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 مقدمه:

حادثه غدیر فقط یک حادثه خاص تاریخی نیستت که در زمان خود واقع شتده باشتدل بلکه تعیین سترنوشتت تمام  

در هر زمان و مکانی بی مناسبت  غدیر خم  است. به همین جهتل نوشتن و سخن گفتن از تاریخ ها در طولانسان

و ماندگاری آن  ابدیت درباره عمومیت غدیر و  (وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر عالم هستتی باشتد. عاتاره نمی

م...نحن نؤدی ذلک عنک الدانی و القاصتتی من اوالدنا واهالینا ونشتتهد اهلل بذلک »وکفی  فرمود: »فقولوا باجمعک

از طرف  {این مطالب خطبه غدیر را}  ای رستول خدا  ...دییستسس همگی بگو  ؛ باهلل شتهیدا  وانت علینا به شتهید

گیریم. خداوند در شتتاهد را بر آن شتتاهد می خدا رستتانیمل وهایمان میتو به نزدیک و دور از فرزندانمان و فامیل

 دند:فرمو خطبه غدیر و در بخش دیگری از تیمال شاهد هس اقرار کند و تو نیز بر اینمی بودن کفایت

حاضتر معاشتر النا  انی ادعها امام  و وارث  فی عقبی الی یوم القیام  و قد بلغت ما امرت بتبلیغه حج  علی کل »

  و غائب و علی کل احد ممن شهد اولم یشهدل ولد اولم یولد فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیام ؛

ستتتستارمل و  بته ودیعته می امتتروز قیت خود تتا نستتتل در وراثتت و امتامتت را بته عنوان خالفتت ای مردم  من امر
ئب و بر همه کستانی که حوتور دارند  باشتد بر حاضتر و غا حجت کردم آنچه را مامور به ابالغش بودم تا ابالغ من

 د.اندل پس حاضران به غائبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانناند یا نیامده آمده  دنیا یا ندارندل به

اند و  و جریان غدیر مستئول حدیث شتود که همگان در گفتن و پخش و نشترمیاز جمالت فوق به خوبی استتفاده  
و امتامتتل   والیتت متداران خواهتد بود؛ انتان کته منکران غتدیر وتتا روز قیتامتت این وظیفته ستتتنگین بر دو  والیتت

 .آیندمیبه حساب  بشریت تمام سعادت دشمن ابلیس شوند و همچونمنکر یک حادثه و یک خطبه تلقی نمی
الم فی یوم غدیر خم کمثل هم والء امیرالمؤمنین علیهفرمود: »مثل المؤمنین فی قبولعلیه الستالم  امام رضتا  الستم

در   مؤمنین السمالم یوم الغدیر مثل ابلیس؛ مثلالمالئک  فی سجودهم آلدم و مثل من ابی والی  امیرالمؤمنین علیه

المعلیهامیرمؤمنان  ذیر  والیتپ استت و مثل کستی   آدم در ستجودشتان برای مالئکه روز غدیر خم مثلدر    الستم
که با مخالفت خود با همه ابناء بشتتر به }  استتت شتتیطان مؤمنان ستتر باز زدل مثلکه در روز غدیر از والیت امیر

 . ..{دشمنی برخاست
یتک نفر نقتل نشتتتده استتتتل بلکته هر یتک از   بته طور یکجتا ازآنچته در غتدیر خم و قبتل و بعتد از آن اتفتاق افتتادل  

المامامان معاتتوم علیهم  هایی از آن مراستتم را بازگو کرده و بخشتتی از قوتتایا را نیزحاضتتران گوشتته بیان  الستتم

علم   و وحی از طریق  آلتهوعلیتهاهللصتتتلیختالفتان نیزل پیتامبر اکرم  و م منتافقتان هتایانتد. و از برخی شتتتیطنتتنموده 

 .در میان گذاشته است عمار و حذیفه و مقداد و ابوذر و سلمان اطالع یافته و فقط با عده معدودی اون الهی
های آن )قابل تذکر  آنچه در پیش رو داریدل تاتویر اجمالی و گزار  کلی استت از جریان غدیر خم و پشتت پرده 

ل بهره برده  محمدباقر اناتاری همین طور برخی مطالب از کتاب استرار غدیرل استت که در عنوان برخی بخشتها و
 :موال آنچه رضای خداستل در اند بخش به قلم آیدایم.( امید آنکه به مدد 
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http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B3%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DA%A9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B0%DB%8C%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 سازی حادثه غدیر زمینه  -1
 این  از  بعد.  رودمی  شتتمار به  استتالم  تاریخ  در عطفی  نقطه معظمهل  مکه  از آلهوعلیهاهللصتتلی  اکرم پیامبر هجرت
  عمره »  انجام  عنوان به  حدیبیه  صلح  از  پس هشتمل سال  در  اول  بار:  اندکرده   سفر  مکه  به  بار سه  حورت  هجرتل

  از  بعد  بار آخرین و ستومین  و  شتدند؛  شتهر این  وارد   مکه  فتح»  عنوان به نهم  ستال  در دوم  بار  شتدند؛  مکه  وارد
 امکان  حد در  مردم  همه تا  دادند حج  اعالن  رستمی  طور به   الوداع حج »  عنوان به هجری  دهم  ستال  در هجرت
 شوند. حاضر

 پیامبر  از  بعد  خالفت و  والیت مستئله دیگری و  حجل مستائل بیان یکی  بودل  نظر  در  استاستی مقاتد  دو ستفر این  در
  و  یمن  بالد حتی و مکه و مدینه  اطراف قبائل  و اناتار  و مهاجرین  عمومیل  اعالن  از وستلمم( پسآلهوعلیهاهللصتلی)

.  کردند   شتترکت حج مراستتم   در  نفر هزار  بیستتت و یکاتتد  حدود  جمعیتی.شتتدند  ستترازیر  مکه ستتوی به آن غیر
المعلیه) امیرمؤمنان  آوری  جمع و  استتتالم به  دعوت  برای  نجران  و یمن به حوتتترت  طرف از  قبال که  هم (  الستتتم
 رسیدند. مکه به حج اعمال انجام برای یمن اهل از نفر دوازده  همراه  به بودندل رفته وجوهات

  بعد  و  رفتند  عرفات»  موقف به(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  رستول  حوترت  الحجهلذی نهم   روز در  حجل ایام  رستیدن با
 :فرمودندمی بیان مطالبی بودل فراهم  زمینه که جا هر در و دادندل انجام دیگری از پس یکی را حج اعمال آن از

 منی در پیامبر خطبه -
 زمینته  کردن فراهم   واقع در که  فرمودند  ایراد را  خود خطتابه  اولین(  وستتتلمم آلهوعلیتهاهللصتتتلی)  اکرم پیتامبر منی  در
 ستسس و  نمودند  اشتاره   آبرو و مال و  جان  نظر از  مستلمین  اجتماعی امنیت  به  ابتدا خطبه این  در.  بود   غدیر خطبه»
  و  اختالف  از  را مردم گاه  آن  ل...کردند اشتتتاره   جاهلیت  دوران  در  رفتته غارت به  اموال  و ریختته  بنتاحق هایخون به

 متخلفین مقابل در طالب  ابی بن  علی  نباشتتمل من  اگر: »فرمودند تاتتریح  و داشتتتند  حذر  بر  خود از  بعد دشتتمنی
 ثقلین شریف حدیث بیان با سسس.  ایستاد خواهد

 5بود  خواهند جهنم  اهل قیامت روز من اصحاب همین از ایعده : »فرمودند

 خیف مسجد خطبه -
  تاکید خطبه  ابتدای در.  کنند  اجتماع خیف مستجد در  مردم تا  فرمودند  دستتور دیگر  بار منیل در  توقف ستوم  روز  در

 .برسانند. غائبان به حاضران و بسسارند خاطر به خوب را او هایگفته که فرمودند
  کردند  اعالم و  نمودند ستفار   تفرقه  از دوری  و مستلمین امام  برای ستوزیدل  و عمل  در  اخالص به خطبه این  در
  شتدند  متذکر را  خالفت  مستئله  دیگر بار گاه  آن. باشتندمی یکستان الهی  قوانین  و حقوق  برابر در  مستلمانان تمام که
  دو  آن  بته اگر  کته  گتذارممی  بتاقی شتتتمتا  میتان  در گرانبهتا  ایز دو  من» کته  فرمودنتد جتاری  زبتان  بته را  ثقلین  حتدیتث و

 باشند. می بیتمل اهل عترتم؛ و خدا کتاب[ دو آن] شد؛ نخواهید گمراه  هرگز جوییدل تمسک
 آغتاز  را خویش  هتایبرنتامته آرام آرام و کردنتد  خطر  احستتتا  منحرفتان و  منتافقتان  از  برخی  کته  بود زمتان  همین در]

 [.نمودند
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 خم  غدیر در اجتماع اعالن -
  جز به  همه  فردا: »کرد  اعالن  مردم به وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی  اکرم پیامبر طرف  از حبشتی  بالل حجل  اتمام  از پس

 باشند.  حاضر خم  غدیر در باید معلوالن
  و آبگیر و بود نجتد اهتل و عراق اهتل و  ماتتتر و متدینته اهتل افتراق  محتل داردل  قرار   جحفته» از قبتل  کته   »غتدیر
  اکرم پیامبر  دستتور طبق و  شتد  انتخاب اجتماع  برای مکان این  الهی امر به.  داشتت  وجود آن در کهنستالی  درختان
  دوازده  حتی  کردندل  حرکت آنجا  در اجتماع  برای  ایشتان همراه   نفر  هزار  بیستت و  یکاتد از بیش  آلهوعلیهاهللصتلی
 [10[]9[]8[]7.]آمدند حورت آن همراه  غدیر تا نبودل شمال سمت به مسیرشان که یمنی هزار

 غدیر خطبه کیفیت -2
  دعوت  مردم  ای اهلل؛  رستول انا اهللل  داعی  اجیبوا  النا  ایها: »فرمودند  حوترت  رستیدل خم   غدیر به  جمعیت  وقتی
 خدایم.  فرستاده  من کنیدل اجابت را خدا کننده 

  و  متوقف هامرکب همه دستتورل این  از پس.  استت رستیده   فرا مهمی بس پیام  ابالغ  وقت که  بود آن  از  کنایه  این و
  خود لبا   از ایگوشته  حوترت  خود حتی  و مردم که  بود کننده   ناراحت حدی به  گرما  شتدت. گشتتند  باز هارفته  جلو
  پایشتان به  را  خود  عبای  گرما  شتدت  از ایعده  و  بودندل داده   قرار  خود پای  زیر را آن  از  ایگوشته و  انداختهستر به  را

  دادند دستتور  خواندهل  فرا را  عمار  و ستلمان  و  مقداد(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر دیگر ستوی  از.  بودند پیچیده 
  و  نمودند  صتتاف  را آنجا  و  کندند  را درختان  زیر خارهای آنها. کنند  آماده   را آنجا رفته کهنستتال  درختان محل به تا

  برای محل  آن  تا  انداختند ستتایبان  عنوان  به ایپاراه هاشتتاخه روی  درختل  دو بین فاصتتله  در و  زدندل  جارو و آب
 .شود مساعد کامال حورت آن روزه  سه برنامه
  حوترت ظهرل  نماز اقامه  از  بعد. ستاختند  حوترت آن قامت  بلندی به منبری  شتتران جهاز  و هاستن  کمک با ستسس

المعلیه) امیرمؤمنان  و  رفت منبر باالی  بر   ستتمت در  و  بیاید  منبر  باالی دادل  دستتتور  او به و  خواند  فرا  نیز  را(  الستتم
 [17[]16[]15[]14[]13[]12[]11.]گیرد قرار آن فراز بر تر پایین پله یک راستش

 غدیر خطبه خالصه -3
 آوریم:می را غدیر خطبه خالصه طور به اینجا در

 الهی فرمان -
 آنچه و  استتل من  پروردگار  او که  دهم می  شتهادت و  خدا  بندگی به کنم می  اقرار: »فرمود  الهی ثنای و  حمد  از  بعد
 ای:  استت کرده   وحی انین  من  بر  خداوند...آید  فرود من  بر  عذابی  دارم  تر   اال و  نمایم می  ادا نمودهل  وحی من به

  تو  خداوند و  اینرستانده   را  او رستالت  ندهیل انجام  اگر  و کن  ابالغ شتده   نازل تو  بر  پروردگارت  طرف از آنچه  پیامبر
 [18] .کندمی حفظ مردم از را
  از و  شتد نازل من  بر مرتبه  سته جبرئیل  املنکرده  کوتاهی کرده   نازل من  بر  خداوند  آنچه  رستاندن  در من  مردم ای

: کنم   اعالم ستیاهی و ستفید هر  بر  و خیزم بسا  اجتماع محل این  در که کرد  مامور مرا  و...رستاند  ستالم  خداوند طرف
  اال موستی من هارون محل منی محله الذی  بعدیل من  االمام و  خلیفتی و وصتیی و  اخی طالب  ابی  بن  علی ان»
  برادرل طالب  ابی بن  علی  راستتتی به[  24[]23[]22[]21[]20[]19]رستتوله؛ و  اهلل  بعد  ولیکم  هو  و بعدی  نبی  ال انه
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  جز استتل  موستی به  هارون نستبت همانند من به او  نستبت که کستی.  استت  من  از  بعد  امام و من  جانشتین  و وصتی
 باشد. می رسولش و خدا از بعد شما اختیار صاحب او و نیست من از بعد  پیامبری اینکه

 امام  دوازده امامت  اعالن -
 که داده   قرار امامی و  اختیار  صتتاحب شتتما  برای  را او  خداوند  که  بفهمید  و  بدانید او  درباره   را  مطلب  این  مردم ای

 است... نموده  واجب را اطاعتش
 اهلل  تلقون یوم  الی  ولده   من  ذریتی  فی االمام   ثم  ربکمل بامراهلل وامامکم  ولیکم   علی  بعدی من ثم : »فرمود گاه  آن

  صتاحب  علی  من  از  بعد  و ل...وهم   ورستوله اهلل حرمه ما  اال  والحرام وهم   ورستوله اهلل احله ما  اال  حالل  ال.ورستوله
  روزی تا  اوستت  فرزندان  از من  نستل در  امامت ستسس و  شتماستتل  پروردگار  خداوند؛ امر  به شتما امام  و شتما  اختیار

 کنید.  مالقات را رسولش و خدا که
  و  خدا  آنچه مگر  نیستتت  حرامی و  باشتتند کرده  حالل(  امامان) آنان  و رستتولش و  خدا آنچه مگر نیستتت  »حاللی
 باشند...  کرده  حرام آنان و رسولش

  فی شتک  فقد  قولی  من  ء شتی  فی شتک ومن  االولی الجاهلی  کفر  کفر فقد ذلک  فی شتک فمن: »فرمود  گاه  آن
 این  در کس هر...  النار  فی فینا  والشتا   منهم  الکل  فی شتک  فقد  االئم  من  واحد  فی  شتک من و  الی  انزل ما کل

 همه در  کندل  شتک من ستخن از  ایزی در کس هر و  استت شتده   کافر  نخستتین  جاهلیت کفر  مانند کندل شتک گفتار
  و  استت  کرده   شتک  آنان  همه  در کندل شتک امامان  از یکی در کس هر  و  استت... کرده  شتک شتده   نازل من بر آنچه
 است.  آتش در مال درباره  کننده  شک

 صتاحب  علی  این اویمل  اختیار صتاحب من  کس هر  ؛...مواله   علی  فهذا  مواله  کنت من»  معروف جمله به  رستید تا
 اوست...  اختیار

 امامت مسئله به اکید توجه -
 به یاتم  لم  فمن بامامتهل دینکم  عزوجل اهلل اکمل  انما  النا ل معاشتتر: »فرمود  نمودل بیان  را اکمال آیه  آنکه  از  بعد

  ؛...اعمالهم   حبطت  الذین فاولئک  عزوجل اهلل  علی  والعرض  القیام   یوم الی صتتلبه  من  ولدی  من مقامه یقوم  وبمن
 که کستتتانی  به و  او به کس هر پس  نمودل کامل(  الستتتالمعلیه)  علی  او امامت  با را شتتتما دین  خداوند  مردم ای

 نکندل  اقتدا  هستتندل  جلیلل و  عزیز  خدای  پیشتگاه  به  رفتن و  قیامت  روز تا  او نستل  از و من  فرزندان  از  او جانشتین
 است رفته بین از اعمالشان کسانی انین پس
  تقوا  دارای که  کستتی  مگر  کندلنمی دوستتتی  علی با و  شتتقیل مگر  کندلنمی  دشتتمنی  علیل با که  بدانید  مردم ای

 مخلص...  مؤمن مگر آوردنمی ایمان او به و باشدل

 منافقان کارشکنی  به هشدار -
  علی فنردها  وجوها نطمس  ان قبل  من» معه  انزل  الذی  والنور  ورستتوله باهلل آمنوا معاشتترالنا : »فرمود ادامه  در

  نازل  او همراه  که نوری  به و  رستولش و  خدا  به  مردم ای[  26] [25]  ؛ الستبت  اصتحاب لعنا کما  نلعنهم  او  ادبارها
  مانند را آنان یا  برگردانیم   پشتت به  را  صتورتها آن و  کنیم   هال   را  صتورتهایی  آنکه  از قبل  آوریدل  ایمان  استت  شتده 

 «.کنیم  هال  سبت اصحاب
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 عنهم  بالاتفح  امرت  وقد  وانستابهم  باستمائهم   اعرفهم   اصتحابی من قوما  اال  االی  بهذه   عنی  ما باهلل  »:فرمود  گاه  آن
  قومی مگر نکرد  قاتد آیه این  از  قستم   خدا به  البغض؛ و  الحب من قلبه  فی  لعلی یجد ما  علی  ء امری کل  فلیعمل

  باید کس هر پس. کنم   پوشتی  پرده  آنان از که  مامورم ولی شتناستملمی نستبشتان و استم  به  را آنان که اصتحابم   از
 کند  عمل یابدلمی علی به نسبت بغض یا حب از قلبش در آنچه مطابق

 بیت علیهم السالمدوستان و دشمنان اهل -
 که  استتت  کستتی  ما  دشتتمن  مردم ای  ؛...واحبه اهلل مدحه من کل وولینا  ولعنه اهلل  ذمه من  عدونا  النا  »معاشتتر
 بدارد  دوستش و نموده  مدح را او خداوند که است کسی هر مال دوست و نمودهل لعنت و مذمت را او خداوند

 علیه السالم مهدی امام  از یادی -
  الحاتون  فاتح انه  اال الظالمین من المنتقم  انه  اال  الدین  علی الظاهر  انه اال  المهدیل القائم  منا  االئم  خاتم  ان  »اال

  بر  غالب او  ماستتتتل  از قائم  مهدی امامانل آخرین که  بدانید  ؛...الشتتتر   اهل من قبیل  کل  غالب انه  اال هادمهاو
 اهل  از ایقبیله هر  بر غالب  و آنهال کننده  منهدم و  هاقلعه فاتح  او  ظالمینل  از  گیرنده  انتقام  او  استتتل دین استتا 
 است  شر 

 رسمی گرفتنبیعت -
 که  بدانید  فهماندلمی شما به من  از  بعد که  است  علی این  و  فهمانیدمل شتما  به و  کردم بیان  برایتان من  مردم »ای
  دستتت به من از  بعد و  اول به  اقرار و  او با  بیعت  عنوان به  خودم  با دادن  دستتت به  را شتتما  امخطابه پایان  از  بعد من

 خوانم. می فرا او خود با دادن
  بیعت  شتتتمتا  از او  برای  خداوند جانب  از  من  و  استتتتل کرده   بیعتت من با  علی و امکرده   بیعتت خدا با من  که  بدانیتد
  مامور مرا  پروردگارم  و دهیدل  دست من با زمان  یک در  و  دست یک با که هستید آن  از بیش شما  مردم  ایگیرمی

المعلیه) امیرالمؤمنین  علیل  برای  آنچه  درباره   که  استت کرده    و من نستل  از  و آیندمی او  از  بعد که  امامانی و(  الستم
  راضتتی  و  کنیم می  اطاعت و شتتنیدیم  ما:  بگویید انین همگی  پس...بگیرم  اقرار  شتتما  زبان از  نمودمل  منعقد  اویندل

  علی اماممانل  امامت امر  درباره   خودت  و  ما  پروردگار  جانب از آنچه  درباره  آوریم می  فرود تستتلیم  ستتر و  هستتتیم 
المعلیه) امیرالمؤمنین  با  و  قلبهایمان با  مطلب  این  بر.  رستاندی  ما به  آیندمی دنیا به  او صتلب  از که  امامانی و(  الستم

  محشتتور آن با و میریم می آن با  و  ایم زنده  عقیده  این  بر. کنیم می  بیعت تو  با دستتتانمان  با و  زبانمان با و  جانمان
  و  دهیم نمی راه  دل به  تردید و  نماییم نمی  انکار و کنیم نمی شتک  و کنیم نمی  تبدیل و  داد نخواهیم  تغییر.  شتویم می
 شکنیم نمی را پیمان و گردیم نمی بر قول این از
 باقی ؛  کلم   واالئم   والحستین والحستن  امیرالمؤمنین علیا  وبایعوا  وبایعونی اهلل  فبایعوا  النا  معاشتر: »فرمود  گاه  آن
المعلیه) امیرمؤمنان  علی  با و  نمایید  بیعت من با  و کنید  بیعت  خدا  با  مردم ای   از امامان و حستین و حستن  و(  الستم

 .کنید بیعت باقیهل کلمه عنوان به ایشان
  کندل وفا بستته  پیمان  خدا با آنچه به کس هر و  استتل  شتکستته  خویش  ضترر به بشتکند  را  بیعت کس هر:  فرمود و

 فرماید... می عنایت بزرگی اجر او به خداوند
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 ای  عظیما؛  فوزا  فاز  فقد  ذکرتهم   الذین  االئم  و  علیا  و  ورسوله اهلل  یطع  من  النا  معاشر: »فرمود خطبه  پایان در  و
 یافته  دستتت  بزرگ  رستتتگاری  به کندل  اطاعت کردم  ذکر که  را امامانی  و  علی و رستتولش  و  خدا کس هر  مردم
 [33[]32[]31[]30[]29[]28[]27.  ]است

 

 غدیر  حدیث از بعد مراسم -4
 کنیم:می اشاره  افتاده  اتفاق غدیر خطبه از بعد که وقایعی از برخی به اینجا در

 مردان بیعت -
المعلیه) امیرمؤمنان  و پیامبر ستتوی به مردم  خطبهل پایان  از پس   بیعت  عنوان به  ایشتتان با  و  آوردندل هجوم(  الستتم

المعلیه)  علی و(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  اکرم  پیامبر به و  دادندمی  دستتت   اکرم پیامبر  و گفتندمی تبریک(  الستتم
  بر  را ما  که  استت  خدای  برای  حمد العالمین؛ جمیع  علی فوتلنا الذی هلل  الحمد: »فرمودمی(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)

  و  جان و  قلب با  رستول و  خدا  فرمان طبق و شتنیدیم  آریل» که شتد  بلند  مردم صتدای و.   داد  برتری جهانیان همه
 [36[]35[]34.  ]کنیم می اطاعت دستمان و زبان

  خداوند  زیرا بگویید؛  تهنیت  من به  بگوییدل تبریک من »به:  فرمودمی  مکرر(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم  پیامبر و
 [38[]37.  ]است داده  اختااص امامت به را بیتم  اهل و نبوت به مرا

 زنان بیعت -
 ستوی یک  در آب ظرف از  نیمی که  زدند ایپرده  و  آوردند آبی ظرف تا  دادند دستتور(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر
  در امیرمؤمنان و آبل ستوی یک  در  خود  دستت دادن  قرار با  زنان  و بگیرد  قرار دیگر  ستوی در آن دیگر نیم   و پرده 

  و  بگویند  تهنیت و  تبریک  حوترتش  به  هم   زنان تا  دادند  دستتور  همچنین.  نمایند  بیعت  حوترت آن با دیگرل ستوی
الم) زهرا فاطمه  حوترت  استالمل  بزرگ  بانوی.  داشتتند  مؤکد خویش همستر  درباره   را  دستتور این   از  نیز(  علیهاالستم

 داشتند حوور مراسم  آن در( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) پیامبر همسران کلیه همچنین. بودند غدیر در حاضرین

 گذاریعمامه -
 سر  بر افتخار تاج  عنوان به  داشت  نام  سحاب» که را  خود عمامه خطبهل  پایان از  بعد آلهوعلیهاهللصلی  اکرم پیامبر

 است عرب تاج عمامه: »فرمودند و نمودند آویزان حورت آن دو  بر را عمامه انتهای و دادند قرار امیرمؤمنان
 دوشتم   بر را طرفش یک  و بستتند سترم  بر ایعمامه خم   غدیر  روز  در پیامبر: »فرمود باره  این  در امیرمؤمنان  خود

  داشتتتندل ستتر به ایعمامه انین که ایمالئکه وستتیله به  مرا ل[حنین] و  بدر  روز در  خداوند: »فرمودند  و آویختند
 [40[]39.  ]نمود یاری

 جبرئیل ظهور -
  روزی  قستم   خدا به: »گفتمی و  بود ایستتاده   مردم کنار  در  خوشتبو  و  صتورت زیبا مردی که  بود این  دیگر مستئله
  برای و  نمود مؤکد  را  پسترعمویش کار(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر  اندازه اه تا که  ندیدم هرگز  امروز مانند

 بشکند  را او پیمان که کسی بر وای. زندنمی هم  بر را آن رسولشل و خداوند به کافر جز که بست پیمانی او
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.  نه :  گفت شتناختی؟ را  او آیا:  فرمود حوترت   گفت؟ اه مرد  این شتنیدی:  گفت و آمد پیامبر  نزد  عمر  وقت این  در
  رسول  و  خدا کنی انین  اگر که نشکنیل  را  پیمان این  با   مواظب  تو.  بود جبرئیل  االمین روح  او: »فرمود  حورت

 [44[]43[]42[]41.  ]بود خواهند بیزار تو از مؤمنان و مالئکه و

 والیت معجزه -
  حارث»  بیعتل مراستم  یافتن پایان  و  غدیر در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر  اقامت ستوم  روز از ستاعات آخرین  در

 دارم: سؤال تو از  محمد ای: گفت و آمد پیامبر نزد اصحابش از نفر دوازده  همراه   فهری
 گفتی؟ خود پیش از یا ایآورده  پروردگارت جانب از را خودت پیامبری و خداوند یگانگی به شهادت آیا
 گفتی؟ خود پیش از یا ایآورده  پروردگار جانب از را جهاد و حج و زکات و نماز آیا
  خود  پیش از  یتا گفتی  پروردگتار  جتانتب از...  مواله  فعلی  مواله  کنتت  من: »گفتی  کته را  طتالتب ابی  بن علی این  آیتا

 گفتی؟
  اعالن من و  استتت جبرئیل  خدا  و  من بین  واستتطه  و  استتت کرده   وحی من به  خداوند: »فرمود  جواب در  حوتترت

 کنم. نمی اعالن را خبری پروردگارم اجازه  بدون و هستم  خدا پیام کننده 
  دردناکی  عذاب یا ببار ما  بر آستمان  از  ستنگی  توستتل  جانب  از  و حق  گویدمی  محمد آنچه اگر   خدایا: »گفت  حارث

 بفرست  ما بر
  از و  وارد  مغز  از که  فرستتاد  او  بر آستمان از  را ستنگی  خداوند  افتادل راه  به  و شتد  تمام  حارث ستخن که  همین
 [51[]50[]49[]48[]47[]46[]45.]رساند هالکت به درجا را او و شدل خارج بدنش پایین بخش

 منافقین توطئه -
  وقوع  از بعتد  کته  دادلمی  انگیز  فتنته  و  تتاریتک  ایآینتده  از  خبر  کته  بود  هتاییتوطئته  و  انحرافهتا  آغتاز  حتارث اعتراض
 خارج  خویش  اصتلی خط  از  امامت و  گرفت  فرا را  استالمی  امت دامن(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) خاتم  پیامبر  رحلت
 اشتتاره   غدیر حادثه  از  بعد منحرفان  و منافقان  هایتوطئه  از  هایینمونه به اینک.  افتاد غاصتتبان  دستتت به و  شتتد
 شود:می

 ملعونه صحیفه
 کشتته یا  رفت دنیا  از محمد  اگر» که  بود این آن و  بستتند  پیمانی  هم   با  استاستی تاتمیم  یک در منافقین  از نفر  دو

  پیمان  هم  آنها با تاتمیم   این در دیگر  نفر سته.   شتود  مستتقر  بیتش اهل  در  او جانشتینی  و  خالفت  نگذاریم   شتدل
  نمودند  پنهان خا   زیر  را  آن  کعبه داخل  و  کردندل امواء  خود بین کعبه کنار  در  را معاهده  و  قرارداد اولین  و  شدندل

 باشد. آنها عملی التزام برای سندی تا
  ترتیب  اناتار  درباره  من و  کنید حل قریش  جهت  از  را مستئله  شتما: »گفت او.  بود  جبل  بن معاذ  نفر سته این  از یکی
 داد.  خواهم  را امور
  لذا  شتود؛ پیمان هم (  الستمالمعلیه)  علی غیر با که  نبود  کستی  او و  بود  اناتار کل  رئیس   عبادة  بن  ستعد» که آنجا  از

  و   او » طایفه دو  یعنی  اناتار  از نیمی  بر  کدام هر که  حوتیر بن  استید و  ستعیدل بن  بشتیر  ستراغ  به جبل بن معاذ
  پتیتمتتان  هتم   ختالفتتت  غاتتتتب  ستتتر  بتر  ختود  بتتا  را  دو  آن  و  آمتتد  داشتتتتتنتتدل  حتکتومتتت  و  نتفتوذ   ختزرج»

 [57[]56[]55[]54[]53[]52.]نمود
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 صلی اهلل علیه وآله پیامبر قتل توطئه
  تبو  جن   در  بار یک.  شتد شتکستت به منجر  ولی آمدل در  اجرا به بارها(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر قتل نقشته

 بود. شده  دیده  تدار  ترور صورت به بارها و سم  وسیله به بار اند و
  در  حوترت قتل  برای تریدقیق  نقشته آخر  بار برای  دیگر نفر نه  با  صتحیفهل  اصتحاب  نفر پنج همان  الوداع حج   در
   ارشتی » کوه  قله  در ایلشتده  تعیین پیش از محل  در که  بود  انین نقشته و  کشتیدند مدینه  به  مکه از  بازگشتت راه 

  گرفتل  قرار  سترازیری در  و  پیمود را  کوه   سترباالیی(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر  شتتر که  همین  و کنند کمین
 با آنان و  افکند زمین  بر را  حورت  ناموزون  حرکات  با و  برمد تا کنند رها  حوترت  شتتر طرف به  را  بزرگی  ستنگهای
 شوند. متواری و برسانند قتل به را وی و کنند حمله حورت به شب تاریکی از استفاده 
 نقشته  -  بودند  نفر اهارده  که منافقین  -.داد  را او  حفظ وعده   و ستاخت آگاه   توطئه  این  از را  پیامبر  متعال  خداوند
  کردندل  رها  را ستنگها  رودل پایین به  رو  خواستت و  رستید  کوه  قله به پیامبر  شتتر که  همین.  ستاختند  عملی  را  خود

  داشت  دست  در  را  حورت شتر  افسار یکی  عمارل  و حذیفه که حالی  در  داد  توقف فرمان  شتر به اشاره  یک  با پیامبر
 کرد.می حمایت را شتر سر پشت از دیگری و
 مطمئن نقشته  دقیق  اجرای از که منافقین.  ماند  ستالم  حوترت  و  رفتند کوه  پایین  ستمت به  ستنگها شتترل  توقف با

  و  عمار  ولی کنندل  تمام را  کار تا  کردند  حمله  حوترت به برهنه  شتمشتیرهای  با و  آمدند  بیرون  گاههاکمین  از  بودندل
 دادند... فراری را آنها سرانجام و شدندل درگیر آنان با و کشیدند شمشیر حذیفه
  وقتاصل ابی  بن ستتتعتد  طلحتهل  عمروعتاصل معتاویتهل) اهتارده   همین شتتتدل  پتا بر جمتاعتت نمتاز کته بعتد روز صتتتبح

  حوترت و    شتدند دیده   جماعت اول  هایصتف  در نفر....(  مغیرة  ابوهریرهل  اشتعریل  ابوموستی  ابوعبیدهل  عبدالرحمانل
 [61[]60[]59[]58.]داشت آنان به ضمنی اشاره  که فرمود سخنانی

 تبلیغ آیه -5
 [62] النا  من یعامک واهلل رسالته فمابلغت تفعل لم  ان و ربک من الیک انزل ما بلغ ایهاالرسول یا
 به  را  خود رستالت  ندهیل  انجام  را  ابالغ این  اگر  و برستانل  بود شتده  نازل  تو  بر  پروردگارت طرف  از آنچه پیامبرل ای
 کند.می حفظ بدخواه  مردم از را تو خداوند و ای؛نکرده  ابالغ کامل طور
 تن 360  حدود و  است  شده  نازل(  السمالمعلیه)  علی  ناب درباره  خم   غدیر در  فوق  آیه  معتقدند  شتیعه مفستران همه
 انین  ستنت  اهل  مدار  و  مآخذ و  مفستران  از  برخی نامهای.  اندپذیرفته را  مطلب این  نیز ستنت اهل  دانشتمندان  از

 است:
 گوید:می النزول اسباب کتاب در واحدی

 [63. ]ابیطالب بن علی فی غدیر یوم فی نزلت...( ایهاالرسول یا) آیه ان
 [64. ]ابیطالب بن علی فی غدیر یوم فی نزلت...( ایهاالرسول یا) آیه ان: نویسدمی الدرالمنثور کتاب در سیوطی

 نویسد:می خود تفسیر در رازی فخر
  فی االیه هذه   نزلت  العاشتر: »گویدمی ادامه  در  ستسس.  اندکرده  بیان آیه این  نزول  برای ستبب و  وجه 10 مفستران
  وااله  من وال  اللهم  مواله   فعلی  مواله  کنت من"  قال و بیده   اخذ  االیهل هذه   نزلت لما و طالبل  ابی  بن  علی فوتتل

 [65]  ".مومنه و مومن کل موال و موالی اصبحت طالبل ابی یابن لک هنیئا فقال عمر فلقیه. عاداه  من عاد و
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المعلیه)  علی حوترت  دستت(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) استالم پیامبر  شتد نازل آیه این که  آنگاه    و  گرفت  را(  الستم
  را  علی هرکه  بدار  دوستت  خداوندال.  اوستت  موالی  هم   علی هستتمل او حاکم   و  سترپرستت  و موال من هرکه:  فرمود
المعلیه)  علی  حوترت با  عمر ستسس.  دارد دشتمن  را  او هرکه  بدار  دشتمن و  دارد  دوستت   از  بعد  و کرد  مالقات(  الستم
 هستی. مومن زن و مرد موالی و من موالی تو: گفت تبریکل

 نویسد:می تفسیر  در نیشابوری
 [66] غدیرخم  یوم طالب ابی بن علی فول فی نزلت االیه هذه  ان

  یعقوبیل تاریخ[  71[]70]  بغدادل  تاریخ[ 69]  المنارل[  68]معانیلروح  تفستیر[ 67]المودهلینابیع به  بیشتتر مطالعه  برای
[  77] خلفاءل  تاریخ[  76]  عقدالفریدل[  75]  نستتائیل خاتتائص[  74]  حنبلل  بن  احمد مستتند[ 73]  نوراالباتتارل[ 72]

  تفستتتیر[ 82]  النزوللاستتتباب[ 81]  اللیالیلنثر[  80]  االولیاءلحلیه[ 79]  الستتتنهلماتتتابیح[  78]الراغبینلاستتتعاف
  [87] النهایهل و البدایه[ 86] الدرالمنثورل[ 85]ترمذیل صحیح[ 84]یعقوبیل تاریخ[ 83] الغیبلمفاتیح
 آیه مضمون در نکاتی

 هرگتاه  کته بود عظیم  و  خطیر  آنچنتان  بود شتتتده  متامور آن  ابالغ  برای(  آلتهوعلیتهاهللصتتتلی) پیتامبر کته  فرمتانی:  اوال
  انجام  را خود  الهی  رستالت  کردنمی  ابالغ  را آن  و دادمی  راه  خود  به ترستی آن  رستاندن در(  محال  فرض  بر) پیامبر
 شد.می تکمیل وی رسالت ماموریت این انجام با بلکه بودل نداده 

 ناگفته  زیرا.  نیستتت  استتالمی  دستتتورهای و  قرآن آیات مجموع الیک  انزل ما  از  مقاتتود هرگز دیگرل  عبارت به
  نداده   انجام را  خود رستتالت نکند  ابالغ  را  الهی دستتتورهای مجموع(  آلهوعلیهاهللصتتلی) پیامبر هرگاه  که  پیداستتت

 مکمل  آن  ابالغ که  استت  امرخاصتی  ابالغ آنل از  مقاتود بلکه.  ندارد  آیه  نزول به  نیاز  بدیهی  امر  انین  یک و  استت
  مورد  باید  بنابراینل.  گیردنمی  خود به  کمال  رن   رستتالت خطیر وظیفه نشتتود  ابالغ تا و  شتتودمی شتتمرده  رستتالت
  خدا یگانگی  از پس داشتته  پیوستتگی  استالمی  فروع  و اصتول دیگر  با که  باشتد  استالمی  مهم   اصتول  از یکی  ماموریت

 شود. شمرده  مسئله مهمترین پیامبر رسالت و
 ممکن  ماموریت این  انجام طریق  در که دادمی  احتمال(  آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر  اجتماعیل  محاستبات  نظر  از:  ثانیا
 النا . من یعامک اهلل و: فرمایدمی او اراده  تقویت برای خداوند و برسد او به آسیبی مردم جانب از است

 غدیر حدیث و اکمال آیه -6
  و  نعمتی  علیکم   اتممت و دینکم   لکم   اکملت الیوم  واخشتتتون  تخشتتتوهم   فال  دینکم  من  کفروا  الذین یئس »الیوم
 [88]  دینا االسالم لکم  رضیت

 شود:می اشاره  آنها از بعوی به که.است شده  داده  ارتباط غدیر با فوق آیه سنت اهل مآخذ در
 نویسد:می بغدادل تاریخ در نیشابوری خطیب 

  لکم  اکملت  الیوم" اهلل  فانزل مستلم  کل  وموال موالی  اصتبحت طالب  ابی یابن لک بخ  بخ  الخطاب بن  عمر »فقال
 [89  ]"دینکم 

المعلیه)  علیا(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی) اهلل  رستتول  ناتتب لما» آیه ذیل  در  درالمنثور  له فنادی  غدیرخم  یوم(  الستتم
 [90  ]"...اکملت الیوم"االیه بهذه  جبرئیل هبط بالوالیه

 خوانیم:می انین 12 باب السمطینل فرائد در
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  علی  اکبر اهلل( وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  اهلل رستتول فقال  "اکملت  الیوم" االیه هذه   نزلت حتی  یتفرقوا  لم   »...ثم 
 موالهل  فعلی مواله   کنت  من  قال ثم   بعدی  من  ع()  علی  والوالیه برستالتی  الرب  ورضتاء  النعمه اتمام  و الدین  اکمال
 خذله  من واخذل ناره  من وانار عاداه  من عاد و وااله  من وال اللهم 
المعلیه)  علی  حوترت ستوی به  را  مردم(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  پیامبر  غدیر  روز   را  حوترت  دستت و  فراخواند(  الستم

.  شتد  نازل...   اکملت الیوم» آیه  که  بودند نشتده  متفرق مردم  هنوز. شتد  پیدا  حوترت بغل  زیر که طوری به  بلندکردل
  را  علی که  را کستی  بدار دشتمن و  دارد  دوستت  را  علی که  را کستی  بدار  دوستت  پروردگارال:  فرمود  حوترت  ستسس
 و... کند یاری را علی که هر کن یاری و دارد دشمن
[  93]  نوراالباتارل[  92]  یعقوبیل  تاریخ[91]  خوارزمیل  مناقب در  غدیر به  مربوط هایداستتان و  فوق  آیه  نزول  شتان
 است. شده  ذکر نیز صباغ ابن المهمه فاول
  ستترزمین در  برگشتتت  در و  آورد جای به  را  الوداع حجه تن  هزار  صتتد از بیش  با عمر  آخر ستتال  در  استتالمل پیامبر

  از.  رستتتیدند  ماندگانعقب و  کردند  توقف هاافتاده   پیش.  داد  ایستتتت فرمان  بودل آب هایگودال جایگاه   که  خم »
  ستوزان گرمای در  و نفری  هزار  صتد  جمعیت  برابر در منبر  روی بر پیامبر  و  ستاختند  منبری شتترها  جهاز و  ستن 
 مواله (  علی  فهذا)  فعلی مواله   کنت  من: »وفرمود  گرفت  را  علی  حوترت  کمربند ستسس. کرد  ایراد ایخطبه  غدیرل
 شد. بلند بخ بخ صدای و کردند بیعت حورت با عمرل جمله از مردمل سسس...  وااله  من وال اللهم 

 غزالی  اعتراف -7
  پیتامبر  کته  غتدیر  حتدیتث  بر  انتدکرده   اتفتاق  جمهور:  گویتدمی   ستتترالعتالمین»  کتتاب  اهتارم  مقتالته  در  غزالی

  اصتتبحت لقد اباالحستتن یا  بخ  بخ: »گفت  عمر و  مواله   فعلی  مواله  کنت من: »فرمود  وستتلمم(آلهوعلیهاهللصتتلی)
 غلبه نفس هوای  غدیرل جریان  از  بعد  ولی.  استت ایشتان  رضتایت و تستلیم  این  و...   و  مومنه  و مومن کل موالی

  اند  بهایی  با و  برگشتند اولیه  اختالف و  خالفت به  انداختند؛سر  پشت  را  حق  شد سبب مقام  و  ریاست  حب و  کرد
 دادند. دست از را حق آوردندل دست به که
 

 سنت  اهل روایت به غدیر حدیث -8
 بیان  و  حدیث  درباره   بحث به ستتسس و کنیم می بیان  غدیر  حدیث درباره   روایی کتاب  اند  از کوتاهی  گزار   ابتدا

 است: آورده     مسند» در حنبل احمد امام. پردازیم می آنها نقد و نظریات

 حنبل بن احمد
  عازبل بن  البراء عن  ثابتل بن عدی عن  زیدل بن  علی  انا  ستتلمهل بن حماد  ثنا عفانل ثنا  ابیل  حدثنی  عبداللمهل  حدثنا
  اللمه لرستول  وکستح جامع ل الاتالة : فینا فنودی خم   بغدیر فنزلنا ستفر  فی  وآله  علیه اللمه صتلی  اللمه  رستول مع  کنما:  قال

 بکل  اولی  انی  تعلمون  الستتم :  فقال  عنه  اللمه رضتی  علیٍ  بید  واخذ  الظهر  فاتلی شتجرتین تحت وآله علیه  اللمه صتلی
 من وعتاد وااله   من وال اللمهم  مواله  فعلیم مواله  کنتت  من:  فقتال علی  بیتد فتاختذ قتال بلیل:  قتالوا نفستتته؟  من  مؤمن
 [94] مؤمن ؛ و مؤمن کل مولی وامسیت اصبحت طالب ابی ابن یا هنیئاً: له فقال ذلک بعد عمر فلقیه قال.عاداه 
.  کردیم  توقف  غدیرخم   در.  بودیم  همراه  ستفری  در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول با:  گویدمی عازب  بن  براء
  رستول  برای  درخت  دو  زیر(.  شتدمی  فریاد مستلمانان آمدن  گرد  برای که  ایکلمه) جامعه  الاتالة :  شتد داده   در  ندا
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  ستزاوارتر من  دانیدنمی  آیا:  گفت  و  گرفت  را  علی  دستت و  خواند  را ظهر  نماز شتدل تمیز(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا
  اویمل موالی من کس  هر:  گفت و  گرفت  را  علی  دستتت پس. آری:  گفتند همگی او؟  خود  از مؤمنی هر  بر  هستتتم 

  عمر  ستسس.  دارد  دشتمن  را  علی  آنکه  دار دشتمن  و  بدارد  دوستت  را  علی  آنکه  بدار  دوستت  خدایا  اوستت؛ موالی  علی
  زن و  مرد هر موالی که حالی  در کردی شتام  و صتبح   ابوطالب پستر  ای گوارایت:  گفت  او به و  کرد  مالقات  علی با

 هستی. مؤمنی
  ختدا  رستتتول کالم اصتتتل  ستتتنتدل انتد بتا  گتاه  و  مورد پتانزده   در)  مختلف  موارد در   احمتد مستتتنتد»  در  روایتت این
 است. شده  نقل بسیار سندهای با و.( است شده  آورده ( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)

 نیشابوری حاکم
  جملته از  کرده  بیتان را غتدیر حتدیتث  گونتاگون موارد در و  مختلف الفتا   بتا  مستتتتتدر » در نیز نیشتتتابوری  حتاکم 
 گوید:می

 یحیی  ثنا  الرقاشتتیل محمد بن  عبدالملک  ابوقالب   ثنا  ببغدادل  الحنظلی تمیم  بن  احمد بن محمد  ابوالحستتین  حدثنا
 بن  احمتد  بن  عبتداهلل  ثنتا  قتاال  البزازل  جعفر  بن  احمتد ابوبکر  و  بتالویته  بن  احمتد  بن  محمتد ابوبکر وحتدثنی  حمتادل  بن

  الحافظ محمد بن  صتتالح ثنا ببخاریل الفقیه ستتهل بن  احمد  ابوناتتر ثنا  و حماد  بن یحیی ثنا  ابیل  حدثنی حنبلل
 بن  حبیب ثنا قال  االعمشل  ستتلیمان عن  ابوعوان ل ثنا  حمادل بن یحیی  ثنا المخرمیل ستتالم  بن  خلف ثنا  البغدادیل

 من(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) اللمه  رستول  رجع لمما: قال عنه  اللمه رضتی  ارقم  بن  زید عن الطفیلل  ابی عن  ثابت  ابی
 احتدهمتا الثقلین  فیکم  ترکتت قتد  انی.فتاجبتت دعیتت قتد کتانمی: فقتال فقممن بتدوحتات امر غتدیرخم   نزل و  الوداع  حجت 
  ثم .الحوض  علیم یردا حتی  یفترقتا  لن فتانمهمتا فیهمتا  تخلفونی  کیف  فتانظروا  وعترتی تعتالی اللمته کتتاب:  اآلخر  من اکبر
 ولیمهل  فهذا مواله   کنت من: فقال عنه اللمه  رضتی  علی بید  اخذ ثم .مؤمن  کل مولی  وانا موالی  وجلم عزم  اللمه ان:  قال
 یخرجاه  ولم  الشتتیخین  شتترط  علی  صتتحیح  حدیث  هذا.بطوله  الحدیث ذکر  و.عاداه  من وعاد  وااله  من  وال اللهم 
 [95.]بطوله

  جملته  از قبتل  کته  تفتاوت این بتا کنتدمی  تکرار را  روایتت  همین  دیگری  استتتنتاد بتا  حتدیتث این  از  پس  کتتاب  همین در
 گوید:می  مواله  کنت  من»
(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) اللمه  رسول:  فقال نعم :  قالوا  مرات  ثالث  انفسهم  من  بالمؤمنین  اولی  انی  تعلمون  ان: قال  ثم 
 [96.]مواله  فعلی مواله  کنت من
 ترمذی و ماجه ابن

 نویسد:می ماجه ابن
  ثابتل  بن عدیم عن  جدعانل بن  زید  ابن  علی عن ستتلمهل بن  حماد  اخبرنی ابوالحستتینل  ثنا محمدل بن  علی  حدثنا
  فامر  الطریق  بعض  فی فنزل  حجم التی حجمته  فی  وآله  علیه اللمه  صتلی اللمه  رستول مع اقبلنا:  قال  عازبل بن  البراء عن

 من مؤمن بکل اولی  الستت: قال  بلی:  قالوا  انفستهم؟  من بالمؤمنین  اولی  الستت: فقال  علی  بید  فاخذ جامع  الاتالة 
 [97.]عاداه  من عاد اللهم  وااله  من وال اللهم  موالهل انا من ولیم فهذا: قال.بلی: قالوا نفسه؟
 [98.]است آورده  را مومونی انین خود  سنن» در نیز ترمذی

 طرف  قبول  مورد  شتتودمی  استتتدالل  بدان آنچه تا کنیم نمی نقل  ایزی شتتیعه  روایی  جوامع  از  گاه  هیچ اینجا  در
  بحث در مقابل
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 است. شده  نقل متواتر صورت به شیعه طریق از غدیر حدیث االم و باشد

 سنت اهل اشکاالت -9
(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر ارتحال  از پس  مردم  دنیایی و دینی رهبری مهم   بستیار مستئله:  استت  معتقد شتیعه
  دعوت  روز  اولین از(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم  رستول بلکه  استت  نشتده  رها مشتخص تکلیفِ  بدون و مهمل
المعلیته) علی امیرالمؤمنین  و کرد  بیتان را  مهم   مستتتئلته  این عمرل  پتایتان  تتا(  التداریوم) خویش   خالفتت بته  را(  الستتتم
 دارد. داللت امر این بر که است روایاتی بسیار از یکی غدیر حدیث و نمود معرفی خویش از بعد بالفال
  تواندنمی  روایت این که  اندشتده   معتقد و  اندآورده   استتدالالتی شتیعهل ستخن این مقابل  در  استالمی دیگر  مذاهب
المعلیه)  علی  امیرالمؤمنین  بالفاتتل  خالفت دلیل   بررستتی  قستتمت ده  در  را آنان  نظرات  اکنون ما.  باشتتد(  الستتم
 کنیم.می

 سنتاهل سندی اشکال

 این  در  توانمی  را  روایتی تنها  دیگر عبارت به  استت؛  روایت آن  ستندی صتحت  روایتل یک به  استتدالل  شترط اولین
  باشتتدل  شتتده   ثابت( وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  اکرم  پیامبر از آن  صتتدور قبالً که  کرد اقامه دلیل  عنوان به  بحثل

  باید دلیل و  نیستت  کافی  واحد خبر  امامتل  نظیر اعتقادی مستائل در  استت  مدعی که شتیعه  نظریه به بنا  بخاتوص
  قاضتی  انانکه  اندلندیده  شتایستته  استتدالل  برای  را  غدیر  خبر  عامه  دانشتمندان  از  برخی  روی این  از.  باشتد  متواتر

 است: گفته  مواقف» در ایجی عودالدین
.  است  دلیل  بدون  و  گزافه سخنی آن(  بودن  متواتر)  داشتن  ضرورت ادعای  و  کنیم می  انکار  را  روایت  این صحت ما

 [99] اند؟نکرده  نقل را آن حدیث اصحاب اکثر که حالی در است متواتر روایت این اگونه
 گوید:می نیز هیتمی حجر ابن
 که حالی  در  باشتتدل  متواتر  باید  شتتودمی آورده   امامت بر دلیل  عنوان به آنچه که  دارند  نظر اتفاق شتتیعه هایفرقه
  صحت در آنانکه بلکه  گذشتل  قبالً  حدیث  این صحت  درباره   اختالف که  ارا  است؛  معلوم  روایت  این  نبودن  متواتر
  ایشتان غیر  و  رازی  ابوحاتم  و  ستجستتانی  ابوداود همانند  حدیث  علم   پیشتوایان  از  برخی  اندکرده  اشتکال  حدیث این

 [100.]است اختالف نیز آن صحت در که است واحدی خبر اینل پس. هستند
 [101. ]اندکرده  بیان نیز تفتازانی و حزم ابن را سخن این نظیر
 

 سندی اشکال پاسخ

  حدیث انکار  گرنه و  استتل  داوریپیش و  تعاتب ستر  از ستخنی  روایتل و  تاریخ به  آگاه   فرد هر  نظر  در اشتکال این
  صتدر  مستلمم  قوتایای  ستایر و  احد  و  بدر  جن   واقعه انکار  اون یا  و  ستوفستطائیان  توستط  حستیات انکار  همانند  غدیر
 است. اسالم

 تحقیق  ستر که  را  آن  و  کنیم می  بستنده   روایت این ماتادر و  اصتول  از  فهرستتی به تنها  کالم  اطاله  از پرهیز  برای ما
ل کتاب سته به  استت بیشتتری  احقاق»  و  حستینل  میرحامد عالمه   االنوار عبقات» امینیل عالمه   الغدیر: »مفاتم

 دهیم.می ارجاع شوشتری نوراللمه قاضی شهید  ملحقاته و الحق
  نیشتابوریل  الدینجالل  جزریل ستیوطیل: جمله  از) عامه  علمای از  نفر اهارده   از  فهرستتی  الحقاحقاق» کتاب  در

 [102.]اندنموده  اعتراف غدیر حدیث تواتر به همگی که شودمی نقل( ذهبی ترکمانی
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  فخر  واحدیل  ثعلبیل:  جمله  از)  را  ستتتنت اهل علمای اعاظم   از نفر  ستتته و اهل  عبارت   الغدیر»  در امینی عالمه
  نیز و[  104.]اندنموده  تاتریح  غدیر  حدیث  طرق  و ستند صتحت  به  که  کندمی نقل(  شتوکانی قاضتی ستیوطیل  رازیل
  ابن قرطبیل  نیشتابوریل حاکم   طحاویل  ترمذیل: جمله  از)  را  ستنت  اهل  بزرگ مفستمران  از نفر ستی  عبارات  و استامی
 الیک  انزل ما  بلمغ  الرستول  یاایها: شتریفه آیه ذیل در  آنان  همگی که  نگاردمی(  ترکمانی  کثیرل ابن  عستقالنیل  حجر
 [106.]اندنموده  اشاره  غدیر حدیث با ارتباط در آیه این نزول به[ 105]…تفعل لم  وان
  احمدل  مستتند  الماتتطفیلستتنن:  جمله  از)  عامه  معتبر ماتتدر پنجاه   از  غدیر  حدیث  نیز  الحقاحقاق» کتاب  در

 [107.]شودمی نقل( حلی االولیاء عقدالفریدل نسائیل خاائص
 سنتاهل اعاظم نظرات

 آوریم:می امینی عالمه از نقل به را غدیر حدیث درباره  سنت اهل اعاظم  از برخی نظر اکنون
 ندارد. وجود دین در قطعی ایز هیچ پس نیست قطعی غدیر حدیث اگر: گویدمی مقبلی ضیاءالدین

 غدیر. حدیث متن بر دارند اجماع مسلمین جمهور: است گفته غزالی
  متعاتب مگر  کندنمی اشتکال آن صتحت  درباره   کستی که  استت صتحیحی  حدیث  غدیرل  حدیث:  گویدمی  بدخشتی
 شود.نمی اعتنایی او سخن به که انکارگر
  و  نیستت آن  در مشتکلی هیچ و  استت شتده   ثابت ما  نزد که  استت  صتحیحی  حدیث  غدیرل  حدیث:  نویستدمی آلوستی

 است. شده  نقل متواتر صورت به( السمالمعلیه) امیرالمؤمنین خود از هم  و( وآلهعلیهاللمهصلی) خدا رسول از  هم 
 که  اندکرده   نقل را آن صتحابه  از  نفر صتد که  استت صتحیحی  حدیث  غدیرل  حدیث:  استت گفته اصتفهانی  حافظ

  قطع طور  به پیامبر ستنتل اهل عقیده  به بنا که  نفرند ده : مبشتره  عشتره .)  نفرند صتد این جمله  از   مبشتره  عشتره »
 است.( داده  بهشت بشارت بدانان و دانسته بهشت اهل را آنان
  از  را آن  همدانی  العالء  ابن حافظ  و استت  نموده  نقل  صتحابه  از  نفر بیستت  و صتد  از را  غدیر  حدیث  ستجستتانی  حافظ
 [108.]است نموده  روایت طریق پنجاه  و صد

 آن  طرق برخی و غتدیر  حتدیتث راویتان از  برخی  بیتان  ضتتتمن  التهتذیتب تهتذیتب» در عستتتقالنی حجر ابن  حتافظ
 گوید:می
 عقده   ابن  ابوالعبا  و  استتل  شتمرده  صتحیح را آن  و گردآورده  کتاب  یک در  را  غدیر  حدیثِ  استناد  طبری  جریر  ابن
 [109.]است نموده  روایت بیشتر یا صحابه از نفر هفتاد طریق از را آن نیز
 است: آمده   البخاری صحیح بشرح الباری فتح» کتاب در نیز

 که  جدماًل  استت بستیار آن  ستندهای و طرق و  اندنموده  نقل  نستائی و  ترمذی  را  مواله   فعلی مواله   کنت من»  حدیث
  از ما  برای و  استت  حستن  و صتحیح  آن ستندهای از بستیاری  و  استت آورده   مستتقل کتابی  در عقده   ابن  را  آنها همه
المعلیه)  علی فوتایل  درباره  آنچه:  استت گفته که  اندروایت کرده  حنبل  احمد امام   درباره   استت رستیده  ما به(  الستم
 [110.]است نرسیده  صحابه از یک هیچ

 نویسد:می مختلف کتب از و بسیار طرق از غدیر حدیث نقل از پس حنفی قندوزی
 به  مستتقلی کتاب  و  استت کرده  نقل  طریق پنج  و  هفتاد  از  را  غدیرخم   حدیث  تاریخل  صتاحب  طبری  جریر بن  محمد

 آن مستتقلی تالیف در عقده   بن ستعید بن  محمد بن  احمد  ابوالعبا  نیز.  استت  نموده  تالیف  آن  درباره    الوالی » نام
 [111.]است نموده  نقل طریق پنجاه  و یکاد از را
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الم علیه) امیرالمؤمنین مناشتتده  و احتجاج نقل  هنگام  به دمشتتقی  جزری محمد بن  محمد بن محمد  حافظ   ل( الستتم
 نگارد:می انین غدیر حدیث درباره 
المعلیه)  علی  از متواتر  صتورت به( مناشتده )  روایت این  و  استت  حستن  حدیث این   گونه همان استتل شتده  نقل(  الستم
 بستیاری  گروه   از بستیاری گروه   و  استت شتده  نقل  متواتراً( علیه وآلهاللمهصتلی)  خدا  رستول از  نیز(  غدیر  حدیث) آن که

  از آنان  زیرا  شتود؛نمی  دارند را  روایت  این توتعیف  قاتد که آنان ستخن به  اعتنایی پس  اندلکرده  نقل  را آن دیگر
 [112.]ندارند اطالعی حدیث علم 

 صحیحین در حدیث نبودن

  ستند در اشتکالی  موجب وجه هیچ به مستئله این  ولی  اندلنیاورده   صتحیحشتان  در مستلم  و  بخاری را  غدیر  حدیث
  شرط  علی صحیح)  است صتحیح  نیز مستلم   و بخاری  خود  نظر به حتی که  روایاتی  تعداد  زیرا  شتود؛نمی  غدیر  روایت

 همین از  و نیستتل  اند  استتل نیامده    مستلم   و بخاری  صتحیح»  در  ولی نیستت آنها  در  شتکی هیچ و( الشتیخین
  بودل  آمده   گرد  بخاری صتحیح»  در  صتحیحه  روایات  تمامی  اگر.  استت شتده  نگاشتته آنها بر  مستتدر  اندین  روی
 داشتتن با  را  خود که نیستت مناتفی و محقق  دانشتمند هیچ  دانندمی همه که حالی  در نبودل  نیازی دیگر  صتحاح به
 بداند. نیاز بی صحاح کتب دیگر از ل مسلم  و بخاری صحیح» یا  بخاری صحیح»
 اینکه نه  استتتل صتتحیح ایم آورده  کتاب  این در  را آنچه که  اندکرده  بیان  نیز مستتلم  و  بخاری خود  دیگر طرفی  از

 [114[]113.]ایم نیاورده  عللی به بنا را صحیح احادیث از بسیاری بلکه ایملکرده  بیان را صحیح روایات تمام
 مسلم  و  بخاری مشایخ  از  نفر نه و  بیستت  از  را  غدیر  روایت(  علیهاهللرحم )  امینی عالممه مطالبل این  تمام  بر اضتافه
 [115.]کندمی نقل
 نویسد:می حجر ابن: آوریم می اندکرده  مطرح را اشکال همین که کسانی از یکی عبارت قسمتل این پایان در

  احمد  و  نستائی ترمذیل  نظیر  گروهی  را  آن  و  نیستت  آن  در ایشتبهه  هیچ که  استت صتحیحی  حدیث  غدیرل  حدیث
  روایت  در و  اندنموده  نقل  را آن  صتتحابه  از  نفر شتتانزده  جمله  از  استتتل  بستتیاری طرق  دارای  و  اندکرده  نقل حنبل
  در که  هنگامی و  شتتنیدند(  وآلهعلیهاللمهصتتلی)  رستتول  از صتتحابه  از  نفر ستتی  را آن که  استتت آمده  حنبل بن  احمد

 [116. ]دادند شهادت بدان آمد پیش اختالف( السمالمعلیه) امیرالمؤمنین علی خالفت
 کند:می تکرار دوباره 
 یا صتحیح آن طرق  از بستیاری  و  اندکرده  نقل(  وآلهعلیهاللمهصتلی)  خدا  رستول  از صتحابه  از  نفر ستی  را  غدیر  روایت
 [117. ]است حسن
 اشتتکال  حدیث این صتتحت  در که  او امثال و  حجر ابن ستتخن به  نباید کنندگانل اشتتکال  خود  نظر به  حتی پس
 [118. ]صحته فی قدح لمن التفات ال و: نویسدمی خود حجرل ابن که ارا نمود؛ اعتنا اندکرده 

  زینی  احمد:  جمله  از) عاممه معاصتتر علمای  از  نفر  پانزده  از   غدیر حماستته» کتاب  در حکیمی  محمدرضتتا استتتاد
  خویش کتب  در  را  غدیر  روایت  که(  فروخ عمر  رفاعیل  احمدفرید آلوستیل  عبدالحمید ماتریل عبده  محمد  دحالنل
 [119. ]کندمی ذکر را آن بیان محل و بردمی نام اندآورده 
  غدیر  روایت  و  داندمی  شترط  را  بودن  قطعی  و  تواتر  امامتل اثبات  به  مربوط  روایات  در شتیعه که  استت  توجه شتایان

 به بنا  ولی  شتدل نقل  نیز  ستنت اهل ماتادر  از  بستیاری  در  انانکه  استتل  قطعی و  متواتر  شتیعه  روایی  جوامع  نظر  از
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 نیازی هیچ  و استت  کافی ستند  بودن صتحیح دینل  فروع ستایر  همانند امامت  اثبات  برای ستنت اهل  برادران عقیده 
 است. بدیهی اشکال این پایگی بی نکته این به توجه با نیست حدیث بودن متواتر اثبات به

 سنتاهل دوم اشکال

 نویسد:می وی است؛ کرده  بیان  مواقف» در ایجی عودالدین قاضی که ست  اینکته اشکال دومین
 [120. ]بود یمن )علیه السالم(در علی زیرا نبود پیامبر همراه ( الوداع حج ) غدیر روز در علی)علیه السالم(

  مواقف» شتارح  جرجانی شتریف ستید: کنیم  بیان  را  مواقف» شتارح ستخن  ابتدا اشتکال این  پاستخ در  استت  بهتر
 نگارد:می ایجی سخن این از پس

 دوم اشکال پاسخ

 مگر  نداردل  غدیر  حدیث  بودنصتتحیح با )علیه الستتالم( منافات  علی  بودن  غایب  زیرا  استتت؛ شتتده   ردم اشتتکال این
  در که  گرفت  را  او دستت یا  خواند  خود  نزد  را  علی پیامبر  غدیر  حدیث  نقل  هنگام به که باشتد  آمده   روایتی در اینکه

 [121]. است نشده  نقل جمالت این روایات بسیاری
 نویسد:می شبهه این جواب در هیتمی حجر ابن
المعلیه)  علی که کند  ایراد یا  و  نداند صتحیح  را  غدیر  حدیث که  کستی ستخن به   اعتنایی  استت  بوده  یمن در(  الستم

 [122.]گذارد( وآلهعلیهاللمهصلی) اکرم پیامبر با را حج و برگشت یمن از او که است شده  ثابت زیرا شودنمی
(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)  اکرم  پیامبر  با  حج  گذاردن  و  یمن  از(  السمالمعلیه)  امیرمؤمنان  برگشت  تاریخی  نظر  از  اگراه

 بریم:می نام اندکرده  اشاره  نکته این به که کسانی از برخی از نمونه عنوان به ولی است مسلمم  حج الوداع در
 [125. ]اثیر ابن و[ 124] کثیرل ابن[ 123] طبریل
 سنتاهل سوم اشکال

:  نظیر   مختلفی معانی  دارای  کلمه این.  استت  مولی»  کلمه معنی  درباره  استت  مهمتر و  تر پردامنه که ستوم اشتکال
 که  بستیار  شتواهد به توجه  با شتیعه.  استت  …و  ل قَستم  هم »  ل همستایه» ل برده  کننده  آزاد»  ل عمو  پستر» ل اولی»
 دیگر  عبتارت  بته  یتا  و   اولی»  همتان  حتدیتث  این  در  کلمته  این  معنتای  استتتت  متدعی  پرداختت  خواهیم   آنهتا  بته
  نظر به که  اندکرده  مطرح  را  ایشتبهه  مولی کلمه معنای  در ستنی عالمان  برخی  ولی  استتل  ولی»  و   سترپرستت»

  ایجی  عوتدالدین قاضتی  نظیر  دیگران که  باشتد   العقول نهای » کتاب در  رازی  فخر  از  شتبهه  این اصتل  رستدمی
 اند.کرده  نقل را آن[ 128]روزبهان بن فول و[ 127] حجر ابن و[ 126]

 گوید:می  مواقف» در ایجی عودالدین قاضی
 همین به  وااله  من  وال اللمهم » آن  از پس دعایی  جمله  زیرا  استت؛  ناصتر»  غدیر  روایت  در  مولی»  کلمه از  مراد

 [129.]است نیامده  افعل معنای به مفعل وزن هرگز که ارا نیستل  اولی» ل مولی» از مقاود و معناست
 گوید:می نیز هیتمی حجر ابن
  زیرا  استتت؛  ناصتتر» آن معنای بلکه  اندلکرده   ذکر(  شتتیعه) آنان که  باشتتد همان  مولی» معنی که  پذیریم نمی ما

  ل  امور  در  متاتتترف»  ل شتتتده   آزاد برده » ل برده  کننده  آزاد: »نظیر  متعددی  معانی بین  مشتتتتر    مولی»  حکم 
 آن معنی  باشتدل  محبوب»  روایتل این  از  منظور  اگر  که  معترفیم  دو هر شتیعه و ما  …استت  محبوب»  ناصتر»

المعلیه)  علی  زیرا  بود  خواهد صتحیح   در نه  باشتد   امام»  معنی به  مولی» اینکه اما  استتل آنها و ما محبوب(  الستم
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 اینکه امما  استتل  واضتح و  ندارد  بحث به نیازی  نیستت  گونه این شترع  در اینکه اما  نیستتل معهود  لغتل  در نه و  شترع
 [130.]آیدمی افعل معنی به مفعل که است نگفته عرب لغت پیشوایان از یک هیچ زیرا نیستل گونه این لغت در

 هاست.عبارت همین تکرار هم  دیگر برخی سخن
 سوم اشکال پاسخ

  مولی»  کلمه  معنای که  بسذیریم   فرضتاً  اگر  استت معتقد  شتیعه:  پردازیم می اشتکال  این به شتیعه  پاستخ به  اکنون
 معنا   اولی» را   مولی» کلمه  بعدی  هایدوران در  عرب  لغت  پیشتوایان  فرضتاً و  استت معنا اند این بین  مشتتر 

  از  حاضتران تمامی شتریفل  حدیث  این بیان  هنگام به  و(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول عاتر در  ولی  اندلنکرده 
 کنیم:می بیان شاهد اند نکته این برای اکنون. اندفهمیده  را  اولی» معنی کلمه این

 عرب اشعار

  اندکرده   اتفاق و  اجماع  عرب  تمامی)  نداردل منکری او  ادبی مقام  و  بود حاضتتر حادثه محل در که  ثابت بن حستتان
  ختدا  رستتتول از[ 131.( ]استتتت  ثتابتت  بن حستتتان آنتان شتتتاعرترین و  انتدمتدینته مردم  مردمتانل  شتتتاعرترین  کته
 است: بیت این رابطه این در او اشعار جمله از و بسراید را مهم  واقعه این تا خواست اجازه ( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)

 فاننی علیم یا قم  له فقال
 وهادیاً اماماً بعدی  من رضیتک
 [132.]است کرده  نقل خاصه از مادر شش و بیست و عامه از مادر دوازده  از را اشعار این امینی عالمه
 است: سروده  نیز عبادة  بن سعد بن قیس

 امام و امامنا علیم و
 التنزیل به اتی لسوانا
 مواله  کنت من النبی قال یوم
 جلیل خطب مواله  فهذا
 [133.]کندمی نقل منبع دوازده  از را آن امینی القدر جلیل عالمه که

 سراید:می نیز عاص عمرو
 منبراً رقی خمم یوم وفی
 یرحل لم  والرکب یبلغ

 النفو  فی  منکم  بکم  الست
 فافعل بلی: فقالوا باولی؟
 المؤمنین امرة  فانحله

 المنحل مستخلف اهلل من
 له مولی کنت فمن وقال
 الولی نعم  الیوم له فهذا
 [134.]است کرده  نقل خاصه و عامه مادر هشت از امینی عالمه نیز را اشعار این
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  و  امامت معنای  همین که  را  عرب ادیبان  و  شتتتعرا  از زیادی  تعداد عبارت   الغدیر»  در امینی عالمه  اینهتا بر  افزون
  بسیار  تعداد  مجلدات  سایر در  و  را  نفر 28  تعداد. )کندمی  بیان  اندفهمیده   غدیر  حدیث  در   مولی» کلمه  از  را  والیت
 کند.(می بیان را آنها اشعار و عبارت و بردمی نام را دیگری زیاد
 گوید:می که آنجا کندمی تایید را مطلب همین نویسدمی معاویه به که شعری در( السمالمعلیه) علی موال خود

 علیکم  والیته لی واوجب
 غدیرخم  یوم اللمه رسول

 [135.]کندمی بیان سنت اهل از مادر شش و بیست و شیعی مادر یازده  از را آن امینی عالمه که
 عمر و ابوبکر سخن

  رستتول خطبه  پایان از  پس  که  استتت  عمر  و  ابوبکر ستتخن  حدیثل  از معنا  همین فهم   بر شتتاهدها بهترین  از  نیز و
  تعابیری یا  و  خطاب  این  با  را  او  و  گذاشتند(  السمالمعلیه)  علی  دست  در  دست  غدیر  در(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)  اکرم

 ومؤمن .  مؤمن کل مولی و موالی اصبحت طالب ابی یابن لک بخِّ بخٍّ: »ستودند این به نزدیک
  تاریخ  والملو ل االمم   تاریخ  احمدل  مستند: جمله  از) ستنت اهل  از  ماتدر  شتاتت  از  را  شتیخین  تبریک امینی عالمه
 [136.]کندمی نقل( شیبه ابی ابن مانف بغدادل

  علی که  داشتتت  نظر  در  انین ل مواله   فعلیه» جمله  بیان با(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  اکرم پیامبر  اگر  براستتتی
 بود؟ تبریک و تهنیت گونه این جای باشدل مؤمنان همه  محبوب» یا  ناصر( »السمالمعلیه)

 نعمان بن حارث ماجرای

 تا  است(  فهری  نعمان بن  حارث)  غدیر  صحنه  در  حاضران  از  برخی  شدید  اعتراض  و انکار معنال  این  شواهد دیگر  از
 شود. نازل وی بر عذابی دارد حقیقت مسئله این اگر خواست خداوند از که آنجا

 کرده   نقل(  القرآن احکام  الهداةل دعاة  البیانل  و الکشف:  جمله  از)  سنت اهل  مادر  سی  از  را  ماجرا این  امینی عالمه
 [137.]است
  او امثال و  حارث  آنکه یا  بود  انکار و  غوتب  گونه این جای  بود  محبوب» یا و  ناصتر»  غدیر  حدیث  معنای  اگر آیا
  در نیز دیگری  بستتتیتار  روایات  کنتدلمی  دعوت مؤمنتان به محبتت به که  روایاتی و آیات  از غیر  آورد؟ غوتتتب به  را

 برنینگیخت؟ را غوبی و خشم  انین این آنها ارا هست؛ صحابه سایر نیز و امیرالمؤمنین محبت
 پذیرش عدم از ترس

 زمینه  اون(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول که  معناستتت این  بیانگر نیز  بستتیاری  روایات  آنکه  دیگر شتتاهد
 من  یعاتتتمتک واللمه:  شتتتد  نازل  آیه که آنجتا تا  کردمی  پرهیز  آن  بیتان  از  دیدنمی  مردم در  را  غدیر  حدیث  پذیر 
 [138.]النا 

المعلیته)  علی  نتاصتتتریتت  و  محبوبیتت  بیتان  آیتا  پیتامبر  و  آمتدنمی  خو   منتافقتان  متذاق  بته  کته  بود(  الستتتم
 ممکن روی هیچ به که  استت  آشتکار بستیار  داشتت؟ واهمه  مردم توستط آنها  نسذیرفتن  از(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)

 که  برانگیزد  را  العملی عکس  و  باشد  نداشته  پذیر   زمینه(  السمالمعلیه)  علی  بودن ناصر  یا و  محبوبیت  بیان  نیست
 یا  ناصتتر» معنای  اراده  امکان نفی  از پس  بنابراین.باشتتد داشتتته  واهمه  آن  از(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی) پیامبر

 بود. خواهد صحیح معنایی  اولویت» معنای غدیرل حدیث در  محبوب»



 

18 
 

  خدا  رستول  بیمناکی  نیز و  غدیر حادثه  درباره [  139]النا  من یعاتمک  واللمه شتریفه آیه  نزول  درباره  امینی عالمه
 [140.]بردمی نام را سنت اهل از مادر سی مطلبل این بیان از( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)

 احتجاج و مناشتتده   استتتل  حدیث این بیان  از(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول بیم  بیانگر که  روایاتی امما
[  141.]است آورده    السمطین  فرائد»  در  جوینی  را  آن که  است  عثمان  خالفت  هنگام  به(  السمالمعلیه)  امیرالمؤمنین

  در حستتکانی حاکم  حافظ  و   االبرارنزل»  در  بدخشتتی و   الخلفاء  تاریخ» در ستتیوطی  از  را آن امینی عالمه  نیز و
 [143[]142.]کندمی نقل دیگر برخی و مردویه ابن حافظ و  شواهدالتنزیل»

(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)  اکرم  نبی  حورت  بر(  اللمه  معاذ)  ایراد  و  نقص  موجب بیم   این که  است آشکار البته نکته  این
  درباره   خداوند.  ترستید منافقان  توستط  آشتوب و ایجاد  و  امت  اختالف از که  خویش بر  نه حوترت آن  زیرا  شتودلنمی

 [144] موسی خیف ً نفسه فی فاوجس: فرمود نیز( السمالمعلیه) موسی حورت
 حسین میرحامد نقل

 آن  در  که  کندمی نقل دیگری مختلف طرق  از را  غدیر  حدیث  حستتینل  میرحامد عالمه.  گذشتتت برآنچه اضتتافه
  عبارت  از  راویان فهم  نشتانگر  خوبی به که  استت  آمده  دیگری عبارت  …  مواله  کنت من» جمله جای به هانقل

  در.  گذاردنمی  باقی   اولی»  معنای  پذیر   جز ایااره   مخالفان  برای  و  استت(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول
 هاینقل از یکی  در[ 145]  ولیمه  فعلیم  نفسته  من  به اولی  کنت من: »استت آمده  گونه  این  غدیر  حدیث هالنقل این

  تعالی اللمه  فانزل.  نفسته  من به  اولی  فعلیم نفسته من به  اولی کنت من: »استت آمده  نیز   الستطین  فرائد»  در  حموینی
 [146. ] دینکم  لکم  اکملت الیوم: ذکره 

 موال معنای در دیگر شواهد

  در  آیا که  شتود  معلوم تا  بیافکنیم   نظری  دارندل اشتاره   غدیر  حدیث  ادبی وجه به که ادمعاها  برخی به  نیستت  بد  اکنون
  را استتعمالی انین کس هیچ  اندکرده   ادعا  انانکه یا  شتودمی استتعمال  اولی» معنای به  مولی»  کلمه  عربی  زبان
  از  قسمت این  در  مواقف»  بر ا  حاشیه  در  البی» که  است  واضح  قدر آن اشتکال  این پایگی  بی.داندنمی مجاز
 نگارد:می ایجی عودالدین قاضی سخن

  لغت  در  تاترف به  اولی» و   امر صتاحب» و  متولی» معنای به  مولی» که  استت شتده   داده   جواب اشتکال این  از
  و  بکم   اولی  ای موالکم   هی: »استت گفته  ابوعبیده .  استت شتده  نقل  عرب  لغت پیشتوایان  از  و استت شتایع  عرب
  و  زن آن به  اولی  یعنی …موالها  اذن بغیر  نکحت امراة   ایما: »استت  فرموده (  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر
 به که  استتت  استتمی  مولی» که  استتت این  استتتل   اولی» معنای به  مولی»  اینکه  از  مراد.   او امر  تدبیر مالک
 معنای به مولی  اگر که  اعتراض این پس.  استتتت صتتتفت  مولی»  کلمه  اینکه  نه آیدمی  اولی»  صتتتفت معنتای

 [147.]بود نخواهد صحیح نمودل استعمال  اولی» جای به را آن تواننمی ارا است  اولی»
 داده   اختاتتاص نکته  همین به  را  عبقات» کتاب دیگر  جلد  از  بخشتتی و کامل  جلد یک  حستتین میرحامد عالمه
 آنها ستخن موضتع و  آنان حال شترح با  انددانستته صتحیح  اولی»  معانی به  را  مولی» که  کستانی ستخنان و  استت
 [ 149[]148.( ]دیگر متفرقه  موارد  از  برخی  و  9  جلد  از صفحه هشتاد  و  8  جلد  تمام  االنوارل  عبقات. )است  کرده   بیان

  نموده  نقل  را  نکته  این به  اعتراف  شتتوندمی شتتمرده   عربی  ادبیات  پیشتتوایان از که بستتیاری  گروه   از امینی عالمه
 [150.]اثیر ابن قرطبیل جوهریل سجستانیل فرماءل: جمله از است؛
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  استشهاد آن به  لغت اهل  از  بسیاری که  استل  روایتی  جمله  از  استل  آمده   اولی معنای  به مولی  نیز دیگر  احادیث  در
 فرمود:( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) اکرم پیامبر که اندجسته
 [151.]باطل فنکاحها موالها اذن بغیر نکحت امراة  ایها

  تمامی  استتل  شتده  ذکر  مولی کلمه  برای که معنایی  هفت و  بیستت  تمامی در  بررستی  و  بحث  از پس امینی عالمه
 آنها به  مولی کلمه که  استتت بوده   اولویتی  جهت آنها  تمام در که  کندمی ادعا  و  گرداند  برمی اولی معنای به  را آنها

  اکرم پیامبر  از  خود  صتحیح» در  مستلم   استتل کرده می  تبادر اولی معنای  مولی کلمه  از  اون و  استت شتده  اطالق
 که: است کرده  روایت( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)

 [152.]است خداوند مولی که ارا نگوید مولی خویشل آقای و سیمد به عبد
 محبوب در مولی استعمال عدم

  روایات و  شدند  مدعی دیگر  برخی و  حجر  ابن انانکه محبوب معنای  به مولی که  است یادآوری  قابل  نیز  نکته  این
 نویسد:می حسین میرحامد عالمه انانکه نداردل جایی عرب ادبیات در کردندل حمل آن بر را غدیر
 است: ندانسته  مولی» معانی از یکی را  محبوب» زیر لغوی منابع از یک هیچ

  المغربل البالغت لاستتتا  القرآنلمفردات  الماتتتادرلتتاج  البحتارلمجمع  النهتایت ل فتائقل اللغت لقتامو   اللغت لصتتتحتاح
 [154.]المنیرماباح
 که  استت مخالف  شتدت به  اینکه  با  او.  دهیم می  قرار حجر  ابن خود  گفتار از  قستمتی  را ستخن  از بخش این  پایان
  و  ابوبکر:  گویدمی  و  کندمی  فرامو   را  خود ستتخن  بعد  ستتطر اند  در  خود ولی  باشتتدل  اولی معنای به مولی  کلمه
 نویسد:می حجر ابن. فهمیدند غدیر حدیث از را اولی معنای همین عمر
  اطاعت به  اولی بلکه  نیستتل امامت به  اولی  منظورل که  گفت  باید استتل  اولی  غدیرل  حدیث  از مراد که  بسذیریم   اگر

:  گفتند  روی  این از  و  فهمیدند را(  اطاعت به  اولی) معنا  همین  عمر  و  ابوبکر  زیرا  استتل  صتحیح معنا  همین  و  استت
 [155.]مؤمن  و مؤمن کل مولی طالب ابی یابن امسیت

 همین مدعی   المآل ذخیرة »  در شتتافعی  عبدالقادر  بن  احمد الدین شتتهاب حستتینل میرحامد نقل  به بنا  همچنین
 است: گفته و است شده  مطلب
 فانه  الحدیث من عمر  فهمه الذی  هذا و  منه  والقرب باالتمباع  اولی  او الناصتتر  الاتتدیق وهو  الوالی  بالتمولیل  والمراد

 [156]…طالب ابن یابن یهنک: قال سمعه لما
 سنتاهل چهارم اشکال

المعلیه)  علی امیرالمؤمنین  برخالفت آن  با  شتیعه که  استت  شتواهدی  از یکی انکار اشتکالل اهارمین   استتدالل(  الستم
 من بکم  اولی  الستتت: »فرمود که  استتت  حدیث صتتدر  در(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی) پیامبر  جمالت آن و  کندلمی

  علی  اویم  به  اولی  من که هر: »فرمود ستسس  ل نیستتم؟  ستزاوارتر  و  اولی شتما خود  از شتما به  نستبت من  آیا انفستکم؛
 اوست.  به اولی
 نویسد:می ایجی عودالدین قاضی جمله از اند؛شده  منکر را حدیث صدر جمالت تسنن اهل علمای از برخی

 پس  اندلنکرده   نقل را  حدیث  اول  قستتمت  راویانل  گفت  باید ولی  استتتل صتتحیح  حدیث این  بسذیریم  که  فرض  بر
  استت  اولی معنای به  غدیر  حدیث  در مولی اینکه  اثبات  برای( بکم   اولی  الستت)  جمالت این به که  نیستت  ممکن

 [157.]نمود استدالل



 

20 
 

 چهارم اشکال پاسخ 

  باقی ایشتبهه جای  گذشتته هایاستتدالل  با  بودلنمی  روایت  صتدر  فرضتاً هم   اگر گفت  باید  اشتکال بدین  پاستخ  در
.  استت   ستازگار  تاریخی واقعیتهای  با حد اه تا  ادعا این ببینیم   اکنون.استت  اولی همان  مولیل کلمه  از  مراد که  نماند
 است. آمده  سنت اهل معتبر ماادر در حدیث اوملیه جمالت که دیدیم  کردیم  نقل که متنی در قبالً

 حنبلل بن  احمد:  جمله  از عامهل از  حدیث اهل  بزرگان  از  نفر اهار  و شتاتت  از  را  روایت  صتدر  جمالت امینی عالمه
 [158.]کندمی نقل …و دارقطنی نیشابوریل حاکم  نسائیل طبرانیل ترمذیل ماجهل ابن بیهقیل  ذهبیل طبریل
  بسیار ماادر  پاسخل  در سسس  و کرده   نقل  رازی  فخر   العقول نهای »  از  را اشکال همین  نیز حسین  میرحامد عالمه

 کثیرل  ابن حنبلل بن  احمد:  جملته  از  کنتد؛می  معرفی  اندکرده   روایت  را  حدیث  صتتتدر که  را  ستتتنمت اهل از  متعتددی
 [159.]دیگر بسیار و سمعانی و طبرانی ل کنزالعمال» در هندی سمهودیل نسائیل

  صتدر  وجود و  کندنمی  مطرح را آن  استت برده   پی اشتکال این  پایگی بی به  اون   المحرق صتواعق»  در حجر  ابن
 [160.]پذیردمی صحیحه روایات در را حدیث
 سنتاهل پنجم اشکال

  حدیث در  اولی معنای  پذیر   از پس که  استت این  اندآورده   غدیر  حدیث  پیشتگاه  در  برخی که دیگری تقاتیر  عذر
المعلیه)  علی  گویندمی بلکه  پذیرندلنمی  را  تاتتترف در  اولویت  غدیرل   تقرب و  اطاعت  در ولی  استتتتل  اولی(  الستتتم
 کند. وی برخالفت داللت تا باشد تارف به اولی اینکه نه وی به جستن
  حدیث از  منظور که  استت  شتده   مدعی اشتکال  همین  بیان ضتمن نیز  حجر ابن[  161.]استت  ایجی  قاضتی ستخن اینل
  غدیر  حدیث  از عمر  و  ابوبکر نیز  را معنتا  همین.  قربت و اطاعت  در  اولویت  ولی  استتتتل  اولویت همتان  قطع طور به

المعلیته)  علی  بته تبریتک در  روی این از و  انتدفهمیتده    و مؤمن  کتل مولی  طتالتب  ابی  یتابن امستتتیتت: »گفتنتد(  الستتتم
المعلیه)  علی  به  که  عمر  گفتار نیز  و  ل مؤمن  .  معناستت  همین به   استت من موالی  او موالی؛ انمه: »گفتمی(  الستم

[162] 
 گذشت. شافعی عبدالقادر بن احمد الدین شهاب از قبالً سخن همین نظیر

 پنجم اشکال پاسخ 

  بدیهی  و آشتکار کامالً  شتد بیان آن  متعدد ماتادر قبالً که  روایت کامل  صتورت به نگاهی با  اشتکال این به  پاستخ
  اولی  الستت: »پرستدمی آنان  از و داده   قرار مخاطب  را  جمعیت  ابتدا  در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر.  استت
 به  اولی  نیز  علی  هستتتتم  او  به  اولی  من هرکس: »فرمایدمی  جمعیت مثبتِ  پاستتتخ  از پس و  انفستتتکم   من بکم 

 است. بعدی سخن برای سازی زمینه و استدالل نوعی سخن صدر حقیقت در.  اوست
  باشتدل دیگری معنای به  دوم  قستمت  در  مولی» کلمه  و  باشتد معنا یک به ستخن  اومل  قستمت  در   اولی» کلمه  اگر
 آنان  از و  دهد  قرار مخاطب  را  گروهی  شتخاتی که  ماندمی  بدان  درستت.  استت گرفته  صتورت مغالطه  ستخن  در

 پس:  بگوید ستخن این درستتی  به  مخاطب  اعتراف از  پس و نیستت؟  گرانبها  فلزی(  طال معنی  به) عین  آیا:  بسرستد
 است. شده  ساخته فلز از( اشم  معنی به) عین

 بطریقابن سخن

 نویسد:می وی بیاوریمل را بطریق ابن زیبای نوشتار از قسمتی که است زیبنده  اینجا در
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  را او ختانته کته  کننتد  اعتراف  مختاطبتان و  شتتتنتاستتتیتد؟می  را  مکتان فالن در من ختانته فالن  آیتا:  بگویتد  کستتتی اگر
 هیچ  باشتدل متعددی هایخانه  دارای  شتخص  اگر  صتورت این  در  نمودمل وقف  را  امخانه:  بگوید ستسس  شتناستندلمی
  مخاطبان   از  و  گفت سخن آن  درباره   قبالً که  است ایخانه  همان به  مربوط  وقف صیغه  این که  کندنمی  شک کس

 گرفت. اعتراف
 کنندل  اعتراف  مخاطبان و  استت؟ من برده   او که  دارید قبول  و شتناستیدمی  را  فالنی من برده  آیا:  بسرستد  اگر  نیز و

 به  مربوط  آزادسازی این  گویدمی  عاقلی  انستان هر  تردیدی هیچ  بدون  استتل آزاد  امبرده :  بگوید  فاصتله  بدون ستسس
 که  بداند دیگری برده  به  مربوط  را آزادستازی این که  ندارد معنی و  رفتل  ستخن  او  از قبالً که  استت ایبرده  همان
 [163.]نبوده  صحبت و بحث مورد و نرفته او از سخن

  جمله در که  استت  اولویتی  همان  به(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول  دومم جمله  در رفته بکار  اولویت  بنابراین
 مؤمنان  بر خویش  و  خداوند  برای که  اولویتی همان دامنه(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی) پیامبر و  استتت رفته بکار  اومل

المعلیه)  علی  به کردل  اثبات   بود  عظمتی با مقام همان این  و  نمود مناتوب مقام  بدان  را  او و  داد توستعه  نیز(  الستم
  ارزانی بیتم  اهل به  خداوند که  را  عظمت این: »فرمود و  خواند دین  اکمال را آن(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر که

المعلیه)  علی به  حاضتر  مستلمانانِ همه ستسس و  عمر  و  ابوبکر و.   بگویید  تبریک  من به  داشتت .  گفتند  تبریک(  الستم
 [164( ]…و النیشابوری ابوسعید الماطفیل شرف از نقل به)

  لأ ست)  فرستتادند نفرین  خویش  بر و  برنتابیدند  را آن منافقان  برخی.  سترود  شتعر ماجرا  این درباره   ثابت بن حستان
 واقع.( بعذاب سائل
  ختدا  رستتتول  از  پس  آیتا  بتاشتتتدل  قرب  و  اطتاعتت  در  اولویتت  اولویتتل  از  مقاتتتود  کته  فرض  بر  این  بر  عالوه 

المعلیه)  علی  خالفتل  جریان در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)   نظر  و  کردند  مشتورت وی با آیا مطاع؟ یا  بود مطیع(  الستم
  نداد؟  رضتایت  ایشتان عمل به  و  نمود گیریکناره   کردنبیعت از  او  مورمخان همه  اعتراف به یا و  داشتتند مقدم  را  او
بر خالف توصتتیه رستتول خدا با   نمودند  ا خانه زدنآتش  و  کشتتتن  به  تهدید  را او  مورخان  برخی  اعتراف به بنا

 ایشان با احترامی رفتار نمودند.
 یا  خواستته بلکه  بودل  نخواهد مطاع  واالم  باشتدل جامعه حاکم  شتخص که  شتودمی میستر  وقتی  کامل  اطاعت  اصتوالً

  خالفت بر دلیل  نیز باشتد  قرب  و اطاعت به  اولی  روایتل معنای  اگر حتی پس  بودل  خواهد  دیگران  فرمانبر ناخواستته
 است.( السمالمعلیه) امیرالمؤمنین بالفال
 سنتاهل ششم اشکال

  ثابت  را(  استت  امامت و  خالفت  همان معنایش که)  تاترمف  در  اولویت  غدیر  حدیث که  بسذیریم   اگر:  اندگفته ایعده 
  عبارت به. دیگر  خلیفه  ستته  از پس  یعنی استتت؛  امور مآل  در و  کار  نهایت  در  خالفت آنل  از  مقاتتود پس  کندلمی

المعلیه)  علی دیگرل  شتدل  بیعت  او  با دیگر خلیفه  سته  از پس  اون و  شتود  بیعت  او با که استت  خلیفه  هنگامی(  الستم
المعلیه)  علی  اولویت  بر  داللت  روایت این پس   از پس که  ندارد منافاتی پس  دارد؛  شتتخص ستته  آن  از پس(  الستتم

 شبهه این.  برسد  والیت به(  السمالمعلیه)  علی  نهایت در  و  بشوند خلیفه تن سه(  وسلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر
  حجر ابن[  166]  السیل[  165]ایجی  عودالدین  قاضی  نظیر  دیگران نیز  او  از  پس و  است  کرده  مطرح  رازی  فخر  را
 اند.نموده  تکرار را آن[ 168]البشری سلیم  شیخ و[ 167]
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 ششم اشکال پاسخ 

  بستیار  روایات  در  انانکه   بعدی مواله   علیم  فهذا مواله   کنت  من: »فرمودمی(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر  اگر آیا
 نقل  …و  طبری شتیبهل  ابی ابن  نستائیل حاکمل ترمذیل  از  را  روایت  این  الغدیر  در امینی عالمه)  استت  فرموده  دیگر
 ستته از  بعد  علی و  باشتتد دیگر خلیفه  ستته  از  بعد  تواندمی  بعدیمت:  گفتندنمی باز[  172[]171[]170[]169.( ]کندمی

  مدعی  باز   بالفال  خلیفتی  علی: »فرمودمی  اگر  یا و  است؟(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)  خدا  رسول خلیفه  دیگر خلیفه
  رستول کالم  اطالق اجماع دلیل به نخستتین خلیفه سته  خالفت به  و  استت  مطلق  بالفاتل» کلمه که  شتدندنمی
  الثالث ؟  هذه   بغیر  بالفاتل خلیفه  علی: که  استت این آن مفاد و  استت یافته تخاتص(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا
المعلیه)  علی  اولویت  از(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  اکرم  رستتول  مراد  اگر   بیعت  هنگام به  او  خالفت و  اولویت(  الستتم

 دارد؟ تبریک جای اه و است( السمالمعلیه) علی برای فویلتی اه این استل بوده  سال پنج  و  بیست از  پس مردم
  و  بیهوده  و  لغو همه و همه  فوتتیلتل بیان و  روایت نقل  و  ستترور و  خوشتتحالی همه  آن  و بیم  و  تر  همه  آن آیا

  علی  برای  را  امتیتازی  و  اختاتتتاص  گونته  هیچ  و  استتتت  بوده   مستتتلم   و  بتدیهی  امری  بیتان  برای  تنهتا  و  گزاف
المعلیه)   و  دنیایی  انتاتاب یک  حد  در را  دنیایی  و دینی و  الهی عظیم   حادثه این  اگر  براستتی   کند؟نمی  ثابت(  الستم

  و کنتد  جمع  را ملتت  افراد  همته مملکتت یتک زمتامتدار  کته  کنیم  فرض و آوریم   پتایین کواتک قلمروی حتد در  هم   آن
  و  والیت همان به  را شتخص  این اکنون  روممی شتما میان  از  بزودی و  استت شتده   نزدیک من مرگ:  بگوید آنها به

 آن  خالفت  و  والیت  او  منظور شتتود  مدعی که  استتت  فرزانه  کدام  نمایملمی مناتتوب  داشتتتم   خود که  زمامداری
  بگیرند  دستت در  را  حکومت او  از قبل  نفر اندین که  ندارد منافاتی  و استت  بوده  امر  نهایت  و کار  عاقبت  در شتخص

 دارند؟ دور به حکومتی مقامات کواکترین از را شده  تعیین فرد طوالنی سالیان و
  عدم و  استت دین  اکمال(  واقعه این  در  …اکملت الیوم آیه  نزول)  قرآن  نص به که را  خالفت  استت ممکن اگونه
  از پس  خالفت به  مربوط( رستالته  بلغت مما  تفعل  لم   وان)  استت الهی  رستالت  تمامی  ابالغ  عدم با مستاوی آن  اعالم
 مستئله این  داندمی  اینکه  با نکند  او  بر مقدمم  افراد  به ایاشتاره  هیچ پیامبر اما  باشتدل جلسته  در  حاضتران از  نفر سته

 شد. خواهد ریخته آن برای بسیاری هایخون و شد خواهد بسیاری اختالفات موجب
المعلیته)  علی  غتدیرل واقعته از پس عمر و  ابوبکر   از مراد  اگر.  گفتنتد  تبریتک او بته و دانستتتتنتد  خود موالی را(  الستتتم
المعلیه)  علی  والیت  غدیر  حدیث  آنها  اون  نیستتل آنان موالی  علی پس  باشتدل خلیفه سته  درگذشتت  از پس(  الستم

 باشد. تارف به اولی و مولی آنان به نسبت( السمالمعلیه) علی تا نیستند( السمالمعلیه) علی والیت زمان در
 سنتاهل هفتم اشکال

الم علیه)  علی  خالفت  و امامت  بر  غدیر  حدیث  اگر که  استتت  آن  اندکرده  مطرح  برخی که دیگری اشتتکال (  الستتم
  ارا  باشتدل امام(  الستمالمعلیه)  علی  اندلزنده (  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول که  حالی در  آیدمی الزم  کندل  داللت

  غدیر  حدیث  از منظور  شتودمی  معلوم پس شتماستتل  موالی  من  از پس  علی که  استت نیامده   غدیر  حدیث  در که
المعلیه)  علی  برای نیز(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول حیات  زمان در  حتی  که  استت ایزی   بوده   ثابت(  الستم
 بود. خواهد آن امثال و نارت یا محبت معنای همان آن و است
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 هفتم اشکال پاسخ 

  والیت  غدیر  حدیث  از  منظور شتد آورده  که  دالیلی و  شتواهد به توجه  با که  داشتت توجه نکته این به  باید پاستخ  در
المعلیه)  علی  وامامت   نیز این و  استت  غدیر  حدیث صتدور  زمان از  او  خالفت کالمل  این حقیقت  اون و  استت(  الستم
 بته  حقیقتت تعتذر  هنگتام  آن  مطتابق  کته  شتتتود  مراجعته  همیشتتتگی  و  کلی  قتاعتده   بته  بتایتد  پس  نیستتتتل  ممکن
  ختتدا  رستتتول  زمتتان  از  خالفتتت  توانتتدنمی  اون  غتتدیر  حتتدیتتث  در  و  شتتتود؛می  مراجعتته  المتجتتازاتاقرب

  بالفاصتله  خالفت  آن  و  شتودل مراجعه مجازی معنای نزدیکترین به  باید پس  شتود  شتروع(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)
 است.( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) اکرم رسول رحلت از پس

  خالفت( وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول حیات زمان همان  از  حقیقت در:  اندگفته  دانشتتمندان  از دیگر  برخی
المعلیته)  علی و شتتتد آغتاز  علی   ختدا  رستتتول  رحلتت  آنل  فعلیتت  شتتترط ولی  شتتتدل مناتتتوب مقتام بتدین(  الستتتم

  استت؛  وصتیت زمان همان  از تملیک که  معتقدند  وصتیت باب  در فقها که  گونه همان  بودل(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)
 است. موصی مرگ تحقق ملکیتل فعلیت شرط ولی کندلمی مالک را له موصی فردل حیاتِ زمان در موصی یعنی
 حیات  در  را  خود از  پس  زمامدار  قبلیل  زمامدار که استت  گونه این  نیز ستیاستی مناصتب در  ولیعهد تعیین  موارد  در

 بیان  با(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا رستول  و استتل  قبلی  زمامدار  مرگ  آنل  تحقق شترط  ولی کندمی مناتوب  خود
 تعیین  گیردلمی  صتورت  غدیر  روز  در که  انتاتابی که  نمود  روشتن آشتکار  طور به خویش  رحلت زمان  شتدن  نزدیک
 اوست. وفات از پس اسالمی امت تکلیف
 سنتاهل هشتم اشکال

 گوید:می او استل حجر ابن سخن دیگرل اشکال
المعلیه)  علی امامت  و  خالفت  غدیر  حدیث در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول مقاتود  اگر  به  ارا  بودل(  الستم

  کلمه جای به(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول  اینکه پس  نبردل بکار  را  خلیفه»  کلمه  مولی» کلمه جای
 [173.]نبود( السمالمعلیه) علی خالفت او مقاود که است آن دلیل برده  بکار را مولی کلمه خلیفه

 هشتم اشکال پاسخ 

  تواننمی  عبارتی هیچ با  باشتتد نابجا تفستتیرهای و هاتراشتتیمحمل  و  روایات توجیه  بنابر  اگر  گفت  باید پاستتخ  در
 که آنان  بردلمی  بکار  را خلیفه  کلمه مولی  کلمه جای به(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) پیامبر  اگر آیا.  کرد  اثبات  را  مطلبی
  و  دیون  ادای و  امتانتات ردم  در  خلیفته خلیفتهل از  منظور گفتنتدنمی  انتدکرده  توجیته وضتتتوح  همته این بتا  را  غتدیر  حتدیتث
  خالفت با منافات پس  نهایتل  در و  بالمآل  ولی  استتت امام خلیفهل  از  منظور  کردندنمی  ادعا یا و  استتت؟ آن امثال

 ندارد. او از قبل دیگران
المعلیه)  علی امامت  و  خالفت  زبانی هر  با( وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول که  استت  آن  حقیقت  بیان  را(  الستم

  پاستخ  استتل کرده   معرفی  را(  الستمالمعلیه)  علی  من خلیفه»  عنوان با بستیاری  روایات در که  استت آن نه مگر.  کرد
 ایست؟ روایات آن به او امثال و حجر ابن
المعلیه)  علی آنها  در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول که  روایاتی از  مورد  اند  نمونه  عنوان به   عنوان به  را(  الستم

 کنیم:می بیان عامه ماادر از است برده  نام خود خلیفه
 [174] والملکو ؛ االمم  تاریخ طبریل جریر بن محمد 1
 [175] التاریخ؛ فی الکامل محمدل بن علی اثیرل ابن 2
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 [176] العمال؛ کنز هندیل متقی 3
 [177] الاحیحین؛ علی المستدر  حاکمل نیشابوریل 4
 [178(. ]حاکم  مستدر  حاشیه در شده  ااپ) الذهبی الحافظ التلخیصل 5

  متعدد بستیار منابع  از را   خلیفتی» لفظ( وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم  رستول  روایت  در امینی عالمه  اینها بر اضتافه
  و  ستیوطی  الجوامعجمع  ثعلبیل البیانکشتف تفستیر حنبلل  احمد  مستند:  نظیر  ستنت اهل  تاریخی و  تفستیری  رواییل

 [179.]کندمی نقل نسائی خاائص
 سنتاهل نهم اشکال

المعلیه)  علی  بالفاتل  خالفت بر  داللت  روایت  این اگر که  استت  طرح  قابل انین دیگر شتبهه  آن  ارا  داردل(  الستم
 نکردند. احتجاج و استدالل روایت این به او اصحاب یا و حورت

 نویسد:می میتهی حجر ابن
المعلیه)  علی  امامت در  نص  غدیر  حدیث اگونه  آن به دیگری  شتخص یا و  عبا  یا او که  حالی در  استتل(  الستم
  کمترین  که کس هر  نزد  در خالفتش  ایمام تا  روایات این  به  استتدالل از  او ستکوت  پس  نکردندل  استتدالل و احتجاج
 [180.]نیست او خالفت بر نصم روایت این دانستمی او که است آن دلیل باشد داشته عقلی

 نهم اشکال پاسخ 

  امیرالمؤمنین احتجاجات امینی عالمه.  شتتودمی  واقع  هااشتتکال  گونه این  بطالن  تاریخی ماتتادر به نگاه  یک با
المعلیه)  ل مناقب»  در  خوارزمی:  نظیر  بزرگی  دانشتمندان از  و  ستنت اهل  گوناگون منابع  از  غدیر  روایت به  را(  الستم

  در هیثمی حافظ  و  االصتاب »  در  عستقالنی  حجر ابن  و   خاتائص» در  نستائی و   الستمطین  فرائد» در  جوینی
 کند.می نقل دیگر بسیاری نیز و ا   سیره » در حلبی و  مناقب» در مغازلی ابن  الزوائد مجمع»

 [181.]است بوده  حورت آن خالفت ایام در برخی و خالفت ایمام از قبل احتجاجات این از برخی
 نقل شتتریف  حدیث این به  را(  علیهاهللستتالم) فاطمه حوتترت احتجاج  در  نیز الدمشتتقی  الجزری محمد بن  محمد
 [182.]کندمی

 همان[  183]  استل کرده   نقل  را  حدیث این  به(  السمالمعلیه)  مجتبی حسن امام احتجاج   المودة ینابیع»  در  قندوزی
المعلیه) حستتین امام احتجاج قیسل بن ستتلیم   بزرگ  تابعی که  گونه   و  صتتحابه محوتتر در  حدیث این به  را(  الستتم

 [184.]است نموده  ذکر منی سرزمین در تابعین
 [185.]نمود مشاهده   الغدیر» شریف کتاب در توانمی نیز را دیگر بسیاری احتجاج

المعلیه) امیرالمؤمنین  ستکوت درباره  که  توضتیحی با   شتد  خواهد روشتنتر  داد خواهیم  گانه سته خلفای  ایام در(  الستم
  و  اثبات  برای بیشتتتری  اصتترار  و  بود حقیقت  بیان و  حجت  اتمام حد  در فقط  استتتدالالت و  احتجاجات این  ارا که

  شتیعی منابع  در و مختلف  موارد  در  که  حوترت آن  استتدالل و احتجاج  ذکر از  نوشتته این  در.استت  نشتده  آن ایوتاح
 پوشیدیم. اشم  نیز است شده  ذکر
 
 
 
 



 

25 
 

 سنتاهل دهم اشکال

المعلیته) امیرمؤمنتان که  داننتدمی همته   گروه  او  با همراه  و نکرد  بیعتت وی با  ابوبکر  خالفت  ابتتدای  در اگراه(  الستتتم
  خود  نظرات  و آرا بتا و  پتذیرفتت را  خالفتت این متدتی  از پس بتاالخره   ولی  نمودنتدل  خودداری بیعتت  از نیز هتاشتتتم بنی
  خالفتت و  کردمی  داللتت  وی  برخالفتت  آن  امثتال  و  غتدیر  حتدیتث اگر  براستتتتی.  رستتتانتدمی یتاری  را خلفتا  این نیز

  برخی که  استت  اشتکاالتی  از یکی این  نهاد؟  گردن  بزرگ ظلم   بدین و نکرد  قیام  آن  علیه ارا  بود غاصتبانه  دیگران
 ستلیم  شتیخ.  اندنموده  مطرح[  187]البشتری ستلیم  شتیخ  نیز و[ 186] هیتمی  حجر ابن  نظیر ستنمی  دانشتمندان  از

 نگارد:می البشری
.  شتد   انجام  بررستی  بدون  و  ناگهانی بلکه نبوده   بررستی  و تفکر و  مشتورت  روی  از  ابوبکر  بیعت که  کنیم نمی انکار ما

  باالخره  ولی  نمودندل گیریکناره   اناتار  و مهاجرین  از دوستتانشتان  و هاشتم بنی و  کردند مخالفت  رئیستشتان و  اناتار
 [188.]شد منعقد ابوبکر خالفت بر اجماع و شدند راضی بدان و نهادند گردن را ابوبکر خالفت همگی نهایت در

 دهم اشکال پاسخ  

  اگراه.  نیست  انکار  مورد  مسلمانان  برخی سوی  از  ابوبکر  بیعت  نهایی  پذیر  آریل: گوییم می  اشکال این  پاسخ  در
 معنای به  پذیرفتن این آیا  دید  باید ولی.  شتدند  ترور که  زمانی تا  نسذیرفتند را آن  هرگز  عباده  بن  ستعد  نظیر  گروهی
 است. داشته دیگری سرم یا و است بوده  ابوبکر خالفت حقانیت قبول و استدالل قبول
  بعد  انحاتارطلبی و استتیثار  نوعی به(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر  شتخص  که بینیم می  روایات به مراجعه  در
 کنندل ستکوت  استالم  اصتل  حفظ برای  شترایط این  در که استت کرده  توصتیه مستلمانان به  و استت  کرده   اشتاره   خود  از

المعلیه)  بیت اهل  روایات  در  که  گونه همان المعلیه)  امیرالمؤمنین خطبات  و(  الستتم   اشتتاره   مطلب این  به نیز(  الستتم
:  نظیر   انحرافی  هاینهوتت به توجه  با  دیدندمی  انحراف  والیت  مستیر در که  مستلمانانی  روی این  از.  استت  شتده 
 مشتکالتل ستایر و  روم  نظامی  حرکت  و مستلمین میان در منافقین حرکتهای و ردمه   نهوتت و ستجاع  و مستلمه قیام

  گلو  در  استتخوان و اشتم   در خار که حالی  در  انحراف آن مقابل  در روی  این از  دیدندلمی  خطر  در را  استالم اصتل
 [189.]کردند پیشه بردباری داشتند
: کنیم می اشتاره   استت فرموده   بیان باره  این  در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم رستول که  روایاتی  از  برخی به  اکنون
 فرمود:( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) اکرم پیامبر که کندمی نقل صحیحش در مسلم 
  الذی الحق  تودمون:  قال ذلک؟  منما  ادر  من تامر کیف   اللمه  رسول یا:  قالوا  تنکرونهال  امور  و  اثرة   بعدی ستکون  انمها

 [190] لکم؛ الذی اللمه تسئلون علیکم 
 که  را کس آن:  کردند  ستؤال اصتحاب.  دید  خواهید  دارید  ناخو   و  ناپستند که اموری  و انحاتارطلبی من  از پس
  از  شتماستت  آن  از که  حقی و  بگذارید  دارید  برعهده  که  حق  آن:  فرمود  فرمایی؟می فرمان اه  دریافت را  زمان این

 کنید. درخواست خدای
 فرمود: دیگر روایتی در

 [191] الحوض؛ علی تلقون حتی فاصبروا اثرة  بعدی ستلقون
 برسید. مالقاتم  به[ کوثر] حوض نزد تا کنید صبر شد خواهید انحاارطلبی داار من از پس
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 گوید:می حذیفه دیگر روایتی در
  خیر  خداوند  و بودیم   بدی  و  شر در  جاهلیت  در ما  اللمه  رسول یا:  کردم  عرض(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)  اکرم  پیامبر به
 آریل:  فرمود  بود؟  خواهد  بدی و  شتترم نیکیل این  از پس آیا بریملمی  ستتر به آن  در  اکنون که آورد  برایمان  نیکی و

 شنویمی:  فرمود  ایست؟  من وظیفه گفتم  …  کنندنمی عمل من  سنت به  و  پذیرندنمی  مرا  هدایت که  پیشوایانی
 [192]. کن اطاعت و بشنو گرفتند را مالت و( زدند را تو) نواختند بدنت پوست بر اگراه کنیمی امر اطاعت و

 هندی متقی  را آن  نظایر  نیز  و  است آمده   مسلم  صحیح»  امارت  کتاب  در مومون همین به  دیگری بسیار  روایات
 است. نموده  ذکر[ 193]  العمال کنز» در

 سنتاهل یازدهم اشکال

 این  توجیه  برای و این  از پس  اشتکاالت بقیه و  استت اشتکال تریناستاستی ما  نظر به که اشتکال آخرین به رستیم می
 است. سیاسی باطنی و روح دارای اشکال این. است شده  مطرح اشکال
  امامت به  را  صتحابه همه(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا رستول  استت ممکن اگونه:  اندگفته عامه عالمان  از  برخی
المعلیته) علی   و ناتتتوص تمتامی ردم برای دیگر عبتارت  بته.  برخیزنتد مختالفتت  بته او بتا  آنتان ولی کنتد دعوت(  الستتتم

  و  اندلنکرده  عمل آن به(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول  صتحابه بینیم می ما که  استت  کافی  همین  استتدالالت
(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)  خدا  رسول صتحابه  ناااریم   بسذیریم (  متواترند  اگراه)  را  ناتوص و  روایات این بخواهیم   اگر
 و کنیم می  تر   را  ناوص بنااار پس  نیستل ممکن این البته و  کنیم   حق  گذاشتن  زیرپا به متهم  را صالح  سلف و

 است. بوده  دیگری ایز روایات و ناوص از منظور گوییم می
 ستلیم  شتیخ که استت ستخنی صتریح و  استت آورده [ 194]   صتواعق» در  حجر ابن که  استت ستخنی موتمون اینل

 نویسد:می او استل نوشته  المراجعات» در البشری
 منزمه (  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول با مخالفت  از  را صتتحابه صتتحیح تفکر صتتاحبان و  نافذ  باتتیرت اهل
  دومی  و  اوملی به  و  شوند  گردان  روی  او  از  و  بشنوند  شخای  امامت  بر  او  از  را  نامی که  نیست ممکن پس  دانندلمی
 [195.]آورند روی شخص سومین و

 نویسد:می دیگر جایی در نیز
  بر حمل  را  صتتحابه  عمل استتت  الزم که  نبود  اگر و  کندمی  داللت شتتما  هایگفته بر  احادیثل که  دارم  یقین من

 این ظاهر  از برداشتتن  دستت جز ایااره   ولی  پذیرفتم می  را ستخنان و شتدممی شتما حکم  مطیع  من کنیم  صتحت
 [196.]باشیم  کرده  صالح سلف به اقتدا تا نیست روایات

 نگارد:می  همچنین
  متواتر اه کنیم  تاویل  را  غدیر  حدیث  که  شودمی  موجب آنان  عمل دانستن  درست و  صحت بر صحابه  عمل حمل
 [197.]متواتر غیر یا باشد
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 یازدهم اشکال پاسخ 

 ستسس و آوریم می  را  العلوی  ابوجعفر  نقیب و  معتزلی  الحدید  ابی  ابن میان  گفتگوی  ابتدا در اشتکال  بدین پاستخ  در
 پردازیم:می جواب بیشتر توضیح به
 گوید:می الحدید ابی ابن

المعلیه) امیرالمؤمنین امام  جمله این  اون (  آخرین   نفو  عنها ستخت  و قوم  نفو  علیها شتحت  اثرة   کانت( )الستم
 گفتم: خواندممی العلوی ابوجعفر محور در را

المعلیته)  امتام  منظور   ختدا  رستتتول  رحلتت  از  پس  ستتتاعتده   بنی  ستتتقیفته  کته  روزی  استتتتل  روز  کتدام(  الستتتم
 شد؟ منجر عثمان انتخاب به که خالفت شورای روز یا شد بیعت ابوبکر با و شد تشکیل( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)
 است. سقیفه روز منظور: داد جواب و
 معاتیت  و  نافرمانی  نستبت(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا رستول صتحابه به که  شتودنمی  راضتی دلم : گفتم  وی به

 اند.کرده  ردم را او صریح نص وبگویم  بدهم 
  و  کاریاهمال  نستتبت(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول به که  شتتومنمی  راضتتی نیز من آری:  داد پاستتخ  او

.  رفت   و  گذاشت مرج و هرج  در  سرپرست  بی  و  سرگردان  را  مردم  او بگویم   و  بدهم   امت  امامت امر  در  انگاریسهل
  نشتتده   دور زیاد  هم  مدینه  از  و  بود زنده  که  حالی در  کردلمی تعیین  را امیری  آنکه مگر  شتتدنمی خارج مدینه  از  او

.  نکرد  تعیین  را کستی  کرد اصتالح آیدمی پیش  بعد  را آنچه  تواننمی که  مرگ از  پس زمان  برای اگونه پس  بودل
[198] 

 نگارد:می که آنجا داردل نکته همین به اشاره  نیز  الغدیر» در امینی عالمه معنای پر تعبیر
  صتریح  روایات  و  ناتوص  که  استت شتده   موجب  نمودندل دخالت  خالفت امر  در که ستلف به  دیگران  گمانی  خو 
 که  کندمی  وادار  را ما( وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول به ما یقینی  گمانی  خو  ولی دهندل  تغییر  را پیامبر
  روا مستتامحه و اهمال  و نکرد  تر  هرگز  بود  ضتتروری  ایشتتان  بر و  داشتتتند  الزم اممتش که  را  آنچه  او بگوییم 
 [199.]نداشت

 پیامبر  نصوص با مخالفت 
  ختدا رستتتول  صتتتحتابته موارد برخی  در  متتاستتتفتانته  کته  استتتت  نکتته  این  بیتانگر  تتاریخ  کته  آوریم می  این  از  پس

 عالمه ستخن  مواردل این  بیان  از قبل.  نگذاشتتند  وقعی  بدان  اول  صتریح دستتور  رغم   علی(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)
 نگارد:می او: کنیم می بیان امامت ناوص به صحابه توجهی بی درباره  را الدین شرف سید

 الدینشرف عالمه سخن 
 مخالفت گاه  ستتیاستتی  امور  در ولی  بودندل(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  خدا  رستتول مطیع عبادی  امور در  مستتلمانان

  حق و  نیستتتتند اطاعت به  ملزم  عبادات همانند  امور  این در آنها  کردندمی گمان که  بود این آنان  عذر و  نمودندمی
  گمان صتحابه  از  برخی  خالفت  ماجرای در  دارندل  را(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول ستخن  خالف  بر  نظر اظهار
المعلیه)  علی  خالفت به  مردم که  کردند   در مختلف قبایل  افراد  از بستتیاری که  ارا  دادل  نخواهند  رضتتایت(  الستتم

  استا  بر  او  دانستتندمی  و  ترستیدندمی  او  شتدید  عدالت از  طرفی  از و  اندشتده  کشتته  او شتمشتیر به  استالم  جنگهای
 نمود. خواهد عمل خالص حق
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  علی  خالفت امر  کنند گمان که شتد  باعث  جهات این همه.  بردندمی حستد  او فوتیلتهای بر بستیاری  عده  طرفی  از
المعلیه)  پیامبر  دانستتتتندمی اینکه با  نشتتتوندل  اختالف  داار امت اینکه  برای پس.  شتتتد  نخواهد  استتتتوار(  الستتتم
المعلیه)  علی(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)   برخالف  و  برداشتتند  ناتوص  از  دستت  استتل کرده   ناتب  خالفت به  را(  الستم

  و  بود(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول  صتریح  نص مقابل  در اجتهاد  این  البته.  نمودند  بیعت دیگران  با  ناتوص
 [200.]داشتند اجتهادات گونه این از آنان

 کنیم:می اشاره ( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول قطعی ناوص با صحابه مخالفت از مورد اند به اکنون

 دوات و قلم ماجرای 
  جریان(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول صتریح  دستتور  با آنان مخالفت و صتحابه اجتهادهای مهمترین  از یکی
  درد:  گفت  عمر  نشتویدل  گمراه  هرگز که  بنگارم اینوشتته  برایتان  بیایید:  فرمود که  آنگاه   خداستت  رستول  رحلت  روز
 [202.]گویدمی هذیان پیامبر: گفت دیگر نقلی به بنا یا و[ 201.]است کرده  غلبه پیامبر بر

.  خواند    المراجعات» کتاب در  توانمی را  برخی عذرهای به مستتدل و زیبا  بستیار پاستخ نیز  و  جریان این  تفاتیل
[203] 

 حدیبیه صلح ماجرای 
:  فرمود   بار سته  نمودل صتلح(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر  اون  که  استت حدیبیه  صتلح ماجرای  مواردل  این جمله  از

 اعتنا  جمع آن در  حاضتران از کس هیچ  ولی  بتراشتید؛  مکان  همین  در  را  سترها  و  شتوید خارج  احرام  از و  برخیزید
 بیان  استالمی  مورخان را  جریان این.  رفت  الستلمهام خیمه به  خشتم  روی  از(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر  و نکرد
 زیر: منابع جمله از اندنموده 
 [204] ؛ والنهای  البدای » در کثیر ابن

 [205] ؛ والملو  االمم  تاریخ» در طبری
 [206. ] الکامل» در اثیر ابن

 اسامه  امارت 
  او با  همراهی و  کند  حرکت موته طرف به  بود بنا که  لشتتکری  در  زید بن استتام  امارت به  اعتراض  مواردل دیگر  از

  او لشکر  ولی  بودل داده  اسامه  با اصحاب  همراهی به  اکید  دستور(  وسلمم آلهوعلیهاهللصلی)  اکرم  رسول  اینکه  با  استل
 [207. ]نکرد حرکت نبرد میدان طرف به( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول وفات  هنگام تا

 حنین غنایم تقسیم
  تاریخ» و[  208] والنهای  البدای »  در که استتت حنین  جن  در غنایم   تقستتیم  به  عمومی  اعتراض  مواردل دیگر  از

 ماتادر ستایر  و[ 209.( ]شتود مراجعه  االجتهاد  و النص کتاب  به دیگر بستیار  موارد  از  اطالع  برای)   الملو   و االمم 
 است.  آمده 
 نویسد:می که است سنی دانشمندان از یکی نظر کننده  تایید موارد این

  ضتد  هایستیاستت توجیه  برای امیهبنی که  استت  اموی طرحی  و ستیاستی  اینظریه صتحابه  عدالت  نظریه  اصتوالً
 [210.]بردند بهره  آن از مختلفی موارد در و پرداخته و ساخته را آن خود اسالمی
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 شدهانجام کار در قرارگرفتن
  اکرم  رستتتول  صتتتحتابته  همگی  نیز  و  غتدیر  صتتتحنته  در  حتاضتتتران  تمتامی  کته  نیستتتت  مخفی  نیز  نکتته  این
 مدینه  شتهر  و  کردندمی  زندگی  استالمی  پهناور  کشتور  ستراستر در  بلکه  نبودندل مدینه  در(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)

  دارای که  بودند  موالی»  مهاجرانی  نیز آنان  از زیادی عده   استتتل داشتتته  را نفر  هزار  اهار  ستته گنجایش  حداکثر
  بر اضتافه.  گرفتندنمی  قرار  رایزنی مورد  و  کردنمی  اعتنایی آنان  نظریات به  کستی و  نبودند  اجتماعی  ستیاستی  پایگاه 
  معدود  ایعده  به  را  کشورداری  امور  در  دخالت  و سیاسی  رای داشتن  روزگارل آن جامعه  بر حاکم   ایقبیله نظام  اینها
 نداشت. اعراب از محلی دیگران نظریه و بود کرده  محدود سفیدها ریش اصطالح به و قبایل رؤسای از

  عبا  نظیر آنها  ترینبرجستته  از  ایعده   که  داشتتند  نظر اظهار  حق قبایل  ستران  برخی تنها مدینهل صتحابه  از پس
المعلیه)  علی  و( وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر  عموی   در و جستته  کناره   بیعت  از دیگر  برخی و  زبیر  و(  الستم
المعلیه)  علی خانه   ستعد  بن قیس  فرزند  و عباده  بن  ستعد  همچون  هم   گروهی.  بودند کرده   اختیار تحاتن(  الستم
  اظهار(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر  ناتوص به  پازدن  پشتت و  بیعت  این با  را  خود مخالفت  آشتکار  صتورت به

 داشتند.
  گرفت  صتورت  اند  گروهی  توستط(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا  رستول  متواتر  ناتوص  با صتریح  مخالفت این پس

 شتتتده   انجتام  عملی مقتابل  در مردم  گرفت  انجتام(  فلتته)  رایزنی و تفکر  بدون  و  ناگهتانی  که  ابوبکر  با  بیعتت  از پس و
 کنند  بیعت او  با  باید  همه  کرد  بیعت  شتخص با  نفر یک  اگر که  شتد مطرح  اینظریه  روز آن  مخاتوصتاً  قرارگرفتندل

المعلیته)  امیرالمؤمنین  وقتی  کته  بود  ستتتان  بتدین.  شتتتد  خواهنتد  کشتتتتته  واالم   پیتامبر  متواتر  ناتتتوص( الستتتم
  انجام  عملی مقابل  در  ما  و  گذشتت  کار  از کار که  آوردند  عذر  آنان شتدل  یادآور مردم به  را(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)

 [211. ]گرفتیم  قرار شده 
.  شتدند  خبر با که  گذشتت  زمانی  مدت زمان آن  در رستانی  اطالع امکانات  نبود با  نبودندل مدینه در که  اصتحابی امما

 پیتامبر  ستتتر  بتاالی  لحظته آخرین  تتا. گفتنتدمی  خود  بتا  کته ارا  داشتتتتنتد شتتتنوی حرف  متدینته از طبیعی  بطور  آنتان
 آنان  با را دیگری ستخن و  جدید طرحی(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر شتاید  اندلبوده (  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)

  کار این ستر  بر جان  و کرده  مخالفت آن با  شتدند خبر با  نقشته از که  هنگامی آنان  برخی اه  اگر.  استت کرده  مطرح
 [212.( ]ولید بن خالد اعتذار از مستفاد(. )نویره  بن مالک) گذاشتند

 درآمد. تاریخ شگفت انکار صورت به و شد فرامو  غدیر که بود سان بدین

 روایات  نگاه  از غدیر  آداب -10
 نخستتین. آمد  وجود به  امامت دیگری از  و  رستالت یکی  از  که  داد رخ  استالم  تاریخ در  بزرگ و مهمم بستیار حادثه  دو

  امامت که  بود  غدیر حادثهل دومین.  برداشتت در  را(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  پیامبر  رستالت که  بود  وحی  نزول حادثهل
 رسالت. و بعثت روز که دارد اهمیت قدر همان امامت و غدیر روز. بود رسالت ادامه حقیقت در و آورد وجود به را

 است: فرموده  و کرده  اشاره  ارتباط این به قرآن در نیز منمان خداوند
  الیهدی اللمه  ان النما  من  یعاتمک  واللمه رستالته  بلمغت  فما تفعل لم   وان  ربمک  من الیک  انزل ما  بلمغ  الرستول  ایمها یا

 [213.]الکافرین القوم
 فرمود: شد نازل غدیر واقعه آن از بعد و روز همان که دیگر آیه در

 [214.]دینا االسالم لکم  رضیت و نعمتی علیکم  واتممت دینکم  لکم  اکملت الیوم
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 گوید:می تبریزی ملکی جواد میرزا حاج مرحوم
 الظاهرل  الشتیء  من الباطن بمنزل  بل التام ل العلق  من  االخیر  الجزء  بمنزل [  المبعث  یوم] الیوم  هذا  من  الغدیر  یوم و

  بوالی  مشتتتروط  والستتتعادة   والفوز  الخیر  من الشتتتریف  المبعث هذا  فی  ما  کل النم  االنستتتانل من الروح  وبمنزل 
 [215]…ولده  من واالئم  امیرالمؤمنین

 فوتایل  و اعمال  و آداب آن  برای که  استت  استالمی اعیاد مهمترین  و  بزرگترین  عنوان به  غدیر  روز  اهمیت دلیل به
 قبل.  شتودمی  نمایانده   روایات  آیینه  در امکان  حدم تا  غدیر آداب  و اعمال  نوشتته این  در.  استت شتده  بیان شتماری  بی
 شود:می اشاره  نکته اند به ایز هر از
  بررستی این  در.  نیستت مقایسته قابل  روزی هیچ  اعمال با و  استت  العاده  فوق  بستیار  روز این  آداب و  اعمال  کثرت.1
 است. شده  گردآوری روایات در غدیر روز آداب از مورد اهل از بیش بود نگارنده  توان در که آنجا تا
 هر  و  اندیشتته و  فکر هر با گروه  هر  برای  و هستتتند خطاب  و توجه  مورد گروهها همه  غدیر  اعمال و  آداب در .2

 دارد. وجود حال مناسب آدابی سنمیل
(  … فقهی ستیاستیل عبادیل)  انستان  زندگی  ابعاد تمام به  و جامعیمت  ویژگی از  برخوردار  روز این  آداب و  اعمال .3

 .شودمی مربوط
  زنده   تاریخ در همیشتته برای  روز این  خواهدمی  تاریخیل  مهم   حادثه این  معمار که شتتودمی استتتفاده  نکات این  از

  بندی  دستتته  اخالقی و  اجتماعی عبادیل ستتیاستتیل عناوین تحت  روایات  نگاه   در  را  روز این نوشتتته  این  در.باشتتد
 آوریم:می را آنها به مربوط احادیث و کنیم می

 غدیر  عبادی  آداب
  روزل  این در  رول این  از  اندلکرده  یاد  مستتتلمتانان عیتد  ترینگرامی  و  ترینبزرگ  عنوان به  غدیر عیتد  از  متعتدد  روایات
  غستل که انان[ 216]  استت؛  مستتحب  نو لبا   پوشتیدن و  دادن هدیه و  صتدقه ل اطعام  بویژه   کردن؛ عبادت  بستیار
  بستتتیار  ثواب  دارای  و مستتتتحب[ 219]  گرفتن  روزه  نیز  و(   غدیر  نماز[ )  218] ویژه   نماز  خواندن  و[ 217]  کردن
 [220:]است مؤکد مستحب غدیر عید روز در( السمالم علیه) مؤمنان امیر زیارت. است

 نماز 
 بیان آن  روایات از  اینمونه  که  استتت شتتده   وارد  روایات  در  غدیرل مستتجد  نماز نیز  و  روز  و شتتب  در  غدیر  روز  نماز
 گردد:می
 گوید:می انین آن مورد در طاوو  بن سید: غدیر شب نماز: الف

 الالوات. سائر فی عام مسموعٍ خیر و موضوع خیر والاالة  العبادات کتب فی مذکورة  صالة  فیها وجدنا
  ویقرا  رکعتین کلم بین ویجلس  اخراهنم  فی اال  الیستلمم  رکع  عشترة  اثنتا  وهی  الغدیر لیل   فی الاتالة   هذه   صتف   ذکر
 ستبع  الحمد فیها  فاقرا عشترة  الثانی   اتیت  فاذا  مرمةل  الکرستی  آی  و  مرمات  عشتر  احد اللمه هو  وقل  الحمد رکع  کل  فی

 یحیی  الحمتد ولَتهُ الملتک لَتهُ لَتهُل  الشتتتریتک  وَحْتدَُه  اللمتهُ االم الته  ال» وقتل  واقنتت  مرمات ستتتبع  احتد  اللمته هو قتل و  مرمات
  وتقول  وتستتجد  وترکع  مرات  عشتتر   قدیر  شتتی کل  علی وهو الخیر  بِیَدِه   الیموت  حیم وهو  ویُحیی  ویمیت  ویمیت

 ذی ستبحان لَهُ  االم التستبیح  الینبغی مَنْ وستبحان  علمهُ شت  کل  احاتی مَن ستبحان»  مرات عشتر  ستجود   فی
  الرحم  ومنتهی  عرشِک من  العزم  بمعاقد  اسئلک  والکرمل العزمة   ذی سبحان  والطولل الفول  ذی سبحان والنمعمل  المَنَّ
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 تفعل  واَنْ  الطاهرین الطیمبین  بیته  واهل  رستولِکَ محمد  علی  تاتلمی  ان  التمامم   وکلماته  االعظم   وباالستم  کتابک من
 [221. ] مجیب سمیع انمک وکذا کذا بی
 است: آورده  انین غدیر روز نماز درباره  طوسی شیخ: غدیر روز نماز: ب

 قال  الواستطیل  حستان بن  علی  حدثنا:  قال  الهمدانی  موستی بن محمد  حدثنا:  قال الحستینی  الحستن بن الحستین
المعلیه) الاتادق  اباعبداللمه  ستمعت قال  العبدیل الحستین بن  علی  حدثنا  صتیام  یعدل  غدیرخم   یوم  صتیام:  یقول(  الستم
 عام کل  فی   معزموجل  عنداللمه  یعدل وصتتیامه ذلک  ثواب له  لکان  الدنیا  عمرت ما صتتام ثم   انستتان عا   الدنیا  عمر
  عزوجلم  اللمه عند  عدلت  …رکعتین فیه صتتلمی ومن  …االکبر  عیداللمه وهو متقبالت  مبرورات عمرة  وماة  حجم   ماة 
 .…و عمرة  الف وماة  حج  الف  ماة 
 الفئام؟ کم   اتدری:  قال  ثم .عشتتتراً بیده  عقد  ان  الی  یعد یزل  فلم   فئاماً  و فئاماً اطعم  کمن کان مؤمناً فیه  فطر من و

  اللمه  حرم فی  والشتتتهتداء والاتتتدیقین  النبیین  من بعتددهتا  اطعم   من  ثواب  لته کتان  فئتام کتل  الف  متاة : قتال.ال:  قلتت
 [223[]222]…درهم  الف بالف فیه والدرهم  مسغب  ذی یوم فی وسقاهم  عزموجلم

 :گویدمی غدیر مسجد نماز مورد در کلینی مرحوم الشان عظیم  محدث: غدیر مسجد نماز: ج
الم علیه)  عبداللمه  ابی عن  ابان عن ناتترل  ابی بن  محمد بن  احمد عن  زیادل بن ستتهل عن اصتتحابنال من عدة  (  الستتم
المعلیه) امیرالمؤمنین فیه  اقام  وآله علیه  اللمه صتلی النبیم  الن  الغدیر مستجد  فی  الاتالة  یستتحب:  قال   وهو(  الستم

 [224.]الحق فیه عزموجلم اللمه اظهره  موضع

 روزه
 :گویدمی صدوق. شودمی نقل آنها از اینمونه که شده  وارد متعددی روایات غدیر روز روزه  درباره 
 بن  الحستین  حدثنی: قال  الکوفی  عبداللمه  ابی بن  محمد  حدثنا: قال عنه اللمه  رضتی  موستی بن  احمد بن  علی  حدثنا

 عن  راشتدل بن الحستن  جدمه  عن یحییل بن القاستم  عن  عبیدل ابن  عیستی بن  محمد  حدثنی:  قال  االشتعریُّ  عبیداللمه
ل المعلیه عبداللمه  البی  قلت:  قال عمر  بن المفوتتم   قد:  قلت قالل اعیادل  اربع :  فقال عید؟ من  للمستتلمین کم :  الستتم

 فیه  اقام الذی  الیوم هو و الحجم  ذی من عشتتتر الثامن  یوم  اشتتترفها و  اعظمها:  لی فقال  والجمع ل العیدین  عرفت
المعلیه  امیرالمؤمنین  وآله علیه  اللمه  صتتلمی اللمه  رستتول  ذلک  فی علینا مایجب:  قلت:  قال.علماً للنا  وناتتبه  الستتم
  االنبیاء  امرت  وکذلک  ستتاع ل کل یشتتکر  ان اهل انمه مع له  وحمداً للمه  شتتکراً  صتتیامه علیکم   یجب: قال  الیوم؟

 ستتتین عمل من افوتتل کان صتتامه ومن عیداًل یتخذونه  الوصتتی فیه یقام الذی  الیوم  یاتتوموا ان اوصتتیاءها
 [22[]225.]سن 

  را  خود امامت  و وصتایت  روز که  دادندمی دستتور  خود جانشتینان به انبیا  استت  آمده   حدیث پایان  در که طور همان
 شتتاتتت عمل  از  روز این  روزه :  فرمایدمی  روز این  روزه  فوتتیلت  در  حدیث این  در امام.  بگیرند  روزه   و  بدانند  عید
 .است برتر سال

 :کندمی نقل انین دیگر اعمال و روزه  مورد در هم  کلینی مرحوم
:  قال (  السمالمعلیه)  عبداللمه  ابی  عن  راشدل  بن الحسن جدمه   عن یحییل  بن القاسم  عن  ابیهل عن  ابراهیمل بن  علی عن
 هو:  قال هو؟ یوم  وایم:  قلت  واشترفهمال  اعظمها  حستن یا  نعم : قال  العیدین؟ غیر  عید للمستلمین  فدا   جعلت:  قلت
 فیه؟ نانع ان لنا وماینبغی فدا  جعلت قلت للنا ل علماً فیه علیه وسالمه اللمه صلوات امیرالمؤمنین ناب یوم
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 علیهم   اللمه  صتلوات  االنبیاء فانم ظلمهم  مممن  اللمه الی  وتبرمء وآله محمد  علی الاتالة  تکثر و حستن یا  تاتومه:  قال
ی  فیه  یقام کان الذی  بالیوم  االوصتیاء تامر  کانت  ستتین صتیام: قال صتامه؟ لمن فما:  قلت:  قال  عیداًل یتخذ  ان  الوصتم
 علیه  اللمه  صتلمی محممد  علی النبوة  فیه  نزلت  الذی الیوم  هو فانه  رجب من  وعشترین ستبع  یوم صتیام  والتدع  شتهراًل
 [230[]229[]228[]227.]لکم  شهراً ستین مثل وثوابه وآله
 ماه  شتتاتتت  روزه   ثواب  با  برابر  روز  دو هر  روزه   ثواب  و شتتده  اشتتاره   مبعث  روز به  غدیر  روزه   از  بعد  حدیث آخر  در

 .رساندمی را دو آن اهمیت و روز دو حقیقی ارتباط اینل و است شده  دانسته

 غدیر روز و شب  در  دعا
 آنها نقل گنجایش مقاله این که  استت  شتده  نقل  بزرگ  عید این  روز  و  شتب در  مختلفی  دعاهای  استالم  پیشتوایان  از
 که  قمی  محدث و  مجلستی عالمه و  طاوو  بن  ستید  جمله از  اند؛کرده  نقل  را ادعیه این زیادیل  محدثان.  ندارد  را

 [234[]233[]232[]231.]کرد مراجعه آنان کتب به توانمی

 پیامبر و خدا  یاد
  او آل و(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  محمد و  خدا یاد به  نماز  و  روزه  با  بزرگ  عید این  در  که شتده   تاکید  غدیر آداب  در
 :آوریم می کلینی شیعهل بزرگ محدث از حدیثی نیز زمینه این در.باشید( السمالمعلیه)

  یوم غیر  عید  للمستلمین  هل(  الستمالمعلیه)  عبداللمه  ابا  ستئلت: قال  ابیه عن ستالمل بن  عبدالرحمن عن  زیادل بن ستهل
 فیه  ناتتتب الذی  الیوم: قال  فدا ؟  جعلت هو  عید وایُّ:  قلت حرم   اعظمها  نعم : قال  والفطر؟  واالضتتتحی الجمع 
 هو؟  یوم وایم:  قلت  مواله   فعلیم.مواله  کنت من: »وقال(  الستمالمعلیه) امیرالمؤمنین وآله علیه اللمه  صتلمی  اللمه  رستول
ن   انم بالیوم  تاتنع وما قال  ذلک  فی نفعل  ان لنا وماینبغی:  فقلت الحجم ل  ذی من  عشتر  ثمانی  یوم ولکنمه  تدور الستم

 [235]…محممد وآل لمحممد والذکر والعبادة  بالایام فیه ذکره  عزم اللمه تذکرون: قال الیوم؟

 پیامبر بر  صلوات
 :است آورده  انین الحسین بن علی بن محمد از عاملی حر شیخ مرحوم

 الحستن جدمه  عن یحییل بن القاستم  عن  البزمارل یوستف بن ستلیمان بن  علی عن عیستیل  بن محمد عن الاتفارل عن
 ما لهم  نعم : فقال  قالل والجمعه؟  العیدین  غیر  االعیاد  من للمؤمنین:  الستتالم علیه  عبداللمه  البی قیل: قال  راشتتد بن
المعلیه) امیرالمؤمنین  اقیم  یوم  هذال  من  اعظم  هو  اعناق  فی  الوالی   وآله  علیه اللمه صتلی  اللمه  رستول  له  فعقد(  الستم

 قالل الحج  ذی من عشتتر  ثمانی   یوم: قال ثم  یختلفل  االیمام:  قال ذلک یوم  وایم:  فقلت  بغدیرخمل والنستتاء  الرجال
 علیه  اللمه  صتلی النمبی  علی  والاتالة   عزموجلم اللمه  ذکر فیه  یکثر  ان  وینبغی  شتهراًل ثمانین  یعدل فیه  والعمل:  قال ثمم
 [236.]عیاله علی فیه الرجل ویوسع وآله
 :فرمایدمی غدیر روز فویلت بیان ضمن در نیز( السمالمعلیه) رضا امام
 [237. ]محمد آل و محمد علی الاالة  اکثار یوم و

 غسل
 :است آمده  انین کردیم  نقل نماز درباره  را آن از قسمتی که حدیثی ضمن در( السمالمعلیه) صادق امام از

 [239[]238. ]عزموجلم اللمه یسئل ساع  ناف مقدار الشمس تزول ان قبل من الشمس زوال عند یغتسل
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 پروردگار حمد
 :است آورده  انین مجلسی عالمه
  اللمه صلمی  النمبی عن روی:  قال  روحهما  اللمه  قدم  مکی بن محمد  الشهید  خط  من  نقالً  االفاضل  بعض  بخطم  وجدت
  نعمتته وتمتام دینته کمتال جعتل التذی اللمته  الحمتد:  مرمة   متاة   الغتدیر یوم فی المؤمن یقول  ان  الستتتنن من انم  وآلته علیته

 [240.]طالب ابی بن علی امیرالمؤمنین بوالی 
 :است آمده  دیگری حدیث در
 [241.]له وحمد للمه وشکر عبادة  یوم هو

 امیرالمؤمنین  زیارت
 :فرمود بزنطی نار ابی بن محمد بن احمد به( السمالمعلیه) رضا امام
المعلیه) امیرالمؤمنین  عند  الغدیر یوم فاحوتر  کنت ما این ناترل  ابی  ابن یا  لکل یغفر  تعالی و  تبار  اللمه  فان(  الستم

 ولیل   القدر  ولیل  رموتان شتهر من  اعتق  ما ضتعف  النار  من  ویعتق ستن   ستتین  ذنوب ومستلم  ومستلم  ومؤمن  مؤمن
 [242.]…الفطر
 :فرمایدمی قمی محدث مرحوم
 باشد کجا هر  انسان که  است  سزاوار که  است(  السمالمعلیه) امیرالمؤمنین  حورت  زیارت  غدیر  روز  در عمل سومین
 نقل مخاتوصتی  زیارت  روز  سته  این در  حوترت  آن  برای  از و  برستاند حوترت آن  مطهر قبر به  را  خود کند  ستعی
 [243.]شودمی خوانده  دور و نزدیک از که است اللمه امین به معروف زیارت آنها از یکی که شده 

 تعویذ
 کرده   بیان را(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  اکرم پیامبر  تعویذ آن  در و داده   اختاتاص آن به  را  فاتلی  طاوو  بن  ستید
 :شودمی نقل او عبارت عین که

 قبل  ایوتتاً  انت بها  فتعوذ  الغدیرل  یوم فی(  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی) النبی  بها  تعومذ عوذة  من  نذکره  فیما فاتتلل
  اللمه بستم   االستماء خیر  الرحیم  الرحمن  اللمه بستم :  وهی  المحذور من  حرزاً لیکون  المذکور  الیوم عمل  فی  شتروعک

 [244]…االسواء کل تدفع وبها االعداء کید اسمه مع الیورم الذی والسمماء االرض وربم واالولی اآلخرة  ربم

 عبادت
 :فرمایدمی دارد روز آن آداب و فویلت در که مفالی حدیث ضمن در( السمالمعلیه) رضا امام
 [245.]…العبادة  ویوم …فیه عبد من مال فی اللمه یزید الذی الیوم هو و
 

 اخالقی و اجتماعی  آداب
 :است ذیل شرح به غدیر اخالقی و اجتماعی آداب از برخی

 گرفتن عید و جشن
  روز آن  مردم  که  استت شتایستته  و  استت شتده   دانستته  استالمی  عید بهترین  بلکه و  عید  روز  غدیرل زیادیل  احادیث  در
 .نمایند پا بر جشن و بگیرند عید را

 :فرمود( السمالمعلیه) صادق امام
 [246.]حرمته وعرف الیوم هذا فی وتعیمد االم قطم نبیماً عزموجلم اللمه ومابعث االکبر اللمه عید وهو
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 :فرمود( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول و
  علماً طالب  ابی بن  علی  اخی  بناتتب  فیه  ذکره  تعالی  اللمه  اَمَرنی المذی  الیوم هو و  اممتی اَعیاد افوتتل خمم  غدیر  یوم

 [247]…الممتی

 تهنیت و تبریک
 :است شده  اشاره  تبریک نوع سه به روایات در

 خم  غدیر روز  در السّالمعلیه امیرالمؤمنین  به تبریکالف( 
 :گویدمی امینی عالمه
 النبی  من  بتامر  امیرالمؤمنین  جلس  ثمم:    الستتتیر  حبیتب»  فی  942  المستتتتوفی  التدین  غیتاث  المورمخ  وقتال

  ابی  ابن یا  بخٍم بخٍم:  فقال  الخطماب عمربن  وفیهم  ویهنئونه  النا   یزوره  به تخصم خیم   فی(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)
 والتهنئ  امیرالمؤمنین  علی  بالدخول المؤمنین اممهات  النبی امر ثم .ومؤمن  مؤمن کل  ومولی موالی  اصتبحت طالبل

 [248.]له

 آلهوعلیهاهلل صلی اکرم  پیامبر به تبریک  ب(
 :گویدمی انین مورد این در بزرگوار آن

 بن  البراء  عن  باستناده    الماتطفی شترف»  تالیفه  فی 407  المتوفی  النیستابوری  الخرکوشتی  ابوستعید الحافظ  روی
(:  وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی) النمبی قال  ثمم: ولفظه  الخدری  ستتعید  ابی عن آخر وباستتناد حنبلل بن  احمد بلفظ  عاذب

نی تعالی  اللمه ان  هنِّئونی هنِّئونی :  فقال  امیرالمؤمنین  الخطاب  عمربن  فلقی باالمام ل بیتی اهل  وخصم بالنبوة  خاتتم
 [249.]ومؤمن  مؤمن کل ومولی موالی اصبحت الحسن ابا یا لک طوبی

 یکدیگر به تبریکج( 
 :فرمود شد اشاره  بآن هم  قبالً که غدیر خطبه ضمن در السمالمعلیه امیرالمؤمنین

 [252[]251[]250. ]مثله فی االم وبعده  قبله االعیاد اضعاف علی فیه بالثواب اللمه هنماکم  کما اللمه نعم  تهانوا و
 :فرمود السمالمعلیه  هشتم  امام
  بوالی  المتمستتکین من  جعلنا الذی للمه  الحمد:  یقول اخاه  المؤمن لقی  فاذا  بعوتتاً بعوتتکم  یهن  التهنئ   یوم هو و

 [253.]السالم علیهم  االئم  و امیرالمؤمنین

 بازدید و دید
 :گویدمی طوسی شیخ

المعلیه)  عبداللمه  ابی  علی  دخلت:  قال محمد بن  زیاد  روی و   والفطر  الجمع  یوم  غیر  عید للمستتلمین:  فقلت(  الستتم
  وایم:  فقلت  الستالمل علیه امیرالمؤمنین وآله علیه اللمه  صتلمی اللمه  رستول فیه ناتب  الذی الیوم  نعمل: قال  واالضتحی؟

 لکم  ینبغی الحجم ل ذی من عشتر لثمانی  ولکنمه تدور  واالیمام الیوم  بذلک تاتنع وما: فقال  اللمه؟  رستول ابن یا هو  یوم
المعلیهم )  االنبیاء  فان  االخوانل وصتل  الرحم  وصتل  والاتالة  والاتوم بالبرم  تعالی اللمه  الی  تتقرمبوا  ان   اذا  کانوا(  الستم

 [254.]به وامروا ذلک فعلوا اوصیائهم  اقاموا
 :فرمود غدیر فویلت حدیث ضمن در( السمالمعلیه) الرضا موسی بن علی امام
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ع و  نوراً ستبعین قبره  اللمه  ادخل مؤمناً فیه  زار من و   یبشترونه  و ملک الف  ستبعون یوم  کل قبره   ویزور قبره   فی  وستم
 [255]…بالجنم 

 دادنافطاری
 :فرمود باره  این در( السمالمعلیه) امیرمؤمنان

 ومتا  امیرالمؤمنین  یتا  فقتال نتاهض  فنهض عشتتترةل  بیتده  بهتا  یَعُتدُّ  وفئتامتاً  فئتامتاً فطمر  فکتانممتا  لیلتته فی  مؤمنتاً فطر  ومن
 [256]…وشهید وصدمیق نبیم الف ماة  قال الفئام؟
المعلیه) صتادق امام  از  حدیث این شتبیه   احادیث  ضتمن در  همچنین.  گذشتت   غدیر  روز نماز» ذیل  در  نیز(  الستم
المعلیه)  هشتتم  امام که  دیدیم  نیز ستیاستی آداب  رستیده   حوتور  به  غدیر  روز که  را  خود  خواص  از ایعدمه (  الستم
 .فرستاد غیره  و  لبا  و  غذا  نیز آنان منزل به و  داد  افطاری آنان به  و  نگهداشت خویش  منزل در  افطار  برای  بودند

 دادنصدقه
 :فرمود گذشت که حدیثی در( السمالمعلیه) صادق امام. است فقیر به دادنصدقه غدیر روز آداب از دیگر یکی

 [257.]درهم  الف بالف فیه والدرهم 
 :فرمود غدیر خطبه ضمن در نیز( السمالمعلیه) امیرمؤمنان

 درهم  الف بماة  فیه فالدرهم  امکانکم  حب  وعلی استتطاعتکم  من  القدرة   تناله وما ماکلکم  فی ضتعفائکم  بکُم   وستائوا
 [258.]اللمه من والمزید

 شایسته  کارهای انجام
  استت جشتن و  عید روزهای مناستب  و  دارد  اجتماعی و  اخالقی  جنبه که دیگری  متعدد اعمال  و آداب  احادیثل  در

:  از   عبارتند  اعمال و  آداب این.  گرددمی بیان  روایات  از  اینمونه  ستسس  و شتودمی اشتاره   فقط آنها به که شتده  بیان
  دادنل میهمانی  پوشتتیدنل پاکیزه   و  نو لبا   نمودنل خرمم  و شتتاد  را  دیگران  کردنلشتتادی  کردنلزینت  دادنلهدیه

  و  خویشتان منزل به غیره  و  غذا و لبا   دیگرانل به  کردن نیکی دیگرانل  برای  کارگشتایی کردنل آشتتی و  گذشتت
  کردنلدوستتی  دادنلوام  کردنلاستتراحت  دادنلبشتارت  برادرانل و  خانواده   زندگی به  دادنتوستعه فرستتادنل  نزدیکان
 به  عطوفت  و  مهربانی و صتتتالح عمل  انجام رحمل صتتتله  کردنل  ماتتتافحه  بستتتتنل  برادری عقد گناهل  از اجتناب
 .همدیگر

 :گویدمی طوسی شیخ
المعلیه) عبداللمه  ابی  علی  دخلت:  قال العبدی  حریز  عماربن  هارونابی عن  الرقی کثیر بن  داود  روی و   یوم فی(  الستم

  فیته  لهم   واکمتل المؤمنین  علی حرمتته اللمته عظمم  عظیمل یوم  هتذا: لی فقتال  صتتتائمتاًل  فوجتدتته الحجمت  ذی  من الثتامن
  انه: قتال الیوم هتذا صتتتوم  ثواب  متا:  لته  فقیتل.والمیثتاق  العهتد  من علیهم   اختذ  متا لهم   وجتدمد النعمت  علیهم  وتممم  التدین
 [259.]…الحرم اشهر من شهراً ستین یعدل صومه وان تعالیل للمه شکراً صوم یوم و وسرور فرح و عید یوم
 :فرمود که است آورده  امیرالمؤمنین درخطبه طوسی شیخ نیز و

 منحکم  ما علی  عزموجلم للمه والشتکر  باخوانِکم   والبرم  عیالکم   علی بالتوستع   مجمعکم   انقوتاء  بعد  اللمه رَحمکُم   عُودوا
لِ  وتبمار شتتملکم  اللمه  یجمع  واجمعوا   االعیاد  اضتتعاف  علی فیه  بالثمواب  منماکم  کما  اللمه نِعََم  وتهادوا  اُلفتکم  اللمه  واَیاتتِ

  وهیموا  وعَطفته  اللمته  رحمت   یقتوتتتی  فیته  والتعتاطف  العمر  فی  ویزیتد  المتال  یُثمر  فیته  والبرم  مثلته  من  اال  وبعتده   قبلته
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 بینکم  فیما البُشتتتر  واظهروا  استتتتطاعتکم  من  القدرة   تنالُهُ  وبما جودکم  من  بالجهد فوتتتله من  وعیالکم   الخوانکم 
 ضُتعفاء بکم   ستائوا  لکم  التامل اهل  علی الخیر من  بالمزید  وعودوا  منحکم  ما  علی للمه  والحمد مالقاتکم  فی  والسُترور

  اللمه  من  والمزید درهٍم الف بماة  فیه فالدرهم   امکانکم   حستب  وعلی استتطاعتکم  من القدرة  تناله وما  ماکلکم   فی کم 
  العبید  من عبتد لته  تعبمتد لو  حتی  عنته  کفتالت   العظیم   الجزاء وجعتل  الیته تعتالی  اللمته  نتدب ممتا الیوم  هتذا  صتتتوم و  عزموجتلم

  ایام  الیه  لقاترت صتومه  فی  المخلص  اخلص  اذا لیلُها  قائما نهارُها صتائماً  انقوتائها الی  الدنیا  ابتداء  مِن الشتبیب   فی
 لیلته  فی  مؤمناً  فطَّر ومن لیل ُ  وقام  الیوم هذا صتام  من  کاجْرِ فله  راغباً  وبرَُّه مبتدئاً اخاُه اَسْتعَفَ من و کفای ٍ عن  الدنیا
  وصتدمیق  نبیم الف  ماة  قال الفئام وما  امیرالمؤمنین یا فقال ناهض  فنهض عشترًة بیده   یعُدُّها وفئاماً فئاماً  فطر فکانمما

  وان  والفقر الکفر من االمان  تعالی اللمه  علی ضتتمینه  وانا  والمؤمنات المؤمنین من  عدداً  تکفمل  بمن  فکیف  وشتتهیدل
  واعانهم   الخوانه  استتتدال ومن تعالی  اللمه  علی فاجره  کبیرة   ارتکاب غیر من مثله الی  بعده   او یومه او لیلته  فی مات
  هذا فی  النعم   وتهانوا  بالتستلیم   فتاتافحوا تالقیتم   واذا عنهل  حمله قبوته  وان قوتاه   بقماه   ان اللمه  علی الوتامن  فانا

  اللمه  رستتتول  امرنی الوتتتعیف علی  والقوی الفقیر  علی الغنمی ولیعتد البتائن والشتتتاهتد  الغتائتب الحتاضتتتر  ولُیبلَّغ الیوم
 [260.]بذلک
 :است آورده  انین( السمالمعلیه) رضا امام از غدیر فویلت و اهمیت در مفالی حدیث ضمن در طاوو  بن سید
  یوم و  االکبر  والعید  البشتارة   یوم و  العلم  نشتر  ویوم  والعطی  الحباء  یوم و  الوزر تحطیط  ویوم  الکرب  تنفیس  یوم وهو

  الغموم  نفی  ویوم  المشتتروط  الشتترط  ویوم  الستتواد  ونزع  الثیاب  لیس  ویوم العظیم   الموقف  ویوم  الدعا فیه یستتتجاب
 الرضتا  ویوم محمد وآل  محمد  علی  الاتالة   اکثار  ویوم  الستبق   یوم وهو  امیرالمؤمنین  شتیع   مذنبی عن الاتفح  ویوم
  التودمد  ویوم  المتاجرة   ویوم المؤمنین  استراح   ویوم  الزیادة   طلب  ویوم  االعمال  قبول  ویوم  محمد  بیت اهل  عید  ویوم
  ان الی الاتتائمینل  تفطیر  ویوم العبادة   ویوم  والذنوب الکبائر  تر  یوم  و التزکی   ویوم اللمه  رحم  الی  الوصتتول  ویوم
م   یوم وهو قالل م   فمن  االیمتان  اهل من النتا   وجهته فی التبستتتم   یوم  الیته  اللمه  نظر  الغتدیر  یوم اخیته وجه فی تبستتتم

  تزیمن فمن الزین   یوم وهو  وجهه  ونظمر  بیوتاء درمة   من الجن   فی  قاتراً له بنی حاج  الف له  وقوتی  بالرحم   القیام 
 له  ویرفعون الحستنات  له یکتبون مالئکته الیه اللمه  وبعث کبیرة  او صتغیرة   عملها خطیئ  کل  له  اللمه غفر  الغدیر لیوم

 [261.]الیوم ذلک مثل قابل الی الدرجات
 

 غدیر سیاسی  آداب
 :است ذیل شرح به غدیر سیاسی آداب از برخی

 ستمگر از جستن تبری
المعلیه)  صتادق امام  از  غدیر  روز روزه   درباره   دیگران و  کلینی  مرحوم  که  حدیثی  در  آمده  انین اندلکرده   نقل(  الستم

 :است
 [262.]ظلمهم  ممن اللمه الی وتبرمء وآله محمد علی الاالة  تکثر و حسن یا تاومه

 بیعت و رهبری  با دیدار
 :کندمی نقل انین مختلف سندهای با عاملی حرم شیخ مرحوم

 تاامل المتی  االیمام ما صتدری  فی  وجد:  قال  العریض  العلوی  عبداللمه بن  استحاق  ابی عن المکیل  اللیث بن  محمد عن
 علیه  فدخلت  اللمهل  خلق  من  الحد ذلک  ابد ولم   باتریا هو و(  الستمالمعلیه)  محمد بن  علی الحستن  ابا  موالنا  فقاتدت
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  الغدیر یوم  و( قال  ان  الی)  اربع  هی  و فیهنم یاتام المتی  االیمام عن  تستئلنی  جئت استحاق  ابا یا: قال  بی  باتر  فلما
المعلیه) علیماً اخاه  آله و علیه  اللمه صتلمی النبی  اقام فیه   فدا ل  جعلت  صتدقت:  قلت بعده؛ من واماماً  للنا  علماً(  الستم

 [263.]خلقه علی اللمه حج  انمک اشهد قادت لذلک
 :است آمده  طور این( السمالمعلیه) صادق امام از دیگری حدیث در
 علیهم   اخذ  ما لهم  وجدمد النعمت  علیهم  تممم   و الدین  فیته لهم   واکمتل المؤمنین علی حرمتته اللمه  عظمم  عظیم  یوم هذا
 [264.]والمیثاق العهد من
 :است آمده  نیز و

 [265]…الماخوذ المیثاق یوم االرض وفی والمعهود العهد یوم السماء فی واسمه
  از  او با  بیعت  و مستلمین  پیشتوای و رهبری با  دیدار برنامه که  شتودمی  روشتن  غدیر  به  مربوط  احادیث  مالحظه با

  اکناف و  اطراف  از مردم و  بوده   مرستوم  الستمالمعلیه  الرضتا  موستی  بن  علی امام زمان  از  بویژه   الستمالمعلیه  ائمه زمان
 .رسیدندمی آنان حوور به عهد تجدید و آنان با دیدار برای
 :گویدمی انین است موضوع این درباره  که حدیثی در طوسی شیخ
  الحاجب  الخراستانی  احمد بن  علی  ابوالحستن  حدثنا: قال التلعکبریل  موستی بن  هارونمحمد  ابی عن جماع ل  اخبرنا
 الثمانین  علی  زاد  وقد  المروزی  عمرو  ابی هارونبن  ستعید  حدثنا: قال  وثلثماةل  وثالثین ستبع  ستت  رموتان شتهر  فی

 شتهد  انه التستعینل بلغ  وقد  وماتین  وخمستین  تستع ستن   بطو   الطوستی  عمر بن  محمد بن الفیاض  حدثنا:  قال  ستن ل
المعلیهما الرضتا  موستی بن  علی الحستن  ابا   لالفطار احتبستهم   قد خاصتته  من جماع   وبحوترته  الغدیر یوم  فی  الستم

الت  والبرم  الطعام  منازلهم   الی  قدم  وقد   حاشتیتهل   واحوال  احوالهم   من  غیمر  وقد  والنمعال الخواتیم   حتی  والکستوة   والاتم
 [266.]…وقدمه الیوم فول یذکر وهو یومه قبل بابتذالها الرسم  جری التی اآلل  غیر آل  له وجدمدت

 اتحاد و اجتماع
 :است آمده  انین بود جمعه روز با ماادف که غدیری روز در السمالمعلیه امیرالمؤمنین از که ایخطبه در

 [267.]…شملکم  اللمه یجمع واجمَعوا
 :فرمایدمی غدیر فویلت بیان در نیز السمالمعلیه صادق امام

 [268.]المشهود والجمع الماخوذ المیثاق یوم االرض وفی والمعهود العهد یوم السماء فی واسمه
 تذکر

  برابر در  و مقتدمات این با و  جریان این در  ارا  بود؛  دوستتتتی معنی به  موال  گوینتدمی  ستتتنتت  اهل انتانکته  اگر -1
 .اوست دوست هم  علی هستمل او دوست من که هر: بفرماید توانستمی نیز مدینه در. شد بیان نفر هزار صدها

 آنهم (  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر  عمر آخر  در  مهم   خبر این.  معناستت  پر  بستیار  امر این  ابالغ مکان و  زمان -2
 یمن  و شتام  حلبل  مدینهل  به و  شتدندمی تقستیم   مستافران که  راهی  اهار و  ستوزان و  گرم منطقه و  حجل ستفر  در
  علی حوتتترت والیتت انتاتتتاب. بود  گزارشتتتگر و  خبرنگتار  یتک خود  حتاجی  هر  کته  جتایی شتتتدل  بیتان رفتنتدمی
 .رساندمی خود منطقه به نو خبر یک عنوان به را( السمالمعلیه)
  مردم به  را خبر و  کردمی  کوتاهی(  وستتتلمم آلهوعلیهاهللصتتتلی) پیامبر  اگر که  استتتت  مهم  انان  غدیر  قوتتتیه -3

 .ماندمی ناقص و ناتمام حورت تبلیغ سال 23و رسالت  رسالته بلغت فما» رساندلنمی
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  برابر  در حج ستفر آخرین و  حج ستفر در آنهم   عمرل آخر  در زمانی  نظر از  باید که  استت  مهم   آنقدر  غدیر قوتیه -4
 .شود بیان نفر100000 از بیش

  جزیره   باطل  رستوم  و  وآداب نفاق و کفر  و  شتر  علیه تنهایی به  قبل ستال 23(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی) پیامبر -5
  در.نترستید  کردندل تحمیل مستلمین و استالم  بر  جن  70  حدود که دشتمنانی مقابل  در.نترستید و  کرد قیام  العرب
  دفاع آیات و معاد  و  توحید.نترستتید...و مکه فتح  و  هاشتتکنی  بت  در.نترستتید  خوردندل شتتکستتت مستتلمانان که  احد

  وحشتت  غدیر  روز  ابالغ  از  ولی  نترستید؛ ایحادثه هیچ  از  هاصتحنه  تمامی در  خالصته.نترستید آوردل  را...و  وعبادت
 النا   من یعامک واهلل» که دهدمی ا  دلداری متعال خداوند سببل بدین ترسیدلمی و داشت

  غدیر منهای و  استت  وابستته  حادثه این به پیامبر  زحمت ستال 23 تکمیل که  استت مهم   قدر آن  غدیر  داستتان -6
 .بود خواهد تمام نا و ناقص دین
  روز  جریان به  نعمت این  تمامیت  هاستتلنعمت  بزرگترین  از  خود این و  استت دین ستایه در هاانستان  هدایت اگر -7

المعلیه)  علی حوترت  والیت ناتب  و  غدیر  روز  منهای که.  استت  وابستته  غدیر   خواهد  ناتمام  هدایت  نعمت(  الستم
  عمتل  آن  تکمیتل و تمتامیتت بته  عمتلل یتک  کتامتل زیرانتیجته.  داشتتتت نخواهتد کتاملی نتیجته  هم  تمتام نتا کتار  و متانتد

 .دهدمی ناقص نتیجه یا بود؛ خواهد نتیجه بی و ناقص کار وگرنه است وابسته
 .گیرد قرار خدا رضایت مورد که شود تلقی اسالم تواندمی دینی -8
  غدیر منهای و  باشتد جهانی  دین استالم که شتودمی  راضتی  خداوند  استالمل  ستیاستت  و امامت  ناتب با  غدیرل  روز  در

 .است نشده  حاصل پروردگار رضایت
  و  برگردانند  خود جوی به  را رفته آب که  بودند(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)  خدا رستول  مرگ منتظر منافقان و  کفار -9

 کشتتی  کندل  رحلت  پیامبر اون.  پنداشتتندمی انان آنها. کنند اعاده   را  جاهلیت  پرستتیبت  و شتر   و الحاد  و کفر
 که  گرفت خواهند  دستت  در  را  کشتتی این ستکان نفاقل و  کفر و  شتر   و  بود  خواهد باغبان  بدون  باغ و  ناخدا  بدون

  گردیدند؛  ناامید  رستالت  بدخواهان.  شتد تبدیل  یا  به امیدها  غدیرل در  حوترت  والیت  و امامت  ناتب با  ناگهان
 .بیدار و عاقل باغبانی نبوت بوستان و باغ و. یافت علیم  و معاوم و حکیم  ناخدایی رسالت کشتی زیرا
  و  کفار و منافقان  از:  فرمایدمی متعال  خداوند  زیرا  دارد؛ نیاز  دلداری به  و  استتت  خوفنا  و عظیم   غدیر  حادثه -10

  عظمت و  قدرت  از  باید.کرد  گرفتارخواهم   روزی ستیه به را  بدخواهان و  هستتم  دین  حافظ  خودم  نترستیدل مشترکان
 .دیگری نه باشید داشته تر  و وحشت من
 منتابع  در  کته  دیگر  آیته  هتاده   و  "تبلیغ"  ل"دین  اکمتال"  ل"مبتاهلته" ل"تطهیر" ل"مودت"  ل"والیتت"  هتایآیته -11

 .است شیعه حقانیت بر دلیل بهترین آمدهل سنی و شیعه
 با  قرآن و  استالم.  گرددمی کامل و  تمام  نعمت  و کندمی  ناامید  را کفار  علوی  امامت و  الهی ستیاستت با  استالم -12

  رهبران گرنه  و  ربایدمی  ازدشتمن  را  خواب  و  لرزاندمی  را  جهانی  کفر  پشتت  که  شتد  خواهد کامل دینی مفستر  و معلم 
  گمراهی  هایستاحل  و  سترگردانی وادی به  را  بشتریت کشتتی  سترنشتینانشتان که  هستتند  ناخدایانی  معاتومل غیر
  رهبرانی  دارد  نیاز علیم   و  حکیم  معاتومل وارستتهل  رهبران به  تکامل  رفیع قله  و نجات ستاحل به نیل  و کشتانندمی
 .بگذارند( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول قدم جای قدم که
 پیتامبر کته روزی  آیتا بتاشتتتد؟ کفتار یتا   روز  توانتدمی روزی  اته پیتامبرل تبلیغ و رستتتالتت ستتتال 23  طول  در -13
 آن  در دین  زیرا باشتد؛  کفار یا   روز  تواندنمی  بعثت  روز  تردید بی  شتد؟  مبعوث رستالت  به(  وستلمم آلهوعلیهاهللصتلی)
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  و  کفار اینل  بر  افزون.گردند  امید نا یا  امیدوار تا ایستتت؟  قوتتیه که  بودند نفهمیده   هنوز کفار  و نشتتد کامل  روز
 پیامبر  و  اسالم  بودند  امیدوار  و  بسیارداشتند  قدرت آن  از پس  سال 13تا  حتی  و  بعثت  اول  روزهای  در  مکه  مشرکان

 .بردارند میان از را
  و شتیعه  اعتراف به آیه  زیرا.  استت منفی پاستخی  تردید  بی  بود؟ کفار  یا   روز  بدر  در مستلمین  پیروزی  روز آیا و

 به  بعد  ستال در  زیرا  نشتدند؛ ناامید  بدر در  کفار اینل  بر  افزون.  استت شتده   نازل پیامبر  عمر آخر و  غدیر  روز در  ستنی
 .دادند شکست احد در را اسالم سساه  و بردند یور  مسلمانان

  کفار ناامیدی  روز  غدیرل  جز  روزی هیچ  خالصته.  نیستت  کفار یا   روز  هم (  علیهااهللستالم)  زهرا  حوترت میالد  روز
 .نیست دین اتمام و

 غدیرخم جغرافیایی موقعیت -11
 .است شده  برده  بهره  انااری محمدباقر کجاست؟ غدیر کتاب از مقاله قسمت این در

  در مدینهل تا  مکه  راه  در.  انددانسته مدینه  و  مکه بین  را  غدیرخُم  محل  نگارانل  تاریخ و  نویسان  جغرافی  و  لغت اهل
   غتدیرخُم » عنوان بتا کته داشتتتت  وجود   خُم » نتام بته  آبی ی برکته  متدینتهل کیلومتری  300 و  مکته کیلومتری 200

 .شدمی شناخته
  در و  داشتت  امتداد سترخ دریای تا  و شتده  کشتیده   غرب به  شترق  از  آبگیر  این جنوبل  و شتمال  در کوه  رشتته  دو بین

 به  شتودلمی گفته  کُنار»  فارستی به که   سَتمُر»  بیابانی  درختان.بود  آمده   در  هموار زمینی  صتورت به  ستیل مستیر
  گرفته  قرار  غدیرخُم   بزرگ ی  برکه  هموارل زمین  این سوی یک  در.  خوردمی اشم   به  مسیل  این  در متفرق  صورت

 .بود
 هابرکه ستایر  از متمایز  جهتل این  از  و  شتدنمی  خشتک ستال طول  در  آبش که  بود آن  در  غدیر این  خاص  موقعیت

  در.  بود خستتته  مستتافران  استتتراحت  برای  معروفی محل  و  بود روییده  آن کنار  در  اند  درختانی  رو  همین  از.  بود
  غدیر  این.شتوندمی  شتناخته  یکدیگر از  نامگذاری با که  دارد  وجود  هاستیل مستیر  در زیادی  غدیرهای  مختلف مناطق

 [269.]است شده  نامگذاری  خم » نام به دیگر غدیرهای از شدن شناخته برای  هم 
  وجود  است مدینه و  مکه بین  غدیرخُم  که این ی  درباره   اختالفی که  است  این  است مشتخص که آنچه حال هر به

  در  غدیرخُم  که  قائلند  اکثریت.  استت شتهر  دو این بین آن  دقیق  مکان تعیین ستر  بر باشتد  بحثی  هم   اگر و  نداردل
 میقات که جحفه روستتتای نه  داردل  قرار جحفه  وادی در  غدیرخُم  که  استتت این  منظورشتتان  قطعاً و  استتتل جحفه
 با جحفه  مغایرت معنایش و  کنندمی تعیین  غدیرخُم  و جحفه بین که  استتتت  مستتتافتی  مطلبل این دلیل.  استتتت
 دریای  به و  شتودمی آغاز  غدیرخُم   از جحفه  وادی. )شتودمی گرفته  نظر  در  دو  آن  بین یفاصتله که  استت  غدیرخُم 

 .شود(می جحفه وادی از جزئی غدیرخُم  ترتیبل این به و گرددمی منتهی سرخ

 غدیرخم انتخاب علت 
  جمعیت  شتتدن متفرق  محل  و جحفه در جاده   اند  تقاطع  از قبل منزل یک  مکه  از  بازگشتتت راه   در  مکان این .1

 راه   رودلمی شتام تا  دریا کنار  از شتمال  ستمت به  راهی. شتودمی مایل شترق به مدینه ستوی به  راهی. )داشتت  قرار
 مستیر  در  اینکه به  توجه با[ 270( ]برود آفریقا مناطق ستایر  و  ماتر به کشتتی  با تا  رستدمی دریا به  غرب  از دیگری
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  شتدن متفرق  از قبل  باید  لذا  آمد؛  پدید عظیم   جمعیت آن تا  شتدندمی  ملحق  کم  کم   راه  بین قبایل  مکه تا  حوترت
 [271.]بود منظور این برای مناسبی بسیار مکان غدیرخم  و شدمی انجام برنامه مردم

 این  خاص  درخت که  داشتت  وجود  انار  درخت شتبیه  سَتمُر»  ازنوع کهنستال و  سترستبز  درخت 5 آبگیر این  کنار.2
 لذا.  بود  کرده  ایجاد خسته  مسافران  برای خوب  سایبانی  بلندل  قامت و  انبوه  برگ  و شاخ با  درخت 5  این.  صحراست

  سخنرانی  جایگاه .  شتد  انتخاب  غدیر  روز[  272]مراستم   برای  مکان  بهترین  عنوان به  وستیع بیابان این  شترایطل  آن  در
 مناستبی ستایبان هم  و بود مخاطبین تجمع محل و بیابان  بر مشترف  هم  که  شتد گرفته  نظر  در  درختان  همان  نیز

 .آمدمی نظر به خطبه ایراد برای
  در حستتا  تقاطع این  از قبل  غدیر  انتخاب ولی  بودندل آمده  مدینه ستتوی از  اکثراً  روز آن مستتلمانان  اگراه .3

 هجدهم  در که  بود  مراستتمی  یادآور همیشتته  برای  کردندلمی طی  را مستتیر همین  هاکاروان  که  تاریخ  هایآینده 
  بود  مقتد   روز  آن یتادآور کته را  غتدیر  شتتتونتد  متفرق  هتاکتاروان  آنکته از  قبتل یعنی.  گرفتت  انجتام آنجتا در الحجتهذی

 .کردندمی زیارت

 غدیرخم دیگر هاینام 
  غدیرخم   لذا کنندلمی یاد  متفاوت  هاینام با مختلف هایمناستبت به  را  جغرافیایی یمنطقه یک که این به  توجه با

  در.  استتت  شتتده  برده  نام  شتتودمی  حستتاب آن یمحدوده   از  جغرافیاییل  نظر  از که  مناطقی هاینام با  تاریخ  در  هم 
 :شودمی اشاره  غدیرخم  دیگر هاینام از برخی به اینجا

  مستیل»  عربی  در.  استت  شتده  گرفته  استتل ستیل  مستیر که  مکان  این  جغرافیایی  موقعیت  از  نام این: خم   وادی .1
 .گویندمی  وادی» را
 جحفه  بزرگ  وادی  از  جزئی خمل وادی که  ارا  اندلآورده   کل اسم  به  جزء نامگذاری»  باب  از  را نام این: جُحفه .2

 دیگری  حتدیتث  در...»فرمودمی جحفته  روز در کته شتتتنیتدم(  وآلتهعلیتهاهللصتتتلی)  پیتامبر  از» آمتده   حتدیتث در.  استتتت
 :گویدمی
 ... . بود گرفته را( السمالمعلیه) علی دست که شنیدم( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) پیامبر از جحفه روز در
 که  دارد  توافق  مُعجم   در بکری گفته با  تعریف این.   گویندمی  خَرمار را  غدیرخم   موضتع»  گویدمی  سَتکونی:  خَرمار .3

  غدیر  و جحفه ستیالب: »گویدمی  همچنین.   ریزدمی  جحفه  به  آن ستیل که  استت حجاز  در وادی  خرمارل: »گویدمی
  شتدید  ریز »  و  افتادن  پستتی به  بلندی از» معنی  به کلمه این  ریشته.  استت  خرمار وادی همان که  استت یکی
 کرد( صدا آب: الْماءُ خَرَم) است  سیل

  غدیر  در...  حج الوداع در(  وآلهعلیهاهللصتتلی) پیامبر: »استتت  آمده   ارقم  بن  زید  حدیث در که انان جحفه  غدیر .4
 شد.  پیاده  مدینه و  مکه بین جحفه

  غدیرخم : »گویدمی بالدی.  کننتدمی یاد  غدیر  از نام این به  اکنون  هم  منطقتهل مردم که  استتتت  استتتمی:  غُرَبَه .5
 .خرماست  درخت کمی تعداد آن کنار که است آبگیری آن و شودمی شناخته غُرَبَه نام به امروزه 

 [273. ]دارند قرار وادی یک در دو هر و است منطقه این با غدیر همجواری مناسبت به نامگذاری این
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 جحفه تا غدیرخم فاصله 
  ستمت به هراه  و  استت  ستیل  مستیر در  غرب به شترق  از  صتورت به جحفه  و  غدیرخم   موقعیت که این به  توجه با

  از  اندبوده  غدیرخم   تا  جحفه فاصتله تعیین صتدد  در که کستانی  و شتودمی تر وستیع ستیل  مستیر  رودلمی پیش  دریا
  و مایل  دو گاهی و مایل ستته گاهی  را جحفه تا آن ی فاصتتله  لذا  اندلگرفته  اندازه  را  مستتافت مختلفی هایزاویه
 [274اند]کرده  تعیین مایل یک گاهی
  نظر  از  غدیرخم  محل دقیق تعیین  برای که  دارد  اهمیت  نظر این  از  موضتوع این(.  استت متر344/1609 مایل )یک

 .هست و بوده  معروفی منطقه جحفه زیرا شدهل گرفته نظر در جحفه با آن نسبت جغرافیایی
 :است آمده  دست به جحفه تا غدیرخم  فاصله تعیین درباره  زیر منابع

 اشتاره   و)  استت مایل دو فاصتله که کرده   نقل  قائلی  قول  از زمخشتری  از و کرده  تعیین مایل سته را فاصتله بکری .1
 .است( نموده  قول این ضعف به
 مایل دو  را فاصتله.(  ق.ه  626 متوفای و 574  متولد  جغرافیدانل و  فیلستوف  البُلدانل معجم  مؤلف) حموی  یاقوت .2

 .است کرده  تعیین
 .است کرده  تعیین مایل سه را فاصله فیروزآبادی .3
 .اندگفته مایل یک را فاصله عرمام و نار .4

  و  غدیرخم  بین  که  استت مختلفی  هایجاده  خاطر به(  بیشتتر  هم  گاهی  و) مایل سته تا یک  از فاصتله  اختالف این
  از  بعد  و  جحفه  به تا شتودمی  تر پهن رفته  رفته غدیرخمل  از  بعد جحفه  وادی که آن خاتوص به  داردل  وجود جحفه

 مایل یک و  استت  ترنزدیک که  باشتد شتده   گیریاندازه  هاکوه  کنار  از  موردی در  استت  ممکن.  رستدمی  دریا به آن
 وادی  یحاشتتیه از  موردی در  و شتتدهل گفته مایل دو  و شتتده   طریق طی وادی  وستتط  از  موردی در  و شتتدهل گفته
 [275.]است شده  تعیین مایل سه و شده  گیریاندازه 

 غدیرخم عمومی توصیف 
  شتترایط  لکن  استتتل کرده  شتتناستتایی قابل  خوبی به  را آن که شتتده  ترستتیم  غدیرخم   از  کاملی  صتتورت تاریخل  در

  باعث همین و  بوده  ستیل مستیر  در که آن  خاتوص به داشتتهل  تغییراتی  تاریخ طول  در  غدیرخم   یمنطقه  جغرافیایی
 طبیعی  و حیاتی  هایجنبه  تغییراتِ  غدیرخمل توصتیف در  جهت همین به.  یابد تغییر  راحتی  به  آن شتکل که شتده می
 .داشت نظر در باید را تاکنون( وسلمم آلهوعلیهاهللصلی) پیامبر زمان از
  در و آمده   غدیر  ستمت به شتدنل جاری  از پس که  بوده  آبی یاشتمه(  غدیر)  آبگیر  نزدیک  در:  غدیر یاشتمه -1
  غدیر  از  مستیر  طبیعیل عوامل  دراثر گاهی و  شتده می خشتک یا آب کم  گاهی اشتمه  این.  استت ریختهمی آن

 مدینه  و  مکه بین موضتعی  غدیرخم  آمده   العرب لستان  در[  276.]استت رفتهمی دیگری  ستمت به  و شتده می  عوض
 آن  در  ایاشتتمه که  استتت  موضتتعی  خم : »آمده   البلدان معجم   در[ 277.  ]ریزدمی آن  در ایاشتتمه و  استتت

  اشتتمهل و  برکه بین و  ریزدلمی آن در  ایاشتتمه که  استتت  ایبرکه  غدیرخم : »گویدمی  عیاض[278. ] ریزدمی
 [279] است( وآلهعلیهاهللصلی) پیامبر مسجد

  را  زیبایی  محل  و کرده   رشد کهنسالی  انبوه  و  سترستبز  صتحرائی درختان آبگیرل کنار  و اشتمه  اطراف  در: درختان -2
 کم  اشتمه آب که هاییستال  در یا و  رفتهمی بین  از درختان این  هاستیالب  اثر در گاهی.  استت بوده   کرده  ایجاد
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:  گوید می  طبرانی  حدیث  در[  280.]اندخشتکیده  یا داده   دستت  از را  خود سترستبزی  نیز  درختان  شتدهل خشتک  یا بوده 
 گاه   آن: »گویدمی حاکم   حدیث  در[ 281. ] کرده   ایراد خطابه  درختان  زیر  غدیرخم   در(وآلهعلیهاهللصتتتلی) پیامبر»
  را  درختان زیر خارهای  داد  دستتتور  شتتدل پیاده   غدیرخم  در  و  بازگشتتت  حج الوداع  از(  وآلهعلیهاهللصتتلی) پیامبر که

  روی بر آفتاب  برابر  در سایبانی  پاراهل با(  وآلهعلیهاهللصتلی) پیامبر  برای: »آمده   احمدحنبل  حدیث  در[  282] کندند
  و  شد  زده   جارو(  وآلهعلیهاهللصلی) پیامبر  برای  درخت دو  زیر: »آمده   دیگر  حدیث  در[  283. ] ساختند سَمُرَه   درخت

 مگر  نماند  باقی  درختان  اطراف در کس هیچ: »استتت آمده   ابونعیم   روایت در[  284] خواندند  را ظهر  نماز  حوتترت
 این[  285] شتنیدمی  را حوترت آن  صتدای  خود  گو  با و  دیدمی  را(  وآلهعلیهاهللصتلی) پیامبر  خود اشتم  با که آن

 این.  استت شتده  یاد نیز  بزرگ  درخت معنای به  دوح»  عنوان به  احادیث و  اشتعار  در و  بود ستمره   نوع از  درختان
 [286.]اندبوده  متفرق وادی در که است درختانی مجموعه از غیر و بوده  آبگیر کنار درختانل

  جمع  آن  در  اشتتتمته  آب  نیز  و  ستتتیتل  آب  کته  استتتت  جتایی  همتان  آبگیرل  معنتای  بته  غتدیر  یکلمته:  آبگیر -3
[  288] شتودنمی خشتک آن آب گاه  هیچ و  استت آفتاب  طلوع  ستمت  در  غدیرخم : »گویدمی  عرمام[  287.]شتودمی

  خود به زیادی  تغییرات کردهل  عبور آن  ازروی ستتتیتل که متمتادی ستتتالیتان  در طول و  عرض  و عمق  نظر از آبگیر
  بوده   معروف محلی  غدیرخمل  عنوان به  امروز  تا تاریخ  طول در  و  استتت نکرده  تغییری آن اصتتلی محل  ولی دیدهل
 [289.]است

 غدیرخم  در  آبادی  سابقه
 ستکنی  غیرقابل  وخامتل  از  منظور.   استت  موصتوف  وخامت به وادی این: »که کرده  نقل  حازمی از  حموی  یاقوت
  زنتدگی  کنتانته  و  خزاعته  یقبیلته  از  ایعتده   منطقتهل  این  در: »کته  کرده   نقتل  عرمام  از  حموی  ولی  استتتت؛  آن  بودن
  مردم از  جمعی  ستکونت  مکان این  در که  کندمی ذکر دلیل سته  بالدیل غیث  بن عاتق.   اندکم   بستیار  ولی کنندمی
 :است بوده  برقرار مهمی روستای یا شهر صورت به
  وفور برای آن  مجدد حفر به  اقدام  دورل  اندان نه یگذشتتته در  بالدیه اهالی  از یکی که  غدیرل  یاشتتمه  وجود.1

 آثار ضتمنا.  روستتاستت یک  برقراری  با مستاوی اشتمه یک  بودن حجازل  در که  داشتت توجه  باید.  استت  نموده  آب
 داشتته حاتاری و شتده  بنا ستن   از آن  هایستاختمان که بوده  آبادی مکان این  در که دهدمی نشتان ماندهل  باقی
 .است

  کنندمی نقتل  منطقته اهل که  جا آن تا و هستتتتنتد  دشتتتت به  مایل  و  ایکوهستایه همته غدیرل  اطراف  هایزمین .2
 جا آن  در  ستکونت  عنوان به ایعده   وجود بر  دلیلی  تواندمی آبادی این.  استت  بوده   پوشتانده   نخلستتان را آن  ستراستر
 .باشد

  و  شدند متفرق حجاز هایدشت  در قریش  و اناار  و صحابه  فرزندانِ  ل(السالمعلیه) امیرالمؤمنین  شهادت از  بعد .3
  توجه با.  استت مناطق  آن  از  غدیرخم   اطراف مناطق تاریخل  صتراحت  به  که ستاختند هاییآبادی و هاباغ  خودل  برای
  غدیر  این در  ندارد استتبعادی آمدهل  وجود به  هاآب کنار  در هاییآبادی غدیرخمل  از  تردوردستت مناطق  در که این به

  و  استت  ترنزدیک دیگر  هایآبادی و جاده  به  هم  که  ارا  باشتندل نموده  آباد  را آن  اطراف و  باشتند کرده  وطن  همل
 .است بوده  ثابت جا آن در( وآلهعلیهاهللصلی) پیامبر حوور یسابقه  هم 
 خیمه ستویش آن و ستو  این در اادرنشتین  اند فقط  امروزه  که  غدیرخم  سترزمین که کندمی  ثابت  دلیل سته این
 اندلزده 
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  صتراحت آنل و  کندمی تایید  را  فوق  موارد دیگری  دلیل شتیعهل  نظر  از.  استت بوده  آبادی روستتای یا شتهر  روزگاری
 جا آن  در نیز  ستتکونت  یزمینه حجاجل  عبور خاطر به طبعاً و  جاستتت آن  در   خم   غدیر  مستتجد»  وجود به  تاریخ
 [290.]است بوده  فراهم 

 غدیر مسجد 
  از گاه   هیچ  بود حجاج راه   ستتر  بر  اون و  شتتد  ثبت  تاریخ  در متبر  مکانی  عنوان به جا آن  غدیرل  یواقعه زمان  از

  و  کرد  ایراد  خطتابته  و  خوانتد  نمتاز  و  نمود  توقف  وآلتهعلیتهاهللصتتتلی  پیتامبر  کته  مکتانی  در.  نشتتتد  محو  هتاختاطره 
المعلیه) امیرالمؤمنین  محل که شتد ستاخته مستجدی کردل تعیین مردم یخلیفه و  اختیار صتاحب  عنوان به  را(  الستم

 جا آن  زیارت به  و  نهادند نام   وآلهعلیهاهللصتلی پیامبر مستجد»  نام به  را جا  آن  و  استت  بوده   آبگیر  و اشتمه بین آن
  صتاحب  گوید  حموی[ 291. ] استت آلهوعلیهاهللصتلی پیامبر  مستجد اشتمهل  و  غدیر بین: »گویدمی بکری.  آمدند

 پیامبر  مستتجد اشتتمهل و  غدیر بین و  ریزدلمی آن  در ایاشتتمه که  استتت  موضتتعی خم :   استتت گفته مشتتارق
 [292. ] است( وآلهعلیهاهللصلی)
.  نمود   غدیر  در(  وآلهعلیهاهللصلی) پیامبر  مستجد آثار  بردن بین  از و  تخریب به  اقدام  عمر  بار اولین  تاریخل  تاتریح به
  بر  داللت اینل[  293] کردند مخفی  عمر  دستتور به  را  غدیر مستجد آثار: »گویدمی مثالب کتاب  در شتهرآشتوب  ابن

 .دارد تخریب این از قبل  آن آبادی

 غدیر مسجد احیای 
 معاویه  دستور به  حورتل آن  شهادت  از  پس  ولی  شدل احیا  السمالمعلیه امیرالمؤمنین  زمان  در  غدیر مسجد  دیگر  بار
  ابوالفرج)  االغانی کتاب  صتاحب: »گویدمی مثالب کتاب  در شتهرآشتوب  ابن.  گردید یکستان خا   با  غدیرخم  آثار

 یکستتان خا  با  را  غدیرخم   آثار تا فرستتتاد  خوارج  از  نفر  دویستتت با  را ستتایبانی معاویهل که کرده   ذکر(  اصتتفهانی
  داشتتت  قرار  حجاج یجاده  کناره  که جا آن از  و شتتدل  بنا  غدیر مستتجد دیگر  بار  بعد هایزمان در[  294. ] کنند

 تعیین را  آن  محتل  و برده   نتام را  آن  هم  ستتتنتت  اهتل  نویستتتانجغرافی  و نگتاران تتاریخ  حتی و  بود معروف محلی
 .اندکرده 
:  فرماید می  غدیر ماجرای بیان  در که  بینیم می  الستالمعلیه  باقر امام  زمان در  را آن  بازستازی معاویهل  تخریب  از  بعد
 کرده   امر  حوترت  آن  به جبرئیل  را این  و  آمدل  غدیر مستجد  ستمت به جاده   راستت  ستمت  از وآلهعلیهاهللصتلی پیامبر»

 ظاهرا که  دارد امیتهبنی زمان  در و  معتاویه  از  بعتد  غدیر  مستتتجتد  بازستتتازی و  احیتا  از حکتایت  تعبیرل این[  295] بود
 .است بوده  عبدالعزیز عمربن حکومت یدوره  با همزمان

المعلیه صتتادق امام آن  بعداز  بیان  غدیر  جغرافیایی  موقعیت از  دقیقی توضتتیحات  و اندآمده   غدیر  به  شتتخاتتاً  الستتم
المعلیه  صتتادق امام: »گویدمی جمال  حستتان.اندفرموده    غدیر مستتجد به  وقتی.  بردممی  مکه به مدینه  از را  الستتم

 که گاه  آن است وآلهعلیهاهللصلی پیامبر  پای  جای جال آن:  فرمود و  کرد  آن  اپ  ستمت به  نگاهی  حوترت  رستیدیمل
المعلیه صتادق امام ستسس.  عاداه   من  عاد و  وااله   من  وال  اللهم ...مواله   کنت من:  فرمود   مستجد دیگر  ستمت  به  الستم
 پیامبر که  استتت جراح  ابوعبیده  و  حذیفه ابن  مولی ستتالم  و  عمر و  ابوبکر  یخیمه  جا  آن:  فرمودند  و  کردند نگاهی
 [299[]298[]297[]296.]شد نازل ایآیه آنان یدرباره  و کردندمی مسخره  را وآلهعلیهاهللصلی
المعلیه) کاظم  امام  زمان  در آن آبادی از  حکایت که  اندگفته ستتخن  غدیر  مستتجد یدرباره   ایگونه به نیز(  الستتم

 .دارد حورت
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 به  غدیرخم   مستجد در  نماز  یدرباره (  الستالمعلیه) جعفر  بن  موستی حوترت  از: »گویدمی  حجاج  بن  عبدالرحمان
 امام  پدرم و  دارد  خاصتی  فوتیلت که  بخوان  نماز جا  آن  در:  فرمود.  کردم  ستؤال باشتم   مستافر که حالی  در  روز  هنگام
 [300]  فرمودمی امر آن به نیز( السمالمعلیه) صادق

 بیستتمین یدرباره  که بینیم می  را  اهوازی مهزیار  ابن  علی( ق.ه  260 ستال  حدود)  صتغری غیبت  زمان در آن  از  بعد
  قاتد به مدینه  از: »گویدمی شتدهل  مشترف حج به(  الشتریففرجهتعالیاهللعجمل)  زمان امام  دیدار  شتوق به که ستفری
  مایلی اهار  در که شتدم  غدیر  راهی جحفه از ستسس.  ماندم جا  آن  روز یک و شتدم جحفه  وارد  تا شتدم خارج  مکه
 دعا  بستتیار  و نهادم  خا  بر  صتتورت  ستتسس  و  ایستتتادم نماز  به شتتدم  مستتجد  وارد  وقتی جا آن  در.  استتت آن

 [302[]301] کردم

 علما کالم در غدیر مسجد 
:  گوید می که جا آن  شتودلمی فهمیده   او زمان  در  غدیر  مستجد  وجود  نیز( ق.ه 381 متوفای)  صتدوق  شتیخ کالم  از
 متوفای)  طوستی شتیخ[  303] بخوان  نماز  خواهیمی اه هر و  شتو آن داخل  رستیدی  غدیرخم  مستجد به  وقتی»

 مدینه سوی به مکه از  حاجی وقتی: »گویدمی  المتهجد  ماباح در  او.  گویدمی ستخن  گونه  همین به  نیز( ق.ه  460
  ادریس ابن  شتیخ ل(ق.ه 481 متوفای)  براج ابن  قاضتی[ 304...  ]شتود آن  وارد  رستید  غدیر مستجد  به و  کرد  حرکت

 همین به  تاریحاتی نیز( ق.ه   726 متوفای)  حلی عالمه  و( ق.ه  560  متوفای) حمزه   ابن شیخ ل(ق.ه   598 متوفای)
  اهاردیواری بقای به( ق.ه  786 متوفای)  اول  شهید  او از  پس.  است  غدیر مسجد  در  نماز یدرباره  که  دارند  صورت
  مستجد به و  گردد  بازمی مدینه ستوی به  حاجی  وقتی: »گویدمی  و کندمی  تاتریح  دُرو   کتاب در  غدیر  مستجد
  بتاقی تتاکنون غتدیر  مستتتجتد اهتاردیواری.  دعتاکنتد  بستتتیتار  و  بخوانتد  نمتاز  و شتتتود  جتا  آن وارد رستتتدلمی غتدیر
  حیدر  ستید.  دارد باره   این در  تاتریحی  دوازدهم   قرن از  بحرانی  یوستف شتیخ  همل  ایشتان  از  بعد[  306[]305] استت

 مستتجد این  و  استتت  غدیرخم  مستتجد  شتتریفهل مستتاجد  از: »گویدمی  عمدةالزائر در( ق.ه  1265  متوفای) کاظمی
 غالباً حج  راه ...استت  باقی  امروز تا مستجد این  دیوارهای.  شتودمی  خوانده   رابغ  نام به امروزه  که  استت جحفه  نزدیک

  کنونی یجاده  به  غدیر اه  اگر  اندلداده   تغییر را جاده   فوتتیلتل این  کردن مخفی  برای ناصتتبیان  ولی بوده   غدیر  از
 [307] است نزدیک  هم 

  استتتاد   احوال  در که  استتت  نوری  محدث  نمودهل خود  زمان در  غدیر  مستتجد بقای به  تاتتریح که  کستتی آخرین
  در  هم  با  و  بودم همراه  حج  بازگشتت  و  رفت  در  ایشتان با: »گویدمی( ق.ه   1300 متوفای)  حلی  قزوینی  ستیدمهدی

  در هند یشتتیعه پادشتتاهان  اقدامات کندمی  توجه  جلب باره   این در که اینکته[  308] واندیم   نماز  غدیر  مستتجد
 .است غدیر مسجد احیای

 شتده   بازستازی و بنا  تجدید هندل شتیعه ستالطین توستط  بار  اندین مستجد این: »گویدمی  باره  این در  ستمهودی
 آن  خرابی  باعث طبیعی  هایآستیب گاهی بوده  ستیل مستیر  در  غدیر مستجد که جا آن  از البته[  310[]309] استت
  را  غدیرخم   مستجد از  مقداری  ستیل عثمانی  دولت  زمان در: »استت کرده  نقل  ستمهودی  نمونه  عنوان به.  استت  شتده 
 ستنت اهل یمنطقه در که آن با  و بودهل  برپا  غدیر  مستجد پیش  ستال صتد  تا  هرحالل  به[ 312[]311]   کرد  خراب
 هاوهابی  را ضتربه آخرین که آن تا استتل  بوده   معروف  غدیر مستجد  عنوان به  و عبادت محل رستماً  ولی داشتته  قرار
  و  کرده   خراب  را مستجد ستو یک  از:  اندداده  انجام  غدیر مستجد  بردن بین  از  برای توزانهکینه  اقدام دو  آنان.  اندزده 
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 زیادی یفاصتله  غدیر یمنطقه  از که  اندداده  تغییر  طوری را جاده  مستیر دیگر  ستوی از  و  اندلبرده  بین  از  را آن آثار
 .است پیداکرده 

 غدیر کنونی موقعیت
 200  حدود  در منطقه این.  استتت آبی یاشتتمه و آبگیری آن در که  استتت  بیابانی  صتتورت به  غدیر  اکنون  هم 

  مردم.  دارد  قرار  استت حجاج میقات که  جحفه روستتای  نزدیکی  در و  رابغ  شتهر کیلومتری 26  در و  مکه  کیلومتری
 منطقه به  آن یافتن  برای  اندگاهی  از  هر شیعیان  که  دانندمی  و  اندآگاه  آن  نام  و  دقیق محل  از  خوبی  به  نیز منطقه

 .رابغ از دیگری و جحفه از یکی: است راه  دو از اکنون هم  غدیرخم  به رسیدن راه . کنندمی وجو پر  و آیندمی
  را  خود تحقیق  ینتیجه  و  اندنموده   غدیر  شتناستایی به  اقدام  عربستتانل  کشتور  از  شتده  شتناخته محقق دو  خوشتبختانه

 :اندساخته منتشر کتابی صورت به و مستند طور به
  دولت  طرف  از او.  است  غدیر  نزدیکی  در  بالدیه اهل که  بالدی  غیث بن  عاتق  نام به  سنت اهل  از  دانیجغرافی .1

 آن  دقیق شتناستایی به  و رستیده   غدیرخم  به  راه  این  در و شتده  پیامبر  هجرت مستیر شتناستایی  به مامور  عربستتان
  از تحقیق به  و کرده  ستفر منطقه آن به  شتخاتاً  نوبت  دو در ق.ه  1396 و  1393  هایستال در  او.  استت  پرداخته
 .است کرده  ثبت دقیقی صورت به را منطقه جغرافیایی جزئیات و پرداخته جا آن اهالی

 ق.ه  1409 و 1402 هایستال در که عربستتان شترق یشتیعه علمای  از فَوتلی  عبدالهادی شتیخ دکتر  عالمه .2
 یمحدوده   دقیق شتناستایی به  اقدام تاریخیل منابع  به توجه با  و داشتته  غدیر ی  منطقه  به اکتشتافی  ستفر دو شتخاتاً
 .است نموده  محلی تحقیقات با آن یاشمه و برکه و غدیر  یمنطقه

 بالدی گزارش  از بخشی
 هر ستخن و داشتته یکستانی نتایج  -گرفته صتورت  هم   از  جدا که آن با  -محقق دو  این تحقیقات  که  استت این مهم 
 بن  عاتق  گزار  از هاییبخش  غدیرل  کنونی  وضتعیت با بیشتتر آشتنایی  برای ما و  استت یکی  غدیر شتناستایی در  دو

 :کندمی توصیف انین را خود جغرافیایی مشاهدات او. آوریم می اینجا در را بالدی غیث
  او.  کردم  ستؤال غدیرخم  اشتمه  یدرباره  و  دیدم  را منطقه  اهل  از شتخاتی جا آن  در. آمدم عُلْیا قَاتر  به  جُحفه  »از
  امروزه  که  بود  غدیرخم  همان  منظور  و  استت  غُرَبَه آنجا:  گفت و  کرد اشتاره  مشترق  ستمت  در خرمایی  درختان به

  کیلومتر 26  رابِغ شترق  از که  رستیدم غدیرخم   به عُلیا قاتر  از پس  کیلومتر هشتت.  شتودمی  خوانده   نام این به گاهی
  نام  خَرمار قبالً  دشتت این.  استت آن کنار خرما  درخت  150  حدود که هستت  دشتت  غربی  ستمت در آبگیری.  استت
 .است سیل مانع که شده  ایجاد آن در هاییتسه اکنون هم  ولی شدهلمی جاری آن در سیل و داشته

 این  به و  شودمی  جاری آن  در کیلومتری  25  از  شِراء هایکوه  آب که  است  خانِق  دشت آبگیرل  این  شرقی  سمت  در
 خشتکستالی  قدر هر  و  استت پرآب همیشته آبگیر این.  استت شتده   تاریخی آبگیر این بقای  باعث که  ریزدمی آبگیر
 شتمال و  غربی ستمت  در. استت  عُوَیْرِضَته  آن  کنار و  وَبَریمه صتحرای  آبگیرل  این جنوب  ستمت.  شتودنمی خشتک باشتد
 این  جمله  از.  استت  رؤیت  قابل وضتوح به و داشتته حاتاری که شتودمی دیده   باستتانی شتهری آثار  غدیرخم   غربی
  نام ذُوَیْبان که  استت  رنگی  ستیاه   بیابان  شترقیل  شتمال  ستمت در.  استت شتده   خراب که  قلعه یا  بلند  ستاختمان سته آثارل
 .است گرفته فرا را آن سَمُر درخت هایجنگل که است رُمْحَه بیابان غربیل شمال سمت در. دارد
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مُر  درخت   و شتتاخ و  کندمی  رشتتد ایالعاده   فوق حد  در که  استتت شتتنزارها و هابیابان  مخاتتوصِ  درخت  نوعی  ستتَ
  ایجاد خشتک صتحراهای در مناستبی یستایه  و  دارد انار  درخت به  زیادی شتباهت و  کندمی  پیدا  پرپشتت هایبرگ
 به  سَتمُر  درخت  هایجنگل  را  آن  ستراستر  و  استت ظَهْر وادی همان که  استت  وستیعی  دشتت شتمالل  ستمت در.  کندمی
  غربه و جحفه که  شتودمی یاد آن  از غُرَبَه  عنوان به گاهی  استت  ستاخته مشتکل  را  آن  از  عبور که  پوشتانده   ایگونه
  درختان که استتت  ایبرکه آنل و  شتتودمی  شتتناخته  غُرَبه نام به خمل  غدیر  امروزه .دارند  قرار منطقه یک  در هردو

 هشتتتت در و  آنتان دیتار در  و استتتت حرب  ی قبیلته از  بالدیمته  تیره  از گروهی  آنِ از و  روییتده   آن بر انتدکیخرمتای
  نزدیک  از جحفه  ی  اشتمه.استت  خَرمار وادی همان  و یکی دول هر سترزمین  و  استت  واقع  جُحْفه شترق  کیلومتری

 که  استت مانده  جا به شتهری  آثار  غدیرل  غربی شتمال و  غرب  در و  استت  آشتکار آنل  گودال هنوز  و  جوشتدمی  غدیر
  و  اندبوده   قلعه یا کاخ آنها  از  برخی که دهدمی نشتان آثارل  این هایویرانه.  پیداستت  هم  هنوز آنل  ستنگی  دیوارهای

  .اندشبیه هم  به که ارا جحفه؛ شهر هایمحله از ایمحله هم  شاید
  و  پابرجاستتتت  اکنون  هم   غدیر برکه  که دهدمی اطمینتان ما  به  پژوهشتتتگر  دو این تحقیق  هاینتیجته  هرحالل به

 پیامبر  زمان با  غدیرخم   جغرافیای و  ریزدمی آن  در و  آیدمی برکه  ستمت به آن آب و  جوشتدمی  نیز  غدیر ی اشتمه
 .است نکرده  زیادی تغییر آلهوعلیهاهللصلی

 
 پانویس

     .216 - 215ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل . 1

 .376 - 375ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل .2

     .211ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل .3

   . 376 - 375ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .4 
     .113ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .5
     .114ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .6
     .111ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .7
     .158ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .8
     .10ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .9

     .268ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .10
     .387ص ل21ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .11
     .173ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .12
     .203ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .13
     .10ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .14
     .24ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .15
 .44ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .16
 .97ص العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .17
     .67آیه ل5سوره /مائده  ↑ .18
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     .206ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .19
 .307ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .20
     .12ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .21
     .294ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .22

     .121ص طرائفل موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .23
 .غدیر جلد هندیل حسین حامد میر االنوار عبقات ↑ .24
     .47آیه ل4سوره /نساء ↑ .25
     .211ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .26
 .253 - 235ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .27
 .379 - 328ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .28
     .340 - 399ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .29
 .73 - 63ص االخبارل معانی علیل بن محمد صدوقل شیخ ↑ .30
 .209 - 84ص االسالمل فی الغدیر محمدرضال سید اهللل فرج ↑ .31
 .الغدیر فیض عبا ل شیخ قمیل ↑ .32
 .غدیر جلد حسینل حامد میر االنوارل عبقات ↑ .33
     .217ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .34
     .133ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .35
     .271ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .36
     .159ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .37
     .274ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .38

 .291ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل عالمه ↑ .39
 .199ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .40
     .120ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .41
     .593ص ل31ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .42
 .85ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .43
 .136ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .44
     .136ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .45
     .162ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .46
     .167ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .47
 .56ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .48
 .57ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .49
 .129ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .50
 .144ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .51
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     .29ص ل17ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .52
 .186ص ل28ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .53
     .114ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .54
 .37 حدیث 816ص قیسل بن سلیم  کتاب قیسل بن سلیم  هاللیل ↑ .55

 .164ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .56
 .57ص غدیرل اسرار محمدباقرل انااریل ↑ .57
     .100 – 99ص ل28ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .58
     .115ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .59
 .304ص ل15ج العلومل عوالم  عبداهللل شیخ بحرانیل ↑ .60
     .458ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .61
     .66آیه ل5سوره /مائده  ↑ .62
     .150ص النزولل اسباب احمدل بن علی واحدیل ↑ .63
     .117ص ل3ج الدرالمنثور الدینلجالل سیوطیل ↑ .64
     .401ص ل12ج رازیل فخر تفسیر عمرل بن محمد رازیل فخر ↑ .65
     .616ص ل2ج الفرقانل رغائب و القرآن غرائب محمدل بن حسن نیشابوریل ↑ .66
     .120ص المودهل ینابیع ابراهیمل بن سلیمان حنفیل قندوزی ↑ .67
     .359ص ل3ج المعانیروح الدینلشهاب آلوسیل ↑ .68
     .384ص ل6ج المنارل تفسیر محمدل سید رضال رشید ↑ .69
     .221ص ل9ج بغدادل تاریخ علیل بن احمد بغدادیل خطیب ↑ .70
     .10ص ل18ج بغدادل تاریخ علیل بن احمد بغدادیل خطیب ↑ .71

     .112ص ل2ج یعقوبیل تاریخ یعقوبل ابی بن احمد یعقوبیل ↑ .72
 .75ص المختار النبی بیت آل مناقب فی االباار نور حسنل بن مؤمن شبلنجیل ↑ .73
     .71ص ل2ج حنبلل بن احمد مسند احمدل حنبلل ابن ↑ .74
     .96ص امیرالمؤمنینل خاائص شعیبل بن احمد نسائیل ↑ .75
 .38ص ل3جزء عقدالفریدل محمدل بن احمد ربهل عبد ابن ↑ .76
     .65ص خلفاءل تاریخ الدینلجالل سیوطیل ↑ .77
 .151ص الطاهرینل بیته اهل فوائل و الماطفی سیرة  فی الراغبین اسعاف محمدل صبانل ↑ .78
 .220ص ل2ج السنهل ماابیح فراءل بغویل ↑ .79
     .23ص ل4ج االصفیاءل طبقات و االولیاء حلی  ابونعیمل اصفهانیل ↑ .80
 .166ص اللیالیل نثر محمدعلیل خیابانیل مدر  ↑ .81
     .202ص النزولل اسباب احمدل بن علی واحدیل ↑ .82
     .399ص ل12ج رازیل فخر تفسیر عمرل بن محمد رازیل فخر ↑ .83
     .112ص ل2ج یعقوبیل تاریخ یعقوبل ابی بن احمد یعقوبیل ↑ .84
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     .633ص ل5ج ترمذیل سنن عیسیل بن محمد ترمذیل ↑ .85
     .117ص ل3ج الدرالمنثور الدینلجالل سیوطیل ↑ .86
     .231ص ل5ج النهایهل و البدایه اسماعیلل کثیرل ابن ↑ .87
     .3آیه ل5سوره /مائده  ↑ .88

     .221ص ل9ج بغدادل تاریخ علیل بن احمد بغدادیل خطیب ↑ .89
     .19ص ل3ج الدرالمنثور الدینلجالل سیوطیل ↑ .90
     .7ص امیرالمومنینل مناقب احمدل بن موفق خوارزمیل ↑ .91
     .112ص ل2ج یعقوبیل تاریخ یعقوبل ابی بن احمد یعقوبیل ↑ .92
 .75ص المختار النبی بیت آل مناقب فی االباار نور حسنل بن مؤمن شبلنجیل ↑ .93
     .430ص ل30ج حنبلل بن احمد مسند احمدل حنبلل ابن ↑ .94
 ل3ج تال  بی  دارالمعرف ل  بیروتل مرعشتلیل تاتحیح  الاتحیحینل  علی  المستتدر  حاکمل نیشتابوریل ↑ .95
     .118ص
 ل3ج تال  بی  دارالمعرف ل  بیروتل مرعشتلیل تاتحیح  الاتحیحینل  علی  المستتدر  حاکمل نیشتابوریل ↑ .96
     .126ص
  ل43ص  ل1ج  دارالفکرل  بیروتل  البتاقیل  فواد  محمتد  تاتتتحیح  متاجتهل  ابن  ستتتنن  محمتدل  متاجتهل  ابن ↑ .97
     .116ح
  ل391ص  ل15ج  العلمی ل  دارالکتب  بیروتل  الترمذیل  الستنن هو  و الاتحیح الجامع عبدالجبارل  صتهیبل ↑ .98
     .3713ح
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .99

     .125ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .100

     .116ص ل4ج حزمل ابن والنحلل االهواد و الملل فی الفال ↑ .101
     .423ص ل2ج الحقل احقاق نوراهللل قاضی شوشتریل ↑ .102
 ل1ج  هل1387  العربیل دارالکتتاب بیروتل  االدبل  و  الستتتنمت  و  الکتتاب فی  الغتدیر عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .104
     .294ص
     .67آیه ل5سوره /مائده  ↑ .105
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .106
     .222ص
     .426ص ل2ج الحقل احقاق نوراهللل قاضی شوشتریل ↑ .107
 ل1ج  هل1387  العربیل دارالکتتاب بیروتل  االدبل  و  الستتتنمت  و  الکتتاب فی  الغتدیر عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .108
     .314ص
 .288ص ل7ج هل1415 العلمی ل دارالکتب بیروتل التهذیبل تهذیب حجرل ابن عسقالنیل ↑ .109
     .74ص ل7ج هل1405 التراثل داراحیاء بیروتل الباریل فتح حجرل ابن عسقالنیل ↑ .110
 .35ص ل1ج هل1385 العراقی ل دارالکتب کاظمی ل المودةل ینابیع ابراهیمل بن سلیمان قندوزیل ↑ .111
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 .22ص المطالبل اسنی تهذیب فی المناقب اسمی محمدل دمشقیل جزری ↑ .112
 .24ص ل1ج التراثل داراحیاء بیروتل النوریل بشرح المسلم  صحیح حجاجل بن مسلم  ↑ .113
 .3ص ل1ج دارالمعرف ل بیروتل الاحیحینل علی المستدر  حاکمل نیشابوریل ↑ .114
 ل1ج  هل1387  العربیل دارالکتتاب بیروتل  االدبل  و  الستتتنمت  و  الکتتاب فی  الغتدیر عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .115

     .320ص
     .106ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .116
     .355ص ل2ج هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .117
     .107ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .118
 .35ص غدیرل حماسه محمدرضال حکیمیل ↑ .119
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .120
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .121
     .107ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .122
     .401ص ل2ج طبریل تاریخ جریرل بن محمد طبریل ↑ .123
     .370ص ل7ج والنهای ل البدای  اسماعیلل کثیرل ابن ↑ .124
     .302ص ل2ج التاریخل فی الکامل محمدل بن علی اثیرل ابن ↑ .125
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .126
     .106ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .127
     .299ص ل4ج الادقل دالئل محمدحسنل مظفرل ↑ .128
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .129
     .106ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .130

     .353ص ل4ج االغانیل ابوالفرجل اصفهانیل ↑ .131
 ل2ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .132
     .34ص
 ل2ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .133
     .67ص
 ل2ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .134
     .114ص
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .135
     .395ص
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .136
     .283-272ص
     .240ص  هل1387  العربیل دارالکتاب  بیروتل  واالدبل والسنم  الکتاب  فی  الغدیر عبدالحسینل  امینیل ↑ .137
     .67آیه ل5سوره /مائده  ↑ .138
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     .67آیه ل5سوره /مائده  ↑ .139
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .140
     .214ص
     .315ص ل1ج هل1398 المحمودیل مؤسس  بیروتل السمطینل فرائد محمدل بن ابراهیم  جوینیل ↑ .141

 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .142
     .52ص
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .143
     .218-217ص
     .67آیه ل20سوره /طه ↑ .144
 .226ص ل8ج هل1410 الشهداءل سید انتشارات قمل االنوارل عبقات هندیل حسینل میرحامد ↑ .145
     .315ص ل1ج هل1398 المحمودیل مؤسس  بیروتل السمطینل فرائد محمدل بن ابراهیم  جوینیل ↑ .146
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .147
 .1ص ل8ج هل1410 الشهداءل سید انتشارات قمل االنوارل عبقات هندیل حسینل میرحامد ↑ .148
 .1ص 9ج هل1410 الشهداءل سید انتشارات قمل االنوارل عبقات هندیل حسینل میرحامد ↑ .149
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .150
     .361ص
     .228ص ل5ج اسماعیلیانل قمل النهای ل محمدل اثیرل ابن ↑ .151
 .141ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .153
 .410ص ل10ج هل1410 الشهداءل سید انتشارات قمل االنوارل عبقات هندیل حسینل میرحامد ↑ .154
     .110ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .155

 .221ص ل8ج هل1410 الشهداءل سید انتشارات قمل االنوارل عبقات هندیل حسینل میرحامد ↑ .156
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .157
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .158
     .371ص
 .288ص ل10ج هل1410 الشهداءل سید انتشارات قمل االنوارل عبقات هندیل حسینل میرحامد ↑ .159
     .106ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .160
     .362ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .161
 .67ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر جرجانیل ↑ .162
 .116ص العمدهل شهدةل احمدل بنت ↑ .163
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .164
     .274ص
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .165
     .361ص ل8ج رضیل منشورات قمل السعادة  مطبع  مارل المواقفل شرح شریفل سید میر  جرجانیل ↑ .166
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     .67ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .167
     .410ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .168
     .468ص ل4ج االصاب ل حجرل ابن عسقالنیل ↑ .169
     .315ص ل1ج هل1398 المحمودیل مؤسس  بیروتل السمطینل فرائد محمدل بن ابراهیم  جوینیل ↑ .170

 .86ص ل1ج االولیاءل حلی  ابونعیمل اصفهانیل ↑ .171
 .86ص ل1ج هل1387 العربیل دارالکتاب بیروتل واالدبل والسنم  الکتاب فی الغدیر عبدالحسینل امینیل ↑ .172
     .69ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .173
     .63ص ل2ج والملکو ل االمم  تاریخ جریرل بن محمد طبریل ↑ .174
     .62ص ل2ج التاریخل فی الکامل محمدل بن علی اثیرل ابن ↑ .175
     .114ص ل13ج العمالل کنز علیل هندیل متقی ↑ .176
 .133ص ل3ج الاحیحینل علی المستدر  حاکمل نیشابوریل ↑ .177
 .133ص ل3ج ل(حاکم  مستدر  حاشیه در شده  ااپ) الذهبی الحافظ التلخیصل ↑ .178
 ل2ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .179
     .278ص
     .111ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .180
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .181
     .159ص
 .32ص المطالبل اسنی تهذیب فی المناقب اسمی محمدل دمشقیل جزری ↑ .182
     .363ص ل3ج هل1385 العراقی ل دارالکتب کاظمی ل المودةل ینابیع ابراهیمل بن سلیمان قندوزیل ↑ .183
 .370ص ل(السمالمعلیه) الحسین االمام کلمات موسوع  ↑ .184

 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .185
     .213-198ص
 .76ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .186
 .232ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .187
 .232ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .188
     .8ص شقشقیهل خطبه البالغهل نهج ل(السمالمعلیه) علی امام ↑ .189
    .1472ص ل3ج مسلمل صحیح مسلمل حجاجل ابن ↑ .190
     .1474ص ل3ج مسلمل صحیح مسلمل حجاجل ابن ↑ .191
     .1476ص ل3ج مسلمل صحیح مسلمل حجاجل ابن ↑ .192
 .50ص ل6ج کنزالعمالل علیل هندیل متقی ↑ .193
     .112ص هل1405 العلمی ل دارالکتب بیروتل المحرق لالاواعق حجرل ابن هیتمیل ↑ .194
 .237ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .195
 .141ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .196
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 .177ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .197
     .248ص ل9ج البالغهل نهج شرح الحدیدل ابی ابن معتزلیل ↑ .198
 ل1ج  هل1387  العربیل  دارالکتتاب  بیروتل واالدبل  والستتتنمت   الکتتاب  فی  الغتدیر  عبتدالحستتتینل  امینیل ↑ .199
     .401ص

 .237ص هل1399 النجاحل مطبوعات قاهرهل المراجعاتل عبدالحسینل سید الدینلشرف ↑ .200
     .9ص ل6ج بخاریل صحیح اسماعیلل بن محمد بخاریل ↑ .201
     .120ص ل7ج بخاریل صحیح اسماعیلل بن محمد بخاریل ↑ .202
     .626ص المراجعاتل الدینلشرف عالمه ↑ .203
     .176ص ل4ج والنهای ل البدای  اسماعیلل کثیرل ابن ↑ .204
     .124ص ل2ج الملو ل و االمم  تاریخ جریرل بن محمد طبریل ↑ .205
     .205ص ل2ج التاریخل فی الکامل محمدل بن علی اثیرل ابن ↑ .206
     .429ص ل2ج هل1408 العلمی ل دارالکتب بیروتل والملو ل االمم  تاریخ جریرل بن محمد ↑ .207
     .358ص ل4ج والنهای ل البدای  اسماعیلل دمشقیل کثیر ابن ↑ .208
     .361ص ل2ج هل1408 العلمی ل دارالکتب بیروتل والملو ل االمم  تاریخ جریرل بن محمد طبریل ↑ .209
     .107ص تال بی الفجرل موسس  لندنل الاحاب ل عدال  نظری  حسینل احمد یعقوبل ↑ .210
 هل1388  ل(وستتلمم آلهوعلیهاهللصتتلی)  ماتتطفی  مکتب   ماتترل  والستتیاستت ل االمام   قتیب ل  ابن دینوریل ↑ .211
     .12ص
     .280ص ل3ج هل1408 العلمی ل دارالکتب بیروتل والملو ل االمم  تاریخ جریرل بن محمد طبریل ↑ .212
     .67آیه ل5سوره /مائده  ↑ .213
     .3آیه ل5سوره /مائده  ↑ .214

 .37ص المراقباتل میرزاجوادل تبریزیل ملکی ↑ .215
     .440ص ل10ج الشیع ل وسائل ↑ .216
     .37ص ل5ج الکالمل جواهر ↑ .217
     .90 89ص ل8ج الشیع ل وسائل ↑ .218
     .362 361ص ل13ج الناضرةل الحدائق ↑ .219
     .388ص ل14ج الشیع ل وسائل ↑ .220
     .451ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .221
     .143ص ل3ج االحکامل تهذیب حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .222
     .6ح ل321ص ل98ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .223
     .567ص ل4ج الکافیل یعقوبل بن محمد کلینیل ↑ .224
     .145ح ل264ص ل1ج الخاالل کتاب علیل بن محمد صدوقل شیخ ↑ .225
     .736ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .226
     .148ص ل4ج الکافیل یعقوبل بن محمد کلینیل ↑ .227
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     .763ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .228
     .2ح ل323ص ل7ج الشیعهل وسائل حسنل بن محمد عاملیل حر شیخ ↑ .229
     .322ص ل98ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .230
     .492ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .231

     .481ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .232
     .308ص ل98ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .233
     .275ص غدیرل روز اعمال الجنانل مفاتیح عبا ل شیخ قمیل ↑ .234
     .3ح ل149ص ل4ج الکافیل یعقوبل بن محمد کلینیل ↑ .235
     .6ح ل325ص ل7ج الشیعهل وسائل حسنل بن محمد عاملیل حر شیخ ↑ .236
     .464ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .237
     .143ص ل3ج االحکامل تهذیب حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .238
     .6ح ل321ص ل98ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .239
     .5ح ل321ص ل98ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .240
     .13ح ل328ص ل7ج الشیعهل وسائل حسنل بن محمد عاملیل حر شیخ ↑ .241
     .468ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .242
     .443ص الجنانل مفاتیح عبا ل شیخ قمیل ↑ .243
     .471ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .244
     .464ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .245
     .143ص ل3ج االحکامل تهذیب حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .246
     .8ح ل188ص صدوقل امالی علیل بن محمد صدوقل شیخ ↑ .247

     .271ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل ↑ .248
     .274ص ل1ج الغدیرل عبدالحسینل امینیل ↑ .249
     .463ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .250
     .757ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .251
     .117ص ل97ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .252
     .464ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .253
     .736ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .254
     .465ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .255
     .758ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .256
     .144ص ل3ج االحکامل تهذیب حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .257
     .757ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .258
     .737ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .259
     .757ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .260
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     .464ص االعمالل اقبال موسیل بن علی طاوو ل بن سید ↑ .261
     .148ص ل4ج الکافیل یعقوبل بن محمد کلینیل ↑ .262
     .3ح ل324ص ل7ج الشیعهل وسائل حسنل بن محمد عاملیل حر شیخ ↑ .263
     .737ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .264

     .143ص ل3ج االحکامل تهذیب حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .265
     .752ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .266
 .    757ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .267
     .143ص ل3ج االحکامل تهذیب حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .268
 .44ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .269
 14ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .270
 .1331 عترتل عطر قمل ل31ص غدیرل با روز 15 محمدل صدریل ↑ .271
 .1388 ل61چ مال دلیل قمل ل18ص غدیرل یواقعه از لحظه به لحظه گزار  محمدباقرل انااریل ↑ .272
 45ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .273
 48ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .274
 50ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .275
     .191ص ل12ج ل.خم  یماده  العربل لسان منظورل ابن ↑ .276
     .389ص ل2ج البلدانل معجم  یاقوتلل حمویل ↑ .277
 229ص ازل نقل به ل51ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .278
 50ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .279
 .54 مراجعه المراجعاتل الدینلشرف موسویل ↑ .280

     .435ص ل54 مراجعه المراجعاتل الدینلشرف موسویل ↑ .281
     .438ص ل54 مراجعه المراجعاتل الدینلشرف موسویل ↑ .282
     .439ص ل54 مراجعه المراجعاتل الدینلشرف موسویل ↑ .283
     .41ص ل21ج الحقل احقاق نوراهللل شوشتریل ↑ .284
 53ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .285
 51ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .286
     .398ص ل2ج البلدانل معجم  یاقوتل حمویل ↑ .287
 50ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .288
 55 - 54ص کجاست؟ل غدیر محمدباقرل انااریل ↑ .289
     .368ص ل2ج مااستعجمل معجم  اندلسیلبکری ↑ .290
 .389ص ل2ج البلدانل معجم  یحییل بن احمد بالذریل ↑ .291
 .64 -63ص النواصبل مثالب علیل بن محمد آشوبل شهر ابن ↑ .292
 .63ص النواصبل مثالب علیل بن محمد آشوبل شهر ابن ↑ .293
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 .64 -63ص النواصبل مثالب علیل بن محمد آشوبل شهر ابن ↑ .294
     .86ح ل201ص ل37ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .295
     .2ح ل566ص ل4ج کافیل یعقوبل بن محمد کلینیل ↑ .296
     .67ح ل19ص ل3ج الهداهل اثبات حسنل بن محمد عاملیل حر ↑ .297

     .87ح ل24ص ل3ج الهداهل اثبات حسنل بن محمد عاملیل حر ↑ .298
     .21ح ل225ص ل100ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .299
     .1ح ل566ص ل4ج کافیل یعقوبل بن محمد کلینیل ↑ .300
     .263ص الغیب ل حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .301
     .6ح ل10ص ل52ج بحاراالنوارل محمدباقرل مجلسیل ↑ .302
     .559ص ل2ج الفقیهل یحوره  ال من حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .303
     .709ص المتهجدل ماباح حسنل بن محمد طوسیل شیخ ↑ .304
     .19ص ل2ج درو ل مکیل بن محمد اولل شهید ↑ .305
     .75ص ل20ج الکالمل جواهر محمدحسنل نجفیل ↑ .306
 .52ص الزائدل عمده  حیدرل سید کاظمیل ↑ .307
     .63ص ل3ج وااللقابل الکنی عبا ل شیخ قمیل ↑ .308
 .36ص ل2ج الجناتل  مفتاح محسنل سید امینل ↑ .309
 .254ص الحاضرل و الماضی بین المدینه و مکه معالم  یوسفل شیخ عاملیل رغد ↑ .310
 .36ص ل2ج الجناتل  مفتاح محسنل سید امینل ↑ .311
 253ص الحاضرل و الماضی بین المدینه و مکه معالم  یوسفل شیخ عاملیل رغد ↑ .312
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