآشکار ودر
انفرادی،همهجاتالشمیکردندتاحماسهغدیررابشناسانندواهداف
آنراجاودانهسازندوبرایاتمامحجت،پیام غدیرخمرابهرخبکشندو
پیامبر؟ص؟ روایتاصحابخاص بگیرند،همچنین بکار را غدیرخم
کهاز کهاعمازدوستودشمنبودندوشعراوزنانراویحدیثغدیر
کنون جانودلشعرسرودهاندوروایترانسلبهنسلوقرنبهقرنتا
انتقالدادهاندتااینکهبهنسلمابرسد،ــهمهاینمواردبطورخالصهدر



۷۷    لوا تللزنم  

کهازخود ــهرخوانندهایرابهفکرفرومیبرد گذشت بخشهایسابق
بپرسد:غدیرخمچهویژگیهاییدارد؟اهدافغدیرخمچیست؟بار
یمتابهتعدادی اینبخشقصددار تبلیغاتیآنچگونهاست؟و...در

ازویژگیهایاینعیدفرخندهاشارهنمائیم:

1- اعالن امامت در اجتماع بى مثل

یکیازویژگیهاییعیدغدیراعالمامامتحضرتامیرالمومنین؟مهع؟
دراجتماعیبیمانندبودکهنهدرگذشتهچنانجمعیتیباجاذبههای
آیندهچناناجتماعباشکوهیتحققخواهد گردآمدندونهدر معنوی

یافت.
ازجوانبشکوهمندآناجتماعبیهماننداشاره اینجابهبرخی  در

میشود:
الف( اجتماعی از سراسر بالد اسالمی:

گردآمدندوبااماممنصوبازطرفخداوند کهدرغدیرخم مردمی
کردند،مردمیکشهروقبیلهویکمنطقهوناحیهنبودند، بزرگبیعت
با اسالمی بالد سراسر از بلکه بودند نیامده گرد قومی و نژاد یک از
کعبهوپیامبر؟ص؟ شنیدنخبرشرکتپیامبر؟ص؟درمراسمحج،بسوی
شتافتند.ازشرقوغرب،ازشمالوجنوب،ازقومیتهاوملیتهای
زورمدارانو از نیازمندان، و ازسرمایهداران ازسیاهوسفید، متفاوت،
ناتوانهاازبیسوادوباسوادازمهاجروانصار،زنومرد،پیروجوانو
باالخرهازهمهجا؛ازهمهشهرهاوروستاهاوبالداسالمی)نهفقطمردم
مکهومدینه(،برایمراسمحجگردهمآمدندومهمترازهمهاینکههمه
کردندوپیامالهیرادروالیتوامامتپساز آنهادرغدیرخمدرنگ
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کهچنیناجتماعی کردند، پیامبر؟ص؟راشنیدند.وباامامخودبیعت
دیگرهرگزپدیدنیامد.

ب( جاذبه های معنوی حاضران در غدیر
اجتماع یک تنها غدیرخم در نفری  هزار ۱20 حاجیان گردهمآیی
نظامییاسیاسینبودبلکهجاذبهمعنویداشت.همهاحرامپوشیدهو
مراسمحجرابهجاآوردهودرعرفاتومنیدلراشکستهودرطواف
روحی از و بودند معنوی حالت دارای بودند. شده سبکبار سعی و
پیامبرشان سخنان به تسلیم و پذیرش حالت با و  برخوردار پرنشاط
کهامامتامیرالمومنین؟ع؟ گوشفرادادند.درچنینجمعمعنویبود

گردید. اعالم
گردهم آیى در محل غدیرخم ج( انگیزه 

سرزمین در که بودند بازگشت حال در همه حج اعمال از پس
کندهمیشد.مصریها،عراقی غدیرخمآناجتماععظیمحاجیانپرا
کهپیکوحیرسید کدامبهراهخودمیرفتند ها،یمنیها،مدنیهاهر
وفرمانابالغامامتراآوردورسولخدا؟ص؟فرماندادتاجمعیتباز
نیامدهاندبه کههنوز کهجلوتررفتهبودند،بازگشتندوآنان ایستند.آنها
انگیزههایمادییا آنروز جمعیتملحقشوند.اجتماعحاجیاندر
تنهاسیاسیونظامینداشت،بلکهبراساسفرمانالهیودستورپیامبر
گرفتتاامامتعلی؟ع؟ووالیتاهلبیت؟مهع؟تحقق اکرم؟ص؟شکل
منصوب مسئولیتی به منزلت و مقام این با که کسی کجاست یابد.
کهبهشورایششنفره کجایندآنهایی شودآنهممسئولیتامامت.
که دلبستهبودهاندوباششنفربهخالفترسیدندکجاستخلفایی
کهمنم کنند اذانهابگویندوبهخودوبهامتخودفخر نامشانرادر
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ابیطالب ابن علی از غیر به نامی که کسهست آیا المسلمین. امام
امیرالمومنینعلی؟ع؟رابهزبانآورد؟

2- فراوانی و انبوه حاضران:
اسالمی بالد سراسر از که غدیرخم روز  در حاجیان جمعیت انبوه
است غدیر واقعه منزلتهای ویژگیهاو از دیگر یکی بودند آمده گرد
بههنگام اند.که کرده نقل نفر  هزار ۱20 تا  هزار ۹0 را تعدادجمعیت و
روز۱۸ذیالحجهالحرام،درمنطقه بازگشتبهشهرودیارخویشدر
گردآمدهوپسازشنیدنپیامرسولخدا؟ص؟با غدیرخمبهفرمانالهی
روزغدیررا کردند.کهاینبیعتمردمدر امیرالمومنینعلی؟ع؟بیعت
اعترافکردهاندکهمادربخشهای بسیاریازمورخانومفسرانمشهور

کردهایم. قبلیآنهاراذکر

3- تحقق بیعت عمومی و همگانی

ودعوتعلنی بعثت آغازینلحظههای  از گرامیاسالم؟ص؟ رسول
مردمبهاسالموالیتورهبریحضرتامیرالمومنینعلی؟ع؟رامطرح
وتاآخرینلحظههایعمربابرکتش)ماجرایحدیثقلمودوات(این

حقیقترابهروشنیبیانفرمودهوتذکرداد.
کتفاءنفرمودهبلکه فقطبهاعالنواظهارعقیدهوسفارشووصیتا
کند بیدار را مسلمینجهان افکارعمومی تا بود الهی اوامر  انتظار  در
رادرپذیرشامامتووالیتاهلبیت؟مهع؟هماهنگ آراءمسلمین و
کهسرانجامدریکرفراندومعمومیواجتماعیبیمانندازهمه نماید
آرزوی اقشارمسلمینبیعتباامامعلیبنابیطالبتحققپذیردودر
کهجبرائیلدرغدیرخمفرمانالهیرا پیکوحیلحظهشماریمیکرد
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کهازنظراصولدموکراسیوشیوههایانسانیانتخابات، ابالغفرمود.
کودتا با یا زیرا:رهبراندنیا کنونبینظیرمیباشد تا گذشته درجهان
اغفال را مردم دروغین روشهای با یا و میگیرند. بدست را قدرت

میکنندویاهرگزبهآراءعمومیمردمتوجهینداشتهوندارند.
گهانبهخالفتمیرسدوخودنیزبارها درسقیفه،ابابکربا2۱رأی،نا

گهانیبود. که:خالفتمن»فلته«نا کرد اعتراف
نه نداشت، افکارعمومی و آراء به کاری قدرت، گرفتن در »دومی«
شوراییمطرحبودونهانتخاباتی،نهمراجعهبهافکارعمومیمسلمین
وجودداشتونهحتیمراجعهبهآراءمهاجرینوانصارموجوددرشهر

مدینه.تنهامیگفتندباوصیتابابکر،عمربهخالفترسید!!.
کهدامادعمرحقابطالیاقبول »سومی«نیزدریکشورایششنفره
آنکه حال گرفت. بدست را خالفت وتو« »حق داشت را موجود آراء
از انتخابرهبریبود.زیرا غدیرخمتحققیکحماسهبیهماننددر
راه روشنگر خدا؟ص؟ رسول پیام و داشت دخالت الهی نصب طرفی
یکشهر از کننده هزارشرکت ۱20 طرفی از و بود. کنندگان انتخاب
انسانیتعلق وقبیلهنبودندبلکهازسراسربالداسالمیوبههمهاقشار

کردند. کهبهامرپیامبر؟ص؟باعلی؟ع؟بیعت داشتند

کیفیت واالی واقعه غدیر  -4

انجاممراسممعنویحج، پساز
درمیانانبوهمسلمینسراسربالداسالمی،

گذرگاهغدیر، در
بههنگامپراکندهشدنحجاجیمنیومصریوعراقیوشامیومدنی،
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بادستوررسولخدا؟ص؟وفرمانازطرفخداوند،
درحضورپیامبروبانظارتپیکوحیدرآخرینسفرحجپیامبر؟ص؟،
هیچگونه بدون الهی وحی ساز سرنوشت دستورالعملهای آخرین

کنایه، ابهامواشارهو
اهل باغ یا بسته دربهای پشت در برگزاری بدون و روشن روز  در 

سقیفه!،
کودتاوانحرافافکارعمومی، بااطالععمومیورسمینه

کههمگانرابهاحکام گویا گاهیدادنبهمردموباایرادخطبهای باآ
کوششهایرسالت الهیودستوراتدینیآشکارساختوزحماتو
رابیانفرمودوخیرخواهیخودرانسبتبهامتاسالمیتذکردادهوبا
نفرحجاجحاضردرغدیرخم،درطول۳شبانهروز بیعتتمام۱20هزار

کیفیتاتفاقافتاد. و....اینواقعهبااین

گفتار 5- صراحت در 

کنون ا فرمود: پیامبر؟ص؟ عظمی، قیامت آن در غدیرخم روز  در
کنم.بگوئیدتا جبرائیلبرمننازلشدتاپیامالهیرابههمگانابالغ

گردندو.... رفتگانباز
گرم،برروی نفرحاجیدرآنهوای پسازاجتماعصدوبیستهزار
دادن تذکر و  پروردگار سپاس و حمد از پس و رفت باال شتران جهاز
بزرگدورانرسالت رنج و یادآوریزحمات و الهی فراوان نعمتهای
واتمامحجتباانبوهمسلمانانسراسربالداسالمیبهتشریحوتبیین
امامتعلیبنابیطالب؟ع؟وفرزنداناوتاقیامقیامت پیامالهیدر
پرداختباکلماتیگویاورسا،فصیحوبلیغ،روشنوآشکار،بیاستعاره



  ۸2مقامومنزلتغدیردراسالم 

واشاره،بازبانیقابلفهمعموممردمحاضردرصحنه،بیترسوهراس
ورسا، بیانجاودانه و گویا آنخطبه از کهپس تردید و بدونشک و

راههدایتوانتخابامامبرحقتردیدینداشت. هیچکسدر
پیامبردرآنخطبهطوالنیخودبه:

اعالننزولپیکوحی،برایمعرفیامامت
کنون گرفتنبهعلی؟ع؟تا اعالمعلتصبرنمودنبرایبیعت

اعالموالیتعمومیوجهانیامیرالمومنین؟ع؟
برتر ودانش علم ازجمله ویژگیهایعلی؟ع؟، و لیاقتها و پرداخته
شجاعت ستیزی، باطل حقگرائی، انسانها، هدایتگری قدرت امام،
پیامبر؟ص؟، و خدا به آورنده ایمان اولین مسلمان، اولین خدا، را  در
گرایی کاری،جانشینبحق،ولّیووصیبودن،رهبرهدایتگر،خدا فدا
و لیاقت اسالم بزگوار پیامبر که مواردی سایر و علی؟ع؟ جهادگری و

ویژگیامام؟ع؟رادرهمینخطبهطوالنییادآورشدند.
همچنین

تکمیلدینباوالیتعلی؟ع؟
افشایچهرهواقعیدشمنانعلی؟ع؟

رحلت از بعد تا بودند فرصت منتظر که طلبان قدرت به  هشدار
پیامبر؟ص؟پیمانخودراشکستهومردمرابهجاهلیتبرگرداند.

مسئولیتهمگانیبرایتبلیغاینواقعهمهم.
دعاودرخواستازخداونیایشباپروردگار

فرمانبیعتعمومیبرایتمامحاضرینو...
کهپیامبر؟ص؟بهآناشارهفرمودند. ازدیگرمواردیبود
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آوردنتمامخطبهخودداریمیکنیموعالقمندانرادعوت کهمااز 
میکنیمتاجهتمطالعهبیشتربهکتبمعتبرازجمله»الغدیر«مراجعه

نمایند.

گواهی حاضران در صحنه غدیر  -6

ونزدیکدرحجهالوداع مسلمانانجهانازسراسربالداسالمیازدور
حضورداشتندودیدندوشنیدندآنچهراکهبایدمیدیدندومیشنیدند
اتمامبیعتعمومیوبرگشتنتمامحاجیانبهشهرهاوبالد وپساز
خود،وظیفهداشتندتااینواقعهرابهتماماهلدیارخودبرسانندوالبته
چنینهمشدواینحماسهبرایهمیشهدردلهاوتاریخمسلمینثبت
اسالم گرامی پیامبر یاران و اصحاب از نفر ۱46 میان ازآن که گردید.
تعداد این البتهفقط که تاریخثبتشدهاست. کتب آناندر گواهی
رسول اصحاب از نفر هزاران و شده ثبت نامشان مختلف کتب در
کتبمدونفریقین گواهیآناندر که بودند خدا؟ص؟ازمهاجرانصار
نیامدهاستکهتازندهبودندازگواهانحدیثغدیربهشمارمیآمدند.
آنرا  و کرده فقطخودحفظ را واقعه این که بودند کثیریهم تعدای و
اینکه جمله از مختلف بعلل چه و عمد به چه حال ندادند انتشار
کنندگانواحساساینکهبهروایتوینیازینیست یادروایت تعدادز

ایناقسامدالیل. واز

7- راویان و مفسران فراوان حدیث غدیر

بعضی در و نفر کنون۵۵۷ تا اول قرن از که واقعه این راویان تعداد
اصلیترین و مهمترین به حقیقت در میباشند و... نفر۱ منابع۵۱4

1-حماسهغدیر،محمددشتی،ص61 
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کهدربخشهایپیشیندر ومنزلتعیدغدیرخمداللتدارد ویژگی
آنجاذکر راویانرادر اینارتباطبحثهایمفصلیشدونامتعدادیاز

نمودیم.
کهدرهیچیک آریاینغدیراستبااینویژگیهایمنحصربفرد
آغازدورانبعثتتاآنزمان وقایعبیستوچندسالهپیامبر؟ص؟از از

وجودنداشت.
به نبوت و امامت، رسالتبه پیوند و اتحاد نمایشگر غدیر، آری
پستانیهستند کههمچوندو آنمیکند از وحکایت والیتاست،
کهبراىاشرابوارضاعطفلشیرخوار،پیوستهمالزمومقارنورفیق
و روئیدهشده بن و ریشه ازیک که نهالی یاهمچوندو و یکدیگرند،

بهمپیوستهاند.
برابردیدگانجمیعخالئق غدیر،نمایشگاه»علیمنی«و»انامنه«در
بازپسین وهمگیامت،واعالنواعالماینواقعیتبهجهانیانتاروز

است.
غدیر،محلظهورحقائقمخفیه،وبواطنمختفیه،وارشادوهدایت

مردمانبهاینراهاست.
و عرفان مقام انسانیتبه اعالى شاهراه و مستقیم صراط غدیر،

کلیهحقاست. والیت
اندازهگیرى و بهعالمقدر، الهیه کلیه قالبگیرىقضاء غدیر،مقام
نامحدودحضرتاحدیتدراسماء وتعیینوتشخیصومعرفینور
و تجرد نزول و وحادث، قدیم ربط و ومشاهدخلق، مرئی وصفات
قیودوحدودامکانیه،براىدسترسیهمهخالیقواستفاده بساطتدر

ازماءمعینوآبشخوارفیضورحمتوسعادتوبرکتاست.
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غدیر،روزتاجگذارىوعمامهگذارىرسولاهللبادستشریفخود
برسرمولیالموحدیناست.

کنتموالهفعلیمواله«است. غدیرروز»من
و انصرمننصره، و وعادمنعاداه، وااله، والمن »اللهم  روز غدیر

اخذلمنخذله«است.
و مبادله روز است، سرسپردگی روز است، حق بیعتبا روز غدیر
جنود با شیطان جنود ستد و داد روز نفس، خداوند با نفس معامله

فراقظلمتووروددرجهانروشنیاست. رحمان،روز
و نفاق، و وخلوص کفر، و ایمان تمایز  روز است، روزمحک غدیر

وتاریکیاست. صفاوحیلهونور
و گران، ابر پردههاى پس از عالمتاب خورشید درخشش روز غدیر

تابشدردلهاىجانداراناست.
تعریفراستین،وبرکنارىخوفازشیطان،وسرآمدنزمان غدیرروز
روىچهره از کشفحجابحقیقت لزوم بر الزامی امر وحی و تقیه،

ابرازهویتاست. والیت،و
کل غدیرروز»بخبخلکیاعلیاصبحتوامسیتموالىومولی

مؤمنومؤمنه«است.
کردنرسولخداعلیبنابیطالبرادر بلند کبر،روز غدیرروزعیدا
برابراوامرو مراىومسمعمردم،وخواندنخطبهوامربهتسلیمامتدر

نواهیموالىمتقیاناست.
رمزى و نشانه است، تفکر یک نیست. سرزمین یک نام تنها غدیر
کاروان کهازتداومخطنبّوتحکایتمیکند.غدیرنقطهتالقی است
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رسالتباطالیهدارانامامتاست.
پایانهستی تا که است نیست،چشمهای سرزمین یک غدیر آرى
و کرانه بی است افقی نمیدارد، بر فنا که است کوثرى میجوشد،

خورشیدىاستعالمتاب.
یِن

َ
َقل

َ
درغدیر،عترت،همتاىقرآنمعرفیمیشود:إّنیتاِرکفیُکمالّث

ِعتَرتی،وایندوهمتاىوزینتاهمیشه،جداییناپذیرند: ِکتاَباهلِلَو
الَحوَض. ّیَ

َ
نَیفَتِرقاَحّتیَیِرداَعل

َ
ل

گرقرآنخودرا»نور«، پسعترتبسانقرآناستواوصافقرآنیدارد.ا
کرده،عترتنیز »هادى«،»َبیان«،»ِتبیان«،»ِشفاء«،»َحّق«و…وصف
ودرد، وظلمت،هادىومضل،شفاء نور که بود،چرا چنینخواهد
بانور،حقباحق، حقوباطل،بیانوابهامهمتاىهمنیستند،تنهانور
یعنی این و باشند، ناپذیر ثقلجدایی باشفاءو…میتواننددو شفاء
نور آنچه زیرا آنان. تقریر و فعل کالم، یعنیحجّیت عترت، عصمت
باطلبهدور آنراهینیست،وآنچهحقاست،از است،ظلمترادر
نیست تبیان،مجمل و بیان و است، مبرا ازاضالل وهادى، است،
آنان.»َفماذا وحجیتسّنت یعنیعصمت این و بخواهد روشنگر تا

الل«.
َ

الّض
َ
ِااّل َبعَدالَحّقِ

درغدیر،عترتبهمقامموالییوجانشینیرسولاهلل؟ص؟برمینشیند.
َانَفِسِهم؟اّمت ِبالُمؤِمنیَنِمن َاولی هاالّناُسَمن رسولصالمیدهد.:َاّیُ
اهلَلَموالى

َ
پاسخرابهخداورسولوامیگذاردوپیامبر؟ص؟میفرماید:ِاّن

و بهموالیی َانُفِسِهم.مسلمانان ِمَن ِبِهم َاولی َاَنا  َو الُمؤِمنیَن ی
َ
َمول َاَنا  َو

اولویترسولاعترافمیکنندوایشاناینمنصبرابهجانشینخود
ُکنُتَموالُهَفَعِلّیَموالُه. گذاردومیگوید:َفَمن وامی
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اینبودپیامغدیر:عصمِتعترت،حّجیتسّنتعترت،جانشینی
وخالفتعترت.۱

8- غدیر و آشکار  شدن توطئه های پنهان

و تضادها و مخالفتها پیدایش و خد؟ص؟ رسول بعثت آغاز  از
درگیریهاوبکارگیریانواعشکنجهوآزارجسمیوروحیپیامبر؟ص؟و
گسترس و برابرهجوممشکالت،  در ایشان تسلیم وعدم ایشان یاران
برابرانواعتهاجمات گیریهمهجانبهمقاومتمسلمیندر اسالمواوج
برتعدادمسلمانانافزودهمیشدومردمفوجفوج کفار،هرروز مشرکینو

بهاسالممیگرویدند.
آنهابهدالیلخاصی امااغراضوخواستههامتفاوتبودوهرکداماز
گروهیبااخالصویقینایمانآوردندوتامرزشهادت اسالمآوردهبود.
گرمدیدندجذبشدند. گروهیدیگرچونبازاراسالمرا پیشرفتندو
برخیازستمسرانقریشبهستوهآمدهبودندوبعضیهاهمهموارهبرسر
آمادهداشتند. دوراهیقرارداشتند،دستیبرایبیعتوپاییبرایفرار
و میدادند شعارها میکردند، جانبداری بود مطرح اسالم پیروزی گر ا
از میکردند. فرار مینمودند مشاهده اسالم درسپاه روزیضعفی گر ا
کثریتقریببهاتفاقمورخان،هردو کهبنابهقولا جملهابابکروعمر

درلحظاتحساسفرارمیکردند2.
اسالم با هماهنگی را وحکومت قدرت به رسیدن راه دیگر بعضی

کوثر،ش2،محمدجوادصاحبی گرفتهازماهنامه 1-بر
کثیرشــافعیالبدایهوالنهایهج4  2-طبقاتج3ص155ابنســعد-ســیرهنبویج3ص58ابن
کههمهآنهابهاینواقعیتاشاره کنزالعمالج10ص268-وهمچنین25منبعموثقدیگر ص29

کردهاند.-بهنقلازحماسهغدیرمحمددشتیص91 
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شمار در گاهی نبودند یکسان همه پس میدانستند. پیامبر؟ص؟ و
مسلمینبودندوبرضدپیامبر؟ص؟نقشههامیکشیدندودروغوتهمت
به را ایشان گونه وحی سخنان گاهی میکردند، پخش ایشان نام به

آنراطردمینمودند. استهزاءمیگرفتند،قبولنمیکردندو
بگونهای طلبان فرصت و منافقان و مخالفان اقسام و گرایشها این
به تظاهر و...، رنگکاری هزار با اسالمی جامعه در ناپیدا و پنهان
حمایتازدینویاریپیامبر؟ص؟میکردندوخداوندوپیامبر؟ص؟نیز
آنانرارسوانکردهبودندوبهظاهر،تسلیمشدنآنانراپذیرفتندوآنانرا
ازحقوقاجتماعیمومنینمحرومنکردندتاآنکهآزمایشنهاییالهیبا
آنآزمایشعقیدتی، اعالموالیتعلی؟ع؟درغدیرخممطرحشدکهدر
کسانیبهسخنانپیامبر؟ص؟و کهچه همهامتحانشدندوروشنشد
کسانیندارندوازآنسرباز دستوراتالهیایمانواعتقادداشتهوچه

میزنند؟
را بیعت پیمان سپس و میکنند بیعت ظاهر به کسانی چه
پایدار امامتحضرتعلی؟ع؟ با بیعت بر کسانی میشکنند؟وچه

میمانندوتامرزشهادتپیشمیروند؟
چه و میگردند خوشحال علی؟ع؟ امامت شنیدن با افرادی چه

گروهینگرانشدهودستبهنقشههایخطرناکمیزنند.
و  بهاسالم،وفادار ومتظاهر ومنافق،مسلمان واقعهغدیرخممومن
کدام کفر ایمانو کهمرز پیمانشکنرابهروشنیشناساندونشانداد
گروههایمتفاوتاجتماعیمسلمین گرحادثهغدیرخمنبودو است.ا
گرایشها بههمانصورتیادشده،باهماناختالفهاوتضادهاوانواع
باقیمیماندندورسولخداازجهانرختبرمیبست،اساساسالم
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وبنیانایماندرخطربودوراهیبرایشناختحقوباطلوشناخت
پیام جهت همین برای نداشت، وجود ضاللت رهبر و هدایت امام

گشت. الهیفرارسیدوآیهتبلیغنازل
و پیامبر بیعت تحقق و عمومی، اعالن و وحی، فرشته نزول  از پس
کینههایچندینسالهشکل گردیدو مردمباعلی؟ع؟،نهانهاآشکار
توطئههای و نزدیکشدند بههم وعصیان کفر و نفاق وخط گرفت
گرایشهایمختلف کهبا پنهانیرخنشانداد.زیرامخالفانومنافقان
گردپیامبرجمعشدهبودندبهیکبارهسرگردانشدند گون گونا واهداف

کاریمیتوانانجامداد. کردوچه کهچهباید
خدا؟ص؟ رسول رحلت از پس تا بودند نزدیک آیندهای منتظر آنها
پردههاراباالبزنندواهدافپنهانیخودراباناممصلحتدینیتحقق
بخشند.امافکرنمیکردندغافلگیرشوندوپیکوحیهمهبافتههای
ذهنیآنانرانقشبرآبکندووالیتعلی؟ع؟اعالموبابیعتعمومی

گیرد. مسلمینسامان
کهازطرحریزیهرنقشهوطرحی اینواقعهچنانبرآنهاسنگینبود
کاریونفوذ کهسیاستپنهان عاجزماندندومصلحترادرآندیدند
کنند برایفرصتمناسبتریروزشماری وضربهراتداومدهندوباز

وبهظاهربیعتنمودند.
را یاران و پیامبر؟ص؟ تا میدادند انجام نیز را کارها از برخی باید اما
بن ازجملهحارث ازحاضران برخی علنی مخالفت مثل بیازمایند.
کهدشمنامامبودوباعدمقبولامامتایشان،ازخداوند نعمانفهری
فرودآمدنسنگیبرایاورادرصورتصحیحبودنامامتدرخواست
از سنگی لحظه همان و شد مستجاب نیز وی دعای اتفاقًا که کرد
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کترساند. آسمانفرودآمدوویرابههال
کاملیقرار کهفکرمیکردنددربنبست همچنینمخالفانحضرت
کهراه گرفتندبارمدادنشترآنحضرتدردرهایعمیق دارندتصمیم
کنندبصورتطبیعیو کههمگانفکر کوهستانیعقبهبود،بگونهای
نمایند.کهایننقشهنیزباپیک انجامشده،ایشانراترور اتفاقیاینکار
گاهیدادنپیامبر،نافرجامماند.هرچندآنانازفرصتخوب وحیوآ
کردند. پیامبر؟ص؟حمله به برهنهخود باشمشیرهای و کرده استفاده
به  کهمجبور روبروشدند وحذیفه یاسر  بینظیرعمار مقاومت با ولی

فرارشدند.
کسانیبودند: گفتیارسولاهللآنهاچه حذیفه

کن: پیامبر؟ص؟فرمودنگاه
حذیفه که شد دیده آشکارا آنان چهره و جهید برقی هنگام آن در
طلحه، عمر، ابابکر، شناخت: بدرستی را زیر افراد چهره شگفتی با
عبدالرحمنعوف،سعدبنابیوقاص،ابوعبیدهجراح،معاویه،عمرو

بنعاص،ابوموسیاشعریو...۱
کههمهدانستندچهاختالفاتیپدیدخواهد بود نافرجام  ترور این با
هم پیامبر؟ص؟ و مینگریستند را آینده تلخ حوادث روشنی به و آمد
که میرفت احتمال لحظه هر وچون کرد درک بهخوبی را نکته این
گیرد آنراهطوالنیتشکلهایشیطانیشکل تامدینهدر ازغدیرخم
برایجهاناسالم که بزنند بهیکسلسلهحرکاتمذبوحانه ودست

1-کشفالیقین؛ص137،عالمهحلیارشادالقلوبص112و135دیلمیوبحاراالنوارج28ص
ک:حماسهغدیرمحمددشتی،ص108 86عالمهمجلسی-بهنقلاز
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ووحدتمسلمینناخوشایندباشد،پیامبر؟ص؟دستوردادنددرطول
گردهمآیندوزیر راهتارسیدنبهشهرمدینهدونفریاسهنفرحقندارند
تشکلهایشیطانیضربه فرمان، این با بگویند.و باهمسخن گوش

گردید۱ خوردواجتماعاتتوطئهآمیزلغو
برکت به و کردند طرحریزی منافقان که کارهایی دیگر از همچنین
با برایاعالنمخالفتعلنی  واقعهغدیرشناختهشدند،طرحطومار
آنراامضاءوازعمق،کینه والیتعلی؟ع؟بودکهعهدنامهایراتنظیمو
کهنامابوسفیانو توزیقریشومخالفانعلی؟ع؟رابهاثباترساندند
فرزندابیجهلوصفوانبنامیهوخالدبنولیددررأسهمهامضاءها

بهچشممیخورد.
و خورد سیلی پیامبر؟ص؟ از  مکرر جنگهای در که که ابوسفیانی
تاآرنجدرخونشهیداناسالمرنگیناست2یعنی او کهدست خالد
سردمدارانشرکوکفردستدردستمنافقانمسلماننماگذاشتهاند
تاخورشیدوالیتراانکارکنندکهاینهاهیچکدامقبلازغدیرخموجود
نداشتوباواقعهغدیرهمهآنانرسواشدندوتاریخچهرهواقعیآنان
رابرایهمیشهثبتوبرهمگانشناساندوفقطیکدلبیدارویک

گاهمیخواهدتااینحقایقرابفهمد. وجدانآ

نافرجام)کشفالیقین-ارشادالقلوب-بحاراالانوار(  1-مراجعهشودبهمدارکترور
2-بهنقلازک:حماسهغدیر،محمددشتی،ص119



منزلت هشتم

نمونه ای از فرمایشات  گهر بار  رهبر کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم 
رهبری  در ارتباط با غدیر

1- امام خمینی؟هر؟

یک امیر برایحضرت بنفسه که نیست مسئلهای مسئلهغدیر ...
کردهاست،آن مسئلهپیشبیاورد،حضرتامیرمسئلهغدیرراایجاد
کهمنبعهمهجهاتبودهاست،موجباینشدهاست وجودشریف
دارد ارزش که آن ندارد. ارزش ایشان برای بیاید.غدیر پیش کهغدیر
کهدنبالآن،ارزشغدیرآمدهاست.خدایتبارک خودحضرتاست
وتعالیکهمالحظهفرمودهاستکهدربشربعدازرسولاهللکسینیست
کهدلخواه کهبایدانجامبدهد،آنطوری کهبتواندعدالتراآنطوری
که کهاینشخصرا که استانجامبدهد،مأمورمیکندرسولاهللرا



۹۳    لوا تللننم  

کندو کهعدالترابهتماممعنادرجامعهایجاد قدرتاینمعنارادارد
یکحکومتالهیداشتهباشداینرانصبکن.نصبحضرتامیربه
کهازمقاماتمعنویحضرتباشد.مقامات خالفتاینطورنیست

کهغدیرپیدابشود.... معنویحضرتومقاماتجامعاوایناست
کهچراغانیبشودو زندهنگهداشتناینعیدنهتنهابرایایناست
قصیدهخوانیبشودومداحیبشود،اینهاخوباستامامسئلهاین
تبعیت باید  چطور که بدهند یاد ما به که است این مسئله نیست،
کهغدیرمنحصربهآنزماننیست،غدیرباید بکنیم،بهمایادبدهند
اینحکومتپیش بایدباشدوروشیکهحضرتامیردر درهمهاعصار
گرفتهاستبایدروشملتهاودستاندرکارانباشد.قضیهغدیر،قضیه
کهقابلنصباستواالمقاماتمعنویقابل جعلحکومتاست،

کهبانصب،آنمقام،پیدابشود...۱ نصبنیستیکچیزینیست

2-  مقام معظم رهبرى

نیست. شیعی فقط مساله یک است اسالمی مساله یک غدیر ...
کرمیکروزسخنیبرزبانراندهوعملیانـجام درتـاریخاسـالم،پـیامبرا
و داراىدرس گون گونا ابعاد  از اینعمل، و اینسخن که دادهاست
کهازغدیروحدیثغدیر،فقطشیعه معناست.نمیشودمـابـگوییم
دراین که غنیای بسیار محتواى از مـسلمانان بـقیه امـا کند استفاده
کالمشریفنبوىهستومخصوصیکدورههمنیست،بهرهنبرند.
الـبتهچـوندرقـضیهغدیر،نصبامیرالمومنین؟ع؟بهامامتووالیت
حــدیث ایـن  و  روز این به بیشترى دلبستگی یک شیعه دارد، وجود

1-صحیفهنورج20ص112
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داردولـیمـضمونحـدیثغـدیر،فـقطمـسالهنـصبامـیرالمومنینبـه
کههمهمسلمانانمیتوانند خـالفتنـیستمـضامیندیـگرىهـمدارد

آنبهرهببرند. از
کهبهمسایل کههمهافرادى درمـورداصـلواقـعهغـدیر،خوباست
مسلم قضیه یک غدیر، قضیه که بدانند عالقهمندند، اسالم تـاریخ
استمـشکوکنـیستفـقطشـیعیاننـیستندکهآنرانقلکردهاندبلکه
محدثانسنیچهدردورههاىگذشته،چهدردورههاىمیانیوبعدى
کهدرسفرحجةالوداع کردهاندیعنیهمینماجرایی اینمـاجرارانـقل

کرمدرغدیرخماتفاقافتاد. پیامبرا
مـا سـنت اهـل برادران شنیدهاید، البـد که طور هـمان را ایـن ...
کردهاند. کتابمـعتبرنـقل درکتابهاىمـعتبر،نهیکی،نهدوتا،دردهها
ایشانهم کردهاست،وغیراز کهمرحومعالمهىامینیاینهاراجمع
اواًلروز ایـنروز، بـنـابراین، اینخصوصنوشتهاند. یادىدر کتابهاىز

والیــتاســتثــانیًاروزوالیـتامیرالمومنیناست.
چیست؟ والیت معناى کردهاند، بیان پیامبر که جـملهاى ایـن  در
وروزهوزکاتو نماز کهاسالمدر بهطـورخـالصهمـعنایشایـناسـت
نظامسیاسی داراى اسالم نمیشود، وعباداتخالصه فردى اعـمال

است،حکومتیبرمبانیمقرراتاسالمیپیشبینیشدهاست.
دراصطالحوعرفاسالمی،نامحکومت،والیتاست.والیـت،چه

طورحکومتیاست؟
بـامردم، کم ارتـباطاتحـا کهدرآن، ...والیـت،یـعنیآنحـکومتی
ارتـباطاتفکرى،عقیدتی،عاطفی،انسانیومحبتآمیزاستمردم
نظام این همه منشا او و عالقهمندند او به پـیوستهاند  و مـتصل او به



۹۵    لوا تللننم  

خدا بنده و عبد را خود و میداند خدا از را خود وظایف و سـیاسی
میانگارد.استکباردروالیتوجودندارد.

دنیا رایج دموکراسیهاى از میکند، معرفی اسالم که حـکومتی
واحساساتوعقایدونیازهاىفکرى مردمیتراسـتبـادلـهاوافکار
مادى، جنبه از است. مردم خدمت در حکومت دارد ارتباط مردم
عنوان به تشکیالتحکومتی، و ولی و کم براىشخصحا حکومت

یکطعمهنبایدمحسوببشودواالوالیتنیست.
پیامبر ازسوى امررسـمی بهعنوانیک ...درغدیر،مسالهوالیت،

گردید. مطرحشدوامیرالمومنینبهعنوانمصداقآنتعیین
که ...هـمینمـسالهغـدیرهممیتواندمایهوحدتباشدهمچنان
وحدت و الغدیر عنوان بـا مـقالهاى مـطهرى شـهید اهلل آیـت مرحوم
کهدربارهمسائلمربوطبهغدیراست کتابالـغدیررا اسالمیدارد.او
کهدرستهماست.ممکن یکیازمحورهاىوحدتاسالمیمیداند
خـود است. همین مطلب واقعیت اما بیاید، عجیب نظر به است
کهشیعهآنرابهعنواناعـتقادقـبول مـسالهغـدیر،غـیرازآنجـنبهیی
کهدر کردهاستیعنیحکومتمنصوبامیرالمومنینازطرفپـیامبر،
حـدیثغدیرآشکاراستاصلمسالهوالیتهممطرحشدهاست،این
گـرامـروزمـسلمانانجـهانوملتهاىکشورهاى دیگرشیعهوسنیندارد.ا
نرفتهو راههاى از راسربدهند،بسیارى اسالمیشعاروالیتاسـالمی
کشورهاى گشودهامـتاسـالمیبـازخـواهدشدومشکالت گرههاىنا
اسالمیبهحلنزدیکخواهدشد.مـسالهحـکومتونظامسیاسیو

کشورهاست. کمیتسیاسی،یکیازدشوارترینمسائلبراى حا
دچار بعضی دیکتاتورىاند و استبداد دچار کشورها بـعضی



  ۹6مقامومنزلتغدیردراسالم 

حکومتهاىفـاسدند،بـعضیدچـارحکومتهاىضعیفاندبعضی
گـرحکومتاسالمیبهمعناى دچارحکومتهاىدستنشاندهاند.ا
بـراىمـسلمانانمطرحبشود، حقیقییعنیهمانوالیتبهعنوانشعار
عـالجدسـت میکند هـم را اقتصاد میکندعالج راهم عالجضعف
نشاندگیراهممیکندعالجدیکتاتورىراهممیکند.بـنابراین،پـرچم
والیت،یکپرچماسالمیاست.منازهمهبرادرانشـیـعهوسـنیدر
کشورخـودماندعـوتمیکنمفـعالآنمـحدودهجـغرافیاییخودمانرا
کنندواینبخشاز کهبهمسالهغدیربااینچشمنـگاه مطرحمیکنم

حدیثغدیرومسالهغدیرراموردتوجهقراردهند.
والیت عید بگیرند عید را غدیر روز ما مثل هـم مـا سـنی بـرادران
یاداست،مثل ز کهاصلتولدمسالهوالیت،اهمیتشبسیار براىاین
اهـمیتوالیـتامـیرالمومنینکهایندیگربینماوبرادرانسنیمشترک

است...۱.

1-جمعانبوهزائرانحرمامامرضا؟ع؟،مورخه79/1/6



منزلت نهم
»عید« غدیرخم

کهروزهجدهمذى عیدغدیر،یکعیداصیلاسالمیاست.چرا
الحجهرامسلماناندرسهقرناول،بهاینعنوانجشنمیگرفتهاند.
دراسالممعروف اینعید که بارى »اولین کهمیگوید: مقریزى گفتار
شد،درزمانفرمانرواییمعزلدولهعلیبنبویه،درعراقبود،وىآنرابه
سالسیصدوپنجاهودوهجرى،بوجودآوردوازآنپس،شیعیاناین
راعیدقراردادند«۱،غیرصحیحوقابلقبولنیست.زیرامسعودى روز
گرامی را  روز این وشیعیانعلیرضیاهللعنه، »فرزندان گفتهاست:
قبل سال شش مسعودى که است حالی در این و  میداشتند.«2
وشش وچهل بهسالسیصد یعنی میگوید، مقریزى که تاریخی  از

کردهاست. هجرى،فوت

1-الخططمقریزى،ج1،ص288
2-التنبیهواالشراف،ص221و222



  ۹۸مقامومنزلتغدیردراسالم 

امامصادق؟ع؟ فراتبنابراهیمازدانشمندانقرنسوم،حدیثیرااز
میکند: نقل طاهرینش؟مهع؟ آباء  از آن  در حضرت که میکند روایت

رسولاکرم؟ص؟فرمود:
بهتریناعیادامتمناست...«۱   »روزغدیراز

کهروزجمعهوروزغدیرباهممصادفشده امامعلی؟ع؟درسالی
آنفرمود: بود،براىمردمخطبهخواندودر

عیدین الیوم هذا فی المؤمنین معشر لکم جمع جل و عز اهلل »ان
کبیرین...« عظیمین

گروه شما براى را بزرگ عظیم عید دو روز، این  در عزوجل »خداى
اینخطبهطوالنیاماممردمرابهانجام کردهاست.«در مؤمنانجمع
گرددواظهارشادىوسرور اعیادانجام کهشایستهاستدر کارهایی
خطبه این به طالبین میکند. امر - تفصیل بطور - ایام گونه این  در

کنند.2 مراجعه

احادیث اهل بیت؟مهع؟ در مورد منزلت و عظمت عید غدیر

1- برترین عید امت

رسولخدا؟ص؟فرمود:»روزغدیرخمبرترینعیدهاىامتمناستو
برادرمعلیبنابی کهخداوندبزرگدستورداد؛آنروز آنروزىاست
کنم،تابعدازمن طالبرابهعنوانپرچمدار)وفرمانده(امتممنصوب
آنروزدین کهخداونددر مردمتوسطاوهدایتشوند،وآنروزىاست

1-»یومغدیرخمافضلاعیادامتی...«الغدیر،ج1،ص283.
کوثر،عیدغدیردراسالم،عالمهجعفرمرتضیالعاملی 2-بهنقلازماهنامه



۹۹    لوا تلزلم  

کردواسالمرابهعنواندینبراى راتکمیلونعمترابرامتمنتمام
آنانپسندید.«۱

2- عید بزرگ خدا

خدا خداست، بزرگ عید غدیرخم روز فرمود: صادق؟ع؟ »امام
گرفتهوعظمتآنرا راعید پیامبرىمبعوثنکرده،مگراینکهاینروز
شناختهوناماینروزدرآسمان،روزعهدوپیمانودرزمین،روزپیمان

محکموحضورهمگانیاست.«2

3- عید والیت

و قربان و فطر عید از غیر مؤمنان آیا شد: گفته امامصادق؟ع؟ »به
جمعهعیددیگرىدارند؟فرمود:

که است روزى آن و دارند هم اینها  از بزرگتر عید آنان آرى،
امیرالمؤمنین؟ع؟درغدیرخمباالبردهشدورسولخدامسالهوالیترا

گردنزنانومردانقرارداد.«۳ بر

1-یومغدیرخمافضلاعیادامتیوهوالیومالذىامرنیاهللتعالیذکرهفیهبنصباخیعلیبنابی
طالــبعلمــاالمتــی،یهتدونبهمنبعدىوهــوالیومالذىاکملاهللفیهالدیــنواتمعلیامتیفیه

النعمهورضیلهماالسالمدینا.امالیصدوق:125،ح8.
کبر،ومابعثاهللنبیااالوتعیدفیهذاالیوموعرفحرمته 2-عنالصادق؟ع؟قال:هوعیداهللاال
واســمهفیالســماءیومالعهدالمعهودوفیاالرضیومالمیثاقالماخوذوالجمعالمشــهود.وســائل

الشیعه،5:224،ح1.
3-قیــلالبــیعبــداهلل؟ع؟:للمؤمنینمناالعیادغیرالعیدینوالجمعه؟قــال:نعملهمماهواعظم
مــنهــذا،یوماقیــمامیرالمؤمنین؟ع؟فعقدلهرســولاهللالوالیــهفیاعناقالرجالوالنســاءبغدیرخم.

وسائلالشیعه،7:325،ح5.
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4- روز تجدید بیعت

»عماربنحریزگوید:روزهجدهمماهذیحجهخدمتامامصادق؟ع؟
بزرگی  روز امروز، فرمود: بهمن امام یافتم. روزه را آنحضرت و رسیدم
کاملساخت است،خداوندبهآنعظمتدادهوآنروزدینمؤمنانرا

کرد.«۱ ونعمترابرآنانتمامنمودوعهدوپیمانقبلیراتجدید

5- عید آسمانی

کرد »امامرضا؟ع؟فرمود:پدرمبهنقلازپدرش)امامصادق؟ع؟(نقل
کهفرمود:روزغدیردرآسمانمشهورتراززمیناست.«2

6- عید بى نظیر

روز این  است.در بزرگی بس روز غدیر( فرمود:امروز)عید »علی؟ع؟
گرفتو کهشایستهآنبودند(بلندى گشایشرسیدهومنزلت)کسانی
گفتهشدو برهانهاىخداروشنشدوازمقامپاکباصراحتسخن

کاملشدندینوروزعهدوپیماناست.«۳ روز امروز

7- عید پربرکت

»روز واقعی فضیلت مردم گر ا قسم خدا به فرمود: صادق؟ع؟ »امام

بــنحریزقالدخلتعلیابیعبداهلل؟ع؟فییومالثامنعشــرمنذىالحجهفوجدته 1-عــنعمــار
صائمــافقــاللی:هــذایومعظیمعظــماهللحرمتهعلیالمؤمنینواکمللهمفیــهالدینوتممعلیهم

النعمهوجددلهممااخذعلیهممنالعهدوالمیثاق.مصباحالمتهجد:737.
2-قــالالرضــا؟ع؟:حدثنــیابی،عــنابیه؟ع؟قــال:انیومالغدیرفیالسماءاشــهرمنــهفیاالرض.

مصباحالمتهجد:737.
3-قــالعلــی؟ع؟:انهــذایــومعظیمالشــان،فیهوقعالفرج،ورفعــتالدرجووضحــتالحججوهو
کمالالدینویومالعهدالمعهود...بحاراالنوار،97: یوماالیضاحواالفصاحمنالمقامالصراح،ویوم
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باآنانمصافحهمیکردند غدیر«رامیشناختند،فرشتگانروزىدهبار
راشناخته،قابلشمارشنیست«۱. وبخششهاىخدابهکسیکهآنروز

8- عید فروزان

و روزهاىعیدفطر روزغدیرخمدرمیان فرمود:... »امامصادق؟ع؟
قربانوجمعههمانندماهدرمیانستارگاناست.«2

9- روز اطعام

خدا؟ص؟ رسول که است روزى غدیر، فرمود:عید صادق؟ع؟ »امام
این براىمردمبرافراشتوفضیلتاورادر علی؟ع؟رابعنوانپرچمدار
کرد،بعدبعنوانسپاسگزارى کردوجانشینخودرامعرفی روزآشکار
وعبادت روزهدارى  روز روز، آن و گرفت روزه را  روز آن بزرگ ازخداى
کسب روز  آنروز است. رفتن دینی برادران  دیدار به و دادن طعام و

خشنودىخداىمهربانوبهخاکمالیدنبینیشیطاناست.«۳

10- روز سپاس و شادى

و سپاس و نماز و عبادت روز غدیر، عید فرمود: صادق؟ع؟ »امام
ستایشخداستوروزسروروشادىاستبهخاطروالیتماخاندان

1-عــنالصــادق؟ع؟:واهلللــوعرفالناسفضلهذاالیومبحقیقتــهلصافحتهمالمالئکهفیکلیوم
عشرمرات...

وما اعطی الله لمن عرفه ما الیحصی بعدد. مصباح المتهجد: 738.
کالقمربینالکواکب.اقبال 2-قالابوعبداهلل؟ع؟:...ویومغدیربینالفطرواالضحیویومالجمعه

سیدبنطاووس:466.
3-قالابوعبداهلل؟ع؟:...وانهالیومالذىاقامرسولاهلل؟ص؟علیا؟ع؟للناسعلماوابانفیهفضله
انــهلیومصیــامواطعاموصلــهاالخوانوفیــهمرضاه ووصیــهفصــامشــکراهللعزوجــلذلــکالیومو

الرحمن،ومرغمهالشیطان.وسائلالشیعه7:328،ضمنحدیث12.
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روزه را  روز آن شما که دارم دوست من و گذارد منت شما خدابر که
بگیرید.«۱

ى 11- روز نیکوکار

کهفرمود:یکدرهمبهبرادرانباایمان امامصادق؟ع؟نقلشده »از
این روزعیدغدیربرابرهزاردرهماست،بنابرایندر ومعرفت،دادندر

گردان.«2 کنوهرمردوزنمؤمنراشاد بهبرادرانتانفاق روز

12- روز تبریک و تهنیت

روزغدیر(بهخانه گردهمآییخود)در پایان  از »علی؟ع؟فرمود:بعد
گشایشوتوسعه برگردید،خدابرشمارحمتفرستد.بهخانوادهخود
کهشمارا کنید،خداوندرابرایننعمت دهید،بهبرادرانخودنیکی
وحدت شما به خدا تا شوید متحد گزارید، سپاس است، بخشیده
همدیگر به کند، پایدار را دوستیتان خدا تا کنید نیکویی بخشد،
باچندین اینروز کهخداونددر نعمتخداراتبریکبگوئید،همانطور
گونهپاداشها گفته،این برابرعیدهاىدیگرپاداشدادنبهشماتبریک

روزعیدغدیرنخواهدبود.«۳ جزدر

1-قالابوعبداهلل؟ع؟:...هویومعبادهوصلوهوشکرهللوحمدله،وسرورلمامناهللبهعلیکممن
والیتنا،وانیاحبلکمانتصوموه.وسائلالشیعه7:328،ح13.

2-عــنالصــادق؟ع؟:...ولدرهــمفیهبالفدرهمالخوانکالعارفین،فافضــلعلیاخوانکفیهذا
کلمؤمنومؤمنه.مصباحالمتهجد:737. الیوموسرفیه

3-قــالعلی؟ع؟:عــودوارحمکــماهللبعدانقضاءمجمعکمبالتوســعهعلیعیالکــم،والبرباخوانکم
والشــکرهللعزوجــلعلــیمامنحکم،واجتمعوایجمعاهللشــملکم،وتباروایصــلاهللالفتکم،وتهانؤا
کــماهللبالثوابفیهعلــیاضعافاالعیــادقبلهوبعــدهاالفیمثلــه...بحاراالنوار کمــاهنــا نعمــهاهلل

97:117.
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13- عید اوصیاء

و باروزهوعبادت را روزعیدغدیر،خدا »امامصادق؟ع؟فرمود:در
کنید،زیرارسولخدابهامیرالمؤمنین اویادآورى یادپیامبروخاندان
به هم پیامبران همینطور بگیرد، عید را  روز آن که کرد سفارش
هم آنان بگیرند، عید را  روز آن که میکردند سفارش خود جانشینان

چنینمیکردند.«۱

گشایش و درود 14- روز 

آنروز)عیدغدیر(برابرباهشتاد »امامصادق؟ع؟فرمود:ارزشعملدر
یادشود، ماهاست،وشایستهاستآنروزذکرخداودرودبرپیامبر؟ص؟ز

ومرد،برخانوادهخودتوسعهدهد.«2

15- نماز روز غدیر

که ساعتی هر غدیر عید روز  در که کسی فرمود: صادق؟ع؟ »امام
باشد ظهر نزدیک که اینست بهتر و بخواند نماز رکعت دو خواست،
کهامیرالمؤمنین؟ع؟درآنساعتدرغدیرخمبه کهآنساعتیاست
کهدرآن کسیاست کند(همانند کهچنین امامتمنصوبشد،)هر

کردهاست...«۳ روزحضورپیدا

1-عنابیعبداهلل؟ع؟قال:...تذکروناهللعزذکرهفیهبالصیاموالعبادهوالذکرلمحمدوآلمحمد،
فانرسولاهلل؟ص؟اوصیامیرالمؤمنینانیتخذذلکالیومعیدا،وکذلککانتاالنبیاءتفعل،کانوا

یوصوناوصیائهمبذلکفیتخذونهعیدا.وسائلالشیعه7:327،ح1.
2-عــنابــیعبــداهلل؟ع؟قال:والعملفیهیعدلثمانینشــهرا،وینبغیانیکثرفیــهذکراهللعزوجل،

والصلوهعلیالنبی؟ص؟،ویوسعالرجلفیهعلیعیاله.وسائلالشیعه7:325،ح6.
3-عنابیعبداهلل؟ع؟قال:ومنصلیفیهرکعتینایوقتشــاءوافضلهقربالزوالوهیالســاعه
کانکمنحضرذلکالیوم...وســائل التــیاقیــمفیهاامیرالمؤمنیــن؟ع؟بغدیرخمعلماللنــاسو...

الشیعه5:225،ح2.



  ۱04مقامومنزلتغدیردراسالم 

16- روزه غدیر

»امامصادق؟ع؟فرمود:روزهروزغدیرخمباروزهتمامعمرجهانبرابر
بگیرد، روزه را عمر همه و باشد زنده همیشه انسانی گر ا یعنی است.

ثواباوبهاندازهثوابروزهعیدغدیراست.«۱

17- زندگی پیامبرگونه

مرگشهمانند و زندگی کهمیخواهد کسی فرمود: »رسولخدا؟ص؟
کن کرده،سا کهپروردگارمبهمنوعده منباشدودربهشتجاودانهاى
کند،زیرااوهرگزشمارا شود،والیتعلیبنابیطالب؟ع؟راانتخاب

گمراهینمیکشاند.«2 راههدایتبیروننبرده،به از

18- پیامبر و امامت علی؟ع؟

به که رسولخدا؟ص؟شنیدم از میگوید: انصارى اهلل عبد »جابربن
علیبنابیطالب؟ع؟فرمود:ایعلی،توبرادرووصیووارثوجانشین
تو  ازمرگمنی.دوستدار بعد و زمانحیات در امتمن میان در من

تودشمنمناست.«۳ کینهتوز دوستدارمنودشمنو

1-قــالالصــادق؟ع؟:صیــامیومغدیرخمیعــدلصیامعمرالدنیالوعاشانســانثمصامماعمرت
الدنیالکانلهثوابذلک.وسائلالشیعه7:324،ح4.

2-قــالرســولاهلل؟ص؟:منیریــدانیحییحیاتی،ویموتمماتی،ویســکنجنهالخلدالتیوعدنی
ربیفلیتــولعلیابنابیطالب،؟ع؟فانهلنیخرجکممنهدى،ولنیدخلکمفیضالله.الغدیر10:

.278
3-عنجابربنعبداهللاالنصارىقال:سمعترسولاهلل؟ص؟یقوللعلیبنابیطالب؟ع؟:یاعلی!
انــتاخــیووصیــیووارثیوخلیفتــیعلیامتــیفیحیوتیوبعــدوفاتیمحبکمحبــیومبغضک

مبغضیوعدوکعدوى.امالیصدوق:124،ح5.
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19- پایه هاى اسالم

»امامباقر؟ع؟فرمود:اسالمبرپنجپایهاستوارشدهاست:نماز،زکات،
روزغدیربهوالیت روزه،حجووالیتوبههیچچیزبهاندازهآنچهدر

کیدشده،ندانشدهاست.«۱ تا

20- والیت جاودانه

پیامبران همه کتابهاى در علی؟ع؟ فرمود:والیت کاظم؟ع؟ »امام
نبوت میثاق با مگر نشد، مبعوث پیامبرى هیچ و است ثبتشده

محمد؟ص؟وامامتعلی؟ع؟.«2

21- والیت و توحید

»رسولخدا؟ص؟فرمود:والیتعلیبنابیطالب؟ع؟والیتخداست،
کردناوواجبالهیاست دوستداشتناوعبادتخداست،پیروى
ودوستاناودوستانخداودشمناناودشمنانخدایند،جنگبااو،

جنگباخداوصلحبااو،صلحباخداىمتعالاست.«۳

22- روز ناله نومیدى شیطان

بزرگوارشامامصادق؟ع؟نقلکردکهفرمود:شیطان پدر »امامباقر؟ع؟از
کهموردلعنخداواقعشدوروزى کرد:روزى ناله بار دشمنخداچهار

1-عنابیجعفر؟ع؟قال:بنیاالسالمعلیخمس:الصلوهوالزکوهوالصوموالحجوالوالیهولمیناد
بشیءمانودىبالوالیهیومالغدیر.کافی2،21،ح8.

2-عــنابیالحســن؟ع؟قال:والیــهعلی؟ع؟مکتوبهفیصحفجمیعاالنبیاءولنیبعثاهللرســوال
االبنبوهمحمدووصیهعلی؟ع؟.سفینهالبحار2:691.

3-قــالرســولاهلل؟ص؟:والیهعلیبنابیطالبوالیــهاهللوحبهعبادهاهللواتباعهفریضهاهللواولیاؤه
اولیاءاهللواعداؤهاعداءاهللوحربهحرباهللوسلمهسلماهللعزوجل.امالیصدوق:32.
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کهپیامبراکرم؟ص؟مبعوثشدوروزعید کردوروزى کهبهزمینهبوط
غدیر.«۱

23- اسالم در سایه والیت

»امامصادق؟ع؟فرمود:سنگهاىزیربناىاسالمسهچیزاست:نماز،
آنهابدوندیگرىدرستنمیشود.«2 کههیچیکاز زکاتووالیت

24- ده هزار شاهد

ابی بن علی آنچه  از شگفتا حفص! فرمود:ای صادق؟ع؟ »امام 
غدیر( روز  گواه)در و شاهد هزار ده با او شد! مواجه آن با طالب؟ع؟
کهشخصبادوشاهدحقخود نتوانستحقخودرابگیرد،درحالی

رامیگیرد.«۳

25- علی؟ع؟ مفسر قرآن

کتابخدا،و »پیامبراکرم؟ص؟روزعیدغدیرفرمود:علی؟ع؟تفسیر
کنندهبهسوىخداست«4 دعوت

 

1-عــنجعفــر،عنابیه؟ص؟قــال:انابلیسعدواهللرناربعرنات:یوملعــن،ویوماهبطالیاالرض،و
یومبعثالنبی؟ص؟ویومالغدیر.قرباالسناد:10.

اال الوالیــه،التصــحواحــدهمنهــن و الزکــوه  و الصلــوه ثالثــه: قــالالصادق؟ع؟:اثافــیاالســالم 2-
کافی:2،ص18. بصاحبتیها.

کانلهعشرهاالفشاهد 3-قالابوعبداهلل؟ع؟:العجبیاحفصلمالقیعلیبنابیطالب!!انه
االنوار:37،140. لمیقدرعلیاخذحقهوالرجلیاخذحقهبشاهدین.بحار

4-عــنالنبــی؟ص؟فیاحتجاجهیومالغدیر:علیتفســیرکتاباهلل،والداعیالیه.وســایلالشــیعه:
18،142،ح43.



دریغ و افسوس

این به احساسات و عاطفه بدون و تعصب بدون مسلمانی هر گر ا
پس انسان دانشمندترین علی؟ع؟ که دید خواهد بنگرد واقعیات
در اصحاب بزرگان که است  گواه تاریخ و است خدا؟ص؟ رسول از
ایشاناستمداد از آنچهبرآناندشوارمیآمدروبهسویاومیآوردندو
میجستند.تنهاعمربنخطابدربیشازهفتادموردگفت»لوالعلی

کتمیرسید(. گرعلینبودقطعًاعمربههال لهلکعمر«۱)ا
ترین ابیطالب؟ع؟شجاع کهعلیبن تاریخ،خودشهادتمیدهد
در ازاصحاب، قهرمانان از بسیاری گر ا و بود نیرومندتریناصحاب و
گذاشتنداودرتماممواقعثابتوپابرجاماند. مواقعحساسپابهفرار
لیاقت دیگر کسی علی؟ع؟ جز که بود شواهد این  از یکی نیز غدیر

1-مناقبخوارزمي،ص39-تفسیرنیشابوري،ج3ص1103و...بهنقلازك:همراهباراستگویان،
دکترتیجانيسماواتي،ص171
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کردندباعلی؟ع؟.بااینهمهفضیلت امامتمسلمینراندارد.اماچه
نفریبازعلیراازحقمسلم وبااینهمهمدارکوباجماعت۱20هزار
خانه ایشان بلکه نبود علی؟ع؟ ضرر به این، اما کردند. محروم خود
یانوبدبختیاصلی وز نشینشدندوبهعبادتپرداختند.بلکهضرر
گذشتهگانثمره کاشتههای کهتاامروزهمهمچناناز رامردمخوردند

بدبرداشتمیکنند.
سال سی مدت در میشد، متصدی را خالفت علی؟ع؟ گر ا آیا
آیا بوجودمیآمد؟ امتاسالمی میان در تبدیلی و تغییر خانهنشینی،

نصصریحرادرمقابلاجتهادقرارمیداد؟
مردم قلب و دل بر پیامبر؟ص؟ سیره طبق که بود مردی علی؟ع؟،  
از میدادند اجازه پیامبر؟ص؟ فرمایشات طبق گر ا و میکرد حکومت
فرا را امروز،جهان اسالم بگیرد،همانا رابدست  امور زمام ابتدا همان
قلوبمسلمانانجایگزینشده در ومحکم متین وعقیده میگرفت
کوچکدردنیارخنمیداد.نهدربسوختهای بودوفتنههایبزرگو

کربالییمیبودونهعاشوراییونه.... بوجودمیآمد،نه
کهامتهای اینآزمایشمردودشدند.همانگونه آریامتاسالمدر

کهنبایدمیکردند. کردند پیشینشدند.کاری



پیام  غدیر به نسل امروز

زندگی اداره برای مدون برنامهای و است وجامع کامل دین اسالم
بشردرتمامعرصههایفردیواجتماعیداردولذا»دینازسیاست
به احتیاج دینی انسان تربیت غدیر، جاودانه پیام است« جداناپذیر
از تنها که فرایندیاست آن تاسیس و دارد تاسیسیکجامعهدینی

طریقحکومتدینیامکانپذیراست.
آرمان تحقق و عینیت از جلوهای عنوان به ایران اسالمی انقالب
والیت کمیت نظریهحا کردن اجرایی با نیز و درغدیرخم پیامبر؟ص؟
اثبات بشر اداره برای را دین کارآمدی امامت،  استمرار بهعنوان فقیه
نمود.غدیرمرکزثقلتاریخیاندیشهسیاسیدراسالموسندتاریخی
تفکیکناپذیریدینازسیاستاست.راهبردپیوستهدیندرعرصه
اصول به دعوت مسلمان، ملتهای بهویژه ملتها اجتماعی روابط
میشد عملی اسالم صدر در غدیر پیام گر ا است. مشترک مبانی و
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کمیتآنباعثایجادوحدتدرامتپیامبر امامتاماممعصوموحا
کهخداوندمتعالبا میشدوثمرهاینوحدت،رسیدنبهآرمانشهری

کمیتدینوعدهدادهبودمیشد. حا
از ما کهجامعهی رادیدهایم امامت کمیت ثمرهحا زمانخود مادر
یک هر که متفاوت وچالشهای بحرانها ها، طوفان همه این میان
کردوتمام گسیختگیملتماشودبهسالمتعبور میتوانستباعث
تهدیدهابامدیریتوالیتفقیهبهفرصتتبدیلوماامروززمینهساز
تولیدتمدناسالمیبامرکزیتایراناسالمیهستیم.نظریهوالیت باز
فقیهتضمینکنندهحضورپیوستهدیندرقلمروزندگیبشراستولذا
کاملدرقلمروزندگی انسان مادفاعنظریوعملیازضرورتحضور

کنندهحقانیت»غدیر«است. انساناثبات
انقالب پیشدرآمد عنوان به ایران اسالمی  انقالب  اصلی  رسالت 
عدالت که زیرا است عدالت استقرار مهدی؟جع؟ جهانیحضرت
نسبی استقرار صورت در میباشد جامعه در معنویت تامه، علت
بهشایستگی ازمدیریتدینی عدالت،جمهوریاسالمیمدلموفق
معرفتاسالمعلویومبشراسالممهدویخواهدبود.استقرارعدالت
پیام کامل. انسان کمیت حا سایه در است غدیر پیام اصلی جوهره
غدیربهنسلماایناست؛سعادتورستگاریجامعهانسانیتنهادر
واجتماعی زمینههایفردی تمامی الهیدر گروجاریشدناحکام

کاملوالهیاست. تحتزعامتومدیریتانسان
والسالمعلیعباداهللالصالحین

محمدعلمداریفر
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