
 

 

 

 مفهومی از غدیر

می باشد.  ای از آب قطعه به معنی در لغت «غدير»واژه 
 (  677، ص2، الجوهری، جتاج اللغة و صحاح العربية  الصحاح)

اشاره « غدير خم»به « خمم»ابن اثير در النهايه ذيل واژه 

جايگاهی  ميان مکه و » کرده و آن را به اين معنی آورده

ن است و پيامبر)ص( آن جا مدينه است، آن جا چشمه ای روا

النهاية فی غريب الحديث و األثر، ابن اثير «. )نماز گزارده اند

 (18، ص2، ج جزری

قابل ذکر می باشد که در کتاب های لغت از قبيل لسان 

ين در مورد خم و غدير خم توضيحاتی مجمع البحرالعرب و 

 داده شده که مانند مطالب فوق می باشد البته با تفصيل بيشتر

 که مطالعه آن به خواننده واگذار می شود.

با توجه به اين که در غدير خم بحث واليت تشريح شد و 

به عبارتی غدير تشعشع انوار واليت بود. در اين قسمت به 

 تعريف لغوی می شود.نيز اجمال واژه مولی 

تعريف می « ولی»در منابع لغوی ذيل ريشه « مولی»واژه 

آمده است که « مالك عبد» و « سرپرست» شود که به معنی

. )قاموس قرآن ، در اين نوشتار مفهوم سرپرست مد نظر می باشد

 (252، ص6 قرشی، ج
 

 

در هجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت رخ  غديرواقعه 

به امر در اين واقعه پيامبر (18، ص8)رک: الغدير، امينی، جداد. 

اين  خداوند متعال ابالغ واليت و رسالت امام بعد خود از

را به عهده داشت. اين رخ خاندان يعنی علی بن ابی طالب

داد به منزله اتمام حجت بر مردم آن عصر و ساير زمان ها 

بود. به اين مفهوم که جامعه بدون سرپرست و ولی نخواهد 

ماند و هميشه يکی در جامعه حضور دارد که در تمام امور 

 سرآمد است.

صورت مبرابالغ رسالت بعد از آخرين حج پيا

بعد از مهاجرت گرفت. اين حج تنها حجی بود که پيامبر

به مدينه انجام دادند که به اسامی مختلف همچون حجه الوداع، 

حجه االسالم، حجه البالغ، حجه الکمال، حجه التمام در 

 (21قاسملو، ص« )خالصه الغدير، تلخيصتاريخ ثبت شده است. 

 

 جاوادانگی غدیر

که  .ی متعددی دارای اهميت می باشدهاعيد غدير از جنبه

زمانی و مکانی بودن آن می باشد. نگاهی  اين امر نشان از فرا

به مقوله غدير در منابع متعدد تاريخی و روايی به خوبی بازگو 

 کننده اين مهم می باشد. از اين رو اسامی و اوصاف متعددی

اره برا آن بر شمرده اند. که جهت آشنايی بيشتر به دو مورد اش

 می شود. 

  إِنَّ هَذَا يَوْمٌ»ياد شده« روز گشايش»از غدير با عنوان 

،  )مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد، طوسى «. عَظِيمُ الشَّأْنِ فِيهِ وَقَعَ الْفَرَج

 (655، ص2ج
همان  ،نيز ناميده شده« زبونى شيطان »همچنين به روز 

)إقبال «.  الشَّيْطَانِ  مَرْغَمَةِ  يَوْمُ» فرمود: گونه که امام رضا

 (474، ص8، ج األعمال، ابن طاووس
غدیر در میان اعیاد همچون ماه درخشانی است که امام 

وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ   الْأَضْحَى  الْغَدِیرِ بَیْنَ  یَوْمَ  إِنَ»رضا)ع( فرمود:

فِیهِ إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ   کَالْقَمَرِ بَیْنَ الْكَوَاکِبِ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِي نَجَا

همانا روز غدیر در میان عید قربان و فطر و  »، «مِنَ النَّارِ

و آن روزي است که  است جمعه مانند ماه در بین ستارگان

)إقبال األعمال، ابن «. ابراهیم خلیل از آتش نمرود نجات یافت

 (474، ص8، ج طاووس

 

 رسالت در غدیر

ريخ جهان يکی از تحوالت اگر ظهور اسالم را در تا

برجسته زندگی انسان به شمار آوريد. ماجرای غدير را بايد 

تکمله اين حرکت بدانيم که مساله خالفت و جانشينی در اين 

)حماسه غدير، حکيمی، محمدرضا، نقطه از تاريخ واقع می شود. 

غدير خم هم مکان مناسبی برای تبليغ اين رسالت بود  (474ص

گذاشته شده بود. )غدير در آينه قرآن، برکه به عهده پيام

 ( 142الکورانی العاملی، مترجم: شمسايی، ص



 

 

با توجه به اهميت مساله رسالت و ابالغی که در اين ماجرا 

انجام گرفت. از آن پس واقعه غدير به تواتر نقل شد تا آن جا 

که حديث غدير را صد و ده نفر از صحابه بزرگ 

ر از تابعين و پس از تابعين نيز و هشتاد و چهار نفپيامبر

بيش از سيصد نفر از علما و حافظان قرآن تا قرن دهم اين 

همچنين ( 895)پرتو واليت، معرفت، صحديث را نقل کرده اند. 

نزول آيات تبليغ و اکمال را بيش از صد نفر از صحابه رسول 

 (841)پرتوی از غدير، حائری تهرانی، صنقل نموده اند. 

ت اعتبار و درجه وااليی که دارد. مکرر در غدير به جه

مويدات حديث غدير می توان روايات از آن ياد شده. در باب 

به واليت و به آيات و روايات بيانگر نصب امام علی

به  (242ـ  248)رک: پرتو واليت، معرفت، صای داشت.امامت مراجعه

 نُورٍ  عَلىَ فَهُوَ اسْلَمِلِلْ صَدْرَهُ اللَّهُ شَرَحَ فَمَن أَ»عنوان نمونه آيه 

[  پذيرش] براى را اش سينه خدا که کسى آيا پس »، «رَّبِّهِ... مِّن

 جانب از نورى از برخوردار[  نتيجه در] و گشاده اسالم

 به اين امر اشاره دارد. ( 22)زمر/ «.باشد مى پروردگارش

به يادگار مانده،  مانند روايات فراوانی که از پيامبر

وَ عَلِیٌّ بَابُهَا   أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ: »ر ايشان که فرمودسخن مشهو

من شهر علم و علی »، «فَمَنْ أَرَادَ مَدِينَةَ الْعِلْمِ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا 

در آن است هر کسی اين شهر علم را می خواهد بايد از در 

 (414، ص ، ابن شعبه حرانى )تحف العقول«. آن وارد شود

نين می توان به سخن گهربار ديگری از ايشان اشاره همچ

من خانه »، «أَنَا دَارُ الْحِکْمَةِ وَ علیّ بابها» کرد که فرموند: 

. )فضائل أمير المؤمنين )ع(، ابن عقده «حکمت و علی در آن است

 (41، ص کوفى
البته در اين زمينه روايات ديگری نيز موجود است که به 

آن اشاره می کند که از فحوای اين با قر رابطه امام علی

ارتباط می توان حق بودن علی و واليتش، فضائل، کامل 

 بودن، و ...  را دريافت.
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 جرعه ای از غدیر

(1) 
 

 



 

 

 

 والیت هدیه غدیر 

شه و تاريخ غدير از عظمت غدير و ضرورت و ري داستان

ای بودن مسأله واليت خبر می دهد. چون واليت باالتر از 

را سرپرست ، علیمحبت و دوستی است. واليت علی

ها بريدن است و اين ها و جلوهگرفتن و از هواها و حرف

واليت ادامه واليت حق و دنباله توحيد است. توحيد در 

 (82و  9)رک: غدير، صفائی حايری، صدرون، در هستی و جامعه.

هدف واليت باالتر از امنيت و پاسداری و باالتر از رفاه زيرا 

و پرستاری است. اين رهبری در زمينه آزادی و با هدف 

آموزگاری و شکوفا کردن استعدادهای انسان و با هدف 

)رک: غدير،  تشکيل جامعه انسانی بر اساس قسط همراه است.

 (25صفائی حايری، ص
بيان داشت که روز غدير اين گونه نقل شده که پيامبر

خم برترين اعياد امت من است و آن روزی است که خدای 

را به عنوان عَلَم تعالی به من امر فرمود تا برادرم علی

)هدايت( برای امتم معرفی کنم تا پس از من به وسيله او 

 (59)پرتوی از غدير، حائری تهرانی، ص هدايت شوند.

 الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ وَ رَسُولُهُ وَ لَّهُال وَلِيُّکُمُ إِنَّما »در  آيه 

 تنها شما، ولىّ» ، «راکِعُونَ هُمْ وَ الزَّکاةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ يُقيمُونَ

 کسانى همان: اند آورده ايمان که کسانى و اوست پيامبر و خدا

«. دهند مى زکات رکوع حال در و دارند مى برپا نماز که

 رهبرى و تصرف و سرپرستى معنى به «واليت»(، 55)مائده/

 امامت و واليت بر داللت معنوى می باشد که آيه و مادى

 424ص ،4 مکارم شيرازی، ج نمونه، )رک: تفسيرکند.  مى على

 در تفسير نور آمد ذيل اين آيه مطرح شده اين که به جای

 روح که شود استفاده است ممکن آمده،  «وَلِيُّکُمُ» ،«اوليائکم»

 )تفسير. است الهى واليت شعاع ،على وپيامبر واليت

 (888ص ،1 قرائتی، ج نور،
گاهی در تعيين مصداق ولی به همه مومنين  نيز سرايت 

داده اند که مردود است. زيرا اين فرد امتياز زکات در رکوع 

را ستايش کرده  دارد به عبارتی خداوند با اين صفت امام

حسنه برای مردم معرفی  و مقام واليتش را با ذکر اين عمل

کرده است و با توجه به روايات فراوان شيعه و سنی نام آن 

بزرگواری که در حالت رکوع زکات داده، مشخص است. 
 (214)النصوص، آقا دادی، ص

 امامت  تبیینغدیر 

 همان طور که گذشت در غدير واليت و امامت علی

بعد نبی  بيان شد و  همه شاهد آن بودند. اکنون وضعيت جامعه

مشخص شد که مرجع و مأمن مردم مکرم اسالم

کجاست. به نوعی غدير تبيين امامت کرد همان گونه که رهبر 

ماجرای غدير فقط نصب يك »معظم انقالب بيان داشتند که: 

ی  جانشين برای پيغمبر نبود. غدير دو جنبه دارد: يکی جنبه

ی ديگر قضيه، توجه دادن به  نصب جانشين است. جنبه

ی  ی امامت است؛ امامت با همان معنائی که همه مسئله

فهميدند. امامت يعنی  مسلمين از اين کلمه و از اين عنوان می

ها، پيشوائی جامعه در امر دين و دنيا؛ اين  پيشوائی انسان

يکی از مسائل اصلی در طول تاريخ طوالنی بشر بوده است. 

ا ها ي ی مخصوص مسلمان ی امامت، يك مسئله مسئله

مخصوص شيعيان نيست. امامت يعنی يك فردی، يك گروهی 

کنند و جهت حرکت آنها را در  ای حکمرانی می بر يك جامعه

کنند. اين يك  امر دنيا و در امر معنويت و آخرت مشخص می

 (. 4/9/8119)« ی جوامع بشری ی همگانی است برای همه مسئله

 حضرت مهدی)عج( در غدیر 

غدير و از لسان پيامبر  از مقوله های مهمی که در خطبه

به يادگار مانده است. امامت امام عصر)عج( می گرامی

در فرازهايی از اين خطبه مرحله به پيامبراکرمباشد. که 

مرحله از ضرورت امام در جامعه آغاز کردند و به امام 

 عصر)عج( رسيدند. 

ايشان در فرازی از اين خطبه ارزشمند و ماندگار فرمودند: 

  مِنْ  مَعَهُ  أُنْزِلَ  وَ النُّورِ الَّذِی  وَ رَسُولِهِ  آمِنُوا بِاللَّهِ  النَّاسِ مَعَاشِرَ» 

أَدْبارِها ... مَعَاشِرَ النَّاسِ   وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى  نَطْمِسَ  أَنْ  قَبْلِ

النَّسْلِ  ثُمَّ فِی -النُّورُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیَّ مَسْلُوکٌ ثُمَّ فِی عَلِیٍّ

اللَّهِ وَ بِکُلِّ حَقٍّ هُوَ  مِنْهُ إِلَى الْقَائِمِ الْمَهْدِیِّ الَّذِی يَأْخُذُ بِحَقِ

پای  و به نوری که هم  ای مردم! به خدا و رسولش »، «لَنَا...

http://nsimevelayat.blogfa.com/post/26/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c(%d8%b9%d8%ac)-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%a8%d9%87-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1


 

 

او آمده ايمان بياوريد، پيش از آن که دستتان از ميدان عمل 

سرت روی به عقب و به نشان ح کوتاه و اعمالتان بی بها گردد

ای مردم! نور خدائی در من نهاده شده، سپس  ...  برگردانيد

در علی و پس از آن در نسل او تا امام دوازدهم قرار گرفته 

است. همان کس که حق خداوندی و تمامی حقوقی را که از 

)اإلحتجاج على أهل اللجاج،  «.آن ما بود، باز پس خواهد گرفت

 (78، ص8 طبرسی، ج
 

 های غدیرآموزه 

حجة الوداع ريخ زندگی پيامبريکی فرازهای مهم تا

و واقعه غدير است که تمام علمای شيعه و اکثريت غريب به 

اتفاق علمای اهل سنت بيان کردند که ايشان در بازگشت از 

حجه الوداع تمام اصحاب را در غدير خم امر به توقف دادند. 
 (845)پرتوی از غدير، حائری تهرانی، ص

توجه می باشد که در خطبه غدير مباحثی از قبيل  قابل

، واليت و فضائل صفات خداوند، مقام پيامبر

، حکومت حضرت مهدی)عج(، و ائمهاميرالمومنين

، و دشمنان ايشان، بيعت با معصومينشيعيان اهل بيت

قرآن و تفسير آن، حالل و حرام، واجبات و محرمات و .... 

 (894صاری، . )اسرار غدير، انآمده است

به عبارتی در اين خطبه جنبه خداشناسی، امام شناسی، 

ضرورت امام در جامعه و وجود حجت در بين مردم و  ... 

مورد تاکيد قرار گرفته است و اين نوع خطالب و کالم در واقع 

بيان کننده اين امر است، که واقعه غدير، حادثه کمی نبوده و 

 دی بوده است.تامين امنيت و هدايت نسل های متما

پس می توان گفت نوع مطالب طرح شده در خطبه در  

راستای مباحث اعتقادی انسان ها گام برداشته است و به 

نوعی جنبه آگاهی، بيداری و ارشادی دارد که در مقابل اين 

سخنان مردم بايد بيعت خود را اعالم می کردند که شامل 

راضی ، لاطاعت  وتسليم در مقابل عم، شنيدن توسط مردم

عقيده بر غدير در زندگی، مرگ و حشر، عدم ، بودن به اين امر

عدم انکار اين ، عدم شك در اين مساله، تغيير در اين مطلب

رساندن اين قول به نزديکان و ... می ، وفای به عهد، موضوع

 .(227)رک: اسرار غدير، انصاری، صباشد.
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 جرعه ای از غدیر

(2) 


