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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 )ع(السالم عليك يا علي بن ابيطالب يا امير المومنين

  

 مقام ومنزلت عید غدير خم در اسالم

 

 مقدمه

داراي در تاريخ اسالم وقايعي را مشاهده مي كنيم كه در ظروف و شرايط مختلفي اتفاق افتاده و  

وجوه استداللي متفاوتي مي باشند كه بعضي از فرق و مذاهب اسالمي از اين وقايع براي مسـتند نمـودن   

عقايد و ادعاهاي خويش استفاده هاي زير بنايي مي كنند تا جايي كه اصل و بنيان عقيدتي بعضي از فرقه 

ايع ، به اصـل و ريشـه آنهـا    ها بر اين وقايع استوار است و در صورت تضعيف يا مردود دانستن اين وق

 صدمات جبران نا پذيري مي رسد .

 ،وحي كرد كه مبادا از قومشان در مقابـل رسـالت   ،خداوند بر تمامي پيامبراني كه مبعوث فرمود

 اجري درخواست نمايند. زيرا اين خداي متعال است كه اجر انبياء را خواهد داد.

)ص( بدليل خاتميـت و اينكـه بعـد از    اما اين اصل در خصوص رسالت حضرت ختمي مرتبت  

 ،حضرتش پيامبري مبعوث نخواهدگشت و دليل رهروان طريق توحيد، اهل بيت آن بزرگوار خواهد بـود 

مودت و دوستي اقرباي پيامبر، بر مسلمانان فرض و بر آن حضـرت   ،به استثنا برخورد و از طرف خداوند

قل ال اسـئلكم عليـه اجـرا اال    » خويش قرار دهد:  شود كه اجر و مزد رسالتش را دوستي نزديكانامر مي

 «الموده في القربي

 «خواهم جز دوست داشتن خويشان نزديكم.بگو: من براي انجام رسالتم پاداشي از شما نمي» 
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حسب تحقيق عالمه متتبع و متبحـر و بـزر ، مفخـر عـالم تشـيع حضـرت شـيخ عبدالحسـين         

رحمه اهلل عليه، اجماع فريقين )شيعه وسني( و عامه مسلمين، اميني)صاحب دائره المعارف بزر  الغدير( 

داننـد. و مفسـران و محـد ان بزرگـي را در ايـن      اين آيه را در شأن اهل بيت عصمت و طهارت )ع( مي

مجموعه نفيس خود آورده كه عالقمندان جهت شناختن آنها بايد به الغدير مراجعه نمايند. از جملـه ابـن   

بعد از نزول اين آيه از پيامبر )ص( سئوال شد: خويشاوندان نزديـ  شـما كـه     كند كهعباس روايت مي

 .0مودت آنان بر ما واجب است چه كساني هستند؟ فرمود علي و فاطمه و فرزندان آنان )حسن و حسين(

علي )ع( يار و ياور پيامبر )ص( كه هميشه و همه حال در حضـور آن حضـرت بـوده و ارادت    

اي به علي )ع( داشتند يكـي از آنـاني   ل بود و متقابالً پيامبر )ص( هم عنايات ويژهخاصي را بر ايشان قائ

بـدون شـ  شخصيت على است كه مودت و احترام آن بر ت  ت  مسلمانان واجب بوده و خواهد بود. 

پا به عرصـه وجـود    بن ابى طالب )ع ( پس از رسول گرامى اسالم )ص ( ارزنده ترين وجودى است كه

 عالم امكان را با حضور خويش آراسته است .نهاده و 

كه عقـول بشـرى را در    ،شـخـصـيـت تابناك آن حضرت چنان در بلنداى انسانيت مى درخشد

هـر   ،ره يافتن به ساحت قدس آن شخصيت عظيم الهـى   .حيران خود كرده است مبهوت و، طول تاريخ 

راهى است كه جز به قدم عشق نتوان  ولى ،كندميچند ذائقـه طـبـع را تحري  و واهمه عقل را تشويق 

 .پيمود

در مناقب اين امام همام بسيار كتابها نوشته شده و مطالب گفته شـده كـه ايـن تحقيـق مختصـر      

باشد جوابگوي آنان نيست. اما يكي از وقايعي كه بسيار مورد اهميت است و مورد توجه عام و خاص مي

                                                 
كاظم  سيد –از غدير تا عاشورا » لما نزلت هذه االيه قيل: يا رسول اهلل من قرابتك هوالء الذين وجبت علينا مودتهم؟  فقال: علي وفاطمه و ابناهما. به نقل از ك  -1

 «11ص. -پرپنچي
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جايگـاه و  »مخصوصاً شيعيان است. كه كوشـيده ايـم تـا     بحث غدير خم و جايگاه آن در بين مسلمانان

 را بصورت كامالً مختصر در اين نوشتار بگنجانيم. «در اسالممنزلت عيد غدير خم 

زيرا اين واقعه مهم با تكيه بر براهين قـاطع   .اسالم است قعه غدير خم مهمترين موضوع تاريخوا 

نماينـد و از  ز خاندان رسول اكرم )ص( پيروي مـي خود، مبناء و اساس مذهب ميليونها كساني است كه ا

   اند.ميان اين انبوه عظيم مردان بزرگي برخواسته و كتابهاي ارزشمند منتشر كرده

اين واقعه بعد ها سبب شد اختالفاتي را بخاطر وجوه مختلف استدالل و برداشـت از آن در بـين   

علي ابن ابيطالب مي داند و روز غـدير خـم را   مسلمانان ايجاد كند زيرا شيعه آنرا نصي در جهت امامت 

بعنوان عيد واليت جشن مي گيرد و بر اين نظرشان نيز دالئل متعدد عقلي و نقلي ايراد مي كنـد . امـا در   

جهت ديگر اهل سنت و جماعت نظري بر خالف راي شيعه داشته و با مجموعه اي از استداللهاي متنـوع  

د لغت عرب سعي بر اين دارند كه  ابت نمايند كه تنها اين واقعه دليل عقلي و نقلي و با استعانت از قواع

و نصي بر وجوب محبت اهل بيت و نصرت و همياري آنها ميباشد . بديهي است كـه ايـن مسـئله داراي    

اهميت و جايگاه وااليي در اعتقادات و تاريخ اسالم بوده و شايسته است نسبت به نظريه هر گروه تحقيق 

 بررسي ميزان قوت و ضعف نظريه و ادله آن به نتايج مفيدي دست يافت.نموده و با 

بر او واجب است كه اخبار مربوط به ايـن واقعـه را بـه     بنابراين اگر مورخ از گروه شيعه باشد ،

طور مفصل در اختيار هم كيشان خود قرار دهد. و اگر مورخ از اين گروه نباشد باز هم بر او الزم اسـت  

 اين جمعيت بزر  به واقعه غدير خم اشاره نمايد.كه در تاريخ 

اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته است كه واقعه تاريخي غدير در تمام قرون و اعصـار،  

بصورت زنده در دلها و به صورت مكتوب در اسناد و كتب بماند و در هر عصـر و زمـاني نويسـندگان    

تاريخ از آن سخن بگويند و گويندگان مذهبي در مجـالس   اسالمي در كتابهاي تفسير و حديث و كالم و



 8 

)ع( بشـمارند. نـه   وعظ و خطابه درباره آن داد سخن دهند و آنرا از فضايل غير قابل انكار حضرت علي

تنها خطبا و گويندگان، بلكه شعرا و سرايندگان بسياري، از اين واقعه الهام گرفتـه و ذوق ادبـي خـود را    

اند و عاليترين قطعات را به د ه و از اخالص نسبت به صاحبان واليت مشتعل ساختهتأمل در زمينه اين حا

اند. از اين جهت كمتـر واقعـه تـاريخي    صورتهاي گوناگون و به زبانهاي مختلف از خود به يادگار نهاده

همچون رويداد غدير مورد توجه دانشمندان، اعم از محدث و مفسر و متكلم و فيلسوف و خطيب و شاعر 

غـديـر جـارى و مورخ و... قرار گرفته است و تا اين اندازه درباره آن عنايت مبذول شده است. چرا كه 

به حتم اگر در مـيـان اصـحـاب  .خـروشانى است كه از فضايل بى شمار على )ع ( سرچشمه مى گيرد

افـتخار مى يافت ولى همو به اين منصب  ،پيامبر گرامى اسالم )ص ( كسى برتر از اميرالمؤمنين )ع ( بود

بلكه هيچ ي  از امت  ،حق اين است كه پس از پيامبر اكرم )ص ( نه تنها كسى از على )ع ( برتر نيست 

پيامبر)ص( به حضـرت  »م داريم مبني بر اينكه روايتي از امام صادق )ع( ه .به پايه آن حضرت نمى رسد

ام كه ميان من وتو برادري برقرار كند و تو را وصي من قـرار دهـد و   علي )ع( فرمود من از خدا خواسته

  0«.خداوند نيز اين درخواست مرا اجابت نمود

ـ   ،)ص ( و اصحابش بـراى عـلى )ع ( نقل شده اسـت   فضايلى كه از رسول خدا  ةبـيش از هم

تا آنجـا   ،اين در حـالـى است كه دست تبهكارسياست  .يلى است كه براى تمامى اصحاب گفته اندفضا

كه در توان داشت فضايل آن حضرت را پوشاند و براى حفظ موقعيت خود, از آن حضرت بدگويى كرده 

م كردنـد نـا  عقلي خود احساس فته اند و با بيگ )ع(و آل علي )ع(و چه رخدادها كه در سب علي است

 علي را از صحنه روزگار حذف خواهند كرد اما چنين نشد و نخواهد شد.

                                                 
  141به نقل از ك: اسرار آفرينش اهلبيت)ع( ، استاد آقايي ص 13، ص9تفسير نمونه ، ج -1

http://hozeh.tebyan.net/Html/libfar/1162/footnt01.htm#link187
http://hozeh.tebyan.net/Html/libfar/1162/footnt01.htm#link187
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و تا  1و يكي از علل جاوداني بودن غدير، نزول دو آيه از آيات قرآن كريم درباره اين واقعه است

 ها محو نخواهد شد.روزي كه قرآن باقي است اين واقعه تاريخي نيز باقي خواهد بودو از خاطره

اند و شيعيان، هم اكنون نيز شمردهاعصار ديرينه، آن را يكي از اعياد مذهبي ميجامعه اسالمي در 

دارند. ريشه اين عيد روز هجدهم ذي الحجه را عيد غدير خم مي دانند و در آنروز جشن و سرور برپا مي

بـه  بلكـه   گردد، زيرا در آن روز پيـامبر)ص( بـه مهـاجرين و انصـار ،    اسالمي به خود روز غدير باز مي

همسران خود دستور داد كه بر علي )ع( وارد شوند و بـه او در مـورد چنـين فضـيلت بزرگـي تبريـ        

 2بگويند.

بصـورت  و گونـاگون   بيان با هاي مختلف وما قصد داريم تا مقام و منزلت عيد غدير را از جنبه

ي ديگران اين عيد بـزر   اجمالي در اينجا ذكر نمائيم. تا باشد در ابتدا براي خودمان و در مرتبه دوم برا

     شناخته شود و قدر و منزلت اين روز را بدانيم. 

 ان شاءاهلل

 فر علمداري  محمد

3/01/33 

                                                 
 سوره مائده 73و  1آيات -2
  141به نقل از ك: فروغ واليت ، استاد جعفر سبحاني ، ص  -1
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 اولمنزلت 

 واقعه غدير خم

پيامبر اكرم)ص( در سال دهم هجرت براي انجام فريضه و تعليم مراسم حج به مكه عزيمت كرد. 

« حجـه الـوداع  »عزيز مصادف شـد و از ايـن جهـت آن را     اين بار اين فريضه با آخرين سال عمر پيامبر

ناميدند. افرادي كه به شوق همسفري و يا آموختن مراسم حج همراه حضرت بودند تا صد و بيست هزار 

 اند.نفر تخمين زده شده

 مراسم حج به پايان رسيد و پيامبر اكرم)ص( راه مدينه را در حالي كه گروه انبوهي او را بدرقـه 

پيوسته بودند همگي در ركاب او بودند، در پيش گرفت. چون كاروان و جز كساني كه در مكه مي كردند 

رسيدند كه در سه ميلي جحفه قرار دارد، پي  وحي فـرود آمـد و بـه پيـامبر     « خم»آبي به نام به پهنه بي

 ند.فرمان توقف داد. پيامبر نيز دستور داد كه همه از حركت باز ايستند و بازماندگان فرا رس

آب، آن هـم در نيمـروزي   موقع پيامبر در اين منطقه بيكاروانيان از توقف ناگهاني و به ظاهر بي

گفتند: فرمان گرم كه حرارت آفتاب بسيار سوزنده و زمين تفتيده بود، در شگفت ماندند. مردم با خود مي

وريت داده است كـه در  بزرگي از جانب خدا رسيده است و در اهميت فرمان همين بس كه به پيامبر مأم

 اين وضع نامساعد همه را از حركت باز دارد و فرمان خدا را ابالغ كند.

 فرمان خدا به رسول گرامي طي اين آيه زير نازل شد:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل الي  من رب  وان لم تفعل فما بلغت رسـالته واهلل يعصـم    »

 0«من الناس

                                                 
   73آيه  –سوره مائده  -1
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بر تو فرود آمده است به مردم برسـان و اگـر نرسـاني     اي پيامبر آنچه را از پروردگارت»

 «كند.اي و خداوند تو را از گزند مردم حفظ ميرسالت خداي را به جا نياورده

 كند:دقت در مضمون آيه ما را به نكات زير هدايت مي 

 اوالً فرماني كه پيامبر)ص( براي ابالغ آن مأمور شده بود آنچنان خطير و عظيم بـود كـه هرگـاه    

كرد رسالت الهي خود را داد و آنرا ابالغ نميپيامبر )بر فرض محال( در رساندن آن ترسي به خود راه مي

شد. به عبارت ديگر هرگـز مقصـود از   انجام نداده بود بلكه با انجام اين مأموريت رسالت وي تكميل مي

گفته پيداست كه هرگاه پيامبر مجموع آيات قران كريم و دستورهاي اسالمي نيست. زيرا نا« ما انزل الي »

)ص( مجموع دستورهاي الهي را ابالغ نكند رسالت خود را انجام نداده است و ي  چنين امر بديهي نياز 

شـود و  به نزول آيه ندارد بلكه مقصود از آن ابالغ امر خاصي است كه ابالغ آن مكمل رسالت شمرده مي

گيرد. بنابراين بايـد مـورد مأموريـت يكـي از     ود نميتا ابالغ نشود وظيفه خطير رسالت رنگ كمال به خ

پس از يگانگي خداونـد و   و اصول مهم اسالمي باشد كه با ديگر اصول و فروع اسالمي پيوستگي داشته

 رسالت پيامبر مهمترين مسئله شمرده شود.

يـت  داد كه در طريـق انجـام ايـن مأمور    انياً: از نظر محاسبات اجتماعي پيامبر )ص( احتمال مي

واهلل يعصم  من »فرمايدممكن است از جانب مردم آسيبي به او برسد و خداوند براي تقويت ارادة او مي

چرا كه وصايت و جانشيني شخصي مانند حضرت علي )ع( كه بيش از سي وسه سال از عمر او «. الناس

ران بود. خصوصاً بـراي  نگذشته بود بر گروهي كه از نظر سن و سال از او به مراتب باالتر بودند بسيار گ

اند تجربهدانستند و براي جوانان به بهانه اينكه بيپيران قبايل مي ستةاعرابي كه همواره مناصب مهم را شاي

وقعي قائل نبودند. گذشته از اين، بسياري از بستگان همين افراد كه دور پيامبر )ص( را گرفته بودنـد در  
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ه شده بود و حكومت چنين فردي بر مردمـي كينـه تـوز    هاي نبرد به دست حضرت علي )ع( كشتصحنه

 بسيار سخت خواهد بود.

هاي نامساعد، اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفت كه پايداري نهضت ولي به رغم اين زمينه         

را با نصب حضرت علي )ع( تضمين كند و رسالت جهاني پيامبر خويش را با تعيين رهبر و راهنماي پس 

  او تكميل سازد. از 

تعداد صـد وبيسـت   تابيد و زمين غدير خم به شدت ميآفتاب داغ نيمروز هجدهم ذيحجه بر سر

فرود آمده بودند، در حالي كه از گرما رداها را به دو نيم )ص( هزار نفر در آن محل به فرمان پيامبر خدا 

 كرده، نيمي بر سر و نيم ديگر را زير پا انداخته بودند.

طنين اذان ظهر سراسر بيابان را فرا گرفت و نداي تكبير مؤذن بلنـد شـد.   ، ظات حساسدر آن لح

نماز ظهـر را بـا آن اجتمـاع پرشـكوه كـه       )ص(مردم خود را براي اداي نماز ظهر آماده كردند و پيامبر

ي بجا آورد و سپس به ميان جمعيت آمد و بر منبر بلنـد  ،سرزمين غدير نظير آن را هرگز به خاطر نداشت

  0اي ايراد فرمودند.كه از جهاز شتران ترتيب يافته بود قرار گرفت و با صداي بلند خطبه

 خالصه خطبه پيامبر )ص( در غدير خم

همتا بـود چـرا كـه آن    نظير و بياي كه رسول بزرگوار اسالم در آن مكان ايراد فرمودند بيخطبه

ارتي حج و از طرفي نصب  جانشين بعد از سيل جمعيت در ي  زمان و مكان، آن هم بعد از ي  عمل زي

هم تمام نژادها و قبايل و ... در اين خطبه حضـور  طرفي رسيد و از پيامبر كه مسئله بسيار مهم به نظر مي

 كنيم:دادند. كه ما بصورت كامالً خالصه آنرا ذكر ميداشتند و به فرمايشات پيامبر خود گوش مي

                                                 
 با تلخيص. -114ص  –همان منبع  -1
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ابتدا حمد و  ناي خداوند را بجا آورد و دربـاره آخـرين حـج    پيامبر بعد از قرار گرفتن در منبر 

ايشان و پايان عمر شريفشان سخناني را ايراد فرمودند. سپس به دو چيز گرانبها كه يكـي كتـاب خـدا و    

 ديگري عترت ايشان بود سفارش كرده و از مردم پيروي و دور نشدن از آن دو را خواستار شدند.

حضرت علي )ع( را گرفت و باال برد تا جايي كه سـفيدي زيـر    در اين موقع پيامبر )ص( دست

بغل او بر همگان نمايان شد و همه حضرت علي )ع( را در كنار پيـامبر)ص( ديدنـد و او را بـه خـوبي     

اي است كه مربوط به حضـرت علـي )ع( اسـت و    مسئله ،شناختند و دريافتند كه مقصود از اين اجتماع

 كه به سخنان پيامبر)ص( گوش فرا دهند. همگي با ولع خاصي آماده شدند

خداوند موالي من و من مـوالي مومنـان هسـتم و بـر آنهـا از خودشـان اولـي و        »پيامبر فرمود:

 « هركس كه من موال و رهبر او هستم، علي هم موال و رهبر اوست.» سزاوارترم. هان اي مردم، 

الزم است حاضران به غايبـان و   »رسول اكرم)ص( اين جمله را سه بار تكرار كردو سپس افزود 

 «.ديگران را از اين امر مطلع كنند

هنوز اجتماع باشكوه به حال خود باقي بود كه فرشته وحي فرود آمد و به پيـامبر )ص( بشـارت   

 0«اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم ديناً»داد كه 

  «.و نعمت خويش را بر مومنان بتمامه ارزاني داشت خداوند امروز دين خود را تكميل كرد»

 در اين لحظه صداي تكبير پيامبر)ص( بلند شد و فرمود:

پـس از   )ع(خدا را سپاسگذارم كه دين خود را به پايان رسانيد و از رسالت من و واليت علـي »

 «من خشنود شد.

                                                 
 1يه آ –سوره مائده  -1
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مـرا تهنيـت   »: هنئوني، هنئـوني  فرموددر حاليكه پيوسته مي پيامبر از جايگاه خود فرود آمد آنگاه

 .«بگوئيد، مرا تهنيت بگوييد

شد و در روزهاي مخصوص آنرا بـه  ناميده مي« سحاب»رسول خدا )ص( عمامه سياهش را كه  

بست، بدست مبارك خويش بر سر علي)ع( بست و دنباله آنرا از پشت سر جلوي رويش آويخـت  سر مي

 «.اين چنين است فرشتگان بر سر دارند كه تاجي را»و فرمود 

سپس فرمود تا براي تبري  گفتن به حضرتش جايگاهي فراهم گردد و آنگـاه خـود در خيمـه و    

ي انچادري نشست و علي )ع( را هم كنار خود نشاند و مردم به بيعت با آن حضرت شتافتند و اولين كس

سپس باقي مهاجرين و علي )ع( دادند ابوبكرو عمر و طلحه و زبير و  )ص(كه دست بيعت به رسول خدا

و سائر مردم بر حسب طبقات و مراتبشان، تا اينكه نماز عصر و مغرب و عشـا خواندنـد و تـا سـه روز     

پس از بيعت هر دسته و گروهي  )ص( پيوسته امر دست دادن خلق و بيعت آنها ادامه داشت و رسول خدا

 1«الحمداهلل الذي فضلنا علي جميع العالمين.»فرمود: مي

كوتاه، در راسـتاي همـين تحقيـق    نوشـتار از آوردن داستانها و وقايع روز غدير در اين منظور ما 

اي داراي اينگونه مضامين و محتوا با اين همه مقام و منزلـت اسـت كـه در خـالل     است چرا كمتر واقعه

يـد و در  بنابراين الزم ديديم ابتدا اصل ماوقع را نوشته تا از درون آنها مطالبي بدست آ .وقايع آورده شد

 مطالب بعدي راحت تر بتوانيم به آنها استناد نمائيم.

 غدير در كتاب عزيز

                                                 
  121ص -«ازغدير تا عاشورا» به نقل از ك  -2
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تمـام  ، 0آيه از قرآن كريم كه درباره داستان غديرخم و واليـت اميرالمـؤمنين)ع( نـازل شـده    دو 

نامهاى برخى مفسران شيعه و سني به داللت اين آيات بر واقعه غدير خم اتفاق نظر دارند كه براي نمونه 

  آوريم:را ميسنت و مآخذ ومدارك اهل مفسرانز ا

 گويد: مى 011واحدى در كتاب اسباب النزول ص  -0

 ابيطالب. ان آيه )يا ايهاالرسول...( نزلت فى يوم غدير فى على بن

نويسد: ان آيه)يا ايهاالرسول... ( نزلت فى يوم مى 118، ص 1سيوطى در كتاب الدرالمنثور ج  -1

 ابيطالب.  غدير فى على بن

 فرمايد: ... مى 626، ص2فخر رازى در تفسير خود، ج -2

العاشـر نزلـت   »گويد:اند. سپس درادامه مىوجه و سبب براى نزول اين آيه بيان كرده 01مفسران 

من كنت مواله فعلى "االيه، اخذ بيده و قال طالب، و لما نزلت هذهبن ابىهذه االيه فى فضل على

طالب،اصبحت مـوالى  وااله و عاد من عاداه. فلقيه عمر فقال هنيئا ل  يابن ابىمنمواله اللهم وال 

  "و موال كل مومن و مومنه.

حضرت على)ع( را گرفت و فرمود: هركه مـن  آنگاه كه اين آيه نازل شدپيامبر اسالم)ص( دست

ـ   موالو سرپرست و حاكم او هستم، على هم موالى اوست. خداوندا، دوست ى را بـدار هركـه عل

دارد. سپس عمر با حضرت على)ع( مالقات كـرد و  دوست دارد و دشمن بدار هركه او را دشمن

 بعد از تبري ، گفت:تو موالى من و موالى مرد و زن مومن هستى. 

 نويسد: مى 014، ص 6نيشابورى در تفسيرش ج -4

                                                 
آيه اكماال ديان: الياوك لكملات ليام ديانيم ولتممات علاييم          ب( (.73آيه تبليغ: يا ايّها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربّك وان لم تفعل فما بلّغت رسالته )مائده،الف(  -1

 (.1نعمتى)مائده،
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 « طالب يوم غديرخم.نزلت فى فضل على بن ابىااليهان هذه»

 . 011ينابيع الموده ص  قندوزى در -1

 . 076، ص6آلوسى فى تفسيره، ج -6

 . 462، ص6المنار، ج -7

 . 111، ص 8تاريخ بغداد، ج  -8

 . 21، ص 1تاريخ يعقوبى، ج  -1

 . 71شبلنجى در نور االبصار، ص  -01

 . 180، ص 4مسند احمد بن حنبل، ج  -00

 . 11نسائى در خصائص، ص  -01

 . 28ص ، 2عقدالفريد، جزء -02

 . 61سيوطى در تاريخ خلفاء، ص  -04

 . 010اسعاف الراغبين، ص  -01

 . 111، ص 1مصابيح السنه، ج  -06

 . 12، ص4االولياء، جزء حليه -07

 . 066نثر الليالى، ص -08

 . 277، ص7تاريخ بغدادى، خطيب نيشابورى، جزء -01

 . 011واحدى در اسباب النزول، ص  -11

 . 11، ص 01در تفسير مفاتيح الغيب، ج  فخرالدين رازى -10

 . 12، ص1تاريخ يعقوبى، ج  -11



 17 

 . 117، ص1ترمذى، در صحيح خود، ج  -12

 ، ص ... 1سيوطى در الدرالمنثور، ج  -14

 . 1ابن كثير در بدايه و النهايه، ج  -11

 نويسد: مى 111، ص 8خطيب النيشابورى در تاريخ بغدادى، ج  -16

طالب اصبحت موالى وموال كـل مسـلم فـانزل اهلل    الخطاب بخ بخ ل  يابن ابىفقال عمر بن»... 

 « "اليوم اكملت لكم دينكم"

 درالمنثور در ذيل آيه  -17

لما نصب رسـول اهلل)ص( عليـا )ع(يـوم غـديرخم فنـادى لـه بالواليـه هـبط جبرئيـل بهـذه           »

 « "...اكملت اليوم"االيه

 خوانيم: چنين مى 01در فرائد السمطين، باب  -18

رسول اهلل)ص( اهلل اكبر علـى اكمـال   فقال "اليوم اكملت" م لم يتفرقوا حتى نزلت هذه االيه »...

مواله من كنت"من بعدى  م قال  "لعلى)ع"الدين و اتمام النعمه ورضاء الرب برسالتى والواليه 

 « ذلهنصره واخذل من خفعلى مواله، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه وانصر من

حضرت را بلندكرد، به على)ع( فراخواند و دستپيامبر)ص( مردم را به سوى حضرت ،روز غدير

...« اليـوم اكملـت   »حضرت پيدا شد.هنوز مردم متفرق نشده بودنـد كـه آيـه    طورى كه زير بغل

بدار كسى را كه على رادوست دارد و دشـمن  شد. سپس حضرت فرمود: پروردگارا، دوستنازل

 هر كه على را يارى كند و... ى را كه على را دشمن دارد و يارى كنبدار كس

يعقوبى، تاريخ ;81شان نزول آيه فوق وداستانهاى مربوط به غدير در مناقب خوارزمى، ص  -11

 ابن صباغ نيز ذكر شده است. ، فصول المهمه71شبلنجى در نوراالبصار، ص  ;21، ص 1ج 
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اهل سنت ناچارند كه اين آيه را تأويلهاي ديگري كنند تـا كرامـت اصـحاب     با اين حال علماي 

وگرنه اگر اعتراف كنند كه اين آيه در روز غدير خم نازل شده پـس ناچـار بـه واليـت      !!محفوظ بماند

اند كه خداوند دين را با اين واليت كامـل كـرده و   اند و پذيرفتهاقرار كرده )ع(حضرت علي بن ابيطالب

شود و عدالت اصحاب گانه نقش بر آب ميا بر مسلمانان تمام نموده و ديگر خالفت خلفاي سهنعمتش ر

از احاديث ماننـد نمـ  در آب    يشود و بسيارگردد و مكتب و اجتهاد در آن پا در هوا ميكم وزياد مي

شت پـرده  اسرار و مسائل پ روند و بسياري اززير سوال مي ،شوند و روساي مذاهب و پيشوايانذوب مي

رود. و اين حق آنان است كه رسوا شوند. چرا كه حقايق را مخفي شود و نقابهاي دروغين پس ميرو مي

المـومنين  اش تأويل نمودند. اما به فضل پروردگار عالم و عنايت اميرنمودند و آيه را به غير معناي اصلي

صوصاً از سني، ذكر خواهيم نمود تا علي )ع( در اين تحقيق كوتاه مداركي را از علماي شيعه و سني مخ

 آبروي كذايي آنان خدشه دار گردد.

 

 هاي آياتها و نكتهپيام

باشـد، امـا ايـن آيـات     هر دو بدون ش  در ارتباط با واقعه غدير خم مي ،اي كه ذكر شددو آيه

 :شودها و پيامهاي مهمتر ديگري نيز هستند كه بصورت اجمالي و تيتروار ذكر ميداراي نكته

اي قرار دارد كه مربوط به اقامه كتاب آسـماني  آيه شصت و هفتم سوره مائده در ميان دو آيه -0

است و شايد اشاره به اين باشد كه ميان رهبر معصوم و اقامه كتاب آسماني پيونـد محكمـي   

برقرار است. و امام است كه ميتواند كتاب آسماني را برپا دارد و ايـن كتـاب خداسـت كـه     

                                                 
 غالك حسين زينلى   « الغدير فى اليتاب والسنّة واألدب»كناره هاى كتاب بر: » از ك گرفتهبر، 2ماهنامه كوثر شماره  -1
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ام واقعي را معرفي كند و امام علي )ع( همان فرد است كه در روز غـدير معرفـي   تواند اممي

 گرديد.

در تمام قران تنها در اين آيه است كه پيامبر اكرم )ص( نسبت به كتمان پيام، تهديد شده كه  -1

رود. پس بايد ديد چـه پيـام   اي هدر ميسال رسالت گفته 12اگر نگويي، تمام آنچه در طول 

 اين گونه بيان شده است؟مهمي است كه 

يا »تعبير « يا ايها النبي»نازل شده است و بجاي  )ص(سوره مائده در اواخر عمر شريف پيامبر -2

 آمده است كه نشانه ي  رسالت مهم است.« ايها الرسول

 آمده كه نشانه ابالغ قطعي و رسمي و مهم است.« بلغ»فرمان« ابلغ»به جاي فرمان  -4

دهد كه ما تو را از شـر  اس دارد كه خداوند او را دلداري ميرسول خدا از عواقب كاري هر -1

 داريم.)علت هراس پيامبر را قبالً ذكر نموديم(مردم نگه مي

بـا همـه پيامهـا برابـر بلكـه       اي اساسي باشد كه به لحـاظ اهميـت،  محتواي پيام بايد مسأله -6

 دهد.تر از آنهاست كه اينطور تهديد و دلداري ميبااهميت

ر مورد توحيد و معاد و نبوت نيست چون اين اصـول، در روزهـاي اول بعثـت در    پيام آيه د -7

مكه بيان شده و نيازي به اين همه سفارش در اواخر عمر آن حضرت ندارد و از طرفي براي 

تبليغ اين اصول نياز به ترس و هراس نبود زيرا كه در روزگار تنهـايي كـه بـا بتهـا مبـارزه      

شد، از چيزي نترسيد. پس بايد مسئله از ايـن اصـول هـم    ن ميكرد، در حالي كه سنگبارامي

 مهمتر يا در رديف آنان باشد.

 بلغ ما انزل الي  من رب (.»انتخاب رهبر اسالمي )امام معصوم( بايد از سوي خداوند باشد.  -8
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گاهي ابالغ پيام الهي بايد در حضور مردم و با بيعت گرفتن باشد، اما در اين مورد )رسـاندن   -1

به جـاي  « وان لم تفعل»اميرالمومنين( سخن گفتن كافي نيست بلكه بايد با عمل باشد. واليت

 «.ان لم تبلغ»

 «فما بلغت رسالته» اگر رهبري صحيح نباشد مكتب نابود و امت گمراه ميشوند. -01

 «وان لم تفعل فما بلغت رسالته» ركن اصلي اسالم امامت و حكومت و واليت است. -00

)كه در آخر همين « ان اهلل ال يهدي القوم الكافرين»ي كفر است.انكار واليت و امامت نوع -01

 باشد(.آيه مي

آيه سوم سوره مائده كه دقايقي بعد از ابالغ واليت اميرالمومنين نازل شد نيز بـر واقعـه     -02

غدير خم داللت دارد چرا كه غدير خم تنها روزي است كه براي آن روز چهار عنـوان ذكـر   

 «.روز رضايت خداوند»، « روز يأس كافران»، « روز اتمام دين»، « روزاكمال دين»ميكند

افتاد، كافي بود تـا  اگر يكي از اين موارد فوق به تنهايي در يكي ديگر از روزها اتفاق مي -04

ها را يكجا دارد. آن روز را يوم اهلل بنامند. تا چه رسد به روزي مثل غدير كه همه اين ويژگي

 ين عيد فرخنده در بين مسلمين دارد.و اين حكايت از ارزش واالي ا

سوره بقره ، تمايل كفار نسبت به انحراف مسلمانان از راه خودشـان مطـر     011در آيه  -01

شده است. خداوند فرمان داد: شما اغماض كنيد تا امر الهي برسد. پس مسلمانان منتظر حكم 

ين كفـروا مـن ... اليـوم    اليوم يئس الذ» قاطعي بودند كه كفار را مأيوس سازد، تا اينكه آيه 

 نازل شد....« اكملت 

 ،بود كه با تعيين حضرت علي )ع( به رهبـري  )ص(اميد كفار مر  پيامبر ةمهمترين روزن -06

از دنيـا   )ص(آن روزنه بسته شد. چرا كه كفار بر اين عقيده بودند كه باالخره ي  روز پيامبر
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ـ و جامعـه بـه حـالتي كـه     بازد رود و با رفتن او آيين او هم به تدريج رنگ ميمي بالً بـود  ق

ها و آرزوهاي خصمانه دشمنان گردد. ولي با مسئله تعيين امامت اهل بيت)ع( همه نقشهميبر

 0...«اليوم يئس .»اسالم نقش بر آب شد. 

داشتند هيچ خطري از سوي كفار متوجـه  نمياگر مسلمانان از خط رهبري غدير دست بر -07

 «فال تخشوهم »شد.آنان نمي

ر از ديني كه رهبرش تسليم ، جهادش تعطيل، منابعش تاراج و مردمش متفرق باشند، كفا -08

اليـوم  »ترسند كه هيچ كدام از آنها در رهبـري غـدير نبـود.   ترسند بلكه از دين كامل مينمي

 «يئس... اليوم اكملت...

اليـوم اكملـت لكـم    »دين بدون رهبر كامل نبوده و قوام مكتب به رهبري صحيح اسـت   -01

 «دينكم

 شودو نصب علي )ع( به امامت اتمام نعمـت اسـت  همه نعمتها با رهبري الهي كامل مي -11

 «اتتمت عليكم نعمتي«

 0«.اليوم ... رضيت لكم االسالم»اسالم بدون رهبري صحيح مورد رضاي خداوند نيست. -10

 11در سوره نـور آيـه    خداوندباشد،  اين است كه نكتة جالب ديگر كه قابل توجه مي  -11

اند وعده خداوند به آنهايي كه از شما ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده»فرمايد:چنين مي

داده است كه آنها را خليفه در روي زمين قرار دهد همانطور كه پيشينيان آنان را چنين كرد و 

نيز وعده داده آئيني را كه براي آن پسنديده است مستقر و مستحكم گرداند و بعد از ترس به 

                                                 
 ، با تلخيص و اضافات 211، ابوالفضل بهراك پور، ص 7نسيم حيات ، ج -1
 11، محسن قرائتي، ص 1تفسير نور، ج  -1
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فرمايد آئيني را كه براي آنهـا پسـنديده در روي   در اين آيه خداوند مي 1«.امش بخشدآنها آر

سازد، با توجه به اينكه سوره نور قبل از سوره مائده نازل شـده اسـت و بـا    زمين مستقر مي

)آيه سوم سوره مائده( كه درباره واليت علي )ع( «  رضيت لكم االسالم ديناً»توجه به جمله 

دار گيريم كه اسالم در صورتي در روي زمين مسـتحكم و ريشـه  ين نتيجه مينازل شده ، چن

خواهد شد كه با واليت توأم باشد، زيرا اين همان اسالمي است كه خدا پسـنديده و وعـده   

شـود  استقرار و استحكامش را داده است، و به عبارت روشنتر اسالم در صورتي عالمگير مي

 2گردد.كه از مسئله واليت اهل بيت جدا ن

اينها قسمتهايي از پيامهاي قران بود كه از ظواهر آيات بدست آمده است اما آنچـه در بـواطن آيـات در    

 داند و بس.ارتباط با شأن و منزلت روز غدير وجود دارد خدا مي

 دوم منزلت

 سنديت واقعه غدير خم

اع امّـت اسـالمى، از   داستان غديرخم از جمله حقايق مسلّم و غير قابل ترديد است كه به حدّ اجم

تشيع و تسنن رسيده است، و بارها مورد احتجاج و سوگند قرار گرفته است. اين حقيقت موجب شده تا 

مخالفان غدير، در برابر سند حديث غدير سر تسليم فرود آورند و به ناچـار بـه آن تـن دهنـد و چـون      

ن و چرا پرداخته اند؛ اما باب هر گونه اى وارد سازند، در داللت آن به چونتوانسته اند در سند آن خدشه

 وجود ندارد.چون و چرا  بر روى آنان بسته و راهى جز تسليم در برابر مفاد حديث غدير، فرا روى آنان 

                                                 
لذين من قبليم و ليمينن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم وعد اهلل الذين آمنوا منيم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض كما استخلف ا»  -2
 «امناً 
 272، ميارك شيرازي، ص4تفسير نمونه، ج  -1
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امامان معصوم)ع(، همواره به اين واقعه مهم استدالل مى كردند و پس از آنـان، علمـا و بزرگـان     

ند. و جالب اينكه جمع زيادى از دانشمندان اهل سنّت واقعه دين در بزرگداشت اين واقعه مهم كوشيده ا

غدير را در آ ار و نوشته هاى خود منعكس نموده،و گروهى از آنان، تأليفات مستقلى در اين باره از خود 

 بر جاى نهاده اند.

فضـايل اميرالمـؤمنين)ع(    دهد، نخستين بار در همان روز غدير درباره اين حاد ه وتاريخ نشان مى

بحث و گفتگو شده است. حسان بن  ابت انصارى اولين كسى است كه درباره واليت امام على بن ابـى  

و آن را در محضر رسول خدا)ص( و در اجتماع با شـكوه روز غـدير خوانـده     طالب )ع( شعر سروده،

  است.

ار بوده است. و از آن تاريخ تا كنون همواره غدير شناسى ادامه يافته و از روند تكاملى نيز برخورد

 و همواره اين حديث در آ ار،  بت و ضبط مى شده است. 

 تعداد راويان واقعه غدير در هر قرن

حديث غدير را به ترتيب زمان زندگى ذكـر   نام راويان  در كتاب الغدير خود  مرحوم عالمه امينى

 نفر راوي  بت شده وجود دارد: 117كه جمعاً تعداد  كـرده اسـت

 نفر. 001رسول خدا )ص ( در ميان اصحاب 

 نفر 84در ميان تابعين 

 نفر 17در ميان علماى قرن دوم هجرى 

 نفر 12در ميان علماى قرن سوم هجرى 

 نفر 42در ميان علماى قرن چهارم هجرى 

 نفر 14در ميان علماى قرن پنجم هجرى  
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 نفر 11در ميان علماى قرن ششم هجرى   

 نفر 11در ميان علماى قرن هفتم هجرى 

 نفر 08در ميان علماى قرن هشتم هجرى 

 نفر 06در ميان علماى قرن نهم هجرى 

 نفر 04در ميان علماى قرن دهم هجرى 

 نفر 01در ميان علماى قرن يازدهم هجرى 

 نفر 02در ميان علماى قرن دوازدهم هجرى 

 نفر 01در ميان علماى قرن سيزدهم هجرى 

 نفر 01در ميان علماى قرن چهاردهم هجرى 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول تفاوت نقل هابه همراه  كتابشناسى منابع حديث غدير

 

 

، 21162تاب المصنف فـي االحاديـث واا ـار،     الك

 011و  84، ص  0ج   ؛ مسند احمد ،21161، 21164
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 من كنت مواله فعليّ مواله

ــر،   266و  247،ص  1و ج  ــاريخ الكبي ، 0010؛ الت

؛ سـنن  010،   010؛ سنن ابن ماجه،   1177، 1418

؛ السـنّة  817؛ انساب االشراف، ص 2722الترمذي،   

ــيبانى، ص  ــائل   07) 112-111للش ــت( ؛ فض رواي

؛ خصائص 8041السنن الكبرى،     ؛41الصحابه،   

؛ التصـنيف   81، 82، 81، 80،  01امير المـؤمنين ،    

، 0122، «الكنـى وااللقـاب  »الفقهى الحاديـث كتـاب  

ــالّل،0124 ــنّة للخ ــاب 461، 460، 418   ؛ الس ؛ كت

ــد، ج  ــار، ج   ؛74، ص 0التوحي ــكل اا  ، ص 1مش

؛ كتاب الفوائد، 011، ص  0؛ معجم الصحابه، ج 217

، 4186، 4111، 2141؛ المعجـــم الكبيـــر،   008  

؛ المعجـــــم 646،   01و ج  01112، 1116، 1170

، 6878، 1020، 1021، 248االوســــــــــــط،   

يعة،  ؛ الشـر 70، ص 0المعجم الصـغير، ج    ؛8411

ــي  0111، 0171، 0177، 0172، 0170 ــل فـ ؛ الكامـ

، 1و ج  01، ص 4و ج  81، ص 2ضعفاء الرجال، ج 

؛ المستدرك على 402،  280، 81، ص 6و ج  011ص

 001، ص 2الصحيحين، ج 
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  ف من كنت مواله فعليّ مواله

ــر،   268، ص 4مســند احمــد ، ج  ؛ المعجــم الكبي

 0178، 0171؛ الشريعة،   1168

ــد، ج   ت مواله فان مواله عليّمن كن ــند احم ــتدرك، ج 220، ص 0مس ،  2؛ المس

 024ص

 401، ص 1مسند احمد، ج  من كنت مواله فان هذا مواله

 0260، السنة للشيبانى ،   1171المعجم الكبير،    ف من كنت مواله فان هذا مواله

 اللهمّ من كنت مواله فان هذا مواله

سـاب االشـراف، ص   ؛ ان218، ص 1مشكل اا ار، ج 

818 

 811؛ انساب االشراف، ص 0267السنة للشيبانى،    ف من كنت وليّه فهذا وليّه

 فانى من كنت مواله فعليّ مواله

،   «الكنى وااللقاب»التصنيف الفقهى الحاديث كتاب 

 84،   011؛ خصائص ، ص 0121

 وليّه  من كنت وليّه فعليّ

ب المصـنف،  ؛ الكتا260، 218، ص 1مسند احمد، ج 

ــان،    21116   ــن حبّ ــحيح اب ــاب 6121؛ ص ؛ كت

؛ 1118، 4168؛ المعجــم الكبيــر،   111المعجـم،    

؛ السـنّة  261، ص 1الكامل فـي ضـعفاء الرجـال، ج    

ــيبانى، ص  ــحابه،    181للشـ ــائل الصـ ؛ 40؛ فضـ

 817؛ انساب االشراف، ص 81خصائص،   
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 811؛ انساب االشراف، ص 0267السنة للشيبانى،    ف من كنت وليّه فهذا وليّه

 فان علياً وليّه   من كنت وليّه فعليّ

؛ 61؛ مسـند الرويـانى،     021، ص 1المستدرك، ج 

 0112البحر الزخار،   

  من كنت مواله فعليّ مواله

 للهم وال من وااله وعاد من عاداها

 

؛ مسـند  21182، 21181المصنف البن ابى شـيبه ،    

ساب االشـراف، ص  ؛ ان271و  180، ص 4احمد، ج 

ــوادر االصــول، ج 811 (؛ 121)اصــل 181، ص 0؛ ن

؛ مسند ابى يعلى الموصلى،   12و  88خصائص ،  

؛ المعجـم الكبيـر،     016؛ كتاب الفوائـد ،    6412

ــم 1161، 1166، 1161، 4116، 4182، 4112 ؛ المعج

؛ المعجم الصغير، ج 6118، 1171، 0001    االوسط،

؛ الكامل 0182، 0180، 0181؛الشريعة ،   61، ص 0

، 2؛ المسـتدرك، ج  22، ص 1فى ضعفاء الرجال، ج 

 270ص 

اللهـمّ وال مـن وااله    من كنت مواله فعليّ مواله

 وعاد من عاداه وانصر من نصره واعن من اعانه

؛ الكامل فى ضعفاء الرجال ، 4111المعجم الكبير،   

 116، ص 2ج 

ل مـن  اللهـمّ وا       من كنت مواله فهذا مـواله 

 عاداه  وااله وعاد من

 818؛ انساب االشراف، ص 4161المعجم الكبير،   

 1018، 2111المعجم الكبير،   اللهـمّ وال مـن         فمن كنت مواله فهذا مواله
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 عاداه  وااله وعاد من

اللهم وال      اللهمّ من كنت مولى له فهذا مواله

 من وااله وعاد من عاداه

 621البحر الزخار،   

من كنت مواله فان علياً مواله اللهمّ وال من وااله 

 وعاد من عاداه

 1111المعجم الكبير،   

اللهمّ عاد مـن عـاداه    من كنت مواله فعليّ مواله

 ووال من وااله

 016المسند الشاشى،   

اللهـمّ        فمن كنت مـواله فـان عليـاً مـواله    

 من عاداه ووال من وااله  عاد

 271، ص 4مسند احمد ، ج 

اللهمّ وال مـن وااله       من كنت وليّه فهذا وليّه

 وعاد من عاداه

، 41؛ فضـائل الصـحابه ،     8048السنن الكبرى،   

 71خصائص ،   

اللهمّ وال مـن وااله        من كنت وليّه فهذا وليّه

 وعاد من عاداه وانصر من نصره

 017و  18خصائص،  

 يـوالى مـن   وان اهلل      من كنت وليّه فهذا وليّه

 وااله ويعادى من عاداه

 11خصائص،   

اللهمّ وال مـن وااله       من كنت وليّه فعليّ وليّه

 وعاد من عاداه

 0181الشريعة،   

 218، ص  1مشكل اا ار ، ج اللهـمّ       اللهمّ من كنت مواله فان عليـاً مـواله  
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وال من وااله وعاد من عاداه واحـب مـن احبـه    

وابغض من ابغضه واعن من اعانـه وانصـر مـن    

 واخذل من خذلهنصره 

اللهمّ وال مـن       فان هذا مواله من كنت مواله

 وااله وعاد من عاداه

 0181الشريعة،   

اللهمّ وال      من كان اهلل ورسوله وليّه فهذا وليّه

 0من وااله وعاد من عاداه

 16خصائص،   

 

به خاطر اين اسـت كـه   يز تقريباً مختلف است علت اينكه روايات زياد نقل شده و متن احاديث ن

كردند كـه همانجـا بنويسـند بلكـه بـه      در هنگام نقل احاديث و روايات، مردم آنرا نسخه برداري نمي

اي از اين حديث كه بيش از هر جملة ديگر به يـاد افـراد مـي مانـد     سپردند. طبعاً آن جملهذهنشان مي

 0ت .آنجايي است كه اسم علي )ع( برده شده اس

 نام تعدادي از راويان مشهور و رهبران سياسي

انـد و  كه در كتابهاي مختلف خود به حديث غدير خم اشاره كردهنيز وجود دارند راويان ديگري

 تعدادآنان بيش از آنست كه ما بتوانيم در اينجا بگنجانيم. از جمله رهبران سياسي بعضي مذاهب مانند: 

 هـ.ق(، امام شافعيه114شافعى )مـ ابوعبداللّه محمّد بن ادريس 0

 هـ.ق(، پيشواى حنبليان140ـ ابوعبداللّه احمد بن حنبل شيبانى )م1

 «صحيح بخارى»هـ.ق(، مؤلف 116ـ حافظ ابوعبداللّه محمّد بن اسماعيل بخارى)م2

                                                 
 مهدى خسروى سِرِشيى مختلف،  نونقل هاى حديث غدير در منابع روايى قر  -1
 111امامت و رهبري ، شهيد مطهري، ص -1
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 «سنن ابن ماجه»هـ.ق( صاحب170ـ حافظ ابوعبداللّه ابن ماجه)م4

 1و... هـ.ق(176تيبه دينورى )مـ ابومحمّد عبد اللّه بن مسلم بن ق1

 في از جمله:وهمچنين راويان معر

 )الوالية فى طرق حديث الغدير(،« ابن عقده» 

 )من روى حديث غديرخم(، « ابوبكر تميمى جعابى» 

 )طرق حديث الغدير(،« ابن انبارى واسطى»

 )جزء فى خطبة الغدير(، « ابو غالب احمد بن محمّد زرارى» 

 )من روى حديث غدير خم(، « ن عبد اللّه شيبانىابوالفضل محمّد ب»

 )جزء فى طرق حديث الغدير(« حافظ دارقطنى»

 )بيان حديث الغدير(،« شيخ محسن بن حسين بن احمد نيشابورى»

 )طرق خبر الوالية(، « على بن عبدالرحمان بن عيسى عروة الجرا » 

 دير(، )كتاب يوم الغ« ابو عبد اللّه حسين بن عبيد اللّه غضائرى»

 )الدراية فى حديث الوالية(، « حافظ ابو سعيد مسعود بن ناصر بن ابى زيد سجستانى»

 )عدة البصير فى حج يوم الغدير(،« كراجكى ابوالفتح محمّد بن على بن عثمان» 

 )حديث الغدير(،« على بن بالل» 

 )حديث الغدير(« شيخ منصور الالئى رازى» 

 لوالية؛ فضائل اميرالمؤمنين ـ ع ـ (،)كتاب ا« شيخ على بن حسن طاطرىّ»

 )دعاة الهداة الى اداء حقّ الموالة( « ابوالقاسم عبيداللّه بن عبداللّه حسكانىّ»

                                                 
 «هاي غديربر كناره» ز ك:،  برگرفته ا119 ص،1الغدير، ج -2
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 )طرق حديث الوالية(« شمس الدين محمّد بن احمد ذهبى»

 )أسنى المطالب فى مناقب على بن ابى طالب(،« شمس الدين محمّد بن محمّد جزرى دمشقى»

  و...  

، 0الغـدير، ج  عالقمنـدان ميتواننـد بـه كتـاب     مورد تأليفـات صـورت گرفتـه در ايـن قـرون،      دركه 

 نمايند.رجوع  016ـ010ص

 

 نقد ديدگاه هاى اهل سنّت درباره حديث غدير

فهرستى از چهارده نفر از علماى عامه )از جمله: سيوطى، جزرى، جالل « احقاق الحق»در كتاب 

پنجاه مصدر معتبر عامه )از جملـه: سـنن المصـطفى، مسـند احمـد،       و الدين نيشابورى، تركمانى ذهبى(

ه همگى به تواتر حديث غدير اعتـراف نمـوده   كخصائص نسائى، عقدالفريد، حلية االولياء( نقل مى شود.

 0اند.

 1نيز چنين گفته است.« منهاج السنة»ابن حزم در  

 

 

 

 

 

 

                                                 
  111و119، ص1ج،  المستدرك على الصحيحين، حاكم نيشابورىو 421، ص2احقاق الحق، ج -1
 121، ص1الغدير فى اليتاب والسنّة واألدب، عالمه امينى، ج -2
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 :كنيمدر اينجا ذكر مي اكنون نظر برخى از اعاظم اهل سنت درباره حديث غدير را

ضياء الدين مقبلى مى گويد: اگر حديث غدير قطعى نيست پس هيچ چيز قطعى در ديـن وجـود   

 ندارد.

 غزالى گفته است: جمهور مسلمين اجماع دارند بر متن حديث غدير.

بدخشى مى گويد: حديث غدير، حديث صحيحى است كه كسى درباره صحت آن اشكال نمـى  

 رگر كه به سخن او اعتنايى نمى شود.كند مگر تعصب انكا

است و هيچ مشكلى  آلوسى مى نويسد: حديث غدير، حديث صحيحى است كه نزد ما  ابت شده

در آن نيست و هم از رسول خدا ـ صلى اللّه عليه وآله ـ و هم از خود اميرالمؤمنين ـ عليه السالم ـ بـه    

 ست.اصورت متواتر نقل شده 

ديث غدير، حديث صحيحى است كه صد نفر از صحابه آن را نقل حافظ اصفهانى گفته است: ح

 0از جمله اين صد نفرند.« عشره مبشّره» كرده اند كه

حافظ سجستانى حديث غدير را از صدوبيست نفر از صحابه نقل نموده است و حافظ ابن العالء 

 1همدانى آن را از صدوپنجاه طريق روايت نموده است.

ضمن بيان برخى از راويان حديث غدير و برخى « تهذيب التهذيب» حافظ ابن حجر عسقالنى در

طرق آن مىگويد:ابن جرير طبرى اسناد حديثِ غدير را در ي  كتاب گردآورده و آن را صحيح شـمرده  

 2است، و ابوالعباس ابن عقده نيز آن را از طريق هفتاد نفر از صحابه يا بيشتر روايت نموده است.

                                                 
 دانان بشارت بهشت داده است.عشره مبشره: ده نفرند كه بنا به عقيده اهل سنت، پيامبر به طور قطع آنان را اهل بهشت دانسته و ب -1
 114، ص1الغدير، ج -2
  222، ص3تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقالنى، ج -1
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« من كنت مواله فعلىّ مـواله »آمده است:حديث « رى بشر  صحيح البخارىفتح البا»نيز در كتاب 

را ترمذى و نسائى نقل نموده اند و طرق و سندهاى آن بسيار است جدّاً، كه همه آنهـا را ابـن عقـده در    

آورده است و بسيارى از سندهاى آن صحيح و حسن است و براى ما از امام احمـد حنبـل    كتابى مستقل

د كه گفته است: آنچه درباره فضايل على ـ عليه السالم ـ به ما رسيده است دربـاره هـيچ     روايت كرده ان

 0ي  از صحابه نرسيده است.

محمد بـن   قندوزى حنفى پس از نقل حديث غدير از طرق بسيار و از كتب مختلف مى نويسد: 

و كتاب مستقلى به نقل كرده است  جرير الطبرى صاحب تاريخ، حديث غديرخم را از هفتاد و پنج طريق

 درباره آن تأليف نموده است. « الوالية»نام 

نيز ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقده در تأليف مستقلى آن را از يكصدوپنجاه طريـق  

 1نقل نموده است.

حافظ محمد بـن محمـد بـن محمـد الجـزرى الدمشـقى بـه هنگـام نقـل احتجـاج و مناشـده            

اين حديث حسن است و اين روايت )مناشده( بـه   ث غدير چنين مىنگارد:درباره حدي اميرالمؤمنين)ع(،

صورت متواتر از على)ع( نقل شده است، همان گونه كه آن )حديث غدير( نيز از رسول خدا ـ صلى اللّه 

عليه وآله ـ متواتراً نقل شده است و گروه بسيارى از گروه بسيارى ديگر آن را نقل كرده اند، پس اعتنايى  

 2ن آنان كه قصد تضعيف اين روايت را دارند نمى شود؛ زيرا آنان از علم حديث اطالعى ندارند.به سخ

حديث غدير را بخارى و مسلم در صحيحشان نياورده اند، ولى اين مسئله به هيچ وجـه موجـب   

اشكالى در سند روايت غدير نمى شود؛ زيرا تعداد رواياتى كه حتى به نظر خـود بخـارى و مسـلم نيـز     

                                                 
  71، ص3ج،  فتح البارى،ابن حجر عسقالنى،بيروت -1
   13، ص1ينابيع المودة،قندوزى، ج -2
 22اسمى المناقب فى تهذيب اسنى المطالب، ص -1
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« صحيح بخـارى و مسـلم  »يح است )صحيح على شرط الشيخين( وهيچ شكى در آنها نيست ولى در صح

نيامده است، اندك نيست، و از همين روى چندين مستدرك بر آنها نگاشته شده است. اگر تمامى روايات 

ـ « صحيح بخارى»صحيحه در  يچ گرد آمده بود، به صحا  ديگر نيازى نبود، در حالى كه همه مى دانند ه

، از «صـحيح بخـارى و مسـلم   »يا « صحيح بخارى»دانشمند محقق و منصفى نيست كه خود را با داشتن 

 ديگر كتب صحا  بى نياز بداند.

از طرفى ديگر خود بخارى و مسلم نيز بيان كرده اند كه آنچه را در اين كتاب آورده ايم صـحيح  

بسيارى از احاديث صـحيح را بنـا بـه عللـى      است، نه اينكه تمام روايات صحيح را بيان كرده ايم، بلكه

 0نياورده ايم.

اضافه بر تمام اين مطالب، عالّمه امينى)ره( روايت غدير را از بيست و نه نفر از مشايخ بخارى و  

 1مسلم نقل مى كند.

 

 فهرست بعضي از استنادات حضرت علي )ع( به حديث غدير

المومنين علـي )ع( بـه حـديث غـدير كـه در زمانهـا و       در اين بخش بر آنيم تا قسمتي از استنادات امير

ذكر نمائيم. همچنـين   ــ جهت ا بات منزلت اين يوم ــ مكانهاي مختلفي ايراد شده را بصورت تيتر وار

ها و يا داستانها و... خودداري نموده و با دادن منـابع  جهت جلوگيري از اطاله كالم، از آوردن اصل خطبه

 نمائيم.هت مطالعه بيشتر  دعوت ميو مآخذ، عالقمندان را ج

از حضرت على)ع( نقل شده است،  ،ترين كالمى، كه پيرامون غدير خم و عظمت آنطوالنى - 0

 اى كه با سالگرد غدير خم مصادف بود در كوفه ايراد شده است. اى است كه در جمعهخطبه

                                                 
  1، ص1؛ المستدرك على الصحيحين، ج42، ص1ر.ك: صحيح المسلم بشرح النورى، ج -1
  سيدمحمود مدنى ،نقد ديدگاه هاى اهل سنّت درباره حديث غدير، بر گرفته شده از مقاله ماهنامه كوثر،  121، ص1جعالمه اميني ، الغدير،  -2
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ه اسـت و عالمـه   مصبا  المتهجد اين خطبـه را بطـور كامـل آورد    711شيخ طوسى در صفحه 

 كند. طاووس نقل مىسيد بن« مصبا  الزائر»بحاراالنوار آن را از  17مجلسى در جلد

اى، كه در قالب نظم براى معاويـه فرسـتاد، بـه حـديث غـدير      امير مؤمنان على)ع( در نامه - 1

 شود: تصريح كرده است. كتابهاى زير بخشى از منابعى است كه اين ابيات در آنها ديده مى

 . 01الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكى، ص  الف(

 . 012الجوزى، صتذكرة الخواص، ابن ب(

 . 417، ص0فوائد السمطين، حموينى، ج  ج(

 . 71، ص 1الفصول المختارة، شيخ مفيد، ج  د(

 . 411، ص0االحتجاج، طبرسى، ج  و(

كه امـام)ع( بـراى ا بـات    همچنين اشعار بسيار زيبايى از حضرت على)ع( نقل شده است،  - 2

 خويش به حديث غدير خم تمس  جسته است.حقانيت

ديوان منسوب به اميرالمـؤمنين   141ينابيع المودة قندوزى حنفى، صفحه  78اين اشعار در صفحه 

 جلد دوم الغدير نقل شده است. سي ودوو صفحه 

قيس و خالد البجلـى  بنعازب، اشعثمال ، براء بنحضرت على)ع( در مجلسى كه انس بن - 4 

اى ايراد كرد و از اين چهار تن خواست كه بر درستى حديث غدير گواهى حضور داشتند، خطبه

دهند. ولى هر چهار تن به خاطر مالحظات سياسى از اداى شهادت خوددارى كردند. حضرت در 

 باره هر ي  آنها دعايى كرد كه به اجابت رسيد.

خود از اين واقعه ياد كرده است. اين مطلـب  « امالى»و « الخصال»شيخ صدوق)ره( در كتابهاى  

 و بحاراالنوار نيز نقل شده است.  20و جلد  1طالب ج در جلد دوم، مناقب آل ابى
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حديث غدير را كتمان كردند در منابع معتبر بسـيار   كساني كه داستان نفرين حضرت درباره - 1

ايـن   نوايـا امد، و البداية و النهايـة بخشـى از ر  آمده است. انساب االشراف، اسدالغابة، مسند اح

 شوند. واقعه شمرده مى

در روايتى طوالنى هفتاد فضيلت ويژه خود را بيان كـرده،   -عليه السالم  -امير مؤمنان على  - 6

در ضمن آنها از حاد ه غدير خم نيز سخن گفته است. اين روايت را شيخ صـدوق)ره( در جلـد   

 ت. دوم كتاب خصال آورده اس

كتاب بشارة المصطفى حاد ه غدير و سخنان پيامبر اكرم)ص( در آن  066همچنين در صفحه - 7

 روز از زبان على)ع( نقل شده است. 

به سوى شام براى جنگ با معاويه، در يكى از منازل بين راه، حضرت على)ع( هنگام عزيمت - 8

ه جهاد در راه خدا به حـديث غـدير   اى نسبتا طوالنى ايراد كرد، او ضمن تشويق يارانش بخطبه

 استناد جست و مردم را به اطاعت از خود دعوت كرد.

اين خطبه را شيخ مفيد)ره( در جلد اول كتاب ارشاد، طبرسى در جلد اول االحتجـاج و عالمـه    

 اند. نقل كرده 24و  21مجلسى بحاراالنوار در جلد 

به وسيله پيامبر اكرم)ص( در روز غـدير،   -عليه السالم  -قضيه معمم شدن اميرمؤمنان على  - 1

 از مواردى است كه حضرت پيرامون غدير خم صحبت كرده است.

اين كالم حضرت را نقل كرده است. عالمه امينى در جلد « الفصول المهمة»ابن صباغ مالكى در  

 اند. اول الغدير از چندين منبع ديگر اهل سنت نام برد كه اين حديث را نقل كرده

خود را از زبـان پيـامبر   حضرت على)ع( در جواب سؤال كسى كه گفت: مهمترين فضيلت - 01

 كند.خود اشاره مىاكرم)ص( بيان كنيد، به حاد ه غدير و وجوب واليت
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قـيس و جلـد   اين روايت را طبرسى در جلد اول كتاب احتجاج نقل كرده است. كتاب سليم بن 

 شود. شمرده مىيثچهلم بحاراالنوار نيز از منابع اين حد

، حديث غدير «ان حديثنا اهل البيت صعب مستصعب»حضرت على)ع(، در توضيح حديث  - 00

 را بيان كرده، از آزمون مؤمنان در اين مسير سخن گفته است.

 شود. بحاراالنوار ديده مى 11تفسير فرات كوفى و نيز جلد  11اين روايت در صفحه  

دوم تاريخ دمشق به طرق مختلف حديث غدير را از زبان علـى  ابن عساكر شافعى در جلد  - 01

، «المناقـب »كتـاب   10همچنين ابن مغازلى شافعى در صـفحه    نقل كرده است. -عليه السالم  -

كثبر در جلد پنجم البداية و النهاية و هيثمى در جلد نهم مجمع الزوايد سخنان حضرت را نقل ابن

 0اند. كرده

 سوم منزلت

 يره اهل بيت )ع(غدير در س

و امامان بر حق شيعه، كه نگاهبان اسالم حقيقى بودند و سعى داشتند آن را  )ص(اهل بيت پيامبر

از خطرات دور سازند، از هر فرصتى بهره بردند تا غدير را زنده بدارند و آن خـاطره گرامـى و بـه يـاد     

پوشـد و بـراى   مبر جامـه عمـل مـى   اهداف واالى پيا ،زيرا در تابش آفتاب غدير ؛ماندنى را مطر  كنند

 ماند.نميباقى انديشان فرصتانگيزى كجفتنه

و ديگر امامان راستين شيعه ما را بـا   -عليهما السالم  -نگاهى گذرا به سيره فاطمه و اميرمؤمنان 

 سازد. هدايت و نيكبختى بشر آشنا مىدرساز آن اهميت واقعه غدير و نقش عظيم و سرنوشت

                                                 
 بر گرفته شده از مقاله ماهنامه كوثر، ، محمد محمديان تبريزى ،غدير از گلوى شقايقك .  -1
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 معركه صفين حديث غدير در

على)ع( در يكى از روزها در جمع سپاه خود، كه گروهى از مهاجرين و انصار نيز در آن به چشم 

انما ولـيكم اهلل و رسـوله و   »خوردند از زبان پيامبر خدا)ص( فضايل خويش را برشمرد. آيات شريف مى

اهلل و ال رسـوله و ال المـؤمنين    لم يتخـذوا مـن دون  »و  ( 11مائده،  )«الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة...

را تالوت كرد و فرمود: مردم پرسيدند يا رسول اهلل، آيا واليت اختصاص به بعضـى از    (06توبه،) «وليجه

مؤمنان دارد يا براى عموم است؟ در آن هنگام خداوند فرمان داد تا پيامبرش واليت را همانند نماز، روزه، 

در آن وقت پيامبر خدا)ص( در غدير خم مرا ولى امر مردم قـرار   زكات و حج توضيح دهد و تبيين كند.

 0 «ان اهلل ارسلنى برسالة... من كنت مواله فعلى مواله... »داد و چنين خطبه خواند:

 خطبه غديريه اميرمؤمنان)ع( در زمان حكومت 

نان روز عيد غدير با جمعـه مصـادف شـد. مسـلما     طالب)ع( اتفاقاًابىدر دوره حاكميت على بن

هاى آن در برابر مردم گيرى پيدا كردند و آن حضرت براى اقامه نماز جمعه و خواندن خطبهحضور چشم

ها ساعت از روز گذشته بود]قبل از اذان ظهر[، كه پدرم خطبهگويد: پنجعلى)ع( مىقرار گرفت. حسين بن

ا برشـمرد، حاكميـت   اش ربه حمد و  ناى حضرت حق پرداخت، صفات ربـوبى را آغاز كرد. او نخست

هايش را مورد توجه قرار داد و بعد خطاب به مـردم فرمـود: خداونـد    مطلق را از آن وى دانست، نعمت

دو عيدى كه  ؛تعالى امروز دو عيد بسيار بزر  ]جمعه و غدير[ را براى شما در ي  زمان قرار داده است

بخشـد...  هدايت در ديگرى ا ر مـى بخشدو به وسيله هر ي  هر ي  فلسفه وجودى ديگرى را تكامل مى

شود مگـر بـا اعتـراف بـه نبـوت پيـامبرش       سپس فرمود: توحيد و ايمان به يگانگى خداوند پذيرفته نمى

                                                 
 .  147- 143، ص11النوار، جبحارا -1
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شود مگر با قبول واليت امر كسى كه خـدا فرمـان   محمد)ص( و دين و شريعت محمد)ص( پذيرفته نمى

 ر بعد از توسل و تمس  به اهل واليت. پذيرد مگو همه اين امور سامان نمى ؛واليتش را داده است

 غدير از نگاه مولى الموحدين)ع(

خداوند در روز غديرآنچه در باره منتخبين خود اراده كرد بر پيامبرش فرو »على)ع( سپس فرمود: 

نگـران  و فرستاد، به او فرمان داد تا واليت و وصايت را ابالغ كند و مجال را از كافران و منافقان بگيـرد  

بسيار دارد، در آن روز گشايشهاى الهى فرا رسيده و حجـتش  نزلتمدشمنان نباشد.روز غدير قدر و گزند 

بر همه تمام شده است. امروز روز روشنگرى و اظهار عقيده از جايگاه بلند و روشن اسـت، امـروز روز   

طالب)ع([ ابى]على بن 0]رسول اهلل)ص([ و مشهود تكامل دين و روز وفاى به عهد است. غدير روز شاهد

است، روز در هم ريختن پيمانهاى زير پرده كفر و نفاق است، روز آشكار شـدن حقـايق اصـيل اسـالم     

است، روز ذلت و خوارى شيطان است، روز استدالل و برهان است، روز جدا شدن صفوف كسانى است 

ـ  كردند امروز بزرگترين روزى است كه عدهكه آن را تكذيب مى راض كرديـد، روز  اى از شـما از آن اع

هاسـت، روز عرضـه   هاى نهفته در دلها و سـينه هدايت و امتحان بندگان خداست، روز آشكار شدن كينه

نصوص ]سخنان بدون ابهام پيامبر)ص([ بر افراد مؤمن و دلباخته ]اهل الخصوص[ است، غدير روز شيث 

 «پيامبر)ع( است، روز ادريس و يوشع و شمعون و ... 

 فاطمه زهرا)س ( به حديث غدير:، ه استدالل ام االئم

حضرت فاطمه زهرا)س( يگانه يادگار رسول اكرم)ص( است، كه همچون ديگر اهل بيت)عليهم 

السالم( بارها به يادآورى واقعه غدير پرداخت. نگاهى به سخنان آن بزرگوار جايگاه وى در عرصه اخبار 

 سازد: غدير را آشكار مى

                                                 
 . 71، ح 114، ص 17ج ;1، ح 127، ص13بحاراالنوار، ج  ;79، ح423، ص 1توان در موارد ذيل يافت: اصول كافى، ج تفسير شاهد و مشهود را مى - 1
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بـا  خطاى خويش، به ايشان گفتند: اگر مطالب شما را قبل از بيعتگروهى از انصار، براى توجيه 

 كرديم. حضرت فرمود: شنيديم با غير على بيعت نمىديگران مى

لبيـد كـه پرسـيده    و نيز در جواب محمود بن آيا پدرم در روز غدير براى كسى جاى عذر باقى گذاشت؟

 بود: آيا از سخنان پيامبر دليلى بر امامت على داريد؟ 

 فرمود: شگفتا، آيا روز غدير را فراموش كرديد؟! 

دارد كه دختر بزرگوار پيـامبر حـديث غـدير را چنـين بيـان      روايتى با سند بسيار دقيق و مشهور بيان مى

 فرمود: 

  «من كنت وليه فعلى وليه و من كنت امامه فعلى امامه.»قال رسول اهلل)ص(: 

على سرپرست اوست و هر كه من امام او هستم علـى  رسول خدا)ص( فرمود: هر كه من سرپرست اويم 

 امام اوست. 

 

 استدالل امام حسن مجتبى )ع ( به حديث غدير:

خطبـه اى ايـراد    ،هـنـگـامى كه امام حسن مجتبى )ع ( تصميم گرفت با معاويه صلح كنـد  -0

ه مى فرمود: ايـن امت از جدم رسول خدا)ص ( شنيد ك فرمود در بخشى ازآن خطبه تاريخى آمده است :

 ،هر امتى كسى را متولى امور خود كند كه ازاو دانـاتـر و شـايـسـتـه تـر در مـيان خود داشته باشـند »

و شنيد كـه بـه پـدرم مـى      «مقدم بدارند ،مگر آن را كه شـايـسـته تراست  ،هماره رو به تنزل مى روند

و  «اينكه پس از من پيـامبرى نيسـت   جز ،همانند هارونى نـسـبـت بـه موسى ، تو نسبت به من»فرمود: 

علـى مـوالى    ،هركس را كه منم مـوالى او »شنيدند كه در غدير خم دست پدرم را گـرفت ومى فرمود: 
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 «اوست خدايا! دوست بدار آنكه على رادوسـت مـى دارد و دشـمن بدار آن را كه با على دشمن است 

 آگاه سازند . آنگاه به حاضران فرمود تا غايبان را

 ير خم در خطبه امام مجتبى)ع(غد

اى خوانده، مردم را به باالترين نعمـت  على)ع( در برابر طاغوت شام و مردم كوفه خطبهحسن بن

خالفـتش   خويش و مشروعيتاز دست رفته، كه حاكميت اهل بيت)ع( بود، توجه داد. شايستگى و لياقت

و كرد: مردم سخن جدم پيامبر)ص( را به يـاد  را متذكر شد و داستان روز بياد ماندنى غدير را چنين بازگ

فرمود: هر گاه مردم كسى را به رهبرى خويش برگزينند در حالى كه اليقتـر و آگـاهتر از آن   دارند كه مى

اند مگر اينكه دوباره بدانچه رهاكردند و به فراموشى بختى خريدهفرد وجود داشته باشد، براى خويش تيره

فرمـود: اى  اند دنبال كنند، رسول خدا مـى كه از پيامبرشان درباره پدرم شنيده سپردند بازگردند و آنچه را

على تو بعد از من مانند هارون پس از موسى هستى، او جانشين برادرش موسى بوده تو نيـز جانشـين و   

)ع( تنها تفاوت ]ميان آنها و ما[ اين است كه بعد من پيامبرى و نبوت نخواهد بود. امام مجتبى ;خليفه منى

شنيدند. در آن روز جدم رسول « غدير خم»سپس فرمود: اين مردم پيامبر خود را ديدند و سخنانش را در 

خدا)ص( دست پدرم)ع( را گرفت و در برابر آنان گفت: هر كس من موال و سرپرسـت او هسـتم علـى    

او را دشـمن   بدار هر كس او را دوست دارد و دشمن بدار هر كسخدايا، دوست ;موالى او خواهد بود

 0دارد... سپس جدم پيامبر)ص( دستور اكيد داد كه، حاضران مطالب غدير را به غايبان برسانند. 

                                                 
منه اال لم يزل يذهب امرهم سفاال حتى يرجعوا الى ما تركاوه و   يقول: ما ولت امة امرها رجال و فيهم من هو اعلم -صلى اهلل عليه و آله  -وقد سمعت هذه االمة جدي »-1

يقول البى: انت منى بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى. و قد راوه و سمعوه)ص( حين اخذ بيد ابي بغدير و قال لهام: مان كنات     -صلى اهلل عليه و آله  -سمعوه 

 «  عاده ثم امرهم ان يبلغ الشاهد منهم الغائب ثم قال...مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله و عاد من 
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 امام حسين)ع( و حديث غدير در منى

به زيارت بيت اهلل الحرام در مراسـم پـر    -عليه السالم  -يكسال قبل از مر  معاويه، امام حسين 

جعفر او را همراهى نمودند. آن سال عـده زيـادى از   داهلل بنعباس و عبشكوه، حج مشرف شد عبداهلل بن

هاشم حضور داشتند. امام حسين)ع( در ايام تشريق آنان را در سرزمين منى جمع نمـود  زنان و مردان بنى

نفر از صحابه پيامبر خدا)ص(گرداگرد  تدر آن اجتماع عظيم بيش از هفتصد نفر از مردان تابعين و دويس

حلقه زدند و منتظر سخنان امام خويش بودند، حضرت بپا خاست و پـس از حمـد و   وجودش زير خيمه 

  ناى الهى فرمود: 

به ما و شيعيان هستيد و از آنها اطالع داريـد،  شما شاهد و ناظر تجاوزات معاويه جنايتكار نسبت

فراد مؤمن و مـورد  سخنان مرا گوش كنيد و بنويسيد ]تا براى آيندگان بماند[ و به ديگر شهرها و قبائل و ا

اعتماد خود برسانيد و آنان را دعوت به اداء حق ما )اهل بيت( كنيد ترس آن دارم كه وقـتش بگـذرد و   

حقوق ما مغلوب ستمگر گردد، گر چه خداوند باالترين پشتيبان است. سـپس فرمـود: شـما را بـه خـدا      

را وصى و امام بعد از خود قرار  آوريد كه پيامبر خدا)ص( روز غدير خم پدرم على)ع(سوگند: بياد نمى

داد و حديث واليت را بر شما خواند و فرمود همگى بايد اين پيام را به ديگران برسانيد پاسخ دادند: چرا 

 0 ما بياد داريم.

                                                 
 ، چاپ چهارك9، ح192، ص 1الغدير، ج  ;231موسوعة كلمات االماك الحسين)ع(، ص  - 1
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 و حديث غدير امام محمد باقر )ع(

محضر امـام  معاوية و ابوالجارود همگى در مسلم، بريد بناعين، محمد بنيسار، بكير بنفضيل بن

 طالب)ع( و روز غدير فرمودند: ابىحضرت در باره واليت على بن .باقر)ع( بودند

انمـا  »خداوند پيامبرش را مامور به واليت على ]عليه السالم[ كرد و اين آيه شريفه را نازل كـرد:  

يه فوق واليـت اولـى   با نزول آ  1 «وليكم اهلل و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة

دستور  )ص(اى نفهميدند اولى االمر چه كسانى هستند؟ خداوند به محمد االمر واجب گرديد و لكن عده

داد تا آن را توضيح دهد و همانند نماز و زكات و روزه و حج مصاديق خارجى آن را روشن سـازد. در  

آيين اسـالم برگردنـد و او را تكـذيب     اى بواسطه آن ازآن هنگام اضطراب او را فرا گرفت و ترسيد عده

نازل گشت پيامبر خـدا)ص( امـر    «0 ايها الرسول بلغ... يا»در آن هنگام آيه تبليغ  .كنند او به خدا پناه برد

حق را اجرا نمود و در غدير خم ايستاد و فرمان اجتماع مردم و زوار بيـت اهلل الحـرام را داد و در آنجـا    

بعد از خود معرفى كرد و دستور داد آنانى كه در آنجا )غدير خم( بودند پيام طالب)ع( را ولى ابىعلى بن

 خداوند )واليت على)ع(( را به ديگر افراد برسانند. 

 

 

                                                 
 .  33مائده،  - 2
 .  73مائده، - 1
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 امام صادق)ع( در مسجد غدير

گويد: همراه امام صادق)ع( از مدينه به مكه مسافرت كردم. در نزديكـى ميقـات   حسان جمال مى

به جانب چپ مسجد نگريست و فرمود: اين  -عليه السالم  -رسيديم امام « مسجد غدير»جحفه، چون به 

مكانى است كه پيامبر خدا)ص(، در روز غدير، على را جانشين خود معرفى كرد و فرمود: من كنت مواله 

هاى ديگران را نشان داد و فرمود: سـالم  فعلى، مواله.آنگاه امام)ع( به جانب ديگر نگاه كرد، جايگاه خيمه

گروهى از مردم چون على)ع( را بر روى دست پيـامبر   ؛م ابوخذيفه و ابوعبيده جرا  نيز در آنجا بودغال

گفتند: به دو چشم او ]پيامبر[ نگاه كنيد، چگونه همانند ديدند با حسادت به وى نگريستند و به يكديگر مى

و اين آيـات را بـر پيـامبر     شدنگرد و قرار ندارد. در اين هنگام جبرئيل نازل ديوانه به اطراف خويش مى

 خدا)ص( قرائت كرد: 

و ان يكاد الدين كفروا ليزلقون  بابصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انـه لمجنـون و مـا هـو اال ذكـر      »

 1 «.للعالمين

گفتند: او واقعـا  آنها مى ؛آنان كه كافر شدند، چون قرآن را شنيدند چيزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند

 2 ه است، در حالى كه قرآن جز بيدارى و آگاهى براى جهانيان نيست.ديوان

 

 

                                                 
  31 - 32قلم،  - 2
دهد. ر ك: تفسير على اين آيه وارد شده است كه همين مضمون را نشان مى . روايات ديگرى نيز در شان199، ص3نورالثقلين، ج  ;377، ص4فروع كافى، ج  - 1
 . 342، ح 144روضه كافى، ص  ;ابراهيمبن
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 امام كاظم)ع( و مسجد غدير

جعفر)ع( رسيدم. در حالى كه قصد سفر داشـتم، از  بنحجاج گفت: خدمت موسىعبدالرحمان بن

 آن حضرت در باره مسجد غدير خم پرسيدم. 

نيد كه فضيلت و  واب بسيار دارد، پدرم ]بـه  فرمود: در آن مسجد نماز بخوا -عليه السالم  -امام 

 0 داد تا در مسجد غدير نماز بگذارد.هر كه عازم آن ديار بود[ فرمان مى

 

 و حديث غديرامام رضا)ع( 

الرضـا)ع( نشسـته   موسـى گويد: در منزل امام هشتم على بننصر بزنطى مىابىمحمد بناحمد بن

بعضى از  ؛آمده بودند كه گفتگو در باره روز غدير آغاز شدبودم، جمع بسيارى نيز در منزل حضرت گرد 

دانستند. در ايـن  افراد وجود روز غدير را در صدر اسالم منكر شدند و بعضى آن را از شعائر اسالمى مى

 كرد: چنين نقل مى« محمدجعفر بن»الرضا)ع( فرمود: پدرم از جدم موسىهنگام، على بن

برين ساختمان بزرگى را به ، خداوند در بهشت شناسندمى ز زمينيانآسمانيان روز غدير را بهتر ا»

اين ساختمان از آجرهاى نقره و طال ساخته شده، در آن صـد هـزار گنبـد از     ؛خود اختصاص داده است

هاى به كار گرفته شده در اين قصر ياقوت سرخ و صد هزار گنبد از ياقوت سبز وجود دارد، خاك و گل

خورد كه در هر ي  از آنهـا خمـر و   ت، در آن چهار جوى )يا رودخانه( به چشم مىاز مش  و عنبر اس

هاى مختلف روييده، در اطراف اين جويبارها درختان انبوهى از ميوه ؛آب زالل و شير و عسل جريان دارد

ز آنهـا بـا پـروا    ؛كنند كه بدنشان از لؤلؤ و پرهايشـان از يـاقوت اسـت   بر روى آنها پرندگانى پرواز مى

 كنند. صداهاى دلنوازى ايجاد مىخويش

                                                 
 . 1141، ح339، ص2من ال يحضره الفقيه، ج  ;17، ب21، ح 12، ص 7تهذيب االحياك، ج ;1، ح 377، ص4فروع كافى، ج  ;71، ب 2، ح 349، ص1وسائل الشيعه، ج - 1
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گويان به قصـر داخـل   فرشتگان و اهل آسمانها تسبيح ؛شودروز غدير در اين قصر بزر  باز مى

سازند و سپس به آن مش  و عنبر آن پرندگان به پرواز درآمده در جويبارها خود را مرطوب مى ؛شوندمى

فرشتگان الهى به نام فاطمه زهرا)س(  ؛سازندنتشر مىآغشته كرده، و عطرش را در فضاى ملكوتى قصر م

شـود بـه جايگاههـاى    رسد، به فرشتگان گفته مـى چون پايان روز غدير فرا مى؛ دهندبه يكديگر هديه مى

خويش برگرديد شما تا سال آينده، مثل چنين روزى، از اشتباه و لغزش در امان هستيد و بدانيد همه ايـن  

 0«است.  -عليهما السالم  -طالب ابىپيامبر ما محمد و وصى او على بنها به خاطر عظمت موهبت

)ع( نيز به نوبه خود در ارتباط با موضـوع غـدير خـم اشـاراتي داشـته و در       همچنين ساير ائمه

اند كه ما از آوردن تمـام اينهـا در   ها و محافل علمي و سياسي و... به ذكر اين موضوع پرداختهسخنراني

يم. همچنانكه در مورد حضرات معصومين )ع( كه نام آنها برده شد فقط به ي  موضـوع آن  اينجا معذور

باشد را حذف نموديم تا مالل خاطر خواننـدگان  پرداخت شد و ديگر فرمايشات آنان كه در اين زمينه مي

 نگردد. 

                                                 
 372، ص 4فروع كافي، ج -1
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 چهارممنزلت 

 استدالالت اصحاب و ياران پيامبر)ص( به حديث غدير خم

ب و ياران چندين ساله پيامبر بزرگوار اسالم كه اكثراً با ايشـان بـوده وهمـراه و همگـام     اصحا           

بودند و در شادي و غم همراه پيامبر بودند نيز داراي استداللهايي هستند كه در اينجا به آنهـا   )ص(پيامبر

ـ اشاره ميشود. هر چند قطعاً عده تند و بـه صـف   اي از آنان بعد از رحلت پيامبر )ص( از حق دوري جس

دشمنان علي)ع( پيوستند اما باز زبان به اعتراف گشوده و خود را محكوم و حقانيـت علـي)ع( را ا بـات    

 ايم:اند كه اين افراد نيز كم نيستند و ما فقط به تعداي از آنان اشاره كردهنموده

 

 استدالل جناب عمار ياسر به حديث غدير

رسـول خـدا بــه مــن    فرمود: ،با عمروعاص مواجه شددر جنگ صفين هنگامى كه جناب عمار ياسر 

دسـتـور داد بـا نـاكـثـيـن بـجـنگم و من امرش را اطاعت كردم و فرمود با قـاسطين بجـنگم و شـما   

اى مرد ابتـر   .همانها هستيد كه با شما مى جنگم و نمى دانم به جنگ با مارقين هم موفق مـى شـوم يانه

ص ( به على )ع ( فرمود: من كنت مواله فعلى مـواله الـلـهــم وال مــن   آيا نمى دانى كه رسول خدا)

 وااله و عـاد مـن عاداه ؟ 

 استدالل جوانى ناشناس به حديث غدير

هر كس چيزى مى پرسيد جوانى  ،مردم گرد او را گرفته بودند ،ابـوهـريـره وارد مسجد كوفه شد

ا تو از رسول خدا )ص ( شنيدى كه مـى فرمـود:   بـرخـاسـت وگـفت : تو را به خدا سوگند مى دهم آي

هـركـس من موالى اوهستم , على موالى اوست خدايا! دوست بـدار آن را كـه دوسـتش مـى دارد و     »
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شهادت مى دهم كه خود از رسول »ابوهريره گفت :  «دشـمـن داشـتـه بـاش آن را كه بااو دشمنى كند

  «.خدا )ص ( شنيدم كه چنين فرمود

 وبن عاص به حديث غديراستدالل عمر

وى  .)ع ( بوده اسـت  هـمـه مى دانند كه عمروبن عاص يكى از دشمنان سرسخت اميرالمؤمنين

بـا دسيسـه    .معاويه را سازمان بخشيد و او را براى مقابله با اميرالمؤمنين )ع ( آماده كرد ةافكار آشـفـتـ

شكر شام را نيرو بخشيد و سپاه كوفـه  و با طر  مساله حكميت ل ،هاى خـود او را ازسقوط حتمى رهاند

حكومـت   ،همان جا بود كه نطفه خوارج منعقد شد و براى اين خدمت .را بـه اخـتـالف وتفرقه انداخت

ــت .    ــاداش گرفــــــــــــ ــه پــــــــــــ ــر را از معاويــــــــــــ  مصــــــــــــ

در نامه اى از او تقاضاى كم   ،پـيـش از آنـكـه مـعـاويـه حـكـومـت مـصـر را بـه او پيشنهاد كند

 .«على باعث قتل عثمان شد و من خليفه عثمان هستم »سد: كرده مىنوي

 عمرو در جواب معاويه مى نويسد:

نامه ات را خواندم و فهميدم اما اينكه از من خواسته اى از دين اسالم خارج شده با تو بـه وادى  

ر حـالى  د، ضاللت وارد شـوم و تـو را در راه بـاطـلت يارى كنم و به روى اميرالمؤمنين شمشير بكشم 

وعده هايش را  وصى و وارث رسول خداست و هموست كه دين پيامبر را ادا كرد و ،ولى  ،كه او بـرادر

همو كه داماد او و شوهر بانوى زنان جهان و پدر حسـن وحسـين سـرور جوانـان      ،جامه عـمل پوشاند

 نمـــــــــــــــى پـــــــــــــــذيرم .   ،بهشـــــــــــــــتى اســـــــــــــــت   

سن جانش را در راه خدا نثار كرد و در بستر رسـول  واى بر تـو اى مـعاويه ! آيا نمى دانى كه ابوالح ...

على موالى  ،هركس من موالى او هستم »خدا )ص ( خـوابـيـد و رسول خدا )ص ( درباره اش فرمود: 

 .«اوست 
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 استدالل عمر بن عبدالعزيز به حديث غدير

الى را عمر بن عبـدالعزيز امـو   ،من در شام بودم » شـخـصـى بـه نـام يزيد بن عمر مى گويد: 

گفت : تو از كدام قبيله اى  ،وقتى نوبت به من رسيد ،من هم براى دريافت سهمم رفتم  ،تقسيم مـىكـرد

 ؟ 

 گفت : از كدام تيره ؟  .گفتم بنى هاشم  گفت ازچه طايفه اى ؟ .گفتم : از قريش  

زيز دســت بــه   عمر بن عبـدالع  .من پاسخ ندادم    گفت : كدام على ؟. گفتم : از وابستگان على )ع (

سـينه اش نهاده گفت : به خدامن هم از وابستگان على هستم گروهى براى مـن روايـت كـرده انـد كـه      

آنـگـاه رو به دسـتيار     .«هر كس من موالى او هستم , على موالى اوست»پيامبر)ص ( درباره او فرمود: 

ست درهم گفت : اين  به او گفت : صد يا دوي  خود كرده گفت : به امثال اين شخص چقدر مى دهى ؟ 

سهمت را نيز در آنجا ، چون واليت على بن ابى طالب را دارد آنگاه به شهر خود برگرد ،بده  پنجاه دينار

  دريافت خواهى كرد .

 .م اين گفتگوها خالفت حضرت اميرالمـؤمنين )ع ( مـورد بحـث اسـت    چنانكه مى بينيم در تما

مقام و منزلتي كه و  ،خالفت حضرت امير)ع ( را ا بات مى كنند ،بـا ايـن حديث  ،كـنـنـدگـاناستدالل

آيد براي هيچ ي  از رويدادها اينگونـه توصـيف نشـده و داراي    از اين اخبار براي غدير خم بدست مي

 باشد.ياينگونه تواتر نم

نـه تنهـا حقيقـت را     ،اى در مفاد حديث غدير تشكي  كنـد ـنـابـرايـن اگر كسى به هر انگيزهب

چيزى  ،خليفه عباسى ،و به قول مامون ،خدا)ص ( را نيز تحريف نموده است  كـالم رسول،كتمان كـرده

 0 د.را به رسول مكرم اسالم نسبت داده كه نمى توان به نوجوانى پانزده ساله نسبت دا

                                                 
  غدير از ديدگاه اهل بيت )ع(، احمد زماني، ماهنامه كوثر - -1

http://hozeh.tebyan.net/Html/libfar/1162/footnt01.htm#link89
http://hozeh.tebyan.net/Html/libfar/1162/footnt01.htm#link89
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 پنجم منزلت

 زنان راوى غدير                           

هاى اجتماعى اسـت.  حضور زنان در حجة الوداع بارزترين و ماندگارترين نوع شركت در صحنه

اخبار فراوانى كه به وسيله راويان زن از اين مراسم عظيم نقل شـده، گويـاى تـالش گسـترده زنـان در      

 ت. پاسدارى از اين ميراث مقدس اس

 است: كه نام و روايتشان چنين؛اندگروهى از اين بانوان حديث غدير را نقل كرده 

 حضرت زهرا)س( 

 فرمايشات حضرت در بخش استداللهاي اهل بيت )ع( گذشت .

 سلمه ام

در مراسم غدير، در كتب مختلف مورد تاكيـد قـرار گرفتـه     سلمهحضور زنان پيامبر، از جمله ام

 0است.

از دو زن پيامبر)ص( است كه حديث غدير را روايت كرده است. او ماجراى غدير را چنين  سلمه يكىام 

گويد: در غدير خم رسول خدا)ص( دست على)ع( را باال برد، تا آنجا كه سفيدى زيـر بغلـش را   باز مى

 . 1ديديم، آنگاه فرمود: هر كه من موالى او هستم پس على موالى اوست

ست كه بعد از وفات نبى اكرم)ص( در خط واليت اميرمؤمنـان بـاقى   سلمه از معدود كسانى اام

پسركم، همراهش ]على[ باش. به خدا قسم، بعد از پيامبرت امـامى  »ماند. او به فرزنش چنين وصيت كرد.

  4سلمه روايات ديگرى نيز، در باره اميرمؤمنان، از پيامبر اكرم)ص( نقل كرده است.ام 2 «غير او نديدم

                                                 
 112، ص 2معارج النبوة، ج  - 1
هلل و ايها الناا  اناى مخلاف فاييم الثقلاين كتااب ا      »ثم قال « من كنت مواله فعلى مواله»ذ رسول اهلل)ص( بيد على بغدير خم فرفعها حتى راينا بياض ابطيه فقال اخ - 2

 12و  13، ص1الغدير، ، ج  «.عترتى و لن يفترقا حتى يردا على الحوض
 .4، ح 121بصائر الدرجات، ص ;731، اعالك النساء، ص «بعد نبيك صلى اهلل عليه و آله اماما غيرهيا بنى الزمه فال و اهلل ما رايت» - 1
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 بنت عميس اسماء 

تنها حدود شصت روايت از پيامبر ؛ او به دليل تقرب به اهل بيت روايات فراوانى نقل كرده است

اسـماء از سـابقين در اسـالم اسـت و از       0اكرم)ص( دارد كه بسيارى از آنها در منزلت اميرمؤمنان است.

راه همسرش جعفر بـه خـدمت   جمله افرادى است كه قبل از آنكه مردم در خانه ارقم ايمان بياورند به هم

پيامبر آمد و اسالم اختيار نمود و به همراه جعفر به حبشه مهاجرت كرد. وى همواره از محبان و مالزمـان  

او بعد از شهادت حضرت فاطمه)س( از جمله زنان على)ع( شد. فرزندش محمد را . فاطمه زهرا)س( بود

الوداع شركت جست همسـر  د. زمانى كه در حجةچنان تربيت كرد كه از مريدان و مخلصان اميرمؤمنان ش

حديث غـدير   عقده در كتاب واليتالوداع متولد شد. ابنبكر نيز در مسير حجةابىابوبكر بود. و محمد بن

 1 را از او روايت كرده است.

 

 اهلل عليهما( طالب )سالمهانى بنت ابىام

                                                                                                                                                           
 92، ص 2نقل از امالى شيخ طوسى، ج  714النساء، ص اعالك - 4
  3، ص 1خالف طوسى، ج  ;433، ص 2جامع الرواة، ج  ;412، ص 1اعيان الشيعه، ج - 1
 13.، ص1الغدير، ج  -2
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پيـامبر اكـرم بـود     و اصـحاب  نى از راويان هاو خواهر اميرمؤمنان)ع( است. ام او فاخته نام دارد

اين بانوى گرانقدر احاديثى چون  قلين و غدير را  خواند.« يكى از بهترين مردم»پيامبر ضمن حديثى او را 

 گويد: از پيامبر اكرم)ص( روايت كرده است. او در باره واقعه غدير مى

برخاست و در گرماى سـوزان چنـين   بازگشت، تا در غدير خم فرود آمد، سپس رسول خدا)ص( از حج

گفت: ]اى مردم هر كه من موالى او هستم، پس على موالى اوست. خدايا، هـر كـه او را دوسـت دارد،    

هر كه او را زبون سازد، زبون گردان و هـر كـه او را    ،بدار و هر كه با او دشمنى كند، دشمن بداردوست

 2 يارى كند، يارى كن[.

 

 بكر عايشه دختر ابى 

الوداع جاى داشت. در كتب مختلف اهل سـنت  و حاضران در حجة  در شمار زنان پيامبر اكرم او

 0 كند.روايت او را نيز ذكر مى« حديث واليت»عقده در روايت غدير از وى نقل شده است. ابن

 

 عبدالمطلب فاطمه دختر حمزة بن

 1 اند.يث غدير را از وى نقل كردهعقده و منصور رازى حداو از صحابه مشهور پيامبر)ص( است و ابن

 

 ارقم همسر زيد بن 

                                                 
عاد من عاداه و اخذل  رجع رسول اهلل)ص( من حجة حتى نزل بغدير خم ثم قاك خطيبا بالهاجرة فقال: ايها النا  ]من كنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله و» - 1

 429اعالك النساء، ص ;41و انصر من نصره[ ينابيع المودة، ص  من خذله
  42، ص 1الغدير، ج  - 1
 .   32، ص 1الغدير، ج  - 2
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باشـد عالمـه   ارقم و نيز همسر وى مىاند زيد بناز جمله كسانى كه حديث غدير را روايت كرده

اند به ايشان طباطبايى ضمن نام بردن از گروه كثيرى كه روايت )من كنت مواله فعلى مواله( را نقل كرده

  2كند.نيز اشاره مى

 

 وايات زنان تابعى و ...ر

خورد كه همه راويانش زن هستند. نـام ايـن   در ميان روايات غدير روايتى با ده سند به چشم مى

 بانوان چنين است: 

 عبدالرحيم المقدسيه. الشيخة ام محمد زينب ابنة احمد بن -0

 جعفر)ع( فاطمه دختر امام موسى بن -1

 جعفر)ع( زينب دختر امام موسى بن -2

 جعفر)ع( كلثوم دختر امام موسى بنام -4

 محمد الصادق)ع( فاطمه دختر جعفر بن -1

 على)ع( فاطمه دختر محمد بن -6

 الحسين)ع( فاطمه دختر على بن -7

 على)ع( فاطمه دختر حسين بن -8

 على)ع( سكينه دختر حسين بن -1

 كلثوم دختر فاطمه زهرا)س( ام -01

 

                                                 
 39الميزان فى تفسير القرآن، ص - 1
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 اند كه حضرت فرمود: عليها( نقل كردهاهللمزهرا)سالاين گروه از فاطمه

 آيا سخن رسول خدا)ص( در روز غدير را فراموش كرديد، كه فرمود: 

هر كه من موالى او هستم على موالى اوست. و ]آيا[ گفتارش را ]فراموش كرديد كـه فرمـود[:   »

 0 «]اى على،[ جايگاه تو در برابر من مانند جايگاه هارون در برابر موسى است.

 

 سعد عايشه بنت -00

حجر از راويـان مو ـق بـه    كند و نزد ابنابى وقاص نقل مىبن عايشه بيشتر روايتهايش را از پدرش سعد

از زبـان پـدرش چنـين بـازگو     سـازد  كه واليت على)ع( را آشكار مىاو روايت غدير را،  رود.شمار مى

 كند: مى

 :گفتكه شنيدم پدرم 

دست على)ع( را گرفت، سپس خطبه خواند، خـداى را سـپاس    رسول خدا)ص( در روز جحفه 

 گفت، ستايش كرد و فرمود: اى مردم، من ولى شما هستم. 

 گفتند: راست گفتى، اى رسول خدا)ص(.

 سپس دست على را گرفت و باال برد و فرمود: 

د و بـدار دار كسى هستم كه او را دوستكند. من دوستاين جانشين من است و دين مرا ادا مى 

 0دشمن كسى هستم كه با او دشمنى ورزد. 

 طالب)ع( ابىفاطمه بنت على بن -01

                                                 
 131، ص17بحاراالنوار، ج «انسيتم قول رسول اهلل)ص( يوك غدير خم، من كنت مواله فعلى مواله و قوله انت منى بمنزلة هارون من موسى عليهما السالك.» -1

يا رسول اهلل ثم اخاذ بياد   سمعت ابى يقول: سمعت رسول اهلل)ص( يوك الجحفه فاخذ بيد على فخطب فحمد اهلل و اثنى عليه ثم قال: ايها النا  انى ولييم قالوا صدقت» -1

 41 - 12، ص 1الغدير، ج  «اه.على فرفعها فقال: هذا وليى و يؤدى عنى دينى و انا موالى من وااله و معادى من عاد
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در رجال خود وى را از راويان امـام   «برقى»باشد. ولد مىطالب)ع( است و مادرش امابىاو دختر على بن

شـمرده   عمـيس حنيفه، اسماء بنـت از راويان اميرمؤمنان)ع(، ابى «االحكامتهذيب»و در  داندحسن)ع( مى

سلمه نقل نموده و ردالشمس از جمله روايات اوست. وى حديث غدير را از ام  شده است. حديث منزلت

  است.

 1. و... . 02

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                 
 ، محمد عابدي، با تلخيص و تصرف« زنان راوي غدير» به نقل از ك  – 34، ص2اعيان الشيعة، ج  -2
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 ششم منزلت

 غدير از ديد شعرا

اگر حضرت خضر آب حيات نوشيد و ماندگار ماند، ادبيات و فرهنگ مسلمانان نيز در سايه سار 

و به راهنمايى خدا و رسولش از آب غدير خم سيراب گشت و جاودانه شد. كمتر شاعرى مى قرآن مجيد 

توان يافت كه دست كم جرعه اى از خم غدير ننوشيده، جان تشنه اش حالوت حاللِ عشق علوى ـ اين  

شراب طهور ـ را نچشيده باشد. نه تنها شعراى بزر  عرب ـ از حسان بن  ابت و كميت اسدى و دعبل   

عى گرفته تا سيد حيدر حلّى و بولس السالمه و ازرى كبير، كه شاعران حقجو و حقيقت گو هم از هر خزا

 نژاد و زبان به اصالت اين بركه با بركت و به زاللى اين چشمه جوشان شهادت داده اند.

در اين ميان شاعران پارسى گوى نيز به حقانيّت غديرخم گواهى داده و گاه با سـرودن چكامـه    

فاخر و بلند، و غديريّه هاى غرّا و رسا، گوى سبقت از همگان ربوده اند؛ چرا كه ايرانيان مسلمان را  هاى

از همان نخست به على و آل پاكش گرايشى ديگر و برتر، ارادتى فزونتر و بهتر بود و شـاعران بـزر  و   

همين گـرايش سـفارش مـى    بيدار هم كه هميشه زبان گوياى ملّت و مردم بوده اند مردمان مسلمان را به 

 .كردند

توسط دانشمندان و شاعرانِ بنام به زبـان   شعرهايي گفتنى است قرن به قرن در طول تاريخ اسالم

نيازى نيست در اين مقاله به غديريّه هاى عربى پرداخته شود؛ گستره اين كـار  كه عربى سروده شده بود، 

زيرا صـدها قصـيده بلنـد بـويژه پـس از انتشـار       بسيار بيشتر از آن است كه در اين مجال اندك بگنجد، 

مـى تـوان    توسط ارادتمندان ساحت قدس علوى سروده شده و انتشار يافته است، تا آنجا كـه  « الغدير»

گفت كمتر دانشمند و شاعرى را مى توان يافت كه قصيده يا قصايدى در توصيف و يادكرد غدير نسروده 

خته نشده بودند و كسى از آنان بيت شعرى نشنيده بود، غديريه باشد؛ حتى آنان كه هيچگاه به شاعرى شنا
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هايى سروده اند؛ شاعرانى كه در ميانشان از مرجع تقليد و فقيه و حكيم و عارف گرفته تا خطيب و اديب 

و نويسنده و شاعران پرآوازه هم ديده مى شود و گردآورى اين همه خود گروهى از اديبان و شـاعران را  

كنيم تا باشـد بعضـي هـا    خوب و جذاب ارائه دهند ولي ما فقط به اين مقدار اكتفا ميرى مى طلبد تا كا

 گـي رد نشـده  بدانند غدير خم داراي چه منزلتي است كه هيچ شاعر واقعي و هنرمند از كنار آن به سـاد 

 است.

بـه   در قسمتي از  اين بخش نام شعراي مشهور و بنام را همراه با قسمتي از شعرهايي كه مربـوط 

كنيم تا عالقمندان خود به ديوان در قسمتي ديگر فقط نام شعرا را معرفي ميآوريم و غدير مي باشد را مي

هاي شعرا در اين گزيده اصالً امكان نداشته و موجـب  اين شعرا مراجعه نمايند. چرا كه آوردن تمام شعر

 گردد.اطاله كالم مي

رت شماره گذاري شده در آخرين قسمت شـعر  ضمناً در اين بخش، بعلت حفظ نظم، منابع بصو

 ذكر شده و از درج آن در زير صفحات خودداري شده است.

 در دفتر ششم مثنوى به تفسير حديث من كنت مواله فعلىّ مواله مى پردازد و مى گويد:  مولوي

 نهاد نام خود و آن على موال اجتهاد زين سبب پيغمبر با

 اوست ن عمّ من على موالىاب دوست گفت هر كس را منم موال و

 كَند بند رقيّت ز پايت بر كند كيست موال آن كه آزادت

 است مؤمنان را ز انبيا آزادى است چون به آزادى نبوّت هادى

 كنيد اى گروه مؤمنان شادى

 كنيـد  همچو سرو و سوسـن آزادى 

«0» 
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دين جعفر بدخشى قصيده موالنا نورال« خالصة المناقب»مرحوم قاضى نور اللّه شوشترى از كتاب 

 را نقل مى كند كه در ضمن آن سعدى گويد:  سعدىاى از قصايد 

 منبر كه از پاالن اشتر ساخت را به آن روزى كه وحى آمد نبى

 حيدر نَبُدْ فاضلتر و بهتر ز عالم كه بعد از مصطفى در كلّ

 «1»مطهّر كه بود او نفس معصوم دان پس از احمد امام حق على

ق( مى رسيم و مى بينيم كه لسان الغيب نيـز  711)م حافظ شيرازىدى به شاعر عارف،پس از سع

 همين نوا را مى نوازد و در قصيده نخست كه ديباچه ديوان نيز به حساب مى آيد چنين گويد: 

 كرّار نبى رسول و ولى عهد حيدر قضا نوشته بر در فردوس كاتبان…

 كبار خلق فزونست از صغار وز كل  كه على امام جنّى و انسى على بود

 …سردار على امين و على سرور و على ايمان على امام و على ايمن و على

 …اين اقرار اگر تو مؤمن پاكى بكن بر هست بِه است على ز بعد محمّد زِ هر كه

 انصار به حقّ مردم ني  از مهاجر و حسين به حقّ دين محمّد بخون پاك

 «2» مختار امام، غير على بعدِ احمد پاك رسول كه نيست دين هدى را به قول

 

 هـ(: 240، ابو منصور محمّد بن احمد )مدقيقى طوسى 

 «4» غدير بسان فرّخ شهبا امير روز آلوس كيوس وار بگيرد همى به چشم
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اميرمؤمنان على)ع( است و تا آنجا كـه مـا تفحّـص    « امير روز غدير»پر واضح است كه مراد از 

كه اين بيت دقيقى، قديمترين شعرى است كه با صراحت تمام از روز غدير سخن گفته  كرديم توان گفت

 است.

 ق(:480ـ214) ناصر خسرو قباديانى 

 غدير چون پديد آمد تشريف على روز از او شرف مرد به هنگام پديد آيد

 او، آن به زحير اين، به اندوه در افتاد از كرد نبى بر سر خلق مر او را چو وصى

 شير، حمير برميدند و رميده شود از كار از او د آمد همگان را ز چنانحس

 داماد و وزير كه برادرش بُد و بِنْ عم و در خلق او سزايد كه وصى بود نبى را

 

 ق(: 186ـ 102) عطّـار نيشـابورىفريـد الـديـن  

 گرفت از اميرمؤمنان حيدر گرفت رونقى كان دين پيغمبر

 «  1» اوست اندر شأن« وال من وااله» اوست قرآنقلبِ قرآن، قلب پر 

 

 ق(: 801)م لطف اللّه نيشابورىموالنا  

 ابى طالب اميرالمؤمنين حيدر، على بن مهر سرور غالب بنازد عقل و جان و دل، به

 بودش خدا خاطب «انّما»چنان  اندر خطابِ  مادحش بوده «انت منّى»نبى اندر مقامِ 

 مجمع كه بُد ذاهب حواله با كه كرد احمد بدان قول حق امامت را به اگر قرآن بُوَد بر حق

كـن در ايـن    تفكـر كـن در ايـن معنـا، تـأنّى      ايمان واسالمم بيا اى آن كه مى گويى كه با
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 « 6»موجب

پيداست كه مقصود شاعر از آن مجمعى كه پيامبر اسالم)ص( از رحلت خود خبر داده و امامـت  

لى)ع( حواله كرده است، غديرخم است و همين موجب آن است كه امام و رهبر را در آن مجمع به امام ع

 پس از پيامبر)ص( على)ع( باشد و نه غير.

 

 هـ(: 8، محمّد حسن افضل المتكلمين)قموالنا كاشىـ 1

 و دين آسمان عزّ تمكين، آفتاب داد ربّ العالمين السالم اى سايه ات خورشيد

بيت باال مطلع بند اوّل از تركيب بند بلندى است كه افضل المتكلمين كاشى در امامت و واليـت  

 امير غدير انشا كرده است و در بيت چهارم همين بند مى گويد: 

 «حبل المتين»، مطلع«يتلوه شاهد»مقطعِ  اسرار غيب ، مركز«بَلِّغ»مقصد تنزيلِ 

ياايّها الرّسول بلّـغ مـا انـزل     آيه شريفه« مقصد تنزيل بلّغ»ى از پر واضح و عيان است كه مراد موالنا كاش

 ( است. 67)مائده، …الي 

 

قطعه اى از يـ  غديريّـه را   « مجالس المؤمنين»در مقدمه كتابش  شوشترىمرحوم قاضى نوراللّه 

ادت ق. بـه شـه  0101نمى كند. از آنجا كه قاضى نوراللّه در سـال   نقل مى كند و به نام شاعرش اشارتى

 شود: مي در اينجا نقل  كهرسيده است اين غديريّه بايد از آ ار سده دهم ـ يازدهم يا پيش از آن باشد 

 «وااله وال من»ز خاك پاى جوانمردِ  زريّن ساز رو از براى سر خويش تاج

 «عاداه عاد من»ز تيغ لفظ نبى زخمِ  نخورى ز دل عداوت او دور دار تا
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 «7» ست گواه «هل اتى»كه بر كمال معاليش  دان ىگواه پاكى اصلت والى شاه

 

 ق(:0171)مفياض الهيجى

 در قصيده بلندى كه در مد  امام على)ع( به مطلع زير سروده است: 

 مولى علىّ ولى آن كه شاهست و معنى سزاى امامت به صورت، به

 پس از هفتاد بيت مى رسد به آنجا كه مى گويد:

 عتبى چرا كرد« بلِّغ»نبى را زِ  مُنزَل از چه« هل اتى»به تنزيل شد 

 واليت است كه در غدير خم نازل شد.  آيه تبليغ « بلّغ»و پيداست كه مرادش از 

 

 

 

 ق(: 0182)منظيرى نيشابورى 

 برآورده كه سر زحبيب محمّد، على رمزيست فراز منبر يوم الغدير، اين

معنـى   بيـان ايـن  « لحم  لحمى»حديث 

 ست

 آورده پيمبر كه بر لسان مبارك

 آورده به صلب پاك و به بطن مطهّر عبد مناف خداى از آدمشان تا به آل

 آورده نياز و بندگى از بطن مادر كعبه جبين نهاده وقت والدت به خاك

 «8» آورده «انا صدّيق اكبر»به دعوى  اسالم هزار شاهد صادق به مجمع
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 ـ ؟ق(:0176)متولّد  المعمحمّد رفيع 

اشعار بسيارى در مد  حضرت امير)ع( دارد كه در « المع»بن عبدالكريم درميانى، متخلّص به  محمّد رفيع

 ضمن يكى از آنها گويد: 

 «1» نيران و جنان موالى انس و جان على، قسّام شأن او شد منجلى از نبى در« من كنت مواله»

 

 ق(:0082ـ 0001)دهلوىمير شمس الدين فقير 

 عالى نشه دين، علىّشاه اليزالى آن وارث مل 

 مفصّل آن مجمل شرع از او

 مكمّـل  وآن دين خـدا بـه او  

«01 » 

 

 ق(: 0011ـ 0024)بيگدلىلطفعلى بي  آذر  

 غدير على را پيمبر به روز قدير شنيدم به فرمان حىّ

 نهفت كه تا چند از اين راز بايد گفت به باالى سر برد و با خلق

 خويش ارد مرا هر كه موالىشم كيش از آنان كه دارندم آيين و

 عليست ز هركس به مواليى اولى عليست پس از من بداند كه موال

 «00»انجمن تو گفتى كه بودم در آن من بود بس صحيح اين خبر پيش
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 ش(: 0267ـ 0182)شهريارسيّد محمد حسين  

را بـه روايـت مـى     و احتجاجهاى امام على)ع(« مناشده ها»شهريار مل  شعر و سخن در اينجا يكى از 

 نشيند و مىگويد: 

 اعلن؟ على را بُرد بر اعال و «مواله من كنت»نه با آن خطبه 

 شيون؟ من اينها شور خوانم يا كه كشيديد «بخّاً بخ»نه خود فريادِ 

 «01»  اال اى حاسدان عهد بشكن شكستيد چه شد عهد خدا بر من

 .روده هاى بسيارى درباره غديرخم دارد شهريار تبريزى به هر دو زبان فارسى و تركى دلس

 

 ق(:0161ـ0017)وصال شيرازى 

وصال شيرازى در نزدي  به بيست مورد از غديرخم ياد كرده و غديريه هاى بلند و بااليى سروده اسـت  

 «02»كه نقل همه در مجال اين مقال نمى گنجد.

 ق(:0181ـ0118) سروش اصفهانىشمس الشعراء ميرزا محمّد على 

زينـة  »وش اصفهانى آ ار زيادى در مد  و مناقب و مرا ى اهل بيت)ع( به يادگار مانده است؛ مثل: از سر

عمان سامانى( و ديوان اشعار  « گنجينة االسرار»صفى و « زبدة االسرار»)مانند « روضة االسرار»، «المدايح

ال آوردن تمام آنها مجكه چاپ شده است. سروش اصفهانى در دهها مورد از غديرخم ياد كرده است كه 

  نيست.

 ق(: 0211ـ 0201) صغير اصفهانى
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، 44، 42، 24مرحوم صغير در حدود پانزده غديريّه سروده است كه مى توان در ديـوانش )در صـفحات   

 ( ديد.…و 416و  040، 021، 017، 001، 011، 88، 81، 82، 68، 17، 46

 ق(: 0260ـ0116)غروى اصفهانى آيت اللّه شيخ محمد حسين 

صر نيست بلكه ايشان هم در ديوان فارسى و نيز در ديوان ختالبته غدير واره هاى عالّمه غروى، م

 بارها بار از غدير گفته و غديريّه ها سروده است.« االنوار القدسيّه»عربى خويش 

با جرأت مى توان گفت كه در چهارده قرن گذشته شاعران پارسى گوى بيش از صـد غديريّـه و   

خود به يادگار گذاشته اند و اگر تفحص كنيم خواهيم ديد كه تنها در پنجاه سال اخير صدها  غديرواره از

در درباره غديرخم انتشار يافته است، اين  فقط به نام دهها شاعر ديگرى كه  …قصيده و غزل و قطعه و

كه نياز بـه كتـاب    ها اجتناب مي كنيم چراكنيم و از آوردن تمام شعراند اكتفا مياين ارتباط شعر سروده

 قطور است و ما در تحقيق مجمل جاي آن نيافتيم.

 ق(:0171ـ0111قاآنى شيرازى ) 

 ق(: 0111وامق يزدى، ميرزا محمد على )م 

 ش( در تركيب بند مربع خويش.0241ق ـ 0170حسين على منشى كاشانى)

 ق( در ديوانش.0202ـ0188نسيم شمال، سيّد اشرف الدين گيالنى )

 (.011و288ق( در ديوانش )ص0187ى، كاظم)مآشفته شيراز

 ق(: 0217ـ 0166ميرزا حبيب اللّه خراسانى )

 ق(: 0226ـ 0177اديب الممال  فراهانى ) 

 ش(: 0221ـ0166مل  الشعراى بهار، محمد تقى ) 

 .117ـ111، ص«آينه آفتاب»ق( در 0228ـ0170فرصت شيرازى ) 
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 .21الهى قمشه اى، همانجا، ص 

 .66يارى، همانجا، صحسين پژمان بخت 

 .01ـ 06ص ؛يحيى مدرس اصفهانى، در ديوانش 

 .61ـ 66محيط قمى، در ديوانش، ص

 .82ـ71، ص«گنجينة االسرار»عَمّان سامانى، در  

 .111، ص«آتشكده نيّر»ق( در ديوانش موسوم به 0201حُجّة االسالم نيّر)م 

 .621ص ،1، ج«دائرة المعارف تشيّع»ق(، در 0244ـ0110ايرج ميرزا) 

 .018ص ،طبيب اصفهانى، در ديوانش 

 .026، ص«آينه آفتاب»، و در 480، ص«گنجينه عرفان»ذكايى بيضايى، نعمت اللّه، در 

 .117ـ114، ص«گنجينه عرفان»سيّد محمد على حيرت كازرونى، در  

 .424على اكبر پيروى، همانجا، ص

 .126سرهنگ شهنازى، همانجا، ص 

 .680و 681، همانجا، ص«انىف»درويش ظفر على سمنانى، 

 .11، صفحه اوّل ديباچه، و ص«حساس ترين فراز تاريخ»قاسم رسا، در كتاب 

 .001، ص «جهشها»و در  66ـ61، ص«منتخب النفيس )ديوان(»شيخ الرئيس قاجار، در  

 .74،71،80، ص«ديوان نجومى خراسانى»اسماعيل نجوميان، در  

 ايشان بيش از ده غديريّه دارد. …و 116،72،71طرب بن هماى شيرازى، در ديوانش، ص 

 .011، ص«گنجينــــه عرفــــان»ق(، در 74س02حــــالى اردبيلــــى ميــــرزا محســــن )م 

خلوتگـه  »و در  12 - 11، 42،  41، 16 - 11، 14، ص«اى اشكها بريزيـد »حسان چايچيان، در  
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ــ80«راز  .…و 88و 81ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاء، در د     ــين العلم ــواد ام ــال ج ــد م ــليمان فرزن ــزى، س ــى تبري ــوانش، صامين  .071،  021ي

ــرمد )م   ــادق ســ ــاب0221صــ ــوى »  ش( در كتــ ــب علــ ــ018، ص«مناقــ  .011ـــ

 .04، ص«غـدير در شـعر فارسـى   »ش( در كتـاب  0244ق ـ  0124مكرّم اصفهانى، محمد على ) 

ــد     ــانى )متولّـــ ــين ميرجهـــ ــد حســـ ــيّد محمـــ ــا، ص0201ســـ  .10ق( همانجـــ

ــا، ص    ــورى عالء،ص،همانجــــــــــــ ــماعيل نــــــــــــ  .040اســــــــــــ

ــكاك، هما   ــفعلى ميرشـــــــــــــ ــا، صيوســـــــــــــ  .061نجـــــــــــــ

 .078، همانجـا، ص «(غدير در شعر فارسى»سيد مصطفى موسوى گرمارودى )گردآورنده كتاب  

 .11ـ48، ص«چكامه كو ريّه»ش( فرزند عالّمه امينى تبريزى در 0240محمد امينى نجفى )متولّد  

ــد     ــوى )متولّــ ــورى موســ ــد نــ ــيد محمــ ــا، ص0248ســ ــ11ق( ،همانجــ  .17ـــ

ــد     ــى )متولّــ ــرزاى قمــ ــين ميــ ــيد حســ ــا، ص0211 ســ ــ11ش(، همانجــ  .60ـــ

 .…و061، 87، ص«شـــمع جمـــع »ق( در ديـــوانش 0241ــــ0171فـــؤاد كرمـــانى )  

ــه    ــوم بــ ــوانش موســ ــه، در ديــ ــد عالّمــ ــور»محمــ ــه مــ  .…و 41، 21، ص«هديــ

بسـتان  »و دههـا ا ـر ديگـر در ديـوان     « حكمت بوعلى سينا»عالّمه حائرى مازندرانى، نويسنده  

 .…و40  ،00، ص«االدب

، «سـيرى در ملكـوت  »هدى )پروانه( در مجموعه شـعرى از ايشـان موسـوم بـه     محمد على مجا

ــ88ص  .…و 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .118، ص«آينــــــــه آفتــــــــاب »محمــــــــد علــــــــى ناصــــــــح، در    

 .411جعفـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــوابخش، همانجـــــــــــــــــا، ص 
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ــه    ــتخلّص بــــ ــوم، مــــ ــين مظلــــ ــافرّ»حســــ ــا، ص ، «كحــــ  .271همانجــــ

 .261شهرآشــــــــــوب، محمــــــــــود  نــــــــــايى، همانجــــــــــا، ص     

ـ        ,220ا، صذكــــــــاء الملــــــــ  ميــــــــرزا فروغــــــــى، همانجـــــــ

 ,211ق(،همانجـــا، ص0211ــــ0111ميـــرزا علـــى لعلـــى تبريـــزى، شـــمس الحكمـــا ) 

ــه     ــروف ب ــينى، مع ــا حس ــيد رض ــان »س ــعدى زم ــان » ، در«س ــوم درخش  ,48، ص0،ج«نج

ــاب   ــدير»نعمــــــــــت آزرم، در كتــــــــ ــه غــــــــ  ,160، ص«حماســــــــ

ــا، ص    ــريم، همانجــــ ــيد كــــ ــوهى، ســــ ــرى فيروزكــــ ــ170اميــــ  ,171ـــــ

ــا، ص    ــانى، همانجــــــ ــدى خيابــــــ ــد عابــــــ ــ186محمــــــ  ,187ـــــــ

 ,611ــــــــــ116محمـــــــــد رضـــــــــا حكيمـــــــــى، همانجـــــــــا، ص 

ــا، ص    ــارودى، همانجــــ ــوى گرمــــ ــى موســــ ــيد علــــ ــ111ســــ  ,111ـــــ

 ,28ــــ26، ص16«ســروده هـــايى بـــر مــوال علـــى)ع(  »كمــال معتضـــدى، در كتـــاب   

ــا، ص    ــان، همانجـــــــــ ــن غفرانيـــــــــ ــ 001حســـــــــ  ,000ــــــــــ

 ,101ـ        100، ص«گنجينـــــــه عرفـــــــان »عبـــــــدالعلى بـــــــاقى، در   

 .120ـ       110محمــــــد علــــــى انصــــــارى قمــــــى، همانجــــــا، ص     

 .120ـ          121حســـــــــين نيكـــــــــو همّـــــــــت، همانجـــــــــا، ص 

ــا، ص      ــى، همانجــــــ ــى مردانــــــ ــد علــــــ  .142ـ          140محمــــــ

ــا، ص   ــى فنا،همانجــــــــــ ــالّ علــــــــــ ــد مــــــــــ  .114آخونــــــــــ

 .641قدّوســــــــــــــــى تبريــــــــــــــــزى، همانجــــــــــــــــا، ص   

 .  681ظفر على سمنانى، همانجا، ص 
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 و... 

نيسـت   چيـزي  ،منظور و هدف ما از آوردن اين همه شعر و نام شعراي معرف در قرنهاي مختلف

خرد و اي دوستان نادان كه جز ا بات مقام و منزلت اميرالمومنين علي )ع( كه اي خاليق و اي دشمنان بي

و وصـي بـودن    بدانيد  اين علي )ع( است كه همگان بـر ولـي   ،طالب را قبول نداريدابيواليت علي ابن

ي با اين همه مضامين و با اين همه شكر اعهقتوانيد واها كردند وشعر ها سرودند و كجا ميايشان احتجاج

 ؟پيدا نمائيدوسپاس و قدرداني از طرف مسلمانان 

 هاي ذكر شده :منابع شعر

ــوى، نســخه نيكلســون، ج (0 ــوى معن ــوى، ج121، ص2مثن ــل مثن  101، ص04؛ تفســير و نقــد و تحلي

ــالميه،      (1 ــى اس ــران، كتابفروش ــترى، ته ــه شوش ــؤمنين، نوراللّ ــالس الم  008ص، 1ش، ج0214مج

ــى، ص  (2 ــخه قدسـ ــان: نسـ ــ12همـ ــيده اول.  14ــ ــايد، قصـ ــش قصـ ــى، بخـ ــاپ علمـ  ؛ چـ

ش، 0268ديوان دقيقى طوسى،به اهتمام محمد جواد شريعت، چاپ اول، تهـران، انتشـارات اسـاطير،     (4

 012و011ص

آينه آفتاب، گردآورنـدگان: محمـود شـاهرخى ـ مشـفق كاشـانى، چـاپ دوم، انتشـارات اسـوه،            (1

 161ش،ص0276

 664، ص1جــــــــــــــــــــــــــــالس المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين، جم (6

 . نثارى تونى نيز از شاعران شيعى در قرن دهم است كه با اشاره به غـديرخم گويـد:  2، ص0همان، ج (7

، بنا به نقل اسـتاد محمـد رضـا حكيمـى در كتـاب جهشـها،       414ـ410ديوان نظيرى نيشابورى، ص (8

 000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ001ص

 48ــــ46ش، ص0261ديـــوان المـــع، بـــه كوشـــش محمـــد رفيعـــى ـ مظـــاهر مصـــفّا،      (1
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ــرآيئن،     (01 ــران، مهـ ــوم، تهـ ــاپ سـ ــانى، چـ ــين قربـ ــان، حسـ ــه عرفـ  48ش، ص0274گنجينـ

ش، 0266لمـى جاويـدان،   . ديوان آذر، تصحيح سادات ناصرى ـ غالمحسـين بيگـدلى، چاپخانـه ع    (00

 406ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ404ص

 0047، ص1ش، ج0266كلّيات ديوان شهريار، چاپ هفتم، انتشارات زرّين، (01

 0 ...و 271،241،011، 016، 11، 22وان وصال شيرازى، صرجوع شود به: دي (02

 

 هفتم منزلت

 ويژگي هاي غدير خم

خصوصـاً   ،نـي آغدير خم از طرف شيعه و سني و ذكر آن در منابع روايي و قر با بررسي سنديت

مفسران زبده قران كريم و روشهايي كه اهل بيت عصمت و طهارت )ع( براي استدالل به اين واقعه ارائـه  

هاي عمومي و پاسخهاي انفـرادي، همـه جـا تـالش     ها و خطبهو در نهان و آشكار و در سخنراني ودندنم

كردند تا حماسه غدير را بشناسانند و اهداف غدير خم را به رخ بكشند و آنرا جاودانه سازند و بـراي  مي

ه اعم از دوست همچنين روايت اصحاب خاص پيامبر)ص( ك ،دنپيام غدير خم را بكار بگير ،اتمام حجت

و روايـت را نسـل بـه    اند هكه از جان و دل شعر سرود و دشمن بودند و شعرا و زنان راوي حديث غدير

همة اين مـوارد بطـور خالصـه در     ، ــاند تا اينكه به نسل ما برسدنسل و قرن به قرن تا كنون انتقال داده

: غدير خـم چـه ويژگـي    كه از خود بپرسدبرد به فكر فرو مياي را هر خواننده ــبخشهاي سابق گذشت 

. در اين بخش قصد داريم تـا   هايي دارد؟ اهداف غدير خم چيست ؟ بار تبليغاتي آن چگونه است ؟ و....

 هاي اين عيد فرخنده اشاره نمائيم:به تعدادي از ويژگي

 

                                                 
 ، با تلخيص و اضافات« محمد صحتي سردرودي -غدير در شعر فارسي از كسايي تا شهريار»برگرفته از مقاله  -1
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 مثلاعالم امامت در اجتماع بي -0

مانند بود كه نـه در  المومنين در اجتماعي بيهايي عيد غدير اعالم امامت حضرت اميريكي از ويژگي

هاي معنوي گرد آمدند و نه در آينـده چنـان اجتمـاع باشـكوهي تحقـق      چنان جمعيتي با جاذبه  گذشته

 خواهد يافت.

 شود:همانند اشاره ميدر اينجا به برخي از جوانب شكوهمند آن اجتماع بي

 

 الف( اجتماعي از سراسر بالد اسالمي :

در غدير خم گرد آمدند و با امام منصوب از طرف خداوند بزر  بيعت كردند، مردم ي  شهر مردمي كه 

بودند بلكه از سراسر بالد اسالمي بـا   و قبيله و ي  منطقه و ناحيه نبودند، از ي  نژاد و قومي گرد نيامده

ق و غـرب، از  بسوي كعبه و پيامبر )ص( شتافتند. از شـر ، شنيدن خبر شركت پيامبر )ص( در مراسم حج

داران و نيازمنـدان، از  هـاي متفـاوت، از سـياه و سـفيد، از سـرمايه     ها و مليتاز قوميتشمال وجنوب، 

، زن و مـرد، پيـر و جـوان و بـاالخره از     سواد و باسواد از مهاجر و انصـار  زورمداران و ناتوان ها از بي

مكه و مدينه( ، براي مراسم حج گرد هـم   جا؛ از همه شهرها و روستاها و بالد اسالمي )نه فقط مردمهمه

آمدند و مهمتر از همه اينكه همة آنها در غدير خم درنگ كردند و پيام الهي را در واليت و امامت پس از 

 پيامبر )ص( را شنيدند.و با امام خود بيعت كردند، كه چنين اجتماعي ديگر هرگز پديد نيامد.

 

 هاي معنوي حاضران در غديرب( جاذبه

اجتماع نظامي يا سياسـي نبـود بلكـه      هزار نفري در غدير خم تنها ي 011هم آيي حاجيان گرد

همه احرام پوشيده و مراسم حج را به جا آورده و در عرفات و مني دل را شكسته و  .جاذبه معنوي داشت
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با حالت نشاط برخوردار و در طواف و سعي سبكبار شده بودند. داراي حالت معنوي بودند و از روحي پر

جمـع معنـوي بـود كـه امامـت      پذيرش و تسليم به سـخنان پيامبرشـان گـوش فـرا دادنـد. در چنـين       

 المومنين)ع( اعالم گرديد.امير

 

 ج( انگيزه گردهم آيي در محل غديرخم

پس از اعمال حج همه در حال بازگشت بودند كـه در سـرزمين غـدير خـم آن اجتمـاع عظـيم       

ها، مدني ها هر كدام به راه خود مي رفتنـد كـه پيـ     ، عراقي ها ، يمنيهاشد. مصريميحاجيان پراكنده

وحي رسيد و فرمان ابالغ امامت را آورد و رسول خدا )ص( فرمان داد تا جمعيت بـاز ايسـتند.آنها كـه    

اند به جمعيت ملحق شوند. اجتماع حاجيان در آن روز جلوتر رفته بودند بازگشتند و آنان كه هنوز نيامده

هاي مادي يا تنها سياسي و نظامي نداشت بلكه بر اساس فرمان الهي و دسـتور پيـامبر اكـرم )ص(    هانگيز

شكل گرفت تا امامت علي )ع( و واليت اهل بيت)ع( تحقق يابد. كجاست كسي كه با اين مقام و منزلت 

بسـته  به مسئوليتي منصوب شود آن هم مسئوليت امامت. كجايند آنهايي كه بـه شـوراي شـش نفـره دل     

ها بگويند و به خود و بـه  كجاست خلفايي كه نامشان را در اذاناند و با شش نفر به خالفت رسيدند بوده

نـامي بـه غيـر از علـي ابـن ابيطالـب       كـس هسـت كـه    امت خود فخر كنند كه منم امام المسلمين. آيا 

 المومنين علي )ع( را به زبان آورد؟امير

 

 فراواني و انبوه حاضران: -1

يت حاجيان در روز غدير خم كه از سراسر بالد اسالمي  گرد آمده بودنـد يكـي ديگـر از    انبوه جمع

هزار نفر نقل كرده اند.كه به  011هزار تا  11هاي واقعه غدير است و تعداد جمعيت را هاو منزلتويژگي
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الهـي   ذي الحجه الحرام، در منطقه غدير خم به فرمـان  08هنگام بازگشت به شهر و ديار خويش در روز 

گرد آمده و پس از شنيدن پيام رسول خدا )ص( با اميرالمومنين علي)ع( بيعت كردند.كه اين بيعت مـردم  

هاي قبلـي آنهـا را   اند كه ما در بخشدر روز غدير را بسياري از مورخان و مفسران مشهور اعتراف كرده

 ايم.ذكر كرده

  

 تحقق بيعت عمومي و همگاني -2

هاي بعثت و دعوت علني مردم بـه اسـالم واليـت و    از آغازين لحظهرسول گرامي اسالم )ص( 

هاي عمر بابركتش ) مـاجراي حـديث   رهبري حضرت اميرالمومنين علي )ع( را مطر  و تا آخرين لحظه

 تذكر داد. و قلم و دوات( اين حقيقت را به روشني بيان فرموده

رموده بلكه در انتظار اوامر الهي بـود  و فقط به اعالن و اظهار عقيده و سفارش و وصيت اكتفاء نف 

تا افكار عمومي مسلمين جهان را بيدار كند و آراء مسلمين را در پذيرش امامت و واليت اهل بيـت )ع(  

مانند از همه اقشار مسلمين بيعـت بـا   هماهنگ نمايد كه سرانجام در ي  رفراندوم عمومي و اجتماعي بي

كرد كه جبرائيل در غدير خم آرزوي پي  وحي لحظه شماري ميامام علي بن ابيطالب تحقق پذيرد و در 

ذشـته  گدر جهـان   ،هاي انساني انتخاباتكه از نظر اصول دموكراسي و شيوه .فرمان الهي را ابالغ فرمود

گيرند. و يا با روشهاي دروغـين  باشد زيرا: رهبران دنيا يا با كودتا قدرت را بدست مينظير ميتاكنون بي

 ال مي كنند و يا هرگز به آراء عمومي مردم توجهي نداشته و ندارند.مردم را اغف

خالفـت   رسد و خود نيز بارها اعتراف كرد كه:رأي ناگهان به خالفت مي 10ابابكر با  ،در سقيفه

عمومي نداشت، نه شورايي مطر  ناگهاني بود. و دومي در گرفتن قدرت كاري به آراء و افكار« فلته»من 
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اتي، نه مراجعه به افكار عمومي مسلمين وجود داشت و نه حتي مراجعه به آراء مهاجرين و بود ونه انتخاب

 گفتند با وصيت ابابكر عمر به خالفت رسيد!!.انصار موجود در شهر مدينه . تنها مي

و سومي نيز در ي  شوراي شش نفره كه داماد عمر حق ابطال يا قبـول آراء موجـود را داشـت    

همانند در انتخاب رهبـري  بي . حال آنكه غدير خم تحقق ي  حماسةبدست گرفتخالفت را « حق وتو»

زيرا از طرفي نصب الهي دخالت داشت و پيام رسول خدا )ص( روشنگر راه انتخاب كنندگان بود. و  .بود

هزار شركت كننده از ي  شهر و قبيله نبودند بلكه از سراسر بالد اسالمي و به همه اقشـار   011از طرفي 

 اني تعلق داشتند كه به امر پيامبر )ص( با علي )ع( بيعت كردند. انس

 

 كيفيت واالي واقعه غدير -4

 پس از انجام مراسم معنوي حج 

  اسالمي ددر ميان انبوه مسلمين سراسر بال  

 در گذرگاه غدير

  شدن حجاج يمني و مصري و عراقي و شامي و مدني به هنگام پراكنده

 از طرف خداوند و فرمان رسول خدا )ص(دستوربا  

 در حضور پيامبر و با نظارت پي  وحي 

 در آخرين سفر حج پيامبر)ص(

 هاي سرنوشت ساز وحي الهيالعملآخرين دستور

 بدون هرگونه ابهام و اشاره و كنايه

 هاي بسته يا باغ اهل سقيفه!در روز روشن و بدون برگزاري در پشت درب
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 و انحراف افكار عموميبا اطالع عمومي و رسمي نه كودتا 

اي گويا كه همگان را به احكام الهـي و دسـتورات دينـي    با ايراد خطبه و آگاهي دادن به مردمبا 

را نسـبت بـه    خواهي خـود هاي رسالت را بيان فرمود و خيرآشكار ساخت و زحمات و كوشش

شبانه  2ر طول خم، دحاضر در غدير حجاج هزار نفر 011بيعت تمام امت اسالمي تذكر داده و با 

 روز

 اين واقعه با اين كيفيت اتفاق افتاد. و... . 

 صراحت در گفتار -1

در روز غدير خم در آن قيامت عظمي، پيامبر)ص( فرمود: اكنون جبرائيل بر من نازل شد تا پيـام  

 الهي را به همگان ابالغ كنم. بگوئيد تا رفتگان باز گردندو... .

فر حاجي در آن هواي گرم، بر روي جهاز شتران بااال رفـت و  پس از اجتماع صد و بيست هزار ن

هاي فراوان الهي و يادآوري زحمات و رنـج بـزر    پس از حمد و سپاس پروردگار و تذكر دادن نعمت

دوران رسالت و اتمام حجت با انبوه مسلمانان سراسر بالد اسالمي به تشريح و تبيين پيام الهي در امامـت  

ندان او تا قيام قيامت پرداخت با كلماتي گويا و رسا، فصيح و بليغ، روشن وآشكار علي بن ابيطالب و فرز

ترس و هراس و بـدون شـ  و   حاضر در صحنه، بياستعاره و اشاره ، با زباني قابل فهم عموم مردم ، بي

ترديد كه پس از آن خطبه گويا و بيان جاودانه و رسا، هيچكس در راه هدايت و انتخـاب امـام بـر حـق     

 ترديدي نداشت.

 پيامبر در آن خطبه طوالني خود به:

 براي معرفي امامت ،اعالن نزول پي  وحي

 اعالم علت صبر نمودن براي بيعت گرفتن به علي )ع( تاكنون
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 المومنين)ع(اعالم واليت عمومي و جهاني امير

هـدايتگري   )ع( ، از جمله علم ودانش برتـر امـام، قـدرت    هاي عليگيو ويژ پرداخته و لياقتها

گرائي، باطل ستيزي، شجاعت در را خدا، اولين مسلمان، اولـين ايمـان آورنـده بـه خـدا و      انسانها، حق

پيامبر)ص(، فداكاري، جانشين بحق، ولي و وصي بودن، رهبر هدايتگر، خداگرايي و جهادگري علي )ع( 

 يادآور شدند.مين خطبه طوالني را در هامام )ع(و ساير مواردي كه پيامبر بزگوار اسالم لياقت و ويژگي

 همچنين

 تكميل دين با واليت علي)ع( 

 افشاي چهره واقعي دشمنان علي )ع( 

پيمان خود را شكسته  هشدار از قدرت طلبان كه منتظر فرصت بودند تا بعد از رحلت پيامبر)ص(

 گرداند.مردم را به جاهليت برو 

 اين واقعه مهم.تبليغ براي مسئوليت همگاني 

 و درخواست از خدا و نيايش با پروردگار دعا

از ديگر مواردي بود كه پيـامبر)ص( بـه آن اشـاره     فرمان بيعت عمومي براي تمام حاضرين و...

 .فرمودند

كنيم تا جهـت مطالعـه   ا دعوت ميركنيم و عالقمندان كه ما از آوردن تمام خطبه خودداري مي 

 نمايند. مراجعه «الغدير»بيشتر به كتب معتبر از جمله 

 گواهي حاضران در صحنه غدير -6

و  مسلمانان جهان از سراسر بالد اسالمي از دور و نزدي  در حجه الوداع حضور داشتند و ديدند

شنيدند و پس از اتمام بيعت عمومي و برگشتن تمام حاجيـان بـه   ديدند و ميآنچه را كه بايد مي شنيدند
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واقعه را به تمام اهل ديار خود برسانند و البته چنين هـم شـد و   ها و بالد خود، وظيفه داشتند تا اين شهر

نفر از اصحاب و يـاران   046آن ميان ازكه  .اين حماسه براي هميشه در دلها و تاريخ مسلمين  بت گرديد

اين تعداد در كتب مختلـف   فقط پيامبر گرامي اسالم گواهي آنان در كتب تاريخ  بت شده است. كه البته

هزاران نفر از اصحاب رسول خدا )ص( از مهاجر  انصار بودند كه گـواهي آنـان در   ده و نامشان  بت ش

آمدنـد. و تعـداي   كتب مدون فريقين نيامده است كه تا زنده بودند از گواهان حديث غدير به شمار مـي 

علـل  فقط خود حفظ كرده و آنرا انتشار ندادند حال چه به عمد و چـه ب كثيري هم بودند كه اين واقعه را 

مختلف از جمله اينكه تعداد زياد روايت كنندگان و احساس اينكه به روايت وي نيازي نيسـت و از ايـن   

 اقسام داليل.

 

 راويان و مفسران فراوان حديث غدير -7

باشـند  و... مي 0نفر 104نفر و در بعضي منابع 117تعداد راويان اين واقعه كه از قرن اول تاكنون 

ترين ويژگي و منزلت عيد غدير خم داللت دارد كه در بخشهاي پيشين در اصلي در حقيقت به مهمترين و

 اين ارتباط بحثهاي مفصلي شد و نام تعدادي از راويان را در آنجا ذكر نموديم.

هاي منحصر بفرد كه در هيچ ي  از وقايع بيست و چند سـالة  يگآري اين غدير است با اين ويژ

 تا آن زمان وجود نداشت.پيامبر )ص( از آغاز دوران بعثت 

به امامت، و نبوت به واليت اسـت، و حكايـت از آن    غدير نمايشگر اتحاد و پيوند رسالتآري 

كند كه همچون دو پستانى هستند كه براى اشراب و ارضاع طفل شيرخوار، پيوسته مالزم و مقـارن و  مى

 اند.شده و بهم پيوسته بن روئيده رفيق يكديگرند، و يا همچون دو نهالى كه از ي  ريشه و

                                                 
  71حماسه غدير، محمد دشتي، ص -1
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در برابر ديدگان جميع خالئق و همگى امت، و اعالن و اعالم ايـن   «انا منه»و  «على منى»غدير نمايشگاه 

 به جهانيان تا روز بازپسين است. واقعيت

 غدير محل ظهور حقائق مخفيه، و بواطن مختفيه، و ارشاد و هدايت مردمان به اين راه است.  

 به مقام عرفان و واليت كليه حق است.  م و شاهراه اعالى انسانيتغدير صراط مستقي

گيـرى و تعيـين و تشـخيص و معرفـى نـور      گيرى قضاء كليه الهيه به عالم قدر، و اندازهغدير مقام قالب

نامحدود حضرت احديت در اسماء و صفات مرئى و مشاهد خلق، و ربط قديم و حادث، و نزول تجرد و 

دسترسى همه خاليق و استفاده از ماء معـين و آبشـخوار فـيض و    دود امكانيه، براىبساطت در قيود و ح

 رحمت و سعادت و بركت است. 

 شريف خود بر سر مولى الموحدين است. گذارى رسول اهلل با دستغدير روز تاجگذارى و عمامه

 است.  «كنت مواله فعلى مواله من»غدير روز 

 است.  «عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذلهاللهم وال من وااله، و »غدير روز 

با حق است، روز سرسپردگى است، روز مبادله و معامله نفس با خداوند نفس، روز داد و غدير روز بيعت

 ستد جنود شيطان با جنود رحمان، روز فراق ظلمت و ورود در جهان روشنى است. 

 و خلوص و نفاق، و صفا و حيله، و نور و تاريكى است. غدير روز مح  است، روز تمايز ايمان و كفر، 

 هاى ابر گران، و تابش در دلهاى جانداران است. غدير روز درخشش خورشيد عالمتاب از پس پرده

غدير روز تعريف راستين، و بركنارى خوف از شيطان، و سرآمدن زمان تقيه، و وحى امر الزامى بر لـزوم  

 هويت است.  اليت، و ابرازقت از روى چهره وكشف حجاب حقي

 است.  «بخ بخ ل  يا على اصبحت و امسيت موالى و مولى كل مؤمن و مؤمنة»غدير روز 
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غدير روز عيد اكبر: روز بلند كردن رسول خدا على بن ابيطالب را در مراى و مسـمع مـردم، و خوانـدن    

 خطبه و امر به تسليم امت در برابر اوامر و نواهى موالى متقيان است. 

غدير تنها نام ي  سرزمين نيست. ي  تفكر است، نشانه و رمزى است كه از تداوم خط نبـوّت حكايـت   

 مى كند. غدير نقطه تالقى كاروان رسالت با طاليه داران امامت است.

آرى غدير ي  سرزمين نيست، چشمه اى است كه تا پايان هستى مى جوشد، كو رى است كه فنا برنمى 

 رانه و خورشيدى است عالمتاب. دارد، افقى است بى ك

و ايـن دو   إنّى تارِك فيكُم الثَّقَلَينِ كِتـابَ اللّـهِ وَ عِترَتـى،   در غدير،عترت، همتاى قرآن معرفى مى شود: 

 لَن يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَىَّ الحَوضَ.همتاى وزين تا هميشه، جدايى ناپذيرند: 

، «تِبيـان »، «بَيـان »، «هـادى »، «نـور »اگر قرآن خـود را پس عترت بسان قرآن است و اوصاف قرآنى دارد. 

وصف كرده، عترت نيز چنين خواهد بود، چرا كه نور و ظلمت، هادى و مضل، شفاء  …و« حَقّ»، «شِفاء»

مـى   …تنها نور با نور، حق با حق، شفاء با شـفاء و  و درد، حق و باطل، بيان و ابهام همتاى هم نيستند،

 ذير باشند، و اين يعنى عصمت عترت، يعنى حجيّت كالم، فعـل و تقريـر آنـان.   توانند دو  قل جدايى ناپ

زيرا آنچه نور است، ظلمت را در آن راهى نيست، و آنچه حق است، از باطل به دور است، و هـادى، از  

اضالل مبرا است، و بيان و تبيان، مجمل نيست تا روشنگر بخواهد و اين يعنى عصمت و حجيـت سـنّت   

 «.ا بَعدَالحَقِّ اَالَّ الضَّاللفَماذ»آنان.

در غدير، عترت به مقام مواليى و جانشينى رسول اهلل)ص( برمى نشيند. رسول صال مـى دهـد.:اَياهاالنّاسُ   

مَن اَولى بِالمُؤمِنينَ مِن اَنفَسِهِم؟ امّت پاسخ را به خدا و رسول وامى گذارد و پيامبر)ص( مى فرمايـد: اِنَّ  

مسلمانان به مواليى و اولويت رسول اعتـراف   ا مَولَى المُؤمِنينَ وَ اَنَا اَولى بِهِم مِنَ اَنفُسِهِم.اللّهَ مَوالى وَ اَنَ

 مى كنند و ايشان اين منصب را به جانشين خود وامى گذارد و مى گويد: فَمَن كُنتُ مَوالهُ فَعَلِىّ مَوالهُ.
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 0نى و خالفت عترت. اين بود پيام غدير: عصمتِ عترت، حجّيت سنّت عترت، جانشي 

 

 

 

 

 

 

 هاي پنهانغدير و آشكار  شدن توطئه

يهـا و بكـارگيري انـواع    ها و تضادها و درگيراز آغاز بعثت رسول خد )ص( و پيدايش مخالفت

شكنجه و آزار جسمي و روحي پيامبر)ص( و ياران ايشان و عدم تسليم ايشان در برابر هجوم مشـكالت،  

مه جانبه مقاومت مسلمين در برابر انواع تهاجمات مشركين و كفار، هـر  و گسترس اسالم و اوج گيري ه

 گرويدند.شد و مردم فوج فوج به اسالم ميروز بر تعداد مسلمانان افزوده مي

و هركدام از آنها به داليل خاصي اسالم آورده بود. گروهـي  ها متفاوت بود اما اغراض و خواسته

مرز شهادت پيش رفتند و گروهي ديگر چون بـازار اسـالم را گـرم    با اخالص و يقين ايمان آوردند و تا 

ها هم همواره بر سر دو راهي يديدند جذب شدند. برخي از ستم سران قريش به ستوه آمده بودند و بعض

قرار داشتند، دستي براي بيعت و پايي براي فرار آماده داشتند. اگر پيروزي اسالم مطـر  بـود جانبـداري    

                                                 
 محمدجواد صاحبى  ،2ه از ماهنامه كوثر، ش بر گرفت -1

 



 81 

كردند. از جمله نمودند فرار ميدادند و اگر روزي ضعفي در سپاه اسالم مشاهده ميا ميكردند، شعارهمي

 .0كردندهر دو در لحظات حساس فرار ميمورخان، يت قريب به اتفاق ابابكر و عمر كه بنا به قول اكثر

 دانستند. پسبعضي ديگر راه رسيدن به قدرت و حكومت را هماهنگي با اسالم و پيامبر )ص( مي

هـا مـي كشـيدند و دروغ و    همه يكسان نبودند گاهي در شمار مسلمين بودند و بر ضد پيامبر )ص( نقشه

گرفتند، قبـول نمـي   ايشان را به استهزاء مي كردند، گاهي سخنان وحي گونةخش ميتهمت به نام ايشان پ

 نمودند.كردند و آنرا طرد مي

اي پنهان و ناپيدا در جامعه اسالمي لبان بگونهاين گرايشها و اقسام مخالفان و منافقان و فرصت ط

پيامبر )ص( مي كردند و خداوند و پيامبر )ص( كاري و...، تظاهر به حمايت از دين و ياري با هزار رنگ

و به ظاهر، تسليم شدن آنـان را پذيرفتنـد و آنـان را از حقـوق اجتمـاعي       ،نيز آنان را رسوا نكرده بودند

آنكه آزمايش نهايي الهي با اعالم واليت علي )ع( در غدير خم مطر  شـد كـه   مومنين محروم نكردند تا 

آزمايش عقيدتي، همه امتحان شدند و روشن شد كه چه كساني به سخنان پيامبر )ص( و دستورات در آن 

 زنند؟الهي ايمان و اعتقاد داشته و چه كساني ندارند و از آن سرباز مي

شكنند؟ و چه كساني بـر بيعـت بـا    سپس پيمان بيعت را ميكنند و چه كساني به ظاهر بيعت مي

 روند؟مانند و تا مرز شهادت پيش ميپايدار مي )ع( امامت حضرت علي

گردند و چه  گروهي نگران شده و دسـت بـه   چه افرادي با شنيدن امامت علي )ع( خوشحال مي

 زنند.ناك ميهاي خطرنقشه

متظاهر به اسالم، وفادار و پيمان شـكن را بـه روشـني    واقعه غدير خم مومن و منافق، مسلمان و 

كدام است. اگر حاد ه غـدير خـم نبـود و گروههـاي متفـاوت      شناساند و نشان داد كه مرز ايمان و كفر 
                                                 

منبع موثق  23و همچنين  -272ص  11ج  –كنزالعمال  – 29ص 4البدايه و النهايه ج  –ابن كثير شافعي  32ص 1سيره نبوي ج  -ابن سعد 133ص  1طبقات ج   -1

  91ص  –دشتي محمد  –به نقل از حماسه غدير   -اند.ديگر كه همه آنها به اين واقعيت اشاره كرده
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 ماندند واجتماعي مسلمين به همان صورت ياد شده، با همان اختالفها و تضادها و انواع گرايشها باقي مي

اساس اسالم و بنيان ايمان در خطر بود و راهي براي شناخت حق بست، ميرسول خدا از جهان رخت بر

و باطل و شناخت امام هدايت و رهبر ضاللت وجود نداشت، براي همين جهت پيام الهي فرا رسيد و آيه 

 تبليغ نازل گشت.

هـا  پس از نزول فرشته وحي، و اعالن عمومي، و تحقق بيعت پيامبر و مردم با علـي )ع( ، نهـان  

هم نزديـ  شـدند و    هاي چندين ساله شكل گرفت و خط نفاق و كفر و عصيان بهشكار گرديد و كينهآ

زيرا مخالفان و منافقان كه با گرايشهاي مختلف و اهداف گونـاگون گـرد    .هاي پنهاني رخ نشان دادتوطئه

 انجام داد. كه چه بايد كرد و چه كاري مي توان پيامبر جمع شده بودند به يكباره سرگردان شدند

ها را باال بزنند و اهداف اي نزدي  بودند تا پس از رحلت رسول خدا )ص( پردهآنها منتظر آينده

پنهاني خود را با نام مصلحت ديني تحقق بخشند. اما فكر نمي كردند غافلگير شوند و پي  وحـي همـه   

 عت عمومي مسلمين سامان گيرد. هاي ذهني آنان را نقش بر آب كند و واليت علي )ع( اعالم و با بيبافته

اين واقعه چنان بر آنها سنگين بود كه از طر  ريزي هر نقشه و طرحي عاجز ماندند و مصـلحت  

را در آن ديدند كه سياست پنهان كاري و نفوذ و ضربه را تداوم دهند و باز براي فرصـت مناسـب تـري    

 روز شماري كنند و به ظاهر بيعت نمودند.

دادند تا پيامبر)ص( و ياران را بيازماينـد. مثـل مخالفـت    كارها را نيز انجام مياما بايد برخي از 

حارث بن نعمان فهري كه دشمن امام بود و با عدم قبول امامت ايشـان،  علني برخي از حاضران از جمله 

از خداوند فرود آمدن سنگي براي او را در صورت صحيح بودن امامت درخواست كرد كه اتفاقاً دعـاي  

 نيز مستجاب شد و همان لحظه سنگي از آسمان فرود آمد و وي را به هالكت رساند.وي 
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بـا رم  كردند در بن بست كاملي قرار دارند تصميم گرفتنـد  همچنين مخالفان حضرت كه فكر مي

بصورت اي كه همگان فكر كنند بگونههاي عميق كه راه كوهستاني عقبه بود، حضرت در دردادن شتر آن

ايشان را ترور نمايند. كه اين نقشه نيز با پي  وحـي و آگـاهي دادن    ،فاقي اين كار انجام شدهطبيعي و ات

 )ص(هاي برهنه خود به پيامبرپيامبر، نافرجام ماند. هرچند آنان از فرصت خوب استفاده كرده و با شمشير

 فرار شدند. نظير عمار ياسر و حذيفه روبرو شدند كه مجبور بهحمله كردند. ولي با مقاومت بي

 حذيفه گفت يا رسول اهلل آنها چه كساني بودند: 

 فرمود نگاه كن: )ص(پيامبر

در آن هنگام برقي جهيد و چهره آنان آشكارا ديده شد كه حذيفه با شگفتي چهره افـراد زيـر را   

ابابكر، عمر، طلحه، عبدالرحمن عوف، سعد بن ابي وقاص، ابوعبيـده جـرا ، معاويـه،     بدرستي شناخت:

 0مرو بن عاص، ابوموسي اشعري، و... ع

چه اختالفاتي پديد خواهد آمد و به روشني حوادث تلخ با اين ترور نافرجام بود كه همه دانستند 

رفت هم اين نكته را به خوبي درك كرد و چون هر لحظه احتمال مي )ص(نگريستند. و پيامبرآينده را مي

هاي شيطاني شكل گيرد و دست به ي  سلسله حركات شكلكه از غدير خم تا مدينه در آن راه طوالني ت

مذبوحانه بزنند كه براي جهان اسالم و وحدت مسلمين ناخوشايند باشد پيامبر)ص( دستور دادند در طول 

راه تا رسيدن به شهر مدينه دو نفر يا سه نفر حق ندارند گرد هم آيند و زير گوش با هم سخن بگوينـد.و  

 0شيطاني ضربه خورد و اجتماعات توطئه آميز لغو گرديد  با اين فرمان، تشكل هاي

                                                 
محماد   –باه نقال از     ك: حماساه غادير      -عالمه مجلساي  27ص  22ديلمي و بحاراالنوار ج  – 113و 112ارشاد القلوب ص –، عالمه حلي 113كشف اليقين؛ ص  -1

 112دشتي، ص 

  
 بحاراالانوار( -ارشاد القلوب -مراجعه شود به مدارك ترور نافرجاك )كشف اليقين -1
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واقعه غـدير شـناخته شـدند،     ريزي كردند و به بركتهمچنين از ديگر كارهايي كه منافقان طر 

و از اي را تنظيم و آنرا امضـاء  طر  طومار براي اعالن مخالفت علني با واليت علي )ع( بود كه عهد نامه

كه نام ابوسفيان و فرزند ابـي جهـل و    الفان علي)ع( را به ا بات رساندندعمق ، كينه توزي قريش و مخ

هـاي  خورد.ابوسفياني كه كه در جنگچشم مي ها بهصفوان بن اميه و خالدبن وليد  در رأس همه امضاء 

يعني  1مكرر از پيامبر )ص( سيلي خورد و خالد كه دست او تا آرنج در خون شهيدان اسالم رنگين است

 اند تا خورشيد واليت را انكار كننـد. ران شرك و كفر دست در دست منافقان مسلمان نما گذاشتهسردمدا

وجود نداشت و با واقعه عدير همة آنان رسوا شدند و تـاريخ چهـره   خم كه اينها هيچكدام قبل از غدير 

خواهد تا اه ميساند و فقط ي  دل بيدار و ي  وجدان آگشنا براي هميشه  بت و بر همگان واقعي آنان را

 اين حقايق را بفهمد.

 

 

 

 

 

                                                 
 119: حماسه غدير، محمد دشتي، ص  به نقل از ك -2
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 منزلت هشتم

   گهر بار   اي از فرمايشاتنمونه

 در ارتباط با غدير مقام معظم رهبري  رهبر كبير انقالب اسالمي و

 

 امام خميني )ره( -0

اي نيست كه بنفسه براي حضرت امير ي  مسئله پيش بياورد، حضرت اميـر  ... مسئله غدير مسئله

غدير را ايجاد كرده است آن وجود شريف كه منبع همه جهات بوده است موجب اين شده است كه مسئله 

آن كه ارزش دارد خود حضرت است كه دنبال آن ارزش  .غدير پيش بيايد. غدير براي ايشان ارزش ندارد

نيسـت   غدير آمده است. خداي تبارك وتعالي كه مالحظه فرموده است كه در بشر بعد از رسول اهلل كسي

كنـد  انجام بدهد مأمور مـي  كه بتواند عدالت را آن طوري كه بايد انجام بدهد آن طوري كه دلخواه است

رسول اهلل را كه كه اين شخص را كه قدرت اين معنا را دارد كه عدالت را به تمام معنا در جامعـه ايجـاد   

خالفت اين طور نيست كـه  كند و ي  حكومت الهي داشته باشد اين را نصب كن. نصب حضرت امير به 

از مقامات معنوي حضرت باشد. مقامات معنوي حضرت و مقامات جامع او ايـن اسـت كـه غـدير پيـدا      

 بشود.... 

زنده نگه داشتن اين عيد نه تنها براي اين است كه چراغـاني بشـود و قصـيده خـواني بشـود و      

به ما ياد بدهند كـه چطـور بايـد     مداحي بشود اينها خوب است اما مسئله اين نيست مسئله اين است كه

تبعيت بكنيم به ما ياد بدهند كه غدير منحصر به آن زمان نيست غدير بايد در همه اعصـار بايـد باشـد و    

روشي كه حضرت امير در اين حكومت پيش گرفته است بايد روش ملتها و دست اندركاران باشد. قضيه 
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ت واال مقامات معنوي قابل نصب نيست يـ   قدير قضيه جعل حكومت است اين است كه قابل نصب اس

 0چيزي نيست كه با نصب آن مقام پيدا بشود... . 

 

 مقام معظم رهبرى  -1

پــيامبر اكـرم    ،درتـاريخ اسـالم غدير ي  مساله اسالمى است ي  مساله فقط شيعى نيست.... 

از ابعاد گوناگون داراى  ،ي  روز سخنى برزبان رانده و عملى انـجام داده است كه اين سخن و اين عمل

فقط شيعه استفاده كـند امـا بــقيه   ،نـمى شود مـا بـگوييم كـه از غدير وحديث غدير درس و معناست.

 ،مـسلمانان از محتواى بسيار غنى يى كه دراين كالم شريف نبوى هست و مخصوص ي  دوره هم نيست

 بهره نبرند. 

شـيعه يـ     ،به امامت و واليت وجود دارد )ع( نصب اميرالمومنين ،الـبته چـون درقـضيه غدير

فـقط مـساله نـصب  ،دلبستگى بيشترى به اين روز و ايـن حــديث دارد ولـى مـضمون حـديث غـدير

امـيرالمومنين بـه خـالفت نـيست مـضامين ديـگرى هـم دارد كه همه مسلمانان مى تواننـد از آن بهـره   

 ببرند. 

وب است كه همه افرادى كه به مسايل تــاريخ اسـالم عالقـه    خ ،درمـورد اصـل واقـعه غـدير

ي  قضيه مسلم است مـشكوك نـيست فـقط شـيعيان نـيستند كــه آن را  ، بدانند كه قضيه غدير ،مندند

چه دردوره هاى ميانى و بعدى ايـن مــاجرا را   ، نقل كرده اند بلكه محد ان سنى چه دردوره هاى گذشته

 ماجرايى كه درسفر حجه الوداع پيامبر اكرم درغديرخم اتفاق افتاد.  نـقل كـرده اند يعنى همين

                                                 
 112ص 21صحيفه نور ج  -1
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نـه   ،برادران اهـل سـنت مـا دركــتابهاى مــعتبر   ،ايـن را هـمان طور كـه البـد شنيده ايد... 

كـه مرحوم عالمه ى امينـى اينهـا را جمـع كـرده      .دهها كتاب مـعتبر نـقل كـرده اند در، نه دو تا ،يكى

اوال روز  ،ايــن روز  ،ز ايشان هم كتابهاى زيادى دراين خصـوص نوشـته انـد. بـنــابراين    و غير ا ،است

 واليــت اســت  ــانيا روز واليـت اميرالمومنين است. 

معناى واليت چيست؟ به طـور خـالصه مــعنايش   ،ى كـه پيامبر بيان كرده اندادر ايـن جـمله

اسالم داراى  ،اعـمال فردى و عبادات خالصه نمى شود ايـن اسـت كه اسالم در نماز و روزه و زكات و

 حكومتى بر مبانى مقررات اسالمى پيش بينى شده است. ، نظام سياسى است

 چه طور حكومتى است؟  ،واليت است. واليـت ،نام حكومت ،در اصطال  و عرف اسالمى

 ،تــباطات فكـرى  ار ،ارتـباطات حـاكم بـا مـردم  ،يـعنى آن حـكومتى كـه در آن ،واليـت... 

آميز است مردم به او مـتصل و پـيوسته اند به او عالقه مندند و او منشا  انسانى و محبت ،عاطفى ،عقيدتى

همه اين نظام سـياسى و وظايف خود را از خدا مى داند و خود را عبد و بنده ى خدا مى انگارد. استكبار 

 در واليت وجود ندارد. 

 هاى رايج دنيا مردمى تر اسـت بــا دلــها و   كراسيواز دم ،دحـكومتى كه اسالم معرفى مى كن

ـ   افكار و احساسات و عقايد و نيازهاى فكرى مردم ارتباط دارد  ةحكومت در خدمت مردم اسـت. از جنب

به عنوان ي  طعمه نبايد محسوب بشود  ،حكومت براى شخص حاكم و ولى و تشكيالت حكومتى ،مادى

 و اال واليت نيست. 

به عنوان ي  امر رسـمى از سوى پيامبر مطر  شد و اميرالمومنين بـه   ،مساله واليت ،ردر غدي... 

 .عنوان مصداق آن تعيين گرديد
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هـمين مـساله غـدير هم مى تواند مايه وحدت باشد همچنان كه مرحـوم آيــت اهلل شــهيد    ... 

ير را كه درباره مسائل مربوط ى بـا عنوان الغدير و وحدت اسالمى دارد. او كـتاب الـغدامـطهرى مـقاله

به غدير است يكى از محورهاى وحدت اسالمى مى داند كه درست هم است. ممكن است به نظر عجيب 

غـير از آن جـنبه يى كه شيعه آن را به عنـوان  ، اما واقعيت مطلب همين است. خـود مـساله غـدير ،بيايد

كـه در حــديث غـدير    ،منين از طرف پـيامبراعـتقاد قـبول كـرده است يعنى حكومت منصوب اميرالمو

اين ديگر شـيعه و سـنى نـدارد. اگــر امــروز       ،آشكار است اصل مساله ى واليت هم مطر  شده است

بسـيارى از راههـاى    ،مـسلمانان جـهان و ملتهاى كشورهاى اسالمى شعار واليت اسـالمى را سر بدهنـد 

ـ نرفته و گرههاى ناگشوده امـت اسـالمى بـاز خـو   اهد شد و مشكالت كشورهاى اسالمى به حل نزدي

يكـى از دشـوارترين مسـائل بـراى     ، حـكومت و نظام سياسى و حاكميـت سياسـى   ةخواهد شد. مـسال

 كشورهاست. 

بــعضى   ،بـعضى كـشورها دچار استبداد و ديكتاتورىاند بعضى دچـار حكومتهـاى فــاسدند   

ت نشانده اند. اگـر حكومت اسالمى به معنـاى  دچـار حكومتهاى ضعيف اند بعضى دچار حكومتهاى دس

عالج ضعف را هم مى كند عالج  ،حقيقى يعنى همان واليت به عنوان شعار بـراى مـسلمانان مطر  بشود

اقتصاد را هـم مـى كند عـالج دسـت نشاندگى را هم مـى كنـد عـالج ديكتـاتورى را هـم مـى كنـد.        

ـ  ي  پرچم اسالمى است ،پـرچم واليت ،بـنابراين بـرادران شـيــعه و ســنى در كــشور      ة. مـن از هم

غدير با  را مطر  مى كنم كه به مسالهخـودمان دعـوت مـى كنم فـعال آن مـحدوده جـغرافيايى خودمان 

 غدير را مورد توجه قرار دهند.  ةاين چشم نـگاه كنند و اين بخش از حديث غدير و مسال
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 ،واليت ةل تولد مسالعيد بگيرند عيد واليت براى اين كه اصبـرادران سـنى مـا هـم مثل ما روز غدير را 

مثل اهـميت واليـت امـيرالمومنين كـه اين ديگر بين ما و برادران سنى مشترك  ،اهميتش بسيار زياد است

 . 0...است

 نهم منزلت

 عيد غدير خم

سه قرن  عيد غدير، ي  عيد اصيل اسالمى است. چرا كه روز هجدهم ذى الحجه را مسلمانان در

اولين بـارى كـه ايـن عيـد در اسـالم      »گويد: اند. گفتار مقريزى كه مىگرفتهاول، به اين عنوان جشن مى

بويه، در عراق بود، وى آن را به سال سيصد و پنجاه و معروف شد، در زمان فرمانروايى معزلدوله على بن

غيـر صـحيح و قابـل قبـول     ، 1 «ادنددو هجرى، بوجود آورد و از آن پس، شيعيان اين روز را عيد قرار د

  2«داشـتند. فرزندان و شيعيان على رضى اهلل عنه، اين روز را گرامى مـى »نيست. زيرا مسعودى گفته است: 

گويد، يعنى به سال سيصـد و  و اين در حالى است كه مسعودى شش سال قبل از تاريخى كه مقريزى مى

 چهل و شش هجرى، فوت كرده است. 

كند كه حضـرت  م از دانشمندان قرن سوم، حديثى را از امام صادق)ع( روايت مىابراهيفرات بن

 كند: رسول اكرم)ص( فرمود: نقل مى -عليهم السالم  -در آن از آباء طاهرينش 

   4«روز غدير از بهترين اعياد امت من است...»

ردم خطبه خوانـد و در  امام على)ع( در سالى كه روز جمعه و روز غدير با هم مصادف شده بود، براى م

 آن فرمود: 
                                                 

 7/1/39جمع انبوه زائران حرك اماك رضا )ع( ، مورخه  -1
  222، ص 1الخطط مقريزى، ج  -2
 222و  221التنبيه و االشراف، ص  -1

 .221، ص1الغدير، ج « يوك غدير خم افضل اعياد امتى...» -4
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 « ان اهلل عز و جل جمع لكم معشر المؤمنين فى هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين...»

در « خداى عزوجل در اين روز، دو عيد عظيم بزر  را براى شما گروه مؤمنان جمع كرده است.»

ياد انجام گردد و اظهار شـادى و  اين خطبه طوالنى امام مردم را به انجام كارهايى كه شايسته است در اع

 0 كند. طالبين به اين خطبه مراجعه كنند.امر مى -بطور تفصيل  -سرور در اين گونه ايام 

 احاديث اهل بيت )ع( در مورد منزلت و عظمت عيد غدير

 برترين عيد امت -0

روز غدير خم برترين عيدهاى امت مـن اسـت و آن روزى اسـت كـه     » رسول خدا)ص( فرمود:

آن روز برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمـدار )و فرمانـده(    ;اوند بزر  دستور دادخد

شوند، و آن روزى است كه خداوند در آن امتم منصوب كنم، تا بعد از من مردم توسط او هدايت

روز دين را تكميل و نعمت را بر امت من تمام كـرد و اسـالم را بـه عنـوان ديـن بـراى آنـان        

 1«پسنديد.

 عيد بزر  خدا -1

روز غدير خم عيد بزر  خداست، خدا پيامبرى مبعوث نكرده، مگر اينكه  امام صادق)ع( فرمود:»

اين روز را عيد گرفته و عظمت آن را شناخته و نام اين روز در آسمان، روز عهد و پيمـان و در  

 2«زمين، روز پيمان محكم و حضور همگانى است.

                                                 
 عالمه جعفر مرتضى العاملى عيد غدير در اسالك ،به نقل از ماهنامه كوثر،  -1
و هو اليوك الاذى اكمال اهلل   يوك غدير خم افضل اعياد امتى و هو اليوك الذى امرنى اهلل تعالى ذكره فيه بنصب اخى على بن ابى طالب علما المتى، يهتدون به من بعدى  -2

 .2، ح 123نا. امالى صدوق: فيه الدين و اتم على امتى فيه النعمة و رضى لهم االسالك دي
لميثااق المااخوذ   هو عيد اهلل االكبر،و ما بعث اهلل نبيا اال و تعيد فى هذا اليوك و عرف حرمته و اسمه فى السماء يوك العهد المعهود و فى االرض يوك ا عن الصادق)ع( قال: -1

 .1، ح 224: 3و الجمع المشهود. وسائل الشيعه، 
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 عيد واليت -2

آيا مؤمنان غير از عيد فطر و قربان و جمعـه عيـد ديگـرى دارنـد؟      ع( گفته شد:به امام صادق)»

 فرمود:

آرى، آنان عيد بزرگتر از اينها هم دارند و آن روزى است كه اميرالمؤمنين)ع( در غدير خم بـاال  

 0«برده شد و رسول خدا مساله واليت را بر گردن زنان و مردان قرار داد.

 روز تجديد بيعت -4

بن حريز گويد:روز هجدهم ماه ذيحجه خدمت امام صـادق)ع( رسـيدم و آن حضـرت را    عمار »

روزه يافتم. امام به من فرمود: امروز، روز بزرگى است، خداوند به آن عظمت داده و آن روز دين 

 1«مؤمنان را كامل ساخت و نعمت را بر آنان تمام نمود و عهد و پيمان قبلى را تجديد كرد.

 عيد آسمانى -1

روز غـدير در   پدرم به نقل از پدرش )امام صادق)ع(( نقل كرد كه فرمود: امام رضا)ع( فرمود:»

 2«آسمان مشهورتر از زمين است.

 نظيرعيد بى -6

على)ع( فرمود:امروز )عيد غدير( روز بس بزرگى است.در اين روز گشايش رسـيده و منزلـت   »

خدا روشـن شـد و از مقـام پـاك بـا       هاى)كسانى كه شايسته آن بودند( بلندى گرفت و برهان

 4«سخن گفته شد و امروز روز كامل شدن دين و روز عهد و پيمان است.صراحت

                                                 
اعنااق  ىللمؤمنين من االعياد غير العيدين و الجمعة؟قال: نعم لهم ما هو اعظم من هذا، يوك اقيم اميرالمؤمنين)ع( فعقاد لاه رساول اهلل الوالياة فا      قيل البى عبد اهلل)ع(: -1

 .3، ح 123: 3وسائل الشيعه،  الرجال والنساء بغدير خم.
ى الحجة فوجدته صائما فقال لى:هذا يوك عظيم عظم اهلل حرمته على المؤمنين و اكمل لهم يوك الثامن عشر من ذعن عمار بن حريز قال دخلت على ابى عبد اهلل)ع( فى -2

 .313مصباح المتهجد:  فيه الدين و تمم عليهم النعمة و جدد لهم ما اخذ عليهم من العهد والميثاق.
 .313.مصباح المتهجد: ان يوك الغدير فى السماءاشهر منه فى االرض قال الرضا)ع(: حدثنى ابى، عن ابيه)ع( قال: -1
الادين و ياوك العهاد     قال على )ع(:ان هذا يوك عظيم الشان،فيه وقع الفرج، ورفعت الدرج و وضحت الحجج وهو يوك االيضاح واالفصاح مان المقااك الصاراح،ويوك كماال     -4

 .117: 93المعهود...بحاراالنوار، 
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 عيد پربركت -7

شناختند، فرشتگان را مى« روز غدير»به خدا قسم اگر مردم فضيلت واقعى  امام صادق)ع( فرمود:»

شمارش آن روز را شناخته، قابلهككسىكردند و بخششهاى خدابهبار با آنان مصافحه مىروزى ده

 1,«نيست

 عيد فروزان -8

امام صادق)ع( فرمود:... روز غدير خم در ميان روزهاى عيد فطر و قربان و جمعه همانند ماه در »

 0«ميان ستارگان است.

 روز اطعام -1

امام صادق)ع( فرمود:عيد غدير، روزى است كه رسول خدا)ص( على)ع( را بعنـوان پرچمـدار   »

ى مردم برافراشت و فضيلت او را در اين روز آشكار كرد و جانشين خود را معرفى كرد، بعد برا

دارى و عبادت بعنوان سپاسگزارى از خداى بزر  آن روزه را روزه گرفت و آن روز، روز روزه

و طعام دادن و به ديدار برادران دينى رفتن است. آنروز روز كسب خشنودى خداى مهربان و به 

 1«يدن بينى شيطان است.خاك مال

                                                 
   لصافحتهم المالئية فى كل يوك عشر مرات... عن الصادق)ع(:واهلل لو عرف النا  فضل هذا اليوك بحقيقته -3

 .312مصباح المتهجد:  وما اعطى اهلل لمن عرفه ما اليحصى بعدد.
 
 .477اقبال سيد بن طاوو :  و يوك الجمعة كالقمر بين اليواكب.... و يوك غدير بين الفطر واالضحى قال ابو عبد اهلل)ع(: -1
الذى اقاك رسول اهلل)ص( عليا)ع( للنا  علما و ابان فيه فضله و وصيه فصاك شيرا هلل عزوجل ذلك اليوك و انه ليوك صياك و اطعاك و  ... و انه اليوك قال ابو عبد اهلل)ع(: -2

 .12، ضمن حديث 122: 3وسائل الشيعه  صلة االخوان و فيه مرضاة الرحمن، و مرغمة الشيطان.
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 روز سپاس و شادى -01

عيد غدير، روز عبادت و نماز و سپاس و ستايش خداست و روز سرور و  امام صادق)ع( فرمود:»

شادى است به خاطر واليت ما خاندان كه خدابر شما منت گذارد و من دوست دارم كه شما آن 

 2«روز را روزه بگيريد.

 روز نيكوكارى -00

ق)ع( نقل شده كه فرمود:ي  درهم به برادران با ايمان و معرفت، دادن در روز عيد از امام صاد»

غدير برابر هزار درهم است، بنابراين در اين روز به برادرانت انفاق كن و هر مرد و زن مـؤمن را  

 4«شاد گردان.

 روز تبري  و تهنيت -01

خانه برگرديـد، خـدا بـر شـما      على)ع( فرمود:بعد از پايان گردهم آيى خود )در روز غدير( به»

رحمت فرستد. به خانواده خود گشايش و توسعه دهيد، به برادران خود نيكى كنيد، خداوند را بر 

اين نعمت كه شما را بخشيده است، سپاس گزاريد، متحد شويد تا خدا به شما وحـدت بخشـد،   

تبري  بگوئيد، همانطور كه خدا را نيكويى كنيد تا خدا دوستيتان را پايدار كند، به همديگر نعمت

خداوند در اين روز با چندين برابر عيدهاى ديگر پاداش دادن به شما تبري  گفتـه، ايـن گونـه    

 0«پاداشها جز در روز عيد غدير نخواهد بود.

                                                 
 .11، ح 122: 3وسائل الشيعه  ير هلل و حمد له،و سرور لما من اهلل به علييم من واليتنا،و انى احب ليم ان تصوموه.... هو يوك عبادة و صلوة و ش قال ابو عبد اهلل)ع(: -1
 .313و سر فيه كل مؤمن و مؤمنة.مصباح المتهجد: ... و لدرهم فيه بالف درهم الخوانك العارفين،فافضل على اخوانك فى هذا اليوك عن الصادق)ع(: -4
 
يم، :عودوا رحميم اهلل بعد انقضاء مجمعيم بالتوسعة على عياليم، والبر باخوانيم والشير هلل عزوجل على ما منحيم، واجتمعوا يجمع اهلل شملقال على)ع( -1

 .113: 93ار نوو تباروا يصل اهلل الفتيم، و تهانؤا نعمة اهلل كما هنا كم اهلل بالثواب فيه على اضعاف االعياد قبله و بعده اال فى مثله... بحاراال
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 عيد اوصياء -02

امام صادق)ع( فرمود:در روز عيد غدير، خدا را با روزه و عبـادت و يـاد پيـامبر و خانـدان او     »

ى كنيد، زيرا رسول خدا به اميرالمؤمنين سفارش كرد كه آن روز را عيد بگيرد، همينطـور  يادآور

كردند كـه آن روز را عيـد بگيرنـد، آنـان هـم چنـين       پيامبران هم به جانشينان خود سفارش مى

 1«كردند.مى

 روز گشايش و درود -04

اد مـاه اسـت، و شايسـته    امام صادق)ع( فرمود:ارزش عمل در آن روز )عيد غدير( برابر با هشت»

 2«است آن روز ذكر خدا و درود بر پيامبر)ص( زياد شود، و مرد، بر خانواده خود توسعه دهد.

 نماز روز غدير -01

كسى كه در روز عيد غدير هر سـاعتى كـه خواسـت، دو ركعـت نمـاز       امام صادق)ع( فرمود:»

اميرالمؤمنين)ع( در آن ساعت بخواند و بهتر اينست كه نزدي  ظهر باشد كه آن ساعتى است كه 

در غدير خم به امامت منصوب شد، )هر كه چنين كند( همانند كسى است كه در آن روز حضور 

 0«پيدا كرده است...

                                                 
ن ان يتخذ ذلاك  عن ابى عبد اهلل)ع( قال:... تذكرون اهلل عز ذكره فيه بالصياك والعبادة والذكر لمحمد و آل محمد، فان رسول اهلل)ص( اوصى اميرالمؤمني -2

 .1، ح 123: 3اليوك عيدا، و كذلك كانت االنبياء تفعل، كانوا يوصون اوصيائهم بذلك فيتخذونه عيدا.وسائل الشيعه 
 ه علاى عيالاه.  عن ابى عبد اهلل)ع( قال:والعمل فيه يعدل ثمانين شهرا، و ينبغى ان ييثر فيه ذكر اهلل عزوجل، والصلوة على النبى)ص( ، ويوسع الرجل في -1

 .7، ح 123: 3وسائل الشيعه 
 
عة التى اقيم فيها اميرالمؤمنين)ع( بغدير خم علما للنا  و... شاء و افضله قرب الزوال و هى الساعن ابى عبد اهلل)ع( قال:و من صلى فيه ركعتين اى وقت -1

 .2، ح 223: 3وسائل الشيعه  كان كمن حضر ذلك اليوك...
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 روزه غدير -06

روزه روز غدير خم با روزه تمام عمر جهان برابر است. يعنى اگر انسانى  امام صادق)ع( فرمود:»

 1«روزه بگيرد،  واب او به اندازه  واب روزه عيد غدير است.هميشه زنده باشد و همه عمر را 

 زندگى پيامبرگونه -07

خواهد زندگى و مرگش هماننـد مـن باشـد و در بهشـت     كسى كه مى رسول خدا)ص( فرمود:»

اى كه پروردگارم به من وعده كرده، ساكن شود، واليـت علـى بـن ابـى طالـب)ع( را      جاودانه

 2«كشاند.ما را از راه هدايت بيرون نبرده، به گمراهى نمىانتخاب كند، زيرا او هرگز ش

 پيامبر و امامت على)ع( -08

 طالب)ع( فرمود:از رسول خدا)ص( شنيدم كه به على بن ابى گويد:جابربن عبد اهلل انصارى مى»

اى على، تو برادر و وصى و وارث و جانشين من در ميان امت من در زمان حيات و بعد از مر  

 4«توز تو دشمن من است.وستدار تو دوستدار من و دشمن و كينهمنى. د

 هاى اسالمپايه -01

امام باقر)ع( فرمود:اسالم بر پنج پايه استوار شده است: نماز، زكات، روزه، حج و واليت و بـه  »

 0«هيچ چيز به اندازه آنچه در روز غدير به واليت تاكيد شده، ندا نشده است.

                                                 
 .4، ح 124: 3صياك يوك غدير خم يعدل صياك عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صاك ما عمرت الدنيا ليان له ثواب ذلك. وسائل الشيعه  قال الصادق)ع(: -2
فليتول على ابن ابى طالب،)ع(فانه لن يخارجيم مان   من يريد ان يحيى حياتى، و يموت مماتى،ويسين جنة الخلد التى وعدنى ربى اهلل)ص(: قال رسول -1

 .232: 11الغدير  هدى،ولن يدخليم فى ضاللة.
 
حياوتى  امتى فىوخليفتى علىاخى و وصيى و وارثى يا على! انت رسول اهلل)ص( يقول لعلى بن ابى طالب)ع(:عن جابر بن عبد اهلل االنصارى قال: سمعت -4

 .3، ح 124امالى صدوق:  و عدوك عدوى.محبك محبى و مبغضك مبغضىو بعد وفاتى
 
، 2ء ما نودى بالوالية يوك الغدير.كافى و لم يناد بشىعن ابى جعفر)ع( قال:بنى االسالك على خمس:الصلوة و الزكوة و الصوك و الحج و الوالية -1
 .2ح  ،21
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 واليت جاودانه -11

شده اسـت و هـيچ پيـامبرى    ام كاظم)ع( فرمود:واليت على)ع( در كتابهاى همه پيامبران  بتام»

 1«مبعوث نشد، مگر با ميثاق نبوت محمد)ص( و امامت على)ع(.

 واليت و توحيد -10

خداست، دوسـت داشـتن او عبـادت    رسول خدا)ص( فرمود:واليت على بن ابيطالب)ع( واليت»

لهى است و دوستان او دوسـتان خـدا و دشـمنان او دشـمنان     خداست، پيروى كردن او واجب ا

 2«خدايند، جنگ با او، جنگ با خدا و صلح با او، صلح با خداى متعال است.

 روز ناله نوميدى شيطان -11

امام باقر)ع( از پدر بزرگوارش امام صادق)ع( نقل كرد كه فرمود:شيطان دشمن خدا چهار بـار  »

دا واقع شد و روزى كه به زمين هبوط كرد و روزى كـه پيـامبر   ناله كرد: روزى كه مورد لعن خ

 4«اكرم)ص( مبعوث شد و روز عيد غدير.

 اسالم در سايه واليت -12

نماز، زكات و واليت كه هيچ ي   سنگهاى زيربناى اسالم سه چيز است: امام صادق)ع( فرمود:»

 0«شود.از آنهابدون ديگرى درست نمى

                                                 
: 2اهلل رسوال اال بنبوة محمد ووصية على)ع(. سفينة البحار عن ابى الحسن)ع( قال:والية على)ع( ميتوبة فى صحف جميع االنبياء ولن يبعث -2

791. 
و حربه حرب داؤه اعداء اهللو اولياؤه اولياء اهلل و اعو حبه عبادة اهلل و اتباعه فريضة اهللقال رسول اهلل)ص(:والية على بن ابى طالب والية اهلل -1

 .12اهلل و سلمه سلم اهلل عز و جل.امالى صدوق: 
عن جعفر، عن ابيه)ص( قال:ان ابليس عدواهلل رن اربع رنات:يوك لعن، و يوك اهبط الى االرض،و ياوك بعاث النباى)ص( و ياوك الغادير.قرب       -4

 .11االسناد: 

 
 .12، ص 2كافى:  الزكوة و الوالية،ال تصح واحدة منهن اال بصاحبتيها.الصلوة و  قال الصادق)ع(:اثافى االسالك ثالثة: -1
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 ده هزار شاهد -14

اى حفص! شگفتا از آنچه على بن ابى طالب)ع( با آن مواجه شد! او با ده هـزار   ادق)ع( فرمود:امام ص» 

حق خود را بگيرد، در حالى كه شخص با دو شاهد حـق خـود را   شاهد و گواه )در روز غدير( نتوانست

 1«گيرد.مى

 على)ع( مفسر قرآن -11

 2«خدا، و دعوت كننده به سوى خداستاب على)ع( تفسير كت پيامبر اكرم )ص( روز عيد غدير فرمود:»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
طالب!! انه كان له عشرة االف شاهد لم يقدر على اخذ حقه و الرجل ياخذ حقاه بشااهدين.بحار   العجب يا حفص لما لقى على بن ابى قال ابو عبد اهلل)ع(: -2

 .141، 13االنوار: 

 .41، ح 142، 12وسايل الشيعه: .  على تفسير كتاب اهلل، و الداعى اليه ير:عن النبى)ص( فى احتجاجه يوك الغد -1
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 دريغ و افسوس

بنگرد خواهد ديد كـه  به اين واقعيات اگر هر مسلماني بدون تعصب و بدون عاطفه و احساسات 

علي )ع( دانشمند ترين انسان پس از رسول خدا )ص( است و تاريخ گواه  است كه بزرگان اصحاب در 

جستند. و تنها عمر بن خطاب آوردند و از ايشان استمداد ميرو به سوي او ميآمد آنچه بر آنان دشوار مي

 رسيد(. )اگر علي نبود قطعاً عمر به هالكت مي 0«علي لهل  عمر اللو»در بيش از هفتاد مورد گفت 

دهد كه علي بن ابيطالب شجاع ترين و نيرومندترين اصحاب بود و اگر بسياري شهادت مي ،و تاريخ خود

هرمانان از اصحاب، در مواقع حساس پا به فرار گذاشتند او در تمام مواقع  ابت و پابرجا ماند. غـدير  از ق

نيز يكي از اين شواهد بود كه جز علي )ع( كسي ديگر لياقت امامت مسلمين را ندارد. امـا چـه كردنـد    

ـ   011باعلي )ع(. با اين همه فضيلت و با اين همه مدارك و با جماعت  از علـي را از حـق   هزار نفـري ب

مسلم خود محروم كردند. اما اين به ضرر علي )ع( نبود بلكه ايشـان خانـه نشـين شـدند و بـه عبـادت       

هـاي  پرداختند. بلكه ضرر و زيان و بدبختي اصلي را مردم خوردند كه تا امروز هـم همچنـان از كاشـته   

 كنند. گان  مرة بد برداشت ميگذشته

تغييـر و تبـديلي در    نشـيني، خانه در مدت سي سال ،شدصدي ميآيا اگر علي )ع( خالفت را مت 

؟ ) همانطور كه بعضـي   دداصريح را در مقابل اجتهاد قرار ميآيا نص  آمد؟ميان امت اسالمي بوجود مي

 !!(آقايان انجام دادند

و اگر طبق فرمايشـات  كرد بر مردم حكومت ميمردي بود كه طبق سيره پيامبر )ص( علي)ع( ،   

ـ  د، ريگباز همان ابتدا زمام امور را بدست  دادنداجازه مي مبر)ص(پيا روز، جهـان را فـرا   همانا اسـالم ام

                                                 
  131و... به نقل از ك: همراه با راستگويان، دكتر تيجاني سماواتي، ص  1111ص 1تفسير نيشابوري، ج  -19مناقب خوارزمي، ص -1
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و كوچـ  در    بـزر  يهامتين و محكم در قلوب مسلمانان جايگزين شده بود و فتنه گرفت و عقيدةمي

  ونه ... . ييبود و نه عاشورانه كرباليي مي ، مدآاي بوجود ميدنيا رخ نمي داد. نه درب سوخته

كردند همانگونه كه امت هاي پيشين شدند.كاري  ند. آري امت اسالم در اين آزمايش مردود شد

   و... .كردند كه نبايد مي

 والسالم علي عباد اهلل الصاحين

 0282 -محمد علمداري فر
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 تحقيق چكيدة

 مالمقام ومنزلت عيد غير خم در اس

 مقدمه

و هميشه و همه حـال در حضـور آن حضـرت بـوده و ارادت      علي )ع( يار و ياور پيامبر )ص(

 اي به علي )ع( داشتند.خاصي را بر ايشان قائل بود و متقابالً پيامبر )ص( هم عنايات ويژه

در مناقب اين امام همام بسيار كتابها نوشته شده و مطالب گفته شـده كـه ايـن تحقيـق مختصـر      

سيار مورد اهميـت اسـت و مـورد توجـه عـام و خـاص       جوابگوي آنان نيست. اما يكي از وقايعي كه ب

بحث غدير خم و جايگاه آن در بين مسلمانان مخصوصاً شيعيان اسـت. كـه كوشـيده ايـم تـا       ،باشدمي

 را بصورت كامالً مختصر در اين نوشتار بگنجانيم. « در اسالم جايگاه و منزلت عيد غدير خم»

كه واقعه تاريخي غدير در تمام قرون و اعصـار،  اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته است 

بصورت زنده در دلها و به صورت مكتوب در اسناد و كتب بماند و در هر عصـر و زمـاني نويسـندگان    

اسالمي در كتابهاي تفسير و حديث و كالم و تاريخ از آن سخن بگويند و گويندگان مذهبي در مجـالس  

 )ع( بشمارند.نرا از فضايل غير قابل انكار حضرت عليوعظ و خطابه درباره آن داد سخن دهند و آ

يكي از علل جاوداني بودن غدير، نزول دو آيه از آيات قرآن كريم درباره اين واقعه اسـت و تـا   

 ها محو نخواهد شد.روزي كه قرآن باقي است اين واقعه تاريخي نيز باقي خواهد بود و از خاطره

اند و شيعيان، هم اكنون نيز شمردهرا يكي از اعياد مذهبي ميجامعه اسالمي در اعصار ديرينه، آن 

دارند. ريشه اين عيد روز هجدهم ذي الحجه را عيد غدير خم مي دانند و در آنروز جشن و سرور برپا مي

بلكـه بـه    گردد، زيرا در آن روز پيـامبر)ص( بـه مهـاجرين و انصـار ،    اسالمي به خود روز غدير باز مي

 ور داد كه بر علي )ع( وارد شوند و به او در مورد چنين فضيلت بزرگي تبري  بگويند.همسران خود دست
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هاي گوناگون و بصـورت  هاي مختلف و بيانما قصد داريم تا مقام و منزلت عيد غدير را از جنبه

بـزر   اجمالي در اينجا ذكر نماييم. تا باشد در ابتدا براي خودمان و در مرتبه دوم براي ديگران اين عيد 

 شناخته شود و قدر و منزلت اين روز را بدانيم. 

 

 واقعه غدير خم

آخرين حج خود را بجا آورد و هزاران نفر بـه خـاطر شـركت    پيامبر )ص( ،در سال دهم هجري

پيامبر )ص( در اين حج شركت كردند. مراسم حج به پايان رسيد و حاجيان هنگام بازگشت در محلي كه 

ـ فرمان خداوند طي ي  آيه بـه مسـلمين اعـالم گرد   اينكه توقف كردند تا  به نام غدير خم نام داشت د. ي

 فرمان خدا به رسول گرامي طي اين آيه زير نازل شد:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل الي  من رب  وان لم تفعل فما بلغت رسـالته واهلل يعصـم    »

 0«من الناس

ت به مردم برسـان و اگـر نرسـاني    اي پيامبر آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده اس»

 «كند.اي و خداوند تو را از گزند مردم حفظ ميرسالت خداي را به جا نياورده

اين آيه به طوري مهم بود كه د ر روز هجدهم ذي الحجه ، موقـع اذان ظهـر در آن آفتـاب داغ    

 نيمروزي در آن محل حساس جغرافيايي نازل گشت.

 باشد.شود دستور بسيار مهمي ميراه با دلداري . كه معلوم ميهم با لحن دستوري، تهديد آميز، 

                                                 
   73آيه  –سوره مائده  -1
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حاجيان از اين توقف ناگهاني متعجب شدند و منتظر رسـاندن فرمـان خداونـد از طـرف پيـامبر      

اي گرم بود كه همگان رداهاي خود را دو نيم كرده و نيمـي را بـر سـر و    بودند. هوا بگونه)ص(

  نيمي را بر زير خود انداخته بودند.

اذان ظهر گفته شد و نماز ظهر و عصر خوانده شد، بطوري كه غدير ديگر هيچ وقـت آن  

 اجتماع باعظمت را به خود نديد كه در روز هجدهم ذي الحجه آنرا به خود مشاهده كرد.

اي طوالني، فرمان خدا را بر همگـان اعـالم نمودنـد و دسـت مبـارك      پس از خطبه )ص(پيامبر

هركس كـه مـن   » بطوري كه زير بغل ايشان معلوم بود و فرمودند: هان اي مردم، علي)ع( را باال گرفتند 

 « موال و رهبر او هستم، علي هم موال و رهبر اوست.

 و سه بار اين جمله را تكرار فرمودند و دستور دادند حاضران به غايبان برسانند

ممـت علـيكم نعمتـي و    اليوم اكملت لكم ديـنكم و ات »بار ديگر وحي خداوند فرود  آمد و آيه: 

 نازل گشت.« رضيت لكم االسالم ديناً

 در اين لحظه صداي تكبير پيامبر)ص( بلند شد و فرمود:

خدا را سپاسگذارم كه دين خود را به پايان رسانيد و از رسالت من و واليت علي پـس از مـن   »

 « خشنود شد.

در خيمـه و   ،آنگاه خـود سپس فرمود تا براي تبري  گفتن به حضرتش جايگاهي فراهم گردد و 

 ت با آن حضرت شتافتند و اولين كسانيچادري نشست و علي )ع( را هم كنار خود نشاند و مردم به بيع

كه دست بيعت به رسول خدا و علي )ع( دادند ابوبكرو عمر و طلحه و زبير و سـپس بـاقي مهـاجرين و    

و مغرب و عشا خواندند و تا سـه روز   تا اينكه نماز عصر بودند. ساير مردم بر حسب طبقات و مراتبشان
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پيوسته امر دست دادن خلق و بيعت آنها ادامه داشت و رسول خدا پس از بيعـت هـر دسـته و گروهـي     

 «الحمداهلل الذي فضلنا علي جميع العالمين.»فرمود: مي

 

 غدير در كتاب عزيز

، 0ن)ع( نـازل شـده  خم و واليت اميرالمؤمني آيه از قرآن كريم كه درباره داستان غديردو   

تمام مفسران شيعه و سني به داللت اين آيات بر واقعه غدير خم اتفاق نظر دارند كه براي نمونـه  

 ايم.ذكر كرده راسنت مدارك اهل و مآخذ و مفسراننامهاى برخى از نفر از  21

با اين حال علماي اهل سنت ناچارند كه اين آيه را تأويلهاي ديگري كننـد تـا كرامـت    

پـس   ،ب محفوظ بماند. وگرنه اگر اعتراف كنند كه اين آيه در روز غدير خـم نـازل شـده   اصحا

اند كه خداوند دين را بـا ايـن   اند و پذيرفتهناچار به واليت حضرت علي بن ابيطالب اقرار كرده

گانه نقـش بـر   واليت كامل كرده و نعمتش را بر مسلمانان تمام نموده و ديگر خالفت خلفاي سه

شـود و  گردد و مكتب و اجتهاد در آن پا در هوا ميد و عدالت اصحاب كم و زياد ميشوآب مي

شوند و روساي مـذاهب و پيشـوايان زيـر سـوال     بسيار از احاديث مانند نم  در آب ذوب مي

رود. و اين شود و نقابهاي دروغين پس ميروند و بسياري از اسرار و مسائل پشت پرده رو ميمي

اش سوا شوند. چرا كه حقايق را مخفي نمودند و آيه را به غير معناي اصـلي حق آنان است كه ر

 تأويل نمودند.

 

                                                 
آيه اكمال دين: اليوك لكملت ليام ديانيم ولتممات     ب( (.73ل اليك من ربّك وان لم تفعل فما بلّغت رسالته )مائده،آيه تبليغ: يا ايّها الرسول بلّغ ما انزالف(  -1

 (.1علييم نعمتى)مائده،
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 هاي آياتها و نكتهپيام

باشد، اما اين آيات داراي اي كه ذكر شد هر دو بدون ش  در ارتباط با واقعه غدير خم ميدو آيه

مورد اشاره شده است كه  11تروار به ها و پيامهاي مهمتر ديگري نيز هستند كه بصورت اجمالي و تينكته

 در اصل تحقيق موجود ميباشد.

البته قسمتهايي از پيامهاي قران كه از ظواهر آيات بدست آمده است در آنجا  بت شده است. اما 

 داند و بس.آنچه در بواطن آيات در ارتباط با شأن و منزلت روز غدير وجود دارد خدا مي

 

 سنديت واقعه غدير خم

غديرخم از جمله حقايق مسلّم و غير قابل ترديد است كه به حدّ اجماع امّت اسـالمى، از   داستان

تشيع و تسنن رسيده است، و بارها مورد احتجاج و سوگند قرار گرفته است. اين حقيقت موجب شـده  

ن تا مخالفان غدير، در برابر سند حديث غدير سر تسليم فرود آورند و به ناچار به آن تن دهنـد و چـو  

اى وارد سازند، در داللت آن به چون و چرا پرداخته اند؛ امـا بـاب هـر    نتوانسته اند در سند آن خدشه

وجود گونه چون و چرا  بر روى آنان بسته و راهى جز تسليم در برابر مفاد حديث غدير، فرا روى آنان 

 ندارد.

از آنان، علمـا و بزرگـان    امامان معصوم)ع(، همواره به اين واقعه مهم استدالل مى كردند و پس 

 ،دين در بزرگداشت اين واقعه مهم كوشيده اند. و جالب اينكه جمع زيادى از دانشـمندان اهـل سـنّت   

و گروهى از آنان، تأليفات مستقلى در اين باره  واقعه غدير را در آ ار و نوشته هاى خود منعكس نموده،

 از خود بر جاى نهاده اند.
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فضايل اميرالمؤمنين)ع(  ن بار در همان روز غدير درباره اين حاد ه ودهد، نخستيتاريخ نشان مى

بحث و گفتگو شده است. حسان بن  ابت انصارى اولين كسى است كه درباره واليت امام على بن ابى 

و آن را در محضر رسول خدا)ص( و در اجتماع با شكوه روز غـدير خوانـده    طالب )ع( شعر سروده،

  است.

ا كنون همواره غدير شناسى ادامه يافته و از روند تكـاملى نيـز برخـوردار بـوده     و از آن تاريخ ت

 است. و همواره اين حديث در آ ار،  بت و ضبط مى شده است. 

 

 تعداد راويان واقعه غدير در هر قرن

حديث غدير را به ترتيب زمان زندگى ذكر  نام راويان  مرحوم عالمه امينى در كتاب الغدير خود 

نفر راوي  بت شده وجود دارد كه اين هم در اصل تحقيق ذكر شده  117كه جمعاً تعداد  سـتكـرده ا

كنيم تـا موجـب اطالـه كـالم نگـردد. همچنـين       خودداري مي چكيدهدر اين  هااست و ما از آوردن آن

داللت اين آيات بـر واقعـه    حاكي از نيز جدول تفاوت نقل هابه همراه  كتابشناسى منابع حديث غدير

راويان ديگري نيز وجود دارندكه در كتابهاي مختلف خود به حديث غدير خم اشـاره   دير خم است.غ

اند و تعدادآنان بيش از آنست كه ما بتوانيم در اينجا بگنجانيم. از جملـه رهبـران سياسـي بعضـي     كرده

 مذاهب مانند: 

 هـ.ق(، امام شافعيه114ـ ابوعبداللّه محمّد بن ادريس شافعى )م0

 هـ.ق(، پيشواى حنبليان140وعبداللّه احمد بن حنبل شيبانى )مـ اب1

 «صحيح بخارى»هـ.ق(، مؤلف 116ـ حافظ ابوعبداللّه محمّد بن اسماعيل بخارى)م2

 «سنن ابن ماجه»هـ.ق( صاحب170ـ حافظ ابوعبداللّه ابن ماجه)م4
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 و... هـ.ق(176ـ ابومحمّد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبه دينورى )م1

، 0الغـدير، ج  آن عالقمنـدان ميتواننـد بـه كتـاب    در مـورد  راويان معرفي نيز وجود دارد كه همچنين 

 نمايند.رجوع  016ـ010ص

 

 غدير در سيره اهل بيت )ع(

اهل بيت پيامبر و امامان بر حق شيعه، كه نگاهبان اسالم حقيقى بودنـد و سـعى داشـتند آن را از    

ا غدير را زنده بدارند و آن خاطره گرامى و به ياد مانـدنى  خطرات دور سازند، از هر فرصتى بهره بردند ت

انگيـزى  پوشد و بـراى فتنـه  زيرا در تابش آفتاب غدير اهداف واالى پيامبر جامه عمل مى ؛را مطر  كنند

 باقى نماند. انديشان فرصتكج

 ،ين شيعهو ديگر امامان راست -عليهما السالم  -فاطمه و اميرمؤمنان  حضرت نگاهى گذرا به سيره

از سـازد.  هدايت و نيكبختى بشر آشنا مىدر ساز آن ما را با اهميت واقعه غدير و نقش عظيم و سرنوشت

 :جمله 

 حديث غدير در معركه صفين

 خطبه غديريه اميرمؤمنان)ع( در زمان حكومت

 غدير از نگاه مولى الموحدين)ع(

 فاطمه زهرا)س ( به حديث غدير، استدالل ام االئمه 

 ل امام حسن مجتبى )ع ( به حديث غديراستدال

 غدير خم در خطبه امام مجتبى)ع(

 امام حسين)ع( و حديث غدير در منى
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 امام محمد باقر )ع( و حديث غدير

 امام صادق)ع( در مسجد غدير

 امام كاظم)ع( و مسجد غدير

 امام رضا)ع( و حديث غدير.

ها و موضوع غدير خم اشاراتي داشته و در سخنراني)ع( نيز به نوبه خود در ارتباط با  همچنين ساير ائمه

اند كه ما از آوردن تمام اينها در اينجا معـذوريم.  محافل علمي و سياسي و... به ذكر اين موضوع پرداخته

فقط به ي  موضـوع آن  در اصل تحقيق همچنانكه در مورد حضرات معصومين )ع( كه نام آنها برده شد 

باشد را حذف نموديم تا مالل خاطر خواننـدگان  آنان كه در اين زمينه مي شد و ديگر فرمايشات هپرداخت

 نگردد. 

 

 استدالالت اصحاب و ياران پيامبر)ص( به حديث غدير خم

اصحاب و ياران چندين ساله پيامبر بزرگوار اسالم كه اكثراً با ايشـان بـوده وهمـراه و همگـام                

پيامبر بودند نيز داراي استداللهايي هستند كه در اينجا به آنها اشـاره  پيامبر بودند و در شادي و غم همراه 

اي از آنان بعد از رحلت پيامبر )ص( از حق دوري جستند و به صف دشـمنان  ميشود. هر چند قطعاً عده

انـد  علي)ع( پيوستند اما باز زبان به اعتراف گشوده و خود را محكوم و حقانيت علي)ع( را ا بات نمـوده 

 ايم:ن افراد نيز كم نيستند و ما فقط به تعداي از آنان اشاره كردهكه اي

 استدالل جناب عمار ياسر به حديث غدير

 استدالل جوانى ناشناس به حديث غدير

 استدالل عمروبن عاص به حديث غدير
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 استدالل عمر بن عبدالعزيز به حديث غدير

مقام و منزلتي كه و  ،)ع ( را ا بات مى كنندخالفت حضرت امير ،بـا ايـن حديث  ،كـنـنـدگـاناستدالل

آيد براي هيچ ي  از رويدادها اينگونـه توصـيف نشـده و داراي    از اين اخبار براي غدير خم بدست مي

 باشد.اينگونه تواتر نمي

 

 زنان راوى غدير                           

هاى اجتماعى اسـت.  صحنه حضور زنان در حجة الوداع بارزترين و ماندگارترين نوع شركت در

اخبار فراوانى كه به وسيله راويان زن از اين مراسم عظيم نقل شـده، گويـاى تـالش گسـترده زنـان در      

 پاسدارى از اين ميراث مقدس است. 

 است: اند نامشان چنينحديث غدير را نقل كردهكه گروهى از اين بانوان  

 حضرت زهرا)س( 

 سلمه ام

 اسماء بنت عميس 

 اهلل عليهما( طالب )سالمنى بنت ابىهاام

 بكر عايشه دختر ابى

 عبدالمطلب فاطمه دختر حمزة بن

 ارقم همسر زيد بن

 عبدالرحيم المقدسيه. الشيخة ام محمد زينب ابنة احمد بن 

 جعفر)ع( فاطمه دختر امام موسى بن 
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 جعفر)ع( زينب دختر امام موسى بن 

 فر)ع( جعكلثوم دختر امام موسى بنام 

 محمد الصادق)ع( فاطمه دختر جعفر بن 

 على)ع( فاطمه دختر محمد بن 

 الحسين)ع( فاطمه دختر على بن 

 على)ع( فاطمه دختر حسين بن 

 على)ع( سكينه دختر حسين بن 

 كلثوم دختر فاطمه زهرا)س( ام 

 سعد عايشه بنت 

 طالب)ع( ابىفاطمه بنت على بن 

 در تحقيق موجود است. هاي آنانو... كه روايت

 

 غدير از ديد شعرا

كمتر شاعرى مى توان يافت كه دست كم جرعه اى از خم غدير ننوشيده، جان تشنه اش حالوت 

حاللِ عشق علوى ـ اين شراب طهور ـ را نچشيده باشد. نه تنها شعراى بزر  عرب ـ از حسان بن  ابت   

و بـولس السـالمه و ازرى كبيـر، كـه شـاعران       و كميت اسدى و دعبل خزاعى گرفته تا سيد حيدر حلّى

حقجو و حقيقت گو هم از هر نژاد و زبان به اصالت اين بركه با بركت و به زاللى ايـن چشـمه جوشـان    

 شهادت داده اند.
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در اين ميان شاعران پارسى گوى نيز به حقانيّت غديرخم گواهى داده و گاه با سـرودن چكامـه    

اى غرّا و رسا، گوى سبقت از همگان ربوده اند؛ چرا كه ايرانيان مسلمان را هاى فاخر و بلند، و غديريّه ه

از همان نخست به على و آل پاكش گرايشى ديگر و برتر، ارادتى فزونتر و بهتر بود و شـاعران بـزر  و   

بيدار هم كه هميشه زبان گوياى ملّت و مردم بوده اند مردمان مسلمان را به همين گـرايش سـفارش مـى    

 .كردند

توسط دانشمندان و شاعرانِ بنام به زبـان   شعرهايي گفتنى است قرن به قرن در طول تاريخ اسالم

نيازى نيست در اين مقاله به غديريّه هاى عربى پرداخته شود؛ گستره اين كـار  كه عربى سروده شده بود، 

هاي شاعران نامدار را لكن ما تعدادي اندك از شعر بسيار بيشتر از آن است كه در اين مجال اندك بگنجد

كنـيم و نـام   كه مربوط به غدير است را در اصل تحقيق آورده و از ذكر تمام شعر شاعران اجتنـاب مـي  

كه بيش از يكصد نفـر   ايمتعدادي از آنان را كه از بقيه شهرت بيشتري در شعر سرايي دارند را ذكر كرده

اند و د ر زلتي است كه همه و همه آنرا ذكركرده. باشد تا همگان بدانندكه غدير داراي چه مقام و مناست

 اند.منقبت آن، كتابها و شعرها و... نوشته
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 ويژگي هاي غدير خم

غدير خم از طرف شيعه و سني و ذكر آن در منابع روايـي و قرانـي خصوصـاً     با بررسي سنديت

استدالل به اين واقعه ارائه  مفسران زبده قران كريم و روشهايي كه اهل بيت عصمت و طهارت )ع( براي

هاي عمومي و پاسخهاي انفرادي، همـه جـا تـالش    ها و خطبهنمودند و در نهان و آشكار و در سخنراني

كردند تا حماسه غدير را بشناسانند و اهداف غدير خم را به رخ بكشند و آنرا جاودانه سازند و بـراي  مي

ين روايت اصحاب خاص پيامبر)ص( كه اعم از دوست اتمام حجت، پيام غدير خم را بكار بگيرند، همچن

اند و روايت را نسـل بـه   و دشمن بودند و شعرا و زنان راوي حديث غدير كه از جان و دل شعر سروده

همة اين موارد بطـور خالصـه در    ــاند تا اينكه به نسل ما برسد، نسل و قرن به قرن تا كنون انتقال داده

برد كه از خود بپرسد: غدير خم چـه ويژگـي   اي را به فكر فرو ميانندههر خو بخشهاي سابق گذشت ــ

 هايي دارد؟ اهداف غدير خم چيست ؟ بار تبليغاتي آن چگونه است ؟ و....

 هاي غدير كه به طور مفصل در اصل تحقيق بيان شده است عبارتند از:از جمله ويژگي

 هماننداعالم امامت در اجتماع بي -0

 اسر بالد اسالميالف( اجتماع از سر 

 هاي معنوي حاضرانب( جاذبه

 گردهمايي در غدير ج( انگيزه

 فراواني و انبوه حاضران -1

 تحقق بيعت عمومي -2

 كيفيت واالي غدير -4

 صراحت در گفتار -1
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 گواهي حاضران در صحنه غدير -6 

 راويان و مفسران فراوان حديث غدير -7

 هاي پنهانغدير و آشكار شدن توطئه -8

اي از فرمايشات گهر بار رهبر كبيـر انقـالب اسـالمي و مقـام     مچنين در بخش ديگري از تحقيق،  نمونهه

ايم كه د ر آن به ذكر عظمت عيد غدير و ارتبـاط آن بـا مسـئله    معظم رهبري در ارتباط با غدير را آورده

 واليت و همچنين وحدت مسلمين اشاره دارد.

  

 عيد غدير خم

يل اسالمى است. چرا كه روز هجدهم ذى الحجه را مسلمانان در سه قرن عيد غدير، ي  عيد اص

ابراهيم از دانشمندان قرن سوم، حديثى را از امام صادق)ع( اند. فرات بنگرفتهاول، به اين عنوان جشن مى

كنـد: رسـول اكـرم)ص(    نقـل مـى   -عليهم السالم  -كند كه حضرت در آن از آباء طاهرينش روايت مى

 فرمود: 

 ...« 0يوم غدير خم افضل اعياد امتى»

  «روز غدير از بهترين اعياد امت من است...»

امام على)ع( در سالى كه روز جمعه و روز غدير با هم مصادف شده بود، براى مردم خطبه خوانـد و در  

 آن فرمود: 

 « ان اهلل عز و جل جمع لكم معشر المؤمنين فى هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين...»

 « داى عزوجل در اين روز، دو عيد عظيم بزر  را براى شما گروه مؤمنان جمع كرده است.خ»

                                                 
   .221، ص1الغدير، ج  - 1
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در اين خطبه طوالنى امام مردم را به انجام كارهايى كه شايسته اسـت در اعيـاد انجـام گـردد و     

 ند.كند. طالبين به اين خطبه مراجعه كنامر مى ــبطور تفصيل  ــاظهار شادى و سرور در اين گونه ايام 

همچنين احاديث اهل بيت )ع( در مورد منزلت و عظمت عيد غدير نيز و جود دارد كه گسترة آن  

بسيار زيادتر از آنست كه در تصور ما جا بگيرد لكن ما نيز تبركاً به تعدادي از آنها اشاره كرده ايم.كه د ر 

 باشد از جمله:موضوعات مختلفي مي

 برترين عيد امت -0

 اعيد بزر  خد -1  

 عيد واليت -2 

 روز تجديد بيعت -4 

 عيد آسمانى -1 

 نظيرعيد بى -6 

  عيد پربركت -7 

  عيد فروزان -8 

  روز اطعام -1 

 روز سپاس و شادى -01

 روز نيكوكارى -00 

 روز تبري  و تهنيت -01 

  عيد اوصياء -02 

 روز گشايش و درود -04 
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 نماز روز غدير -01 

 روزه غدير -06 

 ى پيامبرگونهزندگ -07 

 پيامبر و امامت على)ع( -08 

 هاى اسالمپايه -01

 واليت جاودانه -11

 واليت و توحيد -10

 روز ناله نوميدى شيطان -11

 اسالم در سايه واليت -12

 ده هزار شاهد -14

 على)ع( مفسر قرآن -11

 

 دريغ و افسوس

يات بنگرد خواهد ديد كـه  اگر هر مسلماني بدون تعصب و بدون عاطفه و احساسات به اين واقع

علي )ع( دانشمند ترين انسان پس از رسول خدا )ص( است و تاريخ گواه  است كه بزرگان اصحاب در 

جستند. و تنها عمر بن خطاب آوردند و از ايشان استمداد ميآمد رو به سوي او ميآنچه بر آنان دشوار مي

 رسيد(. علي نبود قطعاً عمر به هالكت مي )اگر« لوال علي لهل  عمر»در بيش از هفتاد مورد گفت 
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دهد كه علي بن ابيطالب شجاع ترين و نيرومندترين اصحاب بود و اگر و تاريخ خود، شهادت مي

بسياري از قهرمانان از اصحاب، در مواقع حساس پا به فرار گذاشتند او در تمام مواقـع  ابـت و پابرجـا    

 ماند. 

جز علي )ع( كسي ديگر لياقت امامت مسلمين را ندارد. امـا   غدير نيز يكي از اين شواهد بود كه

هزار نفري باز علـي را   011چه كردند باعلي )ع(. با اين همه فضيلت و با اين همه مدارك و با جماعت 

از حق مسلم خود محروم كردند. اما اين به ضرر علي )ع( نبود بلكه ايشان خانه نشين شدند و به عبادت 

هـاي  ر و زيان و بدبختي اصلي را مردم خوردند كه تا امروز هـم همچنـان از كاشـته   پرداختند. بلكه ضر

 كنند. گان  مرة بد برداشت ميگذشته

كرد و اگر طبق فرمايشـات  علي)ع( ، مردي بود كه طبق سيره پيامبر )ص( بر مردم حكومت مي  

مانا اسـالم امـروز، جهـان را فـرا     دادند از همان ابتدا زمام امور را بدست بگيرد، هپيامبر)ص( اجازه مي

هاي بـزر  و كوچـ  در   گرفت و عقيدة متين و محكم در قلوب مسلمانان جايگزين شده بود و فتنهمي

 دنيا رخ نمي داد.

 بود و نه عاشورايي ونه ... . آمد،  نه كرباليي مياي بوجود مينه درب سوخته 

نه كه امت هاي پيشين شدند.كاري كردند آري امت اسالم در اين آزمايش مردود شدند.  همانگو

   كردند و... .كه نبايد مي

 والسالم علي عباد اهلل الصاحين

 محمد علمداري فر

2/01/82 
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 منابع و مآخذ

 

 ــــــــ    ـــــــ    قران كريم 

 عالمه اميني )ره(   0جلد      الغدير 

 آيت اهلل مكارم شيرازي   4جلد      تفسير نمونه 

 عالمه طباطبائي   1 جلد    ميزانتفسير ال 

 حجت االسالم قرائتي   2 جلد    تفسير نور 

 ابوالفضل بهرام پور   6 جلد    تفسير نسيم حيات 

 آيت اهلل مكارم شيرازي   1 جلد     پيام قران 

 بيانات امام خميني )ره(   11جلد    صحيفه نور 

 آيت اهلل جعفر سبحاني   ـــــ    فروغ واليت 

 سيد كاظم پرپنچي   ـــــ    تا عاشورا از غدير 

 شهيد مطهري )ره(   ـــــ    امامت و رهبري 

 مرحوم محمد دشتي   ـــــ    حماسه غدير 

 سماواتي تيجاني دكتر    ـــــ   همراه با راستگويان 

 )استاد آقايي   ـــــ  اسرار آفرينش اهل بيت)ع 

 يرزا جواد ملكي تبريزيم   ـــــ    المراقبات 

 يعقوب قاسملو   ـــــ    خالصه الغدير 

 مهدي پيشوايي   ـــــ    تاريخ اسالم 

 رضا استادي   ـــــ    هفتاد دو منبر 


