
توأم با متابعت است، نه فقط دوستی؛ و این همان نظر و اعتقاد 
شیعه است، که خوشبختانه عده ای از علمای اهل سنت َجسته 

و گریخته به آن اشاره نموده اند.
2-معرفیحضرتمهدیfبهعنوانآخرینامام

پیامبراکـرمs در فـراز دیگر خطبـه، به معرفـی آخرین امام 
و خلیفه و جانشـین خـود پرداختـه و می فرماینـد: »ااَل َو اِنَّ 
ا القائَِم الَمهـِدیِ « آگاه باشـید! همانا آخرین  ِة ِمنَـّ خاتَـَم االَئِمَّ

امـام، قائم مهدی از ماسـت «
عنوان  به  بزرگوارش  فرزندان  و   gامیرالمؤمنین معرفی 
خلیفه و جانشین، اختصاص به غدیر خم ندارد؛ بلکه پیامبر

sدر موارد عدیده به معرفی جانشین بالفصل خود و سایر 
اصطالح  در  حدیث  این  که  است؛  پرداخته  خود  جانشینان 
محدثین، معروف و مشهور به حدیث »اثنی عشر« است، و 
عامه و خاصه این حدیث را با الفاظ و عبارات مختلف نقل 
نموده اند.از جمله َحَموینی در فرائد السمطین و قندوزی حنفی 
در ینابیع المودة حدیث مورد نظر را بدین شکل نقل نموده اند که

پیامبرs فرمود: »خلفاء و اوصیاء من و حجت های خدا بر 
خلق بعد از من دوازده نفر خواهند بود، که نخستین آنان برادرم 
، برادر شما  و آخرین آنان فرزندم است.گفته شد: یا رسول اللَّ
کیست؟ فرمودند: علی بن ابی طالبg گفته شد: فرزند شما 
کیست؟ فرمودند: مهدیf، همان کسی که دنیا را از عدل و 
داد پر نماید، هم چنان که از جور و ستم پر شده باشد.در این 
حدیث شریف، پیامبر اکرم s به دوازده خلیفه و اوصیاء بعد 
از خود تصریح کرده و اشاره به نام اولین و آخرین آنها نموده 

است.
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روایات صحیح نزد اهل سنت، آن پیام خطیر را اعالم وصایت 
و جانشینی علی بن ابیطالب g می دانند.

پیامبر اکرم s در غدیر خطبه ای ایراد فرمودند که حاوی نکات 
ارزنده و مهمی است. ما در اینجا به دو نکته آن اشاره می کنیم:

1-معرفیامیرالمومنینعلیgبهعنوانجانشین
 gدر این روز طی خطبه ای غّرا به معرفی علی s پیامبر اکرم
پرداخته و ایشان را به عنوان جانشین پس از خود به مردم 
معرفی کرده و فرمودند: »َمن ُکنُت َموالهُ فَهذا َعلِیٌّ َموالهُ«: »هر 
کس که من موال و سرپرست او هستم، این علی پس از من 

همان جایگاه را خواهد داشت«.
اهل سنت اصل »حدیث غدیر« را پذیرفته و بر صحت آن اتفاق 
نظر دارند، اما فرمایش پیامبر اکرمs را حمل بر »دوستی 
آن حضرت« می نمایند.بر فرض که بگوییم »مولی« به معنای 
»دوستی« است، حقیقت دوستی و محبت چیزی نیست جز 
اطاعت و فرمانبرداری از فردی که ما ُملزم به دوست داشتن 
او شده ایم. ابن اثیر در کتاب »النهایة« کلمه »مولی« در عبارت 
»من کنت مواله ...« را این گونه معنا کرده است: » هر کس مرا 
دوست داشته باشد و از من اطاعت  نماید، او علیg را نیز 
دوست بدارد و از وی اطاعت نماید«.پس معلوم شد »مولی« 
در عبارت »من کنت مواله فهذا علّی مواله« به معنای دوستی 

واقعه غدیر ُخم یکی از مهم ترین حوادث تاریخ اسالم است که 
در واپسین روزهای زندگی نبی اکرم s به وقوع پیوست. در 
این سفر، جمعیتی عظیم که تا یکصد و بیست هزار نفر هم نوشته 
اند، پیامبر اکرمs را همراهی می کردند. رسول خداs قبل 
از جدایی جمعیت از یکدیگر دستور توقف داد و برای مردم 
خطبه ای مشهور و تاریخی ایراد فرمودند. پیش از این سخنرانی 
بود که این آیه نازل شد: »ای پیامبر! آنچه که بر تو از جانب 
پروردگارت نازل شده است به مردم برسان که اگر چنین نکنی، 
پس رسالت و مأموریت او را به مردم نرسانده ای و خداوند تو 

را از شّربد خواهان حفظ می کند«1
این آیه مبارکه پرسشهایی را پیش روی خواننده قرار می دهد؛ 
اوالً این چه دستور و موضوع مهمی بودکه در ایام پایانی عمر 
شریف پیامبر اکرمs بر او نازل شده است؟ ثانیًا این دستور 
چه ویژگی مهمی داشت که عدم ابالغ آن معادل عدم ابالغ 
اصل رسالت پیامبرs است؟ علمای شیعه براساس روایات 
مستند در کتابهای خود و نیز با استناد به تعداد قابل توجهی از 
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