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مقدمه

این متن، پیاده شده ی ۵ جلسه سخنرانی استاد محترم، جناب آقای دکتر محمدهادی قندهاری در موضوع غدیر است.	 

آن 	  مطالب  اهم  ی  حاو که  شده  گنجانده  نگاه«  یک  »در  عنوان  با  آن،  مطالب  از  درختواره ای  سخنرانی،  هر  ابتدای  در 

راحتی می تواند  به  از مطالعه ی شرح بحث،  این درختواره، خصوصا پس  با دیدن  سخنرانی است. خواننده ی محترم، 

گر بخواهد یادداشتی از یکی از این سخنرانی ها  حجم باالی مطالب را در جای خود به خاطر آورده، مرور نماید. همچنین ا

همراه خود در جلسه ی سخنرانی داشته باشد، این درختواره ها مفید خواهد بود.

قصد 	  که  خواننده ای  برای  تا  است  شده  تنظیم  کامل  گراف  پارا یک  صورت  به  نه  و  نکته به نکته  صورت  به  فایل ها  این 

سخنرانی دارد، تفکیک مطالب و دسته بندی ذهنی راحت تر صورت بگیرد.

حجم مطالب علمی بیان شده در هر سخنرانی، متناسب با مخاطلب فرهیخته دانشگاهی است. بنابراین، خواننده ی 	 

برای  را  مناسب  طرح  و  باشد  داشته  را  مطالب  از  انتخابی  می تواند  خود،  مخاطبین  علمی  سطح  با  متناسب  محترم، 

کند. مخاطب خود را فراهم 
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حدیث یوم الدار _ اولین اعالن عمومی امامت امیرالمؤمنین؟ع؟

مقدمه ی داستان یوم الدار

	 رسول خدا؟ص؟ در سه سال آغاز نبوتشان از جانب خداوند اجازه ی تبلیغ علنی و عمومی نداشتند. یعنی با اینکه مردم مکه

ی و عبادت می نماید، اما به دقت و تفصیل از معتقدات آن حضرت و جزئیات  می دیدند که پیامبر؟ص؟ از آیین دیگری پیرو

آیین آن حضرت خبردار نبودند. 

	 برادر ابی طالب؟امهع؟  بن  جعفر  جناب  علی؟ع؟،  حضرت  خدیجه؟اهس؟،  حضرت  کنار  در  پیامبر؟ص؟  که  می دیدند  آنها 

ید بن حارثه، در مسجد الحرام، نماز می خواندند اما از اینکه این نماز چیست  امیرالمؤمنین؟ع؟ و غالم و فرزندخوانده شان ز

کدام آیین انجام می گیرد، اطالعی نداشتند.  و به دستور 

	 .گفتند است کرم؟ص؟ در یوم الدار در جمع تعدادی از مردم مکه، از خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ سخن  پیامبر ا

	.سابقه ی یوم الدار، ۲۰ سال قبل از غدیر است

اولین دستور خداوند برای تبلیغ علنی اسالم

	ابالغ دستور انذار

گوش دیگران رسانده شود، در آغاز  	 کرم؟ص؟ داد تا به  که خدا دستور به تبلیغ علنی اسالم را به پیامبر ا اولین مرتبه ای 

سال سوم بعثت بود. 

ْقَربیَن«  	
َ ْ
ْنِذْر َعشیَرَتَك ال

َ
کرم؟ص؟ می فرماید: »َو أ خداوند در آیه ۲۱۴ سوره شعراء معروف به آیه »إنذار«، خطاب به پیامبرا

)شعرا/۲۱۴( و خویشان نزدیکت را هشدار ده.

کند.  	 کرده و با حقیقت دین آشنا  لذا پیامبر خویشاوندان نزدیک خویش را دعوت نمود تا آنان را انذار 

کرم؟ص؟ موظف به تبلیغ علنی شدند. اما  	 که از آیات آغازین بعثت رسول خدا؟ص؟ است، پیامبر ا بر اساس این آیه 

گام اول تبلیغ، برای خویشاوندان نزدیک شان.  نه برای همه مردم مکه بلکه در 

که در تبلیغ، اول باید  	 که به خانه رو است به مسجد حرام است« و این درسی برای ما نیز هست  در اصطالح »چراغی 

گام بعدی نوبت به دیگران می رسد.  به فکر سازندگی خانواده خود و ابالغ مسئله به نزدیکان خود باشیم و در 

	اجرای دستور

کرم؟ص؟  	 ا پیامبر  خانه ی  در  زمان  آن  در  که  علی؟ع؟  حضرت  کمک  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  دستور  این  اجرای  در 

فرزندان حضرت  از  نفر  و ۴۰  کرده  پا  به  را  بود، یک میهمانی  و بزرگ شده ی دامان رسول خدا؟ص؟  زندگی می کردند 

نزدیک  اقوام  سایر  و  زاده ها  خاله  و  خاله ها  زاده،  دایی  دایی ها،  عموزاده ها،  عموها،  شامل  که  عبدالمطلب؟س؟ 

کردند.  می شدند، را به منزل خود دعوت 
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که نوعی آب گوشت به همراه دوغ بود.  	 کردند  کمک حضرت علی؟ع؟ مهیا که به  ایشان غذایی را 

کوچک و به قدر پذیرایی از یکی دو نفر  	 که در ظرفی  کرم پیامبر؟ص؟ نشستند، اما غذایی  مهمان ها بر سر سفره ی ا

کامال سیر شدند.  بیشتر نبود، با معجزه رسول خدا؟ص؟ همه مهمان ها از آن خورده و 

کردند.  	 هنگامی که اطعام به پایان رسید ایشان شروع به سخن 

یخ المم و الملوک«  	 کتاب »تار یخ اهل سنت یعنی  محتوای بیانات ایشان را یکی از قدیمی ترین و معتبرترین توار

کرده است.  یخ طبری« نقل  که به سبب شهرت نویسنده، آن را »تار نوشته ی ابن جریر طبری 

کرم؟ص؟ بعد از غذا  	 که پیامبر ا یخ طبری در بیان حوادث سال سوم بعثت، مطلب به این صورت آمده است  در تار

گشوده و فرمودند: یا بني عبد المطلب، إنی و اهلل ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد  لب به سخن 

جئتکم به، إنی قد جئتکم بخیر الدنیا و اآلخرة، و قد أمرني اهلل تعالی أن أدعوکم إلیه، فأیکم یؤازرني علی هذا المر 

یخ الطبری، ج ۲، ص ۳۲۰( یعنی: ای فرزندان عبدالمطلب من در  علی أن یکون أخي و وصیي و خلیفتي فیکم؟ )تار

میان عرب کسی را نمی شناسم که برای قوم خود مطلبی را آورده باشد که ارزشمندتر از چیزی باشد که من می خواهم 

کنم، خیر دنیا و آخرت را برای  که من می خواهم برای شما از جانب خداوند بیان  کنم. چون مطلبی  برای شما بیان 

کدام یک از شما در  کنم.  که شما را به دین جدید دعوت  شما در بر دارد. خداوند متعال به من امر فرموده است 

که: او برادر من، وصی  کند، من به او سه قول می دهم  تبلیغ این دین با من همکاری می کند؟ هرکسی من را یاری 

من و خلیفه ی من در این دین باشد. 

کردن است.  	 یشه ی وزرات و همکاری  کلمه »ُیؤاِزُرني« در فرمایش ایشان، از ر

ایشان فرمودند: »کدام از شما وزیر و معاون من و یار و همکار من در تبلیغ این دین خواهید بود؟«  	

ی حدیث یعنی امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: »فأحجم القوم عنها جمیعا، و قلت: و إنی لحدثهم سنا،  	 در اینجا راو
کون وزیرك علیه فأخذ برقبتي، ثم قال: إن هذا  و أرمصهم عینا، و أعظمهم بطنا، و أحمشهم ساقا، أنا یا نبی اهلل، أ
أخي و وصیي و خلیفتي فیکم، فاسمعوا له و أطیعوا. قال: فقام القوم یضحکون، و یقولون لبي طالب؟ع؟: قد أمرك 
ان تسمع البنك و تطیع«. یعنی: همه حضار نسبت به این مسئله بی اعتنایی کردند و من که از همه آنها جوان تر بودم 
کردم: »من معاون تو در تبلیغ  که من به نبی خدا؟ص؟ عرض  کردند _ و فرمودند  _ و خصوصیات بدنی شان را هم بیان 

این دین خواهم بود و این همکاری را می پذیرم«. 

کار  	 که معاونت  گرفتند و خطاب به قوم فرمودند: »این علی بن ابی طالب از آن جهت  گردن من را  کرم؟ص؟  پیامبر ا
کردم، برادر من و وصی من و خلیفه ی من« در  که اعالم  گرفته بر اساس قول و عهد و پیمانی  تبلیغ دین را بر عهده 

کنید.«  میان شماست. پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت 

عکس العمل اقوام را، طبری چنین نقل می کند: »هنگامی که آنها بعد از پایان مجلس برخاستند تا هرکس به دنبال  	

کرم؟ص؟ برای امیرالمؤمنین؟ع؟،  که پیامبر ا کار خود برود، حضرت ابوطالب؟ع؟ را نسبت به مقام خالفت و وصایت 

گذار نمود، مورد تمسخر قرار دادند«. اعالم و وا

	نکات داستان
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این روایت اولین نقل از مقام وصایت، امامت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از رسول اهلل؟ص؟ است.  	

این اولین تبلیغ علنی پیامبر؟ص؟ در مکه است.  	

گردید.  	 در چنین روزی و در میان این جمع از قریش، هم نبوت رسول اهلل؟ص؟ و هم خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ اعالن 

پس والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ موضوعی نیست که صرفا در واقعه غدیرخم و در دوران پایانی حیات پیامبر؟ص؟ مطرح  	

شده باشد.

که بیان این واقعه را »حدیث  	 بلکه اولین مرتبه طرح این موضوع به صورت عمومی بعد از نزول آیه ی »انذار« است 

یوم الدار« یا »حدیث عشیره« نامیده اند. 

یخی مسلم و قطعی است.  	 این رخداد، از نظر تار

کرده اند.  	 ی مختلف در آثار خود نقل  کتاب، این روایت از پنج راو دانشمندان اهل سنت در بیش از ۳۰ 

ی: امیرالمؤمنین؟ع؟، ُبراء بن عاذب، ابورافع، ابن عباس و قیس بن سعد هستند. 	 این پنج راو

کتب خود به وصایت و وزارت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ در آغاز نبوت حضرت رسول  	 آنان با آوردن این روایت در 

کرده اند بدون آنکه التزام عملی در پذیرش موضوع داشته باشند.  کرم؟ص؟ اعتراف  ا

کتاب تفسیرش خیانت طبری در نقل این واقعه در 

	 کرده کامل نقل  یخ خود به طور  کتاب تار که مطلب را در  که همین نویسنده یعنی »ابن جریر طبری«  جالب اینجا است 

که ام التفاسیر اهل سنت و متقدم ترین تفسیر روایی اهل سنت است _ در  کتاب دیگِرش به نام »تفسیر طبری« _  است، در 

کرده است.  ذیل آیه انذار، همین این روایت را با همین سند به صورت متفاوتی نقل 

	 کردند که جمعیت نشسته بودند سخنان خود را آغاز  کرم؟ص؟ بعد از اطعام، در حالی  که: پیامبرا او در تفسیر خود می نویسد 

که من را در این امر یاری  کسی از شما  کذا؟ یعنی و هر  کذا و  و فرمودند: فأیکم یؤازرني علی هذا المر، علی أن یکون أخي و 
کند برادر من و چنین و چنان خواهد بود. 

	 گذارده است. »کذا« در کذا« را  کلمه ابهام آمیز »کذا و  کرده و به جای آن  ابن جریر طبری، لفظ »وصیی و خلیفتی« را حذف 

کلمه »فالن« یا »چنین و چنان« است.  زبان عربی، لفظی مبهم است و معادل آن در زبان فارسی 

	 ،»ابن جریر با آوردن کالم نبی مکرم؟ص؟ »فأیکم یؤازرني علی هذا المر« و سپس نقل »قبول موال امیرالمؤمنین؟ع؟ این مقام را

کذا، فاسمعوا له  کذا و  کرده است: »إن هذا أخي و  در تفسیر خود، مقام وزرات پیامبر؟ص؟ را برای امیرالمؤمنین؟ع؟ اعتراف 

کنید.  و أطیعوا« یعنی: این علی برادر من و چنین و چنان است پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت 

	 کتاب خود انجام داده که طبری در این مطلب، در  کذا، قطعا و یقینا از تصرفاتی است  کذا و  تبدیل وصی و خلیفه به 

که علی بن ابی طالب؟ع؟ وصی و خلیفه ی پیامبر؟ص؟ بوده است.  است، تا آیندگان نفهمند 

	 گوش مردم نرسد، در سخن رسول خدا؟ص؟ به نحو ناشیانه ای دست برده کند تا به  کتمان  یعنی برای اینکه این حقیقت را 
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است. 

	 ،که همچون بسیاری از دانشمندان اهل سنت، می توانست این حدیث را نقل نکند. ولی او نتوانسته ناشیانه است چرا 

کند.  حتی با نقل ناقِص حدیث، مقام و منزلت موال امیرالمؤمنین؟ع؟ را خدشه دار 

	 که اطاعت از کنید.« از آنجایی  کذای من است پس سخن او را بشنوید و اطاعت  کذا و  که: »او برادر من و  او آورده است 

کذا و کذا شده  که تبدیل به  که آن چیزی  برادر رسول خدا معنی ندارد، پی عبارت »فاسمعوا له و اطیعوا« نشان گر این است 

که الزمه اش اطاعت شدن است یعنی مقام والیت و امامت.  است مقامی بوده 

	 .کامال مشابه است، خباثت و خیانت او قطعی است یخ طبری  که سند این دو روایت در تفسیر و تار از آنجایی 

	 ناِت َو َبّیِ
ْ
نا ِمَن ال

ْ
ْنَزل

َ
ذیَن َیْکُتُموَن ما أ

َّ
 ال

َ
لذا می توان او را مصداق آیات ۱۵۹ و ۱۷۴ سوره بقره دانست و او را لعنت نمود: »ِإّن

که نشانه های  کسانی  ِعُنون« )بقره، ۱۵۹( یعنی: 
َ
َعُنُهُم الاّل

ْ
َعُنُهُم اهلُل َو َیل

ْ
ولِئَك َیل

ُ
ِکتاِب أ

ْ
اِس ِفي ال اُه ِللّنَ ّنَ ُهدی ِمْن َبْعِد ما َبّیَ

ْ
ال

کتاب توضیح دادهایم، نهفته می دارند، آنان را  که فرو فرستادهایم، بعد از آنکه آن را برای مردم در  روشن، و رهنمودی را 

ِکتاِب َو َیْشَتُروَن ِبِه َثَمنًا َقلیاًل 
ْ
 اهلُل ِمَن ال

َ
ْنَزل

َ
ذیَن َیْکُتُموَن ما أ

َّ
 ال

َ
خدا لعنت می کند، و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند * »ِإّن

کسانی  لیم« )بقره/۱۷۴( یعنی: 
َ
ُهْم َعذاٌب أ

َ
یِهْم َو ل ِقیاَمِة َو ال ُیَزّکِ

ْ
ُمُهُم اهلُل َیْوَم ال ِ

ّ
اَر َو ال ُیَکل  الّنَ

َ
وَن في ُبُطوِنِهْم ِإاّل

ُ
ُکل

ْ
ولِئَك ما َیأ

ُ
أ

کرده، پنهان می دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می آورند، آنان جز آتش در شکم های  کتاب نازل  که آنچه را خداوند از 
خواهند  ک  دردنا عذابی  و  کرد،  نخواهد  کشان  پا و  گفت،  نخواهد  سخن  ایشان  با  قیامت  روز  خدا  و  نبرند.  فرو  خویش 

داشت. 

	 نمودند، بی اطالع و منسوب  را خلیفه ی خود معرفی  ابی طالب؟ع؟  بن  پیامبر؟ص؟ علی  اینکه  از  اهل سنت  اینکه  علت 

که امثاِل طبری انجام داده اند.  هستند و به جای آن حضرت دیگری را در آن مقام می بینند، خیانتی است 

	 گوش مردم هستند. آنها مردم را از شناختن وصی و خلیفه ی حقیقی این افراد عامل نرسیدن پیام خداوند و پیامبر؟ص؟ به 

که در دین و عقاید انسان ها خیانت می کنند و حقایق را به  کسانی هستند  کرده اند. بدترین زشتکاران  پیامبر؟ص؟ محروم 

گمراهی قرار می دهند.  صورت نادرست در اختیار مردم می گذارند. متعمدا مطالب را از مردم می پوشانند و آنها را در مسیر 

گردن شان خواهد  یخ به  گمراهی در طول تار آنها در روز قیامت چه پرونده سنگینی خواهند داشت و وزر و وبال این همه 

بود. 

	 و پیروان سنت رسول خدا؟ص؟ خیانت به پیامبر؟ص؟، دین خدا  زیرا  نه تنها عالم نیستند بلکه راهزنان علم هستند  آنها، 

کرده اند. 

ادامه یافتن روش طبری در نقل ناقص داستان یوم الدار

کسانی همچون:  کرده اند.  این روش را دیگران از اهل سنت نیز دنبال 

	 کتاب مشهورش به نام »البدایة« دارد در نقل حدیث یوم الدار یا حدیث ابن اثیر، دیگر مورخ بزرگ اهل سنت در جلد سوم 

یخ طبری نقل نکرده است بلکه فقط  عشیره، از تفسیر طبری عینا با همان عبارت تحریف شده. ابن اثیر این روایت را از تار
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به تفسیر طبری استناد می کند. 

	 کتفا ا به این عبارت  کتاب مشهور خود »سیرُة الحلبیة« در نقل این روایت  برهان الدین حلبی مورخ دیگر اهل سنت در 

که: »ایکم یوازرنی هذا االمر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم« ولی پاسخ پیامبر؟ص؟ در اینکه علی بن  می کند 

ابی طالب؟ع؟ وصی و خلیفه و برادر من در میان شما است را نقل نکرده است. 

	 کتاب خود به نام »حیاُة محمد؟ص؟«، به این مقدار خیانت از همه عجیب تر حسین هیکل روزنامه نگار مشهور مصری، در 

کرده است.  کل فصل را حذف  کتفا نکرده و  ا

علت تحریف واقعه ی یوم الدار

	 رسول اعالن  اولین  در  ابی طالب؟ع؟  بن  علی  امیرالمؤمنین  والیت  بحث  که  است  حقیقت  این  نشان گر  مطالب  این 

کامال روشن و بدیهی است. خدا؟ص؟، 

	 یخی کنند و این واقعیت تار دانشمندان اهل سنت وقتی نتوانستند راه چاره ای برای مقلوب جلوه دادن این حقیقت، پیدا 

کرده اند.  یخ  کالم پیامبر؟ص؟ دست برده اند و خودشان را شایسته لعن همه مؤمنان و مسلمنان در طول تار را بپوشانند در 

که در طول تاریخ شده است، با دست با  امیدواریم خداوند مهربان ظهور امام زمان؟ع؟ را تعجیل فرماید تا با تمام این ظلم ها 
کفایت آن حضرت همه به صراط مستقیم هدایت برگردانده شوند.
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بخش های مختلف واقعه ی غدیر

مراسم حجة الَوداع

	 :کرم؟ص؟ جمعًا سه مرتبه به مکه مشرف شدند پیغمبر ا

که به برای اعمال عمره تشریف بردند.  	 یک بار در سال هشتم، بعد از صلح حدیبیه 

مرتبه دوم در سال نهم، که بعد از فتح مکه به این شهر وارد شدند. ایشان بعد از تخریب بت ها و برچیدن بت پرستی،  	

به طائف رفتند و در هنگام بازگشت به مکه قصد انجام عمره نمودند. 

که در سال دهم هجرت اتفاق افتاد. 	 سفر مرتبه سوم، به حجة الَوداع پیغمبر؟ص؟ معروف است 

	 کردند، به اینکه  رسول خدا؟ص؟ در مدینه و در آبادی های اطراف و با ارسال نامه به شهرهای دیگر این سفر را اعالن رسمی 

رسول خدا؟ص؟ قصد انجام حج تمتع را دارند. این حج واجب یا حجة االسالم بود نه عمره. 

	 .بنابر این رسول خدا؟ص؟ یک بار بیشتر به حج واجب نرفتند

	 .ایشان بعد از پایان مراسم حج، امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان خلیفه خود به مردم معرفی فرمودند

	 یادی از مدینه و از شهرهای که این حج با اعالن رسمی قبلی انجام شده بود و حج واجب هم بود، مسلمانان ز از آن جهت 

کردند.  اطراف در این مراسم شرکت 

	 کردند در حدود ۷۰ هزار تخمین زده اند. مردم در مسیر که از مدینه همراه با پیغمبر؟ص؟ حرکت  یخ تعداد مردمی را  در توار

خود از مدینه تا مکه لبیک می گفتند. 

	 این سفر چند روز قبل از ماه ذی الحجه از مدینه آغاز شد و بعد از اینکه آن حضرت در مسجد شجره، نزدیک مدینه احرام

بستند، به سوی مکه ادامه یافت. 

	 .مسیر مدینه به مکه طی ۱۰ روز پیموده شد. این جمعیت در روز پنجم ذی الحجة به شهر مکه وارد شدند

	 امیرالمؤمنین؟ع؟ در آن زمان برای یک سفر تبلیغی، در یمن تشریف داشتند

	 .از آنجا به همراه تازه مسلمان های یمن با جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر در مکه به رسول خدا؟ص؟ پیوستند

	 گام برای مسلمان ها تشریح فرمودند و وظایف و واجب و مستحبات حج را به گام به  کرم؟ص؟ مراسم حج تمتع را  پیغمبر ا

آنها توضیح دادند. 

سپردن ودایع انبیاء؟مهع؟ و بیان حدیث ثقلین

	 .بعد از اتمام مراسم طواف و نماز و سعی، در روز نهم ذی الحجه رسول خدا؟ص؟ به عرفات عازم شدند

	 .بعد از آن در منطقه ِمنا آن حضرت به دستور خداوند متعال، علوم و ودایع الهی را به امیرالمؤمنین؟ع؟ سپردند
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	 گرانبها برای بعد از خودم در میان کردند، فرمودند: »ای مردم من باید از میان شما بروم و دو چیز  که در منا ایراد  در خطبه ای 

گر به این دو متمسک شوید، هرگز گمراه نمی شوید. این دو چیز گران قدر عبارتند از کتاب خدا قرآن  که ا شما باقی می گذارم 

و عترتم اهل بیت من«.

نزول آیه تبلیغ 

	 و کردند  بر زبان جاری  را  باز هم حدیث ثقلین  ایراد فرموده و  را در منطقه ی منا در مسجد خیف،  پیامبر؟ص؟ خطبه دوم 

مسلمان ها را به اخالص و عدم تفرقه دعوت فرموده و آنها را از منافقین تحذیر دادند. 

	 هنگامی که مراسم حج به پایان رسید و جمعیت برای بازگشت به شهرهای خود آماده شدند خداوند آیه ای را بر رسول اهلل؟ص؟ 

که به آیه »تبلیغ« معروف است: نازل فرمود 

	 َقْوَم
ْ
 اهلَل ال َیْهِدي ال

َ
اِس ِإّن َتُه َو اهلُل َیْعِصُمَك ِمَن الّنَ

َ
ْغَت ِرسال

َّ
ْم َتْفَعْل َفما َبل

َ
َك َو ِإْن ل ّبِ ْیَك ِمْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول َها الّرَ ّیُ

َ
یا أ

گر این تبلیغ را انجام ندهی  که ا که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان  کاِفرین )مائده، ۶۷( ای پیامبر آنچه 
ْ
ال

کرد.  کافر را هدایت نخواهد  که خداوند افراد  رسالت الهی را نرسانده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند. به درستی 

	 از نفر  از هشت  نقل  به  کتاب های خود  از دانشمندان اهل سنت در  نفر  تبلیغ: سی  آیه ی  نظر دانشمندان سنی درباره ی 

که:  گفته اند  اصحاب رسول خدا؟ص؟، درباره ی علت نزول این آیه شریفه 

این آیه درباره ی والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 	

پیامبر؟ص؟ موظف به تبلیغ این والیت و رساندن خبر آن به مردم شدند. 	

کم حسکانی، محدث مشهور اهل سنت در قرن پنجم از شهر نیشابور است که در کتاب  	 یکی از این دانشمندان، حا

که با توجه به ظاهر آیه شریفه چند نکته  ارزشمند خود به نام »شواهد التنزیل« در جلد اول صفحه ۱۸۷ آورده است 

روشن می شود:

ْیَك  	
َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول َها الّرَ ّیُ

َ
یت یافته است »یا أ که در آن پیغمبر؟ص؟ از جانب خداوند مأمور آنکه این ابالغی است 

ّبَِك«  ِمْن َر

یت پیغمبر؟ص؟ در دوران رسالتش برابری می کند،  	 کل مأمور که با  یت، آن قدرباال است،  اهمیت این مأمور

َتُه« 
َ
ْغَت ِرسال

َّ
ْم َتْفَعْل َفما َبل

َ
زیرا خدا فرموده: »َو ِإْن ل

یت نمی تواند در مورد احکام جزیی و یا فرعی شرع مقدس اسالم باشد. باید در مورد پایه های  	 این حکم و مأمور

دین باشد. 

گر پیام الهی را  	 که ا کرده باشد  کرم؟ص؟ را تهدید  که در آن خداوند پیامبر ا در قرآن مورد دیگری یافت نمی شود 

کوشا بود  به مردم نرساند، رسالتش را انجام نداده است. زیرا آن قدر پیغمبر؟ص؟ در انجام وظیفه ی الهی خود 

که این تهدیدها برای بیداری امت  گفت  که اصاًل چنین تذکرات یا تهدیدهایی الزم نبود. بنابر این می توان 
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اسالم بوده است تا اهمیت این ابالغیه اعالن امامت و زعامت امیرالمؤمنین؟ع؟ را درک نمایند. 

از ظاهر آیه بر می آید که این ابالغیه از موضوعاتی است که احتمااًل منجر به ایجاد فتنه های اجتماعی و آشوب  	

که در صورت ابالغ امر الهی، چه اتفاقی خواهد افتاد  را در میان مردم می گردد. لذا پیغمبر؟ص؟ نگران بودند 

یت با  که مراسم تبلیغ این مأمور اِس« به پیغمبر؟ص؟ آرامش می دهد  و خداوند با بیان »َو اهلُل َیْعِصُمَك ِمَن الّنَ

که همین طور هم شد.  کرد  کامل اداره خواهد شد و مخالفین و دشمنان امکان تعرض پیدا نخواهند  آرامش 

کاِفرین«.  	
ْ
َقْوَم ال

ْ
 اهلَل ال َیْهِدي ال

َ
اینکه خداوند از مخالفین یا این ابالغیه تعبیر به »کافر« فرموده: »ِإّن

با امامت و والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ مخالف هستند، این  	 که  که در باال بیان شد به مفسرینی  این شش نکته ای 

کنند.  که، شأن نزولی را غیر از آنچه واقعًا اتفاق افتاده است، ادعا  اجازه را نمی دهد 

	 :کرده اند هیچ گاه پاسخگوی مفاد این آیه نبوده است زیرا که برخی از مفسرین از خود خلق  شأن نزول هایی 

اواًل مورد مخالفت مردم یا آشوب برانگیز نبوده،  	

که الزم باشد تا خداوند پیغمبر؟ص؟ خودش را تهدید نماید.  	 ثانیًا اهمیت آن در حدی نبوده 

	 که در مرحله ی سوم بر اساس بعضی از روایات، به دستور خداوند، آیه تبلیغ در سه مرحله بر پیغمبر؟ص؟ نازل شده است 

که جز  کرم؟ص؟ به منادی و مؤذن خود، جناب بالل حبشی فرمان داده اند تا به همه مردم خبر دهد  کامل شده، و پیغمبر ا آیه 

ناتوان ها، بقیه مردم در روز بعد از شهر مکه خارج شوند. 

	.منطقه ی ُجحفه محل جدا شدن مسیر مردم به سوی شهرهای مدینه، مصر، عراق و نجد بود

	 .کردند تا جمعیت در جحفه جمع شوند  قبل از اینکه مردم جدا شوند و به سوی شهرهای خود بروند، پیغمبر؟ص؟ امر 

	 .یخ از ۱۲۰ هزار تا ۱۸۰ هزار نفر تخمین زده شده اند جمعیت مسلمانان حاضر در حجفه، در توار

	 نام در جحفه، نزدیک یک برکه ی آب جمع شدند. »غدیر« در زبان عربی به معنای »برکه ی آب« است. این برکه »خم« 

داشت. 

	 .این تجمع در روز هجدهم ماه ذی الحجة انجام شد

	 گرم و که سایبان برای جمعیت در آن روز آفتابی و بسیار  تعداد ۲۵ درخت تنومند در منطقه ی غدیر خم، وجود داشت 

سوزن بود. 

	 .پایان شان استفاده می کردند. غدیر خم از این نظر بسیار مهم بود آنها از آب برکه نیز رفع تشنگی خود و چهار

	که اصحاب آماده سازی منطقه برای مراسم: رسول خدا؟ص؟ دستور دادند 

در میان درختان با پارچه سایبان بسازند.  	

کنند.  	 سنگ های بزرگ را جمع آوری و مرتب 



17

کنند تا محل سخنرانی رسول خدا؟ص؟ قرار  	 از سنگ ها و از جهاز شتران یک سکو به ارتفاع قامت یک انسان ایجاد 

گیرد. 

ابالغ امامت و وصایت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

	 که در طول حیات پیامبر؟ص؟ هرگز چنین تجمعی در میان مسلمانان نبود، نماز ظهر را با کثیر  هنگامی که این جمعیت 

کرم؟ص؟ به باالی سکو رفت و به حضرت علی؟ع؟ هم دستور دادند تا به باالی سکو  رسول خدا؟ص؟ به جا آوردند، پیامبر ا

بیایند و در طرف راست پیامبر؟ص؟ رو به جمعیت بایستند. 

	 گرمای آفتاب، پارچه ای گرما عادت داشتند، از شدت  که خودشان به این حرارت و  که مردم این منطقه  گرم بود  هوا آن قدر 

یگ های داغ زمین محافظت می کردند.  ی سر خود انداخته بودند و پای خود را از ر را رو

	 که تفصیل محتوای خطبه گرمای طاقت فرسایی، رسول خدا؟ص؟ در حدود یک ساعت خطبه ای را ایراد فرمودند  در چنین 

را بعدًا خواهیم دید.

	گذاشتن بر سر امیرالمؤمنین؟ع؟ ِعمامه 

کرم؟ص؟ برای اینکه مقام وصایت، جانشینی، خالفت و والیِت امیرالمؤمنین؟ع؟ را به مردم  	 در پایان خطبه، پیامبر ا

بفهمانند، با اینکه تاجگذاری در عرب رسم نیست، ولی به رسم غیر عرب، عمامه از سر مبارکشان برداشته و در 

که علی بن ابی طالب؟ع؟ پس از ایشان  حضور این جمعیت بر سر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ قرار دادند تا نشان دهند 

کنون آن حضرت داشته اند.  که تا  سرپرست و رهبر مردم بوده و همان شأنی را خواهد داشت 

که یکی از آنها جناب عالمه متقی هندی  	 کرده اند  کتاب های خود نقل  این اتفاق را ده نفر از بزرگان اهل سنت در 

کرده است.  کتاب »کنزالعمال« جلد هشتم صفحه ی ۶۰ به این مطلب تصریح  که در  حنفی است 

گرفتن بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت 

	 کرم؟ص؟ از مردم برای قبول امامت و وصایت و زعامت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت پس از اتمام خطبه و تاجگذاری، پیغمبر ا

گرفتند.

	.گرفتن به دو صورت انجام شد: یکی بیعت زبانی و دوم بیعت با دست دادن بیعت 

	 یاد است و امکان بیعت تک تک افراد وجود ندارد، لذا ایشان جمله ی بیعت را  رسول خدا؟ص؟ فرمودند چون جمعیت ز

برای آنها می گویم و آنها تکرار می کنند. 

	 کردند، نوبت هنگامی که بیعت شفاهی تمام شد و همه با بیان این جمالت با امامت امیرالمؤمنین و ائمه هدی؟ع؟ بیعت 

به بیعت دوم یعنی بیعت فردی رسید. 

	 پیامبر به  را  وصی  و  جانشین  شدن  مشخص  و  شوند  وارد  مردم  یکی،  در  که  کنند  نصب  خیمه  دو  فرمودند  پیغمبر؟ص؟ 



18

کنند.  کرم؟ص؟ تبریک بگویند و بعد به خیمه ی دوم رفته و با امیرالمؤمنین؟ع؟ با دست دادن بیعت  ا

	بیعت ابوبکر و عمر با امیرالمؤمنین؟ع؟

و  	 کردند  را احضار  ابوبکر و عمر  از میان جمعیت  پا خواستند، رسول خدا؟ص؟  به  کار  این  برای  همین که جمعیت 

کنند. که آن دو بروند و با علی؟ع؟ و امامت او بیعت  فرمودند 

که به چادر وارد شدند با حضرت علی؟ع؟ دست بیعت دادند.  	 کسانی بودند   این دو نفر به امر رسول خدا؟ص؟ اولین 

ُکّلِ ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنة«: یعنی: مبارک باشد،  	 ی 
َ
َي َو َمْول

َ
ْصَبْحَت َمْوال

َ
َك َیا َعِلّيُ أ

َ
و به آن حضرت عرضه داشتند: »َ َبْخ َبْخ ل

مبارک باشد ای علی. تو موالی ما و موالی هر مرد و زن مومنی شدی.

گویی این دو نفر به امر رسول خدا؟ص؟ در روز غدیر  	 تعداد ۶۰ نفر از محدثین و مورخین اهل سنت در آثار خود تهنیت 

کرده اند.  را ثبت و ضبط 

کتاب ُمسند خود، در جلد  	 استاِد بخاری در در  و  از اهل سنت  امام حنبلی ها  نقل احمد بن حنبل  نمونه،  برای 

چهارم صفحه ۲۸۱ آورده است. 

نزول آیه اکمال دین 

	 هنگامی که خطبه و بیعت به پایان رسید و نصب امیرالمؤمنین؟ع؟ به امامت و والیت انجام شد و مردم هم همگی به دو

کمال دین« نام دارد:  که »آیه ا کردند، آیهای بر رسول خدا نازل شد  شیوه با امامت آن حضرت بیعت 

	 ُکُم
َ
ْیُکْم ِنْعَمتي َو َرضیُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُکْم دیَنُکْم َو أ

َ
ُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیْوَم أ

ْ
َکَفُروا ِمْن دیِنُکْم َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن ال ذیَن 

َّ
َیْوَم َیِئَس ال

ْ
ال

کافر از دین شما مأیوس شدند، پس از آنها نترسید. از ِمِن خدا بترسید. امروز دین  ْسالَم دینًا )مائده، ۳( یعنی: امروز، افراد  ِ
ْ

ال

کردم و به این اسالم به عنوان دین برای شما خشنود شدم.  کردم و نعمتم را بر شما تمام  کامل  شما را برای شما 

	 خود آثار  در  غدیر  روز  در  خدا؟ص؟  رسول  خطبه ی  پایان  در  آیه  این  نزول  به  سنت  اهل  محدثین  و  مفسرین  از  نفر  شانزده 

کردند.  اعتراف 

	 یخ بغداد« جلد کتاب خود،« تار که در  برای نمونه، خطیب بغدادی، دانشمند بزرگ قرن پنجم هجری اهل سنت، است 

کرده است.  کمال دین در روز غدیر را ثبت  هشتم صفحه ی ۲۹۰ نزول آیه ی ا

	 که حاضر به اعتراف نزول این آیه در روز غدیر نشدند و برای این آیه شأن نزول های آن دسته از دانشمندانی از اهل سنت 

که آنها آورده اند،  گرفتار یک ناهماهنگی آشکاری با ظاهر آیه شده اند. زیرا شأِن نزول هایی  کرده اند،  دیگری را از خود خلق 

کمال دین و تمام شدن نعمت نبوده است.  کفار و  هرگز منشأ یأس 

	 .که با ظاهر این آیه سازگار است، والیت و امامت امیرالمؤمنین و ائمه ی هدی؟مهع؟ است تنها شأن نزولی 

	 که این مراسم به خوبی انجام شد و فرمان خداوند در تبلیغ والیت کرم؟ص؟ خوشحال بود  پس از بیعت گیری از مردم، پیامبر ا

کامل به اجرا در آمد.  امیرالمؤمنین؟ع؟ در آرامش 
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	 .گویی قرار دهند که مسلمانان این روز را روز شادی و عید و تهنیت  پیامبر خدا؟ص؟ دستور دادند 

	 :کند، چند نکته را در می یابد که به فقط به ظاهر آیه ی شریفه توجه  کس  کمال دین: هر  نتایجی از ظاهر آیه ا

که به نابودی دین شما دل بسته بودند ناامید شده اند.  	 کفار  که  خداوند در این آیه می فرماید 

کردن از پا در بیاورند.  	 که پیامبر؟ص؟ را با تهمت زدن و اذیت  کفار مکه تالش می کردند 

کنند،  	 کردند تا پیغمبر؟ص؟ را ترور  کردند، تالش   آنها با محاصره ی اقتصادی با پیامبر؟ص؟ و یاران شان مقابله 

ولی به هیچ یک از اهداف شان نرسیدند. 

حتی بعد از هجرت رسول خدا؟ص؟ به مدینه، حدود هفتاد جنگ را با ایشان افروختند، تا شاید بتوانند آن  	

کثرت  و  و دینشان  به شکوه آن حضرت  روز به روز  امر خداوند  به  کنند. ولی  نابود  را  و دین اسالم  حضرت 

پیروانشان و قدرت ظاهری شان افزوده شد. 

از  	 کرد و بعد  که پیامبر؟ص؟ پیر شده و به زودی فوت خواهد  کفار و منافقان به این دل بسته بودند  آخر االمر 

وفات و فقدان ایشان، دینش را بین خواهند برد. 

که در قدرت، شجاعت، صالبت و مدیریت  	 هنگامی که در روز غدیر، پیامبر؟ص؟ علی بن ابی طالب؟ع؟ را 

ی خودشان در نابودی  کلی از آرزو کفار و منافقان به  بی نظیر بود، به خالفت و جانشینی خود معرفی فرمود، 

که نمی توانند به پیر بودن و وفات پیامبر؟ص؟ دل ببندند.  اسالم، مأیوس شدند. آنها متوجه شدند 

کامل شد یعنی تا قبل از اینکه امامت و والیت آن  	 اسالم با امامت و والیت امیرالمؤمنین و اوالد معصوم ایشان؟مهع؟ 

کامل نشده بود و  کنند، هنوز اسالم  حضرت و نسل معصومین بعد از ایشان ابالغ شود و مردم با آن حضرت بیعت 

کامل شد.  با این امر الهی، دین خدا 

کردم« نشان گر منزلت امامت و والیت در اسالم است  	 ْیُکْم ِنْعَمتي« »من نعمتم را بر شما تمام 
َ
ْتَمْمُت َعل

َ
عبارت »َو أ

که تمام نعمت الهی و باالترین نعمت خدا بر مسلمانان است. لذا مسامانان باید قدرشناس نعمت امامت و والیت 

اهل بیت؟مهع؟ باشند. 

ی والیت امیرالمؤمنین و ائمه ی هدی؟مهع؟ است _ خشنود است.  	 که حاو کامل شد _  که در غدیر  خداوند به اسالمی 

که آن اسالم ناقص بوده است.  که خداوند اسالم فاقد امامت و والیت اهل بیت؟ع؟ را قبول نکرده زیرا  به این معنی 

کامل کمیت اسالم  حا

	.کمیت خواهد داشت که در زمان ظهور امام زمان؟ع؟ بر جهان، حا اسالم با والیت اهل البیت؟مهع؟ است 

	 وا
ُ
ذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم …َو َعِمل

َّ
خداوند در سوره ی نور آیه ی ۵۵ این مطلب را به همه ی مسلمانان بشارت می دهد: َوَعَد اهلُل ال

ُهْم ِمْن  ّنَ
َ
ل ُیَبّدِ

َ
ُهْم َو ل

َ
ِذي اْرَتضی ل

َّ
ُهْم دیَنُهُم ال

َ
َنّنَ ل ُیَمّکِ

َ
ذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو ل

َّ
َف ال

َ
َکَما اْسَتْخل ْرِض 

َ ْ
ُهْم ِفي ال َیْسَتْخِلَفّنَ

َ
اِلحاِت ل الّصَ

کسانی از  فاِسُقون )نور،۵۵( یعنی: خدا به 
ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
َکَفَر َبْعَد ذِلَك َفأ ْمنًا َیْعُبُدوَنني ال ُیْشِرُکوَن بي َشْیئًا َو َمْن 

َ
َبْعِد َخْوِفِهْم أ
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که حتًمًا آنان را در این سرزمین جانشین ]خود[ قرار دهد؛  کرده اند، وعده داده است  کارهای شایسته  که ایمان آورده و  شما 

که برایشان پسندیده است به سودشان  که پیش از آنان بودند جانشین ]خود[ قرار داد، و آن دینی را  کسانی را  که  همان گونه 

کس پس از  کنند و چیزی را با من شریک نگردانند، و هر  گرداند، ]تا[ مرا عبادت  کند، و بیمشان را به ایمنی مبدل  مستقر 

که نافرمانند.  گراید؛ آنانند  کفر  آن به 

	 که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر ُهْم«، »آن دینی را 
َ
ِذي اْرَتضی ل

َّ
ُهْم دیَنُهُم ال

َ
َنّنَ ل ُیَمّکِ

َ
خداوند در عبارت »َو ل

ی والیت امیرالمؤمنین و ائمه ی اطهار؟مهع؟ است.  کمال دین، حاو کند« آن دین مستقر در زمین، بنا بر آیه ی ا

شواهد تاریخی بر بیعت مسلمانان با امیرالمؤمنین؟ع؟ 

	 کرم؟ص؟ که شاعری بسیار توانمند بود، از پیغمبر ا مدیحه سرایی َحّسان بن ثابت: شعرای مسلمان مانند حّسان بن ثابت 

که حاضر بودند سرود،  کثیری  گرفته به پا خ است و ابیاتی را در بیان حوادث روز غدیر در حضور پیامبر؟ص؟ مردم  اجازه 

گرفت. در اشعار او این چند بیت قابل توجه است:  خواند و مورد ستایش همه ی حاضران و رسول خدا؟ص؟ قرار 

َعاِدَيا ْم َيْبُدوا ُهَناَك الّتَ
َ
وا َو ل

ُ
َقال

َ
ُكْم  ف ُكْم َو َوِلّيُ

َ
َمْن َمْول

َ
 ف

َ
َو َقال

ً
َيْوَم َعاِصيا

ْ
َك ال

َ
ا ل  ِمّنَ

َ
ْن َتِجَدّن

َ
َنا  َو ل ْنَت َوِلّيُ

َ
َنا َو أ

َ
ُهَك َمْول

َ
ِإل

ً
 َو َهاِديا

ً
ِني  َرِضيُتَك ِمْن َبْعِدي ِإَماما

َ
ِإّن

َ
ُه ُقْم َيا َعِلّيُ ف

َ
 ل

َ
َقال

َ
ف

ً
ْنَصاَر ِصْدٍق ُمَواِليا

َ
ُه أ

َ
ُكوُنوا ل

َ
ُه  ف ا َوِلّيُ

َ
َهذ

َ
ُه ف

َ
ُكْنُت َمْول َمْن 

َ
ف

.
ً
 ُمَعاِديا

ً
ِذي َعاَدى َعِلّيا

َّ
ُكْن ِلل ُه  َو  ُهّمَ َواِل َوِلّيَ

َّ
ُهَناَك َدَعا الل

	 .در این ابیات، حسان بن ثابت خالصه ی داستان غدیر را به زبان شعر در آورده است

	 .یادی از محدثان و دوازده نفر از مورخین اهل سنت این اشعار را در آثار خود آورده اند تعداد ز

	 کتاب خود »االزدهار« این اشعار را در بخش حافظ جالل الدین سیوطی، محدث مشهور اهل سنت در قرن دهم هجری در 

کرده است.  »فیما عقده الشعراء من االشعار« نقل 

	مرگ جابر بن نضر بن حارثه

حارثه  	 بن  نضر  بن  جابر  یعنی   _ است  شده  نامیده  مختلفی  نام های  به  یخ  تار در  که   _ فردی  مراسم  پایان  از  پس 

هنگامی که خبر نصب امیرالمؤمنین؟ع؟ به خالفت را شنید، خودش را با سرعت به رسول خدا؟ص؟ رسانید.

کشته شد.  	 که پدرش در جنگ بدر با شمشیر امیرالمؤمنین؟ع؟  کسی است  او 

کردیم. به ما امر به نماز  	 گفت: یا رسول اهلل به ما دستور به شهادت به توحید دادید، ما پذیرفتیم. نبوت شما را قبول 

کردیم حاال به اینها شما خشنود نشدی، تا اینکه پسر  و روزه و حج و زکات فرمودید، ما تمامش را پذیرفتیم و اجرا 

که تو درباره ی علی  کردی و او را بر ما فضیلت دادی. به من بگو آنچه را  گردن ما سوار  عمویت علی بن ابی طالب را بر 

گفتی آیا از توست یا از خدا است؟ 
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که این جانشینی از جانب خداوند تعیین شده است.  	 پیامبر؟ص؟ فرمودند 

کرد  	 که می رفت تا سوار بر شتر خودش شود از خداوند طلب عذاب  جابر بن نضر بن حارثه در اوج ناراحتی در حالی 

گر آنچه  ِلیٍم« یعنی: خدایا ا
َ
ِو اْئِتنا ِبَعذاٍب أ

َ
ماِء أ ْینا ِحجاَرًة ِمَن الّسَ

َ
ْمِطْر َعل

َ
ٌد َحّقًا َفأ  ُمَحّمَ

ُ
َکاَن َما َیُقول ُهّمَ ِإْن 

َّ
و گفت: الل

که پیغمبر از جانب تو در شأن علی بیان می کند صحیح است، یک سنگی از آسمان بر من ببار یا عذابی را بر من  را 

که من از بین بروم و شاهد خالفت علی بن ابی طالب نباشم.  کن  نازل 

معجزه نزول عذاب و متعاقب آن آیات شریفه سوره معارج 	

که یک سنگی از آسمان آمد به سر او خورد و او  	 که این فرد هنوز به شترش نرسیده بود  کرده اند  یخ نقل  در تار

کرد.  را در جا نابود 

که معجزه ی روز غدیر است را اعالم می دارد.  	 که آیات ابتدایی سوره ی معارج این حادثه را  رخدادی 

َمعاِرِج )۳(  	
ْ
ُه داِفٌع )۲( ِمَن اهلِل ِذي ال

َ
ْیَس ل

َ
کاِفریَن ل

ْ
 ساِئٌل ِبَعذاٍب واِقٍع )۱( ِلل

َ
ل

َ
حیم، َسأ ْحمِن الّرَ  ِبْسِم اهلِل الّرَ

کفار دفع  که این عذاب را چیزی از  که بر او واقع شود. عذابی  کرد  یعنی: پرسندهای از خدا طلب عذابی 

کرد.  کرد. او این عذاب را از خدای بلندمرتبه تقاضا  نخواهد 

کرده اند.  	 این آیه ی معجزه ی روز غدیر را سی نفر از مفسران و محدثان اهل سنت نقل 

کتاب »َتذِکَرُة الَخواّص ِمَن الّمة فی  	 به طور مثال، سبط بن جوزی محدث مشهور اهل سنت در قرن هفتم در 

کرده است. ِذکِر َخصائص الئمة» صفحه ی ۱۹، نقل 

که 	 کند، متذکر به این نکته می شود  که به ظاهر این آیه توجه  کسی  نتایج آیات شریفه: 

گفتن، اهل نماز و روزه و حج و زکات  	 گفتن، اشهد ان محمد رسول اهلل  نضر بن حارثه اهل ال اله اال اهلل 

بوده، و فقط زیر بار والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ نمی رفته و از دشمنان آن حضرت بوده است

که برای منکرین  	 ُه داِفٌع« با همان تعبیری 
َ
ْیَس ل

َ
کاِفریَن ل

ْ
کرده است »ِلل کافر از او یاد  خداوند با تعبیر 

که او منکر حکم خالفت الهی و وصایت رسول خدا؟ص؟ برای  آیه والیت و تبلیغ به کار رفته است چرا 

امیرالمؤمنین؟ع؟ را شده بود. 

کافر است.  	 که منکر فرمان خداوند و فرمان پیامبر؟ص؟ باشد بدون تردید،  کسی 

خالصه ی مطالب

	 .تشریح چگونگی انجام سفر حجة الَوداع 

	 ّبَِك« در فرمان به پیامبر؟ص؟ برای ابالغ والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ ْیَك ِمْن َر
َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول َها الّرَ ّیُ

َ
نزول آیه ی تبلیغ »یا أ

	 خطبه ی رسول خدا؟ص؟ در روز غدیر
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	 .که به دو صورت در آن روز انجام شد بیعت مردم با والیت و امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ به امر رسول خدا؟ص؟ 

	 امر پیغمبر؟ص؟ به ابوبکر و عمر تا به عنوان اولین نفرات با امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت کنند و در میان زن ها هم، همسران

کردند.  رسول خدا؟ص؟ من جمله عایشه و حفصه با امامت آن حضرت بیعت 

	 تاج گذاری رسول خدا؟ص؟ برای امیرالمؤمنین علی؟ع؟

	 کرم؟ص؟ کمال دین در پایان مراسم بر پیغمبر ا نزول آیه ی ا

	 شعر حسان بن ثابت در بیان خالصه ی غدیر و نصب امیرالمؤمنین؟ع؟ به امامت

	 نزول آیات آغازین سوره ی معارج در معجزه ی نزول عذاب بر دشمن امیرالمؤمنین؟ع؟ و منکر والیت ایشان



ال«
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ه »
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اسناد حدیث غدیر در منابع اهل سنت و معنای کلمه »موال«

فوق متواتر بودن حدیث غدیر

	 کتاب الغدیر این عبارت را از ۱۱۰ نفر از اصحاب رسول خدا؟ص؟ و ۸۴ نفر از تابعین یعنی مرحوم عالمه ی امینی در جلد اول 

کرده اند(  گردی اصحاب را  که خودشان مستقیما به محضر پیامبر؟ص؟ مشرف نشدند اما شا گردان اصحاب )کسانی  از شا

و ۳۶۰ نفر از دانشمندان و مؤلفین، محدثین و مفسرین اهل سنت نقل می کند.

	 گر روایتی در آثار اهل سنت از بیش از ۴ یا ۶ نفر صحابی نقل شده باشد، دانشمندان اهل سنت آن را متواتر که ا ید  توجه دار

قلمداد می کنند.

	 )گویندگان بر ساختن )جعل که یقینی است و اتفاق  متواتر باالترین رده ی اعتبار حدیث است. متواتر به حدیثی می گویند 

آن حدیث محال باشد. 

	 ی از بین اصحاب دارد پس حدود ۲۵ برابر تواتر ارزش و اعتبار دارد. پس این حدیث نه فقط متواتر این روایت چون ۱۱۰ نفر راو

کثیر التواتر است. است بلکه 

	 نکته ی قابل توجه اینکه این مقدار از نقل از اصحاب و تابعین و علما، تماما مربوط به آثار و کتب اهل سنت است. ما کتب

کنند. لذا در  که رغبا به آن اعتراف  گویند: »الفضُل ما َشِهَدت ِبِه العداُء« یعنی: فضیلت آن است  شیعه را وارد نمی کنیم. 

این بحث اصال از آثار شیعه نقل نمی کنیم.

سیر اجمالی حدیث غدیر در آثار نویسندگان مهم اهل سنت

	کم نیشابوری حا

کم  	 کتابی است به نام المستدرک علی الصحیحین، نوشته ی دانشمند بزرگ اهل سنت در قرن چهارم، به نام حا

کتاب صحیح  که بنا بر ضابطه ی بخاری و مسلم صحیح باشد ولی در  کتاب روایات صحیحی  نیشابوری، در این 

کرده  کتاب جمع آوری  گشته و متممی بر این دو  بخاری و مسلم نباشد، آورده است. او با زحمت، به دنبال روایات 

است.

ید بن أرقم قال لما رجع رسول اهلل؟ص؟  	 ید بن ارقم نقل می کند: عن ز در جلد سوم در باب »معرفة الصحابة« روایتی را از ز

الثقلین  ترکت فیکم  إني قد  کأني قد دعیت فأجبت  فقال  امر بدوحات فقممن  نزل غدیر خم  و  الوداع  من حجة 

علي  یردا  حتی  یتفرقا  لن  فإنهما  فیهما  تخلفوني  کیف  فانظروا  عترتي  و  تعالی  اهلل  کتاب  اآلخر  من  کبر  أ أحدهما 

کنت مواله فهذا ولیه اللهم وال  کل مؤمن ثم اخذ بید علي؟ع؟ فقال من  الحوض ثم قال إن اهلل؟زع؟ موالي و انا مولی 

من وااله و عاد من عاداه و ذکر الحدیث بطوله * هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه بطوله * 

کنند و  که در منطقه غدیر خم بود تمیز  )المستدرک، ج ۳، ص ۱۰۹( یعنی: پیغمر دستور دادند زیر درختان بزرگی را 

گویا مرا خوانده اند و باید فرمان االهی را اجابت  که  گفتند  کردند و در این خطبه  کنند و بعد خطبه ای را ایراد  جارو 

کنم، یعنی باید از این دنیا بروم مرگ من نزدیک است. من برای بعد از مرگم در بین شما دو چیز ارزشمند از خودم 
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با اینها چه  که پس از من  کتاب خداوند متعال و عترتم. پس بنگرید  برتر از دیگری است:  که یکی  گذاشتم  باقی 

کوثر بر من وارد شوند. بعد فرمود:  کنار حوض  که این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در قیامت در  رفتاری می کنید 

که من موالی  کس  گرفتند و فرمودند: هر  خدای؟زع؟ موالی من و من موالی هر فرد مؤمنی هستم سپس دست علی را 

کس باش  که متولی والیت علی است و دشمن آن  کسی را بپذیر  یم این علی بر او والیت دارد. خدایا تو والیت آن  او

که او با علی دشمنی می کند.

کند. 	 کسی درباره ی صحت این روایت نمی تواند صحبت  بنابراین، حدیث غدیر بسیار معتبر و متواتر است و 

	ینی ابن ماجه قزو

ینی یکی از نویسندگان »صحاح سته« است.  	 ابن ماجه قزو

کتاب می دانند.  	 دانشمندان اهل سنت صحاح سته را بعد از قرآن، برترین و متعتبرترین 

کتاب »السنن«، چنین نقل می کند: … عن البراء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسول اهلل؟ص؟ في حجته التي حج.  	 در 

فنزل في بعض الطریق. فأمر الصالة جامعة. فأخذ بید علی، فقال »ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟« قالوا: بلی. 

قال »ألست أولی بکل مؤمن من نفسه؟« قالوا: بلی. قال »فهذا ولی من أنا مواله. اللهم وال من وااله. اللهم عاد من 

عاداه« )السنن، ج ۱، ص ۴۳( یعنی: همراه پیامبر؟ص؟ در حجة الوداع آمدیم. پس در منطقه ای توقف فرمود و دستور 

گفتند  گرفت و فرمود: آیا من بر افراد مؤمن از خودشان والیت بیشتری ندارم؟  به اجتماع داد. پس دست علی؟ع؟ را 

کسی  گفتند: چرا. پس فرمودند: پس این ]علی[ ولی  چرا. فرمود: آیا بر هر مؤمنی بر خودش والیت بیشتری ندارم؟ 

یم. که من موالی او است 

یة في بعض حجاته، فدخل علیه سعد،  	 معاو قال: قدم  وقاص،  أبي  بن  آورده است: … عن سعد  نقل دیگری  در 

فعلی  مواله  کنت  »من  یقول  رسول اهلل؟ص؟  سمعت  لرجل  هذا  تقول  قال:  و  سعد،  فغضب  منه.  فنال  علیا.  فذکروا 

مواله«. و سمعته یقول: »أنت منی بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي«. و سمعته یقول »لعطین الرایة الیوم 

کرد. آنها نسبت به  یه با سعد بن ابی وقاص برخورد  رجال یحب اهلل و رسوله«؟ )سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۵( معاو

که شنیدم  گفت: آیا چنین مطلبی را درباره ی مردی می گویی  کردند، سعد به خشم آمد و  امیرالمؤمنین؟ع؟ بدگویی 

یم پس علی موالی او است … کس من موالی او که فرمود: هر  از رسول اهلل؟ع؟ 

	َنسایی

الکبری« حداقل ۱۵  	 »السنن  کتاب  ید )صحابی رسول خدا( در  ز از  نویسندگان صحاح سته  از  َنسائی یکی دیگر 

کار رفته است: کنت مواله فعلي مواله« در آن به  که عبارت »من  کرده  روایت مختلف نقل 

	  
ُ

َقاَم َرُسول ْرَقَم 
َ
أ ْبُن  ْیُد  َز  :

َ
ِبي َعْبِد اهلِل َقال

َ
أ َمْیُموٍن  ، َعْن َعْوٍف، َعْن  ِبي َعِدّيٍ

َ
أ اْبُن  َثَنا 

َ
: َحّد

َ
ْبُن َسِعیٍد َقال ُقَتْیَبُة  ْخَبَرَنا 

َ
أ

ْنَت 
َ َ
ی، َنْحُن َنْشَهُد ل

َ
وا: َبل

ُ
ی ِبُکّلِ ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه؟« َقال

َ
ْول

َ
ّنِي أ

َ
ُموَن أ

َ
ْسُتْم َتْعل

َ
ل

َ
: »أ

َ
ْیِه ُثّمَ َقال

َ
ْثَنی َعل

َ
اهلل؟ص؟ َفَحِمَد اهلَل، َوأ

الکبری، ج ۷، ص  )السنن  ؟ع؟  َعِلّيٍ ِبَیِد   
َ

َخذ
َ
أ ُه« 

َ
َمْوال ا 

َ
َفَهذ ُه، 

َ
َمْوال ُکْنُت  َمْن  »َفِإّنِي   :

َ
َقال َنْفِسِه  ِمْن  ُمْؤِمٍن  ِبُکّلِ  ی 

َ
ْول

َ
أ

.)۴۳۸



26

: َسِمْعُت  	
َ

ْیِد ْبِن ُیَثْیٍع َقال ُبو ِإْسَحاَق، َعْن َز
َ
َثَنا أ

َ
: َحّد

َ
یٌك َقال َثَنا َشِر

َ
: َحّد

َ
َباَن َقال

َ
َثَنا ِعْمَراُن ْبُن أ

َ
: َحّد

َ
ُبو َداُوَد َقال

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
أ

ْیِه 
َ
َعل اهلُل  ی 

َّ
َصل ٍد  ُمَحّمَ ْصَحاَب 

َ
أ  

َّ
ِإال ْنُشُد 

َ
أ  

َ
َوال  ،

ً
َرُجال اهلَل  ُمْنِشٌد  ِإّنِي  ُکوَفِة: 

ْ
ال ِمْنَبِر  ی 

َ
َعل  

ُ
َیُقول َطاِلٍب؟ع؟  ِبي 

َ
أ ْبَن  َعِلّيَ 

ُه، 
َ

ُه، اللُهّمَ َواِل َمْن َواال
َ

ُه َفَعِلّيٌ َمْوال
َ

ُکْنُت َمْوال : »َمْن   " َیْوَم َغِدیٍر ُخّمٍ
ُ

َم َیُقول
َّ
ْیِه َوَسل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

َ
َم، َمْن َسِمَع َرُسول

َّ
َوَسل

ْیِه 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل َصل

َ
ُهْم َسِمُعوا َرُسول

َ
ّن
َ
َخِر، َفَشِهُدوا أ

ْ
َجاِنِب اآل

ْ
ٌة ِمَن ال ِمْنَبِر، َوِسّتَ

ْ
ٌة ِمْن َجاِنِب ال َوَعاِد َمْن َعاَداُه؟«. َفَقاَم ِسّتَ

ی اهلُل 
َّ
ا َعْن َرُسوِل اهلِل َصل

َ
ُث ِبَهذ َبَراَء ْبَن َعاِزٍب ُیَحّدِ

ْ
ِبي ِإْسَحاَق: َهْل َسِمْعَت ال

َ
ُت ِل

ْ
یٌك: َفُقل  َشِر

َ
 َذِلَك " َقال

ُ
َم َیُقول

َّ
َوَسل

: »َنَعْم« )السنن الکبری، ج ۷، ص ۴۳۹(.
َ

َم؟ َقال
َّ
ْیِه َوَسل

َ
َعل

	ترمذی

کرده است: حدثنا محمد بن بشار  	 ترمذی، یکی دیگر از نویسندگان صحاح سته، حدیث غدیر را به این صورت نقل 

ید بن  کهیل قال سمعت أبا الطفیل یحدث عن أبي سریحة أو ز أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبه عن سلمة بن 

کنت مواله فعلی مواله« ) السنن، ج ۵، ص ۲۹۷( أرقم شك شعبة عن النبي؟ص؟ قال: »من 

	بخاری

که در  	 یخ الکبیر«  کتاب دیگری دارد به نام »التار هر چند بخاری حدیث غدیر را در صحیحش نیاورده است، اما او 

کرده است: آن این حدیث را نقل 

اهلِل  	 ِإْسَراِئیُل، َعْن َعبد  خبرنا 
َ
أ الُخزاعّي،  ثنا علي بن قادم 

َ
ثني ُیوُسف بن راشد، حّد

َ
َسِدّي حّد

َ
َسهم ْبن حصین، ال

کان ابن َعلَقمة  : اْبُن َشریك، و 
َ

َنا، و َعبد اهلِل ْبُن َعلَقمة ـ َقال
َ
ة أ

َ
َسِدّي؛ قدمُت َمّک

َ
ْبِن َشریك، َعْن َسهم ْبِن ُحَصْیٍن ال

َفِإَذا  َنَعْم،   :
َ

ّي؟ فقلُت: هل َسِمعَت لعلّیٍ َمنَقَبًة؟ َقال ـ فقلُت: هل لك في هذا، َیعني أبا سعید الُخدِر ا لعلي  سباّبً

سُت 
َ
ل

َ
َغ، َفقال: أ

َ
بل

َ
، َفأ یه و َسلم َیوَم َغِدیِر ُخّمٍ

َ
بّیُ َصلی اهلُل َعل یًشا؛ قاَم الّنَ ْنَصاَر، و ُقَر

َ
ُمَهاِجِریَن، َوال

ْ
ثتك َفَسِل ال

َ
حّد

ی 
َ
ی َنَظرُت ِإل یه و َسلم َیَدُه، َحّتَ

َ
بّیُ َصلی اهلُل َعل ، َفَدنا، َفَرَفَع َیَدُه، و َرَفَع الّنَ نُفِسِهم؟ ادُن یا َعِلّیٌ

َ
ی ِبالُمؤِمِنیَن ِمن أ

َ
ول

َ
أ

 اْبُن َشریك: َفَقِدَم َعبد اهلِل ْبُن َعلَقمة، و َسهم، 
َ

ُذناَي، َقال
ُ
ُکنُت َمواَلُه َفَعِلّیٌ َمواَلُه. َسِمَعتُه أ َبیاِض ِإبَطیِه، َفقال: َمن 

یخ الکبیر، ج ۴، ص ۱۹۳( . )التار ی اهلِل ِمْن َسّبِ علّیٍ
َ
ُتوُب ِإل

َ
: أ

َ
َفْجَر، َقاَم اْبُن َعلَقمة، َقال

ْ
ْیَنا ال

َّ
ا َصل ّمَ

َ
َفل

 ِلي ُعَبید:  	
َ

بو ُنَعیم، و ُیونس ْبن ُبَکیر. َقال
َ
ِإْسَماِعیل ْبن َنِشیط، العامرّیُ َسِمَع َشهر ْبن َحوَشب، و جمیال، َسِمَع منه: أ

 : : یوَم غدیرُخّمٍ
ُ

ِبّی؟ص؟ َیُقول َثُه، َسِمَع، َمن َسِمَع الّنَ
َ

 َساِلًما َحّد
َ

ّن
َ
ثنا ُیوُنُس، َسِمَع ِإْسَماِعیُل، َعْن َجِمیِل ْبِن َعاِمٍر، أ

َ
حّد

یخ الکبیر، ج ۱، ص ۳۷۵(. ُکنُت َمواَلُه، َفَعِلّیٌ َمواَلُه )التار َمن 

	.بنابر این، در صحاح سته حدیث غدیر آمده است

	.کفایت می کند این مقدار در اثبات سندیت این روایت 

کنت مواله فهذا علی مواله معنای عبارت من 

	چند نکته با فرض هر معنایی از نظر اهل سنت برای موال

و  	 ئکه  بر همه ی مسلمانان و حتی جنیان و مال را  لفظ من در اول این عبارت، عمومیت والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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که رسول خدا؟ص؟ می فرماید:  جمیع مخلوقات می رساند. صرف نظر اینکه معنای والیت در اینجا چه باشد. چرا 

را بر جمیع  با این عبارت همان والیت خود  یم پس علی موالی او است. پس پیامبر؟ص؟  که من موالی او کس  هر 

ماسوی اهلل برای علی بن ابی طالب؟امهع؟هم اثبات می کنند.

بنابراین، این والیت بر ابوبکر و عمر و عثمان و همسران و جمیع انصار و مهاجر ثابت است. 	

که  	 گونه ای  ک دارند. یعنی به هر  کرم در این والیت اشترا با پیامبر؟ص؟ ا که امیرالمؤمنین؟ع؟  این روایت می رساند 

کرم بر دیگران والیت دارند، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم به همان صورت والیت دارند. این مقام و منقبت بسیار  پیامبر؟ص؟ ا

کسی محبت او بر تمامی مخلوقات الزم است و پیامبر؟ص؟ بر محبت  گر این والء محبت باشد،  بلندی است حتی ا

او از بقیه بیعت بگیرند و مردم باید او را در درجه ی پیامبر؟ص؟ دوست بدارند، این محبت، عبارة اخرای تسلیم، 

انقیاد، قبول و افضلیت است.

روز  	 بنابراین، در  آن مقام است.  کرم در  ا که پیامبر؟ص؟  به مقامی مختص می کند  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  روایت،  این 

که به دیگران داده نشده است و این مخصوص به ایشان است. غدیر مقامی به امیرالمؤمنین؟ع؟ داده شد 

	کلمه ی موال از نظر پیامبر؟ص؟ بررسی معنای 

کرده اند. 	 کتب لغت تا ۲۷ معنا ذکر  کلمه موال در  که برای  کلمه در زبان عربی معانی متعددی دارد تا جایی  این 

کلمه ۷ معنا ذکر می کند. 	 تفتازانی در شرح مقاصد برای این 

سجستانی در غریب القرآن ۸ معنا 	

سبط بن جوزی در تذکرة الخواص، ۱۰ معنا 	

گر این معانی متعدد را از آثار مختلف جمع و مشترکات آن را حذف کنیم، تا ۲۷ معنا برای این کلمه می شود  	 ا

یافت.

کدام معنا مورد نظر پیامبر؟ص؟ بوده است؟ 	

ارباب، بنده، مالک، شریک، همسایه، داماد، صاحب اختیار،  	 یا پسرعمو،  از: عمو  از این معنای عبارتند  بعضی 

کار و … . بزرگ تر، محب و دوستدار، ناصر و یاور، اولی به نفس و متولی و متصرف در 

آنچه مسلم است، پیامبر؟ص؟ یکی از این معانی را مد نظر داشته اند. 	

	نظر دانشمندان اهل سنت در باره ی معنای موال

کرده اند و عبارت را این گونه معنا می کنند: آن  	 اهل سنت در بین این معانی، صرفا معنای محب و ناصر را انتخاب 

که یاور من بوده است، پس از  کسی  که من دوست او بوده ام، علی بن ابی طالب هم باید دوست او باشد. یا هر  کسی 

من باید یاور علی بن ابی طالب؟امهع؟باشد.

کتاب خود در دفتر ششم داستان حدیث  	 کتاب مثنوی در  به عنوان مثال: جالل الدین بلخی )مولوی( صاحب 
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کو را منم  گفت هر  نام خود وان علی موال نهاد /  غدیر را به اجمال بیان می کند:  زین سبب پیغامبر با اجتهاد 

ابن عم من علی موالی اوست موال و دوست 

که معلوم است در این شعر، او مانند باقی دانشمندان اهل سنت موال را به معنای دوست و مرادف با  	 همان طور 

محب به کار می برد. 

از بدگویی های  	 با امیرالمؤمنین؟ع؟ و جلوگیری  از نظر آنها در این خطبه پیامبر؟ص؟ قصدی جز اعالن دوستی  لذا 

رقیبان نسبت به ایشان نداشتند.

کردن، این بزرگ ترین نص بر امامت و خالفت و والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ را از  	 که با این معنا  هدف آنها این است 

کنند. موضوع خودش بیرون ببرند و آن را تبدیل به یکی از روایات فضائل ایشان 

والیت  	 و  امامت  بر  نصی  هیچ  کرم  ا پیامبر؟ص؟  از  که  می کنند  بیان  قاطعیت  با  سنت  اهل  دانشمندان  بنابراین، 

که این نصوص را از معنای خودش بیرون می برند. امیرالمؤمنین؟ع؟ ع وجود ندارد. چرا 

	نظر دانشمندان شیعه درباره ی معنای موال

اما شیعه با این تفسیر اهل سنت از خطبه ی غدیر مخالف است و آن را خالف قصد پیامبر؟ص؟ و تحریف معنوی در  	

کتب مستقلی در این زمینه تألیف  که حتی دانشمندان شیعه  که ذکر می کند ـ  کالم ایشان می داند و قرائن متعددی 

که لفظ موال در این عبارت است از اولی به نفس یعنی سرپرست  کرده اند ـ با آوردن حدود ۴۰ دلیل، اثبات می کنند 

کم و ارباب و متولی امر. و صاحب اختیار و حا

کنت  	 گفته اند من  که پیامبر؟ص؟ فقط  کنیم  کفتا  گر به همین مقدار اندک ا کالم رسول خدا؟ص؟ حتی ا پس، مفهوم 

که متولی امر او من بودم هر  کسی  کم بودم هر  که من بر او حا کسی  مواله فعلي مواله عبارت خواهد بود از اینکه هر 

کسی که من نسبت به او اولی به نفس بودم هر کسی که من از جانب خدا پیشوا و قیم امر او بودم، بعد از من این مقام 

را برای او علی بن ابی طالب؟امهع؟خواهد داشت.

	دالئل اثبات معنای موال به معنای اولی به نفس

کتفا می کنیم. 	 که به اختصار به ۱۴ دلیل ا یاد است  این دالیل ز

کفایت می کند. 	 کدام به تنهایی برای این موضع  بیان هر 

کاربرد قرآنی موال در سوره ی حدید 	 دلیل اول: 

ُکْم َو ِبْئَس  	 اُر ِهَي َمْوال ُکُم الّنَ وا
ْ
َکَفُروا َمأ ذیَن 

َّ
 ِمْنُکْم ِفْدَیٌة َو ال ِمَن ال

ُ
َیْوَم ال ُیْؤَخذ

ْ
خداوند در قرآن می فرماید: »َفال

کافر شدند، هیچ فدیه )عوضی( پذیرفته  که  کسانی  از  َمصیر« )حدید، ۱۵( پس امروز )قیامت( از شما و 
ْ
ال

نمی شود جایگاهتان آتش جهنم است این آتش موالی شما است و چه بد بازگشت گاهی است.

یعنی چه آتش موالی شما است؟ محب شما است؟ یاور شما است؟ بی معنا است! 	

کرده اند: النار أولی بکم. یعنی آتش به شما  	 کم« را معنا  کثر مفسرین و لغویین عرب در ذیل این آیه، »هي موال ا
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که  سزاوارتر است. مرحوم عالمه ی امینی در کتاب الغدیر، در ذیل این آیه ی شریفه، مفسرینی از اهل سنت را 

ی در  گرفته اند، ۲۷ نفر را با ذکر سند بیان می کند. به عنوان نمونه: بیضاو موال را در آیه ی فوق به معنای اولی 

ج ۲ تفسیر خودش ص ۴۹۷ لفظ موال را در این آیه به معنای اولی می گیرد.

کاربرد فقهی موال در بحث نکاح و فرزند صغیر 	 دلیل دوم: 

که از موالی  	 در فقه اسالمی در موارد متعدد لفظ موال به کار برده می شود. یکی از آنها در ازدواج دختران است 

کنند تا  کسب اجازه  کار ایشان والیت بیشتری دارد( باید  که در امر آنها، اولی است و در  کسی  خودش )یعنی 

کثر فقهای شیعه و اهل سنت بر مبنای روایات صریح اهل بیت  که ا آن ازدواج شرعی و صحیح باشد. فتوایی 

بیان می کنند.

گر مالی برای او مانده  	 که ا که پدرش از دنیا رفته( هم هست  مشابه این مطلب درباره ی بچه ی صغیر )بچه ای 

باشد، این مال را به خود او نمی دهند به موالیش )قیمش( می دهند.

که آنها  	 که صاحب اموال خودشان باشند. مالی را  کافی برخوردار نیستند  که از عقل  در مورد افراد محجور 

مالکش هستند، به موالیشان یعنی قیمشان می سپارند.

در همه ی این موارد موال به معنای اولی به نفس است. 	

اذن  	 بدون  که  زنی  یعنی: هر  َباِطٌل.  َفِنَکاُحَها  َها 
َ

َمْوال ْمِر 
َ
أ ِبَغْیِر  َنْفَسَها  َنَکَحْت  ٍة 

َ
اْمَرأ َما  ّیُ

َ
أ نبوی  مثال در حدیث 

که  کسی  اما  گر خطبه خوانده می شود  ا یعنی حتی  باطل است.  نکاحش  آید،  در  کسی  ازدواج  به  موالیش 

اهل  اینجا  در  باطل است.  آن نکاح  ازدواج راضی نیست،  این  به  او است  قیم  و  به نفس  اولی  یا  او  موالی 

سنت، نکاح را به چه معنایی می گیرند؟ به معنای دوست؟ می توانند به معنای یاور بگیرند؟

تنها معنای درست اولی به نفس است. 	

دلیل سوم: شرایط مکانی و زمانی برگزاری مراسم غدیر 	

گذاشته بوند و  	 ید و مردم بر سر خود دست مال  که آفتاب سوزان در بیابان های حجفه می بار در آن شرایطی 

گذاشته بودند تا نسوزند. لباسشان را زیر پایشان 

که جلوتر  	 آنهایی  برسند.  نیامدند،  که  آنهایی  که  کنید  تأمل  پیامبر؟ص؟ دستور دهند  آن شرایط سخت  در 

ید، بین درختان پرده بزنید، منبری درست کنید،  رفتند بر گردند. مکان را جارو بزنید، سنگ های بزرگ را بردار

که من دوست او هستم علی هم دوست او است،  کسی  باالی منبر بروند در حضور ۱۲۰ هزار نفر بفرمایند هر 

کل عقل هستند بعید به نظر می رسد. کل و  که عقل  کرم  که از پیامبر؟ص؟ ا این یک امر عبثی است 

ُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة )حجرات، ۱۰( یعنی  	
ْ
َما ال

َ
که مد نظر آنها است، قرآن فرموده است: ِإّن باالتر از این چنین نکته ای 

فرموده  را  نکته  این  بارها  ایشان  هم  امیرالمؤمنین؟ع؟  دوستی  درباره ی  حتی  برادرند.  هم  با  مؤمنین  همه ی 

کنند. که پیامبر؟ص؟ بخواهند به این صورت بیان  بودند و امر جدیدی نبوده است 
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فخر رازی استداللی را از قول سیدمرتضی؟هر؟ نقل می کند: … الشریف المرتضی لما تمسك بإمامة علي،  	

کنت مواله فعلي مواله« قال: أحد معاني مولی أنه أولی، و احتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة  بقوله/؟ع؟: »من 

في تفسیر هذه اآلیة، بأن مولی معناه أولی، و إذا ثبت أن اللفظ محتمل له وجب حمله علیه، لن ما عداه إما 

کالمعتق و المعتق، فیکون علی التقدیر الول عبثا، و  ککونه ابن العم و الناصر، أو بین االنتفاء،  بین الثبوت، 

کتاب الشافي في المامة )سید  کذبا …)مفاتیح الغیب، ج ۲۹، ص: ۴۵۹؛ این مطلب در  علی التقدیر الثاني 

مرتضی(، ج ۲، ص ۲۸۲ به الفاظ دیگری آمده است(. یعنی: … وقتی معلوم شد معنای اوالی به نفس از 

که غیر از  که بر این معنا حمل شود چرا  کلمه ی اولی در عبارت پیامبر؟ص؟ است الزم می آید  معانی احتمالی 

این معنا برای کلمه ی موال، بین ثبوت و انتفاء است. ثبوت مانند پسرعمو و ناصر و انتفاء مانند ُمعتق )مالک 

برده( و معتق )برده(. پس ]بیان پیامبر؟ع؟ بر اساس احتمال[ دسته ی اول )ثبوتی( عبث و بر اساس دسته ی 

دوم )منتفی( دروغ خواهد بود.

دلیل چهارم: قرینه ی وداع پیامبر؟ص؟ با مردم 	

کالمشان، سخن از مرگ به  	 کثر نقل های خطبه ی غدیر در آثار اهل سنت، در مقدمه ی  کرم در ا پیامبر؟ص؟ ا

گفتن  کند و اجل من نزدیک است. سخن از مرگ  که مردم من باید امر خدا را اجابت  میان آورده اند و فرمودند 

یک رهبر در یک مراسم رسمی و عمومی، مقامش، مقام تعیین خلیفه و جانشین است و مقام دوستی با کسی 

که مرا  گویا  کأني قد دعیت فأجبت  که می فرماید:  کسی نیست. بنابراین، فرمایش آغازین پیامبر؟ص؟  و یاری 

گفتگو، مربوط به تعیین  که حال و هوای  گویم. نشان می دهد  صدا زده اند و من بایستی ندای اجل را پاسخ 

جانشین است.

دلیل پنجم: نزول آیه ی تبلیغ قبل از حدیث غدیر 	

َك َو  	 ّبِ ْیَك ِمْن َر
َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول َها الّرَ ّیُ

َ
کرم قبل از مراسم غدیر آیه ی تبلیغ نازل شد: »یا أ اینکه بر پیامبر؟ص؟ ا

که  کاِفرین« )مائده، ۶۷( مردم 
ْ
َقْوَم ال

ْ
 اهلَل ال َیْهِدي ال

َ
اِس ِإّن َتُه َو اهلُل َیْعِصُمَك ِمَن الّنَ

َ
ْغَت ِرسال

َّ
ْم َتْفَعْل َفما َبل

َ
ِإْن ل

که خداوند تو  که خداوند چنین اطمینانی را به پیامبر؟ص؟ بدهد  با محبت امیرالمؤمنین؟ع؟ مخالف نبودند 

که علیه خالفت و  که خبر می دهد  اِس« از توطئه هایی  را از شر مردم نگه می دارد. لفظ »َو اهلُل َیْعِصُمَك ِمَن الّنَ

حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ است.

کمال بعد از حدیث غدیر 	 دلیل ششم: نزول آیه ی ا

ذیَن َکَفُروا ِمْن دیِنُکْم َفال َتْخَشْوُهْم  	
َّ
َیْوَم َیِئَس ال

ْ
کمال دین در پایان مراسم غدیر نازل شد. خداوند فرمود: »ال آیه ی ا

که  کفار  ْسالَم دینًا« )مائده، ۳(  ِ
ْ

ُکُم ال
َ
ْیُکْم ِنْعَمتي َو َرضیُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُکْم دیَنُکْم َو أ

َ
ُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیْوَم أ

ْ
َو اْخَشْوِن ال

با محبت علی بن ابی طالب؟امهع؟مأیوس نمی شوند، یأس ایشان با خالفت و حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر 

کنند. که نمی توانند با وجود ایشان به مطامع خود دسترسی پیدا  شؤون عالم اسالم است 

دلیل هفتم: وجود حدیث ثقلین در متن این خطبه 	
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کرم؟ص؟ در متن این خطبه فرمودند: »إني قد ترکت فیکم  	 که در المستدرک هم آمده است، پیامبر ا آن چنان 

کیف تخلفوني فیهما فإنهما لن یتفرقا حتی  کتاب اهلل تعالی و عترتي فانظروا  کبر من اآلخر  الثقلین أحدهما أ

کنت مواله فهذا ولیه«.  گرفتند بعد فرمودند: »من  یردا علي الحوض« بعد از اینکه دست امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

که در آن امر به اطاعت از قرآن و اهل بیت است، قرینه ی این مسئله  بیان حدیث ثقلین در درون این خطبه 

که بحث، بحث دوستی نیست، بلکه بحث، خالفت و زعامت و سرپرستی ایشان بر جامعه است. است 

دلیل هشتم: شعر و تلقی حسان بن ثابت از حدیث غدیر 	

کالم عرب نسبت به دیگران آشناتر است.  	 که ادیب بزرگی بوده است و با ادب و  شعر و فهم حسان بن ثابت 

در محضر پیامبر؟ص؟ بلند می شود و در حضور همه ی مسلمانان شعر خودش را می خواند:

ِني  َرِضیُتَك ِمْن َبْعِدي ِإَمامًا َو َهاِدیًا 	
َ
ُه ُقْم َیا َعِلّیُ َفِإّن

َ
 ل

َ
َفَقال

ْنَصاَر ِصْدٍق ُمَواِلیًا 	
َ
ُه أ

َ
ُه  َفُکوُنوا ل ا َوِلّیُ

َ
ُه َفَهذ

َ
ُکْنُت َمْوال َفَمْن 

که در اینجا هم لفظ موال را به کار برده و هم معادل آن امام و هادی را استفاده کرده است. پس این ادیب بزرگ،  	

موال را در معنای امام و هادی به کار برده است. بعد از اینکه او شعرش را خواند همه از او تعریف کردند و کسی 

کردی. کالم پیامبر؟ص؟ را بد فهمیدی و بد تفسیر  که  به او نگفت 

دلیل نهم: ماجرای جابر بن نضر بن حارث 	

که ایشان به مقام امامت  	 که به دلیل دشمنی با امیرالمؤمنین، وقتی شنید  جابر بن نضر بن حارث، منافقی 

گفتی نماز بخوان،  گفتیم،  گفتی بگو ال إله إال اهلل  کرد به ما  معرفی شده، خود را به پیامبر؟ص؟ رساند و عرض 

کردیم اما به این راضی نشدی مگر اینکه پسر عمویم علی بن  گرفتیم همه ی اوامر شما را اجرا  خواندیم، روزه 

کردی؟ گردن ما سوار  ابی طالب؟امهع؟را بر 

ِفْهِرّیُ َو ِفي ِرَواَیِة  	
ْ
ْعَماِن ال َحاِرُث ْبُن الّنُ

ْ
َتی ال

َ
ِد أ

َ
ِبال

ْ
َغ َو َشاَع َذِلَك ِفي ال

َّ
 اهلِل ص ِبَغِدیِر ُخّمٍ َما َبل

ُ
َغ َرُسول

َّ
ا َبل ّمَ

َ
ُه ل

َ
ّن
َ
أ

 
َ

ْن ال
َ
َمْرَتَنا َعِن اهلِل ِبَشَهاَدِة أ

َ
ُد أ  َیا ُمَحّمَ

َ
ُي [ َفَقال َعْبَدِر

ْ
َدَة العیدري ]ال

َ
َکل َحاِرِث ْبِن 

ْ
ْضِر ْبِن ال ِبي ُعَبْیٍد َجاِبُر ْبُن الّنَ

َ
أ

ی َرَفْعَت  ِلَك َحّتَ
َ

ْم َتْرَض ِبذ
َ
َنا ِمْنَك ُثّمَ ل

ْ
َکاِة َفَقِبل َحّجِ َو الّزَ

ْ
ْوِم َو ال ِة َو الّصَ

َ
ال  اهلِل َو ِبالّصَ

ُ
دًا َرُسول  ُمَحّمَ

َ
ّن

َ
 اهلُل َو أ

َّ
َه ِإال

َ
ِإل

 اهلِل 
ُ

 َرُسول
َ

ْم ِمَن اهلِل َفَقال
َ
ا َشْی ٌء ِمْنَك أ

َ
ُه َفَهذ

َ
ُه َفَعِلّیٌ َمْوال

َ
ُکْنُت َمْوال َت َمْن 

ْ
ْیَنا َو ُقل

َ
َتُه َعل

ْ
ل

َ
َك َفَفّض ِبَضُبِع اْبِن َعّمِ

ٌد َحّقًا   ُمَحّمَ
ُ

َکاَن َما َیُقول ُهّمَ ِإْن 
َّ
 الل

ُ
َتُه َو ُهَو َیُقول

َ
یُد َراِحل َحاِرُث ُیِر

ْ
ی ال

َّ
ا ِمَن اهلِل َفَول

َ
 َهذ

َ
 ُهَو ِإّن

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ِذي ال

َّ
ص َو ال

ی َهاَمِتِه َو 
َ
ی َرَماُه اهلُل ِبَحَجٍر َفَسَقَط َعل ْیَها َحّتَ

َ
ِلیٍم َفَما َوَصَل ِإل

َ
ِو اْئِتنا ِبَعذاٍب أ

َ
ماِء أ ْینا ِحجاَرًة ِمَن الّسَ

َ
ْمِطْر َعل

َ
َفأ

َیَة. )الجامع لحکام القرآن )قرطبي(، ج ۱۹، 
ْ

 ساِئٌل ِبَعذاٍب واِقٍع اآل
َ

ل
َ
ی َسأ

َ
 اهلُل َتَعال

َ
ْنَزل

َ
ُه َو أ

َ
َخَرَج ِمْن ُدُبِرِه َو َقَتل

ص ۲۷۹(

گوش او رسیده بود، بحث امارت و حکومت  	 که به  یعنی فهم جابر بن نضر بن حارث، از خطبه ی پیامبر؟ص؟ 

گردن سوار نمی کنند! که بر  و زعامت علی بن ابی طالب؟امهع؟است و اال دوست را 
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دلیل دهم: تاجگذاری )ِعمامه گذاری( پیامبر؟ص؟ 	

گذاشتند، بیان گر  	 کرم؟ص؟: اینکه عمامه را از سر خود برداشتند و بر سر امیرالمؤمنین؟ع؟  تاجگذاری پیغمبر ا

کمیت و سرپرستی و زعامت نیست. که مفهوم این خطبه چیزی جز خالفت و حا این است 

گرفتن از مردم 	 دلیل یازدهم: بیعت 

گرفتن پیامبر؟ص؟ از آن جمعیت آن هم به دو روش زبانی و دستی بهترین قرینه بر این مسئله است  	 بیعت 

ابی طالب؟امهع؟است.  بن  علی  سرپرستی  و  خالفت  و  کمیت  حا عبارت  این  از  خدا؟ص؟  رسول  منظور  که 

یه  کسی بیعت نمی کنند. مانند معاو که با  در فرهنگ عرب، بیعت جز برای خالفت نیست؛ برای دوستی 

که به خالفت رسیدند، مردم و  یا عثمان  ابوبکر، عمر  گرفت.  از مردم بیعت  که برای خالفت فرزندش یزید 

کردند. بیعت مخصوص امر خالفت است. طرفداران آنها یا بعضی از سر ترس، با آنها بیعت 

دلیل دوازدهم: تهنیت گویی شیخین به امیرالمؤمنین؟ع؟ 	

گفتند: »َبْخ  	 که به نزد ایشان آمدند و  تهنیت گویی شیخین به امیرالمؤمنین؟ع؟ بنا به فرمان رسول خدا؟ص؟ 

ُکّلِ ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنة« این تهنیت مربوط به مقام خالفت است، برای  ی 
َ
َي َو َمْول

َ
ْصَبْحَت َمْوال

َ
َك َیا َعِلّیُ أ

َ
َبْخ ل

گفتند: »موالی ما شدی« یعنی تا به حال نبودی یعنی تو را به  که چنین تهنیتی نمی گویند. و اینکه  دوستی 

که در آیه ی مودت معلوم بود. کردند. و اال دوستی آل پیامبر؟ص؟  مقام جدیدی منصوب 

دلیل سیزدهم: استفهام پیامبر؟ص؟ بر اینکه ایشان اولی به مؤمنین است 	

از  	 سند   ۶۴ از  نقل  به  الغدیر  شریف  کتاب  در  امینی  عالمه ی  مرحوم  خدا؟ص؟:  رسول  کالم  قبلی  عبارت 

کنت مواله فعلی مواله رسول  کرم قبل از اینکه بفرماید من  که پیامبر؟ص؟ ا دانشمندان اهل سنت نقل می کند 

خدا؟ص؟ فرمودند: ألست أولی بکم من أنفسکم؟ آیا من بر شما خود شما والیت بیشتری ندارم؟ آیا من اولی 

یا  بلی  گفتند:  جمعیت  همه ی  ندارم.  را  شما  بر  کمیت  حا و  سرپرستی  مقام  من  آیا  نیستم؟  شما  نفس  به 

که من  کس  کنت مواله فعلي مواله. یعنی هر  رسول اهلل. بعد در مقام نتیجه گیری از این مقدمه فرمودند: فمن 

موالی او هستم علی نیز موالی او است. موال در عبارت دوم به سیاق و قرینه ی عبارت قبل، همان اولی به 

گرفتند، به این آیه ی شریفه استناد  که از مردم  نفس خواهد بود. در حقیقت رسول خدا؟ص؟ در این اعترافی 

ْنُفِسِهم« )احزاب، ۶( پیامبر؟ص؟ بر مؤمنین، والیت بیشتری دارند نسبت 
َ
ُمْؤِمنیَن ِمْن أ

ْ
ْولی ِبال

َ
ِبّیُ أ می کنند: »الّنَ

که مؤمنین بر خود دارند. پیامبر؟ص؟ عین این مقام اولویت را برای علی بن ابی طالب؟امهع؟قائل  به آن والیتی 

شدند.

دلیل چهاردهم: اشتشهاد امیرالمؤمنین؟ع؟ بر حدیث غدیر 	

جمعی  	 حضور  در  را  غدیر  حدیث  خودشان  خالفت  ایام  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  سنت،  اهل  یخ  توار نقل  به 

که در جنگ  کسانی  از  نفر  گواهی طلبیدند. ۱۲  این مسئله  برای  از مردم  و  فرمودند  بیان  انصار  و  از مهاجر 
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بدر شرکت داشتند، ایستادند و شهادت دادند به اینکه در روز غدیر بودیم و این سخن را در شأن علی بن 

که در آنجا حاضر بود ولی شجاعت شهادت دادن به این  ید بن ارقم  ابی طالب؟امهع؟از پیامبر؟ص؟ شنیدیم. ز

کور شد. ابن ابی الحدید، در  کرد، دچار نفرین امیرالمؤمنین؟ع؟ شد و  کتمان شهادت  مسئله را پیدا نکرد و 

۳۶۲( داستان احتجاج و استناد امیرالمؤمنین؟ع؟ به واقعه ی غدیر در اثبات  شرح نهج البالغه )ج ۱، ص 

کتمان شهادتش در مسئله غدیر بیان می کند. ید بن ارقم را  کور شدن ز امامت خود را بیان می کند و دلیل 

	 کردند، می داشتیم، تردیدی که دانشمندان اهل سنت نقل  کل خطبه ی غدیر، فقط همین یک جمله ای را  بنابراین، ولو از 

کمیت  باقی نمی ماند که هرگز با معنای محبت یا نصرت همراهی ندارد بلکه معنای این عبارت چیزی جز اولی به نفس و حا

و خالفت آن حضرت نیست.
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محتوای خطبه ی غدیر

سنت الهی در تعیین وصی برای پیامبران

	 کتاب خود »ُصُحف«، برای مردم زمان خود آوردند. ایشان دین حضرت ابراهیم؟ع؟ دین و شریعت الهی به نام اسالم را با 

کردند.  کتاب را به مردم ابالغ  اسالم و آیات 

	 پس از وفات آن حضرت ابراهیم؟ع؟، خداوند امت آن حضرت را بدون راهنما رها نکرد بلکه حضرت اسماعیل؟ع؟ را در

منطقه ای و حضرت اسحاق؟ع؟ را در منطقه ای دیگر قرار داد. 

	 .بعد از حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق؟امهع؟، جانشینان آنان را برای امت حضرت ابراهیم؟ع؟ پیاپی ارسال نمود

	 ایشان حضرت یوشع، حضرت سلیمان و حضرت حزقیل؟مهع؟ و حضرت از  بعد  و  تورات  کتاب  با  حضرت موسی؟ع؟ 

حضرت  آیین  مبلغ  و  شریعت  و  کتاب  توضیح دهنده  تا  مبعوث نمود  بنی اسرائیل  بر  دیگری  از  پس  یکی  را  ُعَزیر؟ع؟ 

موسی؟ع؟ باشند. 

	 سپس خداوند حضرت عیسی؟ع؟ را با انجیل و شریعتی تازه به سوی بنی اسراییل فرستاد تا هدایت گر مردم به سوی آیین

الهی باشد. 

	 .کم تر از شش قرن، پیامبران و راهنمایان الهی به سوی مردم آمدند در طول 

	 کرم؟ص؟ قرآن را و دین اسالم را برای کرم؟ص؟ هم همان سنت الهی دنبال شده است. هنگامی که پیامبر ا یقینا بعد از پیامبرا

که برای تبیین، تبلیغ، حفظ دین و قرآن، رفع اختالف بین امت، تزکیه و سازندگی  مردم آوردند، خداوند راهنمایان الهی را 

مسلمانان برای آنان برگزیده بود معرفی نمود تا حافظ دین و قرآن و راهنمای مردم در طول زمان باشند. این همان روشی 

که  گذشته، خود انبیاء بودند در صورتی  که اوصیای پیامبران  که در امت های پیشین جاری بوده است با این تفاوت  است 

اوصیای پیامبر اسالم؟ص؟، پیامبر نیستند بلکه دارای مقام امامت هستند. 

آغاز تفرقه بین امت اسالم بعد از وفات نبی مکرم؟ص؟ 

	 :که گر از سلمان فارسی پرسیده می شد  در میان امت اسالمی در زمان پیامبر؟ص؟ هیچ گونه تفرقه و اختالفی نبود. یعنی ا

»جناب سلمان! مذهب شما چیست؟« می گفت اسالم. یا از ابوبکر سؤال می شد که: »مذهب شما چیست؟« او هم پاسخ 

می داد: »اسالم«. 

	 که بعدا یه، جبریه، مفوضه، وهابیه و سلفیه و سایر فرقه هایی  در زمان پیامبر؟ص؟ فرقه هایی مانند: »اشاعره، معتزله، قدر

بوجود آمدند« وجود نداشت. 

	 .سرپرست دین پیامبر؟ص؟ بود. او معلم دین و قرآن بود

	 »کم نیشابوری در کتاب »المستدرک علی الصحیحین پس چرا بعد از ایشان، امت اسالم _ به تعبیر خود رسول خدا؟ص؟ که حا
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کت  گمراهی، هال که به فرمایش پیامبر؟ص؟ هفتاد و دو فرقه از آنها در  گروه هایی  کرده است _ هفتاد و سه فرقه شدند؟  نقل 

و آتش هستند. چرا صرفا یک فرقه از آنها ناجیه و رستگار خواهد بود؟ 

چون به تعبیر اهل سنت، دین پیامبر؟ص؟ بعد از رسول خدا؟ص؟ سرپرستی نداشت و قرآن بعد از رسول خدا؟ص؟ معلم  	

و مبینی نداشت، مردم راهنما نداشتند. 

که  	 به همین سبب برخی از دانشمندان و مفسران و محدثان هر تفسیری از قرآن و هر بیانی از شریعت پیامبر؟ص؟ را 

کرده اند.  خواستند مطرح 

گمراهی هایی در میان امت  	 گمراهی ها در میان امت اسالم اضافه شد. چنین  گروه ها و  روز به روز بر تعداد فرقه ها و 

اسالم با سنت هدایت الهی سازگار نیست.

	 ضرورت ادامه یافتن وظیفه تبیین کتاب و و ظیفه حفظ دین و وظیفه تزکیه و سازندگی مردم که بر عهده پیامبر؟ص؟ بود، بعد

کرم؟ص؟ ندارد و الزم است تا بعد از ایشان این شأن توسط راهنمایان  از ایشان نیز وجود دارد زیرا انحصاری به زمان پیامبر ا

الهی در جامعه دنبال شود. 

راهنمایان و مبلغان الهی 

	 گذشته همواره پس از وفات یک پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت، خداوند پیامبرانی تبلیغی بعنوان راهنمایانی در ادیان 

گسیل می داشته است. لذاحضور مبلغان و راهنمایان الهی، هم  برای مردم جهت حفظ دین و هدایت امت به سوی آنها 

از جانشینان  کرم؟ص؟ هرگز جامعه  از پیامبرا نباید بعد  بنابر این  الهی و هم یک ضرورت اجتماعی است.  یخی  تار سنت 

کتاب و حامالن علم و قدرت الهی هستند،  کل دین و  که راهنمایان مردم در زمان های مختلف و عالمان به  پیامبر؟ص؟ 

که منجر به انحراف دین و جامعه می شود. جانشینان پیامبر؟ص؟  خالی می مانده باشد زیرا این مخالف سنت الهی است 

کتاب را به شیوه ای  کتاب و دین پیامبر؟ص؟ و تربیت و سازندگی مردم هستند. پیامبر؟ص؟ دین و  موظف به تبلیغ و تبیین 

گفته می شود. برترین  کرد. به چنین معرفی روشن و بدون ابهامی در زبان عربی »نص«  »روشن و بدون ابهام« به مردم معرفی 

که امامان معصوم؟مهع؟ هستند، حدیث غدیر است.  کرم؟ص؟  نصوص برای معرفی جانشینان پیامبر ا

حدیث غدیر

	 معرفی

و  	 اسالم  امت  از  نفر  هزار   ۱۲۰ حضور  در  خدا؟ص؟  رسول  که  است  ساعت  یک  حدود  در  سخنرانی  غدیر،  حدیث 

این  از  بزرگ تر  که  بود  اسالمی  عظیم  کنگره  فرمودند.  ایراد  الوداع  حجة  مراسم  از  بعد  خود،  اصحاب  بخصوص 

کرم؟ص؟ هرگز تشکیل نشد.  گردهمایی در طول حیات پیامبر ا

کنگره و تجمع را در شرایط سخت آب و هوایی و اقلیمی دانسته اند ولی  	 گر چه تشکیل این  دانشمندان اهل سنت 

کنت مواله فعلی مواله« می باشد.  که از آن سخنرانی آورده اند عبارت مختصر »من  کثر جمله ای  معموال حدا
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کردیم. 	 کرم؟ص؟ را با تحلیل این عبارت و بررسی لفظ »موال« اثبات  بخش قبل منظور واقعی پیامبر ا

	 .کرم؟ص؟ به سه سند نقل شده است نقل حدیث غدیر در منابع شیعی: در طرق شیعه خطبه مبسوط پیامبر ا

کتاب  	 کتاب »روضه الواعظین«، شیخ طبرسی؟هر؟ در  که ابن فتال نیشابوری؟هر؟ در  سند اول از حضرت باقر؟ع؟ 

»االحتجاج« و سید ابن طاووس؟هر؟ در کتاب »الیقین« آورده اند.  در این کتاب ها این خطبه به دو روایت و دو سند 

مختلف از حضرت باقر؟ع؟ نقل شده است. 

ید بن ارقم صحابی رسول خدا؟ص؟ آورده شده است. برای نمونه در  	 همین خطبه در مصادر و آثار شیعه به نقل از ز

کتاب »الصراط المستقیم« بیاضی آمده است.  کتاب »التحسین« سید بن طاووس و 

که باز هم سید بن طاووس این  	 نقل سوم این خطبه از صحابی بزرگ رسول خدا جناب حذیفة بن یمان؟هر؟ است 

کرده است.  کتاب »االقبال« خود نقل  خطبه را به نقل از او در 

که همه آنها با هم هماهنگ و مطابق  	 کتب شیعه به سه روایت و چهار سند  پس خطبه غدیر رسول خدا؟ص؟ در 

هستند، نقل شده است و عالوه بر آن دو دلیل دیگر بر صحت محتوای این خطبه در دست هست. 

	نکاتی در باره ی حدیث غدیر

آثار بزرگان اهل سنت و مورخین آنها ذکر نشده است ولی تک تک عبارات این  	 گرچه عین عبارات این خطبه در 

کنده در آثار اهل سنت موجود است.  خطبه، به صورت پرا

یخ،  	 به عبارت دیگر مطلبی که در شأن امیر المؤمنین؟ع؟ یا اهل بیت؟مهع؟ در این خطبه نیست مگر آنکه در کتب تار

حدیث، تفسیر، فضائل و مناقب از دانشمندان اهل سنت آمده است. 

آنها خطبه را نقل نکرده اند از کل خطبه به عبارت »من کنت مواله فعلی مواله« بسنده کرده اند، و سایر بیانات خطبه  	

که این نشان دهنده اهمیت و اعتبار این خطبه است.  کنده آورده اند  را در آثار خودشان به صورت پرا

عبارات بلند این خطبه از نظر مفاهیم، اتقان و استحکام در آن رده ای از معارف اسالمی و معارف شیعی قرار دارد  	

که عقل هیچ حکیمی و دانش هیچ دانشمندی امکان خلق مطالب آن نخواهد داشت. محتوای این خطبه بهترین 

کل این خطبه است.  دلیل بر سندیت و اعتبار و الهی بودن 

	 کرم؟ص؟ موضوعات خطبه غدیر پیامبر ا

بخش اول: حمد و ثنای االهی 	

که  	 گفتند  ی سکوی بلند در مقابل جمعیت مستقر شدند، به روشی سخن  رسول خدا؟ص؟ هنگامی که بر رو

کماالت الهی شروع  کالمشان را با حمد و ثنای و اوصاف و  سخنوران عالم باید از ایشان درس بگیرند. آغاز 

َحاَط ِبُکّلِ َشْيٍء 
َ
ْرَکاِنِه َو أ

َ
َطاِنِه َو َعُظَم ِفي أ

ْ
 ِفي ُسل

َ
ِدِه َو َجّل ِدِه َو َدَنا ِفي َتَفّرُ  ِفي َتَوّحُ

َ
ِذي َعال

َّ
َحْمُد هلِلَِّ ال

ْ
فرمودند: »ال

 َو 
ُ

 َیُزول
َ

 َو َمِجیدًا ال
ُ

َتَزال  
َ

 َو َمْحُمودًا ال
ْ

ْم َیَزل
َ
ل ُبْرَهاِنِه َحْمدًا  َو  ِبُقْدَرِتِه  ِق 

ْ
َخل

ْ
َو َقَهَر َجِمیَع ال مًا َو ُهَو ِفي َمَکاِنِه 

ْ
ِعل

َبَد ُنوُرُه …«
َ ْ
ِذي َیْغَشی ال

َّ
ْهَر ُقْدُسُه َو ال

َ
 الّد

َ َ
ِذي َمل

َّ
ُه اهلُل ال

َ
ّن
َ
ُه ِبأ

َ
ْشَهُد ل

َ
ْیِه َیُعوُد … أ

َ
ْمٍر ِإل

َ
 أ

ُ
ُکّل ُمْبِدئًا َو ُمِعیدًا َو 
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بیانات توحیدی حضرت است، عباراتی را طی صد و ده جمله مطرح  	 که  کرم؟ص؟ در قسمت اول  پیامبر ا

ٌه 
َ
َحٌد ِإل

َ
ُکُفوًا أ ُه 

َ
ْم َیُکْن ل

َ
ْد َو ل

َ
ْم ُیول

َ
ْم َیِلْد َو ل

َ
َحٌد َصَمٌد ل

َ
 أ

ٌ
 ِنّد

َ
 َو ال

ٌ
ُه ِضّد

َ
ْم َیُکْن ل

َ
که حیرت انگیز است: »ل فرمودند 

َواِحٌد َو َرّبٌ َماِجٌد …«

در پایان سخن فرمودند: »من شنوای امر خدا و مطیع فرمان خدا هستم. به اطاعت آنچه رضای خدا هست  	

می پردازم و تسلیم حکم و قضای الهی هستم«.

که حدود چهل خط از مجموعه خطبه را تشکیل می دهد و بسیارعالی، زیبا  	 بعد از پایان این فراز توحیدی 

به من  تبلیغ  آیه  که: »خداوند؟زع؟ طی  به موضوع اصلی سخنرانی خود پرداخته، فرمودند  و پرمطلب است 

کنم«. که من امامت و خالفت علی بن ابی طالب؟ع؟ را در این مجتمع به شما ابالغ  دستور داده 

یت االهی 	 بخش دوم: بیان مأمور

والیت  	 و  امامت  مقام  ابهام  بدون  و  روشن  معرفی  که  است  حضرت  آن  خطبه  اصلی  موضوع  دوم،  بخش 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بر امت اسالمی بعد از خودشان است. 

ْیَك ِمْن  	
َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسول َها الّرَ ّیُ

َ
که خداوند؟زع؟ آیه تبلیغ را نازل فرموده است: »یا أ کردند  آن حضرت تصریح 

کاِفرین« )مائده،۶۷( 
ْ
َقْوَم ال

ْ
 اهلَل ال َیْهِدي ال

َ
اِس ِإّن َتُه َو اهلُل َیْعِصُمَك ِمَن الّنَ

َ
ْغَت ِرسال

َّ
ْم َتْفَعْل َفما َبل

َ
َك َو ِإْن ل ّبِ َر

گر نکنی پیامش را نرساندهای.  یعنی: ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابالغ کن؛ و ا

کافران را هدایت نمی کند. گروه  و خدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه می دارد. آری، خدا 

ِخي َو  	
َ
ِبي َطاِلٍب أ

َ
 َعِلّيَ ْبَن أ

َ
ّن

َ
کنم: »أ که من به همگی شما اعالم  کرده است  بعد فرمودند: خداوند به من امر 

ُکْم َبْعَد   َنِبّيَ َبْعِدي َوِلّیُ
َ

ُه ال
َ
ّن
َ
 أ

َّ
 َهاُروَن ِمْن ُموَسی ِإال

ُ
ي َمَحّل ُه ِمّنِ

ُّ
ِذي َمَحل

َّ
َماُم ِمْن َبْعِدي ال ِ

ْ
ي َو َخِلیَفِتي َو ال َوِصّیِ

که علی بن ابی طالب برادر، وصی و خلیفه ی من بر امت است. بعد از  اهلِل َو َرُسوِلِه« یعنی :ای مردم بدانید 

من پیشوای شما او ست. منزلت او نسبت به من همچون مقام هارون به موسی است. یعنی او جانشین و 

که بعد از من پیامبری نخواهد بود و او صاحب والیت بعد از خدا و پیامبر  خلیفه ی من است. با این تفاوت 

بر شما خواهد بود.

الَة َو ُیْؤُتوَن  	 ذیَن ُیقیُموَن الّصَ
َّ
ذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُکُم اهلُل َو َرُسول ما َوِلّیُ

َ
استناد به آیه ۵۵ سوره مائده »آیه والیت«: »ِإّن

که ایمان آوردهاند:  کسانی  ِکُعون« )مائده،۵۵( یعنی: »ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و  کاَة َو ُهْم را الّزَ

کسی  که منظور از آن  که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند« و تصریحا فرمودند  کسانی  همان 

که در این آیه خداوند، او را ولی و والی  که در رکوع نمازش به فقرا انفاق می کند علی بن ابی طالب؟ع؟ است 

کرده است.  شما تعیین 

ُمَهاِجِریَن  	
ْ
ی ال

َ
ُکْم َوِلّیًا َو ِإَمامًا ُمْفَتَرضًا َطاَعُتُه َعل

َ
 اهلَل َقْد َنَصَبُه ل

َ
ّن

َ
سپس پیامبر؟ص؟ فرمودند: ای مردم بدانید: »أ

وِك 
ُ
َمْمل

ْ
ُحّرِ َو ال

ْ
َعَرِبّيِ َو ال

ْ
ْعَجِمّيِ َو ال

َ ْ
ی ال

َ
َحاِضِر َو َعل

ْ
َباِدي َو ال

ْ
ی ال

َ
ُهْم ِبِإْحَساٍن َو َعل

َ
اِبِعیَن ل ی الّتَ

َ
ْنَصاِر َو َعل

َ ْ
َو ال
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ْمُره« یعنی: خداوند 
َ
ُه َناِفٍذ أ

ُ
ٍد َماٍض ُحْکُمُه َجاِئٍز َقْول ُکّلِ ُمَوّحِ ی 

َ
ْسَوِد َو َعل

َ ْ
ْبَیِض َو ال

َ ْ
ی ال

َ
َکِبیِر َو َعل

ْ
ِغیِر َو ال َو الّصَ

بر  را  او  امر  و  و قول  از حکم  قرار داده است. خداوند اطاعت  را صاحب والیت و پیشوای شما  آن حضرت 

کوچک و بزرگ و سفید و  آزاد و بنده،  مهاجرین و انصار و تابعین، شهر نشین، بیابان نشین، عجم، عرب، 

کرده است.  سیاه و بر هر یکتا پرستی واجب 

ه« یعنی: ملعون  	
َ
َطاَع ل

َ
ُه َو ِلَمْن َسِمَع ِمْنُه َو أ

َ
َقُه َفَقْد َغَفَر اهلُل ل

َ
َفُه َمْرُحوٌم َمْن َتِبَعُه ُمْؤِمٌن َمْن َصّد

َ
ُعوٌن َمْن َخال

ْ
»َمل

است آنکه با او مخالفت کند و مرحوم است آنکه از او تبعیت نماید مومن است آنکه او را تأیید کند. خداوند 

کند را مورد غفران خود قرار داده است. که از او حرف شنوی داشته و از او اطاعت  کسی  او و هر 

کرده اند  	 رسول خدا؟ص؟ در این خطبه در وصف والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ به آیات و روایات بسیاری استشهاد 

که: »من در میان  کرده و ضمن آن به مردم فرمودند  آن حضرت حدیث ثقلین را برای این جمع مجددًا قرائت 

دو متمسک  این  به  باید  که شما  بیتم.  اهل  و  قرآن  باقی می گذارم:  گرانبها  دو چیز  از مرگ خودم  بعد  شما 

شوید«. 

ِنْعَمتي َو َرضیُت  	 ْیُکْم 
َ
ْتَمْمُت َعل

َ
أ َو  ُکْم دیَنُکْم 

َ
ل ُت 

ْ
ْکَمل

َ
أ َیْوَم 

ْ
کمال دین: »ال کرم؟ص؟ به آیه ی ا استناد پیامبر ا

کردم و  کامل  ْسالَم دینا« )مائده،۳( یعنی: من امروز )که علی به خالفت منصوب شد( دین شما را  ِ
ْ

ُکُم ال
َ
ل

کردم و به این دین بر شما خشنود شدم. نعمت را بر شما تمام 

خاِسرین« )آل عمران،/ ۸۵(  	
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

ْ
ْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفي اآل

َ
ْسالِم دینًا َفل ِ

ْ
سپس فرمودند: »َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر ال

که علی بن ابی طالب؟ع؟ خلیفه ی من است؛ اسالمی  که غیر از چنین اسالمی _ یعنی اسالمی  کسی  یعنی: 

که علی بن ابی طالب؟ع؟ ولی خدا و حجت خدا در آن است _ دین دیگری را بپذیرد، خداوند هرگز دین او را 

یانکاران خواهد بود.  نخواهد پذیرفت و او در عالم قیامت در زمره ز

پیامبر؟ص؟ فرمودند: ای مردم، علی؟ع؟ امیرالمؤمنین و صراط مستقیم است.  	

خداوند در سوره »هل أتی« به اینکه علی؟ع؟ اهل بهشت است بشارت داده است و سوره »و العصر« را در  	

کرده است.  شأن او نازل 

که او امام مبین  	 ْحَصْیناُه في ِإماٍم ُمبین« در سوره یس، علی بن ابی طالب؟ع؟ است 
َ
 َشْيٍء أ

َ
ُکّل منظور از آیه »َو 

ِئم« یعنی: در راه 
َ

ْوَمُة ال
َ
ُه ِفي اهلِل ل

ُ
ُخذ

ْ
 َتأ

َ
که خداوند در وصفش فرموده است: »ال کسی است  در قرآن است و او 

خدا مالمت هیچ مالمتگری او را از انجام وظیفه باز نخواهد داشت.

ْطُت في َجْنِب اهلِل« )زمر، ۵۶(  این است  	  َنْفٌس یا َحْسَرتی َعلی ما َفّرَ
َ

ْن َتُقول
َ
منظور از »جنب اهلل« در آیه قرآن »أ

که ما درباره جنب  که وای بر ما، حسرت بر ما،  که بعضی از مردم در قیامت دچار افسوس و تأسف می شوند 

کردیم.  کوتاهی  اهلل یعنی علی بن ابی طالب؟ع؟ 

آن  	 خالفت  و  وصایت  و  والیت  و  امامت  وصف  در  کرم؟ص؟  ا پیامبر  را  فراوانی  روایات  و  آیات  همین طور 
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که رسول خدا در تنصیص و تصریح به والیت و امامت  تی را  گر بخواهیم جمال که ا حضرت بیان فرمودند 

ی ۵۰ عبارت و جمله خواهد بود. لذا خطبه غدیر  کنیم، حاو امیرالمؤمنین؟ع؟ در این خطبه آورده اند جمع 

یم.  کنت مواله فعلي مواله« نیست تا صرفا به معنی »موال« بپرداز منحصر در عبارت »من 

بخش سوم: مدح امیرالمؤمنین؟ع؟  	

کرم؟ص؟ در این قسمت  	 این بخش از سخنان رسول خدا؟ص؟ درباره فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟ است. پیامبر ا

کرده اند و برای پشتیبانی این مطلب،  کماالت و مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان  بیش از بیست فضیلت از 

که مؤمنین در آن آیات وصف شده اند بیان فرموده اند.  همه آیاتی 

و  	 آورده  را  گرفته است  انجام  آن  در  آنان  و مدح  از مؤمنین  که بحث خشنودی خدا  آیه ای  کلی، هر  به طور 

که در حق علی بن ابی طالب؟ع؟ می باشد.  تصریح نموده اند 

بخشی از فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ نزد پیامبر؟ص؟: 	

که به من ایمان آورده است.  	 کسی است  علی؟ع؟، اول 

را  	 خدا  او  و  من  جز  کسی  که  پرداخت  خدا  بندگی  به  من  با  و  آورد  ایمان  من  به  زمانی  در  علی؟ع؟ 

نمی پرستید. 

کرده است.  	 علی؟ع؟، بیش از همه شما، مرا یاری 

از همه شما نزدیک تر به من علی بن ابی طالب؟ع؟ است.  	

از همه شما بزرگوارتر نزد من علی بن ابی طالب؟ع؟ است.  	

علی؟ع؟ ولی خدا است.  	

گروه منتسب به خدا است.  	 علی؟ع؟ جزء 

کالم مرا برای شما  	 که مفهوم دین و بیان  کسی است  علی؟ع؟ در برگیرنده و حامل علم من است و او 

گفت. او دربردارنده علم من است.  خواهد 

که خداوند روزی نازل می کند و مخلوقات باقی هستند افضل همه  	 علی بن ابی طالب؟ع؟ تا زمانی 

مردم از مرد و زن است. 

فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ در قرآن بیش از این است که من همه آنها را در یک مجلس برای شما بشمارم. 	

پیامبر؟ص؟ در این قسمت در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ آن قدر مطالب را بیان کردند تا پاسخ آن عده از اصحاب  	

که وجه خالفت  که چرا علی بن ابی طالب؟ع؟ به خالفت منصوب شد؟ و بدانند  از مهاجرین و انصار باشد 

کماالت آن حضرت است.  آن حضرت در بیان پیامبر؟ص؟ افضلیت و 
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بخش چهارم: امامان معصوم از فرزندان امیرالمؤمنین؟ع؟  	

که موضوع سخن  	 گمان می کنند  که  که معموال مردم در بحث غدیر از آن غافلند این است  یکی از نکاتی 

که فقط این نیست.  رسول خدا؟ص؟ در روز غدیر صرفا معرفی امامت حضرت علی؟ع؟ است. در صورتی 

کرم؟ص؟ در روز غدیر وضعیت امامت و پیشوایی جامعه و خالفت خودشان را تا روز قیامت بر مردم  	 پیامبر ا

کرده باشند. بلکه وضعیت  کردند. نه اینکه فقط درباره چند سال بعد از وفات خود صحبت  معین و معلوم 

کرده اند. امت اسالمی را تا برپایی روز قیامت معین 

بن  	 علی  شما  بر  من  خلیفه ی  و  شما  امام  فرمودند  اینکه  از  بعد  خطبه،  این  از  فراز   ۱۰ در  کرم؟ص؟  ا پیامبر 

َقْوَن 
ْ
ی َیْوِم َتل

َ
ِدِه ِإل

ْ
ِتي ِمْن ُول ّیَ َماَمُة ِفي ُذّرِ ِ

ْ
کرده اند: »ُثّمَ ال ابی طالب؟ع؟ است، با الفاظی شبیه به این، اضافه 

ُه« یعنی: بعد از علی امامت در نسل من از فرزندان علی تا روز قیامت خواهد بود. 
َ
اهلَل َو َرُسول

ْصَغُر  	
َ ْ
َقُل ال

َ
ِبِه ُهُم الّث

ْ
ِدي ِمْن ُصل

ْ
ِبیَن ِمْن ُول ّیِ

 َعِلّیًا َو الّطَ
َ

اِس ِإّن در عبارت دیگری پیامبر؟ص؟ فرمودند: »َمَعاِشَر الّنَ

َحْوض« یعنی: »ای مردم علی و فرزندان معصوم از نسل او آنها 
ْ
ّيَ ال

َ
ی َیِرَدا َعل ْن َیْفَتِرَقا َحّتَ

َ
ْکَبُر ل

َ ْ
َقُل ال

َ
ُقْرآَن الّث

ْ
َو ال

کبر خواهد بود و قرآن و فرزندان علی از یکدیگر خبر می دهند و هماهنگ با  ثقل اصغرند در حالیکه قرآن ثقل ا

کوثر بر من وارد شوند، از یکدیگر جدا نمی شوند« ان  کنار حوض  که در  همند و این دو تا روز قیامت تا زمانی 

کنار قرآن امام و هادی مردم خواهد بود.  ی زمین در  یعنی همواره فردی از فرزندان علی در رو

و  	 در خلق  امین خدا  آنها  که  باشید  گاه  آ یعنی:  ْرِضه« 
َ
أ ِفي  اُمُه 

َ
ُحّک َو  ِقِه 

ْ
َخل ِفي  اهلِل  َمَناُء 

ُ
أ ُهْم 

َ
ِإّن  

َ
ال

َ
»أ فرمودند: 

کمان خدا در زمین خواهند بود.  حا

ِبِإَماَمِتِه  	  ِدیَنُکْم 
َ

َو َجّل َعّزَ  ْکَمَل اهلُل 
َ
أ َما 

َ
ِإّن اِس  الّنَ در جای دیگری از همین خطبه پیامبر؟ص؟ فرمودند: »َمَعاِشَر 

ولِئَك َحِبَطْت 
ُ
ی َف أ

َ
ی اهلِل َتَعال

َ
َعْرِض َعل

ْ
ِقَیاَمِة َو ال

ْ
ی َیْوِم ال

َ
ِبِه ِإل

ْ
ِدي ِمْن ُصل

ْ
َکاَن ِمْن ُول َتّمَ ِبِه َو ِبَمْن 

ْ
ْم َیأ

َ
َفَمْن ل

ُیْنَظُرون« یعنی: مردم خدا دین شما را با  َعذاُب َو ال ُهْم 
ْ
ال ُف َعْنُهُم 

َ
ُیَخّف اِر ُهْم خاِلُدوَن ال  الّنَ َو ِفي  ُهْم 

ُ
ْعمال

َ
أ

که بعد از من به امامت علی و به امامت جانشینان علی از فرزندان  کسی از شما  کرد. پس  کامل  امامت علی 

من از صلب او تا قیامت تن ندهد او تمام اعمالش ضایع خواهد بود و الی االبد در آتش جهنم به سر خواهد 

برد.

که  	 گاه باشید  ِده« یعنی: مردم آ
ْ
ُة ِمْنُه َو ِمْن ُول ِئّمَ

َ ْ
ُدُه َو ال

ْ
ُة ِمْن َبْعِدِه ُول ِئّمَ

َ ْ
َماُم َو ال ِ

ْ
 َو َعِلّيٌ ال

ٌ
فرمودند: »ِإّنِي َرُسول

من پیامبرم و علی امام و وصی پس از من است و امامان بعد از علی فرزندان علی بن ابی طالب؟امهع؟ خواهند 

بود.

به  	 ناظر  صرفا  پیامبر؟ص؟  بیعت  گرفتند،  زبانی  و  شفاهی  بیعت  کثیر  جمعیت  این  از  پیامبر؟ص؟  که  زمانی 

امام معصوم   ۱۲ تمام  را در مورد  بیعتی  بلکه آن حضرت  نبود  امیرالمؤمنین؟ع؟  امامت و خالفت  با  بیعت 

که خدا به ایشان دستور داده تا از آنها به امامت علی ابی طالب؟ع؟ و امامان از نسل  گرفتند تا مردم بفهمند 
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گفته شود.  او بیعت و اقرار زبانی 

گرفتند به امامت  	 که از آن جمعیت برای امامت و والیت امیرالمؤمنین؟ع؟  حتی رسول خدا؟ص؟ در بیعتی 

که باید شما با  کردند  کتفا نکردند بلکه آن حضرت عالوه بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ به مردم امر  آن حضرت ا

کنید.  که از نسل علی بن ابی طالب؟ع؟ تا قیامت خواهند بود نیز بیعت  امامت امامانی 

از عباراتی که در بیعت گفته شد، این است که: »درباره آنچه که تو ای پیامبر از جانب پروردگار ما و پروردگارت  	

درباره امام ما، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟، به ما رساندی آن را شنیدیم، اطاعت می کنیم، خشنودیم 

که از نسل علی بن ابی طالب از پیشوایان دین  کسانی  ة« و درباره  ِئّمَ
َ ْ
ِبِه ِمَن ال

ْ
ِدِه ِمْن ُصل

ْ
و تسلیمیم« »َو ِمْن ُول

خواهند بود پس این بیعت، بیعت نسبت به یک یک ائمه؟مهع؟ است. 

َة ِمْنُهْم ِفي  	 ِئّمَ
َ ْ
ُحَسْیَن َو ال

ْ
َحَسَن َو ال

ْ
هم چنین رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »َفَباِیُعوا اهلَل َو َباِیُعوِني َو َباِیُعوا َعِلّیًا َو ال

کنید با علی، امیرالمؤمنین،  با من بیعت  کنید  َباِقَیة« یعنی: ای مردم با خدا بیعت  ِبَکِلَمٍة  ِخَرِة 
ْ

َو اآل ْنَیا 
ُ

الّد

بیعت کنید با امام حسن و امام حسین و امامانی که بعد از امام حسن و امام حسین در دنیا و آخرت پیشوایی 

کنید. دارند، با همه آنها بیعت 

گرچه در معرفی مقام امامت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ است ولی وضعیت  	 بنابراین موضوع خطبه غدیر 

از  بعد  اثنی عشر؟مهع؟  ائمه ی  همه ی  خطبه  این  در  می نماید.  روشن  قیامت  روز  تا  را  مسلمانان  پیشوایی 

پیامبر؟ص؟ از امیرالمؤمنین؟ع؟، امام حسن، امام حسین؟امهع؟ دیگر از ائمه و به ویژه حضرت حجة بن الحسن 

بقیه اهلل االعظم؟جع؟ معرفی شده اند. 

بخش پنجم: معرفی اختصاصی حضرت مهدی؟ع؟ 	

که پایان بخش شجره طیبه امامت خواهند بود اشاره می فرمایند  	 در ادامه پیامبر؟ص؟ به حضرت بقیه اهلل؟ع؟ 

کارهای ایام  و بیش از بیست مورد را در شأن حضرت مهدی؟ع؟ و معرفی مقام و بیان ظهور آن حضرت و 

امامت و خالفت جهانی آن حضرت بیان فرمودند.

اِلِمین« یعنی:  	
َ

ُمْنَتِقُم ِمَن الّظ
ْ
ُه ال

َ
 ِإّن

َ
ال

َ
یِن أ ی الّدِ

َ
اِهُر َعل

َ
ُه الّظ

َ
 ِإّن

َ
ال

َ
َمْهِدّيُ أ

ْ
َقاِئُم ال

ْ
ا ال ِة ِمّنَ ِئّمَ

َ ْ
 َخاِتَم ال

َ
 ِإّن

َ
ال

َ
فرمودند: »أ

گاه باشید که پایان بخش شجره امامت در میان ما اهل بیت حضرت بقیه اهلل _ ارواحنا فداه _ است. حضرت  آ

گرفت.  که او از ظالمین انتقام خواهند  گاه باشید  کمیت دین را دارا است. آ که حا مهدی؟س؟ است 

که بعد از او امام  	 پس از این مفصاًل در مورد حضرت مهدی؟ع؟ به عنوان حجت باقی خدا و به عنوان امامی 

دیگری نخواهد آمد سخن می گویند. 

کل برای  	 که ائمه اطهار؟مهع؟ به ۱۲ امام منحصرند تصریح می فرمایند و شجره امامت را به طور  بر این مطلب 

مردم معین می کنند. 

بخش ششم: منزلت شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ و جایگاه دشمنان ایشان 	
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و  	 ایشان  پیروان  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  محبین  و  شیعیان  منزلت  معرفی  در  خدا؟ص؟  رسول  قسمت،  این  در 

گفته اند.  فرزندان معصومشان سخن 

ی از آن حضرت، در وصف و منزلت شیعیان آن حضرت  	 کرم؟ص؟ برای تشویق امت اسالمی به پیرو پیامبر ا

رحمت  مورد  آنها  هستند.  خداوند  به  منتسب  گروه  و  خداوند  ثنای  و  مدح  مورد  »شیعیان  که:  فرمودند 

یده خواهد بود. آنها رستگاران این امت و سزاوار اجر بزرگ الهی هستند. آنها  گناهانشان آمرز پروردگاراند و 

که در قیامت بر آنها ترسی نخواهد بود و با سالمتی و امنیت در روز قیامت وارد خواهند شد«. کسانی هستند 

منظور از مؤمنین در قرآن، شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ هستند. 	

کرم؟ص؟ آیاتی از قرآن را در وصف محبین و شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان و تفسیر فرمودند. به عنوان  	 پیامبر ا

ْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدون« )االنعام، ۸۲( یعنی: 
َ ْ
ُهُم ال

َ
ولِئَك ل

ُ
ٍم أ

ْ
ِبُسوا إیماَنُهْم ِبُظل

ْ
ْم َیل

َ
ذیَن آَمُنوا َو ل

َّ
مثال، فرمودند: »ال

که ایمان آورند و ایمانشان را با ظلم نپوشانند یعنی اعتقاد به امامت و والیت علی بن ابی طالب  کسانی  آن 

را با اعتقادات باطل دیگر همراه نکنند برای آنها در روز قیامت امنیت از عذاب الهی خواهد بود و این قبیل 

افراد هدایت یافتگانند.

ولِئَك  	
ُ
ْنثی َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفأ

ُ
ْو أ

َ
ها َو َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکٍر أ

َ
 ِمْثل

َ
َئًة َفال ُیْجزى ِإاّل هم چنین فرمودند: »َمْن َعِمَل َسّیِ

َة ُیْرَزُقوَن فیها ِبَغْیِر ِحساٍب« )الغافر، ۴۰( بهشت از آِن پیروان علی بن ابی طالب؟ع؟ خواهد بود  َجّنَ
ْ
وَن ال

ُ
َیْدُخل

و بی حساب آنها از رزق الهی در جنت بهره مند خواهند شد. 

بعضی از آیات قرآن را در مدح مومنین از شیعیان علی بن ابی طالب؟ع؟ تفسیر فرمودند.  	

بهای  	 چه  ابی طالب؟ع؟  بن  علی  والیت  و  امامت  با  مخالفت  که  بدانند  مردم  که  بدین جهت  سپس 

سنگینی خواهد داشت، در نقطه مقابل مردم را تحذیر از دشمنی با علی؟ع؟، مخالفت از امامت علی بن 

ْفَضُل 
َ
ُه أ

َ
وا َعِلّیًا َفِإّن

ُ
ل کرده، فرمودند: »َفّضِ ابی طالب؟ع؟ و جایگزینی دیگران به جای علی بن ابی طالب؟ع؟ 

ّيَ َقْوِلي 
َ
ُعوٌن َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َرّدَ َعل

ْ
ُعوٌن َمل

ْ
ُق َمل

ْ
َخل

ْ
ْزَق َو َبِقَي ال  اهلُل الّرِ

َ
ْنَزل

َ
ْنَثی ِبَنا أ

ُ
اِس َبْعِدي ِمْن َذَکٍر َو أ الّنَ

که برترین مردم بعد از من از مرد و زن علی بن ابی طالب؟ع؟  ْم ُیَواِفْقه« یعنی: مردم علی را برتری دهید 
َ
ا َو ل

َ
َهذ

است. کسی که این سخن مرا در فضیلت علی بن ابی طالب؟ع؟ نپذیرد، مورد لعنت و خشم خداوند است. 

که: »َمْن َعاَدى  	 که از جانب خداوند متعال برای ایشان خبر آورده است  کردند  بعد به سخن جبرئیل استناد 

که دشمن علی بن ابی طالب؟ع؟ باشد لعنت و غضب  کسی  ْعَنِتي َو َغَضِبي« یعنی: 
َ
ْیِه ل

َ
ُه َفَعل

َّ
ْم َیَتَول

َ
َعِلّیًا َو ل

من خدا بر او خواهد بود. 

کرم؟ص؟ دشمنان امامت و خالفت علی بن ابی طالب؟ع؟ را برادران شیطان و افراد سفیه و اهل  	 سپس پیامبر ا

جهنم و اصحاب نار معرفی کردند و آیاتی که در وصف کفار و عذاب سخت آنها آمده را درباره دشمنان علی 

ُقوا فیها َسِمُعوا 
ْ
ل

ُ
َمصیر *  ِإذا أ

ْ
َم َو ِبْئَس ال ِهْم َعذاُب َجَهّنَ ّبِ َکَفُروا ِبَر ذیَن 

َّ
بن ابی طالب؟ع؟ تفسیر فرمودند: »َو ِلل
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ْبنا 
َّ

وا َبلی َقْد جاَءنا َنذیٌر َفَکذ
ُ
ِتُکْم َنذیر * قال

ْ
ْم َیأ

َ
 ل

َ
ُهْم َخَزَنُتها أ

َ
ل

َ
ِقَي فیها َفْوٌج َسأ

ْ
ل

ُ
ما أ

َّ
ُکل ها َشهیقًا َو ِهَي َتُفور * … 

َ
ل

که به پروردگارشان  کسانی  َکبیر« )ملک، ۶ -۹( یعنی: برای آن   في َضالٍل 
َ
ْنُتْم ِإاّل

َ
 اهلُل ِمْن َشْيٍء ِإْن أ

َ
ل نا ما َنّزَ

ْ
َو ُقل

از جهنم خروشی می شنوند در  آنها در جهنم افکنده شوند  کفر ورزند عذاب جهنم خواهد بود. هنگامی که 

که در آن افکنده می شوند،  گروهی  که جهنم از خشم شکافته شود. هر بار  حالیکه می جوشد. نزدیک است 

نگهبانان جهنم از آنها می پرسند: مگر شما را هشدار دهنده ای نیامد؟ مگر هشدار دهنده ای )امامی( برای 

گفتیم خدا چیزی فرو نفرستاده. کردیم و  گویند چرا. هشدار دهنده به سوی ما آمد ولی تکذیب  شما نبود؟ 

که بعد از وفات  	 که در امت های قبل اتفاق افتاد  که مراقب باشند تا آن وضعیتی  پیامبر به مردم هشدار داد 

گرفتار  مسلمانان  کردند،  تکذیب  را  الهی  هدایات  و  فرامین  و  برگشتند  خود  جاهلیت  عصر  به  پیامبرشان 

اِر َو َیْوَم  ی الّنَ
َ
ٌة َیْدُعوَن ِإل ِئّمَ

َ
ُه َسَیُکوُن ِمْن َبْعِدي أ

َ
کردند: »ِإّن آن حالت نشوند هم چنین آن حضرت پیش بینی 

ْشَیاُعُهْم 
َ
ْتَباُعُهْم َو أ

َ
ْنَصاُرُهْم َو أ

َ
ُهْم َو أ

َ
اِس ِإّن یَئاِن ِمْنُهْم َمَعاِشَر الّنَ َنا َبِر

َ
 اهلَل َو أ

َ
اِس ِإّن ِقیاَمِة ال ُیْنَصُروَن َمَعاِشَر الّنَ

ْ
ال

بر امت  از من پیشوایانی  که بعد  ِرین« یعنی: مردم بدانید  ُمَتَکّبِ
ْ
ال َمْثَوى  ِبْئَس 

َ
ل َو  اِر  الّنَ ِمَن  ْسَفِل 

َ ْ
ال ْرِك 

َ
الّد ِفي 

که مردم را به سوی جهنم دعوت می کنند یعنی پیشوایان غاصب و امامان باطل اند  کرد  حکومت خواهند 

و  امامت  از  را  مردم  که  غاصب  پیشوایان  این  از  پیامبر  ِمِن  و  خداوند  شد.  نخواهند  یاری  قیامت  روز  در  و 

یم. آنها و یاران  والیت الهی محروم می کنند و به جای امامان حق بر مسند خالفت تکیه می زنند، از آنها بیزار

و پیروانشان در َپَست ترین درجه از آتش جهنم خواهند بود و اینچه بد جایگاهی است.

گرفتن از مردم 	 بخش هفتم: بیعت 

گرفتن از مردم و تعیین وظیفه آنها در قبال امامت و  	 کالم رسول خدا؟ص؟ در خطبه غدیر بیعت  آخرین بخش 

کرده  که: »ای مردم خداوند؟زع؟ به من امر  والیت اهل بیت؟مهع؟ است. رسول خدا در این قسمت می فرمایند 

که بعد از او خواهند آمد، اقرار بگیرم. لذا  که از شما نسبت به والیت علی بن ابی طالب؟ع؟ و امامانی  است 

کنید«. که می گویم با من تکرار  تی را  تمام جمال

جمعیت  	 میان  در  پیامبر  امر  به  که  أمیه«  بن  »ربیعة  و  فرمودند  انشاء  را  بیعت نامه  جمالت  کرم؟ص؟  ا پیامبر 

کالم  تا  تکرار می کرد  بودند  در عقب جمعیت نشسته  که  کسانی  برای  را  بود، جمالت رسول خدا  ایستاده 

ا َساِمُعوَن 
َ
کنند: »ِإّن کرم؟ص؟ تکرار  رسول خدا؟ص؟ به همه آنها برسد تا همه بتوانند جمالت بیعت را با پیامبر ا

ة« یعنی:  ِئّمَ
َ ْ
ِبِه ِمَن ال

ْ
ِدِه ِمْن ُصل

ْ
ُمْؤِمِنیَن َو ِمْن ُول

ْ
ِمیِر ال

َ
ْمِر َعِلّيٍ أ

َ
ي َو أ ّبِ ْمِر َر

َ
ْغُتُه َعْن أ

َّ
ُمِطیُعوَن َراُضوَن ُمْنَقاُدوَن ِلَما َبل

که ای پیامبر از جانب پروردگار ما و  ما شنیدیم و اطاعت می کنیم و راضی هستیم و تسلیمیم؛ درباره آنچه 

که از نسل او خواهند بود به ما رساندی  پروردگار خود درباره امامت اماممان علی، امیرالمؤمنین، و امامانی 

این  بر  ما  یعنی:  ُنْبَعُث«  َو  َنُموُت  َو  َنْحَیا  َذِلَك  ی 
َ
َعل ْیِدیَنا 

َ
أ َو  ِسَنِتَنا 

ْ
ل

َ
أ َو  ْنُفِسَنا 

َ
أ َو  وِبَنا 

ُ
ِبُقل َذِلَك  ی 

َ
َعل »ُنَباِیُعَك 

مطلب با قلب هایمان با جانمان با زبانمان و با دستانمان با تو بیعت می کنیم ما بر این عقیده زنده ایم و با 

 
َ

 َنْرَتاُب َو ال
َ

 َو ال
ُ

 َنُشّك
َ

 َو ال
ُ

ل  ُنَبّدِ
َ

ُر َو ال  ُنَغّیِ
َ

یم و روز قیامت با آن عقیده محشور می شویم »َو ال این عقیده می می ر

که این عقیده مان را در باره امامت امیرالمؤمنین و اوالد  ِمیَثاق« ما قول می دهیم 
ْ
 َنْنُقُض ال

َ
َنْرِجُع َعْن َعْهٍد َو ال
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معصوم آن حضرت؟مهع؟ تغییر ندهیم. تبدیل نکنیم. بر این عقیده شک نکنیم این عقیده رو انکار نکنیم 

نسبت به این عقیده تردیدی در دل راه ندهیم و از این قول بر نگردیم و این پیمان والیت را نشکنیم. »َوَعْظَتَنا 

ُحَسْیُن َو َمْن َنَصَبُه 
ْ
َحَسُن َو ال

ْ
ِدِه َبْعَدُه ال

ْ
ِتَك ِمْن ُول ّیَ ِتي َذَکْرَت ِمْن ُذّرِ

َّ
ِة ال ِئّمَ

َ ْ
ُمْؤِمِنیَن َو ال

ْ
ِمیِر ال

َ
ِبَوْعِظ اهلِل ِفي َعِلّيٍ أ

که از نسل او و بعد از  کردی درباره امیرالمؤمنین و امامانی  اهلُل َبْعَدُهَما« ای پیامبر تو ما را به پند الهی نصیحت 

ا  ُخوٌذ ِمّنَ
ْ
ُهْم َمأ

َ
ِمیَثاُق ل

ْ
َعْهُد َو ال

ْ
او فرزندان او یعنی حسن و حسین و امامان بعد از این دو؟مهع؟ خواهند بود. »َفال

ْیِدیَنا« پس عهد و پیمان درباره امامت آنها از ما از قلب ما از جان ما 
َ
ِسَنِتَنا َو َضَماِئِرَنا َو أ

ْ
ل

َ
ْنُفِسَنا َو أ

َ
وِبَنا َو أ

ُ
ِمْن ُقل

گرفته شد. از زبان ما از درون ما و از دست ما 

 َنَرى ِمْن  	
َ

 َو ال
ً

ِلَك َبَدال
َ

 َنْبِغي ِبذ
َ

دَرَکُهَما ِبَیدِه َو ِإاّل َفَقْد أَقّر ِبِلساِنِه َو ال
َ
که بگویند: »َمْن أ بعد پیامبر؟ص؟ فرموند 

کار را  کس توانست بعد از این با علی بن ابی طالب؟ع؟ دست بیعت بدهد این  َبدًا« هر 
َ
أ  

ً
ْنُفِسَنا َعْنُه ِحَوال

َ
أ

گر فرصت برای اینکار فراهم نشد الاقل باید اقرار زبانی بکند. ما هرگز در پی تغییر این عهد نیستیم و  بکند و ا

خداوند در امر امامت اهل بیت در نفس ما دگرگونی نخواهد دید.

کردند را به نسل های  	 که شنیدند و با آن بیعت  که این مطلب  گرفتند  کرم؟ص؟ از جمعیت قول  سپس رسول ا

َذِلَك  ي  ُنَؤّدِ »َنْحُن  بگویید  فرمودند  و  برسانند  نبودند  در غدیر حاضر  که  کسانی  به  و  نزدیکانشان  به  بعدی 

که این مطالب را به افراد نزدیک و دور از فرزندان  َهاِلیَنا« ما قول می دهیم 
َ
ِدَنا َو أ

َ
ْوال

َ
َقاِصي ِمْن أ

ْ
اِني َو ال

َ
َعْنَك الّد

گواه بودن  ْیَنا ِبِه َشِهید« و خداوند در 
َ
ْنَت َعل

َ
َکفی ِباهلِل َشِهیدًا َو أ ِلَك َو 

َ
و خویشانمان برسانیم »َو ُنْشِهُد اهلَل ِبذ

کفایت می کند و تو ای پیامبر نیز بر این اقرار ما شاهد هستی. 

ما ُیباِیُعوَن اهلَل َیُد اهلِل َفْوَق  	
َ
ذیَن ُیباِیُعوَنَك ِإّن

َّ
 ال

َ
سپس رسول خدا آیه بیعت را از سوره فتح تالوت فرمودند: »ِإّن

باالی  که دست خدا  بیعت می کنند  با خدا  بیعت می کنند در حقیقت دارند  تو  با  که  کسانی  آن  ْیدیِهم« 
َ
أ

ْجرًا َعظیمًا« 
َ
ْیُه اهلَل َفَسُیْؤتیِه أ

َ
ْوفی ِبما عاَهَد َعل

َ
ما َیْنُکُث َعلی َنْفِسِه َو َمْن أ

َ
دست های آنهاست »َفَمْن َنَکَث َفِإّن

که بر آنچه با خدا عهد بسته  کرده است و هر  یان خود پیمان شکنی  که پیمان الهی را بشکند تنها به ز کسی  و 

کرد. وفادار بماند به زودی خداوند پاداش بزرگی به او اهدا خواهد 

بخش هشتم وظیفه مسلمانان در عصر حاضر در روز غدیر  	

بن  	 بقیه اهلل حجة  زمان حضرت  امام  با  ویژه  به  ایشان  اوالد معصوم؟مهع؟  و  امیرالمؤمنین  با  بیعت  وظیفه ی 

الحسن؟جع؟ برعهده ی ما است.

ما موظف به تجدید بیعت با امام زمان؟ع؟ هستیم. شیعیان هر صبح با خواندن دعای عهد با امام زمانشان  	

بیعت می کنند. 

ِمْرُت ِبَتْبِلیِغِه  	
ُ
ْغُت َما أ

َّ
وظیفه شیعه در عصر حاضر به وسیله پیامبر؟ص؟ تعیین شده، وقتی که فرمودند: »َو َقْد َبل

َغاِئَب َو 
ْ
َحاِضُر ال

ْ
ِغ ال ِ

ّ
ُیَبل

ْ
ْد َفل

َ
ْم ُیول

َ
ْو ل

َ
ْم َیْشَهْد ُوِلَد أ

َ
ْو ل

َ
ْن َشِهَد أ َحٍد ِمّمَ

َ
ُکّلِ أ ی 

َ
ُکّلِ َحاِضٍر َو َغاِئٍب َو َعل ی 

َ
ًة َعل ُحّجَ

که مأمور به تبلیغ آن بودم به همه شما رسانیدم تا دلیل الهی بر  ِقَیاَمة« یعنی: من آنچه را 
ْ
ی َیْوِم ال

َ
َد ِإل

َ
َول

ْ
َواِلُد ال

ْ
ال
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کسانی  که در این مجلس حضور دارند )یعنی آن جمع ۱۲۰ هزار نفره( و  کسانی  افراد حاضر و غائب و بر همه 

که د را  کسانی  که به دنیا آمده اند یا به دنیا نیامده اند. پس  کسانی  که حضور ندارند )یعنی من و شما( باید 

این مجلس حاضرند )و از پیام غدیر و امامت ائمه اطهار با خبرند( باید این مطلب را به افراد غائب برسانند. 

پدران باید پیام غدیر و والیت اهل بیت؟مهع؟ را به فرزندان خودشان تا روز قیامت برسانند.

کرم؟ص؟ وظیفه تبلیغ والیت و امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اوالد معصوم آن حضرت؟مهع؟ را بر دوش  	 پس پیامبر ا

که از امر غدیر با خبرند _ می باشد.  همه مومنان نهاده اند و به این ترتیب این وظیفه را یک یک امت اسالم _ 

کردند، فرمودند باالترین  	 ایشان بعد از اینکه امر به نماز و پرداخت زکات و اجرای امر به معروف و نهی از منکر 

 
َ

ال
َ
درجه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به دعوت به امامت و والیت امیرالمؤمنین و اهل بیت؟مهع؟ است: »أ

ْمٌر 
َ
ُه أ

َ
َفِتِه َفِإّن

َ
ُمُروُه ِبَقُبوِلِه َو َتْنَهْوُه َعْن ُمَخال

ْ
ْم َیْحُضْر َو َتأ

َ
ُغوُه َمْن ل ِ

ّ
ی َقْوِلي َو ُتَبل

َ
ْن َتْنَتُهوا ِإل

َ
َمْعُروِف أ

ْ
ْمِر ِبال

َ ْ
َس ال

ْ
 َرأ

َ
َو ِإّن

که سخن مرا بفهمید و سخن  که باالترین درجه امر به معروف آن است  ي« یعنی: بدانید   َو ِمّنِ
َ

ِمَن اهلِل َعّزَ َو َجّل

که در این مجلس حاضر نیستند یعنی از امر امامت و  کسانی  مرا در امر امامت اهل بیت بفهمید و آن را به 

والیت بی خبرند این سخن را به آنها برسانید و آنها را از طرف من به قبول والیت علی بن ابی طالب و ائمه 

که امامت علی بن ابی طالب؟ع؟ و اوالد معصومش  ید زیرا  کنید و از مخالفت امر من بر حذر بدار اطهار امر 

دستوری از جانب خداوند؟زع؟ و از نزد من است 

خالصه خطابه ی رسول خدا؟ص؟ 

	 کتفا نفرمودند فَعِلٌی مْواله« ا َمْوالُه،  ُکْنُت  کرم؟ص؟ در روز غدیر، در این مراسم شکوهمند صرفا به یک جمله »مْن  پیامبر ا

که این خطبه را دانشمندان شیعه از طرق  بلکه خطبه بلیغ و مفصلی درباره امامت و والیت اهل البیت؟مهع؟ ایراد فرمودند 

کردند و خالصه فرمایشات رسول خدا؟ص؟ در این خطبه در شش فراز خالصه می شود:  گون نقل  گونا

	 بخش توحیدی و معارف الهی

	 بیان امامت و والیت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟

	 فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟ و مناقب آن حضرت

	 امام زمان از  گفتگوی  و  امام  امامت دوازده  از طریق  روز قیامت  تا  از رسول خدا  و پیشوایی مسلمانان بعد  تبیین رهبری 

حضرت مهدی؟ع؟ 

	 منزلت و مقام شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین؟ع؟ و تحذیر از مخالفت با امامت آن حضرت و جایگزینی امامان باطل به

جای آن حضرت 

	 که در آن مجلس حضور دارند یا از امر والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ و پیام غدیر مطلع اند به بیعت با آن حضرت کسانی  وظیفه 

که از این مساله بی خبر و غافل هستند.  کسانی  و هم چنین ابالغ پیام آن حضرت درباره والیت به 
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د
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دالیل انحراف از غدیر

گذشته نمونه های انحراف از آیین پیامبران؟مهع؟ در امم 

	 الَوداع در منطقه جحفه پایان سفر حجة  از مسلمان ها در  هزار نفر  کرم؟ص؟ در اجتماع وسیع ۱۲۰  با بیانات روشن پیامبر ا

گرفتند و بر همه امامت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ را به نحوی  که پیامبر؟ص؟ با دو شیوه از اصحاب  )غدیرخم( و با بیعتی 

کثر اصحاب رسول خدا؟ص؟  کردند، چرا بعد از رسول خدا؟ص؟ این مسأله تحقق بیرونی پیدا نکرد و ا روشن اتمام حجت 

گذاشتند؟ کردند و آن امر را زیرپا  نسبت به امر قرآن و امر پیامبر؟ص؟ در امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ پشت 

	 .یخ انبیای الهی در امم قبل در این زمینه توجه الزم را نکرده است گویا به تار که این سؤال را می کند  کسی 

	 روز اضافه  ۱۰ الهی صرفًا  و وعده  این فاصله  و  گرفت  امتش فاصله  از  روز   ۳۰ امر خدا  به  هنگامی که حضرت موسی؟ع؟ 

کثریت امت حضرت موسی؟ع؟ علی رغم وجود حضرت هارون؟ع؟ و راهنمایی های آن حضرت، با حیله سامری از  شد، ا

ی آورده و به وصی حضرت موسی؟ع؟ یعنی حضرت هارون؟ع؟ وقعی ننهاده و از اوامر او  گوساله پرستی رو خداپرستی به 

کثر تالش های حضرت موسی؟ع؟ در آن زمان به فراموشی سپرده شد. اطاعت نکردند و در نتیجه ا

	 که حضرت عیسی؟ع؟ در اثر خیانت های یهود و تحریکات حکام فلسطین مورد تعقیب و در مظان دست گیری زمانی 

از  که مسیحیان   _ پولس  کرد.  به آسمان منتقل  را  برای حفظ جان حضرت عیسی؟ع؟ آن حضرت  گرفت، خداوند  قرار 

کرده و او را مجدد دین مسیحیت می شمارند _ با اینکه به محضر حضرت عیسی؟ع؟ نرسیده و  او تعبیر به مسیح ثانی 

کرد و در عرض سالیان اندکی دین توحیدی حضرت  جزو حواریون آن حضرت نبود، در صحنه جامعه مسیحیت ورود 

کرده و قائل  ثه و تثلیث  عیسی؟ع؟ را با بهره گیری از تعالیم فیلون )فیلسوف یهودی آغاز قرون میالدی( تبدیل به اقانیم ثال

به خدایی حضرت عیسی؟ع؟ شد و احکام دینی را از صحنه فرهنگ مسیحیت زدود و از اعتبار انداخت و یک مسلک 

که حواریون حضرت عیسی؟ع؟ و به ویژه  ی داد  و روش جدیدی را در مسیحیت رواج داد. تمامی این وقایع در زمانی رو

حضرت شمعون؟ع؟ )جناب پطروس به تعبیر مسیحیان( وصی حضرت عیسی؟ع؟ در میان مسیحیان حضور داشت. 

که در اختیار حضرت شمعون و جانشینان آن  کثر مسیحیان روش پولس را در پیش گرفته و دین توحیدی مسیحیت  اما ا

گرفتند.  حضرت بود فاصله 

	 َم اهلُل َو َرَفَع َبْعَضُهْم
ََّ
کل ن  ْنُهم ّمَ َنا َبْعَضُهْم َعلَی َبْعٍض ّمِ

ْ
ل

َ
ُسُل َفّض َك الّرُ

ْ
کثر امت ها اتفاق افتاده است: »ِتل این وضعیت در ا

ن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم  ِذیَن ِمن َبْعِدِهم ّمِ
َّ
ْو َشاَء اهلُل َما اْقَتَتَل ال

َ
ُقُدِس َو ل

ْ
یْدَناُه ِبُروِح ال

َ
َبیَناِت َو أ

ْ
یَم ال َدَرَجاٍت َو َءاَتیَنا ِعیسَی اْبَن َمْر

بقره(  یُد« )۲۵۳،  یِر َما  یْفَعُل  اهلَل  ِکّنَ 
َ

ال َو  وْا 
ُ
اْقَتَتل َما  اهلُل  َشاَء  ْو 

َ
ل َو  َکَفَر  ن  ّمَ ِمنْهم  َو  َءاَمَن  ْن  ّمَ َفِمنْهم  ُفوْا 

َ
اْخَتل ِکِن 

َ
ال َو  َبیَناُت 

ْ
ال

گفت و درجات بعضی از  که خدا با او سخن  کسی بود  یعنی: برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. از آنان 

گر خدا می خواست،  کردیم؛ و ا آنان را باال برد؛ و به عیسی پسر مریم دالیل آشکار دادیم، و او را به وسیله روح القدس تأیید 

کشتار یکدیگر نمی پرداختند، ولی با هم  که برایشان آمد، به  که پس از آنان بودند، بعد از آن ]همه [ دالیل روشن  کسانی 

گر خدا  یدند؛ و ا کفر ورز که  که ایمان آوردند، و بعضی از آنان کسانی بودند  کردند؛ پس، بعضی از آنان کسانی بودند  اختالف 

می خواست با یکدیگر جنگ نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد. )۲۵۳(
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	 َمَعُهُم 
َ

نَزل
َ
أ َو  یَن  ِریَن َو ُمنِذِر ِبیَن ُمَبّشِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهلُل الّنَ ّمَ

ُ
أ اُس  و یا در جای دیگری از قرآن خداوند می فرماید: »کَاَن الّنَ

َبیَناُت َبْغیا َبیَنُهْم 
ْ
وُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
 ال

َّ
َف ِفیِه ِإال

َ
ُفوْا ِفیِه َو َما اْخَتل

َ
اِس ِفیَما اْخَتل َحّق ِلیْحُکم َبیْن الّنَ

ْ
ِکَتاَب ِبال

ْ
ال

ْسَتِقیٍم« )۲۱۳، بقره( یعنی: مردم،  َحق ِبِإْذِنِه َو اهلُل یْهِدی َمن یَشاُء ِإلَی ِصَراٍط ّمُ
ْ
ُفوْا ِفیِه ِمَن ال

َ
ِذیَن َءاَمُنوْا ِلَما اْخَتل

َّ
َفَهَدی اهلُل ال

کتاب ]خود[ را بحق فرو فرستاد، تا  اّمتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت، و با آنان، 

که ]کتاب [ به آنان داده شد _ پس از آنکه دالیل روشن  کسانی  کند. و جز  میان مردم در آنچه با هم اختالف داشتند داوری 

که ایمان  که میانشان بود، ]هیچ کس [ در آن اختالف نکرد. پس خداوند آنان را  برای آنان آمد _ به خاطر ستم ]و حسدی [ 

آورده بودند، به توفیق خویش، به حقیقت آنچه که در آن اختالف داشتند، هدایت کرد. و خدا هر که را بخواهد به راه راست 

هدایت می کند. )۲۱۳(

	 یخی و هم به بیانات کردن در پیام الهی در و در صراط مستقیم هدایت بعد از پیامبران؟مهع؟ هم به شواهد تار لذا اختالف 

که مشابه آن نیز در امت اسالم اتفاق افتاده است.  آیات قرآن از مسلمات و قطعیات هست 

سابقه ی مخالفت با امر رسول اهلل؟ص؟ 

	 .کید آن حضرت یک امر جدید در امت اسالم نیست کرم؟ص؟ و دستورات ا مخالفت با پیامبر ا

	 که امت با پیامبر؟ص؟ که همه امت نسبت به دستورات آن حضرت مطیع باشد و امر والیت اولین باری باشد  این گونه نبود 

مخالفت می کنند. 

	 کردند گماشتند و امر  کرم؟ص؟ در یک تنگه در جبل عینین عبداهلل ابن جبیر همراه ۵۰ نفر از رزم آوران  در جنگ احد پیامبر ا

ید تا مبادا دشمن به ما شبیه خون بزند. علی رغم این دستور، و اینکه قسمت اول  به هیچ وجه این موضع را خالی نگذار

نفر هم  این ۵۰  به طمع غنیمت هنگامی که عده ای مشغول جمع غنایم شدند  پیروز میدان شدند  که مسلمانان  جنگ 

که بنابر دستور پیامبر؟ص؟ این موضع نباید خالی شود ولی ایشان توجه نکردند و  کردند و هرچه جبیر فریاد زد  موضع را رها 

کرد و شد  کار را  کند این  کردند. وقتی دشمن فراری دید می تواند از آن موضع یک بار دیگر به مسلمانان حمله  موضع را ترک 

که شد.  آنچه 

	 یارت بیت اهلل آماده انجام عمره در معیت اصحاب شدند کرم؟ص؟ مشتاق ز که پیامبر ا نمونه دوم صلح حدیبیه هست 

کفار قریش راه حضرت را بسته  یادی هم به همراه نبردند. هنگامی که به سرزمین حدیبیه رسیدند بدلیل اینکه  و صالح ز

که از خونریزی بی جا  کفار برتری داشتند اما از آنجا  بودند امکان ادامه مسیر نشد. در اینجا با اینکه پیامبر؟ص؟ نسبت به 

کرم؟ص؟ در آن سال برای عمره  که پیامبر ا گذاشتند. نتیجه این صلح این شد  کافران قریش  متنفر بودند لذا بنا را بر صلح با 

کنند. در این صلح حدیبیه بعضی از اصحاب  یارت بیت اهلل اقدام  اقدام نکنند و به مدینه بازگردند و سال آینده برای ز

با صلح رسول خدا؟ص؟  اینجا هم  در  نمی رفتند. پس  کفار  با  بار صلح  زیر  و  کردند  اعتراض  کفار  با  به صلح  پیامبر؟ص؟ 

مخالفت شد در حضور خود رسول خدا. 

	 کرم؟ص؟ در اواخر که پیامبر ا که زمانی  یخ نویسان مسلمان اتفاق نظر دارند  نمونه سوم در تجهیز عیش اسامه بود. همه تار
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حیاتشان بسر می بردند قصد جنگ دومی با روم داشتند. جنگ اول تبوک بود اما بنا بر جنگ دومی با ملت روم داشتند. 

گماشتند و به اصحاب دستور شرکت در لشکر اسامه را دادند و حتی از بزرگان از  ید را به فرماندهی لشکر  لذا اسامه ابن ز

َف 
َّ
َعَن اهلُل َمْن َتَخل

َ
کنید و مکرر فرمودند ل که باید در این سپاه شما شرکت  کردند  اصحاب پیامبر؟ص؟ نام بردند و به آنها امر 

از اصحاب رسول  افراد بسیاری  اما  کند.  از شرکت در سپاه اسامه تخلف  که  کسانی  کند  َساَمة خدا لعنت 
ُ
أ َعْن َجْیِش 

که موظف به شرکت در این جیش بودند علی رغم دستور پیامبر؟ص؟ و نهی ایشان از تخلف جیش اسامه هرگز در  خدا؟ص؟ 

که جیش اسامه امکان  کار بیماری رسول خدا؟ص؟ بود تا جایی  این جنگ به همراه سپاه حرکت نکردند و بهانه آنها در این 

پیامبر  با  موارد مخالفت  از روشن ترین  اسامه  از جیش  لذا تخلف  نکرد.  پیدا  را  رومیان  با  برگزاری جنگ  و  کردن  حرکت 

که در پایان عمر آن حضرت اتفاق می افتد.  کید آن حضرت است  کرم؟ص؟ و امر ا ا

	 گروه گروه در بودند و اصحاب  آرمیده  که آن حضرت در بستر وفات  بود  کرم؟ص؟ زمانی  ا با پیامبر  نمونه دیگر در مخالفت 

که درد  کرم؟ص؟ در حالی  که به شرف عیادت پیامبر؟ص؟ مشرف شوند. رسول ا اتاق حقیر پیامبر؟ص؟ حضور پیدا می کردند 

وا 
ُّ
َتِضل  

َ
ال ِکَتابًا  ُکْم 

َ
ل ْکُتْب 

َ
أ ِبِکَتاٍب  »اْئُتوِنی  فرمودند:  از اصحاب دیدند  را مملو  کردند و خانه  باز  می کشیدند وقتی چشم 

گمراه نشوید. بخاری  از من  تا هرگز پس  بنویسم  برای شما عهدنامه ای  تا من  کنید  کاغذی حاضر  َبْعَدُه« یعنی: مرکب و 

کتاب  کتاب های خودشان همچون  در  دیگر  بسیاری  و  فراوان  مورخین  و  العلم«  کتابة  »باب  کتاب صحیح خودش  در 

که عمر بن خطاب در  کرده اند  یخ معتبر اهل سنت به حساب می آید _ نقل  که از توار یخ »الطبقات الکبری« ابن سعد _  تار

کتاُب اهلل« یعنی: درد و  ِکَتاُب اهلِل َحْسُبَنا  َوَجُع َو ِعْنَدَنا 
ْ
َبُه ال

َ
ِبی َغل  الّنَ

َ
کرد »ِإّن آن محضر شریف به بقیه مسلمان ها عرض 

یم.  کفایت می کند. یعنی ما نیازی به نوشته پیامبر؟ص؟ ندار کرده و قران بین ما است و برای ما  بیماری بر پیامبر؟ص؟ غلبه 

می کند  مخالفت  پیامبر؟ص؟  دستور  با  صریحًا  و  می دهد  نسبت  را  هذیان گویی  پیامبر؟ص؟  به  که  جسارت آمیز  کالم  این 

ید و شایسته  َناُزُع« بلند شوید و برو  یْنَبِغی ِعْنِدي الّتَ
َ

ی َو ال که ایشان فرمودند »ُقوُموا َعّنِ کرد  آن چنان آن حضرت را ناراحت 

کنید.  نیست در محضر پیامبر؟ص؟ دعوا 

	 یخ که در طول تار کید آن حضرت یک امری است  لذا مخالفت با رسول خدا؟ص؟ توسط اصحاب و عدم اجرای دستورات ا

آن  با دیدن  انسان  که  تازه ای نیست  و یک روش  امر جدید  کید غدیر یک  ا امر  با  به همین جهت مخالفت  و  بوده  اسالم 

متعجب و شگفت زده باشد. 

ریشه های اختالف بعد از پیامبر؟ص؟ 

	نفاق در بین مسلمانان

یابی شبکه  	 اما جواب اصلی به این سؤال که چه شد امت بعد از رسول خدا؟ص؟ به امر آن حضرت پشت کردند، به ارز

کرم؟ص؟ برمی گردد.  زیرزمینی و وسیع منافقین در اواخر حیات پیامبر ا

کمیت پیامبر؟ص؟ در مدینه آغاز می شود.  	 پدیده نفاق گرچه در مکه هم بی سابقه نبوده اما عمدتًا با شروع اقتدار و حا

کفار آخرین سرپناه خود را  	 کرم؟ص؟ فتح شده و  کفار به دست توانای پیامبر ا که مکه یعنی آخرین دژ  این پدیده زمانی 
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کفار مکه چاره ای از مسلمان  که  کثر می رسد چرا یاد شده و جمعین منافقین به حدا از دست می دهند رواج نفاق ز

شده و پیوستن به امت پیامبر؟ص؟ در خود نمی بینند. 

ُمُهْم  	
َ
ُمُهْم نَحُن َنْعل

َ
 َتْعل

َ
َفاِق ال َمِدیَنِة َمَرُدوْا َعلَی الّنِ

ْ
ْهِل ال

َ
ْعَراِب ُمَناِفُقوَن َو ِمْن أ

َ ْ
َن ال کُم ّمِ

َ
ْن َحْول خداوند می فرماید: »َو ِمّمَ

که پیرامون شما هستند  از بادیه نشینانی  توبه( یعنی: و برخی  اٍب َعِظیٍم« )۱۰۱، 
َ

ِإلَی َعذ وَن  یَرّدُ ثُم  َتیْن  ّرَ ّمَ بُهم  ِ
ّ

َسُنَعذ

کناِن مدینه ]نیز عّده ای [ بر نفاق خو گرفته اند. تو آنان را نمی شناسی، ما آنان را می شناسیم. به زودی  منافقند، و از سا

آنان را دو بار عذاب می کنیم؛ سپس به عذابی بزرگ بازگردانیده می شوند.

که خیلی از مباحث صدر اسالم را متأثر می کند.  	 پس پدیده نفاق یکی از مسائلی است 

کفار بودند و با قرآن و هدایت پیامبر؟ص؟ مخالف بودند و ایمان قلبی آنها  	 که در واقع و در دل  این به ظاهر مسلمانانی 

که آثار  که در اواخر عمر پیامبر؟ص؟ و زمانی  بت پرستی جاهلی و دین آبا و اجدادی آنها بود، به این دل بسته بودند 

پیری را در ایشان دیدند، بتوانند دین حضرت را از بین ببرند. 

را  	 و آن حضرت  کرده  به جانشینی خود منصوب  را  الَوداع حضرت علی؟ع؟  هنگامی که پیامبر؟ص؟ در سفر حجة 

کفار به ظاهر مسلمان از این آخرین امید خود مأیوس شدند. در قرآن در آیه  قائم مقام و خلیفه خود قرار دادند این 

یُة  ُمَتَرّدِ
ْ
َمْوُقوَذُة َو ال

ْ
ُمْنَخِنَقُة َو ال

ْ
 ِلَغیِر اهلِل ِبِه َو ال

َ
ِهّل

ُ
ِخْنزیِر َو ما أ

ْ
ْحُم ال

َ
ُم َو ل

َ
َمیَتُة َو الّد

ْ
یُکُم ال

َ
َمْت َعل کمال می فرماید: »ُحّرِ ا

ذیَن 
َّ
یْوَم یِئَس ال

ْ
ْزالِم ذِلُکْم ِفْسٌق ال

َ ْ
ْن َتْسَتْقِسُموا ِبال

َ
ُصِب َو أ ی الّنُ

َ
یُتْم َو ما ُذِبَح َعل

َ
 ما َذّک

َ
ُبُع ِإاّل َکَل الّسَ

َ
طیَحُة َو ما أ َو الّنَ

ْسالَم دینًا  ِ
ْ

ُکُم ال
َ
یُکْم ِنْعَمتی َو َرضیُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُکْم دیَنُکْم َو أ

َ
ُت ل

ْ
ْکَمل

َ
یْوَم أ

ْ
َکَفُروا ِمْن دیِنُکْم َفال َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن ال

 اهلَل َغُفوٌر َرحیٌم« )۳، مائده( یعنی: بر شما حرام شده است: مردار، و 
َ

ْثٍم َفِإّن َفَمِن اْضُطّرَ فی َمْخَمَصٍة َغیَر ُمَتجاِنٍف ِلِ

خون، و گوشت خوك، و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد، و ]حیوان حالل گوشِت [ خفه شده، و به چوب مرده، 

یافته و خود[ سر  و از بلندی افتاده، و به ضرِب شاخ مرده، و آنچه درنده از آن خورده باشد _ مگر آنچه را ]که زنده در

کردن شما ]چیزی را[ به وسیله تیرهای قرعه؛ این  ببرید _ و ]هم چنین [ آنچه برای بتان سر بریده شده، و ]نیز[ قسمت 

گردیده اند. پس،  کافر شده اند، از ]کارشکنی در[ دین شما نومید  که  کسانی  ]کارها همه [ نافرمانی ]خدا[ ست. امروز 

گردانیدم، و اسالم را  کامل و نعمت خود را بر شما تمام  از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان 

گر از آنچه منع  گناه متمایل باشد ]ا گرسنگی شود، بی آنکه به  کس دچار  برای شما ]به عنوان [ آیینی برگزیدم. و هر 

شده است بخورد[، بی تردید، خدا آمرزنده مهربان است. 

گماشته شد و با وجود علی؟ع؟  	 کفار ناامید شدند چون دیدند حضرت علی؟ع؟ به سرپرستی دین و جامعه  امروز 

به  این  لذا  بود.  نخواهد  آن  امیدی  نا  به  امیدی  و  یافته  ادامه  السابق  فی  کما  اسالم  پیش رفت  و  اسالم  شکوه 

که پدران و عموهای آنها در  کینه فراوان در دل داشتند _ چرا که بسیاری از آنها نسبت به حضرت  ظاهرمسلمانان 

کینه  جنگ بدر و احد و دیگر جنگ های صدر اسالم به دست توانای آن حضرت به زمین افتاده بودند _ لذا این 

که آنها به هیچ وجهی زیر بار خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ نروند.  توزی باعث می شد 

	حسدورزی

که در عوامل مخالفت با حضرت علی؟ع؟ عنوان شد، به مسأله حسد هم بایستی توجه  	 کینه  عالوه بر مسأله نفاق و 
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برتری  باالتر و چهره  با همه جوانی در تمام حوادث صدر اسالم آن چنان مقام  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  داشت. 

که هیچ یک از اصحاب امکان هماوردی با آن حضرت را پیدا نمی کردند.  داشتند 

که مورد حسادت واقع شد: 	 نمونه هایی از افتخارات امیرالمؤمنین؟ع؟ 

دست پرورده دامان پیامبر؟ص؟ بود. 	

اولین مسلمان بود. 	

سابقه شرک ندارد. 	

ِمَن  	 »َو  می کند:  یاد  مسأله  این  از  بزرگی  به  قرآن  که  المبیت  لیلة  در  کرم؟ص؟  ا پیامبر  بجای  ایشان  خوابیدن 

کسی است  ِعباِد« )۲۰۷، بقره( یعنی: و از میان مردم 
ْ
اِس َمْن یْشری َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اهلِل َو اهلُل َرُؤٌف ِبال الّنَ

که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد، و خدا نسبت به ]این [ بندگان مهربان است. )۲۰۷(

بعد از پیروزی شگفت انگیز آن حضرت بر بزرگ ترین پهلون قریش در جنگ خندق و در نتیجه این پیروزی  	

کفر و پیروزی مسلمانان در فتح خیبر بعد از اینکه سپاه مسلمانان با فرماندهی  غلبه مسلمان ها و فرار سپاه 

کرم؟ص؟ پرچم رهبری این لشکر به  ابوبکر و عمر شکست خوردند و مغلوب و سرشکسته بازگشتند، پیامبر ا

دست امیرالمؤمنین؟ع؟ سپرد و به دست آن حضرت این جنگ به نفع مسلمان ها به پایان رسید، 

کفار قریش بعد از اینکه پیامبر؟ص؟ به امر حضرت جبرائیل ابوبکر  	 ابالغ آیات سوره برائت توسط آن حضرت بر 

کار بازگردادند و این پرچم افتخار را به دست امیرالمؤمنین؟ع؟ سپردند و از این نمونه ها  را در میانه راه از این 

که بسیاری از مسلمان ها چشم دیدن این فضائل و مناقب را برای آن حضرت  فراوان همگی باعث شدند 

نداشته باشند و به ایشان حسد بورزند. قرآن از این حقیقت در آیه ۵۵ سوره نساء پرده برداشته و می فرماید: 

کًا 
ْ
ُمل آَتیناُهْم  َو  ِحْکَمَة 

ْ
ال َو  ِکتاَب 

ْ
ال ِإْبراهیَم   

َ
آل آَتینا  َفَقْد  َفْضِلِه  ِمْن  اهلُل  آتاُهُم  ما  َعلی  اَس  الّنَ یْحُسُدوَن  ْم 

َ
»أ

کرده رشك می ورزند؛  َعظیمًا« )۵۴، نساء( یعنی: بلکه به مردم، برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا 

کتاب و حکمت دادیم، و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم. )۵۴( در حقیقت، ما به خاندان ابراهیم 

و رشک  	 مورد حسد حسودان  که  ناس  از  منظور  که  آمده است  آیه  این  اهل سنت ذیل  و  روایات شیعه  در 

رقیبان قرار می گیرند، امیرالمؤمنین؟ع؟ و بقیه اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ هستند و اینها همان کسانی 

که از نسل حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل؟امهع؟ باقی مانده اند.  هستند 

کل مسلمانان و  	 حال حضرت علی؟ع؟ با این همه فضایل و مناقب درخشان می خواهد به جانشینی پیامبر؟ص؟ بر 

که زمینه  رقبا به زمامداری و زعامت برسد. این حسودان دست به دست منافقان و دشمنان داده و تالش می کنند 

کرم؟ص؟ را در خالفت و جانشینی آن  خالفت و امامت را از امیرالمؤمنین؟ع؟ بستانند و اجازه تحقق فرمان پیامبر ا

حضرت فراهم نکنند. 
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تأثیر پدیده نفاق و حسد را در تعویض جریان غدیر به سقیفه

	مقطع اول: طراحی و برنامه ریزی قبل از غدیر

که پیامبر  	 کردند  که برخی از نزدیکان رسول خدا؟ص؟ بر ایشان فاش  طراحی و برنامه ریزی منافقین از زمانی آغاز شد 

کنند.  که از بازگشت از سفر حج علی ابن ابی طالب؟ع؟ را به خالفت خودشان منصوب  کرم؟ص؟ قصد دارند  ا

گفتار متعدد قبلی پیامبر؟ص؟ باخبر بودند.  	 البته همه آنها از خالفت و جانشینی امیرالمؤمنین؟ع؟ در اثر 

گران تمام شده و رساندن  	 که بر آنها  کردن مسأله ای بود  اما در یک مراسم رسمی آن حضرت را به جانشینی منصوب 

آنها به برنامه های خودشان را غیرممکن می ساخت. 

لذا وقتی این سر بر آنها فاش شد تجمع سران نفاق برای طرح چگونگی مبارزه با خالفت حضرت علی؟ع؟ آغاز شد.  	

	گفتگوهای پنهانی بعد از مراسم غدیر مقطع دوم: 

به  	 را  امیرالمؤمنین؟ع؟  پیامبر؟ص؟  و معرفی  مراسم غدیر  پایان  از  بعد  و حسد علیه جریان غدیر  نفاق  تالش سران 

گرفتن از همه مردم من جمله این سران آغاز می شود.  خالفت خودشان و بیعت 

کردن آنها  	 بعد از اتمام مراسم غدیر در طول بازگشت به مدینه همین طور نجواها و طراحی های خصوصی و پچ پچ 

ادامه داشت تا به مدینه رسیدند.

 در مدینه در خانه یکی از اصحاب دورهم جمع شدند و طرح های چگونگی مخالفت و مبارزه با امیرالمؤمنین؟ع؟  	

را و اینکه نگذارند بعد از رسول خدا؟ص؟ به امامت و خالفت برسد، و به جای آن حضرت دیگری از حزب خودشان 

به سرپرستی جامعه بگمارند، بررسی می کردند و بر این طرح ها هم قسم شدند. 

	 مقطع سوم: تالش ها در اواخر حیات رسول اهلل؟ص؟

در این مقطع، تالش سران نفاق و حسد علیه جریان غدیر از اواخر حیات رسول خدا؟ص؟ آغاز می شود و بعد از وفات  	

ایشان به ثمر می نشیند. 

کاملی از داخل خانه پیامبر؟ص؟ داشتند و همه تحوالت را در روزهای آخر حیات پیامبر؟ص؟ دنبال  	 اواًل خبرگیری 

می کردند.

به چشم  	 کل شهر مدینه  با هم در  آنها  برنامه های سازمان دهی شده  و  با هم  آنها  زیرزمینی  ارتباطات  و  ثانیًا تشکل 

می آمد. 

کاغذ و دواتی بیاورند تا وصیت خودشان  	 که  کردند  کرم؟ص؟ رفتند و وقتی پیامبر؟ص؟ امر  آنها با هم به محضر پیامبر ا

که نوشتار پیامبر؟ص؟  از وفات خودشان بنگارند چون این سران می دانستند  را در چگونگی وضعیت جامعه بعد 

که  چیزی جز به خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ و زمامداری اهل بیت؟مهع؟ بر جامعه نخواهد بود لذا با جمله جسارت آمیز 

که سند  کرد، آنها مانع شدند  به پیامبر؟ص؟ نسبت هذیان گویی داده و ابراز بی نیازی به نوشته پیامبر؟ص؟ را مطرح 

یخی رسول خدا؟ص؟ به تألیف در بیاید.  تار
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که بایستی از شهر خارج  	 کردند  کرم؟ص؟ همه سران نفاق و حسد را به جیش اسامه امر  که پیامبر ا هم چنین زمانی 

شوند تا در زمان وفات رسول خدا؟ص؟ در مدینه نمانند و نتوانند جریان خالفت را بهم بزنند آنها نه در جیش اسامه 

که لشکر اسامه حرکت بکند و عازم جهاد مقدس دینی بشود علی رغم اینکه پیامبر  کردند و نه اجازه دادند  شرکت 

کردند؛ ولی آنها هرگز در جیش شرکت نکردند و به بهانه نگرانی  کرم؟ص؟ متخلفین از جیش اسامه را مکررًا لعنت  ا

حال پیامبر؟ص؟ و در حقیقت بدلیل ضرورت حضور سران نفاق و حسد در مدینه برای پیگیری جریان خالفت و 

مبارزه با غدیر در مدینه باقی ماندند. 

که این حزب در اواخر حیات پیامبر؟ص؟ در اوج بیماری آن حضرت انجام دادند این بود  	 از جمله اقدامات دیگری 

که در میان خودشان خالفت و زمامداری او بعد از پیامبر؟ص؟ مصوب بود  که برای چهره ابوبکر  که تالش می کردند 

کنند. برای چهره او جمع فضایل و مناقب 

تمام  	 ندارند  را  مسجد  ظهر  نماز  در  شرکت  امکان  بیماری  بدلیل  پیامبر؟ص؟  شدند  خبردار  که  زمان  آن  لذا 

نماز  برای  پیامبر؟ص؟  که  شد  معلوم  هنگامی که  بالل  اذان  از  بعد  و  شدند  جمع  مسجد  در  حزب  اعضای 

گذاشتند و همه  کرده بودند( ابوبکر را جلو  که از قبل از داخل منزل پیامبر؟ص؟ پیدا  تشریف نمی آورند )خبری 

کنند. در پشت سر او به نماز ایستادند تا بتوانند بعدًا به این مسأله استشهاد 

گردن فضل  	 کرم؟ص؟ در اوج بیماری یک دست به  هنگامی که بالل خبر را به منزل پیامبر؟ص؟ رسانید، پیامبر ا

که پاهای مبارکشان به زمین از شدت ضعف و  گردن امیرالمؤمنین؟ع؟ در حالی  ابن عباس دست دیگر به 

نقاهت کشیده می شد خود را به مسجد رسانده و خودشان این آخرین امامت در مسجد را انجام دادند و بعد 

که چیزی جز حدیث  از پایان نماز بر پله اول منبر تشریف فرما شدند و آخرین سخنرانی خود را انجام دادند 

ی از قرآن و اهل بیت؟ع؟ بعد از خودشان نبود.  ثقلین و دعوت مردم برای پیرو

	 مقطع چهارم: پس از شهادت پیامبر خدا؟ص؟

شروع این مقطع، تشکیل سقیفه بنی ساعده با وفات رسول خدا؟ص؟ می باشد.  	

که متعلق به قبیله بنی ساعده بود و از  	 کرم؟ص؟ این حزب در یک مکان مسقفی بیرون شهر مدینه  با وفات رسول ا

آن مکان به سقیفه بنی ساعده تعبیر می کنند، دور هم جمع شدند تا بدور از غوغای شهر مدینه در حزن وفات نبی 

کثر اصحاب و خویشان و اهل بیت پیامبر؟مهع؟ بدان مشغول بودند _ در فرصت اشتغال آنها در این  که ا کرم؟ص؟ _  ا

کنند  کرم؟ص؟ بود مخالفت  که امر خدا و پیامبر ا مکان دور از شهر بتوانند با مسأله غدیر و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و خلیفه مصوب بین خودشان یعنی ابوبکر را با ترفندی به جای امیرالمؤمنین؟ع؟ را به خالفت بگمارند. 

رقیب ابوبکر در این مکان مسقف یکی از بزرگان انصار به نام سعد بن عباده بود.  	

که خویشان پیامبر؟ص؟  	 سران نفاق و حسد با استناد به اینکه پیامبر؟ص؟ از خویشان و نزدیکان ما است و تا زمانی 

که هیچ گونه خویشی و ارتباط خانوادگی با پیامبر؟ص؟ ندارد،  در میان مسلمانان باشند امکان خالفت برای انصاری 

نخواهد بود ابوبکر را جلو انداختند.
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که در سقیفه بنی ساعده حاضر بودند در غیاب بزرگان اصحاب در غیاب مردم مدینه و  	 در جمع محدود افرادی 

کرم؟ص؟ اینها با ۳ رأی ابوبکر را به  در غیاب یاران نزدیک پیامبر؟ص؟ و در غیاب بنی هاشم و خویشان نزدیک پیامبر ا

کردند. کرم؟ص؟ منصوب  خالفت پیامبر ا

نام انتخاب ابوبکر توسط ۳ رأی را شورا نهادند. 	

گریه می کردند و به سر می زدند، اینها مشغول جمع آراء و بیعت  	 که مردم در مراسم نماز و تدفین پیامبر؟ص؟  در حالی 

گرفتن از مردم بوسیله تطمیع و تهدید و ارعاب با تبلیغات و مانند این شدند.

که بر غدیر و بر وصایای  	 کرم؟ص؟ و مؤمنین واقعی  کثریت مردم و خانواده پیامبر ا به این ترتیب توانستند از مشغولیت ا

کاماًل مستحکم بودند، در غیاب اینها توانستند آن مصوبه قبلی بین خودشان در حزب زیرزمینی  رسول خدا؟ص؟ 

کنند.  سقیفه در خالفت ابوبکر را اجرا 

	مقطع پنجم: طراحی های بعد از سقیفه

که دور  	 خلفای غاصب حق امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوران خالفت خودشان با همدستی دانشمندان و نویسندگانی 

یخی را مانند خطبه غدیر و روایات متعددی از پیامبر  کرده بودند توانستند با روش های متعدد حقایق تار خود جمع 

کنند. کتمان  کرم؟ص؟ در شان امیرالمؤمنین؟ع؟ را نقل نکنند و  ا

کنند. 	 گر هم نقل می کنند بصورت ناقص نقل  ا

اذهان  	 ترتیب داستان سقیفه در  تا بدین  او بسازند  ابوبکر و خالفت  برای  را  و مناقب متعددی  در مقابل، فضایل 

طرافدارانش مدلل و موجه جلوه بدهند. 

کاِفُروَن« )۸، صف( یعنی: می خواهند  	
ْ
َکِرَه ال ْو 

َ
ْفواِهِهْم َو اهلُل ُمِتّمُ ُنوِرِه َو ل

َ
اما خداوند می فرماید: »یریُدوَن ِلیْطِفُؤا ُنوَر اهلِل ِبأ

کامل خواهد  کافران را ناخوش افتد _ نور خود را  گر چه  کنند و حال آنکه خدا _  نور خدا را با دهان خود خاموش 

گردانید.

کلینی ها، ابن عقده ها، شیخ صدوق ها، ابن خزاز قمی ها،  	 لذا خداوند دانشمندان بزرگی را از پیروان اهل بیت؟مهع؟ 

نوراهلل شوشتری ها، عالمه  ابن طاووس ها، عالمه حلی ها، قاضی  شیخ مفیدها، شیخ طوسی ها، طبرسی ها، سید 

مجلسی ها، سید هاشم بحرانی ها، میرحامد حسین ها، عالمه امینی ها و همه اینها را اقامه کرد تا با تحقیق و تفحص 

یخی در شرف خاموشی و نابودی را برپا کرده و در برابر  در مدارک غدیر و حفظ مدارک آن یک بار دیگر این حقیقت تار

یخی ایشان در کتمان حقایق ایستادند و از حق مسلم و الهی امیرالمؤمنین؟ع؟ علی؟ع؟  حزب سقیفه و تالش های تار

و وصیت  امیرالمؤمنین؟ع؟  الهی در والیت  زمینه تحقق دستور  و  کردند  گرامی آن حضرت؟مهع؟ دفاع  اهل بیت  و 

یخی پیامبر؟ص؟ در خطبه غدیر را در زمامداری و امامت و خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اوالد معصومینشان؟مهع؟  تار

کردند.  را فراهم 




