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خطبه غدير  و اثرى گران بها: نور االمير فى تثبيت خطبآل الغدير
از آن زمان كه دست تقدير الهى، واقعة عظيم غدير را رقم زده است، دستان بسيارى، تاريخ 

و احوال آن را بر صفحات كاغذ قلم زده اند.
ــيرهاى آخته و  ــان را شمش ــيرتانى بوده اند كه قلم هايش در اين ميان، عالى همتان و نيكو س

كتاب هايشان را ديوارهاى افراخته ساخته و به حراست از حريم قدس علوى پرداخته اند . 
گرچه خورشيد را نيازى به پاسدارى نبوده و نيست، اما به فرمودة قرآن درجاتى از كمال جز 
به حراست و تبليغ حق حاصل نمى گردد1 و نيز به يقين  پاسدارى از حق سير و سلوك در 

تقرب به وارث قرآن و غدير است.2 پس همت در اين راه، هم كمال آورد هم تقرب .
آثارى كه در طول چهارده قرن پس از واقعة غدير پديد آمده اند به قدرى فراوانند كه حتى ذكر 
نامشان از عهدة اين نوشتار مختصر خارج. 3 پس معرفى اثرى نفيس در يكى از محورهاى 

غدير را مد نظر قرار داديم و اميدواريم مفيد واقع شود.
همه ما نيك مى دانيم كه ماجراى غدير اساس اعتقاد و انديشة شيعيان را شكل داده است.  
ــكل مختصر و مفصل در منابع تاريخى نقل گرديده است. نقل مختصر  اين ماجرا به دو ش
ــول خدا پس از آخرين حج خود در مسير بازگشت به  ــت كه رس ــهور آن چنين اس و مش
ــلمانان توقف نمودند و  مدينه در محلى به نام غدير خم همراه با جمع چند هزار نفرى مس
پس از اقامه نماز ظهر خطاب به مردم فرمودند: «ألست أولى بكم من انفسكم؟» و پس از 
ــخ مثبت مردم ادامه دادند: «من كنت مواله فهذا علي مواله ، اللهم وال من وااله و  پاس
ــتان مختصر را در ده ها بلكه صدها كتاب از عالمان شيعه، زيديه،  عاد من عاداه». اين داس
اسماعليه، اهل سنت و حتى آثار غيرمسلمانان مى توان يافت. كتاب شريف الغدير جامع اين 

*.  كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث و مدرس حوزه و دانشگاه 
1.  اشاره به آيات شريفه سوره والعصر :  ان االنسان لفى خسر ، اال الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا 

 .... بالحق و
2.  اشاره به كالم حضرت صاحب الزمان : «...فليعمل كل امرء منكم ما يقرب من محبتنا...»

3.  ر.ك. الغدير فى التراث االسالمى 
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ــت واره اى از اين حادثه بر اساس روايات اهل سنت و سپس شيعه  ــت.1 فهرس نقل قول هاس
تقديم مى گردد با دقت مطالعه كنيد.  

گزارش حجآل الوداع تا غدير و خطابه رسول خدا در منابع اهل سنت2
 در سال دهم هجرى رسول خدا به گروه هاى مختلف اعالم فرمودند كه براى آخرين 

بار به حج خانه خدا خواهند رفت. 
ــلمانان براى يادگيرى مستقيم مناسك حج و اقتدا  ــبب شد هزاران نفر از مس  اين خبر س
به رسول خدا و وداع با آن بزرگوار به مدينه بيايند و آماده همراهى با آن حضرت شوند.

ــدند و در ميانة راه نيز عدة بسيارى از مناطق  ــپس حضرت به همراه آنان عازم مكه ش  س
اطراف به آنان پيوستند؛ آن چنان كه تعداد مسلمانان قابل شمارش نبود. 

ــت و  ــول خدا را هنگام خروج از مدينه از چهل هزار تا صد و بيس  تعداد همراهان رس
چهار هزار نفر نقل كرده اند. البته تعداد همراهان آن حضرت در مناسك حج بسيار بيشتر از 
ــير آن در خود مكه به نيز به  ــت؛ زيرا اهل مكه و اطراف آن و اهالى يمن و مس اين بوده اس

حضرت پيوستند و اين بزرگ ترين اجتماع مسلمانان تا آن زمان بوده است.
ــول خدا با آن جماعت عظيم از مكه خارج شدند و در  ــك حج، رس  پس از اتمام مناس
مكانى به نام غديرخم توقف كردند و بعد از اقامه نماز جماعتـ   در حالى كه بزرگان صحابه 

و علماى مسلمين نيز حضور داشتند ـ براى مردم خطبه اى عظيم و مفصل خواندند. 
ــى آغاز كردند و همه چيز را تا  ــالم خطبة خود را با حمد و ثناى اله ــر گرامى اس  پيامب
قيامت براى مردم روشن كردند و در ضمن اين خطبه فرمودند: «من كنت مواله فهذا علي 

مواله».  
ــنت بود. با اين حال در مجموِع روايات اهل  ــى كه نقل كرديم تماماً از منابع اهل س گزارش
سنت، تنها به نزول سه آيه دربارة غدير و بيان چند عبارت از رسول خدا در غديرـ  به طور 
ــت كه البته همين مقدار نيز بسيار ارزشمند و براى اثبات مدعاى  ــتقيمـ  اشاره شده اس مس

1.  عالمه امينى از برخى علماى حديث اهل سنت نام برده كه با دويست و پنجاه طريق حديث غدير را نقل كرده اند. 
ر. ك : الغدير، 1 ، باب المولفون فى حديث الغدير.

2.  تقدمى معصومى، نور االمير فى تثبيت خطبة الغدير،11 تا 17. 
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شيعه كافيست. اما متأسفانه خطبة گران سنگ غدير در هيچ  يك از منابع اهل سنت كه اكنون 
در دست ماست، به صورت كامل يافت نمى شود.  

ــيعى ماجراى غدير با جزئيات  ــزون بر آن چه از منابع عامه نقل كرديم، در آثار عالمان ش اف
ــت كه برخى از آن ها زواياى تاريكى از تاريخ مظلوميت  ــده اس ــتر و دقيق ترى نقل ش بيش

اميرالمومنين را آشكارتر مى كنند. 
در روايات شيعه شانزده آية شريفه دربارة اين ايام و غدير تفسير شده است. سخنان رسول 

خدا در غدير نيز، نه با چند جمله، بلكه به صورت خطبه اى مفصل نقل گرديده است. 
گفتنى است كه مؤلف محترم كتاب نوراالمير، كه مقالة حاضر براى آشنايى با محتواى آن 
ــوعه گران قدر الغدير اثرى فاخر و  ــده است،  در اثر بعدى خودـ  كه پس از موس ــته ش نگاش
ــى نموده  ــت ـ تمام آيات مربوط به غدير را همراه با رواياتش به تفصيل بررس بى نظير اس

است. 1

يك اثر و ده ها سند بر تثبيت خطبه غدير
ــريف غدير در منابع اهل سنت به صورت كامل نقل نشده و همين  چنان كه گفتيم خطبة ش
امر سبب خرده گيرى برخى ظاهربينان شده بود و پاسخى در خور مى طلبيد. به همين منظور 
در سال 1379 اثرى گران بها با نام نور االمير فى تثبيت خطبآل الغدير به خامة فاضل ارجمند 
حجآل االسالم امير تقدمى معصومى به زيور طبع آراسته گشت؛ اثرى كه در نوع خود كم نظير 

و در استحكام بخشيدن به مضامين عالى خطبه رسول خدا در غدير بى نظير بود.
مولف محترم در مقدمة كتاب، هدف خود را از اين تحقيق چنين مى نگارد كه گرچه خطبة 
ــود، اما فقرات  ــنت يافت نمى ش ــل غدير به صورت كامل در هيچ يك از منابع اهل س مفص
ــوان براى هر يك از  ــت و مى ت ــه فراوانى در روايات آنان نقل گرديده اس ــن آن ب و مضامي

موضوعات اين خطبة شريف ده ها شاهد از منابع اهل سنت ارائه نمود. 
اين اثر با مقدمه اى محققانه در 62 صفحه آغاز شده است و نويسندة محترم در  بخشى از 

1 . اين اثر نفيس كه تا كنون حدود ده سال پزوهش و تأليف را به خود اختصاص داده، هنوز به چاپ نرسيده 
است و اميدواريم با همت مؤلف محترم به زودى به مشتاقان عرصه علم و پژوهش عرضه گردد.
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آن، حادثه غدير را از منابع اهل سنت گزارش نموده  و شواهدى را بر مفصل بودن ماجراى 
غدير و خطبة رسول خدا در آن روز نقل كرده است. سپس با اشاره به نبود خطبة مفصل 
ــيعى خطبه پرداخته است و خطبه را به صورت  ــنت به معرفى منابع ش غدير در منابع اهل س
ــدة آقاى محمدباقر انصارى1 ـ نقل وآن را به صد فراز  ــاس نسخه اصالح ش كامل ـ  بر اس

تقسيم نموده است.2 
محقق محترم سپس وارد مرحلة اصلى كار مى شود و براى هر يك از اين صد فراز، روايات 

متعددى از اهل سنت را ـ با ذكر دقيق آدرس ـ نقل مى كند.
روايات متعدد اين كتاب كه همگى از منابع اهل سنت است، با بيان ده ها منقبت و فضيلت از 
مولى الموحدين اميرالمؤمنين مى تواند براى همة مبلغان و عزيزانى كه با منكران امامت 
و واليت مواجه هستند مفيد باشد. اين كتاب نخستين بار در سال 1379 توسط نشر مولود 

كعبه قم  در 590 صفحه به چاپ رسيده است.  

1.  انصارى، اسرار غدير. 
2.  مراد يك  صد موضوع برجسته است كه انتخاب و شماره گذارى شده اند.




