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 بيعت زنان  

اى بر روى آن زدند به طورى كه زنان در آن سوى  ردند، و پردهتا ظرف آبى آو دستور دادند (آله و عليه اهلل صلى)از طرف ديگر، پيامبر

سوى ديگر با آن حضرت بيعت  دست خود را در (السالم عليه)قرار دادنِ دستِ خود در آب، و قرار دادنِ اميرالمؤمنين پرده با

 .گرفت كردند؛ وبه دين صورت بيعت زنان هم انجام

نيز  (آله و عليه اهلل صلى)حضور داشتند، و كليه همسران پيامبر در غدير (عليهاالسالم)هراشود كه حضرت صديقه طاهره فاطمه ز يادآور مى

 .بودند در آن مراسم حاضر

 عمامه سحاب  

  (السالم عليه)نام داشت، به عنوان تاج افتخار بر سر اميرالمؤمنين« سحاب»را كه  عمامه خود (آله و عليه اهلل صلى)در اين مراسم، پيامبر

 .ند و انتهاى عمامه را از پشت سر بر دوش آن حضرت قرار دادندگذاشت

 شعر غدير  

 اجازه خواست تا به مناسبت اين واقعه عظيم شعرى درباره (آله و عليه اهلل صلى)در مراسم پر شور غدير، حسّان بن ثابت از پيامبر

 .بگو به بركت خداوند: حضرت فرمودند .بگويد (السالم عليه)اميرالمؤمنين

 .«گوش كنيد (آله و عليه اهلل صلى)اى بزرگان قريش، سخن مرا به گواهى و امضاى پيامبر»: در جاى بلندى قرار گرفت و گفت حسّان

 .عنوان يك سندِ تاريخى از غدير ثبت شد و به يادگار ماند جا سروده بود خواند كه به سپس اشعارى را كه همان

 جبرئيل در غدير

 :گفت مردم مى ود كه مردى زيبا روى در كناراتمام حجت ديگر اين ب

براى او پيمانى بست كه جز كافر به  !را محكم نمود چقدر كار پسر عمويش .به خدا قسم روزى مانند اين روز هرگز نديدم»

 «.واى بر كسى كه پيمان او را بشكند .زند خدا و رسولش آن را بر هم نمى

 حضرت .«نه »:گفت «او را شناختى؟»:حضرت فرمودند! گفت؟ شنيدى اين مرد چه مى: گفت و آمد (آله و عليه اهلل صلى)عمر نزد پيامبر

چنين كنى خدا و رسول و مالئكه و مؤمنان از  اگر .تو مواظب باش اين پيمان را نشكنى .او روح االمين جبرئيل بود»:فرمودند

 «!تو بيزار خواهند بود

 معجزه غدير  

حارث فهرى نزد  .به وقوع پيوست (آله و عليه اهلل صلى)واليت توسط پيامبر ى بود كه پس از اعالما امضاى الهى بر غدير، معجزه

آرى از »:فرمود (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر «آيا اين واليت كه امروز اعالم كردى از جانب خدا بود؟»:معترضانه پرسيد حضرت آمد و

گويد حق و از جانب توست سنگى از  اگر آنچه محمد مى! خدايا»: خداوند گفت در اينجا حارث خطاب به«.جانب خدا بود

 «.ببار يا عذاب دردناكى بر ما بفرست آسمان بر ما

افتاد، خداوند سنگى از آسمان بر او فرستاد كه از مغزش وارد و از دُبُرش خارج  همين كه سخن حارث تمام شد و به راه

 .و همانجا او را هالك كرد گرديد

 از منبع وحى سرچشمه گرفته و فرمان الهى است و منكرين آن مستحق« غدير»، بار ديگر بر همگان مسلم شد كهبا اين معجزه

 .اند عذاب

 



 پايان مراسم غدير  

ها و قبايل عرب،  گروه .ها نقش بست در ذهن« تايّام الوالي»روزها به عنوان  پس از سه روز، مراسم غدير پايان پذيرفت و آن

عازم مدينه  (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر پيامبرشان و معرفت كامل به جانشين آن حضرت راهى شهر و ديار خود شدند و وداع با پس از

 .گرديدند

 منتشر شد و به سرعت شايع گرديد و به گوش همگان رسيد، و بدين گونه خداوند حجتش را بر خبر واقعه غدير در شهرها

 .مردم تمام كرد

 اتمام حجت جهانى در غدير  

در غدير، هر يك به سهم خود خطبه غدير را حفظ كنند و متن آن را در  جا داشت بيش از صد و بيست هزار نفر حاضر

 .فاميل و دوستان خود قرار دهند اختيار فرزندان و

 (آله و عليه اهلل صلى) نوشتن معارف و سنن پيامبرـ كه گفتن و  (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر البته فضاى ظلمانى جامعه مسلمين پس از رحلت

سخنان سرنوشت سازِ پيامبرِ دلسوزشان در آن مقطع حساس  هاى متمادى در آن ممنوع بود ـ سبب شد كه مردم نتوانند سال

صبينِ غا كه مطرح كردن غدير مساوى با برچيدن بساط پيداست .آن در عينيت جامعه باشند را بازگو كنند و در فكر اجراى

 .دادند خالفت بود، و آنان هرگز اجازه چنين كارى را نمى

هاى  براى نسل ها جاى گرفت كه عده زيادى خطابه غدير يا قسمتى از آن را حفظ كردند و صورتى در سينه اما غدير، به

مسلمين، هيچ حديثى به لذا بين قاطبه  .مهمى نبود كس را قدرتِ منع از انتشار چنين خبر آينده به يادگار گذاشتند، و هيچ

 .ندارد، و گذشته از تواترِ آن، از نظر رجال و درايت فوق العاده است روايت كننده« حديث غدير»اندازه 

وسيع مسلمين در حد جهانى، جانشينان  با توجه به آينده بلند مدت دين الهى تا آخرين روز دنيا و دامنه (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر

 .جهانيان معرفى فرمودند را در اين خطابه رسمى به خود تا روز قيامت

آورند،  مقابل جانشينان حقيقى پيامبرشان سر تعظيم فرود نياورده و نمى ها همچنان در هايى از مسلمين در طول زمان اگر گروه

 .دانند مى(آله و عليه اهلل صلى)طالب و يازده فرزند او را جانشينان پيامبر شيعيان در طول تاريخ فقط على بن ابى ولى جمع عظيم

 هاى بعدى را در مرحله عمل نديدند، ولى بسيارى از نسل (السالم عليه)اميرالمؤمنين اگر اجتماع آن روزِ مسلمين، خالفتِ بالفصل

م االعظ  تا با ظهور حضرت ولى اللّه باشد .بود« غدير»مسلمانان وصى واقعى پيامبرشان را شناختند كه اين باالترين هدف از 

خالفت الهى را بچشند و بركات آن را ببينند، و متوجه شوند كه غاصبين خالفت  ، مردم جهان عمالً طعم(السالم عليه)امام زمان

 .نعمت عظمى را از مردم گرفتند كدامين

 شياطين در غدير  

در آن روز اصحاب ابليس  .دنددر روز غدير حاضر بو (السالم عليه)اميرالمؤمنين ابليس و رؤساى اصحاب او هنگام منصوب شدن

تو بر آنان راهى نداريم، چرا  اين امت مورد رحمت قرار گرفتند و از گمراهى محفوظ شدند، و ديگر نه ما و نه»: گفتند به او

 .شنيدن اين سخنان ابليس با ناراحتى از آنان جدا شد پس از .«كه امام و پناه بعد از پيامبرشان را شناختند

اعتراض آنان را  بيعت را شكستند، ابليس اصحابش را جمع كرد تا پاسخ (آله و عليه اهلل صلى)رحلت پيامبر بعد ازهنگامى كه مردم 

! «تو بودى كه آدم را از بهشت بيرون كردى! اى بزرگ ما!اى آقاى ما»: آنان در مقابل او سجده كردند و گفتند .عمالً نشان دهد

 !است اى، و در كنار آن گمراه كردن اين امت كار آسانى بوده انجام داده مورد آدم يعنى تو قبالً كار بزرگترى در

چگونه ! كنيد من بر اينان سلطه و راهى ندارم؟ مى شما گمان!! هرگز! كدام امت بعد از پيامبرشان گمراه نشدند؟»: ابليس گفت

 ....ادامه دارد      !؟«...طالب كنار گذاردند  بىامر خدا و پيامبر را درباره اطاعت على بن ا ديديد مرا هنگامى كه كارى كردم تا


