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مقدمه

بَِّك«  رحمٌه للعالمین،  ُس��وُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَیَْك مِن رَّ بانگ آس��مانی »یَا أَیَُّها الرَّ
حضرت محّمد بن عبداهلل )ص( را بر آن داش��ت که در پی ابالغ دس��تور الهی با 
زبانی که »ما یَنطُق َعِن الَهوی اِن ُهَو إاّل یُوحی« برآید، و با ایراد خطبه غدیریه در 
غدیرخم، نزدیکی وادی تفتیده ُجحفه منشور جاوید مکتب اسالم را بیان فرماید 

و جرعه جرعه کوثر زالل والیت را برکام تشنگان حقیقت فرو ریزد.
آن وجود مبارک با عطر جانفزای کالمش که سرش��ار از معانی ژرف و نکاتی 
صریح و روش��ن بود، مردم آن روز تا ابدیت را خبر از طلوع خورش��ید تابناک 
امامت و جانشینی یازده ماه منیر از مشرق والیت آن حضرت )ع( داد. تا جانهای 
مشتاق و قلب های سلیم را با روح و ریحان قرآن و عترت صفا داده و با ترسیم 
صراط مستقیم الهی بشریت را از کویر حیرت و هامون ضاللت رهائی بخشد و 

به سر منزل مقصود، یعنی مراتب عالی انسانیت رهنمون شود.
با اینکه علماء ش��یعه و سنی از قرون اول هجری تاکنون در کتابهای متعددی 
به اختصار یا به تفصیل واقعه، و خطابه غدیر را ذکر کرده اند، اما با کمال تأسف 
بسیاری از مسلمین جهان با متن کامل و مضامین عالی و مستحکم و حقائق نهفته 
آن آشنائی الزم را ندارند! و بعضًا گمان می کنند که در مورد چنین مطلب مهم و 
سرنوشت سازی با تمام آن مقدمات طوالنی پیامبر اکرم )ص( تنها به جمله »من 

کنت مواله فهذا علٌی مواله« کفایت فرموده است!.
ع��ده ای هم با توجیهات غلط خواس��تند چنین جلوه دهند که س��خن درباره 

دوستی با علی )ع( بوده و در مورد خالفت و جانشینی کالمی گفته نشده! .
راس��تی کدام انس��ان عاقل و با انصافی می تواند بپذیرد که عقل کل و خاتم 
ُرُسل، اسالم و مسلمین و حاصل بیست و سه سال زحمت شبانه روزی و طاقت 
فرس��ای خود را در اقیانوس بیکران حوادث چونان کش��تی بی ناخدا رها کند. و 
ای��ن امر عظیم را به مردمی واگذار نماید که در س��اده ترین مس��ئله دچار انواع 

اختالفات می شدند!؟
چنانچه تاریخ گواهی می دهد، پیامبر گرامی اس��الم )ص( از اولین جلس��ات 
ابالغ رسالت تا آخرین لحظات عمر شریفش مسئله خالفت و جانشینی بالفصل 
عل��ی ب��ن ابیطالب )ع( را به امر الهی بیان فرمودند و در روز هجدهم ذی الحجه 
س��ال یازدهم هجرت در غدیرخم به امر خداوند جای هیچگونه عذر و بهانه ای 

را برای احدی در این مسئله باقی نگذاشتند.
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جمع بندی برای ترسیم واقعۀ غدیر
جزئی��ات وقایع��ي که در صحراي غدیر خم و قبل و بع��د از آن اتفاق افتاده، 
بطور یکجا از یکنفر نقل نشده است. هر یك از حاضران گوشه هایي از آن مراسم 
با ش��کوه را بازگو کرده اند، و قسمتهایي از قضایا را هم ائمه معصومین )ع( نقل 
فرموده اند. بعضي اقدامات س��ّري منافقین را هم که پیامبر )ص( با وحي و علم 
الهي از آن اطالع پیدا کرده فقط به عدة معدودي چون س��لمان و ابوذر و مقداد 

و حذیفه و عمار فرموده است و آنان نقل کرده اند. 
با یك بررسي و مطالعه در اخبار و احادیث و تاریخ، تصویري از جریان غدیر 

ترسیم گردیده که در سه قسمت این بخش تقدیم مي شود:
ابتدا برنامه هایي که قبل از خطبه به عنوان زمینه سازي براي خطبة غدیر انجام 
گرفته ذکر مي ش��ود. سپس به کیفیت سخنراني پیامبر )ص( و اقدامات عملي که 
بر فراز منبر انجام دادند اش��اره مي کنیم. در قسمت سّوم این بخش، مراسمي که 

بعد از خطبة غدیر انجام گرفته ذکر مي گردد.

 قسمت اول

برنامه هاي قبل از خطبه

اهمیت حّجه الوداع)1(
هج��رت پیامبر اکرم )ص( وخروج آن حض��رت از مّکة معّظمه، نقطة عطفي 
در تاریخ اس��الم به ش��مار مي آید و بعد از این هجرت، حضرت سه بار به مکه 

سفر کرده اند.
بار اّول در س��ال هشتم پس از صلح حدیبیّه به عنوان »عمره« وارد مکه شدند 

و طبق قرار دادي که با مشرکین بسته بودند فوراً بازگشتند.
بار دوم در سال نهم به عنوان »فتح مکه« وارد این شهر شدند، و پس از پایان 
برنامه ها و برچیدن بس��اط کفر و ش��رک و بت پرس��تي به طائف رفتند و هنگام 

بازگشت به مکه آمده و عمره به جا آوردند و سپس به مدینه بازگشتند.
س��ومین و آخرین بار بعد از هجرت که پیامبر )ص( وارد مکه شدند در سال 
دهم هجري به عنوان »حّجه الوداع« بود که حضرت براي اّولین بار بطور رسمي 

اعالن حج دادند تا همة مردم در حّد امکان حاضر شوند.
در این س��فر دو مقصد اساس��ي در نظر بود، و آن عبارت بود از دو حکم مهم 
از قوانین اسالم که هنوز براي مردم به طور کامل و رسمي تبیین نشده بود: یکي 

حج، و دیگري مسئلة خالفت و والیت و جانشیني بعد از پیامبر )ص(.
آغاز سفر حج)2(

پس از اعالن عمومي، مهاجرین و انصار و قبایل اطراف مدینه و مکه و حتّی 
بالد یمن و غیر آن به سوي مکه سرازیر شدند تا جزئیات احکام حج را شخصًا 
از پیامبرش��ان بیاموزند و در این اولین س��فر رس��مي آن حضرت به عنوان حج 
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ش��رکت داشته باش��ند. اضافه بر آن که حضرت اشاراتي فرموده بودند که امسال 
سال آخر عمر من است و این مي توانست باعث شرکت همه جانبة مردم باشد.

جمعیت��ي حدود یکصد و بیس��ت هزار نف��ر )گاهي بیش��تر از آن را هم نقل 
کرده اند( در مراس��م حج ش��رکت کردند که فقط هفتاد ه��زار نفر آنان از مدینه 
بهم��راه حضرت حرکت ک��رده بودند، طوري که لبیك گوی��ان از مدینه تا مکه 

متصل بودند.
حض��رت چند روز به م��اه ذي الحجه مانده از مدینه خارج ش��دند، و پس از 
احرام از »مسجد شجره«- که در نزدیکي مدینه است- راهي مکه شدند و بعد از 

ده روز طي مسافت در روز سه شنبه پنجم  ذي الحّجه وارد مکه شدند.
امیر المؤمنی��ن )ع( هم که قباًل از طرف حضرت به یمن و نجران براي دعوت 
به اس��الم و جم��ع آوري خمس و زکات و جزیه رفته بودن��د بهمراه عده اي در 

حدود دوازده هزار نفر از اهل یمن براي حج به مکه رسیدند.
با رسیدن ایام حج در روز نهم ذي الحجه حضرت به موقف »عرفات« رفتند و 
بعد از آن اعمال حج را یکي پس از دیگري انجام دادند، و در هر مورد واجبات 

و مستحبات آن را براي مردم بیان فرمودند.
خطابة اّول در مني)3(

در عرفات دس��تور الهي نازل ش��د که علم و ودایع انبی��اء )ع( را به علي بن 
ابي طالب )ع( منتقل کند و او را به عنوان خلیفه و جانشین خود معرفي کند.

در من��ي پیامب��ر )ص( اولین خطابة خ��ود را ایراد فرمودند ک��ه در واقع یك 
زمینه س��ازي براي خطبة غدیر بود. در این خطبه ابتدا اش��اره به امنیت اجتماعي 
مس��لمین از نظر جان و مال و آبروي مردم نمودند، و س��پس خون هاي بناحق 
ریخته شده و اموال بناحق گرفته شده در جاهلیت را رسمًا مورد عفو قرار دادند 
تا کینه توزیها از میان برداش��ته شود و جّو اجتماع براي تأمین امنیت آماده شود. 
سپس مردم را بر حذر داشتند که مبادا بعد از او اختالف کنند و بر روي یکدیگر 
شمش��یر بکشند. در اینجا تصریح فرمودند که:اگر من نباشم علي بن ابي طالب در 

مقابل متخلفین خواهد ایستاد.
سپس حدیث ثقلین بر لسان مبارک حضرت جاري شد و فرمودند:

»من دو چیز گرانبها در میان شما باقي مي گذارم که اگر به این دو تمّسك کنید 
هرگز گمراه نمي شوید: کتاب خدا و عترتم یعني اهل بیتم«.

اشاره اي هم داشتند به اینکه عده اي از همین اصحاب من روز قیامت به جهنم 
برده مي شوند.

نکتة جالب توجه اینکه در خطابه، امیر المؤمنین )ع( س��خنان حضرت را براي 
مردم تکرار مي کردند تا آنان که دورتر بودند بشنوند.

خطابة دوم در مسجد خیف در مني)4(
در روز س��وم از توق��ف در مني، بار دیگر حضرت فرم��ان دادند تا مردم در 
مس��جد »خیف« اجتماع کنند. در آنجا نی��ز خطابه اي ایراد فرمودند که ضمن آن 
صریحًا از مردم خواس��تند که گفته هاي او را خوب بخاطر بس��پارند و به غائبان 

برسانند.
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در این خطبه به اخالص عمل و دلسوزي براي امام مسلمین و تفرقه نینداختن 
سفارش فرمودند و تساوي همة مسلمانان در برابر حقوق و قوانین الهي را اعالم 
کردند. بعد از آن بار دیگر متعّرض مسئله خالفت شدند و حدیث ثقلین بر لسان 

حضرت جاري شد، و بار دیگر براي غدیر زمینه را آماده کردند.
در این مقطع، منافقین کاماًل  احس��اس خطر کردند و قضیّه را جدي گرفتند و 

برنامه هاي خود را آغاز کردند و پیمان نامه نوشتند و هم قسم شدند.
لقب »امیر المؤمنین«)5(

در مکه، جبرئیل، لقب »امیر المؤمنین« را به عنوان اختصاص آن به علي بن ابي طالب 
)ع( از جانب الهي آورد، اگر چه این لقب قباًل نیز براي آن حضرت تعیین شده بود.
پیامبر )ص( هم دس��تور دادند تا یك یك اصحابش نزد علي )ع( بروند و به عنوان 
»امیر المؤمنین« بر او سالم کنند و »السالم علیك یا امیر المؤمنین« بگویند، و بدینوسیله 

در زمان حیات خود، از  آنان اقرار بر امیر بودن علي )ع( گرفت.
در اینج��ا ابوبکر و عمر به عنوان اعتراض به پیامبر )ص( گفتند: آیا این حقي 
از طرف خدا و رس��ولش است؟ حضرت غضبناک شد و فرمود: »حقي از طرف 

خدا و رسولش است، خداوند این دستور را به من داده است.«
اعالن رسمي براي حضور در غدیر)6(

با اینکه انتظار مي رفت پیامبر خدا در این اولین و آ خرین سفر حج خود مدتي 
در مک��ه بمانند، ول��ي بالفاصله پس از اتمام حج حض��رت به منادي خود بالل 
دس��تور دادند تا به مردم اعالن کند: فردا کس��ي جز معلوالن نباید باقي بماند، و 

همه باید حرکت کنند تا در وقت معین در »غدیر خم« حاضر باشند.
»غدی��ر« کمي قبل از »جحفه« که محّل افت��راق اهل مدینه و اهل مصر و اهل 
ع��راق و اهل نجد بود به امر خاص الهي انتخاب ش��د. در ای��ن مکان، آبگیر و 
درختان کهنس��الي وجود داشت. هم اکنون نیز، »غدیر« محل شناخته  شده اي در 
دویس��ت و بیس��ت کیلومتري مکه و بفاصلة دو میل قبل از »جحفه« بطرف مکه 
قرار دارد، و مسجد غدیر و محل نصب امیر المؤمنین )ع( محل عبادت و زیارت 

زائران است.
براي مردم بس��یار جالب توجه بود که پیامبرش��ان- پس از ده س��ال دوري از 
مکه- بدون آنکه مدتي اقامت کنند تا مس��لمانان بدیدارش بیایند و مسائل خود 
را مطرح کنند بعد از اتمام مراسم حج فوراً از مکه خارج شدند و مردم را نیز به 

خروج از مکه و حضور در »غدیر«  امر نمودند.
صبح آن روز که پیامبر )ص( از مکه حرکت کردند، سیل جمعیت که بیش از صد 
و بیست هزار نفر )و بقولي صد و چهل هزار، و بقول دیگر صد و هشتاد هزار نفر( 
تخمین زده مي ش��دند به همراه حضرت حرکت کردند. حتّی عده اي حدود دوازده 
هزار نفر از اهل یمن که مسیرش��ان به س��مت ش��مال نبود همراه حضرت تا غدیر 

آمدند.
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 قسمت دوم
کیفّیت خطابه و جزئیات خطبه

اجتماع مردم در غدیر)7(
همین که به منطقة »کراع الغمیم«- که »غدیر خم« در آن واقع شده- رسیدند، 
حضرت مسیر حرکت خود را به طرف راست جاده و به سمت غدیر تغییر دادند 

و فرمودند:ایّها النّاس، أجیبوا داعي اهلل، انا رسول اهلل.
اي مردم، دعوت کنندة خدا را اجابت کنید که من پیام آور خدایم.
و این کنایه از آن بود که هنگام ابالغ پیامي مهم فرا رسیده است.

سپس فرمان دادند تا منادي ندا کند: »همة مردم متوقف شوند و آنان که پیش 
رفته اند بازگردند و آنان که پش��ت سر هستند توقف کنند« تا آهسته آهسته همة 
جمعیت در محل از پیش تعیین شده جمع گردند. و نیز دستور دادند: کسي زیر 
درختان کهنسالي که در  آنجا بود نرود و آن موضع خالي بماند.پس از این دستور 
همة مرکبها متوقف ش��دند، و کساني که پیشتر رفته بودند بازگشتند و همة مردم 
در منطق��ة غدیر پیاده ش��دند و هر یك براي خود جایي پی��دا کردند، و کم کم 
آرام گرفتند.ش��دت گرما در اثر حرارت آفتاب و داغي زمین، س��وزنده و بحدي 
ناراح��ت کننده بود که مردم و حتّی خود حضرت گوش��ه اي از لباس خود را به 
سر انداخته و گوشه اي از آن را زیر پاي خود قرار داده بودند، و عده اي از شدت 

گرما عباي خود را به پایشان پیچیده بودند.
از س��وي دیگر، پیامبر )ص( مقداد و س��لمان و ابوذر و عمار را فراخواندند 
و به آنان دس��تور دادند تا به محل درختان کهنس��ال بروند و آنجا را آماده کنند. 
آنه��ا خارهاي زیر درختان را کندند و س��نگهاي ناهم��وار را جمع کردند و زیر 
درختان را جارو کردند و آب پاش��یدند. در فاصلة بین دو درخت روي شاخه ها 
پارچه اي انداختند تا سایباني از آفتاب باشد، و آن محل براي برنامة سه روزه اي 

که حضرت در نظر داشتند کاماًل مساعد شود.
س��پس در زیر س��ایبان، س��نگها را روي هم چیدند و از رواندازهاي شتران و 
سایر مرکبها هم کمك گرفتند و منبري به بلندي قامت حضرت ساختند و روي 
آن پارچه اي انداختند، و آن را طوري بر پا کردند که نسبت به دو طرف جمعیت 
در وس��ط قرار بگیرد و پیامبر )ص( هنگام س��خنراني مش��رف بر مردم باشد تا 

صداي حضرت به همه برسد و همه او را ببینند.
البت��ه ربیعه بن امی��ه بن خلف کالم حضرت را براي م��ردم تکرار مي کرد تا 

افرادي که دورتر قرار داشتند مطالب را بهتر بشنوند.
پیامبر و امیر المؤمنین )ع( بر فراز منبر)8(

انتظ��ار مردم به پایان رس��ید. ابتدا منادي حضرت ن��داي نماز جماعت داد، و 
سپس نماز ظهر را به جماعت خواندند.

بع��د از آن م��ردم ناظر بودند که پیامبر )ص( بر فراز آن منبر ایس��تادند و امیر 
المؤمنین )ع( را فرا خواندند و به او دس��تور دادند باالي منبر بیاید و در س��مت 
راس��تش بایستد. قبل از ش��روع خطبه، امیر المومنین )ع( یك پله پائین تر بر فراز 
منبر در طرف راس��ت حضرت ایستاده بودند.سپس آن حضرت نگاهي به راست 
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و چپ جمعیت نمودند و منتظر ش��دند تا مردم کاماًل جمع ش��وند. پس از آماده 
شدن مردم، پیامبر اکرم )ص( سخنراني تاریخي و آخرین خطابة رسمي خود را 
براي جهانیان آغاز کردند.با در نظر گرفتن این شکل خاص از منبر و سخنراني، 
که دو نفر بر فراز منبر در حالت قیام دیده ش��وند، به اس��تقبال سخنان حضرت 

خواهیم رفت که در بخش سوم ذکر می شود.
دو اقدام عملي بر فراز منبر

در اثناء خطبه، پیامبر )ص( دو اقدام عملي بر فراز منبر انجام دادند که بس��یار 
جالب توجه بود:

1. علي بن ابي طالب )ع( بر فراز دست پیامبر )ص()9(
پیامب��ر )ص( پس از مقدمه چین��ي و ذکر مقام خالفت و والیت امیر المؤمنین 
)ع(، براي آن که تا آخر روزگار راه هر گونه ش��ك و ش��بهه بس��ته باش��د و هر 
تالش��ي در این راه در نطفه خنثي شود، ابتدا مطلب را بطور لساني اشاره کردند، 

و سپس بصورت عملي براي مردم بیان کردند. بدین ترتیب که ابتدا فرمودند:
»باطن قرآن و تفسیر آن را براي شما بیان نمي کند مگر این کسي که من دست 

او را مي گیرم و او را بلند مي کنم و بازویش را گرفته او را باال مي برم«.
بع��د از آن حض��رت گفتة خود را عملي کردند، و ب��ازوي علي بن ابي طالب 
)ع( را گرفتند. در این هنگام امیر المؤمنین )ع( دس��ت خود را به س��مت صورت 
حضرت باز کردند تا آنکه دس��تهاي هر دوشان بسوي آسمان قرار گرفت. سپس 
پیامبر )ص( امیر المؤمنین )ع( را از جا بلند کردند تا حّدي که پاهاي آن حضرت 
مح��اذي زانو هاي پیامبر )ص( قرار گرفت و مردم س��فیدي زی��ر بغل آن دو را 
دیدند، که تا آن روز دیده نش��ده بود. در این حال فرمودند:»هر کس من مولي و 

صاحب اختیار اویم این علي مولي و صاحب اختیار اوست.«
2. بیعت با قلبها و زبانها)10(

اق��دام دیگر حضرت آن بود که چون بیعت گرفتن از فرد فرد آن جمعیت انبوه، 
از طرفي غیر ممکن بود و از سوي دیگر امکان داشت افراد به بهانه هاي مختلف از 
بیعت شانه خالي کنند و حضور نیابند، و در نتیجه نتوان التزام عملي و گواهي قانوني 
از آنان گرفت، لذا حضرت در اواخر سخنانشان فرمودند: اي مردم، چون با یك کف 
دست و با این وقت کم و با این سیل جمعیت، امکان بیعت براي همه وجود ندارد، 
پس ش��ما همگي این س��خني را که من مي گویم تکرار کنید و بگوئید:»ما فرمان تو 
را که از جانب خداوند دربارة علي بن ابي طالب و امامان از فرزندانش بما رس��اندي 
اطاعت مي کنیم و به آن راضي هس��تیم، و با قلب و جان و زبان و دس��تمان با تو بر 
این مّدعا بیعت مي کنیم... عهد و پیمان در این باره براي ایشان از ما، از قلبها و جانها 
و زبانها و ضمایر و دستانمان گرفته شد. هر کس بدستش توانست وگرنه با زبانش 

بدان اقرار کرده است«.
پیداس��ت که حضرت، عین کالمي را که مي بایس��ت مردم تکرار کنند به آنان القا 
فرمودند و عبارات آن را مشّخص کردند تا هر کس بشکل خاّصي براي خود اقرار 
نکن��د، بلکه همه به آنچه حضرت از آنان مي خواهد التزام دهند و بر س��ر آن بیعت 
نمایند.وقتي کالم پیامبر )ص( پایان یافت همة  مردم سخن او را تکرار کردند و بدین 

وسیله بیعت عمومي گرفته شد.
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قسمت سوم
مراسم بعد از خطبه

بیعت مردان)11(
پس از پایان خطبه، مردم به س��وي پیامبر و امیر المؤمنین صلوات اهلل علیهما و 
آلهما هجوم آوردند، و با ایشان به عنوان بیعت دست مي دادند، و هم به پیامبر و 
هم به امیر المؤمنین )ع( تبریك و تهنیت مي گفتند، و پیامبر )ص( هم مي فرمود: 

»الحمد اهلل الّذي فّضلنا علي جمیع العالمین«.
عبارت تاریخ چنین است: پس از اتمام خطبه، صداي مردم بلند شد که: »آري، 
ش��نیدیم و طبق فرمان خدا و رس��ول با قلب و جان و زبان و دس��تمان اطاعت 
مي کنی��م.« بعد بس��وي پیامبر و امیر المؤمنین صل��وات اهلل علیهما و آلهما ازدحام 

کردند و براي بیعت سبقت مي گرفتند و با ایشان دست بیعت مي دادند.
براي آنکه رسمیت مسئله محکم تر شود، و آن جمعیت انبوه بتوانند مراسم بیعت 
را بطور منظم و برنامه ریزي ش��ده اي انجام دهند، پیامبر )ص( دس��تور دادند تا دو 
خیمه برپا ش��ود. یکي را مخصوص خود قرار دادند و در آن جلوس فرمودند، و به 
امیر المؤمنین )ع( دستور دادند تا در خمیة دیگر جلوس نماید، و امر کردند تا مردم 

جمع شوند.
پ��س از آن مردم دس��ته دس��ته در خیمة پیامب��ر )ص( حض��ور مي یافتند و با 
آن حض��رت بیع��ت نموده و ب��ه او تبریك و تهنیت مي گفتند. س��پس در خیمة 
مخص��وص امیر المومنین )ع( حاضر مي ش��دند و به عن��وان امام و خلیفة بعد از 
پیامبرش��ان با او بیعت مي کردند و به عنوان »امیر المؤمنین« بر او سالم مي کردند، 

و این مقام واال را به آن حضرت تبریك و تهنیت مي گفتند.
نکتة قابل توجهي که در هیچ یك از پیروزي هاي پیامبر )ص(- چه در جنگها 
و چه س��ایر مناس��بتها و حتّی فتح مکه- سراغ نداریم، این است که حضرت در 
روز غدی��ر مک��رر مي فرمود:»به من تبریك بگوئید، به م��ن تهنیت بگوئید، زیرا 

خداوند مرا به نبوت و اهل بیتم را به امامت اختصاص داده است«.
و این نشانة فتح بزرگ و در هم شکستن کامل سنگرهاي کفر و نفاق است.

برنامة بیعت و تهنیت تا س��ه روز ادامه داش��ت، و ای��ن مدت را حضرت در 
غدیر اقامت داشتند.

بس��یار بجاس��ت که در این مقطع به قطعة جالبي از تاریخ این بیعت اش��اره 
کنیم:

اولین کس��اني که در غدیر با امیر المؤمنین )ع( بیعت نمودند و خود را از دیگران 
جلو انداختند همانهایي بودند که زودتر از همه آن را شکستند و پیش از همه پیمان 
خود را زیر پا گذاشتند. آنان عبارت بودند از: ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر، که 

بعد از پیامبر )ص( یکي پس از دیگري رو در روي امیر المؤمنین )ع( ایستادند.
جالب تر اینکه عمر بعد از بیعت این کلمات را بر زبان مي راند:»افتخار برایت 
باد، گوارایت باد اي پسر ابي طالب، خوشا به حالت اي ابا الحسن، اکنون موالي 

من و موالي هر مرد و زن مؤمني شده اي«!
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نکتة دیگر این بود که پس از امر پیامبر )ص( همة  مردم بدون چون و چرا با 
امیر المؤمنین )ع( بیعت مي کردند، ولي ابوبکر و عمر با آنکه پیش از همه خود را 
ب��راي بیعت به میان انداخته بودند قبل از بیعت بصورت اعتراض گفتند: آیا این 
امر از طرف خداوند است یا از طرف رسولش )یعني: از جانب خود مي گویي(؟ 
حضرت فرمود: »از طرف خدا و رس��ولش است«، و نیز فرمود: »آري حق است 

از طرف خدا و رسولش که علي امیر المؤمنین است«.
بیعت زنان

پیامب��ر )ص( دس��تور دادند تا ظرف آبي آوردند، و پ��رده اي زدند که نیمي از 
ظرف آب در یك س��وي پرده و نیم دیگر آن در سوي دیگر قرار بگیرد، تا زنان 
با قرار دادن دس��ت خود در یك سوي آب، و قرار دادن امیر المؤمنین )ع( دست 
خود را در س��وي دیگر با حضرت بیعت کنند؛ و به این صورت بیعت زنان هم 

انجام گرفت.
همچنین دستور دادند تا زنان هم به حضرتش تبریك و تهنیت بگویند، و این 

دستور را دربارة همسران خویش مؤّکد داشتند.
یادآور مي شود که بانوي بزرگ اسالم حضرت فاطمة زهرا)ع( از حاضرین در 

غدیر بودند. همچنین کلیّة همسران پیامبر )ص( در آن مراسم حضور داشتند.
عمامة »سحاب«)12(

پیامبر )ص( در این مراس��م عمامة خود را که »س��حاب« نام داشت، به عنوان 
تاج افتخار بر س��ر امیر المؤمنین )ع( قرار دادن��د و انتهاي عمامه را بر دوش آن 

حضرت آویزان نمودند و فرمودند: »عمامه تاج عرب است«.
خود امیر المؤمنین )ع( در این باره چنین فرموده اند:»پیامبر در روز غدیر خم عمامه اي 
بر سرم بستند و یك طرفش را بر دوشم آویختند و فرمودند: »خداوند در روز بدر و 

حنین، مرا بوسیلة مالئکه اي که چنین عمامه اي به سر داشتند یاري نمود«.
شعر غدیر)13(

بخش دیگري از مراس��م پرش��ور غدیر، درخواست حّسان بن ثابت بود. او به 
حض��رت عرض کرد: یا رس��ول اهلل، اجازه مي فرمائید ش��عري را که دربارة علي 

بن ابي طالب )بمناسبت این واقعة عظیم( سروده ام بخوانم؟
حضرت فرمودند: بخوان به برکت خداوند.

حّس��ان گفت:»اي بزرگان قریش، س��خن مرا به گواه��ي و امضاي پیامبر گوش 
کنید.«

و س��پس اشعاري را که در همانجا س��روده بود خواند که به عنوان یك سند 
تاریخي از غدیر ثبت ش��د وبه یادگار ماند. ذیاًل متن عربي شعر حّسان و سپس 

ترجمة آن را مي آوریم:
لدی دوح خّم حین قام من����ادیًا الم تعلم������وا أّن النّبّي مح�ّمداً 
ب��أنّك معصوٌم فال تك وانی�����ًا و قد جاءه جبریل من عن���د ربّه 
و إن انت لم تفعل و حاذرت باغیًا و بّلغهم ما أن�����زل اهلل ربّه����م 
رسالته إن کنت تخشي األعادی���ا علیك فم������ا بْلغتهم عن إلههم 
بیمني یدیه  معلن الّصوت عالی���ًا فقام به إذ ذاک راف�����ع کّف����ه 
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فقال لهم: من کنت مواله منک���م  و کان لقولي حافظًا لیس ن���اسیًا
به لکم دون البریّ�ه راضی��������ًا فمواله من بعدي عل�����يٌّ و انّني 
و کن لّلذي عادي علیّ�����ًا معادیًا فیارّب من والي علیّ��������ًا فواله 
إمام الهدي کالب��در یجلو الّدیاجیا و یا رّب فانصر ناصریه لنص��رهم  
إذا وقفوا یوم الحساب مکافی�����ًا و یا رّب فاخذل خاذلیه و کن لهم 

آی��ا نمي دانید که محّمد پیامبر خدا )ص( کنار درختان غدیر خم با حالت ندا 
ایستاد، و این در حالي بود که جبرئیل از طرف خداوند پیام آورده بود که در این 
امر سستي مکن که تو محفوظ خواهي بود،  و آنچه از طرف خداوند بر تو نازل 
ش��ده به مردم برس��ان، و اگر نرساني و از ظالمان بترسي و از دشمنان حذر کني 

رسالت پروردگارشان را نرسانده اي.
در اینجا بود که پیامبر )ص( دس��ت علي )ع( را با دس��ت راس��ت بلند کرد و 
با صداي بلند فرمود: »هر کس از ش��ما که من موالي او هس��تم و سخن مرا بیاد 
مي س��پارد و فراموش نمي  کند، موالي او بعد از من علي اس��ت، و من فقط به او 
نه به دیگري- به عنوان جانش��ین خود براي ش��ما راضي هس��تم. پروردگارا هر 
کس علي را دوس��ت بدارد او را دوس��ت بدار، و هر کس با علي دش��مني کند 
او را دش��من بدار. پروردگارا یاري کنندگان او را یاري فرما بخاطر نصرتش��ان، 
امام هدایت کننده اي را که در تاریکیها مانند ماه شب چهارده روشني مي بخشد. 
پروردگارا خوار کننده گان او را خوار کن و روز قیامت که براي حساب مي ایستند 

خودت جزا بده«.
ظهور جبرئیل در غدیر)14( 

مسئله دیگري که پس از خطبة پیامبر )ص( پیش آمد و بار دیگر حّجت را بر 
همگان تمام کرد، این بود که مردي زیبا صورت و خوشبوي را دیدند که در کنار 
مردم ایس��تاده بود و مي گفت:»بخدا قسم، روزي مانند امروز هرگز ندیدم. چقدر 
کار پسر عمویش را مؤّکد نمود، و براي او پیماني بست که جز کافر به خداوند 

ورسولش آن را بر هم نمي زند. واي برکسي که پیمان او را بشکند«.
در اینج��ا عم��ر نزد پیامبر )ص( آمد و گفت: ش��نیدي این م��رد چه گفت؟! 
حض��رت فرمود: آیا او را ش��ناختي؟ گفت : نه. حض��رت فرمود:»او روح األمین 
جبرئی��ل بود. تو مواظب باش این پیمان را نش��کني، که اگ��ر چنین کني خدا و 

رسول و مالئکه و مؤمنان از تو بیزار خواهند بود«!
معجزة غدیر، امضاي الهي)15(

واقعة عجیبي که به عنوان یك معجزه، امضاي الهي را بر خط پایان غدیر ثبت 
کرد جریان »حارث فهري« بود. در آخرین س��اعات از روز س��ّوم، او به همراه 
دوازده نفر از یارانش نزد پیامبر )ص( آمد و گفت:»اي محمد! س��ه س��ؤال از تو 
دارم: آیا شهادت به یگانگي خداوند و پیامبري خودت را از جانب پروردگارت 
آورده اي ی��ا از پی��ش خود گفتي؟ آیا نماز و زکات و ح��ج و جهاد را از جانب 
پروردگار آورده اي یا از پیش خود گفتي؟ آیا این علي بن ابي طالب که گفتي »من 

کنت مواله فعلي مواله...« از جانب پروردگار گفتي یا از پیش خود گفتي«؟
حضرت در جواب هر سه سوال فرمودند:»خداوند به من وحي کرده است و 
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واس��طه بین من و خدا جبرئیل اس��ت و من اعالن کننده پیام خدا هستم و بدون 
اجازه پروردگارم خبري را اعالن نمي کنم.«

حارث گفت:»خدایا،  اگر آنچه محمد مي گوید حق و از جانب توست سنگي 
از آسمان بر ما ببار یا عذاب دردناکي بر ما بفرست.«

و در روایت دیگر چنین اس��ت:»خدایا،  اگر محمد در آنچه مي گوید صادق و 
راستگو است شعله اي از آتش بر ما بفرست.«

همینکه س��خن حارث تمام ش��د و به راه افتاد خداوند سنگي را از آسمان بر 
او فرستاد که از مغزش وارد شد و از دبرش خارج گردید و همانجا او را هالک 
کرد. در روایت دیگر: ابر غلیظي ظاهر شد و رعد و برقی بوجود آمد و صاعقه اي 

رخ داد و آتشي فرود آمد و همه آن دوازده نفر را سوزانید.
بعد از این جریان، آیه »َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقٍِع ، لِّْلَکافِریَن لَیَْس لَُه َدافٌِع  ...«)16( 
نازل ش��د. پیامب��ر )ص( به اصحابش��ان فرمودند: آیا دیدید و ش��نیدید؟ گفتند: 

آري.
و با این معجزه، بر همگان مسلم شد که »غدیر« از منبع وحي سرچشمه گرفته 

و یك فرمان الهي است.
پایان مراسم غدیر)17(

بدین ترتیب پس از س��ه روز، مراس��م پایان پذیرفت و آن روزها بعنوان »ایّام 
الوالی��ه« در ذهنها نقش بس��ت)18(. گروهها و قبائل عرب،  ه��ر یك با دنیایي از 
معارف اسالم، پس از وداع با پیامبرشان و معرفت کامل به جانشین او راهي شهر 

و دیار خود شدند، و پیامبر )ص( عازم مدینه گردید.
خبر واقعه »غدیر« در ش��هرها منتشر شد و به سرعت شایع گردید و به گوش 

همگان رسید، و بدینگونه خداوند حّجتش را بر مردم تمام کرد.
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 سند خطبه
جا داشت واقعه غدیرخم با خطبه ارزشمند پیامبر اکرم)ص( با داشتن بیش از 
یکصد و بیست هزار شنونده و راوی مستقیم همیشه بر سر زبان ها گفتگو شود 
و س��ینه به س��ینه رایج باشد، متأسفانه با جو حاکم بر اجتماع مسلمین و حوادث 
هولن��اک، پس از رحل��ت پیامبر)ص( و اعالم ممنوعیِ��ت نقل حدیث  از طرف 
هیئت حاکمه، سخنان  سرنوشت ساز پیامبر خدا )ص( مدتی از دسترس مردم و 

نسل های بعدی  تا حدودی خارج شد.
اما از س��وی دیگر چون هیچ حدیثی به اندازه حدیث غدیر راوی نداشته این  
وضعیت نتوانس��ت از انتشار آن در بین آحاد مسلمین جلوگیری کند و در نتیجه  
حدی��ث غدیر از قول 110 صحابی و 84 نفر از تابعین رس��ول اهلل )ص( و نقل 
360 محدث و مورخ ثبت ش��ده اس��ت و از نظر سند و راویان و شواهد، بسیار 
عالی و روش��ن در کتب شیعه و س��نی آمده و یا الاقل قسمت های مهمی از آن 

نقل شده است.
قسمت هایی که به هیچ وجه قابل توجیه و تحریف نیست و کاماًل مسئله والیت و 
امامت بالفصل علی ابن ابیطالب )ع( از آن استفاده می شود مانند این قسمت از خطبه 
که پیامبر اکرم )ص( خطاب به مردم فرمودند: »اَلس��ُت اَْولي بُِکْم مِْن اَنُْفِسُکْم؟قالوا: 
بَلي.« آن گاه دست علی )ع( را گرفت، بلند کرد و فرمود:»َفَمن ُکنُت موالُه َفهذا علی 
م��وال الّلُهمَّ واِل َمن واالُه َو عادِ َمن ع��اداُه َوانُصر َمن نََصَرُه َواخُذل َمن َخَذلَُه ...« که 
ضمن نقل اصل واقعه غدیرخم در اکثر قریب به اتفاق کتب حدیثی و تاریخی اهل 
سنت، آمده است، و ابعاد این واقعه همراه با قرائن و شواهد موجود در آن استدالل 

ما را به وسیله همین قسمت از خطبه بسیار محکم می کند.

قسمت اول
 منابع شیعه در مورد خطبه غدیریه

1.حافظ و واعظ شهید محمد بن فنال نیشابوري، معروف به }ابن الفارسي{ متوفاي 
س��ال 508 ه.ق. در کتاب }روضة الواعظین{ صفحه 91 – 101 چاپ نجف اشرف 

1353 ه.ق. تمام خطبه را به نقل از امام محمد باقر علیه السالم آورده است. 
2.عالم ثقه و محدث فقیه احمد بن علي بن ابي طالب در کتاب }االحتجاج علي 

اهل اللجاج{ جلد1: صفحه 58 – 67 چاپ بیروت 1401 ه.ق. 
3.جمال الدین مرتضي ابي عبداهلل محمد بن حس��ین بن حس��ن رازي در }نزهة 

الکرام و بستان العوام{ جلد1: صفحه 188 – 200. چاپ تهران 1402 ه.ق. 
4.علي بن یوسف بن المطهر – برادر عالمه حلي متولد سال 635 ه.ق متوفاي 710 

ه.ق. در کتاب }العدد القویه لدفع المخاوف الیومیهج )خ(. 
5.رضي الدین ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفربن طاووس حسیني متوفاي 664/ 
668 ه.ق در کت��اب }الیقین في امرة امیرالمؤمنین{ صفحه 113 – 125 چاپ نجف 

اشرف 1369 ه.ق. 
6.زین الدین ابو محمد علي بن یونس عاملي نباطي بیاضي. متوفاي 877 ه.ق. در 
کتاب }الصراط المستقیم الي مس��تحقي التقدیم{ جلد1: صفحه 301 – 304 چاپ 
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قسمت دوم
 منابع اهل سنت در مورد خطبه غدیریه

1.اب��ن  حج��ر از طبران��ی، در کت��اب الصواع��ق المحرق��ه، فص��ل 5، باب 
اول،ص25.

2.هیثمی شافعی، کتاب مجمع الزوائد، ج9،ص164.
3.اب��ن عس��اکر ش��افعی، ترجمه االمام علی ب��ن ابی طالب از تاریخ دمش��ق، 

ج2،ص45، حدیث545.
4.متقی هندی، کنز العمال، ج1،ص168،حدیث959.

)این چهار عالم خطبه غدیریه را از حذیفه بن اس��ید غفاری )صحابی بزرگ( 
نقل نموده اند(.

5. حاکم نیشابوری، المستدرک، ج3، ص109 و ص533.
6.شمس الدینی ذهبی، تلخیص المستدرک.

7. سنایی، خصائص امیرالمؤمنین، ص93
8.کتاب مسند احمل بن حنبل، ج4، ص372 و ص281.

9.طبری شافعی، ذخائر العقبی، ص67.
10.ابن صباغ مالکی، الفصول المهمه، ص24.

11. جالل الدین سیوطی شافعی، الحاوی للفتاوی، ج1،ص122.
علمای اهل سنت که اعتراف به »تواتر حدیث غدیر« نموده اند.

1.مالعلی قاری حنفی، المرقاه، شرح المشکاه، ج5، ص568.
2.جمال الدین عطاء اهلل بن فضل اهلل شیرازی، االربعین.

3. ابن کثیر دمشقی، البدایه و النهایه
4. تستری، احقاق الحق، ج2،ص423.

تهران 1384 ه.ق. 
7.مالمحسن فیض کاشاني متوفاي سال 1091 ه.ق. در کتاب }علم الیقین{ جلد2: 

صفحه 640 – 648، چاپ تهران 1400 ه.ق. 
8.و در کتاب }نفسیر صافي{ جلد1: صفحه 460 – 471 چاپ تهران 1374 ه.ق. 

9.سید هاشم بن سلیمان بي اسماعیل حسیني بحراني، متوفاي سال 1107 یا 1109 
ه.ق. در کتاب }غایة المرام{ صفحه 98 – 99، چاپ تهران 1271 ه.ق. 

10.و در کتاب }البرهان في تفسیر القرآن{  جلد1: صفحه 436 – 443 چاپ تهران 
1375 ه.ق. 

11.مولي محمد باقر مجلسي متوفاي 1111 ه.ق. در کتاب }بحار االنوار{ جلد37: 
صفحه 201 تا 217 چاپ تهران 1380ه.ق. 

12.عالمه شیخ مهدي سماوي در کتاب }االمامة في ضوء الکتاب و السنة{ جلد3: 
صفحه 174 – 191، چاپ کویت 1399 ه.ق. 

13.علم الهدي علي بن الحسین حسیني خراساني در کتاب }نهج الخطابه{ صفحه 
-104 155، چاپ تهران 
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ِدِه َوَجلَّ في ُسْلطانِِه َوَعُظَم في اَْركانِِه،  ِدِه َوَدنا في تََفرُّ َّذي َعال في تََوحُّ ِ ال  اَلَْحْمُدِلَّ

َواَحاَط بُِكلِّ َشيٍء ِعْلمًا َو ُهَو في َمكانِِه َو قََهَر َجميَع الَْخْلِق بُِقْدَرتِِه َو بُْرهانِِه،َحميداً 

لَْم يََزْل، َمْحموداً اليَزاُل )َو َمجيداً اليَزوُل، َوُمْبِدئًا َوُمعيداً َو ُكلُّ أَْمٍر إِلَْيِه يَُعوُد(.

وٌس  قُدُّ الّسماواِت،  َو  اْلََرضيَن  َوَجبّاُر  الَْمْدُحّواِت  َوداِحي  الَْمْسُموكاِت  باِرُئ 

ٌل َعلي َجميِع َمْن  ٌل َعلي َجميِع َمْن بََرأَُه، ُمتََطوِّ وِح، ُمتََفضِّ ُسبُّوٌح، َربُّ الَْمالئَكِة َوالرُّ

أَنَْشَأُه. 

يَْلَحُظ ُكلَّ َعْيٍن َوالُْعيُوُن التَراُه.
***

يَْعَجُل  بِنِْعَمتِِه. ال  َعَلْيِهْم  َمنَّ  َو  َرْحَمتُُه  ُكلَّ َشيٍء  َوِسَع  قَْد  ُذوأَناٍت،  َحليٌم  َكريٌم 

مائَِر، َولَْم  رائَِر َو َعلَِم الضَّ بِانْتِقاِمِه، َواليُباِدُر إِلَْيِهْم بَِما اْستََحقُّوا ِمْن َعذابِِه. قَْدفَِهَم السَّ

تَْخَف َعَلْيِه اَلَْمْكنوناُت وال اْشتَبََهْت َعَلْيِه الَْخِفيّاُت. لَُه اْلِحاَطُة بُِكلِّ َشيٍء، والَغَلبَُة 

ُة في ُكلِّ َشٍئ والُقْدَرُة َعلي ُكلِّ َشٍئ َولَْيَس ِمْثَلُه َشيٌء. َو ُهَو  علي ُكلِّ َشيٍء والُقوَّ

يِء حيَن الَشيَء دائٌم َحيٌّ َوقائٌم بِالِْقْسِط، الإِلَه إاِلَّ ُهَو الَْعزيُزالَْحكيُم.  ُمْنِشُئ الشَّ

َجلَّ َعْن أَْن تُْدِرَكُه اْلَبْصاُر َو ُهَو يُْدِرُك اْلَبْصاَر َو ُهَواللَّطيُف الَْخبيُر. اليَْلَحُق أََحٌد 

َوَجلَّ َعلي نَْفِسِه. َوْصَفُه ِمْن ُمعايَنٍَة، َواليَِجُد أََحٌد َكْيَف ُهَوِمْن ِسٍر َو َعالنِيٍَة إاِلّ بِماَدلَّ َعزَّ

***

َّذي يُْنِفُذ أَْمَرُه  َّذي يَْغَشي اْلَبََد نُوُرُه، َوال ْهَر قُْدُسُه، َوال َّذي َمَلَ الدَّ َُّه ال أل َوأَْشَهُد أَن

ابْتََدَع  َما  َر  تَْدبيِرِه. َصوَّ تَْقديِرِه َواليُعاَوُن في  باِلُمشاَوَرِة ُمشيٍر َوالَمَعُه َشريٌك في 

َعلي َغْيِر ِمثاٍل، َو َخَلَق ما َخَلَق باِلَمُعونٍَة ِمْن أََحٍد َوال تََكلٍُّف َواَل اْحتِياٍل. أَنَْشَأها 

فَكانَْت َو بََرأَها فَبانَْت. 

َّذي اليَُجُور،  نيَعِة، الَْعْدُل ال ْنَعِة، اَلَْحَسُن الصَّ َّذي ال إِلَه إاِلَّ ُهوالُمْتِقُن الصَّ فَُهَوال ال

َّذي تَْرِجُع إِلَْيِه اْلُُموُر.  َواْلَْكَرُم ال
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قسمت اول: حمد و ثنای الهی

ستایش خداي را سزاست که در یگانگي اش بلند مرتبه و در تنهایي اش 
به آفریدگان نزدیك است؛ سلطنتش پرجالل و در ارکان آفرینش اش بزرگ 
اس��ت. بی آنکه مکان گیرد و جابه جا ش��ود، بر همه چیز احاطه دارد و بر 

تمامي آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است.
همواره س��توده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگي او را پایاني نیس��ت. 

آغاز و انجام از او و برگشت تمامي امور به سوي اوست.
اوست آفریننده آسمان ها و گستراننده زمین ها و حکمران آن ها. دور و 
منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان 
برتر است. هموست پروردگار فرشتگان و روح؛ افزوني بخش آفریده ها و 

نعمت ده ایجاد شده هاست.
به یك نیم نگاه دیده ها را ببیند و دیده ها هرگز او را نبینند.

***
کریم و بردبار و شکیباست. رحمتش جهان شمول و عطایش منّت گذار. 
در انتقام بي شتاب و در کیفر سزاواران عذاب، صبور و شکیباست. بر نهان 
ها آگاه و بر درون ها دانا. پوش��یده ها بر او آش��کار و پنهان ها بر او روشن 
اس��ت. او راست فراگیري و چیرگي بر هر هستي. نیروي آفریدگان از او و 
توانایي بر هر پدیده ویژه اوست. او را همانندی نیست و هموست ایجادگر 
هر موجود آن هنگام که هیچ چیز وجود نداش��ت. جاودانه و زنده و عدل 

گستر. جز او خداوندي نباشد و اوست ارجمند و حکیم.
دیده ها را بر او راهي نیست و اوست دریابنده دیده ها. بر پنهاني ها آگاه و 
بر کارها داناست. کسي از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگي او از نهان و 

آشکار دست نیابد مگر او - عّزوجّل - خود، راه نماید و بشناساند.
***

و گواهي مي دهم که او »اهلل« اس��ت. همو که قداستش سراسر روزگاران 
را فراگیر و نورش ابدیت را ش��امل اس��ت. بي مشاور، فرمانش را اجرا، بي 
ش��ریك تقدیرش را امضا و بي یاور س��امان دهي فرماید. صورت آفرینش 
او را الگویي نبوده و آفریدگان را بدون یاور و رنج و چاره جویي، هس��تي 
بخشیده است. جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش او پدیدار شده است.
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َواْستَْسَلَم  تِِه،  لِِعزَّ َشيٍء  ُكلُّ  َوَذلَّ  لَِعَظَمتِِه،  َشيٍء  ُكلُّ  تَواَضَع  َّذي  ال ال  َُّه  أَن َوأَْشَهُد 

اْلَْفالِك  ُمَفلُِّك  َو  ااْلَْمالِك  َملُِك  لَِهْيبَتِِه.  َشيٍء  ُكلُّ  َوَخَضَع  لُِقْدَرتِِه،  َشيٍء  ُكلُّ 

ُرالنَّهاَر  َّلْيَل َعَلي النَّهاِر َويَُكوِّ ُرال ْمِس َوالَْقَمِر، ُكلٌّ يَْجري اِلََجٍل ُمَسّمي. يَُكوِّ ُرالشَّ َوُمَسخِّ

َّلْيِل يَْطُلبُُه َحثيثًا. قاِصُم ُكلِّ َجبّاٍر َعنيٍد َو ُمْهلُِك ُكلِّ َشْيطاٍن َمريٍد. َعَلي ال
***

لَْم يَُكْن لَُه ِضدٌّ َوال َمَعُه نِدٌّ أََحٌد َصَمٌد لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد َولَْم يَُكْن لَُه ُكْفواً أََحٌد. إالٌه 

َويُْحيي،  َويُميُت  فَيُْحصي،  َويَْعَلُم  فَيَْقضي،  َويُريُد  فَيُْمضي،  يَشاُء  َوَربٌّ ماِجٌد  واِحٌد 

َولَُه  الُْمْلُك  لَُه  َويُْفِقُر َويُْغني، َويُْضِحُك َويُْبكي، )َويُْدني َو يُْقصي( َويَْمنَُع َو يُْعطي، 

الَْحْمُد، بِيَِدِه الَْخْيُر َو ُهَو َعلي ُكلِّ َشيٍء قَديٌر. 

َّلْيِل، الإِلَه إاِّلُهَوالَْعزيُز الَْغّفاُر. ُمْستَجيُب  َّلْيَل فِي النَّهاِر َويُولُِج النَّهاَر في ال يُولُِج ال

َّذي اليُْشِكُل َعَلْيِه  عاِء َوُمْجِزُل الَْعطاِء، ُمْحِصي اْلَنْفاِس َو َربُّ الِْجنَِّة َوالنّاِس، ال الدُّ

َشيٌء، َو اليَضُجُرُه ُصراُخ الُْمْستَْصِرخيَن َواليُْبِرُمُه إِلْحاُح الُْملِّحيَن. 

َِّذي  ال الْعالَميَن.  َوَربُّ  الُْمْؤِمنيَن  َمْولَي  َو  لِْلُمْفلِحيَن،  َوالُْمَوفُِّق  لِلّصالِحيَن،  اَلْعاِصُم 

اْستََحقَّ ِمْن ُكلِّ َمْن َخَلَق أَْن يَْشُكَرُه َويَْحَمَدُه )َعلي ُكلِّ حاٍل(.

***

بِِه  َوأُوِمُن  خاِء،  َوالرَّ ِة  دَّ َوالشِّ ّراِء  والضَّ ّراِء  السَّ َعَلي  دائمًا  َوأَْشُكُرُه  َكثيراً  أَْحَمُدُه 

َوأَْستَْسلُِم  مايَْرضاُه  ُكلِّ  إِلي  َوأُباِدُر  َواُطيُع  اِلَْمِرِه  أَْسَمُع  َوُرُسلِِه.  وُكتُبِِه  بَِمالئَكتِِه  و 

َّذي اليُْؤَمُن َمْكُرُه َواليُخاُف  َُّه ال ال لِماقَضاُه، َرْغبًَة في طاَعتِِه َو َخْوفًا ِمْن ُعُقوبَتِِه، اِلَن

َجوُرُه.
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پس اوس��ت »اهلل« که معبودي به جز او نیس��ت. آفرینش او محکم و آفریده ی 
او زیباس��ت. دادگري است که س��تم روا نمي دارد و کریمي که کارهابه او 

بازمي گردد.
و گواه��ي مي دهم که او »اهلل« اس��ت که آفری��دگان در برابر بزرگي اش 
فروتن و در مقابل عّزتش رام و به توانایي اش تسلیم و به هیبت و بزرگي 
اش فروتن اند. پادشاه هستي ها و چرخاننده افالک و رام کننده آفتاب و ماه 
که هریك تا اََجل معین جریان یابند. او پردة شب را به روز و پردة روز را 
- که ش��تابان در پي شب است - به شب پیچد. اوست شکنندة هر ستمگر 

سرکش و نابودکنندة هر شیطان رانده شده.
***

نه او را ضدی باش��د و نه برایش نظیر و مانندي. یکتا و بي نیاز، نه زاده 
و نه زاییده ش��ده، او را همتایي نب��وده، خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار 
اس��ت. بخواهد و به انجام رساند. اراده کند و حکم نماید. بداند و بشمارد. 
بمیران��د و زنده کند. نیازمند و بي نی��از گرداند. بخنداند و بگریاند. نزدیك 
آورد و دور برد. بازدارد و عطا کند. او راست پادشاهي و ستایش. به دست 

توانای اوست تمام نیکي. و هموست بر هر چیز توانا.
ش��ب را در روز و روز را در شب فرو برد. معبودي جز او نیست؛ گران 
مای��ه و آمرزنده؛ اجاب��ت کنندة دعا و افزایندة عطا، بر ش��مارندة نَفس ها؛ 
پروردگار پري و انس��ان. چیزي بر او مشکل ننماید، فریاد فریادکنندگان او 

را آزرده نکند و اصرارِ اصرارکنندگان او را به ستوه نیاورد.
نیک��وکاران را نگاهدار، رس��تگاران را یار، مؤمن��ان را صاحب اختیار و 
جهانیان را پروردگار اس��ت؛ آن که در همه احوال سزاوار سپاس و ستایش 

آفریدگان است.
***

او را س��تایش فراوان و س��پاس جاودانه مي گویم بر ش��ادي و رنج و بر 
آس��ایش و س��ختي و به او و فرش��تگان و کتاب ها و فرستاده هایش ایمان 
داشته، فرمان او را گردن مي گذارم و اطاعت مي کنم؛ و به سوي خشنودي 
او مي ش��تابم و به حکم او تسلیمم؛ چرا که به فرمانبري او شائق و از کیفر 
او ترس��انم. زیرا او خدایي اس��ت که کسي از مکرش در امان نبوده و از بي 

عدالتیش ترسان نباشد )زیرا او را ستمي نیست(.
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بُوبِيَِّة، َوأَُؤّدي ما أَْوَحي بِِه إِلَّي َحَذراً ِمْن  لَُه َعلي نَْفسي بِالُْعبُوِديَِّة َو أَْشَهُد لَُه بِالرُّ َوأَقِرُّ

أَْن ال أَْفَعَل فَتَِحلَّ بي ِمْنُه قاِرَعٌة اليَْدفَُعها َعنّي أََحٌد َوإِْن َعُظَمْت حيَلتُُه َوَصَفْت ُخلَّتُُه 

( فَما بَلَّْغُت  ِّي إِْن لَْم أُبَلِّْغ ما أَنَْزَل إِلَّي )في َحقِّ َعلٍِيّ َُّه قَْدأَْعَلَمني أَن - الإاِلهَ إاِلَُّهَو - الَِن

ِرسالَتَُه، َوقَْد َضِمَن لي تَباَرَك َوتَعالَي الِْعْصَمَة )ِمَن النّاِس( َو ُهَوال الْكافِي الَْكريُم.
***

ُسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْيَك ِمْن  حيِم، يا أَيَُهاالرَّ ْحماِن الرَّ فََأْوحي إِلَّي: )بِْسِم ال الرَّ

َربَِّك - في َعلِيٍّ يَْعني فِي الِْخاَلفَِة لَِعلِي بِْن أَبي طالٍِب - َوإِْن لَْم تَْفَعْل فَما بَلَّْغَت 

ِرسالَتَُه َوال يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس()19(. 

ْرُت في تَْبليِغ ما أَنَْزَل ال تَعالي إِلَّي، َو أَنَا أُبَيُِّن لَُكْم َسبََب  َمعاِشَرالنّاِس، ما قَصَّ

الُم  الِم َربّي - َو ُهوالسَّ هِذِه اْليَِة: إِنَّ َجْبرئيَل َهبََط إِلَي ِمراراً ثاَلثًا يَْأُمُرني َعِن السَّ

- أَْن أَقُوَم في هَذا الَْمْشَهِد فَُأْعلَِم ُكلَّ أَبْيََض َوأَْسَوَد: أَنَّ َعلِي بَْن أَبي طالٍِب أَخي 

َّذي َمَحلُُّه ِمنّي َمَحلُّ هاُروَن  َو َوِصيّي َو َخليَفتي )َعلي أُمَّتي( َواْلِماُم ِمْن بَْعدي، ال

َُّه النَبِيَّ بَْعدي َوُهَو َولِيُُّكْم بَْعَدالِ َو َرُسولِِه.  ِمْن ُموسي إاِلَّ أَن

َّما َولِيُُّكُم ال َو  َوقَْد أَنَْزَل الُ تَباَرَك َو تَعالي َعَلّي بِذالَِك آيًَة ِمْن ِكتابِِه )ِهي(: )إِن

كاَة َو ُهْم راِكُعوَن()20(، َو َعلِیُّ بُْن  الَة َويُْؤتوَن الزَّ َّذيَن يُقيُموَن الصَّ َّذيَن آَمنُواال َرُسولُُه َوال

َوَجلَّ في ُكلِّ حاٍل. كاَة َوُهَو راِكٌع يُريُدال َعزَّ الَة َو آتَي الزَّ َّذي أَقاَم الصَّ أَبي طالٍِب ال

الَم( َعْن تَْبليِغ ذالَِك إِلْيُكْم - أَيَُّهاالنّاُس -  َوَسَألُْت َجْبَرئيَل أَْن يَْستَْعِفَي لِي )السَّ

لِِعْلمي بِِقلَِّة الُْمتَّقيَن َوَكْثَرِة الُْمنافِقيَن َوإِدغاِل الاّلئميَن َو ِحيَِل الُْمْستَْهِزئيَن بِاْلِْسالِم، 

قُلوبِِهْم()21(،  في  مالَْيَس  بَِألِْسنَتِِهْم  )يَُقولُوَن  َُّهْم  بَِأن ِكتابِِه  في  ال  َوَصَفُهُم  َّذيَن  ال

َويَْحَسبُونَُه َهيِّنًا َو ُهَو ِعْنَدال َعظيٌم. 

ِّي َكذالَِك لَِكْثَرِة ُمالَزَمتِِه  وني أُُذنًا َو َزَعُموا أَن ٍة َحتّي َسمَّ َوَكْثَرِة أَذاُهْم لي َغْيَر َمرَّ

َوَجلَّ في ذالَِك )َو  إِيّاي َو إِْقبالي َعَلْيِه )َو َهواُه َو قَبُولِِه ِمنِّي( َحتّي أَنَْزَل ال َعزَّ

َُّه  َّذيَن يَْزُعموَن أَن َّذيَن يُْؤذوَن النَّبِي َو يَقولوَن ُهَو أُُذٌن، قُْل أُُذُن - )َعَلي ال ِمْنُهُم ال

أُُذٌن( - َخْيٍر لَُكْم، يُْؤِمُن بِال َو يُْؤِمُن لِْلُمْؤِمنيَن()22( اليَُة.
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قسمت دوم: فرمان الهی برای مطلبی مهم
و اکن��ون به عبودیت خویش و پروردگاري او گواهي مي دهم. و وظیفه خود 
را در آن چه وحي ش��ده انجام مي دهم مبادا که از س��وي او عذابي فرود آید که 
کس��ي یاري دورساختن آن از من نباشد. هر چند توانش بسیار و دوستي اش )با 

من( خالص باشد. 
- معب��ودي جز او نیس��ت - چرا که اعالم فرموده که اگ��ر آن چه )درباره ي 
علي)ع(( نازل کرده به مردم نرسانم، وظیفه رسالتش را انجام نداده ام؛ و خداوند 
تب��ارک و تعالي امنی��ت از ]آزار[ مردم را برایم تضمین کرده و البته که او کفایت 

کننده و بخشنده است.
***

پس آنگاه خداوند چنین وحي ام فرس��تاد: »به نام خداوند بخش��نده مهربان. اي 
فرستادة ما! آن چه از سوي پروردگارت )دربارة علي و خالفت او(  بر تو فرود آمده 
بر مردم ابالغ کن، وگرنه رس��الت خداوندي را به انجام نرس��انده اي؛ و او تو را از 

آسیب مردمان نگاه مي دارد.«
ه��ان مردمان! آنچه بر م��ن فرود آمده، در تبلیغ آن کوتاه��ي نکرده ام و حال 
برایتان سبب نزول آیه را بیان مي کنم: همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از 
سوي سالم، پروردگارم - که تنها او سالم است - فرماني آورد که در این مکان 
به پا خیزم و به هر س��فید و سیاهي اعالم کنم که علي بن ابي طالب علیه السالم 
برادر، وصي و جانشین من در میان اّمت و امام پس از من بوده. جایگاه او نسبت 
به من به س��ان هارون نسبت به موسي اس��ت، لیکن پیامبري پس از من نخواهد 
بود. او )علي)ع((، صاحب اختیارتان پس از خدا و رس��ول اس��ت؛ و پروردگارم 
آیه اي بر من نازل فرموده که: »همانا ولي، صاحب اختیار و سرپرست شما، خدا 
و پیامبر او و کسانی از اهل ایمان هستند که نماز به پا مي دارند و در حال رکوع 
زکات مي پردازند.« و هر آینه علي بن ابي طالب علیه الس��الم نماز به پا داشته و 

در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است.
و من از جبرئیل درخواستم که از )خداوند( سالم اجازه کند و مرا از این مأموریت 
معاف فرماید. زیرا کمي پرهیزگاران و فزوني منافقان و دسیسة مالمت گران و مکر 
مسخره کنندگان اس��الم را مي دانم؛ همانان که خداوند در کتاب خود در وصفشان 
فرموده: »به زبان آن را مي گویند که در دل هایشان نیست و آن را اندک و آسان مي شمارند 

حال آن که نزد خداوند بس بزرگ است.« 
و نیز از آن روي که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا اُُذن ]سخن شنو و 
زودباور [نامیده اند، به خاطر همراهي افزون علي)ع( با من و رویکرد من به او و تمایل 
و پذیرش او از من، تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه اي فرو فرستاده: » و از آنانند 
کساني که پیامبر خدا را مي آزارند و مي گویند: او سخن شنو و زودباور است. بگو: آري 
سخن شنو است. - بر علیه آنان که گمان مي کنند او تنها سخن مي شنود - لیکن به خیر 
شماست، او )پیامبر صلي اهلل علیه و آله( به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق مي کند و 

راستگو مي انگارد.«
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ْيُت َوأَْن أُْوِمَئ إِلَْيِهْم بَِأْعيانِِهْم  َي الْقائليَن بِذالَِك بَِأْسمائِهْم لََسمَّ َولَْوِشْئُت أَْن أَُسمِّ

ْمُت. َوُكلُّ ذالَِك  َلَْوَمْأُت َوأَْن أَُدلَّ َعَلْيِهم لََدلَْلُت، َولِكنِّي َوال في أُمُوِرهْم قَْد تََكرَّ

ُسوُل  اليَْرَضي الُ ِمنّي إاِّل أَْن أُبَلَِّغ ما أَنَْزَل الُ إِلَّي )في َحقِّ َعلٍِي(، ثُمَّ تال: )يا أَيَُّهاالرَّ

بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك - في َحقِّ َعلٍِي - َو اْن لَْم تَْفَعْل فَما بَلَّْغَت ِرسالَتَُه 

َوالُ يَْعِصُمَك ِمَن النّاِس()23(.

لَُكْم َولِيًّا  قَْد نََصبَُه  فَاْعَلُموا َمعاِشَر النّاِس )ذالَِك فيِه َواْفَهُموُه َواْعَلُموا( أَنَّ الَ 

َو  بِِإْحساٍن،  لَُهْم  التّابِعيَن  َو َعَلي  َواْلَنْصاِر  الُْمهاِجريَن  َوإِمامًا فََرَض طاَعتَُه َعَلي 

ِغيِِر َوالَْكبِيِر،  ، َوالُْحرِّ َوالَْمْمُلوِك َوالصَّ َعَلي الْبادي َوالْحاِضِر، َو َعَلي الَْعَجِميِّ َوالَْعَربيِّ

ٍد، ماٍض ُحْكُمُه، جاٍز قَْولُُه، نافٌِذ أَْمُرُه،  َو َعَلي اْلَبْيَِض َواَلْسَوِد، َو َعلي ُكلِّ ُمَوحِّ

قَُه، فََقْد َغَفَرالُ لَُه َولَِمْن َسِمَع ِمْنُه َو أَطاَع  َمْلعوٌن َمْن خالََفُه، َمْرحوٌم َمْن تَبَِعُه َو َصدَّ

َُّه آِخُر َمقاٍم أَقُوُمُه في هذا الَْمْشَهِد، فَاْسَمعوا َو أَِطيُعوا َوانْقادُوا  لَُه. َمعاِشَرالنّاِس، إِن

َونَبِيُُه  ثُمَّ ِمْن دونِِه َرسولُُه  َوإِلُهُكْم،  َوَجلَّ ُهَو َمْوالُكْم  ُِّكْم، فَِإنَّ ال َعزَّ َرب اِلَْمِر)ال( 

ُِّكْم، ثُمَّ اْلِماَمُة في  الُْمخاِطُب لَُكْم، ثُمَّ ِمْن بَْعدي َعليٌّ َولِيُُّكْم َو إِماُمُكْم بَِأْمِرال َرب

يَّتي ِمْن ُولِْدِه إِلي يَْوٍم تَْلَقْوَن ال َوَرسولَُه. ُذرِّ

***

َو  الُ)َعَلْيُكْم(  َمُه  َحرَّ إاِّل ما  َوُهْم، َوالَحراَم  َرُسولُُه  َو  أََحلَُّه ال  إاِّل ما  الَحالَل 

فَنِي الَْحالَل َوالَْحراَم َوأَنَا أَْفَضْيُت بِما َعلََّمنِي َربِّي ِمْن  َوَجلَّ َعرَّ َرُسولُُه َو ُهْم، َوالُ َعزَّ

ُلوُه(. ماِمْن ِعْلٍم إاِلَّ َوقَْد أَْحصاُه  ِكتابِِه َوَحاللِِه َو َحراِمِه إِلَْيِه. َمعاِشَرالنّاِس، )علّي فَضِّ

، َو ُكلُّ ِعْلٍم ُعلِّْمُت فََقْد أَْحَصْيتُُه في إِماِم الُْمتَّقيَن، َوما ِمْن ِعْلٍم إاِّل َوقَْد َعلَّْمتُُه  ال فِيَّ

َّذي َذَكَرُه ال في ُسوَرِة يس: )َو ُكلَّ َشيٍء أَْحَصْيناُه في  َعلِيًّا، َو ُهَو اْلِماُم الُْمبيُن )ال

إِماٍم ُمبيٍن()24(. َمعاِشَرالنَّاِس، التَِضلُّوا َعْنُه َوالتَْنِفُروا ِمْنُه، َوالتَْستَْنِكُفوا ِمْن ِواليَتِِه، 

َّذي يَهدي إِلَي الَْحقِّ َويَْعَمُل بِِه، َويُْزِهُق الْباِطَل َويَْنهي َعْنُه، َوالتَْأُخُذُه فِي ال  فَُهَوال
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قسمت سوم: 
اعالن رسمي والیت و امامت دوازده امام عليهم السالم

و اگر مي خواس��تم نام گویندگان چنین س��خني را بر زبان آورم و یا به آنان 
اش��ارت کنم و یا مردمان را به سویش��ان هدایت کنم ]که آنان را شناسایي کنند[ 
مي توانستم. لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب فروبستم. با این 
حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر این که آن چه در حق علي علیه 
الّسالم فرو فرستاده به گوش شما برسانم. سپس پیامبر صّلي اهلل علیه و آله چنین 
خواند: »اي پیامبر ما! آن چه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده - در حّق علي 
علیه الس��الم - ابالغ کن؛ وگرنه کار رس��التش را انجام نداده اي. و البته خداوند 

تو را از آسیب مردمان نگاه مي دارد.«

هان مردمان! بدانید این آیه درباره ي اوست. ژرفي آن را فهم کنید و بدانید که 
خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده، پیروي او را بر مهاجران و 
انصار و آنان که به نیکي از ایشان پیروي مي کنند و بر صحرانشینان و شهروندان 
و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچك و بزرگ و س��فید و س��یاه و بر هر 
یکتاپرست الزم شمرده است. ]هشدار که [ اجراي فرمان و گفتار او الزم و امرش 
نافذ اس��ت. ناسازگارش رانده، پیرو و باورکننده اش در مهر و شفقت است. هر 

آینه خداوند، او و شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است.
هان مردمان! آخرین بار اس��ت که در این اجتماع به پا ایستاده ام. پس بشنوید 
و فرمان حق را گردن گذارید؛ چرا که خداوند عّزوجّل صاحب اختیار و ولي و 
معبود شماست و پس از خداوند ولي شما، فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در 
برابر شماس��ت و با شما سخن مي گوید. و پس از من به فرمان پروردگار، علي 
علیه السالم ولي و صاحب اختیار و امام شماست. آن گاه امامت در فرزندان من 
از نس��ل علي)ع(خواهد بود. این قانون تا برپایي رستاخیز که خدا و رسول او را 

دیدار کنید دوام دارد.
***

روا نیست مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند. و ناروا نیست مگر 
آن چ��ه آنان ن��اروا دانند. خداوند عزوجل هم روا و هم ن��اروا را براي من بیان 
فرم��وده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حالل و حرامش به من آموخته 

در اختیار علي علیه السالم نهاده ام.
هان مردمان! او را برتر بدانید. چرا که هیچ دانشي نیست مگر این که خداوند آن را در 
جان من نبشته و من نیز آن را در جان پیشواي پرهیزکاران، علي علیه السالم، ضبط کرده 
ام. او )علي)ع(( پیشواي روشنگر است که خداوند او را در سوره ي یاسین یاد کرده که: 

»و دانش هر چیز را در امام روشن گر برشمرده ایم...«
هان مردمان! از علي)ع( رو برنتابید. و از امامتش نگریزید. و از سرپرستي اش 
رو برنگردانید. او ]ش��ما را[ به درس��تي و راستي خوانده و ]خود نیز[ بدان عمل 
نماید. او نادرس��تي را نابود کند و از آن ب��ازدارد. در راه خدا نکوهش نکوهش 
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َِّذي  ُل َمْن آَمَن بِال َو َرُسولِِه )لَْم يَْسبِْقُه إِلَي ااْليماِن بي أََحٌد(، َوال لَْوَمُة الئٍِم. أَوَّ

َّذي كاَن َمَع َرُسوِل ال َوال أََحَد يَْعبُُدالَ َمَع َرُسولِِه ِمَن  فََدي َرُسوَل الِ بِنَْفِسِه، َوال

جاِل َغْيُرُه. الرِّ

***

ُل َمْن َعبََدالَ َمعي. أََمْرتُُه َعِن الِ أَْن يَناَم في َمْضَجِعي،  ُل النّاِس َصالًة َو أَوَّ )أَوَّ

َلُه الُ، َواْقبَُلوُه فََقْد نََصبَُه الُ.  ُلوُه فََقْد فَضَّ فََفَعَل فاِديًا لِي بِنَْفِسِه(. َمعاِشَرالنّاِس، فَضِّ

َُّه إِماٌم ِمَن ال، َولَْن يَتُوَب ال َعلي أََحٍد أَنَْكَر ِواليَتَُه َولَْن يَْغِفَر لَُه،  َمعاِشَرالنّاِس، إِن

بَُه َعذابًا نُْكراً أَبََدا اْلباِد َو  َحْتمًا َعَلي الِ أَْن يَْفَعَل ذالَِك بَِمْن خالََف أَْمَرُه َوأَْن يَُعذِّ

ْت  َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحجاَرُة أُِعدَّ ُهوِر. فَاْحَذُروا أَْن تُخالُِفوُه. فَتَْصُلوا ناراً  َدْهَر الدُّ

لِْلكافِريَن.
***

لُوَن ِمَن النَّبِيِّيَن َوالُْمْرَسليَن، َوأَنَا - )َوالِ(  َراْلَوَّ َمعاِشَرالنّاِس، بي - َوالِ - بَشَّ

ماواِت  السَّ أَْهِل  ِمْن  الَْمْخلوقيَن  ُة َعلي َجميِع  َوالُْمْرَسليَن والُْحجَّ اْلَنْبِياِء  - خاتَُم 

َمْن َشكَّ في  َو  اْلُولي  الْجاِهلِيَِّة  ُكْفَر  َكَفَر  فََقْد  ذالَِك  فََمْن َشكَّ في  َواْلََرضيَن. 

ِة  َشيٍء ِمْن قَْولي هذا فََقْد َشكَّ في ُكلِّ ما أُنِْزَل إِلَّي، َوَمْن َشكَّ في واِحٍد ِمَن اْلَئمَّ

َوَجلَّ  فََقْد َشكَّ فِي الُْكلِّ ِمْنُهْم، َوالَشاكُّ فينا فِي النّاِر. َمعاِشَرالنّاِس، َحبانِي ال َعزَّ

بِهِذِه الَْفضيَلِة َمنًّا ِمْنُه َعَليَّ َو إِْحسانًا ِمْنُه إِلَّي َوال إِلَه إاِّلُهَو، أاَل لَُه الَْحْمُد ِمنِّي أَبََد 

اْلبِديَن َوَدْهَرالّداِهريَن َو َعلي ُكلِّ حاٍل.
***

َُّه أَْفَضُل النَّاِس بَْعدي ِمْن َذَكٍر و أُنْثي ما أَنَْزَل الُ  ُلوا َعلِيًّا فَِإن َمعاِشَرالنّاِس، فَضِّ

ْزَق َوبَِقي الَْخْلُق. َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن، َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َردَّ َعَليَّ قَْولي هذا َولَْم  الرِّ

يُوافِْقُه. أاَل إِنَّ َجْبرئيَل َخبََّرنِي َعِن الِ تَعالي بِذالَِك َويَُقوُل: »َمْن عادي َعلِيًّا َولَْم 

َمْت لَِغٍد َواتَُّقوال - أَْن تُخالُِفوُه  َُّه فََعَلْيِه لَْعنَتِي َو َغَضبِي«، )َولْتَْنُظْرنَْفٌس ما قَدَّ يَتََول

َُّه َجْنُب الِ  فَتَِزلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوتِها - إِنَّ ال َخبيٌر بِما يَْعَمُلوَن()25(. َمعاِشَر النَّاِس، إِن
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گران او را از کار بازندارد. او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسي در 
ایمان، به او س��بقت نجس��ته. و همو جان خود را فداي رسول اهلل نموده و با او 
همراه بوده است تنها اوست که همراه رسول خدا عبادِت خداوند مي کرد و جز 

او کسي چنین نبود.
***

اولین نمازگزار و پرستش��گر خدا به همراه من اس��ت. از سوي خداوند به او 
فرمان دادم تا ]در شب هجرت [ در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده، پذیرفت 

که جان خود را فداي من کند.
ه��ان مردم��ان! او رابرت��ر دانید؛ که خداون��د او را برگزیده و پیش��وایي او را 

بپذیرید؛ که خداوند او را برپا کرده است.
هان مردمان! او از سوي خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذیرد 
و او را نیامرزد. این اس��ت روش قطعي خداوند درباره ضِد علي علیه الس��الم و 
هرآینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند. از مخالفت او بهراسید و گرنه در 
آتشي درخواهید شد که آتش گیره ي آن مردمانند و سنگ، که براي حق ستیزان 

آماده شده است.
***

هان مردمان! به خدا س��وگند که پیامبران پیش��ین به ظهورم م��ژده داده اند و 
اکنون من فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگاِن آس��مانیان و زمینیانم. آن کس که 
راستي و درستي مرا باور نکند به کفر جاهلي درآمده و تردید در سخنان امروزم 
همسنگ تردید در تمامي محتواي رسالت من است، و شك و ناباوري در امامت 
یکي از امامان به س��ان ش��ك و ناباوري در تمامي آنان اس��ت. و هرآینه جایگاه 

ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود.
هان مردمان! خداوند عّزوجّل از روي منت و احسان خویش این برتري را به 
من پیش��کش کرد و البته که خدایي جز او نیست. آگاه باشید: تمامي ستایش ها 

در همه روزگاران و در هر حال و مقام ویژه اوست.
***

هان مردمان! علي علیه السالم را برتر دانید؛ که او برتریِن مردمان از مرد و زن 
پس از من است تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند و روزي شان فرود آید.

دورِ دورب��اد از درگاه مهر خداوند و خش��ِم خش��م باد ب��ر آن که این گفته را 
نپذیرد و با من سازگار نباشد! 

هان! بدانید جبرئیل از س��وي خداوند خبرم داد: هر آن که با علي علیه السالم 
بس��تیزد و بر والیت او گردن نگذارد، نفرین و خش��م من بر او باد! البته بایست 
که هر کس بنگرد که براي فرداي رس��تاخیز خود چه پیش فرستاده. ]هان![ تقوا 
پیشه کنید و از ناسازگاري با علي علیه السالم بپرهیزید؛ مبادا که گام هایتان پس 

از استواري درلغزد. که خداوند بر کردارتان آگاه است.
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ْن يُخالُِفُه(: )أَْن تَُقوَل نَْفٌس يا  َّذي َذَكَر في ِكتابِِه الَعزيِز، فَقاَل تعالي )ُمْخبِراً َعمَّ ال

ْطُت في َجْنِب الِ()26(. َحْسَرتا َعلي ما فَرَّ
***

َوالتَتَّبُِعوا  ُمْحَكماتِِه  إِلي  َوانُْظُروا  آياتِِه  اْفَهُموا  َو  الُْقْرآَن  َُّروا  تََدب َمعاِشَرالنّاِس، 

َّذي أَنَا آِخٌذ  لَْن يُبَيَِّن لَُكْم زواِجَرُه َولَْن يُوِضَح لَُكْم تَْفِسيَرُه إاِلَّ ال ُمتَشابَِهُه، فََوالِ 

( َو ُمْعلُِمُكْم: أَنَّ َمْن ُكْنُت َمْوالُه  بِيَِدِه َوُمْصِعُدُه إِليَّ َوشائٌِل بَِعُضِدِه )َو رافُِعُه بِيََديَّ

الِ  ِمَن  ُمواالتُُه  َو  َوِصيّي،  َو  أَخي  طالٍِب  أَبي  بُْن  َعلِيُّ  ُهَو  َو  َمْوالُه،  َعلِيٌّ  فَهذا 

. َوَجلَّ أَنَْزلَها َعَليَّ َعزَّ

***

يِّبيَن ِمْن ُولْدي )ِمْن ُصْلبِِه( ُهُم الثِّْقُل اْلَْصَغُر، َوالُْقْرآُن  َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّ َعلِيًّا َوالطَّ

الثِّْقُل اْلَْكبَُر، فَُكلُّ واِحٍد ِمْنُهما ُمْنبٌِئ َعْن صاِحبِِه َو ُموافٌِق لَُه، لَْن يَْفتَِرقا َحتّي يَِردا 

يُْت،  أَدَّ أاَلَوقَْد  أَْرِضِه.  ُحّكاُمُه في  َو  َخْلِقِه  في  الِ  أَُمناُء  َُّهْم  إِن أاَل  الَْحْوَض.  َعَليَّ 

َوَجلَّ قاَل َو أَنَا  أاَلَوقَْد بَلَّْغُت، أاَلَوقَْد أَْسَمْعُت، أاَلَوقَْد أَْوَضْحُت، أاَل َو إِنَّ ال َعزَّ

َُّه ال »أَميَرالُْمْؤِمنيَن« َغْيَر أَخي هذا، أاَل التَِحلُّ إِْمَرُة  ، أاَلإِن َوَجلَّ قُْلُت َعِن الَ َعزَّ

الُْمْؤِمنيَن بَْعدي اِلََحٍد َغْيِرِه.
َلِم َفَرَفَعُه َو َکاَن اَِمیَرالُمؤِمِنیَن َعَلیِه  )ُثمَّ َضَرَب بَِیِدِه اِلَی عضد َعلُِّی َعَلیِه السَّ
ل ما صعه َرُسوَل اهلل َصلَّی اهللُ َعَلیِه َو آلِه ِمنَبَرُه علی درجه دون  َلم منذ اوَّ السَّ
مقاصد متیامنًا عن وجه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله کانّهما فی مقام واحد 
فرفعه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله بیده و سبطها الی الّسماء و شال علّیًا صلی 

اهلل علیه و آله حتی صارت رجله مع رکبة رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله(.
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هان مردمان! همانا او هم جوار و همس��ایه ي خداوند اس��ت که در نبش��ته ي 
عزی��ز خود او را یاد کرده و درباره ي س��تیزندگان با او فرم��وده: »تا آن که مبادا 
کسي در روز رستاخیز بگوید: افسوس که درباره ي هم جوار و همسایه ي خدا 

کوتاهي کردم...«
***

هان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرفي آیات آن را دریابید و بر محکماتش 
نظر کنید و از متشابهاتش پیروي ننمایید. پس به خدا سوگند که باطن ها و تفسیر 
آن را آشکار نمي کند مگر همین که دست و بازوي او را گرفته و باال آورده ام و 
اعالم مي دارم که: هر آن که من سرپرست اویم، این علي علیه السالم سرپرست 
اوست. و او علي بن ابي طالب علیه السالم است؛ برادر و وصي من که سرپرستي 

و والیت او حکمي است از سوي خدا که بر من فرستاده شده است.
***

هان مردمان! همانا علي علیه الس��الم و پاکان از فرزندانم از نس��ل او، یادگار 
گران س��نگ کوچك ترند و قرآن یادگار گران سنگ بزرگ تر. هر یك از این دو 
از دیگر همراه خود خبر مي دهد و با آن س��ازگار است. آن دو هرگز از هم جدا 

نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.
ه��ان! بدانید که آنان امانت��داران خداوند در میان آفری��دگان و حاکمان او در 

زمین اویند.
هش��دار که من وظیفه ي خود را ادا کردم. هش��دار که من آن چه بر عهده ام 
بود ابالغ کردم و به گوش��تان رس��اندم و روشن نمودم. بدانید که این سخن خدا 
بود و من از سوي او سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این برادرم کسي نباید 
امیرالمؤمنین خوانده ش��ود. هش��دار که پس از من امارت مؤمنان براي کسي جز 

او روا نباشد.
)در این هنگام رس�ول خ�دا)ص( بازوی علی )ع( را گرفته او را 
ب�اال برد، و این در حال�ی بود که اميرالمؤمني�ن )ع( از زمانی که 
پيامبر )ص( بر منبر برآمد پایين تر از مکان حضرت ایس�تاده و 
از جانب راس�ت به سمت رس�ول خدا )ص( متمایل بود گویی که 
هر دو در یک مکان ایستاده بودند آنگاه پيامبر )ص( آن حضرت 

را بلند کرده و دستانش را به سوی آسمان گشود(
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ثم قال: »ايهاالنَّاُس، َمْن اَْولي بُِكْم ِمْن اَنُْفِسُكْم؟ قالوا: ال و َرُسولُُه. فَقاَل: ااَل 

من ُكْنُت َمْوالُه فَهذا َعليٌّ َمْوالُه، اللهمَّ واِل َمْن واالُه و عاِد َمْن عاداُه َوانُْصْرَمْن 

نََصَرُه واْخُذْل َمْن َخَذلَُه.
***

اُمَّتي  في  َخليَفتي  َو  ِعْلمي،  واِعي  َو  َوصيِّي  َو  أخي  َعلِيٌّ  هذا  َمعاِشَرالنّاِس، 

َوَجلَّ َوالّداعي إِلَْيِه َوالْعاِمُل بِمايَْرضاُه  َعلي َمْن آَمَن بي َوَعلي تَْفسيِر ِكتاِب ال َعزَّ

َُّه َخليَفُة َرُسوِل  َوالُُْمحاِرُب اِلَْعدائِه َوالُْموالِي َعلي طاَعتِِه َوالنّاهي َعْن َمْعِصيَتِِه. إِن

ال َو أَميُرالُْمْؤِمنيَن َواْلماُم الْهادي ِمَن ال، َو قاتُِل النّاِكثيَن َوالْقاِسطيَن َوالْماِرقيَن 

َّلُهمَّ واِل َمْن واالُه  ()27(. بَِأْمِرَك ياَربِّ أَقُوُل: اَل ُل الَْقْوُل لََديَّ بَِأْمِرال. يَُقوُل الُ: )مايُبَدَّ

َواْغِضْب  أَنَْكَرُه  َمْن  َوالَْعْن  َخَذلَُه(  َمْن  َواْخُذْل  نََصَرُه  َمْن  )َوانُْصْر  َمْن عاداُه  َوعاِد 

َعلي َمْن َجَحَد َحقَُّه.

***

ََّك أَنَْزلَْت اْليََة في َعلِيٍّ َولِيَِّك ِعْنَدتَْبييِن ذالَِك َونَْصبَِك إِيّاُه لِهَذا الْيَْوِم:  اللهمَّ إِن

)الْيَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتي َو َرضيُت لَُكُم اْلِْسالَم دينًا()28(، 

)َو َمْن يَْبتَِغ َغْيَراْلِْسالِم دينًا فََلْن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو فِي اْلِخَرِة ِمَن الْخاِسريَن()29(. 

ِّي قَْد بَلَّْغُت. ِّي أُْشِهُدَك أَن اللهمَّ إِن

َوَجلَّ دينَُكْم بِِإماَمتِِه. فََمْن لَْم يَْأتَمَّ بِِه َوبَِمْن يَُقوُم  َّما أَْكَمَل ال َعزَّ َمعاِشَرالنّاِس، إِن

)فَُأولئَِك  َوَجلَّ َعزَّ َعَلي ال  َوالَْعْرِض  الِْقياَمِة  يَْوِم  إِلي  ُصْلبِِه  ِمْن  ُولْدي  ِمْن  َمقاَمُه 

نْيا َواْلِخَرِة()30( )َو فِي النّاِرُهْم خالُِدوَن)31(، اليَُخفَُّف  َّذيَن َحبَِطْت أَْعمالُُهْم فِي الدُّ ال

َعْنُهُم الَْعذاُب َوالُهْم يُْنَظروَن()32(.

***

 ، ُكْم َعَليَّ ، أَنَْصُرُكْم لي َوأََحقُُّكْم بي َوأَْقَربُُكْم إِلَي َوأََعزُّ َمعاِشَرالنّاِس، هذا َعلِيٌّ
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قسمت پنجم: اهميت مسئله امامت

قسمت چهارم: معرفي علي ابن ابيطالب )ع(
سپس فرمود: مردمان! کیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر 
او! س��پس فرمود آگاه باشید آن که من سرپرست اویم پس این علي علیه السالم 
سرپرست اوست! خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستي او را بپذیرد و دشمن 
ب��دار هر آن که او را دش��من دارد و یاري کن ی��ار او را و تنها گذار آن را که او 

را تنها بگذارد.
***

هان مردمان! این علي علیه الس��الم اس��ت برادر و وصي و نگاهبان دانش من. و 
هموست جانشین من در میان امت و بر گروندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا که 
مردمان را به س��وي او بخواند و به آن چه موجب خش��نودي اوست عمل کند و با 
دشمنانش ستیز نماید. او پشتیبان فرمانبرداري خداوند و بازدارنده از نافرماني او باشد. 
همانا اوس��ت جانشین رس��ول اهلل و فرمانرواي ایمانیان و پیشواي هدایتگر از سوي 
خدا و کس��ي که به فرمان خدا با پیمان شکنان، رویگردانان از راستي و درستي و به 

دررفتگان از دین پیکار کند. خداوندفرماید: »فرمان من دگرگون نخواهدشد.«
پروردگارا! اکنون به فرمان تو چنین مي گویم: خداوندا! دوس��تداران او را دوست 
دار. و دش��منان او را دشمن دار. پش��تیبانان او را پشتیباني کن. یارانش را یاري نما. 
خودداري کنندگان از یاري اش را به خود رها کن. ناباورانش را از مهرت بِران و بر 

آنان خشم خود را فرود آور.
***

معبودا! تو خود در هنگام برپاداش��تن او و بیان والیتش نازل فرمودي که: »امروز 
آیین شما را به کمال، و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم، و اسالم را به عنوان 
دین ش��ما پس��ندیدم.« »و آن که به جز اسالم دیني را بجوید، از او پذیرفته نبوده، در 
جهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود.« خداوندا، تو را گواه مي گیرم که پیام تو 

را به مردمان رساندم.

هان مردمان! خداوند عّزوجّل دین را با امامت علي علیه السالم تکمیل فرمود. اینك 
آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او - تا برپایي رستاخیز و عرضه 
ي بر خدا - پیروي نکنند، در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در آتش دوزخ ابدي 

خواهند بود، به گونه اي که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتي خواهد بود.
***

هان مردمان! این علي یاورترین، س��زاوارترین و نزدیك ترین و عزیزترین ش��ما 
نس��بت به من اس��ت. خداوند عّزوجّل و من از او خش��نودیم. آیه رضایتي در قرآن 
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َوَجلَّ َوأَنَاَعْنُه راِضياِن. َو مانََزلَْت آيَُة ِرضًا )في الُْقْرآِن( إاِّل فيِه، َوال خاَطَب  َوال َعزَّ

َّذيَن آَمنُوا إاِّلبََدأ بِِه، َوالنََزلَْت آيَُة َمْدٍح فِي الُْقْرآِن إاِّل فيِه، َوالَشِهَد ال بِالَْجنَِّة  الُ ال

في )َهْل أَتي َعَلي ااْلِنْساِن( إاِّللَُه، َوال أَنَْزلَها في ِسواُه َوالَمَدَح بِها َغْيَرُه.
***

َمعاِشَرالنّاِس، ُهَو ناِصُر ديِن الِ َوالُُْمجاِدُل َعْن َرُسوِل ال، َو ُهَوالتَِّقيُّ النَِّقيُّ الْهاِدي 

. نَبِيُُّكْم َخْيُر نَبيٍّ َو َوِصيُُّكْم َخْيُر َوِصيٍّ )َوبَنُوُه َخْيُراْلَْوِصياِء(. َمعاِشَرالنّاِس،  الَْمْهِديُّ

. َمعاِشَر النّاِس، إِنَّ  يَّتي ِمْن ُصْلِب )أَميِرالُْمْؤِمنيَن( َعلِيٍّ يَُّة ُكلِّ نَبِي ِمْن ُصْلبِِه، َو ُذرِّ ُذرِّ

إِبْليَس أَْخَرَج آَدَم ِمَن الَْجنَِّة بِالَْحَسِد، فاَلتَْحُسُدوُه فَتَْحبَِط أَْعمالُُكْم َوتَِزلَّ أَْقداُمُكْم، 

بُِكْم  َوَكْيَف   ، َوَجلَّ َعزَّ َصْفَوُةالِ  َوُهَو  واِحَدٍة،  بَِخطيئٍَة  اْلَرِض  إِلَي  أُْهبَِط  آَدَم  فَِإنَّ 

 ، ، َوال يُوالِي َعلِيًّا إاِلَّ تَِقيٌّ َُّه اليُْبِغُض َعلِيًّا إاِّلَشِقيٌّ َوأَنْتُْم أَنْتُْم َو ِمْنُكْم أَْعداُءال، أاَلَوإِن

***َواليُْؤِمُن بِِه إاِّلُمْؤِمٌن ُمْخلٌِص.

حيِم، َوالَْعْصِر، إِنَّ  ْحماِن الرَّ َو في َعلِيٍّ - َوال - نََزلَْت ُسوَرُة الَْعْصر: )بِْسِم ال الرَّ

ْبِر(. َمعاِشَرالنّاِس، قَِد  اْلِنْساَن لَفي ُخْسٍر( )إاِّل َعليًّا الّذي آَمَن َو َرِضي بِالَْحقِّ َوالصَّ

ُسوِل إاِلَّالْباَلُغ الُْمبيُن. َمعاِشَرالنّاِس،  اْستَْشَهْدُت الَ َوبَلَّْغتُُكْم ِرسالَتِي َو ما َعَلي الرَّ

)إتَُّقوال َحقَّ تُقاتِِه َوالتَموتُنَّ إاِّل َوأَنْتُْم ُمْسلُِموَن()33(.

َّذي أُنِْزَل َمَعُه )34(ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمَس  َمعاِشَرالنّاِس، )آِمنُوا بِال َو َرُسولِِه َوالنَّوِر ال

ما  )بال  ْبِت()35(.  السَّ أَْصحاَب  لََعنَّا  َكما  نَْلَعنَُهْم  أَْو  أَْدباِرها  َعلي  فَنَُردَّها  ُوُجوهًا 

أُِمْرُت  َوقَْد  َوأَنْسابِِهْم،  بَِأْسمائِِهْم  أَْعِرفُُهْم  أَْصحابي  ِمْن  قَْومًا  إاِلَّ  اْليَِة  بِهِذِه  َعني 

َوالْبُْغِض(.  الُْحبِّ  ِمَن  قَْلبِِه  لَِعلِيٍّ في  اْمِرٍئ َعلي مايَِجُد  فَْليَْعَمْل ُكلُّ  َعْنُهْم  ْفِح  بِالصَّ

ثُمَّ  بِْن أَبي طالٍِب،  َعلِي  ثُمَّ فيَّ  َمْسلوٌك فيَّ  َوَجلَّ  ِمَن ال َعزَّ النُّوُر  َمعاِشَرالنّاِس، 

اِلَنَّ  لَنا،  ُهَو  بُِكلِّ َحّق  َو  بَِحقِّ ال  يَْأُخُذ  َّذي  ال الَْمْهِديِّ  الْقائِِم  إِلَي  ِمْنُه  النَّْسِل  فِي 

َوالْخائِنيَن  َوالُْمخالِفيَن  َوالْمُعانِديَن  ريَن  الُْمَقصِّ َعَلي  ًة  ُحجَّ َجَعَلنا  قَْد  َوَجلَّ  َعزَّ ال 

َواْلثِميَن َوالَّظالِميَن َوالْغاِصبيَن ِمْن َجميِع الْعالَميَن.
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قسمت ششم: خطر انحراف و کارشکني

نیس��ت مگر این که درباره ي اوست. و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابي نموده 
به او آغاز کرده ]و او اولین ش��خص مورد نظر خداي متعال بوده اس��ت [ . و آیه ي 
ستایشي نازل نگشته مگر درباره ي او. و خداوند در سوره ي »هل أتي علي اإلنسان« 
گواهي بر بهشت ]رفتن [ نداده مگر براي او، و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به 

آن جز او را نستوده است.
***

هان مردمان! او یاور دین خدا و دفاع کننده ي از رسول اوست. او پرهیزکار پاکیزه 
و راهنماي ارشاد شده ]به دست خود خدا[ است. پیامبرتان برترین پیامبر، وصي او 

برترین وصي و فرزندان او برترین اوصیایند.
هان مردمان! فرزندان هرپیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمؤمنین 

علي علیه السالم است.
هان مردمان! به راس��تي که ش��یطاِن اغواگر، آدم را با رشك از بهشت رانده مبادا 
شما به علي رشك ورزید که کرده هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهدشد. آدم به 
خاطر یك اش��تباه به زمین هبوط کرد و حال آن که برگزیده ي خداي عّزوجّل بود. 
پس چگونه خواهید بود ش��ما و حال آن که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان 

شمایند.
آگاه باشید! که با علي نمي ستیزد مگر بي سعادت. و سرپرستي او را نمي پذیرد 

مگر رستگار پرهیزگار. و به او نمي گرود مگر ایمان دار بي آالیش.
***

و س��وگند به خدا که سوره ي والعصر درباره ي اوست: »به نام خداوند بخشنده 
مهربان. قسم به زمان که انسان در زیان است.« مگر علي که ایمان آورده و به درستي 

و شکیبایي آراسته است.
هان مردمان! خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم. و بر فرستاده وظیفه ا ي جز 

بیان و ابالغ روشن نباشد!
هان مردمان! تقوا پیشه کنید همان گونه که بایسته است. و نمیرید جز با  اسالم

هان مردمان! »به خدا و رس��ول و نور همراهش ایمان آورید پیش از آن که چهره 
ه��ا را تباه و وارونه کنیم یا چونان اصحاب روز ش��نبه ]یهودیاني که بر خدا نیرنگ 
آوردند[ رانده شوید.« به خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه گروهي از صحابه 
اند که آنان را با نام و نََسب مي شناسم لیکن به پرده پوشي کارشان مأمورم. آنك هر 
کس پایه کار خویش را مهر و یا خشم علي علیه السالم در دل قرار دهد ]و بداند که 

ارزش عمل او وابسته به آن است.[ .
مردمان! نور از س��وي خداوند عّزوجل در جان من، س��پس در جان علي بن ابي 
طالب، آن گاه در نس��ل او تا قائم مهدي - که حق خدا و ما را مي س��تاند - جاي 
گرفته. چرا که خداوند عّزوجل ما را بر کوتاهي کنندگان، س��تیزه گران، ناسازگاران، 
خائنان و گنهکاران و ستمکاران و غاصبان از تمامي جهانیان دلیل و راهنما و حجت 

آورده است.
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ُسُل، أَفَِإْن ِمتُّ أَْوقُتِْلُت  َمعاِشَرالنّاِس، أُنِْذُرُكْم أَنّي َرُسوُل ال قَْدَخَلْت ِمْن قَْبلِي الرُّ

ال َشْيئًا َوَسيَْجِزي  )انَْقَلْبتُْم َعلي أَْعقابُِكْم؟ َوَمْن يَْنَقلِْب َعلي َعِقبَْيِه فََلْن هان يَُضرَّ

ْكِر، ثُمَّ ِمْن بَْعِدِه  ْبِر َوالشُّ الُ الّشاِكريَن )الّصابِريَن()36(. أاَلَوإِنَّ َعلِيًّا ُهَوالَْمْوُصوُف بِالصَّ

ُولْدي ِمْن ُصْلبِِه. َمعاِشَرالنّاِس، التَُمنُّوا َعَليَّ بِِإْسالِمُكْم، بَْل التَُمنُّوا َعَلي ال فَيُْحبَِط 

َُّكْم لَبِالِْمْرصاِد. َعَمَلُكْم َويَْسَخَط َعَلْيُكْم َو يَْبتَلِيَُكْم بُِشواٍظ ِمْن ناٍر َونُحاٍس، إِنَّ َرب

***

الِْقياَمِة  َويَْوَم  النّاِر  إِلَي  يَْدُعوَن  ٌة  أَئمَّ بَْعدي  ِمْن  َسيَُكوُن  َُّه  إِن َمعاِشَرالنّاِس، 

َُّهْم َوأَنْصاَرُهْم  اليُْنَصروَن. َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّ ال َوأَنَا بَريئاِن ِمْنُهْم. َمعاِشَرالنّاِس، إِن

َُّهْم  َرِك اْلَْسَفِل ِمَن النّاِر َولَبِْئَس َمْثَوي الُْمتََكبِِّريَن. أاَل إِن َوأَتْباَعُهْم َوأَْشياَعُهْم فِي الدَّ

إِماَمًة  أََدُعها  ِّي  إِن َمعاِشَرالنّاِس،  أََحُدُكْم في َصحيَفتِِه!!  فَْليَْنُظْر  حيَفِة،  الصَّ أَْصحاُب 

ًة َعلي  َو ِوراثًَة )في َعِقبي إِلي يَْوِم الِْقياَمِة(، َوقَْد بَلَّْغُت ما أُِمرُت بِتَْبليِغِه. هان ُحجَّ

ْن َشِهَد أَْولَْم يَْشَهْد، ُولَِد أَْولَْم يُولَْد، فَْليُبَلِِّغ  ُكلِّ حاِضٍر َوغائٍب َو َعلي ُكلِّ أََحٍد ِممَّ

ُمْلكًا َو  اْلِماَمَة بَْعدي  الِْقياَمِة. َوَسيَْجَعُلوَن  يَْوِم  الَْولََد إِلي  َوالْوالُِد  الْغائَِب  الْحاِضُر 
اْغتِصابًا، )أاَل لََعَن ال الْغاِصبيَن الُْمْغتَصبيَن(، َوِعْنَدها َسيَْفُرُغ لَُكْم أَيَُّها الثََّقالِن)37( 

)َمْن يَْفَرُغ( »َويُْرِسُل َعَلْيُكما ُشواٌظ ِمْن ناٍر َونُحاٌس فاَلتَْنتَِصراِن«)38(.

***

»َحتّي  َعَلْيِه  أَنْتُْم  ما  َعلي  لِيََذَرُكْم  يَُكْن  لَْم  َوَجلَّ  َعزَّ ال  إِنَّ  َمعاِشَرالنّاِس، 

َُّه  يِِّب، َو ما كاَن ال لِيُْطلَِعُكْم َعَلي الَْغْيِب«)39(. َمعاِشَرالنّاِس، إِن يَميَزالَْخبيَث ِمَن الطَّ

ما ِمْن قَْريٍَة إاِّل َوال ُمْهلُِكها بِتَْكذيبِها قَْبَل يَْوِم الِْقياَمِة َو ُمَملُِّكَها اْلِماَم الَْمْهِديَّ َوالُ 

ليَن،  ليَن، َوال لََقْد أَْهَلَك اْلَوَّ ٌق َوْعَدُه. َمعاِشَرالنّاِس، قَْد َضلَّ قَْبَلُكْم أَْكثَُراْلَوَّ ُمَصدِّ

َوُهَو ُمْهلُِك اْلِخريَن.
***

ليَن، ثُمَّ نُْتبُِعُهُم اْلِخِريَن، كذالَِك نَْفَعُل بِالُْمْجِرميَن،  قاَل ال تَعالي: )أَلَْم نُْهلِِك اْلَوَّ

بيَن()40(. َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّ ال قَْد أََمَرني َونَهاني، َوقَْد أََمْرُت َعلِيًّا َونََهْيتُُه  َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

)بَِأْمِرهِ(. فَِعْلُم اْلَْمِر َوالنَُّهي لََديِْه، فَاْسَمُعوا الَِْمِرهِ تَْسَلُموا، َوأَطيُعوهُ تَْهتَُدوا، َوانْتَُهوا لِنَْهيِِه 

بُُل َعْن َسبيلِِه. ْق بُِكُم السُّ تَرُشُدوا، )َوصيُروا إِلي ُمراِدهِ( َوال تَتََفرَّ
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هان مردمان! هشدارتان مي دهم: همانا من رسول خدایم. پیش از من نیز رسوالني 
آمده و س��پري گش��ته اند. آیا اگر من بمیرم یا کشته ش��وم، به جاهلیت عقب گرد 
مي کنی��د؟ آن که به قهقرا برگردد، هرگز خدا را زیاني نخواهد رس��انید و خداوند 
سپاس��گزاران شکیباگر را پاداش خواهد داد. بدانید که علي علیه السالم و پس از او 

فرزندان من از نسل او، داراي کمال شکیبایي و سپاسگزاري اند.
هان مردمان! اسالمتان را بر من منت نگذارید؛ که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد 
و خداوند بر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله اي از آتش و مس گداخته 

گرفتار خواهد نمود. همانا پروردگار شما در کمین گاه است.
***

مردمان! به زودي پس از من پیش��وایاني خواهند بود که شما را به سوي آتش 
مي خوانند و در روز رستاخیز تنها وبدون یاور خواهند ماند.

هان مردمان! خداوند و من از آنان بیزاریم.
هان مردمان! آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جاي جهنم، جایگاه متکبّران خواهند 

بود. بدانید آنان اصحاب صحیفه اند. اکنون هر کس در صحیفه ي خود نظر کند.
هان مردمان! اینك جانشیني خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جاي 
مي گذارم در نسل خود تا برپایي روز رستاخیز. و حال، مأموریت تبلیغي خود را 
انجام مي دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده اند و 
بر تمامي مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران 
به فرزندان تا برپایي رستاخیز برسانند.آگاه باشید! به زودي پس از من امامت را 

با پادشاهي جابه جا نموده. آن را غصب کرده و به تصرف خویش درآورند.
ه��ان! نفرین و خش��م خدا بر غاصب��ان و چپاول گران! و البت��ه در آن هنگام 
خداوند آتش عذاب - شعله هاي آتش و مس گداخته - بر سر شما جن و انس 

خواهد ریخت. آن جاست که دیگر یاري نخواهید شد.
***

هان مردمان! هر آینه خداوند عزوجل ش��ما را ب��ه حالتان رها نخواهد کرد تا 
ناپ��اک را ازپاک جدا کند. و خداوند نمي خواهد ش��ما را بر غیب آگاه گرداند.
هان مردمان! هیچ سرزمیني نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب اهل آن 
]حق را[ ، آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدي)عج( 
خواهد س��پرد. و هر آینه خداوند وعده ي خود را انجام خواهد داد.هان مردمان! 
پیش از شما، شمار فزوني از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود کرد. 

و همو نابودکننده ي آیندگان است.
***

او خود در کتابش آورده: »آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان 
را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان این چنین کنیم. واي بر ناباوران!«

هان مردمان! همانا خداوند امر و نهي خود را به من فرموده و من نیز به دستور 
او دانش آن را نزد علي علیه السالم نهادم. پس فرمان او را بشنوید و گردن نهید 
و پیروی��ش نمایی��د و از آنچه بازتان دارد خودداري کنید تا راه یابید. به س��وي 

هدف او حرکت کنید. راههاي گونه گون شما را از راه او بازندارد!



برکرانه غدیر

36

َّذي أََمَرُكْم بِاتِّباِعِه، ثُمَّ َعلِيٌّ ِمْن بَْعدي. ثُمَّ  َمعاِشَرالنّاِس، أَنَا ِصراُط الِ الُْمْستَقيُم ال

ُة )الُْهدي(، يَْهدوَن إِلَي الَْحقِّ َو بِِه يَْعِدلوَن. ُولْدي ِمْن ُصْلبِِه أَئِمَّ

ِ َرِب الْعالَميَن...«)41( إِلي آِخِرها، حيِم الَْحْمُدِلَّ ْحماِن الرَّ ثُمَّ قََرأَ: »بِْسِم ال الرَّ

***

ْت، أُولئَِك أَْولِياُءالِ  ْت َوإِيَّاُهْم َخصَّ َوقاَل: فِيَّ نََزلَْت َوفيِهْم )َوالِ( نََزلَْت، َولَُهْم َعمَّ

إِنَّ  أاَل  الْغالِبُوَن.  ُهُم  الِ  ِحْزَب  إِنَّ  أاَل  يَْحَزنوَن)42(،  َوالُهْم  َعَلْيِهْم  َّذيَن الَخْوٌف  ِال

ُزْخُرَف  بَْعٍض  إِلي  بَْعُضُهْم  يوِحي  ياطيِن  الشَّ إِْخواُن  َفهاُءالْغاُووَن  السُّ ُهُم  أَْعدائَُهْم 

: )التَِجُد قَْومًا  َوَجلَّ َّذيَن َذَكَرُهُم ال في ِكتابِِه، فَقاَل َعزَّ الَْقْوِل ُغرُوراً. أاَل إِنَّ أَْولِيائَُهُم ال

وَن َمْن حادَّ الِ َو َرُسولَُه َولَْوكانُوا آبائَُهْم أَْوأَبْنائَُهْم  يُؤِمنُوَن بِال َوالْيَْوِم اْلِخِر يُوادُّ

أَْوإِْخوانَُهْم أَْوَعشيَرتَُهْم، أُولئَِك َكتََب في قُلوبِِهُم اْليماَن()43( إِلي آِخراليَِة.

***

َولَْم  آَمنُوا  َّذيَن  )ال فَقاَل:  َوَجلَّ  َعزَّ ال  َوَصَفُهُم  َّذيَن  ال الُْمْؤِمنوَن  أَْولِيائَُهُم  إِنَّ  أاَل 

َّذيَن  يَْلبُِسوا إيمانَُهْم بُِظْلٍم أُولئَِك لَُهُم اْلَْمُن َو ُهْم ُمْهتَدوَن()44(. )أاَل إِنَّ أَْولِيائَُهُم ال

َّذيَن يْدُخلوَن الَْجنََّة بَِسالٍم آِمنيَن)45(، تَتََلّقاُهُم  آَمنُوا َولَْم يَْرتابوا(. أاَل إِنَّ أَْولِيائَُهُم ال

إِنَّ  أاَل  خالِديَن«)46(.  فَاْدُخلوها  ِطْبتُْم  َعَلْيُكْم  »َسالٌم  يَُقولوَن:  بِالتَّْسليِم  الَْمالئَِكُة 

يَْصَلوَن  َّذيَن  ال أَْعدائَُهُم  إِنَّ  أاَل  بَِغْيِر ِحساٍب)47(.  فيها  يُْرَزقوَن  الَْجنَُّة  لَُهُم  أَْولِيائَُهْم، 

يََرْوَن  َو  تَُفوُر  ِهي  َو  َشهيقًا  لَِجَهنََّم  يَْسَمعوَن  َّذيَن  ال أَْعدائَُهُم  إِنَّ  أاَل  َسعيراً)48(. 

َّذيَن قاَل الُ فيِهْم: )ُكلَّما َدَخَلْت أُمٌَّة لََعنَْت أُْختَها()50(  لَهاَزفيرًا)49(. أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم ال

: )ُكلَّما أُلِْقي فيها فَْوٌج َسَألَُهْم َخَزنَتُها  َوَجلَّ َّذيَن قاَل الُ َعزَّ الية. أاَل إِنَّ أَْعدائَُهُم ال

َل ال ِمْن َشيٍء إِْن أَنْتُْم  بْنا َو قُلنا مانَزَّ أَلَْم يَأتُِكْم نَذيٌر، قالوا بَلي قَْد جاَءنا نَذيٌر فََكذَّ

أَْولِيائَُهُم  إِنَّ  عيِر()51(. أاَل  السَّ اِلَْصحاِب  َكبيٍر( إِلي قَوله: )أاَلفَُسْحقًا  إاِّل في َضالٍل 

َُّهْم بِالَْغْيِب، لَُهْم َمْغِفَرٌة َوأَْجٌر َكبيٌر«)52(. َّذيَن يَْخَشْوَن َرب »ال
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قسمت هفتم: معرفي دوستان و دشمنان
هان مردمان! صراط مس��تقیم خداوند منم که شما را به پیروي آن امر فرموده. 
و پس از من علي علیه الس��الم است و آن گاه فرزندانم از نسل او، پیشوایان راه 

راستند که به درستي و راستي راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.
س��پس پیامب��ر صّلي اهلل علیه و آل��ه قرائت فرمود: »بس��م اهلل الّرحمن الّرحیم 

الحمدهلّل رّب العالمین الّرحمن الّرحیم« - تا آخر سوره.
***

هان! به خدا سوگند این سوره درباره ي من نازل شده و شامل امامان مي باشد و 
به آنان اختصاص دارد. آنان اولیاي خدایند که ترس و اندوهي برایشان نیست، آگاه 
باش��ید: البته حزب خدا چیره و غالب خواهد بود. هشدار که: ستیزندگان با امامان، 
گمراه و همکاران ش��یاطین اند. براي گمراهي مردمان، س��خنان بیهوده و پوچ را به 
یکدیگر مي رسانند. بدانید که خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده: 
»]اي پیامبر ما[ نمي یابي ایمانیان به خدا و روز بازپسین، که ستیزه گران خدا و رسول 
را دوست ندارند، گرچه آنان پدران، برادران و خویشانشان باشند. آنان ]که چنین اند[ 

خداوند ایمان را در دل هایشان نبشته است.« - تا آخر آیه.
***

هان! دوس��تداران امامان مؤمنان��ی اند که قرآن چنان توصی��ف فرموده: »آنان 
ک��ه ایم��ان آورده و باور خود را به ش��رک نیالوده اند، در امان و در راه راس��ت 
هستند.«هش��دار! یاران پیشوایان کساني هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار 
دور خواهند بود.هش��دار! اولیاي امامان آنانند که با آرامش و س��الم به بهش��ت 
درخواهند شد و فرشتگان با سالم آنان را پذیرفته، خواهند گفت: »درود بر شما 
که پاک ش��ده اید. اینك داخل شوید که در بهش��ت، جاودانه خواهید بود.«هان! 
بهشت پاداش اولیاي آنان است و در آن بي حساب روزي داده خواهند شد.هان! 
دش��منان آنان آن کس��اني اند که در آتش درآیند. و همانا ناله ي افروزش جهنم 
را مي ش��نوند در حالي که شعله هاي آتش زبانه مي کشد و زفیر )صداي بازدم( 

جهنم را نیز درمي یابند.
هان! خداوند درباره ي س��تیزگران با آنان فرم��وده: »هرگاه امتي داخل جهنم 
ش��ود همتاي خود را نفرین کند.«هش��دار! که دشمنان امامان همانانند که خداوند 
درباره ي آنان فرموده: »هر گروهي از آنان داخل جهنم ش��ود نگاهبانان مي پرس��ند: 
مگر برایتان ترساننده اي نیامد؟! مي گویند: چرا ترساننده آمد لیکن تکذیب کردیم 
و گفتیم: خداوند وحي نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهي بزرگ!« تا آن جا که 

فرماید: »هان! نابود باد دوزخیان!«
هان! ی��اران امامان در نهان، از پروردگار خویش ترس��انند، آمرزش و پاداش 

بزرگ براي آنان خواهد بود.
هان مردمان! چه بسیارراه است میان آتش و پاداش بزرگ!

هان مردمان! خداوند ستیزه جویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما را ستوده و 
دوست دارد.
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نا َمْن َذمَُّه  عيِر َواْلَْجِر الَْكبيِر. )َمعاِشَرالنّاِس(، َعُدوُّ َمعاِشَرالنَاِس، َشتّاَن مابَْيَن السَّ

( َمْن َمَدَحُه الُ َو أََحبَُّه. َمعاِشَر النّاِس، أاَلَوإِنّي )أَنَا( النَّذيُر و  ال َولََعنَُه، َو َولِيُّنا )ُكلُّ

ِّي ُمْنِذٌر َو َعلِيٌّ هاٍد)53(. َمعاِشَر النّاس  َو إِنّي نَبيٌّ  َعلِيٌّ الْبَشيُر. )َمعاِشَرالنّاِس(، َو إِن

ِّي َرسوٌل َو َعلِيٌّ اْلِماُم َوالَْوِصيُّ ِمْن بَْعدي،  َو َعلِيٌّ َوِصيّي. )َمعاِشَرالنّاِس، أاَلَوإِن

ُة ِمْن بَْعِدِه ُولُْدُه. أاَلَوإِنّي والُِدُهْم َوُهْم يَْخُرجوَن ِمْن ُصْلبِِه(. َواْلَئِمَّ

َُّه الُْمْنتَِقُم  يِن. أاَل إِن َُّه الّظاِهُر َعَلي الدِّ . أاَل إِن أاَل إِنَّ خاتََم اْلَئَِمِة ِمنَّا الْقائُِم الَْمْهِديُّ

أَْهِل  ِمْن  قَبيَلٍة  ُكلِّ  غالُِب  َُّه  إِن أاَل  َوهاِدُمها.  الُْحُصوِن  فاتُِح  َُّه  إِن أاَل  الّظالِميَن.  ِمَن 

َُّه  َُّه النّاِصُر لِديِن الِ. أاَل إِن َُّه الُْمْدِرُك بُِكلِّ ثاٍر اِلَْولِياِءالِ. أاَل إِن ْرِك َوهاديها.أاَلإِن الشِّ

َُّه يَِسُم ُكلَّ ذي فَْضٍل بَِفْضلِِه َو ُكلَّ ذي َجْهٍل بَِجْهلِِه.  الَْغّراُف ِمْن بَْحٍر َعميٍق. أاَل إِن

َُّه الُْمْخبُِر  َُّه واِرُث ُكلِّ ِعْلٍم َوالُْمحيُط بُِكلِّ فَْهٍم. أاَل إِن َُّه ِخيََرُةالِ َو ُمْختاُرُه. أاَل إِن أاَل إِن

ُض إِلَْيِه.  َُّه الُْمَفوَّ ديُد. أاَل إِن شيُد السَّ َُّه الرَّ َوَجلَّ َو الُْمَشيُِّد اِلَْمِر آياتِِه. أاَل إِن ِِّه َعزَّ َعْن َرب

َة بَْعَدُه  ًة َوالُحجَّ َُّه الْباقي ُحجَّ َر بِِه َمْن َسَلَف ِمَن الُْقروِن بَْيَن يََديِْه. أاَل إِن َُّه قَْد بَشَّ أاَل إِن

َُّه َولِيُّ  َُّه الغالَِب لَُه َوالَمْنصوَر َعَلْيِه. أاَلَوإِن َوال َحقَّ إاِّل َمَعُه َوالنُوَر إاِّلِعْنَدُه. أاَل إِن

ِه َو عالنِيَتِِه. ال في أَْرِضِه، َوَحَكُمُه في َخْلِقِه، َوأَمينُُه في ِسرِّ
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قسمت هشتم: معرفي حضرت مهدي)عج(

ه��ان مردمان! بدانید که همان��ا من انذارگرم و علي علیه الس��الم مژده 
دهنده.

هان! که من بیم دهنده ام و علي علیه السالم راهنما.
هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علي علیه السالم وصي من است.

ه��ان مردمان! بدانید که همانا من فرس��تاده و علي علیه الس��الم امام و 
وصي پس از من است. و امامان پس از او فرزندان اویند.

آگاه باش��ید! من والد آنانم ولي ایشان از نسل علي علیه السالم خواهند 
بود.

آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدي )عج( از ماست. هان! او بر تمامي ادیان 
چیره خواهد بود.

هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران.
هشدار! که اوست فاتح دژها و منهدم کننده ي آنها.

هشدار! که اوست چیره بر تمامي قبایل مشرکان و راهنماي آنان.
هشدار! که او خونخواه تمام اولیاي خداست.

 آگاه باشید! اوست یاور دین خدا.
هشدار! که از دریایي ژرف پیمانه هایي افزون گیرد.

هشدار! که او به هر ارزشمندي به اندازه ي ارزش او، و به هر نادان و بي ارزشي 
به اندازه ي ناداني اش نیکي کند.

هشدار! که او نیکو و برگزیده ي خداوند است.
هشدار! که او وارث دانش ها و حاکم بر ادراک هاست.

هان! بدانید که او از سوي پروردگارش سخن مي گوید و آیات و نشانه هاي او 
را برپا کند. بدانید همانا اوست بالیده و استوار.

بیدار باش��ید! هموس��ت که ]اختیار امور جهانیان و آیی��ن آنان [ به او واگذار 
شده است.

آگاه باشید! که تمامي گذشتگان ظهور او را پیشگویي کرده اند.
آگاه باشید! که اوست حّجت پایدار و پس از او حّجتي نخواهد بود.)1( درستي 

و راستي و نور و روشنایي تنها نزد اوست.
هان! کسي بر او پیروز نخواهد شد و در ستیز با او، یاري نخواهد گشت.

آگاه باش��ید که او ولي خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار 
و نهان است.

1( این تعبیر به عنوان حّجت و امامت است و نظرى به رجعت دیگر امامان ندارد زیرا آنان حّجت هاى پیشین 

اند که دوباره رجعت خواهند نمود.
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ِّي  َمعاِشَرالنّاِس، إِنّي قَْدبَيَّْنُت لَُكْم َوأَْفَهْمتُُكْم، َو هذا َعلِيٌّ يُْفِهُمُكْم بَْعدي. أاَلَوإِن

ُمصافََقتِِه  ثُمَّ  اِلْقراِربِِه،  َو  بَْيَعتِِه  َعلي  ُمصافََقتي  إِلي  أَْدُعوُكْم  ُخْطبَتي  انِْقضاِء  ِعْنَد 

َعِن ال  لَُه  بِالْبَْيَعِة  آِخُذُكْم  َوأَنَا  بايََعنِي.  قَْد  َعلِيٌّ  َو  الَ  بايَْعُت  قَْد  َّي  أاَلَوإِن بَْعدي. 

نََكَث  فََمْن  أَيْديِهْم.  فَْوَق  يَُدالِ  ال،  يُبايُِعوَن  َّما  إِن يُبايُِعونََك  َّذيَن  ال )إِنَّ   . َوَجلَّ َعزَّ

َّما يَْنُكُث َعلي نَْفِسِه، َو َمْن أَْوفي بِما عاَهَد َعَلْيُه الَ فََسيُْؤتيِه أَْجراً َعظيمًا()54(. فَِإن

َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّ الَْحجَّ َوالُْعْمَرَة ِمْن َشعائِرال، )فََمْن َحجَّ الْبَْيَت أَِواْعتََمَر فاَلُجناَح 

بَْيٍت  أَْهُل  فَماَوَرَدُه  واالْبَْيَت،  ِحجُّ َمعاِشَرالنّاِس،  اليَة.  بِِهما()55(  َف  وَّ يَطَّ أَْن  َعَلْيِه 

ماَوقََف  َمعاِشَرالنّاِس،  اْفتََقُروا.  َو  إاِّلبَتَُروا  َعْنُه  َوالتََخلَّفوا  أُبِْشُروا،  َو  اْستَْغنَْوا  إاِلَّ 

تُُه  بِالَْمْوقِِف ُمْؤِمٌن إاِلََّغَفَرال لَُه ماَسَلَف ِمْن َذنْبِِه إِلي َوْقتِِه ذالَِك، فَِإذا انَْقَضْت َحجَّ

اْستَْأنََف َعَمَلُه. َمعاِشَرالنَّاِس، الُْحّجاُج ُمعانُوَن َو نََفقاتُُهْم ُمَخلََّفٌة َعَلْيِهْم َوال اليُضيُع 

وا الْبَْيَت بَِكماِل الّديِن َوالتََّفقُِّه، َوالتَْنَصِرفُوا َعِن  أَْجَرالُْمْحِسنيَن. َمعاِشَرالنّاِس، ُحجُّ

كاَة َكما أََمَرُكُم ال  الَة َو آتُوا الزَّ الْمَشاِهِدإاِّل بِتَْوبٍَة َو إِْقالٍع. َمعاِشَرالنّاِس، أَقِيُموا الصَّ

َّذي  ْرتُْم أَْونَِسيتُْم فََعلِيٌّ َولِيُُّكْم َوُمبَيٌِّن لَُكْم، ال ، فَِإْن طاَل َعَلْيُكُم اْلََمُد فََقصَّ َوَجلَّ َعزَّ

َُّه ِمنِّي َو أَنَا ِمْنُه، َو ُهَو َو َمْن تَْخُلُف ِمْن  َوَجلَّ لَُكْم بَْعدي أَِميَن َخْلِقِه. إِن نََصبَُه الُ َعزَّ

يَّتي يُْخبِرُونَُكْم بِماتَْسَألُوَن َعْنُه َويُبَيِّنُوَن لَُكْم ما التَْعَلُموَن. ُذرِّ
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قسمت نهم: طرح مسئله بيعت

قسمت دهم: حج

ه��ان مردمان! من پیام خدا را برایتان آش��کار کرده تفهیم نمودم. و این علي علیه 
الس��الم اس��ت که پس از من شما را آگاه مي کند. اینك شما را مي خوانم که پس از 
پایان خطبه با من و س��پس با علي دس��ت دهید تا با او بیعت کرده به امامت او اقرار 
نمایید. آگاه باشید من با خداوند و علي علیه السالم با من پیمان بسته و من اکنون از 
سوي خداي عّزوجل براي امامت او پیمان مي گیرم. »]اي پیامبر [آنان که با تو بیعت 
کنند هر آینه با خدا بیعت کرده اند. دس��ت خدا باالي دس��تان آنان است. و هر کس 
بیعت شکند، بر زیان خود شکسته، و آن کس که بر پیمان خداوند استوار و باوفا باشد، 

خداوند به او پاداش بزرگي خواهد داد.«

هان مردمان! همانا حج و عمره از ش��عائر و آداب و رسوم خدایي است. پس 
زائران خانه ي خدا و عمره کنندگان بر صفا و مروه بسیار طواف کنند.

ه��ان مردم��ان! در خانه ي خدا حج گزارید؛ که هیچ خانداني داخل آن نش��د 
مگر بي نیاز ش��د و مژده گرفت، و کس��ي از آن روي برنگردانید مگر بي بهره و 

نیازمند گردید.
هان مردمان! مؤمني در موقف )عرفات، مش��عر، من��ا( نمانَد مگر این که خدا 
گناهان گذش��ته ي او را بیامرزد و بایس��ته اس��ت که پس از پایان اعمال حج ]با 

پرونده ي پاک [ کار خود را از سر گیرد.
هان مردمان! حاجیان دستگیري شده اند و هزینه هاي سفرشان جبران مي شود و 
جایگزین آن به آنان خواهد رسید. و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد 

کرد.
ه��ان مردمان! خانه ي خدا را با دین کامل و دانش ژرفاي آن دیدار کنید و از 

زیارتگاهها جز با توبه و بازایستادن ]از گناهان [ برنگردید.
ه��ان مردم��ان! نماز را به پا داری��د و زکات بپردازید همان س��ان که خداوند 
عّزوجل امر فرموده. پس اگر زمان بر ش��ما دراز ش��د و کوتاهي کردید یا از یاد 
بردید، علي علیه الس��الم صاحب اختیار و تبیین کننده ي بر شماس��ت. خداوند 
عّزوج��ل او راپس از من امانتدار خوی��ش در میان آفریدگانش نهاده. همانا او از 
من و من از اویم. و او و فرزندان من از جانش��ینان او، پرسش هاي شما راپاسخ 

دهند و آن چه را نمي دانید به شما مي آموزند.
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فَُهما فَآُمَر بِالَْحالِل َو اَنَهي َعِن  أاَل إِنَّ الَْحالَل َوالَْحراَم أَْكثَُرِمْن أَْن أُحِصيَُهما َوأَُعرِّ

ْفَقَة لَُكْم بَِقبُوِل ماِجْئُت  الَْحراِم في َمقاٍم واِحٍد، فَُأِمْرُت أَْن آُخَذ الْبَْيَعَة ِمْنُكْم َوالصَّ

ِمنِّي  ُهْم  َّذيَن  ال بَْعِدِه  ِمْن  َواَلْوِصياِء  أميِرالُْمْؤِمنيَن  َعلِيٍّ  في  َوَجلَّ  َعزَّ ال  َعِن  بِِه 

ُر َو يَْقضي.  يَُقدِّ َّذي  ال يَْلَقي الُ  يَْوِم  الَْمْهديُّ إِلي  َوِمْنُه إماَمٌة فيِهْم قائَِمٌة، خاتُِمها 

َمعاِشَرالنّاِس، َو ُكلُّ َحالٍل َدلَْلتُُكْم َعَلْيِه َوُكلُّ َحراٍم نََهْيتُُكْم َعْنُه فَِإنِّي لَْم أَْرِجْع َعْن 

لُوُه َوالتَُغيُِّروُه.  ْل. أاَل فَاْذُكُروا ذالَِك َواْحَفُظوُه َو تَواَصْوابِِه، َوال تُبَدِّ ذالَِك َو لَْم أُبَدِّ

الةَ َوآتُوا الزَّكاةَ َوأُْمُروا بِالَْمْعروِف َوانَْهْوا َعِن الُْمْنَكِر. ُدالَْقْوَل: أاَل فََأقيُموا الصَّ ِّي اَُجدِّ أاَل َو إِن

***

أاَلَوإِنَّ َرأَْس اْلَْمِر بِالَْمْعُروِف أَْن تَْنتَُهوا إِلي قَْولي َوتُبَلُِّغوهُ َمْن لَْم يَْحُضْر َو تَْأُمرُوُه 

َوَجلَّ َوِمنِّي. َوال أَْمَر بَِمْعروٍف  َُّه أَْمٌر ِمَن الِ َعزَّ بَِقبُولِِه َعنِّي َوتَْنَهْوهُ َعْن ُمخالََفتِِه، فَِإن

َة ِمْن  فُُكْم أَنَّ اْلَئِمَّ َوال نَْهَي َعْن ُمْنَكٍر إاِلََّمَع إِماٍم َمْعصوٍم. َمعاِشَرالنّاِس، الُْقْرآُن يَُعرِّ

َُّهْم ِمنِّي َوِمْنُه، َحْيُث يَُقوُل ال في ِكتابِِه: )َو َجَعَلها َكلَِمًة باقِيًَة  ْفتُُكْم إِن بَْعِدهِ ُولُْدهُ، َوَعرَّ

ْكتُْم بِِهما«. َمعاِشَرالنّاِس، التَّْقوي، التَّْقوي،  في َعِقبِِه()56(. َوقُْلُت: »لَْن تَِضلُّوا ما إِْن تََمسَّ

: )إِنَّ َزلَْزلََة الّساَعِة َشيٌء َعظيٌم()57(. اُْذُكُروا الَْمماَت  َوَجلَّ َواْحَذُروا الّساَعَة َكما قاَل ال َعزَّ

)َوالَْمعاَد( َوالِْحساَب َوالَْموازيَن َوالُْمحاَسبََة بَْيَن يََدي َربِّ الْعالَميَن َوالثَّواَب َوالِْعقاَب. 

يِّئَِة فََلْيَس لَُه فِي الِجناِن نَصيٌب. فََمْن جاَء بِالَْحَسنَِة أُثِيَب َعَلْيها َو َمْن جاَء بِالسَّ

َوقَْد  واِحٍد،  َوْقٍت  بَِكفٍّ واِحٍد في  تُصافُِقوني  أَْن  ِمْن  أَْكثَُر  َُّكْم  إِن َمعاِشَرالنّاِس، 

َوَجلَّ أَْن آُخَذ ِمْن أَلِْسنَتُِكُم اْلِْقراَر بِما َعقَّْدٌت لَِعلِّي أَميِرالُْمْؤمنيَن،  َعزَّ أََمَرنَِي الُ 

ُصْلبِِه.  ِمْن  يَّتي  ُذرِّ أَنَّ  أَْعَلْمتُُكْم  ما  َعلٍيّ  ِمْنُه،  َو  ِمنّي  ِة  اْلَئِمَّ ِمَن  بَْعَدُه  َولَِمْن جاَء 

ِّنا َو َربَِّك   فَُقولُوا بَِأْجَمِعُكْم: »إِنّا ساِمُعوَن ُمطيُعوَن راُضوَن ُمْنقاُدوَن لِما بَلَّْغَت َعْن َرب

ِة. نُبايُِعَك  في  أَْمر ِ إِماِمنا  َعلِي  أَميِرالُْمْؤِمنيَن  و َ َمن ْ ُولَِدت  ِمْن ُصْلبِِه  ِمَن  اْلَئِمَّ

َعلي ذالَِك بُِقلُوبِنا 
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قسمت یازدهم: احکام الهي

قسمت دوازدهم: بيعت گرفتن

هان! روا و ناروا بیش از آن اس��ت که من ش��مارش کنم و بشناسانم و در این 
جا یکباره به روا فرمان دهم و از ناروا بازدارم. از این روي مأمورم از شما بیعت 
بگیرم که دس��ت دردس��ت من نهید در مورد پذیرش آن چه از س��وي خداوند 
آورده ام درباره ي علي علیه السالم امیرالمؤمنین و اوصیاي پس از او که آنان از 
من و اویند. و این امامت به وراثت پایدار اس��ت و فرجام امامان، مهدي است و 

استواري امامت تا روزي است که اوبا خداونِد قدر و قضا دیدار کند.
هان مردمان! ش��ما را به هرگون��ه روا و ناروا راهنمایي ک��ردم و از آن هرگز 
برنمي گردم. بدانید و آگاه باشید! آن ها را یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را به 
آن توصیه نمایید و در آن ]احکام خدا [دگرگوني راه ندهید. هش��دار که دوباره 
مي گویم: بیدار باش��ید! نماز را به پا داری��د. و زکات بپردازید. و امر به معروف 

کنید و از منکر بازدارید.
***

و بدانید که ریش��ه ي امر به معروف این اس��ت که به گفته ي من ]درباره ي 
امامت [ برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من 
توصیه کنید و آنان را از ناسازگاري سخنان من بازدارید؛ همانا سخن من فرمان 
خدا و من است و هیچ امر به معروف و نهي از منکري جز با امام معصوم تحقق 
و کمال نمي یابد.هان مردمان! قرآن بر شما روشن مي کند که امامان پس از علي 
فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان از او و از من اند. چرا که خداوند 
در کتاب خود مي گوید: »امامت را فرماني پایدار در نسل او قرار داد...« و من نیز 

گفته ام که: »مادام که به قرآن و امامان تمسك کنید، گمراه نخواهید شد.« 
هان مردمان! تقوا را، تقوا را رعایت کرده از س��ختي رس��تاخیز بهراسید همان 
گون��ه که خداوند عّزوج��ل فرمود: »البته زمین لرزه ي روز رس��تاخیز حادثه ي 

بزرگ است...«
مرگ، قیامت، و حس��اب و میزان و محاس��به ي در برابر پروردگار جهانیان و 
پاداش کیفر را یاد کنید. آن که نیکي آورد، پاداش گیرد. و آن که بدي کرد، بهره 

اي از بهشت نخواهد برد.

هان مردمان! شما بیش از آنید که در یك زمان با یك دست من بیعت نمایید. از این 
روي خداوند عّزوجل به من دستور داده که از زبان شما اقرار بگیرم و پیمان والیت 
علي امیرالمؤمنین علیه السالم را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که از نسل من 

و اویند؛ همان گونه که اعالم کردم که ذّریّه من از نسل اوست.
پس همگان بگویید:»البتّه که س��خنان تو را ش��نیده پی��روي مي کنیم و از آن 
ها خش��نودیم و بر آن گردن گذار و بر آن چه از س��وي پروردگارمان در امامت 
اماممان علي امیرالمؤمنین علیه السالم و امامان دیگر - از صلب او - به ما ابالغ 
کردي، با تو پیمان مي بندیم با دل و جان و زبان و دس��ت هایمان. با این پیمان 

زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته مي شویم.
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َوأَنُْفِسنا َوأَلِْسنَتِنا َوأَيْدينا. علي ذالَِك نَْحيَي َو َعَلْيِه نَُموُت َو َعَلْيِه نُْبَعُث. َوالنَُغيُِّر 

ُل، َوال نَُشكُّ )َوالنَْجَحُد( َوالنَْرتاُب، َوال نَْرِجُع َعِن الَْعْهِد َوال نَْنُقُض الْميثاَق. َوالنُبَدِّ

***

يتَِك ِمْن  َّذيَن َذَكْرَت ِمْن ُذرِّ ِة ال  َوَعْظتَنا بَِوْعِظ الِ في َعلٍِيّ أَميِرالْمْؤِمنيَن َواْلَئِمَّ

ُولِْدهِ بَْعَدهُ، الَْحَسِن َوالُْحَسْيِن َو َمْن نََصبَُه ال بَْعَدُهما. فَالَْعْهُد َوالْميثاُق لَُهْم َمْأُخوٌذ ِمنَّا، 

ِمْن قُُلوبِنا َوأَنُْفِسنا َوأَلِْسنَتِنا َوَضمائِِرنا َوأَيْدينا. َمْن أَْدَرَكها بِيَِدهِ َو إاِلَّ فََقْد أَقَرَّ بِلِسانِِه، 

َوال نَْبتَغي بِذالَِك بََدالً َواليََري الُ ِمْن أَنُْفِسنا ِحَوالً. نَْحُن نَُؤِدّي ذالَِك َعْنَك الّدانَِي 

بِِه  َعَلْينا  َوأَنَْت  َشهيداً  بِذالَِك َو َكفي بِالَ  نُْشِهُدال  والقاِصَي ِمْن اَْوالِدنا واَهالِينا، َو 

َشهيٌد«. َمعاِشَرالنّاِس، ماتَُقولُوَن؟ فَِإنَّ ال يَْعَلُم ُكلَّ َصْوٍت َو خافِيََة ُكلِّ نَْفٍس، )فََمِن 

َّما يُبايُِع ال، )يَُدالِ  َّما يَِضلُّ َعَلْيها()58(، َوَمْن بايََع فَِإن اْهتَدي فَلِنَْفِسِه َو َمْن َضلَّ فَِإن

فَْوَق أَيْديِهْم()59(. َمعاِشَرالنّاِس، فَبايُِعوا الَ َو بايُِعوني َوبايُِعوا َعلِيًّا أَميَرالُْمْؤِمنيَن َوالَْحَسَن 

نْيا َواْلِخَرةِ( َكلَِمًة باقِيًَة. َة )ِمْنُهْم فِي الدُّ َوالُْحَسْيَن َواْلَئِمَّ

***

َّما يَْنُكُث َعلي نَْفِسِه َو  يُْهلُِك الُ َمْن َغَدَر َو يَْرَحُم َمْن َو في ، )َو َمْن نََكَث فَِإن

َّذي قُْلُت  َمْن أَْوفي بِما عاَهَد َعَلْيُه ال فََسيُْؤتيِه أَْجراً َعظيمًا()60(. َمعاِشَرالنّاِس، قُولُوا ال

َّنا َو إِلَْيَك  لَُكْم َوَسلُِّموا َعلي َعليٍّ بِِإْمَرةِ الُْمْؤِمنيَن، َوقُولُوا: )َسِمْعنا َو أََطْعنا ُغْفرانََك َرب

َّذي َهدانا لِهذا َو ما ُكنّا لِنَْهتَِدَي لَْوال أَْن َهدانَا الُ( الية.  ِ ال الَْمصيُر()61(، َو قُولوا: )اَلَْحْمُد ِلَّ

َوَجلَّ - َو قَْد أَنَْزلَهافِي الُْقْرآِن  َمعاِشَرالنّاِس، إِنَّ فَضائَِل َعلي بِْن أَبي طالٍِب ِعْنَدالِ َعزَّ

قُوهُ. َمعاِشَرالنّاِس،  - أَْكثَُر ِمْن أَْن أُْحِصيَها في َمقاٍم واِحٍد، فََمْن أَنْبََاُكْم بِها َو َعَرفَها فََصدِّ

َّذيَن َذكْرتُُهْم فََقْد فاَزفَْوزاً َعظيمًا. َمْن يُِطِع ال َو َرُسولَُه َو َعلِيًّا َو اْلَئَِمَة ال
***

الُْمْؤِمنيَن  بِِإْمَرِة  التَّْسليِم َعَلْيِه  َمعاِشَرالنَّاِس، الّسابُِقوَن إِلي ُمبايََعتِِه َو ُمواالتِِه َو 

أُولئَِك ُهُم الْفائُزوَن في َجنّاِت النَّعيِم. َمعاِشَرالنّاِس، قُولُوا ما يَْرَضي الُ بِِه َعْنُكْم 

الَ َشْيئًا. اللهمَّ اْغِفْر  ِمَن الَْقْوِل، فَِإْن تَْكُفُروا أَنْتُْم َو َمْن فِي اْلَْرِض َجميعًا فََلْن يَُضرَّ

 ِ ِلَّ َوالَْحْمُد  الْكافِريَن،  )الْجاِحديَن(  َعَلي  َواْغِضْب  َوأََمْرُت(  يُْت  أَدَّ )بِما  لِْلُمْؤِمنيَن 

َربِّ الْعالَميَن.
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 و هرگز آن را دگرگون نکرده ش��ّك و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود 
***برنمي گردیم.

 ]اي رس��ول خدا[ ما را به فرمان خدا پند دادي درباره ي علي امیرالمؤمنین و 
امامان از نسل خود و او، )یعنی( حسن و حسین علیهم السالم و آنان که خداوند 
پس از آنان برپا کرده اس��ت. پس عهد و پیمان از ما گرفته ش��د از دل و جان و 
زبان و روح و دس��تانمان. هر کس توانس��ت با دست وگرنه با زبان پیمان بست. 
و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد و خداوند از ما شکست عهد نبیند. و 
نیز فرمان تو را به نزدیك و دور از فرزندان و خویش��ان خود خواهیم رس��انید و 
خداوند را بر آن گواه خواهیم گرفت. و هر آینه خداوند بر گواهي کافي اس��ت 

و تو نیز بر ما گواه باش.«
هان مردمان! چه مي گویید؟ همانا خداوند هر صدایي را مي شنود و آن را که از 
دل ه��ا مي گذرد مي داند. »هر آن کس هدایت پذیرفت، به خیر خویش پذیرفته. و 
آن که گمراه شد، به زیان خود رفته.« و هر کس بیعت کند، هر آینه با خداوند پیمان 

بسته؛ که »دست خدا باالي دستان آن هاست.«
ه��ان مردم��ان! اینك ب��ا خداوند بیعت کنی��د و با من پیمان بندی��د و با علي 
امیرالمؤمنین علیه الس��الم و حس��ن و حسین  علیهم السالم و امامان پس از آنان 

از نسل آنان که نشانه ي پایدارند در دنیا و آخرت.
***

خداوند مّکاران را تباه مي کند و به باوفایان مهر مي ورزد. 
»هر که پیمان ش��کند جز این نیست که به زیان خود گام برداشته، و هر که بر 
عه��دي که با خدا بس��ته پابرجا ماند، به زودي خ��دا او را پاداش بزرگي خواهد 

داد.«
ه��ان مردمان! آن چه بر ش��ما برگفت��م بگویید و به علي علیه الس��الم با لقب 
امیرالمؤمنین سالم کنید و بگویید: »شنیدیم و فرمان مي بریم پروردگارا، آمرزشت 
خواهیم و بازگش��ت به س��وي تو اس��ت.« و نیز بگویید: »تمام سپاس و ستایش 
خدایي راس��ت که ما را به این راهنمایي فرمود وگرنه راه نمي یافتیم« - تا آخر 

آیه.
هان مردمان! هر آینه برتري هاي علي بن ابي طالب علیه الس��الم نزد خداوند 
عّزوجل - که در قرآن نازل فرموده - بیش از آن اس��ت که من یکباره برش��مارم. 
پ��س هر کس از مقام��ات او خبر داد و آن ها را ش��ناخت او را تصدیق و تأیید 

کنید.
هان مردمان! آن کس که از خدا و رس��ولش و علي علیه الس��الم و اماماني که 

نام بردم پیروي کند، به رستگاري بزرگي دست یافته است.
***

هان مردمان! س��بقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرس��تي او و سالم بر او با 
لقب امیرالمؤمنین، رستگارانند و در بهشت هاي پربهره خواهند بود.

هان مردمان! آن چه خدا را خش��نود کند بگویید. پس اگر ش��ما و تمامي زمینیان 
کفران ورزند، خدا را زیاني نخواهد رس��انید. پروردگارا، آنان را که به خاطر آن چه 
ادا کردم و فرمان دادم ایمان آوردند، بیامرز. و بر منکران کافر خشم گیر! و الحمدهلّل 

رّب العالمین.



برکرانه غدیر

46

برگرفته از:
1.اسرارغدیر، محمدباقر انصاری، نشرمولود کعبه

2.غدیر زالل وحی، گردآوری بخش فرهنگی مجمع عاشقان بقيع قم
www.ghadir.com :3. سایت

1. بحار االنوار: ج37 ص 201.
2. عوالم العلوم: ج3/15 ص 167 و 297، الغدیر: ج1 ص 9 و 10، بحار االنوار: 

ج21 ص 360 و 383 و 390.
3. بحار االنوار: ج37 ص 113، ح 21 ص 380.

4. بحار االنوار: ج 37 ص 114.
5. بحار االنوار: ج37 ص 111 و 120، عوالم: ج3/15 ص 39، کتاب سلیم بن 

قیس: ص 730.
6. بحار االنوار: ج37 ص 111 و 158، الغدیر: ج1 ص 10 و 268.

7. بحار االن��وار: ج21 ص 387، و ج 37 ص 173 و 203 و 204، عوال��م: 
ج3/15 ص 50 و 60 و 75 و 79 و 80 و 301، الغدیر: ج1 ص 10 و 22.

»کّراع« پایان مسیل و انتهاي مسیر آب است. »غمیم« نام این آبگیر بوده است. 
»غدیر« به معناي گودالي اس��ت که پس از عبور س��یل، آب در آن باقي مي ماند. 
»خ��م« نام این آب بوده اس��ت. محل »غدیر خم« در سلس��له جبال جحفه و به 

همین نام معروف است
8. بحار االن��وار: ج21 ص 387، ص 209، عوال��م: ج 3/15 ص 44 و 97 و 

.301
9. بحار االنوار: ج37 ص 111 و 209.

10. بحار االنوار: ج37 ص 215 و 219.
271 و  58 و  1 ص  الغدی��ر: ج   ،127 166 و  37 ص  11. بحار االن��وار: ج 
274، عوالم: ج 3/15 ص 42، 60، 65، 134، 136، 194، 195، 203، 205، شرف 

المصطفي )نیشابوري(
12. الغدیر: ج1 ص 219، عوالم: ج3/15 ص 199.

13. بحار االن��وار: ج 37 ص 112 و 166 و 195، عوالم: ج3/15 ص 41 و 98 
و 144 و 201.

متن عربي اشعار از کتاب سلیم بن قیس: ص 828 نقل شده، که با کمي تفاوت 
در کتب دیگر هم نقل شده است.

14. بحار االنوار: ج 37 ص 120 و 161، عوالم: ج 3/15 ص 85 و 136.
15. بحار االن��وار: ج 37 ص 136 و 162 و 167، عوالم: ج3/15 ص 56 و 57 

و 129 و 14.
الزم به تذکر است که نام »حارث فهري« در روایات به اسمهاي مختلف آمده 

است که احتماالً بعضي از نامها مربوط به دوازده نفر همراهان او باشد.

پی نوشت ها:



خطبه حضرت رسول اکرم)ص( در غدیر خم

47

16. سوره معارج آیه 1.
17. بحار االنوار، ج 37 ص 136، عوالم: ج 3/15 ص 68، کش��ف المهم: ص 

109
18. بحار االنوار، ج 41 ص 228.

19. مائده/67، عبارت میان دو خط تیره جنبه توضیحی دارد و بخش��ی از آیه 
کریمه نیست.

22. توبه/61 21. فتح /11  20. مائده /55  
24. یس/12 23. مائده/67  

25. برگرفته از آیه 18 سوره مبارکه حشر و آیه 94 سوره مبارکه نحل
28. مائده /30 27. ق/29   26. زمر/56  
31. توبه /17 30. آل عمران /22   30 29. آل عمران/85 

33.آل عمران /102  32. آل عمران /88  
34. اشاره ضمنی به آیه 8 سوره مبارکه تغابن

36.  آل عمران/144  35. نساء /47  
37.اشاره ضمنی به آیه 31 سوره مبارکه الرحمن

39. آل عمران /179  38. الرحمن/35  
41.حمد/ اول تا آخر  40. مرسالت /16-19 

42. اشاره ضمنی به آیه 62 سوره مبارکه یونس
44. انعام /82   43. مجادله /22  

45.اشاره ضمنی به آیه 46 از سوره مبارکه حجر
47.اشاره ضمنی به آیه 40 از سوره مبارکه غافر 46. زمر/73 

48. اشاره ضمنی به آیه 10 از سوره مبارکه نساء 
49. اشاره ضمنی به آیه 106 از سوره مبارکه هود

52. ملك /12 51.ملك/8-11  50. اعراف /38  
54.فتح/10 53. اشاره ضمنی به آیه 7 از سوره مبارکه رعد 
57. حج/1 56. زخرف/28  55. بقره/158  

61.بقره/285 59 و -60 فتح/10  58.زمر/41  



برکرانه غدیر

48

برخی از محصوالت فرهنگی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یزد


