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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

به مدينه آمدند تا در حج  یو آن را به مردم اعالم كرد. مردم فراوانگرفت حج گزارد در سال دهم هجرت، پیامبر خدا تصمیم 

 خدا )ص(رسول شود و یكه حجّة الوداع، حَجّة االسالم، حَجّة البالغ، حَجّة الكمال و حَجّة التمام خوانده م یبه او اقتدا كنند؛ حجّ

 ارد.زنگ یپس از هجرت تا زمان وفاتش، بجز آن، حجّ

و مهاجر و انصار  ها با خود برد. اهل بیت رسول خدا )ص(در كجاوههمه زنان خود را  هنگام خروج از مدينه رسول خدا )ص(

در آن  اه شتتتدند.ند نیز با رستتتول خدا )ص( همرخواستتتتمیمردم كه  های عرب و توده یهاو هر كس از قبیلههمراهش بودند 

از مردم را از حج گزاردنِ همراه با او باز داشت؛ با اين حال، همراه او آن قدر جمعیت بود  یآمد كه بسیار یا، آبله يا حصبههنگام

داند. برخی معتقدند نود هزار نفر با او حركت كردند؛ برخی، صد و چهارده هزار نفر و یمتعال نم ی[ آن را جز خداكه شمار ]دقیق

است كه همراه با  یصد و بیست و چهار هزار و بیشتر از آن هم گفته شده و اين، تنها تعداد كسان یبرخی، صد و بیست هزار؛ حتّ

كه در مكّه ساكن  یكه با او حج گزاردند، بیش از آن است، مانند كسان یرسول خدا )ص( از مدينه حركت كردند؛ امّا تعداد كسان

 از يمن آمده بودند. یت علی )ع( و ابو موسكه با حضر یبودند و يا كسان

موهايش را شانه زد و  روغن مالید، به خود غسل كرد، قعده، یدر روز شنبه، پنج يا شش روز مانده به آخر ذ رسول خدا )ص(

منصتترا،  ،ءمنازل ملل، شتترا الستتیاله، روحاتا روز ستته شتتنبه از  تنها با يک پیراهن و يک لُنگ يمانی، از مدينه بیرون آمد و

چهارشنبه به مسیر خود ادامه داد . متعشی، اثاية و عرج عبور كرد. روز سه شنبه در گردنه جحفه )به نام لَحی جمل( حجامت نمود

نزد حضرت گذر كرد و روز يكشنبه وارد عسفان و سپس غمیم گرديد. در اين منزل، پیادگان  و از منازل سقیا، أبواء، جحفة، قديد

سخت سول خدا )ص(شكايت كردند.  یرویادهپی آمدند و از   آرامتر از اما سريع، پويه، راه رفتن. «كمک بگیريد از پويه»: فرمود ر

 همین گونه راه رفتند و آسوده شدند. است. دويدن

سول خدا )ص( شنبه در مَرُّ الظَهران ر َسرِاشب از آن یبود و تا نزديك دو شنبه سهو روز بود  جا نرفت و غروب آفتاب را در 

سو سک حج را به پايان برد، با همان جمعیّت انبوه به  شد. چون منا شهر مكّه  شت و چون در روز پنج یداخل  شنبه، مدينه بازگ

شتتتدند، یمدينه و مصتتتر و عراز از هم جدا م یهاكه راه یدر جُحفه، جاي ای به نام خُم(م )بركهحجّه، به غدير خ یهجدهم ذ

سید، جبرئیل امین با اين  سور سو یا» خدا بر او فرود آمد كه: یآيه از  سان  یپیامبر! آنچه را از  شده، بر پروردگارت بر تو نازل 

ئده/  ...« ما به او فرمان داد كه عل (67) به عنوان رهبر معرّف یرا برا )ع( یو  باره واليت او و وجوب  یمردم  كند و آنچه را در

 اطاعت از او بر همه، نازل شده است، به آنان برساند.
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شگامان حاجیان سان)ص( رو پیامبر خدا . از اينند، نزديک جُحفه بودپی ضران نیز كه جلو رفته یفرمان داد ك اند، باز آيند و حا

شینننان كه هنوز نیامدهدر همان جا به انتظار آ سايه پنج درخت بزرگ  د، امااند، بن نزديک به هم  كه طَلْحَسمُرة يا از نشستن در 

ای، جا گرفتند و زير آن درختان هم جارو و ، هركدام در گوشتتتهمردم )تا آن مكان برای اقامه نماز خالی بماند(. منع كردبودند 

به شدّت گرم بود  یها با مردم نماز گزارد. روزرفت و در زير آنمت آن درختان به س رسول خدا )ص(اذان ظهر  . هنگامروفته شد

 نهاد.یديگر را از شدّت گرما زير پاهايش م یاكشید و گوشهیاز ردايش را بر سر م یاو هر كس، گوشه

پیامبر خدا آماده ساختند و چون نمازش را به پايان  یدر برابر خورشید برا یاپارچه یسايبان ،طلحسَمُرة يا  یهادرخت یبر رو

سپاس، »برخاست و صدايش را بلند كرد و به همه رساند و گفت:  یشتران، به سخنران یهاكجاوه یرد، در میان مردم و بر روب

ست و از او كمک م شرارتیگیريم و به او ايمان داريم و بر او توكّل میاز آنِ خدا شتمان، به او  ینفْس و كارها یهاكنیم و از  ز

س بريم؛ همو كه چونیپناه م س یراه گذارد، هدايتگررا گم یك شت و چون ك ندارد و  یارا هدايت كند، گمراه كننده ینخواهد دا

 و رسالت محمّد. یخدا و بندگ یدهم به يكتايیم یگواه

سالتكنم و پیرامون یدعوت حق را اجابت م یزود من به مردم! یامّا بعد؛ ا سوال میاز م ر شما نیز میمن  سند. پشود. از  ر

 داريد؟ یسخشما چه پا

 خیر دهاد! ی. پس خدا به تو جزایو كوشش نمود یكرد یو خیرخواه یدهیم كه تو رساندیم یگفتند: گواه

جز خداوند يكتا نیست و محمّد، بنده و فرستاده اوست و بهشت و دوزخش حقیقت دارد و مرگ  یكه خدايآيا به اين»: فرمود

 «انگیزد؟یرمیدگان قبرها را برماست و خداوند، همه آ یآمدن یهیچ ترديدیكه قیامت، بو به اين ؟دهیدینم یحق است، گواه

 «. خدايا! تو گواه باش»گفت:  دهیم.یم یگفتند: چرا، به اين گواه

 گفتند: چرا.«. شنويد؟یمردم! آيا نم یا»: فرمود سپس

 فاصلهآن حوض به اندازه  یآيید. پهنایشوم و شما، در كنار آن نزد من میمن پیش از شما، به حوض ]كوثر[ وارد م»گفت: 

صنع صرَا )در يمن( میان  سوريه)در  یو بُ ست و جام( جنوب  ستارگان آن یهاا شمار چون  ستنقرهو  ،پر . بنگريد كه درباره ای ا

 «.كنیدیسنگ(، بعد از من، چگونه رفتار مثقلین )دو چیز گران

 ستند؟چیز گرانبها چی پیامبر خدا! اين دو یندا داد: ا یكس

ست كه يک طرفثقل بزرگ»گفت:  ست خداتر، كتاب خدا س یش در د شم ویعز و جل و  ستان  ست. به آن، ديگرش در د ا

ريزبینِ آگاه به من خبر داده كه هرگز آن  ی. خدان استتتم تر استتت: خاندانكوچک ثقل ديگر كهراه نگرديد؛ و زنید تا گمچنگ 
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آن دو خواستتتتم. پس بر آنها  یآيند، و من، اين را از پروردگارم برایمن مبر شتتتوند تا در كنار حوض ]كوثر[ یدو از هم جدا نم

 «.شويدیشويد و از آنها عقب نمانید، كه هالك میمگیريد، كه هالك م یپیش

 را شناختند. علی )ع(ردم، همه م زير بغل هر دو پیدا شد. یه سفیدجا باال برد، كرا گرفت و آن را تا آن )ع( یسپس دست عل

 گفتند: خدا و پیامبرش داناترند. «منان از خود آنان سزاوارتر است؟به مؤ یمردم! چه كس یا»: رسول خدا )ص( فرمودآن گاه 

 یاويم، عل یمن موال م. پس، هركسمؤمنانم و به آنان از خودشتتان ستتزاوارتر یمن استتت و من موال یخدا، موال»: فرمود

 آمده است(.« چهار بار»حنبلیان،  یاين را گفت )و در نقل احمد، پیشوا بار سه«. اوست یموال

شت آن گاه ست»: عرضه دا ستیم یخدايا! با هركه با او دو شمن یورزد، دو شمنیم یكن و با هركه با او د كن و هر  یورزد، د

اش كن و هركه یكند، ياریاش میدارد، دشتتمن بدار و هركه ياریدارد، دوستتت بدار و هر كه دشتتمنش میكه او را دوستتت م

 «.كند، رهايش كن و حق را بر مدار او بچرخان. هان! حاضران به غايبان برسانندیرهايش م

امروز دينتان را برايتان به كمال رساندم و نعمتم را بر » :را آورد آيه اين ،یاله یجبرئیل، امین وحهنوز متفرّز نشده بودند كه 

اللّه اكبر بر كمال يافتن دين و كامل شدن نعمت و رضايت پروردگار به رسالتم »پیامبر خدا گفت: . (3)مائده/  «شما كامل كردم

 «.پس از من!)ع(  یو واليت عل

سان)ع(. امیر مؤمنان شروع كردند به تبريک گفتن به سپس جمعیّت،  صحابه بر او تهنیت  یاز جمله ك شاپیش ديگر  كه پی

 .یهر مرد و زن با ايمان شد یمن و موال یپسر ابو طالب! تو موال یگفتند: به به! ایبودند كه هر يک مگفتند، ابو بكر و عمر 

 بر عهده مردم واجب گرديد. [ )ع( یابن عبّاس نیز گفت: به خدا سوگند، ]واليت عل

با بركت خدا »: فرمود .یرا بشتنو بسترايم تا آنها)ع(  یرا درباره عل یپیامبر خدا! به من اجازه بده تا اشتعار یحَسّتان گفت: ا

 «.بگو

سرايم. ی، مواجب گرديدكه  یواليت)ص( پیرامون پیامبر خدا در حضور قريش! شعرم را  بزرگان یحّسان برخاست و گفت: ا

ست سرود شعری و شان مبركة، در بركه ی در روز » :كه ابتدای آن چنین ا شان نداي سول،  یپس به ندا ؛هددیخم، پیامبر ر

 «...فرا ده!گوش

فاز دارند و در جهان و بر روبودواقعه غدير اين مجملی از  به نام  یديگر یزمین، واقعه استتتالم ی. امّت بر اين واقعه، اتّ

شود، « غدير» ست  ، جز همین واقعه«روز غدير»وجود ندارد و چنانچه گفته  شود، منظور، همین منظور نی و اگر نام مكانش برده 

 1شناسند.یآن را نم غیرا نزديک به جحفه است و هیچ يک از كاوشگران و پژوهشگران، محلّ معرو

 . ندينما عتیب شاني)ع( هجوم آوردند تا با ا طالبیبن اب یاكرم )ص( وعل امبریپ یمردم سو ريخطابه غد افتني انيبا پا
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)ع( نشسته و سه روز در  طالبیبن اب یعل یگريخود آن حضرت ودر د یكيدر  .برپا شد مهیاكرم )ص( دو خ امبریدستور پ با

اكرم )ص(  امبریمردم دسته دسته آمدند و با پ در اين سه روز، .نام گرفت «ةيالوال اميّا» كه بعدها، آن سه روز،آنجا اقامت نمودند 

 گفتند. کيكردند و تبر عتیب نیرالمومنی)ع( به عنوان ام یو با عل مانیپ ديتجد

 را انجام دادند. عتی)ع( دست مباركش را در آن زده بود مراسم ب یكه حضرت عل یبا دست گذاشتن در ظرا آب نیز زنها

 .)ع( قرار دادندنیرالمومنینام داشت به عنوان تاج افتخار بر سر ام« سحاب»خدا )ص( عمامه خود را كه  امبریمراسم پ نيدر ا

 یمانیاو پ یرا محكم نمود! برا شي. چقدركار پستتر عمودميمانند امروز ند ینازل شتتد وگفت : به خدا قستتم روز )ع( لیبرئج

 2.او را بشكند مانیكه پ یبر كس یزند وایبرهم نم یبست كه جز كافر به خدا و رسولش كس

خداوندا اگر آنچه محمد )ص(  )ص( آمد وگفت: امبرینزد پ یبنام حارث بن نعمان فهر یشتتخصتت ريغدروز  یانيدر لحظات پا

سنگ ديگو یم سمان بر ما ببار  یحق و از جانب توست  سمان فرود آمد و  یسنگ ناگهان؛ بر ما بفرست یعذاب دردناك اياز آ از آ

شد و آن مرد را هالك كرد ! آ شتش خارج  سرش خورد واز پ له  سیل نللکافری واقع بعذاب سائل سئل:  فهيشر هيبر 

 3.مورد نازل شده است ناي در( 3-1معارج/ ) المعارج یدافع من اهلل ذ

 یراو هزار شنونده و ستیب و كصدياز  شیبا داشتن ب و اكرم )ص( امبریواقعه مهم با خطابه ارزشمند پ نيجا داشت ااگرچه 

 و حوادث هولناك نی، متاسفانه با جوّ حاكم بر اجتماع مسلمباشد جيرا نهیبه س نهیبر سر زبانها گفتگو شود وس شهی، هممیمستق

ساز پ ئتیاز طرا ه ثيت نقل حدیّ)ص( و اعالم ممنوع امبریپ پس از رحلت سرنوشت  سخنان  از  یخدا )ص( مدت امبریحاكمه، 

سلها سترس مردم و ن شد یتا حدود یبعد ید شته یراو ريغد ثيبه اندازه حد یثيحد چیچون ه امّا؛ خارج   هم تیوضع نيا ،ندا

 .كند یریجلوگ نیآحاد مسلم نینتوانست از انتشار آن در ب
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