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 الوداع حجه اهميت

 بعد و آيد مي شمار به اسالم تاريخ در عطفي نقطه معظمه مكه از حضرت آن خروج و سلم و اله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر هجرت
 .اند كرده سفر مكه به بار سه حضرت هجرت، اين از

 فوراً بودند بسته مشركين با كه قراردادي طبق و شدند مكه وارد عمره عنوان به حديبيه صلح از پس هشتم سال در اول بار
 .بازگشتند

 به پرستي بت و شرك و كفر بساط برچيدن و ها برنامه پايان از پس و شدند، شهر اين وارد مكه فتح عنوان به نهم سال در دوم بار
 .بازگشتند مدينه به سپس و آوردند بجا عمره و آمده مكه به بازگشت هنگام و رفتند طائف

 الوداع حجه بعنوان هجري دهم سال در شدند مكه وارد سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر كه هجرت  از بعد بار آخرين و سومين
 .شوند حاضر امكان حد در مردم همه تا دادند حج اعالن رسمي طور به بار اولين براي حضرت كه بود

 و كامل طور به مردم براي هنوز كه اسالم قوانين از مهم حكم دو از بود عبارت آن و بود، نظر در اساسي مقصد دو سفر اين در
 . سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر از بعد جانشيني و يتوال و خالفت مسئله ديگري و حج، يكي: بود نشده تبيين رسمي

 حج سفر آغاز

 جزئيات تا شدند سرازير مكه بسوي آن غير و يمن بالد حتي و مكه و مدينه اطراف قبايل و انصار و مهاجرين عمومي، اعالن از پس
 حضرت آنكه بر اضافه. باشند داشته شركت حج انعنو به حضرت، رسمي سفر اولين در و بياموزند پيامبرشان از شخصاً را حج احكام

 .باشد مردم جانبه همه شركت باعث توانست مي اين و است من عمر آخر سال امسال كه بودند فرموده اشاراتي

 هزار هفتاد فقط كه كردند شركت حج مراسم در) اند كرده نقل هم را آن از بيشتر گاهي( نفر هزار بيست و يكصد حدود جمعيتي
 .بودند متصل مكه تا مدينه از گويان لبيك بطوريكه بودند، كرده حركت حضرت همراه به مدينه از نانآ نفر
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 وارد الحجه ذي پنجم شنبه سه روز در مسافت طي روز ده از بعد و شدند خارج مدينه از مانده الحجه ذي ماه به روز چند حضرت
 .شدند مكه

 جزيه و زكات و خمس آوري جمع و اسالم به دعوت براي نجران و يمن به حضرت فطر از قبالً كه هم السالم عليه اميرالمومنين
 .رسيدند مكه به حج ايام براي يمن اهل از نفر هزار دوازده حدود در اي عده همراه به بودند رفته

 دادند، انجام ديگري از پس يكي را حج اعمال آن از بعد و رفتند عرفات موقف به حضرت الحجه ذي نهم روز در حج ايام رسيدن با
 .فرمودند بيان مردم براي را آن مستحبات و واجبات مورد هر در و

 

 مني در اول خطابه

 عنوان به را او و كند منتقل السالم عليه طالب ابي بن علي به را السالم عليهم انبياء ودايع و علم كه شد نازل الهي دستور عرفات در
 .كند معرفي خود جانشين و خليفه

 در. بود غدير خطبه براي سازي زمينه يك واقع در كه فرمودند ايراد را خود خطابه اولين سلم و اله و عليه اله صلي پيامبر يمن در
 و شده ريخته بناحق خونهاي سپس و نمودند، مردم آبروي و مال و جان نظر از مسلمين اجتماعي امنيت به اشاره ابتدا خطبه اين

 تامين براي اجتماع جو و شود برداشته ميان از توزيها كينه تا دادند قرار عفو مورد رسماً را هليتجا در شده گرفته بناحق اموال
 .بكشند شمشير يكديگر روي بر و كنند اختالف او از بعد مبادا كه داشتند برحذر را مردم سپس. شود آماده امنيت

 :كه فرمودند تصريح اينجا در

 .ايستاد خواهد متخلفين ابلمق در طالب ابي بن علي نباشم من اگر

 :فرمودند و شد جاري حضرت مبارك لسان بر ثقلين حديث سپس

 يعني عترتم و خدا كتاب: شويد نمي گمراه هرگز كنيد تمسك دو اين به اگر كه گذارم مي باقي شما ميان در گرانبها چيز دو من
 .بيتم اهل

 .شوند مي برده جهنم به قيامت وزر من اصحاب همين از اي عده اينكه به داشتند هم اي اشاره

 دورتر كه آنان تا كردند مي تكرار مردم براي را حضرت سخنان السالم عليه اميرالمومنين خطابه، اين در اينكه توجه جالب نكته
 .بشنوند بودند
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 مني در خيف مسجد در دوم خطابه

 ايراد اي خطابه نيز آنجا در. كنند اجتماع خيف مسجد در دممر تا دادند فرمان حضرت ديگر بار مني، در توقف از سوم روز در
 . برسانند غائبان به و بسپارند خاطر به خوب را ايشان هاي گفته كه خواستند مردم از صريحاً آن ضمن كه فرمودند

 برابر در مانانمسل همه تساوي و فرمودند سفارش نينداختن تفرقه و مسلمين امام براي دلسوزي و عمل اخالص به خطبه اين در
 و شد، جاري حضرت لسان بر ثقلين حديث و شدند خالفت مسئله متعرض ديگر بار آن از بعد. كردند اعالم را الهي قوانين و حقوق

 .كردند آماده را زمينه غدير براي ديگر بار

 و نوشتند نامه پيمان و كردند غازآ را خود هاي برنامه و گرفتند جدي را قضيه و كردند خطر احساس كامالً منافقين مقطع، اين در
 .شدند قسم هم

 اميرالمؤمنين لقب

 لقب اين چه اگر آورد، الهي جانب از السالم عليه طالب ابي بن علي به آن اختصاص عنوان به را اميرالمؤمنين لقب جبرئيل، مكه در
 .بود شده تعيين حضرت آن براي نيز قبالً

 او بر اميرالمؤمنين عنوان به و بروند السالم عليه علي نزد اصحابش يك يك تا دادند ستورد هم سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر
 السالم عليه علي بودن امير بر اقرار آنان از خود، حيات زمان در بدينوسيله و بگويند، اميرالمؤمنين يا عليك السالم و كنند سالم
 .گرفت

 است؟ رسولش و خدا طرف از حقي اين آيا: گفتند سلم و اله و عليه اهللا صلي رپيامب به اعتراض عنوان به عمر و ابوبكر اينجا در
 .است داده من به را دستور اين خداوند است، رسولش و خدا طرف از حقي: فرمودند شده غضبناك حضرت

 غدير در حضور براي رسمي اعالن
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 به حضرت حج اتمام از پس بالفاصله ولي بمانند، مكه در مدتي خود حج سفر آخرين و اولين در خدا پيامبر رفت مي انتظار اينكه با
 وقت در تا كنند حركت بايد همه و بماند، باقي نبايد معلوالن جز كسي فردا: كند اعالن مردم به تا دادند دستور بالل خود منادي
 .باشند حاضر خم غدير در معين

 اين در. شد انتخاب الهي خاص امر به بود نجد اهل و عراق لاه و مصر اهل و مدينه اهل افتراق محل كه جحفه از قبل كمي غدير
 به و مكه كيلومتري بيست و دويست در اي شده شناخته محل غدير نيز، اكنون هم. داشت وجود كهنسالي درختان و آبگير مكان،
 زيارت و عبادت محل المالس عليه اميرالمؤمنين نصب محل و غدير مسجد و دارد، قرار مكه طرف به جحفه از قبل ميل دو فاصله
 .است زائران

 به مسلمانان تا كنند اقامت مدتي آنكه بدون – مكه از دوري سال ده از بعد - پيامبرشان كه بود توجه جالب بسيار مردم براي
 و مكه از خروج به نيز را مردم و شدند خارج مكه از فوراً حج مراسم اتمام از بعد كنند، مطرح را خود مسايل و بيايند ديدارشان

 .نمودند امر غدير در حضور

 قولي به و( نفر هزار بيست و صد از بيش كه جمعيت سيل كردند، حركت مكه از سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر كه روز آن صبح
 حدود اي عده حتي. كردند حركت حضرت همراه به شدند مي زده تخمين) نفر هزار هشتاد و صد ديگر قول به و هزار، چهل و صد

 .آمدند غدير تا حضرت همراه نبود شمال سمت به مسيرشان كه يمن اهل از نفر هزار دوازده

 خطبه جزئيات و خطابه اجتماع

 به و جاده راست طرف به را خود حركت مسير حضرت رسيدند، – شده واقع آن در غديرخم كه - الغميم كراع منطقه به همينكه
 :فرمودند و دادند تغيير غدير سمت

 اللَّه رسولُ أَنَا اللَّه داعي أَجِيبوا النَّاس يهاأَ

 .خدايم آور پيام من كه كنيد اجابت را خدا كننده دعوت مردم، اي

 .است رسيده فرا مهمي پيام ابالغ هنگام كه بود آن از كنايه اين و

 توقف هستند سر پشت آنانكه و بازگردند اند هرفت پيش آنانكه و شوند متوقف مردم همه«: كند ندا منادي تا دادند فرمان سپس
 كه كهنسالي درختان زير كسي: دادند دستور نيز و. گردند جمع شده تعيين پيش از محل در جمعيت همه آهسته آهسته تا »كنند

 .بماند خالي موضع آن و نرود بود آنجا در

 و شدند پياده غدير منطقه در مردم همه و بازگشتند ندبود رفته پيشتر كه كساني و شدند، متوقف مركبها همه دستور اين از پس
 .گرفتند آرام كم كم و كردند، پيدا جايي خود براي يك هر
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 از اي گوشه حضرت خود حتي و مردم كه بود كننده ناراحت حدي به و سوزنده زمين داغي و آفتاب حرارت اثر در گرما شدت
 پايشان به را خود عباي گرما شدت از اي عده و بودند، داده قرار خود رپايزي را آن از اي گوشه و سرانداخته به را خود لباس

 .بودند پيچيده

 درختان محل به تا دادند دستور آنان به و فراخواندند را مقداد و ابوذر و سلمان سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر ديگر، سوي از
 جارو را درختان زير و كردند جمع را ناهموار سنگهاي و كندند را رختاند زير خارهاي آنها. كنند آماده را آنجا و بروند كهنسال
 برنامه براي محل آن و باشد، آفتاب از سايباني تا انداختند اي پارچه ها شاخه روي درخت دو بين فاصله در. پاشيدند آب و كردند

 .شود مساعد كامالً داشتند نظر در حضرت كه اي روزه سه

 قامت بلندي به منبري و گرفتند كمك هم مركبها ساير و شتران رواندازهاي از و چيدند هم روي را گهاسن سايبان، زير در سپس
 پيامبر و بگيرد قرار وسط در جمعيت طرف دو به نسبت كه كردند پا بر طوري آنرا و انداختند، اي پارچه آن روي و ساختند حضرت

 .ببينند را او همه و برسد همه به حضرت صداي تا باشد ردمم بر مشرف سخنراني هنگام سلم و اله و عليه اهللا صلي

 .بشنوند بهتر را مطالب داشتند قرار دورتر كه افرادي تا كرد مي تكرار مردم براي را حضرت كالم خلف بن اميه بن ربيعه البته

  منبر فراز بر السالم عليهما اميرالمؤمنين و پيامبر

 .خواندند جماعت به را ظهر نماز سپس و داد، جماعت نماز نداي حضرت اديمن ابتدا. رسيد پايان به مردم انتظار

 فراخواندند را السالم عليه اميرالمؤمنين و ايستادند منبر آن فراز بر سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر كه بودند ناظر مردم آن از بعد
 پله يك السالم عليه اميرالمومنين خطبه، شروع از قبل. تندبايس راستشان سمت در و بيايند منبر باالي دادند دستور ايشان به و

 .بودند ايستاده حضرت راست طرف در منبر فراز بر تر پايين

 پيامبر مردم، شدن آماده از پس. شوند جمع كامالً مردم تا شدند منتظر و نمودند جمعت چپ و راست به نگاهي حضرت آن سپس
 .كردند آغاز جهانيان براي را خود رسمي خطابه آخرين و تاريخي يسخنران سلم و اله و عليه اهللا صلي اكرم

 منبر فراز بر عملي اقدام دو

 :بود توجه جالب بسيار كه دادند انجام منبر فراز بر عملي اقدام دو سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر خطبه، اثناء در

 سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر دست فراز بر السالم عليه طالب ابي بن علي -1

 آخر تا آنكه براي السالم، عليه اميرالمؤمنين واليت و خالفت مقام ذكر و چيني مقدمه از پس سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر
 و كردند، اشاره لساني طور به را مطلب ابتدا شود، خنثي نطفه در راه اين در تالشي هر و باشد بسته شبهه و شك هرگونه راه روزگار
 : فرمودند ابتدا كه ترتيب بدين. كردند بيان مردم براي عملي صورت به سپس



7  غدير خماقعه و  

 

   www.p30download.com 

 گرفته را بازويش و كنم مي بلند را او و گيرم مي را او دست من كه كسي اين مگر كند نمي بيان شما براي آنرا تفسير و قرآن باطن
 .  برم مي باال را او

 عليه اميرالمؤمنين هنگام اين در. گرفتند را السالم عليه طالب ابي بن علي بازوي و كردند، عملي را خود گفته حضرت آن، از بعد
 صلي پيامبر سپس. گرفت قرار آسمان سوي به دويشان هر دستهاي آنكه تا كردند باز حضرت صورت سمت به را خود دست السالم

 اهللا صلي پيامبر زانوهاي محاذي حضرت آن پاهاي كه حدي تا كردند بلند جا از را السالم عليه اميرالمومنين سلم و اله و عليه اهللا
 :فرمودند حال اين در. بود نشده ديده روز آن تا كه ديدند، را دو آن بغل زير سفيدي مردم و گرفت قرار سلم و اله و عليه

 .اوست اختيار صاحب و مولي علي اين اويم اختيار صاحب و مولي من كس هر

 زبانها و قلبها با بيعت -2

 داشت امكان ديگر سوي از و بود ممكن غير طرفي ار انبوه، جمعيت آن فرد فرد از گرفتن بيعت چون كه بود آن حضرت يگرد اقدام
 لذا گرفت، آنان از قانوني گواهي و عملي التزام نتوان نتيجه در و نيابند، حضور و كنند خالي شانه بيعت از مختلف هاي بهانه به افراد

 براي بيعت امكان جمعيت، سيل اين با و كم وقت اين با و دست كف يك با چون مردم، اي: رمودندف سخنانشان اواخر در حضرت
 :بگوييد و كنيد تكرار گويم مي من كه را سخني اين همگي شما پس ندارد، وجود همه

 راضي آن به و كنيم مي اطاعت رساندي ما به فرزندانش از امامان و طالب ابي بن علي درباره خداوند جانب از كه را تو فرمان ما
 و قلبها از ما، از ايشان براي باره اين در پيمان و عهد...  كنيم مي بيعت مدعا اين بر تو با دستمان و زبان و جان و قلب با و هستيم،

 .است كرده اقرار بدان زبانش با وگرنه توانست دستش به كس هر. شد گرفته دستمان و ضماير و زبانها و جانها

 كس هر تا كردند مشخص را آن عبارات و فرمودند القا آنان به كنند تكرار مردم بايست مي كه را كالمي عين حضرت، كه پيداست
 .نمايند بيعت آن سر بر و دهند التزام خواهد مي آنان از حضرت آنچه به همه بلكه نكند، اقرار خود براي خاصي شكل به

 .شد گرفته عمومي بيعت بدينوسيله و كردند تكرار را او سخن مردم همه يافت ايانپ سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر كالم وقتي

 مردان بيعت

 دست بيعت عنوان به ايشان با و آورند، هجوم آلهما و عليهما اهللا صلوات اميرالمؤمنين و پيامبر سوي به مردم خطبه، پايان از پس
 هم سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر و گفتند، مي تهنيت و تبريك السالم عليهما اميرالمؤمنين به هم و پيامبر به هم و دادند، مي
 . الْعالَمين جميعِ علَى فَضَّلَنَا الَّذي للَّه اَلْحمد: فرمودند مي

 و انج و قلب با رسول و خدا فرمان طبق و شنيديم آري،: كه شد بلند مردم صداي خطبه، اتمام از پس: است چنين تاريخ عبارت
 سبقت بيعت براي و كردند ازدحام آلهما و عليهما اهللا صلوات اميرالمومنين و پيامبر سوي به بعد. كنيم مي اطاعت دستمان و زبان
 .دادند مي بيعت دست ايشان با و گرفتند مي
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 انجام اي شده ريزي برنامه و منظم طور به را بيعت مراسم بتوانند انبوه جمعيت وآن شود، تر محكم مسئله رسميت آنكه براي
 جلوس آن در تا دادند قرار خودشان مخصوص را يكي. شود برپا خيمه دو تا دادند دستور سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر دهند،
 .شوند جمع مردم تا كردند امر و نمايند،

 او به و نموده بيعت حضرت آن با و يافتند مي حضور سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر خيمه در دسته دسته مردم آن از پس
 از بعد خليفه و امام عنوان به و شدند مي حاضر السالم عليه اميرالمومنين مخصوص خيمه در سپس. گفتند مي تهنيت و تبريك

 نيتته و تبريك حضرت آن به را واال مقام اين و كردند، مي سالم او بر اميرالمومنين عنوان به و كردند مي بيعت او با پيامبرشان
 .گفتند مي

 حتي و مناسبتها ساير چه و جنگها در چه – سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر هاي پيروزي از هيچيك در كه توجهي قابل نكته
 :فرمود مي مكرر غدير روز در حضرت كه است اين نداريم، سراغ – مكه فتح

 . است داده اختصاص امامت به را بيتم اهل و تنبو به مرا خداوند زيرا بگوييد، تهنيت من به بگوييد، تبريك من به

 .است نفاق و كفر سنگرهاي كامل شكستن هم در و بزرگ فتح نشانه اين و

 .داشتند اقامت غدير در حضرت را مدت اين و داشت، ادامه روز سه تا تهنيت و بيعت برنامه

 :يمكن اشاره بيعت اين تاريخ از جالبي قطعه به مقطع اين در كه بجاست بسيار

 از زودتر كه بودند همانهايي انداختند جلو ديگران از را خود و نمودند بيعت السالم عليه اميرالمؤمنين با غدير در كه كساني اولين
 از بعد كه زبير، و طلحه عثمان، عمر، ابوبكر،: از بودند عبارت آنان. گذاشتند پا زير را خود پيمان همه از پيش و شكستند آنرا همه

 .ايستادند السالم عليه اميرالمؤمنين روي در رو ديگري از پس يكي سلم و اله و عليه اهللا ليص پيامبر

 :راند مي زبان بر را كلمات اين بيعت از بعد عمر اينكه جالبتر

 مومني زن و مرد هر موالي و من موالي تو اكنون الحسن، ابا اي حالت به خوشا طالب، ابي پسر اي باد گوارايت باد، برايت افتخار
 !اي شده

 بدون مردم همه سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر امر از پس كه بود اين ساخت روشن را رويان دو چهره ديگر بار كه ديگري نكته
 انداخته ميان به بيعت براي را خود همه از پيش آنكه با عمر و ابوبكر ولي كردند، مي بيعت السالم عليه  اميرالمؤمنين با چرا و چون
 ؟)گويي مي خود جانب از: يعني( رسولش طرف از يا است خداوند طرف از امر اين آيا: گفتند اعتراض صورت به بيعت از قبل بودند

 .است اميرالمؤمنين علي كه رسولش و خدا طرف از است حق آري: فرمودند نيز و است، رسولش و خدا طرف از: فرمودند حضرت

 زنان بيعت
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 نيم و پرده سوي يك در آب ظرف از نيمي كه زدند اي پرده و آوردند، آبي ظرف تا دادند دستور سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر
 السالم عليه اميرالمومنين دادن قرار و آب، سوي يك در خود دست دادن قرار با زنان تا بگيرد، قرار ديگر سوي در آن ديگر

 .گرفت انجام هم زنان بيعت ورتص اين به كنند؛ بيعت حضرت با ديگر سوي در را دستشان

 .داشتند مؤكد خويش همسران درباره را دستور اين و بگويند، تهنيت و تبريك حضرتش به هم زنان تا دادند دستور همچنين

 پيامبر همسران كليه همچنين. بودند غدير در حاضرين از السالم عليها زهرا فاطمه حضرت اسالم بزرگ بانوي كه شود مي يادآور
 .داشتند حضور مراسم آن در سلم و اله و عليه اهللا صلي

 سحاب عمامه

 عليه اميرالمومنين سر بر افتخار تاج عنوان به داشت، نام سحاب كه را خود عمامه مراسم اين در سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر
 .است عرب تاج مامهع: فرمودند و نمودند آويزان حضرت آن دوش بر را عمامه انتهاي و دادند قرار السالم

 :اند فرموده چنين باره اين در اميرالمومنين خود

 مرا حنين، و بدر روز در خداوند: فرمودند و آويختند دوشم بر را طرفش يك و بستند سرم بر اي عمامه غديرخم روز در پيامبر
 .نمود ياري داشتند سر به اي عمامه چنين كه اي مالئكه بوسيله

 غدير شعر

 فرماييد مي اجازه اهللا، رسول يا: كرد عرض حضرت به او. بود ثابت بن حسان درخواست غدير، شور پر مراسم از ديگري بخش
 بخوانم؟ ام سروده) عظيم واقعه اين مناسبت به( طالب ابي بن علي درباره كه را شعري

 .خداوند ببركت بخوان: فرمودند حضرت

 :گفت حسان

 .كنيد گوش پيامبر امضاي و گواهي هب مرا سخن قريش، بزرگان اي            

 عربي متن ذيالً. ماند يادگار به و شد ثبت غدير از تاريخي سند يك عنوان به كه خواند بود سروده همانجا در كه را اشعاري سپس و
 :آوريم معني آنرا ترجمه سپس و حسان شعر

    منَادياً قَام حينَ خُم دوحِ لَدى              محمداً النَّبِي أَنَّ تَعلَموا لَم أَ   

   و قَد هاءرِيلُ جنْ جِبم نْدع هبر   بِأَنَّك ومصعفَلَا م ياً تَكانو    

   و ملِّغْها بأَنْزَلَ م اللَّه مهبر               إِنْ و أَنْت لْ لَمتَفْع و تاذَرياً حاغب    
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   كلَيافَ عم ملَّغْتَهنْ بع إِلَهِهِم               الَتَهإِنْ رِس ا تَخْشَى كُنْتيادالْأَع    

   فَقَام إِذْ بِه ذَاك عافر نَى                كَفِّهمبِي هيدنَ يلعم تويًا الصالع    

    نَاسياً لَيس حافظاً لقَولي كَانَ و                منْكُم مولَاه كُنْت منْ لَهم فَقَالَ   

   لَاهونْ فَمي مدعب يلع ي وإِنَّن                 بِه ونَ لَكُمةِ درِيياً الْباضر    

    اًمعادي علياً عادى للَّذي كُنْ و               فَواله علياً والَى منْ رب فَيا   

   ا وي برْ رفَانْص رِيهنَاص مرِهنَصل   امى إِمدرِ الْهدلُو كَالْبجا ياجِييالد    

   ا وي بفَاخْذُلْ ر يهلخَاذ كُنْ و مفُوا إِذَا  لَهقو موابِ يسا الْحيكَافم    

 كه بود حالي در اين و ايستاد، ندا حالت با غديرخم درختان كنار سلم و هال و عليه اهللا صلي خدا پيامبر محمد كه دانيد نمي آيا
 نازل تو بر خداوند طرف از آنچه و بود، خواهي محفوظ تو كه مكن سستي امر اين در كه بود آورده پيام خداوند طرف از جبرئيل

 .اي نرسانده را پروردگارشان ترسال كني حذر دشمنان از و بترسي ظالمان از و نرساني اگر و برسان، مردم به شده

 كس هر: فرمود بلند صداي با و كرد بلند راست دست با را السالم عليه علي دست سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر كه بود اينجا در
 نه – او به فقط من و است، علي من از بعد او موالي كند، نمي فراموش و سپارد مي بياد مرا سخن و هستم او موالي من كه شما از
 با كس هر و بدار، دوست را او بدارد دوست را علي كس هر پروردگارا. هستم راضي شما براي خود جانشين عنوان به – ديگري به

 در كه را اي كننده هدايت امام نصرتشان بخاطر فرما ياري را او كنندگان ياري پروردگارا. بدار دشمن را او كند دشمني علي
 ايستند مي حساب براي كه قيامت روز و كن خوار را او كنندگان خوار پروردگارا. بخشد مي روشني چهارده شب ماه مانند تاريكيها
 .بده جزا خودت

 غدير در جبرئيل ظهور

 كه بود اين كرد، تمام همگان بر را حجت ديگر بار و آمد پيش سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر خطبه از پس كه ديگري مسئله
 :گفت مي و بود ايستاده مردم كنار در كه ديدند را خوشبوي و صورت زيبا مردي

 و خداوند به كافر جز كه بست پيماني او براي و نمود، مؤكد را عمويش پسر كار چقدر. نديدم هرگز امروز مانند روزي قسم، بخدا
 .بشكند را او پيمان كه كسي بر واي. زند نمي برهم آنرا رسولش

 شناختي؟ را او آيا: فرمودند حضرت! گفت؟ چه مرد اين شنيدي: گفت و آمد سلم و اله و عليه اهللا صلي برپيام نزد عمر اينجا در
 :فرمودند حضرت. نه: گفت
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 بيزار تو از مومنان و مالئكه و رسول و خدا كني چنين اگر كه نشكني، را پيمان اين باش مواظب تو. بود جبرئيل االمين روح او
 !بود خواهند

 الهي امضاي ،غدير معجزه

 روز از ساعات آخرين در. بود فهري حارث جريان كرد ثبت غدير پايان خط بر را الهي امضاي معجزه، يك عنوان به كه عجيبي واقعه
 :گفت و آمد سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر نزد اصحابش از نفر دوازده همراه به او سوم،

 خود پيش از يا اي آورده پروردگارت جانب از را خودت پيامبري و خداوند يگانگي به شهادت آيا: دارم تو از سوال سه! محمد اي
 منٍّْ  گفتي كه طالب ابي بن علي اين آيا گفتي؟ خود پيش از يا اي آورده پروردگار جانب از را جهاد و حج و زكات و نماز آيا گفتي؟
كُنْت لَاهوم يللَاه فَعوگفتي؟ خود پيش از يا فتيگ پروردگار جانب از...   م 

 :فرمودند سوال سه هر جواب در حضرت

 پروردگارم اجازه بدون و هستم خدا پيام كننده اعالن من و است جبرئيل خدا و من بين واسطه و است كرده وحي من به خداوند
 .كنم نمي اعالن را خبري

 :گفت حارث

 .بفرست ما بر دردناكي عذاب يا ببار ما بر آسمان از سنگي توست جانب از و حق گويد مي محمد آنچه اگر خدايا

 :است چنين ديگر روايت در و

 .بفرست ما بر آتش از اي شعله است راستگو و صادق گويد مي آنچه در محمد اگر خدايا،            

 و گرديد خارج دبرش از و شد وارد مغزش از كه فرستاد او بر آسمان از را سنگي خداوند افتاد براه و شد تمام حارث سخن همينكه
 همه و آمد فرود آتشي و داد رخ اي صاعقه و آمد بوجود برقي و رعد و شد ظاهر غليظي ابر: ديگر روايت در. كرد هالك را او همانجا
 .سوزانيد را نفر دوازده

 به سلم و اله و عليه اهللا صلي پيامبر. شد نازل) ... 2( دافع لَه لَيس للْكافرينَ  ) 1( واقع بِعذابٍ سائلٌ سأَلَ آيه جريان، اين از بعد
 .آري: گفتند شنيديد؟ و ديديد آيا: فرمودند اصحابشان

 .است الهي فرمان يك و گرفته سرچشمه وحي منبع از غدير كه شد مسلم همگان بر معجزه، اين با و

 غدير مراسم پايان
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 هر عرب، قبائل و گروهها. بست نقش ذهنها در الواليه ايام عنوان به وزهار آن و پذيرفت پايان مراسم روز، سه از پس ترتيب بدين
 صلي پيامبر و شدند، خود ديار و شهر راهي او جانشين به كامل معرفت و پيامبرشان با وداع از پس اسالم، معارف از دنيايي با يك
 .گرديد مدينه عازم سلم و اله و عليه اهللا

 مردم بر را حجتش خداوند بدينگونه و رسيد، همگان گوش به و گرديد شايع سرعت به و شد منتشر شهرها در غدير واقعه خبر
 .كرد تمام

 

  منابع خطابه غدير

 :غدير خطبه كامل متن مدارك

 بزرگ استاد شيعى عالم كه كتابى به مستقل، صورت به غدير خطبه نقل در بار اولين اسالمى، هاى كتاب تاريخچه در
 خطبة فيه جزء« عنوان تحت كه ميخوريم، بر كرده تأليف هجرى 175 متوفاى فراهيدى احمد بن خليل شيخ نحو علم
 .است گرديده تأليف زمينه اين در بسيارى هاى كتاب او از بعد و است، شده معرفى) 3( »الغدير يوم) ص(النبى

 به و ميباشد دست در ناكنو هم كه شيعه معتبر مدارك از كتاب هفت در غدير خطبه كامل و مفصل متن خوشبختانه
 :ميشود منتهى طريق سه به كتاب هفت اين روايات. است شده نقل متصل اسناد با رسيده، هم چاپ

) 4( نيشابورى فتال إبن شيخ تأليف »الواعظين روضة« كتاب سه در معتبر اسناد با كه است) ع(باقر امام روايت به يكى
 .است شده نقل) 6( طاووس إبن سيد تأليف »اليقين«و ،) 5( طبرسي شيخ تأليف »اإلحتجاج«،

 حلى يوسف بن على شيخ تأليف »القوية العدد« كتاب سه در متصل اسناد با كه است ارقم بن زيد روايت به دوم طريق
 نهج«و ،) 9(بياضى يونس بن على شيخ تأليف »المستقيم الصراط«و ،)8(طاووس إبن سيد تأليف »التحصين«) 7(

 .است شده روايت طبرى مورخ تأليف »الوالية« كتاب از نقل به) 10(جبور بن حسين شيخ تأليف »االيمان

 نقل به) 11( طاووس بن سيد تأليف »اإلقبال« كتاب در متصل اسناد با كه است اليمان بن حذيفة روايت به سوم طريق
 .است شده نقل »الطى و النشر« كتاب از

 كشف« كتاب در بحرانى سيد و) 13(»األنوار بحار«در مجلسى المهع و) 12(»الهداة اثبات« كتاب در عاملى حر شيخ
 .اند كرده نقل مذكور مدارك از را غدير مفصل خطبه متأخر، علماى ساير و) 14( »المهم
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 در خود اين كه است، رسيده ما دست به و شده حفظ شيعه بزرگان اين دست به غدير خطبه كامل متن ترتيب، بدين
 .است تشيع اتافتخار از اسالم عالم

 غدير خطبه كامل متن كننده روايت رجال و اسناد

 .ميگردد تقديم آن پشتوانه عنوان به غدير خطبه روايت به مربوط اسناد عين ذيال

 :است سند دو به) ع(باقر امام روايت

 :»اإلحتجاج« كتاب في الطبرسي منصور ابي بن على بن أحمد الشيخ قال. 1

 أبو الشيخ أخبرنا: قال عنه اهللا رضى المرعشي الحسيني الحرث أبي بن مهدي جعفر ابو دالعاب العالم السيد حدثني"
 جعفر أبو الوالد السعيد الشيخ أخبرنا: قال عنه، اهللا رضي الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي الشيخ بن الحسن علي
 :لقا التلعكبري، موسى بن هارون محمد أبي عن جماعة أخبرني: قال روحه، اهللا قدس

 من كان و ـ األفطس ولد من العلوي محمد أبو أخبرنا: قال السوري علي أخبرنا: قال همام، بن محمد أبوعلي أخبرني
 بن سيف حدثنا: قال الطيالسي، خالد بن محمد حدثنا: قال الهمداني، موسى بن حدثنامحمد: قال ـ الصالحين اهللا عباد

 بن محمد جعفر أبي عن الحضرمي محمد بن علقمة عن سمعان بن قيس عن جميعا عقبة بن صالح و عميرة
 ".السالم عليهما)الباقر(علي

 محمد أخبرني« كتابه في بالخليلي المعروف الطبري محمد بن أحمد قال: »اليقين« كتاب في طاووس إبن السيد قال. 2
 الهمداني، موسى بن محمد حدثنا: قال الدينوري، محمد أبو علي بن الحسن حدثني: قال الرحمان، عبد بن بكر أبي بن
 محمد بن علقمة عن سمعان بن قيس عن عقبة عن عميرة بن سيف حدثنا: قال الطيالسي، خالد بن محمد حدثنا: قال

 ).ع) (الباقر(علي بن محمد جعفر أبي عن الحضرمي

 :است زير سند به أرقم بن زيد روايت

 من المنجي و الهدى نور« كتابه في الجاواني حمدأ بن الحسن قال: »التحصين« كتاب في طاووس إبن السيد قال"
 عيسى بن هارون و الطبري جرير بن محمد جعفر أبو أخبرنا: قال الشيباني، اهللا عبد بن محمد المفضل أبي عن: »الردى

 :قال مبشر، بن نوح حدثنا: قال هارون، بن يزيد حدثنا: قال الخزاز، الربيع بن حميد حدثنا: قاال البلدي، سكين بن
 ".أرقم بن زيد عن و أرقم بن زيد امرأة إبن عن صالح بن الوليد حدثنا

 :است زير سند به اليمان بن حذيفة روايت
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: المهلب علي بن محمد بن أحمد عن: »الطي و النشر« كتاب مؤلف قال »اإلقبال« كتاب في طاووس إبن السيد قال"
 عن األنصاري، الفضل بن سلمة حدثنا: أبيه عن الشعراني مالقاس بن علي بن محمد بن علي القاسم أبو الشريف أخبرنا
 .اليمان بن حذيفة عن السعدي عطية عن) حنان( حيان بن قيس عن مريم أبي

 :ها پينوشت

 .235 ص ،37 األنوار،ج بحار -1

 .236 ص ،37 األنوار،ج بحار -2

 .418 شماره ،101 ص ،5 الذريعة،ج -3

 . 89 ص ،1 ج الواعظين، روضة -4

 .201 ص ،37 األنوار،ج بحار/ 66 ص ،1 الحتجاج،جا -5

 .218 ص 37 ج األنوار، بحار/ 127 باب ،343 ص اليقين، -6

 .169 القوية، العدد -7

 .دوم قسم از 29 باب ،578 ص التحصين، -8

 .301 ص ،1 ج المستقيم، الصراط -9

 .34 ـ26 ورقه ،)مشهد در)ع(هادى امام كتابخانه خطى نسخه(االيمان نهج -10

 .131 و 127 ص ،37 األنوار،ج بحار/ 456 و 454 ص اإلقبال، -11

 .114 ص ،2 ج الهداة، اثبات -12

 .201 ص ،397 ج االنوار، بحار -13

 .190 ص المهم، كشف -14

  .انصارى باقر محمد ،90 ص غدير، اسرار كتاب از
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 سنت اهل كتب در آن از هايي بخش يا غدير واقعه اسناد و منابع

 ذكر آن از بعد اتفاقات و قبل وقايع با همراه كامل طور به غدير واقعه شيعه معتبر منابع تمامي در اينكه به توجه با*     
 .كرديم ذكر را سنت اهل منابع صرفا و كرده خودداري غدير واقعه سند زمينه در شيعه منابع ذكر از است شده

 .كنيد مراجعه اميني عالمه "الغدير "كتاب به توانيد مي بيشتر جستجوي براي*     

 

 .227ص2ج.235و107ص1ج: اصفهان اخبار. 1   

 .102ص:وآثاراالول اخبارالدول. 2   

 .12ص:الهروي أربعين. 3   

 . 681و 545-581و 389و 339و 338و 203و 67و 58و 56و36ص:المطالب أرجح. 4   

 .420ص: االرشاد. 5   

 .135ص:النزول أسباب. 6   

 .208و205و6ص5ج.28ص4ج.321و307و274و93و92ص3ج.233ص2ج.367و308ص1ج:الغابه أسد. 7   

 .109ص 1ج:السياسه و االمامه. 8   

 .156ص 1ج:االشراف أنساب. 9   

 .349-344و338ص7ج-228و227و213-208ص 5ج:النهايه و البدايه. 10  

 .72ص:النساء بالغات. 11  

 .236ص14ج-343ص12ج-377ص7ج-290ص8ج:بغداد تاريخ. 12  

 .194ص2قسم2ج-375ص1ج:الكبير التاريخ. 13  

 .179و158و114ص:الخلفاء تاريخ. 14  

 .235و181و104و78ص:الثعلبي تفسير. 15  
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 .428ص3ج:الطبري تفسير. 16  

 .636ص3ج:الرازي فخر تفسير. 17  

 .171ص):باقالني(التمهيد. 18  

 .458ص:الصحاح بين الجمع. 19  

 .769ص2ج:الصحابه حياه. 20  

 .294ص6ج-363و26ص5ج:االولياء حليه. 21  

 .51و49و4ص:الخصائص. 22  

 .124و104و100و95و94و93و88و86و40و21ص:النسائي خصائص. 23  

 .18ص):السيوطي(الخصائص. 24  

 .220ص):مقريزي(واآلثار الخطط. 25  

 .298و259ص2ج:المنثور الدر. 26  

 .20ص1ج):ذهبي(االسالم دول. 27  

 .68و67ص:ذخائرالعقبي. 28  

 .158ص):زمجي(الجنات روضات. 29  

 .16ص):غزالي(العالمين سر. 30  

 . 591ص5ج:الترمذي سنن. 31  

 .43ص 1ج:ماجه ابن سنن. 32  

 .45ص 5ج:النسائي سنن. 33  

 .45ص1ج:آله و عليه اهللا صلي المصطفي سنن. 34  
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 .3ص 3ج):زيني(النبويه السيره. 35  

 .217ص9ج-221ص4ج-208ص3ج-288ص2ج-362و317ص1ج):الحديد بيأ ابن(البالغه نهج شرح. 36  

 .113و58ص):نبهاني(الموبد الشرف. 37  

 .190و158ص1ج:التنزيل شواهد. 38  

 .633ص5ج-298ص2ج-32ص1ج:الترمذي صحيح. 39  

 .1873ص4ج:مسلم صحيح. 40  

 .74و73و26و25ص:المحرقه الصواعق. 41  

 .335ص3ج:سعد ابن طبقات. 42  

 .317ص5ج:الفريد عقدال. 43  

 .191ص:االخبار عمده. 44  

 .74و27و25و24و23ص:المهمه الفصول. 45  

 .35و27ص3ج-599و592و569و563و560ص2ج-111و77و59و45ص1ج):حنبل ابن(الفضائل. 46  

 .682و610ص2ج:الصحابه فضائل. 47  

 .151ص:الكفايه. 48  

 .286و285و153و 62و 58و17و13ص:الطالب كفايه. 49  

 .209ص15ج-210ص12ج-60ص8ج-405-397ص6ج-48ص1ج:العمال كنز. 50  

 .39ص1ج:الدري الكوكب. 51  

 .163و108-103ص9ج:الفوائد مجمع. 52  

 .276و52ص):قتيبه ابن(الحديث مختلف. 53  
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 .11ص2ج:الذهب مروج. 54  

 .631و371و118و110و109ص3ج:الحاكم مستدرك. 55  

-494-419و370و366و347ص5ج-372و370و368و281و241ص4ج-180و119و84ص1ج:حنبل ابن مسند. 56  
 .476ص6ج

 .111ص:الطيالسي مسند. 57  

 .275و202ص2ج:السنه مصابيح. 58  

 .329ص1ج:النبوه معارج. 59  

 .58ص):قتيبه ابن(المعارف. 60  

 .299ص2ج):دباغ(االيمان معالم. 61  

 .332و301ص2ج:المختصر المعتصرمن. 62  

 .389ص2ج:البلدان معجم. 63  

 .71و64ص1ج:الصغير المعجم. 64  

 .196ص5ج-390و157و149ص1ج):طبراني(الكبير المعجم. 65  

 .11ص:الطالب مقاصد. 66  

 .47ص):خوارزمي(السالم الحسينعليه مقتل. 67  

 .39ص:الراغب مقصد. 68  

 .463ص1ج:المنار. 69  

 .98ص):باقالني(االئمه مناقب. 70  

 .29ص):جوزي ابن(المناقب. 71  

 .229و224و25و24و23و22و20و18و16ص):مغازلي ابن(المناقب. 72  
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 .122و107و106ص):شافعي عبداهللا(المناقب. 73  

 .51و32و30ص5ج:العمال كنز منتخب. 74  

 .611ص2ج:المواقف. 75  

 .50ص:القربي موده. 76  

 .39ص:الناظرين نزهه. 77  

 .346ص4ج):األثير ابن(النهايه. 78  

 .199ص:العقول يهنها. 79  

 .223ص2ج-60ص1ج):خلكان ابن(الوفيات. 80  

 .284و234و206و187-179و155و154و134و129و120و81و55-53و40-29ص:الموده ينابيع. 81  

 .80ص4ج-512ص3ج-509و408و382و257ص2ج-550و372ص1ج:االصابه. 82  

 .460ص2ج:االستيعاب. 83  

 .676و665و89ص4ج:المشكاه شرح في اللمعات أشعه. 84  

 .367و319و307و32و31ص:األحباب تفريح. 85  

 .237ص):أشعري(البيان و التمهيد. 86  

 .121ص3ج):األعثم ابن(الفتوح. 87  

 .237ص):أشعري(البيان التمهيد. 88  

 .511ص):ثعالبي(القلوب ثمار. 89  

 .182ص):بيهقي(األعتقاد. 90  

 .321ص5ج-345و85و5ص2ج-370ص1ج:دمشق تاريخ. 91  
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 .458ص:الصحاح بين الجمع. 92  

 .41ص2ج):عياض قاضي(الشفاء. 93  

 .221و4ص:المطالب أسني. 94  

 .274ص3ج:العيون انسان. 95  

 .251ص:المحمديه األنوار. 96  

 .213ص1ج:األماني بلوغ. 97  

 .36ص2ج:والتعريف البيان. 98  

 .296ص3ج:الجامع التاج. 99  

 .292و135ص:الجيش تجهيز. 100 

 .68و67ص:ذخائرالعقبي. 101 

 .122و79ص1ج:للفتاوي الحاوي. 102 

 .348و244و217و170و169ص2ج:النضره الرياض. 103 

 .369و283و274ص3ج:الحلبيه السيره. 104 

 .219ص2ج:المقاصد شرح. 105 

 .77و76و75و72و69و68و67و65و64و56ص1ج:السمطين فرائد. 106 

 .145ص:العثمانيه. 107 

 .349و341ص11ج-349ص1ج:حالمفاتي مرقاه. 108 

 .275و202ص2ج:السنه مصابيح. 109 

  .214ص1ج:داود أبي سنن شرح في المورود. 110 

 


