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: wامام خمینی

مسئله غدیر، مسئله  ای نیست که بنفسه برای حضرت امیر یک مسئله  ای پیش 
بیاورد، حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است. آن وجود شریف که منبع 
همه جهات بوده است، موجب این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای 
ایشان ارزش ندارد؛ آن که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش، 

غدیر آمده است.

1365/2/6 

: Kامام خامنه ای

در  قاعده ای  یک  است.  قاعده  و  ضابطه  تعیین  ماجرای  غدیر،  تعیین  ماجرای 
اسالم درست شد؛ پیغمبر اکرمa در ماه های آخر عمر قاعده ی امامت و والیت 

را وضع کرد.

1395/6/30



سالم رب غدری
سالم بر غدیر، سالم بر سرنوشت رقم خورده تاریخ، سالم بر چشمه همیشه زالل، سالم 
 »gو چه بهتر است بگوییم: »سالم بر موال امیرالمومنین gبر موال علی بن ابیطالب

زیرا که لقب خاص اوست زیرا این لقب را خداوند تعالی به ایشان عطا فرمودند.

سالم بر غدیر

سالم بر موال، سرور، صاحب اختیار، چرا که پیامبرa فرمودند:»من کنت مواله فهذا 
علی مواله«

سالم بر چشمه همیشه زالل تاریخ، چشمه ای که از اشک زالل تر و از آیینه شفاف تر 
است.

غدیر ای سرچشمه پاکی، غدیر ای حقیقت انکار ناپذیر، ای حقیقت جاودانه تاریخ، ای 
صراط مستقیم، مگر نه این که غدیر چراغ همیشه روشن است و هیچ وقت به تاریکی 

نمی گراید؛ بس چرا بعضی ها در تاریکی و ضاللت ماندند و جایی را ندیدند؟

و  بستند  را  خود چشمانشان  که  شاید  و  نداشت  را  نور  طاقت  که چشمانشان  شاید 
نخواستند که ببینند که صد البته این گونه است.

مگر نه این که غدیر حقیقت جاودانه تاریخ است و حقیقتی انکار ناپذیر؟ پس چرا منکر 
شدند و جمع منکران و انکار کنندگان به وجود آمد؟

مگر نه این که غدیر پیمان است و بیعت. پیمان و بیعتی که سعادت انسان در آن 
بوده و هست و سعادت زندگی انسان ها در گرو آن بوده، پس چرا پیمان شکنان 

وجود داشته و دارند. 

غدیر ای پیمان نامه هنوز باز، ما هم می خواهیم با موالیمان عهد و پیمان ببندیم، 
ما هم می خواهیم بیعت کنیم ولی نمی خواهیم پیمان بشکنیم.

پس موال ما را هم قبول کن ما را هم از زمره پیمان بستگان دار و از خدای تعالی به 
کرمت برای ما یاری جوی.و حال هرکس می خواهد عهد و پیمان ببندد به قلبش 

بنگرد و زیر لب زمزمه کند:

السالم علیک یا موالنا یا امیرالمومنین                       زهرا ابراهیمی )ثقفی(



چرا عید غدری خم هب این انم خوانده شده است؟

از  »قطعه ای  »آبگیر«،1  مانند  است؛  آمده  معنا  چند  به  لغت  در  »غدیر«  واژه 
آب«،2 و »جای جمع شدن آب باران«.3

غدیر ُخّم در میان راه دو شهر بزرگ دنیای اسالم، مکه و مدینه، در محلی به نام 
»ُجحفه« وجود دارد که در زمان رسول گرامی اسالمa کاروانیان حج در آن جا 
از هم جدا می شدند و به طرف دیار خود می رفتند. درباره علت نام گذاری این 
مکان به غدیر خّم، احتماالتی داده شده است؛ مانند این که به اعتبار آب و هوای 

آن منطقه به این نام نامیده شده است.4

پیامبر اسالمa به دستور خداوند، در غدیر خم علی بن ابی طالبg را امام، 
وصی و جانشین خود به مردم معّرفی نمود.

______________________

1( لغت نامه دهخدا، واژه »غدیر«.

4( »الَغِدیُر: القطعة من الماء«؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربیة(، محقق و 
مصحح: عطار، احمد عبد الغفور، ج 2، ص 766، دار العلم للمالیین، بیروت، چاپ اول، 1410ق.

3( »الَغدیر: ُمستنَقع ماء المطر«؛ابن فارس، أحمد، معجم مقائیس اللغة، محقق و مصحح: هارون، عبدالسالم 
محمد، ج 4، ص 413، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، قم، چاپ اول، 1404ق.

4( »خم البالد: ماء و هواء«؛  طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق: حسینی ، سید احمد، ج 6، ص 
59، کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، 1375ش.



gردکالم امام سجاد gامام علی
: gامام سجاد

ُ لِيُْؤتَمَّ بِِه فِي  َلِة. َجَعَلُه اللَّ ُ بِاْستِْقبَالَِها لِلصَّ َّتِي أََمَر اللَّ  فَِإنَّ َعلِيًّا عليه السلم َکالَْكْعبَِة ال
نْيَا، َکَما اَل يَْنُقُص الَْكْعبَُة، َو اَل يَْقَدُح فِي َشيْ ٍء ِمْن َشَرفَِها َو فَْضلَِها-  يِن َو الدُّ أُُموِر الدِّ
َرُه َعْن َحقِِّه  َّی َعْنَها الَْكافُِروَن، فََكَذلَِك اَل يَْقَدُح فِي َعلِيٍّ عليه السلم إِْن أَخَّ إِْن َول

الُِمون . ُروَن، َو َدافََعُه َعْن َواِجبِِه الظَّ الُْمَقصِّ

آن  به سوی  رو  نماز  برای  داده  است که خداوند دستور  کعبه  مانند   gعلی
بایستند؛ خدا علیg را قرار داده تا در دین و دنیا به او اقتدا کنند.

اگر کافران از کعبه روی بگردانند کعبه دچار نقص نمی شود، و چیزی از شرف و 
فضیلت آن کم نمی شود. همین طور هم اگر افراد مقصر، علیg را از رسیدن 
به حقش بازدارند و ستمکاران او را از حقش دور کنند، علیg ضرری نمی 

بیند.

تفسیر العسکریg ج1 ص627.



البواب حدیث سدا
یکي از وقایعي که به صورت قطعي و متواتر توسط علماء شیعه و سنّي نقل شده 
عالمه  مرحوم  است.  االبواب«  احمد حنبل: ج 1،ص 285( ماجراي »سد  )مسند  است 

مجلسي وقوع آن را در نهم ذي الحّجه دانسته است. 

در زمان رسول خداa وقتي که مسجد النّبي ساخته شد،عده اي از اصحاب و 
بني هاشم خانه هاي خود را به گونه اي قرار دادند که یکي از درهاي آن به 
داخل مسجد باز مي شد تا بتوانند سریعتر به مسجد وارد شوند اما گاهي افراد 
بدون طهارت وارد مسجد مي شدند و این دور از ادب بود. روز نهم ذي الحجه 
بود که پیامبر اکرمa امر فرمودند: همه ی اصحاب در خانه هاي خود را به 
سمت مسجد ببندند ودیوار بکشند، غیر از در خانه خودش ودر خانه حضرت 
عليg که اجازه دادند باز بماند.)ُسدّواهذه األبواب اال باب َعلي( )مستدرک حاکم 

نیشابوري: ج 3،ص 135(

عباس عموي پیامبر و دیگران نزد پیامبرa آمده و گفتند: اي رسول خدا، چرا 
علي)ع( را به مسجد وارد کرده و ما را خارج نمودید ؟! پیامبر اکرمa فرمودند: 
این کار به امر خدا بوده و باید همه تسلیم امر خدا باشید. این جبرئیل است که 
از طرف خدا به من امر کرده عليg را در مسجد ساکن کنم و شما را خارج 

نمایم!

قال النّبيa : »فَإنِي اُِمرُت بسّد هذِه األبواب غير باب علي.ّ..والل ما سدَدت شيئا 
والفتََحتُه ولكن اُمرت بِشئ فاتبّعتُه«)همان( پیامبراکرمa فرمودند: من )از سوي 
خد( امر شدم به بستن این درها، غیر از در خانه علیg ... به خدا قسم من )به 
رأي خودم( نه دري را بسته ام و نه دري را گشوده ام بلکه به کاري امر شدم و 
از آن پیروي کردم. بعضي از اصحاب تقاضا کردند که حّتي روزنه اي از منزلشان 
خداي  فرمودند:  و  ندادند  اجازه   aپیامبراکرم بگذارند.  باز  مسجد  سمت  به 

متعال اجازه چنین کاري را به من نداده است! 

 ابن شهر آشوب این خبر را از حدود سي نفر از اصحاب نقل کرده است. 



نکات حديث سد االبواب: 

1( در این ماجرا خداوند بین پیامبراکرمa و حضرت امیرالمؤمنین عليg و 
ذریّه اش تفاوتي قائل نشده است. وآنان مانند خود پیامبرa حق دارند در هر 

شرا یطي وارد مسجد بشوند ودرب خانه آنان رو به مسجد باز باشد. 

2( پیامبراکرمa فرمودند: إن الل تعالي اَمرهم بِسد األبواب واَستثني منِهُم رسوله 
و أنم نفس رَسول الل؛ مسلّما خداي متعال این مردم را فرمان داد تا درب هاي 
و  را  رسولش  کرده  استثنا  حکم  این  واز  ببندند  مسجد  سوي  به  را  ها  خانه 
شما)اهل بیت من( نفس و جان رسول خدا هستید و این حکم براي شما نیست. 

)بحاراألنوار: ج 39 ، ص 23 . (

و  موسي  حضرت  ماجراي  شبیه  ماجرا  این  فرمودند:  ادامه  در   aپیامبر  )3
جز  کس  هیچ  که  بسازد  مسجدي  شد  مأمور   gموسي که  است   cهارون

هارونg و ذریّه اش در آن بیتوته نکنند. )خصال: ج 2 ، ص 559 ( 

4( خداوند به روشني نشان داد که اهلبیتb با دیگران مقایسه نمي شوند. ال 
يقاس بآل محّمد ِمن هذِه األمة احد؛ احدي از این اّمت با خاندان پیامبر مقایسه 
نمي شوند.) نهج البالغه: خطبه 2( این فضیلت دلیل بر شباهت تام پیامبرa و علي

g است، و دلیل بر افضلیت آن حضرت نسبت به بقیه اصحاب است، و طهارت 
و عصمت ایشان را مي رساند.)مناقب ال ابي طالب: ج 2(

5( خداي متعال خواسته تمام درها بسته شوند و تنها این در باز بماند تا 
پیام دهد تنها دري که به سوي خدا و دین خدا براي اّمت قرار داده شده 
در خانه اهل بیتb است. باُب َّاللِ الذي ِمنُه يُؤتي؛ این تنها دریست که به 

سوي خدا باز است و از این راه مي شود به خدا و دین خدا راه یافت! )زیارت 
جامعه کبیره: مفاتیح(



 با نهج البالهغ انس پیدا کنید
: Kمقام معظم رهبری

عزیزان با نهج البالغه انس پیدا کنید. نهج البالغه، خیلی بیدار کننده و هوشیار 
کننده و خیلی قابل تدبر است. در جلساتتان، با نهج البالغه و کلمات امیرالمؤمنین

g انس پیدا کنید.

1378/9/1

نهج البالغه برگزیده ای از نامه ها، خطبه ها و سخنان امام علیg است که سید 
رضی در اواخر قرن چهارم هجری قمری آنها را جمع آوری کرد. محدث نوری در 
)نهج البالغه،  را »برادر قرآن« دانسته است.  نهج البالغه  الوسائل  کتاب مستدرک 

ترجمه فیض االسالم، ج3، ص423(

برخی از ادیبان عرب، فصاحت و بالغت نهج البالغه را ستوده اند. این کتاب در 
در  امام  است.  شده  بندی  دسته  قصار  کلمات  نامه ها،  خطبه ها،  قسمت  سه 
بسیاری از خطبه  ها، مردم را به انجام دستورات 
الهی و ترک محرمات دعوت کرده و در بخشی 
از نامه ها که خطاب به فرمانداران است، آنها را 

به رعایت حق مردم سفارش کرده است.

است.  شده  ترجمه  زبان   18 به  نهج البالغه 
مورد  در  نیز  متعددی  مستدرکات  و  شرح ها 
نهج البالغه نوشته شده که برخی تعداد آن ها 

تا حدود 300 عنوان بیان کرده اند.



انم عماهم ای هک ایپمبر اسالمa رد غدری رب روی سر مبارک امام علیg قرار دادند 

نام عمامه ای که پیامبر گرامی اسالمa در روز عید غدیر آن را به سر امام علی
g بست، »سحاب« نام داشت. عالمه امینیw روایات متعددی در این باره 
از شیعه و اهل سنت نقل کرده است که پیامبر اکرمa عمامه خود )موسوم به 
سحاب( را بر سر امام علی بن ابی طالبg نهاد و دو طرف آن را از جلو و عقب 
  aپیامبر بعد  به من کن«، آن حضرت رو نمود،  افکند، سپس فرمود: »رو  او 
فرمود:   aپیامبر سپس  نمود،  پشت  آن حضرت  کن«،  من  به  فرمود:»پشت 

»فرشتگان به نزد من چنین آمدند«1

______________________

1. ر ک: عالمه، عبد الحسین امینی، الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب، ج 1، ص 539 - 541،  مرکز 
الغدیر للدراسات االسالمیه، قم، 1416ق.



این ادعا هک عیدغدری زبرگترین عید اسالمی می باشد، ربگرفته از هچ روایتی است؟

در منابع روایی به برتری »عید غدیر« بر دیگر اعیاد اشاره شده که به عنوان 
نمونه، روایتی از امام جعفر صادقg در این زمینه را ذکر می کنیم:

»روزه روز غدیر معادل روزه عمر دنیا است. اگر کسی به اندازه عمر دنیا زندگی 
کند و همه روزها را روزه بگیرد، نمی تواند به ثواب روزه روز عید غدیر دست پیدا 
کند. ثواب این روزه در نزد خدا معادل صد حج و صد عمره مقبول است. عید 
غدیر، بزرگ ترین عید خدا است. خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر این که 

این روز را عید دانسته و اهمیت آن را به مردم اعالم کرده است...«.1

______________________

1. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب االحکام، ج 3، ص 143، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 
1407ق.



آیا می دانید اولین کسی هک هب امام علیg رد غدری خم تبریک گفت هچ کسی بود؟!

پیامبر اسالمa در بازگشت از حجة الوداع، حاجیان را به مدت سه روز، در 
مکانی به نام غدیر نگه داشت. پس از جمع شدن همه حاجیان، ایشان بر منبری 
از جهاز شتر قرار گرفت و برایشان سخنرانی کرد. ایشان در این سخنرانی، دست 
علی بن ابی طالبg را گرفته و خطاب به مردم فرمود: »آیا من ولّی مؤمنین 
نیستم؟«. همه مردم والیت پیامبر بر خود را تأیید کردند. پیامبرa در ادامه 
فرمودند: »هرکس که من ولّی او هستم، علی نیز ولّی اوست«. گزارش شده است 
که در این هنگام عمر بن خطاب از جای خود بلند شد و گفت: »بخ بخ لك يا 

ابن أبی طالب أصبحت موالی و مولی کل مسلم «1

به به! گوارا باد بر تو ای پسر ابوطالب، تو موالی من و موالی تمام مسلمانان 
شدی!

برخی منابع دیگر اهل سنت، با کمی تغییر در عبارت، این مطلب را آورده اند.2 
در منابع شیعه گفتن این کالم از عمر بن خطاب را مربوط به بعد از بیعت کردن 

با امیرالمؤمنین علیg دانسته اند.3
______________________

الفکر،  دار  بیروت،   ،349 7، ص  ج  النهایة،  و  البدایة  عمر،  بن  اسماعیل  دمشقی ،  کثیر  ابن   .]1[
1407ق.

]2[. ابن مغازلی، علی بن محمد، مناقب امیر المؤمنین علی بن أبی طالبg ، ج 1، ص 46، صنعاء،  
دار اآلثار، چاپ اول، 1424ق.

الهادی، چاپ اول،  الهاللی، ج 1، ص 391، قم،  ]3[. هاللی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس 
1405ق؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ص 112، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، 1404ق.



 gتمجید رهبری از شعری رد مدح امیرالمومنین
 پنجم اسفندماه 1395جمعی از شاعران مذهبی سرا با رهبر انقالب دیدار کردند. 
آقای جعفر عباسی از شاعران آیینی اهل خراسان جنوبی در این دیدار شعری 
آیت اهلل  حضرت  و  خواند  الغدیر  کتاب  درباره  و   gامیرالمؤمنین مدح  در 
الغدیر عالمه  خامنه ایK ضمن تمجید ازشعر ایشان، نکاتی را درباره کتاب 
امینی بیان کردند. پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR به مناسبت فرارسیدن 

عید غدیرخم، فیلم شعرخوانی و بیانات رهبر انقالب را منتشر می کند.

 بیانات رهبر انقالب پس از شعرخوانی ایشان فرمودند:

»آفرین، آفرین، خیلی خوب. درباره ی الغدیر، البّته کمتر در عالم شعر حرف زده 
شده؛ درحالی که میدانید، کتاب الغدیر، پایه اش پایه ی ادبّیات است یعنی اصاًل 
شعر  در  ]یعنی[  است؛  الغديرفی الكتاب والّسنةواالدب  الغدیر،  کتاب  کامل  اسم 
تاریخِی اسالم، مسئله ی غدیر را دنبال میکند و البّته شرح می دهد. ایشان خب 
تجّسم و مثال دفاع از تشّیع بود؛ ]اّما[ شما نگاه کنید در کتاب الغدیر -در این 
یازده جلد کتابی که ایشان نوشته که البّته تمام هم نشده- ببینید یک جایش 
از این توهین هایی که این روسیاه های انگلیسی مآب می کنند وجود دارد؟ همه ی 
wاین کتاب نگاه کنید؟ او نماد دفاع از تشّیع است. در الغدیر -مرحوم امینی

متعّدد،  در جلسات  بودیم؛  دیده  مفّصل  را  ایشان  ما  بودید،  ندیده  که شما  را 
منبرهایش را من دیده بودم- یک کلمه از این حرف هایی که بعضی ها بلدند و 
خیال می کنند که معنای شیعه بودن این است و بر زبان جاری می کنند، در این 
کتاب مفّصل یازده جلدی وجود ندارد و ]با این حال[ نماد دفاع از امیرالمؤمنین

مستقیم حرکت  در صراط  -یعنی  استقامت  است؛  تشّیع  از  دفاع  نماد  و   g
مرحوم  بودند؛  هم  دیگران  ایشان،  قبیل  از  البّته  است.  این  معنایش  کردن- 
سّیدشرف الّدین عاملی در لبنان و بعضی دیگر از بزرگان هم همین جورند. حاال 
]این درباره ی[ ایشان، چون بحث الغدیر در میان بود. ان شاءاهلّل موّفق باشید.« 
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نشست یک دو هس خطی مرا نصیحت کرد                                                                                                     مرا چو دوست هب راه ردست دعوت کرد
خطوط چهره ی او گرد ردد داشت                                                                                                                                  ولی هب خاطر دل سختم هچ رنم صحبت کرد
کایت کرد سیاه کرده شب شبهه روزگار تو را                                                                                                                                      زبان گشود و زجهل زمان، ش
زبان گشود، زبانی چو اکش دیده روان                                                                                                         روان حقیقت یک رود را روایت کرد
کایت کرد بیان روشن و فریاد محکمش آن شب                                                                                                                                                 ربایم از افق دید او ح
هم او هک پنجره ی آفتاب را وا کرد                                                                                                                                     هک نور رد دل اتریک من ااقمت کرد
را، همان امیر مرام                                                                                                                                                 همان امیر هک رب نفس خود حکومت کرد همان امیر مدا

هک می شناخت، امیری هک از امارت خود                                                                                                            فقط هب وصله ی پیراهنی قناعت کرد؟
لباس خوف و خطر را جز او هک می پوشید؟                                                                                                         شبی هک از شب آن شهر، ماه هجرت کرد
میان معرهک ایمان تیز شمشیرش                                                                                                                                                                          دمی مجسمه ی کفر را دو قسمت کرد
چقدر زیستنی ساده را ستایش کرد                                                                                                                                                                        چقدر حیله و رتفند را مذمت کرد
وری                                                                                                                                                                 هک الهن ساختن او را دچار زحمت کرد گاه کرد هب دنیا هب دیده ی م ن
زمین چگوهن نبالد هب  خود زمانی هک                                                                                                                                                       شکوه دست خدا رد زمین زراعت کرد
و کاش من بودم جای دسته ی بیلی                                                                                                                   هک پینه، پینه ی آن دست را زیارت کرد
ستاره باررتین صبح خلقت دنیا                                                                                                                                             هچ شد هک با شب تنهای چاه خلوت کرد

د باطل اترخی هم پشیمان است                                                                                                                   از اینکه رد حق این طایفه خیانت کرد مدا
از اینکه پنجه ی آتش هب نور سیلی زد                                                                                                                 از اینکه چوهب ی رد نیز هتک حرمت کرد

بنای آخرتش را ولی خراب نکرد                                                                                                                  علی هک پشت، هب دنیای مست قدرت کرد
نبُرد دست هب شمشیر اختالف علی                                                                                                                                 و خون اتزه ی اسالم را ضمانت کرد

هک دیده است هک با ضرب و زور سازش کرد                                                                                              هک گفته است هک با دست کفر بیعت کرد
رد آن تالطم طوافن فتنه و رتدید                                                                                                                        امیر صبر چوانن کوه استقامت کرد

....



gن رد مدح و ستایش امام علی گفتار اندیشمندا
تاریخ همواره  است که در طول  بي بدیل  و  بزرگ  حضرت عليg شخصیتي 
 gمورد مدح و ستایش بزرگان قرار گرفته و حتي کساني که به امامت علي

باور ندارند نیز، او را در نوع خود یگانه و بي نظیر مي دانند.

مادام دياالفوا ـ سياح فرانسوي ـ می گويد: » احترام عليg در نزد شیعه 
به منتهي درجه است، و حقاً هم باید این طور باشد؛ زیرا این مرد بزرگ عالوه 
بر جنگ ها و فداکاري ها که براي پیشرفت اسالم کرد، در دانش، فضایل، عدالت 
گذارد.  باقي  خود  از  هم  مقدس  و  پاک  نسلي  و  بود،  بي نظیر  نیک  صفات  و 
فرزندانش نیز از او پیروي کردند، و براي پیشرفت مذهب اسالم مظلومانه تن به 
را که  بت هایي  همه ي  که  است  کسي   gعلي امیرالمومنین  دادند.  شهادت 
اعراب، شریک خداي یگانه مي پنداشتند شکست و وحدت و یگانه پرستي را 
تبلیغ کرد. عليg کسي است که تمام اعمال و رفتارش نسبت به مسلمانان 
»مادام  بود.  قطعي  نویدش  و  تهدید  که  است  کسي   gعلي بود.  منصفانه 
مي گوید:  چنین  خود  به  خطاب  بحث،  این  ادامه ي  در  مسیحي«  دیاالفواي 
چشمان من ! گریه کنید و اشک هاي خود را با آه و ناله ي من مخلوط نمایید 

! و براي اوالد پیامبرa که مظلومانه شهید شدند ، عزاداري کنید«.1

عليg داراي بزرگواري و شرافت نفس

از مشاهير خاورشناسان انگليسيـ  مي گويد:  ژنرال سرپرسي سايکسـ 
»او ]علي بن ابیطالبg[ از میان خلفا به شرافت و بزرگواري نفس مشهور، و 
به غایت مراقب حال زیردستان خود بود. القائات فرستاده ها و نماینده ها در او 
تأثیري نداشت. به هدیه هاي آنان ترتیب اثر نمي داد، با حریف مکار و غدار خود 
معاویه ابداً طرف نسبت نبود که براي رسیدن به مقصودي که داشت سخت ترین 
جنایات را مرتکب شده و رذل ترین وسایل را براي پیشرفت خودش بر مي انگیخت. 
دقت و مراقبت هاي خیلي سخت او ] عليg[ در امانت و دیانت باعث شده بود 
که اعراب حریص که تمام امپراطوري را غارت کرده بودند از وي ناراضي باشند. 
لیکن صداقت، صحت عمل، دوستي کامل، ریاضت، عبادت از روي صدق، خلوص 
یا تجرد، وارستگي، آداب و خصایل محموده ي قابل توجهي که در او وجود داشت 



حقیقتاً صورت قابل ستایشي به وي داده بود. این که اهالي ایران در او 
مقام والیت قایل شده و او را به اصطالح سرپرست حقیقي و مربي الهي 
مي دانند واقعاً این قاعده قابل تحسین و شایان بسي تمجید است. اگر 

چه مقام و مرتبه ي او خیلي باالتر از این ها است«.2

برترين افراد عرب

پروفسور استانسيالس ـ گوريارد ـ فرانسوي ـ می گويد: »معاویه 
با  از بسیاري جهات برخالف قواعد اسالم رفتار کرده است، چنان که 
بزرگ ترین،   aاسالم پیغمبر   پس  از  که   gطالب ابي  بن  علي 
به  عرب  افراد  خطیب ترین  و  فاضل ترین  پرهیزگارترین،  شجاع ترین، 

شمار مي رفت، در افتاد«.3

تخطي نکردن عليg از راه راست

جرجي زيدان ـ نويسنده و دانشمند مسيحي عرب ـ می گويد: 
»معاویه و دوستانش براي پیشرفت مقاصد فردي خود از هیچ جنایتي 
دریغ نداشتند، اما عليg و همراهان او، هیچ گاه از راه راست و دفاع 

از حق و شرافت، تخطي و تجاوز نمي کردند...«.4

 gباالتر از مسيح

جرجي زيدان: »اگر بگویم مسیح از عليg  باالتر است عقلم اجازه 
اجازه  دینم  است  باالتر  مسیح  از   gعلي بگویم  اگر  و   ، نمي دهد 

نمي دهد«.5

عليg کشته عدالت

امام عليg دارد:  جرج جرداق کالم رسايي درباره عدالت 
»قتل في محرابه لعدالته« عليg به خاطر عدالت خویش در محراب 

نمازش کشته شد«.6

 gمتالطم نشدن درياي وجود علي

آب  استخر،  آب  حوض،  آب  عالم؛  هاي  »آب  جرج جرداق: 



را دارد، ولي چیزي که متالطم  قابلیت تالطم  اقیانوس  دریاچه و آب 
نشد، دریاي وجود عليg بود که هیچ کس و هیچ چیزي نتوانست آن 

را متالطم کند«.7

قطب عالم اسالم

جرج جرداق: » علي بن ابي طالبg، در خرد، یگانه بود، او قطب 
اسالم و سرچشمه ي معارف و علوم عرب بود، هیچ دانشي در عرب وجود 
ندارد، مگر آن که اساسش را عليg پایه گذاري کرده، یا در وضع آن، 

سهیم و شریک بوده است«.8

يگانه نسخه ي عالم

شبلي شميل ـ از پيشتازان مکتب ماديگري ـ مي گويد : » امام 
علي ابن ابي طالبg بزرگ بزرگان، یگانه نسخه اي است که نه شرق 
و نه غرب، نه در گذشته و نه در امروز صورتي مطابق این نسخه ندیده 

است«. 9
______________________

پي نوشت :

1. اسد علیزاده ، اکبر ، امام عليg  از نگاه اندیشمندان غیر شیعه ، ص 100 101- 

2. همان ، ص 101 - 102 .

3. سراج ، محمد ابراهیم ، امام عليg خورشید بي غروب ، ص 324 .

4. همان .

5. همان ، ص 325 .

6. جرج جرداق ، األمام عليg صوت العداله األنسانیه ، ج 5 ، ص 1222.

7. جرج جرداق ، امام عليg صداي عدالت انساني ، ترجمه ي هادي خسروشاهي ، 
ج 1 ، ص 227 .

8. مظاهري ، حسین ، چهارده معصوم ، ص 49.

9. جمعي از دبیران ، داستان غدیر ، ص 293 .



شت؟ چرا کالم انفذ امیرالمومنینg رد کوفیان ارث ندا
شرط تحول روحی انسان دو چیز عنوان شده است؛ نخست این ه گوینده 

و واعظ خودش اهل باشد.

و دوم این که شنونده هم اهل باشد؛ آنگاه است که سخن در میان آن ها 
اثر می کند اما مردم کوفه شنونده اهلی نبودند و سخنان امیرالمومنین

g در آن ها اثر گذار نبود.

حجت االسالم مهدوی ارفع

آب باران بر شوره زار اثری ندارد!آب باران بر شوره زار اثری ندارد!



پاسخ هب شبهه
در خطبه ی یک نهج البالغه حضرت علیg در مورد قرآن می فرماید: 
aبرخی آیات وجوب چیزی را بیان می کند، در حالی  که سنت پیامبر

آن را نسخ کرده و یا در سنت، وجوب چیزی مطرح شده، در حالی  که 
قرآن به ترک آن دستور داده است. سؤال این است که آیا نمونه ای از 
این مسائل داریم که سنت با قرآن در تقابل باشند؟ و آیا وقتی روایات 
قابلیت جعل و تحریف دارند، می شود به آنها اعتماد کرد و خالف قرآن 

که تحریف ناپذیر است عمل نمود؟

پاسخ اجمالی

یکی از مباحثی که دانشمندان علم اصول مطرح می کنند، مبحث امکان 
نسخ قرآن کریم، به  واسطه ی اخبار و سنت است.

در همین راستا گاهی مقصود، نسخ قرآن به سنت غیر قطعی بوده و 
گاهی منظور نسخ آن به سنت قطعی است، چنان که سنت قطعی نیز 
 ،aگاهی مراد سنت قطعی نبوی است و گاهی سنت قطعی غیر پیامبر

یعنی سنت قطعی ائمهb است.

بین دانشمندان اسالمی اعم از شیعه و اهل  سنت تقریبا اتفاق و اجماع 
وجود دارد که نسخ قرآن به سنت غیر قطعی ممکن نیست؛ چنان که 
دانشمندان علم اصول نسخ قرآن به سنت غیر نبوی را نیز نپذیرفتند، 
اما بیشتر دانشمندان علم اصول امکان نسخ قرآن به سنت قطعی نبوی 

را می پذیرند.1

امام علیg در خطبه ی اول نهج البالغه می فرماید: »برخی از واجبات 
در قرآن بیان و ثبت شده، در حالی  که معلوم و روشن است که در سنت 

نسخ شده است«.2

برخی از شارحان نهج البالغه در مورد این سخنان می گوید: این جمالت 



نص صریح بر وقوع نسخ قرآن به سنت قطعی نبوی است و می دانیم که 
وقوع هر چیزی بهترین دلیل بر امکان آن است.

واسطه ی  به  قرآن،  واجب  از دستورات  برخی  نسخ  مورد  در  همچنین 
سنت قطعی نبوی، می گوید: مصداق آن آیات 15 و 16 سوره نساء است: 
»و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را 
در خانه ها)ی  را  ]زنان [  آنان  دادند،  اگر گواهی  بطلبید،  آنها  بر  شاهد 
خود( نگاه دارید تا مرگ آنها فرارسد، یا این که خداوند، راهی برای آنها 
قرار دهد. و از میان شما، آن مردان و زنانی که )همسر ندارند، و( مرتکب 
آن کار )زشت( می شوند، آنها را آزار دهید )و حد بر آنان جاری نمایید(! 
و اگر توبه کنند، و )خود را( اصالح نمایند، )و به جبران گذشته بپردازند،( 

از آنها درگذرید؛ زیرا خداوند، توبه  پذیر و مهربان است«.

زیرا بر اساس مفاد آیه ی اول، مجازات زنان فاحشه این است که باید تا 
آخر عمر در منزل زندانی شوند. و مفاد آیه ی دوم، مجازات آنان را آزار 
و اذیت قرار داده است؛ در حالی  که این هر دو حکم)حبس و اذیت(، به 
واسطه ی خود قرآن و سنت نسخ شده است؛ زیرا  آیه ی 2 سوره ی نور، 
مجازات زناکاران را شالق بیان کرده است: »هر یک از زن و مرد زناکار 
را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت )و محّبت کاذب( نسبت به آن دو شما 
را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و 

باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند«. و در سنت نیز 
مجازات زناکاران سنگ سار و رجم قرار داده شده است.3

البته در مورد این مصداق و جزئیات موارد ادعا شده باید به مباحث 
فی  به صورت  فقهی  مباحث  از  نظر  قطع  با  اما  کرد؛  مراجعه  فقهی 
الجمله و به حسب ظاهر آیات می تـوان نسخ قرآن به ست قطعی را 

پذیرفت.

نکته ی دیگر این که حتی با فقدان چنین نسخی، سخن حضرت علی
g قابل توجیه است، مانند آن که بگوییم:



این سخن ناظر به احکامی است که در ادیان گذشته وجود داشته و در 
قرآن نیز بدان اشاره شده است؛ اما در خود قرآن اشاره  صریحی به نسخ 
دارد،4  انعام وجود  آیه ی 146 سوره ی  در  آنچه  مانند  است؛  نشده  آن 
قرآن اعالم می کند که چنین احکامی در ادیان گذشته وجود داشت؛ اما 

نسخ را می توان از سنت پیامبرa برداشت کرد.

مواردی وجود دارد که در خود قرآن کریم، هم حکم ناسخ و هم حکم 
منسوخ وجود دارد؛ اما عموم مردم از وجود چنین نسخی که در خود 
قرآن اعالم شده است بی خبرند که سنت پیامبرa می تواند تبیین  کننده 

آیات ناسخ از آیات منسوخ باشد.

شاید بتوان این احتمال را نیز مطرح کرد که منظور از نسخ، تخصیص و 
یا از بین رفتن موضوع و اموری از این دست است.

در هر صورت، اگر اصل امکان نسخ را که در آیه ی 106 سوره ی بقره 
موجود  احکام  نسخ  نظری،  لحاظ  از  بپذیریم،  است،5  اشاره شده  بدان 
آیات قرآن کریم توسط پیامبرa نیز امکان پذیر است؛ زیرا بر اساس 
قرآن، اطاعت از شخص پیامبرخداa ، اطاعت از خداوند متعال شمرده 
می شود.6 بر این اساس، نسخی که ایشان اعالم فرماید، به یقین از جانب 
خداوند تأیید شده و در تعارض با سخن خدا در قرآن نخواهد بود. البته 
او است که  تنها  و  ندارد،  را  احکام  پیامبرa حق نسخ  هیچ کس جز 
 aمی تواند به فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ کند و بعد از پیامبر

باب نسخ به کلی مسدود می شود.

اما از لحاظ وقوعی، به مورد صریح و روشنی برخورد نکردیم که حکمی 
در قرآن بود، و سپس با استفاده از سنت نسخ شده باشد.

امام علیg همچنین در مورد نسخ سنت به کتاب - عکس مبحث 
قرآن حکم  ولی  بود،  واجب  امور در سنت  از  برخی  قبلی- می فرماید: 

وجوب آن را برداشت«.7



برخی از شارحان نهج البالغه برای این سخنان امامg چند مصداق 
بیان کرده است:

تغییر قبله از بیت المقّدس به کعبه و مسجد الحرام.8
حلیت مباشرت با زن در شب های ماه مبارک رمضان.9

و موارد دیگر. 10
______________________

1( ر. ک: »نسخ قرآن به سّنت«، 14073؛ »نسخ در قرآن«، 547.

ِ ص ِلِنَْجاِز ِعَدتِِه .... َخلََّف فِيُكْم َما  داً ]ص [ َرُسوَل اللَّ ُ ُسْبَحانَُه ُمَحمَّ 2( »إِلَی أَْن بََعَث اللَّ
ُِّكْم  َخلََّفِت اأْلَنْبِيَاُء فِی أَُمِمَها إِْذ لَْم يَْتُرُکوُهْم َهَمًل بَِغْيِر َطِريٍق َواِضٍح  َو اَل َعَلٍم قَائٍِم، ِکتَاَب َرب
نَِّة نَْسُخُه َو  فِيُكْم ُمبَيِّنًا َحَللَُه َو َحَراَمُه ...َو بَْيَن ُمْثبٍَت فِی الِْكتَاِب فَْرُضُه َو َمْعُلوٍم فِی السُّ
ٍص فِی الِْكتَاِب تَْرُکه« . شریف الرضی، محمد بن حسین،  نَِّة أَْخُذُه َو ُمَرخَّ َواِجٍب فِی السُّ
اول،  چاپ  هجرت،  قم،   ،45  -  44 صالح، ص  مصحح، صبحی  محقق،  البالغة،  نهج 

1414ق.

3( ر. ک: هاشمی خویی، میرزا حبیب اهلل، حسن زاده آملٍی، حسن، کمره ای، محمد 
باقر، منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة و تکملة منهاج البراعة، ج 2، ص -185 186، 

تهران، مکتبة اإلسالمیة، چاپ چهارم، 1400ق.

َعَلْيِهْم  ْمنا  َحرَّ الَْغنَِم  َو  الْبََقِر  ِمَن  َو  ُظُفٍر  ذی  ُکلَّ  ْمنا  َحرَّ هاُدوا  َّذيَن  ال َعَلی  »َو   )4
ُشُحوَمُهما إاِلَّ ما َحَمَلْت ُظُهوُرُهما أَِو الَْحوايا أَْو َما اْختََلَط بَِعْظٍم ذلَِك َجَزيْناُهْم بِبَْغيِِهْم 

ناخن  دار ]حیواناتی که سم یک پارچه  یهودیان، هر حیوان  بر  و  لَصاِدقُون«؛  َّا  إِن َو 
دارند[ را حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم، 

مگر چربی  هایی که بر پشت آنها قرار دارد، و یا در دو طرف پهلوها، و یا آنها که با 
استخوان آمیخته است؛ این را به دلیل ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم و 

ما راست می  گوییم.



َ َعلی  ُکلِّ َشیْ ٍء  لَْم تَْعَلْم أَنَّ اللَّ 5( »ما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسها نَْأِت بَِخْيٍر ِمْنها أَْو ِمْثلِها أَ 
قَديٌر«؛ هر حکمی را نسخ کنیم، و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند 

آن را می  آوریم. آیا نمی  دانستی که خداوند بر هر چیز توانا است؟!

6( ر. ک: »اطاعت از خدا و پیامبر در آیات قرآن«، 35667؛ »فلسفه تکرار کلمه أَطيُعوا 
ُسول در برخی از آیات«، 70408. َ َو أَطيُعوا الرَّ اللَّ

7( »واجب فی السنّة أخذه، و مرّخص فی الكتاب ترکه« . نهج البالغه، ص 45، خ اول.

8( »فََولِّ َوْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحراِم«.

قرآن«،  در  زنا  حکم  »نسخ  ک:  ر.  لَُكمْ«.   ُ اللَّ َکتََب  ما  ابْتَُغوا  َو  بَاِشُروُهنَّ  »فَاْلَن   )9
.34840

10( منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة، ج 2، ص 187 و 188؛ ر. ک: »نسخ حکم 
ازدواج موقت«، 3352؛ »نسخ شریعت های گذشته«، 72500.



اعمال روز عید غدری



»غدری« رد وصیت انهم شهدا 
شهيد مبارك رضايی )1362 - 1339 نهاوند(

خداوند هدایت خود را برای بشر با  انتخاب پیامبران ]و[ با نزول وحی 
بر آن ها آغاز کرد. از دیدگاه شیعه این هدایت الهی با ختم نبوت ختم 
نمی شود بلکه در امامت استمرار می یابد؛ زیرا صحنة زندگی بشر خالی 
از کفر و شرک و نفاق نیست و انسان برای یافتن راه حق از باطل به 
شاخص و امام نیاز دارد. به همین مناسبت است که پیامبرa عترت 
خویش را در کنار قرآن در روز غدیر خم برای امت اسالم مطرح می کند. 
این امامت در معصومینb که تجسم عینی دین خدا بودند تداوم یافت 
]تا[ آنگاه که دوازدهمین امام به امر خدا به انتظار نشست. باز شیعه بر 
این عقیده است که سلسلة هدایت الهی که از انبیاء شروع ]شد[ و در 
امامان  خود  گفتار  از  را  عقیده  این  و  نشده  تمام  یافت،  تداوم  امامت 
دریافته که رهبری امت اسالم باید در دست توانای والیت فقیه باشد. 
جبهة باطل هم در برابر دین هدایت الهی در بعد رسالت و امامت آن 
نیرو  تمام  با  هم  امروز  کند.  حفظ  را  ظلمت بارش  جریان  که  ایستاده 
می کوشد که این هدایت الهی در شکل و قالب والیت فقیه را از درون 
با مرگ  استوار مساوی  پایگاه  این  زیرا وجود  اسالمی دور سازد؛  امت 
اوست. امت اسالم امروز به خوبی دریافته است که سعادت او در این 
انقالب به دوش روحانیت عزیز ما که در  بار  امروز  الهی است.  جریان 
رأس آن ها امام عزیز است، حمل می شود. والیت فقیه قلب اسالم و امت 

است.

پیام من در درجة اول به امت اسالم این است که در پس والیت فقیه 
حرکت کنند. نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن، و جهاد کردن و ... 
همراه امام و والیت فقیه است که ارزش دارد و ااّل بی روح و بی محتوا 
است. از دستاوردهای خون شهدا خوب پاسداری کنید. الزمة آن این 

است که هماهنگ با امام پیش بروید.



ر جاودانگی( سردار سلیمانی و غدری) مدا
مدار  به  کس  هر  سلیمانی:  قاسم  حاج  شهید  »سپهبد 
او  بر  این مدار  نزدیکتر شد،   gمغناطیسی علی بن ابی طالب
اثر می گذارد؛ او کمیل بن زیاد می شود، او ابوذر غفاری می شود، 

او سلمان پاک می شود.« 



gکتاب نفیس منسوب هب امام علی
یکی از آثار بسیار نفیس قرآنی موزه فاطمی که هم از نظر تاریخی و هم 
از نظر معنوی ارزش باالیی دارد ورقی از قرآن کریم است که منسوب به 

امام علیg و متعلق به قرن اول هجری قمری است.

تا  آیه 108  انتهای  از  قرآنی  این ورق  بر یک طرف  نوشته شده  آیات 
َمْجُذوٍذ  َغْيَر  َعَطاًء  »َربَُّك  شامل  هود  مبارکه  سوره   109 آیه  انتهای 
ا يَْعبُُد َهُؤاَلِء َما يَْعبُُدوَن إاَِلّ َکَما يَْعبُُد آبَاُؤُهْم  *۱۰۸* فََل تَُك فِی ِمْريٍَة ِمَمّ

ِمْن قَْبُل َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم نَِصيبَُهْم َغْيَر«

آیات نوشته شده بر روی دیگری این ورق ادامه آیه 109 تا پایان آیه 
آتَْينَا  َولََقْد  است که شامل »َمْنُقوٍص *۱۰۹*  مبارکه هود  110 سوره 
ُموَسی الِْكتَاَب فَاْختُلَِف فِيِه َولَْواَل َکلَِمٌة َسبََقْت ِمْن َربَِّك لَُقِضَی بَْينَُهْم َوإِنَُّهْم 

لَِفی َشٍكّ ِمْنُه ُمِريٍب *۱۱۰*« می شود.

این ورق قرآنی در سال 1261 هجری قمری توسط بهمن میرزا صاحب 
اختیار آذربایجان به حرم مطهر حضرت معصومهh وقف شده و متن 
وقف نامه این اثر نیز در حاشیه تابلو آن نگاشته شده است و نشان دهنده 

احترام و ادب رجال سیاسی دوره قاجار نسبت به قرآن است.

حضرت  جناب  خط  که  مبارکه  کلمه  چند  »این  نامه:  وقف  متن 
که  است  علیه  و سالمه  اهلل  صلوات  طالب  ابی  ابن  علی  امیرالمؤمنین 
محض تیمن و تبرک، نواب بهمن میرزا صاحب اختیار آذربایجان وقف 
نموده که مناظرین را چشم از خط مبارک علی بن ابی طالب صلوات اهلل 

علیها روشن شود. فی سنه 1261«





معرفی کتاب
کتاب: »چهارده قرن با غدير«

نویسنده: محمد باقر انصاری/ انتشارات: دلیل ما/ عنوان محتوا:تحلیل واقعه غدیر

آنچه در این کتاب می خوانید:

آنچه شما نمی دانید از بحث های گفته نشده غدیرخم

از واقعه غدیرخم من گزارش می دهم.

در چهارده قرن بر سر غدیر و سقیفه چه آمد؟

من خدا با غدیرخم اتمام حجت کردم. اتمام حجت پیامبر با غدیرخم

آیا حضرت زهراh در واقعه غدیرخم حضور داشت؟ 

اصال خود حضرت علی در حجه الوداع بود؟

اتمام حجت ائمه با غدیرخم

مگر صحابه پیامبراکرمa در غدیرخم نبودند پس چرا ساکت شدند؟

طرفداران امیرالمومنینg چه عکس العملی نشان دادند ؟

زنان با غدیرخم چه کردند؟

مگر شما مخالفین در غدیرخم نبودید؟

سند حدیث غدیر خم جعلی است !

در دعاها و زیارات می گوییم...

مسجد غدیر کجاست؟

آیا عید و جشن غدیر در بین مسلمانان جهان هم برپاست؟

کسانی که به دنبال رسیدن به سواالت خود در خصوص امامت و والیت و معارف غدیر 
و حقانیت تشیع هستند با مطالعه این کتاب پاسخ سواالت خود را پیدا می کنند.



کتاب: »يک روز در غديرخم -ويژه نوجوان«

نویسنده : غالمرضا حیدری/ انتشارات : بوستان فدک/ عنوان محتوا: واقعه غدیر

آنچه در این کتاب می خوانید :

گفتگویی با یکی از شاهدان عینی ماجرای غدیر خم

ماجرای هیجانی، جذاب و شگفت

صدا، تصویر، حرکت

با سالم خدمت شما صحابی محترم پیامبرa لطفا خودتان را معرفی کنید

 aممکن است به بینندگان و شنوندگان ما بفرمایید چطور شد شما در این سفر پیامبر
را همراهی کردید ؟

پیامبرa  قبل از ایراد خطبه چه اقداماتی را انجام دادند ؟

چه کسانی با حضرت علیg بیعت کردند ؟

چرا یک عده با این جریان وسیع و مهم مخالفت کردند ؟

راست بگو مردم  را گیج نکن

تو خودت شنیدی ؟ دیدی؟

ماجرا واقعا” چی بود؟

ببخشید من یکی از خبرگزاری های ...

گفتگویی بین خبرنگار و یکی از یاران پیامبرa که خود یکی از شاهدان عینی 
ماجرای غدیر خم بود. ارائه شده و در نوع خود کاری بسیار زیبا، جذاب، جالب و 
بدیع است که به خواننده کمک می کند این گفتگو را دنبال کند و حقایق غدیرخم 
را به صورت کامال مستند و واقعی و قدم به قدم از زبان یکی از شاهدان عینی آن 

ماجرا در صحرای غدیر خم بوده بشنود .



د غدری مهدویت رد امتدا
پیام غدیر، تجدید میثاق منتظران با امام زمانf است زیرا؛ چنان که 
در واقعه غدیر همه مسلمانان به امر خدا با امیرمومنان علیg بیعت 
کرده و ایشان را به عنوان جانشین و خلیفه بعد از رسول گرامی اسالم

a قبول کردند. در این زمان نیز این سنت با بیعت و پیمان با امام 
زمان تحقق پیدا می کند بر این اساس منتظران واقعی با تجدید پیمان 
در روز غدیر اوال انتظار واقعی خود را به منصه الظهور می رسانند ثانیا 
همراهی و پیروی خویش را با امام زمانf اعالن می نایند ثالثا با اعمال 
 fزمان امام  اهداف  و  منویات  تحقق  پی  در  خویش  درست  رفتار  و 
خواهند بود پس منتظران در عصر غیبت با تجدید میثاق با امام مهدی

f این واقعه را گرامی می دارند.

أن  می فرماید:»فَأِمرُت  غدیر  درخطبه   aاسالم پیامبر گرامی  چنانکه 
َوَجلَّ فی َعلِیٍّ  فَقَة لَُكم بَِقبُوِل ماِجئُت بِِه َعن اللِ َعزَّ آُخَذ البَيَعَة ِمنُكم َو الصَّ
َّذيَن ُهم ِمنِّی َو ِمنُه إماَمٌة فيِهم قائَِمٌة،  أميِر الُمؤِمنيَن َو األوِصياِء ِمن بَعِدِه ال
َّذی يَُقِدُر َو يَقضی. مأمورم که از شما  خاتُِمها الَمهدیُّ إِلی يَوِم يلَقی اللَ ال
پیمان بگیرم تا دست در دست من نهید، در پذیرش آن چه از سوی 
خداوند درباره ی علی امیر المؤمنینg آورده ام و درباره ی اوصیای پس 
از او که از من و اویند، این امامت در میان آنان پایدار است و خاتم آنان 
مهدیf است و پیشوایی استوار است تا روزی که با خداوند قدر و قضا 

دیدار کند )قیامت(.«



hمعاونت پژوهش مدرسه علميه عالی حضرت آمنه
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