
الهی  نور  که  از کسی  مردم  اگر  که  بعدی آن است  ویژگی 
در وجودش قرار گرفته، تبعیت کنند، به سعادت و هدایت 
می رسند. خداوند در سوره انعام آیه 122 می فرماید:»آیا 
و  کردیم  زنده   را  او  ما  بود  مرده]جهل وضاللت[  که  کسی 
با آن روشنایی میان  به او روشنی علم و دیانت دادیم که 
مردم سرافراز رود َمثَل او مانند کسی است که گرفتار در 
 gتاریكي هاست و از آن بیرون  آمدنی نیست ....« امام باقر
در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: مراد مرده ای است که این 
امر)شفاعت ومعرفت ائمهg(را ندارد2                                                                          
الهی آن است که سبب شرح صدر می   ویژگی دیگر نور 
شود خداوند در سوره زمر آیه 22 می فرماید: »آیا کسی 
نور  پرتو  در  او  و  گشود  اسالم  روی  بر  را  دلش  خدا  که 
پروردگارش جای دارد، همانند کسی است که ایمان ندارد؟ 
پس وای بر سخت دالنی که یاد خدا در دلهاشان راه ندارد، 
تفسیر  در  ابراهیم  بن  آشكار هستند«.علی  گمراهی  در  که 

قمی نقل کرده این آیه درباره علی بن ابیطالبg است3

از این فراز از خطبه شریف غدیر این نكته به دست می آید 
ادامه  متعال در وجود رسول خداs و در  نور خدای  که 
در همه ائمه هدیg وجود دارد و ویژگی بارز آن نور، 
هدایتگری، شرح صدر و حاکمیت در جامعه است. پیامبر 
مهدوی خطبه غدیر  نخست  فراز  ادامه همین  در   ،sاکرم
می فرمایند: ویژگی بارز امام مهدیf آن است که ایشان 
حق خدای متعال و هر حقی را که برای پیامبرs و اولیای 

خداست به آنها باز می گرداند.
1.تفسیر نورالثقلین،ج7،صص684-685،ح14

2.همان،ج2،ص691،ح272
3.همان،ج6،ص559 ،ح39 
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کابلـی گویـد: از امـام باقـرg پرسـیدم مـراد از این آیه 
شـریفه چیسـت؟ حضرت فرمودنـد: به خدا سـوگند، مراد 
از آن نـور کـه خـدا نـازل کرده،امامان معصـومg از آل 

محمـدs تـا روز قیامت هسـتند1 
حـال ویژگـی های این نور چیسـت کـه در وجود حضرت 
امیـرg تـا امام دوازدهـم، حضرت  مهدیf قـرار داده 

است؟  شده 
ویژگی نخست این نور آن است که نور خدا خاموش شدنی 
فرماید:»آنها  می  خداوند   32 آیه  توبه  سوره  نیست،در 
می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا 
جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران 

ناخشنود باشند.«
ویژگی دوم، هدایتگری است.خداوند در 
سوره مائده آیه 15 می فرمایند: » ای 
شما  سوی  به  ما  پیامبر  کتاب  اهل 
آمده است که بسیاری از چیزهایی 

از کتاب ]آسمانی خود[ را که پوشیده می  داشتید برای شما 
از  همانا  در گذرد  شما[  ]خطاهای  بسیاری  از  و  بیان  کند 
جانب خدا برای هدایت شما نوری عظیم)و رسولی بزرگ( 
وجود  در  الهی  نور  وقتی  است.«  آمده  روشنگر  کتابی  و 
قرار   sحضرت آن  اوصیای  وجود  در  بعد  و   sپیامبر
می گیرد یعنی ایشان هم هدایتگر و هم حاکم خواهند بود؛ 
از اینجا روشن می شود آنها که می گویند دین از سیاست 
جداست، مطابق با قرآن سخن نمی گویند چراکه حضرت 
رسول اکرمs به عنوان رکن رکین اسالم، حكومت تشكیل 
امام  ادامه  در  و  کردند  چنین  نیز   gامیرمومنان و  دادند 

مهدیf هم حكومت جهانی تشكیل خواهند داد.

خطبه غدیر را 110 نفر از صحابه پیامبرs و نیز 84 نفر از 
تابعین نقل کرده و 360 نفر از اندیشمندان اهل سنت آن را 
در کتب خود آورده اند. رسول گرامی اسالمs در خطبه 
شریف غدیر دو فراز را به طور ویژه به وجود نازنین امام 

دوازدهمf اختصاص داده اند.
اولیـن فـراز مهـدوی ایـن خطبـه عظیم الشـان آن اسـت 
کـه پیامبـرs مـردم را خطـاب قـرار داده و فرمودنـد: 
َوَجـَلّ َمْسـلوٌک ثُـَمّ فـی  »َمعاِشـَرالنّاِس، النُّـوُر ِمـَن اهلل َعَزّ
َعلِـّی ، ثُـَمّ فِـی النَّْسـِل ِمْنُه إِلَـی الْقائِـِم الَْمْهـِدی،ای مردم، 
خداونـد آن نـور رادر وجـود مـن قـرار داده و بعـد از من 

در وجـود علـیg و بعـد در نسـل او تـا امام 
مهـدی قائـمf.« در سـوره تغابـن آیـه 8 

خداونـد مـی فرمایـد: بـه خـدا و پیامبر 
او و آن نـوری کـه ما فرو فرسـتادیم 

ایمـان آوریـد و خـدا بـه آنچـه 
مـی  کنیـد آگاه اسـت«. ابوخالد 
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