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  حديث غدير خم : ب اولمطل

ن شد و بي آبي كه به آن خم گفته ميكنار  �روزي پيامبر: گويد مي �زيدبن أرقم

حمد و ثناي خدا را به جا اي ايراد كرد،  مكه و مدينه بود ميان ما برخاست و خطبه
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من مثل شما انسان هستم، ممكن است مأمور و فرستادة خداي من ! اما بعد، اي مردم

ارزشمند و با قيمت براي قبض روح بيايد و من هم تسليم شوم، در ميان شما دو چيز 

باشد، آن را  اول كتاب خدا قرآن، كه در آن هدايت و نور مي: ترك خواهم كرد

ق و ترغيب نمود، تشويتوصية زياد كرد و  در مورد قرآن. بگيريد و به آن چنگ زنيد

آوردم سه  و اهل بيت من، در مورد اهل بيت من خدا را به ياد شما مي: سپس فرمود

  . مرتبه آن را تكرار كرد، الي آخر حديث

بوديم در غدير خم پياده  �در مسافرتي با رسول خدا: گويد مي �براء بن عازب

زير دو درخت جارو زده شد، نماز ظهر  �ي پيامبربراي اقامة نماز ندا برآمد، براشديم، 

_____________________ 

  . غدير خم ميان مكه و مدينه در جحفه قرار دارد -1

، حــديث شــماره )4/1873(رواه مســلم فــي صــحيحه، ) 367-4/366(رواه احمــدفي مســنده،  -2

  . ، و سنن دارمي، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن)2408(
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: تر و سزاوارتر باشم؟ گفتند مقدم دانيد كه من براي مسلمانان بايد از خودشان آيا مي

تر و  وارتر و شايستهخودش سزادانيد كه من براي هر مؤمني از نفس  آيا مي: بله، فرمود

هر كس من : را گرفت و گفت �دست علي �سپس پيامبر. بله: تر هستم؟ گفتند مقدم

كس علي را دوست  را دوست دارد بايد علي را نيز دوست داشته باشد، پروردگارا هر

بعد . ورزد با او دشمن باش دارد او را دوست داشته باش و هر كسي با او دشمني مي  مي

ابن ابيطالب، براي هميشه  باشد ايمبارك  :رسيد و به او گفت �ه عليب �از آن عمر

  . هر زن و مرد مسلماني شدي دوست

 �با پيامبر: گويد كند كه مي روايت مي �م در المستدرك از زيدبن أرقمكحا

بيرون رفتيم تا به غدير خم رسيديم، دستور داد كه مكان و جايي خنك برايش تهيه 

ه حال چنين گرمايي را مشاهده نكرده بوديم جايي برايش جارو كه تا بشود، در روزي 

�	�«: و ثناي خدا را به جا آورد و گفت حمد �شد، سپس پيامبر� 	�� 	8 ! '�O' R .�S
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_____________________ 

، حـديث شـماره   )5/297(و رواه الترمذي مختصـراً فـي سـننه،    ) 4/281(في مسنده، رواه احمد  -1

، مقدمـه؛ حـديث   )1/43(حديث حسن غريب است، و رواه ابن ماجه في سـننه،  : و گفته) 3797(

  . سند اين حديث ضعيف است: گفته 19/ 1بوصيري در زوائد ابن ماجه ). 116(شماره 
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هر پيامبر كه مبعوث شده است نصف پيامبر قبل از خود زندگي كرده ! اي مردم

ميان شما چيزي عوت را اجابه كنم، در داست، و من نيز ممكن است فراخوانده شوم و 

كتاب خدا قرآن، : شويد ه بعد از آن هرگز گمراه نميرا برايتان جا خواهم گذاشت ك

چه كسي براي شما از خودتان ! اي مردمرا گرفت و گفت  �سپس دست علي

هر كس : دانند، فرمود او بهتر مي �خدا و رسول: باشد؟ گفتند تر مي ارتر و شايستهسزاو

  . نيز دوست داشته باشد مرا دوست دارد بايد علي را

  

  اولين كسي كه اين بدعت را ايجاد كرد : مطلب دوم

كه در سال اولين كسي كه بدعت عيد غدير خم را ايجاد كرد معزالدوله بن بويه بود 

  . آن را بوجود آورد  2در بغداد  ه 352

 از اين سال معزالدوله هالحج در دهم ذي: گويد مي  ه 352ثير در حوادث سال ابن ك

بن بويه دستور داد بغداد را زينت دهند و ظاهر آن را بيارايند، و بازارها را در شب نيز 

_____________________ 

/ 1(، كتاب معرفة الصحابة و رواه اإلمام احمد بطـرق كثيـرة   )3/533(رواه الحاكم في المستدرك،  -1

ها خارج از ضعف نيستند، و برخي از راويان آن شـيعه   كه بعضي...)  330، 152، 119، 118، 48

  . مراجعه شود...) و  240-5/234(، البداية والنهايةبه . مي باشند

منصور خليفه ي عباسي نخستين شخصـي  بغداد پايتخت عراق است كه كنار رود دجله قرار دارد،  -2

و  467 -456/ 1به معجم البلـدان  . هجري شهرسازي را در آن شروع كرد 149است كه در سال 

  . تاريخ بغداد خطيب بغدادي مراجعه شود
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ها را بزنند، در كنار در منزل امرا و افسران به منظور  ها و ني مانند عيدها باز كنند، بوق

آتش روشن كنند، زمان عجيب و مشهوري بود و بدعتي خيلي زشت شادي عيد غدير 

   1.و منكري آشكار بود

اي  بدان كه عيد غدير، عيدي مشروع نيست، و هيچ كدام از ائمه: گويد مقريزي مي

را در زي ي، و اولين كسي كه چنين چاند شناختهشود چنين چيزي را ن كه به آنها اقتدا مي

و  به وجود آوردآن را  352در سال اسالم اضافه كرد معزالدوله بن بويه در عراق بود، 

   3.آن را عيد قرار دادند از آن زمان 2ها شيعه

 –دهندگان بدعت  ياري –ها  هايي است كه عبيدي عيد غدير خم از اعياد و موسم

نمايند، اين كار را به اين هدف انجام  د و شديداً بر آن محافظت مينكن آن را برپا مي

دهند تا شيعه بودن و محبت خود براي آل بيت كه ادعاي انتساب به آنها را دارند  مي

   4!ت كنندثاب

_____________________ 

  . مراجعه شود) 11/272(، البداية والنهايةبه  -1

خدا به امامت و خالفت او تصـريح   پيامبر: فرقه ي كه گمان مي كنند پيرو علي هستند، و گفته اند - 2

و . كرده است، و امامت از فرزندان علي بيرون نمي شود مگر اينكه ديگران بـر آنهـا ظلـم نماينـد    

امامت قضيه ي مصلحتي نيست كه هر طور خواستند در آن تصرف كنند بلكـه قضـيه ي   : گفته اند

و  65/ 1مقاالت اإلسـالميين  و  146: به الملل والنهل شهرستاني صفحه. اصولي و ركن دين است

  .مراجعه شود 17 -15: الفرق بين الفرق، صفحه

  . مراجعه شود) 1/388(به الخطط و اآلثار،  -3

  . مراجعه شود) 1/490(به الخطط و اآلثار، تأليف مقريزي،  -4
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سال الحجه  هيجدهم ذياولين جايي كه اين مراسم عيد بدعت در آن جا برپا شد در 

   1.در مصر بود  ه 362

  

  حكم اين عيد  :مطلب سوم

الحجه بعنوان عيد و موسمي از  شكي نيست كه قرار دادن هيجدهم ماه ذي

 آن در دازند، وپر گيرند، و با آمدن آن به شادي مي هايي كه مردم آن را جشن مي موسم

دهند اين كارها  مينجام برده، و ذبح و قرباني و غيره ا هايي مانند آزاد كردن عبادت

 �كنند پيامبر گمان مي وباطل است  هااين كارباشند، و پايه و اساس  بدعت و باطل مي

گشت و در  برمي ا��داع ���الحجه سال دهم هجري از  در روز هيجدهم ماه ذي

  . توصيه كرد �ابن ابيطالب ر خم به خالفت عليمكاني به نام غدي

اند و آن را  بسيار روشن و واضح است كساني كه اين عيد بدعت را بوجود آورده

تر و  نمايند شيعه هستند، آنها اين عيد را از عيد فطر و عيد قربان بزرگ تعظيم مي

   2.نامند دانند و آن را عيد األكبر مي تر مي فاضل

در بيانات خود كه از انواع عيدهاي زماني  –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

هاي  دعتهاي اعياد مكان و افعال را شامل ب گويد، بعضي از بدعت مبتدع سخن مي

  : گويد داند و مي زماني مي

اي در آن روي داده است همانطور كه در غير آن  مكاني است كه حادثه: نوع دوم

سلف صالح بدون اينكه اين حادثه باعث شود آنجا را موسم قرار دهيم، دهد،  روي مي

هنگام برگشتن  �الحجه، كه پيامبر كردند، مانند هيجدهم ماه ذي هم آن را تعظيم نمي

_____________________ 

  . مراجعه شود) 1/489(به الخطط و اآلثار، تأليف مقريزي،  -1

  . مراجعه شود) 208(، تأْليف آلوسي، ص به مختصر التحفة اإلثني عشريه -2
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در آن خطبه به  �اي ايراد فرمودند، پيامبر در غدير خم خطبه ا��داع ���از 

اهل بيت ايشان را دوست داشته پيروي از كتاب خدا توصيه كرد، و سفارش كردند كه 

   1.كند روايت مي �بن أرقم باشند، همانطور كه امام مسلم در صحيح خود آن را از زيد

اند، حتي  بعضي از كساني كه اهل هوا و هوس هستند در آن چيزهايي اضافه كرده

را اعالم كرده است،  �با نص صريح و آشكار خالفت علي �كه پيامبركنند  گمان مي

نشاند، و سخنان و  كند و او را آنجا مي ميآنكه مكان بلندي را براي او فرش  بعد از

كه چنين چيزهايي اصالً نبوده و روي نداده است، و گمان كنند  را بيان ميهايي  عمل

اند، و همة  را غصب كرده اند، و حق او ين نص را كتمان كردهها ا كنند كه صحابه مي

بر آن آدم را  عادتي كه خداوند بنيبا تأمل به . فر شدندآنها به جز افراد كمي فاسق و كا

د، و آنچه كه شريعت اسالم از بيان نقرار داده است، و امانت و ديانتي كه اصحاب داشت

چنين  زاريگبرتوانيم بيان كنيم كه  حق بر آنها واجب گردانيده است، با علم اليقين مي

هيچ . و هيچ اصل و اساسي ندارد باشد ايجاد شده ميكاري روزي بعنوان عيد و جشن 

و نه غير آنها چنين روزي را بعنوان عيد  �اهللا يك از سلف صالح نه از اهل بيت رسول

چون عيدها . دهنداند، تا در آن روز كاري و عبادتي انجام  اعالم نكرده و نگرفته

باع باشند، پس الزم است از آن پيروي و ات هاي خداوند مي از قانونشريعت و قانوني 

ها و حوادث  پيمانهاي فراوان و  خطبه �پيامبر. كرد نه ابتداع و بدعت را ايجاد نمود

مثل روز بدر، حنين، خندق، فتح مكه، زمان هجرت، : مختلف دارند  در ايامزيادي 

كه در آنها قواعد و قوانين دين  يهاي فراوان ديگر داخل شدنش به شهر مدينه، و خطبه

ها اين  اند اين ايام را عيد گرفت، بلكه مسيحي نها سبب نشدهاي ورا بيان كرده است، 

گيرند، و يا  را عيد مي �آن كساني كه ايام حوادث عيسي ؛دهند كارها را انجام مي

_____________________ 

  ). 2408(، كتاب فضايل صحابه، حديث شماره )4/1873(رواه مسلم في صحيحه،  -1
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عيد چيزي است كه شريعت آن را تعيين . دهند ها اين كارها را انجام مي يهودي

شود و اال نبايد چيزي كه در نمايد، آنچه شريعت آن را قرار دهد از آن بايد پيروي  مي

   1.دين نيست به آن اضافه كرد

اند كه قرار دادن روز هيجدهم ماه  فتوا داده –اهللا  رحمه –شيخ اإلسالم ابن تيميه 

اند و آن را مستحب  الحجه بعنوان عيد بدعت است، سلف صالح آن را انجام نداده ذي

به  ها جملة بدعتباشد، و از  ياند، و اين موسم و زمان، موسمي غير شرعي م ندانسته

   2.رود واهللا اعلم شمار مي
  

_____________________ 

  . مراجعه شود) 615-2/613(به اقتضاء الصراط المستقيم،  -1

  . مراجعه شود) 25/298(به مجموعه فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميه،  -2


