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3شب سوم محرم 1440              سلسله مباحث از غدیر تا عاشورا )14(             غالمرضا صادقی فرد

یارت  حضرت سّیـد الشهداء؟ع؟در روِز  عرفه:   بخشی از ز
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ْيَك َيا ْبَن 
َ
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 »سالم بر تو اى وارث آدم، برگزیدة خدا. سالم بر تو اى  وارث نوح، پيامبر خدا. سالم  بر تو اى وارث 

کلیم اهلل . سالم بر تو اى وارث   عیسی، روح اهلل. سالم بر تو  ابراهیم، خلیل خدا. سالم بر تو اى وارث موسی، 

اى وارث محمد، حبیب اهلل. سالم  بر تو اى وارث امیر مؤمنان،  سالم برتو اى وارث فاطمة  زهرا. سالم بر تو اى 

فرزند محمد مصطفی. سالم بر تو اى پسرعلی  مرتضی. سالم بر تو اى فرزند فاطمة زهرا. سالم بر تو اى فرزند 

که خدا خون خواه  اوست و ای  کسی  که خون خواهش خداست و فرزند  کبرى. سالم بر تو ای  آن  خدیجه 

کشته ای که انتقام  کشته گانت گرفته می شود. گواهی دهم که تو براستی نماز را بپاداشتی و زکات را پرداخت 

که  یقین  تا آن زمان  کردی  کار ناپسند بازداشتی و از خدا اطاعت  از  کار نیک فرمان دادی و   نمودی و به 

که به  کشتند و خدا لعنت  کند مردمی را  که تو را  کند مردمی را  )=شهادت( به نزدت آمد. پس، خدا  لعنت 
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که این مطلب را شنیدند و به آن  رضایت دادند. اى موالى من! اى  کند مردمی  کردند و خدا لعنت  تو ستم 

که من به شما ایمان دارم و به بازگشت  گواه  می گیرم  ابا عبداهلل!  خدا و فرشتگانش و پيمبران و رسوالنش را 

کردارم  و بازگشت من  به سوى پروردگارم می باشد. پس، درودهاى  شما یقین دارم، طبق احكام دینم و پایان  

خدا بر شما و بر جانهاى شما و بر  پيكرهاى شما و بر حاضرتان و بر غائبتان و بر ظاهرتان  و بر باطنتان. سالم 

تو اى فرزند خاتم  پيمبران! و فرزند سید االوصیاء و فرزند امام مّتقیان و فرزند راهبر روسفیدان به سوى  بر 

که تو باب هدایت و امام تقوا و آن  گونه نباشی در حالی  که تو این  بهشتهاى  پرنعمت .  و چطور می شود 

کساء هستی. دست رحمت به تو  غذا داد و از   دستاویز محكم و حجت بر اهل دنیا و پنجمین اصحاب 

پستان ایمان شیر خوردی و در دامان اسالم پرورش یافتی. پس، جان راضی به  فراق و جدائی تو نیست و 

هیچگونه شك و تردیدى در زنده بودنت ندارد. درودهاى خدا بر  تو و بر پدرانت و بر فرزندانت. سالم بر تو اى 

که حرمتت را شكستند. و از آن  کند امتی را  کشتة اشك  ریزان و همدم مصیبتهای پی در پی.  خدا لعنت 

کتاب  گشتی و رسول خدا؟ص؟ برای تو به خونخواهی نشست و  که درود خدا بر تو باد، به سختی  کشته  رو، تو 

گشت. سالم بر تو و بر جد و پدر و مادر و برادرت باد و هم بر  امامان  خدا با از  دست دادن تو مهجور و متروک 

کرده اند  و برای زایرانت  که قبرت را احاطه  گشتند و بر فرشتگانی  که با تو شهید  از فرزندانت و بر شهیدانی 

گواهند؛ فرشتگانی که آمین گوی دعای شیعیان تو هستند و سالم بر تو و رحمت  خدا و برکاتش بر تو باد!...«. 

*****

این  که  می دهد  نشان  گذشت،  ابتهال«  »آیۀ  با  آن  ارتباط  و  »غدیر«  محاجۀ  خصوص  در  چه  آن 

موضوع می تواند، موضوع مورد محاجه ای باشد که »آیۀ ابتهال« از آن خبر می دهد و بر همین اساس، باید که 

»سورۀ مبارکۀ آل عمران« نیز به خوبی نشان  »ابتهال« انجام شود و بحث در خصوص آیات آغازین  بر آن 

که »آیۀ ابتهال« برای این موضوع  که این موضوع، حتمًا موضوع »ابتهال« بوده و بلكه نشان می دهد  می دهد 

نازل شده است. 

این نتیجه که نتیجه ای مهم در این خصوص است، نتیجه ای غیر متعارف و به گونه ای غیر متعارف 

یادی نیز  گوینده ای به جز نویسندۀ این عبارتها ندارد و در عین حال از استحكام و قوت بسیار ز که  است 

خصوص  در  نیز  و  ابتهال«  »آیۀ  پيرامون  که  است  بحثهایی  از  ابتدایی  بسیار  نتیجه ای  و  است  برخوردار 

»غدیر خم« مطرح شده است و نیز مطرح می شود. 

کرسی نشسته  بر  و  در »غدیر خم«، محقق شده  مؤمنان  امیر  گر چنانچه حق استخالف  ا

باشد، بعد از »غدیر خم« دیگر هیچ احتجاجی در این خصوص، صورت نخواهد پذیرفت 

 »ابتهال« است، به شرط آن که »آیۀ 
ً
و یعنی سرنوشت این احتجاجها _ به مجرد وقوع _ حتما

که در این مقطع، این  ابتهال« در این مقطع نازل شده باشد و صد البته که همه بر این باورند 
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 نازل شده بود!
ً
آیه حتما

که:  این در حالی است 

به  و  بود  شده  محقق  و  نشسته  کرسی  به  خم«  »غدیر  در  مؤمنان«  امیر  استخالف  »حق 

که جا برای بازی احدی باقی نمی ماند. بر این »حق« اقرار و میثاق  گونه ای محقق شده بود 

نیز ستانده شده بود.

که: باز هم این در حالی است 

که هم قبل از اعالم رسمی، مورد مخالفت  »حق استخالف امیر مؤمنان« موضوعی است 

شدید یهودیان و یهودی َزدگان و یهودی شدگان بود هم در زمان اعالم رسمِی آن و هم بعد 

داللتهای  اولین  از  این  و  می داد  نیز  خون  بوی  بعدی  مخالفتهای  که  تفاوت  این  با  آن.  از 

هلَل  َعِلیݠٌم 
ݗ
ا ِإّنَ  هلَل 

ݗ
ا ــُقوا 

َّ ݧ ݧ تݧ
ݨݨݦݦݗ

>َوا عبارِت:  و  تبلیغ«     »آیۀ  از  اِس<  لّنَ
ݗ
ا ِمَن  َیْعِصُمَك  هلُل 

ݗ
>َوا عبارِت: 

ُدوِر< از »آیۀ میثاق غدیر«    است.  لّصُ
ݗ
ِبَذاِت ا

بنا بر این، پی گیری این بحث از سمت وقایع زمان خاتم پيامبران، انسان را به این نتیجه می رساند 

که:

 موضوعی برای »ابتهال« و نه 
ً
»حق استخالف امیر ابرار؟س؟ پس از واقعۀ غدیر خم« حتما

برای »احتجاج« خواهد بود و این حقیقتی انکار ناپذیر است. 

گرفته باشد  که بر این حق محقق شده، »ابتهال« صورت  کتاب خدا؟ج؟، باید  بنا بر این و به منطق 

حق،  این  بر  که  امور در زمان خاتم پيامبران؟ص؟ به خوبی نشان می دهد  و روایی جریاِن  قرآنی  و پی گیری 

از  مانند بسیاری  که  نیز  باشد  یخ  تار »ابتهال«  »ابتهال«، تنها  شاید این  و  است  گرفته  صورت  نیز  »ابتهال« 

گرفته است تا پنهان بماند و اخبار آن به آیندگان نرسد.  حوادث دیگر، تالش بسیاری صورت 

گر به این موضوع  کردن آن امری ناشدنی به نظر آید اما ا شاید البته وقوع چنین واقعه و پنهان 

گونه ای پنهان و سپس انکار شد  که »غدیر خم« با بیش از یکصد هزار شاهد به  توجه شود 

گویی یک شاهد هم نداشته، دیگر هضم این مطلب آسان می شود و در نهایت پذیرفته  که 

می شود که پنهان کردن این واقعه که در همان راستا نیز هست، در صورت وقوع، کاری بسیار 

که در مورد »غدیر خم« رخ داده است.  سهلتر از آن عملی است 

سورۀ مائده/67.   
سورۀ مائده/7.   
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کاذبان« است و به نظر  »واقعۀ ابتهال«، اجتماعی برای شرکت در »ابتهال« و »جعل لعنت خدا بر 

که »غدیر خم«، اجتماعی برای اعالم رسمی »استخالف امیر مؤمنان؟س؟« و »اقرار« و »میثاق« بر  می رسد 

که: یادی به چشم می خورد اما باید به این نكتۀ مهم توجه داشت  این امر باشد و میان این دو فاصله های ز

»ابتهال« به دنبال مخالفتها و محاجه هایی صورت گرفته است که در خصوص »استخالف 

امیر ابرار« جریان داشت و به همین سبب، باید »ابتهال« را واقعه ای به دنبال »غدیر خم« 

که در تعابیر نیز به این ارتباط اشاره شود، از آن  و در همان راستا دانست. بنا بر این و برای آن 

چه در »واقعۀ ابتهال« رخ داده است با تعبیر »غدیر ابتهال« یاد می شود. 

مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
غ

ݡح
رݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ دݣݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ݡݡݠݠهال ݣݣݣݣݣݣو ݣݣݣ�غ

ݩݩݩݩݩݧݧݑ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٮݧ
ݓ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ
ر اݣݣݣٮ دݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݭݔ او�ݑهاݡی ݣݣݣ�غ �غ �ݑ

که با ناِم »خم« در مسیر مّكـه و مدینه به فاصلۀ یک  کنار برکه ای رخ داده است  واقعۀ »غدیر خم« در 

کناِر این »غدیر«  فرسنگی ُجـحفه قرار دارد. پيامبر خدا؟ص؟ در بازگشت از »حّجـة الَوداع«، تمام همراهان را در 

که عراقیان راهِی عراق، مصریان راهِی مصر، شامیان راهِی شام،  کنده شدن و پيش از آن  کرد و پيش از پرا جمع 

یَمنیان راهِی یمن و اهِل مدینه راهی مدینه شوند و... برای آنان خطبه خواند و مطالِب بسیار مهّمـی را به اّطـالِع 

که آنان با جّدیِت هر چه بيشتر، »آن چه« را »شاهد« آن  آنان رساند و از حاضران چند و چندین بار خواست تا 

کرم در »غدیر خم«، ساعتها به طول انجامید. بسیاری از  بوده اند به »غایبان« برسانند. خطبه خواندِن پيامبر ا

فرازهای این خطبه در معـّرفی و شناساندِن فضایِل امیر مؤمنان علی بن ابی طالب؟امهس؟ صادر شده است. 

الوداع«،  »حجة  در  رحمت  پيامبر  با  که  می دادند  تشكیل  افرادی  را  خم«  »غدیر  واقعۀ  حاضران 

که در شمار مؤمنان قرار دارند و خواه از افرادی  مناسک حج را به جای آوردند؛ خواه آنان از افرادی باشند 

کافر، حضور نداشت.  کافری با عنوان  که از منافقان به حساب می آیند. در واقعۀ »غدیر خم« هیچ  باشند 

کتاب  کنده، این جا و آن جا در این  دانشمنداِن عاّمـه بخشهایی از »حدیث غدیر« را به صورِت پرا

کرده اند. آنان برخی از بخشهای این حدیث را به عرفات، برخی را به ُجحفه، بعضی را به  کتاب، ذکر  و آن 

که  مّكـه، بعِض دیگر را به خم و برخی را به منا و برخی دیگر را به مدینه نسبت داده اند. به نظر می رسد البته 

ـی ماننِد »غدیر خم«، به توضیح 
ّ
نسبت دادِن مجموعۀ این فضایل و این مطالب به یک محل، آن هم محل

کنندگاِن آن نیاز داشته باشد و به این جهت و به سببهای بسیاِر  و تفسیر و تحلیِل بيشتری از سوی نقل 

گرفت. کنده سازی آنها اهتمام و تالشی بسیار صورت  دیگری، نسبت به پرا

که تالشهای  انکار »استخالف امیر ابرار؟س؟« پس از پیامبر رحمت؟ص؟، به مفهوم آن است 

که در غیر این صورت،  مخالفاِن این استخالف، به نتیجه و یا به نتایج بسیاری رسیده بود 
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»غدیر خم« با آن همه شاهد _ که تا بیش از 100،000 نفر نیز برآورد شده است _ ممکن نبود 

گونه مورد فراموشی و یا بی تفاوتی و یا انکار، واقع شود.  این 

یکی از عوامل به نتیجه رسیدن طرح »انکار استخالف امیر ابرار«، قرار گرفتن »غدیر خم« در 

کنندۀ دیگری نداشت.  کاروانها دیدار  که جز تشنگان  میان بیابانهاست؛ غدیری 

البته انتخاب این محل برای تحقق امر »استخالف امیر ابرار«، توسط پيامبر رحمت و خدای پيامبر 

گر تمام شرایط عادی بود باز هم همین مكان برای تبلیغ این  که ا رحمت رخ داده اما این به مفهوم آن نیست 

امر مهم انتخاب می شد. 

گر چنانچه تمام شرایط عادی بود، دیگر نیازی به آن نبود که خدای حكیم در »آیۀ  که ا طبیعی است 

تبلیغ« _ که به تبلیغ همین امر ارتباط دارد _ به پيامبرش وعده »عصمت از خطِر الّناس« را بدهد و دیگر قرار 

که جان پيامبر رحمت؟ص؟ از سوی »الناس« مورد تهدید قرار بگیرد: نبود 

�نَ  ݡَك مݠِ ْعِصمݠُ َ هلُل �ی
ݗ
َتُه َوا

َ
ْغَت ِرَسال

َّ
ݠَما َبل

َ
ݠْم َتْفَعْل ف

َ
َك َو ِإْن ل ْن َرَبّ ْیَك مݠِ

َ
ْنِزݡَل ِإل

ُ
ا أ ْغ مݠَ

َّ
ُسوݡُل َبل لّرَ

ݗ
َها ا ّیُ

َ
>َیاأ

اِفِریَن<.   
َ
ك

ْ
ل

ݗ
َقْوݠَم ا

ْ
ل

ݗ
ا َیْهِدی ا

َ
هلَل ل

ݗ
اݡِس ِإّنَ ا

َ ل�نّ
ݗ
ا

»غدیر ابتهال« اما در مدینه واقع شد؛  در مدینه ای که محل زندگانی پیامبر رحمت و بسیاری 

که از آنان با عنوان مهاجران و انصار یاد می شود.  دیگر از مسلمانان بود؛ مسلمانانی 

تفاوت بسیار مهم دیگر، میان حاضران »غدیر خم« و حاضران »غدیر ابتهال« بود. در »غدیر ابتهال« 

تمام  بودند؛  و مسلمانان، حاضر  منافقان  و  و مشرکان  کافران  از  اعم  و همه،  »غدیر خم«، همه  بر خالف 

که مرکب از مؤمنان و منافقان بودند.  که عنوان انسان بر آنها صدق می کند؛ نه فقط مسلمانانی  افرادی 

این بار و در این »غدیر«، تمام یهودیان و یهودی زدگان و یهودی شدگان و نصرانیان و مشرکان 

وقوع  از  که هراسشان  رویدادی هستند  ناظر  و همه،   تمام شانئان، همه  و  منافقان  تمام  و 

که خورشید در  که آنان در میان روز، در وقتی  که در این مرتبه، قرار بود  پنهانِی آن بود حال آن 

وسط آسمان است و با اعالم رسمِی قبلی، به نظارت و شهادت آن واقعه بنشینند و از همۀ 

آنان یا به عنوان شرکت کنندۀ آن واقعه دعوت رسمی به عمل آید و یا به عنوان تماشا کنندۀ 

که تفاوت، میان این دو حضور  کنندۀ آن یاد شود. البته  یافت  آن واقعه و به عنواِن درک و در

یاد است. بسیار ز

سورۀ مائده/67.   
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کس  گروه ها، هیچ  این  با تمامی مخالفتهای  که  این نكتۀ مهم توجه داشت  به  البته به خوبی  باید 

که با  کند زیرا همه جواب این مسأله را به خوبی می دانستند  که در »ابتهال« شرکت  جرأت آن را نداشت 

که  آنان و خانواده های آنان خواهد آمد. این خود به آن مفهوم است  »ابتهال« چه بالیی بر سر  شرکت در 

گذارده اند و  که به عنوان خانوادۀ پیامبر رحمت قدم به محل »ابتهال«  »اصحاب ابتهال« همان افرادی هستند 

که در مورد »واقعۀ ابتهال« مطرح شد، هیچ فردی حق نزدیک شدن به این افراد را نیز ندارد  با تمام آن وصفها 

که: گروه است. این خود به آن مفهوم است  که آن فرد از این  که توهم آن برود  گونه ای  به 

کافران و مشرکان، همه و همه، باید به تماشا  همه و همه، از مؤمنان و منافقان و شانئان و 

گوشهای خودشان  بنشینند و نه چیزی جز تماشا و همه و همه باید فضایل و مناقب را با 

کنند.  یافت  بشنوند و با چشمان خودشان ببینند و با تمام وجود خودشان آنها را درک و در

که همگی به عنوان ویژگی »غدیر ابتهال« قابل  تفاوتهای دیگری نیز میان این دو »غدیر« وجود دارد 

که نه تنها سبب جدایی این دو »غدیر« نمی شود بلكه همگی آن واقعه را  گونه ای است  طرح است و به 

»تثبیت شده تر« می سازد. در ادامه، از این تفاوتها با عنواِن ویژگیهای »غدیر ابتهال« یاد می شود و به بررسی 

گوشه ای از آنها پرداخته می شود: 

هال ت ر ݣݣݣݣݣا�ب �ی اݡی ݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش ݬی و�ݫ

�ݑهاݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ رݤ اٮݓ دݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݔ
غ

ی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡع
غ
ݢ� ݢ ݢ : ݣݣݣمعرݢ ال�غ

کنون در خصوص »احتجاج ابتهال« و »احتجاج غدیر« مطرح شده، برای  که تا  صرف نظر از بحثهایی 

ی داده است:  »واقعۀ ابتهال« در واقِع امر، یكی از این دو صورت رو

که با پیامبر رحمت در این خصوص ^- 1 »آیۀ ابتهال«، در خصوص ماجرای غدیر و محاجه هایی نازل شده 

گرفته است. صورت 

که باید برای آن ابتهال صورت بگیرد.^- 2 ماجرای غدیر و محاّجه های پیرامون آن، یکی از مواردی است 

که واقعیت داشته باشد، ماجرای »ابتهال« با توجه به آن چه در خصوص  هر یک از این دو حالت 

که در »غدیر خم« رخ داده و نیز در »خطبۀ غدیر  گویای تمام مطالبی است  گذشت،  این »َقصص حق« 

که در »غدیر خم« نیز زمانی برای طرح آنها وجود  گویای بسیاری از مطالبی است  خم« مطرح شده و بلكه 

که: نداشته است. بنا بر این، با ضرسی قاطع می توان اظهار داشت 

و  غدیر  سکوی  خواه  و  غدیر  اختصاصی  سکوی  خواه  است؛  »غدیر«  سکوی  »ابتهال« 

سکوی وقایعی دیگر.
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ویژه  به  بود؛  شده  مطرح  خم«  »غدیر  در  که  نبود  مواردی  طرح  به  نیازی  دیگر  ابتهال«  »سکوی  در 

بر این،  بر زبان پيامبر رحمت جاری شده بود. بنا  که برای توجیه آن توقف و آن خطبه خواندنها  مطالبی 

»سکوی ابتهال« سکوی ادامۀ بحث »غدیر« و نیز سکویی برای نتیجه گیری کامل از مطالبی بود که در »غدیر 

خم« مطرح شده بود. 

در »غدیر خم«، آیات بسیاری و از جمله، »آیۀ تبلیغ« و »آیۀ اکمال« برای اولین بار نازل شده بود. این 

آیات، عالوه بر »تبلیغ« به زمینه سازی مناسبی برای این »تبلیغ« نیز نیاز داشت. 

کوتاهی بر آن چه در مورد »آیۀ تبلیغ« در خطبۀ پيامبر رحمت؟ص؟ در »غدیر خم« مطرح شده  مرور 

است، نتایج بسیار مهمی را در خصوص این موضوع به دست می دهد: 
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أَ
ا  

َّ ݧ ݧ َهــا َعــ�نݧ ُ ݧ ݧ ــعݧ
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که معبودی جز او نیست. و  »و من به بندگیم برای او اقرار می کنم و به ربوبيت او شهادت می دهم؛ 

حّقِ آنچه را به من وحی کرده است، به جا می آورم تا مبادا با خودداری از انجاِم آن، عذابی خرد کننده بر من 

کند. زیرا خداوند پیش از  که هیچ فردی حتی با توانایِی بسیارش نمی تواند آن را از من دور  فرود آید؛ عذابی 
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تمام  کنم،  ی  خوددار است،  شده  نازل  من  به  که  مشخص  مطلِب  آن  تبلیغ  از  گر  ا که  کرده  گاه  آ مرا  این 

که نگاهبانم باشد. و  کرده است  رسالتش را تبلیغ نکرده ام. و او، خداوند تبارک و تعالی، برای من تضمین 

اسم  به  که:  کرده است  با این صفت، به من وحی  کریم است و خدایی  کنندۀ  کفایت  او »اهلل«، خدای 

که پیش از این »در بارۀ  علی« از سوی  که »رحیم« است. ای رسول! آن مطلبی را  که »رحمان«  است،  »اهلل« 

 تو را از مردم 
ً
گر چنین نکردی رسالت او را تبلیغ نکرده ای  و خدا حتما کن و ا ربت به تو نازل شده است، تبلیغ 

هیچ  است،  ساخته  نازل  من  به  واالمرتبه  خداوند  آنچه  تبلیغ  در  من  مردمان !  ای  می دارد... .  امان  در 

کوتاهی نكرده ام و من برای شما سبب نزول این آیه را به روشنی بيان می کنم: جبرئیل؟ع؟ در سه نوبت بر 

که من در این اجتماِع  کند  که از جانب ربم _ که سالم است و سالم تنها اوست _ به من امر  من نازل شد تا 

که »علی بن ابو طالب؟ع؟«، برادِر من، وصّیِ من، خلیفۀ  گاه سازم  همگانی بپاخیزم و هر سیاه و سفیدی را آ

ن به موسی است با  که جایگاهش به من، همانند جایگاِه هارو من و اماِم بعد از من است. او همان است 

و  « شماست  او، »ولّیِ و رسول  از خداوند  او بعد  و  بود.   از من نخواهد  پيامبری پس  که دیگر  تفاوت  این 

که: ولی شما تنها خدا و رسول  کتابش را نازل ساخته است  خداونِد تبارک و تعالی در این باره، آیه ای از 

ابی طالب  »علی بن  و  نمازشان زکات می دهند.  رکوع  و در  پا می دارند  به  را  نماز  که  و مؤمنانی است  او 

کرد و او در هر حالی خداوند عّز و  علیه السالم« نماز را به پا داشت و آن زکات را در حال رکوع پرداخت 

جل را خواهان است«. 

مسخره  و  گناه پيشه گان  و  منافقان  که  می کند  اشاره  اقدامهایی  و  تحرکات  به  حضرت  آن  ادامه،  در 

که او در چنین حالتی  کنندگان در خصوص جلوگیری از تبلیغ این امر بزرگ، انجامش می دادند و اعالم می کند 

کرده است:  به تبلیغ این امر اقدام 

ݡَ  ن �ی تِ �تَّ ُ ْ
ال تݭݭݭِ 

َّ
ل تِ �بِ ِم 

ْ
ل ِ لݭݭݭِ  ! اسݡُ النَّ ا  َ ݧ ݧ ُّ ݧ �ی

أَ
ا ْم. 

ُ
ْكݡ ݨݨݨݧ ݧ ݨݧ ی

َ
ل اإِ لـِكݡݡَ 

دنٰ �نِ  ی لݭݭݭِ ْ ݧ ـ�بݧ �تَ ݤݤ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣَعݡںنْ ِلݡیݡ  ݡَ  ِ
ْع�ن �تَ ْ �یَ �نْ 

أَ
ا  

َ
ل ی ݭݭِ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ

�أ رݨݨݨݨݨݨَ ْ ب �بَ ݡݡُ  ت ْ
ل

أَ
»َوَ�ا

 �ِ ا�بِ
�تَ كݡِ  ِ

�ن ݣݣݣاهلُل  ُهݠُم  َوَ��نَ ݤݤݤ  ݭیݡںنݡݡَ ݫ ݫ ݫ ݣݣݣݣ�ݭݭݫ ِ
ن َّ

ال ِم 
َ

ل �ݡݡْ إِ
ْ

ل �بِ ݤݤ  ݡَ ن �ی �أِ ِ رن
ْ ْ��تَ ُ ْ

ال ِل  تَ َو�نَ ݡَ  ن ِم�ی شِ ݧ ݧ �ݧ
آ ْ
ݣݣݣݣݣݣال ــاِل 

َ
ݡݡ ݤݤݤݤْدݣݣݣعن ِ َواإݭݭݭݫ ݡَ  ن �ی تݭِ ݭݭݭِ

ا�ن �نَ ُ ْ
ال ݤݤ  ݣݣهتِ رݨݨݨݨݨݨݨَ ْ �ش

َ
َوكݡ

اُهْ 
دنَ
أَ
َرهتِ ا ْ �ش

ݨݨݨݨݦݦݦَ
، َوكݡ ٌ ىی ِ َ� اهلِل َعن ا َوُهَو ِعنْ ــ�نً َّ ݧ �یݧ ُ� هݡَ �نَ ُ َ��ب ْ َ

ݠْم َو�ی ِ �بِ
ُ

ل
ِ �تُ

سݡَ �ن ݧْ ݧ ی
َ

ا ل َ ݧ ݧ ݧ ݠْم مݡݨݨݨݨݧ ِ ـ�تِ �نَ ِ
ْ

سل
أَ
ا ݡِ ݤݤ �ب

ݤݣݣݣ�نَ
ُ

ݣݣݣݣل
�تُ ݨݦَ ݠْم �ی ُ ݧ ݧ َّ ݧ �نݧ

أَ
�بِ

 ،�ِ ݡْ �ی
َ
ـاِل َعݡ َ ب

ݤݤݤ�تْ ݣݣݣݣاإݭݭݭݭِ ـاݡَی َو  َّ یݧ ݭݭݫ ݫ �ݫ ِ� اإِ تِ َ مݨݨݨݨݧ رنَ
َ

ل ݤݤݤ مݡݡُ َرݣݣهتِ ْ �ش
َ
ݤلـِكݡَ ِلكݡ

ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ �نݧ
ݦݨݨݨݦَ
ݣݣݣݣݣك  

َّ ݧ ݧ �نݧ
أَ
َعُموا ا ݣݣݣَورنَ ݧـًـا.  ݧ ݡݧ �ن

دنُ
أُ
ݭݭِ ا

و�ن ٍ َ��تَّ َ�مُّ هتݭݭݭݭݭݫ ݨَّ ݧ ݤݤ مݦݨݨݦَ ݭݭݭِ
ْ �ی

ݣݣݣݣݣݣعنَ ݡیݡ  لݭݭݭِ �نِ

 > �نُ �نُ
أُ
ا ْل  �قُ �نٌ  �نُ

أُ
ا ُهَو  و�نَ 

ُ
ول �قُ َ َو�ی ّیَ  �بِ

ل�نَّ
ݗ
ا و�نَ  �نُ وأْ ُ �ی �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ل
ݗ
ا ُهݠُم  >َوِم�نْ ݩݩݩـًــا:  ݧ ݧ �نݧ

ݨݨآ
ا ْ ــرݩݩݧ

�تُ ِلݡَ 
دنٰ  ِ

�ن  
َّ َ َعرنَّ َو�ب اهلُل   

ݡَ
ݡݡل ْرݨنݨݨݨݨَ ݧ �نݧ

أَ
ا َ��تَّ 

 َ َ�َمّ
أُ
�نْ ا

أَ
تُ ا �أْ ْ �شِ �نَ . . .<. َولَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ِم�نُ ِلل وأْ ُ هلِل َو�ی

ݗ
ا ِم�نُ �بِ وأْ ُ ݠْم �ی ݠكݡُ

َ
ٍر ل �یْ

�نٌ >�نَ
دنُ
أُ
ݩنَّــُ� ا ݧ �ݧ

أݨݦَ
ُعُمو�نَ ا رنْ َ ݤݤݤ �ی ݭݭیݡںنَ ݫ ݫ ݣݣݣݣ�ݭݭݫ ِ

ن َّ
 ال

َ
َعل

 َواهلِل 
�نَّ ، َولٰكݡِ �تُ

ݧْ ݨݨݧ ݦݨݨَ
ل َ ݧ ݧ ݨݨَ

ݠْم ل ِ
�یْ

َ
 َع

َّ
ُدݡݡل

أَ
�نْ ا

أَ
�تُ َوا

أْ
ْوَما

أَ َ
ْمݤݤ ل ِ ݭݭݭݭݭِ

ا�ن َ ْعی
أَ
ِهݠْم �بِ ݨْ ݧ ݧ ی

َ
ل  اإِ

أَ ومݭݭݭݭݭِ
أُ
�نْ ا

أَ
تُ َوا �یْ مَّ َ َ

ݠْم سل ݭݭِ ْ�َم�أݭݪِ
أَ
�بِ

َها  ُّ �ی
أَ
ا ا  َ >�ی  :

َ
ل �تَ ݠمَّ 

ُ �ش  . َّ َ
ل اإِ  

َ
ل ِ رن

ْ ݧ �نݧ
أݨُ
ا َما  �نَ 

َّ
ـل َ ݧ ݢ�ب ݢ

أُ
ا �نْ 

أَ
ا  

ݨَّ
ل اإِ ݤݤ 

ݣݣِم�نَّ ݨݨَ  ݧ �نِ اهللݧ رݨݨݧݧْ ُ �ی  
َ

ِلݡَ ل
دنٰ  

ُّ
ل

ُ
َوكݡ  . ْم�تُ رݧَّ �تَݠكݡݨݨݨݦݦَ  ْ ݤݤ �تَ ْ ݤݤهݬݬِ ُمݣݣرݭݭݭِ

أُ
ا ݤݤݤ  ِ

ݣݣݣ�ن
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ْعِصُمَك  َ هلُل �ی
ݗ
ُه َوا �قَ

َ
�قَ ِرݡݡَسال عنْ

َّ
ل َما �بَ َعْل �نَ �نْ ݩْ �قَ ݠمݧ

َ
ݤݤ�نْ ل ِلًّ >َواݬݙݭݭݭِ ِ عݡَ

َك< �ن َك ِم�نْ َر�بَّ �یْ
َ
ل َل اݙِ ِ رن

�نْ
أُ
�نْ َما ا

َّ
ل ُسوݡُل �بَ لّرَ

ݗ
ا

اݡِس<«. 
َ ل�نّ

ݗ
ِم�نَ ا

که مرا از تبلیغ این مطلب معاف دارد. ای مردم!  که از خداوند بخواهد تا  »و من از جبرئیل خواستم 

گناهکاران را می دانم و  گاهم و مفسده جویی  کمِی اهل تقوا و فزونِی منافقان آ که من از  این به آن خاطر بود 

این  کتابش  را در  آنان  می کنند و خداوند  مسخره  را  اسالم  که  همانانی  خبرم؛  با  کنندگان  نیرنِگ مسخره  از 

که در دلهایشان نیست و این مطلب را  کرده است: آنان با زبانشان چیزهایی را می گویند  گونه توصیف 

و  بسیار  آزارهای  از  همچنین  است.  بزرگ  بسیار  خداوند  نزد  در  که  حالی  در  می شمارند،  آسان  و  سهل 

)=حضرت  او  بسیاِر  همراهِی  سبِب  به  و  نامیدند  »گوش«  مرا  آنان  که  آنجا  تا  خبرم  با  بی شمارشان 

که من واقعًا »گوش« هستم تا بدان  کردند  گونه وانمود  امیر مؤمنان؟س؟( با من و توجِه بسیاِر من به او، این 

که پیامبر  افرادی هستند  آنان  از  »و بعضی  کرد:  از قرآن را در این  باره نازل  آیه ای  که خداوند عّزَ وجل  جا 

که آنان وانمود  گر آنگونه  که او »گوش« است. بگو: »گوش«« _ حتی ا خدا را آزار می دهند و هماره می گویند 

گوش باشد _ »برای شما خیر است. او به خدا ایمان دارد و همیشه برای مؤمنان امان است...«  می کنند، او 

کنم و با اشارۀ انگشت نشانشان  و چنانچه من می خواستم می توانستم آنان را با بردِن نامهایشان معرفی 

کردم.  کرامت رفتار  گاه سازم. و لیكن به خداوند سوگند در برخورِد با آنان با  دهم و مردم را از وجود آنان آ

)او  نمی کند.  راضی  من  از  را  خدا  است،  شده  نازل  بسویم  آنچه  ابالِغ  جز  چیزی  احوال،  این  تماِم  با  و 

نازل شده است،  تو  به  از جانب ربت  بارۀ علی«  که »در  را  آن مطلبی  ای رسول  را خواند(:  آیه  این  سپس 

 تو را از مردم در امان می دارد«. 
ً
گر چنین نکردی رسالت او را تبلیغ نکرده ای  و خداوند حتما کن  و ا تبلیغ 

که مانع از اختصاص داشتن این دو  گر چه مطالب بسیار دیگری در این دو بخش از خطبه مطرح شده  ا

که باید در خصوص این آیه و نزول آن و سبب  بخش به »آیۀ تبلیغ« می شود اما به هر حال، بسیاری از مطالبی 

نزول آن و علت تأخیر در تبلیغ و... باید مطرح شود، در این خطبه مطرح شده است و برای خواندن این آیه برای 

باری دیگر و نیز برای بحث در خصوص آن و حتی برای تبیین آن، دیگر الزم نیست تا این مراحل طی شود. 

ابرار؟س؟«  امیر  »تحقق حق استخالف  که در غدیر برای  از مواردی  که بسیاری  این در حالی است 

که زمان  گذشته _ مانند »اخذ اقرار« و »میثاق« و »شهادت« _ زمان بری بسیاری داشتند؛  زمان برِی بسیاری 

کوچكی است.  خواندن خطبه _ با تمامِی طوالنی بودن خطبه _ در مقابلش زمان 

نرسیده  نتیجه  به  که  آخرین مرحلۀ محاجه است؛ محاجه ای  »ابتهال«  دانسته شد،  این  از  پيش 

و  بحثها  زمان  بود؛  گذشته  نیز  محاجه ها  و  جدلها  و  بحثها  زمان  غدیر«،  »ابتهال  زمان  در  این،  بر  بنا  باشد. 

که بسیار هم زمان بر می باشد.  جدلهایی 

گرفته است و در »غدیر خم«، هر »اقرار«  که »ابتهال غدیر« پس از »غدیر خم« صورت  یاد آور می شود 
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این  که  پيداست  گفته  نا بود.  شده  اخذ  شود،  اخذ  بود  قرار  ابرار  امیر  استخالف  برای  که  »میثاقی«  هر  و 

مبنا،  این  بر  از شانئان.  و  از مشرکان  و  کافران  از  نه  و  از مسلمانان اخذ می شد  باید  اقرارها  این  و  میثاقها 

که:  پذیرفتنی است 

در »ابتهال غدیر« از این محدودیتها و آن محدودیتها و از این زمان بریها و آن زمان بریها خبری 

در »غدیر خم«  که  مواردی  بر طرح  »ابتهال غدیر« عالوه  در  این،  بر  بنا  نبود.  میان  در  هم 

آنها  که در »غدیر خم« فرصت طرح، به  مطرح شده بود، می شد به مواردی پرداخته شود 

نرسیده بود. 

پیامبر  فرمایش  از  بخشی  اما  نداشت  وجود  خم«  »غدیر  در  مواردی  چنین  که  شود  گمان  شاید 

رحمت؟ص؟ در »غدیر خم« به طرح همین مسأله اختصاص دارد: 

ا  َ َ
ل ــرنَ �نْ

أَ
ــْ� ا

 - َو�تَ
َّ َ َ� اهلِل َعــرنَّ َو�ب ُم ِعــ�نْ

َ
ل ِ� اسلَّ ْ ی

َ
« َعـل �بِ َطاِلبٍ

أَ
نِ ا

ْ َّ �ب  »َعـــِلی
َ
ا�أِ ــصنَ

�نَّ �نَ ــاݠِس! اإِ ــَر النَّ ا�شِ »َمَ

ُه«. 
�تُ

ّ
َصَ�

ا �نَ َ �نَ ا َوَعرَّ َ
ْ �بِ

ُ
ك

أَ
ا بَ

�نْ
أَ
َم�نْ ا

، �نَ اٍم َواِحٍ ِ َمــ�تَ
ــا �ن َ �یَ ْحِ

أُ
�نْ ا

أَ
ُر ِمنْ ا َ ش كْ

أَ
�نِ - ا

آ
ْرا ــ�تُ

ْ
ِ ال

�ن

که  »ای مردمان! فضیلتهای »علی بن ابی طالب« علیه السالم نزد خداوند عز و جل _ آن فضیلتهایی 

که من آنها را در یک مجلس به شماره آورم. پس هر فردی در  کرده _ بیش از آن است  او آنها را در قرآن نازلش 

کنید«.  مورد آن فضیلتها به شما خبر داد و شما را با آنها آشنا ساخت، او را تصدیق 

که: گذشت، می توان اظهار داشت  بنا بر این و با توجه به آن چه 

آن چه در »ابتهال« رخ داده از »ابتهال«، غدیری ساخته است که شاید »غدیر خم« در برابر 

گر چه عنوان غدیری هم نداشته باشد و شاید به همین  کوچکی به حساب آید ا آن، واقعۀ 

که نقلهای دست و پا شکسته ای برای آن وجود دارد.  خاطر باشد 

هال ت ر ݣݣݣݣݣا�ب �ی
اݡی ݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش ݬی و�ݫ

�ݑهاݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ رݤ اٮݓ دݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݔ
غ

ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡع �ݓ
: ݣݣݣم�غ �ݓ

گذارده شد و خطبه ای خاموش همانند خطبۀ  در مكان »ابتهال« منبری همانند منبر »غدیر خم« 

»غدیر خم« نیز بر آن خوانده شد. 

ی منبر »غدیر« حاضر نبود تا به عنوان »ولیة اهلل« به  در »غدیر خم« حضرت صدیقۀ مطهره؟اهس؟ بر رو

کنار پيامبر رحمت؟ص؟ به  »کساء خیبری« در  از  ی فرشی  »غدیر ابتهال«، او بر رو مردم معرفی شود اما در 
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عنوان محور این خانواده حاضر بود. 

»منبر  ی  »مکان ابتهال« و بر رو یحانۀ پيامبر رحمت _ که سالم خدا بر یكایک آنان باد _ نیز در  دو ر

»ابتهال«  گزارشی وجود ندارد. پيامبر خدا در  »غدیر خم« چنین  که برای  ابتهال«، حاضر بودند در حالی 

که در »غدیر خم« آنها را در بارۀ امیر مؤمنان  برای این عزیزانش نیز به صورتی خاموش همان مطالبی را فرمود 

فرموده بود.

که در بيابانی  کاروان بود. انتخاب جهاز شتر به دلیل آن بود  جنس منبر »غدیر خم« از جهاز شتران 

مانند »غدیر خم« چیز دیگری وجود نداشت تا بشود از آن به عنوان »منبر« استفاده کرد تا آن که مردم بتوانند 

کنند.  که او به مردم نشان می دهد، نظاره  پيامبر رحمت را در هنگام خواندن خطبه ببینند و هر آن چه را 

انتخاب جهاز شتر، نه تعریفی از شتران بود و نه تقبیحی از آنها. 

جنس منبر »غدیر ابتهال« اما جهاز شتران و تخته سنگ و تخته چوبی نبود که ارتفاعی را ایجاد کند 

ی آن قرار گیرد. جنس این منبر، »کساء خیبری« بود و بر خالف جهاز شتران کاروان،  تا که پيامبر رحمت بررو

گفتن داشت.  کساء حرفهای بسیاری برای  انتخاب این 

بنا بر این: 

که  گویی  کشته های یهودیان »خیبر« بود. این منبر  »منبر غدیر ابتهال«، یادمان پشته های 

ک نشستۀ »خیبر« بنا شده است. »منبر ابتهال«، روی  بر روی قلعه های ویران شدۀ به خا

ناتوان  گفتنش  از  که همه  امیر مؤمنان؟س؟ ساخته شد؛ دشتی  و مناقب  از فضایل  دشتی 

مانده اند.

نیز  قریظه  بنو  و  نضیر  بنو  یهودیان  ذلت  یادمان  مناسبت،  همین  به  ابتهال«  »غدیر  منبر 

اطراف خیبر  و  به یهودیان »خیبر«  از مدینه،  راندنشان  بیرون  از  که پس  هست؛ یهودیانی 

 یک بار ضرب 
ً
گر دو بار ضرب قهر امیر مؤمنان را نچشیده باشند، حتما پیوستند و همگی ا

شست آن حضرت؟س؟ را چشیده بودند.

نیز  »تبوک«  در  شدگان  یهودی  و  زدگان  یهودی  و  یهودیان  خیانت  یادمان  ابتهال«،  »منبر 

باید  مسلمانان.  و  اسالم  یشۀ  ر برکندن  برای  منافقان  و  یهودیان  بزرگ  مکر  یادمان  هست؛ 

او  استخالف  و  در مدینه  ابرار  امیر  استقرار  با  منافقان  و  یهودیان  این مکر  که  آورد  به خاطر 

ک  که تا دهر بر جاست آثار ننگ آن با هیچ شوینده ای پا گونه ای به خودشان بازگشت  به 

نخواهد شد. 
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هال ت ر ݣݣݣݣݣا�ب �ی
اݡی ݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش ݬی و�ݫ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�ݑ

�ش
رݨݨݨݦݦغ داݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ݭݭݭݭݭݭݔ

ݔ� ٮݓان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�غ �ݑهال، ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسا� رݤ اٮݓ دݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݔ
غ

ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡع �ݓ
: م�غ �ݓ

»غدیر ابتهال«، »سایه بان« نیز داشت. سایه بان »غدیر ابتهال« نیز همانند منبر و زیر انداز آن، »کساء 

خیبری« بود. 

گروهی از مردم  یادی در محل »ابتهال« حاضر شوند، حتمًا  گر جمعیت ز که ا بسیار طبیعی است 

یر انداز ابتهال« را ببینند. در چنین حالتی نیز آنان حتمًا »سایه بان ابتهال« را از  نتوانند »منبر ابتهال«  و یا »ز

راهی دور خواهند دید و آن را خواهند شناخت. 

گذشته در ذهن مردم مرور می شود ولی آن چه به ذهن می آید و آن  با دیدن این سایه بان، تمام خاطرات 

چه از ذهن می گذرد، چیزی جز نام امیر مؤمنان؟س؟ و ذکر فضایل و مناقب آن حضرت نخواهد بود. 

کتیبه های  که حکم  در حاشیۀ »سایه بان غدیر ابتهال«، سخنان بسیاری نوشته شده بود 

گر یهودیان  کتیبه ها نوشته شده بود: ا کاخهای بزرگ عالم را داشت. بر روی این  ینتی تمام  ز

پسران خدا بودند، این چنین ذلیل نمی شدند و نیز نوشته شده بود که این عاقبت ایستادگی 

َماِكِریَن<.    
ْ
َر ٱهلُل َوٱهلُل َخْیُر ٱل

َ
وا َوَمك ُر

َ
در برابر امیر ابرار است و نیز نوشته بود: >َوَمك

کتاب خدا  گفته شد و با قلم الهی در  گفته های فضایل امیر مؤمنان نیز  در »غدیر ابتهال« بسیاری از نا

که در این خصوص از  کاری  که تنها  کنند و تا آن  ثبت شد تا دیگر یهودیان و یهودی زدگان نتوانند آن را انكار 

دست آنان بر می آید این باشد که خودشان را به نقش خانۀ خودشان و ابو عبیدۀ جراح مشغول کنند و از او با نام 

کدام امت است؟ بماند. کنند اما او امین  »امین امت« یاد 

گویندۀ فضایل هم خاتم پيامبران؟ص؟ بود. با  در »غدیر خم«، تمام سخن در فضیلت امیر مؤمنان بود و 

گو نشد. در »غدیر خم« بحثی از جنگهای امیر مؤمنان به میان  این حال، گوشه ای از فضایل آن حضرت هم باز 

گزارش نشد. گر هم به میان آمد برای آیندگان  نیامد و ا

گر چنانچه  در »غدیر خم« از اقدامهای امیر ابرار برای به ثمر نشاندن نخل اسالم سخن به میان نیامد و ا

گزارش نشد.  به میان آمد، برای آیندگان 

به میان  نبردها، سخنی  این  امیر مؤمنان؟س؟ در  از نقش  و  »تبوک«  از  و  »خیبر«  از  »غدیر خم«  در 

آنان و  کرد و چگونه مكر  تنه به تمام ذلت تبدیل  را یک  ابرار چگونه تمام عظمت یهودیان  امیر  که  نیامد 

کرد؟  ک نشاند و اسباب ذلت هر چه بيشتر آنان را فراهم  منافقان و شانئان را یک تنه به خا

سورۀ آل عمران/54.   
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در »غدیر ابتهال« اما از تمام این موارد با قلم قدرت خدا؟ج؟ و پيامبر خدا؟ص؟ به صورتی صحبت به 

گفته شود، تمام این صحنه ها را خودشان و به  که سخنی در این موردها  که همۀ ناظران بدون آن  میان آمد 

خودی خودشان، مرور می کردند.

تمام  انداز«،  یر  »ز به عنوان  »کساء«  انداختن یک  با  یا  و  بان«  »سایه  به عنوان  »کساء«  با زدن یک 

گر  »َقصص حق« تعریف شده است و تمام مردم هم ا که دیده داشتند، به صورت  سخن برای تمام آنان 

گفته اند. که هر چه از فضایل در بارۀ او بگویند، خدایی کم  چنانچه دم نمی زدند با خودشان تكرار می کردند 

هال ت ر ݣݣݣݣݣا�ب �ی
اݡی ݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش ݬی و�ݫ

دݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ر ݣݣݣݣݣݣ�غ ام�ݪݪݪݪݪݪݬݓ ݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݕݡٮݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ� ݓ� ݣݣݣ�ݓ دݣݣݣݣاݤݤݤ ݣݣ�
غ

ِی ݣݣݣݣݣݣݣݣݡح
غ
وا�

ط�ݓ� ݣݣݣݣݣݣݣݣ�غ د: ݣݣݣݣ�غ

در »غدیر خم« بر »منبر خم«، پيامبر رحمت؟ص؟ خطبه خوانده است؛ خطبه ای بس طوالنی. مرحوم 

کرده است.    این خطبه در  کاملی نقل  کتاب شریف »احتجاج«، این خطبه را به صورت نسبتًا  طبرسی در 

بيان فضایل و مناقب امیر مؤمنان؟س؟ و به ویژه در بحث »استخالف« آن حضرت، خطبۀ منحصر به فرد 

و غرایی است. 

که نتوانند به این خطبه ایمانی داشته  که باشند _ طبیعی است  گروه و تباری  »غدیر ستیزان« _ از هر 

خطبه  این  که  آن  تا  دارند  روا  خطبه  این  به  را  ناروایی  نسبت  گونه  هر  که  است  طبیعی  هم  باز  و  باشند 

مقبولیتی نزد مخاطبانش پيدا نكند. 

کتاب »آیۀ تبلیغ، آیۀ اکمال« _ که ششمین کتاب از مجموعۀ »با صادقان« است _ و نیز در کتاب  در 

که:  کتاب از این مجموعه  است _ در دو فصل مجزا، روشن شده است  »آیۀ میثاق غدیر« _ که هفتمین 

که این خطبه  حتی دو شیخ بزرگ عامه _ یعنی بخاری و مسلم _ نیز در زمرۀ افرادی هستند 

روایت  با یک  آنان  روایِت  کیفیِت  اما  کرده اند  روایت  واقع،  در  آن،  و عرض  تمام طول  با  را 

بسیط که همه، همۀ اجزای آن را به سادگی ببینند و آن را درک کنند، متفاوت است و درک و 

 
ً
که معموال کرده اند، به دقت بسیاری نیاز دارد  که آنان نقل  یافِت این مطالب از روایتهایی  در

در چنین مواردی این دقت از سوی محققان اعمال نمی شود.

کرده باشند یا نباشند، باور داشته باشند و یا نداشته باشند، هر چه  گروه نیز نقل  به هر حال، این 

که: باشد و در هر حالتی، این مطلب باید پذیرفته شود 

احتجاج ج / 7، روضة الواعظین ص 9، العدد القویة ص70 ، الیقین ص364.   
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کم بر روایتها، از  »خطبۀ پیامبر رحمت در غدیر خم« یک روایت است و تمام ضوابط حا

از این نظر،  کم است و  از نظر داللتها، بر این روایت نیز حا نظر شدت و ضعف سند و نیز 

کتاب خدا وجود دارد. تفاوتی عمده میان روایات و آیات 

پيامبر  و  خدا  به  را  آن  استناد  همه،  و  است  مسلمانان  تمام  پذیرش  مورد  خدا  کتاب  دیگر،  سویی  از 

که تفاوت بزرگی است. رحمتش پذیرفته اند و از این نظر نیز میان این آیات و این خطبه، تفاوتی وجود دارد 

ابتهال« به جای خطبۀ پیامبر رحمت، خدا؟ج؟ خطبه خوانده و این خطبه به  در »غدیر 

گونه حرف و سخنی  که جای هر  صورت نزول آیه و بلکه آیاتی از قرآن القا شده است؛ آیاتی 

با عملکرد خاتم  آیات،  این  و  آیه  این  که  این در حالی است  و  واقعه دور می کند  این  از  را 

کار »خطبۀ آن حضرت   
ً
پیامبران و با فرمایشهای آن حضرت، به خوبی تبیین شده و حتما

گر در این آیات تدبر شود.  در غدیر خم« را انجام داده است البته ا

نباید فراموش کرد که »آیۀ ابتهال«، »َقصص حق« است؛ َقصص حقی که خدا آن را بازگو کرده است. 

که  گر ادعا شود  ا »احتجاج غدیر« نازل شده،  که این آیه در خصوص  بنا بر این و با توجه به این حقیقت 

که  گفته نشده به ویژه آن  گزافه ای  کرده سخن  خدا؟ج؟ در این آیه، تمام خطبۀ پیامبر رحمت را مرور و بازگو 

گفته است. گفته های »غدیر خم« را نیز باز  کرین« در این آیه، تمام نا »خیر الما

که حدود 0   آیه از آیات آغازین »سورۀ مبارکۀ آل عمران« از این واقعه سخن  این همه در حالی است 

که فهم این مطالب، به تیز بينِی  »آیۀ ابتهال« نیز بخشی از این 0   آیه است اما باید دانست  می گوید و خوِد 

خاصی نیاز دارد. در این آیات با شرح و بسط بسیاری، تمام واقعه با جزئیات بسیار، مطرح شده است. 

هال ت ر ݣݣݣݣݣا�ب �ی
اݡی ݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش ݬی و�ݫ

�ݑهاݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ رݤݤ اٮݓ دݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݭݭݔ
غ

دݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤ ݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡع ر ݣݣ�غ ݭݭݭݔام�ݪݪݪݪݪݪݬݬݬݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݬݕ�ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݑݡݡݠݠهال ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݓٮݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ه: اݣݣݣݣٮݫ

امیر  با  تا  داد  فرمان  به حاضران  و  پيامبر رحمت خطبه خواند، خطبه ای طوالنی  »غدیر خم«،  در 

»میثاق« ببندند و  مؤمنان و نیز امام مجتبی و حضرت سید الشهداء _ که سالم خدا بر یكایک آنان باد _ 

گرفت:  کنند، از آنان اقرار  که حاضران از آن حضرت و آن حضرات، اطاعتی مطلق  برای آن 

ِر  مݠْ
َ
ِر َعِلًیّ َوأ مݠْ

َ
َك فِی أ َنا َوَرَبّ ْغَت َعْن َرَبّ

َّ
ا َساِمُعوݡَن ُمِطیُعوݡَن َراُضوَن ُمْنَقاُدوَن ِلَما َبل

َ
ݠْم: »ِإّن

ُ
ْجݠَمِعك

َ
وا ِبأ

ُ
»َفُقول

َنْحیَی  ٰذِلَك  ی 
َ
َعل ْیِدیَنا، 

َ
َوأ ِسَنِتَنا 

ْ
ل

َ
َوأ ْنُفِسَنا 

َ
َوأ َنا  وبݭݭݭݭِ

ُ
ِبُقل ٰذِلݡَك  ی 

َ
َعل ُنَباِیُعَك  ِة،  ّمَ ݘِ ىݩݩݩݩݧ

َ
أ

ْ
ال ِمَن  ِبِه 

ْ
ُصل ِمْن  ِدِه 

ْ
ُول

ُع  ِمیَثاݡَق، ُنِطیݔ
ْ
ا َنْنُقُض ال

َ
ا َنْرِجُع َعْن َعْهٍد َول

َ
ا َنْرَتاُب َول

َ
ا َنُشّكُ َول

َ
ݡُل َول

ّ
ا ُنَبَد

َ
ُر َول ا ُنَغَیّ

َ
َوَنُموُت َوُنْبَعُث َول
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َحَسِن 
ْ
ِبِه َبْعَد ال

ْ
ِتَك ِمْن ُصل ّیَ ـِذیَن َذَكْرَتُهݠْم ِمْن ُذَرّ

َّ ݧ ݧ ݧ
َة ال ّمَ ىݩݩݩݩݘِ

َ
أ

ْ
َدُه ال

ْ
ُمْؤِمِنیݡَن َوُول

ْ
ِمیَر ال

َ
ا أ اهلَل َوُنِطیُعݡُك َوَعِلّیً

یُْت  ّدَ
َ
. َفَقْد أ ی َعّزَ َوَجـّلَ

َّ
ݪݪݪݪݪݭݓ َتُهَما ِمݡْن َرٮ

َ
ُهَما ِعْنِدی َوَمْنِزل

َّ
ی َوَمِحـل

اَنُهَما ِمنَّ
َ
ْفُتݠُكݠْم َمك ـِذیَن َقْد َعّرَ

َّ ݧ ݧ ݧ
ُحَسْیݡِن ال

ْ
َوال

وا: 
ُ
ُه«. َوُقول

َ
ُبوُهَما َقْبل

َ
ـا أ َ ݧ نݧ

َ
ِبیِهَما َعِلًیّ َوأ

َ
ِإَماَماِن َبْعَد أ

ْ
ُهَما ال

َ
ݤّن ݢاݬݙݭݭݭݭِ ِة، َوݢ َجّنَ

ْ
ْهِل ال

َ
َدا َشَباِب أ ُهَما َسَیّ

َ
ݤّن ݢاݬݙݭݭݭݭِ ݠْم َوݢ

ُ
ْیك

َ
ٰذِلݡَك ِإل

ِمیِر 
َ
ُخوًذا ِلأ

ْ
ـِذیَن َذَكْرَت َعْهًدا َوِمیَثاًقا َمأ

َّ ݧ ݧ ݧ
َة ال ّمَ ىݩݩݩݘِ

َ
أ

ْ
ُحَسْیَن َوال

ْ
َحَسَن َوال

ْ
ا َوال اَك َوَعِلّیً ݤّیَ ݢاݬݙݭݭݭݭِ َطْعَنا اهلَل ِبٰذِلݡَك َوݢ

َ
»أ

ا َنْبَتِغی 
َ
َقّرَ ِبِهَما ِبِلَساِنِه. َول

َ
ُهَما ِبَیِدِه َوأ

َ
ْدَرك

َ
ْیِدیَنا َمْن أ

َ
ِسَنِتَنا َوُمَصاَفَقِة أ

ْ
ل

َ
ْنُفِسَنا َوأ

َ
وِبَنا َوأ

ُ
ُمْؤِمِنیݡَن ِمْن ُقل

ْ
ال

ْیَنا ِبِه َشِهیٌد، 
َ
نَْت َعل

َ
َفی ِباهلِل َشِهیًدا َوأ

َ
ْشَهْدَنا اهلَل َوك

َ
َبًدا، أ

َ
ا أ

ݦݩً
ْنُفِسَنا َعْنُه ِحَول

َ
ا َنَری ِمْن أ

َ
ا َول

ݦݩً
ِبٰذِلݡَك َبَدل

َبُر ِمْن ُكَلّ َشِهیٍد««.  كݨݨݨْ
َ
َة اهلِل َوُجُنوَدُه َوَعِبیَدُه َواهلُل أ

َ
ݡك ݘِ ݧ اىݩݩݩݧ

َ
ݨَ َوَمل ݧ ْن َظَهَر َواْسَتَترݧ َطاَع ِمّمَ

َ
ّلَ َمْن أ

ُ
َوك

از  آنچه  برای  محضیم  تسلیم  خشنودیم،  کننده ایم،  اطاعت  شنونده ایم،  ما  بگویيد:  همگی  »پس 

یند _ تبلیغ نمودی. ما با  تو بر این  جانب  ربمان و ربت در امر »علی« و امر فرزندانش _ که امامانی از نسل او

مطلب، با دلهایمان وجانهایمان و زبانها و دستهایمان مبایعه می کنیم. ما بر پایۀ این مطلب،  زندگی می کنیم 

و می میریم و مبعوث می شویم و تغییر نمی دهیم و تبدیل نمی کنیم و  تردید نمی کنیم و از  پیمان باز نمی گردیم 

از  همچنین  و  امیر مؤمنان  است _  _ که  »علی«  از  و  تو  از  و  می کنیم  اطاعت  خدا  از  نمی شکنیم.  را  میثاق  و 

یند، بعد  ّیـۀ  تو و از نسل او که از ذّر که آنان را معرفی نمودی؛ فرزندانی  فرزندانش اطاعت می کنیم؛ از فرزندانی 

که پيش از این جایگاه و مقامشان را نسبت به خودم  و منزلتشان را نسبت  از حسن و حسین _ آن دو فردی 

کردم _ . پيش از این، من این مطلب را به  شما رساندم و نیز این مطلب را  که واالمرتبه است، روشن  به ربم 

که آنان پس از پدرشان دو  امامند و من پيش از »علی«، پدِر آن  که آنان دو سید جوانان اهل بهشتند و این 

که نامشان را  از امامانی  از تو، از علی، از  حسن، از حسین و  ما بر این مطلب از خدا،  دو هستم. و بگویيد: 

از  میثاقی  و  گرفته شده است؛ عهد  امیر  مؤمنان  برای  که  میثاقی است  و  این عهد  اطاعت می کنیم.  بردی، 

کرد، با دست  که آن را درک  که هر  دلهایمان، از جانهایمان، از زبانمان و از مبایعۀ دستهایمان؛  عهد و میثاقی 

که ما جایگزینی را  برای این مطلب اختیار نمی کنیم و در جان و دِل  کرد. و بگویيد  مبایعه و با زبان اقرارش 

کرده باشد.  همچنین بگویيد: ما خدا را به عنوان شهید پذیرفتیم _  ی  که به سوی دیگری رو خود نمی بينیم 

که خداوند را شهیِد این امر قرار  دادیم _ و تو خودت بر ما شهیدی و همچنین شهید قرار دادیم  و بس است 

و  او  ئكۀ خدا و جنود  نیز مال و  پنهانند  که  آنان  که  ظاهرند و چه  آنان  کردند، چه  که اطاعت  را  آنان  تمام 

گرفتیم و خداوند بزرگتر از  هر شهیدی است«.  بندگانش را به شهادت 

هم چنین او فرمان داد تا:

حاضران به امیر مؤمنان به عنواِن »امیر المؤمنین« سالم کنند و یعنی بگویند: »السالم علیك 

یا أمیر المؤمنین« و به آنان فرمان داد تا که آنان همان کلماتی را تکرار کنند که پیامبر رحمت به 
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که به هیچ  کرد  آنان آموزش داده است و تمام فرمایشهای او را باید بپذیرند و برای آنان روشن 

کنند و یا از آن بکاهند: کلمات اضافه  عنوان اجازه ندارند چیزی بر این 

َطْعَنا ُغْفَراَنݡَك 
َ
وا : َسِمْعَنا َوأ

ُ
ُمْؤِمِنیَن، َوُقول

ْ
ِة ال رݠَ ِإمݠْ  بݭݭݭݭݭِ

ی َعِلًیّ
َ
ُموا َعل

َّ
ݠْم َوَسل

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
ِذی ُقل

َّ
وا ال

ُ
اݡِس ُقول »َمَعاِشَر الّنَ

ݡْن َهَداَنا اهلُل<«. 
َ
ا أ

َ
ْول

َ
ا ِلَنْهَتِدَی ل ِذی َهَداَنا ِلٰهَذا َوَما ُكّنَ

َّ
ِه ال َحݠْمُد ِلّلٰ

ْ
وا : >ال

ُ
َمِصیُر. َوُقول

ْ
ْیݡَك ال

َ
ݤل ݢاݬݙݭݭݭݭِ َنا َوݢ َرّبَ

کنید و بگویید: ما  گفتم و به »علی« به عنوان »امیر مؤمنان« سالم  که من  »ای مردمان! بگویید هر آنچه را 

کردیم. ای رب ما! ما غفران تو را خواهانیم و بازگشت فقط به سوی توست. و بگویيد: تمام  شنیدیم و اطاعت 

گر خداوند ما را هدایت نمی کرد، ما  کرد و ا که ما را به این مطلب هدایت  حمد از آِن »اهلل«، آن خداوندی است 

هدایت شده نبودیم«.

تا بيان فضایل و  گرفته  ابرار«  امیر  »استخالف  از تبلیغ و تبیين امر  »غدیر خم« هر آن چه رخ داد،  در 

مناقب امیر مؤمنان؟س؟ و تا مذمت دشمنان آن حضرت و تا امر به »میثاق« و »اقرار« و باالخره تا اخذ »اقرار« 

و »میثاق«، همه و همه به دست خاتم پيامبران و با امر خدای حكیم انجام شد اما در »غدیر ابتهال« پيامبر 

»ابتهال  و  بود  »ابتهال«  به  کننده  دعوت  او  نبود.  امور  این  برای  کننده  اقدام  و  سخنگو  دیگر  رحمت؟ص؟، 

که او در این امور تنها نیز  کاذبان« را بر عهده داشت و صد البته  که »جعل لعنت خدا بر  کننده«  و فردی بود 

نبود. 

یحانۀ او نیز »دعوت کننده«  کنار او دو ر گر پيامبر رحمت »دعوت کننده« بود، در  در »غدیر ابتهال« ا

کننده« بودند.  کنار او، دختر و داماد او نیز »دعوت  که در  گونه  بودند، همان 

یحانۀ او و نیز امیر ابرار و  کنار او دو ر کننده« بود، در  »ابتهال  گر پيامبر رحمت،  »غدیر ابتهال« ا در 

که سالم خدا بر یكایک آنان باد.  کننده«  بودند  هم چنین حضرت صدیقۀ مطهره نیز »ابتهال 

کاذبان« به دست خاتم پيامبران انجام می شد، دو  گر عمل »جعل لعنت خدا بر  د ر »غدیر ابتهال« ا

کنار او به این عمل اقدام می کردند.  یحانۀ او و نیز دختر و داماد او نیز در  ر

کتاب حکیم با مردمان و با حاضران  در »غدیر ابتهال«، خدای پیامبر رحمت با زبان آیات 

که دیگر جای  گونه ای می داد  و با غایبان سخن می گفت. او پاسخ منافقان و شانئان را به 

نفس کشیدن را نیز برای آنان باقی نمی گذاشت. البته در و دیوار »غدیر ابتهال« نیز با ناظران 

و با مردمان سخن می گفتند و صد البته که همه جز ذکر فضایل و مناقب امیر ابرار؟س؟ چیزی 

بر لب نداشتند. 

»ابتهال« یعنی نهایت عبودیت و نهایت خضوع و خشوع در عبودیت و بر این مبنا، »غدیر ابتهال« 

که در اوج بزرگی و امتیاز، مهر بندگی را بر پیشانی دارند.  معرف بندگان ممتازی از خدای حکیم است 
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هال ت ر ݣݣݣݣݣا�ب �ی
اݡی ݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش ݬی و�ݫ

�ݤݤݤݤݤݤݤ
�ش ݪݪݪݪݪݔ راݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݡی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠهمى رݤ ݣݣݣىݓ دݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݭݭݭݔ

غ ݧ ݧ ݧ ݧ
ا�ݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡع �ݓ

دهۀ ݣݣݣاح�ݑ ݭݭݭݕروٮغ ݫ ݫ ݫ ݫ دِن ݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ � ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسش
و: �ݓس�ݨݨݨݨݨݨݨݨݑ

به تصریح »آیۀ ابتهال«، دعوت به »ابتهال« در هر موضوعی، به مفهوم پایان احتجاج با پیامبر رحمت در 

گرفته و  که در موضوع »غدیر خم«، دعوت به »ابتهال« صورت  همان موضوع است و نباید از خاطر به دور ماند 

گرفته است.  که بر آن دعوت به »ابتهال« صورت  شاید این اولین و آخرین موضوعی نیز باشد 

گرفته به این مفهوم  نفس این مطلب که در موضوع »غدیر خم« دعوت به »ابتهال« صورت 

که »حق استخالف امیر مؤمنان« _ که موضوع »واقعۀ غدیر خم« بود _ با ارادۀ خاص  است 

کرسی نشسته و از محدودۀ احتجاج خارج شده  خدا و به دست »کلمة اهلل« محقق شده و بر 

بود:

ْو َكِرَه 
َ
اِطَل َول َ �ب

ْ
ل
ݗ
ِطَل ا �بْ ُ َح�قَّ َو�ی

ْ
ل

ݗ
ِح�قَّ ا �نَ * ِل�یُ ِر�ی كَا�نِ

ْ
ل
ݗ
َر ا َطَ� َ�ا�بِ �قْ َ ِه َو�ی كَِلَما�قِ َح�قَّ �بِ

ْ
ل

ݗ
ِح�قَّ ا ُ �نْ �ی

أَ
هلُل ا

ݗ
ُد ا ِر�ی ُ >... �ی

ُمْجِرُموَن<.   
ْ
ل

ݗ
ا

که  کند تا آن  کافران را نیز قطع  ق سازد و دنبالۀ 
َ

که با »کلماتش«، »حق« را محّق خدا می خواهد   ...«

گر چه مجرمان ناخوش داشته باشند«. کند و ا ق« سازد و باطل را باطل 
َ

»حق« را »محّق

بنا بر این، »غدیر ابتهال« یعنی: 

ای یهودیان، ای نصرانیان، ای منافقان، ای شانئان، دیروز پروندۀ احتجاج غدیری با پیامبر 

گر یهودیان پسران خدا بودند، خدا آنان را این گونه عذاب نمی کرد و پوست  خدا بسته شد. ا

گونه  این  را  آنان  ذلت  پرچم  و  نمی کرد  آویزان  مکان  این  در  گونه  این  را  آنان  سلحشوران 

بر افراشته نمی ساخت. 

و یعنی  ای یهودیان، ای نصرانیان، ای منافقان، ای شانئان، امیر مؤمنان؟س؟ ولی و وصی 

و خلیفۀ خاتم پیامبران؟ص؟ است و او زمام امور دین و دنیای مؤمنان را به دست دارد همان 

کودک  دو  که  گونه  همان  و  است  آنان  دنیای  و  دین  امور  زمامدار  پیامبران  خاتم  که  گونه 

زهرای  حضرت  او،  دختر  که  گونه  همان  و  برخوردارند  منصبی  چنین  از  او؟امهس؟  خردسال 

مرضیه؟اهس؟ نیز دارای چنین منصبی است. 

سورۀ انفال/7 و 8.    
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از پسر  ابتهال« یعنی ای یهودیان و ای یهودی زدگان و ای یهودی شدگان دست  و »غدیر 

که پسران دارد و پسران او سادات  که او نه تنها پسر دارد  ید  سازی برای پیامبر رحمت بردار

عالمند. 

که:  و باالخره و در مجموع، باید دانست 

»غدیر ابتهال«، جواب شورشهای برخاسته به دنبال »واقعۀ غدیر خم« است و نیز »غدیر 

ابتهال«، جواب بحثهای برخاسته و یا بحثهای شورانده شده به دنبال »واقعۀ غدیر« است؛ 

که یهودیان و یهودی زدگان آنها را ایجاد می کردند.  بحثهایی 

که:  و باز هم باالخره باید پذیرفت 

حق  یعنی  ابتهال«،  »غدیر  و  خم«  »غدیر  برای  احتجاج  پایان  یعنی  ابتهال«،  »غدیر 

کرسی نشسته است. امیر مؤمنان در »غدیر خم« محقق شده و بر 

که:  در نهایت هم باید این واقعیت را پذیرفت 

قیامت  تا  که  شدند  پشیمان  گونه  آن  خودشان  کردۀ  از  مخالفان  همۀ  ابتهال«  »غدیر  در 

که امیر مؤمنان؟س؟ در دهان آنان  انگشت ندامت را به دندانهایشان می گزند؛ به دندانهایی 

گزارده بود.

هال ت ر ݣݣݣݣݣا�ب �ی اݡی ݣݣݣݣݣݣݣ�ن ݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش ݬی و�ݫ

�ݤݤݤݤݤݤݤ
�ش ݪݪݪݪݪݔ ݠهمى

راݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݡی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ دا ݣݣݣىݓ ر ݣݣݣݣ�غ ام�ݪݪݪݪݪݪݬݓ ݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݕݡٮݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رِی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�
ݑ

ݭݭݭݓ� ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ان ݣݣݣݣاݣݣݣ� �ݩݩݩݩݩݩݩݩݘ غ ݧ اٮݧ دِن داهِن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسش � ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسش
:  �ݓس�ݨݨݨݨݨݨݨݨݑ رغ

که دلسوزانه برای پیامبر رحمت پسر  »غدیر ابتهال« دهان »شانئان« را نیز برای همیشه بست؛ شانئانی 

کردند. ساختند و پسِر ساختگِی پیامبر رحمت؟ص؟ را به عنوان جانشین او به مردم معرفی 

که  در »غدیر ابتهال« و با نزول »آیۀ ابتهال«، دیگر برای همیشه و برای همگان روشن شد 

که پسر نیز دارد نه و بلکه پسران دارد و این دختر و پسران او به  نه تنها پیامبر خدا دختر دارد 

همراه جانش و دامادش امیر ابرار، جانشینان او هستند و آنان نیز همانند او »ولّیِ مؤمنان« و 

»موالی همگان« هستند:

ݠْم 
ُ

َساَءك ݫَِساَءَنا َونݭݭݭݭݭݭݭݭݭِ ݫ ݫ ݫ ݠْم َونݫ ْبَناَءكݡُ
َ
ْبَناَءَنا َوأ

َ
ْوا َنْدُع أ

َ
ݠِم َفُقْل َتَعال

ْ
ِعل

ْ
ل

ݗ
ݡَك ِفیِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءݡَك ِمݡَن ا >َفَمْن َحاّجَ
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یݡَن<.    ݫِ ݫ اِذبݫ
َ
ك

ْ
ل

ݗ
ی ا

َ
هلِل َعل

ݗ
ْعَنَة ا

َ
ݠْم ُثݠّمَ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل ل ْنُفَسݠكݡُ

َ
ْنُفَسَنا َوأ

َ
َوأ

گر امیر مؤمنان هم از دنیا برود، دو  که ا کرد  گوشزد  »غدیر ابتهال« هم چنین این موضوع را به همگان 

که دمار از روزگار یهودیان و یهودی زدگان و یهودی شدگان در می آورد. »غدیر ابتهال«  شرزه شیر دیگر دارد 

کرد.  این دو بزرگ مرد آفرینش را در آغوش و بر زانوی پیامبر رحمت و به عنوان »پسران« او معرفی 

کار رفته شدن تعبیر جمِع »أبناءنا« در »آیۀ ابتهال« و نیز با ایجاد ارتباط بين این  »غدیر ابتهال« با به 

آیه و »آیۀ والیت« و نیز میان این آیه و »آیۀ اولو االمر« و نیز میان این آیه و »آیۀ تطهیر« و هم چنین میان این آیه 

و »آیۀ صادقان«  و میان این آیه و بسیاری از آیات دیگر کتاب خدا؟ج؟، این نظام را برای همیشۀ عالم معرفی 

که: کرد 

تا عالم هست، »ولی مؤمنان« و »موالی همگان« از این خانواده و از پسران پیامبر رحمت، 

که سالم و صلوات خدا بر یکایک  از نسل امیر مؤمنان و حضرت صدیقۀ مطهره خواهد بود 

آنان باد.

»غدیر ابتهال« البته شاخكهای یهودیان و یهودی زدگان و یهودی شدگان را نیز تكان داد و آنان را 

برای انتقام گرفتن از این خانواده _ از بزرگ و کوچک این خانواده _ مصمم ساخت و برای برهان این مطلب، 

که در »عاشورا« در »کربال« رخ داد.  گذرا به واقعه ای افکنده شود  که نگاهی  کافی است 

که:  »غدیر ابتهال« البته به همگان این نكته را نیز آموزش داد 

ݠُم ِمݡںنݡݡَ  ِ �ت
تَ ݨݨݧ ݧ �نݨݨݨݨݦْ ُ ْ

ُ� ال �نَّ ! اإِ
ݩَ ݧ ݧ

ل
أَ
ݡݤݤݤ .ݤݤ ا ݣݣݣ�ݭݭݭݭݭݫیݡںنِ

َّ ݧ  الݧ
َ

اِهُر َعل ُ� ال�نَّ �نَّ ! اإِ
َ

ل
أَ
ݤݤݤݤ«. ا ْهِ�ݣݣݣݣݣݡیُّ َ ْ

ݠُم ال ا�أِ
تَ ݨݨݨْ

ا »ال تِ ِمــ�نَّ مَّ �أِ
أَ ْ
ݠَم ال ـــا�تَ �نَّ �نَ ! اإِ

َ ݧ ݧ
ݢل ݢ

أَ
»ا

 �ُ �نَّ اإِ  !
ݩݡَ ݧ ݧ

ل
أَ
ا  . ْركݡِ

َّ اسلش ْهِل 
أَ
ا ِمݡںنْ  تٍ 

َ
ل �ی بِ

�تَ  
َّ

ل
ُ
كݡ  

ُ
�تِ

�تَ  �ُ �نَّ اإِ  !
ݩݡَ ݧ ݧ

ل
أَ
ا ا.  َوَهاِدُمَ  ِ ُُصو�ن ْ

ال ُح  �تِ
�نَ  �ُ �نَّ اإِ  !

ݩَ ݧ ݧ
ل

أَ
ا ݤݤ.ݤݤݤݤ  ݡَ ن �ی اِلِ ال�نَّ

ݠُم  ِ ُ� �یَ �نَّ ! اإِ
ݩݡَ ݧ ݧ

ل
أَ
. ا ٍ

ٯݡݦݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݨت ٍ َعِمی
ْ ݧ ݧ ݧ ـــحݧ َ ِ �ب

 �ن
ا�نُ رَّ نَ ُ� الْ �نَّ ! اإِ

ݩݡَ ݧ ݧ
ل

أَ
ݡݤݤݤݤ اهلِل. ا ݫیݡںنِ ݭݫ ݣݣݣ�ݭݭݭݭݭݫ

ݧ ݧ
ِ ِ اِ�ــُر لݭݭݭݭݫ نَّ ُ� الݧ �نَّ ! اإِ

ݩݡَ ݧ ݧ
ل

أَ
اِء اهلِل. ا َ ـ�یݧ لݭݭݭݭݭݭِ ْ ݣݣݣوݩݩݩݧ

أَ
ٍرݤݤݤ ِل

أْ
ــا

ݩݦَ  �ش
َّ

ل
ُ
كݡ ُمْ�ݣݣِرݤݤݤݣݣٌكݤ �بِ

 .» ْهِلِ َ ب ٍل �بِ ْ ݣݣݣݣیݤݤݤ �بَ  دݨݨݦنِ
َّ

ل
ُ
ِلِ َوكݡ صنْ

نَ
ٍل �بِ صنْ

ݣݣݣیݤݤݤ �نَ  دنِ
َّ

ل
ُ
كݡ

گاه باشید که او چیره شونده بر تمام  گاه باشید! خاتم االئّمه _ »قائِم مهدی)؟جع؟(« _ از ماست. آ »آ

کنندۀ همۀ دژها و  که او فتح  گاه باشید  گیرنده از ستمكاران است. آ که او انتقام  گاه باشید  دینهاست. آ

که او برای تمام  گاه باشید  که او نابود کنندۀ هر قبیله ای از اهل شرک است. آ کنندۀ آنهاست. بدانید  نابود 

که او یاری کنندۀ دین خداست. بدانید  گاه باشید  آنان که والیت خدا را پذیرفته اند، خونخواهی می کند.  آ

که او هر صاحب فضلی را با فضیلتش ممتاز و هر جاهلی را  یایی عمیق است . بدانید  که او جرعه گیر از در

سورۀ آل عمران/ 6.   
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با جهلش مشخص می کند«. 

که او می آید.  ...

دݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤ
غ

رݣݣݣاݤݤن ݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݠکر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡح
غ

ݢکا� ݭݭݭݭݭݓر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݠکر ݢ ݫ ݫ ݫ مرورݡی ݣݣݣݣىݫ

که  کار رفته  که در مقابله با مكرهایی به  خدای حكیم برای این »مکر«ها و به ویژه برای مكرهایی 

کرده است:  متوجه خاتم پيامبران بوده، دستور »ذکر« صادر 

َك  ُر �بِ
ُ
ْمك َ ݠْم ُفْرَقاًنا... * إَِو�نْ �ی

ُ
ك

َ
ُقوا ٱهلَل َیْجَعْل ل ِذیَن آَمُنوا ِإْن َتّتَ

َّ
َها ٱل ّیُ

َ
ْنُتݠْم َقِلیٌل ... * ... * َیاأ

َ
�نْ أ ُكُروا اݙِ �نْ

ݗ
>َوا

َحّقَ ِمْن ِعْنِدَك ...<.   
ْ
ُهݠّمَ ِإْن َكاَن ٰهَذا ُهَو ٱل

ّٰ
وا ٱلل

ُ
ال َ ُروا ... * ... * إَِو�نْ �ق �نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ل
ݗ
ا

گر  که ایمان آورده اید! ا کوچک بودید...  ای آنان  گروهی  ی زمین،  کنید آن زمان را که شما در رو »و ذکر 

کافران همواره در مݠورد  که  کنید، او برای شما فرقانی را قرار خواهد داد... و آن زمݠان را  تقوای خداوند را پيشه 

آمده  تو  جانب  از  که  است  حّقی  همان  این  گر  ا خداوندا!  گفتند:  آنان  که  را  زمان  آن  و  می کردند...  مݠکر  تو 

است«.

که بر پایۀ فعل مضارع ساخته می شود، همانند فعل مضارع داللت ذاتی  وا« فعل امر است و فعل امر  ُكُر »اْذ

بر استمرار دارد و به این سبب، این تكلیف با یک بار انجام دادِن مكلفان، امتثال نمی شود و باید موضوع مورد 

گیرد. که اقتضای آن را داشته باشد، مورد »ذکر« قرار  »ذکر« در هر زمان 

کافران در ارتباط با خاتم پیامبران؟ص؟ است و یكی دیگر از این موارد،  یکی از موارد »ذکر«، مکر همارۀ 

زبان  بر  را  جمالت  این  کافران  که  است  شرایطی  و  زمان  و  کافران  گفتۀ  این  آیات،  این  روشن  داللت  به 

ِلیٍم<. 
َ
ِو ٱْئِتَنا ِبَعَذاٍب أ

َ
َماِء أ ْیَنا ِحَجاَرًة ِمَن ٱلّسَ

َ
ْمِطْر َعل

َ
َحّقَ ِمْن ِعْنِدَك َفأ

ْ
ُهّمَ ِإْن َكاَن ٰهَذا ُهَو ٱل

ّٰ
وا ٱلل

ُ
ِإْذ َقال رانده اند: >َو

َخْیُر  َوٱهلُل  ٱهلُل  ُر 
ُ

َوَیْمك وَن  ُر
ُ

َوَیْمك ُیْخِرُجوَك  ْو 
َ
أ وَك 

ُ
َیْقُتل ْو 

َ
أ ِبُتوَك 

ْ
ِلُیث وا  َكَفُر ِذیَن 

َّ
ٱل ِبَك  ُر 

ُ
َیْمك ِإْذ  >َو آیۀ:  در 

کافران در سه عنوان دسته بندی شده است:  َماِكِریَن<، مكِر 
ْ
ٱل

کردِن فعالیت پیامبر خدا. ^- 1 بی اثر 

کشتِن پیامبر رحمت.^- 2

کرم از مّکـه.^- 3 اخراج پیامبر ا

کافران تنها در دو زمینۀ باقیمانده می توانست ادامه یابد.  پس از اخراج پيامبر رحمت از مكه، مكر 

به تمام نتیجۀ  کافران  او قطع می شد،  اما دستهای فعالیت  کشته نمی شد  گر چنانچه پيامبر خدا  ا البته 

سورۀ انفال/6  تا  3.   
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کردن فعالیت پیامبر رحمت، از آن دو فعالیت دیگر، مهمتر به  دلخواه رسیده بودند و به همین جهت، بی اثر 

نظر می رسد. 

کافران و مکِر  که از دو فعل مضارع ساخته شده است، از مکر پیوسته  هلُل< 
ݗ
ُر ا

ُ
ك وَن َوَیمݠْ ُر

ُ
ك عبارِت >َوَیمݠْ

که  اِكِریَن< خبر از آن می دهد  مݠَ
ْ
ل

ݗ
هلُل َخْیُر ا

ݗ
کافران، خبر می دهد و خدای بزرگ با عبارِت >َوا خدا در برابِر مکِر 

کافران باز می گردد. یانهای مکر به  که ز کافران و مکِر الهی آن می شود  نتیجۀ ِاعمال مکِر 

گذرا  یخ مسلمانان شواهد بسیاری دارد. مروری  کافران« در تار کافران« و »مکر خدا در برابر مکر  »مکر 

که از  گرفته شد، عالوه بر آن  کار  که در خصوص »خیبر« و »تبوک« به  بر این »مکر«ها به ویژه بر مكرهایی 

دست  به  نیز  بحث  مورد  موضوع  خصوص  در  بسیاری  استفاده های  می دهد،  خبر  کافران  مكر  استمرار 

می دهد. 

که  کجا ختم شد و بماند  کردند و این اقدام آنان به  که یهودیان در ارتباط با جنگ احزاب چه  بماند 

گمان می کردند و نتیجه اش چه شد اما آن چه در  کردند و آنان چه  یهودیان در ارتباط با جنگ خیبر چه 

که با دست خودشان آجرهای ذلت هر چه  کشاند  کار یهودیان را به آن جا  کردند،  ارتباط با جنگ تبوک 

گذاشتند.  ی هم  بيشتر خودشان را رو

کنند و در فرصتی  کردند تا پيامبر رحمت و مسلمانان را از مدینه دور  در غزوۀ تبوک، یهودیان »مکر« 

کنان مدینه _ که تنها زنان و بچه ها و تعدادی متخلف از جنگ بودند _ حمله ببرند  مناسب به مدینه و سا

که امیر ابرار در مدینه باقی بماند  و برای همیشه پروندۀ اسالم و مسلمانان را ببندند و »مکر« خدا در این شد 

کتاب خدا،  که »استخالف امیر مؤمنان« در ارتباطی وثیق با آیات بسیاری از  و نتیجۀ اعمال این دو مکر، آن شد 

تثبیت شد. 

مکر کافران در مورد ماجرای »غدیر« نیز نتایج عظیمی را به دنبال داشت. کافران با مکری که 

ِو ٱْئِتَنا
َ
َماِء أ ْیَنا ِحَجاَرًة ِمَن ٱلّسَ

َ
ْمِطْر َعل

َ
َحّقَ ِمْن ِعْنِدَك َفأ

ْ
ُهݠّمَ ِإْن َكاَن ٰهَذا ُهَو ٱل

ّٰ
وا ٱلل

ُ
ِإْذ َقال آیۀ: >َو

که تمام ماجرای »غدیر خم«  کردند و بر آن بودند تا  ِلیݠٍم< به آن اشاره می کند، مکر 
َ
ِبَعَذاٍب أ

این مکر،  نتیجۀ  و  کردند  که  کنند  پیامبر رحمت معرفی  به عنوان یک عمل خودسرانۀ  را 

که یهودیان و یهودی زدگان و یهودی  »نزول آیۀ ابتهال« بود. با نزول این آیه، رویدادی رخ داد 

شدگان در خوابهای خودشان هم نمی دیدند. 

کار  کافران انجام داد،  که خدای جهانیان؟ج؟ در مقابله با مکر  کافران و با مکری  با این مکِر 

به آن جا رسید که پای »غدیر خم« و »واقعۀ غدیر خم« به مدینه باز شد. آنان پای غدیری را 

که خبری  که ممکن بود بتوان آن را در بیابانها خشکاند و مانع از آن شد  کردند  به مدینه باز 
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کند و شاید یکی از رازهای زنده ماندن »غدیر خم« نیز همین باشد.  از آن جا به بیرون درز 

ݡݡݠݠهاݣݣلݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݩݩݩݑ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݭݭݭݭݭݭݭݭݓٮݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ صوص ݣݣݣݣݣاٮݫ

ݭݭݭݭݭݭݕرݣݣݣݣݣݣݣس�شهاݡی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمطرݣݣݣݣݣ�ݥ ݣݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�غ ݫ ݫ ݫ ݓ� ݣݣݣݣىݫ  ݣݣݣݣ�
غ

ٮݕاس�

گونه مطرح شد:  پيش از این، این 

گویی تمام  گاه  که به نا در آخرین مقطع از مقاطِع حیات پیامبر رحمت؟ص؟ رویدادی رخ داد 

این  در  پیروزی  که  شد  وابسته  گونه ای  به  و  وابسته  »ابتهال«  یک  به  حضرت  آن  دعوت 

»ابتهال«، به مفهوم پیروزی تمام دعوت و شکست در »ابتهال«، نه تنها به مفهوم شکست 

و تمام خاندان دعوت  کننده  نابودی تمام دعوت و دعوت  که به مفهوم  تمام دعوت بود 

که به پیامبر رحمت و به آیین او ایمان آورده  کننده و نیز به مفهوم نابودی تمام افرادی بود 

که در این صورت، دیگر اثری از آثار توحید نیز بر روی زمین، نه و بلکه در  بودند و صد البته 

تمام عالم باقی نمی ماند. 

که: گذشت  هم چنین 

آن  به  این  و  گرفت  صورت  او  پیامبر  و  حکیم؟ج؟  خدای  سوی  از  »ابتهال«  پیشنهاد 

که خدا و رسول او _ نستجیر باهلل _ به یک باره، با یک پیشنهاد غافلگیرانه  مفهوم است 

رسول  و  خدا  خاص  ارادۀ  با  امر  این  بلکه  بودند  نشده  روبرو  محاّجه  کنندگان  سوی  از 

می شد. انجام 

کرده  ایجاد  امر  دو  این  میان  را  معادله ای  چنین  چرا  خدا  که  می آید  پيش  پرسش  این  امر  آغاز  در 

تمام  ختم  که  رسالت  این  هم  آن  دهد،  قرار  رسالت  معادل  را  چیزی  خدا  است  ممكن  مگر  است؟! 

رسالتهاست؟! 

که:  کاماًل مبرهن است  گذشت، دیگر پاسخ این پرسشها روشن و  که  کنون و پس از آن بحثها  ا

نبوده  گونه  این  و  دارد  وجود  محاجه  موضوع  و  »ابتهال«  میان  عظیمی  پیوند  و  وابستگی 

پیامبران،  رسالت خاتم  روزهای  آخرین  در  را  گونه عمومی  آن  که خدای حکیم موضوعی 

گونه در برابر تمام رسالت و خاندان رسالت قرار دهد بلکه این موضوع به شهادت »آیۀ  این 

که تا  تبلیغ« خود به خود و به صورت طبیعی در وزنه ای سنگینتر از تمام رسالتی قرار دارد 

آن روز تبلیغ شده بود: 

َن  ݡَك مݠِ هلُل َیْعِصمݠُ
ݗ
ُه َوا �تَ

َ
�تَ ِرَسال �غْ

َّ
ل ݠَما �بَ

َ�ْل �غَ
�غْ
ݠْم �تَ

َ
�غْ ل َك َو �إِ �غْ َر�بَّ َك مݠِ �یْ

َ
ل ِݡَل �إِ �غ

�غْ
أُ
ا �  مݠَ

�غْ
َّ
ل ُسوݡُل �بَ لّرَ

ݗ
َها ا ّیُ

َ
>َیاأ
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اِفِریَن<.   
َ
ك

ْ
ل

ݗ
َقْوݠَم ا

ْ
ل

ݗ
ا َیْهِدی ا

َ
هلَل ل

ݗ
اݡِس ِإّنَ ا لّنَ

ݗ
ا

خردسال  طفل  دو  باید  چرا  که  ندارد  وجود  نیز  پرسش  این  برای  جایی  دیگر  بدین ترتیب 

دو  این  و  است  مطرح  والیت  بحث  »ابتهال«  در  کرد؟!  دعوت  »ابتهال«  به  سن  این  در  را 

طفل خردسال نیز مانند پدر و مادر و پدر بزرگشان، برای مؤمنان دو »ولی« و برای همگان دو 

که »آیۀ والیت«، یک »والیت« برای خدای جهانیان و  »مولی« هستند و باید توجه داشت 

کرده است:  نیز برای آنان اثبات 

َوّلَ  �قَ َ �نْ �ی اِكُعوَن * َومݠَ َكاَة َوُهݠْم رݦݨَ لّزَ
ݗ
اَة َوُیْؤُتوَن ا

َ
ل لّصَ

ݗ
وَن ا ِذیَن ُیِقیمݠُ

َّ
ل
ݗ
ِذیَن آَمُنوا ا

َّ
ل
ݗ
ُه َوا

ُ
هلُل َوَرُسول

ݗ
ݠُم ا

ُ
ك ا َوِلّیُ مݠَ

َ
>ِإّن

   .> و�نَ اِل�بُ َ عن
ْ
ل
ݗ
هلِل ُهݠُم ا

ݗ
�بَ ا �نَّ ِ�رنْ اݙِ

َ وا �ن َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ل
ݗ
ُه َوا

َ
هلَل َوَرُسول

ݗ
ا

که نماز را به پا می دارند و در رکوِع  « شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانی است  3  که »ولّیِ »به درستی 

آورده اند، پس تنها  ایمان  که  را  کسانی  او و  کس بپذیرد والیت خدا و رسول  نمازشان زکات می دهند. و هر 

حزب خدا »غلبه یافتگان« هستند«.

 

سورۀ مائده/67.   
سورۀ مائده/55 و 56.   

که داللتی روشن، بر یکی بودِن این سه  انتخاب واژۀ »است« به جای »هستند«، به دلیل مفرد بودِن واژۀ »ولی« است   3
والیت دارد.




