
 شرح خطبه غدری

 
«دامت ربکاهت»الّله حاج سیدمحّمد امین حضرت آیت



 

  

 شرح خطبه غدیرنام کتاب: 

 د امینمحمّآیت الله سیدنویسنده: 

 دفتر نشر طیبناشر: 

 نسخه 0111شمارگان: 

 0311تابستاناول، نوبت چاپ: 

 شریعت –قم چاپخانه: 

 164-14799-2-4شابک: 

 تومان ؟؟؟؟؟قیمت: 

 مراکز پخش: 

 نبیاءأالمسجد جامع خاتم ،034یابانخ ،پارستهران ،تهران

 120-77736131 :دفتر تهران تلفن

 قم، خیابان ارم، پاساژ قدس

 129-37723779: دفتر قم تلفن

11023901427همراه: 



 

 

 فهرست مطالب

 
 21 ......................................................................................... ریغد نهیشیپ

 21 ...................................................................................... تیوصا فرمان

 21 .......................................................................................... ریغد اءیاح

 21 ....................................................................................... متواتر ثیحد

 21 ......................................................................................... ریغد اعمال

 21 .......................................................... ترجمه همراه به ریغد خطبه کامل متن

 64 ................................................................................... ریغد خطبه شرح

 11 ................................................................................ یاله ثناء و حمد

 16 ...................................................................................... مانیا اظهار

 11 .................................................................................. تیربوب به اقرار

 14 ..................................................................................... ابلاغ رسالت

 11 ........................................................................ امر امتثال و ابلاغ دستور

 211................................................................................... رونها منزلت

 211............................................................................ وزارت: اول شأن

 212........................................................................... خلافت: دوم شأن

 211............................................................................ نبوت: سوم شأن

 216........................................................................... قرآن در یعل تیولا



 

  

 214.................................................................................. نیمنافق کثرت

 211....................................................................................... امبریپ آزار

 211.................................................................................. نیمنافق دیتهد

 222..................................................................... اطاعت لزوم و یول نصب

 221................................................................................... تیولا مراتب

 224..................................................................................... امامت دوام

 221........................................................................... یشرع حرام و حلال

 211........................................................................................... نیمب امام

 216.............................................................................. دیباش ریپذ تیولا

 211..................................................................... نیرالمؤمنیام حضرت فضائل

 211.................................................................................... رسول یفدائ

 211........................................................................................ یعل لیتفض

 216................................................................................. مخالفت از ریتحذ

 214........................................................................................ دینکن دیترد

 211............................................ امامت و نبوت نعمت برابر در یشکرگزار لزوم

 211....................................................................................... خلق نیبرتر

 261...................................................................... ست؟یک مغضوب ملعون

 261................................................................................. ست؟یک الله جنب

 261......................................................................................... قرآن مفسّر

 261...................................................................................... نیثقل ثیحد



 

 

 261........................................................................................یاله امناء

 212................................................................................... است یمول یعل

 211..................................................................................... نیجانش نییتع

 241.............................................................................. ریناپذ رییتغ حکم

 246......................................................................................... نید اکمال

 244............................................................................... امامت رشیپد لزوم

 211................................................................................ یعل یهایستگیشا

 211........................................................................................... رضا مقام

 211.............................................................................. یعل فیتوص هم باز

 212................................................................................... نیجانش نیبرتر

 211.......................................................................................... یعل نسل

 211..................................................................................... دینکن حسادت

 211........................................................... شقاوت و عداوت ملازمه -الف

 211...................................................... یریپذتیولا و تقوا نیب ملازمه -ب

 211............................................ یعل به مانیا و خدا به مانیا نیب ملازمه -ج

 211.................................................................................. عصر سوره نزول

 211........................................................................................ یعلو اسلام

 211...................................................................................... تیولا نور

 214..................................................................................... حق فاءیاست

 116................................................................................... فهیصح اصحاب



 

  

 111..................................................................................... امامت استمرار

 121....................................................................................... حجت اتمام

 121........................................................................................ غیتبل فهیوظ

 121..................................................................................... خلافت غصب

 126.................................................................................... نیمخالف دیتهد

 121................................................................................... یجهان حکومت

 121.................................................................................... مجرمان هلاکت

 112....................................................................................... یعلم احاطه

 111............................................................................. میتسل و اطاعت لزوم

 111..................................................................................... میمستق صراط

 111............................................................................ عدالت و حق جلوه

 111......................................................................... حمد سوره نزول شأن

 111............................................................................ میمستق صراط: دوم

 111.............................................................................. دشمنان و دوستان

 111......................................................................................... :اول هیآ

 111.................................................................................. تیولا دشمنان

 112...................................................................... تیب اهل دوستان یژگیو

 111......................................................................................... :دوم هیآ

 111........................................................................................ :سوم هیآ

 116....................................................................................... چهارم هیآ



 

 

 116........................................................................................ پنجم هیآ

 111........................................................................................ ششم هیآ

 114......................................................................... تیب اهل دشمنان فریک

 161........................................................................................ :هفتم هیآ

 162.................................................................................. عقاب و ثواب

 161.................................................................................... بزرگ پاداش

 161................................................................................... ملعون دشمن

 161............................................................................................ نیملعون

 161....................................................................................... :کافران-2

 161.................................................................... :قتیحق کنندگان کتمان-1

 164...................................................................................... :نیمنافق-1

 161........................................................................... امبریپ آزاردهنگان-6

 161................................................................................. :رحم قاطع -1

 161.................................................................................... :ستمگران-4

 111................................................................................ :شکنان مانیپ-1

 111.......................................................................... نیمحبوب و نیممدوح

 111..................................................................................... ریبش و رینذ

 111...................................................................................... امت یهاد

 116............................................................................... امامت و تیوصا

 111..................................................................................... تیولا منکر



 

  

 111...................................................................................... امام دوازده

 142....................................................................................... امام نصب

 141.................................................................................... اءیاوص خاتم

 141..................................................................................... ظهور اتیآ

 141............................................................................... یمهد یهایژگیو

 114......................................................................... موضوع میتفه و نییتب

 111.................................................................................... عتیب گرفتن

 111........................................................................................ نکته چند

 111.................................................................................... شعائر میتعظ

 112....................................................................................... حج فوائد

 111..................................................................... عرفات به وقوف لتیفض

 111....................................................................................... یولائ حج

 111........................................................................ زکات و نماز به اهتمام

 114............................................................................... جامعه یسرپرست

 111..................................................................... یاسیس و یعلم تیمرجع

 111.............................................................................. حرام و حلال انیب

 121....................................................................................... امام عتیب

 121..................................................................................... ثابت احکام

 121...................................................... منکر از ینه و معروف به امر به اهتمام

 126.......................................................................... معروف به امر برکات



 

 

 121...................................................................................تقوا به هیتوص

 111.............................................................................. زیرستاخ یادآوری

 111..................................................................................... یزبان عتیب

 111....................................................................................... عتیب متن

 112.................................................................................... یرسم عتیب

 111...................................................................................... عتیب سلام

 116................................................................................... تیولا نعمت

 111........................................................................... قرآن در یعل فضائل

 111................................................................................ یواقع روزمندیپ

 111................................................................................. عتیب شگامانیپ

 

 

 

 



 

  

]



 11                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

 

b 
 

روز غدیر که از آن به روز ولایت، روز اکمال دین، روز میثاق مأخوذ و جمع شهود یاد شده 

 ویژه شیعیان است.  بهترین اعیاد در میان مسلمانان و است، برترین و شریف

 است: راشد روایت کردهبنصدوق از حسنشیخ

 للمسلمین عید غیر العیدین؟ ،جعلت فداکپرسیدم:  از محضر امام صادق

 آیا برای مسلمانان عیدی غیر از عید فطر و عید قربان وجود دارد؟ 

 تر از آن دو هست. تر و شریففرمود: آری. بلکه بزرگ

آن  «علماً للناس ;المؤمنینهو یوم نصب امیر»عرض کردم آن کدام روز است؟ فرمود: 

 عنوان پرچم برای مردم نصب گردید. به طالبابیبنروزی است که علی

-ذی من إن الأیام تدور و هو یوم ثمانیه عشر»پرسیدم آن روز چه روزی است؟ فرمود: 

کند، آن روز، روز هجدهم ذیحجه است. آنگاه بر روزها ثابت نیست و تغییر پیدا می «1الحجة

 روزه گرفتن و صلوات بر پیامبر و خاندانش در آن روز تأکید نمود.

در همان روز غدیر پیامبر پس از ایراد خطبه دستور داد مسلمانان حاضر به یکدیگر به 

ن روز نیز تصریح کردند که در آ امامانو  یندو تهنیت بگومناسبت تعیین ولایت مولی تبریک 

ی کوتاه ابراز مسلمانان هنگام دیدار یکدیگر مراتب شکرگزاری خود را در قالب این جمله

 .«2ب طالِ  یبنِ أَبِ یِ عَل نَیالُْمؤْمِنِ رِیأَمِ ةِیَبِوِلاَ  نَیجَعََلنَا مِنَ الُْمتَمَس ِکِ یالْحَمْدُ لِل َهِ ال َذِ »نمایند: 

 

                                                           
 1111، ش09، ص2الفقیه، ج -1
 821، ص 7وسائل الشیعه، ج  -1
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 غدیر  پیشینه

که پیامبر در مسجد مدینه در سال دهم هجری شبی در ماه ذیقعده پس از نماز شب در حالی

هم بر ی مدو وظیفه :فرمایدرساند و مینشسته بود جبرئیل فرود آمد و گفت: خدایت سلام می

یکی تعلیم مناسک حج و دیگری امر  .ها را انجام دهیکه باید آن ی تو باقی استعهده

 وصایت. 

پیامبر گرامی صبح روز بعد افرادی را مأموریت داد تا در سطح شهر و روستاها و میان قبائل 

 اعلام کنند مردم هرچه زودتر آماده شوند تا همراه پیامبر عازم مکه برای انجام حج بشوند.

ذیقعده کاروان بزرگی در معیت  11به مشتاق آماده شدند. روز شندیری نپایید انبوه جمعیت 

 .رسول اکرم از مدینه به قصد مکه خارج شدند. در ذوالحلیفه میقات اهل مدینه محرم شدند

روز جمعه به جحفه رسیدند و پس از استراحت کوتاهی راه را ادامه دادند و رهسپار مکه 

 شدند، سه شنبه پنجم ذیقعده وارد مکه شدند. 

ز همراه دوازده هزار نفر از یمن به مکه آمد و به پیامبر ملحق شد. نی  طالبابیبنعلی

و سعی بین صفا و مروه، تقصیر کردند پس از انجام عمره تمتع یعنی طواف کعبه و نماز طواف 

 و از احرام خارج شدند.

پیامبر خود محرم شد و همراهان را نیز دستور داد لباس  هعصر روز هشتم یعنی روز تروی

 ه مکه را به قصد منی ترک کردند،اتن کنند و به قصد حج تمتع لبیک بگویند. آنگاحرام بر 

صبح روز نهم یعنی روز عرفه پس ازطلوع خورشید به سوی عرفات  .شب نهم در منی ماندند

صورت جمع در نمره اقامه فرمود و وارد هنگام زوال نماز ظهر و عصر را به .حرکت کردند

 خورشید در آن منطقه وقوف داشتند.  محدوده عرفات شد و تا غروب

طلوع یحجه در مشعر ماندند و صبح پس از رهسپار مشعر شدند، شب دهم ذ مغربپس از 

ز آن قربانی پس ا. ره عقبه پرتاب کردندمجزه به سوی ابتدا هفت سنگری .خورشید به منی رفتند
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این ترتیب فرمان اول   سپس موی سر تراشیدند و لباس احرام از تن بیرون آوردند. به .کردند

 مبنی بر آموزش عملی حج تمتع اجرا شد. 

 

 وصایتفرمان 

یا أیها الرسول بلغ ما »سوره مائده:  1با وصایت در منی در قالب آیه فرمان دوم در رابطه

از این بابت نگران بود مبادا منافقین و مخالفین صادر شد. پیامبر که « لیک من ربکأنزل إ

رطرف نگرانی پیامبر ب« والله یعصمک من الناس»با تصریح به این مطلب: پا کنند آشوبی به

 26انجام اعمال منی و فراغ از اعمال مکه پیامبر دستور داد همه تا روز پنجشنبه  شد. لذا پس از

  .این حکایت از وقوع امری بزرگ داشت ذیحجه از مکه خارج شوند و کسی در مکه نماند.

بودند علاقه داشتند مدتی سلمانان که پس از مدتها به مکه آمدهزیرا شرایط اقتضاء داشت م

 .اشته باشندای برای خروج نددر مکه بمانند و عجله

بنابراین دستور خروج عمومی تا زمان مقرّر با توجه به اشاراتی که پیامبر در وقت اقامه نماز 

که  سازدآشکار می خوبیهای کوتاه داشتند این حقیقت را بهصورت خطبهف بهخیدر مسجد 

 ی بسیار مهمی در پیش است. مسأله

منافقین نیز به این مطلب پی برده بودند، به همین جهت از ابتداء حرکت به انحاء گوناگون 

د ی غدیر در کتاب سرگذشت هفتاکردند که تفصیل آن را مخصوصاً پس از حادثهکارشکنی می

 روز آورده ایم.

معروف به غدیرخم  ةجه انبوه جمعیت حاجیان به منطقذیح 21سرانجام در روز دوشنبه 

 ،. غدیر به معنی آبگیر و خم به معنی پاکیزه است. چون چندین آبگیر در آن منطقه بودرسیدند

 د.شاین آبگیر که آبش تمیزتر و گواراتر بود به خُم شناخته می

ود سیراب کردن خمنطقه شناخته شده ای بود که مسافرین برای استراحت و برداشتن آب و 

 دخصوصاً با توجه به اینکه در کنار آن آبگیر چن ماندند،و حیوانات همراه در آن منطقه می

 که سایبان طبیعی ایجاد کرده بود.  درخت کهنسال و بزرگ وجود داشت



 شرح خطبه غدیر                                                                                                  11

 

  

میقات جحفه شرق کیلومتری  1کیلومتری مکه و  111رابغ و شهر وادی غدیر نزدیکی 

ها ها و جداشدن راهعراق و مدینه بوده و محل استراحت کاروان سه راهی جاده مصر، .است

 بود. 

که  هاآن ها توقف کنند.در هر حال چون به این منطقه رسیدند پیامبر دستور دادند تا کاروان

ا ای به شکل منبر ببودند برسند. جایگاه ویژهجلو رفته بودند برگردند، آنها که عقب مانده

 ز شتران آماده ساختند.های موجود و جهاسنگ

ی رسا و اگاه خطبهآن .هزار نفر اقامه کردندپیامبر نماز ظهر را با انبوه جمعیت بالغ بر یکصد

  مفصل ایراد نمودند که به شرح آن خواهیم پرداخت.
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 احیاء غدیر

ور ط ها زنده بماند. گو اینکه بهتلاش فراوان صورت گرفت تا غدیر برای همیشه در خاطره

 در رابطه با« ألیوم اکملت لکم دینکم»و اکمال دین: « کبل غ ما أنزل إلی»دو آیه ابلاغ:  قطع

غدیر نازل شده و همین برای جاودانگی غدیر کافی است. تا قرآن باقی است غدیر نباید به 

. حذف غدیر از تاریخ اسلام به معنی نفی جاودانگی حاکمیت اسلامی فراموشی سپرده شود

 است. 

که علاوه بر این .وصف پیامبر چند کار اساسی در غدیر انجام داد تا غدیر ماندگار شودبا این 

 و اهل بیت استشهاد نمود. علیها آیه قرآن درباره در ضمن خطبه به ده

تنهایی  طبق معمول بهخواند ای میسال هرگاه پیامبر برای مردم خطبه 11در طول این  -2

-ابیبن ه هنگام ایراد خطبه غدیر از ابتداء علیلکن ب .گرفتبر فراز منبر قرار می

قرار داد و دو نفری بر منبر  ترپایین ةطور ایستاده در پل را همراه خود به طالب

 دیدند.مردم علی را در کنار پیامبر می ،بودند و در تمام مدت خطبه

 و پیامبر عمامه معروف خود را که سحاب نام داشت به دست خود بر سر علی گذاشت -1

یادآور شد عمامه تاج عرب است، کسی که ریاست جمعی را بر عهده دارد تاج بر سر 

 نهد.می

طالب بیعت گرفت و أدات ابیبنصورت شفاهی برای ولایت علیدر پایان خطبه به -1

 کار برد. تأکید متعدد در متن بیعت به

به شهرهایشان سه روز در غدیر ماند و از مردان و زنان مسلمان خواست قبل از حرکت  -6

 یند.تهنیت بگو عنوان ولی و امیر بیعت کنند و بر او به طور رسمی و علنی با علی به

از مردم خواست آنچه را شنیدند و ملاحظه کردند برای آنان که در غدیر حضور نداشتند  -1

نکم فلیبل غ الشاهد م»رسانی شود: صورت طبیعی در سطح وسیع اطلاعبیان کنند تا به

 « الغائب
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آن خاطره مهم احداث شود و آن دستور دادند در محل غدیر مسجدی برای حفظ  -4

دومی  ،هرچند در عصر خلافت .مسجد به مسجد غدیر در بین مسلمانان شهرت یافت

 دستور داد مسجد را تخریب کردند.  

ولی پس از شهادت  .در دوران خلافت امیرالمؤمنین مسجد غدیر بازسازی شد

ولی با این وجود هرگاه امامان  .حضرت بار دیگر به دستور معاویه آن را تخریب کردند

ورزیدند .  کردند، به نمازگزاردن در غدیر اهتمام میتوفیق تشرف به مکه پیدا می

 خواندند.یت میحجا نماز تشیعیان نیز به تأسی از ائمه در آن

دست گرفت در روز غدیر خطبه ایراد نمود و خلافت را به که زمامامیرالمؤمنین هنگامی -1

به روشنگری پرداخت و یاد غدیر را زنده نگه داشت و در چندین مورد به آن استشهاد 

 نمود. 

در روز هفتم ارتحال پیامبر گرامی، امیرالمؤمنین برای مردم مدینه سخنرانی کرد و 

 پنداشتند، پیامبر به حج کان پیامبر میکه گروهی خود را موالی و از نزدیفرمود: هنگامی

خم بر فراز منبر قرار  گرفت و بازوی مرا گرفت و بالا رفت و هنگام بازگشت در غدیر

نْ مَ »بغل او نمایان شد و صدایش را بلند کرد و فرمود:  که سپیدی زیرآورد به طوری

ی تِایَلَی وِلَعَ تْانَکَ، فَ الاهُ وَ عَادِ مَنْ عَاَداهُالل َهُم َ وَالِ مَنْ وَ ،کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِی ٌّ مَوْلَاهُ

الْیَوْمَ »وم: الیَ کَلِی ذَفِ ل َجَ وَز َ نزل الله عَالله، و أَ ةَوَادَعَ تیلی عَداوعَ وَالله،  ةَایَلَوِ

  2«دِینًارَضِیتُ لَُکمُ الْإِسْلَامَ  أَکْمَلْتُ لَُکمْ دِینَُکمْ َوأَتَْممْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ

  1.فکانت ولایتی کمال الدین و رضی الرب جل  ذکره

  بنابراین ولایت من کمال دین و مایه خشنودی خداوند است.  

                                                           
 3سوره مائده، آیه   -1
 719سلیم بن قیس، صکتاب  – 27روضه کافی، ص  -2
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 حدیث متواتر

محدث و  141تن از تابعین و حدود  16صد تن از صحابه و حدیث غدیر را بیش از یک

وجه قابل انکار نیست. علامه مورخ نقل کرده و در همه طبقات در حد تواتر است و به هیچ 

 هطور مبسوط بحث کرددرباره راویان غدیر و اسناد آن به 2سنگ الغدیرامینی در کتاب گران

 است.

 نویسد:ابوحامد محمد غزالی می

فی یوم غدیر خم باتفاق الجمیع و هو  اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته»

الحسن لقد اصبحت مولای و  فقال عمر: بخ بخ لک یا ابا« من کنت مولاه فعلی مولاه»یقول: 

 1«مولی کل مؤمن و مؤمنة

تمام فرق اسلامی نسبت به متن حدیث غدیر که خطبه رسول اکرم در روز غدیر خم است 

عمر گفت: مبارک باد  اویم، علی مولای اوست، واتفاق نظر دارند که فرمود: هر کس من مولای 

  ایمان شدی.بر تو ای ابوالحسن )کنیه علی است(، تو امروز مولای من و مولای هر مرد و زن با

                                                           
 21-811، ص1الغدیر، ج -1
 سّر العالمین – 251، ص87بحار االنوار، ج -2
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 اعمال غدیر 

 چند عمل در روز غدیر مستحب است:  

 روزه که کفاره شصت سال گناه است.  -2

 زیارت مخصوص امیرالمؤمنین در روز غدیر که توسط امام هادی انجام شده است.  -1

-آیةدو رکعت نماز نزدیک ظهر، در هر رکعت پس از حمد، ده مرتبه سوره توحید و  -1

 حاجت او برآورده خواهد شد.  و سوره قدر بخواند. به فرمایش امام صادق الکرسی

الحمدلله الذی جعلنا من »و ذکر:  دیدار مؤمنین و سادات و مصافحه با یکدیگر -6

 «طالبابیبنالمتمسکین بولایة امیرالمؤمنین علی

  .صدقه دادن و انفاق کردن و دستگیری از نیازمندان -1
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 به همراه ترجمه خطبه غدیرمتن کامل 

بر فراز جهاز شتران، در وسط جمعیت  نماز اقامه شد. پس از پایان نماز، پیامبر اکرم

-را نیز به نزد خود فراخوانده و در سمت راست خویش قرار دادند. آن گرفته و علیقرار 

 گوش همگان برسد فرمودند: به گونه که گاه با صدای بلند و رسا آن

َُشیءُ ُّبک ل َُُّاحاطَُُوََُُارْکانّّه،ُفیُمََُعظُ ُوَُُس ْلطانّهُُّفیَُجلَُُوَُُتَ َفرُّّدهُُّفیَُدناُوَُُتَ َوحُّّدهُُّفیَُعالُاَلذیُلِّلَُُّاَْلَحْمدُ 
ُُ؛َمکانّهُُّفیُه وَُُوَُُّعْلماُ 

ش احمد و ستایش خدایی را سزاست که در یکتایی خویش عالی و در وحدانیّت و یگانگی

امور، ارکانش مقتدر است و علم او همه چیز را در  اش، جلیل و در ادارةهمتا و در چیرگیبی

 برگرفته، در حالی که خود در جایگاه خویش است؛

ُ،الیَزالُ َُمْحموداُ ُیَ َزْل،َُلمَُُْحمیداُ ُب  ْرهانّّه،ُوَُُبّق ْدرَتّهُُّاْلَخْلقَُُّجمیعَُُقَ َهرَُُوَُ
 اهر است. بزرگوار جاودانه و ستودةو به قدرت و برهان خویش بر همه آفریدگان، ق

 فناناپذیر است. 

ُالس ماواّت،ُوَُُاْْلََرضینََُُجب ارُ ُوَُُاْلَمْدح و اتُُّداّحیُوَُُاْلَمْسم وکاتُُّباّرئُ 
 هاست.ها و آسمانها و جبار زمینها و گسترانندة گستردهآفرینندة آسمان

ُُالرُّوّح،ُوَُُاْلَمالئَکةَُُّربُُُّس بُّوح ،ُق دُّوسُ ُ
 بسیار منزه و پاکی است که پروردگار فرشتگان و روح است،

ُاه ؛َأدنََُُمنَُُْعلیُم َتَطوّ لُ ُبَ َرَأه ،َُمنَُُْجمیعَُُّعلیُم َتَفضّ لُ 
 گیرد؛فضل و احسان و بخشش او، تمام آفریدگان دور و نزدیک را در بر می

ُ.الَتراهُ ُاْلع ی ونُ ُوََُُعْینُ ُک لَُُیَ ْلَحظُ 
 بینند.ها در نظر اویند، در حالی که او را نمیهمة چشم

،َُحلیمُ َُکریمُ  ُ.ُبّّنْعَمّتهَُُّعَلْیّهمَُُْمنَُُوَُُرَْحَمت هُ َُشیءُ ُک لََُُوّسعََُُقدُُْذ وأَنات 
بزرگوار و بردبار و متین است، رحمتش همه چیز را در فرا گرفته و به نعمتش بر آنان منّت 

 است.نهاده
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ُُ،َعذابّهُُّّمنُُْاْسَتَحقُّواُّبَماُّإلَْیّهمُُْی باّدرُ ُالُوَُُبّانّْتقاّمّه،ُیَ ْعَجلُ ُال
 ،سازدآنند، گرفتار نمیشتابد و بندگان را به عذابی سخت که مستحقّ در انتقام نمی

ُالَضمائَّر،َُعّلمَُُوَُُالَسرائّرََُُفّهمََُُقدُُْ
 فهمد و از درون همه چیز آگاه است،اسرار را می

ُ،اْلَخّفی اتُ َُعَلْیهُُّاْشَتَبَهتُُْال،ُاَْلَمْکنوناتُ َُعَلْیهَُُّتْخفََُُلمُُْوَُ
 ماند،و هیچ پنهانی بر او مخفی نمی

ُُ،َشئُ ُک ل َُُّعلیُةُ الق ْدرَُُوَُشئُ ُک ل ُُّفیُالق َوةُ ُوَُشیءُ ُک ل ُُّعلیُالَغَلَبةُ ُوُءُ َشیُّبک ل ُُّاْْلّحاطَةُ َُلهُ 
 به هر چیز احاطه و بر هر چیز غلبه دارد. در هر چیز توانایی و بر هر چیز قدرت دارد،

ُُالَشیءَُُحینَُُالَشیءُُّم ْنّشئُ ُه وَُُوَُُ،َشیءُ ُّمْثَلهُ ُلَْیسَُُوَُ
 آورندة شیء از نیستی است.پدیدهمانندی ندارد، و او 

قائمُ ُدائمُ  ُ.اْلَحکیمُ ُاْلَعزیزُ ُه وَُُّإالَُُّإالهَُُالُبّاْلّقْسّط،ََُ
 برپادارنده و استوارکنندة عدل و قسط است. خدایی نیست جز او که ارجمند و حکیم است.

ُ.اْلَخبیرُ ُالَلطیفُ ُه وَُُوَُُاْْلَْبصارَُُی ْدرّکُ ُه وَُُوَُُاْْلَْبصارُ ُت ْدرَّکهُ َُأنَُُْجلَُ
یابد، و اوست که او دیدگان را در میتر از آن است که دیدگان او را دریابند، در حالیبزرگ

 که لطیف و آگاه است. 

ُُم عایَ َنة ،ُّمنَُُْوْصَفهُ َُأَحدُ ُیَ ْلَحقُ ُال
 رسد، هیچ کس از راه دیدن با چشم، به وصف او نمی

ُ.نَ ْفّسهَُُّعلیَُعَزَوَجلَُُّبماَدلَُُّإالُ َُعالنَّیةُ ُوَُُّسرُ ُّمنُُْه وََُُکْیفََُُأَحدُ َُیّجدُ ُالُوَُ
یابد که چگونه او هم نهان و هم آشکار است، مگر به وسیلة دلالتی که او و هیچ کس در نمی

 بر وجود خود کند.  –عزّوجلّ  –خود 

ُُن ور ه ،ُاْْلَبَدَُُیَ ْغَشیُاَلذیُوَُُق ْدس ه ،ُالَدْهرََُُمَلَُُأَلذیُالِلُأَنَهُ بَُأْشَهدُ ُوَُ
دهم که او خدایی است که پاکی او جهان را پر کرده و نورش تا همیشه را و گواهی می

 است،پوشانده

َُتْدبیر .ُیفُُّتَ َفاو تُ ُالُوَُُتَ ْقدیرُ ُفیَُشریکُ َُمَعهُ ُالُوَُُم شیرُ ُم شاَورَةُُّّبالَُأْمَرهُ ُی  ْنّفذُ ُاَلذیُوَُ
ورتی، نافذ و روان است، و در تقدیرش او را شریکی نیست و فرمانش بدون همفکری و مش

 و در تدبیرش تغییر و تبدیل راه ندارد.
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،َُغْیرَُُّعلیُدَعَُابَُُْماَُصَورَُ ُ.اْحّتیالُ ُالَُُوََُُتَکلُّفُ ُالُوََُُأَحدُ ُّمنَُُْمع ونَةُ ُّبالَُخَلقَُُماَُخَلقَُُوَُُّمثال 
ای از آنچه را که آفرید، بی هیچ یاریای صورت داد و آنچه را ابداع کرد بی هیچ نمونه

 ای آفرید.اندیشیرنج و چارهکسی و بی

ُ،تُْفَبائَُُبَ َرَأهاُوََُُفکاَنتُُْأَْنَشَأها
 آن را پدید آورد، پس موجود شد و آن را ایجاد کرد،

ُتَ ْرّجعُ ُاَلذیُاْْلَْکَرمُ ُوَُُج و ر،َیُُالُاَلذیُاْلَعْدلُ ُالَصنیَعّة،َُأَحَسنَُُاَلّذیُالم ْتّقنُ ُه وُّإالَُُّإالهَُُالُاَلذیُالَِلُ َوُه َوُ
ُ.اْْل م ورُ ُّإلَْیهُّ

کاری که ساخته خود را نیکو ساخت، پس اوست خدایی که جز او خدایی نیست، محکم

 گردد.کند و بزرگوارترینی که همة امور به او باز میدادگری که ستم نمی

ُُ.ّلَهْیَبّتهَُُّشیءُ ُک لَُُُّوَُخَضعَُُ،ّلق درَتّهَُُّشیءُ ُک لَُُُّتواَضعَُُاَلذیُأَنَهُ َُأْشَهدُ ُوَُ
قدرتش فروتن است و همه چیز در دهم که هموست که همه چیز در برابر و گواهی می

 برابر هیبتش خاضع است.

م َسخّ رُ ُوُاْْلَْفالکُُّم َفلّ کُ ُوَُُااْلَْمالکُُّّلکُ امَُ ُُ،م َسم یُ َُجلُ ّْلََُُیْجریُک لُ ُاْلَقَمّر،ُوَُُالَشْمسََُُّ
اختیار خورشید و ماه است که همه تا مدتی معین مالک املاک و گردانندة افلاک و صاحب

 برقرارند.

ُُ،َحثیثاُ ُیَْطل ب هُ ُالَلْیلَُُّعَلیُالَنهارَُُی َکو ّرُ ُوَُُالَنهارَُُّعَلیُالَلْیلَُُی َکوّ رُ 
 که شتابان در پی یکدیگرند، آورد و روز را به شب، در حالیشب را به روز می

ُ.َُمریدُ َُشْیطانُ ُک ل ُُّم ْهّلکُ ُوَُُ،َعنیدُ َُجب ارُ ُک ل ُُّقاّصمُ 
 شکنندة هر ستمگر سرکش و نابودکنندة هر شیطان نافرمان است.درهم

ُ،ماّجدُ َُربُ ُوَُُواّحدُ ُهُ إلَُُ،َأَحدُ ُاُ ک ْفُوَُلهُ َُیک نَُُْلمُُْوَُُ،ی وَلدَُُْلمُُْوَُُیَّلدَُُْلمَُُْصَمدُ َُأَحدُ ُ،نّدُ ُالُوَُُّضدُ َُلهُ َُیک نَُُْلمُْ
ُُی،فَ ی ْحصُُّیَ ْعَلمُ ُوَُُفَ َیْقضی،ُی ریدُ ُوَُُفَ ی ْمضی،َُیشاءُ 

نیازی است که نه زاده و نه زاییده شده و هیچ کس نه ضدّی با اوست و نه مخالفی، یگانة بی

دهد؛ و اراده  یخواهد و انجام م همتای او نیست. خدای یکتاست و پروردگار بزرگوار. می

 آورد، شمار در میداند و بهنماید؛ میکند و اجرا میمی

ُی  ْعطی،ُوَُُیَْمَنعُ ُوَُُی  ْبکی،ُوَُُی ْضّحکُ ُوَُُی  ْغنی،ُوَُُی  ْفّقرُ ُوَُُی ْحیی،ُوَُُی میتُ ُوَُ
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گریاند، منع خنداند و میگرداند، مینیاز میکند و بیسازد، نیازمند میمیراند و زنده میمی

 ،بخشدکند و میمی)عطا( 

ُ.َقدیرُ َُشیءُ ُک ل َُُّعلیُه وَُُوَُُ،اْلَخْیرُ ُبَّیّدهُُّاْلَحْمد ،َُلهُ ُوَُُاْلم ْلکُ َُلهُ 
اوست که بر همه  دست او، وپادشاهی از آنِ او و ستایش خاصِّ اوست )و( خیر و نیکی به

 چیز تواناست.

ُُالَلْیّل،ُفیُالَنهارَُُی وّلجُ ُوَُُالَنهارُُّّفیُالَلْیلَُُی وّلجُ 
 را به روز در آورد و روز را به شب، شب

ُ.ُاْلَغف ارُ ُاْلَعزیزُ ُه وَُُّإالُ ُّإالهَُُال
 خدایی جز او نیست که ارجمند و بسیار آمرزنده است،

ُُالن اّس،ُوَُُاْلّجَنةَُُّربُُُّوَُُاْْلَْنفاسُُّم ْحّصیُاْلَعطاّء،ُم ْجّزلُ ُوَُُالدُّعاءُُّیبُ جُّمُ ُ
 بخشندة عطای نیکوست، شمارندة نفسها و پروردگار جن و انس است،کنندة دعا و اجابت

ُ.ْلم ّلح ینَُاُّإْلحاحُ ُی  ْبرّم هُ ُالُوَُُ،اْلم ْسَتْصرّخینَُُص راخُ ُی ضّجر هُ ُالُوََُُشیءُ َُعَلْیهُُّی ْشّکلُ ُال
کند، و پافشاری اصرار اش نمیهیچ کاری برای او دشوار نیست و فریاد فریادخواهان آزرده

 آورد.به ستوهش نمیورزان 

ُ،اْلعاَلمینََُُمْوَلیُوَُُلّْلم ْفّلحیَن،ُاْلم َوفّ قُ ُوَُُّللص اّلحیَن،ُاَْلعاّصمُ 
 رسان رستگاران و سرور جهانیان است،کرداران و توفیقنگهدارندة نیک

ُ،َیْحَمَدهُ ُوََُُیْشک َرهُ َُأنَُُْخَلقََُُمنُُْک ل ُُّّمنُُْاْسَتَحقَُُاَلّذی
 )اوست( که سزاوار سپاس و ستایش از سوی همة آفریدگاران است. 

ُُالَرخاّء،ُوَُُالشّ َدةُُّوَُُالَضر اءُُّوَُُالَسر اءَُُّعَلیَُأْحَمد هُ 
 ستایم،او را در شادی و زیان و سختی وتنگی می

ُُ،ر س ّلهُُّوَُُک ت ّبهُُّوَُُّبَمالئَکّتهُُّوُبّهُُّأ وّمنُ ُوَُ
 رستادگانش ایمان دارم،و به فرشتگان و کتابها و ف
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ا طیعُ ُوُْمرّهَُّأَُُأْسَمعُ  ُع ق وبَّتّه،ُّمنَُُْخْوفاُ ُوَُُطاَعّتهُُّیفَُرْغَبةُ ُّلَقَضائّهَُُّأْسَتْسّلمُ ُوَُُ،یَ ْرضاهُ ُماُک ل ُُّّإلیُأ باّدرُ ُوَََُُ
ُ.َجور هُ ُی خافُ ُالُوََُُمْکر هُ ُی  ْؤَمنُ ُالُاَلذیُالِلُهُ نَُالَُ

دهم، و در برابر کنم و هرچه را که رضای اوست، انجام میمی شنوم و اطاعتفرمانش را می

ام؛ زیرا هموست خدایی که از قضای او، با رغبت در طاعتش و خوف از عقوبتش، گردن نهاده

 توان بود و )به سبب لطف و عدلش( هیچ ترسی از ستمش نیست. مکر او ایمن نمی

ُفَ َتّحلََُُأفْ َعلَُُالَُأنُُّْمنَُُْحَذراُ ُّإَلیُحیَأوُُْماُأ َؤد یُوَُُبّالرُّب وبَّیّة،َُلهُ َُأْشَهدُ ُوَُُ،بّاْلع ب وّدیَةُُّنَ ْفسیَُعلیَُلهُ ُأ ّقرُُُّ]وَُ[
ُ.حیَلت هُ َُعظ َمتُُّْإنُُْوََُُأَحدُ َُعن یَُیْدفَ ع هاُالُقارَّعةُ ُّمْنهُ ُبی

 دهم. در انجاماش شهادت میبه خداوندی او، بر نفس خویش اقرار دارم و به پروردگاری

ای هولناک از جانب ترسم اگر چنین نکنم، حادثهشتابم؛ چرا که میآنچه به من وحی کرده می

نتواند آن را از من  –اندیش باشد هر چند بسیار چاره –او بر من روا گردد که هیچ کس 

 بازدارد. 

ُوَُُتَبارَکَُُلیَُضّمنََُُقدُْف َُُّرسالََته ،ُبَ َلْغتُ َُفماُّإَلیََُُزلَُأَن ُُْماُأ بَ لّ غَُُْلمُُّْإنُُْ]أَنّ ی[َُأْعَلَمنیَُقدُُْنَهُ الَُُّإاَله َو،ُالّإالهَُ
ُ،اْلَکریمُ ُاْلکاّفیُالِلُ ُه وَُُوَُُ،اْلّعْصَمةََُُتعاَلی

خدایی جز او نیست؛ چرا که در حقیقت مرا آگاه کرده است و اگر آنچه را که )درباره 

م، و ارسالت او را به انجام نرساندهولایت علی علیه السلام( بر من نازل شده، تبلیغ نکنم، پس 

 ار. کننده و بزرگواست و اوست خدای کفایت)خدای( تبارک و تعالی، صیانت مرا ضمانت کرده

ُّفیُیَ ْعنیُ-َُعّلی ُ ُفیُ«رَبّ کَُُنُْمُُّّإلَْیکَُُأ ْنّزلَُُماُبَ لّ غُُْالَرس ولُ ُأَی  َهاُیا»ُالَرحیمُُّنُّالَرْحمُالِلُّبْسمُّ:ُّإَلیَُُفََأْوحی
)المائده:ُ«ُ.الن اسُُّّمنَُُْعّصم کَُی َُُالِلُوَُُّرسالََتهُ ُبَ َلْغتََُُفماُتَ ْفَعلَُُْلمُُّْإنُُْوَُ»ُ-ُطاّلبُ ُأَبیُْبنُُّّلَعّلیُاْلّخاَلَفةُّ

5/76)ُ
ای رسول، آنچه را که از جانب پروردگارت »به من وحی کرد: بنام خداوند بخشندة مهربان 

 - یعنی دربارة خلافت علی بن ابی طالب –ارة علی درب« به سوی تو نازل شده، ابلاغ کن

کند. مردم حفظ می ]شرِّ[از ای و خدا تو را و اگر چنین نکنی، پس رسالت او را تبلیغ نکرده»

 (1/41)مائده: 

َُجْبرئیلَُُّإنَُُ،اْْلیَةُُّهّذهَُُّسَببَُُمَُْلکُ َُبیّ نُ مُ ُأَنَاُوَُُّإَلیََُُتعالیُالِلُأَنْ َزلَُُماُتَ ْبلیغُُّفیَُقَصْرتُ ُماُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُأَبْ َیضُ ُک لَُُفَأ ْعّلمَُُْلَمْشَهدُّاُهَذاُفیَُأق ومََُُأنُُْ-ُالَسالمُ ُه وُوَُُ-ُرَب یُالَسالمَُُّعنُُّیَْأم ر نیَُثالثاُ ُّمراراُ ُّإَلی َُُّهَبطَُ

مامُ ُوَُُ،َخلیَفتیُوَُُیَوّصی ُُّوََُُأخیّهُالَساَلمَُعَلیُُْطاّلبُ ُأَبیُْبنََُُعّلیَُأنََُُوَأْسَودُ  ُبَ ْعدی،ُنُْمُُّاْْلّ
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ای مردم، )من( در رساندن آنچه خدا بر من نازل کرده، کوتاهی نکردم و سبب نزول این آیه 

سه بار بر من فرود آمد و سلام  –که بر او درود باد  –سازم. همانا جبرئیل را برایتان آشکار می

و مرا مأمور نمود که در این  –ام است و پروردگار نامش سل –پروردگار را بر من ابلاغ کرد 

 طالب برادر من و وصیّ و جانشینابیبنمکان بایستم و هر سفید و سیاهی را آگاه کنم که علی

 من، و پس از من امام )شما( است؛ 

ُُ،بَ ْعدیُنَّبیَُُالُأَنَهُ ُّإالَُُم وسیُّمنُُْهار ونََُُمَحلُُُّّمن یَُمَحلُّهُ ُاَلذی
هموکه نزد من جایگاه هارون برای موسی را دارد، جز این که پس از من، پیامبری نخواهد 

 بود 

ُ.َرس وّلهُُّوَُُالِلُبَ ْعدََُُولّیُّک مَُُْوه وَُ
 و او ولیّ شما پس از خدا و رسول اوست،

ُاَلذینَُُآَمن واُاَلذینَُُوََُُرس ول هُ ُوَُُلِلاَُولّیُّک مُ ُّإنَما»ُّکتابّهُُّّمنُُْآیَةُ ُّبذّلکََُُعَلیَُُتَعالیُوَُُتَبارَکَُُالِلُأَنْ َزلََُُقدُُْوَُ
ُ(5/55)المائده:ُ«ُراّکع ونَُُه مُُْوَُُالزَکاةَُُی  ْؤتونَُُوَُُالَصالةَُُی قیم ونَُ

-ای از کتاب خود نازل کردهباره، آیهو در حقیقت خدای صاحب برکت و بلندمرتبه در این

که اند؛ هماناند که ایمان آوردهسول او و کسانیدرستی که ولیّ شما تنها خدا و ربه» است: 

 (1/11)مائده: « اندکه در رکوعدهند، در حالیدارند و زکات مینماز را برپا می

ُ.حالُ ُک ل ُُّفیَُعَزَوَجلَُُالِلُیدُ ی ُرُراّکعُ ُه وَُُوَُُالزَکاةَُُآَتیُوَُُالَصالةََُُأقامَُُّهُالَساَلمُ َعَلیُطاّلبُ ُأَبیُْبنُ َُعّلیُوَُُ
است که نماز را برپا داشت و در حال رکوع، زکات پرداخت و  طالبابیبنو این علی

 جوید. در هر حالی خشنودی خدای ارجمند و بزرگوار را می

ُاْلم ناّفقینََُُکْثَرةُُّوَُُاْلم َتقینَُُّبّقَلةُُّّعْلمیّلُُالن اسُ ُأَی َُّهاُّإلْیک مُُّْلکَُذَُُتَ ْبلیغَُُّعنُُّْلیَُیْسَتْعّفیَُأنَُُْجْبَرئیلََُُسأَْلتُ ُوَُ
ثُّإدغالُُّوَُ ُسَُلَیُُْماُبّأَْلّسَنّتّهمُُْیَ ق ول ونَُ»ُبّأَنَ ه مُُْهُّّکتابُُّفیُالِلَُوَصَفه مُ ُاَلذینَُُبّاْْلّْسالمُُّاْلم ْسَتْهزّئینَُُلَُّختَُُوَُُمینَُالال 

ُ.َعظیمُ ُّعْنَدالِلُه وَُُوََُُهیّ ناُ َُیْحَسب ونَهُ ُوَُُ«ق لوّبّهمُُْفی
ای  –و از جبرئیل درخواست کردم که از خدا بخواهد  که مرا از رساندن این پیام به شما 

معاف دارد، چرا که از کمیِ پرهیزکاران و زیادی منافقان و فریبکاریِ گناهکاران و مکر  –مردم 

ن یکنندگان نسبت به اسلام آگاهم. همان کسانی که خداوند در کتاب خویش آنان را چنمسخره
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گویند که در دلهایشان نیست، و این کار را سهل و توصیف کرده که با زبانهایشان چیزی را می

 که نزد خدا بزرگ است. شمرند، در حالیآسان می

ُ،َعَلْیهُُّّإْقبالیُوَُُیَُاّإیُ ُالزََمّتهُّمُ ُّلَکْثَرةُُّّلکََُکذُأَنّ یَُزَعم واُوَُُ،أ ذ ناُ َُسَمونیَُحت یَُمَرةُ َُغْیرَُُلیَُأذاه مَُُْکْثَرةُُّوَُ
)شنوای سخن هرکس( نامیدند و  و آزار بسیار آنان فقط یک بار نبود، تا جایی که مرا اُذُنْ

 که با علی ملازم بودم و به او عنایت داشتم،پنداشتند که من چنین هستم، برای این

ُاَلذینََُُعَلیُ-ُأ ذ نُ ُق لُُْأ ذ ن ،ُه وَُُیَقولونَُُوَُُالَنّبیُی  ْؤذونَُُاَلذینَُُّمْنه مُ ُوَُ»ُّلکَُذَُُفیَُعَزَوَجلَُُالِلُأَنْ َزلََُُحت ی
ُ(9/76)التوبه:ُ«ُلّْلم ْؤّمنینَُُی  ْؤّمنُ ُوَُُبّالِلُی  ْؤّمنُ َُلک مَُُْخْیرُ ُ-ُأ ذ نُ ُأَنَهُ ُیَ ْزع مونَُ

و از میان آنان، کسانی هستند که پیامبر را »باره نازل فرمود: که خدای عزّوجلّ در اینتا این

برای آنها که  –)شنوای سخن هر کس( است. )ای پیامبر( بگو  گویند که او اُذُنْآزارند و میمی

شنوایی من برای شما بهتر است. )رسول( به خدا ایمان داشته و مؤمنان  –پندارند می او را اُذُنْ

 (1/42)توبه: « را باور دارد.

،َُعَلْیّهمُ َُأد لََُُأنُُْوَُُ،ْأتُ َْلَْومَُُبَّأْعیانّّهمُُّْإلَْیّهمُُْأ ْوّمئََُُأنُُْوَُُ،َلَسَمْیتُ ُبَّأْسمائّهمُُْأ َسمّ یََُُأنُُّْشْئتُ َُلوُُْوَُ َُُلَدلَْلت 
خواستم که اسامیِ یکایک آنان را بگویم و آنان را افشا کنم و به شما بشناسانم حتماً اگر می

  کردم،چنین می

ُُ،ّإَلی ُُّأَنْ َزلَُُماُأ بَ لّ غََُُأنُُّْإالُ ُّمن یُالِلُیَ ْرَضیُالُک لُُُّوَُُ،ْمتُ َتَکرََُُقدُُْأ مورّهمُُْفیُالِلُوَُُلّکنّ یُوَُ
نمایم. اما با این همه کنم و آنها را رسوا نمیولی به خدا سوگند، دربارة آنان بزرگواری می

 که آنچه را بر من نازل شده، ابلاغ کنم،شود، جز اینگذشتها، خداوند از من راضی نمی

َعَلیُُْاَلَُتُُث مَُ َُلمُُْانُُْوَُُ-ُّلی ُ عَُُفیُ-ُرَبّ کَُُّمنُُْْیکَُّإلَُُأ ْنّزلَُُماُبَ لّ غُُْالَرس ولُ ُأَی َُّهاُیا»ُّهَُوُآّلّهَُوَُسَلم،َصَلیُالَِلُ 
ُ(5/76)المائده:ُ«ُالن اسُُّّمنَُُیَ ْعّصم کَُُالِلُوَُُّرسالََتهُ ُبَ َلْغتََُُفماُتَ ْفَعلُْ

سوی تو که از جانب پروردگارت )دربارة علی( به ای رسول، آنچه را»سپس تلاوت کرد: 

ای و خدا تو را از نازل شده ابلاغ کن که اگر چنین نکنی، رسالت خویش را به انجام نرسانده

 (1/41)ماائده: « کند.مردم حفظ می ]شرّ[

 

ُوَُُ،ُّاْْلَْنصارُوَُُاْلم هاّجرینََُُلیعَُُطاَعَتهُ َتَرضا ُم فُُّْإماماُ ُوََُُولّی اُ َُلک مَُُْنَصَبهُ َُقدُُْالِلَُأنَُُ!الن اسَُُّمعاّشرَُُفَاْعَلم وا
،َُله مُُْالت اّبعینََُُعَلی ُُبّّإْحسان 
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پس ای مردم، بدانید که خداوند، او )یعنی علی( را به عنوان ولیّ و پیشوای شما منصوب 

 کرده و اطاعت او را بر مهاجرین و انصار و بر تابعین به نیکویی واجب کرده، 

َُعَلیُوَُُاْلَکبیّر،ُوَُُغیرُّالصَُُوَُُ،اْلَمْملوکُُّوَُُاْلح ر ُُّوَُُ،ی ُّاْلَعَربُُّوََُُجّمیعُْاْْلََُُعَلیُوَُُاْلحاّضّر،ُوَُُْلبادیاَُعَلیُوَُ
اَْلْسَوّد،ُوُاْْلَبْ َیضُّ ُ،م َوحّ دُ ُک ل َُُّعلیُوَََُُ

 نشین و شهرنشین و بر غیرعرب و عرب و آزاد و بنده و کوچک و بزرگ و برو نیز بر بادیه

 پرستی، سفید و سیاه و بر هر یگانه

ُوََُُلهُ ُالِلَُغَفرَُُفَ َقدَُُْصَدَقهُ ُنُْمُُّوَُُ،تَّبَعهُ َُمنَُُْمْرحومُ ُخاَلَفه ،َُمنَُُْمْلعونُ َُأْمر ه ،ُناّفذُ ُقَ ْول ه ،ُجائّزُ ُح ْکم ه ،ُماضُ 
ُ.َلهُ َُأطاعَُُوَُُّمْنهُ َُسّمعَُُّلَمنُْ

هر که با او مخالفت ورزد، ملعون است.  حکمش روان، گفتارش روا )و( فرمانش نافذ است،

هر که او را تصدیق نماید، خدا نیز او را و هر کس را که از او بشنود و فرمانش برد، آمرزیده 

 است.

ُالِلُنَُفَإُُّ،رَبّ ک مُُْْمرُّّْلَُُاْنقادواُوََُُأطیعواُوَُُفَاْسَمعواُاْلَمْشَهّد،ُهذاُفیَُأق وم هُ َُمقامُ ُآّخرُ ُّإنَهُ ُالن اّس!َُمعاّشرَُ
َُُرسول هُ ُدونّهُُّّمنُُْث مَُُه ک ْم،َوُّإلَُوَُولّیُّک مُُْرَبّ ک مُْه َوَُُعَزَوَجلَُ َُولّیُّک مُُُْ-ّهَُوُآّلّهَُوَُسَلَمَُُعَلیَُْصَلیُالَِلُ ُ-م َحَمد 

َُُلک ْم،ُمخاّطبُ َقائّم ُالُْ
اطاعت کنید و در ای مردم، این آخرین اقامت من در این مکان است. پس گوش فرا دهید و 

برابر فرمان پروردگارتان گردن نهید؛ زیرا خدای عزّوجلّ سرپرست و پروردگار شماست. پس 

 سرپرست و پیشوای شماست،   –)ص(محمد –اش از او فرستاده

ُرَبّ ک ْم،ُالِلُبَّأْمرُُّّإمام ک مُُْوََُُولّیُّک مَُُْعلیُیبَ ْعدُُّّمنُُْث مَُ
به امر پروردگارتان خدای عزّوجلّ، امام  ]ی )ع(عل[پس از من علی سرپرست شماست و 

 شماست،

ماَمةُ ُث مَُُ ُ.َرسوَلهُ ُوَُُالِلَُُْلَقْونَُی َُُّقَیامّةُیَ ْومَُّمُالُْیَ وُُّْإلیُو ْلّدهُُّّمنُُْذ ر ّیَتیُفیُاْْلّ
و سپس امامت در میان نسل من، از فرزندان او خواهد بود تا روزی که خدای عزّوجلّ و 

 کنید.رسولش را ملاقات 

أَنَاُوُ،اْلَحرامَُُوَُُاْلَحاللََُُعَرفَّنیُ،الِلُ َُحَرَمهُ ُماُّإالُ ُالَحرامَُُوَُُ،الِلُ َُأَحَلهُ ُماُّإالُ ُالَحاللَُ َُعَلَمنیُّبماَُضْیتُ قَََُُ
ُ.ّإلَْیهَُُّحراّمهُُّوََُُحالّلهُُّوَُُّکتابّهُُّّمنُُْرَبّ ی
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نیست، مگر آنچه خدا حرام باشد و حرامی هیچ حلالی نیست، مگر آنچه خدا حلال کرده

به من تعلیم فرمود، من همه را به علی باشد و آنچه را که خداوند از حلال و حرام کرده

 ام.آموخته

ُوَُُاْلم َتقیَن،ُّإمامُُّفیَُصْیت هُ َأحُُْفَ َقدُُْع لّ ْمتُ ُّعْلمُ ُک لُُّوَُُّفی،ُالِلَُأْحصاهُ َُقدُُْوَُُّإالَُُّعْلمُ ُّمنُُْماُالن اّس!َُمعاّشرَُ
مامُ ُه وَُُوََُُعّلی ا ،َُعَلْمت هُ ُّإالُ ُّعْلمُ ُّمنُُْامَُ ُ.اْلم بینُ ُاْْلّ

که خداوند آن را به من آموخته و هر علمی که من فرا ای مردم، هیچ علمی نیست، مگر این

م و اکه آن را به علی آموختهگرفتم، آن را به امام پرهیزکاران آموختم، و علمی نیست، مگر این

 ار.  اوست امام آشک

اَلذیُفَ ه وُ،ّوالیَّتهُُّّمنَُُْتْسَتْنّکف واُالُوَُُّمْنه ،ُتَ ْنّفر واُالُوََُُعْنهُ َُتّضلُّواُالُالَناّس!َُمعاّشرَُ ُوَُُاْلَحق ُُّّإَلیُیَهدیََُ
ُ،الئّمُ َُلْوَمةُ ُالِلُّفیُتَْأخ ذ هُ ُالُوََُُعْنه ،ُیَ ْنهیُوَُُاْلباّطلَُُی  ْزّهقُ ُوَُُبّهُُّیَ ْعَملُ 

ای مردم، راه خلاف را مپویید و از او دوری مجویید، و از ولایت او روی مگردانید. اوست 

نماید و باطل را نابود کرده، و از آن باز کند و خود به آن عمل میمیکه به سوی حق هدایت 

 کند. گری دربارة خدا در او اثر نمیدارد. سرزنش هیچ سرزنشمی

ُوَُُالِلَُرس ولَُُّمعَُُکانَُُاَلذیُ]ه وَُ[ُوَُُبَّنْفّسّه،َرس وَله ُُیَفدَُُاَلذیُ]ه وَُ[ُوََُُرس وّلهُُّوَُُبّالِلَُمنَُآَُمنَُُْأَولُ ث َمُّإنَه ُ
ُ.َغْیر هُ ُالر ّجالُُّّمنََُُرس وّلهَُُّمعَُُالِلَُُیَ ْعب دُ َُأَحدَُُال

که او نخستین کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورد، و اوست که خود را دیگر آن

که هیچ یک از مردان جز او فدای رسول خود کرد، و اوست که همراه رسول خدا بود، در حالی

 نبود که به همراه رسول، خدا را عبادت کند. 

َُُله ،ُیَ ْغّفرَُُنَُْولَُُ،ّوالیَ َتهُ ُأَْنَکرََُُأَحدُ َُعلیُالِلُیَ ت وبََُُلنُُْوَُُالِل،ُّمنَُُّإمامُ ُّإنَهُ ُالن اّس!َُمعاّشرَُ
درستی که او امامی از جانب خداست و خدا هرگز توبة کسی که ولایت او را  ای مردم، به

 آمرزد. پذیرد، و خدا هرگز چنین کسی را نمیانکار کند نمی

بَهُ َُأنُُْوَُّفیّهَُُأْمَرهُ ُخاَلفَُُّبَمنُُّْلکَُذَُُیَ ْفَعلََُُأنُُْالِلَُعَلیَُحْتماُ  ُ،الدُّهورَُُّدْهرَُُوَُُاْْلبادُُّأَبََداُْکراُ ن َُُعذاباُ ُی  َعذّ 
بر خدا حتم و واجب است که نسبت به هر که درباره او )علی( از فرمانش سرپیچد، چنین 

 کند و او را به عذابی زشت و ابدی و همیشگی گرفتار سازد. 

ُ.ّلْلکاّفرینَُُأ ّعَدتُُْاْلّحجارَةُ ُوَُُالَناسُ َُوقود َهاُناراُ ُفَ َتْصل واُت خاّلفوهُ َُأنُُْفَاْحَذر وا
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که در آتشی در آیید که هیزمش آدمیان و بپرهیزید از این که با او مخالفت کنید و از اینپس    

 سنگهاست و برای کافران آماده شده است بترسید. 

! اْلمُ ُوُاْْلَنّْبیاءُُّخاَتمُ ُأَنَاُوَُُاْلم ْرَسلیَن،ُوَُُالَنّبیّ ینَُُّمنَُُاْْلََول ونََُُبَشرَُُالِلُُّوَُُبیُأَی َُّهاُالَناس  ُاْلح َجةُ ُوَُُ،ْرَسلینَََُ
ُُ،اْْلََرضینَُُوَُُواتُّالَسمََُُأْهلُُّّمنُُْمْخلوقینَُالَُُْجمیعَُُّعلی

اند و من آخرین ای مردم، به خدا سوگند، نخستین پیامبران و فرستادگان مرا بشارت داده

 پیامبران و فرستادگانم و بر تمام آفریدگان از اهل آسمانها و زمین حجّـتم.

  ،اْْل ولیُاْلجاّهّلَیةُُّک ْفرَُُاّفرُ کَُُفَ ه وَُُّلکَُذَُُفیَُشکََُُفَمنُْ

 باره شک کند، او بر کفر جاهلیّتِ پیشین است،پس هر کس در این

ُ.الن ارُُّفَ َلهُ ُْلک ل ُّاُّفیَُشَکاکُ َوُالُُْه ،ّمنُُْک ل ُّالُُْفیَُشکَُُفَ َقدُُْ،هذاُقَ ْولیُّمنَُُْشیءُ ُفیَُشکََُُمنُُْوَُ
گفتة من شک کند، در حقیقت، در همة آن شک کرده و نصیب و هر کس در چیزی از 

 کنندة در آن، آتش است. شک

ُّمنّ یُاْلَحْمدُ َُلهُ ُه َو،ُّإالُ ُّإالهَُُالُوَُُ،ّإَلیَُُّمْنهُ ُّإْحساناُ ُوََُُعَلیَُُّمْنهُ َُمن اُ ُاْلَفضیَلةُُّّبهّذهُُّالِلَُحباّنیُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ.حالُ ُک ل َُُّعلیُالد اّهرینََُُدْهرَُُوَُُاْْلّبدینَُُأَبَدَُ

ای مردم، خداوند با این فضیلت از جانب خود، منّتی بر من نهاد و احسانی به من ارزانی 

داشت؛ و خدایی جز او نیست. ستایش از جانب من تا همیشه و تا زمانه باقی است، در همه 

 حال، خاصّ اوست. 

ُ،اْلَخْلقُ ُبَّقیُوَُُالر ّْزقَُُالِلُأَنْ َزلَُُبَّناُ،أ نْثیُوُذََکرُ ُّمنُُْبَ ْعدیُالَناسُُّْفَضلُ َأُُفَّإنَهُ َُعّلی اُ َُفضّ ل واُالن اّس!َُمعاّشرَُ
زیرا او پس از من در بین زنان و مردان عالم، برترین  ای مردم، برتری علی را ارج نهید؛

 مردم است. خداوند به سبب وجود ما روزی مردم را فرو فرستاد تا موجب بقای خلق شود. 

ُ.ی واّفْقهُ َُلمُُْوَُُهذاُقَ ْولیَُعَلیَُردََُُمنَُُْمْغض وبُ َُمْغض وبُ َُمْلع ون ،َُمْلع ونُ 
ملعون است، ملعون است، مغضوب است، مغضوب است، آن که این گفتة مرا نپذیرد و با 

 آن همراهی نکند. 

ُ،َغَضبیُوََُُلْعَنتیُفَ َعَلْیهَُُّتَولَهُ ی ََُُلمُُْوََُُعّلی اُ ُادیعَُمنُْ:ُ»یَ ق ولُ ُوَُُّلکَُّبذََُُتعالیُالِلَُعنَُُّخَبرنیَُجْبرئیلَُُّإنََُُأال
ُ«.تَ ْعَمل ونَُُّبماَُخبیرُ ُالِلُّإنَُُوتّهاث  بُ ُبَ ْعدََُُقَدمُ ُفَ َتّزلَُُت خاّلف وهُ َُأنُُْالِلُاتَ ق وُوَُُّلَغدُ َُقَدَمتُُْماُنَ ْفسُ ُْلَتْنظ رُْف َُ
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-بلندمرتبه برای من آورده و گفته آگاه باشید، این خبری است که جبرئیل از سوی خداوند

لعنت و غضب من بر آن کس باد که با علی دشمنی ورزد و ولایتش را نپذیرد، پس باید »است: 

خویش پیش فرستاده،  ]قیامت[برای فردای  ]از گفتار و کردار[آنچه  ]نتیجة[هر کس در انتظار 

ید، کنپس از استواری خدا بترسید، همانا خدا به آنچه می باشد. در مخالفت با او و لغزشِ گامْ

 آگاه است.

ُفیُفَ َرْطتُ ُماَُعلیَُحْسَرتیُایُنَ ْفسُ ُتَ ق ولََُُأنُْ»ُ:تعالیَُفقالَُُّکتاّبهُُّفیُنَ َزلَُُالِلَُُّجْنبُ ُّإنَهُ ُالَناّس!َُمعاّشرَُُ
ُ(.99/57)الزمر:ُ«ُالِلََُُّجْنبُّ

-از زبان کوتاه[است؛ خدای بلندمرتبه که در کتاب الهی آمدهرِ خداست ای مردم، همانا او اَمْ 

)زمر: «. دریغا بر آن کوتاهی که در امر خدا کردم»فرمود:  ]کنندگان در امرش در روز قیامت

11/14) 

اْنظ ر واُوُ،آیاتّهُُّافْ َهم واُوَُُاْلق ْرآنََُُتَدبَ ر واُالن اّس!َُمعاّشرَُ ُُم َتشاّبَهه ،َُتّبعوات َُُالُوَُُم ْحَکماتّهُُّّإلیََُ
ای مردم، در قرآن بیاندیشید و به آیات آن پی ببرید و در محکماتش دقت کنید و از 

 متشابهاتش بپرهیزید؛

ُشائلُ ُوَُُ–ُّإلیَُُم ْصّعد هُ ُوَُُبَّیّدهُُّآّخذُ ُأَنَاُاَلذیُّإالَُُتَ ْفسیَرهُ َُلک مُُْی وّضحََُُوُاَلُُزواّجَرهُ َُلک مُُْی  َبیّ نََُُلنُُْفَ َوالِل
ُوََُُأخیّهُالَساَلم َُعَلیُُْطاّلبُ ُیّبَُأُُْبنُ َُعّلیُُُّه وَُُوََُُمْواله ،َُعّلیُ َُفهذاَُمْوالهُ ُک ْنتُ َُمنَُُْأنَُ:ُم ک مُْل َُّوُم عَُُ–ُّبَعض ّدهُّ

ُ.َعَلیَُُأَنْ َزَلهاَُعَزَوَجلَُُالِلُّمنَُُم واالت هُ ُوَُُی،َوّصی ُّ
مشکلات آن  ،است و دستش در دستم قرار داردکه نزد من به خدا سوگند، هیچ کس جز آن

ته و بازوی علی را گرف –دهد سازد و تفسیرش را برای شما توضیح نمیرا برایتان آشکار نمی

کنم هرکه را من مولای اویم، پس از من علی مولای و به شما اعلام می ]و گفت:[ -بلند کرد و 

 اش از سویام، و کسی که دوستیم و وصیّبرادر –سلام بر او  –طالب اوست، و او فرزند ابی

 باشد.است، میخدای عزّوجلّ بر من آمده

،ُالثّ ْقلُ ُه وَُُو ْلدیُّمنُُْالطَیّ بینَُُوََُُعّلی اُ ُّإنَُُالن اّس!َُمعاّشرَُ ،ُلثّ ْقلُ اُاْلق ْرآنُ ُوَُُاْْلَْصَغر  ُم ْنّبئُ ُواّحدُ َُفک لُُّاْْلَْکَبر 
ُ.َُأْرّضهُُّفیُح َکَماؤ هُ ُوَُُْلّقهُّخَُُفیُالِلُأ َمناءُ ُ،ُه مُْاْلَحْوضََُُعَلیُیَرّداَُحت یُیَ ْفَترّقاَُلنَُُْلهُ ُم واّفقُ ُوَُُصاّحّبهَُُّعنُْ
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زندانم ثقلِ اصغرند، و قرآن ثقلِ اکبر است و هر یک از ، همانا علی و پاکیزگان از فرای مردم

آنان خبردهندة از دیگری و موافق اوست. این دو از هم جدا نشوند تا در حوض )کوثر( بر من 

 اند. وارد شوند. آنان امنای الهی در میان مردم و حکمرانان او در زمین

،َُقدُُْوََُُأالَُأَدْیتُ َُقدُُْوََُُأاَلُ ،َُقدُُْوََُُأاَلُُبَ َلْغت  ،َُقدُُْوََُُأاَلَُُأْسَمْعت  ُأَنَاُوَُُقالََُُعَزَوَجلَُُالِلُّإنَُُوََُُأاَلَُُأْوَضْحت 
ُ.َُغْیرّهَُُّحدُ الَُُبَ ْعدیُاْلم ْؤّمنینَُُةُ ّإْمرََُُتّحلُُُّالُوَُُهذا،َُأخیَُغْیرََُُأمیَراْلم ْؤّمنینَُُسَُلَیُُّْإنَهُ َُأاَلَُُعَزَوَجَل،ُالِلَُعنُُّق  ْلتُ 

اه و آگآگاه باشید، که من رسالت خود را انجام دادم. آگاه باشید، که من پیام الهی را رساندم 

باشید که من فرمان الهی را به گوش شما رساندم. آگاه باشید، که من ولایت علی را آشکار 

 نمودم. آگاه باشید، که آنچه خداوند عزّوجلّ فرمود به شما گفتم، 

َُکاَنُم نَُُْعض ّدّهُفَ َرفَ َعه ،َُضَرَبُبَّیّدّهُّإَلیُثم ُالِلََُّعَلیَُْو َُأَوّلَُماَُصّعَدَُرس ول  َُوُآّلّهَُوَُسَلمَُشاَلَُعّلی ا َُحت یُهُّذ 
ُالِلََُّصَلیُالِلََُّعَلیُْل ه َُمَعُر کُْرّجَُُْصاَرتُْ ُّهَُوُآّلّهَُوَُسَلَمُث َمُقَاَل:َبّةَُرس ول 

ُالِلُّکتابُُّْفسیرُّت ََُُعلیُوَُُا َمتیَُعَلیَُخلیَفتیُوَُُّعْلمیُواعیُوََُُوصییُوَُُأخیَُعّلیُ ُهذاُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُالُ ُ،یَ ْرضاهُ ُّبماُاْلعاّملُ ُوَُُ،ّإلَْیهُُّالد اعیُوََُُعَزَوَجلَُ َُعنُُْالن اهیُوَُُ،اَعّتهُّطَُعلیُاْلم والیُوَُُ،ْعدائهُّْلَُُمحاّربُ َو
ُُ،َمْعّصَیّتهُّ

همانند نوبت قبل بالا برد تا جایی که پاهای علی محاذی سپس بازوی علی را گرفت و 

زانوی پیامبر قرار گرفت، سپس گفت: ای مردم، این علی، برادر و وصیّ و حافظ علم من و 

جانشین من بر امّتم و بر تفسیر کتاب خدا و دعوت کنندة به سوی اوست؛ و به آنچه رضای 

ستیزد، او ولیّ خداست در امر به اطاعت او، کند و با دشمنان او میخدا در آن است، عمل می

 و نهی از معصیتش. 

ُُ.الِلُُّبَّأْمرُُّاْلمارّقینَُُوَُُنَُاْلقاّسطیُوَُُالن اّکثینَُُقاّتلُ ُوَُُ،یاْلهادُُّاْْلمامُ ُوََُُأمیر اْلم ْؤّمنینَُُوَُُالِلَُرس ولَُُّخلیَفةُ  َأق ول 
ُُی،رَب ُُّبَّأْمرَُُّلَدیَُُاْلَقْولُ ُمای  َبَدلُ 

رسول خدا و فرمانروای مؤمنان و پیشوای هدایتگر است؛ و کُشندة عهدشکنان و  جانشین

گویم به فرمان پروردگارم تغییر شوندگان به فرمان خداست. آنچه میستمکاران و از دین خارج

 نخواهد کرد. 

ُ.َحَقهُ َُحدَُجََُُمنَُُْعلیُاْغّضبُُْوَُُأَْنَکَرهُ َُمنُُْاْلَعنُُْوَُُ،عاداهُ َُمنَُُْوعادُُّ،واالهُ َُمنُُْوالُُّاَلَله مَُ:َُأقولُ 
کنندگان با او را دشمن دار، بر بار خدایا، دوستداران علی را دوست دار، و دشمنی

 کنندگان حقّش را مورد خشم و غضب خود قرار ده.انکارکنندگان او لعنت فرست، و تکذیب
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َنْصّبیکَُّلُذَُُتَ ْبیاّنیُّعْندََُُولّیّ کََُُعلی ُ ّدیُلَُّماَمَةُبَ عَُْعَلَیَُأَنُاْْلُُّأَنْ َزْلتَُُّإَنکَُُهمَُاللَُ ُّلّعَباّدکََُُأْکَمْلتُ ُّبَماُّإی اهُ ُ،ُوََُ
ُ،دیناُ ُاْْلّْسالمََُُله مُ َُرّضیتَُُوَُُبّّنْعَمتکََُُعَلْیّهمُُْأَْتَمْمتُ ُوَُُدیّنّهمُُّْمنُْ

ب تا با نصبار الها، فرمان جانشینی علی بعد از من و بیان آن را برای مردم، تو نازل کردی، 

ن عنوان دیایشان، دین بندگانت را کامل گردانی و نعمتت را بر آنان تمام سازی و از اسلام، به

 آنان خشنود باشی. 

اْْلّْسالمَُُّغْیرُیَ ْبَتغَُُّمنُُْوَُ»َت:ُفَ ق لُْ ه وَُُوُّمْنهُ ُی  ْقَبلَُُفَ َلنُُْدیناُ ََُ )آلُعمران:ُ«ُاْلخاّسرینَُُنَُمُُّاْْلّخَرةُُّّفیََُ
9/55)ُُ

و هر کس غیر از اسلام، دینی اختیار کند، از او پذیرفته نیست، و او در »فرمودی: پس 

 ( 1/11عمران: )آل« آخرت از زیانکاران است.

ُ.بَ َلْغتُ َُقدُُْأَنّ یَکَفیُّبَکَُشّهیداُ ُوَُُأ ْشّهد کَُُّإنّ یُمَُهُ اللَُ
 دم.من پیام تو را رسان گیرم و برای من کافی است که تو گواه باشی کهخدایا، تو را گواه می

ُّمنُُْو ْلدیُّمنَُُْمقاَمهُ ُیَ ق ومُ ُّبَمنُُْوَُُّبهُُّیَْأَتمََُُلمَُُْفَمنُُْ،بّّإماَمّتهُُّدیَنک مَُُْعَزَوَجلَُُالِلَُأْکَملَُُّإنَماُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُالُخاّلد وَن،ُه مُُْالن ارُُّّفیُوَُُْعمال ه مَُْأَُُحّبَطتُُْاَلذینَُُفَأ ولّئکَُُ،َعَزَوَجلَُُالِلَُعَلیُاْلَعْرضُُّوَُُاْلّقیاَمةُُّیَ ْومُُّّإلیُص ْلّبهُّ

ُ.ی  ْنَظرونَُُه مُُْالُوَُُاْلَعذابُ َُعْنه مُ ُی َخَففُ 
تردید خداوند دین شما را با امامت او )علی( کامل ساخت. پس هر کس به او ای مردم، بی

دارند، اقتدا نکند، اعمالش تباه و به کسانی از فرزندان من، از نسل او که مقام او را پاینده می

 یابد. گردد و نه مهلت میشده و در آتش، جاودانه خواهد ماند. نه عذاب او سبک می

َُعْنهُ ُأَنَاُوََُُعَزَوَجلَُُالِلُ ُوَُُ،َلیَُعََُُأَعزُّک مُُْوَُُّإَلیََُُأقْ َرب ک مُُْوَُُیّبَُُأَحقُّک مُُْوَُُلیُأَْنَصر ک مَُُْعّلیُ ُهذاُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُُآیَةُ ُنَ َزَلتُُْماُوَُُ،راّضیانُّ ُُفیّه،ُّإالُ ّرضی 

-کارترینِ شما برای من و سزاوارترین شما نسبت به من و نزدیکای مردم، این علی، کمک

ترین شما نزد من است. خدای عزّوجلّ و من از او خشنود هستیم، و ترین شما به من و گرامی

 که دربارة اوست؛، نازل نشده، مگر اینای که حاکی از خشنودی خدا باشدهیچ آیه

ُفیُبّاْلَجَنةَُُّشّهدَُُالُوَُُیّه،فُّإالُ ُاْلق ْرآنُُّّفیَُمْدحُ ُآیَةُ ُنَ َزَلتُُْالُوَُُّبّه،ُبََدأُّإالُ ُآَمن واُاَلذینَُُالِلُخاَطبََُُوُاَلُ
ُ.َغْیَرهُ ُّبهاَُمَدحَُُالُوَُُ،ّسواهُ ُفیُأَنْ َزَلهاُالُوََُُله ،ُّإالُ ُ(67/6)االنسان:ُ«ُااْلّْنسانَُُّعَلیُأَتیَُهلُْ»

که به او آغاز کرده و آیة اند، خطاب نکرده، مگر اینو خداوند کسانی را که ایمان آورده

( به 14/2)انسان: « الْاِنْسانِ عَلَی أَتی هَلْ»مدحی در قرآن نازل نشده، مگر دربارة او، و در آیة: 
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-دربارة غیر او نازل نکرده و غیر او را مدح نفرمودهبهشت گواهی نداده، مگر برای او، و آن را 

 است.

ُنَّبیُّک مُُْ،اْلَمْهّدیُُُّاْلهاّدیُّقیالنَُُالَتّقیُه وَُُوَُُالِل،َُرس ولَُُّعنُُْمجاّدلُ َوُالُ ُالِلُدینُّّلُُاّصرُ نَُالُه وَُُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ.اْْلَْوّصیاءَُُّخْیرُ ُبَ ن وهُ ُوََُُوّصی ُ َُخْیرُ َُوّصیُّک مُُْوَُُنَبی ُ َُخْیرُ 

کند. او پرهیزکار )و( ای مردم، او یاور دین خداست و به خاطر فرستادة خدا ستیز می

شده است. ای مردم، پیامبر شما بهترین پیامبر و وصیّ شما بهترین وصیّ و هدایتگر )و( هدایت

 اند. پسرانش بهترین اوصیای

ُ.َعّلی ُ ُص ْلبُُّّمنُُْذ ر ّیَتیُوَُُْلّبهُّصُ ُّمنُُْنَّبی ُ ُک ل ُُّذ ر ّیَةُ ُالن اّس!َُمعاّشرَُ
 ای مردم، نسل هر پیامبری از صلب خود اوست و نسل من از صلب علی است.

 

َُأْقدام ک ْم،َُتّزلَُُوََُُأْعمال ک مُُْطَُفَ َتْحبَُُّتْحس د وهُ َُفاَلُُبّاْلَحَسّد،ُاْلَجَنةُُّّمنَُُآَدمََُُأْخَرجَُُّإبْلیسَُُّإنَُُالن اّس!َُمعاّشرَُ
َُأْعداءُ ُّمْنک مُُْوَُُأَنْ ت مُُْأَنْ ت مُُْوَُُّبک مُُْْیفََُفکََُُعَزَوَجَل،ُالِلَُصْفَوةُ ُه وَُُوَُُواّحَدةُ ُّبَخطیَئةُ ُاْْلَرضُُّّإَلیُأ ْهّبطَُُآَدمَُُفَّإنَُ
ُالِل،

ای مردم، ابلیس از روی حسد، آدم را از بهشت بیرون راند. پس مبادا به او )علی( حسد 

لغزد. آدم به سبب یک خطا به زمین فرود آمد، شود و قدمهایتان میباه میورزید که اعمالتان ت

در حالی که برگزیدة خدای عزّوجلّ بود. پس حالِ شما چگونه خواهد بود؟ در حالی که شما، 

 شمایید و دشمنان خدا از میان شمایند.

یَ تَُُالُوَُُ،َشّقیُ ُّإالُ َُعّلی اُ ُی  ْبّغضُ ُالُّإنَهُ َُأالَُ ُ،م ْخّلصُ ُم ْؤّمنُ ُّإالُ ُهُّّبُُی  ْؤّمنُ ُالُوَُُتَّقیُ ُّإالََُُعّلی اُ ُوالیََ
که بدبخت باشد و کسی با علی دوستی ورزد، مگر آنآگاه باشید، کسی با علی دشمنی نمی

 آورد. که پرهیزکار باشد و جز مؤمن بااخلاص، به او روی نمیورزد، مگر آننمی

ْنسانَُُّإنَُُاْلَعْصرُُّوَُُالَرحیمُُّنُّالَرْحمُالِلُّبْسمُّ»:ُاْلَعْصرُ]وَُ[ُرَةُ س ُوُنَ َزَلتُُْالِلُوََُُعّلی ُ ُفیُوَُ ّإَلیُ«ُخ ْسرُ ُفیَلُُاْْلّ
ُ(6-609/9آّخرَّهاُ)العصر:ُ

 (2-211/1است. )عصر: دربارة او نازل شده« والعصر»به خدا سوگند که سورة 

ُ.اْلم بینُ ُاْلَبالغُ ُّإالَُُالَرس ولَُُّعَلیُماُوَُُ،ّرسالَتیُبَ َلْغت ک مُُْوَُُالِلََُُاْسَتْشَهْدتُ َُقدُُّالن اّس!َُمعاّشرَُ
سانی رمگیرم که رسالتم را به شما ابلاغ کردم و )تکلیفی( جز پیاای مردم، خدا را گواهی می

 آشکار بر عهدة فرستادة خدا نیست.
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ُ(9/601ان:ُعمُر)آل«ُم ْسّلم ونَُُأَنْ ت مُُْوَُُّإالُ َُتموت نَُُالُوَُُت قاتّهَُُّحقَُُالِلُإتَ ق و»َُمعاّشَرُالن اّس!
که سزاوار ترس از اوست و نمیرید، مگر در حالتی که از خدا بترسید، چنان»ای مردم، 

 (1/211عمران: )آل« مسلمان باشید.

 

ُ.َأْدبارّهاَُعلیُفَ َنر َدهاُو ج وهاُ َُنْطّمسََُُأنُُْقَ ْبلُُّّمنَُُْمَعهُ ُأ ْنّزلَُُاَلذیُالَنورُُّوََُُرس وّلهُُّوَُُبّالِلُآّمن واُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ها را که چهرهای مردم، به خدا و فرستادة او و نوری که با اوست، ایمان آورید، پیش از آن

 تیره گردانیم و آنها را به پشتهایشان )زمان کفر و جاهلیت( بازگردانیم. 

ُاَلذیُاْلَمْهّدیُاْلقائّمُُّّإَلیُّمْنهُ ُلُّالَنسُُّْفیُث مََُُعّلی ُ ُفیُث مَُُ،َمْسلوکُ ّفَیَُُعَزَوَجلَُُالِلُّمنَُُالنُّورُ ُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُمخاّلفینََُوُالُُْاْلمع انّدینَُُوَُُْلم َقصّ رینَُاَُعَلیُح َجةُ َُجَعَلناَُقدَُُْعَزَوَجلَُُالِلُنَُالَُُلَنا،ُه وََُُحقُ ُّبک ل ُُّوَُُالِلُّبَحق ُُّیَْأخ ذُ 

ُ.اْلعاَلمینََُُجمیعُُّّمنُُْال ظَاّلمینَُُوَُُاْْلثّمینَُُوَُُاْلخائّنینَُُوَُ
ای مردم، از جانب خدای عزّوجلّ نوری در وجود من است که پس از من، در وجود علی 

گیرد؛ زیرا خدای یابد و سپس در نسل او، قائم آل محمد که حقِّ خدا و حقِّ ما را میراه می

ان و سرکشان و مخالفان و خائنان و گناهکاران  و ستمگرانِ تمامِ عزّوجلّ ما را حجّتی بر مقصّر

 است. جهان قرار داده

َُعلیُانْ َقَلْبت مُُْق ّتْلتُ َُأوُُّْمتُُُّفَّإنَُْأُُالرُّس لُ ُقَ ْبّلیُّمنَُُْخَلتَُُْقدُُْک مُّْإلَیُُْالِلَُرس ولُ ُأَن یُأ ْنّذر ک مُّْإنّ یُُّس!الن اَُمعاّشرَُ
ُ.ش اّکرینَُالُالِلَُسَیْجّزیُوََُُشْیئاُ ُالِلَُیض رَُُفَ َلنَُُْعّقَبْیهَُُّعلیُیَ ْنَقّلبَُُْمنُُْوََُُأْعقاّبک مُْ

ند. ادهم که من فرستادة خدایم و پیش از من نیز، فرستادگانی بودهای مردم، شما را توجّه می

ود گردید؟ هر کس به پیشینة خپس اگر بمیرم، یا کشه شوم، آیا به روش گذشتگان خود باز می

رسد و خداوند سپاسگذاران را پاداش  خواهد بازگردد، )بداند که( هرگز ضرری به خدا نمی

 داد. 

ُ.ص ْلّبهُُّّمنُُْیو ْلدُُّبَ ْعّدهُُّّمنُُْث مَُُالشُّْکّر،ُوَُُبّالَصْبرُُّاْلَمْوص وفُ ُ]ه وَُ[َُعّلی اُ ُّإنَُُوََُُأاَلُ
تردید علی به صبر و سپاس )از خدا( موصوف است، پس از او نیز فرزندانم آگاه باشید، بی

 از نسل او چنین خواهند بود. 

ُ.لَّباْلّمْرصادُُّّإنَهُ ُّدهُّّعنُُّْمنَُُْعَذابُ ّبُُی ّصیَبک مُُْوََُُعَلْیک مُُْطَُفَ ی ْسخُّّإْسالّمک ْمُُالِلََُُّعَلیَُتم نُّواُالُالن اّس!َُمعاّشرَُ
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گیرد و شما را به عذابی از خود بر خدا منّت ننهید که بر شما خشم میای مردم، با اسلام 

 کند؛ چرا که او در کمین است.جانب خود گرفتار می

ُ.ُرونَُی  ْنصَُُالُاْلّقیاَمةُُّیَ ْومَُُوَُُالن ارُُّّإَلیَُیْدع ونَُُأَئَمةُ ُبَ ْعدیُّمنَُُْسَیک ونُ ُ]ّإنَهُ [ُالن اّس!َُمعاّشرَُ
خوانند و در روز پیشوایانی خواهند بود که به سوی دوزخ فرا میای مردم، پس از من 

 قیامت، یاری نخواهند شد.

ُ.ّمْنه مُُْانُّبَریئَُُأَنَاُوَُُالِلَُُّإنَُُالن اّس!َُمعاّشرَُ
 ای مردم، البته خدا و من از آنان بیزاریم.

ُُ.اْلم َتَکبّ رّینََُُمْثَویُلَّبْئسَُُوَُُالن ارُُّنَُمُُّاْْلَْسَفلُُّالَدرْکُُّّفیَُباّعّهمَُْوُأَت َُُْأْشیاَعه مُُْوَُُأَْنصاَره مُُْوَُُّإنَ ه مُُْالن اّس!َُمعاّشرَُ
ترین مرتبة دومزخ خواهند بود و ای مردم، آنان و یاران و طرفداران و پیروانشان در پایین

 چه زشت است جایگاه گردنکشان. 

َُأمُُْه مَُْذَمة ُّمنُْاّسُّإاَلُّشرَُْصحیَفّتّه،ُقَاَلَُفَذَهَبَُعَلیُالنَُُفیُد ک مَُْأحَُُفَ ْلَیْنظ رُُْالَصحیَفّة،َُأْصحابُ ُّإنَ ه مَُُْأاَلُ ر 
ُالَصّحیَفّة.

اند، و شما باید در موضوع صحیفه توجه کنید؛ زیرا آگاه باشید که آنان اصحاب صحیفه

 کشاند. به گمراهی می -ای معدود جز عده -توطئه صحیفه همه را 

َقدُُْوُاْلّقیاَمةُُّیَ ْومُُّّإلیَُعّقبیُیفُُّّوراثَةُ ُوَُُةُ َأَمانََُُأَدع هاُّإنّ یُالن اّس!َُمعاّشرَُ َُعلیُح َجةُ ُبَّتْبلیّغهُُّأ ّمرتُ ُماُتُ بَ َلغََُُْ
ُ،اْلغاّئبَُُاْلحاّضرُ ُْلی َبلّ غُّف َُُی وَلْد،َُلمَُُْأوُُْو ّلدََُُیْشَهْد،َُلمَُُْأوَُُْشّهدَُُّمَمنَُُْأَحدُ ُک ل َُُّعلیُوَُُ،غائبُ ُوَُُحاّضرُ ُک ل ُّ

ُّعْنَدهاُوَُُاْلم ْغَتصبیَن،ُاْلغاّصبینَُُالِلُ َُلَعنََُُأالُاْغّتصابا ،ُوَُُکاُ َملَُُّهاَسَیْجَعل ون َُُوَُُ،اْلّقیاَمةُُّیَ ْومُُّّإلیُاْلَوَلدََُُواْلواّلدُ 
«َُتّصرانُّتَ نَُُْفالُن حاسُ ُوَُُنارُ ُّمنُُْش واظُ َُعَلْیک ماُلُ فَ ی ْرسَُ»ُ(55/90)الرحمن:ُ«ُالثََقالنُُّأَی َُّهاَُلک مُُْْفر غُ َسنَُ»

ُ(55/95)الرحمن:ُ
گذارم تا روز قیامت. ای مردم، من علی و اولادش را به امامت و وراثت پس از خود می

پیامی را که مأمور رساندنش بودم، رساندم. حجّتی است بر تمام حاضران و غائبان و بر همة 

اند. پس باید حاضر، غائب را آگاه اند یا زاده نشده، زاده شدهکسانی که شاهد بودند یا نبودند

کند و پدر یا مادر، فرزند را تا روز قیامت. امّا به زودی )گروهی( آن )ولایت( را تصرف و 

وه ای گر»گیرندگان را لعنت کرده است. غصب خواهند کرد. بدانند که خدا غاصبان و به ستم

پس بر شما ( »11/11)رحمان: « پرداخت.انس و جن، به زودی به حساب کار شما خواهیم 

 (11/11)رحمان: « یابید.ای نمیشود و هیچ یاریهای آتش و مس گداخته فرو ریخته میشراره
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ُانَُکَُُامَُُوَُُالطَیّ ّب،ُّمنَُُاْلَخبیثَُُیزَُیَمَُحت یَُعَلْیهُُّأَنْ ت مُُْماَُعلیُک مَُْذر َُیَُُیک نَُُْلمَُُْعَزَوَجلَُُالِلُّإنَُُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ.اْلَغْیبَُُّعَلیُلّی ْطّلَعک مُُْالِل

که پلید از پاکیزه کند، تا زمانیای مردم، خدای عزّوجلّ هرگز شما را به حال خود رها نمی

 جدا شود. چنین نیست که خدا شما را از غیب آگاه سازد. 

َُکَذّلَکُی  هُْبَّتْکذیّبهاُم ْهّلک هاُالِلُوَُُّإالُ ُقَ ْریَةُ ُّمنُُْماُّإنَهُ ُالن اّس!َُمعاّشرَُ ُالُْلُّ،َُو َُکَماُذََکَرُک  ق َریَُوُّهَیُظَاّلَمة 
تَ َعاَلی،َُوَُهَذاَُعّلی ُّإَمام ک مُْ َُماَیصُُْالِلُوَُُ،َُوُه َوَُمَواّعید ُالِلََُّولّیُّک مُُْالَِلُ  ُ.َوْعَدهُ ُد ق 

بر( آن را نابود ساخت که خداوند به واسطة تکذیب )پیامای نبود، جز آنای مردم، هیچ قریه

 است. اینکه خدای عزّوجلّ یاد کردهسازد. چنانهایی را که ستمگرند، نابود میچنین قریهو این

تان است. او مواعید خداست و خدا هر چه را که او وعده دهد، راست علی، امام شما و ولیّ

 شمارد. می

ُالِلُ ُقالَُ،ُاْْلّخرینَُُم ْهّلکُ ُه وَُُوَُُاْْلََولیَن،َُأْهَلکََُُلَقدُُْالِلُوَُُاْْلََولیَن،َُأْکَثرُ ُقَ ْبَلک مَُُْضلََُُقدُُْالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُیَتعالَُ بینَُُیَ ْوَمّئذُ َُوْیلُ َُن،مْجرّمیبّالُ ُنَ ْفَعلُ ُکذّلکَُُاْْلّخریَن،ُن  ْتّبع ه مُ ُث مَُُاْْلََولیَن،ُن  ْهّلکُُّأََلمُْ»: «ُلّْلم َکذّ 

ُ(67-66/69)المرسالت:ُ
تردید خداست که آنها را به هلاکت دم، بیشتر پیشنیان قبل از شما گمراه شدند، و بیای مر

یشنیان را آیا پ»است. خدای بلندمرتبه فرمود:  –گناهکار  –رسانید و او خود نابودکنندة پیسنیان 

-گونه با گناهکاران عمل میبه هلاکت نرساندیم؟ پس پسینیان را در پیِ آنان روانه کنیم، این

 ( 24-11/21)مرسلات: « کنندگان.کنیم، در آن هنگام وای بر تکذیب

ُ،رَب ّّهَُعَزَوَجلَُُّمنُُْالَنه یُوَُُْْلَْمرُّاَُفّعْلمُ ُ،نَ َهْیت هُ ُوََُُعّلی اُ َُأَمْرتُ َُقدُُْوَُُنَهانی،ُوََُُأَمَرنیَُقدُُْالِلُّإنَُُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُالسُّب لُ ُّبک مُ ُتَ َتَفَرقُُْالُوَُُم راّدهُُّّإلیُر وایصُُّوََُُترش د وا،ُلَّنْهّیهُُّانْ َته واُوَُُ،تَ ْهَتد واُع وهُ َأطیُوَُُ،َتْسَلم واُْمرّهُّّْلَُُفَاْسَمع وا

ُ.َسبیّلهَُُّعنُْ
است، و )من نیز( علی را فرمان دادم و نهی کردم. ای مردم، خدا مرا فرمان داده و نهی کرده

است. پس امر او را بشنوید تا راه سلامت  پس دانست امر و نهی از جانب پروردگار عزّوجلّ

جویید. او را اطاعت کنید تا راه هدایت پویید. و در برابر بازداشتنِ او، خود را باز دارید تا 

 که خواستِ او شوید. و مبادا راههای شما از او جدا شود. رستگار شوید، و چنان

ُأَئَّمةُ ُص ْلّبهُُّّمنُُْیو ْلدُُّث مَُُْعدیب َُُّمنَُُْعّلیُث مَُُبّات ّباّعّه،َُأَمرَک مُُْذیالَُُاْلم ْسَتقیمُ ُالِلُُّّصراطُ ُأَنَاُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ.یَ ْعّدلونَُُبّهُُّوَُُاْلَحق ُّّبُُیَ ْهدونَُ



 شرح خطبه غدیر                                                                                                  11

 

  

دهم. سپس علی پس از ای مردم، من راه راستِ خدایم که شما را به پیروی آن فرمان می

ة کنند و به وسیلکه به سوی حق هدایت میمن، و سپس فرزندانم از نسل او که امامانی هستند 

 دارند. آن عدالت را برپا می

َُله مُُْوَُُنَ َزَلْت،ُفیّهمُُْوَُُنَ َزَلتُُّْفیَُ:ُقالَُُوَُ(6/1ُآّخرّهاُ)الفاتحه:ُُّإلی«ُاْلعاَلمینََُُربُُّلِّلَُُّْلَحْمدُ أ:ُ»قَ َرأَُُث مَُ
َُیْحَزنوَن.ُه مُُْاَلُُوََُُعَلْیّهمَُُْخْوفُ ُالُالِلَُُّأْولّیاءُ ُأ ولئکََُُخَصْت،ُّإیَاه مُُْوَُُ،َعَمتُْ

تا آخر( و فرمود: )این سوره( دربارة  2/1الحمدلله رب العالمین ... )فاتحه:  ]سپس خواند:[

و برای همة آنان عمومیت دارد و خاصّ هر یک از آنان است.  من و دربارة آنان نازل شده

 شوند.  اندوهگین میایشانند اولیای خدا که نه بیمی بر آنهاست و نه 

ُُ«.اْلغالّب ونَُُه مُ ُالِلُّحْزبَُُّإنََُُأاَلُ
 آگاه باشید، که حزب خدا پیروز است. 

ُه مُُّْإنََُُأاَلُ ُیوحیاَلّذیَنُُالَشیاطینُُّنُ ّإْخواُوَُُ،َعادُّونََُحادُّوّنَُوُه م ُالُّْلُالَشَقاّقَُوُالَنَفاّقَُوُالَُْأهَُُْأْعداَءَُعّلی  
ُ.ُغ روراُ ُاْلَقْولُُّز ْخر فَُُبَ ْعضُ ُّإلیُبَ ْعض ه مُْ

زند، و خیاند و به جنگ برمیآگاه باشید، که دشمنان علی افرادی بدبخت و منافق و تندخوی

د و خواننبرادران شیطان کسانی هستند که برخی از آنها برخی دیگر را با سخنان آراسته می

 فریبند. می

ُی وادُّونَُُاْْلّخرُُّاْلَیْومُُّوَُُبّالِلُی ؤّمن ونَُُماُ قَ وَُُْتّجدُ ُال»:َُعَزَوَجلََُُفقالَُُّکتابّهُُّفیُالِلَُکَره مُ ذَُُاَلذینَُُه مُ َأْولّیاءَُُّإنََُُأاَلُ
ُ(55/11)المجادله:ُ...«َُرس وَلهُ ُوَُُالِلُحادََُُمنُْ

اند که خدای عزّوجلّ در کتاب همان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دوستان آنها 

هرگز قومی را که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، »است: آنان یاد کرده و فرمودهخود از 

 (11/211)مجادله: « چنین نخواهی یافت که با دشمنان خدا و رسولش مخالفت کنند.

َُله مُ ُأ ولّئکَُُّبظ ْلمُ ُإیمانَ ه مُُّْبس والُْی ََُُلمُُْوَُُآَمن واُاَلذینََُوُ»:َُفقالََُُعَزَوَجلَُُالِلَُوَصَفه مُ ُاَلذینَُاُه مُ َأْولّیاءَُُّإنََُُأاَلُ
ُ(7/51)انعام:ُ«ُم ْهَتدونَُُه مُُْوَُُاْْلَْمنُ 

اند که خدای عزّوجلّ آنان را همان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دوستان آنها 

مانا هو کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را به ستمی نیامیختند، »است: توصیف کرده و فرموده

 (4/11)انعام: « اند.یافتگانایشانند که ایمنی دارند و آنان راه
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َُُأْولّیائَ ه مُ ُّإنََُُأال) ُإُُّاَلذینَُه م  ُبّالَتْسّلیّم ُاْلَماَلئ َکة  ُتَ َتَلقیه م  َُو ُآّمّنیَن، ُاْلَجَنّة َُیْدخ ل وَن ُفَاْدخ ل وَهاُ»ْن ّطْبت ْم
ُ(99/69)الزمر:ُ«َُخاّلّدینَُ

-خاطر وارد بهشت میاند که آسودههمان کسانی ]علی و فرزندانش[دوستان آنها  آگاه باشید،

خوشا بر حال شما، پس به بهشت درآیید و »آیند که شوند و فرشتگان به استقبال آنها می

 (11/11)زمر: « جاودانه باشید.

ُُاَلذینََُُأْولّیاَءه مُ ُّإنََُُأال ُُ]َله مُْ[قَاَل )المؤمن:ُ«ُسابُّحُُّّبَغْیرُُّفیهاُی  ْرزَقونَُُاْلَجَنةَُُیْدخ لونَُ»َألَِل َُعَزَوَجَل:
00/00)ُُ

اند که خدای عزّوجلّ )دربارة آنها( همان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دوستان آنها 

 (61/61)غافر: « شوند.حساب روزی دادهبه بهشت درآیند و در آن بی»فرمود: 

ُ.َسعیراُ َُیْصَلونَُُاَلذینََُُأْعدائَ ه مُ ُّإنََُُأاَلُ
-اند که به آتش دوزخ کشیده میهمان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دشمنان آنها 

 شوند. 

ُ.زَفیرُ َُلهاُوَُُتَفورُ ُّهیُوََُُشهیقاُ ُّلَجَهَنمََُُیْسَمعونَُُاَلذینََُُأْعدائَ ه مُ ُّإنََُُأاَلُ
شنوند و اند که فریاد جهنم را میهمان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دشمنان آنها 

 بینند. لهیب آتش را که در حال فوران است می

ُ(6/95اف:ُ)االعُر«ُأ ْخَتَهاَُلَعَنتُُْأ َمةُ َُدَخَلتُُْک َلما»:ُفیّهمُُْالِلُقالَُُاَلذینََُُأْعدائَ ه مُ ُّإنََُُأاَلُ
که خدا دربارة آنها فرمود:  اندهمان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دشمنان آنها 

 (1/11)اعراف: « هرگاه گروهی از آنان وارد دوزخ شود، همکیشان خود را نفرین کند.»

،ُیَأّتک مُُْأََلمُُْت هاَخَزن ََُُسأََله مُُْفَ ْوجُ ُفیهاُأ ْلّقیُک َلما»:َُعَزَوَجلَُُالِلُقالَُُاَلذینََُُأْعدائَ ه مُ ُّإنََُُأاَلُ ُیبَ لَُُقالواَُنذیر 
ُ(5-76/9)الملک:ُ«ُرُ َکبیَُضاللُ ُفیُّإالَُُأَنْ ت مُُّْإنَُُْشیءُ ُّمنُُْالِلُنَ َزلَُُامَُُق لناُوََُُفَکَذبْناُنَذیرُ ُااَءنَُجَُقدُْ

اند که خدای عزّوجلّ دربارة آنها همان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دشمنان آنها 

شود، نگهبانان آن از او پرسند: آیا برای انداخته ]دوزخ[هر گروهی از آنان که در آن »فرمود: 

ای نزد ما آمد امّا او را تکذیب کردیم و دهندهای نیامد؟ گویند: چرا، همانا بیمدهندهشما بیم

 (1-41/1)ملک: « گمراهی بزرگ نیستید.است، شما جز در گفتیم: خدا هیچ چیز فرو نفرستاده

ُ.َکبیرُ َُأْجرُ ُوََُُمْغّفَرةُ َُله مُُْبّاْلغَْیبُُّرَبَ ه مُُْنََُیْخَشوُُْاَلذینَُُه مُ َأْولّیاءَُُّإنََُُأاَلُ
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-اند که در نهان از پروردگارشان میهمان کسانی ]علی و فرزندانش[آگاه باشید، دوستان آنها 

 آمرزش و پاداش بزرگی برای ایشان است.  ]پس[ترسند، 

ُ.َأَحَبهُ ُوَُُالِلََُُمَدَحهُ َُمنَُُْولّیُّناُوََُُلَعَنه ،ُوَُُالَِلُ َُذَمهُ َُمنَُُْعد وُّناَُوُاْلَجَنّة،ُالَسعیرُُّبَ ْینَُُماَُشت انَُُالَناّس!َُمعاّشرَُ
ای اندک است. دشمن ما کسی است که خدا او ای مردم، میان آتش دوزخ و بهشت، فاصله

 را نکوهش و نفرین کند و دوستدار ما کسی است که خدا او را بستاید و دوستش بدارد. 

ُ.هادُ َُعّلیُ ُوَُُم ْنّذرُ ُّإنّ یُوََُُأاَلُُ!الن اسَُُّمعاّشرَُُ
 ام و علی، هدایتگر. دهندهای مردم، بدانید، من بیم

ُالِلََُّعَلیُُْ–َُمْهّدیالُُْاْلقائّمَُُّمَناُةُّاْْلَئّمَُُخاَتمَُُّإنَُُوََُُأاَلُُیَوّصی َُُّعّلیُ ُوَُُنَبیُ ُیّإنُّ ُ!اسُّالنََُُمعاّشرَُ ُ–ّهَُصَلَوات 
ای مردم، همانا من پیامبرم و علی، جانشین من. آگاه باشید، که آخرین امامان، مهدی قائم از 

 ماست که درود خدا بر او باد. 

ینَُُّعَلیُالظ اّهرُ ُّإنَهُ َُأاَلُ ُ.الدّ 
 گردد. آگاه باشید، او بر همة ادیان پیروز می

ْنَتّقمُ ُّإنَهُ َُأاَلُ ُ.الظ اّلمینَُُّمنَُُاْلم 
 گیرد. او از ستمکاران انتقام می آگاه باشید،

ُ.هاّدم هاُوَُُاْلح ص ونُُّفاّتحُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 شکند. کند و آنها را در هم میها را فتح میآگاه باشید، او قلعه

ُ.الشّ رْکَُُّأْهلُُّّمنُُْقَبیَلةُ ُک ل ُُّقَاّتلُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 کشد. آگاه باشید، او هر قبیلة مشرکی را می

ُ.َعَزَوَجلَُُالِلُُّْولّیاءُّْلَُُثارُ ُل ُّکُ ُُم ْدرّکُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 ستاند. آگاه باشید، او خون تمام دوستان خدای عزّوجلّ را باز می

ُ.الِلُّلدینُُّالن اّصرُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 آگاه باشید، او یاور دین خداست. 

ُ.َعمیقُ َُبْحرُ ُّمنُُْاْلَغر افُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 است.  ]بخش زندگی متلاطم مردمو سامان[بان دریای موّاج آگاه باشید، او کشتی

ُ.ّبَجْهّلهَُُّجْهلُ ُذیُک لَُُّبَفْضّلهَُُّفْضلُ ُیذُُّک لََُُیّسمُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
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دهد و هر جاهلی را به وسیلة آگاه باشید، او هر صاحب فضلی را به فضلش نشان می

 جهلش. 

ُ.م ْختار هُ ُوَُُالِلُُّّخَیَرةُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 اختیار از جانب او. آگاه باشید، او برگزیدة خداست و صاحب

ُبّّه.ُمحیطُ َوُالُ ُّعْلمُ ُک ل ُُّواّرثُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 آگاه باشید، او وارث تمام دانشهاست و به آنها احاطه دارد. 

َُمانّّه.بَّأْمّرُّإیُُْم َنبّ هُ الُُْوََُُعَزَوَجلَُُرَب ّهَُُّعنُُْمْخّبرُ ل ُاُّإنَهُ َُأاَلُ
دهنده از سوی پروردگارش عزّوجلّ و هشداردهنده نسبت به ایمان به اه باشید، او آگاهیآگ

 اوست.

ُ.الَسدیدُ ُالَرشیدُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 یافته و درستکار است. آگاه باشید، او راه

ُ.ّإلَْیهُُّاْلم َفَوضُ ُّإنَهُ َُأاَلُ
 است. آگاه باشید ، او کار خود را به خدا واگذار کرده

ُ.َیَدْیهُُّبَ ْینََُُسَلفََُُمنُُْبّهَُُّشرَُب َُُقدُُّْإنَهُ َُأاَلُ
 اند. آگاه باشید، او همان کسی است که پیشینیان دربارة او بشارت داده

ُ.ّعْنَدهُ ُّإالَُُن ورَُُالُوَُُ،َمَعهُ ُّإالََُُحقَُُاَلُُوَُُ،بَ ْعَدهُ ُح َجةَُُاّلُُوَُُح َجةُ ُیاقُّاْلبَُُّإنَهُ َُأاَلُ
ماندگار است و پس از او حجّتی نخواهد بود، و حق جز با او نیست و آگاه باشید او حجّت 

 باشد.روشنایی جز نزدِ او نمی

ُ.َعَلْیهَُُّمْنصورَُُاَلُُوََُُلهُ ُغاّلبَُُاَلُُّإنَهُ َُأاَلُ
 ای ندارد. دهندهشود و نیاز به یاریکه هیچ کس بر او چیره نمیآگاه باشید، اوست آن

ُ.َیّتهُّعالنُُّوَُُّسر ّهُُّیفَُُّأمین هُ ُوََُُخْلّقّه،ُیفَُُّحَکم هُ ُوََُُأْرّضّه،ُیفُُّالِلَُُّوّلیُُُّّإنَهُ َُأاَلُ
آگاه باشید، او ولیِّ خدا در زمینش است و حکم او در میان خلقش، و امینِ او در پنهان و 

 آشکارش.  

الن اّس!َُمعاّشر ُ.ُیبَ ْعدُُّی  ْفّهم ک مَُُْعّلیُ ُاذَُهَُُوََُُأفْ َهْمت ک ْم،ُوََُُلک مُُْبَ َیْنتُ َُقدََُُْ
ای مردم، به خوبی برای شما بیان کردم تا بفهمید و این علی است که پس از من به شما 

 فهماند. می
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ُ.ُبَ ْعدیُم صافَ َقّتهُُّث مَُُبّّه،ُارُّاّْلْقُرُوَُُبَ ْیَعّتهَُُّعلیُم صافَ َقتیُیّإلََُُأْدع وک مُُْخ ْطَبتیُاْنّقضاءُُّّعْندَُُّإنّ یُوََُُأاَلُ
 به ردهک بیعت او با تا دهید دست علی با سپس و من با خطبه پایان از پسآگاه باشید که 

 .نمایید اقرار او امامت

ُفَّإنَماَُنَکثََُُفَمنُْ»َُعَزَوَجلَُُالِلُنُّعََُُلهُ ُبّاْلَبْیَعةُُّآّخذ ک مُُْأَنَاُوَُُ،بایَ َعنیَُقدَُُْعّلیُ ُوَُُالِلََُُبایَ ْعتُ َُقدُُّْإنَیُوََُُأاَلُ
ُ(60/05)الفتح:ُ«ُنَ ْفّسهَُُّعلیُیَ ْنک ثُ 

است. اکنون من نیز به فرمان ام و علی با من بیعت کردهآگاه باشید، من با خدا بیعت کرده

شکنی کند، به زیان خود پس هر کس پیمان»گیرم. خدای عزّوجلّ از شما برای او بیعت می

 (21/61)فتح: « اوست.

َُأنَُُْعَلْیهُُّج ناحََُُفالُاْعَتَمرَُُوَُّأُُاْلَبْیتََُُحجََُُفَمنُُْالِل،َُشعائرُُّّمنُُْاْلع ْمَرةَُُوََُُوةََُمرَُْوُالَُُْصَفاالُّإنَُ»ُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ(1/655)البقره:ُ«ُّبّهماُیََطَوفَُ

تردید سعیِ بینِ صفا و مروه از شعائرِ اسلام است، پس هر کس حجّ خانة خدا بی»ای مردم، 

ی آورد، ایرادی بر او نیست که سعی بین صفا و مروه را هم انجام و یا اعمال عمره را به جا

 (1/211)بقره: « دهد.

ُ.افْ َتَقر واُّإالُ ُْنهُ عََُُتَخَلفواُالُوَُُ،اْسَتْغَنْواُّإالَُُبَ ْیتُ َُأْهلُ َُوَرَدهُ َُفماُاْلَبْیَت،ُح جُّواُالن اّس!َُمعاّشرَُ
شود و هر نیاز میآن را انجام دهد، بیای مردم، حجّ خانة کعبه را به جای آورید که هرکس 

 افتد.کس از آن روی گرداند، به فقر می

ُانْ َقَضتُُْفَّإذاُّلَک،ذََُُوْقّتهُُّیّإلَُذنّْبهُُّّمنَُُْسَلفَُُماَُلهُ ُالِلُ َُغَفرَُُّإالَُُم ْؤّمنُ ُبّاْلَمْوّقفَُُّوَقفَُُماُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ.هُ َعَملُ ُاْست وّنفََُُحَجت هُ 

که خداوند گناهان گذشتة او مؤمنی در موقفی از مواقف حج نایستاد، مگر آن ای مردم، هیچ

را تا آن زمان مورد بخشایش قرار دهد. پس وقتی حجّ او به پایان رسد، اعمالش از ابتدا حساب 

 شود. می

ُ.ّسنینَُمحَُْرُالُ َأجُُْی ضیعُ ُالُالِلُوَُُ،م َخَلَفةُ ُنَ َفقات  ه مُُْوَُُم عان ونَُُاْلح ج اجُ ُ!الَناسَُُّمعاّشرَُ
یابد، امّا خداوند، پاداش نیکوکاران را ای مردم، اگرچه هزینه و خرج مال حجّاج افزایش می

 گرداند. ضایع نمی

ُ.ّإْقالعُ ُوَُُبَّتْوبَةُ ُّإالُ ُاّهدُّاْلمشََُُعنُُّتَ ْنَصرّف واُالُوَُُالَتَفقُّهُُّوَُُالد ینُُّّبَکمالُُّاْلَبْیتَُُح جُّواُالن اّس!َُمعاّشرَُ
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ای مردم، حجِّ خانة خدا را دین کامل و علم به آن به جای آورید و از مشاهده باز نگردید، 

 مگر با توبه و ترک آن )گناهان(. 

ُ،َنّسیت مَُُْأوُُْفَ َقَصْرت مُُْاْْلََمدُ َُلْیک مُ عَُُطالَُُلَّئنَُُْعَزَوَجَل،ُالِلَُأَمرَک مُ َُکماُالزَکاةَُُآت واُوَُُالَصالةََُُأقیم واَُمعاّشَرالن اّس!
ُنََُتْسأَلوُ ُّبماُک مُْی ْخّبرُُّْمْنه ،ُأَنَاُوَُُّمنّ یُُالَِلُ َخَلَفهُ َُوَُمنُُْیبَ ْعدَُُّعَزَوَجلَُُالِلَُنَصَبهُ ُاَلذیَُلک مُ ُم َبیّ نُ ُوَُُ،َولّیُّک مُُْفَ َعّلیُ 
ُ.تَ ْعَلم ونَُُالُماَُلک مُُْنَُی  َبی ُُّوَُُ،َعْنهُ 

زکات را بپردازید، همان گونه که خدای عزّوجلّ و بزرگوار ای مردم، نماز را برپا دارید و 

است. پس اگر مهلت شما طولانی گردد و کوتاهی ورزید یا فراموش کنید، شما را فرمان داده

و  است،ای است که خدای عزّوجلّ پس از من او را منصوب داشتهکنندهعلی، ولیّ شما و تبیین

پرسید، و من از اویم. او شما را از آنچه دربارة آن میهر که را خدا جانشین کند، از من است 

 سازد. دانید، برایتان آشکار میکند و آنچه را که نمیآگاه می

َُمقامُ ُفیُاْلَحرامَُُّعنُُّاَنَهیُوَُُبّاْلَحاللَُُّفآم رَُُ،أ َعر ّفَ ه ماُوَُُأ حّصَیه ماَُأنُُّْمنَُُْأْکَثرُ ُاْلَحاللََُوُُاْلَحرامَُُوَُُّإنََُُأال
ُأمیرّاْلم ْؤّمنینََُُعّلی ُ ُفیَُعَزَوَجلَُُلِلاَُعنُُّبّهُُّّجْئتُ ُماُّبَقب ولَُُّلک مُُْالَصْفَقةَُُوَُُّمْنک مُُْاْلَبْیَعةَُُآخ ذََُُأنُُْفَأ ّمْرتُ ُواّحد ،

َُحقّ .بّالُُْیَ ْقضیُاَلذیُّقیاَمةُّالُُْْومُّی َُُّإلیُ-ُاْلَمْهدیُُُّه مُ ّمنُُْ-قائَّمة ُُأَئَّمةُ ُ،ّمْنهُ ُوَُُّمنّ یُه مُُْاَلذینَُُبَ ْعّدهُُّّمنُُْئَّمةُّاْْلَُُوَُ
آگاه باشید، حلال و حرام پیش از آن است که شمرده و دانسته شود. من شما را به حلال امر 

گونه از حرام بازداشتم. پس فرمانِ گرفتنِ بیعت از شما را دادم و این که با کردم و به همان

و امامان پس از او آوردم، دست بیعت  –امیر مؤمنان  –قبول آنچه من از سوی خدا دربارة علی 

دهید، همان کسانی که از من و اویند؛ امامان استوار که مهدی از آنان است؛ تا روز قیامت که به 

 آن حکم شود.

الن اسَُُّمعاّشر ُ.ُأ َبدّ لَُُْلمُُْوَُُّلکَُذََُُعنَُُْأْرّجعُُْمَُْلُُفَّإنّ یُ،َعْنهُ ُنَ َهْیت ک مَُُْحرامُ ُک لُُّوَُُ،َعَلْیهَُُّدلَْلت ک مَُُْحاللُ ُک لُُّ]وَُ[ََُ
ای مردم، شما را به هر حلالی رهنمون کردم و از هر حرامی باز داشتم. پس هرگز از آن باز 

 دهم.و رأی خود را تغییر نمی گردمنمی

ل وهُ ُالُوََُُتواَصْواُوَُُاْحَفظ وهُ ُوَُُّلکَُذَُُفَاذْک ر واَُأال ُ.ُت  َغیّ ر وهُ ُالُوَُُت  َبدّ 
به هوش باشید، آن را یاد کنید و به خاطر بسپارید و به آن سفارش کنید و آن را عوض 

 نکنید و تغییر ندهید. 

ُ.اْلم ْنَکرَُُّعنُُّانْ َهْواُوَُُبّاْلَمْعروفُُّْأم ر واُوَُُالزَکاةَُُآت واُوَُُالَصالةَُُفََأقیم واَُأال:ُاْلَقْولَُُا َجدّ دُ ُّإنّ یُوََُُأال
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گویم: آگاه باشید: نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و به کار می آگاه باشید، دوباره

 پسندیده فرمان دهید و از کار زشت بازدارید.

ُتَْأم رو هُ ُوََُُیْحض رَُُْلمَُُْمنَُُْبلّ غ وهُ ت ُ ُوَُُقَ ْولیُّإلیُتَ ْنَته واَُأنَُُْکرُّم نُّْیَُعّنُالَُْوُالَنهُُْبّاْلَمْعر وفُُّاْْلَْمرُُّرَْأسَُُّإنَُُوََُُأال
ُم خاَلَفّتّه،َُعنُُْتَ ْنَهْوهُ ُوَُُّبَقب وّلهُّ

بدانید که رأس امر به معروف و نهی از منکر، آن است که بر سرِ آنچه گفتم بایستید و آن را 

 به کسی که حاضر نبوده، برسانید و او را به پذیرش آن وا دارید و از مخالفتش باز دارید.

ُ.َمْعصومُ ُّإمامُ ُعَُمَُُّإالَُُم ْنَکرُ َُعنُُْنَ ْهیُالُوَُُّبَمْعروفُ َُأْمرَُُالُوَُ.ُّمنّ یُوََُُوَجلََُعزَُُالِلُّمنََُُأْمرُ ُفَّإنَهُ 
این فرمانی از جانب خدای عزّوجلّ و از جانب من است، و امر به معروف و نهی از منکر، 

 ملازم امام معصوم است.

َُحْیثُ ُّمْنه ،ُوَُُّمنّ یُّإنَ ه مَُُْعَرفْ ت ک مُُْوَُُو ْلد ه ،ُبَ ْعّدهُُّّمنُّْهم ُالَساَلم َُعَلیُُْاْْلَئَّمةََُُأنَُُی  َعر ّف ک مُُْاْلق ْرآنُ َُمعاّشَرالن اّس!
ُْکت مَُْتَمسَُُّإنُُْماَُتّضلُّواَُلنُْ:ُق  ْلتُ ُوَُُ(09/15)الزخرف:ُ«َُعّقّبهُُّفیُباّقَیةُ َُکّلَمةُ َُجَعَلهاُوَُ»:ُّکتابّهُُّفیُالِلُیَ ق ولُ 
ُ.ّبّهما

که خداوند در کند که امامان پس از او، فرزندان اویند؛ چنانمردم، قرآن شما را آگاه میای 

( و من 61/11)زخرف: « ای باقی در نسل او قرار دادیم.و آن را کلمه»فرماید: کتاب خود می

 .شویدتمسّک جویید، هرگز گمراه نمی ]بیتکتاب خدا و اهل[گویم: اگر به آن دو می

«َُعظیمُ َُشیءُ ُالس اَعةَُُّلةَُزَْلزَُُّإنَُ»:َُعَزَوَجلَُُالِلُقالََُُکماُالس اَعةَُُْحَذر واّإُُالَتْقوی،ُالَتْقوی،ُاّس!النُ َُمعاّشرَُ
ُ(11/6)الحجُ:

طور که خدای عزّوجلّ ای مردم، تقوا، تقوا )پیشه کنید(، از روز قیامت بترسید، همان

 (11/2)حج: « ای بزرگ است.حادثهبه راستی که زلزلة روز قیامت، »است: فرموده

ُجاءََُُفَمنُُْ،اْلّعقابَُُوَُُوابَُالثَُُوَُُاْلعاَلمینََُُرب َُُّیَدیُبَ ْینَُُمحاَسَبةََُوُالُ ُاْلَموازینَُُوَُُاْلّحسابَُُوَُُاْلَمماتَُُا ذْک ر وا
ُ.یبُ َنصُالّجنانُُّّفیَُلهُ ُفَ َلْیسَُُبّالَسیّ َئةُُّجاءََُُمنُُْوَُُ]َعَلْیها[ُأ ثیبَُُبّاْلَحَسَنةُّ

به یاد مرگ و روز حساب و سنجش و حسابرسی اعمال در برابر پروردگار جهانیان و 

یابد و هر کس کار بد آورد ، پاداش و عذاب باشید. پس هر کس کار نیک آورد، پاداش می

 بهره ای از بهشت نخواهد داشت.
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ْقرارَُُأَْلّسَنّتک مُ ُّمنُُْآخ ذَُُنَُْأُُالِلََُُأَمَرّنیَُقدُُْوَُُواّحدةُ ُّبَکف ُ ُت صاّفق ونیَُأنُُّْمنَُُْأْکَثرُ ُّإَنک مُُْالن اّس!َُمعاّشرَُ ُّبماُاْْلّ
الُّْإمُُّْهُالَسالم ُّمنَُْعَلیُُّْلَعّلی ُ َُعَقْدتُ  ُذ ر ّیَتیَُأنََُُأْعَلْمت ک مُُْماَُعلیُّمْنهُ ُوَُُیّمنُ ُاْْلَئَّمةُُّّمنَُُبَ ْعَدهُ ُجاءََُُمنَُْوُُ،ّمّنینَُم ؤَُْرةُّ

ُ.ص ْلّبهُُّّمنُْ
تان دست بیعت دهید؛ لذا خدای عزّوجلّ ای مردم، نفرات شما بیش از آن است که یکایک

آیند و صلب علی هستند ، فرمان داده که درباره پیمان با علی و امامانی که پس از من و او می

 برای فرمانروایی بر مؤمنان اقرار زبانی بگیرم.

ّرَُأمُُْوََُُعّلی ُ َُأْمرُُّفیُرَبّ کَُُوَُُرَب ّناَُعنُُْبَ َلْغتَُُّلماُم ْنقاد ونَُُراض ونَُُم طیع ونَُُع ونَُسامُُّّإن ا:ُ»بَّأْجَمّعک مُُْفَ ق ول وا
ُ.ُأَْیدیناُوَُُناأَْلّسَنتُُّوَُُأَنْ ف ّسناُوَُُبّق لو بّناُّلکَُذََُُعلیُن بایّع کَُُ،اْْلَئَّمةُُّّمنَُُص ْلّبهُُّّمنُّْدّهُو لُْ

کنیم و خشنودیم، و در برابر آنچه از جانب اطاعت میما شنیدیم و »پس همگی بگویید: 

بها ایم. با قلپروردگار ما و تو درباره خلافت علی و امامانی که فرزند اویند رساندی، گردن نهاده

 کنیم.و جانها و زبانها و دستانمان بر این امر بیعت می

َُعْهدُ َُعنُُْنَ ْرّجعُ ُالُوَُُ،نَ ْرتابُ ُالُوََُُنش کُُُّالُوَُُن  َبدّ لُ ُالُوَُُن  َغیّ رُ ُالُوَُ.ُن  ْبَعثُ ُوَُُنَموتُ ُوََُُنْحییُذّلکَُُعلی
ُ.اْلمیثاقَُُنَ ْنق ضُ ُالُوَُ

نیم کدهیم و چیزی را جایگزین آن نمیشویم، و آن را تغییر نمیمیریم و برانگیخته میو می

-نمینماییم، و از عهد خود باز آوریم، و در آن شک و تردید نمیو به جای آن چیزی نمی

 کنیم.شکنی نمیگردیم، و پیمان

َأّمیَرالُْ اَلّذیَنُذََکرَُْده ُاْْلَُّمّنیَنَُوُو لُْم ؤَُْوُن ّطیع ُالَِلََُوُن ّطیع َکَُوَُعّلی اُ  َُحَسنَُّدُالُّْبّهُبَ عُْص لُُْذ ر ّیَّتَکُّمنُُّْمنُُْه مُْت َُئَّمةَُ
ُرَبّ یَُعَزَوَجَل،ُُاُّمنُْزّلََته مَُّدیَُوَُمنَُْمَکانَ ه َماُّمنّ یَُوَُمَحَله َماُّعنَُُْتک مَُْعَرف َُُُْْ،ُالَلّذیَنَُقد«نُّح ّسیُْوُالُْ

-و فرزندانش که امامند، اطاعت می -امیر مؤمنان–بریم و از تو و علی و از خدا فرمان می

« ای.کنیم. همان کسانی که آنها را از نسل خود و از صلب او پس از حسن و حسین یاد کرده

–ای را که نزدِ من دارند، و منزلتی را که از جانب پروردگارم مانان که جایگاه و مرتبهه

 ام،اند، به شما شناساندهیافته -عزّوجلَ

َُذّلَکُّإلَیَُْأَدیُُْفَ َقدُْ َُوُأَنَاُأَب وه َماَُدُأَبّیّهَماَُعلُّن ُبَ عَُْماَماَجَنة،َُوُّإنَ ه َماُاْْلُّّلُالُْ،َُوُّإنَ ه َماَُسیّ َداَُشَباّبَُأهُْک مُْت  ی  
َُله .قَ بُْ

اند و آن دو را به شما ادا کردم. و آن دو، سرورِ جوانان اهل بهشت ]رسالت خود[پس آن 

  پدر آن دو، هستم. -علی–اند و من پیش از او امام -علی–پس از پدرشان 
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ُیثاقاُ مُّدا َُوُ،َُعهُْذََکْرتَُُاَلذینَُُاْْلَئَّمةُُّوََُنُح َسیَُْحَسَنَُوُالَُْناُالَِلَُّبَذّلَکَُوُّإیَاَکَُوَُعّلی ا َُوُالَُْأطَعُْ»َوُق ول وا:ُ
ّْلَّمیرّالُْ ُُبّّلسانّّه،ُبّّهَماَُأقَ رَُُوَُُبَّیّدهُُّامَُْدرََکهُ َأَُُمنُْ.ُأَْیدیناَوُم صافَ َقّةُُأَْلّسَنّتناُوَُُأَنْ ف ّسناُوَُُق  ل وبّناُّمنُُْم ؤّمنینََُمْأخ وذاُ 
، کنیمتو و علی و حسن و حسین و امامانی که نامشان را بردی اطاعت میخدا و »و بگویید: 

بر ما نیز عهد و پیمانی است که با امیر مؤمنان از صدقِ دل و طیبِ نفس و با اقرارِ زبان بیعت 

 کنیم، 

ُ.أَبَداُ ُّحَوالُ ه َُعنُُْأَنْ ف ّسناُّمنَُُْرین َُُالُوَُُبََدالُ ُّبذّلکَُُنَ ْبَتغیُالُوَُ
آن عوض و بدلی را سزاوار نخواهیم دانست و از جانبِ خودمان آن را و هرگز برای 

 سازیم.دگرگون نمی

ُ.َشهیدُ ُبّهَُُّعَلْیناُأَْنتَُُوََُُشهیداُ ُبّالِلَُُّکفیُوَُُالِلَُناَُأْشَهدُْ
 گیریم و گواهی خدا برای ما کافی است، و تو نیز گواه مایی.بر این کار، خدا را گواه می

ُُک ل ُُّخاّفَیةَُُوََُُصْوتُ ُک لَُُیَ ْعَلمُ ُالِلُفَّإنَُُتَ ق ولوَن؟ُماُالن اّس!َُمعاّشرَُ َُضلََُُمنُُْوَُُفَّلَنْفّسهُُّاْهَتدیَُمنُّفَُ»نَ ْفس 
ُ(.05/60)الفتح:ُُ«أَْیدیّهمُُْفَ ْوقَُُالِلُُّیَدُ »الِلُُی باّیعُ ُفَّإنَماُبایَعََُُمنُُْوَُُ(99/06)الزمر:ُ«َُعَلْیهاَُیّضلُُُّفَّإنَما

پس هر که »گویید؟ خدا از هر صدایی و از نهان هر کس آگاه است. میای مردم، چه 

 «هدایت یافت، به سودِ خودِ اوست، و هر که گمراه شد، به زیان خود به گمراهی افتاده است.

دست خدا بالای »است. ( و هر کس بیعت کند، در حقیقت با خدا بیعت کرده11/62)زمر: 

 (61/21)فتح: « دستهای ایشان است.

َُکّلَمةُ ُه م ُالَسالمُ َعَلیُُْاْْلَئَّمةَُُوَُُنَُاْلح َسیُُْوَُُاْلَحَسنَُُوََُُأمیَراْلم ْؤّمنینََُُعّلی اُ ُایّع واَبُُوَُُفَاتَ ق واُالِلََُُالن اّس!ُعاّشرَُمَُ
ُ.ُباّقَیةُ طَیّ َبة ُ

ای و حسن و حسین و امامان که کلمه –امیر مؤمنان  –ای مردم، از خدا بترسید و با علی 

 اند، بیعت کنید.پاکیزه و باقی

ُ(.05/60)الفتح:ُ«ُْفّسهُّن ََُُعلیُیَ ْنک ثُ ُفَّإنَماَُنَکثََُُمنُُْوَُ»ُی،َوفََُُمنُُْالِلََُُیَ ْرَحمُ ُوَُُ،َغَدرََُُمنُُْالِلُی  ْهّلکُ 
و هر که بیعت »دهد. کند و وفاداران را مورد رحمت قرار میشکنان را هلاک میخدا پیمان

  (61/21)فتح: « است.ود شکستهرا بشکند، به زیان خ

ُغ ْفراَنکََُُأَطْعناُوََُُسّمْعنا»:ُل واق ُوُوَُُاْلم ْؤّمنیَن،ُبّّإْمَرةَُُّعلی ُ َُعلیَُسلّ م وا،َُلک مُُْق  ْلتُ ُاَلذیُق ول واُالن اّس!َُمعاّشرَُ
َُأنُُْاَلَُُلوُُّْدیلَّنْهتَُُک ن اُماُوَُُّلهذاَُهداناُاَلذیُلِّلَُُّاَْلَحْمدُ »:ُق ولواُوَُُ(،1/155)البقره:ُ«ُاْلَمصیرُ ُّإلَْیکَُُوَُُرَبَنا

ُ.(6/09)االعراف:ُ«ُالِلََُُهدانَا
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در برابر فرمانروایی علی بر مؤمنان تسلیم شوید و و ای مردم، آنچه را به شما گفتم، بگویید 

شنیدیم و اطاعت کردیم، آمرزش تو را خواستاریم که سرانجام همه به  ]پروردگارا[بگویید: 

ستایش خدایی را سزاست که ما را به این راه هدایت »( و بگویید: 1/111)بقره: « سوی توست.

 (1/61)اعراف: « یافتیم.بود، راهِ خویش نمیکرد، و اگر ما را هدایت نکرده

ُاْلق ْرآنُُّّفیُأَنْ َزَلهاَُقدُُْوَُُ،لََُعَزَوجَُُّعْنَدالِلُ-َعَلْیّهُالَسالم ُُ–ُطاّلبُ ُأَبیُنُّْبَُُعلیَُفضاّئلَُُّإنَُُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ.َفَصدّ ق وهُ َُعَرَفهاُوَُُّبهاُأَنْ َباَک مَُُْفَمنُُْواّحد ،َُمقامُ ُفیُأ ْحّصَیهاُّمنَُُْأْکَثرُ 

نزد خداوند عزّوجلّ و در قرآن زیاده از حدِّ  طالبابیابنای مردم، همانا فضایل علی

 بیان و شمار است. پس هر کس شما را به حقایق آن آگاه گرداند، او را تصدیق کنید.

ُ.َعظیماُ ُفَ ْوزاُ ُازَُفُفَ َقدُُْمُْذَکْرتُ ُاَلذینَُُاْْلَئَّمةَُُوََُُعّلی اُ ُوََُُرس وَلهُ ُوَُُالِلُی ّطعَُُّمنُُْالن اّس!َُمعاّشرَُ
-، بیکس خدا و رسولش و علی و امامانی که از آنها یاد کردم را اطاعت کندای مردم، هر 

 است.تردید به رستگاری بزرگی نائل آمده

أ ولئَکُه م ُُ،ّإلیُم بایَ َعّتّهَُوُم واالتّّهَُوُالَتْسلیّمَُعَلْیّهُبّّإْمَرّةُاْلم ْؤّمنینَُُ]ُأَلس ابّق ونَُُ[ُلس ابّق ونََُأُُالَناّس!َُمعاّشرَُ
ُاْلفائز وَنُفیَُجن اّتُالَنعیّم.

اش بر مؤمنان، همان گیرندگان در بیعت با او و پذیرندگان فرمانرواییای مردم، پیشی

 اند.رستگاران و برخورداران از نعمتهای بهشتی

ُفَ َلنَُُْجمیعاُ ُاْْلَْرضُُّّفیَُمنُُْوَُُأَنْ ت مَُُْتْکف ر واُفَّإنُُْاْلَقْوّل،ُّمنََُُعْنک مُُّْبهُُّالِلُیَ ْرَضیُماُق ول واُالن اّس!َُمعاّشرَُ
ُ.1اْلعاَلمینََُُرب ُُّلِّلَُُّاْلَحْمدُ ُوَُُاْلکاّفریَن،َُعَلیُاْغّضبُُْوَُُلّْلم ْؤّمنینَُُاْغّفرُُْاللهمَُُ.َشْیئاُ َُیض َرالِل

ی سانای مردم، سخنی را بگویید که خدا به سببِ آن از شما خشنود گردد. اگر شما و همة ک

رسد. خداوندا، مؤمنان اند کفر ورزید، هرگز هیچ آسیب و زیانی به خدا نمیکه در روی زمین

 است. –پروردگار جهانیان  –را بیامرز و بر کافران خشم گیر. و ستایش از آنِ خدا 

  

                                                           
 481-448، ص 1تفسیر برهان، ج  -1
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َاحاَطُّبک لّ َُُارْکانّّه،ُوَُُیظ َمُفعَُُس ْلطانّّهُوَُُیَجَلُفُتَ َفرُّّدّهُوَُُیتَ َوحُّّدّهَُوَُدناُفُیَعالُفُیاَْلَحْمد ُلِّلَُّاَلذ »
َوُه َوُفُءُ یشَُ الَُزْل،ی ََُُلمُُْداُ یَمجُّاْلَخْلّقُبّق ْدرَتّّهَُوُب  ْرهانّّه،ُُعَُیَمکانّّهَُوُقَ َهَرَُجمُیّعْلماُ   « زالُ یََُمْحموداُ 

ی نماز جمعه و عید فطر و عید قربان و موارد از خصوصیات اصلی هر خطبه، اعم از خطبه

دیگر آن است که با حمد و ثنای الهی آغاز شود و در بدوِ امر صفات جمال و جلال موردِ 

زمینه  للها معرفةاشاره قرار گیرد و از این طریق مردم نسبت به پروردگار معرفت پیدا کنند زیرا 

 سازد.را برای معرفت ولایت و امامت فراهم می

یرا وقتی انسان فهمید خدای حکیم، علیم، لطیف و خبیر شئون انسان و جهان را برعهده ز

برد که بشر ممکن نیست بدون امام و ولی دارد، به حسب برهان حکمت و برهان لطف پی می

 باشد و به حال خود واگذار شده باشد. 

فات از ص یو برخ پردازدیم یاله یابتدا به حمد و ثنا زیخطبه ن نیاسلام در ا یگرام امبریپ

 سودمند باشد. تواندیما م یآنها برا یاجمال انی. بشودیرا متذکر م یربوب

 

 « تَ َوحُّّدهُُّیَعالُفُیاَْلَحْمد ُلِّلَُّاَلذُ( »2

کس  چیبلند مرتبه است و ه یگانگیو  تیاست که در وحدان یمخصوص خداوند حمد

 ندارد. ریو نظ لیاست و بد زی. او برتر از همه کس و همه چستیاو ن یهمتا

 علو بر جلالت و منزلت و علو مقام خداوند دلالت دارد. شهیاز ر علا
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 « تَ َفرُّّدهُُّیَوَُدناُفُ(»1

 چکسیکه با ه یخداوند در حال یعنیاست.  کیبه بندگانش نزد یکتائیو  تیفرد نیدر ع او

است که  کینزد زیو حلول نکرده است لکن چنان با همه چ ستین ختهیدر آم زیچ چیو ه

 .ستیاو قابل تصور ن یجدائ

 «دیحبل الور هیو هو اقرب ال: » دیفرمایباره م نیقرآن در ا چنانچه

 است کتریاز رگ گردن به انسان نزد خدا

 مطلب اشاره فرموده است: نیبه ا بایچه ز رمؤمنانیام

1لةیلا بمزا ءیکل ش ریلا بمقارنة و غ یمع کل ش »
 »  

 زیآنها باشد و با همه چ نیو همنش نیکه قر ینه به صورت یهست ول زیبا همه چ خدا

 که از آنها جدا باشد. یاست نه به صورت ریمتفاوت و مغا

 

 « س ْلطانّهُُّیَجَلُفُوَُ( » 1 

 یاز ماده جلالت به معن یماض غهیبر جهان بس بزرگ است. جلّ ص لاءیسلطنت و است در

 ت.و غلبه اس لاءیقوت و اقتدار و است یاست. سلطان از ماده سلطه و سلطنت به معن یبزرگ

سلط م هیمقتول را بر قصاص قاتل و گرفتن د یما ول یعنی«  سلطانا هیفقد جعلنا لول »

 که از صفات کمال است اشاره دارد. لیفراز به وصف جل نی. امیساخت

 

 « َارْکانّهُُّیَعظ َمُفُوَُُ( »6

 جوانب امر و اداره شئون جهان توانا است. در

چنان  زیو تسلط بر همه چ یاست. در ارکان هست هیجانب و پا یجمع رکن به معن ارکان

 .ستین فیقابل درک و توص چکسیه یبزرگ است که برا

 

                                                           
 نهج البالغه، خطبه اول -1   
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َوُه َوُفُءُ یَاحاَطُّبک لّ ُشَُُوَُ»  -1  « َمکانّهُُّیّعْلماُ 

 یعلم اله یوجود دارد. آر شیکه در جا یدارد در حال یاحاطه علم زیبه همه چ خداوند

 . ستیو پنهان ن دهیپوش یاز علم اله زیچ چیهمه موجودات را فرا گرفته است و ه

 « 1السماء یالارض و لا ف یف ءیش هیعل یخفیان الله الا »

 . ستین یسبحان مخف یو آسمان بر خدا نیدر زم یزیچ

 1«.الارضو یعلم ما فی السموات و ما فی » 

 داند. آنچه در آسمانها و زمین است می

 1«و یعلم ما فی البر و البحر و ما تقسط من ورقة الا یعلمها» 

 . داندافتد مگر اینکه آن را میداند و هیچ برگی فرو نمیآنچه را در خشکی و دریا است می

  6«ان الله بما یعملون محیط»

 علمی دارد.دهند احاطه خداوند به آنچه انجام می

 آگاه باشید خداوند به همه چیز احاطه دارد. 1«ألا انه بکل شی محیط»

 4«.قد علم السرائر و خبر الضمائر، له الاحاطة بکل شیء» نیز فرمود:  امیرالمؤمنین

دارید آگاه است و به همه چیز احاطه دارد. ها پنهان میخدای متعال به همة آنچه در سینه

ار یک کشور بالا بودن سطح اطلاعات و اشراف داشتن بر جمیع امور یکی از شاخصهای اقتد

مربوطه است. هر اندازه میزان اطلاعات و سطح دانش بیشتر و بالاتر باشد اقتدار بیشتر و استیلاء 

 تر خواهد بود.گسترده

                                                           
 5آل عمران، آیه  -1   
 20آل عمران، آیه  -2   
 50انعام، آیه  -8   
 129آل عمران، آیه  -4   
 54فصلت،  -5   
 114البالغه، خطبه نهج  -1   
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خداوند که بر تمام هستی و دقائق و ظرائف خلقت آگاهی دارد و علم او همه ذرات 

ا گرفته است، از چنان اقتدار و عظمت و جلالت برخوردار است که فوق تصور آفرینش را فر

بشر است و هیچ قدرتی در عالم همتای او نیست و همه چیز تحت سلطنت و حاکمیت او قرار 

 دارد.

در حالی که در جای خود « و هو فی مکانه»نکته جالب توجه این است که در دنباله فرمود: 

ها نیست. در مورد انسان آگاهی مانع از حضور در سائر صحنه حاضر است. یعنی حضور او

 منوط به حرکت انتقالی و جابجائی است.

شنوید برای اینکه بدانید چه اتفاقی افتاده اید صدائی از خیابان میشما داخل خانه نشسته

است ناگزیر هستید از خانه بیرون بروید و در خیابان حضور پیدا کنید. حضور شما در یک 

گذرد اطلاع پیدا کنید. البته باید توجه به مکان مانع است از اینکه از آنچه در مکانهای دیگر می

وجود دستگاههای پیشرفته امروز نیازی به حضور فیزیکی و واقعی نیست بلکه حضور مجازی 

و غیرمادی نیز کافی است. در مورد امام زمان و نحوه ارتباط حضرت با یاران نیز چنین تعبیری 

 آمده است.

ان قائمنا اذا قام مد  الله لشیعتنا فی اسماعهم و أبصارهم حتی لا » فرمود:  امام صادق

 2«یکون بینهم و بین القائم برید یکل مهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه

هر گاه امام زمان ظهور نماید خداوند شنوائی و بینائی شیعیان ما را گسترش دهد تا اینکه 

ایشان و امام رابط انسانی و نامه بری نباشد و امام با یارانش سخن بگوید و آنان بشنوند و میان 

 او را ببینند در حالی که او در جای خود استقرار دارد.

بدیهی است این ارتباط صوتی و تصویری امام زمان با شیعیان از طریق همین دستگاههای 

ت که تحت اختیار امام است. ولی در مورد خداوند ای و اینترنتی اسای ماهوارهپیشرفته رسانه

از طریق استفاده از این تجهیزات مادی و فضای مجازی نیست، بلکه خداوند بر همه چیز 

 احاطه دارد چون همه جا حضور دارد و بر همه چیز آگاه است.

 

                                                           
 212، ص 2صراط مستقیم، ج -291روضه کافی، ص  - 1
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 « اْلَخْلّقُبّق ْدرَتّّهَُوُب  ْرهانّهُُّعَُیَوُقَ َهَرَُجم»  -6

مخلوقات با قدرت خویش و دلائلی روشن و غیرقابل انکار استیلا دارد. انسان در او بر تمام 

مقابل دانائی و توانائی خاضع و خاشع است و سر تسلیم در مقابل قدرت و عظمت فرود 

بیند او قدرت مطلق است و امکان خروج از قلمرو فرمانروایی او وجود ندارد آورد. زیرا میمی

 .2«حکومتکرار من فو لا یمکن ال»

 1«الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار» یکی از اسماء الهی قهار است: 

 خدا آفریننده همه چیز است. او یکتا و نیرومند و بر همه چیز تسلط دارد.  

سر بندگانش  یو او نیرومندی است که بالا 1«وهو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر» 

 استیلاء یافته و او حکیم و بسیار دانا است. 

ریزی خداوند تمامی موجودات را قانونمند آفریده است. معمار بزرگ آفرینش یک برنامه

فشرده و دقیق در متن وجود آنها قرار داده و از طریق ساختار خلقت و قوانین تکوینی همه 

 ء یافته است. کند و بر آنها استیلامی مخلوقات را مدیریت 

د. این نظم و یکنای را بنگرید آثار عظمت و قدرت الهی را در آن مشاهده میپدیده هر

با  همتا دارد کههای گوناگون نشان از آفریدگاری یکتا و بیهماهنگی و همبستگی میان پدیده

 وضع قوانین مناسب با ساختار وجودی اشیاء آنها را به سوی هدف رهنمون ساخته و امکان

 تخلف از برنامه نهفته در ذات خود را ندارند.

 کنند:چنانکه حضرت موسی و هارون خدای خویش را به فرعون این گونه معرفی می

 6«ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی» 

پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آفرینش و ساختار مناسب عطا فرمود. سپس آن را 

 هدایت نمود.

                                                           
 دعای کمیل - 1
 11سوره رعد، آیه  - 2
 11انعام،  - 3
 59سوره طه، آیه  - 4
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الَُزْل،ی ََُلْمُُداُ یَمجُُّ» -1  « زالُ یََُمْحموداُ 

 ای استاز چنان مجد و عظمتی برخوردار است که تمام شدنی نیست. ستوده

 انه»پذیرد. وصف مجید تنها یک بار برای خداوند در قرآن به کار رفته است. که زوال نمی

وصف حمید در آیه ناظر به همان وصف محمود در خطبه است به معنی ستوده  2«حمید مجید

 و ستودنی. 

صفات الهی همه بدون استثناء ازلی و ابدی است. مانند اوصاف انسان نیست که مبدأ 

 اتصافی داشته باشد. گاهی اتصاف به وصفی پیدا کند و گاهی آن صفت زائل گردد. 

ست و از این تعبیر وصف محمود برای خداوند استفاده آمده ا« الحمدلله»در آیات بسیاری 

کند عنوان حامد دارد و خدائی که توسط بندگان ای که معبود خویش را حمد میشود، بندهمی

 شود عنوان محمود دارد.مورد حمد واقع می

 نهج البلاغه فرموده است: 14امیرمؤمنان نیز در آغاز خطبة 

 « فَلاَ شَیْءَ قَبْلَهُ وَ َالْآِخرِ فَلاَ شَیْءَ بَعْدَهُ اَلْحَمْدُ لِل َهِ َالْأَو َلِ» 

حمد خداوندی را سزا است که اول همه چیز است و هیچ چیز قبل از او وجود نداشت. و 

 آخر است و هیچ چیز بعد از او نخواهد بود.

 

 «یَ ع ودُ ُإلَْیهَُُّأْمرُ ُك لُُُّوَُُم عیداُوَُُم ْبّدئاُوَُ» -8

  .گرددت و هر کاری به او باز میسگرداننده اآغاز کننده و باز 

 این اوصاف ناظر به آیه شریفه قرآن است.

 1«او لم یروا کیف یبدیُ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر»

                                                           
 78سوره هود، آیه  - 1
 10عنکبوت،  - 2
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گرداند. این کار بر خدا کند، سپس آن را برمیآیا ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می

 آسان است

بدأ به معنی آغاز کننده است و مراد آغاز خلقت انسان در دنیا است. معید  مبدء اسم فاعل از

باشد و مراد آن است که خداوند انسان را پس از نیز اسم فاعل از عود به معنی برگرداننده می

گرداند. لذا به عالم آخرت معاد گفته بخشد و او را برمیمرگ در عالم آخرت حیات می

 شود.می

 باشد.می 2«و الی الله ترجع الامور» ناظر به آیه « عودکل امر الیه ی» 

نمونه بارز آن رویش و سبز شدن گیاهان و درختان در فصل بهار و تابستان و زرد شدن 

برگها و رکود و توقف در فصل پائیز و زمستان است. لذا مردم هر سال شاهد مرگ و حیات 

گر شوند. روز دیفیت است. روزی متولد میها نیز به همین کیباشند. در مورد انسانطبیعت می

 گرداند.میرند و سرانجام خداوند آنان را برمیمی

 

 « باّرئ ُاْلَمْسم وكاتُّ » -9

یعنی او آفریدگار همه «  نَیبَارِئِ الْخَلَائِقِ أَْجَمعِ »گار است. یدباری به معنی خالق و آفر

 موجودات است.

 1«هو الله الخالق الباری المصور» 

خدایی است که آفریننده و پدید آورنده و صورت بخش هر موجودی است. مسموکات او 

از ریشه سمک به معنی بلندی و اشاره به مکان بالا و مرتفع دارد. به سقف خانه سمک البیت 

 گانه است.شود و مراد در اینجا آسمانهای هفتگفته می

 

 «  َوَُداّحيُالَمدح َواتُّ»  -21

 شدگان است.ردهاو گسترش دهنده گست

                                                           
 44، انفال، 190، آل عمران، 219بقره،  - 1
 24حشر،  - 2
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داحی اسم فاعل از دحو به معنی گستراننده و مدحو اسم مفعول از دحو به معنی گسترده 

 شده است و مراد در اینجا زمین است.

 چنین تعبیری در نهج البلاغه دارد: امیرالمؤمنین

 2«اللهم داحی المدحوات و داعم المسموکات»

 نگهدارنده آسمانها و بلندیها.خداوندا، ای گستراننده همه گستردنیها  و ای 

 1«و الارض بعد ذلک دحاها» فرماید: قرآن نیز می

و زمین را پس از آفرینش آسمان بگستراند و غلطاند. غلطاندن زمین بر حرکت وضعی زمین 

 دلالت دارد.

  « َوُالَسماواتُُّنَُیَجب ار ُااَلَرضُوَُ»  -11

 3«المتکبرالعزیز الجبار » یکی از اسماء الهی جبار است:

نی است که هدف و خواسته خود را نسبت و ذات عظیم الشأ به معنی فرمانروای مطلق جبّار

برد و هیچ کس قدرت به آنچه تحت استیلاء و حاکمیت او قرار دارند به قهر و جبر پیش می

 مخالفت با اراده او را ندارد.

 فرما استزمین و آسمانها حکم این فراز اشاره به این نکته دارد که اراده خداوند در سرتاسر

ای از و خدا اراده خود را در نظام تکوین بر همه موجودات به قهر و جبر غلبه داده و هیچ ذره

تواند از فرمان تکوینی او سرپیچی کند. این وصف در مورد غیر خداوند دلالت عالم وجود نمی

ر حذر های اسلام بر در پیشبرد برنامهبر ذم دارد و پیامبر گرامی از روش قهر آمیز و توأم با اجبا

 داشته شده است.

 تو نسبت به ایشان جبار نیستی. 6«و ما أنت علیهم بجبار» 

 باشد.اتصاف خلق به جبار به معنی افراد سرکش و ستمکار و زورگو می

                                                           
 72نهج البالغه، خطبه  - 1
 89نازعات،  - 2
 28حشر،  - 3
 45قاف، - 4



 شرح خطبه غدیر                                                                                                  11

 

  

 

  « سبُّوحُ ُق دُّوسُ  » -21

 گونه عیب واین دو نیز از صفات الهی است و به معنی ذات پاک و منزه از هر 

 دو بار در قرآن همراه وصف ملک به کار رفته است. . وصف قدوسباشدی میصنق 

وصف قدوس به دنبال جبار بیانگر این نکته اساسی است که خدای  1«الملک القدوس»

متعال در عین جبروت و اتصاف به جباریت، ذات مقدس و منزهی است که ظلم و جور به 

 هر وصف مذموم و نکوهیده است. ساحت او راه ندارد و مبرا از

حان و سب« یسبح»و مضارع « سبح»وصف سبوح اگر چه در قرآن نیامده ولی از افعال ماضی 

 شود. سبوح و قدوس مترادف هم هستند. که مکرر به کار رفته انتزاع می

 1«فسبحان الله رب العرش عما یصفون لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون»

دهند منزه و مبرا است. خدا از آنچه چه مشرکان به او نسبت میخداوند مالک عرش از آن

گیرند که چرا شود بلکه مردم مورد سؤال و بازخواست قرار میکند مورد سؤال واقع نمیمی

ه شود کفلان کار را انجام دادند و فلان کار را ترک کردند. در هر حال سبوح به ذاتی گفته می

 کنند. میهمه موجودات جهان او را تسبیح 

 

ُاْلَماَلّئَکّةَُوُالرُّوحُّ»  -13  « َربُّ

خدای متعال رب همه موجودات در عالم غیب و شهادت است و خالقیت و ربوبیت او 

رب به معنی خالق و « لعالمینالحمد لله رب ا» مخلوقات مادی و مجردی را فرا گرفته است 

ی کس .شودکند اطلاق میتدبیر می ربی آمده است و به ذاتی که امور خلق رامالک و منعم و م

که امکانات لازم و متناسب با ساختار آفرینش هر موجودی را فراهم ساخته تا استعدادهای 

 ذاتی فعلیت پیدا کند و به کمال مطلوب برسد. 

                                                           
 1و جمعه 28حشر،  - 1
 22 -28انبیاء، - 2
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ملائکه جمع ملک است و اصل ملک مألک بر وزن مفعل از ریشه ألوکه  به معنی رسالت 

ولی وقتی جمع  .و همزه بر اثر کثرت استعمال حذف شده است است. لام بر همزه مقدم شده

 ء زائده برای مبالغه است.تاگردد. شود همزه بنا بر اصل کلمه برمیبسته می

فرشتگان بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی فرشتگان را موجودات  ماهیتدر 

 و امور غیبی دانا بردانند که رانی میبرخی دیگر آنها را اجسام لطیف نو .مجرد از ماده می دانند

در آسمانها سکونت دارند، مطیع امر الهی هستند و او را  .بر انجام کارهای سخت توانا هستند

 باشند.می کنند و واسطه وحی الهی به پیامبران مینمعصیت 

 اند و اختلاف آنها را به لحاظبعضی ملائکه و جن و شیاطین را از یک سنخ و نوع دانسته

 شود. شیاطین تماماند. به این ترتیب که فرشتگان جز خیر از آنها صادر نمیافعال دانسته

 شر است. افعالشان مصداق

ز این حیث با انسان مشترک ا خوب و بد دارد.که قدرت بر انجام کار  جن موجودی است

 هستند.

ار اوامر پروردگفرشتگان اگر چه به تسبیح و تقدیس مشغولند و شأن آنها اطاعت و اجرای 

ی خرب دارند. بتزه کاری و شأن و مقام اختلاف مراولی از حیث وظائف محوله و حو ،است

باشند. مراد از روح جبرئیل است و دارای درجات والائی هستند و در میان فرشتگان ممتاز می

ز له ن قل» امتیاز او آن است که وظیفه ابلاغ وحی بر پیامبران بر عهده او گذاشته شده است. 

ای پیامبر بگو، جبرئیل قرآن را از جانب پروردگارت به حق  2«روح القدس من ربک بالحق

 .فرو فرستاده است

یوم یقوم » :در مواردی روح و ملائک با هم به کار رفته است. گاهی روح مقدم شده است 

گاهی به تناسب بحث به هبوط و  .و گاهی ملائک مقدم شده است 1«الروح و الملائکة صفا

                                                           
 192سوره نحل آیه  - 1
 81سوره نبأ، آیه  - 2
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و گاهی به صعود و عروج  2«تنزل الملائکة و الروح فیها» :نزول فرشتگان اشاره شده است

 2«تعرج الملائکة و الروح الیه»آنان اشاره شده است. 

 

َُعلُعُّیَجمُیم َتَفضّ ل َُعل»  -11  « َمْنُأَْنَشَأهُ ُعُّیَجمُیَمْنُبَ َرَأه ،ُم َتَطوّ ل 

اکرام او تمام مخلوقات و لطف و حسان او تمام موجودات را فرا گرفته است. فضل و 

متفضل اسم فاعل از مصدر تفضل و ریشه  فضل یعنی چیزی را از سر بزرگواری و عنایت به 

 کسی عطا کردن، لذا افضال به معنی احسان و نیکی کردن است.

سعه است و از اسماء  جود و ومتطّول نیز اسم فاعل از ماده طول به معنی فضل و زیادتی 

 .1 و الانعام است والفضل و الاکرام و ذوالطولذ :الهی

به معنی ایجاد کردن است و اشاره به دو اسم پروردگار باری و  أنشأبه معنی خلق و  برأ

 منشی دارد. چنانچه در قرآن کریم آمده است:

  6«أنشأکم من الارض ذإهوا علم بکم » 

 است زیرا او شما را از زمین آفرید. ترخداوند به شما آگاه

   1«أ أنتم أنشاتم شجرتها او نحن المنشؤن» 

 آیا شما این درختان را ایجاد کردید یا ما ایجاد کننده آنها هستیم.

در هر حال این فراز از خطبه اشاره به این نکته دارد که خداوند متعال لطف و احسان 

خته است و هیچ چیزی در این نظام احسن از خویش را شامل همه موجودات و مخلوقات سا

باشد. هر شیء متناسب با استعداد خود از افاضه پروردگار بهره فیض حضرت حق محروم نمی

 ورزد. گیرد و آفریدگار جهان نیز عنایت خود را از هیچ موجودی دریغ نمیمی

                                                           
 4سوره قدر، آیه  - 1
 4ارج، آیه عسوره م  - 2
 8سوره غافر، آیه  - 3
 82نجم، آیه  ورهس - 4
 72سوره واقعه، آیه  - 5
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 فرماید:قرآن در مورد فضل الهی گاهی به صورت عام می

  2«ل علی العالمینو لکن الله ذوفض»

ان الله لذو »فرماید: گاهی به صورت خاص می .کندخدا بر جهانیان فضل و احسان می

 1«.فضل علی الناس

 خدا نسبت به مردم دارای فضل و کرم است. 

َُوُاْلع ی ون ُاَلُتَ َراهُ  » -11 ُك َلَُعْین   « یَ ْلَحظ 

 بینند.ها او را نمیولی دیده ،بیندای را میخداوند هر چشمی و بیننده

 قرآن شریف نیزاین نکته را مورد تصریح قرار داده است.

 1«لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار»

هرگاه ادراک از طریق چشم یا هر عضو دیگری صورت پذیرد مراد رؤیت و ادراک حسی 

 د.باشاست. بنابراین چون خداوند ماده و مادی نیست قابل ادراک حسی نمی

همان گونه که خداوند طعم و بو ندارد که از طریق ذائقه و زبان و شامه و بینی درک شود. 

فهمد خداوند آن را بینند و انسان از طریق چشم میدر عین حال خداوند آنچه را چشمها می

 داند. بنابراین چیزی از علم الهی پوشیده و پنهان نیست.بیند و میمی

 6«فی الارض و لا فی السماء ءیان الله لا یخفی علیه ش»

 چیزی در زمین و آسمان بر خداوند پوشیده نیست.

 

ُك َلَُشْيء ُرَْحَمت ه ُو » -16 َمَنَُعَلْیّهْمُبّّنْعَمّتّه.ُالُیَ ْعجََُُكریم َُحلیم ُذ وُأَناة ،َُقْدَُوّسَع الُُل ُبّانّْتقاّمّه،ُوَََُ
 « َعذابّهُّی باّدر ُإلَْیّهْمُّبَماُاْسَتَحقُّواُّمْنُ

                                                           
 251سوره بقره، آیه  - 1
 248همان،  - 2
 198سوره انعام، آیه  - 3
 5سوره آل عمران، آیه  - 4
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خداوندی که صاحب کرم، بردبار و شکیبا است. رحمت او هر چیزی را فرا گرفته است و 

ند و کبر تمامی موجودات نعمت عطا فرمود. در انتقام گرفتن و کیفر دادن گنهکاران عجله نمی

 کند.به عذابی که سزاوار آن است شتاب نمی

کند و رحمت و عنایت خود را شامل میخداوند  چون کریم است با بزرگواری برخورد 

سازد مگر خود آن وجود قابلیت نماید و کسی را از لطف و کرم خود محروم نمیهمگان می

وری نداشته باشد. به خاطر بزرگ منشی سفره نعمت و احسان خود را گسترانیده و لازم را بهره

 مند گردد.هرههمگان را به بار عام فرا خوانده، تا هر کس فرا خور حال خود ب

 2«ان الله غفور حلیم»او حلیم و بردبار است. در آیات متعددی این وصف آمده است 

ی کند. فرصت کافخداوند بخشنده و بردبار است از این رو در کیفر دادن گنهکاران شتاب نمی

 دکند. چنانچه بر عملکردهد و رحمت را بر آنان تمام میبرای تنبّه و اصلاح به بزهکاران می

ناروای خویش اصرار ورزند و مسیر حرکت خود را اصلاح نکنند، آنگاه عقاب الهی گریبان 

 شوند. گیرد و مجازات میآنان را می

ا مراد این است ت .از ریشه أنی به معنی تأنی و درنگ کردن استة أنا .و شکیبا است ةاو ذوأنا

د. به آنان فرصت تجدیدنظر و کنجایی که ممکن باشد خداوند با گنهکاران رفق و مدارا می

دهد. از این جهت هر چند آنان استحقاق عذاب دارند ولی به کیفر دادن آنان اصلاح رفتار می

توانند از تحت ورزد. زیرا آنان همواره تحت سلطه و اراده خدا هستند و نمیمبادرت نمی

 حاکمیت پروردگار بگریزند.

 1«عزیز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله» 

ای که به پیامبرانش داده مبنی بر کیفر کافران و مجرمان و یاری و مپندار خداوند به وعده

 گیرنده است.پیروزی اهل ایمان تخلف نماید. خداوند توانمند و انتقام

 1«انا من المجرمین منتقمون» فرماید: به طور صریح می

                                                           
 155آل عمران، آیه  - 1
 44سوره ابراهیم، آیه   -2
 22سوره سجده، آیه  - 3
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 گیریم.میبدون تردید ما از بزهکاران انتقام 

 

 « َعّلَمُالَضمائّرََُُقْدَُفّهَمُالَسرائَّرُوَُ » -11

 و درون خود پنهان سازد آگاه است.  هاداند و از آنچه در سینهنهانها را می و رازها

َلْمَُتْخَفَُعلَُُو »   ی بر خدا پنهان نیست.لبامور پنهانی و مکنونات ق « اْلَمْکن وناتُ ُهُّیََُْ

 ود.سازند بر او مشتبه نشرازهای نهانی و آنچه را مخفی  «ُاتُ یُ اْلَخفُُّهُّیَُْعلَُالَُاْشَتَبَهْتُُوَُ »

 او بر همه چیز احاطه دارد.  «له الاحاطة بکل شیء»

 او بر همه چیز استیلا دارد.   «و الغلبة علی کل شیء»

 .او در هر چیزی نیرومند است            «و القوة فی کل شیء»

 او بر هر کاری توانا است.  «و القدرة علی کل شیء»

 این صفات در آیات قرآن نیز آمده است:

دانند خدا نهان و سخن آهسته ایشان را آیا نمی 2«ن الله یعلم سرهم و نجواهمأألم یعلموا »

 داند.می

بگو کسی که راز آسمانها و زمین  را  1«قل أنزله الذی یعلم السر فی السموات و الارض»

 فرستاده است.داند آن را فرو می

 ها است دانا است.خداوند به آنچه در سینه 1«ان الله علیم بذات الصدور»

 خداوند بر هر چیز توانا است. 6«ان الله علی کل شیء قدیر»

 

َُكّمْثّلّهَُشْيءُ ُوَُ» -11  .چیزی مثل او نیست«  لَْیَس

                                                           
 71توبه،  - 1
 1فرقان،  - 2
 7مائده،  - 3
 29بقره،  - 4
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 «لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر» در قرآن نیز تصریح شده است:

 چیزی مانند خداوند نیست و او شنوا و بینا است. 

پس برای خدا  مثل و مانندی قرار ندهید در حالی که  2«فلا تجعلو لله اندادا و أنتم تعلمون»

 همتا است.دانید او یکتا و بیمی

انسان راه به شناخت کنه ذات خداوند ندارد. زیرا او نامحدود است و ما محدود، و شناخت 

بر احاطه عالم بر معلوم است. لذا خدا در وهم نگنجد. و به همین خاطر در  حقیقی متوقف

زیرا راه به جائی  نه ذات الهی فکر نکنید،در کُ. 1«لا تتفک روا فی ذات الله»روایات آمده است: 

 برید.نمی

تنها راه شناخت خدا شناخت آثار و اوصاف است. همان گونه که خدا در قرآن خود را 

توانیم از طریق شناخت صفات، نسبت به او معرفت پیدا کنیم. یکی از ، ما میتوصیف نموده

کند به خاطر اینکه هایی که به طور جدی در شناخت صفات الهی انسان را تهدید میرخط

خواهد با عقل قاصر و فکر ناقص و محدود خود خدای صفات او عین ذات او است و بشر می

 شود.  تمثیل می سبحان را بشناسد گرفتار تشبیه و

خدایی که حی و قیوم است، خدائی که عالم و قدیر است، غنی و عزیز، لطیف و خبیر، 
 کند. شناسد تشبیهخواهد او را به افراد و اشیایی که به این صفات میرحمان و رحیم است، می

 . دلکن باید توجه داشت هیچ چیز مثل و مانند او نیست و نباید او را به چیزی تشبیه کر

 طبق روایت محمد بن ابی عمیر فرمود:  امام صادق

 شرک است.مهر کس خدا را به خلقش تشبیه کند  1«من شب ه الله بخلقه فهو مشرک»

 :ای که پس از نماز عصر ایراد فرمود تصریح نموددر خطبه امیرالمؤمین

 6« الحمد لله الذی لیس له حد ً ینتهی الی حد ه و لا له مثل فیعرف بمثله» 

                                                           
 22بقره،  - 1
 1اصول کافی، ج - 2
 81، ج 71توحید، ص  - 3
 88توحید، ص  - 4
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حمد خدائی را سزا است که حدی ندارد که به آن پایان پذیرد و مثل ندارد که به آن شناخته 
 شود.

صف لی ربک حتی کانی »شرفیاب شد و عرض کرد:  شخصی محضر امام مجتبی

 پروردگارت را برای من توصیف کن تا اینکه من به آن بنگرم و بیندیشم و بشناسم.« انظر الیه

آخر متناه و لا قبلٌّ مدرک و  لله الذی لم یکن له اول معلوم و لا مدالح»فرمود:  امام

 «لا بعد محدود، و لا أمد بحتی و لا شخص فیتجز أ و لا اختلاف صفة فیناهی

حمد و ثنا سزاوار خداوندی است که اولی که معلوم باشد برای او نیست و آخری که پایان 
ست ولی قابل درک نیست. پس از همه هست داشته باشد برای او وجود ندارد. پیش از همه ا

ولی نه به صورتی که محدودیتی برای او باشد. نهایتی برای او نیست و وجودی که قابل تجزیه 
ند. رصفات او عین یکدیگ یعنیصفات او اختلافی نیست که محدود شود.  بینباشد نیست و 

. مانند بشر نیست که علم علم او عین قدرت او است. غنی بودن او عین علم و قدرت او است
او غیر از قدرت و این دو غیر از ثروت و مکنت باشد زیرا اختلاف صفات نشانه وجود امکانی 

 است. ولی او واجب الوجود است و ذات واجب مستلزم توحید در صفات است.

اذهانها  فلا تدرک العقول و اوهامها، و لا الفکر و خطراتها، و لا الباب و» سپس فرمود: 

 2«فته فتقول: متی و لا بُدئ مما، و لا ظاهر علی ما، و لا باطن فیما و لا تارک فهلاص

توانند صفت او را درک کنند. پس عفل عقلها و وهمها، فکرها و خیالها، خردها و ذهنها نمی

شود بگوید: خدا از چه زمان موجود شده است. از چه چیزی پدید آمده است. وقتی گفته می

باطن است. عقل بپرسد بر چه چیزی ظهور یافته و در چه چیزی نهفته شده  خداوند ظاهر و

است. خداوند چیزی را که قابلیت وجود داشته، آفرینش او را ترک نکرده، که کسی بپرسد چرا 

 فلان چیز را نیافریده است.

 ،واژگانی از قبیل دوری و نزدیکی، سختی و آسانی، کوچکی و بزرگی، ریزی و درشتی

آینده، بالا و پائین، پس و پیش، جلو و عقب و بسیاری موارد دیگر اختصاص به عالم  گذشته و

                                                           
 5، ح45توحید صدوق، ص  - 1
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طبیعت و مفاهیم ذهن بشر دارد و نسبت به خداوند متعال یکسان است و هیچ تفاوتی وجود 

 ندارد.

فرماید: اگر در آفرینش موجودات نظر کنی و در این باره می چنانچه امیرمؤمنان

بیندیشی، خواهی دانست که خالق مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرما است. 

 آنگاه افزود:

 2«و ما الجلیل و اللطیف، و الثقیل و الخفیف، و القوی و الضعیف فی خلقه الا سواء» 

ک، نیرومند و کم توان در اصل آفرینش نزد بزرگ و کوچک، سخت و نرم، سنگین و سب

 خداوند یکسان هستند.

در  بنابراین تمثیل و تشبیه در صفات ربوبی جایز نیست. چنانکه حضرت امیرالمؤمنین

 فرماید:می 214آغاز خطبه 

 1«ما وح ده من کی فه و لا حقیقته أصاب من مث له و لا ایاه عنی من شب هه» 

ائل باشد و او را محدود به صفات خلق سازد توحید را انکار کسی که کیفیتی برای خدا ق

کرده است. کسی که برای او همانند قرار دهد به حقیقت توحید راه نیافته است. کسی که او را 

 به چیزی تشبیه نماید، خدا را قصد نکرده است.

ه نفی ناظر بآیات تسبیح ضمن اینکه دلالت بر تنزیه خداوند از هر گونه عیب و نقص دارد. 

 همانندی و مثل و شبیه برای خداوند از حیث ذات و صفات است.

 

 « ءَُیالشَُُنَُیحُءُّیَوُه َوُم ْنّشئ ُالشَُ » -19

 او به وجود آورنده همه چیز است زمانی که هیچ چیز نبود.

ورنده آاسم فاعل به معنی آفریننده و پدید منشئو پدید آوردن است.  انشاء به معنی آفریدن

 رود.توأم با پرورش به کار می انشاء در مورد آفرینش است.

                                                           
 115نهج البالغه، خ  - 1
 111همان، خ  - 2
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 2«و هو الذی أنشاکم من نفس واحدة»فرماید: قرآن مجید می

های متفاوت با تنوع رنگ او کسی است که شما را از نفس واحدی آفرید. این همه چهره

 اید.پوست، همه از انسان واحد و مبدأ واحدی آفریده شده

 1«لسمع و الابصار و الافئدهو هو الذی أنشأ لکم ا»

 او کسی است که برای شما گوش و چشم و قلب را پدید آورد.

بلکه تمام موجودات و گیاهان و درختان آفریده او  ،های او را آفریدنه تنها انسان و اندام

 است. 

جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفاً أکله و الزیتون  أهو الذی أنش»

 1«مانو الر

ها که او خداوندی است که باغهای درختان داربستی و آزاد را و درختان خرما و زراعت

اند: درختانی که های گوناگون دارند و زیتون و انار را پدید آورد. درختان دو قسمها و دانههمیو

. و ندگاه هستای نازک و ضعیف دارند و برای اینکه سرپا باشند محتاج داربست و تکیهساقه

جهان  هایای قوی دارند و نیاز به چوب بست ندارند. منشأ پیدایش تمام پدیدهدرختانی که تنه

 خدای متعال است.

 6«هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشیء السحاب الثقال»

او خدائی است که برق را برای ترساندن از قهر الهی و امیدواری به رحمت پروردگار به 

موجود در جهان  اءکند. بنابراین همة اشید و ابرهای سنگین پربار را ایجاد میدهشما نشان می

سرمدی است و مبدأ پیدایش همه  و تنها خداوند ازلی و« حین لا شیء» :مسبوق به عدم است

 چیز است.

 

                                                           
 01سوره انعام، آیه  - 1
 71سوره مؤمنون، آیه  - 2
 141سوره انعام، آیه  - 3
 12سوره رعد، آیه  - 4
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 او همیشگی و زنده است.« یُ حَُُمُ ائُّدَُ» -02

او زنده است  .خدای سبحان استتنها ذاتی که زوال ندارد و وجودش پاینده و جاوید است 

ای که فاقد حیات و حیات و شعور دارد و حیات همه چیز وابسته به او است. بدیهی است ماده

حیات او ذاتی است و حیات موجودات قائم به حیات الهی  تواند حیات بخش باشد.است نمی

 است.

نیست. زنده و قائم به  خداوندی که هیچ معبودی جز او 2«الله لا اله الا هو الحی القیوم»

 ذات و قوام بخش همه اشیاء است.

 میرد توکل کن.ای که نمیبر خدای زنده 1«و توک ل علی الحی الذی لا یموت»

 شود. خدا همیشگی و ابدی است.از این آیه وصف دائم نیز استفاده می

 شایان ذکر است قوام حیات به دو چیز است: یکی درک داشتن و دیگری فعال بودن.

بنابراین هر موجودی که دراک و فعال باشد اطلاق وصف حیّ بر او صحیح است، لکن این 

تر و کاملتر از درک و فعل در تر و گستردهدرک و فعل مراتبی دارد. درک و فعل در انسان قوی

 انواع حیوان است. 

ترین و شود خداوند حی است مراد این است که درک و فعل در عالیوقتی گفته می

است. پس خداوند زنده است و حیات دارد یعنی  مطرحترین مراتب آن در وجود خداوند ملکا

 خداوند مدرک و فاعل است. اتصاف خداوند به علیم و قدیر دلالت بر حیات او دارد.

وجود حیات و آثار آن در انسان و حیوان و نبات بهترین دلیل بر زنده بودن خداوند است. 

 ای از حیات ندارد حیات بخش نیز باشد.خود بهره زیرا ممکن نیست ذاتی که

 ی تواند که شود هستی بخشک   ذات نایافته از هستی بخش

 

  او به پادارنده عدالت است.«  قائّمُبّالّقسط » -01

 در قرآن مجید این وصف برای ذات باری تعالی آمده است:

                                                           
 1آیه  آل عمران، -255سوره بقره، آیه  - 1
 55سوره فرقان، آیه  -2
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 2«بالقسط شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولواالعلم قائما»

خداوند، فرشتگان و صاحبان علم یعنی امامان معصوم به یگانگی پروردگاری  که قیام کننده 

 حاکمان را امر به عدل و قسط کرده است. به قسط است گواهی دهند.

 1«و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»

یرا خداوند عدالت پیشگان را اگر حکم کردی. پس میان مردم به عدل و قسط داوری کن. ز

 دارد.دوست می

 همچنین خطاب به اهل ایمان فرموده است:

 1«یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط»

 اید برای استقرار عدالت اجتماعی قیام نمایید.ای کسانی که ایمان آورده

بر اساس  آسمانها و زمین« بالعدل قامت السموات و الارض»در حدیث نبوی آمده است: 

 عدل استوار است.

گونه که خداوند نظام تکوین را بر اساس عدل آفریده و استوار ساخته است، نظام همان

فین نیز عادلانه و به دور از کلتشریع و احکام شرعی را بر مبنای عدالت قرار داده و مجازات م

 خوانیم:هر گونه ظلم و جور است. چنانکه در قرآن می

 6«لقسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئاو نضع الموازین ا»

دهیم و هیچ کس به هیچ اندازه ستم ما ترازوهای عدل را برای روز رستاخیر قرار می

 نخواهد شد.

                                                           
 11سوره آل عمران، آیه   - 1
 42سوره مائده، آیه   - 2
 185سوره نساء، آیه  - 3
 47سوره انبیاء، آیه  - 4
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کند خداوند میان مردم به عدل و قسط حکم می 2«و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون»

 1«و هم لا یظلمون بتما کسثم توفی کل نفس »شوند. و ایشان مورد ظلم واقع نمی

 

ُاْلَحكیمُ  » -00 ه َوُاْلَعزیز    « الُإلَهُإالُ 

دو وصف عزیز و حکیم بصورت  1عین این وصف چندین بار در آیات قرآن آمده است.

در مواردی عزیز با اوصاف دیگر  بار در قرآن به کار رفته است. 61معرفة و نکره همراه با هم 

 نظیر رحیم و علیم آمده است.

به معنی قدرتمندی است که بر همه چیز غلبه و استیلاء دارد و هرگز مغلوب واقع  عزیز

کند و یارای مقاومت و امتناع در مقابل اراده او را ذاتی که هیچ کس با او برابری نمی .شودنمی

 ندارد.

حکیم یعنی کسی که تمام کارهای او مبتنی بر حکمت و مصلحت است و هر کاری انجام 

 کام کافی دارد.دهد استحمی

 در مجمع البحرین سه معنی برای حکیم ذکر شده است:

 .اول: قاضی، حکم کننده، بر وزن فعیل به معنی فاعل

 بخشد. فعیل به معنی مُفیل.دوم: کسی که اشیاء را احکام و اتقان می

 سوم: کسی که نسبت به اشیاء آگاهی کامل و احاطة علمی دارد. یعنی صاحب حکمت است.

 

ُاْلَخّبیرُ عنُأنُجلُ » -03 ُاْْلَْبصاَرَُوُه َوُالَلّطیف   «ت ْدرّك ه ُاْْلَْبصار َُوُه َوُی ْدّرك 

د و بینخداوند برتر و والاتر است از اینکه چشمها او را ببیند، در حالی که او چشمها را می 

 او لطیف و نامرئی و به همه امور نهان و عیان آگاه است.

 فه قرآن مجید است:این وصف ناظر به آیه شری

                                                           
 54سوره یونس، آیه  - 1
 211سوره بقره، آیه  - 2
 11، 1سوره آل عمران، آیه  - 3
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 2«لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر»

طور که بیش از این اشاره شد مشاهده بصری و ادراک حسی مستلزم داشتن وجود همان

باشد. ولی خدا مادی است. چون خداوند ماده نیست قابل ادراک از طریق چشم و دیدن نمی

د بینینایی است همه اعضا و قوا از جمله چشم و بینائی را میقوه ب چون آفریننده عضو چشم و

 کند.و درک می

 

ُکَُحََُأُُدُ جُُّیَُاَلُُةُوَُنَُایُّعَُمُ ُنُْمُُّهُ فَُصُْدُوَُحَُأَُقُحَُلُُْی َُاَلُ» -16 ُلَُجَُوَُزَُعَُُلَُاُدَُمَُُبُّاَلُإةَُیُنُّاَلُعَُُوَُ ُرُ سُُّنُْمُُّوَُهُ ُفَُیُْد
 «هُ سَُفُْیُن َُلَُعَُ

به حقائق صفات او پی ببرد و به چگونگی وجود عینی تواند از طریق مشاهده هیچکس نمی

 و مشهود او دست یابد مگر به واسطه آنچه خود خداوند

 کرده است.دلالت بر خودش راهنمایی و 

وجه اینکه انسان نه تنها قادر نیست ذات الهی را درک کند، بلکه عقل و فهم بشر قاصر و 

آن است که ذات و صفات خداوند نامحدود  عاجز است از اینکه صفات او را به درستی بفهمد،

نهایت است و فهم بشر محدود، و نامحدود در ظرف محدود نگنجد. به همین جهت و بی

اظهار  نازل شد، پیامبر گرامی به سجده رفت و« اسجد و اقترب و»هنگامی که آیه شریفه: 

 1«ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسکللا ابلغ مدحک و ا»داشت: 

، از مدح و ثنایی که شایسته تو باشد زبانم عاجز و قاصر است. تو آن گونه هستی که خدایا

 ای.خودت را ثنا کرده

 نیز در این مورد بیان داشته است: امیرالمؤمنین

  1«الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون»

                                                           
 198سوره انعام، آیه  - 1
 5باب مصباح الشریعة، - 2
 نهج البالغه، خطبه اول - 3
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. برسندتوانند به مدح شایسته او حمد و سپاس خداوندی را سزا است که گویندگان نمی

 نعتالذی لیس لصفته حد محدود و لا »وجد آن را در ادامه بیان کرده است:  خود امام

 «موجود

ق ثنائک کما یلی الهی قصرت الالسن عن بلوغ»گوید: سید الساجدین نیز در این باره می

 ها از رسیدن به ستایشی که سزوار عظمت تو باشد  قاصر است.خدای من، زبان «بجلالک

 

 

 «هُ ورَُدُنُ بَُیُاْْلَُشُّغُْیُی َُذُّالَُُوَُُهُ سَُدُْقُ ُرَُهُْالدَََُُُلُیُمَُذُّالَُُلِلُ َأُُهُ َنَُأُُدُ هَُشَُْأُُوَُ» -02

دهم او خدائی است که فیض قدسی او تمام جهان را فرا گرفته و نور وجودش بر گواهی می

 ابدیت سایه افکنده است.

ود ماسوی الله و عالم وج باشد.همه عالم به یمن وجود خداوند بوجود آمد و موجود می

 ممکنات تابع فیض الهی است.

چرخش ماه و گردش ستارگان به اراده او است. همه موجودات بدون استثناء از جن و ملک 

فرمان او در حرکت هستند و هر کدام نقشی که  جهت جماد و انسان و نبات و حیوان و

 د.نکنخداوند به آنها محول کرده، ایفا می

گونه که نور وجود خداوند ظهور یافته و عالم تجلی او است. همانهمه چیز در پرتو 

 فلما تجلی ربه للجبل جعله دک ا»خداوند برای حضرت موسی در میقات در کوه تجلی یافت. 

 2«و خر  موسی صعقا

هنگامی که پروردگار برای حضرت موسی در کوه تجلی کرد کوه را متلاشی ساخت و 

 وش گشت و بر زمین افتاد.موسی از مشاهده این عظمت مده

 «ظاهر بذاته مظهر لغیره»خصوصیت نور این است 

                                                           
 143سوره اعراف، آیه  - 1
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شود. بنابراین ظهور همه اشیاء در نظام نور ظهور ذاتی دارد و سبب ظهور غیر خود می

 تکوین به برکت نور قدس حضرت حق است.

 

 

الُوُرّهُّیتَ ْقدُیفُکُ یَمَعه َُشُرُالُوَُُرُ یم شاَورَّةُم شَُأْمَره ُّبالُْنّفذُ ی ُ ُیَواَلذ » -14  « رّهُّیَتْدبُیفُعاَونُ ی ََُُ

سازد و در او کسی است که فرمانش را بدون  مشورت با مشاوری صادر و عملی می

شود. یعنی در انجام و اداره امور یاری نمی گیری و تقدیر امور شریکی ندارد. در تدبیراندازه

 ن ندارد.امور و پیشبرد اهداف احتیاج به مشاور و شریک و معاو

خواهد مشاور داشتن و مشورت کردن نشانه آن است که شخصی در حیطه کاری  که می

کند، نظرات کارشناسی آنان میانجام بدهد اطلاعات کافی و دقیق ندارد. با افراد آگاه مشورت 

آورد. ولی کسی که به تمامی گیرد و به اجرا در میکند و تصمیم میبندی میگیرد. جمعرا می

نیازی به  ،ئق و ظرائف آگاهی کامل و احاطه علمی دارد، زیرا همه چیز آفریده او استدقا

 مشورت در تصمیم و اجرا ندارد تا بخواهد مشاوری داشته باشد. 

 کند.خدا داناتر از هر کسی به چیزی است که پنهان می2«الله اعلم بما یکتمون»

 خداوند به ایمان شما داناتر است. 1«الله اعلم بایمانکم» 

 خداوند به دشمنانتان آگاهتر است. 1«الله اعلم باعدائکم» 

 خداوند به ستمکاران داناتر است. 6«الله اعلم بالظالمین» 

 یافتگان داناتر است.او به هدایت 1«و هو اعلم بالمهتدین» 

                                                           
 117آل عمران/  - 1
 25نساء/  - 2
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 گران آگاهتر است.او به تجاوز 2«و هو اعلم بالمعتدین» 

 دهید آگاهتر است.خداوند به آنچه انجام می 1«له اعلم بما تعملونال» 

آسمانها و زمین است در خداوند آنچه را  1«و یعلم ما فی السموات و ما فی الارض» 

 داند.می

خدا آنچه را که در خشکی و  6«و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها» 

 داند.افتد مگر اینکه آن را میز درخت نمیداند و برگی ادریا است می

همچنین کسی به شریک نیاز دارد که خود به تنهایی از عهده انجام کاری برنیاید و شریک 

داشتن نشانه ضعف و عجز است. کما اینکه معاون داشتن حاکی از ضعف و عجز در انجام 

روی خود را از او گرفته امور است. ولی خداوند بر انجام همه چیز توانا است و همه کس نی

ان الله علی کل شی » خدا توانا و بر همه چیز استیلاء دارد.  1«ان الله قوی عزیز» است 

 خدا بر انجام همة کارها توانا است. 4«قدیر

خدا  1«لا شریک له» فرماید: کند و میقرآن به طور صریح نفی شریک از خدای سبحان می

 خدا در حاکمیت بر جهان شریکی ندارد. 1«فی الملکو لم یکن له شریک » شریک ندارد 

 1«اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون» 

                                                           
 110انعام /  - 1
 11حج / - 2
 20آل عمران/  - 3
 50انعام /  - 4
 21مجادله/  - 5
 141بقره /  - 6
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شود. یعنی گوید باش پس موجود میهر گاه خداوند چیزی را بخواهد ایجاد کند به او می

مجرد اراده پروردگار در تحقق اشیاء کافی است و مراد از اراده مرید تخلفی ندارد. در نتیجه 

 و وزیری در انجام مقاصد خود لازم ندارد.شریک 

 

،َُوَُخَلَقُماَُخَلَقُّبالُرُّیُْغَُُیَصَوَرَُماُابْ َتدََعَُعل » -11 ُوَُالُتََُُمع ونَة ُّمْنَُأَحد ُوَُُّمثال   «ُالُ یالَُاْحتَُُّکلُّف 

: او آنچه را پدید آورده بدون نمونه صورت بخشیده و در آفرینش موجودات از کسی ترجمه

فته، و بدون زحمت و نیاز به طراحی قبلی همه چیز را آفریده است پیدایش کمک نگر

 موجودات از حیث ساختار و صورت جنبه ابداعی دارد.

ت. ای نداشته اسابداع به معنی ایجاد چیزی که مسبوق به سابقه نبوده است و الگو و نمونه

ای قبلاً داشته اینکه نمونهیعنی خداوند آسمانها و زمین را بدون  2«بدیع السموات و الارض»

نظیر ایجاد کرده است. احتیال مصدر و حیله اسم مصدر است به باشد به صورت ابداعی و بی

 اندیشی، طرح ریزی، نقشه قبلی.معنی چاره

 

الِلُاَلذُفَ ه وُأَْنَشَأهاَُفکاَنْتَُوُبَ َرَأهاُفَباَنْت.»  -11 َُعّة،یَة،ُاَْلَحَسن ُالَصنْنعَُالم ْتّقن ُالصَُُالُّإالَهُّإالَُه وُیََ
ُاَلذ  « اْْل م ورُ ُهُّیُْتَ ْرّجع ُّإلَُُیاْْلَْکَرم ُاَلذُوَُُج و ر،َیُُالُیاْلَعْدل 

او اشیا را آفرید پس موجود شدند و آنها را پدید آورد پس ظهور یافتند. او خدائی است که 

آفرینش و ساختار وجودی داد و  جز او معبودی نیست. مخلوقات را در نهایت استحکام قرار

دارد. کریم و والا مقامی است که همه آنها را نیکو و زیبا ساخت. عادلی است که ستم روا نمی

 گردد.امور به او باز می

 انشأ به معنی ایجاد کردن و به وجود آوردن است.

نجا در ای باشد. کانبرأ به معنی خلق است. باری به معنی خالق و بریّه به معنی مخلوق می

 تامه و به معنی موجود شدن است. بان از ریشه بین به معنی ظهور یافتن و نمایان شدن است.

                                                           
 191انعام /  -117بقره /  - 1
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ه ب صنعةمتقن اسم فاعل از اتّقان به معنی محکم کاری کردن و استحکام بخشیدن است. 

 معنی مصنوع و ساختن و صنیعه به معنی ساخت و ساختار است.

 این فراز چند نکته را یادآور شده است:

کند و به مجرد اینکه اراده او به ایجاد چیزی تعلق هر چه را خداوند بخواهد ایجاد می -الف

 گردد.یابد و آشکار میبگیرد وجود می

 2«یئا فیقول له کن فیکونشاذا اراد الله أن یکون »فرماید: چنانکه قرآن مجید می

 یبایی است.آنچه را خداوند ایجاد می کند در نهایت استحکام و اتقان و ز -ب

 1«صنعَ الله الذی أتقن کل شیء»

 این مصنوع و آفریده را آفریدگاری است که همه چیز را محکم ساخته است.

حسن الصنیعه ساخت نیکو و زیبا به این معنی است که ترکیب و صورتی زیبا دارد. همه 

 است.اجزاء آن در جای مناسب قرار گرفته و به نیکوترین وجه ساخته و پرداخته شده 

  3«لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقویم» فرماید: چنان که قرآن می

 ما انسان را در بهترین صورت و قوام آفریدیم.

  4«ثم أنشانا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین» فرماید: در جای دیگر نیز می

 ما او را آفرینش دیگر دادیم. پس مبارک است خدائی که بهترین آفریدگار است.

 

 

ُاَلذ»  -11  « ج و رَیُُالُیاْلَعْدل 

دارد، خداوند نظام تکوین را بر عدل استوار خداوند عادل است و بر کسی ستم روا نمی

 فرمود: ساخته است. پیامبر گرامی

                                                           
 12سوره یس/ آیه  - 1
 11سوره نحل/ آیه  - 2
 4/ تین - 3
 14مؤمنون/  - 4
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همه چیز  آسمانها و زمین بر اساس عدل استوار است.« بالعدل قامت السموات و الارض» 

  توجه به استعداد و استحقاق اشیاء آفریده و سامان یافته است.در حالت تعادل و توازن و با 

پس تعدیل نمود. در  .خدائی که تورا آفرید، سامان بخشید 2«الذی خلقک فسو اک فعدلک» 

نظام تشریع و وضع قوانین شرعی و حسابرسی به اعمال انسان نیز اصل عدالت مراعات شده 

 است.

مناسب خود، و رعایت کردن استعدادها و عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای 

 ها.استحقاق

 1«لکن الناس انفسهم یظلمون ان الله لا یظلم الناس شیئا و» 

کند، ولی خود مردم هستند که به خویش ستم خداوند به هیچ اندازه به مردم ستم نمی

 کنند.می

 

 « اْْل م ورُ ُهُّیُْتَ ْرّجع ُّإلَُُیَواْْلَْکَرم ُاَلذ»  -11

و یک مورد با وصف اکرم آمده  1در قرآن در دو مورد با وصف ذوالجلال و الاکرامخداوند 

 6«اقرأ و ربک الاکرم» است: 

فضل او  شود که فیض وکریم به معنی بزرگوار، والامقام، بلند مرتبه است و به ذاتی گفته می

 شامل حال دیگران بشود و عنایت و محبت خویش را از دیگران دریغ ننماید. 

روز  برند وموجودات در دنیا کنار سفره گسترده آن کریم علی الاطلاق نشسته و بهره می همه

ول لطف و کرم او خواهند بود. به ویژه با توجه به اینکه سرانجام مرستاخیز نیز بسیاری مش

 بازگشت همه چیز به خدای متعال است.

                                                           
 7انفطار /  - 1
 44یونس/  - 2
 71و  27سوره الرحمن، آیات  - 3
 8علق/  - 4
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 2«و لله ما فی السموات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور»

 گردد.آنچه در آسمانها و زمین است از او است و همه چیز به سوی خداوند باز می

 1«له ملک السموات و الارض و الی الله ترجع الامور» 

گردد. خداوند متعال ها و زمین از آن خداوند است و همه چیز به او برمیحاکمیت آسمان

رخوردی کریمانه خواهد داشت. زیرا او در روز رستاخیز نیز همانند عالم دنیا با افراد بشر ب

مالک همه چیز است و قادر بر انجام هر کاری است و زمام همه امور به دست قدرت اوست و 

هیچکس از قلمرو حاکمیت او بیرون نیست و او هر لحظه نسبت به هر کسی، هر کاری 

قام کیفر بندگان و انت تواند انجام بدهد و بدکاران را به سزای اعمالشان برساند. ولیبخواهد می

گرفتن از تبهکاران خوشایند او نیست و از عقوبت کردن و ذلیل شدن گردنکشان و دشمنان 

 برد.خود لذت نمی

وصف جلالت با کرامت ملازم است. کسی که دارای جلالت و عظمت و قدرت باشد نسبت 

لی رد. پس هر جلیبه افرادی که تحت مدیریت و تربیت او هستند، کرامت و محبت و عنایت دا

 کریم است. جلالت منشأ کرامت و کرامت نماد جلالت است.

 

ُأَنَه ُالِلُاَلذُوَُ»  -31 ُک لُُّشَُُیَأْشَهد  ُک لُُّشَُُّلَعَظَمّتّه،ُوَُُءُ یَتواَضَع ُک لُُّشََُُزتّّه،ُوَُّلعُُّءُ یَذَل ُءُ یاْسَتْسَلَم
ُک لُُّشَُُّلق ْدرَتّّه،ُوَُ  «َُبّتهُّیُّْلهَُُءُ یَخَضَع

دهم گواهی می .آمده است و بعضی ادعیه چهار تعبیر عینا در فقرات دعای جوشن کبیر این

به فرمان است. همه چیز در  در برابر عظمت او فروتن و گوشخداوندی است که همه چیز  او

و تسلیم است و همه مقدار است. همه چیز در مقابل قدرت اذلیل و بی ار،ابل عزت او خومق

 و هیبت او خاضع و ترسان است.لال چیز در برابر ج

شأن خالقیت و مولویت اقتضا دارد همه مخلوقات بدون استثناء مطیع و تسلیم باشند. 

 همین موارد تصریح شده است: به چنانچه در دعای کمیل

                                                           
 190آل عمران/  - 1
 5حدید/  - 2
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 «  و بجبروتک التی غلبت بها کل شیء» 

  .و به جبروت تو که به واسطه آن بر همه چیز چیره و غلبه یافتی

 « بعظمتک التی ملأت کل شیءو » 

 و به عظمتت که همه چیز را فرا گرفته است.

 « و بسلطانک الذی علی کل شیء»  

 و به سلطنت تو که بر همه چیز برتری و استیلاء یافته است.

 

ُااْلَْمالّکَُوُم َفلّ ک ُاْْلَْفالّکُوَُامَُ»  11 - 16 ُک ل ُُالَشْمّسُوُم َسخّ رُ ُّلک  اْلَقَمّر، ُم َسمُ ُیُرجُْیَََُ  « یاّلَجل 

 در این فراز سه وصف دیگر برای خدای سبحان آمده است:

: او مالک حقیقی همه املاک و سرزمینها، بلکه فرمانروای مطلق جهان مالک الاملاک -2

ملکیت افراد بشر نسبت به مملوکات خویش جنبه اعتباری و موقتی دارد. حسب قرارداد  .است

گوییم فلانی مالک زمین و خانه و شود و میاجتماعی بین شیء و فرد رابطه ملکیت اعتبار می

ماشین است. همین رابطه ممکن است برای شخص دیگری اعتبار شود و لذا یک شیء ممکن 

در هر حال ملکیت افراد نسبت به اشیاء محدود به دوره  .باشد است هر روزی ملک شخصی

 از اشیاء و مقدار معینی از اراضی است. یحیات آنها است. همچنین محدود به تعداد خاص

 برخلاف ملکیت خداوند که سه خصوصیت دارد:

 حقیقی است، نه اعتباری. -2

 دائمی است، نه موقت. -1

ست و همه موجودات و زمین و ماه و خورشید و آب قلمرو مالکیت خداوند نامحدود ا -1

 شود.و هوا و نباتات و جمادات و حیوانات و مجردات را شامل می

 او گرداننده افلاک است. « مفلک الافلاک»  -1

همه ستارگان کوچک و بزرگ، دور و نزدیک در منظومة شمسی و کهکشان شیری و غیر آن 

اند که از حیث مدار چنان طراحی شده کنند.می چرخند و حرکتبه اراده و تدبیر او می
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کنند بدون اینکه علیرغم کثرت و چرخش و میزان سرعت هر کدام سیر خود را دنبال می

 کنند.غیرقابل شمارش بودن با هم برخورد 

کل » او تسخیر کننده و مهار کننده خورشید و ماه است. «  الش َْمسِ وَالْقََمرِ مُسَخ ِرُ»  -1

 کنند.معین حرکت می هر کدام تا مدت« جل مسمی یجری لا

 2«و سخر الشمس و القمر کلٌّ یجری لاجل مسمی» فرماید: قرآن نیز می

 خداوند خورشید و ماه را تسخیر و کنترل نمود. هر کدام تا زمان معینی جریان دارند.

 1«و الشمس و القمر و النجم مسخرات بأمره» 

 اند.فرمان خداوند مسخر شده و تنظیم یافته خورشید و ماه و ستارگان همه به

 

 « ا ُثیَحثُْطل ب هُ َیُُلُّیُْالَلُیَعلَُُالَنهارََُُکوّ رُ ی ُُالَنهاّرُوَُُیَعلَُُلَُیُْالَلَُکو ّرُ ی ُ »-11

 این تعبیر نیز عینا در قرآن آمده است

 1«یکور الیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل» 

 را بر شب بپوشانید.خداوند شب را بر روز و روز 

 .یعنی روز را پوشش  بر شب و شب را پوشش برای روز قرار داد

 6«یغشی الیل و النهار یطلبه حثیثا»  همچنین فرمود:

 فعل« یکور»رود. پوشاند به طوری که شب شتابان در پی روز میروز را با پرده شب می

ن ألم تر أ»  .بر دیگری استمضارع از باب تفعیل و از ریشه کور به معنی داخل شدن یکی 

 1«ولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمریالله 

                                                           
 5سوره زمر، آیه  -18سوره فاطر، آیه  - 1
 54اعراف،  - 2
 5سوره زمر، آیه  - 3
 54سوره اعراف، آیه  - 4
 20لقمان،  - 5
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گرداند و خورشید و ماه را خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می یبینآیا نمی

 مسخر قرار داده است.

 حثیت بر وزن فعیل از ماده حثّ به معنی سریع است.

و شتابان در پی  کند، یعنی یکی دیگری را با سرعت تعقیب میای یتعقبه سریعا یطلبه حثیثا

 او روان است.

شب و روز دو نعمت بزرگ الهی است. روز را برای تلاش و فعالیت و کسب و کار و 

الله » تحصیل رزق و روزی، و شب را برای استراحت و آرامش و تجدید قوا قرار داده است. 

 2«صرابالنهار م سکنوا فیه وتل الذی جعل لکم اللیل

 .او خدائی است که شب را آفرید برای اینکه در شب آرام گیرید و روز را روشن قرار داد

 1«ومن رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله »

از مصادیق رحمت الهی این است که شب را به آرامش و روز را مهیای تلاش و طلب 

آن  افتاد! آیا درار داد. به راستی اگر همیشه روز بود یا همیشه شب بود چه اتفاقی میروزی قر

 صورت امکان زیست برای انسان و حیوان و حتی حیات نباتی وجود داشت؟

 قرآن مجید این سؤال را برای جلب توجه عموم و مردم به توحید مطرح ساخته است:

دا الی یوم القیامة، من اله غیر الله یأتیکم قل أرأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرم» 

 1«فلا تسمعونأبضیاء 

ر پندارید اگر خدا تاریکی شب را بین و منکرین توحید بگو: چگونه میشرکای پیامبر به م

داد، چه کسی جز خدای یکتا روشنی روز را شما تا روز قیامت همیشگی و ابدی قرار می

 .اندیشید تا به توحید پی ببریدشنوید و در آن نمینمی آورد. آیا این سخن را خوببرایتان می

                                                           
 11سوره غفار، آیه  - 1
 78سوره قصص، آیه  - 2
 41سوره قصص، آیه  - 3
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قل أرأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بلیل » 

 2«تسکنون فیه أفلا تبصرون

ه چ ،دادپندارید اگر خدا روز را بر شما تا قیامت همیشگی و ابدی قرار میبگو چگونه می

 آورد تا در آن آرام بگیرید و ای یکتا شب را برایتان میکسی جز خد

 بینید تا به توحید اعتراف کنید.استراحت کنید. آیا این واقعیت را نمی

شایان ذکر است با وجودی که شب و روز از حیث پدیده و آیت الهی بودن هر دو یکسان 

ه لحاظ شنوید. و بآیا نمیبیند فرمود هستند ولی به لحاظ تناسب تاریکی شب که چشمها نمی

 بینید.بیند فرمود آیا نمیتناسب روشنائی روز که چشمها می

باشد و به سبب بدیهی است پیدایش شب و روز در اثر گردش حرکت وضعی زمین می

 تسخیر خورشید و ماه و زمین و تنظیم حرکت، سرعت و فاصله مناسب آنها است.

 

ُک لّ َُجب ار َُعن»  -14 ُک لّ ُشَُُوَُُدُ یقاّصم   « دُ یَمُرُطانُ یُْم ْهّلک 

در هم شکننده هر ستمگر سرکش و هلاک کننده هر شیطان سرکش است. قاصم اسم  او

نا من مو کم قص» فاعل از ریشه قصم بر معنی هلاک و در هم شکستن و نابود کردن است. 

 هائی که اصلا آنها ستمکار بودند و ما آنها را نابود کردیم.چه قریه 1«قریة کانت ظالمة

 باشد.جبار بر وزن فعال صیغه مبالغه به معنی ستمکار و زورگو می

 شود که حق را بشناسد و آن را انکار و اعراض کند و به ستیز برخیزد.عنید به کسی گفته می

 گر با حقعنی سرکش ستیزهعنید و عنود و معاند هر سه معنای واحدی دارند ی

پیامبران را نافرمانی کردند و از فرمان هر  1« و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید» 

 ستمکار سرکش پیروی نمودند. 

  .کننده استمهلک اسم فاعل از باب افعال از ریشه هلاک به معنی هلاک

                                                           
 42سوره قصص، آیه  - 1     

 11سوره انبیا، آیه  -  2
 50آیه سوره هود، - 3
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 »و ان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامة«2 هیچ قریهای نیست مگر

 کنیم.اینکه ما پیش از قیامت مردم ستمگر آن را هلاک می 

مرید معمولا وصف شیطان در قرآن به کار رفته است و به معنی ذاتی است که تهی از هر 

 گونه خیر باشد و شرارت سراسر وجود او را فرا گرفته باشد

 و از هر شیطان سرکش پیروی کنند.1«و یتبع کل شیطان مرید» 

ی خدا با وجود اکرام و عنایتی که به بندگان دارد، نسبت به عناصر پلید و سرکش، ظالم و آر

کند و کیفری سخت در دنیا و آخرت در انتظار آنان است. زیرا یاغی به اشد وجه برخورد می

فرصت کافی برای بیدار شدن، عبرت گرفتن، تحصیل معرفت و اظهار ایمان به آنان داده 

 دهند.روند و به جور و فسق ادامه میهمچنان بیراهه می شود ولی آنانمی

 

َلْمُُوُّلدُْیَُالَُمَعه ُنّد َُأَحد َُصَمد َُلْمَُُله ُّضد ُوَُُک نُْیََُلْمُ»  11-11 َأَحد .ُإاله ُواّحد ُُنُْکُ یََُلْمُُوَُُوَلدُْیُ ََ ُک ْفواُ  َله 
ُماّجدُ ُو َرب  ََ » 

کند، همانند و شریکی ندارد که با او رقابت ترجمه: خداوند ضدی ندارد که در کار او اخلال 

 نیاز است. کسی را نزاییده و خود زاییده نشده استکند. یکتای بی

 و هیچ کس همتای او نیست.  او خدای یگانه و پروردگار بزرگ است.

 

 «َله ُّضدُ ُک نُْیََُلْمُ» -11

 فرماید:ضد به معنی مخالف و خصم است. قرآن درباره مشرکین می

کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم  لهم عزا خذوا من دون الله الهة لیکونواو ات» 

 1«ضدا

                                                           
 51سوره اسراء آیه  - 1
 3سور حج، آیه  - 2
 11 -12سوره مریم، آیات  - 3
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مشرکان غیر از خدای یگانه را به خدائی گرفتند تا مایه عزت و احترام ایشان باشند ولی 

کنند و با آنها به خصومت و چنین نیست، به زودی پرستش خدایان دورغین را انکار می

 خیزند.مخالفت برمی

خداوند ضدی ندارد یعنی کسی وجود ندارد که بتواند در برابر اراده او بایستد و مخالفت 

 ت او شود و در تدبیر امور اختلالی ایجاد کند.ورزد و مانع تحقق مشیّ

 

 « الَُمَعه ُنّد ُُوَُُ» -11

 نِد به معنی نظیر و شبیه است. جمع آن انداد است که در چندین آیه آمده است.

 2«الناس من یتخذ من دون الله أنداداو من » 

 گیرند.برخی مردم برای خداوند یکتا، شبیه و مانند می

 هدف آنان گمراه کردن مردم  از توحید است.

 1«و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله» 

در آیه دیگر آنان را از همانند گرفتن برای خدا و شریک قرار دادن برای او نهی کرده است: 

 1«علوا لله اندادا و أنتم تعلمونفلا تج»

بنابراین خداوند نظیر و بدیلی ندارد که در امر آفرینش بخواهد با او مخالفت و رقابت کند 

 همتا است.یا شایسته عبودیت و پرستش باشد. یگانه معبود هستی خدای یکتای بی

 

ُوُ،یْغنی ُ ُوَُُْفّقرُ ی ُ ُوَُُ،ییحُْی ُُوَُُتُ یمی ُُوَُُ،یْحصیُ ف َُُْعَلمُ ی َُُوَُُ،یْقضیَُف َُُدُ یُری ُُوَُُ،یْمضیُ ف َُُشاءُ َیُ 11-64
َله ُاْلَحْمد ،ُبَُُّله ُاْلم ْلک ُوُ،یْعطی ُ َوُُْمَنعُ َیُُ(ُوَُیْقصی ُ َوُُیْدنی ََُُُ)وُ،یْبکی ُ ُوَُُْضّحکُ ی ََُُ َوُه َوُُرُ یُْاْلخَُُّدهُّیَََُ
 .رُ یَقدُءُ یک لّ ُشَُُُیَعل

                                                           
 115بقره،  - 1
 89ابراهیم،  - 2
 22بقره، - 3
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او . یابداراده کند تحقق میشود و هر چه : او ذاتی است که هر چه بخواهد انجام میترجمه

کند. او فقیر و میراند و زنده میداند، او میبر همه چیز آگاه است و آمار و ارقام همه چیز را می

 کندگرداند. او جلوگیری میکند و دور میگریاند، او نزدیک میخنداند و میسازد . میغنی می

خوبیها در اختیار او است و او بر بخشد. فرمانروایی و ستایش مخصوص او است. همه و می

 همه چیز توانا است.

 

 

 :شرح

 «ُیْقضیَُف َُُدُ یُری ُُوَُُ،یْمضیُ ف َُُشاءُ َیُُ» -11

وقتی خداوند متعال دشمنی ندارد که بتواند در مقابل او عرض اندام کند و خودی نشان 

یابد و کسی بدهد و در کارهای او اخلال کند، در نتیجه او هر چه بخواهد و اراده کند تحقق می

هایش باز دارد. او بر همه چیز دانا و آگاه تواند در مقابل او بایستد و او را از انجام خواستهنمی

 است و همه چیز به شمار نزد او حاضر است و چیزی از علم الهی پوشیده و پنهان نیست.

 2«یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر» فرماید: قرآن کریم نیز می

 آفریند و او بسیار دانا و توانا است.آنچه را بخواهد می 

 دهد.هر کاری بخواهد انجام می 1«و یفعل الله ما یشاء» 

لله ملک السموات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء » 

 1«الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشا، عقیما

                                                           
 54روم،  - 1
 27ابراهیم،  - 2
 59 -40شوری،  - 3
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آفریند. به هر کسی زمین به او اختصاص دارد. آنچه بخواهد می فرمانروائی آسمانها و

دهد. به هر کسی بخواهد فرزند بخشد و به هر کسی بخواهد پسر میبخواهد فرزند دختر می

 دهد. کند و هر کس را بخواهد عقیم و نازا قرار میدو قلو پسر و دختر عنایت می

  2«یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء»

 کند.آمرزد و هر کسی را بخواهد کیفر میبخواهد میهر کسی را 

من تشاء و تعز من تشاء مقل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک »

 1«و تذل من تشاء  بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر

دهی و از هر کس تو به هر کس بخواهی ملک می .مالک همه چیز هستی ابگو خداوند

کس را بخواهی ذلیل  کنی و هرگیری. هر کس را بخواهی عزیز میو را میبخواهی ملک ا

 ها به دست تو است. تو بر همه چیز توانا هستی.گردانی، هه خوبیمی

 

 « یْحصیُ ف َُُْعَلمُ ی َُُوَُ»  -61

 «و کل شیء احصیناه کتابا» فرماید: قرآن می 

اختیار ما است. در در همه چیز را در کتاب تکوین شمارش کردیم. یعنی آمار همه چیز 

ای ذاتی که شمار همه چیز را  «یا من أحصی کل شیء عددا»خوانیم: دعای جوشن کبیر می

 .داندمی

گرداند. میراندن اشاره به مرگ و پایان میراند و زنده میاو می«  ییحُْی ُُوَُُتُ یمی ََُُُو» -62

 حیات دنیوی است و زنده کردن اشاره به حیات اخروی است. مرحله

« ییحی»میراند کند میآمده است: او زنده می« یحیی و یمیت»بار این تعبیر  1در قرآن کریم 

 به مرگ و پایان« یمیت»به تولد و زندگی در عالم دنیا و 

 زندگی در دنیا اشاره دارد.

                                                           
 11مائده،  - 1
 21آل عمران،  - 2
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 2«یمیت ان الله له ملک السموات و الارض یحیی و» 

خداوند فرمانروای مطلق آسمانها و زمین است. در عالم تکوین ممکن نیست فرمانی از 

 شود و تحقق نیابد و مخلوقی بتواند سرپیچی کند.ناحیه خداوند متعال صادر 

مرگ و زندگی دو  1«الذی خلق الموت و الحیاة» خالق حیات خالق مرگ نیز هست 

 اند و هر دو تحت فرمان خداوند است. هیچ کس مالک مرگ و زندگی نیست. پدیده

اند مالک آنچه را مشرکان خدای خویش پنداشته 1«و لا یملکون موتا و لا حیاة و لا نشورا»

 آیند.مرگ و زندگی و نشور آخرت نیستند. بنابراین از عهده انجام هیچ کاری برنمی

 نیازی همه به دست او است.فقرو نیازمندی، غنا و بی«  یْغنی ُ ُوَُُْفّقرُ ی ُ ُوَُ»  -61

  6« و انه هو أغنی و اقنی»  -61

سازد و از هر کس نیاز میدهد و او را بید نعمت میهاو کسی است که به هر کس بخوا

 گرداند. رزق و روزی همگان باگیرد و او را محروم و محتاج میبخواهد نعمت خود را می

 اوست.

 1«الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم»

 گرداند.میراند و زنده میخداوند که شما را آفرید و به شما روزی داد، سپس شما را می

 4«هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الارض» 

 آیا آفریدگاری جز خداوند وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی بخشد.

 1«له الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر» 

                                                           
 20سوره نباء، آیه  - 1
 2سوره ملک، آیه  - 2
 8فرقان،  - 3
 41نجم،  - 4
 49روم،  - 5
 8فاطر،  - 6
 12عنکبوت،  - 4
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دهد و روزی هر کس را د گسترش میهخداوند روزی هر کسی از بندگانش را بخوا

 کند.بخواهد تنگ می

 .گریاندخنداند و میمی«  یْبکی ُ ََُُوُْضّحکُ ی ََُُُو»  -66

 در قرآن نیز این دو وصف مورد اشاره واقع شده است:

 2«أمات و أحیا أبکی و أنه هوو أنه هو أضحک و »  

 کند. میراند و زنده میمیاو گریاند، خنداند و میاو می

زیرا اسباب گریه و خنده را او قرار داده  .خندان و گریان بودن انسان تابع اراده خداوند است

 تواند اراده کند و بخندد یا اراده کند و بگرید.و بدون سبب کسی نمی

الی انسان باشد آن سرور قلبی به صورت خندیدن ظهور پیدا هر گاه چیزی مایه خوشح

کند و هرگاه موجب تألم روحی و تأثر قلبی و پیدایش حالت حزن شود به صورت گریه می

 یابد.یابد. لذا تا سبب محقق نشود به صورت واقعی خنده و گریه تحقق نمیظهور می

 « یْقصی ُ َوُُیْدنی ََُُُو» -61

 سازد.کند و از خود دور میمیو مردم را به خود نزدیک 

باشد. خداوند بعضی کارها را سبب نزدیک قرب الی الله و بعد الی الله بدون سبب نمی

شدن به خدا دانسته است مانند کارهای واجب و مستحب، اینها مقرّب است. و بعضی کارها را 

 د است. سبب دور شدن از خدا دانسته است مانند کارهای حرام و مکروه، اینها مبعّ

بنابراین باید با اهتمام به انجام واجبات و مستحبات، بستر مناسب را برای قرب به خدا 

 فراهم سازیم و از انجام محرمات و مکروهات احتراز نماییم تا ما را از درگاه خویش نراند. 

خلاصه قرب و بعد دائر مدار حب و بغض الهی است. هر گاه عملکرد ما مورد رضایت و 

سازد و هرگاه عملکرد ما مرضی او نباشد خداوند باشد او ما را به خود نزدیک میمحبوب 

 گرداند. بلکه مبعوض او واقع شود ما را از خود دور می

او مانع و دافع بلایا و مضرات است. او عطابخش نعمتها است. در «  یْعطی ُ َوُُْمَنعُ َیُُوَُُ» -64

 «ت یا کاشف البلایایا دافع البلیا» دعای جوشن کبیر آمده است: 

                                                           
 48 -44سوره نجم، آیه  - 1
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 2«و الله یقبض و یبسط و الیه ترجعون . »قبض و بسط هر چیز به دست او است

به  های مضرها و اشعهاو با نصب کمربند ایمنی اتمسفر از اصابت بسیاری از شهاب سنگ

زمین و اهل زمین ممانعت کرده است. او با ایجاد سیستم ایمنی در وجود انسان جلو تأثیر زیان 

 ها گرفته است.ها را بر اثر تهاجم ویروسها و میکروبو بیماری بخش

 

 « لُّیُْالَلُیالَنهاَرُفُوّلجُ ی ُُالَنهاّرُوَُُیفُُّلَُیُْالَلُوّلجُ ی ُ » -61

 کند. شب را در روز و روز را در شب داخل میاو 

یولج از مصدر ایلاج و ماده ولوج به معنی دخول و فرو بردن است. یولج یعنی داخل 

 کند.یم

 2«الم تر أن الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل» 

 برد.بینی خداوند شب را در روز و روز را در شب فرو مییا نمیآ

 1این تعبیر ادخال شب و روز در یکدیگر پنج بار در قرآن تکرار شده است.

مراد کاستن از مدت روز و افزودن به شب و بالعکس است. این اختلاف زمانی و کم و زیاد 

شدن مدت روز و شب به جهت انحراف طبیعی محور زمین نسبت به مدار زمین است که 

باشد که موجب کم و زیاد شدن زاویه تابش خورشید در طول سال و در درجه می 11حدود 

شود. به طوری که اول بهار طول روز و طول ن شب و روز مینتیجه کم و زیاد شدن طول زما

این  شود.شود و به زمان روز افزوده میشب مساوی است و به تدریج بخشی از شب کاسته می

یابد. طول روز در اول بهار حدود دوازده و نیم ساعت است به روند تا آخر فصل بهار ادامه می

شود. به طوری که در آخر خرداد طول روز زوده میشود و مدت روز افتدریج شبها کوتاه می

 رسد. به پانزده ساعت می
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 شرح خطبه غدیر                                                                                                  11

 

  

شود. تا اینکه در یابد و به شب افزوده میسپس از اول تابستان مدت زمان روز کاهش می

یابد به طوری که رسد و این روند کاهش ادامه میآخر شهریور روز به دوازده و نیم ساعت می

کند و شب اول زمستان به عنوان شب یلدا ده ساعت تقلیل پیدا می طول روز در آخر پائیز به

شود از اول دیماه روزها به تدریج بلند و شبها کوتاه می آید.ترین شب سال به شمار میطولانی

 یابد. و این روند تا آخر اسفند ادامه می

ن روند ادامه شود و تا آخر پاییز ایدر واقع با شروع تابستان بخشی از روز داخل شب می

 شود و تا آخر بهار این روند ادامه دارد.دارد و با شروع زمستان بخشی از شب داخل روز می

 

ُاْلَعطاّء،ُم ْحصُُّالدُّعاّءُوَُُبُ یم ْسَتجُاْلَغف ارُ ُزُ یاْلَعُزُه وَُُّإالَهُّإالُ ُاَلُ» 61-12 معبودی جز  «اْْلَْنفاسُُّیم ْجّزل 

گناهان بندگان است. او دعای بندگانش را  او نیست. او مقهور هیچ نیرومندی نیست و آمرزنده

 مستجاب می کند و به آنان عطای بسیار دهد و شمار نفسها و تعداد مخلوقات را می داند.

 

 

ُ«ُاْلَغف ارُ ُزُ یاْلَعُز » -61
ای اسماء الهی و به معنی غلبه یافته عزیز از ماده عزت به معنی نیرو و غلبه است و یکی از

است که هیچگاه مغلوب نگردد و ضعف و عجز در او راه ندارد. این وصف در قرآن به کار 

رفته و غالبا با دو وصف حکیم و رحیم آمده است. یعنی اعمال قدرت او توأم با حکمت و 

نیز استعمال شده دارد. در مواردی با غفور و غفار رحمت است و به هیچکس ستم روا نمی

 است:

 1«الا هو العزیز الغفار»    2«ان الله عزیز غفور» 

یعنی هر گاه او بر چیزی و کسی غلبه یابد که همیشه غلبه با او است برخوردی توأم با 

 کرامت و گذشت دارد. 
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 2«و أنا ادعوکم الی العزیز الغفار» 

 خوانم.فرا می من شما را به سوی خداوند قادر قاهر و آمرزنده بخشاینده

خواهید باید با خدائی که چنان نیرویی دارد که در برابر هیچ صاحب اگر توانمندی می

ه اید او آمرزندپذیرد رابطه برقرار کنید و اگر مرتکب خطا و لغزش شدهقدرتی شکست نمی

 گذرد.است و از تقصیرات و گناهان شما در می

رحیم،  و وصف غفار پنج بار در قرآن غالبا با  وصف غفور نیز بیش از نود بار غالبا با وصف

 وصف عزیز به کار رفته است.

 شوند.های سنگی و چوبی آن قدر ناتوان هستند که حریف مگسی نمیبت

 1«و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، ضعف الطالب و المطلوب» 

با مواد معطر خوشبو  پاشیدند و گاهی آنها راها میبت پرستان هدایای خود را بر بت

 بردند.نشستند و آن مواد را برمی گرفتند و با خود میکردند و مگسان روی آنها میمی

ای ناتوان هستند که اگر مگسی چیزی از آنها برباید قدرت فرماید این بتها به اندازهقرآن می

 .باز پس گرفتن آن را از آنها ندارد. بت و مگس هر دو ناتوان و ناچیز هستند

 خداوند اجابت کننده دعای بندگان است.«  الدُّعاّءُُبُ یم ْسَتج»  -61

 فرماید:قرآن کریم خطاب به پیامبر گرامی می

 1«و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب أجیب دعوة الداع اذا دعان» 

 من پرسند بگو من به آنان نزدیک هستم. هر گاه بندگانم از تو درباره

 کنم.بخواند و دعا کند، دعای او را اجابت می ای مراهر گاه هر بنده

 6«أم ن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» 
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آیا کیست که هنگامی که شخصی مضطر او را بخواند و نیاز خود را بر او عرضه بدارد و 

 سازد. دهد و مشکل او را برطرف میحاجت بخواهد او را پاسخ می

 2«.ونی استجب لکمادع» خداوند در قرآن فرموده است: 

 کنم.مرا بخوانید. حاجات خود را از من بخواهید، شما را اجابت می

 خطاب به آنان فرمود:، هود پیامبر پس از اینکه قوم ثمود را به یکتاپرستی دعوت کرد

 1«فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب» 

. زیرا پروردگارم نزدیک است ای قوم، از خداوند طلب آمرزش کنید و به سوی او باز گردید

 دهد.پذیرد و به خواسته شما پاسخ مثبت میو شما را می

 دارد.در دعای شریف کمیل چنین اظهار می امیرالمؤمین

 «و امرتهم بدعائک و ضمنت لهم الاجابة» 

 خدایا تو بندگانت را دستور به دعا دادی و خود برای ایشان ضمانت اجابت نمودی. 

رب نصبت وجهی و الیک یا رب مددت یدی فبعزتک استجب لی دعائی و فالیک  یا » 

 «بل غنی منای و لا تقطع من فضلک رجائی

زت و جلالت عپس به  .پس رو به سوی تو آوردم و دست نیاز به سوی تو دراز کردم

دهم دعای مرا اجابت فرما و مرا به آرزویم برسان  و امید مرا از فضل و کرم سوگندت می

 ع مکن.خویش قط

ُاْلَعطاءُُّوَُ»  -11  او زیاد کننده پاداش است.«  م ْجّزل 

و بسیار است. جزیل به معنی  مجزل اسم فاعل از باب افعال و از ریشه جزل به معنی بزرگ

 عظیم و کثیر است.

ای خشنود باشد او را پاداشی بس بزرگ عنایت فرماید که قابل تصور هر گاه خداوند از بنده

 ن عطائی مرحمت فرماید که هیچگاه تمام نشود. او نباشد. چنا
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شاء ربک  خالدین فیها ما دامت السموات و الارض الا ما ةواما الذین سعدوا ففی الجن»

 2«عطاء غیر مجذوذ

اما کسانی که سعادتمند شدند در بهشت برین برای همیشه جای گیرند تا هنگامی که 

 شود.بخواهد. این عطائی است که منقطع نمی زمین دوام دارد مگر آنچه پروردگارت آسمانها و

کس و همه چیز در اختیار او  مهاو شمارنده نفسها است. آمار ه«  اْْلَْنفاسُُّیم ْحصُّ»  -12

 است.

 1«و أحاط بما لدیهم و أحصی کل شیء عددا» 

 داند. خداوند به آنچه نزد پیامبران است احاطه و اشراف دارد. و آمار و ارقام همه چیز را می

محصی اسم فاعل از باب افعال و مصدر آن احصاء به معنی شمارش تمام و کامل است به 

 طوری که هیچ چیز هر چند اندک فروگذار نشود و از قلم نیفتد.

سنگریزه است. وجه اینکه شمردن را احصاء به معنی  ةشایان ذکر است حصی جمع حصا

الان خردسکه کردند. همان گونه اند این است که عرب با استفاده از سنگریزه شمارش میگفته

 .کنندبرای حساب کردن و شمردن و جمع و تفریق از انگشتان یا عدس و نخود استفاده می

بر تمام اعمال آنان نیز آگاه  دانددر هر حال خدائی که تعداد نفس کشیدن افراد بشر را می

یا » دارد: است.  چنانچه روز رستاخیز وقتی نامه عمل به دست انسان داده می شود اظهار می

 1«ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصاها

کار کوچک و بزرگ را فرو گذار نکرده و همه ای است که هیچای وای بر ما، این چه پرونده

 چیز را بر شمرده است.

ُاْلّجَنّةُوَُ» -11 ُْبرّم هُ ی ُ ُالُوَُُنَُیْصرّخص راخ ُاْلم ْستَُُضّجر هُ ی َُُوُالُء ،یشَُُهُّیَُْعلَُُْشّکلُ ی ُُالُیالن اّس،ُاَلذَُربُّ

 « نَُیّإْلحاح ُاْلم ّلحُ 
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او پرورگار جن و انس است. هیچ کاری بر او دشوار نیست. فریاد کمک خواهان او را آزار 

 آورد.هایشان او را به ستوه نمیدهد و پافشاری اصرارکنندگان برای اجابت خواستهنمی

جانّ بتشدید نون اسم جمع است و بنابر قولی کسی است که  جنّه به کسر جیم جمع جن و

گردد. خلقت جن از آتش مثل آدم که نسل انسان به او منتهی می ،شودنسل جن به او منتهی می

خداوند  2«و خلق الجان من مارج من نار»ه آفریشن انسان از خاک است. گونه کاست همان

 جن را از آتش خالص بدون دود آفرید.

شایان ذکر است برخلاف آنچه در میان مردم متداول است و اجنه را به معنی جمع جنیان به 

 1«و اذ أنتم اجن ة فی بطون امهاتکم»برند باید دانست که اجنه جمع جنین است کار می

درهر حال جن موجودی است نامرئی دارای شعور و اراده و تحرک بسیار. به هر موجودی 

گفته  که از حس بشر پوشیده و پنهان باشد عنوان جن قابل اطلاق است. به باغ پردرخت جنت

ها نیز پیامبر معبوث شده است. گاهی از جنس پوشاند. بر جنشود چون روی زمین را میمی

یا معشر الجن و الانس ألم یأتکم رسل منکم » :ی مشترک میان جن و انسخود آنها، و گاه

 1«یقصون علیکم آیاتی

 ای گروه انس و جن، آیا پیامبرانی از خود شما برایتان نیامدند تا آیات مرا بر شما بخوانند.

. ار هستندهکایمان و گنجن مانند انسان مکلف است. برخی از آنها مؤمن و مطیع و برخی بی

 ه اخیر اعم از جن و انس گرفتار آتش دوزخ خواهند شد.گرو

 6«و لقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس» 

 بسیاری از جن و انس را برای دوزخ مهیا ساختم.

در سوره مبارکه رحمان بیش از سی بار جن و انسان به طور مشترک نسبت به نعمتهای الهی 

 «فبأی آلاء ربکما تکذبان »اند: مورد بازخواست و مؤاخذه واقع شده
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توانند جن را برای انجام برخی کارهای غیرعادی های دارای اراده و نفس قوی میانسان

 استخدام کنند. کما اینکه ممکن است گاهی جن بر عناصر ضعیف استیلاء یابد.

گونه که انسان را از خاک آفریده است جن را از آتش در هر حال خداوند متعال همان

ای اینکه ساله است و ابلیس که از جن بود آن را نشانه برتری خود پنداشت و پس ازآفریده 

متمادی به واسطه کثرت عبادت توفیق همنشینی با فرشتگان را پیدا کرده بود هنگامی که 

آدم سجده کنند و او را مورد تکریم و احترام  علمی فرشتگان مأموریت یافتند در مقابل عظمت

 تمرد خود را این گونه توجیه کرد: .متناع کرد، مورد بازخواست قرار گرفتقرار دهند، ابلیس ا

 « قال ما منعک آن لا تسجدا اذ أمرتک»

 .امر به سجده کردمرا چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده کنی هنگامی که تو 

 2«قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین»

 آفریدی و او را از گل. من بهتر از آدم هستم. مرا از آتش

 هیچ کاری بر او سخت و دشوار نیست.«  ءُ یشَُُهُّیَُْعلَُُْشّکلُ یُ الُیاَلذ»  -11

 1«وسع کرسیه السموات و الارض و لا یؤده حفظهما و هو العلی العظیم» فرماید: قرآن می

زحمت فرمانروائی او تمام آسمانها و زمین را فرا گرفته و نگهداری آنها او را به سختی و 

 اندازد. و او بلندمرتبه و بزرگ است.نمی

کسی که نسبت به تمامی شئون مخلوقات خود دانا و توانا است و از جمیع جهات همه چیز 

 باشد.تحت استیلاء او قرار دارد، در نگهداری و مدیریت آنها هرگز با مشکلی مواجه نمی

 «ُنَُیّإْلحاح ُاْلم ّلحُ ُْبرّم هُ ی ُ ُالُوَُُنَُیص راخ ُاْلم ْسَتْصرّخُضّجر هُ ی َُُوُال»  -16

دهند برای او زجرآور نیست. این همه هیاهو و فریادها که دادخواهان و مددجویان سر می

هایشان دارند موجب خستگی و شدن خواسته هاصرار و پافشاری که برای رفع نیاز و برآورد

 شود.درماندی او نمی

اْلم َوفّ ق ُلّْلم ْفّلحُوَُن،یاَْلعاّصم ُلّلص اّلح»  11-11  «ُنَُیاْلم ْؤّمنُیَوَُمْولََُُن،یََ
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 در این فراز به سه وصف دیگر اشاره شده است.

او نگهدار نیکوکاران و توفیق دهنده رستگاران و سرپرست مؤمنان است. عاصم اسم فاعل به 

نده، هدمعنی نگهدار، صالحین جمع صالح به معنی نیکوکار، موفق اسم فاعل به معنی توفیق

مفلحین جمع مفلح به معنی رستگار، مولی به معنی صاحب ولایت و سرپرست، و مؤمنین 

 جمع مؤمن به معنی فرد با ایمان است.

افراد نیکوکار در معرض خطا و لغزش و آسیب و سقوط هستند. باید به خدای متعال پناه 

 و با اعتصام به حبل متین داردزیرا تنها او است که انسان را از لغزش و سقوط نگه می .ببرند

تواند از هر گونه آسیب مصون بماند. مانند کوهنوردی که با چنگ زدن به ریسمانی الهی می

 کند.رود و به قله صعود مینوردد و بالا میهای سخت را در میمحکم صخره

دارد. پیماید و موانع را از سر راه برمیمفلح کسی است که راههای سخت و دشوار را می

رهاند و به سوی مقصد شکافد و خود را از اسارت نفس میهای مستحکم را میگوئی سد

 رود. بدیهی است این مهم جز در پرتو توفیق الهی ممکن نیست.پیش می

ُاْلعاَلمُوَُ» -11 ُک لّ َُمْنَُخَلَقَُأْنُُی.ُاَلذُّنَُیَربُّ  « ک لّ ُحالُ ُُیلعَُُْحَمَدهُ َیُُوَُُْشک َرهُ یَُاْسَتَحَقُّمْن

ها در همه حال او آن ذاتی که استحقاق دارد تمام آفریده .او پروردگار همه موجودات است

 را شکر وحمد گویند.

به راستی خداوندی که هر چه را آفریده، امکانات مورد نیاز او را برای رشد و بقاء در اختیار 

متی متناسب با او گذاشه و آن را به صورت هدفمند به سوی کمال رهنمون ساخته و از هیچ نع

آیا جز او سزوار پرستش و ستایش است؟ آیا سزاوار شکر ساختار خلقت او دریغ نورزیده، 

گزاری و ثناگوئی نیست. آیا نباید هر موجودی به خاطر برخورداری از نعمت اصل وجود،  

همچنین تأمین نیازها برای ادامه وجود در همه حال در برابر او سر تعظیم فرود آورد. و 

 جا آورد.این همه نعمت را به رشعانه او را حمد و ثنا گوید و شکخا

-«الحمد لله رب العالمین» ربوبیت اقتضای حمد دارد. چنانچه در سوره فاتحه آمده است: 

 2«فلله الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمین»
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 حمد اختصاص به خداوند دارد، زیرا او پروردگار جهانیان است.

است حمد عبارت است از ستایش کردن و ثنا گفتن به خاطر دارا بودن وصف یا شایان ذکر 

فعلی که بر جمال و کمال ذات دلالت دارد. هر چند عنوان نعمت نداشته باشد و معمولاً جنبه 

گفتاری دارد. برخلاف شکر که به مورد نعمت اختصاص دارد، و جنبه زبانی، قلبی و عملی 

 تواند داشته باشد.می

 

 و ثناء الهی حمد

پیامبر گرامی پس از اینکه حدود شصت صفت از صفات جمال و جلال خداوند متعال را 

 یادآور شوند. در این فراز به حمد و ثنای الهی پرداختند.

 «ُالَسر اّءَُوُالَضر اّءَُوُالشّ َدّةَُوُالَرخاءُُّیَأْحَمد ه َُعلَُ »

 گویم. سپاس میآرامش  و او را در حال خوشی و گرفتاری، سختی

سراء به معنی شادی و خوشی،  همچنین به معنی توانگری در معیشت است.  در مقابل 

ل باشد. شدت به معنی سختی در مقابضراء به معنی اندوه، تنگدستی، درماندگی و گرفتاری می

 باشد. رخاء به معنی آرامش می

. اگر ضراء با سراء آمده باشد یا شوندبا هم استعمال می اء نوعاًء و ضرّاشایان ذکر است سرّ

ماند بیماری و نقص عضو وگرفتاری مالی را بدنی به طور جداگانه به کار رفته باشد گرفتاری 

برای خصوص گرفتاری بدنی است در مقابل   ،شود. ولی اگر با سراء ذکر نشده باشدشامل می

چه قرآن مجید یکی از چنان رود.بأساء که غالبا در خصوص گرفتاری غیر بدنی به کار می

و » ند: کهای نیکوکاری را شکیبایی در سختیها و گرفتاریها ذکر میصفات متقین و نشانه

 2«الصابرین فی البأساء و الض راء

آنان  «الذین ینفقون فی السراء و الض راء» نماید: و در جای دیگر آنان را این گونه معرفی می

ایی و در حال تنگدستی و نداری به مستمندان انفاق و کسانی هستند که در حال توانگری و دار

 کنند.مساعدت مالی می
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شود آن است که انسان در همه حال باید حمد و در هر حال آنچه از این فراز استفاده می

گزاری خداوند غفلت ورزد. غفلت ثنای الهی بگوید. در حال خوشی و رفاه نباید از سپاس

 او گرفته شود.شود نعمت و خوشی از موجب می

 

 اظهار ایمان

أ وّمن ُبّّهُوُّبَمالئَکّتّهُوَُُو»   «ُر س ّلهُُّک ت ّبّهُوَََُُ
 های آسمانی و پیامبران او ایمان دارم.به خداوند و فرشتگان و کتاب

 این فراز ناظر به آیه شریفه آخر سوره بقره است.

 «ملائکته و کتبه و رسله آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و» 

پیامبر به آنچه از ناحیه خدا به او نازل شده ایمان دارد و اهل ایمان نیز همه به خداوند و 

 فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران الهی ایمان دارند.

بدیهی است ایمان و اعتقاد قلبی همراه با اطاعت و التزام عملی نسبت به اوامر و نواهی 

 «و قالوا سمعنا و أطعنا»نانچه در ادامه آیه فرمود: شرعی است. چ

 اهل ایمان گفتند فرمان خدا را شنیدیم و اطاعت کردیم.

به همین جهت در فراز بعدی به لزوم ایمان که در رأس آن اطاعت امر است اشاره شده 

 است:

 

ا طُْمرّّهُوَأْسَمع ُْلَُ » أ باّدر ُّإلُوُعُ یََ ّمْنُُیَقضاه ،َُرْغَبة ُفَُأْسَتْسّلم ُّلماُوَُُْرضاهُ ی َُُک لّ ُماُُیََ طاَعّتّهَُوَُخْوفاُ 

 «َُجور هُ ُخافُ ی ُُالَُمْکر ه ُوَُُْؤَمنُ ی ُ ُالُیع ق وبَّتّه،ُاّلنَه ُالِلُاَلذ
مبادرت  ،سازدکنم و به سوی هر آنچه او را خشنود میشنوم و اطاعت میدستور خدا را می

م. در برابر آنچه او مقدر ساخته تسلیم و خاشع هستم. کنورزم و بدون فوت وقت اقدام میمی

 بودن و تسلیم بودن من دو جهت دارد: مطیع

 میل قلبی دارم که فرمان خدا را اطاعت کنم. «رغبته فی طاعته»یکی: 



 11                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

بیم آن دارم در صورت نافرمانی مرا کیفر کند. زیرا او خدایی « خوفا من عقوبته» :دیگری 

نیست. و هیچ کس نیز از اینکه مورد ستم واقع شود  ایمناز مکر و تدبیر او  کساست که هیچ

 دارد.کس به اندازه سر سوزنی ستم روا نمیهیچبیمناک نیست. زیرا او عادل است و به 

 

 اقرار به ربوبیت

 «ُةُّیََُوَُأْشَهد َُله ُبّالرُّب وبُُّةُّیَُبّاْلع ب ودُُّینَ ْفسُیأ ّقرَُّله َُعلُوَُ »
 م.دهکنم و به این که او پروردگار جهانیان است گواهی میدگی خود برای او اقرار میبه بن 

این اعتراف و گواهی به خاطر دفع این توهم است که مبادا برخی نابخردان ادعای الوهیت 

برای پیامبر کنند آن گونه که درباره حضرت عیسی مسیح ادعا کردند و گفتند: عیسی فرزند 

 خدا است.

در حالی که خود مسیح به بنده بودن خود اذعان داشت:  2«النصاری المسیح ابن اللهقالت »

 1«لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله» 

همه موجودات عالم مخلوق و بنده خدای سبحان هستند و هدف آفرینش پرستش و اظهار 

 خشوع دربرابر خداوند است.

 1«و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» 

 انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند.جن و 

بنابراین از حیث بندگی پیامبر نیز مانند سائر افراد بنده خدا است و به خاطر مقامات عالیه 

 ل شد. آری تنها تفاوت پیامبر با دیگران درئن خدائی قاأش عرفانی و معنوی نباید برای پیامبر

 قل انما أنا بشر مثلکم» فرماید: نچه قرآن کریم میشود. چنااین است که بر پیامبر وحی می

 6«یوحی الی  انما الهکم اله واحد
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ای پیامبر به مردم بگو: من پیامبر از حیث اینکه برای ادامه حیات نیازهای مادی و جسمانی 

دارم همچنین از حیث مخلوق بودن و بنده او بودن همانند شما هستم. با این تفاوت که به من 

 بدانید معبود شما خدای یکتا است. .شودوحی می

قرآن یک صد بار از زبان پیامبر اسلام و سائر پیامبران به این نکته اشاره کرده است که 

  2«ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. » خداوند پروردگار من است

راست است. اعتقاد خداوند پروردگار من و پروردگار شما است. پس او را بپرستید. این راه 

 به ربوبیت مستلزم عبودیت است.

 

 رسالت ابلاغ

ّمْنَُأْنُالَُأفْ َعَلُفَ َتّحَلُبُیبّّهُّإلَُُیماَُأْوحُیأ َؤدُ ُوَُ»  ّإْنَُعظ َمْتَُُأَحد ُوَُُیَعنُ ُهاْدفَ عُ َیُُّمْنه ُقارَّعة ُالُیَحَذراُ 

ه وَُُّإالَهُّإالُ ُالُ،َصَفْتُخ لَت هُ ُوََُُلت هُ یح ََُ» 
ترسم چنانچه انجام ندهم گرفتار عذابی کوبنده دهم زیرا میآنچه به من وحی شده انجام می

جویی او بزرگ باشد شوم که هیچکس نتواند آن را از من برطرف سازد. هر چند تدبیر و چاره

 پیرایه باشد. و دوستی او خالص و بی

ی گزیدن و اجتناب کردن به أودی از ریشه ادا به معنی انجام دادن است. حذر به معنی دور

به معنی فرا گرفتن و « تحل بی»خاطر خوف و ترس است. تحلّ به معنی روا شدن است و 

 فرود آمدن نیز به کار رفته است.

اسم فاعل از ریشه قرع به معنی کوبیدن چیزی بر چیزی است. و در موردی قارعه به  قارعة

ده شود که موجب خرده شدن آن شود. رود که چیزی بسیار محکم بر چیز دیگری زکار می

 کنایه از کیفر شدیدی است که به هلاکت فرد منتهی گردد.

 «یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة و لا» فرماید: قرآن می

دهند عذابی کوبنده و خردکننده بر آنها وارد کافران به سبب رفتارهای زشتی که انجام می

 شود. می
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خلّت به معنی  و تدبیر، فعل صفت از ریشه صفا به معنی خالص بودن، و حیله به معنی چاره

 دوستی صمیمی است.

شود بدون هیچ گونه تغییر و تبدیلی و مقام عصمت نبی اقتضا دارد آنچه بر او وحی می

 بدون کم و کاست یا زیادتی به مردم ابلاغ نماید. در راستای ابلاغ وحی به مردم کوتاهی ننماید. 

رت ناظر به این است که ابلاغ ولایت نیز مانند دیگر امور شرعی امری الهی است و این عبا

 پیامبر در آن نقش ندارد. بلکه تنها وظیفة او ابلاغ آن چیزی است که بر او وحی شده است. 

بیان این نکته پیش درآمدی است بر خنثی شدن ادعاهای واهی جریان نفاق مبنی بر اینکه 

انب خداوند نیست بلکه جنبه تعصب قومی و خانوادگی دارد و پیامبر به امر ولایت علی از ج

انه اراد اَن یشر ف ابن »خواهد علی را بر دیگران فضیلت و شرافت ببخشد. این ترتیب می

 «عمه

 «  ان أتبع الا ما یوحی الی » فرماید: در حالی که قرآن می

 .شودکنم مگر آنچه به من وحی میمن تبعیت نمی

 2«اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیمانی »

 ترسم.اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از کیفر روز بزرگ رستاخیز می

 فرماید:ای قاطعانه در پاسخ آنان میخداوند در آیه

تنزیل من رب العالمین و لو تق ول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه » 

 1«نه حاجزینالوتین فما منکم من احد ع

این مطلب از سوی پرودگار جهانیان است و اگر پیامبر برخی کتاب را به دروغ بر زبان 

گرفتیم و رگ قلب او را قطع آورد، ما او را به دست راست که نماد قدرت است محکم می

توانست مانع این کیفر شود. آری خداوند به پیامبرش دستور کردیم و هیچیک از شما نمیمی

 ست آنچه را از ناحیه پروردگار بر او وحی شده پیروی کند.داده ا
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 2«اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو »

آنچه را  1«انما أتبع ما یوحی الی  من ربی»و پیامبر نیز طبق دستور الهی اظهار داشته است: 

 کنم.شود پیروی میاز سوی پروردگارم بر من وحی می

 

 دستور ابلاغ و امتثال امر

ُّرسالََته ،ُوَُُیَحقّ َُعلُُّیفُیّإْنَُلْمُأ بَ لّ ْغُماُأَنْ َزَلُّإلَُُیأَن ُُّیَأْعَلَمن ّانَه َُقدُْ »  تَبارََکُوَُُیَقْدَُضّمَنُل َفماُبَ َلْغت 

  «.ُمُ یاْلَکُرُیالِلُاْلکافُّ اْلّعْصَمَةُّمَنُالن اّسَُوُه وَُُیَتعالَُ

ُیفُُّیْعنی َُُیلُّعَُُیفُُ،ّمْنُرَبّ کَُُکَُیُْبَ لّ ْغُماُأ نّْزَلُّإلَُُالَرس ولُ  َهای ُ َأُُایُّم،یالَرح:ُّبْسّمُالِلُالَرْحماّنُیّإلَُُیفََأْوح»
 «ّمَنُالن اسُُّْعّصم کَُی َُالِلُ ّإْنَُلْمُتَ ْفَعْلَُفماُبَ َلْغَتُّرسالََته ُوَُ وَُُ،طاّلبُ ُیْبّنُأَبُیاْلّخاَلَفّةُّلَعلُّ

ولایت به حضرت علی از جانب خداوند متعال در این فراز پیامبر به زمینه صدور فرمان 

ی ابی طالب به من وحبنترسم اگر آنچه را درباره خلافت علیفرماید: سبب اینکه میمی اشاره

شده به مردم نرسانم دچار کیفری سخت شوم، این است که خداوند به من اعلام فرمود اگر 

 ام.او را به انجام نرساندهآنچه را در حق علی بر من نازل کرده ابلاغ نکنم رسالت 

البته خداوند تبارک و تعالی ضمانت کرده که مرا از شر مخالفان و دشمنان حفظ نماید. زیرا 

 او کفایت کننده و بزرگوار است.

پس به من وحی کرد: ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده درباره خلافت 

ند تو ای و خداوکار را نکنی رسالت الهی را تبلیغ نکرده علی فرزند ابوطالب ابلاغ کن. اگر این

 دارد.را از شر بد خواهان و فتنه جویان مصون می

 

 «  3ّمْنُرَبّ کَُُکَُیُْبَ لّ ْغُماُأ ْنّزَلُّإلَُُالَرس ولُ َُهای ُ َأُُای» 
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ما »در این فراز خطبه مورد ابلاغ توسط شخص پیامبر تبیین و تعیین شده است که مصداق 

خلافت علی بن ابی طالب است. ظهور آیه و شأن نزول آن بر هیچ مورد دیگری « الیکانزل 

 جز ولایت حضرت قابل انطباق نیست.

 این فراز به چند نکته دلالت دارد: 

امر ولایت حضرت علی مستند به وحی الهی است و این آیه شریفه در این خصوص  -2

 نازل شده است. 

به وجود مقدس علی است و هیچ کس دیگر شایسته این خلافت بلافصل پیامبر منحصر  -1

 باشد.منصب الهی نمی

 خویشاوندی با پیامبر در رابطه با جانشینی ملاک نیست. -1 

ود خ ای بیش نیست و در تعیین ولی امر پس ازپیامبر در این نصب و انتصاب واسطه -6 

لایت حضرت امیر بوده نقش ندارد. بلکه وظیفه ذاتی او در این خصوص فقط ابلاغ حکم و

 است.

نبوت و معاد و فروع دین یعنی  ،بر هیچیک از اصول دین یعنی توحید« ُکَُیُْماُأ ْنّزَلُّإلَُ»  -1

خمس و زکات، حج و جهاد، امر به معروف و نهی از منکر انطباق ندارد. زیرا  ،روزه ،نماز

ز پس اهم ت، بقیة موارد نماز و روزه نیز قبل از هجر ،بعثت ابلاغ شده یاصول دین در ابتدا

هجرت و تشکیل حکومت تشریع و تبلیغ شد. مناسک حج نیز تمام شد غدیر هفتاد روز پیش 

طالب ابینبماند امر ولایت و خلافت علیاز رحلت پیامبر بوده،  بنابراین تنها چیزی که باقی می

 است.

لاغ آن گوئی پیامبر مورد ابلاغ باید چیزی همسنگ رسالت باشد زیرا در صورت عدم اب -4

 وظیفه خود را در رابطه با رسالت الهی انجام نداده است. 

  2«ّإْنَُلْمُتَ ْفَعْلَُفماُبَ َلْغَتُّرسالََته ُُوَُُ»

 باشد.راز رسالت چیزی جز ولایت و امامت نمیتو این امر گرانسنگ هم
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َُجْبرئیلَُُّإنَُُاْْلیَّة،ُهّذهَُُّسَببَُُمَُْلکُ َُبیّ نُ مُ ُأَنَاُوَُُّإَلیََُُتعالیُالِلُأَنْ َزلَُُماُتَ ْبلیغُُّفیَُقَصْرتُ ُماُالن اّس!َُمعاّشرَُ»
ُوَُُأَبْ َیضُ ُک لَُُفَأ ْعّلمَُُْلَمْشَهدُّاُهَذاُفیَُأق ومََُُأنُُْ-ُالَسالمُ ُه وُوَُُ-ُرَب یُالَسالمَُُّعنُُّیَْأم ر نیَُثالثاُ ُّمراراُ ُّإَلی َُُّهَبطَُ
مامُ ُ،َخلیَفتیُوَُُیَوّصی ُُّوََُُأخیّهُالَساَلمَُعلَیُُْطاّلبُ ُأَبیُْبنََُُعّلیَُأنََُُأْسَودُ  ُّمن یَُمَحلُّهُ ُاَلذیُبَ ْعدی،ُنُْمَُُّوُاْْلّ
ُُ«بَ ْعدیُنَّبیَُُالُأَنَهُ ُّإالَُُم وسیُّمنُُْهار ونََُُمَحلُُّ
ُ
 

 قصر به معنی کوتاهی کردن است. ما قصرّت یعنی کوتاهی نکردم.

های خداوند معنی فرود آمدن است و سلام یکی از نامهبط فعل ماضی از ماده هبوط به 

 باشد.می

اید بدانید من در رساندن آنچه خدای متعال بر من : ای مردم که در اینجا گرد آمدهترجمه

ه به کنم. جبرئیل سه مرتبمن سبب نزول این آیه را برای شما بیان می .نازل کرده کوتاهی نکردم

پروردگارم که عنوان سلام دارد فرمان داد در این مکان سوی من فرود آمد و مرا از طرف 

بایستم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی فرزند ابوطالب برادر من و وصی من و 

جانشین من بر امت و امام پس از من است. جایگاه او نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت 

ری نیست. او سرپرست شما در طول ولایت به موسی است. با این تفاوت که پس از من پیامب

 خداوند و ولایت پیامبر است.

 

 منزلت هارون

شایان ذکر است هارون در زمان حیات برادرش حضرت موسی با استفاده از آیات کریمه 

 قرآن شئون مختلفی داشت:

 شأن اول: وزارت

کند در امر رسالت برادرش را به عنوان وزیر و یاور او قرار موسی از خداوند درخواست می

 2«و اجعل لی وزیرا من اهلی هرون أخی» دهد. 
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 برای من وزیری از خاندان من که مراد برادرم هارون است قرار بده.

 2«یلقد اوتیت سؤلک یا موس» فرماید: کند و میخداوند خواست موسی را اجابت می

 خواسته تو ای موسی به تو داده شد. 

 فرماید:در جای دیگر می

 1«و لقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا»

 ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و با او برادرش هارون را وزیر قرار دادیم.

مقاصد  ایوزیر کسی است که بار سنگین مسئولیت انجام بسیاری از امور کشور را در راست

کشد. خداوند رسالت مشترکی بر دوش حضرت موسی و برادرش هارون ولی امر به دوش می

گذاشت. و آن دعوت فرعون و پیروان او به آئین توحید و مبارزه با شرک و ظلم و نجات 

 اسرائیل بود.بنی

 1«ملائهو ثم بعثنا من بعدهم موسی و هرون الی فرعون » 

و هارون را به سوی فرعون و لشکریان و س از او، موسی ما پس از نوح و پیامبران پ

 پیروانش برانگیختیم.

به سوی فرعون بروید  6«اذهبا الی فرعون انه طغی» در آیه دیگر خطاب به هر دو فرمود:  

 که او سرکشی کرده است.

 شأن دوم: خلافت

به مدت آنگاه که موسی برای حضور در میقات و دریافت الواح تورات، قوم خویش را 

 چهل روز ترک کرد، برادرش هارون را جانشین خود قرار داد.

                                                           
 81سوره طه، آیه  - 1
 85سوره فرقان، آیه  - 2
 75سوره یونس، آیه  - 3
 48سوره طه، آیه  - 4



 شرح خطبه غدیر                                                                                                  121

 

  

و واعدنا موسی ثلاثین لیلة و أتمناها بعشر فتم  میقات ربه اربعین لیلة و قال موسی » 

 1«لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین

مور مردم را اصلاح کن و از ا .موسی به برادرش هارون گفت مرا در میان قوم جانشین باش

 کنندگان پیروی مکن.شیوه فساد

 شأن سوم: نبوت

 2«و وهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبیا» 

 از سرلطف و عنایتی که به موسی داشتیم به برادرش هارون مقام نبوت عطا کردیم. 

ت. هر ه اسراین با توجه به ذیل کلام پیامبر که حضرت علی را نازل منزله هارون دانستببنا

شأنی که هارون داشته، حضرت علی هم آن شأن را دارد. تنها در مورد نبوت استثنا شده است. 

 شود.بنابراین شأن وزارت و خلافت برای حضرت امیر اثبات می

، که به حدیث منزلت معروف «هارون من موسی محل ه منی محل»شایان ذکر است عبارت 

پیامبر بیان شده است. یکی از آن موارد این است  و مشهور است در موارد متعددی توسط

هنگامی که پیامبر همراه اصحاب به جنگ تبوک رفت علی را جانشین خود در مدینه قرار داد. 

این امر بر علی بن ابیطالب گران آمد و اظهار داشت آیا مرا در میان کودکان و زنان جای 

 ینبهارون من موسی الأ انه لا  بمنزلةالا ترضی ان تکون منی » دهی؟! پیامبر فرمود: می

 «بعدی

آیا راضی نیستی نسبت تو به من مانند منزلت هارون  به موسی باشد. جز اینکه پس از من 

 ،پیامبری نیست. همچنین در مورد عقد اخوت بین اصحاب و حضرت رسول و حضرت امیر

 پیامبر این تعبیر را به کار بست.

سنت مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، حدیث منزلت در کتب معتبر اهل 

سخن ترمذی و مسند احمد و دهها کتاب دیگر آمده است. مفهوم آن این است هر شانی که 
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ا شده تنها شأنی که استثن باشد.برای هارون ثابت است برای حضرت علی نیز آن شأن ثابت می

 .ن نبوت است. بنابراین شأن وزارت و خلافت باقی استأش

هارون برترین افراد قوم موسی بود. از این حیث به عنوان خلیفه مطرح شد، حضرت علی 

 نیز برترین افراد امت بود و از این حیث تنها او صلاحیت برای خلافت دارد.

هارون به خواست موسی و فرمان خدا وزیر موسی شد، حضرت علی نیز به امر الهی و 

هارون خلیفه موسی بود علی نیز خلیفه رسول خاتم  صریح کلام پیامبر عنوان وزارت یافت.

 است.

تنها اشکال قابل طرح این است که هارون در زمان حیات موسی از دنیا رفت. بنابراین تشبیه 

کند. لکن آنچه به عنوان استثناء در ذیل آمده: به هارون، خلافت علی را پس از پیامبر اثبات نمی

ر د .باشدحضرت امیر پس از رحلت رسول اکرم نیز می ناظر به خلافت« أنه لا ینی بعدی» 

فائده خواهد بود. در نتیجه تمام شئونی که برای هارون ثابت غیر این صورت استثناء لغو و بی

 بوده به غیر از مقام نبوت برای علی نیز ثابت است.

رای ر بیات پیامبر و مقام خلافت در غیاب و ارتحال پیامبحبنابراین مقام وزارت در عصر 

 طالب ثابت است.ابیابنعلی

شایان ذکر است دهها روایت به این مضمون در منابع روائی شیعه و سنی وجود دارد و 

 گذارد.جای انکار و تردید برای کسی باقی نمی

بر گرامی اند پیامشیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان و سیوطی در تفسیر درالمنشور آورده

 ی حضرت علی)ع( مطرح کرده است:حضرت موسی را دربارههای اسلام همان خواسته

 اللهم انی أسالک بما سألک اخی موسی أن تشرح لی صدری و أن تیس ر لی امری و» 

وزیرا من اهلی علیأ أخی اشدد به أزری  لی و اجعل ن تحل عقدة من لسانی، یفقهوا قولی،أ

 «نت بنا بصیراکثیرا انک ک و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا  و نذکرتک

آمده است. و  2این همان تقاضاهای موسی درباره هارون از خداوند است که در سوره طه

 تنها به جای هارون نام علی ذکر شده است.
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 ولایت علی در قرآن

ُالِلَُولّیُّک مُ ُّإنَما»ُتابّهُّکُُّّمنُُْآیَةُ ُّبذّلکََُُعَلیََُُتعالیُوَُُتَبارَکَُُالِلُأَنْ َزلََُُقدُْ وَُ َرس ولّهُُّوَُُالِلُبَ ْعدََُُولّیُّک مُُْه وَُُوَُ» 

َُعَلیّهُالَساَلُُأَبیُْبنُ َُعّلیُو1َُراّکع ونَُُه مُُْوَُُالزَکاةَُُی  ْؤتونَُُوَُُالَصالةَُُی قیم ونَُُاَلذینَُُآَمن واُاَلذینَُُوََُُرس ول هُ ُوَُ ُمُ طاّلب 

 «.حالُ ُک ل ُُّفیَُعَزَوَجلَُُالِلُی ریدُ ُراّکعُ ُه وَُُوَُُالزَکاةَُُآَتیُوَُُالَصالةََُُأقامَُ
و علی فرزند ابوطالب پس از خدا و پیامبر سرپرست شما است و خداوند در این باره  

خدا و پیامبر و کسانی هستند که  ،ای در قرآن بر من نازل کرد و فرمود: همانا سرپرست شماآیه

ب همان کسی است که دهند. و علی پسر ابوطالدارند و در حال رکوع زکات مینماز به پا می

نماز را به پاداشت و در حال رکوع زکات داد و انگشتر خود را به عنوان صدقه به آن مرد 

نیازمند عطا نمود. او در همه حال قصدش الهی است و به جز رضای خداوند به چیزی 

 اندیشید.نمی

 در آیه بعد تصریح شده است: 

  1«حزب الله هم الغالبونو من یتول الله و رسوله و الذین امنوا فان » 

هر کس ولایت خداوند و پیامبر و اهل بیت را بپذیرد به عضویت حزب الهی در آمده و 

 حزبی که سرپرستش اینها باشند پیروز نهایی خواهند بود. 

دلالت بر حصر دارد یعنی اولیاء اهل ایمان منحصر به همین سه موردی است که در « انما»

آنها در طول هم است یعنی ولایت حضرت امیر در طول ولایت پیامبر آیه شریفه آمده، ولایت 

 اکرم و ولایت ایشان در طول ولایت خدای متعال است.

ابی طالب اشاره دارد. بیش از چهل حدیث از طریق عامه و خاصه ابنبه علی« الذین امنوا»

 گوید این آیه در شأن امیرالمؤمنین )ع( نازل شده است.وجود دارد که می
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برخی افرادی که تازه اسلام اختیار کرده بودند نزد پیامبر آمدند و عرض کردند: وصی شما 

انما ولیکم الله و رسوله و الذین »کیست؟ ولی ما پس از شما کیست؟ این آیه نازل شد: 

 «امنوا

رسید ن آمد. پیامبر پوپیامبر فرمود برخیزید به مسجد برویم. دیدند مستمندی از مسجد بیر

سی داخل مسجد چیزی به تو نداد؟ عرض کرد: بله، آن آقا این انگشتر را به من داد. نگاه آیا ک

ابیطالب نبود. پرسید در چه حالی بود گفت: در حال رکوع بنکردند آن شخص کسی جز علی

یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم »گانه در آیه شریفه نماز. به این ترتیب مراد از اوصاف سه

 ابیطالب ولی و وصی من است.بنروشن شد. آنگاه پیامبر فرمود: او یعنی علی «راکعون

رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و » همراهان پیامبر ابراز رضایت کردند و اظهار داشتند: 

 2نازل شد. «و من یتول الله»سپس آیه:  «بمحمد نبیا و بعلی ولیا

 رسول اکرم نقل شده است:در بعضی جوامع روائی اهل سنت این حدیث از 

 1«ان تولوا علیا تجدوه هادیا مهدیا یسلک بکم الطریق المستقیم» 

ای خواهید یافت که شما را در مسیر حق و اگر ولایت علی را بپذیرید او را رهنمای رهیافته

 کند.طریق مستقیم الهی راهبری می

صیغه جمع به معنی مفرد « واالذین امن»رسد این است که چگونه تنها اشکالی که به نظر می

و شخص خاصی به کار رفته است. لکن این اشکال وارد نیست. زیرا در آیه مباهله نیز جمع 

فقل تعالوا ندع أبنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و أنفسنا و » در مفرد استعمال شده است: 

 1«انفسکم

همراه پیامبر فاطمه زهرا س بوده  جمع است در حالی که در داستان مباهله تنها زن« نسائنا»

است. همچنین انفسنا جمع است در حالی که مراد امیرالمومنین است که به منزله نفس و جان 
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پیامبر است. استعمال جمع در مفرد برای تعظیم و تفخیم است و در موارد بسیاری در قرآن به 

توجه و الامر ی« ث اما فی افاضثم افیضوا من حی« »انا انزلناه فی لیلة القدر»کار رفته است. 

 .(ص)الی فرد واحد و هو ابراهیم الخلیل او النبی الخاتم 

 

 کثرت منافقین

ُینَُاْلم ناّفقَُکْثَرةُُّوَُُاْلم َتقینَُُّبّقَلةُُّّعْلمیّلُُالن اسُ ُأَی َُّهاُّإلْیک مُُّْلکَُذَُُتَ ْبلیغُُّّلیَُعنَُُْیْسَتْعّفیَُأنَُُْجْبَرئیلََُُوَُسأَْلتُ »
ثمینَُُّإدغالُُّوَُ ُسَُلَیُُْماُبّأَْلّسَنّتّهمُُْیَ ق ول ونَُ»ُبّأَنَ ه مُُْهُّّکتابُُّفیُالِلَُوَصَفه مُ ُاَلذینَُُبّاْْلّْسالمُُّاْلم ْسَتْهزّئینََُُخَتلُُّوَُُالال 

 «َعظیمُ ُالِلُّعْندَُُه وَُُوََُُهیّ ناُ َُیْحَسب ونَهُ ُوَُُ«ق لوّبّهمُُْفی

نی درخواست معافیت، معاف داشتن. معافت یستعفی فعل مضارع از مصدر استعفاء به مع

کننده. حیل جمع ن مع لائم به معنی ملامتئمیغل کاری و فتنه جوئی، لادداشتن ادغال یعنی 

بک، پندارند. هیّن: سحیله یعنی فریب و نیرنگ. مستهزئین جمع استهزاء کننده. یحسبون: می

 آسان

: ای مردم، بدانید من از جبرئیل خواستم از خداوند بخواهد مرا از رساندن پیام اعلام ترجمه

طالب معاف بدارد. زیرا من آگاه بودم تعداد متقین اندک، و تعداد منافقین ابیبنخلافت علی

به  کنندگان نسبتکاری مسخرهکنندگان و فریببسیار است. همچنین از فتنه انگیزی ملامت

او به ستیز برخواهند  باروند و دانستم آنان زیر بار ولایت علی نمیاع داشتم و میاسلام اطل

خاست. همان کسانی که خداوند ایشان را در قران این گونه توصیف کرده است: آنها به 

پندارند در گویند آنچه را در دل اعتقاد ندارند و آن را امری کوچک و سبک میزبانهایشان می

 باشد.و رفتار آنان در پیشگاه الهی امری بزرگ می  حالی که این سخن

 هپرداختپیامبر در این فراز به تبیین شرائط سیاسی و اوضاع اجتماعی و فضای موجود جامعه 

دارد. خداوند بارها در قرآن و نقاب از چهره منافقان برمی هو به آیه قرآن استشهاد نمود

ان آگاه ساخته است. دهها آیه در این رابطه نازل پیامبرش را از وجود منافقین و خطر نفوذ آن

 شده و پیامبر و اهل ایمان را از آزارشان بر حذر داشته است.
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و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدنیة مردوا علی » فرماید: یک جا می

 1«.لمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیمعالنفاق، لا تعلمهم، نحن ن

اند کنند پیرامون شما را گرفتهنشینان و کسانی که در خارج شهر زندگی میاز بادیهبعضی  

منافق هستند و بعضی کسانی که داخل شهر سکونت دارند بر نفاق خویش اصرار دارند. تو 

یم. دهشناسیم. به زودی آنها را دو بار کیفر میشناسی. ولی ما آنان را به خوبی میآنان را نمی

ا بر اثر رسوائی و پیروزی مسلمانان در جنگها، دوم هنگام مردن و روز رستاخیز یکی در دنی

 شوند.آنان به کیفرسخت ابدی و آتش دوزخ بازگردانده می

و از تلق ونه بالسنتکم و تقولون با فواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هی نا و هو » 

 1«عند الله عظیم

یمی را به زبانهایتان گرفتید و با دهانتان آنچه را به آن به یاد آورید زمانی را که بهتان عظ

حالی  پنداشتید. درکردید و آن را امری ساده میگفتید و شایعه پراکنی میپنداشتید می آگاهی

که این دروغ نزد خداوند بزرگ است. زیرا با این تهمت شما آبروی مسلمانی را ریختید و 

استان از د .د. این آیه در ارتباط با داستان افک نازل شدیکن دارخواستید پیامبر را بدنام و لکه

این قرار بود. در یکی از جنگها پیامبر همسرش عایشه را با خود برده بود. در بازگشت سپاه 

 اردو زدند و شب را آنجا ماندند.

عایشه برای تخلی از اردوگاه دور شده بود و گردنبندش پاره شده بود و برای یافتن 

ی آن معطل شد. وقتی بازگشت کاروان رفته بود. در این فکر بود که چه کند، ناگهان هاقطعه

دید صفوان نیز در آنجا خوابیده و جا مانده است. صفوان عایشه را سوار بر شتر خود کرد و با 

 شتاب حرکت کردند تا به کاروان برسند. 

ا : نگاه کنید همسر پیامبر بسرکرده منافقان عبدالله ابن أبی سلول چون آنان را بدید، گفت

آید و به عایشه تهمت ناموسی زد. این سخن دهان به دهان گشت مردی اجنبی از راه بیابان می

 و در بین مردم شایع شد. 
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پیامبر آگاهی یافت و بسیار ناراحت شد. آیات شدید اللحنی نازل شد و حکم قاطع شدیدی 

 ود.د باید هشتاد تازیانه زده شبرای آن قضیه صادر شد که اگر نتواند ثابت کن

های ناروا به افراد پراکنی است. نسبتسازی و شایعهیکی از ترفندهای منافقان شایعه

عیت پردازند و موقدهند و با پخش سخنان دروغ به تخریب شخصیتهای تأثیرگذار جامعه میمی

 ت رسول اکرم بود. دار کردن حیثیکنند. در این قضیه هدف لکهاجتماعی آنان را متزلزل می

نیز مطالب ناروا و  طالبمنافقین در رابطه با ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علی بن ابی

دادند. گاهی او را خشونت طلب نسبت می سخنان دروغ به ساحت مقدس حضرت امیر

 کردند.تندرو معرفی می و

 

 آزار پیامبر

َُکْثَرةُّ »: آنگاه پیامبر گرامی فرمود ُّلَکْثَرةَُُّکذّلکَُُأَنّ یُم واَزعَُُوَُُأ ذ نا ،َُسَمونیَُحت یَُمَرةُ َُغْیرَُُلیَُأذاه مَُُْو
 «َعَلْیهُُّّإْقبالیُوَُُّإی ایَُُم الزََمّتهُّ

 ،این منافقین نه یک بار و دو بار، بلکه بارها مرا اذیت کردند تا جائی که مرا اذن یعنی گوش

خواستند بگویند پیامبر هر چه علی او بگوید میاور نامیدند. بکنایه از تو خالی بودن و زود

پذیرد و کانالیزه شده و منبع خبری و اطلاعاتی او تنها علی است. یا هر کس هر شنود و میمی

شنود. در حالی که حاکم باید به هر سخنی گوش ندهد و به هر چه گزارش دهد پیامبر می

 گزارشی ترتیب اثر ندهد.

ین گونه هستم و این به خاطر کثرت ملازمت و همنشینی زیاد آری منافقان پنداشتند من ا

شنیدم. ولی سرانجام خود تصمیم کردم و مطالب را میعلی با من بود که من از او اقبال می

 گرفتم.می

تا اینکه سرانجام خداوند این آیه را در این باره نازل  « َذّلکَُُفیَُعَزَوَجلَُُالِلُأَنْ َزلََُُحت ی» 

ُرُ یُْخَُُ-أَنَه ُأ ذ ن ُُْزع مونَُی َُُنَُیاَلذُیَعلَُُ-ه َوُأ ذ ن ،ُق ْلُأ ذ ن ُُقولونَُیََُوُُیالَنبُُّْؤذونَُی ُ ُنَُیّمْنه م ُاَلذُوَُ» فرمود: 
 2«یمُ ّلَُأُُابُ ذَُعَُُمُْهُ ُلَُالِّلُُولَُسُ رَُُونَُؤذُ ی ُُینَُذُّالَُُوَُُمُْکُ نُْواُمُّن ُمَُأُینَُذُّلَُّلُُةَُمَُحُْرَُُوَُُنَُیّلْلم ْؤّمنُْؤّمنُ ی ُ بّالِلَُوُُْؤّمنُ ی ُ َلک ْمُ
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گفتند او گوش یعنی خوش باور است. به دادند و میبعضی از منافقان پیامبر را آزار می

برند پیامبر گوش است بگو: اگر پیامبر گوش است گوش بودن او سودمند کسانی که گمان می

ئه کند به حال شما است. او به خدا ایمان دارد و باور دارد چنانچه کسی گزارش دروغ ارا

خداوند او را آگاه خواهد ساخت . همان گونه که وقتی ولید بر خلاف واقع گزارش داد که 

بأ اذا جائکم فاسق بن»قبیلة فلان از پرداخت زکات امتناع ورزیدند و مرتد شدند، آیه نازل شد 

 2«فتبی نوا

هر گاه فاسقی برایتان خبری آورد درباره آن تحقیق و تفحص کنید تا از صحت آن آگاه 

شوید. مبادا بدون بررسی و حصول اطمینان به درستی خبر، اقدام کنید. سپس از کردة خود 

 پشیمان گردید. 

گویند که مراد او به اهل ایمان اعتقاد و اعتماد دارد که دروغ نمی «و یؤمن بالمؤمنین»

 ص حضرت علی است.شخ

پیامبر مایه رحمت برای کسانی است که ایمان آوردند و کسانی « و رحمة للذین امنوا منکم»

 کنند کیفری دردناک در انتظار آنان است.که پیامبر را اذیت می

 

 تهدید منافقین

آنگاه برای اینکه منافقین دست از این کارها بکشند و هر چند برای مدت کوتاهی دیگر 

شناسم. اگر گوید من شما را به نام میدهد و میآنان را مورد تهدید قرار می ،کارشکنی نکنند

اند و در میان مردم رسوا کنم. پس تا مردم شما را نشناختهبخواهم شما را به مردم معرفی می

 سازی بپرهیزید.اید، دست بردارید و از نشر اکاذیب و دروغ پردازی و شایعهنشده

َیُبَّأْسمائّهمَُُْأنَُُْوَُلْوُّشْئتُ  »فرمود:   « َلَسَمْیتُ ُأ َسمّ 

 توانم نام آنها رااگر بخواهم به نام کسانی که این سخنان ناروا را گفتند تصریح کنم می

 بگویم. 
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 « َْلَْوَمْأتُ ُبَّأْعیانّّهمُُّْإلَْیّهمُُْأ ْوّمئََُُوَأنُْ »

آنان مورد شناسایی مردم واقع شوند اگر بخواهم به شخص آنها اشاره کنم از این طریق 

 توانم به آن اشخاص اشاره نمایم.می

 « َلَدَلْلتُ َُعَلْیّهمُ َُأد لََُُوَُأنُْ» 

 توانم نشان بدهم.اگر بخواهم آنها را به مردم نشان بدهم می

 « َتَکَرْمتُ َُقدُُْأ مورّهمُُْفیَُوُالِلَُولّکنّ ی» 

تی که انجام دادند راه کرامت در پیش گرفتم و لکن به خدا سوگند من در مورد کارهایی زش

 با بزرگواری رفتار نمودم.

 2«اذا مرو ا باللغو مروا کراما» فرماید: گونه که قرآن میهمان

هر گاه به سخن بیهوده و کار لغوی برخورد کردید با کرامت و بزرگ منشی بر آن بگذرید. 

 اعراض کنید و واکنشی از خود نشان ندهید.

ُُأَنْ َزلَُُماُأ بَ لّ غََُُأنُُّْإالُ ُّمن یُالِلُک لُُّالیَ ْرَضیُوَُ»    «ی ُ لُّعَُُقُّ یُحَُفُّّإَلیّ 
آنچه را از کمی متقین و زیادی منافقین و توطئه آنان برایتان گفتم هر کدام بهانه خوبی بود 

از من  برای اینکه از خداوند بخواهم مرا از ابلاغ امر ولایت علی معاف بدارد. ولی دیدم خداوند

خشنود نمی شود مگر اینکه آنچه را بر من در حق علی نازل کرده است به مردم اعلام و ابلاغ 

 نمایم. آنگاه آیه ابلاغ ولایت را یادآور شود.

ُوُّرسالََتهُ ُبَ َلْغتََُُفماُتَ ْفَعلَُُْلمُُْانُُْوَُُ-َُعّلی ُ ُفیُ-ُرَبّ کَُُّمنُُّْإلَْیکَُُأ ْنّزلَُُماُبَ لّ غُُْأَی َُّهاالَرس ولُ ُیا» : ثمُتلی

الِل  .«2 الن اسُُّّمنَُُیَ ْعّصم کَََُُ

ای پیامبر آنچه را از سوی پروردگارت به تو نازل شد درباره علی ابلاغ کن. اگر این فرمان را 

انجام ندهی و ابلاغ نکنی رسالت الهی را ابلاغ ننمودی و خداوند تو را از توطئه منافقان و 

 شر ایشان ایمن خواهی بود.مخالفان حفظ خواهد کرد و از 
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 شود.از این آیه شریفه چند نکته استفاده می

: آن چیزی که پیامبر مأمور به ابلاغ آن شد از چنان اهمیتی برخوردار بود که اگر آن نکته اول

ار لذا باید امر بسی داد رسالت الهی را که رسالت همه انبیا است ابلاغ نکرده بود. ورا انجام نمی

گ امر رسالت باشد و آن عبارت از امر ولایت امیرالمؤمنین بود. شخص پیامبر به مهم و همسن

 تخصیص آیه درباره حضرت علی تصریح نمود.

شی جز ابلاغ ندارد. و علی از ناحیه خداوند به امر ولایت ق: پیامبر در این میان ننکته دوم

 منصوب شده است. پیامبر تنها حکم نصب او را به مردم ابلاغ نمود.

: وعده صیانت به پیامبر در مقابل مردم در آخر آیه شریفه دلالت دارد افراد مخالف نکته سوم

خواهند فضا را ناآرام جلوه دهند اند که میو عناصر معاندی در بین اصحاب بوده و نفوذ کرده

 و با مکر و خدعه نگذارند علی منصب ولایت را به دست گیرد.

خصیص آیه بر ت« فی حق علی»تهاد به آیه شریفه، با گفتن : پیامبر در ضمن اسشنکته چهارم

فی »درباره حضرت علی تصریح نمود. لکن این به آن معنی نیست که ما اعتقاد داشته باشیم 

جزء آیه بوده و مخالفین هنگام گردآوری آن را حذف کرده باشند. چنانچه ثعلبی از « حق علی

 ل آیه شریفه در فضل علی است.امام باقر )ع( روایت کرده است که مراد نزو

 

 نصب ولی و لزوم اطاعت

ُوَُُ،ُّاْْلَْنصارُوَُُاْلم هاّجرینََُُعَلیُطاَعَتهُ َتَرضا ُم فَُُْوّإماماُ َُولّی اُ َُلک مَُُْنَصَبهُ َُقدُُْالِلَُأنَُُ!الن اسَُُّمعاّشرَُُفَاْعَلم وا»
،َُله مُُْالت اّبعینََُُعَلی ُوَُُ،اْلَمْملوکُُّوَُُاْلح ر ُُّوَُُ،ی َُّواْلَعَربَُُّجّمیعُْاْْلََُُعَلیُوََُُواْلحاّضّر،ُاْلبادیَُعَلیُوَُُبّّإْحسان 

َُمْلعونُ َُأْمر ه ،ُناّفذُ ُقَ ْول ه ،ُائّزُ جُح ْکم ه ،ُماضُ ،ُم َوحّ دُ ُک ل َُُّعلیُوََُُواَْلْسَوّد،ُاْْلَبْ َیضَُُّعَلیُوََُُواْلَکبیّر،ُالَصغیرُّ
 «.َلهُ َُأطاعَُُوَُُّمْنهُ َُسّمعَُُّلَمنُُْوََُُلهُ َُغَفَرالِلُفَ َقدَُُْصَدَقهُ ُّمنُُْوَُُ،تَّبَعهُ َُمنَُُْمْرحومُ ُخاَلَفه ،َُمنُْ

 ترجمه

ای مردم بدانید و بفهمید این آیه شریفه درباره ولایت علی نازل شده است. بدانید خداوند 

 مهاجرین وعلی فرزند ابوطالب را به عنوان سرپرست و پیشوا نصب کرد و اطاعت او را بر 
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انصار و تابعین واجب کرده است. همچنین بر روستائی و شهرنشین، بر عرب و غیرعرب، آزاد 

 و برده، کوچک و بزرگ، سفید و سیاه، اطاعت از اوامر او را لازم دانسته است.

هی بدی .او نافذ است الاجراء است و سخن او مجزی وفرمانبر هر یکتاپرستی فرمان او لازم 

مانند نبوت است همان طورکه امر نبی فراگیر است و همگان باید اطاعت کنند،  است امامت

 امر امام نیز فراگیر است و بر عموم مردم لازم است فرمان او را به اجرا در آورند.

هر کس با علی مخالفت کند از رحمت الهی دور است.  «ملعون من خالفه»آنگاه فرمود:  

هر کس او را پیروی کند و مورد تصدیق و تایید قرار دهد مورد  «مرحوم من تبعه و صد قه»

لطف و رحمت خداوند واقع شود. پس خدا او و هر کس را که گوش به فرمان او و مطیع و 

 منقاد او باشد بیامرزد.

ر ای بس قوی برای پشتیبانی از حضرت امیدعای خیر پیامبر در حق پیروان و شیعیان انگیزه

کند تا با تمام توان او را مورد حمایت قرار دهند و از حریم ولایت جانانه یدر ایشان ایجاد م

 دفاع نمایند و در مقابل دشمنان ولایت و اهل بیت بایستند و بیمی به دل راه ندهند.

ابی طالب ابوذر روایت کرده است پیامبر گرامی درباره لزوم اطاعت از حضرت علی بن

 «ه و من عصانی فقد عصی اللهمن أطاعنی فقد أطاع الل»فرمود: 

هر کس مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و هر کس مرا معصیت کند خدا را 

 معصیت کرده است. 

 2«و من أطاع علیا فقد أطاعنی و من عصی علیا فقد عصانی» 

هر کس علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس علی را نافرمانی کند مرا نافرمانی 

 .کرده است

بنابراین اطاعت مولی علی اطاعت رسول اکرم و اطاعت از او اطاعت خدا است و معصیت 

گونه که دوستی و اعظم و معصیت او معصیت خداوند است. همان نبیمولی علی معصیت 

 دشمنی با امام دوستی و دشمن با خدا و رسول معرفی شده است. 

 ده است:مسند ابن حنبل این حدیث از پیامبر گرامی نقل ش در

                                                           
 449، ص 1اصول کافی، ح – 114، ص 11کنز العمال، ج - 1
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ی و عدوک عدو یا علی من أحبک فقد أحبنی و حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب الله و» 

 «عدوی عدو الله، فالویل الویل لمن ابغضک بعدی

ای علی، هر کس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است. دوست تو دوست من و 

 دوست من دوست خدا است. دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خدا است.

 از من با تو دشمنی ورزد. پس پس وای ، وای بر کسی که

 2«اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامرمنکم» پس از نزول آیه: 

آیا اطاعت علی واجب  «؟ هل کانت طاعة علی مفروضة» ابومریم از امام صادق پرسید: 

 یست.است؟ فرمود: به خدا سوگند اطاعت هیچکس جز اطاعت پیامبر و آل او واجب ن

 طاعة امیرالمؤمین من طاعة  اطاع الرسول فقد أطاع الله و من»آنگاه فرمود: 

 2«الله

 هر کس پیامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و اطاعت علی اطاعت خدا است. 

ولی شناسیم، اما اگوید: وقتی این آیه نازل شد، از پیامبر پرسیدم خدا و رسول را میجابر می

 1«.خلفائی و ائمة المسلمین بعدی، اولهم علی بن ابی طالب»الامر کیست؟ فرمود: 

اولی الامر جانشینان من و پیشوایان مسلمان پس از من هستند که نخستین آن امامان علی 

 ست.فرزند ابوطالب ا

 

 مراتب ولایت

ُالِلُفَّإنَُُ،رَبّ ک مُُْْمرُّّْلَُُاْنقادواُوََُُأطیعواُوَُُفَاْسَمعواُاْلَمْشَهّد،ُهذاُفیَُأق وم هُ َُمقامُ ُآّخرُ ُّإنَهُ ُالن اّس!َُمعاّشرَُ» 
َُُرسول هُ ُدونّهُُّّمنُُْث مَُُه ک ْم،َوُّإلَُوَُولّیُّک مُُْرَبّ ک مُْه َوَُُعَزَوَجلَُ َُولّیُّک مُُُْ-ّهَُوُآّلّهَُوَُسَلَمَُُعَلیَُْصَلیُالَِلُ ُ-م َحَمد 

 «َلک ْم،ُمخاّطبُ َقائّم ُالُْ

                                                           
 50سوره نساء آیه  - 1
 254، ص 1صراط مستقیم؛ ح - 2
 254، ص 1صراط مستقیم، ح - 3
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 :ترجمه

 یابم. پس بهای مردم، این آخرین باری است که من در این سرزمین و جایگاه حضور می

سخنان من گوش فرا دهید و آن را اطاعت کنید و فرمان پروردگارتان را امتثال نمایید. زیرا 

خداوند مولی و معبود شما است. پس از او پیامبر که اکنون با شما سخن می گوید مولای شما 

 است و پس از من علی مولی و امام شما به فرمان الهی است.

 این فراز از خطبه ناظر به آیه شریفه است که پیامبر در آغاز خطبه به آن استشهاد فرمود:

و تصریح نمود که این آیه در شأن  «امنواانما ولیکم الله ورسوله والذین » 

طالب نازل شده است. این آیه امر ولایت را به ترتیب منحصر به خدا و پیامبر و امام ابیبنعلی

 داند.علی می

الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم » به قرینة دنبالة آیه « الذین امنوا» مراد از 

ات متعددی که در این باره وجود دارد کسی جز حضرت و همچنین با ملاحظة روای« راکعون

امیر نیست که در حال رکوع نماز انگشتر خود را در راه خدا صدقه داد. پیش از این دربارة آیه 

شریفه به طور اجمال مطالبی عنوان شد که نیازی به تکرار آن نیست. لکن اینکه پیامبر این همه 

 بدایند، بفهمید، بشنوید، اطاعت« اسمعوا و اطیعوا« » موااعلموا و افه» تصریح و تأکید فرمود: 

ای برای انکار و تردید باقی نماند و بر کنید، به خاطر اهمیت موضوع است که دیگر بهانه

 همگان اتمام حجت شده باشد.

ای که در این فراز باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم آن است که پیامبر تصریح نکته

 « رَبّ ک مُُْالِلُبَّأْمرُُّّإمام ک مُُْوََُُولّیُّک مَُُْعلیُبَ ْعّدیُّمنُُْث مَُ» فرمود: 

پس از من علی ولی و امام شما است و ولایت و امامت او به فرمان پروردگار شما است. 

ا جویی و اعتراض و مخالفت ببرای جلوگیری از هر گونه بهانه « الله بامر» تاکید بر این نکته 

 .امامت حضرت علی بود

خواستند باور کنند که ولایت کردند و نمیاین مطلبی بود که همواره منافقان آن را انکار می 

داشتند پیامبر به خاطر می علی از ناحیه خداوند و به فرمان او است. بلکه پیوسته اظهار
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نصبی از سوی  خویشاوندی که با علی داشت او را جانشین خود قرار داده است و نص و

 در این باره وجود ندارد.پروردگار 

دیدند بعضی مؤمنین طبق دستور پیامبر در غدیر بر به همین خاطر وقتی برخی از منافقین می

دهند برآشفته می شدند و به عنوان اعتراض سراغ علی حضرت به عنوان امیرالمؤمنین سلام می

اوند مرا امیر بر ایشان آمدند وگفتند: چه کسی تو را امیر بر مؤمنان قرار داده است؟ فرمود: خد

 ای برافروخته و خشمگین بالحنی ناباورانه و تمسخرآمیز نزدمنافقی با چهره قرار داده است.

گوید که خدا او را امیر پیامبر آمد و سئوال و اعتراض خود را ابراز داشت. آیا علی راست می

 و با عتاب به او خطاب کرد:مورد او به خشم آمد بر مردم قرار داده است؟ پیامبر از اعتراض بی

ان علیا امیرالمؤمنین بولایة من الله عزوجل، عقدها فوق عرشه و أشهد علی ذلک » 

علی امیرمؤمنان است به سبب ولایتی که از ناحیه خداوند دارد. خداوند پیمان ولایت  «الملائکه

 او را در عرش جاری ساخته و فرشتگان را بر ولایت علی شاهد گرفته است.

است. ولایت علی از سوی خداوند است. خدا او « بولایة من الله»ته اساسی همین تعبیر نک

 را ولی قرار داده است همان گونه که در آیه شریفه اشاره شد:

 کنیم.به همین نکته اذعان می« أشهد أن علیا ولی الله »گوییم: در اذان و اقامه وقتی می

آنگاه  «أن علیا ولی من الله» د است. یعنی دهم که علی ولی از جانب خداونگواهی می

لی ع «و حجة الله و انه الامام المسلمین ان علیا خلیفة الله»پیغمبر به فرد معترض فرمود: 

 علی حجت خدا است. علی امام مسلمین است. .خلیفه الهی است

  «مقرونة بمعصیة الله تهطاعته مقرونة بطاعة الله و معصی»

 اطاعت خدا و معصیت او با معصیت خدا قرین شده است. اطاعت علی مقرون به 

 «من جحد امرته فقد جحد رسالتی من انکر امامته فقد انکر نبوتی و»

هر کس امامت علی را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. و هر کس ولایت او را نپذیرد 

 رسالت مرا نپذیرفته است.
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 دوام امامت

ماَمةُ ُث مَُ»   « َوَُرسوَلهُ ُالِلَُُیَ ْلَقْونَُُیَ ْوّمُاْلّقَیامّةُیَ ْومَُُّإلیُو ْلّدهُُّّمنُُْذ ر ّیَتیُفیُاْْلّ

پس از امیرالمؤمنین، امر امامت در نسل من از فرزندان علی ادامه دارد تا روز قیامت که خدا 

 کنند.وپیامبرش را ملاقات می

گاه زمین از حجت بالغه الهیه برهان لطف اقتضا دارد امر امامت استمرار داشته باشد و هیچ

 2«لو لا الحجة لساخت الارض باهلها»خالی نباشد. 

 برد. اگر حجت الهی در میان مردم نباشد زمین مردم را در خود فرو می

 در نصوص متعدد به تعداد امامان و استمرار امامت تا قیامت تصریح شده است.

اوصیاء شما چند نفر  «عدو الاوصیاءکم » گوید شخصی از پیامبر پرسید: ابن مسعود می

. آیه شریفه را در پاسخ تلاوت عددهم عدد البروج 1«السماء ذات البروج و» هستند؟ فرمود: 

ان عدة » فرمودند تعداد آنان به تعداد ماههای سال است. همان گونه که  آیه شریفه:  کردند و

  .ویل شده استأتبه امامان دوازده گانه  «ی عشر شهراتالشهور عند الله اثن

دانی خداوند به آسمان دارای برجها سوگند خورده است. پیامبر به ابن عباس فرمود: آیا می

آسمان من هستم 1«ان السماء فأنا و اما البروج فالائمة بعدی»  :پرسید مراد چیست؟ فرمودند

 6و بروج امامان معصوم.

سپس دست « لمهدی من ولدهثم وضع یده علی کتف علی و قال: اولهم هذا و آخرهم ا» 

مبارکش را بر شانة علی گذاشت و فرمود: نخستین وصی من علی است و آخرین آنان مهدی 

 از فرزندان علی است.

ابوالفتوح رازی روایتی را از زید بن ارقم نقل کرده است که پیامبر برای مردم خطبه خواند و 

شما را به عترت و بازماندگانم  «اوصیکم بعترتی وهم الامناء المعصومون بعدی»فرمود: 

                                                           
 170، ص 1اصول کافی، ح - 1
 1سوره بروج، آیه  - 2
 224اختصاصی شیخ مفید، ص  - 3
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معصوم و مصون از هر گونه خطا هستند. ابن  ،مورد وثوق ،کنم و آنان افرادی امینسفارش می

، نه اسرائیل و حواریون عیسیعباس پرسید: تعداد آنان چند نفر است؟ فرمود: به عدد نقباء بنی

 2نفر آنان از نسل امام حسین هستند.

اق و لقد أخذ الله میث» اند: اسرائیل دوازده نفر بودهخداوند در قرآن تصریح دارد نقبای بنی

نقیب کسی است که شریعت موسی و آیین تورات  1«بنی اسرائیل بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا

 کرده است.به امور دینی مردم رسیدگی میو را تبلیغ و ترویج 

طوبی لهن تمسک بی و بالائمة » همچنین شیبانی از واثلة نقل کرده که پیامبر فرمود: 

خوشا به حال کسی که به من و به امامان معصوم از نسل من تمسک  1«الاطهار من ذریتی

ل. اسرائیشخصی پرسید: تعداد آن امامان چند نفر است؟ فرمود: به تعداد نقباء بنی جوید.

لمان س ،کرده است هنگامی که پیامبر درباره عترت خویش توصیه مینیز روایت کرد حذیفة

لب اسرائیل، نه نفر از صپرسید: امامان پس از شما چند نفر هستند؟ فرمود: به تعداد نقباء بنی

 امام حسین هستند و خداوند علم و فهم مرا به ایشان عطا کرده است. 

 آنگاه فرمود:

 6«تبعوهم فانهم مع الحق و الحق معهملا تعل موهم فانهم اعلم منکم و ا»

به ایشان چیزی یاد ندهید زیرا آنان از شما داناتر هستند. از آنان پیروی کنید، زیرا آنان با 

 حق و حق با آنان است.

در روایات زیادی بر اسامی امامان معصوم توسط پیامبر گرامی تصریح شده است. طبق 

 الامر که اطاعتامر نازل شد. از پیامبر سؤال شد: اولیروایت جابربن عبدالله وقتی آیه اولواال

 آنان واجب است چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود:
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ی بن ثم عل، ثم الحسین ،ثم الحسن ،خلفائی و ائمة المسلمین بعدی علی بن ابی طالب» 

ثم علی بن موسی، ثم  ،ثم موسی بن جعفر ،ثم الصادق جعفر ،ثم محمد بن علی ،الحسین

ثم الحسن بن علی، ثم سمیی  و کینی  حجة الله فی ارضه،  ،محمد بن علی، ثم علی بن محمد

 .«یغیب عن شیعته و یفتح الله به مشارق الارض و مغاربها

پس از آنها  ،جانشینان و امامان پس از من عبارتند از: علی فرزند ابوطالب، حسن و حسین

پس از او محمد فرزند علی، پس از او جعفر صادق، پس از او موسی علی فرزند امام حسین، 

فرزند جعفر، پس از او علی فرزند موسی، پس از او محمد فرزند علی، سپس علی فرزند 

محمد، پس از او حسن فرزند علی، پس از او همنام و هم کنیه من. حجت خدا در زمین است 

 کند و اسلاموجود او شرق و غرب را فتح می که از چشم شیعیان پنهان است و خداوند به یمن

 آورد.و احکام قرآن را توسط او به اجرا در می

 

 حلال و حرام شرعی

َُعَرفَّنیَُُوُالِل َُعَزَوَجلََُعَلْیک ْمَُوَُرس وّلهُُّالِلُ َُحَرَمهُ ُماُّإالُ َُحرامَُُالُوََُُوَُرس وّلّه،ُالِلُ َُأَحَلهُ ُماُّإالُ ُالَحاللَُ» 

 «.لَْیهُّّإَُُحراّمهُُّوََُُحالّلهُُّوَُُّکتابّهُُّّمنُُْرَبّ یَُعَلَمنیُّبماَُأْفَضْیتُ ُأَنَاُوَُُ،اْلَحرامَُُوَُُاْلَحاللَُ

أفضیتُ یعنی افاضه کردم، مطلب را رساندم. حلالی نیست مگر آنچه خدا و پیامبر آن را 

خداوند حلال و  اند.انستهو حرامی نیست مگر آنچه خدا و پیامبر آن را حرام د ،اندحلال کرده

حرام را به من تعلیم داده و من آنچه را پروردگارم به من آموخته از آیات قرآن و حلال و حرام 

 اسلام به علی تعلیم دادم و ارائه نمودم.

 2«لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا» فرماید: گونه که قرآن مجید میهمان

 .برای هر گروهی شریعت و آیین قرار دادیم

بدیهی است در هر شریعتی، احکام الهی، حلال و حرام خدا بیان شده است و پیامبران مأمور 

ابلاغ احکام و آموزش آنها به مردم هستند تا آنان با به کار بستن آنها در مسیر طاعت و سعادت 
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قرار بگیرند. احکام هر شریعتی نافذ و جاری است تا زمانی که پیامبر صاحب شریعتی مجدداً 

 بعوث گردد.م

العزم لوادرباره پیامبران او گوید من از امام صادقبن مهران می سماعةدر روایتی 

هر کدام صاحب کتاب و  .محمد و نوح، ابراهیم، موسی، عیسی .پنج نفرند :فرمود .پرسیدم

 شریعت بودند.

یامبر پپیامبرانی که در فاصله بین دو پیامبر اولواالعزم بودند موظف بودند طبق شریعت 

پیشین عمل کنند تا اینکه سرانجام در سلسله پیامبران نوبت به پیامبر خاتم حضرت محمد 

 مصطفی رسید.

فجاء بالقرآن و بشریعته و منهاجه، فحلاله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم »

 2«القیامة

ابدی است،  وید وپیامبر گرامی قرآن و شریعت و آئین اسلام را آورد و چون دین محمد جا

 پس حلال او تا روز رستاخیز حلال است و حرام او نیز تا روز رستاخیز حرام است.

حلال عبارت است از هر چیزی که برای نوع بشر سودمند است و فساد و ضرر ندارد. حرام 

 عبارت است از هر چیزی که برای نوع بشر زیان بخش است. و مصلحت و منفعتی ندارد.

ان مجرد اظهار شهادت به توحید و نبوت نیست. بلکه علاوه بر اعتقاد قلبی، بدیهی است ایم

باید انسان با ایمان التزام عملی به احکام شرعی داشته باشد، چنانکه امیرالمؤمنین بارها بر این 

 نکته تأکید فرمود:

 1«لو کان الایمان کلاما لم ینزل فیه صوم و لاصلاة و لا حلال و لا حرام» 

ایمان مجرد کلام بود، نماز و روزه و حلال و حرام در شرع جعل نشده بود. وقتی سلام اگر 

الایمان إن یطاع الله » فرماید:کند حضرت میسؤال می جعفی درباره ایمان از امام صادق

 ایمان یعنی اینکه خداوند اطاعت شود و معصیت نشود. 1«فلا یعصی

                                                           
 ، باب شرائع17، ص 2اصول کافی، ح - 1
 2، ح88، ص 2اصول کافی، ج - 2
 8همان، ح  - 3



 شرح خطبه غدیر                                                                                                  112

 

  

حرام و انقیاد نسبت به احکام شرع است.  تحقق اطاعت وترک معصیت به رعایت حلال و

تردیدی نیست که مبدأ تشریع احکام و تبیین حلال و حرام، خداوند متعال و رسول اکرم است. 

خداوند آنچه را حلال یا حرام باشد از طریق وحی به پیامبر منتقل نموده و حق تشریع به او 

 1«م عنه فانتهوانهاک ما آتاکم الرسول فخذوه و ما» 2تفویض فرموده است:

شارع، حلال و حرام الهی را برای مردم بیان کرده است. چون آئین اسلام ابدی است و بقای 

اسلام به وجود امامت است. پس از پیامبر، وظیفة تبیین و تعیین حلال و حرام بر عهده 

ر را خطیالسلام است و پس از او سایر امامان معصوم این مسئولیت امیرالمؤمنین امام علی علیه

 بر عهده دارند. 

 فرمود:  امام صادق

  1«ما زالت الارض الا و لله فیها الحجة یعر ف الحلال و الحرام»

 البته ابلاغ و تعلیم هر چیزی منوط به داشتن علم و معرفت نسبت به آن چیز است. 

م ه من تعلیفرماید: آنچه را پروردگار در مورد حلال و حرام بلذا پیامبر در این فراز خطبه می

 طالب تعلیم دادم و همه را در اختیار او گذاشتم. فرموده بود من نیز آنها را به علی بن ابی

بر طبق همان روایت بریدبن معاویه پیامبر آنچه را خدا به او تفویض کرده او نیز به امام علی 

ه الا الله و وما یعلم تاویل»درباره آیه:  یا امام صادق تفویض کرده است. از امام باقر

 روایت کرده است.« الراسخون فی العلم

مه الله عزوجل جمیع ما انزل علیه من فرسول الله افضل الراسخون فی العلم، قد عل َ» 

التنزیل و التأویل، و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعل مه تأویله، و اوصیائه من بعده 

 6«یعلمونه کله
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پیامبر برترین کسی است که راسخ در علم است. زیرا خداوند تمام آنچه را که بر او نازل 

کرده به او آموخته است. و چیزی را بر او نازل نکرده که تأویل آن را به او نیاموخته باشد. 

به  امبردانند. زیرا پیجانشینان پیامبر پس از او نیز تمام موارد تنزیل و تأویل آیات قرآنی را می

 امام علی و به ترتیب هر امامی این حقایق و معارف را به امام بعدی منتقل ساخته است. 

آنچه  2«ی الله الی رسوله فقد فو ضه الیناضفما فو » تصریح و تأکید فرمود:  امام صادق

 را خدا بر پیامبر تفویض فرمود، پیامبر آن را به اما ائمه تفویض نمود.

الحلال و التأویل، فعل م  ان الله عل م رسوله الحرام و» مود:در حدیثی فر امام صادق

 1«رسول الله علیاً ذلک کله

خداوند حرام و حلال و تأویل کلمات را به پیامبرش تعلیم فرمود و پیامبر نیز تمام آنها را بر 

 علی تعلیم نمود.

نچه آد: کید فرموپیامبر گرامی در موارد متعدد در طول خطبة غدیر، بر این نکته تصریح و تأ

را خداوند به من آموخت من همه آنها را به علی آموختم. بنابراین علم نبی نزد علی است. در 

 های اسلام آشنا است.نتیجه آنچه علی بگوید کلام پیامبر است و علی با همه آموزه

ه گونه که اطاعت از کلام رسول خدا واجب است، اطاعت از امر و نهی علی ببنابراین همان

گونه که سخنان دیگران در مقابل سخن پیامبر فاقد ارزش و عنوان ولی واجب است. همان

اعتبار است و نباید به آن ترتیب اثر داده شود، سخنان دیگران در مقابل سخن علی نیز بی 

اعتبار است و نباید به آن اعتنا کرد. در همه جا باید قول و فعل علی رجحان داده ارزش و بی

 شود.
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 ام مبینام

ُإمامُُّفيَُأْحَصْیت هُ ُفَ َقدُُْتُ ع لّ مُُّْعْلمُ ُك لُُُّوَُُّفيَُُالِل ُ َُأْحصاهُ َُقدُُْوَُُإالُ ُّعْلمُ ُّمنُُْماُ،َفضّ ل وهُ ُالن اّس،َُمعاّشرَُُ»
َُشْيءُ ُك لَُُو:ُ»یسُس ورَةُُّفيُالِل ُ ُذََكَرهُ ُاَلذيُاْلم بینُ ُمامُ اْلُُّه وَُُوََُُعّلی اَُعَلْمت هُ َُقدُُْوَُُإالُ ُّعْلمُ ُّمنُُْماُوَُُاْلم َتقیَن،
ُ«.م بینُ ُإمامُ ُفيَُأْحَصْیناهُ 

: ای مردم، علی را برتر از همگان بدانید، هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را ترجمه

ام آن  را در وجود پیشوای پرهیزکاران گرد در وجود من قرار داده است و هر دانشی آموخته

هیچ علمی نیست مگر اینکه آن را به علی یاد دادم و او امام مبین است آورده و ثابت داشتم. 

که خداوند از او در سوره یاسین یاد کرده و فرموده است: هر چیز را در امام مبین مبین گرد 

 آوردیم.

ط مهم و اساسی برای تصدی امر ولایت، دارا بودن آگاهی ی: بدون تردید یکی از شراشرح

گونه که پیامبر برترین مردم است، جانشین او نیز باید برترین ت. هماندر بالاترین مراتب اس

مردم باشد و مردم نیز باید این آگاهی را نسبت به اوصاف و احوال خلیفه پیدا کنند، امتیازات 

 او را بشناسند تا او را بر همگان ترجیح بدهند و به عنوان ولی امر بپذیرند.

به خاطر عدم معرفت نسبت به امیرالمؤمنین و سایر امامان در بسیاری از موارد انکار ولایت 

آری همان گونه که پیامبر داناترین مردم نسبت به معارف و احکام و شریعت است.  .بوده است

 ی علمی به قرآنجانشین او به عنوان مجری احکام اسلام باید داناترین مردم باشد. باید احاطه

 و سنت داشته باشد. 

شود این است که علی از نظر ای ار که پیامبر گرامی یادآور میستین نکتهبه همین جهت نخ

ترین مراتب است. زیرا آنچه را خداوند به پیامبر آموخته است پیامبر همه آن علمی واجد عالی

 علوم را به علی منتقل کرده است.

یافته  یکی از اهداف امامت، هدایت جامعه به سوی سعادت است. پس باید خود او هدایت

 باشد تا بتواند نقش هدایت گری خود را به خوبی ایفا نماید.
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ارتقاء معرفت مردم نسبت به آفریدگار جهان و رستاخیز بشر  امامت، از اهدافدیگر یکی 

است. امام باید در اوج معرفت باشد و به علوم دینی اشراف کامل داشته باشد تا بتواند از عهده 

 این مهم برآید.

احکام اسلام است. پس  باید تمامی احکام اسلام را بداند تا آنها را در جامعه امام مجری 

پیاده کند. امام حافظ دین خدا است. پس باید اصول و فروع را به خوبی بشناسد تا دین را از 

هر گونه تحریف صیانت نماید و اجازه ندهد افرادی با اغراض مادی چیزی که از دین نیست 

   .آنچه داخل دین است از دین خارج کنند به دین داخل کنند و

امام موظف به ترویج فضائل و مکارم اخلاق و ازالة رذائل و مفاسد اخلاقی است. لذا باید 

لق و خوی سن خُقبل از هر کسی و بهتر از همگان مسائل اخلاقی را بشناسد و متخلق به حُ

 اقدام او نافذ و مؤثر باشد.و پسندیده باشد تا کلام 

 1«؟ن یهدی الی الحق أحق أن یت بع أم من لا یهدی الا ان یُهدیأفم» 

ند مگر ککند سزاوارتر به پیروی است یا کسی که هدایت نمیآیا کسی که به حق هدایت می

 هدایت شود. 

انا »ام احتجاج شرط لازم امامت را اعلمیت معرفی نمود و فرمود: مقامیرالمؤمنین در 

من از همه شما مردم به قرآن و سنت پیامبر داناتر هستم و  «رسولهاعلمکم بکتاب الله و سنة 

 ترجیح مفضول بر فاضل یا افضل از نظر عقل، قبیح است.

منطبق دانست و  امام مبین را بر امیرالمؤمنین 1پیامبر با استشهاد به آیه سوره یاسین

 فرمود دانش همه چیز در وجود ایشان تحقق دارد. 

روایت کرده است هنگامی که این  الجارود از امام باقرود از ابیشیخ صدوق به اسناد خ

آیه نازل شد و پیامبر آن را برای مردم خواند، دو نفر برخاستند و پرسیدند: آیا مراد از امام مبین 

تورات است؟ فرمود: نه. پرسیدند: آیا مراد انجیل است؟ فرمود: نه. پرسیدند: آیا مراد قرآن 

 رسیدند: پس مراد چیست؟است؟ فرمود: نه. پ
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حصی الله تبارک أهو هذا، انه الامام الذی » وارد شد. پیامبر فرمود:  پس امیرالمؤمنین

 2«و تعالی فیه علم کل شیء

او این شخص است . اشاره به علی ابن ابی طالب کرد و گفت او کسی است که خدای 

 متعال علم هر چیزی را در وجود او گرد آورده است.

لن تؤت المدینة الا من قبل  أنت بابها و یا علی، أنا مدینة العلم و» رامی فرمود: پیامبر گ

 1«الباب

 کس وارد شهر نشود مگر از در آید.ای علی، من شهر علم هستم و تو در آن هستی، هیچ

 1«و ما من غائبة فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین» 

 در کتاب مبین ثبت است.هیچ چیز پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر 

 4«ثم اورثنا الکتاب الذین اصطیفنا من عبادنا»

 کسانی را که از میان بندگان خویش برگزیدیم وارث کتاب قرار دادیم.

فرمود: ما کسانی هستیم که خداوند ما را برگزید و کتاب قرآن را که همه  امام کاظم

 1.چیز در آن بیان شده است به وراثت به ما عنایت فرمود

 

 ولایت پذیر باشید

َوُُاْلَحق ُُّّإَلیُیَهدیُاَلذیُفَ ه وَُُ،ّوالیَّتهُُّّمنَُُْتْسَتْنّکف واَُوُالُّمْنه ،َُوُالتَ ْنّفر واَُعْنهُ ُالَتّضلُّواَُمعاّشَرُالَناّس!» 

 «الئّمُ َُلْوَمةُ ُالِلُّفیُتَْأخ ذ هُ َُوُالَُعْنه ،َُوُیَ ْنهیُاْلباّطلََُُوُی  ْزّهقُ ُبّهُُّیَ ْعَملُ 

دهد گمراه نشوید و روی نگردانید. از ای مردم، از راهی که علی آن را به شما نشان می

استنکاف و امتناع نکنید. او کسی است که شما را به سوی حق راهنمایی  علیپذیرش ولایت 
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کند. در راه طاعت خدا و نماید. باطل را سرکوب و از آن نهی میکند و به حق عمل میمی

 دهد.ای بیمی به دل راه نمیکننده لهی از ملامت هیچ ملامتاجرای اوامر ا

« والا تستنکف»است.  کردنصیغه نهی از ماده نفر به معنی روی گرداندن و دوری« لا تنفروا»

نهی از باب استفعال، مصدر آن استنکاف از ریشه نکف به معنی ابا کردن، امتناع نمودن، 

 نپذیرفتن و زیر بار نرفتن است.

ر گرامی پس از اینکه بر فضیلت علمی حضرت امیر تصریح نمود، در این فراز بر پیامب

گزینند و از پذیرش فرماید و مردم را از این که از او دوری می صلاحیت او برای ولایت تکیه

ولایت او امتناع ورزند آنان را نهی و منع فرموده است. زیرا با توجه به اینکه ولایت او از جانب 

گردد. چنان چه اطاعت و است. انکار ولایت علی به انکار توحید و نبوت برمیخداوند 

 معصیت حضرت مقرون به اطاعت و معصیت خدا و پیامبر است.

س هر ک «من أطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله» پیامبر به ابی ذر فرمود: 

مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. هر کس مرا معصیت کند، خدا را معصیت کرده 

هر کس  1«أطاعنی و من عصی علیا فقد عصانی ومن أطاع علیا فقد» است. آنگاه افزود: 

 علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس علی را معصیت کند مرا معصیت کرده است.

یت خدا و پیامبر دائر مدار اطاعت و معصیت علی است. پس کسی بنابراین اطاعت و معص

که علی را اطاعت کند خدا و پیامبر را اطاعت کرده و هر کس خدا و پیامبر را اطاعت کند 

الزاماً باید ولایت علی را بپذیرد و امر و نهی او را پیروی نماید. در این صورت به فوز عظیم 

 1«رسوله فقد فاز فوزا عظیما ومن یطع الله و» دست خواهد یافت.

و هر کس علی را معصیت کند خدا و پیامبر را معصیت کرده است و هر کس خدا و پیامبر 

و من یعص الله و رسوله فقد ضل  ضلاً » را معصیت نماید گمراه و گرفتار آتش دوزخ است.

 1«لا مبیناً
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 یعنی مقام رفیع علمی وجه لزوم پذیرش ولایت حضرت امیر علاوه بر آنچه قبلاً متذکر شد

امام نسبت به کتاب و سنت و احاطه به تمامی علوم و معارف، آن است که علی مردم را 

فهو الذی یهدی » کند.خواند و خود قبل از هر کسی به حق عمل میپیوسته به راه حق فرا می

 «الی الحق و یعمل به

نان ارائه نماید آهمه مردم بر حسب فطرت خواهان حق هستند. بنابراین کسی که حق را به 

ت سر پش .و آنان را در مسیر حق قرار بدهد باید او را دوست بدارند و سرپرستی او را بپذیرند

 کند قدم بگذارند. او قرار بگیرند و در مسیری که او طی می

علی »ه امام تصریح و تأکید داشت. ابر حقانیت علی و ر پیامبر گرامی بارها با تعابیر مختلف

علی پیوسته ملازم حق است و حق نیز همواره با علی است. این دو « مع الحق والحق مع علی

قابل انفکاک نیست، حق در وجود علی تبلور یافته است و سخن علی، مشی علی، رفتار علی 

 نشانة حقیقت است.

ی  ْزّهقُ ُو»  «َعْنهُ ُْنهىی َُُوَُُاْلباّطلَََُُ

یزهق مضارع باب افعال از ریشه زهق و زهوق به معنی از بین بردن و سرکوب کردن و از 

تواند میدان خارج کردن است. آری کسی که هدایت یافته و وجودش با حق در آمیخته، می

 باطل را از بین ببرد و از صحنه اجتماع حذف نماید و مردم را از گرایش به باطل باز دارد.

 نکه خدای متعال به پیامبر گرامی فرمود: چنا

 1«هق الباطل، ان الباطل کان زهوقاو زو قل جاء الحق » 

 به مردم بگو: حق آمد و باطل رفت. زیرا باطل رفتنی و محکوم به زوال است.

مراد ظهور حق و پیروزی اسلام است که دیگر اهل باطل باید بساط خود را برچینند و  

 بروند.

 «الئّمُ َُلْوَمةُ ُّفيُالِل ُُّتَْأخ ذ هُ َُوُال»
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های رهیافتگان و اهل ایمان بر اساس آیات قرآن این است که در راه خدا از ویژگی

 دهند.ای بیمی به دل راه نمیکنند و از نکوهش هیچ نکوهش کنندهمجاهدت می

 «یجاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومة لائم» 

کنند، نه برای خوشایند مردم، که لیف و انجام وظیفه کار میزیرا آنان بر اساس احساس تک

 گروهی را خوش آید و او را تمجید نمایند و گروهی را خوش نیاید و او را سرزنش کنند. 

های ارزشمندی باشد مورد حسادت و رشک دیگران معمولا کسی که دارای امتیاز و خصلت

یابند، رویکرد یا کارکرد او را در او نمی شود. و چون هیچ نقطه منفی و نشان ضعفیواقع می

 دهند.کنند و او را مورد سرزنش قرار میتخطئه می

 ...کرد وکرد.باید این گونه اقدام میگفت،نباید این طور رفتار مینباید چنین می

دهد برای جلب خشنودی خداوند لکن کسی که هدفش خدا باشد و کارهایی که انجام می 

های ناروا و سرزنش این و آن، او را از ادامه راه برای دستیابی به ا و نسبتمتعال باشد، انگه

کند. راه حق در پیش دارد و خللی در اراده استوار او ایجاد نمیهدف مقدس خویش باز نمی

ورزد و همواره گیرد و تا تحقق آرمانهای بلند و مقدس خویش از هیچ اقدامی دریغ نمیمی

 نشیند.دارد و تا نیل به هدف از پای نمیلق مقدم میرضای خدا را بر رضای خ

 2«و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم» فرماید:حضرت امیر خود می

 من از زمرة کسانی هستم که در راه خدا از سرزنش هیچکس باکی ندارد.

 در این فراز به برخی از فضائل و مناقب مولی علی اشاره شده است.
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 امیرالمؤمنین فضائل حضرت

 «دحَُأَُیُانُبُّمَُیُّیُااْلَُلُإُهُ قُ بُّیسُُْمُْ،ُلََُُرس وّلهُُّوَُُبّالِلُآَمنََُُمنَُُْأَولُ »  -2

نخستین کسی است که به خدا و پیامبرش ایمان آورد و هیچ کس در ایمان آوردن  علی

 به من بر او پیشی نگرفت.

بود که به وحدانیت خداوند و یکی از امتیازات امیرالمؤمنین همین است که نخستین مردی 

نبوت و رسالت پیامبر گرامی اذعان نمود و دعوت رسول گرامی را پذیرفت و پیوسته همراه او 

ذر و أن»آنگاه که آیه شریفه  .بوده. رسول اکرم  بارها بر این مطلب تصریح و تأکید فرمود

کرد. و مأموریت و نازل شد. پیامبر همه خویشاوندان خود را دعوت « عشیرتک الاقربین

رسالت خود را به آنان اعلام نمود و از آنان خواست تا آیین توحید را بپذیرند و به اسلام ایمان 

 بیاورند.

ود. من خواهد ب نخستین کسی که ایمان بیاورد و مرا تصدیق نماید، او وزیر و وصی و خلیفه

طالب ابیبنمقدس علی اولین کسی که از جای برخاست و ایمان خود را اظهار نمود وجود

 بود.

ابی بناولکم وروداً علی  الحوض اولکم اسلاما علی» گوید پیامبر فرمود: سلمان می

 1«طالب

نخستین کسی از شما که روز محشر کنار حوض کوثر بر من وارد شود نخستین کسی است 

 منین نیست.ؤکه اسلام آورد و او کسی جز امیرالم

 1«انت اول من آمن بی» لی فرمود: گوید پیامبر به عابوذر می

 تو نخستین کسی هستی که به من ایمان آورد.
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همچنین پیامبر هنگامی که خواست رضایت فاطمه را برای ازدواج با علی بگیرد. خطاب به 

آیا راضی هستی و رضایت  2«اما ترضین أنی زوجتک اقدمهم اسلاما» حضرت فاطمه فرمود: 

 ه کسی که در اسلام آوردن بر همه مردم مقدم بود.دهی من تو را تزویج کنم بمی

 )ص(امیرالمؤمنین خودش در داستان نقل اعجاز حرکت درخت توسط رسول اکرم

 1«انی اول مؤمن بک یا رسول الله» فرمود: می

 

 فدائی رسول

 « َرس وَله ُبَّنْفّسهَُُّفَدیُاَلذیُوَُ» -1

 علی کسی است که خودش را برای پیامبر فدا کرد.

 یعنی خودش را فدا کرد. «فدی بنفسه»

در تمام دوران بعثت و هجرت برکسی پوشیده  مراتب فداکاری و جانفشانی امام علی

نیست. در دوران تحریم همه جانبه سیاسی اقتصادی اجتماعی مشرکین، پیامبر و مسلمانان برای 

. این خطر جدی طالب به سر بردند و رنجهای فراوان متحمل شدندمدت سه سال در شعب ابی

اند از تاریکی شب کرد که دشمن هنگامی که مسلمانان در بستر آرمیدهپیامبر را تهدید می

 استفاده کند و شبانه بر پیامبر بتازد و او را از پا درآورد.

قال خوابید و پیامبر بسترش را به جای دیگر انتامیرالمؤمنین بارها داوطلبانه به جای پیامبر می

 خطر ترور دشمن در امان بماند. داد تا ازمی

ها امیرالمؤمنین همیشه پیش گام بود و در خط اول حضور ها و سریه در جنگها اعم از غزوه

داشت. در جنگ احد آنگاه که پیامبر زخمی شد و به شکاف کوه پناه برد و یکی از مشرکین بر 

پیامبر  تهییج نمود به سویپیامبر ضربتی فرود آورد و شایع ساخت پیامبر کشته شد و آنان را 

 یورش آوردند، امیرالمؤمنین با از جان گذشتگی دشمن را از پیامبر دور ساخت.

  « الِلَُرس ولَُُّمعَُُکانََُُوُاَلذی» -1
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امیرالمؤمنین پیوسته با رسول خدا بود. هیچگاه از او جدا نبود. در حضر و سفر همراه  و 

دامان پیامبر تربیت شد و رشد یافت. خود حضرت در این همگام پیامبر بود. علی از کودکی در 

ملازم  ،رابطه چنین تعبیر فرموده است: من همچون بچه شتری که همواره ملازم مادر است

شناسان بر آن اذعان و اعتراف این مطلبی است که همه تاریخ نویسان و سیره پیامبر بودم.

 اند.کرده

 .«یعُُّمَُالِلُّدُ بُْعَُُنُْمُُّلَُوََُأُُةُوَُاَلُاسُصَُالنَُُلُ وَُأَُ،َُغْیر هُ ُالر ّجالُُّّمنََُُرس وّلهُُّعَُمَُُیَ ْعب د ُالِلََُُأَحدََُُوُال»  -6
هیچکس از مردان جزء او نبود که همراه پیامبر خدا را پرستش کند. او نخستین نمازگزار و 

 اولین کسی بود که با من خدا را عبادت کرد.

نماز جماعت به امامت رسول اکرم برگزار شد  آری، پس از بعثت نخستین مراسم عبادی و

که دو مأموم بیشتر نداشت. یک مرد و او کسی جز امیرالمؤمنین نبود و یک زن و او بانوی 

گرامی و فداکار پیامبر ص بود. مدتی به این  همسرحضرت خدیجه ،بزرگ اسلام و جهان

 کردند.منوال گذشت تا دعوت علنی شد و به تدریج افرادی اسلام اختیار 

 جابر حضرمی از امیرمؤمنان روایت کرده که حضرت فرمود: 

 2«ریغیا أحد هلقد صل یت مع رسول الله ثلاث سنین لم یصل  فی» 

 سه سال با پیامبر نماز گزاردم در حالی که هیچکس غیر از من در آن زمان نماز بجا نیاورد. 

 1«طالبی بن ابیعل (ص)اول من ص لی مع النبی» گوید: زید بن ارقم نیز می

 نخستین کسی که با پیامبر نماز به جا آورد علی فرزند ابوطالب بود.

ج شیبه به کلیدداری کعبه و عباس به سقایت حجاگوید: هنگامی که طلحه پسر ابی ثعلبی می

أجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله » کردند، آیه نازل شد: افتخار می

 3«الله الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عندو الیوم 
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دانید با کسی که ایمان به آیا شما آب دادن به حاجیان و آبادانی مسجد الحرام را مساوی می

خدا و قیامت دارد و در راه خدا جهاد کند؟ نه این طور نیست. اینها نزد خداوند با هم برابر 

 نیستند.

گویید و به چه دانم شما دو نفر چه میدو فرمود: من نمیآنگاه امیرالمؤمنین خطاب به آن 

ر یمن شش ماه جلوتر از سا. «شهر قبل الناس و أنا صاحب الجهادالقد صل یت ستة »بالید؟ می

 ام و من اهل جهاد و مبارزه هستم.مردم نماز خوانده

 «بَّنْفّسّهُُليُفاّدیاُفَ َفَعلََُُمْضَجعي،ُفيُیَنامََُُأنُُْالِل َُُّعنَُُّأَمْرت هُ  » -1

فرماید من از طرف خداوند به علی دستور دادم در بستر من بخوابد. او با فدا کردن پیامبر می

 جانش به خاطر من این مأموریت خطیر را پذیرفت و به آن عمل نمود.

شود که معمولا برای خوابیدن و دراز کشیدن در نظر مضجع به محل مخصوص اطلاق می

 همان بستر و خوابگاه است. گرفته شده است. مراد

 المبیت دارد.  لیلةاین فراز اشاره به داستان 

هنگامی که مشرکین توطئه کردند و تصمیم بر قتل پیامبر در بستر گرفتند و رسول اکرم 

مأموریت یافت شبانه مکه را ترک کند و به مدینه هجرت نماید، علی به دستور رسول خدا در 

 مبر ایمن بماند و گزندی به ایشان نرسد.بستر حضرت آرمید تا جان پیا

 این اقدام آن اندازه ارزشمند بود که در این باره آیه نازل شد:

 1«و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله و الله رؤف بالعباد» 

السلام است جان خود را در راه جلب رضای برخی مردم که مراد امیرمؤمنان امام علی علیه

 د. و خداوند نسبت به چنین بندگان فداکاری مهربان است. فروشنخدا می

طبق روایات شیعه، در حالی که علی در بستر پیامبر قرار گرفت و این آیه در شأن مولی نازل 

یابن  کبخ  بخ   من مثل»شد. جبرائیل و میکائیل هبوط کردند و خطاب به علی اظهار داشتند: 

 1«طالب یباهی الله بک الملائکهابی
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آفرین بر تو ای فرزند ابوطالب، خداوند به وجود تو در زمین بر فرشتگان آسمان فخر و 

 کند.مباهات می

 تفضیل علی

ُ.«الِلَُُهُ بَُصََُنُُدُْقَُف َُُوهُ لُ بَُاق ُُْوَُُالِلَُُهُ لَُضَُفَُُدُْقَُف َُُوهُ لُ ضَُفَُ!ُاسُّالنُ ُرَُعاشُّمَُ»ُ
َُُله ،ُیَ ْغّفرَُُنَُْولَُُ،ّوالیَ َتهُ ُأَْنَکرََُُأَحدُ َُعلیُالِلُیَ ت وبََُُلنُُْوَُُالِل،ُّمنَُُّإمامُ ُّإنَهُ ُالن اّس!َُمعاّشرَُ»

َُُأْمَرهُ ُخاَلفَُُّبَمنُُّْلکَُذَُُیَ ْفَعلََُُأنُُْالِلَُعَلیَُحْتماُ  بَهُ َُأنُُْوَُّفیّه ،ُالدُّهورَُُّدْهرَُُوَُُاْْلبادُُّأَبََداُْکراُ ن َُُعذاباُ ُی  َعذّ 
ُ«.ّلْلکاّفرینَُُأ ّعَدتُُْاْلّحجارَةُ ُوَُُالَناسُ َُوقود َهاُناراُ ُفَ َتْصل واُت خاّلفوهُ َُأنُُْفَاْحَذر وا

 می باشد.از باب تفضیل به معنی برتر دادن و برتر دانستن « فض لوا» 

 امر از ریشه قبول به معنی پذیرفتن است.« اقبلوا»

علی را برتر بدانید، زیرا خداوند او را فضیلت بخشیده و بر همگان برتری داده ای مردم،

است. ولایت او را بپذیرید  و روی به سوی او آورید. زیرا خداوند او را به ولایت منصوب 

 کرده است.

پیامبر گرامی تا اینجا به برخی از فضائل و امتیازات حضرت امیر اشاره نمود و 

به این ترتیب افکار عمومی کاملاً آمادگی پیدا کرد تنها  .های او را برای مردم برشمردشایستگی

  .طالب استابیبنصیتی که شایسته تصدی امر ولایت است وجود علیشخ

 پس در مقام عقیده او را برتر از همه بدانید. ،اکنون که دانستید او دارای چه امتیازاتی است

زیرا او  ،همه مقدم بدارید. ولایت او را بپذیرید در مقام عمل نیز او را برتری بدهید و بر

. ترجیح مفضول بر فاضل و فاضل بر افضل از نظر عقل قبیح و منصوب از طرف خداوند است

 مذموم است.

 فرماید: پیامبر بار دیگر تصریح و تأکید می

 « الِلُّمنَُُّإمامُ ُّإنَهُ َُمعاّشَرُالن اّس!»



 111                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

مردم آگاه باشید علی امام و پیشوائی است که از سوی خدا تعیین و منصوب شده است. در 

اشهد أن علیاً ولی من » .اذان و اقامه، لفظ من در تقدیر استشهادت به ولایت حضرت در 

 ت از ناحیه خداوند است.دهم علی ولی و زعیم امّگواهی می« الله

ولایتی مشروعیت  دارد که مستند به خدای متعال باشد. ولایت سلسله مراتب دارد. مقام 

مافوق باید ولایت مادون را اعتبار کند. مشروعیت و اعتبار ولایت دهدار به تفویض و تنفیذ 

ر یتابع اعتبار استاندار و او تابع اعتبار وز فرماندارو او تابع اعتبار فرماندار و باشد میبخشدار 

و تفویض اختیار فقیه جامع الشرائط که  تابع رئیس جمهور و او تابع تنفیذنیز کشور و او 

فقیه عادل نیز ولایت خود را از امام معصوم و رسول ، است. ولایت امور جامعه را بر عهده دارد

و ولایت معصوم از ناحیه خدای متعال است. زیرا ولایت مطلقه ذاتیه دریافت می کند اکرم 

ر فرماید امامت علی بکید میأصاص و انحصار به خدای متعال دارد. به همین جهت پیامبر تاخت

 مسلمانان از طرف خداوند است.

 « َلهُ ُیَ ْغّفرََُُوَلنُُّْوالیَ َته ،ُأَْنَکرََُُأَحدُ َُعلیُالِلُیَ ت وبََُُوَُلنُْ» 

 بخشد.پذیرد و هرگز او را نمیخدا توبه کسی را که ولایت علی را انکار کند نمی

پذیرش هر کار نیکی و هر طاعت و عبادتی متوقف بر پذیرش ولایت امیرالمؤمنین و ذریه 

 او است.

 در حدیث قدسی آمده است:

 2«أنک نبی الا بالولایة لعلیبلا  و عزتی و جلالی لا أقبل الایمان بی و» 

ه و ایمان بخداوند متعال سوگند یاد کرده است به عزت و جلالم سوگند، ایمان به ربوبیت 

 طالب اعتقاد و التزام داشته باشد.پذیرم مگر اینکه به ولایت علی بن ابینبوت را نمی

 فرمود: امام صادق

لو أن عبدا عبدالله مأة عام ما بین الرکن والمقام یصوم النهار و یقوم اللیل حتی یسقط » 

اگر کسی خدا را . 2«ثوابحاجباه علی عینیه و یلتقی تراقیه هرماً، جاهلاً بحقنا لم یکن له 
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صد سال در بهترین مکان مانند مسجدالحرام و کنار کعبه حد فاصل رکن حجرالاسود و مقام 

ابراهیم عبادت کند و همه روز روزه بگیرد و همه شب به نماز ایستد تا ابروانش بر چشمانش 

ابی برای اسد ثوافتد و استخوان کتفش بر اثر کهولت سن بیرون آید، در حالی که حق ما را نشن

 زیرا کسی که ولایت امام معصوم را انکار کند، نبوت رسول خاتم را انکار کرده است.  .او نباشد

حکم قطعی الهی است که با هر کس با فرمان خدا در باب ولایت علی « حتما علی الله» 

 مخالفت ورزد این گونه عمل نماید و او را کیفری سخت بدهد تا دنیا برپا است. 

شود به به معنی کیفری سخت است. نُکر به هر چیز سخت ناشناخته گفته می« ابا نُکراعذ»

گونه که در قرآن در مورد کیفر ستمکاران همان طوری که مثل آن دیده و شنیده نشده است.

 آمده است:

ذوالقرنین گفت هر  «1قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا» 

دهیم سپس به سوی پروردگارش باز گردانده شود، پس خداوند ند او را کیفر میکس ستم ک

 کند.نیز او را به سختی کیفر می

 

 تحذیر از مخالفت

 «.ّلْلکاّفرینَُُأ ّعَدتُُْاْلّحجارَةُ ُوَُُالَناسُ َُوقود َهاُناراُ ُفَ َتْصل واُت خاّلفوهُ َُأنُُْفَاْحَذر واُ»

مبادا وارد آتش دوزخ شوید و آتش شما را فرا بگیرد و  پس از مخالفت با علی احتراز کنید،

 بسوزاند. آتشی که هیزم آن مردم و سنگها هستند و برای کافران مهیا شده است.

 این فراز از خطبه اقتباس از آیه شریفه در مقام تحدّی به قرآن است:

 1«فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجارة اعد ت للکافرین»
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آتشی که هیزمش مردم گهنکار و سنگها است که برای کافران آماده شده است. بترسید از 

 ود.ششدن آتش می ورمراد از وقود مواد سوختنی و چیزی است که سبب برافروختن و شعله

 صیغه جمع مخاطب از ریشه صلی به معنی ملازم بودن است.« تصلوا»

 شوید و بسوزید.یعنی ملازم آتش دوزخ شوید در آن داخل « تصلوا نارا»

 

َوُُاْلم ْرَسلیَن،ُوَُُاْْلَنّْبیاءَُُّتمُ خاُأَنَاُوَُُاْلم ْرَسلیَن،ُوَُُالَنّبیّ ینَُُّمنَُُاْْلََول ونََُُبَشرََُُوُالِلُُّبیُ!اسُّالنَُُرَُاشُّعَُمَُ»

 «اْْلََرضینَُُوَُُالَسَمواتَُُّأْهلُُّّمنُُْاْلمْخلوقینََُُجمیعَُُّعلیُاْلح َجةُ 

ای مردم، به خدا سوگند، پیامبران پیشین آمدن مرا بشارت دادند و به خدا سوگند من خاتم  

 پیامبران و حجت خدا بر همه مخلوقین از اهل آسمانها و زمینها هستم. 

 چنانچه در قرآن کریم بشارت عیسی مسیح دربارة پیامبر اسلام مورد تصریح واقع شده است:

بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی  من و اذ قال عیسی بن مریم یا » 

 1«التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد

به یاد آور زمانی را که عیسی فرزند مریم گفت ای قوم و فرزندان اسرائیل، من فرستاده خدا 

کنم ق میبه سوی شما هستم در حالی که کتاب آسمانی تورات را که در میان شما است تصدی

آید که نامش احمد است. همچنین دهم به اینکه پس از من پیامبری میو شما را بشارت می

 قرآن بر رسالت و خاتمیت پیامبر اسلام تصریح دارد.

 2«لکن رسول الله و خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم و»

است. اما اینکه  ءخاتم انبیامحمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. لکن او پیامبر خدا و 

پیامبر اسلام حجت خدا بر جمیع خلائق است قرآن غرض ارسال رسل را این گونه بیان کرده 

 که مردم حجت بر خدا نداشته باشند.
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 1«رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل» 

شود حجتی نباشد. از اینجا استفاده می خداوند پیامبران را فرستاد تا برای مردم در برابر خدا

های الهی بر مردم هستند و خداوند به وجود آنان بر ضد کافران و غاصبان که پیامبران حجت

کند. روز رستاخیز پیامبران و امامان معصوم به عنوان حجت و شاهد و بینه هنگام احتجاج می

النبیین و الشهداء و قضی بینهم وجی ب»شوند. محاکمه افراد و داوری بین ایشان آورده می

 2«بالحق

 

 « اْْل ولیُاْلجاّهّلَیةُُّک ْفرََُُکاّفرُ ُفَ ه وََُُذّلکَُُفیَُشکََُُفَمنُْ» 

پس هر کس در نبوت و رسالت من تردید کند کافر شده است مانند کفر مردم عصر 

دند. زیرا بوپرست جاهلیت پیش از بعثت و ظهور اسلام که خدای یکتا را قبول نداشتند و بت

اوی با سکسی به وجود خدا ایمان داشته باشد، نباید رسالت پیامبر را انکار کند. چون نبوت م

 انکار توحید است.

هر  3«و من یطع الرسول فقد أطاع الله»  فرماید:به همین جهت قرآن به طور صریح می

 کس پیامبر را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است.

 تردید نکنید

 «یََُلُإُلَُنزَُاُأَُمَُُاْلک ل ُُّفیَُشکَُُفَ َقدُُْهذا،ُقَ ْولیُّمنَُُْشیءُ ُفیَُشکَُُنُْمَُُوَُ» 
کسی که در موردی از سخنان من تردید کند در تمام آنچه به من نازل شده، تردید کرده 

 ،است. زیرا اگر کسی که نبوت او از طریق آیات بینات و ارائه معجزات ثابت شده است

چنانچه شنونده بخشی از سخنان او را در باب توحید و نبوت و  ،مجموعه مطالبی را بیان کند
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معاد بپذیرد و بخش دیگر را درباره ولایت و امامت نپذیرد، در تمام آنچه بر پیامبر وحی شده و 

برای مردم اظهار نموده، تردید کرده است. شک در جزیی از فرمایشات پیامبر قابل تسرّی به 

مام سخنانی است که تا پایان عمر بر زبان جاری کرده است. بنابراین کسی که سخن پیامبر را ت

بن ابی طالب مورد تردید و انکار قرار دهد، مثل این است که در درباره ولایت و خلافت علی

اعظم، به انکار در مقام نبوت های رسول اکرم شک داشته باشد. شک در اقوال نبیتمام گفته

 شود و انکار نبوت کفر به خداوند است و چنین فردی از جرگه اسلام خارج است.می منتهی

»  اند.مثل آنان مثل آن دسته از یهودیان است که در قرآن این گونه مورد مؤاخذه قرار گرفته

 1«أفتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض

د آوریفع شما است ایمان میچرا به آن احکامی که در تورات آمده، به بعضی از آنها که به ن

 ورزید.کند کفر میکنید. ولی بعضی دیگر را که منافع شما را تأمین نمیپذیرید و عمل میمی

ُفُُّئَّمّةُفَ َقْدَُشَكُّفىُاْلك لّ ُّمْنه ْم،ُوَُواّحد ُّمَنُاْلَُُیَمْنَُشَكُفُُّوَُ»  « ىُالن ارُّفُّیُاْلک لّ ُالش اك 

پس درباره همة امامان شک امامان شک و تردید به خود راه دهد،هر کسی در مورد یکی از 

 و تردید کرده است. و کسی که درباره همه آنان شک کند در آتش دوزخ خواهد بود.

بدون تردید، امامت یک اصل کلی ثابت است. همچون نوری تابان و یکسان که در دوازده 

سال پس از رحلت  111در مدت  وجود پاک و منزه از هر گونه عیب و نقص تجلی یافته،

پیامبر به صورت ظاهر و سپس به صورت غائب از نظرها، ولی حاضر و شاهد تداوم یافته 

 .«کلهم نور واحد»است. 

باید به امامت تمامی آن دوازده ذات شریف قدسی اذعان و اعتقاد داشت. زیرا آنان مجموعه 

ئط نقش خود را به خوبی ایفا واحدی هستند که در طول زمان متناسب با اوضاع و شرا

های مختلف نباید موجب شود انسان در رابطه با امامان گزینشی ها و سلیقهاند. انگیزهکرده

 برخورد کند. بعضی را بپذیرد و برخی را انکار نماید.

 فرماید:در این باره می امام عسکری

 «کأنی بکم و قد اختلفتم بعدی فی الخلف منی»
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کنید و برخی وجود او را در مورد جانشین من اختلاف نظر پیدا می گویی شما پس از من

 دهید.مورد انکار قرار می

المنکر لولدی کمن اقر بجمیع انبیاء الله و  ان المقر بالائمة بعد رسول اللهاما » 

 «ه، ثم انکر نبوة محمد رسول اللهرسل
ولی منکر امامت فرزندم شود، مانند  ،آگاه باشید کسی که پس از پیامبر به امامان اقرار نماید

کسی است که به تمام پیامبران و رسولان الهی اقرار کرده، ولی نبوت محمد خاتم رسولان را 

 انکار کرده باشد.

کسی که پیامبر خاتم را انکار کند، مثل  «و المنکر لرسول الله کمن انکر جمیع الانبیاء» 

 باشد. این است که تمام پیامبران را انکار کرده 

زیرا اطاعت از آخرین امام  2«لان طاعة آخرنا کطاعة اولنا، و المنکر لاخرنا کالمنک لاولنا»

مانند اطاعت از نخستین امام است و کسی که آخرین امام را انکار کند، مانند کسی است که 

 نخستین امام را منکر است.
 

 اری در برابر نعمت نبوت و امامتزلزوم شکرگ

ُّمنّ یُاْلَحْمدُ َُلهُ ُه َو،ُّإالُ ُّإالهَُُالُوَُُ،ّإَلیَُُّمْنهُ ُّإْحساناُ ُوََُُعَلیَُُّمْنهُ َُمن اُ ُاْلَفضیَلةُُّّبهّذهُُّالِلَُحباّنیُالن اّس!َُمعاّشرَُُ»

 «.حالُ ُک ل َُُّعلیُالد اّهرینََُُدْهرَُُوَُُاْْلّبدینَُُأَبَدَُ

العقل »  جل ای اعطیةحبوت الرناقص واوی در اصل حبو به معنی عطا کردن است. « حبا»

شود گفته می «صلاة الحبوة»یعنی عقل موهبت الهی است.  به نماز جعفر طیار، «  من الله ءحبا

آن است که کالایی به کمتر از قیمت متعارف  تاباحمبیع به لحاظ اینکه عطیه پیامبر است، 

 فروخته شود.
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من عطا کرده است. این در ای مردم خداوند این فضیلت را از باب نعمت و منت بر  :ترجمه

واقع لطف و احسان از ناحیه خداوند نسبت به من است. خدائی جز او نیست. آگاه باشید، 

 حمد و ثنای من برای همیشه و تا دنیا برپا است و در همه حال به او اختصاص دارد.

ه ب کنم.مفهومش این است اگر عمر من به اندازه عمر دنیا باشد پیوسته خدا را ستایش می

راستی نعمت نبوت و امامت، نعمتی بسیار بزرگ و امتیازی ارزشمند است که خدای متعال به 

رسول اکرم اسلام و امامان معصوم عنایت فرموده است. به طوری که اگر تا دنیا باقی است 

 خدای سبحان مورد سپاس و ستایش قرار گیرد حق این نعمت و موهبت عظیم ادا نشده است. 

ت نه تنها در قالب گفتار، بلکه در قالب رفتار نیز رفتاری شایسته از خود بروز لذا لازم اس

دهد. در راستای تحقق غرض الهی که همانا سعادت بشر و کمال انسانی و قرب الهی است از 

هیچ تلاشی دریغ نورزد. به مقتضای وظیفه خطیر رسالت و امامت، و مقام عصمت، آنچه را از 

های اسلام را برای کند، بدون دخل و تصرف به مردم برساند و برنامهطرف خداوند دریافت می

 تحقق سعادت ابدی جامه عمل بپوشاند.
 

 برترین خلق

ُبَّقی وَُُالرّ ْزقَُُالِلُأَنْ َزلََُُناّبُُأ نْثی،ُوُذََکرُ ُّمنُُْبَ ْعدیُالَناسَُُّأْفَضلُ ُفَّإنَهُ َُعّلی اُ َُفضّ ل واَُمعاّشَرُالن اّس! »
 «اْلَخْلق ،

ای مردم، علی را برتر بدانید. زیرا او برترین مردم از میان مردان و زنان پس از من است. تا 

 رساند و مردم در زمین باقی هستند.زمانی که خدا روزی می

ست. او فرماید که علی برترین مردم ابرای چندمین بار پیامبر بر این نکته تأکید و تصریح می

شود. خدا او را در میان همه مردان و زنان با توجه یافت نمیویژگیهایی دارد که در هیچ کس 

به خلوص او ممتاز قرار داده است. ترجیح مرجوح بر راجح به حکم عقل و بناء عقلاء قبیح و 

مذموم است. پس شایسته است مردم نیز او را بر دیگران برتری دهند. زیرا با وجود علی، نوبت 

 فت رسول اکرم را بر عهده بگیرد. رسد که ولایت و خلابه دیگری نمی
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به ویژه با توجه به اینکه امر امامت منصب الهی است و تنها از طریق نصب الهی و نص 

یابد. وقتی امامت منصب الهی باشد، محتاج به جعل است و بدون جعل، نبوی تحقق می

ل خدا مشروعیت نخواهد داشت. لذا مردم را نرسد که در امر ولایت و تعیین خلیفه رسو

 دخالت کنند. زیرا امامت انتصابی است، نه انتخابی.

 

 ملعون مغضوب کیست؟

ُالِلَُعنَُُّخَبرنیَُجْبرئیلَُُّإنََُُأال .ی واّفْقهُ َُلمُْ وَُُهذاُقَ ْولیَُعَلیَُردََُُمنَُُْمْغض وبُ َُمْغض وبُ َُمْلع ون ،َُمْلع ونُ » 
َوُُّلَغدُ َُقَدَمتُُْماُنَ ْفسُ ُْنظ رُْفَ ْلتََُُغَضبی،ُوََُُلْعَنتیُفَ َعَلْیهُُّیَ َتَولَهُ َُلمَُْوَُُعّلی اُ ُعادیَُمنُْ:ُ»یَ ق ولُ  وَُُّبَذّلکََُُتعالی

 «.تَ ْعَمل ونَُُّبماَُخبیرُ ُالِلُّإنَُُث  ب وتّهاُبَ ْعدََُُقَدمُ ُفَ َتّزلَُُت خاّلف وهُ َُأنُُْاتَ ق وُالِل

: کسی که سخن مرا درباره ولایت علی نپذیرد وبا آن موافقت نکند، مورد لعن و ترجمه 

غضب خداوند است. آگاه باشید و بدانید جبرئیل از ناحیة خدا مرا به این مطلب خبر داده 

 است. 

فرماید: هر کس با علی دشمنی ورزد و ولایت او را نپذیرد، پس لعنت و غضب خداوند می

ی باید نظر کند چه چیزی را برای فردای قیامت پیش فرستاده است. تقوا من بر او باد. هر کس

پیشه سازید و از خدا بترسید از اینکه با علی مخالفت کنید. پس پایتان بلغزد بعد از آنکه ثابت 

 دهید آگاه است. و استوار شده است. همانا خدا به آنچه انجام می

معنی دور بودن از رحمت الهی  است. در ملعون یعنی لعنت شده و سزاوار لعن، لعن به 

 اند:قرآن عمدتا دو گروه مورد لعن خداوند واقع شده

ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لغنة الله و » کافران:  - گروه اول

 1«.الملائکة و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب و لاهم ینظرون

و در حال کفر از دنیا رفتند، لعنت خداوند و تمام فرشتگان و مردم بر کسانی که کافر شدند  

حمت و نظر ر .ایشان است. پیوسته در آتش دوزخ گرفتار باشند و عذاب از ایشان کاسته نشود

 عنایت الهی شامل حال ایشان نگردد.
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 «لا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینظرون» شاید بتوان گفت: 

ن است. ملعون کسی است که از رحمت الهی محروم است و در واقع تفسیری برای لع

 عذاب او کاستنی و تمام شدنی نیست.

 1«ألا لعنة الله علی الظالمین» گروه دوم: ستمکاران: 

 آگاه باشید لعنت خداوند بر ستمکاران است.

ظالم کسی است حق خدا و مردم را رعایت نکند، بلکه ضایع سازد. یکی از مصادیق ظالمان 

کسانی هستند که با نافرمانی از امر و اراده حق تعالی، خداوند و پیامبر گرامی را مورد آزار قرار 

 دهند.می

 2«ن الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخرةوان الذین یؤذ»

دهند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعن کند و از رحمت کسانی که خدا و پیامبر را آزار می

 محروم سازد.واسعه خویش 

مغضوب به معنی کسی است که مورد قهر و غضب خداوند واقع شده است. و عمدتاً در 

غضب الله علیهم و »اند. قرآن مردان و زنان مشرک و منافق مورد لعن و غضب الهی واقع شده

 1«لعنهم

ن را از زمرة منافقا ن ولایت امیرالمؤمنینپیامبر گرامی در این فراز مخالفان و معاندا

قلمداد نموده و آنان را به عنوان تأکید دو بار مورد لعن و غضب قرار داده است. سپس پیامبر 

 سخن خود را با ذکر حدیث قدسی و آیة قرآن مورد تأیید و تأکید بیشتر قرار داده است.

فرماید: جبرئیل از سوی خدا به من چنین خبر داد که عنوان حدیث قدسی دارد. هر ابتدا می

لی دشمنی کند و ولایت او را نپذیرد، لعنت و غضب من )خدا( بر او باد. سپس به آیه کس با ع

 قرآن استشهاد فرمود:
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 1« و لتنظر نفس ما قد مت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون» 

اید از ب هر کس باید نظر کند و بیندیشد چه چیزی برای فردای قیامت پیش فرستاده است.

 دهید آگاه است.تقوا پیشه سازید. خدا به آنچه انجام میخدا بترسید و 

بدیهی است ترس از خدا در موردی است که کسی با امر خدا مخالفت کند. پیامبر در مقام 

تبیین مصداق تقوا در باب ولایت است. در واقع کلام پیامبر در ضمن آیه نوعی تفسیر تلفیقی و 

ن الهی که فرما اینکه با ولایت امیرالمؤمنین فرماید از خدا بترسید درتلویحی است. می

ان پس از اینکه به برکت اسلام و ایمان استوار شده است بر اثر است مخالفت کنید و گامهایت

مخالفت با ولایت بلغزد و در وادی هلاکت سقوط کنید. بنابراین کسانی که با علی به مخالفت 

 برخاستند باید از عقاب الهی بترسند.

الهی اقتضا دارد فرمان خداوند باب ولایت علی در مورد پذیرش واقع شود و  آری تقوای

تقوایی است. بلکه دلیل بر خروج از جرگه مخالفت با فرمان خدا و انکار ولایت علی نشانه بی

اهل ایمان است. زیرا انکار ولایت به منزله انکار نبوت است. چنانچه در روایات وارد شده 

 است.

 1« من انکر امامته قد انکر نبوتی» ه طور صریح فرمود: پیامبر گرامی ب

 را انکار کند، نبوت مرا انکار کرده است. هر کس امامت علی
 

 جنب الله کیست؟

ُالِلُ َُمعاّشَرُالن اّس،»  تَ ق وَلَُأْنُ»َمْنُی خاّلف ه :ُعَُُاَلذيُذََكَرُفيُّكتابّّهُاْلَعزیّز،َُفقاَلُتَعالىُم ْخبراُإنَه َُجْنب 

ُفُّ ُیاَُحْسَرتاَُعلىُماُفَ َرْطت   3«َجْنّبُالِل ُُّىنَ ْفس 
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ای مردم، علی جنب الله است. همان وصفی که خدا در قرآن ذکر کرده است. آنگاه پیامبر به 

ه داده است ک آیه دیگر استشهاد فرمود: خداوند از زبان کسانی که با علی مخالفت کنند خبر

به خاطر آنچه در مورد  ،گوید: ای وای بر منآورد و با حسرت میبرمیروز رستاخیز فریاد 

جنب الله کوتاهی کردم. جنب به معنی پهلو، کنار و طرف چیزی است. جنب الله یعنی کنار 

 خدا، کنایه از مقام قرب است و بر ذات مقرب عندالله اطلاق شده است.

ابیطالب و اهل بیت عصمت بنایت علیدر روایات متعدد آمده است که مراد از جنب الله، ول

 2و طهارت است.

معرفی کرده است. عیاشی « جنب الله»خود را در چندین مورد به عنوان  امیرالمؤمنین

روایت کرده که حضرت فرمود: مراد از جنب الله  به اسناد خود از ابی جارود از امام باقر

 1«لینحن جنب الله فی قوله تعا»در آیه شریفه ما هستیم. 

 

 مفسّر قرآن

َُلنُُْالِل فَ وَُُم َتشاّبَهه ،ُتَ َتّبعوا ال وَُُم ْحَکماتّهُُّّإلیُاْنظ ر وا وَُُآیاتّّه،ُافْ َهم واُوَُُاْلق ْرآنََُُتَدبَ ر واَُمعاّشَرُالن اّس! »
ُهُ عَُافُّوُرَُُّبَعض ّدهُُّشائلُ  وَُُّإلیَُُم ْصّعد هُ  وَُُبَّیّدهُُّآّخذُ ُأَنَاُاَلذیُّإالَُُتَ ْفسیَرهُ َُلک مَُُْوُاَلی وّضحَُُزواّجَرهُ َُلک مُُْی  َبیّ نَُ

 « یدَُّیُبُّ
ای مردم در قرآن بیندیشید و آیات قرآن را بفهمید و به محکمات آن توجه نمایید و متشابه 

 به آن را پیروی نکنید.

 تدبّروا  فعل امر، از مصدر تدبّر به معنی اندیشیدن است.

 درستی بفهمید تا به فضایل و ولایت امیرالمومنیندر قرآن بیندیشید و آیات قرآن را به 
 پی ببرید و در مقابل آن خاضغ باشید.

 آیات قرآن را به دو دسته تقسیم شده است همان گونه که خود قرآن بر آن تصریح دارد.
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 1«هو الذی أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخری متشابهات»

کتاب محکم است که آنها اصل آیات بر تو فرو فرستاد. برخی از  او خدائی است که قرآن را

 باشد و برخی دیگر آیات متشابه هستند. کتاب و مرجع آیات دیگر می

آیات محکم آیاتی است که مفهومی روشن دارد و قابل حمل به وجوه مختلف نیست. آیات 

راه دارد. پیامبر  متشابه آیاتی است که در آن احتمالات مختلف از حیث معنی و مصداق

ی دریابید. و از آیات متشابه پیرو رافرماید به آیات محکم قرآن با دقت بنگرید تا حقیقت می

 فرماید: نکنید. همان گونه که قرآن در ادامه آیه فوق می

 « تشابه منه ابتغاء الفتنه زیغ فیت بعون ما فاما الذی فی قلوبهم» 

کسانی که در دلهایشان انحراف و میل به باطل است به قصد ایجاد فتنه آیات متشابه را 

کنند. به این ترتیب پیروی از متشابهات قرآن بدون درک صحیح محتوا و بدون فهم پیروی می

 مذموم و ممنوع است.مراد 

 فرماید:آنگاه همان طور که قرآن می

 «فی العلم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون»

 د.داننتأویل آیات و تشابه قرآن را جز خدا و کسانی که در دانش الهی استوار هستند نمی

کنند. به پروردگارشان نگاه می 1«الی ربها ناظرة: » مثلاً در توصیف بهشتیان آمده است

ا ل» ظهور آیه در این است که خداوند در قیامت قابل رؤیت است. ولی با توجه به آیه محکم: 

شود مراد رؤیت ذات نیست. بلکه نظر کردن روشن می 1«تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار

 پایان خداوند است که شامل حال آنان شده است.به لطف و نعمات بی

علامه طباطبائی در تفسیر ارزشمند المیزان شانزده قول در این باره نقل کرده و آن نظرات را 

 ار داده است.مورد بررسی و نقض و ابرام قر

                                                           
 7آل عمران، آیه  - 1
 28سوره قیامت، آیه  - 2
 198سوره انعام، آیه   - 3
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ه را که ب« راسخون فی العلم»کند و مصداق بارز آنگاه پیامبر گرامی سوگند جلاله یاد می

فرماید به خدا سوگند دهد. میتفسیر و تأویل آیات آگاهی کامل دارد و مورد تصریح قرار می

یر قرآن را ستواند برای شما تبیین نماید و تفداند و میتنها کسی که حقایق و بطون آیات را می

ام. او را به سوی سازد همین کسی است که من دست او را گرفتهداند و برای شما روشن میمی

 ام.ام و او را روی دست خود گرفتهام و بازوی او را بالا بردهخود بلند کرده

ر امر و مشتمل بباشد. قرآن زواجر جمع زجر به معنی منع و بطن می«  َلْنُی  َبیّ َنَُلك ْمَُزواّجَرهُ »

شائل اسم فاعل است و به شتری که دم خود را برای لقاح بالا برد  .نهی، بعث و زجر است

د به معنی بازو است. یعنی پیامبر بازوی ضشود. مراد در اینجا همان بالا بردن است. عگفته می

 علی را گرفت و بالا برد.

 قرار بدهد و بفهمد به این نتیجهبه راستی اگر کسی آیات قرآن را به درستی مورد بررسی 

رسد که ولایت مطلقه الهیه که در وجود رسول اکرم تعین داشته است پس از رحلت ایشان می

باید در وجود کسی که از حیث فضائل و مکارم همرتبه او باشد تحقق پیدا کند. چون تداوم آن 

ل محکم متقن خدشه از باب لطف امری ثابت است. از این رو اصل ولایت به عنوان یک اص

ناپذیر از متن قرآن مجید قابل استفاده است. این ولایت منحصراً در وجود امیرالمؤمنین علی بن 

 باشد.قابل انطباق می بلابی طا

به همین جهت پیامبر گرامی حضرت امیر را با صراحت به عنوان مولی و صاحب امر از 

 برای کسی باقی نماند. فرمود: طرف خدای متعال معرفی نمود به طوری جای تردیدی 

َُوّصیّ ی،ُوَُُم َُأخیَعَلْیّهُالَساَلُُطاّلبُ ُأَّبیُْبنُ َُعّلیُُُّه وَُُوَُ وُم علمکمُأنُمنُکنتُموالهُفهذاُعلیُمواله» 
 « َعَلیَُُأَنْ َزَلهاَُعَزَوَجلَُُالِلُّمنَُُم واالت هُ ُوَُ

هستم پس این علی مولای او کنم هر کس من مولای او من به شما از طرف خدا اعلام می

بدانید موالات او از طرف خدای متعال  .علی فرزند ابوطالب برادر من، و وصی من است است.

 او را بر من نازل فرموده است. تعیین شده و خدا موالات
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پندارند من او را به خاطر خویشاوندی به عنوان جانشین خود و برخلاف آنچه برخی می

ام. نه، چنین نیست. بلکه خداوند بر من وحی کرده و او را ولی دهسرپرست مردم منصوب کر

 امر شما قرار داده است.

من تنها مأمور ابلاغ حکم ولایت عهدی او هستم و نقش دیگری در این زمینه ندارم. با این 

ای بیان صریح جا برای تردید و شبهه افکنی و مخالفت باقی نماند. ولی با کمال تأسف عده

و دنیاپرست برای کسب قدرت به مخالفت برخاستند و گاهی با انکار اصل قضیه و جاه طلب 

گاهی با نشر اکاذیب و طرح شبهات و اقدامات عملی و ایذائی سازمان یافته تمام تلاش خود 

 را به کار گرفتند  تا نگذارند علی به خلافت برسد.

ر ایت به معنی اولویت دشود که بر چیزی ولایت داشته باشد. ولمولی به کسی گفته می

تصرف متناسب با شی ء است. ولایت بر مردم یعنی اولویت داشتن برای اینکه در شئون مردم 

 تصرف کند و امور جامعه را با توجه به مصالح عمومی تدبیر نماید. 

الولایة هی حفظ الثغور و » چنانچه از امیرالمؤمنین درباره مفهوم ولایت پرسیدند؟ فرمود: 

 ولایت به معنی حراست از  مرزها و اداره امور جامعه است. 2«لامورتدبیر ا

 سلمان از رسول اکرم درباره کیفیت ولایت علی پرسید؟ فرمود:

 1«ولائه کولائی، من کنت اولی به من نفسه فعلی اولی به من نفسه»

 پس علی نیز بر او ،ولایت او مانند ولایت من است. هر کس من نسبت به او ولایت دارم

 ولایت دارد و اولی به تصرف در شئون او از خود او است.

پیامبر گرامی برای دفع هر گونه توهم نادرستی از مفهوم مولی در این فراز غدیر مراد خود 

 را از مولی بودن علی به طور صریح بیان فرمود:

  «من کنت ولیه فعلی ولیه» 

 هر کس من سرپرست او هستم علی سرپرست او است.

  «کنت امامه فعلی امامهمن » 

                                                           
 179، ص 25بحار االنوار، ج - 1
 51فرائد المسطین، باب  - 2
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 هر کس من پیشوای او هستم، علی پیشوای او است.

  2«من کنت امیره فعلی امیره» 

  .هرکس من امیر و فرمانروای او هستم، علی امیر و فرمانروای او است

 بنابراین مولی بودن به معنی ولایت، امامت و امارت داشتن است.

ر مبنی بر سلام دادن بر علی به عنوان دستور اکید پیامبر به مردم حاضر در غدی

 1«سل موا علیه بامرة المؤمنین» مؤید این مطلب است. فرمود:  امیرالمؤمنین

« من کنت مولاه فعلی مولاه» پرسیدند: مراد پیامبر از این عبارت:  از امام صادق

 رمود:ف چیست؟ فرمود: به خدا سوگند، این مطلب را از خود پیامبر پرسیدند حضرت در پاسخ

 «الله مولای اولی بی من نفسی، لا امر لی معه» 

خدا مولای من است یعنی اولی به من از خود من است. امری برای من پیامبر با وجود خدا 

 نیست. بنابراین خدا صاحب اختیار من است.

و من پیامبر مولای مؤمنان  «و أنا مولی المؤمنین اولی بهم من انفسهم لا امر معی لهم» 

هستم یعنی اولی به تصرف در امور ایشان از خود آنان هستم و با وجود من که مولای آنان 

 هستم، حق تصرف در شئون خود ندارند.

فعلی بن ابیطالب مولاه اولی به   - و من کنت مولاه اولی به من نفسه، لا امر له معی» 

 1«من نفسه لا امر له معه

در مورد او سزاوارتر به تصرف هستم، علی مولای کسی که من مولای او هستم و از خود او 

ود با وج او است یعنی علی اولی به اواز خود او نسبت به تصرف در شئون زندگی او است. و

 علی به عنوان مولی، امر ولایت برای هیچکس ثابت نیست. 

 البته قرآن بر اولویت پیامبر نسبت به اهل ایمان تصریح دارد.

                                                           
 11ص معانی االخبار، - 1
 ادامه خطبه غدیر - 2
 24، ح 2بشارة المصطفی، ج - 3
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 2«ن من انفسهمالنبی اولی بالمؤمنی» 

و عباس عموی  همچنین در منابع اهل سنت آمده است: خلیفه دوم به امیرالمؤمنین

با این  1«()ص أنا ولی رسول الله» پیامبر گفت: هنگامی که پیامبر از دنیا رفت، ابوبکر گفت: 

سخن خواست ثابت کند پس مرا که ابوبکر جانشین خود قرار داده است ولی رسول خدا 

گویید ولی رسول الله یعنی ناصر و محب پیامبر. به این معنی چگونه ا در اینجا هم میهستم. آی

 بکر بر خلافت عمر دلالت دارد. کلام ابی

پس  د تا استدلالشان درست باشد.ندر اینجا ناگزیر هستند لفظ ولی را به معنی خلیفه بگیر

کنند ولی به معنی ادعا می رسندمی طالبچگونه وقتی به سخن پیامبر درباره علی بن ابی

 محب و ناصر است. این برخورد دو گانه چگونه قابل توجیه است.

 

 حدیث ثقلین

،ُالثّ ْقلُ ُه وَُُو ْلدیُّمنُُْالطَیّ بینَُُوََُُعّلی اُ ُّإنََُُمعاّشَرُالن اّس!» ،ُلثّ ْقلُ اَُوُاْلق ْرآنُ ُاْْلَْصَغر  ُواّحدُ َُفک لُُُّاْْلَْکَبر 

 «اْلَحْوضََُُعَلیُیَرّداَُحت یُیَ ْفَترّقاَُلنَُُْلهُ ُم واّفقُ ُوَُُصاّحّبهَُُّعنُُْم ْنّبئُ 

ای مردم علی و پاکان از فرزندان من و از نسل او ثقل اصغر هستند و قرآن ثقل اکبر است. 

دهد و موافق یکدیگر هستند. این دو از هم جدا هر کدام از این دو از یکدیگر خبر می

 وض کوثر بر من وارد شوند.شوند تا اینکه کنار حنمی

طیبین جمع طیب به معنی پاک و نیالوده و مراد امامان معصوم است. صٌلب به معنی ریشه و 

نسب و نسل است. ثقل به معنی شیء نفیس و گرانبها و هر چیزی که دارای ارزش و اعتبار 

 بسیار زیاد باشد. 

                                                           
 1سوره احزاب، آیه  - 1
 294صحیح مسلم ج ، کتاب جهاد، باب فی، ص  - 2
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ف از حیث لفظ در منابع این همان حدیث معروف و مشهور ثقلین است که با کمی اختلا

روایی شیعه و سنی آمده است و بارها پیامبر به مناسبتهای مختلف آن را یادآور شدند. از جمله 

ای مشتمل بر آن ایراد در روز یازدهم ذیحجه در مسجد خیف واقع در منی در همان سال خطبه

 فرمودند.

لوا تمسکتم بهما لن تض انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان» 

 2«بعدی ابدا فانهما لن یفترقا حتی یردا علی  الحوض

گذارم: قرآن و عترت، تا هنگامی که به این دو من در میان شما دو شی گرانبها به جای می

تمسک کنید و به آن عمل نمایید هرگز گمراه نشوید. بدانید سرانجام آن دو روز رستاخیز در 

 شوند.وارد میکنار حوض کوثر بر من 

هر آنچه بر زبان گهربار امامان معصوم جاری شده است موافق آیات قرآن است. قرآن 

کند. بلکه قرآن ملاک صحت صدور حدیث از معصوم است. احادیث وارده از آنان را تأیید می

  .به طوری که اگر مفاد خبری مخالف قرآن باشد قابل قبول و عمل نیست

 ن الله تبارک و تعالی جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا، لاا» فرمود:  امیرمؤمنان

 1«نفارقه، ولا یفارقنا

شویم و قرآن خدای متعال ما را با قرآن و قرآن را با ما قرار داده است. ما از قرآن جدا نمی

 شود.نیز از ما جدا نمی

 

 امناء الهی

 « َأْرّضهُُّفیُح َکَماؤ هُ ُوََُُخْلّقهُُّفیُالِلُأ َمناءُ ُإنَ ه مُْأالُ» 

 آگاه باشید، اهل بیت امناء الهی در میان مردم و حاکمان او در زمین هستند.

امناء جمع امین به معنی فرد مورد اعتماد کنایه از اینکه بار امانت ولایت مطلقه الهیه به این 

 افراد واگذار شده است.

                                                           
 12، ص 5سن ترمذی، ج -811، ص 2وافی ج –کافی  - 1
 101، ص 1اصول کافی، ج -118مستدرک نهج البالغه، ص  - 2
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ناحیه خداوند حکومت بر اهل زمین حکّام جمع حاکم و به این معنی است که آنان از 

« ارضه»و  «قهخل»دارند. کسی را نشاید که در این باره با آنان به مقابله و ستیز برخیزد. تعبیر به 

دلالت دارد بر اینکه ولایت امامان معصوم در همه پهنه گیتی و نسبت به تمام مردم در سرتاسر 

ای از عالم مجاز نیست با در هیچ نقطهجهان است و تابعیت از ایشان فراگیر است. هیچ کس 

 آنان مخالفت نماید بلکه همگان باید از آنان اطاعت کنند.

 ،من :بار با تعابیر مختلف بر این نکته تصریح و تأکید فرمود آنگاه پیامبر با صدای رسا چند

َُُأاَلَُوَُقدُْ»    ابلاغ کردم.« فبل غ»رسالت خویش را طبق دستور الهی « َأَدْیت 

 اه باشید من وظیفه خود را ادا نمودم.آگ

َُُوَُقدَُُْأالُ»  آگاه باشید من دستور خدا را به شما مردم رساندم. «بَ َلْغت 

 آگاه باشید من آنچه را که لازم بود به گوش شما رساندم.«  َأْسَمْعتُ َُأاَلَُوَُقدُْ» 

 برایتان روشن ساختم.من امر ولایت را به نحو بایسته «  َأْوَضْحتُ َُأاَلَُوَُقدُْ »

آگاه «  هذاَُأخیَُغْیرَُُم ْؤّمنینََُأمیَرالُُْلَْیسََُُأاَلُّإنَهُ َُعَزَوَجَل،ُالِلَُعنُُّق  ْلتُ ُأَنَاُوَُُقالََُُعَزَوَجلَُُالِلُّإنَُُوََُُأاَلُ» 

گویم بدانید امیر بر اهل ایمان من از سوی خداوند به شما می باشید و بدانید خداوند فرمود: و

 رادرم علی نیست. جز ب

از من  آگاه باشید امارت و فرمانروائی مومنان پس « َغْیرّهُُّاَلَحدُ ُبَ ْعدیُاْلم ْؤّمنینَُُّإْمَرةُ ُالَتّحلَُُُّأاَلُ» 

 کس جز علی حلال نیست. برای هیچ

راستی، این همه تأکید و صراحت برای چیست؟ برای آنکه جای تردید برای کسی باقی به

 نماند.

المؤمنین صریح در امامت و حکومت است. چگونه برخی  ةنظیر حکّام الهی و امرتعابیری 

کنند. جای بسی شگفتی است این گونه مولی در کلام رسول اکرم را به ناصر و محب معنی می

الب به طابیآشکارا هدف اصلی از تشکیل این اجتماع عظیم که همانا انتصاب و معرفی علی بن

 شوند.منکر میرا ست مقام ولایت و حاکمیت ا
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دانیم هیچکس بر دیگری ولایت ندارد.  ولایت یه در حالی که به لحاظ عقلی و شرع می

ما لکم من » 2«الولایة لله الحق» فرماید: ذات اقدس الهی اختصاص دارد. چنان که قرآن می

 1« دون الله من ولی

وق خویش است. هر زیرا ولایت به معنی تصرف در امور منحصر به خالق نسبت به مخل

تصرف غیر در هر  است. صانعی نسبت به مصنوع خود حق تصرف دارد و صاحب اختیار

 مصنوعی منوط به اجازه صانع است.

باشد. حاکمیت در میبنابراین ولایت، امامت، خلافت، زعامت جامعه محتاج به جعل الهی 

 صورتی مشروع و مجاز است که مستند به اذن و جعل الهی باشد.

 فرماید:آن مجید در این باره خطاب به داود نبی میقر

 3«یا داود، انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق»

 ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس بین مردم به حق حکم کن. 

در قرآن هر کجا سخن از خلافت است سخن از جعل الهی است. بنابراین خلافت رسول 

و نصب مشروع نیست. بنابراین اگر فرض کنید کسی ادعای خلافت کند  خاتم بدون جعل

بدون اینکه پیامبر او را به این سمت نصب کرده باشد، او حق خلافت ندارد. هر چند همه افراد 

 جامعه سرپرستی او را پذیرفته باشند و به اصطلاح مقبولیت اجتماعی داشته باشد.

 علی مولی است

،َُمْنُأْولىُّبك ْمُّمْنُأنْ ف ّسك ْم؟ُ:ُأی َُّهاالَُقَُُمَُثُ »ُ ُُالن اس 
َُرسو ل ه .ُُوَُُقالوا:ُالِل ُ 

َُمْواله َُفهذاَُعّلي َُمْواله ،اَلَُأَُُفقاَل: ُك ْنت  َُُُفَمْن
ُ«َمْنَُخَذَله .ُاْخذ لُُْاْنص ْرَُمْنَُنَصَره ُوَُُعاّدَُمْنُعاداه ُوَُُالل ه َمُواّلَُمْنُوااله ُوَُ

                                                           
 44سوره کهف، آیه  - 1
 22سوره عنکبوت، آیه  - 2
 21آیه  ص،سوره  - 3
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خطاب به انبوه جمعیت فرمود: ای مردم، چه کسی از خود شما : سپس پیامبر ترجمه

 سزاوارتر است که در شئون شما تصرف نماید و صاحب اختیار شما است؟

 پاسخ دادند: خدا و پیامبرش. 

آنگاه پیامبر فرمود: آگاه باشید هر کس من مولای او هستم این علی مولای او است. درباره 

 دعا نمودند.  طالبابیعلی بن

خدایا، دوست بدار کسی را که علی را دوست بدارد و ولایت او را بپذیرد. و دشمن بدار 

کسی را که با علی دشمنی کند و ولایت او را نپذیرد. یاری کن هر کسی را که علی را یاری 

 د.نکردن از او خوار کن نماید و خوار گردان هر کس را که علی را با تنها گذاشتن او و پشتیبانی

 :شرح

اند در غدیر پیامبر این سئوال را مطرح کرد چه کسی از خود به آن گونه که مورخان نوشته

 پاسخ «النبی اولی بهم من انفسهم» شما سزاوارتر است. مردم با الهام از آیه شریفه قرآن 

د ردادند: خدا و پیامبر اولی به شئون مردم هستند. آنگاه پیامبر بازوی علی را گرفت و او را بالا ب

به طوری که کف پای علی بر زانوی پیامبر قرار گرفت. سپس آن جمله معروف و مشهور را 

هر کس من مولای او هستم، این علی مولای او است. : «من کنت مولاه، فهذا مولاه» فرمود: 

ی دشمن عل سپس در حق علی دعا کرد. محب علی کسی است که ولایت او را پذیرفته باشد.

 او را انکار کرده باشد و به مخالفت با او برخاسته باشد. کسی است که ولایت

یاری کردن علی به این است که او را در برابر دشمانش مورد حمایت قرار دهد و از بذل 

مال و جان در راه حفظ او دریغ نورزد. خوار کردن علی به تنها گذاشتن او در مقابل دشمنان 

رباره مفهوم مولی سخن گفتیم که مراد ولی و امیر و پیش از این د .توز و پیمان شکن استکینه

 حاکم است. این فراز در بسیاری از کتابهای روایی اهل سنت ذکر شده است.
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 تعیین جانشین

َُعلیُوَُُبیُآَمنََُُمنَُُْعلیُا َمتیُفیَُخلیَفتیُوَُُّعْلمی،ُواعیُوََُُوصییُوَُُیخَُّأَُُعّلیُهذاَُمعاّشَرالن اّس، »

 «َعَزَوَجَلُُالِلُّکتابُُّتَ ْفسیرُّ

ای مردم، این علی، برادر من، وصی من، حافظ علم من و جانشین من در میان امت است 

 ود.شنسبت به هر کس که به من ایمان آورده است و بنابر آنچه از تفسیر قرآن استفاده می

 « َوّصی يَُأخيُوَُ » -2

 اشاره شده است.در این فراز نیز به مجموعه دیگری از فضائل امیرالمؤمنین 

این تعبیر که علی برادر من، وصی من و جانشین من است از نخستین روزی که رسول اکرم 

 علنی ساخت بارها تکرار شد.« وأنذر عشیرتک الاقربین»دعوت خود را به دستور پروردگار: 

هنگامی که پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمود و بین مهاجر و انصار عقد اخوت بست خود 

 ز با علی فرزند ابوطالب پیمان برادری بست و علی را برادر خود نامید.نی

 پیامبر است. علی ظرف علم منِ« یُّعْلمُُّیَُواعُُّوَُ » -1

نیز آمده  فواعی اسم فاعل از وعی یعی به معنی حافظ و نگهدارنده، و وعاء به معنی ظر

 دار دانش من است. است. واعی علمی یعنی علی بن ابی طالب ظرف علم من است. او پاس

خواهد، از علی بخواهد. زیرا او دارای همه هر کس آنچه از علوم به ویژه علم دین از من می

 ام. دانشهایی است که خداوند به من عطا فرموده و من آن را در اختیار علی گذاشته

ناظر به این است که هر کس جویای علم « هاابأنا مدینة العلم و علی ب»جمله معروف 

 پیامبر است، باید از وجود علی بهره ببرد. زیرا پیامبر شهر علم است و علی درب آن.

های لازم در حد بالا های مهم رهبری جامعه داشتن آگاهیبدون تردید یکی از شاخص

است. با توجه به اینکه او موظف است احکام اسلام را در جامعه پیاده کند و جامعه را بر 

ا های دینی به سعادت دنیره نماید و مردم را از طریق به کار بستن برنامهاساس قوانین اسلام ادا

و آخرت رهنمون سازد، باید دانش او از همه مردم نسبت به معارف و احکام و مبانی اخلاق و 

 باشد.تر میگسترده قران و سنت بیشتر و
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علی جانشین من در میان امت من است. بدیهی است خلیفه باید « ا َمتیُُفیَُخلیَفتیُوَُ » -1

واجد صفات مستخلف عنه باشد. یکی از صفات معتبر در حاکم برخورداری از دانش گسترده 

دین و احکام اسلام بود،  برای مدیریت جامعه است. پیامبر)ص( داناترین مردم به مبادی

  .باشدجانشین او نیز باید دانشمندترین مردم 

بنابراین با وجود امیرالمؤمنین که دارای چنین مرتبه بالای علمی و عملی است نوبت به 

 رسد که در این میدان وارد شوند.دیگران نمی

ت و شود که به نبوآری خلافت حضرت امیر به عنوان جانشینی پیامبر شامل همه کسانی می

 ن است. مفهوم این عبارت این استرسالت پیامبر ایمان دارند. و خلافت علی مطابق تفسیر قرآ

که کسی که خلافت و وصایت او را انکار کند گویی رسالت را انکار کرده است و به آنچه در 

قرآن در باب ولایت آمده ایمان ندارد. چنان که امیرالمؤمنین در مقام احتجاج بر مخالفین و 

تأکید نمود و فرمود:  معارضین بر همین نکته و شاخص سهم ولایت جامعه اسلامی تصریح و

 «رسوله ةأنا اعلمکم بکتاب الله و سن»

 علی دعوت کننده مردم به سوی خدا است.« ّإلَْیّهُُالد اعیُوَُ»  -1

یکی از صفاتی که پیامبر برای حضرت علی در این خطبه برشمرده است این است که او 

را برای حضرت رسول گونه که خداوند این وصف خواند. همانمردم را به سوی خدا فرا می

 یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و  نذیرا و داعیا الی الله باذنه و»ذکر کرده است: 

 2«سراجا منیرا

ه کننده به خدا بای پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد و الگو، بشارت دهنده و ترساننده و دعوت

 اذن الهی و چراغی روشنگر فرستادیم.

چنان که در  وصف مشترک همه اولیاء الهی و امامان معصوم است.« ُالل هإلی  د اعی »

 :زیارت جامعه کبیره آمده است

 کند.سازد عمل میاو به آنچه خدا را خشنود می« یَ ْرضاه ُُّبماُاْلعاّملُ ُوَُ»  -1

                                                           
 45 -41سوره احزاب، آیه  - 1
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های حاکمیت، حوزه اقتصاد، خدا و خلیفه باید کسی باشد که در تمامی شئون و عرصه ولیّ

سیاست، آموزش و پرورش، جنگ وصلح، تنها رضای الهی را مد نظر داشته باشد و به حوزه 

چیزی جز خشنودی پروردگار نیندیشد. او منصوب از طرف خدا است و باید رضای او را 

 ملاک عمل قرار دهد.

 2« و رضوان من الله ... من ذلکم قل أؤنبئکم بخیر» فرماید: قرآن می

از این نعمتها آگاه سازم، پس از وعده خلو در بهشت، رضوان الهی بگو، آیا شما را به بهتر 

 شمرد.شود برمیرا برترین نعمت که شامل حال افراد با ایمان و باتقوا می

در جای دیگر نیز پس از اینکه به مردان و زنان با ایمان وعده خلود در بهشت برین و 

مقام رضای الهی را که  1«من الله اکبر و رضوان»فرماید: سکونت در بهترین نقاط داده شده می

 از هر نعمتی برتر و بزرگتر است به ایشان عنایت فرماید:

 «ْعدائّهُّْلَُُحاّربُ مُ َوالُْ»  -6

امیرالمؤمنین کسی است که پیوسته با دشمنان خدا در حال جنگ است. محارب اسم فاعل 

و نه تنها در گذشته در کنار از حرب به معنی رزمنده و جنگجو است و دلالت دارد بر اینکه ا

من پیامبر در تمامی جنگها حضور داشته است بلکه پس از من نیز چنانچه لازم بداند و 

گونه تعلل و مسامحه با دشمن  وارد جنگ مصلحت اسلام  و جامعه اقتضاء کند بدون هیچ

 خواهد شد.

ی، مصالح عالیه یعنی عناصر عافیت طلب و کسانی که به خاطر مطامع دنیوی و منافع ماد

دهند، و اهل نبرد و پیکار نیستند، صلاحیت برای گیرند و تن به سازش میاسلام را نادیده می

تصدی امر خلافت پیامبر را ندارند. تنها علی واجد همه ویژگیهای لازم برای تصدی این امر 

 باشد.خطیر می

 «طاَعّتّهَُُعلیُاْلم والیُوَُ » -7

 عت الهی است.او یاری کننده مردم بر طا

                                                           
 72سوره توبه، آیه  - 1
 72آیه سوره توبه، - 2
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کند که مردم در مسیر اطاعت الهی قرار بگیرند. ای تدبیر میامور جامعه را  به گونه

ها در راستای تأمین سعادت ابدی جامعه خواهد بود. او از ریزیها و برنامهگذاریسیاست

کند و آنان را یاری و پشتیبانی می کسانی که بخواهند در مسیر طاعت گام بردارند حمایت

 سازد.رساند و بستر را برای رشد و تعالی و ترویج مکارم اخلاق فراهم مییم

 «َمْعّصَیّتّهَُُعنُُْالن اهیُوَُ»  -1

 او نهی کننده مردم از ارتکاب معصیت است.

تواند این نقش را حاکم اسلامی باید مردم را از انجام کارهای زشت و پلید باز دارد. علی می

وظائف ذاتی حاکم اسلامی اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر به به خوبی ایفا نماید. از 

اد گذاری بشود که نیکوکاران و افرریزی و سیاستای برنامهطور عملی است. یعنی باید به گونه

متدین و اهل طاعت در انجام کارهای خود احساس امنیت داشته باشند و در مقابل خلاف 

سی جرئت نکند گناهی مرتکب شود. بلکه همه آحاد جامعه بکنند و ککاران احساس ناامنی 

 خود را متعهد و ملتزم به رعایت قوانین دینی بدانند.

 «الِلُُّمنَُُاْلهادیُاْْلمامُ ُوََُُأمیر اْلم ْؤّمنینَُُوَُُالِلَُرس ولَُُّخلیَفةُ ُّإنَهُ »  -9

سوی خداوند متعال گر از او جانشین پیامبر خدا و فرمانروای اهل ایمان و پیشوای هدایت

 است.

است یعنی عنوان خلافت، امارت و « من الله»نکته اساسی در این جمله تکیه روی عنوان 

ابی طالب یک سری عناوین و القاب خود خوانده توسط او یا شخص پیامبر بنامامت علی

 تها از ناحیه خدای متعال مطرح شده و او به این مناصب منصوب شدهمَنیست. بلکه این سِ

 است.

لذا در برابر فرمان الهی هر مسلمانی باید سر تسلیم فرود آورد و خلافت و امامت او را 

 بپذیرد و او را اطاعت نماید و از مخالفت با او بپرهیزد.

شود مقام خلافت جنبه انتصابی دارد و از طریق انتخاب از این فراز به خوبی استفاده می

گونه که نبوت و و عقد قابل انعقاد نیست. همان مردم یا گروه معین تحت عنوان اهل حل

رسالت از طریق نص و نصب است، ولایت و امامت نیز از طریق نص و نصب قابل تحقق 

تواند به خلافت پیامبر خدا و امامت معصوم است و آراء آحاد جامعه یا نخبگان و خبرگان نمی
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متوقف بر نصب الهی است و مشروعیت ببخشد. مشروعیت امامت معصوم و مقام خلیفه الهی 

 باید از طرف پیامبر منصوص باشد.

اشاره به « أشهد أن علیا ولی الله» گوییم: چنانچه در شهادت سوم در اذان و اقامه که می

در « ولی الله»همین نکته اساسی دارد که امامت و ولایت علی از طرف خدای سبحان است. 

 رفی در تقدیر است.باب اضافه گفته شده تناسب با نوع اضافه ح

خاتم »لام ملکیت و تخصیص در تقدیر است. یعنی این کتاب از آن زید است. « کتاب زید»

ز مانند نی« ولی الله»من جنسیت در تقدیر است. یعنی این انگشتر از جنس نقره است. « فضة

از دهیم که علی گواهی می« علی ولی من الله»در تقدیر است. یعنی « من»رسول الله، حرف 

سوی خداوند عنوان ولایت یافته است. یعنی ولایت علی منصوب و منصوص من قبل الله 

باشد. او ولی است. ولایت، امامت، خلافت، امارت او به اعتبار انتخاب و رضایت مردم نمی

 خداست هر چند کسی ولایت او را نپذیرد.

 ُ«ْمرّالِلبّأََُُواْلمارّقینََُُواْلقاّسطینَُُالن اّکثینَُُقاّتلُ َوُ» -12

 او با پیمان شکنان و ستمگران و از دین خارج شدگان به دستور خداوند خواهد جنگید.

ه ب« نکثوا ایمانهم»جمع ناکث اسم فاعل از ریشه نکث بمعنی نقض کردن است. ناکثین

 است یعنی پیمان خود را شکستند.« نقضوا عهدهم»معنی 

ا د طلحه و زبیر و عایشه و کسانی بودند که بشود. مراشکن ناکِث گفته میبنابراین به پیمان

علی در باب خلافت بیعت کردند، ولی خیلی زود بیعت خود را نقض کردند و پیمان شکستند 

 و جنگ جمل را به راه انداختند.

جمع قاسط از ریشه قسط است. ثلاثی مجرد آن )قاسط( به معنی جائر و ستمگر  قاسطین

 گستر، برخی قاسط)مقسط( به معنی خواهان عدالت و عدالتاست و ثلاثی مزید از باب افعال 

قسط را به معنی عدالت  اند ورا از ریشه قوسط به معنی عدول از حق و عدالت دانسته

اند. مراد از قاسطین معاویه و شامیان هوادار او بودند که بر مولی علی جفا اجتماعی ذکر کرده

 را برافروختند.و آتش جنگ صفین  بر ضد او شوریدند .کردند
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جمع مارق از ریشه مرق بمعنی خارج شده از دین است و مراد خوارج هستندکه  مارقین

رفت تا آخرین شتر میاة نامشروع آنها در جنگ صفین منعقد شد. آنگاه که مالک طفن

 هایی مذبوحانه دشمن را در هم بشکند و پیروزی را به ارمغان آورد.مقاومت

بست و به معاویه پیشنهاد کرد تا دستور بدهد هوادارانش قرآن بر عمروعاص ترفندی به کار 

بصیرت سپاه امیرالمؤمنین چون با این صحنه مواجه شدند، سر نیزه کنند. افراد نابخرد و بی

و  اندگفتند ما برای حاکمیت قرآن با آنها وارد جنگ شدیم. اکنون که آنها به قرآن پناه آورده

 قرآن هستیم، برای ما جایز نیست با آنان بجنگیم. دارند تسلیم حکماظهار می

از حضرت امیر خواستند فورا دستور بدهد مالک برگردد. هر چه حضرت آنان را ارشاد 

 .ای بیش نیست، فریب خدعه معاویه را نخوریدنمود، قرآن ناطق من هستم. این مکر و حیله

ه با کنیم کموثر واقع نشد. گفتند، اگر دستور بازگشت مالک را صادر نکنی با تو همان می

 شورشیان بسته شد.طفة عثمان انجام شد. به این ترتیب ن

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه این روایت را از رسول اکرم آورده است که 

 فرمود: خطاب به علی ابن ابی طالب پیامبر

 1«یا علی ستقاتل بعدی الناکثین و القاسطین و المارقین »

رفتگان خواهی شکنان، ستمگران و از دین بیرونبه زودی پس از من با سه گروه پیمان

 جنگید.

 خود حضرت هنگامی که به خلافت رسید در این باره فرمود:

 1«رقت اخری و قسط اخرونمفلما نهضت بالامر نکثت طائفة و » 

ه امر خلافت قیام کردم گروهی پیمان شکستند. گروهی دیگر از دین خارج هنگامی که ب

 شدند و گروهی دیگر نیز ستم پیشه ساختند.
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کند که حضرت فرمود: در میان اصحاب پیامبر شیخ صدوق روایتی از حضرت امیر نقل می

ستم. هکسی نیست که فضیلت و منقبتی داشته باشد مگر اینکه من با او در آن منقبت و شریک 

 در آنها شریک نیست. منکس با  ولی من هفتاد منقبت دارم که هیچ

 پرسید آن مناقب چیست؟ مرا به آنها آگاه فرما.راوی 

 امام فرمود: منقبت نوزدهم منحصر به فرد من آن است که پیامبر فرمود:

 « ستقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین» 

 از پیامبر پرسیدم ناکثین چه کسانی هستند؟ 

 »شکنند. کنند و در عراق بیعت خود را میفرمود: طلحه و زبیر، در حجاز با تو بیعت می

 کردند، پس با آن دو وارد جنگ شو. هر گاه چنین« حاربهماففاذا فعلا ذلک 

 پرسیدم: قاسطین چه کسانی هستند؟ فرمود: معاویه و یارانش.

 اماصحاب ذی الثدیة و هم یمرقون من الدین کپرسیدم: مارقین چه کسانی هستند؟ فرمود: 

  2«ةیمرق السهم من الرمی

شوند همان گونه که تیر از آنان هوادارن آن مرد پستان بزرگ هستند که از دین خارج می

 شود.چله کمان خارج می

 : در اینجا لازم است دو نکته را یادآور شویم.دو نکته

توان آن را به عنوان اخبار غیبی و آگاهی مثال با این سه گروه اگر چه از جهتی می :نکته اول

توان گفت جنبه انشائی پیوندد برشمرد، ولی از جهت دیگر میاز آنچه در آینده به وقوع می

دارد. یعنی حاکم اسلام وظیفه دارد با این سه گروه با شدت عمل برخورد کند. اگر ارشاد و 

ظه در آنان تاثیر لازم را نگذارد، و علیه حاکمیت فتنه انگیزی کنند و بشورند، حاکمیت باید موع

بدون هیچ گونه مسامحه و تعلل و با قاطعیت تمام با آنان بجنگد و آنان را سر جای خود 

 بنشاند. و جامعه را از لوث وجود آن عناصر ستمکار دین گریز پیمان شکن پاک سازد. 
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خواهد به مردم این نکته را یادآور شود که کسی صلاحیت تصدی امر ر میدر واقع پیامب

اند با خلافت را دارد که بتواند با این سه جناح سیاسی که نقاب دفاع از دین بر چهره زده

شجاعت بستیزد و مجال عرض اندام به آنان ندهد البته علی مرد چنین میدانی است و این 

 باشد.ویژگی را دارا می

سه گانه  هایگمان مبرید علی بن ابی طالب بنا به تشخیص خود فقط با این گروه دوم:نکته 

و »خیر، این طور نیست. بلکه قتال با آنان به امر الهی است. لذا فرمود:  .شودوارد جنگ می

خداوند چنین مأموریتی به او داده است و من پیامبر آن را به او ابلاغ کردم. « قاتلهم بامر الله

گانه پیامبر از جانب خداوند او را به حرب و چه ملاحظه نمودید در ضمن خصال هفتادچنان

بیر و ز باطلحه «فاذا فعلا ذلک فحاربهما»قتال فرمان داد و درباره سردمداران ناکثین فرمود: 

جنگ با آن دو زمین را از لوث وجود آنان پاک  «فان فی قتالهما طهارة لاهل الارض»بجنگ 

آنان را به  «فاقتلهم فان فی قتلهم فرجا لاهل الارض»سازد. درباره سران خوارج فرمود: می

 قتل برسان زیرا در کشتن آنها گشایش برای مردم حاصل خواهد شد.

 

 حکم تغییر ناپذیر

ُاْنص رُُْوَُُهُ عاداَُمنُُْعادُُّوَُُواالهُ َُمنُُْوالُُّاَلَله مَُ»:َُأقولُ َُرب ُُّیاُبَّأْمرّکَُُ.«1َلَدیُ ُاْلَقْولُ ُی  َبَدلُ ُامَُ»:ُالِلُیَ ق ولُ 
 «َحَقهُ َُجَحدََُُمنَُُْعلیَُواْغّضبُُْأَْنَکَرهُ َُمنُُْاْلَعنُُْوََُُخَذَلهُ َُمنُُْاْخذ لُُْوََُُنَصَرهُ َُمنُْ

من به فرمان تو  کند. پس ای پروردگارفرماید: سخن و رأی من تغییر پیدا نمیخداوند می

گویم: خداوندا، هر کس علی را دوست دارد او را دوست بدار. هر کس با او دشمنی می

دشمنی کن. یارانش را یاری فرما. هر کسی او را خوار کند او را خوار گردان و  ورزد، با اومی

خشم از رحمت خود دور گردان. هر کس او را انکار نماید و بر کسی که حق او را منکر شود 

 بگیر.
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ور حکم صد« القول»پیامبر گرامی در این فراز به این آیه شریفه استشهاد فرمود: قطعا مراد از 

ابی طالب است که در فراز قبل مورد تصریح و تاکید قرار بنالهی مبنی بر ولایت و خلافت علی

ت سگرفت. آری حکم ولایت حضرت تغییر ناپذیر  و غیرقابل تجدیدنظر است. حکم همان ا

که به تو ابلاغ شد و تو نیز باید آن را به مردم ابلاغ نمایی، هر چند گروهی با آن مخالفت کنند 

  و ولایت او را نپذیرند.

 در جای دیگر نیز فرمود: 

 1«ت کلمة ربک صدقا و عدلا، لا مبد ل بکلماتهو تم »

 ییر دهد. تواند آن را تغکس نمیکلام پروردگارت از سر صدق و عدل تمام شد و هیچ

ظاهر آیه شریفه این است که سلسلة انبیاء با نبوت حضرت محمد بن عبدالله به سر حدّ 

کلام الهی و قرآن مجید است که در قالب « کلمه رب»کمال خود رسید و تمام شد. مراد از 

وحی بر قلب نورانی رسول مکرم اسلام فرود آمد و با دو وصف صدق و عدل توصیف شده 

 است.

قرآن آمده چه مطالبی که در مورد حوادث گذشته ذکر شده، مانند تاریخ انبیاء و آنچه در 

سرنوشت شوم کافران و ظالمان، و چه مطالبی که در مورد آینده بیان شده، مانند وقوع قیامت ، 

ها، وعیدها، بشارتها، انذارها، بهشت و دوزخ و موارد دیگر همه مطابق رستاخیز بشر، وعده

 ید کسی در آنها تردید کند.واقع است و نبا

همچنین آنچه در قالب احکام شرعی و قوانین اسلامی در قرآن آمده است عادلانه و با 

 رعایت توانمندیها و استحقاقها در نوع انسان تشریع شده است.

تواند بدون مشقت تمام واجبات شرعیه را به جا آورد، و به طوری که هر انسانی می

 حتی قدرت بر انجام مستحبات و ترک مکروهات نیز دارد. محرمات را ترک نماید. 

کسی وجود ندارد که بتواند قرآن را تحریف کند و احکام شرعی را تغییر « لا مبد ل لکلماته»

« القول»دهد. لکن بعید نیست با توجه به استشهاد پیامبر گرامی به آیه شریفه در خطبة غدیر که 

رب در این آیه شریفه همان نزول وحی در  کلمةمود، مراد از را به ولایت امیرالمؤمنین تأویل فر
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کملت لکم دینکم و ألیوم أ»ناظر به آیه « تمت کلمة ربک»خصوص ولایت باشد. مراد از 

ود ابی طالب را بر شما تمام فرمبنباشد یعنی پروردگار نعمت ولایت علی «تممت لکم نعمتیا

 و دین شما را به برکت وجود ولایت حضرت کامل ساخت.

مراد از صدق یعنی تعیین علی به عنوان ولی کاملاً صادقانه بود. زیرا تنها او واجد شرائط 

دلانه بود، زیرا دیگری شایسته لازم برای تصدی امر ولایت بود. همچنین این تصمیم کاملاً عا

 این مقام والا نبود.

بدیهی است آنچه بر اساس صدق و عدل باشد همگان باید آن را بپذیرند و معقول نیست 

یعنی  «لا مبدل لکلماته»هی نابخرد و سرکش، تغییری در آن پدید آید.. روکه برای خوشایند گ

 طالب یک اصل تغییر ناپذیر است.ولایت علی بن ابی

هر حال پیامبر پس از اینکه با استشهاد به آیه شریفه، تغییر ناپذیری ولایت حضرت را  در

یادآور شدند، اظهار داشتند من با توجه به دستور خداوند این دعا را در باره علی بن ابی 

گویم: خداوندا، دوست علی را دوست بدار و دشمن کنم و میبر زبان جاری می طالب

. یاور او را یاری کن خوار کننده علی را خوار گردان. یعنی کسی علی را علی را دشمن بدار

تنها بگذارد و او را یاری ننماید، او را به حال خود رها کن و مشمول عنایت خویش قرار مده. 

 باشد.این دعا نماد بارز تولی و تبری است که به عنوان خصوصیت مذهب امامیه مطرح می

خداوندا هر کس ولایت علی را انکار کند لعن کن. لعن خداوند به معنی  «َُرهُ أَْنکََُُمنُُْْلَعنَُْأُُوَُ» 

طرد کردن و دور ساختن از مقام قرب و محروم ساختن از رحمت است. لعنت از سوی خلق، 

خواهد آنها را مورد لطف کند و از خدا مینفرین است. پیامبر منکرین ولایت علی را نفرین می

 نها را از درگاه خویش براند و محروم سازد.خود قرار ندهد، بلکه آ

د. انپیش از این گفتیم در قرآن مجید دو گروه کافران و ظالمان مورد لعن خداوند واقع شده

به راستی چه کفری بالاتر از انکار ولایت است. با توجه به اینکه انکار ولایت علی در حکم 

 گرامی فرمود:انکار رسالت حضرت محمد مصطفی است. چنانکه پیامبر 

 2«من انکر امامته فقد انکر نبوتی و من جحد ولایته فقد جحد رسالتی» 
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و هرکس  ،را انکار کند، نبوت مرا انکار کرده است طالببن ابیهر کس امامت علی

ولایت او را نپذیرد، رسالت مرا نپذیرفته است. چه ظلمی بالاتر از اینکه کسی حقوق ولی امر را 

و جامعه بشری را از چشیدن طعم عدالت  تضییع کند و این منصب الهی را تصاحب نماید

 علوی محروم سازد.

دم آن زمان تنها مر ظلم به علی ظلم به فرد نبود، ظلم به بشریت بود، ظلم فراگیری بود که نه

 های بعدی را نیز گرفتار نمود. را فرا گرفت بلکه در طول تاریخ نسل

 پیامبر در فرازی از همین خطبه غدیر فرمود: 

 «َلهُ الَِلَُُیَ ْغّفرََُُلنُْوَُُّوالیَ َتهُ ُأَْنَکرََُُأَحدُ َُعلیُالِلُیَ ت وبََُُلنُُْوَُُالِل،ُّمنَُُّإمامُ ُّإنَهُ  َمَعاّشَرُالَناَس،»

مردم بدانید علی از ناحیه خدا امام است و خدا توبه کسی را که ولایت او را انکار کند 

 بخشد.پذیرد و او را نمینمی

 چنان که در زیارت عاشورا روی همین نکته تکیه شده است:

  «ست اساس الظم و الجور علیکم اهل البیتفلعن الله امة اس  » 

 گذاری کردند. بر شما اهل بیت را پایه خدا لعنت کند آن گروهی را که ظلم و ستم

 «  َواْغّضْبَُعلىَُمْنَُجَحَدَُحَقهُ  »

 بر هر کس حق ولایت علی را منکر شود خشم بگیر. خدایا،

 این شبیه همان تعبیری است که در چند فراز قبل تکرار فرمود:

 «.ی واّفْقهُ َُلمُُْوَُُاهذُقَ ْولیَُعَلیَُردََُُمنَُُْمْغض وبُ َُمْغض وبُ َُمْلع ون ،َُمْلع ونُ »ُ

از درگاه خداوند دور باد و خشم الهی بر کسی که سخن مرا درباره ولایت علی رد کند و 

ولایت او را نپذیرد و مخالفت نماید. به طور قطع کسی که مخالف و منکر ولایت علی باشد و 

 او و فرزندانش را از حق ولایت منع کرده باشد مصداق این آیه شریفه است: 

 «لهم عذابا مهینا خرة و أعدآلذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاان »

دهند خدا در دنیا و آخرت آنان را لعنت بدون تردید کسانی که خدا و پیامبرش را آزار می

 کند و کیفری خوار کننده برای ایشان مهیا سازد.
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 اکمال دین

َُولّیّ َكُّعْنَدُتَ ْبییّنُذّلَكُوَُُیَةَُالل ه َمُإَنَكُأَنْ َزْلَتُاْْلُ»   «َذاُاْلَیْومَُّنْصّبَكُإی اه ُّلهُفيَُعّلي  

َُلك ْمُدیَنك ْمُوَُ»  َُعَلْیك ْمُنّْعَمتيُوَُُاْلَیْوَمَُأْكَمْلت   1«َلك م ُااْلْسالَمُدیناَُرضیتُ ُأَْتَمْمت 

 1«ه َوُّفىُاْلّخَرّةُّمَنُاْلخاّسرینََُُوَُمْنُیَ ْبَتّغَُغْیَرُااْلْسالّمُدیناُفَ َلْنُی  ْقَبَلُّمْنه ُوَُ» 

 «َقْدُبَ َلْغتُ  الل ه َمُإن يُأ ْشّهد َكُأَن ي»

خداوندا تو این آیه را درباره علی ولی خودت به هنگام تبیین آن نازل کردی و او را در این 

روز به مقام ولایت نصب نمودی و فرمودی: امروز یعنی روز هیجدهم ذیحجه به برکت ولایت 

ی امیرالمؤمنین دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای  عهد

شما به اسلام ولایی به عنوان دین راضی شدم. همچنین فرمودی هر کس غیر از اسلام دینی 

 کاران خواهد بود.برگزیند هرگز از او پذیرفته نشود و او در آخرت از زمره زیان

ابوسعید خدری گوید: این آیه در روز غدیر خم بر پیامبر نازل شد. آنگاه که پیامبر درباره 

 1«من کنت مولاه فعلی مولاه» علی فرمود: 

 6در میان مفسرین شیعه این مطلب مورد اتفاق نظر است. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان

المرام در بخش فضائل علی آمده است. ابوالفتوح عبدوس طبق  غایةفرماید: در کتاب می

سلسله اسناد خود از ابوسعید خدری روایت کرده است: پیامبر روزی که مردم را به غدیرخم 

فرا خواند، دستور داد خس و خاشاک زیر درخت را جاروب کردند. پیامبر بازوی علی را 

شد، هنوز مردم متفرق نشده بغلش دیده میگرفت و او را بلند کرد به طوری که سپیدی زیر 

نازل شد و پیامبر آن را برای مردم تلاوت کرد و  «الیوم اکملت لکم دینکم» بودند که آیه 

                                                           
 8سوره مائده، آیه  - 1
 15سوره عمران، آیه  - 2
 15، ص 2تفسیر ابن کثیر دمشقی، ج - 3
 201، ص 0تفسیر المیزان، مترجم، ج - 4
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تکبیر گفت که خداوند دین را کامل ساخت و نعمت خود را تمام کرد و به رسالت من و 

 ولایت علی رضایت داد. 

 سپس درباره علی این گونه دعا کرد:

 «.َخَذَلهُ َُمنُُْاْخذ لُُْوَُنَصَرهُ َُمنُُْاْنص رُُْوَُُعاداهُ َُمنُُْعادُُّوُواالهُ َُمنُُْوالُُّلهمَُال» 
دهید در این باره اشعاری حسان بن ثابت به پاخاست و عرض کرد: ای پیامبر خدا، اجازه می

 بسرایم. پیامبر اجازه فرمودند. او فی البداهه گفت:

 بخم  واسمع بالنبی منادیا              ینادیهم یوم الغدیر نبیهم

در روز غدیر پیامبر اسلام مردم را در خم ندا داد و من به خوبی صدای پیامبر را شنیدم که 

 فرمود: 

 فقالوا ولم یبدوا هناک التعامیا             بأنی مولاکم نعم، و ولیکم

 به کوری نزدند. من مولای شما و ولی شما هستم؟ گفتند: آری و مردم آنجا خود را

 عاصیا و لا تجدن فی الخلق للامر            الهک مولانا و أنت ولینا

ی یابی کسگفتند، آری، خدای تو مولای ما است و تو نیز ولی ما هستی. و در میان مردم نمی

 که از فرمان تو سرپیچی کند.

 رضیتک من بعدی اماما و هادیا            فقال له: قم یا علی فاننی

آنگاه پیامبر به علی گفت: ای علی برخیز که من تو را به عنوان پیشوا و رهنمای خلق پس از 

 خودم پسندیدم.

 فکونوا له انصار صدق موالیا               فمن کنت مولاه فهذا ولیه

 هر کس من مولای او بودم علی مولای او است. پس شما ای مردم یاران و موالی او باشید.

 و کن للذی عادی علیا معادیا             م وال من والاههناک دعا الله

دارد او را دوست بدار. و هر در اینجا پیامبر دعا کرد خداوندا، هر کس علی را دوست می

 کند، دشمن او باش.کسی با علی دشمنی می
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روح اثری ندارد. اسلام ولایت برای پیکر اسلام همچون روح نسبت به جسد است. جسد بی

به منزله   ولایت اثر مطلوب نخواهد داشت. به عبارت دیگر ولایت امیرالمؤمنینبدون 

 سر هیچ اثرگونه که سر از اجزاء ریسه بدن است. بدن بیجزء اصلی و رکن اسلام است. همان

 و ثمری ندارد.

دهند. سر که مغز در های لازم خود را انجام میطور که به واسطه روح اندامها فعالیتهمان

جای دارد فرماندهی و مدیریت تمام اعضاء و قوا را بر عهده دارد. در جامعه اسلامی در  آن

شود و افراد جامعه پرتو وجود ولایت معصوم همه شئون زندگی جامعه به درستی مدیریت می

 .گیردکنند و جامعه بشری در مسیر رشد و تعالی قرار میبرابر وظائف محوّله فعالیت می

عامل اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت حضرت حق نسبت به اسلام به  بنابراین ولایت

 عنوان دین برای بشریت تا انقضای عالم دنیا است.

 فرماید:برای تأکید بیشتر بر این مطلب به این آیه نیز استشهاد می

 «ومن لم یتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه»

 شود.پذیرفته نمیهر کسی غیر از اسلام دینی برگزیند از او 

مراد از اسلام در این آیه شریفه همان اسلام ولایی است که روح امامت تمام احکام شریعت 

ح شود. در آیه اکمال دین تصریرا فرا گرفته است و موجب بالندگی و پویایی و پیشرفت می

 «و رضیت لکم الاسلام دینا»شد: 

 

 لزوم پدیرش امامت

ُّمنُُْو ْلدیُّمنَُُْمقاَمهُ ُیَ ق ومُ ُّبَمنُُْوَُُبّهُُّیَْأَتمََُُلمَُُْفَمنُُْبّّإماَمّتّه،ُدیَنک مَُُْعَزَوَجلَُُالِلَُأْکَملَُُّإنَما!ُالن اسَُُّمعاّشرَُُ»
ُخاّلد وَن،ُه مُُْالن ارُُّّفیُوَُُْعمال ه مَُْأَُُحّبَطتُُْاَلذینَُُفَأ ولّئکََُُعَزَوَجَل،ُالِلَُعَلیُاْلَعْرضُُّوَُُاْلّقیاَمةُُّیَ ْومُُّّإلیُص ْلّبهُّ

ُ«.ی  ْنَظرونََُُواله مُُْاْلَعذابُ َُعْنه مُ ُالی َخَففُ 
ای مردم خداوند دین شما را به واسطه امامت علی کامل نمود. پس هر کس به او و  :ترجمه

جانشینان او که فرزندان من و از نسل او هستد تا روز قیامت و تا روزی که همگان در محضر 
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د و امامت آنان را نپذیرد، پس آنها کسانی هستند که اعمالشان شوند اقتدا نکنخداوند عرضه می

در دنیا و آخرت تباه و نابود گشته و در آتش دوزخ برای همیشه گرفتار خواهند بود. کیفر 

 شود و مورد رحم و لطف الهی واقع نشوند.نایشان کاسته 

 در این فراز چند نکته مهم مطرح شده است:

بیت ناقص است. زیرا طبق صریح قرآن مجید خداوند دین را اسلام منهای ولایت اهل   -2

طالب و ائمه ابیبنبه وجود امامت کامل ساخته است. یعنی عامل اکمال دین امر امامت علی

 معصومین است. بنابراین پذیرش امامت اهل بیت برای جلب رضایت پروردگار ضروری است.

تیابی برای دس ل برساند وسعادتمند گرداند.تواند انسان را به کمابدیهی است دین ناقص نمی

به کمال باید از وجود انسان کامل و برنامه جامع و کامل تحت عنوان اسلام ولایی و علوی بهره 

 برد.

به تنهایی کافی نیست. بلکه باید به امامت دوازده  پذیرش ولایت علی بن ابی طالب -1

د قرار گرفته، اعتقاد داشت و تابع و پیرو آنان امام که از سوی پیامبر بارها مورد تصریح و تأکی

 بود تا به سر منزل مقصود رسید.

اطعیوا الله و اطیعوا الرسول و » درباره آیه شریفه  گوید از امام صادقابو بصیر می

  .پرسیدم 2«اولی الامر منکم

 «السلامطالب و الحسن و الحسین علیهمنزلت فی علی بن ابی» فرمود: 

 نازلو امام حسن و امام حسین طالبفرزند أبی درباره امام علیاین آیه 

 شده است.

گویند پس چرا خداوند علی و اهل بیت او را در قرآن اسم نبرده عرض کردم مردم می

ان رسول الله نزلت علیه الصلاة و لم یسم  الله لهم ثلاثا و لا » است؟ فرمود: به آنان بگو 

 «الذی فسر  ذلک لهماربعا حتی کان رسول الله هو 

                                                           
 50سوره نساء، آیه  - 1
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خدا نماز را بر پیامبر نازل فرمود و برای مردم تعداد رکعات آن را که سه رکعت است یا 

 چهار رکعت تعیین نکرد تا این که شخص پیامبر تعداد رکعات نماز را تفسیر و بیان نمود.

 همچنین آیه وجوب زکات نازل شد بدون اینکه مقدار زکات را معین کند که از هر چهل

 درهم، یک درهم باید زکات داده شود تا اینکه پیامبر مقدار آن را بیان فرمود.

آیه حج نازل شد و خدا نفرمود هفت بار دور کعبه طواف کنید تا این که پیامبر آن را تبیین 

 نمود. 

  آیه اولی الامر نازل شد و درباره علی و حسن و حسین نازل شده است.

اوصیکم » همچنین فرمود:« من کنت مولاه فعلی مولاه» پس پیامبر درباره علی فرمود:

کنم. شما مردم را به رعایت و التزام به قرآن و اهل بیت سفارش می «بکتاب الله و اهل بیتی

زیرا من از خدا خواستم بین قرآن و عترت جدایی نیندازد تا آن دو بر من در حوض وارد شود. 

 و خدا خواست مرا اجابت فرمود.

ت که احمد بن عیسی از امام ینی در روایتی به اسناد معتبر نقل کرده اسهمچنین کل

  پرسید.« انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا»درباره آیه شریفه:  صادق

انما یعنی أولی بکم ای أحق بکم و بامورکم و انفسکم و اموالکم الله و » حضرت فرمود: 

 «الائمة الی یوم القیامة رسوله و الذین امنوا یعنی علیا و اولاده

مراد از ولی بودن این است که اولی و احق به شئون زندگی شما و جان و مال شما، خدا و 

پیامبر و مؤمنان هستند که مراد از مؤمنان در اینجا علی و فرزندان او امامان معصوم تا روز 

 باشد.قیامت می

الصلاة و یؤتون الزکاة و هم الذین یقیمون » سپس فرمود: خدا ایشان را وصف فرمود: 

است که در نماز در حال رکوع لباس فاخر  طالبابیاین وصف درباره علی بن« راکعون

فأنزل الله » اهدائی نجاشی را به مستمندی عطا نمود. آنگاه به نکته ظریفی اشاره فرمود: 
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ن بلغ الامامة یکوعزوجل فیه بهذه الآیة و صی ر نعمة اولاده بنعمته فکل من بلغ من اولاده م

  2«بهذه النعمة مثله

خدای متعال این آیه را در شأن امیرالمؤمنین نازل کرده است و نعمت فرزندانش را به نعمت 

حضرت امیر متصل و ملحق دانسته است. پس هر یک از اولاد علی که به امامت برسد به مثل 

 این صفت و نعمت متصف است.

 اسامی امامان معصوم مورد تصریح قرار گرفته است.  1در حدیث معروف لوح

 آنگاه پیامبر گرامی به سه آیه قرآن استشهاد فرمود:

 1«اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخرة» 

نان تبعیت نکنند، اعمال آنان در دنیا و آخرت آکسانی که امامت اهل بیت را نپذیرند و از 

است یعنی یاوری برای آنان نخواهد بود. « و ما لهم من ناصرین» تباه گردد. دنباله این آیه : 

جایگاه آنان برای همیشه در آتش  6«و فی النار هم خالدون» لکن پیامبر به دنبال آن فرمود: 

ت اعمالهم و فی النار طاولئک حب»دوزخ خواهد بود. البته پیش از آن این عبارت وجود دارد: 

تباه گردد و در آتش مخلد باشند. سپس به آیه دیگر استشهاد اعمال نیک آنان  «هم خالدون

 فرمود که درباره کافران نازل شده است:

 1«خالدین فیها لا یخ فف عنهم العذاب و لا هم ینظرون» 

شود و مورد لطف و کافران در آتش دوزخ به طور جاویدان بمانند و از کیفر آنها کاسته نمی

ین ذال»مراد از  رانی از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده استگیرند. علامه بحرحمت قرار نمی

کسانی هستند که پیمان الهی را درباره امیرالمومنین شکستند « من بعد میثاقه ینقضون عهد الله

 پس از رحلت پیامبر کافر شدند. و
                                                           

 8، ح 211، ص 1اصول کافی، ج - 1
 اثبات الهداة، - 2
 22سوره آل عمران، آیه  - 3
 17سوره توبه، آیه  - 4
 11سوره آل عمران، آیه  -112سوره بقره، آیه  - 5
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 2«کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم»

ن آوردند کافر شدند، هدایت نماید. مراد از چگونه خداوند گروهی را که پس از اینکه ایما

 ایمان در آیه پذیرش امامت حضرت امیر و مراد از کفر، انکار ولایت است. 

آنگاه در آیات بعد به اینکه آنها مورد لعن خدا و فرشتگان هستند و از کیفر آنها کاسته 

و رابطه خود را با شود و مورد نظر رحمت الهی واقع نخواهند شد مگر اینکه توبه کنند نمی

 1«فهذه کلا فی اعداء آل محمد»فرماید: می 1امام اصلاح نمایند. پس از ذکر شش آیه

 تمام این آیات درباره دشمنان خاندان پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت است.

 های علیشایستگی

 « َلَیُعََُُأَعزُّک مُُْوَُُّإَلیََُُوَأقْ َرب ک مُُّْبیَُوَأَحقُّک مُُْلیُأَْنَصر ک مَُُْعّلیُ ُهذا!ُالن اسَُُّمعاّشرَُ» 

ابی طالب است. بیش از همه شما مرای یاری کرده است. مردم، این علی بن: ای ترجمه

ما ترین ششایسته ترین و سزوارترین شما پیش من است. نزدیکترین شما نزد من و گرامی

 برای من است.

 با چهار وصف ستوده است. پیامبر گرامی امام علی را دراین فراز :شرح

 او یاری کننده ترین شما نسبت به من بوده و هست.«: ُلیُأَْنَصر ک مُُْ» -2

او در دوران تنهائی پیامبر در آغاز بعثت همواره در کنار رسول خدا بود و با تمام وجود از 

امبر یکرد. او برای حفظ جان پیامبر از تعرض مشرکین بارها خود را سپر پپیامبر حمایت می

ی کرد و حضرت علقرار داد. در شعب ابی طالب بارها پیامبر هنگام شب بستر خود را ترک می

 خوابید. در بستر او می

المبیت، شبی که پیامبر به قصد هجرت به مدینه از شهر مکه خارج شد، امیرالمؤمنین  لیلةدر 

خروج او از شهر  در بستر ایشان جای گرفت تا کسی متوجه عدم حضور پیامبر در خانه و
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و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف » :نشود. در شأن او آیه نازل شد

 1«بالعباد

در جنگ بدر سران کفر را به هلاکت رساند. رشادت او بود که دشمن را در اهدافش ناکام 

 گذاشت و از برابر لشکر اسلام گریختند.

جانفشانی از جان پیامبر حراست کرد. چنان جوانمردی و از در جنگ احد با فداکاری و 

خودگذشتگی نشان داد که قابل توصیف نیست. آن گاه که گروهی تیرانداز بر اثر تمرد از فرمان 

آوری غنائم سنگرها را ترک کردند و جنگ مغلوبه شد و جان پیامبر به پیامبر و به طمع جمع

بر را یاری کرد تا در شکاف کوه پنهان شود و خود در خطر افتاد و با زحمت فراوان علی پیام

تی الا ف لا»برابر دشمن ایستاد و از جان پیامبر حفاظت کرد. در این جنگ بود که منادی ندا داد: 

 «علی، لا سیف الا ذوالفقار

 جوانمردی جز علی نیست. شمشیری که دشمن از آن بهراسد جز ذوالفقار علی نیست.

ه امیرالمؤمنین خود را برای نبرد با یکی از سران لشکر دشمن به نام در جنگ خندق آنگاه ک

روز ام« برز الایمان کله الی الشرک کله» ساخت درباره او گفته شد: عمرو بن عبدود آماده می

 ام شرک ایستاده است.متمام ایمان در برابر ت

درباره  تاد، پیامبرهنگامی که او با ضربت برق آسای شمشیر امیرالمؤمنین به خاک هلاکت اف

 «ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین» او فرمود: 

زیرا  همین یک ضربت علی در روز خندق از عبادت همه جنس و انس برتر است.

 ترین عمل و موثرترین اقدام در پیروزی جبهه اسلام بود.خالص

: » ودایفا کند، پیامبر فرمدر جنگ خیبر هنگامی که آن دو نتوانستند نقش خود را به درستی 

یحبه الله و رسوله، یفتح الله علی یدیه لیس  لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و

سپارم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا فردا پرچم اسلام را به دست مردی می «بف رار
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رداند. گصیب سپاه اسلام میدارند، خداوند به دست او پیروزی را نو پیامبر نیز او را دوست می

 و او کسی نیست که از برابر دشمن فرار کند و میدان نبرد را ترک نماید.

 ترین شما نسبت به من است.شایسته« َأَحقُّك ْمُبي» -1

او واجد همه شرائط لازم برای تصدی امر ولایت است. بین خلیفه و مستخلف عنه باید 

ائم مقام بودن، نائب مناب بودن، لذا باید همه سنخیت وجود داشته باشد، خلافت یعنی ق

صفاتی را که مستخلف عنه و منوب عنه دارد خلیفه و نائب او نیز داشته باشد. باید از حیث 

های معرفتی و فقهی و اجرائی و مدیریتی مرتبه نازلة رسول اکرم باشد تا به خوبی از صلاحیت

سلام برآید و با نبودن پیامبر خلأ وجود او عهده اداره جامعه و پیاده کردن احکام نورانی ا

 احساس نشود.

از وظائف اصلی پیامبر تربیت نفوس و ارتقاء فکری و روحی آحاد جامعه و ارائه و اجرای 

برنامه در راستای تامین معاش و معاد است، به همین خاطر باید جانشین او همة این توانمندیها 

 به خوبی ایفا نماید.را داشته باشد تا بتواند نقش خود را 

 تواند ادعا کند فضائل رسول اکرم جز در وجود امام علی تجلی یافته است.آیا کسی می

من  «2أنا دارالحکمة و علی بابها»  1«انا مدینه العلم و علی بابها: » پیامبر درباره او فرمود

 شهر علم و خانه حکمت هستم و علی درب آن است.

 علی نزدیک ترین شما به من است «َأقْ َرب ك ْمُإَليَُُوَُ» -1

شاید مراد از قرابت در اینجا خویشاوندی با پیامبر نباشد، بلکه همراهی و همسوئی علی با 

 پیامبر و آشنایی او نسبت به سنت است.

علی از کودکی در دامان پیامبر رشد و تربیت یافت و همواره در سفر و حضر همراه پیامبر 

مند بود. با منش و روش پیامبر بیشتر از هر ضر رسول اکرم بهرهبود. در بیشتر اوقات از مح

 کس آشنا بود.

 فرماید:امیرالمؤمنن خود در این باره می
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 «بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصة (ص)قد علمتم موضعی من رسول الله» 

و ا ای که نزدمردم، شما موقعیت مرا نسبت به پیامبر از حیث خویشاوندی و جایگاه ویژه

 دانید.دارم می

و لقد کنت أت بعه اتباع الفصیل اثر ام ه، یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی »

 2«بالاقتداء به

شود. پیامبر رود و از او جدا نمیمن پیوسته همراه او بودم مانند فرزندی که دنبال مادر می

داد و من به رعایت آن دستور می افراشت و مراهر روز برای من از مکارم اخلاق پرچمی برمی

 کردم.نیز تبعیت می

 ترین شما پیش من است.او گرامی « َوَأَعزُّك ْمَُعَليَُ » -6

 شود.عزیز به وجود ارزشمند و گران قیمتی که مورد علاقه شدید باشد گفته می

ر ت،عزیز کسی است که هیچ چیز معادل او نیست. از همه بر«العزیز الذی لا یعادله شیء»

 ترین مراتب تقوی، مقام عصمت است.است. هیچ چیز گرانبهاتر از جامه تقوی نیست و عالی

د. آیو آن جز در پرتو تعبّد و مطیع و منقاد بودن در برابر اوامر و نواهی الهی به دست نمی

تر است. راه تحصیل عزت، ش شدیدتر و طاعتش بیشتر باشد نزد خدا گرامیدّهر کس تعب

 یاد است. اطاعت و انق

ر است و تر و عزیزتاین تعبیر بیانگر این نکته است که هر کس بیشتر مطیع باشد مقرب

تر از حیث اطاعت از خدا و پیامبر از همه شما قویتر و استوارتر، و در نتیجه گرامی علی

 تر به من است.و نزدیک

 

 مقام رضا

 «فیّهُُّإالُ ُّرضیُ ُآیَةُ ُمانَ َزَلتُُْوَُُراّضیاّن،َُعْنهُ ُأَنَاُوََُُعَزَوَجلَُُالِلُ ُوَُ» 
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ای در مورد رضا در قرآن نازل نشده مگر درباره خدا و من پیامبر از او راضی هستیم و آیه

 علی بوده است 

خدا از ایشان خشنود است و  2«رضی الله عنهم و رضوا عنه» بنابراین این فراز از آیه: 

تأکید قرار گرفته،  قرآن تکرار شده و مورد چهار بار درایشان نیز از خدا خشنود هستند که 

 طالب است.ابی بنمصداق اتم و اکمل آن وجود مقدس مولی امیرالمؤمنین علی

شناسد و اظهار رضایت خدا و رسول به این معنی است که او وظائف خود را به خوبی می

گواهی به عصمت و زند. در واقع نوعی کند، و هیچ تخلفی از او سر نزده و نمیبه آن عمل می

 معنویت او از گناه است.

 «بّّهُُبََدأُّإالُ ُآَمن واُاَلذینَُُالِلُخاَطبَُُاَلُُوَُ» 

 مگر اینکه به علی آغاز کرده است. خداوند هیچ مؤمنی را مورد خطاب قرار نداده،

 ود.شوجود دارد که بالغ بر صد آیه می« یا ایها الذین امنوا»آیات بسیاری در قرآن با خطاب 

 طالب است، بلکه او سرآمد اهل ایمان است.ابیبنمؤمن واقعی علی

 رسد.از نظر اعتقاد قلبی و التزام عملی به احکام اسلام هیچکس به پای او نمی

 «فیّهُُّإالُ ُاْلق ْرآنُُّّفیَُمْدحُ ُآیَةُ ُنَ َزَلتَُُْوال »

طالب ابیبنه علیای نازل نشده که در آن اهل ایمان مدح شده باشد مگر اینکه دربارآیه

 است.

ترین افراد بشر است. مدح انسان در قرآن ناظر به مصداق اکمل آن است. در قرآن علی کامل

افراد با ایمان با لحاظ صفت بارز آنان به نیکی یاد شده و تصریح شده خداوند آنان را دوست 

 دارد.

 خداوند نیکوکاران را دوست دارد. «ان الله یحب المحسنین»

 « الله یحب التوابین و یحب المتطهرینان »

 شوندگان را دوست دارد.کنندگان و پاکخدا توبه
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 دارد.خداوند پارسایان را دوست می «ان الله یحب المتقین»

 دارد.خداوند شکیبایان را دوست می «و ان الله یحب الصابرین»

 دارد.کنندگان را دوست میخداوند توکل «و ان الله یحب المتوکلین»

 خداوند دادگران و عدالت پیشگان را دوست دارد. «ان الله یحب المقسطین»

این صفات برجسته اهل ایمان اعم از احسان و طهارت، تقوا و صبر، توکل و عدالت و غیر 

همچنین آیاتی که به اهل  تجلّی یافته است. ین مراتب در وجود امیرالمؤمنینآن در بالاتر

ش ر و ب» ،«و بش ر المؤمنین»ه در بهشت برین متنعم خواهند بود. ایمان و احسان بشارت داده ک

 .«و بشر المخبتین» و «الصابرینو بش ر»، «المحسنین

 

ْنسانَُُّعَلیُأَتیَُهلُْ»ُفیُبّاْلَجَنةَُُّشّهدَُُالُوَُ »  «.َغْیَرهُ ُّبهاَُمَدحَُُالُوَُُّسواه ،ُفیُأَنْ َزَلهاَُوالَُله ،ُّإالُ ُ«ااْلّ

سوره هل آتی به بهشت گواهی نداده و آن را واجب نساخته مگر برای : خداوند در ترجمه

 علی و به این سوره دیگری را ستایش نکرده است.

 در این سوره خداوند متعال بهشت و بهشتیان را توصیف فرموده است.

خداوند آنان را به خاطر اینکه شکیبایی کردند به  !«و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا» 

 س حریر پاداش دهد.بهشت و لبا

گوید دربارة فرماید این آیه در این سوره که در مورد پاداش بهشت سخن میپیامبر می

امیرالمؤمنین است. چنانکه آیات نخست سوره انسان نیز درباره فضیلت امیرالمؤمنین نازل شده 

 است.
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ان »سوره از نویسد از طریق عامه و خاصه روایت شده که آیات این امین الاسلام طبرسی می

دربارة علی و فاطمه و حسن و حسین نازل  2«وکان سعیکم مشکورا» تا  1«الابراء یشربون

 1شده است.

 در احتجاج طبرسی نیز آمده است امیرالمؤمنین پس از فوت عمر خطاب به مردم فرمود:

ان الابرار بشریون من کأس کان »نشدتکم بالله هل فیکم احد نزل فیه و فی ولده » 

 4.«الی آخر السورة غیری؟ قالوا: لا« ها کافورامزاج

دهم آیا کسی در میان شما هست که این آیه تا پایان سوره درباره شما را به خدا سوگند می

 شناسیم.او و فرزندان او نازل شده باشد غیر از من؟ گفتند: نه جز تو کسی را نمی

درباره آیه  و او از پدرش امام باقر از امام صادق شیخ صدوق به اسناد خود

 1روایت کرده است.« و یوفون بالنذر» شریفه: 

حسن و حسین بیمار شدند. پیامبر با دو تن از همراهان از آنها عیادت کردند پیامبر فرمود: 

گیرم. فاطمه چنانچه نذری بکنی خداوند آن دو را بهبود بخشد. علی گفت: سه روز روزه می

حسین با وجود خردسالی گفتند ما نیز سه روز روزه حسن و گیرم. ز روزه مینیز گفت من نی

گیریم. خداوند عافیت عنایت فرمود. پس روزه گرفتند در حالی که خوراکی نداشتند. علی می

به در خانه همسایه یهودی خود به نام شمعون رفت از او خواست مقداری پشم در اختیار او 

و تحویل دهند و در ازاء آن سه من جو بابت اجرت بدهد. شمعون  قرار دهد تا آنها را بریسد

پذیرفت. حضرت علی پشمها را گرفت،  به خانه آورد. حضرت فاطمه نخ ریسی کرد. جو را 

تحویل گرفت و به فاطمه داد و او آنها را آسیاب کرد و هر روز پنج قرص نان به تعداد اعضاء 
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اشت. وقتی خواستند افطار کنند دیدند کسی در گذپخت و سر سفره افطار میخانواده می

 زند. پرسیدند کیستی.می

انا مسکین من مساکین المسلمین، اطعمونی مما تأکلون اطعمکم الله علی موائد »گفت: 

  «الجنة

خورید به من نیز بخورانید. خداوند شما را از من نیازمندی مسلمان هستم از آنچه می

 خوراکیهای بهشتی بخوراند.

تدا علی قرص نان خود را به آن مسکین بخشید. پس از او فاطمه و حسین نیز چنین اب 

 کردند. شب اول با شکم گرسنه خوابیدند. 

 باز قضیه شب قبل .روز دوم روزه گرفتند. فاطمه نان پخت. وقت افطار سر سفره گذاشت

خواست خود را تکرار شد. شب دوم یتیمی در زد و پس از سلام خود را این گونه معرفی و در

أطعمکم الله علی موائد  ،انا یتیم من یتامی المسلمین أطعمونی مما تأکلون» مطرح کرد. 

 آن شب نیز هر کدام نان خود را به او دادند. «الجنة

روز سوم روزه گرفتند فاطمه نان پخت و وقت افطار سر سفره گذاشت. این بار نیز کسی در 

پس آنان یعنی علی و  «تطعمونا تأسروننا و تشدوننا و لا ،أنا اسیر من الاسراء»زد و گفت: 

 فاطمه و حسین نان خود را به او دادند. 

روز بعد امیرالمؤمنین همراه حسین به دیدار پیامبر شتافت. پیامبر نگاهش به رخسار رنگ 

باخته حسین افتاد و حالت ضعف آنان را مشاهده نمود. هنگامی که از داستان آگاهی یافت 

 بر پیامبر نازل کرد.« و کان سعیکم مشکورا» ه وحی آیات سوره دهر را از ابتدا تا فرشت

کنید و در شأن نزول سوره آمده و پیامبر بر آن تصریح دارد طور که ملاحظه میبنابراین همان

این سوره درباره امیرمؤمنان نازل شده و بر بهشت به عنوان پاداش مصداق اتم ابرار گواهی 

 ست.داده شده ا

به راستی چگونه ممکن است مردم این فضائل و مکارم را درباره علی بن ابی طالب بدانند و 

 شایستگی او را برای تصدی امر ولایت مورد انکار قرار دهند و دیگری را ترجیح بدهند؟!
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بیان این صفات و ویژگیها برای امیرالمؤمنین توسط پیامبر گرامی به خاطر ایجاد آمادگی 

 اهم ساختن شرایط عینی برای پذیرش جانشینی حضرت امیر بوده است.ذهنی و فر

سف با وجودی که در غدیر ولایت علی را به حسب ظاهر پذیرفتند و با او بیعت مع الأ

کردند و به او تبریک و تهینت گفتند. ولی خیلی زود پیمان خود را به فراموشی سپردند و خود 

ن خالی کردند تا نااهلان بر مسند خلافت تکیه بزنند و را کنار کشیدند و صحنه را برای دیگرا

 زمام امور را به دست بگیرند.

 باز هم توصیف علی

 « اْلَمْهّدیُُُّاْلهاّدیَُنّقیالُالَتّقیُه وَُُوَُُالِل،َُرس ولَُُّعنُُْال مجاّدلُ ُوَُُالِلُّلدینُُّالَناّصرُ ُه وَُُ،الن اسَُُّمعاّشرَُ» 

پاکیزه،  ،خدا و مدافع رسول خدا است. او پرهیزکار: ای مردم علی یاور دین ترجمه

 هدایت شده است.و گر هدایت

 ابی طالب اشاره شده است.بندر این فراز نیز به شش صفت دیگر علی

 او یاری کننده دین خداست.  :«ناصر دین الله» -2

ها و توضیح داده شد. فداکاری« هذا علی انصرکم لی»گونه که ذیل جمله همان

های او در جنگها بر ضد دشمنان خدا بر کسی پوشیده نیست. همه جا برای دفاع از گریایثار

ساخت و صدها زخم و جراحت عمیق حق در مقابل مشرکان و اهل باطل سینه سپر می

 برداشت که آثار برخی از آنها تا پایان عمر بر پیکر او باقی بود.

ای  1«تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکمیا ایها الذین امنوا ان »فرماید: خدای متعال می

 اهل ایمان بدانید اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری رساند و گامهایتان را استوار گرداند. 

اگر خداوند شما را یاری کند  1«ان ینصرکم الله فلا غالب لکم»فرماید: در آیه دیگر می

 دیگر هیچ کس نتواند بر شما غلبه یابد.

                                                           
 7سوره محمد، آیه  - 1
 119سوره آل عمران، آیه  - 2
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های هولناک و جنگها حضور داشتند  تمامی رزمندگانی که در رکاب پیامبر در صحنهاگر چه 

و در مقابل دشمنان ایستادند، عنوان ناصر بر آنان قابل انطباق است. ولی مصداق اتم آن امام 

 است. علی

 : او دفاع کننده از حریم رسالت بود.«مجادل عن رسول الله» -1

ر با هم ملازمه دارد. کسی که به دفاع از پیامبر اهتمام ورزد، نصرت دین خدا و دفاع از پیامب

 از اندیشه و خط مشی دین خدا را یاری کرده است. و یاری دین خدا از طریق دفاع همه جانبه

 یابد.پیامبر تحقق می

جدال و مجادله به معنی مقابله کردن با مخالف است به طوری که او را از عقیده خود 

 تسلیم حق شود. در قرآن به معنی دفاع نیز آمده است.برگرداند و 

چه کسی در پیشگاه خداوند از ایشان )خیانت  1«فمن یجادل الله عنهم یوم القیامة»

 کند. پیشگان گنهکار( دفاع می

 در اینجا یجادل به معنی یدافع به کار رفته است.

خاست. چه در قالب میآری علی کسی بود که با تمام توان خویش به دفاع از پیامبر بر

گفتمان و هنگام اعتراض و انتقاد نسبت به رسول اکرم و چه در قالب حمایت عملی و جانی، 

 ورزید.از هیچ تلاشی دریغ نمی

 : او پرهیزکار و خدا ترس است.تقی -1

تقی  .تقی و متقی به معنی پرهیزکار و از ریشه وقاء به معنی حفاظت خویش از عذاب است

 شود که بسیار باتقوا است و از بالاترین مراتب تقوا برخوردار است. به کسی گفته می

یکی دربارة حضرت  .این عنوان سه بار در قرآن و هر سه بار در سوره مریم آمده است

 :سوم درباره بهشتیان و 1ای که برای مریم تمثل یافتفرشته دوم درباره ،1یحیی

                                                           
 190سوره نساء، آیه  - 1
 18 هسوره مریم، آی - 2
 11 هسوره مریم، آی - 3
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 2«ن عبادنا من کان تقیاتلک الجنة التی نورث م»

 گذاریم.این بهشتی است که به پارسایان و پرهیزکاران از بندگان خویش به ارث می

 او پاکیزه از هر گونه پلیدی است. تقی: -1

 نقی از ریشه نقاوت به معنی نظیف یعنی بسیار تمیز و پاکیزه است.

 «ان الله یحب التقی النقی» در روایت آمده است: 

 دارد.باتقوا و تمیز را دوست میخداوند آدم 

 گفته شده است تقی کسی است که ظاهرش نیکو است و تقی کسی که باطنش نیکو است.

به معنی هدایتگر و راهنما است. کسی که پیشوای مردم است  و راه سعادت و  «:هادی» -2

 دهد.کمال را به آنان نشان می

پیامبر  نازل شد. 1«منذر و لکل قوم هاد أنما انت»گوید وقتی این آیه شریفه ابن عباس می

دست مبارکش را بر سینه گذاشت و فرمود: من انذاردهنده هستم. سپس با دستش به شانه علی 

تو، ای علی، هادی  1«و أنت الهادی یهتدی بک المهتدون من بعدی»اشاره کرد و فرمود: 

د. هادی از القاب یابنهستی. کسانی که خواهان هدایت هستند به واسطه تو هدایت می

او پرچم رایت  «انه رایة الهدی»است. چنان که پیامبر درباره ایشان فرمود:  امیرالمؤمنین

 و صاحب پرچم من در قیامت است. «و صاحب رایتی فی القیامة»است. 

به معنی هدایت یافته است. بدیهی است کسی که خود راه نیافته  باشد « مهدی» -4

باشد. کسی صلاحیت هدایت خلق را به سوی حق دارد که خود  راهنما تواندنمی

هدایت شده باشد. بنابراین هر هادی باید مهدی باشد تا بتواند نقش هدایتگری خود را 

 به نحو شایسته ایفا نماید.

 

                                                           
 18 هآیسوره مریم، - 1
 7آیه سوره رعد، - 2
 272، ص 1صراط مستقیم، ج - 3
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 برترین جانشین

  «ُاءُّیاْْلَْوصُُّرُ یَُْوُبَ ن وه ُخَُُی ُ َوصُُّرُ یُْخَُُک مُْیَُّوَُوصُُّی ُ نَبُرُ یُْخَُُک مُْیُّنَبُّ »

علی  طالب بهترین امام و فرزندانابیپیامبر شما مردم بهترین پیامبر، و امام شما یعنی علی بن

 بهترین جانشینان او هستند که مأموریت هدایت انسان را به سوی خداوند بر عهده دارند.

 مجلسیدر قرار مباهله علماء مسیحی نجران با رسول اکرم و نزول آیه شریفه مباهله، علامه 

 کند که شنیدنی است.روایتی را نقل می

نویسد در مفتاح چهارم از انجیل آمده است به بنی اسرائیل بگو. چه اندازه نادان هستید می

خواهید به انواع عطریات خوشبو کنید تا در دنیا و نزد اهل دنیا نیکو جلوه که ظاهر خود را می

د، در حالی که برادران شما نزد من مانند مردار متعفن هستند. ای بنی اسرائیل ایمان ینمای

شمرد. از جمله کند. اوصافی را برای او برمیبیاورید به پیامبری که در آخر الزمان ظهور می

 فرماید: می

 هاو نسبت به همه پیشینان سروری دارد. از هم «سید الماضین عندی و اکرم الباقین علی »

 تر است. آیندگان نزد من گرامی

 فرماید:نماید و میسپس اوصاف دیگری برای او ذکر می

این مقام والا  «ذلک بتفضیلی ایاه علی سائر المرسلین یوافق قوله فعله و سریرته علانیته»

به خاطر آن است که من او را بر پیامبران دیگر برتری دادم. سخن او موافق با عمل او است. و 

 و عیان او یکسان است. نهان

فطوبی له و طوبی لامته الذین علی ملته یحیون و علی سنته یموتون و مع اهل بیته » 

میرند و با کنند و بر روش او میخوشا به حال او و امت او که بر آیین او زندگی می 1«یمیلون

 کنند.اهل بیت او و خاندان رسالت و جانشینان او حشر می

                                                           
 29، ح 859، ص 21بحار االنوار، ج - 1
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 دارد تفوق علمیز برای پیامبر و امام علی و سائر امامان معصوم بیان میرجحانی که این فرا

عملی و توانائی بالا برای مدیریت و رشد و تعالی جامعه بر اساس موازین شرعی و عقلانی  و

 است. 

علی خیر البشر، فمن أبی فقد »این روایت در بسیاری از متون عامه وارد شده است: 

 هر کسی از پذیرش آن امتناع ورزد کافر است. .علی بهترین بشر است2«کفر

 نسل علی

ُك لُُّنَبّ ى ُ َُمع اّشَرُالن  اّس، »  « ُّلى ُ أمیرّاْلم ْؤّمنیَنُعَُُّمْنُص ْل ّبّه،َُوذ ر ّیَت ىُّمْنُص ْلبُُّذ ر ّیَ ة 

و نسل من از صلب ، ای مردم بدانید نسل هر پیامبری از صلب همان پیامبر است

 است. طالبابیبنعلی

شاره شود ابه معنی استخوان سینه یا پشت است و به محلی که منی تشکیل می« صلب» 

 دارد. 

 فرماید:قرآن کریم می

 «خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب»

 شود آفریده شده است. انسان از آبی جهنده )منی( که از پشت مرد و سینه زن خارج می

 «اقم صلبک»حبات قیام در روایات آمده است: در مورد آداب نماز و مست

 حالت خمیده و مایل به یک طرف نباشد. .پشت خود را راست نگه دار

این فراز در مقام بیان این نکته است که مردم گمان نبرند چون پیامبر فرزند پسر نداشته، پس 

ل من از فرماید نسبه تعبیر قرآن از زبان دشمنان او ابتر و بدون نسل است. پیامبر تصریح می

 است. یعنی فرزندان علی، فرزندان من هستند. طریق امیرالمؤمنین

یابد. بنابراین همه سادات که انقطاعی نیست. نسل من از طریق علی و فاطمه گسترش می

 آیند.شود فرزندان پیامبر گرامی نیز به شمار مینسلشان به امیرالمؤمنین منتهی می

                                                           
 88. 41، ح 125، ص 11کنزالعمال، ج - 1
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 حسادت نکنید

َتّزَلُُوََُُأْخَرَجُآَدَمُّمَنُاْلَجَنّةُبّاْلَحَسّد،َُفاَلَُتْحس د وه ُفَ َتْحّبَطَُأْعمال ک مُُْسَُیالن اّس!ُّإَنُّإبْلَمعاّشَرُ» 
أَنْ ت ْمَُوُُنْ ت مُّْبک ْمَُوأَُُفَُیُْکَُالِلَُعَزَوَجَل،ُفَُُواّحَدة َُوُه َوَُصْفَوةُ َُئةُ یاْْلَرّضُّبَخطُیَأْقدام ک ْم،ُفَّإَنُآَدَمُأ ْهّبَطُّإلَُ

 «ّمْنک ْمَُأْعداء الِل

رون از بهشت بی هیلخلیفة الای مردم، ابلیس آدم را به سبب حسادت به مقام والای : ترجمه

بن ابی طالب حسد نورزید. زیرا کارهای نیک علی هیلخلیفة الکرد. پس شما نسبت به مقام 

 لغزد.حق می رود و گامهای شما در پیمودن راهشما به سبب حسادت از بین می

آدم به خاطر یک خطا به زمین هبوط داده شد در حالی که او برگزیده خداوند بود. پس 

سرانجام شما چگونه خواهد بود در حالی که شما فاقد مقام قرب و عصمت هستید و برخی از 

 شما دشمنان خدا هستید.

ابلیس به حسب ظاهر از ریشه و مصدر ابلاس به معنی نومید است. او را ابلیس  :شرح

 اند زیرا از آمرزش خداوند نومید است و مورد لعن و رجم واقع شده است.نامیده

شیطان از شطن به معنی دور از خیر است و به ذات ذی شعور مختار نامرئی شرور گفته 

 ه معنی از بین رفتن و نابود شدن است.شود. تحبط فعل مضارع از ریشه حبط بمی

 تزل: فعل مضارع از ریشه زلل به معنی لغزش است.

أهبط فعل مجهول از باب افعال از ریشه هبوط به معنی پایین آوردن و ساقط کردن است. 

 باشد.به معنی برگزیده، اعداء جمع عدو به معنی دشمن می صفوة

 این فراز مشتمل بر دو هشدار است.

شما مردم نسبت به جایگاه والای امیرالمؤمین حسادت نورزید. زیرا ابلیس نیز به  :الف

جایگاه والای آدم به عنوان خلیفه الله که باید مورد تکریم واقع شود حسادت کرد از سجده 

 برای آدم که نماد تکریم او بود امتناع ورزید.

 او بپردازند و خلافت او را نپذیرند،بنابراین آنان که به امام علی حسد ورزند و به مخالفت با 

 اند.کاری شیطانی کرده
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سازد. و موجب بسیار خطرناک است. کارهای نیک گذشته را تباه می -حسد خصلتی -ب

 شود. منشأ حبط اعمال و لغزش گامهای شما حسد است. فرو افتادن در منجلاب گناهان می

ه قرار نداد از بهشت بیرون رانده شد با آدم به خاطر یک اشتباه که نهی تنزیهی را مورد توج

که پیامبر و برگزیده خداوند بود، تا چه رسد به شما مردم که اگر فریب شیاطین این  یوجود

تباه  اید فاسد واید و انباشتهشوید و هر چه از نیکی ساختهزمان را بخورید، از هستی ساقط می

 خواهد گشت.

ه موجب می شود انسان دوست بدارد هر کمال شایان ذکر است حسد حالت نفسانی است ک

و نعمتی که دیگری دارد از او گرفته شود. منشأ پیدایش حسد احساس ذلّت و حقارت در 

 مقابل صاحب نعمت است.

 الحسدان »نقل کرده است:  در روایت صحیحه محمد بن مسلم از محمد امام باقر

 گونه که آتش هیزم را. خورد همانا میحسد ایمان ر 2«طبحلیاکل الایمان کما تأکل النار ال

در اینجا شایسته است برای آشنایی بیشتر شما به این داستان به طور اختصار اشاره داشته 

 باشیم. خدای متعال پس از اینکه آدم را آفرید دستور داد فرشتگان در برابر او سجده کنند.

 2«اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین»

 پروردگارت به فرشتگان فرمود من بشری از گل آفریدم. هنگامی که

 1«فاذا سو یته نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین»

 هر گاه او را سامان بخشیدم و از روح خود در او دمیدم برای او به حالت سجده در آیید.

 4«فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین»

 سجده کردند مگر ابلیس، استکبار ورزید و از کافران گشت.تمام فرشتگان 
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  1«قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ، استکبرت ام کنت من العالین»

ای ابلیس، چه چیزی تو را مانع شد از اینکه به این موجودی که خودم او را آفریدم سجده 

 ار بودی.؟!نکنی؟ آیا تکبر کردی یا از جایگاه والاتری برخورد

 1«منه خلقتنی من نار و خلقته من طین یرخقال أنا » 

 پاسخ داد من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفریدی و او را از گل خلق کردی.

آید. ولی گل اگر در سطح بالا اش به طرف بالا میآتش هر اندازه در سطح پایین باشد شعله

پستی و ماهیت آتش بلندی است. با این اظهار نظر  افتد. لذا ماهیت گلباشد به پایین فرو می

 نسنجیده و ندانسته، خداوند او را برای همیشه از درگاه خود براند.

 ای.فرمود از اینجا بیرون برو که تو رانده شده« قال فاخرج منها فانک رجیم»

 لعنت من بر تو باد تا روز قیامت. «و ان علیک لعنتی الی یوم الدین»

قال »ابلیس درخواست مهلت کرد. خداوند به او مهلت داد. آنگاه ابلیس اظهار داشت: 

به عزت خداوندیت سوگند، که من همة توان خود را برای گمراه « فبعزتک لاغوین هم اجمعین

 ساختن مردم به کار خواهم گرفت. خداوند در پاسخ تهدید او فرمود:

  1«معینلا ملئن  جهنم منک و مم ن تبعک منهم اج»

 کنم.من دوزخ را از تو و پیروانت پر می

شود، امتناع از سجده به آدم جز حسادت آری، از فرمایش رسول اکرم این طور استفاده می

ناع طالب به عنوان خلیفة خدا امتابیبنبه مقام خلیفه الهی علتی نداشت. آنان که از پیروی علی

 .اندمقام والا رشک برند، راه شیطان را دنبال کرده ورزند، و به او به واسطه برخورداری از این
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اگر چه عموم دارد و به  2«ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله» آیه شریفه: 

لی و، طور کلی حسادت نسبت به دیگران را به خاطر امتیازاتی که دارند نکوهش کرده است

 طبق برخی از روایات تأویل به امامان معصوم است.

 امام فرمود:  .درباره این آیه پرسید برید عجلی از امام باقر -2

 1«نحن الناس المحسودون علی ما آتانا الله من الامامة دون الخلق اجمعین»

  .در این باره پرسید محمد بن فضیل از امام کاظم -1

 1«نحن المحسودون»فرمود:  امام

در پاسخ  ل کرد. امامؤادر مورد این آیه شریفه س ابوالصباح نیز از امام صادق -1

 فرمود:

ما به خدا سوگند آن گروهی هستیم که مورد رشک  6« نحن و الله الناس المحسودون» 

 ایم.مردم واقع شده

اما اینکه پیامبر فرمود: آدم به خاطر یک اشتباه و ترک اولی از بهشت اخراج شد و به زمین 

 فرماید:بطه میهبوط کرد. قرآن در این را

اسکن أنت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما و لاتقربا هذه  ،و قلنا یا آدم» 

 1« لشجرة فتکونا من الظالمینا

خواهید از خطاب به آدم گفتیم تو با همسرت در بهشت سکونت گزینید و از هر چه می

و از او نخورید که از  های بهشتی بخورید و به این درخت نزدیک نشویدخوراکیها و میوه

 ستمکاران خواهید بود.
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 1« فأزل هما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا» 

پس شیطان آن دو را فریقت و موجب لغزش آن دو شد و از آن درخت خوردند، پس 

خداوند به سبب همین یک نافرمانی آن دو را از آن بهشت سراسر نعمت بیرون کرد و فرمان 

اد به زمین هبوط کنید. آن خطای واحدی که در حدیث غدیر آمده ناظر به همین مخالفت با د

 باشد.نهی تنزیهی می

 

ّإنَه ُال»  َشقُُّا ُیُ َعلُُّْبّغضُ ی ُ َأالَُ م ْؤّمن ُم ْخّلصُ ّبهُُّْؤّمنُ ی ُ َوُالُیُ ّإالََُتقُُّا ُیُ َعلُُّیوالیُ َوُالَُُیُ ّإالُ   «ُُّإالُ 

کند مگر کسی که دارای شقاوت است و با او دوستی : آگاه باشید با علی دشمنی نمیترجمه

آورد مگر کسی که به خدا و رسول مینکند مگر کسی که با تقوا باشد، و به او ایمان نمی

 خالصانه ایمان داشته باشد.

 پیامبر  در این فراز سه نکته را بیان فرموده است. :شرح

و دشمنی کردن در مقابل حب که به معنی دوست داشتن است  ورزیبغض به معنی کینه

 یابد.شقی کسی است گرفتار شقاوت شده و از مسیر حق دور افتاده و دیگر راه سعادت را نمی

  :ملازمه عداوت و شقاوت -الف

ورزد، اهل شقاوت است و هر کس شقی است بغض هر کس با علی و اهل بیت دشمنی می

 دل دارد. بنابراین دشمن علی روی سعادت را نخواهد دید. علی وفرزندان او را در

  :پذیریملازمه بین تقوا و ولایت -ب

پذیرد، اهل تقوا است و هر کس تقوا دارد دارد و ولایت او را میهر کس علی را دوست می

پذیر است. بنابراین کسانی که به مخالفت با علی برخاستند و ولایت او را نپذیرفتند به ولایت

 ای از تقوا نداشتند.خاطر این بود که بهره

دادند.  پروا و خدا نترس تشکیلتقوا و افراد بییعنی جبهه مخالفین امیرالمؤمنین را عناصر بی

آری آنان که خوفی از خدا نداشتند، به ستیز با علی برخاستند و از هر گونه اقدامی به منظور 

 زیدند.جلوگیری از دستیابی به مقام خلافت دریغ نور
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  :ملازمه بین ایمان به خدا و ایمان به علی -ج

آورد به علی مگر کسی که مؤمن به خدا باشد. پس کسانی که به صلاحیت ایمان نمی

امیرالمؤمنین برای تصدی امر خلافت اعتقاد نداشتد به خاطر آن بود که ایمان خالص به خدا 

ت. چگونه مقبول است کسی به وجود خدا نداشتند. زیرا ایمان به خدا مستلزم ایمان به علی اس

و کلام وحی و نبوت و رسالت پیامبر خاتم معتقد باشد ولی کلام خدا و پیامبر را در باب 

 خلافت بلافصل علی مورد انکار قرار دهد.

رامی شود. پیامبر گفقد ایمان یا ضعف ایمان به خدا و پیامبر به انکار ولایت علی منتهی می

یا علی، شیعتک شیعة الله، و انصارک انصار الله و اولیاؤک اولیاء الله » در حدیثی فرمود:

 1«و حزبک حزب الله، یا علی سعد من تولاک و شقی من عاداک

 حزب تو ،ای علی پیرو تو، پیرو خدا است، یاران تو یاوران خدا، دوستان تو، دوستان خدا

حزب خدا است. ای علی، کسی که ولایت تو را بپذیرد سعادتمند است و کسی با تو دشمنی 

 ورزد، بدبخت است.

 

 نزول سوره عصر

ُوَُُوَُ»  إالُ «ُاَنَُلفيُخ ْسرُ ْنسَُْْلُّالَرْحمّنُالَرحیّم،َُواْلَعْصّر،ُإَنُاُّبْسّمُالِل ُّ»نَ َزَلْتُس ورَة ُاْلَعْصّر:ُُالِل ُُّفيَُعّلي  

 «ُالَصْبّر.َُرّضَيُبّاْلَحقّ ُوَُُاَلذيُآَمَنُوََُُعّليُ 

ان سوگند به عصر، انس .ابی طالب نازل شدبه خدا سوگند سورة عصر درباره علی بن: ترجمه

 در خسران و زیان کاری است مگر علی که ایمان آورد و به حق و صبر خشنود شد.

ره ایشان است. خداوند به عصر سوگند یاد یکی دیگر از فضایل مولی نزول سوره عصر دربا

 بالحق و االذین امنوا و عملوا الصالحات وتواصو» کرده است که انسان در ضرر و زیان است 

 «تواصوا بالصبر
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 اند.تنها یک گروه که واحد چهار خصلت هستند از این خسران استثنا شده

 یکدیگر به رعایت حق ثانیاً عمل صالح انجام دهند. ثالثاً .ایمان آورده باشند کسانی که اولاً

توصیه کنند. رابعاً همدیگر را به صبر و استقامت در برابر سختیها و نابسامانیها سفارش نمایند. 

 امیرالمؤمنین در این میان مصداق اتم و اکمل اهل ایمان و صاحبان عمل صالح است.

وایت شده پیامبر گرامی در خطبة غدیر تصریح ر در کتاب احتجاج طبرسی از امام باقر

 سوره عصر درباره علی نازل شده است. 2«.و فی علی و الله نزلت سورة العصر»فرمود: 

 کثیر از امام صادقهمچنین در تفسیر علی بن ابراهیم قمی طبق روایت عبدالرحمن بن

 نا کرده است.برگزیدگان از خلق را استث «استثنی اهل صفوته من خلقه»آمده است: 

ایمان بیاورند  کسانی که به ولایت امیرالمؤمنین 1« آمنوا بولایة امیرالمؤمنین» : یقول

 و فرزندان و آیندگان را به ولایت مولی و پایداری در راه دفاع از ولایت توصیه نمایند.

 

ُالِل ََُُمعاّشَرُالن اّس،َُقدُْ»   « ُْلَبالغ ُاْلم بینُ اَُعَلىُالَرس وّلُإالَُُماُبَ َلْغت ك ْمُّرسالَتيُوَُُوَُُاْسَتْشَهْدت 

بن ابی طالب به گیرم رسالت خود را در باب ولایت علیای مردم خدا را گواه می: ترجمه

 شما رساندم و چیزی جز ابلاغ پیام الهی به طور آشکار بر عهده پیامبر نیست.

که  «انزل الیک من ربک یا ایها الرسول بل غ ما»تبلیغ رسالت ناظر به آیه شریفه است: 

و  طالب به عنوان ولی امر مسلمینابیبنپیش از این توضیح داده شد. مورد تبلیغ، معرفی علی

ما  و»جانشین پیامبر است. فراز آخر نیز آیه قرآن است که در چندین مورد تکرار شده است: 

 1«علی الرسول الا البلاغ المبین

  6« نا البلاغ المبینفان تولیتم فاعلموا انما علی رسول» 
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انما از ادات حصر است. اگر روی گردانید بدانید ابلاغ پیام الهی از وظائف بسیار مهمی 

 است که بر عهده فرستاده ما پیامبر گرامی است.

 2« فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین» 

 رفته است.این مطلب به مضامین مختلف در آیات قرآن مورد تصریح و تأکید قرار گ

ای پیامبر، مردم را متذکر شو و ارشاد کن، نقش تو همین ارشاد 1«فذکر انما أنت مذکر» 

 کردن و تذکر دادن است.

 .تو برایشان تسلط نداری 1«لست علیهم بمصیطر» 

ای پیامبر، تو حق اجبار و  تحمیل خواست خود بر مردم را  6« و ما أنت علیهم بجب ار» 

  .نداری

رسالت پیامبر تبیین نقشه راه سعات بشر از طریق منطق و استدلال است. این وظیفة  ،آری

آحاد مردم است که با کسب آگاهی لازم حق را از باطل بازشناسند و با گزینش صحیح در 

مسیر سعادت قرار بگیرند. بدیهی است یکی از عوامل مؤثر و تضمین کننده سعادت بشر، 

 و پیروی از اهل بیت است.شناخت امام و پذیرش ولایت 

 اسلام علوی

وَُُوََُُحَقُت قاتّهَُُّمعاّشَرُالن اّس،ُاتَ ق واُالِل َُ»   «ُأَنْ ت ْمُم ْسّلم ونَُُالَُتم وت َنُإالُ 
ای مردم، از مخالفت با فرمان خدا در مورد ولایت علی بپرهیزید آن گونه که شایسته 

 سلمانی از دنیا نروید.پرهیزکاری و خدا ترسی است و بکوشید جز در حال م

 فرماید:این فراز ناظر به آیه شریفه قرآن است که خطاب به اهل ایمان می
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 1« یا ایها الذین امنوا اتقواالله حق تقاته و لا تموتن الا و أنتم مسلمون» 

در آیه بعد مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و 

 2«و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا» خواند: را میپراکندگی ف

ای بالاتر از اسلام است. چگونه از کسانی که اهل ایمان هستند و به بدیهی است ایمان مرتبه

اند، خواسته شده هنگام مرگ مسلمان باشند. از اینجا همین عنوان مورد خطاب واقع شده

 مؤمنان آن است که تسلیم امر ولایت باشند.شود مراد از مسلمان بودن دانسته می

سؤال شد. نحوه قرائت  کما اینکه این نکته توسط حسین بن خالد از محضر امام کاظم

به چه کیفیت است. آیا به سکون « مسلمون»خواست بداند تلفظ آیه چگونه است و عمدتا می

 به صورت اول قرائتسین و کسر لام مخفف است یا به فتح سین و تشدید لام. وقتی امام 

سبحان الله، یوقع علیهم الایمان فیسمیهم مؤمنین ثم یسئلهم »فرمود با شگفتی اظهار داشت: 

 «. الاسلام الاسلام و الایمان فوق

أنتم مسلمون لرسول الله ثم الامام  و إلاو لا تموتن »از نظر معنی چنین است:  :امام فرمود

  3«من بعده

روایات متعدد دلالت دارد که مراد امیرالمؤمنین و اهل  «حبل الله»چنانچه در مورد 

در آیه  «حبل الله»است. شخصی محضر پیامبر گرامی شرفیاب شد و پرسید مراد از  بیت

 شریفه چیست؟

هذا » فرمودند:  طالب اشاره کردند وابیبنپیامبر سرشان را بلند کردند و با دست به علی

 6.«به فی دنیاه و لم یضل فی آخرتهک به عصم ی من تمس ذحبل الله ال
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این علی فرزند ابوطالب آن ریسمان الهی است که هر کسی به او تمسک جوید از هر 

 لغزشی در دنیا و آخرت مصون ماند.

شیخ طوسی در امالی و سید رضی در خصائص، همچنین در تفسیر ثعلبی از امام 

 ان خداوند هستیم.ما ریسم« نحن الحبل»اند که فرمود: روایت کرده صادق

هم حبل الله الذی امر  آل محمد» نقل کرده است:  جابر نیز از امام باقر

 2« بالاعتصام به

خاندان پیامبر و امامان معصوم ریسمان خدا هستند که در قرآن امر شده است به اینکه به آن 

 چنگ بزنند و از آن جدا نشوند.

به خدا و پیامبر و رستاخیز آن است که مؤمنان بنابراین مراد از مسلمان بودن پس از ایمان 

تسلیم فرمان خدا در باب ولایت حضرت امیر باشند و با ابلاغ رسمی پیامبر در این باره 

مخالفت نوروزند و ولایت مولی را به مقتضای ایمان به خدا و پیامبر بپذیرند و مطیع و منقاد و 

 اوامر و نواهی او باشند.

بر اینکه باید نهایت تلاش خود را در این راه به کار گرفت و در راه  دلالت دارد« حق تقاته»

 پذیرش ولایت علی و اطاعت اوامر هیچ کوتاهی روا نیست.

 

 نور ولایت

هاَُعلىُّمَسُو ج وهاُفَ َنر دََُنطُُْالنُّوّرُاَلذيُأ ْنّزَلَُمَعه ُّمْنُقَ ْبّلَُأنَُُْرس وّلّهُوَُُوَُُبّالِلُ ُآّمن وا»َمعاّشَرُالن اّس،ُ» 
َُكماَُلَعن ا قَ ْوماُّمنُُْبّالِلُ ُ«.َأْصحاَبُالَسْبتُُّأْدبارّهاَُأْوُنَ ْلَعَنه ْم ْصحابيَُأْعرّف  ه ْمَُأُُماَُعنىُبّهّذّهُااْلآیَّةُإالُ 

ُبّالَصْفحُُّأَْنساّبّهْم،ُوَُُبَّأْسمائّّهْمُوَُ ُك لُُّاْمرَُُّقْدُأ ّمْرت  ُوَُُیفُیُ ّلَعلُُّّجدُ َعلىُماُیَُُءُ َعْنه ْم.ُفَ ْلَیْعَم ْل ُقَ ْلّبّهّمَنُاْلح بّ 
 «اْلب ْغضُّ

ت. پوشی اسطمس به معنی محو کردن و از بین بردن اثر چیزی است. صفح به معنی چشم

 لعن به معنی محرومیت از رحمت رحمانیه است. 
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ای مردم، به خدا و پیامبر او و نوری که با او نازل شده ایمان بیاورید پیش از آنکه : ترجمه

ها را محو کنیم و به عقب برگردانیم یا ایشان را لعن کنیم همان گونه که اصحاب شنبه را هچهر

لعن کردیم و هلاک ساختیم. به خدا سوگند به این آیه قصد نشده مگر گروهی از اصحاب که 

 پوشی کنم.ام از ایشان چشمشناسم ولی امر شدهآنان را به اسم و نسب می

ین در غیر ا .طبق حب و بغضی که نسبت به علی در دل دارد پس هر کس باید عمل کند بر

 صورت سرنوشتی شبیه اصحاب سبت خواهد داشت.

 بخش اول این فراز از خطبه ناظر به این آیه است.

 2«وا بالله و رسوله و النور الذی انزلنانفام» 

 پس به خدا و پیامبرش و نوری که فرستادیم ایمان بیاورید.

تأویل شده  به ویژه امیرالمؤمنین به وجود امامان معصوم نور در لسان روایات

 ابراهیم تصریح شده است:است. چنانچه در تفسیر علی بن

 1امیرالمؤمنین.« والنور الذی انزلنا» 

درباره این آیه شریفه پرسید: فرمود:  همچنین طبق روایتی ابوخالد کابلی از امام باقر

من آل محمد الی یوم القیامة، و هم والله نور الله الذی  یا ابا خالد، النور الله الائمة»

 «انزل

به خدا سوگند، مراد از نور در آیه نور امامان معصوم از خاندان پیامبر تا روز رستاخیز است. 

 به خدای سوگند آنان نور خدائی هستند که نازل شده است.

نور امام   1«بالنهار ةالمضیئ لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس» آنگاه افزود: 

 در دلهای اهل ایمان روشناییش از خورشید تابان در روز بیشتر است.

 بخش دوم این فراز ناظر به آیه دیگر خطاب به اهل کتاب است.
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یا ایها الذین اوتوا الکتاب امنوا بما نز لنا مصد قا لما معکم من قبل أن نطمس وجوهاً » 

 1«نلعنهم کما لعن ا اصحاب السبت وکان امر الله مفعولافنرد ها علی اد بارها او 

ای کسانی که به شما کتاب آسمانی داده شده، به آنچه نازل کردیم که تورات و انجیل را 

پیش از آنکه وجوه  - مراد قرآن کریم است -ایمان بیاورید به حسب ظاهر کند، تصدیق می

آنکه شما را از رحمت و عنایت خویش محروم شما را محو کنیم و به پشتشان برگردانیم یا 

گونه که اصحاب سبت را مورد لعن و کیفر قرار دادیم. بدانید فرمان خدا تحقق سازیم همان

 یابد.می

در آن آیه منطبق دانسته است. در « النور الذی انزلنا»در این آیه را با « ما نز لنا»پیامبر گرامی 

ای بطنی دارد آن کریم است. ولی نظر به اینکه هر آیههر حال اگر چه مراد به حسب ظاهر قر

طبق فرمایش پیامبر مراد نور امامت است. کما اینکه ظاهر قرآن همان الفاظ و کلمات بین دفتین 

 باشد.و امامان معصوم می است. ولی حقیقت قرآن و قرآن ناطق وجود امیرالمؤمنین

آنکه گرفتار طمس یا لعن شوید به ولایت پیامبر با تلفیق این دو آیه می فرماید پیش از 

ن دو شود کیفر انکار ولایت یکی از ایبن ابی طالب ایمان بیاورید. از این تعبیر استفاده میعلی

باشد. طمس وجه معنای ظاهرش آن است که چهره آنها را تغییر دهد و به صورت چیز می

که چهره آنها را به پشت سرشان  حیوان در آورد. که ناظر به مسخ باشد. معنای دیگر آن است

 برگرداند تا پیش روی خود را نبینند.

لکن بعید نیست مراد از طمس تغییر ماهیت آنها باشد که ظهور آن در چهره افراد است. 

یعنی ماهیت انسانی را که قدرت تشخیص حق و باطل، نیک و بد را دارد از آنان گرفت و به 

طل و زشت و زیبا است تبدیل کرد. لذا آنها توان ماهیت حیوانی که فاقد درک حق و با

 اند.شناخت حقیقت و اهتمام به کار نیک را از دست داده

آری کسی که نور ولایت در دلش نتابد و امامت را انکار کند، قدرت تمیز از او سلب، و به 

 د.یابمیرود و هیچ راه نجاتی برای خود نشود، و در باتلاق تباهی فرو میطور قطع گمراه می
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به گفته صاحب المیزان مراد از طمس وجوه یک نوع تصرف الهی در نفوس بشر است که 

و به  پذیردشود. به جای اینکه حق را بپذیرد، باطل را میموجب تغییر طبع از پذیرش حق می

 کند.جای اینکه از باطل فرار کند، از حق فرار می

 .روز شنبه منع شدند و مخالفت ورزیدند اصحاب سبت یهودیانی بودند که از صید ماهی در

التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ  ةو انئلهم عن القری» فرماید: خداوند می

نهم یوم سبتهم شرعاً و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا اتأتیهم حیت

 1«یفسقون

ای پیامبر، از بنی اسرائیل سؤال کن در مورد مردم روستایی که در ساحل دریا زندگی 

کردند و خداوند صید ماهی را در روز شنبه بر آنان ممنوع کرد تا شنبه دست از کار بکشند می

و به عبادت بپردازند، ولی آنان از این حکم تجاوز کردند، و ما آنان را از این طریق امتحان 

دادند و در سایر ایام هفته آمدند و خود را نشان میاهیان در روز شنبه به ساحل میکردیم. م

شدند، این موجب شد آنها دچار وسوسه شوند و با حکم الهی مخالفت کنند و ظاهر نمی

 ها به صید ماهیان اقدام نمایند. و ما آنان را این گونه مورد آزمون قرار دادیم. شنبه

 ید:فرمادر آیه دیگری می

 1«و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین» 

قطعا دانستید کسانی از شما یهود را که حرمت شنبه را نگاه نداشتند حکم الهی را زیر پا 

 گذاشتند مسخ کردیم و به آنها گفتیم بوزینه شوید و از درگاه الهی دور و رانده شدند.

کیفری که به اصحاب سبت تعلق گرفت و چهره آنها به صورت میمون  بنابراین با توجه به

 تغییر یافت و در واقع ماهیت واقعی آنان آشکار گشت.

طالب یاببنپیامبر گرامی پس از این تهدید جدی نسبت به منکرین و مخالفین ولایت علی

من نام و نسب  کند که مراد به این آیه گروهی از اصحاب من هستند کهسوگند جلاله یاد می

هایی که دانم. ولی چه کنم که خدا مرا فرمان داده، نام آنها را افشا ننمایم و از توطئهآنها را می
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آنها در جهت ابراز مخالفت با امامت امیرالمؤمنین به کار بستند صرف نظر کنم. در هر حال هر 

 د. باید بدانند کسانیکنکس بنابر آنچه در دل نسبت به علی دارد، محبت یا عداوت، عمل می

که با ولایت مخالفت ورزند کیفر دنیوی و اثر وضعی آن این خواهد بود که از دستیابی به مقام 

 شوند و به خذلان و شقاوت محکوم خواهند بود.کمال انسانی و سعادت محروم می

 

 استیفاء حق

ُّفيََُُمعاّشَرُالن اّس،ُالنُّور ُّمَنُالِل ُّ» ،ُث مََُعَزَوَجَلَُمْسل وك  ُْبّنُأَبیطاّلب  ّمْنه ُإَلىُاْلقائّّمُُُّفيُالَنْسلُّ،ُث َمُفيَُعّليّ 
ُه َوُلَنا،ُالُّبك ل ُُّوَُُاْلَمْهّديّ ُاَلذيُیَْأخ ذ ُّبَحقّ ُالِل ُّ ُاْلم َقصّ ریَنُوََُُجة َُعَلىَعَزَوَجَلَُقْدَُجَعَلناُحُ َُنُالِل ََُحق  

 «اَلمینَُاْلغاّصبیَنُّمْنَُجمیّعُاْلعُالظ اّلمیَنُوَُُوَُُااْلآثّمینَُُاْلخائّنیَنُوَُُوَُاْلم خاّلفیَنُُاْلم عانّدیَنُوَُ

ای مردم، آن نور الهی که مایه عصمت و موجب ولایت است در من وارد شده، پس  :ترجمه

از من در وجود علی فرزند ابوطالب، سپس در نسل او تا آخرین ذخیره الهی که ملقب به 

یابد . او همان کسی است که حق خدا و هر حقی که برای ما به تقال میمهدی قائم است ان

 گیرد.اند میعنوان رسول و امام است از کسانی که حقوق ما را نادیده گرفته و ضایع ساخته

کنند، و بر کسانی زیرا خداوند ما را حجت قرار داده است بر کسانی که در امر دین کوتاهی می

خیزند و با احکام شریعت و امر ولایت اهل بیت مخالفت و خیانت که با دین به ستیز برمی

 کنند. همچنین بر گنهکاران و ستمکاران و غصب کنندگان در سرتاسر جهان.می

ما » .مفردات: سلوک: اسم مفعول از ریشه سلک به معنی داخل شدن چیزی در چیزی است

 النور» ر آتش دوزخ وارد کرد. ، چه چیزی شما را دما أدخلکم فیها، یعنی: «سلککم فی سقر

 یعنی نور الهی در من وارد شده و وجود مرا فرا گرفته است.« مسلوک فی 

لقب اختصاصی حضرت مهدی موعود است که سرانجام برای استیفای حق و  «القائم»

 استقرار عدالت به پا خواهد خاست و زمین را از لوث وجود ستمکاران پاک خواهد ساخت.

مقصّر کسانی که در انجام وظائف و حمایت از ولی منصوب و منصوص مقصّرین جمع 

 خداوند یعنی علی بن ابی طالب کوتاهی کردند.
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معاندین یعنی کسانی که با ولی امر دشمنی کردند. آثمین از ریشه اثم به معنی  گهنکاران و 

 کنندگان است.تخلف

یهدی الله »فرمود:  1«شاءیهدی الله لنوره من ی» در تفسیر آیه شریفه:  امام صادق

 خدا هر کسی را بخواهد به سوی امامان معصوم هدایت می نماید. 2«للائمة من یشاء

فرماید: نور الهی بر من تابید، در اعماق وجود من نفوذ پیامبر گرامی در این فراز از خطبه می

ا آن را بر گویم مگر اینکه خدکرده و سراسر وجود مرا فرا گرفته، به طوری که سخنی نمی

 زند مگر خدا از من خواسته است.زبانم جاری ساخته، رفتاری از من سر نمی

آن نوری است که در قلب هر کس وارد شود موجب عصمت گردد و به لحاظ همین 

عصمت و خطاناپذیر بودن، خداوند ولایت آنان را بر همگان واجب کرده است. آن نور از من 

او به فرزندانش نسل اندر نسل منتقل شده تا به مهدی موعود  ازو به وجود علی بن ابی طالب، 

 آخرین امام منتهی گشته است.

 ای ندارد، عصمت ندارد، و هر کس معصوم نیست، ولایت ندارد.پس هر کس از آن نور بهره

پیامبر در اینجا مهمترین وصفی که برای مهدی صاحب الزمان ذکر کرده است این است که  

 تاآید آید. او میاو قائم به حق است. برپا دارنده حق و عدالت است. او برای اقامه حق می

 تمام حقوق تضییع شده مظلومان تاریخ را از ستمگران و مستکبران بگیرد.

 خداوند پیامبر و اهل بیت را حجت بر آنان قرار داده است.به هفت گروه اشاره شده که  

 کنند.مقصّرین: کسانی که در دفاع از دین و حمایت از ولایت کوتاهی می -2

 ستیزند.کنند و میمعاندین: کسانی که با پیمبر و امامان دشمنی می -1

 کنند.مخالفین: کسانی که با اوامر و نواهی دینی و نبوت و امامت مخالفت می -1

 کنند.شکنند و خیانت میخائنین: کسانی که پیمان خویش با ولایت را می -6

 شوند.آثمین: کسانی که مرتکب گناه می -1

 کنند.دارند و به حریم دیگران تجاوز میظالمین: کسانی که ستم روا می -4
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 را غصب کردند.  غاصبین: کسانی که حقوق دیگران مخصوصا حق ولایت امامان معصوم -1

گانه منحصر به کسانی که در صدر اسلام و عصر حضور ائمه در مدینه و این گروههای هفت

بلکه افراد موجود در سرتاسر جهان را شامل نمی شود. اند کردهحجاز و عراق زندگی می

 بر این مطلب دلالت دارد.« جمیع العالمین»شود. لفظ می

 

ُالِل ُّأ ْنّذر كُ َُمعاّشَرُالن اّس، » ّمتَُُُّقْدَُخَلْتُّمْنُقَ ْبّلَيُالرُّس ل ،َُأفَإنُ،ْمُأَن يَُرس ول  ُانْ َقَلْبت ْمَُعلىَُْ َُأْوُق ّتْلت 
ُإَنَُعّلی اُه وَُُوََُُأالُ،الص اّبرینَُُلش اّكرینَُاَُسَیْجّزيُالِل ُ َُشْیئاُوََُُأْعقاّبك ْمُ؟َُوَمْنُیَ ْنَقّلْبَُعلىَعّقَبْیّهُفَ َلْنَُیض َرُالِل َُ

ُبّالَصْبّرَُوالشُّْكرُّ  «ُث َمُّمْنُبَ ْعّدّهُو ْلديُّمْنُص ْلّبهُّ:ُاْلَمْوص وف 

کنم من پیامبر خدا هستم. پیش از من نیز پیامبرانی آمدند. : ای مردم به شما اعلام میترجمه

روم. آیا اگر من بمیرم یا کشته مردم را به حق فرا خواندند و رفتند. من نیز روزی از دنیا می

گردید؟ بدانید هر کس به عقب برگردد و سیر قهقرائی شوم شما به آیین گذشتگان خود برمی

رساند. به زودی خداوند داشته باشد و از آیین اسلام دست بردارد، هیچ زیانی به خدا نمی

 کند. شکرگزاران و صبر کنندگان را پاداشی نیکو عطا می

از  اند یعنی مراداو به صبر و شکر وصف شده آگاه باشید علی و پس از او فرزندانم از نسل

 صبر کنندگان و شکرگزاران در آیه قرآن علی و فرزندان او است.

  :شرح

 : به معنی خبر دادن و بیم دادن است.انذار

 : صیغه مفرد مؤنث از ریشه خلو.خلت

: صیغه جمع مذکر مخاطب از مصدر انقلاب و ریشه قلب به معنی بازگشتن و انقلبتم

 برگرداندن از حالی به حالی است.

: جمع عقب به کسر قاف به معنی پاشنه پا کنایه از برگشت به حالت سابق است. زیرا اعقاب

 چرخد:خواهد از راهی که آمده به همان راه قبل خود برگردد روی پاشنه پا میکسی که می

 : تثنیه عقب است یعنی دو پاشنه پا.عقبیه
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 ر به آیه دیگر قرآن است:این فراز از خطبه نیز ناظ

و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و » 

 2«من ینقلب علی عقبیه فلن یفر  الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین

محمد نیست مگر پیامبری از سوی خدا، پیش از او نیز پیامبرانی بودند که همگی در 

پرستی پیامبر بمیرد یا کشته شود، شما به دوران گذشته جاهلیت و آیین بتگذشتند. آیا اگر 

رساند. گردید. هر کسی از اسلام به جاهلیت برگردد هرگز هیچ زیانی به خداوند نمیبرمی

 دهد.خداوند به شکرگزاران پاداش نیکو می

است.  این آیه در جنگ احد نازل شده، هنگامی که دشمن شایع کرد پیامبر کشته شده

ابی  توانستیم کسی را نزد عبدالله بناختلاف بین مسلمانان پدید آمد. برخی گفتند ای کاش می

 سرکرده منافقین بفرستیم تا او از ابوسفیان برای ما پناهندگی بگیرد.

ی برگردید.بعضی پرستبرخی دیگر گفتند اگر پیامبر به قتل رسیده، پس به آیین اول یعنی بت

کشته شده، خدای او زنده است، پس باید با کسانی که پیامبر با آنها جنگید،  گفتند اگر پیامبر

شیر شمسپس جنگ را ادامه بدهید. و بر همان آیینی که او از دنیا رفت شما نیز از دنیا بروید. 

 کشید و به سوی مشرکین به قتال برخاست تا به شهادت رسید. 

 ای پنهان شده بود یافتند و به دیگرانصخره آنگاه برخی از مسلمانان پیامبر  را که به پشت

بشارت دادند پیامبر زنده است. پیامبر آنان را که دست از جنگ کشیدند و از صحنه فرار کردند 

مورد نکوهش قرار داد. این آیه در چنین شرائطی نازل شد. پیامبر آن را برای اصحاب بیان 

 ه پیامبر در میان شما باشد و چه نباشد.شایسته نیست امر الهی را رها کنید، چ 1فرمود که 

محمد پیامبری بیش نیست، خداوند او را برای پیامبری برگزید و به سوی مردم فرستاد تا 

گونه که پیش از او پیامبرانی را برانگیخت. آنان نیز آنان را به راه توحید دعوت نماید. همان

عی از دنیا رفتند و برخی دیگر توسط رسالت خود را انجام دادند و بعضی از آنها به مرگ طبی

 دشمن به قتل رسیدند. این یک امر طبیعی است.
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کند آیا اگر خداوند پیامبر را به مرگ طبیعی سپس خداوند این سؤال اساسی را مطرح می

شوید؟ گیرید و مرتد میبمیراند یا کافران او را به قتل برسانند، شما سیر قهقرائی در پیش می

 خواهید بهاید، میاید و به توحید و نبوت و معاد ایمان آوردهسلام اختیار کردهپس از اینکه ا

له و من ینقلب علی عقبیه فلن یفر ال» فرماید: پرستی برگردید؟ آنگاه تأکید میشرک و بت

 «شیئا

بدانید هر کسی به دو پاشنای پای خود بچرخد و به عقب برگردد و از مکتب اسلام روی 

بینند. زیرا در دنیا و آخرت رسد، بلکه خود آنها زیان میبه خداوند گزندی نمیبرتابد، هرگز 

 شوند.شوند و به اشد وجه مجازات میمورد قهر و غضب الهی واقع می

در حالی که آنان که شکر این نعمت بزرگ نزول قرآن و نبوت « وسیجزی الله الشاکرین» 

قامت ماندند و صبر و استیین توحید، ثابت قدم باقیرا به جا آوردند، اسلام اختیار کردند و بر آ

پیشه ساختند سزاوار پاداشی نیکو هستند و به زودی خداوند به آنان جزای خیر عنایت خواهد 

 کرد.

دم ها، کمبودها صبور بود. ثبات قآری، گرویدن به اسلام کافی نیست، باید در برابر سختی

 انسانی دست یابد. لازم است تا انسان بتواند به درجات عالی

و کأین  »در کلام پیامبر شاید ناظر به آیه دیگر باشد. « شاکرین»به « صابرین»افزودن عنوان  

قاتل مع رب یون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا  من نبی 

 1«و الله یحب الصابرین

شتند و در رکاب پیامبر خویش با دشمن دا بعضی از پیامبران بودند که پیروان زیادی

جنگیدند، و بسیاری از آنان کشته شدند، ولی آنان در مقابل مشکلات، کمبودها و سختیهایی که 

. بلکه کردنددادند، احساس ناتوانی و شکست نمیآمد، سستی به خود راه نمیبرایشان پیش می

ه خداوند شدند. البتسرانجام پیروز میساختند و با مقاومت در برابر همه سختیها صبر پیشه می

 دارد.صبر پیشگان را دوست می
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ای که داشتند این بود که خداوند گناهان و کوتاهی فرماید: آنان تنها خواستهدر آیه بعدی می

آنان در راه دفاع از آیین توحید را ببخشاید و ثباث قدم به آنان عنایت فرماید و پیروزی بر 

 گرداند. کافران را نصیب آنان

بنابراین شما مسلمانان نیز باید این گونه باشید و همین روش را به کار بندید تا به نتیجه 

 برسید. 

فرماید آیاتی از این قبیل که در آن به تمجید و تکریم در پایان این فراز پیامبر گرامی می

 طالب است. آریابیبنعلیشاکران و صابران پرداخته است، مصداق بارز انسان شاکر صابر 

 ،انسان باید در مقابل نعمتها شاکر و در مقابل نقمتها، بلایا و سختیها و کمبودها صبور، مقاوم

ثابت قدم و استوار باشد. باید خود را به دو بال شکر و صبر مجهز نماید تا به اهداف بلند 

 دست یابد.

ابی بن کرده که مراد از شاکرین علیسعید بن جبیر از ابن عباسی در مورد این آیه روایت 

 2طالب است.

 

 « ُْنَصرونَُی ُ الُاَمةُّیاْلقُُّْومَُی َُُالن اّرُوَُُیّإلَُُْدع ونَُیَُأَئَمة ُُیّمْنُبَ ْعدُک ونُ یَُسَُُّإنَهُ ،َُمعاّشَرُالن اسُّ »

گیرند و کنند که رهبری جامعه را به دست میای مردم به زودی پس از من افرادی ظهور می

 شوند.خوانند و آنها روز قیامت یاری نمیبه سوی آتش فرا می مردم را

 فرماید:خداوند درباره فرعون و پیروان و لشکریان او می

 1«و جعلناهم ائمة یدعون الی النار و یوم القیامة لا ینصرون» 

کنند و روز قیامت یاری ما ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش دعوت می

 شوند. نمی
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فرماید کسانی که ستم روا داشتند و حق پیامبر در اینجا با استشهاد به این آیه شریفه می

دهند ص ولایت را از علی بن ابی طالب غصب کنند و به قهر و زور آن را به خود اختصا

 ین آیه شریفه هستند. مصداق ا

های نادرست و رویکردها و کارکردهای ناروای خود گذاریریزی و سیاستآنها با برنامه

 دهند.سازند و به سوی آتش سوق میمردم را از دین خدا دور می

 اند. در قرآن رهبران اجتماعی به دو دسته تقسیم شده

کنند و در مسیر حقیقت و عدالت میامام نور که مردم را به سوی بهشت هدایت  :دسته اول

 2«و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا»فرماید: سازند. چنانکه میو دیانت رهنمون می

روش آنان در اداره جامعه، اعمال فشار و ظلم و حق کشی و ترویج  - دسته دوم: امام نار

ته دوم کشانند. غاصبین خلافت جزء دسفساد است و در نهایت مردم را به سوی دوزخ می

این  بر 1و طلحة بن زید از امام صادق هستند. چنانچه در روایت جابر از امام باقر

 مطلب تصریح شده است.

 

َوُأَنَاُبَُر »  «ّمْنه مَُُْئانُّیَمعاّشَرُالن اّس!ُّإَنُالِلَُ

 جوییم.مردم بدانید خدا و من پیامبر از آنها بیزاریم و برائت می

 اند در مورد مشرکین است.پیامبر برائت جستهدر قرآن مجید آنجا که خدا و 

 1«ان الله تبریء من المشرکین و رسوله»

 جویند.خدا و پیامبرش از مشرکین تبری می

 6« فلم ا تبی ن له أنه عدو لله تبر أ منه» 
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اش دشمن خداست از او اظهار بیرازی پدر خوانده هنگامی که برای ابراهیم خلیل آشکار شد

 کرد.

شود برائت در مورد مشرکان و دشمنان خدا است. در اینجا از آیات قرآن استفاده میبنابراین 

جوییم مفهومش آن است که آنان را دشمنان فرماید: خدا و من از آنها برائت میکه پیامبر می

داند. کسانی که این اقدام ناروا را تأیید کرده و با آنها همراهی کردند از زمره دشمنان خدا می

 آیند.ه شمار میخدا ب

 2«و لا تکونوا من المشرکین الذین فر قوا دینهم» در ذیل آیه شریفه: 

 آنان که در دینشان تفرقه ایجاد کردند. ،دیو از مشرکان نباش

 از امام روایت شده است:

 2«من الله کان مشرکا تهمن أشرک مع امام امامته من عند الله من لیست امام» 

امامت او از طرف خدا تعیین شده، کسی را که پیشوایی او از طرف کسی که با امامی که 

 خدا نیست شریک قرار دهد مشرک است.

 بن هنگامی که پیامبر به دستور خدا علی را به ولایت منصوب کرد. سران فتنه به واسطه معاذ

 پذیرند. خوب است برای اینکه مردم راضیمردم ولایت علی را نمی 1جبل پیشنهاد کردند.

شوند و آرام بگیرند ابوبکر و عمر را با علی در خلافت شریک کنی تا ترا تصدیق کنند. جبرئیل 

ئن ل»پذیرند. آیه نازل شد. کنند و از من نمینازل شد. پیامبر اظهار داشت مردم مرا تکذیب می

 ای پیامبر، اگر آن دو را  با علی در امر 6«اشرکت لیحبطن  عملک و لتکونن  من الخاسرین

 در خلافت شریک کنی عملت تباه گردد و از زیان کاران خواهی برد. این شرک ولائی است.
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امر الله رسوله أن یقیم علیا و »  یا« یعنی اشرکت فی الولایة غیره»روایات متعدد آمده است 

 2«أن لا یشرک مع علی شریکا

 

ُلَّبْئَسَُمْثَوىُلن اّرُوَُْسَفّلُّمَنُاَأْشیاَعه ْمُّفيُالَدْرّكُاْلَُُوَُُأَْتباَعه مُُْأَْنصاَره ْمُوََُُمعاّشَرُالن اّس،ُإنَ ه ْمُوَُ »
 «ُْلم َتَكبّ رینَُلُّ

ترین درکات آتش دوزخ خواهند یارانشان و پیروانشان و حامیانشان در پایینو آنها  مای مرد

 بود و جایگاه متکبران بسیار بد است.

 فرماید: قرآن در مورد اهل نفاق می

 1«قین فی الدرک الاسفل من الناران المناف» 

ترین درجات آتش دوزخ است. بنابراین کلام رسول الله تصریح در جایگاه منافقین پائین

درباره مشرکان و  1«فلبئس مثوی للمتکبرین»منافق بودن آنان دارد. از سوی دیگر تعبیر 

 متکبران و کسانی که به آخرت اعتقاد ندارند در قرآن آمده است. 

ایش پیامبر با عنایت به آنچه در ذیل به دو بخش از دو آیه اشاره فرموده، به خوبی از فرم

 شود.ماهیت واقعی غاصبین خلافت و منکرین ولایت امیرالمؤمنین آشکار می

 

 اصحاب صحیفه

ُالَصحیَف ّة،ُفَ ْلَیْنظ  رُْإُّأالُ »  «َُصحیَفتّ هُُّىَأَح د ك ْمُف ُُّنَ ه  ْمَُأْصح اب 

ایشان همان اصحاب صحیفه هستند. پس هر یک از شما باید در صحیفة خویش آگاه باشید 

 بنگرد.

 گوید جز اندکی مراد پیامبر را از اصحاب صحیفه نفهمیدند.راوی می
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 مراد از صحیفه چیست؟ ؟به راستی اصحاب صحیفه چه کسانی بودند

ین به عنوان امیرالمؤمن طالبابیبنداستان از این قراربود تعدادی از کسانی که از معرفی علی

و خلیفة رسول الله ناخرسند بودند، با هم پیمان بستند تمام تلاش خود را به کار گیرند و 

 نگذارند ولایت حضرت امیر تحقق یابد. این مطلب در بعضی تواریخ تصریح شده است. 

وی نما النجا»گوید من از امام باقر درباره آیه: در تفسیر قمی آمده است سلیمان بن خالد می

 پرسیدم. 1«الا هو رابعهم هما یکون من نجوی ثلاث» و آیه:  2«من الشیطان

ای میان سه نفر نیست مگر اینکه خدا چهارمین آنها است همچنین گفت و گوی محرمانه

 ای بین پنج نفر نیست مگر اینکه او ششمین است. گفت و گوی محرمانه

امینهم حین اجتمعوا و دخلوا الکعبة فکتبوا بینهم  فلان و فلان و ابوفلان» در پاسخ فرمود: 

 1«کتابا ان مات محمد أن لایرجع الامر فیهم ابدا

مراد از آن سه نفر اولی و دومی و ابوعبیده جراح است که امین مورد وثوق آنها و نویسنده 

به  نوشتندآن پیمان بود. هنگامی که گرد هم آمدند و داخل کعبه شدند و بین خودشان پیمانی 

 این مضمون که اگر پیامبر از دنیا برود امر خلافت هرگز به خاندان پیامبر برنگردد.

ناظر به  «هنجوی خمس»ناظر به نشست اول آن دو همراه ابوعبیده جراح و  «هنجوی ثلاث»

 بن شعبه به آن جمع اضافه شد. مغیرةنشست دوم آنها که عبدالرحمن بن عوف و 

امام صادق تصریح بر این مطلب دارد که این آیه درباره آنها نازل شد. ، بصیرروایت ابیطبق 

حیث کتبوا الکتاب بینهم و تعاهدوا و توافقوا لان مضی محمد لا تکون الخلافة فی بنی »

 6«یهآهاشم و لا النبوة ابدا فأنزل الله فیهم هذه ال

د بمیرد خلافت و ای بین خودشان نوشتند و هم پیمان شدند هرگاه محمهنگامی که نامه

 هاشم نباشد. پس این آیه درباره ایشان نازل شد.نبوت در میان بنی
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پدرم داخل خانه کعبه شدیم. پس بر با فرمود: من  کند امام باقرحارث اسدی نقل می

 روی سنگ مرمرسرخی بین دو ستون نماز گزارد. 

أن لا یرد وا هذا الامر  (ص)فی هذا الموضع تعاقد القوم ان مات رسول الله» آنگاه فرمود: 

  «فی أحد من اهل بیته ابداً

در اینجا آن گروه هم پیمان شدند اگر پیامبر خدا از دنیا برود، نگذارند امر ولایت در هیچ 

 یک از اهل بیت استقرار پیدا کند. 

 پرسیدم: آن گروه چه کسانی بودند؟

 2«حبیبهالاول و الثانی و ابوعبیدة بن الحراج و سالم بن »فرمود: 

سالم بن حبیبه همان سالم مولی ابی حذیفه است که پس از ازدواج ابوحذیفه با حبیبه، سالم 

 نامیده شد.  1«ادعوهم لا بائهم»به عنوان پسر ابوحذیفه به استناد آیه 

نقل کرده است. در آخرین روز  در تفسیر قمی روایت مفصلی در این رابطه از امام باقر

روز دوازدهم ذیحجه پس از نزول سوره نصر و اقامه نماز جماعت در از ایام تشویق یعنی 

 ای برای مردم ایراد فرمود و حدیث ثقلین را بیان نمود.مسجد خیف پیامبر خطبه

خواهد امامت را در خاندانش قرار بدهد. چهار نفر از جمعی از حاضران گفتند پیامبر می

پیمان بستند و مکتوب کردند که اگر خدا  آنان از منی به مکه آمدند و داخل کعبه شدند و

 1پیامبر را بمیراند یا کشته شود، امر ولایت هرگز به خاندان او برنگردد.

ام ابرموا امراً فانا مبرمون ام یحسبون أنا لا نسمع سر هم و نجواهم، »این آیه نازل شد: 

 4«بلی و رسلنا لدیهم یکتبون
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از پندارند ما رکنیم. آیا آنان مییفر آنان را محکم میآنان توطئه خود را محکم کردند، ما نیز ک

شنویم. آری مأمورین ما نزد آنها هستند و هر چه و سخنان محرمانه و در گوشی آنان را نمی

 نویسند.بگویند و هر تصمیمی بگیرند می

مفضل بن عمر از امام صادق درباره مراد کلام مولی علی پرسیدم هنگامی که به دومی نگاه 

ما احد أحب   الی  أن ألقی الله بصحیفه » د در حالی که در کفن پیچیده شده بود و فرمود: کر

 «من هذا المسج ی

تر نیست از اینکه خدا صحیفه او را بیندازد از این که در هیچ کس نزد من دوست داشتنی

 کفن پیچده شده است.

 2«عینی بها الصحیفته التی کتبت فی الکعبة» امام فرمود: 

 ای بود که در کعبه نوشته شد.د امام به صحیفه همان پیمان نامهمرا

چنانکه در حالات معاذ بن جبل آمده هنگام مرگ با ندامت و حسرت تمام خود را نفرین 

کرد. پرسیدند: چرا؟ گفت: به خاطر دوستی با اولی و دومی بر اینکه خلافت را از علی می

 1بگیرم.

هذا رسول الله و معه علی بیده »گفت: ش هنگام مرگ میگوید پدرعبدالله بن عمر نیز می

الصحیفة التی تعاهدنا علیها فی الکعبة و هو یقول: لقد وف یت بها و تظاهرت علی ولی الله 

 3«أنت و اصحابک فإبشر بالنار فی اسفل السافلین

م های است که در کعبه این پیامبر است و علی نیز همراه اوست. در دست او همان صحیفه

فرماید: به پیمان خود وفا کردی و بر ولی خدا پیروز شدی. پیمان شدیم. در حالی که پیامبر می

 پس بشارت باد ترا به آتش در پایین ترین درکات.
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همچنین  2بکر در مورد پدرش هنگام مرگ ذکر کرده است.همین قضیه را محمد بن ابی

 »پرسیدند داستان چیست؟ گفت: « العقدة الا هلک اهل» زد: گوید پدرم در مسجد فریاد میمی

ظاهر عبارت این است که هر فردی باید در پرونده اعمال خویش  «فلینظر احدکم الی صحیفته

 نظر بیفکند و خود را مورد محاسبه از حیث کارهای نیک و بد خود قرار دهد.

ت که شایسته الاخبار بیان شد مراد آن اسطور که در روایت شیخ صدوق در معانیولی همان

ای که سران فتنه در کعبه نوشتند بیندیشند تا به عمق بلکه بایسته است که در مورد عهد نامه

 فتنه پی برده شود و حقیقت آشکار گردد. 

و پرده از ماجرا  اگر تا جمعه زنده بودم برای مردم توضیح خواهم داد :همچنین گفت 

  1دارم. ولی قبل از روز جمعه بمرد.برمی

گوید در آخرین روزهای عمر بر پدرم وارد شدم. با خود چیزی پسر ابوبکر می محمد

ز ظلمی ا «مظلمة ابن ابی طالب فلو استحللته» گفت. پرسیدم حالت چطور است؟ گفت: می

 توانستم حلالیت بجویم.ترسم. ای کاش میکه بر علی روا داشتم می

قلت له، ائت المنبر و أخبر الناس : » گوید پیغام پدرم را به علی رساندم. فرمودمحمد می

 «بظلامتی

 به او بگو، بیاید و بر فراز منبر برود و به مردم اعلام کند که من در حق علی ظلم کردم.

او  1«ما أراد أن یصلی علی ابیک اثنان» گوید پیغام علی را به پدرم رساندم، گفت: می

 خواهد حتی دو نفر بر جنازه پدرت نماز بخوانند. نمی

گوید نزد پدرم بودم. عمر و عایشه و برادرم نیز حضور داشتند. سه بار نفرین همچنین می

هذا رسول الله ص یبشر نی بالنار و بیده الصحیفة التی تعاقدنا علیها فی »کرد و گفت: 

 «الکعبة
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 استمرار امامت

ُبَّتْبل،َُوَقْدُبَ َلْغتُ اَمةُّیاْلقُُّْومُّی َُُیّإلُیَعّقبُیَأَدع هاُّإماَمة َُوُّوراثَة ُفُیّإن ُُّالن اّس،َُمعاّشرَُ » ح َجة ُُّغهُّیُماُأ ّمرت 
َُوَُعلغَُُک لّ ُحاّضر ُوَُُُیَعل ُاْلغاّئَبَُُبلّ غُّیُ فَ لُُْْد،ولَُیُ َلْمُُو ّلَدَُأوُُْْشَهْد،یََُلْمُُک لّ َُأَحد ُّمَمْنَُشّهَدَُأوُُُْیائب  اْلحاّضر 
 « .اَمةُّیاْلقُُّْومُّی َُُیاْلواّلد ُاْلَوَلَدُّإلُوَُ

ای مردم، من خلافت را به عنوان امامت و به صورت وراثت در نسل خودم تا روز  ترجمه:

قیامت به ودیعه گذاشتم. و آنچه را مأمور به تبلیغ بودم به مردم رساندم تا بر حاضر و غائب 

ر کس از کسانی که در عید غدیر خم شاهد صحنه پیمان ولایت حجت باشد. همچنین بر ه

متولد شده بودند یا نشده بودند. پس آنان که حاضر شده بودند به غائبین این  ،بودند یا نبودند

پیام را برسانند و هر پدری به فرزندش تا روز رستاخیز داستان غدیر و نصب ولایت علی را 

 ابلاغ نماید.

ما کلمه توحید را در ذریه او ماندگار  2«جعلها کلمة باقیة فی عقبه و» فرماید: قرآن می

 ساختیم. 

روایت کرده که این آیه درباره ما نازل شده، خدا امامت را  شیخ صدوق از امام سجاد

 تا روز قیامت قرار داد. در نسل امام حسین

امامت در نسل حسین در مناقب آمده است از پیامبر در مورد این آیه سؤال شد، فرمود: 

 1شود که مهدی این امت از ایشان است.ه امام خارج میاست و از صلب او نُ

 از این فراز چند نکته قابل استفاده است:

خلافت و جانشینی پیامبر تنها یک حاکمیت سیاسی صرف منهای دین نیست. بلکه در  -الف

م است. بنابراین مسلمان بودن قالب امامت و با هدف اجرای احکام اسلام و با مدیریت معصو
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برای تصدی حاکمیت در اسلام کافی نیست، بلکه حاکم اسلامی باید خود را ملتزم به اجرای 

 قوانین شرعی بداند به طوری که هیچ خطایی در فهم احکام و مقام اجرا نداشته باشد.

ارد. مقام دشود خلافت اختصاص به نسل پیامبر دانسته می« فی عقبی ةوراث»از تعبیر  -ب

خلافت از حیث نسب باید به پیامبر منتهی شود. لذا پیامبر پس از نصب علی بن ابی طالب که 

پیوند نسبی میان ایشان بود. زیرا نسب آن دو به هاشم در مورد سایر امامان معصوم از طریق 

وانند تشوند. بنابراین پیوند سببی کافی نیست و برخی نمیزهرای مرضیه به پیامبر ملحق می

 خود را به عنوان پدر زن پیامبر خلیفه بدانند. این برخلاف صریح کلام رسول خدا است.

شود امامت امری مستمر است. و هیچگاه نیز استفاده می« الی یوم القیامة»از عبارت  -ج

زمین خالی از امام معصوم نیست. به این ترتیب وجود امام زمان در این دوران از زمان شهادت 

شود، هر چند از دیده ها پنهان باشد و ما توفیق سن عسکری تاکنون و در آینده ثابت میامام ح

 درک حضور او را نداشته باشیم.

هم خلفائی و ائمة » گوید پیامبر گرامی در معرفی اولی الامر فرمود: جابر انصاری می

 ستند.اولوالامر جانشینان من و امامان مسلمانان پس از من ه «المسملین من بعدی

، ثم محمد بن علی ،اولهم علی بن ابی طالب ثم الحسن و الحسین، ثم علی بن الحسین» 

ثم محمد بن علی، ثم علی بن  ،ثم موسی بن جعفر، ثم علی بن موسی ،ثم جعفر بن محمد

ثم سمی ی و کنی ی حجة الله فی ارضه و بقیته فی عباده: ابن  ،محمد، ثم الحسن بن علی

 2«الحسن بن علی

 

 مام حجتات

ُبَّتْبلُوَُ»  ُماُأ ّمرت   « ک لّ ُحاّضر َُوغائبُ ُُیح َجة َُعلُّغهُّیَقْدُبَ َلْغت 
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 من آنچه را مأموریت تبلیغ داشتم تبلیغ کردم تا بر حاضر و غائب حجت باشد.

 

بلغ ما انزل الیک من »روایت کرده است هنگامی که آیه  بی الجارود از امام باقرا

 پیامبر دست علی را گرفت و فرمود: ،خطاب به رسول اکرم نازل شد «ربک

 2«یا معشر المسلمین، هذا ولیکم من بعدی، فلیبلغ الشاهد منکم  الغائب» 

ای مسلمانان، این علی ولی شما پس از من است. هر کس از شما در این صحنه حاضر و 

 گواه است باید آن پیام را به غائبین برساند.

نقل شده که جبرئیل بر پیامبر  حدیث قدسی طبق روایت از امام صادقهمچنین در 

یا محمد، ان ربک یقرئک السلام و یبش رک انه جاعل فی ذریته الامامة » فرود آمد و گفت: 

 1«.و الولایة و الوصیة فقال: قد رضیت

 ر طبق روایت صدوق فرمود:مبهمچنین پیا

طالب و آخرم القائم، هم اوصیائی و خلفائی و  الائمة بعدی اثنا عشر او لهم علی بن ابی» 

 3«حجج الله علی امتی بعدی، المقر بهم مؤمن و المنکر لهم کافر

امامان پس از من دوازده نفر هستند. اول ایشان علی فرزند ابوطالب و آخر ایشان قائم است. 

مت آنان اقرار های خدا بر امت من هستند. کسی که به اماآنان اوصیاء و جانشینان من و حجت

 کند مؤمن است و کسی که امامت آنان را انکار نماید کافر است.

آمده است پیامبر به فرمان خداوند به علی فرزند ابوطالب و او  6همچنین در روایت صحیح

به حسن و او به حسین و او به فرزندش علی و او به فرزند محمد باقرو  او به فرزند جعفر 

سی کاظم و او به فرزندش علی الرضا، و او به فرزندش محمد تقی صادق و او به فرزندش مو

الله قائم به حق محمد  حجةو او به فرزندش علی نقی و او به فرزندش حسن و او به فرزندش 
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مهدی وصیت کرد. به این ترتیب امر وصایت در خاندان پیامبر و از نسل علی به ودیعه گذاشته 

ت معتبر وجود دارد به طوری که جای انکار و تردید شده است و در این رابطه صدها روای

 گذارد.برای هیچ فرد آگاه و منصفی باقی نمی

 

 وظیفه تبلیغ

ُاْلغاّئَبُوََُُبلّ غُّیُ فَ لُْ » ُاْلَوَلَدُّإلُاْلحاّضر   « اَمةُّیاْلقُُّْومُّی َُُیاْلواّلد 

ولایت به هر کس در صحنه غدیر حاضر بود باید پیام غدیر و جریان نصب علی را به 

کسانی که حضور نداشتند برساند. همچنین هر پدری که از این داستان آگاهی یافته باید آن را 

سینه به سینه به فرزندان و نسل خود منتقل نماید و این اطلاع رسانی باید در بستر تاریخ تا روز 

 رستاخیز ادامه یابد.

ساکت  کند. یعنی نبایدی بیان میاین فراز مسئولیت خطیر ما را نسبت به غدیر و ولایت مول

ماند تا دیگران اصل این واقعه مهم تاریخی را مورد انکار قرار دهند و مسلمانان آن را به 

 فراموشی بسپارند.

این یک رسالت تاریخی مهم همگانی است غدیر را باید برای همیشه زنده نگاه داشت. البته 

بوده و پایان مراسم با  «ما انزل الیک من ربکبل غ » نظر به اینکه آغاز غدیر با نزول آیه: 

 «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» نزول آیه: 

 ن جاویدآبوده، و در لابلای خطبة غدیر، پیامبر گرامی به دهها آیه قرآن استشهاد نموده و قر

ت داریم مراسم غدیر را هر چه باشکوهتر است. بنابراین غدیر نیز جاودان است. لکن ما مسئولی

 برگزار کنیم و پیام آن را به مردم دنیا از مسلمان و غیرمسلمان برسانیم.
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 غصب خلافت

ماَمَةُبَ ْعدُْجَعل ونَُیَُسَُُوَُ»  َوُاْغّتصاباُ ُیاْْلّ  « م ْلکاُ 

 « نَُیاْلم ْغَتصبُنَُیَأالَُلَعَنُالِلُاْلغاّصب» 
به زودی امامت را پس از من به صورت پادشاهی و فرمانروایی غاصبانه قرار  ترجمه:

 دهند. آگاه باشید خداوند غصب کنندگان تجاوزکار را لعن کرده است.می

مُلک به معنی مملکت و سلطنت و قلمرو حاکمیت است. به این معنی که شخص بر 

شئون جامعه به نحو دلخواه  سرزمین و مردمی که در آن سکونت دارند استیلا یابد، و در

 تصرف نماید.

اغتصاب از ریشه غصب به معنی استیلاء بر چیزی که به غیرتعلق دارد از طریق زور و ستم 

 و محروم ساختن غیر از حق اختصاصی خود.

حاکمیت از دیدگاه مکتب اهل بیت اگر مستند به خدا و پیامبر باشد. یعنی حاکم منصوص و 

آن حاکمیت مشروعیت دارد، هر چند گروهی از مردم با آن  منصوب از طرف خدا باشد

مخالف باشند. ولی حکومتی که مستند به خدا نباشد، بلکه با زور و ستم به دست آمده باشد، 

 مشروعیت ندارد هر چند اکثریت با آن موافق باشند و آن حاکمیت را بپذیرند.

 فرماید: قرآن درباره خاندان ابراهیم خلیل می

 «اهم ملکا عظیماو تین» 

 روایی بزرگی به ایشان عطا کردیم. ما  فرمان

این فرمانروایی چون از ناحیه خداوند است مشروعت دارد و همه باید آن را بپذیرند و در 

 حفظ آن بکوشند.

پس از آن ملک آمده و این دلالت بر عدم مشروعیت دارد. « اغتصابا»ولی در اینجا عنوان 

را که به امامت و ولایت منصوص بود کنار گذاشتند و با قهر و ظلم بر بنابراین آنان که علی 

مسند خلافت تکیه زدند و مانع از اعمال ولایت حضرت امیر شدند عنوان غاصب دارند و 

 باشند.طور که پیامبر تصریح فرمود مورد لعن و غضب خداوند میهمان
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 »توسط قریش تصریح فرمود:  امیر مؤمنان در پاسخ به نامه برادرش عقیل بر غصب خلافت

 حکومت پسر مادرم را از من ربودند.  2«و سلبونی سلطان ابن امی

 پیامبر گرامی است. زیرا فاطمه بنت« ابن امی»ربایش حکومت یعنی تصرف غاصبانه. مراد از 

اسد که مادر امیرالمؤمنین بود پیامبر را در دوران کودکی در دامان پرمهر خود پرورش داد. به 

 کرد.ین خاطر پیامبر از مادر حضرت امیر به عنوان مادر خویش یاد میهم

 فرماید:در نکوهش قریش می

 1«فانهم قد اجمعوا علی حربی کاجماعهم علی حرب رسول الله)ص( قبلی»

 گونه که بر جنگ با پیامبر اجتماع کردند. آنها بر جنگ با من متحد شدند همان

کردند اولا مانع تحقق حکومت آنان پیوسته تلاش میشود که به این ترتیب دانسته می

امیرالمؤمنین بشوند و آن را به خود اختصاص دهند. ثانیاً با ایجاد اخلال و فتنه نگذارند 

حضرت در تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت توفیق یابد و نقش خود را به نحو مطلوب ایفا 

 نماید.

 

 تهدید مخالفین

َُفالُار ُوَُش واظ ُّمْنُنُک مایَُْعلَُُْرّسلُ ی ُ ُوَُُْفرَغُ ی َُالثََقالّنَُمْنَُُهای َُّلک ْمُأَُُْفر غُ یَُّعْنَدهاُسَُُوَُ»   «تَ ْنَتّصرانُُّن حاس 

 در این فراز از باب تهدید و تخریف به دو آیه قرآن اشاره فرمود:

 1«سیفرغ لکم ایها الثقلان»  آیه اول:

ه آیات و نعمتهای خداوند را ه جن و انس کومراد از ثقلان، جن و انس است. ای گر

پردازیم. و کیفر برخورد نادرست خود را خواهید به حساب شما می دیکنید، به زوتکذیب می

 دید.
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 2«من نار و نحاس فلا تنتصران ظیرسل علیکما شوا» آیه دوم: 

کیفرسختی در ، دهیدهای پروردگارتان مورد انکار قرار میبر شما جن و انس که نعمت

چ شود و هیدود همراه مس گداخته بر شما فرستاده میهایی از آتش بیا است. شعلهانتظار شم

 تواند به شما یاری برساند. کنایه از اینکه راه فرار ندارید.کس نمی

شود که سوزندگی آن از آتش دودزا شدیدتر است به شعله آتش بدون دود گفته می« شواظ»

 باشد.که غالبا به رنگ سبز و آبی می

 مس گداخته را گویند هر چند به معنی دود آتش نیز به کار رفته است.« اسنح»

آنان که نعمت بزرگ ولایت را تکذیب کنند منتظر باشند تا کیفرالهی گریبانشان را بگیرد و 

به اشد مجازات برسند. بدانند اگر در دنیا امکان یافتند افراد نابخرد و ستمکار را جذب کنند تا 

 رسانند. ولی در آخرت هیچ یاوری نخواهند داشت.آنان را یاری 

 

َوُماُُُّب،ی ُّّمَنُالطَُُثَُیاْلَخبُزَُیمَیُُیَحتُ ُهُّیُْماُأَنْ ت ْمَُعلَُُیَعلَُذرَک مَُْیُّلُُک نُْیَُالن اّس،ُّإَنُالِلَُعَزَوَجَلَُلْمَُُمعاّشرَُ »

 «بُّیُْاْلغَُُیَعلَُُْطّلَعک مُْیُ کاَنُالِلُلُّ
گذارد تا اینکه ناپاک را از پاک ش و آیینی که دارید رها نمیای مردم، خداوند شما را بر دو

 کند.جدا کند و خدا شما را بر غیب آگاه نمی

 در این فراز نیز پیامبر گرامی به آیه دیگر اشاره فرموده است:

ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما أنتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله » 

 2«علی الغیبالله لیطلعکم 

 گذارد.خداوند شما اهل ایمان را بر امری که بر شما مشتبه است به حال خود وا نمی

تا اینکه منافق را از مخلص و کافر را از مؤمن جدا کند. و خداوند هیچیک از شما را بر امر  

 سازد.غیبی آگاه نمی
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مضاعف و متعدی به گیرد. کما اینکه میّز فعل ماز یمیز فعل متعدی و مفعول واحد می

 مفعول واحد است.

 ای ارائه نماید که به واسطهدر شأن نزول آیه گفته شده که مؤمنان از پیامبر خواستند نشانه

دهد زیرا منافق ظاهر خود را همانند مؤمن جلوه می 2آن بتوانند میان مؤمن و منافق تمیز بدهند.

ا توجه به ظاهر آنها، کار دشواری و تشخیص این که چه کسی مؤمن است و چه کسی منافق، ب

 است.

آری منافق با تظاهر به اسلام قابل تشخیص در میان اهل ایمان نیست. این دو گروه در 

 تواند مؤمن را از منافق بازشناسد.اند و کسی نمیجامعه در هم آمیخته

 قانه وخداوند هم بنا ندارد از طریق غیب بندگان را بر این مطلب آگاه سازد. چه کسی صاد

انه چه کسی منافق .کند و اعتقاد قلبی و التزام عملی به احکام شرع داردخالصانه اظهار اسلام می

و مزوّرانه. بلکه راه تشخیص آن است که آنان را به تکالیف سخت و  پرمشقت مانند جهاد در 

 .راه خدا با مال و جان مکلف نماید تا دانسته شود چه کسی مؤمن است و چه کسی منافق

خواهد بفرماید در میان انبوه جمعیت حاضر، موافق و مخالف پیامبر با استشهاد به این آیه می

با ولایت علی بن ابی طالب وجود دارد. از من نخواهید که مکنونات قلبی آنان را برای شما 

 آشکار نمایم. لکن بدانید منافقین و مخالفین ولایت در میان شما هستند. 

شود مؤمن و منافق کیست. ولایت نیاز به بذل مال و جان است معلوم میهنگامی که در راه 

ورزند، افراد با ایمان مخلص آنان که در راه دفاع از حریم ولایت از بذل مال و جان دریغ نمی

کنند و صحنه را ترک نمایند عناصر منافق هستند. بنابراین راه والایی هستند. آنها که کوتاهی می

 پس دادن است.شناسایی امتحان 

 

                                                           
 191صافی، ص  -545، ص 1مجمع البیان، ج - 1



 111                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

 حکومت جهانی

وَُُةُ یَُالن اّس،ُّإنَه ُماُّمْنُقَ رَُُْمعاّشرَُ» ماَمُاْلَمْهدُُّاَمةُّیاْلقُُّْومُّی َُقَ ْبَلُُّبهایالِلُم ْهّلک هاُبَّتْکذُّإالُ  ُوَُُیَوُم َملّ ک َهاُاْْلّ

َُوْعَدهُ   «الِلُم َصدّ ق 

معنی هلاک کننده است و قریه به معنی شهر و روستا و مهلک اسم فاعل از باب افعال به 

مملک نیز از ریشه ملک، اسم فاعل از باب تفعیل و تملیک به معنی تحت تصرف  و مالکیت و 

 باشد.حاکمیت در آورنده می

: ای مردم هیچ شهر و دیاری نیست مگر اینکه خداوند مردم آن را به واسطه اینکه ترجمه

داشتند پیش از وقوع قیامت هلاک های خداوند را دروغ پنها و آیتخدا و نبوت و نعمت

 اش راست است.و خداوند وعده دهدها قرار میکند و امام مهدی را مالک و حاکم آن قریهمی

 این فراز نیز ناظر به این آیه شریفه است:

 1«و ان من قریة الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامة او معذ بوها عذابا شدیدا» 

اه طغیان و فساد در پیش گرفتند نیست مگر آنکه آن را هیچ شهری از شهرهای کسانی که ر

 دهیم.پیش از روز رستاخیز نابود کنیم یا به کیفری سخت کیفر می

 فرماید:در آیه دیگر می

  2«و ما کنا مهلکی القری الا و اهلها ظالمون» 

عنی . یما نابود کننده مردم شهرها نبوده و نیستیم مگر در حالی که مردم آنها ستمکار باشند

باشد. این کیفری است که در در همه حال ستمکاری موجب هلاکت مردم و نابودی شهرها می

 گیرد.دنیا و پیش از قیامت گریبان ایشان را می

بنابراین کسانی که به اهل ولاء ستم روا دارند و آنان را تکذیب کنند، نه تنها در آخرت کیفر 

 .رسندشوند و به هلاکت میدنیا نیز کیفر می شدیدی در انتظار آنان است، بلکه در همین
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خدای متعال مهدی موعود را بر آنان حاکم و مسلط خواهد ساخت. و آنان را به سزای 

 اعمال ننگین و کثیف و دشمنی و ستم بر اهل بیت خواهد رساند.

وا فجاسفاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید » فرماید: خداوند می

 1«خلال الدیار و کان وعداً مفعولا

هنگامی که زمان ظهور و تحقق وعده کیفر طغیان گران و مفسدان و ستمکاران فرا رسد ما 

 کوش خود  را بر ضد شما سرکشان برانگیزانیم.بندگان توانمند و سخت

و به سزای  دیابندهند و شما را میهایتان تحت تعقیب قرار میآنان شما را در شهرها و خانه

 ناپذیر است. ای انجام شدنی و تخلفرسانند و این وعدهاعمال ننگینتان می

هو » فرمود: کرد و میکند امام این آیه را قرائت مینقل می حمران بن اعین از امام باقر

 1«القائم و اصحابه اولی بأس شدید

کند، امام مهدی و میمراد از بندگانی که خداوند آنان را بر ضد عناصر طاغی مبعوث 

خداوند « و الله مصدق وعده» باشند. اصحاب او هستند که دارای توان رزمی بسیار بالا می

است. یعنی « کان وعدا مفعولا و»اخرای این آیه  عبارةاش را محقق خواهد ساخت، این وعده

ر به طور صریح پذیرد. چنان که در جای دیگیابد و انجام میآنچه را خدا وعده داده، تحقق می

 1«وعدهیخلف الله  نل و» فرماید: می

 کند.خداوند هرگز خلف وعده نمی

را با  گروهیروز رستاخیز هر  6«یوم ندعو کل أناس بامامهم» در ذیل آیه شریفه 

 روایت کرده است: خوانیم. جابر از امام باقرپیشوایشان فرا می

آیا  «ست امام الناس کلهم اجمعینلأ» هنگامی که این آیه نازل شد مسلمانان به پیامبر گفتند: 

 شما پیشوای همه مسلمانان نیستید؟ فرمود:
                                                           

 5سوره اسراء، آیه  - 1
 7، ح497، ص 2تفسیر برهان، ج - 2
 47سوره حج، آیه  - 3
 71سوره اسراء آیه  - 4
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أنا رسول الله الی الناس اجمعین ولکن سیکون من بعدی ائمة علی الناس من الله من »

 «و الضلال و اشیاعهم اهل بیتی یقومون فی الناس فیکذ بون و لظلمهم ائمة الکفر

بله، من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم. ولی پس از من پیشوایان مردم از خاندان من 

 گیرند.کنند. و مورد تکذیب قرار میخواهد بود که به امر الهی قیام می

 کنند. سردمداران کفر و گمراهی و پیروانشان بر آن امامان معصوم ستم می

 «اتبعهم و صد قهم فهو منی وسعی و سیلقانی ألا فمن والاهم و»

 پیروی ، آنان راآگاه باشید هر کس پیشوایان از اهل بیت عصمت و طهارت را دوست بدارد

 کند و تصدیق نماید. او از من و با من است و مرا دیدار خواهد کرد.

 2«أنا بری، منه مهم فلیس منی و لا معی وظل و ألا و من کذ بهم » 

هر کس آنان را تکذیب و انکار نماید و در حق آنان ظلم کند. او از من نیست. آگاه باشید 

 ر نشود و من از او بیزارم.حشویعنی مسلمان نیست. تابع سنت من نیست و با من م

 

 هلاکت مجرمان 

ُ«نَُیه َوُم ْهّلک ُاْْلّخُرُوَُُ،نَُیاْْلََولالِلَُلَقْدَُأْهَلَکُُوََُُن،یاْْلََولُالن اّس،َُقْدَُضَلُقَ ْبَلک ْمَُأْکَثرُ َُمعاّشرَُُ»
های نخستین پیش از شما گمراه شدند و سخن پیامبران خود را ای مردم، بسیاری از امت

 ا نیزربه جرم مخالفت و ستیز با پیامبران هلاک کرد. و امت اسلام را نپذیرفتند. و خداوند آنان 

گویم هلاک خواهد نمود. سپس به این یبه شما م، در صورت مخالفت با آنچه در باب ولایت

 : آیه استشهاد نمود

ُْوَمّئذُ ی َُُلُ ْیُوََُُن،یْجرّماْلمُ ّلَکُنَ ْفَعل ُبُّذَُکََُُُن،یث َمُن  ْتّبع ه م ُاْْلّخُرَُن،یأََلْمُن  ْهّلّکُاْْلََول»ُ:یقاَلُالِلُتَعال
ب  «2نَُیّلْلم َکذّ 

                                                           
 1، ح 215، ص 1اصول کافی، ج - 1
 11-10سوره مرسالت، آیه -2
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های دیگر را به ایشان ملحق پس گروهخدای متعال فرمود: آیا ما پیشینیان را هلاک نکردیم. 

کنندگان در روز کنیم. وای بر تکذیبکنیم و ما با افراد مجرم و تبهکار اینگونه عمل میمی

 رستاخیز. 

مرحوم کلینی در اصول کافی بابی منعقد کرده که آیات بسیاری را که حسب روایات تنزیل 

گوید من از از جمله محمد بن فضیل مییا تأویل به امامان معصوم است در آنجا آورده است. 

ویل للمکذبین یا محمد »پرسیدم، فرمود: « ویل یومئذ للمکذبین»درباره آیه  امام کاظم

 2«علی بن ابی طالب ةبما اوحیت الیک من ولای

وای بر کسانی که نسبت به آنچه به تو وحی کردیم در مورد ولایت علی فرزند ابوطالب، آن 

 را دروغ پنداشتند و تکذیب کردند. 

 آنگاه پرسیدم مراد از اولین و آخرین در آیه شریفه چه کسانی هستند؟ 

  «الاولین الذین کذ بوا الرسل فی طاعه الاوصیاء»فرمود: 

هستند که پیامبران گذشته را در مورد اطاعت اوصیاء آنان تکذیب اولین و پیشینیان کسانی 

کردند و سخن آنان را در باب اوصیاء نپذیرفتند. پس گمراه شدند و خداوند آنان را به خاک 

 هلاکت افکند. 

شود. آخرین کسانی هستند که سخن پیامبر اسلام به این ترتیب مراد از آخرین نیز معلوم می

درباره اوصیاء و امامان معصوم نپذیرفتند و به مخالفت برخاستند. بنابراین به همان الانبیاء را خاتم

 د و به هلاکت رسید.ویسرنوشت مبتلا ش

و کسانی که تا روز رستاخیز برخلاف سنت و وصیت پیامبر در باب ولایت و امامت حرکت 

 کنند، هلاکت و شقاوت و عذاب دنیا و آخرت در انتظار آنان خواهد بود. 

اک نیز هل راکنیم یعنی آنان ما با مجرمان به همین صورت عمل می« کذلک نفعل بالمجرمین»

من اَجرم الی آل »سازیم. مراد از مجرمان نیز دانسته میشود. چنانچه امام در بیان آن فرمود: می

                                                           
 485، ص1اصول کافی، ج  -2
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مجرمان کسانی هستند که نسبت به خاندان پیامبر و اهل بیت عصمت و امامان  ازمراد  2«محمد

 عصوم مرتکب جرم و ظلم، جنایت و خیانت شدند. م

 احاطه علمی

َُعلُُّوَُُ،ینَهانُوَُُیالن اّس،ُّإَنُالِلَُقْدَُأَمَرنَُمعاّشرَُُ» ُ«ُهُّیَُْلدَُُیالَنهُ َُفّعْلم ُاْْلَْمّرُوَُُبَّأْمرّّه.ُت هُ یُْنَ هَُُوَُُا ُیُ َقْدَُأَمْرت 
: ای مردم، خداوند براساس شریعت مرا امر و نهی کرده است. و من نیز به دستور خدا ترجمه

 علی را امر و نهی کردم. پس علم امر و نهی نزد اوست. 

: هرگاه امر الهی به چیزی تعلق بگیرد دلالت دارد بر اینکه آن چیز واجب است و حاکی شرح

د. هرگاه نهی الهی به چیزی تعلق بگیرد، شو یفاءازآن است که مصلحتی دارد که لازم است است

ای دارد که لازم است از آن بر حرمت آن چیز دلالت دارد و بیانگر آن است که آن کار مفسده

 اجتناب شود.

فرماید خدا به من امر و نهی کرده است مراد این است که خداوند می بنابراین اینکه پیامبر

الح و مفاسد موجود در افعال و اعمال را به من واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات، مص

آموخته و مرا نسبت به همه احکام شرع آگاه ساخته است. من نیز به نوبه خود آنچه از اوامر و 

نواهی الهی و احکام شرعی فرا گرفتم به دستور خداوند، همه آنها را به علی بن ابی طالب 

اسلام را میداند و اینکه در چه موردی خداوند  آموختم. لذا او نیز تمام احکام در شریعت مقدسه

امر کرده و چه چیزی را واجب نموده است. در چه موردی نهی کرده و چه چیزی را حرام 

 داند. را می ه، هماستنموده

و سید  منینؤهذا علی بن ابی طالب امیرالم»طبق نقل ابن عباس پیامبر به ام سلمه فرمود: 

مؤمنان و سرور مسلمان و ظرف علم  ریفرزند ابوطالب ام یعل نیا 1«المسلمین و وعاء علمی

 من است.

                                                           
 همان -1
  44 ح، 263المصطفی، ص  ةبشار -1
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به شما  را و نهی کنم، در واقع امر و نهی خداوند گونه که اگر من کسی را امربنابراین همان

نهی کند، امر و ام و اطاعت آن بر همگان لازم است. هرگاه علی بن ابی طالب شما را ابلاغ کرده

نهی من است و برشما لازم است امر و نهی او را نیز اطاعت نمایید و سرپیچی  ور و نهی او امر ما

 نکنید. 

 ابن عباس روایت کرده که پیامبر گرامی فرمود: همچنین 

  «معاشر الناس، ان ربکم الله تعالی امرنی ان اقیم لکم علیا علما و اماما»

را به عنوان پرچم اسلام و ای مردم، پروردگارتان، خدای متعال مرا فرمان داد که علی 

فرمان او فرمان من و نهی « مری و نهیه نهییأمره أ»پیشوای مسلمین نصب کنم. سپس افزود: 

 او نهی من است.

 2«یطاعتی و معصیتة معصیت تهمعاشر الناس، علیکم بطاعته و اجتناب معصیته، فان طاع»

او اجتناب ورزید. زیرا اطاعت از ای مردم، برشما لازم است او را اطاعت کنید و از نافرمانی  

 او اطاعت من است و نافرمانی از او نافرمانی من. 

 1«واتباعه فریضه»شمرد. به همین خاطر پیروی از او را به عنوان فریضه و امری لازم بر می

 

 لزوم اطاعت و تسلیم

َُتْسَلم واُوَُُ» الُتَ َتَفَرْقُّبک م ُُم راّدّهُوَُُیّإلُر وایَترش د وا،َُوصُهُّیُّلَّنهُْانْ َته واُُوَُُ،تَ ْهَتد واُع وهُ یَأطُفَاْسَمع واُاّلْمرّّه
ُ«ُّلهُّیالسُّب ل َُعْنَُسب

: گوش به فرمان علی باشید تا از فتنه و عذاب سلامت بمانید. او را اطاعت کنید تا ترجمه

و در راهی که ا .نهیات خودداری کنید تا رشد یابیدمهدایت شوید، براساس نهی از انجام 

های گوناگون که دیگران پیش پای شما راه .رود گام بگذارید و حرکت کنیدخواهد و میمی

 گذارند شما را از راه علی جدا نسازد.می

                                                           
 25، ح4، ج243المصطفی، ص ةبشار -2
 20، ح4، ج244المصطفی، ص ةبشار -1
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امتثال امر که : وقتی امر و نهی علی، امر و نهی پیامبر است، بدیهی است همان گونه شرح

 گونه که مخالفت با نهی پیامبر جایزپیامبر واجب است امتثال امر علی نیز واجب باشد. و همان 

باشد. بنابراین هرگاه علی مردم را به انجام کاری امر نیست، مخالفت با نهی علی نیز جایز نمی

ذاب های دنیا و عد تا هدایت یابند و از فتنهند و اطاعت کننکند، باید آن را به گوش جان بشنو

 آخرت ایمن و به سلامت باشند.

 «الله فرض علیکم طاعتی و نهاکم عن معصیتیان »پیامبر فرمود: 

 خداوند اطاعت مرا بر شما مردم واجب کرد و شما را از معصیت من منع فرمود. 

 پیروی از فرمان مرا بر شما واجب نمود.  «و اوجب علیکم اتباع امری»

و خداوند بر شما  2«و فرض علیکم من طاعة علی و نهاکم عن معصیتة عما نهاکم عنه»

آن را واجب کرده باشد. و شما را از نافرمانی اطاعت علی را واجب کرد نسبت به آنچه علی 

 شما را از آن نهی کرده است. علی نهی کرده نسبت به آنچه علی 

ملتم  ان ع»پیامبر بر فراز منبر خطاب به جمعیت حاضر فرمود:  :گویدهمچین ابن عباس می

 «وه هلکتمبه سلمتم و ان ترکتم

اگر به فرمان او عمل کردید، از گمراهی و هلاکت سالم مانید. و اگر او را رها کنید و به سخن 

 او ترتیب اثر ندهید هلاک شوید.

 «تموه ضللتمفان استرشدتموه ارشدکم و ان اتبعتموه نجوتم و ان خال»

او را پیروی کنید، اگر از او راه رشد و سعادت را جویا شوید، شما را ارشاد نماید. و اگر 

 نجات یابید، و اگر با او مخالفت ورزید گمراه شوید. 

 1«ان اطعتموه فالله اطعتم و ان عصیتموه فالله عصیتم»

را معصیت  خدااید. و اگر او را معصیت نمایید، اگر او را اطاعت کنید، خدا را اطاعت کرده

 اید. نموده
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لا یستوی اصحاب »از تلاوت آیه شریفه: همچنین در روایت آمده است پیامبر گرامی پس 

 فرمود: 2«النار و اصحاب الجنه

 1«ی و سل م لعلی بن ابی طالب و اَقر بولایتهناصحاب الجنة من اطاع»

بهشتیان کسانی هستند که من پیامبر را اطاعت کنند و در برابر امر و نهی علی تسلیم باشند و 

 به ولایت او اقرار نمایند. 

ورود به بهشت پذیرش ولایت مولی و تسلیم بودن و به کار بستن اوامر و بنابراین شرط 

تعالی منوط به  نواهی او در تمامی شئون اجتماعی و سیاسی است. هدایت یافتن و رشد و

 رعایت کامل اوامر و نواهی مولی امیرالمؤمنین است.

ه درصدد های برجستچهرهفرماید که پیامبر در پایان این فراز بار دیگر بر این نکته تأکید می

ه علی رااز بکوشید راه را گم نکنید و بیراهه نروید و  .ایجاد فتنه و گمراه ساختن امت هستند

 جدا نشوید. 

 فرمود: گوید شنیدم پیامبر میابو لیلی غفاری می

 1«علی بن ابی طالب ا، فاذا کان ذلک فالزموةسیکون بعدی فتن»

شود، هرگاه فتنه بروز کرد ملازم رکاب علی باشید و دست از علی ای واقع میپس از من فتنه

 نکشید. 

بنابراین مضمون خطبه غدیر به دفعات در خطبه ها و کلمات پیامبر مورد تصریح قرار گرفته 

 .گذارداست و در مواردی جنبه تواتر دارد و جای تردید برای هیچ شخص منصفی باقی نمی
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 صراط مستقیم

ّمْنُص ْلّبّهُأَئَّمةُ ُیث َمُو ْلدُ،یْعدّمْنُب َُُیَأَمرَک ْمُبّات ّباّعّه،ُث َمَُعلُُّیاَلذُمُ یّس،ُأَنَاُّصراط ُالِلُاْلم ْسَتقالن اَُمعاّشرَُ»
ُ«ْعّدلونَُی َُاْلَحقّ َُوُبّّهُُیّإلَُُْهدونَُی َُ،ُیاْله د

 اده است.ای مردم، من صراط مستقیم الهی هستم که شما را به پیروی از آن فرمان دترجمه: 

ند باشپس از من علی و پس از او فرزندانم از نسل علی، امامان هدایت، صراط مستقیم الهی می

 نمایند.  کنند و در پرتو حق در میان جامعه به عدالت رفتار میکه به حق هدایت می

 بار در قرآن آمده است. 11رساند. صراط مستقیم یعنی راه راستی که بشر را به خدای می

صراط لفظ جامد است و در همه موارد به صورت مفرد به کار رفته است. وصف مستقیم دلالت 

 دارد بر اینکه بین مبدأ و مقصد یک راه راست بیشتر وجود ندارد. 

فهمیم صراط تعددپذیر و قابل تکثر نیست. بنابراین نظریه تعدد صراط مستقیم از اینجا می

ارف دینی است. برخلاف سبیل که جمع آن سبل در باطل و برخلاف صریح آیات قرآن و مع

 روقرآن استعمال شده است. و نوعا راه های انحرافی در مقابل صراط از آن اراده شده است. ازاین

 به پیمودن صراط مستقیم الهی امر و از پیروی سبل نهی شده است. 

  2«و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لاتتبعوا السبل»

دنبال نکنید. را های دیگر ست که مستقیم است. پس از آن پیروی کنید و راهاین راه من ا

صراط مستقیم بزرگ راهی است که هر کس توفیق یابد در آن گام نهد، به مقصد و مقصود 

 خواهد رسید.

 نماید: قرآن راه خدا را صراط مستقیم معرفی می

 1«ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم»

ستی راین راه مستقیم است. پس یکتاپ .پروردگار من و شما است پس او را بپرستیدخداوند 

 عنوان صراط مستقیم دارد.
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 2«ان ربی علی صراط مستقیم»فرماید: در جای دیگر می

 بر صراط مستقیم است. مپروردگار

 فرماید: خطاب به پیامبر میخداوند 

به چیزی که به تو وحی شده  1«فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم»

 برصراط مستقیم قرار داری.تو و  یعنی به قرآن چنگ بزن

 1«انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم»

 حقیقتا تو از پیامبران هستی و بر صراط مستقیم قرار داری.

 فرماید:می همچنین

 6«و اتبعون هذا صراط مستقیم»

 از من تبعیت کنید این راه مستقیم است.

علی هو الصراط »روایت کرده است که حضرت فرمود:  ابوحمزه ثمالی از امام باقر

علی صراط مستقیم الهی است. هرکس در راه علی قدم بگذارد، در راه مستقیم خدا  1«مستقیم

 گام نهاده است.

 4«مستقیم هو امیرالمؤمنین و معرفتهالالصراط »نیز فرمود:  امام صادق

 امیر مؤمنان و معرفت او است. راه راست خداوند وجود 

 1«و الله نحن صراط المستقیم»همچنین فرمود: 

 به خدا سوگند ما راه راست هستیم.

                                                           
 56سوره هود، آیه  - 1
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گونه که پیامبر در خطبه غدیر تأکید دارد، راه شود هماناز مجموع آیات و روایات استفاده می

 امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت، مصداق بارز صراط مستقیم است.

س هرکس به قرآن و سنت و عترت اعتماد قلبی و التزام عملی داشته باشد به صراط مستقیم پ

و بزرگراه سعادت راه یافته، و پیمودن آن راه او را به کمال انسانی و قرب الهی و سعادت ابدی 

های آن را به کار نبندد، از رساند. و هر کس دست از قرآن و عترت بکشد و دستورالعملمی

 ستقیم دور افتاده و گمراه گشته است. صراط م

 

 جلوه حق و عدالت

 «یهدون الی الحق»فرماید: پیامبر در پایان این فراز می

 کنند.این پیشوایان هدایت، مردم را به سوی حق هدایت می

و در پرتو حق با مردم رفتاری شایسته و عادلانه دارند. این سخن اشاره به  «و به یعدلون»

 فرماید:این آیه شریفه است که خداوند می

 2«یهدون بالحق و به یعدلون ةومم ن خلقنا ام»

د و طبق حق ننمایایم گروهی هستند که مردم را به حق هدایت میاز میان کسانی که آفریده

بلکه متواتر آمده که مراد از امت هدایتگر و دادگستر  ددر روایات متعد کنند.داوری و رفتار می

 1ائمه هدی هستند.

 

 شأن نزول سوره حمد

 سوره مبارکه حمد را از ابتدا تا انتها تلاوت نمود: ،پیامبر در ادامه خطبه

ُاْلَعاَلّمینَُُالَرّحیمُُّنُّّبْسّمُاللَ ّهُالَرْحَم » ُلّلَ ّهَُربّ  ینُُّیَ ْومُُّكَُّمالُُّ،الَرّحیمُُّنُّالَرْحَم ،ُاْلَحْمد  َُوّإیَاكَُُنَ ْعب دُ ُّإیَاكَُُ،الدّ 
ُ«ُالَضالّ ینَُُاَلُُوََُُعَلْیّهمُُْوبُّاْلَمْغضُ َُغْیرَُُّعَلْیّهمُُْأَنْ َعْمتَُُاَلّذینَُُّصَراطَُُ،اْهّدنَاُالصّ َراَطُاْلم ْسَتّقیمَُُ،َنْسَتّعینُ 

 «َخَصتُُْاه مَُْیُّإَُُله ْمَُعَمْتُوَُُالِلُنَ َزَلْت،ُوَُُوَُُّهمُْیفُنَ َزَلْتُوَُُیفُّ»سپس فرمود: 
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سوره حمد درباره من نازل شده، و به خدا سوگند درباره امامان پس از من نازل شده است، 

 گیرد و به ایشان اختصاص دارد. می بر این سوره ایشان را در

ید قرار گرفته؛ زیرا برای نزول این سوره در مورد امامان معصوم با سوگند جلاله مورد تأک

 برخی باورکردنی نبوده است. 

 اختصاص این سوره به ولایت اهل بیت از سه جهت است.

 در تفسیر لفظ الله فرمود: اول: امام صادق

 2«لقه من النعیم بولایتناخالله علی  ءالالف آلا»

 است. های خدا بر مردم که از جمله آنها نعمت ولایت ماالف دلالت دارد بر نعمت

 «و اللام الزام خلقه بولایتنا»

 مراد از لام، الزام تمام مردم به پذیرش ولایت ما اهل بیت است. 

 «ف محمدا و آل محمد)ص(لو الهاء هوان لمن خا»

 هاء بر خواری مخالفین پیامبر و خاندان او دلالت دارد. 

 دوم: صراط مستقیم

ی روایات به بعض ند.مستقیم پیشوایان دین هستدر روایات بسیاری آمده است که مراد از صراط 

 آمده است: «اهدنا الصراط المستقیم»قبلا اشاره شد. چنانچه در تفسیر و تأویل 

 1«ولایة محمد و اهل بیته علیهم السلام یاهدنا ال» 

خود قرآن آن را بیان داشته است.  «صراط الذین انعمت علیهم»سوم: در مورد تفسیر: 

 «انعم الله علیهم فاولئک مع الذین»

 ند بر آنها انعام کرده است.وپس آنان با کسانی هستند که در دنیا خدا

 1«من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین»
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 د. نکرا بیان می «الذین انعم الله علیهم»مِن بیانیه است و 

 آنان که مورد انعام خدا قرار گرفته اند عبارتند از:

خداوند آنان را برای هدایت بشر در طول تاریخ مبعوث کرد و سلسله  نبیّین: پیامبران که -2

 نبوت به پیامبر اسلام خاتمه یافت.

 صدّیقین: راستگویان -1

 شهداء: گواهان -1

 صالحان: افراد شایسته و وارسته. -6

چند در هر شود وجود امامان معصوم است. این سه گروه طبق آنچه از روایات استفاده می

 آمده است: 2ابراهیم قمیتفسیر علی بن 

و مراد  و امام حسین و مراد از شهداء امام حسن مراد از صدیقین امیرالمؤمنین

 باشد.از صالحان بقیه امامان معصوم می

 1.یعنی انعمت علیهم بولایة علی بن ابی طالب)ع(پیامبر در تبیین آیه فرمود: 

 1«و ذریته اًی محمدصراط الذین انعمت علیهم یعن»نیز فرمود:  امام صادق

شدگان پیامبر و امامان معصوم از نسل راه کسانی که بر ایشان نعمت دادی مراد از نعمت داده

 او است.

ما به عنوان مسلمان مکلف هستیم هر روز و شب پنج نوبت نماز بخوانیم و در دو رکعت اول 

تواند جایگزین آن واجب است سوره حمد خوانده شود. هیچ سوره دیگری هرچند بزرگ نمی

روز حداقل ده بار باید سوره حمد را قرائت کنیم. و این به ما تلقین شود. بنابراین در طول شبانه

کند که باید همواره رابطه ما با اهل بیت قوی و مستحکم باشد. هیچگاه از آنان جدا نشویم، می

 کته تأکید دارد.راستین برای آنان باشیم. پیامبر گرامی نیز روی همین ن یو پیروان
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 دوستان و دشمنان 

در رابطه با موافقت و مخالفت با امر ولایت اهل بیت با را آنگاه دوستان و دشمنان خدا 

 نماید.استشهاد به آیات قرآن معرفی می

 آیه اول:

َُعلَُُنَُیاَلذُالِلُاءُ یأ ولئَکَُأْولُّ» ُ«ْحَزنونَُیَُه ْمُُالُوَُُّهمُْیُْالَخْوف 
 وند. شستند کسانی که بیم و هراسی برای آنان نیست و اندوهگین نمیایشان دوستان خدا ه

 2«الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لاهم یحزنون»این همان آیه قرآن است: 

نماید. در واقع ائمه که در آیه بعد اولیای خدا را به عنوان افراد با ایمان و با تقوا معرفی می

 باشند.اولیای الهی می اتمّ هدی مصداق

 «َأالُّإَنُّحْزَبُالِلُه م ُاْلغالّب ونَُ»آنگاه فرمود: 
خدای متعال و پیامبر و امیرالمؤمنین را به عنوان صاحبان ولایت معرفی  ،پس از اینکه قرآن

 نماید:می

 «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا»

 1«الغالبون ملله هو من یتول  الله و رسوله و الذین امنوا فان حزب ا»فرماید: می

هرکس ولایت خدا و پیامبر و امیر مؤمنان را بپذیرد پس آنان حزب خدا هستند و حزب خدا 

 انجام بر دشمن پیروز خواهد شد. لذا این فراز خطبه به آخر این آیه اشاره دارد. سر

 ،نندکشایان ذکر است کسانی که ولایت الله و رسول را بپذیرند ولی ولایت اهل بیت را انکار 

از زمره حزب الله به شمار نخواهند آمد. شرط لازم برای عضویت حزب الله، پذیرش ولایت 

 امامان معصوم است. 

 

 دشمنان ولایت

ُز ْخر َفُاْلَقْوّلُغ روراُ ب َُُیبَ ْعض ه ْمُّإلُیوحیُنُّیاطیّإْخوان ُالشََُوُاْلغاو وَنَُُأالُّإَنَُأْعدائَ ه ْمُه م ُالسَُّفهاءُ » ُ«ْعض 
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کننده است. زخرف القول به سخن غاوون از ریشه غیّ به معنی اغواگر، فریب کار و گمراه

 شود.زیبای فریبنده گفته می

گمراه و برادران شیاطین هستند که  ،فرماید: آگاه باشید دشمنان اهل بیت عناصری نابخردمی

 کنند.سخن بیهوده به ظاهر زیبای خود را برای فریب مردم به یکدیگر القا می

س آن استشهاد کرده است. قرآن  پ هآن است که پیامبر بقرآیه شریفه  ،تا آخر «یوحی بعضهم»

فرماید برای هر پیامبری دشمنانی ار عناصر شرور انس و جن قرار دادیم به همین از اینکه می

ترتیب  یندهند. به انکته اشاره دارد: آنان سخنان باطل خود را در قالبی زیبا به خورد یکدیگر می

گرفتند و سرکردگان دشمن توسط این خوردند و تحت تأثیر قرار میگروهی ساده دل فریب می

کردید در صدر اسلام کسانی که  لاحظهبرند. چنانکه مافراد ساده دل اهداف خود را پیش می

بصیرت کافی نداشتند تا به حقانیت علی بن ابی طالب و شایستگی او برای تصدی امر ولایت 

پی ببرند تحت القائات دشمنان و تبلیغات سوء آنان علی را تنها  گذاشتند و به اردوگاه دشمن 

 پیوستند.

ماج حملات شدید و گسترده قرار امروز نیز گاهی شاهد هستیم دشمن رهبری نظام را مورد آ

کند. افراد فاقد دهد و شبهاتی در رابطه ولایت فقیه از حیث مفهومی و مصداقی مطرح میمی

رو باید آستین همت بالا زد و به شوند. ازاینبصیرت تحت تأثیر قرار گرفته و متزلزل می

بیین پاسخ دهیم و به ت روشنگری پرداخت. باید با هوشمندی و به طور مستدل شبهات القائی را

معارف و تحلیل صحیح امور در عرصه سیاست و حاکمیت اهتمام ورزیم. آنگاه حربه دشمن از 

کار خواهد افتاد. و در عرصه فرهنگی نیز ناکام خواهد ماند. و اسلام ولوی و علوی فراگیر خواهد 

 شد.

 

 ویژگی دوستان اهل بیت

ُق َُُ»ُّکتابّّه،َُفقاَلَُعَزَوَجَل:ُُیَکَره م ُالِلُفذَُُنَُیاَلذُائَ ه مُ یَأالُّإَنَُأْولُُّ» اْلَیْوّمُاْْلّخّرُُْوم اُی  ْؤّمن وَنُبّالِلَُّوَُاَلَُتّجد 
وَُ َُكان واُآبَاَءه ْمَُأْوُأَبْ َناَءه ْمَُأْوُّإْخَوانَ ه ْمَُأْوَُعّشیَرتَ ه مَُُْرس وَله ُوَُُی  َوادُّوَنَُمْنَُحاَدُالَِلَُ َُكتَُأ َُُلْو َبُّفيُق  ل وّبّهم ُولَ ّئَك

یَماَنُوَُ ُّمْنهُ ُاْْلّ َُتْجّريُّمْنَُتْحّتَهاُاْْلَنْ َهار َُخاّلّدیَنُّفیَهاُوَُُأَیََده ْمُّبر وح  َعْنه ْمُوَُُ،ی ْدّخل ه ْمَُجَنات  َرض واَُُرّضَيُالَِلُ 
ُالِلََُّأاَلُّإَنُّحْزَبُالِلَُّه م ُاْلم ْفّلح ونََُُعْنهُ  ُ«ُأ ولَ ّئَكُّحْزب 
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آگاه باشید دوستان اهل بیت کسانی هستند که خداوند آنها را در قرآن یاد کرده و ترجمه: 

ه روز قیامت ایمان داشتخدا و  یابی که بهدرباره آنان فرموده است: ای پیامبر، هیچ قومی را نمی

وستانه د رابطهبا آنان دارند. و بجویان و دشمنان خدا و پیامبر را دوست باشند در حالی که ستیزه

پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها باشند.  ،برقرار کنند. هرچند آن دشمنان و مخالفان

خداوند ایمان را در دلهای ایشان ثابت نگه داشته و آنان را با عنایت ویژه خود در دنیا مورد تأیید 

گرداند که از زیر درختان می قرار داده است. و در روز رستاخیز آنان را در باغهای بهشتی داخل

آن نهرها جریان دارد و در بهشت جاودان خواهند بود. خداوند از ایشان خشنود است و آنان نیز 

از خداوند خشنود هستند. آنان حزب خدا هستند و بدان بدون تردید حزب خدا پیروز و رستگار 

 .دباشمی

 آیه دوم: 

استشهاد فرمود. ازاین آیه استفاده  2ت به آیه دیگرپیامبر برای معرفی دوستان و پیروان اهل بی

شود ایمان به مبدأ و معاد و اعتقاد به توحید و قیامت با مودت مخالفان و دشمنان خدا و می

هرچند آن مخالفان از نزدیکان و خویشاوندان نزدیک انسان باشند مثل  .پیامبر قابل جمع نیست

 عمو و عمه، دایی و خاله، هرکس باشد.  پدر و مادر، دختر و پسر، برادر و خواهر،

ستیزان رابطه دوستانه داشته باشد. البته ایمان بسیار آری مؤمن واقعی نباید با کافران و دین

قوی لازم است تا بتوان از دوستی با خویشاوندان نزدیک به خاطر مخالف دین بودن و عدم 

از عقیده دینی و مرام اسلامی خود های والای اسلامی ببرد و قطع رابطه کند و پذیرش ارزش

گونه افراد کسانی هستند که ایمان در دلهای آن ریشه دوانده و ثابت و استوار دست برندارد. این

خداوند بنیه ایمانی آنان را در پرتو نور ایمان و براهین عقلی و آیات الهی تقویت و  ، وشده

 مستحکم نموده است. 

 زندگی خود را براساس موازین شرع ،استوار داشته باشد بدیهی است کسی که ایمانی راسخ و

سامان داده باشد، روز رستاخیز در بهشت برین جای خواهد گرفت. زیرا او توانسته است با 

خدا را از خود خشنود سازد و او نیز از آنچه خداوند برای او در دنیا مقدّر  ،رفتارهای شایسته
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شود راضی است. به این یز از پاداشی که به او داده میومقرّر فرموده، خشنود است. در قیامت ن

آید و رستگار خواهد شد و از عذاب و عقاب خداوند ترتیب او از زمره حزب خدا به شمار می

 نجات خواهد یافت. 

دارد که آنچه را خدا و پیامبر درباره  اقتضاخواهد بفرماید ایمان به خدا و قیامت پیامبر می

اند بپذیرد و تحت ولایت آنان، روابط خود را تنظیم ن و اهل بیت فرمودهولایت امیر المؤمنی

 نماید، تا افتخار عضویت حزب خدا نصیب او گردد و رستگار شود. 

م ای مستحکای از انسانهای وارسته و با ایمان هستند که با یکدیگر رابطهحزب خدا مجموعه

پیمایند. هم خود ملتزم به م الهی را میکنند و متحد و همدل و همراه صراط مستقیبرقرار می

کنند. سرانجام این نیروهای رعایت احکام شرع هستند و هم دیگران را به رعایت آن سفارش می

با ایمان بر دشمنان خدا و ستمگران پیروز خواهند شد. در بعضی روایات از محمد بن حنفیه 

  2آمده است مراد از ایمان محبت اهل بیت است.

 آیه سوم:

ُأ ولّئَکُُمانَ ه مُْیإُْلّبس وای َُْمُآَمن واَُولَُُنَُیَوَصَفه م ُالِلَُعَزَوَجَلَُفقاَل:ُاَلذُنَُیاْلم ْؤّمنوَنُاَلذُائَ ه مُ یَأالُّإَنَُأْولُّ» ّبظ ْلم 
 1«َله م ُاْْلَْمن َُوُه ْمُم ْهَتدونَُ

رآن ایشان را در ق ترجمه: آگاه باشید دوستان اهل بیت افراد باایمانی هستند که خدای متعال

آنان از  .گونه توصیف فرموده است. کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ستم نیامیختنداین

 اند. عذاب الهی ایمن هستند و ایشان هدایت یافته

 درباره این آیه شریفه روایت کرده است:  عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق

ولایة لعلی)ع( ولم یخل طوها بولایة فلان و فلان، فهو الأمنوا بما جاء به محمد)ص( من »

 1«بالظلم ]الملب س[الت لب س 
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کسانی که ایمان آوردند به آنچه پیامبر در باب ولایت علی)ع( بیان فرمود و ولایت علی را به 

ولایت دیگری آمیخته نکردند. آمیختن ولایت علی با ولایت دیگری مصداق ظلم است. بنابراین 

دم قهای باایمان، بر ولایت اهل بیت ثابتآن است که این انسان «نهم بظلمالم یلبسوا ایم»مراد از 

ماندند و از ولایت مولی علی دست نکشیدند و امارت دیگران را نپذیرفتند و زیر بار حاکمیت 

 جور نرفتند.

 آیه چهارم

 «ْرتابوای ََُلْمُُآَمن واُوَُُنَُیاَلذُائَ ه مُ یَأالُّإَنَُأْولُّ»

 آگاه باشید دوستان اهل بیت کسانی هستند که ایمان آوردند و تردید به دل راه ندادند.

 فرماید:قرآن در معرفی مؤمنان راستین می

 2«انما المؤمنون الذین امنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا»

 مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند و دچار شبهه و تردید نشدند.

ب به معنی شک و تردید داشتن در باب توحید یاآن ارت راز ریشه ریب و مصد« لم یرتابوا»علف

 و نبوت است.

نظر به اینکه سخن پیامبر درباره ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت است به ذکر ایمان بسنده نمود 

یعنی گروهی از مؤمنان که در باب ولایت علی بن  .که با توجه به آیه شریفه مطلب روشن است

ابی طالب و ذریه او تردید به خود راه ندادند و به ولایت اهل بیت یقین دارند. در برخی از 

 1روایات آمده که این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده است.

 آیه پنجم

ُآّمناْلَجَنَةُبُُّْدخ لونَُیُنَُیاَلذُائَ ه مُ یَأالُّإَنَُأْولُّ» ُک مُْیُْ:َُسالم َُعلَُق ولونَُی َُُمُّیَتْسلتَ َتَلق اه م ُاْلَمالّئَکة ُبّالَوَُُن،یَسالم 
ُ«نَُیّطْبت ْمُفَاْدخ لوهاُخاّلد
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-ترجمه: آگاه باشید دوستان اهل بیت کسانی هستند که به سلامت و امنیت داخل بهشت می

هر  ویند سلام بر شما باد که ازگکنند و میفرشتگان ایشان را با سلام گفتن ملاقات می .شوند

 آلودگی پاک شدید. پس داخل بهشت شوید و برای همیشه در آن بمانید.

قین ان المت»فرماید: و آیه قرآن است. یک جا میداین فراز از فرمایش رسول اکرم ترکیبی از 

 2«فی جنات و عیون، ادخلوها بسلام امنین

انسانهای باتقوا در باغهای بهشت و کنار چشمه ها جای گیرند. فرشتگان به آنان گویند با 

 سلامت و امنیت وارد بهشت شوبد. 

اند گروه گروه به سوی بهشت فرماید: کسانی که تقوای الهی پیشه ساختهدر جای دیگر می

 وده شود. سوق داده شوند تا اینکه به آن برسند و درهای بهشت به روی ایشان گش

 1«و قال لهم خزنتها: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین»

گویند: سلام بر شما، پاک شدید. پس داخل شوید و برای همیشه نگهبانان بهشت به آنان می

 در آن بمانید.

به آنها خوشامد  کنند وبه این ترتیب فرشتگان از دوستداران ولایت با سلام و تحیت استقبال می

 گویند.می

 آیه ششم

َعَزَوَجَل:ُُنَُیاَلذُاَءه مُ یَأالُّإَنَُأْولُّ» ُ«ّحسابُُّرُّیُّْبغَُُهایفُْرزَقونَُی ُ اْلَجَنَةُُْدخ لونَُیقَاَلَُله ْمَُألَِلُ 
روزی  آنهابه شمار آگاه باشید دوستان اهل بیت، بهشت اختصاص به ایشان دارد و در آن بی

 شود. داده می

 شریفه اشاره دارد:این فراز نیز به این آیه 

 1«فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب»

 شوند و رزق بی حساب داده خواهند شد. آنان وارد بهشت می
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. از مجموع این آیات استفاده است اولئک اشاره به مردان و زنان با ایمان و دارای عمل صالح

 ا، وارسته و پاکیزه هستند.شود شیفتگان و دلدادگان ولایت افرادی با ایمان، باتقومی

ای از ایمان و تقوا ندارند و به و مخالفان و ستیزه جویان با ولایت کسانی هستند که بهره

 باشند. نفسانی و رذائل اخلاقی گرفتار می قذارت

 

 کیفر دشمنان اهل بیت

 فرماید:و می پرداختهبراساس آیات قرآن پیامبر بار دیگر به توصیف و معرفی دشمنان اهل بیت 

ُ«راُ یَسعُْصَلونََُیُُنَُیَأالُّإَنَُأْعدائَ ه م ُاَلذ» -6
ه فعل مضارع از ریش« یصلون»شوند. های آتش داخل میآگاه باشید دشمنان اهل بیت در شعله

 و سعیر به معنی شعله آتش است. ،ی به معنی داخل شدنلْصَ

ست. قرآن در مورد کسانی در تمامی این موارد به انحاء مختلف به آیات قرآن استشهاد شده ا

به زودی آنان داخل  2«و سیصلون سعیرا»فرماید: کنند میکه در اموال یتیمان به ستم تصرف می

 شوند. آتش شعله ور می

 1«فانا اعتدنا للکافرین سعیرا»فرماید: در جای دیگر می

 های آتش را برای کافران مهیا ساختیم.ما شعله

است که هرکس ولایت اهل بیت را نپذیرد و به ستیز با امامان مفهوم آیات و کلام پیامبر آن 

برخیزد، گرفتار دوزخ خواهد شد و در زمره کافران قرار خواهد گرفت. زیرا معصوم

 گردد.انکار ولایت به انکار نبوت برمی

 

ُ«راُ یَزف َلهاُْونَُرَُی ََُتفور َُوُُیَوُهُُّقاُ یّلَجَهَنَمَُشهُْسَمعونََُیُُنَُیَأالُّإَنَُأْعدائَ ه م ُاَلذُ» -1
 نوندشآگاه باشید و بدانید دشمنان اهل بیت کسانی هستند که صدای زبانه کشیدن آتش را می

 بینند.های آتش را میو شعله
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 این فراز نیز ناظر به بعضی آیات قرآن است.

 2«فاما الذین شقوا ففی النار، لهم فیها زفیر و شهیق»

 آتش دوزخ گرفتار آیند.اما کسانی که دچار شقاوت شوند، در 

رسد. فریاد آید به گوش میهایی که از عمق جانشان بیرون میها و نالهصدای عجز و لابه

رسد و راهی برای جویند. ولی کسی به داد آنها نمیآوردند و برای رهایی از آتش کمک میبرمی

 یابند. نجات از عذاب نمی

شود. و زفیر صدای ن دهان و حلق گفته میشهیق به صدای ناشی از داخل کردن هوا به درو

حاصل از خارج کردن هوا از حلق و دهان است. وقتی انسان دچار خستگی و اندوه شدید باشد 

شود ور میکند. این از باب کنایه است. آتش دوزخ هنگامی که شعلهدم و بازدم او تولید صدا می

های شود که دوزخیان آن صدای شعلهمیسوزاند، صدایی ایجاد و اشیاء و افراد را در خود می

 شنوند.برافروخته و سوزندگی دوزخ را می

 1«اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور»خوانیم: در آیه دیگر می

 کشد، صدای شعله آتشهنگامی که کافران در آتش انداخته شوند، در حالی که آتش زبانه می

 را بشنوند.

اهل شقاوت است که پیامبر آن را در رابطه با دشمنان ولایت این کیفر مخصوص کافران و 

آید تا شاید مخالفان دست از مطرح کرده است. این بیان انذاری تام و عتابی شدید به شمار می

 انگیزی بردارند و لزوم تبعیت از ولایت را بپذیرند.جویی و فتنهستیزه

 

َحَتىُّإَذاُاَدارَك واُّفیَهاَُجّمیع اُُ«ک َلماَُدَخَلْتُأ َمة َُلَعَنْتُأ ْخَتَها:ُ»ّهمُْیقاَلُالِلُفُنَُیَأاَلُّإَنَُأْعدائَ ه م ُاَلذ » -1
ُورَبَ َناَُهؤ اَلّءَُأَضلُّونَاُفَآتّّهْمَُعَذاب اُّضْعف اُّمَنُالَناّرُقَاَلُّلك ل  ُضُُّ:قَاَلْتُأ ْخَراه ْمُّْل واَله مُْ ّكْنُاَلَُلََُُُْعف 

 1«تَ ْعَلم ونَُ
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سانی هستند که خدا درباره ایشان فرمود: هرگروهی در کآگاه باشید دشمنان اهل بیت ترجمه: 

دوزخ وارد شود، دوست و همتای خود را لعن کند تا اینکه همه دشمنان در آنجا گرد هم آیند. 

س پ .آنگاه آخرین گروه آنان به گروه های نخستین گویند: پروردگارا، آنها ما را گمراه ساختند

 از آتش دوچندان عذاب کن.ایشان را 

 دانید.فرماید: هر یک از شما دوگروه عذاب مضاعف دارید ولی شما نمیخداوند می

در اصل تدارکوا بوده، حسب قاعده تاء در دال ادغام شده، چون ابتداء به ساکن  «د ارکواا»

 ن داخل شده و به این صورت درآمده است.آممکن نیست، همزه وصل بر سر 

 معنی ملحق شدن و به یکدیگر رسیدن است.تدارک به 

 ند.دیعنی نفرات آخر به نفرات اول رسیدند و در یک جا مجتمع شتدارک القوم 

یعنی رهروان و پیروان. و  آیند.هایی هستند که به دنبال گروه اول میگروه اخری ةاممراد از 

ران از پیشوایان و رهب یهناکنند، کگروهی است که پیشاپیش دیگران حرکت می اولی ةاممراد از 

 کفر و نفاق است. 

گونه که برادران و خواهران تنی یک اخت به معنی خواهر در اینجا کنایه از آن است که همان

ین افراد کافر ا ،باشندرابطه تنگاتنگ و ناگسستنی با یکدیگر دارند و معمولا همسوی با دیگر می

و منافق اعم از رهبران و پیروان به لحاظ فکری و سیاسی و حزبی و تشکیلاتی ارتباط تنگاتنگ 

به لحاظ مؤنث بودن « اخت» ذکر کنند.همراه یکدیگر حرکت می میانشان برقرار است. همسو و

لیت ند مسئوشولفظ امت است. این رویه تمام مجرمان و تبهکاران است. هنگامی که بازداشت می

کنند و سبب ارتکاب جرم را اغواگری وسخنان و رفتارهای پذیرند و فرافکنی میجرم را نمی

 شمرند.فریبنده دیگران برمی

شوند، انگشت اتهام را در روز رستاخیز وقتی هر گروهی از کافران و منافقان وارد دوزخ می

 نند. کند و به یکدیگر لعن و نفرین میشمرو آنان را عامل گمراهی می گیرندمتوجه گروه دیگر می

خواهند که رهبرانشان را دوچندان کیفر دهد. برهمین اساس پیروان گمراه شده از خداوند می

هایی که انجام دادند. کیفر دیگر به ملاحظه یک کیفر به ملاحظه گمراه بودن و لغزشها و گناه

است به جایی است. زیرا رهبران علاوه گمراه کردن و به انحراف کشیدن دیگران البته این درخو
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بر اینکه مستحق کیفر اعمال ننگین خود هستند. وزر و وبال انحراف فکری و اخلاقی و ارتکاب 

 معاصی دیگران نیز بر عهده آنان است. زیرا آنان زمینه انحراف و گناه را فراهم ساختند. 

مضاعف نیستند. بلکه شما نیز  فرماید تنها رهبران گمراه سزاوار کیفرلکن خدای متعال می

سزاوار عقاب مضاعف هستید. زیرا این شما بودید که دور آن منحرفان را گرفتید و زیر لوای 

 آنان رفتید و آنان را تقویت و حمایت کردید.

شود دشمنان امامان معصوم و منحرفین از ولایت اهل بیت، در آتش از این آیه استفاده می

ند کافران و منافقان، یکدیگر را متهم سازند و انتظار دارند رهبران فکری دوزخ گرفتار آیند و مان

اند، کیفری سخت و دوچندان داشته باشند. ولی پاسخ و سیاسی که عامل گمراهی آنان شده

شنوند. آری، آنان سزاوار عقاب مضاعف هستند. ولی شما نیز استحقاق عذاب مضاعف دارید. می

ه و تأکید در مراسمات متعدد از جمله غدیر صورت گرفت و شما زیرا این همه ارشاد و توصی

 به آنها توجه نکردید و به وظیفه خطیر خود اعتنا ننمودید.

 

ُک َلماُأ ْلقُُّنَُیَأالُّإَنَُأْعدائَ ه م ُاَلذُ» -0 ُ،قالواُ؟رُ ینَذُأّتک مُْیَُأََلْمُُ:ت هافَ ْوج َُسأََله ْمَُخَزن َُُهایفُیقاَلُالِلَُعَزَوَجَل:
َُکبضَُُیّإْنُأَنْ ت ْمُّإال ُفُ،ءُ ینَ َزَلُالِلُّمْنُشََُُفَکَذبْناَُوُق لناُماُرُ یَقْدُجاَءناُنَذُیبَل ُک نَاُرُ یالل  .َُوُقَال واَُلْو

ُک نَاَُفیَُأْصَحاّبُالَسّعیّرُفَاْعَترّف واُّبّذنّْبّهْمُ ُ«.رُّیْصحاّبُالَسعُّْلََُفس ْحقاُ َنْسَمع َُأْوُنَ ْعَقل َُما
 هربار جمه: آگاه باشید، دشمنان اهل بیت کسانی هستند که خداوند درباره آنان فرمود:تر

پرسند. آیا انذارکننده و گروهی از آنان در آتش دوزخ انداخته شوند، نگهبانان دوزخ از ایشان می

 خای برایتان نیامد تا شما را از مخالفت با توحید و اسلام بیم دهد و بترساند. پاسهشداردهنده

دهند: آری، هشداردهنده آمد. ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی نازل نکرده است. 

 و خطاب به آنان گفتیم شما جز در گمراهی بزرگی نیستید. 

م در کردیسپس با حالت افسوس گویند اگر ما دعوت آنان را شنیده بودیم و در آن تعقل می

ت کنند. پس مرگ و هلاکگناهانشان اعتراف میبه رتیب میان اهل آتش سوزان نبودیم. به این ت

 برایشان باد. 

 پیامبر در این فراز خطبه برای معرفی دشمنان ولایت به چند آیه از سوره ملک استشهاد فرمود.
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کنم در صورتی که با ولایت علی بن ابی طالب مخالفت کنید و به اکنون من شما را انذار می

سی از آیا ک شوید.گرفتار آتش دوزخ خواهید شد. آنجا مورد سؤال واقع مید، یستیز با او برخیز

ولی  .کنند بله، آمددر آنجا همه اذعان می ؟جانب خدا برای شما مردم نیامد تا شما را انذار دهد

 ما نپذیرفتیم.

ما گفتیم طرح ولایت علی به لحاظ نظر شخصی پیامبر و جنبه خویشاوندی علی با پیامبر 

این باره چیزی از ناحیه خداوند نازل نشده است و آن قدر این قضیه را انکار کردیم و  است. در

 دراین باره پیش رفتیم که ما که خودمان گمراه بودیم، پیامبر را متهم به گمراهی کردیم.

آری، آن روز شما دشمنان ولایت اعتراف خواهید کرد که چه گناه بزرگی مرتکب شدید که 

اگر در دنیا آیات  داریدخورید و اظهار میار کردیم. آری، آن روز افسوس میولایت علی را انک

کردیم. اکنون شنیدیم و درباره آن فکر میقرآن و احادیث رسول اکرم را در باب خلافت می

 گرفتار آتش دوزخ نبودیم. ولی اعتراف شما در دوزخ سودی به حالتان نخواهد داشت. 

 

 آیه هفتم:

َُکبَُله ْمَُمْغّفَرة ُوَُُّب،یُْرَبَ ه ْمُبّاْلغَُُْخَشْونََُیُُنَُیاَلذُائَ ه مُ یَأالُّإَنَُأْولُُّ» ُ«رُ یَأْجر 
-آگاه باشید دوستان اهل بیت کسانی هستند که در نهان نیز از پروردگارشان میترجمه: 

 ترسند. ایشان آمرزش و پاداش بزرگ دارند.

ولایت را با استشهاد به چندین آیه از قرآن معرفی نمود. پیامبر گرامی پس از اینکه دشمنان 

  .ذیل آیات قبل استشهاد فرمود 2بار دیگر به معرفی دوستان اهل بیت پرداخته و به آیه دیگر

انسانهایی خداترس و  .دوستان واقعی اهل بیت کسانی هستند که خشیت الهی در دل دارند

 ادت، اهل قرآن و دعا و ذکر. با تقوا، پارسا و پرهیزگار، اهل طاعت و عب

شود. دوستان اهل بیت گناه گریز هستند. هنگام مواجهه با خشیت موجب صیانت از گناه می

 اندیشند.شوند و همواره به رضای خدا میوسوسه های شیطانی و نفسانی تسلیم نمی

                                                           
 12سوره ملک، آیه  - 1
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ل هآنچه باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که حب و بغض، ولایت و عداوت نسبت به ا

حب و بغض، ولایت و عداوت خداوند است. پیامبر گرامی براین نکته تصریح و  مدار رئبیت دا

 تأکید فرمود: 

 2«اولیائه اولیاءالله و اعدائه اعداءالله»

 دوستان علی دوستان خدا، و دشمنان علی دشمنان خدا هستند.

 

 ثواب و عقاب

ُ«رُّیاْْلَْجّرُاْلَکبُوَُُرُّیالَسعُنَُیُْب َُُالَناّس،َُشت اَنُماَُمعاّشرَُُ»
 ای مردم، چه اندازه فاصله زیاد است. بین شعله های آتش و پاداش بزرگ الهی.

شمار خداوند در بهشت برین شوند و از نعمت های بیشرح: دوستان ما پاداش بزرگ داده می

 نشوند و فاصله میادشمنان اهل بیت گرفتار سعیر و آتش سوزان می .برخوردار خواهند بود

 بهشت و دوزخ چقدر زیاد است.

 .کنداین عبارت نیز صفات دیگر دوستان و دشمنان اهل بیت را به نحو اجمال بیان می

در آیات قبل که مورد استشهاد در رابطه با دشمنان قرار گرفت سخن از سعیر و آتش سوزان 

ه از اصحاب سعیر بشود کسانی دوزخ به میان آمد. از موارد استعمال سعیر در قرآن استفاده می

 گانه توحید و نبوت ومعاد اعتقاد ندارند.آیند که به اصول سهشمار می

 1«و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للکافرین سعیرا»

 هرکس به خدا و رسول ایمان ندارد، پس ما سعیر را برای آنها آماده کرده ایم.

 1«وأعتدنا لمن کذ ب بالساعه سعیرا»

 ایم.دوزخ را مهیا ساخته نپندارد، آتش سوزای که رستاخیز را دروغ میما برای کس

                                                           
 20، ج 244المصطفی، ص  ةبشار - 1
 18سوره فتح، آیه  - 2
 11سوره فرقان، آیه  - 3
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 2«عیرفسحقا لاصحاب الس»از سوی دیگر با توجه به استشهاد پیامبر گرامی به آیه شریفه: 

منکران ولایت اهل بیت در طول انکار خدا و پیامبر به عنوان دشمنان و ملازمان سعیر معرفی 

 شدند. 

کنند به آنان نیز وعید سعیر داده که به ناحق در اموال دیگران تصرف میدر آیه دیگر کسانی 

، انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون اًان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلم»شده است. 

 1«سعیرا

برداری قرار دهند، جز این های افراد بی سرپرست و ناتوان را به ظلم مورد بهرهکسانی که مال

 شوند. خورند و به زودی در آتش سوزان دوزخ وارد میدر شکمهایشان می نیست که آتش

البته یتیم بودن خصوصیت ندارد. ذکر مال یتیم خوردن از باب ذکر مورد غالب است. اگر 

دهد و صاحب مال کسی ظالمانه و غاصبانه در اموال غیر تصرف کند و آن را به خود اختصاص 

اوند او را گرفتار آتش دوزخ خواهد ساخت. بنابراین کسی که سازد، خداز مال خود محروم را 

 حق ولایت  را از صاحب ولایت سلب و غصب نماید، به طریق اولی دوزخی خواهد بود.

 شود.اینها مطالبی است که با اندک تأمل در فرمایش رسول اکرم)ص( دانسته می

 

 پاداش بزرگ

اهل بیت کسانی هستند که خداوند پاداش شود دوستان از فرمایش رسول اکرم استفاده می

 فرماید.بزرگ به آنان مرحمت می

این فراز پیامبر برای معرفی دوستان اهل بیت به آن استشهاد  ای که پیش ازعلاوه بر آیه شریفه

فرمود و در آخر آن به اجر کبیر برای صاحبان خشیت تصریح شد. چهار آیه دیگر نیز مشتمل بر 

 باشد.کنندگان در راه خدا میهل ایمان و صاحبان عمل صالح و انفاقاجر کبیر نسبت به ا

 1«الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر» -1

                                                           
 11سوره ملک، آیه  - 1
 19سوره نساء، آیه  - 2
 11سوره هود، آیه   -3
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ت و ترک معاصی و درمواجهه با سختیها و مشکلات صبر و اکسانی که در انجام طاع

 بزرگ است. یاشاستقامت کنند و کارهای شایسته انجام دهند، برای آنان آمرزش و پاد

بنابراین دوستان اهل بیت کسانی هستند که در راه دفاع از حریم ولایت استوار و شکیبا باشند 

و از انجام هرگونه تلاشی در این راستا دریغ نورزند و اعمال آنان از حیث نفس عمل و متناسب 

 با ظرف زمان و مکان نیکو و به جا انجام گیرد.

 2«الحات لهم مغفره و اجر کبیرو الذین امنوا و عملوا الص» -1

 و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان است.

رند گیاعمالی صالح دارند و مشمول غفران الهی قرار می وآری، دوستان اهل بیت ایمانی راسخ 

 و در پیشگاه پروردگار پاداش بزرگی دارند.

 1«اکبیر اًانفقوا، لهم اجر فالذین امنوا منکم و» -1

 پس کسانی از شما که ایمان آورده و در راه خدا انفاق کنند، پاداش بزرگی خواهند داشت.

شود دوستان اهل بیت نباید تنها به شعار و ادعای محبت اهل بیت بسنده این آیه استفاده می از

هی ل نباید دریغ بورزند. بدیکنند، بلکه در راه دفاع و ترویج مکتب اهل بیت از انفاق و بذل ما

 است ولایت مداری همانند یکتاپرستی مستلزم هزینه کردن است.

ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم » -6

 1«اجر کبیرا

نی که ادهد به انسانهای باایمکند و بشارت میاین قرآن شما را به استوارترین آیین هدایت می

 دهند که برای آنان پاداشی بزرگ فراهم شده است.کارهای نیک و شایسته انجام می

یهدی »فرماید: در تفسیر آیه می طبق برخی روایات مثل روایه علاء بن سیابه امام صادق

 6«الی الامام

                                                           
 7سوره فاطر، آیه  - 1
 7سوره حدید، آیه  - 2
 0سوره اسراء، آیه  - 3
 211، ص 1اصول کافی، ج  - 4
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یعنی در قرآن آیات روشن و براهین متقن وجود دارد که شما را به شناخت امام و لزوم 

کند. تردیدی نیست قرآن راهی به سوی معرفت امام ئمه و اطاعت آنان دلالت میاپذیرش ولایت 

است و امام نیز هدایتگر ما به سوی معارف قرآن است. زیرا حسب حدیث نبوی قرآن و امام 

 تند. اند و قابل گسست از یکدیگر نیسریسمان مستحکمی هستند که در هم تابیده شدهمعصوم دو 

نیز سیزده بار در قرآن آمده است. بنابراین از این پنج آیه « اجر عظیم»عنوان   شایان ذکر است

ه شود دوستان اهل بیت کسانی هستند ککه عنوان اجر کبیر در آنها به کار رفته است استفاده می

 چند خصلت باشند.درای 

 ایمانی راسخ به خدا و پیامبر و امام دارند. -2

 افرادی خداترس و دیندار هستند و خشیت خدا در دل دارند. -1

 دارای اعمال صالح هستند. -1

 در برابر هر سختی در راه ایمان و ولایت شکیبا هستند. -6

 ورزند.از بذل مال در راه دفاع از ایمان و توحید و ولایت دریغ نمی -1

. زیرا هر کس قرآن را با تدبر بخواند می باشنداوت قرآن و تدبر در آیات اهل تل -4

مخصوصا با توجه به فرمایشات رسول اکرم در باب تفسیر و تأویل آیات، به طور قطع 

زیرا خواهد دانست مقام ولایت منصبی الهی است  .در مسیر ولایت قرار خواهد گرفت

 ست. و جز از طریق نص قابل تعیین و شناسایی نی

تواند با رجوع به آیات قرآن و تدبر درآن اصل ولایت و لزوم اطاعت به همین جهت انسان می

از اهل بیت را بشناسد. همچنین دوستان و دشمنان اهل بیت را که همان دوستان و دشمنان خدا 

  هستند از طریق صفات مورد شناسایی قرار دهد.
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 دشمن ملعون

َلَعَنهُ َُمعاّشَرالن اّس،َُعد وُّناَُمْنَُذَمه ُالِلُوُ» ََُ»ُُ
ُ«ُک لَُُّمْنَُمَدَحه ُالِلَُوَُأَحَبهُ ُُنایَُّوَُولُُّ»

ترجمه: ای مردم، دشمن ما کسی است که خداوند او را در قرآن نکوهش کرده و او را لعن 

 او را دوست دارد.کرده است. و دشمن ما هرکس است که خدا او را در قرآن مدح کرده و 

ر امبر دپی .گونه که گفته شد قرآن مرجع شناسایی دوستان و دشمنان اهل بیت استآری همان

مذموم و ملعون است دشمن  هرکس از منظر قرآن، .از یک ضابطه کلی به دست داده استاین فر

 د. آیممدوح و محبوب باشد دوست اهل بیت به شمار می اهل بیت است و هر کس از منظر قرآن

اند و چه کسانی به همین جهت باید بررسی کنیم چه کسانی در قرآن مورد لعن واقع شده

 اند. محبوب خدا معرفی شده

 ملعونین

 اند.شود که چند گروه مورد لعن الهی قرار گرفتهاز مجموع آیات در باب لعن استفاده می

 کافران: -1

 1«ان الله لعن الکافرین»

بپوشاند و انکار نماید. گاهی کفر به لحاظ توحید و نبوت و  کافر کسی است که حق را

 معاد است و گاهی کفر در رابطه با مسأله ولایت و امامت اهل بیت عصمت و طهارت است.

 کنندگان حقیقت:کتمان-2

ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب »

 1«لعنهم اللاعنوناولئک یلعنهم الله و ی
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کنند آنچه را ما فرو فرستادیم از آیات روشن و دلائل محکم که مایه مان میکتکسانی که 

هدایت است پس از اینکه ما آنها را در کتاب برای مردم تبیین کردیم. خداوند آنان را لعنت 

 کنند.کنندگان نیز ایشان را لعن میکند و لعنتمی

هود ونصاری است که با وجودی که در تورات و انجیل به آیا این آیه مخصوص عالمان ی

ظهور پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی بشارت داده شده بود آن را کتمان کردند. نه تنها 

یگران دخود به اسلام و نبوت پیامبر خاتم ایمان آوردند بلکه با کتمان حقیقت نگذاشتند 

  .منه آیه گسترده استحقیقت را بفهمند و اسلام اختیار کنند. یا نه، دا

کسانی که آیات وحی را در باب ولایت و امامت شنیدند، در صحنه غدیر حضور داشتند. 

کلام وحی توسط پیامبر به آنان ابلاغ شد وشاهد و ناظر بودند، با علی بیعت کردند. انتصاب 

کار کردند، انعلی به مقام ولایت را به او تهنیت گفتنند. با همه این اوصاف حقیقت را پنهان و 

به ستیز با علی برخاستند. نه آیات قرآن را و نه سخن پیامبر را مورد اعتنا قرار ندادند، شامل 

 شود و آنان نیز مورد لعن الهی هستند. با اندک تأمل پاسخ آن روشن خواهد شد.آنان نیز می

 شده، کتمانهمان گونه که اهل کتاب اگر آنچه را در کتب آسمانی آمده و برای آنان بیان 

کنند ملعون هستند، هرگاه مسلمانی آنچه را در باب ولایت در قرآن آمده  و پیامبر اسلام آن 

آیات را تبیین نموده، کتمان و انکار کنند، مورد لعن خدا و پیامبر و فرشتگان و همه خوبان 

 و پاکان خواهند بود.

 منافقین:-3

جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم  وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار»

 2«و لهم عذاب مقیمالله 

خداوند به مردان و زنان منافق و کافران، وعده آتش دوزخ داده است که در آن برای 

همیشه بمانند. این کیفر آنان را بس است و خدا ایشان را لعنت کند و برای ایشان کیفری 

 ماندگار است. 
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کردند و به او  به راستی آنان که در ظاهر از انتصاب علی به خلافت اظهار خوشحالی 

گفتند دست بیعت دادند در همان حال در خفا و در جلسات خصوصی چند نفره  تبریک

ا چیدند و هکنار کعبه با هم پیمان بستند نگذارند علی بر مسند خلافت تکیه بزند و توطئه

ام مسلمان توان نقاب اسلام بر چهره زدند و دین به دنیا فروختند، آیا میفتنه ها به پا کردند، ن

بر آنها نهاد؟ آیا عنوان منافق بر آنان صادق نیست؟ در نتیجه وعید حق مبنی بر خلود در 

 شود؟ آیا آنان محروم از رحمت و عنایت خداوند نخواهند بود. آتش دوزخ شامل آنان نمی

 آزاردهنگان پیامبر-4

 2«لذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهیناان ا»

دهند، خدا ایشان را در دنیا و آخرت لعنت کند کسانی که خداوند و پیامبرش را آزار می

 و کیفری که مایه خواری آنان شود برایشان مهیا سازد.

شما مجاز نیستید پیامبر را  1«ل اللهو ما کان لکم أن تؤذوا رسو»شیخ کلینی درباره آیه: 

بعد آیه دیگر را  1آزار دهید روایت کرده که این آیه در مورد علی و امامان معصوم است.

 آنگونه که موسی را آزار دادند. «کالذین آذوا موسی»کند: ذکر می

 بدون تردید هر قول و فعلی که مصداق نافرمانی و سرپیچی از اوامر و نواهی خدای متعال

سازد. چه آزاری بزرگتر خاطر میو پیامبر گرامی باشد موجب ایذاء است و پیامبر را آزرده

از انکار زبانی و اقدام عملی در رابطه با نفی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام قابل تصور 

است. در حالی که خداوند در قرآن مجید از امر ولایت به عنوان اکمال دین و اتمام نعمت 

 کند.م رضایتمندی خود یاد میو اعلا

به راستی  6«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»

 تواند باشد.الف و لام عهد در الیوم اشاره به چه روزی غیر از روز غدیر می
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جویان با ولی منصوب من قبل الله، مصداق بنابراین انکارکنندگان اصل ولایت و ستیزه

عن در دنیا و آخرت قرار گرفته لبه شمار می آیند و مورد « الذین یؤذون الله و رسوله»ارز ب

 « لعنهم الله فی الدنیا و الاخره»اند. 

 قاطع رحم: -5

فعل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم »

 2«هم و اعمی ابصارهمالله فاصم 

آیا جز این از  ،احکام دین پشت کنید و از جهاد در راه خدا روی گردانیداگر به پیامبر و 

آنان  .رود که در زمین فساد کنید و با ارحام و خویشان خود قطع رابطه کنیدشما انتظار می

کسانی هستند که خدا ایشان را لعن کرده، پس گوش دلشان را کر و چشم دلشان را کور 

 کرده است.

ولایت مولی علی بن ابی طالب و اهل بیت عصمت و طهارت به بدیهی است اعراض از 

منزله اعراض از حکم دین و سنت پیامبر است و هیچ رحمی مهمتر از رحم ولایت و امامت 

نیست. پشت کردن به ولی امر بدترین شکل قطع رابطه با رحم است. بنابراین اعراض از 

یت، اثری جز فساد در جامعه در ولا یولایت و ممانعت از اعمال ولایت توسط صاحب اصل

 پی ندارد.

یت پیامبر را شنیده، آیات مرتبط با ولا یبنابراین کسی که صحنه غدیر را دیده، سخن رسا

های علی را در طول بیست و سوابق درخشان و شایستگی .را دیده، خوانده و شنیده است

مورد انکار قرار  سه سال بعثت دیده و شنیده است، با این وجود ولایت منصوص او را

دهد، حقیقتاً کر و کوری بیش نیست. کسی که پیام حق را بشنود و به آن ترتیب اثر ندهد، می

 «هابلهم آذان لایسمعون » مانند کسی است که اصلاً شنوایی ندارد.

لهم »کسی که ببیند، ولی آنچه را که دیده انکار کند، مانند کسی است که اصلاً بینایی ندارد. 

 «لایبصرون بهاین عا
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آری کسی که دیده و شنیده او موجب فهم و درک، و اذعان و تصدیق نشود، فاقد عقل 

  «لهم قلوب لایفقهون بها»و شعور است و حیوانی در هیئت انسان بیش نیست. 

آنان مانند  2«اولئک کالانعام بل هم اضل  اولئک هم الغافلون»فرماید: در پایان می

  گمراه تر از آنان هستند. آنان همان غفلت زدگان می باشند. چهارپایان هستند. بلکه

ایشان نیستند مگر مانند  1«ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا»در جای دیگر فرمود: 

 چهارپایان، بلکه گمراه ترند.

 در برخی روایات آمده صله رحم و قطع رحم در رابطه با ولایت اهل بیت است.

 ستمگران:-6

 1«المینظممن افتری علی الله کذبا...ألا لعنة الله علی اللم ظو من ا»

چه کسی ستمکارتر است از کسی که بر خدا دروغ ببندد. آگاه باشید لعنت خدا بر 

 ستمگران است.

آیا این ادعا که خدا کسی را برای خلافت رسول الله تعیین نکرده و تعیین خلیفه را به 

ا بر خدا نیست؟ آیا انکار ولایت علی و جایگزین مردم و اهل حل و عقد محول نموده، افتر

 مصداق ظلم و وضع شیء در غیر ما وضع له نیست؟ ،کردن دیگری بر مسند خلافت

 قطعاً اظهار پشیمانی و اعتذار به پیشگاه خداوند مورد قبول نخواهد بود.

 6«یوم لاینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار»

رخواهی ستمکاران سودی به حال آنان نخواهد داشت و لعنت خدا و روز رستاخیز عذ

 جایگاه بدی د رانتظار ایشان است.
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 پیمان شکنان:-7

 2«فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه»

به سبب پیمان شکنی ایشان را لعنت کردیم و از رحمت خویش محروم ساختیم. و 

 دلهایشان را همچون سنگ سخت کردیم.

از آثار وضعی قهری پیمان شکستن، قساوت قلب و سنگدلی است. کدامین پیمان مهمتر 

 از پیمان ولایت است. آیا آنها با علی بیعت نکردند و پیمان نبستند که با او مخالفت نکنند.

 پس چرا پیمان شکستند.

 

 محبوبینممدوحین و 

ُ«ک لَُُّمْنَُمَدَحه ُالِلَُوَُأَحَبهُ ُُنایَُّوَُولُّ»
 دارد.ست ما خاندان هر کسی است که خدا او را در قرآن مدح کرد و او را دوست میدو

نون آید. اکبنابراین هر کسی ممدوح و محبوب خدا باشد، از دوستان اهل بیت به شمار می

 ببینیم چه کسانی مورد مدح و محبت خداوند هستند. ،باید به قرآن مجید مراجعه کنیم

 1«المحسنینان الله یحب »نیکوکاران:  -2

 خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

 1«ان الله یحب التوابین»توبه کنندگان:  -1

 کنند دوست دارد.خداوند کسانی را که زیاد توبه می

اه اند، به رو بیراهه رفته هکسانی که به مجرد اینکه احساس کنند خطایی از آنان سر زد

پردازند و عزم کار زشت خود میگردند و به اصلاح نفس و جبران راست و درست بازمی

 جدی بر ترک گناه دارند.

 6«الله یحب المط هرینو »پاکان:  -1
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ی اندوزی و ریاست طلبثروت ،دنیاپرستی ،های نفسانیکسانی که دلهاشان را از آلودگی

 اند.پاک ساخته

 2«فان الله یحب المتقین»پارسایان:  -6

و از اینکه اعمال آنان شایسته تمام  کنندکسانی که در مخالفت با احکام الهی پرهیز می

 گیرند.ربوبی نباشد ترسان و نگران هستند. و همواره برای خدا حریم می

 1«و الله یحب الصابرین»شکیبایان:  -1

آورند و استوار و نستوه در مقابل فشارهای کسانی که در مقابل سختیها خم به ابرو نمی

 کنند.دشمن ایستادگی می

 1«فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین»کنندگان: توکل -4

کنند. و از کسانی که در مواجهه با مشکلات و تنگناها به قدرت لایزال الهی تکیه می

نند و کهای با چنگ زدن به ریسمان ناگسستنی و در هم تنیده کتاب و سنت عبور میگردنه

 روند.بر قله معنویت بالا می

 6«قسطینان الله یحب الم»عدالت خواهان:  -1

در مقابل قاسط که اسم فاعل  .خواه استمقسط اسم فاعل از باب افعال به معنی عدالت

 باشد. مقسطین کسانی هستند که برای استقرار عدالتثلاثی مجرد است و به معنی ستمگر می

دوستی  و بودن کنند. بنابراین شیعهکن کردن ظلم در جامعه قیام و تلاش میاجتماعی و ریشه

 گانه باشند و رفتار آنان ادعایت صرف ادعا نیست. بلکه باید واجد این صفات هفتاهل بی

 ایشان را تصدیق کند.

باشد،  تنها تائبشیعه واقعی و محب راستین اهل بیت و خاندان پیامبر کسی است که نه

و کاری  هدمرتکب معصیتی ش که احساس کرد همینکننده باشد. بلکه توّاب یعنی بسیار توبه
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بگیرد و  جام داده که خدا را به خشم آورده، بلافاصله ندامت و پشیمانی وجودش را فراان

 طلب مغفرت نماید.

انسانی است که از طهارت روح برخوردار است و انسانی باتقوا و خداترس، پایدار و 

کننده بر قدرت مطلقه خداوند و استوار در برابر سختیهای زندگی و فشارهای دشمن، تکیه

 ،خواهان عدالت در تمامی سطوح جامعه، کسی که این اوصاف در وجودش بروز داشته باشد

 آید.او از دوستان اهل بیت به شمار می

 

 نذیر و بشیر

ُ«رُ یاْلَبشُیوَُعلُُّرُ یأَنَاُالَنذُیّإنُ ُوََُُمعاّشَرُالن اّس،َُأال»
 دهنده است.دهنده و علی بشارتای مردم، آگاه باشید من بیم

ر واژه نذیر و منذر درباره پیامبر اسلام و سایر پیامبران به کار رفته است. خداوند با 11

 2«انما أنت نذیر»درباره پیامبر گرامی فرمود: 

ل ق» و خود پیامبر به دستور خداوند خود را با همین عنوان به مردم معرفی کرده است:

 1«یا ایها الناس، انما أنا لکم نذیر مبین

بشیر و مبشر درباره پیامبر خاتم و پیامبران دیگر استعمال شده است. هرجا هجده بار واژه 

 واژه بشیر و مبشر به صورت مفرد یا جمع به کار رفته، واژه نذیر و منذر نیز آمده است.

  1«انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا»

 دهنده فرستادیم.دهنده و انذارما تو را به حق به عنوان بشارت

دهد. در اصطلاح قرآن بخش میدهنده و کس است که خبر مسرتنای مژدهبشیر به مع

نذیر به معنی  .استصالح بشارت به معنی وعده بهشت به اهل ایمان و صاحبان عمل 
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دهنده و کسی است که دیگران را از خطری که پیش روی آنها است بترساند. در اصطلاح بیم

 ان و فاسقان است. قرآن انذار به معنی وعید آتش دوزخ به کافر

با توجه به آیه مباهله که خداوند علی را جان و نفس پیامبر معرفی کرده است، هر وصفی 

که برای پیامبر ثابت باشد برای علی ابن ابی طالب نیز ثابت است مگر اینکه دلیلی در مورد 

 خاصی وجود داشته باشد که بگوئیم آن وصف اختصاص به رسول اکرم دارد و بر غیر او

 صادق نیست. 

بنابراین وصف بشیر و نذیر وصف مشترک بین نبی و امام است. زیرا کسی که عنوان 

ا نذیر پبامبر خود ر پس اگرخلیفه دارد به طور قهری باید واجد اوصاف مستخلف عنه باشد. 

و علی را بشیر معرفی کرده است معنایش این نیست که پیامبر فقط نذیر است و بشیر نیست 

ونه که گبلکه هر دو هم نذیر هستند و هم بشیر، همان ،قط بشیر است و نذیر نیستیا علی ف

قرآن نسبت به رسول اکرم تصریح دارد. شاید اکتفا به وصف بشیر برای علی بن ابی طالب 

را که به آنان بشارت بدهد  بشارت جاذبه دارد، انذار دافعه، مردم کسیکه این جهت باشد  از

دارند. ولی کسی را که خبر ناگواری بدهد خوشحالی شود دوست می و خبری بدهد که مایه

 که موجب بیم و هراس آنان بشود، دوست ندارند.

 

 هادی امت

ُ«هادُ ُیم ْنّذر َُوَُعلُُّیَمعاّشَرالن اّس،َُأالَُوُّإن ُّ»
 کننده است. ای مردم بدانید من بیم دهنده و علی هدایت

 2«لکل قوم هادانما أنت منذر و »فرماید: قرآن می

 دهنده هستی و برای هر امتی هدایتگری است.پیامبر، بیمتو ای 

أنا المنذر »گوید از امام صادق)ع( درباره این آیه پرسیدم. پاسخ داد پیامبر فرمود: ابوبصیر می

 1«و علی الهادی
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 کننده است.دهنده و علی هدایتمن انذار

ین کیفیت روایت کرده است. چندین روایت به همچنین عبد الرحیم قصیر از امام باقر به هم

حتی  2این مضمون از محمد بن مسلم، یزید بن معاویه عجلی، جابر و دیگران وارد شده است.

 گوید از پیامبر درباره این آیه پرسیدم فرمود:سعید بن مسیب از ابوهریره نقل کرده که می

 لی است.هادی امت اسلام و ع 1«هادی هذه الامة علی بن ابیطالب»

 درباره این آیه پرسید فرمود: همچنین ابو بصیر از امام صادق

مة، فی کل زمان امام هاد ئالمنذر رسول الله )ص( و الهادی امیرالمؤمنین)ع( و بعده الا»

 1«من ولده

از هادی امیرمؤمنان و پس از او امامان معصوم است که  داز انذاردهنده رسول خدا و مرا دمرا

 در هر زمانی راهنمایی از نسل او وجود دارد.

 

 وصایت و امامت

 «ی یَوصُُّیَوَُعلُُّینَبُیّإنُ ُ،َمعاّشَرُالن اس»

 ای مردم، من پیامبر خدا و علی وصی و جانشین من است.

 «ألا و انی رسول و علی  الامام و الوصی من بعدی»

 بدانید من فرستاده خدا هستم و علی پیشوای مسلمانان و جانشین پس از من است.

در اینجا برای اینکه فرمایش پیامبر برای ما به طور کامل روشن شود لازم است چهار اصطلاح 

 به کار رفته در این فراز، یعنی نبی و رسول، امام و وصی را توضیح بدهیم.
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یه شود که حامل خبر از ناحاست. نبی به کسی گفته مینبی از ریشه نبأ به معنی خبر  -2

-خداوند برای خلق است. هنگام دریافت وحی، صدا فرشته را در خواب و بیداری می

بینند و مسئولیت اجرای احکام الهی از طریق تشکیل حکومت و شنود، ولی او را نمی

 اعمال قوه قهریه را ندارد.

قیام کردن از حالت قعود است. و به کسی گفته  رسول از ریشه رسل به معنی برخاستن و -1

شود که ضمن ابلاغ وحی به مردم، وظیفه دارد برای تشکیل حکومت به منظور اجرای می

احکام الهی قیام کند و عدالت را برپا سازد. رسول هنگام دریافت وحی علاوه بر شنیدن 

 بیند. صدا، فرشته را نیز می

وید گنقل کرده است به این تفاوت تصریح شده است. می روایتی که مرحوم کلینی از زراره

پرسیدم رسول و نبی به چه  2«و کان رسولا نبیا»درباره آیه شریفه:  از امام باقر

ا شنود و فرشته ربیند و صدا را میمعنی است؟ فرمود: نبی کسی است که در خواب می

 1یند.ببیند و فرشته را میشنود و در خواب میبیند. رسول کسی است که صدا را مینمی

امام کسی است که از سوی خدای متعال به عنوان پیشوا و جانشین پیامبر برگزیده و  -1

معرفی شده باشد و موظف به تبیین معارف حقه احکام شرع و اجرای برنامه های اسلام 

 حرکت در راستای قرآن و سنت است. و برای رشد و تعالی در جامعه 

 امامت این گونه تعریف شده است: در کتب کلامی معمولا

 «ریاسة عامة فی الدین و الدنیا نیابة عن الرسول)ص(»

ریاست و سرپرستی نسبت به عموم افراد در شئون دینی و دنیوی به نیابت از پیامبر امامت، 

است. بنابراین امامت منحصر به مسائل دینی واخلاقی و معنوی و اخروی نیست. بلکه امور 

 شود.معیشتی، سیاسی و اقتصادی جامعه را نیز شامل میمادی و 
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وصی: به کسی که انسان به او سفارش کند کار خاصی پس از فوت برایش نجام دهد  -6

شود. ولی وصی به معنی خاص کسی است که توسط پیامبر به او در خصوص وصی گفته می

 مرتبط با توصیه شده باشد. انجام امور ولایی و سیاسی و دینی و ادامه راه پیامبر و شئون 

اش دختر امام در روایتی شیخ صدوق به اسناد خود از فاطمه معصومه مدفون به قم از عمه

رسد به فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایشان روایت کند تا میهایش نقل میصادق و او از عمه

ته ه بر سر در آن نوشکند که پیامبر گرامی فرمود: شب معراج کاخ مجللی در بهشت دیدم کمی

 «محمد رسول الله، علی وصی المصطفی»شده بود: 

محمد فرستاده خدا و علی وصی برگزیده خدا یعنی پیامبر است. این وصایت عادی متعارف 

نیست. بلکه در خصوص امر ولایت است و مراد از وصایت نبی چیزی جز امامت و خلافت 

 علی نیست. 

 فرماید:قرآن در این رابطه می

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان »

 2«الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون

بیاد آور هنگامی را که خداوند به ابراهیم فرمود: اسلام اختیار کن و تسلیم امر حق باش. 

م اسلام آوردم و ابراهیم و یعقوب  پسرانشان را به گفت: من برای پروردگار جهانیان تسلیم شد

ای پسران من، خداوند دین اسلام را برای شما برگزید، پس  :آیین اسلام وصیت کردند و گفتند

 از دنیا نروید مگر اینکه مسلمان باشید.

 فرماید:در آیه دیگر می

وصی نا به ابراهیم و موسی شرع لکم من الدین ما وصی  به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما »

 1«و عیسی أن اقیموا الدین و لا تتفر قوا

خداوند برای شما مردم تشریع کرد همان چیزی را که نوح را به آن وصیت کرد و چیزی را 

که به تو وحی کردیم و همان چیزی که ابراهیم و موسی و عیسی را به آن توصیه کردیم. یعنی 
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رک بین همه ادیان الهی و شرائع آسمانی و پیامبران تشمماهیت دین، حقیقت واحدی است که 

اولوالعزم است و آن حقیقت واحد مشترک که مورد توصیه اکید خداوند است طبق این آیه 

 دیگر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه. و شریفه دو چیز است. یکی اقامه دین و اجرای احکام الهی

و اقامه دین. این وصایت به معنی الاخص  بنابراین وصیت امری است مرتبط با وحی و نبوت

جز بر امامت و پیشوایی علی بن ابی طالب انطباق ندارد، و ربطی به وصیت مرتبط با ارث و 

میراث و رعایت حقوق ورثه و امور شخصی متوفی و دریاقت مطالبات و پرداخت دیون او 

 ندارد. 

را که  نیز به نوبه خود باید افرادی شود و پیامبراین وصیتی است که به خدای متعال منتهی می

ای باشند از طرف خدا به عنوان وصی برای اجرای فرمان الهی تعیین کنند. لذا دارای شرایط ویژه

هرچند  2«بل غ ما انزل الیک من ربک»باید اشاره باشد، به آیه « و الذی اوحینا الیک»قظعا مراد از

 فرماید:ادامه آیه میاین آیه مدنی و آیات سوره شوری مکی است. در 

 «لی المشرکین ما تدعوهم الیه، الله و یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیبعکبر »

خوانی. خدا هر کس را بر مشرکان سخت و سنگین است که تو آنان را به توحید فرا می

کند و هرکس دعوت تو را اجابت کند و بخواهد به سوی توحید و آیین اسلام جلب می

 .استیافتهردد، به توحید هدایت بازگ

آنچه پیامبر، ایشان را « ما تدعوهم الیه»روایات متواتره در این خصوص وجود دارد که مرا از 

کند ولایت علی بن ابی طالب است که پذیرش آن برای مشرکان سخت و گران به آن دعوت می

 . ستاست. در تفسیر برهان ده روایت در این باره با این مضمون آمده ا

فرمود:  گوید پدرم از عبدالله بن جندب روایت کرد که امام رضاعلی بن ابراهیم می

ن کبر علی المشرکیبه همین آیه استشهاد نمود. آنگاه فرمود:  «دینه اننحن الذین شرع الله ل»

من أشرک بولایة علی، ما تدعوهم الیه من ولایة علی و قال الله یا محمد، یجتبی الیه من 

 1یهوی الیه من ینیب من یجیبک الی ولایة علی)ع(. یشاء و
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ثقة الاسلام کلینی آن محدث نامی نیز این روایت را به همین سند با همین مضمون و سیاق در 

  2کافی نقل کرده است.

 و خلیفه و گاهی با هم استعمال شده است. مدر موارد بسیاری وحی به معنی اما

یست؟ وصی شما ک« من وصیک»ز محضر پیامبر پرسیدم: گوید احزام میبن جابر بن عبدالله 

سپس فرمود: جبرئیل آمد و گفت پروردگارت سلام  .پیامبر پاسخ نداد و لحظاتی سکوت کرد

 1«ان علی بن ابی طالب وصیک و خلیفتک علی اهلک و امتک»فرماید: رساند و میمی

 باشد.و میعلی فرزند ابوطالب وصی تو و جانشین تو بر خاندان تو و امت ت

 

 منکر ولایت

أوصی من آمن »شیخ طوسی در حدیثی مسند از عمار یاسر روایت کرده که پیامبر فرمود: 

بی و صد قنی بولایة علی بن ابی طالب، فمن تولاه فقد تولانی و من تولانی فقد تولی الله 

 1«عزوجل

سفارش میکنم. پس هر کسی را که به من ایمان دارد و مرا تصدیق کند او را به ولایت علی 

کس ولایت علی را بپذیرد، ولایت مرا پذیرفته، و هرکس ولایت مرا بپذیرد ولایت خدا را پذیرفته 

 است.

 امیرالمؤمنین فرمود، پیامبر به من فرمود:

 6«فمن جحد وصیتک جحد نبوتی .لا تصلح النبوة الا لی و لا تصلح الوصیة الا لک»

تو صلاحیت ندارد و سزاوار نیست پس کسی که  نبوت جز برای من و وصیت جز برای

 وصیت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. 
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شود وصیت باید همسنگ نبوت باشد که انکار آن به انکار پیامبری منتهی ازاین جا دانسته می

 شود. لذا وصایت چیزی جز امر امامت و ولایت نیست.می

هنگام معراج زمانی که به سدره المنتهی رسیدم.  :رمودگوید از پیامبر شنیدم که فواثله می

خداوند مرا ندا داد و فرمود: پیامبری را نفرستادم که دوران حیاتش سپری شود مگر اینکه پس 

 از او وصی خود را به امر امامت و ولایت منصوب نماید.

 2«فاجعل علی بن ابی طالب الامام و الوصی بعدک»

 ز خودت قرار بده.پس علی را امام و وصی پس ا

ناظر به اجرای فرمان « و علی الامام و الوصی من بعدی»اینکه پیامبر در خطبه غدیر فرمود: 

 خدای متعال در شب معراج است. 

در زمان حیات علی در مسجد  گوید شنیدم امام حسینهمچینن موسی بن عبدالله می

فرمود: نخستین چیزی که خداوند آفرید  شنیدم پیامبر :گفتبر فراز منبر می النبی

 «لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی وصیه»: بودههایی بود که بر حاشیه آنها نوشتپرده

ها را پدید آورد و سپس عرش را آفرید و بر ارکان آن همین عبارت را نوشت. آنگاه سرزمین

های آن این جملات را پس بر کنارهبر اطراف آن این عبارت را نوشت. سرانجام لوح را آفرید 

 «فمن زعم أنه یحب النبی )ص( و لایحب الوصی)ع( فقد کذب»نوشت. سپس افزود: 

 هرکس پندارد پیامبر را دوست دارد، ولی وصی را دوست ندارد، دروغ گفته است.

 «و من زعم أنه یعرف النبی و لا یعرف الوصی فقد کفر»

 و وصی او را نشناسد کافر است.شناسد هرکس گمان برد پیامبر را می

 

 دوازده امام

 «ّمْنُص ْلّبهُُّْخر جونَُیَُه ْمُُواّلد ه ْمُوَُُیّإنُ ُوََُُأالُ،اْْلَئَّمة ُّمْنُبَ ْعّدّهُو ْلد هُ ُوَُ»

 علی فرزندان او هستند. بدانید من پدر آنان هستم و آنان از نسل علی هستند. امامان پس از
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 «بیتک، یا نبی الله؟من اهل »از پیامبر سوال شد:  

 اهل بیت تو چه کسانی هستند ای پیامبر خدا.

 2«ابرار امناء معصومون ةعلی و سبطاه و التسعة من ولد الحسین ائم»فرمود: 

علی و دو فرزندش و نه تن از فرزندان حسین، پیشوایان نیکوکار، امانتدار و پاک از هرگونه 

 گناه.

ر اینکه پیامب مان از نسل علی و امام حسین)ع( هستند.روایات بسیار زیادی وجود دارد که اما

خود را پدر آنان معرفی فرمود به لحاظ این است که نسب آنان از طریق صدیقه طاهره به پیامبر 

 رسد. می

گوید ما در جنگ صفین با علی بودیم که معاویه توسط ابوذر و سلیم بن قیس هلالی می

برای مولی فرستاد و حضرت به طور مشروح پاسخ داد تا اینکه بحث به حادثه ای ابوهریره نامه

انما ولیکم الله و رسوله و الذین »غدیر خم منتهی شد. فرمود پیامبر به امر خداوند پس از نزول 

 مرا به ولایت منصوب کرد. «امنوا

خدا  مبر فرمود:مردم پرسیدند آیا این آیه مخصوص بعضی مؤمنین است یا همه اهل ایمان؟ پیا

ونه گمرا فرمان داد ولایت الهی را به علی ابلاغ کنم و ولایت علی را برای مردم تفسیر نمایم، همان

 حج را تفسیر نمود. نماز و زکات و صوم وکه 

کنت   من»آنگاه فرمود: زمانی که پیامبر مرا به این سمت نصب کرد و با صدایی رسا فرمود: 

ه من کنت اولی به من نفس»است و پرسید: ولاء چیست؟ فرمود: برخ سلمان «علی مولاهفمولاه 

 «فعلی اولی به من نفسه

ماند که کسی بخواهد مولی را به محب و ناصر تعریف کند. با این تفسیر جایی باقی نمی

و اولویت در تصرف در نفوس آحاد جامعه  سرپرستی و معلوم است که مراد از مولی، مولویت

 است.
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را بر مردم خواند. سلمان پرسید آیا این  «الیوم اکملت لکم دینکم»امبر آیه هنگامی که پی

 آیات درباره علی فقط نازل شده است.

 «ی الی یوم القیامهئبل فیه و فی اوصیا»پیامبر فرمود: 

بلکه درباره علی و درباره اوصیای من تا روز قیامت نازل شده است، آنگاه درخواست کرد 

 اوصیاء را نام ببرد.

علی وصیی و وزیری و وارثی و خلیفتی فی امتی و ول ی کل مؤمن من بعدی و »فرمود: 

حسین  ثم تسعة من ولد الحسین واحدا  یأحد عشر امامًا من ولدی، اولهم ابنی حسن ثم ابن

 2«بعد واحد

ن امت من است. او و یازده امام از فرزندان من میاعلی وصی، وزیر، وارث و جانشین من در 

انسان با ایمان پس از من است و اول آنان فرزندم حسن، بعد از او فرزندم حسین، سپس  ولی هر

 نه نفر از فرزندان حسین یکی پس از دیگر صاحب ولایت هستند.

این حدیث با حضور هفتاد نفر از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند بیان شد. دوازده نفر 

المؤمنین گواهی دادند و اظهار داشتند آنچه گفتی ما به از آنان به پا خاستند به صدق کلام امیر 

 خاطر داریم.

 

 نصب امام

ن روز آ که آنگاه ابوالهیثم و ابو أیوب و عمار و خزیمه گفتند ما به یاد داریم کلام پیامبر را

 فرمود در حالی که علی در کنار او ایستاده بود.

و وصیی فیکم و خلیفتی فی اهلی و  یا ایها الناس، ان الله امرنی أن أنصب لکم امامکم»

 1«هتفی امتی من بعدی، و الذی فرض الله طاعته علی المؤمنین فی کتابه و أمرکم فیه بولای
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ای مردم، خدا به من فرمان داده پیشوای شما و وصی خودم را در میان شما و جانشینم را در 

بر مؤمنین در قرآن واجب  او کسی است که خدا اطاعت او را .میان خانواده و امتم نصب کنم

 کرده و شما را امر به ولایت او کرده است.

رسم. تپیامبر فرمود: به خدا عرض کردم، پروردگارا، از طعن منافقان و تکذیب و انکار آنان می

 کند.خدا مرا تهدید کرد یا باید آن را ابلاغ کنی یا اینکه مرا عقوبت می

 «جل ذکره امرکم فی کتابه بالصلاة و قد بینتها لکمیا ایها الناس ان الله »آنگاه فرمود: 

ای مردم خدا شما را در قرآن امر به نماز گزاردن کرده است و من نماز و احکام و اجزاء و 

شرائط آن را برایتان بیان کردم. همچنین شما را به پرداخت زکات و روزه گرفتن وحج گزاردن 

 تفسیر کردم. دستور داد و من آن ها را برای شما تبیین و 

و امرکم فی کتابه بالولایة و انی أشهدکم ایها الناس أنها خاص ة لعلی و اوصیائی من »

ولدی و ولده اولهم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین، ثم تسعة من ولد الحسین، لا یفارقون الکتاب 

 2«الحوض حتی یردوا علی 

گیرم که ولایت ، ای مردم، گواه میو خدا شما را در قرآن به ولایت امر کرده است و من شما را

مخصوص علی و اوصیای من و فرزندانم و فرزندان علی است. اولین ایشان فرزندم حسن و 

پس از او فرزندم حسین و پس از او نه نفر از فرزندان حسین اولیاء شما هستند. آنان از قرآن 

 شوند تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.جدا نمی

ه پذیرفتند کند، همی چگونه است وقتی پیامبر تعداد رکعات نماز را در هر نوبت بیان میبه راست

امامان را بیان فرمود، برخی به خود اجازه دادند با کلام پیامبر  تعداد و باید بپذیریم. ولی وقتی

 مخالفت کنند.

 گوید از امام باقر شنیدم که فرمود:زراره می

مد کلهم محد ث من ولد رسول الله)ص( و ولد علی بن ابی الاثنا عشر الامام من آل مح»

 1«طالب)ع( فرسول الله)ص( و علی)ع( هما الوالدان
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دوازده امام از خاندان پیامبر هستند که تمام آنها خصوصیت مشترک دارند که فرشتگان با آنان 

رتیب به این تگویند و همه از فرزندان پیامبر و فرزندان علی فرزند ابو طالب هستند. سخن می

 پیامبر و علی پدران آنها به شمار می آیند.

 ابو بصیر نیز از امام باقر)ع( روایت کرده است که حضرت فرمود:

 2«یکون تسعة ائمة بعد الحسین بن علی، تاسعهم قائمهم»

 نه امام پس از حسین بن علی هستند، نهمین آنان امام قائم عج است.

 فرمود:اقر شنیدم که میگوید از امام بهمچنین زراره می

 1«نحن اثناعشر اماما، منهم حسن و حسین، ثم ائمة من والد الحسین»

ما دوازده امام هستیم حسن و حسین از زمره آن دوازده نفر هستند و بقیه امامان همه از 

 باشند.فرزندان امام حسین می

 زده نفر هستند. مانند عبداللهاند که تعداد امامان دواتعداد زیادی از اصحاب پیامبر روایت کرده

بن اسید، زید بن ارقم، ابوسعید خدری، انس بن مالک، عبدالله  ةدیفحبن عباس، جابربن عبدالله، 

بن مسعود، ابوقتاده، زید بن ثابت و سعدبن مالک. در بسیاری از کتب اهل سنت نیز بر این مطلب 

، سنن ترمذی، سنن ابی داود، تصریح یا اشاره شده است. مانند: صحیح بخاری، صحیح مسلم

سند ابی داود، مستدرک حاکم، کنزالعمال، الصواعق المحرقه، تاریخ الخلفاء و غیر مسند احمد، م

 آن.

 

 خاتم اوصیاء

ُ«یَأالُّإَنُخاَتَمُاْْلَئَّمّةُّمَناُاْلقائَّمُاْلَمْهدُّ»
 قائم آل محمد است.گانه از ما خاندان پیامبر، مهدی آگاه باشید آخرین امامان دوازده
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نام امام دوازدهم محمد و لقب معروف او مهدی است. برای حضرت القاب متعددی به استناد 

شه کند و ریروایات و ادعیه وجود دارد. مهمترین لقب قائم است. یعنی کسی که به حق قیام می

 بخشد.کند و عدالت را در سرتاسر جهان استقرار میظلم را می

ان معصوم قائم به حق هستند و هر کدام به مقتضای اوضاع جاری تمام تلاش البته تمامی امام

لکن آخرین امام موظف به قیام مسلحانه و  .خود را برای استقرار حق و عدل به کار بسته اند

 سرکوبی کافران و ظالمان است. 

 ال شد، فرمود:ؤابوخدیجه روایت کرده که از امام صادق درباره امام قائم س

ائم بامرالله، واحد بعد واحد حتی یجئ صاحب السیف فاذا جاء صاحب السیف جاء کلنا ق»

 2«بامر غیر الذی کان

کننده به امر الهی هستیم تا اینکه صاحب شمشیر همه ما پیشوایان یکی پس از دیگری قیام

ل حودهد یعنی اقدام او موجب تروالی که جاری بود انجام میاز بیاید. آنگاه که او بیاید، غیر 

 شود. اساسی در جامعه جهانی می

 ابن عباس نیز روایت کرده که پیامبر گرامی فرمود:

أنا سید النبیین و علی بن ابی طالب سید الوصیین و أن اوصیایی اثناعشر اولهم علی بن »

 1«ابی طالب و أخرهم القائم

نفر هستند. اولین من سرور پیامبران و علی سرور اوصیاء و امامان است. اوصیاء من دوازده 

 ایشان علی و آخرین ایشان قائم است.

المهدی منا اهل البیت، یصلح الله امره »امیر مؤمنان امام علی )ع( فرمود: پیامبر گرامی فرمود: 

مهدی از ما خاندان است. خداوند امر فرج او را در شبی اصلاح نماید. شاید کنایه از  1«فی لیله

و گمراهی همه جوامع را فراگرفته است،  رجو اریکی جهل واین باشد  که در دورانی که ت

 کند و جهان را به نور ایمان و عدالت روشن خواهد ساخت.حضرت ظهور می
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 اعتقاد به وجود مهدی و ظهور او در آخرالزمان چیزی نیست که فقط شیعیان به

ینکه ا گواست. آن معتقد باشند، بلکه مورد اتفاق همه مسلمانان و دانشمندان شیعه و سنی  

 ممکن است در برخی موارد جزئی بین آنان اختلاف نظر باشد.

گوید رسول اکرم که در کتابهای متعدد اهل سنت این حدیث آمده است که جابر میچنان

 درباره مهدی موعود فرمود:

 2«من انکر خروج المهدی فقد کفر»

 هرکس خروج و ظهور مهدی را انکار کند کافر است.

 1«المهدی فقد کفرمن کذ ب ب»

 کسی که وجود و ظهور مهدی را دروغ بپندارد کافر است.

 نویسد:ابن خلدون در این باره می

الاعصار أنه لابد فی  ممراعلم أن فی المشهور بین الکاف ة من اهل الاسلام علی »

آخرالزمان من ظهور رجل من اهل البیت یؤید الدین و یظهر العدل و یتبعه المسلمون و 

 «لی علی الممالک الاسلامیة و یسمی بالمهدییستو

بدان که مشهور میان همه مسلمانان در طور اعصار این است که در آخرالزمان مردی از اهل 

نماید. مسلمانان او را پیروی کند. عدالت را اظهار میکند که دین را ترویج میبیت ظهور می

 یابد و او مهدی نامیده شده است. کنند. و او برهمه ممالک استیلا و حاکمیت میمی

 آیات ظهور

از آیات قرآن نیز ناظر به مسأله ظهور و قیام حضرت مهدی است. از جمله این آیه  بعضی

 شریفه:
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هم فی الارض کما استخلف الذین ن  وعد الله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلف»

هم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ن للیبد من قبلهم و لبمکنن  لهم دینهم الذی ارتضی لهم و 

 2«لایشرکون بی شیئناً

م و اصحاب ئاقفرمود: این آیه درباره حضرت مهدی  طبق روایت ابو بصیر، امام صادق

 1او است.

 فرمود: همچنین در اصول کافی و تفسیر برهان روایت شده که امام صادق

 1«الائمة خلفاء الله عزوجل فی ارضه»

 معصوم خلفاء و جانشینان خدا در زمین هستند.پیشوایان 

 گوید از امام صادق)ع( درباره آیه پرسیدم:مفضل بن عمر می

 6«و لنذیقن هم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون»

اصلاح  چشانیم شاید بازگردند و خود راما فاسقان را از کیفر نزدیکتر علاوه بر کیفر بزرگتر می

 کنند.

 1«الادنی غلاء السعر و الاکبر خروج المهدی بالسیف»فرمود: 

کیفر نزدیکتر عبارت است از گرانی اجناس و ارزاق. و کیفر بزرگتر که گریبان بدکاران را 

گیرد، اعمال قوانین کیفری و برخورد قاطع با آنان در دوران حاکمیت حضرت مهدی است. می

آورد. مثلاً ه به ملاحظاتی معطل مانده، به اجرا در میقوانین جزائی و اجرای حدود و تعزیرات ک

 در روایتی از امام صادق)ع( آمده است:

 4«)ع( أخذ مانع الزکاة فیضرب عنقهالقائم  اذا قام»
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که از پرداخت زکات امتناع کند او را به طور قهرآمیز را هرگاه مهدی ظهور کند،  کسی 

 زند. و گردنش را می نمایدبازداشت 

 اربعین از پیامبر گرامیکتاب تح محمد بن احمد بن ابی الفوارس  در حدیث چهارم از ابوالف

روایت کرده که حضرت پس از ذکر نام امامان معصوم از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب تا امام 

 هادی علی النقی فرمود:

مام ت فرزند اکسی که دوست دارد خدا را دیدار کند در حالی که از رستگاران باشد باید ولای

 هادی، یعنی امام حسن عسگری را بپذیرد.

و من أحب أن یلقی الله عزوجل و قد کمل ایمانه و حسن اسلامه فلیتول ابنه »: سپس افزود

 «ب الزمان المهدیاحص االمنتظر محمد

هرکس دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که ایمانش کامل و اسلامش نیکو باشد 

فرزند او را بپذیرند او که همه چشمها به او دوخته شده و ظهور او مورد انتظار است باید ولایت 

 نامش محمد و لقبش مهدی است و شهرت به صاحب زمان دارد.

 «فهولاء مصابیح الدجی و ائمة الهدی و اعلام التقی»

سی اری و خداترکهای پرهیزها، پیشوایان هدایت، پرچمهای روشنگر در تاریکیآنان چراغ

 هستند.

 2«فمن أحب هم و تولاهم کنت ضامنا له علی الجنه»

هرکس آنان را دوست بدارد و ولایت ایشان را با رغبت و بدون کراهت بپذیرد، من بهشت را 

 کنم.برای او ضمانت می

 پیامبر گرامی فرمود:همچنین 

یم الناس قالقائم من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنتی، ی»

 1«علی ملتی و شریعتی، و یدعوهم الی کتاب الله
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مهدی قائم از فرزندان من است. اسم او همنام من محمد است و کنیه او کنیه من ابوالقاسم 

است. خصوصیات ظاهری او شبیه من است. و روش عملی، اخلاقی و اجرایی او همان روش و 

 برد و مردم را بهیش میپدارد و من بر پای میسیره من است. او مردم را بر آیین من و شریعت 

 خواند.قرآن و عمل به آن فرا می

 «ی، و من عصاه عصانینمن أطاعه أطاع»

هرکس او را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده است. و هرکس او را نافرمانی کند، از من 

 نافرمانی کرده است.

 «و من انکره فی غیبته فقد انکرنی»

 غیبت انکار کند، مرا مورد انکار قرار داده است. هرکس او را در دوران

 «و من کذ به فقد کذ بنی»

 و هرکس او را تکذیب کند، مرا تکذیب نموده است.

 «و من صد قه فقد صد قنی»

 و هرکس او را تصدیق نماید، مرا تصدیق کرده است.

 فرمود: روایت کرده که امام صادق رابن ابی یعفو

و ولدی و جحد المهدی من ولدی کان کمن اقر بجمیع الانبیاء  من أقر بالائمة من آبائی»

 2«و جحد محمدا نبوته

کسی که به امامت پدران و فرزندان من اقرار داشته باشد و امامت فرزندم مهدی را انکار کند، 

مانند کسی است که به نبوت همه پیامبران اعتقاد داشته باشد و نبوت پیامبر خاتم حضرت محمد 

 نکار قرار دهد.را مورد ا

 بنابراین انکار امامت حضرت مهدی به منزله انکار نبوت رسول مکرم اسلام است.

 روایت کرده است: بغدادی نیز از امام حسن عسگری
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کانی بکم و قد اختلفتم بعدی فی الخلف منی، اما ان المقر بالائمة بعد رسول الله المنکر »

)ص( و المنکر  محمد رسول الله ةثم انکر نبو لولدی، کمن أقر بجمیع انبیاء الله و رسله

اولنا و المنکر لاخرنا کالمنکر  ةآخرنا کطاع ةرسول الله کمن انکر جمیع الانبیاء، لان طاعل

 «لناو لا

بینم که پس از من درباره جانشین من اختلاف کردید، آگاه باشید کسی که به گویا شما را می

ولی منکر فرزندم مهدی باشد، مانند کسی  ،اقرار نمایدامامت امامان معصوم پس از رسول اکرم 

است که به نبوت همه پیامبران اقرار کرده باشد و نبوت پیامبر خاتم را انکار نماید، منکر پیامبر 

خاتم، مانند کسی است که تمام پیامبران را انکار کرده است. زیرا اطاعت آخرین ما مانند 

 ا، منکر اولین ما است.اطاعت اولین ما است و منکر آخرین م

 

 ویژگیهای مهدی

 پیامبر در اینجا به ویژگیهای برجسته امام مهدی اشاره فرموده است:

َُعلَُ» -2  «نُّیالد ُُّیَأالُّإنَه ُالظ اّهر 

  ازد.سآگاه باشید او کسی است که بر همه ادیان باطل غلبه می یابد و دین حق را آشکار می

رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو هو الذی ارسل »فرماید: قرآن می

 «کره المشرکون

دین حق را بر همه ادیان چیره . او کسی است که پیامبرش را با هدایت و آیین حق فرستاد

 سازد، هرچند مشرکان را خوشایند نباشد.

 «اظهر ذلک بعد»امیرالمؤمنین فرمود: 

  .غلبه خواهد داد حق را پس از این بر سایر ادیان دینخداوند 

ة بیده حتی لایبقی قریة الا نودی فیها بشهاد یو الذی نفس»آنگاه به خداوند سوگند یاد کرد: 

 2«أن محمدا رسول الله بکرة و عشیا ،ان لا اله الا الله
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که هیچ  استای سوگند به کسی که جانم در اختیار او است این غلبه یافتن آیین حق به گونه

ی نماند مگر اینکه در آن به وحدانیت خداوند و رسالت محمد هر صبح روستای کوچکی باق

 شود.وشام با صدای رسا گواهی داده می

لام ماند مگر اینکه اسگوید: تا اینکه یهودی و نصرانی و پیرو هیچ آیینی نمیابن عباس می

 2کند.اختیار می

 درباره این آیه روایت کرده است: یل بن یسار از امام هادیهمچنین فض

  «أمر الله رسوله بالولایة لوصیه و الولایه هی دین الحق»

 خداوند پیامبرش را به ولایت وصیش فرمان داد و ولایت همان دین حق است

 1«یظهره علی جمیع الادیان عند قیام القائم»آنگاه فرمود: 

امی آیین ها در عصر ظهور مهدی دین حق را که همان ولایت اهل بیت است بر تمخداوند 

 موعود چیره خواهد ساخت. 

 همچنین آیه شریفه آخر سوره مبارکه صف ناظر به همین مطلب است.

 1«فأید نا الذین امنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین»

 پس ما مؤمنان را بر دشمنانشان پشتیبانی کردیم و پیروز شدند. 

رت عیسی مسیح است ولی به پیروزی نهایی اگر چه آیه مربوط به پیروزی حواریون حض

شیعیان بر کفر و شرک و نفاق و ظلم به هنگام ظهور حضرت مهدی نیز اشاره دارد. چنانکه در 

 در این باره فرمود: روایت ابن یحیی آمده است امام صادق

و ان شیعتنا حوارینا و ما کان حواری عیسی باطوع له من  تهان حواری عیسی کانوا شیع»

 «رینا لناحوا

حواریون عیسی شیعه و پیرو او بودند، شیعیان و پیروان ما نیز حواریون ما هستند و 

 واریون عیسی نسبت به او مطیع تر از حواریون ما نسبت به ما نبودند.ح
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 «من انصاری الی الله»آنگاه فرمود: عیسی از حواریون پرسید: 

 همراهان من کیستند؟کنند. یاران و چه کسانی مرا در راه خدا یاری می

ابل در مقرا گفتند: ما یاران تو هستیم. و حال آن که به خدا سوگند حواریون هیچگاه عیسی 

 یهود یاری نکردند و در راه عیسی و دفاع از او با یهود نجنگیدند.

ذکره رسوله)ص( ینصروتنا و یقاتلون عز وجل  قبض الله منذ و شیعتنا و الله لایزالون »

 2«بون و یشردون من البلدانون و یعذ دوننا و یحرق

 کنند و در راه مابه خدا سوگند شیعیان ما پس از رحلت رسول اکرم، پیوسته ما را یاری می

گردند. ولی شوند و از شهرهای خود آواره میشوند، شکنجه میجنگند. در آتش سوزانده میمی

 دارند.دست از ولایت ما برنمی

 

ْنَتّقم ُّمَنُالظ اّلمَأالُّإنَه ُ» -1  «نَُیاْلم 
 گیرنده از ستمگران است.و انتقام

 فرماید:یکی از نامهای خداوند منتقم است. قرآن می

 1«و الله عزیز ذو انتقام»

 1«ان ا من المجرمین منتقمون»فرماید: همچنین می

 دهیم.گیریم و به سختی کیفر میما از گناهکاران انتقام می

الم قیامت نیست. بلکه در همین دنیا وقتی فرصت کافی برای تنبّه و توبه این انتقام مختص ع

دارند، در همین دنیا نیز کیفر شود، و آنها همچنان در مسیر فسق و فجور گام برمیبه آنها داده می

لرزه، شیوع بیماری و غیره. و آسا، وقوع صاعقه، زمینهای سیلاز طریق باران گاهی .شوندمی

آید و گریبان کافران و منافقان و تقام الهی از آستین انسان های صالح بیرون میدست ان گاهی

توان در عصر ظهور افکند. مصداق بارز این انتقام را میگیرد و به خاک هلاکت میمجرمان را می
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مراد از عذاب اکبر خروج مسلحانه  .آن اشاره شدبه حضرت مهدی دانست. چنان که در آیه قبل 

 مهدی موعود در آخر الزمان است.

خداوند قائم ما را ظاهر  «یظهر الله قائمنا فینتقم من الظالمین»فرمود:  امام حسین

 پرسیدند: قائم شما کیست.  گیرد.خواهد ساخت. پس او از ستمکاران انتقام می

الحجة بن الحسن بن علی بن محمد بن ولد ابنی محمد بن علی و هو من السابع »فرمود: 

 2«،  و هو الذی یغیب مدة طویله، ثم یظهریعلی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی ابن

سلام بن صالح هروی روایت کرده که به امام لشیخ صدوق در کتاب عیون الاخبار از عبدا

 ؟ستچینقل شده  عرض کردم نظر شما درباره این حدیث که از امام صادق رضا

 «؟الحسین ةراری قتلذاذا خرج القائم قتل »

 هنگامی که مهدی ظهور نماید، فرزندان قاتلان امام حسین را بکشد.

 1«و لاتزر وازرة وزر اخری» فرمود: همین طور است. عرض کردم پس معنای آیه شریفه:

 چیست؟

ل دهها نسل قب ر گناه دیگری را به دوش نکشد. نیاکان آنان،افرماید: هیچ گنهکاری بآیه می

 دهند.مرتکب قتل و جنایت شده اند، چگونه نسل های بعدی انتقام پس می

لحسین)ع( یرضون ة الکن ذراری قتل صدق الله فی جمیع اقواله و»فرمود:  امام رضا

 «آبائهم و یفتخرون بها بفعال

درشان که پ گوید. ولی بازماندگان قاتلان امام حسین به عملیخداوند در تمام سخنان راست می

 کنند.باشند و به آن جنایتها افتخار میانجام دادند خشنود می

 سپس یک ضابطه کلی ارائه فرمود:

 «من رضی شیئا کان کمن أتاه»
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آنگاه مصداق کلی  .را انجام داده استآن هرکس به کاری راضی باشد، مانند کسی است که 

 آن را نیز بیان فرمود:

 عند الله عزوجلالراضی رضی بقتله رجل بالمغرب لکان و لو أن رجلا قتل بالمشرق و »

شته اکر کسی در شرق ک «فعل آبائهمبضاهم لرشریک القاتل، و انما یقتلهم القائم)ع( اذا خرج 

شود و کسی در مغرب به آن قتل خشنود باشد، او در پیشگاه خدا شریک قاتل است و حضرت 

ساند به خاطر اینکه به جنایت پدرانشان خشنود رمهدی هنگامی که قیام کند ایشان را به قتل می

 بودند.

 

 «هاّدم هاَُأالُّإنَه ُفاّتح ُاْلح ص وّنُوَُ» -3

 کننده آنها است.کننده دژها و منهدمآگاه باشید او فتح

حصون جمع حصن به معنی قلعه و مکانی است که افرادی که در آن هستند احساس امنیت 

نظامی ندارد. بلکه هرجایی که گروهی در آن گردهم آمده کنند. این اختصاص به دژهای می

باشند برای اینکه کار خلافی انجام بدهد و مرکز ترویج فساد اخلاقی و ابتذال فرهنگی باشد یا 

رایانه گاصلاحو خواهانه ریزی که در برابر جنبش عدالتاتاق فکری باشد برای طراحی و برنامه

ساد و پایگاه کفر و نفاق و فتنه و ظلم و اغواء و اضلال را شامل بایستند و توطئه کنند. هر خانه ف

 سازد. چیند و ویران میشود. امام زمان همه آنها را برمیمی

خطاب به دخترش  .گوید پدرم روایت کرد من محضر رسول اکرم رسیدمعلی بن هلال می

 فاطمه فرمود:

ارت الدنیا هرجاً و مرجاً و تظاهرات ا مهدی هذه الامة، اذا صمو الذی بعثنی بالحق ان منه»

الفتن و انقطعت السبل و أغار بعضهم علی بعض فلا کبیر یرحم صغیرا  و لا صغیر یوق ر کبیرا، 

خر و یحیی قلوبا غلفا، یقوم بالدین فی آ ةفیبعث الله عند ذلک منهما من یفتح حصون الضلال

 2«قسطا کما ملئت جورا به فی اول الزمان و یملأ الارض عدلا و قمتالزمان کما 
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ت از دو فرزندم امام منبوت مبعوث نمود مهدی این ابه سوگند به خداوند که مرا به حق 

حسن و امام حسین است، هنگامی که دنیا هرج و مرج شود، نظام اجتماعی جهانی دچار اختلال 

ی، یرد، بعضها قطع شود، یعنی مبادلات به نحو متعارف صورت نگها بروز کند، راهشود، فتنه

یعضی دیگر را غارت و چپاول کنند و منابع و ثروت ملتها را به یغما ببرند و تاراج کنند، نه کبیر 

به صغیر رحم کند و نه کوچکترها حرمت بزرگترها را نگه دارند. در آن زمان خداوند از نسل 

ا دلهای بسته ر کند وامام حسن و امام حسین، کسی را برانگیزاند که دژهای گمراهی را فتح می

دارد، را به پا می اسلامکند و احکام دین قیام می رای احیایگرداند. در آخرالزمان بزنده می

کند گونه که من در اول الزمان قیام به دین داشتم. و سرانجام زمین را پر از عدل و داد میهمان

 از جور پرشده بود.که گونه همان

دختر امام  ناحیه مادر است زیرا مادر امام باقر انتساب مهدی به امام حسن مجتبی از

 بوده است. حسن

 خوانیم:در دعای ندبه می

 «الشرک و النفاق ةیبنأین هادم ا»

 کننده بناهای شرک و نفاق.کجا است ویران

 «أین مبید اهل الفسوق والعصیان و الطغیان»

 « کجا است نابودکننده فاسقان و گنهکاران و سرکشان

  «فروع الغی  و الشقاقأین حاصد »

 کجا است دروکننده شاخه های گمراهی و اختلاف.

 «أین طامس اثار الزیغ و الاهواء»

 . کجا است محوکننده آثار کجروی و هواپرستی

آری او با تمامی مظاهر شرک و کفر و نفاق و الحاد و ظلم و فساد مبارزه خواهد کرد و تا 

مورد پذیرش همگان قرار نگیرد و عدالت را استقرار کن نسازد و آیین توحید آنها را ریشه

 نبخشد، آرام نخواهد گرفت و از پای نخواهد نشست.

 



 111                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

ُک لّ ُقَب» -6  «هایهادُّمْنَُأْهّلُالشّ رّْکُوََُُلةُ یَأالُّإنَه ُغاّلب 

 کننده آنان است.شونده، بر هر فرقه ای از مشرکان و هدایتآگاه باشید او چیره

 2«فان حزب الله هم الغالبون»فرماید: قرآن می

 همانا حزب خدا پیروز است.

 1«و ان جندنا لهم الغالبون»فرماید: همچنین می

 همانا لشکریان الهی پیروز خواهند گشت.

بدون تردید، پیروان ولایت و ملازمان رکاب حضرت مهدی مصداق أتم حزب الله و جند الله 

بود و او و اصحابش سرانجام بر مشرکان غلبه خواهند باشند. لذا پیروزی نهایی از آنان خواهد می

یافت. و هر فرقه ای که آیینی جز توحید داشته باشد با منطق و برهان به آیین توحید هدایت 

 سازد.شود و حضرت آنان را به سوی حق رهنمون می

 «ُالِلُاءُّیْولُّّإنَه ُاْلم ْدرّک ُّبک لّ ُثار ُْل ََُُأال »  -1

گیرنده هر خونی از اولیاء الهی است که به ناحق توسط ستمگران بر زمین انتقامآگاه باشید او 

 ریخته شده است.

 1«و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»فرماید: قرآن می

هرکس مظلومانه و ناحق کشته شود، ما ولی مقتول را مسلط بر قاتل برای خونخواهی و گرفتن 

 انتقام قرار دادیم.

 در رابطه با این آیه طبق روایت فرمود: امام باقر

هو الحسین بن علی قتل مظلوما و نحن اولیاءه و القائم منا اذا قام منا طلب بثار الحسین »

 6«فیقتل
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او حسین فرزند علی است که به ظلم کشته شد و ما اهل بیت اولیاء دم او هستیم. امام قائم از 

خیزد و آنان را به واهی از قاتلان امام حسین برمیما هنگامی که ظهور کند از طرف ما به خونخ

 رساند.هلاکت می

 باره فرمود:نیز در این امام صادق

 «ذلک قائم آل محمد یخرج فیقتل بدم الحسین»

کند و به خونخواهی امام موعود است که ظهور می یاو )ولی دم( قائم خاندان پیامبر مهد

یقتل و الله ذراری قتله الحسین »و سپس فرمود: خواهد کرد حسین، قاتلان او را قصاص 

 2«بفعال آبائها

به خدا سوگند او فرزندان و بازماندگان قاتلان امام حسین)ع( را به جرم رفتار جنایتکارانه 

 رساند.پدرانشان به هلاکت می

 

ُّلد» -1  «الِلُنُّیَأالُّإنَه ُالن اّصر 

 .کنندة دین خدا است یاری آگاه باشید او

 فرماید:کریم میقرآن 

 1«الدنیا و یوم یقوم الاشهاد ةانا لننصر رسلنا و الذین امنوا فی الحیو»

و روزی که گواهان به پا خیزند،  اآورند در زندگی دنیما پیامبران خود و کسانی را که ایمان می

 گردانیم.کنیم و پیروز مییاری می

درباره  قل شده که از امام صادقدر تفسیر علی بن ابراهیم روایتی از جمیل بن درّاج ن

 1«ةو الله فی الرجع»امام فرمود:  .این آیه پرسید

 به خدا سوگند این آیه در مورد رجعت پیامبر و امامان است. 
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دانی پیامبران بسیاری بودند که در دنیا بر دشمنانشان پیروز نشدند، بلکه به شهادت آیا نمی

ته شدند و پیروز نگشتند. این نصرت مربوط به عصر رسیدند. همچنین امامان پس از ایشان کش

دارد. در  یرجعت است. بنابراین امام زمان نیز در آن دوران به عنوان ناصر دین خدا نقش محور

 عصر ظهور دین خدا بر همه ادیان غلبه خواهد یافت.

 

ُّمْنَُبْحر َُعم » -2  « قُ یَأالُّإنَه ُاْلَغر اف 

 گیرد. که از دریای عمیق بسیار بهره می آگاه باشید، امام زمان کسی است

غرّاف صیغه مبالغه، اسم فاعل آن غارف از ریشه غرف به معنی برگرفتن و برداشتن است. 

غرف الماء بیده، یعنی آب را با دستش برداشت. غرفات جمع غرفه به معنی بنای مرتفع و 

 «و هم فی الغرفات امنون»ساختمان بلندمرتبه است. 

های بهشتی و جایگاه بلند از امنیت کامل برخوردار هستند و از هر حان در غرفهمؤمنان و صال

 باشند.خاطر میگزندی آسوده

ات کران بودن و کثرت آب است. آب نیز مایه حیتعبیر به دریای عمیق کنایه از گستردگی و بی

 است.

نان که تشنه مراد آن است که امام زمان مردم را از دریای معارف سیراب خواهد ساخت. آ

 سازد. اودادگری بهره مند میگسترش عدالت هستند، امام زمان به دست پرتوان خود آنان را از 

تواند از این گنجینه بزرگی که در اختیار دارد همه کسانی را که خواهان حیات طیبه است که می

 بنوشاند.مند سازد. و از این آب شیرین و گوارا تشنگان حقیقت و عدالت را هستند بهره

  

ُک َلُذُیک َلُذُُّسمُ یََُأالُّإنَه ُ » -3 ُّبَفْضّلّهَُو ُّبَجْهّلهُُّیَفْضل   « َجْهل 

آگاه باشید او هر صاحب فضلی را به اندازه فضیلتی که دارد و هر نادانی را به اندازه نادانیش 

 دهد.سهم می

کردن است. به یسم فعل مضارع است. ماضی آن وسَم از ریشه وسم به معنی علامت گذاری 

 شود.علامت سِمَه گفته می
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 فهمد.کند و اصل مطلب را میمتوسم کسی است که به علامت و نشانه نگاه می

 2«ان فی ذلک لایات للمتوسمین»فرماید: قرآن می

هایی از قدرت خداوند برای هوشمندانی است که از این در این رخدادهای تاریخی نشانه

 یابی کنند.و وقوع آن حوادث را ریشهها به حقیقت پی برند نشانه

 1«نحن المتوسمون»در روایتی امام صادق فرمود: 

 ما کسانی هستیم که قرآن از آنان به عنوان متوسّم یاد کرده است.

الاری، سشناسد و براساس شایستهها و شایستگان را میمراد این است که امام زمان شایستگی

 .اگذار می نمایدفراد شایسته از حیث علمی و اجرایی وابه را ها  و انجام امور جامعه مسئولیت

غدغه دست و امانتدار باشند. دآنان که دارای حسن تدبیر و توان مدیریتی بالا باشند، افرادی پاک

مجری منویات امام  ، واصلی آنها خدمت به خلق و پیشبرد امور جامعه براساس موازین دینی

 عصر باشند.

 

 «َوُم ْختار هُ ُالِل َرةُ یََُأالُّإنَه ُخُّ» -4

 آگاه باشید و بدانید امام زمان برگزیده و منتخب خداوند است.

وب شود. امام باید منصاصولا امامت منصب الهی است و با انتصاب از ناحیه خداوند تعیین می

 هطور که خداوند دربارکند. همانمن قبل الله باشد. لذا امامت بدون جعل و نصب تحقق پیدا نمی

 فرماید:حضرت ابراهیم خلیل الرحمن می

 من تو را برای مردم امام قرار دادم. 1«انی جاعلک للناس اماما»

و شرط اصلی امامت، عصمت است. امام کسی است که در مقام نظر و کشف  اساسیرکن 

 حکم الهی، و در مقام عمل و اجرای احکام از هرگونه خطا مصون باشد و دچار اشتباه نشود.
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ی ببرد تواند به آن پکس نمیاست عصمت یک امر قلبی و باطنی و غیبی است که هیچ بدیهی

و تشخیص بدهد چه کسی معصوم است. لذا برای شناخت امام راهی جز تعیین او از سوی 

خداوند و معرفی او توسط پیامبر وجود ندارد. بر همین اساس پیامبر گرامی علی بن ابیطالب را 

توانند در طور که مردم نمیم و خلیفه به دستور خدا معرفی نمود. هماندر غدیر به عنوان اما

  .شناسایی پزشک حاذق نقشی داشته باشند

توان به آراء عمومی مراجعه کرد و هرکس را مردم عامی به او رأی دادند نمیاو لذا در انتخاب 

تن که او باید از حیث دانساو را به عنوان برترین پزشک معرفی کرد. در مورد امام نیز با لحاظ این

معارف دین و احکام شرع و تخلق به ملکات فاضله و به ویژه دارا بودن مقام عصمت، برترین 

 مردم باشد، آراء مردم نقشی ندارد. امام و ولی امر باید منتخب خدا باشد، نه منتخب خلق. 

صفات بسیاری  ،2در روایت مفصلی که عبدالعزیز فرزند مسلم آن را نقل کرده امام رضا

توانند برای خود را برای امام برشمرده و کسانی را که گمان کرده اند با عقل قاصر خویش می

امام انتخاب کنند و آراء مردم یا اهل حل و عقد و شورای نخبگان کسی را به عنوان امام بر مسند 

 فرماید:می .ولایت بنشانند مورد تخطئه و نکوهش قرار داده است

 «فیها اختیارهم زفیجو ةو محل ها من الام ةقدر الامام هل یعرفون»

 شناسند، تا انتخابدانند. جایگاه امامت را نسبت به امت میآیا مردم مقام و منزلت امامت را می

 ایشان در باب امامت ممکن و صحیح باشد. 

 پس انتخاب ممکن نیست. ؟ قطعا نمی شناسند،شناسنداستفهام انکاری است، آیا می

امنع جانباً و ابعد غورا من أن یبلغها  الامامة اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و ان»

 «الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماماً باختیارهم

امامت بالاترین منزلت، بزرگترین شأنیت، والاترین مقام، و برتر از آن است که مردم با عقلهای 

ار خویش به آن نائل شوند یا به انتخاب و آرای خود ظبا افکار و انخود به آن دست یابند یا و 

 امام را تعیین کنند.
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رتبته ثالثة و مان الامامة خص  الله عزوجل بها ابراهیم الخلیل)ع( بعد النبوة و الخل ة »

 «بها ذکره راشاو فضیلة شر فه بها 

بوت و مقام خلت، به مقام امامت امری است که خدای متعال ابراهیم خلیل را پس از مقام ن

فضیلتی است که او را به این فضیلت مشرف نمود و به  .امامت در رتبه سوم مخصوص کرد

 برکت مقام امامت یاد او را در تاریخ بلند آوازه ساخت.

 من تو)ابراهیم( را پیشوای مردم قرار دادم. «انی جاعلک للناس اماما»فقال: 

فرمود: این مقام امامت پیوسته در ذریه ابراهیم نسل اندر نسل به جای  سپس امام رضا

 فرماید:ماند تا سرانجام به پیامبر خاتم منتهی شد. چنانچه خدای جل و علی در این باره می

 2«ان اولی الناس بابراهیم للذ ین ات بعوه و هذا النبی و الذین امنوا و الله ولی  المؤمنین»

ه ابراهیم کسانی هستند که او را پیروی کردند و این پیامبر اسلام و کسانی سزاوارترین مردم ب

 که ایمان آوردند و خدا ولیّ اهل ایمان است. 

از  نو روایت علی بن نعما 1از امام باقر نشایان ذکر است طبق روایت عبدالله بن عجلا

یان راستین آنان هستند. در آیه شریفه امام معصوم و شیع« الذین امنوا»مراد از  1امام صادق

 «و اتباعهم ةهم الائم»قال: 

بامرالله تعالی،...، فهی فی  فکانت له خاصة فقل دها علی ا»فرمود:  آنگاه امام رضا

 .«، فمن أین یختار هؤلاء الجه الخاصة الی یوم القیامة اذ لا نبی  بعد محمد ولد علی

گرانبهای امامت را به دستور  گردنبندپس امامت به رسول اکرم اسلام اختصاص یافت و او 

آویخت. این منصب امامت در فرزندان علی به نحو  طالبابیابنخداوند به گردن علی

پیامبری نباشد. پس این گروه  پیامبر اسلاماز خواهد بود. زیرا پس باقی خاص تا روز قیامت 

 خواهند امام انتخاب کنند. با چه معیاری مینادان و نابخرد 
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شمرد و کسانی را که در باب سپس مجموعه دیگری از مختصات و ویژگیهای امام را برمی

ن فأی» فرماید:امامت قائل به انتخاب مردم هستند مورد تخطئه قرار داده و نکوهش نموده و می

 «الاختیار من هذا؟

 پذیر است؟برای مردم امکانچگونه انتخاب فردی با این خصوصیات 

 «و أین العقول عن هذا؟»

 چگونه خردها به شخصی که واجد این صفات باشد راه دارد.

 شود. کجا مانند اینها یافت می «و أین یوجد مثل هذا»

 «أ تظن ون ان ذلک یوجد فی غیر آل الرسول محمد، کذبتهم»

 شود.می پندارند مقام امامت در غیر خاندان پیامبر یافتآیا می

 «رغبوا عن اختیارالله و اختیار رسول الله و اهل بیته الی اختیارهم»

 از انتخاب خدا و رسول روی گرداندند و به انتخاب خودشان روی آوردند.

 2«و رب ک یخلق ما یشاء و یختار، ما کان لهم الخیرة»و القرآن ینادیهم: »

ماید: و پروردگارت هرچه را بخواهد فردر حالی که قرآن ایشان را مخاطب قرار داده و می

 .گزیند. برای مردم حق انتخاب و اختیاری در مقابل گزینش خدا نیستآفریند و برمیمی

 همچنین به آیه دیگری در این رابطه استشهاد فرمود:

 1«و ما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیرة من أمرهم»

باایمانی اختیار و حق انتخاب ندارد در موردی که خدا و پیامبر در آن مورد  هیچ مرد و زن

 هرچند آن امر مربوط به آنها باشد. ،حکم کرده باشند

  انس روایت کرده که پیامبر فرمود:
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ا فجعلنی نبجان الله یختار کیف یشاء، ان الله اختارنی و اهل بیتی علی جمیع الخلق فانت»

 «ابی طالب الوصیالرسول و جعل علی بن 

کند. مرا و خاندان مرا بر تمام مردم اختیار کرد. پس ما خدا به هر کیفیت بخواهد انتخاب می

 برگزیده شدیم. پس مرا پیامبر و علی را وصی قرار داد. 

نی ما جعلت للعباد أن یختاروا ولک یعنیما کان لهم الخیره »سپس در تفسیر ذیل آیه فرمود: 

 2«فانا و اهل بیتی صفوة الله و خیرته من خلقه أشاء،اختار من 

این است که برای بندگان حق انتخاب در باب نبوت و  «ما کان لهم الخیره»مراد از جمله 

امامت قرار ندادم. ولی من هرکس را بخواهم اختیار کنم. پس من و خاندان من برگزیده خدا و 

 انتخاب شده او در میان مردم هستیم. 

 

َُواْلمُ َأالُ » -5 ُک لّ ُّعْلم  .ُطُ یحّإنَه ُواّرث   «ُّبک لّ ُفَ ْهم 

 آگاه باشید او وارث هر دانشی است. به هر درکی احاطه دارد. 

فرماید این است که او هرچه دهمین خصوصیتی که رسول اکرم درباره امام زمان بیان می

باشد به دانش تجربی و آنچه فهمد. علم شاید ناظر فهمند میداند و هرچه میدانند میدیگران می

شود، و فهم ناظر باشد به آنچه از طریق  برهان از طریق آموزش و انتقال مفاهیم فراگرفته می

 شود.  عقلی و شهود قلبی برای انسان حاصل می

خلاصه امام زمان در علوم منقول و معقول سرآمد دوران است و به همه شئون بشر و امور 

ف ادراکی دارد. چیزی نیست که کسی بداند و او نداند. چیزی نیست جهان احاطه علمی و اشرا

که کسی بفهمد و او به آن احاطه و تسلط کامل نداشته باشد. همه چیز در حیطه علم و فهم امام 

 زمان است.

 حصول علم از پنج طریق است: و شایان ذکر است ادراک 
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چشیدن و لمس کردن  ،یدنبوی ،شنیدن ،ادراک حسی: از طریق حواس ظاهریه مثل دیدن -2

شود که این مشترک بین انسان و حیوان است و امتیازی برای انسان به شمار نمی حاصل می

  آید.

، از عالم و استاد صورت گیرد لادراک مفهومی و علم اکتسابی، که از طریق فراگیری و انتقا -1

  مانند آنچه حضرت امیر از محضر پیامبر آموخته است.

 ادراک عقلی که به واسطه برهان و تحلیل عقلی است.  -1

 ادراک قلبی که از طریق الهام و اشراق است.  -6

 ادراک وحیانی که به پیامبران اختصاص دارد.  -1

این فراز ناظر به طریق دوم و سوم و چهارم است که امام معصوم در هر عصر و زمان نسبت 

 رسد.و کسی به مقام و رتبه علمی او نمیدیگر عالمان و متفکران ممتاز و در اوج است به 

 2«و الذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق»فرماید: قرآن می

 1«ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا»

 سپس این کتاب که میراث کسانی قرار کتابی را که به تو ای پیامبر وحی کردیم حق است.

گزیدیم. که مراد از بندگان برگزیده الهی در این آیه دادیم که از میان بندگان خویش آنان را بر

و  1امامان معصوم هستند و روایت سلیمان از امام صادق طبق روایه سالم از امام باقر

 قهر امام زمان مصداق آن خواهد بود.

 باره فرمود: در این امام کاظم

ما کسانی هستیم  6«شیء فنحن الذین اصطفانا الله عزوجل و اورثنا هذا الذی فیه تبیان کل»

 که خدا ما را برگزید و این کتابی را که بیان همه چیز است میراث ما قرار داد. 

 فرماید:در روایتی می امام باقر

                                                           
 81سوره فاطر، آیه   -1
 82همان، آیه  -2

 214، ص 1اصول کافی، ج - 3
 221همان، ص  - 4



 شرح خطبه غدیر                                                                                                  111

 

  

 »2علم النبیین و أنه جمع ذلک کله عند امیر المؤمنین ان الله جمع لمحمد»

مؤمنان  همه آن را نزد امیرخداوند علم تمام پیامبران را در وجود رسول خاتم جمع کرد و 

 طالب قرار داد. ابیبنعلی

 فرماید:طبق روایت محمد بن سلیم می در جای دیگر امام صادق

و العلم یتوارث ، و لن یهلک عالم الا بقی من بعده من یعلم علمه او ان  علیا کان عالمًا  »

 1«ماشاءالله

رود مگر اینکه پس است و هرگز عالمی از دنیا نمی امترسد و علی عالم این علم به ارث می

 داند. یا آنچه را خدا بخواهد. ماند کسی که علم او را میاز او باقی می

این روند ادامه یافته تا اینکه سرانجام تمام علوم انبیاء و اوصیاء به حضرت ولی عصر عج 

عور ه افراد بشر، از حیث فهم و شانتقال یافته است. علاوه بر جنبه تفوق علمی امام نسبت به هم

ل به عق یابندیابد، آنچه را دیگران نمیو ادراک در درجه ممتازی قرار دارند. به قلب خویش می

فهمد، آنچه را دیگران توان درک آن را ندارند. بلکه امام معصوم باذن الله بر همه خویش می

گر بخواهد آنچه را در ذهن دیگری داند. اهای مردم را میاذهان مسلط است. و فکرها و فهم

 تواند بفهمد. گذرد میمی

کانون علم  6«و معدن العلم» 1«خز ان علم الله»چنانچه در روایات متواتر از ائمه هدی به عنوان 

 تعبیر شده است. 

ان لله عزوجل علمین: علم لایعلمه الا هو، و علم عل مه »فرمود:  همچنین امام باقر

 1«ما عل مه ملائکته و رسله فنحن نعلمهملائکته و رسله، ف

                                                           
 1، ح 228، ص 1اصول کافی، ج - 1
 2، ح 222همان، ص  - 2
 102همان، ص  - 3
 221همان، ص  - 4
 251، ص 1اصول کافی، ج - 5



 111                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

برای خدا دو قسم علم وجود دارد. یکی علمی که جز او کسی نمی داند. اختصاص به او 

دارد. و دیگر علمی که آن را به فرشتگان و پیامبرانش تعلیم داده است. پس آنچه فرشتگان و 

 پیامبران فرا گرفته اند ما آن را می دانیم.
 

َُعْنُرَب ّّهَُعَزَوَجَلَُوُاْلم شََُأالُّإنَه ُ» -6  «.اتّهُّیاّلْمّرُآُدُ ی ُّاْلمْخّبر 

دارد و گوید و آیات او را به پا میدهد و سخن میبدانید امام زمان از پروردگارش خبر می

 بخشد. تحکیم می

ن تالمشیّد اسم فاعل از باب تفعیل و از ریشه شید به معنی بالا بردن، برپا داشتن و محکم ساخ 

 شیّده به صیغه اسم مفعول به معنی کاخهای مستحکم و مرتفع است. مبروج  است.

گونه که رسالت گوید، همانفرماید امام زمان از طرف خداوند سخن میپیامبر گرامی می

خاتم انبیاء ابلاغ پیام الهی برای بشر است، رسالت امامان و خاتم اوصیاء نیز ابلاغ پیام و پیامبران 

 فرماید:می ی بشریت است. طبق روایتی امام صادقالهی برا

 میرالمؤمنین)ع( ثمأیخرج شیء من عند الله عزوجل حتی یبدأ برسول الله)ص( ثم  لیس»

 2«بواحد بعد واحد لکیلا یکون آخرنا اعلم من اولنا

میر ایابد، پس از آن به شود مگر اینکه ابتدا به پیامبر انتقال میچیزی از نزد خدا صادر نمی

شود تا اینکه آخرین ما داناتر از مؤمنان، سپس به امامان معصوم یکی پس از دیگری منتقل می

نخستین ما نباشد. یعنی همه امامان معصوم از جمله امام زمان آنچه را بر زبان می آورند از خدای 

 سبحان دریافت کردند، کلام آنان کلام خدا است. 

 ماید:فرمی در روایت دیگری امام باقر

ه عزوجل علمین: علم مبذول و علم مکفوف، فاما المبذول فانه لیس من شیء تعلمه ل َان لِ»

ا المکفوف فهو الذی عند الله عزوجل فی ام الکتاب، اذا مالملائکة و الرسل الا نحن نعلمه، و ا

 1«نفذخرج 
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 خداوند دارای دو علم است:

سولان عطا نموده، پس چیزی نیست علم مبذول: یعنی دانشی که آن را به فرشتگان و ر -2

 دانیم.بدانند مگر اینکه ما نیز آن را می که آنان

که در ام  علم مکفوف: یعنی دانشی که مختص ذات الهی است. عبارت است از علمی -1

 الکتاب است. هرگاه صادر شود نافذ خواهد بود.

آنچه را از کانون وحی گوید. از سوی خدا می دگویبنابراین وقتی امام زمان با مردم سخن می

 خواند.کند و به سوی خدا فرامیو تعالیم پیامبر دریافته، به مردم منتقل می

 «والمشی د لامر آیاته»

 بخشد.گفتار و رفتار او آیات الهی را تحکیم می

های خدا در متن زندگی مردم به طور پررنگ و هدف نهایی ظهور آن است که دین و نشانه

و جامعه جهانی را بر محور ابرد. ا قدرت و صلابت، اهداف اسلام را پیش میظهور پبدا کند. و ب

 ایمان و تقوا و عدالت بنا خواهد ساخت.

 

 « دُ یالَسدُدُ یَأالُّإنَه ُالَرش » -21

 آگاه باشید او رشد یافته و محکم و استوار است.

واند جامعه تنمی بدیهی است کسی که خودش رشد نیافته باشد، هدایت و تربیت نشده باشد،

را رشد دهد و به سوی هدف رهنمون سازد و به گونه ای صحیح تربیت کند و پرورش بدهد تا 

 به کمال مطلوب خویش برسند.

فرماید امام زمان شخصیتی است که به تمام معنی رشد یافته، به سوی حق پیامبر گرامی می

کافی را برای اینکه کاروان بشریت را رهیافته، و در راه حق محکم و استوار است. شرائط لازم و

 باشد. به سوی حق هدایت نماید و رشد و تعالی بخشد، دارا می

یاران امام زمان نیز باید انسانهایی رشدیافته باشند، در دامان قرآن و عترت تربیت شده باشند، 

 مانند. فادار بو بر عقیده خویش استوار باشند. بر پیمان خویش با امام زمان تا سرحد نثار جان و
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اند، سبک زندگی آنان با موازین شرعی و عقلانی انطباق ندارد، کسانی که رشد کافی پیدا نکرده

ایمان در اعماق جانشان رسوخ نکرده، عناصری سست و متزلزل هستند، اهل فداکاری و ایثارگری 

ن افرادی به ند، چنیای ندارنیستند. وفادار و پایدار نیستند، از بصیرت و روشن بینی کافی بهره

 آیند، و شایستگی سرباز امام زمان را ندارند.طور قطع از یاران امام زمان به شمار نمی

 

ُّإلَُ » -21  « هُّیَُْأالُّإنَه ُاْلم َفَوض 

 تدبیر امور دین و جامعه به امام زمان واگذار شده است.

 است: خداوند متعال امر دین را به پیامبر اکرم تفویض نموده و فرموده

 2«و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»

آنچه را پیامبر برای شما بیاورد آن را بگیرید و به کار بندید. و از آنچه شما را نهی کند دوری 

 گزینید و ترک کنید.

گونه که اطاعت امر و نهی خداوند بر مردم واجب است. اطاعت از اوامر و نواهی پیامبر همان

 مردم لازم است. بلکه ملاک طاعت الهی اطاعت از رسول اکرم است.نیز بر 

 1«من یطع الرسول فقد أطاع الله»

 هرکس پیامبر را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است. 

طبق روایات متواتر از ائمه هدی، خدا آنچه را به پیامبر تفویض کرده، طبق دستور خداوند، 

 ده است.تفویض نمو پیامبر آنها را به امام

 فرمود: امام صادق

 «3فما فو ض الی رسول الله)ص( فقد فو ضه الینا»

 6«فما فو ض الله الی رسوله)ص( فقد فو ضه الینا»

                                                           
 7سوره حشر، آیه  - 1
 19سوره نسا، آیه  - 2
 2،0، ح211اصول کافی، ص  -1

 2همان، ح - 4
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آنچه را خدا به پیامبرش واگذار نموده، پیامبر به ما اهل بیت واگذار کرده است. این تفویض 

اختیار هم به لحاظ امور دینی و بیان شریعت است و هم به لحاظ امور سیاسی و دنیایی و 

نقشی که پیامبر در رابطه با دین دارد، امام زمان نیز  هرتشکیل حکومت و امور اجرائی، یعنی 

گونه اختیاری که در رابطه با حاکمیت دارد، امام زمان همان هر نقش را بر عهده دارد. همان 

 باشد. اختیارات را نیز دارا می

 

 «.هُّیُْدََُیُُنَُیَُْأالُّإنَه َُقْدَُبَشَرُبّّهَُمْنَُسَلَفُّمَنُاْلق روّنُب َُ » -26

 اند.بدانید او کسی است که پیشینیان به ظهور او بشارت داده

مانی اند. در کتابهای آسعنوان منجی بشریت تصریح کرده بهپیامبران پیشین بر آمدن مهدی 

 گذشته مثل تورات و انجیل نیز به ظهور مهدی اشاره شده است. 

پیامبر اسلام بارها در مورد حضرت بشارت داده است. گاهی به صورت عمومی مانند آنچه از 

قال رسول الله)ص(: لا تقوم الساعة حتی تمتلئ » ابو سعید خدری در مسند احمد آمده است.

الارض ظلما و عدوانا، قال: ثم یخرج رجل من عترتی یملأها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و 

 2«عدوانا

 گاهی به صورت خاص: مانند آنچه به امیر المؤمنین بشارت داده است. پیامبر فرمود: 

من ولدک احد عشر اماما أنت اولهم و یا علی الائمة الراشدون المهتدون المعصومون »

 1«آخرهم اسمه اسمی، یخرج فیملأ الارض عدلا کما ملئت جورا و ظلماً

ای علی، امامان رشد یافته، هدایت شده، مصون از هر گونه خطا، از فرزندان تو یازده نفر 

ز پر اپس زمین را  .کندهستند، تو نخستین ایشان و آخر آنان نامش همنام من است. ظهور می

 کند، همان گونه که از ستم پر گشته بود.عدل و داد می

                                                           
 81، ص 8سند احمد، جم - 1
 02غیبت نعمانی، ص  - 2
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د من الاولین و لا أحانا اهل بیت أعطینا سبع خصال لم یعطها »همچنین فاطمه زهرا فرمود: 

 «الآخرین قبلنا

هیچ کس از اولین و آخرین پیش به عطا شده، که ما ما خاندانی هستیم که هفت خصلت به 

 رزانی نشده است.از ما چنین موهبت هایی ا

 2«و منا و الذی نفسی بیده مهدی هذه الامة»سپس فرمود: 

سوگند به کسی که جانم به دست او است یکی از آن ویژگیهای هفت گانه این است که مهدی 

 این امت از ما خاندان است.

همچنین هریک از امامان معصوم به ظهور مهدی موعود نوید داده و بر وجود او از نسل علی 

 اختصاص به پیامبر خاتم و اهل تاند. لکن این نوید و بشارفاطمه و امام حسین تصریح کردهو 

 اند.بیت عصمت ندارد، بلکه پیامبران پیشین نیز به این امر بشارت و نوید داده

به عنوان نمونه در تورات در مورد ظهور پیامبر خاتم از نسل اسماعیل و دوازده امام پس از 

 است:او چنین آمده 

و لیشمعیل شمعتخ هنى، برختى اتو دهفرتى، اتو دهربتى، و اتو بماد ماد، شینیم آسور،  »

 1« نسیئم و اناتیتو الکوى کادل

 ترجمه آن چنین است:

برکت دادم و نسل او را به واسطه یکی از فرزندانش او اسماعیل نمازش پذیرفته شد و من به 

حرف است. من از میان آنها دوازده امام از نسل  11 و 2به نام محمد زیاد کردم . تعداد حروف 

 او ظاهر خواهم ساخت و قوم بی شماری به او خواهم بخشید.

ح هفدهم از سفر تکوین کتاب تورات قدیمی وجود دارد. اسفار جمع حااین عبارت در اص

 شود. و مراد از اصحاح نیز بخشهای مختلف آنسفر به فصلهای مختلف کتاب تورات گفته می

 های قرآن است.نظیر سوره

                                                           
 51ینابیع الموده، ص  - 1
 214، ص 81بحاراالنوار، ج   – 259، ص 1تاریخ ابن کثیر ج  – 50، ص 1اعالم الوری، ج  -2
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گوید هنگامی که امام حسن عسگری در بستر بیماری بود و این اسماعیل بن علی نوبختی می

به منظور عیادت خدمت حضرت شرفیاب شدم. به خادم  ،بیماری به شهادت حضرت منتهی شد

به  د. امام خطابخود دستور داد تا کودکی را از اندرونی نزد او بیاورد. کودکی بسیار زیبا را آور

 او فرمود:

 «نی الماء فانه ذاهب الی ربیقیا سید اهل بیتی، اس»

 ای سرور خاندان من، به من آب بنوشان که من به سوی پروردگارم رهسپار هستم.

 ای برداشت و به امام نوشاند.کودک کاسه جوشانده

حجة الله علی ارضه ابشر یا بنی، فأنت صاحب الزمان و أنت المهدی و أنت »امام فرمود: 

 «و أنت ولدی و وصیی، و أنا ولدتک

هستی. تو حجت خدا بر اهل زمین امت پسرم بر تو بشارت باد تو صاحب زمان و مهدی 

 تو فرزند و وصی من هستی و من پدر تو هستم، آنگاه نسب او را بیان فرمود: .هستی

ر بن محمد بن علی و أنت محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعف»

و  الطاهرین ةولد رسول الله و أنت خاتم الاوصیاء الائم ،بن الحسین بن علی بن ابی طالب

 2«بشر  بک رسول الله و سم اک و کن اک

 رسد. به امام حسین فرزند علی بن ابی طالب میتو نسبت 

 نامگذاری کردهتو آخرین وصی امامان معصوم هستی و رسول خدا به تو بشارت داده و تو را 

 و کنیه تو را تعیین کرده است.

 

َمَعه ُوَُُالح َجَةُبَ ْعَده ُوَُُح َجة ُوَُُیَأالُّإنَه ُاْلباقُ»-65 ُ« .ّعْنَدهُ ُن وَرُّإالُ ُالُالَُحَقُّإالُ 
 آگاه باشید او آخرین حجت خدا در زمین است که تا روز رستاخیز باقی است

 و نوری نیست مگر نزد او. ،با او و پس از او حجتی نیست. حقی نیست مگر

 طبق روایات متعدد فرمود: امام صادق
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 2«ةو لم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهما حجل»

 حجت خدا است. و اگر در زمین جز دو نفر باقی نماند یکی از آن دو امام 

 إلیبه الا و فیها امام یهتدی  و الله ما ترک الله ارضا منذ قبض آدم»همچنین فرمود: 

 1«امام حجة الله علی عباده بغیرعلی عبادی و لا تبقی الارض  ةالله و هو حج

به خدا سوگند، از زمانی که خدا آدم را قبض روح کرد زمین را رها نکرد مگر اینکه در آن 

امامی قرار داد تا مردم را به سوی خدا هدایت نماید و او حجت خدا بر بندگان باشد و 

 امام که حجت خدا بر مردم است خالی نمی ماند.هیچگاه زمین بدون 

روایت کرده که  از امام صادق 1«و جعلها کلمة باقیة فی عقبه»ابوبصیر در تفسیر آیه: 

 6«باقیة الی یوم القیامة فی عقب الحسین وجل هی الامامة جعلها الله عز »فرمود: 

 ا در نسل امام مراد از کلمه باقیه در آیه شریفه امامت است که خداوند آن ر

 تا روز قیامت باقی گذاشته است. حسین

 گوید از پیامبر درباره این آیه پرسیدم. فرمود:ابو هریره نیز می

 1«جعل الائمة فی عقب الحسین یخرج من صلبه تسعة من الائمة و منهم مهدی هذه الامة»

ا بیرون آورد و قرار داد و از صلب او نه امام ر خداوند امامان را در نسل امام حسین

 مهدی این امت از ایشان است.

اند که خداوند در مقام احتجاج بر بندگان به وجود امامان امام را از آن جهت حجت گفته

ضلالت و معصیت خویش را نتوانند توجیه نمایند و عذر بیاورند که  مردممعصوم حجت دارد. 

 ما راهنما و پیشوا نداشتیم.

                                                           
 170، ص 1اصول کافی، ج  - 1
 170، ص 1اصول کافی، ج  -2

 21سوره زخرف، آیه  - 3
 1، ح 181، ص 4تفسیر برهان، ج  - 4
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آنچه مسلم است این است که هیچگاه زمین خالی از حجت نیست. همواره در میان مردم 

پیامبر یا امامی وجود دارد که آنان را از گمراهی و فساد و تباهی برهاند و به سوی توحید و 

 صلاح و عدالت فراخواند و بستر ذهنی و عینی را برای حاکمیت احکام الهی فراهم سازد. 

بوده است. پس از او نیز امامان معصوم یکی  ضرت محمد بن عبداللهآخرین پیامبر، ح

اند تا سرانجام امر امامت و پس از دیگری به عنوان حجت الهی بر مردم نقش خود را ایفا کرده

منتهی شده است و او  ولایت به حضرت محمد ملقب به مهدی فرزند امام حسن عسگری

ها پنهان است. آری او در رد بحث قرار گرفته، از دیدهبنابر مصالح و جهاتی که در جای خود مو

ن شود. ایمیان خلق حاضر است، اگر چه ظاهر نیست. لذا از او به عنوان حجت باقیه الهی یاد می

 حجت تا انقضای عالم باقی است. 

او حق است . هیچ کس جز او حق نیست. آنچه بگوید حق است. آنچه انجام « لاحق الامعه»

 .دهد حق است

کسانی که در اردوگاه او باشند و تحت لوای او قرار بگیرند، بر حق هستند. آنان که در اردوگاه 

یند. آمقابل باشند و زیر پرچم دیگران گرد آیند، باطل هستند و از جنود شیطان به شمار می

الحق و  ععلی م»چنانچه این تعبیر درباره امیرالمؤمنین از سوی پیامبر فراوان به کار رفته است. 

 علی با حق و حق با علی است.« الحق مع علی

 نوری نیست مگر نزد او.« ولا نور الا عنده»

 2«فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا»فرماید: قرآن می

 به خدا و پیامبر و نوری که فرو فرستادیم ایمان بیاورید.

گوید امام ابوخالد کابلی میبه حسب ظاهر مراد از نور قرآن کریم است. ولی در روایتی 

 در این باره فرمود: باقر

 1«النور والله نور الائمة من آل محمد الی یوم القیامة»

                                                           
 1سوره تغابن، آیه  - 1
 1، ح 104، ص 1اصول کافی، ج - 2
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 به خدا سوگند مراد از نور در آیه، نور امامان معصوم از خاندان پیامبر تا روز رستاخیز است.

 2«و ات بعوا النور الذی انزل معه»همچنین در مورد آیه: 

 طبق نقل علی بن ابراهیم فرمود: امام صادق

 «النور فی هذا الموضع علی  امیر المرمنین و الائمة علیهم السلام»

مراد از نور در این آیه که خدا دستور داده آن را که با پیامبر نازل شده پیروی کنید، 

 امیرالمؤمنین علی)ع( و امامان معصوم است. 

 ر است. نور توحید، نوربنابراین در این زمان نور نزد حضرت ولی عص

رسالت، نور امامت، نور ولایت، نور هدایت، نور معرفت، نور عدالت، همه باید از نور امام 

زمان بهره بگیریم و قلب خود را نورانی سازیم. هر انسانی جویای نور و روشنایی است و از 

ست که نوری ا تاریکی گریزان است. البته نور مطلوب آدمی نور مادی و فیزیکی نیست. بلکه

 ای از آن است. این نور مادی جلوه

خداوند نور آسمانها و زمین است. خصوصیت نور این است، « الله نور السموات و الارض»

کند. هر کس با خداوند به  همه چیز در پرتو آن نور ظهور پیدا می« ظاهر بنفسه مظهر لغیره»

انی شود. پیامبران و امامان چون با عنوان کانون اصلی نور مرتبط و متصل باشد وجودش نور

خدا مرتبط هستند، وجودشان سراسر نور است. هرکس بخواهد وجودش نورانی شود باید 

 مرتبط با آن وجودات نورانی باشد. در پرتو وجود امام زمان باید کسب نور کرد و روشن شد.

 

ُ« هُّیَُْأالُّإنَه ُالغاّلَبَُله َُوالَمْنصوَرَُعلَُُ»ُ-67
 باشید هیچ کس بر او چیره نشود و بر ضد او یاری نگردد.آگاه 

بدیهی است کسی که مستظهر به قدرت و نصرت الهی باشد، هیچکس را یارای مقاومت در 

 برابر او نیست، تا چه رسد به اینکه بخواهد بر او غلبه یابد و او را مغلوب سازد.

کفر و شرک سرانجام حق بر باطل تردیدی نیست که در رویاروئی اردوگاه توحید با اردوگاه 

 چیره خواهد شد. این مطلبی است که در قرآن مجید به تعابیر گوناگون بر آن تصریح شده است.

                                                           
 154سوره اعراف، آیه  - 1
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 2«ان ینصرکم الله فلا غالب لکم»

 اگر خداوند شما را یاری رساند، هیچ کس نتواند برشما غلبه یابد. 

 1«فان حزب الله هم الغالبون»

 افتگان هستند.یتحقیقا حزب خدا غلبه 

 1«و ان جندنا لهم الغالبون»

 «لشکر ما یکتاپرستان بر دشمنان غلبه خواهند یافت»

 6«انه کان منصورا»نظر به اینکه امام زمان خود عنوان منصور دارد: 

 1«انهم لهم المنصورون»فرماید: و خداوند می

تیجه در ن .یاری نخواهند شدبنابراین کسانی که در مقابل امام زمان و اصحاب او قرار بگیرند، 

 پیروز نخواهند بود.

 

 «ّتهُّیَُّسر ّّهَُوُعالنُُّیفُن هُ یَأمَُخْلّقّه،ُوَُُیَحَکم ه ُفَُأْرّضّه،ُوَُُیالِلُفُیّإنَه َُولُُّوََُُأال»-21

آگاه باشید او ولی خدا در زمین  وحاکم خدا در میان مردم، و مورد اعتماد او در نهان و عیان 

 است.

ثلا در زیارت جامعه از م برای امامان معصوم در روایات و دعاها وارد شده است. این تعابیر

  اولیاء جمع ولی است. .«السلام علیکم یا اولیاء الله»: امام هادی)ع( آمده است

 زیرا این .بنابراین هریک از امامان عنوان ولی الله دارند. ولیّ به معنی محب و ناصر نیست

یز قابل انطباق است. ولی الله یعنی کسی که از سوی خداوند دارای اوصاف برای غیر معصوم ن

                                                           
 119آل عمران/ - 1
 51مائده/ - 2
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ولایت است. در واقع شأن امامت که خداوند به او عطا نموده، او را موظف ساخته تا در راستای 

 اجرای احکام الهی و استوار عدالت جهانی اعمال ولایت نماید.

که انسانی وجود داشته باشد ولایت  ای از زمینیعنی در سرتاسر زمین، در هر نقطه« فی ارضه»

کند و اعلام نظر او پایان بخش همه امام در آنجا نافذ است. حکم یعنی کسی که حکم می

یعنی تمام مردم « خلقه»موجب فصل خصومات و قطع مرافعات است.  واختلافات است. کلام ا

ا جمعیت محدودی از زمین ی یطقه خاصندر سراسر جهان. بنابراین ولایت و حاکمیت او به م

اختصاص ندارد. بلکه از نظر جغرافیایی و جمعیتی فراگیر است. همه مردم جهان تحت حکومت 

 گیرند. واحدی قرار می

 خوانیم: همچنین در زیارت جامعه می

 «امناء الرحمن»و « السلام علیکم یا امناء الله»

خدا است. هرچه بگوید و هرچه امناء جمع امین است. امام زمان نیز مانند سایر امامان، امین 

انجام دهد و هر چه تصمیم بگیرد، چه به صورت پنهانی باشد و چه به صورت آشکار، همان 

است که خدای متعال گفته و خواسته، چیزی جز اوامر و نواهی الهی به منظور استیفای مصالح 

 باشد.  عمومی واجتناب از مفاسد اجتماعی نمی

لازم است دستورات  ،واجب است احکام خداوند را اطاعت نمایندگونه که بر مردم لذا همان

 او را پیروی کنند و تابع امام خویش باشند. 

 لقب امام زمان است. در زیارت امین الله همین تعبیر آمده است:« امین الله»

 «السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده»

 در زیارت مطلقه نیز آمده است: 

 «ام علیک یا سید الوصیین و أمین رب العالمینالسل»

 خوانیم: در زیارت پیامبر گرامی می

 «السلام علی رسول الله امین الله علی وحیه»

 سلام بر پیامبر خدا، امین خدا بر وحی.
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 همچنین در قرآن از پنج پیامبر: نوح، هود، صالح، لوط، شعیب به عنوان امین یاد شده است:

 2«امینانی لکم رسول »

بنابراین امین وصف مشترک انبیاء عظام و اولیاء کرام است. تمامی امامان معصوم امین وحی 

نیز عنوان امین الله و  آیند. در نتیجه امام زمانالهی و امین پیامبر گرامی اسلام به شمار می

 امین الاسلام و امین الرسول دارد.

 

 تبیین و تفهیم موضوع

 «یبَ ْعدُْفّهم ک مُْی ُ ُیَأفْ َهْمت ک ْم،َُوُهذاَُعلَُُّلک ْمُوَُُْنتُ یَُب ََُُقدُُْیّإنُ الن اّس،َُُمعاّشرَُ»
از  سمردم من حقیقت امر را برایتان روشن ساختم و به شما فهماندم. و این علی است که پ

طور که من وظیفه دارم نقاط کور و تاریک زندگی را من حقایق را به شما خواهد فهماند. همان

روشن سازم تا راه  را از چاه بازشناسید و حقیقت را بفهمید، علی)ع( نیز چنین نقشی برای شما 

بر عهده دارد. او هم نیز همانند من حقیقت را برای شما مردم روشن خواهد ساخت و زمینه فهم 

 سازد.شما را در باب حقیقت قرآن و روح اسلام فراهم می

رید کنم بپذیگویم و راهنمایی میه را به شما میگونه که بر شما لازم است آنچدر نتیجه همان

و به کار بندید و از دستورات من سرپیچی نکنید. آنگاه که پس از من علی در مسند هدایت خلق 

 د.یو امامت امت بنشیند شما باید مطیع و منقاد او باشید و نافرمانی نکن

نزلنا و ا»ام معرفی کرده است. قرآن یکی از وظائف پیامبر را بیان حقایق اعم از معارف و احک

ما قرآن را برای شما فرو فرستادیم تا آنچه نازل شد  1«الیک الذکر لتبی ن للناس ما نز ل الیهم

 برای مردم تبیین نمایی. 

رسول الله)ص( حتی بی ن لامته معالم دینهم و ما ترک شیئا  یمضلم »فرمود:  امام رضا

 1«تحتاج الیه الامة الا بی نه
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از دنیا نرفت تا اینکه معالم دین را برای مردم تبیین نمود و چیزی را فروگذار نکرد از  پیامبر

 آنچه جامعه به آن نیاز دارد مگر اینکه آن را روشن ساخت.

 

 گرفتن بیعت

ُ«ُُیُث َمُم صافَ َقّتّهُبَ ْعدبّّه،ُُارَُّوُاّْلْقُرَُعّتهُّیُْب َُُیَعلُیم صافَ َقتُیَأْدع وک ْمُّإلُیّعْنَدُاْنّقضاّءُخ ْطَبتُیّإن ُُّوََُُأالُ»
خوانم به دست دادن با من بر بیعت می ام شما را فراآگاه باشید من هنگام پایان یافتن خطبه

کنم به اینکه پس از من با او دست بدهید و علی و اقرار به امامت او. سپس شما را دعوت می

 بیعت کنید. 

 شود:برای روشن شدن بحث دو واژه باید توضیح داده 

مصافقه بر وزن مفاعله از ریشه صفق به معنی دست به دست یکدیگر زدن به طوری که تولید 

کردند به نشانه قبول معامله و لزوم عقد یکی از دو طرف صدا بکند. وقتی خرید و فروش می

ه شد. بعد برای اعلام وفاداری و پایبندی بزد. به آن صفقه گفته میدستش را به دست دیگری می

 کردند. اهل الصفقه یعنی اهل عهد و میثاق.قول و قرار و عهد و میثاق، چنین عمل می هر

ام قبول ولایت و التزام به اطاعت و حمایت لبیعت نیز دست دادن با ولی امر است به منظور اع

ود شود با تمام توان خاز او با جان و مال خویش. بیعت پیمانی است که بیعت کننده متعهد می

شونده حمایت نماید. البته والی نیز متعهد است شئون مرتبط با ولایت را به بهترین  از بیعت

 شکل انجام دهد. 

شایان ذکر است بیعت مشروعیت بخش ولایت نیست. بلکه ولایت به انتصاب و نص الهی 

شود و بیعت تأیید و تأکید بر انتصاب علی بن ابی طالب به ولایت و خلافت به شمار منعقد می

 آید.می

 اما آنچه امیر مؤمنان در نامه خود به معاویه نوشته است:

 انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد»

 2«یختار و لا للغائب ان یرد   أن
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فت اهمان کسانی که با آن سه نفر بیعت کردند با من بیعت کردند و موضوع بیعت همان امر خل

بود که بر آن با ایشان بیعت کردند. بنابراین کسی که در مراسم بیعت حضور داشته، مجاز نیست 

 دیگری را به عنوان خلیفه اختیار نماید. و کسی که غائب بوده مجاز نیست بیعت مردم را رد کند. 

شته هرچند خود به آن اعتقاد ندا ،این از باب الزام خصم است به آنچه مورد قبول او است

باشد. به لحاظ اینکه معاویه مسأله نص و نصب را در باب ولایت حضرت امیر منکر بود و بر 

 روی عنصر بیعت  و شورا تکیه داشت. 

 

ُع وَنکَُیُّبای ُُنَُیّإَنُاَلذ:ُ»لِلَُعَزَوَجلََُله َُعّنُاَُعةُّیُْأَنَاُآّخذ ک ْمُبّاْلبَُُوَُُیَعنی ََُقْدُباُیالِلَُوَُعلُُّْعتُ ی ََُقْدُباُیّإنَُُوََُُأال»
الِلُُهُ یُّْبماُعاَهَدَُعلَُُیّه،َُوَُمْنَُأْوفنَ ْفسُُّیَعلُْنک ثُ ی ََُفَمْنَُنَکَثُفَّإنَماُُ،ّهمُْیدیُْفَ ْوَقُأَُُد الِلیَُالِل،ُُع ونَُیُّبایُ ّإنَماُ
َعظُهُّیْؤتیُ َفسَُ 1ُ«ماُ یَأْجراُ 

ا از شما برای آگاه باشید من با خدا بیعت کردم و علی با من بیعت کرد  و من از طرف خد

ن تردید با کنند بدوفرماید: کسانی که با تو ای پیامبر بیعت میگیرم. چنانکه میعلی بیعت می

کنند. و دست خدا بالای دست آنها است. پس هر کس بیعت و پیمان خود را خدا بیعت می

فا کند، وبشکند، بر نفس خود خیانت کرده است. و کسی که به عهدی که با خدا بر سر آن بسته 

 شود. به زودی پاداشی بزرگ داده می

 

 چند نکته

 نکته لازم است. دعت یادآوری چنیدرباره آیه ب

 .مراد از بیعت در این آیه بیعت حدیبیه است -الف

چهارصد نفر بودیم. پیامبر هزار و گوید ما در روز حدیبیه در تاریخ معروف است. جابر می 

پس با ما زیر درختی بیعت کرد که تا سرحد  .روی زمین هستیدفرمود: امروز شما بهترین مردم 
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شود. زیرا خداوند در این باره به آن بیعت رضوان نیز گفته می 2نثار جان از او پشتیبانی کنیم.

 فرمود: 

 1«لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة»

یر آن درخت بیعت کردند. گاهی خدا از انسانهای باایمان راضی است آن هنگامی که با تو ز

از آن به بیعت شجره نیز یاد شده است به خاطر اینکه زیر درختی که در آن منطقه بود بیعت 

 انجام گرفت.

بیعت با پیامبر، بیعت با خدا دانسته شده است. زیرا اطاعت رسول، اطاعت خدا است.  -ب

 1«و من یطع الرسول فقد أطاع الله»

نند کنیز به همین نکته اشاره دارد. یعنی وقتی مردم با پیامبر بیعت می «ید الله فوق ایدیهم»

گذارند، دست خدا نیز بالای دست آنان است. پس در واقع آنان با و دست در دست یکدیگر می

 بندند.کنند و پیمان میخدای خویش بیعت می

ر پیمان ند. آنان که بکننده باید بر پیمان خویش استوار و وفادار باشد و پیمان نشکبیعت -ج

خویش وفا کنند پاداش بزرگی خواهند داشت. ولی کسانی که پیمان بشکنند، به خدا و رسول 

شکنان خواهد شد. در دنیا از نصرت سازند، بلکه زیان آن متوجه خود آن پیمانآسیبی وارد نمی

 الهی و در آخرت از بهشت محروم خواهند بود. 

 کرد که این بیعت به دستور خدا بوده است. بر این نکته نیز باید تأکید 

گیرم. بنابراین من برای علی از طرف خدا بیعت می «وجل أنا اَخذ بالبیعه له عن الله عز »

گرفتن بیعت بر ولایت علی تکلیفی است که خدا بر دوش پیامبر گذاشته است. در نتیجه بیعت 

وظیفه  گونه که مردمدا است. پس همانبا علی، بیعت با پیامبر، و بیعت با پیامبر بیعت با خ

مر و نواهی علی بن ابی ادارند از اوامر و نواهی خدا و رسول پیروی کنند، موظف هستند از او
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طالب به عنوان خلیفه و صاحب ولایت از جانب خداوند مراتب تبعیت خود را در قول و عمل 

 ابراز نمایند.

 

 تعظیم شعائر

اْلَحَجُوََُُمعاّشَرُالن اّس،ُإنُ  َُفالُج ناَحَُعَلْیّهَُأْنُیََطَوَفُاْعَتَمرََُُفَمْنَُحَجُاْلَبْیَتَُأوُّ»،ُاْلع ْمَرَةُّمْنَُشعائّّرُالِل ََُُّ
َُعلیمُ ُفَإَنُالِل ََُُمْنَُتَطوََعَُخْیراُّبّهماُوَُ  1«شاّكر 

و پس هر کس آهنگ کعبه کند  های الهی است.ای مردم، مناسک حج و عمره از نشانه

بخواهد حج به جا آورد یا عمره انجام دهد، منعی بر او نیست که به صفا و مروه سعی کند و 

ه دهنده و نسبت بهر کس با میل و رغبت بین صفا و مره سعی کند، خداوند شکرگزار و پاداش

 فرماید.عمل و قصد او دانا است و پاداش کار نیک او را به او عنایت می

نات رسول اکرم به اینجا رسید که حضرت به توصیه و تذکر شفاهی رسد وقتی بیابه نظر می

رف معرفی و نصب علی به ولایت بسنده نکرده و برای اتمام حجت خواستند از مردم حاضر صو 

در غدیر خم بیعت بگیرند، در واقع التزام عملی از آنان بگیرند و بر آنان تأکید نمایند، این مطلب 

د خواستنبه اعتراض گشودند، و با ایجاد همهمه و سر و صدا میخوشایند برخی نبود و زبان 

جلسه را برهم بزنند. لذا پیامبر با درک صحیح موقعیت، برای آرام کردن فضا بحث اصلی را برای 

لحظاتی کوتاه مسکوت گذاشته، و درباره اهمیت حج و عمره مطالبی را بیان فرمودند. سپس 

 مطالب خود را درباره ولایت دنبال کردند. هنگامی که جوّ آرام شد، بار دیگر 

یاد کردن از حج و عمره به عنوان شعائر الهی و دینی به این منظور است که باید شعائر را 

پاس داشت و حفظ شعائر و بزرگداشت آنها به آن است که مردم اهتمام و التزام به انجام مناسک 

تواند عظمت و قدرت یکی از اموری که می حج و عمره داشته باشند و از آن غفلت نورزند. زیرا

اسلام و مسلمانان را در برابر دشمنان به تصویر بکشاند، برگزاری با شکوه مراسم حج و عمره 

 باشد.می
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شایان ذکر است هنگامی که مردم دانستند سعی بین صفا و مروه به عنوان امر واجب در حج 

دیدند همچنان دو بت اهت داشتند. زیرا میو عمره در اسلام تشریع شده است از انجام آن کر

یکی به نام اساف بر روی کوه صفا و دیگری به نام نائله بر کوه مروه قرار دارد و مشرکان وقتی 

واستند خکنند. این بر مسلمانان گران آمد، لذا با وجود بت نمیکنند آن دو بت را مسح میسعی می

مصداق شعائر و یکی از واجبات حج و عمره است به جا آورند.آیه نازل شد. فرمود سعی  یسع

تصریح شد گناهی بر شما نیست. شما سعی را به نیت امتثال امر الهی انجام « فلا جناح»و با تعبیر 

داند شما از بتها و عمل مشرکان بیزار هستید و به قصد شما آگاه است. در بدهید. خداوند می

ح دهد. ظاهراً این قضیه مربوط به سال بعد جریان صلنتیجه پاداشی نیکو به شما یکتاپرستان می

القضاء  ةعمرحدیبیه است که طبق قرار مسلمانان سال بعد به مکه تشرّف پیدا کردند و آن سال 

 نامیده شد. 

 

 فوائد حج

َوأ ْبّش ر وا» ُإالَُاْسَتْغنَ ْوُا َأْه ل ُبَ ْیت  اْلَبْیَت،َفماَُوَرَدهُ  َوافْ َتَقر وا.،َُوالَمعاّش َرُالن اّس،ُّحجُّ وُا ب تّ ر وُا إالُ  َعْنهُ  ُ«َتَخَلف  وُا
ای مردم، خانه خدا را زیارت کنید و حج به جا آورید، هیچ خاندانی به مکه نیامده و حج 

 اند، و هیچ گروهی از انجام فریضهاند و شادمان گشتهنیاز شدهمگر اینکه از نظر مالی بی ،نگزارده

 اند. نگردانده مگر اینکه نسل آنها منقطع شده و خود فقیر گشتهحج تخلف نکرده و روی 

 امر به حج گزاردن است.« حجوّا»

 فعل مجهول از بشارت به معنی شاد شدن و مژده دادن است.« بشرواأ»

 رزند ندارد.شود که ففعل مجهول از ریشه بتر به معنی بریدن، ابتر به کسی گفته می« بُتروا»

 ل از ریشه فقر، افتقار یعنی فقیر شدن، محتاج غیر شدن.باب افتعا« افتقروا»

فرمایش رسول اکرم اثر وضعی حج به جا آوردن، غنی شدن و شاد گشتن و تأمین طبق آری 

معیشت است و اثر وضعی ترک حج با وجود استطاعت مالی و جسمی، قطع نسل و فقر و 

 صریح شده است. گونه که در بعضی روایات بر این نکته تتنگدستی است. همان
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من نظر الی الکعبه عارفا فعرف من حقنا و حرمتنا مثل الذی عرف »فرمود:  ادقامام ص

  .2«من حقها و حرمتها، غفر الله له ذنوبه کلها و کفاه هم  الدنیا و الاخرة

همان گونه که حق و  کسی که به کعبه با معرفت نگاه کند و حق ما و حرمت ما را بشناسد

می شناسد، خداوند تمام گناهانش را بیامرزد و او را در دنیا و آخرت کفایت  حرمت کعبه را

 . نماید

 

 به عرفات وقوففضیلت 

ُإال َُغَفَرُالِل ُ » َوْقّتّهُذّلَك،ُفَإَذاُانْ َقَضْتُُإلىَُله ُماَُسَلَفُّمْنَُذنّْبهَُُّمعاّشَرُالن اّس،ُماَوَقَفُبّاْلَمْوّقّفُم ْؤّمن 
ُ«َعَمَله .ُاْسَتْأَنفََُحَجت ه ُ

زمین عرفات وقوف نکند مگر اینکه خدای گناهان گذشته  ی در سرای مردم، هیچ انسان باایمان

او را تا وقت وقوف به عرفات بیامرزد. پس هنگامی که مناسک حج او خاتمه یافت باید عمل 

 خویش را از سر گیرد یعنی همه افعال زشت او پاک شود. 

 فرمود: مام صادقگوید اشیخ صدوق می

ما من رجل وقف بعرفه من اهل بیت من المؤمنین الا غفر الله لاهل ذلک البیت من »

 1«المؤمنین

 آمرزد.کسی از خاندان اهل ایمان در عرفات وقوف نکند مگر اینکه خدا آن خاندان را می

 اعظم الناس جرما من اهل عرفات الذی ینصرف من عرفات و هو یظن  »همچنین فرمود: 

 1«أنه لم یغفر له

اند این است که هنگامی که از عرفات خارج بزرگترین گناه کسانی که در عرفات حضور یافته

 شود گمان برد آمرزیده نشده است. می

                                                           
 294، ص 2الفقیه، ج  - 1
 211، ص 2الفقیه، ج - 2
 همان  -3



 121                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

ز در اینجا مراد ا است.موقف اسم مکان به معنی محل ایستادن و استقرار یافتن کوتاه مدت 

 موقف سرزمین عرفات است که حاجیان روز عرفه باید آنجا حضور پیدا کنند.

 

نَ َفقات  ه مُُْم عان وَنُو،َُمعاّشَرُالن اّس،ُاْلح ج اجُ » ُ«اْلم ْحّسنیَن.ُرَُالی ضیع َُأجُُْالِل ُ ُم َخَلَفة َُعَلْیّهْمُوَََُُ
های سفر حج برای آخرت ایشان ذخیره شوند و هزینهای مردم، حاجیان از سوی خدا یاری می

 سازد.شود و خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمیمی

معانی  است. یاری شدهمعانون جمع معان، اسم مفعول از مصدر اعانت باب افعال به معنی 

 معینی دارد و معین واقعی در تمام موارد خدای متعال است.

د. شوسفر و خوراک و پوشاک را شامل می نفقات جمع نفقه، هرگونه هزینه زندگی از هزینه

 مخلّفه، به معنی جایگزین شده و به جای مانده است.

قرآن کریم در چند آیه بر این مطلب تصریح کرده است که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع 

 .2«ان الله لا یضیع اجر المحسنین»: کندنمی

برگزاری مناسک یکی از بارزترین مصادیق بدون تردید انجام اعمال حج و صرف مال برای 

 عمل حسن و کار نیکو است.

 

 حج ولائی

بَّتْوبَة َُوإْقالعُ » یّنَُوالَتَفقُّّه،َُوالتَ ْنَصرّف واَعّنُاْلَمشاّهّدُإالُ  ُ«َمعاّشَرالن اّس،ُّحجُّواُاْلَبْیَتُّبَكماّلُالد 
امل و آشنایی لازم، و از این ای مردم آهنگ خانه خدا کنید و حج به جا آوردید همراه دین ک

ن کمشاهد شریفه برنگردید مگر در حالی که توبه کرده و علائق مادی و دنیوی را از دل خود ریشه

 کنید.

 نهی از ماده انصراف به معنی بازنگردید. «لا تنصرفوا»

مشاهد جمع مشهد به معنی مکانهای خاصی است که حاجی لازم است در آنجا حضور یابد 

 که و منی و عرفات و مشعر. اعم از م
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 اقلاع باب افعال از ریشه قلع به معنی کندن دل و کنده شدن از علائق مادی است. 

الیوم اکملت لکم »مراد از کمال دین همان ولایت اهل بیت و اشاره به اسلام ولوی دارد. 

 ناظر به امر ولایت است. « دینکم

 مال حج با همه سختیهای که متحمل بنابراین باید ولایت علی را بپذیرید وگرنه اع

مقبول درگاه الهی قرار نخواهد گرفت. همه اعمال عبادی به  ،شوید بدون پذیرش ولایتمی

منزله جسد است. و روح طاعت، ولایت است. لذا عبادت بدون ولایت مانند جسد بی روح 

 است. تأثیر مطلوب نخواهد داشت.

 2«تمام الحج لقاء الامام»فرمود:  جابر روایت کرده که امام باقر

 یابد.حج کامل با دیدار امام معصوم تحقق می

وارد شدم در حالی که بر در مسجد نشسته بود و به  گوید بر امام باقرابوحمزه ثمالی می

چیزی مأمور و مکلف هستند؟ عرض کردم: چه کرد. پرسید، اینها به کنندگان نگاه میطواف

انما امروا ان یطوفوا بهذه الاحجار ثم یأتونا فیعلمونا  »د: دانم مرادتان چیست. فرمونمی

 1«ولایتهم

اند به اینکه گرد این خانه سنگی بچرخند، سپس نزد ما بیایند و ولایت خویش را آنها امر شده

 به ما اعلام نمایند.

 1«و یعرضوا علینا نصرتهم»در جای دیگر فرمود: 

 کنند.پشتیبانی و حمایت خودشان را بر ما عرضه 

ه کتفقّه به معنی فهمیدن و یادگیری و اندیشیدن است. دو احتمال دارد. یکی اینکه کسی 

خواهد به حج مشرف شود باید پیش از رفتن به مکه احکام و مسائل مربوط به اعمال حج را می

 فرابگیرد و با آشنایی لازم نسبت به مناسک در این راه قدم بگذارد. 

                                                           
 255، ص 19وسائل الشیعه، ج  - 1
 874، ص 01بحار االنوار، ج  - 2
 0، ح 11، ص 8تفسیر برهان، ج  - 3
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اید فهم درستی از دین داشته باشد و عقاید خود را تصحیح نماید، احتمال دیگر آن است که ب

اسرار اعمال حج و آداب آن را بشناسد. تا بتواند از حضور در آن مشاهد مشرفه بهره لازم و 

 دهد موجب قرب او به خدای سبحان گردد.کافی ببرد، و اعمالی که انجام می

آن اماکن مقدسه بازگردد بدون اینکه توبه  درانتهای این فراز فرمود شایسته نیست انسان از

 کرده و از گناهان پاک شده باشد و بدون اینکه ریشه علائق مادی را از دل خود برکنده باشد.

زه در رویکی از حکمتهای تشریع حج همین است که برخلاف سائر عبادات اعم از نماز و 

خاص باید انجام شود. و این تواند انجام بدهد. حج در زمان خاص و مکان هرکجا باشد می

های مستلزم ترک کسب و کار و خانه و کاشانه است. تمرینی است که برای یک ماه از مشغله

دنیوی فارغ شود و تمام توجه خود را به خدای متعال و انجام طاعت معطوف دارد. باید به برکت 

یر گاه تحت تأثحضور در آن فضای معنوی چنان مجذوب حقیقت و معنویت شده باشد که هیچ

های دیگر قرار نگیرد، چنان به معبود و محبوب دل بندد که دیگر دلبسته غیر نشود. چنان جاذبه

د، که جای خالی برای محبت بیگانه نباشد. زقلب خود را از محبت خداوند و اولیاء او سرشار سا

 متعال گردد.البته باید دل را از محبت اغیار تهی ساخت تا ظرف معرفت و محبت خداوند 

 

 اهتمام به نماز و زکات

َُکماَُأَمرَک م ُالِلَُعَزَوَجلَُُم وایَمعاّشَرالن اّس،َُأقُ» ُ«الَصالَةَُوُآت واُالزَکاَة
 ای مردم، نماز را به پا دارید و زکات بپردازید همان گونه که خدا شما را دستور داده است.

آیات قرآن توأم با هم مورد تصریح  نماز و زکات دو واجب شرعی است که در بسیاری از

شایسته است مسلمانان آن دو را  .قرار گرفته و در میان عبادات دارای اهمیت به سزائی است

 به صورتهای کوچک و سبک نشمارند. بلکه به رعایت آن اهتمام ورزند. در این رابطه دهها آیه

 .مختلف آمده است

 2«توا الزکاةو أقیموا الصلاة و آ»به صورت صیغه امر:  
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 2«و أقام الصلاة و آتی الزکاة»فعل ماضی مفرد: 

 1«و أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة»فعل ماضی جمع: 

 1«و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة»فعل مضارع: 

 6«الزکاة ءاقام الصلاة و ایتا»مصدر: 

 1«و المقیمین الصلاة و المؤتون الزکاة»اسم فاعل: 

 4«الصلاة و آتین الزکاة و أقمن»ماضی جمع مؤنث: 

نماز برترین پیوند انسان با خدا و زکات والاترین پیوند با مردم است. انسان برای رفع نیاز 

روحی و معنوی باید رابطه خود را با خدا تحکیم بخشد و برای رفع نیازهای مادی و معیشتی 

کلات کند و زکات مشپر می مردم باید ارتباط خود را با یکدیگر تقویت نمایند. نماز خلأ روحی را

ای آبرومند و سربلند، رشید و سازد. این دو در کنار یکدیگر جامعهاقتصادی جامعه را مرتفع می

رو این همه بر آن تأکید شده است. آدمی نباید چنان به امور مادی و آورد. از اینعزیز پدید می

ان به امور اخروی و عبادی معیشتی سرگرم شود که از یاد خدا و آخرت غافل شود و نه چن

 بپردازد که از امر معیشت خانواده و جامعه غافل شود. 

 

 سرپرستی جامعه

ُفَ َقَصْرت ْمَُأوُُْک مُ یُْفَّإْنُطاَلَُعلَُ» ُیَنَصَبه ُالِلَُعَزَوَجَلَُلک ْمُبَ ْعدُیْم،ُاَلذَلکُ ُنُ ی ُّم بَُُوَُُک مُْیَُّولُُّیفَ َعلُُّت مُْیَنسُُّاْْلََمد 
ُ«َخْلّقهُُّنَُیَأم
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 277بقره/ -2
 55مائده/ -3
 78انبیاء/ -4
 112نساء/ -5
 88احزاب/ -6



 121                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

اگر زمانی طولانی بر شما گذشت و در انجام  دستورهای خدا و سفارشهای من کوتاهی کردید 

ده احکام کننیا آنها را به فراموشی سپردید، پس بدانید علی ولیّ و سرپرست شما است و بیان

 من پیشوای شما و امین مردم قرار دارد. اسلام برای شما است. همو که خدا او را پس از

ه کنند و گاهی در انجام وظیفبدیهی است انسانها با گذشت زمان بعضی مسائل را فراموش می

کنند، لازم است کسی باشد که آنها را یادآوری کند و به تبیین معارف و عقاید و کوتاهی می

احکام شرعی بپردازد. تا هرکس پرسشی در هر موردی از مسائل دینی اعم از اعتقادی و معرفتی، 

ری و حدیثی، اخلاقی و عرفانی، فقهی  و اجتماعی دارد از او که احاطه علمی به تمامی تفسی

 شئون دین دارد. بپرسد و جواب بگیرد. 

به این ترتیب پیامبر گرامی بار دیگر بر مسأله ولایت و نصب علی بن ابی طالب به خلافت 

نماید. و این نکته را رفی میفرماید و او را به عنوان سرپرست مردم و امین جامعه معتصریح می

شوند که در باب امامت تنها امور سیاسی و مرتبط با حاکمیت مطرح نیست، بلکه نیز یادآور می

امام مبیّن معارف حقه الهیه و احکام شرع مقدس است. لذا ولی باید دارای این سه خصوصیت 

 باشد.

 نگر احکام اسلام باشد.داناترین مردم به اسلام باشد تا بتواند پاسخگو و بیا -الف

ترین مردم به امر سیاست و حاکمیت باشد تا بتواند امور جامعه را به درستی مدیریت آگاه -ب

 کند.

دارترین مردم باشد به طوری که آحاد جامعه بتوانند به سادگی به او در تمشیت امور امانت -ج

تأمین مصالح و منافع عمومی  اعتماد کنند و اوامر و نواهی و قوانین و مقررات را در راستای

 بدانند.

 

 مرجعیت علمی و سیاسی

ّمن ُُّ» ُّمْنُذ ر ُُّیّإنَهُ  وَُّبماَتْسأَلو َنُعَُُْخّبروَنک مُْی ُُیتیََُوُأَنَاُّمْنه ،َُوُه َوَُوَُمْنَُتْخل ف  ُ«تَ ْعَلم وَن.َُلک ْمُماُالُن ونَُیّ ُبَُی ُ ُْنهُ 
سازند من جانشین او هستند شما را آگاه می او از من است و من از اویم. او و کسانی از نسل

 دانید.کنند آنچه را نمیپرسید و برای شما بیان میبه آنچه از او می
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م فرمایند تا مردبار دیگر بر لزوم تفوق علمی امام به اسلام نسبت به آحاد جامعه اشاره می

عمال حکومت و ابدانند مرجعیت علمی از مرجعیت سیاسی قابل انفکاک نیست. زیرا تشکیل 

سیاست به منظور پیاده کردن احکام اسلام و تدوین مقررات اجتماعی بر اساس موازین شرعی 

 است. 

به همین جهت کسی باید زمام امور جامعه اسلامی را به دست بگیرد که احکام شرع را بداند 

رعی آن ش و در  مواردی که با مسائل جدید که مسبوق به سابقه نیست مواجه شود بتواند حکم

 ع موجود استخراج و برای مردم تبیین نماید. برا با توجه به منا

بر قرابت فکری، علمی، ایمانی و آرمانی میان رسول اکرم و امیرالمؤمنین « انه منی و أنا منه»

 دلالت دارد.

او از من است. یعنی آنچه من پیامبر دارم به او انتقال داده شده است. هیچ چیز در رابطه با 

 قاء اسلام وبکام اسلام و قرآن و سنت از علم او پنهان نیست. من از او هستم. یعنی حیات و اح

 ام، به برکت وجود علی و و لایت اهل بیت ماندگار خواهد بود.آنچه من پیامبر بنیان گذاشته

بیانگر این نکته است که این سه صفتی که برای امیرالمؤمنین)ع( « و من یخلف من ذری تی»

این جملات کوتاه مورد تأکید قرار گرفت یعنی منصوب بودن از سوی خداوند، امین خلق در 

بودن، مبیّن معارف اسلام و احکام شرع بودن اختصاص به امام علی ندارد، بلکه در جانشینان 

علی از نسل من پیامبر یعنی امامان معصوم وجود دارد. کسی شایستگی زعامت جامعه را دارد 

 امامت و بارهنگرش صحیح درو بر مردم لازم است با آگاهی . صوصیات باشدکه واجد این خ

 خلافت اسلامی نقش خود را به درستی ایفا کنند و امام حق و نور را از امام باطل و نار بازشناسند. 

 

 بیان حلال و حرام

َُمقامُ ُفیُاْلَحرامَُُّعنُُّاَنَهیُوَُُبّاْلَحاللَُُّفآم رَُُ،ه ماَوأ َعر ّف َُُأ حّصَیه ماَُأنُُّْمنَُُْأْکثَرُ ُاْلَحاللََُوَُُواْلَحرامَُُّإنََُُأالُ»
ُ«واّحد ُ

بدانید حلال و حرام خدا بیش از آن است که من بتوانم آنها را برایتان بشمارم و معرفی کنم و 

 به شما بشناسانم.

 کنم.و از حرام نهی می پس به این جهت من به صورت کلی و یکجا شما را به حلال امر
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مفهومش این است که شما برای دانستن مصادیق حلال و حرام باید به امامان و جانشینان 

برحق من مراجعه کنید. از آنان در این باره بپرسید تا آنان حلال و حرام خدا را برایتان بیان کنند. 

بر  گونه که تمام امور حلال و حرام در قرآن مجید بیان نشده است و خداوند بیان آنها راهمان

 عهده رسول اکرم گذاشته است.

 2«و انزلنا الیک الذکر لتبی ن ما نز ل الیهم»

 .یکن انیمردم ب یتا آنچه را نازل شده برا میتو فرستاد یقرآن را به سو

 1«فأسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون»آیه شریفه: 

 از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید.

 از امام رضا شّاءوارد شده که مراد از اهل ذکر امامان معصوم هستند. و 1متواتره تدر روایا
ما اهل ذکر هستیم و ما  «نحن اهل الذکر و نحن المسئولون»پرسید. امام فرمود:  درباره آیه

 گوید: محضر امامکسانی هستیم که مردم باید پرسشهای خود را از ما بپرسند. راوی می

پس شما پاسخگو و ما پرسشگر هستیم.  «ن و نحن السائلونفأنتم المسئولو»عرض کردم: 

 الات خود را از شما بپرسیم.ؤآیا مکلف هستیم س« حقا علینا أن یسألکم»فرمود: آری. پرسید: 

شما نیز مکلف هستید به پرسشهای ما جواب بدهید.  «حقا علیکم أن تجیبونا»فرمود: آری. 

نه، پاسخ دادن به ما واگذار شده است.  6«شئنا لم نفعل نا فعلنا و انئلا، ذاک الینا ان ش»فرمود: 

 دهیم.دهیم، اگر بخواهیم پاسخ نمیاگر بخواهیم پاسخ می

وم کس از امام معصاین به خاطر آن است که هر سؤالی قابل پاسخ گفتن نیست. در هرحال هیچ

 داناتر نسبت به احکام و معارف و امور دینی و حلال و حرام شرعی نیست.

براین مردم موظف هستند برای آشنایی با تکالیف دینی خود به حضرات معصومین مراجعه بنا

 ای برایشان پیش آمد نزد امام مطرح کنند و پاسخ بگیرند.کنند هرگاه شبهه
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حلال در مقابل حرام است. هرچیزی که برای نوع بشر مفسده داشته باشد. شارع مردم را از 

ت از ارتکاب آن اجتناب نمایند. کما اینکه اگر عقل قادر بر کشف آن نهی کرده و بر مردم لازم اس

داند از آن احتراز شود. زیرا قبح شمرد و لازم میمفسده در چیزی باشد، انجام آن را قبیح می

 عقلی با حرمت شرعی ملازمه دارد.

 آنچه از ناحیه شرع در مورد آن نهی نباشد حلال است.

 «نهیکل شیء لک حلال حتی و رد فیه »

همانگونه که بیان تا زمانی که از ناحیه شارع منعی در موردی نیامده، هر چیزی حلال است.

ام شرع و حلال و حرام بر عهده پیامبر گرامی گذاشته شده است، امامان معصوم نیز کاح

مسئولیت بیان حلال و حرام را بر عهده دارند. و مردم برای شناخت احکام باید به امام معصوم 

ه نمایند. و در عصر غیبت به فقها، و کارشناسان دین که قدرت استنباط احکام را دارند مراجع

 رجوع کنند.

 

 بیعت امام

ُوَُُأمیرّاْلم ْؤّمنینََُُعّلی ُ ُفیَُعَزَوَجلَُُالِلَُعنُُّبّهُُّماّجْئتُ ُّبَقب ولَُُّلک مَُُْوالَصْفَقةَُُّمْنک مُُْاْلَبْیَعةَُُآخ ذََُُأنُُْفَأ ّمْرتُ »
ر ُوُُاَلذیُیَ ْلّقیُالِلُُّ ُیَ ْومُُّلیّإُُاْلَمْهدیُُّقائَّمة ،َُخاَتمَهاُُّإَماَمَةُّفیّهمُُّْمْنهُ ُوَُُّمنّ یُه مُُْاَلذینَُُ،بَ ْعّدهُُّّمنُُْْوّصیاءُّاْْلُ یْقدّ 

ُ«یَ ْقضی
صفقه دست در دست یکدیگر گذاشتن و الزام و تعهد دادن و گرفتن است. اوصیا، جمع وصی 

انجام امور مربوط به شأن حاکمیت در دوران پس از رحلت رسول اکرم به معنی جانشین در 

 است.

در اینجا به وجود امام زمان مهدی موعود اشاره دارد  قائمه مؤنث قائم به معنی برپادارنده و

که به نحو خاص به این عنوان لقب یافته است. خاتم اسم فاعل از ختم به معنی آخرین و 

 کننده است. ختم

ام از شما برای ولایت علی بیعت بگیرم. و دست در دست علی مأموریت یافته ترجمه: من

ن او برایتا اناز سوی خداوند درباره امیر مؤمنان و جانشین من بگذارید به عنوان اینکه آنچه را

یرد گام بپذیرید. اوصیاء کسانی هستند که از من هستند و بدانید امامت از علی سرچشمه میآورده
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ها است. و آخرین امامان مهدی موعود است تا روزی که خدا ئم آل محمد در میان آنو مهدی قا

 بخشد.کند و حتمیت میرا ملاقات کند. همان خدایی که همه امور عالم را تقدیر می

اسلام  ای کوتاه به سه رکن بزرگپس از اینکه فضای مراسم غدیر به دنبال گریز پیامبر و اشاره

کات و ثواب آنها آرام شد، بار دیگر پیامبر بر روی نصب علی به ولایت از یعنی حج و نماز و ز

خواهم از شما فرماید من به دستور خدا مینماید و برای اتمام حجت میجانب خدا تأکید می

مردم برای ولایت علی بیعت بگیرم. بلکه برای تمامی امامان از نسل من و از نسل علی بیعت 

 م اوصیاء مهدی قائم تا روز رستاخیز تأکید فرمود. بگیرم. سپس بر وجود خات

و  تاتقدیر به معنی اندازه گیری متناسب و قضاء به معنی حکم نهایی و نهایی شدن مقدّر

حتمیّت یافتن آنچه مقدر شده است. اشاره به اینکه تعداد امامان معصوم و اوصیاء پیامبر را 

حقق آن تعلق گرفته و قابل تغییر و تبدیل کند و قضاء الهی بر وقوع و تخداوند تعیین می

 باشد.نمی

ه فرماید: هنگامی کاین به خاطر دفع اعتراض احتمالی بعضی منافقین بود. چنانچه قرآن می

 شود آنان که امیدی و اعتقادی به قیامت ندارند گویند:آیات روشن الهی بر کافران خوانده می

 .«إئت بقرآن غیر هذا او بد له»

 از این که خوشایند ما باشد بیاور یا بعضی مطالب آن را به چیز دیگری تبدیل کن. قرآنی غیر

بع الا ما ان أت یءله من تلقاء نفسد قل ما یکون لی أن أب»به پیامبر خطاب شد به آنان بگو: 

 2«یوحی الی 

 کنم مگر آنچه به من وحیخود تغییر دهم، من پیروی نمی هبگو من حق ندارم آن را به دلخوا

 شود. می

اینجا هم پیامبر تأکید دارد تعداد امامان را خدا تعیین کرده و من نقشی در این میان ندارم. 

 مطلب قطعی و غیر قابل تبدیل و تغییرناپذیر است.

                                                           
 15سوره یونس، آیه   -1
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روایت کرده  از امام صادق« بد له وا»گونه که در تفسیر علی بن ابراهیم در مورد همان

 نیز از امام باقر یو در تفسیر عیاش 2ابیطالببنن، علیکه حضرت فرمود: یعنی امیر المؤمنی
 روایت شده است مراد آنان این بود:

 1«لو بد ل مکان علی  ابوبکر او عمر اتبعناه»

مخالفت  پذیرفتیم.کردیم و میاگر به جای علی، اولی یا دومی جایگزین شده بود ما تبعیت می

 گرفته نشده است.ما به خاطر آن است که خواست ما در نظر 

این آیه شریفه و کلام رسول اکرم در این فراز تأکیدی بر این مطلب است که امر امامت انتصابی 

 پرسی و موافقت اکثریتاست و آراء مردم در آن نقشی ندارد. مشروعیت حاکمیت متوقف بر همه

 و آراء شورای نخبگان نیست.

یشوای خلق و امام امت تعیین و معرفی شده، مردم باید کسی را که از سوی خداوند به عنوان پ

بپذیرند و او را برگزینند. و بر سایر مدعیان مقدم بدارند و مراتب اطاعت خود را نسبت به او 

اعلام نمایند. کسی اجازه ندارد در مقابل نص، اجتهاد کند و خواست خود را بر خواست خدا 

 مقدم بدارد.

را تعیین نمود و در میان ماهها ماه رمضان و تعداد  همانگونه که خداوند تعداد رکعات نماز

روزها را مشخص کرد، تعداد اشواط طواف و سعی و تعداد رمی جمرات را معیّن ساخت، تعداد 

کسی حق ندارد آنچه را خدا تعیین کرده نادیده بگیرد و به دلخواه خود  .امامان را نیز تعیین کرد

اد رکعات نماز را تغییر دهد و کم و زیاد کند. یا ماه گونه که حق ندارد تعدعمل نماید. همان

رمضان را به ماه دیگری تغییر دهد یا تعداد روزهایی را که باید روزه گرفت، کم یا زیاد کند. یک 

 ماه کامل باید روزه گرفت.

 

 

                                                           
 2،4، ح119، ص 2تفسیر برهان، ج -1
 2،4، ح119، ص 2تفسیر برهان، ج -2



 111                                                                                                     شرح خطبه غدیر

 

 

 احکام ثابت

َُأال،ُأ بَدّ لَُُْلمُُْوَُُّلکَُذََُُعنَُُْأْرّجعَُُْلمُُْیفَّإن ُُّ،َعْنهُ ُنَ َهْیت ک مَُُْحرامُ ُوَک لُُُّ،َعَلْیهَُُّدلَْلت ک مَُُْحاللُ ُک لُُُّوََُُمعاّشَرالن اسُُّ»
ل وهُ َُتواَصْواُوََُُواْحَفظ وهُ ُّلکَُذَُُفَاذْک ر وا ُ«.َُوالت  َغیّ ر وهُ َُوالت  َبدّ 

ای مردم، هر حلالی که شما را بر آن دلالت کردم و هر حرامی که شما را از آن منع کردم، از 

د داشته ام آن را به یام و تغییر ندادم، آگاه باشید. آنچه را از حلال و حرام به شما گفتهآن برنگشت

 و آن را تبدیل و تغییر ندهید. نماییدباشید و مراعات کنید و یکدیگر را به آن سفارش 

این فراز نیز تأکیدی است بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت. احکام اسلام و حلال و حرام از 

وند تعیین و بیان شده است. هیچکس حتی شخص پیامبر مجاز نیست به دلخواه آنها سوی خدا

را تغییر بدهد، کم و زیاد کند یا چیزی را جایگزین دیگری بسازد. احکام توقیفی است، آنچه را 

 خدا حلال کرده برای همیشه حلال است و آنچه را حرام کرده برای همیشه حرام است.

  «م القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامةحلال محمد حلال الی یو»

فرق تبدیل و تغییر آن است که اگر چیزی را بردارند و چیز دیگری به جای آن بگذارند، آن 

بین جایگزینی افراد و اشیاء نیست. چیزی را به جای چیز دیگری فرقی گویند. را تبدیل می

چیزی از حیث کمیت و کیفیت عوض  قرار دادن است. ولی تغییر عبارت است از اینکه وصف

 شود، کم و زیاد شود.

 

 اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر

ُ«اْلم ْنَکّرَُُعنُُّانْ َهْواوَُُبّاْلَمْعروفَُُّوْأم ر واُالزَکاةََُُوآت واُالَصالةَُُفََأقیم واَُأال:ُاْلَقْولَُُا َجدّ دُ ُّإنّ یُوََُُأالُ»
کنم. نماز را بپا دارید، زکات تأکید بار دیگر تکرار می آگاه باشید من سخن خود را از باب

 بپردازید، به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید.

ُتَْأم رو هُ ُوََُُیْحض رَُْلمَُُْمنُُْت  َبلّ غ وهُ ُوَُُقَ ْولیُّإلیُتَ ْنَته واَُأنَُُْکرُّم نُّْیَُعّنُالَُْوُالَنهُُْبّاْلَمْعر وفُُّاْْلَْمرُُّرَْأسَُُّإنَُُوََُُأالُ»
ُ«م خاَلَفّتّهَُُعنُُْتَ ْنَهْوهُ ُوَُُّبَقب وّلهُّ

بدانید بالاترین امر به معروف و نهی از منکر آن است که به عمق سخن من درباره ولایت علی 

کنید  را امر وو فرزندانش پی ببرید. و آن را به هرکس که در این مراسم حضور ندارد برسانید و ا

 به اینکه سخن مرا در این باره بپذیرد، و اور ا از مخالفت با آن منع نمایید.
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ُ«ّمنّ یُُوََُُعَزَوَجلَُُالِلُّمنََُُأْمرُ ُفَّإنَهُ ُ»
 زیرا این فرمانی از سوی خدای بلندمرتبه و از طرف من است.

 «و لا امر بمعروف و لا نهی عن منکر الا مع امام معصوم»

 یابد مگر با وجود پیشواییامر به معروف و نهی از منکر به طور صحیح تحقق نمی و بدانید

 که دارای عصمت باشد.

 

 برکات امر به معروف

 طبق روایت جابر فرمود: امام باقر

مة بها عظی ةاء فریضحان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصل»

 2«تقام الفرائض

معروف که عالی ترین آن امر به واجبات و رعایت مصالح عمومی و حاکمیت عدل امر به 

است و نهی از منکر که بارزترین آن نهی از محرمات و مفاسد اجتماعی و حاکمیت ظلم است 

 راه و خط مشی پیامبران و شیوه و روش صالحان و اصلاح گران است، فریضة بزرگ و بسیار با

 واجباتاهمیتی است که در پرتو آن 

 شود. دیگر به پا داشته می 

ل ماند و تعطیمفهومش آن است که با ترک این فریضه مهم دیگر واجبات و امور مهم زمین می

د شمرشود. آنگاه امور دیگری را به عنوان آثار اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر برمیمی

 دارد. فرمود:که همة آنها جنبه عمومی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 

 شود.راهها امن می «و تأمن المذاهب»

ب محرمه و سگردد. دیگر در جامعه اسلامی مکاداد و ستد حلال می «و تحل  المکاسب»

 مشاغل نامشروع از قبیل غصب اموال و اختلاس و رباخواری و احتکار مشاهده نخواهد شد.

                                                           
 805، ص 11وسائل الشیعه، ج - 1
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یاتی که به حقوق شهروندان صورت اند، تعدظلمهایی که ظالمان مرتکب شده «و ترد  المظالم»

گرفته، تصرفات غیر مجازی که در اموال عمومی و انفال انجام شده، به بیت المال و صاحبان 

 شود.شود و حقوق مظلومان از ظالمان بازستانده میاصلی برگردانده می

ز ا شود. آبادانی زمین حاکی از رونق اقتصادی است. صیانتزمین آباد می «و تعم ر الارض»

اری بردمنابع زیرزمینی و روزمینی، حفظ محیط زیست، هدایت آبهای روزمینی در رودها و بهره

صحیح با سدسازی، و آبهای زیرزمینی از طریق حفر قنوات و لایروبی و غیر آن، حفظ جنگلها 

وری بالا و قابل قبول از معادن و منابع و مرتعها و گسترش و افزایش محصولات کشاورزی، بهره

های کوچک و بزرگ. خلاصه آنچه برای رفع ها و کارگاهو ذخائر خدادادی و صنایع و کارخانه

 گذاریریزی و سیاستنیازهای زندگی انسان لازم است، همه آنها با مدیریت صحیح و برنامه

 کارشناسی شده و با رعایت اصل عدالت و مصلحت قابل تحقق است. 

 شود.تقام گرفته میاز دشمنان ان «و ینتصف من الاعداء»

اینکه ملت و آحاد جامعه دشمن خود را بشناسد، هرچند در لباس دوست ظاهر شود و به ما 

لبخند بزند، و فریب او را نخورد و در دام او گرفتار نیاید و با صلابت در برابر او بایستد و اجازه 

 ود ندهد، جز در پرتو ولایت عدل ممکن نیست. خو تعدی به حقوق  ذنفو

امر حکومت راست و درست نگردد مگر اینکه امر به معروف و نهی از « و یستقیم الامر»

منکر در میان مردم به صورت فراگیر رواج داشته باشد. بنابراین حاکمیت عادلانه، متوقف بر آن 

 ند.کندهند و به وظیفه خطیر خود عمل میاست که مردم تا چه اندازه به این فریضه مهم بها می

ای با ایجاد جو خفقان مردم اجازه نیابند امر به معروف و نهی از منکر کنند، در جامعه هرگاه

ناصحان مشفق و منتقدان نتوانند اظهار نظر نمایند، مطمئن باشید آن جامعه به تدریج از عدالت 

 دور خواهد شد و در مسیر ظلم و سراشیبی تند سقوط قرار خواهد گرفت.

 فرمود: امام رضا
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بالمعروف و لتنهن  عن المنکر او لیستعلمن  علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا  لتأمرن »

 2«یستجاب لهم

امام با لام تأکید و نون ثقیله کلام خود را تأکید نموده است. امر به معروف کنید و از منکر نهی 

مت یابند. وطلبان بر شما حککنید یا اینکه سرانجام اشرار، عناصر فاسد فاسق، دنیاپرستان و قدرت

آنگاه خوبان جامعه دعا کنند و از خداوند رهائی از آن وضعیت نامطلوب و خلاصی از ظلم و 

 فساد را مسألت نمایند و دعایشان مستجاب نشود. 

این وظیفه متقابل ملت و حاکمیت است. هم حکومت باید به امر به معروف و نهی از منکر 

داشته باشد و با هرگونه انحراف و انحطاط و مظاهر  اهتمام بورزد و هم ملت باید به آن اهتمام

د فرهنگی و روشنگری و در صورت عدم تأثیر، برخورد قاطع نمایند. برای ربرخو ،فساد و ابتذال

 رساله اینجانب مراجعه فرمایید. 2111توانید به مسأله آشنایی بیشتر می

 اینکه پیامبر فرمود:

 «ا مع امام معصومو لا امر بمعروف و لا نهی عن منکر ال»

شناسد به خاطر آن است که تنها امام معصوم است که جمیع مصادیق معروف و منکر را می

رد. گیو این فریضه در پرتو وجود امام معصوم و تحت نظارت و اشراف او به درستی انجام می

ترین مصداق معروف تحقق ولایت معصوم و تشکیل حکومت عادلانه مبتنی بدون تردید عالی

بر احکام شریعت اسلام است. و بزرگترین مصداق منکر نیز حاکمیت ظالمانه و پذیرش آن 

است. بر همین اساس پیامبر گرامی تبلیغ ولایت امیر المؤمنین را مصداق بالاترین امر به معروف 

« ن رأس الامر بالمعروف أن تبلغوهإ»دانسته و فرمود:  و مخالفت با آن را مصداق منکر

بالاترین امر به معروف آن است که سخن مرا در باب ولایت علی به اطلاع مردم برسانید و آن 

 د.ییین نمایبرا ت

 و مردم را امر کنید به اینکه سخن مرا در این باره بپذیرند. «و تأمروه بقبوله عنی»
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ان را از مخالفت با سخن من نهی کنید. زیرا مخالفت با ولایت و آن« و تنهوه عن مخالفته»

 مصداق منکر است.

ُثُ یَُْوّمْنه ،ُحَُُیفْ ت ک ْمُّإنَ ه ْمُّمن ُّالَساَلم ُّمْنُبَ ْعّدّهُو ْلد ه ،َُوَعرَُُّهمُ یَُْأَنُاْْلَئَّمَةَُعلََُُعر ّف ک مُْی ُ َمعاّشَرالن اّس!ُاْلق ْرآن ُُ»
َُکّلَمة ُباقُّ:ُ»ّکتابّهُُُّیالِلُفُق ولُ ی َُ :َُلْنَُتّضلُّواُماُّإْنَُتَمَسْکت ْمُّبّهما.1ُ«َُعّقّبهُُّیفُةُ یََُوَُجَعَلها ُ«َوق  ْلت 

سازد که امامان پس از علی فرزندان او هستند. و من نیز شما را آگاه قرآن شما را آگاه می

فرماید: ما امامت را ساختم که امامان نیز از من و علی هستند. همانگونه که خدا در قرآن می

وجودی ماندگار در نسل علی قرار دادیم و من نیز گفتم هرگز گمراه نشوید تا زمانی که به قرآن 

 و سنت تمسّک کنید.

گونه که پیامبر بارها تصریح و تأکید فرموده است شناخت امامان و امامت از آیات و قرآن آن

 یه استشهاد نمود.قابل استفاده است. چنان که در این فراز به این آ

 ةمجعل الائ»گوید از پیامبر در مورد این آیه پرسیدم. فرمود: در میان اهل سنت ابو هریره می

 1«فی عقب الحسین و یخرج من صلبه تسعة من الائمة و منهم مهدی هذه الامة

شود و مهدی این خدا امامان را در نسل امام حسین قرار داد؛ از صلب او نه امام خارج می

 امت از همان امامان از نسل حسین است.

 در منابع روائی شیعه نیز این مطلب به طور متواتر وارد شده است.

الامامة جعلها  هی»درباره این آیه سؤال کردم. فرمود:  گوید از امام صادقابو بصیر می

 1«الله عزوجل فی عقب الحسین )ع( باقیة الی یوم القیامة

ه امامت است و خدای متعال امامت را در نسل امام حسین تا روز مراد از کلمه در آیه شریف

سرانجام  ورستاخیز باقی گذاشته است. یعنی امامت پس از رسول اکرم توسط علی و فرزندان او 

 در دوازدهمین امام که خاتم امامان است تا روز رستاخیز تداوم خواهد داشت. 

                                                           
 21زخرف، آیه سوره  - 1
 0، ح149، ص 4تفسیر برهان، ج  - 2
 1، ح181، ص 4تفسیر برهان، ج - 3
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د ابیطالب بر ما وارد شبنسجد بودیم علیگوید روزی در حالی که ما در مسلیم بن قیس می

 «فی عقبه ةباقی ةو جعلها کلم»ای خواند و در فرازی از خطبه این آیه را قرائت کرد: و خطبه

 سپس فرمود:

کان رسول الله عقب ابراهیم و نحن اهل البیت عقب ابراهیم و عقب محمد صلوات الله »

 «علیهما

ما خاندان پیامبر از عقب ابراهیم و  .از نسل او استپیامبر اسلام عقب ابراهیم است یعنی 

 عقب محمد هستیم. 

از استشهاد به آیه بار دیگر بر حدیث ثقلین که آن را بارها به مناسبتهای مختلف برای پس 

ه گذارم تا زمانی کمردم بیان کرده بود تأکید فرمود: من دو شیء گرانبها نزد شما به ودیعه می

 تمسک بجویید گمراه نشوید.شما به قرآن و ائمه 

آید که قرآن در میان شما مهجور بماند و دست از ولایت اهل هنگامی گمراهی به سراغتان می

شد  گونه که پیش از این بیانبیت بردارید و به مخالفت با قرآن و عترت برخیزید. البته همان

-بنمعصوم از نسل علی دهها آیه در مورد اصل امامت در قرآن وجود دارد. لکن اینکه امامان

 ابیطالب هستند دلالت آیه به حسب نصوص غیر قابل انکار است.

 فرماید:خداوند می

 2«ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم»

 کند.بخش حیات بشر است هدایت میاین قرآن شما را به سوی چیزی که قوام

 1«یهدی الی الامام»امام صادق فرمود: 

 نماید.امام معصوم هدایت میقرآن مردم را به سوی 

 

 توصیه به تقوا

ُ««َعظیم َُُشیءُ ُالس اَعةَُُّزَلةَُزَلُُّْإنَُ»:َُعَزَوَجلَُُالِلُقالََُُکماُالس اَعةَُُْحَذر واّإُُالَتْقوی،ُالَتْقوی،َُمعاّشَرالن اّس!ُ»
                                                           

 0سوره اسراء، آیه   -1
 211، ص 1اصول کافی، ج - 2
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کنم. از روز رستاخیز ای مردم شما را به رعایت تقوا، خداترسی و پرهیزکاری توصیه می

 بترسید، همانگونه که خدا فرمود: زلزله روز قیامت امری بزرگ است.

خدای متعال و انبیاء عظام الهی پیوسته مردم را به رعایت تقوا و نگاهداشت حرمتها توصیه 

یا ایها الناس اتقوا الله ان زلزلة الساعة شیء »فرماید: نخستین آیه سوره حج می .اندکرده

  «عظیم

دم را مخاطب قرار داده و آنها را دعوت نموده تا تقوای الهی پیشه سازند. در این آیه عموم مر

برای خدای سبحان حریم نگه دارند. به انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام ورزند و موازین 

 ای بسیار بزرگ وآورد. زلزلهشرعی را رعایت نمایند. آنگاه برای لزوم تحصیل تقوا دلیل می

 .ودشپذیرد و زمین و آسمان دگرگون میه با وقوع آن عمر دنیا پایان میهولناک در پیش است ک

شوند و باید نظامی نوین و عالمی دیگر شکل خواهد گرفت که همه انسانها در آن عالم زنده می

 اند پاسخگو باشند و دفاع کنند. اگر انتخاباند و عملکردی که داشتهبه راهی که برگزیدهنسبت 

 رویکردها و کارکردها ناصواب باشد قابل دفاع نخواهد بود.  نادرست باشد، اگر

این هشدارها برای این منظور است که مبادا راهی جز ولایت در پیش گیرید. مبادا خلافت غیر 

 ای باشد که نااهلان در خلافت طمع کنند و علیعلی را بپذیرید. مبادا گفتار و رفتار شما به گونه

نار تفاوت از کازند و خود بر مسند خلافت تکیه بزنند. و شما بیرا از حق مسلم خود محروم س

 آن بگذرید و واکنشی نشان ندهید.

وقتی خداوند عظیم در قرآن عظیم توسط پیامبر عظیم الشأن خود زلزله قیامت را به شیء 

های عادی عظیم توصیف نموده است عظمت و شدت آن فوق تصور ما است. آن زلزله با زلزه

پیوندد قابل مقایسه نیست که بتوان آن را با مقیاس ش محدودی از زمین به وقوع میکه در بخ

 گیری کرد.ریشتر اندازه

بنابراین راه رهائی از آن هول و هراسی که بر اثر وقوع زلزله قیامت بر وجود انسان مستولی 

وی شود گردن نهادن به فرمان الهی است. پذیرش ولایت امام منصوب و منصوص از سمی

خداوند است. عدم پذیرش و مخالفت با خلیفه منصوب پیامبر کیفری سخت در پی خواهد 

 داشت. 
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آنان که اعتقاد راسخ به روز رستاخیز و پاسخگویی اعمال داشته باشند هرگز در رابطه با ولایت 

لب طکنند. آراء چند عنصر نابخرد جاهابیطالب و اهل بیت عصمت و طهارت نافرمانی نمیبنعلی

 دارند. را بر نص الهی مقدم نمی

طور که در قرآن تکرار تقوا در کلام رسول اکرم از باب تأکید و بیان اهمیت آن است. همان

 بار این کلمه و مشتقات آن به کار رفته است. 111بیش از 

تقوا و خشیت از خدا و  .های اسلام استتقوا عصاره دعوت همه پیامبران و چکیده آموزه

قش اساسی در تأمین سلامت و سعادت بشر و جامعه دارد. انسان باتقوا هرگز با حکم آخرت ن

 کندنه در گفتار و نه در رفتار مخالفت نمی الهی و کلام وحی و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین

-دهنده بیابیطالب نشانبنخیزد. مخالفت با ولایت منصوص علیو به ستیز و خصومت برنمی

 نداشتن به آخرت است. تقوایی و ایمان

 

 یادآوری رستاخیز

ُ.«َواْلّعقابَُُوابََُوالثَُُاْلعاَلمینََُُرب َُُّیَدیُبَ ْینَُُمحاَسَبةََُوُالُ َُواْلَموازینَُُاْلّحسابَُُوَُُاْلَمماتَُُا ذْک ر وا»
ا رسد که ترازوهای مردم به یاد مرگ و قیامت و حسابرسی اعمال خویش باشید. روزی فرا می

شود و اعمال ما مورد محاسبه دقیق در پیشگاه خدا قرار اعمال انسانها برپا میبرای ارزیابی 

 به نیکوکاران پاداش و به بدکاران کیفر داده خواهد شد. گیرد.می

ای از مرگ و لحظه .آری همواره به یاد این امور باشید و هرگز آنها را به فراموشی نسپارید

ا زود بدانید دیر ی .زندگی زودگذر دنیا خوش نکنیدحساب و کتاب قیامت غفلت نورزید. دل به 

 آید.مرگ به سراغتان می

 

 سپس فرمود:

 «فمن جاء بالحسنة أثیب علیها ومن جاء بالسیئة فلیس له فی الجنان نصیب»

 ای در بهشت نخواهدهرکس کار بدی بیاورد بهره . وهرکس کار نیکی بیاورد پاداش داده شود

 داشت.
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داشته باشد مرگی که هرروز شاهد آن است، اگر صفحات وفیات  کسی که مرگ را باور

اند. قرآن بیش از یکصد و بیند که از دنیا رفتهها را نگاه کند دهها اطلاعیه و عکس را میروزنامه

شصت بار واژه مرگ را به صورت اسم و فعل به کار برده است و این همه برای آنست که 

 فل نسازد.اشتغالات روزمره ما را از مرگ غا

 2«بعد ذلک لمیتون مانک»فرماید: قرآن با سه تأکید می

ه روید. کسی کمیرید و از دنیا میشما پس از اینکه مدتی در دنیا زندگی کردید سرانجام می

معاد را باور داشته باشد، مرگ پایان مسیر انسان نیست. حیات او در نشئه دیگر به نام برزخ ادامه 

 دنیا پایان پذیرد و قیامت برپا شود و انسان وارد عالم آخرت شود.خواهد یافت تا عمر 

 1«لا ریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور تیةو أن الساعة آ»

 رداند.گقیامت آمدنی است شکی در آن نیست، و خداوند کسانی را که در قبرها هستند زنده می

 1«یوم یبعثهم الله جمیعا فینب ئهم بما عملوا»

ند اانگیزاند و ایشان را به آنچه در دنیا انجام دادهرسد که خدا همه انسانها را برمیرا میروزی ف

 دهد. خبر می

کسی که حساب و کتاب و موازین و حسابرسی قیامت را باور داشته باشد که به طور دقیق به 

 دهد. ، هرگز به خود اجازه مخالفت با فرمان خدا و پیامبر نمیشوداعمال او رسیدگی می

ل و ان کان مثقال حبة من خرد و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا»

 4«أیتنابها و کفی بنا حاسبین

گر ا شود.کس کمترین ستمی نمیدهیم. پس به هیچما ترازوهای عدالت را روز قیامت قرار می

کند که سنجیم. ما را کفایت میآوریم و میعمل انسان به اندازه دانه ریز خردل باشد آن را می

 حسابرس اعمال آنان هستیم. 

                                                           
 15سوره مؤمنون، آیه  - 1
 7سوره حج، آیه  - 2
 1سوره مجادله، آیه  - 3
 47سوره انبیا، آیه  - 4
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بنابراین هرکس حق ولایت را رعایت نکند و علی را از حق مسلم خویش محروم سازد و 

 ناحق به جای او بنشیند، گویی به مرگ و قیامت و حساب و کتاب خدا باور ندارد.

وند اد به رستاخیز و حسابرسی خداستیزی نشانه ضعف ایمان یا عدم اعتقانکار ولایت و ولایت

 است.

 

 بیعت زبانی

ْقرارَُُأَْلّسَنّتک مُ ُّمنُُْآخ ذَُُنَُْأُُالِلََُُأَمَرّنیَُقدُُْوَُُواّحدةُ ُّبَکف ُ ُت صاّفق ونیَُأنُُّْمنَُُْأْکثَرُ ُّإَنک مَُُْمعاّشَرالن اّس!» ُّبماُاْْلّ
الُّْإمُُّْهُالَسالم ُّمنَُْعَلیُُّْلَعّلی ُ َُعَقْدتُ  ُذ ر ّیَتیَُأنََُُأْعَلْمت ک مُُْماَُعلیُّمْنهُ ُوَُُیّمنُ ُاْْلَئَّمةُُّّمنَُُبَ ْعَدهُ ُجاءََُُمنَُْوُُ،ّمّنینَُم ؤَُْرةُّ

ُ«ص ْلّبهُُّّمنُْ
پیامبر هنگامی که احساس کرد از طریق موعظه فضا آرام شده و زمینه ذهنی و عینی برای 

کان ادتان بیش از آن است که امگرفتن بیعت مهیا گشته، فرمود: ای مردم، شما انبوه جمعیت تعد

داشته باشد در این فرصت کوتاه به عنوان بیعت دست در دست من بگذارید و با من مصافقه 

کنید. به این جهت خدا به من دستور داده تا به صورت زبانی و شفاهی اقرار بگیرم نسبت به 

مه از آیند، که هپس از او میآنچه پیمان بستم برای علی به عنوان امیر مؤمنان و برای امامانی که 

بر آنچه شما را آگاه ساختم که ذریه و فرزندان من از صلب علی  نسل من و نسل علی هستند. بنا

 است.

پیش از این توضیح داده شد مصافقه دست در دست یکدیگر نهادن به منظور تمامیت و لزوم 

شود. بدیهی است آن جمعیت انبوه در یک نیم روز نتواند یک و پیمانی است که بسته می عهد

به یک بیایند و با رسول اکرم و امیر مؤمنان دست بیعت بدهند. به همین خاطر پیامبر فرمود انبوه 

م به اینکه کنحقق مصافقه است. در نتیجه برای بیعت بسنده میتجمعیت حاضر در غدیر مانع از 

بگویم و شما آن را تکرار کنید و بر زبان بیاورید و پایبندی خود  من مورد بیعت و متن پیمان را

 را به ولایت آشکار سازید.
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 متن بیعت

ّرَُأمُُْوََُُعّلی ُ َُأْمرُُّفیُرَبّ کَُُوَُُنارَب َُُّعنُُْبَ َلْغتَُُّلماُم ْنقاد ونَُُراض ونَُُم طیع ونَُُساّمع ونَُُّإن ا:ُ»بَّأْجَمّعک مُُْفَ ق ول واُ»
ُ«.َوأَْیدیناُاَوأَْلّسَنّتنَُوأَنْ ف ّسناُبّق لو بّناُّلکَُذََُُعلیُن بایّع کَُُ،اْْلَئَّمةُُّّمنَُُص ْلّبهُُّّمنُّْدّهُو لُْ

کنیم و خشنود هستیم و مراتب انقیاد خود را پس همه با هم بگویید ما شنیدیم و اطاعت می

دربارة امر امام و داریم نسبت به آنچه از سوی پروردگارمان و پروردگارت ابلاغ کردی اعلام می

شوند. ما با تو بر ولایت علی و پیشوایمان علی امیر مؤمنان و امامانی که از صلب او متولد می

مق کنیم. یعنی اعتقاد قلبی داریم و از عفرزندانش با قلبها و جانها و زبانها و دستهایمان بیعت می

و با گفتار و رفتارمان او را مورد آوریم پذیریم و ولایت او را بر زبان میجان ولایت او را می

 دهیم. حمایت قرار می

 خواهد به صورت شفاهی بیعتگیرد و از آنان میآری اینگونه با تأکید فراوان از مردم اقرار می

که  اند و میثاقیکنند و این کلمات را بر زبان بیاورند تا همیشه این خاطره و تعهدی که سپرده

 هرگز فراموش نکنند. اند در ذهنشان بماند وبسته

 سپس افزود:

َُوَُعَلْیّهُُوَُُنَموتُ َُعَلْیهُُّوََُُنْحییُذّلکَُُعلیُ» ُ«ن  ْبَعث 
یریم و بر مکنیم و با همین اعتقاد میا بر این باور و اعتقاد به ولایت علی زندگی میمبگویید: 

 شویم.آن زنده می

زبان حضرت عیسی مسیح که قرآن کریم از این سه مرحله مهم در سیر بشر است. چنان

 فرماید:می

 2«و السلام علی  یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا»

ایم که از خداوند بخواهیم حیات و ممات ما را همانند و ما نیز در دعاهای وارده چنین آموخته

 حیات و ممات پیامبر و خاندان او قرار دهد.

  «و ممات محمد و آل محمد اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی»
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خداوندا، زندگی مرا همچون زندگی پیامبر و خاندانش قرار بده و مرگم را مانند مرگ آنان 

 قرار بده.

جا پیامبر نیز همین نکته را مورد تصریح و تأکید قرار داده و از مردم حاضر در غدیر در این

خواهیم زندگی ما بر روش امامان میای داشته باشند و اقرار کنند که خواهد چنین خواستهمی

 استوار باشد. و بر ولای آنان از دنیا برویم و روز رستاخیز برانگیخته شویم.

ُ«اْلمیثاَقُُالنَ ْنق ضُ ُوََُُعْهدُ َُعنُُْالنَ ْرّجعُ ُوَُُالنَ ْرتابُ اَلَُنْجَحد َُوُُوَُُالَنش کُُُّوَُُالن  َبدّ لُ ُوَُُالن  َغیّ رُ ُوَُُ»
هیچگاه آنچه را درباره ولایت اهل بیت از سوی خداوند متعال به  شویمما متعهد میبگویید: 

ما ابلاغ نمودی، تغییر ندهیم و تبدیل نکنیم و در آن شک و تردید به دل راه ندهیم و آن را انکار 

 شکنیم.گردیم و میثاقی را که با تو بستیم نمینکنیم. از پیمان خود برنمی

کند. بیان مطلب واحد به عبارات مختلف بیان میتمام جملات هفت گانه حقیقت واحدی را 

و تثبیت حقیقت در اذهان شنوندگان و مخاطبان است. عدم رجوع  به خاطر اهمیت آن و تأکید

از عهد و عدم نقض میثاق به یک معنی است. تغییر و تبدیل بیانگر یک حقیقت است. نفی شک 

پذیریم. اگرچه به لحاظ داریم و میو ریب و جحد متضمن آن است که ما این مطلب را باور 

لغوی تفاوت مختصری بین این کلمات وجود دارد. ولی از نظر فهم عرفی معنای واحدی دارد 

 و تکرار برای تأکید است. 

الذین »درباره آیه شریفه:  آمده است امام باقر یدر تفسیر منسوب به امام عسگر

مر الله به أن یوصل و یفسدون فی الارض ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما ا

و  بالربوبیةالمأخوذ علیهم  «الذین ینقضون عهد الله»: مراد از 1فرمود 2«اولئک هم الخاسرون

است که از مردم نسبت به ربوبیت خداوند و نبوت  ی، همان پیمانباالمامةو لعلی  بالنبوةلمحمد 

پس از اینکه آن عهد و پیمان را مستحکم « من بعد میثاقه»محمد و امامت علی گرفته شده است. 

 ساخت.
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آری کسانی عهد ولایت با علی و اولاد علی را بشکنند و بر سر پیمان خود ثابت قدم نمانند، 

 خدای متعال از آنان به عنوان مفسدان فی الارض و زیانکاران یاد کرده است.

رت من ذریتک من ولده وعظتنا بوعظ الله فی علی  امیر المؤمنین و الائمه الذین ذک»

 «بعده الحسن و الحسین و من نصبه الله بعدهما

کنیم تو ای پیامبر ما را به موعظة الهی موعظه نمودی. دربارة علی اقرار و تصدیق میبگویید: 

به عنوان امیر مؤمنان و امامانی که پس از او از نسل تو و فرزندان او هستند یعنی حسن و حسین، 

 رکس را که خداوند پس از آن دو به امامت منصوب کرده است.دو فرزند علی، و ه

موعظه عبارت است از هر پند و اندرزی که مایه هدایت و ارشاد به سوی حق باشد و انسان 

ای است که هرکس آن را به کار بندد رشد و را از باطل و گمراهی برهاند. نصیحت مشفقانه

 شود. خواری و خذلان، و سقوط و هلاکت میتعالی یابد. و هرکس مراعات ننماید دچار 

ما اهدی المرء المسلم علی أخیه هدیة افضل من کلمة حکمة یزیده »پیامبر گرامی فرمود: 

 2«الله بها هدی و یرده عن ردی

ای برتر است از اینکه فرد مسلمان به برادر مسلمانش سخن حکیمانه و پند دلسوزانه چه هدیه

 یت او به واسطه آن موعظه بیفزاید و او را از پستی برهاند.اهد ارائه نماید که خداوند بر

 1«الهدیة الموعظة نعم»فرمود:  امیرالمؤمنین

 سازد.دل میبهترین هدیه موعظه است. زیرا موعظه انسانها را زنده

 شود.پندها موجب زنده شدن دلها می 1«المواعظ حیاة القلوب»

ار به کار رفته است. و این نشانه اهمیت موعظه در ب 11در قرآن واژه موعظه و مشتقات آن 

 سازندگی شخصیت انسان است.

 خدای متعال از قرآن به عنوان موعظه یاد کرده است:
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 2«هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین»

 این کتاب بیان و روشنگری برای مردم و مایه هدایت و موعظه برای انسانهای باتقواست.

 مود:و خطاب به مردم فر

 1«اء لما فی الصدورفیا ایها الناس قد جائتکم موعظة من ربکم و ش»

 ان برایتان آمده که مایه بهبودی بیماری قلبی است.تای از سوی پروردگارای مردم، موعظه

خواهد مردم را از طریق موعظه کند و از او میکننده یاد میو از پیامبر به عنوان واعظ، وعظ

 به راه خدا فراخواند.

 1«ادع لی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة»

 مردم را به وسیله حکمت و اندرز نیکو به راه خداوند دعوت کن.

گیرد، که آنچه را آری، در این فراز پیامبر از مردم حاضر در صحنه غدیر اعتراف و بیعت می

ه نموده و دربار برای سعادت جامعه لازم بود در قالب موعظه و نصیحت مشفقانه به مردم ابلاغ

ابیطالب و دیگر امامان از نسل او، از جمله امام حسن و امام بنولایت و خلافت بلافصل علی

 حسین، آنچه را لازم بود بیان نموده است.

 ادعهو قولوا: أطعنا الله بذلک و إیاک و علیا و الحسن و الحسین و الأئمة الذین ذکرت، 

 . لهم مأخوذ منا من قلوبنا و انفسنا و ألسنتنا و ضمائرنا و أیدینا او میثاق

را درباره ولایت علی اطاعت کنیم. همچنین فرمان تو پیامبر را و علی و امر خدا  بگویید ما

کنیم عهد و میثاق برای امامت اذعان می حسن و حسین و امامانی که ذکر کردی اطاعت کنیم

ته شد و ما این پیمان را از صمیم قلبمان و عمق جانمان  و با آنان از ما توسط پیامبر گرف

 زبانمان و وجدانمان ود ستهایمان پیمان بستیم.
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دم قچنین پیمانی هرگز شایسته نیست شکسته شود. بلکه باید همگی بر سر میثاق خود ثابت

که با اجبار نبود. بل و پایدار و استوار باقی بمانند. یعنی اقرار کنید این عهد امامت از سر اکراه و

 میل و رغبت و با طیب نفس و رضایت قلبی انجام گرفت.

   «هُّانُّسَُلُّّبُُرَُق ََُأُُدُْقَُُف َُااَلُُوَُُهُّدُّیَُاُبُّمَُهُ کُ ّرُدَُْأُُنُْمَُ»

موفق شد با دست در دست علی گذاشتن به طور عملی و رسمی بیعت کند که به  هر کس

 بهترین وجه ممکن و متداول با علی بیعت کرده و میثاق بسته است.

هرکس موفق به بیعت یدی نشد، پس با زبانش اقرار نماید. و با گفتن این جملات با علی به 

 د و پیمان ببندد و ولایت او را بپذیرد.عنوان امیر مؤمنان و خلیفه منصوب الهی بیعت نمای

ُ«الُ وُْحُاُوَُنَُسُّفُ ن َُْأُُنُْمُُّیُالِلُ رَُُی َُاَلُُوَُُالُ دََُبُُکَُلُّذَُیُبُّغَُبُُْن َُاَلُُوَُ»
خواهیم و در صدد نیستیم که در این عهد و پیمان تغییر و تبدیلی بوجود آوریم و خدا ما نمی

 شکنی از ما نبیند.دگرگونی و پیمان

گیز است که با انهمه تأکیدی که پیامبر در بیعت زبانی فرمود بسیار شگفتبه راستی، با این 

 شمار بر سر پیمانگذشت مدت کوتاهی همه چیز به فراموشی سپرده شد و جز تعداد انگشت

 قدم نبودند و همه پیمان بشکستند.خویش ثابت

ُُ«اینَُالُّهََُأُُاُوََُنُدُّواَلُأُنُْیُمُّاصُّقَُالُُْیُوَُانُّدَُالُکَُنُْعَُُکَُلُّیُذَُؤدُّن ُُنُ حُْنَُ»
یطالب اببنما این پیام ولایت را که از شما )پیامبر( در این صحنه باشکوه غدیر در مورد علی

 رسانیم.خویشاوندان می دریافت کردیم به همگان دور و نزدیک، و فرزندانمان و

ف ظیعنی نه تنها ما به میثاقی که با تو و علی بستیم وفادار خواهیم ماند، بلکه خود را مو

انی رسدانیم این مطلب با اهمیت را به دیگران و همه کسانی که در صحنه غدیر نبودند اطلاعمی

کنیم. تا با یک فراخوان عمومی و فراگیر هرچه بیشتر پشتیبانی مردم را نسبت به ولایت 

 امیرالمؤمنین )ع( جلب نماییم.

 به معنی دور است. اقصی وصانی اسم فاعل از ریشه دنوّ به معنی نزدیک و قاصی از ریشه قد

 نقاط عالم، یعنی دورترین نقاط زمین.

ُ«َشهید ُُبّهَُُّعَلْیناَُوأَْنتََُُشهیداُ ُبّالِلَُُّکفیُوَُُّبَذّلکَُُالِلََُوَُنْشَهد ُُ»
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ودن گیریم و خدا از حیث شاهد بخدا را بر پیمانی که درباره ولایت علی با تو بستیم شاهد می

 نیز به این امر نسبت به ما شاهد و گواه هستی.کافی است و تو ای پیامبر 

به راستی چگونه با چنین اقرار صریحی و خدا و پیامبر را گواه گرفتن قابل توجیه است 

 دانید نقض عهد کنند.گونه که همه میآن

 در اینکه خدای متعال بر همه چیز شاهد و گواه است تردیدی نیست.

 مه چیز گواه است.خدا بر ه 2«ان الله علی کل شیء شهید»

خدا نسبت به حادثه غدیر و بیعت مردم نیز گواه و شاهد است. اینکه آنان خدا را  نبنابرای

شاهد گرفتند جنبه تأکید بر میثاق آنان دارد. وگرنه آنان چه خدا را شاهد بگیرند یا گواه نگیرند، 

 در هرحال خدا شاهد و گواه است.

 فرماید:ای به صورت استفهامی میخدا در آیه

 1«اولم یکف بربک أنه علی کل شیء شهید»

 آیا پروردگارت کافی نیست که او بر همه چیز گواه است.

 1«و کفی بالله شهیدا»فرماید: سپس می

 خدا از حیث گواه بر گفتار و رفتار مردم کافی است.

ی ولایخلاصه این همه تأکید به این منظور بود که اظهار کنند ما تحت هر شرایطی به عهد 

 نشینی نخواهیم کرد.خویش پایبند خواهیم بود و از ولایت مولی عقب

ُُک ل ُُّخاّفَیةَُُوََُُصْوتُ ُک لَُُیَ ْعَلمُ ُالِلُفَّإنَُُماتَ ق ولوَن؟َُمعاّشَرالن اّس!ُ» َُضلََُُمنُُْوََُُفّلَنْفّسهُُّاْهَتدیَُمنُّفَُ»نَ ْفس 
ُ«َعَلْیهاَُُیّضلُُُّفَّإنَما

داند. پس هرکس هدایت یابد کس را می خدا هر صدا و نهان هرگویید؟ ای مردم، چه می

 اش برای خود اوست و هرکس گمراه بشود این گمراهی به زیان خود او است.ثمره
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فاده شنود، استگویید، خدا هر صدایی را میاز این فراز که پیامبر خطاب به آنان فرمود چه می

 خواستند فضای مراسم را ناآرام کنند.  با همهمه و هیاهو منافقینشود که بار دیگر می

د باره خلافت امیر المؤمنین )ع( داررهنگامی که ملاحظه کردند پیامبر با این صراحت و تأکید د

ود را لذا مخالفت خ .گیرد، نگران شدند و نتوانستند بغض خود را پنهان سازنداز مردم بیعت می

گفت. به همین جهت پیامبر به زی میابراز داشتند و زبان به اعتراض گشودند. هرکس چی

گویید. اگر صدای شما به گوش من نرسد، ولی معترضان فرمود: ما تقولون؟ با خود چه می

 دارید آگاه است.شنود و بر آنچه پنهان میخداوند هرصدایی را هرچند آهسته می

 خافیه اسم فاعل از خفی به معنی پنهان است.

 2«یةیومئذ تعرضون لا تخفی منکم خاف»

 ماند.شوید، هیچ چیز پنهانی از شما پنهان نمیروز رستاخیز که بر خدا عرضه می

خافیه در اینجا به معنی صدای بسیار آهسته است که معمولا برای کسی که خیلی به گوینده 

 نزدیک باشد قابل فهم است.

وم، گو توانم بشنبنابراین اگر من پیامبر به خاطر این که دور از شما هستم کلمات شما را نمی

فهمم. ولی خدای متعال، هر صدایی را هرچند آهسته باشد اینک مفهوم کلی و مراد شما را می

ید و گویداند. روزی باید در برابر آنچه میهای خود پنهان سازید نیز میشنود و آنچه در سینهمی

 فرمود:آنگاه به این آیه شریفه استشهاد  .واکنش نابخردانه خود حساب پس بدهید

 1«فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها»

هرکس هدایت یابد و ولایت اهل بیت را بپذیرد، منافع آن به خود او برگردد. زیرا با پذیرش 

اه شود و ولایت ایشان را نپذیرد، مرولایت اهل بیت در مسیر سعادت گام نهاده است. و هرکس گ

را از داشتن حاکم معصوم و والی عادل محروم سازد، ظلم ای خود بیند. اگر جامعهخود زیان می

 گیرد و همگان در آتش ظلم خواهند سوخت.و بیداد حاکمان ستمگر آحاد جامعه را فرا می

 سپس برای اقناع مردم یکی دو آیه دیگر در رابطه با اهمیت بیعت قرائت نمود:
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 «و من بایع فانما یبایع الله، ید الله فوق ایدیهم»

هرکس با علی بیعت کند بدون تردید با خدا بیعت کرده است. زیرا دست خدا روی  فرمود:

 کنندگان قرار دارد.دستهای شما بیعت

 گونه که خداوند فرمود: همان

 2«ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله»

 کنند.کنند، درواقع با خدا بیعت میکسانی که با تو ای پیامبر بیعت می

 1«الله فوق ایدیهمید »سپس فرمود: 

 دست خدا روی دست کسانی است که با رسول بیعت کردند. 

ند. زیرا کفرماید هرکس با علی بیعت کند تحقیقاً با خدا بیعت میدر اینجا نیز رسول اکرم می

نند. و به کزیرا به دستور پیامبر مردم با علی بیعت می .با پیامبر استبیعت   ،اولا بیعت با علی

 بیعت با پیامبر بیعت با خدا است.آن قرصریح 

 طور که در فراز قبلی تصریح شد پیامبر فرمود: ثانیا همان

من از طرف خدا و به دستور خدا برای علی بیعت  «أنا أخذ بالبیعه له عن الله عزوجل»

 گیرم. می

 باشد. معمول چنین بوده و هست وقتیبنابراین بدون تردید بیعت با علی بیعت با خدا می

 گذارد، نفرخواهند تعهد متقابل داشته باشند نفر دوم دست در دست نفر اول میگروهی می

-دو و همین طور نفر آخر دستش را روی دستهای سایرین می آنسوم دستش را روی دست 

 گذارد که به مفهوم نهایی شدن و قطعی شدن پیمان فیمابین است. 

 فی از بیعت جمع با فرد است.به همین ارتکاز عر ناظر «یدالله فوق ایدیهم»
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 بیعت رسمی

 « َأمیَراْلم ْؤّمنینََُُعّلی اُ َُوُبَایّع واُفَاتَ ق واُالِلَََُُمعاّشَرالن اّس! »

ُ«باّقَیة ُطَیّ َبة َُُکّلَمةُ ُه م ُالَسالمُ َعَلیَُُْواْْلَئَّمةََُُواْلح َسْینََُُواْلَحَسنَُُ»
تواند با دست خویش نیز با ید، هرکس میداز بیعت زبانی فارغ شکه ای مردم، پس اکنون 

 علی بیعت کند.

پس با خدا بر توحید بیعت کنید. با من بر رسالت بیعت کنید و با علی به عنوان کسی که به 

 اهل ایمان ولایت و امارت دارد بیعت کنید.

همچنین با امام حسن )ع( و امام حسین )ع( و امامان معصوم از نسل ایشان در دنیا و آخرت 

 بیعت کنید به عنوان کسانی که از نسل امام حسین تا روز رستاخیز باقی است.

مراد از کلمه باقیه، وجود ماندگار امامت است که از نسل امام حسین تا روز قیامت باقی است 

 2«و جعلها کلمة باقیة فی عقبة» و تداوم دارد. همانگونه که در آیه شریفه آمده است:

 باره پرسید: مراد از کلمه باقیه در آیه شریفه چیست؟ در این ابو بصیر از امام صادق

مراد  1«الی یوم القیامة ةهی الامامة جعلها الله عزوجل فی عقب الحسین )ع( باقی»: فرمود

از کلمه باقیه امامت است که خداوند آن را در نسل امام حسین تا روز رستاخیز باقی گذاشته 

 است.

 غدیر فرمود:سپس پیامبر در ادامه خطبه 

خدا بکشد کسی را که پیمان بشکند و رحمت کند  «یُهلک الله من غدر و یرحم من وفی»

 .نمایدکسی را که به عهد خویش وفا 

شکنان را نفرین و در حق وفاداران دعا کرده است. اگرچه احتمال ظاهرا پیامبر در این جا پیمان

 دارد جنبه اخباری داشته باشد.
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را در مورد ولایت علی بشکند انذار داده که خدا او را هلاک خواهد کسی که پیمان خویش 

ساخت. و به کسی که بر پیمان خویش ثابت قدم باشد و به میثاق خود وفا نماید بشارت داده 

 که مورد لطف و عنایت پروردگار قرار خواهد گرفت.

 د:آنگاه این آیه شریفه را به عنوان اتمام حجت و هشدار نهایی تلاوت فرمو

 2«فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما»

هرکس بیعت بشکند، به خود زیان رسانده است و هرکس به آنچه با خدا پیمان بسته، وفادار 

 بماند، خدا به زودی به او پاداش بزرگ عطا خواهد کرد.

به بیعت با حضرت امیر مورد استشهاد قرار یش از این در آغاز فراخواندن مردم پاین آیه 

 گرفت.

شکنی به توحید و یکتاپرستی و اعتقاد به نبوت طور که در آنجا توضیح داده شد، پیمانهمان

اب شکنی در بباشد. بلکه شامل پیمانو خاتمیت حضرت محمد بن عبد الله )ص( منحصر نمی

 شود.ابیطالب نیز میبنولایت و امامت علی

 شکنان را مورد لعن قرار داده، و مبغوض خداوند معرفی نموده است.آن پیمانآیات قر

بکوشیم بر پیمان خویش در خصوص یکتاپرستی و پیروی از سنت رسول اکرم )ص( و امامان 

قدم و استوار باشیم و تحت ولایت خدا و پیامبر و حضرات معصومین و معصوم )ع( ثابت

 جام وظیفه کنیم.توجهات خاصه حضرت ولی عصر )عج( ان

 

 سلام بیعت

َُأَطْعناُوََُُسّمْعنا»:ُل واَوق ُوُاْلم ْؤّمنیَن،ُبّّإْمَرةَُُّعلی ُ َُعلیَُلک ْم،َُسلّ م واُق  ْلتُ ُاَلذیُق ول واَُمعاّشَرالن اّس! »
 «  اْلَمصیرُ ُّإلَْیکَُُوَُُرَبَناُغ ْفراَنکَُ

ر دار امارت بعنوان کسی که عهدهای مردم، چیزی را که به شما گفتم بگویید و بر علی به 

م ما خواهیاهل ایمان است سلام کنید. و بگویید شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگار ما، از تو می

 را بیامرزی و بازگشت به سوی تو است.
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ه برای فرماید آن جملاتی را کمعمولا تکرار سخن برای تأکید بیشتر است. در اینجا پیامبر می

ا گفتم و شما آن را بر زبان آوردید، باز بگویید و تکرار کنید. تا اگر در نوبت بیعت شفاهی به شم

 اول کسی متوجه مضمون بیعت نشده است، این بار کاملا متوجه شود. سپس فرمود:

 بر علی به عنوان امیر مؤمنان سلام کنید. «سل موا علی علیٍ بامراة المؤمنین»

 رار بگیرد. توجه ق در این رابطه دو نکته باید مورد

به معنی ولایت است. امیر یعنی صاحب امارت کسی که بر دیگران ولایت دارد.  ةامرانکته اول: 

أشهد ان علیا »لذا صاحب امر به معنی صاحب ولایت است. شهادت سوم در اذان و اقامه نماز 

ر اهل بدهم علی فرزند ابیطالب مفهومش همین است. یعنی گواهی می «امیر المؤمنین ولی الله

گونه که رسول الله یعنی کسی ایمان امارت دارد و صاحب ولایت از سوی خداوند است. همان

 که از سوی خداوند دارای رسالت است.

 نکته دوم: سلام کردن بر کسی دو مفهوم دارد. 

کننده در امان هستی و هرگز من به تو آسیبی نخست مفهوم عام یعنی تو از ناحیه من سلام

بلکه در حد توان پشتیبان تو خواهم بود. این دست دادن و سلام کردن به منزلة طرح  رسانم.نمی

 دوستی و تحکیم مودت است.

دوم: مفهوم خاص به معنی به رسمیت شناختن مقام و منصب شخصی است که بر او سلام 

ونه گانبه مفهوم ابراز مراتب فرمانبرداری و اطاعت و انقیاد نسبت به او است. هم .شودداده می

 دهند.که سربازان به فرماندهان سلام نظامی می

 آنگاه فرمود: همه با هم بگویید:

 شنیدیم و اطاعت کردیم. «سمعنا و اطعنا»

وم ابیطالب و امامان معصبنیعنی فرمان الهی که بر زبان شما ای رسول خدا در باب ولایت علی

 و منقاد هستیم. از نسل او جاری شده آن را شنیدیم و پذیرفتیم و مطیع

 2«غفرانک ربنا و الیک المصیر»
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خواهیم ما را مشمول غفران خودت قرار دهی و بازگشت ما به سوی تو پروردگارا، از تو می

 است.

فاعل  2«و قالوا سمعنا و اطعنا»این همان آیه شریفه است که پیامبر از مردم خواست بگویند: 

 1«المؤمنون کل امن بالله و ملائکته و کتبه و رسلهو »قالوا، مؤمنون در جمله قبل است. 

مفهومش آن است کسانی که ایمان به خدا دارند، سخن خدا و پیامبر را در مورد ولایت 

 حضرت علی شنیدیم و پذیرفتیم. گوش به فرمان و مطیع او هستیم.

ت. کسی که لایت اسشود ایمان به توحید ملازم با اعتقاد به واز کلام پیامبر اینگونه استفاده می

 منکر ولایت است ایمان ندارد.

 

 نعمت ولایت

الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کن ا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، لقد جائت رسل »و قولوا: 

 1«ربنا بالحق

ست که ما را به این نعمت هدایت نمود. اگر خدا ما را ا بگویید: حمد و سپاس خدائی را سزا

یافتیم. بدون تردید و به طور مسلّم فرستادگان پروردگارمان ما هدایت نمی هدایت نکرده بود،

 حق و حقیقت را برایمان آوردند.

یعنی هدانا الله »درباره این آیه روایت کرده که حضرت فرمود:  ابو بصیر از امام صادق

 »6فی ولایة امیر المؤمنین و الائمة من ولده

ما شده است همان هدایت در مورد ولایت امیر مؤمنان و مراد از هدایت الهی که شامل حال 

باشد. بنا بر فرمایش رسول اکرم هذا اشاره به نعمت بزرگ ولایت است یا امامان از نسل او می

لااقل یکی از مصادیق مهم آن است که شایسته است در ازاء آن خدا را حمد و ثنا گوییم و 
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-اگر عنایت الهی در این خصوص نبود ما نمی شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم و باور کنیم

 توانستیم در مسیر ولایت اهل بیت قرار بگیریم و حرکت کنیم.

 

 فضائل علی در قرآن

ُُأَبیُْبنَُُّعلیَُفضاّئلَُُّإنََُُمعاّشَرالن اّس!ُ» ُاْلق ْرآنُُّأَنْ َزَلهاُّفیَُقدُُْوََُُجَل،َعَزوَُُّعْنَدالِلُ-َعَلْیّهُالَسالم ُُ–طاّلب 
ُ«.َفَصدّ ق وهُ َُعَرَفهاُوَُُّبهاُأَنْ َباَک مَُُْفَمنُُْواّحد ،َُمقامُ ُفیُأ ْحّصَیهاُّمنَُُْأْکَثرُ 

ای مردم، فضیلتها و امتیازهای علی فرزند ابیطالب نزد خداوند که خدا آنها را در قرآن آورده 

س شما کپس هر است بیش از آن است که یکجا قابل شمارش باشد و بتوانم برای شما برشمارم.

 را از آن فضیلتها خبر داد و آگاه ساخت، او را مورد تصدیق قرار بدهید و از او بپذیرید.

بابب فیه نکت و نتف من التنزیل فی »دهها آیه در این رابطه تحت عنوان  2در اصول کافی تنها

 روایت گردآوری شده است. 11در قالب « الولایه

أویل شده و در شأن و منقبت امیر المؤمنین و اهل در تفاسیر روایی آیات بسیاری به ولایت ت

 گذارد.بیت نازل شده است. که جای تردید برای کسی باقی نمی

شاید اهتمام مفسران به گردآوری آیات مرتبط با ولایت، به خاطر همین فرمایش پیامبر گرامی 

 موده است.خدا فضائل علی را در قرآن ذکر فر« و قد أنزلها فی القرآن»بوده که فرمود: 

علاوه بر اینکه بر حسب روایات مراد از عناوین متعددی در قرآن امامان معصوم یا خصوص 

ابیطالب یا خصوص مهدی موعود است. مانند نور، آیات، بینات، علامات، محسودون، بنعلی

 ین فی العلم، متوسمین، و عناوین دیگر.خراس

ری ابیطالب و حسنین و صدیقه کببنزلت علیما در اینجا به ذکر یک آیه که بیانگر مقام و من

کنیم. و آن آیه معروف مباهله با دانشمندان مسیحی است. گروهی از فاطمه زهرا است بسنده می

عالمان نصرانی برای دیدار با رسول اکرم اسلام وارد مدینه شدند. هنگام ورود به مسجد به منظور 

دا درآوردند. بعضی از مسلمانان برتافته و آن را اعلام ورود خود ناقوسی که همراه داشتند به ص

 توهین به خود و مسجد دانسته و زبان به اعتراض گشودند.
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کنید. فرمود: به توحید و در هرحال از پیامبر پرسیدند: شما ما را به چه چیزی دعوت می

یکتاپرستی، و اینکه گواهی دهید مسیح پیامبر و بنده خدا است. گفتند چگونه ممکن است در 

دری پنداشتند که پس پتولد او را از مادر بدون پدر دلیل بر آن می .حالیکه او را پدری نبوده است

 تواند برای او باشد.جز خدا نمی

ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم »فرمود: پیامبر طبق وحی الهی به آنان 

 2«قال له کن فیکون

مثل آفرینش عیسی نزد خداوند مانند آفرینش آدم است که خدا او را از خاک آفرید. سپس 

اراده کرد به وجود آید، پس موجود شد. به حسب ظاهر باید از این پاسخ مجاب و تسلیم 

 جویی کردند. تا اینکه آیه مباهله نازل شد.را نپذیرفتند و بهانه شدند. ولی این پاسخ منطقیمی

فمن حاج ک فیه من بعد ما جائل من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و »

 1«نسائکم و انفسنا و انفسکم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین

نپذیرد و همچنان با تو در این  حق راکسی که بعد از آنکه دلیل منطقی بر او عرضه شد 

استدلال و برهان سودی نخواهد داشت. و خصوص مجادله و محاجّه کند، پس سخن گفتن با او 

 بلکه باید با او مباهله کرد. 

پس به آنان بگو، بیایید فرزندان و زنان و جانهای ما در یک سو، و فرزندان و زنان و جانهای 

م. آنگاه در حق یکدیگر نفرین کنیم و از خدا بخواهیم هرکس شما در سوی دیگر قرار بگیری

 ای خارج ازپذیرفتند. قرار گذاشتند در نقطه گوید او را لعنت و در دنیا عذاب نماید.دروغ می

 شهر در ساعتی معین گرد هم آیند تا از طریق مباهله حق آشکار گردد.

دید، بدون تر ضر به مباهله نشدند.ولی در روز موعود اگرچه طبق قرار حضور یافتند ولی حا

دعوت به مباهله از سوی پیامبر و استنکاف آنان دلیلی روشن بر حقانیت دین اسلام و نبوت 

 ایشان است.
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مفسرین اتفاق نظر دارند وقتی پیامبر برای مباهله آمد کسی را جز علی و فاطمه و حسنین 

امام حسن و امام حسین هستند که در آن زمان همراه نیاورد. بنابراین مراد از ابنائنا فرزندان ما 

دو طفل خردسال بودند. مراد از نسائنا و زنان ما خصوص صدیقه طاهره دختر گرامی پیامبر بود. 

جز  کسی« انفسنا»و به طول قطع مراد از  هیچیک از همسران پیامبر در آن جمع حضور نداشتند

 نیست.  بابیطالبنعلی

انداخته بود و حسین را در آغوش گرفته و دست سر  سیاهی برپیامبر در حالی که پارچة 

حسن را گرفته بود و فاطمه پشت سر پیامبر و علی پشت سر فاطمه به جایگاه ویژه انجام مراسم 

 مباهله وارد شدند. پیامبر فرمود: هرگاه من دعا کردم، شما همراهان من آمین بگویید. 

بینم که اگر هایی را میمراهانش گفت: من چهرهاسقف نجران چون آن پنج تن را بدید به ه

از خدا بخواهند کوهی را از جایش بردارد و نابود سازد، خدا آن را زائل گرداند و خواست آنان 

مسیحی  شوید و دیگر هیچپس مباهله نکنید، زیرا هلاک می« فلا تباهلوا فتهلکوا»کند. را اجابت می

رو از مباهله خودداری کردند و اظهار نخواهد ماند. از اینتا روز رستاخیز بر روی زمین باقی 

 داشتند ما تصمیم گرفتیم مباهله نکنیم و تو را بر آیین و دینت اقرار نمائیم.

فاذا أبیتم المباهلة فأسلموا، یکن لکم ما للمسلمین و علیکم ما علی » پیامبر به آنان فرمود:

 «المسلمین

اختیار کنید. چنانچه مسلمان شوید هر امتیازی که برای کنید، اسلام پس اگر مباهله نمی

مسلمانان است برای شما نیز آن امتیاز خواهد بود. و هر تکلیفی که بر عهده مسلمانان است آن 

نپذیرفتند. اجازه خواستند بر آیین مسیح باقی بمانند و جزیه  تکلیف بر عهده شما نیز خواهد بود.

 بدهند، پیامبر پذیرفت.

 اساسی در این داستان وجود دارد. دو نکته

 .دعوت فأمن وا : اذااینکه پیامبر فرمود نکته اول:

گفتن آن چهار نفر کرد. این بیانگر جایگاه رفیع و منزلت  میناجابت دعای خود را منوط به آ

 آنان نزد خدای سبحان است.



 شرح خطبه غدیر                                                                                                  111

 

  

-ول اکرم علیافصل رستعبیر به انفسنا در آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه خلیفه بل نکته دوم:

آن نفس علی نازل منزله نفس نبی است. یعنی وجود علی رابیطالب است. زیرا به صریح قبن

امتداد وجود نبی است. پس خلافت نبی در خلافت علی استمرار دارد و معقول و مشروع نیست 

 غیر علی که نفس نبی است بر جای پیامبر بنشیند.

 

 پیروزمند واقعی

ُ«.َعظیماُ ُاَزُفَ ْوزاُ فُفَ َقدُُْذَکْرت مُُْاَلذینَُُاْْلَئَّمةَُُوََُُعّلی اُ ُوََُُرس وَلهُ ُوَُُالِلُی ّطعَُُّمنَُُْمعاّشَرالن اّس!ُ»
گانه از نسل او را که یادآور شدم اطاعت ای مردم، هرکس خدا و پیامبر و علی و امامان یازده

از و من یطع الله و رسوله فقد ف»خوانیم: کند به پیروزی بزرگی دست یافته است. در قرآن می

  2«فوزا عظیما

 هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، پس به رستگاری بزرگی نائل گشته است. 

فوز به معنی پیروزی، رستگاری، دست یافتن به نعمت معنوی است. فوز عظیم هیجده بار در 

 قرآن به کار رفته است.

اطاعت خدا و رسول شده است ولی پیامبر گرامی در  در این آیه شریفه رستگاری منوط به

این فراز امامان معصوم را نیز ضمیمه فرمود. زیرا اوامر و نواهی حضرات معصومین چیزی جز 

 اوامر و نواهی خدا و پیامبر نیست.

 «فمن یطع الرسول فقد اطاع الله» فرماید:قرآن درباره پیامبر می

 اطاعت کرده است.هرکس پیامبر را اطاعت کند، خدا را 

شود، هرکس علی و سایر امامان معصوم را اطاعت نماید مثل این است از این فراز استفاده می

گونه که اطاعت خدا و رسول موجب فوز عظیم است، که پیامبر را اطاعت کرده باشد. و همان

نوی عاطاعت علی و اهل بیت موجب فوز عظیم و تحقق رستگاری و دستیابی به درجات عالیه م

 است.
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یست که به آن معنی ن ،البته اینکه پیامبر گرامی بین صدر و ذیل آیه علی و ائمه را اضافه کرده

گونه بوده و از ناحیه مخالفین ولایت مورد تحریف قرار گرفته است. بلکه افزودن اصل آیه این

 و در رأس آنانعلی و امامان معصوم به منزلة بیان آیه شریفه است. یعنی اطاعت امامان معصوم 

گونه که اطاعت پیامبر عین اطاعت خدا امیر المؤمنین در طول اطاعت خدا و پیامبر است. همان

خواهد، و نافرمانی از پیامبر معصیت از مردم نمی ،زیرا پیامبر چیزی جز آنچه خدا خواسته .است

 خداوند است. 

-لی از مردم همان چیزی را میبنابراین اطاعت علی نیز به منزله اطاعت پیامبر است. زیرا ع

 خواهد که پیامبر خواسته است. کما اینکه نافرمانی از علی در حکم نافرمانی از پیامبر اکرم است.

 

 پیشگامان بیعت

ّمنیَن،ُأ ولئَکُه م ُؤُّْإلیُم بایَ َعّتّهَُوُم واالتّّهَُوُالَتْسلیّمَُعَلْیّهُبّّإْمَرّةُاْلمُ ُ]أَلس ابّق وَنُُ[َمعاّشَرالَناّس!ُأَلس ابّق وَنُُ»
ُ«ُاْلفائز وَنُفیَُجن اّتُالَنعیمُّ
به اهل ایمان دستور داده در انجام کارهای  2«وا الخیراتقفاستب»فرماید: قرآن در دو جا می

 نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید.

 فرماید:و سوره مؤمنون می

 1«اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون»

  گیرند.از دیگران پیشی می انجام امور خیر شتابند و برایکارهای نیک میآنان در انجام 

 اشاره است به کسانی که خصوصیات پنجگانه برای آنان در آیات قبل ذکر شده است: «اولئک»

 کسانی که خوف خدا در دل دارند. -2

 به آیات الهی ایمان دارند. -1

 شوند.برای خدا شریک قائل نمی -1

 ورزند.ان عطا نموده دریغ نمیاز بذل آنچه خدا به آن -6
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 دلهاشان از دیدار خدا به لحاظ حسابرسی ترسان است. -1

 شتابند به نیکی یاد شده است.و در سوره واقعه از کسانی که در انجام کارهای نیک می

 2«و السابقون السابقون، اولئک المقربون، فی جنات النعیم»

آیند و در باغهای بهشتی که سرشار شمار میفرماید: آنان از بندگان مقرب درگاه الهی به می

 از نعمت و موهبت است جای دارند.

همچنین از پیشگامانی که دعوت اسلام را پذیرفتند و پیامبر را تا آخر عمر همراهی کردند اعم 

از مهاجرین و انصار و تابعین به عنوان کسانی که به مقام رضا دست یافته و پاداش آنان خلود 

 اد شده است.در بهشت است ی

و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و »

 1«رضوا عنه و أعد  لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم

پیشگامان نخستین یعنی مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان پیروی کردند، خدا 

از ایشان خشنود است و آنان نیز از خدا خشنود هستند و برای آنان باغهای بهشتی آماده ساخته 

 که نهرها از زیر آنها جاری است و آنان برای همیشه در این باغها خواهند بود. 

ه که کسانی که در پذیرش آیین اسلام پیشگام نگوفرماید همانپیامبر گرامی در این فراز می

ص قرآن قدم بودند، به نبیعت به پیامبر دادند و بر بیعت خود تا پایان عمر ثابتبودند و دست 

ه های بهشتی خواهند بود. کسانی کباشند و متنعم به نعمتکریم از زمره مقرّبان و رستگاران می

ند و بر قدم شوند و بر یکدیگر سبقت بگیرابیطالب و بیعت با او پیشبندر پذیرش ولایت علی

د و آینقدم بمانند، به همان گروه اول ملحق گردند و از زمرة رستگاران به شمار میثابتولای او 

 مند خواهند بود.در بهشت جای خواهند گرفت و از نعمتهای آن بهره

که  طالب ابیبنو این بشارتی است بس بزرگ برای همه شیعیان و پیروان راستین علی

 خدای متعال نصیب ما فرموده است.
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ُفَ َلنَُُْجمیعاُ ُاْْلَْرضُُّّفیَُمنُُْوَُُأَنْ ت مَُُْتْکف ر واُفَّإنُُْاْلَقْوّل،ُّمنََُُعْنک مُُْبّهُُّالِلُیَ ْرَضیُماُق ول واَُمعاّشَرالن اّس! »
 « َشْیئاُ َُیض َرالِل

شود. اگر شما و همه ای مردم، آن سخنی را بگویید که خدا به آن سخن از شما خشنود می

 رسد.تند کافر شوید به هیچ اندازه، به خدا زیانی نمیکسانی که روی زمین هس

موسی آن پیامبر عظیم الشأن هنگامی که خداوند بنی اسرائیل را از شر فرعون رهایی بخشید 

رابر گزاری در بهای فراوان به آنان ارزانی داشت، آنان را به پرستش خدای یکتا و سپاسو نعمت

 نعمتها فراخواند. آنگاه فرمود:

 2«تکفروا أنتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمیدان »

 ،اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید، خدای یکتا را پرستش نکنید و ناسپاسی کنید

 نیاز و ستوده است. باید بدانید خداوند از پرستش و سپاس شما بی

 1«ان تکفروا فان الله غنی عنکم»فرماید: در آیه دیگر می

 نیاز است. ورزید و حقیقت را انکار کنید، خدا از شما بیاگر کفر 

آری خداوند نه به عبادت ما نیاز دارد و نه به شکرگزاری ما، بلکه آثار و فوائد پرستش خدای 

ی گردد. او نه نیازی دارد و نه سودبرابر نعمتهای الهی به خود ما برمی ریکتا و سپاسگزار بودن د

اریم برای رشد و تعالی و تکامل خود ذات اقدس الهی را به عنوان ذاتی به حال او دارد. ما نیاز د

که مستجمع جمیع صفات جمال و جلال است مورد پرستش قرار بدهیم و خود را به آن کمال 

 مطلق نزدیک کنیم.

که پیامبر در آخر این فراز بر زبان آورد آیه قرآن است که  «فلن یضر الله شیئا»این عبارت 

 به کار رفته است. در چند مورد

کسانی که کفر را به بهای  1«ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر وا الله شیئا»از جمله: 

 از دست دادن ایمان خریداری کردند، بدانند هرگز به هیچ اندازه به خدا زیانی نرسانند.
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م سازند، به آنان که ولایت علی را انکار کنند، و جامعه بشری را از عدالت علی محرو آری

ح که قرآن به این مطلب تصریاند. چناناند و به خود زیان وارد کردهخود و بشریت ستم روا داشته

  2«فاولئک الذین خسروا انفسهم»دارد: 

 اند.آنان کسانی هستند که به خودشان زیان رسانده

در پایان خطبه به آسمان نگریست و دست به سوی عالم بالا بلند کرد و به  پیامبر گرامی

 پیشگاه خداوند عرضه داشت:

 «اللهم ادیت و امرت»

من گذاشتی ادا کردم و آنان را به آنچه تو مرا  خداوندا، آن رسالت خطیری که بر عهده

 و چنین دعا کرد: موریت دادی امر نمودمأم

 «غضب علی الکافرین و الحمد لله رب العالمیناللهم اغفر للمؤمنین و ا»

خدایا مردان و زنان باایمان را بیامرز، و بر منکران ولایت و پوشندگان حقیقت خشم گیر، و 

 حمد و ساس مخصوص خدا است که پروردگار جهانیان است.

جنبه اخباری و شرح حال نباشد، بلکه جنبه استفهامی داشته « ادیت و أمرت»احتمال دارد: 

باشد. طبق روایت هنگامی که پیامبر از جمع حاضر پرسید: آیا رسالت خود را انجام دادم، به 

مأموریت خود عمل کردم، مردم به صورت جمعی فریاد برآوردند فرمان تو را شنیدیم و آنچه را 

 کنیم و آنگاه برای بیعتکه خدا و پیامبرش دستور داده با جان و زبان و عمل خویش اطاعت می

صافقه به سوی پیامبر و علی هجوم آوردند و استقبال نمودند. و آنان که آن نقشه شوم را و م

زء نخستین بنشیند، ج تپیمان شدند نگذارند علی پس از پیامبر بر مسند خلافکشیده بودند و هم

کسانی  ابیطالب دراز کردند، و نخستینبنکسانی بودند که دست بیعت به سوی امیر المؤمنین علی

 دند که بیعت شکستند.بو

 هنگامی که خطبه غدیر پایان یافت، این آیه شریفه نازل شد:

 1«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»
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امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و به اسلام به عنوان 

 د شدم.رساند خشنوالتزام عملی به آن شما را به سعادت دنیا و آخرت میآیینی که اعتقاد قلبی و 

ال الدین، الله اکبر علی اکم»پس از نزول این آیه، پیامبر صدایش به تکبیر بلند شد و فرمود: 

الله اکبر علی اتمام النعمة، الله اکبر علی رضی الرب برسالتی و ولایة علی بن ابی طالب من 

  2«بعدی

گونه که در ضمن خطبه غدیر به مسأله بیعت عملی و علنی اشاره فرمود، مقدمات نآنگاه هما

ای را به این امر اختصاص داد. دستور داد علی در بیعت را به طور رسمی فراهم ساخت. خیمه

آن خیمه بنشیند و مردم دسته دسته به خیمه وارد شوند و بر علی به عنوان ولی تبریک گویند. 

ود دستور داد تا با علی بیعت کنند. پس زنان حاضر در غدیر را اجازه داد تا سپس به همسران خ

آنان نیز مانند مردان با امیر المؤمنین بیعت کنند و سه روز بیعت به طول انجامید و هر بار که 

 فرمود: کردند، پیامبر میگروهی بیعت می

 1«المینالحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذی فضلنا علی جمیع الع»

حمد خدایی را سزا است که پروردگار جهانیان است. سپاس خدایی را که ما را بر تمام اهل 

 عالم برتری بخشید.

***** 
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