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 چکیده:
اكرم)ص( در غدير و شفاف بودن مقصود ايشان، پس از ارتحال آن حضرت، مشكالت عديده اي برروز  به رغم صراحت سخنان رسول 

كرد و مسير ترسيم شده از طرف آن بزرگوار تغيير كرد. در چنين شرايطي بود كه حضرت زهرا )س( با موقعيت خاصي كه در ميان 

روز  بر جريان غدير خم و كلمات صريح رسول خدا)ص( در آن امت مسلمان داشت، به حمايت از اميرمؤمنان)ع( برخاست و با تأكيد

تاريخي، پرده از رخسار حقيقتِ غبار گرفته بر گرفت و مسلمانان را به بيعتي كره در غرديرخم برا اميرمؤمنران)ع( داشرتند، متوجره       

 هموار شود.ساخت تا براي چندمين بار، حجت بر آنان تمام شود و راه دفاع از حق تا ابد بر روي شيفتگان حق 

 ،ترالش شرده اسرت    وپرداختره   تبيين نقش حضرت زهرا)س( پس از واقعه غردير خرم  به تاريخي  -با روش تحليليدر اين مقاله لذا 

در همرين  . به حديث غدير، در حدّ امكان از منابع كهن و معتبر حرديیي و تراريخي جمرع آوري گرردد     حضرت زهرا)س(استنادات 

 محور بحرث قررار گرفتره اسرت     )س( چرا حضرت فاطمه زهرا  : اول،شده استپاسخ داده  نوشتارراستا به دو سوال ضروري در اين 

 چرا در ميان سخنان ايشان، فقط به حديث غدير پرداخته شده است  دوم،

با دشمنان واليت بر اساس حماسه غدير بحرث و  و  ندبود دفاع از واليتحضرت زهرا)س( آغازگر راه دهد كه  نتايج پژوهش نشان مي

از ايرن راه نقرش   مردم را به ياد غردير مرى انداختنرد و     ،عقيدتى خود -همواره در بحث و مناظرات سياسىند. ايشان كرد مناظره مى

 دير ايفا نمودند.غبسزايي در شناخت و نهادينه شدن 

 

   خم ين، واليت، غديررسول اكرم، اميرالمؤمنحضرت زهرا)س( ،  کلمات کلیدی : 
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 مقدمه -1

 

هفتاد روز از حادثه بسيار مهم و تاريخي غدير خم گذشته بود كه رسول مكرّم اسالم صلي اهلل عليه و آلره وسرلم   

ديده از جهان خاكي فرو بست و روح مطهرش به عالم ملكوت عروج كرد. ارتحرال پيرامبر صرلي اهلل عليره و آلره      

اندوه در فضاي جامعه نوپاي اسالمي ايجاد كرد. بار مصيبت چنان سنگين شد كه بسرياري  وسلم موجي از غم و 

در حيرت فرو رفته و از خود بيخود گشتند و از تصميم گيري مناسب و شايسته باز ماندند. جمعي نيز كه از قبل 

مناسرب يافتنرد و برا گِرل     خود را آماده چنين روزي كرده بودند، حال و هواي جامعه را براي ايجاد گرد و غبرار،  

آلودن نمودن آب، به دنبال گرفتن ماهي مراد خود رفتند. ستاره اميدي كه در غدير خم طلوع كرده و آرام بخش 

دل هاي مؤمنان گشته بود، در البالي گرد و غبار فتنه، از ديدگان كم فروغ، محو شد. در ميران ظلمرت ارتحرال    

ا هجوم به خانه وحي، تالش مذبوحانه اي را براي فرونشاندن نور خدا آغراز  آفتاب، شب پره ها به تكاپو افتادند و ب

 كردند؛ غافل از آنكه نور خدا با آن دسيسه ها خاموش شدني نيست.

گرچه در اين حمله و هجوم، آتش به كاشانه تنها يادگار رسول خردا صرلي اهلل عليره و آلره وسرلم افتراد، و گرل        

مظلومانره در پشرت در، پرپرگشرت، سرينه دريرايي اش شركافت و پهلرويش         محمّدي صلي اهلل عليه و آله وسلم

بشكست؛ اما در عين حال، او، قدِ خميده از ظلم و ستم را برافراشت و با دست الهي خود به دامن واليت آويخرت  

ا و با تمسک به حبل اللّه المتين و با صالبت و شهامتي بي نظير از حقانيت اميرمؤمنران عليره السرالم سرخن هر     

 گفت، و از غربت او نشان ها داد.

زهراي اطهر عليهاالسالم دفاع جانانه اي از واليت اميرمؤمنان عليره السرالم نمرود و در ايرن راه، مشرتاقانه جرام       

پرافتخار شهادت را سر كشيد و افتخار اولين شهيد راه واليت را تا ابد به نام خود ثبت كرد؛ ولي ايرن دفراع نيرز    

ي بزرگوار، در هاله اي از غربت و مظلوميت قرار گرفت و آن گونه كه سزاوار بود بره شريعيان   همانند خود آن بانو

 وي نيز منتقل نشد.

به رغم عمر بسيار كوتاه حضرت صديقه طاهره عليهاالسالم ، پس از ارتحال پدر بزرگوارشان، آثار به يادگار مانرده  

راسخ و صالبت و شرجاعت فروا العراده حضررت در دفراع از      از ايشان در آن دوران بحراني و پرتنش، بيانگر عزم 

واليت اميرمؤمنان عليه السالم است. جديت ايشان در اين راه، كه منجر به شهادت مظلومانره اش شرد، نشران از    

 توجه ويژه و اهتمام خاص حضرت به مسأله امامت امت و زمامداري جامعه مسلمانان دارد.

حرديث  »و سخنان حضرت زهرا عليهاالسالم جلب توجره مري كنرد، نقرل      از جمله محورهايي كه در احتجاجات

است كه موضوع نوشتار حاضر نيز همين مطلب است. در اين نوشتار تالش شده است اسرتنادات حضررت   « غدير

به حديث غدير، در حدّ امكان از منابع كهن و معتبر حديیي و تاريخي جمع آوري و تقديم عالقمندان بره غردير   

 قبل از پرداختن به اين موضوع، پاسخ به دو سؤال ضروري به نظر مي رسد:  گردد؛ اما

 . چرا حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم محور بحث قرار گرفته است 1

 . چرا در ميان سخنان ايشان، فقط به حديث غدير پرداخته شده است 2
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 چرا حضرت زهرا علیهاالسالم ؟ -2
 

عليهاالسالم هست كه موجب شده ايشان به عنوان محور اصلي بحث، چه ويژگي هايي در شخصيت حضرت زهرا 

انتخاب و استناد آن حضرت به حديث غدير، از اهميت خاصّري برخروردار گرردد و حتري برر اعتبرار آن حرديث        

 بيافزايد 

 داليل فراواني براي انتخاب حضرت زهرا عليهاالسالم وجود دارد از جمله:

 

ک ترين نسبت را با رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم داشت. او يگانه دخترر  . حضرت زهرا عليهاالسالم نزدي1

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم بود كه نسل پاک نبوي از طريق او ادامره مري يافرت و امامران از فرزنردان      

حراكي از شخصريت   ايشان بودند. احترام فوا العاده پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم نسبت به ايرن دخترر،   

ممتاز او بود و سفارش هاي مكرّر رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم به مؤمنان درباره حفظ حرمت او، منزلت 

بس عالي او را براي همگان روشن ساخته بود. حضرت زهرا عليهاالسالم بيش از همه، متوجه اين موقعيرت عرالي   

اه، بر دوش خود احساس مي كرد و به همين علرت بيشرترين   بود و سنگيني بار مسؤوليت را نسبت به اين جايگ

 تالش خود را جهت استفاده كامل و مفيد از اين موقعيت، براي ياري دين خدا و امام حق به عمل آورد.

 

. قرآن منزلتي رفيع و عظمتي خاصي براي حضرت فاطمه عليهاالسالم تعريف كررده اسرت. در آيره مباهلره برا      2

يشان ياد شده و در آيه تطهير، خداوند بر پاک و مطهر بودنشان شهادت داده اسرت. در سروره   از ا« نسائنا»تعبير 

با يادآوري داستان اطعام يتيم و مسكين و اسير و اخالص وصف ناشدني ايشان، از برترين پاداش هاي « االنسان»

ايراي الهري بره حضررت     الهي در حقّ آنان ياد شده است. و در كوچک ترين سوره قرآن يكي از برزر  تررين عط  

رسول صلي اهلل عليه و آله وسلم ، وجود نازنين زهراي اطهر، كه حقيقت كوثر است، معرفي شده و در آيه مودّت، 

 محبت ايشان اجر رسالت نبوي صلي اهلل عليه و آله وسلم به شمار آمده است.

يشان بوده و جايگاه خراصّ هردايتي   همه اينها و آيات ديگر، بيانگر مقام رفيع معنوي و كمال عبوديت و عصمت ا

 ايشان را در جامعه اسالمي تبيين مي نمايد.

 

. فاطمه زهرا عليهاالسالم در دوران غربت اسالم به دنيا آمد و از همان اوان كودكي، در كانون اصلي مبرارزه، برا   3

طعم سختي ها و مشكالت آشنا شد. هيچ كس مانند او شاهد زحمات طاقرت فرسرا و شربانه روزي رسرول خردا      

او از رخسار مبارک رسول خردا صرلي اهلل    صلي اهلل عليه و آله وسلم نبود. گرد و غبار خستگي، با دستان كوچک

عليه و آله وسلم پاک مي شد و در خلوت هاي پيامبر، او بود كه درد دل هاي پدر را به گوش جان مي شنيد و با 

نیار محبت هاي خود او را غرا در سرور مي كرد و همانند مادري دلسوز، سر حضرت را بر دامرن مري گرفرت و    
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را دريافت نمرود. حضررت زهررا عليهاالسرالم نمري      « امّ ابيها»نجا كه از پدر لقب آرام بخش دلش مي گشت؛ تا آ

توانست بعد از ارتحال رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم شاهد پژمرده شدن نهال نورس اسالم باشد، كه با آن 

وان سريراب شرده   همه زحمات رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم از زمين سر برآورده و با خون دل هاي فررا 

 بود. آيا شخصيتي مانند زهرا عليهاالسالم مي توانست در مقابل اين مسأله، خاموش بنشيند و نگران نباشد 

 

. حضرت زهرا عليهاالسالم همسري اميرمؤمنان عليه السالم را بر عهده داشت كه دومين شخصيت ممتاز جهان 4

ي از نوع پيوندهاي عادي زميني نبرود؛ بلكره بنرا بره تصرريح      اسالم؛ بلكه جهان بشريت بود. پيوند اين دو نور اله

بود و اگر علري عليره السرالم نبرود، برراي      « پيوند آسماني»رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم اين ازدواج يک 

زهراي اطهر عليهاالسالم همسري شايسته پيدا نمي شد. شناخت حضرت از شخصيت اميرمؤمنران عليره السرالم    

ناخت ها بود. آنچه راكه ديگران فقط شعاعي از علي عليه السالم ديده بودند، ايشان با تمام وجرود  عميق ترين ش

خود لمس كرده بود و از اخالص و صفاي علوي و از سوز دل و خير خواهي وي آگراه برود. او از جران گذشرتگي     

فاطمره عليهاالسرالم پيكرر    هاي فراوان علي عليه السالم و شهادت طلبري هراي او را همراره تجربره كررده برود.       

پرجراحت علي عليه السالم را بارها و بارها مداوا نموده بود و شاهد بود چگونه زخم هاي گذشرته التيرام نيافتره،    

زخم هاي جديدي بر همان جا مي نشيند؛ اما علي عليه السالم خم به ابرو نمي آورد و هميشه در پيشاپيش صف 

 مجاهدان در راه خدا قرار داشت.

 

حضرت زهرا عليهاالسالم در بيت نبوّت بزر  شده بود و در دوران ده ساله حكومت اسالمي در كرانون اصرلي    .5

حوادث مهمّ سياسي و اجتماعي قرار داشت و با تيزبيني و هوشياري فوا العاده خود، تمرامي جريانرات آشركار و    

. او از يک سو، رسول خدا صلي اهلل عليه پنهان را مي شناخت و از ويژگي هاي افراد مؤثر نيز آگاهي كامل داشت

و آله وسلم را ديده بود كه براي تداوم صحيح حكومت اسالمي و بالندگي و رشد آن، تدابير مختلفي مي انديشيد 

و زمينه سازي هاي الزم را براي امامت اميرمؤمنان عليه السالم فراهم مي آورد و از سوي ديگرر، شراهد نگرانري    

هلل عليه و آله وسلم و ياران نزديک وي از وجود جريانات مخفي و مرموز در بطرن جامعره   هاي رسول خدا صلي ا

 بود كه در صدد بودند با دستيابي به قدرت، مسير حكومت اسالمي را تغيير دهند.

با وفات رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم نگراني ها جدّي تر شد و جريانرات پنهران سرر بررون آوردنرد و از      

به وجود آمده بيش ترين استفاده را كرده و بر اوضاع مسلط شدند. زهرراي اطهرر عليهاالسرالم برا آگراهي       بحران

كامل از تدابير رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم جهت امامت اميرمؤمنان عليه السرالم و برا شرناختي كره از     

سرلمانان برود و برا اطرالع از اوضراع      شخصيت علي عليه السالم داشت، كه يگانه فرد شايسته برراي زمامرداري م  

سياسي جامعه نوپاي اسالمي كه با صدها خطر مواجه بود، وظيفه خود مي دانست كه از حقّ الهري اميرمؤمنران   

عليه السالم دفاع نمايد و در اين راه، هيچ كوتاه نيايد. به همين دليل بيش ترين حمله نيز به ايشان شد و خشن 

 گرفت و آن حضرت نيز با كمال شجاعت و شهامت تا پاي جان ايستاد.ترين برخوردها با او صورت 
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. همان گونه كه با آغاز رسالت پيامبراسالم صلي اهلل عليه و آله وسلم شخصيت ممتازي چون خديجره در كنرار   6

 ايشان قرار گرفت و در دوران غربت اسالم، با تمام توان و استعداد به ياري حضررتش پرداخرت، برا آغراز امامرت     

اميرمؤمنان عليه السالم نيز، شخصيت بي نظيري همانند فاطمه زهرا عليهاالسالم به حمايت از ايشران شرتافت و   

همه سرمايه هاي خود را در دفاع از موالي متّقيان نیار كرد. او با سعي و تالش شبانه روزي خود غبار غربت را از 

ظلوميت را براي ايشان آسران نمرود و بره حرق، لقرب      رخسار اميرمؤمنان عليه السالم زدود و تحمل بارسنگين م

را به خود اختصاص داد. اولين شهيد راه واليت يعني كسي كه در آن فضاي پر شبهه،و « اوّلين شهيد راه واليت»

آكنده از فتنه هاي گوناگون كه در البالي غبار برخاسته از آشوب و بلوا همه را گرفتار كرده بود، بتواند برا حفرظ   

خود، لحظه اي در تشخيص حق خطا نكند و در دفاع از حق كم ترين ترديدي به خود راه ندهد. چنرين  بصيرتِ 

انتظاري در آن شرايط، فقط از حضرت زهرا عليهاالسالم انتظار مي رفت و بس. الحق كه ايشان اين رسالت را بره  

، قلب تپنرده  «واليت»ان داد كه نحو احسن و اكمل به انجام رساند. به راستي آن حضرت با كالم و عمل خود نش

مكتب و روح دين است و بر كساني كه دغدغه حفظ مكتب دارند، جان فشاني در راه واليرت و گذشرتن از همره    

تعلّقات براي پاسداري از امامت، مهم ترين وظيفه است. به همين دليل است كه تک تک كلمات ايشران سرندي   

سوزان دين و امرت اسرت. سرندي كره برا خرون پراک حضررت زهررا          زنده و گويا و در كمال اعتبار براي همه دل

عليهاالسالم به امضا رسيده است و همچون امانتي گرانبها در دسرتان شريعيانش قرارگرفتره، ترا برا اقتردا بره آن        

 بزرگوار، راه پر فراز و نشيب دفاع از دين و واليت را با قدم هاي استوار و پر صالبت بپيمايند.

 

 چرا غدیر؟  -3

 

با اينكه سخنان زيادي در موضوعات مختلف از حضرت زهرا عليهاالسالم نقل شده است، چرا در مقاله حاضر فقط 

حديث غدير، مورد توجه قرار گرفته است  چه خصوصياتي در حديث غدير هست كه محور اصرلي بحرث گشرته    

 است  

اميرمؤمنان عليره السرالم و جانشريني     در جواب بايد گفت: گرچه شيعه براي اثبات ادعاي خود ر مبني بر امامت 

ايشان نسبت به پيامبر ر داليل فراواني دارد؛ اما در اين ميان، حديث غدير از ويژگري هرا و امتيرازاتي برخروردار      

 است كه آن را نسبت به داليل ديگر، برتر و شاخص تر كرده است؛ از جمله:

 

رده اند، اغلب محدّثان برزر  اهرل سرنّت و مورّخران     . عالوه بر محدّثان شيعه كه همگي حديث غدير را نقل ك1

جهان اسالم حديث غدير را نقل و صحّت آن را تأييد نموده اند؛ تا آنجا كه اگر كسي در صحّت اين حديث ترديد 

 داشته باشد، بايد به همه احاديث ديگر و حتّي مسائل بديهي اسالم نيز با ديده ترديد بنگرد.

 عليه و آله وسلم در فرصت هاي مختلرف و موقعيرت هراي متفراوت، برر امامرت و       . گرچه رسول خدا صلي اهلل2

بروده  « غردير خرم  »جانشيني حضرت علي عليه السالم تصريح كرده بودند؛ اما اعالم رسمي اين مطلب مهرم در  
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لرت  بود و همه مسلمانان متوجه نزديرک شردن حادثره رح   « حجّة الوداع»است. با توجه به اينكه اين اعالم بعد از

پيامبر صلي اهلل عليه و آله وسلم بودند و به طور طبيعي در انتظار معرفي جانشرين ايشران بره سرر مري بردنرد؛       

 رسميّت بيشتري به روز غدير داده بود.

 

. اجتماع عظيم مردم نيز در غديرخم، كم نظير بود. بيشتر مسلمانان از مناطق مختلف و قبائل گوناگون، در آن 3

پيرام  »در حقيقت نقش پيک رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم را بر عهده داشتند، ترا   جمع حضور داشتند و

را به عنوان مهم ترين خبر حجّ آن سال به منطقه خود برده و ديگر مسلمانان را از اين رويرداد سرنوشرت   « غدير

انان به همراهي رسول خردا  ساز آگاه سازند. با توجه به اين نكته كه حجّ آن سال نيز آخرين حجّي بود كه مسلم

صلي اهلل عليه و آله وسلم برگزار كرده بودند و حالت وداع با آن حضرت را داشت، حسّاسيت حديث غدير بيشرتر  

 آشكار مي شود.

 

. آماده كردن فضا براي اعالم اين خبر مهم و سرنوشت ساز، تأثير به سزايي در ماندگار شردن حادثره غرديرخم    4

اهلل عليه و آله وسلم اين اجتماع را در محلّي تشكيل داد كه در آنجا راه هراي مختلرف از   داشت.رسول خدا صلي 

هم جدا مي شد. بنابراين به جمعي كه از آن محل گذشته بودند، خبر دادند كه جهت استماع سخنان رسول خدا 

ه نيز به اين محرل برسرند.   صلي اهلل عليه و آله وسلم باز گردند و به جمع حاضر گفتند: مقداري صبر كنند تا بقي

 سپس منبري فراهم كردند و رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم در اجتماع عظيم مردم به سخنراني پرداخت.

مقدمه چيني هاي حضرت در سخنانش و سؤاالتي كه از مردم كردند و سپس صراحت كالم حضررت در معرّفري   

ن دادن به مردم و اعالم رسمي خالفت وي، راه را براي هرر  اميرمؤمنان عليه السالم و بلندكردن دست وي و نشا

 را در تاريخ اسالم به طور قطعي و روشن به ثبت رساند.« غديرخم»نوع توجيه و تأويلي بست و 

 

. آيه اي كه قبل از اعالم رسمي واليت اميرمؤمنان عليه السالم نازل شد، بيانگر اهميّت فوا العاده غدير برود و  5

 نگر نگراني هاي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم در اين زمينه هست:از سويي، بيا

يا ايّها الرّسول بّلغ ما انزل اليک من ربّک و ان لم تفعل فما بلّغرت رسرالته واللّره يعصرمک مرن النراس اّن اللّره        »

 (1) «اليهدي القوم الكافرين

 )به مرردم( برسران، و اگرر )ايرن كرار را( نكنري،       اي پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است كامالً

رسالت او را انجام نداده اي. خداوند تو را از )خطرات احتمالي( مردم نگه مي دارد و خداونرد جمعيرت كرافران را    

 هدايت نمي كند.

الم در قرآن چنين آيه تهديدآميزي خطاب به رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم وجود ندارد و به صراحت اعر 

نشدن واليت علي عليه السالم را، مساوي با عدم تبليغ رسالت الهي معرّفي مي نمايد و در مقابل نگراني هايي كه 

 رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم داشت، وعده حفظ و حراست به ايشان داده مي شود.

از سررور و شرادي را در دل هراي     اما آيه اي كه بعد از اعالم واليت علي عليه السالم در غدير نازل شرد، مروجي  
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 مؤمنان پديد آورد و آرامش و اطمينان خاطري به آنان بخشيد:

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم و اتممرت علريكم نعمتري و    »

 (2)«رضيت لكم االسالم ديناً

ين از آن ها نترسيد و از من بترسيد! امروز دين شما را كامل امروز كافران از )زوال( دين شما مأيوس شدند. بنابرا

 كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آيين )جاودان( شما پذيرفتم.

 

. فرمان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم به همه مسلمانان حاضر در غديرخم، مبني بر بيعت با اميرمؤمنان 6

نيز حادثه مهمّي بود كه در همان روز اتفاا افتاد. حضرت بره همره مسرلمانان دسرتور دادنرد ترا برا        عليه السالم 

اميرمؤمنان عليه السالم دست بيعت دهند و اعالم وفاداري كنند. به همين منظور، خيمه اي فرراهم شرد و علري    

وش خاصّي براي بيعت زنران  عليه السالم در آن خيمه نشست و مسلمانان يكايک با ايشان بيعت كردند و حتي ر

 با حضرت تدارک ديده شد؛ تا آنان نيز با خليفه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم بيعت نمايند.

به رغم صراحت سخنان رسول اكرم صلي اهلل عليه و آله وسلم در غدير و شرفاف برودن مقصرود ايشران، پرس از      

ترسيم شده از طرف آن بزرگوار تغيير نمود. در چنرين  ارتحال آن حضرت، مشكالت عديده اي بروز كرد و مسير 

شرايطي بود كه حضرت زهرا عليهاالسالم با موقعيت خاصّي كه در ميران امرت مسرلمان داشرت، بره حمايرت از       

اميرمؤمنان عليه السالم برخاست و با استدالل هاي قوي و منطق متين، از حقّ الهي علي عليه السالم دفاع نمود 

جريان غديرخم و كلمات صريح رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسرلم در آن روز تراريخي، پررده از    و با تأكيد بر 

رخسار حقيقتِ غبار گرفته بر گرفت و مسلمانان را به بيعتي كه در غديرخم با اميرمؤمنان عليه السالم داشرتند،  

حق تا ابد بر روي شيفتگان حق هموار متوجه ساخت؛ تا براي چندمين بار، حجّت بر آنان تمام شود و راه دفاع از 

 گردد.

الزم به ذكر است كه شيعيان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم نيز در طول تاريخ بريش تررين ترالش را    

براي حفظ و صيانت از حديث غدير به عمل آورده اند و در مباحیات علمي خود، پيوسته به آن احتجراج نمروده   

كه بر اثر تالش عالمان بزر  اسالمي، امروز نيز حديث غردير برر ترارک احاديرث بره      اند. خداوند را سپاسگزاريم 

يادگار مانده از رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم مي درخشد و جايگراه ويرژه خرود را حفرظ نمروده اسرت و       

 بين تمام گروه هاي مسلمان باشد.« وحدت»حقيقتاً مي تواند مهم ترين عامل 

 

 طمه زهرا علیهاالسالم پیرامون غدیرکلماتی از حضرت فا -4

 
 هرکس را که من موالی اوباشم، علی نیز موالی اوست. .1

 

ا.( در كتاب أسني المطالب في مناقب سيّدنا عليّ بن ابي طالب برا   333ابوالخير محمد جزري شافعي )متوفّاي 
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 سند بسيار زيبايي، حديث غدير را از حضرت فاطمه عليهاالسالم چنين نقل مي كند:

فاطمه، دختر امام عليّ بن موسي الرّضا عليه السالم از عمّه هايش فاطمه، زينب و امّ كلیوم، دختران امام موسري  

بن جعفر عليه السالم نقل مي كند كه آنان فرمودند: فاطمه دختر امام صادا عليره السرالم از عمّره اش فاطمره،     

دختر امام زين العابدين عليه السالم نقل مري كنرد كره     دختر امام محمدباقر عليه السالم و او از عمّه اش فاطمه

فاطمه و سكينه دختران امام حسين عليه السالم از عمّه شان امّ كلیوم دختر اميرمؤمنان عليه السرالم نقرل مري    

 كند كه مادرش فاطمه زهرا عليهاالسالم دختر مكرّم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم خطاب به مردم فرمود:

تم قول رسول اللّه صلي اهلل عليه و آله وسلم يوم غديرخم: من كنت مواله فعليّ مواله و قوله صلي اهلل عليه أنسي»

؛ آيا كالم رسول خدا صلي اهلل عليره و آلره وسرلم را فرامروش     (3)و آله وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسي

  و كالم ديگر «اشم، پس علي نيز موالي اوست.هركس را كه من موالي او ب»كرديد كه در روز غدير خم فرمود: 

يا علي! جايگاه تو نسبت به من همانند موقعيرت هرارون   »رسول رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم كه فرمود: 

  !«نسبت به موسي عليه السالم مي باشد.

حفظ آن است، به گونره  نكته قابل توجه در اين حديث، اهتمام خاندان اهل بيت عليهم السالم به حديث غدير و 

اي كه پاسداري از حريم واليت با نقل مستمرّ حديث غدير در ميان آنان و فرزندانشان، يک سيره دائمي شده بود 

و سعي و كوشش آن بزرگواران براي روشن ماندن چراغي كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسرلم در غرديرخم   

 ل است. مشتعلش ساخته بود، بسيار جدّي و قابل تأمّ

در حقيقت، اين اهتمام و جدّيت، ميراثي بود كه از حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم به آنان رسيده بود. و درسري  

بود كه از مكتب آن بزرگوار تعليم ديده بودند؛ زيرا ايشان يگانه مربّي دفاع از واليرت برود كره برا منطرق بسريار       

خود، راه پر افتخار حمايت از واليت را گشود، و اهرل بيرت   مستحكم خود و با صالبت و استواري غير قابل وصف 

عليهم السالم و خاندان پربركتشان نيز بهترين رهروان اين راه شدند و با مجاهدت هاي طاقت فرساي خرود ايرن   

 امانت را به نسل هاي بعد و در نهايت به ما و آيندگان سپردند.

ليهم السالم در تعليم و تربيت فرزنردان خرود، فرقري برين     نكته مهمّ ديگر حديث، اين است كه امامان معصوم ع

دختران و پسران نمي گذاشتند و همه آنان را از سرچشرمه معرارف نراب اسرالمي سريراب مري سراختند و برار         

مسؤوليت حفظ امانت هاي الهي و يادگارهاي رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم و فاطمه زهرا عليهاالسرالم را  

ي گذاشتند و آنان نيز با شايستگي، اين امانت ها را به نسل هاي بعردي انتقرال مري دادنرد. ايرن      بر عهده آنان م

 است و نمونه هاي فراوان ديگري نيز در ابواب مختلف وجود دارد.« فاطميّات»حديث، نمونه اي از احاديث 

بودند و زن و مردشران  به راستي خاندان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم خاندان علم و دانش و حكمت 

 ستارگان درخشان آسمان علم و عمل هستند.

 

 به خدا سوگند! والیت و رهبری برای علی علیه السالم است. .2
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پس از رحلت رسول مكرّم اسالم صلي اهلل عليه و آله وسلم جمعي از مهاجران و انصرار در سرقيفه بنري سراعده،     

زمامداري مسلمانان انتخاب نمايند. مذاكرات و مشراجرات طروالني كره    گردهم آمدند تا فردي را از ميان خود به 

بين آنان به وقوع پيوست، در كتاب هاي تاريخي به طور مبسوط نقل شده است. آنان در نهايت با ابروبكر بيعرت   

 .كردند و سپس او را به مسجدالنّبي صلي اهلل عليه و آله وسلم آورده و از عموم مردم درخواست بيعت نمودند

جمعي از اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم از بيعت با ابوبكر امتناع ورزيدند و در عهدي كه با رسرول  

بسته بودند، پايدار ماندند، اما نگراني عمرده اصرحاب سرقيفه از    « غديرخم»خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم در روز

 فتن بيعت از او، بقيه معترضان تسليم خواهند شد.شخص اميرمؤمنان عليه السالم بود و يقين داشتند با گر

علي عليه السالم پس از دريافت اخبار سقيفه و اطالع از بيعت مردم با ابوبكر، در پي وصريت ديگرر رسرول خردا     

صلي اهلل عليه و آله وسلم ، با شتاب فراوان به جمع آوري قرآن پرداخت، و در جرواب فرسرتادگاني كره او را بره     

مشغول اجراي فرمان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم و »با ابوبكر فرا مي خواندند، مي فرمود:مسجد و بيعت 

اما نگراني هاي هيئت حاكمه جديد، مانع از صبر و تحمّل آنان شد و جمعي مأموريرت  « جمع آوري قرآن هستم.

بيعت بره مسرجد آورنرد. آنران در      يافتند به هر قيمتي شده كه علي عليه السالم را از منزل خارج و براي گرفتن

مقابل منزل حضرت گردهم آمده و از ايشان خواستند به همراه آنان به مسجد برود؛ اما علي عليه السالم امتنراع  

 ورزيد. 

بنابر تصريح ابن قتيبه در كتاب االمامة و السّياسة و ديگر مورّخان، عمر دستور داد هيزم و آتشي فرراهم كننرد و   

اگر علي عليه السالم از منزل خارج نشود، خانه را به آتش خواهد كشيد. عده اي به او اعتررا    قسم ياد كرد كه

كردند كه در اين خانه، فاطمه دختر رسول اللّه صلي اهلل عليه و آلره وسرلم ، حسرن و حسرين، فرزنردان رسرول       

ن خانه را به آتش مي كشي  عمر پيامبرخدا صلي اهلل عليه و آله وسلم و يادگارهاي ايشان وجود دارند، چگونه اي

كه اعترا  عمومي را مشاهده كرد، گفت: به راستي گمان كرديد كه من چنين كاري را انجام مي دهم  مقصود 

من تهديد بود. در اين هنگام حضرت فاطمه عليهاالسالم به پشت درب منزل آمد و خطاب به آن جماعت كره در  

 بيرون منزل اجتماع كرده بودند، فرمود: 

ال عهد لي بقوم أسوء محضرٍ منكم تركتم رسول اللّه صلي اهلل عليه و آله وسلم جنازة بين أيدينا و قطعتم أمركم »

فيما بينكم و لم تستأمرونا و لم تردّوا لنا حقّاً كأنّكم لم تعلموا ما قال يوم غديرخم. واللّه لقد عقد له يومئذ الروالء  

م قطعتم االسباب بينكم و بين نبيّكم، واللّه حسيب بيننا و بينكم في الدّنيا ليقطع منكم بذلک منها الرجاء و لكنّك

؛ من قومي همانند شما سراغ ندارم كه اين چنين عهد شكن و بد برخورد باشند! پيكرر رسرول خردا    (4)و اآلخرة

ن خرود داشرتيد،   صلي اهلل عليه و آله وسلم را بر روي دستان ما گذاشته و رها كرديد و عهد و پيماني كه در ميا

قطع كرديد و برخالف عمل نموديد، واليت و رهبري ما اهل بيت را انكار كرديد، و زمام امر را از دست ما خرارج  

ساختيد، و هيچ حقّي براي ما قائل نشديد؛ گويا از سخنان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم در روز غرديرخم  

آن روز )غديرخم( واليت و رهبري را براي علي عليه السالم تعيين  آگاهي نداشتيد! به خدا سوگند! رسول خدا در

كرد، تا اميد و طمع شما را از خالفت قطع نمايد؛ ولي شما رشته هاي پيوند ميان خود و پيامبر صلي اهلل عليره و  

 «آله وسلم را پاره كرديد. بدانيد كه خداوند در دنيا و آخرت بين ما و شما داوري خواهد كرد.
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 م را فراموش کرده اید!؟غدیرخ .3

 

در دوران غربت بعد از پيامبراكرم صلي اهلل عليه و آله وسلم ، كه توأم با اختناا نيز برود، از جملره جاهرايي كره     

مردم مي توانستند با حضرت زهرا عليهاالسالم ديداري داشته باشند و سؤاالتشان را مطررح نماينرد، در خرارج از    

احد و حمزه سيّدالشّهدا بود. از جمله كساني كه در كنار مزار شرهدا برا حضررت    شهر مدينه، بر سر مزار شهداي 

 زهرا عليهاالسالم مالقات كرده، محمود بن لبيد )و يا اسيد( است.او مي گويد: 

پس از وفات رسول اللّه صلي اهلل عليه و آله وسلم فاطمه زهرا عليهاالسالم را در كنار قبر حمزه در احد مشراهده  

حالي كه به شدّت منقلب بود و اشک مي ريخت. صبر كردم ترا آرام گرفرت، آنگراه بره حضرور ايشران        كردم، در

 رسيدم و عرضه داشتم: اي بانوي من! سؤالي برايم پيش آمده است كه مي خواهم با شما در ميان بگذارم.

 فرمود: بپرس!

تصريحي بر امامرت علري عليره السرالم     عر  كردم: آيا رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم قبل از وفات خود، 

 داشته است  و آيا از طرف ايشان نصّي بر اين مطلب وجود دارد  فرمود:

 «واعجباه! أنسيتم يوم غديرخم؛ شگفتا و عجبا! آيا روز غديرخم را فراموش كرده ايد »

خدا صلي اهلل عليه و آلره  عرضه داشتم: روز غدير را مي دانم )و آن غير قابل انكار است(، از آن اسراري كه رسول 

 وسلم با شما در ميان گذاشته، مرا آگاه كنيد، فرمود:

اشهداللّه تعالي لقد سمعته يقول: عليٌّ خير من أخلّفه فيكم، و هو االمام والخليفة بعدي، و سبطاي و تسعة مرن  »

ليكرون االخرتالف فريكم    صلب الحسين أئمّة أبرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديّين، و لئن خالفتموهم 

الي يوم القيامة؛ خدا را شاهد مي گيرم كه شنيدم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم فرمود: علي بهترين كسي 

است كه او را جانشين خود در ميان شما قرار مي دهم. علي امام و خليفه بعد از من است، و دو فرزندم )حسن و 

ايان و اماماني پاک و نيكند. اگر از آنهرا اطاعرت كنيرد، شرما را هردايت      حسين( و نه تن از فرزندان حسين پيشو

 «خواهند نمود، و اگر مخالفت ورزيد، تا روز قيامت بالي تفرقه و اختالف در ميان شما حاكم خواهد شد.

 پرسيدم: بانوي من! پس چرا علي عليه السالم سكوت كرد، و براي گرفتن حقّ خويش قيام نكرد 

 عليهاالسالم در پاسخ فرمود:حضرت زهرا 

يا اباعمر لقد قال رسول اللّه صلي اهلل عليه و آله وسلم : میل االمام میل الكعبة اذ تؤتي و ال تأتي ر أو قالت: میل »

عليّ ر ثمّ قالت: أما واللّه لو تركوا الحقّ علي أهله و اتبعوا عترة نبيّه لما اختلف في اللّه اثنان، و لورثها سرلف عرن    

و خلف بعد خلف حتي يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين، و لكن قدّموا من أخّره اللّه و أخّرروا مرن قدّمره     سلف

اللّه، حتي اذا ألحدوا المبعوث و أودعوه الجدث المجدوث، اختاروا بشهوتهم و عملوا بآرائهم، تبّاً لهم أو لم يسرمعوا  

فَاِنَّهرا  »  بل سمعوا و لكنّهم كما قال اللّه سبحانه: (5)«تارُ ماكانَ لَهُمُ الخِيَرَةُو رَبُّکَ يَخْلُقُ مايَشاءُ وَ يَخْ»اللّه يقول: 

هيهات بسطوا في الدّنيا آمالهم و نسوا آجرالهم، فتعسراً    (6)«ال تَعْمَي االَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الّتي في الصُّدُورِ

بعد الكَوْر؛ اي اباعمر، رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم فرمرود:  لهم و أضلّ أعمالهم، أعوذبک يا ربّ من الحُور 
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 مَیَلِ امام )میل علي(، همانند كعبه است، كه مردم به سراغ آن مي روند، نه آنكه كعبه به سراغ مردم بيايد.

 )سپس حضرت زهرا عليهاالسالم ادامه داد:(

كردند و از عترت رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم  آگاه باش! به خدا سوگند! اگر حق را به اهلش واگذار مي

اطاعت مي نمودند، دو نفر هم )در حكم خداوند( با يكديگر اختالف نمي كردند، و امامت همان گونه كره پيرامبر   

خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم معرّفي فرمود، از علي عليه السالم تا قائم ما، فرزند نهم حسرين، از جانشريني بره    

نشيني ديگر به ارث مي رسيد. اما كسي )ابوبكر( را مقدّم داشتند كه خدا او را كنار زده بود، و كسي )علري( را  جا

كنار زدند كه خدا او را مقدّم داشته بود. نتيجه آن شد كه محصول بعیت را انكرار كردنرد و بره بردعت هرا روي      

صي عمل كردند، هالكت و نابودي بر آنان براد! آيرا   آوردند، آنها هوا پرستي را برگزيدند و براساس رأي و نظر شخ

 نشنيدند كالم خدا را كه فرمود:

  «پروردگار تو هرچه بخواهد، مي آفريند و هرچه بخواهد، برمي گزيند، آنان )در برابر او( اختياري ندارند.»

 آري شنيدند، اما همان گونه كه قرآن فرمود:

 «ايي كه در سينه هاست، كور مي شود.چشم هاي ظاهر نابينا نمي شود، بلكه دل ه»

افسوس كه آنان آرزوها و هوس هاي خود را تحقّق بخشيدند و از مر  و قيامرت غافرل ماندنرد! خردا نابودشران      

 گرداند و آنان را در كارهايشان گمراه كند.

 (7) «پروردگارا! به تو پناه مي برم از كمي ياران پس از فراواني آنان.

 

 اقی مانده؟آیا جای عذرآوردن ب .4

 

انتقامي بود كه از حضرت زهرا عليهاالسالم در مقابرل حمايرت هرايش از حرقّ اميرمؤمنران عليره       « غصب فدک»

السالم گرفته مي شد.پافشاري حضرت بر دفاع از واليت اميرمؤمنان عليه السالم و نگراني هيئت حاكمه از ترأثير  

اداشت تا با گرفتن فردک از ايشران، بره دو هردف عمرده      كالم حضرت زهرا عليهاالسالم در ميان مردم، آنان را و

برسند: از يک سو، به ديگر معترضان نشان دهند كه ايستادگي در برابر قدرت حاكمه هزينه هاي سنگيني دارد و 

از سوي ديگر، وانمود كنند كه مشكل اصلي هيئت حاكمه با حضرت زهررا عليهاالسرالم مسرائل مرالي و دنيروي      

 و امامت و واليت! است، نه مبحث دين 

آنها مي دانستند كه خاندان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم و اهل بيت مطهّر، هيچ گونه دلبستگي به مال 

دنيا ندارند، و تمام همّ و غمّ آنان حفظ مكتب اسالم و پايداري از اصالت آن است و اگر اين واقعيرت برراي عامّره    

حكومت جديد، سست تر خواهد شد. بنابراين، نيازمند سروهه اي بودنرد كره     مردم به اثبات برسد پايه هاي لرزان

اذهان مردم را به سوي ديگري هدايت كنند و مشكل اصلي حكومت با خاندان رسول خدا صرلي اهلل عليره و آلره    

تحريف وسلم را دعواي ارث و ميراث و درد مال و منال جلوه دهند؛ لذا بهترين سوهه را گرفتن فدک يافتند، و با 

 سخنان رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم مشروعيتي براي كار ناپسنديده خود تدارک ديدند.
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حضرت زهرا عليهاالسالم كه به خوبي از اهداف آنان اطالع داشت، فرصت را مغتنم شمرد و خطبه مشهور خود را 

عليه و آله وسلم را در اذهان مردم در مسجد مدينه ايراد فرمود؛ خطبه اي كه طنين سخنان رسول خدا صلي اهلل 

 به ياد مي آورد، گويي كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله وسلم بر باالي منبر خطبه مي خواند!

حضرت در اين خطبه، حقايق فراواني را با مردم در ميان گذاشت، و پرده هاي تزوير و تحريف را كنار زد و چهره 

او چنان مستدل و مستحكم سخن گفت كه خليفه اوّل در برابرر منطرق   غبارگرفته حقيقت را به مردم نشان داد. 

قوي ايشان تسليم شد و دستور بازگرداندن فدک را صادر نمود )گرچه با فاصله كمي مجدّداً بره دسرتور نخسرت    

خود بازگشت(. نتيجه خطبه حضرت، بسيار جالب و قابل توجّه است؛ بعد از آن خطبه تاريخي جمعي به حضرت 

 يهاالسالم گفتند:زهرا عل

يا بنت محمّد! لو سمعنا هذا الكالم منک قبل بيعتنا ألبي بكر ما عدلنا بعليّ أحدا؛ اي دختر رسول خدا! اگر قبل »

 «از بيعت با ابوبكر اين سخنان را از تو مي شنيديم، به هيچ وجه كسي را بر علي عليه السالم ترجيح نمي داديم!

 به جريان غديرخم اشاره كرده، فرمود: اينجا بود كه حضرت در جواب آنان

هل ترک أبي يوم غديرخم ألحد عذرا ؛ آيا پدرم رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم پس از حادثره غرديرخم،   »

 «جايي براي عذرآوردن باقي گذاشته بود 

ايرراد فرمرود، در    در كتاب دالئل االمامه نقل شده است: بعد از اينكه حضرت زهرا عليهاالسالم آن خطبره غررّا را  

 هنگام بازگشت از مسجد، رافع بن رفاعه به دنبال حضرت آمد و خطاب به ايشان عرضه داشت:

يا سيّدة النّساء لو كان أبوالحسن تكلّم في هذا األمر و ذكر للنّاس قبل أن يجري هذا العقد ما عدلنا به احداً؛ اي »

با ابوبكر بيعت كنند، با آنان سخن مي گفت و روشنگري مي  سرور زنان! اگر علي عليه السالم قبل از اينكه مردم

 «نمود، ما از او رويگردان نمي شديم، و با فرد ديگري بيعت نمي كرديم!

 حضرت زهرا عليهاالسالم فرمود:

اليک عنّي فما جعل اللّه ألحد بعد غديرخم من حجّة و العذر؛ مرا به حال خود بگذار، كه خداوند بعد از جريران  »

 (3) «خم براي هيچ كس عذر و بهانه اي قرار نداده است.غدير

 

 جمع بندی -5

 
در پايان، ذكر اين نكته الزم است كه بعد از ارتحال رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم و موفقيت حزب سقيفه 

ند و در دستيابي به خالفت، مخاطبان حضرت زهرا عليهاالسالم اغلب كساني بودند كه در روز غدير حضور داشرت 

با چشم هاي خود رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم را مشاهده كرده بودند كه دست علي عليه السالم را بلند 

مرن  »كرده و به مردم نشان داد. آنها با گوش هاي خود شنيده بودند كه پيامبر صلي اهلل عليه و آله وسلم فرمود: 

آن روز برا حضررت علري عليره السرالم دسرت بيعرت داده و        و حتي اغلب آنران در  « كنت مواله فهذا عليٌّ مواله

جانشيني رسول خدا صلي اهلل عليه و آله وسلم را به وي تبريک گفته بودند. اگر به ندرت كساني هم بودند كه در 
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غدير حضور نداشتند، آنان نيز اخبار قطعي آن را از مسلمانان حاضر در غدير دريافت كرده بودند. ديگر شبهه اي 

ت جريان غدير وجود نداشت و از لحاظ فاصله زماني هم كمتر از صد روز از جريان غدير سپري نشده بود، در صحّ

 و احتمال فراموشي مردم به هيچ وجه قابل اعتنا نبود.

در چنين شرايطي كه مخاطبان، علم كافي داشته و بلكه خود در جريان غدير حاضر و شاهد بودنرد، امرا بره هرر     

فراموشي زدند و گاهي نيز با عناد و لجاجت برخورد كردند، زمينه چنداني براي طررح واقعيرت   دليلي خود را به 

هاي روشن و غير قابل انكار نبود، و جز براي اتمام حجّت و يا ثبت در حافظه تاريخ، براي بهره منردي آينردگان،   

يرمؤمنان عليه السالم استناد ثمره ديگري نداشت. به همين دليل است كه در آن مقطع خاص، فقط دو مورد از ام

به حديث غدير نقل شده است و عمده استشهادات حضرت علي عليه السالم به جريان غدير، در دوره پرنج سرال   

خالفت بود كه بسياري از مخاطبان حضرت، غديرخم را درک نكرده بودند و به دليل فاصله زماني زياد، بعضي از 

 اصحاب نيز ادّعاي فراموشي مي كردند!

با اين توضيح، سرّ اينكه حضرت زهرا عليهاالسالم فقط اشاره اي به غدير مي نمايند، و اغلب به حالت سرؤال كره   

 آيا غدير را فراموش كرده ايد، و يا اينكه آيا جاي عذر و توجيهي بعد از غدير باقي مانده است، روشن مي گردد.

فاصله بسيار كمي بعد از رسول خدا صلي اهلل عليره و آلره   البته توجه به اين نكته كه حضرت زهرا عليهاالسالم با 

وسلم به شهادت رسيد، و تقريباً نصف اين ايّام را نيز در بستر بيماري به سر برد، اهتمام خاصّ ايشان به يادآوري 

 در همين مدت كوتاه، روشن مي گردد!« غدير»جريان 

دهد كه هميشره بايرد حادثره غردير      ا نشان ميسخنان حضرت زهرهاي حضرت زهرا)س( به مؤمنين،  و اما درس

وظيفه ما اين است تا حادثه غدير خم را با شركوه هرر چره تمرام ترر برراي       . بنابراين، زنده باشد و جاودانه بماند 

ينردگان مرا دچرار ابهرام و     آبعد از پيغمبر زنده بمانرد و   )ع(آيندگانمان نقل كنيم تا واليت وامامت اميرالمومنين

 .هيچگونه شبه اي نشوند 

 

 منابع:  -6
 

 .67. مائده / 1

 .3. همان / 2

 .77، ص 1؛ الغدير، ج 55. اسني المطالب، ص 3

؛ 7، ح 6؛ االمرالي، شريخ مفيرد، مجلرس     35، ص 1؛ االمامة و السياسة، ج 252، ص 1. االحتجاج، طبرسي، ج 4

 .123و  127الحياة، محمد دشتي، ص ؛ نهج 356و 254، ص 23بحاراالنوار، ج 

 .63. قصص / 5

 .46. حجّ / 6

ر   33، نهرج الحيراة، ص   353، ص 36؛ بحراراالنوار، ج  123، ص 2؛ الصراط المستقيم، ج 173. كفاية االثر، ص 7
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45. 

 .124، ص 35؛ بحاراالنوار، ج 173، ص 1؛ الخصال، ج 33و  37. دالئل االمامة، ص 3

 منابع:

 ا. 1413عالمه طبرسي، انتشارات اسوه، چاپ اول، . االحتجاج، 1

. أسني المطالب في مناقرب سريّدنا علرّي برن ابري طالرب، ابروالخير محمرد الجرزري الشرافعي، مكتبرة االمرام             2

 اميرمؤمنان)ع(، اصفهان.

 ا. 1413. االمالي، شيخ مفيد، چاپ كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، قم، چاپ دوم، 3

 ا. 1413ابن قتيبة الدينوري، انتشارات الشريف الرضي، قم، چاپ اوّل،  . االمامة والسياسة،4

 ا. 1454. بحاراالنوار، عالمه مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، 5

 ا. 1453. الخصال، شيخ صدوا، انتشارات جامعه مدرّسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 6

 ا. 1333جف اشرف، . دالئل االمامة، محمد بن جرير طبري، كتابخانه حيدريه، ن7

. الصراط المستقيم، عالمه زين الدين علي بن يونس نباطي بياضي، كتابخانه حيدريه، نجرف اشررف، چراپ اوّل    3

 ا. 1334

 ا. 1337. الغدير، عالمه اميني، دارالكتاب العربي، بيروت، چاپ سوم، 7

 ا. 1451ات بيدار، قم، . كفاية االثر، ابوالقاسم علي بن محمد بن علي خزّاز قمي رازي، انتشار15

. مجله عقيدتي فرهنگي اجتماعي فرهنگ كوثر. "غدير از زبان حضرت زهرا)س( "محمديان تبريزي، محمد. . 11

  .53. شماره 1332تابستان 

 


