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 (آله و عليه اهلل صلى)كيفيت سخنرانى پيامبرادامه  

كند و  مى سرباز زند اعمال نيكش سقوط (السالم عليهم)هر كس از واليت ائمه»: حضرت صريحا فرمودند ،خطبه در بخش پنجم

 .را متذكر شدند (السالم عليه)اى از فضايل اميرالمؤمنين بعد از آن شمه .«در جهنم خواهد بود

منظور از »: قرآن در رابطه با عذاب الهى و لعن دشمنان دين، فرمودند با تالوت آياتى از (آله و عليه اهلل صلى)، پيامبردر مرحله ششم

بر معاندين و  مور به چشم پوشى از آنان هستم، ولى بدانند كه خداوند ما رااز اصحاب من هستند كه مأ اى اين آيات عده

سپس بيزارى  .«دنيا مانع از عذاب آخرت نيست نسبت به آنان در مخالفين و خائنين و مقصرين حجت قرار داده، و اغماض

 .نمودند و غاصبين مقام امامت« اصحاب صحيفه ملعونه»اى هم به  فرمودند و اشاره خود را از گمراه كنندگان امت اعالم

اصحاب صراط مستقيم در »: قرار داده فرمودند(السالم عليهم)، حضرت تكيه سخن را بر اثراتِ واليت اهل بيتدر بخش هفتم

درباره اهل  ، و آياتى(السالم عليهم)سپس آياتى درباره اهل بهشت را به پيروان آل محمد .«هستند بيت سوره حمد، شيعيان اهل

 .تفسير فرمودند (السالم عليهم)ا به دشمنان آل محمدجهنم ر

اى پر از  فرمودند، و آينده (فداه ارواحنا)یبن الحسن المهد تاالعظم حج  اللّه تمطالبى اساسى درباره حضرت بقي هشتم در بخش

 .جهانيان مژده دادند را به (فرجه  عجل اللّه)عدل و داد به دست امام زمان

 دعوت نمودند، و آن را از طرف خداوند و بيعت با حق تعالى (السالم عليه)بيعت با خود و سپس با على مردم را به در بخش نهم

 .دانستند

ها و  چون بيان همه حالل: الهى در آينده مسلمين فرمودند درباره كيفيت بيان احكام (آله و عليه اهلل صلى)، پيامبردر دهمين بخش

ام،  روز قيامت بيان كرده گيرم حالل و حرام را تا از شما مى (السالم عليهم)تى كه درباره امامانندارد، با بيع ها توسط من امكان حرام

 (السالم عليهم)از منكر را نيز، تبليغ پيام غدير درباره اطاعت از امامان باالترين امر به معروف و نهى .يعنى بيان ايشان بيان من است

 .مخالفتشان دانستند و نهى از

خداوند دستور داده تا قبل از بيعت با دست، از »: فرمودند ، بيعتِ لسانى انجام شد و حضرتحله خطابهدر آخرين مر

قدم بودن و  و عهد و پيمان بر ثابت (السالم عليهم)سپس مطلبى را كه خالصه آن اطاعت از دوازده امام.«هاى شما اقرار بگيرم زبان

كلمات نهايى  .گفتند، و مردم آن را تكرار كردند ن از غدير بود براى مردمهاى آينده و غايبا بر رساندن پيام غدير به نسل

پايان  اقرار كنندگان و نفرين بر منكرين اوامرش بود، و با حمد و سپاس خداوند خطابه را به دعا براى (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر

 .رساندند

 دو اقدام عملى بر فراز منبر

 :نمود دو اقدام عملى انجام دادند كه بسيار جلب توجه (آله و عليه اهلل صلى) در اثناى خطبه، پيامبر

 (السالم عليه)بلند كردن و معرفى اميرالمؤمنين : اول

، براى آنكه تا آخر روزگار  (السالم عليه)اميرالمؤمنين پس از مقدمه چينى و ذكر مقام امامت و خالفت و واليت (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر

 .باشد، پس از معرفى صاحب واليت به صورت لسانى، آن حضرت را عمالً معرفى كردند نه شك و شبهه بستهراه هر گو

 :ترتيب كه ابتدا فرمودند بدين

كنم و بازويش را  گيرم و او را بلند مى اين كسى كه دست او را مى كند مگر باطن قرآن و تفسير آن را براى شما بيان نمى

 .برم مى گرفته و او را باال



 (السالم عليه)در اين هنگام اميرالمؤمنين .را گرفتند (السالم عليه)پس از آن، حضرت گفته خود را عملى كردند و بازوان اميرالمؤمنين

 (آله و عليه اهلل صلى)سپس پيامبر .صورت حضرت باز كردند به طورى كه دستانشان به سوى آسمان بلند شد دستان خود را به سمت

در اين  .قرار گرفت (آله و عليه اهلل صلى)آن حضرت محاذى زانوهاى پيامبر را از جا بلند كردند تا حدى كه پاهاى (السالم عليه)نيناميرالمؤم

 :خدا و رسولش؟ در اينجا فرمودند چه كسى صاحب اختيار شماست؟ گفتند:حال از مردم پرسيدند

 .وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ نَصَرَهُ انْصُرْ مَنْ مَّ والِ مَنْ واالهُ وَ عاداهُ وَكُنْتُ مَوْالهُ فَهذا عَلِىٌّ مَوْالهُ، اَللّهُ مَنْ
               دوست بدارد، خدايا دوست بدار هر كس او را .صاحب اختيار اويم اين على مولى و صاحب اختيار اوست هر كس كه من مولى و

 .و خوار كن هر كس او را خوار كند او را يارى كند، و دشمن بدار هر كس او را دشمن بدارد، و يارى كن هر كس

 ها ها و زبان بيعت با قلب: دوم

هاى مختلف از بيعت  افرادى به بهانه آنجا كه بيعت گرفتن از فرد فرد آن جمعيت انبوه مشكل بود، و از طرفى امكان داشت از

اى مردم، چون جمعيت شما بيش از آن است كه با  :اواخر سخنرانى فرمودند شانه خالى كنند و حضور نيابند، لذا حضرت در

 :بگوييد گويم به قصد بيعت تكرار كنيد و واحد بيعت كنيد، پس همگى قبالً اين سخنى را كه من مى دست من در زمان

و به آن  كنيم امامان از فرزندانش به ما رساندى ـ اطاعت مى طالب و ما فرمان تو از جانب خداوند را ـ كه درباره على بن ابى»

براى آنان از ما  عهد و پيمان در اين باره . . .كنيم  جان و زبان و دستمان با تو بر اين ادعا بيعت مى راضى هستيم، و با قلب و

كس توانست با دستش، و گرنه با زبانش بدان اقرار  هر .ها و ضماير و دستانمان ـ گرفته شد ها و زبان ها و جان ـ از قلب

 «.نمايد مى

 ت مردانبيع

بيعت دست  ازدحام كردند، و با ايشان به عنوان (السالم عليه)و اميرالمؤمنين (آله و عليه اهلل صلى)با پايان يافتن خطابه، مردم به سوى پيامبر

 .گفتند دادند و تبريك و تهنيت مى مى

دستور دادند تا  (السالم عليه)مودند و به اميرالمؤمنيندر يكى خود جلوس فر .دستور دادند تا دو خيمه بر پا شود (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر

 يافتند و پس از بيعت و تبريك به خيمه حضور مى (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر مردم دسته دسته در خيمه .در خيمه ديگر جلوس فرمايد

« اميرالمؤمنين»كردند و با لقب  ش بيعت مىحضرت آمدند و به عنوان امام و خليفه بعد از پيامبرشان با مى (السالم عليه)اميرالمؤمنين

برنامه بيعت و تهنيت تا سه روز ادامه داشت و  .گفتند واال را تبريك و تهنيت مى كردند، و اين مقام به آن حضرت سالم مى

 .اين مدت را در غدير اقامت داشتند حضرت

 بيعت نمودند و خود را از ديگران جلو (السالم عليه)ؤمنينكسانى كه در غدير با اميرالم مسئله جالب در اين بيعت آن بود كه اولين

: آنان عبارت بودند از  .پا گذاشتند هايى بودند كه زودتر از همه بيعت خود را شكستند و پيمان خود را زير انداختند همان

 (السالم عليه)رو در روى اميرالمؤمنين يكى پس از ديگرى (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه و زبير كه پس از رحلت

 .ايستادند

گويى يا  واليت على را از جانب خود مى: گفتند كه ابوبكر و عمر قبل از بيعت به صورت اعتراض نكته ظريف ديگر اين

 .«از طرف خدا و رسولش است»: فرمودند (آله و عليه اهلل صلى) پيامبر! دستور الهى است؟

كردند ـ  مى اى بيعت ه به سبقت آنان در بيعت ـ در حالى كه ساير مردم بدون هيچ شك و شبههتوج جا با اين اعتراض بي

 .باطن منافقانه شان را براى تاريخ روشن ساخت

 !طالب ابى افتخار برايت باد، گوارايت باد، اى پسر»: راند بعد از بيعت اين كلمات را بر زبان مى كه عمر تر اين جالب

 ....ادامه دارد                          .«اى شده الحسن، اكنون موالى من و موالى هر مرد و زن مؤمنى خوشا به حالت اى ابا

 


