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 مقدمه
گر چه غدیر نیز یک روز همانند سایر روزهاى ماه و ساال  ا

اا  مایشامار باهاست، و بخشی از تقاویم تااری   همیشاه آیاد، اما
سنگینی مفاهیم حوادث و رخدادهای تاری ، عامل عظمات 

گردیده های تقویمبخشیدن به پاره  اند.تاری  محسوب 
کاه سانگینی همین بهدر غدیر نیز ماجرا  شکل اسات چارا 
گونااهمفهااوم و معنااای واقعااه کااه ی غاادیر بااه  ای بااوده اساات 

ثیرگااذاری در طااول تاااری  بشااریت را داشااته و دارد و أقابلیات ت
دار باه هماراه یک حرکت استمراری و ادامهعنوان بهتواند می

طلااب  هااای حاا مساایر زناادگی انسااانپویااایی و جااذابیت در 
کند.  جریان پیدا 

کوتاه کاه ایان فکاری و دوناز این رو بسیار  اندیشای اسات 
روز و ایاان مناساابت را تنهااا در همااان بخااش از زمااان، محاادود 
سااخت و یااا تنهااا باا سااایر اجاازاء زماان و تقااویم تاااری  مقایسااه 

گر تفکاااار عقالناااای و کاااارد بلکااااه ماااای بایساااات ایاااان روز را احیااااا
ی انبیاای الهای و ی الهی و استمرار حرکات نااب هماه هاندیش

 های ادیان توحیدی دانست.ی مفاهیم و آموزهتکمیل همه
غاادیر، یااک رخااداد تاااریخی صاارف یااا تنهااا یااک بنااابراین 

سرفصاااال عنااااوان و گااااذرگاه جیرافیااااایی نیساااات، بلکااااه یااااک 
کاااه  از آن  ،هاااا طاعت یهماااه یمایاااهجااااناعتقاااادی اسااات 

مفهاوم  باا وجاود آنپیاامبران  یهمه گیرد، رسالتمی نشأت
از  شاود.جاا آغااز مای ها از آن رشدها و تعالی ییابد، و همه می
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تااااارین ترین وبنیاااااادی رو، شاااااناخت غااااادیر، از ضاااااروریایااااان 

 است. ما های اعتقادی شناخت
ها در  هااادایت انساااان کاااهباااه عباااارتی، باااا توجاااه باااه ایااان 
کامل صورت مای دینیک  ی سایه ایان بتاه ال کاه گیارد،ح  و 

به جریان  تمامیت این نعمت  ؛هاست نعمت خود از بزرگترین 
کاااهروز غااادیر وابساااته اسااات.  منهاااای روز غااادیر و نصاااب   چااارا 

کااار   نعماات هاادایت ناتمااام ،والیاات علاای خواهااد مانااد و 
 یکاااملی نخواهااد داشاات، زیاارا نتیجااه ینتیجااه ،ناتمااام هاام

اسات کامل یک عمل، به تمامیت و تکمیل آن عمال وابساته 
کار گرنه  نااقص  اینتیجه خواهد بود، یا نتیجاه ناقص و بی ،و 

 .خواهد داشت
که مورد رضایت دینی می  ونادخدا  تواند اسالم تلقی شود 

و والیاااااات گیاااااارد. در روز غاااااادیر، بااااااا نصااااااب اماماااااات ر قاااااارا
که اسالم دین جهانی  خداوند راضی  ،امیرالمؤمنین شد 

را بااه همااراه  رضااایت پروردگااار ،غاادیر ایاان دیاان باادونباشااد و 
ََل وووْ َ :فرمایااادماااینااادارد. وقتااای خداوناااد  ْ وووکمْ ْت ل

َأَامَ َْ ووو اْلی 
و  ًنا مَأَِدی  ََ ْسو ََل ْ َاْلإ ِ کمْ ی  یََوَرًضِ تمِ ْت ْع ََعَلی  ْ ًَیِ کمْ ْْ ْت یمْ

ًنَ ْ ََوامَ  ،1ِدی 

کردم کامل  و نعمات خاود را بار شاما تماام  ؛امروز، دین شما را 
 ،ن( شااما پااذیرفتمآیین)جاااوداعنااوان  بااهنمااودم؛ و اسااالم را 

  دهد.اهمیت این موضوع را نشان می

                                                        
 .5/3: مائده - 1
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کااه از پاادران خااویش نقاال مااینیااز  امااام صااادق کنااد 

یوْوُم »فرمود:  پیامبر ْْ ََ ِتی َوُهوَو  م َ
ُ
ْعیاِد أ

َ
ْفَضُل أ

َ
یْوُم َغِدیِر ُخم ٍّ أ

ِ وو  
َ
ِخووی َعِ ووی ْ ووِ  أ

َ
ِِ أ ْ وو َِ َِ  ِِ فووُرُ  ِفیوو ُِ ی  َْ ووا ََ َُ َا ََ َمَرِیووی 

َ
ووِیأ أ

َ ْ ََ

 ٍِّ ِْ وِدأ َطا َْ ََ ِِ ِموْ   و َِ ِتوی یْتَتوُد َب  م َ
ُ
وِیأ َو  َعَ موا  ِأ

َ ْ ََ یوْوُم  ْْ ََ ُهوَو 
ُتووُم  َْ َُ َ َ ِ ووی  َموو َْ ِ ِ ْ ََ  ِِ ِتووی ِفیوو م َ

ُ
َاووم َ َعَ ووی أ

َ
یَ  َوأ ِ ْوود  ََ  ِِ َُ ِفیوو ََ فَمووَل 

َ
أ

َم ِد ِوووا   ََ ْسووو ْْلِ
بهتااارین عیااادهاى اماااتم روز عیاااد غااادیر خااام ، 1«ََ

کاه خااداى  ،اسات  کااه تعاال مارا فرماان دادمو آن روزى اسات 
کانم تاا بان ابایبرادرم علای طالاب را باراى امامات اماتم نصاب 
و آن روزى ؛ شاااوندو هاادایت  و رهباارىاساابب بااهپااا از ماان 

کامل و نعمت خویش را بر امات مان  که خداوند دین را  است 
تماااام فرماااود و باااراى آناااان اساااالم را برگزیاااد و باااه آن خشااانود 

 . دگردی
اهمیاااات  یکالماااای زیبااااا دربااااارهر د نیااااز امااااام رضااااا
َِ »...َ انااد: فرمودهگونااه ایاانشااناخت غاادیر  ََ وواُ   !َو َ ِ ْ ََ  ََ ووْو َعووَر َْ

 ِِ ِتوو َِ ی ِِ ََ َِ یووْوِم  ْْ ََ ِ یووْومٍّ  ،َفْضووَل َهووَیَ 
فوول  ُُ ِفووی  ِکُوو ََ َم ْْ ََ ْتُتُم  ََ َ وواَف َْ

َتٍّ  ْو  ،َعْشَر َمر َ َْ فَرُ   َو
َ
ِی أ ی 

َ
یْوِم اَل أ ْْ ََ َیفْرُت َفْضَل َهَیَ  َْ ْطِو َل  ْت َ َوَما  ،ََ

ووَددٍّ  ََ َِ َ ووی  َْ ُِ َمووا اَل   َمووْ  َعَرَفوو ِْ  
َُ َعووو َ وََّوول َ ََ ْعَطووی 

َ
خاادا هباا، 2«أ

گر مردم ارزش روز غدیر را شاناخته بودناد، روزی ده  سوگند، ا
گااار باااه درازا  باااار، فرشاااتگان باااا آناااان مصاااافحه می کردناااد، و ا

                                                        
 .110، ص94بحاراألنوار، ج - 1
 .737، ص2مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج - 2
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گوار نبود، درباره فضاایل ایان روز و  کشیدن سخن برای  من نا

کااه آن را شااناختند، عطااا  کسااانی  کااه در ایاان روز باارای  آنچااه 
 .کردمبیان میرا آید، شود و به حساب نمیمی

رهبر معظم انقالب ضمن الهی دانستن امامات و رهباری 
ی آن بر مسایر حرکات العادهدر روز غدیر و تأثیر فوق علی

ی اعیاااد  از همااه رعیااد غاادی» فرمایااد:   اسااالم و مساالمین، ماای
موجود در تقویم اسالمی باالتر است؛ پرمیزتر است؛ تأثیر این 

ی ایاان اعیاااد بیشااتر اساات. چاارا؟ چااون تکلیااف  عیااد از همااه
ی حکوماات، در  ی هاادایت، در زمینااه اماات اسااالمی در زمینااه

کااه باار  ایاان حادثااه ن شااده اساات. حرفاای نیساات  ی غاادیر معاایا
 –در غااادیر عمااال نشاااد  اعظااام ی پیاااامبر طبااا  توصااایه

کاه هام طبا  بعضای از روایات پییمبر هاا خبار داده باود 
ی ایجااد یاک  ی غدیر، مسئله اما مسئله -عمل نخواهد شد 

شاااااخص اساااات، یااااک معیااااار و میاااازان اساااات. تااااا آخاااار دنیااااا 
تواننااد ایاان شاااخص را، ایاان معیااار را جلااوی مساالمانان ماای

ن خودشااان قاارار بدهنااد و تکلیااف مساایر عمااومی   اماات را معاایا
کارم که پییمبار ا تارین زماان را بارای حسااس کنند. این 

کاارد، ایاان انتخاااب  پییمباار  اعااالم مساائله ی والیاات انتخاااب 
 .1«نبود، انتخاب  خدای متعال بود

                                                        
، به نقل از سایت 15/09/1388بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر،  - 1

 له.معظم
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کااه علاات اهمیاات غاادیر و ماااجرای جانشااینی حاصاال ایاان

چااه حکوماات و ی والیاات اساات. چنااانمسااأله، پیااامبر
شااکل مناسااب و درسااتی برقاارار ماادیریت در یااک جامعااه بااه 

کمیات الهای بار پاا شاود، مهام تارین تارین و حسااسشود و حا
کاار، پایاه و ی یک ملت به خوبی حل میمسأله شود و با این 

 اساس اجرای احکام الهی در جامعه بنا نهاده خواهد شد. 
که به نظر مینکته رسد باید در اهمیت غدیر و ی دیگری 

و تجلیاال از مقااام امامااات و  داشااتاهتمااام نساابت بااه باازر 
کاه یاادآوری غادیر و امار  کنایم، ایان اسات  والیت بادان اشااره 

عاالوه بار  پیامبرترین امر به معروف است. والیت، بزر 
کلای باه امار باه معاروف و نهای از منکار،  در قسامتی از سفارش 

کرده و بهی غدیر نیز خطبه صورت خاص به این امر سفارش 
ال» فرمایااد: می

َ
َتُتوووَ ِإْووی َ ووْوْیَو  أ ِْ ْب َا

َ
َِ أ و ُِ َْ َم ْْ ووا َِ ْمووِر 

َ
َ  َْأ

ْ
 ،ِإب َ َ أ

ْم  َْ ُغوُ  َمْ   ،  َوُاَب  ِ ِِ َ،ِتو َْ َتوْوُ  َعوْ  ُمتا ِْ وی َوَا ِ ِ ِِ َع و ِْ ُبو َِ
َِ ُمُِوُ  

ْ
ُضوْر َوَاوم َْ

 ِ ِ َوََّل َ َوِم ْمٌر ِمَ  ََ َعز َ
َ
ُِ أ ٍَّ َوال َیْتوی َعوْ  ُم ی. َفِإی َ وِو َْ َم َِ ْمَر 

َ
ورٍّ َوال أ َُ ِْ

َْ ووومٍّ  َمووَ  ِإمووامٍّ َم کااه باااالترین اماار بااه معااروف آن  .1«ِإال َ بدانیااد 
کاه حاضار نیسات  کسی  که سخن مرا بفهمید و آن را به  است 

کنیاااااد و از  ،برساااااانید و او را از طااااارف مااااان باااااه قباااااولش امااااار 
کاااه ایااان دساااتوری از جاناااب  مخاااالفتش نهااای نمائیاااد، چااارا 

معاروف و نهای از خداوند عزوجل و نزد من است، هیچ امر به 
                                                        

 ی غدیر.فرازی از خطبه - 1
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امااااام حضااااور و وجااااود مگاااار بااااا گیاااارد، صااااورت نماااایمنکااااری  

 . معصوم

دانساته  ایشان نفا معروف را والیت امیرالمومنین
کسااای باااه والیااات  و منکااار را اجتنااااب از آن می گااار  داناااد. لاااذا ا

اعتقااااد نداشااااته باشاااد دچااااار منکاااار  علاااای امیرمؤمناااان
 .شود می

آشنایی بیشتر با برخی با توجه به اهمیت این روز و برای 
از ابعاااد و زوایااای ایاان رویااداد مهاام و حیاااتی در تاااری  اسااالم، 

کناایم در ایاان نوشااتار و در حااد اختصااار بااه برخاای از سااعی ماای
  ترین عناوین مرتبط با این روز مهم، بپردازیم.مهم
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 تجلی والیت و فضیلت  

 

 ای از ماجرای غدیرخالصه
در سال دهم هجرت، به دستور الهی، آخرین سفر پیامبر 

کارم اعااالم والیاات انجاام مناسااک حاا  و بااه مکااه بااراى  ا
آغااز شااد.  و دیگاار اماماان معصااوم میرمؤمناان علایا

 در ایاان ساافر باایش از یکصااد و بیساات هاازار نفاار آن حضاارت را
که در شرایط آن زمان سابقه نداش کردند   ت.همراهی 

 یبالفاصااله پااا از پایااان مراساام حاا ، اعااالم شااد همااه
اى مهم در غدیر خم براى برنامهمکه خارج شوند و  حجاج از

کماای قباال از محاال جاادا - کاااروان کااه  هااا بااود ا حضااور شاادن 
 .یابند

سه روز پا از پایان مراسم ح ، سیل جمعیت به ساوى 
کردن   د.غدیر حرکت 

بااااا رساااایدن بااااه محاااال موعود،فرمااااان توقااااف از سااااوى  
ها از حرکات ایساتادند و ماردم صادر شد و مرکب پیامبر

کرد هر پیاده شدند و  .کا جایی براى توقف سه روزه آماده 
مقااداد و عمااار  ساالمان و ابااو ر و، بااه دسااتور پیااامبر

کردنااد و روى درختاااان،  کهنسااال را آماااده  زیاار چنااد درخاات 
ساااایبان قااارار دادناااد. در زیااار ساااایبان، عناااوان باااه اىپارچاااه

هااا و روانااداز از ساان  منباارى بااه بلناادى قاماات پیااامبر
-هنگام خطبه بار هماه که حضرتشتران ساختند به طورى 

  د.مردم مشرف باشن ی
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
بار  هنگام ظهار، پاا از اداى نمااز جماعات، پیاامبر 

خواندناد تاا بار  را فارا فاراز منبار ایساتادند و امیرالماؤمنین
فااراز منباار در ساامت راساات حضاارت بایسااتند. قباال از شااروع 

تاار در باار فاراز منبار یااک پلاه پاائین امیرالماؤمنین خطاباه،
 .دحضرت ایستاده بودن آن طرف راست

کاااارم  نگاااااهی بااااه ساااامت راساااات و چاااا   پیااااامبر ا
ماردم در مقاباال  یمنتظار شاادند تاا هماه جمعیات نمودناد و

کنناااد. ساااپا ساااخنرانی تااااریخی و آخااارین  منبااار اجتماااا. 
کردناااد یخطاباااه ، و در رسااامی خاااود را باااراى جهانیاااان آغااااز 

باه امامات و جانشاینی  ضمن آن به معرفی حضرت علای
ُت   َمْ  »خود پرداخت و جمله پا از  ِْ  «َموْوال  َفَتوَیَ َعِ وی  َموْواَلُ    ف

 را نیز ندا داد.
باه دساتور آن حضارت ، پا از اتمام خطاباه پیاامبر

کااه در یکاای خااود آن حضاارت دو و در  خیمااه باار پااا شااد 
جلاااوس فرمودناااد. ماااردم دساااته  دیگاارى امیرالماااؤمنین

و تبریاک، بیعت  شدند و پا ازدسته وارد خیمه حضرت می
 یافتناااد و باااا آنحضاااور مااای امیرالماااؤمنین یدر خیماااه
کردنااد و تبریااک بیعاات ماایعنااوان امیرالمااؤمنین بااهحضاارت 

 .گفتندمی
که پارده  اى در وساط آنزنان نیز، با قرار دادن ظرف آبی 

کااه امیرالمااؤمنین  بااود بیعاات نمودنااد. بااه ایاان صااورت 
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
دادناد و در یک سوى پرده داخل آب قرار مای دست مبارک را

 . 1ددادنقرار می در سوى دیگر زنان دست خود را در آب
کاه داساتان و اتفاقاات مرباوغ باه غادیر  الزم به  کر اسات 

 .2خم در برخی دیگر از منابع تاریخی و روایی نیز آمده است
 

 های قرآنی غدیر و والیت امیرالمؤمنینریشه

کریم قاانون اساسای دیان اساالم اسات از آن که قرآن  و جا 
کلیااات مطالااب بایسااتی مطاار  در همااه ی قااوانین اساساای، 

هاااای بایسااات شاااامل ریشاااهشاااده باشاااد، پاااا قااارآن نیاااز مااای
باشااد؛ زیاارا اصاال  موضااوع غاادیر و اماماات امیرالمااؤمنین

عناااوان ظااارف معرفااای امامااات، از امامااات و موضاااوع غااادیر باااه
کلی و اصولی دین اسالم بهجمله  آید.شمار میی معارف 

گاار چااه در قاارآن  کااه مشااتمل باار نااام غاادیر باشااد آیااها ای 
کااه والیاات امااام  وجااود ناادارد، لکاان آیااات فراواناای وجااود دارد 

کاه مهامرا تثبیت می علی هاا تارین آنتارین و صاری کناد 
که در جریان غدیر و بارای موضاوع امامات و بیاان  آیاتی است 
کااه  فضااائل و مناقااب آن حضاارت نااازل شااده اساات، تااا جااایی 

کم در  کااه از ابان عباااس روایات ماای« زیاالشاواهد التن»حاا کناد 
فَ واِ  » گفات:می ی امام علیدرباره ودٍّ ِموْ   ٍَ

َ
َموا َیوَزَ  ِفوی أ

                                                        
گاهی بیشتر ر.ک: ترجمه - 1 ، 1؛ اإلرشاد، ج73-79، ص1ی الیدیر، جبرای آ

کشف الیمه، ج171ص  .237، ص1؛ 
 .112، ص2؛ تاری  یعقوبی، ج157مناقب خوارزمی، ص - 2
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
َِ َما َیَزَ  ِفی َعِ ی  کاه در حا  علای ، «َ کتاب خادا آن مقادار  از 

کا نازل نشده است.  نازل شده در ح  هیچ 
کاااه در شاااأن حضاااارت  آن مقااادار و حجااام از آیاااات قااارآن 

در شأن هیچ فردی دیگری ناازل نشاده نازل شده،  علی
 است.

از ایاان رو در ایاان جااا بااه برخاای از نمونااه آیااات قاارآن اشاااره 
 نماییم.می

کاااه مرباااوغ باااه غااادیر مااای  67ی باشاااد آیاااهیکااای از آیااااتی 
 ی مائده است:سوره

وْ َ عت ًْْ وْ َیمَ
ًََّلوَ وََِوا ِ وِ ی 

وَِِموً َروَ َلی  َلَا ِ ًیوًرِ
و َامْ َمت ًغْ ْسَْلَی َ وِ هت َالروَ ی 

ی  َامَ
و َی ََ ْت ْهووِ  ًَفَ ووَعََلووإَی  ُوَ َاه ًَّوت و ِ َا ِ ت َالًیو َِِمووً ت ْْ ْعِ وو وْعَی  ُوَ ََواه َْ وو َلیمَ َِرست ووکمت ًعْ
 وَ

َ ً ت ِری  َأَاْلفوورًفِ َْ وو ْمت ای پیااامبرآ آنچااه از طاارف پروردگااارت باار تااو  اْل
گر نکنی، رسالت  کاماًل )به مردم( برسانآ و ا نازل شده است، 

ایآ خداوناااد تاااو را از )خطااارات احتماااالی(  او را انجاااام ناااداده
کااافران )لجااوج( را  مااردم، نگاااه ماای اات  دارد؛ و خداونااد، جمعیا

 .کند هدایت نمی
غادیر  ق درفاو یمفساران شایعه معتقدناد آیاهبسایارى از 

باه امامات و جانشاینی پیاامبر  نصب علی یبارهو در خم
 دانشامندان ازتعاداد زیاادی ناازل شاده اسات و  اسالم

                                                        
، همین 134. سیوطی نیز در تاری  الخلفاء، ص49ح  1/52شواهد التنزیل:  - 1

کرده است  .روایت را با اندک تفاوتی در عبارت نقل 
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 نااازول اساااباب»کتااااب در  واحااادیت نیاااز مانناااد اهااال سااان
 ، فخااار رازی در2«الااادرالمن ور»، سااایوطی در تفسااایر 1«القااارآن

کم نیشاااابوری در 3«التفسااایر الکبیااار» المساااتدرک علااای »، حاااا
، آلوساای «ینااابیع المااود »، قناادوزی حنفاای در 4«الصااحیحین
تاااااری  »، و خطیاااب بیاااادادی در 5«رو  المعااااانی»در تفسااایر 

 اند. ، و ... مطلب فوق را پذیرفته 6 «بیداد و  یوله
کتااااب ارزش ی امینااایعالماااه ناااام « الیااادیر»مناااد در 

باایش از پااانزده تاان از علمااا و دانشاامندان اهاال ساانت را  کاار 
گفتاااه کااه  ی ی ماااذکور، در روز غاادیر و درباااارهانااد: آیااهنمااوده 

 . 7نازل شده است علی

ی فخاار رازی در مناادم مااتن نوشااتهدر ایاان بخااش عالقااه
کنم.تفسیر این آیه  ی شریفه را روایت 

کااه نااه وجااه و نااه نقاال را باارای ایاان آیااه ایشااان پااا از آن
که میحکایت می  نویسد: رسد، مینماید به دهمین صورت 

« ٍِّ وو ِْ ِ وو  َطا
َ
ُُ ِفووی َفْضووِل َعِ ووی ْ ووِ  أ ُْ وو ووِت َ َْ اِشووُرن َیَو ََ ْْ َ، 

ُُ َو   ُْ ْت َهِیِ  َ َْ ا َیَو م َ َخَی ِ یِدِ   ،َْ
َ
ُت َمْواَل » َوَ اَ ن ،أ ِْ ف ِ ی ،َُمْ   ََ  َف

                                                        
 .204نزول القرآن، ص اسباب - 1
 .298، ص2الدرالمن ور، ج - 2
 .401، ص12تفسیر الکبیر، ج - 3
 .126، ص3مستدرک الوسائل، ج - 4
 .359، ص3رو  المعاني، ج - 5
 .284، ص8تاری  بیداد، ج - 6
 .230-238، ص1الیدیر، ج - 7
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
ُتووم َ  ،َمووْواَلُ   

ُِ ُعَموورُ « َوَِ  َمووْ  َوَاَلُ  َوَعوواِد َمووْ  َعوواَدَُ   !َْ  َ یوو ِِ وواَ   ،َفَ  َِ ن َف
 ٍِّ و ِْ ِ و  َطا

َ
َْک  ا َْ َ  أ ا  یئ  ِِ ِم ٍّ  !َه ٍْ ِ ُمو

فول  ی  َْ َت َموْواَلأ َوَموْو َْ ْصوَب
َ
أ

 ٍُّ َِ ِم ٍْ کاه آیاه، 1«َوُم ی شاریفه در فضال دهمین وجاه ایان اسات 
کااه ایاان آیااه نااازل شاادطالااب نااازل شااد و باان اباایعلاای ، آنگاااه 

گرفت و دست حضرت علی پیامبر اسالم فرمود:  را 
کم او هرکااه مااان ماااوال» هساااتم، علااای هااام  و سرپرسااات و حاااا

مااوالی اوساات. خداوناادا، دوساات باادار هرکااه علاای را دوساات 
عماار بااا  . سااپا«باادار هرکااه او را دشاامن دارد دارد و دشاامن
کااارد و بعااا حضااارت علااای گفااات: تاااو مالقاااات  د از تبریاااک، 

  ی.من هستؤمرد و زن م موالی من و موالی
 

 ی تبلیغی قابل توجه در آیهنکته
که در این آیاهنکته ی شاریفه وجاود ی مهم و قابل دقتی 

گرفتاه ی برخیدارد و متأسفانه مورد سوء استفاده ها نیز قرار 
ای انحرافاای را در تفساایر ایاان آیااه باارای وجااود مقاادس و نکتااه

کاه در ظاهرآیاه پیامبر اعظم ی ایجاد نموده ایان اسات 
گشاوده ، شریفه خطاب باه پیاامبر زباان تاوبی  و تهدیاد 

عاذاب و هاا ایان تهدیاد را در حقیقات تهدیاد باهشاده و برخای
اناد و ایان برداشات را باا نقال برخای از روایاات عقاب برشمرده

                                                        
 .401، ص2التفسیر الکبیر، ج - 1
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
کااه بایسااتی دربااارهعنااوان تاییااد آوردهنیااز بااه نکتااه ی ایاان انااد 

گردد.تحلیل درستی ارائه شود تا شبهه  ی مزبور مرتفع 
شاود ایان ی معارف دینی استفاده مایچه از مجموعهآن

کااه پیااامبر اعظاام طااور مسااتقیم هرگااز در قاارآن بااه اساات 
که موجب عاذاب و عقااب باشاد واقاع  مورد توبی  و تهدیدی 

 شود.نشده و نمی
کاااااه در ظااااااهر پ یاااااامبر اماااااا آیااااااتی در قااااارآن وجاااااود دارد 

کرم رود و زباان آیاه نیاز شامار مایمخاطب اصلی آن باه ا
چه این خطابات قرآنای زبان تهدید و توبی  است، ولی چنان

ی نازول قارآن و اصاول تفسایر آن ماورد اندیشاه قارار را با شیوه
که این ظاهر قابل تمسک و اخذ نیست،  دهیم خواهیم دید 

ی ه دربااارهویاا بلکااه قاارآن یااک اصاالی را در خطابااات خااود بااه
کم و شخصااااایت پیااااامبر هاااااای صاااااحب عصااااامت حاااااا
کااه عبااارت اساات از ایاان ماای ووی » کااهدانااد  ِِ ْع

َ
ووْربُب ِ ِإ ووان أ ُِ ْْ ََ َیووَزَ  

ی  ووا ََّوواَ ُ   َِ ْسووَم َِ کااه 1«َو ، یعناای قاارآن بااه ایاان شاایوه نااازل شااده 

                                                        
 . 14، ح630، ص2 کافي، ج - 1
ي َیااا َجاااَرْ  » ریااتعب) ُسااَمع  ااي َوا  ُعن 

َ
ْ  ي ااا یاَ  َّ کااه  یاساات در زبااان عرباا یم لاا «َنااَزَل َاُلْقااُرآْن ب 

 یبشنود " است. قصاه آن م ال در زباان عربا واری" به در بگو تا د یآن در فارس رینظ
که م نیا زده باشاد،  یحرفا کیاباه او  خواساتمای   یا هیهمساا یزنا ندیگو یاست 
 هیکاه باا آن همساا زد یما ییقرار داده بود ، به او حرفهاا  را مخاطب گریکا د کی

گفات:  شیحرفهاا نکاهی. همدیفهم یکند. او درست نم  یتطب َناَزَل َاُلْقاُرآْن »را زد، 
ي َیا َجاَرْ   ُسَمع  ي َوا  ُعن 

َ
ْ  ي ا یاَ  َّ کن، باا تاو ساخن ما «ب  گار باه او مامیگاو یگوش   میگاو ی، ا
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
مخاطب ظاهری تاو هساتی اماا هادف بارای شانیدن دیگاران  

دهاد، قارار مایاست یعنی خداوناد پیاامبرش را ماورد خطااب 
کارهاااای  کاااه تمایااال باااه  کاااه دیگاااران  اماااا هااادفش آن اسااات 
گیرناد، و باه خطاای فکاری  ناشایست دارند، بشنوند و عبرت 

 خود پی ببرند.
ماااورد تهدیاااد  در ایااان آیاااه نیاااز در حقیقااات پیاااامبر

گاروه کاه در غادیر و مااجرای آن باهنیست، بلکاه  دنباال هاایی 
مقاادس وی  و ایجاااد تردیااد در وجااود ترساااندن پیااامبر

بودناااد ماااورد تهدیاااد و عقااااب  بااارای عااادم معرفااای علااای
 هستند. 

گفاات ایاان جملااه  ی شاارطیه:افاازون باار ایاان مطلااب، بایااد 

َ َْ وو َلیمَ َِرست ووکمت ًعْ
وو َی َ وَ ْت ووْ ًَفَ عت ًْْ ووْ َیمَ

ًََّلوَ هاار چنااد صااورت تهدیااد  َوا ِ
دارد، لکن در حقیقت در صدد بیان اهمیت مطلاب اسات، و 

گار در حا  قدر مهاخواهد بفهماند مطلب آن می کاه ا م اسات 
کوتااااهی شاااود، حااا  چیااازى از اجااازاى دیااان رعایااات و ادا  آن 
نشااده اساات. در واقااع ایاان جملااه، شاارطیه نیساات و صااورت 

ی شااارطیه در محااااورات ماااردم شااارطیه را دارد؛ زیااارا جملاااه

                                                        
کااه قاارآن نااازل شااده اساات بااه  ثیحااد ر. دیمقصااودم تااو هساات َنااَزَل َاُلْقااُرآْن »اساات 

ي َیا َجاَرْ   ُسَمع  ي َوا  ُعن 
َ
ْ  ي ا یاَ  َّ  ،اسات یمباریاز ماوارد، مخاطاب پ یاریدر بسا یعنی ؛«ب 

کناد پ دیاکاه با یکسا  مقصود و منظاور آن یول کاناه باه ماردم ساتین یمباریگاوش   .
کن یا :دیگو یم گوش   .(246ص ،1ج با قرآن: ییآشنا). دیمردم شما 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کاه تحقا  جازا مجهاول باشاد، باهکار مایمعموال وقتی به  رود 

تاوان نمایجهت جهل به تحق  شرغ، و چون در این جملاه 
رو ایان جملاه ظااهرا خدای متعال نسبت جهال داد از ایانبه

  1به صورت شرطیه بیان شده اما در حقیقت شرطیه نیست.

که پیامبر خودش از ابالغ به تعبیر دیگر این چنین نیست 
موضاااوع والیااات امیرمؤمناااان امتناااا. داشاااته باشاااد و بااادین 

گرفته باشد، بلکه افراد دی گاری تاالش جهت مورد تهدید قرار 
که پیامبر کنناد و  داشتند  را از ابالغ ایان مأموریات مناع 

کااه در واقااع اجااازه ی طاار  ایاان موضااوع را بااه ایشااان ندهنااد 
حضاارت، بااه  خداونااد بااا ایاان تهدیااد ظاااهری نساابت بااه آن

کااار شااما مااورد عقاااب دیگااران و توطئااه کااه ایاان  گااران فهمانااد 
گرفت.  الهی قرار خواهد 

که مربوغ بآیه ی باشاد، آیاهه جریان غادیر مایی دیگری 
کمال دین است:  ا

َ ْ ْ َْ ووو ت ووومَ مَ ًْ   ََ وووًنِ ْ ًَفَ وووْرواَِموووً َِدی  ًْت َل ًَُ  َ وووًکِ
َایوَ َّت ووویمِ َأَی  َْ ووو اْلی 

َ ًَِّ َْ
ت ویََََۚواًخْ   تمِ ْت ْع ََعَلوی  ْ ًَیِ وکمْ ْْ ْت یمْ

ًنَ ْ ََوامَ ََل ْ َِدی  ْ کمْ ْت ل
َأَامَ َْ اْلی 

وو  ًنا مَأَِدی  ََ ْسوو ََل ووْ َاْلإ ِ کمْ ووی  کااافران از )زوال( آیااین. 2َوَرًضِ  امااروز، 
و از د هااااااا نترساااااایآنز شااااااما، مااااااأیوس شاااااادند؛ بنااااااابراین، ا

کااردم؛ و  کاماال  )مخالفاات( ماان بترساایدآ امااروز، دیاان شااما را 

                                                        
 .71، ص6ی تفسیر المیزان، جترجمه - 1
 .5/3: مائده - 2
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
آیاین عناوان باهنعمت خود را بر شما تماام نماودم؛ و اساالم را  

 .)جاودان( شما پذیرفتم
کاافران از غلباه کاه  که منظاور از روزی  ی بار حال باید دید 

، چه روزی است؟ در چه روزی دین مسلمانان نا امید شدند
کماااال رساااید و نعمااات بااار مسااالمانان اتماااام  دیااان اساااالم باااه 

 پذیرفت و خداوند از این دین، راضی شد؟ 
که ایان روز در منابع تفسیری چند احتمال در تعیین این

کاه ماا در ایان هاا جاا باه برخای از آنکدام روز است بیاان شاده 
 کنیم:اشاره می

بااه  شاادن رسااول خاادااحتمااال اول، زمااان مبعااوث 
 پیامبری و هدایت مردم است.

نادرست بودن و بطالن این احتمال بسایار واضا  اسات؛ 
شاود زیرا در صورت پذیرش احتمال مزبور، معناایش ایان مای

کاردیم بارای شاما و  کامال  کردیم و دین را  که ما اسالم را نازل 
کااردیم و دشاامنان شااما )کااافران(  نعماات را نیااز برایتااان تمااام 

 امید شدند.  نا
فرماید: راهی برای پذیرش ایان می عالمه طباطبایی

کااه در ایاان فاارض و احتمااال، بایااد معتقااد  نظریاه نیساات؛ چاارا 
کاه  کردناد  کاافران در آن طماع  که آنان دیان داشاتند و  شویم 
کنناااد و یاااا تیییااار دهناااد و مسااالمانان از ایااان واهماااه  ابطاااال 

کافران را نومید سااخت و ر   که خداوند  طماع آناان داشتند 
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
کاااه آناااان )عااارب هاااا قبااال از اساااالم( دینااای را بریاااد؛ در حاااالی 

کامل شود. که   نداشتند 
کاه   کاه ماراد، روز فات  مکاه باشاد  احتمال دیگر آن اسات 

کمال دین و این هم باطل است. زیرا آیه ی شریفه داللت بر ا
کاه در زماان فات  مکاه دیان  اتمام نعمت دارد، و ما می دانیم 

کاماال و نعمااتش در  هتمااام نشااده بااود، چااون فاات  مکاا خاادا 
سال هشتم هجرت اتفاق افتاد و چه بسایار از واجباات دینای 

هاااا و اساااالم بعاااد از ایااان ساااال ناااازل شاااد و بسااایارى از حاااالل
 و بااین درگذشاات رسااول خاادا ههااا بااین فاات  مکاا حاارام

گردید.  تشریع 
کااه مااراد از ایاان روز، بعااد از  سااومین احتمااال ایاان اساات 

کاه اساالم تقریبااً ی برائت آیات سوره  باشد، و آن زمانی اسات 
گسااترش یافتااه و آثااار شاارک و ساانن  باار شاابه جزیااره عربسااتان 
کااه دیگاار مساالمانان در  جاهلیاات از بااین رفتااه اساات. زمااانی 
معابد و معاهد دیان و از آن جملاه در مناساک حا  احادى از 

کاااه مراسااام شااارک را انجاااام دهاااد،  مشااارکین را نمااای دیدناااد، 
کااه دنیااا بااه  کااام مساالمین شااد، و خاادا آن خااوف و روزگاااری 

کااه مساالمین داشااتند را مباادل بااه امنیاا دل کاارد، و  تواپساای 
دیگاار هاایچ چیاازى را شااریک خاادا ندانسااتند. امااا ایاان دیاادگاه 
کاه بعاد از  هم قابل قبول نیست. زیرا مشرکین عارب هار چناد 

ی برائاات و برچیااده شاادن بساااغ شاارک، از دیاان ناازول سااوره
وم جاهلیاات محااو شااد، امااا مساالمانان مااأیوس شاادند، و رساا
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
کاماال نشااده بااود، چااون فاارائ  و احکااامی   دیاان اسااالم هنااوز 

ی برائت نازل شد، از آن جمله فرائ  و احکاامی بعد از سوره
کااه در سااوره ااریاساات  اتفاااق دارنااد باار  نی مائااده آمااد، و مفسا

نااازل  ی مائااده در اواخاار عماار رسااول خااداکااه سااورهایاان
کاه بسایارى شده، و همه می از احکاام حاالل و حارام و  دانایم 

 حدود و قصاص در این سوره است.
که هیچ یک از پا با نادرست بودن این احتماالت و این

ها قابلیت پذیرش را ندارناد، باه ناچاار بایاد بگاوئیم ماراد از آن
کاه عباارت در آیه« الیوم» ی شریفه همان روز نازول آیاه اسات 

 1است. است از روز نزول سوره و این روز، روز غدیر

گاران مرحوم عالمه طباطبایی سان  صاحب تفسایر 
اینکاه  یدرباارهپا از آنکه بحث نسابتا طاوالنی را « المیزان»

َأَ مقصااود از َْ وو کاادام روز اساات، و آیااا مقصااود از روز یااک  اْلی 
ای از زمان است و یا روز معین در تقویم تااری  بشاریت و دوره

کاااه نمااایاساااالم، باااه ایااان نتیجاااه مااای  د مقصاااود ازتوانااارساااد 

َأَ َْ هاای تااری  اساالم باشاد، بلکاه ای از دورهیاک دوره اْلی 
کاااه یاااک روز معااین در تااااری  تقاااویم  بااه ناچاااار بایاااد بپااذیریم 

که در آن روز به کاه در آن روز اسالم است  کااری  سبب عمال و 
گردیاده اسات، و در  کفاار  انجام شده موجب یااس و نومیادی 

کادام روز مقصاود اینجا نیز دوباره ساخن را از سار مای کاه  گیارد 
                                                        

 .273-278، ص5ی تفسیر المیزان، جر.ک: ترجمه - 1
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
اساات؟ و بحااث را از روز نخساات رسااالت تااا سااایر روزهااا مطاار  

کناد و هماه احتمااالت را ناساازگار باا آیاه و باا ساایر قواعاد و می
داند و در پایان باه دنباال بیاان نظار حقیقای و قطعای ادله می
ی مبارکاه اقادام تعیاین روز معاین باا تفسایر آیاه یدربارهخود 
کاه ممی دانام ماتن ترجماه تفسایر المیازان در ناساب مایکناد 
 باره را اینجا به شما خوانندگان محترم عرض نمایم:این

در آیاه شاریفه از نظار  «ومیا»ماراد از نویسد: می عالمه
کنون باه وجاه قابال  شاریفهی آیهما، با دقت نظر در تفسیر  تاا

کاه باا  گزیر باید بحث را به طریقی دیگار،  قبولی بر نخوردیم، نا
کناایم، لااذا از نااو  کتاااب تناسااب دارد دنبااال  وضااع خاااص ایاان 

وْرواَِموً َ :کنایمتفسیر آیاه را شاروع مای ًْت َل ًَُ  َ وًکِ
َایوَ َّت ویمِ َأَی  َْ و اْلی 

َ ْ ْ َْ ووو ت ووومَ مَ ًْ   ََ ووًنِ ْ ًَفَ نومیااادى در مقابااال  و یااااس یکلمااه ِدی 
کاااه از و رجااااء  یکلماااه امیاااد اسااات و دیااان آن معاااارفی اسااات 
خداى تعالی ناازل شاده باشاد، و دیان مباین اساالم  یناحیه

مااورد بحااث داللاات  یبااه تاادری  نااازل شااده اساات، و جملااه
کاه ایان آیاه می کفار قبل از نازول ایان آیاه و روزى  کند بر اینکه 

که بتوانند اساالم مربوغ به آن روز است امید آن را داشته اند 
کااه شااده از بااین ببرنااد و همااین وضااع در هاار  را از هاار طریقاای 

کرده و روز به روز دین آنان را در زمانی مسلمانان را تهدید می
کاااه جاااا داشاااته  خطااار داشاااته و ایااان خطااار آنقااادر زیااااد باااوده 

 د. از وقوع چنان خطرى بترسن مؤمنین از آن بر حذر باشند و
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
ْ ْ َپا اینکه فرموده:   َْ ت   ًْ 

مَ مَ ََ خواسته است باه ، ...ًَفَ
عد از امروز دیگر از بروز آن مین بدهد و بفرماید: بأمسلمانان ت

داد، و خطااار نترساااید، آیاااات زیااار از وجاااود آن خطااار خبااار مااای
ًَیَ ْ َفرمود:  می

و وْ ِ ً َی  َْ ََلو و ت ِ
ت ْ وِ َاْل یم

َامَ وً ْ َموِ َمٌ ًْت ت یمِ َطو تم و ، 1َودوَ
ووً َ فرمااود:نیااز ماای وًیَ  َموِ ووْردوْ َی  َْ ََلوو وو ت ِ

ت ْ ووِ َاْل یم
َامَ ووً ْ ووٌرَموِ ن  َلی ِ َودوَ

َ ت ًراَخت ًْو ْت ًیِ ْ َل ی  ْعِ َا ِ َ َی  ًَُ  َ و ن َ و َیمَ ْعوِ َمت َ وً َی  ِسِه َموِ ًْْ ًی
َِعًیِ َامَ ْ ً ً اَموِ  ت

َ قموْ َ 
ْ
ََََۖلْهْ َال تموَی  ْحَاَخت ًْت َاََواْض ًْْ یًَفت ْع تمِ

وْعََی  مْ ُوَ ْمِرِ ََاه
و مَ َََۗی ِ وی  ََ وَعََع ُوَ َاه ًَّوت ََا ِ َکو وِ

َ یء  َ رٌََش  ِ ی   .2فمَ

کفااار آرزوى سرنوشاات بااد بااراى ایاان را هاام ماای کااه  داناایم 
خاااطر دیاان آنااان و پروریدنااد، مگاار بااهمساالمانان در ساار نماای

کارد مگار کرد، و دلهایشان غاش نمایهایشان تنگی نمیسینه
خاااطر همینکااه دیاان آنااان و عاازت و شاارف ایشااان را از بااین بااه
بااارد و آزادى ایشاااان را در انجاااام آنچاااه هاااوا و هوسشاااان مااای

کرد، کرد و نفوسشان بدان عادت داشته سلب میاقتضاء می
 .دادن خاتمه میقید و شرطشاهاى بیرانیو به شهوت

کفاار ماورد نفارت و انزجاار باود دیان  بنابراین آنچه در نظر 
مساالمانان بااود نااه خااود آنااان، بااا اهاال دیاان، هاایچ غرضاای و 
عااااداوتی نداشااااتند، مگاااار از جهاااات دیاااان حاااا  آنااااان، آنهااااا 

خواسااتند مساالمانان از بااین برونااد، و چنااین مردماای در  نماای
                                                        

 .3/69آل عمران:  - 1
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
موش ساازند، و خواستند نور خدا را خاادنیا نباشند، بلکه می

گرفتاااه و داشااات فااارو  کاااه در حاااال تزلااازل قااارار  ارکاااان شااارک را 
کاااه در  مااای ریخااات تحکااایم ببخشاااند، و ماااؤمنین را هماااانطور 

وو ًرا جملااه: ت ًْو وو ًیِ ْ َل ْت ی  ْعووِ َا ِ َ ووً َی    َموِ
وًیَ ووْردوْ َی  َْ گذشاات بااه  َلوو

زیاار بااه ایاان ی آیااهکااه در کفاار قبلاای خااود برگرداننااد، همچنااان
وِعَ ماید:فرحقیقت تصری  نموده، می ُوَ ََرَاه َاًَیْ یمْ ًِْ ْط َِلی  ْ وًَّت ِری  ی 

َ ْروًَّت َلِرَ َاْلفرًفِ َْ َِرِ ََوَل ًَیْ ْعَْمیمِ وْ ُوَ اِ ِهْ ََواه ََ ًفْ
 فرماید:و نیز می، ی ِ مَ

َ ْروًَّت َلِرَ َاْلفرًفِ َْ ََوَل ًَُ  َ ِ ََیْهَایکو ًَُ  َ ِلِ  َعَْمًخْ ُوَ  .ًفت ْدْعَاَاه

اااهماااین باااهو  کفاااار هااایچ هما ی باااه جاااز قطاااع ایااان جهااات 
کاان ساااختن آن نداشااتند، آنهااا تنهااا طیبااه و ریشااه ی شااجره

که از راه تفتین مؤمنین و راه دادن نفااق و  هدفشان این بود 
گسترش شبه و خرافات در باین  تفرقه در بین جماعت آنان و 
آناااان، و سااار انجاااام افسااااد دیااان آناااان، ایااان بنیاااان رفیاااع را 

 .سرنگون سازند
کرد ،بااه ایاان منظااور کااه نخساات ایاان هاادف را دنبااال  نااد 
را سسات و باا ماال و  هاى رساول خاداعزیمت و تصمیم

جاااه خااود مقاصااد آن جناااب را العیااا  بااام احمقانااه قلمااداد 
کااریم بااه ایاان معنااا اشاااره نمااودهکننااد، همچنااان  و کااه قاارآن 

َ فرمایاااد: مااای وووی  ََ ْرواََع وووَاََواْضوووی ِ
ْ َاْم   ًَِّ

ْهْ َامَ َِموووً ْ
وووممْ ََ ْت َاْل ََواًیَطَ وووقمَ

                                                        
 .61/8صف:  - 1
 .40/14غافر:  - 2
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ووویمِ ْ َ  ِلهت وووََۖا  َ ت  ًَّوت اا ِ ووویٌءًََ َ َ وووَراْدَََلش  و خالصاااه برویاااد و باااا مایاااه ، ی 

کنید  .از مال و قدرت خود خدایان خود را یارى 
کااااار را از راه مخالطااااه و سااااازش کااااارى انجااااام و یااااا ایاااان 

که آیه زیر بدان اشاره نموده مای می َ فرمایاد:دادند،  َْ واََلو َودوْ
َ ًََّت ووْ ِ ًیْ ی  ًَفَ ووْ ِ ً ْ َفرمایااد:  و نیااز ماای یمْ

َلووإَامَ َْ ووْ ََوَل ْمت وو لََل ًیت نمْ وَ ی  َ ًََّی 
ًَم ِ ی  ا َفمَ نم ی  ت ِهْ َس  َل   َا ِ ْرکً ْ

َیمَ و َ فرمایاد:و نیاز مای، ک تموت هت ی 
و َامَ وْ َی  فمْ

َ ْروًَّت ََ*اْلفورًفِ ووْ وًَّت ْعی ْ وو َیمَ ووْ َمت ْعی ْ
ووْ َََ*َلووإَامَ ْعی ْ

وو َامَ َمت ووْ وًَّت ْ ََعِی ِ ًیوونمْ
 َوَلوإَامَ

کاه ؤنزول این آیات مشأن روایات وارده در  گفتار ما است،  ید 
 .صدد اشاره به این مطالبند آیات مذکور در

کاااافران باااراى محاااو دیااان اساااالم، باااه مااار   آخاارین امیاااد 
 .بسته شده بود پیامبر

کاااه  بعاااد از نومیااادى و نرسیدنشاااان باااه اهاااداف شاااومی 
که باه زوال دیان و ماوت دعاوت حقاه  داشتند آخرین امیدى 

که به زودى داعی به این دعوت و قائم باه آن بستند این بود 
رود، و فرزند  کورى از دنیا می ول خدایعنی رس ،امر آن

کناااااد نااااادارد، و منشااااا کاااااه اهااااادافش را تعقیاااااب  ایااااان  أهااااام 
که آنها می پنداشتند دعاوت دینای هام امیدواریشان این بود 

کااه در لباااس نبااوت و  یااک قساام ساالطنت و پادشاااهی اساات، 
                                                        

 .38/6ص:  - 1
 .68/9قلم:  - 2
 .17/74يسراء:  - 3
 .3-109/1کافرون:  - 4
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کشاته  گر او بمیرد یاا  دعوت و رسالت عرضه شده است، پا ا

رود، همااانطور ناامش از دلهاا مایشاود اثارش منقطاع، و یااد و 
کااه وضااع همااه سااالطین و جباااران چنااین بااوده اساات، و یااک 
که در نیرومنادى و دیکتااتورى  پادشاه یا امپراطور هر قدر هم 

گاارده مااردم بااه نهایاات درجااه ماای رسااید بااه و سااوار شاادن باار 
کااه ماای رفاات، و قااوانین و ماارد یااادش هاام از دلهااا ماایمحضاای 

َ شاد، جملاه:هایش با خود او دفن میسنت ََ َِْ و نمَ و ًیِ ت َس  ًَّوت ا ِ
رَْ نمَ ْ ی 
کااه از روایااات اْلووإمَ آیااد بااه ایاان ناازول باار ماایشااأن  بطااورى 

 .حقیقت اشاره دارد
گفتایمپاا همااان کااه  ایاان آرزو و آرزوهاائی م اال آن  ،طاور 

کفاار که امید شوم مذکور را در دلهاى  داده، و باه راه مای بوده 
نظاار اوهااام و انداختاه، و در اطفااء نااور دیان بااه طمعشاان ماای

کاه ایان دعاوت طااهره هااى خامشاان زینات مایخیال داده، 
کاه باه گاردش روزگاار چیزى به جاز یاک پدیادار نیسات،  زودى 

چینااد، و دروغ بااودنش را روشاان نمااوده، طومااارش را باار ماای
سااازد، لکاان خوشاابختانه اثاارش را از صاافحه روزگااار محااو ماای

کاه باه ظهور تدریجی اسالم و غلبه آن بر هر دین و اهل دی نی 
کلماهستیز باا آن پرداخات. و انتشاار آوازه اش باه اش و اعاتالء 

کفاار را  شوکت و قوت، همه آن آرزوها را ببااد داد، و در نتیجاه 
را تباااه سااازند، در  از اینکااه بتواننااد عزیماات رسااول خاادا

کنناد، و باه ماال و یاا جااه پاره اى از اهداف حرکتش را متوقف 
کنند کلی مأیوس شدند ،تطمیعش   .به 
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ایاان راههااا  یکفااار را از همااه ،قااوت و شااوکت اسااالم ،آرى 

کااه آن جناااب  مااأیوس ساااخت، بااه جااز یااک راه و آن ایاان بااود 
کااه جاااى او را بگیاارد و دعااوتش را ادامااه دهااد  فرزنااد  کااورى 

در نتیجه با مر  او دین او نیز خواهد مارد، چاون ایان  ،ندارد
کماال دیان از که  جهات احکاام و معاارفش  معنا بدیهی است 

کاه باشاد خاودش باهبه هار درجاه تواناد خاودى خاود نمایاى 
کند  .خود را حفظ 

کاااه آماااده و ماااردم از آن  و هااایچ سااانتی از سااانن و ادیاااانی 
کرده اند به حال نضارت و صفاى اولش بااقی نماناده، پیروى 

کثااارت ناااه بخاااودى خاااود و ناااه باااه انتشاااار آوازه اش، و ناااه باااه 
که هایچ سانتی و دینای از راه قهار و انمعتقدین به آن، همچن

کلای از  جبر و تهدید و با فتنه و عذاب و یا عاملی غیر اینها، به 
که از بین رفته به خاطر از بین رفتن بین نرفته، بلکه هر دینی 

کارگردانااان آن باااوده  کااایش و  حاااملین آن دیااان و علماااى آن 
 ت.اس

م و در روز غادیر خا شریفه در مورد والیات علای یآیه
مباادل بااه قیااام بااه حاماال  ،حاماال شخصاای کااه قیااام دیاان بااه

گشته است نوعی شد،  .نازل 
کاه تمامیات یا گردید  گفته شد روشن  کنون  س أاز آنچه تا

کاه عقال و کفار حتما باید باه خااطر عامال و علتای باوده باشاد 
کفار بداناد، و آن ایان  اعتبار صحی  آن را تنها عامل ناامیدى 

که خداى سبحان براى ا کناد، است  کسای را نصاب  یان دیان 
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باشاد، و در حفاظ دیان و تادبیر امار  |که قائم مقام رسول خادا

کار خود آن جناب را انجاام دهاد، باه  آن و ارشاد امت متدین 
کااه َخ  کفااار ئاالنحااوى  کفااار باااقی نمانااد، و  ی بااراى آرزوى شااوم 

 .براى همیشه از ضربه زدن به اسالم مأیوس شوند
کااه اماار دیاان قااائم باا ،آرى ه شااخص معیناای باشااد، مااادام 

کااه بااا از دشاامنان آن ماای تواننااد ایاان آرزو را در ساار بپروراننااد، 
هم از بین برود، ولی وقتی قیاام  او بین رفتن آن شخص دین

به حاملی شخصی، مبدل باه قیاام باه حااملی ناوعی شاد، آن 
کمال می رسد، و از حالت حدوث باه حالات بقااء دین به حد 

گشته، نعمات ایان دیان تما شاود، و ایان بعیاد ام مایمتحول 
که جمله  َنیست،  تموَی  یَخت تمِ

و مْ وْعََی  ُوَ ْمِرِ ََاه
و مَ  را تاا خادا امار خاود ی ِ

معناااا باشاااد، توجاااه هماااین باااهزیااار اشااااره  یدر آیاااه ؛بیااااورد
ْعووِ َ: بفرمائیااد َ ووً َی  وًیَ  َموِ ووْردوْ َی  َْ ََلوو وو ت ِ ت ْ ووِ َاْل یم

َامَ ووً ْ ووٌرَموِ ن  َلی ِ َودوَ
َ ْ ً ً اَموِ ت ًراَخت ت ًْو ْت ًیِ ْ َل ی  ََلْهوْ َا ِ ًَُ  َ و ن َ و َیمَ ْعِ َمت َ ً َی  ِسِه َموِ ًْْ ًی

ِعًیِ َامَ
َ قموْ َََۖالْ َ تموَی  ْحَاَخت ًْت َاََواْض ًْْ یًَفت ْع تمِ

ْعََی  مْ ُوَ ْمِرِ ََاه
َََۗی ِ مَ وی  ََ َعََع ُوَ َاه ًَّوت ََا ِ ََکو وِ ویء  َ َش 

رٌَ ِ ی   .2فمَ

کااه ماایؤو ایاان وجااه خااود م  یگویااد آیااهیااد روایاااتی اساات 
مااااورد بحااااث در روز غاااادیر خاااام در مااااورد والیاااات  یشااااریفه
نااازل شااد، یعناای روز هیجاادهم  ى الحجااه ساااال  علاای

                                                        
 .2/109بقره:  - 1
 .2/109بقره:  - 2
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تاارین ارتباااغ دهاام هجاارت، و بنااابراین دو فقااره آیااه بااه روشاان 

گذشااته هاام وارد و شااوند، و هاایچمارتبط ماای یااک از اشااکاالت 
 .شودمتوجه نمی

کلماااه:  در « یاااأس»و شاااما خوانناااده بعاااد از آنکاااه معنااااى 
َا جملااه: ًَُ  َ ووًکِ

َایوَ َّت وویمِ َأَی  َْ وو کااه را فهمیاادى، ماای...ْلی  فهماای 
َأَ کلمه َْ که متعلا  باه اْلی  َ ظرفی است  َّت ویمِ اسات، و  ی 

گاار در آیااه جلااوتر از متعلاا  آمااده بااه منظااور  ،شااریفه ظاارف یا
گفتیم در آن روز  بزرگداشت آن روز، و موقعیت آن بوده، چون 

ه ناوع دین خدا از حالت قیام به شاخص در آماد، و قیاامش با
گردید و حالت حدوث و ظهورش به حالت بقاء و دوام  مبدل 

 .1مبدل شد
 

 حدیث غدیر
کریم در موضوع یکی از مهم که پا از قرآن   ترین منابعی 

گفتگاو غدیر به آیاد، مایشامار باهعنوان پایاه و اسااس بحاث و 
کااه حاادیث غاادیر هاام از جایگاااه و  حاادیث غاادیر اساات، چاارا 

تواناد اسات و هام از جهات داللات مایاعتبار واالیی برخوردار 
 آید. حساب بهدلیلی قوی بر موضوع مورد بحث 

عناوان ماتن از این جهت شایسته اسات حادیث غادیر باه
گیااارد، هااام از جهااات  اصااالی بحاااث ماااورد ارزیاااابی دقیااا  قااارار 

 جایگاه حدی ی و هم از جهت داللت و مفهوم آن.
                                                        

 .280، ص5ترجمه تفسیر المیزان، ج - 1
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چااه باار آشاانایان در علااوم از جهاات جایگاااه حاادی ی چنااان

حاادیث و معااارف اسااالمی پوشاایده نیساات، برتاارین قساام از 
کااه باااالترین درجااه ی اعتبااار را نیااز بااه خااود اقسااام حاادیث، 

کاه حادیث غادیر بناا بار  اختصاص داده حدیث متاواتر اسات. 
اعتراف دانشمندان اساالمی اعام از شایعه و سانی، در هماین 
کاااه حااادیث غااادیر از باااارزترین  درجاااه اعتباااار قااارار دارد؛ چااارا 

کاااه بیشاااترین شاااهرت را نیاااز باااه خاااود احادیااا ث نباااوی اسااات 
اختصاااااص داده اساااات و تعااااداد بساااایاری از دانشاااامندان و 

 اند.محدثان به آن شهادت داده
کتاااب معااروف خااود  از « الیاادیر»مرحااوم عالمااه امیناای در 

کااه حاادیث  یکصااد و ده نفاار از بزرگااان از اصااحاب پیااامبر
کاارده ان نیااز اشااااره باارد. و در پایااااناااد نااام مااایغاادیر را روایااات 

که عدد آن می کاه از قلام او افتااده اسات نیاز بسایار کند  هاایی 
کاه « تابعین»است. و سپا فهرست بلندی از  کساانی  یعنای 

نبودنااااد یعناااای آن حضاااارت را درک  از اصااااحاب پیااااامبر
کردنااد را  نکاارده بودنااد ولاای یاااران پیااامبر اسااالم را درک 

که حدیث غدیر را نقل نموده کر می  1اند.کند 
کتاااب دیگااری داشااته بااه  البتااه مرحااوم عالمااه امیناای

کاه بناا بار « علی ضفاف الیدیر»نام  که هنوز چاپ نشده است 
)ری شااهری(،  طالاابباان اباایی امااام علااینقاال موسااوعه

                                                        
 .60، ص1ی الیدیر، جترجمه - 1
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گرانقااادر ساااید عبااادالعزیز طباطباااایی  در  مرحاااوم محقااا  

کتااااب الیاااادیر نوشاااته اساااات: حاشااایه بسااایاری دیگاااار از »ی 
کرده حدیث اصحاب پیامبر اند و بیش از غدیر را روایت 

کتااب  که عالماه در  هاا را ناام آن« علای ضافاف الیادیر»آن چه 
 .1«باشندآورده است، می

 

 حدیث غدیر در نگاه دانشمندان اسالمی
 .ق(ها748 شما الدین  هبی )متوفای -1

ت و از ارکان علام رجاال  هبی ، دانشمند مشهور اهل سنا
انااااد، در مااااوارد  را پیشااااوای جاااار  و تعاااادیل نامیده ویکااااه 

کرده است. مختلف به وی  متواتر بودن حدیث غدیر اعتراف 
کتااب« سیر اعالم النبال»در  هاای اهال سانت که از معتبرترین 

، باان جریاار الطبااریی محماادترجمااه در  ،در علاام رجااال اساات
 نویسد: گونه میتاری  این صاحب تفسیر و

ث غدیر خم فوی أبََوُ أَّووَأ  أ وت   تن َّم  طِق ٍد »
 .2«شطر  فبتریی سَُ بوَ ااِ وَّومت  و وع ُْک

محمدبن جریر طبری اسناد روایت غادیر خام را در چهاار 
که من قسمتی از آن را دیادم و از کرده است   جلد جمع آوری 

کاه ایان گستردگی روایات آن  کاردم  شگفت زده شادم و یقاین 
 .اتفاق افتاده است

                                                        
 .63، ص2، جطالببن ابیامام علی ةموسوع - 1
 .277، ص14سیر يعالم النبالء، ج - 2
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ا  تاذکر »در هماین عاالم اهال سانت  هاام در  و بااز «اظالحفا

 د:نویس محمدبن جریر طبری می یترجمه
فریور َالموام ََْ وم َْ،ورد ََْواف  » مَمد   َِّیوِ   یز ود   

أ و ََّ،ر َْطبِأ أٍد َأعَم وصاٍِ َْت اییف م  أهول بمول 
أفررَْتطوََ ... . وْما َ غِ َب  و  أ و  دَود اُ وم فوی  طبرستاب
ف وا  َْ،ضواکل واُ وم ع وی ا وَی  ٍد ث  غدیر خم عمول 

 أ ووت مد وودَ موو  طووِق ََْوود ث ال وو  َِّیوور  ن  ووت. ََْوود ث
 .1«فایدهشت ِْ وُْرر  ا ک َْطِق

کاه ابان جریار  کتاب يسناد حدیث غدیر را  من یک جلد از 
گاای  و مبهااوت  نوشااته بااود را دیاادم و از زیاااد بااودن يسااناد آن 

 .شدم
کثیر دمشقی )متوفای -2  ها(774ابن 

که گردان  هبی  از وی   رود، به نقل از  میشمار بهشا
 :نویسد استادش می
صاادر الحاادیث متااواتر يتاایقن ين رسااول امَو »قااال: 
ُتَم »يما:قاله، َو   .2«فز اد   و ُ َالسِاد«  َوَال   َمْ    َوَِ    َْ  َ

گفاات: ایاان حاادیث بااه صااورت متااواتر نقاال شااده   هباای 
کااه از رسااول  کااردم  صااادر شااده  خاادااساات و ماان یقااین 

                                                        
 .710، ص2تذکر  الحفاظ، ج - 1
طرق  ؛ رساله214، ص5؛ البدایة والنهایة، ج426ص ،4السیر  النبویة، ج - 2

کنت مواله فعلی مواله(  هبی، ص  .11حدیث)من 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
ُتووَم » :یجملااه امااااساات،  

نیااز سااندش قااوی «ََوَال   َمووْ    َوَِ    َْ  َ
 .است
ه.ق( صااااحب 1270الااادین آلوسااای )متوفاااای شاااهاب -3
نیااز ضاامن نقاال قااول  هباای، باار تااواتر « رو  المعااانی»کتاااب 

کید می  1کند.حدیث غدیر تأ
کتاااب خااود  -4 کم نیشااابوری نیااز در یکاای از مواضااع  حااا
ووْم  َهووَیَ» نویسااد:ماای َْ وویَتیِ  َو یٌ  َعَ ووی َشووْرِی َْش َ َِ ووِد ٌث َصوو ٍَ

ََّاُ   ِ حدیث غدیر بار مبناای شایخین)بخاری و مسالم( ، 2« َتر 
 اند.حدیث صحی  است، ولی آن را  کر نکرده

کاردیم،  کاه از دانشامندان اساالمی نقال  بنا بر توضیحاتی 
مانااد، بلکااه هاایچ تردیاادی در اعتبااار حاادیث غاادیر باااقی نماای

 اند.اتر آن نیز تصری  فرمودهبسیاری به تو
 

 حدیث غدیر و داللت آن بر والیت امیرمؤمنان علی

کاااه مهااام و قابااال پیگیاااری اسااات ایااان کاااه بحاااث دومااای 
 کند؟محتوای الفاظ حدیث غدیر بر چه چیزی داللت می

این بحث از دیر زمان مورد مناقشه فیماا باین شایعیان و 
ی جملااهاهاال ساانت بااوده اساات و همیشااه نیااز باار ساار یااک 

 ی علیدرباره معروف آن یعنی همان جمله پیامبر

                                                        
 .361، ص3رو  المعانی، ج - 1
 .576، ص2المستدرک علی الصحیحین، ج - 2
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
ُت   َمْ  » که فرمود: ِْ ِ ی  َمْواَلُ    ف ََ ُتوم َ َوَِ  َموْ  َوَالُ  َوَعواِد   َموْواَلُ    َف

َ  َْ
کاااه معنااای و مفهاااوم واژه «َموووْ  َعووواَدَُ   « ماااوال»ی بحاااث باااوده 
 چیست؟

کااه جااان ی بحااث شاایعه و اهاال مایااهو در ایاان جااا اساات 
گیااارد و باااا روشااان شااادن معناااای ایااان واژه شاااکل مااایسااانت 

هاا بارای طالباان حا  و حقیقات بسیاری از شبهات و پرسش
یابااد و اسااباب هاادایت، فااالح و رسااتگاری آنااان را پاساا  ماای
 نماید.فراهم می

 

 «مولی»ی نگاهی به تفسیر واژه
ی غدیر و حدیث غدیر مشتمل بر مطالب فراوانای خطبه

ی نیازهاای بشاری در آن بیاان هماه است از توحید تا معااد و
گاذار نشاده و بااه  شاده اسات و هایچ چیازی تاا روز قیامات فارو 
گردیده است.  همین جهت نیز از ماندگاری باالیی برخوردار 

کلماهاما همه متمرکاز « ماولی»ی ی بحث و مناقشه روی 
ی غادیر در سراسار خطباهچاه شده است؛ با این وجود چنان

کااااه  کناااایم خااااواهیم دیااااد  کثاااار مطالااااب آن تفساااایر و دقاااات  ا
کامال معنای  کاردن  و مصاداق « ماولی»توضیحی برای روشان 

در اجتمااا. و ارتباااغ آن بااا توحیااد و  آن، و ارزش الهاای والیاات
 نبوت و وحی است.

دالیاال، قاارائن و شااواهد فراواناای اعاام از لیااوی، تفساایری، 
که معنای اصلی واژه را « مولی»ی روایی و تاریخی وجود دارد 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
که به دلیل رعایات اختصاار تنهاا به روشنی ب  یان نموده است 

 کنیم:ها اشاره میبه چند نمونه از آن
بررسی نصوص ادبی قدیم و منابع لیت و تفسیر، هر آیناه 

کااه باادون سااوی ایاان مطلااب رهنمااون ماایانسااان را بااه سااازد 
زعامت و والیت و رهباری « مولی»شک و تردید یکی از معانی 

 است.
باا اساتناد « لساان العارب»ری در که ابن منظور مصاچنان

 به شعر معروف لبید: 
فَ َْ،رَّی  اَسِ َیِ   ]فغدت 

 موْی َْمتاْ،ِ خ ،تا و أمامتا[                                              

کاااه تصاااری  مااای  در ایااان شاااعر باااه معناااای « ماااولی»کناااد 
  1است.« يولی»

بزرگاان فخر رازی، مفسر مشاهور نیاز باا نقال قاول از برخای 
کلبااای، فاااراء، زجااااج و اهااال لیااات مانناااد محماااد بااان ساااائب 

کید می   2کند.ابوعبیده بر همین معنا یعنی اولی به تصرف، تأ
برخاای دیگاار از علمااای باازر  اهاال ساانت نیااز ایاان معنااا را 

که میپذیرفته ، 1بن جوزی، سبط3توان به ابوحامد غزالیاند 

                                                        
 .410، ص15لسان العرب، ج - 1
 .198، ص29التفسیر الکبیر، ج - 2
 .18، ص1سرالعالمین، ج - 3
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
ف بان سایار معاروو ابراهیم 2بن طلحه شافعی، محمد1جوزی

کرد. 3به نظام معتزلی  اشاره 
اای بصااری )متوفااای ابوعبیااده معماار هااا.ق( در 210باان م نا

کاه فرماود:ساوره 15ی تفسیر آیه َ ی حدیاد  وً ْ ًَت َمْ َأََلوإَی  َْ و ْلی  ًفت
ْروا ًْت َل ًَُ  َ ًکِ

َایوَ ََوَلإَِمً ت َمٌ ْ ی  و رَََِْۚمًی ْ ًَفِ ت َوالْ َالًیو
َلوإلْ َََۖمت مْ َْ ََِۖهو َمت

رَْ ِ وووی  ْت َاْل َّت ووویمْ ای پذیرفتاااه  ناااه از شاااما فدیاااهپاااا اماااروز ، 4َوی ِ
کااافران؛ و جایگاهتااان آتااش اساات و همااان  می شااود، و نااه از 

 . باشد؛ و چه بد جایگاهی است سرپرستتان می
فْم ) نویسااد:ماای ووم ِهووی َمووْواَل ُُ َِ ووی  َْ و

َ
؛ یعناای يولاای بااه (أأ أ

 5تصرف از شما است.

ی سااوره 11ی چنااین ابوالعباااس مباارد در تفساایر آیااههاام
کاااه فرماااود: َ محماااد 

ََِلوووًِدَ  ًَّوت
ووو مَ وووَعََی ِ ُوَ َ یَاه َْ ووو ََمت ًَُ  َ وووًکِ

وووَاَایوَ ًیْ مت ََا  ًَّوت
ََوامَ

َ ً ت ِری  َََلإَاْلفرًفِ َ ی  َْ که خداوند موال و ، َلْهْ ََمت این برای آن است 
کاافران ماوالیی  اا  که ایماان آوردناد؛ اما کسانی است  سرپرست 

وَْووووْی و َْمووووْی مَِاهموووا سووووَأ و هوووو  نویساااد:( مااایندارناااد

                                                        
 .37-39تذکره الخواص، ص - 1
 .166-167کفایه الطالب، ص - 2
 .57، ص1و النحل، ج الملل - 3
 .57/15حدید:  - 4
 .254، ص2مجازالقرآن، ج - 5
 .47/11محمد:  - 6
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
یعنای معناای ولای و ماولی ، 1أموو همََِْیق َت ِوِ َْمتووْی  

کاه متاولی اماور  یکی اسات و خداوناد شایساته و سازاوار اسات 
 مخلوقات خود باشد.

کاه مای« فاراء»طور از جناب و همین گویاد: نیاز نقال شاده 
، یعنای ولای و ماولی در 2«َْوْی وَْموْی فی فَم ََْر  وٍَود

 سخن عرب زبانان یکی است.
گاان راغب اصفهانی پ وهشگر معر وف و دقیا  در اماور واژ

ْ ِی نویسااد:قرآناای نیااز ماای ن َاووَو ُُ ِواَل وو ْْ ی  َوَ ِْ ووَو ْْ ی  َأمووِر ... َوَ َْ َمووْو ْْ   َوَ
یعناای والیاات عبااارت از متااولی امااور ، 3 سووتَمَب فووی ُْووک
کلمه بااره اساتعمال ی ولی و مولی در همینبودن است ... و 

 اند.شده
« کشااااف»در تفسااایر « زمخشاااری»مفسااار معاااروف جنااااب 

ِأَ ی بقرهسوره 286ی  یل آیه َْ و ْمت ویَاْل ََ َلإًیت ًَفت ًیْ ْرًیت ََع َْ َمت نًکمت
امَ

َ ً ت ِری  ات  ،4اْلفرًفِ تو موال و سرپرست مایی، پاا ماا را بار جمعیا
ساایدنا و نحاان عبیاادک يو »نویسااد: ؛ ماایگااردانکااافران، پیااروز

، یعنااای آقاااای ماااا، ماااا بنااادگان تاااو 5«ناصااارنا يو متاااولی يمورناااا

                                                        
 .271، ص2الشافی، ج - 1
 .161، ص2معانی القرآن، ج - 2
 .885مفردات الفاظ القرآن، ص - 3
 .2/286بقره:  - 4
 .173، ص1الکشاف، ج - 5



 

 

41 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
دار امااور مااا، گاار مااا، یااا ای متااولی و عهاادهیاااریهسااتیم، یااا ای 

که بر امور، والیت دارد. کسی   یعنی 
کتاااب ارزش منااد خااود اباان يثیاار همااان لیااوی مشااهور در 

کلمهدرباره نویساد: ایان واژه)ماولی( چناین مای« مولی»ی ی 
در احادیث فراوانای بسایار تکارار شاده اسات و عباارت اسات از 

که بر افراد بسیاری اطال هاا ی آنشاود و از جملاهق میاسمی 
که متولی امری باشد، و یا برای انجام اماری قیاام  کسی است 

کااه ماای گویااد: هاار کنااد، او مااوالی آن و ولاای اوساات. و حاادی ی 
که بدون اجازه کند، نکاح او باطل خانمی  ی موالیش ازدواج 

 همین معنا است. یعنی متولی امور آن خانم.است، نیز به
که ابن يثیر در ادامه، حدیث غادیر را  و بسیار جالب است

دانااد و باارای اثبااات نیااز منطباا  باار همااین معنااای مااوال ماای
بااان الخطااااب اساااتناد ادعاااای خاااود باااه ساااخن و تبریاااک عمااار

کاه باه حضارت علای می َت » گفات: کناد  َْ ْصوَب
َ
ی  أ َْ   فوِل   َموْو

ِم ٍّ  ٍْ وی) گویاد: یعنایمی، «ُم ِْ ِم   فوِل   َو ٍْ سرپرسات و ولای هار  (ُمو
 1مؤمن.

ی چااه از دانشاامندان باازر  دربااارهبنااابراین عااالوه باار آن
کاااردیم، شاااواهد و « ماااولی»ی ی واژهتفسااایر و ترجماااه نقااال 

کااه مای توانااد باه روشاانی و قرائنای نیاز در روز غاادیر وجاود دارد 
و صاااری  باااودن آن در « ماااولی»ی وضاااو  معناااا و مفهاااوم واژه

                                                        
 .228، ص5النهایه، ج - 1
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کنااد، از جملااه  کمااک   هااای آنسرپرسااتی و زعاماات و والیاات 

گاااویی روز غااادیر تاااا ساااه روز باااه آن حضااارت تبریاااک و تهنیااات
 است.

پاا از اعاالم  تبریک و تهنیات ماردم باه امیرمؤمناان
گرامی اسالم « والیات»ی از دیگر شاواهد بار اراده رسول 

کاااااااه رساااااااول خااااااادا  بعاااااااد از آناز حااااااادیث غااااااادیر اسااااااات. 
خلیفه و جانشاین خاود انتخااب عنوان بهرا  امیرمؤمنان
کرد، مردم یکی یکی آمدند و به امیرمؤمنان این و آن را اعالم 

گار  کاه ا گفتناد. طبیعای اسات  مقام و منصب جدید را تبریاک 
آن حضارت منصاب و سامت جدیادی پیادا نکارده باود و تنهاا 

کیااد باار محباات و دوسااتی و نصاارت مطاار  بااود، شایسااتگی أت
  .تبریک و تهنیت نداشت

و نقااال  1دانشااامند شاااهیر قااارن ششااام« غزالااای»باااه نقااال 
ابان »و نیاز نقال  2در تاری  اإلسالم با سندی صحی «  هبی»

کر شااافعی ، آن هاام بااا سااند «تاااری  مدینااه دمشاا »در « عسااا
کااه همگاای از بزرگااان اهاال ساانت هسااتند، )عمااربن   3صااحی 

کااه مقااام والیاات را بااه الخطاااب( از جملااه ی همااین افااراد بااود 
گفت. علی  تبریک و تهنیت 

                                                        
 .18، ص1سر العالمین، ج - 1
 .632، ص3تاری  اإلسالم، ج - 2
 .221، ص42تاری  مدینه دمش ، ج - 3
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
ی و تفسیری شایعه و اهال سانت با مراجعه به منابع روای

که نازول آیاهاین نکته روشن می ی تبلیاغ یاا هماان باالغ شود 
کمااال دیاان بعااد از ایاان ی غاادیر و ناازول آیااهقباال از قضاایه ی ا

کاااه بااار  واقعاااه، یکااای دیگااار از شاااواهد محکااام و متقنااای اسااات 
در حااادیث غااادیر داللااات « ماااولی»ی از واژه« والیااات»ی  اراده
 کند.می

مقصااود و مااراد از  کااه خااود پیااامبریبنااابراین در حااال
کرده، و همه« مولی» که شاعر  -ی حاضرین در غدیررا روشن 

معناای صااحب  -بزر  عرب حساان هام در میاان آناان باوده
، اختیاااری را از آن فهمیدناااد و بااار سااار هماااین بیعااات نمودناااد

ی ماااورد دیگااار جاااایی بااارای انکاااار معناااا و مفهاااوم اصااالی واژه
 بحث، نخواهد بود.

  
 مبهم شد؟« غدیر»تنها در « مولی»ی چرا واژه

های مااردم عصاار  ها، سااخنان و نامااه خطبااه یبااا مطالعااه
، نخسااااتین از تاااااری  اسااااالم هاااااینو قاااار رسااااول خاااادا

که آن درمی اساتفاده و از آن « ولای» یهاا هماواره از واژه یابیم 
اسااااتنباغ ، سرپرسااااتی و اولویاااات را اراده و خالفااااتاماماااات، 

 اند.  کرده می
که داشته در خطبهابوبکر و عمر  اند، خاود  های متعددی 

اند.  دانسته و... می« ولی رسول خدا»، «ولی امر مسلمین»را 
و نیاااز وقتااای جانشاااین خاااود را انتخااااب و یاااا شخصااای را بااااه 
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« والای»عنوان ، به او  کردند ای نصب می حکومت یک منطقه 

کلمه   1د.کردن استفاده می« ولی»داده و در حکم او از 
که در این کاه جا مطر  میحال پرسشی  شود این اسات 

گاار چااه همااه ماای کلمااها کااه معنااای  بساایار « مااولی»ی داننااد 
کسای بپرساد: روشان اسات و جاای بحاث نادارد ولای  جاا دارد 

خلفای ظاهری ایشاان بارای  پا از پیامبرچطور وقتی 
کلمه تعیین میو جانشین خلیفه  خود را بکاار « ولی»کردند و 
نسابت باه معناای ایان واژه شاک و تردیاد کاا بردند هیچمی

کلمااه » نگفاات:کااا نداشاات و هاایچ ماابهم اساات و چنااد ایاان 
 «. معنا دارد

که ابوبکر به پایاان عمار خاویش رساید،  را  «عمار»هنگامی 
کارد و در ایاان  باه جانشاینی و والیاات بعاد از خاودش منصااوب 

کرد و به صاحابه اعاالم « ولی»انتصاب صریحًا از واژه  استفاده 
کااه عماار  اباان حبااان »ت. مساالمین بعااد از ماان اساا« ولاای»کاارد 

کتاب  «بستی  نثوم  وا  َْامواب» د:نویس خود می« ل قاتا»در 
 ، یِ َ و َُِ   َ و   َافوُ َْوی َْمسو میهیَ ما عتد ع  نَف ِ

 ،َموا ََود نفُ وِ عامواب ،فیهِ عِوِ ،ِیثم َغمی ع  ،َما ََد
، «....رَ یووُم عمووِ   َْتطووا  وْووم بُْووم خیفِوود َسووتت ،ت ع وو

گفااات بناااویا: ایااان سفارشااای اسااات باااه  :اباااوبکر باااه ع ماااان 

                                                        
؛ 590، ص1؛ ينساب األشراف، ج1757، ح1377، ص3ر.ک: صحی  مسلم، ج - 1

 .210، ص3؛ تاری  الطبری، ج254، ص2عیون األخبار، ج
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... ساپا بیهاوش شاد، ع ماان نوشاته را  اما بعدمسلمانان؛ 

ادامااه داد، عماااربن خطااااب را جانشاااین خااودم بااار شاااما قااارار 
  1.دادم

کتااابش بعااد از ابااوبکر  :نویسااد می اباان اثیاار جاازری نیااز در 
کااردن  ، بااه فرماناادهان سااپاه عماار بااه جانشااینی خااودنصااب 

 » شت:چنین نواین
َ ْ اِدن َو َِ مَرَِأ َالَّ َُ ْی  َِ  َِ ُم عموَر یُت ع یوفَ 

ابوبکر در ، «َیرَ، ثم َماَت َوُدِفَ  َْ ی  خیوْم بُ  َیْ،ِسی َوال َُْمْسِ م
را باااار شااااما  «عماااار»ت: ای بااااه فرماناااادهان ارتااااش نوشاااا نامااااه

کااااار جااااز خیرخااااواهی باااارای  جانشااااین قاااارار دادم، و در ایاااان 
مسلمین نخواستم، سپا ابوبکر از دنیاا رفات و شاب بادنش 

 . 2شددفن 
در ایان دو روایات، « ولای»و « خلیفاه» یاساتفاده از مااده

کلمااه یااک  کااه در آن زمااان مااردم از ایاان دو  نشااانگر آن اساات 
داشاته  را ن معنااییهما« ولی»اند و  کرده معنی استنباغ می

. پا از  کر این شواهد باید پرساید داشته است« خلیفه»که 
و « اسااتخلفت»هااای ر از واژهی عماچطاور وقتاای اباوبکر درباااره

یااْت » باارد تاااا جانشاااینی او را بعااد از خاااودش باااه بهاااره مااای« وَلا
 «والیاات»ی معنااای ابهااامی دربااارهمساالمانان اعااالم نمایااد، 

گار هماین  وجود نداردآ و در  هاا از ساوی پیاامبرواژهاما ا

                                                        
 .192-193، ص2ال قات، ج - 1
 .109، ص4جامع االصول فی احادیث الرسول، ج - 2
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
کاااار رود، معاااانی متفااااوت و بعضاااا دور از باااه ماااورد علااای 

که این واژهکنندآ و چطور میواقعی، پیدا می ها تنهاا در شود 
مااااجرای غااادیر معناااای اصااالی و هماااه فهااام خاااود را از دسااات 

  شود؟آها متبادر به  هن میدهند و معانی دیگری از آن می
کااه مساائله باار  کلمااه پیداساات  ساار معنااای لیااوی و ابهااام 

کاماال عیااار ه ی غاادیر باانیساات، بلکااه وزنااه قاادری ساانگین و 
که   های مذبوحانه وا داشته است. ها را به تالشبعضیاست 

 

 چرا اعتراض با کلمه مبهم؟
کساای بگویااد: ایاان در روز  وقتاای پیااامبرکااه جااا دارد 

عناااوان مااولی و جانشاااین بعاااد از خاااود را باااه غاادیر، علااای
 حاارث فهاری و چناد نفار دیگارها همانند نمود، برخیمعرفی 

آیاااا ایاااان »پرسااایدند:  از پیااااامبری اعتاااراض باااه نشاااانه
و ؟ «مساااائله از جانااااب خاااادا اساااات یااااا از جانااااب تااااو اساااات

که من از پیش خود چیزی نمی پیامبر گویم، پاس  داد 
  1بلکه پروردگارم امر فرموده است.

گرفاتاز این اعتراض می گار ایان  تاوان چناین نتیجاه  کاه ا
، ماابهم بااود دیگاار پرسااش و اعتااراض معنااا «مااولی»واژه یعناای 

کااه بااا توجااه بااه روشاان بااودن معنااای  نداشاات؛ بااه ایاان بیااان 
که داشت و معترضان واژه ی مورد نظر و بار معنایی سنگینی 

                                                        
 .418، ص1الیدیر، جی ترجمه - 1
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
کرده بودناد و بار آن واقاف بودناد،  هم، چنین معنایی را درک 

گاار  گشااودند. و ا بااه « مااولی»ی واژهبنااابراین لااب بااه اعتااراض 
معناااای دوسااات و یاااا هااار معناااای دیگاااری غیااار از سرپرسااات و 

ساااحت و جایگااااه چناااین بااهصاااحب اختیااار باااود، هرگااز ایاان
شااد. پااا ایاان اعتااراض جسااارت و تااوهین نماای پیااامبر

خااطر باهوجود ابهام در معنای ایان واژه نباود، بلکاه خاطر به
کلماااه کاااه معناااای بسااایار سااانگینی را از   ماااولیی هماااین باااود 

کااه همااان صاااحب اختیاااری بااود و باارای زیاار سااؤال  دریافتنااد 
 ساااحت مقاادس آنجسااارت نساابت بااهحاضاار بااه ،بااردن آن

گفتااههمااه ماایگرنااه حضاارت شاادند، و  کااه تمااام  هااای داننااد 
َ یطباا  آیااه پیااامبر   ََ وو َاْلهت ََعووً ِ

ًنِطووقمْ وو َی  وَووإََ*َومت ل َا ِ ََ َْ وو ًَّْ ا ِ
َ ووََح   آ گویااد نمی و هرگااز از روی هااوای نفااا سااخن، 1َوْحوو َی 
کاه بار او ناازل شاده نیسات آنچه می آ. گویاد چیازی جاز وحای 

کالم خداوند نیست.  چیزی جز وحی و 
 

 نگاهی دیگر به غدیر
کاااه ظرفااای بااارای اثباااات موضاااوع روز غااادیر عاااالوه بااار ایااان
است، از جهت  اتای و عارضای  امامت و والیت امام علی

که می توجاه قارار تواند مورد نیز دارای فضایل و مناقبی است 
که در  یل به  نماییم.ها نیز اشاره میبرخی از آنگیرد 

                                                        
 .4و  53/3: نجم - 1
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 غدیر روزعظمت  

 روز غدیر و اهمیات مااجرای نصاب امیرمؤمناان علای

گرامای از سوی خدای متعال به عنوان ولی و جانشین رساول 
کاه در عظمت و جایگاه وی ه اسالم ای باه ایان روز داده 

گرفته   است:روایات نیز مورد توجه قرار 
یوووٍّ  ِِ ٍَ وواِ  ْ ووِ   ِ وو  َهوواُب َب َعم َ

َ
ووی َعووْ  أ ْر َ  ِ ََ فِریوورٍّ  َو َبَوى َدَُوُد ْ وُ  

 َِ ََ ِ   َعْبِد 
َ
ْبِدأ َ اَ ن َدَخْ ُت َعَ ی أ ََ ْْ اِمَ  َعَشوَر ََ ْا َ ََ ِفی یْوِم 

 ُِ و د َ َِ ْْ ََ أ  ُِ ُِ َصواِکما   ،ِموْ   وی ،َفَوََّْدُاوو ِْ وواَ   َِ  ،َهووَیَ یوْوٌم َعِموویٌم » نَف
یَ   ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ ََ ُِ َعَ ووی  ْرَمَتوو ٍُ  َُ ََ ووَم  یَ   ،َعم َ ِ ْوود  ََ  ِِ ُتووْم ِفیوو َْ فَمووَل 

َ
ووَم  ،َوأ َوَام َ

 َُ َم َْ ِ ِ ْ ََ ِمیَااِق  ،َعَ یِتُم  ْْ ََ ْتِد َو ََ ْْ ََ َخَی َعَ یِتْم ِمَ  
َ
ُتْم َما أ َْ َد   .1َوََّد َ

کااه در روز هیجااادهم  ی عماااربن حریااز روایاات مااای کنااد 
 وارد شاادم و آن محضاار امااام صااادقالحجااه )غاادیر( بااه 

 یدربااره اماام صاادقحضرت را در حال روزه یافتم پاا 
کااه  فرمااود:ایاان روز بااه ماان  ایاان روز )غاادیر( روز بزرگاای اساات 

را پاس داشته و برای مؤمنین، باا عظمات  خداوند حرمت آن
و جاللاات قاارار داده و در ایاان روز دیاان )اسااالم( را باارای آنااان 

کارد تکمیل نموده و ن عمت )والیت و امامت( را برایشان تمام 
گرفات )تاا از  و مجددا و برای بااری دیگار از آناان عهاد و می ااق 

 مسیر والیت منحرف نشوند.

                                                        
 .737، ص2مصباح المتهجد، ج - 1
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ی عظمت ایان روز درباره امام صادق در جایی دیگر

ک فرمود:
َ  ََ َب   َاَرى  َْ

َ
ََ   أ َ    ُ ْرَم ٍُ ْعَمَم 

َ
ُِ اَل َعو َ َوََّل َ َخَ َق یْوما  أ ِْ ِم

! اَل َوََ! َِ ! اَل َوَ َِ کاه خداوناد روزى باا ، 1 َوَ کنای  گماان  شاید 
کرده باشد، نه  حرمت  هباناه  آخدا قسامهبتر از روز غدیر خل  

 .آخدا قسمهبخدا قسمآ نه 
 

 اسالمی اعیادمندترین عید در میان ارزشغدیر روز 
که عیاد غادیر تنهاا  کنند  گمان  اختصااص باه شاید برخی 

کرم کلمات پیامبر ا به لازوم ای اشاره شیعیان دارد و در 
کااه عیااد غاادیر نیااز . بزرگداشات آن نشااده اساات گفاات  امااا بایااد 

تاارین چااون عیااد فطاار و قربااان از اعیاااد اسااالمی، بلکااه از باازر 
که این روز را  کسی هم  عیاد عنوان بهاعیاد است، و نخستین 

کرد، خود پیامبر اسال  .بود ماسالمی معرفی 
در روز غااااااادیر،  پاااااااا از تعیاااااااین جانشاااااااینی علااااااای

کااارد و  پیاااامبر مراسااام آن را بپاااا ایااان روز را عیاااد اعاااالم 
کماال خوشاحالی و سارور داشت، و در خیمه اش نشست و باا 

کارد و باه آن گویندگان اساتقبال   ، وا َ وْوِم  :فرماودهاا از تبریک 
ُئووووِیی ِ ِ ُئووووِیی !َه ِ ِ ِ   !َه ُبو َ ُ ِ ووواْ َِ ی  ِِ ووو ََ َخ  َ ْهوووَل َ یِتوووی  ،ِإب َ َ

َ
َوَخووو  َ أ

َماَمُ اْْلِ ، زیرا خداوناد مارا تهنیت بگوییدبه من ، ای مردم، 2َِ
 برگزید. به نبوت و اهل بیتم را به امامت 

                                                        
 .215، ص2ج ،×طالببن ابیاإلمام علی -عوالم العلوم و المعارف و األحوال - 1
 .35-36، ص3طالب، جر.ک: مناقب آل ابی - 2
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
کااه در خیمااه سااپا بااه علاای  کنااار فرمااود  کااه در  ای 

گااروه خیماه گااروه  کاه  اش بااود بنشاایند و باه مااردم دسااتور داد 
 وی را یامیرالماااؤمنینعناااوان نااازد علااای بیایناااد و جانشاااینی و 

کااار را انجااام دادنااد. سااپا بااه  تبریااک بگوینااد و مااردم ایاان 
که بر علی وارد شوند و  همسرانش و زنان مؤمنین فرمود 

کردنتبریک بگویند و آنهمان عنوان را  کار را   1.دها نیز این 
حتای های آن حضارت، و شادی ما در تاری  پیامبر
از مکااه بااه مدینااه و رهااایی از  ایشااان روز ازدواج و روز هجاارت

روزی را  چنگال مشرکان، و روز فت  مکه و پیروزی مسلمانان
کاه ایشاان فرماوده باشاند باه مان تبریاک بگوییاد، نمی یاابیم 
کاه اشااره شاد،هماان ولی فرماود: باه روز غادیر مکارر مای گوناه 

عظمات  که پیاامبرخاطر آنچرا؟ به .من تبریک بگویید
کارد و از شارافت و برتاری داشاتن خاوبی درک مایهاین روز را ب

گاه بود  .این عید بر سایر اعیاد آ
 فرمایند: رهبر معظم انقالب در همین رابطه می

گرچه ارتباغ قلبی ما شیعیان با واقعه» ی غدیر، ارتبااغ  ا
ای در دنیای اسالم است، ولای حقیقات  تهمستحکم و برجس

کااه مسااأله ی غاادیر در محتااوا و رو  حقیقاای خااود  ایاان اساات 
ی دنیااای  بلکااه بااه همااه ،فقااط متعلاا  بااه شاایعیان نیساات
ی غااادیر برخاساااته از رو  و  اساااالم تعلااا  دارد. چاااون حادثاااه

                                                        
 .176، ص1اإلرشاد، ج - 1
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کاااه خااادای متعاااال باااه  مضااامون حقیقااای اساااالم اسااات. این

کاارم  حاادود هفتاااد روز  -هااا بااا آن همااه مجاهاادت -پییمباار ا
کاه وَِقبل از وفاتش بفرمایاد  َلی  َلَا ِ ًیوًرِ

و َامْ َمت وًغْ ْسوَْلَی َ وِ و َالروَ هت ی 
و َامَ ی 

ِۖ وِ ی 
ََِمً َروَ َْ َِرست َلیمَ کمت ًعْ

ْت َی َ وَ ْ ًَفَ عت ًْْ ْ َیمَ
ًََّلوَ که به تاو آن، َوا ِ چه را 

گار نرساانی، رساالت خاود را  دستور دادیم، به مردم برساان و ا
که رو  و مضمون  دهندهای، نشان انجام نداده ی این است 

 .2«ی غدیر وجود دارد حقیقی اسالم در واقعه
گرفتن برخی از ایاام ساال باه دو جهات مای تواناد عید قرار 

جهاات مناادی  اتاای آن اساات و یااا بااهجهاات ارزشباشااد: یااا بااه
کاااه در آن بخااش از زماااان وقااوع حااوادث ارزش منااادی اساات 

 واقع شده و رخ داده است.
دو جهات دارای ارزش و فضایلت اسات  اما روز غدیر از هار

گردیده است:  که در روایات اسالمی نیز به هر دو جهت اشاره 
ْعیاِد »....َ

َ
ْفَضُل َْأ

َ
َغِدیِر أ ْْ َ یْوُم َ

وُ د َ َِ ْْ أ َ ُِ فرماود:  اماام صاادق ،3...«َوُهَو َثواِمَ  َعَشوَر ِموْ  
کاه در روز هجادهم  یترین روز غدیر با فضیلت  اعیااد اسات 

گردیده است.   الحجه واقع 
ِعَ ُوَ ت َلََرْسَْلَاه ِتوی َوُهوَو :َ»فم م َ

ُ
ْعیواِد أ

َ
ْفَضوُل أ

َ
یْوَم َغِدیِر ُخم ٍّ أ

ِ و  
َ
ِخوی َعِ وی ْ وِ  أ

َ
ِِ أ ْ و َِ َِ  ِِ فُرُ  ِفی ُِ ی  َْ ا ََ َُ َا َمَرِیی َ

َ
ِیأ أ

َ ْ یْوُم َ ْْ َ
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
  ٍِّ ِْ ِتوی ََطا م َ

ُ
وِیأ َعَ موا  ِأ

َ ْ یوْوُم َ ْْ وِدأ َوُهوَو َ َْ ََ ِِ ِموْ   و َِ یْتَتوُد َب 
ُتووُم  َْ َُ َ َ ِ ووی  َموو َْ ِ ِ َْ ِِ ِتووی ِفیوو م َ

ُ
َاووم َ َعَ ووی أ

َ
یَ  َوأ ِ ِِ َْوود  َُ ِفیوو فَمووَل َ

َ
أ

َم ِد ِا ََ ْس َ.1...«َْْلِ
روز غادیر خام برتارین عیادهاى : فرماود رسول خادا

که خداوند بزر  ؛ داددستور  امت من است و آن روزى است 
پرچمادار )و عناوان باهرا  طالاب بن ابایآن روز برادرم علی

از ماان مااردم توسااط او  بعااد کاانم، تااا فرماناده( امااتم منصااوب
کاه خداوناد در آن روز دیان را هدایت  شوند، و آن روزى است 
کارد و اساالم را  تکمیل و عناوان باهنعمت را بار امات مان تماام 

  .دین براى آنان پسندید
 

 ی انبیاء الهیغدیر، عید همه
کااااه همااااه ی اعیاااااد اسااااالمی از جملااااه روزهااااایی اساااات 

مساالمانان در آن روز شااادمان و مساارورند؛ امااا روز عیااد غاادیر 
کااه عبااارت اساات از دارای امتیااازی باار سااایر اعیاااد ماای باشااد 

ی انبیاااء الهاای شااادمانند و در حااال کااه در ایاان روز همااهایاان
 برند.مسرت و خوشحالی به سر می

ووِ  َعو فَبوورُ ...ا َ ووِق اِد َْ  َ
َ
ْأ ََ  َِ ََ ووَث  ،َو ُهووَو ِعیوُد  ََ ََ َوَمووا 

یْوِم  ْْ ََ یَد ِفی َهَیَ  ََ َُ َعو َ َوََّل َ َیِبیا  ِإال َ َوَا ُِ ِفی  ،ََ ْسُم َِ ُِ َو ْرَمَت ٍُ  ََ َوَعر َ
ُتوِد  َْ َم ْْ ََ ْتِد  ََ ْْ ََ َماِأ یْوُم  ْس َ ََ،  ُِ ُخو

ْ
َمم ْْ ََ ِمیَااِق  ْْ ََ ْ ِض یْوُم 

َ
ْأ ََ  َوِفی 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
َمْشُتوِد  ْْ ََ َدْمِ   ْْ ََ  .1َو

ز غاااادیر خاااام عیااااد باااازر  : روفرمااااود مااااام صااااادقا
 روز را که اینخداست، خدا پیامبرى مبعوث نکرده، مگر این

گرفته و عظمات آن را شاناخته و ناام ایان روز در آسامان،  عید
محکاام و حضااور  پیمااان روززمااین،  روز عهااد و پیمااان و در

 ت.همگانی اس
گفاات در روز غاادیر در هاار صااورت می خاام بخشاای از  تااوان 

کمال دین و اتمام نعمت باود،  که همان ا مأموریت پیامبران 
این بزرگواران وقوع چناین روزی  ی تکمیل شد از این رو همه

دادند و هماواره ایان  را به اصحاب و اوصیای خود بشارت می
گرامی می  داشتند. روز را 

 

 باالترین فضیلت براى امام علیروز دریافت غدیر 
هاا روز ی انساانروز غدیر نه تنهاا بارای مسالمانان و هماه

هااااا اساااات بلکااااه باااارای امااااام مناااادی از فضااااایل و ارزشبهااااره
نیااز روز دریافاات باااالترین فضایلت و امتیاااز بااه شاامار  علای
را در ایان روز بزرگتارین فضایلتش  رود. امیرالماؤمنینمی

ی خداوناااااد و باااااه دسااااات و زباااااان مباااااارک پیاااااامبر از ناحیاااااه
گر چه علی اعظم که ا کرد؛ چرا  شخصایتی  دریافت 

گون و برخاوردار از فضاایل متناوع اسات، اماا  گوناا دارای ابعاد 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کااااه رهبااااری پااااا از پیااااامبر   باااااالترین ارزش وی ایاااان اساااات 

کرساای جهااانی دیاان اسااالم بااه اعظاام عنااوان و هاادایت 
کاماال تاارین آیااین توحیاادی را در روز غاادیر بااه آخاارین دیاان و 

گرفات و باه گرفت و مورد اصطفا و اجتبااء خداوناد قارار   عهده 
ی مؤمناان و طاور رسامی و علنای ولای خداوناد و ماوالی هماه

گردید.  مسلمانان جهان معرفی 
کااه مقااام والیاات و رهبااری شاااید بهتاارین شاااهد باار ایاان 

گرامی اسالمجامعه الترین و باا ی اسالمی بعد از رسول 
آیاد، بیاان حسااب مایبه ترین فضیلت و امتیاز علیمهم

 خاادمتمااردى ایاان موضااوع باشااد. خااود حضاارت نساابت بااه
که رسید و نیؤمنامیرالم : از حضرت این سؤال را پرسید 

که از سوى پیاامبر نصایب شاما شاده  باالترین فضیلتی 
کدام است؟  است 

ُِ ِإ اأ » ند:فرمودحضرت در پاس    واَم َیْ ُب َِ ، َف َغوِدیِر ُخوم ٍّ َِ
ی َْ ووا ََ َِ َاَبوواَ ن َوَا ْمِر َ

َ
ووم َِ  

َِ َعووو َ َوََّوول َ ُِ ِمووَ  َ َواَل وو ْْ ا َِ ووی  منصااوب .  1«ِْ
کااه والیاات ماارا از  )پیامبر(کااردن آن حضاارت ماارا در غاادیر خاام 

کرد  .طرف خداوند به مردم اعالم 
 

 غدیر بزرگترین روز براى شیعیان
 است. در احادیث  شیعیاند ترین اعیا عید غدیر از بزر 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
فبوور» چااونشاایعه تعااابیری هاام  یووت عیوود َهوول»، 1«عیوودََ َأ

)واالتاارین عیااد( باارای ایاان 3«َشوورَ َأعیوواد»و  2«مَموود
کااار رفتااه اساات. شاایعیان از دوره هااای نخساات حیااات روز بااه 

گراماای ماای کنون، ایاان روز را  انااد و دانسااتهمااذهبی خااویش تااا
 این روز به عید غدیر در میان آنان معروف و مشهور است.

های شیعی نیز در طول تاری  نسبت به برگزاری حکومت
جشااان و سااارور و انجاااام اعماااال و مراسااام خااااص در ایااان روز 

کااه ماایاهتمااام داشااته   حکوماات آلتااوان باارای نمونااه بااه انااد 
بویه، حکومت فاطمیان در مصار و حکومات صافویه در ایاران 

کرد. چنان ادامه دارد این سنت دیرین و با شکوه هم 4اشاره 
گونه که به  هاای  برگزاری جشن عید غدیر خصوصا در قرنای 

 د. شو اخیر از شعائر شیعه محسوب می
کاه بن عمار طوسای روایتای نقال مایبن محمدفیاض کناد 
َ،یواُض  گرفتاه اسات:روز غدیر را عید مای امام رضا ْْ َ واَ  َ

وِسووی ووِد ْ ووِ  ُعَمووَر َْط ُ م َ ََ ََ َمْواَلَیووا َعِ ووی ْ ووِ    ْ ووُ  ُم َضووْرُت َمْدِ وو ٍَ
َ ا ِ ِِ ُموَسی َْر  و ٌُ ِمْ  َخَوَص ِ ِِ َََّماَع ْضَرِا ََ َِ َغِدیِر َ  ْْ ِفی یْوِم َ

 َ  ُِ ََ ْفَطاِ  َم ْْلِ ِْ َدُ   ِْ َتَبَسُتْم ِع ٍْ ُبر َ َ ِد َ ْْ اَم َوَ ََ ِتْم َْط َ ِْ اِز َِ ی َم َْ َم ِإ ْد َ د َ
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وووا   ََ ِ ِ َتوووَوَِایَم َوَْ ْْ وووی َ ت َ ٍَ ُْسوووَوَ   ْْ َ  َوَ ََ ووو َبَسوووُتُم َْ  ِ ْْ

َ
ایشاااان ، 1َوأ

گروهی از اصحاب را بارای افطاار نازد خاود نگاهداشات و بارای 
 انگشااتر و کفااش حتاای و لباااس هاادایا، ا،هااا غااذ آن یخااانواده
 فرستاد. 

ُهوَو  ناد:فرمود روز غادیری دربااره جاایی دیگار حضرت در
  َ ُِ َمْشُو  ََ ی ْش ِ ََ ی  َْ ِِ َس َِ ِفی ََ ُل  ََ ِیأ  ْد

َ ْ ََ یْوُم  ْْ ََ،   َ ْیَبُتُم َمْغُ،و  َُ  ،َو
ُبوال   ِْ که خداوند در آن روز  ،روز غدیر. 2«َوَعَمَ ُتْم َم روزى است 

گناهااان آن  مااوردهااا را سااعی و زحمااات شاایعیان را مشااکور و 
 و عمل آنها را مقبول قرار داده است. بخشش و میفرت

کاه ایان اما ممکن است در ایان جاا پرسشای مطار  شاود 
تواناد باشاد؟ نااظر باه چاه موضاوعی مای سخن امام رضا
کارده و چاه تالشای را مصااروف باارهمگار شایعه در ی غادیر چااه 
هاا و کاه روز غادیر، روز مشاکور داشاتن آن تاالشداشته تاا ایان

گناهانشاااان نهاااادن باااه عمااال و رفتاااار آنارج  هاااا و بخشاااش 
 باشد؟

تواند  هن آدمی را به خاود متوجاه ساازد این پرسش می
دنباال پاسا  آن حرکات رو بایساتی باهو مشیول نماید. از این

 کرد.
 شاید بتوان پاس  این پرسش حقیقی و مهم را از البالی
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
که بر مسأله  و آن را ی والیات و امامات توصایه نماوده روایاتی 

شرغ پیروزی و سعادت دنیوی و اخروی دانساته و پیاروی از 
 ولااای را شااارغ موفقیااات در جامعاااه معرفااای نماااوده اسااات، باااه

 کنیم:برخی از این روایات اشاره میدست آورد. در ادامه به
ُووِفی َعوْ    ْْ َسوِ  ْ وِ  َعِ وی َ ََ ْْ أ َعوِ  َ ِِ ََ ْشو

َ
ُ و َعِ ی َْأ

َ
أ

اِ  ْ ِ  َعاِمرٍّ َعْ   ِ و  َعب َ
َ
اِب ْ ِ  ُعْاَماَب َعْ  ُفَضیِل ْ ِ   َسوا ٍّ َعوْ  أ ََ أَ

َ،رٍّ  َْ فواِ  » َ اَ نََّ ِ  َوَْو َ ََ و ٍَّ َعَ وی َْ  َ ُم َعَ ی َخْم ََ ْس ی َْْلِ ِِ َُ

َشی َِ اَد  َِ ْم   َْ ُِ َو َواَل  ْْ ِ َوَ
ج  ََ ْْ ْوِم َوَ َخوَی  َوَْ  َ

َ
ُِ َفم َواَل  ْْ ا َِ فَما ُیوِدأ  أٍّ 

ََ ٍّ َواَ  ْب
َ
م َِ اُ   َ ِ َْ َُ َواَل و ْْ وی َ ِِ َْ فرماود:  اماام بااقر، 1َرفووَ َهوِیِ   

اسااالم باار پاان  چیااز بنااا شااده اساات: نماااز، زکااات، روزه، حاا  و 
والیات و بااه چیاازی ماننااد والیاات ناادا داده نشااده اساات. پااا 

کردند. گرفتند و والیت را ترک   مردم آن چهار رکن را 
ِِ َوَعْبِد  .2 ِ ی

َ
ْ ِت ََِّمیَوا  َعِ ی ْ ُ  ِإْ َرَِهیَم َعْ  أ َ  َْ  ِ ْ َِ َ

ِ وو  
َ
َ ََ َ  َعووْ  أ ُِ َِ َعووْ   یووِو ْ ووِ  َعْبووِد َ ِِ ٍَ وواِد ْ ووِ  ِعیَسووی َعووْ   م َ ٍَ َعووْ  

َ،رٍّ  َْ ِ  »َ اَ ن ََّ ََ و ْشویاَأ َعَ وی َْ  َ
َ
ُِ أ ُم َعَ ی َخْمَسو ََ ْس ی َْْلِ ِِ َُ

َ َ ُِ . َ اَ   ُِ َواَل  ْْ ْوِم َوَ ِ َوَْ  َ
ج  ََ ْْ فاِ  َوَ أ َشیَوَْو َ

َ
ْ ُتن َوأ ُِ أٍّ ِموْ   َ ُ ن َف

ْفَضُل؟ 
َ
ک أ ِْ َُ 

ا  َِ یُل َف ِْ ی ُهَوَْود َ ِْ وَوَ ْْ ، َوَ ُت  َ ٍُ َتا ِمْ،َتوا ی َ
َ
ْفَضُل ِأ

َ
ُُ أ َواَل  ْْ َ

فرمااود: اسااالم باار پاان  چیااز بنااا شااده  امااام باااقر. 2َعَ وویِت 
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
 اساات: نماااز و زکااات و حاا  و روزه و والیاات. زراره از امااام 

کااادام هاااا افضااال اسااات؟ حضااارت فرماااود: یاااک از آن پرساااید: 
کلید باقی ارکان است و والی و امام راهنماا  والیت. زیرا والیت 

 1و دلیل بر سایر ارکان است.

که وقتی این کید میگونه بر مسألهچرا  شاود و ی والیت تأ
والیت پذیری را شرغ قبولی اعماال و شارغ نجاات از حیرانای 

که هر آنشداند معلوم میو سرگردانی می کاه در ایان ود  کاا 
مساایر، یعناای در مساایر حفااظ والیاات و صاایانت از انحااراف آن 

کناد ماورد شاکر و قادردانی خداوناد و پیاامبر قارار  تالش 
که او بارای فاراهممی ی هادایت ماردم شادن زمیناهگیرد؛ چرا 

کتاااب الهاای اساات ، در مساایر والیاات اهاال بیاات کااه قاارین 
عبااارتی حضاارت امااام گااام برداشااته و سااعی نمااوده اساات. بااه 

چنین برای ما تشری  و تبیین نمایاد خواهد اینمی رضا
و  که تالش شما شیعیان در مراقبت بار والیات اهال بیات

صااابر و بردبااااری شاااما بااار پاااذیرش آن، سااابب مانااادگاری ایااان 
کااه خداونااد در روز غاادیر  مسااأله در مااتن جامعااه شااده اساات 

 دهد.این سعی و تالش را مشکور قرار می
کااه تااالش باارای ندر ایاا جااا ایاان نکتااه قاباال توجااه اساات 

گیرد نه چیاز مورد شکر و سپاس قرار می والیت موال علی

                                                        
؛ 21و18، ص2جهت آشنایی با روایات دیگری از این دست، ر.ک: الکافی، ج - 1
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
هاااا و ی زماااانمطلاااب را در هماااهتاااوان ایاااندیگااار. پاااا مااای

چااه در دوران حضااور و  ی امامااانی والیاات همااه درباااره
چه در دوران غیبت تساری و جریاان داد؛ یعنای اماروز هام هار 

کااه باارای آن کنااد مااورد شااکر الهاای کااا  موضااوع والیاات تااالش 
گرفت.  قرار خواهد 

 

 غدیر روز شکر و سپاس به درگاه خداوند
که خداوند همه ها را به بشر ارزانی ی نعمتاز این جهت 

ی لحظاااات ی شااکر و سااپاس در همااهداشااته پااا شایسااته
گاردد؛ اماا در میاان ایان  زندگی است تا موجاب ازدیااد نعمات 

هاای معناوی از یاک وی گای از نعماتهاای الهای برخای نعمت
که شایستهباالیی نسبت به سایر نعمت ی ها برخوردار است 

هااای ی ایاان نعمااتباشااد. از جملااهشااکر و سااپاس ویاا ه ماای
کاه  ی معصومینمعنوی الهی، نعمت والیت ائمه اسات 

شااود و منااد ماایانسااان بااا ایاان نعماات از حیااات و زناادگی بهااره
گره خورده و  عجین شده است. از این رو روز جان آدمی با آن 

 اند.عید غدیر را روز شکر و سپاس به درگاه خداوند دانسته

َِ   َ وواَ   ُ ووو َعْبووِدَ
َ
َِ َِ أ ََ ٍّ َوُشووُرٍّ  ُهووَو یووْوُم ِعَبوواَد ٍّ َوَصوو

 ُ ِ وو ٍِ
ُ
ووی أ ِ ِإی  ووا َو َِ ِِ َعَ وویُْم ِمووْ  َواَل ِت وو َِ  َُ ََ َمووا َموو  َ  ِْ  ٍّ  ُِ ُِ َوُسوو وو َْ ْموودٍّ  ٍَ  َو

ْب َاُ وووُمو 
َ
ُووْم أ عیااد غاادیر، روز : فرمااود امااام صااادق، 1َْ
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
عباااادت و نمااااز و ساااپاس و ساااتایش خداسااات و روز سااارور و  

کاه خادابر شاما منات است به شادى خاطر والیت ما خاندان 
که شما آن روز را  د.بگیری روزه گذارد و من دوست دارم 

 

 در روز غدیر پیامبر اعظم ولیتئبزرگترین مس

گرامی اسالمبی  در طول بیست و سه  تردید رسول 
نباااوت خاااویش، وظاااایف و شااائون مختلفااای را در قباااال ساااال 
کااه برخاای نیاااز بااه تااداوم  جامعااه ی اسااالمی باار عهااده داشاات 

ندارنااد ماننااد دریافاات و ابااالغ وحاای یااا پیااام آوری از خداونااد 
کااه عمااده هاادایتباارای راهنمااایی و  ی  بشاار و برخاای دیگاار 

کااه بایااد  وظااایف آن حضاارت بااود، مربااوغ بااه شاائونی اساات 
ها عبارت است . این وظایف و مسئولیتتداوم داشته باشند

 از:

بیاان ؛ آنتبیین و تفسیر وحی و تشری  اهاداف و مقاصاد 
ی وظاااایف و  موضاااوعات جدیاااد در حاااوزه احکاااامو توضااای  

گاااویی باااه امااات اساااالمی؛ احکاااام فاااردی و اجتمااااعی  پاسااا  
و ردا اعتراضااات آنااان بااه حقانیاات  ن اسااالمشاابهات مخااالفی

کیان آموزه؛ آیین اسالم هاای دینای و  محافظت و پاسداری از 
 قضاوتداوری و  ها؛در آنبدعت و  تحریفقوع جلوگیری از و

هاااای باااین مسااالمین و تطبیااا  و اجااارای  در اختالفاااات و نزا.
کلی الهی؛  ی  ریاست بر عامهحکومت داری و  حدود و قوانین 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
 1.ی مسائل اجتماعی و سیاسی مردم در همه

ها و با توجه به جایگااه ها و مسئولیتبا بررسی این نقش
در روز غدیر، به  و اهمیت جانشینی و والیت امیرمؤمنان

که مهمخوبی روشن می تارین و دشاوارترین ترین، بزر شود 
اماام  در روز غادیر و در جریاان معرفای مسئولیت پیاامبر

کااه سااایر بااه علاای عنااوان خلیفااه و جانشااین، رقاام خااورد 
کااااه  وظااااایف آن حضاااارت را نیااااز تحاااات تااااأثیر خااااود قاااارار داد 

عناوان یاک دیان، یکای از ایان خاتمیت و جاودانگی اسالم به
 رود. موارد به شمار می
و  نماااود مناااانؤرو باااه امیرم داروزى رساااول خااا

وی» فرماود: َْ َُ َعوو َ َوََّول َ ِإ ْیوَزَ  َ
َ
وْد أ َِ َْ و َ-َو  َمت وًغْ ْسوَْلَی َ وِ و َالروَ هت ی 

و َامَ ی 
ِ ی وِ

َِِمً َروَ َلی  َلَا ِ ًیًرِ
ی ِفی َواَل ِتک  ا َعِ یامْ ِِ َْ وْ َ  عت ًْْ ْ َیمَ

ًََّلوَ َوا ِ
َ َْ َِرست َلیمَ کمت ًعْ

ْت َی َ وَ ْْ َمواًفَ و ِ  ََ ْم أُ َْ ْو  َْ وِبَ   َو ََ َْ ِِ ِموْ  َواَل ِتوک  و َِ ِموْرُت 
ُ
أ

َغیوِر َواَل ِتوک َِ  
ََ َعو َ َوََّل َ ی َ ِِ َْ ُِ   َعَمِ ی َوَمْ   وِبَ  َعَمُ و ٍَ وْد  َِ َوْعوٌد   َف

ی َْ وووا ََ وو  َاَبووواَ ن َوَا ِ  َ وووْوَ  َب  
ُ ووووُ  ِإال َ

َ
وووی َوَمووا أ ِْ َدووُو  ِْ اى علىىى   . 2 

ْسَْلَ یشریفه یخداوند آیه هت َالروَ ی 
وَِِموً َی  َامَ َلی  َلَا ِ ًیوًرِ

و َامْ َمت ًغْ ی َ وِ
ِ ی وِ

کرده است، آنتو بر من  یرا درباره روَ که باه نازل  چه را 
گر تبلیغ نکنم هر آینه عملام باطال  من امر شده از والیت تو، ا

                                                        
 .191-192؛ راه و راهنما شناسی، ص16، ص4يإللهیات، ج - 1
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کناد، عملاش   که خدا را بدون والیت تو مالقاات  کسی  است و 

 .گویم من جز قول خدا را نمی آباطل است، اى علی
 

 فت نسبت به حقیقت روز غدیرشناخت و معر
میزان اهمیت و حساسیت هر موضوعی تا حد زیاادی باه 
گااااهی ماااا نسااابت باااه آن موضاااوع  درجاااه و میااازان معرفااات و آ
کلاااای و  وابسااااته اساااات. در مااااورد غاااادیر هاااام همااااین اصاااال 
کم و صاادق اسات. وقتای باه شاناخت جاامع و  انکارناپذیر حا

و ی خالفااات تاااری نسااابت باااه جریاااان غااادیر و مساااألهکامااال
و آثاااار و نتاااای  آن دسااات  جانشاااینی امیرمؤمناااان علااای

یااااابیم، بااااه همااااان میاااازان اهمیاااات و جایگاااااه غاااادیر را درک 
خااواهیم نمااود. در ادامااه بااه برخاای از روایااات ماارتبط بااا ایاان 

گذرا میموضوع، اشاره  کنیم:ای اجمالی و 
وواِدِق   َعووِ   وواُ  َفْضووَل َهووَیَ ََ َْ  َ َ ِ ْ ََ  ََ ووْو َعووَر َْ  َِ ََ یووْوِم َو  ْْ

َتٍّ  ِ یووْومٍّ َعْشووَر َموور َ
فوول  ُُ ِفووی  ِکُوو ََ َم ْْ ََ ْتُتُم  ََ َ وواَف َْ  ِِ ِتوو َِ ی ِِ ََ ووْو اَل  ،َِ َْ َو

یووْوِم  ْْ ََ ووَیفْرُت َفْضووَل َهووَیَ  َْ ْطِو ووَل  ْت َ ََ فووَرُ  
َ
ووی أ ِ ی 

َ
َُ َعووو َ  ،أ ََ ْعَطووی 

َ
َوَمووا أ

َددٍّ  ََ َِ َ ی  َْ ُِ َما اَل   َمْ  َعَرَف ِْ  
  .1َوََّل َ

گار ماردم فضایلت ه: بافرماود امام صادق خادا قسام ا
باار باا  ده روزى شاناختند، فرشاتگان را مای« روز غادیر»واقعای 
 آن روز  که کسی به هاى خداکردند و بخشش مصافحه می آنان

                                                        
 .737، ص2مصباح المتهجد، ج - 1
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  ت.نیس شمارش را شناخته، قابل

 

 روز غدیر در قیامت
کاه  در روایتی از وجود نازنین امام رضا نیز نقل شاده 

َِ  حضرت فرمودند: وی َ َْ  وامٍّ ِإ
َ
ُُ أ و ََ ََ ْب

َ
وْت أ ُِ ُزف َ یاَم ِِ ْْ فاَب یْوُم َ  َ َُ ِإ

ووی ِخووْدِ َها َْ وُ  ِإ ُِ وو ََ ْْ َ ُ َ  وواُم  نِ یووَل  ،فَمووا ُاووَو
َ
یووْوُم  نَ وواَ   ؟َمووا َهووِیِ  َْأ

ی ََ ْ وو
َ
ِ،ْطوورِ  ،َْأ ْْ ُِ  ،َ یووْوُم َ وو ََ ُدُم ْْ َغووِدیرِ  ،َ یووْوُم َ ْْ ِإب َ یووْوَم  ،َ یووْوُم َ َو

َُوَفوِ ْْ َمِر َ ویَ  َ َِ ْْ فوا  ُِ و ََ ُدُم ْْ ِ،ْطوِر َوَ ْْ ی َوَ ََ ْ و
َ
َغِدیِر َ ویَ  َْأ ْْ َ ... 

َُموواِ  َو  ْْ یووْوُم َ َْ  ُِ وو وویَطاِب  ،ِإی َ ُِ َْش َ ْعَموواُ   ،َ یووْوُم َمْرَغَموو
َ
َبووُل أ ِْ َ یووْوُم ُا

 ُِ ََ ووی وودٍّ  ،َْش ِ م َ ََ ووی بِ  ُم ب ِ َِ فَمووَل  ،َوُم
َ
ووِیأ أ

َ ْ یووْوُم َ ْْ یَ   َوُهووَو َ ِ َُ َْوود  َ
ُ،وَب  ِْ ُمَتا ْْ َ ُِ ی َما َعِمَ  َْ ِِ ِإ َُ ِفی َمُد َ َْ  ،  ُِ  ُ ََ َ    َفیْد ُاو  ِْ  . 1َهباأ  َم

کاااه روز قیامااات برپاااا شاااود، چهاااار روز را زینااات  هنگاااامی 
که عروس را آرایش می می گفتاه شاد: دهند همان طور  کنناد، 

کادام ایاام هساتند؟ قرباان، روز روز عیاد د: فرماو این چهار روز 
فطاار، روز جمعااه، و روز غاادیر، امااا روز غاادیر در بااین اضااحی و 
فطاار و روز جمعاااه ماننااد مااااه در بااین ساااتارگان اسااات،... روز 

کمااااال کااااه شاااایاطین رانااااده ماااای  غااادیر را روز  گوینااااد، و روزى 
کاااه در آن اعماااال شااایعیان و دوساااتان آل  مااای شاااوند، روزى 

کاااه پذیرفتاااه مااای محماااد در آن گاااردد، و آن روزى اسااات 
هااااا را ناااااچیز  کنااااد و آنخداونااااد اعمااااال مخااااالفین را رد ماااای

 .شمارد می
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
 غدیر روز حاکمیت عدل و فضیلت 

کمیات رهبر معظم انقالب مسأله ی غدیر را به معنای حا
 فرماید: فضیلت دانسته، می

ی  متعلاا  بااه همااه ،ی غاادیر بااا ایاان مضامون واال مساأله»
کمیات عادل، مسلمان کمیات هاست، چون به معنای حا حا

کمیاات والیاات گاار مااا هاام بخااواهیم  فضاایلت و حا اَم اساات. ا
حقیقتااًا از متمسااکین بااه والیاات امیرالمااؤمنین باشاایم، بایااد 
کناااایم . خودمااااان و محاااایط زناااادگیمان را بااااه عاااادل نزدیااااک 

کاه هرچاه بتاوانیم، اساتقرار عادل  بزر  ترین نمونه این است 
م ی عادالت نامحادود اسات. هرچاه بتاوانی کنیم. چون دامنه

کناااایم، شااااباهت مااااا بااااه  عاااادل را در جامعااااه بیشااااتر مسااااتقر 
امیرالمؤمنین و تمسک ما به والیت آن بزرگوار بیشاتر خواهاد 

 .1«شد
 

 آشنایی اهل آسمان با غدیر بیش از اهل زمین است
کاه در شاود جا بیشتر فهمیاده مایعظمت روز غدیر از آن 

 . گیرند را جشن می شناسند و آن ها این روز را می آسمان
َغوووِدیرِ  :نااادفرمود اماااام رضاااا ْْ َُ  ،َو ِفوووی یوووْوِم َ َعوووَرَض َ

ووْبِ   ووَماَوَِت َْس َ ْهووِل َْس َ
َ
َُ َعَ ووی أ َواَل وو ْْ ووَماِأ  ،َ ْهووُل َْس َ

َ
یَتووا أ َْ َفَتْسووِبُق ِإ

 ُِ ََ َِ ووا ووْرَ   َْس َ ََ ْْ ُِ  ،َفووَزیَ  ِ َتووا َ وو ََ َِ َ ووَماِأ َْر َ ْهووُل َْس َ
َ
یَتووا أ َْ ُثووم َ َسووَبَق ِإ

                                                        
کارگزاران نظام،  - 1  له.، به نقل از سایت معظم01/10/1381بیانات در دیدار 
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
َتا  َِ ُمو ِ َفَز  َْ َم ْْ َبیِت َ ْْ ا َتوا  ،َِ َِ ْییا َفَز  وَماِأ َْود ُ ْهوُل َْس َ

َ
یَتوا أ َْ ُثم َ َسوَبَق ِإ

َُوَفِ ْْ ا َِ1 . 

ها  خداوناااد در روز عیاااد غااادیر والیااات را بااار اهااال آسااامان
کرد و اهل آسمان هفتم در قبول آن از دیگران سابقت  عرضه 

عاارش خااود ساابب آن همااین جهاات خداونااد بااهگرفتنااد. بااه
ود. سااپا اهاال آساامان چهااارم باار دیگااران ساابقت ماازین فرماا

المعمااور ماازین فرمااود. سااپا بیااتگرفتنااد و خداونااد آن را بااه
گرفتناد و خداوناد آن را باه سااتارگان  اهال آسامان اول سابقت 

 .مزین فرمود
اهمیاات و بزرگاای غاادیر  یچنااین امااام هشااتم دربااارههاام 
ِ و  َیْ ورٍّ َ واَ ن  :فرماید می

َ
وِد ْ وِ  أ م َ ََ َموَد ْ وِ  ُم ٍْ َ

وَد »َعوْ  أ ِْ وا ِع َ ِ ف
َ ا ِ ِِ َو ََْر  ْهِ 

َ
م َِ َُ َغاص ٌ  َمْدِ  ْْ َغِدیرِ  ،َ ْْ وَ یْوَم َ ُِ ف ْیَُرُ   ،َفَتَیَ

َ
َفم

وواِ   َ ِ ووُ  َْ َْ َ ووا ،ََ ِ وواَ  َْر  َِ ِِ َف ِ یوو
َ
ِ وو  َعووْ  أ

َ
ی أ ِِ َث وود َ ٍَ

َغِدیِر ِفی  نَ اَ   ْْ ْ ضِإب َ یْوَم َ
َ
ُِ ِفی َْأ ِْ ْشَتُر ِم

َ
َماِأ أ  .2« َْس َ

گویااد روزى در مجلااا  احماادبن محماادبن اباای نصاار ماای
که مجلا پار از جمعیات  امام رضا حاضر شدم در حالی 

بود، در آن مجلا سخن از غدیر به میان آمد، و برخی غادیر 
ک که امامردندرا انکار  فرمودند: غدیر در میان آسمان و  ، 

 مشهورتر از میان اهل زمین است.اهل آسمان 

                                                        
 . 224، ص3؛ عوالم العلوم، ج465، ص1اقبال األعمال، ج - 1
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
  

 روز غدیر روز بندگی و شکر بر نعمت والیت است
در  تارین نعمات اسات. اماام بااقرنعمت والیت بازر 

کاااه ارکاااان اساااالم را برمااای ووواَد » شااامرد، فرماااود:حااادی ی  َِ وووْم   َْ َو
َواَل وووُ ْْ ا َِ فَموووا ُیووووِدأ  َشووویأٍّ  چیااازی همانناااد والیااات ماااورد ، 1«َِ

  .نشده استفراخوان و دعوت واقع 
در . شودروی هیچ موضوعی چون والیت مانور داده نمی

اة معصاومی برخی فرمایش عناوان باهاز والیات  نهاای ائما
کاه در روایات ، چنااناسالم یاد شده اسات یهاساس و شالود

کااه  امااام باااقر کااردیم آمااده اساات  بناااى کااه در قباال نقاال 
نمااز و زکاا  و حا  و روزه و والیات.  : اسالم روى پن  چیز است

گویاااد بااا کااادام حضااارت عااارضه زراره  یاااک از اینهاااا برتااار کاااردم: 
کلیاد آنهاسات و  است ؟ فرمود: والیات برتار اسات. زیارا والیات 

 .شخص والی دلیل و راهنماى آنهاست
والیات و رهباری جایگاه رفیاع  این فرمایش امام باقر

کاه حاافظ  دهاد معصوم را در نظاام سیاسای اساالم نشاان مای
گاارو دیاان و احکااام خداساا یهجااوهر ت. شااکر هاار نعمتاای در 

محبات و بارداری صاحی  از آن نعمات اسات. شناخت و بهاره
کلید راهگشا است گار ایان باشاد از بقیاه. والیت  هاا گردناه یا

کرد. می  توان عبور 
                                                        

 .329، ص65بحاراألنوار، ج - 1
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کبار اصحاب پییمبر و در روایت دیگری  که از  جناب جابر 

 از پیامبر تا اماام بااقر هفت معصوم و بوده اهل بیت

کاارده، ایشااان در حاااالتش نوشاات هااای کوچااهر د: نااداهرا درک 
را همیشااه  ساخن رساول خادا زد و ایانمدیناه قادم مای

فَ،وَر َوَموْ  َ ِ وی  :فرمودبیان می وْد  َِ َ و  َف
َ
َبَشوِر َوَموْ  أ ْْ ََ َعِ ی َخیُر 

ْد َشوُرَ  َِ هتارین ب بعاد از پییمبار امیرالماؤمنین. 1َف
کفاران نعمات ، بشرها است کند و نپذیرد، این  هرکا امتنا. 
را بااا دل و جااان و  هاارکا والیاات مااوال علاای و کاارده اساات

ت. شکر خدای متعاال را باه جاای آورده اسا، عملش پذیرفت
کااااه نعماااات والیاااات مااااوال پااااا  کساااای اساااات  کر واقعاااای  شااااا

کنااد. امیرالمااؤمنین کااه امامااان مصااوم را قبااول   چاارا 

 .هستنداولیای نعمت 
 َِ ََ ِ وو  َعْبووِد 

َ
ووَف َعووْ  أ َِ ٍْ َ

نَعووْ  ُفووَرَِت ْ ووِ  أ ووِد ثٍّ ٍَ  ِفووی 
َغوِدیِر َ واَ  » ْْ ََ َموَل ِفوی  نِفی َفْضوِل یوْوِم  َْ ْب َی

َ
وا أ َِ َْ َبِغوی  ِْ ُ ْ وُتن َفَموا  

یْوِم  ْْ ََ ک  ِْ ََ ٍّ  ،ُهوَو یوْوُم ِعَبواَد ٍّ  نَ اَ   ؟َُ َِ َِ  ،َوَصو ُِ  ،َوُشوُرٍّ  و َْ ْمودٍّ  ٍَ  ،َو
ووا َِ ِِ َعَ وویُْم ِمووْ  َواَل ِت وو َِ  َُ ََ َمووا َموو  َ  ِْ  ٍّ  ُِ ْب  ،َوُسوو

َ
ُووْم أ َْ  ُ ِ وو ٍِ

ُ
ووی أ ِ ِإی  َو

  .2َاُ وُموُ  

کاه اماام صاادق بن احنف روایت میفرات   کند روزى 

حضاارت  گفاات، بااه آن فضاایلت روز غاادیر سااخن ماای یدرباااره
                                                        

 .68، ص2الصراغ المستقیم، ج - 1
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کاه در ایان روز انجاام   کارى براى ماا شایساته اسات  گفتم: چه 

فرماااود: ایااان روز غااادیر، روز عباااادت، نمااااز  دهاایم؟ اماااام
خواندن، شکر و ساپاس باه درگااه خداوناد باردن، و شاادمانی 

بار شاما  روزسابب آنباه که خداوندجهت ایننمودن است به
کرده اساتدر این روز بهرا منت نهاده و والیت ما  و  شما عطا 

که شما آن روز را روزه بدارید  .من دوست دارم 
 

 غدیر روز ایجاد سدی محکم در برابر نفوذ شیطان روز
هااای موفقیاات و نفااو  شاایطان در میااان افااراد یکاای از راه

هاااا، محرومیااات جامعاااه از وجاااود جامعاااه بااارای انحاااراف آن
رهبری شایساته و برخاوردار از جایگااه معناوی و دینای اسات. 

ی انحاااراف و زیااارا باااا فقااادان رهباااری عاااالم و عاااادل، زمیناااه
رو شایطان شاود. از ایانردم بیشاتر فاراهم مایگمراهی برای م

هرگاااز از وجاااود و یاااا معرفااای رهباااری واجاااد شااارایط خشااانود 
شااود؛ بلکااه از موفقیاات خااود مااأیوس شااده و احساااس  نماای

 کند.نگرانی می
بررسی عملکرد شیاطین و ابلایا و مناافقین در بنابراین 

هاااای  تااارین بخش غااادیر بسااایار حاااائز اهمیااات اسااات و از مهم
کااه بااا توجااه بااه بررساای  بااه شاامار ماای موضااوع غاادیر رود؛ چاارا 

گارد مسالمانان را تاوان چرایای عقاب شیاطین جن و اناا می
گفااات: بااااره مااایدر ایاااندریافااات.  پاااا از ای عااادهچااارا تاااوان 
را بااه فراموشاای  ایشااانزحمااات  پیااامبر اسااالم ارتحااال

ساااااپردند و غااااادیر خااااام را زیااااار پاااااای خاااااود نهادناااااد و حااااا  
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کرد منینؤامیرالماااا نااااد؟ عملکاااارد منااااافقین و را غصااااب 

کاااه جریاااان  شااایاطین در غااادیر ایااان مهااام را نشاااان می دهاااد 
گهاانی نباوده اساات و ، یکبااره دفعایانحاراف، یاک حرکات  و نا

قبلی صورت نگرفتاه اسات و  یهرگز بدون هماهنگی و برنامه
انجااام داده باااره ایاانهااای خااود را در  آخاارین تالش ،شاایاطین
 .بودند
اسات قابل دقات و بررسای چه در این قسمت از تاری  آن

کاااه در مقابااال  یابلیسااا ،بسااایار عجیاااب اسااات یایااان نکتاااه
کرده و خباثت او باعث لیزش آدم شاده باود در  پروردگار تمرد 

ای از یأس و ناامیدی به سار در هاله یارانشروز غدیر خم او و 
دل باه آناان بساته  ؛بردند و چشام امیاد باه مناافقین داشاتند

های ایشاان داشاتند و  ناان و نقشاهآبودند و چشام باه دسات 
دیدناااد و در نهایااات ایااان مااای خاااود را از هااار جهااات مستأصااال

کااه روی ابلاایا و شاایاطین را ساافید  کااور دل بودنااد  منافقااان 
  .کردند

کااااه نااااه فقااااط ایشااااان چنااااان نقشااااه کردنااااد  ای پیاااااده 
بلکاااه جماااع بسااایاری را از راه و صاااراغ مساااتقیم  ،خودشاااان
کردند و چهارهدوازده جان  یشین بر ح  پیامبرشان منحرف 

 ابلایا و دارآری خالفت را هم نزد جهانیان مشاوه سااختند. 
ک و دسته حسااب بهترین مقطع برای خود  اش غدیر را هولنا
کااه پاااا از غاادیر، راهو  آوردنااادماای هاااا بااارای  واهمااه داشاااتند 
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جهااات در آن روز هماااین باااهها بساااته شاااود.  گمراهااای انساااان 

 .و فریادشان بلند بود همحزون بود
همااین جهاات در روز غاادیر بااا تعیااین و معرفاای حضاارت بااه
از سوی خداوند به امامات و رهباری جامعاه پاا از  علی

موجبات یأس و نومیدی شیطان از موفقیات در  پیامبر
گردید و در نتیجه، فریاد و  گمراه سازی و انحراف مردم فراهم 

 به آسمان بلند شد.ی ابلیا و هوادارانش در این روز ناله
َ،رٍّ  َْ ََّ   ِ

َ
َِ »َ اَ ن َعْ  ََّاِ رٍّ َعْ  أ ََ َخَی َ ُسوُ  

َ
ا أ م َ ِ یوِد  |،َْ

َغِدیرِ َعِ ی ْْ ََ ُ  َفَ وْم یْبوَق  ،یْوَم  ووِدِ  َصوْرَخ ُِ َُ ِفی َُّ ِ ی َْ َصَرَخ ِإ
َاواُ  

َ
رٍّ ِإال َ أ َْ ََ ٍّ َواَل  ٌد ِفی َ ر  ٍَ َ

ُتْم أ ِْ وَ ،ِم ُْ وا َِ َموا  ! وا َسویَدُهْم َوَموْواَلُهْم  نَف
َ َدَهان َِ ِموْ  َصوْرَخِتک َهوِیِ   ،َُ و ٍَ ْو

َ
ُ  أ وک َصوْرَخ َْ ا  َِ َْ  ؟َفَما َسوِم

ُتْم  َْ اَ   َِ ِبی نَف َ ِ ْ ََ َل َهَیَ  ََ دَ  َف ََ َُ أَ ََ   َ َْ ْم   َْ َ  ِإْب َام َ  َْ  .1«ِف
کااااه چااااون رسااااول  جااااابر از امااااام باااااقر کنااااد  روایاااات 

دسااات ه را بااا دسااات علااای در روز غااادیر خااام خااادا
و آن حضااارت را باااراى جانشاااینی خاااویش منصاااوب  -گرفااات 
شیطان در میان لشاکریانش فریااد زد، و هایچ یاک از  - فرمود
چااه در خشااکی و چااه )اعااوان و انصااار و لشااکر شاایطان( هااا آن

ناازدش ه دنبااال فریاااد او بااهکااه بااجاااى نمانااد جااز آنه دریااا باا
چاه بار سارت  آو سرور ماااى آقا : گفتندو به ابلیا دویدند، و 
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کنون از تو فریادى وحشتناک که ما تا تار از ایان نشانیده آمده 

 ؟  بودیم
گاار نه آبااابلاایا  کااه ا کاارد  کااارى  گفاات: ایاان پییمباار  هااا 

کسااای خاااداى را  کاااار سااارانجامی بگیااارد هرگاااز  براساااتی ایااان 
کرد.معصیت و نافرمانی   نخواهد 
کاه ماردم تاشیطان به یآری، این جمله ا خاطر آن است 

گمراهی و زمانی که به دنبال رهبری شایسته باشند، احتمال 
کمتر خواهد بود، و چناانارتکاب معصیت چاه از چناین شان 

هاااای شااایطان رهباااری اطاعااات نمایناااد، هرگاااز اسااایر وسوساااه
 شوند.شوند و به هدایت و سعادت نائل مینمی
ی » ِِ َث ود َ ٍَ َُ َ اَ ن  َدُ  ْ ُ  َصَدَ  ََ ی َمْس ِِ َث د َ ٍَ ، ودٍّ م َ ََ َ،وُر ْ وُ  ُم َْ ََّ

ن ِِ ِ یوو
َ
وواتٍّ » َعووْ  أ ووَ  َ ی َ ََ ْب

َ
َِ َبب َ أ ََ ََ َعووُدو ُ  ِ ووی َْ ووَ ، َ یووْوَم ن ِإب َ ِإ َِ ُْ یووْوَم 
ِبی َ ِ ْ ََ َث  َِ َُ ْ ِض، َ یْوَم 

َ
ْأ ََ ی  َْ ْهِبَ  ِإ

ُ
َغِدیرِ |أ ْْ ََ  .1، َ یْوَم 

کارد  بااقراز پدر بزرگوارش اماام  صادقامام  نقال 
ی ساانگینی از شاایطان دشاامن خاادا چهااار بااار نالااه: کااه فرمااود
که مورد لعن خدا واقع شد -1: دل برکشید که -2روزى  روزى 

کارد  زماین به کارم -3هباوغ  کاه پیاامبر ا مبعاوث  روزى 
  .غدیر روز -4شد 

ی بارای جامعاه چه این حدیث و سخن امام بااقرآن
که روز غدیر بهامروزی حکایت می جهت کند، این پیام است 

                                                        
 .241، ص60؛ بحاراألنوار، ج9قرب اإلسناد، ص - 1
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
ی جهاااااان پاااااا از پیاااااامبر عرفااااای و تعیاااااین رهبااااار آینااااادهم 
که خود منشأ پیادایش و اساتمرار یاک سلساله از  اسالم

که هدایت جهاان تاا روز قیامات باه عهاده ی رهبران الهی بود 
کی باود و  آنان است برای شیطان روز بسیار سخت و انادوهنا

کاه همیشاه روز این برای همه ی تاری  نیز قابل تسری اسات 
ی بشاری روز ساختی معرفی رهبر الهای بارای جامعاه تعیین و

 برای شیاطین انا و جن خواهد بود.
 

 غدیر استمرار حرکت انبیاء
غاادیر اسااتمرار حرکاات انبیااا اساات. غاادیر تااداوم حکوماات 

حقیقات غادیر تاداوم بخاش . بشاری اسات یدینی بر جامعه
انبیا و  یو تداوم بخش حرکت همه خدا رسولنهضت 

کننااده اولیااای خاادا اساات. راه پااا از رحلاات  یغاادیر ترساایم 
اسااات. حقیقااات و ماهیااات غااادیر هماااان  رساااول خااادا

اهال ایماان  یحقیقت اسالم اسات. غادیر الهاام بخاش هماه
در طول تاری  خواهد بود. بنابراین ماهیت غدیر را باید بهتار 

گذشته شناخت  .از 
کااه در ابتاادای ایاان سااوره 67ی باار اساااس آیااه ی مائااده 
غادیر  یاهمیت واقعهاره شد، خدای متعال نوشتار بدان اش

کنااد و معرفای مای را مسااوی باا بع اات خاود پیاامبر خاادا
ی وِِ فرماید:می

َِِمً َروَ َلی  َلَا ِ ًیًرِ
َمت َامْ ًغْ ْسَْلَی َ وِ هت َالروَ ی 

ْ َََۖی  َامَ
ًََّلوَ َوا ِ

َ َْ َِرست َلیمَ کمت ًعْ
ْت َی َ وَ ْ ًَفَ عت ًْْ گر ابالغ امر امامات  به این معنا. یمَ که ا
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گویااا  حقیقاات رسااالت و پیااامبری ابااالغ نشااده و والیاات نشااود 

 . . این نکته بیانگر اهمیت غدیر استاست
کاارم  یهااای مطلااوبساانتساابک زناادگی و  پیااامبر ا

کارد و روش گاذاری  هاای ناو و بادیعی برای یک جامعاه بنیاان 
مردم نگاران ایان  . پا از رحلت رسول خدانمود ایجاد

که بعد از رفتن ایشان چ کسی میبودند  خواهد این شرایط  ه 
 تداوم بخش بع ت رسول خادا ،را تداوم ببخشد؟ غدیر

کااه قاارآن  :فرمایاادماای بااود. بنااابراین باار همااین اساااس اساات 
َ َْ وو َلیمَ َِرست ووکمت ًعْ

وو َی َ وَ ْت گاار ایاان ابااالغ را انجااام ناادهی رسااالت  ،ًفَ ا
 ای.خود را انجام نداده

کلاای در اندیشااهبااه ی شاایعی و پیااروان مکتااب اهاال طااور 
امامات عبااارت از اساتمرار مسایر رهبااری جامعاه تااا ، بیات

پایان عمر دنیا پاا از پایاان یاافتن ظااهری رهباری و هادایت 
 پیامبران و مقام نبوت است.

گاارفتن در  کااه ساارآغاز اولااین حرکاات باارای قاارار  روز غاادیر 
تواند استمرار حرکت مسیر هدایت و رهبری امامت است، می

ی هادایت پاا از نباوت و انبیااء را گذارانبیاء تلقی شود و پایه
کااه همااه هااای انبیاااء در وجااود ی فضاایلتتعیااین نمایااد چاارا 

گردیده و آن حضرت نیاز باه  مقدس پیامبر اعظم جمع 
هاای خاود باا امر الهی و با تنها فشاار ساینه در آخارین مالقاات

ایاان مجموعااه ی علاام الهاای و اساام اعظاام حضاارت  علاای
کاه در ایان صاورت  ی علایح  را به ساینه منتقال نماود 
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ی انبیاااء معرفاای نمااود و ی همااهرا عصاااره تااوان علاایماای 

توان قطعا حرکت او و اقدام وی برای رهبری جامعه را نیز می
 استمرار حرکت انبیاء تلقی نمود.

 

غدیر تحقق سهه اصهل محهوری حرکهت انبیهاء: وحهد ، 
 عدالت، عز 

رى بااار ساااه اصااال اساسااای و محاااوهمیشاااه حرکااات انبیااااء 
ت،  اسااات، بااار هماااین  انجاااام پذیرفتاااهوحااادت، عااادالت و عااازا
در  هاااى نخساات پیااامبر اعظاام اساااس، یکاای از اولویاات

مدینااه، ایجاااد اخااوت و باارادرى میااان مساالمین بااوده، و در 
استمرار این حرکت نیز یکی از اعمال مستحبه و مورد توصایه 

باشد،  براى روز غدیر، اجراى عقد اخوت میان مسلمانان می
ه غدیر به وحدت اسالمی است.که  کی از توجا  حا

عادالت نیاز یکای دیگار از ارکاان مهام رساالت پیاامبر، بلکااه 
مین أانبیاء الهی باوده، و در حقیقات، عادالت یعنای تا یهمه

کتاب و شارایع  که قرآن براى ارسال رسل و انازال  کردن هدفی 
تااارین  از مهمهماااین دلیااال باااه .آسااامانی بیاااان فرماااوده اسااات

چگونگی برقراری عدالت اجتمااعی  ریامبهای پ دغدغه
گشااتن  یو الزمااه 1مااردم بااوده اساات یدر میاان همااه پدیاادار 

                                                        
ُرَسُلَن } - 1

َ
اْس َلَقُد ي َیْقوَم الناَ یَزاَن ل  َتاَب َواُلم  نَزُلَنا َمَعْهْم اُلک 

َ
َنات  َوي اُلَبیا  ا ْرْسَلَنا ب 

ُسط   اُلق  کتاب )آسمانی( {، ب  ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها 
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چنااین عاادالتی، از یااک سااو برافتااادن تضااادهای طبقاااتی و از 
دیگر سو، ایجااد پیونادهای قرابات میاان آحااد مردماان باوده 

 باهپیوناد بارادری دینای را  سبب پیامبرهمین بهاست. 
گیری بااارادری و براباااری  ی بااارای شاااکلراهکااااری عملاااعناااوان 

 .ها برقرار ساخته است انسان میان همه
گمااان 1حجاارات یدهاام از سااوره یتااا پاایش از ناازول آیااه  ،

کااری  می که ایجاد پیوند بارادری میاان مسالمانان، تنهاا  شد 
در  هوشاامندانه و خردمندانااه از سااوی شااخص پیااامبر
نهاااادن مقاااام یاااک رهبااار دینااای و سیاسااای باااا هااادف بنیاااان 

معنوی برای آن  یای اسالمی و فراهم آوردن پشتوانه جامعه
کااه ایاان پیونااد  بااوده اساات، امااا بااا ناازول ایاان آیااه معلااوم شااد 

سیاساااای باااارای ایجاااااد وحاااادت و  یافاااازون باااار یااااک شاااایوه
یکپارچگی بین امت اساالم، بخشای از آیاین اجتمااعی اساالم 

کرده است که خداوند متعال تشریع   .است 
یاااک موضاااوع عناااوان باااهغااادیر را  ممکااان اسااات برخااای 

کاااه باااا وحااادت جامعاااه کنناااد   یاختالفااای در جامعاااه مطااار  
، ولاای هرگااز چنااین نبااوده، و خواهااد داشااتاسااالمی منافااات 

                                                        
کردیم تا مردم قیام به )و میزان  شناسایی ح ا از باطل و قوانین عادالنه( نازل 
کن  (.25)حدید/.ندعدالت 

ْکُم ْتُرَحْموَن } - 1
ْقوا اَم َلَعلاَ َخَوُیْکُم َواتاَ

َ
ْحوا َبُیَن ي ُصل 

َ
ُخَوٌ  َفأ ْنوَن إ  َما اُلْمُؤم 

ناَ {، إ 
مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پا دو برادر خود را صل  و آشتی دهید و تقوای الهی 

که مشمول رحمت او شوید کنید، باشد   (.10)حجرات/.پیشه 
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 أشاایعیان نیااز باادین اعتقاااد نیسااتند، بلکااه غاادیر خااود منشاا 

مقام معظم رهبری ضامن  ایجاد وحدت اسالمی بوده است.
 فرماید: ر میی غدیتبیین چگونگی وحدت آفرینی واقعه

ی والیات و زناده نگهداشاتن  ی امامات و مسائله مسئله»
غاادیر، بااه یااک معنااا زنااده نگهداشااتن اسااالم اساات. مساائله 

ی شااااااااایعه و معتقااااااااادین باااااااااه والیااااااااات  فقاااااااااط مسااااااااائله
گر ما مردم شیعه و مدعی پیروی  امیرالمؤمنین نیست. ا

کناایم، هاام  از امیرالمااؤمنین حقیقاات غاادیر را درساات تبیااین 
کنااایم، خاااود خودماااان درک  کنااایم، هااام باااه دیگاااران معرفااای 

 د. آفرین باش تواند وحدتی غدیر می مسئله
ی دینای و ماذهبی بحث اعتقاد قلبی و اتصاال یاک نحلاه

بااه یااک اصاال اعتقااادی، یااک بحااث اساات؛ شااناخت مساائله، 
ترین مسئله در بااب تشاکیل بحث دیگری است. اسالم عالی

اساااالمی را در ی اساااالمی و نظاااام اساااالمی و دنیاااای جامعاااه
کرده استمسئله  .1«ی غدیر متجلی 

مناااااان ؤزنااااادگی و حکاااااومتی امیرم یعااااادالت در شااااایوه
نیااز داراى اولویاات اول بااود، و در ماادت چنااد سااال   علاای

که حاضر نیسات  حکومت ظاهرى خود نیز به اثبات رسانید، 
ای، دسات از عادالت بار دارد، حتی به خاطر هیچ موضوع مهما

                                                        
آموزان و دانشجویان بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانش - 1
 له.به نقل از سایت معظم 10/08/1391،
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از سوى خداوند،  صب امام علیبا ن  و پیامبر اعظم

 بخشید. و استمرار عدالت را در جامعه استقرار
م رسالت انبیاء بوده و در قالاب تشاکیل   که رکن سوا ت  عزا

حکوماات اسااالمی بیشااتر در بعااد اجتماااعی آن، تحقاا  یافتااه 
هاا  ریزى شاد، زیارا برخایاست، در غدیر براى استمرار آن پایه
آورند،  از سیاست بر زبان میحتی امروز سخن از جدایی دین 

 لااات اساااالم و  ی، مایاااهمیالطاااهکاااه ایااان ولااای غافااال از ایااان
مسلمانان خواهد شد، و غدیر نیز خط بطالنی بار ایان نظریاه 
کشاااااید، زیااااارا محبااااات و دوساااااتی و یاااااا سرپرساااااتی صااااایار و 

اا آن کاه محجورین باراى مسالمانان امارى روشان باود، اما چاه 
کاه  باه عتااب مایهر در ظااخداوند باراى آن پیاامبرش را  گیارد 

گار ابااالغ نکناای، در رسااالت تاو خدشااه اى ایجاااد خواهااد شااد،  ا
 یموضااوع مهاام والیاات بااه معناااى اماماات و رهباارى جامعااه

که از ناحیه مور باه اباالغ آن أخداوناد ما یبزر  اسالمی است 
 شده است.

 فرماید: رهبر معظم انقالب در همین زمینه می
کااااه از آن  » ااااالم و  هیامیرالمااااؤمنین علوالیتاااای  ال والسا الصا

کاه  منصوب پییمبر باود والیات سیاسای باود. هماان معناایی 
کارم در اساالم   ات اقدس پروردگار آن را به وسیله ی پییمبر ا

کااه اسااالم در  کاارد، و بااا آن معلااوم شااد  بااه وجااود آورد و جعاال 
رات خااود، مسااأله ی حکوماات و  ردیااف واالتاارین احکااام و مقاارا

کسااای از ایااان ْبعاااد باااه والیااات و سرپ گااار  ااات را دارد. ا رساااتی  اما
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کاه متأسافانه   کناد، بسایاری از اشاتباهاتی  موضوع غدیر نگاه 

هااا در ا هاان وجااود داشااته اسات، بایااد باارای او در طاول قاارن
کااه بااا چهااره. زایاال شااود ی طرفااداری از دیاان، چنااین  کسااانی 
کااه  عنااوان می ، «دیاان نبایااد بااه امااور سیاساای بپااردازد»کننااد 
کاااه ایااان شاااگرد جدیاااد تبلییاااات اساااتکباری و خبااار ند ارناااد 

کمیااات اساااالم و حیاااات مجااادد اساااالم  اساااتعماری، علیاااه حا
عید غدیر، عید والیات و سیاسات اسات، عیاد دخالات  است.

. مردم در امر حکومت و عید آحاد ملت و امات اساالمی اسات
  .1«بزرگترین مظهر دخالت مردم در امور حکومت، غدیر است

بااه  «اساات مااا عااین دیاناات مااا اسااتسی»ر شااعا بنااابراین
کااه بااه ت مااا خااتم شااود، در حقیقاات شااعار غاادیر شاارطی  عاازا

گر حکومت اسالمی مبتنی بر والیت و امامت نباشد و  است. ا
گااار غااادیر و تبیاااین جایگااااه عظااایم امامااات و رهباااری نباااود،  ا

را پیادا  هااانقاالبساایر انقالب ما هم خدای نکرده سرنوشت 
ب ریشااه در غاادیر و رکاان رکااین امااا چااون ایاان انقااال کاارد.ماای

هاااا هاااا و دشااامنیوالیااات دارد، باااا وجاااود ایااان هماااه ساااختی
  چنان پابرجاست. هم

گااار در جامعاااه ای تاااداوم داشاااته برکاااات و ثمااارات غااادیر ا
گشاات، ایاان باشااد، همااان کااه در ایااران اسااالمی نمایااان  گونااه 
 یها و دساتاوردها رقام خواهاد خاورد. در ساایهقبیل پیروزی

                                                        
کارگزاران نظام،  - 1  له.، به نقل از سایت معظم18/02/1375بیانات در دیدار با 
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که انقالب عظیم اسالمی باه پیاروزی رساید. برکت والیت  بود 

کاااه جنااا  تمام  یعیاااار هشااات سااااله از برکاااات والیااات باااود 
تحمیلی استکبار جهانی علیه ایران اسالمی به دفاا. مقادس 
گشت و ملت ایران با عزت و ساربلندی از ایان تهااجم  تبدیل 

 د.پیروز بیرون آمسربلند و دشمنان  یوحشیانه
گر غدیر نباشاد کاه اماروز  شاوداش آن چیازی مایه، نتیجاا

کااه بااهدر بخااش ظاااهر ادعااای اسااالمی هااای مختلااف جامعااه 
بودن را دارند، ولی از حقیقت اسالم خبری نیست، مشااهده 

 کنیم.می
عنااوان حقیقاات ی اساالمی بااهچااه غاادیر در جامعااهچناان
 ی اسالم حضور زنده و پویاا داشاته باشاد هرگاز باهتجلی یافته

دسات خواهاد بلکه عازت اساالمی را باه  لت تن نخواهد داد،
 آورد.

کاه بااا مقااام ای از یکای از مالقاااتجااا خاااطرهدر ایان هااایی 
معظاام رهبااری داشااتم باارای شااما خوانناادگان محتاارم نقاال 

 کنم: می
هماااراه باااه 1396روز پااان  شااانبه دهااام اسااافندماه ساااال 

کشور سوریه باه -جمعی از علماء و دانشمندان شیعه و سنی 

گروه را به همراه وزیر اوقاف که ریاست  کشور  عهده داشت آن 
گاروه همراهای نماودم، و حقیر نیز به دعوت شخص ایشاان باا 

ی نماز ظهر و عصر به دیدار مقام معظم رهباری نائال با اقامه
 شدیم.
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کااه نمااادی از وحااادت پااا از اقامااه  ی نماااز بااا معنویاات 

کاه حادود  نفار از دانشامندان تااراز  20علماای امات اساالم باود 
کشااور سااوریه پشاات ساار حضاارت آقااا بااه نماااز اول ا هاال ساانت 

کااه دقااایقی در محضاار معظاام لااه  ایسااتادند، قاارار باار ایاان بااود 
کاه همگای در محضار حضارت آقاا نشساتیم، باشیم. پا از آن

وزیر اوقاف سوریه جناب شی  دکتر محماد عبدالساتار الساید 
کوتاه از حضور در مالقات اظهار خشانودی نماود  در سخنانی 

عرض حضرت آقاا رسااند. وقتای نوبات باه رهبار را بهو مطالبی 
ی شانیدن ساخنان حضارت معظم انقالب رسید هماه آمااده

آقااااا شاااادیم. معظاااام لااااه در چنااااد موضااااوع بااااه ایااااراد سااااخن 
 پرداختند.

جمااااع آن روز در حضاااااور مقاااااام معظاااام رهباااااری خیلااااای 
خودمااانی بااود و همااه احساااس خودمااانی بااودن را داشااتند. 

که ایشان د کاه یکی از مطالبی  ر جمع ایراد فرمودند ایان باود 
 خطاب به جمع فرمودند: 

کااه بعضاای از ملااتشااما ماای» هااای منطقااه بااا  لاات بینیااد 
کنناادآ بالفاصااله سااؤال فرمودنااد: آیااا شااما تصاااور زناادگی ماای

 ها خودشان  لیل هستند؟کنید این ملت می
باادون درناا  خودشااان پاساا  فرمودنااد: هرگااز ایاان طااور 

ها را  لیل شان آن، بلکه رهبرانها  لیل نیستندنیستآ این
 «.اندآکرده
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که در جمع حضور داشتم و در جلوی جمع مقابال  حقیر 
ی حضاارت آقاااا روی زماااین نشساااته بااودم، نگااااهی باااه چهاااره

کااه همااه کااردم  ی آقایااان باااا میهمانااان انداختااه و مشاااهده 
نگااااهی هماااراه باااا تأییاااد و اظهاااار خشااانودی از شااانیدن ایااان 

ی همراهی سر تکان گرند و به نشانهنجمله، به معظم له می
 دهندآ می

هااایی از عاازت آفریناای رهبااران ایشااان در ادامااه بااه نمونااه
 های خود اشاره نمودند.محور مقاومت برای ملت
ی متضاد داشته توانند دو چهرهها میآری، رهبران ملت
 ی  لاااتآفاارین و دیگاااری چهاارهی عاازتباشااند: یکاای چهاااره

 آفرین.
که غدیر ب رای امروز دارد، بیاان هماین نکتاه اسات پیامی 
گار که عزت و  لت ملت گارو تصامیمات رهباران اسات، ا هاا در 

 گیرند.مندانه میرهبران غدیری باشند تصمیم عزت
که با رژیام رفتار آل کشورهایی  سعود در منطقه و یا برخی 

دهنااد، نشااان از اشاایالگر قاادس، دساات دوسااتی داده و ماای
هایشان است، و در کشورها برای ملتآفرینی رهبران آن  لت

آفریناای مقاباال، رفتااار رهبااران محااور مقاوماات، نشااانی از عاازت
 آید.شمار میهایشان بهرهبران برای ملت

 
 

  



 

 

82 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  
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 هاضمیمه
 های متنوع روز غدیر در روایا  و احادیثنام. 1
که برای روز غدیر سفارش شده استاعمال و برنامه. 2  هایی 
کامل و ترجمه خطبه. 3  ی غدیرمتن 
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 (۱ی )ضمیمه
 در روایا « غدیر» و اوصاف هانام

که می منادی بیشاتر روز گر ارزشتواند بیانیکی از جهاتی 
که در مجموعه غدیر باشد، توجه و التفات به نام هایی است 

روایااات و احادیااث باارای ایاان روز باازر  آساامانی بیااان شااده 
 است.

کااه  گااذاری، در همااه ی نااامیکاای از جهااات در فلساافهچاارا 
کن و یااا روزهااا و هاار چیااز مااوارد اعاام از نااام گااذاری  افااراد و یااا امااا

همااین جهااات ارزشاامندی آن اساات، بااهدیگاار توجااه دادن بااه
کااه باارای فرزناادان نااام نیااک  جهاات نیااز ساافارش شااده اساات 
کنیااااد تااااا بیااااانگر شخصاااایت اجتماااااعی او باشااااد و  انتخاااااب 

کنیه و لقب اماری  همچنین در میان که انتخاب  عرب زبانان 
همااااین نکتااااه التفااااات و توجااااه داده باشااااد بااااهمرسااااوم ماااای

 شود. می
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گون از این رو و به  گوناا جهت اینکاه در روایاات و احادیاث 

نامهاای متعادد و بسایار زیباا  از زبان حضرات معصومین
و پاار محتااوا باارای روز غاادیر بیااان شااده اساات باار آن شاادیم در 

هاای آن ای نوشتار پایش رو، فهرساتی از ناامهبخش ضمیمه
گرامااای ارائاااه  روز بسااایار باااا عظمااات را بااارای شاااما خواننااادگان 
نماییم تا توجه شما را باه عظمات بیشاتر آن و وزن محتاوایی 

 آن جلب نماییم.
کاه  کاه بارای اساالم عاالوه بار ایانخوب است یادآور شویم 

ید فطر، ع عید قربان، :مانند ،های خاصیبرخی از روزها اسم
یک نام عمومی با این روزها  یبر همه، روز عرفه و ... برگزیده

کاه ایان نیاز باه ایام امعنوان ) کارده اسات  ( انتخاب و معرفی 
و قداساات ایاان روزهااا خااودی خااود بیااانگر اهمیاات، عظماات 

هاار چااه بیشااتر در  هاان و دل مؤمنااان، نقااش خواهااد بااود و 
 .دیگردخواهدموجب تذکر و تنبه آنان  بسته و

 

 نامهای متنوع روز غدیر
  یْوُم ََْغِدیرروز غدیر؛  -1

کااه باارای آن روز نقاال  ایاان نااام، معروفتاارین نااامی اساات 
گرفته شده است.  شده و از مکان واقعه 

َِ  بزرگترین عید خدا؛ -2 فَبر  ِعیُد َ
َ
  َْأ

ُِ   یْوَم  روز والیت؛ -3 َواَل  ْْ َ 

از سااوی پیااامبر  روز منصااوب شاادن امیرمؤمنااان -4
ی ؛ اسالم ِِ ِم ٍْ  یْوُم َیْ ِ أِمیُرَُْم
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کمال دین؛  ی  روز  ِ فَماِ  َْد  یْوُم 
َمُ  یْوُم َاَماِم  روز اتمام نعمت؛  َْ ِ ِ َْ
گشایش؛ -7 َ،َرج وُع  ُ ُو یْوُم  روز فرج و  ْْ َ 

کرامت الهی؛  َُرََمُ روز دریافت  ْْ یْوُم َ
َ،ْ ل روز جداسازی ح  از باطل؛  ْْ یْوُم َ
یووووْوُم َمْرَ وووواُ   روز رضااااایت و خشاااانودی خداونااااد؛ -10
َم  ٍْ  َْر َ

ک مالیدن بینای شایطان؛ -11 یوْوُم  روز خواری و به خا
یَطاب ُِ َْش َ  َمْرَغَم

یِ    یْوُم  روز مشعل فروزان دین؛ -12 ِ اِ  َْد  َِ  َم

   ْ ُِ َْس ُ یْوُم  روز شادمانی و سرور؛ -13

م  یْوُم  روز لبخند؛ -14 َبس ُ  .َْت َ

ْ َشاد  یْوُم  راهنمایی؛روز  -15  َْْلِ

گاارفتن و بااا عظماات شاادن رتبااه افاااراد  -16 روز بلناادی 
َ ج شایسته؛ ِِ َْد َ ْت ِفی ََ  .یْوٌم ُ ِف

 .روز دعوت به پذیرش والیت حضرت علی -17

ب باه هماراه جبرئیال -18  روز حضور فرشتگان مقارا

 در اجتما. غدیر.

ی پیامبران الهی به همراه حضارت روز حضور همه -19
 اجتما. غدیر. در محمد

 .ی آدمروز پذیرش توبه -20
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ِِ  روز نجااات ابااراهیم از آتااش،   ووِیأ َیَدووا ِفیوو

َ ْ یووْوُم َ ْْ َ
َتِ یُل  ْْ ا َِإْ َرَِهیُم َ َ ِ ِمَ  َْ

روز معرفااای جنااااب هاااارون باااه جانشاااینی حضااارت  -22
 .موسی

روز معرفاااای شاااامعون بااااه عنااااوان وصاااای حضاااارت  -23
 .عیسی

 .روز دوستداران محمد و آل محمد -24

کرامااات الهااای در مقابااال بیااات روز   کرسااای  برپاااایی 
ُمُر المعمور به امر الهی و توساط جبرائیال

ْ
وِیأ  وم

َ ْ یوْوُم َ ْْ َ
ُمو  ََّْبَرِکیَل  َْ َم ْْ َِ ِ ِإَزَِأ َ یِت َ َ ُِ فَرََم فْرِسی   َِ  ِ ِْ ْب  

َ
أ

گااویی فرشااتگان باار حضاارت محمااد  و  روز ثنااا 
دوساااااتداران آل اساااااتیفار بااااارای شااااایعیان امیرالماااااؤمنین و 

ُمُر ََّْبَرِکیووَل ، محمااد
ْ
ووِیأ  ووم

َ ْ یووْوُم َ ْْ فْرِسووی َ  َِ ِ وو ِْ ْب  
َ
أ
ُدُ  ََّْبَرِکیُل  ََ ُموِ  َ  ْ  َْ َم ْْ َِ ِ ِإَزَِأ َ یِت َ َ ُِ ِِ فَرََم یو َْ َوَاْدَتِمُ  ِإ

ُِ َب  ودٍّ َ  ْسوَتْغِ، م َ ََ وَب َعَ وی ُم ُِ َماَوَِت َ  ْا ُُ ِمْ  ََِّمیِ  َْس َ ِکُ ََ َم ْْ َ
 ُِ ِکم َ

َ
یَ  َوَْأ ِِ ِم ٍْ ُم ْْ ِمیِر َ

َ
ُِ أ ََ ِشی ِد بَدَم ِْ ْْ یِتْم ِمْ  ُو ب ِ َِ َوُم
ِت  روز شاافافیت دلیاال و اتمااام حجاات -27 ََ   یووْوُم َوَ وو
َدج َُ ْْ َ 
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ُِ   یووووْوُم  هااااا؛روز آزمااااایش بناااادگان بااااا سااااختی  وووو َِ َْ ِم

َباد َِ ْْ َ
یَطاب روز راندن شیطان؛  ِر َْش َ ٍْ یْوُم َد
  َْْلِ َضاح  یْوُم  کردن حقیقت؛ روز آشکار -30

کاااردن حقاااای  ایماااان؛ -31 َبیووواِب   یوووْوُم روز بیاااان  ْْ   َعوووْ    َ
اِکِق  َِ  َْْلِ َماب  ٍَ

ُبْرَهاب روز اقامه دلیل و برهان؛   ْْ یْوُم َ
گااواهی داده شادگان ؛  وواِهِد  روز شااهدان و  یووْوُم َْش َ
َمْشُتود ْْ َوَ
ُتودیْوُم  روز پیمان معروف؛ -34 َْ َم ْْ ْتِد َ ََ ْْ َ 

گرفته شده؛  ِمیَااِق   یْوَم  روز می اق  ْْ ُخوُ  َ
ْ
َمم ْْ َ

ُ  یْوُم  روز آراستن؛ -36 َِ  ِ  َْز 

ْعَموواَ   روز قبااولی اعمااال شاایعیان؛ 
َ
َُ أ َبووُل َ ِْ یووْوٌم  

ُ ََ ی َْش ِ
 روز راهنما و دلیل برای پرچمداران. -38

ْمِ   روز امن و امان؛ 
َ
ُموبیْوُم َْأ

ْ
َمم ْْ َ

کردن امور پنهان؛  َرَِکر روز آشکار  ِأ َْس َ ََ َْ یْوُم ِإ
ْهووِل َ یووِت عیااد اهاال بیاات پیااامبر 

َ
یووْوُم ِعیووِد أ

دٍّ  م َ ََ ُم
ُ عید شیعیان و موالیان؛  ََ ی ِعیُد َْش ِ
َباَد   یْوُم  روز عبادت؛  َِ ْْ َ
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 یووْوُم ِإْهَتووا ِ  هااای صاایانت شااده؛روز اظهااار پنهااانی  

وب ُِ َمُ ْْ َمُ وِب ِمَ  َ ْْ َ
 روز آشکار نمودن اسارار درون ساینه و اماور پنهاان؛ -45

َدى  َهَیَ یْوُم  َْ ُد ِ  َوُمْضَمَرَِت   أَ ُمو   َخَ،ا ا َْ  ُ
ُ
 َْأ

 هاای از مؤمناان؛روز نص و تصری  بار فضایلت ویا ه 

ُتُ وص ْْ ْهِل َ
َ
ُ وِص َعَ ی أ ُ ِ یْوُم َْ

یووووووووووووْوُم ؛ و آل محمااااااااااااد روز محمااااااااااااد -47
دٍّ  م َ ََ دُم م َ ََ  َوبِ  ُم

َ  روز نماز؛  یْوُم َْ  َ
یام داری؛روز روزه  یْوُم َْ  ِ
اِم  روز اطعام؛  ََ ام  یْوُم ِإْط ََ َْط َ
ُر  یْوُم روز شکرگزاری؛  َْش ُ
ْوح  یْوَم روز دو  )درختان پر شاخ و بر (؛   َْد َ

کاااه در  مقصاااود از دو ، درختاااان پااار شااااخ و برگااای اسااات 
هاا قارار ی آنسرزمین غادیر وجاود داشات و حضارت در ساایه

 را ابالغ فرمود. نگرفت و والیت امیرمؤمنا

ید  یْوُم  روز عید؛  َِ ْْ َ
ْعَ ی  یْوُم  روز عالم باال؛ 

َ
َمَْلِ َْأ ْْ َ

کارد؛  کامل  که خداوند دینش را  فَمواِ   روزی    یوْوُم ِإ
ی  ِ َْد 
َ،َرحیْوُم  روز شادابی؛ -56 ْْ َ 



 

 

91 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
گشاودن از مقاام نااب؛ -57   یوْوُم  روز به صاراحت ساخن 

َرَح  َْْلِ َضاِح  اِم َْ  ُ َِ َم ْْ ْفَ اِح َعِ  َ  َوَْْلِ

کفار و نفااق؛  یوْوُم  روز افشای پیوند مخفیانه میان 
ود َُ ُد ْْ َ،اِق َوَ ِ ِ وِد َعِ  َْ ُِ َُ ْْ ِاْبیاِب َ

یام  یْوَم  روز قیام ؛  ِِ ْْ َ
 َشیثیْوُم  روز شیث، -60

 یْوُم ِإْدِب َ روز ادریا، -61

 یْوُم یوَش  روز یوشع، -62

وب روز شمعون، -63 َُ  یْوُم َشْم

َِ   یْوُم َُهَو  روز آسایش و رهایی از غم؛ -64 ِ،ی ِْ ُْرِ    َا ْْ َ 

گناهان، -65 کردن  ِْ ِ  روز محو  ِو ْْ ِطیِ  َ َْ  یْوُم َا

َبووواِأ  عاااوض و بخشاااش،روز عطاااای بااای -66 ََ ْْ َو یوووْوُم َ
 ُِ ِطی ََ ْْ  َوَ

گسترش علم، -67 ْ م روز  َِ ْْ  یْوُم َیْشِر َ

ِبَشاَ ِ   روز م ده و بشارت، -68 ْْ  یْوُم َ

 های فراوان.روز دعا و خواستن -69
َعاأروز اجابت دعا،  -70 ِِ َْد ُ  یْوُم  ْسَتَداُ  ِفی

ِمیِم روز موقف و ایستگاه بزرگ،  -71 ََ ْْ َمْوِ ِف َ ْْ  «.یْوُم َ
یوْوُم  درآوردن لباس سیاه،روز پوشیدن لباس نو و  -72

َوَد یاِ  َوَیْوِع َْس َ َِ َْا ِ ْب ُْ 
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گذشاااااااااااااااااات از خطاهااااااااااااااااااای شاااااااااااااااااایعیان  -73  روز 

ِمیووووِر ، امیرالمااااؤمنین
َ
ُِ أ ََ ووووْ،ِ  َعووووْ  ُمووووْیِیِبی ِشووووی یووووْوُم َْ  َ

یَ   ِِ ِم ٍْ ُم ْْ َ 

یوْوُم ، روز صلوات و درود بر محمد و آل محمد 
دٍّ َوبِ   م َ ََ ِ  َعَ ی ُم ََ فَراِ  َْ  َ د ِإ م َ ََ ُم

کبیاره و صاییره،  گناهان  َُبواِکِر  روز ترک  ْْ یوْوُم َاوْرن َ
ُیو 

َوَْی ُ
یوووووووْوُم َاْ،ِطیوووووووِر  داران،روز افطاااااااار دهااااااای باااااااه روزه 
اِکِمی  َ  َْ
 روز مراقبت، تقوا و اطاعت. -77
 ی پیامبران.روزی همانند روز بع ت همه -78

که در میان سایر اعیاد همانند ماه در میان   عیدی 
ِ،ْطووووِر  یر سااااتارگان اساااات،سااااا ْْ ی َوَ ََ ْ وووو

َ
َغووووِدیِر َ وووویَ  َْأ ْْ یووووْوَم َ

َُوَفِ ْْ َمِر َ یَ  َ َِ ْْ فا  ُِ ََ ُدُم ْْ َوَ
گرفتن در امور خیار و شایساته، -80  روز سبقت و پیشی 

 ُِ َِ ْب  یْوُم َْس ُ

که اهل شک و نفاق و ارتداد  -81 روز آشکار شدن آنچه 
کرده بودند،در دل َرَِکر  یْوُم َهَیَ  ها پنهان  ِأ َْس َ ََ َْ  ِإ

د میاان مؤمناان، -82   یوْوُم  روز برقراری و دوساتی و تاودا
د َود ُ  َْت َ
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ُِ  روز آراماااااش و راحتااااای مؤمناااااان، -83 ٍَ یوووووْوُم َْسوووووِتَرَ

ی  ِِ ِم ٍْ ُم ْْ َ 

وووی  روز رسااایدن باااه رحمااات الهااای، -84 َْ ُوُصووووِ  ِإ ْْ یوووْوُم َ
ََ ُِ َم ٍْ  َ 

منااان و و مؤ روز روشاانی چشاام پیااامبر اسااالم -85
 پیروان آن حضرت.

هاای فرعاون و هاماان و ی ساختهروز نابودی همه 
َ  ِفْرَعوووْوُب َوَهاَمووواُب  قاااارون و ساااپاهیانش، َِ َُ َموووا َصووو وووَر َ یوووْوُم َدم َ

وُد  ُِ َوَ اُب ُب َوَُّ
گفاااتن باااا جملاااه -87 وووِیأ  ی،روز تبریاااک 

َ ْ َ َِ َِ ْموووُد  ََ ْْ َ
ُیَ   ُمَتَمس ِ ْْ ا ِمَ  َ َِ  َ ََ ََُّ ِکم َ

َ
یَ  َوَْأ ِِ ِم ٍْ ُم ْْ ِمیِر َ

َ
ُِ أ  ِ َواَل 

 روز تضاعف و چند برابر شدن پاداش اعمال. -88
روز صاادقه دادن و رساایدگی بااه فقیااران و توجااه بااه  -89

 ضعیفان.
یوْوِم َفوِإْب  روز زندگی با سعادت و مر  با شهادت،  ْْ َ

یدَ   َماَت  َِ ِإْب َعاَ  َعاَ  َس ، َو ، َماَت َشِتیدَ 
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 (۲ی )ضمیمه
 اعمال سفارش شده برای روز غدیر
کااه روز عیااد غاادیر یکاای از مناساابت هااای بااا باادان جهاات 

 ی ادیاان توحیادی باهاهمیت تاری  اسالم، بلکه تااری  هماه
اعماالی  آید، دیان اساالم و حضارات معصاومینشمار می

کرده که انسانرا برای این روز سفارش  هاا انجاام دهناد تاا اند 
هااا، از برکاااات برخااورداری از اجاار و پاااداش معنااوی آنضاامن 

 مند شوند.ها نیز بهرهدنیایی آن

کناایم بااه وقتاای بااه منااابع روایااات و احادیااث مراجعااه ماای
هایی از روایات و احادیث با مضامون توصایه باه برخای از گونه

کاه ضامن متناوع باودن، از اعمال مستحبی مواجه می شویم 
کاه مای هاای اجتمااعی بااالییجذابیت تواناد برخاوردار اسات 

 ی دینی سالم را نیز بنیان نهد.های ایجاد جامعهپایه
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گوناه اعماال و رفتارهاا در   از این رو با توجه به تشریع ایان 

کاه بیشاتر از ناوع اجتمااعی هساتند، مای گفات روز غدیر  تاوان 
گااذاری ساااخت و ایجاااد یااک کااه روز غاادیر در حقیقاات روز پایااه

ت و معرفی امام و رهبر الهای جامعاه ی سالم دینی اسجامعه
شاامار ی دیناای سااالم بااههااای جامعااهی پایااهنیااز ساارآمد همااه

 آید.می
وجالا اعماال بنادگان را در ایان به همین جهات خادای عزا
 کند.طور مضاعف و چندین برابر پاداش عنایت میروز به

ُمِ،یُد  ْْ ِِ َوَ اَ َو  ََ ُد ْ ُ   م َ ََ َ،رٍّ ُم َْ ُ وََّ
َ
ُموَب أ م َ ََ ُم ْْ یوُخ َ َوَُ  َْش ُ  َب

َسووِ   ََ ْْ ووُد ْ ووُ  َ م َ ََ َ،رٍّ ُم َْ ُ وووََّ
َ
َموواِب َوأ َْ ُ ِ ووِد ْ ووِ  َْ م َ ََ ووُد ْ ووُ  ُم م َ ََ ُم

وواِدِق  اِدِهْم، ََِّمیَووا  َعوِ  َْ  َ َِ وِسوی ِ ِإْسوو َمووَل ِفووی » ن َْط ُ ََ ْْ ب َ َ
َ
أ

أیووْوِم َْْ  ُِ ووِدُ    َغووِدیِر َثوواِمَ  َعَشووَر  َْ   ُِ وو د َ َِ ْْ َمووَل   َ ََ ْْ   َثَموواِییَ    ِفووی  َ
  َ َشْتر

فرمااود: همانااا انجااام عماال در روز غاادیر  امااام صااادق
ة است، معادل انجام عمال در هشاتاد  که هجدهم  ی الحجا

 ماه است. 
کاه ارزشامندی اعماال آدمای در عالوه بر روایت فوق الاذکر 

طااور کنااد، در برخاای از روایااات دیگاار بااهبیااان ماایروز غاادیر را 
هاااایی از رفتارهااا و اعماااال تفصاایلی و باااه مناساابت باااه نمونااه

کااه مناسااب ماایفااردی و اجتماااعی انسااان ماای داناام پااردازد 
                                                        

 .465، ص1 إقبال األعمال، ج - 1
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ای از ایان ی فهرست اعمال روز غادیر، باه نموناهپیش از ارائه

 احادیث توجه نماییم.
، َعاُن َعُبااد  الااراَ   یااادن ، َساُهْل ُبااْن ز  یااه  ب 

َ
، َعااُن ي من ُحَمن  ُبان  َسااال 

َِ »َقاَل:  وا َعْبوِد َ ََ
َ
ُت أ ْْ ْ ُمْسوِ ِمیَ  :ََسومَ ِْ ُِ   ِعیوٌد َغیوَر یوْوِم   َهوْل  و ََ ُدُم ْْ َ

ی ََ ْ وو
َ
أ ِعیوودٍّ ُهووَو   َوَْأ

َ
و ُ ْ ووُتن َوأ  ُ ْرَموو ٍُ ْعَمُمَتووا 

َ
ووْم، أ ََ ِ،ْطووِر؟ َ وواَ ن َی ْْ َوَ
ووِی 

َ ْ یووْوُم َ ْْ ْ ووُت ِفووَدَن؟ َ ووواَ ن َ َِ َُّ َِ ِِ َ ُسوووُ  َ َِ ِفیوو ِمیوووَر  أ َیَ ووو
َ
أ

یَ   ِِ ِم ٍْ ُم ْْ أ یوْومٍّ ُهوَو؟ َ،َ
َ
ِ ی َموْواَلُ ، ُ ْ وُتن َوأ ََ ُت َمْواَلُ  َف ِْ ف َوَ اَ ن َمْ  

َُ َعَشوَر ِموْ  :ََ اَ   ُِ یوْوُم َثَماِییو و َ ِ ُ َْ َُ َاُد ُ  َو َِ یْوِم، ِإب َ َْس َ ْْ ا َِ   ُ َِ َوَما َاْ 
. ُِ د َ َِ ْْ أ َ ََُِ

ُِ َب  یْوِم؟ َ واَ ن َاوْیف ْْ ک َ ِْ َُ َل ِفی  ََ ْب َیْ،
َ
ا أ َِ َْ َبِغی  ِْ ْ ُتن َوَما   ُِ َف

وووووودٍّ َوبِ   م َ ََ ُم ِْ فِر  ِ َبوووووواَدِ  َوَْوووووی  َِ ْْ ووووویاِم َوَ اْ  ِ َِ  ِِ فوووووُرُ  ِفیوووووو ُِ ََ َعوووووو َ  َ
دٍّ  م َ ََ َِ ُم یَ  ََفِإب َ َ ُسوَ  َ ِِ ِم ٍْ ُمو ْْ ِمیوَر َ

َ
ْوَصوی أ

َ
ْب  أ

َ
أ

ووک  ِْ َُ ِتووَی  فوواُیوَ  ت َ ووُل،  ََ ْیِبیوواُأ َاْ،
َ
فاَیووِت َْأ ک  ِْ ، َوفووَی یووْوَم ِعیوودَ  ْْ َ

ُِ ِعیدَ   ِتُیوَی ک َفیت َ ِْ َی َِ ْوِصیاَأُهْم 
َ
 .1یوُصوَب أ

گویااد: از امااام صااادق کااردم: آیااا بااراى  سااالم  سااؤال 
  مسلمانان، عیدى غیر از جمعه و قربان و فطر هم هست؟

که حرمتش از آن  ها بزرگتر است. فرمود: آرى، عیدى 
کدام است؟آ   گفتم : فدایت شومآ آن عید، 

                                                        
 .3، ح149، ص4 کافي، ج - 1
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که پیامبر خدا  را ]باه  امیرمؤمنان فرمود: روزى 

کارد وخالفات   اویام، پااا  فرماود: هرکاه  منصاوب 
 علی موالى اوست.

کدام روز ]هفته  بوده است؟   گفتم: و آن، 
کااار دارى فرمااود: بااا روز آن گااردش  چااه  کااه سااال در  ؟ چاارا 

 .ت، ولی آن روز، هیجدهم  ى الحجة استاس
 ؟ گفتم: در آن روز شایسته است چه عملی انجام دهیم

که یادش عزیز بااد ا، باا روزه  فرمود: در آن روز، خداوند را ا 
اااد کاااردن از محما اااد و عباااادت و یااااد  یااااد  و آل محما

کاه پیاامبر خادا ت  باه امیرمؤمناان کنید؛ چارا  وصایا
کاه آن روز را عیاد  کاه هماهبگیارد هماانکرد  ی پیاامبران گوناه 

چنااااین بودنااااد و بااااه اوصاااایاى خااااود توصاااایه ]پیشااااین  ایاااان
که آن روز را عید قرار دهند می  .کردند 

َوَُ   -2 َسووِ    ْ ووُ    َعِ ووی  َمووا َب ََ ْْ ووا ٍّ   ْ ووِ    َ وویاِم،  فَ وواِ    ِفووی  َفض َ ِ  َْ  
، َ وواَ ن  َسووِ  ْ ووِ  َ َِشوودٍّ ََ ْْ ووی َ َْ اِدِ  ِإ َِ  »ِ ِإْسوو

َ
ُت أ ْْ َِ َسوومَ ووا َعْبووِد َ َهووْل ََ

ْعَمُمُتَمووووا 
َ
ووووْم أ ََ وووواَ ن َی َِ ی؟ َف ََ ْ وووو

َ
ِ،ْطووووِر َوَْأ ْْ ْ ُمْسووووِ ِمیَ  ِعیووووٌد ِسووووَوى َ ِْ

 َِ َِ َ ُسووُ  َ أ یوْومٍّ ُهوَو؟ َ واَ ن یوْوٌم َیَ و
َ
ْشَرُفُتَماو َ اَ ن ُ ْ وُتن أ

َ
َوأ

 ِِ ووی َواَل ِتوو َْ وواِ ، َفووَدَعاُهْم ِإ َ ِ  ِْ یَ   ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ ِمیووَر َ
َ
أ یووْومٍّ أ

َ
، َ وواَ ن ُ ْ ووُتن ِفووی أ

 . ُِ د َ َِ ْْ أ َ ُِ َُ َعَشَر ِمْ   ک؟ َ ا نَ یْوُم َثَماِیی ِْ َُ 
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ووویاُم  ؟ َ ووواَ ن َْ  ِ ِِ ِ ُ ِفیووو ََ ِِ َوَموووا  ْسوووَت َبِغوووی ِفیووو ِْ َ ووواَ ن ُ ْ وووُتن َفَموووا  

َتیِر، َ واَ ن ُ ْ وُتن  ْْ ْعَماِ  َ
َ
م َِ  ِِ  ِفی

َِ َعو َ َوََّل َ ی َ َْ ُ  ِإ ر ُ َِ َموْ  َوَْت َ ِْ َفَموا 
  َ یَ  َشْتر ِ یاِم ِست ِ َِ  ُِ َْ  ُِ َس َْ ؟ َ اَ ن   ُِ .1«َصاَم  

گویااد: از امااام صااادقحساان پرساایدم، آیااا  باان راشااد 
باارای مساالمانان غیاار از عیااد فطاار و قربااان، عیااد دیگااری هاام 

 ها.  ترین آن ترین و شریف هست؟ حضرت فرمود: بله، عظیم
کدام روز است؟ فرمود: روزی  ل خاداکاه رساو گفتم: 

هاا را باه  را بارای ماردم نصاب نماود و آن امیرمؤمنان علی
کرد.   والیت او دعوت 

کدام روز بود؟ فرمود: روز هیجادهم  ی الحجاة  گفتم: در 
کاااری در آن روز ساازاوار و مسااتحب اساات؟  گفااتم: چااه  اساات. 
کارهای خیر.  وجلا با  ب به سوی خداوند عزا فرمود: روزه و تقرا

-ن چه ثوابی است؟ فرمود: بارای او روزهدار آ گفتم: برای روزه

 شود. ی شصت ماه حساب می
3-  ، ِِ وو َِ فَ ا أ ِفووی  ِِ ووَرَ ِ وودٍّ َْط  م َ ََ ووُد ْ ووُ  َعِ ووی ْ ووِ  ُم م َ ََ َوَُ  ُم َمووا َب

 َِ ُ و َعْبوِد َ
َ
ی أ ِْ ِل ْ ِ  ُعَمر،َ َ اَ ن َ اَ   ُمَ،ض َ ْْ ی َ َْ ِ ِل ِإ ُمت َ ْْ اِدِ  َ َِ ِ ِإْس

فاَب »  َ َُ ْت   یْوُم   ِإ ُِ ُزف َ یاَم ِِ ْْ  امٍّ   َ
َ
ُُ أ ََ ََ ْب

َ
ی  أ َْ َِ   ِإ َُ   َعو َ َوَََّل   َ وُ    فَما ُاَو ُِ ََ ْْ َ  

 ، یوْوُم َغوِدیِر ُخوم ٍّ  َ ُِ و ََ ُدُم ْْ یوْوُم َ ی َ  ََ ْ و
َ
یوْوُم َْأ ِ،ْطِر َ  ْْ ی ِخْدِ َهان یْوُم َ َْ ِإ

ْ ووو
َ
ِ،ْطوووِر َوَْأ ْْ یوووْوُم َغوووِدیِر ُخوووم ٍّ َ ووویَ  َ َمِر َ ووویَ  َ  َِ ْْ فوووا  ُِ ووو ََ ُدُم ْْ یوووْوِم َ ی َ  ََ

ِ یَ ، َوَسووویُدُهْم  َ ِ ووو َِ ُم ْْ َ ُِ ِکَُ وو ََ َغووِدیِر ُخوووم ٍّ َم َِ یَوفوووُل  َْ  ََ ِإب َ َ ، َو ِِ فوو َُوَ ْْ َ
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ووٌد   م َ ََ ُمْرَسووِ یَ ، َوَسوویُدُهْم یْوَمِئوویٍّ ُم ْْ َ َِ ْیِبیوواَأ َ

َ
یْوَمِئوویٍّ ََّْبَرِکیووُل، َوأ

ُم  ْْ َ َِ ْوِصوویاَأ َ
َ
یَ  َوأ ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ ِمیووُر َ

َ
َتَدِبوویَ ، َوَسوویُدُهْم یْوَمِئوویٍّ أ یوواَأ ِْ ِْ ْو

َ
َوأ

 ، َِ َ ٍّ   
َُ ُ ووو

َ
ووی یووووِ َدُ   َوَسوواَدَُاُتْم یْوَمِئوویٍّ َسوووْ َماُب َوأ ت َ ٍَ ووواٌ ،  ووَدَُد َوَعم َ ِْ ِم ْْ َوَ

وُل  ُمَ،ض َ ْْ َأ، َ واَ  َ ََ ُو ْْ َمواَأ َوَ ْْ َ ِِ ِمو َِ َغ َِ َِعی  فَما یوِ ُد َْر َ اَب  َِ ِد ْْ ن َسویِدأ َ
ووِیأ 

َ ْ یووْوُم َ ْْ َ ُِ وو ! ِإی َ َِ ! ِإأ َوَ َِ ! ِإأ َوَ َِ ووین ِإأ َوَ ِْ ؟ َ وواَ   ِِ ِ وویاِم َِ ُمُرِیی 
ْ
َاووم

ِِ َعَ ی بَدَم  َُ ِفی ُِ ]َفَ اَم َااَ  َ ِیأ  َفَ اَم
َ ْ یْوُم َ ْْ َ ُِ ِإی َ و َو َِ َِ   َ [ ُشُر

ِِ ِإْ َرَِهیَم  ی ِفی َْ ا ََ َُ َا ی َ ی َعَ وی  َید َ َْ وا ََ َِ َِ َا   َ واِ ، َفَ واَم ُشوُر َ ِ ِمَ  َْ
َ وواَم ُموَسووی َهوواُب َب 

َ
ووِیأ أ

َ ْ یووْوُم َ ْْ َ ُِ وو ِإی َ یووْوِمو َو ْْ ووک َ ِْ ، َفَ وواَم َُ َعَ مووا 
ْهَتوَر ِعیَسوی

َ
وِیأ أ

َ ْ یوْوُم َ ْْ َ ُِ و ِإی َ یوْوَمو َو ْْ وک َ ِْ َُ ی  َْ ا ََ َِ َِ َا   َ ُِ  ُشُر َوِصوی
َ،ا، َفَ ا وَب َْ  َ َُ کَشْم ِْ َُ ک ]َعَ ی  ِْ َُ  

َِ َِ َعو َ َوََّل َ   َ ُِ  َم ُشُر ِإی َ یْوِمو َو ْْ َ ]
 َِ َ وواَم َ ُسوووُ  َ

َ
ووِیأ أ

َ ْ یووْوُم َ ْْ َ ُِ ِِ َفْضووَ  وواَب ِفیوو ََ
َ
وواِ  َعَ مووا  َوأ َ ِ  ِْ َعِ یووا  

یووْوُم ِصوو َْ  ُِ وو ِإی َ یووْوِمو َو ْْ ووک َ ِْ َُ ی  َْ ووا ََ َِ َِ َاَبوواَ ن َوَا   َ ، َفَ وواَم ُشووُر ُِ یامٍّ َ َوِصووی
 ُُ َمِ ، َوَمْرَغَموووو ٍْ ِِ َمَرَ وووواُت َْوووور َ ْخووووَوَِب، َوِفیوووو ُِ َْْلِ ووووامٍّ َوِصووووَ  ََ ِإْط َوِ یووووامٍّ َو

یَطاِب   .1َْش َ

اال گویااد: امااام صااادق باان ْمفضا بااه ماان فرمااود:  عماار 
شااود چهااار روز بااه سااوی خداونااد  کااه روز قیاماات می هنگامی

کااااه عااااروس بااااه سااااراپرده و  شااااود همااااان فرسااااتاده می طور 
 شود.  ی عروسی خود فرستاده می حجله

روز فطاار، روز قربااان، روز جمعااه و روز غاادیر. روز غاادیر در 
بااین قربااان و فطاار و روز جمعااه هماننااد ماااه در بااین سااتارگان 
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که سرور آناست، و همانا خداوند مالئکه ب خود را  هاا  ی مقرا

که سرور آنان در  در آن روز جبرئیل است و انبیای مرسل خدا 
کااه  اساات، و اوصاایای برگزیااده دآن روز محماا ی خااود را 
اساات و اوصاایای  هااا در آن روز امیرمؤمنااان علاای ساارور آن

کااه ساارور آن هااا در آن روز ساالمان و ابااو ر و مقااداد و  خااود را 
کنااد تااا روز غاادیر را وارد بهشاات  عمااار اساات موکاال غاادیر می

گاااه  نماینااد همان گلااه خااود را وارد آب و چرا کااه چوپااان  گونااه 
گفااات: ای آقاااای مااان، مااارا باااه روزه آن امااار کناااد. ْم  می ااال  فضا
قسام خادا هقسام بلاهآ باخادا هکنی؟ به من فرمود: بلاه، با می

کاه خداوناد خدا هبلهآ ب قسم بلاهآ هماناا آن روز، روزی اسات 
کااارد و آدم آن روز را باااه ی آدمتوباااه خاطر شاااکر  را قباااول 

که خادای  گرفت؛ و آن روز، روزی است  خدای بر آن روز، روزه 
خاطر شااکر  را از آتاش نجاات داد، پاا باه تعاال اباراهیمم

که موسای گرفت؛ و آن روزی است   خدای بر آن روز، روزه 

کارد پاا آن روز را باههارون را به خاطر شاکر  عنوان َعلم اقاماه 
کااه عیساای گرفاات؛ و آن روزی اساات  وصاای  خاادای روزه 

کارد، پاا باه خاطر شاکر خادای  خود شمعون الصافا را آشاکار 
وجااالا  کاااه رساااول  عزا گرفااات؛ و آن روزی اسااات  بااار آن روز، روزه 

عنوان َعلام بارای امات  را باه امیرمؤمناان علای خدا
صایت و فضیلت او را روشن نماود، پاا آن  کرد و و  خود اقامه 
گرفاات؛ و همانااا آن روز،  وجاالا روزه  روز را باارای شااکر خاادای عزا
کردن و صله با بارادران اسات؛ و  گرفتن و قیام به عبادت  روزه 
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ایااان روز، روز  رضاااایت خااادای رحماااان و مالیاااده شااادن بینااای  

ک اسشیطان به  ت. خا
َ ا -4 ِ  وامٍّ »َ اَ ن ََعِ  َْر 

َ
ُُ أ و ََ ََ ْب

َ
وْت أ ُِ ُزف َ یاَمو ِِ ْْ فاَب یْوُم َ  َ َُ ِإ
 اُم؟ 

َ
ی ِخْدِ َها، ِ یَلن َما َهِیِ  َْأ َْ وُ  ِإ ُِ ََ ْْ َ ُ َ فَما ُاَو  َِ ی َ َْ  ِإ

َغوِدیِر،  ْْ ُِ َ یوْوُم َ و ََ ُدُم ْْ ِ،ْطوِر َ یوْوُم َ ْْ ی َ یوْوُم َ ََ ْ و
َ
َ اَ ن یوْوُم َْأ

ِإَب  َغوووِدیِر َ ووویَ    یوووْوَم   َو ْْ ی  َ ََ ْ ووو
َ
َمِر َ ووویَ    َْأ َِ ْْ فوووا  ُِ ووو ََ ُدُم ْْ ِ،ْطوووِر َوَ ْْ   َوَ

وواِ ،  َ ِ َتِ یووُل ِمووَ  َْ ْْ ِِ ِإْ ووَرَِهیُم َ ووِیأ َیَدووا ِفیوو
َ ْ یووْوُم َ ْْ ، َوُهووَو َ ِِ فوو َُوَ ْْ َ

یَ  ِفوی ِإ َ  ِ ِِ َْود  و َِ  َُ فَموَل َ
َ
وِیأ أ

َ ْ یوْوُم َ ْْ ، َوُهَو َ َِ َِ   َ ُِ ُشُر ُِ َفَ اَم اَمو
ِبووووی َ ِ یَ  َْ ِِ ِم ٍْ ُموووو ْْ ِمیووووَر َ

َ
ُِ َعِ یووووا  أ وووواَب َفِضوووویَ َت ََ

َ
َعَ مووووا  َوأ

 ُِ َُموواِ  َ یووْوُم َمْرَغَموو ْْ یووْوُم َ َْ  ُِ وو ِإی َ یووْوم،َ َو ْْ ووک َ ِْ َُ ، َفَ وواَم  ُِ َ ِوَصوواَأَا
وودٍّ  م َ ََ ووی بِ  ُم ب ِ َِ ، َوُم ُِ ََ ووی ْعَموواُ  َْش ِ

َ
َبووُل أ ِْ وویَطاِب، َ یووْوُم ُا َْش َ

یووْو  ْْ ُِ َوُهووَو َ ووی َمووا َعِمَ وو َْ ِِ ِإ َُ ِفیوو َمووُد َ َْ یَ    ِ َُ َْوود  فَمووَل َ
َ
ووِیأ أ

َ ْ ُم َ
 ُِ  ُ ََ ُ،وَب، َفیْد ِْ ُمَتا ْْ َ   .  َ ُاو  ِْ  َهباأ  َم

 َِ َ ُِ فَرََموو فْرِسووی   َِ ِ وو ِْ ْب  
َ
ُمُر ََّْبَرِکیووَل أ

ْ
ووِیأ  ووم

َ ْ یووْوُم َ ْْ َو ُهووَو َ
ُدُ  ََّْبرَ  ََ ُموِ  َ  ْ  َْ َم ْْ ُُ ِمْ  ِ ِإَزَِأ َ یِت َ ِکُ ََ َم ْْ َ ِِ ی َْ ِکیُل، َوَاْدَتِمُ  ِإ

دٍّ  م َ ََ وَب َعَ ی ُم ُِ َماَوَِت، َ  ْا ُِ ََِّمیِ  َْس َ ََ ِشوی ِْ ُِ َب  َ  ْسَتْغِ،
 ُِ ِکم َ

َ
یَ  َوَْأ ِِ ِم ٍْ ُم ْْ ِمیِر َ

َ
وِد بَدَم  أ ْْ یِتْم ِمْ  ُو ب ِ َِ یوْوُم َوُم ْْ َوُهوَو َ

َُرََم  ْْ َ ِِ َُ ِفی ُمُر َ
ْ
ِیأ  م

َ ْ ْهِل َ
َ
ی أ ب ِ َِ َ َم َعْ  ُم َِ ْْ وَ َ َُ ْب یْرَف

َ
ُاِاِبیَ  أ ْْ َ

َبیوووِت  ْْ َغوووِدیِر، َواَل  ُُ ُبووووَب  َ ْْ  وووامٍّ ِموووْ  یوووْوِم َ
َ
َُ أ َثووو ََ ِتِتْم َث ََ َوِشوووی

ووووودٍّ  م َ ََ ُم ِْ   ُ فَرََمووووو َوَعِ وووووی َعَ ووووویِتْم َشووووویئا  ِموووووْ  َخَطا ووووواُهْم 
 ُِ ِکم َ

َ
َوَْأ
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َ ُِ  َ ََ ِیأ ََّ

َ ْ یْوُم َ ْْ دٍّ َو ُهَو َ م َ ََ ُم ِْ ِِ ]َعِ ویَُ  و ِْ ِ أ  َوب َُ [ َو
وَ   واِ  َموْ  َعَبوَد ِفیوِ،ِ َ َوس َ ٍَ َُ ِفوی  وِیأ یِز وُد َ

َ ْ یوْوُم َ ْْ ، َوُهَو َ ِِ َمِت ٍْ  َ
وِیأ 

َ ْ یْوُم َ ْْ اِ ، َوُهَو َ َ ِ َُ ِمَ  َْ َ ُِ ُِ ِت َْ   َ ، ِِ ِإْخَوَِی ِِ َو ِِ َوَیْ،ِس ِْ َعَ ی ِعیا
 ِِ َِ ِفی ُل َ ََ ، َوَعَمَ ُتوْم   ْد  َ ْیوَبُتُم َمْغُ،وو  َُ ، َو  َ ُِ َمْشوُو  ََ وی ی َْش ِ َْ َسو

َباِأ  ََ ْْ ِ ، َ یْوُم َ ِْ ِو ْْ ِطیِ  َ َْ ُْرِ ، َ یْوُم َا ْْ َ َِ ِ،ی ِْ ، َوُهَو یْوُم َا ُبوال  ِْ َم
فَبووِر، َ یووْوُم 

َ
یووِد َْأ َِ ْْ ِبَشوواَ ِ ، َوَ ْْ ْ ووِم، َ یووْوُم َ َِ ْْ ِطیووُ،ِ َ یووْوُم َیْشووِر َ ََ ْْ َوَ

یواِ   ْس  َِ َْا ِ ْب ُْ ِمیِم، َ یْوُم  ََ ْْ َمْوِ ِف َ ْْ َعاُأ، َ یْوُم َ ِِ َْد ُ َتَداُ  ِفی
ُغُموووووِم  ْْ یووووْوُم َیْ،ووووی َ وِی، َ  ُِ َمْشوووو ْْ ووووْرِی َ ووووَوَد،ِ َ یووووْوُم َْش َ َوَیووووْوِع َْس َ

ُتُموِم  ْْ یَ   ]َ ِِ ِم ٍْ ُم ْْ ِمیِر َ
َ
ُِ أ ََ ْ،ِ  َعْ  ُمْیِیِبی ِشی َوُهَو [، َ یْوُم َْ  َ

وودٍّ یووْوُم َْ م َ ََ وودٍّ َوبِ  ُم م َ ََ ِ  َعَ ووی ُم ََ وو فَروواِ  َْ  َ ، َ یووْوُم ِإ ُِ َِ ووْب ،َس ُ
ووودٍّ  م َ ََ ْهوووِل َ یوووِت ُم

َ
َ وووا، َ یوووْوُم ِعیوووِد أ ِ َ یوووْوُم َ ُبووووِ   ،َ یوووْوُم َْر 

یَ ، َ یووْوُم  ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ َ ُِ ٍَ ِ وواَدِ ، َ یووْوُم َْسووِتَرَ ِِ َْز  ْعَمووا ،ِ َ یووْوُم َطَ وو
َ
َْأ

ُمَتووواَََّرِ ، َ یوووْوُم  ْْ ، َ یوووْوُم  َ َِ َ ُِ َمووو ٍْ وووی َ  َْ ُوُصووووِ  ِإ ْْ ِد، َ یوووْوُم َ وووَود ُ َْت َ
َبوواَدِ ، َ یووْوُم َاْ،ِطیووِر  َِ ْْ ُیوِ ، َ یووْوُم َ

َُبوواِکِر َوَْووی ُ ْْ ، َ یووْوُم َاووْرن َ ُِ ْوفیوو َْت َ
ووَم ِفَئامووا   ََ ْط

َ
فَمووْ  أ فوواَب  ِمِووا   ٍْ ِِ َصوواِکما  ُم ووَر ِفیوو وواِکِمیَ  َفَمووْ  َفط َ َ  َْ

وو َْ ِ،َئوواُم؟ َ وواَ ن اَل، َوِفَئامووا  ِإ ْْ  َوَاووْدِبأ َمووا َ
َ
، ُثووم َ َ وواَ ن أ  َ ْب َعوود َ َعْشوور

َ
ی أ

 . ْْفٍّ ُُ أَ  َ اَ ن ِماَک
ِمُ   ٍْ ُموو ْْ ووی َ ِِ َْ  َ َُ ، َفووِإ ضووا  َْ ََ ُضووُْم  َْ ََ ووی  ِ ِ ُِ یَت یوو ِِ ْت َو ُهووَو یووْوُم َْت َ

وُیَ   ِ  ُمَتَمس ِ ْْ وا ِمووَ  َ َِ  َ ََ وِیأ ََّ
َ ْ َ َِ َِ ْمووُد  ََ ْْ ووُ ن َ ُِ َخواُ   

َ
ِمیووِر أ

َ
ُِ أ َواَل و

 ُِ ِکم َ
َ
یَ  َوَْأ ِِ ِم ٍْ ُم ْْ ْهوِل َ

َ
اِ  ِمْ  أ َ ِ ِم ِفی ُوَُّوِ  َْ َبس ُ َوُهَو یْوُم َْت َ

ِِ یوْوَم  یو َْ َُ ِإ َغوِدیِر َیَموَر َ ْْ ِِ یوْوَم َ ِخیو
َ
ِِ أ وَم ِفوی َوَّْو َْْلِ َماِب، َفَمْ  َاَبس َ
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اََّوو  ٍَ ووَف  ْْ

َ
ُِ أ وو َْ ، َوَ َضووی  ُِ َموو ٍْ اْر َ َِ  ُِ یاَموو ِِ ْْ َ  ِفووی َ ُِ َ ْ وور وو َْ ووی  َِ ََ  َ ، ٍُّ

 . ُِ َر َوََّْت ُِ ِمْ  ُد  َ ٍّ َ یَضاَأ، َوَیض َ َ ِ َد ْْ َ 
 ٍُّ فل َ َخِطیَئو  ُِ َْ  َُ َغِدیِر َغَ،َر َ ْْ یْوِم َ ِْ ، َفَمْ  َاَزیَ   ُِ َِ  ِ َو ُهَو یْوُم َْز 

ُ   ُُ ُبووو ِکُووو ََ ِِ َم یووو َْ َُ ِإ وووَث َ ََ ََ  َ ، فِبیوووَر   ْو 
َ
ُِ َعِمَ َتوووا َصوووِغیَر   أ ووو َْ وَب 

یْوِم، َفِإْب  ْْ ک َ ِْ َُ ِل ِمْاِل  َِ ی َ ا
َْ َ ََّاِت ِإ ُِ َْد َ َْ وَب  َُ اِت، َ یْرَف َِ َس ََ ْْ َ

ِمِوا    َماَت، ٍْ وَم ُم ََ ْط
َ
و َوَموْ  أ یدَ  َِ ِإْب َعاَ ، َعاَ  َسو َماَت َشِتیدَو  َو

 ِِ یَ ، َوَمووْ  َزََ  ِفیوو ِِ  ِ وود  ْیِبیوواِأ َوَْ  ِ
َ
ووَم ََِّمیووَ  َْأ ََ ْط

َ
فَمووْ  أ ِمِووا   فوواَب  ٍْ ُم

فول َ یوْومٍّ  وَ  ِفوی َ ْبوِرِ ، َ یوُز ُ  َ ْبوَرُ   ، َ َوس َ  َ یَ  ُیوو  َِ َُ َ ْبوَرُ  َسوْب ْدَخوَل َ
َ
أ

 . ُِ َ ِ َد ْْ ا َِ  ُِ وَی ُِ َف َمَ ک، َ یَبش ِ ْْ وَب أَ َُ  َسْب
ووَماَوَِت  ْهووِل َْس َ

َ
َُ َعَ ووی أ َواَل وو ْْ َ َُ َغووِدیِر، َعووَرَض َ ْْ َو ِفووی یووْوِم َ

ْبِ ، َفتَ  وْرَ ، ُثوم َ َْس َ ََ ْْ ، َفوَزیَ  ِ َتوا َ ُِ ََ َِ ا َماِأ َْس َ ْهُل َْس َ
َ
یَتا أ َْ ْسِبُق ِإ

ُمووِ ، ُثوم َ َسوَبَق  َْ َم ْْ َبیِت َ ْْ ا َِ َتا  َِ ، َفَز  ُِ ََ َِ َ َماِأ َْر َ ْهُل َْس َ
َ
یَتا أ َْ َسَبَق ِإ

فووِ،ِ ُثووم َ َعَرَ ووَتا َع  َُوَ ْْ ا َِ َتووا  َِ ْییا َفَز  ووَماِأ َْوود ُ ْهووُل َْس َ
َ
یَتووا أ َْ َ ووی ِإ

 ُُ و َِ َمِد  ْْ یَتوا َ َْ ْت ِإ َِ ، ُثوم َ َسوَب ُِ َبو َْ ُ ْْ ا َِ َتا  َِ ُُ َفَز  ْت َمُ َِ َ ِ یَ  َفَسَب
َ
َْأ

دٍّ  م َ ََ ُمْ َطَ،ی ُم ْْ ا َِ َتا  َِ َتوا َفَز  َِ ُُ َفَز  ُوَفو ْْ یَتوا َ َْ ْت ِإ َِ ُثم َ َسَب
یَ   ِِ ِم ٍْ ُم ْْ ِمیِر َ

َ
م َ وَِ

َ
ُ  َََّبولٍّ أ َ  

َ
ِدَباِ  َفم ْْ ک َوَعَرَ َتا َعَ ی َ ِْ وَی َِ ر َ 

یووواُ وتوِ  ْْ ُِ َزِج، َوَََّبووُل َ َ،یوو ْْ یووُق، َوَََّبووُل َ ِِ ََ ْْ ن َََّبووُل َ َُّْبوولٍّ
َ
ُُ أ َثوو ََ َث

یَتوا  َْ ْت ِإ َِ َدَوَِهِر، ُثم َ َسَب ْْ ْفَضَل َ
َ
، َوأ ُت  َ َْ ِدَباُ  ََِّبا ْْ َفَ اَ ْت َهِیِ  َ

و َْ ، َوَما  ُِ ِ،ض َ ْْ ِِ َوَ َه
اِدَب َْی َ ََ َخُر، َفَ اَ ْت َم

ُ
ک، ََِّباٌ  أ ِْ وَی َِ ور َ  ِِ ْم  

یوْوِم َعَ وی  ْْ وک َ ِْ َُ ، َوَعَرَ وْت ِفوی  ِبوُت َشویئا  ِْ َبْل َصاَ ْت اَل ُا ِْ ْم   َْ َو
 ، ََّاَّووا 

ُ
ْیُووَر َصوواَ  ِمْ َووا  أ

َ
َتووا َصوواَ  َعووْیَا  َوَمووا أ ِْ ِمیوواِ ، َفَمووا َ ِبووَل ِم ْْ َ

ْ و ٍُ ُِ َصواَ   َباِت، َفَموا َ ِبَ و َ ِ یْوِم َعَ ی َْ ْْ ک َ ِْ َُ ، َوَعَرَ َتا ِفی  وَ  َطیبوا 
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یوِر، َفَموا  یْوِم َعَ وی َْط َ ْْ ک َ ِْ َُ ، ُثم َ َعَرَ َتا ِفی   َ َبْل َصاَ  ُمر  ِْ ْم   َْ َوَما 
ُو ،ِ 

ْخوَرَ  ِمْاوَل َْ  َ
َ
ْیَُرَها َصواَ  أ

َ
، َوَما أ اا  ِ َ ِبَ َتا َصاَ  َفِ یَا  ُمَ و 

 ِِ ِم ٍْ ُمو ْْ ِمیوِر َ
َ
ِتْم َواَلَأ أ ِْ یَ  ِفی َ ُبوو ِِ ِم ٍْ ُم ْْ یَ  ِفوی یوْوِم َغوِدیِر ُخوم ٍّ َوَمَاُل َ

ِمیووِر 
َ
َُ أ َ وو  َواَل وو

َ
َدَم، َوَمَاووُل َمووْ  أ ُِ ُِ ِفووی ُسووُدوِدِهْم  ِکُوو ََ َم ْْ فَمَاووِل َ

وْت َهوِیِ   َْ ْیِو
ُ
یوْوِم أ ْْ ، َوِفی َهوَیَ َ ََ ِ ی َْ َغِدیِر َمَاُل ِإ ْْ یَ  ِفی یْوِم َ ِِ ِم ٍْ ُم ْْ َ

ن  ُُ ُْ وو ووًنَ ْ ََ ََل ووْ َِدی  ْ ووکمْ ْت ل
َأَامَ َْ وو  اْلی 

َُ َیِبیووا  ِإال َ ووَث َ ََ ََ َوَمووا 
 َِ ُْ َیَ وو ُِ ِإ ْرَمَتوو ٍُ  ََ ووَدُ ، َوَعووَر ِْ َغووِدیِر ِع ْْ ِِ ِمْاووَل یووْوِم َ ِاوو َْ ََ َوفوواَب یووْوُم 

یْوم ْْ ک َ ِْ َُ ِدِ  ِفی  َْ ََ ُ  ِمْ   ِِ َوِصیا  َوَخِ یَ، ِت م َ
ُ
 .2ِِأ

فرمااود: چااون روز قیاماات شااود، چهااار روز،  امااام رضااا
که عاروس را در شاب زفااف ند، آنشتاببه سوى خدا می گونه 

  برند. پرسیده شد: چه روزهایی؟می به حجله

فرمااود: روز قربااان و فطاار و جمعااه و غاادیر. و روز غاادیر، در 
میااااان قربااااان و فطاااار و جمعااااه، ماننااااد ماااااه اساااات در میااااان 

کااه ابااراهیم خلیاال از آتااش،  سااتارگان و آن، روزى اساات 
گرفات نجات یافت و آن روز را براى سپاس گزارى از خدا، روزه 

کااااه خداونااااد در آن بااااا راهنمااااا قاااارار دادن  و آن، روزى اساااات 
کمااال رساااند و  ،بااه دساات پیااامبر علاای دیاان را بااه 

گرفاات. و  کارد و او آن روز را روزه  فضایلت و وصاایت او را آشاکار 
ک مالیاده شادن بینای شایطان  کمال ]دین  و باه خاا آن، روز 

                                                        
 .5/3مائده:  - 1
 .464، ص1 إقبال األعمال، ج - 2
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کاااااه اعماااااال شااااایعه   و دوساااااتداران آل اسااااات و روزى اسااااات 

ااد گااارهمااای پذیرفتاااه محما گشاااایی و شااود. و آن روز، روز 
گناااه و روز ارمیااان و هدیااه اساات و ]نیااز  روز سااْبک کااردن بااار 

انتشااار دانااش و روز م دگااانی و شااادمانی و باازر  تاارین عیااد. 
]آن روز ، روز اسااتجابت دعااا و جایگاااه سااتر  و روز پوشاایدن 

کناااادن ]لباااااس  ساااایاه و روز بسااااتن پیمااااان  لباااااس ]شاااااد  و 
گنهکااااااار ]والیاااااات  و راناااااادن غاااااام هااااااا و روز عفااااااو پیااااااروان 

گااامی ]در خیاار  و روز اساات. و آن، روز پاایش امیرمؤمنااان
د د و آل محما و روز خشنودى و  فراوانی صلوات بر محما

اااد و روز پاااذیرش اعماااال و روز  روز عیاااد اهااال بیااات محما
ت  و روز طلب فراوانی و روز راحت مؤمناان و روز تجاارت ]آخار

سازى ]نفا  دوستی و روز رسیدن به رحمت خدا و روز پاک
کوچااک و باازر  و روز عبااادت و روز افطااار  گناهااان  و روز تاارک 

کااااااا در آن روز، مااااااؤمن دادن بااااااه روزه داران اساااااات و هاااااار 
کااه فئااام و فئااام  روزه کساای اساات  دارى را افطااار دهااد، ماننااد 

کند. و امام گفات. ساپا  را ده باار« فئاام» و... را اطعام 
گفت: نه. فرماود: یعنای فرمود: آیا می که فئام چیست؟  دانی 

صاااد هااازار نفااار. و آن ]روز ، روز شاااادباش اسااات. باااه همااادیگر 
شاااادباش بگوییاااد و چاااون ماااؤمنی بااارادرش را دیاااد، بگویاااد: 
کااااه مااااا را از چناااا  زنناااادگان بااااه والیاااات  سااااپاس، خااااداى را 

ز لبخند بر قرار داد. و آن، رو امیرمؤمنان و ]دیگر  امامان
کااه در روز روی چهااره کساای  هااای مااردم بااا ایمااان اساات پااا 
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غدیر بر روی برادرش لبخند زند خداوند روز قیامت با لطف و 

نگااارد و هااازار حاجااات و نیااااز او را بااارآورده مهرباااانی باااه او مااای
کاااخی در بهشاات باارای او خواهااد  ماای کنااد و از مرواریااد ساافید 

ناد و آن روز، روز عیاد کاش را تازه و شاداب میساخت و چهره
کناد خداوناد تماام  کاه بارای روز غادیر زینات  کسای  است پا 

کبیاااره )کوچاااک و بااازر ( او را مااای بخشاااد و گناهاااان صاااییره و 
که برای او نیکیفرشتگان را می ها بنویسند و مقامات فرستد 
کندبرد تا جاییاو را باال می  .که با آن روز )غدیر( برابری 

گاار از دنیااا رفاات، پااادا گاار زنااده مانااد، ا ش شااهید را دارد و ا
کاه ماؤمنی را طعااام  کسای  زنادگی باا ساعادت خواهاد داشاات. 
گار در  یقین را طعاام داده اسات. ا گویاا تماام انبیاا و صادا دهد، 
کند ]خداوند  هفتاد نور در  این روز، به مؤمنی سرزند و دیدار 

دهاد و هار روز، هفتااد کند و قبر او را توسعه مای قبر او وارد می
دهناد. شتابند و بشارت  بهشت میار ملک به زیارت او میهز

هاااای را بااار آسااامان در روز غااادیر، خداوناااد، والیااات علااای
کارد، پاا اهال آسامان هفاتم باه آن سابقت هفت گانه عرضه 

گااه اهال  ن نماود، آن  گرفتند، پا خداوند آن را با عرش، مزیا
گرفاااات و خداونااااد آن را بااااا  آساااامان چهااااارم بااااه آن ساااابقت 

 عمور زینت داد.الم بیت
گرفات، پاا  پا اهل آسمان دنیا به آن )والیت( سابقت 

گااه خداوناد، والیات را خداوند آن را با ستارگان زینات داد. آن
گرفت و خداوند آن را با  که مکه سبقت  کرد  بر زمینیان عرضه 
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کاه آن را باه   گرفات  ن ساخت. سپا مدیناه سابقت  کعبه مزیا

ن نمود، آنگاا وجود محمد مصطفی کوفاه سابقت مزیا ه 
که خداوند آن را به وجود امیرمؤمناان علای زینات  گرفت 

کوه گرفتناد؛ عقیا ، داد و بر  کوه سابقت  که سه  کرد  ها عرضه 
کوه بهترین جواهر شدند.  فیروزه و یاقوت، لذا این سه 

کاوهآن کاه معادنگاه  کردناد  هاای طاال و هاای دیگار اقادام 
که اقارار نکارد و )وال کوهی  یات را( نپاذیرفت، نقره شدند، و هر 

 گیاه ]و خشک  شدند.های بیکوه
هااا عرضااه شااد، هاار آباای قبااول و در ایاان روز والیاات باار آب

کرد، شیرین و هر آبی نپذیرفت، شاور و تلا  شاد. و ]خداوناد  
کاارد،  گیاااهی قبااول  کاارد. پااا هاار  آن را بار نباتااات )نیااز( عرضااه 
گشات. آن کدام نپذیرفت، تل   کیزه شد، و هر  ه گااشیرین و پا

کااارد، هااار پرناااده ای آن را در آن روز، آن را بااار پرنااادگان عرضاااه 
کاارد،  کادام انکاار  گویاا و دارای صااوت زیباا شاد و هاار  پاذیرفت، 

کاه والیات امیرمؤمناان  گن  و الکن شد. م اال مؤمناانی 

کردند، مانند مالئکاه کاه بار آدم را در روز غدیر قبول  ای اسات 
کاه والیات ایشاا کساانی  کردند و َمَ ل  ن را در روز غادیر سجده 

کمااال  نپذیرفتنااد، هماننااد ابلاایا اساات؛ و در ایاان روز، آیااه ا
نااازل شااد، و خداونااد هاایچ پییمبااری را مبعااوث نکاارد، مگاار 

را که روز بع تش در نزد او مانند روز غدیر باود و حرمات آناین
شااناخت؛ زیارا در ایاان روز، وصاایا و جانشاین خااود را باارای مای

تش من  کرد.صوب میبعد از خود، برای اما
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کاه حضارت علای -5 در  پنجمین روایت حدی ی اسات 

کااه مصااادف بااا روز عیااد غاادیر بااود در خطبااهروز جمعااه کااه ای  ای 
کاه  ایراد نمود به برخی از اعماال مناساب روز غادیر پرداختاه اسات 

کاماال خطبااه ی آن حضاارت را نقاال در ایاان جااا بااه مناساابت، مااتن 
 نمایم. می

یُخ  ِِ َْش َ َِ ْخَبَرِیی 
َ
یُخ أ وَ َِ أ َوَْش َ َمَد َْس ُ ٍْ َ

َسیُ  ْ ُ  أ ٍُ ُم  ِْ ا ََ ْْ َ
ْصوَ،َتاِیی، 

َ
واِهِر َْأ َِ ْْ ُد ْ وُ  َعْبوِد َ ََ ْسو

َ
یِ  أ ِ ُِ ِعَماُد َْد  َ ِ ُمَ  ْْ ُد َ ٍَ ْو

َ
َْأ

َ،ورٍّ  َْ ِ و  ََّ
َ
َمِدیوِد أ ْْ یِد َ َِ و ویِخ َْس َ فوُرُ  َعوِ  َْش َ ُِ ِم  د َ َِ ُم ْْ اِدِهَما َ َِ ِ ِإْس

 ََ ْْ وووِد ْ وووِ  َ م َ ََ ْخَبَرَیوووا ُم
َ
وووِ،ُ َ ووواَ ن أ ٍَ و َُ ُب َ  َ وِسوووی َ ووود َ َسوووِ  َْط ُ

أ، َ وواَ ن  ِِ َُبوو َُ وودٍّ َهوواُب َب ْ ووِ  ُموَسووی َْت َ  َ م َ ََ ِ وو  ُم
َ
، َعووْ  أ ٌُ َََّماَعوو

ُِ ِفوی َشوْتِر  اَِّو ََ ْْ ُتَرََساِیی َ ْْ َمَد َ ٍْ َ
َسِ  َعِ ی ْ ُ  أ ََ ْْ ُ و َ

َ
ا أ َِ َث د َ ٍَ

ِثوی ََ َُ َسوْب ٍّ َوَث َِ یُد ْ ووُ  َ َمَضواَب َسو َِ ا َسو َِ َث ود َ ٍَ ، َ واَ ن  ٍُّ ِ  ِماَکو ََ َ  َوَثوو
ا  َِ َث د َ ٍَ ، َ اَ ن   ُ َِ َماِییَ  َس أ َوَ ْد َزََد َعَ ی َْا َ ِِ  َ ِْ َم ْْ و َ ٍِّ ُ و َعْم

َ
َهاُب َب أ

وِسوی ِد ْ وِ  ُعَموَر َْطرسوسوی ]َْط ُ م َ ََ َ،یاُض ْ ُ  ُم ْْ َ  َُ َِ ُطووَ  َسو َِ  ]
یَ  ِاْس ٍّ َوَخْمِسیَ  َوِماَکَتیِ ، َو  َِ ْسو َْ َْت ِ  َ ََ َسوِ   َ ْد  ََ ْْ وا َ ََ

َ
ُِ َشوِتَد أ و ی َ

َ
، أ

َ ا ِ ِِ   یْوِم   ِفیَعِ ی ْ َ  ُموَسی َْر  ْضَرِا ََ َِ َغِدیِر َ  ْْ ٌُ ِمْ    َ   َََّماَع
 ِِ ِت َتَبَسُتْم   َخاص َ ٍْ ُبور َ   َ ِد َ ْْ اَم َوَ ََ ِتْم َْط َ ِْ اِز َِ ی َم َْ َم ِإ ْفَطاِ ، َوَ ْد َ د َ ْْلِ ِْ
 ََ وو ُتْم َوَْ  ِ َْ ووَوَ ٍْ

َ
وواَ ، َوَ ووْد َغیووَر أ ََ ِ ِ َتووَوَِایَم َوَْ ْْ ووی َ ت َ ٍَ ُْسووَوَ   ْْ ِت َوَ

ْسووُم  ِتووی ََّووَرى َْر َ
َ ْ َ ُِ وو َْ ُْ ُُ َغیووُر َ وو َْ ُْ َ ُِ وو َْ َدْت  ِ ِِ َوَُّوود  اِشوویِت ٍَ ووَوََ   ٍْ

َ
َوأ

، َفُوواَب ِمووْ   ُِ یووْوِم َوِ َدَموو ْْ ، َوُهووَو  ووْیفُر َفْضووَل َ ِِ َتا َ ْبووَل یْوِموو ِْ ِتووَیَ َْ ا َِ
ِِ َ ْو  وووو ِ وووو ِْ

َ
َتوووواِدأ أ ْْ ی َ ِِ َث وووود َ أ ٍَ ِ ی ََّوووود  ِِ َث وووود َ ٍَ َ وووواَ ن 

وووواِدُق  َبوووواِ رُ ََْ  َ ْْ ی َ ِِ َث وووود َ ٍَ ی َسوووویُد َ وووواَ ن  ِِ َث وووود َ ٍَ َ وووواَ ن 
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ووِدی   َِ ا ََ ْْ َسووی َ َُ ْْ ِ وو  َ

َ
ی أ ِِ َث وود َ ٍَ َ،ووَق ِفووی َْ وواَ ن  َ وواَ ن َا َ

یَ   ِِ ِم ٍْ ُمو ْْ ِمیوِر َ
َ
ی أ ِِ ِ  ِسو َْ َغوِدیرُ ََ ْْ ُُ َوَ و ََ ُدُم ْْ َبوَر َ ِْ ِم ْْ َد َ َِ ، َفَ و

ْمودَ  ال  ٍَ  ََ ِموَد َ ََ یوْوِم، َف ْْ وک َ ِْ َُ َِ َسواَعاتٍّ ِموْ  َیَتواِ   َعَ ی َخْمو
ووْم  ْسووَمْ   َْ ووی َغیووِر ،ِ  یسووم  ] َْ ُِ ِإ وو َمووا اَل  َتَوَّ َ َِ  ِِ ووی َعَ یوو َِ ْث

َ
، َوأ ِِ ِمْاِ وو َِ  ]

کن  ِْ َُ ِ،َ  ِمْ   ٍُ  َفُاَب َما 
وووی » َْ ُِ ِإ ووو ِْ ٍُّ ِم اََّووو ٍَ ْموووَد ِموووْ  َغیوووِر  ََ ْْ وووَل َ ََ وووِیأ ََّ

َ ْ َ َِ َِ ْموووُد  ََ ْْ َ
 ِِ ِِ َوَصوووَمَدَِییِت ُهوِایِتووو ََ

َِ  َِ ِق َاِلْعِتوووَرَ ُِ ِِ ِوووا  ِموووْ  ُطووو ، َوَط ِِ اِمِد ووو ٍَ
ِِ ِمووْ   وو ِْ ا ِْ ط َ   ُ وو د َ ََ ، َوَم ِِ َمِتوو ٍْ َمِز ووِد ِمووْ  َ  ْْ ووی َ َْ َوَفْرَدَِییِتووِ،ِ َوَسووَببا  ِإ

 ِِ ُم َعَ وی َفْضِ  َِ ِْ ُمو ْْ َ ُِ و ی َ
َ
م َِ  ُِ و َْ  َِ ُِ َاِلْعِتوَرَ و َِ ی ِِ ٍَ َطواِب  َْ َ  ِفوی ِإ ، َوفم َ

ِإْب َعُمَم.  ْ،ِ  َو
اْ  َ َِ ْمدٍّ  ٍَ  ِ

 فل 
، َشوَتاَد   ُیِوَعوْت  ُِ و َْ ِِ ک  َدُ  اَل َش ٍْ ، َو َُ َ 

َِ ِإال َ َْ ْب اَل ِإ
َ
ْشَتُد أ

َ
َو أ

َمْطووِوأ ْْ ِص َْطوووى ]َ ََ َسوواِب ِ َتووا ِعَبوواَ ٌ  َعووْ   [، َوُیْطووُق  َعووْ  ِإْخوو ِ  َْ
 ُِ وووو ی َ

َ
ْت ْءَِصووووْدقٍّ َخِ،ووووی، أ ْسوووو

ْرََیووووْهَاْلإمَ ِ َو وووو
ْْ ت َاْل وووو ِر مْ ت َاْلی  وووو ِلقمْ ت ً 

الْ
ْ ًتَی یٌءَاْل ْ َ ِلِهَش  ْ ی  ِْ َل َّت فواَب َلی   َ َُ فاَب ]ِإ  ُْ وی ِإ ُأ  [ َْش َ

ب َ 
َ
ْشووَتُد أ

َ
، َوأ ُِ ُیوو ِ ُِ ُمُو  ، َوفوواَب اَل  ْشووِبُت ِِ وودَ  َعْبووُدُ  ِمووْ  َمِشوویِت م َ ََ ُم

 ، ُِ و ِْ َموِم، َعَ وی ِعْ ومٍّ ِم
ُ
َدِم َعَ ی َسواِکِر َْأ ِِ ْْ ُِ ِفی َ ، َْسَتْتَ َ  ُِ ُْ َ َ ُسو

  َ ُِ بِمور ، َوَْیَتَدَبو َِ ِْ ِدو ْْ واِأ َ َِ َْ
َ
َماُثوِل ِموْ  أ فِل َوَْت َ َشا ُِ َْیَ،َرَد َعِ  َْت َ ی َ

َ
م َِ

 ِِ ِمو َْ ُِ ِفی َساِکِر َعا َ اَم
َ
، أ ُِ ِْ فواَب  َوَیاِهیا  َع  ُْ ، ِإ ُِ اَمو َِ َدَِأ َم

َ
وَوإَ ِفوی َْأ ل

                                                        
 .59/24حشر:  - 1
 .42/11شوری:  - 2
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ی ْ ت رَْ

َاْلإمَ َْ ْ ِرک ُِ َغوَوَِمُ  یمْ ُ و ْفُواِ ، َواَل ُاَما ِ
َ
ِِ َخَوَِطُر َْأ ِو  َْ َواَل َا

ْسَرَِ . 
َ
وِب ِفی َْأ ُِ  َْم ُ

واالْعتِ  َِ  ِِ ِاو ُبو َ ُِ َِ  
ََ َب َاِلْعِتوَرَ َِ واُ ، َ و َدب َ ْْ َمِ ک َ ْْ  ُهَو َ

َِ ِإال َ َْ َِ اَل ِإ َرَ
 ، ِِ ِِ ِت ٌد ِمْ  َ  ٍَ َ

ِِ أ ُِ ِفی ِْ ََ ْم  ْ  َْ َما  َِ  ِِ ُِ ِمْ  َاُِرَمِت ، َوَْخَت  َ ِِ ُهوِایِت ََ
َِ

ْغییوُر،  ُِ َْت َ َُ ُْ اَل  ْتَت  ُ َمْ   ُشوو ، ِإ ِِ ِت
ِِ َوَخ  َ ِت َتاص َ َِ ک  ِْ َُ ْهُل 

َ
َفُتَو أ

 ََ وو اْ  َ َِ َمووَر 
َ
ووی ،ُ َوأ ِِ ْم ُِ َْت َ وو ُِ ََ ووُل َمووْ   ْ  ِْ ِِ َمِز وودَ  ِفووی َواَل  َتا ِ  َعَ یوو

َم  ِِ َوفووور َ َُ َعَ یووو ی َ
، َفَ ووو  َ ِِ ِتووو ََ وووی ِإََّا َْ َِعی ِإ ِْ ووود َ ِِ ِوووا   ، َوَط ِِ َاُِرَمِتووو

ِ یِد. 
ْ
م ِطُ  َعَ ی َْت َ َِ ِْ ، َواَل   ُُ ی ِِ ،ْ ُِ َْت َ ُِ ََ م،َ َمِز دَ  اَل َاْ  ََ َوَعم َ  َوَشر َ

 ََ  ِِ ْ،ِس َِ ِْ ی َْخَت  َ  َْ ا ََ ََ َا ب َ َ
َ
ِِ َو أ وَد َیِبیو َْ ،  ُ و ُِ َخاص َ ِِ َتو  َ

، ِِ ِ یِتوو َْ َت َِ ُهووْم  ََ َعاَ    َع َ ُتووُم َْوود ُ ََ ، َوََّ ِِ ووی ُ ْاَبِتوو َْ َوَسووَما ]َسوواَ [ ِ ِتووْم ِإ
 ، ، َ َزَمووو ٍّ َزَمووو ٍّ بٍّ ِْ بٍّ َ ووو ِْ ووو َِ ِْ  ، ِِ ْ َشووواِد َعَ یووو اْْلِ َِ َأ 

ِدال َ
َ
، َوَْأ ِِ یووو َْ ِ ِإ ق  ََ ْْ وووا َِ

ووَدِم َعَ ووی ] َ  ِِ ْْ ُهْم ِفووی َ
َ
ْیَشووم

َ
َتووا  ْبووَل أ َِ ْیَط

َ
َ  أ ْیووَوَ 

َ
، أ ٍّ و  ُِ ٍّ َوَمْبوو و  ِ َمووْیُب

فوول   ]
َدوَج َعَ وی  َُ ْْ َ َتوا َ ََ َتَمَتا َعَ ی ُشوُِرِ  َوَاْمِدیوِدِ . َوََّ ْْ ِمیِدِ  َوأَ َْ َت َِ
َطَق  ِْ ، َوَْسوَت ُِ ُبوِد و َُ ْْ ، َوُسوْ َطاِب َ ُِ ُ وِ یو ُ ِ َمَ ُووِت َْ َِ  ُِ و َْ  ٍَّ َتوِر َْ ِ ُم

فل 
ُتْرَسووا ْْ ُِ َفوواِطُر  َب ِ َتووا َْترسووات ]َ وو ی َ

َ
م َِ  ُِ وو َْ ُتوعووا   َُ َغوواِت،  ْیَوَِع َْ  ُ

َ
ووم َِ  ]

ُهووْم َمووا َشوواَأ ِمووْ  
ُِ َ َوال َ وو َِ ووَماَوَِت، َوَْسَتْشووَتَدُهْم َخْ  َ ِ وویَ  َوَْس َ

َ
َْأ

، َعِبیودَ   ِِ ُسوَ  ِإَ ََدِاو ْْ ِِ َوأَ َ ُتْم َاوَرَََِّم َمِشویِت ََ ْمِرِ . ََّ
َ
َأ َْ ًَیَ ْمْ ْ وی ِ َلوإَ  

ِلََوْ  َ َْ ْمت َی ِ ْل ْ وًََّت ْت ْع ْمِرِ َی 
و مَ ْهوْ َََ*ی ِ ًْت ْل ًَت و َ ِهْ ََومت وِ م  ی 

َامَ ًَُ  َ و َ و َی  ْعَ وْ َمت ی 
َ ًََّت ْمْ ًِْ وو ْ َْم   َِ ِ نم ووی  ْ ًَخت   ووً ْ وویََوْ وو َموِ ًَُ َاْریمَ ووً ِ ْت ووإَِل

وَ ل َا ِ ْعًََّت
ًْت وو ْ َوَلووإَ    

                                                        
 .6/103انعام:  - 1
 .28و  21/27ينبیاء:  - 2
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د ُ َب   ٍَ ُدوَدُ ، َ ی ٍُ َتِمُد َب  َْ ِتِ،ِ َ   َ ِ ُس َِ وَب  ُ ِ ِِ َ  ْسَت ُاِم ٍْ َ

م َِ ُُموَب  َْ  
. ُِ َََفْرَ 

ْم  َْ وَل  َو  ََ ْل ََّ ََ  ، ُما  َُ ی  ا  َواَل ِفی َعم  َتْ َق ِفی ُ َتمٍّ ُصم  ْْ  َدِع َ
َتووا  َ ِ َ ِ ٍَ فِ ِتْم،  َ ووْت ِفووی َهیووا وووال  َماَزََّووْت َشووَوَِهَدُهم،ْ َوَاَ،ر َ ُِ ُتووْم ُع َْ

ْسوَماعٍّ َوَیوَوَِهَر 
َ
َ  ِ َتوا َعَ وی أ َ ِ و َِ ُتْم، َف َوَس َ ٍَ َتا  َْ د َ  ََ ِفی ُیُ،وِسِتْم َوَْسَت

ْفُا
َ
ُتوْم َوأ َِ ْیَط

َ
، َوأ ُِ َتو د َ ََ َ َُهْم ِ َتوا َم

َ
ُِ َوأ َت د َ ٍُ َوَمُتْم ِ َتا  ْْ  ٍّ َوَخَوَِطَر، أَ

َ ویَ    َ ، ِِ َُمِتو ٍِ ِِ َو َما َ اَم ِفیَتا ِمْ  ُ ْدَ ِاو َِ  ٍُّ ََ ِب َُ ُس ٍّ  ْْ مَ َِ  ُِ ا َشِتَدْا َعم َ
وَدُهْم ِ َتوا  ِْ ََحو ََعووً َِع ووً ْ ویَمت ت  ََو   ْ َم  وو ًنَ ی  َ َ ووََِعوً َی  َ ت وً ْ ْهِ ووَِمت ی  َلوِ

َ ٌ ٌغََعِلی  ی  ِْ َعََل ت ُوَ َاه ًَّوت ََوا ِ َم  ًنَ ی  َ ِ یٌر َشاِهٌد َخِبیٌر.َی  َََ
یوووْوِم  ْْ یَ  ِفووی َهووَیَ َ ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ َشوووَر َ َْ ُووْم َم َْ ی َََّمووَ   َْ ووا ََ ََ َا َو ِإب َ َ
یُِموَل  ِْ  ، ِِ ِب ٍِ َ وا َِ  

وُدُهَما ِإال َ ٍَ
َ
ووُم أ ُِ یِ ، اَل   َِ فِبی ِعیَدیِ  َعِمیَمیِ  

َدفْم،  ِْ ُْم ِع ُ،وَو َْ ِْ یوِق ُ ْشوِدِ ، َ   ِِ َ،ُوْم َعَ وی َط ِِ   َ ، ِِ َِ ِْ ََِّمیَل ُصو
َتووواَج  ِْ ُوووْم ِم َِ ، َ  ْسوووُ ک  ِِ ووووِ  ِهَدَ ِتووو ُِ َِ ُمْسَتِضووویِئیَ   ْْ ُوووْم بَثووواَ  َ َِ

ی ِِ َر َعَ یُْم َه َُ َمْدَمَا  َیَدَ   َ ْ ِدِ ، َ یَوف ِ ََ ُدُم ْْ َل َ ََ َأ ِ ْفِدِ ، َفَد
فواَب  َ  َتْطِتیوِر َموا  ِْ  ِِ ی َْ وْوِأ ِموْ  ِإ ُِ َْس َ ُِ َمُاِسو ْتو ََ ْوَ 

َ
، َوَغْسوِل َموا أ ُِ ْبَ و

 ِِ وی ِمْاِ و َْ ِِ ِإ ََ، ِمْاِ  ًَُ  َ ِمًیِ َمْ و ْْ ْْ کوَر َِی ویَ ، َوًدِ ِِ ُمت َ ْْ َ ُِ َوِاْبیواَب َخْشوی
َما  ِْ اال ِتَماِ   َِ  

ُِ اَل  ِتم ُ ِإال َ  َ ََ ُِ َوََّ  اِم َ ْبَ 
َ
ِِ ِفی َْأ ْهِل َطاَعِت

َ
َِ ِأ َ َوَه

َمَر 
َ
ِِ أ وث َ َعَ یو ٍَ ِِ ِفیَموا  َطاَعِت َِ ُبُتوِع  ْْ ، َوَ ُِ ِْ ا َیَتی َع ، َوَاِلْیِتَتاِأ َعم َ ِِ َِ

 ِِ ِبیوو َِ ِْ  َِ وواالْعِتَرَ َِ  
یووَدُ  ِإال َ ٍِ َبووُل َاْو ِْ ، َواَل   ِِ یوو َْ ، َوَیووَدَ  ِإ ِِ ِاوو ُبو َ ُِ َِ
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تَ  ِْ ، َواَل   ِِ َمَر ِ َواَل ِت

َ
ُِ َمْ  أ  ِ َواَل 

َبُل ِد ِا  ِإال َ ِْ  َواَل  
ِِ ِإال َ ْسَباُ  َطاَعِت

َ
ِمُم أ

 . ِِ ْهِل َواَل ِت
َ
ِِ َوِعَ ِم أ َ ِم َِ َِ ک  َمس ُ اْت َ َِ 

 ِِ ْیَزَ  َعَ ی َیِبی
َ
ِِ َفم ِِ َعوْ  ِإَ ََدِاو ْوِح َموا َ ویَ  ِفیو ِفی یْوِم َْود َ

ْهووِل 
َ
م َِ ْ،ووِل  ََ ْْ ِ  َوَاووْرن َ ََ َب ْْ ووا َِ َمووَرُ  

َ
، َوأ ِِ ِ أ ََِّْتَباِکوو َُ ِِ َو ِفووی ُخَ َ وواِک

ُتْم َوفَشَف َعوْ  ]مو َ ِْ ُِ ِم ُِ ِعْ َمَت َْ َ،اِق، َوَ ِمَ   ِ ِ ِْ َوَْ  
[ َخَبا وا  ْز َ

ْهِل َاِلْ ِاَدَِد َما َ َمَو ِفیِ.ِ
َ
ِِ َوَ َماِکِر أ  َ ِ ْهِل َْ

َ
 أ

وٌت،  َِ ِ َثا ق  ََ ْْ َِ  ٌ َوَثَبَت َعَ ی َ َع  َ ُم
َ
اِفُق َفم َِ ُم ْْ ِمُ  َوَ ٍْ ُم ْْ َ ُِ  َ َِ ََ َف

وو  ُ َعَ ووی َوَْزَدََدْت َََّت  ََ ْْ َموواِبِق، َ َوَ ووَ  َ ْْ َ ُُ ِمیوو ٍَ وواِفِق، َو َِ ُم ْْ َ ُُ وو َْ ا
َق َیاِعٌق، َوَیِشَق  ََ َوَِعِد، َوَیَطَق َیاِطٌق، َوَی َغْمُو َعَ ی َْس َ ْْ َوََِِّی، َوَ َ ِ َْ
 ٍُّ َعووواُب ِموووْ  َطاِکَ،ووو ُْ

ِِ َمووواِبٌق، َ َوَ وووَ  َْْلِ َیاِشوووٌق، َوَْسوووَتَمر َ َعَ وووی َماِ َ ِتووو
َسوواِب  اْ  ِ َسوواِب، َوِصوووْدِق َِ اْ  ِ َِ  ٍُّ وواِکِق َْْلِ َموواِب، َوِموووْ  َطاِکَ،وو َِ ٍَ ُد َب 

یَ ،  َِ َِ ُمَتوا
ْْ یَ  َوَ ِِ ِم ٍْ ُمو ْْ ، َوَ ِِ َ ور َ َعویَ  َیِبیو

َ
ِ،ُ َوأ َِ َُ ِد  فَمَل َ

َ
َْْلِ َماِب، َوأ

 َِ َ ُُ فِ َموو ووْت  َضووُْم، َوَام َ َْ ََ  َْ َ وو ََ ُضووُْم َ  َْ ََ َوفوواَب َمووا َ ووْد َشووِتَدُ  
 َُ ْْ َ  ِفْرَعْوُب َوَهاَماُب َوَ اُب ُب َ َِ َُ َما َص َر َ ی ،َ َوَدم َ ِِ اِ 

ی َعَ ی َْ  َ َِ ْس
وووُدُ ، ُِ َ َوَُّ ووًََّت ْ ْعِرس  َاَی  وو َلوو ًیْ یووْت َومت ِِ ََ ووْت ] ٌُ ِمووَ   َوَاَ،ت َ وو َْ َاا ٍُ  ]

 . اَ  َخَباال  َ ِ وَب َْ ُْ ِ  اَل  مْ
َ َ  َْض ُ

َُ ِفی ِد اِ ِهْم، َ   ِ ُدُهُم َ ِْ َمَتُم، َفی ِْ وا ََ و بَثاَ ُهْم، َ یِبیُد َم َُ ْم
 ِ ِتوْم، َوَمود  ِ ف، 

َ
ْسوِ  أ ََ ُتْم َعْ   ُِ َِ َسَرَِت، َ  ْ  ََ ْْ ُبُتْم َعْ  ُ ْرِ  َ ِ  ِ ََ   َ

ووی  ت َ ٍَ  ِِ ُِموو ٍُ وُ  َوِمووْ   ُْ وود َ ََ ووی  ت َ ٍَ  َِ ُتْم ِمووْ  ِدیووِ  َ َِ وواِ ِتْم، َوَمُوو َِ ْع
َ
أ

                                                        
 .7/137يعراف:  - 1



 

 

114 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
َِ َعَ ووی  ِای َیْ ووُر َ

ْ
وُ ، َوَسوویم ُِ ِطیووٌف َخِبیووٌر،  َغیوو َْ  َُ ، َوَ ِِ وو ِِ ی َِ ِْ   ِ ِ َعووُدو 

 . ٌ ََ ََ  َ ٌُ فَ،ا  ُتْم  َْ  َوِفی ُد ِب َما َسِم
 ، ِِ ُْم َعَ یووو وووا َ ٍَ ، َو ِِ یووو َْ َُ ِإ ُُم َ ََ َُ َموووا َیوووَد َمُوووُم َ ٍِ ُ وَ! َ  م َ

َ
َفَتوووم

 ُِ ، َوَْسووُ ُوَ َیْتَدوو ُِ یمََ، َوَْ ِ ووُدوَ َشووْرَع َ ًَفَ ووی ْ ْعووَاَال وْ ن ِ
یموَ ََوَلووإَیمَ َمَ ووروَ ًْت

ِلِهَ ن  ی ِ ی ِ ْ ََعً َست
َ ُج،  وووِت َْووود َ ََ ُ ِف َ،وووَرُج، َ  ْْ ِِ َوَ وووَ  َ ِب ِفیووو

ْ
وووم َهوووَیَ یوووْوٌم َعِمووویُم َْش َ

وواِم  َِ َم ْْ ْفَ وواِح َعووِ  َ َدووُج، َوُهووَو یووْوُم َْْلِ َضوواِح َوَْْلِ َُ ْْ ِت َ ََ َ َوَ وو
ُتوِد،  َْ َم ْْ ْتِد َ ََ ْْ یِ ، َ یْوُم َ ِ فَماِ  َْد  َرَِح، َ یْوُم  واِهِد َْ  ُ َ یْوُم َْش َ

َمْشُتوِد، َ یْوُم ِاْبیاِب  ْْ َبیواِب   َوَ ْْ ووِد، َ یوْوُم َ َُ ُد ْْ َ،واِق َوَ ِ ِ وِد َعِ  َْ ُِ َُ ْْ َ
ُبْرَهاِب  ْْ یَطاِب، َ یْوُم َ ِر َْش َ ٍْ اِکِق َْْلِ َماِب، َ یْوُم َد َِ ٍَ  .  َعْ  

َ َِ وو ووًکِ َلًیوونمْ َی ِ
ْ ووِ َایوَ ًْت ْأَاْل َْ وو اَی  ووً َ یووْوُم ُاوَعووُد َب، َهووَیَ  ت

ِیأ
َ ْ ْعَ ی َ

َ
َمَْلِ َْأ ْْ َََ وًََّت َْمْعِرًضْ َْ ْ ََعًیْ ًینمْ

ْ َشواِد، امَ َهوَیَ یوْوُم َْْلِ
وَدَِأ  َْ َِد. َهوَیَ یوْوُم ِإ و َ ُ ِ یِل َعَ ی َْو ِْ َباِد، َ یْوُم َْد َ َِ ْْ ٍُّ َعَ ی َ َِ َْ َ یْوُم ِم

ُ وِص  ُ ِ ُموِ ، َهَیَ یْوُم َْ
ُ
ُد ِ ، َوُمْضَمَرَِت َْأ ْهوِل  َخَ،ا ا َْ  ُ

َ
َعَ وی أ

، َهوَیَ یوْوُم یوَشوَ ،  ََ ، َهوَیَ یوْوُم ِإْدِب و ُتُ وِص، َهَیَ یْوُم َشیثٍّ ْْ َ
ُموِب، َهوووَیَ یوووْوُم ِإْهَتووواِ  

ْ
َموووم ْْ ْموووِ  َ

َ
وَب، َهوووَیَ یوووْوُم َْأ َُ َهوووَیَ یوووْوُم َشوووْم

َرَِکِر.  ِأ َْس َ ََ َْ وِب، َهَیَ یْوُم ِإ ُِ َمُ ْْ َمُ وِب ِمَ  َ ْْ َ 
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ووووُ ن  ُِ ووووُ ، َفَ وووْم یوووَزْ    ُِ ََ َوَا َ َهوووَیَ یوووْوُم، َهوووَیَ یوووْوُم، َفَرَِ ُبووووَ َ

ُشوووووَ  َمُووووَر َواَل ُاَتوووواِدُعوُ ، َفت ِ ْْ وَ َ ووووَیُب ٍْ وووووُ ، َوَ َُ ِطی
َ
ُِ َوأ وووو َْ وَ  َُ َوَْسووووَم

َمَرفْم 
َ
ُِ َمْ  أ یِدِ ، َوَطاَع ٍِ َتْو َِ  َِ ی َ َْ ُ وَ ِإ َ ِ َِ ُ وُ  َوَا َ َماِکَرفْم،، َواَل ُاَوَِب

و َُ ْب ُاِطی
َ
رَِ ُ ،أ اًفِ ََ ِ َاْل  ِع ت ِ  َاَی ِ ْْ َوَلإَیمْ

ِئوک  َْ و
ُ
َباِع أ ِ اا  َِ َشاِد،  وَ َعْ  َسِبیِل َْر َ

َغی َفَتِم  ُ ْْ ُُم َ َِ   ْ َِ َو اَل  ْد
 ٍُّ ی َعووو َ ِمووْ  َ اِکوولٍّ ِفووی َطاِکَ،وو َْ ووا ََ َُ َا وَ، َ وواَ  َ

َ وو  ُ
َ
وَ َوأ

ووِییَ  َ وو  ُ
َ ْ َ

ن ِِ وو َِ فَ ا ِ ِفووی 
م 

اْووی َ َِ فووَرُهْم  ًَیت َإ َُ
وو وْ ًضت

وو ًَفت مَ َراَءًیت ًنت ََوکی َ وو َدیمَ وو َست َطْعًیت
وو َامَ ت ًِیو

مَ* ََ ن  ووووی ِ
وووو َََال وت ْهْ ََلْعًیا ووووً ْ ََواْلعت ات ِ

ووووً َ َاْلعت َِمووووً ت ًُِ  َ
ًْت ووووْع ِهووووْ ًَضِ ممِ وووو َا  ًنت وَ َری 

ووووًرا ن  ینکی ِ َْ ووووا ََ َُ َا ووووَْلََوَ وووواَ  َ ْمْ ی  وووو ِرًَفَ ت وووویَالًیو ِ ًَ ًََّت
وْ َخووووِخ  نمَ َی  ًدْ َوا ِ

ْرواَ َاْسیمَ ی َ ًَُ  َ ِ ً
ْوَ ت ْءَِی ًْ عت َالً وْ وًََّت ًیْ ًعْ ًیونمْ َموْ

وْ َامَ هت و ًَفَ عا ن َ و ََل وْ َیمَ ت و َلًیو ت ًیو ا ِ
وووو  ت ََعًیو وووویء  َ ووووِعَِمووووً َش  ُوَ َاه ات ِ

ََعووووً َ ووووْعََِمووووً ْ ُوَ ووووَ اًیت َاه َ ت َْ وووو ْلَاََلوووو ت فم
ًنت لْ َ وووَ ی  َفَتوووْدُب َب َسوووتُبا  ]َاِلْسوووِتَُباَ [ َموووا ُهوووَو، َاوووْرن َلهت

َ
أ

ووُ   َرف ُ ِِ َوَْت َ َطاَعِتوو َِ  َُ َمووَر َ
َ
َمووْ  أ ِْ  ُِ اَعوو ،  َْط َ ِِ ِتوو ََ ََ ووی ُمَتا َْ ووْ  ُیووِدُ وَ ِإ َعم َ

 . ُِ ٌر َزَََّرُ  َ َوَعَم ِ َرُ  ُمَتَد   فِریر،ٍّ ِإْب َاَد  َ ِطُق ِمْ  َهَیَ َعْ   ِْ ْربُب   ُِ ْْ  َوَ
، َ اَ ن ََ َعو َ َوََّل َ وَب، ِإب َ َ ُِ ِم ٍْ ُم ْْ یَتا َ

َ
َ َو َْعَ ُموَ أ ک وْ َعَ   ِ ُوَ َاه ًَّوت ا ِ

ووویَ ِ ًَ ْ ًََّت ووو یمِ
ت ْم َی  ًَُ  َ وووًکِ

ْرْضوووٌَ َایوَ َموت ووو ًٌَّ ن  ًیْ ْ مًوَْه َی 
ا َلووو مَ ًْو ووو ِلِهَضت ن  وووی ِ ست

 . ُِ ُِ  ِِ َِ َوَمْ  َط ُِ َوَمْ  ِصَرَُی َ َِ َوَمْ  َسِبیُ  َاْدُب َب َما َسِبیُل َ
َ
 أ
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ِِ َهوَوى   َِ ِفیو َ ُِ َطاَعو َِ  ُِ وْم ]ال[  ْسوُ ُ َْ ِیأ َمْ  

َ ْ َ َِ ََیا ِصَرَُی َ
َیا َسبِ 

َ
اِ ، أ َ ِ ی َْ َْ ِِ ِإ َیوا َ ِسویُم َِ

َ
|، أ ِِ وَد َیِبیو َْ ََ َباِع  ِ ا  َِ ِْ ی  ِِ ِیأ َیَ َب

َ ْ َ ُِ یُ 
ْیوَوَِ ، َفواْیَتِبُتوَ ِموْ  َ ْ وَدِ  

َ
َیوا ُیووُ  َْأ

َ
اِ ، أ ُ،د َ ْْ َِ َعَ ی َ َ ُُ د َ ٍُ َیا 

َ
اِ ، أ َ ِ َْ

ََّوِل، َو 
َ
ُ وِ  َْأ ٍُ َمِل َ ْبَل  ََ ْْ ا َِ وَ  اِدُب ََ  َ ، ُِ َغْ،َ  ْْ َ ویَ َاَا ِ

ْمْ و ی ِ ََست وَر م  ًِْ ًعْ مت
وِ وووْ َ ی 

وووً َروَ ُِ َوَهووواَهِر موِ َمووو ٍْ ووووِ  ِ َبووواِطِ  َْر َ اْس ُ َِ ْب  ْضوووَرَ  
َ
َ ْبوووَل أ

َ،وووُل  َْ   ََ وَب َفوو ََ  ْسوووَمُ  ِیووَدَُضفْم، َوَاِضوود ُ وواُد َب، َفوو َِ ووَیَِ ، َفُت ََ ْْ َ
اَعوا ی َْط َ َْ ََ ُاَغاُثوَ، َساِ ُعوَ ِإ ْب َاْسَتِغیُاوَ َف

َ
َضِدیِدُْم، َوَ ْبَل أ ِت َِ

وواَص  َِ ََ َم َِت َفوو
ووی َ
ْب َ ووْد ََّوواَأ َهوواِدُم َْ  َ

َ
ْوَ ووات،ِ َفُووم

َ
َ ْبووَل َفووَوَِت َْأ

َضووواِأ  ِِ وووَد َْی َْ ََ  َُ َمُوووُم َ ٍِ . ُعووووُدوَ َ  ووویَ  َاْتِ وووی ٍّ َِ َیَدوووا ٍّ َواَل َم
 َِ َِ ووُِر  ِ ِ ووِإْخَوَِیُْم، َوَْش ُ ِبوور 

ْْ ُْم، َوَ ِْ ُِ َعَ ووی ِعیووا ََ ْوِسوو اْت َ َِ ُووْم  َِ َمْدَم
وَ  َعو َ  َُ َشوْمَ ُْم، َوَاَبواب ُ ووَ  ْدَموِ  َ َُ ُْم، َوَََّْم ََ َِ َوََّل َ َعَ ی َموا َمو

 ِِ ووَوَِ  ِفیوو اْ  َ َِ فْم  ووا َ ِ فَمووا َه  َِ َ َُ َموو َْ وَ ِی َ،ووَتُم،ْ َوَاَتووای ُ ْْ َُ أُ  ِ ووِل َ
ِبوور ُ فِ  ْْ ، َوَ ِِ  ِفووی ِمْاِ وو

ووَدُ  ِإال َ َْ ََ  َ ُِ ْعیوواِد َ ْبَ وو
َ
َِ َْأ ا ََ ْ وو

َ
ِِ  ْاِمووُر َعَ ووی أ یوو

 َِ َ َُ َمووو ٍْ َتِضوووی َ  ِْ   ِِ ووواُطُف ِفیووو ََ ُموووِر، َوَْت َ َُ ْْ َموووا ،َ َ یِز وووُد ِفوووی َ ْْ َ
َدْتوووِد ِموووْ   ْْ ا َِ  ِِ ُْم َعوووْ  َفْضوووِ  ِْ ْخوووَوَِیُْم َوِعیوووا ، َوَهُبووووَ ِْلِ ُِ َوَعْطَ،ووو

ُبْشرَ  ْْ وَ َ ُِ ْهِت
َ
ْدَ ُ  ِمِ  َْسِتَطاَعِتُْم، َوأ ُِ ْْ َ ُِ ُْ ا َِ َما َا َِ ى ِفیَما َُّوِدفْم، َ 

َ اِاُْم.  ََ ُِ َ  ِفی ُم ُْم َوَْس ُ َِ  َ ی
 ََ َمُدوَ َ ٍْ َِ َِ ]َو َ ْمُد  ََ ْْ َمِز وِد  َو َ ْْ ا َِ ُْم َوُعووُدوَ  ََ َِ [ َعَ ی َما َمو

َ،اَأفْم و موو  م ُُووم  ََ ُووْم ُ وو َِ ُووْم، َوَسوواُ وَ  َْ ِمیووِل 
ْ
م ْهووِل َْت َ

َ
َعَ ووی أ

فِ ُْم  وْدَ ُ   ]ِفوی َمووِ ُِ ْْ َ ُِ وو ُْ ا َِ ِِ  [ َوَموا َا َسوو ٍَ ِمووِ  َْسوِتَطاَعِتُْم َوَعَ ووی 
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َِ َعووو َ  َمِز ووُد ِمووَ  َ ْْ ووِف ِدْ َهوومٍّ َوَ ْْ

َ
ِموواَکَتی أ َِ  ِِ ْ َهُم ِفیوو ِ ِإْمُوواِیُْم، َفاْوود 

 .  َوََّل َ
  ُ و َْ فَ،ا ِمویَم  ََ ْْ وَل َ ََ ، َوََّ ِِ یو َْ َُ ِإ وا َیوَدَ  َ یوْوِم ِمم َ ْْ َو َصْوُم َهوَیَ َ

َد َْ  ب َ ََ ْو َا َْ ی  ت َ ٍَ  ، ُِ ِْ ْییا َع ِتَدَِأ َْود ُ َْ ِِ ِمِ  َ ْشِبی ِبیِد ِفی َْت َ ََ ْْ ُِ َعْبٌد ِمَ  َ
ُمْتِ ُ  ِفی  ْْ ْخَ َ  َ

َ
ُْ أ یُ َتا، ِإ َْ یَتا َصاِکما  َیَتاُ َها َ اِکما   ض ِ َِ ی َا َْ ِإ

ْییا ِموووْ  ]عووو   ووواُم َْووود ُ
َ
ُ وووَرْت أ َِ َْ  ِِ ِِ  َصوووْوِم ٍُّ ]فَ،ا ِتووو فَ،ا ووو [، َوَموووْ   [ 
َخاُ  

َ
ِِ أ َف ِفی ََ  ْ

َ
یوْوَم  أ ْْ َِّْر َمْ  َصاَم َهوَیَ َ

َ
فم  ُِ ، َفَ  ُ  َ َِغبا  َ ر َ ُمْبَتِدکا  َ 

 ، ووَر ِفَئامووا  َوِفَئامووا  َمووا َفط َ ی َ
َ
ِِ َفُم یَ ِتوو َْ ِمِووا  ِفووی  ٍْ ووَر ُم ، َوَمووْ  َفط َ ُِ یَ وو َْ َوَ وواَم 

 . َها ِ یِدِ  َعَشَر   د ُ َُ   
یَ ! َو  ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ ِمیووَر َ

َ
وواَ ن  ووا أ َِ َتَ  َیوواِهٌ ، َف َِ ِ،َئوواُم؟ َ وواَ ن َفوو ْْ َمووا َ

َموْ   ُُ،وُل َعوَددَ  ِموَ   َِ ، َفُیوَف  یقٍّ َوَشوِتیدٍّ ِ ِف َیِبوی َوِصود  ْْ َای أَ
َ
ِمم

َموواَب ِمووَ  
َ
ی َْأ َْ ووا ََ َِ َا ُِ َعَ ووی َ ُِ َیووا َ ووِمی

َ
وواِت، َفم َِ ِم ٍْ ُم ْْ یَ  َوَ ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ َ

ِر.  ِْ ،َ ْْ ُْ،ِر َوَ ْْ َ 
 
َ
ِِ أ ْو یْوِمووو

َ
ِِ أ یَ ِتووو َْ ، ِموووْ  َغیوووِر َو ِإْب َمووواَت ِفوووی  ِِ وووی ِمْاِ ووو َْ وووَدُ  ِإ َْ ََ ْو 

َعواَیُتْم، 
َ
ِِ َوأ ْخَوَِیو َُّْرُ  َعَ وی ََ،ِ َوَموِ  َْسوَتَدََب ِْلِ

َ
، َفوم فِبیَر ٍّ َْ ِاُاِ  

 َ َُ ِإ ، َو ُِ ووو ِْ ُِ َع َمَ ووو ٍَ  ُِ ِإْب َ َبَضووو ووواُ  َو َِ َْ
َ
َِ ِإْب أ ووواِمُ  َعَ وووی َ َیوووا َْض َ

َ
َفم

ِسوو ْْ مَ َِ وَ  َُ َ یووُتْم َفَتَ وواَف ََ یووْوم،ِ َا ْْ ُِ ِفووی َهووَیَ َ َموو َْ ِ ِ اْ َِ وَ 
ِتُْم َوَاَتووای ُ َِ

یوِر  ِِ ،َ ْْ وی َعَ وی َ ِِ َغ ْْ ِد َ َُ ی ْْ َباِکَ ، َو ْْ اِهُد َ َِ َوَْش َ َغاِک ْْ اِ ُر َ ََ ْْ َ ِْ ِ
یَب   ْْ َو

 َِ َمَرِیی َ ُسوُ  َ
َ
یِف، أ َِ ِوأ َعَ ی َْض َ َِ ْْ ک. َوَ ِْ َی َِ

َخووَی 
َ
ُ  ُثوم َ أ وو ََ ُِ َُُّم َا ََ وَل َصوو ََ ، َوََّ ُِ وو ََ ُدُم ْْ َ ِِ ِفوی ُخْطَبِتوو

ووودٍّ  م َ ََ ِ ووو  ُم
َ
وووِزِ  أ ِْ وووی َم َْ ِِ ِإ ِت ََ وووِدِ  َوِشوووی ْْ ََ ِ ُو ، َوَْیَ وووَر َ  ِعیووودٍّ ََ َصووو
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َسِ  ْ ِ  َعِ ی  ََ ْْ ویُتْم َ ِِ ََ َغ ، َوَْیَ وَر ِِ اِمو ََ ُِ ِموْ  َط و َْ َعود َ 

َ
َموا أ َِ

 ِِ ِْ ی ِعیا َْ یُرُهْم ِ ِرْفِدِ  ِإ ِِ  .1َوَف

کاه ساتایش را آفریاد، بادون ایان  حمد و سپاس خادای را 
هااى  گران داشته باشد و آن را یکای از راه که نیازى به ستایش

ی نیاااازى و یگاااانگی خاااود و مایاااه خداونااادى و بیاعتاااراف باااه
افزونی رحمت و راهی روشن براى جویندگان فضلش قرار داد 

کنه اعتراف به او، ایان حق و در الیه یقات نهفتاه هاى عمی  و 
کااه او ارزاناای دارناادا هماا  سااتایش ها اساات، هاار  گویی اساات 

که بزر  باشند.  اندازه 
گواهی می که هیچ معبودى جز خدا وجود ندارد،  و  دهم 

گاااواهی کاااه از  او یگاناااه اسااات و شاااریکی باااراى او نیسااات،  اى 
اخااالص بااااطنی ناشااای شاااده و زباااان، آن صااادق نهاااانی را باااه 

که او آفرینناده و پدیدآورناده  عبارت آورده است، مبنی بر این
کااه هماا  اساام کماااالت  متعلاا  بااه او اساات و  و نگااارگرى  ها ]و 

چیزى م ل و همانند او نیست، زیرا هم  اشیاء از خواست او 
 آیند و همسان پدید آورندا خود نیستند. پدید می

گااواهی ماای ااد و نیااز  کااه حضاارت محما بنااده و ، دهم 
که خداون کسی  د او را در ازل بر هم  فرستادا او است، همان 

کاااه او برتااار از  هاااا مقااادم داشاااته اسااات، زیااارا می امت دانسااات 
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همسانی و تماثل هم نوعان خود و یگانه است و او را برگزید و 

کرد.  به او امر و نهی 
و در تمام عوالم ]ازلی  او را در تبلیغ و بیان جانشین خود 

کاااااه چشااااام د و بیننااااا ها او را نمی ها و دیاااااده قااااارار داد، زیااااارا 
گمان ها او را در بر نمی اندیشه هاى پیچیاده حتای در  گیرند و 
ى کنناد. معباودى  ترین حالت خود نمی سرا توانناد او را تصاور 

که فرمانروا و باشکوه است، وجود ندارد.  جز او 
خداوناادى خااود همااراه اقاارار بااه پیااامبرى او را بااا اقاارار بااه
کرامت که  ساخت و او را به آن دسته از  هیچ یاک از هاى خود 

هماااین اند، اختصااااص داد. باااه هایش باااه آن نرسااایده آفریاااده
گاازینش و اعطاااى مقااام دوسااتی ویاا ه واسااطهدلیاال، او بااه ی 

کرامتتوسط خدا، زیبناده هااى او اسات؛ زیارا خداوناد هار  ی 
که تیییر و دگرگونی بر او عارض می گزیناد  شاود، بار نمی کا را 

گمان و پندار به او می که  کسی را  ندد، باه مقاام دوساتی پیو و 
کاه راه اجابات  نمی رساند و براى فزونی تعظیم او و باراى ایان 

گردد. گشوده   دعا 
کرامات و  که بار او درود بفرساتند، پاا درود و  دستور داد 

که نابودى بار  شرافت و عظمت فراوان خدا بر او، به اندازه اى 
 آن نپیوندد و تا ابد پایان نپذیرد.
 و زمان، بعد از پیامبرشخداوند متعال در هر وقت 

افااارادى ویااا ه را باااه خاااود اختصااااص داد و آناااان را باااه مقاااام و 
گردانیاااد و آناااان را دعاااوت  منزلااات واالى پیاااامبر نائااال 
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کنندگان راستین و راهنمایان ]مردم  به سوى خود قرار داد و  

کاه  در ازل قبل از هار آفریاده و پدیاد آماده، پدیاد آورد، اناوارى 
گردانیااد و سااپاس و بزرگداشاات آنااان را بااه سااتایش  گویااا  خااود 

کرد و آنخویش را به آن ات بار هما  اعتاراف ها الهام  هاا را حجا
کنندگان به ملکوت ربوبیت و تسلط عبودیت خاود قارار داد و 

گفتااه گویاهااا را بااا انااوا. زبان نا گویااا  ها و نا هااا بااه ]برتاارى  آنااان 
کاه او پدیاد آورنادا زمین کنناد  ها  و آسامانهاا  گردانید، تا اقرار 

گرفاات و هرچااه از امااور  اساات و از هماا  آفریااده گااواه  ها باار آنااان 
گرفته بود، به آنان سپرد. که مشیتش بدان تعل    خل  

گویاااى ارادا خااویش  و ایشااان را ترجمااان مشاایت و زبااان 
کاه در ساخن از او پیشای نمی گیرناد و فقاط  قرار داد، بندگانی 

رو و چااه در پاایشکننااد و خداونااد از آن  بااه فرمااان او عماال می
کساانی  مقابل و پشت سر آناان اسات، اطاال. دارد و جاز باراى 

کنند و از خشم و بایم او  که مورد پسند خدایند، شفاعت نمی
ت او آراساتهترسند و به احکام او فرمان رانده و به می اند و  سنا

 کنند. حدود او را به پا داشته و واجبات او را ادا می
  را در ابهااام، ناشاانوا و در همااین دلیاال، خداونااد خلاابااه

گویا رها نکرد، بلکه نیروى عقل را در آناان قارار داد و  تاریکی وا
کالبدشااااان نهاااااد و در  آن را بااااا وجااااود آنااااان درآمیخاااات و در 
جانشااان محقاا  ساااخت و حااواس آنااان را آمااادا پااذیرش آن 

گوش ها را باار اقاارار بااه  ها و افکااار و اندیشااه هااا و چشاام نمااود و 
ی آن، حجات را بار واساطهنان وادار ساخت و باهمقام واالى آ
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کاارد و راه روشاان خااود را بااه آنااان نشااان داد و زبااان  آناان تمااام 

گوش ها بار آن  ها، افکاار و اندیشاه هاا، چشام آنان را به آن چاه 
کااه در آن هااا  گااواهی داده بودنااد، بااه قاادرت و حکماات خااود 
گردانید و حقیقت را بر آنا گویا  ان جارى است، به صورت رسا، 

کااه هااالک می»روشاان نمااود  کااا  شااود، بعااد از دلیاال  تااا هاار 
کااا زنااده می مانااد نیااز از روى دلیاال، زنااده  هااالک شااود و هاار 

گاااه «بماناد گااواه و آ کااه خداونااد شانوا، دانااا، بینااا و  ؛ و حقیقتااًا 
 است.

گااروه مؤمناااانآ خداوناااد متعااال در ایااان روز، دو عیاااد  اى 
که هر یک از کرده است  آن دو، جز باا  بزر  را براى شما جمع 

هاى زیبااى خاود را بار شاما  گردد، تا نیکی دیگرى استوار نمی
گاااه و دنبالااه گردانااد و شااما را بااه راه رشااد آ کااه از  کاماال  رو آنااان 

اند، رهساپار ساازد و در شایوه و راه  نور هادایت او ناورانی شاده
گااوارا و فااراوان  راساات خااود، هاادایت نمااوده و بخشااش هاى 

کند.  خود را بر شما عطا 
هماین دلیال، جمعاه را زماان اجتماا. ماردم قارار داد و باه

گناهااان قباال از آن را  مااردم را بااه سااوى آن دعااوت نمااود، تااا 
کارهاى زشات طاول هفتاه را شسات و شاو  تطهیر نموده و آثار 

گرى  عنوان تذکر و پند و اندرز مؤمناان و روشانداده و آن را به
گناهاااان گذشااات   باااراى بااایم و تااارس تقواپیشاااگان قااارار داد و 
گونه کنندگان از خود را بخشید و آن را به  اى قارار داد  اطاعت 

که جز با فرمانبرى از دستورها و پرهیز از آن چه نهی فرموده و 
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اقاااارار بااااه اطاعاااات از او در آن چااااه بااااه آن تشااااوی  نمااااوده و  

کامل نگردد.  فراخوانده، 
پرساااتی را جاااز باااا اعتاااراف باااه نباااوت  پاااا توحیاااد و یگانه

پاااذیرد و هااایچ دینااای را جاااز باااه پاااذیرش  نمی پیاااامبرش
هاااى  پااذیرد و راه والیاات آنکااه بااه والیاات او فرمااان داده، نمی

اطاعاات از او جااز بااا چناا  زدن بااه دسااتاویز نگاااه دارناادا او و 
 یابد. اهل والیتش، سامان نمی

اى را  از این رو، در روز ]غدیر، زیار ساای   درخات بازر  آیاه
کااه در آن، از ارادا خااود کاارد  دربااارا خااواص و برگزیاادگان  نااازل 

کاااه ]باااه ماااردم   درگااااهش پااارده برداشااات و باااه او دساااتور داد 
کناد و مصاونیت  برساند و اجتما. منحرفاان و منافقاان را رهاا 

کرد.  از آنان را ضمانت 
کنناااااادگان و رازهاااااااى درون  و از نهان هاااااااى دل تردیااااااد 

مرتادان پاارده برداشاات و مؤمناان و منافقااان آن را دریافتنااد و 
کردناد و بار حا  اساتوار ماندناد و بار ناادانی اقرار کنندگان اقارار 

گمراهااان افاازوده شااد و دناادان باار دناادان  منافقااان و تعصااب 
 فشردند و بر بازوهاى خود فشار آوردند.

ه گشودند و برخای باا صاداى بلناد و  عدا اى زبان به سخن 
کردناااد و منحرفاااان باااه  بعضااای باااا صاااداى آهساااته مخالفااات 

گروهی با زبان و نه ایمان حقیقی انحراف خود ادامه دادن د و 
کردند. گروهی با زبان و ایمان راستین اعتراف   و 
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کاماال و چشاام پیااامبر و مؤمنااان و  خداونااد دیاان خااود را 

گردانید.  پیروان او را روشن 
کرده و به برخی  و سرانجام آن چه برخی از شما مشاهده 
از شاااااما رسااااایده، رخ داد و ساااااخن زیبااااااى خااااادا در ماااااورد 

کاااه ن و صاااابران تحقااا  یافااات و خداوناااد، آنشاااکیبایا چاااه را 
و لشکریانشااان ساااخته و بنااا « قااارون»، «هامااان»، «فرعااون»

گمراهاای باااقی  مانااده نهاااده بودنااد، نااابود ساااخت و ته اى از 
کوتااااهی نمی کاااه از هااایچ فساااادى  کنناااد و خداوناااد در  ماناااد 

هایشاااااان، قصدشاااااان نماااااود و آثارشاااااان را محاااااو و  سرزمین
هاى  حساااارتزودى بااااهسااااازد و  ا نااااابود میهایشااااان ر نشانه

گذاشاتن  گذاشات و بعاد از آزاد  فراوان براى آنان باقی خواهاد 
گردن فرازى و امکان تبدیل دین خدا  آنها در دست گشایی و 

خداونااد در زمااان مشااخص حبیااب زودى بااهو احکااام الهاای، 
را بر ضد دشمنانش یارى خواهاد  (خود )حضرت مهدى

کمتاار از آنکاارد و خداونااد لطیااف و  گاااه اساات و  چااه شاانیدید آ
 کافی و رسا است.

کناادآ در آن چااه خاادا شااما را بااه بنااابراین، خاادا رحمتتااان 
کااااارده اسااااات،  آن دعاااااوت نماااااوده و فراخواناااااده و تشاااااوی  
بیاندیشید و به دنبال راه او باشاید، و در راه راسات او رهساپار 

او جادا  هاى دیگر را نپیمایید تاا مباادا شاما را از راه گردید و راه
 سازد.
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گشااایش در آن واقااع شاااده و   کاااه  امااروز، روز بزرگاای اساات 

هاااا روشااان  ها در آن ارتقاااا داده شاااده و دالیااال و حجت درجاااه
 گردیده است.

کاه مقاام بلناد ]والیات  در آن تبیاین و  امروز، روزى اسات 
گرفتاه  روشن شده است. امروز، روز تکمیل دین و روز پیماان  

کساای اساا گااواه و روز  گرفتااه شااده و روز  گااواهی  کااه بااراى او  ت 
اى دیگر بر نفاق  شده است و نیز روز روشن شدن پیمان عده

و انکار است. امروز، روز تبیین حقای  ایمان، روز رانده شادن 
 شیطان و روز برهان است.

کاه باه شاما  امروز، همان روز جدایی ]ح  از باطل  است 
که شم گروه برتر است  ا از آنها وعده داده شده بود. امروز، روز 

گرداندید.  روى 
امااروز، روز ارشاااد و راهنمااایی و روز امتحااان بناادگان و روز 
کااه آنچااه در دلهااا  معرفاای راهبااران اساات. امااروز، روزى اساات 
گردیااد.  کااه در درون پنهااان بااود، آشااکار  نهااان بااود و امااورى 

 امروز، روز تصری  بر معرفی خواص است.
و روز حضااااااااارت « شااااااااایث»اماااااااااروز، روز حضااااااااارت 

و روز حضاااارت  «یوشااااع»و روز حضاااارت  «اادریاااا»
  است. «شمعون»

و روز ایمناای و مؤکااد و روز اظهااار اماار محفااوظ شااده از ساارا 
 ها است. نهان و روز آشکار شدن ضمایر و دل
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فرمودناد: ایان روزى اسات  و آن حضرت پشت سر هم می

کااه فرمااود: پااا خاادا را در نظاار  کااه، تااا  کااه، ایاان روزى اساات 
گاوش باه فرماان و مطیاع او داشته باشید و تقوا  کنید و  پیشه 

باشاااید و از نیرناااا  او بپرهیزیااااد و او را فریااااب ندهیااااد و دل و 
کنید و شک و تردید باه خاود راه ندهیاد  ضمیر خود را بررسی 

که دستور داده از  و با توحید و یگانه کسی  پرستی و اطاعت از 
ب جویید. کنید، به درگاه خدا تقرا  او اطاعت 

کااافران را گمراهاای، شااما را بااه انحااراف  و دساات  مگیریااد و 
گماراه شادند واسطهنکشد تا مبادا به کاه  کسانی  ی پیروى از 

گردیااد، همااان  گمااراه  کردنااد، از راه راساات  گمااراه  و دیگااران را 
گروهی را در  گوینده است،  که سرافرازترین  که خداوند  طورى 

 فرماید: کتاب خود سرزنش نموده و چنین می
گماااراه ماااا از بزرگاااان خاااود » کاااردیم و آناااان ماااا را  اطاعااات 

کان و از رحمات خاود  کردند. پروردگارا، آناان را دو برابار عاذاب 
گردان.  دور 

که در آتاش جهانم باا  :و نیز فرمود و آن هنگام را به یاد آور 
گوینااد: مااا  کننااد و ناااتوان بااه مسااتکبران می هاام مجادلااه می

از مااا  توانیااد بخشاای از عااذاب خاادا را پیاارو شااما بااودیم، آیااا می
گااار خااادا ماااا را راهنماااایی  برداریاااد و آناااان پاسااا  می دهناااد: ا

کنیم. کرد، می می  توانستیم شما را راهنمایی 
 ؟ دانید مقصود از استکبار در این آیه چیست آیا می
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کسی   استکبار در این جا عبارت است از اطاعت نکردن از 

گردن کشای  که خداوند فرمان داده است از او اطاعات شاود و 
کس که انسان به سوى پیروى از او فراخوانده شده اسات از  ی 

گار انساان  گفتاه اسات، البتاه ا و قرآن بسیار در این باره سخن 
 ها و پندهاى او بیاندیشد. در نهی

کااه خداونااد، می خداونااد » :فرمایااد اى مؤمنااانآ بدانیااد 
که در راه خدا پیکار و جهاد می کنند، دوسات دارد،  کسانی را 

ک کاااه چناااان صاااف  گاااویی بناااایی بسااایار  شااایدهآناااان  کاااه  اند 
 «.مستحکم هستند

چیساات و راه و « راه خاادا»دانیااد منظااور و مااراد از  آیااا می
کیست  ؟ صراغ و طری  او 

کاا باا  کاه هار  من همان صاراغ و راه راسات خادا هساتم 
اطاعاات از خاادا، آن را نپیمایااد، خداونااد او را در آتااش جهاانم 

کاه  فارو می خداوناد بعااد از افکناد، مان هماان راه خاادا هساتم 
کرده است، مان تقسایم  ،پیامبرش براى پیروى تعیین 

اات خاادا باار باادکاران  کنناادا بهشاات و جهاانم هسااتم، ماان حجا
 هستم و من نور  انوار هستم.

بنابراین، از خواب غفلت به هوش آیید و قبال از رسایدن 
 پایان عمر، به عمل بشتابید.

که بااطن آن رحمات خا دا و پیش از آنکه حایلی زده شود 
و ظاااهر آن عااذاب الهاای اساات، بااه سااوى آماارزش پروردگارتااان 

 بشتابید.
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کااه شااما ناادا در می کساای بااه صااداى  آن هنگااام  دهیااد و 

گوش نمی کسای باه نالا  شاما  دهد و ناله سر می شما  دهیاد و 
کساای بااه فریاااد شااما  کنااد و فریادرساای می اعتنااا نمی کنیااد و 

 رسد. نمی
ادت خاادا قباال از از دساات دادن فرصاات بااه طاعاات و عباا
کاااه نابودکننااادا لاااذت ها ]مااار   فااارا  بشاااتابید، زیااارا آن وقااات 

رسد، دیگر راه فرارى براى نجات و پناهگاهی براى رهایی  می
 وجود ندارد.

کندآ بعد از به پایان رسایدن ایان اجتماا.  خدا رحمتتان 
اااال خااااود، ]در  گردهمااااایی، باااار افااااراد خااااانواده و تحاااات تکفا و 

 امکانات زندگی  توسعه دهید.
کنیاد و باهو  ی آنچاه خداوناد، واساطهبه برادرانتان نیکی 

کنید.  به شما ارزانی داشته از او سپاسگزارى 
و دور هاام جمااع شااوید تااا خداونااد امااور پریشااان و آشاافت  

گرد هم آورد.  شما را 
کنیاد، تاا خداوناد میاان شاما الفات  و به یکدیگر رسایدگی 

گوارا بشمارید. کند و نعمت خدا را   ایجاد 
کااه خداونااد در ایاان روز شااما را چناادین براباار گونااهمااان ه 

باه راه  -گذشته و آینده، به جز م ل ایان روز  -عیدهاى دیگر 
گردانید. گوارا  کرده و پذیرش آن را بر شما   راست هدایت 

کردن در این روز، موجب فزونی مال و افزایش عمار  نیکی 
کردن به یکدیگر در این روز، رحمت و  است و نتیج  مهربانی 
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وفت خدا بر انسان است. هرچه در توان دارید و دساتتان عط 
رسااد، از روزى افاازون خاادا، در ایاان روز بااه باارادران و افااراد  می

 خانوادا خود ببخشید.
و در میااااان خااااود و هنگااااام مالقااااات بااااا دیگااااران اظهااااار 

کنید.  خوشحالی و شادمانی 
کنید و باه  و خدا را بر آنچه به شما ارزانی داشته، ستایش 

کااا اند، بیشاااتر ببخشاااید و  ه باااه عطااااى شاااما دل بساااتهآناااان 
کااه دسااتتان می رسااد و در تااوان  ناتوانااان و بردگااان را تااا آنجااا 

کنید؛ زیرا پرداختن یاک درهام در ایان  دارید، با خود یکسان 
روز باااا پااارداختن دویسااات درهااام در روزهااااى دیگااار برابااارى 

، امکاان  می وجالا کند و افزون از این هام از ناحیا  خداوناد عزا
 .دارد

کاه خداوناد بادان  و روزه داشتن این روز، از اماورى اسات 
کفالت آن را عهده دار شده است،  فرا خوانده و به صورت واال 

گر فرضًا بنده که ا اى از آغاز آفرینش دنیا تاا پایاان آن  به حدى 
کند، روزها را روزه باشد و شبها را براى عباادت  خدا را عبادت 

کسای در روزه  ن روز نمیبپاخیزد، ]به پاداش روزا ای گر  رسد  ا
مًا روزهاااى دنیااا بااه حاادا  دارى ایاان روز اخااالص بااورزد، مساالا
که در این روز به  کسی  کفایت ]و برابرى با  آن نخواهد رسید. 
برادر ایمانی خود، قبل از درخواست او، سه برابر ببخشاد و باا 
کسااای را خواهاااد  کناااد، همانناااد پااااداش  تمایااال، باااه او نیکااای 

که ا ین روز را روزه داشته و در آن شب عید غدیر باراى داشت 



 

 

129 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کاا در شاام  انجام عبادت شاب زناده کارده باشاد و هار  دارى 

کسای اسات  این روز، افطارى مؤمنی را بار عهاده بگیارد، م ال 
ئام»که   نفر را افطارى داده است.« فئام ف 

کاااااه حضااااارت ئاااااام»ده  تاااااا ایااااان  را باااااا انگشااااات « ف 
 برشمردند.

کاااااارد: اى در ایاااااان جااااااا شخصاااااای  برخاساااااات و عاااااارض 
ئام»مقصود از  ،امیرمؤمنان  ؟ چیست« ف 

 فرمود: یعنی دویست هزار پیامبر و صدی  و شهید.
کااه انسااان  سااپا در ادامااه فرمودنااد: چااه رسااد بااه ایاان 
کنااد. در ایااان  ااال  شاامارى از مؤمنااان، اعااام از زن و ماارد را تکفا
کفار و فقار در اماان  کاه از  صورت، من از سوى خداوند ضامنم 

 اشد.ب
گاار در همااان شااب یااا روز تااا شااب و روز آینااده تااا غاادیر  و ا

کبیااره گناااه  کااه  اى را مرتکااب  آینااده از دنیااا باارود، باادون ایاان 
 گردد، پاداش او بر عهدا خدا است.

کا براى برادرانش از دیگاران قارض بگیارد و آناان را  و هر 
گار قارض دهناده را  کاه ا کناد، مان از ساوى خادا ضاامنم  یارى 

دار  خواست قرض خود را بگیرد، خداوند عهدهعمر بخشید و 
گردد.  پرداخت آن 

کردید، باا هام دسات بدهیاد  گر در این روز با هم برخورد  ا
و از حاااال یکااادیگر بپرساااید و نعمااات روز غااادیر را باااه یکااادیگر 

حاضاران باه غایباان و افاراد مطلاع  تبریک و تهنیت بگوییاد و
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و توانااا باار بااه افااراد دور دساات اطااال. دهنااد و افااراد ثروتمنااد  

که رسول خدا کنند،  باه مان  فقیران و ناتوانان رسیدگی 
 چنین دستور داد.

شااروع بااه ایااراد خطباا  جمعااه  سااپا امیرمؤمنااان
نمااود و بااه جاااى نماااز جمعاا  آن روز، نماااز عیااد خوانااد و بااه 

که براى  همراه فرزندان و شیعیانش به منزل امام حسن
کاارده بااود روانااه شاادند و  همااه، اعاام از افااراد آنااان غااذا فااراهم 

 ثروتمند و فقیر، هدیه و پاداشی مخصوص از آن حضارت

 گرفتند و به سوى افراد خانوادا خود راهی شدند.
 

کهههه در مجموعهههه روایههها  بهههرای روز  فهرسهههت اعمهههالی 
 غدیر تشریع شده است:

-الاذکر مالحظاه فرمودیاد نموناهچه در روایات فاوقچنان

کاااااه  شایساااااته اسااااات هاااااای متعااااادد و متفااااااوت از اعماااااالی 
هاا اشاتعال مسلمانان در روز بزر  غدیر انجام دهناد و باه آن

گردیاده  داشته باشاند از زباان حضارات معصاومین بیاان 
کااه بساایار جااامع و شااامل نیااز بااود، از ایاان جهاات باار آن  بااود 

کاااه در جاااا فهرساااتی از اعماااال شایساااتهشااادیم تاااا در ایااان ای 
کتابهاااای فقهااای، ماااورد تو صااایه و مجموعاااه روایاااات و برخااای 

ساافارش باارای انجااام در ایاان روز بااا عظماات واقااع شااده را بااه 
 محضر شما خوانندگان محترم تقدیم نماییم.

 عید قرار دادن آن روز .۱
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طااور طبیعاای، مقصااود از عیااد قاارار دادن ایاان روز، آن بااه

که رفتارمان با سایر روزها متفاوت باشد.  است 
 عباد  و بندگی خداوند .۲

کااه توصاایه شااده   اساات عبااادت و بناادگی بااهاولااین عملاای 
کلی است یعنی هرگونه عبادتی در ایان روز حاائز اهمیات  طور 
کااه عیااد اساات؛ و  و دارای پاداشاای مضاااعف خواهااد بااود؛ چاارا 

ی شااااادمانی و شااااکر نشااااانهبایسااااتی انسااااان در روز عیااااد بااااه
 های الهی، به عبادت خداوند بپردازد.برخورداری از نعمت

 ذکر و یاد خداوند، اعم از ذکر لفظی و یا ذکر قلبی  .3

گر چه هر دوی آن ها بسیار خوب و مورد سفارش اسات، ا
 اما  کر قلبی بسیار مفیدتر و ماندگارتر خواهد بود.

 غسل روز غدیر  .4

که این غسل در آغاز روز انجام شود.  بهتر است 
در تحریرالوسااایلة همانناااد بسااایاری از  اماااام خمینااای

گوناه های مستحب اینیعه در باب شمارش غسلفقیهان ش
 .1إایایِ صد  َِْتا   غسل یوم َْغدیر، وَأوْین و مِتانویسد: می

 نماز عید غدیر .5

مساااتحب در روز غااادیر دو رکعااات نمااااز وارد شاااده اسااات؛ 
کارده و نمااز را نیم ساعت پیش از ظهر که انسان  است غسل 
کااهگونااهجااای آورد، بااهبااه هاار در هاار رکعاات بعااد از حمااد،  ای 

                                                        
 .95، ص1تحریرالوسیله، ج - 1
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قاادر ده بااار خوانااده و هاااى توحیااد، آیةالکرساای  سااورهکاادام از  

در روایتی طوالنی است  ی امام صادقشود. این توصیه
کااه در همااان روایاات دعاهااایی نیااز باارای خواناادن بعااد از نماااز 

 1غدیر سفارش شده است.
 پیمان برادری میان مؤمنان .6

که یکی از اعمال شامار آماده، روز غادیر باه پیمان برادری 
گفتگوهااای میااان مساالمانان، بااوی ه شاایعیان  در محاااورات و 

هاااای اخیااار باااه عقاااد اخاااوت مشاااهور شاااده اسااات؛ در در دوره
کتاب ی خاصای را بیاان ها نیز برای اجارای آن صاییهبرخی از 

 اند.نموده
کتااااب  ث ناااوری در  « مساااتدرک الوساااائل»مرحاااوم محااادا

کتاب ی روز غدضمن بیان اعمال وی ه یر سخنی را از صاحب 
کااه ایشااان صااییهنقاال ماای« ریاااض العلماااء» ی خاصاای را کنااد 

کرده است.  برای اجرای عقد اخوت  کر 
ث نوری در ادامه این نویساد: مان گونه میولی خود محدا

ایاان عبااارت و نااصا را باارای عقااد اخااوت در منااابع حاادی ی و 
کتاااب  ی کااه نوشااته« زاد الفااردوس»اسااالمی نیااافتم مگاار در 

 یکی از متأخرین از دانشمندان است.
 در آنجا آمده:

                                                        
 .143، ص3تهذیب األحکام، ج - 1
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َبِغی ِْ ِ  ِفوی  َ   ُخوو َ

ُ
وُد َْأ ِْ یوْوِم   َع ْْ ْخوَوَِب   َموَ    َهوَیَ َ ْب  َضوَ   َْْلِ

َ
وم َِ  ،

و ن ُِ ِمِ ، َ   ٍْ ُم ْْ َ ِِ ِخی
َ
ی أ َِ ی َعَ ی  ْم َِ یْم ْْ    َدُ  َ

کاااه در روز غااادیر عقاااد اخاااوت باااا بااارادران  شایسااته اسااات 
که یکی از آن دو دست راست خاود  ایجاد شود به این صورت 

 خواند:گذارد و این صییه را میرا بر دست راست برادرش می
 ، َِ ُتک ِفووی َ َْ ، َوَصوواَف َِ ، َوَصوواَفیُتک ِفووی َ َِ َوََخیُتووک ِفووی َ

ووو ِکم َ
َ
ْیِبیووواَأُ ، َوَْأ

َ
، َوأ ُِ ، َ ُ ُسوووَ  ُِ ، َوفُ َبووو ُِ ِکَُ ووو ََ ، َوَم ََ َُ َوَعاَهوووْدُت َ

ُ وِمیَ   َْ َم ْْ َ ، ُِ وَ،اَع ُِ َوَْش َ و َ ِ َد ْْ ْهوِل َ
َ
ُت ِمْ  أ ِْ ف ِی ِإْب  ی 

َ
َعَ ی أ

ی. َِ ْیَت َم
َ
 َوأ

ْدُخُ َتا ِإال َ
َ
، اَل أ َُ َ ِ َد ْْ ْدُخَل َ

َ
ْب أ

َ
م َِ ی  ِْ َب  ُِ

ُ
  َوأ

 گوید:و سپا فرد دوم نیز می
وِق  ُِ ٍُ ک ََِّمیَ   ِْ ْطُت َع َِ ْس

َ
وُ ن أ ُِ ََ َ ِبْ ُت. َفی ِ ، َموا َخو ُخوو َ

ُ
َْأ

ِ اَ َ   َعاَأ َوَْز  َُ َوَْد ُ َ،اَع  .1َْش َ
ث ناوری نقال فرماوده و ماا نیاز  گر چه این مطلب را محدا ا

کاه پیماان بارادری جا آوردیم، اما نکتهاین ی مهم این اسات 
کاه دو نفار باا نیازی باه خوانادن صاییه ی عقاد نادارد، هماین 

کننااد، یکاادیگر نساابت بااه رعایاات حقااوق باارادری  دیناای عهااد 
ی مخصاوص عقاد اخاوت کند؛ عالوه بر این، صییهکفایت می

کاااه قابااال اعتمااااد باشاااد نقااال نشاااده و  نیاااز از منباااع معتباااری 
کتاب غیر مشهوری آن را نقل می ث نوری نیز از   کند.محدا

                                                        
 نقل از زادالفردوس.، به 278، ص6مستدرک الوسائل، ج - 1
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عناااااوان یکااااای از آری، ایااااان موضاااااوع در دوران اخیااااار باااااه 

کاااه  اصااال مهمتااارین آداب و اعماااال روز غااادیر معرفااای شاااده 
عمل، اقدام خوبی است، لکن دلیلی بار وارد شادن آن در روز 

 غدیر وجود ندارد.
 روزه. .7

ااال کاااه  بااان عمااار از اماااام صاااادقْمفضا کااارده،  روایااات 
یَ    َغوووِدیِر ُخووومٍّ   یوووْوِم   َصوووْوُم  حضااارت فرماااود: ووواَ ُ  ِسوووت ِ ُ    ف، َ َِ  ،1َسووو

اره  ی روز غدیر خما  روزه  ی شصت سال است.کفا

 .و اهل البیت پیامبر اسالمصلوا  و درود بر  .8

کهه در حهق اههل البیهت .۹ کسانی   ^تبری و بیزاری جستن از 
کردند  .ظلم 

ب یهافتن بهه سهوی خداونهد  .۱۰ که موجب تقهرب کارهای خیری 
 شود.می

یل  ِ یامٍّ  نماز شب .11 اْ  َ َِ 

 . )یعنی غذا دادن به مردم به مناسبت روز غدیر(اطعام  .۱۲
ی و شاامل هماهطور مطلا  اسات البته این غذا دادن به

گر چه در برخی روایات دیگار نسابت باه اطعاام افراد می شود ا
گانه نقل خواهیم نمود. که جدا  برخی از افراد توصیه شده 

 ی رحم.صله .۱۳
ک می .۱۴ که بینی شیطان را به خا کارهایی   مالد.انجام 

                                                        
 .1817، ح90، ص2 من ال یحضره الفقیه، ج - 1
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که موجب رضایت خداوند می .۱۵ کارهایی   شود.انجام 
 رفاه بیشتر در زندگی()فراهم نمودن  توسعه بر اهل و عیال .16

چه امکانش برایت فاراهم اسات مقصود این است، چنان
کاااه زنااادگی  خاااود و خاااانواده ات و یاااا و تصااامیم داشاااته باشااای 

گشایشاای ایجااااد باارادران دیناای ات را تیییااار دهاای و برایشاااان 
کااه ایاان عماال را در روز غاادیر انجاااام  کناای، چااه خااوب اساات 

 دهی.
 استغفار برای خود و دیگران. .۱1
 غم و اندوه از مؤمنان.زدودن  .۱1
 های زیبا.در آوردن لباس سیاه و پوشیدن لباس .۱۹
 آراستن و تزیین نمودن. .۲۰

کناد و یاا )اعم از این که انسان به آراساتگی خاودش توجاه 
کند(. کار و محله و شهر را بیاراید و تزیین   محل زندگی و 

گفتن به یکهدیگر .11 کاه از اماام باه ،تبریک  ویا ه باا ایان عباارتی 
 شده است.نقل  رضا

یَ   ِِ ِم ٍْ ُم ْْ ِمیِر َ
َ
ُِ أ ُیَ  ِ ِوال  ُمَتَمس ِ ْْ َ ِا ِمَ  َ ََ ِیأ ََّ

َ ْ َ َِ َِ ْمُد  ََ ْْ َ
 ُِ ِکم َ

َ
کاه ماا را از تمساک، َوَأ کننادان باه  سپاس خاداى را 

  قرار داده است. والیت امیرمؤمنان

که از امام صادق  روایت شده: و یا با عبارت دیگری 

یَ   ِِ ِم ٍْ ُموو ْْ ووا ِمووَ  َ َِ  َ ََ یووْوِم َوََّ ْْ ووا ِ َتووَیَ َ َِ فَرَم
َ
ووِیأ أ

َ ْ َ َِ َِ ْمووُد  ََ ْْ َ
وا  َِ َِ وِیأ َوََث

َ ْ َ ِِ وا َوِمیَااِ و َِ ی َْ وِیأ َعِتوَد ِإ
َ ْ ْتِدِ  َ ََ َِ ُموِفیَ   ْْ ا ِمَ  َ َِ  َ ََ َوََّ
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  ْ ََ وْم  ْد َْ ِِ َو ْسِط ِِ َِ َِم  و َ ُِ ْْ ْمِرِ  َوَ

َ
ُِ ُواَلِ  أ ِِ ِمْ  َواَل  وِدیَ  َِ ٍِ َدا ْْ وا ِموَ  َ َِ

ی  ِ ِ یَ  ِ یْوِم َْد  ِ ُمُی  ْْ  . 1َوَ

گ که ما را به ایان روز  داشات و ماا را  رامایسپاس خداى را 
کاااه  کاااه باااه پیماااان و می ااااقی  کساااانی قااارار داد  از مؤمناااان و 

والیان امرش و بر پا دارندگان قساط و عادالتش از ماا  یدرباره
کااااااااردیم و مااااااااا را از انک ارکنناااااااادگان و گرفتااااااااه اساااااااات وفااااااااا 

 کنندگان رستاخیز قرار نداد.  تکذیب
 )بشارت دادن(. کنندهانتشار خبرهای خوشحال .11

 گفتگوهای علمی. .۲۳
گذشت. .۲۴  عفو و 
گناهان، به .۲۵ کبیره.دوری و اجتناب از  گناهان   ویژه 

)البته این نکتاه اختصااص باه روز غادیر نادارد، ولای از آن 
کااه در ایاان روز خداونااد نعماات بزرگاای هماننااد  والیاات جهاات 

کااه × امااام علاای را بااه انسااان عطااا نمااوده اساات، خااوب اساات 
کناد و ایان انساان باه شاکرانه گناهاان دوری  ی ایان نعمات از 

کبیااره و صااییره  گناهااان  روز آغااازی باار دوری همیشااگی  وی از 
 باشد.(
 دعا و زیاد درخواست نمودن از خداوند. .۲2
 تبسم، روی خوش و لبخند در مالقا  با مؤمنان. .۲1
 مالقا  برادران مؤمن رفتن.به دیدار و  .۲1
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کهردن در مالقها  .۲۹ ههای اظهار خوشهنودی و خوشهحالی 

گون با برادران ایمانی.  گونا
 داران روز غدیر.افطار دهی به روزه .۳۰
 هدیه دادن. .۳۱
کههه موجههب  .۳۲ رسههیدگی بههه بههرادران دینههی بههه هههر صههورتی 

 الفت بیشتر شود، همانند برآوردن حوائج آنان.
ی شههکر و یهها هههر جدهشههکر بههه درگههاه خداونههد، اعههم از سهه .۳۳

که بیان  گر شکر الهی باشد.نمادی 
گون بههههه مناسههههبت غههههدیر. .34 گونهههها )در  ایجههههاد تجمعهههها  
 که زمینه و امکان قانونی و عرفی آن فراهم باشد(صورتی

 مهربانی به یکدیگر. .۳۵
کههههههه نشههههههانه .36  ی سههههههخاو  انسههههههان باشههههههد.کارهههههههایی 

که در توان و قدرت انسان باشد()بخشیدن به  قدری 

 ضههعفاء و قشههرهای آسههیب پههذیر جامعههه.رسههیدگی بههه  .37

 )صدقه دادن(

کههه شههما صههاحب  .۳1 رسههیدگی بههه خادمههان و زیردسههتانی 
 ها هستید.  آن

کاه احسااس براباری باا )حتی در قالب هم نشاینی باا آناان 
 شما در وجودشان ایجاد شود(

متکفههههل شههههدن و قبههههول حمایههههت تعههههدادی از مؤمنههههان  .۳۹
 نیازمند.
 مصافحه و دست دادن با یکدیگر. .۴۰
 اغنیاء به عیاد  فقیران بروند. .۴۱
 توانمندان به عیاد  ضعیفان و ناتوانان بروند.  .۴۲
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کاااه ساااالم هساااتند و از جهااات جسااامی و   )یعنااای افااارادی 

روحی توانمند هستند باه عیاادت ضاعیفان جسامی و روحای 
طور م ال: به عیادت معلوالن جامعه رفتن، جامعه بروند. به
دان و یااا بیماااران هااا باارای عیااادت سااالمنو یااا بااه آسایشااگاه

 روحی و روانی رفتن(.
 میهمانی دادن.  .۴۳

کاه )به کناد  طور مطل ، یعنی انسان طوری برناماه ریازی 
میهمانی دادن مرسوم و یا اتفاقی خود را به روز غادیر موکاول 

 نماید.(
 های خانوادگی. میهمانی .۴۴

)جلسااات میهمااانی ویاا ه باارای اعضااای خااانواده اعااام از 
 نزدیک و دور(
هاا در یکای از ساال که امیرمؤمنان علی طوریهمان

کااه روز عیااد غاادیر بااا روز جمعااه مصااادف شااده بااود، پااا از 
ی فرزنااادان خاااود باااه ی نمااااز جمعاااه باااه هماااراه هماااهاقاماااه
 رفتند. ی امام مجتبی خانه

ویا ه باا باه، اظهار حمد و سپاس به درگهاه حضهر  حهق .45
که از پیامبر اسالم  نقل شده است: این جمالت 

 َِ َِ ْمُد  ََ ْْ ِیأ  َ
َ ْ َل   َ ََ ِمیوِر   ََّ

َ
ُِ أ ِِ ِ َواَل و َمِتو َْ ِِ َوَاَمواَم ِی و ِِ فَمواَ  ِد 

ِ ِْ ِ   َطا
َ
یَ  َعِ ی ْ ِ  أ ِِ ِم ٍْ ُم ْْ َ1. 
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 زیار  آن حضر  در روز غدیر از راه دور یا نزدیک. .۴2

کااه در روز غاادیر بساایار مااورد ساافارش  یکاای از موضااوعاتی 
باره روایاات است، در این واقع شده، زیارت حضرت علی

که یکی از نمونه کاه فراوانی وجود دارد  هاای آن روایتای اسات 
به احمادبن محمادبن ابای نصار در ضامن یاک  امام رضا

که درباره  گونه فرمود:ی غدیر است اینحدی ی طوالنی 

َغوِدیِر »ُثم َ َ اَ ن  ْْ ُضوْر یوْوَم َ ٍْ وَت َفا ِْ ف یوَ  َموا 
َ
ِ و  َیْ ورٍّ أ

َ
 ا َْ وَ  أ

یَ   ِِ ِم ٍْ ُمو ْْ ِمیِر َ
َ
َد أ ِْ ََ   َفوِإَب ِع ُوِل   َ ِْ ِم ٍّ    ْغِ،وُر  ٍْ ٍُّ َوُمْسوِ مٍّ   ُمو و َِ ِم ٍْ   َوُم

ْعَتوَق ِفوی 
َ
َف َموا أ َْ واِ  ِ و َ ِ ِتوُق ِموَ  َْ َْ   َ  ُ َِ یَ  َسو ُیوَ  ِست ِ ُُ  ٍُّ َوُمْسِ َم

ِ،ْطر ْْ َ ُِ یَ  َْ ْدِ  َو َِ ْْ َ ُِ یَ  َْ  .1َشْتِر َ َمَضاَب َو

کاه بااودی در روز غادیر بااه ناازد ای پسار اباای نصار کجااا  آ هاار 
گناهااان  امیرمؤمنااان علاای کااه خداونااد  حاضاار شااو، چاارا 

بخشد و ی هر مرد و زن مسلمان را در آن روز میشصت ساله
چاه در مااه رمضاان و شاب قادر و شاب عیاد فطاار از دو برابار آن

آتااااش دوزخ رهااااایی بخشاااایده اساااات را در روز غاااادیر رهااااایی 
 خواهد بخشیدآ.

ی روز غااااادیر، حااااادی ی از اماااااام ی زیاااااارت ویااااا هدربااااااره
کاه آن حضارت خودشاان در  هادی نیاز نقال شاده اسات 

شان حضرت علیروز غدیر به رفته و باا هماان  زیارت جدا
کردند.متن زیارت شان را زیارت  که در روایت آمده، جدا  نامه 

                                                        
 .24، ص6التهذیب، ج - 1



 

 

140 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
« زیاااارت غدیریاااه»کاااه باااه  ماااتن زیاااارت اماااام هاااادی 

مضامین بسیار بلندی است، ولای معروف شده است، دارای 
کنایم و جهات طاوالنی باودن ماتن، از نقال آن اجتنااب مایباه

کتاااب موسااوعة االمااام الهااادی، ج ،  2خوانناادگان عزیااز را بااه 
  دهیم.ارجا. می 315ص
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 (۳ضمیمه )
 متن و ترجمه خطبه غدیر

 

یِم  ٍِ ِ  َْر َ َمَٰ ٍْ َِ َْر َ ْسِم َ َِ 
وو»

َ ْ َ َِ َِ ْموُد  ََ ْْ ِدِ  َوََّوول َ فووی ََ ووِدِ  َوَدیوا فووی َاَ،ور ُ ُ ٍ یأ َعوَ فووی َاَو
، َو  ِِ ْ فاِی ََ ِِ َوَعُمَم فی  ْا ُسْ طاِی َِعْل یء  َ َش  ف وِ َِطَی ِ

َت َوُهوَو فوی امَ
وووْم یوووَزْ ،  َْ میووودَ   ٍَ  ، ِِ ُ ْرهاِیووو  َ ِِ ْدَ ِاووو ُِ

َِ َتْ وووِق  ْْ ِِ َوَ َتوووَر ََّمیوووَ  َ َمُاِیوو
وُد.  َُ   ِِ ی َْ ْمرٍّ ِإ

َ
مودَ  الیوَُ  َوَمدیدَ  الیز ُ ، َوُمْبِدکا  َوُمَیدَ  َوفل ُ أ َْ  َم

َ  ووویَ  
َ
ووواُ  َْأ َِت َوََّب  و  ٍُ َموووْد ْْ وووی َ ٍِ َمْسوووُموفاِت َودَ ْْ ُا َ َووواِب

وووم وووٌل َوَْس  وِح، ُمَتَ،ض ِ ُ ِ ُِ َوَْووو َمَکُووو ْْ وٌح، َ   ُ َ وٌ  ُسوووب ُ اوَِت، ُ ووود ُ
 . ُ

َ
ْیَشم

َ
ٌ  َع ی ََّمیِ  َمْ  أ ِ ُ ، ُمَتَطو 

َ
 َع ی ََّمیِ  َمْ  َ َرأ

، َ ْد َوِسَ   یاتٍّ
َ
وأ ُُ ٍَ یٌم  فِ ٌم  یوُب الَارَُ .  َُ ْْ فل َ َعی ٍّ َوَ   ُ ََ  ْ 

 َِ ُِ َوَم  َ َعَ یِتْم  َمُت ٍْ ، َوالیباِدُ  فل َ َشیأٍّ َ  ِِ اْیِتِاِم َِ َدُل  َْ . ال   ِِ َمِت َْ ِِ
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ووماِکَر،   وورَِکَر َوَعِ ووَم َْض َ . َ ووْدَفِتَم َْس َ ِِ وو َِ وَ ِمووْ  َعیَ ُ ِ ََ َمووا َْسووَت َِ وویِتْم  َْ ِإ

 ُِ وو َْ َتِ،یوواُت.  ْْ َ ِِ َمُِویوواُت وال َْشووَتَبَتْت َعَ یوو ْْ ََ  ِِ ووْم َاْتووَف َعَ یوو َْ َو
ُُ ع ، وََْغَ َب ِ َشیأٍّ

ُل  َِ  
ُُ ٍاَط ِ َشو ٍّ َْْلِ

فول  ُ  فوی  و َ ُِ ِ َشیأٍّ وَْ
فل   ی 

یِأ ٍیَ   ِشُ  َْش َ ِْ ُِ َشیٌأ. َوُهَو ُم ََ ِمْاَ  ی َْ ِ َش ٍّ َو
فل  ْدَ ُ  َع ی  ُِ وَْ

وووی َو وووواکٌم  ٍَ ْ وووِ َالَشووویَأ دَکوووٌم  ْمِ َََۚی ِ ْل ووووًرْ ی  ًرِ َاْلعت ََ وووإَْ ووو
وَ ل ووووَهَا ِ

 
َی َلوووإَا ِ

َ ْ  َ ی 
ْ
ال

َ ََ وو ْرََوْ وو ی ْ ت
َاْلإمَ َْ ْ ِرکوو وو رََیمْ ی ْ ت

ووْ ِرلَاْلإمَ َََۖی  ََ َوْ وو
رَْ ن  ی ِ
ًَ 
ْ
َال ًفْ ِطی 

ْوَ وٌد ای ٍَ
َ
، َوال ِدُد أ ٍُّ َِ ُِ ِمْ  ُمَا  ٌد َوْصَ، ٍَ َ

ُق أ ََ ال ْ 
 . ِِ َوََّل َ َع ی َیْ،ِس  َعز َ

ماَد  َ َِ  
ٍُّ ِإال   فیَف ُهَوِمْ  ِسرٍّ َوَعَِیی

وَد  ََ
َ
ویأ  ْغَشوی َْأ

َ ْ ، َوَ ُِ ْهَر ُ ْدُسو ویأ َموَ َ َْود َ
َ ْ ُِ ََ أ و ی َ

َ
ْشَتُد أ

َ
َوأ

ودیِرِ   ِْ ُِ َشِ ک فی َا ََ َُمشاَ َ ِ  ُمشیرٍّ َوالَم َِ ْمَرُ  
َ
ِ،ُی أ ِْ یأ  

َ ْ ُیوُ ُ ، َوَ
، َوَخَ ووَق مووا  َتووَدَع َع ووی َغیووِر ِماووا ٍّ َْ َ  َمووا َ َوال َوواَ ُب فووی َاووْد یِرِ . َصووو َ

ها َفُاَیووْت َخَ و
َ
ْیَشوم

َ
. أ ِتیوا ٍّ ٍْ وفٍّ َواَل َ وودٍّ َوال َاُ  ُ ٍَ

َ
ٍُّ ِموْ  أ وَیو َُ ََم َِ َق 

ها َفباَیْت. 
َ
َ َرأ  َ 

َ ََ وَوإَْ و ل وَهَا ِ
 
َی وًکِ ََلوإَا ِ

ْعَایوَ ُوَ َاه ََ َسوُ  ْ  ََ ْْ ََ  ، َُ ََ ِْ و َ  َْ  ُ ِِ َُْموْت
یأ َاْرَُِّ  

َ ْ فَرُم َ
َ
یأ ال ُدُو ، َوَْأ

َ ْ ْدُ  َ ََ ْْ َ ، ُِ ََ ِی ُموُ . َْ  َ
ُ
ِِ َْأ ی َْ ِإ
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فوول ُ   

َ  َُ ، َو ِِ َمَمِتوو ََ ِْ فوول ُ َشوویأٍّ  وویأ َاوََ ووَ  
َ ْ َ ََ ُِ وو ی َ

َ
ْشووَتُد أ

َ
َوأ

فوول ُ َشوویأٍّ  ، َوَخَضووَ   ِِ ْدَ ِاوو ُِ ِْ فوول ُ َشوویأٍّ  ، َوَْسَتْسووَ َم  ِِ ِاوو و َ َِ ِْ َشوویأٍّ 
. ِِ َتیَبِت ِْ 

َِ َوَْْ  ووْم ُرَْش َ ن َوُمَست ِ ْفووَ
َ
ووک َْأ ن َوُمَ،  ِ ْمووَ َمووِر، َمِ ووک َاْلَ َِ

وو وً  َموْ ت ووس 
َ ت
ووِر َِلإمَ ْ     َ ْرَکوو وٌ ِ َو وو ِرََوی  وو

هت وویَالًیوَ ََ ووَ ََع ی 
ْوَ ْرَای ِ َو ی  وو

َ ِ ی 
ْوَ یَای ََ هت َرََع وا ٍّ َعِیودٍّ َوُمْتِ وک الًیوَ ِ ََّب 

فول  .  اِصُم  ایاا  ٍَ  ُِ  ْطُ ُب
. ِ َشیطابٍّ َمِ دٍّ

فل 
ٌد َصَمٌد  ٍَ َ

ُِ ِید ٌ أ ََ ُِ ِ د ٌ َوال َم َْ ْم  ُْ   ََیوْکََْ ِلوْکََوَلوْ َی  ََ*َلوْ َی 
وووٌ َ َت

اَامَ ًَ ووو ًْْ وووْهَل
وووٌد َ َ   ٌ ماَِّوووٌد  شوووواُأ َوَلوووْ َی  وووً َیوَ ٍِ إالٌ  وَ

یوو ،  َْ َْ ووی، َ  میووُت َ   َ ووُم َفی َْ ضووی، َ   ِْ َفیْمضووی، َ یِ ووُد َفی
ک َ یْبُووووی، َِ ووووُر َ  ْغِووووی، َ  ْضوووو ِِ ووووُ   َ  ْ، َِ ِْ ووووی َ  ْم َ  ووووْدیی َ  

طی، َْ   ََ ْ ََِوَیْهَالْ ْْ ْ ََیْهَاْل ْْ َتیرُ  َ ْْ َِ یِدِ  َ َلو وِ ی  ََ ََع ََ َوْ 
رٌَ ِ ی  َفمَ یء  َ ش 

ووِ َ ی 
ْوَ وویَای وو َرًَ ِ هت

َالًیوَ ْ  ُ ووَِل وو ِرََوی  هت وویَالًیوَ ووَ ًَ ِ ی 
ْوَ َای ْ  ُ ووَِل  الِإالَ  ِإال  ی 

وووو رَْ ت ًْو َاْلًعت ووووًرْ ی  ًرِ َاْلعت ََ طوووواِأ، ْ وووو ََ ْْ عاِأ َوُمْدووووِزُ  َ ُِ َْوووود ُ ُمْسووووَتدی
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ْی،ووواِ  َ َ   ُ  

َ
ِ وووی َْأ َْ ِِ ُم ووویأ ال ْشوووُُل َعَ یووو

َ ْ ووواِ ، َ  ِ ُِ َوَْ ووو َ ِ ِد ْْ َ
َووووواُح  ْْ ُِ ِإ ُمْسَتْ وووووِرخیَ  َوالیْبِرُمووووو ْْ َشووووویٌأ، َوال ضوووووِدُرُ  ُصووووورَُخ َ

یَ .  َ ُمِ  ْْ َ
ِمِیَ   ٍْ ُمو ْْ ی َ َْ ْ ُمْ،ِ َویَ ، َوَموْو ِْ وُق  ُمَوف ِ ْْ َیَ ، َوَ ِْ وا    ِْ َاِصُم  ْْ ََ

 ِ
فووول  ق َ ِموووْ   ََ وووِیأ َْسوووَت

َ ْ میَ . َ َْ َوووا ْْ ْب  ْشوووَُرُ   َ َ   ُ َ
َ
َموووْ  َخَ وووَق أ

ِ ٍا ٍّ 
فل  َمَدُ  َع ی  َْ   َ. 

  ِ وود َ َِأ َوَْش ِ وور  َِأ وَْض َ وور  ْشووُُرُ  دَکمووا  َعَ ووی َْس َ
َ
َ  َوأ فریوور َمووُدُ   ٍْ َ

أ
طیوُ   َُ ْسوَمُ  اَلْموِرِ  َو

َ
. أ ِِ ِِ َ ُ ُسوِ  ِِ وفُ ِبو َمَکُِ  َِ ِِ و  َِ وِمُ  

ُ
خاِأ، َوأ َوَْر َ

ِ مایْر ووا
فوول  َوواِدُ  ِإْووی 

ُ
ِِ َوأ ُ  فووی طاَعِتوو ماَ ضوواُ ، َ ْغَبوو ِْ ْسَتْسووِ ُم 

َ
ُ  َوأ

َُ ََّوُ ُ . َمُ  َمُُرُ  َوال تا ٍْ یأ الی
َ ْ َ ََ ُِ ، اَلی َ ِِ ِت ََ و ُِ   َوَخْوفا  ِمْ  ُع

أ موا  َضد 
ُ
، َوأ ُِ ُ وِ یو ُ ِ اْ َِ  ُِ و َْ ْشوَتُد 

َ
ُِ َوأ ُبوِد و َُ ْْ ا َِ ُِ َع ی َیْ،سی  َْ ِ ر ُ

ُ
َوأ

َ  ِمْ   َی  ٍَ ی  َْ ِِ ِإ َِ ْوٍی 
َ
تا  أ َُ ٌُ ال وْدَف ُِ  اِ َع ِْ ل َ    ِم َِ َل َفَت ََ ْف

َ
ْب ال أ

َ
أ

 ُِ ُت ُِ َوَصَ،ْت ُخ  َ ِإْب َعُمَمْت ٍیَ ُت ٌد َو ٍَ َ
ی أ  ِ ُهوَو  - َع ُِ  -الِإالَ  ِإال َ و اَلی َ

وی َْ ْیَزَ  ِإ
َ
ْْ ما أ ِ  ََ ْم أُ َْ ِی ِإْب  ی 

َ
ْعَ َمِی أ

َ
ْغوُت  َ ْدأ َ  ََ ِ َعِ وی َفموا  وق  ٍَ فوی 

، َوَ ْد  ُِ َت َْ واِ  َوُهوَوََ  ِ سا  ِ َُ ِمَ  َْ ْ َم َِ ْْ ی َ َْ َ ِمَ  ْی َاباَ ن َوَاَا
ُِ ُم. ْْ ُاِفی َ ْْ َ  

وووین َْ ْوٍی ِإ
َ
ِ ََفوووم ِخی  َالوووروَ ِ ً

ْاَر  وووِعَالوووروَ ُوَ ْ وووِ َاه ووو َ  ِ هت ی 
ووو َامَ ی 

ووِ وِ ی 
ووَِِمووً َروَ َلی  َلَا ِ ًیووًرِ

وو َامْ َمت ووًغْ ْسووَْلَی َ وِ ِووی ِفووی الروَ َْ فووی َعِ ووی  
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 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
 
َ
ِ ووی ْ ووِ  أ ََ ِْ  ُِ َفوو ََ ِت ْْ َ ٍِّ وو ِْ َ وو  طا ووکمت ًعْ

وو َی َ وَ ْت ووْ ًَفَ عت ًْْ ووْ َیمَ
ًََّلوَ َوا ِ

َ َْ ت ِ َََِۚرست َلیمَ َالًیو َِِمً ت ْْ ْعِ  ْعَی  ُوَ َواه
اِ    ِ ووی،  !َمَاِشووَرَْ َْ ْیووَزَ  ََ َاَوواْی ِإ

َ
ِْ مووا أ ووْرُت فووی َاْب یوو مووا َ   َ

  َ وی ِمورَ  َْ ن ِإب َ ََّْبرکیوَل َهوَبَ  ِإ ُِ ُْ و َِ هوِیِ  َ ُوْم َسوَب َْ َ یُ  
ُ
َیا أ

َ
َثَثوا  َوأ

َِم َب    ُمُریی َعِ  َْس َ
ْ
َُم  -  م َمْشوَتِد  -َوُهوَْس َ ْْ ُ وَم فی هوَیَ َ

َ
ْب أ

َ
أ

خوی َ َوِصوی  
َ
ٍِّ أ و ِْ  و  طا

َ
ب َ َعِ وی ْ وَ  أ

َ
ْسَوَدن أ

َ
ْ یَ  َوأ

َ
فل َ أ ْعِ َم 

ُ
َفم

ول ُ  ََ وی َم  ِ ُِ ِم و
ُ  ََ ویأ َم

َ ْ ودأ، َ َْ ََ ماُم ِموْ   تی َوَْْلِ م َ
ُ
َوَخ یَ،تی َع ی أ

 َْ ََ ُِ الَیِبی  ی َ
َ
.هاُب َب ِمْ  ُموسی ِإال َ أ ِِ ِْ َدََ َ َ ُسو َْ ََ یُْم  ِْ  دأ َوُهَو َو

 َِ ْیَزَ  ََ َاباَ ن َوَاَاْی َعَ ی 
َ
کَوَ ْد أ ِْ ِِ هِهوی ن  َی و َِ ف ا ُ  ِمْ   ب 

َإ م مَ ََ وو َال وت ووًََّت ْْ ی  ْمِ َی  ًَُ  َ ووًکِ
ووَاَایوَ ًیْ مت َا  ًَُ  َ ووًکِ

ووْعََوَرْسووَْیْهََوایوَ ُوَ وو ََوِلووی  ْ َاه ْت
ًِیوَ

َ ََوْ وْ ََرالْعوًََّت ل  مَ َالًروَ ًََّت یمْ َمْ ویأ َوَع َوی 
َ ْ َ ٍِّ و ِْ  و  طا

َ
ِ وی ْ وُ  أ

 . ِ ٍا ٍّ
فل  َوََّل َ فی  فٌ  یِ ُدََ َعز َ فاَ  َوُهَو  َ ََ  َوبَای َْو َ  اَم َْ  َ

َ
 أ

 ِْ ووََم  َعووْ  َاْب یوو ووی هَْس َ ِْ ِ،ی  َْ ْب  ْسووَت
َ
ُت ََّْبَرکیووَل أ ْْ ووک َوَسوومَ ِْ َُ  

ووواُ   -ِإْووویُْم   ِ یَتاَْ
َ
ِووویَ  َوفْروووَرِ   -أ ُمت َ ْْ َ ُِ ووو

َ  ِِ َِ ْ موووی  َِ ُمِووواِفِیَ  ِْ ْْ َ
وییَ  َوَصوَ،ُتُم 

َ ْ ْسوَِم، َ اْْلِ َِ ُمْسوَتْتِوکیَ   ْْ یوِل َ ٍِ کمویَ  َو  َ ِإدغواِ  َْ َو
ُتْم  ی َ

َ
م َِ  ِِ َِ ف ا ِهْ َََ فی  ْ وَم ِ

ویَفمْ ِ ًَ َّت و ََلوی  ت ِه َمو ِ ْلِ ًیَ م
َی ِ مَ َْلًََّت

ْمْ ی 
 ُِ َسُبوَی َْ   ََ ٌ ی  ِعََعًطِ ُوَ َِعًیَ َاه ََ ًنا ََوْ  ی   ت
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َُُهوووْم  

َ
وووی َوفْرووَرِ  أ ِ ی 

َ
یووا  َ َزَعُمووووَ أ ُُ ویی أُ ووی َسوووم َ ت  ٍَ ْووی َغیوووَر َمووور َ ٍّ 

کف ِْ وی   َی ت  ٍَ وی  ِ ِ ِِ ِم و ِْ ِِ َوَهووَُ  َوَ ُبو ِإْ باْی َعَ ی ِِ ِإی  َو ُْرَرِ  ُمََزَمِت ِْ
َوََّل َ فی ْیَزَ  ََ َعز َ

َ
ک أ ِْ َُ  َ َْلوًََّت ْمْ ویََوی  ت ِ

َالًیوَ وًَّت ًدْ َمْ و َی  ًَُ  َ وًکِ
ْهْ َایوَ َوِموً ْ

َ ًٌَّ ًدْ
َامْ ََ َََْۚ وو ًَّْ ًدْ

ووْ َامْ ٌب فمْ ُُ ُِ أُ وو ی َ
َ
ووییَ  یْوُعموووَب أ

َ ْ ََعَ ووی َ وور  ی 
ًخت

َ ًَُ  َ ِمًیِ َمْ ْْ ْْ َِی ِمً ْ َمْ ِعََوی  ُوَ َی ِ ه ِمً ْ
َمْ  ْ َی 

.لوَ ُُ  َُ
و َِ ِواک یَ   ْْ ی َ َسم ِ

ُ
ْب أ

َ
ْوِشْئُت أ َْ کَو ِْ ْب   َی

َ
یُت َوأ َسوم َ َْ ْسوماکِتْم 

َ
م َِ

ُت َو 
ْ
ْوَمووم

َ
ْعیوواِیِتْم َأ

َ
م َِ وویِتْم  َْ ْوِمووَ  ِإ

ُ
ووی أ ِ ِ ْ ُت، َوُْ َْ ووَد َْ  َعَ وویِتُم 

ُد  َ
َ
ْب أ

َ
أ

ْموُت. َوفول ُ  موِ هْم َ وْد َاُر َ
ُ
وک َوََ فی أ ِْ ْب   َُ

َ
وی ِإال  أ  ِ الیْرَ وی ََ ِم

َْی ْیَزَ  ََ ِإ
َ
َْ ما أ ِ  ََ ِ َعِ ی، ُثم َ اَن  أُ ق  ٍَ َمت َفی  ًغْ ْسَْلَی َ وِ هت َالروَ ی 

ی  َامَ
ِ ی وِ

َِِمً َروَ َلی  َلَا ِ ًیًرِ
وامْ ٍَ ِ َعِ ویفی  و َ- ق  ْت وْ ًَفَ عت ًْْ وْ َیمَ

ًََّلوَ َوا ِ
َ َْ َِرست َلیمَ کمت ًعْ

ت ِ َََۚی َ وَ َالًیو َِِمً ت ْْ ْعِ  ْعَی  ُوَ َواه
اِ    ِ ک َفاْعَ ُموَ َمَاِشَر َْ ِْ ب َ ََ َ وْد   َُ

َ
ِِ َوَْفَتمووُ  َوَْعَ ُمووَ أ فیو

 
َ
ُمتواَِِّیَ  َوَْأ ْْ ُِ َعَ وی َ ِإماموا  َفوَرَض طاَعَتو یوا  َو ِْ ُْم َو َْ  ُِ ْی واِ  َیَ َب

َاِ ووِر، َوَعَ ووی  ْْ بووادأ َوَ ْْ ، َوَعَ ووی َ سووابٍّ ٍْ ُتووْم ِ ِإ َْ َیَ   َِ ووا َوَعَ ووی َْت 
ُبیوووِر، َوَعَ وووی  ْْ وووغیِر َوَ َمْم وووون َوَْ  َ ْْ ِ َوَ ووور  َُ

ْْ َِ ووو ، َوَ ََ ْْ َدِموووی َوَ ََ ْْ َ
 . دٍّ ِ ٍ ِ ُمَو

فل  ْسَوِد، َوَع ی 
َ
ْ یِ  َوَأ

َ
 َْأ
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
ْمووُرُ  

َ
، یاِفووٌی أ ُِ وو ُْ ، َّووازٍّ َ ْو ُِ ُُموو ٍُ ، موواضٍّ  ُِ َ،وو َْ ، َمْ َوووٌب َمووْ  خا

طواَع 
َ
ُِ َوأ و ِْ َموْ  َسوِمَ  ِم ِْ ُِ َو و َْ وْد َغَ،وَرََ  َِ ، َف ُِ  َ ُِ َوَصود َ ََ َمْرٍوٌم َمْ  َاِب

 . ُِ َْ 
اِ    ِ َمْشَتِد، َفاْسَمَوَ  !َمَاِشَرَْ ْْ ُِ فی هیَ َ ُ وُم

َ
ُِ بِخُر َمِامٍّ أ ِإی َ

فْم  َوََّووول َ ُهوووَو َموووْوال ُوووْم، َفوووِإب َ ََ َعز َ ِ َ طیَووووَ َوَْیِوووادوَ اِلْموووِرََ َب
َ
َوأ

َ ُِ ُِ َوَیِبیوو ُْ ِِ َ سووو ِإالُهُووْم، ُثووم َ ِمووْ  دوِیوو ُووْم، ُثووم َ ِمووْ  ُم َْو َْ  ُِ تاِطوو
ِإماُمُ یُْم َو ِْ دأ َع ی َو َْ ِ تی ََ ب 

ُُ ُُ فی  ماَم ُْم، ُثم َ َْْلِ ِ َ ْمِرََ َب
َ
م َِ ْم 

. ُِ َْ ْوَب ََ َ َ سو َِ ِدِ  ِإْی یْومٍّ َاْ  ْْ  ِمْ  ُو
 ََ ُِ َم ر َ ٍَ رََم ِإال  ما  ٍَ ُِ َوُهْم، َوال ُْ ُِ ََ َ َ ُسو َ  ٍَ َ

ََ  ِإال  ما أ ٍَ ال
ووی ِِ َف َوََّوول َ َعر َ ُِ َوُهووْم، َوََ َعز َ ُْ َیووا  َعَ وویُْم َ َ ُسووو

َ
وورََم َوأ ََ ْْ ووََ  َوَ ََ ْْ َ

. ِِ ی َْ ِِ ِإ رَِم ٍَ ِِ َو ِْ َ ٍَ ِِ َو َِ ف ا َمِی َب  ِ  ِمْ   ما َع  َ َِ ْفَضیُت 
َ
 أ

اِ    ِ ٍْ وواُ  ََ  !َمَاِشووَرَْ َ
ووُ وُ . موواِمْ  ِعْ وومٍّ ِإال َ َوَ ووْد أ ع ووی َفض ِ

ِویَ ، َو  ُمت َ ْْ ُِ فوی ِإمواِم َ َ ویُت ٍْ َ
وْد أ َِ ْموُت َف موا ِموْ  ِفی، َوفول ُ ِعْ ومٍّ ُع  ِ

فوَرُ  ََ فوی  َُ ویأ 
َ ْ ُمبویُ  َ ْْ مواُم َ ، َوُهوَو َْْلِ ُِ َعِ یوا  ْمُتو ِعْ مٍّ ِإال  َوَ وْد َع  َ

َنُسوَ ِ   َ  ًُ  َ ی ِ
َموْ مت أ  یَا ِ ِ ًَ ْ 

ًنت ی  ْخ ت
َامَ یء  َ َش  َوک وَ

اِ    ِ ُُ،وَ َعووْ   !َمَاِشووَرَْ ِْ ، َوالَاْسووَت ُِ وو ِْ وَ ِم ُِ ِ،وو ِْ ُِ َوالَا وو ِْ وَ َع الَاِضوو  ُ
 ، ِِ یأِوال ِت

َ ْ ََفُتَوَ ِ قمو
َ یَالْ َ ْهِ  َا ِ باِطَل ی  ْْ ، َ یْوِهُق َ ِِ َِ َمُل  َْ   َ

ووواَ  َِ ُ  َموووْ  بَموووَ   َ  
َ
. أ ُُ الِکووومٍّ ْوَمووو َْ ُخوووُیُ  ِفوووی ََ 

ْ
، َوالَام ُِ ووو ِْ توووی َع ِْ   َ

یأ َفدأ َ ُسوَ  ََ 
َ ْ ٌد ، َوَ ٍَ َ

ی َاْل ماِب    أ َْ ُِ ِإ ِْ ْم  ْسِب َْ ِِ ه ِْ َ َ ُسو
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َ ْ ، َوَ ِِ ْ،ِس َِ ِِ ِموَ  َِ ِْ ُبوُدََ َموَ  َ ُسوو َْ َد   ٍَ َ
فاَب َمَ  َ ُسوِ  ََ َوال أ یأ 

ُِ َعوِ   َمْرُاو
َ
ُ  َمْ  َعَبوَدََ َمَوی. أ َ  

َ
اِ  َصَ   َوأ  ِ َْ  ُ َ  

َ
َّاِ  َغیُرُ . أ ِ َْر 

 . ِِ ْ،ِس َِ َِ َل فاِد ا  ْی  ََ ْب  ِاَم فی َمْضَدَی، َفَ،
َ
 ََ أ

اِ    ِ َِ  !َمَاِشَرَْ ُ وُ  َف ُِ ََ. َفض ِ ْد َیَ َب َِ ُِ ََ، َوَْ َبُ وُ  َف  َ  ْد َفض َ
اِ    ِ ْیُوَر  !َمَاِشَرَْ

َ
ودٍّ أ ٍَ

َ
ْ   ُتوَ  ََ َع ی أ َْ ُِ ِإماٌم ِمَ  ََ، َو ِإی َ

وَل  ََ ْب  ْ،
َ
ْتموا  َعَ وی ََ أ ٍَ  ، ُِ و َْ وْ   ْغِ،وَر  َْ ُِ َو وک ِوال َت ِْ َف   َُ َْ َموْ  خوا َِ

ُِ َعویََا   ََ ِ ی  ََ ْب  
َ
ْمَرُ  َوأ

َ
ْب أ

َ
وَ أ وَیُب ٍْ هوِ . َفا َواِد َوَدْهوَر َْود ُ ُْ وَدَ َ ََ

َ
َ  أ ُیُور

،وُ . َفَتْ ُ وَ ِْ َِر مَُْاتا خ َ ِ 
ْ
ت ْ ََوال َْد ت َالًیو ََََۖوفمْ ً ت ِری  فرًفِ ْْ َِی تمْ ِع وَ

امْ
اِ    ِ ِبیووووووویَ   -َوََ  - ووووووو   !َمَاِشوووووووَرَْ َ ِ وَب ِموووووووَ  َْ ُْ و َ

َ
وووووووَرَْأ ش َ ََ

َیا 
َ
ُمْرَس یَ ، َوأ ْْ ُُ َع وی  -َوََ  -َوَ و د َ َُ ْْ ُمْرَسو یَ  وَ ْْ ْیِبیاِأ َوَ

َ
خاَاُم َْأ

َ  یَ . َفَمْ  َشوک فویَم َََّْمیِ  
َ
ماوَِت َوَْأ ْهِل َْس َ

َ
 ْت و یَ  ِمْ  أ

ک ِْ َُ  َ ُِ داِهِ ی ْْ فْ،َر َ فَ،َر  ْد  َِ وْی َوَمْ  َشک فی َشیأٍّ ِمْ  َ ْوْی َف
ُ
ْأ

وودٍّ ِمووَ   ٍِ ووی، َوَمووْ  َشووک فووی وَ َْ ْیووِزَ  ِإ
ُ
ِ مووا أ

فوول  ووْد َشووک فووی  َِ هوویَ َف
اِ .   ِ ُتْم، َوََْشان فیِا ِفی َْ ِْ ِ ِم

ُل  ْْ ْد َشک ِفی َ َِ ُِ َف کم َ
َ
 َْأ

 ُِ ِْ ا  ِم  ِ ُِ َم َ،ضیَ  ْْ َوََّل َ ِ تِیِ  َ باِیی ََ َعز َ ٍَ اِ !   ِ َعَ ی  َمَاِشَرَْ
ی َو  َْ ُِ ِإ ِْ سایا  ِم ٍْ ِإ ََو ََ وَوإَْ و ل َهَا ِ

 
َی وْ ََََۖلإَا ِ ْْ ودیَ  َیوْهَاْل َ َِ

ُْ وَد َ ََ
َ
وی أ ِ ِ ِم

 . ِ ٍا ٍّ
فل  َِهِیَ  َوَع ی   َوَدْهَرَْد 
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فورٍّ 

َُ ودأ ِموْ   َْ ََ اِ   َ ِ ْفَضُل َْ
َ
ُِ أ ُ وَ َعِ یا  َفِإی َ اِ ! َفض ِ  ِ َمَاِشَرَْ

 ِْ ِ  ِ ْیَزَ  ََ َْ
َ
ْیای ما أ

ُ
ووٌب، َمْغُضووٌ  و أ َُ ووٌب َمْ  َُ َتْ وُق. َمْ  ْْ وی َ ِِ ََ َق َ 

 . ُِ ِْ ْم یوَِف َْ  َمْغُضوٌ  َمْ  َ د َ َعَ ی َ ْوْی هیَ َو
ووو َِ ریوووی َعوووِ  ََ َاَووواْی  ال ِإب َ ََّْبرکیوووَل َخب َ

َ
کأ ِْ ووووُ ن َموووْ    َی ُِ   َ

توی َوَغَضوبی َِ َْ َْ  ِِ َ ی ََ ُِ َف َ ْ ْم  َتَو َْ وْرَیًََ،عادأ َعِ یا  َو ًنًطْ و ََوْلیمَ ت وٌََّمو ًْْ

َ ووو   َِلًعت کمْ مت ووو وَ وووَعَََۖفمَ ُوَ وووَاَاه ْمْ ُ،وُ  َوایموَ ِْ ْب ُاتوووا
َ
ْعوووَ َأ َ وووَ ٌأَی  َفمَ لوَ وووًرِ

یمَ ًفَ
هت  َیمِ ن ْ ْ َی  ْ ًََّت ْت ْع ْت َیمَ ٌرَی ِ ن  ی ِ

َعًَخت ُوَ َاه ًَّوت ا ِ
زیووِو،  ََ َْ ِِ وو َِ ف ا فووَر فووی  َُ وویأ 

َ ْ َ ََ ُِ وو ِْ ََّ ُِ وو وواِ ، ِإی َ َ ِ َمَاِشووَر َْ
  َ نَفِاَ  اَاْی ُمْتِبر ُِ ،ُ ِْ ْ   تا ََعم َ ی  ََ ََع ی  ْ َرتمَ ٌََّی  َخت ًْْ ََلًَیَ ْمْ ًََّیمَ

امَ
ِعَ ُوَ َاه ًیک ِ یَخ ت ِ ًَ طکمْ روَ مت ًَفَ

وَ ِإْووووی  ُِ ِِ َوَْیُموووو ووووْربَب َوَْفَتُموووووَ ب اِاوووو ُِ ْْ وَ َ ُِ اِ ! َاووووَد  َ  ِ َمَاِشووووَرَْ
ووْ   َْ ُووْم ِوََِّووَرُ  َو َْ ووْ  یَبوویَ   َْ ، َفووَوََ  ُِ ِبَوووَ ُمَتشوواِ َت ِِ َوالَا  َ ُماِاوو َْ  ُم
ُدُ  ِإْوی َوشواکٌل  َِ َیا بِخٌی ِ یِدِ  َوُمْ و

َ
یأ أ

َ ْ ُْم َاْ،سیَرُ  ِإال َ َ َْ یوِ َ  
وُت َموْوالُ  َفتویَ َعِ وی  ِْ ف ب َ َموْ  

َ
ِ ُمُوْمن أ َْ ُِ ِ یَدأ َوُم َُ ُضِدِ  َ  َِف ََ َِ

ُِ ِموَ  ََ  خوی َ َوِصوی ، َوُموَالُاو
َ
ٍِّ أ و ِْ  و  طا

َ
َمْوالُ ، َوُهوَو َعِ وی ْ وُ  أ

َوََّل َ  تا َعَ ی.  َعز َ َْ ْیَو
َ
 أ
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ِِ ُهووُم   وودأ ِمووْ  ُصووْ ِب ْْ یبوویَ  ِمووْ  ُو اِ ! ِإب َ َعِ یووا  َوَْط َ  ِ َمَاِشووَرَْ

ِبوٌ  َعوْ   ِْ ُتموا ُم ِْ ودٍّ ِم ٍِ  وَ
فَبُر، َفُول ُ

َ
ُل َْأ ِْ ْربُب َْا ِ ُِ ْْ ْصَغُر، َوَ

َ
ُل َْأ ِْ َْا ِ

ْو  ََ ْْ ی یِردَ َعَ ی َ ت  ٍَ ْ   ْ،َتِر ا  َْ  ، ُِ َْ ِِ َوُموَِفٌق  ِب ٍِ  َض. صا
الَوَ وووْد 

َ
. أ ِِ ْ ِ ووو

َ
ُِ فوووی أ ُاُمووو ٍُ ِِ َو ووو ِِ َمِووواُأ ََ فوووی َخْ 

ُ
ُتوووْم أ ال ِإی َ

َ
أ

د َ ووُت 
َ
ال . أ

َ
ُت، أ َْ ْوَ وو

َ
الَوَ ووْد أ

َ
ُت، أ َْ ْسووَم

َ
الَوَ ووْد أ

َ
ْغووُت، أ

َ  ََ ال َوَ ووْد 
َ
أ

ُِ ال  وووو الِإی َ
َ
، أ َوََّوووول َ َیووووا ُ ْ ووووُت َعووووِ  ََ َعز َ

َ
َوََّوووول َ  وووواَ  َوأ ِإب َ ََ َعز َ َو

می»
َ
ِمِیَ  أ ٍْ ُموو ْْ وودأ « َرَ َْ ََ ِمِیَ   ٍْ ُموو ْْ وول ُ ِإْمووَرُ  َ َِ ال الَا

َ
خووی هوویَ، أ

َ
َغیووَر أ

دٍّ َغیِرِ .اِلَ  ٍَ   
ْیُ،ِسُْم؟  اْوَن ََ و »ثم  ا ن  ََ ُْم ِمْ   َِ ْوْی  ََ اُ ، َمْ   َ ِ َیتاَْ

. َفِاَ ن  ُِ ُْ ُت َمْوالُ  َفتیَ َع ی َمْوالُ ، َْ تم َ وَِ  َمْ  »َ ُسو ِْ ف ال م   ََ

ُِ ُ  َو وَال َْ   .«عاِد َمْ  عادَُ  َوَْیُ ْرَمْ  َیَ َرُ  وَْخُیْ  َمْ  َخَی
اِ ! هووویَ َعِ وووی أخوووی َ َوصوووی  َ وَعوووی ِعْ موووی،   ِ َمَاِشوووَرَْ
ف وواِ  ََ  تووی َع ووی َمووْ  بَمووَ   وو  َوَع ووی َاْ،سوویِر  م َ َُ َوَخ یَ،تووی فووی 

مایْر وواُ  َوَ َِ َاِمووُل  ْْ ِِ َوَ یوو َْ َعی ِإ َوََّوول َ َوَْوود  ِِ ِ ُ  اِلَ َوواُم َْعز َ ْعدَکوو
ُُ َ ُسووِ  ََ  ُِ َخ یَ، . ِإی َ ِِ ِ یِت َْ اهی َعْ  َم  ِ ِِ َوَْ ُموَْی َع ی طاَعِت ْْ َوَ
ِاِسوطیَ   ْْ فریَ  َوَ وا  ِ تادأ ِمَ  ََ، َو اِاُل َْ ْْ ِمِیَ  َوَْْلماُم َ ٍْ ُم ْْ میُرَ

َ
َوأ

وووُ  ََن ُِ ْمِرََ.  
َ
ووم َِ موواِ  یَ   ْْ ْلََوَ َْ وو ْمت ْلَاْل وو وَ ن َ وو َی  ْمِرن َیووَک مت

َ
ووم َِ

 وُ ن 
َ
 ُتم َ وَِ  َمْ  وَالُ  َوعاِد َمْ  عادَُ  َوَْیُ ْر َمْ  َیَ وَرُ  » اَ   ِ أ

َ ْ ََ

ووَد  ََ ِْ َع ووی َمووْ  ََّ ْیُووَرُ  َوَْغِضوو
َ
ووْ  َمووْ  أ ََ ْْ ُِ َوَ وو َْ َوَْخووُیْ  َمووْ  َخَی

 ُِ َ ِ ٍَ» . 
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ووَدَاْبییِ   ِْ یووک ِع ِْ َُ فووی َعِ ووی َو ُْ وو ووَت َ ْْ ْیَو

َ
ووک أ ووک َْ تووم َ ِإی َ ِْ َُ  

یوووْوِمن ْْ توووَیَ َ ِْ وووًنَ ْ ََوَیْ وووِبک ِإ ووواُ   ََل وووْ َِدی  ْ وووکمْ ْت ل
َأَامَ َْ ووو اْلی 

و  ًنا مَأَِدی  ََ ْسو ََل وْ َاْلإ ِ کمْ ی  یََوَرًضِ تمِ ْت ْع ََعَلی  ْ ًَیِ کمْ ْْ ْت یمْ
وً ََوامَ َومت

َ َِموووً ت َر مِ ًخِ ووویَاْلوووإ  ِ ًَ ََ ََوْ ووو َْ ووو
وووَ َِمًیْ ی َ ْمْ َ وووً َی  ووو ًَفَ ًنا مِأَِدی  ََ ْسووو وووَرَاْلإ ِ ی 

ًَعَ وووًغِ نمَ ی ْ ی 
َ ً ت ت ِسِری  ً 

ْ
ْغُت. َ ال

َ  ََ ِی َ ْد  ی 
َ
ْشِتُدن أ

ُ
ِی أ  ْ تم َ ِإی 

. َفَمووْ   ِِ ُْم ِ ِإماَمِتوو َِ َوََّوول َ د وو فَمووَل ََ َعز َ
َ
مووا أ اِ ! ِإی َ  ِ َمَاِشووَرَْ

 ُِ یاَم ِِ ْْ ِِ ِإْی یْوِم َ ْْدأ ِمْ  ُصْ ِب ُِ ِمْ  ُو وُم َمِاَم ُِ َمْ    َِ  َ ِِ َِ َام َ 
ْ
ْم  م َْ

َوََّوووووول َ  ووووووْرِض َعَ ووووووی ََ َعز َ ََ ْْ ََوَ َطووووووکمْ ی ِ َخت ًَُ  َ ووووووًکِ
ووووووَِایوَ یمِ

 
وَل
امْ

ْت ْلْهْ َ ْع
ِخَرِ  امَ ُْ ْییا َوَ ت رَِِفیَو  ِفی َْد ُ َََۖالًیو ِِیوْکوًَّت ت ًَ هت َ ی  ْ ْ ًَفِ

َ ْروًَّت ًنًطَ ََوَلإَْ ْ َی  ات ْ َ ً ْهْ َاْلعت ََعً ْ ًفْ ًْوت َلإَ   ًَ
ُْم  َُ َِ ْ و

َ
ُوْم  و  َوأ ُ ِ ٍَ َ

ْیَ وُرفْم ْوی َوأ
َ
اِ ! هیَ َعِ ی، أ  ِ َمَاِشَرَْ

 ُُ ووْت ب وو َْ ُِ  َِ وویاِب. َوماَیَو وو ِْ َیاَع
َ
َوََّوول َ َوأ فْم َعَ ووی، َوََ َعز َ َعووو ُ

َ
ووی َوأ َْ ِإ

َِ ََه ِ  ا   ، َوال خاَطو ِِ ْربِب  ِإال  فی ُِ ْْ وَافی َ ًیْ مت َا  ًَُ  َ وًکِ
وَدأ ایوَ ََ ِإال 

 ُِ و َ ِ َد ْْ ا َِ ، َوالَشوِتَد ََ  ِِ وْربِب ِإال  فیو ُِ ْْ ُُ َمْدحٍّ ِفی َ ْت ب  َْ ، َوالَیَو ِِ فوی َِ
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 َ و ًَِّ ً  ت یَاْلإ ِ

ََ ََع ی  تمَ
ْ َامَ توا فوی ِسووَُ  َوالَموَدَح ِ توا  ت َْ ْیَو

َ
، َوال أ ُِ و َْ ِإال 

 َغیَرُ . 
اِ ! ُهووَو یاِصووُر دیووِ  ََ َوَُْم   ِ دوواِدُ  َعووْ  َ ُسوووِ  ََ، َمَاِشووَرَْ

َمْتِدأ. َیِبیُْم َخیوُر َیبوی َ َوِصویُْم َخیوُر  ْْ تاِدأ َ ْْ ی َ ِِ َ ِ ی َْ ِِ َوُهَوَْت َ
ْوِصیاِأ َو 

َ
وُ  َخیُرَْأ ُِ ََ    .ِصی هَ 

 ِِ ِ توی ِموْ  ُصوْ  ب 
ُُ ، َو ِِ ِ َیِبوی ِموْ  ُصوْ ِب

فول   ُُ  ِ ب 
ُُ اِ !   ِ َمَاِشَرَْ

ِمِیَ   َعِ ی.  ٍْ ُم ْْ میِرَ
َ
 هأ

َسوووِد،  ََ ْْ ا َِ  ُِ ووو َ ِ َد ْْ ْخووَرَج بَدَم ِموووَ  َ
َ
ََ أ َْ وووی ووواِ ، ِإب َ ِإ  ِ َمَاِشووَر َْ

ُْم  ُْ ْعما
َ
ِبَ  أ َْ ُسُدوُ  َفَت َْ ی  َفََا َْ ْهِبَ  ِإ

ُ
ْ دَُمُْم، َفِإب َ بَدَم أ

َ
 أ

َوَاِز  َ
ْیُتْم 

َ
ُْم َوأ َِ ، َوفیَف  َوََّل َ ، َوُهَو َصْ،َوُ ََ َعز َ َد ٍّ ٍِ ٍُّ وَ َتطیَئ َِ  ِض 

َ
َْأ

ی، َوالیووَْی  ِِ َشو ُِ الیوْبِغُ  َعِ یوا  ِإال  و ِإی َ ال َو
َ
ْعدَُأََ، أ

َ
ُْم أ ِْ ْیُتْم َوِم

َ
أ

ی، َوال ِِ  َا
ِمٌ  ُمْتِ ٌ . َعِ یا  ِإال َ ٍْ ِِ ِإال  ُم َِ ِمُ   ٍْ  ی

ْ ورن -َوََ  - َو فی َعِ وی ََ ْْ وْت ُسووَ ُ  َ َْ ََیَو ِ ً
ْاَر  وِعَالوروَ ُوَ ْ وِ َاه ِ  

َ ِ ِخی  ْ ِرَ*َالروَ ْ رَ َ*َواْلعت
ََلًفِ ًَخْ ً  ت ًَّت َاْلإ ِ

ًَّوت ْ یأ بَموَ  ا ِ ِإال  َع یا  َ
ْبرِ  ِ َوَْ  َ ق  ََ ْْ ا َِ  . َ َ ِ ی 

اِ !   ِ تیَمَاِشَرَْ َْ ْغُتُْم ِ سا َ  ََ ََومت ََ ِد َْسَتْشَتْدُت ََ َ 
َ ًُْ  َ ی ِ ْْ َاْل

مًغْ ََ وَإَاْلی َ ل ْسَِلَا ِ یَالروَ
ََ َع
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اِ !  ِ ًیوونمْ ََمَاِشووَرَْ

وَووإََوامَ ل َا ِ ً وت
ووَیمْ ْْ ََوَلووإَیمَ َِ وو ت یمِ ْم َیمْ ووقموَ ووَعَخت ُوَ ووَاَاه ْمْ

ایموَ
َ ًََّت ْْ  ِ ْ موْ

 َ ِ ِِ َوَْ ِْ اَ َ َ ُسو َِ وَ  ُِ اِ ! بِم  ِ ُِ َمَاِشَرَْ و ََ ْیوِزَ  َم
ُ
یأ أ

َ ْ وً َوِ  َ موِ
و َ ت ًیو و ََلعت ْت ْهْ َل وً َ ْ عت ْوًَیَ

ت ِر ت َامَ ْدی 
َامَ ی  ََ ْردوَ ت ََع ًیَ َ ا ًَفَ َْوخ ْ َّت ِْ ْط

ًًََّیوَ
ِ َامَ ی ْ فمَ

َ کمِ وووی ْ َال وت ْضوووَخِت ت
ُِ ِإال َ َ ْوموووا  ِموووْ  امَ ُْ ووو هَووواَ موووا َعِوووی ِ توووِیِ  َ

ْیسوواِ ِتْم،
َ
ْسووماِکِتْم َوأ

َ
م َِ ْعووِرُفُتْم 

َ
ْصووَا   أ

َ
ووْ،ِ   أ اْ  َ َِ ِمووْرُت 

ُ
َوَ ووْد أ

 ِ ِ و َُ ْْ ِِ ِموَ  َ ِ وی فوی َ ْ ِبو ََ ِْ اٍّ َع ی ما ِدوُد  ِِ  َْم
فل ُ َمْل  َْ ُتْم َفْ ی ِْ َع

ُبْغِ   ْْ . َوَ
َوََّل َ َمْسو ون ِفوی ُثوم َ فوی َعِ وی ْ وِ   وُ  ِمَ  ََ َعز َ ُ ِ اِ ! َْ  ِ َمَاِشَرَْ

وی  َْ ُِ ِإ و ِْ ْسوِل ِم َ ِ ، ُثم َ ِفی َْ ٍِّ ِْ    طا
َ
ُخوُی أ

ْ
ویأ  م

َ ْ َمْتوِدأ َ ْْ ِواِکِم َ ْْ َ
ِا، اِلَ  َْ ق  ُهَو  ٍَ  ِ

ُل  َِ  َ ََ ِ ق  ََ ُ  َعَ وی َِ د َ ٍُ َ ِا  ََ َوََّل َ َ ْد ََّ ب َ ََ َعز َ
اِیووووودیَ  َوَُْم  َُ م ْْ وووووِیَ  َوَ ِ  َِ ُم ْْ ِثمووووویَ  َ ُْ تووووواِکِیَ  َوَ ْْ ،یَ  َوَ ِْ توووووا

میَ . َْ َا ْْ غاِصبیَ  ِمْ  ََّمیِ  َ ْْ میَ  َوَ ِْ َما  ْ   َوَ
وووی َ ُسووووُ  ََ َ وووْدَخَ ْت ِموووْ  َ ْبِ وووی  ی 

َ
ْیوووِیُ فْم أ

ُ
اِ ! أ  ِ َمَاِشوووَرَْ

ْوُ ِتْ وووُت 
َ
َفوووِإْب ِموووت ُ أ

َ
ُسوووُل، أ ووو ی ِ ْ ََْر ُ

ت ْم ْع
َامَ وووی  ََ ْ ََع ووونمْ َ ی ْ ْمت وووً َََۚاًی َومت
ا  نم ووووی  ت ووووَعَس  ُوَ َاه ووووروَ ْ ً َ ووووً َی  ًَفَ َِ وووو ن  ی َ ْمِ ََع ووووی  ََ ََع ِ ووووک ْ ْمت ًن ووووْعَََۗی  ُوَ ًرِ َاه

ح ْ ووووی  َوست
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 َ ً ت وو لِری  ت و ِإب َ ال   الَو

َ
ووُِر، ُثووم َ أ ووْبِر َوَْش ُ اْ  َ َِ  

َُ َمْوُصووو ْْ َعِ یووا  ُهَوَ
. ِِ ْْدأ ِمْ  ُصْ ِب ِدِ  ُو َْ ََ ِمْ  

ووَ َعَ وی ََ  ُ ِ وْل الَاُم ََ ووَ َعَ وی ِ ِإْسوَِمُْم،  ُ ِ اِ ! الَاُم  ِ َمَاِشَرَْ
ُشووووَ ٍّ ِموووْ  یوووا ٍّ  َِ وووِبَ  َعَمَ ُوووْم َ  ْسوووَتَ  َعَ ووویُْم َ یْبَتِ ووویُْم  َْ َفی

، ِإب َ  ِمْرَصاِد.  َوُیَا ٍّ ْْ ِبا َْ ُْم  َ َ  َب
 ٌُ وو کم َ

َ
وودأ أ َْ ََ ُِ َسوویُوُب ِمووْ   وو اِ ! ِإی َ  ِ َ وویََمَاِشووَرَْ َا ِ ووْ ْعًََّت ی 

ت رَِ َََۖالًیو ْروًَّت ًن ت ََلإَی  َمِ ی  مت ْمِ َأَاْل َْ َوی 
ُتْم.  ِْ َیا َ ِ ئاِب ِم

َ
اِ ! ِإب َ ََ َوأ  ِ  َمَاِشَرَْ

ْابووواَع 
َ
ْی ووواَ ُهْم َوأ

َ
ُتوووْم َوأ اِ ! ِإی َ  ِ ْشووویاَعُتْم َمَاِشوووَرَْ

َ
ووویَُتْم َوأ ِ ً

وو رَِ ت َالًیو ِ َِمووً ت ًْت ْسوو
ْرلَاْلإمَ ََ ایووکوَ ِبووْئ َْ ََو ً ت ووِری  یمَ ی وِ ْْ ََ َاْل وو ْ ی  ال مت

َ
أ

 ِِ ُدفْم فی َصَیَ،ِت ٍَ َ
ُمْر أ ِْ ، َفْ ی ُِ َیَ، ْصَاُ  َْ  َ

َ
ُتْم أ  !!ِإی َ

  ُ ُ  َ ِ  ََثوو َدُعتووا ِإماَموو
َ
ووی أ ِ اِ ! ِإی   ِ بووی ِإْووی یووْوِم ه َمَاِشووَرَْ ِِ فووی َع

ِ ٍاِ ورٍّ 
فول  ُ  َع ی  د َ ٍُ َتْب یِغِتتاب  َِ ِمرُت 

ُ
ْغُت ما أ َ  ََ ُِ ، َوَ ْد  یاَم ِِ ْْ َ

وْد،  َْ وْم یو َْ ْو
َ
وَد أ ِْ وْم  ْشوَتْد، ُو َْ ْو

َ
وْ  َشوِتَد أ دٍّ ِمم َ ٍَ َ

ِ أ
فل  ٍِّ َوَع ی  َوغاک

َد ِإْی یْوِم َْْ  َْ َو ْْ ُد َ ِْ وَ ْْ َِ َوَ غاِک ْْ َاِ ُر َ ْْ َ ِْ ِ
ُ وَب َفْ یَب   ََ . َوَسیْد ُِ یاَم ِِ

غاِصووووووبیَ   ْْ ووووووَ  ََ َ ََ َْ ال 
َ
، هأ وووووودأ ُمْ ُووووووا  َوَْغِت وووووواَا  َْ ََ  َُ ماَموووووو َْْلِ
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
َدها ِْ ُمْغَت بیَ  ، َوِع ْْ ََ ومًَِّ

ََ ْمت وَ َالی  ََ و ی 
ََل وْ َامَ ْرًغْ ًْْ وًیَ وْ َست ْرست ی 

َ ِ َراًَِّ ًینمَ مَیمَ ََ  ت ٌ ًَفَ
ْ
ََوً   ر 

ت ً ًَیو َموِ اًطٌ ََ ْ ْت َس  َعَلی  
اِ ! إِ   ِ یَیَ فْم َمَاِشَرَْ ِْ ْم  ُْ   َْ َوََّل َ  ْ َب َ ََ َعز َ ًیونمْ

و َامَ َمت ی  ََ َع
َ وک ِ ی  َالطوَ َِموً ت ت وک  ی  ی ِ

ًَ 
ْ
َال وًرَ ی  ِْ َی  تموَی  َخت َِ ْطِ عت ْ ََََۗعَلی  وْعَِلوی  ُوَ َاه و َلو ًَّت َومت

َ ک ِ ی  یَاْلًعت ََ َع
َتُوییِبتا َ ْبوَل  َِ ٍُّ ِإال  َوََ ُمْتِ ُتوا  ِْ و ُِ ما ِمْ  َ  اِ ! ِإی َ  ِ َمَاِشَرَْ

ٌق َوْعَدُ .  ِ َمْتِدأ َوََ ُمَ د  ْْ ماَم َ َُتا َْْلِ ُِ َوُمَم  ِ یاَم ِِ ْْ  یْوِم َ
اِ ! َ ْد َ ل َ َ ْبَ ُْم   ِ ََمَاِشَرَْ ًَُ  َ ِل ووَ

ْرَاْلوإمَ َ لی 
وْد امَ َِ َْ َوََ 
ِخِیَ .  ُْ ْیَ ، َوُهَو ُمْتِ ک َ و َ

َ
ْهَ ک َْأ

َ
أ

َ اَ  ََ َاَاْین ًَُ  َ ِل ووَ
ْهِ َِاْلإمَ َلْ ًَیْ

َََ*امَ ً ت ِری  ًخِ ْعْهْ َاْلوإ  ون ِ
یمْ ًَیْ و وَ ْ ی 

*َََ ًَُ  َ ِرِم ح ْ ْْ ْ َی ِ ْل عت
ًْْ ِلًَِیَ

َََ*لً َ  ًَُ  َ ی ِ ِ
ْْ ً و ْْ َیوِ   ً یمِ مت َْ ٌ َی  َوی 

اِ ! ِإب َ ََ َ وووْد   ِ َموووْرُت َعِ یوووا   َمَاِشوووَرَْ
َ
َمَریوووی َوَیتوووایی، َوَ وووْد أ

َ
أ

وَ اِلَ  َُ ، َفاْسوَم ِِ َد و َْ ُتوی  َ ِ ْموِر َوَْ
َ
ْ وُم َْأ َِ ْمِرِ  . َف

َ
م َِ ُِ ه ْموِرِ  َاْسوَ ُموَ َوَیَتیُت

وَ ِإْووی ُموورَِدِ   َوال  ُِ ِِ َارُشووُدوَ، هَوصووی ْتیوو َِ ِْ وووُ  َاْتَتووُدوَ َوَْیَتُتوووَ  َُ طی
َ
َوأ

ُبُل  ُُم َْس ُ َِ ْق  َ ِ .  َاَ َ، ِِ  َعْ  َسبیِ 
 ، ِِ باِعو ِ اا  َِ َموَرفْم 

َ
ویأ أ

َ ْ ُمْسوَتِیُم َ ْْ َیا ِصرَُی ََ َ
َ
اِ ! أ  ِ َمَاِشَرَْ

ُتدأ ، یْتد َب  ْْ ُُ هَ ِکم َ
َ
ِِ أ ْْدأ ِمْ  ُصْ ِب دأ. ُثم َ ُو َْ ََ  ُثم َ َعِ ی ِمْ  

                                                        
 .55/31الرحمن:  - 1
 .55/35الرحمن:  - 2
 .3/179آل عمران:  - 3
ات:  - 4  .37/71صافا
 .19-77/16مرسالت:  - 5



 

 

156 
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 تجلی والیت و فضیلت  

 
ِدْوَب.   َْ   ِِ َِ  َ ِ ق  ََ ْْ ی َ َْ  ِإ

ن
َ
ِ َُثووووم َ َ ووووَرأ ِخی  َالووووروَ ِ ً

ْاَر  ووووِعَالووووروَ ُوَ ْ ووووِ َاه ِ  *َََ وِ ووووِعََرت 
ُوَ ووووْ َِه ْْ َ 

ْ
ال

َ ًَُ  َ ِْ وو َل ووْت َوفوویِتْم هَوََن ِإْووی بِخِرهووا، َو وواَ  اْلعت َْ ووْت،   ِفووی َیَو َْ َیَو
ییَ  

َ ْ یاُأََ َ ِْ ْو
َ
وْئک أ

ُ
ْت، أ ِإ اُهْم َخ  َ ْت َو ُتْم َعم َ َْ ََو ًٌٌ َْ و َلوإًَخت

َ وًََّت ًیْ ًرَ ِهْ ََوَلإَْ وْ َ   ْ ال ِإب َ َعَل  
َ
َأ ًََّت و ِلی ْ وِعَْ وْ َاْلًعت ُوَ َاه ت ت  ِخوًرْ

وویاطیِ   غاُ  َب ِإْخوووَُب َْش َ ْْ ووَ،تاُأَ ْعوودََکُتْم ُهووُم َْس ُ
َ
ال ِإب َ أ

َ
ووَِح َأ ی 

ْروًرا ِلًَعْ َْ ْمت َاْل ًٌَ ْر ًخْ ًَرْ ْعًض  َ َی  َ ی  ْهْ َا ِ
ْعًضْ َ ی 

، َفِوواَ   ِِ وو َِ ف ا فووَرُهُم ََ فووی  َُ ووییَ  
َ ْ یوواَکُتُم َ ِْ ْو

َ
ال ِإب َ أ

َ
ن أ َوََّوول َ َعز َ

ووَعَ ُوَ َاه ووِدوَ َت َ ووً ْ َمت وًَّت ادوْ ََ وو ِرَی  ًخِ ِأَاْلووإ  َْ وو ووِعََواْلی  ُوَ َی ِ ه ووًََّت ِمًیْ
َمْ وو َی  ما َْ ووْ َفمَ ِ  

وَوإَ مَ ل
َرممَْهْ َ ووی  ْوََع  ِ

امًَْهْ َامَ ََ وو ًخْ ْوَا ِ
وو َءْ ْ َامَ ًنت ْ ی 

ْوَامَ
وو َءْ ْ َامَ ت ی  َاَا  َلوو ًیْ َْ َََۚوَرْسووََیْهََوَلوو

َ ْت ًَّت ی  ِهْ َاْلإ ِ ْ َم ِ
یَفمْ ِ ًَ ک ت َِلیمَ یمِ

 
وَل
.ِإْی امْ ُِ بِخرَُ 

َوََّوول َ َفِوواَ ن ووییَ  َوَصووَ،ُتُم ََ َعز َ
َ ْ ِمِوووَب َ ٍْ ُم ْْ یوواَکُتُم َ ِْ ْو

َ
ال ِإب َ أ

َ
أ

ََوْ و َ ْمً ْ
ََِلْهْ َاْلوإمَ یمِ

 
وَل
َامْ    ْ ًطْ ْت مًَْه َی ِ ی  ْ َاَا ِ ْ ی ِ َاََوَلْ َی  ًیْ مت

َا  ًَُ  َ ًکِ
ایوَ

َ ْ وًَّت ْهیمَ ْم هموْ َْ وَ َو ُِ ییَ  بَم
َ ْ یاَکُتُم َ ِْ ْو

َ
ال ِإب َ أ

َ
 .یْراا وَأ

واُهُم   ِ َسَمٍّ بِمِویَ ، َاَ َ  َِ  
َُ َ ِ َد ْْ ییَ   ْدُخ وَب َ

َ ْ یاَکُتُم َ ِْ ْو
َ
ال ِإب َ أ

َ
أ

وْوَبن ُِ ْس یِم   اْت َ َِ  
ُُ َمَِکُ ْْ ْلَ ت ََ ًَْ ْ ًَفت ْد نمْ مٌأََعَلی  ْ َِطی ْ ََ َست
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َ ًَُ ِِیِکَ  ت ًَ

ُتوُم  َْ یاَکُتْم،  ِْ ْو
َ
ال ِإب َ أ

َ
و أ هت ی  ًَفِ وًََّت فمْ ْرًرَ َی  َمَ و ًیوَ َ   

ْ
ََال و ت   وِرَِخ ت ی 

ًعت ی ِ
.  َ ییَ   ْ َ وَب َسَیر

َ ْ ْعدََکُتُم َ
َ
ال ِإب َ أ

َ
أ

َم  َ ِ َدَتوووو ِْ ووووییَ   ْسووووَمَوَب 
َ ْ ْعوووودََکُتُم َ

َ
ال ِإب َ أ

َ
ا ََوِهوووو َأ ْم ووووِهی  ت س 
َرَْ ًْْ .َ  یمَ  َ تاَزفیر َْ ْ َب  َِ ی

وووییَ   ووواَ  ََ فووویِتْمن
َ ْ ْعووودََکُتُم َ

َ
ال ِإب َ أ

َ
َأ َمٌ ووو موت

َامْ َلوووکمْ ًَت ووو ََد ْت
کلوَ

َ
هت لوَ یمَ ًخْ

َامْ کمْ ًیَ َُ ُ.عت
ن  َوََّل َ ییَ   اَ  ََ َعز َ

َ ْ ْعدََکُتُم َ
َ
ال ِإب َ أ

َ
َأ ٌ  ٌ َْ و و ًَفَ هت ی  ْلفمِ ًَفِ

ْت َامْ
کلوَ

ٌرَ ی  وووً ِ یمِ ْ ًَیَ
ووو مْ َلوووْ َی 

ووو َامَ هت نمْ ًیَ ًرَ َلْهْ ًَخت
ووو مَ ٌرََ*ست ی  وووً ِ ووو ًَیَ َِءًیت ت  َ وووْ َ َفمَ وووی  َٰ َ ووو ْلَاَی  ت فم

َ مل 
ََ ووو ووویًَضت وووإًَ ِ

وَ ل ْ َا ِ ًیووونمْ
َامَ ًَّْ َا ِ ووویء 

َ وووْعَِموووً َش  ُوَ َلَاه وووًروَ ووو ًَیَ ووو َمت ْ ًیت ًنت ََوفمْ ْ ی 
ًفَ وووً وَ
وووورَ  ن  رَِِإْووووی َ وْووووِنکی ِ ووووِعی  َال وت ْضووووَخِت ِ

إمَ وِ ا َل ْم ْ ووووْح
ال ِإب َ ًفَ

َ
أ

یوووواَکُتُم  ِْ ْو
َ
ََلْهوووو َموتَأ ووووک ِ ی  وَْهوووو َی ِ ْلًعت ََرم  ًَّت َْ وووو

ت   ًْ   َ ًَُ  َ ووووًکِ
ووووٌرَایوَ ْ خ 

ََوامَ ووووَر مٌ ًِْ ًعْ
رٌَ ن   کی ِ

ُبیِر.  ْْ َِّْر َ
َ
َیِر َوَْأ اَب ماَ یَ  َْس َ اِ ، َشت  َِ  َمَاِشَرَْ

یِووا هفوول ُ  َمووْ   ِْ ، َ َو ُِ وو َِ ََ َْ ُِ ََ َو وو م َ َُ یا َمووْ   اِ ! َعووُدو ُ  ِ َمَاِشووَرَْ
 . ُِ ب َ ٍَ َ

ُِ ََ َوأ ٍَ  َمَد
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ییُر و َع ِ   َ ِ َیا  َْ

َ
ی هأ ِإی  الَو

َ
اِ ، أ  ِ َبشیُر. َمَاِشَر َْ ْْ  ی َ

 . ِیٌ  َوَعِ ی هادٍّ ِْ ِی ُم ِإی  ال َو
َ
اِ ! أ  ِ  َمَاِشَرَْ

ال
َ
ا  هأ  ِ ی َیبی َوَعِ ی َوِصی .   َو َمَاِشَر َْ  ِإی 

َوِصوووی ِموووْ   ْْ مووواُم َوَ وووی َ سووووٌ  َوَعِ وووی َْْلِ ِ ِإی  الَو
َ
اِ ! أ  ِ َمَاِشوووَرَْ

وُدُهْم َوُهوْم  ْتُرَّووَب  ِْ وی وَ ِإی  الَو
َ
وُدُ . أ ْْ وِدِ  ُو َْ ََ ُُ ِموْ   ِکم َ

َ
دأ، َوَْأ َْ ََ
 . ِِ  ِمْ  ُصْ ِب

واِهُر  ُِ َْم  و ال ِإی َ
َ
َمْتوِدأ. أ ْْ ِواِکَم َ ْْ ا َ َ ِ ُِ ِم ِکَم

َ
ال ِإب َ خاَاَم َْأ

َ
َعَ وی أ

ُ ووووِب  َُ ْْ ُِ فوواِاُ  َ ووو ال ِإی َ
َ
میَ . أ ِْ ووا ُم ِمووَ  َْم  ِِ وووَت ِْ ُم ْْ َ ُِ وو ال ِإی َ

َ
یِ . أ ِ َْوود 

 ُِ و الِإی َ
َ
ْرن َوهادیتا. أ ْهِل َْش ِ

َ
ٍُّ ِمْ  أ ِ َ بیَ 

فل   ُِ ِْ ُِ غا ال ِإی َ
َ
َوهاِدُمتا. أ

یووواِأََ. ِْ ِ ثووا ٍّ اَلْو
ُوول  َِ ُمووْدِ ن  ْْ وودیِ  ََ. َ ِْ اِصووُر   ِ َْ ُِ وو ال ِإی َ

َ
ُِ  أ ووو ال ِإی َ

َ
أ

ِِ َوفول َ  َ،ْضوِ  َِ فول َ ُأ َفْضولٍّ  ُِ  ِسوُم  ال ِإی َ
َ
. أ رٍّ َعمیقٍّ َْ ََ َُ ِمْ   َ َغر  ْْ َ

 ِ
فوول  ُِ وَِ ُ   وو ال ِإی َ

َ
ُِ ِخیووَرُ ََ َوُمْتتوواُ ُ . أ وو ال ِإی َ

َ
. أ ِِ َدْتِ وو َِ ُأ ََّْتوولٍّ 

ُِ َُْم ِعْ ووومٍّ َوَُْم  ووو ال ِإی َ
َ
. أ ِ َفْتووومٍّ

ُووول  َِ ِِ َعز َ َووویُ   ووو ِ  َ َوََّووول َ ْتِبوووُر َعوووْ  َب
 . ِِ یو َْ ُض ِإ ُمَ،و َ ْْ َ ُِ ال ِإی َ

َ
د ُد. أ شیُد َْس َ ُِ َْر َ ال ِإی َ

َ
. أ ِِ ُمَشیُد اِلْمِر ب اِا ْْ َوَ

بوا ی  ْْ َ ُِ و ال ِإی َ
َ
. أ ِِ وِ ِب َ ویَ   َد و ُِ ْْ ِِ َمْ  َسَ َف ِموَ  َ َِ َر 

ش َ ََ ُِ َ ْد  ال ِإی َ
َ
أ

ُِ َو  ووو ََ وووق َ ِإال  َم ٍَ وووَدُ  َوال  َْ ََ  َُ ووو د َ ٍُ ُ  َوال ووو د َ ٍُ ُِ ووو ال ِإی َ
َ
وووَدُ . أ ِْ ِع الُیووووَ  ِإال 

 ُِ ُُمو ٍَ ، َو ِِ ْ ِ و
َ
وی ََ فوی أ ِْ ُِ َو و ِإی َ الَو

َ
. أ ِِ ِْ وَ  َعَ یو ُِ َوالَم َْ  َِ ِْ الغا

. ِِ ِ  َوعَِییِت ِ ُِ فی ِسر  ُِ می
َ
، َوأ ِِ ِِ  فی َخْ 

ْفَتْموووُتُْم، َوهووویَ َعِ وووی 
َ
ُوووْم َوأ َْ ُت  ِْ وووی َ وووْدَ ی اِ ! ِإی   ِ َمَاِشوووَرَْ

ووود َْ ََ ْدُعووووفْم ِإْوووی  ْ،ِتُمُووْم 
َ
ضوواِأ ُخْطَبتوووی أ ِِ وووَد َْی ِْ وووی ِع ِ ِإی  الَو

َ
أ. أ

ووی  ِإی َ الَو
َ
وودأ. أ َْ ََ  ِِ ِت َِ ، ُثووم َ ُم واَف ِِ وو َِ ِِ َوَِْلْ رَِب ِتو ََ تی َع ووی َ ی َِ ُم واَف

ُِ َعوِ  ََ  و َْ  ُِ و ََ َبی ْْ ا َِ َیوا بِخوُیفْم 
َ
ِی. َوأ ََ ُت ََ َوَعِ ی َ وْد َوا  َْ َ ْد َا 
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. َوََّوول َ ََعز َ ًَُ  َ ووًکِ

َایوَ ًَّوت ََا ِ َمَ َْ وو ووِعًَفَ ُوَ ووْ َاه ووَعَی  ُوَ َاه ْعًََّت وو ی  ت ن  وو َی  ْت
ًیوَ ووَِا ِ ْعًَیَ ت ی  ن  ی 

ِهْ َ ِ م  ی 
َََۚامَ َِ  ِ ًْْ ًَیَ ی  ََ ََع ْ ًن ک  ْت َی 

ًیوَ ِ  
ًَفت ت ً ًَیوَ ک  ْت وَ ًَََۖفَ و ََعِ ت ْت َی ِ وی 

ْوً َ
َامَ ْ ً َومت

ْا  ی  ًراََعًطِ ْ خ 
َامَ َِ ن  یمِ َمْ ی  َعًَفَ ت ُوَ َاه َْ  َعَلی 

ْمَرَ   َُ ْْ ج َ َوَ ََ ْْ اِ ! ِإب َ َ  ِ وِعَِموً ََمَاِشَرَْ ُوَ ِرَاه وعت یمِ ت َََۖس  وَ  ُ و َخت وً ْ ْت ًفَ
ْت  ِه َی ِ

ًٌَ َوَ طوَ ًََّی 
َامَ َِ ََعَلی  ٌَ ًیت  ْ مَخ  ََ َرًَفَ ْت ِوَاْعیمَ

َامَ کمت ی  َُ ُ.اْلی َ
ْوَ  َِ ْهووُل َ یووتٍّ ِإال َ َْسووَتْغ

َ
َبیووَت، َفموواَ َ َدُ  أ ْْ وََ د ُ ٍُ اِ !   ِ َمَاِشووَرَْ

وَ.  ُِ َِ وَ َوَْفَت ُِ َت ََ ُِ ِإال  ِْ ،وَ َع
ِشِوَ، َوالَاَت  َ َْ  َوأُ

ُِ ماَسوَ َف  و َْ َغَ،وَرََ  ِمٌ  ِإال َ ٍْ َمْوِ ِف ُم ْْ ا َِ اِ ! ماَوَ َف   ِ َمَاِشَرَْ
 . ُِ َیَف َعَمَ 

ْ
ُِ َْسَتم ُت د َ ٍَ َضْت  َِ ک، َفِإَُ َْی ِْ َُ ِِ ِِ ِإْی َوْ ِت ْیِب َُ  ِمْ  

ٌُ َعَ یِتْم َوََ  ،َ اُج ُمَاُیوَب َوَیَ،ِاُاُتْم ُمَت  َ د  َُ ْْ اِ ! َ  ِ َمَاِشَرَْ
ََلإَ ًَُ  َ ْحِ ًیِ ْْ َرَاْل ْ خ 

ْغَامَ ی  ِ ً ی 
 ، ِِ ووووو

ُ ِ ،َ یِ  َوَْت َ ُمووووواِ  َْووووود  َِ َبیوووووَت  ْْ ووووووَ َ د ُ ٍُ اِ !   ِ َمَاِشوووووَرَْ
. ِإْ َعٍّ ٍُّ َو ََ َتْو َِ  

مَشاِهِدِإال  ْْ َ ِرُفوَ َعِ  َ ِْ  َوالَا
اِ !  ِ ل  مَََمَاِشَرَْ َاَالًروَ یمْ ََوا  م مَ ََ َاَال وت ْْ ی  فمِ

َموَرفُم ََ امَ
َ
فما أ

، َفإِ  َوََّل َ ویُْم َعز َ ِْ ِ وی َو ََ ْوَیِسویُتْم َف
َ
وْرُاْم أ َ  َِ َموُد َف

َ
ْب طاَ  َعَ ویُُم َْأ

 ُِ و . ِإی َ ِِ و ِِ میَ  َخْ 
َ
دأ أ َْ ََ ُْم  َْ َوََّل َ  ُِ ََ َعز َ یأ َیَ َب

َ ْ ُْم، َ َْ َوُمَبیٌ  
ُْوَب 

َ
ماَاْسوم َِ ِ توی  ْتِبوِوَیُْم  ب 

ُُ ، َوُهَو َوَمْ  َاْتُ ُف ِموْ   ُِ ِْ َیا ِم
َ
ی َوأ ِ ِ ِم

 ُِ ِْ َ ُموَب.  َع َْ ُْم ما الَا َْ وَب  ُِ َ یَبی
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َفُتمووا َفووُِمَر   ِ َعر 

ُ
ٍِ وویُتما َوأ

ُ
ْب أ

َ
فَرووُرِمْ  أ

َ
وورََم أ ََ ْْ ووََ  َوَ ََ ْْ ال ِإب َ َ

َ
أ

ْب بُخووَی 
َ
ِمْرُت أ

ُ
، َفووم وودٍّ ٍِ وورَِم فووی َمِووامٍّ وَ ََ ْْ یَتووی َعووِ  َ ََ َِ  َو ََ ْْ ووا َِ

ُبوِ  ماَِّْئُت  َِ
َِ ُْم  َْ  َُ َِ ،ْ ُْم َوَْ  َ ِْ َُ ِم ََ َبی ْْ َوََّل َ فوی  َ ِِ َعِ  ََ َعز َ َِ

 ٌُ ُِ إماَمو ِْ ی َوِم ِ ِ ییَ  ُهْم ِم
َ ْ ِدِ  َ َْ ََ ْوِصیاِأ ِمْ  

َ
ِمِیَ  َوَأ ٍْ ُم ْْ َعِ ی أمیِرَ

  ُ ِ وود  َِ وویأ  
َ ْ ووی ََ َ َِ َمْتوودأ ِإْووی یووْومٍّ  ْ  ْْ ، خاِاُمتووا َ ٌُ فوویِتْم  اِکَموو

ضی.  ِْ   َ 
ْ وُتُْم َع َ  َْ ووَ ٍّ َد ٍَ اِ ! َوفول ُ   ِ ورَمٍّ َیَتیووُتُْم َمَاِشوَرَْ ٍَ ِِ َوفوول ُ  یو

ْ َِّوووْ  َعوووْ  
َ
وووْم أ َْ ی  ِ ُِ َفوووِإی  ووو ِْ وووک َع ِْ وََو   َُ ُِ ف ُْ ال َفوووا

َ
ْ . أ ِ ووود  ََ

ُ
وووْم أ وووک َْ ِْ َُ  

ْوَ ن  َِ ْْ ُدَ ِ ََّود  َُ وی  ِ ِإی  ال َو
َ
وُ . أ ُِ وُ  َوالُاَغیو ُْ ِ ، َوال ُاَبد  ِِ َِ َ،ُموُ  َوَاوََصْوَ ٍْ َوَ

ال
َ
ل  مََأ َاَالًروَ یمْ ََوا  م مَ ََ َاَال وت ْْ ی  فمِ

َِ َوَْیَتْوَ َعوِ  ًفت مَ ِو َْ َم ْْ ا َِ وَ  ُِ ُم
ْ
َوأ

ُرِ  ِْ ُم ْْ َ.
ُغووُ  َموْ   َتُتووَ ِإْوی َ وْوْی َوُاَب  ِ ِْ ْب َا

َ
َِ أ و ُِ َْ َم ْْ ا َِ ْمِر 

َ
َ  َْأ

ْ
ِإب َ َ أ الَو

َ
أ

ْموٌر ِموَ  
َ
ُِ أ و ، َفِإی َ ِِ َ،ِتو َْ َتوْوُ  َعوْ  ُمتا ِْ وی َوَا ِ ِ ِِ َع ِْ ُبو َِ

َِ ُمُِوُ  
ْ
ُضْر َوَام َْ ْم   َْ

َموَ  ِإموامٍّ ََ  ُورٍّ ِإال َ ِْ ٍَّ َوال َیْتوی َعوْ  ُم وِو َْ َم َِ ْموَر 
َ
وی. َوال أ ِ ِ  َوِم

َوََّل َ َعز َ
. َْ ومٍّ  َم

وووُدُ ،  ْْ وووِدِ  ُو َْ ََ َُ ِموووْ   ووو ِکم َ
َ
ب َ َْأ

َ
ُفُْم أ ِ ووور  ََ وووْربُب   ُِ ْْ اِ ! َ  ِ َمَاِشوووَرَْ

 ِِ و َِ ف ا ووُ  ََ فوی  ُِ یوُث   ٍَ  ، ُِ و ِْ ی َوِم ِ ِ ُتْم ِم ْفُتُْم ِإی َ و ََوَنَوَعر َ َ هت عت ت خ 
َ َِ وو ی ِ ْمِ وویََع ِ ًَ

َمً وو ی  ت فمِ َی  َمً وو ْت ووُُ ْم »َوُ ْ ووُتن کِل وَ مووا ِإْب َاَمس َ ووْ  َاِضوو  ُ َْ

«.ِ ِتما
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فما  اَ  ََ   َُ اَع َیُبوَ َْس  ٍْ وأ، َوَ ِْ وأ، َْت َ ِْ اِ ! َْت َ  ِ َمَاِشَرَْ

ن  َوََّوول َ ٌ ََعز َ ووی  وویٌءََعًطِ َ َش  َمِ وو َع ت َال و َیووهمَ ْلًرَ ًَرَ ًَّوت َمموواَت ا ِ ْْ وَ َ ُِ فوو ُْ َُ

َمووووَِیَ  َوَُْم هَو  ْْ سووواَ  َوَ َِ ْْ َمَووواَد  َوَ ْْ َُ َ ووویَ   وووَدأ َ   ِ َ َاَسوووَب
ِووواَ . َِ ْْ ووووََ  َوَ میَ  َوَْا َ َْ َوووا ْْ ََ َمِ وووًیَ  َ ت

ْ
وووَِءَی ِ ل ت  َ وووً َ َِ مت ثیووو

ُ
أ

ََعَ یتا َمِ نمَ ی  َِءَی ِ ل وت ت  َ َ ً .َومت ٌِ ُِ ِفی َِْدِاِب َی ی َْ  ََ  َفَ ی
ْب 

َ
فَرُر ِمْ  أ

َ
ُْم أ اِ ! ِإی َ  ِ ودٍّ فوی  َمَاِشَرَْ ٍِ ٍّ وَ ُوف  َِ ویی  ُِ ُا واِف

ْ ورََ   ِتُُم َْْلِ َِ ِسو ْْ ْب بُخوَی ِموْ  أَ
َ
َوََّول َ أ َمَرِیوی ََ َعز َ

َ
، َوَ ْد أ دٍّ ٍِ َوْ تٍّ وَ

وی   ِ ُِ ِم و ِکم َ
َ
َدُ  ِموَ  َْأ َْ ََ َمْ  َّاَأ  ِْ مِیَ ، َو ٍْ ُم ْْ میِرَ

َ
ِ ی أ ََ ِْ ْدُت  َ ِ ما َع َِ

 ِ ب 
ُُ ب َ 

َ
ْعَ ْمُتُْم أ

َ
، َع ی ما أ ُِ ِْ . َوِم ِِ  تی ِمْ  ُصْ ِب

ُْمن  َِ ََّْم
َ
م َِ وَ 

ُْ و ُِ ما »َف ِْ ِاُد َب  ِْ وَب  َُ وَب ُم َُ وَب ُمطی َُ ا ساِم ِإی 
وَد  ِْ ِمِیَ  َوَموْ  ُو ٍْ ُمو ْْ میِرَ

َ
ْموِر ِإماِمِوا َعِ وی أ

َ
ک فوی أ ِ َ ِا َ َب ِ  َ ْغَت َعْ  َب َ  ََ

وووک َع وووی َُ . ُیبا  ُِ ووو ِکم َ
َ
ِِ ِموووَ  َْأ وووک ِموووْ  ُصوووْ ِب ِْ َُ   

َ
ِوووا َوأ َِ ُِ ُو

ْیُ،ِسوووِا َِ
 د ِا. ع وی

َ
ِتِا َوأ َِ ِس ْْ وک َوأَ ِْ وُث.   َُ ََ ِِ ُیْب ِِ َیمووُت َوَعَ یو یو  َوَعَ یو َْ َی

ُ ، َوال َیُشوک  ِ وُد  َوالَیْراواُ ، َوال َیْرَِّوُ  َعوِ  هَوالُیَغیوُر َوالُیَبود  ََ َوالَیْد
میااَق. ْْ َ  ُ ُِ ِْ ْتِد َوال َی ََ ْْ َ 

مووو ْْ میِرَ
َ
وووییَ  َوَعْمَتِوووا ِ وووَوْعِ  ََ فوووی َعِ وووی أ

َ ْ َ ُِ ووو ِکم َ
َ
ِمِیَ  َوَْأ ٍْ

 ُِ َسویِ  َوَموْ  َیَ وَب َُ ْْ َسِ  َوَ ََ ْْ َدُ ، َ َْ ََ ِدِ   ْْ ِ ِتک ِمْ  ُو ب 
ُُ فْرَت ِمْ   َُ

ْیُ،ِسوِا 
َ
ِوا َوأ َِ ا، ِمْ  ُ ُ و َ ِ ٌُ ِم ُخو

ْ
ُتْم َمم َْ میااُق  ْْ ْتُد َوَ ََ ْْ َدُهما. َفا َْ ََ  ََ
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 د ِا. َمْ   

َ
ِتِا َوَ ماِکِریا َوأ َِ ِس ْْ ،  َوأَ ِِ ِ سواِی َِ َ ور َ 

َ
وْد أ َِ ِإال َ َف ْدَ فتا ِ یِدِ  َو

َ
أ

وو َِ کَوال َیْبَتغوی  ِْ أ  َی د  ٍَ ووُ  ُیوو َْ . َی وَوال  ٍِ ْیُ،ِسووِا 
َ
أ ََ ِموْ  أ َِ وَدال  َوالیوو ََ 

ووک ِْ هاْیِووا، َوُیْشووِتُدََ   َُ ْوالِدیووا وََ ََ وودَیی وَِْاصووی ِمووْ    ْ ووک َ ِْ َع
کَِ  ِْ ً اَی ِهی  ت ِعَس  ُوَ َی ِ ه   

ِِ َشتیٌد َوکًفَ َِ ْیَت َعَ یِا 
َ
.َوأ

 َُ فوول َ َصووْوتٍّ َوخاِفیوو َ ووُم  َْ وْوَب؟ َفووِإب َ ََ   ُِ اِ ! موواَا  ِ َمَاِشووَرَْ
، ٍَّ ِ َیْ،

َفل  َِ  ِ ًْْ ِ  َِلًیَ ْهیمَ ْت َی 
ًیوَ ِ  
ًَفت    َ َاْ یمَ ِ ً ْت

و ًَََۖفَ ْت ًیوَ ِ  
ًَفت و وَ وً ًَضت َومت

ووو  هت ََعَلی  ووو وْ ِ ً موووا یبوووا ُ  ی  وووَوَموووْ  َوووا َ  َفِإی َ ُوَ وووْ َاه وووَعَی  ُوَ َاه َمَ َْ ووو ِعًَفَ
ِهْ َ ِ م  ی 

امَ
ِمِیَ   ٍْ ُمو ْْ میَرَ

َ
وَ َعِ یوا  أ َُ ویی َ َا  َُ وَ ََ َ َا  َُ اِ ! َفبا   ِ َمَاِشَرَْ

  ُ فِ َموو ِخووَرِ    ُْ ْییا َوَ ُتْم ِفووی َْوود ُ ِْ َُ هِموو وو ِکم َ
َ
َسوویَ  َوَْأ َُ ْْ َسووَ  َوَ ََ ْْ َوَ

 .  ُ  َاِ ی
ُم َمووْ  َوفووی، َو  ٍَ یووْر ووً ًَیوََیْتِ ووک ََ َمووْ  َغووَدَ  َ  وو َمت ْت ًیوَ ِ  

ًَفت ت  ووک 
َ َِ  ِ ًْْ ًَیَ ی  ََ ََع ْ ًن ک  وًراَََۖی  ْ خ 

َامَ َِ ن  یمِ َمْ وی  وَعًَفَ ت ُوَ َاه َْ و وَ ََعَلی  و ََعِ ت ْت َی ِ ی 
ْوً َ
َامَ ْ ً َومت

ْا  ی  َعًطِ
ُموَ َع ی َع ی ِ ِإْمَرِ   ُْم َوَس  ِ َْ یأ ُ ْ ُت 

َ ْ وَ َ ُْ اِ ! ُ و  ِ َمَاِشَرَْ
وووووَن ُْ ِمِیَ ، َوُ و ٍْ ُموووو ْْ وووو َ َطْعًیت

ْعًیت ََوامَ ِْ وووو ووووَََِۖست َلی  وووو ََوا ِ ًنت
وَ ووووََِری  َراًیَ ًْْ ًعْ
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رَْ ِ وووی  ْت ووو ََوُ وْووووَن اْل ت ووو َلًیو اََومت وووً َ وووَ اًیت َِلهت  وووًکِ َ ت

وووِعَایوَ ُوَ وووْ َِه ْْ َ 
ْ
ال
ْعَ ُوَ َ اًیت َاه َ ت ًَّْ

َلإَامَ َْ ِ  ََل ْهیمَ َُ ُ.ِلًیَ
ووووَدََ  ِْ ٍِّ ِع ووو ِْ  ووو  طا

َ
اِ ! ِإب َ َفضووواِکَل َع وووی ْ ووووِ  أ  ِ َمَاِشوووَرَْ

َوََّول َ  ْیَوَْ  - َعز َ
َ
وْربِب َوَ وْد أ ُِ ْْ ِ ویتا فوی َمِوامٍّ  -تواِفی َ ٍْ ُ

ْب أ
َ
فَروُر ِموْ  أ

َ
أ

ُ وُ .  ِ فْم ِ تا َوَعَرَفتا َفَ د  ْیَبَا
َ
، َفَمْ  أ دٍّ ٍِ  وَ

اِ    ِ َعََوَرْسََیْهََمَاِشَرَْ ُوَ ِطِغَاه ً َی  ییَ  َو مت
َ ْ َ َُ ِکَم

َ
َعِ یا  َوَْأ

فْرُاُتْم  ْا َُ ی  اََعًطِ ًرً َْ ًَفَ ْ ًَفت ًرَ ْمت ًفَ
اِ ! َمَاِشَرَْ  ِ ِِ ِِ َوُموَالِاو ِت ََ وَب ِإْی ُمبا  ُِ

َِ ا ِِ  َْس  ْسو یِم َعَ یو َوَْت َ
ِمِیَ   ٍْ ُمووووو ْْ َِ وووووِإْمَرِ  َ وًَّت ًرْ ووووو یمِ ت ًْ وووووَِْ وووووْ َاْل یمِ

 
وَل
َامْ ووووو تمِ ت ًیو ت ووووویَخ  ِ ً

َ ِ ِعی  الًیوَ
وْوِ   َِ ْْ ُْم ِمَ  َ ِْ ِِ َع َِ وَ ما یْرَ ی ََ  ُْ اِ ! ُ و  ِ ًَََّمَاِشَرَْ ا ِ

َ ْ ًینمْ
ْرواَامَ ًْْ عا یمَ  ِری  َ َا  ْرً ِ

یَاْلإمَ ِ ًَ ً ا َومت نم ی  ت َعَس  ُوَ َاه روَ ْ ً َ ً َی  ًفَ
ِْ َعَ ووی  َمووْرُت  َوَْغِضوو

َ
د َ ووُت َوأ

َ
مووا أ َِ ِمِیَ  ه ٍْ ْ ُموو ِْ َْ تووم َ َْغِ،ووْر 

ُاِفِیَ ، ْْ دیَ   َ ٍِ دا ْْ َهَ ًَُ  َ ِْ َاْلعت َل وِ ِعََرت 
ُوَ ْ َِه ْْ  َوالْ َ
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که در یگانگی  و  اش بلند مرتبهستایش خداى را سزاست 

اش به آفریدگان نزدیک اسات؛ سالطنتش پارجالل در تنهایی
گیارد و جاباه و در ارکان آفرینشش بزر  است. بی آنکه مکان 
 جااا شااود، باار همااه چیااز احاطااه دارد و باار تمااامی آفریاادگان بااه

 قدرت و برهان خود چیره است.
همااواره سااتوده بااوده و خواهااد بااود و مجااد و بزرگاای او را 
پایاااانی نیسااات. آغااااز و انجاااام از او و برگشااات تماااامی اماااور باااه 

 سوی اوست. 
گسااترانندهی آسااماناوساات آفریننااده هااا و ی زمااینهااا و 

هاسااات و در هاااا. دور و منااازه از خصاااایص آفریااادهحکماااران آن
. هموسات منزه بودن خاود نیاز از تقادیا همگاان برتار اسات
ده هاا و نعماتپروردگار فرشتگان و رو ؛ افزونی بخش آفریاده

 هاست. ایجاد شده
هااا هرگااز او را هااا را ببینااد و دیاادهبااه یااک ناایم نگاااه دیااده

کریم و بردبار و شکیباست. رحمتش جهان شمول و  نبینند. 
گذار. در انتقاام بای ت  کیفار سازاوار آن عطایش منا شاتاب و در 

گاه و بر دروناست. بر نهانعذاب، صبور و شکیب هاا داناا. ها آ
ها بار او روشان اسات. او راسات ها بر او آشکار و پنهانپوشیده

گیاااری و چیرگااای بااار هااار هساااتی. نیاااروی آفریااادگان از او و  فرا
توانااایی باار هاار پدیااده ویاا ه اوساات. او را همانناادی نیساات و 
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هموست ایجادگر هر موجاود در تاریکساتان الشایء. جاوداناه 

گستر. جز او خداوندى نباشد و اوست ارجمند و زند ه و عدل 
 و حکیم. 
ها. بار ها را بر او راهی نیست و اوست دریابنده دیدهدیده
کسی از دیدن باه وصاف او پنهانی کارها داناست.  گاه و بر  ها آ

 -نرسد و بر چگاونگی او از نهاان و آشاکار دسات نیاباد مگار، او 
وجلا   اند. خود، راه نماید و بشناس -عزا

گااواهی ماای کااه او و  هش « ام»دهاام  کااه تناازا اساات. همااو 
گیار و ناورش ابادیت را شاامل اسات. باای  سراسار روزگااران را فرا
مشاور، فرمانش را اجرا، بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور 
سااامان دهاای فرمایااد. صااورت آفاارینش او را الگااویی نبااوده و 

ساتی بخشایده جاویی، هآفریدگان را بادون یااور و رنا  و چااره
است. جهان باا ایجااد او موجاود و باا آفارینش او پدیادار شاده 

 است. 
کااه « ام»پااا اوساات  کااه معبااودی جااز او نیساات. همااو 

ْصاانعش اسااتوار اساات و ساااختمان آفرینشااش زیبااا. دادگاارى 
کاااه ساااتم روا نمااای کارهاااا باااهاسااات  کاااه  کریمااای  او بااااز دارد و 

 گردد.  می
گواهی می که او و  کاه آفریادگان در برابار اسات « ام»دهم 

تش رام و بااااه تواناااااییبزرگاااای اش اش فااااروتن و در مقاباااال عاااازا
هاا و اناد. پادشااه هساتیاش فروتنتسلیم و به هیبت و بزرگی

کاه هریاک تاا کنندهی سپهرها و رامچرخاننده ی آفتاب و ماه 
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ی ی شااب را بااه روز و پااردهَاَجال معااین جریااان یابنااد. او پارده 
به شب پیچد. اوسات  -ن در پی شب است که شتابا -روز را 

ی هاار شاایطان ی هاار سااتمگر ساارکش و نابودکنناادهشااکننده
 رانده شده. 

نه او را ناسازی باشاد و ناه بارایش انبااز و ماننادی. یکتاا و 
نیااااز، ناااه زاده و ناااه زاییاااده شاااده، او را همتاااایی نباااوده، بااای

 انجااامخداونااد یگانااه و پروردگااار بزرگااوار اساات. بخواهااد و بااه
کنااد و حکاام نمایااد. بدانااد و بشاامارد. بمیرانااد و  رساااند. اراده 
گردانااد. بخندانااد و بگریاناااد.  کنااد. نیازمنااد و بااای نیاااز  زنااده 
کند. او راست پادشااهی  نزدیک آورد و دور برد. بازدارد و عطا 
و ستایش. به دست توانای اوست تمام نیکی. و هموسات بار 

 هر چیز توانا.
ر شاااب فااارو بااارد. معباااودی جاااز او شاااب را در روز و روز را د

کننده گرانمایه و آمرزنده؛ اجابت  ی ی دعا و افزاینادهنیست؛ 
ها؛ پروردگار پری و انسان. چیزى بر ی نَفاعطا، بر شمارنده

او مشکل ننماید، فریاد  فریادکنندگان او را آزرده نکناد و اصارار  
 اصرارکنندگان او را به ستوه نیاورد. 

دار، رستگاران را یاار، مؤمناان را صااحب نیکوکاران را نگاه
ی احااوال کااه در همااهاختیااار و جهانیااان را پروردگااار اساات؛ آن
 سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است. 

گاویم بار شاادی او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می
هااا و و رنا  و باار آساایش و سااختی و بااه او و فرشاتگان و نوشااته
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گاردن مایهاایش ایماان داشاتهفرستاده گاذارم و ، فرماان او را 

شتابم و به حکام کنم؛ و به سوی خشنودی او میاطاعت می
کیفار او ترساانم.  که به فرمانبرى او شای  و از  او تسلیمم؛ چرا 
کساای از مکاارش در امااان نبااوده و از  کااه  زیاارا او خاادایی اساات 

 عدالتیش ترسان نباشد )زیرا او را ستمی نیست(. بی
کنااااون بااااه عبودیاااا گااااواهی و ا ت خااااویش و پروردگاااااری او 

چاااه وحااای شاااده انجاااام ی خاااود را در آندهااام. و وظیفاااه مااای
کسای یاارى  می کاه  کاه از ساوی او عاذابی فارود آیاد  دهم مباد 

دورساااااختن آن از ماااان نباشااااد. هاااار چنااااد تااااوانش بساااایار و 
 اش )با من( خالص باشد. دوستی
گر آن -معبودی جز او نیست  - که اعالم فرموده ا چه چرا 

کااارده باااه ماااردم نرساااانم، وظیفاااهدربااااره) ی ی علااای( ناااازل 
ام؛ و خداوند تبارک و تعاالی امنیات از رسالتش را انجام نداده

کفایات کاه او  کرده و البتاه  کنناده و ]آزار  مردم را برایم تضمین 
 بخشنده است.

باااه ناااام »ام فرساااتاد: پاااا آنگااااه خداوناااد چناااین وحااای
چاه از ی مااآ آندهی بخشایشگر. ای فرستاخداوند بخشنده

ی علی و خالفت او بر تو فرود آمده بار سوی پروردگارت درباره
گرنااااه رسااااالت خداوناااادى را بااااه انجااااام  کاااان، و  مااااردم ابااااالغ 

 «.داردای؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه مینرسانده
هاااان مردماااانآ آنچاااه بااار مااان فااارود آماااده، در تبلیاااغ آن 

نااازول آیاااه را بیاااان ام و حاااال برایتاااان سااابب کوتااااهی نکااارده
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کاانم: همانااا جبرئیاال سااه مرتبااه باار ماان فاارود آمااد از سااوی  مای 

کاه در  -که تنها او سالم است  -سالم، پروردگارم  فرمانی آورد 
کاه  کانم  این مکان به پا خیزم و به هار سافید و سایاهی اعاالم 

ت و علی بن ابی طالب برادر، وصی و جانشین من در میان اما
ایگاه او نسبت به من همانند هاارون امام پا از من بوده. ج

نسبت به موسی است، لکن پا از من پیامبری نخواهد بود 
او )علاای(، صاااحب اختیارتااان پاااا از خاادا و رسااول اسااات؛ و 

که:  پروردگارم آیه همانا ولی، صااحب »اى بر من نازل فرموده 
اختیاار و سرپرسات شاما، خادا و پیاامبر او و مؤمناانی هساتند 

و »پردازناد. دارناد و در حاال رکاوع، زکاات ماییکه نماز به پا ما
بن ابای طالاب نمااز باه پاا داشاته و در رکاوع زکاات هر آینه علی

 پرداخته و پیوسته خداخواه است.
کااه از خداونااد سااالم اجااازه  و ماان از جبرئیاال درخواسااتم 
کماااای  بگیاااارد و ماااارا از ایاااان مأموریاااات معاااااف نمایااااد. زیاااارا 

گاران و مکار  ی مالمتدسیسه پرهیزگاران و فراوانی  منافقان و
کتااب دانام؛ آناانکنندگان اسالم را مایمسخره کاه خداوناد در 

کااه در را ماایبااه زبااان، آن»خااود در وصفشااان فرمااوده:  گوینااد 
شاامارند، حااال هایشااان نیساات و آن را اناادک و آسااان ماایدل
 «.که نزد خداوند با بزر  استآن

کاااه منافقاااان بارهاااا مااارا آزا ر رساااانیده تاااا و نیاااز از آن روی 
کااه ماارا ْاْ ن ]سااخن شاانو و زودباااور  نامیاادهباادان  بااهانااد، جااا 
همراهی افزون علی با من و رویکرد من به او و تمایال و خاطر 
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کااه خداونااد در ایاان موضااوع پااذیرش او از ماان، تااا باادان جااا 

کاااه پیاااامبر خااادا را «اى فااارو فرساااتاده آیااه کسااانی  ؛ و از آنانناااد 
سخن شنو و زودباور اسات. بگاو: آری گویند: او آزارند و می می

گمااان ماایباار علیااه آنااان -سااخن شاانو اساات.  کننااد او تنهااا کااه 
( لکاان بااه خیاار شماساات، او )پیااامبر -شاانود سااخن ماای

کنااد و راساااتگو ایماااان دارد و مؤمنااان را تصاادی  مااایخاادا هباا
 «.انگارد می

گر می گوینادگان چناین ساخنی را بار زباان و ا خواستم نام 
کنم و یا مردمان را بهآورم و یا به  سویشان هادایت آنان اشاره 

کننااد  ماای توانسااتم. لکاان سااوگند کاانم ]کااه آنااان را شناسااایی 
کرامت نموده، لب فروبستم. با این حال -به کارشان  خدا در 

کاه آن گشات مگار ایان  چاه در خداوند از من خشنود نخواهاد 
گااوش شااما برسااانم. سااپا  حاا  علاای فاارو فرسااتاده بااه 
چااه از سااوی ای پیااامبر ماااآ آن»خوانااد:  چنااین پیااامبر

گرناه  -در حا ا علای  - پروردگارت بر تو نازل شده کان؛ و  اباالغ 
ای. و البتاه خداوناد تاو را از آسایب کار رسالتش را انجام نداده

 «.داردمردمان نگاه می
ی اوست. ژرفی آن را هان مردمانآ بدانید این آیه درباره

کاه خداوناد ا کنید و بدانید  و را برایتاان صااحب اختیاار و فهم 
کااه بااه امااام قاارار داده، پیااروی او را باار مهاااجران و انصااار و آنااان

کنناااااد و بااااار صحرانشاااااینان و نیکااااای از ایشاااااان پیاااااروی مااااای
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کوچک و بزر  و   شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر 

 سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست الزم شمرده است. 
کااه  اجاارای فرماا گفتااار او الزم و اماارش نافااذ ]هشاادار  ان و 

اش در مهاااار و اساااات. ناسااااازگارش رانااااده، پیاااارو و باورکننااااده
شااافقت اسااات. هااار آیناااه خداوناااد، او و شااانوایان ساااخن او و 

 پیروان راهش را آمرزیده است.
کاه در ایان اجتماا. باه پاا  هان مردمانآ آخارین باار اسات 

گذاریااد؛ ایسااتاده گااردن  چاارا ام. پااا بشاانوید و فرمااان حاا  را 
وجلا صاحب اختیار و ولی و معبود شماست؛ و  که خداوند عزا
کناون  کاه ا پا از خداوند ولی شما، فرستاده و پیامبر اوسات 

گویااد. و پااا از ماان بااه در براباار شماساات و بااا شااما سااخن ماای
ولاااای و صاااااحب اختیااااار و امااااام  فرمااااان پروردگااااار، علاااای

 گاااه اماماات در فرزناادان ماان از نساال علاایشماساات. آن

کاه خادا و رساول او خوا هد بود. این قانون تا برپایی رستاخیز 
کنید دوام دارد.   را دیدار 
چه خدا و رسول او و امامان روا دانناد؛ روا نیست، مگر آن
، و ناروا نیست مگار آن وجالا چاه آناان نااروا دانناد. خداوناد عزا

چاه پروردگاارم هم روا و هم ناروا را برای من بیان فرموده و آن
کتاب خویش و حاالل و حارامش باه مان آموختاه در اختیاار  از 

 ام. علی نهاده
کاااه هااایچ دانشااای  هاااان مردماااانآ او را برتااار بدانیاااد. چااارا 

را در جاان مان نوشاته و مان نیاز نیست مگر اینکه خداوناد آن
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کارده آن را در جان پیشاوای پرهیزگااران، علای ام. ضابط 

کاه خداوناد او را در  ی ساورهاو )علای( پیشاوای روشانگر اسات 
کاااه:  کااارده  و داناااش هااار چیاااز را در اماااام روشااانگر »یاااا یااااد 

 ...«.ایم برشمرده

هان مردمانآ از علی رو برنتابید. و از امامتش نگریزید. و 
اش رو برنگردانیااااد. او ]شااااما را  بااااه درساااااتی و از سرپرسااااتی

راستی خوانده و ]خاود نیاز  بادان عمال نمایاد. او نادرساتی را 
کند و از آن با گاران او زدارد. در راه خدا نکوهش  نکوهشنابود 

کار باز ندارد. او نخستین مؤمن به خادا و رساول اوسات و را از 
کسی در ایمان بر او سبقت نگرفته است. و همو جاان خاود را 
فدای رسول ام نموده و با او همراه باوده اسات، تنهاا اوسات 

کساای کااه همااراه رسااول خاادا عبااادت خداونااد ماای کاارد و جااز او 
 ین نبود.چن

لااین نمااازگزار و پرسااتش گاار خاادا بااه همااراه ماان اساات. از اوا
سوی خداوند به او فرمان دادم تا ]در شاب هجارت  در بساتر 
کااه جااان خااود را  ماان بیارامااد و او نیااز فرمااان باارده، پااذیرفت 

کند.  فدای من 
که خداوند او را برگزیده؛ و  هان مردمانآ او را برتر بدانید، 

کاارده اساات. پیشااوایی او را بپذیریاا کااه خداونااد او را پیشااوا   د، 
هاااان مردماااانآ او از ساااوی خااادا اماااام اسااات و هرگاااز خداوناااد 

کننااده توبااه ی او را نپااذیرد و او را نیااامرزد. ایاان اساات ی انکااار 
روش قطعاای خداونااد درباااره ناسااازگار علاای و هرآینااه او را باااه 
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کنااد. از مخالفاات او بهراساااید و   کیفااار  ک پایاادار  عااذاب دردنااا

کااه آتااشگرناه د گیااری آن مردماننااد؛ و ر آتشاای درخواهیااد شااد 
که برای ح  ستیزان آماده شده است.  سن ، 

کااه پیااامبران پیشااین بااه خاادا ههااان مردمااانآ باا سااوگند 
کنون من فرجام پیامبران و برهان بر ظهورم م ده داده اند و ا

کاه راساتی و درساتی آفریدگان آسامانیان و زمینیاانم. آن کاا 
کفااار جااااهلی درآماااده و تردیاااد در ساااخنان  مااارا بااااور نکناااد باااه

امروزم همسن  تردید در تمامی محتوای رسالت من اسات، 
سااان شااک و و شااک و ناباااوری در اماماات یکاای از امامااان، بااه

ناباااوری در تمااامی آنااان اساات. و هرآینااه جایگاااه ناباااوران مااا 
 آتش دوزخ خواهد بود.

اات و احسااان وجاالا از روی منا  هااان مردمااانآ خداونااد عزا
کاه خادایی  کارد و البتاه  خویش این برتری را به من پیشکش 

گاه باشید: تمامی ستایش ها در همه روزگاران جز او نیست. آ
 ی اوست.و در هر حال و مقام وی ه

که او برتارین مردماان از  هان مردمانآ علی را برتر بدانید؛ 
که آفریادگان پایدارناد  مرد و زن پا از من است؛ تا آن هنگام 

 شان فرود آید. و روزی
 دور  دورباد از درگاه مهار خداوناد و خشام  خشام بااد بار آن

گفته را نپذیرد و با من سازگار نباشدآ  که این 
هاار »هااانآ بدانیااد جبرئیاال از سااوی خداونااد خباارم داد: 

گااردن نگااذارد، نفاارین و آن کااه بااا علاای بسااتیزد و باار والیاات او 
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کا « خشم من بر او بادآ که هر  کاه بارای البته بایست  بنگرد 

فردای رستاخیز خود چه پیش فرساتاده. ]هاانآ  تقاوا پیشاه 
گااام کااه  هایتااان کنیااد و از ناسااازگاری بااا علاای بپرهیزیااد. مباااد 

گاه است. کردارتان آ که خداوند بر   پا از استواری بلیزد. 
ی خداونااد جااوار و همسااایههااان مردمااانآ همانااا او هاام

که در نوشته کرده و دربارهی عزیز خود او را است  ی ستیز یاد 
کساای در روز رسااتاخیز »کنناادگان بااا او فرمااوده:  تااا آنکااه مبااادا 

کاااه دربااااره ی خااادا ی همجاااوار و همساااایهبگویاااد: افساااوس 
کردم   ...«.کوتاهی 

کنیااد و ژرفاای آیااات آن را  هااان مردمااانآ در قاارآن اندیشااه 
کنیااد و از متشااابهاتش پیااروی  دریابیااد و باار محکماااتش نظاار 

که باطنخدا هپا بننمایید.  هاا و تفسایر آن را آشاکار سوگند 
گرفتاه و بااال آوردهنمی که دست و بازوی او را  کند مگر همین 

که: هر آنام و اعالم می که من سرپرست اویم، ایان علای دارم 
بن ابی طالب اسات؛ بارادر و وصای سرپرست اوست. و او علی

که سرپرستی و والیت او حکمی است از سوی خدا  که بار من 
 من فرستاده شده است. 

کاان  از فرزنادانم از نسال او،  هان مردمانآ همانا علای و پا
گاااران کوچاااکیادگاااار  گااارانسااان   سااان  ترناااد و قااارآن یادگاااار 

دهد و با تر. هر یک از این دو از دیگر همراه خود خبر میبزر 
آن سااازگار اساات. آن دو هرگااز از هاام جاادا نخواهنااد شااد تااا در 

کوثر بر من  وارد شوند. حوض 
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کاااه آناااان امانااات  داران خداوناااد در میاااان هاااانآ بدانیاااد 

کمان او در زمین هستند.  آفریدگان و حا
که من وظیفه کاه مان هشدار  کردم. هشدار  ی خود را ادا 

گوشااتان رساااندم و چااه باار عهاادهآن کااردم و بااه  ام بااود ابااالغ 
که این سخن خدا بود و من از سوی او  روشن نمودم. بدانید 

گفا کاه هرگاز باهسخن  کسای نبایاد تم. هشادار  جاز ایان بارادرم 
کااه پااا از ماان امااارت  امیرالمااؤمنین خوانااده شااود. هشاادار 

کسی جز او روا نباشد.  مؤمنان برای 
کیست سزاوارتر از شاما باه شاما؟  سپا فرمود: مردمانآ 
گااه باشایدآ آن کاه گفتند خداوند و پیاامبر اوآ ساپا فرماود: آ

سرپرست اوستآ خداوندا  من سرپرست اویم، پا این علی
که سرپرستی او را بپذیرد و دشامن بادار  کا  دوست بدار آن 

گااذار هاار آن کاان یاااور او را؛ و تنهااا  کااه او را دشاامن دارد و یااارى 
که او را تنها بگذارد.   کسی 

هااان مردمااانآ ایاان علاای اساات باارادر و وصاای و نگاهبااان 
ااات و بااار  داناااش مااان. و هموسااات جانشاااین مااان در میاااان اما

که مردمان را به سوی گروند کتاب خدا  گان به من و بر تفسیر 
کناد و باا او بخواند و به آن چه موجب خشنودی اوست عمل 

بارداری خداوناد و دشمنانش ستیز نماید. او پشتیبان فرماان
بازدارناده از نافرماانی او باشااد. هماناا اوساات جانشاین رسااول

ی گار از ساوو فرمانروای مؤمناان و پیشاوای هادایت ام
که به فرمان خدا با پیمان کسی  گرداناان شاکنان، رویخدا و 
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کناد. خداوناد  از راستی و درستی و به دررفتگان از دین پیکار 

 «.فرمان من دگرگون نخواهدشد»فرماید: 
کنون به فرمان تاو چناین مای گاویم: خداوناداآ پروردگاراآ ا

دوسااااتداران او را دوساااات دار. و دشاااامنان او را دشاااامن دار. 
کن. یارانش را یارى نما. خاوددارى پشتیب انان او را پشتیبانی 

کااان. نابااااورانش را از اش را باااهکننااادگان از یااااری گاااذار  خاااود وا
 مهرت بران و خشم خود را بر آنان فرود آور.

معبوداآ تاو خاود در هنگاام برپاداشاتن او و بیاان والیاتش 
که:  کاردم؛ و نعمات »نازل فرمودی  کامال  امروز، دیان شاما را 

عناااوان آیاااین را بااار شاااما تماااام نماااودم؛ و اساااالم را باااه خاااود
کا جاز اساالم )و تسالیم در «. »)جاودان( شما پذیرفتم و هر 

کنااااد، از او  برابااار فرمااااان حاااا ،( آییناااای بااارای خااااود انتخاااااب 
«. پذیرفتاااه نخواهاااد شاااد؛ و او در آخااارت، از زیانکااااران اسااات

گواه می که پیام تو را به مردمان رخداوندا، تو را   ساندم. گیرم 
وجاالا دیاان را بااا اماماات علاای  هااان مردمااانآ خداونااد عزا

کااه از او و جانشااینانش از فرزناادان تکمیاال فرمااود. اینااک آنااان
 -ی باار خاادا تااا برپااایی رسااتاخیز و عرضااه -ماان و از نساال او 

کارده هایشاان بیهاوده باوده و در پیروی نکنناد، در دو جهاان 
کاه گوناهآتش دوزخ ابدى خواهند بود، باه ناه از عذابشاان ای 

 کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود.
هاااااان مردماااااانآ ایااااان علااااای یااااااورترین، سااااازاوارترین و 

تارین و عزیزتارین شاما نسابت باه مان اسات. خداونااد  نزدیاک
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وجلا و من از او خشنودیم. آیاه  ی رضاایتی در قارآن نیسات عزا

آوردگااان را ی اوساات. و خاادا هرگاااه ایمااانکااه دربااارهمگاار ایاان
کارده خطابی ]و او اولاین شاخص ماورد نظار  نماوده باه او آغااز 

ی ستایشی نازل نگشته مگار خداى متعال بوده است . و آیه
َ یی او. و خداونااد در سااورهدرباااره ووی  تمَ

ووْ َامَ وویَ ت ََ َََع وو ًَِّ ً  ت  اْلإ ِ

گااواهی باار بهشاات ]رفااتن  نااداده مگاار باارای او، و آن را در حاا  
 غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است. 
کنناده ی از رساول هان مردمانآ او یاور دین خدا و دفاا. 

کیزه و راهنمااای ارشاااد شاده ]بااه دساات اوسات. او پرهیزکااار پاا
ین خاود خاادا  اساات. پیامبرتااان برتارین پیااامبر، وصاای او برتاار

 وصی و فرزندان او برترین اوصیایند.
هان مردمانآ فرزندان هر پیامبر از نسل اویند و فرزنادان 

  است. من از صلب و نسل امیرالمؤمنین علی

گر، آدم را باااا هاااان مردماااانآ باااه کاااه شااایطان  اغاااوا راساااتی 
کااه  رشااک از بهشاات رانااده، مبااادا شااما بااه علاای رشااک ورزیااد 

گااامکاارده  ان لیاازان خواهااد شااد. آدم بااههایتااهایتااان نااابود و 
کرد و حاال آنخاطر یک اشتباه به ی کاه برگزیادهزمین هبوغ 

وجلا بود. پا چگونه خواهید باود شاما و حاال آن  خداى عزا
 که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند. 

کاااه باااا علااای ساااتیز نمااای گااااه باشااایدآ  کناااد مگااار انساااان آ
یرد مگاااار رسااااتگار پااااذسااااعادت. و سرپرسااااتی او را نماااای باااای

 آالیش.دار بیگرود مگر ایمانپرهیزگار. و به او نمی
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باه »ی اوسات: ی َواُلَعُصر درباارهکه سورهخدا هو سوگند ب

که انساان نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر. قسم به زمان 
کاااه ایماااان آورده و باااه درساااتی و «. در زیاااان اسااات مگااار علااای 

 شکیبایی آراسته است.
گااارفتم و پیاااام او را باااه شاااما هاااان مردماااانآ خاااد گاااواه  ا را 

  !چیزی جز رساندن آشکار نیست رسانیدم. و بر پیامبر
که ح  تقاوا و پرهیزکااری اسات، از هان مردمانآ آن گونه 

کاه مسالمان باشایدآ خدا بپرهیزیدآ و از دنیاا نرویاد، مگار ایان
کنیدآ(. گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ   )باید 

و رسااول و نااور همااراهش ایمااان خاادا هباا» هااان مردمااانآ 
کنیم، سپا به پشت آورید پیش از آنکه صورت هایی را محو 

ساار بااازگردانیم، یااا آنهااا را از رحماات خااود دور سااازیم، همااان 
که  کااران بنای اسارائیل« اصحاب سبت»گونه     ]گروهی از تباه 

بخدا قسم، از این آیه قصد نشده است مگر «. را دور ساختیم
کااه آنااان را بااه اساام و نسبشااان ماایقااومی از اصااحا شناساام بم 

کاه از آناان پارده کاا عمال ولی مأمورم  کانم. پاا هار  پوشای 
کنااد مطاااب  آنچااه در قلاابش از حااب یااا بیاا  نساابت بااه علاای 

 .یابدمی
وجالا در جاان مان،  هان مردمانآ نور از سوی خداوند عزا

گااه در نسال او تاا قاائم بان ابای طالاب، آنسپا در جان علی
گرفتاه.  -ساتاند کاه حا  خادا و ماا را مای - مهدی جاای 

کوتاهی وجلا ما را بر  که خداوند عزا گاران، کنندگان، ستیزهچرا 
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گنهکااااران و ساااتمکاران و غاصااابان از   ناساااازگاران، خائناااان و 

 تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است. 
کااه ماان رسااول خاادا هااان مردمااانآ هشاادارتان ماای دهاام 

گار مان ن رسوالن و پیامبرانی باودههستم و قبل از م اناد، آیاا ا
گرد می ت عقب  کشته شوم شما به جاهلیا کنید؟ هار بمیرم یا 

رسااااند، و ضااارری نمااایخااادا هکاااا باااه عقاااب برگاااردد هرگاااز بااا
گر را پااداش خواهاد داد. بدانیاد خداوند سپاس گزاران  شکیبا

کماااال  کاااه علااای و پاااا از او فرزنااادان مااان از نسااال او، دارای 
 اند.گزاریو سپاسشکیبایی 

کاااه  هاااان مردماااانآ اساااالمتان را بااار مااان منااات نگذاریاااد؛ 
کاارد و خداونااد باار شااما  اعمااال شااما را بیهااوده و تباااه خواهااد 

گرفاات و سااپا شااما را بااه شااعله ای از آتااش و خشاام خواهااد 
گرفتااار خواهااد نمااود. همانااا پروردگااار شااما در  گداختااه  مااا 

 گاه است.کمین
ماان پیشااوایانی خواهنااد زودى پااا از هااان مردمااانآ بااه

کااه شااما را بااه سااوی آتااش ماای خواننااد و در روز رسااتاخیز بااود 
 تنها و بدون یاور خواهند ماند. 

 هان مردمانآ خداوند و من از آنان بیزاریم.
هان مردمانآ آنان و یاران و پیروانشان در بادترین جاای 
اران.  جهنم قرار دارند، و چه بد جایگااهی اسات جایگااه متکبا

کااااا در آنااااان اصااااحاب صااااحیفهبدانیااااد  کنااااون هاااار  انااااد. ا
کند.  صحیفه  ی خود نظر 
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عناوان امامات و هان مردمانآ اینک جانشینی خود را باه

گذارم در نسل خود تا برپاایی روز وراثت به امانت به جای می
دهام تاا رستاخیز. و حال، مأموریت تبلییی خاود را انجاام مای

اند و اده شده یا نشدهکه زبرهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان
باار تمااامی مردمااان باشااد. پااا بایسااته اساات ایاان سااخن را 
حاضااران بااه غایبااان و پاادران بااه فرزناادان تااا برپااایی رسااتاخیز 

 برسانند. 
گاااه باشاایدآ  پااا از ماان اماماات را بااا پادشاااهی زودى بااهآ

کرده و بهجابه  تصرف خویش درآورند. جا نموده. آن را غصب 
گاارانآ و هااانآ نفاارین و خشاام  خاادا باار غاصاابان و چپاااول 

آ باااه گاااروه اناااا و جااانا حسااااب شاااما زودی باااهالبتاااه، ای دو 
کم  هایی از آتش بی شعله -پردازیم  می دود، و دودهایی متارا

کسی یاری بطلبیدآ شود؛ و نمی بر شما فرستاده می  توانید از 
کاااه خداوناااد هاااان مردماااانآ هااار آیناااه ایااان گوناااه نیسااات 

وجلا شما را باه همان گاذارد؛ مگار آنکاه  عزا کاه هساتید وا گوناه 
که خداوناد شاما  ک جدا سازد. و نیز چنین نبود  ک را از پا ناپا
کناد )تاا مؤمناان و منافقاان را از ایان راه  گااه  را از اسرار غیب، آ

 بشناسید؛ این بر خالف سنت الهی است(.
که خداوند  هان مردمانآ هیچ سرزمینی نیست مگر این 

  را ، آنااااان را پاااایش از روز تکااااذیب اهاااال آن ]حااااخاااااطر بااااه
کاارد و بااه امااام مهاادی خواهاااد  رسااتاخیز نااابود خواهااد 

  ی خود را انجام خواهد داد.سپرد. و هر آینه خداوند وعده
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گذشااتگان   هااان مردمااانآ پاایش از شااما، شاامار زیااادی از 

کرد. و همو نابودکنناده ی گمراه شدند و خداوند آنان را نابود 
 آیندگان است. 
ک آیا ما اقوام )مجرم( نخساتین را »تابش آورده: او خود در 

هااالک نکاااردیم؟آ ساااپا دیگااار )مجرماااان( را باااه دنباااال آنهاااا 
گونه با مجرماان رفتاار مای می کنیمآ وای  فرستیمآ )آری( این 

 «.کنندگانآ در آن روز بر تکذیب
هان مردمانآ همانا خداوند مرا امر و نهای نماوده اسات، 

را نزد علی نهادم. پا فرماان و من نیز به دستور او دانش آن 
کنیاد تاا هادایت  او را بشنوید تا سالمت بمانید، و او را اطاعت 
کنیااد تااا در راه درساات باشااید، و بااه  شااوید و نهاای او را قبااول 
سوی مقصد و مراد او بروید و راههاای بیگاناه، شاما را از راه او 

 .منحرف نکند
که شما را با ه هان مردمانآ صراغ مستقیم خداوند منم 

تبعیاات از آن اماار نمااوده، و سااپا علاای بعااد از ماان، و سااپا 
که امامان هدایت اند، به ح  و راه راسات فرزندانم از نسل او 

 کنند.کنند و بیاری ح  به عدالت رفتار میهدایت می
ووِعَ: چنااین قرائاات فرمودنااد سااپا پیااامبر ُوَ ْ ووِ َاه ِ  

ْاَر َ َالروَ ِ ًََ ِ ِخی  ْ َََ*َالروَ ْْ ِعََالْ َ ُوَ ََِه وِ َََرت  ًَُ  َ ِْ   تا آخر سوره. -اْلعت َل
ی مان ناازل شاده و سوگند این سوره دربارهخدا ههانآ ب

باشد و به آنان اختصاص دارد. آنان اولیاى شامل امامان می
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گاااه باشااید:  کااه تاارس و اناادوهی برایشااان نیساات، آ خداینااد 

 البته حزب خدا چیره و غالب خواهد بود. 
کااه: سااتیزکنندگان بااا امامااان،  گمااراه و همکاااران  هشاادار 

گمراهی مردماان، ساخنان بیهاوده و پاو  شیاطین اند. برای 
کاااه خداوناااد از دوساااتان را باااه یکااادیگر مااای رساااانند. بدانیاااد 

کارده:  کتاب خود چنین یاد  ای پیاامبر ماا  هایچ »]امامان در 
که ایمان ب کاه باا  و روز رستاخیز دارند نمیخدا هقومی را  یاابی 

کننااد، هاار چنااد پاادران یااا  دشاامنان خاادا و رسااولش دوسااتی
کسااانی  فرزناادان یااا باارادران یااا خویشاوندانشااان باشااند؛ آنااان 
که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته است  -« هستند 

 تا آخر آیه.
کاه قارآن آناان  هانآ دوستداران امامان مؤمنانی هستند 

کااه ایمااان »)چنااین توصاایف فرمااوده اساات: را ایاان آری،( آنهااا 
ن خود را با شارک و ساتم نیالودناد، ایمنای تنهاا آوردند، و ایما

 «.یافتگانندآ از آن آنهاست؛ و آنها هدایت
کاااه باااه بااااور  کساااانی هساااتند  هشااادارآ یااااران پیشاااوایان 

 رسیده و از تردید و انکار دور خواهند بود. 
که با آرامش و ساالم  هشدارآ اولیاى امامان آنانی هستند 

م بااه مالقااات آنااان شااوند و فرشااتگان بااا سااالوارد بهشاات ماای
کیزه شادید، پاا بارای »گویند: آیند و میمی ساالم بار شاما پاا

 «.همیشه داخل بهشت شوید
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هااااااانآ بهشاااااات پاااااااداش اولیاااااااى آنااااااان اساااااات و در آن  
 حساب روزی داده خواهند شد. بی

کساانی کاه در آتاش درآیناد. و هانآ دشمنان آنان آن  اناد 
-کاه شاعلهیشانوند در حاالی افروزش جهانم را مایهمانا ناله

کشد و زفیر )صدای بازدم( جهنم را نیاز در های آتش زبانه می
 یابند.می

هرگااه »ی ستیزگران با آنان فرماوده: هانآ خداوند درباره
کند تی داخل جهنم شود همتای خود را نفرین   «.اما

کاااه خداوناااد  کاااه دشااامنان اماماااان همانانناااد  هشااادارآ 
گروهاای»ی آنااان فرمااوده: درباااره کااه  در آن افکنااده  هاار زمااان 
دهنده  مگر بیم»پرسند:  شوند، نگهبانان دوزخ از آنها می می

 دهناده باه گویناد: آری، بیم می« الهی باه ساراغ شاما نیاماد؟آ
گفتاایم: خداونااد  کااردیم و  سااراغ مااا آمااد، ولاای مااا او را تکااذیب 

گمراهی بزرگی هستیدآ  «.هرگز چیزی نازل نکرده، و شما در 
کسانی ه کاه از پروردگارشاان در هانآ یاران امامان  ستند 

مًا آمرزش و پاداش بزرگی دارند.  نهان می  ترسند، مسلا
هاای آتاش و هان مردمانآ چقدر فاصله است بین شعله

 بین اجر بزر آ
کااه خداونااد او را  کساای اساات  هااان مردمااانآ دشاامن مااا 
کاااه  کسااای اسااات  ماااذمت و لعنااات نماااوده، و دوسااات ماااا آن 

 .بداردخداوند او را مدح نموده و دوستش 
که همانا من انذارگرم و علی م ده  هان مردمانآ بدانید 
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کااه ماان باایم دهنااده  ام و علاای راهنمااا. هااان دهنااده. هااانآ 

که من پیامبرم و علی وصی من است. هاان  مردمانآ بدانید 
کااه همانااا ماان فرسااتاده و علاای امااام و  مردمااانآ بدانیااد 

 د.وصی پا از من است. و امامان پا از او فرزندان اوین
گااااه باشااایدآ مااان پااادر آناااانم، ولااای ایشاااان از نسااال علااای  آ

 خواهند بود. 
گااااه باشااایدآ هماناااا آخااارین اماااام، مهااادی قاااائم از  آ
 ماست. هانآ او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.

کااه  گیرنااده از ظااالمین، هشاادارآ  هشاادارآ اوساات انتقااام 
کنناادهاوسات فاات  دژها)قلعااه ی آنهاا، هشاادارآ هاا( و منهادم 

کننادهکه  ی اوست چیره بر تماامی قبایال مشارکان و هادایت 
 آنان.

گیرنده انتقام هر خاونی از اولیااء خادا.  که اوست  هشدارآ 
که اوست یاور دین خدا.   هشدارآ 

کنناااده از دریاااایی عمیااا .  کاااه اوسااات اساااتفاده  هشااادارآ 
که او به هر ارزشمندی به انادازه ی ارزش او، و باه هار هشدارآ 

کند. ی نادانیه اندازهارزشی بنادان و بی  اش نیکی 
کااه او نیکااو و برگزیااده ی خداونااد اساات. هشاادارآ هشاادارآ 

ککه او وارث دانش کم بر ادرا  هاست. ها و حا
که او از سوی پروردگاارش ساخن مای گویاد و هانآ بدانید 

کنااد. بدانیااد همانااا اوساات هااای او را برپااا ماایآیااات و نشااانه
 بالیده و استوار. 
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کاه ]اختیاار اماور جهانیاان و آیاین  بیدار باشیدآ  هموست 

گذار شده است.   آنان  به او وا
گذشاتگان ظهاور او را پیشااگویی  کاه تماامی  گااه باشایدآ  آ

 اند. کرده
تاای  ات پایاادار و پاا از او حجا کاه اوساات حجا گااه باشاایدآ  آ
نخواهاااد باااود. درساااتی و راساااتی و ناااور و روشااانایی تنهاااا نااازد 

 اوست. 
کسی بر او پیروز نخ ی او یاارى واهد شاد و ساتیزندههانآ 

گشت.   نخواهد 
کاااه او ولااای خااادا در زماااین، داور او در میاااان  گااااه باشاااید  آ

 دار امور آشکار و نهان است.مردم و امانت
اات و اماماات اساات و نظااری بااهایاان تعبیاار بااه  عنااوان حجا

ات اناد هاای پیشاینرجعت دیگر امامان نادارد، زیارا آناان حجا
 . که دوباره رجعت خواهند نمود

کااارده و  هاااان مردماااانآ مااان پیاااام خااادا را برایتاااان آشاااکار 
گاااه  کااه پااا از ماان شااما را آ تفهاایم نمااودم. و ایاان علاای اساات 

که پا از پایان خطبه با مان کند. اینک شما را میمی خوانم 
کرده و به امامات او  و سپا با علی دست دهید تا با او بیعت 

گاه باشید من باا خداوناد و علای  باا مان پیماان اقرار نمایید. آ
وجاالا باارای اماماات او  کنااون از سااوی خااداى عزا بسااته و ماان ا

که با تو بیعت می»]گیرم. پیمان می کسانی  کنناد  ای پیامبر  
نماینااد، و دساات خاادا  )در حقیقاات( تنهااا بااا خاادا بیعاات می
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کاا پیمان کناد، تنهاا  باالی دست آنهاست؛ پاا هار  شاکنی 

کاه ن کاا  سابت باه به زیان خود پیماان شکساته اسات؛ و آن 
کند، بزودی پاداش عظیمی به او  که با خدا بسته وفا  عهدی 

 خواهد داد. 
های(  هان مردمانآ همانا ح  و عماره از شاعائر )و نشاانه

کااه حاا ا خانااه خاادا و یااا عمااره  کسااانی  خداسااتآ بنااابراین، 
کنند.  انجام می که بر آن دو طواف   دهند، مانعی نیست 

گزاریاااهاااان مردماااانآ در خاناااه کاااه هااایچ ی خااادا حااا   د؛ 
گرفت، که بیخاندانی داخل آن نشد مگر این نیاز شد و م ده 

کساای از آن روی برنگردانیااد مگاار ایاان گردیااد و کااه باایو  بهااره 
 نیازمند شد. 

هااان مردمااانآ مااؤمنی در موقااف )عرفااات، مشااعر، منااا( 
گذشاااته گناهاااان  کاااه خااادا  ی او را بیاااامرزد و نماَناااد مگااار ایااان 

که پا از پایان  ک  اعماال حا  ]باا پرونادهبایسته است  ی پاا
گیرد.   کار خود را از سر 

هاای اند و هزیناههان مردمانآ حاجیان دستگیری شده
شاااود و جاااایگزین آن باااه آناااان خواهاااد سفرشاااان جباااران مااای

کرد.   رسید. و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد 
کامال و داناش ژرف هان مردمانآ خانه ی خدا را با دیان 

فه جز با توبه و بازایساتادن ]از آن د کنید و از مشاهد مشرا یدار 
 گناهان  برنگردید. 

 هان مردمانآ نماز را به پا دارید و زکات بپردازید 
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گار زماان بار   همان  وجلا امر فرماوده. پاا ا که خداوند عزا گونه 

کردیااد یااا از یاااد بردیااد، علاای صاااحب  کوتاااهی  شااما دراز شااد و 
وجاالا او را ی کنناادهاختیااار و تبیااین باار شماساات. خداونااد عزا

پااا از ماان امانتاادار خااویش در میااان آفریاادگانش قااارار داده 
اسااات. هماناااا او از مااان و مااان از اویااام. و او و فرزنااادان مااان از 

چااه را هااای شااما را پاساا  دهنااد و آنجانشااینان او، پرسااش
 آموزند.دانید به شما مینمی

کااه ماان کااه حااالل و حاارام باایش از آن اساات  همااه  بدانیااد 
کنم و بتوانم در یک مجلاا باه هماه  آنها را بشمارم و معرفی 

کنم. پا مأمورم ها دستور دهم و از همه حرامحالل ها نهی 
که از شما بیعت بگیرم و باا شاما دسات بادهم بار اینکاه قباول 

وجالا دربااره ی امیار الماؤمنین کنید آنچاه از طارف خداوناد عزا
که آنان از نسل مان و ام و جانشینان بعد از او آورده علی

کاااه فقاااط در آنهاااا بپاااا  اویناااد، )و آن موضاااوع( اماااامتی اسااات 
کااه خاادای  خواهااد بااود، و آخاار ایشااان مهاادی اساات تااا روزی 

کند ر قضا و قدر را، مالقات   .مدبا
هان مردمانآ شما را به هرگونه حالل و حرامی راهنمایی 

گااه باشایدآ آنکردم و از آن هرگز بر نمی هاا را گاردم. بدانیاد و آ
کنید و نگه دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن  یاد 

که دوباره مای گاویم: ]احکام خدا  دگرگونی راه ندهید. هشدار 
بیاادار باشاایدآ نماااز را بااه پااا داریااد. و زکااات بپردازیااد. و اماار بااه 

کنید و از منکر بازدارید.  معروف 
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کااه ریشااه کااه و بدانیااد  بااه ی اماار بااه معااروف ایاان اساات 

ی امامت  برساید و ساخن مارا باه دیگاران ی من ]دربارهگفته
کنید و آنان  برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه 
را از ناسازگاری سخنان من بازدارید؛ همانا ساخن مان فرماان 
خدا و من است و هیچ امر باه معاروف و نهای از منکاری جاز باا 

کمال نمی امام معصوم   یابد.تحق  و 

که امامان پاا ن مردمانآ قرآن بر شما روشن میها کند 
که آناان از  از علی فرزندان اویند و من به شما شناساندم 

کتااااب خاااود مااایاو و از مااان کاااه خداوناااد در  گویاااد: اناااد. چااارا 
کلمهآن)امامت( را به» ، و «ی باقی در نسال او قارار دادعنوان 

گفاتم:  گار باه آن دو)قارآن و اهال ب»من نیز باه شاما  ( یاتا
گمراه نمی کنید هرگز   «. شویدتمسک 

کااارده از ساااختی  هاااان مردماااانآ تقاااوا را، تقاااوا را رعایااات 
وجلا فرمود: قیامت بهراسید همان که خداوند عزا البته »گونه 

 «. ی روز رستاخیز امر عظیمی استزمین لرزه
ی در براباار ماار ، قیاماات، و حساااب و میاازان و محاساابه

ک کنیااد. آنپروردگااار جهانیااان و پاااداش  کااه نیکااای یفاار را یاااد 
گیااارد. و آن کااارد، بهااارهآورد، پااااداش  ای از بهشااات کاااه بااادی 

 نخواهد برد. 
که با یک دست و   هان مردمانآ شما بیش از آن هستید 
وجالا  کنید. از ایان روی خداوناد عزا در یک زمان با من بیعت 
کاااه از زباااان شاااما اقااارار بگیااارم و پیماااان  باااه مااان دساااتور داده 



 

 

188 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
کانم و نیاز بار اماماان  المؤمنین علیوالیت امیر  را محکام 

که از نسل من و اویند؛ همان که اعالمپا از او  که  گونه  کردم 
یه من از نسل اوست.    را
 پا همگان بگویید:

کااه سااخنان تااو را شاانیده و پیااروی ماای» ااه  کناایم و از البتا
گاااردن آن چاااه از سااااوی گاااذار و بااار آنهاااا خشااانودیم و بااار آن 

و  مامااات امامماااان امیرالماااؤمنین علااایپروردگارماااان در ا
کااردی، بااا تااو پیمااان  -از صاالب او  -امامااان دیگاار  بااه مااا ابااالغ 

 هایمان.بندیم با دل و جان و زبان و دستمی
ایم و با آن خواهیم مارد و باا آن اعتقااد با این پیمان زنده

شویم. و هرگز آن را دگرگون نکرده، شک و انکاار برانگیخته می
 گردیم. و از عهد و پیمان خود بر نمی نخواهیم داشت

ی ]ای رسول خدا  ما را به فرمان خادا پناد دادی، دربااره
که حسان  امیرالمؤمنین علی و امامان از نسل خود و او، 

کارده اسات. و آناان و حسین کاه خداوناد پاا از آناان برپاا 
گرفتاه شاد از دل و جاان و زباان و رو   پا عهد و پیمان از ما 

گرناااه باااا زباااان و  کاااا توانسااات باااا دسااات، و  دساااتانمان. هااار 
کاارد و  پیمااان بساات. و هرگااز پیمانمااان را دگرگااون نخااواهیم 

نزدیاک خداوند از ما شکست عهد نبیند. و نیز فرمان تاو را باه
و دور از فرزندان و خویشان خود خواهیم رسانید و خداوند را 

گاوا گرفت. و هار آیناه خداوناد بار  گواه خواهیم  کاافی بر آن  هی 
گواه باش  «.است و تو نیز بر ما 
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گوییاد؟ هماناا خداوناد هار صادایی هان مردمانآ چه می

که از دلشنود و آنرا می کاا »داند. گذرد میها میرا  هار آن 
گماراه شاد، خیر خویش پذیرفته. و آنهدایت پذیرفت، به که 

کناد، هار آیناه باا خداوناد «. زیان خود رفتهبه کا بیعت  و هر 
که  پیمان  «.هاستدست خدا باالی دستان آن»بسته؛ 

کنیااد و باااا مااان  هااان مردماااانآ اینااک باااا خداونااد بیعااات 
 پیمان ببندید و با امیرالمؤمنین علای و حسان و حساین

ی پایدارند در دنیاا که نشانهو امامان پا از آنان از نسل آنان
 و آخرت. 

زد. ورکند و به باوفایان مهر مایخداوند مکاران را تباه می
که پیمان شکند» گاام «هر  کاه باه زیاان خاود  ، جز این نیسات 

کااه بااا خاادا بسااته پابرجااا مانااد،  کااه باار عهاادی  برداشااته، و هاار 
 «.خدا او را پاداش بزرگی خواهد دادزودى  به

گفاتم بگوییاد و باه هان مردمانآ آن کاه بارای شاما  چه را 
کنیااد و بگوییااد:  علاای مااا »بااا لقااب امیرالمااؤمنین سااالم 

کااردیم. پروردگاااراآ )انتظااار( آماارزش تااو را شاانیدیم  و اطاعاات 
و نیاااز بگوییاااد: «. )داریااام(؛ و بازگشااات )ماااا( باااه ساااوی توسااات

کاه ماا را باه ایان )هماه » ستایش مخصاوص خداونادی اسات 
گر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما نعمت  ها( رهنمون شد؛ و ا
 تا آخر آیه.  -« یافتیمآ ها( راه نمی)به این

نازد  بن ابی طالبهر آینه فضائل علی هان مردمانآ
وجااالا  بااایش از آن  -کاااه در قااارآن ناااازل فرماااوده  -خداوناااد عزا
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کااا از   کااه همااه را در یااک مجلااا بشاامارم، پااا هاار  اساات 

هااا را شااناخت او را تصاادی  و تأییااد مقامااات او خباار داد و آن
 کنید.

کاااه از خااادا و رساااولش و علااای و  کاااا  هاااان مردماااانآ آن 
که نام برد کناد، باه رساتگاری بزرگای دسات امامانی  م پیاروی 

 یافته است. 
هااااان مردمااااانآ ساااابقت جویااااان بااااه بیعاااات و پیمااااان و 
سرپرستی او و سالم بر او با لقب امیرالماؤمنین، رساتگارانند و 

 های پرنعمت خواهند بود. در باغ
کااه بخاااطر آن خداونااد از  هااان مردمااانآ سااخنی بگوئیااد 

کساااا گااار شاااما و تماااام  کاااه در زماااین شاااما راضااای شاااود، و ا نی 
کافر شوند به  رسانندخدا ضرری نمیهستند 

کردم و امر نمودم مؤمنین را خاطر آنپروردگارا، به چه ادا 
کافرناد غضاب نماا، و حماد و ساپاس  کاه  بیامرز، و بار منکارین 

 .1«مخصوص خداوند عالم است

                                                        
کتاب خطابه غادیر نوشاته محماد بااقر انصااری نقال شاده اسات  - 1 این خطبه از 

اااة، 66، ص1کاااه در مناااابع اصااایل اساااالمی همانناااد: االحتجااااج، ج ، و الْعااادد القویا
، و عااوالم العلاااوم، 89، ص1، و روضااة الااواعظین، ج578، والتحصااین، ص169ص
برخی عبارات نیاز هایی در مقدار و و غیره آمده است و البته اندک تفاوت 178ص 

کااه  رعایاات اختصااار در جاازوه پاایش رو از پاارداختن بااه آنهااا جهاات بااهوجااود دارد 
 دهیم.می نماییم و خوانندگان را به منابع اصیل ارجا.می خوداری
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 فهرست منابع

کریم .۱  قرآن 
احماااااادبن علاااااای َْلٍتدوووووواج ع ووووووی أهوووووول َْ دوووووواج .2

ااااای ،  الطبرساااای ،  ه.ق(، ناشاااار: نشاااار مرتضاااای588)متوفا
 ه ق.1403مشهد، 
باان محمااد َْل شوواد فووی مَرفووُ ٍدووج ََ ع ووی ََْبووادو .3

اااای  محماااد ملقاااب باااه الشااای  المفیاااد ه.ق(، 413)متوفا
کنگااره شاای  مفیااد،  البیااتمصااح : مؤسسااة آل ناشاار: 

 ه.ق.1413قم، 

اای علی َسبا  یز   َِْرببو .4 بن احمد الواحدی )متوفا
 ه.ق.1411ناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت،  ه.ق(،468

َْل بووا  َاأعمووا  ََْسووِِ فیمووا  َموول موور  فووی َْسووُِو .5
 باان طاااووسباان موساایمعااروف بااه )اقبااال االعمااال( علاای

ااااای  ه.ق(، ناشاااار: دارالکتااااب اإلسااااالمیة، تهااااران، 664)متوفا
 ه.ق.1409

ناشاار: انتشااارات مرکااز جعفىىر ابسىىی،ان ،  َْلْتیوواتو .6
 ه.ق.1412ات اإلسالمیة، قم، العالمی للدراس

الحسااااین  محماااادبن علاااای باااانَأماْیهْ  وووود ق و .7
اااای )الشااای  الصااادوق ه.ق(، ناشااار:کتابچی، 381(، )متوفا

 ه.ش.1376تهران، 
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اای احمد أیسا  َأشرََو .8  بن یحیای الابال ری )متوفا
، ناشااااار: سااااهیل زکاااااار وریاااااض الزرکلاااایه.ق(، تحقیاااا : 279

 ه.ق.1417، بیروت، دارالفکر

 بان محماد تقای المجلسایمحمدباقر ََا َأیوَ و .9
اااای  ه.ق(، محقااا : جمعااای از محققاااان، ناشااار: دار 1110)متوفا

 ه.ق.1403إحیاء التراث العربی، بیروت، 

کثیاار بان عمارابوالفاداء اسااماعیل َْبدَ وُ َوَِْتا وُو .10 بان 
ااای  -ه.ق(، ناشاار: دارالفکاار، باای774القرشاای الدمشااقی )متوفا

 ه.ق.1407جا، 

جعفاااار  رَموووووب زیوووود ی ع ووووییق پیوووومپژوهشووووی ع .11
 ه.ش.1366، انتشارات جهان آراءناشر: سبحانی، 

-شااامااوواب خ َْلسووَم َ وفیوووات َْمشوواهیر َوَأعووَمو .12

باان احمااد الااذهبی، محقاا : عماار عبدالسااالم الاادین محمااد
 ه.ق.1413التدمری، ناشر: دارالکتب العربی، بیروت، 

بااان جریااار الطباااری، محماااداووواب خ َالموووم َوَْم وووونو .13
ای   ه.ق.1387ه.ق(، ناشر: دار التراث، بیروت، 310)متوفا

بااااان اساااااحاق الیعقاااااوبی، احماااااداووووواب خ َْیَِوووووو  و .14
ای بعد   تا.ه.ق(، ناشر: دار صادر، بیروت، بی292)متوفا

بن علای معاروف باه ابوبکر احمدااب خ َغدَد و ُیوِْو .15
ااای  ه.ق(، تحقیاا : مصااطفی 463خطیااب البیاادادی، )متوفا

 ه.ق.1417اشر: دارالکتب العلمیة، بیروت، عبدالقادر عطاء، ن
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ااب خ مد ُِ دمشق َوُفر فض تا َواسومیُ مو  ٍ توا مو   .16

کر، ناشار: دارالفکاار، بیااروت، علاایَأماثولو بان حساان ابان عسااا
 ه.ش.1995

بان شما الدین يبوالمظفر یوسف .17
ناشار: ، بن الجوزی الحنفیسبط بن عبد ام البیدادیفرغلی

 ه.ق.1401، بیروت، البیت مؤسسة يهل

باااان احمااااد الاااادین محماااادشاااامااوووویفر  ََْ،ووووا و .18
ااااای  ه.ق(، ناشاااار: دارالکتااااب العلمیااااة، 748الااااذهبی، )متوفا

 ه.ق.1419بیروت، 

ااای  عبدالحسااین امیناای أ َْغوودیروارَّمووِ .19 )متوفا
ی برخای از محققاان، ناشار: بنیااد بع ات، ه.ق(، ترجمه1390

 ه.ش.1387تهران، 

محمدحساااااااااااین  وَبوأ ا،سووووووووووویر َْمیوووووووووووارَّموووووووووووِ .20
اااای  طباطباااایی ی محمااادباقر ه.ق(، ترجماااه1402)متوفا

موساااوی، ناشااار: جامعاااه مدرساااین حاااوزه علمیاااه قااام، دفتااار 
 ه.ش.1374انتشارات اسالمی، قم، 

ف وووا  َْیِوووی   بااان علااایو َْتَ وووی  أسووورَ  موووا زَد مووو  
اای  موسی ابن طااووس ه.ق(، ناشار: مؤسساة 664)متوفا

ه.ق.1413، قم،  دار الکتاب
باان عماار الفخاار محماادَْت،سوویر َُْبیرهم،وواای  َْغیووِ و .22

ااای  ه.ق(، ناشاار: دار احیاااء التااراث العرباای، 606الاارازی )متوفا
 ه.ق.1420بیروت، 
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باان الحساان الطوساایمحمااداتووی ِ َأٍُووامو .23 

ای  ه.ق(، محق : حسن الموسوی خرساان، ناشار: 460)متوفا
 ه.ق.1407دارالکتب اإلسالمیة، تهران، 

اااااای محمااااادَْاِووووواتو .24 بااااان حباااااان التمیمااااای )متوفا
ه.ق(، ناشار: دایاار  المعااارف الع مانیااة، حیاادرآباد الاادکن 354

 ه.ق.1393الهند، 

باان مبااارک َّوام  َأصووو  فوی ٍَاد ووث َْرسوو  .25
محمد ابان اثیار، محقا : عبادالقادر ارنااووغ، ناشار: دارالفکار، 

 ه.ق.1420بیروت، 

باااان الحسااااین )الشاااای  باااان علاااایمحماااادَْت ووووا و .26
ای (، الصدوق کبار غفااری، ه.ق(، محق : علی381)متوفا ا

 ه.ش.1362ی مدرسین، قم، ناشر: جامعه

ه 1325محماد بااقر انصااری، )متولاد  أ غودیروخطاَِ .27
کعبه، قم،   ه ق.1420ش(، ناشر: نشر مولود 

-بان ابایعبادالرحمن َْد  َْمِاو  فی َْت،سیر َاْممثو و .28

اای  کتابخاناه911بکر السایوطی )متوفا عماومی  یه.ق(، ناشار: 
 ه.ق.1404، قم، حضرت آیت ام مرعشی نجفی

جمعااای از نویساااندگان، ناشااار:   َ  و  َهِموووا شِاسووویو .29
قاااام، ، ی آموزشاااای و پ وهشاااای امااااام خمیناااایمؤسسااااه
 ه.ش.1384

بوح َْمَایی فی ا،سیر َِْوربب ََْمویم َوَْسوب  َْماواییو .30
ای محمود  ه.ق(، 1270بن عبدام اآللوسی )متوفا



 

 

195 
 

 غدیر؛ 
 تجلی والیت و فضیلت  

 
 ه.ق.1415اإلسالمیة، بیروت، ناشر: دارالکتب 

 وَِْد موووُ  -َ ووویر  َْمتَموووی ه یبو وووُ َْووووَعمی  َ   .31
ای  ه.ق(، ناشر: 508محمدبن احمد فتال النیشابورى، )متوفا

 ه ش.1375، قم،  انتشارات رضی

يبااااو حامااااد سوووور ََْوووواْمی  َوفشووووف مووووا فووووی َْوووودَبی و .32
تحقیااا  : محماااد حسااان محماااد الیزالااای،  محمااادبن محماااد

ناشااار: دار الکتاااب ، فریاااد المزیااادیحسااان إساااماعیل ويحماااد 
 ه.ق.1424ة، بیروت، العلمی

بااان احماااد الااادین محماادشاااما سوویر أعوووَم َِْووبَأو .33
ااای  ه.ق(، ناشاار: مؤسسااة الرسااالة، بیااروت، 748 هباای )متوفا

 ه.ق.1413

کثیاار باان عماارابوالفااداء اسااماعیل َْسوویر  َِْبو ووُو .34 باان 
اااای  ه.ق(، تحقیااا : مصاااطفی 774القرشااای الدمشاااقی )متوفا

عبدالواحاااد، ناشااار: دارالمعرفاااة للطباعاااة و النشااار و التوزیاااع، 
 ه.ق.1395بیروت، 

 یمؤسساه ناشر:مهدی پیشوائی،  واب شوَیپ أ ریس .35
 ه.ش.1374قم،  ،امام صادق

بن هباة ام ابان ابای عبدالحمید وَْبَغِشرح یتج .36
ای   ه،یااء الکتاب العربیداراالح ه.ق(، ناشر:656الحدید )متوفا

 ه.ق.1378 قاهره،
بااااان الحجااااااج القشااااایری مسااااالمصوووووَی  مسووووو مو .37

ای   ه.ق(، المحق : محمد فؤاد 261النیسابوری )متوفا
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 تا.عبدالباقی، ناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی 

رضااای الااادین وََْووودد َِْو وووُ ْووودف  َْمتووواوَ َْیومیوووُ .38
اای بن یوسفعلی ه ق(، ناشار: 703بان المطهار الحلای، )متوفا

 ه ق. 1408، قم،  م مرعشی نجفیکتابخانه آیة ا

- و  َ و َْلمام ع ی -عوَْم ََْ وم َوَْمَا َ َوَأٍوَ  .39

اای عبدام ؛طاِْ بان ناورام البحرانای االصافهانی )متوفا
ه.ق(، محقاااا : محماااادباقر موحااااد ابطحاااای، ناشاااار: 19قاااارن 

 ه.ش.1382قم، ، مؤسسة اإلمام المهدی

الادینوری  بان مسالم ابان قتیباهعبدام عیوب َأخبا و .40
اااااای  ه.ق(، ناشااااار: دارالکتاااااب العلمیاااااة، بیاااااروت، 276)متوفا

 ه.ق.1418

عبدالحسااااین  َْغوووودیر فووووی َُْ ووووا  َوَْسووووُِ َوَأد و .41
ااای  ه.ق(، ناشاار: مرکااز الیاادیر للدراسااات 1390االمیناای )متوفا
 ه.ق.1416اإلسالمیة، قم، 

 بااااان جعفااااار الحمیاااااریعبااااادام ووووور  َْلسوووووِادو .42
اااااای نیماااااه ه.ق(، ناشااااار: مؤسساااااة آل  3ی دوم قااااارن )متوفا

 ه.ق.1413، قم، البیت

 وو  أ وو  طاْووِف،ا ووُ َْطاْووِ فووی مِا ووِ ع ووی .43
بااان محماااد اإلماااام الحاااافظ يبااای عباااد ام محمااادبن یوساااف

ااااای  نجاااای الشااااافعیکال القرشاااای تحقیاااا  و ه.ق(، 658)متوفا
دار احیااء تاراث : ناشر، تصحی  و تعلی : محمد هادی امینی

 .ه.ق1404طهران،  البیت اهل
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ااای  باان یعقااوب الکلیناایمحمااد  .44 )متوفا
کبر غفاری و محمد آخونادی، ناشار: ه.ق(، محق : علی329 ا

 ه.ق.1407دارالکتب اإلسالمیة، تهران، 

بان قایا الهاللای سلیم     یَ َْتَْیوف ا  س یم .45
ای  ه.ق(، محق : محمد انصاری زنجاانی خاوئینی، 76)متوفا

 ه.ق.1405ناشر: الهادی، قم، 

باان عیساای علاای َْغمووُ فووی مَرفووُ َالکمووُفشووف  .46
ااااای  ه.ق(، محقاااا : سیدهاشاااام رسااااولی 692االربلاااای )متوفا
 ه.ق.1381هاشمی، تبریز، محالتی، ناشر: بنی

بان الحسان محماد م باح َْمتتدد َوسوَح َْمتَبودو .47
ای  الطوسی ه.ق(، ناشر: مؤسسة فقه الشیعة، 460)متوفا
 ه.ق.1411بیروت، 

بااان يبااای بکااار عباااد الکاااریممحمااادبن  وَْم ووول وََِْووول .48
ای  الشهرستانی يحمد تحقی : محمد سید ه.ق(، 548)متوفا
 ه.ق.1404، بیروت، دار المعرفة: ناشر، کیالنی

باااان باااان علاااایمحمااااد طاْووووِمِا ووووِ ب  أ وووو  .49
ااااااای  شهرآشااااااوب المازناااااادرانی ه.ق(، ناشاااااار: 588)متوفا

 ه.ق.1379عالمه، قم، 

بااااان احماااااد البکاااااری الحنفااااای الموفااااا  َْمِا وووووِو .50
الخااااوارزمی، المحقاااا : الشاااای  مالااااک المحمااااودی، ناشاااار: 

 ه.ق.1411مؤسسة النشر اإلسالمی، 
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باااان حساااان الشاااای  الحاااار محمااااد وسوووواکل َْشوووویَُو .51 

اای  العاملی ، ^ه.ق(، ناشار: مؤسساة آل البیات1104)متوفا
 ه.ق.1409قم، 

احمااااادبن محماااااد ابااااان خلکاااااان،  وابیوووووعات َأیووووووف .52
 ،الشاااااریف الرضااااای، قااااام ناشااااار: احساااااان عبااااااس، :تحقیااااا 
 ه.ش.1364

فووی َُْ ووا   وو  َ وو  طاْووَِالمووام ع ووی ُموسوووع .53
محمد محمدی ری شهری و دیگران، ناشر:  وَْتاب خَو  َُْسَِو 

 ه.ق.1421، قم، دارالحدیث العلمیه وال قافیه ةموسس

کمَْمسوووتد ن ع وووی َْ وووَیَی و .54  يباااو عباااد ام الحاااا
ای  النیسابوری المعروف بابن البیع تحقیا : ه.ق(، 405)متوفا

، بیاروت، ناشار: دار الکتاب العلمیاة، مصطفی عبد القاادر عطاا
 ه.ق.1411

اااای ابوعبیاااده معمااار مدووواز َِْووورببو .55 بااان م نااای )متوفا
ه.ق(، محقااا : فاااؤاد سااازگین، ناشااار: مکتباااة الخاااانجی، 209

 ه.ق.1381قاهره، 
بااان الحساااین ابوالقاسااام علااای َْشوووافی فوووی َْلماموووُو .56

الرضاااای، تحقیاااا : سااااید عباااادالزهراء المعااااروف بااااه شااااریف 
 الحسینی الخطیب

اای یحیی مَایی َِْرببو .57 ه.ق(، 207بن زیاد فراء )متوفا
محق : محمدعلی نجار و احمدیوسف نجااتی، ناشار: الهیئاة 

 م.1980المصریة العامه للکتاب، قاهره، 
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باااان محمااااد راغااااب حسااااینم،ووووردَت َْ،ووووا  َِْوووورببو .58

 ه.ق.1412 االصفهانی، دارالقلم، چاپ اول، بیروت،

مجااد الاادین يبااو َِْتا ووُ فووی غِ ووِ ََْوود ث َوَأثوورو .59
اای  بان محمادالسعادات المبارک ه.ق(، 606ابان يالثیار )متوفا

، ناشر: محمود محمد الطناحی -تحقی : طاهر يحمد الزاوى 
 ه.ق.1399، بیروت ه،المکتبة العلمی

بااان الحساااین محمااادبن علااای مووو  ال  َضووور  َْ،ِیوووِو .60
اااای (، )الشااای  صااادوق کبااار (، تحقیااا  علااای ق381)متوفا ا

ی مدرساین قام، قام، غفاری، دفتر انتشارات اسالمی جامعاه
 ه.ق.1413

رو  ام الموسااااااااااااااوی االمااااااااااااااام  اَِیرَْوسووووووووووووووی ُو .61
ااای  ،الخمیناای ه.ق(، ناشاار: مؤسسااة تنظاایم و 1409)متوفا

 ه.ش. 1379نشر آثار االمام الخمینی+، تهران، 

بااان ساااینحمسوووتد ن َْوسووواکل َومسوووتِب  َْمسووواکل .62
ای محمدتقی المحدث النوری ه.ق(، ناشار: 1320)متوفا

 ه.ق.1408قم، ، مؤسسة آل البیت

 َووووووووووووووِ بد   أمِووووووووووووووام مَمووووووووووووووم  هبووووووووووووووِ ت سووووووووووووووا .63

https://farsi.khamenei.ir/ 
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