
 
1 

 اترخي اسالم

 حضرت امير المؤمنين)ع( شرح حال و زندگی

(4) 

 نویسنده:

 علی ریخته گرزاده تهرانی

 انشر:

 دفتر نشر فرهنگ و معارف اسالمی

يت  مسجد هدا



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) -شرح حال و زندگی حضرت امیرالمومنین)ع( -تاریخ اسالمنام جزوه: 

گرزاده تهرانی علی ریخته نویسنده:  

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسالمی مسجد هدایت ناشر:  

 



 
3 

 (ص)پیک و نمایندة مخصوص پیامبر

، گاایی  در طول رسالت بیست و سه سااله واود   )ص(پیامبر گرامی

لیاقات و   ،صورت کنایه و اشاره و در موارد زیااد  باا صارا ت    به

ت باه  را برا  پیشوایی و زمامااار  ام ا   )ع(شایستگی  ضرت علی

مردم یادآور  می فرمود و افراد  را کاه ا تااال مای داد پا  از     

در افتنا و از در مخالفات باا او    ،)ع(درگذشت و  با  ضرت علی

مای  و ا یاناا  آناار را از عاذال ال ای      فرماود مای  ت درآینا نصای  

 .ترسانا

افاراد  ملار ریاق  قبیلای بنای       یا با اینکه مکرّر در برابر پیشان اد 

( که می گفتنا ماا  اراریم مسالاار شاویم و     یاامه)عامر و  اکم 

 مشارو  باه   ،گی است در اوتیار شاا قرار گیردقبیلی ما که قبیلی بزر

  :می فرمود ،شینی شاا با فرد  از قبیلی ما باشابعا از شاا جانکه آن

این امر در اختیار خداست و هر کس را برای این کار انتخاا  کناد   

 .او جانشین من خواهد بود
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در ماوارد متعااد باا صارا ت و باه       )ع(ولی در مورد  ضرت علی

او بعا از من جانشین من است ملار روز   :صورت آشکار می فرمود

دعوت که وویشار وود را باه م ااانی باه وانای واود دعاوت        او ل

 فرموده بود و ملر روز غایر که در یک اجتااع یشتاد یازار نفار    

را گرفت و او را به ماردم معرّفای    )ع(( دست  ضرت علییا بیشتر)

 .فرمود و تکلیف مردم را در این مورد روشن ساوت

بعضی کاریا  سیاسی را باه   )ص(رگایی پیامب ،عالوه بر این موارد

واگذار می کردنا و از ایان طریاا افکاار جامعای      )ع( ضرت علی

 .می ساوت  آر  ضرت آماده پذیرش والیت اسالمی را برا  

 :بررسی می کنیمرا  از بال ناونه جریار زیر

بیش از بیست سال بود کاه منقاا اساالم درباارک شارو و دوگاناه       

ین  جاز و در میار قبایر عرل انتشاار یافتاه باود و    پرستی در سرزم

    اکلر ماردم آر منااطا  ن ار اساالم را درباارک بات پرساتی شانیاه و         

می دانستنا که بت پرستی یک تقلیا کورکورانه از نیاکار اسات و  
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 ساود   ستنانای توان ،آر وضوع می کردنا آر بت یا که در برابر

ی توانستنا در برابر  الی دشاان   ال آن ا داشته باشنا و  تی ناه ب

 .از وود دفاع کننا

ر بیاااار و دل روشاان داشااتنا  در ایاان میااار گرویاای کااه وجاااا   

را به جار و دل پذیرفتنا مخصوصاا  بعاا از    )ص(پیامبر فرمایش ا  

م را باه  فتح مکّه که مسلاانار با آزاد  کامر توانساتنا منقاا اساال   

ولی گرویی متعص ب و  ،ناا برسانی رویژه جواه گوش تودک مردم ب

نادار ینوز  ارر نبودنا دسات از ایان کاار غلاد واود بردارناا و       

عااادت زشاات باات پرسااتی و پیاارو  از اویااام و ورافااات را کنااار  

 .  بگذارنا

یر نوع م ایر بت پرساتی   )ص( اال وقت آر رسیاه بود که پیامبر

    و اعتقاادات نادرسات را باا قاارت دریام بکوباا و ایان انایشااه را        

و  ،می بایست در اجتااع بزرگ مردم  جاز به گوش آناار برساانا  

تن ا در مراسام  او و بزرگتارین روز  او یعنای عیاا        ،آر اجتااع
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و  از سو  پروردگار متعال مأمور شا  ،قربار و در سرزمین منی بود

         کااه وااود آر  ضاارت یااا شااخم دیگاار  قساااتی از سااورک        

نشااار دیناااک بیاازار  واااا و پیااامبر از ( کااه آیااات اولیااه آر توبااه)

مشرکار است را در آر اجتااع بزرگ بخواننا و با صاا  بلناا باه   

بت پرستار  جاز اعالم کننا که بایاا وراخ واود را تاا   اار مااه       

ین تو یاا گرویاناا   وشن کننا که اگر در این مات باه آیا  دیگر ر

ز و یاچااور دیگاارار ا .در زماارک مساالاانار قاارار وواینااا گرفاات 

مزایا  مااد  و معناو  اساالم ب رمناا ووایناا باود ولای اگار بار          

پ  از   اار مااه بایاا آماادک      لجاجت و دشانی وود باقی مانانا  

 .نبرد شونا و بااننا که در یر جا دستگیر شونا کشته وواینا شا

ص( تصاایم   )( ینگامی نازل شا که پیامبرتوبه)آیات سورک  برائت 

و نااشتنا زیرا سال پیش از آر که سال فتح به شرکت در مراسم  

و در ن ار داشاتنا کاه     بود در مراسم  و شرکت کرده بودناا مکّه 

( نامیاناا بااز در ایان    الوداا   ةحجدر سال آیناه که بعایا آر را ) 
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بنابر این نا ار بودنا کسی را برا  اباال  پیاام    ،مراسم شرکت کننا

به  ضور طلبیاه و قسااتی از  نخست ابو بکر را  .ال ی انتخال کننا

( را باه او  برائات ) آغاز سورک )توبه( یعنای یااار آیاات مرباو  باه     

آمووته و او را با   ر نفر روانی مکّه ساوتنا تا در روز عیاا قرباار   

 این آیات را برا  آنار بخوانا.

ابوبکر راه مکّه را در پیش گرفت که ناگ ار و ی ال ی نازل شا و 

و یاا   )ص(دستور داد که این پیام را بایا وود پیامبر )ص(پیامبر  به 

ی کسی که از وود اوست به مردم برسانا و غیر از این دو نفار کسا  

 1برا  این کار صال یت ناارد.

 )ص(اکنور بایا دیا این فرد  که از دیا و ی از ایر بیات پیاامبر  

 ؟است و این جامه بر اناام او دووته شاه کیست

را ا ضاار   )ع( ضارت علای   )ص(پیامبر اکارم  یز  نگذشت که 

فرمار داد که راه مکّه را در پیش گیرد و ابوبکر را در  او کرده و به

                                                 
1
 545،ص 4ج ،یشام  ابنه ریس - 
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راه دریابا و آیاات را از او بگیارد و باه او بگویاا کاه و ای ال ای        

را مااأمور ساااوته اساات کااه ایاان آیااات را بایااا وااود   )ص(پیااامبر

او بارا  ماردم بخواناا و از ایان      بیات و یاا فارد  از ایار     )ص(پیامبر

 .ج ت انجام این کار به و  م و ل شاه است

در  )ص(با جابر و گرویای از یاارار رساول وااا     )ع( ضرت علی

ر ساوار شااه باود راه مکّاه را پایش       الیکه بر شتر مخصوص پیاامب 

او نیز آیاات را باه    ،رفت و سخن آر  ضرت را به ابوبکر رسانیاگ

 .تسلیم کرد )ع( ضرت علی

                ه شااااه و در روز دیااام  ی ج اااه بااااال    وارد مکااا مؤمناااارمیرا

ک )توباه( را  سیزده آیه او ل ساور  ،با صاا  بلنا و رسا2( هعقب هجار)

را باه گاوش تااام     )ص(  ار ماده  ا  پیاامبر قرائت کرد و ققعنامی 

که تن اا   اار مااه    شرکت کنناگار رسانیا یای مشرکار ف ایانا 

 .م لت دارنا که تکلیف وود را با  کومت اسالم روشن کننا

                                                 
2
 بزننا ج اج به آر سنگ  ایبا ایقرار دارد و روز ع یاست که در وسد من یستون نیآور - 
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آیات قرآر و ققعنامی پیامبر تأثیر عجیبی در افکار مشرکین داشات  

ین بود که مشرکار دسته به دسته به آیو ینوز   ار ماه سپر  نشاه 

ه باود کاه شارو در    آورده و سال دیم یجرت به آور نرسیاتو یا رو  

ایان جریاار را باه     ،گر اه بروای از مسالاانار      .ریشه کن شاا  جاز 

گونه ا  توجیه کرده انا ملال  گفته انا  ور ابوبکر م  ر شافقت و  

از ایان   ،م  ار قاارت و صاالبت     )ع(نرمی بود ولی  ضرت علای 

ولای باه ن ار مای      ،ج ت وااونا او را برا  این کار مصل ت دیا

زیاارا فرمااایش وااود مناسااب نیساات  رسااا کااه اینگونااه توجی ااات

کامال  علت تغییر مأمور را روشن مای کناا زیارا بعاا از      )ص(پیامبر

 )ص(له کارد پیاامبر  آنکه ابوبکر به ماینه برگشت و از  ضرتش گِ

با ل ن دلجویانه فرمودنا که پیک ال ی رسیا و گفت که جز من و 

   3.ناارد دیگر  برا  این کار صال یت ،از وود من است که یا کسی

                                                 
3
 . 45 ،ص 10ج ،آلوسی، یروح الاعان ریتفس - 
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آنچه از فرمایش  ضرت به طور صریح و روشن استفاده مای شاود   

بلکاه   )ص(از وانوادک پیامبر  - )ع(این است که  ور  ضرت علی

به فرمار ال ی او را بارا  ایان کاار برگزیاا و اگار       ،از وود او بود 

بخواییم در این  ادثه تاریخی بی طرفانه داور  کنیم بایا بگاوئیم  

باه امار ال ای قصاا داشات در دورار  یاات دسات         )ص(ه پیامبرک

را در مسائر سیاسی و اماور مرباو  باه  کومات      )ع( ضرت علی

تا مسلاانار آگاه شونا و عادت کتننا کاه پا    ارد ذاسالمی باز بگ

در اماور  کاومتی بایاا باه  ضارت       ،از غرول وورشایا رساالت  

بارا  ایان اماور     )ص(و پا  از پیامبراساالم  مراجعه کننا   )ع(علی

زیرا آشکارا دیانا کاه   .نیست )ع(فرد  شایسته تر از  ضرت علی

یگانااه کساای کااه از طاارا واااا باارا  اعااالم برائاات و بیاازار  از  

منصااول شااا یاااار  ، کوماات اسااتمکّااه از شااقور  کااه مشاارکار

 .بود )ع(  ضرت علی 
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 )ص(شینی پیامبرجان

دو ن ریاه مختلاف در بیاار     )ص(دربارک والفت و جانشاینی پیاامبر  

 :مسلاانار وجود دارد

یااک ن ریااه یاااار  یااز  اساات کااه دانشاااناار شاایعه از قاارآر و 

استفاده کرده انا و آر این که والفت  )ص(و رفتار پیامبر  افرمایش

یک منصب ال ی اسات کاه از جاناب وااوناا باه شایساته تارین و        

د امت اسالمی داده می شود و به عبارت دیگر فرق باین  داناترین فر

نازول   گذار شاریعت از طریاا  پیامبر و امام این است که پیامبر پایه 

کتال است ولی امام گر ه ییچکاام از این منصب  و ی و دارناک

ار  کومت و زمامااار  اسات   ه دیا را ناارد ولی ران اینکه ع ا

بر اثار   ،ز دین است که پیامبرسات ازگو کنناک آر قبیار کنناه و با

موفا به بیار آن اا نشااه و    ،نبودر فرصت و یا نامساعا بودر شراید

 .بیار آن ا را به ع اک جانشینار وود ن اده است
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نه تن ا  اکم وقت و زمامااار اساالم و    ،ولیفه از ن ر شیعه ،بنابراین

 قوانین و  ااف   قاوق و نگ باار مرزیاا  کشاور اسات بلکاه       مجر  

مب م و مسائر دشوار مذیبی و تکایر کننااک آر   روشنگر نققه یا 

  قسات از ا کام و قواننین است کاه باه عللای باه وسایله بنیانگاذار      

 .دین بیار نشاه است

ام ا والفت از ن ر دانشاناار ایر تسنن یک منصب عرفی و عااد   

است و یاا از این مقام جز  فا  کیاار هاایر  و شاقور مااد       

ولیفاه وقات از طریاا مراجعاه باه افکاار        ،4 یز  نیسات مسلاانار 

ی و اقتصااد  انتخاال مای    اومی برا  ادارک امور سیاسی و قضاای ع

شااود و شااقور دیگاار و بیااار آر قسااات از ا کااامی کااه در زمااار  

به ع اک علااا   ،مجار مقرح شاه و نیاز به توریح دارد )ص(پیامبر

 .و دانشاناار اسالم است

                                                 
4
 191مقامه تاریخ إبن ولاور،ص  - 
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دو جناح مختلف در میار  ،ن ر در  قیقت والفتبنابراین اوتالا 

مسلاانار پایا آما و آنار به دو دسته تقسیم شاانا و تاا باه اماروز     

 .این اوتالا باقی است

باا پیاامبر    ،( اماام در قسااتی از شاقور   ن ریه شایعه بر ن ریه او ل ) بنا

شریک و یکسار است و شرایقی که برا  پیامبر  الزم است برا  

 :، و آر شراید عبارتنا ازز الزم استامامت نی

یاار طور  که پیامبر بایا معصوم باشاا یعنای در تااام دورار     .1

عاارش گنااه نکاارده و در بیاار ا کاام و  قااایا دیان و پاساخ بااه       

امام نیز بایا  نین  ،پرسش ا  مذیبی مردم د ار وقا و اشتباه نشود

 .باشا و دلیر یر دو یکی است

ن فرد نسبت به شریعت باشا و یای  نکتاه ا    پیامبر بایا داناتری .2

از آنجاا کاه تکایار     ،اماام نیاز   ،از نکات مذیب بر او مخفی نباشا

آر است بایا داناترین فرد نسبت به ا کاام  کنناک دین و بیار کنناک 

 .و مسائر دین باشا
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نبو ت مقاامی اسات انتصاابی ناه انتخاابی و پیاامبر را بایاا وااا          .3

او باه مقاام نباو ت نصاب گاردد زیارا تن اا        مع رفی کناا و از طارا   

امامت نیز از ایان   .اوست که معصوم را از غیر معصوم تایز می دیا

وااوناا  بو ت است یعنی ولیفی پیامبر رانیز می بایا ج ت یاچور ن

  .معی ن می فرمایا

این شراید سه گانه یاانقور که در پیامبر معتبر است در جانشین او 

 .نیز معتبر است

بنااابر ن ریاه دو م یاای  یااک از شاراید نبااو ت در اماماات الزم    ولای 

ناه ا اطای بار     ،ناه علام   ،ناه عااالت   ،نه عصاات الزم اسات   ،نیست

 بلکه کاافی اسات کاه    ،نه ارتبا  با عالم غیب ،نه انتصال ،شریعت

بتواناا   ،در سایی یوش وود و مشاورک با سایر مسلاانار ولیفه و امام

ا  ف  کنا و با اجرا  قوانین جزایای امنی ات   شکوه و کیار اسالم ر

را برقرار کنا و غیر مسلاانار را بوسیله ج اد به اسالم دعاوت کناا   

 .و بابن وسیله در گسترش اسالم بکوشا
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از ساو  وااوناا منصاول     بایاا  که آیا جانشین پیامبر ،البته این ب ث

ر اسات و د  یاک ب اث اعتقااد     ،انتخال مردم اسات  به شاه باشا یا

که  جا  وود دلیر یا  دو طرا کامال  مقرح شاه و برا  کسانی

 .گیر  کننا راه باز استبخواینا پی

می واواییم بار     ،ولی ما در این جا صرفن ر از دلیر یا  دو طرا

اساس م اسبات اجتااعی بررسی کنیم و ببینیم شارایقی را کاه آر   

دین  ف   ،دبر اساس آر شرای ،روزیا بر اسالم و ج ار  اکم بود

 .و قوانین شرع با کاام یک از دو ن ریه مقرح شاه امکار دارد

باور تردیا اگر کسای اورااع اجتاااعی و فرینگای و مخصوصاا       

سیاسی  زمار پیامبر را در ن ر بگیرد  تاا  به این نتیجه می رسا کاه  

مشااکر  ،در  ااال  یااات وااویش  )ص(ماای بایساات وااود پیااامبر 

را بااه انتخااال اماات واگااذار نکنااا و   جانشااینی را  اار کنااا و آر

سیاست وارجی و داولی اسالم در عصر رسالت ایجاال مای کناا    

به وسیلی واا و از طریا واود پیاامبر تعیاین     )ص(که جانشین پیامبر



 
16 

روم و ایرار و )اسالمی پیوسته از نا یی یک مللث  زیرا جامعی ،شود

ایجااد  ساد و به جنگ و ف )ص(( در زمار رسول واامنافقار داولی

ت ایجاال مای کارد کاه     ا و  تاا  مصالح اما اوتالا ت ایا می ش

یای امت را در برابر دشان واارجی   ،ن ریبر  سیاسیپیامبر با تعیی

در برابر صف وا ا  قرار دیا و زمینی نفو  دشاان و تسالد او را   

اینک  .که اوتالفات داولی نیز به آر کاک می کرد ( از بین ببرد)

 :مقلبتوریح این 

یک رلخ از این مللث را امپراتور  روم تشکیر می داد این قارت 

را باه   )ص(بزرگ در شاال جزیره مستقر بود و پیوسته فکار پیاامبر  

می داشت و آر  ضرت تا ل  ه مرگ از فکر روم    وود مشغول 

نخستین بروورد ن اامی مسالاانار باا ارتاش مسای ی       ،بیرور نرفت

ایاان  ،ر ساارزمین فلسااقین رد داد روم در سااال یشااتم یجاار  د  

 ،یعنای جعفار طیاار    ،بروورد به ش ادت سه فرمانااه بازرگ اساالم   
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زیابن  ارثه و عبااهلل بن روا اه و شکسات نااگوار ارتاش اساالم      

 .منت ی شا

عقب نشینی سپاه اسالم در برابر ساپاه کفار موجاب جاررت ارتاش      

ا  قیصر شا و یر ل  ه بیم آر می رفت کاه مرکاز  کومات نوپا    

در  )ص(پیاامبر  ،از ایان ج ات   .اسالمی مورد تاوت تاز قرار گیارد 

سال ن م یجرت با سپاه سنگینی به سو  کرانه یاا  شاام  رکات    

در ایان سافر    ،کرد تا یر نوع بروورد ن امی را شخصا  ریبر  کناا 

ارتش اسالم توانست  یلیت وود را باز یابا  ،سراسر رنو و ز ات

ام ا این پیروز  نسبی پیامبر را  .جایا کناو  یات سیاسی وود را ت

واود ارتاش اساالم را باه      ر لات  قانخ نساوت و  نا روز پایش از 

فرمانایی اسامی بن زیا مأمور کرد که به کرانه یاا  شاام بروناا و    

 . ضور یابنادر ص نه 

می دانیا که وسارو ایارار از    ،امپراتور  ایرار بود ،رلخ دو م مللث

را باا ایانات    )ص(سفیر پیاامبر  ورا پاره کرد  یامبرپ شا ت وشم نامی
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از کاد و کشور بیرور کرده بود و  تی به استاناار یان نوشته باود  

 .را دستگیر کنا و در صورت امتناع او را بکشا )ص(که پیامبر

ام ااا  ،درگذشاات )ص(وسارو پرویااز اگر ااه در زمااار رساول واااا  

از  _ارک ایرار باود  عستکه مات یا م _موروع استقالل نا یی یان 

 شاام انااااز وسااروار ایاارار دور نبااود و یرگااز کباار و نخااوت بااه 

سیاستااارار ایرار اجازه نای داد که وجود  نین قارتی را ت ا ار  

 .کننا

وقر سو م وقر منافا بود کاه پیوساته باه صاورت ساتور پانجم در       

ا ر )ص(تا آنجا که قصا جار پیاامبر  .میار مسلاانار در تالش بودنا

 ،می وواساتنا او را در راه تباوو باه مایناه تارور کنناا            ،کرده

گرویی از آنار باا واود زمزماه مای کردناا کاه باا مارگ رساول          

مای گیارد و یاگای آساوده مای      پایاار  ن ضت اساالمی   )ص(واا

این مقلب  ه( ب32تا  30) قرآر کریم در سورک طور آیه یا  ،شونا

 .اشاره فرموده است
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ابوسفیار دست به ترفناا شاومی زد و    )ص(درگذشت پیامبرپ  از 

مسلاانار را باه صاورت    )ع(وواست از طریا بیعت با  ضرت علی

 .دو جناح رو در رو  یم قرار دیا و از آل گر آلود استفاده کنا

که از نیت پلیا او آگاه بود دسات رد باه ساینه     )ع(ام ا  ضرت علی

یااا   ،تاو جاز ایجااد فتناه و فسااد      ،به واا سوگنا :او زد و گفت

دیگار  نااار  و تن اا اماروز نیسات کاه مای واوایی آتاش فتناه           

اار که مرا نیااز   ب ،بلکه مکرّر وواسته ا  شر به پا کنی ،بیفروز 

 5.به تو نیست

در سوره  باریا از آن ا قارت تخریبی منافقار به  ا   بود که قرآر

 ،ا اازال ،عنکبااوت ،توبااه ،انفااال ،مائاااه ،نسااا  ،یااا  آل عااارار

 .منافقین و  شر یاد می کنا ، ایا ،مجادله ،فتح ،)ص(م اا

ساته  آیا با وجود  نین دشانار نیرومناا  کاه در کااین اساالم نش    

برا  جامعی نوبنیاد اسالمی پا     )ص(ص یح بود که پیامبر ،بودنا

                                                 
5
 220 ،ص 2ج  ،ریبن اثإ فی التاریخ، کامرال - 
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م اساابات  ؟ین نکنااایاا.. تع.دیناای و سیاساای و ریباار   ،از وااود

ن یا تعیا بایاا با    )ص(وم می دارد کاه پیاامبر  اجتااعی به روشنی معل

ریبر از بروز یر نوع اوتالا پ  از وود جلوگیر  می کارد و باا   

پایا آوردر یک ود دفاعی م کم و اساتوار و اات اساالمی را    

ز ا پا   پیشگیر  از یر نوع  ادثی ناگوار و اینکاه  .بیاه می ساوت

گویا بایا امیر از ما باشاا   یر گرویی ن )ص(سول واادرگذشت ر

 .جز با تعیین ریبر امکار پذیر نبود

انتصاابی  این م اسبی اجتااعی ما را باه درساتی و اساتوار  ن ریاه )    

شاایا باه ایان     .( یااایت مای کناا   بودر مقام ریبر  پ  از پیاامبر 

ت از نخستین روزیا  بعلا  )ص(ج ت و ج ات دیگر بود که پیامبر

مکررا  مسقله جانشاینی را مقارح مای کارده و      ،تا واپسین دم  یات

معین کارده   ،جانشین وود را یم از آغاز رسالت و یم در پایار آر

 .است
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 ،تلفبلکه به مناسبت یا  مخ،نه تن ا در آغاز رسالت ،آر  ضرت

تصاریح   )ع(باه والیات و جانشاینی  ضارت علای     در سفر و  ضر 

ولاای یاای  یااک آن ااا از ن اار ع ااات و صاارا ت و  ،کاارده اساات

ایناک واقعاه غاایر را باه      ،رساا  )  اایث غاایر ( ناای   پا  قاطعی ت به 

 .یر  کر می کنیمتفص

 

 خم ن غدیرجریا

در سال دیم یجرت برا  انجام فریضه و تعلایم   )ص(پیامبر گرامی

ایان باار انجاام ایان فریضاه باا        ،عزیات فرموده مراسم  و به مکّه

مصادا شا و از این ج ات آر   )ص(آورین سال عار پیامبر عزیز

که به شوق یاسفر  و یاا آماووتن    افراد  .نامیانا ()حّجةالودال را

مراسم  او یااراه آر  ضارت بودناا تاا صااو بیسات یازار نفار          

 .تخاین زده شاه انا
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 راه ماینه را در  االی  )ص(مبر اکرممراسم  و به پایار رسیا و پیا

 ایان  کاه در  که گرویی انبوه او را بارقه می کردنا و جاز کساانی  

در پایش   ،مکّه به او پیوسته بودنا یاگی در رکال او بودنا از مراسم

کاه  ( رسایا  غایر وام  ور کاروار به پ نی بی آبی به نام )  .گرفت

مااا و بااه ی فاارود آپیااک و اا ،قاارار دارد( فااهجُ )میلاای در سااه 

 .فرمار توقف داد )ص(برپیام

نیز دساتور داناا کاه یااه از  رکات بااز ایساتنا و بااز          )ص(پیامبر

کاروانیار از توقف ناگ انی باه هاایر بای موقاخ      .ماناگار فرا رسنا

آر یام در نایم روز  گارم کاه      ،در این منققه بی آل )ص(پیامبر

در شاگفت   ،تفتیاه بود  رارت آفتال بسیار سوزناه و زمین کامال 

فرمار بزرگی از جانب واا رسایاه   :مردم با وود می گفتنا .مانانا

 مأموریات  )ص(پیاامبر  است و در ایایت فرمار یاین با  کاه باه    

یااه را از  رکات بااز دارد و     داده است که در این ورخ نامسااعا 

 .فرمار واا را ابال  فرمایا
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 :یه زیر نازل شاطی آ )ص(فرمار واا به رسول گرامی

ُ  ا لي ةف   ل  ع ةف  تة   م  و ة ن  إ   و   ک  ب ةن رَّ م   ک  ي  و  إ   ل  نز  ا أ  م   غ  ل  بة   دل  س  رَّ لو  ا ه  يَّ  ت  غ ةلَّ ا بة  م 

 6 اس  لونَّ  ن  م   ک  م  ص  ع  لهلل ية  و   ه  ت  ساو  ر  
ه اسات باه ماردم    را از پروردگارت بر تو فرود آما آنچه ،ا  پیامبر

رسالت واا  را به جا  نیاورده ا   ،این کار را نکنیبرسار و اگر 

 . ف  می کنا مو وااونا تو را از گزنا مرد

 :دقت در آیه توجه ما را به نکات زیر جلب می کنا

برا  ابال  آر مأمور شاه باود آر  ناار    )ص(فرمانی که پیامبر .1

( در رسانار آر ع یم بود که یرگاه پیامبر )بر فرض م ال و وقیر

داد و آر را ابال  نای کرد رسالت ال ی وود  ترسی به وود راه می

بلکه با انجام ایان مأموریات رساالت و  تکایار      ،انجام نااده بودرا 

 .می شا

                                                 
6
 67آیه  سوره مائاه،- 
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آنچه را بر تو فرود آمااه اسات   البته روشن است وقتی می فرمایا )

( را انجاام ناااده ا    او رساالت  انجاام ناایی  ابال  کن و اگر آر را 

( تاام آیات قرآر و یای و فرود آماه استرا بر ت مقصود از  )آنچه

 ،ناای کارد   تاام آیاات را اباال    )ص(زیرا اگر پیامبر ،ا کام نبوده

ن و بای ی روشروشن بود که رسالت را انجام نااده و  نین مقلب 

بلکاه   ،آیاه ا  فرساتاده شاود     نیاز به ت ایا نااشت که درباارک آر  

( اباال  یاک   بر تو فرود آماه اسات آنچه را باور تردیا من ور از )

موروع واص ی است که از ن ار ایایات در  اا  اسات کاه اگار       

 .ابال  نشاه استپیامی گویا یی   ،ابال  نشود

بنابراین بایا مورد مأموریت یکی از اصول م م اسالمی باشا که باا  

 .دیگر اصول و فروع اسالمی پیوستگی داشته باشا

ا تاااال ماای داد کااه  )ص(پیااامبر ،از ن اار م اساابات اجتااااعی .2

آسایبی از جاناب ماردم باه آر      ،ماکن است با انجام این مأموریات 

 ضاارت برسااا  بااه یاااین ج اات وااونااا باارا  تقویاات ارادک آر 
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 (ا از گزنا ماردم  فا  مای کناا    و وااونا تو ر) : ضرت می فرمایا

ر بایا دیا از میار ا تاااالتی کاه مفس ارار اساالمی در تعیاین      اکنو

 .روع مأموریت داده انا کاام یک به مضاور آیه نزدیکتر استمو

              م ا ثار شایعه و یاچناین سای نفار از مفس ارار بازرگ ایار سانت         

وصیات این سی نفر را در کتاال  که مر وم علّامه امینی نام و وص)

آیه در غاایر وام ناازل    که این  :( گفته اناده استوالغایر بیار فرم

مأموریت داده که  ضارت   )ص(ی آر واا به پیامبرطشاه است و 

 7.فی کنارا به عنوار ) موال  مؤمنار ( معرّ )ع(علی

از  )ص(والیاات و جانشااینی امااام پاا  از پیااامبر     ،باااور تردیااا 

موروعات وقیر و پر ایایتی بود کاه جاا داشات اباال  آر کامار      

نقاام در اماار  مایاای ،کنناااه رسااالت باشااا و وااوددار  از بیااار آر

 .رسالت شارده شود

                                                 
7
 424-438ص  ، 1ج غایر،ال- 
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از ن اار م اساابات  )ص(یاچنااین جااا داشاات کااه رسااول گراماای 

زیارا وصاایت و جانشاینی     .اجتااعی و سیاسی گرفتاار تارس شاود   

که بیش از سی و ساه ساال از عاار     )ع(شخصی ماننا  ضرت علی

 از او به مراتاب بااالتر   آن ا او نگذشته بود بر گرویی که سنّ و سال

گذشته از این  وور بسیار  از بساتگار یااین    ،بود بسیار گرار بود

.. به .و او ا  رص نه یا  بادر ،گرفته بودناراافراد که دور پیامبر 

ریخته شاه بود و  کومت  نین فارد  بار    )ع(دست  ضرت علی

 .مردم کینه توز بسیار سخت ووایا بود

باود و   )ص(و دامااد پیاامبر   پسار عااو   )ع( ضارت علای   ،به عالوه

تعیین  نین فرد  برا  والفت از ن ر افراد کوته بین به یاک ناوع   

ولی با توجه باه تااام ایان زمیناه      .می شاه استوانوادگی تعبیرتعص ب 

ارادک  کیااناای وااونااا باار ایاان تعلااا گرفاات کااه   ،یااا  نامساااعا

تضاین کنا و رسالت  )ع(پایاار  ن ضت را با نصب  ضرت علی
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ج انی پیامبر وویش را با تعیین ریبر و رایناایی پ  از او تکایار  

 .سازد

 :اکنور شرح واقعه غایر را پی می گیریم

آفتال دا  نیاروز یجاایم مااه  ی جاه بار سارزمین غاایروم باه        

شات می تابیا و گروه انبویی که تاریخ تعااد آن ا را از یفتااد تاا   

در آر م اار بااه فرمااار پیااامبر  ،وشااته اسااتصاوبیساات یاازار نیک

       و در انت اار  ادثای تااریخی آر روز باه سار       ناگرد آما )ص(واا

 ،که از شات گرما ردایاا را باه دو نایم کارده     می بردنا و در  الی

نیای بر سر و گاردر و نایم دیگار را زیار پاا انااوتاه بودناا در آر        

ر را گرفات و نااا    سار بیاباا  رال  ات  س ااس طناین ا ار ه ار س   

ماردم واود را بارا  انجاام ناااز ه ار آمااده         ،تکبیر مؤ ر بلنا شا

نااز ه ر را با آر اجتااع پرشکوه که سرزمین  )ص(کردنا و پیامبر

به جاا آورد و   ،ا دیانایاه و نخوای) غایر وم ( ن یر آر را یرگز 

 سپ  به میار جاعیت آما و منبر بلنا  که از ج از شاترار ترتیاب  
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یافته بود قرار گرفت و با صاا  بلنا وقبه ا  به شارح زیار صاادر    

 :کرد

از او یار  می وواییم و به او ایاار داریام   ،ستایش از آر وااست

کاردار    و بر او توکر می کنیم و از شرّ نف  یاا  واویش و باا   

ایاار یااد  و   یایاار به واایی پناه می بریم که جاز او بارا  گار  

ی که یر ک  را یاایت کرد برا  او گاراه واای ،رایناایی نیست

و  ،گاوایی مای دیام کاه وااایی جاز او نیسات        .کنناه ا  نیسات 

 .بناک واا و فرستادک اوست )ص(م ا ا

نزدیک است که من دعوت  ا را لبیک گویم و از  ،یار ا  مردم

رک مان  درباا  ،میار شاا بروم و من مسقولم و شاا نیز مساقول یساتیا  

 ؟کنیا می ه فکر 

گوایی می دییم که تو آیین واا را تبلیا    :گفتنا )ص(یارار پیامبر

کرده ا  و نسبت به ما ویرووایی و نصی ت کارد  و در ایان راه   

 .وااونا به تو پاداش نیک بایا ،بسیار کوشیا 
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 ،وقتای مجاادا  آراماش بار جاعی ات  کافرماا شاا        )ص(پیامبر اکرم

 :دوفرم

واااایی نیساات و   ،یااا کااه جااز واااا  آیااا شاااا گااوایی نااای دی  

ب شت و دوزد و مرگ  اا   ؟بناک واا و پیامبر اوست )ص(م ا ا

وااونااا اساات و روز رسااتاویز باااور شااک فاارا ووایااا رساایا و  

 ؟شاه انا زناه ووایا کردکسانی را که در واو پن ار 

 .گوایی می دییم ،آر  آر  :یارار پیامبر گفتنا

 :ادامه داد )ص(پیامبر

 گوناه باا    ،انب ا به یادگاار مای گاذارم   در میار شاا دو  یز گر من

ناشناسی پرسیا:  مقصاود از ایان دو  یاز     ؟آن ا معامله وواییا کرد

 ؟انب ا  یسترگ

 :پیامبر فرمود

( کتاال وااسات کاه یاک     یعنی آر گرانب ا  م ام تار  ثقر اکبر )

 .طرا آر در دست وااست و طرا دیگرش در دسات شااسات  
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یعنای آر  و ثقار اصاغر )    .ل او  نگ بزنیا تا گااراه نشاویا  به کتا

وااایم باه مان     ،( عترت و ایر بیت من استگرانب ا  کو ک تر

 .وبر داده که دو یادگار من تا روز رستاویز از یم جاا نای شونا

بر کتال واا و عترت من پیشای نگیریاا و از آر دو    ،یار ا  مردم

 .عقب ناانیا تا نابود نشویا

و بااال  را گرفات   )ع(دست  ضارت علای   )ص(در این موقخ پیامبر

و  8برد تا جایی که سفیا  زیر بغر او بر یای مردم ناایار شا

دیانااا و او را بااه  )ص(را در کنااار پیااامبر )ع(یااای  ضاارت علاای

مساقله ا    ،ووبی شناوتنا و دریافتنا که مقصود او از ایان اجتاااع  

اسات و یاگای باا اشاتیاق      )ع(رباو  باه  ضارت علای    است که م

 .گوش فرا دینا )ص(واص ی آماده شانا که به سخنار پیامبر

 :فرمود )ص(پیامبر

                                                 
8
 یبغر آر را  او  م ریاست، بلنا است و قسات ز ری ور نوعا  گرمس یمردم مناطا عرب  یا راینیپ - 

 اریبغر ناا ریز  ایدست را بلنا کننا ، سف یوقت جهیدینا که یوا وارد شود ، و کاتر عرق کننا ، در نت

 ووایا شا
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سزاوارترین فرد برمؤمنار کاه از واود آر ماؤمن بار      ،یار ا  مردم

 ؟وودش سزاوارتر باشا کیست

 .وااونا و پیامبر او ب تر می داننا :پاسخ دادنا

 :ادامه دادنا )ص(پیامبر

      وااونا موال  من و من موال  مؤمنار یستم و بر آن ا از وودشاار  

یار ا  ماردم ) یارک  مان ماوال و ریبار او       ،و سزاوارترماَولی( )

 (یم موال و ریبر اوست )ع(علی   ،یستم

و ساپ  اداماه   9ن جاله آور را سه بار تکارار کارد   ای )ص(رسو ل اکرم

 :داد

دوست باار کسی را که علی را دوست باارد و دشان  ،پروردگارا

را  )ع(واایا یاارار علای   ،را دشان باارد )ع(باار کسی را که علی

را  )ع(پروردگاارا علای   ،دشانار او را ووار و  لیار گاردار   ،یار  کن

 .م ور  ا قرار ده

                                                 
9
جاله را   ار بار تکرار  نی)ص( اامبرینوشته است پ وود مسنا در بنا به آنچه که ا اا بن  نبر  - 

 (268ص  ، 4)مسنا ر اا  نبر، ج.کرد
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 :سپ  افزود

ر را از ایان امار مقلّاخ    الزم است  اررار به غایبار وبر دیناا و دیگارا  

ینوز آر اجتااع با شکوه به  ال واود بااقی باود کاه فرشاته       .کننا

بشاارت داد کاه وااوناا     )ص(پیاامبر گرامای   و ی فرود آما و به

تکایر کرد و نعات وویش را بر مؤمنار به تااامی  امروز دین وود را 

 :ارزانی داشت

َ م  و  أ ت م   ةةةةم  ايةةةةن   َ م ل ةةةةت  و  َ  أ ل  ةةةةد  تةةةة لو ية  َ م  ن ع م  ةةةةت  ي ل ةةةةي  ةةةةم    م   َ و  ر ضةةةةيت  و 

 10لْل  س الَ  اينا  
 :بلنا شا و فرمود  )ص(در این ل  ه صاا  تکبیر پیامبر

واا را سپاسگزارم که دین وود را کامر کرد و نعاات واود را باه    

پ  از مان وشانود    )ع(پایار رسانیا و از رسالت من و والیت علی

دساته دساته    ،ود فرود آماا و یاارار او  از جایگاه و )ص(پیامبر .شا

  وود و موال  تبریک می گفتنا و او را موال )ع(به  ضرت علی

                                                 
10

 3آیه  –سوره مائاه - 
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 ،در ایان موقاخ  س اار ابان ثابات      ،می وواناناا  یر مرد و زر مؤمن

و این واقعی بزرگ تااریخی را در  بروواست  )ص(شاعر رسول واا

و از  ،اناه بخشایا  قالب شعر  زیبا عرره کرد و باه آر رناگ جاود  

 :می پردازیم  کامی معروا او فقد به دو بیت

 ا  ر ضيت ک  م ن ب عدی ل ماما  و  هااي      ا ي لیُّ ف ا نَّنیو ه  ق م يف قال  

دٍق م دلويف    ه        يُّ داله  ف هذل و وف م ن ک نت  م    ا  ک دندل و ه ل تبا   ص 
کاه مان تاو را باه     برویاز   :فرماود  )ع(باه  ضارت علای    )ص(پیامبر

یر ک  کاه   ،پیشوایی مردم و رایناایی آنار پ  از وود برگزیام

مردم ! بر شااا الزم   .نیز موال  اوست )ع(علی ،من موال  او یستم

  .باشیا )ع(است از پیروار راستین و دوستاارار واقعی علی

والصه این جریار بزرگ تاریخی بود کاه در   ،آنچه نگارش یافت

کتاال یاا    در اناار ایر سنّت وارد شاه است البتاه  ماارو دانش

مر وم طبرسای   .سترده تر بیار شاه استدانشاناار شیعه به طور گ
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نقر می کناا کاه    )ص(وقبی مشرو ی از پیامبر ،در کتال ا تجاج

 .عالقه مناار می تواننا به آر کتال مراجعه کننا

اریخ در بازگویی جریار غایر در کتال یا  تفسایر و  اایث و تا   

بیار مسلاانار به گونه ا  است که کاتر  ادثه ا  یاچور رویاااد  

غایر اینگونه مورد توجه دانشاناار مختلاف از م ااو و مفس ار و    

 .متکلّم و فیلسوا و وقیب و شاعر و تاریخ نوی  قرار گرفته است

جامعه اسالمی در قارر یاا  گذشاته آر را یکای از اعیااد ماذیبی       

 .ر یم اکنور نیز این روز را عیا می گیرناشارده انا و شیعیا

 ی ج اه   18از مراجعه به تاریخ به ووبی استفاده  می شاود کاه روز  

غایر معروا بوده اسات تاا آنجاا     در میار مسلاانار به نام روز عیا

در سال  :( می گویارنص( دربارک ) مستعلی ابن الاستکارولّ ابن)که 

ز یجااایم  ی ج ااه اساات یر کااه رویجاار  در روز عیااا غااا 487

مای   ( ر بااهلل الاستنصا ( دربارک )العُبیا ا و )با او بیعت کردن مردمی

 :نویسا
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یجر  دوازده شب به آور ماه  ی ج ه باقی ماناه  487و  در سال 

ناه تن اا    11شب یاار شب عیا غایر است این  .بود که در گذشت

 ( مساعود  مای ناماا بلکاه )    ( ایان شاب را عیاا غاایر    ابن ولّکاار )

نیز این شب را از شاب یاا  معاروا در میاار ام ات       13(البیثع)و12

 .اسالمی شارده انا

را مسلاانار عیا گرفتنا به وود روز این روز ریشی این عیا و اینکه 

بااه  )ص(عیااا غااایر باااز ماای گااردد و کااار  کااه آر روز پیااامبر  

ر ور دادنااا کااه باابلکااه بااه وااانوادک وااود دساات ،م اااجرین و انصااار

وارد شونا و به او در مورد  نین فضیلت بزرگای تبریاک    )ع(علی

کاه از م ااجرین    نخستین کسانی :( می گویازیا بن ارقم) .بگوینا

طل اه و زبیار بودنااو آر     ،علاار ،عار ،با علی بیعت کردنا ابوبکر

 .روز مراسم تبریک و بیعت تا مغرل ادامه داشت

                                                 
11

 223 ،ص 2و ج  60،ص 1ج  ،إبن ولکار،اریاالع اتیوف - 

12
 822،مسعود ، صو االشراا  هیلتنبا- 

13
 511 ،ثعالبی ، صثاار القلول  - 
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تاریخی یاین اناازه کافی اسات کاه صااو     ددر ایایت این رویاا

البتاه ایان مقلاب     . ایث غایر را نقر کرده انا ،ده نفر از اص ال

به آر معنی نیست که از آر گروه زیاد تن ا یااین تعاااد  ادثاه را    

که تن ا در کتاال یاا  دانشااناار ایار سانت ناام       ه انا بلنقر کرد

سخنار  )ص(امبردرست است که پی .صاوده نفر به  شم می وورد

ولی گروه زیاد    .وود را در اجتااع صایزار نفر  ایراد فرمودنا

آنار  ایلی نقار نشااه   از نقا  دور دست  جاز بودنا و ازاز آنار 

تااریخ    ،است و گرویی از آنار نیز که این جریار را نقر کرده اناا 

موفّا باه درج آر نشااه اسات و اگاریم درج کارده باه دسات ماا         

 ت.نرسیاه اس
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اسات  یشاتاد و ناه تان از      14(رتابعاا یجر  که عصار )  مدر قرر دو

راویاار  اایث در قارر یاا       .نار به نقر این  ایث پرداوته اناا آ

بعااا تاااامی  از علاااا و دانشاااناار ایاار ساانت یسااتنا و سیصااا و  

ود آورده انا و گاروه  در کتال یا  وشصت نفر از آنار این  ایث را 

 .  آر اعتراا کرده انات و استوارزیاد  به ص 

در قارر   ،در قرر   ارم   ر و سه ،در قرر سو م نود و دو دانشانا

در قارر یفاتم بیسات و     ،در قرر ششام بیسات   ،پنجم بیست و   ار

در قاارر دیاام  ،در قاارر ن اام شااانزده ،در قاارر یشااتم یجاااه ،یااک

ر در قر ،در قرر دوازدیم سیزده ،در قرر یازدیم   ارده ،  ارده

 ساایزدیم دوازده و در قاارر   اااردیم بیساات دانشااانا ایاان   

 . ایث را نقر کرده انا

                                                 
14

انا ،  اهیاکرم )ص( را درو نکرده و آر  ضرت را نا امبریزمار پ که نایگو یم یتابعار به کسان - 

 امبریشود که  ضور پ یگفته م یاص ال به کسان نیانا ، بنابرا اهی)ص( را دامبریبلکه فقد اص ال پ

 .بوده انا نی)ص( را درو کرده و با آر  ضرت یانش
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گرویی نیز تن ا به نقر  ایث اکتفاا نکارده بلکاه در باارک اساناد و      

 .مستقال  کتال یایی نوشته انا ماارو آر

 ث الوالیاه فای طریاا  اای    کتابی به ناام )  درطبر  مور د بزرگ اسالمی 

بیش از یفتااد طریاا از پیاامبر)ص(  نقار      از  ایث را این ،نوشته  (رالغای

 15.کرده است

)ابن عقاه کوفی( در رسالی )والیت( این  اایث را از صاا و پانو    

 16.نفر نقر کرده است

( ایان را از  یجعااب ن عاار بغاااد  ( معاروا باه )    )ابوبکر م اا با 

 17.کرده است بیست و پنو طریا نقر

ر وصوصیات ایان جریاار تااریخی    که مستقال  پیرامو تعااد کسانی

 .کتال نوشته انا بیست وشش نفر است

                                                 
15

 313،ص 1الغایر،عالمه امینی، ج - 
16

 315صیاار،- 
17

 316یاار،ص- 
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ارزنااه ا    کتاال یاا    ،ی دربارک این واقعاه بازرگ  عدانشاناار شی

)الغایر( اسات کاه باه     کتب تاریخی ،آن انوشته انا که جامخ ترین 

  توانا  نویساناک ناامی اساالمی علّاماه مجایاا مر اوم       دست  که به

و در ت ریر این بخش از زناگانی  .ش یافته استآیه اهلل امینی نگار

از این کتال شریف اساتفادک فراوانای باه عاار آمااه       )ع(امام علی

 .است

تاا روز    )ع(بررسی  وادو عااک زناگانی امیر مؤمناار در اینجا  

 بااا ام ااا .ازناااه بودنااا بااه پایااار ماای رساا  )ص(راماایکااه پیااامبر گ

ک اکااه سااازناک شخصاایت امااام یااا بااازگو کنناا رویاااادیا  باازرگ

و در  برواوردیم ع ات روح و استوار  ایااار آر  ضارت باوده    

ساجایا  اوالقای و  تاا  اا   آشانا      والل آر با فضایر انسانی و 

 .یماش
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 خودآزمایی


