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.این جمله را چه کسی پس از سخنرانی پیامبر 1

اکرم)ص( گفت؟ بخدا قسم مانند امروز هرگز 

ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را موکد نمود و 

برای او پیمانی بست که جز کافر به خدا و رسولش 

 .آن را بر هم نمی زند

 الف:جبرئیل

 ب:حسان بن ثابت

 ج:حار  فهری 

 د:عمر بن خطاب 

.بر طبق فرمایش پیامبر چه کسانی وظیفه ابالغ 86

 پیام غدیررا به عهده داشتند؟

همه حاضران واقعه غدیر و همه پدران تا الف:

 روز قیامت

 ب:مورخین و محدثین اخبار و روایات نبوی

 ج:علما و دانشمندان علوم دینی

د:کسانی که جهت تبلیغ درست دین تربیت می 

 شوند و مهارت کافی دارند

کدام یک از جمالت زیر در باره حجه الوداع .8

 صحیح است؟

الف:حضرت زهرا و همسران پیامبر در حج  

 شرکت نداشتند

ب:پیامبر به همراه حضرت علی)ع( در مسجد  

 شجره احرام بستند

ج:در سال هشتم هجری پس از فتح مکه انجام  

 پذیرفت

د:پس از اتمام حج پیامبر دستور دادند که همه از  

 مکه خارج شده و در غدیر خم حضور یابند

.پیامبر اکرم)ص( در سفر حجه الوداع کدام دو 9

 حکم مهم اسالمی را تبین فرمودند؟

 الف:نبوت و امامت 

 ب:حج و امامت

 ج:نماز و زکات 

 د:عید غدیر

.سه روز غدیر به چه نامی در ذهن ها و تاریخ 6

 باقی ماند؟

 الف:روز امامت 

 ب:یوم الخالفه

 ج:ایام الوالیه

 د:عید غدیر

.چه آیه ای به عنوان دستور اعالن والیت در 4

 غدیر بر پیامبر )ص( نازل شد؟

ُسول  َ َو أَِطیُعوا الره  الف:اَِطیُعوا َّللاه

ُسوُل َبلِّْغ ما أُْنِزَل إِلَْیَك ِمْن َربِّك َها الره  ب:یا أَیُّ

 ج:اْلَیْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدیَنُكم 

ُ َو َرُسولُه   د:إِنهما َولِیُُّكُم َّللاه

.پیامبر اکرم)ص( در خطبه غدیر فرمودند: آگاه باشید 5

 ...که همانا دشمن نمی دارد علی را مگر انسان

 الف:بد اخالق                ب:شقی و بدبخت 

 ج:بدکردار                   د:خائن 

.کدام یک از عبارات زیر در خطبه غدیر درباره 6

 حضرت مهدی)ع( بیان نشده است؟

 الف:اولین مردم در نمازگزاردن 

 ب:یاری دهنده دین خدا

 ج:انتقام گیرنده از ظالمین

 د:وار  هر علمی و احاطه دارنده هر فهمی 

.پیامبر اکرم)ص( در خطبه غدیر چه مطلبی را به 2

 عنوان"راس امر به معروف" بیان فرمودند؟

الف:رساندن سخن پیامبر در روز غدیر یعنی والیت 

 امیرالمومنین)ع( به دیگران

 ب:ترغیب مومنان به جهاد در راه خدا

 ج:توصیه به دیگران درموردنمازبه ویژه نمازاول وقت

 د:اهمیت دادن به مسئله حج

اْلَیْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ».با توجه به مطلبی که د رآیه شریفه1

ِدیَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمِتي َو َرِضیُت لَُكُم اْْلِْسالَم 

در روز غدیر نازل گشته است. کدام گزینه صحیح  «ِدینا

 نمی باشد؟

الف:شرط اینکه دین شخص مسلمان مورد رایت خداوند 

 متعال قرار گیرد پذیرش والیت و امامت ائمه])ع( است

ب:خداوند با ابالغ والیت و امامت امیرالمومنین)ع(و 

 یازده فرزند پاکشان از اسالم اعالم رضایت فرمودند

ج:با ابالغ والیت و امامت امیرالمومنین)ع( توسط پیامبر 

 اکرم)ص( دین کامل گشت

دین بوده وقبول یا عدم پذیرش آن ع د:امامت از فرو

 لطمه ای به آن شخص وارد نمی کند



1 

 السالم علیهما اسالمی شبکة االمامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر 

 

 انصاریمحمد باقر 
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 گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر

 5 ..................................................................................... اعتقاد داستان غدیر،

 7 ................................................................................................غدیر عظمت

 11 ....................................................................................... غدیر تا مدینه از

 11 ...........................................................................................غدیر یسخنران

 77 ........................................................................... غدیر در روزه سه مراسم
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 غدیر، داستان اعتقاد

هااار و ههارداد   . باید، که با حقیقت انسان سر و کاار دارد  یغدیر توقف یدر نقطه 

افشااند، و از نن   یدرختان والیت ما  یسال است که شیعه زالل پر برکت غدیر را به پا

 .دهد یمحبت را پرورش م یزیبا یو گلها یپر ثمر اعتقاد یباغهابیابان خشك 

قااط،، کاه پیاامبر     یبرهاان و  یقاو  یاست که شیعه باا حجتا   ینغاز پانادهمین قرن

یا»به دستش داده، پرهم بلند   اَل ي
ّاه و ِي ََ ا ااََّ   ُ ََ ياااَْشه  یرا برافراشاته و از مرزهاا   «اّلل 

 .کند یم یخویش پاسدار یاعتقاد

در تاریخ اسالم است که بعناوان   یفراموش نشدن یعظیم و مجموعه ا ی، مراسمغدیر

 .در اعتقادات مقدس ما دارد یجایگاه خاد «غدیر یواقعه »
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 یغدیر در تاریخ اسالم، گاارش یاز عظمت مراسم سه روزه  یدر کتاب حاضر با یاد

 یتقادیم ما   یغدیر در قالا  داساتان   یبه دورت لحظه به لحظه با تمام جائیات واقعه 

 .منینده بسپاری یشود؛ تا غدیر را ننگونه که واق، شده بیاموزیم و به نسلها

یاك کلماه    یغدیر نورده ایم با استناد به مناب، است، و حتا  یننچه در ترسیم واقعه 

نوشات در   یمناب، نیا بصورت پا  یندرسها. بصورت تخیل و پردازش نورده نشده است

 .پایان کتاب نمده است

که در کنار داح  غدیر حضرت بقیة اللَّه االعظم ارواحنا فداه و عجّل  یبه امید روز

شایرین را از دو لا     یدیگر نشینیم، و داستان نن روزهاا  یاللَّه فرجه، غدیر را به جشن

 .مبارك نن حضرت بشنویم

 یزنجان یقم، محمد باقر انصار

 1771، زمستان 1241عيد غدیر 
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 عظمت غدیر

باین تماام خطاباه     والیت امیرالمؤمنین  یتمام نما ینه غدیر بعنوان نی یخطابه 

این اهمیت باز . دارد که نن را بصورت منحصر بفرد درنورده است یاسالم ویژگیهای یها

 .در نن انجام شده است یکه این سخنران یخاد یگردد به متن خطبه و فضا یم

 :وارد زیر خالده کردتوان در م یغدیر را م یمهمترین مقادد حضرت در خطبه 

 .رسالت با تعیین ادامه دهندگان این راه یساله  23از زحمات  ینتیجه گیر. 1

 .این مهم برنیند یکه از عهده  یاسالم با جانشینان یحفظ دائم. 2

 .تعیین خلیفه که از نظر قوانین ملل سندیت دارد یبرا یاقدام رسم. 3

 .یامسلمین تا نخر دن ینینده  یترسیم خط مش. 4

 .اتمام حجت بر مخالفان اسالم اعم از مقصرین و معاندین. 5
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ابدیت غادیر باود، و نن    یانجام شد که شایسته  یشرایط یاین اهداف بلند در سایه 

 :فرماید یم امام باقر . در نورد یاستثنای یرا بعنوان یك واقعه 

يَشْا» اب َياالَْماي ن دي ثَْلام ان ودي ايَْوَماالَْغُيرياٍءامي   (1) «.بي لْوياليَةي

 !مثل والیت در غدیر اعالم نشده است یهیچ حکم

 :توان ترسيم كرد یعظمت خاص غدیر را در جهات زیر م

اسالم بر پا شد که نن اجتماا  باارو و    یابالغ این ادل اعتقاد یکه برا یشرایط. 1

ودا   یبخصاوص مساهله   . خاص بیان و منبر، فقط در این ماجرا باوده اسات   یشیوه 

 یاز این بود که با اعالم والیت اسالم از نظر دشمنان خاارج  یبا مردم حاک پیامبر 

 .نفوذ ناپذیر شده است

امامت فقط بصورت یك خبر و پیام و خطابه اجارا نشاد، بلکاه بعناوان      یمسهله . 2

حکم و فرمان اجرا گردید، و با گرفتن بیعت از عموم مسلمانان و تعهاد گارفتن از نناان    

 .اعالم شد

غدیر که قبل از تقاط، جاده ها در جحفه و پیش از تفرق قبایل  یشرایط جغرافیای. 3

حجة الاودا  پاا از    یداغ و شرایط زمان یر بیابانهمچنین توقف سه روزه د. بوده است

 .ایام حج که عظیم ترین اجتما  مسلمانان تا نن روز بود

حاجیاان، نن هام پاا از     یمقام مخاطِ  خطبه، و نیا حالت خاص مخاطَبین یعن. 4

حضرت ، هه ننکه رحلت پیامبر  یاتمام حج و هنگام بازگشت، و نیا اعالم نادیک

 .از دنیا رحلت نمودند یروز پا از این سخنران 77
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پيامبر، ابالغ كن آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شدده   یا»: خطاب خداوند که. 5

هناین   ی، که در هیچیك از فرامین الها «یرسالت خود را نرسدانده ا  یكه اگر ابالغ نكن

 .گفته نشد یمطلب

بار لااوم اباالغ     یمنافقین، و دستور قاط، الها  یها یاز کارشکن بیم پیامبر . 6

 .بود یمسلمین، از خصودیات ابالغ این حکم اله ینینده  یحکم والیت و امامت برا

از شرّ دشمنان در خصوص این ابالغ و رسالت  بر حفظ پیامبر  یضمانت اله. 7

 .انجام نشد ینبود و هنین ضمانت یهنین ترس یکه در هیچیك از احکام اله

 یکه در تبیین مقام والیت در متن خطبه فرمودناد و معناا   یمفاهیم بلند و حساس. 8

 .بیان نمودند یدقیق نن را به روشن ترین وجه

و  «سدحا  » یکه قبل و بعد از خطبه واق، شد که بیعت و عماماه   یمراسم خاد. 9

 .نماید یاین ماجرا م یاللت بر اهمیت ویژه نن است و د یتهنیت از نمونه ها

امروز دین شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام »: خطاب خداوند که. 17

 .، که تا نن روز مشابه نن را هم نفرموده بود«نمودم

 در غادیر،و بخصاوص کاالم    باه ساخنان پیاامبر     توجه خاصّ ائمه . 11

 :که فرمودند  امیرالمؤمنین و حضرت زهرا

همچناین اهتماام علماا باه      (2). «نگذاشدت  یباق یعذر یكس یروز غدیر خم برا»

ادایل والیات و    یبعنوان ریشاه   تفصیل مباحث مربوط به غدیر به تبعیت از ائمه 

 .نن در طول تاریخ است یامامت، بیانگر ارزش اعتقاد
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، و یو ادبا  ی، کالما ی، تااریخ ینقل ایان حادیث از نظار حادیث     یسند و شیوه . 12

. مانناد اسات   ینن به قلوب مردم، در میان روایات والیت ب یو راهیاب یهمچنین فراگیر

 یمسلمانان با هر فرقه و مسالک  یمحققان تواتر این حدیث را به اثبات رسانده، و همه 

 .کرده اند این حدیث اعتراف یکه دارند به درست

غدیر در فرهنگ اسالم است، و باه ماا هشادار     یاز اهمیت ویژه  یاینها حاک یهمه 

 .خویش پاس بداریم یشیعه را با تمام هست یدهد که این ادل اعتقاد یم
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 از مدینه تا غدیر

  (7) آغاز سفر

حاج   یاعاالن عماوم   یاولین بار بطور رسام  یبرا پیامبر  یدر سال دهم هجر

حجد   »نن حضرت این سفر را بعناوان  . مردم در حد امکان حاضر شوند یدادند تا همه 

 ینن حضارت در دلهاا جاا    یتنها سفر پار خااطره    یمطرح کردند، که به معنا «الوداع

 .گرفت

ماردم بطاور    یهدف از این سفر بیان دو حکم مهم از قوانین اسالم بود که هناوز بارا  

خالفدت و ويیدت و    یمسدلله   یحد،، و دیگدر   ییكد : تبیین نشده باود  یکامل و رسم

 . بعد از پيامبر یجانشين

را باه مدیناه و اطاراف نن فرساتادند و      یمنادیاان  ، پیامبر یپا از دستور اله

 تصمیم این سفر را به اطال  همه رساندند تا هرکا
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 .نن حضرت نماید یاین سفر و همراه یبخواهد خود را نماده 

از اطاراف مدیناه باه شاهر نمدناد تاا هماراه         یبسیار ی، عده یپا از اعالن عموم

 .حضرت و مهاجرین و انصار در سفر مکه مالزم رکاب حضرت باشند

قبایل به جمعیت اضاافه  در بین راه مدینه تا مکه افراد  با حرکت کاروان پیامبر 

یمان و   یبا رسیدن این خبر مهم به مناطق دورتر، مردم اطراف مکه و شهرها. شدند یم

مکه سرازیر شدند تا جائیات احکاام حاج را شخصااز از پیامبرشاان      یغیر نن نیا بسو

 .حضرت بعنوان حج شرکت داشته باشند یِبیاموزند و در این اولین سفر رسم

فرموده بودند که امسال سال نخر عمر مان اسات، و    یاشاراتاضافه بر ننکه حضرت 

 .مردم باشد یتوانست باعث شرکت همه جانبه  یاین م

حدود یکصد و بیست هاار نفر در مراسم حج شرکت کردند، که فقاط هفتااد    یجمعیت

هاار نفر ننان از مدینه بهمراه حضرت حرکت کرده بودناد، و جمعیات لبیاك گویاان در     

 .در حرکت بودندجاده  یجا یجا

 (2) از مدینه تا مكه

قعاده از مدیناه حرکات     یروز شنبه بیست و پنجم ماه ذ کاروان بارو پیامبر 

به دستور نن حضرت مردم لباس احرام همراه برداشته بودند، و خود حضرت نیاا  . کردند

 یاحرام تا مسجد شجره در نادیکا  یغسل کرده و دو لباس احرام همراه برداشتند؛ و برا

 .مدینه نمدند
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و ساایر   که فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین  اهل بیت معظم پیامبر 

شاتران   یسوار بر هودجها یفرزندان نن حضرت بودند، و نیا همسران نن حضرت همگ

 .همراه حضرت بودند

احرام بستند و مسیر ده روزه تا مکه را نغااز کردناد، و    «همسجد شجر»با رسیدن به 

 .عظیم که شامل مردم سواره و پیاده بود همراه نن حضرت به حرکت در نمدند یقافله ا

توقف کردند و تا ش  همانجاا ماندناد، و پاا از     یدبح روز یکشنبه را در منطقه ا

رسایدند، و ساپا در    «بْيَ عِرْق الظَ»دبح روز بعد به . نماز مغرب و عشا حرکت کردند

هنگاام  . رسیدند« مُنصرَف»نماز عصر به  یاز ننجا برا. کردند یتوقف مختصر «رَوْحاء»

نمااز   یبارا . پیاده شدند و شام را همانجا درف کردناد  «یمُتَعَشّ»نماز مغرب و عشا در 

بودناد، و روز ههارشانبه باه     «عَدرْ  »رسیدند، و دبح روز سه شنبه در  'اثایة'دبح به 

 .رسیدند «سَقْياء»

درخواسات   یراه را مطارح کردناد و از حضارت ساوار     یِدر بین راه، پیاده ها سخت

سایر،   ینساان  یدر اختیار نداشاتند، دساتور دادناد تاا بارا      یحضرت که سوار. نمودند

ا انجام ایان  ب. خود را ببندند و راه رفتنشان را بین تند رفتن و دویدن قرار دهند یکمرها

 .دستور راحت تر شدند

ننجا باود، و   رسیدند که قبر حضرت نمنه مادر پیامبر  «اَبْواء»روز پنجشنبه به 

 .حضرت قبر مادر را زیارت کردند

. شدند و شنبه ننجا بودند «قُدَیْد»عازم  «غدیر خم»و  «جُحفه»روز جمعه با عبور از 

رسیدند و تا ش  ننجاا   «مَرّ الظهران»نمدند و روز دوشنبه به  «فانعُس»روز یکشنبه تا 

 .ماندند
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مکاه معظماه    یحرکت کردند و به ننجا رسیدند که منال بعاد  «سَيْرَف» یش  به سو

حجاة اولاین کااروان حاج      یمسافت، در روز سه شنبه پانجم ذ  یبعد از ده روز ط. بود

 .شدند «مكه»نظیر وارد شهر  یب یاسالم با جالل و عظمت

 (5) حجا  یمن همراه اميرالمؤمنين

از طارف پیاامبر    یباا لشاکر   که سفر حج اعاالم شاد، امیرالماؤمنین     یدر ایام

هدف از این سفر دعوت به اسالم و جم، . رفته بودند «یمن»و سپا  «نَجْران»به  

 .که بین اهل یمن پیش نمده بود یفخما و زکات و جایه بود و نیا حل اختال ینور

 یفرستادند، و ط ینامه ا امیرالمؤمنین  یهنگام حرکت از مدینه برا پیامبر 

از اهل یمن کاه مایال باه شارکت در      ینن دستور دادند نن حضرت نیا با لشکر و کسان

 .مکه حرکت کنند یمراسم حج هستند از ننجا به سو

محوله در نجران و یمن، باا لشاکر هماراه و     یپا از پایان کارها امیرالمؤمنین 

 .دوازده هاار نفر از اهل یمن عازم مکه شدند

هام از   به مکه از طرف مدینه، امیرالمؤمنین  با نادیك شدن کاروان پیامبر 

و دستور دادند ماردم در میقاات اهال یمان احارام       طرف یمن به این شهر نادیك شدند

 .ببندند

در لشکر تعیین کردناد و خاود پیشاتر باه مالقاات پیاامبر        یسپا حضرت جانشین

 .مکه خدمت حضرت رسایدند و گااارش سافر را دادناد     یشتافتند، و در نادیک 

 بسیار مسرور شدند و پیامبر 
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امیرالمؤمنین . را به مکه بیاورد یدستور دادند هر هه زودتر لشکر همراه و حجاج یمن

روز ساه   -پیامبر  یهمامان با قافله  -به محل لشکر بازگشتند و همراه ننان 

 .حجه وارد مکه شدند یشنبه پنجم ذ

 اعمال ح،

حضرت به موقف عرفات و سپا  .حجة مراسم حج نغاز شد یبا رسیدن روز نهم ذ

 .جمرات و سایر اعمال را انجام دادند یو رم یقربان یبه مشعر رفتند، و روز دهم در مِن

و بعد از نن اعمال دیگر حج را به ترتی  به انجاام رسااندند، و    یسپا طواف و سع

بدینسان تا پایاان روز  . ندمردم بیان فرمود یدر هر مورد واجبات و مستحبات نن را برا

 .حج پایان یافت یحجة اعمال سه روزه  یدوازهم ذ

 (6) تحویل ميراث انبياء به صاحب ويیت

 :هنین نازل شد بر پیامبر  یپا از پایان مراسم حج دستور اله

میراث انبیاء را به  اسم اعظم و نثار علم و. نبوت تو به پایان رسیده و روزگارت کامل شده است»

که اطاعت من و والیتم با  یمن زمین را بدون عالم. طال  بسپار که او اولین مؤمن است یبن اب یعل

 .«او شناخته شود و حجت بعد از پیامبرم باشد رها نخواهم کرد

 یاو تورات و انجیل و عصا  دُحُف ندم و نوح و ابراهیم  انبیاء  ییادگارها

است که فقاط در دسات    یارجمند یو سایر میراثها و انگشتر سلیمان   یموس

 است، و ناد یحجج اله
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ایشان دست به دسات گشاته تاا نن روز کاه خااتم انبیااء        یگذشته و اودیا یانبیا

، پیامبر . یافت ینن حضرت انتقال م یحافظ نن بود، و اینك باید به اودیا 

را باه نن   یتشکیل دادند و ودای، الها  یرا فراخواند و مجلا خصود امیرالمؤمنین 

باه امیرالماؤمنین    انبیااء   یحضرت تحویل داد، و بدینسان میراث ششاهاار سااله   

 .سپرده شد 

به امامان بعد منتقل شده تاکنون که در دسات مباارك    این ودای، از امیرالمؤمنین 

 .است نخرین حجت پروردگار حضرت بقیة اللَّه االعظم 

  (7) «اميرالمؤمنين»سالم به عنوان 

را بعناوان  « اميرالمدؤمنين »غادیر، در مکاه جبرئیال لقا       یپیش از حرکت به سو

نورد، اگر هه این لق  قابالز نیاا    یاز جان  اله طال   یبن اب یاختصاص نن به عل

 .نن حضرت تعیین شده بود یبرا

نااد   یمراسام خادا   یدستور دادند تا بارگان ادحاب جم، شوند و ط پیامبر 

السدالم عليدي یدا    »بار او ساالم کنناد و     «اميرالمدؤمنين »بروناد و بعناوان     یعل

 یبگویند، و بدینوسیله در زمان حیات خود، از ننان اقرار بر امیر بودن عل« المؤمنينامير

 .گرفت 

از طارف   ینیا این حق: گفتند در اینجا ابوبکر و عمر بعنوان اعتراض به پیامبر 

از طرف خادا و رساولش    یحق»: خدا و رسولش است؟ حضرت غضبناك شد و فرمود

 .«خداوند این دستور را به من داده است. است
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 (8) حضور در غدیر یِاعالن عموم

در  یدر این اولین و نخرین سفر حج خود مادت  رفت پیامبر  یبا اینکه انتظار م

دستور دادند تا  بدالل خود  یِبالفادله پا از اتمام حج حضرت به مناد یمکه بمانند، ول

 :به مردم اعالن کند

حاضار   «غدیر خم»همه باید حرکت کنند تا در وقت معین در  -حجه یروز ههاردهم ذ -فردا

 .بماند یجا معلوالن نباید باق یباشند و کس

 :از هند جهت قابل مالحظه بود یبه امر خاص اله «غدیر» یانتخاب منطقه 

قبل محل افتراق کاروانها و تقااط، مسایرها    یاینکه در راه بازگشت از مکه، کم ییك

 .در جحفه است

حج در راه رفت و برگشت از این مسیر  یاسالم که کاروانها یاینکه در نینده ها دوم

، تجدید خااطره و  غدیر و نماز در مسجد پیامبر  یکنند با رسیدن به واد یعبور م

 .گردد ینمایند و یاد نن در دلها احیا م یخود م یاعتقاد یبا این زیربنا یبیعت

و ایراد  سه روزه پیامبر  یبرنامه  یبسیار مناس  برا یمحل «غدیر»اینکه  سوم

 .نن جمعیت انبوه بود یخطبه برا

 یبادون ننکاه مادت    -ده ساله از وطن خاود مکاه   یپا از دور اینك پیامبر 

با پایان مراسام   -اقامت کنند تا مسلمانان به دیدارش بیایند و مسائل خود را مطرح کنند

امار   «غدیر»حج فوراز از مکه خارج شدند و مردم را نیا به خروج از مکه و حضور در 

 .نمودند
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  (1) غدیر خم یموقعيت جغرافيای

 .جحفه بود یباز و وسی، در مسیر سیالب واد یغدیر خم بیابان یمنطقه 

 یشد و پا از عبور از غدیر به جحفاه ما   یم یاین سیالب از مشرق به مغرب جار

 .ریخت یسالیانه را به دریا م یکرد و سیلها یسرخ ادامه پیدا م یرسید و سپا تا دریا

 یبوجود نماده باود کاه پاا از عباور سایل، نبهاا        یطبیع یدر این مسیر نبگیرهای

شدند و به  یشناخته م یدر طول سال بعنوان ذخایر نب شدند و یباقیمانده در نن جم، م

 .گفتند یم «غدیر»ننها ادطالحاز 

از  یدر مسیر سیلها وجود داشت که با نامگاذار  یزیاد یدر مناطق مختلف، غدیرها

دیگار بناام    یشاناخته شادن از غادیرها    یاین غدیر هم برا. شدند ییکدیگر شناخته م

 .شده بود ینامگذار« غدیر خم»

شبیه درخت هنار وجود  «سَمُر»این نبگیر پنج درخت سرسبا و کهنسال از نو   کنار

این پنج درخت با شاخ و بارو انباوه و قامات    . داشت، که درخت خاص دحراها است

 .مسافران خسته ایجاد کرده بود یخوب برا یبلند، سایبان

غدیر  یمراسم سه روزه  یلذا در نن شرایط، این بیابان وسی، بعنوان بهترین مکان برا

زیر همان درختان در نظر گرفته شد که هم مشارف بار    یانتخاب شد، و جایگاه سخنران

 .نمد یایراد خطابه بنظر م یبرا یبیابان و محل تجم، مخاطبین بود و هم سایبان مناسب
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 غدیر یسخنران

  (11) ورود به منطقه غدیر

مد، و سیل جمعیت که بیش از دد و عظیم غدیر به حرکت درن یروز پنجشنبه قافله 

پانج   یحتا . بیست هاار نفر بودند بهمراه حضرت سفر پنج روزه تا غدیر را نغاز کردناد 

 -در جهت مخالف مسیر دیار خود -هاار نفر از اهل مکه و دوازده هاار نفر از اهل یمن

 .درك مراسم غدیر همراه حضرت نمدند یبرا

نماند و همه به قصد حضاور   یاز حاجیان در مکه باق یکس طبق فرمان پیامبر 

 یکاروان از همان مسایر . اسالم عازم میعادگاه غدیر شدند یدر بارگترین همایش تاریخ

 .گشتند یم که از مدینه تا مکه نمده بودند باز
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. نمدناد « مَدرّ الظهدران  »رسیدند و از ننجا تا  «سَيْرَف»پا از خروج از مکه ابتدا به 

 یاینك باه جحفاه نادیاك ما    . رسیدند« قُدَیْد»بود و از ننجا به  «عُسفان» یبعد ینباد

 .کنار نن بود «غدیر»شدند که 

 «غادیر خام  » یحجاه، همینکاه باه منطقاه      ینادیك ظهر روز دوشنبه هیجادهم ذ 

رسیدند، حضرت مسیر حرکت خود را به طرف راست جاده و به سمت غدیر تغییر دادند 

 :و فرمودند

يا» ااّلل  ول  ،ااَنَ ارَس  ي ااّلل  َ ،اأجّب وااداِعي ََ اانل  س   «.اَيی

 .خدا را اجابت کنید که من پیام نور خدایم یمردم، دعوت کننده  یا

 .فرا رسیده است یهماین کنایه از نن بود که هنگام ابالغ پیام م

مردم متوقف شوند، و آنانكه پدي  رفتده    یهمه »: ندا کند یلذا فرمان دادند تا مناد

جمعیات   ی، تا نهسته نهسته همه «اند بازگردند، و آنانكه پشت سر هستند توقف كنند

 .در محل از پیش تعیین شده جم، گردند

جا باود نارود و نن مکاان    که در نن یزیر درختان کهنسال یکس: همچنین دستور دادند

 .بماند یخال یجایگاه سخنران یبرپای یبرا

کاه پیشاتر رفتاه بودناد      یمَرْکبها متوقف شادند، و کساان   یپا از این دستور، همه 

پیدا  یخود جای یغدیر پیاده شدند، و هر یك برا یمردم در منطقه  یبازگشتند، و همه 

 .توقف سه روزه خیمه زدند، و کم کم نرام گرفتند یکردند و برا

وجود مقدس پنج نور پاك، . بود یاولین بار شاهد تجم، عظیم بشر یاینك دحرا برا

عظمات ایان    پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسان و اماام حساین    

 .کرد یاجتما  بارو را هندین برابر م
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مختلاف، باا درجاات     یزناان، از اقاوام و قبایال و شاهرها    مردان و  یترکی  مختلف

جال  توجه  یاز ایمان در برابر منبر پیامبرشان زانو زده بودند، که این نیا نقطه  یمتفاوت

 .از این همایش با شکوه بود یدیگر

ناراحت کننده بود که ماردم و   یزمین بحد یشدت گرما در اثر حرارت نفتاب و داغ

از نن را زیار   یاز لباس خود را به سر انداخته و گوشاه ا  یخود حضرت گوشه ا یحت

خاود را باه پایشاان پیچیاده      یاز شدت گرما عباا  یخود قرار داده بودند، و عده ا یپا

 !بودند

  (11) و منبر یجایگاه سخنران یآماده ساز

مقداد و سلمان و  یههار نفر از ادحاب خاص خود یعن دیگر، پیامبر  یاز سو

کاه در   -ابوذر و عمار را فراخواندند و به ننان دستور دادند تا به محل درختان کهنسال 

 .بروند و ننجا را نماده کنند -یك ردیف کنار هم بودند

ناهموار را جم، کردند و ننجا را جارو  یزیر درختان را کندند و سنگها یننها خارها

زماین   یدرختان را که تاا نادیکا   یپایین نمده  یسپا شاخه ها. زدند و نب پاشیدند

 .نمده بود قط، کردند

 یانداختند تا ساایبان  یشاخه ها پارهه ا یبین دو درخت، رو یبعد از نن در فادله 

که حضرت در نظر داشتند کاامالز   یسه روزه ا یبرنامه  یاز نفتاب باشد، و نن محل برا

 .مساعد شود

شاتران و ساایر    یهام هیدناد و از روانادازها    یوسپا در زیر سایبان، سنگها را ر

 ینن پارهه ا یقامت حضرت ساختند و رو یبه بلند یمرکبها هم کمك گرفتند، و منبر

 بر پا یمنبر را طور. انداختند
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 یهنگاام ساخنران   کردند که نسبت به جمعیت در وسط قارار بگیارد و پیاامبر    

 .حضرت به همه برسد و همه او را ببینند یدامشرف بر مردم باشد تا د

داشت انتخااب کردناد تاا کاالم      یبلند یبا توجه به کثرت جمعیت، ربیعه را که ددا

 .که دورتر قرار داشتند تکرار کند تا مطال  را بهتر بشنوند یافراد یحضرت را برا

  (44) پيامبر و اميرالمؤمنين بر فراز منبر

مردم . نماز جماعت داد یحضرت ندا یِپایان رسید و منادمقارن ظهر، انتظار مردم به 

پیاامبر  . نماز را منظم کردناد  یاز خیمه ها بیرون نمدند و مقابل منبر جم، شدند و دفها

خود بیرون نمدند و در جایگاه نماز قرار گرفتند، و نماز جماعات   ینیا از خیمه  

 .را اقامه فرمودند

از منبر غدیر بااال رفتناد، و بار فاراز نن      مردم ناظر بودند که پیامبر بعد از نن 

را فراخواندند، تا بار فاراز منبار در سامت راساتش       سپا امیرالمؤمنین . ایستادند

ف بر فراز منبر یك پله پائین تار در طار   قبل از شرو  خطبه، امیرالمؤمنین . بایستد

 .نن حضرت بود یبر شانه  راست حضرت ایستادند و دست پیامبر 

به راست و هپ جمعیت نمودند و منتظار شادند تاا ماردم      یسپا نن حضرت نگاه

 یما  یرا بخوب از مجلا نشستند که پیامبر  یزنان نیا در قسمت. کامالز جم، شوند

 .دیدند

 یو نخارین خطاباه    یتااریخ  یِسخنران ماده شدن مردم، پیامبر اکرم پا از ن

 .جهانیان نغاز کردند یخود را برا یرسم
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، که دو نفر بر فاراز منبار ایساتاده اناد، و     یبا در نظر گرفتن این شکل خاص سخنران

نگرند؛ به استقبالِ سخنانِ حضرت  یبیش از دد و بیست هاار بیننده، نن مُبلِّغ اعظم را م

 .خواهیم رفت

 ییك ساخنران  ینفر برا 127777رسد که اجتما   یدقت در این نکته الزم به نظر م

 یاماروز هام مساهله     یو در مقابل یك خطی  که هماه بتوانناد او را ببینناد، در دنیاا    

بیا تا نن ان یهاار ساله  شش یاست؛ تا هه رسد به عصر بعثت که در گذشته  یغیرعاد

 .تشکیل نشده بود یسخنران یبرا یروز هرگا هنین مجلا عظیم

  (17) پيامبر یسخنران

در غدیر که حدود یك ساعت طول کشید، در یاازده   پیامبر  یتاریخ یسخنران

 :بخش قابل ترسیم است

 بنده خدا و تسليم اویم

پرداختناد و دافات قادرت و     یالها  ی، به حمد و ثناا بخ  سخنحضرت در اولین 

شهادت  یخود در مقابل ذات اله یرا ذکر نمودند، و بعد از نن به بندگ یرحمت حق تعال

 :دادند و فرمودند

دهام و   یدساتور او را گاوش ما   . نورم یبه او و مالئکه اش و کتابهایش و پیامبرانش ایماان ما  

 یزم و در مقابل مقدرات او تسلیم ما ور یکند مبادرت م یم ینمایم و به ننچه او را راض یاطاعت م

 .شوم

 !یا ایها الرسول بَلِّغ

نمودند و تصریح کردند کاه بایاد فرماان     ی، سخن را متوجه مطل  ادلبخ  دومدر 

 طال  ابالغ کنم، و اگر این پیام را یبن اب یعل یدرباره  یمهم
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ریح کردند که همچنین تص. را نرسانده ام و ترس از عذاب او دارم ینرسانم رسالت اله

 :کرده است یخداوند به من هنین وح

اَيعْا اَلاّلل   ْغَتاريس ََلَه 
ْناَربَِّكاَلإَّْالَْماَتْفَعْلافَم ابَِ  َلاايََلَْكامي نْزي

ابَِِّْغام اا  ول  ََ االر س  َكاي ااَيی م  صي
ا َناانل  سي دربااره   -پیامبر ابالغ کن ننچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده یا :(14) مي

، و یرسالت او را نرسانده ا یو اگر انجام نده -طال  یبن اب یخالفت عل ی، یعنیعل ی

 .کند یخداوند تو را از مردم حفظ م

اعالم والیت را با دراحت تمام مطرح کردناد و   یسپا امر مؤکد پروردگار درباره 

کاه او   -برئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوندِ سالم پروردگارمج: فرمودند

 یمرا مأمور کرد که در این محل اجتما  بپاخیام و بار هار سافید و سایاه     -سالم است

من و جانشين من بر امتم و امام بعدد   یطالب برادرِ من و وص یبن اب یعلاعالم کنم که 

بعد  یاست جز اینكه پيامبر یت هارون به موسنسبت او به من همانند نسب. از من است

 .و او صاحب اختيار شما بعد از خدا و رسول  است. از من نيست

اَلا: از کتابش بر من نازل کرده اسات  یخداوند در این مورد نیه ا ااّلل   هم   ُ ی اين مه اَلَلي
الَةاَلاي ْؤت وََّا وََّاالص  يَناي قّم  يَناآَمن واااَّل  وُل  اَلااَّل  هوََّاارَس  هْماراعيع   ُ ةَةاَلا دااح   » (15)، الهز 

دارناد و در   یکه ایمان نورده و نماز را بپا م یاختیار شما خدا و رسولش هستند و کسان

طال  است که نماز را بپا داشته و در حاال   یبن اب یو عل «.دهند یحال رکو  زکات م

 یخداوند از مان راضا  . کند یرکو  زکات داده و در هر حال خداوند عاوجل را قصد م

 .بر من نازل کرده ابالغ نمایم یشود مگر ننچه در حق عل ینم

 دوازده امام تا آخر دنيا

 در سومین بخش، امامت دوازده امام بعد از خود را تا نخرین روز دنیا



25 

 

درك عمیق از اهمیت مساهله   یبرا. طمعها یکباره قط، شود یاعالم فرمودند تا همه 

پد   . ایسدتم  یبپدا مد   یاست كه در چنين اجتمداع  یمردم، این آخرین بار یا: فرمودند

 .بشنوید و اطاعت كنيد و در مقابل امر خداوند پروردگارتان سر تسليم فرود آورید

انساانها   یحضرت، اشاره به عمومیت والیت ننان بر همه  یاز نکات مهم در سخنران

ان در جمی، امور باود، کاه باه ایان     مکانها و نفوذ کلماتش یو در طول زمانها و در همه 

خداوند عاوجل داح  اختیار شما و معبود شما است، و بعد از : دورت اعالم فرمودند

دااح    یخداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاط  قرار داده، و بعاد از مان علا   

 اختیار شما و امام شما به امر خداوند است، و بعد از او امامت در نسل مان از فرزنادان  

 .که خدا و رسولش را مالقات خواهید کرد یاوست تا روز

از خدا و رسول در حالل و حرام و جمیا، اماور دنیاا و نخارت از      نیابت ائمه 

 :دقیق بیان فرمودند ینکات بسیار مهم خطبه بود که نن را با کلمات

نیست مگر  یحالل کرده باشند، و حرام «امامان»نیست مگر ننچه خدا و رسولش و ننان  یحالل

خداوند عاوجل حالل و حرام را به  .بر شما حرام کرده باشند «امامان»ننچه خدا و رسولش و ننان 

 .من شناسانده است، و ننچه پروردگارم از کتابش و حالل و حرامش به من نموخته به او سپرده ام

مردم،  یا: ذر داشتند و فرمودندپا از بیان این همه عظمت، مردم را از مخالفت برح

او از طرف خداوند امام است، و هرکا والیت او را انکار کند خداوند هرگا توبه اش را 

 .بخشد یپذیرد و او را نم ینم
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مردم، بخدا قسم پیامبران و رسوالن پیشین به من بشاارت داده اناد، و مان بخادا      یا

خلاوقین از اهال نسامانها و زمینهاا     م یقسم خاتم پیامبران و مرسلین و حجت بر همه 

و هدر   .هر کا در این مطال  شك کند مانند کفر جاهلیت اول کافر شاده اسات  . هستم

آنچه بر من نازل شده شي كدرده   یاز این گفتار من شي كند در همه  یك  در چيز

آنان شي كرده است، و شدي   یاز امامان شي كند در همه  یاست، و هر ك  در یك

 .ما در آت  است یكننده درباره 

: گویاد  یمان نورده اسات و ما    یبدانید که جبرئیل از جان  خداوند این خبر را برا

 .«کند و والیت او را نپذیرد لعنت و غض  من بر او باد یدشمن یهرکا با عل»

 یعملا  یرا که برنامه ا یخواستند حساس ترین قسمت سخنران یدر اینجا حضرت م

 .نیا همراه داشت بیان کنند

کناد و   یشما بیان نما  یبخدا قسم، باطن قرنن را برا: مردم فرمودند ینمادگ یلذا برا

گیرم و او را  یکه من دست او را م یکند مگر این شخص یتفسیرش را برایتان روشن نم

کانم و باه    یگیرم و با دو دستم او را بلند ما  یاو را م یبرم و بازو یخود باال م یبسو

 :فهمانم که یشما م

طال  برادر و  یبن اب یداح  اختیار او است؛ و او عل یمن داح  اختیار اویم این علهر کا 

 .جانشین من است، و والیتِ او از جان  خداوندِ عاوجل است که بر من نازل کرده است

مردم،  یا: از ارتباط دو رکن اعظم اسالم ارائه نمودند و فرمودند یسپا تصویر زیبای

هر یاك از ایان    .از نسل او ثقل ادغرند و قرنن ثقل اکبر استو پاکان از فرزندانم  یعل

 دهد و با نن یخبر م یدو از دیگر
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 .شوند تا بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند یننها از یکدیگر جدا نم. موافق است

 .خداوند بین مردم و حاکمان او در زمین هستند یبدانید که ننان امین ها

م هرگونه تعرض به مقام داح  غدیر را حرام شامردند  تما یدر این مرحله با قاطعیت

باودن   «امیرالمؤمنین»بدانید که . جا این برادرم نیست یبدانید که امیرالمؤمنین: و فرمودند

 .جا او حالل نیست یاحد یبعد از من برا

 من كنت مويه فهذا علی مويه

قبال و ذکار مقاام     یهاا  یپا از مقدماه هینا   خطبه، پیامبر  بخ  چهارمدر 

ننکه تا نخر روزگار راه هر گونه شك و شبهه  ی، براخالفت و والیتِ امیرالمؤمنین 

فرموده بودناد   یشود، ننچه بطور لسان یدر نطفه خنث یبسته باشد و در این راه هر تالش

 .انجام دادند یبه دورت عمل

: که بر فراز منبر کنارشاان ایساتاده بودناد، فرمودناد     ابتدا به امیرالمؤمنین 

او را  یاز پشت سار دو باازو   نن حضرت نادیکتر نمدند و پیامبر  .«نادیکتر بیا»

هار دو باه    یدست خود را باز کردند تا دساتها  در این هنگام امیرالمؤمنین . گرفتند

 .نسمان قرار گرفت یسو

از جاا   -که یك پله پایین تر قرار داشات  -را امیرالمؤمنین  سپا پیامبر 

قارار گرفات و    پیامبر  یزانوها ینن حضرت محاذ یکه پاها یبلند کردند تا حد

در ایان حاال    .زیر بغل ایشان را دیدناد کاه تاا نن روز دیاده نشاده باود       یمردم سفید

 :فرمودند
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یا» اَمْواله افََذااََعي نْت  هه اَلااَمْناع  اَمْنانََُصَ ْ اَمْنااعداه اَلاانُْص  اَمْنالااله اَلااعدي الالي م   َ
َمْواله ،ااَلِ 

ْلاَمْناَخَذَُل ا  «.اْخذ 

هم نسابت باه او دااح      یهر کا من نسبت به او از خودش داح  اختیارتر بوده ام این عل

را دوست بدارد، و دشمن بدار هر کا او را دشامن   یخدایا دوست بدار هر کا عل. ستاختیارتر ا

 .کند، و خوار کن هر کا او را خوار کند یکن هر کا او را یار یبدارد، و یار

کماال دیان باا والیات امیرالماؤمنین       یدربااره   یدر این قسمت از خطبه، ناول وح

پروردگاارا، تاو   : حضرت فرمودناد . را اعالم نمودند که بسیار احساس برانگیا بود 

 یدر این روز، این نیاه را دربااره    یهنگام روشن شدن این مطل  و منصوب نمودن عل

ا: یاو نازل کرد هم   ُ ال ْمانيْعَمهواَلارَتهّت   ُ َِهّْ ََ ا ْماَلااَْتَمْمت   ُ ْمادينَ  ُ الَ اَْلَْوَمااَْكَمِْت 
هَنا (16). الَمادين وااْْليسْا هَرةيامي ِخي ْ اا هَواخي  ُ اَلا نْهه  ْقبَهَلامي افََِهْناي 

ادينه و ااْْليْسهالمي اَغْْيَ لاَمَنايَبْتَغي
ينَا امروز دین شما را برایتان کامل نمودم و نعمت خاود را بار شاما تماام     » (17)، اْْل ِسي

غیر از اسالم انتخاب کناد   یهر کا دین»، «شدم یکردم و اسالم را بعنوان دین شما راض

پروردگاارا، تاو   . «شود و در نخارت از زیانکااران خواهاد باود     یهرگا از او قبول نم

 .که من ابالغ نمودم یشاهد

 دین خدا كامل شد

مردم، خداوند دین شما را با امامات او   یا»: در بخش پنجم حضرت دریحاز فرمودند

که جانشین او از فرزندان مان و از   یانپا هر کا اقتدا نکند به او و به کس. کامل نمود

 ینسل او هستند تا روز قیامت و روز رفتن به پیشاگاه خداوناد عاوجال، هناین کساان     

 .«خواهند بود یاعمالشان در دنیا و نخرت از بین رفته و در نتش دائم
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پیامبرتان بهترین پیاامبر و  : را بدانند فرمودند یننکه مردم قدر هنین نعمت یسپا برا

از  یمردم، نسل هر پيامبر یا. و فرزندان او بهترین اودیاء هستند یتان بهترین ودودی

 .است ینسل من از صلب اميرالمؤمنين عل یصلب خود او هستند ول

 یبدانید که با علا : فرمودند از فضائل امیرالمؤمنین  یبعد از نن ضمن بیان شمه ا

 ی، و باه او ایماان نما   یکند مگر با تقو ینم یدوست یو با عل یکند مگر شق ینم یدشمن

ينوه الَا یدر اینجا با توجه به نیه . نورد مگر مؤمن مخلص ااْْليْسهاَلَمادي هم   ُ
الَ هّت   رَتي

 :فرمودند

رسول جا ابالغ  یمردم، من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابالغ نمودم، و بر عهده  یا

رسید ننطور که باید ترسید، و از دنیا نروید مگر ننکه مسلمان مردم از خدا بت یا. نیست یروشن هیا

 .باشید

 سقيفه یماجرا

حضارت باا   . را نمودار کرد یغض  اله یجنبه  مرحله ششم از سخنان پیامبر 

 :تالوت نیات عذاب و لعن از قرنن فرمودند

 یاز ننان هساتم، ولا   یاز ادحاب من هستند که مأمور به هشم پوش یمنظور از این نیات عده ا

بدانند که خداوند ما را بر معاندین و مخالفین و خائنین و مقصرین حجت قارار داده اسات، و هشام    

 .از ننان در دنیا مان، از عذاب نخرت نیست یپوش

مردم، نور  یا: خود واهل بیت اشاره کردند و فرمودند یدر این مرحله به خلقت نوران

طال  و بعد در نسل  یبن اب یاز جان  خداوند عاوجل در من نهاده شده و سپا در عل

 .گیرد یما باشد م یکه برا یقائم؛ که حق خداوند و هر حق یاو تا مهد
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 یا: کشاانند اشااره کارده فرمودناد     یکه مردم را به جهنم م یسپا به امامانِ گمراه

کنناد و روز قیامات کماك     یبود که به نتش دعوت م خواهند یمردم، بعد از من امامان

ماردم، نناان و یارانشاان و     یا. مردم، خداوند و من از ننان بیاار هستیم یا. شوند ینم

 !متکبران ینتش اند و هه بد است جا یتابعینشان و پیروانشان در پائین ترین درجه 

ط منافقاان در  نن توسا  یسقیفه نمودند کاه نطفاه    یبه ماجرا یرما یسپا اشاره ا

بدانیاد کاه   »: ملعونه در مکه منعقد شده بود، و فرمودند یدحیفه  یحجة الودا  با امضا

 !!«خود نظر کند یپا هر یك از شما در دحیفه . هستند اصحا  صحيفهننان 

را نورد اکثر مردم منظور حضارت از ایان    «اصحا  صحيفه»نام  پیامبر  یوقت

کاه   یکما  یکالم را نفهمیدند و برایشان سؤال انگیا شد، و فقط مجریان ساقیفه و عاده   

 .توسط نن حضرت از ماجرا مطل، بودند، مقصود حضرت را فهمیدند

نن را از دوش حضرت  یبارو توسط باروِ پیامبران، سنگین یاحساس رساندن پیام

بار لساان مباارك حضارت      یاز این رضایت قلب یحاک یبود که کلمات این. برداشته بود

 :شد و فرمودند یجار

 یکساان  یمن رسانیدم ننچه مأمور به ابالغش بودم، تا حجت باشد بر حاضر و غائ ، و بر همه 

پا حاضران به غائبان، و پدران به فرزندان . که حضور دارند یا ندارند، به دنیا نمده اند یا نیامده اند

 .تا روز قیامت برسانند

امامت را بعد از مدن   یبزود»: سقیفه فرمودند یدرباره  یدر اینجا با دراحت بیشتر

كنندگان را لعندت   یخداوند غاصبين و تعد. گيرند یو با ظلم و زور م یبعنوان پادشاه

 .«كند
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ماردم،   یا»: و عاقبت غادبین را هناین مطارح کردناد    یامتحان اله یسپا مسهله 

خداوند عاوجل شما را به حال خود رها نخواهد کرد تا ننکه خبیاث را از پااکیاه جادا    

نيست مگر  یمردم، هيچ سرزمينِ آباد یا. کند یکند، و خداوند شما را بر غی  مطل، نم

قبل از روز قيامت هالك خواهد كرد  یآنكه خداوند اهل آن را در اثر تكذیبِ آیات اله

 یمد  یخدود را عملد   یدر خواهد آورد، و خداوند وعده  یمهد و آن را تحت حكومت

 .«نماید

 ويیت و محبت اهل بيت

 سخن را بر اثراتِ والیت و محبات اهال بیات     ی، حضرت تکیه بخ  هفتمدر 

قرائات   -خوانناد  یکه همه روزه تمام مسلمانان نن را م -حمد را یقرار دادند و سوره 

ایشاان   یمن نازل شده، و بخادا قسام دربااره     یسوره درباره این »: کردند و فرمودند

نناان   یبطور عموم شامل ننهاسات و بطاور خااص دربااره     . نازل شده است «امامان»

حمدد شديعيان اهدل بيدت      یو بيان كردند كه اصحا  صراط مستقيم در سدوره  . «است

 .هستند السالم عليهم

اهل بهشت تالوت فرمودناد و ننهاا را باه شایعیان و      یاز قرنن درباره  یسپا نیات

اهل جهنم تالوت کردند و ننها  یهم درباره  ینیات. تفسیر فرمودند پیروان نل محمد

 :از جمله فرمودند. کردند یمعن را به دشمنان نل محمد

شوند، و مالئکاه   یو در حال امن وارد بهشت م یاند که با سالمت یبدانید که دوستان ایشان کسان

ينَا»: گویند ینیند و م یبا سالم به مالقات ننان م ِ ُو اخ ِلي بْت ْم،افَ ْدخ  ْم،اطي  ُ َِّْ ََ سالم ». «َسالٌما

 .«همیشه داخل بهشت شوید یبر شما، پاکیاه شدید، پا برا
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ماورد تأکیاد   دیگار در ایان بخاش     یبود که با لساان  یدیگر ینسل امامت، مسهله 

بعاد   یامام و ود یمردم، بدانید که من پیامبرم و عل یا: حضرت قرار گرفت و فرمودند

 .از من است، و امامان بعد از او فرزندان او هستند

 .نیند یبدانید که من پدر ننانم و ننها از دل  او بوجود م

 یحضرت مهد

ظم حج  بدن الحسدن   ضرت بقي  اللَّه ايعح یدرباره  یاساس یمطالب بخ  هشتمدر 

فرمودند و مفصالز اوداف و شهون خاص حضرتش را مطرح کردند  ارواحنا فداه یالمهد

پر از عدل و داد به دست امام زمان عجل اللَّاه فرجاه را باه جهانیاان ماژده       یو نینده ا

که در نغاز راه اسالم بودند بسیار تعج  انگیا  یجمعیت یسخنان بلند حضرت برا. دادند

 :بود که فرمودند

اوست غال  بر ادیان، اوست انتقام گیرنده از . از ماست قائم یبدانيد كه آخرینِ امامان، مهد

از اهال شارك و    یننها، اوست غال  بر هار قبیلاه ا   یظالمین، اوست فاتح قلعه ها و منهدم کننده 

 .ننان یهدایت کننده 

 .دین خدا یدهنده  یاوست یار. از اولیاء خدا یانتقام هر خون ینید که اوست گیرنده بدا

را بقدر فضالش و   یاوست که هر داح  فضیلت. عمیق یبدانید که اوست استفاده کننده از دریای

 .دهد یرا بقدر جهلش نشانه م یهر داح  جهالت

 .یو احاطه دارنده به هر فهم یلماوست وارث هر ع. خداوند یاوست انتخاب شده و اختیار شده 

 یاوسات هادایت یافتاه    . ینیات اله یبدانید که اوست خبر دهنده از پروردگارش، و باال برنده 

 .اوست که کارها به او سپرده شده است. محکم بنیان

ماند و بعاد از او   یم ی، اوست که بعنوان حجت باقپيشينيان به او بشارت داده انداوست که 

 .نیست مگر ناد او ینیست مگر همراه او، و هیچ نور یهیچ حق. نیست یحجت
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خادا در   یِّاوست ول. شود یبر ضد او کمك نم یبر او نیست و کس یاست که غالب یبدانید او کس

 .او بین خلقش و امین او بر نهان و نشکارش یزمین و حکم کننده 

 با غدیر یپيمان وفادار

نن را هنین بیاان   یبیعت را مطرح کردند و ارزش و پشتوانه  یمسهله  بخ  نهمدر 

بدانيد كه من بعد از پایان خطابه ام شما را به دست دادن با من بعندوان بيعدت   : فرمودند

بدانيد كه من بدا   .خوانم یبا او و اقرار به او، و بعد از من به دست دادن با خود او فرام

او از  یده است، و مدن از جاندب خداوندد بدرا    با من بيعت كر یخدا بيعت كرده ام و عل

 .گيرم یشما بيعت م

 :فرماید یخداوند م: در این باره به قرنن استناد کردند و فرمودند

اََعا ث  َثافَ ين م اَينْك  َُ ْم،اَفَمْنانَ َي ي ُي ْ ْوَقااَي
افَ ي ااّلل   ُ ،ايَ َ وََّااّلل  ونََكااين م اي ب ييع  يَناي ب ييع 

ااَّل  اايَّ 
هيا ْلیفَنْفسي

َ
ََظّم واا،اَلاَمْناأ ااَْجراوا افََسّ ْؤتّهي َ ااّلل  َِّْه  ََ ا َُ َُ  : (18) بيم ااع

دسات نناان    یکنند، دست خداوند بر رو یکنند در واق، با خدا بیعت م یکه با تو بیعت م یکسان

پا هر کا بیعت را بشکند این شکستن بر ضرر خود اوست، و هر کا به ننچه با خدا عهد . است

 .عنایت خواهد کرد یبسته وفادار باشد خداوند به او اجر عظیم

 جاودانه است یاحكام اله

سخن گفتند که مقصود بیانِ هند پایه  یاحکام اله ی، حضرت درباره دهمين بخ در 

 :بود یمهم عقیدت ی

بر شدما   یاگر زمان طویل: مسلمین در مشکالت که فرمودند ینینده  یپیش بین ییک

  صاحب ینمودید یا فراموش كردید، عل یگذشت و كوتاه
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او که خداوند عاوجل بعد از مان بعناوان   . كند یشما بيان م یاختيار شما است و برا

 .ن از اویماو از من است و م. امین بر خلقش او را منصوب نموده است

 یدهند و ننچاه را نما   یاو و ننانکه از نسل من اند از ننچه سؤال کنید به شما خبر م

 یتا ابد را با عبارات یثابت بودن احکام اله یسپا مسهله . کنند یشما بیان م یدانید برا

 :بلند بیان فرمودند

نماودم،   یکه شاما را از نن نها   یکردم و هر حرام یکه شما را بدان راهنمای یمردم، هر حالل یا

این مطل  را بیاد داشته باشید و نن را حفاظ کنیاد و باه    . هرگا از ننها بر نگشته ام و تغییر نداده ام

 .یکدیگر سفارش کنید، و نن را تبدیل نکنید و تغییر ندهید

نمد که در ایان   یمسلمین پیش م یبود که در نینده برا یدیگر مسائل جدید ینکته 

مأمورم که از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم بر اینکاه قباول کنیاد    : مودندباره فر

و جانشینان بعاد از او نورده   یامیرالمؤمنین عل یننچه از طرف خداوند عاوجل درباره 

است که فقط در ننها بپا خواهاد   یامامت «و نن موضو »ام که ننان از نسل من و اویند، 

 .مدبِّرِ قضا و قدر را مالقات کند یکه خدا یا روزاست ت یبود، و نخر ایشان مهد

از منکر را تبلیغ پیام غدیر اعاالم کردناد و    یدیگر اینکه باالترین امر به معروف و نه

 :فرمودند

کاه حاضار نیساتند     یبدانید باالترین امر به معروف ننست که سخن مرا بفهمید و نن را به کساان 

از  ینمائید، هرا که ایان دساتور   یامر کنید و از مخالفتش نهبرسانید و او را از طرف من به قبولش 

شود مگار باا    ینم یاز منکر یجان  خداوند عاوجل و از ناد من است، و هیچ امر به معروف و نه

 .امام معصوم
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 !با دوازده امام بيعت كنيد

 یاین هدف دو زمیناه سااز   یبرا. انجام شد یخطابه بیعتِ لسان ی آخرین مرحلهدر 

 :انجام شد

اینکه قبل از بیعت با دسات بصاورت    یدرباره . بود یبیان علت این بیعت لسان ییک

 :از ننان اقرار گرفتند، فرمودند یزبان

مردم، شما بیش از نن هستید که با یك دست و در یك زمان با من دست دهید، و پروردگارم  یا

امیرالمؤمنین  یعل یننچه منعقد نمودم برا ی مرا مأمور کرده است که از زبان شما اقرار بگیرم درباره

نیند و از نسل من و اویند، هنانکه به شما فهماندم که فرزندان من از دل   یکه بعد از او م یو امامان

 .اویند

مردم باه نن   یبایست همه  یبیعت بود که م یاز محتوا یتعیین عبارات حاک یدیگر

از ننجا که این بیعت بار سار یاك    . شد یکردند و بیعت با دست هم حساب م یاقرار م

ابدیت بود، لاذا   یموقت و زود گذر نبود بلکه بر سر یك اعتقاد نن هم به بلندا یمسهله 

کردند و از مردم خواستند ننها را عیناز  یرا بر لسان مبارك جار یحضرت عبارات مفصل

 .تکرار کنند

 :هنین بگوئید یپا همگ: لذا خطاب به حاضرین فرمودند

 یدرباره  آوریم یهستيم و سر تسليم فرود م یكنيم و راض یشنيدیم و اطاعت مما »

امیرالماؤمنین   یامر امامتِ اماممان عل ی، درباره یننچه از جان  پروردگار ما و خودت به ما رساند

 .نیند یکه از دل  او به دنیا م یو امامان

 یدسدتانمان بدا تدو بيعدت مد     بر این مطلب با قلبهایمان و با جانمان و با زبانمان و با 

 .شویم یبا نن محشور م «روز قیامت»میریم و  یبر این عقیده زنده ایم و با نن م. كنيم

 ینمائیم و تردید به دل راه نما  یکنیم و انکار نم یکنیم و شك نم یتغییر نخواهیم داد و تبدیل نم

 دهیم و از این قول
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 .شکنیم یگردیم و پیمان را نم یبرنم

بعاد از   یکه گفت یامیرالمؤمنین و امامان یعل یدرباره  ینصیحت نمود یاله یبه موعظه تو ما را 

حسن و حسین و ننانکه خداوند بعاد از نن دو منصاوب نماوده     یاو از نسل تو و فرزندان اویند، یعن

 .است

آنان عهد و پيمان از ما گرفته شد، از قلبهایمان و جانهایمان و زبانهایمدان   یپ  برا

نماید و گرنه بدا زبدان     یهر ك  توانست با دست بيعت م. رمان و دستهایمانو ضمای

 یاز نفسهایمان دگرگاون  «در این باره»تغییر این عهد نیستیم و خداوند  یهرگا در پ .كند یاقرار م

 .نبیند

رسانیم، و خدا را بر نن  یما این مطال  را از قول تو به نادیك و دور از فرزندانمان و فامیلمان م

 «.یکند و تو نیا بر این اقرار ما شاهد هست یخداوند در شاهد بودن کفایت م. گیریم یشاهد م

بایست ماردم تکارار کنناد باه نناان القاا        یرا که م یپیداست که حضرت، عین کالم

خاود اقارار    یبارا  یفرمودند و عبارات نن را مشخص کردند تا هر کا به شکل خاد

خواهد التاام دهند و بر سر نن  یکه حضرت از ننان م یلکه همه به مطل  واحدنکند، ب

کردناد و بدینوسایله از هماان     یمردم نیا پا از هر جمله، نن را تکرار ما . بیعت نمایند

 .گرفته شد یفراز منبر بیعت عموم

سپاسگاار باشاند کاه اجاازه ناداد      یهمچنین از مردم خواستند خدا را بر هنین نعمت

مساتقیماز در   یخود برگاینند، بلکه ذات الها  یبرا یبا انتخاب ناقص خود خلیفه ا مردم

 .نن را به بشر الاام فرمود ینمود و نتیجه  یاین باره تصمیم گیر

اقرارکنندگان به سخنانش و نفارین بار منکارین     یدعا برا پیامبر  یکلمات نهای

 .حضرت پایان یافت یخداوند خطابه اوامر نن حضرت بود، و با حمد 
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 مراسم سه روزه در غدیر

  (11) تبریي و تهنيت غدیر و ويیت

، شدنيدیم و طبدف فرمدان خددا و     یآر»: مردم بلند شد که یپا از اتمام خطبه، ددا

 «.كنيم یرسول با قلب و جان و زبان و دستمان اطاعت م

 یما ازدحام کردند و بارا  پیامبر و امیرالمؤمنین دلوات اللَّه علیهما و نله یبعد به سو

 .دادند یگرفتند و با ایشان دست بیعت م یبیعت سبقت م

 یخاست، شکوه و ابهت ب یکه از جمعیت برم یشعف یاین ابراز احساسات و فریادها

 .بخشید یبه نن اجتما  بارو م یمانند

هَِن اََعا»: فرماود  یما  در این حال پیامبر  يافََّ  ااَّل  ي اّلل   ُ ااْْلَْمه
االْع َلَيَا  «.ََجّعي

هه در جنگها و  - پیامبر  یها یکه در هیچیك از پیروز یقابل توجه ینکته 

 سراغ نداریم، این -فتح مکه یهه سایر مناسبتها و حت
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بده مدن تهنيدت    ! به مدن تبریدي بگوئيدد   »: است که حضرت در روز غدیر فرمودند

؛ و ایان  «زیرا خداوند مرا به نبوّت و اهل بيتم را به امامت اختصاص داده است! بگوئيد

 .کفر و نفاق بود یفتح بارو و در هم شکستن کامل سنگرها ینشانه 

خود دستور دادند تا بین ماردم گاردش کناد و     یبه مناد دیگر پیامبر  یاز سو

یا»: غدیر را تکرار کند یاین خالده  اَمْواله افََذااََعي نْت  اَمهْنالااله اَلااَمْناع  الالي م   َ
َمْواله ،ااَلِ 

ْلاَمْناَخَذَُل ا ه اَلااْخذ  اَمْنانََُصَ ْ اَمْنااعداه اَلاانُْص  والیات   یابد یتا در غدیر بعنوان تابلو «اعدي

 .دلها نقش بندد بر

 (41) بيعت مردان

از شما بیعت  یوعده داده بودند که پا از پایان سخنران یضمن سخنران پیامبر 

 :خواهم گرفت، ننجا که فرمودند

بدانید که من بعد از پایان خطابه ام شما را به دست دادن با من بعنوان بیعت با او و اقرار به او، و 

باا مان    یبدانید که من با خدا بیعت کرده ام و علا . خوانم یمن به دست دادن با خود او فرا م بعد از

 .گیرم یاو از شما بیعت م یبیعت کرده است، و من از جان  خداوند برا

باود،   به والیت دوازده امام معصوم  یالتاام و پیمان وفادار یبیعت غدیر به معنا

باه نن   یحضرت تعیین شده بود، و ماردم بصاورت لساان    یاننن ضمن سخنر یو محتوا

 .اقرار کرده بودند

ننکه رسمیت مسهله محکم تر شود، و نن جمعیت انبوه بتوانند مراسام بیعات را    یبرا

 یپاا از پایاان ساخنران    انجام دهند، پیاامبر   یشده ا یبطور منظم و برنامه ریا

 ه برپادستور دادند تا دو خیم
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از خیمه ها را مخصوص خود قرار دادند و در نن جلوس فرمودناد، و باه    ییک. شود

دیگر جلوس نماید، و امر کردند تاا ماردم    یدستور دادند تا در خیمه  امیرالمؤمنین 

 .جم، شوند

یافتناد و باا نن    یحضاور ما   پیاامبر   یپا از نن مردم دسته دسته در خیمه 

مخصوص  یسپا در خیمه . گفتند یدادند و تبریك و تهنیت م یحضرت دست بیعت م

بعاد از پیامبرشاان باا نن     یشدند و بعنوان امام و خلیفاه   یحاضر م امیرالمؤمنین 

بستند، و بعنوان امیرالماؤمنین بار او    یم یدادند و پیمان وفادار یحضرت دست بیعت م

 .گفتند یردند، و این مقام واال را تبریك مک یسالم م

بیعت تا سه روز ادامه داشات، و ایان مادت را حضارت در غادیر اقامات        یبرنامه 

 .مردم در نن شرکت کردند یداشتند، و برنامه هنان حساب شده بود که همه 

دتار از  بودند که زو یبیعت نمودند همانهای که در غدیر با امیرالمؤمنین  یاز کسان

همه نن را شکستند و پیش از همه پیماان خاود را زیار پاا گذاشاتند و بعاد از پیاامبر        

 .ایستادند امیرالمؤمنین  یرو در رو یپا از دیگر ییک 

افتخدار برایدت بداد،    »: راناد  یجال  اینکه عمر بعد از بیعت این کلمات را بر زبان م

مدن و   یاباالحسدن، اكندون مدوي    یطالب، خوشا بده حالدت ا   یپسر اب یگوارایت باد ا

 «!یشده ا یهر مرد و زن مؤمن یموي

مردم بادون هاون و هارا باا      یهمه  از نن جال  تر اینکه پا از امر پیامبر 

 ابوبکر و عمر یکردند، ول یبیعت م امیرالمؤمنین 
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از جانا  خاود   : ییعن»مر از طرف خداوند است یا از طرف رسولش نیا این ا: گفتند

 :حضرت فرمود «؟یگوی یم

؟ و شدود  یبدون امر خداوند م یبزرگ یآیا چنين مسلله . از طرف خدا و رسولش است

 .امیرالمؤمنین است یحق است از طرف خدا و رسولش که عل ینر: نیا فرمود

  (41) بيعت زنان

دستور دادند تا زنان هم با نن حضرت بیعت کنند و بعنوان امیرالمؤمنین  پیامبر 

همساران   یسالم کنند و به حضرتش تبریك و تهنیت بگویند، و این دساتور را دربااره   

 .خویش مؤکد داشتند

نوردند  یبه دستور حضرت ظرف نب -هون اکثر زنان نامحرم بودند -این منظور یبرا

پرده دستِ خود را در نب قرار  یکه زنان در نن سو ینن زدند بطور یبر رو یده او پر

گذاشت و بادین   یدیگر دست خود را در نب م یدر سو دادند و امیرالمؤمنین  یم

 .دورت بیعت زنان هم با نن حضرت انجام گرفت

از حاضارین در    بارو اسالم حضارت فاطماه زهارا    یشود که بانو ییادنور م

 خواهر امیرالماؤمنین   یو ام هان همسران پیامبر  یهمچنین کلیه . غدیر بودند

 .و فاطمه دختر حضرت حماه و اسماء بنت عمیا در نن مراسم حضور داشتند

  (44) عمامه سحا 

از  یاعاالم کنناد یکا    یرا بار قاوم   یخواستند ریاست شخص بارگ یعرب هرگاه م

 اهمیت این برنامه. مراسمشان بستن عمامه بر سر او بود
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ببندد و ایان باه    یخود را بر سر کس یعمامه  یشد که شخص بارگ یننگاه بیشتر م

 .اعتماد بر او بود یمعنا

ج نام داشت، بعناوان تاا   «سحا »خود را که  یدر مراسم غدیر عمامه  پیامبر 

عمامه را بر دوش نن حضرت قرار دادند  یبستند و انتها افتخار بر سر امیرالمؤمنین 

 :فرمایند یدر این باره هنین م امیرالمؤمنین . عمامه تاج عرب است: و فرمودند

: بر سرم بستند و یك طرف نن را بر دوشم نویختند و فرمودند یپیامبر در روز غدیر خم عمامه ا

 .نمود یبه سر داشتند یار یکه هنین عمامه ا یخداوند در روز بدر و حنین، مرا با مالئکه ا

  (47) شعر غدیر

 ینن بود که در قالا  ادبیاات شاعر    یفرهنگ یغدیر جلوه  یاز زیباترین برنامه ها

ور غدیر، حضور حسان بن ثابت شاعر بارو عارب از  در مراسم پرش. خود را نشان داد

 .عنایات خداوند بود، هرا که درخواست این شاعر زبردست بسیار جل  توجه کرد

را که باه مناسابت    یفرمائید شعر ییا رسول اللَّه، اجازه م: او به حضرت عرض کرد

م؟ حضارت  ساروده ام بخاوان   طالا    یبان ابا   یعلا  یعظیم درباره  یاین واقعه 

 .بخوان به نام خداوند و برکت او: فرمودند

شنیدن کالمش ازدحام کردند و گردن  یقرار گرفت و مردم برا یبلند یحسان بر جا

پيدامبر گدوش    یِو امضدا  یبزرگان قری ، سخن مدرا بده گدواه    یا»: او گفت. کشیدند

 «.كنيد

ذیاالز ماتن   . را که همانجا سروده بود خواند تا بعنوان سند غدیر بماناد  یسپا اشعار

 :نوریم ینن را م یشعر حسان و ترجمه  یعرب
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 مُحَمَّاااداز یَّاَلَااامَ تَعَلَمُاااوا لَنَّ النَّبِااا 

  
 دَوَحِ خُاامح حااینَ قااامَ مُنادِیاااز  یلَااد 

  
 وَ قَااد جاااءَهُ جِبَریاالُ مِاانْ عِنْاادِ رَبِّااهِ

  
 صُااومف فَااال تَااكُ وانِیاااز   بِأنَّااكَ مَعَ 

  
 وَ بَلِّغْهُااامُ ماااا لَنْااااَلَ اللَّاااهُ رَب هُااامَ 

  
 وَ إِنْ اَنْتَ لَمَ تَفْعَالْ وَ حااذَرَتَ باغِیااز    

  
 عَلَیَااكَ فَمااا بَلَّغْااتَهُمَ عَاانْ إِلهِهِاامَ    

  
 الْأَعادِیااا یرِسااالَتَهُ إِنْ کُنْااتَ تَخْشَاا  

  
 فَقاااامَ بِاااهِ إِذْ ذاكَ رافِااا،ُ کَفِّاااهِ   

  
 یَدَیَااهِ مُعَلِاانُ الصَّااوَتِ عالِیاااز  یبِیُمَناا 

  
 مَاانْ کُنْااتُ مَااوَالهُ مِاانْکُمُ: فَقااالَ لَهُاامَ

  
 وَ کااانَ لِقَااوَلی حافِظاااز لَاایَاَ ناسِاایاز  

  
 فَمَااوَالهُ مِاانْ بَعَاادی عَلِاایَّ وَ اِنَّناای   

  
 بِاااهِ لَکُااامَ دُونَ الْبَرِیَّاااةِ راضِااایاز    

  
 عَلِیّاااز فَوالِااهِ  یفَیااا رَبِّ مَاانْ والاا  

  
 عَلِیّاااز مُعادِیاااز یوَ کُاانْ لِلَّااذی عاااد  

  
 وَ یااا رَبِّ فَانْصُاارْ نادِااریهِ لِنَصَاارِهِمَ 

  
 کَالْبَادَرِ یَجَلُاو الادَّیاجِیا    یإِمامَ الْهُاد  

  
 وَ یا رَبِّ فَاخْذُلْ خاذِلیاهِ وَ کُانْ لَهُامَ   

  
 إِذا وَقَفُااوا یَااوَمَ الْحِسااابِ مُکافِیاااز    

  
کنار درختان غدیر خم به حالت ندا ایستاد، و ایان در   دانید که محمد پیامبر خدا  ییا نمن

مکان کاه تاو محفاو       یبود که جبرئیل از طرف خداوند پیام نورده بود که در این امر سسات  یحال

و از ظالماان   ینرساان بود، و ننچه از طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برساان، و اگار    یخواه

دست  در اینجا بود که پیامبر  .یرسالت پروردگار را نرسانده ا یو از دشمنان حذر کن یبترس

او هساتم و ساخن مارا     یهر کا از شما که من موال: بلند فرمود یرا بلند کرد و با ددا  یعل

 -ینه به دیگر -است، و من فقط به او یاو بعد از من عل یکند، موال یسپارد و فراموش نم یبیاد م

را دوست بدارد او را دوسات   یپروردگارا، هر کا عل. هستم یشما راض یبعنوان جانشین خود برا

فرماا   یکننادگان او را یاار   یپروردگارا، یاار . کند او را دشمن بدار یدشمن یبدار، و هر کا با عل

. بخشاد  یما  یرا که در تاریکیها مانند ماه ش  ههارده روشن یبخاطر نصرتشان امام هدایت کننده ا

 «.ایستند خود جاا بده یحساب م یپروردگارا، خوارکنندگان او را خوار کن و روز قیامت که برا
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که با زبانت از ما دفاا    یحسان، مادام یا: فرمود پا از اشعار حسان، پیامبر 

 .بود یالقدس مؤید خواه روح ی، از سویکن یم

  (42) حضور جبرئيل در غدیر

 یبارا  یاتفاق افتاده کاه پیاام خادا    یدر موارد خاد یظهور مالئکه به دورت ندم

 پیاامبر   یدر غدیر نیا این اتفاق پاا از ساخنران  . هدایت مردم همراه داشته است

 .پیش نمد و بار دیگر حجت را بر همگان تمام کرد

 :گفت یکنار مردم ایستاده بود و م یزیبا دورت و خوشبو یمرد

او  یهقدر کار پسر عماویش را مؤکّاد نماود، و بارا    . مانند امروز هرگا ندیدم یبخدا قسم، روز

 .پیمان او را بشکند که یبر کس یوا. زند یبست که جا کافر به خدا و رسولش نن را بر هم نم یپیمان

: حضرت فرماود ! این مرد هه گفت؟ یشنید: نمد و عرض کرد عمر ناد پیامبر 

 :حضرت فرمود. نه: ؟ گفتینیا او را شناخت

خدا و رسول  ی، که اگر هنین کنیتو مواظ  باش این پیمان را نشکن. او روح األمین جبرئیل بود

 !و بیاار خواهند بودو مالئکه و مؤمنان از ت

  (45) در غدیر یمعجزه اله

 والیت اهل بیات   یمردم بیان شد بارگترین پیام اسالم، یعن یننچه در غدیر برا

پیااامبر  یاز سااو یمعجاااه ا یالهاا یاز اتمااام حجتهااا یاگاار در مااوارد بساایار. بااود

تااریخ باشاد، در غادیر     یگرفت تا اطمینان قلوب نن مردم و نسلها یدورت م 

را بار خاط پایاان     یالها  یخداوند در حضور پیامبرش مستقیماز معجاه نشان داد و امضا

 .غدیر ثبت کرد
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با دوازده نفر از اداحابش نااد پیاامبر     یدر نخرین ساعات از روز سوم حارث فهر

 :نمد و گفت 

 :سه سؤال از تو دارم! محمد یا

 یخود را از جان  پروردگارت نورده ا یخداوند و پیامبر ینیا شهادت به یگانگ. 1

 ؟ییا از پیش خود گفت

یا از پایش خاود    ینیا نماز و زکات و حج و جهاد را از جان  پروردگار نورده ا. 2

 ؟یگفت

نْا»: یطال  گفت یبن اب یعل ینیا اینکه درباره . 3 اَمهْوالهَمْناع  ا ّي اَمهْواله اَفَعه
، از «...ت 

 ؟یجان  پروردگار بود یا از پیش خود گفت

كرده است، و واسطه  یخداوند به من وح»: حضرت در جواب هر سه سؤال فرمودند

 یپيام خدا هستم، و بدون اجدازه   یبين من و خدا جبرئيل است، و من اعالن كننده  ی

 «.كنم یرا اعالن نم یپروردگارم خبر

از  یگوید حدف و از جاندب توسدت، سدنگ     یخدایا، اگر آنچه محمد م»: حارث گفت

 «.دردناك بر ما بفرست یآسمان بر ما ببار یا عذاب

از نسمان بار او فرساتاد    یهمینکه سخن حارث تمام شد و به راه افتاد، خداوند سنگ

یادگان  د یادحاب فیل جلو یکه از مغاش وارد شد و همانجا او را هالك کرد و ماجرا

 .جمعیت حاضر در غدیر تکرار شد 127777

اْكفيريَنالَيَْساَُل ادافيعٌا یبعد از این جریان، نیه  ِي َلاس ئيٌلابيَعذاٍبالاقيٍع،ال
َ
نازل  (26) ...َسأ

: فرمودناد . ینر: نیاا دیدیاد؟ گفتناد   : رو به مردم کردناد و فرمودناد   پیامبر . شد

 :پا از این اقرار مردم فرمودند. ینر: شنیدید؟ گفتند
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و شیعیانش  یعل. کند یکه با او دشمن یبر کس یکه والیت او را بپذیرد، و وا یخوشا به حال کس

 یبهشات گرداناده ما    یجوان، در باغهاا  یبینم که در روز قیامت سوار بر شتران با ههره های یرا م

عظیم از  یشوند و با رضایت یست و محاون نمبر ننان نی یکه تاج بر سر دارند و ترس یشوند در حال

تاا ننکاه در حظیارل القادس از جاوار رب       !!باارو  یخدا مؤید هستند، و این است رستگار یسو

العالمین ساکن شوند، که در نن برایشان هر هه بخواهند و ننچه هشمها لذت ببرند نماده اسات و در  

ْقهَ ا: گویند یخواهند بود، و مالئکه به ننان م ینن دائم  ْ ت ْم،افَهنيْعَما ْ َْ ه ََ ْمابيمه ا  ُ َِّْ ََ اَسالٌما
اريا  (27). اِلا

سرهشمه گرفتاه و یاك    یاز منب، وح «غدیر»با این معجاه، بر همگان مسلّم شد که 

 .است یفرمان اله

منافقاان نن روز و طاول تااریخ شاد کاه       یهمه  یدیگر، تعیین تکلیف برا یاز سو

کنند و به گمان خود خدا و رسول را قبول دارند، و بعد از  یفکر م یهمچون حارث فهر

ماا  : گویناد  یاز طرف خداست دریحاز ما  طال   یبن اب یدانند والیت عل یننکه م

خداوند ثابات کارد کاه هار کاا       یاین پاسخ دندان شکن و فور!! تحمل نن را نداریم

 .ول استرا نپذیرد منکر سخن خدا و رس  یوالیت عل

 (48) پایان مراسم غدیر

ایاام  »بدین ترتی  پا از سه روز، مراسم غدیر پایان پذیرفت و نن روزهاا بعناوان   

از معارف اسالم، پاا از   یگروهها و قبائل عرب، با دنیای. در ذهنها نقش بست «الوالیة

یاامبر  پ .شهر و دیار خاود شادند   یِودا  با پیامبرشان و معرفت کامل به جانشینِ او، راه

نیا عازم مدینه گردیدند در حالیکه کاروان نبوت را به سر منال مقصاود رساانده    

 .بودند
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در شهرها منتشر شد و به سارعت شاای، گردیاد و باه گاوش       «غدیر یواقعه »خبر 

نقاط عاالم   یهمگان رسید، و بدون شك توسط مسافران و ساربانان و بازرگانان تا اقص

 .ایران و روم و هین پخش شد و غیر مسلمانان هم از نن با اطال  شدند ینن روز یعن

بار دیگار قادرت خاود را باه نماایش گذاشات، و از        یاسالم یبدین وسیله جامعه 

بدین گونه بود که خداوند حجتش را بر مردم تماام  . بیگانه مصون ماند یحمالت احتمال

 :فرماید یم  کرد؛ هنانکه امیرالمؤمنین

يا» وَلااّلل  ارَس  ااََّ  ِيْمت  ََ اَلاالاليق ئيهٍلاَمقه الوا  م ا هةو  َّ اح  ٍُ ََحه االي  (29) «:...تََرَكايَْوَماالَْغُيري

 .نگذاشت یباق یسخن یکس یو برا یعذر یاحد یدر روز غدیر برا پیامبر 

در پانادهمین قرن غدیر پیام نن را به فرداها برسانیم، و از سنگر غادیر   به امید ننکه

تاریخ سر فراز داریم و لبخند رضایت  یسقیفه را نشانه رویم، تا پرهم والیت را بر بلندا

 .بر لبان مبارك داح  غدیر بنشانیم
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