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 «برويم؟:  »گفت پدر

 نگارنىى  رنگ   كه وقتى تا .بماند واستخىم دلش محمّد اما

 .بشود گم شهر خاكسترى و بلند ىهانساختما پشت غروب،

 و بگود  ايسگتاد   پگدر  حاال اما...« ديگه ساعت نيم فقط» :گفت

 غلغله اگهقنادى امشب .ريمگبخ مگه شيرينى بايد» :ردگكمى اهشگنگ

 .خنديد و «.رسيمنمى شيرينىبه برسيم، دير اگر است،

  بياييم توانيمنمى فردا» :شد بلند نيمكت روى از اكرا  با محمّد

 .بود خورشيد نارنىى قرص دنبال هنوزنگاهش« كو ؟

 «كو ؟ بيايم و ببندم را امخانه درِ غدير، عيد روز دارى توقع»

 و آداببگه  را خودتگان  شگما  چقدر» :گفت دلخورى با محمّد

 !«كنيدمى مقيد رسوم

 «!نيست رسوم و آداب» :گفت پدر

 را پگدر   حگر   پگى  محمّگد . آمدنگد  پايين كو  سرازيرى از
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 هگاى سگوال  از پگر . فهميگد نمى را غدير روز بودن عيد دليل. نگرفت

 .كندنمى قانع را او پدر  هاىحر  دانستمى اما. بود سيد نپر

 .دويد نفس يك ماشين دم تا و كشيد باال را كاپشنش يقه



 

 

 

 

 

 هگا تگاريكى  دل از صگدايى . ديد عىيبى خواب بعد شب چند

 دهگانش . زد مگى  تنگد  تنگد  قلبش. داشت خاصى طنين صدا. آمدمى

. ببينگد  را صدا صاحب و برگردد خواستمى. بود شد  خشكخشك

 . توانستنمى اما

 شگك  هرچگه  ىدربار » : گفت صدا. بود سنگين هايشپلك 

 . شد دور صدا و « كن سؤال دارى،

بگه  ترسگيد   و زد  وحشگت . بود عرق خيس. پريد خواب از

 .گذاشت هم روى را هايشچشم دوبار  و كرد نگا  اطرافش



 

 

 

 

 

:  ادرگفگت م. كگرد  تعريف را خوابش صبحانه، سرسفر  صبح

 قگالى  گگل بگه  پگدر  و كرد نگاهش على، برادر . است خير... انشاءا

 . شد خير 

 صدايى طنينبه وقتى. كرد فكر خوابشبه محمد روز آن تمام

 . لرزيدمى تنش تمام كرد،مى فكر بود شنيد  كه

 سگرا  بگه  و كگرد  روشن را رايانه بخوابد، كه اين از قبل شب،

 . ترف ا الكترونيكى هاىنامه

 فروشگگا   يگك  تگاز   عمويش پسر و على وقتى قبل، ما  چند

 بگراى  رايانگه  يگك  على از پدر  كردند، باز اىرايانه لوازم و رايانه

 صگندوق  يگك  اينترنگت،  طريق از كه داد ياد  على و خريد محمّد

 از كدام هر با توانستمى ترتيب اينبه .كند باز خود  اسمبه پستى

 .كند نگارى نامه داشتند، دسترسى اينترنتبه كه دوستانش

. بگود  خواند  بار چند را كدامشان هر. ديد يكى يكى را هاپيام
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 چنگد  معمگاى  جگور  يك بود، كرد  دريافت هگك دىگجدي پيام اگتنه

 :بود خطى

 .سالم! محمّد

 پاسا   غاير   دربااره  تو هاىسؤال ىهمهبه تا امآماده من

 تاا . نكان  صابت   چكسها   باا  موضاو   ارن ىدرباره فعال. بيهم

 .  شوى مطمئن دارى، شك كه آنچهبه نست  كه وقتى

  غدير

 كسگى . اسگت  شگوخى  جگور  يگك  ايگن  كه آمد نظر به اول

. افتگاد  خوابش ياد. داشت بر  ترس كم كم اما. كند اذيّتش خواسته

 ! پدر  شايد، داشت؟ خبر هايشسوال و او شك از كسى چه

:  گفگت مگى  هميشگه . دنبگو  رايانگه  اهگل  اصال محمّد پدر ولى

 هگايم سگؤال  جگواب  دنبال رايانه توى كه اين جاىبه دهممى ترجيح

 .بخوانم كتاب بگردم،

 در اطالعگا   مبادلگه  سگرعت  دربگار   پدر  با بار چند على

 كتگاب  يگك  كگه  ايگن  جگاى به: بود گفته على. بود كرد  بحث رايانه

 تمگام  ثانيگه،  چنگد  عگر   در توانيدمى بخوانيد، موضوع يك دربار 
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 آن كنيگد،  پيدا مختلف هاىكتاب از را موضوع يكبه مربوط مطالب

 بگا  را كتاب خواندن لذ  من: بود خنديد  پدر و! اينترنت را  از هم

می فكر رسيدنبه فقط هاجوان شما كنمنمى عو  ديگرى چيزهيچ

 ولگى . برگرديگد  خواهدمى دلتان رسيدن، محضبه وقتها خيلى. كنيد

 است همين خاطربه .دانممى ا طوالنى را به را كردن سفر لذ  من

 با خواهدمى دلمان مادر و من مشهد، برويم خواهيم مى وقت هر كه

 .برويم هواپيما با كه گوييدمى هربار شما و برويم خودمان ماشين

 .رسيدنمى نتيىهبه وقت هيچ هابحث اين

 از غير ىول. نيست پدر  كار ،نامه اين كه بود مطمئن محمّد

  هگايى سگوال  اسگت؟  سؤال از پر محمّد ذهن دانستمى كسى چه او

 مثگل  كه هايىسؤال. بداند را جوابشان روز يك خواستمى دلش كه

 . بودند همراهش سايه

 در عمگر  يگك  توانستمى كه رازى بود، راز يك شبيه پيام آن

 . بماند ا سينه

 برد جلو را هايشدست. شد پيدا هايشانگشت سر در جرأتى

 :نوشت طور اين ،رايانه صفحه روى و
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 !سالم

با   را هاارم ساوال  مطمئامم  اماا ! هساتى  كسى چه دانمنمى

 :كمممى ش و  سؤال اول ن با پس. گذارىنمى وابج

 هستى؟ كى

 محمّد

 روز هگر  مثگل  كه اين از قبل برگشت، مدرسه از كه ظهر فردا

 هگايش نامگه  سگرا  بگه  دارند، چه ناهار ببيند تا غذا ىسرقابلمه برود

 غگدير  از ديگگرى  نامگه  و مشگهد  در ا عمه پسر از نامه يك. رفت

 :رفت غدير نامه سرا به اول. بود رسيد  هاىنامه جزو

 !سالم

 پايما   كم   گوينمد مم   اىمنطقم  بم   خُمم . هستم خُم غدير من

 از پم   كم   اسمت  گودال  معناىب  هم غدير. است آب مسير

 كمو   رشمت   در خُمم  غمدير . مانمد  م  باق  آ  در آب سيل، عبور

 امّما . اسمت  شمد   واقع مك  كيلومترى 222 در ك  دارد قرار جُحف 

 كممرد، جاودانمم  تمماري  در هميشمم  بممراى مممرا ماسمم كمم  روزى آ 

 .  هجرت دهم سال بود، الحج ذى هيجدهم
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. تابيممدممم  بيابمما  دل از خورشمميد انگممار كمم  داغ روز يمم 

 ممن  وجمود  ىقطمر   قطر  تا را هايشا ريش  ك  كهنسال  درختا 

 و زممين  و داد خواهنمد  گمواه   روز ايمن  بزرگم   بمر  رساندند،م 

 . شنيد جا  گوش با را پيامبر حرفهاى ك  پاك  دل هر و آسما 

 غدير

 ايگگن از بيشگگتر خيلگگى هگگايشسگگؤال كگگرد، احسگگاس محمّگگد

 :نوشت همين خاطربه .حرفهاست

 . سالم عزيز؛ غدير

 كساانى  مساممان،  هماه  آن وجاود  باا  چا ا  بايانم  خواهم مى

 دني؟نك  ب ع  كه بودني

 محمّد

 كگرد  احسگاس  محمّگد . فرسگتاد  را جگوابش  شب همان غدير

مى شد، تشنه وقت هر كه طورى دارد، را پنهانى چشمه يك آدرس

 ناشناخته نيروى يك و او ميان رازى. بخورد آب چشمه، آن از تواند

 بگود،  آمگد   سگراغش  كگه  حالى و حسّ اين از محمّد. داشت وجود

 :خواند را غدير جواب. بود خوشحال
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 . سالم خوبم؛ محمّد

 ىعايه  پ اامت ،  هج ت از قتل هاىسال در كه بيانى باري

 كساانى  هام  كام  تعاياد  هماان  در اماا . باود  كام  خ مى هامسممان

 جماا   پ اامتاا   گا د  نفاا،،  و دروغ از پا   هااى قمب با كه بودني

 ممتظاا  و داشااتمي دل در اىشوماا هااااىنقشاااه و بودناااي شااايه

 . بزنمي ض به رارانش و پ امت به تا گشتميمى ف صتى

 خاار  باه  كه بودني كسانى مسممانان م ان در هج ت، از بعي

به و هاجمگ در ش ك  خار به را و شانقت مه رر س از اراع 

 هاااىموقع اا  كسااب خااار بااه حتااى رااا غمااارم آوردن دساا 

 .بودني شيه مسممان باالت  اجتماعى

عايه . شايني  قاوى  نظامى و اجتماعى نظ  از مسممانان وقتى

عايه  شيني، مسممان مالشان و جان حفظ خار به فقط زرادى ى

 هم ناگ  تاا  ك دني ممبق مسمم ن اكث ر به را خودشان هم اى

 .  بشوني جماع 

 پ اامت   را    از عماومى  عفو اعالم با هم مكه فتح از بعي

 روى باا  هااا،جمااگ در دراا وز تااا كااه كسااانى از بساا ارى اكاا م،

 .شيني مسممانان حمقه وارد كش يني،مى شمش   مسمم ن



 !ستایمتمی ،غدیر / 11

 ب شات   خ ماى  مخما   و واقعى مسممانان تعياد دل ل، ارنبه

 حضور هم شه كه بود گونهارن. بود ممافق ن و مش ك ن ىعيه از

 .شيمى پ امت  نگ انى موجب آنها

 .مانممى اتبعيى هاىسوال ممتظ 

 غدير

 فكر منافقى و كينه پر هاىچشمبهو بست را هايشحمّدچشمم

 فرصتى منتظر و شدند مى خير  پيامبربه جمعيت، الىالبه از كه كرد

 آن وجگود  بگا  پيامبر كرد فكر. بودند انبو  جنگل اينبه زدن تبر براى

 . گرفت دلش. بود تنها چقدر نيرن ، همه اين ميان در جمعيت، همه

 و بگود  پرسگيد   خگود   از غدير عيد روز كه افتاد سؤالى ياد

 :پرسيد. بود نكرد  پيدا برايش جوابى

 . سالم! مهربان غدير 

 و اس  آسمانىدرن وكاممت رن آخ رن اسالم كهارنمگ نه

 اس ؟ ركجاآورده خودش با را بش زنيگىآسمانىدستورات تمام

 ؟داش  جانش ن تع  نبه ن ازى چه پ امت  صورت، درارن پس

 حمّدم 



 

 

 

 

 

. بگود  گفگتن  اشگتياق  از پگر  مدرسگه  در محمّد روز، آن فرداى

 ا ،صميمى دوست براى حداقل را غدير ماجراى خواستمى دلش

 خگود   با. بود چشمانش جلوى غدير حر  امّا. كند تعريف سعيد

 چيگزى  كسگى بگه  نگيرم، را هايمسؤال ىهمه جواب وقتى تا» :گفت

 عصگر  «.هست اىرابطه ها،نامه اين و خواب آن بين حتمآ. گويمنمى

 :نوشت را سؤالش جواب غدير، روز آن

 .سالم! جان محمّد

 جانشاا ن تع اا نبااه ن ااازى چااه پ ااامت  بااودى پ ساا يه

 عممااى دسااتورهاى تمااام اسااالم كااه اساا  درساا  داشاا ؟

 تعاياد  امّاا  اسا ،  آورده خاودش  جاا رك را هامسممان ما زنيگى

 اداره وجاود  باا  پ اامت   هكا  اسا   زرااد  آنقاير  دستورها، ارن

 دساتورات  اران  تماام  نك د ف ص  بس ار، هاىجمگ و حكوم 

 ماياوم  ب ناماه  راك باه  ن ااز  هما ن،  خاار  باه  .ب سااني  م دمبه را
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 .باشي هانسل همه جوابگوى عص ها، همه در كه داش 

 حا ام،  و حالل درباره اگ » :ف مود غير  خطته در پ امت 

 رالبابىبنعمى ك دري،  اموشف داشت ي،را ابهامى را جهل

هااوح ام عيدحالل. كمميمى ب ان شما بعيازاوب اى امامان و

 ارن پس .كمم ب ان ركجا را همه من كه اس  آن از ت ب ش ها

 حاالل  نوعى واق  در گ  م،مى امامان درباره شما از كه را ب عتى

 «.شي خواهي ب ان امامان اززبان كه اس  ق ام  روز تا وح ام

 !محمّدم

 اىرودخاناه . ن سا   تاارر   از اىگوشاه  در ب كاه  رك غير 

 هموز امّا اس ، پ ش سال 0011 از ب ش اشس چشمه كهاس 

 .ررزدمى ق ام  درراىبه و گذردمى زمانها همه از دارد، ج ران

 اتنامه ممتظ 

 غدير

مى بيشتر هايشسؤال تعداد جواب، هر با كرد احساس محمّد

 :نوشت. ودش

 .سالم! بيكرانم غدير

 حضاا ت آنِ از پ ااامت ، جانشاا مى حااقّ كااه اساا  درساا 
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 خاودش  قاوت به كه اسالم نپذر فتمي،امّا هابعضى و بود عمى

  ؟ك د پ يا اهمّ   همه ارن پ امت ، جانش مىِ چ ا. بود باقى

 محمّد

مگى . خگورد  را ناهار  اول برگشت، مدرسه از كه ظهر فردا

 اتاقش در مدتى خواهدمى دلش نامه، بجوا خواندن از بعد دانست

 .بماند تنها

 نامگه  تگاز   تگاري   دنبال ها،نامه رديف در چه هر روز، آن امّا

 رابطگه  كگرد  حگس . گرفگت  دلگش . نديگد  اىتاز  پيغام گشت، غدير

 فكگر . شد  قطع بود، برقرار آسمانى نيروى يك و او ميان كه خاصى

پلك و گرفت را يشگلو بغض شد؟ قطع ارتباط اين رشته چرا كرد

 .شد سنگين كم كم هايش



 

 

 

 

 

 و من  سر . بود تل  دهانش ىمز  شد، بيدار كه خواب از

 كليگد  اتگاق،  روشگن  سايه در. شدمى تاريك داشت هوا. بود سنگين

 غگدير  كگه  خواسگت  دل تگه  از و بسگت  را هايشچشم. زد را رايانه

 .باشد داد  را جوابش

 ياد از را هايشدلتنگى همه ير،غد اسم و تاز  پيام يك ناگهان

 :برد

 .سالم! محمّد

. باتخش  م ا دهم،مى تأخ   با را اتنامه جواب كه ارن از

 ،پ اامت   جانشا مى  و خالفا  : بگاورم  باراي  ساؤال   درباره امّا

( پ اامت   رحما   از بعاي ) او مكاان  در نشساتن  معماى باه  فقط

  ااراتى اخت تمام ،پ امت  ازجانش مى ممظور. اس  نشيه مط ح

 .باشي داشته م دم ب  باري تمام اخت ار صاحب كه اس 

 ن ازهااى  تماام  جوابگاوى  كاه  كسى رعمى غير ، خطته در امام



 21 \ ریکو در ایچشمه غدیر؛

 شايه  عطاا  اوباه  خياوناي،  را    از قايرت  اران  و اس  بش ى

 تماام باه  تواناي مى و اس  بش  ىكمميههيار  كه كسى. اس 

 عمام  نچاو . بيهاي  جاواب  پ اامت   از بعي م دم عممى هاىسؤال

 باا  و اسا   الهاى  عمم ب ك ان درراىبه متصل و ب ك ان پ امت ،

 چما ن  صااحب  پ اامت   مثال  هم امام. كميمى ف ، بش  عمم

 داراى پ امت ى مثل هم امام  كه ب م ممى پس. اس  عممى

 و عماى  شاأن  در اران  و اس  پ وردگار امضاى و الهى پشتوانه

 .اوس  ف زنيان

 رالاب اباى  بن عمى خيا،» :ف مود غير  خطته در پ امت 

 فضا م   همه ب  را عمى. اس  داده فض م  م دم همه ب  را

 خايا  كاه  ماادامى  تاا  اسا   مان  از بعاي  ما دم  ب تا رن  او. ده ي

 «.هستمي باقى مخموقات و كميمى نازل روزى

 الهاى  قايرت  باودن،   تا ب  معماى به پ امت  جانش مىِ پس

 . اس  الهى ف ض س چشمهبه بودن متصل و داشتن

 و شاك  هام  بااز  اگا  . ماانم ماى  اتبعيى هاىسؤال ممتظ 

 تماام  یس چشامه  ساؤال . بپا    آماي،  پا ش  ب ارا   اىشتهه

 .هاس دانستن
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 كاه  هساتمي  كساانى  مثال  پ سمي،نمى و دانمينمى كه كسانى

 .كشمينمى را نورى ه چ انتظار و انيك ده عادت تارركىبه

 ديرغ

 اتگگاقش ديگگوار روى درخگگت هگگاىشگگاخه ىسگگايهبگگه محمّگگد

 هگاى اتفگاق  هميشگه  او. بود زندگيش در غدير عيد پانزد . شدخير 

: بپرسگد  كگه  آن بگدون . بود شنيد  داستان يك مثل را بزرگ روزآن

 ؟ چرا

 تاريگك  گوشگه  در كوچگك  جرقگه  يك مثل كه نور، اين حاال

 مثگل  و شگد  مگى  پررنگتگر  و تگر وسگيع  كم كم درخشيد،مى او ذهن

 :نوشت. كردمى پر را او روح و بقل تمام خورشيد،

 .سالم! عزيز غدير

 .بگو بزرگ روز آن از ب ارم

 محمّد

 كگه  مهتگاب  نگور بگه  اتاق، تاريكى در و كرد خامو  را رايانه

 .كرد نگا  بود، كرد  روشن را حياط تمام

 :نوشت روز آن عظمت از برايش غدير 
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 :سالم! محمّدم

 كا ده  ررشه ك،خا دل در دانه مثل هار سؤال كه ارن از

 بسا ار،  با گ  و شاا   باا  اسا ،  شايه  نهاالى باه  تتايرل  و اس 

 و نشسا   خواهاي  باار باه  هاا شااخه  ارن روزى كه بيان. خوشبالم

 :بگورم ب ار  غير  روز از خواهممى. داد خواهي م وه

 از بعاي  باار  ساوم ن  ب اى پ امت . بود هج ت آخ  سال

 مساممانان  از نفا   هازار  هفتادبه نزدرك. بود رفته مكهبه متعث

 مكاه  از سا ر   حا،،  م اسم از بعي پ امت . بودني پ امت  هم اه

 تااا بماناي  مكاه  در مايتى  ه باار  مثال  كاه  اران  بايون . شاي  خاار  

 .ب ارمي درينشبه مسممانان

 در تاا  داد دساتور  هماه باه  پ اامت   آميناي، ماى  كه راه در

 كاه  هاا آن و ب گ دناي  اناي، رفتاه  جماوت   كاه  آنهاا . بارساتمي  خم غير 

 . كممي توقف هستمي، س پش 

باه  دعاوت  ب اى پ امت  ر   از كه ام  المؤمم ن

 حايود  در اىعايه  هما اه باه  باود،  رفتاه  نجا ان  و رمان باه  اسالم

 مكاه باه  حا،  اعماال  انجاام  ب اى رمن، اهل از نف  هزار دوازده

 .شي پ امت  هم اه و رس ي
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. ارسااتاد ب ابااان وسااط در رراازانعاا ، و خسااته جمع اا ،

 :درگ ف  اىهمهمه

 شيه؟ چه ا

 رفتاه  كاه  آنهاا باه  چا ا  داد؟ توقاف  دساتور  پ اامت   چ ا ا

 ؟ب گ دني تا داد پ غام بودني،

 .بمان م ممتظ  باري. اس  مهمى پ ام اًحتم ا

 كاا د  احسااا  . كاا د نگاااه  جمع اا   انتااوهبااه  پ ااامت 

 ب شات ى  خموص با ح،، م اسم انجام از بعي حال  در مسممانان

 وضاع    در باراي  را پ غاام  ارن. ك د خواهمي توجه ارشهح  به

 .بود وقتش حاال و رسان يمى م دمبه اىورژه

 حااال  باود،  كاشاته  اساالم  زما ن  در پا ش  هاا سال كه بذرى

 اراان رساا يه م ااوه كااه بااود آن موقاا  و بااود شاايه تماااور درختااى

 هماااهباااه را ام  الماااؤمم ن والرااا  و بچ ماااي را درخااا 

 .كمي اعالم مسممانان

باه  .ف اخواناي  را عماار  و اباورر  ساممان،  مقياد، پ امت 

 .كممي آماده را كهمسال درختان سارساره تا داد دستور آنان

 را نااهموار  هااى سامگ  و كميني را درختان زر  خارهاى آنها
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 اىپارچاه  ها،شاخه روى درخ ، دو ب ن ىفاصمه در. ك دني جم 

 .  شود آماده ت ىوس   سارتان تا انياختمي

 از و چ ينااي هاام روى را هاااساامگ سااارتان، زراا  در بعااي

 و ساختمي پ امت  قام  بمميىبه ممت ى شت ان، روانيازهاى

 بگ ا د  قا ار  وساط  در ممتا   كاه  رورى انياختمي اىپارچه آن روى

 . بت ممي را او همه و ب سي همهبه پ امت  صياى تا

 را حضا ت  كاالم  خماف،  بان  ام ا   بان  هرب عا  حال، ارن با

 بشاموني  بودناي،  دورتا   كاه  افا ادى  تاا  كا د مى تك ار م دم ب اى

 .گوريمى چه پ امت 

 ساكوت  بااران،  ررزش صياى مثل ظه  اران صياى اول

 جماعا  باه  را ظها   نمااز  م دم كه ارن از بعي. ك د پ  را ب ابان

 را ام  المااؤمم ن و ارسااتاد ممتاا  فاا از باا  پ ااامت  خوانينااي،

 .  بارستي راستش درسم  و ممت ب اري الىبا داد دستور. ف اخواني

. ارساتاد  ممتا   فا از  با   تا  پار ن پمه رك عمى حض ت

 .شوني جم  م دم همه تا ك د صت  پ امت 

. كاا د آغاااز را اشرساامى خطابااه آخاا رن پ ااامت  آنگاااه

 آخ رن؟: گفتم
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 .ك د رحم  غير  ع ي از بعي روز  01پ امت 

 بگا  پيگامبر  يگك  رسگمى  هگاى حگر   آخگرين  كرد فكر محمّد

افگق  سگوى بگه  باشد اىپنىر  بايد. باشد شنيدنى خيلى بايد مردمش

 :  راخواند نامه ىبقيه. دوردست هاى

 را آن تفساا   و قاا آن بااارن( كسااى)» :ف مااود پ ااامت 

ماى  را او دسا   من كه كسى ارن مگ  كمي،نمى ب ان شما ب اى

ماى  بااال  را او و گ  ممى را بازورش و كمممى بممي را او و گ  م

 و گ فا   را رالاب اباى بان عماى  باازوى  پ اامت   آنگاه «.ب م

 مان  ها كس، » :ف ماود  ك ده بممي دس  ه دو روى را عمى

 اخت اار  صااحب  و مولى عمى هستم، او اخت ار صاحب و موال

 «.اوس 

اباى  بان  عماى  دسا  باه  را الهاى  امانا   جممه، ارن با  

 زنايگى  عمماى  ستورد عموانبه را غير  خطته و سپ د رالب

 .  گذاش  باقى مسممانان،

 توضاا ح حااقّ ق اماا ، روز تااا كااه ااا را قاا آن معمّمااان و

 ام  الماؤمم ن : ك د مع ّفى م دمبه ا دارني را ق آن مطالب
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 .او از پس معصوم امام رازده و

 راك  مثال  خطتاه  اران  ساال،  هماه  ارن گذش  از بعي حاال

پمج ه بخوانى، را آن هك ه بار. اس  رس يه مابه گ انتها م  اث

 آن شا   باه  .شاود ماى  بااز  رهم  در نور، وىسبهرو اىتازه ى

 .كمى درك را اشلبظهبه لبظه كه،

 .بفهمى را خطشبه خط كه آن ش  به

 غدير

 كگه  اىخطبگه  اسگت  ممكگن  چطور بپرسد خواستمى محمّد

 از بعگد  اسگت،  گشگته  دهگان بگه  دهان و است رسيد  گو به گو 

 همگان  ايگن  معلوم، كىا از. بماند باقى نشد  تحريف هاقرن گذشت

 هگر  كگرد  احسگاس . نپرسيد امّا ؟باشد هىر  دهم سال غدير خطبه

. دهگد  فرارى را روز  چند كبوتر اين تواندمى اىنشد  حساب سؤال

 خواسگت  مگى . بود نشسته اتاقش پنىر  لب بر كبوتر يك مثل غدير

 :نوشت. بماند كنار  هميشه كبوتر اين

 .سالم! خوبم ديرغ

 ىلبظه لبظهبه ساع ، ىعق به رك مثل كمممى احسا 
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 آخا رن  از. بگاو  غاير   ىخطتاه  از با ارم . خاورم ماى  پ وناي  غير ،

 صت انهبى بگو، بعي هاىنسل و م دمش با خيا، پ امت  هاىح  

 .ممتظ م

 محمّد

 « بخورى؟ شام آيىنمى» :كرد باز را اتاق در محمّد مادر

 مگن  برويد، شما» :برنداشت رايانه صفحه از را شنگاه محمّد

 .«آيممى

. نرفگت  ولى. رودمى و بنددمى را اتاق در مادر االن كرد خيال

 دانسگت مگى . كگرد مى نگاهش و بود ايستاد  در چارچوب توى مادر

 سرسفر  وقتى. ديدمى رايانه پاى را او هميشه. است دلواپس مادر 

 .بود شد  سرد غذايش و بودند رد خو را غذايشان همه كه رسيدمى

 « آمدم» :گفت و خنديد مادر  به



 

 

 

 

 

 :نوشت برايش غدير

 .سالم! عزيزم محمّد

 تاو به بگاورم،  ب ارا   غاير   خطته از بخواهم كه آن از قتل

 در نجفاى  ام ماى  عتيالبسا ن  شا    بازرگ  ىعالماه  كاه  گاورم مى

 در كاه  اسا   هاارى كتااب  از نموناه  بهتا رن  كه« الغير » كتاب

 حايرث  راوراان  اسام  اسا ،  شايه  تاأل ف  غاير   حايرث  زم مه

 بباث  تمامشاان  باودن درس  درباره و ك ده آورىجم  را غير 

جما   را غاير   حيرث راوران و اسماد از مفصّمى تاررخچه و ك ده

 .اس  ك ده آورى

 ش اعاااه، مااايارك در دراگااا  ر رااق هفااا  ارااان، جاااز بااه

 بااق   مبمّاي  اماام  اراا  روباه  آناها از ركاى كه اسا  موجود

 .  دارد معتت ى اسماد و اس 

 اران  تاا  انيخواستهمى اني،نوشته را هاكتاب ارن كه كسانى
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 حفاظ  زماان،  راهزناان  دساتت د  از گمجاى  مثال  را گ انتهاا  ىخطته

 اران  كاه  بااش  مطمائن  پاس، . اناي توانساته  خايا  لطفبه كه كممي

 .نيارد شتهه و شكّ جاى و اس  حق قى سمي،

 گرفگت،  دسگت  دو ميگان  را سر . كشيد عميقى نفس محمّد

نپرسگيد   هاىسؤال. است نزديك اوبه همه اين كه، اين كيست؟ اين

. لرزيگد  دلش. داندمى را ا نگفته هاىحر . دهدمى جواب را  ا

 :خواند دوبار 

 قطاا ه صااياى چااون صاايارى بااا روز، آن در پ ااامت ... 

 را خايا . گفا   ساخن  ما دم  باا  كاور   در چشمه رم ن وناچ آب،

 از كاه  گفا   خايارى  از.  ف اگا  شااهي  خطتاه  ناار خطبه خط ب 

 را هاا دشا   و ب د باال را هاآسمان كه كسى. ن س  رفتمى ب ن

 .ك د پهن

باه  شايه،  وحاى  اوبه را آنچه تمام بتواني تا خواس  خيا از

 .كمي ب ان درستى

 پ اامت   با   عمى حق در آنچه اگ  ف موده خيا: ف مود

 انجاام باه  را رساالتم  ن ساانم،  م دمبه و نكمم ابالغ نموده، زلنا
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 1.امن سانيه

 را او و شايه  ناازل  او با   م تتاه  ساه  جت ئ ل كه گف 

 سا اه  ه  ب  و بپاخ زد، اجتما  ارن در و مبل ارن در ك ده مأمور

وصى ب ادرش، ،رالبابى بنعمى كه كمي اعالم سف يى و

 نسات  . اسا   ام  امام و اوس  از بعي اشجانش ن و اش

 جاز . اسا   موساى به هارون نست  همانمي ،پ امت به او

 عماى  و ن سا   مبماي  حضا ت  از بعاي  پ امت ى كه ارن

 ...اس  رسولش و خيا از بعي م دم اخت ار صاحب

 خورشيد نسبت ؟اين از ترنزديك نسبتى چه: كرد فكر محمّد

 ! نزديكتر هم اين از! نه ؟بارانبه ابر نسبت ؟آسمانبه

 :داشت زيادى هاىحر  او با هنوز نامه

 :ك دوف مودرااعالمامامدوازدهوامام ،والر پ امت ...

 آنااان و رسااولش و خاايا آنچااه مگاا  ن ساا  حاللااى هاا چ»

 و خايا  آنچه مگ  ن س  ح امى ه چ و .باشمي ك ده حالل( امامان)

 «.باشمي ك ده ح ام شما ب ( امامان) آنان و رسولش

                                                      
 . 76 آيه مائد  سور . 1
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 را شاما  دران » :گفا   و كا د  مع فى را ام   حض ت آنگاه،

 .«ك دم تمام شما ب  را خودم نعم  و ك دم كامل شما ب 

 .«عمى درباره مگ  ن س  ق آن در ميحى آره ه چ» :ف مود

 :داد هشيار را م دم و

قايم  و شاود  نابود اعمالتان كه كم ي حسادت عمىبه متادا»

 «.بمغزد هارتان

 بيان اي »: گفا   ب  اهل مماندش و ب  اهل پ  وان از

 پ وردگارشاان  از پمهانى در كه هستمي كسانى ب  ،اهل دوستان

شعمهبه كه هستمي كسانى ب  ، اهل دشممان بيان ي و ت سميمى

 .«شوني وارد آتش هاى

 هاىشعمه ب ن اس  فاصمه چقير م دم، اى» :ف مود آنگاه

 تحضا   آماين باه  را بعاي  هااى نسال  و ما دم «  بهش  و آتش

 :داد بشارت( ع،)مهيى

باه  كاه  اوسا  . دادناي  بشاارت  اوبه پ ش م ان كه اوس »

 اوسا  . ن سا   حجّتاى  او از بعاي  و مانيمى باقى حجّ ، عموان

 كممايه راارى  اوسا  . شايه  ررختاه  ناحقبه خون ه  گ  نيه انتقام

 ...«خيا درن
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. برگشگت . اسگت  ايسگتاد   كنگار   كسى كرد احساس محمّد

 بايگد  دانسگت نمگى . بود ايستاد  سر  پشت على برادر  .جاخورد

 ولگى  زدم، در خيلگى  مگن  ببخشگيد، » :خنديگد  علگى  ؟كنگد  كگار  چه

 «.باشى كرد  سكته جا در ترسيدم. نفهميدى
 .برود بايد كه بفهمد على خواستمى. نخنديد محمّد

 برايگت  پگدر  را اينهگا » :گذاشگت  ميگز  روى كتگاب  دوتگا  على

 .«خريدم من داد، سفار  يعنى خريد ،

 حماسگه » و« غگدير  اسگرار » :كگرد  نگگا   هاكتاب اسمبه محمّد

 حرفگى  هگيچ  بدون على. دافتا حير به همزمانى همه اين از. «غدير

 .رفت بيرون

 حگر   چقدر» :بود ماند  ثابت ها،كتاب اسم روى محمّد نگا 

درياچه در كردن شنا قصدبه كرد احساس. «  است ماند  باقى نگفته

مگى  جهگان  هگاى آب همگه بگه  سيّال، آبى اين انگار اامّ. بود آمد  اى

 .نداشت تمامى انگار. پيوست

 را غگدير  نامه ادامه و گذاشت ميز  كشوى  توى را هاكتاب

 :خواند

 تاو  باا  كه كسانى: ك د اشاره فتح سوره 01 آرهبه پ امت ...
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 خاايا دساا . كمماايمااى ب عاا  خاايا بااا واقاا  در كممااي،مااى ب عاا 

 ارن بشكمي، را ب ع  كس ه  پس.  اس آنان دس  روى ب 

 بساته،  عهاي  خيا با آنچهبه كس ه  و اوس  خود ض ربه شكستن

 .ك د خواهي عمار  عظ مى اج  اوبه خياوني باشي، وفادار

نماى  تغ    هاح ام و حالل»: ف مود. گف  ح ام و حالل از

 .«ق ام  روز تا كمي

باه   اما  راباه  ما دم  و گف  عم ه و وح،ّ زكات و نماز از

باه  اما   بااالت رن  بيان اي، » :كا د  توصا ه  ممكا   از نهى و مع و 

 كاه  كساانى باه  را آن و بفهم اي  ما ا  سخن كه اس  آن مع و ،

 و كم ي ام  قتولشبه من ر   از را او و ب سان ي ن ستمي، حاض 

 عزوجل خياوني جانب از دستورى ارن .كم ي نهى مخالف مش، از

 «.اس  من نزد از و

 !محمّدم

 عمااى اماماا  ىساااره در كااه دانساا مااى مت پ ااا

 .  شماسميمى را واقعى ممك  و واقعى مع و  م دم كه اس 

 ام  الماؤمم ن  مع ف  و عمام پماه در كه دانس ماى

 .شي خواهي تتيرل رق نبه هاشتهه ىهمه
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 باا  ها كس » :كشا ي  تصاور  باه  را معااد  و ق ام  پ امت 

 خاود  باا  گمااه  ها كس  و دشاو ماى  داده ثاواب  ب ااورد،  حسامه  خود

 .«بود نخواهي نص تى را او بهش  از ب اورد،

 چاون . گ ف  ب ع  ام  المؤمم ن ب اى م دم از بعي،

 باا  زمان، رك در و دس  رك با كه بود ازآن ب شت  م دم تعياد

 همگانى ب ع بيهمي،ازم دمدس  عمىوحض ت پ امت 

 :كم ي تك ار و بگور ي گورم،مى شمابه آنچه م دم، اى» :گ ف 

اباى  بان  عماى  دربااره  خياوني جانب از كه را تو ف مان ما

 و كم ممى اراع  رسانيى، مابه ف زنيانش از امامان و رالب

 تاو  باا  دستمان، و زبان و جان و قمب با و. هست م راضى آنبه

 با اى  بااره،  اران  در پ ماان  و عهي. كم ممى ب ع  ميّعا ارن ب 

 ماان دساتهای  و هاا زباان  و هاا جاان  و هاا قماب  از ماا،  از ارشان

 آنباه  زباانش  باا  گ نه و توانس  دستشبه كس ه . شي گ فته

 .«اس  ك ده اق ار

 ادا آنچه خار به خيارا،» :رساني آخ به جممه ارن با را خطته و

 كاف ناي،  كاه  ممكا رن  با   و ب ام ز را مؤمم ن نمودم، ام  و ك دم

 .«اس  عالم خياى مخصوص سپا  و حمي كه نما غضب
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 !خوبم محمّد

. باود  غاير   خطتاه  ب كا ان  دررااى  از اىقط ه گفتم كه ارمها

 را اىخاناه  نشاانى  تاو باه  مان . بود غير  خطته خورش ي از اىررّه

 .كمى پ يا را آن باري خودت كه دادم

 آن در را تصاور   خاودت  تاا  دادم، تو دس به را آرمه من

 تاارر   اداماه  ن سا ،  تاارر   از روز رك فقط غير ،. كمى جستجو

 از امّااا اسا ،  غاير   در اشس چشاامه كاه  اسا   رودى. اسا  

به اىشيه سمجا، قطعه غير . گذردمى هامكان و هازمان ىهمه

 پ اامش  و اس  متعث روح و قمب غير . ن س  متعث بينه

 اسا   ماياومى  دستور. ن س  نسل رك را عم  رك ب اى فقط

 شااري،  اران . ق اما   روز تاا  انساان  هاىلغزش با مقابمه ب اى

 ردّ ،باشاى  جساتجوگ   خاواهم ماى  چاون . باشي توبه من نامه آخ رن

 در را خورشاا ي. بگااذرى هاااتاااررك  از و بگ اا ى ماا ا هاااىاشاااره

 رقا ن،  بگذار. كن جستجو اتس مه در را آسمان. كن پ يا قمت 

 تااا پ ناايه اراان بگااذار. كمااي النااه نگاهاا  در اىپ ناايه چااون

 . يكم سف  هادوردس 

 ستز همواره رق م  هاىشاخه

 غدير: دوستدارت
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 مگا ، . بگود  گذشگته  نيمگه  از شگب . كگرد  نگا  ساعتبه محمّد

 و رفگت  پنىگر   كنار. بود پيدا پنىر ، قاب توى از مطمئن، و روشن

مگى  چشمك اوبه هاستار . شد خير  شب اىسورمه و بلند آسمانبه

. بگود  دلتنگ   فرستاد،مىن پيغامى برايش غدير، ديگر كه اين از. زدند

 !ما  عين. مطمئن و بود روشن دلش، تهِ امّا

 



 

 

 

 

 

. خوانگد مگى  درس اتگاقش  توى داشت محمّد وقتى بعد، روز

 را اتگاقش  پنىگر   و باشد مواظب بگويد، تا كرد باز را اتاق در مادر،

 .نكند باز روزى، چند

 و است گذاشته تخم اتاقش، ديوار پشت ياكريم يك كه گفت

 .لرزيد محمّد هاىشانه كه ديد سرپشت از رماد

 ...«ياكريم يك امشنيد » :گفت محمّدبه پدر شام، سر

 چگون  يقگين  بگگذار » :گفگت  و خنديد على. كرد بغض محمّد

 .«كند النه نگاهت در اىپرند 

 «بود؟ تو كار پس» :كرد نگاهش خير  محمّد

. بودم سيلهو فقط من بابا، نه» :انداخت باال را هايششانه على،

 .«رساندممى توبه را هاجواب من و گفتمى پدر

 «؟...خواب آن پس» :پرسيد محمّد

 تصگميم  خگواب،  از بعگد » :كگرد  نگاهش عينك، باالى از پدر



 31 \ ریکو در ایچشمه غدیر؛

 آن كگردم  فكگر . بدهم جواب هايتسؤال ىهمهبه غيرمستقيم گرفتم

 .«هاستحر  اين گفتن براى خوبى زمينه خواب،

 براى ها،سؤال اين از خيلى. نشد بد هم من براى» :گفت على

 .«بود سؤال هم من

 .«بودم نگران بيخودى» :گفت و انداخت پايين را سر  مادر

 «!؟...پرند  آن امّا،» :كرد نگا  پنىر به محمّد

 .كرد پر را اتاق سكو 





 

 

 

 

 

 خود را بيازماديي:
 

 غگدير  تبيع قبول از افراد بعضى ،مردم همه آن وجود با چرا گ1

 ؟كردند خوددارى

 نيگازى  چگه  پيگامبر  پگس  ،اسگت  ديگن  تگرين كامل اسالم اگر گ2

 ؟داشت جانشين عيينتبه

 ؟دارد اهميّت همه اين ،پيامبر جانشين چرا گ3

 ؟كرد معرفى قرآن بيانگر و معلم عنوانبه را كسانى چه ،پيامبر گ4

 بيگان  مطلبى چه مهدى حضر  مورد در غدير، روز پيامبردر گ5

 ؟شتدا
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 ىنالگه  و جنگىويگان   ى نعگر   و شمشيرها چكاچك از ديگر

 مسلمانان. نبود خبرى آسمان، غبار و گرد و اسبان ىشيهه و زخميان

 آنىگا  در جنگ   كگه  چاهى همان كنار در پيروز، امّا جن ، از خسته

 و بودنگد  گرسگنه  و تشنه و خسته سپاهيان، زدند، اُردو بود، داد  رخ

 آب، بگه  نيگازِ  و بگود  آب كگم  چگا ، . اسگتراحت  و غذا و آب يازمندن

 .فراوان

 دَلگو  ديگگران  از زودتر سَنان. بود زيادى ازدحام چا ، كنار در

 چگا   درون بگه  را دَلگو   جَهىگا   او از پگس . انداخت چا  به را خود

 دلگو  طنگاب  به ديگر دلوِ طناب و شد آب از پر دلوها از يكى. فرستاد

 بگر  جهىگا   و سنان ميان كشيدند، باال را دلوها چون و پيچيد آب پر

. برخاسگت  نگزاع  اسگت،  يگك  كگدام  آن از آب از پر دلو كه اين سر

 ا بينگى  از خگون  و كوبيگد  سَنان صور  به مشت با ناگهان جهىا 

 و گرفگت  را جهىا  گريبان و كشيد درد از فريادى سنان. شد جارى
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 . طلبيد يارى به را انصار« برسيد دادم به خزرجيان اى» فريادِ با

 آنهگا  طگر   به ديدند را نزاع ىصحنه كه خزرجيان از اىعدّ 

 جهىگا   معتگر   يا كنند جدا يكديگر از را ايشان تا آوردند يور 

 :كه برخاست جهىا  فرياد. شوند

 «.دريابيد مرا مهاجرين اى»

 محسگوب  مهگاجرين  گگرو   از و بگود  عمگر  خدمتكار جهىا 

 آنهگا  و شگدند  غائله متوجّه مهاجرين از اىعدّ  حال اين در. شد می

 هگاى  تعصّگب  آتش. برخاست غوغائى و پيوستند نزاع ىصحنه به هم

 ورشگعله  ناگهگان  بود، نهاد  خاموشى روبه اسالم آمدن با كه ىا قبيله

 و داد قرار يكديگر روىدررو را انصار و مهاجرين از اىعدّ  و شد

 .گرفت در آنان ميان سختى لفظى نزاع

 سگينه  جهىگا   از طرفدارى به ،مهاجرين گرو  از مردى ،جُعال

. شگد  معركگه  وارد  اُبگی  بگن  عبداللّگه  ميگان  ايگگن  در. بود كگرد  سپگر

 او. برسگد  آرزويگش  بگه  اُبگىّ  پسگر  تگا  بود آمد  پيش خوبى موقعيّت

 بلكگه  نداشگت،  اسگالم  بگه  اىعقيگد   امّگا  بود مسلمان ظاهر به هرچند

 سگنان،  از طرفگدارى  بگه  رو ايگن  از. داشگت  دل به را پيامبر  ی كينه

 جسور حال عين در و فقير مردى كه جعال. كردمى تحريك را انصار
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 مدينگه  ثروتمنگدان  و بزرگگان  از كگه  عبداللّگه  مقابگل  در پروا بی بود،

 برعبداللّه امر اين. كردمى بگومگو او با و بود ايستاد  آمد، می شمار به

 :گفت جعال به تندى با و آمد گران بسيار

 انگد گفته راست ايستى؟مى من مقابل در سروپا، بى مردك تو،»

 كگه  ببين را ما. خوردمى را خود  سازى پروار را خود س ِ اگر كه

 «.شورندمى ما بر اينك و داديم پنا  را بيچارگان اين

 گرفت؛ باال نزاع و آمد گران مهاجرين ديگر بر عبداللّه توهين

 غائله باالخر  طر  دو از اىعدّ  گرىميانىى و تدبير و تدراي با امّا

 پگى  در هريگك  و شدند جدا يكديگر از انصار و مهاجرين. شد ختم

. بودنگد  ايستاد  هنوز انصار از اىعدّ  با عبداللّه امّا رفتند خويش كار

 از عگد   آن بگه  خطگاب  نگاراحتى  بگا  بود خشمگين سخت كه عبداللّه

 مگردم  شگما  كه روشى اين با اوّل از من: گفت بودند ماند  كه انصار

 مهگاجرين  ايگن  آمگدن  از پگيش . بگودم  مخالف گرفتيد درپيش يثرب

 برابگر  در اعراب ديگر كه داشتيم قرار موقعيّتى چنان در ما سروپا، بى

 ايگن  و باشم زند  كردمنمى گمان هرگز من و بودند ذليل و خوار ما

 .كنم مشاهد  را خفّت

 ى،ا قبيلگه  تعصّگب  ىروحيّگه  از اسگتفاد   با شيدكومى اُبىّ پسر
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 :گفت و كرد آنها بهرو. بياورد جو  به مهاجرين عليه را انصار خون

 و داديگد  پنگا   هگا بيچار  اين به. شما اعمال ىنتيىه است اين»

 دفگاع  ايشان از جانتان با و كرديد شريك خويش هاىمال در را آنها

 زنهايتان و داديد قرار خطر معر  در آنها خاطر به را خود و نموديد

 نموديد يتيم را كودكانتان و كرديد بيو  ايشان دشمنان با جن  در را

 آنهگا . ايستندمى شما روىدررو كه است رسيد  آنىا به كار اينك و

 برانيگد،  خگود  از را آنهگا  شگما  اگگر . شمايند نشين سفر  و خوار جير 

 «.ندارند پناهى و جايى

 كگه  دانسگتند  عبداللّگه  هگاى  حگر   شنيدن با رانصا از اىعدّ 

 بگا  كگه  دانستندمى خوب عدّ  آن. است شد  آشكار او درونى ى كينه

 از كامالً عبداللّه رهبرى و سرورى موقعيّت مدينه، به پيامبر آمدن

 اينك و است گرفته دل به را مسلمانان و پيامبر ىكينه او و رفته ميان

 هاى حر  شنيدن طاقت آنان. است  شد ور شعله توزى كينه آن آتش

 تحگت  كه نفرى چند امّا. شدند پراكند  او اطرا  از و نياوردند را او

 را او هگاى  حگر   ىبقيگه  تا ماندند بودند گرفته قرار او سخنان تأثير

 .بشنوند

 و بود داد  دست از گفتن سخن در را اختيار عنان كه عبداللّه
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 چگون  و تاخگت مگى  اجرينبرمهگ  سگخت  ديد،مى خالى هم را ميدان

 و پگروا  بگى  گذاشگته،  اثگر  اىعگدّ   روى هگايش  حگر   كرد احساس

 :داد ادامه جسورانه

 بگازگرديم،  مدينه به اگر آنها، و دانيممى ما حاال خوب، بسيار»

 بيگرون  شگهر  از را ذليگل  مردم اين هستيم، شهر بزرگ و عزيز كه ما

 «.كرد خواهيم

 اثر بر بود، سال كم و جوان بسيار كه ارقم بن زيد ميان، آن در

 او امّگا . شنيدمى را عبداللّه تند سخنان و بود ايستاد  كنىكاوى حس

 و كگرد  اعتگرا   برعبداللّه و نياورد تاب آخر، ىجمله شنيدن با نيز

 :گفت

 و ذليگل  خگود  قگوم  ميگان  در كه هستى تو اين سوگند خدا به»

 مگردم  بگوب مح و عزيز كه ستا خدا پيامبر اين و اىشد  حقير

 «.است گشته

 سگخت  و آمگد  گگران  ديگران و برعبداللّه جوان زيدِ اعترا 

 كه گذاشتند قرار خودشان با و راندند خود جمع از را او و برآشفتند

 .شوند آن منكر كرد، بازگو را عبداللّه سخنان زيد اگر

*  *  * 
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 زيگگر  پيامبگگر . گگگرم  شگگدّ   به هوا و بود ظهگر از بعگد

 و مهگاجرين  ازگگ  يگاران  از اىعگدّ   و بگود  آرميد  ختگىدر ىسايگه

 مسلمانان از اىعدّ  ميان نزاع خبر. بودند پيامبر كنار در گانصار

 پايگان  بزرگترهگا،  برخگى  دخالگت  با ماجرا، چون امّا بود رسيد  او به

 نپرسيد  حتّى و نياورد  خود روى به را موضوع پيامبر بود، يافته

 هگاى شگيو   از ،تغافل. باشد نزد  دامن ماجرا به ات است، شد  چه بود

 آشگفته  و سراسيمه ارقم بن زيد ناگهان حال آن در. بود  وى رهبرى

 ىدربار  را او نارواى سخنان و عبداللّه ماجراى و آمد پيامبر نزد

 .كرد تعريف مهاجرين و پيامبر

 :گفت بگذرد، قضيه كنار از كريمانه كه آن براى پيامبر

 «.كنىمى اشتبا  شايد اى،شد  خياالتى نكند! جان پسر»

 :گفت پافشارى و حرار  با زيد امّا

 خگودم  هاى گو  همين با .كنمنمى اشتبا  سوگند خداوند به»

 «.آورد زبان بر شما  ىدربار  را ها حر  اين او كه شنيدم

 :فرمود دوبار  پيامبر

 موضگوع  خگاطر  بگه  نكند اى،شد  خشمگين او به نسبت دياش»

 شگايد  ولگى  بگگويى  درو  كگه  ايگن  نه هستى، عصبانى او از ديگرى
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 «.نباشد گويىمى تو كه هم ها تندی اين به مطلب

 :گفتمى و كردمى اصرار مرتب و نبود بردار دست زيد، امّا

 چگه  هر. بزنم تهمت او به بخواهم كه نيست چنان هرگز! نه» 

 «.است واقعيّت عين گويممى

 اطرافيان. بياورد خود روى به خواستنمى پيامبر هم هنوز

 :گفتند خزرجيان خصوص به و پيامبر

 شگود مگى  مگر. گويىمى چنين نادانى و جوانى روى از شايد»

 «.باشد گفته را ياو  سخنان اين عبداللّه

. گرفگت مگى  ا گريگه  داشگت . بود گرفته را زيد گلوى بغض

 كه او امّا. كردندنمى باور را او هاى حر  كم، سِن و جوانى خاطر به

 اصرار دهدمى توطئه و نفاق بوى عبداللّه هاى حر  كردمى احساس

 دوبگار   رو ايگن  از. كنگد  بگاور  را حرفش پيامبر الاقل كه داشت

 :گفت و خورد سوگند

 پيگامبرى  بگه  راسگتى  و حگق  بگه  را وتگ  كه خداوندى به سوگند»

 منافقان سمترمى و است راست گويممى آنچه هر است كرد  مبعوث

 «.كنند كارى شما عليه

 داد دسگتور  غالمگش  به ،ديد را جوان زيد اصرار كه پيامبر
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 زودتگر  هرچه داد فرمان هم مسلمانان به و كند آماد  را او اسب فوراً

 .شوند حركت آماد 

 حگال  در سگپاهيان . نمگود مگى  عىيگب  بسيار پيامبر فرمان

 ابداً مسافر  براى يّتموقع و بود گرم شدّ  به هوا بودند، استراحت

 تگا  كنگد  حركت سپا  كه ديد چنان صالح پيامبر امّا. نبود مناسب

 زد  شگگفت  مگردم . نيايگد  پيش اختالفا  به زدن دامن براى اىزمينه

 از ساعتى چنين در كه است شد  چه: پرسيدندمى يكديگر از. شدند

 ؟است داد  حركت دستور پيامبر روز،

 در سگرعت  بگه  عبداللّگه  سخنان ى دربار زيد گزار  ماجراى

 دسگتور  كگه  شگد   ناراحت پيامبر دانستند مردم و پيچيد اردوگا 

 شگد مگى  اجگرا  بايگد  پيگامبر  فرمان روى هر به. است داد  حركت

 بود، انصار بزرگان از كه عِباد  بن سعد. شدند حركت آماد  سپاهيان

 علّگت  نگرانگى  و ناراحتگگى  بگا  و رسيد پيامبر حضور به شتاب با

 .كرد سؤال موقع بى حركت براى را ايشان دستور

 :گفت اكرم رسول

 «است؟ گفته چه دوستتان اىنشنيد  مگر»

 :گفت عباد  بن سعد
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 جگز  مگا  و هستى شما ما حقيقى ياور و دوست اللّه رسول يا»

 «.شناسيمنگمى خويگش محبگوب و دوست و برادر را كسى شما

 .كردند تأييد را او سخنان هيىان و شور با صدا يك هم مردم

 ميان دودستگى ايىاد براى عبداللّه سخنان آمدپى از پيامبر

 ايىگگاد ىتوطئگگه خواسگگتمگگى و بگگود نگگگران و ناراحگگت مسگلمانان 

 :گفت رو اين از برود ميان از دودستگى

 و عزيگز  كگه  او بازگردد مدينه به اگر است نگفته عبداللّه مگر»

 «كرد؟ خواهد بيرون را مزاحم و ذليل افراد است، شهر بزرگ

 :گفت ناراحتى و خشم با سعد

 هستيد يارانت و شما شهر بزرگ و عزيز! خدا رسول اى»

 «.است گفته سخنى چنين كه است كسى وخوار ذليل و

 مگردم  خواسگت مى و دانستنمى جايز را درن  پيامبر امّا

 و نگيرد باال مورد اين در گفتگو و نيايد پيش فرصت تا باشند را  در

 حگوادثى  و نيابگد  شگدّ   انصگار  و مهاجرين ميان در اختال  احياناً

 .افتاد را  به سپا . نگردد عملى منافقان نيّت و نپيوندد وقوع به

 مگگورد را عبداللّگگه خزرجيگگان از اىعگگدّ  حركگگت، حگگين در

 .است گفته را سخنان آن چرا كه دادند قرار شماتت و نكوهش
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 اگگر  بودنگد  گذاشگته  قگرار  پيشگتر  كگه  همراهانش و عبداللّه 

 آن كگه  خگورد  سگوگند  درو  به شوند، منكر را آن شد برمال موضوع

 تأييگد  را او درو  سگوگند  نيگز  همفكگرانش  و است نگفته را سخنان

 ارقگم  بگن  زيگد  و نزد  را ها حر  آن ابداً عبداللّه كه گفتند و كردند

 پيگامبر  ورحضگ  به خواستند او از آنان. است زد  ناروا تهمت او به

 نگفتگه  را سگخنان  آن او و زد  تهمگت  او بگه  زيد كه بگويد و بشتابد

 .است

 تنگنگاى  در امّگا  بكنگد  را كگار  ايگن  خواستنمى دلش عبداللّه

 مردم پافشارى و اصرار اثر بر شد مىبور او. بود شد  گرفتار عىيبى

 و برسگد  پيگامبر  حضگور  بگه  مناسگب  فرصتِ اوّلين در كه بپذيرد

 .كند تكذيب را زيد سخنان

. داد ادامه خود حركت به سپا  شب، تا روز آن بعدازظهر تمام

 دسگتور  پيگامبر  رسگد  فگرا  شگب  چگون  داشگتند  انتظگار  سپاهيان

 از سگپا  . داد حركگت  دسگتور  خگدا  رسول هم باز امّا دهد استراحت

 خگود  حركگت  بگه  سگپا   هم بعد روز. نماز براى مگر بازنايستاد رفتن

 بودنگد  شگد   خسگته  كگامالً  لشگكريان  ديگر كه مسو روز و داد ادامه

 شدّ  از مردم. كند استراحت آمد ، فرود لشكر داد دستور پيامبر
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 .آرميدند سخنى، هيچ بى كوفتگى، و خستگى

 آمد پيامبر نزد عبداللّه سپا ، استراحتِ و اتراق فرصت در

 و اسگت  نگزد   حرفى يارانش و پيامبر ىدربار  كه خورد قسم و

 پيگامبرى  و خگدا  يگگانگى  بگه  كنند باور را حرفش كه اين براى آنگا 

 خاطر به را زيد هرگز كه گفت و داد دوبار  شهاد  ،اكرم رسول

 .بخشيد نخواهد است زد  او به كه تهمتى

 درون و دل بگه  كارى و كند حكم ظاهر به بود مأمور پيامبر

 ايگن،  از پس و پذيرفت را عبداللّه سخنان همين، براى نداشت، افراد

 سگخت  بود ايشان از عبداللّه كه خزرجيان. يافت شدّ  زيد شماتت

 .پرداختند زيد سرزنش به

. داد ادامگه  خود حركت به كاروان نماز، از پس بعد، روز صبح

 تگو  خگدايا : گفتمى خود به. بود شد  افسرد  و سرافكند  بسيار زيد

 درو  منگافق  مگرد  آن بگر  مگن  كگه  دانگى مگى  آگاهى، چيز همه از كه

 .است بود  راست امگفته هرچه كه دانىمى تو. ام نبسته

*  *  * 

 وحگى  نگزول  حالگت  ناگهگان  ،كگاروان  حركت از پس ساعتى

 شگدّ   بگه  را خدا رسول گاهى كه حالتى. داد دست پيامبر به
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درمگى  زانگو  به پيامبر مركب كه جايى تا داد؛مى قرار فشار تحت

 پيشانى از عرق ،حالت اين در. شدمى نزديك زمين به ا  سينه و آمد

 پيگامبر  وقتگى  ،وحگى  نگزول  از پگس . گشتمى جارى پيامبر

 و گرفگت  را ارقگم  بگن  زيگد  گگو   مهربانانه ،برگشت عادى حال به

 كه آنچه ىدربار  كه با  آگا . بود صادق تو قول! جان پسر: فرمود

 1.فرستاد اىسور  خداوند ،گفتى منافقان پيرامون

 رخسگار  از رن  و شد منتشر سپاهيان ميان در سرعت به خبر

 شگد   چگه  كگه  بشنوند بودند منتظر همه. پريد همفكرانش و عبداللّه

 داد استراحت دستور پيامبر منزلگا ، به سپا  رسيدن از پس. است

 : خواند چنين نماز از پس پيامبر و شد برپا ظهر نماز و

 «ی مهربان انم خداوند بخشنده هب» 
 موا  گ ينو، موى  آينو،  موى  تو   نزد به منافقان هك هنگامى»

 دان،مى خ،ا البته و. هستى خ،ا رس ل ت  كه دهيممى شهادت

 منافقوان  كوه  ده،مى شهادت خ،اون، و. خ،ايى رس ل ت  كه

 .گ ين،مى دروغ

                                                      
 442/  . 1 البيانمىمع تفسير گ1
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 و آسوي   از را خ د [دروغ] س گن،هاى ىوسيله به آنان

 راه زا را ديگواان  وسويله  ايو   بوه  توا  كننو، موى  حفظ شماتت

مى انجام زشتى بسيار كار آنها كه راستى به. دارن، باز خ،اون،

 ....دهن،

 بوزر   و عزيوز  بوازگاديم  م،ينوه  بوه  اگا: گ ين،مى آنان

 كوه  حوالى  در. كاد خ اه، بياون را شها غاي  و ذليل شها 

 آن امّوا . اسوت  مؤمنوان  و رس ل و خ،ا آن از بزرگى و عزت

 1.«...ن،ن،ار آگاهى اما اي  به منافقان

 درهگم  منافقگان  ىتوطئگه  و برخاست مردم از اكبر اللّه صداى

 كگه  بود پس آن از و شد سرافكند  و خوار بسيار عبداللّه و شكست

 همگى. يافت مهمّى بس موقعيّت انصار و مهاجرين نزد ارقم بن زيد

 جگوان  ايگن : گفتنگد مگى . نگريسگتند مى او به احترام و اكرام ىديد  با

 و او راسگگتگويى و برصگگداقت شگگهاد  خگگاطر بگگه كگگه اسگگت كسگگى

 .است فرمود  نازل اىسور  خداوند منافقان، رسواكردن

 پگس  آن از و شگد  چندان صد پيامبر حقّانيت به زيد ايمان

                                                      
 . 8-1/  منافقون. 1
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. كگرد مگى  همراهگى  خگدا  رسول با بيشترى ىعالقه و دلگرمى با

 در گ بود رد گك شركت آن در كه جنگى دوّمين گ جن  رآنگب عالو 

 اسگالم  دشگمنان  و كگافران  بگا  پيامبر ركاب در ديگر، نبرد انزد پ

 .جنگيد

 و ايمگان  صداقت. بود يافته وااليى منزلت مسلمانان نزد ،زيد

 1.بود گشته او بارز هاىويژگی از شىاعت

*  *  * 

 بگوديم  نديد  را او ما. گذردمى پيامبر مرگ از هاست سال

 اشتياق با معموالً،. بوديم يد شن چيزها خيلى حضر  آن ىدربار  امّا

 بودنگد  زنگد   هنگوز  كه پيامبر اصحاب از كسانى سرا  به فراوان،

مگى  سگؤال  پيگامبر  روزگگار  حوادث ىدربار  آنها از و رفتيم مى

 و نشگين  هگم  او بگا  و ديد  را پيامبر نزديك از كه كسانى. كرديم

همراهگى  حضر و سفر در اند،جنگيد  او ركاب در اند،بود  سخن هم

 داشگتند  حضگر   آن ىدربار  ها حر  خيلى ترديد بى اند،كرد  ا 

 .كنند تعريف ترها جوان ما براى كه

                                                      
 قگاموس :  بگه  كنيد نگا  ارقم بن زيد ىدربار  بيشتر حال شرح از آگاهى براى. 1

 .534گ4/526 تسترى ىعالمه نوشته الرجال
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 عنگوان  بگه  مگردم  ميگان  در كه بود كسانى از يكى ارقم بن زيد

 . داشت شهر  پيامبر خوب ياران از يكى

 و ديگدار  بگه  عالقگه  همان دنبال به. است حيّان بن يزيد من نام

 از ديگگر  نفگر  دو همگرا   بگار،  يگك  ،پيگامبر  صحابى با مصاحبت

 . رفتيم زيد ديدار به دوستانم،

 پيگگرى گگگرد و گذشگگتمگگى عمگگر  از سگگال هفتگگاد حگگدود

 كنگار  را ما و. كرد استقبال ما از گرمى به. بود نشسته رويشوسربر

 فكگر  زيگد  مثگل  كه پيامبر ىصحابه از بازماندگانى. نشانيد خود

 بيگان  بگه  زيگادى  ىعالقگه  او، امثگال  و نبود زياد تعدادشان كردند مى

 چگه  بگه  مگا  دانسگت مى كه هم او. داشتند پيامبر روزگار حوادث

 از پگس . بود خوشحال ديدار اين از بوديم، رفته مالقاتش به منظورى

 :گفت او به من دوست معمولى، و اوليّه تعارفا 

 وفگاى  بگا  يگاران  از يكگى  حضگور  بگه  كه اين از ما زيد جناب

 هگم،  تگو  شگخ   مگورد  در. خرسگنديم  بسگيار  ايمرسيد  پيامبر

 ركگاب  در نبگرد،  هفگد   در تگو  كگه  دانگيم مى ما. ايمشنيد  ها داستان

 ديدار سعاد  اى،جنگيد  حضر  آن دشمنان و كافران با پيامبر

 بگا  مصگاحبت  اثگر  بر و اىگزارد  نماز او با اى،داشته را بزرگوار آن
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 و دانگيم مى خوب را هااين. است رسيد  تو به فراوانى خير پيامبر

 پيگامبر  از تا ايمآمد  شنوا، هايىگو  و مشتاق هايى دل با اينك

 از هگم  مگا  تگا  كنگى  تعريف هايت شنيد  و هاديد  از بگويى، ما براى

 مطالگب،  وآن گگردد  قوى ايمانمان و ببريم لذ  ها داستان آن شنيدن

 .باشد مانآخرت ىتوشه و زندگىرا  چرا ِ

 :گفت و كشيد آهى زيد

 روزگگار . امشگد   فرتو  و پير ديگر من كه بينيدمى! عزيزانم

. ندارم ياد به را جوانى دوران خاطرا  ىهمه و است شد  سپرى من

 ذهگنم  در و بگود   يادمانگدنى  بگه  هرچه ،زمان آن حوادث ميان از ،امّا

 دانگم مگى  خگود  وظيفگه  من. گويممى برايتان است بسته عميقى نقش

 تعريگف  ديگگران  بگراى  هستند مهم بسيار و دارم ياد به كه را مطالبى

 انگد بگود   مهم بسيار امزندگى دوران در كه خاطر  چند اينك و كنم

 1:كنممى تعريف برايتان

*  *  * 

 حگ ّ  سگفر  از. كگنم نمگى  فرامگو   هرگگز  را غگدير  ىخاطر 

                                                      
 .15/161 مسلم صحيح. 1
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مگى  الگوداع ةحج    آن بگه . پيگامبر  ح ّ سفر آخرين. گشتيم بگرمگى

 طگول  در ،پيگامبر  بيانگا   از چون. خداحافظى ح  يعنى. گفتيم

 است حىّى مراسم آخرين اين كه بوديم دانسته سال، آن ح ّ مراسم

 . آوريممى جا به پيامبر همرا  كه

 بگار  چند پيامبر يادماندنى، به و مهم و تاريخى سفر آن در

 هم هربار. است نزديك مباركش عمر پايان كه كرد اشار  نكته اين به

 يگك . فرمود ويژ  سفار  ارزشمند، يادگار دو به نسبت را مسلمانان

 بگود  گرفتگه  را كعبگه  درِ ىحلقگه  كگه  حگالى  در خدا، ىخانه در بار

 فرمگود،  را موضگوع  آن بودنگد  طوا  حال در كه حاجيانى به خطاب

 مسگىد  در و مِنگى  بيابگان  در ديگگر  بار و عرفه صحراى در بار يك

 :گويممى كه شد چنان سفر، اين در بار آخرين و خيف

 آبگيگر  يگك  كنار در گ مدينه و مكّه ميان گ جُحفه سرزمين در

 هگوا . كند توقف حاجيان كاروان تا داد دستور پيامبر ،«خم» نام به

 و كگرد  برگگزار  جماعگت  به را ظهر نماز پيامبر. بود گرم شدّ  به

 و كننگد،  درست بلندى جاى شتران، جهاز از داد دستور نماز از پس

 گگ بشگنوند  را صگدايش  و ببيننگد  را او همگه  كگه  طورىگ اگآنى در

 كگه  گفتمى سخن شيرين و شيوا آنچنان. پرداخت خطبه خواندن به



 !ستایمتمی غدیر / 13

 

 . بوديم برد  ياد از را هوا گرماى

 جگالبى  نكگا  . بود مهم بسيار و بلند نسبتاً پيامبر ىخطبه

 :گويممى برايتان را نهاآ ترينمهم كه شد بيان خطبه آن در

 :فرمود خود بيانا  ضمن در حضر  آن

 و شوما  هماننو،  [مخلو   ] هستم بشاى نيز م ! مادم» 

 مو   سوااغ  به عزرائيل  جناب پاوردگارم  ىفاستاده زودى به

. كونم مى اجابت ما  بااى را او دع ت نيز م  و آم، خ اه،

 در اامّو . بسوت  باخ اهم رخت شما ميان از زودى به م  آرى

موى  بواىى  گاانقو،ر  و ارزشومن،  بسويار  يادگوار  دو شما ميان

 .«گذارم

 شوما   ميوان  در مو   يادگار بزرگتاي  و نخستي ! مادم»

! موادم . اسوت  ه،ايت و ن ر سااسا كه كتابى. خ،است كتاب

 .«بياويزي، آن به سخت و باگياي، را خ،ا كتاب

 بسيار قرآن ىدربار  را ما جناب آن سخنان، از قسمت اين در

 و ترغيگب  آن، بگه  عمگل  و قگرآن  فراگيگرى  بگه  نسبت و كرد سفار 

 :فرمود آنگا  و نمود فراوان تشويق

 .«است بيتم شما اهل ميان در م  ديگا ىوديعه! مادم» 
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 كگه  دانسگت مگى  انگگار  و كگرد  كوتاهى مكث پيامبر اينىا

 بار، سه رو اين از كرد، خواهند بيشترى جفاى عتر ، به نسبت امّت،

 :رمودف

 در مبوادا . آورمموى  شوما  ياد به را خ،ا عتاتم ىدرباره! مادم» 

1.«كين، ك تاهى آنان حال رعايت
 

 :داد ادامه پيامبر آنگا 

 ارزشومن،  يادگوار  دو ايو  بوه  كوه  زمانى تا باشي،  آگاه» 

 .ش، نخ اهي، گمااه م  از پس ب،اني، يقي به بزني، چنگ

 از هاگوز  عتات و نىاآ اي  كه ب،اني، تادي،ى هيچ بى و

 حو    كنوار  ىياموت   روز كه آن تا ش ن، نمى ج،ا يك،يگا

 .«ش ن، وارد م  با ك ثا 

 ادا خاصّگى  صگالبت  و اطمينگان  با پيامبر را اخير جمال 

 دارد، مطالگب  بگرآن  اىويژ  تأكيد جناب آن كرديم يقين ما و فرمود

 :فرمود آنگا 

 در و وو  متىيا روز و هنگام آن در س گن،  خ،ا به آرى»

                                                      
 181/   15 مسلم صحيح. 1
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 وو  بيوتم  اهول  و ىاآن و آنها هادوى از م  ك ثا  ح   كنار

 1.«كادي، رفتار چگ نه آنها با م   از پس كه پاسي، خ اهم

 بيگان  معنگادار  و غمنگاك  آهنگى با ،پيامبر را جمال  اين

 در ايگن  از پگيش  مگا . فهميدند آن از چيزها خيلى ها،خيلى كه فرمود

 عتر  از جناب آن منظور كه بوديم  شنيد و ديد  مهم ىحادثه چند

 . هستند كسانى چه بيت اهل و

 همسگر  سگلمه  امّ از غگدير،  مگاجراى  همگين  از پيش سال يك

 سلمه امّ خانه در وقتى پيامبر روز يك كه بوديم شنيد  پيامبر

 و على فوراً فرمود سلمه امّ به و داد دست او به وحی نزول حالت بود،

 بودند، آمد  آنها وقتى. بيايند كه كند خبر را حسين و حسن و فاطمه

 همگان  كگه  را آيگه  ايگن  و گگردآورد   كسايى زير را ايشان پيامبر

 :بود كرد  تالو  بود، شد  نازل او بر هنگام

 را ناپاكى و پلي،ى تا است فام ده اراده خ،اون، كه راستى به»

 «.سازد پاكيزه و راطاها شما و بزداي، بيت اهل شما از

 : بود فرمود  مبرپيا سپس

                                                      
 118/   3 الصحيحين على المستدرك. 1
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 «.هستن، اينان م  بيت اهل! بارالها»

 جمگع  آن به هم او كه بود كرد  خواهش سلمه امّ وقتى حتّى و

 و خگگوب زن تگگو هرچنگگد: بگگود فرمگگود  او بگگه پيگگامبر ،بپيونگگدد

 جگاى  ،تگو  جگاى  نگه  ،نيسگت  تگو  جگاى  اينىگا  امّا هستى نيكوكارى

 1.نيست هم ديگر كس هيچ

 

 كگه  بوديم شاهد مسلمانان، از ديگر ارىبسي و من بعد، مدّتى

 آنگان  از پيگامبر  وقتگى  نىگران،  مسگيحيان  بگا  مباهلگه  ماجراى در

 روز بياينگد،  مباهلگه  براى فرزندانشان و زنان و خودشان تا خواست

 و حسگن  و على و فاطمه سر بر را خويش عباى بزرگوار، آن مباهله

 :فرمود و افكند حسين

 .«هستن، ااينه م  بيت اهل! بارالها» 

 :گفت و كرد دعا سپس و

 او بوا  نيوز  م  باش، داشته ساِسازش آنان با كس ها! خ،ايا» 

 2.« است ستيز در م  با باش، داشتهساِجنگباايشانكس وهاسازگارم

                                                      
 .5/351 تِرمذى سُنن. 1
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 بيگت  اهگل  عنگوان  بگه  فرزنگدانش  و علگى  دوستىِ اهميّت

 بود كرد  اعالم رسماً پيامبر حتى كه بود مهم چنان آن پيامبر

 .ندارد ارزشى هيچ آنان، دوستىِ و محبت بى خدا عباد 

 و مالگك  بگن  اَنَس ،ابوذر جناب ،سلمان جناب ،من ،روز يك

 و حسگن  هنگگام  همگان  در. بوديم خدا رسول نزد ،ثابت بن زيد

 و گرفگگت آغگگو  در را آنگگان پيگگامبر. شگگدند وارد حسگگين

 ايشگان  و رفت دو آن سوى به و برخاست جا از ابوذر جناب. بوسيد

 .نشست ما نزد و بازگشت و بوسيد را دستشان و برگرفت به را

 او بگه  نىگوا  به و آهسته بويم، كرد  حير  او كار اين از كه ما،

 و هسگتى  خگدا  رسگول  اصگحاب  بزرگگانِ  از تو ابوذر اى: گفتيم

 هاشگم  بنگى  از كگودك  دو نگزد  به و برخيزى جاى از كه است عىيب

 .ببوسى را دستشان و برگيرى به را ايشان و بروى

 مگن  كه را چه آن اگر نيز شما. كنممى چنين آرى: گفت ابوذر

 آن از بگيش  شگنيديد، مى ام،شنيد  دو آن  ىدربار  خدا رسول از

 .كردم من كه كرديد مى

 ابوذر ؟اىشنيد  چه آنان ىدربار  پيامبر از :پرسيديم او از
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 و حسگگن و علگگى بگگه خطگگاب خگگدا رسگگول كگگه شگگنيدم: گفگگت

 :فرمود مى حسين

 و بگيگرد  روز  چنگان  آن كسگى  اگر سوگند خدا به! جان على

 ا روز  و نماز شود، فرسود  و پوسيد  مشكى مانند تا بگزارد نماز

 .داشت نخواهد برايش سودى تو، دوستى و حبّ با جز

 توسگل  خداونگد  بگه  شما دوستى ىوسيله به هركس! جان على

 .نكند رد را او درخواست كه نددامى شايسته برخود خداوند جويد،

 بيگاويزد  شگما  بگه  و بگدارد  دوست را شما كس هر! جان على

 .است زد  چن  استوار اىبرآويز  راستى به

 نيگز  مگا . رفگت  بيگرون  و برخاسگت  ابگوذر  بيانا  اين از پس

 :گفتيم و آمديم پيامبر نزد به و برخاستيم

 .كرد نقل را سخنان اين شما از ابوذر خدا رسول اى

 آسگمان  سگوگند  خگدا  به. گفت راست ابوذر: فرمود پيامبر

 راسگت  ابوذر از كه را كسى است برنگرفته در زمين و نيفكند  سايه

 1.باشد گوتر

                                                      
 .213/ 37 االنوار بحار. 1
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 چگه  بگود  معلوم پيامبر بيت اهل ،ما نظر از ،رصور گه هگب

 و روزگگگار در كگگه حگگوادثى خگگاطر بگگه اگدهگگگبع و. هسگگتند ىگكسانگگ

 پيامبر بيت اهل كسانى چه شد نروش بهتر داد رخ على حكومت

 .هستند

 عنگوان  بگه  را بيگت  اهل و قرآن پيامبر بگويم، ترروشن

 بيگت  اهل افراد ميان قاعدتاً و بود كرد  معرّفى خويش يادگار و پنا 

 .باشد اختالفى نبايد

 بيگت  اهگل  از قطعاً حسين و حسن و فاطمه و على كه اين در

 كننگد  گمگان  بعضگى  سگت ا ممكن. نداشت ترديدى كس هيچ هستند

 پرسگش  ايگن  هسگتند،  حضگر   آن بيت اهل از نيز پيامبران همسران

 و قگرآن  نظگر  مگورد  بيگتِ  اهگل  جگزء  پيامبر زنان اگر كه آيدمى پيش

 و بيگت،  اهگل  از يكگى  عايشه ميان است ممكن چگونه باشند، پيامبر

. شگود  برافروختگه  جنگ   آتگش  بيگت،  اهگل  از ديگرى فرد ،على

 عايشگه  دانگيم مگى  و ايگم نكگرد   فرامگو   را جمگل  جنگ   ماجراى

 لشگگكر ،علگگى وقگگت، خليفگگه عليگگه زبيگگر، و طلحگگه تحريگگك بگگه

 بگا  خودم من كه حالى در. انداخت را  به خانگى جن  و برانگيخت

 فاطمه و على به خطاب كه بودم شنيد  پيامبر از هايم گو  همين
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 :فرمود گنفر چهار ناهم به فقط يعنىگ حسين و حسن و

 و جونگم موى  باش،  داشته ستيز سا شما با كه كس ها با م »

 و سولم  در او با نيز م  باش، صفا و صلح در شما با كه هم كس ها

 1«.ب د خ اهم صفا

 همسگران  برخگى  كگه  دانسگتند مى همه تر،مهم اينها ىهمه از

 و خشگم  موجبا  و بودند آزرد  سخت را حضر  آن خاطر پيامبر،

 و شگماتت  در كگه  طگورى  به بودند كرد  همفرا را جناب آن ناراحتى

 .شد نازل تحريم ىسور  ايشان سرزنش

  :است آمد  سور  آن در

 پوس . افتاد انحااف به پيامبا  آزردن گناهِ به زن دو شما هاىدل

 كمو   بوا  بخ اهيو،  اگوا  و. كني، ت به خ،ا درگاه به كه است سزاوار

 و صوالح  مواد  و جبائيل خ،اون،  دهي،  آزار را خ،ا رس ل يك،يگا

 آنوان  پوى  در و بو د  خ اهنو،  او يواور  و دوسوت  مؤمنان  ىشايسته

 2.كنن، می پشتيبانى ياورى و دوستى اي  در را ايشان نيز فاشتگان

 و پيگرو  پيوسگته  كگه  اىشايسگته  و صالح مرد دانستندمى همه

                                                      
 .3/171 الصحيحين على المستدرك. 1
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 اين با اما. شناختندمى هم را زن دو آن كيست، خداست رسول ياور

 آن آزار پگىِ  در بگازهم  و آزردند را پيامبر كه آنان ىدربار  حال

 :است شنيدنى ماجرا اين بودند، حضر 

 نقگل  دارد وااليگى  منزلگت  و مقام مسلمانان نزد كه عباس ابن

 :كندمى

 زنگى  دو آن بپرسم دوم، ىخليفه عمر، از بودم مايل بسيار من

 انىكسگ  چگه  شگد،  نگازل  هاآن ىدربار  آيه اين و تحريم ىسور  كه

 .بودند

 كه آن تا آمد،نمى پيش پرسش اين طرح براى مناسبى فرصت

 چگه  آيگه  ايگن  در خداونگد  منظور پرسيدم او از ح  سفر در بار يك

 معلگوم  خگوب ! پرسش اين از شگفتا: داد پاس  عمر ؟هستند كسانى

 آن همسگران  ،عايشگه  و حفصگه  آزردند را پيامبر كه زن دو آن است

 1.بودند حضر 

 را جنگاب  آن كگه  پيگامبر  زنگان  شگود مگى  چگونه بنابراين

 نبگود،  خشگنود  ايشان از بزرگوار آن و بودند كرد  افسرد  و ناراحت

                                                      
 .77 باب القرآن تفسير كتاب 421/ 5 ترمذى صحيح. 1
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 از كگه  ديگرى مهم ىنكته. باشند حضر ، آن از پس مردم، پناهگا 

 پيگرو  راستى به كسى اگر كه است آن دانستيم پيامبر سفار  اين

 و داللگت  بگه  جگز  و ويگزد آمگى  عتر  دامان به ترديد بى باشد، قرآن

 دوسگتدار  حقيقتاً كسى اگر و پيمايدنمى دين را  بيت اهل راهنمايى

 محال يعنى. بود خواهد قرآن با او الفت و انس حتماًَ باشد، بيت اهل

 بيگت  اهگل  رَوى دنبالگه  امّگا  نمايگد  قگرآن  از پيروى ادعاى كسى است

 از امّا بود بيت اهل با دوستى مدعى تواننمى هرگز نيز و نباشد پيامبر

 .ماند دور آن تعاليم و قرآن

 بيگان  گ غدير روز گ  روز آن پيامبر كه ديگرى مهم مطلب

 : گفت و گرفت را او بازوى و طلبيد را على كه بود آن فرمود

 اولى شما با شما خ د از م  كه است اي  مگانه! مادم»

 «شمايم؟ اختيار صاح  و ساپاست م  كهاي  مگانه هستم؟

 تگو  اللّگه،  رسگول  يا است چنان آرى: گفتيم صدا يك همه، ما

 : فرمود پيامبر آنگا . هستى ما اختيار صاحب و ولىّ

 و ولوىّ  مو   كوس  ها: كنممى اعالم جمع اي  در اين »

 ساپاست و ولىّ نيز بيني،مى كه على اي  هستم او ساپاست

 .«اوست
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 نچنگي  و برداشت دعا به دست مطلب، اين بيان از پس سپس،

 :گفت

 او دوسوت،ار  نيوز  تو   بو،ارد  دوست را على كس ها! بارالها» 

 1.«باش دشمنش نيز ت  شمارد دشم  را او كس ها و باش

 اعالم يكديگر برادر را مؤمنان ىهمه ،پيامبر اين، از پيش

 رسگماً  يكديگر با دو دوبه مسلمانان بود داد  دستور حتّى و بود كرد 

 دوسگتى  از بگاالتر  بگرادرى  مقگام  كه بود معلوم. ببندند برادرى پيمان

 عنوان به نه را، على غدير، ماندنى ياد به و عىيب مراسم در امّا است،

 عنگوان  بگه  اينهگا،  ىهمگه  از بگاالتر  بلكه برادر، عنوان به نه و دوست،

 . كرد معرّفى مسلمانان رهبروپيشواى ولىّ، اختيار، صاحب سرپرست،

 انىگام  را كگار  اين مختلف هاى مناسبت در پيامبر هم قبالً

 پيگامبر  حضگور  در بار يك كه دارم خاطر به خوب خود من. بود داد 

 :فرمود حضر  آن و بوديم

 راهنموايى  و داللوت  امواى  به را شما خ اهممى! ياران» 

 را آن و شو،ي،  آواز هوم  و دل ي  آن در همگى اگا كه كنم
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 .«ش ي،نمى هالك هاگز پذيافتي،

 ىدنبالگه  شگنيدن  منتظر و شديم كنىكاو بسيار سخن ازاين ما

 :فرمود و داد ادامه كه بوديم پيامبر بيانا 

 نخسوت  ىدرجوه  در شما ساپاست و ولىّ باشي، آگاه» 

 طالو   أبوى  بو   علوى  م  از پس پيش ايتان و امام و خ،است

. كنيو،  تص،يق را او امامت و بشن ي، را او ان،رز و پن،. است

 را مطل  اي  كس ها كه است داده خبا م  به جبائيل جناب

 هوالك  دينش در گاه هيچ نه، گادن را علوى امامت و بپذياد

 1.«ش دنمى

 معرفگى  كسى عنوان به را او رسمآ مراسم، آن طى روز، آن امّا

 از غيگر  البتگه گگ  داشگته  او كگه  را شگئونى  تمام خود، از پس كه كرد

 . داشت خواهد گنبوّ 

 برواليگت  على با حضّار، تمام مراسم، پايان از پس رو، اين از

 مسگلمانان،  سرپرسگت  و« مگوال » عنوان به او به و كرديم بيعت مؤمنان

 طگىّ  در مگا،  از بسگيارى  كگه  دانگم مگى  البتگه . گفتيم تهنيت و تبريك
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 فرمگود   جنگاب  آن آنچه برخال  ،پيامبر رحلت از پس حوادث

 سگفانه متأ كگه  دانگم مى خدا بزرگ امتحان را آن امّا. كرديم عمل بود

 .خورديم شكست امتحان آن در ما، از خيلى

*  *  * 

 ايّام آن تل  حوادث. بود سياهى و سخت هاى سال ،ها سال آن

 كگه  بگوديم  خوانگد   قرآن در ،ما البته. كرد نخواهم فرامو  هرگز را

 بگاز  جاهليّگت  دوران به گروهى ،شود كشته يا و بميرد پيامبر اگر

 كگرديم نمگى  تصگوّر  امّا ؛1روندمى يرونب دين ىداير  از و گردند مگى

 در را بسگيارى  شگوم،  و كگور  هاىفتنه امواج شدّ ، و سرعت اين به

 كگه  بگوديم  خوانگد   قرآن در هم را اين البته. بردمى فرو خويش كام

 :بود فرمود  و داد  هشدار مؤمنان به خداوند

 آورديوم   ايمان گفتن، كه همي  كنن،مى گمان مادم آيا» 
 2.«ش ن،نمى امتحان و گادن،مى رها

 افقهگاى . بگوديم  شد  سختى امتحان دچار مسلمانان، ما آرى،

. بگود  نمگود   رخ ،پيگامبر  مرگ از پيش كمى فتنه، توفان آن سيا 

                                                      
 .144 عمران آل. 1

 (.2 عنكبو . )يُفتنون ال هم و آمنّا يقولوا أن يُتركوا أن الناس أحسب. 2
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 بسگتر  در پيگامبر  كگه  شگد  هويگدا  هنگگامى  آن، هاىنشانه اولين

 :فرمود بيمارى

 از سپ كه بن يسم باايتان مطلبى تا بياوري، كاغذ و ىلم»

 .«نش ي، گمااه م 

 برپيگامبر  بيمارى، از ناشى دردِ: گفت حاضران از يكى امّا

 پيگامبر  ىنوشته به نيازى ما. گويدمى هذيان او و است يافته غلبه

 . است بس را ما خدا كتابِ همين و هست ما ميان در قرآن نداريم،

 بگگذاريگگد  گفتنگد  و كردنگد  مخالفگت  او سخن با اىعدّ  امّا

 .بنويسد و بفرمايد دارد نظر در كه را آنچه امبرپي

 سگپرى  را عمگر   روزهگاى  آخرين كه ،پيامبر محضر در

 ما كه بهتر همان خير،: گفتندمى هابعضى. درگرفت بگومگو كرد، مى

 .باشيم نداشته پيامبر وصيّت به كارى و برويم قرآن سرا  به

 شد رد افس سخت پيامبر ،گرفت باال اختال  و نزاع وقتى

 1.برويد بيرون و برخيزيد من بستر كنار از: فرمود ناراحتى با و

                                                      
 مگر   بگاب  4131 ىشگمار   حديث 17/234 كرمانى شرح به بخارى صحيح. 1

 پيگامبر  بگه  جسگارتى  چنان كه مرد آن كه: است آمد  ديگرى روايت در النبى

 العلگم  كتگاب  114 شمار  حديث 2/127 بخارى صحيح. )بود دوم ىخليفه كرد

 (.العلم كتابة باب
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. نشگد  نوشگته  پيگامبر  وصگيّت  امّگا  آمدند؛ بيرون اصحاب

 وصگيّتى  و سگفار   چگه  پيگامبر  كگه  دانستندمى گرو  هردو هرچند

 پيگامبر  خگود  از را وصگيّت  آن پيشگتر،  بارهگا،  چون. است داشته

 فرمگود   شفاهى كه را چه آن خواستمى جناب آن ،امّا بودند شنيد 

 . بخشد رسميّت نيز كتباً بود،

 از كگه  گگ پيامبر عموى پسرگ عبّاس ابن شنيدم بعدها من

 ،وننگگين  تل  ىحادثه اين ىدربار  ،بود اسالم دانشمندان و رگانزب

 نگذاشگتند  روز آن كگه  بگود  آن اسگالم  در فاجعگه  بزرگتگرين : گفت

 1.بنويسد ،داشت نظر در كه را آنچه ،خدا پيامبر

  

 چگرا  كگه  بگود  آن خبگر  ايگن  شگنيدن  از من ناراحتى بيشترين

 زد  را حگر   ايگن  كگه  كسگى « .است بس را ما خدا كتاب: »اند گفته

 شنيد  خود  هاى گو  با و داشت حضور خم غدير در خود بود،

 :بود فرمود  خدا پيامبر كه بود

 در را تمبيو  اهل و خ،ا كتاب و روممى شما ميان از م »

                                                      
 و العلگم  كتابگة  بگاب  العلم كتاب 114 ىشمار  حديث 2/127 بخارى صحيح. 1

 .4131 ىشمار  حديث 17/237
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 .«گذارممى باىى شما ميان

 سگخن  بگا  جسگار ،  و صگراحت  ايگن  بگا  او چگرا  دانگم نمى

 بگا  جگدّى  طور به هم كس هيچ كه آن بدتر و كرد مخالفت پيامبر

 .نكرد برخورد مسأله اين

 و برخاسگت  فتنه توفان فرمود، رحلت پيامبر كه هم وقتى

 و اضگطراب  دچگار  را جامعگه  و لرزانگد  سخت را اسالم نوپاى نهال

 .نمود تزلزل

 محبّگت  و مگودّ   بر مبنى پيامبر سفار  همه آن وجود با

 مسگلمانان  بگه  قرآن صريح دستور وجود با و ،بيت اهل به نسبت

 خصوص به و مردم بيشتر جناب، آن رحلت از پس  1امر اين پيرامون

 و كردنگد  اعتنگايى  بى پيامبر سفار  به نسبت اسالم، امت بزرگان

 طالگب  أبگى  بگن  على پيامبر از پس كه را بيت اهل الرسا و سرور

 .كردند نشين خانه بود،

عدّ . داد رخ آسان بسيار بدفرجام، و شوم حادثه اين متأسفانه

 و لغزيدنگد  و افتادنگد  فتنه به و خوردند فريب مسلمانان از زيادى ى

                                                      
 (.23/شورى. )القربى فى المودّة االّ اأجر عليه اسئلكم ال قل. 1
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 علگى  از كگه  هايىكينه خاطر به بودند مسلمان تاز  كه هم اىعدّ 

 نزديكگان  از بسيارى زيرا. دادند رضايت بزرگ انحرا  اين به دداشتن

 حنگين،  و خنگدق  و اُحگد  و بگدر  هگاى جن  در خويشاوندانشان، و

 خوشگى  دلِ علگى  از آنهگا  و بودنگد  شگد   كشته على دست به

 .نداشتند

 و سگخت  بسگيار  اىفتنه كه راستى به خالفت، غصب ماجراى

 خود كام به را بسيارى كه ىسهمگين توفان. بود هولناك بس آزمايشى

 اسگالم،  صگدر  مؤمنان از زيادى شمار دامن كه سوزانى آتش و كشيد

 و مهيگب  توفگان  ايگن  در. گرفگت  فگرا  را احد، و بدر اصحاب يعنى

 كگو   چون كه معدودى، بسيار ىعدّ  جز سخت، و سهمگين امتحان

 ترديگد  دچگار  على حقّانيت در هرگز و ايستادند پابرجا و استوار

 .گشتند ترديد و تزلزل دچار پيامبر اصحاب بقيه دند،نش

 كگم  و جگوانى  عمدتاً علّتش. بودم خوردگان فريب از هم من

 علگى  با حق دانستممى كه آن با. بود تىربگىبى و خامى و سنّى

 پيگامبر  خاندان به من. برنخاستم او يارى به و كردم سكو  است

 فگرد  تگرين مناسب و نبهتري هم را على داشتم، محبّت و اراد 

 ناپختگى و نابخردى علّت به امّا دانستم؛مى پيامبر جانشينى براى
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 . ندادم مثبت پاس  را او مظلوميّت نداى

 ديگگر  هگاى خيلى بسا چه. شدم پشيمان سخت مدّتى از پس

 و نياوردنگد  خگود  روى به آنها از بسيارى امّا شدند پشيمان من مانند

 گگرفتم  تصگميم  مگن . است داد  رخ يبتىمص چه كنند باور نخواستند

 ماجراهگا  آن از كگه  ديگرانگى  براى دارم خاطر به پيامبر از چه هر

 در و بگودم  برد پى خود بزرگ اشتبا  به من. كنم بازگو نداشتند، خبر

 سسگتى  و كوتاهى همه آن از پس مخصوصآ. برآمدم آن جبران صدد

 غيرمنتظگر   بسگيار  برايم كه داد رخ اتفاقى ،على از جانبدارى در

 .كرد ترراس  بودم گرفته كه تصميمى در مرا و بود

 مگن  ،علگى  نشگينى  خانگه  ايّام همان در كه بود چنان قضيّه

 بيمگارى  بسگتر  در كگه  روز يگك . گشتم بسترى و شدم بيمار سخت

 در بر اينك و است آمد  عيادتم به على كه دادند خبر من به بودم

 همگه  ايگن  انتظگار  هرگگز . شگدم  زد  شگگفت  بسگيار  من. است خانه

 و شگد  اتگاق  وارد بزرگوار آن وقتى. نداشتم را گذشت و بزرگوارى

 خوشگحالى  حگال  عگين  در و شگرم  شگد   از نشست، بسترم كنار در

 ام،كگرد   بگدى  شما حقّ در من كه آن با! من موالى: گفتم و گريستم

 ايد؟آمد  من عياد  به
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. گذشگت  بود آنچه :فرمود بزرگوارى و كرامت همان با هم او

 خداونگد  نگزد  ،بيمار مؤمنِ برادرِ از عياد  كه امآمد  خاطر آن به من

 1.دارد عظيمى پادا 
 

 و فرصگت  هگر  از نداشگتم،  قگرار  و آرام من ديگر پس، آن از

 خواسگتم مگى . جسگتم مگى  بهر  غدير ماجراى تعريف براى موقعيّتى

. اسگت  افتاد  قىاتّفا چه بگويم نداشتند حضور آنىا در كه آنها براى

 و سسگتى  آن كگه  اميگد  آن به بكنم را كار اين مرگ دم تا خواستممى

 .كنم جبران را، نخستين كوتاهىِ

*  *  * 

 شگد   غصب على حقّ و گذشته كار از كار ديگر چند هر

. بگود  پيمگود   انحگرا   مسگير  پيامبر جانشينى مورد در جامعه و

 گشت،بازنمى جوى به يگرد رفته آب و بود جهيد  كمان از تير هرچند

 زنگد   و شگود  بگازگو  غگدير  ماجراى داشتم اصرار علّت دو به من امّا

 ىهمگه  فطگر   و نهگاد  در جگويى  حگقّ  كگه  خگاطر  آن به يكى. بماند

 هگر  بشناسگند  را باطل و حق دارند دوست همه. است نهفته ها انسان

                                                      
 .68/228 بحاراالنوار .1
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 امّگا  باشگند  انگدك  آن را  رهگروان  و حگقّ  پيگروان  است ممكن چند

 پيگامبر  كه آن خصوص به. است مهمّى بسيار مطلب حقّ ختشنا

 :بود فرمود  على ىدربار 

. اسوت  حوق  با هميشه على و است على با هم اره حق»

 1.«جاست همان هم على باش، حق كه هاكجا

 مگاجرايى  در كگه  باشد معلوم خواستيممى ديگر اىعدّ  و من

. اسگت  د بگو  علگى  بگا  حق داد، رخ پيامبر رحلت از پس كه

 خگود  خگودى  بگه « حگق . »شد نشين خانه ناحق به او كه باشد روشن

 اصگرار  و گيگرى پگى  انگداز   اين تا آن، خاطر به كه دارد ارز  آنقدر

 ايگن، . سگازد مى آشكار را حق كه مطالبى بيان براى اصرار. رود بكار

 پايمگال  حق بدانند همه تا است، غدير مسائل بيان هاىفايد  از يكى

 .است پوشاند  را آن طل،با و شد 

 تمگام  سگرآغاز  ،على خالفت غصب ماجراى كه آن ديگر

 بگود  خطاهگايى  و هاگمراهى و ها كژروی و ها نابسامانی و هابدبختی

 را تلگ   واقعيگتِ  ايگن . آمگد  پديگد  اسالم امّت ميان در آن از پس كه

                                                      
 .226 ىشمار  حديث 3/134 صحيحين على المستدرك. 1
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 بيگان  خالفگتش  دوران هگاى سگخنرانى  از يكى در بار يك ،على

 :گفت چنين سخنرانى آن نضم او: فرمود

 پيامبا اصحاب از گاوهى رفت دنيا از پيامبا كه زمانى» 

 و كورروى  اثا با. ش،ن، دي  بى و بازگشتن، جاهليّت دوران به

 نوا  هواى ان،يشوه  بوا . افتادنو،  هالكت به ها بيااهه در رهاوى

 كوه  پيوامبا  دسوت ر  باخالف. كادن، اعتماد منحاف و راست

 از ؛ كننو،  پيواوى  جنواب  آن بيوت  اهول  زا ب د فام ده آنها به

 پيوامبا  كه آن با و. پي ستن، ديگاان به و بُاي،ن، پيامبا بيت اهل

 و موزد  شوما  از رسالت رنج باابا در م : ب د فام ده ايشان به

 خ يشواون،ان  با كه است آن م  مزد بلكه خ اهمنمى پاداشى

 نيز سخ  اي  با آنان ب رزي،  دوستى و مؤدّت م  نزديكان و

 . گزي،ن، دورى پيامبا خان،ان از و كادن، مخالفت

 جايگواه  از را پيوامبا  جانشوينى  و خالفت بلن، بناى آنان

 چنوي   آنوان . كادن، بنا آن غيامحل در باداشته خ يش اصلى

 خطاهوا  تمام منشأ و مع،ن كه گافت ص رت كارى و كادن،

 درهوايى  از اسوالم  امّوت  هواى  سختی و هانادانى تمام. گادي،

 و. شو،  گش ده امّت روى به آنان اعمال اثا با كه آورد هج م
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 شو،  و آمو،  ساگادانى و حيات در همگى كه ب د چني  اي 

 از سونتتى  بوا  خبواى   بوى  و غفلوت  مسوتىِ  در و كادن،  پي،ا

 غص  در خيانت اثا با گاوهى. نم دن، عمل فاع ن خان،ان

 هوم  گاوهوى  و بسوتن،  دل دنيا به و باي،ن، آخات از خالفت

1.«شستن، دي  از دست كلتى به
 

 كه كردم وجدان كامالً زمانى را سخنان اين مصداق و معنا من

 ؛ داد رخ پگس  آن از كگه  بگودم  بگارى  مصگيبت  حگوادث  شاهد خود

 .بود اسالم امّت براى بزرگى مصيبت آنها از يك هر كه حوادثى

 دختگر   ىدربار  كه بودم شنيد  پيامبر از بارها خود من

 و دل ىميگو   را او. فرمگود مگى  سفار  و توصيه راوانف ،فاطمه

 :گفتمى. ناميدمى چشمش نور

 آزرده مواا  بيازارد را او هاكس .است م  ت  پاره فاطمه»

 .«است

 درِ كگه  آنىا تا آزردند سخت را او چگونه بودم شاهد من امّا

 پسرعمو و داماد على كه آن با و كشيدند آتش به هم را ا خانه

                                                      
 .151 خطبه االسالم فيض ترجمه البالغه، نه . 1
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 را او و افكندنگد  گردنش به ريسمان بود، پيامبر برحقّ جانشين و

 هگم  او و  1.بگيرند بيعت او از تا بردند مسىد به كشان كشان و زور به

 2.پذيرفت را بيعت نن  اسالم كيان حفظ براى

 پشگيمان  مگردم  وقتگى  نشگينى  خانه سال پن  و بيست از پس  

 خواسگتند  او از و كردنگد  بيعت او با فراوان اصرار با بار اين و شدند

 تگن  اسگالمى،  ىجامعگه  حفگظ  خاطر به هم باز او بپذيرد، را خالفت

 عليگه  اىعگدّ   او با مخالفت در دوبار  و داد ناخواسته خالفت اين به

 و شگگوم حگوادث  همگه  ايگن . انداختنگگد را  بگه  بگزرگ  جنگ   سگه  او

 در ريشگه  گشگت مى مسلمان امّت گيردامن كه گوناگون هاى مصيبت

 گفتگه  شگفاهى  بارهگا  پيامبر كه وصيّتى نگذاشتند كه تداش آنىا

 كگه  وصگيّت  همان. كنند عمل آن به مردم و شود نوشته هم كتباً بود،

                                                      
 .البالغه نه  28 نامه. 1

 در اسگت  آمگد   البالغگه  نهگ   در كه 72 ىشمار  ىنامه در على حضر . 2

 ديگدم  كگه  آن تگا  نكگردم  بيعت ابوبكر با من: ...فرمايدمى سقيفه ماجراى توضيح

 كگه  ترسيدم و است نهاد  نابودى روبه محمّد دين و شوندمى دين بى دارند مردم

 آسگيب  حگال  در كگه  گ را اسالم گ خويش  ىناخواسته و اجبارى بيعت با گ اگر

 تگر سگنگين  بسگى  اسالم رفتن بين از مصيبت نكنم يارى گ بود نابودى يا و جدّى

 .رشماب ارز  كم و زودگذر حكومت از است
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 : فرمود پيامبر

 عتات و ىاآن نش ي،  گمااه م  از پس خ اهي،مى اگا»

 .«دريابي، وهم باو را

. بود خالفت غصب همان ىزاييد  نيز بار اسف حوادث ديگر

 اسگالم  بگه  اىعقيگد   هگيچ  كگه گگ  معاويه رسيدن حكومت به ىزمينه

 امثگال  افگرادى  آمگدن  كگار  روى. گرفگت  ريشه جا همان از گنداشت

 از يكگى  در. كگنم نمى فرامو . بود حادثه همان ىنتيىه عمروعاص

. داشگتند  حضگور  نيگز  عمروعگاص  و معاويگه  ،پيگامبر  هاى جن 

 عىيبگى  و تند نگا . ندهست باهم نفر دو آن كه ديد پيامبر بار يك

 مگدّتى  بگاز . ديگد  يكگديگر  بگا  را آنهگا  هم ديگر روز. انداخت آنها به

 دو آن كگه  كرد مشاهد  نيز سوم روز چون و كرد نگا  آنها به طوالنى

 :فرمود ناراحتى با هستند هم با نفر

 شو ن، موى  جموع  يكو،يگا  بوا  نفا دو اي  دي،ي، هاگاه»

 ىدربواره  گاه هيچ دو آن نچ  بيفكني، ج،ايى آنها ميان حتماً

 .«نشينن،نمى يكجا در هم با خياى اما

 دنبال به و صفين جن  مصيبت ،عمروعاص و معاويه اتحاد با

 و گشگت  منىگر  علگى  شهاد  به كه آمد پيش خوارج ىفتنه آن
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 اجرا به را خود شيطانى هاىنقشه عمروعاص و معاويه هم آن از پس

 امگگام هگگم وقتگگى. كردنگگد منگگزوى را حسگگن امگگام و درآوردنگگد

 امگام  ىجنگاز   ،اُميّگه  بنگى  تحريگك  بگه  ،رسگيد  شگهاد   به حسن

 جگگدّ  دركنگگار ندادنگگد اجگگاز  و كردنگگد تيربگگاران را حسگگن

 1.شود سپرد  خاك به پيغمبرخدا

 سگر  كگه  كگنم نمى فرامو  هرگز هم را دردناك ىصحنه اين

 نانىيبِ آن و آوردند زياد ابن نزد را حسين امام نورانى و مطهر

 من و زدمى عزيز آن دندان و لب بر ،خيزران چوب با ،فطر  پست

 ابگن  اى بگاد  شرمت: گفتم ناراحتى با و داشتم حضور مىلس آن در

 ديگدم  خگود  چشم دو همين با من كه سوگند خدا خداوندى به! زياد

 سگپس . بوسگيد مگى  را دندان و لب اين مباركش لب با پيامبر كه

 تمگام  شگرمى بگى  با زياد ابن و گريستم سخت و  دادم كف از اختيار

 اسگت  گذشگته  تو از سِنى كه نبود اگر خرفت پيرمردِ اى: گفت من به

                                                      
 شيعى مدارك در البته. ق41 سال حوادث تاري  در 3/471 التاري  فى الكامل. 1

 پيگامبر  جگوار  در حسگن  امام دفن از جلوگيرى در اصلى محرك است آمد 

 (.156 و 44/154 بحاراالنوار. )بود عايشه اكرم
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 1.كنند جدا تنت از سر دادممى دستور

 

 كگه  بگود  هگايى  گمراهگى  و خطاهگا  ماجراهگا،  ايگن  تمام آرى

 از امگرفته تصميم من و است خالفت غصب ماجراى همان ى زاييد 

 كگه  بگگويم  همه به و كنم استفاد  غدير ماجراى بيان براى هرفرصتى

 چه جناب، آن رحلت از پس نيز و ،پيامبر عمر آخر هاى سال در

 . است داد  رخ حوادثى

 دسگت  از را بسگيارى  عزيگزان  و امشگد   پيگر  مگن  ديگر اينك

 امّگا . است نماند  من عمر از هم زيادى زمان كنممى احساس ام، داد 

 و هگا كوتگاهى  ماجراهگا،  اين نقل با امتوانسته حدّى تا كه خوشحالم

 جبگران  ام،داشته على حضر  حق از دفاع در كه را هايى سُستی

 بداننگد  همگه  تگا  كنيد تعريف ديگران براى را قصّه اين هم شما. كنم

 .است مظلوم انداز  چه تا على

 

                                                      
 .5/457 طبرى تاري  از نقل به 3/531 الرجال قاموس. 1



 

 

 

 

 

 

 

 : خود را بيازماديي
 از و شا  دا ناام  چاه  كماي، ماى  نقال  را ماا  ىقصّه كه پ امت  صبابىِ ا 0

 . يدانست چه شخص ّ 

 بود؟ چه ما ىقصّه ناقل ىخار ه مهمت رن ا 2

 بود؟ چه پ امت  گ انتهاى ىودرعه و رادگار دو ا 3

 د؟بو چه پ امت  همس  سممه امّ داستان ا 0

 خاود  رهان  در را نج ان مس ب ان با پ امت  ىمتاهمه در مهم ىنكته ا 5

 . يكم م ور

 بودناي،  گ فتاه  را عماى باازوى كه حالى در غير  روز در پ امت  ا 6

 ف مودني؟ چه

 بود؟ چه گوريمى سخن آن از ناقل كه شوم و كور  ىفتمه توفان ا 0

 بود؟ چه  پ امت  رحم  از بعي وسهمگ ن هولماك وآزمارش امتبان ا 8

 ك دني؟ ب خوردى چه قصّه باناقل عمى حض ت ا 9

 بود؟ چه غير  ىقصّه نقل ب اى ناقل  اراص دالرل ا 01



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 غدری فیر    

 
 عبدالحسن طالعی

 





 

 

 

 

 

 

 

 :فرمود غدير تاريخی خطبة از بخشی در پيامبراكرم

مهی  شهاا  بهه  باید علی والیت دربارة که را آنچه من،

 .رساندم رساندم،

 .گویند باز آیندگان به را پیام این باید حاضران،

 .شد چه غدیر در که بگویند فرزندان به پدران

 .کندمی سنگینی مؤمنان دوش به قیامت روز تا رسالت ینا



 

 

 

 

 

 

 

 نبیّبيتاهگگگگگلدةگگبنمگگنم

 وصیّ پگگگگایِ خگگگاكِ ستايندة                       

 ادگمبگيتیبهناممروزآنخود

 ادي هگب نيارم حيدر امگن من هگك                    

 بگذرماينبرهموزادماينبر

 حيدرم پیِ خاك هگك دان قيني                   

 دشمنشپگگگدربیازجزنباشد

 تنش بسوزد آتش به زداني كگه              

 فردوسی ابوالقاسم حکیم  

 

   پيمبركهراكسیبستایوكنمِدحَت

 كار همه داد بدو و گفت ثنا و بستود          

 غزنوی سنایی حکیم



 

 

 

 

 

 

 

 !مبارک غدیر عید و سالم زیعز دوست

 بگه  كگه  اسگت  داد  قگرار  كسگانی  از را ما كه سپاس را خدای

 .ايمزد  چن  علوی واليت بخش نىا  و استوار ريسمان

 را آن خداوند كهاست بهايیگوهرگران علی واليت نعمت

 از پاسداری و نعمت اين از قدردانی برای. است فرمود  ارزانی ما به

 خداوند ندانيم كه زمانی تا. است الزم آگاهی و معرفت موهبت، اين

 ساخته رهنمون هدايت وادی به را ما و نهاد  ما بر عظيمی منّت چه

 .شناخت نخواهيم را پربها گوهر اين قيمت و قدر است،

 :گوييممی و ستاييممی را خدای ديگر بار

 واليت وادی به را ما كه خداوند آن از كرانبی سپاس و حمد

 را  هرگگز  مگا  فرمگود نمگی  لطفی چنين اوندخد اگر و فرمود هدايت

 .يافتيمنمی را راست
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 را مگا  جان و دل كه گذشتگانی پاك روان به شماربی رحمت

 پگرجالل  جَالی با را روانمان و روح و ساختند سيراب غدير زالل با

 آنهگا  نخسگتين  بگه  فگراوان  درود و زدودنگد  جهالت زنگار از امامت

 و كگرد  آشگنا  واليت نعمت با را انايراني ما كه فارسی سلمان جناب

 اين. زد جاودانه پيوندی فرزندانش و علی عشق با را هامانقلب

 شگانة  بگر  دسگت  خگدا  پيامبر كه گرديد آغاز زمان آن از سعاد 

 :فرمود و نهاد سلمان

 بگه ( ايرانيگان ) ايشان از مردانی باشد هم ثريا در خدا دين اگر

 1.يابندمی دست آن

 كه است ایگونه به علی حضر  يزانگ شگفت شخصيّت

 او،. اسگت  كگرد   جلگب  خگود  بگه  را همه نظر اسالم تاري  طول در

 جانشگين  و دامگاد  و عمگو  پسگر  و مسلمان نخستين كه آن بر عالو 

 تگاري   در برانگيگز  حيگر   و درخشان ایچهر  بود، اكرم پيامبر

نمگی  كگس  هگيچ  در را آن مانند و نظير كه هايیويژگی. است داشته

 :مانند. گرفت سرا  توان

                                                      
 اهگل  تفسگيرهای  ترينمعرو  از كیي تفسير اين. 421:11 الدرالمنثور تفسير. 1

 .است سنّت
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 افتادگی و فروتنی عين در دالوری و شىاعت گ

 بردباری و حلم با را  هم دانش و علم گ

 توانايی و قدر  اوج در گذشت و مردی جوان گ

 نيازمندی و فقر نهايت در دهندگی و بخشش گ

 پارسايی و زهد كمال در داری زمام و پيشوايی گ

 .نادانی و ستم برابر در شكيبايی و صبر گ

 بگود   هاگرو  از بسياری اسوة و سرمشق علی رو همين از

 :است

 و پهلوانی كامل نمونة را حضر  آن آوران، رزم و پهلوانان گ

 .دانندمی قهرمانی

 بگه  سخن دادگری و عدل از اگر مردان، دولت و داران زمام گ

 .كنندمی ادي علوی عدل حكومت از بيايد، ميان

 از اسگتفاد   و سگخنان  بگه  استناد با ندان،خردم و دانشمندان گ

 .گويندمی متين و متقن سخن علی حضر  بيانا 

 نه » خود، هایگفته و هانوشته در سخنوران، و نويسندگان گ

 .دانندمی معيار و ميزان را« البالغه

 آرامش كه اوست زاهدانة زندگی از دستان،تهی و نيازمندان گ

 .آموزندیم وارستگی و پاكی و يابندمی

 نمونگة  را او عباد ، و خدا را  سلوك در سالكان، و عابدان گ
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 .شمارندمی خدا بندگیِ نظيربی

 .ايمبود  علی رودنباله و دوستدار ديرباز از ايرانيان ما

 شگد   مگا  نصگيب  سگعادتی  چنگين  كه ساييممی آسمان بر سر

 .است

 تمملكگ  و كشور فقط گيتی، سرتاسر در كه نازيممی فلك بر

 دوازد  شگيعة » ا رسگمی  مگذهب  تگا  اسگت  افتگه ي را شرافت آن ما

 .باشد« امامی

 آيين پاسدار جان، و دل با كه كنيممی مباها  مَلَك و جنّ بر

 .هستيم علوی

 نهگ   قرآن، از پس و پی در كه فروشيممی فخر آدم و عالم بر

 .داريم را البالغه

 اذانمان در و دهيممی سر سربلندی گلبان  و باليممی خود به

 .گوييممی« اهلل ولّی علّیا أن أشهد»

 ايگن  شگكرانة  و گگزاريم مگی  سگپاس  سعاد  اين بر را خدای

 پيشوای هایآموز  با فزونتر و بيشتر چه هر كه دانيممی آن را نعمت

 پس، آن از و شويم آشنا علی حضر  مؤمنان امير و پرهيزگاران

 و گيگريم  آغگو   در سگعاد   همگای  هگا، آمگوز   آن كگارگيری  به با

 .بدانيم پيروی اين آورد ر  را آخر  و دنيا در رستگاری
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 :فرمود بارها شريفش عمر پايانی روزهای در پيامبر

 و بنگدم می بر رخت شما ميان از زودی به من! مردم ای هان»

 ميگان  در بها گران چيز دو من كه باشيد آگا . شتابممی باقی سرای به

 .بيتم اهل عنیي عترتم و خدا كتاب: گذارممی امانت به شما

 چنگ   گ هم اگب دو هر گ دو آن به هگك زمانی تا! مردم ای هان

 .شد نخواهيد گمرا  من از پس هرگز بزنيد

 كه آن تا شوندنمی جدا ديگر كي از گا  هيچ دو آن كه بدانيد

 «شوند وارد من بر كوثر حو  كنار در

 قگرآن  از پيروی در را خدا پيامبر وصيّت كه سرافرازيم ما

 عنیي خدا، آزمون دشوارترين در و ايمشنيد  جان گو  به عتر  و

 نعمگت  شگكرگزار  مگا  آری. ايمگشته پيروز واليت، و امامت امتحان

 را ، ايگن  در جگان،  پگای  تا منّان، خدای خواست به و هستيم واليت

 .مانيممی سرافراز، و استوار

 و اسگالم  سرنوشگت  كگه  اسگت  ایحادثه ادآوري« غدیر سفیر»

 .شويد سفر هم« غدیر سفیر» با. زد رقم را بشريّت بلكه



 

 

 

 

 

 

 

 غدیر تاریخیِ پیشینة

 پیامبر پشتیبان

 حضگر   و علگی . گذشتمی پيامبر بعثت از سال سه

 بعثت آغاز در كه بودند كسانی نخستين گ همسرپيامبرگ خديىه

به را نبو  هاینشانه نيز، بعثت از پيش. آوردند ايمان حضر  آنبه

به پيامبر پنهانی، دعو  سال سه از پس. ديدندمی او در روشنی

 نخسگت  كگار،  ايگن  بگرای . كگرد  آشگكار  را دعوتش خداوند، دستور

 چهل حدود در كه گ را ايشان و خواند فرا را نزديكش خويشاوندان

 اسگالم بگه  دلسوازنه، و صميمانه ميهمانی، مراسم كي در گ بودند نفر

 :فرمود چنين و دكر دعو 

 هگيچ  عگرب  ميان در سوگند خدا به!        ّ  عبدالمط لب فرزندان ای

 آورد  ام،آورد  شگما  بگرای  من چه آن از بهتر كه شناسمنمی را كس
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 دستور من به خداوند. امآورد  برايتان را آخر  و دنيا سعاد . باشد

 اسگت  آن در آخگر   و دنيگا  خيگر  چگه  آن بگه  را شگما  تا است داد 

 .فراخوانم

 و دهد مثبت پاس  من دعو  به اينك هم كه شما از كدام هر

 و وزيگر     ّ وصی ، برادر، همو، شود، اوري و پشتيبان پيامبری كار در مرا

 .بود خواهد من جانشين

 سگكو   حاضگران  همگگیِ  ،پيگامبر  سگخنان  پايان از پس

 زمگان  آن در كگه  علگی  حضگر  . نگفگت  چيگزی  كسگی . كردند

 :گفت چنين مردانه و برخاست اعانهشى بود، ساله سيزد  نوجوانی

 مگن،  ای،شد  برانگيخته برايش چه آن در !خدا پيامبر ای

 . بود خواهم تو پشتيبان و اوري

 را او دسگت  شگادمانه  شگنيد،  را سخن اين كه خدا رسول

 :فرمود و گرفت

 وَ َلُه َفامَسُعوا. فیُکم َخلیَفتی وَ َوزیری وَ َوِصّیی وَ أخی هذا إنَّ

 .أطیُعوا

 ميگان  در مگن  جانشگين  و وزير و   ّ وص ی و برادر ،علی اين
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 .ببريد فرمان وی از و دهيد فرا گو  او سخن به. شماست

. نمگود مگی  عىيگب  بسگی  حاضگران  بگرای  پيامبر كار اين

 خويشاوندان اعتنايیِبی با و كرد  آشكار را دعوتش تاز  كه پيامبری

 بگا  ترديگد بگی  و اسگت  گشگته  مواجگه  قگريش  قوم بزرگان و نزديك

 هگم  جانشين خود برای شد، خواهد روبرو نيز هاآن آشكار مخالفت

 كند؟می انتخاب

 حضگر   به تمسخر و خند  با و برخاستند جای از رو اين از

 گ ردگكمی پنهان رانگديگ از پيامبر هگب را ايمانش هگك گ وطالبگاب

 :گفتند

 تا دهدمی دستور تو به محمد ا برادرزاد ! ابوطالب شنویمی

 .كنی اطاعت ا ساله سيزد  كودك از

 اهميتگی  و قطعيّگت  چنگان  از انگيگز  شگگفت  حادثة اين وقوع

 هگای كتگاب  در را آن سگنی  و شگيعه  دانشگمندان  كه است برخوردار

 را  درستی بر ما دليل استوارترين و ترينبزرگ. اندكرد  نقل خويش

مگی  مگا  كگه  دگوينگ می را همان نيز ديگران كه است آن اعتقادمان و

 برخی. رويممی ما كه روندنمی را را  همان چرا دانيمنمی امّا. گوييم

 :آوريممی را داستان اين درستی در متفق مدارك
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 شیعی مآخذ و منابع: الف

 .111 صفحة 2 جلد قمّی ابراهيم بن علی تفسير -1

 .76 صفحة 8 جلد گ طوسی شي  گ تبيان تفسير -2

 .323 صفحة 6 جلد گ طبرسی شي  گ البيان مىمع تفسير -3

 .314 تا 311 صفحة كوفی فرا  تفسير -4

 سنّی مآخذ و مدارک: ب

 .421 صفحة 1 جلد التنزيل شواهد -1

 .211 صفحة 13 جلد گ الحديد ابی ابن گ البالغه نه  شرح -2

 .474 صفحة 3 جلد كثير ابن تفسير -3

 .328 فحةص 7 جلد گ سيوطی عبدالرحمن گ المنثور الدر تفسير -4

 .72 صفحة 2 جلد گ اثير ابن گ التاري  فی الكامل -5

 .321 صفحة 2 جلد طبری تاري  -7

 .شعرا سورة 214 آية ذيل طبری تفسير -6

 .883 حديث 237 صفحة 1 جلد حنبل احمد مسند -8



 

 

 

 

 

 

 

 پیامبر برادر

 مسگلمانان  ميگان  اخگتال   ايىاد گرانه،حيله هایحربه از يكی

 در را دشمنی و كينه آتش كوشيدندمی هوديان،ي نيز و منافقان. است

 مدينگه بگه  پيگامبر  آمگدن  از مگا   چند. بيفروزند مسلمانان تاز  دل

 همة روز كي توطئه، اين با مقابله برای حضر ، آن كه بود نگذشته

 ايشگان  بگه  گگا   آن. شوند جمع مسىد در تا خواند فرا را مسلمانان

 :فرمود

 :است فرموده خداوند

 1ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن نََّماِإ

 .برادرند كديگري با مؤمنان

. بپوشانم عمل جامة آسمانی سخن اينبه خواهممی امروز من

                                                      
 .11/حىرا  .1
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 پيمگان  دو بگه  دو گگ  انصار و مهاجر ــ مسلمانان شما ميان رو، اين از

 .بندممی برادری

 پيمگان  انصگار  و مهگاجران  ميگان  دو بگه  دو پيگامبر  گا  آن

 منافقگان  خردمندانه، اقدام اين با حضر  آن. اختس استوار برادری

 مگاجرا  آن در اما. بربست اختال ، ايىاد برای را را  و كرد نااميد را

. نفرمگود  برقرار پيمانی انصار، اي و مهاجرين از كسی و علی ميان

 .نخواند برادر كسی با هم را خود 

 :كرد عر  پيامبربه علی

 مسگلمانان  از كيگ  هگيچ  و نمگ  ميان! شما فدای مادرم و پدر

 نبستی؟ برادری پيمان

 :فرمود رويیخو  و شادی با اكرم رسول

 را تو كه نبستم برادری عقد وكسی تو ميان رونزآا! جان علی

 تو؟ برادر هممن و باشی من برادر خواهینمی آيا. بگذارم خود برای

 :فرمود انگيز شعف سخنان اين پیِ در گا  آن

 .هستی   ّ  ام تم ميان در من جانشين و وزير و   ّ وص ی تو

 انجهام  به تو مرا وعدة اشم،هب داده ایوعده کسی به رهاگ

 بهه  مهرا  غسه   تها  نیست شایسته تو جز دیگری کس. رسانیمی

 .بگیرد عهده
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 :افزود پايان در و

 .َبعدی الَنِبیَّ أنَّه أّلا موسی ِمن هاروَن ِبَمنِزَلِة ِمّنی أنَت

 موسگی بگه  نسبت هارون جايگا  انندم من،به تو منزلت و مقام

 .آمد نخواهد پيامبری من از پس كه آن جز. است

 شيعه هایكتاب در كه آن رگب الو گع نيز البگج داستان نگاي

 :است شد  ذكر نيز سنت اهل مدارك در است، آمد  تفصيلبه

 334 صگفحة  تا 331 صفحة از 38 جلد االنوار بحار شريف كتاب در* 

 .است شد  نقل بار  اين در مختلف هایكتاب از فراوانی روايا 

 :اندآورد  را ماجرا اين تفاو  به نيز سنّت اهل* 

 .3621 حديث 737 صفحة 5 جلد ترمذی صحيح گ

 .17 صفحة 1 جلد گ سعد ابن گ طبقا  گ

 .161 صفحة گ سيوطی گ خلفا تاري  گ

 18 جلگد  و 176 صگفحة  7 جلد گ الحديدابی ابن گ البالغه نه  شرح گ

 .24 صفحة

 



 

 

 

 

 

 

 

 پیامبر مثل

 آغگازين  در خگدا  رسول هایاقدام نخستين از مسىد ساختن

 مسگىد،  سگاختن  از پس حضر ، آن. بود مدينهبه هىر  روزهای

 .كند آمد و رفت در آن از تا گشود مسىد به منزل از دری

 ای و كردنگد  چنين پيامبر از پيروی به نيز مسلمانان ساير

 تسگليم  و رفتنگد مگی  پگيش  پيگامبر  پای به پا ردموا تمام در كا 

( غيرمعصگومين ) عگادی  مردم برای كار اين آفتِ امّا و. بودند محض

 ناپگاكی،  حگال  در خوابيگدن  حتّی و آمد و رفت جهتبه كه بود اين

 .شدنمی داشته نگه مسىد حرمت

 دسگتور  و رسگيد  پيامبر حضور به جبرئيل جناب روز يك

 عبگاس  از تگا  شگد  مگأمور  جبل بن معاذ. كردند ابال  را« ابواب سدّ»

 كگه  كنگد  ابگال   مسلمانان تمامبه و كند شروع خدا پيامبر عموی

 .ببندند مسىد به را هايشانخانه درِ بايد

 كنگار  از وقتگی  امّگا  .پگذيرفت  را خدا رسول فرمان عباس
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 بگانوی  آن نوبگاوة  دو هگر  كگه  ديد گذشت،می زهرا فاطمه خانة

 حگال  همگان  در .كگرد  تعىّگب . انگد نشسته در دم شمقابل در مطهر 

 :فرمود سؤال دختر  از و رسيد خدا رسول

 ای؟نشسته اينىا چرا

 درِ كگه  هستم شما فرمان منتظر: كرد عر  زهرا حضر 

 :فرمود رسول حضر . ببندم مسىدبه را خانه

 و علگی  و تگو  و است فرمود  استثنا دستور اين از مرا خداوند

 .هستيد من    ِخود  همانند زني تو فرزندان

 چنين را وضع كه آنها از كی. يافتاد مسلمانان ميان در همهمه

 .نداد اجاز  خدا رسول امّا خواست؛ را پنىر  كي بازشدن اجازة ديد

 هگم  بگاز  امّا بماند، باز روزنه كي حتی كه كرد اصرار مرد آن

 كگه  داد نشگان  عمل اين با پيامبر. فرمود مخالفت خدا رسول

 باشگد  شگريك  توانگد نمی :بيت اهل خاصِ فضائل در چكسهي

 .باشد پيامبر عموی عباس اگر حتّی

 :فرمود چنين پيامبر گا  آن

 سوی از مسىد،به هايتانخانه   ِدر      ِبستن       ِفرمان  سوگند، خدابه»

 خانگة    ِدر  مانگدن  باز كه همچنان. بود الهی      ِفرمان  و امر اين،. نبود من

 .بود الهی دستور نيز علی
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 :است فرموده منبه خداوند که باشید آگاه

 نسب است ارونهه منزلت انهها وهت زدهن علی زلتهمن

 .وسیمبه

 و کند بنا مسجدی تا داد فرمان موسی به خداوند که چنان

 تا ندهد اجازه را کس هیچ هارون پسرِ دو و هارون خودش، جز

 جهز  ندهم ازهاج تا داد فرمان نیز من به کنند، سکونت مسجد در

 :حسهین  و حسن فرزندش دو و هاسر و علی برادرم خودم،

 «.شود ساکن آن در کسی

 :است آمد  مدارك اين در ايمكرد  نقل كه را ماجرايی

 :شیعه مدارک از

 .34 تا 11 ص ،62 باب 31 ج بحاراالنوار

 .7 تا 4 حديث ،54 مىلس صدوق، شي  امالی

 .16 ص عسكری حسن امام تفسير

 .238 ص ،1 ج رايعالش علل

 سنّی منابع از

 .135 ص ،2 ج الصحيحين علی المستدرك

 .3636 حديث 741 ص ،5 ج ترمذی صحيح

 .112 ص ،4 ج كثير ابن النهايه



 

 

 

 

 

 

 

 پیامبر جانشین

 در را كسگی  جنگ ،  هگر  در پيگامبر  كه بود اين بر معمول

 و سر را مسلمين امور حضرتش، غياب در تا كردمی منصوب مدينه،

 .بخشد امانس

 روم امپراطگور . كردمی فرق وضعيّت هىر ، نهم سال در امّا

 كگار  تگا  بگود  مدينگه  بگه  حملگه  برای ایگسترد  لشكركشی حال در

 .كند كسر ي را مسلمانان

 از بسگياری . بگود  درآمگد   مسگلمانان  تصرّ  به تازگی به مكّه

 را جديگدی  تحركّا  نيز مدينه منافقان. بودند مشرك هنوز افراد ،

 همگة  كگه  اسگت  داد  دسگتور  خدا پيامبر اينك. بودند كرد  آغاز

 شوند حركت آمادة فار ، و شاغل غنی، و فقير جوان، و پير از مردم

 آن از بگود  رو پگيش  چند مشكالتی امّا. بشتابند روميان با مقابله به تا

 :جمله

 و خشگك  بيابگان  در حركگت  و بگود  گگرم  شگدّ   بگه  هوا گ1



 132 \  غدیر سفیر

 

 .نمودمی دشوار بسی سوزان،

 طگوالنی  بسيار گ است شام نزديك كه ــ تبوك تا مدينه را  گ2

 .بود

 بودنگد  مايگل  كشاورز مردم و بود محصول برداشت فصل گ3

 .بمانند شهر در

 افكند  مسلمانان هایدل در را هراس روميان با مقابله بيم گ4

 .بود

 .داشتند توطئه قصد مكّه مشركان با مدينه منافقان گ5

 .گرفت حركت به تصميم امبرپي همه اين با

 كنگد  منصوب مدينه در را كسی چه دشوار، شرائط اين در امّا

 كند؟ حفظ را مدينه مشكال ، همه اين با بتواند تا

 ايگن  برای ترمناسب خدا رسول فدايی ،علی جز هيچكس

 رفتن در علی: زدند چنين ایشايعه به دست منافقان امّا نبود كار

 .است كرد  سرپيچی خدا رسول دستور زا روميان، با جن  به

 خگود  و برگرفت سالح فوراً شايعه، اين از پس اميرالمؤمنين،

 :فرمود اكرم پيامبر امّا رساند، اسالم لشكر به سرعت به را

 مگن  وجود با جز مدينه كه بازگرد خويش جايگا  به! برادرم»

 .«هستی   ّ  ام تم ميان در من جانشين تو. پذيردنمی سامان تو اي

 :فرمود تأكيد و
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 انَّوهُ  إّلوا  ُموسوی  ِمون  هواُرونَ  ِبَمنِزَلوةِ  ِمّنوی  َتُکوونَ  أن َترضی َاما

 َبعدی؟ الَنِبیَّ

 موسگی  بگه  هگارون  مانند من نزد تو منزلت كه خواهینمی آيا

 !بود؟ نخواهد پيامبری من از بعد كه آن جز باشد،

  علگی  حضگر   خالفگت  بگر  صريح داللت كه ماجرا، اين

 :است آمد  زير نابعم در دارد

 :شیعه منابع از

 .251 ص ،36 ج االنوار بحار

 :سنّی مدارک از

 .245 ص ،14 ج بخاری صحيح

 .163 ص ،15 ج مسلم صحيح

 .741 ص ،5ج ترمذی صحيح

 17. ص ،3 ج سعد ابن طبقا 

 .118-116 ص ،3ج الصحيحين علی المستدرك



 

 

 

 

 

 

 

 دشمن اعتراف

 از آورديگم  آنچگه  و يمكنگ مگی  بررسگی  را غدير پيشينة اگرچه

 بخگش،  ايگن  خاتمة در امّا بود؛ سنی و شيعه حديثی و تاريخی منابع

 ديگگر  دشگمن  برای دشمنی زبان از هم آن است، شنيدنی ماجرا اين

 متمايل را دل بيدار هر دل آمد، تاكنون آنچه. واال انسانی فضيلت در

 .شودمی  معتر او واالی مقام به راستی به و كندمی اميرالمؤمنين به

 و حق پوشاندن برای وضوح، و روشنی همه اين مقابل در امّا

 از ایبرهه در و نكشيد  دست تكاپو و تال  از نيز دشمن حقيقت،

 .است واداركرد  الهی برگزيدة انساناين لعنو سبّبه را مردم تاري ،

 لعن بر مبنی را معاويه دستور كه كسانی از كیي كه آن جالب

 صگميمی  دوسگت  كرد،نمی اجرا خدا رسول واقعی نجانشي و خليفه

 .بود وقاص بن سعد عنیي معاويه

 .شد جويا او از را علّت معاويه، روز يك

 :داد پاس  سعد
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 هگر  اگر كه امشنيد  علی دربارة خدا، رسول از سخن سه

 .بود ترقيمتی برايم مو سرخ شتران از بود، من دربارة هاآن از كدام

بگه  گذاشگت،  بگاقی  مدينگه  در را او تیوق تبوك جن  در گ1

مگی  زنگان  و كودكگان  بگا  مگرا ! خدا رسول ای :كرد عر  پيامبر

 او بگه  پيگامبر  كگنم؟  شگركت  جن  در دهینمی اجاز  و گذاری

 موسگی  بگه  هارون مثل من نزد تو منزلت كه نيستی راضی آيا: فرمود

 !بود؟ نخواهد پيامبری من از پس كه آن جز باشد

 محكگم  قلعگة  بودنگد  نتوانسته مسلمانان كه رخيب جن  در گ2

 را جنگ   پگرچم : فرمگود  پيگامبر  كه شنيدم كنند، تصرّ  را خيبر

 .دارد دوست را رسولش و خدا كه سپارممی مردی دست به فردا

 مگا  از كگی ي بگه  را پگرچم  پيگامبر  كه بوديم منتظر ما همة

 .گرفت را  علی سرا  او امّا. بسپارد

 .است نيامد  همين برای و كندمی درد علی چشم: گفتيم

 .كنيد حاضر را او: فرمود

 بگه  مباركش دهان آب از پيامبر شد، حاضر علی وقتی

 و داد او به را پرچم گا  آن افت،ي شفا فوراً او چشم و ماليد او چشم

 .شد مسلمانان نصيب آن در پيروزی و فتح

 انعمگر  آل سگورة  71 آيگه  نزول از بعد مباهله ماجرای در گ3

 و آورد خگود  بگا  را :حسگنين  و علگی  و فاطمگه  ،اكرم پيامبر
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 :فرمود

 .هستند من بيت اهل اينان! بارالها

 و بگودم  مگاجرا  سگه  ايگن  نگاظر  و شاهد خود من! معاويه ای

 .گفت نخواهم دشنام را او گا  هيچ بنابراين

 زير به سر دانست،می را هاويژگی اين خوب خود كه معاويه

 .نگفت هيچ و افكند

 بگر  داللگت  كگرد   اعتگرا   آن بگه  وقّگاص  بن سعد آنچه تمام

 .دارد مؤمنين بر امار  و خالفت برای علی صالحيت و اهليت

 :است آمده زیر منابع در واقعه این

 .165 ص ،15 ج ،مسلم صحيح -

 .738 ص ،5 ج ،ترمذی سنن -

 .116 ص ،3 ج ،الصحيحين علی المستدرك -



 

 

 

 

 

 

 

 نجات کشتی

 از نوح حضر  ماجرا، آن در. ايدشنيد  را نوح طوفان داستان

 بسگيار  هایسال او،. بسازد كشتی كي تا افتي فرمان خداوند جانب

 كگافران  امگا  آورَد؛ را  به را پرست بت و را  گم مردم تا بود كوشيد 

 كشتی تا كشيد طول سال چند. بودند برداشته ستيز و سركشی به سر

 هگر  از تگا  داد دسگتور  نبگی  نگوح  به خداوند گا  آن. شد ساخته

 كه گ وپيروانش خاندان و خود و كند كشتی سوار جفت، كي حيوان

 آينگد  در كشتی به نيز گ بودند مرد و زن پن  و هفتاد حدود مىموعاً

 بگاران  آسگا  سيل آسمان از. برخاست سهمگين بس طوفانی سپس و

 حنگو  پسگران  از كگی . يجوشيدمی آب دريا دريا زمين، از و باريدمی

 بگاالی  بگه  من: گفت پدر  به او. نشد كشتی سوار گ بود كافر كهگ

 كه دانستنمی نادان پسرك. ابمي نىا  شدن غرق از تا روممی كو 

 شدن سوار جز نىا ، برای راهی هيچ و است عظيم بس عذاب آن

 زيگر  به چيز همه و گرفت فرا آب را جا همه. ندارد وجود كشتی، به
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 نىا  شدند، كشتی سوار كه كسانی تنها،. شد غرق و رفت فرو آب

 1.افتندي

 خگدا  پيگامبر  انگيگز،  عبگر   مگاجرای  همين از استفاد  با
. بيگاموزيم  ديگن  درس آن از بايگد  كگه  اسگت  فرمود  جاودانه سخنی

 :است فرمود  چنين ،اكرم رسول

 كگس  هر. است نوح كشتی  َ َ م ث ل من، امت در تو  َ َ م ث ل! علی ای

 بگر  شدن سوار از كه هم كس هر و افتي نىا  شد كشتی آن سوار

 .شد غرق برتافت، سر كشتی آن

 بپگذيرد،  را علگی  حضگر   امامت و واليت كه كسی يعنی

 سوار طوفانی، دريايی در و پرآشوب روزگاری در كه است آن مانند

 .است شد  نوح كشتی

 : است فرمود  ديگر بيانی با خدا رسول را مطلب همين

 كگه  حالی در ،علی راستين شيعة و ديرين دوستدار ابوذر،

 :گفتمی فشرد،می چن  در را كعبه درِ حلقة

نمگی  مگرا  كگس  هگر  و شناسگد مگی  كه شناسدمی مرا كس هر

 :فرمودمی كه شنيدم خدا پيامبر از! ابوذرم من، كه بداند شناسد،

                                                      
 چند در و تفصيل به طوفان، ماجرای و كشتی ساختن و نوح حضر  داستان. 1

 .43 تا 36 آيا  هود یسور  در جمله از. است آمد  قرآن جای
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 نگوح  كشگتی   َ َ م ث ل شما، ميان در من بيت اهل  َ َ م ث ل! باشيد آگا 

 .اوست قوم ميان در

 آن از كگس  هگر  و افتي نىا  آمد، در كشتی آن در كس هر

 .شد غرق تافت، بر رو

 :است آمد  منابع اين در نوح كشتی به بيت اهل تشبيه

 :شیعه مدارک از* 

 .هفتم باب 23 جلد االنوار بحار

 :سنّی مدارک از* 

 173 صگفحه  3 جلگد . نيشگابوری  حگاكم . الصگحيحين  علگی  المستدرك

 .4621 حديث

 



 

 

 

 

 

 

 

 غدیر واقعة

 پيگامبر . گذشگت می مدينه به پيامبر هىر  از سال د 
 پيگامبر  بگه  نزديك و دور از انبو  و عظيم خلقی. كرد ح  آهن 
 بگه  گهگگا ،  پيگامبر  حگ ،  مراسگم  روز چند آن در. شدند ملحق

 خگدا  رسگول  سگخنان  از مردم. فرمودمی مطالبی مختلف، مناسبتهای

 .ستا حضر  آن ح ّ آخرين اين كه دانستند

 بگر  عنكبگو   سگورة  ابتگدائی  آيگا  . افگت ي پايان ح  مراسم

 الهی امتحان از سخن. است ابتال و فتنه از سخن شد نازل پيامبر

 جبرئيگل  اسگت؟  اهميت با چنين كه است امتحان كدام اين امّا. است

 :دهدمی توضيح

 پروردگگار  سگوی  بگه  زودی بگه  تگو  كگه  با  آگا ! محمد ای

 تگو  بگه  خداونگد  رو، ايگن  از رفگت؛  یخواه برين بهشت در خويش

 جانشين عنوان به را طالبابی بنعلی خود، از پس كه دهدمی فرمان



 !تایمتسیم غدیر / 111

 

 كگه  ببنگدی  پيمان او با و كنی معين و منصوب   ّ ام ت ميان در خويش

. باشد اسالم رعيت و اسالم ميان در تو مقام قائم و جانشين و خليفه

 برنگد  فرمانش و كنند تاطاع او از چه است دارا را الهی مقام اين او

 كه پائيد نخواهد ديری البته. نمايند عصيان و كنند سرپيچی كه آن اي

 را آياتش كه ایفتنه همان است اين و نمايندمی سرپيچی او فرمان از

 1...خواندم تو بر

 حاجيگان،  و پيامبر است، رسيد  پايان به ح  اعمال اينك

 .شدند آماد  ودخ كاشانة و خانه به رفتن برای گرو  گرو 

 را فرمگان  ايگن  جحفگه،  سرزمين نزديك را ، طول در جبرئيل

 :آورد

 َربَِّک ِمن إَلیَک ُانِزَل ما َبلَّغ الرَُّسوُل أیُّها یا

 ِرساَلَتُه َبلَّغَت َفما َتفَعل َلم إن َو

 الّناِس ِمَن عِصُمَکیَ َواهلُل

 .الکاِفریَن الَقوَم الَیهِدی اهلَل إنَّ

                                                      
 .17 ص 28 ج االنوار بحار. 1
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 شگد   نگازل  تو بر پروردگار  جانب از آنچه! رسول ای هان

 اینرساند  اتمام به را خويش رسالت نكنی اگر كه كن ابال  مردم به

 ترديگد بگی  خداونگد  و. كندمی حفظ دشمنان از را تو خداوند البته و

 .فرمايدنمی هدايت را كافر قوم

. داد توقّگف  دسگتور  پيامبر همانىا. نبود درن  جای ديگر

 دسگتور  الهگی،  پيگام  ابگال   بگرای . شگد  زد  اردو 1«مخه  غدیر» كنار

نرسگيد   كه آنان تا بازگردند اندرفته پيش كه آنان: بود اين پيامبر

 .برسند اند،

 بگار  غگدير،  خطابگة  ايگراد  با پيامبر نظير،بی اجتماع آن در

 .كرد معرفی مردم به خود جانشين عنوان به را علی رسماً ديگر

 7 آيگگة اسگگاس بگگر پيگگامبر يگت وال كگگه دانسگگتندمگگی همگه 

آن از حال اين با. است بيشتر خودشان بر مردم خود از سورةاحزاب

 :كرد سؤال ها

 و واليگت  در شگما  بگه  نسگبت  من كه است اين نه مگر! مردم

 !برترم خودتان از سرپرستی،

 پيگامبر  آن از پگس . كردنگد  اعترا  حقيقت اين به همگی
 :فرمود

                                                      
 بود بركه آن نام خمّ. كوچك گير آب و بركه عنیي غدير. 1
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 َموالُه ِلیَُّع َفهذا َموالُه ُکنُت َمن

 علگی  ايگن  اينگك  دارم سرپرسگتی  و واليت او بر من كس هر

 اوست كارة همه و موال

 :فرمود دعا چنين آنگا 

 اخُذل و َنَصَرُه َمن انُصر و عاداُه َمن عاِد وَ واالُه َمن واِل اللُهمَّ

  َخَذَلُه َمن

 بدار دشمن را دشمنش و بدار ستود را دوستدار  بارالها

 .واگذار خود حال به را ا كنند  رها و با  اري را ياور 

 بگرای  امّگا . خواسگت  چگه  پيامبر نداند كه نماند هيچكس

 ایبهانگه  و عگذر  هگيچ  كه آن برای نيز و حىّت اتمام و بيشتر تأكيد

 عنگوان  بگه  علگی  با حاضران همة تا داد فرمان خدا رسول نماند،

 .كنند بيعت ،پيامبر جانشين و خليفه

 بگه  حضرتش به هم و كردندمی بيعت هم جا، آن در حاضران

 .گفتند تهنيت و تبريك« اميرالمؤمنين» عنوانِ

 :شد نازل آيه اين مهم، حادثة اين از بعد

 َنعَمتی َعَلیُکم ُتمأَتم وَ دیَنُکم َلُکم أکَملُت الَیوَم
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 دینًا اإلسالَم َلُکُم َرضیُت َو

 نمگودم  تمام شما بر را نعمتم و كردم كامل را شما دين امروز

 باشد شما دين اسالم كه شدم راضی و

 اسگت  شد  ذكر غدير ماجرای دربارة فراوانی مدارك و منابع

 را هگا آن« الغگدير » سگن   گگران  كتگاب  كمي جلد در امينی عالمة كه

 .است آورد 

 سگنّت  اهل استناد مورد و مهم هایكتاب از مدارك آن تمامی

 .است



 

 

 

 

 

 

 

 رستگاری راه ،علی راه

 اتمگام  به الهی عيد بزرگترين غدير، عيد مراسم ترتيب، اين به

 اسگت  ممكگن  كگه  نكرد خطور كس هيچ خاطر به آن از پس. رسيد

 طالگب ابگی  بگن  علی جانشينی و خالفت با تا شود افتي احدی
 .كند مخالفت

 حقش در كه خدا رسول اوري آن انگسلم هگك دگش انگچن اگام

 :گفت چنين ،شد گفته« البيت اهل منّا سلمانً»

 .نكرديد و كرديد

 بايگد  آنچه نكردند و كردندمی نبايد چه آن كردند مردم آری،

 .كردندمی

 :فرمود علی حضر 

 را آدمی و شكافت را دانه كه خداوندی به سوگند! باشيد آگا 

 گگوارای  آب و گرفتيگد برمگی  آن معگدن  از را دانگش  شما اگر آفريد
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 جايگاهش از را خوبی و يرخ و نوشيديدمی سرچشمه از را معرفت

 آشگكار  مسگير  و پيموديدمی را هدايت روشن را  و نموديدمی طلب

 گشتمی آشكار شما بر راست را  ترديدبی نورديديد،می در را حق

 ديديگد، می را اسالم پرفرو  پرتو و نمودمی رخ هدايت هاینشانه و

 ماشگ  ميگان  در ديگگر  و گشتيدمی ورغوطه نعمت در صور  آن در

 و مسگلمانان  از كيگ  هگيچ  بگه  هرگز و شدنمی افتي نيازمند و نادار

 سگتمی  و ظلم كنند،می زندگی اسالم پنا  در كه مسلمانانی غير حتی

 .گشتنمی روا

 گگام  تاريگك  هگای را  در بگرعكس،  و نكرديگد  چنان شما   ّ ام ا
 و گرديد تار و تير  شما بر ا بزرگی و وسعت همة با دنيا و نهاديد
 بگر  نفگس  هگوای  روی از سخن و شد بسته رويتان به دانش درهای

 ديگن     ِگ  دان ش   آنكگه  بی و افتاديد اختال  به دينتان در و رانديد زبان
 كرديگد  پيروی گمراهان از و داديد دين در فتوا غلط به باشيد داشته

 .افكندند گمراهی به و فريفتند را شما نيز آنان و
 چنان و كردند ركت را انيزشم وآنان وانهاديد را الهی پيشوايان

 1.دگديگران فرمان و حكم دل، هایخواسته از پيروی با كه شديد

                                                      
 .32-31 ص كافی روضه. 1
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مگی  بگود،  فرمود  پيامبر كه را  آن بر مسلمانان اگر آری،

 و نشسگت مگی  سرشان بر سعاد  همای ترديدبی رفتند،می و ماندند

 .پيمودندمی رستگاری را 

 .خوانديم یعل بيانا  اخير جمال  در كه ردندگك آن اما

 هایلد. نشيندمی دلها بر سنگينی غم جمال  اين واندنگخ با

 شگنيد   بارهگا  و بارها را خدا رسول ندای اين، از پيش كه طلبی حق

. هسگتی  مگن  بگرادر  تگو : بودنگد  فرمود  اميرالمؤمنين به كه بودند

 .هستی من دَين كنندة ادا منی، وزير تو هستی، من وصیّ و جانشين

 از را مگا  كگه  گفتگيم  سپاس را خدای ابتدا همان هك است اين

 واليگت  بخش نىا  و استوار ريسمان به كه است داد  قرار كسانی

 بگاز  و بشگنويم  ميثم به را علی بشار  اينك. ايمزد  چن  علوی

 .باشم شاكر را خدای هم

 خداونگد  كگه  شگما  بگر  باد بشار . شما رگب ادگب بشار  پس»
 خگدا  رسگول  علگم  و( واليگت ) امگر  ايگن  از زیگچي هگب را اگشم

 واليگت  رگام اندوانستهگت هگك است نگاي آن و ردانيد گگ وصگمخص
 و برگيرنگد  مگورد  نگايگ  در را ادگخگ  رسگول  مخصوص مگعل و

 1«.كنيد تحمل

                                                      
 .31/بقر : ذيل 55 ص كوفی فرا  تفسير. 1



 

 

 
 

 

 

 

 غدیر وارث

مگی  و داننگد می پذيرحق و خردمند و داردين دانشمندان همة

« خداحافظی ح » كه دخو ح ّ آخرين در خدا رسول كه گويند

 تگرين مهگم  از كگی . يفرمگود  اكيگد  سفار  مهم بس امر چند به بود،

 :فرمود كه بود آن حضر  آن هایسفار 

 سپرد  دو   ّ ام ا روم؛می شما ميان از زودی به من! مردم ای هان
 .گذارممی ادگاري به سن  گران

 قگرآن  خگدا،  كتگاب  اسگت،  تربزرگ و برتر كه دو، آن از يكی
 .است من خاندان و من بيت اهل ديگر، آن و. است

 تگا  شوندنمی جدا ديگر كي از هرگز دو اين! باشيد هو  به
 .شوند وارد من بر كوثر حو  كنار در كه آن

 بگا  شما من از پس كه پرسيد خواهم دو آن از روز آن در من

 !كرديد چه هاآن

 پايانی روزهای در ديگر بار چند را مطلب اين خدا پيامبر
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 :فرمود چنين جمله از سخنان آن در و فرمود بيان شريفش رعم

 زد، چنگ   مگن  بيگت  اهگل  و قگرآن  به كس هر كه باشيد آگا 
 .شد نخواهد گمرا  هرگز

 بسگيارجدی  عتر  و قرآنبه وتمسّك خدارسول سفار 

 اكرم پيامبر سديد سخن اينبه كه است آن شيعيان وافتخار است
 .اندبود  بيت اهل و قرآن يروانپ پيوسته و اندسپرد  دل گو 

 بازمانگدة  آخگرين  غيبگتِ  دشگوار  دوران كگه  روزگگار،  اين در

 ايگم دوخته كسی ظهور را  به چشم منتظرانه خداست، رسول عتر 

 نگورانی  احكام و كندمی احيا جهان سرتاسر در را قرآن راستی به كه

 .فرمايدمی برپا سرگردان و پنا بی مردم ميان در را آن بخش حيا  و

 عصرامامالحسنبنحج ة حضر  دوستداران ما اينك آری،

 باشگيم  شگاهد  را غگدير  انگداز  چشگم  درخشش ديگر بار تا منتظريم

 .گرباشيمنظار  مهدوی درپرتوحكومت را علوی وظهورعدالت

 روز آن امید به

 عتر  و قرآن به تمسك در پيامبر سفار  كهاست گفتنی
 شيعه از بسياری مآخذ و درمنابع ست،ا معرو « ثقلين حديث»به كه
 كتگاب  به را گرامی خوانندگان و خواهندگان. است شد  نقل سنّی و

مگی  ارجاع ثقلين حديث مخصوص مىلد« االنوار عبقا » ارزشمند
 حسگين  ميرحامگد  مرحگوم  شگيعه  بزرگ دانشمند را كتاب اين. دهيم
.است كرد  منتشر نبأ نشر را آن فارسی ترجمة. است نوشته هندی
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