
 

 

 

 

 از شده جمع آب» و «نهر» معانی به لغت در «غدیر»

 سه در است مکانی نام خُم، غدیر و. است امده «باران

 [1].است بوده بزرگی گودال صورت به که جحفه مایلی

 

 مکه طرف از منزلی سه در واقع بزرگ روستایی جحفه،

 راه جحفه در است شام اهل میقات و مدینه سوی به

 .است شده می جدا هم از عراق و مصر مدینه،

 5 الی 4 ما زمان در جحفه میقات محل از آن فاصله و

 [2] .است کیلومتر

 الوداع حجة

 هزاران همراه هجری دهم سال ذیقعده در( ص)پیامبر

 حرکت مکه طرف به مدینه از حج مناسک ادای برای نفر

 حجة الوداع، حجة ،(ص)خدا رسول سفر این[ 3].کرد

 امام ماه آن در. شودمی نامیده البالغ حجة و االسالم

 که هنگامی و[ 4]بود یمن در اسالم تبلیغ برای( ع)علی

 همراه شد، آگاه حج سفر برای( ص)پیامبر تصمیم از

 آغاز از پیش و نمود حرکت مکه سمت به ایعده

 [5.]پیوست( ص)خدا رسول به مناسک،

 غدیر در حضور برای رسمی اعالن

 آخرین و اولین در خدا پیامبر رفت می انتظار که این با

 از پس بالفاصله ولی بمانند، مکه در مدتی خود حج سفر

 به تا دادند دستور بالل خود منادی به حضرت حج اتمام

 باقی نباید معلوالن جز کسی فردا: کند اعالن مردم

 غدیر در معین وقت در تا کنند حرکت باید همه و بماند،

 .باشند حاضر خم

 از سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر که روز آن صبح

 بیست و صد از بیش که جمعیت سیل کردند، حرکت مکه

 دیگر قول به و هزار، چهل و صد قولی به و) نفر هزار

 همراه به شدند می زده تخمین( نفر هزار هشتاد و صد

 هزار دوازده حدود ای عده حتی. کردند حرکت حضرت

 همراه نبود شمال سمت به مسیرشان که یمن اهل از نفر

 .آمدند غدیر تا حضرت

 آن در غدیرخم که - الغمیم کراع منطقه به که همین

 به را خود حرکت مسیر حضرت رسیدند، – شده واقع

: فرمودند و دادند تغییر غدیر سمت به و جاده راست طرف

 مردم، ای: اللََّه رسول أَنا اللََّه داعی أَجیبوا الناس أَیها

 .خدایم آور پیام من که کنید اجابت را خدا کننده دعوت

 فرا مهمی پیام ابالغ هنگام که بود آن از کنایه این و

 همه»: کند ندا منادی تا دادند فرمان سپس. است رسیده

 ویژه نامه غدیر



 و بازگردند اند رفته پیش که آنان و شوند متوقف مردم

 .«کنند توقف هستند سر پشت که آنان

نرانی بعد از توقف دستور دادند جایگاهی برای ایراد سخ

 و نسلما سلم و اله و علیه اهلل صلی پیامبر درست شود

 به تا دنددا دستور آنان به و فراخواندند را مقداد و ابوذر

 .کنند آماده را جا آن و بروند سال کهن درختان محل

 ندای حضرت منادی ابتدا. رسید پایان به مردم انتظار

 جماعت به را ظهر نماز سپس و داد، جماعت نماز

 اهلل صلی پیامبر که بودند ناظر مردم آن از بعد. خواندند

 امیرالمومنین و ایستادند منبر آن فراز بر سلم و اله و علیه

 باالی دادند دستور ایشان به و فراخواندند را السالم علیه

 شروع از قبل. بایستند شان راست سمت در و بیایند منبر

 فراز بر تر پایین پله یک السالم علیه امیرالمؤمنین خطبه،

 [6].بودند ایستاده حضرت راست طرف در منبر

 منبر فراز بر عملی اقدام دو

 

 اقدام دو سلم و اله و علیه اهلل صلی پیامبر خطبه، اثناء در

 :بود توجه جالب بسیار که دادند انجام منبر فراز بر عملی

 پیامبر دست فراز بر السالم علیه طالب ابی بن علی -1

 والیت و خالفت مقام ذکر و سلم و اله و علیه اهلل صلی

 راه روزگار آخر تا که آن برای السالم، علیه امیرالمؤمنین

 راه این در تالشی هر و باشد بسته شبهه و شک هرگونه

 اشاره لسانی طور به را مطلب ابتدا شود، خنثی نطفه در

. کردند بیان مردم برای عملی صورت به سپس و کردند،

 را آن تفسیر و قرآن باطن: فرمودند ابتدا که ترتیب بدین

 او دست من که کسی این مگر کند نمی بیان شما برای

 را او گرفته را بازویش و کنم می بلند را او و گیرم می را

 و علیه اهلل صلی پیامبر که بود جا این در .برم می باال

 بلند راست دست با را السالم علیه علی دست سلم و اله

 عَلِى َّ فَهذا مَواْلهُ کُنْتُ مَنْ»: فرمود بلند صدای با و کرد

 مَنْ وَانْصُرْ عاداهُ مَنْ عادِ وَ واالهُ مَنْ والِ اَللََّهُمََّ مَوْالهُ،

 سرپرست و موال من کس هر خَذَلَهُ؛ مَنْ وَاخْذُلْ نَصَرَهُ

 و بدار دوست خداوندا،. اوست موالی علی این اویم

 را او و دارد دوست را علی که را کسی هر کن سرپرستی

 را او که را کسی هر بدار دشمن و بداند خود موالی

 یاری را او که را کسی هر نما یاری و داردمی دشمن

 وا را او که را کس هر کن رها خود حال به و مینماید

  «..گذاردمی

 

 

 

 

 

 ها زبان و ها قلب با بیعت -2

 فرد از گرفتن بیعت چون که بود آن حضرت دیگر اقدام

 سوی از و بود ممکن غیر طرفی از انبوه، جمعیت آن فرد

 بیعت از مختلف های بهانه به افراد داشت امکان دیگر

 التزام نتوان نتیجه در و نیابند حضور و کنند خالی شانه

 در حضرت لذا گرفت، آنان از قانونی گواهی و عملی

 کف یک با چون مردم، ای: فرمودند سخنانشان اواخر

 امکان جمعیت، سیل این با و کم وقت این با و دست

 سخنی این همگی شما پس ندارد، وجود همه برای بیعت

 را تو فرمان ما: بگویید و کنید تکرار گویم می من که را

 از امامان و طالب ابی بن علی درباره خداوند جانب از که

 راضی آن به و کنیم می اطاعت رساندی ما به فرزندانش



 این بر تو با مان دست و زبان و جان و قلب با و هستیم،

 برای باره این در پیمان و عهد... کنیم می بیعت مدعا

 و ضمایر و ها زبان و ها جان و ها قلب از ما، از ایشان

 گرنه و توانست دستش به کس هر. شد گرفته دستمان

 [7].است کرده اقرار بدان زبانش با

 و نزول آیات اول سوره معارج غدیر معجزه

 ار الهی امضای معجزه، یک عنوان به که عجیبی واقعه

 رد. بود فهری حارث جریان کرد ثبت غدیر پایان خط بر

 از نفر دوازده همراه به او سوم، روز از ساعات آخرین

 و دآم سلم و اله و علیه اهلل صلی پیامبر نزد اصحابش

 :دارم تو از سوال سه! محمد ای: گفت

 زا را خودت پیامبری و خداوند یگانگی به شهادت آیا

 گفتی؟ خود پیش از یا ای آورده پروردگارت جانب

 آورده رپروردگا جانب از را جهاد و حج و زکات و نماز آیا

 گفتی؟ خود پیش از یا ای

 علیف مواله کنت من گفتی که طالب ابی بن علی این آیا

 فتی؟گ خود پیش از یا گفتی پروردگار جانب از... مواله

 من به خداوند: فرمودند سوال سه هر جواب در حضرت

 و است جبرئیل خدا و من بین واسطه و است کرده وحی

 دگارمپرور اجازه بدون و هستم خدا پیام کننده اعالن من

 هچ آن اگر خدایا: گفت حارث. کنم نمی اعالن را خبری

 آسمان از سنگی توست جانب از و حق گوید می محمد

 سخن هک همین .بفرست ما بر دردناکی عذاب یا ببار ما بر

 سمانآ از را سنگی خداوند افتاد راه به و شد تمام حارث

 خارج دبرش از و شد وارد مغزش از که فرستاد او بر

  [8].کرد هالك را او جا همان و گردید

 

 غدیر واقعه با مرتبط آیات

 تبلیغ آیه

 فْعَلْتَ لَمْ وَإِنْ رَبَِّکَ مِنْ لَیْکَإِ أُنْزِلَ مَا بَلَِّغْ الرََّسُولُ أَیَُّهَا یَا»

 لَا اللََّهَ إِنََّ النََّاسِ مِنَ کَیَعْصِمُ وَاللََّهُ رِسَالَتَهُ بَلََّغْتَ فَمَا

 (ائدهم سوره 67 آیه) «الْکَافِرِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی

 شده ازلن تو به پروردگار ناحیه از را آنچه ما فرستاده اى

 بر پروردگار که رسالتی اصال نکنى چنین اگر که برسان

( شر) زا را تو خدا و اینداده انجام را گذاشته تو دوش

 رمایدف نمى هدایت را کافران خدا زیرا دارد مى نگه مردم

 (.رساند نمى مقاصدشان به)

 دین اکمال آیه

 اطرخ به که است مائده سوره 3 آیه از بخشی اکمال آیه

 امن بدین آیه این در "دینکم لکم اکملت الیوم" عبارت

 :است نموده پیدا شهرت

 وَ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ مَمْتُأَتْ وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ» 

 غَیْرَ مَخْمَصَةٍ فِی اضْطُرََّ فَمَنِ دِینا اإلِسْالَمَ لَکُمُ رَضِیتُ

  «حِیم رََّ غَفُور  اللَّهَ فَإِنََّ لَِّإِثْمٍ مُتَجَانِفٍ

 

 

 

 



  والیت نعمت از مراد

 همان یعنی الیَوْمَ: که شودمی این بحث مورد آیه تفسیر

 فرض با من شدند، مأیوس شما دین از کافران که روزی

 نازل شما سوی به که را دینیّه معارف مجموعة ،والیت

 والیت که شما بر را خودم نعمت و ،نمودم کامل آمکرده

 تا زیرا. کردم تمام باشد، آن الهی تدبیر و دین امور ادارة

 این و بود، خدا رسول و خدا والیت فقط والیت حال به

 انقطاع از بعد امّا و شد،می نازل وحی که بود کافی وقتی

 که نیست مردم بین در پیغمبری زیرا. نیست کافی وحی

 دور دین از را آفات و موانع و کند حمایت خدا دین از

 در ،رسول مقام قائم که است الزم صورت این در و. کند

 بعد امر ولیّ از است عبارت او و. گردد منصوب امر این

 .است تامّ امور بر و دین امور بر قائم که پیامبر از

 وسلَّم وآله علیه اهلل صلَّی اهلل رسول زمان در والیت پس

 وقتی تا نبود، تمام و بود ناقص که بود واحدی مشروع

 تمام پیامبر وسیلة به پیامبر از پس امر ولیّ نصب به که

 .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشریع در دین چون: که شودمی طور این معنی علیهذا و

 شدم راضی من شد تمام والیت نعمت و شد کامل خود

 توحیدی دین که اسالم دین ،دین حیث از که شما برای

  جز و شودنمی پرستش کسی خداوند جز آن در که است

 

 پیامبر از ،است کرده او اطاعت به امر خدا که کسی و خدا

 شما دین گیرد،نمی قرار مُطاع پیامبر، از بعد امر ولیّ و

 .باشد

 سپری از بعد مؤمنان امروز در که دهدمی خبر آیه این

 ایشان برای خداوند و باشندمی امن در خوف دوران شدن

 پس. است پسندیده است توحید دین که را اسالم دین

 بواسطة و بپرستند را خداوند که است آنان عهدة بر

 به امر خدا آنکه یا خدا غیر از اطاعت و نمودن پیروی

 قرار خدا برای شریک را هیچکس ،است کرده او اطاعت

 روز دینکم لکم اکملت الیوم: آیه در یوم از مراد .ندهند

 برای و ،کافران یأس برای ظرف که روزی است غدیر

 از غیر تواندنمی است مؤمنان نعمت اتمام و دین اکمال

 شد، آیه خود از بحث و استفاده این و. باشد غدیر روز

 روایاتی آن: گفتیم فعلیهذا. روایات ضمیمة و ضمّ بدون

 رسدمی غُمَر به سندش غالباً و است شده وارد عامّه از که

 مخالف مضمونش چون ،است عرفه روز الیوم از مراد که

 و. است ساقط اعتبار درجة از نفسها حدّ فی است کتاب

 دلیل خود صحاح در را روایات آن مسلم و بخاری ذکر

 و بخاری که گفتیم همچنانکه شود،نمی آنها صحّت به

 نفر دو این و. اندنکرده ذکر را غدیر داستان اصوالً مُسلم

 مقدار توانمی اینجا از و. باشندمی متفرَّد ذکر عدم در

 چگونه: که آورد دست به را کتاب دو این وزن و ارزش

 اسالم ضروریّات از بلکه مسلَّمیّات از غدیر داستان آنکه با

 خود کتب در اینها است تاریخ ضروریّات از بلکه و

 اعتبار علَّت در کن تأمّل سپس و.  جَیِّداً فَتَأمَّلْ. اندنیاورده

 دوران در که عامّه علماء نزد در کتاب دو این خصوص

 فتوای و حکم اریکة بر ،آن از پس و العبّاس بنی خالفت

 .اندنشسته حدیث و تفسیر و

: آیه نزول در وارده احادیث ،گذشته بحث این همة از

 ـ أمیرالمؤمنین والیت دربارة دِینَکُم لَکُمْ أَکْمَلْتُ الیَوْمَ

 عامّه و شیعه طریق از که ـ المصلَّین صلوات أفضل علیه



 در آنچه به است مرتبط است متجاوز حدیث بیست از

 بَلِّغ الرَّسُولُ أیُّهَاٰ  یَـ: است شده وارد تبلیغ آیه نزول شأن

 رَسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ فَإِن رَبِّکَ مِن إِلَیْکَ أُنزِلَ مَا

. فِرِینَاالْکَـ الْقَوْمَ یَهْدِی ال وَاللَهُ النَّاسِ مِنَ یَعْصِمُکَ وَاللَهُ

 پنج و بیست از ،عامّه و شیعه طریق از نیز روایات آن و

 روایات از دسته دو این تمامی و. کندمی تجاوز حدیث

 هُمَواْل فَعَلِیُّ هُمَوْال کُنتُ مَن:  غدیر حدیث به است مربوط

 متواتر حدیث غدیر حدیث: دانستیم که طور همان و. 

 صحابه از کثیری جماعت که است متواتری مافوق بلکه

 خود از شود،می نفر ده و یکصد بر بالغ تعدادشان که

 و. اندکرده روایت وسلَّم وآله علیه اهلل صلَّی خدا رسول

 عامّه علماء از کثیری جمع ،شیعه علماء جمیع بر عالوه

 این بر همگی و. اندنموده آن تواتر به تصریح و اعتراف

 صلَّی خدا رسول مراجعت در غدیر واقعة: که دارند اتَّفاق

 روز نُه و بود، مدینه سوی به مکَّه از وسلَّم وآله علیه اهلل

 که تَبَرَّی و تَوَلَّی مانند والیت این و. بود عرفه روز از بعد

 تنصیص آیات از بسیاری در کریم قرآن آن وجوب بر

 جایز و ،است الهی فرائض از ایفریضه است نموده

 أَکْمَلْتُ الیَوْمَ آیه از بعد تشریعش و وجوبش که نیست

 از بعد حتماً إکمال آیه فعلیهذا. باشد بوده دِینَکُم لَکُمْ

 عرفه روز تواندنمی و ،است شده نازل والیت تشریع

 در آن نزول منافی که روایاتی نیز جهت بدین و. باشد

 آن مضمون مخالفت بواسطة خود به خود است غدیر روز

 [9.]شودمی ساقط اعتبار درجة از کتاب با

 

 

 نتیجه بحث:

 پیامبر اگر که است مهم چنان غدیر قضیه -1

 خبر و کردمی کوتاهی( وسلَّمآلهوعلیهاهللصلی)

 «لتهرسا بلغت فما» رساند،نمی مردم به را

 ناقص و ناتمام حضرت تبلیغ سال 23و رسالت

 .ماندمی

. معناست پر بسیار امر این ابالغ مکان و زمان -2

 پیامبر عمر آخر در مهم خبر این

 و حج، سفر در آنهم( وسلَّمآلهوعلیهاهللصلی)

 مسافران که راهی چهار و سوزان و گرم منطقه

 منی و شام حلب، مدینه، به و شدندمی تقسیم

 دخو حاجی هر که جایی شد، بیان رفتندمی

 والیت انتصاب. بود گزارشگر و خبرنگار یک

 خبر یک نعنوا به را( السّالمعلیه) علی حضرت

 .رساندمی خود منطقه به نو

 این و است دین سایه در هاانسان هدایت اگر - -3

 نای تمامیت هاست،نعمت بزرگترین از خود

 که. است وابسته غدیر روز جریان به نعمت

 علی حضرت والیت نصب و غدیر روز منهای

 ماند واهدخ ناتمام هدایت نعمت( السّالمعلیه)

. داشت نخواهد کاملی نتیجه هم تمامنا کار و

 و تمامیت به عمل، یک کامل زیرانتیجه

 ناقص کار وگرنه است وابسته عمل آن تکمیل

 .دهدمی ناقص نتیجه یا بود؛ خواهد نتیجه بی و

 مورد که شود تلقی اسالم تواندمی دینی -4

 رضایت غدیر منهای و گیرد قرار خدا رضایت

 .است نشده حاصل پروردگار

 خدا رسول مرگ منتظر منافقان و کفار -5

 را رفته آب که بودند( وسلَّمآلهوعلیهاهللصلی)

 شرك و الحاد و کفر و برگردانند خود جوی به

 نصب با کنند اعاده را جاهلیت پرستیبت و

 حضرت والیت و امامتعلی علیه السالم به 



 بدخواهان و شد تبدیل یاس به امیدها غدیر، در

 گردیدند ناامید رسالت

 چه پیامبر، تبلیغ و رسالت سال 23 طول در - -6

 روزی آیا باشد؟ کفار یاس روز تواندمی روزی

 رسالت به( وسلَّمآلهوعلیهاهللصلی) پیامبر که

 روز تواندنمی بعثت روز تردید بی شد؟ مبعوث

 نشد کامل روز آن در دین زیرا باشد؛ کفار یاس

 چیست؟ قضیه که بودند نفهمیده هنوزکفار و

م می شود مراد از الیوم همان روزی پس معلو

است دین با نصب علی علیه السالم به منصب 

والیت و امامت و خالفت کامل گردید و نعمت 

گردید.تمام شد و خداوند راضی به این دین 

 

 پانویس

 9ص ،5ج العرب، لسان ، 443ص ،2ج المنیر، المصباح - 1

 42 شماره ،1381 حج، میقات نجفی، محمدباقر سید خم، غدیر جغرافیایى موقعیت – 2

 الطبری، تاریخ ،طبری ؛474ص ،5ج ق،14۰7 االحکام، تهذیب طوسی، ؛56ص ،1ج ق،14۰3 االحتجاج، طبرسی،  -3

  .148ص ،3ج ق،1387

 .369 ،368ص ،3ج ق،1427 الحلبیة، السیرة حلبی، -4

  171ص ،1ج ق،1413 االرشاد، مفید،  -5

 دانشنامه اسالمی -6

 دانشنامه اسالمی-7

 .   136ص ،37ج بحاراالنوار، محمدباقر، مجلسی، -8

 8امام شناسی عالمه طهرانی جلد  -9

 


