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کنید.کنار عناوین و برای بازگشت بر روی لوگو کلیکبرای هدایت به هر صفحه بر روی نشانک  

 

زهرا ابراهیمیغدیر؛ هویت دینی شیعه را تثبیت می کند    
زهرا ابراهیمیاختالف ها بر سر چیست؟ تفاوتها ناشی از کجاست؟    
پور  صفورا صیرفیاناز غدیر مى آموزم...    
زهرا باغباناندالیل نادیده گرفتن بیعت بعد از واقعه غدیر    
زهرا صادقیسکوت، فریاد حقیقت است    
آزاده ابراهیمی فخاریغدیر و حکایت گری مظلومیت پیام آور رحمت ص    
زهره نوروزی اصفهانیاحوال دنیا در روز غدیر    
فریبا حقیقیندای آسمانی    
مریم اسحاقیانغدیر، چشمه ی حیات    
ریحانه علی عسکریپدر امت    
 
 

 
 
 
جواد حیدری مقصود از کلمه موال در حدیث غدیر    
مهدی وزنهغدیر عامل وحدت    
جواد حیدریعلل انکار غدیر بعد از نبی مکرم اسالم    
علی نعمتیشاهدان غدیر    
سید علی نورانیشأن نزول آیه ابالغ و آیه اکمال    
علی نعمتیحدیث غدیر و شکایت جیش یمن    
محمد کلهریتواتر حدیث غدیر    
محمد کلهریتبیین واقعه ی غدیر    
سید علی نورانیاستناد ائمه معصومین علیهم السالم به غدیر    
محمد کلهریاحتجاج به واقعه غدیر    
 
 

 یادداشت

 پادکست
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غدیر؛ هویت دینی شیعه را تثبیت می کند   
 

بزرگترین عید خواندن غدیر، حقیقتا               “
فلسفه ای دارد که اگر برای فهمش تالش         
بیشتری نماییم قطعا نتایج با ارزشی             

 عایدمان خواهد شد.
نه تنها وجود شیعه،  که بقای اسالم درگروِ          
زنده نگه داشتن غدیر است.اگرچه برخی         
ریشه ی تفاوت در نگاه شیعه و سنی را،             
تفاوت در تفسیر و تبیین واقعه ی غدیر می          
دانند، اما درک درست این واقعه و انتقال           
این درک صحیح به دیگران ، خود می تواند         

 وحدت آفرین باشد.
آنچه می تواند به بقای یک آیین و تثبیت           
یک عقیده کمک نماید این است که آن           
مساله از حوزه ی فردی خارج شده و تبدیل         
به یک آموزه ی اجتماعی شود.غدیر تنها          
اعتقاِد فردی بر جانشینی یک شخص            
نیست،  بلکه موضوعی اجتماعیست که          
تشکیل حکومت و جامعه ی اسالمی بر           

 حول محور آن می چرخد.
آنچه ضامن احکام و قوانین اسالمی  است،        
چه در مرحله ی قانونگذاری و چه در مرحله       
ی اجرا،  وجود یک حکومت است و آنچه           
حکومت، دایر مدار بر آن است وجود حاکم و 
امام و پیشواست و آنچه ضامِن وجود امام          
برای حکومت اسالمیست حقیقت غدیر         
است.عهد معهود و میثاق مأخوذ  که از             

جمله تعبیراتیست که برای این روز بزرگ         
بکار می رود خبر از میزان اهمیت و ارزش          

 این امر می دهد.
در واقع پذیرش غدیر به پذیرش این امر           
ختم می شود که جامعه برای رسیدن به           
سعادت ، نیازمند امام و پیشواست و پذیرش ِ   
نیاز به امام ،یعنی پذیرش حکومتی اسالمی       
تا در سایه ی آن حکومت، آموزه ها و               
دستورات الهی  قابل اجرا شوند چرا که            
نقِش امام و پیشوا در جهت دهی به حرکت          
یک حکومت به سمت سعادت نقشی بی          

 بدیل است.
اینکه شیعه همواره در طول تاریخ به مبارزه        
بر علیه ظلم بپا خاسته است و این مسیررا تا     
ظهور حضرت ولی عصر با همین حرارت          
ادامه خواهد داد نشان دهنده ی این است          

که مسلمان شیعی هرگز نسبت به اجتماع و        
آنچه در اجتماع روی می دهد بی تفاوت           

 نخواهد بود.
تمام جنجالها بر سر این است که دست            
مسلمان از مدیریت  جامعه کوتاه گردد و           
مسلمان شیعی تنها در ُبعد فردی اختیاردار         
عقیده و عمل خویش باشد و اجازه ی ورود          
در مسائل اجتماعی را نداشته باشد اما اعتقاد    
به مساله ی غدیر تکلیف ما را تا ابد نسبت           

 به اجتماع روشن می سازد.
 

قطعا عقیده ای که تنها در پستوی خانه ها          
چطور زندگی کردن را آموزش دهد در عمل        
نیز به همانجا ختم خواهد شد، اما واقعه ی          
غدیر حقیقتیست که انسان را از فردیت           
خارج نموده و به اثرگذارترین امر در یک           

جامعه یعنی در دست گرفتن مدیریت آن          
 جامعه، رهنمون می سازد.

 
تعیین حضرت علی علیه السالم  از جانب          
پیامبر اسالم، با ویژگی های خاصی که           
ایشان در علم و تقوا و شجاعت و عدالت            
دارند، می تواند تبیین کننده ی معیارهای         
الزم برای منصب حاکمیت در جامعه باشد و      
همین مالکها نیز می تواند معیاری مناسب        
برای تشخیص افراد صاحب صالحیت در        
مراتب پایین تر نیز مورد استفاده قرار             
گیرد.حال با نگاه به این مالکها و نیم              
نگاهی به ویژگی های مدیران و صاحب          
منصبان در جامعه و مقایسه ی این دو امر،          
اگر آرامش فکرمان بهم بریزد گناهی نکرده       

 ایم!!!
آنچه فاصله ی ما را با آرامش و سعادت زیاد 
می کند ، از دست دادن هویت دینی است و          
غدیر عاملی برای تثبیت این هویت است .         
اینکه دشمنان مدام با موضوع غدیر و مساله        
ی والیت در جامعه ی اسالمی مشکل دارند 
و لحظه ی کوتاهی دست از تالش برای           
تخریب آن بر نمی دارند دقیقا به همین            
علت است که غدیرهویت دینی ما را نشان         
می دهد و جدا کردن یک امت از هویتش           

 مساویست با حذف آن امت.

 زهرا ابراهیمی

 

اختالف ها بر سر چیست؟ تفاوت ها ناشی از کجاست؟   
 

مگر نه این است که علی علیه السالم در                 “
میان امت اسالمی نخستین کسی بود که            

 معارف الهی را از جانب پیامبر دریافت نمود؟
آیا تاریخ،  شهادت نخواهد داد که بعد از معلم            
اول)پیغمبر اسالم(، کسی جزعلی الیق            

 دریافت عنوان معلم ثانی نبوده است؟
آیا طبق نص صریح قرآن، غدیر چکیده اتمام          
نعمت و اکمال رسالت خاتم رسوالن معرفی          
نشد و ابالغ نکردن آن،  حُکم ترک رسالت را           

 نداشت؟
شکستن اصنام جاهلی در فضای جاهلیت جز         

 بدست علی علیه السالم بود؟
وآیا روایت أنا أوّل مَْن صَدَّقَه و أنا أوّل مَنْ              
آمَنَ به و إنّى أوّل مَنْ أنابَ و سَمِعَ و أجابَ، لم            
یَسْبِقْنى إاّل رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و            

 سلم( گواهی بر سَبقه ی ایمانی او نیست؟
آنچه می تواند پای عقیده را بلرزاند دنیاست.آیا         
مخالفان،  شاهد سه طالقه کردن دنیا توسط          

 علی علیه السالم نبودند؟
چه کسی در تاریخ لحظه ای را که علی علیه            
السالم بعد از تقسیم بیت المال، مکان بیت            
المال را جارو می کرد و نمازشکر می خواند و            
زمین را بر عدالت ورزی اش شاهد می گرفت،         

 ثبت نموده است؟

شاهدان غدیر را با فراموشی چه کار؟!مگر آنها         
سالها در رکاب پیامبر نجنگیده و مجروح              
نشده بودند؟ آنها که حتی از سرمایه های             
خویش در پیشبرد اهداف اسالم دریغ نورزیده         

 بودند؟
چه چیز آنها را به فراموشی راضی نمود تا تنها           
هفتاد روز بعد از آن جریان، با انگیزه حذف             

 غدیر از تاریخ، اتفاقات دیگری را رقم بزنند؟
 سقیفه برپا شد.

بحث ها باال گرفت. گفتگوها ادامه یافت. همه         
بر یک اصل وحدت داشتند و آن نیاز جامعه به           
رهبر بود. آنها به دنبال تبعیت از دستور رسولی          
بودند که همواره تاکید می کرد جامعه نباید            
حتی یک روز بدون رهبر بماند. به همین دلیل          

هنوز جنازه پیامبر بر روی زمین بود که تصمیم         
 به تشکیل جلسه گرفتند.

شاید احساس مسئولیت دست از سرشان بر          
 نمی داشت!!!

 
 شاید آنها تابع بودند. تابع کالم رسول!!!

اما چرا از خود نپرسیدند خود پیامبر چه کسی را          
 برای رهبری پیشنهاد داده است؟

چرا درآن مجلس هیچ کس از غدیر حرفی به          
 میان نیاورد؟

 
یعنی به همین زودی نوای طنین انداز َمنْ          
کُنُْت مَواْلُه فَهذا َعلِىٌّ مَواْلُه پیامبررا             

 فراموش کردند؟

واکنون آیا شاهد نیستیم که عمده روایات            
مربوط به غدیر، از مدارک اهل سنّت نقل شده         

 است؟
آیا دالیل و اسناد این واقعه ی بزرگ و مقدس          

 در کتب مخالفین به وفور یافت نمی شود؟
انبوه جمعیت، آفتاب داغ و آن همه مقدمه             
چینی ازجانب پیامبر، سوالی را در ذهن منکران        

 غدیر به تصویر نمی کشد؟
 چگونه عینِ حق را از حق محروم نمودند؟

مگر شما خلیفه ی خود را باور ندارید؟مگر خود         
را مقید به گفته هایش نمی دانید؟اگر کالم            
رسول خدا را فراموش کردید حرفی نیست اما         
الاقل بر کالم خلیفه ی خود استوار بمانید آنجا         

 که گفت:
 لَواْل عَلِىٌّ لَهَلَکَ عُمَر،

آری، غدیر دسِت رّدیست بر تمام نسخه های         
 جعلی صراط مستقیم.

غدیر نه یک منسکی ظاهری که تجلیگاِه پیام         
 رسالت و بستر اجرای فرهنگ نبویست.

غدیر ابتدای مسیرنظام سازی برمبنای دین       
 است.

بدان امید که غدیر را نه انتهای رسالت،  که          
ابتدای مسیرزندگی بر مبنای تمدن اسالمی      

 بدانیم.

 زهرا ابراهیمی
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از غدیر مى آموزم...   
 

انسان سخت فراموشکار است و گاهی              “
 نیز براحتى خود را به فراموشى می زند. 

توان  گویند انسانِ به خواب رفته را می       می
بیدار کرد، اما کسی که تظاهر به خوابیدن          

 می کند با هیچ صدایی بیدار نمی شود.
توان به   که فراموش کرده را می       کسی  

یادش آورد، اما برای کسی که خود را به            
 فراموشی زده هیچ یادآورنده ای موثر نیست.

از غدیر مى آموزم که من نیز چون برخى            
 خود را به فراموشی نزنم. 

آموزم که اتمام حجت خدا و رسولش را         مى
 به نسیان نسپارم.

آموزم که دائم با خود تجدید عهد و            مى 
پیمان کنم تا یادم نرود چه دیده و چه              

 ام. شنیده
آموزم که چشمانم را خوب باز       از غدیر مى   

کنم و بدل را بجاى اصل نگیرم. حق را وا           
 ننهاده و راه باطل را پیش نگیرم.

براستى شاهدان غدیر چگونه توانستند اصل      
را وا نهاده و دل به بدل خوش کنند؟ چگونه    
توانستند دستانی که در دستان مبارک علی       

)علیه السالم(  نهاده بودند را از دستان او            
بیرون آورده و به دست دیگرى بسپارند؟          
وچگونه توانستند پس از آن در چشمان           
مبارکش چشم دوزند؟ گویا شیطان بر            
  قلبهایشان مُهرغفلت زده و بر دیدگانشان        

 پرده بی بصیرتی افکنده است.
رود  آری، نفس آدمى، گاه تا آنجا پیش مى        

تواند حافظه او را نیز پاک کند. از           که مى 
یادش ببرد که روزى با على)علیه السالم(          
دست بیعت داده بود و به پذیرش والیتش          

 سوگند خورده بود.   

شاهدان غدیر، در امتحان خود شکست           
خوردند. انگار اصال آنجا نبوده و به پیامبر و          
وصى برحقش لبیک نگفته بودند. چگونه         
توانستند  بر بزرگترین حقیقت تاریخ پرده          
افکنند و آن را زیر سایه تعصبات و دنیا              

 طلبى خویش نادیده بگیرند؟
گویند تاریخ، بزرگترین درس عبرت         مى

است. باید از غدیر و غدیریان آموخت.             
آموخت که ما آدمیان گاه چنان اسیر هواى         
نفسیم که حتى آنچه را هم که به چشم             

 کنیم.  خود دیده ایم، براحتى انکار می

واى بر شاهدان آن روز که با چشم خویش          
دیدند، با زبان خویش اقرار کردند، با دست         
خویش بیعت کردند اما به همه دیده ها و           
شنیده های خود پشت پا زدند. آنها فراموش        
کردند، اما درحافظه تاریخ فراموشی راه           
ندارد. تاریخ همه چیز را مو به مو به یاد              
خواهد داشت و به نسلهای آینده خواهد           

 رساند. 
 شود. پلیدان و تاریخ جریان دارد و تکرار می

کوردالن دست از تالش برنداشته و پس از         
خواهند  گذشت سالها و قرنها هنوز هم مى       

من و تو، غدیر و على)علیه السالم( را              
فراموش کنیم. آنها دست به دست هم داده         
و از تمامی امکاناتشان کمک گرفته اند تا          
حافظه تاریخی ما را پاک کنند. از یادمان           
ببرند که مسلمانیم، شیعه ایم و دل در             
 گروی علی)علیه السالم( و فرزندانش داریم. 

زهی تصور باطل زهی خیال محال! چرا که      
غدیر به ظهور مى پیوندد ومنکران غدیر نه         
علی)علیه السالم( را،  که خود را انکار کرده         

 و حضور خود را نادیده می گیرند.

 پور  صفورا صیرفیان

 

دالیل نادیده گرفتن بیعت بعد از واقعه غدیر   
 

یک به یک جلو آمدند و با او بیعت                    “
کردند؛ والیت و امامت او را بر همه ی              
مسلمانان،  از جمله خودشان تبریک             
گفتند.این حقیقتیست انکارناپذیر که در روز       
غدیر رخ داد . تاریخ نگاران و محدثین نیز           
آن را همانند حدیث منزلت، حدیث وصایت        
و حدیث سفینه به صورت متواتر در کتب           
معتبر شیعی و سنی نقل کردند، بطوریکه          
جای هیچ شک و شبهه ای را درباره امامت         
و والیت امام علی )ع( برای نسل بشر در            

 هیچ دوره ای از تاریخ باقی نگذاشتند.
اما چه شد که از همان ابتدا به محض              

پایان واقعه غدیر، بیعت کنندگان با امام،          
 بیعت خویش را نادیده گرفتند؟

برای این امرمی توان دالیل متعددی را           
برشمرد که مهمترین آنها عبارتند از: دنیا          
گرایی، بی بصیرتی و نداشتن ایمان              
واقعی .آری،  این عوامل باعث شدند تا عوام 
و خواص از فرمان خدا و پیامبر )ص( تبعیت         
نکرده و با غفلِت تمام، از کنار مسئله ای به           

 این مهمی به راحتی بگذرند.
برخی از افرادی که مسلمان شده بودند، از          

مند نبودند.    دارى بهره   ایمان عمیق و ریشه     
اى از آنها تنها به خاطر منافعى که     چون عده 

مسلمان شدن برایشان داشت، اسالم را          
اى چون در اقلیت قرار       پذیرفته بودند و عده   

گرفته بودند، به ناچار مسلمان شدند؛ بعضى        
دیگر نیز که تا آخرین حد ممکن، در برابر           

اسالم ایستادگى کرده و دیگر توان مقابله با        
اسالم را نداشتند، شیوه ای منافقانه              
برگزیدند ودر ظاهر اسالم آوردند همچون        
ابوسفیان و اطرافیانش. در واقع حفظ منافع        
شخصی )دنیا گرایی( در کنار ضعف ایمان         
باعث شد اشخاص مشهور، چشم بر روی         

حقیقت ببندند و به مخالفت و فتنه گری            
برخیزند. آنها در این مسیر بقدری پیش           

رفتند که وقتی پیامبر)ص( از آنها خواست          
قلم و کاغذی بیاورند تا برایشان مطلبی           
بنویسد و بدین وسیله بعد از اوهرگز گمراه          

اِنَّ »نشوند و اختالف نکنند، عُمَر با گفتن:         
الرَُّجَل لَیَهجُر، حَسبَُنا کَِتاُب اهللِ: این مرد           

گوید! کتاب خدا ما را کافی            هذیان می 
 مانع از این کار شد.  «است!

آنچه که امّت اسالمی نیاز داشت و پیامبر          
)ص( بدان تاکید داشتند، همان چیزی بود         
که تشکیالت منافقین پس از غدیر، برای         

کرده و با      ها تالش      عدم تحققش مدّت   
درپی سعی در نابودی آن         های پی   توطئه

داشتند. آنها در مسیر رسیدن به اهداف شوم        
خود، از توهین به مقام پیامبر که قران             

وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى    »درباره او فرموده بود:  
  (؛ و از سر هوس سخن نمى         3)نجم/آیه  

گرفته تا کُشتن پیامبر )ص( اِبایی         «گوید.
نداشتند و به این ترتیب رحلت پیامبر)ص(         

 برای آنها موفّقیّت بزرگی بود. 
گام دومی که آنها برای غصب خالفت            
برداشتند، جهت دهی باور مردم بود. آنها          
برای محقق شدن این امر، ابتدا از طریق           
جعل حدیث شایعه کردند که پیامبر)ص(         
فرموده است؛ نبّوت و خالفت در یک جا           

شود و خداوند نصیب ما اهل بیت          جمع نمی 
را در آخرت قرار داده است.آنها قصد داشتند        

های خالفت      با احادیث جعلی، پایه        
امیرالمؤمنین علی)ع( را سُست کنند. وبا این       

ترفند برخی از مردم سست ایمان باور کردند    
که خالفت به هیچ گروه خاصّی تعلّق ندارد.        
در کنار آن با حذف فضائل امام، فضیلت           
تراشی برای مخالفان امام،  جلوگیری از نشر 
حدیث و تدوین آن، تهدید و ارعاب               
مخالفان، تشویق مخالفان و پرداخت رشوه،       
سانسور خبری و تبلیغات گسترده علیه امام        
علی)ع( توانستند عوام را نیز به صورت            
کامل همراه خود کنند. در واقع عوام  به            
خاطر ضعف در ایمان، عدم توانایی در             
تجزیه و تحلیل مسایل، راحت طلبی             
وتساهل در امور، دنباله رو خواص شده، از          
آنها تبعیت نموده و با ابوبکر بیعت کردند.           
بدینگونه جامعه اسالمی از مسیر حق خارج        
شد تا آنجا که سید شباب اهل جنه را به             
عنوان کافر خارجی به شهادت رساندند و          
مردم به پاس این عملشان در برابر خانواده         
پیامبر )ص( پایکوبی کردند و بدینسان           
تشکیل حکومت عدل اسالمی را تا به امروز        

 به تأخیر انداختند. 
 

 پی نوشت:
. محمد حسین بیات؛ محمد ابراهیم نوری        1

همدانی،واقعة غدیر خُم و عوامل تغییر مسیر       
اصلی آن با تکیه بر آیات و روایات،نشریه          

، زمستان   11، شماره     5سراج منیر،دوره     
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سکوت، فریاد حقیقت است   
 

در زمان خالفت عمر،  دو زن بر سرِ مادری                  “
یک کودک ادعا داشتند، هر کدام ادعا می کرد           
بچه ازآِن اوست و هیچ کدام بیّنه ای برای اثبات           
دعوای خویش نداشتند. عمر در قضاوت بازماند و        

درخواست کمک نمود.  از امیرالمؤمنین علیه السالم
حضرت،  زنان را فراخواند و ایشان را پند و موعظه 
نمود و از عذاب قیامت ترسانید؛ و لیکن هیچ کدام   
از ادعای خویش دست برنداشتند. سپس حضرت       
اره درخواست کردند. زنان گفتند اره برای چه می         
خواهید، حضرت فرمودند: قصد دارم کودک را دو        

یکی   .نیم کنم و هر کدام را به یکی از شما بدهم          
از زنان سکوت نمود و دیگری فریاد زد، تو را به            
خدا ای ابالحسن، اگر شما چاره ای جز این ندارید، 
من حق خود را به این زن می بخشم. در این حال 
حضرت فرمودند: اهلل اکبر، این کودک فرزند این         
زن است، اگر فرزند زن دیگر بود،  آن زن بر               

ن دیگر نیز    cکودک رحم و شفقت داشت.          
پذیرفت که مادر واقعی کودک،  زنی است که            
راضی به آسیب دیدن کودک نشد.)وسائل الشیعه،       

 (212 ، ص 15 ج
چه آشنا بود این وضعیت برای موالیی که              
روزگاری از حق خویش گذشته بود. آن زمان            
قاضِی عادلی همچون او،  ادعای بر جانشینی            

را داوری نمی کرد، تا   پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه 
 حق در دستان صاحبش قرار گیرد.

هزاران نفر در غدیر حضور داشتند و با تمهیدات           
حضرت پیامبر صلوات اهلل علیه ادعای هیچ کدام         
مبنی بر نشنیدن پیام غدیر، قابل پذیرش نبود اما          
دیری نپائید که همه از ترس دنیای خود حق را            

 کتمان نمودند و مانع رشد اسالم شدند.
بر سر خالفت ادعا شد، یک طرف امیرالمؤمنین          

و طرف دیگر ابوبکر و عمر قرار        علی علیه السالم  
داشتند. برخالف دعوای این دو زن، حضرت،  بیّنه 
به قدر اثبات ارائه نمودند. از دیگر سو حضرت            

هر شب دست کودکان      فاطمه سالم اهلل علیها    
خویش را می گرفتند و با رفتن به در خانه ی               
مهاجر و انصار، خانه به خانه واقعه ی غدیر را برای 
ایشان بازگو فرموده و خواست خدا و نبی را به             
ایشان یادآوری می کردند. اما چه می توان کرد که 

میخ آهنین بر سنگ فرو نرود و چشم و دلی را که 
 وانمود به خواب کند، بیدار نتوان نمود.

از حق   به همین جهت حضرت علی علیه السالم      
خویش گذشتند و در وصف اوضاع پیش آمده           
فرمودند: به خدا سوگند ابوبکر، جامه ی خالفت بر 
تن نمود، در صورتی که می دانست جایگاه من           
نسبت به خالفت همانند محور آسیاب به خود           
آسیاب است که دور آن می چرخد. او می دانست          
که سیالب علوم و معارف از سرچشمه من سرازیر 
می شود و هیچ کس به بلندای مقام من نمی             
رسد. پس در حالی که در این اندیشه بودم، که            
حق خویش را به تنهایی بگیرم یا در آن فضای            
تاریک، صبور باشم. صبری که پیرها را فرسوده،         
جوانان را پیر و مردان مؤمن را تا روز مالقات              

خداوند اندوهگین نگاه می دارد. به ناچار جامه ی         
خالفت را رها نموده و از آن کناره گیری کردم؛            
چرا که دانستم صبر بر این امر، خردمندانه تر است. 
پس صبر کردم در حالی که خار در چشم و               
استخوان در گلو داشتم. )چرا که نه می توانستم           
گمراهی امت را ببینم و نه امکان داشت حرفی           
بزنم(. تنها می دیدم که خالفت را به غارت می           

 (3 برند.)نهج البالغه، خطبه 
ازیک طرف رئیس حکومت به لقاء پروردگار            
شتافته بود و جامعه ی نوپای اسالمی در معرض          
تهدید قدرت های بزرگ بود و از طرف دیگر خطر 
منافقین خودنمایی می نمود. از همین رو حضرت،        
صبر را خردمندانه تر دانستند و برای حفظ جامعه          
ی با ارزش اسالمی؛ آن گاه که خواستند اره بر            

تکه کرده و      بطن جامعه بگذارند و آن را تکه         
دشمنان را به سیطره بر مسلمین بخوانند، همچون 
مادر آن طفل از حق خویش گذشتند و حق بودن          
خویش را با سکوت خود فریاد زدند. در حالی که           
اگر مدعیان خالفت چون زمان هایی که از             
قضاوت عاجز می شدند و به حضرت علی علیه           

پناه می بردند، قضاوت حضرت در باب          السالم
خالفت را باور داشتند، اکنون مساله ای چون            
اختالف شیعه و سنی، بهانه به دست دشمنان نمی 

 داد و وحدت مسلمانان را خدشه دار نمی کرد.

 زهرا صادقی

 

صلی اهلل علیه و آلهغدیر و حکایت گری مظلومیت پیام آور رحمت    
 

هاست که شاهِد تفاوت در فهِم شیعیان و          قرن       “
در  موالء اهل تسنن نسبت به معنای حقیقی کلمه         

ای از محققان در هر دو        خطبه غدیر هستیم. عده    
گروه بدون تعصب در صدد کشف مقصود واقعی            
وجود نازنین پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم(           
از این واژه هستند و برای دیدگاه مختار خود                

 اند. استدالالتی بیان کرده
در مقابل کسانی نیز مغرضانه و متعصبانه از عقیده           
خود دفاع کرده و شبهاتی هرچند بی پایه و اساس            

 کنند. مطرح می
در هر صورت الزم است سواالِت مطرح شده،  مورد          
تحقیق و بررسی قرار گرفته و پاسخ صحیح و به دور           

ای در دسترس مردم قرار        های فرقه  از جانبداری 
گیرد. یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح می             
شود این است که شک در مقصود گوینده و بحث و            
جدل درباره آن بعد از گذشت چهارده قرن،  امری             
طبیعی و منطقیست؛ چرا که کلمات چون طفلی در           
حال رشد و تحول هستند و ممکن است در هر               
منزلی از مرکب زمان، بار معنایی خاصی داشته باشند؛ 

و مقصود پیامبر)صلی اهلل     اما اگر معنای کلمه موالء    
ای باشد که شیعیان بر آن       علیه و آله و سلم( به گونه  

پافشاری دارند؛ چرا صحابه ایشان که در همان زمان         
کردند و تمام قرائن متصله و منفصله          زندگی می   

کالم را پیش روی خویش داشتند؛ چنین برداشتی از         
کالم ایشان نداشتند وبعد از وفات پیامبر خالف آن را     
عمل کردند؟ آنان که در راه اسالم از بذل جان و مال 

 کردند وشاگردانِ بدون واسطه پیام خویش دریغ نمی
آور وحی بودند؛ با این وجود، بیعت با کسی غیر از               
آنکه پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در روز غدیر            

تواند داشته   خم معرفی فرمودند؛ چه توجیهی می       
 باشد؟   

 این سوال ناشی از یک اشتباه دو سویه است.
بخش اول ازعدم آگاهی و تحلیل صحیح از                
شخصیت صحابه در صدر اسالم نشات می گیرد. با          
وجود اینکه در میان اولین اسالم آورندگان افراد صالح 

خورد؛ اما تاریخ مملو     و مخلص و فهیم به چشم می      
بصیرتی صحابه و    و همچنین بی    از حکایت نامردی 

عدم اطاعت از پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم(             
حتی در زمان حیات ایشان است؛ چه رسد به وقتی            

ها رخت بربسته    که وجود جسمی ایشان از بین آن       
است و نکته جالب اینکه نقل این  وقایع عالوه بر              
منابع شیعی در کتب معتبر اهل سنت هم ذکر شده            

ها اختالف میان صحابه و         است.  بارزترین آن     
سرپیچی از فرمان رسول خدا صلی اهلل علیه وآله            
درماجرای وصیت آن حضرت است. سخن آن فرد از         

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اهلل     »که صحابه با این مضمون   
او بیمار است و هزیان می         )«علیه وسلم یَهْجُرُ     

ها شاهد مقام و        گوید.(درباره رسولی که سال      
های پروردگار از    جایگاهش در درگاه الهی و حمایت     

اند؛ مطلبی قابل اغماض نیست.)صحیح         او بوده 
 (2555 ، ح  1111 ، ص 3 بخاری، ج 

همچنین سرپیچی از فرمان رسول خدا)ص( در            
قضیه نماز جمعه نیز نص صریح قرآن است. وَإِذَا رَأَوْا          
تِجَارًَة أَْو لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوَک قَائِمًا  قُْل مَا عِنْدَ            
اللَِّه خَیٌْر مَِن اللَّهِْو وَمَِن التِّجَارَِة وَاللَُّه خَیُْر الرَّازِقِینَ            

 ( 11 )الجمعه/ 
 

ای که حتی در تشریع از مقتدای خویش          از صحابه 
تبعیت ندارند و حاضر به افطار روزه در سفر، با وجود            

توان داشت؟   امر صریح رسول، نیستند چه توقعی می   
 (1111 ، ح 155 ، ص 2 )صحیح مسلم، ج 

بنابراین اتخاذ حداکثری یک موضع از طرف صحابه         
درباره این مسأله ، تأثیری در تعیین مقصود رسول            
خدا نداشته و خدشه ای بر داللت حدیث غدیر وارد           
نخواهد کرد. سوی ِدیگرِاشتباه، در تلقِی چنین             

پرسشگرانی از موقعیت و جایگاه رسول خدا در میان          
 خورد. یاران خویش کلید می

مظلومیت حضرت علی)علیه السالم( و دیگر امامان         
معصوم)علیهم السالم( در بین مردم کامال شفاف و         

ها از شخصیت رسول  واضح است، اما برداشت انسان
خدا )علی الخصوص به  این دلیل که ایشان ده سال،  
شخصیت اول حکومت در مدینه بودند( شخصیتی         

که  مقتدر و دارای اوامر نافذ و مطاع است؛ درحالی          
اگر چنین برداشتی صحیح بود آیا از دو لب مبارک آن 

شد که   حضرت، سخنی با این مضمون خارج می        
هیچ پیامبری مثل    )   نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیت       مَا أُوذِیَ »:

، ص  3 من اذیت نشد.( )مناقب ابن شهرآشوب، ج          
 (؟؟؟ 211 

شکست مسلمانان در جنگ احد که ناشی از نافرمانی      
ای که جان    صحابه ایشان، آن هم در کسوت رزمنده 

خویش را بر کف دست گرفته  و به جبهه جنگ آمده 
گر است. )المغازی،    بود؛ هنوز در حافظه تاریخ جلوه      

( مظلومیت رسول خدا در میان            213 ، ص  1 ج
هوادارانی که علی الظاهر گوش به فرمان بودند ولی          

 ای ایشان را تا حد مرگ تنها می         با اندک وسوسه  
گذاشتند اگر از حضرات معصومین)علیهم السالم(         

 رسد. بیشتر نباشد کمتر به نظر نمی
بنابراین در پاسخ به این شبهه مراجعه مختصر به            

کند. اگر ذهنیت چنین     وقایع تاریخی ما را کفایت می 
پرسشگرانی نسبت به تاریخ اصالح گردد به هیچ           

ها جایگاهی   گونه شبهات در بین آن       عنوان این 
که باعث تزلزل در     نخواهد داشت؛ چه رسد به این      

عقیده و ایجاد تردید درباره غرض اصلی پیامبر در            
 واقعه غدیر گردد.

 آزاده ابراهیمی فخاری
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احوال دنیا در روز غدیر   
 

پارچه ای از جنس سکوت، عایق وار،                “
پیکر دنیا را فرا گرفت. اصال سرشت دنیا           
 چگونه است ؟ پاسخ، تاملِ بسیار الزم ندارد.

دنیا، بازیچه ای کودکانه است با تاریخ            
مصرفی کوتاه مدت و متاعی ناچیز. این را          

 همه می دانند.
آنچه دنیا را با تب و تاب بچه گانه اش،              
وادار به سکوت می کرد؛ رشد درختی             
شاداب و تناور بر زمیِن دنیا بود تا مسافران          
و رهگذران خسته ی دنیا، لحظاتی را در           
سایه سار آن بنشینند و به آسایش برسند.          

 درختی به نام والیت.
دنیا در حال انتظار،  به جاده ی بیکران              
آفرینش چشم دوخته بود، خاموش گوشه ای 
نشسته بود و می دانست که امروز جبرییل          
می آید و سینه ی او را فرودگاه وحی می            
کند و از دنیا تجارتخانه ای می سازد برای          

 سوداگری اولیای خدا. 
 عجب صبری می طلبد این چشم انتظاری! 

 
دنیا که با چشمان خود، پیشانی خون آلود و          
دندان شکسته ی پیامبر را در دوران              
رسالتش دیده بود ودنیا که با گوش های           
خود،  صداِی سایِش دنداِن لجاجِت کفار را         
شنیده و سنگینی قلِب اندوهگین پیامبر را         
تاب آورده و نیز شاهد و گواه دلگرمی های          

بود آنجا که می       پروردگار به پیامبر خود       
 فرمود: لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ

حاال در چهار دیواری سکوت، از چهار چوبِ        
پنجره ی انتظار، به انتهای داالِن تاریکِ          
زمین خیره شده، تا جبرییل چراغ بیاورد.          

 چراغی برای نور افشانی. 
سرانجام نغمه ی جبرییل طنین انداز شد و         
از گلوی پیامبر با ارتعاش تارهای صوتیِ          
آرامش بخشش بر هستِی نور پاشید و دنیا          
همچنان گواه گونه و بی هیاهو به آخرین و          
کامل کننده ترین ابالغ پیامبر گوش جان         

یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ        سپرده بود: 
ِمْن رَِبَّک  وَإِْن َلْم تَْفَعْل فََما َبَلّغَْت ِرَسالََتهُ             
َوالَلُّه َیعْصُِمَک ِمَن الَنّاِس  إَِنّ الَلَّه َلا یَهْدِی           
الْقَوَْم الَْکافِرِینَ؛ ای پیامبر! آنچه را از جانب         
پروردگارت به سوی تو نازل شد، ابالغ کن         

ای و    و اگر چنین نکنی، پیامش را نرسانده        
دارد. قطعا    خدا تو را از گزند مردم نگاه می         

 .کند خداوند کافران را هدایت نمی
پیامبر، روز غدیر را به مثابه ی منبع نوری           
در روزهای تاریک روزگار،  به دنیا بشارت          
داد و یادآور شد که تنها علی)علیه السالم(         
ست که گَرِد تاریکی و جهالت را به واسطه          
ی شفافیت علمش از چهره ی دنیا می            

 زداید. 
دنیا، باز در سکوت، لبخنِد مسرت بخشی          

، روزهای پر     زد. به این امید که از این پس        
 نشاط تری  پیش رو خواهد داشت،

 مصون از جدال، 
 بی خون ریزی،

بدون ترس از سقوط در چاِه سیاه                 
 سرگردانی.

زیرا هراس از تاریکی و سقوط، تنها وقتی          
به دل راه می یابد که چراغی در کار نباشد.          
حاال جبرییل آمده است و با خود چراغ             

آورده، چراغی که مسئولیتِ روشن ماندنش،       
 با فاتح خیبر است... 

اال ان اولیا اهلل ال خوف علیهم و ال هم              
یحزنون،علی علیه السالم ، در روزهایی پس     
از واقعه ی غدیر، این آیه را تالوت کرد.عده       
ای در اطرافش نشسته بودند. او که تشنه ی   
شنیدن سوالی از جانب مردم بود )مردمی که 
مُهر غفلت بر پیشانی داشتند( خود               

می دانید اولیاء اهلل چه       پرسشگرانه پرسید: 
   کسانی هستند؟

 .این ها نمی دانند چهره هاشان داد می زد:
 .چه کسانی هستند یا امیر المومنین؟ گفتند:

آنان، »امام که مفسِر کالم خداست فرمود:       
ما و پیروان ما هستند. پس هر که بعد از ما            
از ما پیروی کند خوشا به حال ما و خوش تر 

  «به حال آنان!
پچ پچ در میانشان باال گرفت. نگاه               

پاسخگو و مهربان امام را  دیدند و سوالهای         
ای  در گوشی خود را به امام عرضه کردند:        

امیر المومنین! چرا خوشا به حال ما و خوش         
تر به حال آنان؟ مگر نه این است که ما و             

  آنان هر دو در یک راهیم؟
امام، نگاه نافذی به جمعشان انداخت. بعد         

سر مبارکش را به زیر افکند. مثل آب جاری         
و گوارایی که در بطن زمین فرو می رود در           
خود فرو رفت. چشمانش را بست  و آرام            

نه، زیرا آنان باری را بر دوش می           »گفت:
کشند که شما نکشیده اید و چیزهایی را            

 «تحمل می کنند که شما تحمل نکرده اید.
 

پیامبر، خطبه می خواند و اینگونه زنجیر از          
دست و پای دنیا گسیخته ، سکینه و               
سکوتی بی سابقه در رگهایش جریان می         

 گرفت.
جبرییل، برای دنیا، حکِم سرفرازی آورده         
بود،  حکم نجات، حکم عاقبت به خیری و          
پیامبر آن را با صدایی رسا در غدیر می             
خواند و حاجیان حاضر  و گذشته و آینده را           

أَال إِنَّ جَبْرئیلَ خَبَّرنی عَنِ      شاهد می گرفت:  
اهلل َتعالی ِبذاِلَک وَیَقُولُ: َمْن عادی َعلِّیًا وََلمْ         
یَتَوَلَُّه َفَعلَْیِه َلعْنَتی َو غَضَبی، )َو لْتَنْظُْر نَْفسٌ          

أَنْ تُخالِفُوهُ فَتَزِلَّ     -ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُواهلل      
إِنَّ اهلل خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ(       -قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها    

،آگاه باشید جبرئیل از سوی خداوند خبرم          
داد: هر آن که با علی بستیزد و بر والیت او           

 گردن نگذارد، نفرین و خشم من بر او باد!
 

البته بایست که هر کس بنگرد که برای            
فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده. ای        
مردم! تقوا پیشه کنید و از ناسازگاری با علی       

 بپرهیزید.
مباد که گام هایتان پس از استواری بلغزد.          

 همانا خداوند بر کردارتان آگاه است... 
 

َمعاشَِر النَّاسِ، إِنَُّه جَنُْب اهلل الَّذی َذکََر فی           
کِتاِبِه العَزیزِ، فَقاَل تعالی )ُمخْبِرًا عَمَّنْ            
ُیخالُِفهُ(: )أَْن تَقُوَل نَْفٌس یا حَسْرَتا َعلی ما          
فَرَّطُْت فی جَنِْب اهلل(،ای مردم! همانا علی         

است که در کتابش یاد       جنب اهلل »همان  
آوری کرده و فرموده: تا آنکه مبادا کسی در         
روز رستاخیز بگوید: افسوس بر من از             
کوتاهی هایی که در جانب فرمان خدا            

 .کردم
 

انگار که قرار بود قرآن در غدیر از نو نازل            
شود و تاویل همه ی آیات را پیامبر از نو و            
واضح تر از همیشه بیان نماید. انگار قرار           
بود، موضوع مهمی را برای همیشه در            
گوش زمین و زمان فرو کند. تمام سنجش         
های پنهانی و وهم آلود انسانی که الیه ای         
از خاک تردید بر قلب می نشاند را بسترد.           
می گفت: من بیم دهنده هستم و علی             

 .هدایتگر
لحظه به لحظه گُل از گُل دنیا می شکفت و    
لبخند دنیا کشیده تر می شد. انگار که             
قراربود، همه ی بشریت ، دنیا را در حالی            
ترک کنند که بهشت با باطنی معطر و             
آغوشی باز به استقبال آنها می آید. انگار که         
هیچ وقت قرار نیست خازنی بر دوزخ مستقر        
شود و با غیظ و شهیق از  فوج کافران و              

 .منافقان سوال کند: الَم یاتِکم نَذیر!؟
 

پیامبر زیر سایه ی درختان غدیر و بر بلندای   
جهاز کارواِن جهاِن اسالم، خود را فرستاده        
ی خدا و علی را وصی و جانشین خود              

آگاه  معرفی کرد و با اطمینان خاطر فرمود:       
باشید که دوستداراِن اولیاء خدا در ایمنیِ           
کامل وارد بهشت می شوند در حالی که            

فرشتگان با آنان روبرو می شوند و می             
  بهشت گوارایتان باد! گویند:

 
دنیا، همچنان شاهِد همجواری علی علیه         
السالم و پیامبر بود و پیامبر به پشتیبانی            
پروردگار همچنان دستان علی علیه السالم       
را سر دست گرفته بود و با رساترین لحن،           

برای دنیاِی چشم انتظار، خطبه می خواند:          
َمعاشَِرالّناسِ، تَدَبَّرُوا الْقُْرآَن َو افْهَمُوا آیاِتهِ         
َوانْظُرُوا إِلی ُمحْکَماِتِه واَلتَتَِّبعوا مُتَشابَِههُ،        
فََواهلل َلْن یُبَیَِّن لَُکْم زواجِرَُه وََلْن یُوضَِح لَُکمْ         
تَفْسیرَُه إاِلَّ الَّذی أََنا آخٌِذ بِیَدِِه َومُْصعِدُُه إِلی          
َوشائٌل ِبعَضُدِِه )َو راِفُعُه بِیَدَی( َو ُمْعلِمُُکمْ: أَنَّ        
َمْن کُنُْت مَواْلُه فَهذا َعلِی مَواْلهُ، َو هَُو َعلِی          
ْبُن أَبی طالٍِب َأخی َو َوصِیّی، َو مُواالُتُه ِمنَ          
اهلل عَزََّوَجلَّ أَنْزَلَها َعلَی، ای مردم! در قرآن         
اندیشه کنید و ژرفی آیات آن را دریابید و بر          
آیات محکم آن بنگرید و از متشابهاتش           
پیروی ننمایید. به خدا سوگند که هرگز            
کسی برای شما نواهی قرآن و تفسیر آن را          
آشکار نمی کند، مگر همین کسی که             
دستش را گرفته و باال آورده ام و به شما             

هر آن که من موال و           اعالم می دارم:   
سرپرست او هستم، این علی موال و صاحب        
اختیار اوست و او علی بن ابیطالب، برادر و           
وصی من است و والیت او حکمی ست از           

 سوی خدا که بر من نازل شده است.
 

دنیا، در آن لحظات، خود را نجات یافته می         
دید.دلش می خواست پوسته های حقارت و       
خفت را از تن بشکافد.سکوت را بشکند و با         

تفاخر بگوید: من دیگر تاریک و بی کس            
نیستم.من منور به چراغ والیتم .من آنچنان       
به ولی متصف و متصل شده ام که او همه           
ی اوامر و نواهی و برکات معنوی و اکرام و           
بهشت و رضوان الهی ام را تدبیر خواهد            

 کرد.
آری، دنیاِی مزین به والیت علی بن              
ابیطالب، پوسته ی خود را شکافت. لباس          
عید به تن کرد،  با قامتی راست ، درحالی            
که به وسیع ترین آفرینش خود دست یافته         
بود ، طوری که می توانست گیتی را در             

آغوش بکشد و با شعف و خشنودی بگوید:          
الحَمُد هلل الذی َجَعلَنا ِمن المُتُمَسِکین            
بِوالیَت امیرالمُومِنین، عَلی بن ابیطالِب علیه      

 . السالم
 
 
 

 منابع: 
 قرآن کریم. 

 خطبه ی حضرت رسول در روز غدیر. 
 میزان الحکمه. 

 ترجمه ی تفسیر المیزان. 

 زهره نوروزی اصفهانی
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ندای آسمانی   
 

اتمام واکمال، آن هم در مورد دین و                 “
 بر دستان مردی از تبار حق.

چشمه ی غدیر شاهد تحقق امری الهی           
 برای مسلمانان یکتاپرست بود.

دستها باال می رفت و آذرخش حسادت در          
 قلب های حسودان فرو.

کجای این چشمه را با بدعهدی سیراب           
کردند که آن حسودان چون شوکران            
روییدند و به نابودی دین و فنای آخرت            

 برخاستند؟؟
السیِف آن مرد را، کافران و مسلمانان             

 شنیدند اما چگونه دین را به دنیا وانهادند؟ 
تپیدن قلبی عاشق، در بستری که هدف تیغ        
های آخته بود را به وضوح دیدند و در تاریخ          
ثبت نمودند اما درعجبم از این جماعت           

 ناسی!
همگان می دیدند که گاه فریاد حق در             
قدمهای استوارش به گوش می رسد وگاه         

 در شمشیر تیز
 و برّانش...

 رفته ها بازگردند ، مانده ها تعجیل ...
چرا که پیامی بسیار مهم از آسمان  نازل            
شده و باید به گوش همه برسد. آشوب و            

 غوغایی بر جمعیت غالب است.

این چه امر مهمیست که همه باید جمع            
 شوند تا بیان شود؟

کالم شیرین حق، مهمان قلب پیامبر بود و         
رسول خدا به فرخندگی و بقای دینش            

 خوشنود.
اما از همان لحظه ی ثبت شده در تاریخ            
بشریت، شاهدان به ظاهر مسلمان درگوشه       
ای کِز کرده ؛ برای فرداهای نیامده توطئه          
می کنند و نشانه گرفته اند تمام هست و            

نیست اسالِم ناب را و اینجاست که نویدی          
 جانبخش زمزمه می کند:

 یداهلل فوق ایدیهم 
در غدیر صدای خدا برروی زمین می ماند تا      

ابد و علی)علیه السالم( غدیری می شود؛           

بار امانت بردوش می کشد، باری که حتی          
 آسمان هم نتوانست بر دوش گیرد.

آری علی علیه السالم دروازه ی تمام علوم         
 هستی و قوت قلب رسول خداست.

از کودکی  با نوای پیامبر مانوس بود و تنها           
یاور رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( در            

 میان اقوام. 
وقتی نمازش را به پیامبر)صلی اهلل علیه و          
آله( اقتدا می کرد هیچ باکی از سرزنش و           

 تهدید مشرکان به دل راه نمی داد.
 

سخت ترین شب برای اسالم را با پوشیدن         
ردای منجی بشریت به آرامش صبح کرد.         
یگانه دختر خاتم پیامبران خدا را به همسری 

گرفت و اهل بیت را تکمیل کرد و چشم            
 جهان را به آمدن موعودش روشن نمود.

چشمه ی غدیر می جوشد. فریاد رسای           
 رسول باال می رود و به آسمانها می رسد:

یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهد الغائب،           
اوصى من آمن بى و صدقنى بولیة على ، اال   
ان ولیة على والیتى و والیتى ولیه ربى،            

 عهدا عهده الى ربى و أمرنى أن أبلغکموه.
اى مسلمانان ! حاضران به غایبان برسانند:        
کسى را که به من ایمان آورده و مرا                
تصدیق کرده است ، به والیت على سفارش        
مى  کنم ، آگاه باشید والیت على ، والیت           
من است و والیت من ، والیت خداى من           
است . این عهد و پیمانى بود از طرف               
.پروردگارم که فرمانم داد تا به شما برسانم        

 (35، ح .111ص31)بحاراالنوار  ج 
در غدیر نوایی آسمانی که مالئک حامل          
آنند از گلوی مردی آسمانی برای هدایت          
زمینیان  به فریادی  جاوید مبدّل گشت و           
داعیه ی نابودی و ناکامی اسالم را برای ابد         

 به سراب تبدیل کرد.
 

چلچراغ والیت تا ابد روشن شد و امانتی شد 
 برای اهل والیت...

 فریبا حقیقی

 

غدیر، چشمه ی حیات   
 

غدیر نامی پرآوازه و آشنا در وادِی خم،               “
ی حیاتیست که تشنگان حقیقت در           چشمه

کنار آن از آبِی زالل،  حّب والیت و امامت           
ی     ی طیبه       سار شجره     نوشیدند و در سایه   

ی آن غرق نعمت         نبوت و امامت از ثمره     
 شدند. 

 
ی     کننده  غدیر فراتر از ظرف مکانی،  تداعی      

رویدادی عظیم در تاریخ پرفراز و نشیب           
 اسالم است.

ی   ای که ندای جبرییل در گستره            هنگامه
انداز شد: یَا أیُهَا الرَّسول بلغ ما         آسمان طنین 

تفعل فما بلغت     انزل الیک من ربک و ان لم      
و این دستان علی بود که بر ید            رسالته...

ها را همه     بیضای پیامبر قرار گرفت و چشم     
 خیره کرد. 

 
اینک زمان تبلور نور نبوی در والیت              
علویست برای اتمام رسالت پیامبر.بانگ هر       
که من موالی اویم، این علی موالی اوست        
بلند شد و غدیر شد روزی برای اکمال دین          

 و اتمام نعمت.
 
غدیر شد یکی از استوارترین براهین             

السالم و    حقانیت والیت و امامت علی علیه      
 فرزندانش.

ی راهی برای رهیدن از          غدیر شد نقشه   
  برهوت ضاللت و گمراهی،  به سمت جاده        

 ی سبز فالح و رستگاری.
 

های   اما دیری نپایید که خّناسان با وسوسه       
ی   پنهانی و خدعه و تزویر شیطانی چهره         

منفورشان را نشان دادند. زمان، زماِن بیعت        
گرفتن بود؛ زبانًا و قلباً. گفتند که ایمان             

إن اهلل یعلم ما یسرون و ما          »آوردیم اما    
ی ایمانشان رنگ باخت و        چهره .«یعلنون
های نهان و آشکارشان آغاز شد. از           توطئه
ی قتل پیامبر تا جلوسشان زیر سایبان         نقشه

 سقیفه.
 

عجبا، که سخن نبی را زمین نهادند و حق          
را کتمان کردند! حب جاه و مقام چنان در           

دلهایشان ماوا کرده بود که چشمانشان را به        
روی حقیقت بستند و خالفت علوی را            
غصب کردند. اصحاب سقیفه چنان بلوایی        

ی آن نه محدود به آن        به پا کردند که ثمره    
زمان،  بلکه موثر درهمه ی زمانها بود واین         
غصب،  طی قرون متمادی  آنچنان ضربه          

ی اسالم وارد کرد که زبان و          ای بر پیکره    
 قلم عاجز از وصف آن است. 

 
ی   ی آغازی شد برای قصه            اینجا نقطه 

 ساله!  25سکوت و تنهایی علی، سکوتی 
 طلبی فاطمه!   ی فدک و حق  شروع قصه

 ی درب سوخته و پهلوی شکسته!   قصه
 ی جام زهرآگین!  قصه

 
 ی کربال و سرهای بریده!   قصه 

ی فرزندش    ی غیبت هزار ساله            قصه
 مهدی!

چه اندکند یاران و حامیان علی! علی راز دل        
با که بگوید؟ شگفتا که در ظلمت شب، چاه         

شود گوش شنوا برای رازهای نهان علی!       می
چه بگویم از مظلومیت علی که میراثش به         

چه بگویم از علی که چشمش        تاراج رفته! 
 خار بود و گلویش ماالمال از عقده              

چه بگویم از علی    ی شقشقیه(     البالغه/ خطبه   )نهج
که سکوتش چون رجزخوانیش در میدان         

 نبرد برای اسالم بود و بس! 
و چه بهشتی در زمین بر پا شد، آنگاه که             
پس ازبیست و پنج سال بر مسند حکومت          
نشست و عدالت را تا زمان رستگاریش در          

 محراب شهادت، ساری و جاری نمود.
 

 السالم!  سالم بر امیر المومنین علی علیه
 

 سالم بر قرآن ناطق! 
 

 سالم بر دین تحریف ناپذیر خدا!
 
و سالم بر آن روزی که عِطر عدالت               

های دلتنگی    های پس کوچه    مهدوی کوچه 
 کند! را پر می

 مریم اسحاقیان
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پدر امت   
 

عکس جوانِی مادرش را از زیر کتابش          
بیرون آورد.دختری با دامن مشکی و لباس          
سفید با صورتی که به طرز ناشیانه ای آرایش         

 شده بود.
 آن را به معلمش نشان داد و گفت:

 نگاه کنید خانم!  
این عکسیست که قبال  گفتم. مادر من              
زمانی که همسن من بوده آرایش می کرده،          
االن هم آرایش می کند  اما به من می گوید           
تو سنت برای این کارها کم است، بگذار            
برای وقتی که بزرگتر شدی؛ مگر سن االن          

 من، با سنِ توی عکس چقدر فرق می کند؟
چرا همه چیز برای خودشان خوب است، به          

 ما که می رسد می شود بد ؟!
معلم عکس را از دست دختر می گیرد و              

 نگاهی به آن می اندازد:
حرف دختر درست است. اما نمی داند چه            

بگوید که هم حقیقت را گفته باشد و هم             
شخصیت مادر را مقابل دختر پایین نیاورده         

 باشد.
دختراین بار کاغذی را از بین کتابش بیرون          

 می آورد و می گوید:
این کارنامه پدرم است نمره هایش را ببینید          
اصال درس نمی خوانده ولی بخاطر درس          

 نخواندن، ما را  جریمه و توبیخ می کند.
معلم با نگاهی به کارنامه پدر، سری از روی          

 تاسف تکان می دهد.
دختر در سنی نبود که بتوان به اصطالح             
سرش را شیره مالید. سال های آخر                
دبیرستان را می گذراند و این طور که پیدا            
بود هیچ عالقه ای به گوش کردن امر و             

 نهی های پدر و مادرش نداشت.
 

با این اوضاع کاِر معلم در آن خانه شروع             
نشده تمام شده بود؛ چرا که دختر عالقه ای          
به درس خواندن نداشت. معلم هم نمی            
توانست با اجبار او را به کاری که نمی               
خواست وادار کند. کتاب دختر را باز کرد و            

 نگاهی به موضوع انداخت:

بحث غدیر بود و اثبات آن از طریق عصمت          
 امام.

معلم بود و دغدغه داشت و نمی توانست             
حاال که تا این جا آمده رسالتش را انجام             

 نداده، برود.
 فکری به ذهنش رسید واین طور شروع کرد:

به نظرت چه لزومی دارد که امام، معصوم           
 باشد و گناه واشتباه نکند؟

دختر سکوت کرد، از این که با تمام حرف            
هایش نتوانسته بود به معلمش بفهماند که          
نمی خواهد درس بخواند عصبانی بود؛ به           
همین دلیل عصبانیت را در نگاهش ریخته و         
باز به نشانه ی اعتراض سکوت کرد. اما             

 معلم عقب ننشست و ادامه داد:
وسلّم(     آله  و  علیه    اهلل  پیامبر اکرم )صلی   

فرمودند: اَنَا َو عَلِی اَبَوَا هَذِِه الْاُمَّه؛ من و علی           
)مجلسی، محمدباقر،  پدران این امت هستیم.     

تهران، اسالمیه، چاپ     ،  11، ص 3۳بحار االنوار، ج  
 ق(1355بیست و سوم، 

پدرت تو را سفارش به کاری می کند که             
خودش آن را انجام نمی داده مثل درس            
خواندن، که خودش نخوانده اما حاال می           

 خواهد تو را بخاطرش جریمه و تنبیه کند.
یا مادرت تو را از کاری نهی می کند و می             
خواهد تو آن را انجام ندهی در حالی که               
خودش آن را انجام می داده و هنوز هم              
انجام می دهد، تو اصال انگیزه ای برای             
انجام  کارهایی که آن ها به آن امر می کنند           

 یا از آن نهی می کنند داری؟

دختر که بحث برایش جالب شده بود جواب          
 داد:

نه اصال، وقتی خودشان به کاری که می            
گویند عمل نمی کنند چرا از من انتظار دارند.         
خودشان دروغ می گویند فقط کافیست من         
یک بار دروغ بگویم پوستم را می کنند. اگر           
کاری بِد است چرا خودشان انجام می دهند          

 اگر نه،  چرا مرا نهی می کنند.
معلم که به هدفش رسیده بود گفت: حرفت          
درست است، در مورد امام و رهبر جامعه هم          

 قضیه به همین شکل است.
اگر کسی که از طرف خدا می آید و برای ما            
امر و نهی خدا را می آورد خودش  به حرف             
خداوند عمل نکند کسی حرفش رو گوش           
نمی دهد. عالوه بر این امام الگوی جامعه           
است اگر خودش عمل نکند،  مردم هم به او           
نگاه می کنند و می گویند خودش که عمل           
نمی کند پس حتما واجب نبوده یا او که              
فالن کار را انجام داده پس حتماحرام نیست؛        

 ما هم انجام بدهیم اشکال ندارد.
این که چه کسی گناهکار است چه کسی           
نیست را آدم ها نمی توانند تشخیص دهند؛          
تشخیصش با کسی است که از آدم ها باالتر          
باشد یعنی خود خدا. به همین دلیل خداوند از         
طریق فرستاده قبلی اش اعالم می کند که          

 نفر بعدی چه کسی باید باشد.
 خدا در قرآن به پیامبر دستور می دهد:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و            
ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمک          

مائده/2)نمن الناس ان اهلل ال یهدی القوم الکافری         
 (۳1، آیه5سوره

یعنی در روز غدیربه مردم بگو که امام بعد از           
من که قراراست جامعه رو هدایت کند             

 کیست.
و آن قدر مهم هست که می گوید اگر این             
 کار را انجام ندهی رسالتت را انجام نداده ای.

آن وقت یک عده آدم بعد از مرگ پیامبر             
حرفش را گوش نمی کنند و شورا تشکیل           
می دهند و خودشان یک نفر را انتخاب می           

 کنند.
نتیجه اش می شود انتخاب فردی که خدا            
انتخابش نکرده؛ معصوم نیست و حاال مردم         
باید حرف کسی را گوش بدهند که خودش          
گناه می کند و به دیگران می گوید گناه              

 نکن.
جالب این جاست که خود اهل سنت هم            
قبول دارند که خلیفه هایشان  غیر از حضرت         

 علی)ع(گناه هم انجام می داده اند.
بخاطر همین است که تو برایت سنگین            
است حرف پدر و مادرت راگوش بدهی با            

 این که می دانی صالحت را می خواهند.
اگه آن ها خودشان اهل عمل بودند،  گوش          

 دادن به حرفشان برایت آسان تر نبود؟
دختر که بحث برایش جالب تر شده بود             

 گفت:
 بله

معلم گفت پس توهم حرف خدا و پیامبر             
 معصومت را گوش بده.

 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( امر کرده اند        
جلوی نامحرم این طور برخورد کن همان          
کار را بکن و گفته اند حرف پدر و مادرت را             

 گوش کن، تو هم از آنها تبعیت کن.
 

آری، امامان  ما  معصوم هستند؛ چون از             
طرف خدا انتخاب شدند  بنابراین راحت تر           
می توانی حرفشان را گوش کنی و پذیرش          

 کالمشان برایت آسان تر است.

 ریحانه علی عسکری

  
 

 درباره گروه نویسندگی صریر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وابستهبهدفترتدبدلدیدغداتصریر  گروهتبلیغنوین
و اسالمپاصفهانبارویکردررورشتفکرندقدادانده

گرایانهدرامرجهتدهپبهطالباهلقلدمتحلیل
در کده وفعاالنادبپحوزهبیشازدوسالاسدت

 زمینهنویسندگپدرحالفعالیتاست.
بددهباهدفمأنوسصریر شترطالب کردنبی

نثرعلمپبهابالغمعارفالهپازطریقنگارشمپ
 رردازد.

مجالدادنبههنرمکتوبدرکنارسنتشفاهدپ،
توسعهفرهنگنوشتاریوبهینهسازیقلمدربیدن
طالباهلقلم،دورنمودنطالِبمبلغازآشدفدتده
نویسپ،منسجمکردنذهنواندیشهبرایرسیددن

ندگداه بههدفمنسجمنویسپ،تعمیقبخشیدنبه
و  حدرف ی طالبدرموضوعاتاجتماعپ،ارائه
دغدغهیطالبدرقالبهاینوشتاری،ادبیاتزدایپ
بده آندهدا واحساساتزدایپازنوشتههاوتبدیل
سداده بدیدن نوشتههایارزشپ،تمیزقائلشددن
در ندقدد قددرت نویسپوسطحپنویسپ،تقویت
هدای طالببرایجلوگیریازبیمارنمودنذائدقده
مخاطبینتوسطنوشتههایضعیفازمهدمدتدریدن

 اهدافاینگروهاست.
 

باافتخارازطالباهلقلمبرایعضویتصریر
 درگروهاستقبالمپکند.

“ 
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 برای دریافت بر روی نشانک ها کلیک و یا آدرس را وارد نمایید.

 پادکست

 

 
 dte.bz/gh1 |دقیقه  3 | )کارشناس مرکز ملّی پاسخگویی(جواد حیدری  |مقصود از کلمه موال در حدیث غدیر 

 

 
 dte.bz/gh2 |دقیقه  3 |)کارشناس مرکز ملّی پاسخگویی( مهدی وزنه  |غدیر عامل وحدت 

 

 
 dte.bz/gh3 |دقیقه  2 | )کارشناس مرکز ملّی پاسخگویی(جواد حیدری  |علل انکار غدیر بعد از نبی مکرم اسالم 

 

 
 dte.bz/gh4 |دقیقه  4 |)کارشناس پاسخگویی مجموعه انصار العقیده( علی نعمتی  |شاهدان غدیر 

 

 
 dte.bz/gh5 |دقیقه  4 |)کارشناس پاسخگویی مجموعه الغدیر( سید علی نورانی  |شأن نزول آیه ابالغ و آیه اکمال 

 

 
 dte.bz/gh6 |دقیقه  3 |)کارشناس پاسخگویی مجموعه انصار العقیده( علی نعمتی  |حدیث غدیر و شکایت جیش یمن 

 

 
 dte.bz/gh7 |دقیقه  3 |)کارشناس پاسخگویی مجموعه ندای شیعه( محمد کلهری  |تواتر حدیث غدیر 

 

 
 dte.bz/gh8 |دقیقه  4 |)کارشناس پاسخگویی مجموعه ندای شیعه( محمد کلهری  |تبیین واقعه ی غدیر

 

 
 9dte.bz/gh |دقیقه  3 |)کارشناس پاسخگویی مجموعه الغدیر( سید علی نورانی  |به غدیر  علیهم السالماستناد ائمه معصومین

 

 
 dte.bz/gh10 |دقیقه  2 |)کارشناس پاسخگویی مجموعه ندای شیعه( محمد کلهری  |احتجاج به واقعه غدیر 

http://dte.bz/gh1
http://dte.bz/gh2
http://dte.bz/gh3
http://dte.bz/gh4
http://dte.bz/gh5
http://dte.bz/gh6
http://dte.bz/gh7
http://dte.bz/gh8
http://dte.bz/gh9
http://dte.bz/gh10


  

www.Morsalat.ir Morsalat@morsalat.ir 

19 August 2019         8441ذی الحجه  81       2صفحه      8921مرداد  92سه شنبه 

 مهمانیم علیه السالمهمه بر سفره علی 
 

 کاری از گروه نویسندگی صریر
 و گروه فرهنگی تبلیغی پاسخگو

 زیر نظر دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
 

 زهرا ابراهیمیسردبیر:
 خانه طراحان انقالب اسالمی و خبرگزاری ابناعکس:

 مؤسسه فرهنگی هنری عصارهطراحوصفحهآرا:
www.Osareh.blog.ir 


