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آیا در میان منابع و کتب اهل تسنن درباره واقعه غدیر 
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 ی)صلدر بیانات رسول گرامی اسالم « مولی » منظور از کلمه 

غدیر از دیدگاه شیعیان و اهل تسنن  هدر واقع اهلل علیه و آله و سلّم(
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 روزی است کهدر « الیوم اکملت لکم دینکم...» یا نزول آیه:آ

 24....؟است احکام درباره گوشت های حالل و حرام نازل شده

 

سوره مائده که مربوط به جریان غدیر  1این قسمت از آیه 

است ضمیمه به مطالبی شده که درباره گوشت های حالل و 

ر نمی حرام است و در میان این دو تناسب چندانی به نظ

 41............................................................................................رسد؟

 

سوره مائده در روز غدیر  52و  1اگر هر دو آیه یعنی آیات 

 یعنی در قرآن میان آن دو فاصله افتادهنازل شده پس چرا 

 42....................همین سوره است؟ 52و دیگری آیه  1یکی آیه 
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چند تن از صحابه، تابعین و علماء حدیث غدیر را نقل کرده 

 88...............................................................................................اند؟

 101......................منابع....................................................................
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خداوند سبحان عنایت وافری به شهرت یافتن 

حدیث غدیر داشته تا سر زبان ها افتاده و راویان 

حدیث آن را پیوسته نقل کنند و حجت استواری 

این امام و الم( )علیه السّ برای حامی دینش یعنی علی

 منان باشد.مؤدای مقت

ازدحام اکثریت مردم در هنگام  ،از این رو

ا ه رت رسول خدا از حج اکبر شرایطی ویژبازگش

فراهم می سازد تا خداوند امر به ابالغ آن را 

حتمی نموده و پیامبرش نیز بر انجام آن شتاب 

 کند.
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دسته دسته از مردم سرزمین های اسالمی او را 

افتاده بودند را  ها که جلو آن .احاطه کرده بودند

خیر می آمدند عالمت ها که با تأ باز گردانده و آن

و این حدیث را به گوش همه  داد که توقف کنند

رسانده و امر فرمود که حاضران به غایبان ابالغ 

کنند تا همگی آن جمعیت انبوه از راویان این 

 ... حدیث باشند

خداوند متعال به این مقدار هم بسنده نکرده بلکه 

ات کریمه ای در این مورد نازل می فرماید تا آی

هر صبح و شام توسط افراد جدید تالوت شود و 

مسلمانان در هر زمان به یاد این رویداد باشند و 

راه رشد و هدایتشان را پیدا کرده و مرجعی را 

 ،یی های دینشان را از او برگیرندکه باید راهنما

 شناسند.ب
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 نعظیم الشأنایت و توجهی را پیامبر چنین ع

ه آنجا ک ؛نیز داشته است )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(اسالم 

 ایهای زیادی از مردم بر در آن سال از گروه

شرکت در حج دعوت کرده و گروه گروه به او 

چون می دانست که در پایان  ؛ملحق می شدند

 را باید ابالغ کند.خبر بزرگی این سفر، 

 فرازین قسمتارگ دین و  ،بزرگ خبری که با آن

ملتش بر دیگر  ،های آن ساخته و تکمیل می شد

مردمان آقایی و سروری کرده و مُلک و 

فرمانرواییش بین مشرق و مغرب جاری می 

ت صالحش را می فهمید مّالبته اگر این اُ ؛گشت

 و با چشم بصیرت راه هدایتش را می دید.

این واقعه  الم()علیهم السّائمه  ،و در راستای همین هدف

ف پاک لَرا مدام بازگو می کردند و بر امامت سَ

استدالل و احتجاج می  الم()علیه السّعلی یعنی خود 
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یز ن  الم()علیه السّمنین همچنانکه خود امیرالمؤ نمودند.

در طول حیات ارزشمندش به این رویداد 

احتجاج می فرمود و در هر جلسه و اجتماعی به 

که خود این حدیث را صحابه  ه ازحضور آن عدّ

 استناد می نمود. ،الوداع شنیده بودند در حجة

این همه برای این بود که حادثه غدیر با وجود 

گذشت دوران متمادی و سالیان متوالی تازه و 

به  الم()علیهم السّائمه  ،و بدین سبب شاداب بماند.

اند تا روز غدیر را عید  شیعیان خود فرمان داده

تبریک و تهنیت و شادی و گرفته و مراسم 

بشارت برپا سازند تا همه ساله اهمیت این رویداد 

 بزرگ تجدید شود.

شیعیان امامیه هم همایشی شگرف و بی نظیر را 

)علیه  در روز عید غدیر و نزد مرقد مقدس علوی

برگزار کرده و بزرگان قبایل و سران کشورها الم( السّ
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یاد  از دور و نزدیک نیز به آنان پیوسته تا

ارزشمند این روز را بر فراز کنند. زیارتی طوالنی 

را می خوانند که  الم()علیهم السّو منقول از ائمه اطهار 

ا بر می شمرد و به نقل از شاخصه های امامت ر

ادله ای قاطع و کوبنده در امر  ،سنت کتاب و

را ( م)صلی اهلل علیه و آله و سلّخالفت و جانشینی رسول خدا 

و به طور مبسوط داستان غدیر را بیان کرده 

 روایت می نماید. 

روزه و  ؛در خصوص روز غدیر هم اعمالی چون

م با نماز وارد شده و دعایی که در آن یاد غدیر خُ

ه در تمامی مراکز بیانی رسا ذکر می شود و شیع

، روستاها و آبادی ها آن اعمال و نواحی، شهرها

 را به جای می آورد.

خی تاری ،تفسیری ،از حدیثی ا کتب شیعه اعمامّ

ها که دست گذاشته  و کالمی بر هر کدام آن
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لبریز از مباحث اثبات این رویداد و استدالل  ،شود

 کهو گمان نمی کنم  و احتجاج به مفاد آن است.

نه اقرّتواضع مُ اهل تسنن در اثبات حدیث غدیر و

بر صحتش، اعتماد بر آن، اعتقاد به درستی و 

متواتر بودنش، از شیعه امامیه چندان اعتراف به 

عقب باشند. مگر افراد نادری که از راه، پرت 

افتاده اند و با تعصب کورکورانه کالم را به سمت 

معانی فرعی و انحرافی آن سوق داده اند و نظر 

ر نیست و تنها نظ ءاینان نمایانگر نظر جامعه علما

 1شخصی آنان است.

درباره غدیر فرموده  ()حفظهُ اهللمقام معظم رهبری 

ه نامید است: روز عید غدیر که به نام عید والیت

وم والیت اسالمی می شود، روزی است که مفه

                                                           

 85ـ  85برگزیده الغدیر صص .1


