
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دریغ
لت  مهر  نماد  وعلم و عدا

 
 علی اکبر تالفی، ن طالعیی عبدالحس ، دکتر مجید معارف

 

 
 

 نبأ ااشتنرات



 نماد مهر و علم و عدالت غدیر / 2

       

 
 

 غدير

 نماد مهر و علم و عدالت

 دکتر مجید معارف ، عبدالحسین طالعی ، علی اکبر تالفی
 یصالحان و داالهو: صحافى و چاپ/ ندا: لیتوگرافى/   88668066مهدی  :حروفچینى

  3149: اول چاپ 
 ريـال 666,66: قیمت/  نسخه 3666: شمارگان

 نبأ انتشارات: ناشر
 86 پالک ،یبياد ابانیخ ،یشبستر ابانیخ ملک، یروبرو ،یعتيشر ابانیخ: تهران

 66068866فاکس:                66069861تلفن: 

 ISB: 466-866-689-606-0        466-866-689-606-0:شابک

            - ۲۳۳۱  د،  ی ج ، م ارف ع م : سرشناسه

 ر نماد مهر و علم و عدالتغدی : عنوان و نام پديدآور

 .۲۳۳۱تهران: موسسه فرهنگی نبا،  : مشخصات نشر

 ص. ۲۶۱ : مشخصات ظاهری

                 9786002640505  : شابک

 فیپای مختصر : وضعیت فهرست نويسی

 i.irhttp://opac.nlaر در نشانی: ـفهرستنویسی كامل این اث : يادداشت

 قابل دسترسی است      

            - ۲۳۱۱  ،  ن ی س ح دال ب ، ع ی ع طال : شناسه افزوده

 - ۲۳۱۱ر،  ب اك ی ل ، ع ی الف ت : شناسه افزوده

           ۳۱۲۳۳۳۳  : شماره کتابشناسی ملی

http://opac.nlai.ir/


 
 
 

 فهرست مطالب

 7 ....................................................... آئینۀ قرآن و رواياتغدير در 

 ۳ .............................................................................................. مقدّمه

 ۲۲ ...................................................... ریغد حادثة یخیتار یها نهیزم

 ۲7 .......................................................... رخمیغد در امبریپ خطبة

 ۱۳ ............................................... رخمیغد حادثة دربارة ییهایبررس

 ۱۳ ........................................ یاسالم منابع در ریغد اقعةو گاهیجا -۲

 ۱2 ......................................... قرآن ریتفاس در ریغد واقعة بازتاب -۱

 ۱2 ........................................................................ عهیش ریتفاس ـ الف

 ۳۱ ................................................................... سنّت اهل ریتفاس -ب

 ۳7 ............... غیتبل هیآ دربارة سنّت اهل مفسّران دیعقا یبررس و نقد

 ۳7 .................................. مکّه در هیآ نزول: نخست فرض یبررس -۲

 ۱۱ ........................ كتاب اهل دربارة هیآ نزول: دوّم فرض یبررس -۱

 ۱7 .......................................... غیتبل ةیآ نزول شأن درباره یقیتحق -۳

 2۲ ........................................ غیتبل ةیآ رامونیپ مسأله چند یبررس -۱

 2۲ .................... ست؟یچ آن بعد و قبل اتیآ با غیتبل ةیآ رابطة -الف



 نماد مهر و علم و عدالت غدیر / 4

 22 ........ داشت؟ واهمه ،یعل تیوال اعالم از مبرایپ چرا -ب

 ۶۲ ........................... است؟ یمعن چه به «یمول» ریغد ثیحد در -ج

 ۶۳ ................................................................................. مأخذ و منابع

 7۲ ............................................................................ دیازمائیب را خود

 77 ............................................................ هايی از خطبۀ غدير درس

 77 ................................................................................... خدا یّولـ ۲

 7۳ ....................................................................... دیببر را مانشفرـ ۱

 ۱۲ ....................................................................... انباشته دانشِ آنـ ۳

 ۱۳ ................................................................... داد یبرتر شیخداـ ۱

 ۱2 ...................................................................... خدا كتاب انگریبـ 2

 ۱7 .................................................................... ماندگار ادگاری دوـ ۶

 ۱۳ ....................................................... ست؟یك «نیرالمؤمنیام»ـ 7

  ........................................................ ۳۲امبریپ نیجانش و برادرـ ۱

 ۳۳ ......................................................................... شد كامل ن،یدـ ۳

 ۳۱ ............................................................................... نور كانونـ ۲۱

 ۳۶ ................................................................................... !هشدارـ ۲۲

 ۳۱ ............................................................................. !دیننه منّتـ ۲۱

 ۲۱۱ ......................................................... ها نسل در ریغد تداومـ ۲۳

 ۲۱۱ ...................................................................... زیتما و زمونآـ ۲۱



 5 / روایات و قرآن آیینۀ در غدیر

 ۲۱۱ ....................................................................... است نیا راه،ـ ۲2

 ۲۱۶ ...................................................................... میمستق صراطـ ۲۶

 ۲۱۱ .............................................................ست؟یك ریپذ تیهداـ ۲7

 ۲۲۱ ................................................................................ انیبهشتـ ۲۱

 ۲۲۱ ..................................................................... امّت انیراهنماـ ۲۳

 ۲۲۱ ................................................. نور رشتة نیا حلقة نیواپسـ ۱۱

 ۲۲۶ ................................................................ تیهدا بلندِ تِیراـ ۱۲

 ۲۲۱ ............................................................................. انتقام روزـ ۱۱

 ۲۱۱ ...............................................................................شکن دژـ ۱۳

 ۲۱۱ ................................................................ !هوش به! مشركانـ ۱۱

 ۲۱۱ ....................................................................... ها امّت موعودـ ۱2

 ۲۱۶ ....................................................... ریناپذ شکست روزمندیپـ ۱۶

 ۲۱7 ............................................................ جهان یخدا دارِ رازـ ۱7

 ۲۱۳ .......................................................................... آگاهانه حجّـ ۱۱

 ۲۳۲ ...................................................«معروف به امر» قلّة فراز برـ ۱۳

 ۲۳۳ .................................................................. د؟یرو یم كجا بهـ ۳۱

 ۲۳2 ....................................................... تیهدا نعمت بر سپاسـ ۳۲

 ۲۳7 ................................................................... دیمپوشان را حقـ ۳۱

 ۲۳۳ .......................................................................... دییازمایب را خود



 نماد مهر و علم و عدالت غدیر / 6

 ۲۱7 .......................................................................... آداب عید غدير

 ۲2۱ .............................................................. نهنیت گفتتبریک و ت* 

 ۲2۱ ............................................................................... دادن دست* 

 ۲22 ................................................................ یشاد اظهار و تبسّم* 

 ۲2۶ ..................................... دادن نتیز و فاخر یها لباس دنیپوش* 

 ۲27 ................................................................................ دادن طعام* 

 ۲27 ............................................................................ دیبازد و دید* 

 ۲2۱ ............................................................................. دادن هتوسع* 

 ۲2۱ ................................................................................ دادن هیهد* 

 ۲2۳ ............................................................................ دادن یافطار* 

 ۲2۳ ................................................................................ دادن یاری* 

 ۲۶۱ .............................................................................. كردن یکین* 

 ۲۶۲ ................................................................................ یاله حمد* 

 ۲۶۲ ...................................................................... برائت و صلوات* 

 ۲۶۱ .............................................................. یبرادر و اخوّت عقد* 

 ۲۶۳ ......................................................................... ریغد روز نماز* 

 ۲۶۱ ................................................................................ یدار روزه* 

  ............................................................. ۲۶۶نیالمؤمن ریام ارتیز



 

  
 

 غدير در آيینۀ قرآن و روايات

 

 

 

 

 

 آئینۀرد  غدری 
 قرآن و روایات

 
 مجید معارف    دکتر

 





       مقد مه

كه در قرآن و  از شواهد قطعی بر امامت امیر مؤمنان علی

باشـد. در ایـن    روایات بر آن تأكید شده است، حادثة غدیر خم مـی 

اتی در سوره مائده وجود دارد كه به عقیدة مفسّـران شـیعه و   باره آی

نیز بسیاری از مفسّران اهل سنّت تطبیقـی جـز بـا والیـت و امامـت      

ندارد. همچنـین در تفسـیر ایـن آیـات روایـاتی در كتـ         علی

حــدیث و تفســیر شــیعه و ســنّی وارد شــده كــه خالفــت بالفصــل 

ه برای حقیقت طلبان ای ك كند؛ به گونه را قطعی و مسلّم می علی

در تصـدّی مقـام   نسـبت بـه دیگـران     تردیدی در اولویّت علـی 

گذارد. در این كتاب بر آنیم كه با تکیه بـر شـواهد    خالفت باقی نمی

 قرآنی و روایی به بررسی حادثة غدیر خم پرداخته و امامت علی
 را از این منظر مبرهن سازیم.





 های تاريخی زمینه

 حادثة غدير

دة سـال دهـم هجـری، رسـول گرامـی      عـ قی الماه ذبا حلول 

تصمیم خود را جهت زیارت خانـة خـدا و ادای فری ـة     اسالم

حج با مسلمانان در میان نهاد. این خبر به سرعت در شـهر مدینـه و   

اطراف آن منتشر گردید و عالوه بر آن به گوش مسلمانان دیگر كـه  

طـوری كـه در   كردند رسید، به  در نقاط مختلف عربستان زندگی می

اندک زمان هزاران نفر برای برگزاری فری ـة حـج در كنـار رسـول     

 حاضر شدند. خدا

با شـمار   ده كاروان رسول خداعدر بیست و پنجم ذی الق

زیادی از مسلمانان كه مورّخان تعداد آنها را تـا صـدهزار نفـر و یـا     

ـ   اندكی بیشتر ذكر كرده ن اند، از مدینه به قصد مکّه خارج گردیـد. ای

عدّه غیر از كسانی بودند كه از نقاط دیگر عربستان از جمله ساكنان 
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 گزاران ملحق شدند. مکّه و آبادیهای اطراف آن به حج

 شیخ مفید در كتاب االرشاد آورده است:

با مسیحیان نجـران و جریـان    پس از برخورد رسول خدا

ّحّجةمباهله،   ّ ، از ایـن پیشـامد  به وقوع پیوسـت. انـدكی قبـل    الوداع  ّ

ها و معادن را  را به یمن فرستاد تا خمس گنجینه علی پیامبر

 ـ ولـاز حلّه و پ ـ ناز اهالی آنجا بگیرد و آنچه را كه مسیحیان نجرا

ـ  بـه محــل    د شـده بودنــد، دریافـت كنـد. ح ــرت علـی    متعهّ

به كس دیگری غیـر از   مأموریت خود عزیمت كرد. رسول خدا

در میـان مـردم هـیچکس را    در ایـن كـار اعتمـاد نکـرد و      علی

را بـه عنـوان نایـ  خـود      شایستة این كار ندید. ح رتش علی

اش  این سفر گسیل داشت، زیرا دربارة انجام مأموریتی كه بر عهده به

 گذاشته بود، آسوده خاطر بود.

آهنگ حج نمود و پس از آنکـه   در همین ایّام رسول خدا

همـراه شـدند، آن    رجمعیت زیادی از مدینه و اطراف آن با پیامب

ده از مدینه خارج گردید. همزمان عالق ح رت در بیست و پنجم ذی

بـرد   كه در یمن به سـر مـی   ای به علی نامه با آن رسول خدا

ارسال كرد و در آن به آن ح رت سفارش كرد كه از یمن بـه مکّـه   

آید، امّا در مورد نوع حج خود و چگـونگی نیّـت آن مطلبـی بـرای     

 ننوشت. علی
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در جمع مسلمانان بـه سـوی مکّـه     هرحال، رسول خدا به

نیز با سپاهی كه همـراهش بودنـد، از    راه افتاد و ح رت علی به

مکّـه،   سمت مکّه حركت نمود. ح رتش با نزدیک شـدن بـه   یمن به

سـرعت   بـه  سپاه را به شخصی سپرد و خود جهت دیدار پیـامبر 

بـه مکّـه رسـول     روانه گشت به طوری كه موفّق شـد قبـل از ورود  

ها و هـدایایی كـه    را مالقات كند و دربارة سفر خود و حلّه خدا

ضـمن اظهـار    آورده بود گزارشـی تقـدیم نمایـد. رسـول خـدا     

از او سؤال كرد كه: ای علی، به چه نیّتی  از دیدار علی خرسندی

شما برای  در پاسخ گفت: ای رسول خدا احرام بستی؟ علی

به چه نیّتی احرام خواهی بسـت، مـن بـه     من ننوشته بودی كه خود

نیّت شما آگاه نبودم، از این رو به هنگام احـرام و تلبیـه نیّـتم را بـه     

نیّت شما پیوند زدم و گفتم: بار خدایا، مـن بـه همـان نیّتـی احـرام      

بندم كه رسول تو بسته است و سی و چهار شتر نیز برای قربـانی   می

شصت و شـش  اهلل اكبر! من  فرمود: ام. رسول خدا با خود آورده

تو در حج و مناسک و انجام قربانی با من ام.  شتر برای قربانی آورده

شریک هستی. اكنون بر احرام خود باش و به سوی لشکر بـازگرد و  

 آنان را سریعاً بیاور تا در مکّه به هم ملحق گردیم.

جهت انجام مناسک حج چند روزی در مکّـه   رسول خدا

 ـ ه روایتی در روز عیدـو ب ـرفه  ـح رت در روز عه سر برد. آن ـب
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ای در جمع مسـلمانان ایـراد فرمـود كـه در آن همگـان را بـه        خطبه

رعایت تقوای الهی، تعهّد به ارزشـهای اخالقـی و مراعـات حقـو      

تصمیم گرفـت   پس از آن رسول گرامی ۲یکدیگر سفارش نمود.

صـادر گردیـد و   كه مکّه را به قصد مدینه ترک گوید. فرمان حركت 

بار دیگر خیل عظیم مردم به همراهی پیامبر خود مکّه را بـه مقصـد   

مدینه پشت سر گذاشتند. هنگامی كه این كاروان عظـیم بـه نزدیـک    

ای به نام غدیر خم فرود آمـد   جُحفه رسید، امین وحی الهی در نقطه

 نازل كرد كه: و این آیه را به رسول خدا

ّهاّالّرّسوّلّّب» ّي اّّأ ّّ ّّ ّي  ّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّغّتّّ  ّل ّماّّب ّعّلّّف ّف ّيّكّّمنّّرّبّكّّوّّإنّّلّمّّت ّل نّزّلّّإ ّغّّماّّأ ّ ّّل  ّ ّ ّّّ  ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ  ّّ  ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّ  ّّ  ّ ّ

ّقّوّمّاّلكّاّفّريّن ّهّديّاّل ّهّاّلّّي ّنّالّل ّعّصّمّكّّمّنّالّناّسّّإ ّهّّي ّهّّوالّل ّت ّ ّرّساّل  ّّ  ّّ  ّ  ّّّ  ّ ّ  ّ ّّّ ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّ ّ  ّّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ».۱ّ

پروردگارت نازل شده اسـت، بـه    سویاز را اى پیامبر! آنچه 

و اى!  ى، رسـالت او را انجـام نـداده   نکنـ چنـین  برسان! و اگـر   مردم

و خداونـد،   كند. حفظ میخداوند تو را از )خطرات احتمالى( مردم، 

 نخواهد كرد.جمعیّت كافران را هدایت 

دستور داد كه كاروان از حركت باز  با نزول این آیه پیامبر

                                                      
لنبویـه معـروف    ی هالسـیر  . جهت اطالع از این خطبـه بنگریـد بـه   ۲ ا

 .۱/۱2۱ی ابن هشام  سیره به

 .۶7ی مائده/ . سوره۱
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ماند و با این فرمان، مسلمانان كسانی را كـه در پیشـاپیش قافلـه در    

، به بازگشت دعـوت كردنـد و كسـانی كـه در عقـ       حركت بودند

 بودند نیز به تدریج، به دیگران پیوستند.

هنگام ظهر فرا رسیده بود و هوا به شدّت گرم بود؛ به طوری 

كه مردم قسمتی از عبای خود را بر سر و قسمتی دیگر را به زیر پـا  

مـه  به آنان اطاّلع داد كه ه افکندند. وقت نماز فرا رسید و پیامبر

ای آماده شوند. در اینجا مسلمانان منبـری   باید برای شنیدن پیام تازه

بـر بـاالی آن قـرار      از جهاز شتران ترتی  دادند و رسول خـدا 

گرفت و خطبة تاریخی خود را به شـرحی كـه خواهـد آمـد، ایـراد      

 ۲فرمود.

                                                      
، با اندكی تلخـی.. و نیـز بنگریـد    ۲۶2-۲/۲2۱. ارشاد شیخ مفید ۲

 : مبحث غدیرخم.۶۳۳المصطفی/ ة، سیر۱۶۳-۲/۱2۳الوری  به: اعالم





 در غديرخم خطبة پیامبر

رک معتبـر،  بـا اسـتفاده از مـدا   « الغدیر»عالمة امینی در كتاب 

 را در غدیرخم چنین گزارش كرده است: خطبة پیامبر

طلبیم. و بـه او   حمد و ثنا مخصوص خداست. از او یاری می

كنیم. و از بدیها و اعمال ناروای خـود   ایمان داریم. و بر او توكّل می

بریم. گمراهان را جز او راهنمایی نیست. و هر كـس را   به او پناه می

دهم  ای برای او نخواهد بود. گواهی می ه كنندهكه هدایت كرد، گمرا

 بنده و پیامبر اوست. كه معبودی جز او نیست و محمد

هان ای مردم! نزدیک است كه دعوت حق را لبّیک گویم و از 

میان شما بروم. من مسئولم و شـما نیـز مسـئولید، اینـک اندیشـه و      

 گفتار شما دربارة من چیست؟

دهیم كه تو رسالت خود  اهی میدر این هنگام مردم گفتند: گو

را انجام دادی و برای ما كوشش نمودی. خداوند تو را پاداش نیـک  

 دهد...
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پس از اندكی فرمود: همانا من در انتقـال بـه     رسول خدا

گرانمایه در  یادگارسرای دیگر بر شما سبقت خواهم گرفت، امّا دو 

گونـه رفتـار   چ یادگـار گذارم. بیندیشید كه بـا ایـن دو    میان شما می

 نمایید. می

در اینجا یک نفر از میان جمعیّت گفت: یا رسول اهلل، منظـور  

 گرانبها و ارجمند چیست؟ یادگاراز آن دو 

فرمود: یکی كتاب خدا كه بزرگتـر اسـت و    رسول اسالم

و آن دیگر كـه كـوچکتر اسـت،    وسیلة ارتباط شما با خداوند است. 

من خبر داده است كه این  عترت و اهل بیت من است. و خداوند به

شوند تا در كنار حوض بر من وارد شـوند. هـان    دو از هم جدا نمی

ای مردم! از آن دو پیشی نگیرید و از پیروی از هر دو كوتاهی نکنید 

 كه هالک خواهید شد.

را گرفت و بـاال بـرد    دست علی در این هنگام پیامبر

مسـلمانان را   بربه طوری كه زیر بغل هر دو نمایان گردید. پیـام 

 این صورت مورد خطاب قرار داد كه: به

ّاّیهاّالّناس!ّمنّاولیّالّناسّباملؤمنینّمنّانفسهم؟» ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ  ّّ» 

یعنی: ای مردم چه كسـی از مـردم بـه مؤمنـان از خـود آنهـا       

 سزاوارتر است؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند.
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فرمود: همانـا خداونـد مـوالی مـن و مـن مـوالی        پیامبر

 و من بر آنان از خودشان سزاوارترم. سپس فرمود: مؤمنان هستم

ّّمنّکنتّموالهّفهذاّعلیّمواله،ّاللهّمّوّ» ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ واالهّوّعادّمنّّلّمناّ

 «عاداهّوانصرّمنّنصرهّوّاخذلّمنّخذله...

یعنی: هر كس من موالی اویم، علی موالی اوست. خداونـدا،  

 دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار. محبوب بدار

آن كس را كه او را محبوب دارد و مبغـوض دار آن كـس كـه او را    

مبغوض دارد. یارانش را یاری كن و واگذارندگان او را واگذار. و او 

 را معیار و میزان حق قرار ده.

 سپس فرمود:

ّاالّفلیبّلغّالشاهدّالغائب» ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّّّّّ ّ».ّ

یعنی: آگاه باشید، حاضـران بایسـتی ایـن امـر را بـه غایبـان       

 برسانند.

جمعیّت پراكنده نشده بودند كه بار دیگر جبرئیل نـازل  هنوز 

 فرود آورد كه: گشت و این آیه را بر پیامبر

الیومّاکلمتّلکمّدیننکمّوّاممنتّعلنیکمّنعمتنیّوّّّّّ»

ّّ رضیتّلکمّاالسالمّدینّا ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ.» 
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یعنی: امروز آیین شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شـما  

 برایتان پسندیدم.تمام نمودم و اسالم را به عنوان دین شما 

ا نزول این آیه فرمود: اهلل اكبـر بـر اكمـال    ـب پیامبر اسالم

دین و اتمام نعمت و خشنودی خدا به رسالت مـن و والیـت علـی    

 بعد از من.

به جهت ایـن   در این هنگام مردم نزدیک شدند و به علی

مقام و منزلت تهنیت گفتند. و از جمله كسـانی كـه قبـل از دیگـران     

تبریک گفتند ابوبکر و عمر بودند كه گفتند: به تو باد ای   علی به

 پسر ابوطال  كه موالی ما و موالی هر مرد و زن مؤمن گشتی!

اجازه خواست كه در این  سپس حسّان بن ثابت از پیامبر

سـرود  شعاری ابه او اجازه فرمود و او  باره شعری بگوید. پیامبر

 :كه ترجمة قسمتی از آن به شرح زیر است

سزاسـت  به آنان در روز غـدیر نـدا داد. و چـه      پیامبر -

 را شنیدن. ندای پیامبر

فرمود: موالی شما و پیامبر شما چه كسـی اسـت؟ و آنهـا     -

 بدون چشم پوشی و اغماض گفتند كه:

خدای تو موالی ماست و تو پیامبر مایی. و مـا از پـذیرش    -

 والیت تو سرپیچی نخواهیم كرد.

ی گفت: برخیز؛ زیرا من تورا بعد از خـودم  به عل پیامبر -
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 ام. امام و رهبر انتخاب كرده

هركس من موال و رهبـر اویـم، ایـن مـرد      رمود:ـو سپس ف -

موال و رهبر اوست، شما هم از سـر صـد  و راسـتی از او پیـروی     

 كنید.

عرض كرد: بار خـدایا، دوسـت او    در این هنگام پیامبر -

 شمن بدار...را دوست بدار و دشمن او را د

پس از آنکه حسّان بـن ثابـت شـعر خـود را سـرود، رسـول       

تـا  »جملة معروف خود را درباره حسّان به زبـان آورد كـه:    خدا

كنـی روح القـدس مویّـد تـو      خود ما را یـاری مـی   وقتی كه با زبان

 ۲.«است

پس از پایان مراسم تعیـین جانشـین در سـرزمین غـدیرخم،     

ای به جان  مقصـدی روانـه    و دسته مسلمانان برخاستند و هر گروه

و عدّة زیادی كه از مدینه بـه همـراه آن ح ـرت     گشت. پیامبر

آمده بودند نیز راه مدینه را در پیش گرفتند به طوری كه هنوز سـال  

دهم به پایان نرسیده بود وارد مدینه شـدند. و چنـدی بعـد رسـول     

                                                      
در روز غـدیر و   ی رسـول خـدا   . برای اطـالع بیشـتر از خطبـه   ۲

 ی هی فارسی سـیر  رجمه، ت۳۱-۲/۳۲ید به: الغدیر جرا بنگرتفصیل ما

ّ                            ، نقــل از منــابع مختلــف اهــل ســن ت، ارشــاد شــیخ  ۶۳۳المصــطفی/                            

 .2۲۱-2۲۱، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم/۲/۲۶2مفید
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ـ    خدا د، در به بستر بیماری افتاد كه به رحلـت آن سـرور انجامی

صورتی كه اندكی قبل از آن تکلیف جانشین و رهبریِ پس از خـود  

 را تعیین كرده بود.



 هايی دربارة بررسی

 حادثة غديرخم

 جایگاه واقعة غدیر در منابع اسالمی -1

در ماجرای غدیرخم قابل توجّه است، نـزول دو آیـه از    آنچه

از سورة  ۶7آیات، آیة  قرآن كریم دربارة این حادثة بزرگ است. این

سوّم از همین سـوره معـروف بـه     و آیة« آیة تبلیغ»معروف به مائده 

با توجّه به این دو آیه، بحـث غـدیر وارد حـوزة    است. « آیة اكمال»

تفسیر شده و توجیهات مختلفی را از سوی مفسّران شیعه و سنّی به 

وجود آورده است. عالوه بر آن واقعة غدیر عرصـة منـابع حـدی ی،    

المی و حتی ادبی را در نوردیده و جایگـاه وسـیعی را در   تاریخی، ك

 این منابع به خود اختصاص داده است.

نفـر در طبقـة اصـحاب     ۲۲۱مطابق تحقیقات علّامـة امینـی،   

 ـ اند ردان صحابه بودهـكه شاگ ـ  نفر در طبقة تابعین ۱۱و  پیامبر
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مندان تـن از دانشـ   ۳۶۱اند. و عالوه بر آن  به نقل این واقعه پرداخته

های مختلـف واقعـة غـدیر را بـه شـکل مفّصـل یـا         اسالمی در قرن

 ۲اند. های خود آورده مختصر در كتاب

اند، شعرا و  طبقة دیگری كه به این رویداد تاریخی توجّه كرده

اند كه در هر عصر و زمان بـا الهـام از ایـن واقعـه،      نویسندگان بوده

ه و آنها را به ارمغان های ادبی و قصاید خود را سرود زیباترین قطعه

توان گفت: كمتر واقعة تاریخی در  اند. از این جهت می تاریخ گذاشته

مورد توجّه طبقات مختلف از محـدّ  و  « غدیر»جهان بسان رویداد 

مفسّر و از متکلّم و فیلسوف، از خطی  و شاعر و از مورّخ و سـیره  

انکـه  چننویس قرار گرفته و این اندازه بـه آن عنایـت شـده اسـت.     

گذشت یکی از علل ابدیّت و جاودانی بودن این حـدیث، نـزول دو   

قرآن ابدی آیه از آیات قرآن پیرامون این واقعه است. و تا روزی كه 

هـا محـو    و جاودانی است، واقعة غدیر نیز ابـدی بـوده و از خـاطره   

 ۱نخواهد شد.

حادثةتاریخی، بزرگداشت سالروز  بودن این در زنده دلیل دیگر

قعه به عنوان یکی از اعیاد اسـالمی در بـین مسـلمانان اسـت.     این وا

                                                      
 .۱۱۱-۲/۱۱. بنگرید به: الغدیر ۲

 .2۲۱. فرازهایی از تاریخ اسالم/۱
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« وفیات االعیان»خلکان در  بسیاری از دانشمندان اسالمی ازجمله ابن

عید غدیر را از جملـه عیـدهایی   « آثار الباقیه»و ابوریحان بیرونی در 

 ۲گرفتند. داشتند و جشن می اند كه همة مسلمانان بر پا می بر شمرده

نی كه در منـابع حـدی ی، تفسـیری، تـاریخی و     عالوه بر كسا

نفـر از   ۱۶انـد، تعـداد    كالمی به بحث دربارة واقعة غـدیر پرداختـه  

اند كـه نـام    دانشمندان اسالمی كت  مستقلّی در این باره تألیف كرده

ارشان در جلد نخسـت كتـاب الغـدیر آمـده     ـا و خصوصیات آثـآنه

واقعـة غـدیر   كه دربـارة  ری ـد جامعترین اثـردیـدون تـا بـاست. امّ

است كه بـه قلـم محقّـق بـزرگ     « دیرـالغ»ألیف شده، كتاب ـم تـخ

طـوری   ه است؛ بهـافتـارش یـی نگـن امینـدالحسیـاهلل عب شیعه آیت

اب و تأمّل در مباحث گونـاگون آن حجّـت را   ـن كتـالعة ایـه مطـك

تمـام   ای در موضـوع والیـت و جانشـینی علـی     بر هر خواننـده 

 كند. می

 بازتاب واقعة غدیر در تفاسیر قرآن -2

 شیعهتفاسیر  ـ الف

این « اكمال دین»و « تبلیغ»مفسّران شیعه در ذیل تفسیر آیات 

منطبـق دانسـته و در ایـن خصـوص      دو آیه را بـا امامـت علـی   

                                                      
 .2۲2. همان مأخذ/۲
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اند. در این مباحث هم به روایاتی كه از  مباحث متنوّعی را درج كرده

ارد شده، استناد شده است و هـم  و امامان مذه  و ناحیة پیامبر

آورده شـده   هایی در اثبات امامت علـی  به شیوة كالمی استدالل

مبـرهن   آیـه بـا امامـت علـی     دو رطوری كه ارتباط هـ  است، به

 شود. می

تـرین تفاسـیر    به عنوان م ال در تفسیر عیّاشی كـه از قـدیمی  

بلیـغ  شیعه بوده و رنگ روایی دارد چندین روایت در ارتباط آیات ت

نقل شده اسـت. از جملـه    و اكمال دین با والیت و رهبری علی

در یکی از این روایات از قول ابن عبّاس و جابر بن عبداهلل انصاری 

 آمده است كه: 

 رمان داده بود كه علـی ـود فـخ امبرـه پیـداوند بـخ»
را به جانشینی خود منصوب سـازد و مـردم را از والیـت او بـاخبر     

نگران بود كه مـردم بگوینـد او از پسـر عمـوی      پیامبرسازد، امّا 

كـه   غیـان گذارنـد؛ تـا آن   ایت كرده و در نتیجه سر بـه ط ـحم ودـخ

 خداوند آیة:

نّوّانّعّتفعنلّفمناّبّلغنتّّّّّّّّّّ» ّّّّّّّّّّّّّّّّّیاّاّیهاّالّرسولّبّلغّمناّاننزلّالیننّمننّرّب ّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ن ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ

ّرسالتهّوّاهللّیعصمنّمنّالّناس ّ  ّّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ...». 

ز غـدیر خـم والیـت    در رو از آن پیـامبر  را نازل ساخت و پس



 22 / روایات و قرآن آیینۀ در غدیر

 ۲«.اعالم فرمود علی

مفسّر بزرگ اسالم مرحوم طبرسی پس از نقل همین روایـت  
ایـن روایـت را بـه همـین شـکل      »نویسد:  در تفسیر مجمع البیان می

ذكـر كـرده اسـت. و    « شواهد التنزیـل »ابوالقاسم حسکانی در كتاب 
ابـن   علبی در تفسیر خود این حدیث را با سندی كه بهعالوه بر آن ث
 ۱.«رسد، آورده است عبّاس می

روایات وارده دربارة حدیث غـدیر  »افزاید:  طبرسی سپس می

در حـدّ شـهرت )و تـواتر( اسـت و      8از امام باقر و امام صـاد  

نگـران بـود كـه اعـالم      حاصل این روایات آنکـه: رسـول خـدا   

ای از اصحاب امری سنگین و غیر قابل  برای عدّه جانشینی علی

؛ تا آنکه خداوند این آیه را )آیة تبلیغ( نـازل سـاخت و   تحمّل باشد

ه بـه ایـن كـار    ـرم ساخت كـ ـرغی  و دلگـود را تـدر آن رسول خ

اگر تبلیغ آنچه را بر شود كه:  اقدام كند. بنابراین مفهوم آیه چنین می

از جهـت   ـتو نازل شده تـرک كنـی و آن را پنهـان بـداری، گـویی       

چیزی از پیامهای پروردگارت را  ـمستحق عقوبت و مجازات شدن  

 ۳.«نرسانده باشی

                                                      
 .۲/۳۶۱. تفسیر عیاشی ۲

لبیان  ع. مجم۱  .۳/۳۱۱ا

 .۳/۳۱۱. همان مأخذ ۳



 نماد مهر و علم و عدالت غدیر / 21

رسـالت خـود را در معرّفـی     كـه رسـول خـدا    پس از آن

 به جانشینی خود به پایان برد آیة: علی

الیننومّاکملننتّلکننمّدینننکمّوّاممننتّعلننیکمّنعمتننیّّّ»

 «....و

 نازل گردید. عیّاشی در ذیل همین آیه روایتی از امام باقر
آخـرین فری ـه و امـر    »بـه زراره فرمـود:   نقل كرده است كه در آن 

بـود. و   طالـ   واجبی كه خداوند نازل كرد والیت علیّ بن ابـی 

 «....الیومّاکملتّلکمّدینکم»سپس این آیه نازل گشت كه: 

ای نازل نکـرد تـا آنکـه     و بعد از این موضوع خداوند فری ه

 ۲«.از دنیا برفت رسول خدا

ت همین مطل  را از قـول  طبرسی نیز به نقل از منابع اهل سنّ

ابو سعید خُدری نقل كرده و به دنبال آن افزوده است كه با نزول آیة 

 فرمود: اكمال رسول خدا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاهللّاکننعّعلننیّاکمننالّالنندینّوّامننامّالنعمننةّوّرضنناّالننّر ّّّّّّّّ»  ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ

ّبرسالتیّوّوالیةّعلّیّبنّابیّطالبّمنّبعدی ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ.»6 

                                                      
 .  ۲/۳۱۲. تفسیر عیاشی ۲

لبیان  . مجمع۱  .۳/۱۱۶ا
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 نکات مهم و قابل توجّه در تفسیر آيۀ تبلیغ 

در خود آیة تبلیغ نکات مهمّی وجود  ۲ة مفسّران شیعهبه عقید

قطعـی و   علـی دارد كه ارتباط این آیه را با موضـوع جانشـینی   

 كند. برخی از این نکات عبارتند از: مسلّم می

در آیة تبلیغ به مسألة مهمّی اشـاره شـده اسـت كـه اگـر       -۲

 رسـالت پروردگـار را ابـال    آن را به گوش مردم نرساند،  پیامبر

و به عبارت دیگر این مسـأله چیـزی معـادل نبـوّت و     نکرده است. 

بوده است كـه در صـورت عـدم ابـال  آن اصـل       رسالت پیامبر

 فرماید: شده است. چرا كه می رسالت ناق. می

 «.وّانّعّتفعلّفماّبلغتّرسالته»

 ای. یعنی: اگر این كار را نکنی رسالت او را ادا نکرده

ات دیل نماز، روزه، حج و سایر عبااین مسأله چیزی از قب -۱

اسالمی و یا اعتقادات دینی م ل توحید و معاد نبوده است. زیرا آیـة  

تبلیغ در سورة مائـده قـرار دارد و سـورة مائـده در شـمار آخـرین       

نـازل گردیـد و حتـی طبـق      هایی است كه بر رسول خـدا  سوره

رین برخی از روایاتی كه در تفاسیر شیعه و سـنّی آمـده اسـت، آخـ    

                                                      
لمیزان   اطالع بیشتر ازاین . برای۲ ، ۱2-2/۶7نکات بنگرید به: تفسـیرا

 .۲۳۲/ ، بررسی شخصیت اهل بیت در قرآن۳/۲۳۱پیام قرآن 
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و تـا ایـن تـاریخ تمـام      ۲نـازل شـد   ه بر پیامبرـای است ك سوره

احکام عبادی و مسائل حالل و حرام نازل شـده و بـه مـردم ابـال      

 گردیده بود.

ای خطیر بوده اسـت؛   مسألة مورد نظر در آیة تبلیغ، مسأله -۳

در ابال  آن واهمه داشـت و نگرانیهـا و    ای كه رسول خدا بگونه

وّاهللّیعصنمنّّ»دّ نظر قرار داده بود. لذا خداوند با پیام: مالحظاتی را م

اعـالم نمـود و در ابـال  آن     ، حمایت خود را از پیامبر«منّالنناّس

 مسأله از سوی ح رتش دستور قطعی داد.

نگـران مخالفـت و احتمـاالً     كسانی كـه رسـول خـدا    -۱

انـد. چـرا كـه در ایـن      شورش آنها بوده است، مشركان قریش نبوده

العرب سیطره داشت و با برچیده شدن بت ةبر جزیر ان پیامبرزم

پرستی در سال هشتم هجری، دیگر اثری از نفوذ و قدرت مشـركان  

از اهـل كتـاب    بر جای نمانده بود. و نیز آنـان مخالفـان پیـامبر   

اهل كتاب نیز قـدرت   اند. چرا كه در پایان عمر رسول خدا نبوده

بخصوص كه یهودیـان در نبردهـای   و نفوذی در عربستان نداشتند؛ 

مختلف خود با مسلمانان قلع و قمع شدند و نفوذ آنهـا از عربسـتان   

                                                      
، تفسـیر  ۲/۱۲۳ر تبیـان شـیخ طــوسی    ه تفسیـرید بـ. از جمله بنگ۲

ب  .۱/۳ن ك یر ـا
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 ۲برچیده شد.

وّاهللّیعصنمنّمنننّّ»در عبــارت قرآنــی: « ننناس»بنـابراین مصــدا   

انـد كـه بـا     درون جامعـة اسـالمی نبـوده   كسانی جز منافقـان   ،«الناس

ه و نگـران رهبـری   حسّاسیت فراوان تحوّالت اجتماعی را دنبال كرد

 اند و پیـامبر اسـالم   بوده جامعة اسالمی پس از رحلت پیامبر
به جانشینی خود، از مخالفت گروه دیگری غیـر   در معرّفی علی

 از آنان واهمه نداشته است.

شـود كـه تنهـا     نتیجه: با توجّه به نکات فو  روشـن مـی   -2

علنـی  مسألة مهم كه ابال  آن تـا آن زمـان بـه صـورت همگـانی و      

مسـألة رهبـری امّـت اسـالمی پـس از رحلـت        صورت نگرفته بود،

بوده اسـت. و از   و معرّفی مصدا  آن یعنی علی پیامبر اكرم

آنجا كه امامت و رهبری، اصلی در طول نبوّت و رسالت بـه شـمار   

 رود، خدای متعال به رسول خود اخطار نمود كه: می

ّوّانّعّتفعلّفماّبّلغتّرسالتهّوّاهللّیع» ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  «.صمنّمنّالناسّّّ

غـدیر   های مناسبی كه در حدیث با مقدّمه و پیامبر گرامی

به انجـام   ـّمثلّای هاّالن اسّمنّاولیّالن اسّباملؤمنینّمنّانفسهم ـوجود دارد  

                                                      
 . در این باره بحث بیشتری از نظر خواهد گذشت.۲
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 رسالت الهی خود مبادرت ورزید.

و آخرین نکته آنکه: به تناس  آیة تبلیغ كه در آن خداوند  -۶

 ،«اّبل غتّرسالتهوّانّعّتفعلّفم»فرماید:  می

علی را به جانشینی خود معرّفـی   پس از آنکه رسول خدا

ممنتّعلنیکمّنعمتنیّّّّاالینومّاکملنتّلکنمّدیننکمّوّّّّّ»نمود، آیة:

بدون واهمه بـه ابـال     دهد پیامبر نازل گردید كه نشان می، «...و

اوامر الهی اقدام نمود و در نتیجه مسـألة كمـال دیـن و تمـام شـدن      

 تحقّق یافت. مسلمانان در همان حیات پیامبرنعمتهای الهی به 

  تفاسیر اهل سنّت -ب

مفسّران اهل سنّت در تفسیر آیة تبلیـغ بـر دو مطلـ  بیشـتر     

 اند كه عبارتند از: تأكید كرده

 آیة تبلیغ در مکّه و در ابتـدای دعـوت پیـامبر اسـالم     -۲
بـه ابـال     نازل گردید و هدف از نزول آن، ترغی  رسول خـدا 

و احکام الهی به مشركان بوده است. و با توجّه به سیطرة كفّار آیات 

خداوند به رسول خود وعده داد كه او را از شـرّ   و مشركان در مکّه،

 دشمنانش حفظ كند.

آیــة تبلیــغ در مدینــه نــازل شــده و بــا نــزول آن رســول  -۱

موظّف گردید كه حقایق اسالم را بدون واهمـه بـه اهـل     گرامی
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. خدای متعال نیز وعده فرمود كه پیـامبر خـود را از   كتاب ابال  كند

 كید یهود و نصارا حفظ نماید.

احتمـاالت دیگـری    قابل ذكر است كه عالوه بر این دو نظـر، 

نیز در تفاسیر اهل سنّت آمده است كه اك ر آنها بر نزول آیة تبلیغ در 

ده كند. به عنوان م ال فخر رازی در تفسیر آیة تبلیغ  مدینه داللت می

این آیـه  »نویسد:  احتمال را ذكر كرده و از جمله در احتمال دهم می

نازل گردیـد و پـس از نـزول آن،     طال  در ف یلت علیّ بن ابی

 دست علی را گرفت و فرمود: پیامبر

ّّّّّّّّمنّکنتّموالهّفهذاّعلیّمواله.ّاللهّمّوالّمننّواالهّوّعنادّمننّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ

 عاداه.

د و گفـت: ای  مالقـات كـر   ا بود كه عمر با علیـدر اینج

پسر ابوطال ! این مقام گوارای تو باد كه موالی مـن و مـوالی هـر    

ایـن  »، فخر رازی سپس ادامـه داده اسـت:   «مرد و زن مؤمنی شدی.

 مطل  از ابن عبّاس، بَراءِ بن عازب و محمد بن علی امـام بـاقر  
  ۲روایت شده است.

فخر رازی پس از آن نظر انتخابی خود را به این صورت ذكر 

                                                      
 .۲۱/2۱الغی   . تفسیر مفاتیح۲



 نماد مهر و علم و عدالت غدیر / 14

روایات و نظرات در باب آیة تبلیغ گرچه فراوان است. »كرده است: 

خـود را از مکـر یهـود و     امّا اولی آن است كه بگوئیم خداوند پیامبر

نصارا در امان نگه داشت و به او فرمان داد تا بدون واهمه به تبلیـغ  

حقایق دینی بپردازد. دلیل این نظر آن است كه آیات قبـل و بعـد از   

دربارة اهل كتاب است و بعید است كـه ایـن آیـه از نظـر      آیة تبلیغ

 ۲«موضوع از آیات قبل و بعد از خود منقطع و بیگانه باشد.

از مفسّران دیگر كه دربارة آیه تبلیغ سخن رانده است، شـیخ  

محمد عبده در تفسیر المنار است. او بر خـالف فخـر رازی معتقـد    

از نـزول آن ابـال    است كه آیة تبلیغ در مکّه نازل گشـت و هـدف   

فرامین و احکام الهی به مشركان بوده است. سـخن صـاح  تفسـیر    

 شود: المنار چنین شروع می

شود آنکه رسـول   ذهن متبادر می اهر از آیة تبلیغ بهـظ آنچه به»

در اوایل دعوت خود مأمورگردیدكه اسالم را در بین عموم  خدا

فاسیر روایی بـه ایـن   مردم تبلیغ كند؛ چنانکه مفسّران، خصوصاً در ت

اند. اگر این فرض صحیح نباشـد، احتمـال دارد    مطل  تصریح كرده

مراد از آیه، ابال  حقایق اسالم به اهل كتاب باشد؛ اهل كتابی كه در 

 آیات بعد سخن از آنان رفته است. گویی كه خداوند فرموده است: 

                                                      
 .۲۱/2۱الغی   تفسیر مفاتیح. ۲
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ّبّلغّماّانزلّالینّفیّشأنّاهلّکتا .» ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ»3 

هماننـد فخـر    –شـیخ محمـد عبـده نیـز     قابل توجّه است كه 

در تفسیر خود به طرح ماجرای غـدیر خـم پرداختـه و ایـن      -رازی

كند، امّا در عین حال  جریان را به عنوان یک واقعة تاریخی تأیید می

تالش كرده است كه اوالً: رابطة آیه تبلیغ را با مـاجرای غـدیر خـم    

 مورد انکار قرار دهد. و ثانیاً: در حدیث: 

مولی را به معنی دوسـت و  « کنتّموالهّفهذاّعلنیّمنوالهّّمنّ»

 ۱یاور تفسیر كند.

سنّت دانیم این عقیده، دیدگاه اك ر علمای اهل  كه می و چنان

است كه بدون آنکه به نفی ماجرای غدیر خم بپردازند، عمالً تـالش  

انکـار   كنند كه ارتباط واقعة غدیر را با امامت و رهبری علـی  می

 به دوستی با علی رش پیامبر اسالمدر حدّ سفاكرده و آن را 
 ل دهند.تنزّ

                                                      
لمنار ۲  .۶/۱۶7. تفسیر ا

 .۶/۱۶2. همان مأخذ ۱





                                   نقد و بررسی عقايد مفس ران اهل سن ت

 دربارة آيه تبلیغ

 نزول آیه در مکّه :بررسی فرض نخست -1

اند كه آیة تبلیغ در مکّه نـازل   ای از مفسّران بر این عقیده عدّه

تبلیـغ  شده و هدف از نزول آن سفارش خداوند به رسول خـود در  

احکام دین به مشركان بوده است. به عقیدة آنان از آنجا كـه رسـول   

برد الزم بود كه خداوند  در مکّه در شرایط ضعف به سر می خدا

آن ح رت را از حمایت خود مطمـئن سـاخته و نسـبت بـه ابـال       

 حقایق اسالم به مشركان دلگرم سازد.

انـد كـه    كرده این مفسّران در تأیید نظر خود به روایاتی استناد

 كنـد.  داللت مـی  بر مسئولیت ابوطال  در حفاظت از جان پیامبر

از منـزل   هرگاه رسول خـدا »در یکی از این روایات آمده است: 

داشت كـه   ای را به دنبال او گسیل می گشت، ابوطال  عدّه خارج می
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اسّّّّ»كـه آیـة:    تـا آن  از وی مراقبت كنند؛ ّّّّّّوّاهللّیعصنمنّمننّالّن ّ ّّّّّ ن ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ نـازل   «ّّّ

 بـه عمـوی خـود گفـت: ای عمـو      در این زمـان پیـامبر  گردید. 

كند و دیگر نیاز نیست كه كسی را بـه مراقبـت    مرا حفظ می خداوند

 فرمود:  و مطابق روایت دیگر پیامبر ۲«از من بگماری.

و از اینجـا   ۱«كنـد.  خداوند مرا از شر جن و انس حفـظ مـی  »

همه بـه  در مکّه بدون خوف و وا شود كه پیامبر اسالم روشن می

 ادای رسالت الهی خود مشغول گردید.

اما به دالیلی باید گفت كه این نظر یعنی مکّی النّـزول بـودن   

در مکّـه و منتفـی    آیة تبلیغ و مسألة حفاظت از جان رسول خدا

« واهللّیعصنمنّمننّالنناسّّّ»شدن مراقبت از آن ح رت آنهم بـه دلیـل:   

 :زیر است نظریه باطلی است و مهمترین این دالیل به قرار

ا  نظـر مفسّـران در مدینـه نـازل     ـه اتّفـائدة بـسورة م ـ  الف

 ۱هـای نازلـه در مدینـه اسـت.     و بلکه از آخرین سـوره  ۳شده است؛

                                                      
 .۱/۱۲. تفسیر ابن ك یر ۲

 .۱/۱۲. تفسیر ابن ك یر ۱

« نة باالجماا  هذه السورة مدی». ثعالبی در تفسیر خود نوشته است: ۳

۲/۱۱۱. 

 .۲/۱۳۳. تفسیر تبیان ۱
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بنابراین چگونه ممکن است كه آیة تبلیغ در مکه نازل شـده باشـد؟   

سورة مائده در مدینه »اند:  برخی از مفسّران در پاسخ این سؤال گفته

و « است نای آیاتی از آن كـه در مکّـه نـازل شـده اسـت      نازل شده به

امّا در نقد این پاسـخ   ۲مقصودشان همان آیة تبلیغ یا آیه اكمال است.

باید گفت كه در اثبات این ادعا نه دلیل قطعی از روایات وجود دارد 

عقلی. زیرا به فرض كه آیة تبلیغ در مکّه كننده از ادلّة  و نه دلیل قانع

در سـورة مائـده جـا     ر اواخـر عمـر رسـول خـدا    نازل شده و د

كـه: در ایـن سـالهای     گذاری شده باشد، سؤالی كه مطرح اسـت آن 

نسبتاً طوالنی این آیه در كجا قـرار داشـته و بـه چـه شـکل قرائـت       

یگانی فرمود تا دیگر آیـات  این آیه را با شده است؟ آیا پیامبر می

ف آیات سورة مائـده  سورة مائده نازل شود و آن وقت آیه را در ردی

 قرار دهد؟

ای  این سؤالی است كه در برابر آن پاسخ روشن و قانع كننـده 

وجود ندارد. به همین دلیل ابن ك یـر دمشـقی پـس از نقـل حـدیث      

واهللّیعصنمنّّ»در مکّـه و نـزول:    مربوط به مراقبت از رسول خدا

ّمنّالّناس ّ  ّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّهذاّحدیثّغرینبّوّفینهّنکناراّفناّنّهنذهّّّّّّ»ّنوشته است:«ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ

                                                      
لبحـرالمحیط     . ۲ ، تفسـیر معـالم   ۱/۳۱۳از جمله بنگریـد بـه تفسـیر ا

لتنزیل   .۱/2ا
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ه.ّّّّّّّاآل ّّّّّّّّّّّّیةّمدنینةّوّهنذاّاثندیثّتقتننیّاّناّمّکّی ّ ّ ن  ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ یعنـی: ایـن روایـت     «ّ

حدیث غریبی است و خالف مشهور است. زیـرا آیـة تبلیـغ مـدنی     

است در صورتی كه مقت ای حدیث آن است كه آیه در مکّـه نـازل   

 ۲«شده باشد.

ابن ك یر در نقد دوّمین روایـت مربـوط بـه مراقبـت از جـان      

ّمنّمنّالّناسواهللّیعص»پیامبر و نزول:  ّ  ّّّّّ ّ ّّ این حدیث هم »نویسد:  نیز می« ّ

حدیث غریبی است. نظر صحیح آن است كـه آیـة تبلیـغ در مدینـه     

نازل شده، بلکه این آیه از آخرین آیاتی است كه از قرآن نازل شـده  

 ۱«است. و خدا به حقایق آگاهتر است.

این مطل  كه آیة تبلیغ در مکّه نازل شده و به دنبال آن،  ـ  ب

موظّف به ابال  احکام الهی به مشركان گردیـد،   رسول خدا اوّالً:

وعده فرمود كـه آن ح ـرت را از شـرّ     و ثانیاً: خداوند به پیامبر

كافران مکه حفظ كند، مطل  قابل قبولی نیست و دلیل آن نقض هر 

دو فرض یاد شده به وسیلة آیات دیگـری از قـرآن اسـت. زیـرا در     

ی مکّی آیات بسیاری وجود دارد ها قرآن كریم به خصوص در سوره

كه در آن آیات خداوند رسول خود را مأمور ابال  آیـات وحـی بـه    

                                                      
 .۲/۱۲. تفسیر ابن ك یر ۲

 . همان مأخذ.۱
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و به آن ح رت وعدة حمایـت و یـاری در مقابـل    مشركان ساخته 

هـای   هـا در سـوره   توطئه دشمنان داده است. دو نمونه از این وعـده 

در های نازله  ترین سوره علق و حجر وجود دارد كه هر دو از قدیمی

 باشد. مکّه می

فاصدعّمباّتؤمرّوّاعرضّعنّاملشرکینّ»در سورة حجر آمده است: 

ّاناّکفیناکّاملستهزئینّالذینّیجعلونّمعّاهللّاهلّاّآخرّفسوفّیعلمون ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ.»۲ 

یعنی: آنچه را ماموریت داری، آشکارا بیان كن و از مشـركان  

مانـا  روی گردان. ما شرّ استهزا كنندگان را از تو دفع خواهیم كرد؛ ه

 كه معبود دیگری با خدا قرار دادند. امّا به زودی خواهند فهمید.

ابن ك یر در تفسیر این آیه از قول عبـداهلل بـن مسـعود آورده    

داد تـا آنکـه    مخفیانه به دعوت خود ادامه مـی  است: رسول خدا

نازل گردید. در اینجـا   «فاصدعّمباّتؤمرّوّاعرضّعنّاملشرکین»: آیة

او  ۱مسلمانان دعوت خـود را علنـی سـاختند.    بود كه آن ح رت و

« وّاعنرضّعننّاملشنرکینّانناّکفینناکّاملسنتهزئینّّّّّّ»سپس در تفسیر: 

مفهـوم ایـن دو آیـه آن اسـت كـه: آنچـه از جانـ         »: نوشته اسـت 

پروردگارت بر تو نازل شده به مردم ابـال  كـن و بـه مشـركان كـه      

                                                      
 .۳۶-۳۱. سورة حجر ۲

 .۱/27۳. تفسیر ابن ك یر ۱
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مکن و از آنها درصدد باز داشتن تو از ابال  آیات الهی هستند توجّه 

 ۲«مترس؛ كه خداوند تو را كفایت خواهد كرد.

كه در آن خداوند حمایت قاطع خـود را  با توجّه به این آیات 

در مکه اعالم كرده است، قابل قبول نخواهد بـود   از رسول خدا

در انجام مأموریت الهی خود قصـور   كه تصوّر كنیم رسول خدا

حفظ خودش از شـرّ كـافران   ورزید و یا نسبت به وعدة خداوند در 

نامطمئن بوده است، به طوری كه با نزول آیة تبلیغ در مکّه بار دیگر 

بر ابال  دستورهای خداوند بـه مشـركان و محفـوا مانـدن رسـول      

 های دشمنان تأكید شود. از توطئه خدا

 نزول آیه دربارة اهل کتاب :بررسی فرض دوّم -2

باورند كه آیة تبلیغ دربارة سنّت بر این ای از مفسّران اهل  پاره

ابال  حقایق دینی به اهل كتاب نـازل گردیـد. مهمتـرین دلیـل ایـن      

مفسّران، قرار گرفتن آیة تبلیغ در سیا  آیاتی است كه در آن مطالبی 

نسبت به اهل كتاب طرح شده است. فخـر رازی ایـن عقیـده را بـه     

وحیّـان  و بـه تبـع او اب   ۱عنوان رأی مختار خود انتخاب كرده اسـت. 

ّّّّّّّیاّاّیهاّالّرسولّبّلغّمناّاننزلّالیننّّّ»توحیدی نیز در تفسیر:  ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ نویسند ّّّمنّی«ّ...ّ

                                                      
 .۱/2۱۱. همان مأخذ ۲

 .۲۱/2۱. تفسیر مفاتیح الغی  ۱
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ورااّوّّّّّّّ» رهّالیهنودّفنیّالّت ّّّّّّّّایّماّانزلّالینّمنّالّرجمّوّالقصاصّالذیّغّی ّّّّ ّ ّ ن ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ن ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّالّنصاریّفیّاالجنیل. ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّ یعنی: ای پیامبر آنچه از احکام سنگسار كردن  3«ّّّ 

حکـامی كـه   و قصاص نمودن بر تو نازل شده، ابـال  كـن؛ همـان ا   

اند. ابـو   یهودیان نسبت به تورات و نصارا نسبت به انجیل تغییر داده

شـود آنکـه:    آنچه از ظاهر آیه استفاده مـی »افزاید:  حیّان در ادامه می

خود را از مکر یهود و نصارا در امان نگه داشـت   خداوند پیامبر

ازل شـده  و به او فرمان داد كه به تبلیغ هر آنچه از قرآن دربارة آنها ن

اقدام كند بدون آنکه به احدی از آنان توجّه كند. زیـرا كـالم قبـل و    

بعد از این آیه دربارة اهل كتاب است و بعید است كـه ایـن آیـه از    

 ۱«نظر مفهوم بیگانه از آیات قبل و بعد از خود باشد.

 امّا به دالیل زیر این احتمال نیز احتمال درستی نیست:

عه بلکـه بسـیاری از مفسّـران اهـل     نه تنها مفسّران شـی  -الف

كه آیة تبلیغ در اواخـر عمـر    اند سنّت نیز بر این مطل  تصریح كرده

ّّّحّجةّالنوداّعو مشخصاً در  رسول خدا ّّ ّ ّّّّ  ّ و اهـل   ۳نازل شـده اسـت   ّ

                                                      
لب۲  .۱/۳۱۲حرالمحیط . تفسیر ا

 . همان مأخذ و همان صفحه.۱

لبیان  .۳ لقرآن نیشـابوری  ۳/۳۱۱از جمله بنگرید به مجمع ا ، غرائ  ا

لقدیر ۱/۶۲۶  .۲/۶۱، فتح ا
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در ابـال    اند كه رسول خدا كتاب در این زمان در موقعیتی نبوده

 حقایق اسالم، از آنان واهمه كند.

شویم كه: یهود و نصـارا اصـوالً    دآور میجهت اطالع بیشتر یا

نه در مکّه و نه در مدینه قدرت و نفوذ چندانی نداشتند كـه بتواننـد   

آیند. مقارن با بع ت رسـول  در مقابل پیشرفت اسالم سدّی به شمار 

كردنـد؛ امّـا آنـان از     چند طایفة یهودی در مدینه زندگی می خدا

طوری كـه همـواره منتظـر     بردند؛ به نظر قدرت در اقلیّت به سر می

بودند تا پیامبر خاتم ظهور كرده و آنان با كمک این پیامبر بر كافران 

 ۲)از اوس و خزرج( پیروز شوند.

بـه مدینـه هجـرت نمـود، در      كه رسول خـدا  پس از آن

ای كه بین مهاجرین و انصـار و طوایـف مسـتقر در مدینـه      عهدنامه

امّـا پـس از    ۱م شـمرد، منعقد فرمود، حقو  طوایف یهودی را محتر

چندی آنان به توطئه چینی پرداختـه و حتّـی بـا مشـركان قـریش و      

هم پیمان شدند. در اینجا بود كه  ـ  بر ضدّ مسلمانان ـمنافقان مدینه  

جنگهایی بین مسلمانان و یهودیـان اتفـا  افتـاد كـه مهمتـرین ایـن       

                                                      
    ّـ   و لم ا   »فرمایـد:   ی این یهودیان می درباره ۱۳ی  ی بقره آیه . سوره۲

جاءهم کتاب من عنـدا  مصـدل لمـا معهـم و کـانوا مـن قبـل        

.الذين کفروايستفتحون علی  . .». 

 .۲2۱-۱/۲۱7ی ابن هشام  . سیره۱
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ا باشد. نتیجـة ایـن جنگهـ    ها غزوة بنی قریظه و غزوة خیبر می جنگ

چیزی جز شکست و آوارگی برای یهودیـان و بـه عبـارتی برچیـده     

كـه ایـن موضـوع در سـال هفـتم       ۲شدن نفوذ آنان از عربستان نبود

 هجری اتّفا  افتاد.

دربارة مسیحیان نیز باید گفت: این عدّه اساساً در عربسـتان و  

 اند وتنها در سال نهم هجری گروهی از ویژه مدینه سکونت نداشته به

 ان نجران به مدینه آمدند و در جریان دعوت پیامبر اسالممسیحی
ابتدا  قرار گرفتند. و چنانکه معروف است بین آنان و رسول خدا

امّا در روزمباهله مسیحیان  ۱آمد عمل اجرای مباهله به توافقی نسبت به

 از این كار منصرف شدند و به پرداخت جزیه راضی گشتند.

خی، چگونه ممکن است كه در آیة با توجّه به این شواهد تاری

مأمور به ابال  حقایق دین به اهل كتاب باشد،  تبلیغ، رسول خدا

و مسـلمانان   كـه یهـود و نصـارا مقهـور پیـامبر اسـالم       حال آن

ها بر خـواری و ذلّـت آنهـا     اند! به طوری كه در برخی از سوره بوده

رد انکـار و  ها عقایـد آنـان مـو    ای دیگر از سوره در پاره ۳تأكید شده،

                                                      
 .۱ی حشر/ ، سوره۱7و  ۱۶ی احزاب/ . بنگرید به: سوره۲

 ی مباهله. ، معروف به آیه۶۲ی آل عمران/ . سوره۱

                           وضابب  لیام ا الذ لاة و    »فرماید:  كه می ی بقره ی سوره . ازجمله آیه۳

.هالل من المسکمنة وباءوا بغضب .  .۲۲۱آل عمران/ ی ونظیر آن: سوره« .
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ای از آیات قرآن بر جنگ با اهـل   و حتّی در پاره ۲تخطئه قرار گرفته،

گران آنان( تا راضی شدن به پرداخـت جزیـه    كتاب )مرتدّان و توطئه

 ۱فرمان داده شده است.

این مطل  كه چون آیة تبلیـغ در بـین آیـاتی اسـت كـه       -ب

رتبط با اهـل  كند پس به ناچار م دربارة اهل كتاب مطالبی را بیان می

كتاب است؛ ضرورتاً مطل  درستی نیست. زیرا چنانکه روشن است 

های بزرگ  خصوصاً سوره ـ ها نزول آیات قرآن و تکمیل شدن سوره

امری تدریجی بوده است. و نکته دیگر آنکـه: قـرار گـرفتن     ـ  مدنی

آیات در ضمن یک سوره و به عبارتی ترتی  آیات یک سوره لزوماً 

زمانی نزول آنها و یـا مترتّـ  بـودن مطالـ  آنهـا       به معنای ترتی 

هـا اصـطالحاً امـری     نسبت به یکدیگر نیست. ترتیـ  آیـات سـوره   

انجـام یافتـه    ی است كه مطابق با صـالحدید رسـول خـدا   فیقتو

ای از موارد روابط آیات با یکـدیگر امـری واضـح و     در پاره ۳است.

برای ما مـبهم   ای دیگر روابط و تناس  آیات روشن است و در پاره

باشد. امّا این موضوع كه آیة تبلیغ بـه آیـات قبـل و     و نامشخ. می

                                                      
ی نسـاء، آیـات    از سـوره  ۲۶۲الـی   ۲2۳. از جمله بنگرید به آیات ۲

 .۳۲و  ۳۱ی توبه آیات  ی مائده و سوره به بعد از سوره ۶۳

 .۱۳ی توبه/ . سوره۱

 .27۱. تاریخ قرآن، دكتر رامیار/۳
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بعد از خود ارتباط دارد یا خیر، مطلبی است كه در مباحث آینده بـه  

 آن خواهیم پرداخت.

 تحقیقی درباره شأن نزول آیة تبلیغ -3

تـرین نظـر تصـریح     مفسّران شیعه و سنّی بـه عنـوان صـائ    

نازل شده است. با این تفاوت كه   حجةالوداعبلیغ در اند كه آیة ت كرده

مفسّران شیعه نزول آیـة تبلیـغ را در ارتبـاط بـا واقعـة غـدیر خـم        

اند  در صورتی كه برخی از مفسّران اهل سنّت اظهار كرده ۲اند، دانسته

در مدینـه   ـ  كه خواهد آمدـ ها   ای از مناسبت كه آیة تبلیغ بنا به پاره

 ۱نازل شده است.یا برخی از غزوات 

مه امینی در كتاب الغدیر با استفاده از مآخـذ معتبـر اهـل    عالّ

سنّت ثابت كرده است كه ارتباط آیة تبلیغ و حادثة غدیر خم در بین 

یعنـی ایـن    ۳اهل سنّت نیز در حدّ قابل قبـول بـودن مطـرح اسـت.    

                                                      
لبیان ۲ ل قلـین ۳/۳۱۱بنگرید به: مجمع ا در  ۶2۱-۲/۶2۲، تفسیر نور ا

ّ                             یز از مفس ران اهل سن ت بنگرید بـه: تفسـیر فـتح    روایات مختلف و ن           ّ          

لقدیر  لقرآن ۲/۶۱ا  .۱/۶۲۶، تفسیر غرائ  ا

لت نزیل ۱ ّ     . بنگرید به تفسیر معالم ا                            ۱/2۱. 

لغــدیر ۳ أخــذ ایــن مطلــ  را م ۳۱كــه بــا اســتفاده از  ۲۲۱-۱/۱۱. ا

 تحقیق كرده است.
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موضوع تنها از ناحیة شیعیان ادّعا نشده بلکه دانشمندان اهـل سـنّت   

زول آیة تبلیغ را بـا واقعـة غـدیرخم مـرتبط داشـته و آن را در      نیز ن

انـد. از جملـه نیشـابوری در تفسـیر غرایـ        كتابهای خود نقل كرده

نوشـته   القرآن به عنوان نخستین احتمـال از قـول ابوسـعید خُـدری    

 است:

طالـ  و در روز غـدیرخم    این آیه در ف یلت علیّ بـن ابـی  »

را گرفت و  دست علی انازل گردید و پس از آن رسول خد

ّّّّّّمنّکنتّموالهّفهذاّعلیّموالهّاللهّمّوّالّمنّواالهّوّعنادّمننّّّ»فرمود:  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ

انـد كـه    از سوی دیگر برخی از مفسّران اهل سنّت كوشیده ۲«...عاداه

رابطة نزول آیه تبلیغ و حادثة غدیرخم را مورد انکار قرار دهند. این 

اند كه ابداً قابـل   ذكر كردهدرباره شأن نزول آیة تبلیغ مطالبی مفسّران 

ای از ایـن   باشـد. فخـر رازی در مقـام نقـل پـاره      توجّه و اعتنا نمـی 

 احتماالت نوشته است:

اند كه آیـة تبلیـغ دربـارة ابـال  حکـم رجـم و        برخی گفته ـ

هـایی كـه در ایـن دو     قصاص نازل گردید )آنهم با توجّه به تحریف

 حکم واقع شده بود(.

هـا و   كه آیة تبلیغ نـاظر بـه عیبجـویی    برخی بر این باورند ـ

                                                      
لقرآن ۱  .۱/۶۲۶. تفسیر غرای  ا
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 طعنهای یهودیان نازل گردید.

برخی نزول آیة تبلیغ را مـرتبط بـه اعـالم حکـم تخییـر از       ـ

 ۲اند. به زنان خود دانسته سوی رسول خدا

اند كه نزول آیه در ارتباط با ابال  حکـم جهـاد    برخی گفته ـ

 ۱است كه مورد نکاهت منافقان بوده است.

هارات یاد شده باید گفت: هیچ یک از مطال  و یـا  در نقد اظ

ای نیسـت كـه اوّالً: ابـال      احکام مذكور در این احتماالت، به گونـه 

 نکردن آن عدم ابال  رسالت الهی تلّقی شود؛ و ثانیاً: رسول خدا
ای به خود راه دهد و نیاز بـه وعـدة    در بیان اعالم آن ترس و واهمه

اسّّ» ّّواهللّیعصمنّمنّالّن ّ ّّّّّ ن ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ بـه طـوری كـه    شته باشد. و گذشته از این دا« ّّ

عالمّه امینی تذكّر داده است هیچیک از احتماالت یـاد شـده مبتنـی    

حـدیث و روایـت صـحیحی نبـوده و فراتـر از حـدس و گمـان         بـه 

 ۳باشد. نمی

                                                      
ی احزاب اسـت كـه    بعد سوره به ۱۱. مقصود از حکم تخییر آیات ۲

بـرداری از   همسران خود را بین طـال  و بهـره   در آن رسول خدا

              ّـ     سازی قناعـت مخی ر     زندگانی دنیا و نیز اختیار خدا و رسول و پیشه

 ساخت.

لتنزیل  ۲۱/۱۳. تفسیر مفاتیح الغی  ۱  .۱/2۱و تفسیر معالم ا

 .۲۲۳-۱/۲۱۳. الغدیر ۳
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احتمال نزول آیة تبلیغ در روز عرفه نیز احتمال قابـل قبـولی   

 ـر كتابهـای   در روز عرفـه در اك  نیست. زیرا خطبة رسول خـدا 

در ایـن خطبـه رسـول گرامـی      ۲حدی ی و تاریخی ضبط شده است.

مردم را مورد خطاب قرار داده و درباره مسائل اجتمـاعی   اسالم

و اخالقی امور سودمندی را به مسلمانان تذكّر داده است. این خطبه 

روابط اجتماعی در اسـالم،   به نوعی جهان بینی اسالمی را در حوزة

لمانان نسبت به یکدیگر، حفظ تقوا و حدود الهی، رعایت حقو  مس

رعایت حقو  و شخصیت زنان و مطـالبی از ایـن قبیـل بـه دسـت      

سـابقه   دهد. روشن است كه تذكّر این مطال  تا آن زمان امری بی می

از اعالم آن واهمـه نمایـد و نیـاز بـه      نبوده است كه رسول خدا

ضـمناً چنانکـه    باشـد.  وعدة الهی در مصونیّت از شرّ مخالفان داشته

به مفاد آیة تبلیغ عمل نمود، آیة  دانیم پس از آنکه رسول خدا می

نازل شد « الیومّاکملتّلکنمّدیننکمّو...ّّ»اكمال دین یعنی: 

كه مطابق تحقیقات به عمل آمده این آیه نیز پس از واقعة غدیر خم 

 ۱نازل گردیده است.

                                                      
، ســنن 2/۳۱، ســنن ترمــذی۲/۱۱۳. از جملــه بنگریــد بــه، الکــافی۲

 .۱/۱2۱و سیره ابن هشام  ۲/7۱دارمی

 .۲۳7-۱/۲۲2. الغدیر ۱
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 بررسی چند مسأله پیرامون آیة تبلیغ -4

 رابطة آیة تبلیغ با آیات قبل و بعد آن چیست؟ -الف

اك ر آیات سورة مائده دربارة اهل كتاب نازل شده و آیة تبلیغ 

اهـل   هم در بین این آیات قرار دارد. بر این اساس برخی از مفسّران

سنّت معتقدند كه مفاد آیة تبلیغ نیز دربارة اهل كتاب است؛ زیـرا در  

مفهموم از آیات قبل و بعد از خود  غیر این صورت آیة تبلیغ از نظر

 باشد. منقطع خواهد شد و چنین چیزی زیبندة قرآن نمی

امّا به عقیدة بسیاری از محقّقان آیة تبلیغ در عین آنکه دربـارة  

حادثة غدیرخم نازل شده است، با آیـات قبـل و بعـد از خـود نیـز      

باشد. بـه عنـوان وجـه تناسـ  و      هماهنگ بوده و بدون ارتباط نمی

 توان گفت كه: ارتباط می

از سورة مائده به مؤمنان تأكید كرده  2۲خداوند متعال در آیة 

است كه از والیت یهود و نصارا احتراز كنند و به دنبال آن در آیات 

اند، بـه   از كسانی كه تمایل به پذیرش والیت آنان پیدا كرده 2۳و 2۱

 شدّت انتقاد فرموده است.

روف والیت ذكر شده است كه در این سوره آیة مع 22در آیة 

دارند و  آن بر والیت خدا و رسول او و نیز مؤمنانی كه نماز به پا می

 ـ دـرنـب ه سر میـوع بـدر حالی كه در رك ـكنند   زكات پرداخت می

 تأكید شده است.
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كند كه  این سوره قرآن مجدّداً به مؤمنان تکلیف می 27در آیة 

اعـمّ از اهـل كتـاب و     ـدر دیـن   كنندگان  از پذیرش والیت مسخره

ای آیات سورة مائده  خودداری كنند. و با چنین ف ا و زمینه ـ كافران

ایـن سـوره خطـاب بـه      ۶7كند تا آنکه خداوند در آیة  ادامه پیدا می

 فرماید: می رسول اكرم

نّوّانّعّتفعنلّفمناّبّلغنتّّّّّّّّّّ» ّّّّّّّّّّّّّّّّّیاّاّیهاّالّرسولّبّلغّمناّاننزلّالیننّمننّرّب ّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ن ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ

ّصمنّمنّالّناسرسالتهّواهللّیع ّ  ّّّّّ ّ ّّ ّ ّ....» 

و از آنجا كه در آیات قبل به نوعی سخن از والیت بـه میـان   

چیـزی   ـ  كه به تفصیل گذشت چنان ـ  آمده است، مفاد آیة تبلیغ نیز

 باشد. نمی جز اعالم عمومی والیت و رهبری علی

 ـ  یعنی یک آیه بعد از آیـة تبلیـغ   ـسورة مائده   ۶۱امّا در آیة 

اهل كتاب شده و نسبت به آنان آمده اسـت:   بار دیگر خطاب متوجّه

ای اهل كتاب، شما بر هیچ چیزی نیستید )آیین صـحیحی نداریـد(   »

مگر آنکه تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارتان بـر شـما   

 «.نازل شده، به پا دارید و...

به عقیدة ما عمل به این آیة شـریفه توسّـط اهـل كتـاب جـز      

ای در  نتیجـه  و والیـت علـی   ل خدااعتراف به حقّانیت رسو

در  ر اسالمـای پیامبـه رآن، نشانهـات قـآیرا مطابق ـدارد. زیـن بر
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تورات و انجیل مذكور بوده و اهل كتاب نیز به این حقیقـت واقـف   

اند، لکن آنان از باب حسادت و عناد بـه كتمـان حقـایق اقـدام      بوده

سلطه و والیـت خـود    و در واقع به نوعی خواهان ادامة ۲نمودند می

 بودند.

انـد:   كه برخی از مفسّران نوشـته  با توجّه به این تحلیل، چنان

بـرای   مفاد آیة تبلیغ دستوری است كه از سوی خدا بـه پیـامبر  »

اعالم استقالل مسلمانان از یهود و انتقال والیت و خالفت از آنان به 

الـ  را  ایـن مط  مسلمانان نازل شده و تأكید بر اینکه رسول خدا

صریحاً به مردم ابال  كند و هراسی از دشمنان به دل راه ندهـد كـه   

« النّـاس »خداوند او را محافظت خواهد كرد. در این صورت مراد از 

رود( اعمّ از یهودیان و  )مردمی كه بیم زیان رساندن از سوی آنان می

كردنـد   كافران و مسلمان نماهای منافق است؛ چرا كه آنها فکـر مـی  

شود  یامبر پسر و جانشینی ندارد، با مرگ او همه چیز تمام میچون پ

بـاز   و آنها بار دیگر سلطة خـود را پـس از مـرگ رسـول خـدا     

خواهند یافت و بدیهی است كه آیات پیشین مبنی بر كنـار گـذاردن   

                                                      
                         یجدونه مکتوباا  لنادها   »با فراز:  ۲27. بنگرید به سوره اعراف آیه ۲

الاذین  »فرمایـد:   كه مـی  ۲۱۶و سوره بقره آیه «                     فی الت وراة و االنجمل

بناءها و  ...«آتمناها الکتاب یعبفونه کما یعبفون ا
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والیت یهود و نصارا و تمسّک به والیـت خـدا و پیـامبر و پـس از     

خت ناراحت سازد و در صدد دشمنان را س پیامبر به والیت علی

توطئه بر آیند؛ چون این ابال  در واقـع بـه منزلـه سـل  والیـت و      

خالفت زمین از یهود و نصارا و انتقال آن به مسـلمانان و ادامـة آن   

  ۲«.بعد از پیامبر اكرم است

ـ ـتـ  همچنین می لی جهـت  ـامـ ـة تبلیـغ را زمینـه و ع  ـوان آی

و سرنوشــتی كــه ینــده مســلمانان در آالی ـمقایســه وضــعیت احتمــ

ان و نصرانیان بدان دچار شده، در نظـر گرفـت و از آن ایـن    ـیهودی

امّت اسالمی نیز مانند یهـود   ای رسول ما!»پیام را دریافت نمود كه: 

ـ ـه بعـو نصارا نیازمند آن هستند ك و مـوال و رهبـری داشـته    ـد از ت

د از تـو  ور گردند. اگر امّـت اسـالمی بعـ    باشند تا از رهنمود او بهره

از سرنوشـت  انند به سرنوشـتی بـدتر و شـومتر    ـوال و رهبر بمـم بی

یهود و نصارا دچار خواهند گشت. از ایـن رو مفـاد آیتـی را كـه از     

بر تو نازل شد و اوّلین موالی مؤمنین را كه بعـد  سوی پروردگارت 

از تو باید بر مسند بنشیند و با ذكر یک نشانی به ح ـورت معرّفـی   

ردم ابال  كن و آن كسـی را كـه در حـال ركـوع انفـا       ـرد، به مـك

ّّّّّّّّّّّوّالننذینّیؤتننونّالّزکننااّوّهننمّراکعننونّ...) ردـكــ مــی ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ( 22، مائــده/ّّّّ

                                                      
 .۳/۲2۱فسیر كاشف . ت۲
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 ۲.«مردم بشناسان به

دهد كـه آیـه    روابط و همگونی آیات نشان می»بدین ترتی : 

تبلیغ در عین ارتباط كامل با قوم یهود بـر مهمتـرین چیـزی كـه بـر      

مأمور به ابال  آن است یعنـی   پیغمبر نازل شده و نیز پیغمبر

و  اعالم پایان خالفت و والیت یهود و آغاز والیت خدا، رسول
 ۱«كند. داللت می ،علی

 ، واهمه داشت؟از اعالم والیت علی چرا پیامبر -ب

بــر اف ــلیت  بــا وجــود تأكیــدهای مکــرّر رســول خــدا

بـری  هـایی بـا ره   ، در بین صحابه، به دالیـل زیـر مخالفـت   علی

 وجود داشته است: علی

ــامبر علــی -۲ ــین اصــحاب پی دارای ف ــایل و  در ب

باشـد.   مناقبی است كه احدی در آنها بـا آن ح ـرت شـریک نمـی    

خود در سخنی شمار ایـن ف ـایل را هفتـاد مـورد اعـالم       علی

هایی از قرآن  از جملة این ف ایل نزول آیات و سوره ۳فرموده است.

لیلنةّّتوان بـه آیـات    به عنوان نمونه میدر شأن آن ح رت است كه 

                                                      
لقرآن  . معانی۲  .۲۱۳پژوهشی درنظم قرآن/  بنگرید به نیز . و۲/۲۲۱ا

 .۳/۲2۱. تفسیر كاشف۱

لبیان ۳  ، به نقل از معانی االخبار صدو .۱/۲2۲. ا
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 ، والیت، مباهله، تطهیر، سورة دهر و... اشاره كرد.املبیت

های بزرگ در جنگهای بدر، احد، احزاب، فـتح   خلق حماسه

های مهم مانند ابال  آیات ابتدای سـورة توبـه    مکّه و انجام مأموریت

جنـگ  در جمع مشركان، مأموریت یمن، ماندن در مدینه در جریـان  

هـای دیگـر از ایـن ف ـایل      تبوک، شركت در جریان مباهله، گوشـه 

 دهد. اختصاصی را نشان می

در گفتگوی سعد بن ابـی وقّـاص بـا معاویـه، كـه مسـلم در       

دارای سه  صحیح خود آن را نقل كرده است، آمده است كه علی

ف یلت اختصاصی بوده است كه سـعد حاضـر نبـود یکـی از ایـن      

كه دارا بود( با شتران سرخ مـو عـوض كنـد.     ف ایل را )در صورتی

در  این ف ایل از نظر سعد بن ابی وقّـاص نقـش آفرینـی علـی    

در جریـان مباهلـه و صـدور حـدیث     ، جنگ خیبر، شركت علی

 ۲منزلت دربارة او بود.

 بدیهی است كه ظهور چنین ف ایلی در شخصـیت علـی  
گردید و  می زمینه ساز حسادتها و رقابتهای فراوان در مقابل علی

انجامیـد. بـا    در شرایطی به بدگوییهایی دربارة آن ح ـرت نیـز مـی   

چـه   بعد از رحلـت پیـامبر   ای طرح رهبری علی زمینه چنین

                                                      
 .۱/۲۱7۲. صحیح مسلم ۲
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 توانست داشته باشد؟ واكنشی می

در جنگهای اسـالم )از جملـه:    دانیم علی كه می چنان -۱

سـران  بدر، احد، احزاب، حنین و...( بسیاری از پهلوانـان قـریش و   

پس از  ـشرک و كفر را به خاک افکند؛ كسانی كه بعدها بستگانشان  

به اسالم گرویدند. این موضوع چیزی نبود كه خاطرة آن  ـفتح مکّه  

هم در بین اعراب كـه مهمتـرین    به سرعت از اذهان زدوده شود؛ آن

عامل وحدتشان پیوندهای خونی و اتّحادهای قومی و قبیلگـی بـود.   

پس از برچیده شدن بـت پرسـتی و مسـلمان شـدن      از این رو حتّی

كینه توزی قریش و بـه خصـوص   بزرگان قریش از جمله ابوسفیان، 

از بین نرفت و آنان گرچه به  و علی بنی امیّه نسبت به پیامبر

ظاهر اسالم را پذیرفته بودند، امّا همواره مترصّد تصـفیه حسـاب بـا    

نیز  رسول خدا و خاندان او بودند. حادثة رحلت رسول خدا

نشان داد كه قریش مهمترین نقش را در تحوّالت جامعة اسالمی ایفا 

كه انصار مدینه را نیز از بسیاری ، كرده و نه تنها اهل بیت پیامبر

كه ادامـه   از حقوقشان محروم نمود. در این شرایط رهبری علی

و آمد  بود، برای قریش امری ناگوار به شمار می دهندة راه پیامبر

نگران مخالفت علنی آنان و به طور كلّی كارشکنی منافقان  پیامبر

 به عنوان جانشین خود بود. در معرّفی علی

عنوان شخصیتی مؤمن  به درهمان زمان پیامبر علی -۳
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 دربارة او دعا فرمود كه: سازش ناپذیر ظاهرگردید. رسول خدا و

ّالّلهمّادرّاثّقّمعهّحیثّدار» ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ  ّّّ.»۲  

 حق را همواره با او قرار بده. یعنی: خدایا

تجسّم ایمان و محـور حـق و    با توجّه به این مطل  علی

از  حقیقت بود و در راه رضای خدا و كسـ  خشـنودی پیـامبر   
كرد. روشن است كه چنین شخصیتی بـرای   هیچ كوششی دریغ نمی

بسیاری از بیمار دالن و نفـا  پیشـگان قابـل تحمّـل نبـود. بتـدریج       

به عنوان میزان و معیاری جهت تمایز مؤمنان  لیوجود مبارک ع

مـا جماعـت   »گویـد:   از منافقان درآمد. چنانکه ابوسعید خُدری مـی 

ــی     ــه عل ــه ب ــی ك ــزان بغ  ــان را از می ــار منافق ــتند  انص داش

 ۱«.شناختیم می

ــ ـــب ــی ـا ت ــیتی از عل ــین شخص ــه چن ــامبر وجه ب  پی
ـ ـرفـه معـدانست ك می ود ـانشین خـ ـوان جـ ـه عنـ ـی آن ح رت ب

ود. ضـمناً از سـخنان برخــی از   ـد بـــواهـ ـواری نخـالی از دشـ ـخـ 

 وانی علیـان جـه آنـد كـآی ر میـب یـالفان و رقیبان علـمخ
امت ـرت از صــحنة امـــردن آن ح ـــرای دور كـــای بــ هـانـــرا به

                                                      
 .2/2۱۱. سنن ترمذی ۲

 .2/2۳۳. همان مأخذ ۱
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 ۲وان كردند.ـعن

هـای   به جهت تحکـیم ارزش  ناگفته نماند كه رسول خدا

رهنگی كه زاییدة نظام جاهلیّت بـود، عمـالً   اسالمی و از بین بردن ف

گمارد كه البتـه در بسـیاری از    جوانان الیق را به مناص  حسّاس می

واكنشـهای مخـالف بـه     مواقع نسبت به انتصابات رسول گرامی

در آخـرین روزهـای    آمد. به عنوان م ـال رسـول خـدا    عمل می

 زیـد بـن   اُسـامة ه مسلمانان دستور داد تا در ركـاب  ـود بـحیات خ

ت كنند، امّا عدّة زیـادی از مـردم   بسیج شوند و به سمت تبوک حرك

بـن زیـد را بهانـة خـود     ی اسامة از این دستور تخلّف كردند و جوان

رار داد و بـا  ـورد لعنـت قـ  ـمتخلّفان را مـ  داـساختند. رسول خ

همان حال بیماری به مسجد آمده و پس از حمد و ثنای خدا چنـین  

 فرمود:

ردم! مـن از تـأخیر حركـت سـپاه نـاراحتم. گویـا       هان ای م»

فرماندهی اسامه بـر گروهـی از شـماگران آمـده و زبـان بـه انتقـاد        

اید، ولی اعتراض و سرپیچی شما تازگی ندارد. شـما قـبالً از    گشوده

كردید. به خدا سوگند هم پـدر   هم انتقاد می« زید»فرماندهی پدر او 

بـرای ایـن مقـام الیـق و     او شایستة این منص  بود و هم فرزندش 

                                                      
 بن ابی الحدید.، به نقل از شرح ا۳7۲و ۱/۳7۱. بنگرید به: الغدیر ۲
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 ۲«.شایسته است

جای  را به علی در جریان جنگ تبوک نیز رسول خدا

خود در مدینه قرار داد و خود با سپاهیان عازم تبوک گردید. منافقان 

هــای خــود  را در شــهر مــانع اجــرای نقشــه كــه ح ــور علــی

 دانستند، زبان به انتقاد گشودند و شایع نمودند كه رسول خدا می
را در ردیف زنان و كودكان قرار داده و بـه ایـن جهـت از     یعل

همراه ساختن آن ح رت با خود صرف نظر كرده است. هنگامی كه 

 گزارش این شایعه پراكنـی را بـه گـوش رسـول خـدا      علی
او را مجدّداً به مدینه باز  رساند، آن ح رت ضمن دلداری علی

 گرداند و خطاب به او فرمود:

ّانتّمّنیّمبنز» ّّ ّّ  ّّ ّّ اّاّنهّالّنبّیّبعدیّّ ّلةّهارونّمنّموسیّاّل ّ ّ ّّ  ّ ّّّ ّ ّّ  ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ.»۱ 

یعنی: تو نسبت به مـن هماننـد هـارون نسـبت بـه ح ـرت       

 هستی؛ با این تفاوت كه پیامبری بعد از من نخواهد بود. موسی

چنـین   طبیعی اسـت كـه وقتـی در حیـات رسـول خـدا      

و بـه خصـوص جانشـینی     مواضعی نسبت به انتصابهای پیـامبر 

بـه   ها در تعیین علی اشد، میزان مخالفتوجود داشته ب علی

                                                      
 .2۱۱. به نقل از فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم/۲

 .۱/۲۱7۲. صحیح مسلم ۱
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بیشتر خواهد بود. و این همان  عنوان جانشین دائمی رسول خدا

بود و آن ح ـرت   حقیقتی است كه موج  نگرانی رسول خدا

 سـاخت تـا آن   را در ابال  پیام الهی به صورت علنی دچار تردید می

اسّّ»كه خداوند با وعدة:  ّّواهللّیعصمنّمنّالّن ّ ّّّّّ ن ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ رت تکلیـف  به آن ح ـ  «ّّ

نمود كه در ادای رسالت الهـی خـود تعّلـل نکنـد كـه در غیـر ایـن        

 صورت رسالت او ناق. خواهد بود.

 به چه معنی است؟« مولی»در حدیث غدیر  -ج

مسائلی كه از دیر باز بین شیعه و سـنّی مطـرح بـوده    یکی از 

است. به عقیده شیعه كلمـة مـولی در   « مولی»است، بحث در مفهوم 

معنایی جز اولی به تصرّف « کنتّموالهّفهذاّعلیّمنوالّهمنّ»عبارت: 

را بـه  « مـولی »و رهبر ندارد؛ در حالی كه مفسّران اهل سـنّت كلمـة   

 اند. معنای ناصر و یاور دانسته

به عقیـدة اهـل   »نویسد:  صاح  تفسیر المنار در این زمینه می

سنّت حدیث غدیر خم بر والیت سـلطه كـه عبـارت از امامـت یـا      

دارد. زیرا این لفظ بـه ایـن معنـا در قـرآن     ـست، داللتی نالفت اـخ

وارد نشده است. بلکه مراد از والیت در این حدیث والیت نصـرت  

آن را « بعننهمّاولینابّبعن ّّّ» ا تعبیـر: ـداوند بـه خـودّت است كـو م

ـ ـكـ  ران بـه ـؤمنان و كافـارة مـدرب ن معنـی  ـرایـ ـرده اسـت. بناب ـار ب
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ه: هر كـس مـن دوسـت و ناصـر او     ـود كـواهد بـدیث چنین خـح

هم دوست و ناصـر اوسـت. یـا: هـر كـس كـه مـرا         باشم، علی

را هـم دوسـت بـدارد و     رساند، علـی  اری میـدوست دارد و ی

 ۲.«یاری كند

در نقد این نظریه بایـد گفـت: كلمـة مـولی در زبـان عـرب       

تـوان   وناگونی اسـتعمال شـده اسـت كـه از جملـه مـی      ـانی گـمع به

ت، یاور، سیّد، مالـک، صـاح  پیمـان و سرپرسـت و     معانی دوس به

ک كلمـه در  ـه یـ ـواردی كـ ـرد. و در مـ ـتصرّف اشـاره كـ   ی بهـاول

ـ   ال مـی ـی استعمـانی مختلفـمع م در ـاكـ ـرف حـق عـ ـشـود، مطاب

ارجی كـالم و سـخن، تعیـین كننـده     ـی و خـ ـرائن داخلـ ـادبیات، ق

ئتـی كـه در   معنای واقعی آن كلمه خواهـد بـود. و بـا توجّـه بـه قرا     

حدیث غدیر وجود دارد، كلمة مولی بـه معنـایی جـز سرپرسـت و     

رهبر نباید تفسیر شود. تعداد این قرائن بسیار زیاد اسـت و مرحـوم   

علّامه امینی در كتاب الغدیر تا بیست قرینه از قـرائن مختلـف را بـر    

  ۱شمرده است.

 گردد: در اینجا به مهمترین این قرائن اشاره می

                                                      
لمنار، ۲  .۶/۱۶2. تفسیر ا

ّ  تحت عنوان: قرائن معنی ه. ۳۶۱-۱/۳۳۳. الغدیر۱                       
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نظر صاح  المنار نه تنهـا كلمـة مـولی از نظـر     بر خالف  ـ۲

لغوی به معنای اولی استعمال شده، بلکه در قرآن كریم نیز این كلمه 

از سورة  ۲2به كار رفته است. شاهد این مطل  آیة « اولی»در معنای 

 فرماید: حدید است كه می

ّّفالیومّالّیؤخذّمنکمّفدیةّوّالّمنّاّلذینّکفرواّمأویکمّ» ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ

ّّالّنارّهیّمول ّ ّّ ّ ّّ ّ    «.یکمّوّبئسّاملصیرّّّ 

ای پذیرفتـه   یعنی: امروز از شما )منافقان( و نه از كافران، فدیه

شود. جایگاه شما آتش است و آتش اولی و سزاوارتر اسـت بـه    نمی

 شما. و چه بد سرانجامی است.

توانـد بـه    نمـی شود لفظ مولی در این آیه  چنانکه مالحظه می

اولی و سـزاوارتر اسـت و   معنای دوست و یاور باشد بلکه به معنی 

عدّة بسیاری از مفسّران در این آیـه كلمـة مـولی را بـه همـین معنـا       

 ۲اند. دانسته

با مؤمنان و بالعکس مودّت مؤمنان  مسألة دوستی علی ـ۱

مطلبی نبود كه نیاز به تأكید و بیان داشـته باشـد. قـرآن    ، با علی

 فرماید: كریم می

                                                      
 با عنوان مفعل به معنای افعل. ۳۱۲-۱/۱۳7. بنگرید به: الغدیر ۲
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 ۲ّ.«یابّبع وّاملؤمنونّوّاملؤمناتّبعنهمّاول»

یعنی: مردان و زنان با ایمان برخی نسبت به دیگـری ولـی و   

 یاور یکدیگرند.

 كند كه: باالتر از آن تصریح میو 

ّّاّنماّاملؤمنونّاخوا» ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّ.»۱ 

 یعنی: مؤمنان در حکم برادران یکدیگرند.

 با توجّه به این حقـایق، چـه معنـا دارد كـه رسـول خـدا      
بانی گرم و سوزان نگـه دارد و  كاروان عظیم همراهان خود را در بیا

 را ابال  فرماید؟! تنها پیام دوستی با علی

به عنـوان   قبل از معرّفی علی رسول گرامی اسالم -۳

السنتّاولنیّّّ»موالی مؤمنان، ابتدا مردم را مورد خطاب قـرار داد كـه:   

 «؟بکمّمنّانفسکم

ـ  ـا مـی: آیـیعن ا سـزاوارتر  ـود شمـ ـشـما از خـ   هـن نسـبت ب

 نیستم؟

كه مردم اقرار كردند كه پیامبر از آنان به خودشان  بعد از آن و

                                                      
 .7۲ی توبه/ . سوره۲

 .۲۱ی حجرات/ . سوره۱
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 سزاوارتر است ح رت فرمود:

 «.منّکنتّموالهّفهذاّعلیّمواله»

به گفتة علّامه امینی اك ـر قریـ  بـه اتّفـا  دانشـمندانی كـه       

یعنـی:   ـا همین مقدّمه  ـاند، حدیث را ب حدیث غدیر را روایت كرده

 ۲اند. ذكر كرده ـ الستّاولیّبکمّمنّانفسکم

معنایی جز اولی « مولی» با توجّه به این جملة رسول خدا

نـاظر بـه    به تصرّف نخواهد داشـت. زیـرا سـخن رسـول خـدا     

 ۱«النبنیّاولنیّبناملؤمنینّمننّانفسنهمّّّّّ»اختیاراتی اسـت كـه مطـابق آیـه:     

 خداوند برای رسول خود معیّن كرده است.

 ی بـه علـی  تبریکهایی كه مردم در این واقعـة تـاریخ   -۱
دهد كه مسـألة   های عمر و ابوبکر، نشان می گفتند، مخصوصاً تبریک

به خالفت نبوده اسـت. زیـرا    غدیر چیزی جز مسألة نص  علی

مطلبی نیست كه در خور تبریـک عمـومی    اعالم دوستی با علی

آیـد، عمـر    مسلمانان باشد. به طوری كه از روایات تاریخی بـر مـی  

 ه او گفت:را مالقات كرد و ب علی

                                                      
 .۱/۳۱۱لغدیر. ا۲

 .۶. سوره احزاب/۱



 نماد مهر و علم و عدالت غدیر / 66

ّیننابنّابننّی» ّّّّّّّّهنیئننّا ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ طالننب!ّاصننبوتّمننوالیّوّمننولیّکننلّمننؤمنّوّّّّّّّّ

 ۲.«مؤمنة

یعنی: گوارا باد بر تو ای فرزند ابوطالـ ! تـو مـوالی مـن و     

 موالی هر مرد و زن با ایمان گشتی.

 و نظیر این جمله از ابوبکر هم نقل شده است.

اشعاری كه در این باره سروده شده اسـت گـواه دیگـری     -2

دهد سرایندگان این اشعار از كلمة مولی دریـافتی   نشان می است كه

اند. م الً در اشـعار حسّـان بـن ثابـت      غیر از امامت و رهبری نداشته

 آمده است كه:

ّاّننیننّ ّّّیّفنناّعلننهّقمّیننالّلنفق ّّّ رضیتنّمنّبعدیّامامّاّوّهادیّاّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ۱ّ

گفت: برخیز، زیرا من تو را بعـد   به علی یعنی: پیامبر

 ام. مام و هادی انتخاب كردهاز خودم ا

عالوه بر اشعار روایاتی نیز از برخی صحابه نقل شـده اسـت   

كند كه بعد از نزول آیـة تبلیـغ و حادثـة     كه بر این مطال  تأكید می

به عنوان مولی و رهبر مؤمنـان شـناخته گردیـد.     غدیر خم علی

                                                      
 .۲۱/2۱. تفسیر مفاتیح الغی  ۲

 .۲/۱۶۳. اعالم الوری ۱
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 ما در زمـان »كند كه او گفته است:  سیوطی از ابن مسعود روایت می

ّّیاّاّیهاّالّرسولّبّلغّماّخواندیم:  آیة تبلیغ را به این صورت می پیامبر ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ

ّاّنّعلّیّاّمولیّاملؤمنینّ–انزلّالینّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّوّانّعّتفعلّفماّبّلغتّرسالتهّ-ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ».۲  

ّاّمننولیّاملننؤمنینّّ»ن مســعود از ـود ابـــه البتــه مقصـــكــ ّّّّّاّنّعلّی ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ننّ ّ ّ ّّ »

شـده  باشد نه آنکه قسمتی از آیـه حـذف    می« ماّانزلّالین»وضیح ـت

 باشد.

الینومّاکلمنتّلکنمّّّّ»پس از جریـان غـدیر خـم آیـة      -۶

نازل گردید و این مطل  خود قرینة دیگری است كه « ...دینکمّو

 لفظ مولی در حدیث غدیر معنایی جز رهبری و سرپرستی ندارد.

ه، كمال دین در گـرو مشـخّ. شـدن وضـعیت رهبـری      ـچ

بـا   خـاتم اسـت و اعـالم دوسـتی     جامعه پس از رحلت پیـامبر 

با تمام ارزشی كه دارد، ارتباطی با كامل شدن دین خـدا از   علی

ر جهت ندارد. از این رو پیامبر اسالم در پی نزول آیه اكمال دین ـه

 رمود: ـف

اهللّاکع!ّاهللّاکعّعلیّاکمالّالدینّوّامامّالنعمةّوّرضاّ»

                                                      
لقــرآن الکــریم و روایــات المدرســتین ۲ و نیــز  ۱/۲۳۲. بــه نقــل از ا

لقدیر شوكانی   .۲/۶۱تفسیر فتح ا
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ّالّر ّبرسالتیّوّالوالیةّلعلیّمنّبعدی ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ.»۲ 

در طـول رسـالت پیـامبر     یو در این جملـه والیـت علـ   

طرح شده كه خود تأكیدی بر مفهـوم رهبـری بـرای واژة     اسالم

 نماید. والیت می

 

                                                      
لبیان  ، تفسیر مجمع۲/۱۶۳الوری  . اعالم۲  .۳/۱۶۱ا
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 خود را بیازمائید

 چیست؟رابطه آیه تبلیغ و غدیر ـ ۲

 ید.مرور كنبا ترجمه فارسی آن  آیه اكمال را ـ ۱

 ید.برشمارپیام آن را  و دهكی بوزمان نزول آیه اكمال  ـ ۳

در حدیث غدیر چه موضوعاتی مطرح شده است، فهرسـت   ـ ۱

 مائید.ن

با توجه به معانی متعدد آن در  ـدر خطبه غدیر « مولی»كلمه  ـ 2

 را تحلیل فرمائید. ـ زبان عرب
 





 
 

 

 
 

 يهديرهايی از خطبۀ غ درس

 
 

 

 اهیی از ردس
 خطبۀ  غدریهی

 
لحسین طالعی  عبدا

 





 
 

 

 

فروخت، ابر« دیروز» كه رسول خدا ، مشعلی است«غدیر» 

 زندگانی بهتر داشته باشیم.« امروز»تا 

« امـروز »بیـان شـد، تـا    « دیـروز »پیامی الهی است كه « غدیر»

 از آن برگیریم.« فردا»ای برای  گوش جان بشنویم، و ره توشه به

*** 

سـته در آن  ، كتابی است هماره گشـوده، تـا پیو  «خطبة غدیر»

 نظر كنیم، و درس زندگی از آن بیاموزیم.

، زالل جــاریِ آســمانی اســت در زمــین، كــه «خطبــة غــدیر»

 خواند. هرلحظه، تشنگان سعادت و نجات را به خود فرا می

ای نامکرّر است، كه هر چه آن را بخوانی،  ، قصه«خطبة غدیر»

 شود. تر می تازه

*** 

« معاشـرالناس »بـا خطـاب    در خطبة غدیر، رسـول خـدا  

، نه تنها حاضـران در روز  «های مردمان گروه»گوید، یعنی:  سخن می
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الحجةسال دهم، نه تنها مـردم مکّـه و مدینـه، نـه تنهـا       هیجدهم ذی

مسلمانان آن روز، بلکه هر انسانی در هـر زمـانی و هـر زمینـی كـه      

 گوید. با او سخن می هست، پیامبر اكرم

هـا در   ، پیامی به همـة نسـل  «پیام نبوت»، همچون «پیام غدیر»

 همة عصرها، و در جای جایِ زمین است...

*** 

متنِ این خطبه را، راویان و محـدّثان و دانشـمندان، در طـولِ    

اند. اینک وظیفـه   اند، و به دست ما رسانده های پیشین نقل كرده سده

داریم كه این حقایق واالی والیت را فرا گیریم، و بـه نسـلهای بعـد    

 برسانیم.

توانیم تمـام خطبـه را فـرا     ینک به عهدة ما است كه اگر نمیا

گیریم، دست كم، برخی از جمالتِ این پیـامِ جاودانـه را، سـرلوحة    

 زندگی خود گیریم.

*** 

هـا   را پیش رو داریـم. ایـن درس  « هایی از خطبه غدیر درس»

برای زندگی بیان شده است. باید آنها را بخوانیم و بر جان نشانیم و 

گی به كار گیریم، تا به حیات طیبة الهی دست یابیم. و توفیق در زند

 از خدا است.

 



         ولی  خدا

ّفاعلمواّمعاشرّالناّس!ّإّنّاهللّنصّبهّلکمّولّیّاّوّإمامّاّمفرتضّاّطاعته. ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ  ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ

       ّ   شما ولی  و  های مردمان! بدانید که خدا او را بر ای گروه

انیده امام قرار داده و اطاعت او را بر تمام شما واجب گرد

 است.

 بینیم: در این جمله می

را برای ما مولی قـرار داده   امیرالمؤمنینخدای بزرگ،  -۲

است این، نـه انتخـاب مـردم اسـت و نـه حتـی انتخـاب شـخ.         

 .پیامبر
 بر همه واج  است. اطاعت علی -۱

بنابراین در تمام شئون زندگی خود باید ببینیم ایشان چـه   -۳

بیانی دارند. در زندگی خود آنها را به كار بندیم. صد البته كسی كـه  

هـای او   خداوند، او را برای ما ولیّ قرار داده است، پذیرفتن هدایت
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 ها خواهد بود. سب  نجات انسان

 چند پرسش مهمّ پیش روی ما است:

 جات و سعادت هستیم؟آیا در طل  ن -

 جوییم؟ آیا نجات و سعادت را در اسالم می -

 پذیریم؟ را به جان می اسالمآیا سخنان پیامبر  -

كه رسول خدا بر ما فـرض   ـرا  امیرالمؤمنینآیا والیت  -

 قبول داریم؟ ـ و واج  دانسته

سوی  ها، نقش اساسی در تحوّل زندگی به پاسخ به این پرسش

 .حیات طیبّه دارد



 فرمانش را ببريد

ّماّضّحکمّه،ّجائّزّقولّه،ّنافّذّأمره،ّملعوّنّمنّخالفه،ّمرحوّمّمنّتبعه ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ...ّ

حکم او بايد اجرا شود، کالم او مورد عمل باشد. و امر او 

نافذ است. هر کس با او مخالفت کند، از رحمت الهی دور 

 الهی است. گردد. وهرکس تابع او باشد، درسايۀ رحمت می

 خوانیم: می در اینجا

باید مورد قبـول همـه    امیرالمؤمنینحکم و بیان و امر  -۲

باشد. و هیچ كس حق ندارد در برابر او مخالفت كند. و هیچ شک و 

 وارد نیست. علیتردیدی در اوامر 

كسی كه بخواهد مورد رحمت خداوند قرار گیرد، باید در  -۱

 مسیر تبعیت و پیروی ح رتش حركت كند.

ح رتش مخالفت كنـد، از رحمـت حـقّ دور    هر كس با  -۳

خواهیم مورد رحمت خداوند قرار گیریم و  شود. اینک ما، كه می می

از غ ــ  او در امــان باشــیم، شایســته اســت كــه بیانــات گهربــار  
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ما است، و ما « امام»ح رتش را در زندگی به كار بندیم، چرا كه او 

یعنی عمـل   هُمام ـ  امّت او هستیم. اینک آیا وظیفة تبعیت از آن امامِ

 كنیم؟ ـ را ادا می به سخنان ح رتش



                 آن دانش  انباشته

ّ ماّمنّعلمّإّلاّوّقدّاحصاّهّاهلّلّفّی ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّوّماّمنّعلّمّإّلاّعّلمتهّعلّیّا،ّوّهنوّّّ...ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ

ّ اإلمامّاملبیّن ّّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ...ّ

که خداوند، آن را در من جمع  هیچ علمی نیست، مگر اين

ن را به علی کرده است... و هیچ علمی نیست مگر اينکه آ

 «...امام مبین»ام. و اوست  آموخته

دار علم حق تعالی است، كـه آن را بـه    خزانه اكرمرسول 

آموخته است. پس تشنة علم باید وجود خود را از  امیرالمؤمنین

ســـیراب كنـــد. یعنـــی بایـــد  پیـــامبرسرچشـــمة زالل علـــم 

را پناهگاه علمی خود بدانـد، و در حـلّ مشـکالت     امیرالمؤمنین

 علمی به ح رتش رجوع نماید.

آری، در دین اسالم، علم مقام و منزلت خاصـی دارد. و اهـل   

ـ مقام رفیع و جایگاهی بلند دارند.  كه معادل علم الهی هستند بیت ـ 
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به حکم عقل، شخصی كه علم كامل دارد، شایسته است كـه امـام و   

س ایـن  جانشین پیامبر باشد. و دیگران باید به او مراجعه كنند. هر ك

حقیقت روشن را نپذیرد یا انکار كند، با عقل خـود مخالفـت كـرده    

ــ را بـدون    به بلندای ابـدیّت  است. كیست كه بخواهد راهی دراز ـ 

 گیری از نور عقل بپیماید؟ بهره



 خدايش برتری داد

ّمعاشرّالّناس!ّفّنلوّهّفقدّنصبهّاهلّل.  ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّّ

ری داده ای گروه مردمان! او را برتر بدانید که خدايش برت

آوريد، که خدايش منصوب نموده  او روی  است. و به

 است.

 آید: از این عبارت بر می

 ف یلت و برتری داده امیرالمؤمنینخداوند سبحان به  -۲

 است، و ف یلت او ساختگی و بشری نیست.

است، مردم نیـز بایـد او را   حال كه خدا او را برتری داده  -۱

 برتر از دیگران بدانند.

كه خداوند، او را برای مردم )در جایگاه امامت( قرار  حال -۳

 داده است، پس مردم هم باید او را به امامت قبول كنند.

آری، آن كه برگزیدة خداوند است، شایسته است كه ما هم او 
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 را برگزینیم و مقتدای خود قرار دهیم.

با سر سپردن به امامت دیگران، چه عذری در پیشگاه عقـل و  

 آفرین داریم؟خدایِ عقل 



 بیانگر کتاب خدا

ّمعاشرّالّناس!ّتدّبرواّالقرآنّوّافهمواّآیاته ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّّفوّاهللّلنّیبّینّلکمّّ...ّ ّ ّّ ّ  ّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ

ّزواجرهّوّالّیوّضحّلکمّتفسیرهّاّلاّاّلذیّأناّآخّذّبیده، ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ  ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّّّوّهنوّعلنّیّّّّ...ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ

ّبنّأبیّطالبّأخیّوّوصّیی. ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ

                           ّ                     ای گروه مردمان! در قرآن تدب ر کنید، و آيات آن را 

خدا سوگند، باطن قرآن را کسی برايتان بیان  بفهمید!... به

سازد،  کند، و تفسیر آن را کسی برايتان روشن نمی نمی

مگر اين شخصی که دست او را به دست خود دارم... و او 

 طالب است، برادرم و جانشینم... علی بن ابی

 آموزیم: درسهای زندگی كه از این جمله می

م و آیاتش را بفهمیم، پس باید در قرآن تدبّر و اندیشه كنی -۲

 خواندن قرآن، به تنهایی برای ما كافی نیست، گرچه الزم است.

 قرآن نیاز به تبیین و توضیح دارد. -۱
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بــرای فهمیــدن قــرآن و بــرای یــافتن تفســیر آن و بــرای  -۳

 علـی استخراج امر و نهی خداوند از قرآن، باید به امیرالمـؤمنین  
، آن ح رت را مبیّن قـرآن قـرار   رجوع كرد، زیرا كه خداوند متعال

 داده است، نه دیگر مدّعیان وصایت پیامبر را.

نیاز باشـد؟ و كیسـت كـه از     كیست كه از قرآن و تبیین آن بی

 نیاز باشد؟ رجوع به مبیّن قرآن بی



 دو يادگار ماندگار

ّّمعاشرّالّناس!ّعلّیّاّوّالطّیبینّمنّولدیّهمّالّثقلّاألصغر،ّوّالقرآنّالّثقلّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّ

ّّّکّعّفکّلّواحّدّّمنبیّبّعنّصاحبهّوّموافّقّله،ّلنّیفرتقاّحّتیّّیّرداّاأل  ّ  ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ

ّعلّیّاثوض،ّّهمّأمنابّاهللّفیّخلقهّوّحکماؤهّفیّأرضه. ّ ّ ّ ّّّ ّّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ

که از نسل  ای گروه مرمان! علی و پاکان از فرزندانم ـ

است. هر « ثقل اکبر»هستند، و قرآن « ثقل اصغر»ـ  اويند

توافق دارد. اين دو، از  دهد و با آن يک از ديگری خبر می

شوند تا بر سر حوض کوثر، بر من وارد  يکديگر جدا نمی

های خدا میان آفريدگان او، و  شوند. بدانید که آنان امین

 حاکمان او در زمین او هستند.

از دنیای فانی دیدگان خود را بست، در حالی  رسول خدا

امّـت تـا قیـام    كه دو یادگار ماندگار در میان امّت باقی گذاشت، كه 

 قیامت، از آن دو، ره توشة هدایت گیرند.
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این دو یادگار جاویدان پیامبر رحمت، كتاب خـدا و خانـدان   

پاک نهاد رسول خدا هستند، كه پیوسته، توأمان بـه عنـوان دسـتاویز    

اند. هـر كسـی كـه     نجات وسیلة هدایت و سعادت امّت معرفی شده

جوید، بایـد ایـن راه    ا میزندگانی سالم در دنیا و نجات در آخرت ر

را بپوید: راه بزرگوارانی كه امین خدا در میـان آفریـدگان، حاكمـانِ    

منصوب از سوی خالق متعال در زمین خدا هستند. چه راهی بهتر از 

 این برای انسان هست؟ بلکه راهی جز این برای انسان نیست.



 کیست؟« امیرالمؤمنین»

ّّّّّّّّّّأالّوّإّنّاهللّعّزوجنننّلّقنننال،ّوّأننننا ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّهّلنننیسّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّقلنننّتّعننننّاهللّعّزوجنننّل،ّأالّإن ّّ ّّ ّّ ننن ّّ ّّّ  ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّأمیراملؤمنیّنّغیرّأخیّهذا،ّوّالّحتّلّإمرّاّاملؤمنینّبعدیّألحّدّغیرّه.  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ

                                               بدانید که خدای عز وجل  فرموده است و من از جانب 

گويم. بدانید که کسی جز اين برادرم،                   خداوند عز وجل  می

ين نیست. و نامگذاری هیچ فرد ديگر به ا« امیرالمؤمنین»

 نام روا نیست.

امر امامت ح رت امیرالمؤمنین، علی بـن   خدارسول  -۲

اند. بلکه در این امـر،   را از سوی خودشان بیان نفرموده طال  ابی

اند. تأكیـد پیـامبر بـر ایـن      فقط فرمان خداوند را به مردم ابال  كرده

دهـد، تـا    حقیقت روشن، الهی بودنِ امامت آن ح رت را نشان مـی 

از سوی خود  خداه دانش خام خود، گمان نکند رسول انسانی ب

 اند. یا م الً به سب  جانبداری خویشاوندی به این معرفی اقدام كرده

7 



 غدیر نماد مهر و علم و عدالت / 12

از سوی دیگر تأكید شده است كـه بـرای امّـت اسـالمی،      -۱

وجـود   امیرالمـؤمنین پس از رسول خدا، امیری الهـی جـز امـام    

ؤمنـان، ویـژة بـرادر    نخواهد داشت، بلکه مقام امیری و فرمانـدهی م 

خواهد بـود. و   طال  ابی)در دین( یعنی علی بن  خدارسول 

هر مدّعی دیگری كه خود را صـاح  جایگـاه امیرالمـؤمنین بدانـد،     

 مدّعی كاذب و دروغین بیش نخواهد بود.



 برادر و جانشین پیامبر

ّّمعاشرّالّناس!ّهذاّعلّیّأخیّوّوصّییّوّداعیّعلمیّوّخلیفتیّعلیّأمّتیّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّ

ّعلیّتفسیرّکتا ّاهللّعّزوجّلّوّالداعیّإلیه.ّو ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ

                                          ّ     ای گروه مردمان! اين علی است، برادر من، وصی  من، 

                            ّ                       جامع علم من، جانشین من در ام تم، جانشین من در تفسیر 

                                         کتاب خدای عز وجل ، و دعوت کننده به آن...

در ایـن جمـالت، مردمـان را بـه یکـی از       پیامبر خدا -۲

و  ةكه چندین بار، مؤاخا اند. و این ه كردهآگا مقامات امیرمؤمنان

صـورت گرفـت و    برادری میان مسلمانان به دستور رسول خدا

بـرای خـویش   « بـرادری »را بـه   ح رتش در هـر مرتبـه، علـی   

 كه نصی  هیچ كس نشده است. برگزیدند. و این مرتبه عظیمی است

، مقام وصایت و جانشینیِ بعد از هم چنین رسول خدا -۱

اند، با تأكید بـه ایـن كـه     دانسته طال  ، از آنِ علی بن ابیخود را
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خوانـد،   ، فرا میاین برادر و جانشین، مردم را به علم رسول خدا

 و تنها آن بزرگوار، جانشین ایشان خواهد بود.

عالوه بر جانشینی پیـامبر   نکتة بسیار مهم، اینکه علی -۳

ح و بیان قرآن كریم در همة مقامات و مرات ، در زمینة تفسیر و شر

 و حقایق آن نیز در جایگاه رسول خدا است.

شـود،   جویا می پس هر كس تفسیر قرآن را از رسول خدا

 جویا شود. اینک باید تنها از امیرالمؤمنین



 دين، کامل شد 

ّمعاشرّالّناس!ّإّنماّأکملّاهللّعّزوجّلّدینک ّّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّمّبإمامته.ّ

ما را، تنها و                               های مردمان! خدای عز وجل  دين ش ای گروه

 تنها با امامت او کامل ساخت.
به این نکتة عظیم و اصل اساسی است  هشدار رسول خدا

كه كامل شدن دین و اعتقاد و عمل هر فرد مؤمن، یک شـرط ویـژه   
دارد. بدون این شرط، بنـدگی و اطاعـت در اعتقـاد و عمـل ناتمـام      

ایـن شـرط    خواهد ماند، گرچه در ظاهر، بسیار زیبا و فریبنده باشد.
و گـردن نهـادن    طال  ویژه، پذیرش امامت ح رت علی بن ابی

به اطاعت و والیت ایشان است. و این حقیقت، به بیـان دیگـری در   

نقل شده كه قبولی هـر گونـه    :انبوه روایات معتبر از اهل البیت
عمل و فعلی در پیشگاه خداوند، وابسته است به والیت و اطاعت از 

انـد، و نـه    ر از جان  خدا برای خود معرفی كردهجانشینانی كه پیامب
 انتخاب كردند. پیامبرافرادی كه مردم به عنوان جانشین 
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 کانون نور

ّّمعاشرّالّناس!ّن ّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّّاهللّعّزوجّلّفّی،ّثّمّمسلوّکّفیّعلّی،ّثّمّفیّالنسلّّورّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ

ّمنهّإلیّالقائّمّاملهدی،ّالذیّیأخذّحبّقّاهللّوّبکّلّحّقّهوّّلنا. ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ

                    عز وجل  در من نهاده  ای مردم! نور ازجانب خدایه گروه ای

شده، و سپس در علی و بعد در نسل او تا قائم مهدی، که 

 گیرد.                                           حق خدا را و هر حق ی را که برای ما باشد، می

دهـد   سورة توبه تذكر مـی  ۳۳و  ۳۱خداوند متعال در آیة  -۲

 خواهنـد نـور خـدا را بـا دهانشـان      كه افرادی )كفار و منافقان( مـی 

خاموش كنند، امّا خداوند مانع از آن خواهد شد و نور خود را تمام 

ی اسـت كـه رسـول    او خـدای »فرماید:  در آیه بعد میخواهد كرد. و 

خود را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بـر همـة ادیـان    

غلبه و چیرگی دهد، هر چند كه مشركان و كافران، انجام این امر را 

 «.باشند نخواهند و مخالف
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ی كه در آیة مذكور آمده، همین نوری است كـه  یاین نور خدا

 اند. در اینجا پیرامون آن توضیح بیشتری داده رسول خدا

هر كس كه در دنیای ظلمت زده، در پیِ نور خـدا اسـت،    -۱

یعنی امام امیرالمؤمنین و یازده امام معصوم  باید به كانون تابان نور ـ 

ـ روی آورد. و گرنه در ظلمت  :هدیاز نسل ح رتش تا قائم م

 ماند. باقی می

خداوند، آخرین حجت و نور خود را، وسیله احقا  حـق   -۳

اولیای خود قرار داده است. هر كس به این احقا  حقّ عالقـه دارد،  

 توجّه كند. مهدیباید به امام قائم 



 هشدار!

ّّّّّّّّّّّمعاشرّالّناس!ّّانّذرکمّأّنیّرسولّاهلل،ّقندّخلنتّمننّقبلنیّاّّّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ  ّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ لرسنل،ّّّ

ّّأفأنّمّتّأوّقتلتّ ّّّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ نقلبتمّعلیّاعقابکم؟ّوّمنّینقلبّعلیّعقبیهّفلنّاّّ

ّّینرّاهللّشیئّا،ّوّسیجزیّاهللّالشاکرین.ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ

دهم که من رسول  های مردم! به شما هشدار می ای گروه

اند. آيا اگر من بمیرم  خدايم، که پیش از من پیامبرانی آمده

ز يا کشته شوم، شما به گذشته )جاهلیت( خود با

گرديد؟ در حالی که هر کس که به گذشته خود  می

زند، و خدا  برگردد، هرگز هیچ ضرری به خدا نمی

 دهد. شکرگزاران را پاداش می

هشدارهای رسول خدا به امتش شنیدنی اسـت، خصوصـاً در   

مواردی كه مربوط به سرنوشت امّت پس از رحلت ح رتش باشد. 

 اینک به چند نکته باید توجّه و دقت شود:
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تـا قیامـت اسـت، و     گسترة زمانی امّت رسول خـاتم  -۲

 گسترة مکانی آن در تمام نقاط جهان، شر  و غرب آن.

اینگونه هشدارهای پیامبر رحمـت و پـدر مهربـان امّـت،      -۱

خطاب به تمام پیروان آن ح رت است، در هر لحظه زمان و در هر 

 نقطه زمین.

ز دیـن حـق   هشدار رسول خدا، در زمینة بازگشت امّت ا -۳

انـد و   به جاهلیت است، جاهلیتی كه به لطف الهی پشت سـر نهـاده  

 گردند. اینک، به سوء اختیار خود، به آن باز می

رساند. ایـن   بازگشت مردم به جاهلیت، زیانی به خدا نمی -۱

 اند. رسد كه نمک خورده و نمک شکسته زیان تنها به كسانی می

هـای   سـتند كـه نعمـت   در این میان، تنها افراد معدودی ه -2

گزارنـد. و خـدای    ـ را شکر می و در رأس آنها نعمت والیت الهی ـ 

دهد، گرچه اینان فقـط   مهربان به ف ل خود، اینان را جزای خیر می

 اند، نه كاری بیشتر از آن. انجام وظیفه كرده

خواهیم كه توفیق شکر نعمتهایش را به ما  از خدای متعال می

قــدردان نعمــت والیــت بگردانــد، و از مرحمــت فرمایــد، و مــا را 

 بازگشت به جاهلیت، در امان خود نگاه دارد.



            من ت ننهید!

ّّّّّّّّّّّّّّّمعاشننرّالنّاس!ّالّمنّواّعلننیّاهللّإسننالمکم،ّفیسنن وّعلننیکمّوّّّّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ نن ّّ ّّ ّ ّ ّّّّّ نن ّ ّ ّ ّ

هّلباملرصاد. ّیصیبکمّبعذا ّمنّعنده،ّإّن ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ

                                          های مردم! با اسالم آوردن  خود، بر خدا من ت  ای گروه

یرد، و شما را به عذابی از مگذاريد، که بر شما غضب گ

 جانب خود گرفتار کند، که او در کمین است.

هدایت الهی، منّتی است كه خدای متعال بر ما گذاشته و ما را 

دانیم از كجا( مشـمول آن قـرار داده اسـت.     )به هر دلیل، گرچه نمی

قدردان این نعمت باید باشیم. چگونه؟ این قدردانی مراتبـی دارد، از  

 جمله:

ه این كارهـای مختصـر خـود، بـر خـدای بـزرگ مّنـت        ب -۲

 نگذاریم.

 ارزش نعمت هدایت را بشناسیم. -۱
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 در راه حفظ آن بکوشیم. -۳

 در راه گسترش و تبلیغ آن به دیگران تالش كنیم. -۱

 در جهت تعمیق و توسعه آن در خودمان كوشش كنیم. -2

اگر نعمت را شناختیم، امّا بـه دلیـل تنبلـی، هـوی و هـوس،      

ل نئ نّّ»لقائات شـیطانی و... آن را رهـا كـردیم، مصـدا  آیـه شـریفه       ا

َ ف نر ت م ّإ ن ّع نذ اب َّل ش ند يد ّّّّّش ك ر ت م ّأل ز يد  خـواهیم   ۲«ن ك م ّو ل نئ نّ

و ال ذ ين ّاه ت د و اّز اد ه م ّ» شد. و اگر آن را پذیرفتیم، انشاءاهلل مصدا  آیة

 چشیم. دایت را میشویم، و آنگاه لذت معنوی ه می ۱«ه ًدى

                                                      
ً             . اگر شکر نعمت كنید، یقینا  نعمت را بر ش۲ گـردانم. و   ما افزون می                          

ً                                          اگر كفـران نعمـت كنیـد، حقـا  عـذاب مـن شـدید اسـت. )سـوره          ی                          

 (7ی  ابراهیم، آیه

. و كسانی كه هدایت را بپذیرند، خدا بر هـدایت ایشـان بیفزایـد.    ۱

 (۲7ی  ، آیه     ّ ی محم د )سوره



 ها تداوم غدير در نسل

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقدّبّلغّتّمناّّأمنرّتّبتبلیغنه،ّحجّّةّعلنیّکنّلّحاضنّرّوّغائنّب،ّوّعلنیّّّّّّّّّّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ نّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّّ ّّ  ّ ّ ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّ  ّّّّ ّ

غّاثاضنرّالغائنبّوّّّّّّّّّّّ نّشنهدّأوّعّیشنهد،ّولندّاوّعّیولند،ّفلیبّل ّّّّّّّّّّّّّّّّکّلّأحّدّمّم ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّّّّّّ ن ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ن  ّ ّ ّّ ّّ

ّالوالدّالولدّإلیّیومّالقیامة.

ت                                                 ّمن آنچه را مأمور به ابالغ آن بودم، رسانیدم، تا حج 

باشد بر هر کس که حاضر و غائب است. و بر هر فردی 

که )در اين مجلس( حضور دارد يا ندارد، و بر هر که زاده 

شده يا زاده نشده است. اينک بايد حاضران به غائبان، و 

 ـ )اين پیام را( برسانند. تا روز قیامت پدران به فرزندان ـ

ف اسـت( در  های غدیر )كه بسیار متنوع و مختل رساندن پیام 

زمان حاضر به همه مسلمانان وظیفة ماست. بـا توجـه بـه گسـترش     

های عمومی )روزنامه، اینترنت و...( چـرا مـا سـاكتیم؟ پیـامبر      رسانه
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اسـت،  « مناّینطنقّعننّاهلنویّّّّ»گوید، و  اكرم به زبانی كه جز وحی نمی

هـای غـدیر بـه دیگـران      مسلمانان را تا روز قیامت، امر به ابال  پیام

 ست.كرده ا

وظیفة ما است كه نسلها را غدیری تربیت كنیم، پیام غـدیر را  

 به همگان بگوییم، و عمل به پیمان غدیر را از آنان بخواهیم.

 بیاییم همه با ح رتش پیمان ببندیم، و بگوییم:

ای پیامبر رحمت! ندای شما را به گوش جان شنیدیم. اینـک  

با آنها پیوند داریـم،   كوشیم تا به فرزندان خود، و تمام كسانی كه می

را برسانیم. و از آنها نیز بخواهیم كه به دیگران « غدیر»پیمان هدایت 

 برسانند...



 آزمون و تمايز

ّّّّّّّّّّّّمعاشرّالّناس!ّإّنّاهللّعّزوجّلّعّیکنّینذرکمّعلنیّمناّأننتمّعلینهّّّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّ

ّحّتیّیمیزّاخلبیثّمنّالّطّیب. ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ

های مردم! خدای عزوجل، شما را به حال خود  ای گروه

 کند، تا آنکه پلید را از پاک جدا سازد. نمی رها

سرپرست،  پهناور بی خدای رحمان و رحیم، ما را دراین دنیای

هـا دارد، انبیـاء و    ای كه بر انسان رها نفرموده، بلکه به لطف گسترده

اوصیاء را مأموریت داد تا جان فشانی كنند و مردم را به سوی خـدا  

پذیرفت، طیّ  و پاک شد، و آن راهنمایی كنند. آنکس كه هدایت را 

كه هوای نفس بر او غلبه كرد و سخنان راهنمایان الهی را نپذیرفت، 

خود نهی  بزنیم و در پرتو سخن وحـی   خبیث و ناپاک شد. اینک به

 بگوییم:

هشدار! مبادا با كنار گذاشتن پیام دلسـوزانة غـدیر، در زمـرة    
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ر، دل و جان خود را پلیدان گردی، بلکه با مراجعة مکرر به پیام غدی

در زاللِ جاریِ آسمانی هدایت الهی شستشو ده، تـا در میـان گـروه    

 پاكان جای گیری...

 داری؟ این راه گشوده است. چه گامی برای آن برمی



 راه، اين است

فامسعواّألمرهّتسلموا،ّوّأطیعوهّهتتدوا،ّوّانتهواّلنهیهّترشدوا،ّوّسنیرواّّ

ّّإلیّمراده،ّوّالّتتفّرقّبکمّال ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّسّبّلّعنّسبیله.ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ

سالمت برسید. اطاعتش کنید تا  پس امرش را بشنويد تا به

هدايت گیريد. نهی او را به گوش جان بشنويد تا به رشد 

برسید. به سوی خواسته او برويد، و راههای ديگر، شما را 

 از راه او دور نسازد.

در این عبارت، به وضـوح بـرای امـت اتمـام      پیامبر اكرم

بیـان   اند. بـه  ند و جای هیچ شک و تردید باقی نگذاشتها حجّت كرده

باشد تـا سـالم    ایشان، امت باید تابع و شنوای امر ح رت علی

خواهـد، بایـد از آن ح ـرت     بماند. اگر هدایت به راه سعادت مـی 

رشد و كمال برسـد، بایـد از آنچـه آن     خواهد به اطاعت كند. اگر می

 دارد، پرهیز كند. بزرگوار بازمی
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تـر از ایـن كلمـات     اف دهید! آیا بیانی واضـحتر و جـامع  انص

را ابـال  كـرد؟ آیـا عقـل      هست كه بتوان حقانیت امیرالمؤمنین

 دهد؟ انسان در پیمودن این راه، اندک تردیدی به خود راه می



 صراط مستقیم 

ّمعاشرّالّناس! ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ذیّأمنرکمّباّتباعنه،ّثنّمّّّّّّّّّّ ّ ّّّّّّّّّّّّأناّصنرا ّاهللّاملسنتقیمّاّل ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ن ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ

ّ علّیّمنّبعدی،ّثّم ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّولدیّمنّصلبهّأئّمةّیهدونّباثّقّوّبهّیعدلون.ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ

ای گروه مردمان! منم صراط مستقیم خدا که شما را 

پیروی از آن امر فرموده است. پس از من، علی است.  به

حق هدايت  سپس فرزندانم از نسل او، امامانی که به

 کنند. ياری حق به عدالت رفتار می کنند، و به می

ـ  ـ از خدای  در هر شبانه روز ده مرتبه حداقل همه مسلمانان 

. رسـول گرامـی   «اهندناّالصنرا ّاملسنتقیمّّّ» كنند: متعال درخواست می

اسالم خود این صراط مستقیم را در این جا معرفی فرمـود، و علـی   

 را هم به همان عنوان شناساند. طال  بن ابی

 :در فرازهای دیگر خطبـة غـدیر، موضـوع امامـت ائمـه     

« حق»اند كه به  ت. در اینجا آن كسانی معرفی شدهمکرر بیان شده اس
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 كنند. توجّه می« حق»كنند و به سوی  هدایت می

 گوییم: سخن را، روی با صاحبدالن است. می

دوازده امـام   طل ! شیعه معتقـد بـه   هایِ آزاده و حق ای انسان

خدا دعـوت كردنـد و از خـدا     شان فقط به است، كه در طول زندگی

 ها تالش كردند. ر راه تربیت انسانكمک خواستند، و د

كند كه بـه سـرا  آنهـا بـرویم، سـخن آن       آیا عقل حکم نمی

بزرگواران را بشنویم، از كالم هدایت آن امامان هدایتگر بهره گیریم، 

 و پیروی از آنها را سرلوحة زندگی خود قرار دهیم؟



 پذير کیست؟ هدايت

ّ أالّإّنّأولیابهمّاّلذینّوصفهمّاهللّعّزوجّل ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّّّ ّّّاّلذینّآمنواّوّعّیلبسواّ»ّفقال ّّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ  ّّ

ّإیماّمّبظلّمّأولئنّهلمّاألمنّوّهمّمهتدون ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ»3ّّّ

کسانی که واليت ايشان )امیرالمؤمنین و اهل  آگاه باشید!

                        ا هستند که خدای عز وجل  ه ( را بپذيرند؛ همان:بیت

و کسانی که ايمان آوردند، »در وصف آنان فرموده است: 

انند،آنانند که برايشان امان و ايمان خود را به ستم نپوش

 «.است. و آنان هدايت يافتگانند

آری باید كسانی را به سرپرسـتی خـود بپـذیریم كـه خـدای      

عزوجل، ایشان را توصیف و ستایش فرمـوده اسـت. جـوهرة دیـن،     

دوستی و محبّت خدا و رسول است، و پس از پیامبر، محبّت كسانی 

                                                      
نعام، آیه۲  .۱۱. سوره ا
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مـور جهـان قـرار داده، و    كه خداوند، ایشان را صاحبان اختیـار در ا 

اطاعت كامل از آنها فراخوانده است. كسـانی كـه ایـن والیـت را      به

آلـودگی سـتم    جان پذیرفتند، مؤمنانی هستند كه ایمان خـود را بـه   به

)برخود و دیگران( نپوشانیدند. و این شعلة تابنده را در جـان خـود   

 روشن نگاه داشتند...

مردم عطا فرمود، تـا   هاین هدیة الهی را، خدای نعمت بخش ب

از آن بهره گیرند، و به دیگران نیز سود رسانند، و همگان را بدان فرا 

 خوانند...



 بهشتیان

ّ االّاّنّاولیابهمّاّلذینّقالّهلمّاهللّعزوجّل ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّیّرّزّقوّنّّفیّهاّ» :ّ ّة ّّّیّدّخّلوّنّالّّّن  ّّ  ّّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ  ّ ّ  ّ  ّ

ّغیّرّّحساّ  ّ ّب ّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّ.»۲ 

تند که ( کسانی هس:بدانید! دوستداران ايشان )اهل بیت

شوند، و در آن  فرمايد: وارد بهشت می                خدای عز وجل  می

 شوند. بدون حساب روزی داده می

ورود در بهشت، آرزوی كسانی است كـه سـعادت و نجـات    

ای است كه پیروان حـق را   خواهند. در عین حال، ضابطه ابدی را می

 سازد. از طرفداران باطل جدا می

 شوند؟ امّا چه كسانی وارد بهشت می

فرماید: تنها كسـانی وارد بهشـت    در اینجا می رسول خدا

                                                      
 .۱۱ی مؤمن، آیه . سوره۲
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 اند. شوند، كه والیت اهل بیت را به جان و دل پذیرفته می

و این حسن ختام است بر آن زندگانی كه حسن مطلع آن، در 

دنیا، پذیرش راه هدایت و پیمان بستن با والیت خانـدان نـور بـوده    

گیرند كه در دنیا از این  است. كسانی در آخرت، از نور الهی بهره می

 نور، بهره گرفتند...



               راهنمايان ام ت

ّمعاشرّالّناس!ّأالّوّاّنیّمنذرّوّعلّیّهاد. ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ

ام و علی،  های مردمان! بدانید که من هشدار دهنده ای گروه

 راهنما است.

شـرف عنـوان    خدای متعال در قرآن خود، رسول خاتم را بـه 

لکنل ّقنومّّّ»و آنگـاه فرمـود:   )هشدار دهنده( افتخار بخشید، « منذر»

 ۲)هر گروهی را هدایتگری است(« هاد

 آید، از جمله: از این بیان الهی، چند نکته روشن برمی

مشعل هدایت، تا پایان عمر جهان، در میان مردمان، تابان  -۲

 و نورافشان است.

همان گونه كه هشداردهنده )منذر( از سوی خدای تعـالی   -۱

                                                      
 .7. سوره رعد، آیه ۲
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دست آفریدگار دانای توانا،  مردمان نیز، به گردد، هدایتگران معین می

 شوند. تعیین می

همان سان كه به هشدار )انذار(های پیـامبر رحمـت بایـد     -۳

گوش جان سپرد، باید راهنمایی )هدایت(های هدایتگران را نیـز در  

 نظر داشت.

شود كه هـدایتگر امّـت    روشنی بیان می باری، در این جمله به

 است. امیرالمؤمنین، پس از رحلت پیامبر رحمت

البته احادیث دیگری را محد  بزرگوار مرحوم سـید هاشـم   

بحرانی در تفسیر شریف برهان ذیل آیة یاد شده آورده، كه بر اساس 

آیند، كه هر یک از آنها  می :آنها، امامانی از فرزندان امیرالمؤمنین

 هدایتگر مردم در زمان خودشان هستند. و امروز، امام هادی مهـدی، 

 ، رایت هدایت را در دست دارد.ارواحنا فداه بقیةاهللح رت 



 واپسین حلقة اين رشتة نور

ّاالّاّنّخامتّاألئّمةّمّناّالقائمّاملهدی ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ  ّّّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّّ ّّ

 بدانید! آخرين امام از ما، قائم مهدی است.

نوید به قیامِ موعود عدالت گستر جهانی، چنـان اهمیتـی واال   

ات امّت پـس از خـود،   در آستانة تداوم حی دارد كه رسول امین

 دهد. دورنمای روشنّ رشتة نورانی امامت را بدین گونه نشان می

پیامبر، در حالی كه در كنار نخستین امام جـای دارد، آخـرین   

كـه   امام را در ح ور جمعیـت هـزاران نفـریِ حاضـر در جُحفـه ـ      

ــ بـه    ترین اجتماع مسلمانان در طول دورة حیات پیامبر بود پرشکوه

 ناساند.ش مردم می

از سوی دیگر، برای ابال  این پیام، همچـون دیگـر پیامهـای    

فرماید كه نسل به نسـل، ایـن امانـت     روز غدیر، به مسلمانان امر می

 مقدّس را همچنان به دیگران برسانند.
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سخن در اینجاست: اگر ابال  ایـن پیـام آسـمانی در آن روز،    

كـه در زمـانِ   برای آن مردم، چنان ضرورتی داشت، امروز بـرای مـا   

كنیم، آیا ضرورت آن صـد   زندگی می« خاتم األئمّه»حیات و امامت 

 چندان نیست؟



                  رايت  بلند  هدايت

ّ االّاّنهّالظاهرّعلیّالّد ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّنیّ

 ( برتمام دينها پیروز است.مهدی  که او)حضرتبدانید! 

ها چیـره شـود، و انسـانیت     ظهور موعودی كه بر ظلم و ستم

د، فصل مشترک تمام ادیان و مذاه  است، انسان را برای او معنا كن

 اند. كه هر كدام به نحوی و به بیانی، از آن سخن گفته

ـ عالوه بر بیان  وپیمان نامة سترگ الهی كتاب بزرگ این ـ قرآن

كه پیامبر خود  های آسمانی، وعده داده كتاب م مون مشترک تمام این

 خوش نیاید. را بر تمام ادیان غلبه دهد، گرچه دشمنان توحید را

ّّّّّّّّّّّّّّّّّ اّالننّديّن ّرّهّّعّل ّيّظّه ّدىّّوّديننّنّاّلوّّقّّل ّه اّل ّهّّب ّذيّّأّرسّّلّّرسّوّل ّ ّّّّّهّّوّاّل  ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّ نن ّ ّ نن  ّ ّّ ّ ّ نن  ّّّ  ّ ّ ّ ّّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ نن ّ نن  ّ ّ ّ ّ نن  ّ  ّّّ  ّ ّّّ نن ّ ننّ 

َّوّن ّمّشّر ّاّل َّّرّه ّوّ ّهّّوّل ّّ َّّل  ّ  ّ  ّ  ّ ّّّ  ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ.3 

                                                      
 .۳۳ه، آیهی توب . سوره۲
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خوانیم كه غلبه بر تمـام دینهـای    اینک در بیان رسولِ پاک می

ـ به دست بـزرگ مـردی از    اند كه با ظهور اسالم، نسخ شده دیگر ـ 

در دسـت اوسـت، و   « اهللّنصرمن»لة پیامبر است، كه پرچم پیروزِ سال

 خوانیم: در انتظار او و به یاد او است، كه در دعای ندبه می

ّاینّصاحبّیومّالفتحّوّناشرّرایةّاهلدی؟

 کجاست صاحب روز فتح و گسترانندة رايت هدايت؟



 روز انتقام

ّاالّاّنهّاملنتقمّمنّالظاملین ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ

گیرنده از ستمگران  ( انتقاممهدی بدانیدکه او )حضرت

 است.

ظلم بر همنوعان، همزاد آدمی است. انسـان، از نخسـتین روز   

وسوسـة شـیطان و تحریـک هـوای نفـس،       پیدایش بر كرة خاک، به

 بردیگران ستم روا داشته است.

روال دنیا، تاكنون بر این بوده كه ظـالم در ظلـم خـود پـیش     

قرار گیرند، تا آنجـا كـه حتّـی    برود، و مظلومان همچنان مورد ستم 

دسـت   نیز مظلومانه به ـ :پیامبران و امامان ـبرترین بندگان خدا  

 دشمنان كشته و آواره گشتند و از وطن خود رانده شدند.

آفرین، روزی  مانَد؟ آیا خدای جهان می باقی گونه آیا جهان بدین

ا دیگر برای ستمدیدگان ندارد؟ روزی كه آفتاب آن، نویـد هـالک ر  
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 ستم دیدگانِ جهان نشان دهد؟ ستم پیشگان، و نوید رهایی را به به

تعـالی   اهلل آن روز نزدیک است. و به دستِ امام مهـدی عجـل  

شود. اینک هر كـه آن روز بهـاری را دوسـت دارد،     فرجه عملی می

وجود خود را از خزان ستم پاک سازد، و جان خود را بهـاری كنـد،   

 دگان نیست، روز بهاری صفتان است...چرا كه آن روز، روزِ خزان ز
 ال لهم عجّل فرجه و ظهوره



 دژ شکن

ّأالّاّنهّفاتحّاثصونّوّهادمها ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ

کنندة  ها ومنهدم قلعه ( فاتحمهدی باشید! و )حضرت  آگاه

 آنها است.

هـای سـرد و سـیاه، همچنـان در      ستم پیشگان، در طول سده

 دژهای بیداد نشستند و حکم راندند.

ای از نور امیـد بـر مـردمِ     ـ بارقه لحظاتی محدودتنها  گاهی ـ 

خزان زده تابیدن گرفت. امّا همان بارقة نور نیز در هجـوم ابـر پلیـد    

 بیداد، محو گردید.

اینک رسول خدا است كه در واپسین روزهـای عمـر مبـارک    

 گوید، از راهی كه پیش رو دارند. خود، با امّت سخن می

كوتـاه، بـا یـک چشـم،      در این سخنان نورانی، با یک جملـة 

آینده دارنـد. گـویی    چشم دیگر نگاهی به گذشته و به نگاهی ژرف به
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 دهند كه: های حقجو و هدایت خواه نوید و امید می انسان به

هان! مَهَراسید! و راه حق را ادامه دهید، كه فاتح دژهای شرک 

یـاد او باشـید،    و ظلم، و ویرانگر بناهای كفر و نفا  در راه است. به

افـق عـدالت فراگیـر جهـانی بنگریـد، و       راهش دوزید، و به چشم به

 بدانید كه كاخ نشینان بیداد، عمری دیرپا ندارند...



 مشرکان! به هوش!

ّاالّاّنهّغالبّکلّقبیلةّمنّاهلّالشرکّوّهادیها ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّ

( پیروزمند بر هر قبیله از بدانید! او )حضرت مهدی

 اهل شرک، و هدايتگر آنهاست.

قتل بـرادرش هابیـل دسـت دراز     بیل، ظالمانه بهآن روز كه قا

پس از نهصد و پنجاه سـال دعـوت   ، كرد؛ آن روز كه نوح پیامبر

 به توحید از قوم خود نومید شد؛

ــراهیم خلیــل پــس از عمــری نیکــی و  ـــ آن روز كــه اب

 به آتش كینه انداختند؛ـ  روشنگری

ا آن روز كه فرعون، بر اریکة ستم تکیه داده و قدرت خـود ر 

 كشید؛ می به رخ موسی پیام آور ایمان و عدالت

را، كینه توزانـه، از مکّـه بیـرون     كه پیامبر رحمت روز  آن

 كردند؛
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آن روز كه سپاه ظلمت به قتل كانون نور، در كـربالی خـون   

 رنگ كمر بست؛

و دهها و صـدها روز دیگـر از ایـن گونـه در طـول تـاریخ؛       

مواره بایـد منادیـان توحیـد،    پیوسته این پرسش مطرح بود كه: آیا ه

 اینگونه اسیر ستمِ مشركان باشند؟

تمام مردمان در طول  گشای خاتم النبیین به پاسخ بزرگ و گره

 تاریخ، خواندنی است:

، یگانــه پرچمــدار توحیــد اســت كــه تمــام امــام مهــدی

ـ هدایت و بر آنها اتمام  از گذشته و آینده تاریخ های شرک را ـ  قبیله

 ۲افکند. خاک هالكت می ید، و اگر حق را نپذیرفتند، بهفرما حجّت می

                                                      
لبته، چنانکه در این حدیث و احادیـث دیگـر فرمـوده   ۲ انـد، امـام    . ا

ّ              فرجــه، مــد تی از دوره تعــالی اهلل عصــر عجــل تبیــین،  ی ظهــور را بــه         

هدایت، احتجاج، و روشنگری حقایق ایمـانی بـرای منکـران سـپری     

ِ                                 ّـ            كنند. درگیری  ح رتش با مخالفان، پس از اتمـام حج ت كامـل      می             

 :ی تمـام پیـامبران و امامـان هـدایت     چـه سـیره  خواهد بود، چنان

 چنین بوده است.



 ها           موعود ام ت

ّاالّاّنهّقدّبّشرّبهّمنّسلفّبینّیدیه ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ

( آمده، آگاه باشید! هر کس پیش از او )حضرت مهدی

 او نويد داده است. به

ظهور و قیامِ منجی دادگستری كه جهـان   نوید خدای بزرگ به

ها جلوة آن  زوایای زندگی انسان را از عدالت آكنده سازد و در تمام

زبـان تمـام    هـای آسـمانی پیشـین و بـه     را نشان دهد، در تمام كتاب

 پیامبران و امامان گذشته بیان شده است.

این نوید، نومیدان را مایة امید بوده است. و اكنون نیز، پیروان 

راه آن  تمام ادیان و مذاه  در جای جای گیتی، همچنـان چشـم بـه   

 كنند. هستند، و در انتظار ظهورش لحظه شماری میموعود الهی 

هـا را بـا    پیامبر رحمت نیز در خطبة غدیر، فرجامِ نیکِ انسان

دارد، تـا امـام    طلوع صبح انسانیت و تابش آفتاب عدالت، بیـان مـی  
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 موعود را بشناسیم و از ژرفای جان بگوییم:

ّّّالسالمّعلیّاملهدی،ّالذیّوعدّاهللّعّزوجّلّبهّاالمنمّانّیّج ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ  ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ منعّبنهّّّّّ

ّّّّّّّّالکلمّوّیّلمّبهّالشعث،ّوّیمألّبهّاألرضّقسطاّوّعندال،ّوّینجنزّبنهّّّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ

ّوعدّاملؤمنین.

او  سالم بر مهدی، آنکس که خدای عزوجل، امتها را به

او گرد آورد،  گون( را به گونه ها )عقايد وعده داده که کلمه

سامان آورد، و زمین را با  دست او، به ها را به پراکندگی

ای را که  عدل آکنده سازد، و وعده ظهورش از قسط و

 انجام رساند. مؤمنان داده، با قیام او، به به



 ناپذير پیروزمند شکست

ّأالّاّنهّالّغالبّلهّوّالّمنصورّعلیه ّّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ

( کسی است که هیچ آگاه باشید! او )حضرت مهدی

شود. و هیچ فردی که در برابر او  کس بر او غالب نمی

 گردد. باشد، ياری نمی

كـس   هیچ غلبه نخواهد داشت و مهدی برح رت كس هیچ

علیه آن ح رت یاری نخواهد شد. اوهمان منجی نهایی جهان است 

اند و تمامی پیـامبران   كه همة امتهای گذشته، انتظار آمدنش را داشته

در  اكرماند. پیامبر  الهی، به امتهای خود بشارت آن موعود را داده

كـه در   مر با بركت خویش ـ ترین فراز ع غدیرخم، آخرین و حسّاس

ــ امّـت را    اند آن وظیفة امّت را پس از رحلت خود مشخ. فرموده

و غلبـة كامـل و پیـروزی حتمـی آن      مهـدی ظهور ح ـرت   به

 اند.  بزرگوار بر همه دشمنان و غلبه حق بر باطل نوید داده
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                  رازدار  خدای جهان

ّّ أالّاّنهّولّیّاهللّفیّارضه،ّوحکمهّفیّخلقه،ّوأمیّن ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّهّفیّسّرهّوّعالنیته.ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّ

     ّ                ( ولی  خدا در زمین او مهدیآگاه باشید! او )حضرت 

است، حکم کنندة او در میان آفريدگانش، و امین او بر 

 نهان و آشکارش است.

های امام عصـر اروحنـا    در این چند عبارت، بع ی از ویژگی

 آمده است: اكرمفداه از بیان شیوای پیامبر 

روی زمین اسـت. یعنـی كسـی    آن ح رت، ولیّ خدا در  -۲

عنوان رهبـر و سرپرسـت مـردم منصـوب      است كه از جان  خدا به

 شده است )رهبر الهی(

داوری است كه در بین مردم قرار داده شـده تـا مـردم در     -۱

اختالفات خود به او مراجعه كرده و سخن او را به عنوان حَکَـم بـا   

 جان و دل بپذیرند.
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دا او را امین و رازدار خـود  مقرّب درگاه الهی است كه خ -۳

قرار داده است. كسی كه در نهان و آشکار امین خـدا باشـد، همـان    

بندة خدا اسـت كـه بـاالترین درجـة عبودیـت و نهایـت بنـدگی را        

 آورد. جا می درگاه الهی به به

روشن است كه مردم نیـز بایـد در برابـر چنـین بزرگـواری،      

ایـن   ه امامت بپذیرنـد. و بـه  ب -با تمام وجود –تسلیم باشند، و او را 

 دانند. پذیرش افتخار كنند كه امین خدا را امام خود می



            حج  آگاهانه

ه،ّوّالّتنصنرفواّعننّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّمعاشرّالّناس!ّحّجواّالبینتّبکمنالّالندینّوّالتفّق ّ ّّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ن ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّ  ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّ

اّبتوبةّوّإقالع. ّاملشاهدّإّل ّ ّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ

                                            های مردم! با دين کامل و با تفق ه )فهم درست(  ای گروه

های بزرگ، جز با  يد. و از آن جايگاه  ّ             حج  خانۀ خدا برو به

 توبه و دست برداشتن از گناه باز مگرديد.

حجّ از اركان دین است. امّا باید برمبنای آگاهی كامل در دین 

باشــد، و بــر اســاس دیــن كامــل یعنــی قبــول والیــت و پیشــوایی  

انجام شود. اساساً تمام آداب و اعمـال مـذهبی مـا     امیرالمؤمنین

ـ اگر بدون قبول ایـن ركـن    و روزه و حج و جهاد و... اعمّ از نماز ـ

باشـد، ارزش   امیرالمـؤمنین اساسی دین الهی یعنی قبول والیت 

 ندارد.

عبادتی مقبول درگاه الهی است كه از طریقی كه خالق معبـود  
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پسـندیم.   گونه كه ما خوش داریم و می فرموده است، ادا شود، نه آن

اسـت كـه خـدای متعـال بـرای       ، تنها راهـی :والیت ائمه اطهار

توبـه و كنـده    عبادت ما قرار داده است. و تنها همین راه است كه به

 انجامد. شدن از گناهان می



 «معروف امر به»          فراز قل ة بر

ّّّّّّّّّّّّّّأالّإّنّرأسّاألمرّباملعروفّوّالننهیّعننّاملنکنرّأنّتنتنهواّإلنیّقنولیّوّّّّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّّّ ّ

بّلغوهّمنّعّیونر،ّوّتنأمروهّبقبولنهّوّتننهوهّعننّ ّّّّ ّّّّّّّّّّت ّّ ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ هّأمنّرّمننّاهللّّّّّّّ ّّ  ّّّّّّّّّالفتنه،ّفأّن ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ن ّّّ ّ ّ ّ ّّ

ّعّزوجّلّوّمّنی. ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ

آگاه باشید! باالترين امر به معروف و نهی از منکر، آن 

هرکس که در اينجا  است که سخن مرا بفهمید، و آن را به

حاضر نیست، برسانید، او را به قبولش امر کنید، و از 

مخالفتش باز داريد، چرا که اين دستوری از جانب خدای 

 نزد من است.عزوجل و از 

ة مهمّ دیـن اسـت كـه    ی معروف و نهی از منکر، دو فر امر به

آن است. این احکام مهمّ الهی، طبعاً  حیات دین و اهل دین وابسته به

شود كه به تمام شئون ضد دین مورد نهی قرار گیـرد.   زمانی اجرا می

ایـن حقیقـت اساسـی اشـاره      با بیان این جملـه، بـه   خدارسول 
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الیت ائمة حق در رأس تمام امور دین اسـت. لـذا امـر    كنند كه و می

ها است. و نهی از قبول  تمام خوبی تمام معنای آن( امر به والیت )به به

 ها است. والیت دشمنان، نهی از تمام بدی



 رويد؟ کجا می به

ّ معاشرّالّناس!ّماّتقولون؟ّفإّنّاهللّیعلمّکّلّصوّتّوّخافیّةّکّلّنفّس ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّّّّ ّ ّ ّ ّ 

ّمنّضّلّفإّنماّینّلّعلیهاّفمنّاهتدیّفلنفسهّو» ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّوّمنّبایعّفإّنماّیبایعّاهلّل.3ّ«ّ  ّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ 

گويید؟ خداوند هر صدايی را  های مردم! چه می ای گروه

های هردرونی باخبر است. پس هرکه  داند، و از پنهانی می

نفع خود او است. و هرکس  پیروی هدايت را پذيرفت، به

ا ضرر خود گمراه شده است. و هرکه )ب گمراه شد، به

 ( بیعت کند، با خدا بیعت کرده است.علی

داند، و درونِ دلهای ما را  آیا با خدایی كه كالم ناگفتة ما را می

توان به مبارزه برخاست؟ آیا با قبـول نکـردن هـدایت     خواند، می می

تـوان او را شکسـت داد؟ بیعـت بـا      الهی و اعالم جنگ با خدا، مـی 

                                                      
 .۳۳. سوره زمر، آیه ۲
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ت. و ایـن بـاب گشـودة    بیعت با خدای متعال اسـ  ،امیرالمؤمنین

هدایت الهی است كه برای همیشه، جویندگان نجـات و سـعادت را   

خواند. هركس جویای هدایت است، راهـی جـز ایـن     خود فرا می به

خـودش ضـرر زده    ندارد. و هركس از این هدایت سرپیچد، تنها بـه 

حـق بـا    است. و فرجام نیکو، تنها از آنِ كسانی است كـه نسـبت بـه   

 آن گردن نهند. پیش آیند و بهتواضع و خ وع 



 سپاس برنعمت هدايت

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعاشننرّالنّاس!ّقولننواّالّذیّقلننّتّلکننم،ّوّسننّلمواّعلننیّعلننّیّبننامرهّّّّّّّّّّّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّ ّّ نن ّّّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّّّ نن ّ ّ ّ ّ

اّلنهتندیّلنوالّأنّّّّّّ» وّقولوا ّ...املؤمنین ّّّّّّّّّاثمّدّهللّاّلذیّّهداناّّلهذاّوّمناّّکّن ّّّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّ ن ّّ ّ ّّ ّّّ ّ  ّّّ ّّ ّ  ّّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّّهداّناّاهلل ّّّ  ّّّ  ّ» 

های مردم! آنچه به شما گفتم، بگويید. و برعلی،  ای گروه

حمد و »سالم کنید... و بگويید: « امیرالمؤمنین»عنوان  هب

اين امر هدايت فرمود. و اگر  سپاس خدای را، که ما را به

 «رسیديم. هدايت نمی کرد، ما به خداوند هدايت نمی

هدایت، از جان  خدا است، و قبول آن، وظیفـه بشـر اسـت.    

کنـد،  اگر خداوند متعال به لطف گستردة خود انسـانها را هـدایت ن  

هدایت ندارند. این است كه خداوند، خوانِ هـدایت   انسانها راهی به

را برای همه گسترده است. امّا این انسانها هستند كـه وظیفـة قبـول    

 ـ را دارند. گیری از این خوان گسترده یعنی بهره هدایت ـ
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كـه همـه،    خدااسالم یعنی تسلیم در برابر سخنان رسول 

ــه وحــی خــدا اســت. و كــالم رســول،  ــر ب ــام  ام ــت ام ــول والی قب

امیر برتمام مؤمنان »و پذیرش آن بزرگوار به عنوان  امیرالمؤمنین

 است.« در تمام شئون زندگانی ایشان

اینک آزمونی بزرگ پیش روی ما است: آیا ادّعـای مسـلمانی   

 دهیم یا نه؟ ـ را در عمل نشان می یعنی تسلیم در برابر رسول خدا ـ



 حق را مپوشانید

ّّّّّّّالّناس!ّقولواّماّیرضیّاهلّلّبهّعنکمّمنّالقول،ّفنإنّتکفنرواّّّّمعاشر ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّّ ّ ّ  ّّّ

ّأنتمّوّمنّفیّاألرضّمجیعّاّفلنّینّرّاهلّلّشیئّا.  ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّ

های مردم! سخنی بگويید که به آن سخن، خداوند  ای گروه

از شما راضی شود. اگر شما و همۀ کسانی که در زمین 

 رساند. هستند، کفر ورزند، هرگز ضرری به خدا نمی

انسان با سركشی و ظغیان كودكانه، ضعف و حقارت و  گاهی

برد كه مخالفـت بـا    كند. و از یاد می محدودیت خود را فراموش می

چند نتیجة  ـ  پایان است كه هم قدرت و هم لطف بی ـ  خدای بزرگ

 زیانبار دربردارد:

 كند. حکم می آن زشتی هرعاقلی،به است،كه عقل نعمت كفران -۲

بركات و ثمرات و الطاف بعدی الهی  محرومیت انسان از -۱

 د.داررا در پی 
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شکند، بلکه خیره سـری   قدرتِ واسعة خدا را در هم نمی -۳

 دهد. و نادانی انسان را نشان می

اینک راهِ هدایت پـیش پـای جوینـدگان قـرار دارد. هـر كـه       

جویای خوشبختی دنیا و آخرت است، از این راه كـه نعمـت واالی   

 .الهی است، بهره گیرد



 خود را بیازمايید

قـرار داده  « ولـیّ »را برای مـا   خداوند متعال، امیرالمؤمنین  -3

 گیريم؟ ای می است. از اين مطلب چه نتیجه

 الف( این انتخاب خداست نه انتخاب مردم. 

 ج( هر دو.  ب( اطاعت او بر همه واج  است. 
 يعنی چه؟« است الزم برهمه امیرالمؤمنین پیروی ازحکم»  -6

 الف( ما باید عقل خود را تعطیل كنیم. 

 كند كه از آن بزرگوار پیروی كنیم. ب( عقل ما به ما حکم می 

 ج( این سخن، كالم پیامبر است، ولی قبول آن الزم نیست. 

آموخته اسـت.   ، علم خود را به امیرالمؤمنینپیامبر خدا  -1
 در نتیجه:  

 كامل است. علم كنیم، چون پیروی الف( بایدازامیرالمؤمنین 

 توانیم پیروی كنیم. آنها، می ناق. ب( از دیگران هم درحدّعلم 

را امـام بـدانیم، امـا علـم دیـن را از       توانیم علـی  ج( می 
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 دیگران فرا گیریم.
 است. پس ما وظیفه داريم: را برتری داده خداوندمتعال،علی  -9

 الف( ف ایل او را ساخته دیگران ندانیم. 

 ا برتر از دیگران بدانیم.ب( ما هم او ر 

 ج( الف و ب صحیح است. 

 مبیّن کتاب خدا است. پس ما هم بايد: امیرالمؤمنین  -0

 را به رأی خودمان تفسیر كنیم. الف( قرآن 

 ب( قرآن را به دانش خود، نه به رأی خود تفسیر كنیم. 

 تفسیر كنیم. :ج( قرآن را فقط بر اساس كالم اهل بیت 

 ثقلین، دويادگار و جاويدان پیغمبر، عبارتند از: براساس حديث  -8

 ج( قرآن و امّت    ب( قرآن و سنت     الف( قرآن و عترت 

 کار برد؟ توان به معصوم می کدام را برای«امیرالمؤمنین»لقب   -6

 طال  ب( علی بن ابی الف( رسول خدا 
 ج( ح رت مهدی 

« بـرادری خـود  »پیامبر، به امر الهی، چه کسی را بـه فضـیلت     -6

 افتخار بخشید؟

 ج( هیچکدام ب( ابوذر الف( سلمان 

 کمال دين به چه امری است؟   -4

 ب( قبول والیت امیرالمؤمنین الف( نماز اول وقت 
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 ج( حفظ قرآن 
خداوند متعال کدام امام معصوم را برای احقال حقول اولیـای     -36

 خود برگزيده است؟

 ب( امام حسین الف( ح رت مهدی 
 ج( ح رت علی 

 کیست؟ جاهلیت( خطاب به به بازگشت هشدارپیامبر)درموردعدم   -33

 ب( فقط مردم مکّه الف( تمام امّت تا روز قیامت 

 ج( فقط مردم مدینه 

 چرا خدا ما را هدايت کرده و به اسالم فرا خوانده است؟   -36

 ایم. الف( چون لیاقت و استحقا  داشته 

 بخشد. ش كه بدون استحقا  میپایان ب( به خاطر لطف بی 

 ایم. ج( از آن رو كه با مردم خوش رفتاری كرده 

 رساندن پیام غدير به... را وظیفه ما، اعالم فرمود. خدا  رسول -31

 ج( تمام مردم ب( فقط شیعیان    الف( فقط مسلمانان 

 آزمايد، تا... خدای عز  وجل  ما را می   -39

 الف( ما را بشناسد. 

 و بدی ما را به خودمان نشان دهد.ب( خوبی  

 ج( ما را به گمراهی مجبور كند. 

 راه خدا چیست؟   -30
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 الف( آنچه ما به میل خود بخواهیم. 

 ب( آنچه ما به علم خود بیابیم. 

 ما بگویند. ازجان  خدا به :هدی وائمّه خدا رسول ج( آنچه 

 کدام جمله صحیح است؟« صراط مستقیم»دربارة    -38

 اط مستقیم یعنی راهی كه قرآن و عترت معیّن كنند.الف( صر 

 خودمان از قرآن بفهمیم. عقل به كه راهی یعنی  مستقیم ب( صراط 

 های مستقیم داریم. نداریم، بلکه صراط مستقیم ج( اساساًصراط 

 در قرآن: دربارة واليت امیرالمؤمنین   -36

ول الف( آیات متعدّدی آمده است، كه برخـی از آنهـا را رسـ    

 در خطبه غدیر بیان فرموده است. خدا

 ب(مطلبی نیامده، چون بحث اختالفی است. 

 درقرآن بیان نشده است. نیامده، چون نام علی  ج( مطلبی 

 ........«ورود در بهشت»   -36

 الف( برای استراحت و آرامش است. 

 ب( كمال لطف الهی و وسیلة تکامل و ترقّی انسان است. 

 برای انسان ندارد.ج( هیچ اهمیتی  
 آيد که: بر می« انما انت منذر و لکل قوم هاد»از آيۀ    -34

 الف( قرآن، تا روز قیامت برای هدایت، كافی است. 

 زمانها هستند تا مردم را هدایت كنند. ب( عالمان دین، درهمة 
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هسـت كـه    :ج( در هر زمانی، امامی از اهل بیت پیـامبر  

 حجّت الهی را تداوم بخشد.

 در روز غدير: مهدیدربارة حضرت  خداپیامبر    -66

 اند. معرفی فرموده« خاتم االئمه»الف( او را  

 اند. ب( دربارة غیبت ح رتش سخن گفته 

ج( در این مورد، سخنی نگفتند، چون مطالـ  خطبـه غـدیر     

 است. فقط در مورد غدیر و ح رت علی

 لبه دارد؟کدام معصوم بزرگوار، بر پیروان تمام دينها غ   -63

 ب( امیرالمؤمنین الف( رسول خدا 
  ج( امام مهدی 

 کیست؟« منتقم از ستمگران»   -66

 ب( مختار ثقفی الف( امام مهدی 

 ج( امام مهدی 
 ازظهورشکوهمندخود: فداه، پس عصر ارواحنا ولی حضرت   -69

كشـد، و سـیل خـون بـه راه      ردم را میالف( بالفاصله همة م 

 اندازد. می

 رساند. قط مشركان را به قتل میب( ف 

كشـد، آن هـم پـس از زمـانی كـه در       ج( فقط مشركان را می 

جهت هدایت آنها و احتجاج با ایشان و اتمام حجّت بر آنهـا  
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 گذرانده است.

 ...نويد به ظهور حضرت مهدی   -60

 ب( در تمام ادیان است.       الف( مختّ. اسالم است. 

 ج( ساختة ذهن بشر است. 

 کیست؟« پیروزمند شکست ناپذير»   -68

 است. الف( به اذن خدا، ح رت مهدی 

 ب( فقط خدای متعال است. 

 ج( پیروزی مطلق بدون شکست در این دنیا وجود ندارد. 

 رازدار خداوند بزرگ کیست؟   -66

 الف( جبرئیل 

 است. ب( در این زمان، ح رت مهدی 

یچ مخلـوقی  اسرار غی  خـود را بـه هـ    ج( خداوند، رازها و 

 گوید. نمی

 دربارة حجّ، کدام جمله صحیح است؟   -66

 فقراكمک كرد. آن به جای توان به نیست، بلکه می الزم الف( حج 

 ب( حج الزم است، امّا آگاهی و تفقّه در آن شرط نیست. 

ــه در دیــن نیــز در آن    ج( حــجّ الزم اســت، و آگــاهی و تفقّ

 ضرورت دارد.

 ز منکر:امر به معروف و نهی ا   -64
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 الف( كار درستی نیست، چون مداخله در زندگی مردم است. 

 :ب( ضرورت دارد، و در رأس آن، والیـت ائمـه اطهـار    

  است.

 ج( ضروری است و باید با خشونت همراه باشد. 

 رابطۀ بنده با خدای متعال چگونه است؟   -16

 الف( در برابر او مجبور است. 

 قدرتی بر او ندارد. ب( آزاد است، رها شده و خدا هیچ 

تواند به جنگ خدا برود، ولی این كار فقـط بـه ضـرر     ج( می 

 انسان است.

 شکر نعمت هدايت چگونه است؟   -13

 الف( نشان دادن قبول هدایت، با عمل صحیح. 

 ب( دل خوش بودن به هدایت، و دنبال كار خود رفتن. 

 ج( تحقیر دیگرانی كه این نعمت را ندارند. 

 انسان بر خدای بزرگ، چه نتايجی دارد؟سرکشی    -16

 های آینده ب( محرومیت از نعمت       الف( كفران نعمت 

 ج( پاسخ الف و ب صحیح است. 
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 فرمود: ح رت صاد 

ّنّ نبیاّبّّ ّ ّّا ّّ ّّا ّّ عّقّّ  ّّ بنیّاسرائیّلّکاّنواّّاذاّّاراّدّّاّحّدّهمّّانّّی  ّّّ  ّّّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّّّ  ّّّّ  ّّّّ  ّّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّّ ّةّّوّّّ ّّ ّ ّّ ّّدّالوصّی ّ ّّ ّ ّ

ّهّالّیوّمّاّلذیّ ّن ّّوّّا ّفّعّلّذّلّنّّجّعّلواّذّلّنّالّیوّمّعیدّا عّدّهّّف لّوّصیّّّّمنّّب ّّاالماّمّةّّل ّ  ّّّ  ّّ  ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّّ ّ  ّّ ّّّ  ّ ّ ّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ  ّّّ  ّّ   ّ  ّ  ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ

ّّنّصّبّفیهّّرّسوّلّاهلل ّّ ّّ  ّ  ّ ّّ ّّّ ّ  ّ  ّّّّّّّّل ننّزّلّوّّکّم نّزّلّفیّهّمناّّا ّّا ّّو لّناّسّّعّلمّا ّّل ّ ّّّّّّّعلیّا ّ ّ ن ّّ ّ ّ ّ ّ ّّّ ّ ّ ّّّّ ّ ّ  ّّّ  ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ  ّّ  ّّ ّّ ّ ّ

ّّ ّّفیّهّالّدیّنّّوّّتّمتّفیهّالنّّعّمّةّّعّلیّامّلؤّمنی  ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ   ّّّّّ ّّّّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ۲ّ.ّ ّنّّّ ّ

خواستند وصـیّت و   اسرائیل می راستی وقتی پیامبران بنی به

امامت را برای وصیّ و جانشین خود محکم و استوار گرداننـد و  

يقین عید غـدير   دادند. و به شد، آن روز را عید قرار می چنین می

عنوان پیشوای مـردم   را به علی روزی است که رسول ا 

نچـه نـازل شـد و در آن روز    اش آ نصب کرد و نازل شد درباره

 دين کامل گرديد و نعمت بر مؤمنان تمام شد.

                                                      
 .۳7/۲۶۳، بحاراالنوار۲۲۱. تفسیر فرات / 1
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روز هیجدهم ذی حجّه از سال دهم هجرت مهمترین واقعـة  

از  اعتقادی تاریخ اسالم اتفا  افتاد. در آن روز ح ـرت رسـول  
را  طالـ   جان  خداوند سبحان ماموریت یافت كه علی بن ابـی 

ح رت كه در راه بازگشـت از   برای پیشوایی امّت منصوب كند. آن

حجّ خانة خدا بود، دستور داد تا همة كاروانیان همراهش از حركـت  

نام غدیر خم اجتماع كنند. در پی این  ای به باز ایستند و در كنار بركه

رسـید   فرمان، مسلمانان كه تعداد آنها به یکصد و بیست هزار نفر می

 اجتماع عظیمی تشکیل دادند.

ای بلیـغ و   ز اقامة نماز و ایراد خطبهپس ا ح رت رسول

 را باال برد و فرمود: طوالنی دست علی

لّلّهّمّواّلّّمنّواالّهّّوّعاّدّّمنّعاداّه. ّعّلّیّّموالّه.ّّا ّّف ّّمنّّکنّتّّموالّه  ّّّ ّ ّ ّّ  ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ  ّّّ ّ ّ  ّ ّ  ّّّّ  ّّ ّ  ّّ  ّ  ّ ّ ّّ  ّّ ّ  ّّ  ّ ّ ّ ّّ  ّّ

هر که را من موال و سرپرست اويم، پس علی نیز مـوال و  

د و سرپرست اوست. خدايا دوست دار هر که او را دوست بدار

 3دشمن دار هر که او را دشمن دارد.

 آنگاه از جان  پروردگار عالمیان آیة اكمال نازل آمد:

ّّّّّ عّمتنیّّو یکّمّّن ّّاّممنّتّّعّل لّیوّمّّاکّملّتّّلکّمّدیّنکّمّّو ّّّ ّّّّّّّا ّ  ّّ  ّّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ن ّ  ّ ّّ ّّّ  ّ  ّّّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ  ّّ ّ

                                                      
لعقبی/ ۲  .۲۱، مناق  ابن المغازلی /۶7. ذخائرا
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ّّرضیّتّّلکّّمّااّلسالّمّدینّا.  ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّ  ّ3ّ

امروز دينتان را برای شما کامل ساختم و نعمتم را بر شما 

 6الم را برای شما پسنديدم.تمام کردم و دين اس

 فرمود: سپس رسول اهلل

حمد و سپاس خدای را كه دین را كامل ساخت و نعمـت را  

 ۳طال  خشنود شد. تمام كرد و به رسالت من و والیت علی بن ابی

 این رویداد مهم اعتقادی همان روز جشن گرفته شد.

مسـلمانان دسـته دسـته بــرای تبریـک و تهنیـت بـه ح ــور       

شرفیاب شدند. از جملة آنان عمر بن الخطاب بـود   نینامیرالمؤم

 كه پیش آمد و گفت:

ّّبخّّّّبخّّّّلّنّیاّّعلّیّبّنّّابی ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّّ ّّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ  ّ ّطالّب!ّّاصّبوّتّّموالّیّّوّّمولیّّکلّّّّمؤّمّن.ّّ   ّ  ّّ  ّّ   ّ ّ ّّ ّّ  ّّ  ّّ ّ ّ ّ  ّّ  ّ ّ  ّّ  ّّّ  ّ ّّ ّّ

طالب! موالی من و موالی هر  یآفرين بر تو ای علی بن اب

  9مؤمن شدی.

تـا  اجـازه خواسـت   و حسان بن ثابت از ح رت رسول

                                                      
 .۳. مائده/۲

لتنزیل۲۳. مناق  ابن المغازلی/۱  .۲/۱۱۳، شواهد ا

 .۱/۱۱۱االعمال  . اقبال۳

 .۲۳لمغازلی/. مناق  ابن ا۱
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بخواند و آن ح رت اجازه داد. حسـان   اشعارش را دربارة علی

خطاب به حاضران گفت: ای بزرگان قریش، سخن مـرا بـه گـواهی    

 بشنوید. سپس این گونه سرود: رسول اهلل

ّ ّفقالّّلّهم ّّمنّّکنّتّّموالّهّّمنکّّمّ  ّ ّ ّّ  ّّ ّ  ّّ  ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّّّ ّ ّ ّّ

ّّ ّوّکاّنّّلّقولیّحاّفظّاّّلیّسّناّسیّا  ّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ

ّ ّّ ّّ ّفّموالّهّّمنّّبعدیّّعلّیّّوّّا ّ ّّّ ّ ّ  ّّّ  ّّ  ّّ ّ ّّننیّ ّ  ّ ّّ

ّّ ّهّّلّکمّّدوّنّالّبرّیّةّراضیّانننننّ ّب ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّّ  ّّّ  ّ  ّّ ّّ

ّه ّّّ ّ فیاّّر ّّّّمنّوالیّعلّیّاّّفواّل  ّّ  ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ   ّ  ّ ّّ ّّّ

ّّوّّکنّّلّلذیّعادیّعلّیّاّّمعادیّا.  ّّّ ّ ّ  ّّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ ّّّ  ّ ّ ّ1ّ

ـ پس ايشان را گفت: هر که را از شما من موالی اويـم و  

 کند. سپارد و فراموش نمی گفتار مرا به خاطر می

من به او نـه   ـ موالی او بعد از من علی باشد و به راستی

 ديگر آفريدگان برای شما خوشنودم.

ـ پرودگارا هر که علی را دوست بدارد دوستش بدار و هر 

 کس با علی دشمنی کند او را دشمن بدار.

بدینسان روز غدیر به عنـوان روزی مهـمّ و سرنوشـت سـاز     

                                                      
 .۱۱۳. كتاب سلیم بن قیس/۲
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از آن به عنوان برترین عید امّت یاد  تلقی شد. و ح رت رسول

سـفارش فرمـود كـه آن روز را عیـد      المؤمنین. و به امیر۲فرمود

و از ایــن رو بــر مســلمانان اسـت كــه هــر ســال ایــن روز   ۱بگیـرد. 

سرنوشت ساز را جشن بگیرند و اعمال و آداب مربوط به آن را بـه  

 جای آورند.

ای از آداب عید غدیر بـا اسـتفاده از منـابع     در این جزوه شمّه

توان عیـد   ی آوردن آنها میمعتبر اسالمی گرد آمده است كه با به جا

 غدیر را به معنی واقعی خود جشن گرفت.

 فرمود: ح رت صاد 

عننّدّلّالّعمّّلّفننیّّّّّّّّّّّّّّ دیّرّثنناّمّنّّعشّّرّذیّاّثجّّةّّی وّمّالّغ ّلّفننیّّی ّنّالّعّم ّّّّّّّّّّّّا ّ ّ ّ ّّّ ّ نن ّ ّ ّ ّ ّ ننّ ّّ   ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ نن  ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ نن ّ ّّ ّّّ نن ّ ّ ّ ّّّ ّ نن ّ ّ ّ

ّّثمانیّنّّشهرّا.  ّّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ3ّ

به راستی عمل در روز غدير هیجدهم ذی حجّـه از نرـر   

 کند.ثواب با عمل در هشتاد سال برابری 

و برائت از دشمنانش  امیرالمؤمنین والیت با بتوانیم كه امیدآن

 شویم.و عمل به دستوراتش مشمول دعای ح رت رسول
                                                      

 .۲۱۳الصدو / . امالی۲

 .۲۱۱االعمال/ ، ثواب۱/۱۶۱االعمال  . اقبال۱

 .۲۱۱االعمال/ ، ثواب۱/۱۶۱االعمال  . اقبال۳



 

 

 

 
 * تهنیت و تبريک گفتن

فرماید: روز غدیر، روز تهنیت گفتن است.  ح رت رضا

به یک دیگر تهنیت باید گفت. پس اگر مؤمنی برادر دینی خویش را 

 گوید:مالقات كرد ب

«ّّّّّّّّّّّّّّّ ّةّّامیننّرّاملّؤمنینّّو ننناّمّّنّامّلّتّمّسّکیّنّّبّوالّی ّل ذیّّجّع ّهّاّل ّل ّّّ ّّّّّّّّاثمّدّل ّّّ ّ ّّ نن ّ ّ ّ ّ ّّ ننّ ّّ   ّ ّّ ّ ّّ ّ  نن  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ نن ّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ نن ّ ّ ّ ننّ  ّ ّ  ّ

ّمّة ّ ّ ّ ّ ااّلّئ ّ:». 

حمد و سپاس خدای را که ما را از کسانی قرار داد که به 

 3اند. چنگ زده :واليت امیرالمؤمنین و امامان

 * دست دادن 

 فرمود: امیرالمؤمنین

                                                      
 .۱/۱۶۲االعمال . اقبال۲
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ّّ ّاذاّّتالّقیّتمّّفّتصاّف ّ  ّ ّّ ّ  ّّ  ّّ  ّّّّ ّّوواّّبالّتسلیمّ  ّّّ  ّّّ  ّّّّ  ّ.۲ّ

ديگر را مالقات کرديـد بـا سـالم    هموقتی در روز غدير 

 هم دست دهید. به

 * تبسّم و اظهار شادی

 فرماید: ح رت رضا

نّّّّّّّّّّّّّّ نّّاهنّلّاالیمناّن.ّّفّم اّسّّم ّالّن وّمّالّتّبسّّمّفنیّّوجّوّه ّّی ّّّّّّّّّّّّّ...ّّوّّهّو ّّ ّ ن ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ن  ّ ّ ّّ ّّّّ ن ّ ن  ّّّ ّ ّ ّ ّ ن  ّ ّّّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ

ّه ّی ّظّرّاهللّإّل وّمّالّغدیّرّّن ّبّسّمّفیّّوجّهّأخیّهّّی ّّّ ّ ّ ّت ّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّّ  ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ّ  ّ ّةّّبالّرمّحّةّوّّقنیّّّ ّ  وّمّالقیاّم ّّّی ّ  ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ

ّه ّّبیناّبّّوّّنّنّرّّوجّه ّةّّمنّّدّرّا ّهّّقصرّاّّفیّاّلّن ّهّألّفّحاجّةّّوّّبنیّّل ّّ ّ ّل  ّّ ّ  ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّ  ّّّ  ّّ  ّ ّ ّ ّّّ  ّّ  ّّ ّ  ّّ  ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ.۱ 

روز غدير، روز تبسّم در روی مؤمنان است. هـر کـه روز   

غدير در روی برادر دينی خود تبسّم کند خدای در روز قیامـت  

د و هزار حاجتش را برآورده سازد و نرر رحمت به سوی او افکن

در بهشت قصری از درّ سفید برايش بنا کند و صورتش را زيبـا  

 ۳.سازد

                                                      
 .۲۱/۱۱2الشیعه  . وسایل۲

 .۱/۱۶۲االعمال  . اقبال۱

 .۱/۱۶۲االعمال  . اقبال۳
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 فرمود: امیرالمؤمنین

ّّوّاظّهّرواّالّبشریّفیماّّبینکّمّّوّالسروّرّفیّّمالقاّتکّم  ّ  ّّّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ  ّ ّّ  ّّّ ّ ّّّّ ّ ّ  ّّّّّّ  ّ  ّّ ّّ ّ.۲ 

 شادمانی را در میانتان و شادی را در مالقاتتان آشکار كنید.

 و زینت دادن* پوشیدن لباسهای فاخر 

 فرماید: رضاح رت 

ّالّسواّدّ...ّ ّّ ّ ّوّّهّوّ... ّثیاّ ّّوّّنزّع وّمّّلبسّاّل ّّّ ّی  ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ نّّّّّّ...ّ  ّة.ّّفّم وّمّالّزیّن ّّهّوّّی ّّّّّو ّّ ّ ن ّ ّ ّّ نّ  ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ

ّّّّ ّّو ّةّّعّمّلهاّصّغیّرّاّّاوّّکبینرّا ّهّّکّلّّخطیّئ ّیوّمّالّغدیّرّّغّفّرّاهلّلّّل ّنّّل ًّّّّ ّّّّّتّزّی ّ ّ ّ ّّ  ًّّّ ّ ّّ ّ ن ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ ّ  ّ

یّهّّمالّئکّّةّّیکّتّبوّنّّل ّل ّعّثّاهلّلّّا ّّ ّّ ّب  ّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّّ  ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّهّالّدّرجاّتّّالیّّ ّ  ّّّهّاّثّسناّتّّوّّیرّجّعوّنّّل  ّّّ ّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ ّ

ّّوّّانّعاّش،ّعاّشّسعیدّا ّلّّمثّلّذلّنّالّیوّمّّفّانّماّت،ّماّتّشهیدّا ّّ قاّب ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ  ّّ  ّّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّّّ.۱ 

و روز غدير روز پوشیدن لباس و کندن سیاه است... و آن 

روز روز زينت دادن است. هر که برای روز غـدير زينـت کنـد    

رگش را بیامرزد و فرشتگانی بـه  خدای همۀ گناهان کوچک و بز

نويسـند و تـا عیـد     سويش فرستد در حالی که حسنات او را می

افزايند و اگر بمیرد شهید بمیرد  غدير سال آينده بر درجات او می
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 و اگر زنده باشد با سعادت زندگی کند.

 * طعام دادن

 فرماید: ح رت رضا

ّّّّّّّّّّوّمّنّأطعّّمّّمؤّمنننّاّکنناّنّّکمّنّأطعّّمّمجّّّّّّّّّّّّّ... ّ ّ ّّ نن ّّّ ّ ّ نن ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ  ّّ  ّ ّّ نن ّّّ ّّ نن ّّ ّّ ّّّّّّیننّعّاألنبینناّبّّوّّّ  ّ ّّّ ّّ ّّ

ّالصّّّدیقیّن.  ّ ّّ  ّّ   ّ ّّ۲ّ

... و هر که مؤمنی را در روز غدير طعام دهد مانند کسـی  

 است که همۀ پیامبران و صديقان را طعام داده است.

 * دید و بازدید

 فرماید: ح رت رضا

ّ ّّ ّوّّمنّزاّرّفیهّّمؤمنّاّأدّخّلّاهلّلّّقّعّهّّسبعیّنّّنّ... ّّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّوّ  ّّوّّوّسّعّفیّّقّعّه ّ ّ ّرّا  ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ

ّهّّباّلّنّة.زّ ّّ ّوّّی ّبشّّّروّن ّلّنّّوّّی وّمّّسبّعوّنّألّفّّم ّوّرّّقّعّهّّکّلّّی  ّ ّ ّ ّ  ّّ ّ ّّ  ّ   ّ  ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّّ  ّ ّ۱ّ

هرکه در روز غدير مؤمنی را ديدار کند، خدای هفتاد  ... و

نور در قبرش وارد کند و قبرش را گشاده سازد. و هر روز هفتاد 
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 را زيارت کند و بهشت را به او بشارت دهند.قبرش هزار فرشته 

 دن* توسعه دا

 فرماید: ح رت رضا

ّهّّ... ّّّّ ّ ّّوّّهّوّالّیوّمّاّلذیّّیزیّدّاهللّفیّماّلّّمنّّعّبّدّفیهّّوّّوّسّعّّعلیّعیاّل ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّّّ ّّّ ّ  ّ ّّّ  ّّ  ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ  ّّّ  ّّ  ّّّّ ّ ّّ ّ

ّقّهّاهلّلّّمّنّالّنار. عّت ّهّّوّّی ّّوّّنفّسّهّّوّّاخواّن ّ ّ  ّّّّ ّ  ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّّ ّ۲ 

و روز غدير روزی است که خدای فزونی دهد در مـال و  

ه و خويشتن دارايی کسی که در آن روز عبادت کند و بر خانواد

 اش توسعه دهد. و برادران ايمانی

 * هدیه دادن

 فیاض بن محمّد بن عمر طوسی گوید:

را دیدم كـه   الرضا در روز غدیر ابوالحسن علیّ بن موسی

نزد خود جمعی از دوستانش را برای صرف افطار نگاه داشته بود، و 

حتـی انگشـتری و    ـهـای آنـان نیـز طعـام، هـدایا و لبـاس         خانـه  به

ـ فرستاده بود، و سر و وضع دوستان و اطرافیـان خـود را    پوش یپا

ه در ـغیر از آنچ ـ ازهـتغییر داده بود. در آن روز با وسایل پذیرایی ت

                                                      
 .۱/۱۶۲االعمال  اقبال. ۲
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ـ از آنـان پـذیرایی    شد انة آن ح رت استفاده میـدیگر روزها در خ

ــان   مــی ــد. و ح ــرتش ف ــیلت و ســابقة كهــن آن روز را بی كردن

 ۲فرمود. می

 ادن* افطاری د

ّّوّیوّمّّتفطیّرّالّصائمیّنّّفّمنّّفّطّرّفیّهّصاّئمّاّّمؤمنّاّکانّّکّمنّّ...  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ  ّّ  ّّّ ّ ّّّّ ّ  ّ  ّّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ

ّّأطّعّمّّفئامّاّوّّفئامّاّإلیّأنّّعّدّّعشرّاّّثّمّقال ّأّوّّتدریّّماّالّفئاّم؟ّقال ّ ّ ّ ّّّ  ّّ ّ  ّّّّّ  ّّ ّ ّ ّ  ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّّ ّ  ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ ّ  ّّ ّ

ّال،ّقال ّمائّةّألّف.  ّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّ۱ 

داران اســت.  ... و روز غـدير روز افطــاری دادن بــه روزه 

دار مؤمنی را افطاری دهد همانند کسی  ههرکه در روز غدير روز

باشد که ده فئام را افطاری داده است آن گاه فرمود: آيا دانی که 

فئام چیست؟ راوی گفت: نه. آن حضرت فرمود: صد هـزار نفـر   

 است.

 * یاری دادن

 فرمود: امیر المؤمنین
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ّلّهّّاجّرّّمن ّمنّّاسّعّفّفیهّّاخاّهّّمبّتّدئّاّّوّّبّرّهّراغبّاّّف  ّّ  ّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّّ ّ  ّّ  ّّ  ّّ ّ  ّّّ ّّّ ّ  ّّ  ّّّ ّّ ّصاّمّهذاّالّیوّمّّّ  ّّّّّّ ّ ّ ّّ ّ

ّه یّل ّّ ّ ّوّقاّمّّل  ّّ ّّ ّّ ّ.۲ّ

هر که در روز غدير برادرش را بـدون درخواسـت کمـک    

ياری دهد و از روی رغبت به او نیکی کند او را پـاداش کسـی   

داری کنـد و شـبش را بـه عبـادت      باشد کـه در ايـن روز روزه  

 گذراند.

 * نیکی کردن

 فرمود: امیرالمؤمنین

ّتکّّّ لّف ّّ تباّرواّّیّصلّاهلّلّّا ّّ ّّ نّ   ّ ّّّ  ّ  ّّّّ  ّ ّ یّّّّّّّّّّّ... مّّ ّرّاملناّلّّوّیزینّدّّف ثّم ّرّفینهّّی ّالّب ّّّّّّّّّّّّو ّّ ن  ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ن ّ ّّ ّ ّ ّّّّ ن

ّ الّعمّر ّ  ّّّ.۱ّ

يک ديگر نیکی کنید که خـدای دوسـتی بـین شـما را      به

و نیکی کردن در روز غدير موجب افزايش مال و  ...پايدار سازد

 شود. عمر می
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 * حمد الهی

فرمود: یکی از سنتها آن است كه مؤمن در روز رسول اهلل

 :غدیر صد بار بگوید

ّوالّیّةّّامی» عّمّتّهّّب لّهّاّلذیّّجّعّلّکماّلّدیّنّهّّوّّتماّمّّن ّّّاّثمّدّل  ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ  ّّّ  ّّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّرّامّلؤّمنیّنّّ  ّّ ّّ  ّّ ّ ّ

ّّعّلیّّّبّنّّابی ّ ّّ ّ ّّ   ّ ّ طالّبّّ ّ  ّّ ّ.» 

د و سپاس خدای راسـت کـه کمـال ديـن و تمـام      ـحم

قـرار   طالـب  نعمتش را به واليت امیر المؤمنین علی بن ابـی 

 ۲داد.

 * صلوات و برائت

گفـتم: فـدایت    ه ح رت صـاد  حسن بن راشد گوید: ب

شوم، برای مسلمانان بجز دو عید ]فطر و قربان[ عید دیگری است؟ 

فرمود: آری ای حسن، عیدی است از آن دو بزرگتر و شریفتر. گفتم: 

صـلوات   ـ آن عید كدام روز است؟ فرمود: روز نص  امیرالمـؤمنین  

دام عمـل  ـ به پیشوایی مردم. گفتم: فدایت شوم، ك اهلل و سالمه علیه

داری كن ای حسن. و بر محمّـد   شایسته آن روز است؟ فرمود: روزه

و آلش بسیار صلوات فرست. و به سوی خدا از ستم كنندگان برآنان 

                                                      
 .۳۱/۳۱۲. بحاراالنوار ۲



 غدیر نماد مهر و علم و عدالت / 262

 ۲بیزاری جوی.

 فرمود: ح رت رضا

ّّ ّّیوّمّّاکثاّرّالّصالّاّّ... ّ ّّ ّ ّوّّهّو  ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّعلیّّمّوّمّدّّوّآّلّّمّوّمّدّ   ّ ّ  ّّ  ّّّ ّّ ّ  ّ ّ  ّّ ّ ّ ّ.۱ 

ستادن بر محمّد و آل و روز غدير... روز بسیار صلوات فر

 محمّد است.

 * عقد اخوّت و برادری

 ( از كتـاب زاد  ۲۳۱۱عالمه محـد  میـرزا حسـین نـوری )    

كند: سزاوار اسـت در ایـن روز بـرادران دینـی بـا       الفردوس نقل می

دیگر عقد اخوّت ببندند و كیفیت آن این گونه اسـت كـه یکــی    هم

 بگوید:دست راست خود را در دست راست دیگری بگذارد و 

ّ ّوّاخّیّتّنّّفیّاهلّلّّوّصاّفیّتّنّفیّاهلّلّّوّصاّفوّتّنّفیّاهلّلّّوّعاّهدّتّ» ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ  ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ  ّّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ  ّّ ّ  ّ ّّ ّّّ

نّبیاّب ّبّهّّوّّرّسّلّهّّوّّا ّّ اهلّلّّوّّمالّئکّّتّهّّوّّکّت ّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ  ّّ  ّّ  ّّ ّ ّمّةّامّلعّصومیّنّ ّ ّهّّوّااّلّئ ّّ ّ  ّ ّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّّعلی ّ ّ

ّانّّادخّلّّّّّّّّّّّّّّ ّذّنّلننیّّب ّةّّوّالشّفاّعّةّّوّّا نّّاهننّلّاّلّن یّّانّّکنننّتّّم ّ ّّّّّّّّاّن ّ نن ّ  ّّّ ّّّ ننّ  ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ نن ّّ ّ ّ ننّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ نن  ّ ّ  ّ ّّ  ّّّ ّةّالّّّّّ ّ نن ّّاّلّن ّ ّ ننّ ّ ّ

اّّوّّانّتّّمّعی ّل ّّادّخلهاّّا  ّ ّّ  ّ  ّّّ ّّّ  ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ  ّ.»ّ
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برادر شدم با تو در راه خدا و در برادری با تـو اخـال    

و پیمان بستم با خـدا و   ،ورزيدم و دست دادم با تو در راه خدا

ــامبرانش و امامــان  فرشــتگانش و کتابهــايش و رســوالنش و پی

يابم که اگر از بهشتیان و اهل شفاعت باشم و اجازه  :معصوم

 که وارد بهشت شوم داخل نشوم مگر آن که تو نیز با من باشی.

 ؛ پذیرفتم.«ق ب لت »و دیگری بگوید: 

 آن گاه هر یک به دیگری بگوید:

«ّّّّّّّّّّّ وّقّااّلخّّوّاّمناّخّالّالشّفاّعّةّّوّالنّدعاّبّّو ّّ ّّ ّّّّّّّّّّاسّقطّتّّعنّنّمجیّعّّحّق ّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ن ّّ ّّ ّ ن ّّ ّ ّ نّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ن ّ ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ  ّّ  ّ

ّ ّ الزّّیاّرّا ّ  ّ ّ ّّ». 

اعت و دعا ساقط کردم از تو همۀ حقول اخوّت را جز شف

 ۲و زيارت.

 * نماز روز غدیر

گونه است كه  این دستور ح رت صاد  نماز روز غدیر به

های خود  شرعی( غسل كند و حاجت ساعت پیش از زوال )ظهر نیم

را از خدا بخواهد آن گاه دو ركعت نماز بخوانـد، و در هـر ركعـت    

                                                      
 .۶/۱7۳الوسائل  . مستدرک۲
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 هــای توحیــد و ترتیــ  هـر یــک از ســوره  بعـد از ســورة حمــد بــه 

 رسی و سوره قدر را ده مرتبه قرائت كند.الکآیة

آن ح رت فرمود: هر كه این نماز را بخواند، خدای هر نیـاز  

 ۲دنیوی و اخروی او را بر آورده سازد.

 داری * روزه

 فرمود: ح رت صاد 

عّدّلّّصیاّمّّعمّرّالّدنیا.ّّلوّعاّشّّانساّنّّثّمّ وّمّّغدیرّّخمّّّّی ّ ّّصیاّمّّی  ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ  ّّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  ّّ  ّ  ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّ

ّرّتّالنّّّ ّ ّّّّّّصاّمّماّّعّم  ّ ّّّ ّ ن ّ ّ ّّ نّّّّّّّّّ واّ ّذّل ّهّّث ّ ّّّّّّدنیا،ّّلکناّنّّل ّّ ن ّ ّ ّّ ّّ ّّ نّ ّّ ن ّ  ّّّ ّ ّ عنّدّلّّعننّداهلّلّّّّّ.ّّ  ّّی ّه ّ ّّّّّّّّوّصنیاّم ّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ

ّتّقّبالّت ّةّّعمّرّاّّمّعوراّتّّم ّةّّحّجّةّّوّماّئ ّ ّعّزّوّجّلّفیّّکلّّّعاّمّماّئ ّ  ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّّ  ّ ّ ّ  ّّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّّوّّهّوّّ.ّ 

ّ عیّدّاهلّلّااّلکّبّر  ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ.۱ 

روزة روز غدير خم برابر است با روزة عمر دنیا. چنانچـه  

به همان اندازه نیز روزه بدارد روزة ايـن   انسانی عمر دنیا بیابد و

روز برابر باشد با ثواب آن. و روزة اين روز در هـر سـال نـزد    

رة درسـت و  ـخدای عز  و جل  برابر است با صد حجّ و صد عم

                                                      
لتهذی  ۲  .۳/۲۱۳. بنگرید به: ا

لتهذی  ۱  .۳/۲۱۳. ا
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 مقبول. و اين روز بزرگترين عید خداست.

 فرمود: امیر المؤمنین

ّیاّم ّقّصّرتّّا ّهّّل ّّ اذاّّخّلّصّامّل لّصّفیّّصوّم  ّ ّّّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّّ ّهّّ ّت ّّّ ّ ّ الّدنیاّّعنّّکفاّئ  ّ ّّ  ّّّ ّ  ّّ ّّ.۲ّ

داری روز غدير اخـال  ورزد   چون بندة مخلص در روزه

 همۀ روزهای دنیا از هماوردی آن روز ناتوان باشند.

 فرمود: ح رت صاد 

ذیّّیقناّمّفینهّالّوصّّیّّّّّّّّّ وّمّاّل ّّاوصیاّبهاّّانّّیّصوّمواّالّی ّ ّّّّّّّّّاّمّرّتّااّلنبیاّب ّ ن  ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّّ ن  ّّ ّّّّّّ ن  ّّ  ّ  ّّّ  ّّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّّ  ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ  ّ  ّ ّ

ّهّعیدّا.ّّوّّمنّصاّمّهّ ّتّ ّذوّن ّّ ّ ّّی ّ ّّ  ّّ  ّّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ  ّ ّةّ ّ  ّ ّ ّ کاّنّّافّنّلّّمنّّعّمّلّّسّتیّنّّسّن ّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّّّ  ّّ  ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ.۱ 

پیامبران به اوصیاء خود فرمان دادند کـه روزه بدارنـد آن   

شـود در حـالی کـه آن     روزی را که وصی در آن روز تعیین می

گرفتند. هر که آن روز را روزه بگیرد از عمل  روز را عید هم می

 شصت سال برتر خواهد بود.

                                                      
 .۱/۱2۳االعمال  . اقبال۲

 .۱۶۱. الخصال/۱



 

 

 

 

 زيارت امیر المؤمنین

به روایـت از   ۳۱7 و ۱/۳۱۶االعمال  ید بن طاووس در اقبالس

ــه روز غــدیر در مشــهد   ح ــرت صــاد  آورده اســت: اگــر ب

بودی پس از دو ركعت نماز )زیـارت( و   موالیمان امیرالمؤمنین

ـ  دعا، خود را به قبر ح رتش نزدیک كن و اگر در نقطه دور از  های ب

یـارت(، اشـاره   قبر آن ح رت بـودی، پـس از دو ركعـت نمـاز )ز    

 سوی آن ح رت نما، و بگوی: به

ّّّّّّ ّهّّو ّهّّوّّخلیّل ّّوّّحبیّب بیّّّنّّوّّوزینّرّه للّهّمّّصلّّّّعلیّّولّیّنّّوّّاخیّّن ّّ نّ ّّ ّّّّّّا ّ ّ ّّ نّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ   ّّ  ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّ  ّّّّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّ  ّّ  ّّ

ّّّّّّّ ّهّّو ّهّّوّّامیّن ّهّّوّخاّلصّّت ّهّّوّّوصیّّّهّّوّصّفّوّت ّهّّمنّّاسّرّت ّّوّّخّیّرّت ّّ نّ ّّ ّّّّّموّضّعّّسرّّّه ّ ّ نّ ّ ّّ ّّ   ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ن ّ ّّ ّ  ّّ  ّّ ّّ ّ ّ ّ ّ  ّّّ  ّّ  ّ ّ ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ  ّ  ّ ّ ّ ّ ّ  ّ

ّهّاّل ّّّ ّولیّّّهّّوّّاشّرّفّّعرّتّت  ّ ّ ّ  ّّ ّ  ّ ّ ّتّهّّوّباّ ّّحکّمّتّهّّوّالناّطّقّّ ّّ  ّ ّّ ّّ  ّهّّوّّابیّّذّرّی ّ ّذیّنّآّمّنواّّب  ّ ّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ ّ ّ  ّّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ

ّّّّّّّّّّ ّه ّت ّم ّهّّعلنیّّا ّت ّهّّوّّخلیّف ّت ّهّّوّاملاضنیّّعلنیّسّّن ّهّّوّالّداعیّّالیّّشریّعّت ّّّ ّ ّ نّ ّّّّّّّّّّّبّوّجّت ّ ّّ ّ نّ ّّ  ّ ّ ّ نّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ  ّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ  ّ  ّ

ّ ّّسیّّّدّامّلسّلمیّنّّوّّامیرّامّلؤّمنیّنّّوّقاّئّدّالّغرّّّامّلّوّجلیّنّّافّنّلّماّّصّلیّتّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّّّ ّ ّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ  ّّ  ّّ ّ ّ ّّّعلیّّ ّ   ّ ّ
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ّغّ ّل ّهّّقدّّب ّن للّهّمّّاّنیّّاشّهّدّّا نبیاّئّن.ّّا ّّّ ّ ّ ّّاّحّدّّمنّّخلّقّنّّوّّاصّفیاّئّنّّوّّاوّصیاّبّّا  ّّ  ّ ّ ّّ ّ  ّّ  ّّّ  ّ ّّ ّ  ّّ  ّّّّ  ّ  ّّّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّّّ  ّّ  ّّ ّّ ّ  ّّ  ّ ّّ  ّّ  ّ  ّ  ّ

بیّّّنّماّّحّمّلّّوّّرعیّّماّاسّتوّفّظّّوّّحّفّظّّماّاسّتوّدّعّّوّّحّلّلّّحالّلّنّّوّ ّ ّّ ّّعنّّن  ّّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ  ّّ ّّّ  ّّ  ّ  ّ ّ ّ ّّ ّ  ّّ  ّّ ّّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ   ّّ  ّّّ  ّ

لنیّسنبیّلنّّّّّّّ ّنّّوّّدعناّّا قناّمّّاحکاّم ّّا ّ ّّّّّّّّّّحّرّمّّحراّمّنّّو  ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ن ّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ  ّّ ّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّّّّّوّوالنیّّاولیناّبّکّّوّّّّّ   ّّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّّ ّ ّ

ّ ّّّ ّعادیّّاعداّبّکّّوّجاّهّدّالّناّکثیّنّ ّ  ّّّّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّّّ ّ ّ ّّّعنّّسبیّلّنّّوّالقاّسطیّنّّوّاملاّرقیّنّّعنّّ  ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّ

ّلّغّفیّ وّمّةّالّئّمّّحّتیّّب ّّّامّرّکّصاّبرّاّّموّتّسبّاّّغیّرّّمدّبّرّالّّتأّخّذّهّّفیّاهلّلّّل ّّ ّ ّ ّّّ  ّ ّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّّّ  ّّ ّ ّ  ّ ّ  ّّّ ّ ّ  ّّ  ّّ  ّ ّ ّّ ّّ  ّ  ّّ  ّّ  ّّ  ّّّ ّ ّ  ّ ّ  ّ

ّّ ّذّلّنّالرّّضاّّوّّسّلّمّالّقناّبّّوّّعّبّدّکّّم ّلصّا  ّّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ ّ  ّ ّ ّ ّّّ ّ   ّ ّّ ّ ّ  ّ ّّّ تاّه ّّ ّّوّّنّصّحّّلّنّّمجّتّهدّاّّحّتیّّا ّ ّّّ  ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ  ّّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّّ ّ

ّّمهنّدیاّّ ّّتقّیّاّّرضّیّاّّزکّیّاّهادیّا ّا ّّولّی ّّسعیدّا یّنّّشهیدّا ّل ّّا ّه ّّفّقّبنّت ّ ّّ ّّالّیقیّن ّ  ّّ  ّّّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّّ  ّّ ّ ّ  ّّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّ ّ ّ ّّ  ّ ّّ  ّ ّ ّّ  ّ ّّ  ّّّ.ّ

ّنّّوّّّّّّّّ نبیاّئ نّّا ّّافّنّلّماّّصّلیّتّّعلنیّّاحّّدّّم یّه للّهّمّّصلّّّّعلیّّمّوّمّدّّوّّعّل ّ ّّ ّّّّّّّا ّّّّ ن  ّّّّ ّّ ن  ّ ّ ن  ّّ ّ ّ  ّّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ  ّ ّ ّ ّ  ّّ  ّّ

ّ ّاصفیاّئّنّیاّّرّ ّالعاّلمیّن ّّ  ّّّ ّّ ّ ّ  ّ ّّ ّّ  ّ  ّّّّ ّ  ّ.ّ

خدايا، رحمت پیاپی فرود آر بر ولیت و برادر پیـامبرت و  

وزيرش و حبیـبش و دوسـت مخصوصـش و جايگـاه رازش و     

اش و يار خالصـش و   منتخبش از خاندانش و وصیّش و برگزيده

امینش و ولیش و شريفترين عترت مؤمنش و پـدر نسـلش و در   

حکمتش و گويای به حجتش و دعوتگر بـه شـريعتش و رهـرو    

جانشینش بر امّتش، مهتـر مسـلمانان و امیـر مؤمنـان و      سنتش و

ای بر يکی  پیشوای سپیدرويان، به برترين رحمتی که فرود آورده
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از آفريدگانت و برگزيدگانت و اوصیای پیامبرانـت. خـدايا، بـه    

راستی من گواهی دهم که آن حضرت رسانید آنچه از پیـامبرت  

کـرد. و محفـو     یدريافته بود و رعايت نمود آنچه بايد حفظ م

داشت آنچه نزدش به وديعت گذارده بودند. و حاللت را حـالل  

شمرد و حرامت را حرام. و احکامت را بـر پـای داشـت. و بـه     

راهت دعوت نمود. و دوستانت را دوست داشت. و با دشمنانت 

دشمنی کرد. و با عهدشکنان از راهت و بیـدادگران و سرکشـان   

امرت جهاد کرد با کمال صـبر   راهت و بیدادگران و سرکشان از

گرد. و بازنداشت او را در راه خدا سـرزنش   عقب و تحمل، و بی

سرزنشگری، تا آن که در اين باره به مقام رضا رسید و خـود را  

تسلیم قضای تو کرد و با اخـال  تـو را پرسـتید و بـرای تـو      

نیکخواهی کرد با کوشش تمام، تا مرگ به سراغش آمـد و او را  

مودی به سوی خودت در حالی که شـهید، سـعید،   قبض روح ن

ولی، تقی، پسنديده، پاک، هدايتگر و هدايت يافته بـود. خـدايا   

رحمت پیاپی فرود آر بر محمّد و بر او، به برترين رحمتـی کـه   

ای بر يکی از پیامبرانت و برگزيدگانت، ای پروردگار  فرود آورده

 عالمیان.


