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 منافقين در غدير  

 بهو آگاهى از تصميم حضرت براى تعيين رسمى جانشين خود، دست  (آله و عليه اهلل صلى)منافقين با احساس نزديكى رحلت پيامبر

 .كردند تر اقداماتى اساسى زدند و صفوف خود را براى روزهاى بعد از وفات آن حضرت آماده

 صحيفه ملعونه اول  

اگر محمد از »: رؤساى منافقين در يك تصميم اساسى با هم پيمان بستند كه گاه منعقد شد كه دو نفر از نطفه اصلى توطئه آن

 «.نشينى او در اهل بيتش مستقر شودكشته شد نگذاريم خالفت و جا دنيا رفت يا

بين خود امضا كردند و  در اين تصميم با آنان هم پيمان شدند، و اولين معاهده را اين پنج نفر در كنار كعبه سه نفر ديگر هم

دم را براى حضور مر (آله و عليه اهلل صلى)الوداع مقارن روزهايى كه پيامبر حجةاين ماجرا در  .آن را داخل كعبه زير خاك پنهان كردند

 .كرد، به وقوع پيوست آماده مى در غدير

شما »: كه يكى از اين پنج نفر بود گفت «معاذ بن جبل»سراغ مهاجرين رفتند، و  در اجراى اين توطئه شوم، چهار نفر از آنان

 «!از جهت مهاجرين حل كنيد، من درباره انصار ترتيب امور را خواهم داد مسئله را

و  «بشير بن سعيد»سراغ  هم پيمان شود، لذا معاذ «عمر»و  «ابوبكر»رئيس انصار، كسى نبود كه با  «بن عباده سعد»كه  از آنجا

ـ نفوذ داشتند آمد و آن دو را با خود در « خزرج»و « اوس»كه هر يك بر نيمى از انصار ـ يعنى دو طايفه  «اسيد بن حضير»

 .غصب خالفت هم پيمان نمود

 (آله و عليه اهلل صلى)توطئه قتل پيامبر   

 .ريختند با نُه نفر ديگر نقشه قتل حضرت را در راه بازگشت از مكه به مدينه «اصحاب صحيفه»نفر  الوداع همان پنج حجةدر 

رى سربااليى كوه را پيمود و در سرازي(آله و عليه اهلل صلى)كمين كنند و همين كه شترِ پيامبر« هَرْشى»نقشه چنين بود كه در قله كوه 

تاريكى شب  را به طرف شتر رها كنند تا بِرَمَد و حضرت را بر زمين بزند، و آنان با استفاده از هاى بزرگى قرار گرفت سنگ

 .متوارى شوند و خود را داخل مردم نمايند تا شناخته نشوند بعد هم .را به قتل برسانند(آله و عليه اهلل صلى)حمله كنند و پيامبر

 به قله كوه رسيد (آله و عليه اهلل صلى) همين كه شتر پيامبر .را از اين توطئه آگاه ساخت و وعده حفظ او را داد پيامبرش خداوند تعالى

 .بزرگ را از باالى پرتگاه به طرف شترِ حضرت رها كردند هاى و به سمت پايين به راه افتاد، منافقين سنگ

، يكى افسار شتر حضرت «عمار»و  «حذيفه» توقف دادند، و اين در حالى بود كهبا يك اشاره به شتر فرمان  (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر

 .ها رد شدند و حضرت سالم ماندند با توقفِ شتر، سنگ .كرد راهنمايى مى را در دست داشت و ديگرى از پشت سر شتر را

آنان حمله بردند و  و با شمشير بهمقابله كردند  «عمار»و  «حذيفه»شمشيرهاى كشيده به حضرت حمله كردند، ولى  منافقين با

 .آنها را فرارى دادند

براى لحظاتى  نورى تابيد و (آله و عليه اهلل صلى)خود را به قافله ملحق كنند؛ ولى با اشاره پيامبر ها خزيدند تا منافقين به پشت سنگ

 .ن شده بودند به چشم خود ديدندپنها ها هاى چهارده نفر را كه پشت صخره چهره «عمار»و  «حذيفه» .فضا را روشن ساخت

 وقاص، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبيده معاويه، عمروعاص، طلحه، سعد بن ابى ابوبكر، عمر، عثمان،»: آنان عبارت بودند از 

  .«حذيفه ابى بن شعبه، معاذ بن جبل، سالم مولى ةابوموسى اشعرى، ابوهريره، مغير جراح،

شد و زحمات گذشته در معرض  اى بپا مى كه در آن شرايط حساس فتنه مأمور بود با آنان درگير نشود، چرا (آله و عليه اهلل صلى)پيامبر 

 .يافتند مقاصد خود دست مى بار ديگر منافقين به گرفت، و خطر قرار مى

 



 صحيفه ملعونه دوم  

در اين مجلس سى و چهار نفر از بزرگان  .جلسه مهم ديگرى تشكيل دادند ه مدينه، منافقين در خانه ابوبكرپس از ورود ب

از اينان يا از رؤساى  هر يك .در رأس امور قرار گرفتند شركت داشتند (آله و عليه اهلل صلى)پس از رحلت پيامبر منافقين كه اغلب

 .جمله آنان ابوسفيان و پسر ابوجهل و خالد بن وليد بودند خود داشتند كه از هايى از مردم را همراه قبايل بودند يا گروه

به ابوعبيده جراح سپردند  هاى آينده را تنظيم كردند و همه افراد طومارى را امضا كردند؛ و آن را اساسنامه نقشه در اين جلسه

 .كند تا به مكه ببرد و در كنار صحيفه اول در كعبه پنهان

شيعيان و  تعداد بسيار زيادطول پانزده قرن  ن به تصميماتِ خود جامه عمل پوشاندند، ولى نـور غـديـر دراگر چه منافقي

تاريخ و پهنه جهان رقم زده؛ و آفتابِ واليت را همچنان در مناطق مختلف دنيا  را در بلنداى (السالم عليهم)محبين اهل بيت

 .گر ساخته است و تابناك جلوه درخشنده

 ه اهداف خطبه غديرنگرشى ب  

قيام بود، و  از خطابه غدير، در نظر گرفتنِ شكل مخصوص سخنرانى كه به حالت (آله و عليه اهلل صلى) براى دركِ اهداف پيامبر

ها و متفرق شدن  مكان خاصى كه قبل از تقاطع جاده شرايط استثنايى گوينده و شنوندگان از نظر تقارن با حج و شدت گرما و

 دادند، مخاطبينِ غدير را جمعيتى به تعداد كل مسلمين جهان تا آخر روزگار تشكيل مى گرفته شده بود، و اينكه مردم در نظر

 .ضرورت دارد

در اين خطبه، به عنوان خط مشى دائمى مسلمين تعيين  (آله و عليه اهلل صلى)هاى فكرى كه پيامبر توان پايه با اين مقدمه است كه مى

دين خدا چگونه رو  ها معلوم خواهد شد كه گمراه كنندگانِ امت و تحريف كنندگانِ گيرى اين نتيجه با .آورد كردند به دست

 .منحرف كردند در روى خداى تعالى و پيامبرش ايستادند و مردم را از صراط مستقيم

 محور سخن در خطابه غدير  

حضرت از سه موضوع  و شئون امامت ايشان است و (السالم عليهم)مام، واليت دوازده ا(آله و عليه اهلل صلى)محورِ سخن در سخنرانى پيامبر

 :اند خارج نشده

مواردى ديگر به عنوان مقدمه چينى و تمهيد براى  .است (السالم عليهم)دوازده امام مواردى از خطبه صريحا درباره واليت و امامت

هاى اجتماعى آنان، و  برنامه و امامان و فضايل ايشانواليت، و مواردى هم در بيان شئون امامت و درجه اعالى واليت  مسئله

 .انحراف است نيز درباره دشمنان ايشان و رؤساى ضاللت و

در نيمه دوم پس از فراغت از موضوع  .است (السالم عليهم)نيمه اول خطبه مربوط به اصل مطلب يعنى اعالن رسمى واليت ائمه

اند و ارتباط آن  شده از و زكات و حج و امر به معروف و نهى از منكر را ياد آوردر پايان، نم .اند پرداخته اصلى، به توضيح آن

 .اند را با واليت بيان فرموده
 

امروز، آن روز است؛ روزي هك دل شيعه از شوق تپيد، روزي هك آن ربهك كوچك، اقيانوسي زبرگ شد؛ اقيانوسي زبرگ هك 

اهي  قلب! اه باهم يكي است ات ابديت؛ ابديتي هك رد آن، قلب جوشد جوشيد و مي اهي زالل معرفت مي رد آن، قطره

تپد و از  تپد و مي تپد و مي رپخروشي هك آن ربهك كوچك را اقيانوسي زبرگ كرده است؛ اقيانوس زبرگي هك رد دل ره شيعه مي

ي تپش آن، گوش جهانيان رپ است  ....ادامه دارد                                                                                                      !و ديگر چيه( ع)، علي(ص)غدري، محمد. صدا


