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مقدمه:
به حول و قوه الهی مسجد جامع غدیرخم در راستای ترویج فرهنگ غدیر ،تحکیم مبانی اعتقادی و آشنایی
بیشتر با مسئله مهم والیت و امامت برنامه کتابخوانی «یک سال با خورشید غدیر» را تدارک دیده که امید
است عالقه مندان فرهنگ علوی و فاطمی ضمن مطالعه ،با پاسخگویی به سؤاالت «تستی و تشریحی» که
در پایان کتاب آمده شرکت و از جوایز آن بهره مند گردند.
توضیحات:
 -1مسابقه کتابخوانی « خورشید غدیر» با فرصت زمانی یک سال جهت عالقه مندان ،در دو بخش دارای
 61سؤال «تستی» و  14سؤال «تشریحی» در نظر گرفته شده که شرکت کنندگان به اختیار خود می توانند
در هر دو بخش «تستی و تشریحی» یا صرف ًا در یک بخش فقط «تستی یا تشریحی» شرکت و حد اکثر
تا پایان روز 96/05/18 ....بصورت حضوری یا از طریق پست پاسخ های خود را به دفتر مسجدجامع
غدیرخم(ضرابخانه) ارسال نمایند .بدیهی است به پاسخنامه هایی که بعد از تاریخ مذکور پایان روز 18
مرداد  96واصل شود ترتیب اثر داده نمی شود.
 -2شرکت کنندگانی که در یک بخش از مسابقه شرکت کرده اند باید پاسخ یک بخش و در صورت
شرکت در هر دو بخش باید پاسخ به سؤاالت هر دو «تستی و تشریحی» را تکمیل و حد اکثر همزمان
با سالروز «عید سعید غدیرخم» همراه با اقامه «نماز عید غدیر» طی مراسم جشنی از ساعت  9:30صبح
برندگان مسابقه معرفی و جوایز آنان اهدا می گردد.
 -3نظر به اینکه چند روز قبل از برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیرخم (سال  )1396با برندگان ،که به
قید قرعه انتخاب خواهند شد (اعم از تهران و شهرستانها) تماس گرفته می شود ،لطف ًا مشخصات فردی،
نشانی و تلفن ثابت یا همراه خود را بصورت خوانا و همراه پاسخ سؤاالت تشریحی که با دقت و خوش
خط نوشته اید ارسال فرمایید.
 -4افرادی که بدون مطالعه متن کتاب و یا با کپی از دیگران پاسخنامه را تکمیل و یا به نام دیگران پر می
کنند ،بانیان و برگزار کنندگان مسابقه دریافت جایزه را برایشان جایز نمی دانند.
 -5متولدین  82/01/01به قبل می توانند در مسابقه شرکت نمایند ضمن ًا حضور برندگان در مراسم اهدا
جوایز الزامی نیست.
در آخرین سال عمر پیامبر(ص) ،مراسم حجة الوداع باشکوهی هر چه تمام تر و با حضور مسلمانان مدینه
و سایر نقاط عربستان برگزار شد .در بازگشت از این سفر روحانی با وجود آفتاب داغ حجاز ،به خاطر
لذت این سفر الهی گرمای طاقت فرسا در وجود همراهان پیامبر اثری نداشت .پس از پیاده روی بسیار،
کم کم سرزمین جحفه و بیابان های خشک و سوزان غدیر خم از دور نمایان می شد .اینجا در حقیقت
چهارراهی است که مردم سرزمین حجاز را از هم جدا می کند :راهی به سوی مدینه در شمال ،راهی به
سوی عراق در شرق ،راهی به سوی غرب و سرزمین مصر و راهی به سوی یمن در جنوب پیش می رود.
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فصل اول:
روز پنجشنبه سال دهم هجرت بود و درست هشت روز از عید قربان می گذشت .ناگهان دستور توقف از طرف
پیامبر به همراهان داده شد .مسلمانان با صدای بلند ،آنها را که در پیشاپیش قافله در حرکت بودند ،به بازگشت
فراخواندند و صبر کردند تا عقب افتادگان هم برسند .مؤ ّذن با صدای اهلل اکبر مردم را به نماز ظهر دعوت کرد .مردم
به سرعت آماده نماز شدند ،اما هوا به قدری داغ بود که بعضی مجبور بودند قسمتی از عبای خود را به زیر پا و
طرف دیگر آن را به روی سر بیفکنند که در غیر این صورت ،ریگ های بیابان و اشعه آفتاب پا و سر آنها را اذیت
می کرد .نماز ظهر تمام شد .پیامبر(ص) به مردم اطالع داد که همه باید برای شنیدن یک پیام تازه الهی خود را آماده
کنند .به خاطر جمعیت زیاد مردم ،منبری از جهاز شتران ترتیب داده شد و رسول خدا(ص) بر فراز آن قرار گرفت
و نخست حمد و سپاس پروردگار به جای آورد و خود را به خدا سپرد ،سپس مردم را مخاطب ساخته ،فرمود:
بخش اول :حمد و ثنای الهی

متن خطبه

اَل ْ َح ْمدُ ِ َّل ِ الَّذی َعال فی ت ََو ُّح ِده ِ َو َدنا فی تَ َف ُّردِه ِ َو َج َّل فی ُس ْلطان ِ ِه َو َع ُظ َم فی ا َ ْرکان ِ ِهَ ،وا َ َ
حاط ب ِ ُک ِّل َشیءٍ ِع ْلم ًا َو ُه َو فی
زال ( َو َمجیدا ً الیَ ُ
میع الْخَ ْل ِق ب ِ ُقدْ َرت ِ ِه َو ب ُ ْرهان ِ ِهَ ،حمیدا ً ل َ ْم یَ َز ْلَ ،م ْحمودا ً الیَ ُ
زولَ ،و ُمبْ ِدئ ًا َو ُمعیدا ً َو ُک ُّل أَ ْم ٍر
َمکان ِ ِه َو َق َه َر َج َ
ب ال ْ َم َ
ِ
وکات َودا ِحی ال ْ َمدْ ُح ّو ِ
ِ
وح،
الس
إِلَیْ ِه یَ ُعو ُد) .بارِ ُئ ال ْ َم ْس ُم
وحَ ،ر ُّ
ات َو َجبّا ُر الْ َر َ
الئک ِة َوال ُّر ِ
وس ُسبُّ ٌ
ماواتُ ،ق ُّد ٌ
ضین َو ّ
ُمتَ َف ِّض ٌل َعلی َجمی ِع َم ْن ب َ َرأَ ُهُ ،متَ َط ِّو ٌل َعلی َجمی ِع َم ْن أَن َْش َأ ُه .یَ ْل َح ُظ ُک َّل َعیْنٍ َوال ْ ُعیُونُ التَرا ُه.
ستایش خدای را سزاست که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک است؛ سلطنتش
پرجالل و در ارکان آفرینش اش بزرگ است .بی آنکه مکان گیرد و جابه جا شود ،بر همه چیز احاطه دارد و بر
تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است.
همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست .آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به
سوی اوست.
اوست آفریننده آسمان ها و گستراننده زمین ها و حکمران آن ها .دور و منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه
بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر است .هموست پروردگار فرشتگان و روح؛ افزونی بخش آفریده ها و نعمت
ده ایجاد شده هاست .به یک نیم نگاه دیده ها را ببیند و دیده ها هرگز او را نبینند.
ِ
لیم ُذوأَ ٍ
ِ
استَ َح ُّقوا م ْن
ناتَ ،قدْ َو ِس َع ُک َّل َشیءٍ َر ْح َمتُ ُه َو َم َّن َع َلیْهِ ْم بِن ِ ْع َمت ِ ِه .ال یَ ْع َج ُل بِانْتِقام ِ ِهَ ،والیُباد ُر إِلَیْهِ ْم ب ِ َما ْ
ریم َح ٌ
َک ٌ
السرائ ِ َر َو َعل ِ َم َّ
الضمائ ِ َرَ ،ول َ ْم تَخْ َ
نونات وال ْ
ات .ل َ ُه ْال ِحا َط ُة ب ِ ُک ِّل َشیءٍ،
ف َع َلیْ ِه اَل ْ َم ْک
ت َع َلیْ ِه الْخَ فِیّ ُ
ُ
اشتَبَ َه ْ
َعذاب ِ ِهَ .قدْ َفهِ َم َّ
س مِثْ َل ُه َشی ٌءَ .و ُه َو ُمنْ ِش ُئ َّ
حین َ
الشی َء
الشیءِ َ
وال َغ َلبَ ُة علی ُک ِّل َشیءٍ وال ُق َّو ُة فی ُک ِّل َشئٍ وال ُقدْ َر ُة َعلی ُک ِّل َشئٍ َولَیْ َ
قائم بِالْقِ ْس ِ
کیم.
ط ،الإِال َه إ ِ َّال ُه َو ال ْ َعزی ُزال ْ َح ُ
دائم َحی َو ٌ
ٌ
َ
َ
َ
َّ
ٍ
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ِ
ُ
َ
ِ
ِ
بیر .الیَل َحقُ أ َحدٌ َو ْصف ُه م ْن ُمعایَنَةَ ،والیَجدُ أ َحدٌ
َج َّل َع ْن أنْ تُدْ رک ُه الْبْصا ُر َو ُه َو یُدْ رک الْبْصا َر َو ُه َواللطیف الخَ ُ
َکیْ َ
ف ُه َوم ِ ْن ِس ٍر َو َعالنِیَ ٍة إِالّ بِما َد َّل َع َّز َو َج َّل َعلی ن َ ْف ِس ِه.
کریم و بردبار و شکیباست .رحمت اش جهان شمول و عطایش منّت گذار .در انتقام بی شتاب و در کیفر سزاواران
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عذاب ،صبور و شکیباست .بر نهان ها آگاه و بر درون ها دانا .پوشیده ها بر او آشکار و پنهان ها بر او روشن است.
او راست فراگیری و چیرگی بر هر هستی .نیروی آفریدگان از او و توانایی بر هر پدیده ویژه اوست .او را همانندی
نیست و هموست ایجادگر هر موجود در تاریکستان الشیء .جاودانه و زنده و عدل گستر .جز او خداوندی نباشد
و اوست ارجمند و حکیم.
دیده ها را بر او راهی نیست و اوست دریابنده دیده ها .بر پنهانی ها آگاه و بر کارها داناست .کسی از دیدن به
وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیابد مگر ،او  -ع ّز ّ
وجل  -خود ،راه نماید و بشناساند.
َوأَ ْش َهدُ أَنَّ ُه اهلل ألَّذی َم َ َ
ل الدَّ ْه َر ُقدْ ُس ُهَ ،والَّذی یَغ َْشی الْبَدَ نُو ُر ُهَ ،والَّذی یُنْفِ ُذ أَ ْم َر ُه بِال ُمشا َو َرة ِ ُمشی ٍر َوال َم َع ُه َش ٌ
ریک فی
تَ ْقدی ِره ِ َوالیُعا َونُ فی تَدْ بی ِرهَِ .ص َّو َر َما ابْتَدَ َع َعلی َغیْ ِر مِثا ٍلَ ،و خَ َلقَ ما خَ َلقَ بِال َم ُعون َ ٍة م ِ ْن أَ َح ٍد َوال ت ََک ُّل ٍ
احتِیا ٍل.
ف َو َال ْ
ت.
ت َو ب َ َرأَها َفبان َ ْ
أَن َْش َأها َفکان َ ْ
الصنیع ِة ،الْعدْ ُل الَّذی الیجور ،والْ ْکرم الَّذی تَر ِجع إِلَی ِه ْ ُ
ال ُمو ُر.
والمتْقِ ُن َّ
َُ ُ َ َُ
َ
الصنْ َع َة ،اَل ْ َح َس ُن َّ َ
َف ُه َواهلل الَّذی ال إِال َه إ ِ َّال ُه ُ
ْ ُ ْ
استَ ْس َل َم ُک ُّل َشیءٍ ل ِ ُقدْ َرت ِ ِهَ ،وخَ َض َع ُک ُّل َشیءٍ
َوأَ ْش َهدُ أَنَّ ُه اهلل الَّذی تَواضَ َع ُک ُّل َشیءٍ ل ِ َع َظ َمت ِ ِهَ ،و َذ َّل ُک ُّل َشیءٍ لِعِ َّزت ِ ِهَ ،و ْ
الک َو ُم َف ِّل ُ
ل ِ َهیْبَت ِ ِهَ .مل ِ ُ
ک الْ ْف ِ
ک الْ ْم ِ
الک َو ُم َس ِّخ ُر َّ
س َوال ْ َق َمرُِ ،ک ٌّل یَ ْجری َال ِ َجلٍ ُم َس ّمی .یُ َک ِّو ُرالَّلیْ َل َع َلی النَّهارِ
الش ْم ِ
قاص ُم ُک ِّل َجبّارٍ َعنی ٍد َو ُم ْهل ِ ُ
َویُ َک ِّو ُرالنَّها َر َع َلی الَّلیْلِ یَ ْط ُلبُ ُه َحثیث ًاِ .
ک ُک ِّل َشیْطا ٍن َمری ٍد.

و گواهی می دهم که او «اهلل» است .همو که تن ّزهش سراسر روزگاران را فراگیر و نورش ابدیت را شامل است .بی
مشاور ،فرمانش را اجرا ،بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور سامان دهی فرماید .صورت آفرینش او را الگویی
نبوده و آفریدگان را بدون یاور و رنج و چاره جویی ،هستی بخشیده است .جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش
او پدیدار شده است.
پس اوست «اهلل» که معبودی به جز او نیست .همو که ُصنعش استوار است و ساختمان آفرینشش زیبا .دادگری
است که ستم روا نمی دارد و کریمی که کارها به او بازمی گردد.
و گواهی می دهم که او «اهلل» است که آفریدگان در برابر بزرگی اش فروتن و در مقابل ع ّزتش رام و به توانایی
اش تسلیم و به هیبت و بزرگی اش فروتن اند .پادشاه هستی ها و چرخاننده سپهرها و رام کننده آفتاب و ماه که
هریک تا ا َ َجل معین جریان یابند .او پردی شب را به روز و پردی روز را
 که شتابان در پی شب است  -به شب پیچد .اوست شکنندی هر ستمگر سرکش و نابودکنندی هر شیطان راندهشده.
َ
َ
ل َ ْم یَ ُک ْن ل َ ُه ِ
ضدٌّ َوال َم َع ُه نِدٌّ أ َحدٌ َص َمدٌ ل َ ْم یَلِدْ َول َ ْم یُولَدْ َول َ ْم یَ ُک ْن ل َ ُه ُک ْفوا ً أ َحدٌ  .إال ٌه وا ِحدٌ َو َر ٌّب ما ِجدٌ یَشا ُء َفیُ ْمضی،
میت َویُ ْحییَ ،ویُ ْفقِ ُر َویُغْنیَ ،ویُ ْض ِح ُ
ک َویُبْکیَ ( ،ویُدْ نی َو یُ ْقصی) َویَ ْمن َُع َو یُ ْعطی،
َویُریدُ َفیَ ْقضیَ ،ویَ ْع َل ُم َفیُ ْحصیَ ،ویُ ُ
ل َ ُه ال ْ ُم ْل ُ
دیر.
ک َول َ ُه ال ْ َح ْمدُ  ،بِیَ ِده ِ الْخَ یْ ُر َو ُه َو َعلی ُک ِّل َشیءٍ َق ٌ
الدعاءِ َو ُم ْجز ُِل ال ْ َعطاءُِ ،م ْح ِ
جیب ُّ
صی الْن ِ
ْفاس
یُول ِ ُج الَّلیْ َل فِی النَّهارِ َویُول ِ ُج النَّها َر فی الَّلیْلِ  ،الإِال َه إِالّ ُه َوال ْ َعزی ُز ال ْ َغ ّفا ُرُ .م ْستَ ُ
اس ،الَّذی الیُ ْش ِک ُل َع َلیْ ِه َشی ٌءَ ،و الیُ ِ
ب ال ْ ِج َّن ِة َوالنّ ِ
ین.
َو َر ُّ
حاح ال ْ ُمل ِ ّح َ
ضج ُر ُه ُصراخُ ال ْ ُم ْستَ ْصر َ
ِخین َوالیُبْ ِر ُم ُه إِل ْ ُ
َ
اَل ْ ِ
استَ َحقَّ م ِ ْن ُک ِّل َم ْن خَ َلقَ أنْ یَ ْش ُک َر ُه
نین َو َر ُّ
ب الْعال َ َ
حینَ ،و َم ْولَی ال ْ ُمؤْ م ِ َ
حینَ ،وال ْ ُم َو ِّفقُ ل ِ ْل ُم ْفل ِ َ
لصال ِ َ
عاص ُم ل ِ ّ
مین .الَّ ِذی ْ
َویَ ْح َمدَ ُه ( َعلی ُک ِّل حا ٍل)
نه او را ناسازی باشد و نه برایش انباز و مانندی .یکتا و بی نیاز ،نه زاده و نه زاییده شده ،او را همتایی نبوده ،خداوند

خورشید غدیر

5

یگانه و پروردگار بزرگوار است .بخواهد و به انجام رساند .اراده کند و حکم نماید .بداند و بشمارد .بمیراند و زنده
کند .نیازمند و بی نیاز گرداند .بخنداند و بگریاند .نزدیک آورد و دور برد .بازدارد و عطا کند .او راست پادشاهی و
ستایش .به دست توانی اوست تمام نیکی .و هموست بر هر چیز توانا.
شب را در روز و روز را در شب فرو برد .معبودی جز او نیست؛ گران مایه و آمرزنده؛ اجابت کنندی دعا و افزایندی
عطا ،بر شمارندی ن َفس ها؛ پروردگار پری و انسان .چیزی بر او مشکل ننماید ،فریاد فریادکنندگان او را آزرده نکند
و اصرارِ اصرارکنندگان او را به ستوه نیاورد.
نیکوکاران را نگاهدار ،رستگاران را یار ،مؤمنان را صاحب اختیار و جهانیان را پروردگار است؛ آن که در همه احوال
سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است.
الرخاءَِ ،وأُوم ِ ُن ب ِ ِه و ب ِ َم َ
الئکت ِ ِه و ُکتُب ِ ِه َو ُر ُسل ِ ِه .أَ ْس َم ُع َال ِ ْم ِره ِ
والض ّراءِ َو ِّ
الس ّراءِ َّ
أَ ْح َمدُ ُه َکثیرا ً َوأَ ْش ُک ُر ُه دائم ًا َع َلی َّ
الشدَّ ة ِ َو َّ
طیع َوأُبادِ ُر إِلی ُک ِّل مایَ ْرضا ُه َوأَ ْستَ ْسل ِ ُم لِما َقضا ُهَ ،ر ْغبَ ًة فی طا َعت ِ ِه َو خَ ْوف ًا م ِ ْن ُع ُقوبَت ِ ِهَ ،ال ِنَّ ُه اهلل الَّذی الیُؤْ َم ُن َم ْک ُر ُه
َوا ُ ُ
َوالیُ ُ
خاف َجو ُر ُه.
او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می گویم بر شادی و رنج و بر آسایش و سختی و به او و فرشتگان و نبشته
ها و فرستاده هایش ایمان داشته ،فرمان او را گردن می گذارم و اطاعت می کنم؛ و به سوی خشنودی او می شتابم
و به حکم او تسلیمم؛ چرا که به فرمانبری او شائق و از کیفر او ترسانم .زیرا او خدایی است که کسی از مکرش
در امان نبوده و از بی عدالتیش ترسان نباشد (زیرا او را ستمی نیست).
بخش دوم :فرمان الهی برای مطلبی مهم
َوأُق ِ ُّرل َ ُه َعلی ن َ ْفسی بِال ْ ُعبُودِ َّی ِة َو أَ ْش َهدُ ل َ ُه بِال ُّربُوب ِ َّی ِةَ ،وأُ َؤ ّدی ما أَ ْوحی ب ِ ِه إِلَی َح َذرا ً م ِ ْن أَنْ ال أَفْ َع َل َفتَ ِح َّل بی مِنْ ُه قارِ َع ٌة
ت خُ َّلتُ ُه
ت حی َلتُ ُه َو َص َف ْ
الیَدْ َف ُعها َعنّی أَ َحدٌ َوإ ِنْ َع ُظ َم ْ
ْت رِسالَتَ ُهَ ،و َقدْ ضَ ِم َن لی تَبا َر َک
 الإِال َه إ ِ َّال ُه َو َ -ال ِنَّ ُه َقدْ أَ ْع َل َمنی أَنِّی إ ِنْ ل َ ْم أُب َ ِّلغْ ما أَن ْ َز َل إِلَی (فی َح ِّق َعلِی) َفما ب َ َّلغ َُوتَعالَی الْعِ ْص َم َة (م ِ َن النّ ِ
ریم.
اس) َو ُه َواهلل الْکافِی ال ْ َک ُ
و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاری او گواهی می دهم .و وظیفه خود را در آن چه وحی شده انجام می دهم
مباد که از سوی او عذابی فرود آید که کسی یاری دورساختن آن از من نباشد .هر چند توانش بسیار و دوستی اش
(با من) خالص باشد.
 معبودی جز او نیست  -چرا که اعالم فرموده که اگر آن چه (درباره ی علی) نازل کرده به مردم نرسانم ،وظیفهرسالتش را انجام نداده ام؛ و خداوند تبارک و تعالی امنیت از [آزار] مردم را برایم تضمین کرده و البته که او بسنده
و بخشنده است.
ُ
َ
َ
ِّ
ک م ِ ْن َربِّ َ
ول بَلغْ ما أنْز َِل إِلَیْ َ
االر ُس ُ
ک  -فی َعلِی یَ ْعنی فِی ال ْ ِخ َ
ال َف ِة ل ِ َعلِی
الرحی ِم ،یا أیُ َه َّ
الر ْحما ِن َّ
َفأ ْوحی إِلَی( :ب ِ ْس ِم اهلل َّ
ص ُم َ
ْت رِسالَتَ ُه َواهلل یَ ْع ِ
بْنِ أَبی طال ِ ٍ
ک م ِ َن النّ ِ
اس).
ب َ -وإ ِنْ ل َ ْم تَ ْف َع ْل َفما ب َ َّلغ َ
ب ه ِذه ِ ْالیَ ِة :إ ِ َّن َجبْ َ
رئیل َهبَ َط إِلَی مِرارا ً
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس ،ما َق َّص ْر ُ
ت فی تَبْلی ِغ ما أَن ْ َز َل اهلل تَعالی إِلَیَ ،و أَنَا أُب َ ِّی ُن ل َ ُک ْم َسبَ َ
والسال ُم  -أَنْ أَ ُقو َم فی َ
هذا ال ْ َم ْش َه ِد َف ُأ ْعل ِ َم ُک َّل أَبْیَ َ
ض َوأَ ْس َو َد :أَ َّن َعلِی ب ْ َن أَبی طال ِ ٍ
ب
السالمِ َربّی َ -و ُه َّ
ثَالث ًا یَ ْأ ُم ُرنی َعنِ َّ
أَخی َو َو ِ
صیّی َو خَ لی َفتی ( َعلی أُ َّمتی) َو ْال ِما ُم م ِ ْن ب َ ْعدی ،الَّذی َم َح ُّل ُه مِنّی َم َح ُّل ها ُرونَ م ِ ْن ُموسی إ ِ َّال أَنَّ ُه النَبِی ب َ ْعدی
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َو ُه َو َولِیُّ ُک ْم ب َ ْعدَ اهلل َو َر ُسول ِ ِه.
َو َقدْ أَن ْ َز َل اهلل تَبا َر َک َو تَعالی َع َلی بِذال ِ َ
ذین یُقی ُمونَ
ذین آ َمنُواالَّ َ
ک آیَ ًة م ِ ْن کِتاب ِ ِه ( ِهی)( :إِنَّما َولِیُّ ُک ُم اهلل َو َر ُسول ُ ُه َوالَّ َ
الزکا َة َو ُه ْم راکِ ُعونَ )َ ،و َعلِی ب ْ ُن أَبی طال ِ ٍ
الزکا َة َو ُه َو راکِ ٌع یُریدُ اهلل َع َّز َو َج َّل
الصال َة َو آتَی َّ
الصال َة َویُؤْ تونَ َّ
ب الَّذی أَقا َم َّ
َّ
فی ُک ِّل حا ٍل.
پس آنگاه خداوند چنین وحی ام فرستاد« :به نام خداوند همه مه ِر مهرورز .ای فرستادی ما! آن چه از سوی
پروردگارت درباری علی و خالفت او بر تو فرود آمده بر مردم ابالغ کن ،وگرنه رسالت خداوندی را به انجام
نرسانده ای؛ و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد».
هان مردمان! آنچه بر من فرود آمده ،در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم:
همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سالم ،پروردگارم  -که تنها او سالم است  -فرمانی آورد که در
این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعالم کنم که علی بن
ابی طالب برادر ،وصی و جانشین من در میان ا ّمت و امام پس از من بوده .جایگاه او نسبت به من به سان هارون
نسبت به موسی است ،لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود او (علی) ،صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است؛
و پروردگارم آیه ای بر من نازل فرموده که« :همانا ولی ،صاحب اختیار و سرپرست شما ،خدا و پیامبر او و ایمانیانی
هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند ».و هر آینه علی بن ابی طالب نماز به پا داشته و
در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است.
(السال َم) َع ْن تَبْلی ِغ ذال ِ َ
ت َجبْ َر َ
قین
َو َس َأل ْ ُ
َّقین َو َکث َْرة ِ ال ْ ُمناف ِ َ
اس  -لِعِ ْلمی بِقِ َّل ِة ال ْ ُمت َ
ک إِلیْ ُک ْم  -أَیُّ َهاالنّ ُ
ئیل أَنْ یَ ْستَ ْعفِی لِی َّ
َ
َ
َوإِدغا ِل ّ
س فی ُقلوبِهِ ْم،
ِئین ب ِ ْال ِْسالمِ ،الَّ َ
ئمین َو ِحیَلِ ال ْ ُم ْستَ ْهز َ
الل َ
ذین َو َص َف ُه ُم اهلل فی کِتاب ِ ِه بِأنَّ ُه ْم یَ ُقولُونَ بِأل ْ ِسنَتِهِ ْم مالَیْ َ
ظیم.
َویَ ْح َسبُون َ ُه َه ِّین ًا َو ُه َو ِعنْدَ اهلل َع ٌ
َو َکث َْرة ِ أَذا ُه ْم لی َغیْ َر َم َّرة ٍ َحتّی َس َّمونی أُ ُذن ًا َو َز َع ُموا أَنِّی َکذال ِ َ
ک ل ِ َکث َْرة ِ ُمال َز َمت ِ ِه إِیّی َو إِقْبالی َع َلیْ ِه ( َو َهوا ُه َو َقبُول ِ ِه
مِنِّی) َحتّی أَن ْ َز َل اهلل َع َّز َو َج َّل فی ذال ِ َ
ذین یَ ْز ُعمونَ
ذین یُؤْ ذونَ ال َّنبِی َو یَقولونَ ُه َو أُ ُذنٌ ُ ،ق ْل أُ ُذنُ َ ( -ع َلی الَّ َ
ک ( َو مِنْ ُه ُم الَّ َ
نین) اآلیَ ُة.
أَنَّ ُه أُ ُذنٌ )  -خَ یْ ٍر ل َ ُک ْم ،یُؤْ م ِ ُن بِاهلل َو یُؤْ م ِ ُن ل ِ ْل ُمؤْ م ِ َ
و من از جبرئیل درخواستم که از خداوند سالم اجازه کند و مرا از این مأموریت معاف فرماید .زیرا کمی پرهیزگاران
و فزونی منافقان و دسیسی مالمت گران و مکر مسخره کنندگان اسالم را می دانم؛ همانان که خداوند در کتاب خود
در وصفشان فرموده« :به زبان آن را می گویند که در دل هایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند حال آن
که نزد خداوند بس بزرگ است».
و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا ا ُ ُذن [سخن شنو و زودباور ]نامیده اند ،به خاطر
همراهی افزون علی با من و رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از من ،تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه
ای فرو فرستاده « :و از آنانند کسانی که پیامبر خدا را می آزارند و
می گویند :او سخن شنو و زودباور است .بگو :آری سخن شنو است - .بر علیه آنان که گمان می کنند او تنها سخن
می شنود  -لیکن به خیر شماست ،او (پیامبر صلی اهلل علیه و آله) به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند
و راستگو می انگارد».
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
قائلین بِذال ِ َ
ْت أَنْ أُ َس ِّمی ال ْ
تَ ،ول ِکنِّی
ت َوأنْ أ ُد َّل َع َلیْهِ ُم لَدَ ل َ ْل ُ
ت َوأنْ أ ْوم ِ َئ إِلَیْهِ ْم بِأ ْعیانِهِ ْم ل ْو َمأ ُ
ک بِأ ْسمائهِ ْم ل َ َس َّمیْ ُ
َول َ ْو ِشئ ُ
َ
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ُ
تَ .و ُک ُّل ذال ِ َ
ک الیَ ْرضَ ی اهلل مِنّی إِالّ أَنْ أُب َ ِّلغَ ما أَن ْ َز َل اهلل إِلَی (فی َح ِّق َعلِی) ،ث ُ َّم تال( :یا
هم َقدْ ت ََک َّر ْم ُ
َواهلل فی أمورِ ْ
َ
ص ُم َ
ک م ِ ْن َربِّ َ
ول ب َ ِّلغْ ما أُنْز َِل إِلَیْ َ
االر ُس ُ
ْت رِسالَتَ ُه َواهلل یَ ْع ِ
ک م ِ َن النّ ِ
اس).
ک  -فی َح ِّق َعلِی َ -و انْ ل َ ْم تَ ْف َع ْل َفما ب َ َّلغ َ
أیُّ َه َّ
و اگر می خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان اشارت کنم و یا مردمان را به سویشان
هدایت کنم [که آنان را شناسایی کنند] می توانستم .لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب فروبستم .با
السالم فرو فرستاده به گوش
این حال خداوند از من خشنود نخواهد گشت مگر این که آن چه در حق علی عیه ّ
شما برسانم .سپس پیامبر ص ّلی اهلل علیه و آله چنین خواند« :ای پیامبر ما! آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل
شده  -در حقّ علی  -ابالغ کن؛ وگرنه کار رسالتش را انجام نداده ای .و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه
می دارد».
بخش سوم :اعالن رسمی والیت و امامت دوازده امام

علیهم السالم

اس (ذال ِ َ
ک فی ِه َوا ْف َهمو ُه َوا ْع َل ُموا) أَ َّن اهلل َقدْ ن َ َصبَ ُه ل َ ُک ْم َولِیّ ًا َوإِمام ًا َف َر َ
َفا ْع َل ُموا َمعا ِش َر النّ ِ
رین
ض طا َعتَ ُه َع َلی ال ْ ُمها ِج َ
حاضرَِ ،و َع َلی ال ْ َع َج ِمی َوال ْ َع َربیَ ،وال ْ ُح ِّر َوال ْ َم ْم ِ
عین ل َ ُه ْم بِإ ِ ْحسا ٍنَ ،و َع َلی الْبادی َوال ْ ِ
الصغی ِر
لوک َو َّ
َوالْن ْصارِ َو َع َلی التّاب ِ َ
ضو َ
األ ْس َودَِ ،و َعلی ُک ِّل ُم َو ِّح ٍد.
َوال ْ َکبیرَِ ،و َع َلی الْبْیَ ِ َ
ٍ
ماض ُح ْک ُم ُه ،جازٍ َق ْول ُ ُه ،ناف ِ ٌذ أَ ْم ُر ُهَ ،م ْلعونٌ َم ْن خال َ َف ُهَ ،م ْرحو ٌم َم ْن تَب ِ َع ُه َو َصدَّ َق ُهَ ،ف َقدْ َغ َف َراهلل ل َ ُه َول ِ َم ْن َس ِم َع مِنْ ُه َو
طاع ل َ ُه.
أَ َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس َمعوا َو أَطیعوا َوان ْقادوا َال ِ ْمرِ(اهلل) َربِّ ُک ْمَ ،فإ ِ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل ُه َو
اس ،إِنَّ ُه آ ِخ ُر َمقامٍ أَ ُقو ُم ُه فی هذا ال ْ َم ْش َه ِدَ ،ف ْ
ب ل َ ُک ْم ،ث ُ َّم م ِ ْن ب َ ْعدی َعلی َولِیُّ ُک ْم َو إِما ُم ُک ْم ب ِ َأ ْمرِاهلل َربِّ ُک ْم ،ث ُ َّم ْال ِما َم ُة
َم ْوال ُک ْم َوإِال ُه ُک ْم ،ث ُ َّم م ِ ْن دون ِ ِه َرسول ُ ُه َونَبِیُ ُه ال ُْمخا ِط ُ
فی ُذ ِّر َّیتی م ِ ْن ُول ْ ِده ِ إِلی یَ ْومٍ تَ ْل َق ْونَ اهلل َو َرسول َ ُه.
هان مردمان! بدانید این آیه درباری اوست .ژرفی آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برایتان صاحب اختیار
و امام قرار داده ،پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می کنند و بر صحرانشینان و
شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست الزم شمرده
است.
[هشدار که] اجرای فرمان و گفتار او الزم و امرش نافذ است .ناسازگارش رانده ،پیرو و باورکننده اش در مهر و
شفقت است .هر آینه خداوند ،او و شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است.
هان مردمان! آخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستاده ام .پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید؛ چرا که
خداوند ع ّز ّ
وجل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست؛ و پس از خداوند ولی شما ،فرستاده و پیامبر اوست که
اکنون در برابر شماست و با شما سخن می گوید .و پس از من به فرمان پروردگار ،علی ولی و صاحب اختیار و
امام شماست .آن گاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود .این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول
او را دیدار کنید دوام دارد.
الحرا َم إِالّ ما َح َّر َم ُه اهلل ( َع َلیْ ُک ْم) َو َر ُسول ُ ُه َو ُه ْمَ ،واهلل َع َّز َو َج َّل َع َّر َفنِی ال ْ َح َ
الح َ
الل
الل إِالّ ما أَ َح َّل ُه اهلل َو َر ُسول ُ ُه َو ُه ْمَ ،و َ
َ
َ
َ
ت بِما َع َّل َمنی َربِّی م ِ ْن کِتاب ِ ِه َو َحالل ِ ِه َو َحرام ِ ِه إِلَیْهِ.
َوال ْ َحرا َم َوأنَا أفْ َضیْ ُ
َ
َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
َّقینَ ،وما
اس ،علی ( َف ِّض ُلو ُه) .مام ِ ْن ِع ْل ٍم إ ِ َّال َو َقدْ أ ْحصا ُه اهلل فِیَ ،و ُک ُّل ِع ْل ٍم ُع ِّل ْم ُ
ت َف َقدْ أ ْح َصیْتُ ُه فی إِمامِ ال ْ ُمت َ
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بین (الَّذی َذ َک َر ُه اهلل فی ُسو َرة ِ یسَ ( :و ُک َّل َشیءٍ أَ ْح َصیْنا ُه فی إِمامٍ ُمبینٍ ).
م ِ ْن ِع ْل ٍم إِالّ َو َقدْ َع َّل ْمتُ ُه َعلِیّ ًاَ ،و ُه َو ْال ِما ُم ال ْ ُم ُ
َّاس ،الت ِ
َمعا ِش َرالن ِ
َض ُّلوا َعنْ ُه َوالتَنْفِ ُروا مِنْ ُهَ ،والت َْستَنْ ِک ُفوا َع ْن ِوالیَت ِ ِهَ ،ف ُه َوالَّذی یَهدی إِلَی ال ْ َح ِّق َویَ ْع َم ُل ب ِ ِهَ ،ویُ ْز ِهقُ الْبا ِط َل
َویَنْهی َعنْ ُهَ ،والت َْأخُ ُذ ُه فِی اهلل ل َ ْو َم ُة الئ ِ ٍم .أَ َّو ُل َم ْن آ َم َن بِاهلل َو َر ُسول ِ ِه (ل َ ْم یَ ْسب ِ ْق ُه إِلَی ْالیما ِن بی أَ َحدٌ )َ ،والَّذی َفدی
َر ُس َ
الرجا ِل َغیْ ُر ُه.
ول اهلل بِنَ ْف ِس ِهَ ،والَّذی کانَ َم َع َر ُسو ِل اهلل َوال أَ َحدَ یَ ْعبُدُ اهلل َم َع َر ُسول ِ ِه م ِ َن ِّ
(أَ َّو ُل النّ ِ
اس َصال ًة َو أَ َّو ُل َم ْن َعبَدَ اهلل َمعی .أَ َم ْرتُ ُه َعنِ اهلل أَنْ یَنا َم فی َم ْض َجعیَ ،ف َف َع َل فادِی ًا لی بِنَ ْف ِس ِه).
روا نیست ،مگر آن چه خدا و رسول او و امامان روا دانند؛ و ناروا نیست مگر آن چه آنان ناروا دانند .خداوند
عزوجل ،هم روا و هم ناروا را برای من بیان فرموده و آن چه پروردگارم از کتاب خویش و حالل و حرامش به
من آموخته در اختیار علی نهاده ام.
هان مردمان! او را برتر بدانید .چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در جان من نبشته و من نیز آن
را در جان پیشوای پرهیزکاران ،علی ،ضبط کرده ام .او (علی) پیشوای روشنگر است که خداوند او را در سوری
یاسین یاد کرده که« :و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمرده ایم»...
هان مردمان! از علی رو برنتابید .و از امامتش نگریزید .و از سرپرستی اش رو برنگردانید .او [شما را] به درستی و
راستی خوانده و [خود نیز] بدان عمل نماید .او نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد .در راه خدا نکوهش نکوهش
گران او را از کار باز ندارد .او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان ،به او سبقت نجسته .و
همو جان خود را فدای رسول اهلل نموده و با او همراه بوده است تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت خداوند
می کرد و جز او کسی چنین نبود.
اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است .از سوی خداوند به او فرمان دادم تا [در شب هجرت] در بستر
من بیارامد و او نیز فرمان برده ،پذیرفت که جان خود را فدای من کند.
َمعا ِش َرالنّ ِ
اسَ ،ف ِّض ُلو ُه َف َقدْ َف َّض َل ُه اهللَ ،واقْبَ ُلو ُه َف َقدْ ن َ َصبَ ُه اهلل.
وب اهلل َعلی أَ َح ٍد أَن َْک َر ِوالیَتَ ُه َول َ ْن یَ ْغفِ َر ل َ ُهَ ،حتْم ًا َع َلی اهلل أَنْ یَ ْف َع َل ذال ِ َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ک ب ِ َم ْن
اس ،إِنَّ ُه إِما ٌم م ِ َن اهللَ ،ول َ ْن یَتُ َ
خال َ َ
ف أَ ْم َر ُه َوأَنْ یُ َع ِّذب َ ُه َعذاب ًا ن ُ ْکرا ً أَبَدَ ا ْالبادِ َو َد ْه َر ُّ
َّاس َوال ْ ِحجا َر ُة
الدهورَِ .ف ْ
اح َذ ُروا أَنْ تُخالِفو ُهَ .فتَ ْص ُلوا نارا ً َوقو ُد َها الن ُ
رین.
أُ ِعدَّ ْ
ت ل ِ ْلکاف ِ َ
هان مردمان! او رابرتر دانید ،که خداوند او را برگزیده؛ و پیشوایی او را بپذیرید ،که خداوند او را برپا کرده است.
هان مردمان! او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد .این است روش
قطعی خداوند درباره ناسازگار علی و هرآینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند .از مخالفت او بهراسید و گرنه
در آتشی درخواهید شد که آتش گیری آن مردمانند؛ و سنگ ،که برای حق ستیزان آماده شده است.
َمعا ِش َرالنّ ِ
لین وال ْ ُح َّج ُة َعلی
لینَ ،وأَنَا َ ( -واهلل)  -خات َُم الْنْبِیاءِ َوال ْ ُم ْر َس َ
ین َوال ْ ُم ْر َس َ
اس ،بی َ -واهلل  -ب َ َّش َرالْ َّولُونَ م ِ َن ال َّنب ِ ِّی َ
ُ
ْ
ک َف َقدْ َک َف َر ُک ْف َر الْجا ِهل ِ َّی ِة الولی َو َم ْن َش َّ
ضینَ .ف َم ْن َش َّ
ک فی ذال ِ َ
ِ
ک فی
الس
َجمی ِع الَْمخْ
ماوات َوالْ َر َ
َ
لوقین م ِ ْن أَ ْهلِ َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
ِّ
ِّ
الش ُّ
َشیءٍ م ِ ْن َق ْولی هذا َف َقدْ َشک فی ُکل ما أنْز َِل إِلَیَ ،و َم ْن َشک فی وا ِح ٍد م ِ َن ال َّْئم ِة َف َقدْ َشک فِی ال ْ ُکل مِنْ ُه ْمَ ،و َ
اک
فینا فِی النّارِ.
َمعا ِش َرالنّ ِ
اسَ ،حبانِی اهلل َع َّز َو َج َّل بِه ِذه ِ ال ْ َفضی َل ِة َمنّ ًا مِنْ ُه َع َلی َو إ ِ ْحسان ًا مِنْ ُه إِلَی َوال إِال َه إِالّ ُه َو ،أَال ل َ ُه ال ْ َح ْمدُ مِنِّی أَبَدَ
رین َو َعلی ُک ِّل حا ٍل.
دین َو َد ْه َرالدّ ا ِه َ
ْالب ِ َ
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هان مردمان! به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده اند و اکنون من فرجام پیامبران و برهان بر
آفریدگان آسمانیان و زمینیانم .آن کس که راستی و درستی مرا باور نکند به کفر جاهلی درآمده و تردید در سخنان
امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است ،و شک و ناباوری در امامت یکی از امامان ،به سان
شک و ناباوری در تمامی آنان است .و هرآینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود.
هان مردمان! خداوند ع ّز ّ
وجل از روی منّت و احسان خویش این برتری را به من پیشکش کرد و البته که خدایی
جز او نیست .آگاه باشید :تمامی ستایش ها در همه روزگاران و در هر حال و مقام ویژی اوست.
اسَ ،ف ِّض ُلوا َعلِیّ ًا َفإِنَّ ُه أَفْ َض ُل الن ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
الرز َْق َوبَقِی الْخَ ْلقُ .
َّاس ب َ ْعدی م ِ ْن َذ َک ٍر و أُن ْثی ما أَن ْ َز َل اهلل ِّ
وب َمغ ُ
َم ْل ُعونٌ َم ْل ُعونٌ َ ،مغ ُ
وب َم ْن َر َّد َع َلی َق ْولی هذا َول َ ْم یُواف ِ ْق ُه.
ْض ٌ
ْض ٌ
رئیل خَ َّبرنی َعنِ اهلل تَعالی بِذال ِ َ
ک َویَ ُق ُ
أَال إ ِ َّن َجبْ َ
س
ولَ « :م ْن عادی َعلِیّ ًا َول َ ْم یَتَ َولَّ ُه َف َع َلیْ ِه ل َ ْعنَتی َو َغ َضبی»َ ( ،و لْتَنْ ُظ ْر ن َ ْف ٌ
َ
بیر بِما تَ ْع َم ُلونَ ).
ما َقدَّ َم ْ
ت ل ِ َغ ٍد َوا َّت ُقواهلل  -أنْ تُخال ِ ُفو ُه َفتَز َِّل َقدَ ٌم ب َ ْعدَ ثُبُوتِها  -إ ِ َّن اهلل خَ ٌ
َ
قال تعالی ( ُمخْ بِرا ً َع َّم ْن یُخال ِ ُف ُه)( :أنْ تَ ُق َ
ب اهلل الَّذی َذ َک َر فی کِتاب ِ ِه ال َعزیزَِ ،ف َ
َمعا ِش َر الن ِ
س یا َح ْس َرتا
َّاس ،إِنَّ ُه َجنْ ُ
ول ن َ ْف ٌ
ت فی َجنْ ِ
ب اهلل).
َعلی ما َف َّر ْط ُ
هان مردمان! علی را برتر دانید؛ که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است؛ تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند
و روزی شان فرود آید.
دور دور باد از درگاه مهر خداوند و خشم خشم باد بر آن که این گفته را نپذیرد و با من سازگار نباشد!
هان! بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد« :هر آن که با علی بستیزد و بر والیت او گردن نگذارد ،نفرین و خشم
من بر او باد!» البته بایست که هر کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده[ .هان!] تقوا پیشه کنید
و از ناسازگاری با علی بپرهیزید .مباد که گام هایتان پس از استواری درلغزد .که خداوند بر کردارتان آگاه است.
هان مردمان! همانا او هم جوار و همسایه خداوند است که در نبشته ی عزیز خود او را یاد کرده و درباری
ستیزندگان با او فرموده« :تا آنکه مبادا کسی در روز رستخیز بگوید :افسوس که درباری همجوار و همسایه ی خدا
کوتاهی کردم»...
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس ،تَدَ بَّ ُروا ال ْ ُق ْرآنَ َو افْ َه ُموا آیات ِ ِه َوان ُْظ ُروا إِلی ُم ْح َکمات ِ ِه َوالتَ َّتبِعوا ُمتَشاب ِ َه ُهَ ،ف َواهلل ل َ ْن یُبَ ِّی َن ل َ ُک ْم زوا ِج َر ُه َول َ ْن
یُ ِ
سیر ُه إ ِ َّال الَّذی أَنَا آ ِخ ٌذ بِیَ ِده ِ َو ُم ْصعِدُ ُه إِلی َو ٌ
ت َم ْوال ُه
شائل ب ِ َع ُض ِده ِ ( َو راف ِ ُع ُه بِیَدَ ی) َو ُم ْعل ِ ُم ُک ْم :أَ َّن َم ْن ُکنْ ُ
وض َح ل َ ُک ْم تَ ْف َ
ب أَخی َو َو ِ
َفهذا َعلِی َم ْوال ُهَ ،و ُه َو َعلِی ب ْ ُن أَبی طال ِ ٍ
صیّیَ ،و ُمواالتُ ُه م ِ َن اهلل َع َّز َو َج َّل أَن ْ َزلَها َع َلی.
هان مردمان! در قرآن اندیشه کنید و ژرفی آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهاتش پیروی
ننمایید .پس به خدا سوگند که باطن ها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته
و باال آورده ام و اعالم می دارم که :هر آن که من سرپرست اویم ،این علی سرپرست اوست .و او علی بن ابی
طالب است؛ برادر و وصی من که سرپرستی و والیت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده شده است.
اس ،إ ِ َّن َعلِیّ ًا َو َّ
َمعا ِش َرالنّ ِ
بین م ِ ْن ُولْدی (م ِ ْن ُص ْلب ِ ِه) ُه ُم ال ِّث ْق ُل ال ْْصغ َُرَ ،وال ْ ُق ْرآنُ ال ِّث ْق ُل الْ ْکبَ ُرَ ،ف ُک ُّل وا ِح ٍد مِنْ ُهما ُمنْب ِ ٌئ
الط ِّی َ
َع ْن صا ِحب ِ ِه َو ُموافِقٌ ل َ ُه ،ل َ ْن یَ ْفتَرِقا َحتّی یَرِدا َع َلی ال ْ َح ْو َ
ض.
أَال إِنَّ ُه ْم أُ َمنا ُء اهلل فی خَ ْلقِ ِه َو ُح ّکا ُم ُه فی أَ ْر ِ
ت.
ض ِه .أَال َو َقدْ أَ َّدیْ ُ
ت ،أَال َو إ ِ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل َ
ت َعنِ اهلل َع َّز َو َج َّل ،أَالإِنَّ ُه ال
قال َو أَنَا ُق ْل ُ
ت ،أَال َو َقدْ أَ ْوضَ ْح ُ
ْت ،أَال َو َقدْ أَ ْس َم ْع ُ
أَال َو َقدْ ب َ َّلغ ُ
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َ
نین ب َ ْعدی َال ِ َح ٍد َغیْ ِرهِ.
نین» َغیْ َر أَخی هذا ،أَال الت َِح ُّل إ ِ ْم َر ُة ال ْ ُمؤْ م ِ َ
میرال ْ ُمؤْ م ِ َ
«أ َ
هان مردمان! همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ،یادگار گران سنگ کوچک ترند و قرآن یادگار گران سنگ
بزرگ تر .هر یک از این دو از دیگر همراه خود خبر می دهد و با آن سازگار است .آن دو هرگز از هم جدا نخواهند
شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.
هان! بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اویند.
هشدار که من وظیفه ی خود را ادا کردم .هشدار که من آن چه بر عهده ام بود ابالغ کردم و به گوشتان رساندم و
روشن نمودم .بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم .هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی
نباید امیرالمؤمنین خوانده شود .هشدار که پس از من امارت مؤمنان بری کسی جز او روا نباشد.
َّاسَ ،م ْن ا َ ْولی ب ِ ُک ْم م ِ ْن اَن ْ ُف ِس ُک ْم؟ قالوا :اهلل و َر ُسول ُ ُهَ .ف َ
اللهم وا ِل
قال :اَال من ُکنْ ُ
ثم قال« :ایهاالن ُ
ت َم ْوال ُه َفهذا َعلی َم ْوال ُهَّ ،
َم ْن واال ُه و عادِ َم ْن عادا ُه َوان ُْص ْر َم ْن ن َ َص َر ُه واخْ ُذ ْل َم ْن خَ َذل َ ُه».
سپس فرمود :مردمان! کیست سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او! سپس فرمود آگاه باشید! آن که
من سرپرست اویم ،پس این علی سرپرست اوست! خداوندا دوست بدار آن را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن
بدار هر آن که او را دشمن دارد و یاری کن یار او را؛ و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد.
بخش چهارم :بلند کردن امیرالمؤمنین علیه السالم بدست رسول خدا

صلی اهلل علیه و آله

اس ،هذا َعلِی أخی َو َوصیی َو واعی ِع ْلمیَ ،و خَ لی َفتی فی ا ُ َّمتی َعلی َم ْن آ َم َن بی َو َعلی تَ ْفسی ِر کِ ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
تاب اهلل
ب َال ِ ْعدائ ِه َوال ْ ُموالی َعلی طا َعت ِ ِه َوالنّاهی َع ْن َم ْع ِ
صیَت ِ ِه .إِنَّ ُه خَ لی َف ُة
َع َّز َو َج َّل َوالدّ اعی إِلَیْ ِه َوالْعام ِ ُل بِمایَ ْرضا ُه َوال ُْمحارِ ُ
َ
قین ب ِ َأ ْمرِاهلل .یَ ُق ُ
ول اهلل( :مایُبَدَّ ُل
طین َوالْمارِ َ
ثین َوالْقا ِس َ
نین َو ْالما ُم الْهادی م ِ َن اهللَ ،و قات ِ ُل النّاکِ َ
میرال ْ ُمؤْ م ِ َ
َر ُسو ِل اهلل َو أ ُ
ال ْ َق ْو ُل لَدَ ی).
ِک یا َر ِّب أَ ُ
قول :اَلَّل ُه َّم وا ِل َم ْن واال ُه َوعادِ َم ْن عادا ُه ( َوان ُْص ْر َم ْن ن َ َص َر ُه َواخْ ُذ ْل َم ْن خَ َذل َ ُه) َوال ْ َع ْن َم ْن أَن َْک َر ُه َوا ْغ ِ
ب ِ َأ ْمر َ
ب
ض ْ
َعلی َم ْن َج َحدَ َح َّق ُه.
هان مردمان! این علی است برادر و وصی و نگاهبان دانش من .و هموست جانشین من در میان ا ّمت و بر گروندگان
به من و بر تفسیر کتاب خدا که مردمان را به سوی او بخواند و به آن چه موجب خشنودی اوست عمل کند و با
دشمنانش ستیز نماید .او پشتیبان فرمانبرداری خداوند و بازدارنده از نافرمانی او باشد .همانا اوست جانشین رسول
اهلل و فرمانروای ایمانیان و پیشوای هدایتگر از سوی خدا و کسی که به فرمان خدا با پیمان شکنان ،رویگردانان از
راستی و درستی و به دررفتگان از دین پیکار کند .خداوند فرماید« :فرمان من دگرگون نخواهدشد».
پروردگارا! اکنون به فرمان تو چنین می گویم :خداوندا! دوستداران او را دوست دار .و دشمنان او را دشمن دار.
پشتیبانان او را پشتیبانی کن .یارانش را یاری نما .خودداری کنندگان از یاری اش را به خود رها کن .ناباورانش را
از مِهرت بِران و بر آنان خشم خود را فرود آور.
ک َون َ ْصب ِ َ
ک ِعنْدَ تَبْیینِ ذال ِ َ
ت ْالیَ َة فی َعلِی َول ِ ِّی َ
اللهم إِنَّ َ
ک إِیّا ُه ل ِ َ
ت
ت ل َ ُک ْم دین َُک ْم َوأَتْ َم ْم ُ
هذا الْیَ ْومِ( :الْیَ ْو َم أَ ْک َم ْل ُ
ک أَن ْ َزل ْ َ
َّ
ْ
رین).
َع َلیْ ُک ْم ن ِ ْع َمتی َو َر ُ
ضیت ل َ ُک ُم ْال ِْسال َم دین ًا)َ ( ،و َم ْن یَبْتَ ِغ َغیْ َر ْال ِْسالمِ دین ًا َف َل ْن یُ ْقبَ َل مِنْ ُه َو ُه َو فِی ال ِخ َرة ِ م ِ َن الْخا ِس َ
ْت.
اللهم إِنِّی أُ ْشهِدُ َک أَنِّی َقدْ ب َ َّلغ ُ
َّ

خورشید غدیر

11

معبودا! تو خود در هنگام برپاداشتن او و بیان والیتش نازل فرمودی که« :امروز آیین شما را به کمال ،و نعمت
خود را بر شما به اتمام رساندم ،و اسالم را به عنوان دین شما پسندیدم« ».و آن که به جز اسالم دینی را بجوید،
از او پذیرفته نبوده ،در جهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود ».خداوندا ،تو را گواه می گیرم که پیام تو را به
مردمان رساندم.
بخش پنجم :تأکید بر توجه امت به مسئله امامت
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس ،إِنَّما أَ ْک َم َل اهلل َع َّز َو َج َّل دین َُک ْم بِإِما َمت ِ ِهَ .ف َم ْن ل َ ْم یَ ْأت ََّم ب ِ ِه َوب ِ َم ْن یَ ُقو ُم َمقا َم ُه م ِ ْن ُولْدی م ِ ْن ُص ْلب ِ ِه إِلی
ض َع َلی اهلل َع َّز َو َج َّل َف ُأولئ ِ َ
ت أَ ْعمال ُ ُه ْم (فِی ُّ
یَ ْومِ الْقِیا َم ِة َوال ْ َع ْر ِ
الدن ْیا َو ْال ِخ َرةِ) َو فِی النّارِ ُه ْم خالِدُ ونَ ،
ذین َحب ِ َط ْ
ک الَّ َ
(الیُخَ َّف ُ
ذاب َوال ُه ْم یُنْ َظرونَ ).
ف َعنْ ُه ُم ال ْ َع ُ
هان مردمان! خداوند ع ّز ّ
وجل دین را با امامت علی تکمیل فرمود .اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و
از نسل او  -تا برپایی رستاخیز و عرضه ی بر خدا  -پیروی نکنند ،در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده در آتش
دوزخ ابدی خواهند بود ،به گونه ی که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود.
اس ،هذا َعلِی ،أَن َْص ُر ُک ْم لی َوأَ َح ُّق ُک ْم بی َوأَقْ َرب ُ ُک ْم إِلَی َوأَ َع ُّز ُک ْم َع َلیَ ،واهلل َع َّز َو َج َّل َوأَنَا َعنْ ُه ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ت
راضیا ِنَ .و مان َ َزل َ ْ
ت آیَ ُة َمدْ ٍح فِی ال ْ ُق ْرآ ِن إِالّ فی ِهَ ،و َ
الشهِدَ اهلل
ذین آ َمنُوا إِالّبَدَ أ ب ِ ِهَ ،والن َ َزل َ ْ
ب اهلل الَّ َ
آیَ ُة رِض ًا (فی ال ْ ُق ْرآ ِن) إِالّ فی ِهَ ،وال خا َط َ
بِال ْ َج َّن ِة فی ( َه ْل أَتی َع َلی ْالِن ْسا ِن) إِالّل َ ُهَ ،وال أَن ْ َزلَها فی ِسوا ُه َوال َمدَ َح بِها َغیْ َر ُه.
هان مردمان! این علی یاورترین ،سزاوارترین و نزدیک ترین و عزیزترین شما نسبت به من است .خداوند ع ّز ّ
وجل
و من از او خشنودیم .آیه رضایتی در قرآن نیست مگر این که درباره ی اوست .و خدا هرگاه ایمان آوردگان را
خطابی نموده به او آغاز کرده [و او اولین شخص مورد نظر خدی متعال بوده است ]  .و آیه ی ستایشی نازل نگشته
مگر درباره ی او .و خداوند در سوره ی «هل أتی علی اإلنسان» گواهی بر بهشت [رفتن ] نداده مگر بری او ،و آن
را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است.
ناص ُر دینِ اهلل َوال ُْمجادِ ُل َع ْن َر ُسو ِل اهللَ ،و ُه َوال َّتقِی ال َّنقِی الْهادِی ال ْ َم ْه ِدی .نَبِیُّ ُک ْم خَ یْ ُر نَبی َو َو ِ
اسُ ،ه َو ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
صیُّ ُک ْم
صی ( َوبَنُو ُه خَ یْ ُرالْ ْو ِ
خَ یْ ُر َو ِ
صیاءِ).
اسُ ،ذ ِّر َّی ُة ُک ِّل نَبِی م ِ ْن ُص ْلب ِ ِهَ ،و ُذ ِّر َّیتی م ِ ْن ُص ْل ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
نین) َعلِی.
ب (أَمیرِال ْ ُمؤْ م ِ َ
َمعا ِش َر النّ ِ
لیس أَخْ َر َج آ َد َم م ِ َن ال ْ َج َّن ِة بِال ْ َح َس ِدَ ،فالت َْح ُسدُ و ُه َفتَ ْحب ِ َط أَ ْعمال ُ ُک ْم َوتَز َِّل أَقْدا ُم ُک ْمَ ،فإ ِ َّن آ َد َم أُ ْهب ِ َط إِلَی
اس ،إ ِ َّن إِب ْ َ
ْرض بِخَ طیئَ ٍة وا ِحدَ ةٍَ ،و ُه َو َص ْف َو ُةاهلل َع َّز َو َج َّلَ ،و َکیْ َ
ال ِ
ف ب ِ ُک ْم َوأَنْتُ ْم أَنْتُ ْم َو مِنْ ُک ْم أَ ْعدا ُءاهلل،
َّ
أَال َو إِنَّ ُه الیُبْغِ ُ
ص.
ض َعلِیّ ًا إِالّ َشقِیَ ،و الیُوالی َعلِیّ ًا إِال تَقِیَ ،و الیُؤْ م ِ ُن ب ِ ِه إِالّ ُمؤْ م ِ ٌن ُمخْ ل ِ ٌ
هان مردمان! او یاور دین خدا و دفاع کننده ی از رسول اوست .او پرهیزکار پاکیزه و رهنمی ارشاد شده [به دست
خود خدا] است .پیامبرتان برترین پیامبر ،وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیایند.
هان مردمان! فرزندان هرپیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمؤمنین علی است.
هان مردمان! به راستی که شیطا ِن اغواگر ،آدم را با رشک از بهشت رانده مبادا شما به علی رشک ورزید که کرده
هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهدشد .آدم به خاطر یک اشتباه به زمین هبوط کرد و حال آن که برگزیده ی
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خدای ع ّز ّ
وجل بود .پس چگونه خواهید بود شما و حال آن که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند.
آگاه باشید! که با علی نمی ستیزد مگر بی سعادت .و سرپرستی او را نمی پذیرد مگر رستگار پرهیزگار .و به او نمی
گرود مگر ایمان دار بی آالیش.
الرحی ِمَ ،وال ْ َع ْصرِ ،إ ِ َّن ْالِن ْسانَ لَفی خُ ْسرٍ) (إِالّ َعلیّ ًا الّذی
َو فی َعلِی َ -واهلل  -ن َ َزل َ ْ
الر ْحما ِن َّ
ت ُسو َر ُة ال ْ َع ْصر( :ب ِ ْس ِم اهلل َّ
آ َم َن َو َر ِ
الصبْرِ).
ضی بِال ْ َح ِّق َو َّ
الر ُسو ِل إ ِ َّالالْبَ ُ
َمعا ِش َرالنّ ِ
بین.
استَ ْش َهدْ ُ
الغ ال ْ ُم ُ
اسَ ،ق ِد ْ
ت اهلل َوب َ َّل ْغتُ ُک ْم رِسالَتی َو ما َع َلی َّ
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس( ،إ َّت ُقواهلل َحقَّ تُقات ِ ِه َوالتَموت َُّن إِالّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ِ ُمونَ ).
و سوگند به خدا که سوره ی والعصر درباره ی اوست« :به نام خداوند همه مهر مهر ورز .قسم به زمان که انسان
در زیان است ».مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است.
هان مردمان! خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم .و بر فرستاده وظیفه ی جز بیان و ابالغ روشن نباشد!
ِ
شرف اسالم.
هان مردمان! تقوا پیشه کنید همان گونه که بایسته است .و نمیرید جز با
بخش ششم :اشاره به کارشکنی های منافقین
ُ
َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
س ُو ُجوه ًا َفن َُر َّدها َعلی أَ ْدبارِها أَ ْو ن َ ْل َعنَ ُه ْم َکما
اس( ،آمِنُوا بِاهلل َو َر ُسول ِ ِه َوالنَّورِ الَّذی أنْز َِل َم َع ُه م ِ ْن َقبْلِ أنْ ن َ ْط ِم َ
السبْ ِ
الص ْف ِح
ت)( .باهلل ما َعنی بِه ِذه ِ ْالیَ ِة إ ِ َّال َق ْوم ًا م ِ ْن أَ ْصحابی أَ ْع ِر ُف ُه ْم ب ِ َأ ْسمائِهِ ْم َوأَن ْسابِهِ ْمَ ،و َقدْ أُم ِ ْر ُ
ت ب ِ َّ
ل َ َعنَّا أَ ْص َ
حاب َّ
َعنْ ُه ْم َف ْلیَ ْع َم ْل ُک ُّل ا ْمر ٍ
ب َوالْبُغ ِ
ْض).
ِئ َعلی مایَ ِجدُ ل ِ َعلِی فی َق ْلب ِ ِه م ِ َن ال ْ ُح ِّ
اس ،النُّو ُر م ِ َن اهلل َع َّز َو َج َّل َم ْس ٌ
لوک فِی ث ُ َّم فی َعلِی بْنِ أَبی طال ِ ٍ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ب ،ث ُ َّم فِی الن َّْسلِ مِنْ ُه إِلَی الْقائ ِ ِم ال ْ َم ْه ِدی الَّذی
نین
فین َوالْخائ ِ َ
دین َوال ُْمخال ِ َ
رین َوالْم ُعان ِ َ
یَ ْأخُ ُذ ب ِ َح ِّق اهلل َو ب ِ ُک ِّل َحقّ ُه َو لَناَ ،ال ِ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل َقدْ َج َع َلنا ُح َّج ًة َع َلی ال ْ ُم َق ِّص َ
مین َوال ْ ِ
مین.
بین م ِ ْن َجمی ِع الْعال َ َ
غاص َ
مین َوال ّ َظال ِ َ
َو ْالث ِ َ
هان مردمان! «به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید پیش از آن که چهره ها را تباه و باژگونه کنیم یا چونان
اصحاب روز شنبه [یهودیانی که بر خدا نیرنگ آوردند] رانده شوید ».به خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه
گروهی از صحابه اند که آنان را با نام و ن َ َسب می شناسم لیکن به پرده پوشی کارشان مأمورم .آنک هر کس پایه
کار خویش را مهر و یا خشم علی در دل قرار دهد [و بداند که ارزش عمل او وابسته به آن است[.
مردمان! نور از سوی خداوند ع ّزوجل در جان من ،سپس در جان علی بن ابی طالب ،آن گاه در نسل او تا قائم
مهدی  -که حق خدا و ما را می ستاند
 جای گرفته .چرا که خداوند ع ّزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان ،ستیزه گران ،ناسازگاران ،خائنان و گنهکاران وستمکاران و غاصبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است.
َ
اس ،أُن ْ ِذ ُر ُک ْم أَن ّی َر ُس ُ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ت م ِ ْن َقبْلِی ال ُّر ُس ُل ،أَ َفإ ِنْ م ِ ُّ
ب
ت أَ ْو ُقت ِ ْل ُ
ول اهلل َقدْ خَ َل ْ
ت ان ْ َق َلبْتُ ْم َعلی أ ْعقاب ِ ُک ْم؟ َو َم ْن یَنْ َقل ِ ْ
الصبْ ِر َو ُّ
رین) .أَال َوإ ِ َّن َعلِیّ ًا ُه َوال ْ َم ْو ُص ُ
َعلی َعقِبَیْ ِه َف َلنْهان یَ ُض َّراهلل َشیْئ ًا َو َسیَ ْجزِی اهلل ّ
الش ْکرِ ،ث ُ َّم م ِ ْن
وف ب ِ َّ
(الصاب ِ َ
الشاکِ َ
رین ّ
ب َ ْع ِده ِ ُولْدی م ِ ْن ُص ْلب ِ ِه.
اس ،الت َُمنُّوا َع َلی بِإ ِ ْسالم ِ ُک ْم ،ب َ ْل الت َُمنُّوا َع َلی اهلل َفیُ ْحب ِ َط َع َم َل ُک ْم َویَ ْسخَ َط َع َلیْ ُک ْم َو یَبْتَلِیَ ُک ْم ب ِ ُش ٍ
واظ م ِ ْن نارٍ
َمعا ِش َرالنّ ِ
َون ُ ٍ
حاس ،إ ِ َّن َربَّ ُک ْم لَبِا ال ْ ِم ْرصادِ.
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هان مردمان! هشدارتان می دهم :همانا من رسول خدایم .پیش از من نیز رسوالنی آمده و سپری گشته اند .آیا اگر
من بمیرم یا کشته شوم ،به جاهلیت عقب گرد می کنید؟ آن که به قهقرا برگردد ،هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید
و خداوند سپاسگزاران شکیباگر را پاداش خواهد داد .بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل او ،داری
کمال شکیبایی و سپاسگزاری اند.
هان مردمان! اسالمتان را بر من منت نگذارید؛ که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد و خداوند بر شما خشم
خواهد گرفت و سپس شما را به شعله ی از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود .همانا پروردگار شما در
کمین گاه است.
َ
َ
اس ،إِنَّ ُه َسیَ ُکونُ م ِ ْن ب َ ْعدی أ َّئم ٌة یَدْ ُعونَ إِلَی النّارِ َویَ ْو َم الْقِیا َم ِة الیُنْ َصرونَ َ .معا ِش َرالنّ ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس ،إ ِ َّن اهلل َوأنَا بَریئا ِن
مِنْ ُه ْم.
اس ،إِنَّ ُه ْم َوأَن ْصا َر ُه ْم َوأَتْبا َع ُه ْم َوأَ ْشیا َع ُه ْم فِی الدَّ ْر ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ِین .أَال إِنَّ ُه ْم
ْس َمث َْوی ال ْ ُمتَ َک ِّبر َ
ک ال ْْس َفلِ م ِ َن النّارِ َولَبِئ َ
الصحی َف ِةَ ،ف ْلیَنْ ُظ ْر أَ َحدُ ُک ْم فی َصحی َفت ِ ِه!!
حاب َّ
أَ ْص ُ
َمعا ِش َرالنّ ِ
رت بِتَبْلیغِهِهان ُح َّج ًة َعلی ُک ِّل
ْت ما أُم ِ ُ
اس ،إِنِّی أَ َد ُعها إِما َم ًة َو ِوراث َ ًة (فی َعقِبی إِلی یَ ْومِ الْقِیا َم ِة)َ ،و َقدْ ب َ َّلغ ُ
غائب َو َعلی ُک ِّل أَ َح ٍد م ِ َّم ْن َشهِدَ أَ ْول َ ْم یَ ْش َهدْ ُ ،ولِدَ أَ ْول َ ْم یُولَدْ َ ،ف ْلیُبَ ِّل ِغ ال ْ ِ
ِ
حاض ٍر َو ٍ
ب َوالْوالِدُ ال ْ َولَدَ إِلی یَ ْومِ
حاض ُر الْغائ ِ َ
الْقِیا َم ِةَ .و َسیَ ْج َع ُلونَ ْال ِما َم َة ب َ ْعدی ُم ْلک ًا َو ا ْغتِصاب ًا( ،أَال ل َ َع َن اهلل ال ْ ِ
صبین)َ ،و ِعنْدَ ها َسیَ ْف ُر ُغ ل َ ُک ْم أَیُّ َها ال َّث َقال ِن
بین ال ْ ُم ْغتَ
َ
غاص َ
( َم ْن یَ ْف َر ُغ) َویُ ْر ِس ُل َع َلیْ ُکما ُش ٌ
حاس َفالتَنْتَ ِ
صرا ِن.
واظ م ِ ْن نارٍ َون ُ ٌ

مردمان! به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش می خوانند و در روز رستاخیز تنها
وبدون یاور خواهند ماند.
هان مردمان! خداوند و من از آنان بیزاریم.
هان مردمان! آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جای جهنم ،جایگاه متکبّران خواهند بود .بدانید آنان اصحاب
صحیفه اند .اکنون هر کس در صحیفه ی خود نظر کند.
هان مردمان! اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جی می گذارم در نسل خود تا برپایی
روز رستاخیز .و حال ،مأموریت تبلیغی خود را انجام می دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده
شده یا نشده اند و بر تمامی مردمان باشد .پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا
برپایی رستاخیز برسانند.
آگاه باشید! به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جابه جا نموده .آن را غصب کرده و به تصرف خویش
درآورند.
هان! نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاول گران! و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب  -شعله هی آتش و
مس گداخته  -بر سر شما جن و انس خواهد ریخت .آن جاست که دیگر یاری نخواهید شد.
بیث م ِ َن َّ
اس ،إ ِ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل ل َ ْم یَ ُک ْن لِیَ َذ َر ُک ْم َعلی ما أَنْتُ ْم َع َلیْ ِه َحتّی یَمی َزالْخَ َ
الط ِّی ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
بَ ،و ما کانَ اهلل لِیُ ْطل ِ َع ُک ْم
َع َلی الْغَیْ ِ
ب.
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس ،إِنَّ ُه ما م ِ ْن َق ْریَ ٍة إِالّ َواهلل ُم ْهل ِ ُکها بِتَ ْکذیبِها َقبْ َل یَ ْومِ الْقِیا َم ِة َو ُم َم ِّل ُک َها ْال ِما َم ال ْ َم ْه ِدی َواهلل ُم َص ِّد ٌق َو ْعدَ ُه.
لینَ ،و ُه َو ُم ْهل ِ ُ
لینَ ،واهلل ل َ َقدْ أَ ْه َل َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
رین.
ک ْال ِخ َ
ک الْ َّو َ
اسَ ،قدْ ضَ َّل َقبْ َل ُک ْم أَ ْکث َُرالْ َّو َ
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هان مردمان! هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را ازپاک جدا کند .و خداوند نمی
خواهد شما را بر غیب آگاه گرداند( .اشاره به آیه ی  / 179آل عمران است).
هان مردمان! هیچ سرزمینی نیست مگر این که خداوند به خاطر تکذیب اهل آن [حق را]  ،آنان را پیش از روز
رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی خواهد سپرد .و هر آینه خداوند وعده ی خود را انجام خواهد داد.
هان مردمان! پیش از شما ،شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود کرد .و همو نابودکننده
ی آیندگان است.
رین ،کذال ِ َ
قال اهلل تَعالی( :أَل َ ْم ن ُ ْهل ِ ِ
َ
بین).
ِمینَ ،ویْ ٌل یَ ْو َمئ ِ ٍذ ل ِ ْل ُم َک ِّذ َ
مجر َ
لین ،ث ُ َّم نُتْب ِ ُع ُه ُم ْال ِخ َ
ک الْ َّو َ
ک ن َ ْف َع ُل بِال ُْ ْ
َمعا ِش َرالنّ ِ
اس َم ُعوا َال ِ ْم ِره ِ ت َْس َل ُموا
اس ،إ ِ َّن اهلل َقدْ أَ َم َرنی َونَهانیَ ،و َقدْ أَ َم ْر ُ
ت َعلِیّ ًا َون َ َهیْتُ ُه (ب ِ َأ ْم ِرهِ)َ .فعِ ْل ُم الْ ْم ِر َوال َّن ُهی لَدَ یْ ِهَ ،ف ْ
َوأَطی ُعو ُه تَ ْهتَدُ وا َوانْتَ ُهوا لِنَ ْهی ِ ِه ت ُ
السبُ ُل َع ْن َسبیل ِ ِه.
صیروا إِلی ُمرادِهِ) َوال تَتَ َف َّر ْق ب ِ ُک ُم ُّ
َرشدُ واَ ( ،و ُ
او خود در کتابش آورده« :آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان این
چنین کنیم .وی بر ناباوران!»
هان مردمان! همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علی نهادم .پس
فرمان او را بشنوید و گردن نهید و پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداری کنید تا راه یابید .به سوی هدف
او حرکت کنید .راه هی گونه گون شما را از راه او بازندارد!
بخش هفتم :پیروان اهل بیت علیهم السالم و دشمنان ایشان
ص ُ
اس ،أَنَا ِ
قیم الَّذی أَ َم َر ُک ْم بِا ِّتبا ِع ِه ،ث ُ َّم َعلِی م ِ ْن ب َ ْعدی .ث ُ َّم ُولْدی م ِ ْن ُص ْلب ِ ِه أَئ ِ َّم ُة (ال ْ ُهدی) ،یَ ْهدونَ
َمعا ِش َرالنّ ِ
راط اهلل ال ْ ُم ْستَ ُ
إِلَی ال ْ َح ِّق َو ب ِ ِه یَ ْع ِدلونَ .
َ
الرحی ِم ال ْ َح ْمدُ ِ َّل ِ َر ِ
مین »...إِلی آ ِخرِها،
ب الْعال َ َ
الر ْحما ِن َّ
ث ُ َّم َق َرأ« :ب ِ ْس ِم اهلل َّ
هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده .و پس از من علی است و آن گاه
فرزندانم از نسل او ،پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.
ّ
الرحیم»  -تا
الرحیم
الحمدلل ّ
الرحمن ّ
رب العالمین ّ
الرحمن ّ
سپس پیامبر ص ّلی اهلل علیه و آله قرائت فرمود« :بسم اهلل ّ
آخر سوره.
ُ
َ
ت ،أ َ
َو َ
ذین الخَ ْو ٌ
ف َع َلیْهِ ْم َوال ُه ْم
ت َوإ ِ َّیا ُه ْم خَ َّص ْ
تَ ،ول َ ُه ْم َع َّم ْ
ت َوفیهِ ْم ( َواهلل) ن َ َزل َ ْ
قال :فِی ن َ َزل َ ْ
ولئک أ ْولِیا ُءاهلل الَّ َ
الس َفها ُءالْغا ُوونَ إِخْ وانُ َّ
الشیاطینِ یوحی ب َ ْع ُض ُه ْم إِلی ب َ ْع ٍ
ض
یَ ْح َزنونَ  ،أَال إ ِ َّن ِح ْز َ
ب اهلل ُه ُم الْغالِبُونَ  .أَال إ ِ َّن أَ ْعدائ َ ُه ْم ُه ُم ُّ
ذین َذ َک َر ُه ُم اهلل فی کِتاب ِ ِهَ ،ف َ
زُخْ ُر َ
قال َع َّز َو َج َّل( :الت َِجدُ َق ْوم ًا یُؤمِنُونَ بِاهلل َوالْیَ ْومِ ْال ِخ ِر
ف ال ْ َق ْو ِل ُغروراً .أَال إ ِ َّن أَ ْولِیائ َ ُه ُم الَّ َ
َ
َ
َ َ
شیرتَ ُه ْم ،أُولئ ِ َ
ب فی ُقلوبِهِ ُم ْالیمانَ ) إِلی
ک َکتَ َ
یُوا ُّدونَ َم ْن حا َّداهلل َو َر ُسول َ ُه َول َ ْوکانُوا آبائ َ ُه ْم أ ْوأبْنائ َ ُه ْم أ ْوإِخْ وان َ ُه ْم أ ْو َع َ
آ ِخراآلیَ ِة.
هان! به خدا سوگند این سوره درباره ی من نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان اختصاص دارد .آنان
اولیی خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست ،آگاه باشید :البته حزب خدا چیره و غالب خواهد بود .هشدار که:
ستیزندگان با امامان ،گمراه و همکاران شیاطین اند .بری گمراهی مردمان ،سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر می
رسانند .بدانید که خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده[« :ی پیامبر ما] نمی یابی ایمانیان به خدا
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و روز بازپسین ،که ستیزه گران خدا و رسول را دوست ندارند ،گرچه آنان پدران ،برادران و خویشانشان باشند.
آنان [که چنین اند] خداوند ایمان را در دل هایشان نبشته است - ».تا آخر آیه.
ُ
ِ
َ
ذین َو َص َف ُه ُم اهلل َع َّز َو َج َّل َف َ
ذین آ َمنُوا َول َ ْم یَ ْلب ِ ُسوا إیمان َ ُه ْم ب ِ ُظ ْل ٍم أولئک ل َ ُه ُم الْ ْم ُن َو
قال( :الَّ َ
أَال إ ِ َّن أَ ْولِیائ َ ُه ُم ال ْ ُمؤْ مِنونَ الَّ َ
ُه ْم ُم ْهتَدونَ ).
ذین آ َمنُوا َول َ ْم یَ ْرتابوا).
(أَال إ ِ َّن أَ ْولِیائَ ُه ُم الَّ َ
نین ،تَتَ َل ّقا ُه ُم ال ْ َمالئ ِ َک ُة بِالت َّْسلی ِم یَ ُقولونَ َ :سال ٌم َع َلیْ ُک ْم ِطبْتُ ْم َفا ْدخُ لوها
ذین یدْ خُ لونَ ال ْ َج َّن َة ب ِ َسالمٍ آم ِ َ
أَال إ ِ َّن أَ ْولِیائ َ ُه ُم الَّ َ
دین.
خال ِ َ
ذین یَ ْص َلونَ َسعیراً.
أَال إ ِ َّن أَ ْولِیائَ ُه ْم ،ل َ ُه ُم ال ْ َج َّن ُة یُ ْر َزقونَ فیها بِغَیْ ِر ِحسابٍ  .أَال إ ِ َّن أَ ْعدائ َ ُه ُم الَّ َ
ذین یَ ْس َمعونَ ل ِ َج َهن ََّم َشهیق ًا َو ِهی تَفو ُر َو یَ َر ْونَ لَهازَفیراً.
أَال إ ِ َّن أَ ْعدائ َ ُه ُم الَّ َ
ذین َ
َت أُخْ تَها) اآلیة.
ت أُ َّم ٌة ل َ َعن ْ
قال اهلل فیهِ ْمُ ( :ک َّلما َدخَ َل ْ
أَال إ ِ َّن أَ ْعدائَ ُه ُم الَّ َ
ُ
َ
َ
ذین َ
ذیر
أَال إ ِ َّن أَ ْعدائَ ُه ُم الَّ َ
ذیر ،قالوا بَلی َقدْ جا َءنا ن َ ٌ
قال اهلل َع َّز َو َج َّلُ ( :ک َّلما ألْقِی فیها َف ْو ٌج َسأل َ ُه ْم خَ َزنَتُها أل َ ْم یَأت ِ ُک ْم ن َ ٌ
َف َک َّذبْنا َو ُقلنا مان َ َّز َل اهلل م ِ ْن َشیءٍ إ ِنْ أَنْتُ ْم إِالّ فی ضَ ال ٍل َکبیرٍ) إِلی َقوله( :أَال َف ُس ْحق ًا َال ِ ْص ِ
السعیرِ) .أَال إ ِ َّن أَ ْولِیائَ ُه ُم
حاب َّ
َ
ذین یَخْ َش ْونَ َربَّ ُه ْم بِالْغَیْ ِ
بیر.
الَّ َ
ب ،ل َ ُه ْم َم ْغفِ َر ٌة َوأ ْج ٌر َک ٌ

هان! دوستداران امامان ایمانیان اند که قرآن چنان توصیف فرموده« :آنان که ایمان آورده و باور خود را به شرک
نیالوده اند ،در امان و در راه راست هستند».
هشدار! یاران پیشوایان کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار دور خواهند بود.
هشدار! اولیی امامان آنانند که با آرامش و سالم به بهشت درخواهند شد و فرشتگان با سالم آنان را پذیرفته ،خواهند
گفت« :درود بر شما که پاک شده اید .اینک داخل شوید که در بهشت ،جاودانه خواهید بود».
هان! بهشت پاداش اولیی آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد.
هان! دشمنان آنان آن کسانی اند که در آتش درآیند .و همانا ناله ی افروزش جهنم را می شنوند در حالی که شعله
هی آتش زبانه می کشد و زفیر (صدای بازدم) جهنم را نیز درمی یابند.
هان! خداوند درباره ی ستیزگران با آنان فرموده« :هرگاه امتی داخل جهنم شود همتی خود را نفرین کند».
هشدار! که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره ی آنان فرموده« :هر گروهی از آنان داخل جهنم شود نگاهبانان
می پرسند :مگر برایتان ترساننده ی نیامد؟! می گویند :چرا ترساننده آمد لیکن تکذیب کردیم و گفتیم :خداوند وحی
نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ!» تا آن جا که فرماید« :هان! نابود باد دوزخیان!»
هان! یاران امامان در نهان ،از پروردگار خویش ترسانند ،آمرزش و پاداش بزرگ بری آنان خواهد بود.
هان مردمان! چه بسیارراه است میان آتش و پاداش بزرگ!
السعی ِر َوال ْْج ِر ال ْ َکبیرَِ (.معا ِش َرالنّ ِ
َمعا ِش َرالن ِ
اس)َ ،عدُ ُّونا َم ْن َذ َّم ُه اهلل َول َ َعنَ ُهَ ،و َولِیُّنا ( ُک ُّل) َم ْن َمدَ َح ُه اهلل
َاسَ ،شتّانَ مابَیْ َن َّ
َ
َو أَ َح َّب ُهَ .معا ِشر النّ ِ َ
شیرَ ( .معا ِش َرالنّ ِ
اس) ،أَال َو إِنِّی ُمنْ ِذ ٌر َو َعلِی هادٍَ .معا ِش َر النّاس
َّذیر و َعلِی الْبَ ُ
اس ،أال َوإِن ّی (أنَا) الن ُ
َ
اس ،أَال َوإِنِّی َر ٌ
سول َو َعلِی ْال ِما ُم َوال ْ َو ِ
(أَال) َو إِن ّی نَبی َو َعلِی َو ِ
صیّیَ ( .معا ِش َرالنّ ِ
صی م ِ ْن ب َ ْعدیَ ،والْئ ِ َّم ُة م ِ ْن ب َ ْع ِده ِ ُولْدُ ُه.
أَال َوإِن ّی والِدُ ُه ْم َو ُه ْم یَخْ ُرجونَ م ِ ْن ُص ْلب ِ ِه).
هان مردمان! خداوند ستیزه جویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست دارد.
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هان مردمان! بدانید که همانا من انذارگرم و علی مژده دهنده.
هان! که من بیم دهنده ام و علی راهنما.
هان مردمان! بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است.
هان مردمان! بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است .و امامان پس از او فرزندان اویند.
آگاه باشید! من والد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود.
بخش هشتم :حضرت مهدی

عجل اهلل فرجه الشریف

أَال إ ِ َّن خات ََم الْئ ِ َم ِة مِنَّا الْقائ ِ َم ال ْ َم ْه ِدی.
أَال إِنَّ ُه ّ
الظا ِه ُر َع َلی ِّ
الدینِ .
أَال إِنَّ ُه ال ْ ُمنْتَقِ ُم م ِ َن ّ
مین.
الظال ِ َ
أَال إِنَّ ُه فات ِ ُح ال ْ ُح ُصو ِن َوهادِ ُمها.
الش ْر ِ
ب ُک ِّل َقبی َل ٍة م ِ ْن أَ ْهلِ ِّ
ک َوهادیها.
أَال إِنَّ ُه غال ِ ُ
أَالإِنَّ ُه ال ْ ُمدْ رِ ُک ب ِ ُک ِّل ثارٍ َال ِ ْولِیاءِاهلل.
أَال إِنَّ ُه النّ ِ
اص ُر لِدینِ اهلل.
أَال إِنَّ ُه الْغ َّر ُ
اف م ِ ْن ب َ ْح ٍر َع ٍ
میق.
أَال إِنَّ ُه یَ ِس ُم ُک َّل ذی َف ْضلٍ ب ِ َف ْضل ِ ِه َو ُک َّل ذی َج ْهلٍ ب ِ َج ْهل ِ ِه.
أَال إِنَّ ُه ِخیَ َر ُةاهلل َو ُمخْ تا ُر ُه.
ُ
ث ُک ِّل ِع ْل ٍم َوال ُْ
أَال إِنَّ ُه وارِ ُ
محیط ب ِ ُک ِّل َف ْه ٍم.
أَال إِنَّ ُه ال ُْمخْ ب ِ ُر َع ْن َربِّ ِه َع َّز َو َج َّل َو ال ْ ُم َش ِّیدُ َال ِ ْم ِر آیات ِ ِه.
َ
السدیدُ .
الرشیدُ َّ
أال إِنَّ ُه َّ
أَال إِنَّ ُه ال ْ ُم َف َّو ُ
ض إِلَیْ ِه.
أَال إِنَّ ُه َقدْ ب َ َّش َر ب ِ ِه َم ْن َس َل َ
ف م ِ َن ال ْ ُقرو ِن بَیْ َن یَدَ یْ ِه.
الح َّج َة ب َ ْعدَ ُه َوال َحقَّ إِالّ َم َع ُه َوالنُو َر إِالّ ِعنْدَ ُه.
أَال إِنَّ ُه الْباقی ُح َّج ًة َو ُ
ب ل َ ُه َوال َمنْصو َر َع َلیْ ِه.
أَال إِنَّ ُه الغال ِ َ
أَال َوإِنَّ ُه َولِی اهلل فی أَ ْر ِ
ض ِهَ ،و َح َک ُم ُه فی خَ ْلقِ ِهَ ،وأَمینُ ُه فی ِس ِّره ِ َو عالنِیَت ِ ِه.
آگاه باشید! همانا آخرین امام ،قائم مهدی از ماست .هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.
هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران.
هشدار! که اوست فاتح دژها و منهدم کننده ی آنها.
هشدار! که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمی آنان.
هشدار! که او خونخواه تمام اولیای خداست.
آگاه باشید! اوست یاور دین خدا.
هشدار! که از دریایی ژرف پیمانه هایی افزون گیرد.
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هشدار! که او به هر ارزشمندی به اندازه ی ارزش او ،و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه ی نادانی اش نیکی کند.
هشدار! که او نیکو و برگزیده ی خداوند است.
هشدار! که او وارث دانش ها و حاکم بر ادراک هاست.
هان! بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می گوید و آیات و نشانه هی او را برپا کند .بدانید همانا اوست
بالیده و استوار.
بیدار باشید! هموست که [اختیار امور جهانیان و آیین آنان ] به او واگذار شده است.
آگاه باشید! که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده اند.
حجت و امامت است و
حجتی نخواهد بود(.این تعبیر به عنوان ّ
حجت پایدار و پس از او ّ
آگاه باشید! که اوست ّ
حجت های پیشین اند که دوباره رجعت خواهند نمود ).درستی و
نظری به رجعت دیگر امامان ندارد زیرا آنان ّ
راستی و نور و روشنایی تنها نزد اوست.
هان! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده ی او یاری نخواهد گشت.
آگاه باشید که او ولی خدا در زمین ،داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار و نهان است.
بخش نهم :مطرح کردن بیعت
َمعا ِش َرالنّ ِ
ت ل َ ُک ْم َوأَفْ َه ْمتُ ُک ْمَ ،و هذا َعلِی یُ ْفهِ ُم ُک ْم ب َ ْعدی .أَال َوإِنِّی ِعنْدَ انْقِضاءِ خُ ْطبَتی أَ ْد ُعو ُک ْم إِلی
اس ،إِن ّی َقدْ ب َ َّینْ ُ
ت اهلل َو َعلِی َقدْ بایَ َعنیَ .وأَنَا آ ِخ ُذ ُک ْم بِالْبَیْ َع ِة ل َ ُه
ُمصا َف َقتی َعلی بَیْ َعت ِ ِه َو اإلِقْرارِب ِ ِه ،ث ُ َّم ُمصا َف َقت ِ ِه ب َ ْعدی .أَال َوإِنَّی َقدْ بایَ ْع ُ
ذین یُبای ِ ُعون َ َ
ث َفإِنَّما یَنْ ُک ُ
ک إِنَّما یُبای ِ ُعونَ اهلل ،یَدُ اهلل َف ْو َق أَیْدیهِ ْمَ .ف َم ْن ن َ َک َ
ث َعلی ن َ ْف ِس ِهَ ،و َم ْن
َعنِ اهلل َع َّز َو َج َّل( .إ ِ َّن الَّ َ
أَ ْوفی بِما عا َهدَ َع َلیْ ُه اهلل َف َسیُؤْ تی ِه أَ ْجرا ً َعظیم ًا).
هان مردمان! من پیام خدا را برایتان آشکار کرده تفهیم نمودم .و این علی است که پس از من شما را آگاه می کند.
اینک شما را می خوانم که پس از پایان خطبه با من و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت کرده به امامت او
اقرار نمایید .آگاه باشید من با خداوند و علی با من پیمان بسته و من اکنون از سوی خدی ع ّزوجل بری امامت
او پیمان می گیرم[« .ی پیامبر] آنان که با تو بیعت کنند هر آینه با خدا بیعت کرده اند .دست خدا بالی دستان آنان
است .و هر کس بیعت شکند ،بر زیان خود شکسته ،و آن کس که بر پیمان خداوند استوار و باوفا باشد ،خداوند
به او پاداش بزرگی خواهد داد».
بخش دهم :حالل و حرام ،واجبات و محرمات
ناح َع َلیْ ِه أَنْ یَ َّط َّو َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ف بِهِما) اآلیَة.
اس ،إ ِ َّن ال ْ َح َّج َوال ْ ُع ْم َر َة م ِ ْن َشعائرِاهللَ ( ،ف َم ْن َح َّج الْبَیْ َ
ت أَ ِوا ْعتَ َم َر َف ُ
الج َ
تَ ،فما َو َر َد ُه أَ ْه ُل بَیْ ٍ
َمعا ِش َرالنّ ِ
استَ ْغن َْوا َو أُب ْ ِشرواَ ،والتَخَ َّلفوا َعنْ ُه إِالّبَتَ ُروا َو افْتَ َق ُروا.
اسُ ،ح ُّجواالْبَیْ َ
ت إ ِ َّال ْ
ف بِال ْ َم ْوق ِ ِ
ف م ِ ْن َذنْب ِ ِه إِلی َوقْت ِ ِه ذال ِ َ
استَ ْأن َ َ
ماس َل َ
اس ،ما َو َق َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ف َع َم َل ُه.
کَ ،فإِذا ان ْ َق َض ْ
ف ُمؤْ م ِ ٌن إ ِ َّال َغ َف َراهلل ل َ ُه َ
ت َح َّجتُ ُه ْ
َ
َمعا ِش َرالن ِ
نین.
مح ِس َ
ضیع أ ْج َرال ُْ ْ
اج ُمعان ُونَ َو ن َ َفقاتُ ُه ْم ُمخَ َّل َف ٌة َع َلیْهِ ْم َواهلل الیُ ُ
َّاس ،ال ْ ُح ّج ُ
ت ب ِ َکما ِل الدّ ینِ َوال َّت َف ُّق ِهَ ،والتَنْ َص ِر ُفوا َعنِ ال ْ َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
مشا ِه ِدإِالّ بِتَ ْوب َ ٍة َو إِقْال ٍع.
اسُ ،ح ُّجوا الْبَیْ َ

18

خورشید غدیر

الزکا َة َکما أَ َم َر ُک ُم اهلل َع َّز َو َج َّلَ ،فإ ِنْ َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
طال َع َلیْ ُک ُم الْ َمدُ َف َق َّص ْرت ُْم أَ ْون َ ِسیتُ ْم َف َعلِی َولِیُّ ُک ْم
الصال َة َو آتُوا َّ
اس ،أَقی ُموا َّ
مین خَ ْلقِ ِه .إِنَّ ُه مِنِّی َو أَنَا مِنْ ُهَ ،و ُه َو َو َم ْن تَخْ ُل ُ
ف م ِ ْن ُذ ِّر َّیتی یُخْ بِرون َ ُک ْم
َو ُمبَ ِّی ٌن ل َ ُک ْم ،الَّذی ن َ َصبَ ُه اهلل َع َّز َو َج َّل ل َ ُک ْم ب َ ْعدی أَ َ
بِمات َْس َأ ُلونَ َعنْ ُه َویُبَ ِّینُونَ ل َ ُک ْم ما التَ ْع َل ُمونَ .
هان مردمان! همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدایی است .پس زائران خانه ی خدا و عمره کنندگان
بر صفا و مروه بسیار طواف کنند.
هان مردمان! در خانه ی خدا حج گزارید؛ که هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر بی نیاز شد و مژده گرفت ،و کسی
از آن روی برنگردانید مگر بی بهره و نیازمند گردید.
هان مردمان! مؤمنی در موقف (عرفات ،مشعر ،منا) نمانَد مگر این که خدا گناهان گذشته ی او را بیامرزد و بایسته
است که پس از پایان اعمال حج [با پرونده ی پاک ] کار خود را از سر گیرد.
هان مردمان! حاجیان دستگیری شده اند و هزینه هی سفرشان جبران می شود و جایگزین آن به آنان خواهد رسید.
و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد.
هان مردمان! خانه ی خدا را با دین کامل و دانش ژرفی آن دیدار کنید و از زیارتگاهها جز با توبه و بازایستادن [از
گناهان ] برنگردید.
هان مردمان! نماز را به پا دارید و زکات بپردازید همان سان که خداوند ع ّزوجل امر فرموده .پس اگر زمان بر شما
دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد بردید ،علی صاحب اختیار و تبیین کننده ی بر شماست .خداوند ع ّزوجل او
راپس از من امانتدار خویش در میان آفریدگانش نهاده .همانا او از من و من از اویم .و او و فرزندان من از جانشینان
او ،پرسش هی شما راپاسخ دهند و آن چه را نمی دانید به شما می آموزند.
ُ
َ
أَال إ ِ َّن ال ْ َح َ
الل َوال ْ َحرا َم أَ ْکث َُرم ِ ْن أَنْ أُ ِ
ت أنْ آخُ َذ
حصیَ ُهما َوأُ َع ِّر َف ُهما َفآ ُم َر بِال ْ َحال ِل َو اَن َهی َعنِ ال ْ َحرامِ فی َمقامٍ وا ِح ٍدَ ،فأم ِ ْر ُ
نین و َ
األ ْو ِ
ذین ُه ْم مِنِّی
الص ْف َق َة ل َ ُک ْم ب ِ َقبُو ِل ما ِجئ ُ
الْبَیْ َع َة مِنْ ُک ْم َو َّ
صیاءِ م ِ ْن ب َ ْع ِده ِ الَّ َ
ْت ب ِ ِه َعنِ اهلل َع َّز َو َج َّل فی َعلِی أمیرِال ْ ُمؤْ م ِ َ َ
َومِنْ ُه إما َم ٌة فیهِ ْم قائ ِ َم ٌة ،خات ِ ُمها ال ْ َم ْهدی إِلی یَ ْومٍ یَ ْل َقی اهلل الَّذی یُ َق ِّد ُر َو یَ ْقضی.
ک َو ل َ ْم أُب َ ِّد ْل .أَال َفا ْذ ُک ُروا ذال ِ َ
اسَ ،و ُک ُّل َحال ٍل َدل َ ْلتُ ُک ْم َع َلیْ ِه َو ُک ُّل َحرامٍ ن َ َهیْتُ ُک ْم َعنْ ُه َفإِنِّی ل َ ْم أَ ْر ِج ْع َع ْن ذال ِ َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ک
الزکا َة َوأْ ُم ُروا بِال ْ َم ْع ِ
روف
الصال َة َوآتُوا َّ
َواص ْواب ِ ِهَ ،وال تُبَ ِّدلُو ُه َوالتُ َغ ِّی ُرو ُه .أَال َو إِنِّی ا ُ َج ِّد ُدال ْ َق ْو َل :أَال َف َأقی ُموا َّ
اح َف ُظو ُه َو ت َ
َو ْ
َوان ْ َه ْوا َعنِ ال ْ ُمنْ َکرِ.
هان! روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در این جا یکباره به روا فرمان دهم و از ناروا
بازدارم .از این روی مأمورم از شما بیعت بگیرم که دست در دست من نهید در مورد پذیرش آن چه از سوی
خداوند آورده ام درباری علی امیرالمؤمنین و اوصیای پس از او که آنان از من و اویند .و این امامت به وراثت
پایدار است و فرجام امامان ،مهدی است و استواری امامت تا روزی است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند.
هان مردمان! شما را به هرگونه روا و ناروا راهنمایی کردم و از آن هرگز برنمی گردم .بدانید و آگاه باشید! آن ها را
یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را به آن توصیه نمایید و در آن [احکام خدا] دگرگونی راه ندهید .هشدار که دوباره
می گویم :بیدار باشید! نماز را به پا دارید .و زکات بپردازید .و امر به معروف کنید و از منکر بازدارید.
س الْ ْم ِر بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف أَنْ تَنْتَ ُهوا إِلی َق ْولی َوتُبَ ِّلغُو ُه َم ْن ل َ ْم یَ ْح ُض ْر َو ت َْأ ُمر ُو ُه ب ِ َقبُول ِ ِه َعنِّی َوتَنْ َه ْو ُه َع ْن ُمخال َ َفت ِ ِه،
أَال َوإ ِ َّن َرأْ َ
َفإِنَّ ُه أَ ْم ٌر م ِ َن اهلل َع َّز َو َج َّل َومِنِّیَ .وال أَ ْم َر ب ِ َم ْع ٍ
روف َوال ن َ ْهی َع ْن ُمنْ َک ٍر إ ِ َّال َم َع إِمامٍ َم ْعصومٍ.
ث یَ ُق ُ
اس ،ال ْ ُق ْرآنُ یُ َع ِّر ُف ُک ْم أَ َّن الْئ ِ َّم َة م ِ ْن ب َ ْع ِده ِ ُولْدُ ُهَ ،و َع َّرفْتُ ُک ْم إِنَّ ُه ْم مِنِّی َومِنْ ُهَ ،حیْ ُ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ول اهلل فی کِتاب ِ ِهَ ( :و َج َع َلها

خورشید غدیر

19

ت« :ل َ ْن ت ِ
َض ُّلوا ما إ ِنْ تَ َم َّس ْکتُ ْم بِهِما.
َکل ِ َم ًة باقِیَ ًة فی َعقِب ِ ِه)َ .و ُق ْل ُ
السا َع َة َکما َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
مات
ظیم) .ا ُ ْذ ُک ُروا ال ْ َم َ
اس ،ال َّت ْقوی ،ال َّت ْقویَ ،و ْ
السا َع ِة َشی ٌء َع ٌ
قال اهلل َع َّز َو َج َّل( :إ ِ َّن َزل ْ َزل َ َة ّ
اح َذ ُروا ّ
وازین َوال ُْ
ثیب َع َلیْها
ساب َوال ْ َم
محاسبَ َة بَیْ َن یَدَ ی َر ِّب الْعال َ َ
َ
واب َوالْعِ َ
مین َوال َّث َ
( َوال ْ َمعا َد) َوال ْ ِح َ
قابَ .ف َم ْن جا َء بِال ْ َح َسنَ ِة أُ َ
َ
س ل َ ُه فِی ِ
صیب.
الجنا ِن ن َ ٌ
َو َم ْن جا َء ب ِ َّ
الس ِّیئَ ِة َف َلیْ َ
و بدانید که ریشه ی امر به معروف این است که به گفته ی من [درباره ی امامت ] برسید و سخن مرا به دیگران
برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من بازدارید؛ همانا سخن من
فرمان خدا و من است و هیچ امر به معروف و نهی از منکری جز با
امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد.
هان مردمان! قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان از
او و از من اند .چرا که خداوند در کتاب خود می گوید« :امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد »...و من نیز
گفته ام که« :مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید ،گمراه نخواهید شد».
هان مردمان! تقوا را ،تقوا را رعایت کرده از سختی رستخیز بهراسید همان گونه که خداوند ع ّزوجل فرمود« :البته
زمین لرزه ی روز رستاخیز حادثه ی بزرگ است»...
مرگ ،قیامت ،و حساب و میزان و محاسبه ی در برابر پروردگار جهانیان و پاداش کیفر را یاد کنید .آن که نیکی
آورد ،پاداش گیرد .و آن که بدی کرد ،بهره ی از بهشت نخواهد برد.
بخش یازدهم :بیعت گرفتن رسمی برای امیرالمؤمنین و امامان پس از او
ف وا ِح ٍد فی َوقْ ٍ
اس ،إِنَّ ُک ْم أَ ْکث َُر م ِ ْن أَنْ تُصاف ِ ُقونی ب ِ َک ٍّ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ت وا ِح ٍدَ ،و َقدْ أَ َم َرنِی اهلل َع َّز َو َج َّل أَنْ آخُ َذ م ِ ْن أَل ْ ِسنَت ِ ُک ُم
منینَ ،ول ِ َم ْن جا َء ب َ ْعدَ ُه م ِ َن الْئ ِ َّم ِة مِنّی َو مِنْ ُهَ ،علی ما أَ ْع َل ْمتُ ُک ْم أَ َّن ُذ ِّر َّیتی م ِ ْن ُص ْلب ِ ِه.
ْالِقْرا َر بِما َع َّقدْ ُ
ت ل ِ َعلِی أَمیرِال ْ ُمؤْ َ
ْت َع ْن َربِّنا َو َربِّ َ
َف ُقولُوا ب ِ َأ ْج َمعِ ُک ْم« :إِن ّا سام ِ ُعونَ ُمطی ُعونَ ُ
نین َو
راضونَ ُمنْقا ُدونَ لِما ب َ َّلغ َ
ک فی أَ ْم ِر إِمامِنا َعلِی أَمیرِال ْ ُمؤْ م ِ َ
لوبِنا َوأَن ْ ُف ِسنا َوأَل ْ ِسنَتِنا َوأَیْدینا .علی ذال ِ َ
ک َعلی ذال ِ َ
َم ْن ُولِدَ م ِ ْن ُص ْلب ِ ِه م ِ َن الْئ ِ َّم ِة .نُبای ِ ُع َ
موت َو
ک ن َ ْحیی َو َع َلیْ ِه ن َ ُ
ک ب ِ ُق ُ
ثَ .والن ُ َغ ِّی ُر َوالنُبَ ِّد ُلَ ،وال ن َ ُش ُّ
ض ال ْ َ
َع َلیْ ِه نُبْ َع ُ
تابَ ،وال ن َ ْر ِج ُع َعنِ ال ْ َع ْه ِد َوال نَنْ ُق ُ
میثاق.
ک ( َوالن َ ْج َحدُ ) َوالن َ ْر ُ
هان مردمان! شما بیش از آنید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایید .از این روی خداوند ع ّزوجل به من
دستور داده که از زبان شما اقرار بگیرم و پیمان والیت علی امیرالمؤمنین را محکم کنم و نیز بر امامان پس از او که
از نسل من و اویند؛ همان گونه که اعالم کردم که ذ ّریّه من از نسل اوست.
پس همگان بگویید:
البتّه که سخنان تو را شنیده پیروی می کنیم و از آن ها خشنودیم و بر آن گردن گذار و بر آن چه از سوی
پروردگارمان در امامت اماممان
علی امیرالمؤمنین و امامان دیگر  -از صلب او  -به ما ابالغ کردی ،با تو پیمان می بندیم با دل و جان و زبان و
دست هایمان .با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته می شویم .و هرگز آن را دگرگون
نکرده ّ
شک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود برنمی گردیم.
َو َع ْظتَنا ب ِ َو ْع ِ
ت م ِ ْن ُذ ِّریت ِ َ
ک م ِ ْن ُول ْ ِده ِ ب َ ْعدَ ُه ،ال ْ َح َسنِ َوال ْ ُح َسیْنِ َو َم ْن ن َ َصبَ ُه
ذین َذ َک ْر َ
نین َوالْئ ِ َّم ِة الَّ َ
ظ اهلل فی َعلِی أَمیرِالْمؤْ م ِ َ
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اهلل ب َ ْعدَ ُهماَ .فال ْ َع ْهدُ َوال ْ ُ
میثاق ل َ ُه ْم َم ْأخُ و ٌذ مِنَّا ،م ِ ْن ُق ُلوبِنا َوأَن ْ ُف ِسنا َوأَل ْ ِسنَتِنا َوضَ مائِرِنا َوأَیْدیناَ .م ْن أَ ْد َر َکها بِیَ ِده ِ َو إ ِ َّال َف َقدْ
ک َعنْ َ
ک بَدَ الً َوالیَ َری اهلل م ِ ْن أَن ْ ُف ِسنا ِح َوالً .ن َ ْح ُن ن ُؤَ ّدی ذال ِ َ
أَ َق َّر بِلِسان ِ ِهَ ،وال نَبْتَغی بِذال ِ َ
ک الّدانی والقاصی م ِ ْن ا َ ْوالدِنا
واَهالیناَ ،و ن ُ ْشهِدُ اهلل بِذال ِ َ
ک َو َکفی بِاهلل َشهیدا ً َوأَن َْت َع َلیْنا ب ِ ِه َشهیدٌ
اس ،ماتَ ُقولونَ ؟ َفإ ِ َّن اهلل یَ ْع َل ُم ُک َّل َص ْو ٍ
سَ ( ،ف َمنِ ا ْهتَدی َفلِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن ضَ َّل َفإِنَّما یَ ِ
ت َو خافِیَ َة ُک ِّل ن َ ْف ٍ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ض ُّل
َع َلیْها)َ ،و َم ْن بایَ َع َفإِنَّما یُبای ِ ُع اهلل( ،یَدُ اهلل َف ْو َق أَیْدیهِ ْم).
َ
نین َوال ْ َح َس َن َوال ْ ُح َسیْ َن َوالْئ ِ َّم َة (مِنْ ُه ْم فِی ُّ
َمعا ِش َرالنّ ِ
الدن ْیا َو ْال ِخ َرةِ)
میرال ْ ُمؤْ م ِ َ
اسَ ،فبای ِ ُعوا اهلل َو بای ِ ُعونی َوبای ِ ُعوا َعلِیّ ًا أ َ
َکل ِ َم ًة باقِیَ ًة.
[ای رسول خدا] ما را به فرمان خدا پند دادی درباره ی علی امیرالمؤمنین و امامان از نسل خود و او ،که حسن
و حسین و آنان که خداوند پس از آنان برپا کرده است .پس عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و
روح و دستانمان .هر کس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست .و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد
و خداوند از ما شکست عهد نبیند .و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خویشان خود خواهیم رسانید
و خداوند را بر آن گواه خواهیم گرفت .و هر آینه خداوند بر گواهی کافی است و تو نیز بر ما گواه باش».
هان مردمان! چه می گویید؟ همانا خداوند هر صدایی را می شنود و آن را که از دل ها می گذرد می داند« .هر آن
کس هدایت پذیرفت ،به خیر خویش پذیرفته .و آن که گمراه شد ،به زیان خود رفته ».و هر کس بیعت کند ،هر
آینه با خداوند پیمان بسته؛ که «دست خدا بالی دستان آن هاست».
هان مردمان! اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان بندید و با علی امیرالمؤمنین و حسن و حسین و امامان پس
از آنان از نسل آنان که نشانه ی پایدارند در دنیا و آخرت.
َ
یُ ْهل ِ ُ
ث َفإِنَّما یَنْ ُک ُ
ک اهلل َم ْن َغدَ َر َو یَ ْر َح ُم َم ْن َو فیَ ( ،و َم ْن ن َ َک َ
ث َعلی ن َ ْف ِس ِه َو َم ْن أ ْوفی بِما عا َهدَ َع َلیْ ُه اهلل َف َسیُؤْ تی ِه
أَ ْجرا ً َعظیم ًا).
ک َربَّنا َو إِلَیْ َ
(س ِم ْعنا َو أَ َط ْعنا ُغ ْفران َ َ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ک
اسُ ،قولُوا الَّذی ُق ْل ُ
ت ل َ ُک ْم َو َس ِّل ُموا َعلی َعلی بِإ ِ ْم َرة ِ ال ْ ُمؤْ م ِ َ
نینَ ،و ُقولُواَ :
صیر)َ ،و ُقولوا( :اَل ْ َح ْمدُ ِ َّل ِ الَّذی َهدانا لِهذا َو ما ُکنّا لِنَ ْهتَ ِدی ل َ ْوال أَنْ َهدانَا اهلل) اآلیة.
ال ْ َم ُ
ب ِعنْدَ اهلل َع َّز َو َج َّل َ -و َقدْ أَن ْ َزلَهافِی ال ْ ُق ْرآ ِن  -أَ ْکث َُر م ِ ْن أَنْ أُ ْح ِ
اس ،إ ِ َّن َفضائ ِ َل َعلی بْنِ أَبی طال ِ ٍ
َمعا ِش َرالنّ ِ
صیَها فی َمقامٍ
وا ِح ٍدَ ،ف َم ْن أَن ْبَ َا ُک ْم بِها َو َع َر َفها َف َص ِّد ُقو ُه.
َمعا ِش َرالنّ ِ
کرتُ ُه ْم َف َقدْ فا َز َف ْوزا ً َعظیم ًا.
اسَ ،م ْن یُ ِط ِع اهلل َو َر ُسول َ ُه َو َعلِیّ ًا َو الْئ ِ َم َة الَّ َ
ذین َذ ْ
خداوند ّ
مکاران را تباه می کند و به باوفایان مهر می ورزد« .هر که پیمان شکند»
جز این نیست که به زیان خود گام برداشته ،و هر که بر عهدی که با خدا بسته پابرجا ماند ،به زودی خدا او را
پاداش بزرگی خواهد داد».
هان مردمان! آن چه بر شما برگفتم بگویید و به علی با لقب امیرالمؤمنین سالم کنید و بگویید« :شنیدیم و فرمان
می بریم پروردگارا ،آمرزشت خواهیم و بازگشت به سوی تو است ».و نیز بگویید« :تمام سپاس و ستایش خدایی
راست که ما را به این راهنمایی فرمود وگرنه راه نمی یافتیم»  -تا آخر آیه.
هان مردمان! هر آینه برتری های علی بن ابی طالب نزد خداوند ع ّزوجل  -که در قرآن نازل فرموده  -بیش از آن
است که من یکباره برشمارم .پس هر کس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت او را تصدیق و تأیید کنید.
هان مردمان! آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم پیروی کند ،به رستگاری بزرگی دست
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یافته است.
ُ
نین أ َ
ولئک ُه ُم الْفائ ُزونَ فی َجنّ ِ
َمعا ِش َرالن ِ
ات النَّعی ِم.
الساب ِ ُقونَ إِلی ُمبایَ َعت ِ ِه َو ُمواالت ِ ِه َو الت َّْسلی ِم َع َلیْ ِه بِإ ِ ْم َرة ِ ال ْ ُمؤْ م ِ َ
َّاسّ ،
اسُ ،قولُوا ما یَ ْرضَ ی اهلل ب ِ ِه َعنْ ُک ْم م ِ َن ال ْ َق ْو ِلَ ،فإ ِنْ ت َْک ُف ُروا أَنْتُ ْم َو َم ْن فِی الْ ْر ِ
َمعا ِش َرالنّ ِ
ض َجمیع ًا َف َل ْن یَ ُض َّراهلل َشیْئ ًا.
ت) َوا ْغ ِ
مین.
ت َوأَ َم ْر ُ
نین (بِما أَ َّدیْ ُ
رینَ ،وال ْ َح ْمدُ ِ َّل ِ َر ِّب الْعال َ َ
دین) الْکاف ِ َ
ب َع َلی (الْجا ِح َ
اللهم ا ْغفِ ْر ل ِ ْل ُمؤْ م ِ َ
ض ْ
َّ
هان مردمان! سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سالم بر او با لقب امیرالمؤمنین ،رستگارانند و در
بهشت هی پربهره خواهند بود.
هان مردمان! آن چه خدا را خشنود کند بگویید .پس اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند ،خدا را زیانی نخواهد
رسانید.
ّ
الحمدلل
پروردگارا ،آنان را که به آن چه ادا کردم و فرمان دادم ایمان آوردند ،بیامرز .و بر منکران کافر خشم گیر! و
رب العالمین.
ّ
فصل دوم

منابع خطبه در کتب شیعه
در میان بزرگان شیعه کتب زیادی در زمینه خطبه غدیر تألیف شده است و علمای شیعه بر روی سند و محتوای
خطبه غدیر متفق النظرند .که در اینجا چند کتاب به عنوان راهنمایی و برای آگاهی از مباحث مربوط به سند خطبه
غدیر معرفی می شود:
 .1عبقات االنوار :میر حامد حسین هندی :جلد های مربوط به غدیر.
 .2الغدیر :عالمه امینی :ج1ص12-151و.294-322
 .3نفحات االزهار فی خالصة عبقات االنوار :عالمه سید علی میالنی :ج.6-9
 .4عوالم العلوم :شیخ عبداهلل بحرانی :ج15/3ص .307-327
 .5بحار االنوار :عالمه مجلسی :ج37ص.181-182
 .6اثبات الهداة :شیخ حر عاملی :ج2ص.200-250
 .7کشف المهم فی طریق خبر غدیرخم :سید هاشم بحرانی.
 .8الطرائف :سید ابن طاووس :ص.33
در تاریخچه کتابهای اسالمی اولین بار در نقل حدیث غدیر به صورت مستقل به کتابی که عالم شیعی شیخ خلیل
بن احمد فراهیدی متوفای  175هجری تألیف کرده تحت عنوان «جزء فیه خطبة النبی(ص) یوم الغدیر» معرفی
شده است.
خوشبختانه متن مفصل خطبه غدیر در  9کتاب از منابع معتبر شیعه که هم اکنون در دست می باشد و به چاپ هم
رسیده با اسناد متّصل نقل شده است.
• روایات این  9کتاب به سه طریق منتهی می شود:
 .1به روایت امام باقر(علیه السالم) است که با اسناد معتبر در چهار کتاب «روضة الواعظین» تالیف شیخ فتال
نیشابوری« ،االحتجاج»طبرسی« ،الیقین»سید ابن طاووس« ،نزهه الکرام» شیخ محمد بن حسین رازی نقل شده است.
 .2متن خطبه به روایت حذیفة بن یمان با اسناد مشخص در کتاب «االقبال» سید ابن طاووس به نقل از کتاب
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«النشروالطی» نقل شده است.
 .3متن خطبه به روایت زید بن ارقم با اسناد معین در  4کتاب «العددالقویة» شیخ علی بن یوسف حلی« ،التحصین»
سید ابن طاووس« ،الصراط المستقیم» شیخ علی بن یونس بیاضی و «نهج االیمان» شیخ علی بن حسین بن جبر.
عالمه مجلسی در «بحاراالنوار» از سایر علمای متأخر خطبه مفصل غدیر را از مدارک مذکور نیز نقل کرده اند.
روایت های اسناد رجالی بیان شده در باال را می توانید در کتاب «اسرار غدیر» تألیف محمد باقر انصاری که توسط
«نشر مولود کعبه»پخش می گردد ،مشاهده فرمایید.
حدیث غدیر در کتب اهل سنّت
بزرگان اهل سنت به طرق مختلف حدیث غدیر خم را نقل کرده اند.
از میان اندیشمندان اهل تسنن ،طوالنی ترین متن از سخنان پیامبر در روز غدیر را «احمد بن محمد الطبری» در
ِ
کتاب «مناقب علی بن ابیطالب» ذکر کرده است .این کتاب در سا ِل  411هجری قمری در قاهره نسخه برداری شده
] ،[1و یک نسخه¬ از آن در کتابخانه¬ی سید بن طاووس موجود بوده است.
پس از متنِ مذکور ،طوالنی ترین متن از سخنان پیامبر را محمد بن جریر بن یزید الطبری متوفای  310هجری
ِ
الحرقوصیّة» ضبط کرده است .مرحومِ نباطی عاملی در «الصراط
قمری در کتاب «الوالیة» یا همان
کتاب «الرد علی ُ
المستقیم» به نقل از این کتاب سخنان پیامبر را در روز غدیر خم نقل کرده است .ابن المغازلی شافعی متوفای 483
هجری قمری در کتاب «مناقب علی بن ابیطالب» سخنا ِن پیامبر(ص) را در روز غدیر خم با سن ِد متصل از همسر
زید بن أرقم نقل کرده است.
صحت گذاشته و آن را تأیید کرده
در ذیل به بعضی از مهم ترین کتب اهل سنت که بر حدیث غدیر ُمهر ّ
اند ،همراه با حدیث اشاره می شود.
 .1سنن ترمذی :زید بن ارقم عن النبی(ص) قال :من کنت مواله فعلی مواله[]2
 .2مصنف ابن ابی شیبه :حدثنا مطلب بن زیاد عن عبداهلل بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبداهلل قال :کنّا بالجحفة
بغدیرخم إذا خرج علینا رسول اهلل فأخذ بید علی فقال :من کنت مواله فعلی مواله []3
 .3المعجم الکبیر للطبرانی :عن أبی إسحاق الهمدانی قال سمعت حبشی بن جناده یقول :از رسول اکرم(ص) شنیدم
در روز غدیرخم فرمود:
اللهم من کنت مواله فعلی مواله ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اعن من اعانه[]4
همچنین وی حدیث مذکور را به همین طریق از زید بن ارقم ،ابو ایوب انصاری و بریده نقل می کند.
 .4تفسیر ابی السعود و تفسیر اللباب البن عادل :در این دو کتاب در تفسیر ایه «سأل سائل بعذاب واقع» [ ]5وارد
شده است :می گویند سائل ،حارث بن نعمان فهری بود و علت نزول آیه این است هنگامی که قول پیامبر(ص)
مبنی بر اینکه هر که من موالی اویم پس علی موالی اوست به گوش او رسید ،سوار بر ناقه خود شد و پیش پیامبر
آمد و گفت :ای محمد! امر کردی ما را که شهادت بدهیم خدایی جز خدای واحد نیست و اینکه تو فرستاده از
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جانب اویی و ما آن را پذیرفتیم .امر کردی پنج بار در روز نماز بخوانیم و زکات اموالمان را بدهیم و ما قبول کردیم.
امر کردی که در هر سال یک ماه روزه بگیریم و حج بگزاریم و ما پذیرفتیم؛ ولی به اینکه پسر عمت را بر ما برتری
دهی ،هیچ گاه راضی نمی شویم .آیا آنچه گفتی ،از جانب خودت بود یا از جانب خدا؟ پیامبر(ص) فرمود :به آن
خدایی که کسی غیر از او خدا نیست قسم که آن را از نزد خداوند گفتم .پس در این وقت حارث می گوید :خدایا!
اگر آنچه محمد می گوید ،حق است ،از آسمان بر ما سنگی فرود آر یا عذابی بر ما نازل کن!
پس به خدا قسم ،به ناقه اش نرسید ،مگر اینکه خدا سنگی به جانبش پرتاب نمود که از مغز سرش وارد شد و از
دبرش بیرون آمد و کشته شد]6[ .
 .5الدر المنثور عن ابی هریره :لما کان یوم غدیر خم و هو یوم ثمانی عشر من ذی الحجة قال النبی(ص)« :من کنت
مواله فعلی مواله فانزل اهلل الیوم اکملت لکم دینکم»]7[.
 .6تفسیر ابن کثیر :در شأن نزول آیه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک »...می گوید :و قد روی ابن مردویه من طریق
ابی هارون عن ابی سعید خدری انها نزلت علی رسول اهلل(ص) یوم غدیر خم حین قال لعلی« :من کنت مواله فعلی
مواله» ثم رواه عن أبی هریره و فیه انه الیوم الثامن عشر من ذی الحجه یعنی مرجعه من حجة الوداع]8[ .
 .7تفسیر آلوسی :در شأن نزول همین ایه می گوید :عن ابن عباس (رضی اهلل تعالی عنه) قال :نزلت هذه االیة فی
علی (کرم اهلل وجهه) حیث امر سبحانه ان یخبر الناس بوالیته فتخوف رسول اهلل أن یطعنوا فی ذلک علیه فاوحی
اهلل تعالی الیه هذه االیة فقام بوالیته یوم غدیر خم و أخذ بیده .فقال (علیه الصالة و السالم)« :من کنت مواله فعلی
مواله ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه؛ [ ]9این آیه زمانی نازل شد که خداوند ابالغ والیت علی به مردم را به
پیامبر امر فرمود و آن حضرت از طعن مردم بر این خائف بود .پس این آیه نازل شد و پیامبر(ص) در روز غدیر
امر حق تعالی را به اجرا رساند و فرمود« :هر که من موالی اویم ،علی موالی اوست.»...
 .8فتح القدیر :قال رسول اهلل(ص) إلی بریده :یا بریده ألست بالمؤمنین من أنفسهم؟ قلت :بلی یا رسول اهلل .قال:
«من کنت مواله فعلی مواله»]10[.
بررسی ماجرای تبریک خلیفه دوم به امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در کتب اهل سنّت
یکی از موارد مهم که در کنار حدیث غدیر مورد توجه قرار گرفته و راویان حدیث آن را نقل کرده اند ،مسئله
تبریک عمربن خطاب به علی(ع) به عنوان امیرالمؤمنین است و جمع بسیاری از بزرگان شیعه و برخی از اهل
سر اینکه بزرگان اهل سنت کمتر به این عنوان پرداخته اند آن است که با
سنت به این مطلب اشاره کرده اندّ .
پذیرفتن این مطلب که عمر به علی(ع) تبریک گفته ،کالم شیعه مبنی بر والیت امیرالمؤمنین مورد تأیید قرار خواهد
لب سخن وی آن است که
گرفت .برخی علمای اهل سنت مانند غزالی همین موضوع را به دقت بحث نموده اند و ّ
به لحاظ منطقی و عقلی تبریک عمر ،معنایی جز پذیرش خالفت نخواهد داشت .پس جای هیچ شکی باقی نمی
ماند که با قبول این امر ،تمام کلمات و گفتار اهل سنت در مورد معنای موال بر باد فنا خواهد بود؛ زیرا تبریک عمر
به علی(ع) معنایی جز رسیدن به مقام ریاست بر مؤمنان ندارد .غیر از این معنا هر چه را در نظر بگیریم ،تبریک و
تهنیت عمر را بی معنا خواهد کرد .در ذیل دو نمونه را اشاره مینماییم.
تفسیررازی :نزلت االیة فی فضل علی بن ابی طالب(ع) و لما نزلت هذه االیة أخذ بیده و قال« :من کنت مواله
فعلی مواله ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه» .فلقیه عمر فقال :هنیئ ًا لک یا بن ابی طالب أصبحت موالی و

24

خورشید غدیر

مولی¬کل مؤمن و مؤمنة .و هو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علی ]11[ .آیة (ابالغ) در فضل علی
بن ابیطالب(ع) نازل گردید و پس از آن رسول اکرم(ص) دست علی(ع) را گرفت و اعالم فرمود « هرکه من موالی
او بودم پس علی موالی اوست ...،پس عمر او را دید و گفت :مبارک باشد بر تو ای علی بن ابیطالب صبح نمودی
در حالیکه موالی من و موالی هر مؤمن و مؤمنه هستی »...
ابن کثیر در کتاب السیرة النبویه پس از نقل حدیث من کنت مواله فعلی مواله به طرق مختلف از جمله نسائی می
گوید« :هذا اسناد جید قوی رجاله کلهم ثقات»(اسناد مربوط به این حدیث از نظر رجالی بسیار قوی است و راویان
آن از ثقات هستند) و در ادامه به ماجرای تبریک عمر به امیرالمؤمنین به نقل از برخی روات اهل سنت می پردازد.
غیر از آنچه که از تفسیر رازی نقل شد ،ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق حدیث زیر را به دو طریق نقل کرده
است .وی از ابوهریره نقل می کند« :من صام یوم ثمانی عشرة من ذی الحجة کتب له صیام ستین شهرا ً و هو یوم
غدیر خم لما اخذ النبی(ص) بید علی بن ابی طالب فقال :الست ولی المؤمنین» .قالوا :بلی یا رسول اهلل .قال « :من
بخ ًّ
کنت مواله فعلی مواله» .فقال عمر بن خطابًّ :
بخ لک یا بن ابی طالب اصبحت موالی و مولی کل مسلم .فانزل
اهلل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی( ...مائده]12[»)3/
این حدیث در کتب االمالی الشجریه (ج ،1ص ،)31البدایة و النهایة (ج ،7ص ،)386تاریخ بغداد (ج ،3ص )498و
مختصر تاریخ دمشق (ج ،5ص )393نیز نقل شده .
در کتاب «مصنف» ،ابن ابی شیبه پس از نقل عبارت «من کنت مواله فعلی مواله» نقل می کند« :فلقیه عمر بعد ذلک
فقال :هنیئ ًا لک یا بن ابی طالب اصبحت و امسیت مولی کل مؤمن و مؤمنة» ]13[.یعنی (عمر بعد از این ماجرا
ایشان را دید و گفت مبارک باد بر تو ای پسر ابیطالب  ،صبح و شب نمودی در حالیکه موالی هر مؤمن و مؤمنه
هستی) همین عبارت در کتب الشریعه (آجری ،ج ،4ص ،)181فضائل الصحابه (ج ،2ص ،)494کنزالعمال (ج،13
ص ،)134المسند الجامع (ج ،6ص )367و تاریخ ابن خلدون (ج ،1ص )197نیز نقل شده است.
حديث غدير در كدام يك از كتب صحاح سته اهل سنت آمده است؟
نسائي از علماي اهل سنت و صاحب سنن نسايي كه يكي از كتب صحاح سته اهل سنت مي باشد در كتاب السنن
الكبري آورده است:
پيامبر اكرم ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ از آخربن حج (حجة الوداع) بر مي گشت و به غدير خم رسيد ،دستور
داد همه بايستند ،سپس فرمود« :به زودي دعوت خدا را اجابت خواهم كرد ،همانا من دو چيز گرانبها نزد شما مي
گذارم ،يكي بزرگتر از ديگري است:
 .1كتاب خدا .2 .و عترتم و اهل بيتم .آنگاه فرمود :پس نگاه كنيد كه چگونه با اين دو رفتار مي نمائيد .به درستي
كه اين دو از هم جدا نمي شوند تا در حوض كوثر بر من وارد گردند .سپس فرمود :خداوند موالي من است و
من موالي همه مؤمنانم ،بعد دست علي ـ عليه السالم ـ را گرفت و فرمود :هر كس من موالي اويم ،پس اين موالي
اوست .بار پروردگارا كسي كه او را دوست مي دارد ،دوستش دار و كسي كه او را دشمن بدارد ،دشمنش دار]14[».
حديث غدير كه در واقع خطبه طوالني رسول خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ در غدير خم بود ،به طور مفصل
در كتاب هاي صحاح سته نيامده است ،ولي جمالتي كه در واليت و امامت امير مؤمنان ـ عليه السالم ـ مي باشد
در اين كتاب ها نقل شده است و مي توان گفت كه صحاح به اصل حديث اشاره كرده اند ولي كل خطبه را نياورده
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اند و اين حديث نزد علماي اهل سنت از احاديث معتبر و غير قابل انكارمي باشد كه به عنوان مقدمه به چند نمونه
اشاره مي شود:
 .1احمد مغربي از علماي اهل سنت مي نويسد :حديث غدير صحيح است ،ثابت شده است ،متواتر است و بيش
از صد طريق نقل شده است و خيلي از افراد اين حديث را به طور جدا گانه نوشته اند]15[ .
 .2ابن عاصم ديگر عالم سني نيز مي نويسد :حديث «من كنت مواله فعلي مواله» در نهايت صحت است كه جماعتي
از صحابه با طرق مختلف آن را نقل كرده اند و همه اينها با سلسله سند هاي صحيح است]16[ .
 .3اسكافي عالم ديگر اهل سنت ادعاي متواتر بودن حديث غدير در ميان همه مسلمانان را كرده است]17[ .
 .4در سنن ابن ماجه كه يكي از صحاح سته است آمده« :سعد بن وقاص از بي احترامي معاويه بر امير مؤمنان علي
ـ عليه السالم ـ غضبناك شد و در پاسخ معاويه گفت :از رسول خدا  -صلي اهلل عليه و آله و سلم  -شنيدم كه
فرمود :هر كه من موالي اويم ،سپس علي موالي اوست]18[».
 .5در سنن ترمزي ديگر كتاب از صحاح سته نيز از زيد بن ارقم نقل شده رسول خدا ـ صلي اهلل عليه وآله و سلم
ـ فرمود« :هر كه من موالي اويم پس از من علي موالي اوست]19[ ».
 .6براء بن عازب گويد :در حجة الوداع در يكي از راه ها ،رسول خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ پياده شد و
مردم را براي نماز جمع كرد و سپس دست علي ـ عليه السالم ـ را گرفت و فرمود« :آيا من از مؤمنان نسبت به
جانشان اولي نيستم؟ همه گفتند :بلي .فرمود :آيا من بر همه مؤمنان واليت ندارم؟ همه گفتند :بلي .فرمود :پس اين
ولي هر كسي است كه من ولي اويم .خدايا دوستدار او را دوست بدار و دشمن او را دشمن دار]20[ ».
 .7نسائي كه سنن او از صحاح سته اهل سنت مي باشد ،حديث غدير را در سه كتاب ديگرش نيز آورده است كه
بيانگر اهميت اين حديث است كه فقط به اسامي اين سه كتاب اشاره مي شود.
يك :السنن الكبري ،ج  ،5ص  131دو :خصائص امير المؤمنين ،ص  50سه :فضائل الصحابه ،ص 14
 .2حديث ثقلين :حديث ثقلين كه يكي از احاديث معتبر نزد شيعه و سني است ،يكي از احاديثي است كه رسول
خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ آن را در خطبه غدير آورده اند و اين در صحاح سته موجود است:
مسلم در كتاب صحيح خود كه از كتاب هاي صحاح سته و معتبر ترين آن هاست آورده :زيد بن ارقم مي گويد در
غدير خم پيامبر خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ ايستاد و خطبه خوانده فرمود :اي مردم :من هم بشرم و بزودي
به سوي خدا مي روم و من براي شما دو امانت گرانبها مي گذارم ،اولش كتاب خداست كه در آن هدايت و نور
است ،پس كتاب خدا را گرفته و به آن تمسك جوئيد و به آن رغبت كنيد و سپس فرمود :و اهل بيتم.
بعد از اين سه مرتبه فرمود :اذكركم اهلل في اهل بيتي]21[.
ترمذي نيز در كتابش كه از صحاح سته است ،مي نويسد :پيامبر خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ فرمود :همانا
دو چيز براي شما مي گذارم و مادامي كه به آن دو تمسك جوئيد گمراه نخواهيد شد :يكي از آن ها بزرگ تر از
ديگري است ،كتاب خدا ريسمان الهي است كه از آسمان به زمين وصل است و عترت و اهل بيتم ،و اين دو از هم
جدا نمي شوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند ،پس ببينيد چگونه با آن ها رفتار مي كنيد]22[.
نسائي كه سننش از صحاح سته است در كتاب هاي ديگرش حديث ثقلين را جزو حديث غدير دانسته كه رسول
خدا ـ صلي اهلل عليه و آله و سلم ـ آن را بعد از نصب و معرفي امير مومنان ـ عليه السالم ـ به واليت ،ايراد فرموده
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است مانند:
يك :فضائل الصحابه ،ص  .15دو :السنن الكبري ،ج  ،5ص  .45سه :خصائص امير المؤمنين ،ص .93
عالوه بر اين كتاب ها ،حديث «من كنت مواله فعلي مواله» در  67كتاب روائي و تفسيري اهل سنت و حدود 230
مرتبه از راويان مختلف نقل شده است كه بيانگر غير قابل انكار بودن حديث غديرمي باشد.
حديث «اني تارك فيكم الثقلين ...يا فيكم امرين »...نيز در بيش از  48كتاب حديثي و تفسيري اهل سنت و بيش
از  102مرتبه نقل شده است .همه اينها عالوه بر رواياتي است كه در فضايل امير مومنان ـ عليه السالم ـ در كتاب
هاي اهل سنت نقل شده است به طوري كه سنائي كتابي مستقل درباره خصائص امير المومنين ـ عليه السالم ـ
مي نويسد و ظاهرا ً براي همين است كه در كتاب سنن سنائي كتابي مستقل درباره خصائص امير المؤمنين ـ عليه
السالم ـ مي نويسد و ظاهرا براي همين است كه در كتاب سنن سنائي ،حديث غدير را نياورده است زيرا صحاح
سته همه روايات را جمع نكرده اند ،و آوردن رواياتي توسط سنائي ،بخاري و ...در كتاب هاي ديگر خود دليل بر
اين مدعاست
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اتفاقات پس از خواندن خطبه:
ازدحام مردان و زنان براي بيعت با علي(ع)
تاريخ چنين مي گويد كه :پس از اتمام خطبه ،صداي مردم بلند شد كه آري ،شنيديم و طبق فرمان خدا و رسول
با قلب و زبان و دستمان اطاعت مي كنيم .بعد به سوي پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) ازدحام كردند و براي
بيعت سبقت مي گرفتند و با ايشان دست مي دادند .پيامبر براي نظم دادن به بيعت مردم ،دستور دادند دو خيمه
برپا شود يكي براي خود و ديگري براي علي(ع) و مردم بدين ترتيب پس از حضور در خيمه پيامبر در خيمه
مخصوص اميرالمؤمنين بر او سالم مي كردند .پيامبر(ص) دستور دادند تا ظرف آبي آوردند و پرده اي زدند كه
نيمي از ظرف آب در يك سوي پرده و نيم ديگر آن در يك سوي ديگر قرارگرفت ،تا زنان با دست خود در
يك سوي آب با اميرالمؤمنين(ع) كه دستش را در سوي ديگر قرار داده بود بيعت كنند و به اين شكل زنان نيز
بيعت كردند.
سحاب واليت
پيامبر(ص) در ادامه اين مراسم عمامه خود را كه سحاب نام داشت به عنوان تاج افتخار بر سر اميرالمؤمنين
قرار دادند .حضرت امير(ع) خود دراين باره مي فرمايند :پيامبر در روز غديرخم عمامه اي بر سر بستند و يك
طرفش را بردوشم آويختند و فرمودند :خداوند در روز بدر و حنين مرا بوسيله مالئكه اي كه چنين عمامه اي بر
سر داشتند ياري كرد .دو اتفاق بزرگ ديگري كه دراين مراسم پرشكوه سه روزه رخ داد مسئله حضور جبرئيل
و معجزه اي است كه در قضيه حارث فهري پيش آمد و اين وقايع نيز برحقيقت مسئله غدير تاكيد داشتند كه
دراينجا از ذكر آن پرهيز مي كنيم .به عقيده علماء در تواتر غدير جاي بحث وجود ندارد .از نظر شيعيان اين
حديث كه بخشي از خطبه پيامبر(ص) در روز غديرخم است ،آنقدر از افراد مختلف موافق و مخالف علي(ع)
نقل شده كه هرگز نمي توان احتمال داد دروغ يا تباني دركار بوده باشد .بسياري ازكساني كه اين خبر را نقل
مي كنند جزو افرادي هستند كه در طول عمر خود عالقه اي به اميرالمؤمنين علي(ع) نشان نداده اند و شيعه و
سني بر اين مسئله واقفند .ضمن اينكه نبي مكرم اسالم چه قبل از اين واقعه در طول سالهاي نبوت و چه بعد
از اين رويداد مهم ،بارها در تفسير و تأويل و بيان شأن نزول آيات قرآن و احاديث مختلف برجانشيني علي(ع)
تاكيد داشتند كه از آن جمله مي توان به آيه واليت (مائده آيه )55و حديث منزلت (كتب مختلف حديثي) اشاره
نمود و در حقيقت غديرخم نقطه اي از زمان و مكان بود كه پيامبر به صورت عمومي بر اين مسئله تصريح كرد.
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الف) سؤاالت تستی:
 -1کدامیک از فرازهای زیر از فضایل امیرالمؤمنین علی(ع) میباشد که توسط پیامبر(ص) در روز غدیر
بیان شده است؟
الف) او اولین کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورد ،هیچکس در ایمان به پیامبرصلی اهلل علیه و آله بر
او سبقت نگرفت.
ب) او ا ّولین مردم در نماز گزاردن و عبادت خداوند با پیامبرصلی اهلل علیه و آله بود.
ج) او کسی است که جانش را فدای پیامبرصلی اهلل علیه و آله نمود و در خوابگاه وی خوابید.
د) همه موارد.
 -2طبق فرموده رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر سوره مبارکه حمد در شأن چه کسی یا کسانی
نازل شده است؟
الف) پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
ب) اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه و آله
ج) پیامبرخدا و اهل بیت گرامی وی علیهم السالم
د) امیرالمؤمنین علیه السالم
 -3با توجه به مفاهیم کدام یک از آیات زیر میفهمیم که با انتصاب امیر المؤمنین علیه السالم به جانشینی
پیامبر صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر خم ،دین مسلمانان کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام میشود و
اسالم دین مورد رضایت خداوند است؟
الف) سوره مائده:آیه 55
ب) سوره مائده:آیه 3
ج) سوره نور:آیه 55
د) سوره مائده:آیه 67
 -4پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله کدامیک از دالیل زیر را برای فضیلت دادن علیعلیهالسالم توسط مردم
بیان فرمودند؟
الف) زیرا هیچگونه علمی نیست مگر آن که خداوند آن را در پیامبر صلی اهلل علیه و آله جمع کرده و هیچ علمی
نیست مگر آن که پیامبر صلی اهلل علیه و آله آن را به علیعلیهالسالم آموخته باشد.
ب) زیرا خداوند او را فضیلت داده است.
ج) زیرا او افضل مردم بعد از پیامبر از زن و مرد است تا زمانی که خداوند روزی را نازل میکند و خلق باقی
هستند.
د) همه موارد.
نفس
 -5طبق فرمایش پیامبرصلی اهلل علیه و آله در روز غدیر ،منظور خداوند از «جنب اهلل» در آیه {ان تقول ٌ
طت فی جنب اهلل} کیست؟
فر ُ
یا حسرتا علی ما ّ
الف) پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله.
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ب) امیرالمؤمنین علیعلیهالسالم.
ج) امام زمان علیهالسالم.
د) فرشتگان الهی.
 -6منظور خداوند از «امامٍ مبین» در سوره یس {آیه :و ُّ
کل شیءٍ احصیناه فی امامٍ مبین} چه کسی است؟
الف) وجود مقدّ س پیامبر اکرمصلی اهلل علیه و آله.
ب) وجود مقدّ س امیرالمؤمنینعلیهالسالم.
ج) قرآن کریم.
مقرب الهی.
د) فرشتگان ّ
 -7رسول خدا صلی اهلل علیه و آله درباره تدبر در آیات قرآن چه توصیهای به مردم میفرماید؟
الف) به محکمات قرآن بنگرید و متشابهات آن را تفسیر کنید.
ب) به محکمات قرآن بنگرید و به دنبال متشابهات آن نروید.
ج) هیچ کس جز این شخصی که دست او را میگیرم و آن را بلند میکنم (یعنی حضرت علیعلیهالسالم) ،تفسیر
قرآن را برایتان روشن نمیکند.
د) موارد ب و ج.
 -8پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در خطبهی غدیر ،پس از این که فرمودند« :ای مردم! قرآن به شما
میشناساند که امامان بعد از علی علیه السالم فرزندان او هستند» کدام آیه از قرآن را به عنوان شاهد فرمایش
خویش ذکر میکنند؟
الف) َو َج َع َلها َکل ِ َم ًة باقِیَ ًة فی َعقِب ِ ِه (زخرف)-28
ب) ما یُبَدَّ ُل ال ْ َق ْو ُل لَدَ َّی (ق)-29
ج) َو ال ْ َع ْص ِر * إ ِ َّن ْالِن ْسانَ لَفی خُ ْس ٍر (عصر)-2
یءٍ أَ ْح َصیْنا ُه فی إِمامٍ ُمبینٍ (یس)-12
د) َو ُک َّل َش ْ
 -9طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در خطبهی غدیر ،باالترین امر به معروف چیست؟
الف) نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید.
ب) تبلیغ واقعهی غدیر و دستور به پذیرش والیت امیرالمؤمنین(ع)
ج) اجرای امر به معروف و نهی از منکر.
د) تدبر در قرآن و فهم آیات آن ،چون قرآن ثقل اکبر است.
 -10پیامبرصلی اهلل علیه و آله امامان دعوتکننده بهسوی آتش ،پس از خود را با چه عنوانی معرفی فرمودند؟
الف) اصحاب الصحیفه
ب) اصحاب النّار
ج) اهلالنفاق
د) اصحاب المشئمه
معرفی میکند؟
 -11رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر ،ثقلین را چگونه ّ
الف) اهل بیتعلیهمالسالم ،ثقل اکبر ـ قرآن ثقل اصغر.
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ب) قرآن ،ثقل اکبر ـ اهل بیت علیهمالسالم ثقل اصغر.
مقرب الهی ثقل اصغر.
ج) قرآن و اهل بیتعلیهمالسالم ثقل اکبر ـ فرشتگان ّ
د) هیچکدام
 -12پیامبر صلی اهلل علیه و آله علت معرفی نکردن منافقان به همه مردم را چه چیز بیان کردند؟
الف) دستور خداوند متعال.
ب) صالح امور مردم.
ج) بزرگواری پیامبر صلی اهلل علیه و آله نسبت به آنان.
د) قدرتمند بودن این گروه در بین مردم.
 -13طبق فرمایش پیامبرصلی اهلل علیه و آله در روز غدیر ،معیار شقاوت و تقوی چیست؟
الف) نپذیرفتن یا پذیرفتن دین اسالم.
ب) رد کردن یا قبول والیت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله.
ج) دشمنی و یا دوستی با حضرت علی علیهالسالم.
د) دروغگویی یا صداقت و راستگویی.
 -14پیامبر صلی اهلل علیه و آله برای ابالغ و تأکید بر والیت حضرت علیعلیهالسالم در ابتدا چه سؤالی از
مردم پرسید؟
الف) چه کسی بر شما از خودتان صاحب اختیارتر است؟
ب) خداوند از شما خواسته تا چه کسانی را دوست بدارید؟
ج) آیا من و اهل بیت مرا بیش از خود و خانواده خود دوست دارید؟
د) آیا پس از من حضرت علی(ع) را دوست میدارید؟
 -15آیهای از قرآن که پیامبر صلی اهلل علیه و آله در داللت بر وصایت و والیت امیرالمومنین علی علیه السالم
به حاضرین بیان فرمود کدام است؟
الف) «إِنَّما َولِیُّ ُک ُم َّ
َّ
الزکا َة َو ُه ْم راکِ ُعون»
الصال َة َو یُؤْ تُونَ َّ
قیمونَ َّ
ذین آ َمنُوا ال َ
اللُ َو َر ُسول ُ ُه َو الَّ َ
ذین یُ ُ
ب) «إِنَّما یُریدُ َّ
س أَ ْه َل الْبَیْ ِ
ت َو یُ َط ِّه َر ُک ْم ت َْطهیراً»
اللُ لِیُ ْذ ِه َ
ب َعنْ ُک ُم ِّ
الر ْج َ
ذین آ َمنُوا أَطی ُعوا َّ َ
الر ُس َ
ول َو أُولِی الْ ْم ِر مِنْ ُک ْم»
ج) «یا أَیُّ َها الَّ َ
اللَ َو أطی ُعوا َّ
قال إِنِّی جا ِع ُل َ
راهیم َرب ُّ ُه ب ِ َکل ِ ٍ
قال ال یَ ُ
قال َو م ِ ْن ُذ ِّر َّیتی َ
َّاس إِمام ًا َ
مات َف َأت ََّم ُه َّن َ
ک لِلن ِ
نال َع ْه ِدی
د) « َو إِذِ ابْتَلى إِب ْ
َ
َّ
الظالِمین»
 -16پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر کدامیک از ویژگیهای زیر را برای حضرت مهدیعلیهالسالم
بر شمردند؟
الف) انتقامگیرنده از ظالمین ،فتحکننده قلعهها و منهدم کننده آنها ،انتقامگیرنده خون اولیای خدا.
ب) یاری کننده دین خداوند :استفاده کننده از دریایی عمیق ،کسی که پیشینیان به او بشارت دادهاند.
ج) انتخاب شده خداوند ،وارث هر علمی و احاطه دارنده به همه فهمها.
د) همه موارد.
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 -17پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله پس از اعالن والیت حضرت علی علیه السالم چه دعایی فرمودند؟
الف) «ال َّل ُه َّم َوا ِل َم ْن َو َال ُه َو َعادِ َم ْن َعا َداه»؛ خدایا دوست بدار هر کس او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس
او را دشمن بدارد.
ب) «ال َّل ُه َّم ان ُْص ْر َم ْن ن َ َص َر ُه َو اخْ ُذ ْل َم ْن خَ َذل َ ُه»؛ خدایا یاری کن هر کس او را یاری کند و خوار کن هر که او را
خوار کند.
َ
ب َع َلى َم ْن َج َحدَ َح َّق ُه»؛ خدایا لعنت نما هر کس علی را انکار کند و غضب کن
ج) « َو ال ْ َع ْن َم ْن أن َْک َر ُه َو ا ْغ َض ْ
بر کسی که حق او را انکار کند.
د) همه موارد.
 -18پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر دوستان اهل بیت علیهم السالم را چگونه معرفی و توصیف
می کند؟
ُ
ذین آ َمنُوا َو ل َ ْم یَ ْلب ِ ُسوا إیمان َ ُه ْم بِظ ْلم»؛ کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند.
الف) «الَّ َ
ذین آ َمنُوا َو ل َ ْم یَ ْرتابُوا »؛ کسانی که ایمان آورده اند و شک نکرده اند.
ب) «الَّ َ
ذین یَدْ خُ ُلونَ ال ْ َجنَّة ب ِ َسالمٍ آمِنین»؛ کسانی که با سالمتی و امن وارد بهشت می شوند
ج) «هم الَّ َ
د) همه موارد
 -19پیامبر صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر ،سزای کسی را که با علی علیه السالم مخالفت کند و والیت
او را نپذیرد چه میداند؟
الف) از دست دادن آسایش و راحتی در دنیا
ب) خداوند توبهاش را نمی پذیرد و او را نمی بخشد.
ج)گرفتار آتش جهنم میشود
د) موارد ب و ج
 -20طبق فرموده رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر ،شیطان با چه وسیلهای آدم را از بهشت بیرون
کرد؟
الف) با حسد
ب) با دادن وعده دروغ
ج) با خیرخواهی
د) با توطئه
 -21پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله «عاقبت حسد» را در خطبه غدیر چگونه بیان میفرمایند؟
الف) قلبهایتان دچار نفاق میشود.
ب) عمرتان کوتاه میشود.
ج) در زندگی به تنگدستی دچار میشوید.
د) اعمالتان نابود شده و قدمهایتان میلغزد.
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 -22کدامیک از آیات زیر در واقعه غدیر نازل نشده است؟
َ
َّاس إ ِ َّن َّ
ْت رِسالَتَ ُه َو َّ
ص ُم َ
ک م ِ ْن َربِّ َ
ول ب َ ِّلغْ ما أُنْز َِل إِلَیْ َ
اللَ
الر ُس ُ
اللُ یَ ْع ِ
ک م ِ َن الن ِ
ک َو إ ِنْ ل َ ْم تَ ْف َع ْل َفما ب َ َّلغ َ
الف) «یا أیُّ َها َّ
رین»
ال یَ ْه ِدی ال ْ َق ْو َم الْکاف ِ َ
ضیت ل َ ُک ُم ْال ِْسال َم دین ًا َف َمنِ اضْ ُط َّر فی َمخْ َم َص ٍة َغیْ َر
ت َع َلیْ ُک ْم ن ِ ْع َمتی َو َر ُ
ت ل َ ُک ْم دین َُک ْم َو أَتْ َم ْم ُ
ب)«الْیَ ْو َم أَ ْک َم ْل ُ
ف لِ ِث ْ ٍم َفإ ِ َّن َّ
ُمتَجان ِ ٍ
اللَ َغ ُفو ٌر َرحیم»
«س َأ َل سائ ِ ٌل ب ِ َعذابٍ واق ِ ٍع»
ج) َ
ضات َّ
الل ِ َو َّ
َّاس َم ْن یَ ْشری ن َ ْف َس ُه ابْتِغا َء َم ْر ِ
اللُ َر ُؤ ٌ
د) « َو م ِ َن الن ِ
ف بِالْعِباد»
 -23در پایان خطابه غدیر هنگامی که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به مردم دستور میدهند که با علی علیه
السالم به عنوان امیرالمؤمنین سالم کنند ،میفرمایند کدام یک از آیات قرآن را بگویید؟
الف) سوره اعراف :آیه  43و سوره بقره :آیه 285
ب) سوره نباء :آیات 5 1-
ج) سوره انفال :آیه  24و سوره الرحمن :آیه  19و 20
د) سوره آل عمران :آیه  103و سوره رعد :آیه 7
 -24جمله زیر را کامل کنید .هر کس با علی(علیه السالم) به مخالفت برخیزد ... ،است و هر کس که از او
 ...نماید ،مشمول عنایتم و رحمت حق خواهد بود.
الف) دشمن – محبت
ب) ملعون – پیروی
ج) نفرین شده – حمایت
د) ناامید  -اطاعت
 -25بر اساس خطبه غدیر توبه چه کسانی پذیرفته نمیشود؟
الف) کافران
ب) مشرکان
ج) منکران والیت حضرت علی علیه السالم
د) منکران نبوت پیامبر اکرم
 -26از منظر رسول اکرم در خطبه غدیر چه کسی ملعون و مغضوب است؟
الف) کسی که اهلبیت را علت آفرینش نداند.
ب) کسی که والیت امیرالمومنین را نپذیرد.
ج) کسی که خاتمیت پیامبر را رد کند .
د) کسی که حضرت علی علیه السالم را امیرالمومنین نداند.
 -27پیامبر اکرم در خطبه غدیر کدام مسئله را در مورد حکومت حضرت علی علیه السالم پیشگویی کردند؟
الف) خانهنشینی حضرت
ب) قتل خلیفه سوم
ج) قتل ناکثین -مارقین -قاسطین

خورشید غدیر

33

د) جنگ جمل
 -28خداوند در قرآن کریم حضرت علی (علیه السالم) را به چه عنوانی یاد کرده است؟
الف) امیرالمومنین
ب) اخ الرسول اهلل
ج) جنب اهلل
د) امین اهلل
 -29پیامبر اکرم اگر کدام کار را انجام نمیداد کل رسالتش به زیر سوال میرفت؟
ولی
الف) معرفی ّ
ب) انجام آخرین حج
ج) انجام ندادن مباهله
د) نفرستادن حضرت علی(ع) به ماموریت نجران
 -30بر اساس فرمایش رسول خدا(ص) «ثقل اصغر» و «ثقل اکبر» چه هستند؟
الف) ثقل اصغر قرآن و ثقل اکبر اهلبیت
ب) ثقل اصغر اهلبیت(ع) و ثقل اکبر قرآن کریم
ج) ثقل اصغر برزخ و ثقل اکبر قیامت کبری
د) گرینه  2و 3
 -31طبق فرموده ی پیامبر اعظم(ص) جبرئيل چند بار از سوی خداوند فرمان آورد كه در ایشان غدیر خم
به پا خيزد و به هر سفيد و سياهي اعالم كنم كه علي بن ابي طالب برادر ،وصي و جانشين ایشان در ميان ا ّمت
است؟
الف :یک بار
ب :دو بار
ج :سه بار
د :چهاربار
 -32آنچه پیامبر اکرم را برای اجرای ماموریت الهی اش در روز غدیر نگران ساخته بود چه موضوعی بود؟
الف)كمي پرهيزگاران
ب)فزوني منافقان
ج)دسيسۀ مالمت گران و مكر مسخره كنندگان اسالم
د) همه ی موارد
 -33طبق خطبه ی غدیر منظور از صراط مستقيم كه خداوند مردم را به پيروي آن امر فرموده است چیست؟
الف) پیامبر اکرم
ب) حضرت علی
ج) حضرت علی و امامان معصوم از نسل او
د) همه موارد
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 -34این عبارت را کامل کنید :آگاه باشيد! كه با علي نمي ستيزد مگر  ....و سرپرستي او را نمي پذيرد مگر
 ...و به او ایمان نمی آورد مگر…
الف) حرام زاده ،حالل زاده ،متقی
ب) شقی  ،متقی ،مؤمن خالص
ج) منافق ،مومن ،متقی
د) کافر ،مؤمن  ،متقی
 -35پيامبرصلي اهلل عليه و آله پیشوایان دعوتكننده بهسوي آتش ،پس از خود را با چه عنواني معرفي
فرمودند؟
الف)اصحاب الصحيفه
ب) اصحاب النّار
ج) اهلالنفاق
د) اصحاب المشئمه
 -36طبق خطبه غدیر باالترین امربه معروف چیست؟
الف.دستور به نیکیها
ب.رساندن سخن پیامبر ص به غایبین وامر به قبول آن
ج.به پا داشتن نماز
د .قرائت قرآن و خواندن نماز و نهی از ترک آن
 -37در خطبه غدیر حضرت حجت(عج) را با چه نامی معرفی شده است؟
الف) مهدی موعود
ب) قائم آل محمد
ج) مهدی قائم
د) اباصالح
 -38با توجه به مفاهیم کدام یک از آیات زیر میفهمیم که با انتصاب امیرالمؤمنین علیه السالم به جانشینی
پیامبر صلی اهلل علیه و آله در روز غدیر خم ،دین مسلمانان کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام میشود و
اسالم دین مورد رضایت خداوند است؟
الف .سوره نور:آیه 55
ب .سوره مائده:آیه 3
ج .سوره مائده:آیه 55
د .سوره مائده:آیه 67
 -39طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در خطبهی غدیر ،باالترین امر به معروف چیست؟
الف .اجرای امر به معروف و نهی از منکر
ب .تبلیغ واقعهی غدیر و دستور به پذیرش والیت امیرالمؤمنین(ع)
ج .نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید
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د .تدبر در قرآن و فهم آیات آن ،چون قرآن ثقل اکبر است
 -40پيامبر اكر م صلي اهلل عليه و آله كداميك از داليل زير را براي فضيلت دادن عليعليهالسالم توسط مردم
بيان فرمودند؟
الف .زيرا او افضل مردم بعد از پيامبر از زن و مرد است تا زماني كه خداوند روزي را نازل ميكند و خلق باقي
هستند
ب .زيرا خداوند او را فضيلت داده است.
ج .زيرا هيچگونه علمي نيست مگر آن كه خداوند آن را در پيامبر صلي اهلل عليه و آله جمع كرده و هيچ علمي
نيست مگر آن كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله آن را به عليعليهالسالم آموخته باشد
د .همه موارد.
 -41كداميك از فرازهاي زیر از فضايل اميرالمؤمنین علي(ع) ميباشدكه توسط پيامبراکرم(ص) در روز غدير
بيان شده است؟
الف .او كسي است كه جانش را فداي پيامبرصلي اهلل عليه و آله نمود و در خوابگاه وي خوابيد.
ب .او ا ّولين مردم در نماز گزاردن و عبادت خداوند با پيامبرصلي اهلل عليه و آله بود.
ج .او اولين كسي است كه به خدا و رسولش ايمان آورد ،هيچكس در ايمان به پيامبرصلي اهلل عليه و آله بر او
سبقت نگرفت.
د .همه موارد.
 -42منظور خداوند از «امامٍ مبين» که در سوره يس فرموده «و ُّ
كل شيءٍ احصيناه في امامٍ مبين» چه كسي
است؟
الف .قرآن كريم
ب .وجود مقدّ س اميرالمؤمنين(ع)
ج .وجود مقدّ س پيامبر اكرم(ص)
مقرب الهي
د .فرشتگان ّ
 -43طبق فرمايش پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله در روز غدير ،منظور خداوند از «جنب اهلل» در آيه «ان تقول
طت في جنب اهلل» كيست؟
فر ُ
ٌ
نفس يا حسرتا علي ما ّ
الف .امام زما ن (عج)
ب .اميرالمؤمنين علي(ع)
ج .پيامبر اكرم(ص)
د .فرشتگان الهي
 -44پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در خطبهی غدیر ،پس از این که فرمودند« :ای مردم! قرآن به شما
میشناساند که امامان بعد از علی علیه السالم فرزندان او هستند»کدام آیه از قرآن را به عنوان شاهد فرمایش
خویش ذکر کرده اند؟
ي خُ ْس ٍر (عصر)2/
الفَ .و ال ْ َع ْصرِ*إ ِ َّن ْالِن ْسانَ لَف 
ب .ما يُبَدَّ ُل ال ْ َق ْو ُل لَدَ َّي (ق)29/
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جَ .و َج َع َلها َكل ِ َم ًة باقِيَ ًة في َعقِب ِ ِه (زخرف)28/
يءٍ أَ ْح َصيْنا ُه في إِمامٍ ُمبينٍ (یس)12/
دَ .و ُك َّل َش ْ
 -45طبق فرموده رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدیر سوره مبارکه حمد در شأن چه کسی یا کسانی
نازل شده است؟
الف .پیامبر خدا و اهل بیت گرامی وی(ع)
ب .اهل بیت پیامبر(ص)
ج .پیامبر اکرم(ص)
د .امیر المؤمنین(ع)
 -46رسول خدا صلي اهلل عليه و آله درباره تدبر در آيات قرآن چه توصيهاي به مردم ميفرمايد؟
الف .به محكمات قرآن بنگريد و متشابهات آن را تفسير كنيد
ب .به محكمات قرآن بنگريد و به دنبال متشابهات آن نرويد
ج .هيچ كس جز اين شخصي كه دست او را ميگيرم و آن را بلند ميكنم (يعني حضرت علي) ،تفسير قرآن را
برايتان روشن نميكند
د .موارد ب و ج
معرفي ميكند؟
 -47رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدير ،ثقلين را چگونه ّ
مقرب الهي ثقل اصغر
الف .قرآن و اهل بيت(ع) ثقل اكبر ـ فرشتگان ّ
ب .قرآن ،ثقل اكبر ـ اهل بيت(ع) ثقل اصغر
ج .اهل بيتعليهمالسالم ،ثقل اكبر ـ قرآن ثقل اصغر
د .هيچكدام
 -48پيامبرصلي اهلل عليه و آله امامان دعوتكننده بهسوي آتش ،پس از خود را با چه عنواني معرفي فرمودند؟
الف .اهلالنفاق
ب .اصحاب النّار
ج .اصحاب الصحيفه
د .اصحاب المشئمه
 -49طبق فرمايش پيامبرصلي اهلل عليه و آله در روز غدير ،معيار شقاوت و تقوي چيست؟
الف .دشمني و يا دوستي با حضرت علي(ع)
ب .رد كردن يا قبول واليت رسول خدا(ص)
ج .نپذيرفتن يا پذيرفتن دين اسالم
د .دروغگويي يا صداقت و راستگويي
 -50پیامبر صلي اهلل عليه و آله علت معرفی نکردن منافقان به همه مردم را چه چیز بیان کردند؟
الف.بزرگواری پیامبر(ص) نسبت به آنان
ب.صالح امور مردم
ج.دستور خداوند متعال
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د.قدرتمند بودن این گروه در بین مردم
 -51پيامبر صلي اهلل عليه و آله براي ابالغ و تأكيد بر واليت حضرت عليعليهالسالم در ابتدا چه سؤالي از
مردم پرسيد؟
الف .آيا من و اهل بيت مرا بيش از خود و خانواده خود دوست داريد؟
ب .خداوند از شما خواسته تا چه كساني را دوست بداريد؟
ج .چه كسي بر شما از خودتان صاحب اختيارتر است؟
د .آيا پس از من حضرت عليعليهالسالم را دوست ميداريد؟
 -52آیهای از قرآن که پیامبر(ص) در داللت بر وصایت و والیت امیرالمؤمنین علی(ع) به حاضرین بیان
فرمود کدام است؟
ذين آ َمنُوا أَطي ُعوا َّ َ
الر ُس َ
ول َو أُولِي الْ ْم ِر مِنْ ُك ْم»
الف« .يا أَيُّ َها الَّ َ
اللَ َو أطي ُعوا َّ
ب« .إِنَّما يُريدُ َّ
س أَ ْه َل الْبَيْ ِ
ت َو يُ َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهيراً»
اللُ لِيُ ْذ ِه َ
ب َعنْ ُك ُم ِّ
الر ْج َ
ج« .إِنَّما َولِيُّ ُك ُم َّ
الزكا َة َو ُه ْم راكِ ُعون»
الصال َة َو يُؤْ تُونَ َّ
قيمونَ َّ
ذين آ َمنُوا الَّ َ
اللُ َو َر ُسول ُ ُه َو الَّ َ
ذين يُ ُ
قال إِنِّي جا ِع ُل َ
راهيم َرب ُّ ُه ب ِ َكل ِ ٍ
قال ال يَ ُ
قال َو م ِ ْن ُذ ِّر َّيتي َ
َّاس إِمام ًا َ
مات َف َأت ََّم ُه َّن َ
ك لِلن ِ
نال َع ْه ِدي
دَ « .و إِذِ ابْتَلى إِب ْ
َ
َّ
الظالِمين»
 -53پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدير كدامیک از ويژگيهاي زير را براي حضرت مهديعليهالسالم
بر شمردند؟
الف .انتخاب شده خداوند ،وارث هر علمي و احاطه دارنده به همه فهمها
ب .ياري كننده دين خداوند :استفاده كننده از دريايي عميق ،كسي كه پيشينيان به او بشارت دادهاند
ج .انتقامگيرنده از ظالمين ،فتحكننده قلعهها و منهدم كننده آنها ،انتقامگيرنده خون اولياي خدا
د .همه موارد
 -54پیامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله پس از اعالن والیت حضرت علی علیه السالم چه دعایی فرمودند؟
ب َع َلى َم ْن َج َحدَ َح َّق ُه»؛ خدایا لعنت نما هر کس علی را انکار کند و غضب کن
الفَ « .و ال ْ َع ْن َم ْن أَن َْك َر ُه َو ا ْغ َض ْ
بر کسی که حق او را انکار کند.
ب« .ال َّل ُه َّم ان ُْص ْر َم ْن ن َ َص َر ُه َو اخْ ُذ ْل َم ْن خَ َذل َ ُه»؛ خدایا یاری کن هر کس او را یاری کند و خوار کن هر که او را
خوار کند.
ج« .ال َّل ُه َّم َوا ِل َم ْن َو َال ُه َو َعادِ َم ْن َعا َداه»؛ خدایا دوست بدار هر کس او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس
او را دشمن بدارد.
د .همه موارد.
 -55پیامبر خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدیر دوستان اهل بیت علیهم السالم را چگونه معرفی و توصیف
می کند؟
ذين يَدْ خُ ُلونَ ال ْ َجنَّة ب ِ َسالمٍ آمِنين»؛ کسانی که با سالمتی و امن وارد بهشت می شوند.
الف« .هم الَّ َ
ذين آ َمنُوا َو ل َ ْم يَ ْرتابُوا »؛ کسانی که ایمان آورده اند و شک نکرده اند.
ب« .الَّ َ
ذين آ َمنُوا َو ل َ ْم يَ ْلب ِ ُسوا إيمان َ ُه ْم ب ِ ُظ ْلم»؛ کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند.
ج« .الَّ َ
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د .همه موارد
 -56پیامبر صلي اهلل عليه و آله در روز غدیر ،سزای کسی را که با علی علیه السالم مخالفت کند و والیت
او را نپذیرد چه میداند؟
الف .از دست دادن آسایش و راحتی در دنیا
ب .خداوند توبهاش را نمی پذیرد و او را نمی بخشد
ج .گرفتار آتش جهنم میشود
د .موارد ب و ج
 -57طبق فرموده رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدیر ،شیطان با چه وسیلهای آدم را از بهشت بیرون
کرد؟
الف .با خیرخواهی
ب .با دادن وعده دروغ
ج .با حسد
د .با توطئه
 -58پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله «عاقبت حسد» را در خطبه غدير چگونه بيان ميفرمايند؟
الف .در زندگي به تنگدستي دچار ميشويد
ب .عمرتان كوتاه ميشود
ج .قلبهايتان دچار نفاق ميشود
د .اعمالتان نابود شده و قدمهايتان ميلغزد
 -59کدامیک از آیات زیر در واقعه غدیر نازل نشده است؟
الف«.س َأ َل سائ ِ ٌل ب ِ َعذابٍ واق ِ ٍع»
َ
َ
َ
ٍ
ُ
ِ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ً
ْ
َ
ي َمخْ َم َصة غيْ َر
ضيت لك ُم ال ِْسال َم دينا َف َمنِ اضْ ط َّر ف 
ت َعليْك ْم ن ْع َمت 
ي َو َر ُ
ت لك ْم دينَك ْم َو أتْ َم ْم ُ
ب«.الْيَ ْو َم أك َمل ُ
ف لِ ِث ْ ٍم َفإ ِ َّن َّ
ُمتَجان ِ ٍ
اللَ َغ ُفو ٌر َرحيم»
ُ
َ
َّاس إ ِ َّن َّ
ْت رِسالَتَ ُه َو َّ
ص ُم َ
ك م ِ ْن َربِّ َ
ول ب َ ِّلغْ ما أنْز َِل إِلَيْ َ
الر ُس ُ
اللُ يَ ْع ِ
ك م ِ َن الن ِ
اللَ ال
ك َو إ ِنْ ل َ ْم تَ ْف َع ْل َفما ب َ َّلغ َ
ج«.يا أيُّ َها َّ
رين»
يَ ْه ِدي ال ْ َق ْو َم الْكاف ِ َ
ضات َّ
الل ِ َو َّ
َّاس َم ْن يَ ْشري ن َ ْف َس ُه ابْتِغا َء َم ْر ِ
اللُ َر ُؤ ٌ
دَ «.و م ِ َن الن ِ
ف بِالْعِباد»
 -60در پایان خطابه غدیر هنگامی که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به مردم دستور میدهند که با علی علیه
السالم به عنوان امیرالمؤمنین سالم کنند ،میفرمایند کدام یک از آیات قرآن را بگویید؟
الف .سوره انفال :آیه  24و سوره الرحمن :آیه  19و 20
ب .سوره نباء :آیات 5 1-
ج .سوره اعراف :آیه  43و سوره بقره :آیه 285
د .سوره آل عمران :آیه  103و سوره رعد :آیه 7
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ب) سؤاالت تشریحی:
 )1طبق فرموده پیامبر گرامی اسالم(ص) چه کسی شایسته دریافت «لقب امیر المؤمنین» می باشد؟
 )2آنچه پیامبر اکرم(ص) را برای اجرای ماموریت الهی اش در روز غدیر نگران ساخته بود چه موضوعی بود؟
 )3باالترین امر به معروف چیست؟
 )4علت هالکت مردم سرزمین های آباد چه چیزی می باشد؟
 )5این عبارت را کامل کنید :آگاه باشيد! كه با علي نمي ستيزد مگر  ....و سرپرستي او را نمي پذيرد مگر  ...و
به او ایمان نمی آورد مگر
 )6منظور از ثقل اکبر وثقل اصغر چیست؟
 )7سخن پیامبر(ص) در مورد علم حضرت علی(ع) و متن عربی آیه قرآنی مربوط به آن را که در خطبه ی غدیر
آمده است بنویسید.
 )8خداوند توبه ی چه کسی را هرگز نمی پذیرد و او را نمی آمرزد و هرآينه او را به عذاب دردناک پايدار كيفر
كند؟
 )9اصحاب الصحیفه چه کسانی هستند؟
 )10طبق متن خطبه غدیر غصب امامت منجر می شود که مردم به چه نوع حکومتی دچار شوند؟
 )11سه منبع اصلی روایت خطبه غدیر را در اسناد شیعه بطور کامل ذکر نمائید.
 )12کدام کتب صحاح سته حدیث غدیر را نقل نموده اند؟ متن مذکور را بطور کامل بنویسید.
 )13ماجرای عمامه سحاب چیست؟
 )14ابن عساکر(مورخ اهل سنت) در کتاب خود راجع به حدیث غدیر ،چه گفته است؟

جواب سواالت تشریحی در کاغذ جداگانه نوشته و ارسال شود.
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