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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
كمــال دینــه  الحمــد هلل الــذی جعــل تمــام نعمتــه و 
 بوالیة موالنا امیرالمومنین و أئمة المعصومین؟مهع؟ 
و صلــی اهلل علــی محمــد و الــه الّطاهریــن واللعــن 

علــی اعدائهــم الــی یــوم الّدیــن.

محضــر شــريف شــما دوســتان و ارادتمنــدان اهــل بیــت؟مهع؟ 
يــم و شــما را بــرای بهــره منــدی بیشــتر  عــرض ســام و أرادت دار
کــه  ــا برکــت واليــت دعــوت می کنيــم. ســفره بابرکتــی  از ســفرۀ ب
متاعــش توشــۀ راه همــه انبياءالهــی بــوده و عمرخويــش را برســرآن 
صــرف نموده انــد چنانکــه شــب معــراج، وقتــی خاتــم رســوالن از 
آنــان پرســيدند »َعــی ماذاُبِعثُت« بــرای چه مبعوث شــده ايد؟همه 
ــة  ــه اال اهلل ورســالتك و والی گفتند:»عــی شــهادة ان ال ال در جــواب 
عــی بــن ایب طالــب؟ع؟« بــر محــور توحيــد الهــی و رســالت شــما و 

واليــت علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ مبعــوث شــده ايم!1

1. شواهد التنزیل223/2.
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حجــه(  )از10تــا25ذی  غدیريــه  فرجــام  ســعادت  اّيــام  آری 
کــه خــود را در نســيم رحمــِت  فرصتــی طایــی اســت بــرای آنــان 
گــوی نــدای  مَرنــا« قــرار ميدهنــد،و لبيــک 

َ
حیــا ا

َ
»َرِحــَم اهلُل َمــن ا

کــه فرمــود:  کــرم؟ص؟ در خطبــۀ غدیريــه هســتند  آســمانی پیامبــر ا
ــَد ِایل َیــوِم القیاَمــة« 

َ
»َفلُیَبلــغ احلاِضــُر ]الشــاِهُد[ الغائــَب َو الواِلــُد الَول

ــام  ــت پی ــا قيام ــان ت ــه فرزندانش ــدران ب پ ــن و ــه غائبي ــن ب حاضری
غدیــر را برســانند!1

و دســت تقدیــر الهــی در گلســتان پــر طــراوت مــاه ذی الحّجة 
گل هــای واليــت را بــه رديــف ونظــم چيــده اســت وچــه  چــه زیبــا 
کــه این  ی حــق جويــان فراهــم ســاخته! چــرا  خــوش منظــری فــرارو
ايــام بــرای َســرور عالميــان و پیشــوای متقيــان حضــرت علی؟ع؟ 
از  پــس  يکــی  کــه  اســت  افتخــاری  مدال هــای  يافــِت  در اّيــام 
ديگــری از طــرِف خــدای متعــال بــرای او آمــده اســت! از ســّد 
گرفتــه تــا حديــث ثقلين،خاتــم بخشــی، آيــۀ واليــت،  االبــواب 
کــه هــر يــک از اينهــا  آيــه تطهيــر، آيــۀ مباهلــه و ســورۀ هــل أتــی 
جــزء بزرگتریــن اســتدالل های شــيعه در اثبــات حقانيــت مولــی 

علــی؟ع؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ می باشــند!
پــس بیائيــم هــر يــک بــه قــدر تــوان در ایــن 15 روز شــاد غدیــری 
گلشــن معــارف آل اهّلل؟مهع؟ ســير  گرفتــه و در  گروهــی را  دســت 
يم  کویــر تشــنۀ دلهايشــان را بــه زالل واليــت ســيراب ســاز دهيــم و 
و بــا برپایــی مجالــس جشــن و معّرفــی ایــن مناســبت ها و شــرح و 

کشف الغمه 50/1.  .1
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بیــان ایــن آيــات در منابــر و برگــزاری شــب شــعر و مســابقات و براه 
کاروان هــای واليــت و اطعــام در روز و شــب غدیــر و بــا  انداختــن 
اســتفاده از فرصتهــای مختلــف تبليغــی در فضاهــای مجــازی 

وحقيقــی در دفــاع از صاحبــان مظلــوم غدیــر ســهيم شــويم.
کــه بــا هــر چــه در تــوان دارد بــه يــاری صاحــب غدیــر،  آری هــر 
کــه  گــردد  بپاخيــزد تــا دعــای ســيد المرســلين؟ص؟ شــامل حــال او 
بــه درگاه خداونــد عرضــه داشــت »اللهــم انصــر مــن نصــره واخــذل 
ــد مقبــول  ــه درگاه خداون ــز ب کــه دعــای آن عزی مــن خذلــه« البتــه 
ومســتجاب اســت. ایــن اثــر بــه منظــور معّرفــی مناســبت های 
ــه توّســط َصدیــق ارجمنــد جنــاب حجــة اإلســام و  ــام غدیري اّي
المســلمين اســتاد ســيد صــادق ميرشــفيعی بطــور مختصــر و 

مفيــد و دقيــق نگاشــته شــده اســت. 
ــاب و  کت ــن  ــتر ای ــه بیش ــر چ ــر ه ــۀ و نش ــا مطالع ــت ب ــد اس امي
آشــنائی بــا مناســبت های والئــی زمينــۀ و انگيــزۀ خدمــت بیشــتر 
از  بیشــتر  بهره منــدی  و  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  مقــدس  آســتان  در 

ــرای همــۀ مــا فراهــم شــود. ــام خجســته ب ایــن اّي

اللهم وفقنا ملا حتب و تریض
حبيب اهّلل فرحزاد

قم المقدسة





| 1 |

سّد االبواب

و متواتر توسط علماء  که به صورت قطعی  از وقايعی  يکی 
شيعه و سّنی نقل شده است1، ماجرای »سّد االبواب« است. 
مرحوم عامه مجلسی وقوع آن را در نهم ذی الحّجه دانسته  است. 
کــه مســجد الّنبــی ســاخته  در زمــان رســول خــدا؟ص؟ وقتــی 
شــد، عــده ای از اصحــاب و بنی هاشــم خانه هــای خــود را بــه 
کــه يکــی از درهــای آن بــه داخــل مســجد بــاز  گونــه ای قــرار دادنــد 
گاهــی افــراد  می شــد تــا بتواننــد ســريع تر بــه مســجد وارد شــوند امــا 

ــود. بــدون طهــارت وارد مســجد می شــدند و ایــن دور از ادب ب
کرم ؟ص؟ امر فرمودند: همۀ  روز نهم ذی الحجه بود که پیامبر ا
اصحــاب دِر خانه هــای خــود را به ســمت مســجد ببندنــد ودیوار 
بکشــند، غيــر از در خانــۀ خــودش ودِر خانــۀ حضــرت علــی؟ع؟ 
 2}  بــاَب َعــّیٍ

ّ
کــه اجــازه دادنــد بــاز بماند.}ُســّدواهذِه األبــواَب اال

و  آمــده  پیامبــر؟ص؟  نــزد  ديگــران  و  پیامبــر  عمــوی  عبــاس 
کــرده و  گفتنــد: ای رســول خــدا، چــرا علــی؟ع؟ را بــه مســجد وارد 

مــا را خــارج نموديــد؟!

1. مسند احمد حنبل: ج1،ص 285؛ ج4، ص 369.
کم نيشابوری: ج3،ص 135. 2. مستدرک حا
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کار بــه امــر خــدا بــوده و بايــد  کــرم؟ص؟ فرمودنــد: ایــن  پیامبــر ا
کــه از طــرف  همــه تســليم امــر خــدا باشــيد. ایــن جبرئيــل اســت 
کنــم و شــما  کن  کــرده علــی؟ع؟ را در مســجد ســا خــدا بــه مــن امــر 
ِمــرُت ِبَســّدِ ٰهــذِه األبــواَب 

ُ
را خــارج نمايم!}قــال الّنبــی؟ص؟: »َفــإِن ا

ِمــرُت 
ُ
ِكــُن ا

ٰ
َفَتحُتــُه َول

ٰ
...واهلِل ٰمــا َســَددُت َشــیًئا َوال َغیــَر بــاَب َعــّیٍ

کــرم؟ص؟ فرمودنــد: مــن )از ســوی خــدا(  ِبَشــئ َفاّتَبعُتــُه1.« پیامبرا
امــر شــدم بــه بســتن ایــن درهــا، غيــر از دِر خانــۀ علــی؟ع؟... بــه 
خــدا قســم مــن )بــه رأی خــودم( نــه دری را بســته ام و نــه دری را 

کــردم. ی  کاری امــر شــدم و از آن پیــرو گشــوده ام بلکــه بــه 
از  روزنــه ای  کــه حّتــی  کردنــد  تقاضــا  از اصحــاب  بعضــی 
کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  بگذارنــد.  بــاز  مســجد  ســمت  بــه  منزلشــان 
کاری را  اجــازه ندادنــد و فرمودنــد: خــدای متعــال اجــازه چنيــن 

بــه مــن نــداده اســت!2
 ابــن شــهر آشــوب ایــن خبــر را از حــدود ســی نفــر از اصحــاب 

کــرده اســت.3 نقــل 

نکات حدیث سّد االبواب

و  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  بیــن  ایــن ماجــرا خــدای متعــال  1- در 
ّيــه اش تفاوتــی قائل نشــده  حضــرت اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ و ذر
اســت.وآنان ماننــد خــود پیامبــر؟ص؟ حــق دارنــد در هــر شــرايطی 
ــاز باشــد. ــه مســجد ب ــان رو ب ــۀ آن وارد مســجد بشــوند ودرب خان

1. همان؛ امالی صدوق، ص 333.
2.  بحاراألنوار، 23/39.

3. مناقب 190/2.
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َمَرُهــْم ِبَســّدِ األبــواَب 
َ
کــرم فرمودنــد:}إّن اهلَل َتٰعــایٰل ا 2- پیامبرا

ما 
ّ
مســل يعنــی  اهلِل{  َرســوِل  َنْفــُس  أنــُت  َو  ُه 

َ
َرُســول ِمهُنــْم  َواْســَتْثیٰن 

خــدای متعــال ایــن مــردم را فرمــان داد تــا درب هــای خانــه هــارا 
کــرده رســولش  بــه ســوی مســجد ببندنــد واز ایــن حکــم اســتثنا 
را! شــما)اهل بیــت مــن( نفــس و جــان رســول خــدا هســتيد و 

ایــن حکــم بــرای شــما نيســت1. 
ماجـرای  شـبيه  ماجـرا  ایـن  فرمودنـد:  ادامـه  در  ؟ص؟  پیامبـر   -3
حضرت موسی و هارون؟امهع؟ است که موسی ؟ع؟ مأمور شد مسجدی 
ّيـه اش در آن بیتوتـه نکننـد2. کـه هيچ کـس جـز هـارون؟ع؟ و ذر بسـازد 

کــه اهل بیــت؟مهع؟ با  4- خــدای متعــال بــه روشــنی نشــان داد 
 ُیٰقــاُس بــآِل حمّمــد ِمــن هــِذِه األمــة 

ٰ
ديگــران مقايســه نمی شــوند. )ال

حــٌد(3 يعنــی احــدی از ایــن اّمــت بــا خانــدان پیامبــر مقايســه 
َ
ا

نمی شــوند. ایــن فضيلــت دليــل بــر شــباهت تــام پیامبــر؟ص؟ و 
ــه  ــر افضليــت آن حضــرت نســبت ب علــی؟ع؟ اســت، و دليــل ب
بقيۀ اصحاب اســت، و طهارت و عصمت ايشــان را می رساند.

ــا  ــوند وتنه ــته ش ــا بس ــام در ه ــته تم ــال خواس ــدای متع 5- خ
کــه  ایــن در بــاز بمانــد تــا بــه ایــن وســيله پیــام دهــد تنهــا دری 
بــه ســوی خــدا ودیــن خــدا بــرای اّمــت قــرار داده شــده دِر خانــۀ 
یت(يعنــی ایــن تنهــا  ــذی ِمنــُه ُیؤ

َّ
اهــل بیــت؟مهع؟ اســت)باُب اهلِل ال

ــه  ــاز اســت و از ایــن راه می شــود ب ــه ســوی خــدا ب کــه ب يســت  در

1. بحاراألنوار: ج39، ص23.
2. خصال: ج2 ، ص559.

3. نهج الباغه: خطبه2.
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خــدا و دیــن خــدا راه يافــت1!

ساير مناسبتهای نهم ذی الحجه

*معراج پیامبر خدا؟ص؟
پیامبــر  معــراج  کــه  کــرده  نقــل  بحــار  در  مجلســی  مرحــوم 
کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  و   " بــوده  الحجــه  ذی  نهــم  روز  در  خــدا؟ص؟ 
ف شــدم خــدای متعــال  فرمودنــد هــر بــار مــن بــه معــراج مشــّرَ
بیــش از هــر چيــزی مــرا بــه واليــت علــی بــن أبــی طالــب ســفارش 

کــرد و بــرای او ســام فرســتاد. 2
کرم؟ص؟  الزم بــه ذکــر اســت امــام صــادق؟ع؟ فرمودند پیامبــر ا
ف شــده اند و هربــار خــدای  بیــش از 120 مرتبــه بــه معــراج مشــّرَ
متعــال او را بــه واليــة علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ و پیشــوايان ديگــر 

کنــد.3 کــه بــه واجبــات ســفارش  ســفارش فرمــوده بیــش از آن 

روز عرفه 

روز نهــم ذی الحجــه روز عرفــه، و از اعيــاد مهــم مســلمانان 
روز  ایــن  بــه  خداونــد  ســجاد؟ع؟  امــام  فرمــوده  بــه  کــه  اســت 
کــرده و بــرای بندگانــش در  کرامــت وعظمــت عطــا  شــرافت و 
ایــن روز رحمــت و عفــو و عطــا و تفضــل فــراوان قــرار داده اســت 

.4

کبيره: مفاتيح. يارت جامعه  1. ز
2. بحاراألنوار: ج95،ص188.

3. بصائرالّدرجات: ج1،97.
4. صحيفه سجاديه: دعای عرفه.
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ابالغ آیات برائت در عید قربان

يــک ســال پــس از فتــح مکــه در مــاه ذی حجــة و ســال نهــم 
ــرکين را  ــد و مش ــازل ش ــت ن ــوره ی برائ ــت س ــات نخس ــری آي هج
کــه يــا اســام بیاورنــد و يــا از شــهر مکــه و  کــرد:  بیــن دو امــر مخّيــر 

مراســم حــج خــارج شــوند! 
ــا ایــن پیــام توحيــدی و بیانّيــه تطهيــر شــدن مکــه از لــوث  اّم

کنــد؟ کســی ابــاغ  ــار و مشــرکين را چــه  کّف وجــود 
ــه  ــات ب ــرای رســاندن ایــن آي ــد ابوبکــر ب برخــی پیشــنهاد دادن
مکــه مناســب اســت؛ چــون در جنگ هــا هيــچ مشــرکی از دســِت 

کينــه ای ندارنــد!  او زخمــی برنداشــته و مشــرکان مکــه از او 
کــرم؟ص؟ ابوبکــر را فراخوانــد و آياتــی از ســورۀ برائــت  رســول ا
)توبــه( را بــه او ســپرد و فرمــان داد تــا بــه مکــه بــرود و ایــن آيــات را 

ــد.  کن ــت  ــج قرائ ــم ح ــرکت کنندگان در مراس ــرای ش ب
پیامبــر  خدمــت  جبرئيــل؟ع؟  کــه  نگذشــت  چيــزی  اّمــا 

کــرد: عــرض  و  رســيد  کــرم؟ص؟  ا
 ِمنــَك؛ ای 

ٌ
یــا حمّمــد! إّنــه ال ُیــَؤّدي َعنــَك إاّل أنــَت أو َرُجــل

کارهــای رســالتت را يــا خــودت بايــد انجــام  محمــد! 
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ماننــد  )يعنــی  باشــد!  تــو  از  کــه  کســی  يــا  و  بدهــی 
»ال  فرمودنــد:  کــرم؟ص؟  پیامبرا و  باشــد(.  خــودت 
هــِي« احــدی 

َ
 ِمــن ا

ٌ
 َرُجــل

ّ
ــَغ هــذا ِاال

ّ
َینَبغــي أِلَحــد أن ُیَبِل

کنــد مگــر مردی  کــه ایــن آيــات را ابــاغ  ســزاوار نيســت 
از اهــل خــودم 1!

ابـاغ  بـرای  را  علـی؟ع؟  خـدا؟ص؟  رسـول  فاصلـه  بـا 
حضـرت  کـرد.  اعـزام  مّکـه  سـوی  بـه  برائـت  آيـات 
علـی؟ع؟ بـه امـر پیامبـر؟ص؟ در بیـن راه مکـه آن آيـات 
و  کـرد  شـرکت  حـج  موسـم  در  و  گرفـت  ابوبکـر  از  را 
ايسـتاد  مشـرکين  ميـان  در  صابـت  و  شـجاعت  بـا 
بـا  را  آيـات  آن  متوالـی  روزهـای  در  بـار،  چندیـن  و 
بـه  راه  ميـان  از  ابوبکـر  و  کـرد.  قرائـت  بلنـد  صـدای 
مدينـه بازگشـت2 جريـان ابـاغ آيـات در روز دهـم مـاه 
ذی الحجـه اتفـاق افتـاده اسـت و اميرالمؤمنيـن؟ع؟ 
در روزهـای 11 و 12 و 13 ذی الحجـه نيـز همـان آيـات 
سورۀ برائت که معنايش برائت و بیزاری خدا و رسول 
و  کفـار  و  را در جمـع مشـرکين  بـود  از مشـرکين  خـدا 
کنندگان در مراسم حج قرائت نمودند. همۀ شرکت 
ــه  کــه ب حضــرت علــی؟ع؟ در ایــن مــورد فرمودنــد: هنگامــی 
کســی  مکــه آمــدم تــا آيــات ســورۀ برائــت را بــر مشــرکين بخوانــم، 
نبــود، مگــر آن کــه دوســت  از مشــرکين و بت پرســتان در مکــه 

1. سنن ترمذی: ج2،ص183.
2. خصال: ج 2، ص128.
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کوهــی  کنــد و هــر تکــه ای از بــدن مــرا بــر ســر  داشــت مــرا تکــه تکــه 
گــر در ایــن راه جــان و مــال و خاندانــش را نابــود  بگــذارد! حتــی ا

کــردم(  ــات را ابــاغ  کــی آي ســازد! )در چنيــن شــرايط خطرنا
ــد پاســخ  ــا تهدي يتــم را انجــام دادم، همگــی ب وقتی کــه مأمور
کينــه تــوزی  مــرا دادنــد و زن و مــرد، بــه مــن اظهــار دشــمنی و 

می کردنــد، امــا مــن بــا پايــداری پاســخ آنــان را دادم1...
نکات این حدیث

هــم  يــک لحظــه  تمــام عمــرش  در  1- حضــرت علــی؟ع؟ 
بت پرســتی نکــرده و مشــرک نبــوده بلکــه موحــد متولــد شــده 
کــرده و اينــک خــدا  اســت و بــا تمــام مشــرکين مخالفــت و مبــارزه 
ــت از  ــاد برائ ــا فري ــد ت ــاب نمودن ــق انتخ ــه ح ــدا او را ب ــول خ و رس
يــادی  کــه ســالهای ز کســانی  کنــد. امــا  مشــرکين را در مکــه بلنــد 
خــود مشــرک و بــت پرســت بودنــد قهــرًا شايســتۀ ایــن کار نبودنــد!
جــان  و  نفــس  مباهلــه  آيــه  بحکــم  علــی؟ع؟  وانگهــی   -2
ــام  ــه انج ــه ب گرفت ــده  ــه عه کار او را ب ــد  ــه می توان ک ــت  ــر اس پیامب
کــرم او را بــه  برســاند. چنانکــه بــرای هجــرت از مّکــه نيــز پیامبــر ا
کنــد، امانت هــا  جــای خــود قــرار داد تــا بــه همــۀ وعده هايــش وفــا 

ــه مدينــه ببــرد! را برســاند و اهــل و عيــال حضــرت را ب
ُه ِمّن« )هرکس 

َ
ن َتِبَعین َفإّن َ َ

3- حضرت علی؟ع؟ بحکم آيۀ »ف
پیامبر؟ص؟  واقعی  پیرو  چون  است(  من  از  کند  ی  پیرو من  از 
دهد! انجام  را  حضرت  آن  کار  می تواند  و  اوست  از  است 

1. خصال: ج2، ص128.
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کــرم؟ص؟ فرمودند:  کــه پیامبرا کرده  4- احمــد بــن حنبــل نقــل 
و َعــٌي« علــی از مــن 

َ
 أَنــا ا

ّ
»َعــٌي ِمــن و أَنــا ِمنــُه َوالُیــَؤّدي َعــّن ِاال

کســی از جانــب مــن نميتــوان حــق  اســت و مــن از علــی هســتم و 
کنــد جــز خــودم، يــا علــی؟ع؟.1 را اداء 

و  يگانگــی  متعــددی،  مــوارد  در  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر   .5
از  فرمودنــد.  بیــان  را  علــی؟ع؟  بــا  خــود  جانبــه  همــه  وحــدت 
َکروحــي ِمــْن َجَســدي« علــی جــان، تــو  جملــه فرمودنــد : »أْنــَت ِمــیّن 

بــرای مــن، ماننــد روح مــن هســتی بــرای بدنــم.2

1. مسند احمد: ج4،ص165.
2. بحاراالنوار: 296/38.
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حدیث ثقلین

کــرم؟ص؟ مکــّرر در مکان هــا و زمان هــای مختلــف  پیامبــر ا
از  يکــی  نمودنــد  را مطــرح  ثقليــن  گــون، حديــث  گونا بیــان   بــا 
مهمتریــن آن هــا در ســفر حــج و روز عيــد قربــان و روز عيــد غدیــر 
ســال دهــم هجــرت يعنــی ســاِل حجــة البــاغ اســت و بســياری 

کرده انــد.1 از اصحــاب آن را نقــل 
به  که  دارد  سند  و  ی  راو اندازه ای  به  شريف  حديث  این 
هيچ وجه قابل انکار نيست! همۀ مسلمين این حديث را بطور 

کرده اند. متواتر نقل 
ضمــن  در  خٖيــف"  در"مســجد  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  جملــه  از 
خطبــه ای حديــث ثقليــن را مطــرح فرمودنــد. و در ســرزمين ِمنــا 

نيــز ایــن حديــث توســط آن حضــرت تکــرار شــده اســت.
گونه است:  در يک سند متن حديث این 

ُت  
ْ

ــك ّسَ ــِن ، مــا ِإن  َتَ
َ
َقل

َ
ــُم  الّث

ُ
یــا أّيــا الّنــاُس ِإّنِ تــاِرٌك فیك

 َبیــي؛ 
َ

يت أهــل ِکتــاَب اهلِل َوِعتــَر ؛ 
ً
ــوا أَبــدا

ُّ
ــْن  َتِضل

َ
ٰمــا ل ِبِ

مومها  َّ احَلــوَض  )َفــا ُتَقّدِ َ
ــْن َیفَتِرقــا َحــّیَ َیــِردا َعــي

َ
مــا ل ُ َفِإّنَ

1. فضائل الصحابه: حديث 45.
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ــوا(؛ ای مــردم مــن از بیــن شــما خواهــم رفــت و 
ُ

َفُتِلك
گذاشــت  گران بهــا باقــی خواهــم  گوهــر  بــرای شــما دو 
رهــا  را  آن هــا  و  جوئيــد  تمّســک  دو  آن  بــه  گــر  ا کــه 
و  قــرآن  يکــی  شــد،  نخواهيــد  گمــراه  هرگــز  نکنيــد، 
اســت.  مــن  اهل بیــت  يعنــی  مــن،  عتــرت  ديگــری 
کــه آن دو، تــا قيامــت از هــم جــدا نخواهنــد  بدانيــد 
کننــد )پــس  کوثــر مــرا ماقــات  کنــار حــوض  شــد تــا در 
ک خواهيــد شــد1(. کــه هــا بــر آن هــا ســبقت نگيريــد 

نکات حدیث ثقلین 

کــه تبعيــت از قــرآن واجــب اســت، تمّســک بــه  1. همان گونــه 
اهل بیــت؟مهع؟ و تبعيــت از آن بزرگــواران واجــب اســت.

کتــاُب اهلل؛ کتــاب خــدا مــا را بــس اســت! «  2. شــعار »َحْســُبنا 
کــه  گمراهــی می شــود، زیــرا  خــاف ســخن پیامبــر؟ص؟ و ســبب 
قــرآن بــدون اهل بیــت؟مهع؟؛ يعنــی قــرآن منهــای قــرآن و اهل بیــت 

منهــای قــرآن يعنــی اهلبيــت منهــای اهل بیــت!
ــرآن  3. جــدا شــدن از اهل بیــت؟مهع؟ همــان جــدا شــدن از ق
و  باشــد،  لحظــه  يــک  گــر  ا حتــی  اســت،  ضالــت  موجــب  و 

تمّســک بــه آن هــا موجــب هدايــت اســت.
کــه قــرآن ميــان مــردم هســت، امــام معصــوم نيــز  4. تــا زمانــی 
در بیــن مــردم هســت. پــس حديــث ثقليــن داللــِت روشــنی بــر 

وجــود و حضــور امــام زمــان عــج در عصــر حاضــر نيــز دارد.

1. بصائر الّدرجات: ج1، ص 413.
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کــه قــرآن از خطــا و اشــتباه و باطــل مصــون   5. همان گونــه 
هــم  اهل بیــت؟مهع؟  کــرد،  تبعّيــت  او  از  کامــًا  بايــد  و  اســت 

کــرد. تبعّيــت  آن هــا  از  کامــًا  بايــد  و  معصوم انــد 
افضلّيــت  و  اعلمّيــت  بــر  داللــت  ثقليــن  6.حديــث   
اهل بیــت؟مهع؟ نســبت بــه ديگــران دارد زیــرا آنــان همتــراز قــرآن 

. شــند می با
کتابهــای مهــم اهل ســنت  7. حديــث ثقليــن در بســياری از 
از  و  اســت  نقــل شــده  مهــم شــيعيان مکــرر  کتابهــای  و همــه 
در  متأســفانه  امــا  اســت.  برخــوردار  عالــی  بســيار  ســندهای 
مجالــس اهل ســنت از ایــن حديــث بســيار مهــم و سرنوشــت 

کمتــر ســخن بــه ميــان آورده می شــود. ســاز 
گشاست  8. حديث ثقلين دارای معنای بسيار روشن و راه 
ــه آن عمــل می کردنــد هرگــز  گــر مســلمانان ب و چنانچــه فرمــوده: ا

گمــراه نمی شــدند.
9. در نتيجــۀ عمــل نکــردن بــه حديــث ثقليــن بســياری از 
گرفتاری هــا، قتــل و غارت هــا در بیــن مســلمين  مصيبت هــا، 

ــود. ــا ب کرب کــه يکــی  از آنهــا مصيبــت  اتفــاق افتــاد 
گــر ملت هــای مســلمان هميــن يــک حديــث  کنــون نيــز ا 10. ا
ک قــرار بدهنــد و پیــرو واقعــی قــرآن و اهل بیــت پیامبــر؟مهع؟  را مــا
پیــدا  نجــات  ذلت هــا  و  بدبختی هــا  ایــن  تمــام  از  بشــوند 

می کننــد.
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تــا آخریــن روزهــا و  را  کــرم؟ص؟ حديــث ثقليــن  ا 11. پیامبــر 
آخریــن ســاعت های عمــر خويــش تکــرار می فرمــود و امــت را بــه 

آن ســفارش می کــرد.1

کفاية األثر، صص 136 و 163  .1
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عید قربان

روز  ایــن  در  اســت  مســلمانان  مهــم  اعيــاد  از  قربــان  عيــد 
حضــرت  فرزنــدش  ذبــح  بــه  مأمــور  ابراهيــم؟ع؟  حضــرت 
اســماعيل شــد او بــرای انجــام امــر خــدا فرزنــدش را بــه قربانــگاه 
گلــوی  کــرد چاقــو  کوشــش  ــرد و آمــاده ذبــح اوگرديــد امــا هرچــه  ب
ــا« يعنــی  ؤٰی ــَت الّرُ ْق

َ
ــْد َصّد ــد، وحــی آمــد »َق اســماعيل؟ع؟ را نبري

آنــگاه  دادی1؛  انجــام  ســرافرازی  و  موفقيــت  بــا  را  امتحانــت 
گوســفندی را بــرای قربانــی بجــای اســماعيل فرســتاد و  خداونــد 

اينچنيــن ســنت حســنه قربانــی درعيدقربــان مقــرر شــد.
والدت  شــکرانه  بــه  ابوطالــب؟ع؟  حضــرت  بعــد  ســالها   
يــادی  کعبــه )علی بــن ابیطالــب؟ع؟( در ایــن روز تعــداد ز مولــود 
کــه  کــرد  کــرد و بــه مــردم اعــان  گوســفند و شــتر قربانــی  گاو و 
ــدم علــی؟ع؟  ــرای خــوردن َوليمــۀ فرزن  پــس از طــواف بیــت اهّلل ب

حاضر شويد.2

1. سوره صافات، آيه 105.
2. امالی طوسی: ص 709 )هلموا علی وليمه ابنی علی... (.
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تجلی نور خدا بر حضرت موسی؟ع؟ 

کــه حضــرت موســی؟ع؟ در آن روز  ــان روزی اســت  عيــد قرب
کنــد  بــه درخواســت قومــش از خــدا خواســت تــا بــر او تجلــی 
ــن َتــران«1 يعنــی پــروردگارا اجــازه 

َ
 ل

َ
نُظــُر ِالیــَك قــال

َ
ن ا  رّبِ أر

َ
»قــال

بــده مــا تــو را ببينيــم خداونــد فرمــود تــو هرگــز مــرا نخواهــی ديــد بــه 
گــر طاقــت تجلــی مــرا داشــت و باقــی مانــد تــو  کــن ا کــوه نــگاه  آن 
کــوه بــا تجلــی نــور خــدا از بیــن رفــت  هــم خواهــی توانســت.پس 
و حضــرت موســی بــی هــوش شــد و خداونــد دوبــاره اورا بهــوش 
َو  ْیــَك 

َ
ِإل ُتْبــُت  »ُســْبحاَنَك  گفــت  و حضــرت موســی؟ع؟  آورده 

ک ومنّزهــی و مــن از ایــن  ْؤِمِنــن« يعنــی خدايــا تــو پــا ُ  الْ
ُ

ل ّوَ
َ
َنــا أ

َ
أ

ــو ايمــان دارم. ــه ت درخواســت عــذر خواهــی ميکنــم و ب

حضرت موسی؟ع؟ و دریافت لوح های تورات

خــود  جــای  بــه  را  هــارون  بــرادرش  موســی؟ع؟  حضــرت 
کــه  کــوه طــور رفــت آنجــا  کــرد و مــدت ســی شــب بــه  نصــب 
وعــده مناجــات بــا خــدا داشــت پــس از آن خــدای متعــال فرمــود 
ده شــب ديگــر بمــان وقتــی وعــده بــه پايــان رســيد يعنــی روز دهــم 
آنهــا  کــه در  برايــش فرســتاد  تابلو هایــی  ذی الحجــه؛ خداونــد 
ــت  ــا را بدس ــی؟ع؟ آن ه ــرت موس ــود حض ــده ب ــته ش ــورات نوش ت
کــه اّمَتــش در  گرفتــه بــه نــزد قومــش آمــد امــا بــا کمــال تعجــب ديــد 
گوســاله پرســت و پیــرو  کــرده و  غيــاب او حضــرت هــارون را رهــا 

جادوگــری بــه نــام ســامری شــده اند.2

1. سوره اعراف: آيه 143.

2. سوره اعراف: آيه 142.
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و چقــدر ایــن قصــه شــباهت دارد به بی وفایی و عهدشــکنی 
گذاشــته  کــه پــس از پیامبــر خاتــم؟ص؟ علــی؟ع؟ را تنهــا  مردمــی 
وقتــی  علــی؟ع؟  حضــرت  اّتفاقــا  رفتنــد!!؟  ديگــران  دنبــال  و 
گرفتنــد و از او خواســتند بــا ديگــری بیعــت  شمشــير بــر ســرش 
ّمَ ِاّنَ الَقــوَم 

ُ
کــرم و گفــت »یابــَن ا کــرد بــه جانــب قبــر پیامبــر ا کنــد رو 

کاَدوا یقتلونــین1« يعنــی ای پســر مــادرم!)ای بــرادر(  ن َو  إســَتضَعفو
گذاشــته اند و نزديــک اســت مــرا بکشــند!2 ایــن مــردم مــرا تنهــا 

کــه حضــرت هــارون؟ع؟ در جــواب  دقيقــا همــان ســخنی 
کــه از او پرســيد چــرا گذاشــتی  حضــرت موســی؟ع؟ گفــت آنــگاه 

گوســاله پرســت شــوند!؟ این هــا 

1. سورۀ اعراف: آيه 150.
2. االمامه و السياسه: ج1، ص19 الی 20.
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سپردن امانت ها به حضرت علی؟ع؟ 

نزديــک  را  خــود  وفــات  کــه  الهــی  پیامبــران  از  يــک  هــر 
بــه  را  رســالت  الهــی  امانت هــای  خــدا  فرمــان  بــه  می ديدنــد، 
ــد و آن هــا را تحویــل حجــت بعــد  وصــّی خــود منتقــل می نمودن
ــم و نشــانه های قطعــِی  ئ کار خــود از عا از خــود مــی داد. و ایــن 
ســپرده  او  بــه  امانت هــا  کــه  بــود  کســی  خافــت  و  وصايــت 
می شــد. از طــرف خــدای متعــال أمــر آمــد: ِاّنَ اهلل َتعــایل یأُمــرَك أن 
َظــَك َواســَتوَدَعَك 

َ
َمــَك َو َتســَتحِفَظُه َجیــَع مــا َحّف

َّ
َمــُه َجیــَع مــا َعل

ّ
ُتَعِل

 َواخَترُتــُه 
ً
ــد إّن أخَترُتــَك ِمــن عبــادي َنبّیــا ّمَ ن،یاحُمَ ــُه األمــن اُلؤَتَ

َ
َفإّن

بــه  کــه  تــو را فرمــان داده  ...« يعنــی خــدای متعــال 
ً
ــَك َوصّیــا

َ
ل

کــه خــدا بــه تــو آموختــه اســت  علــی؟ع؟ بیآمــوزی همــۀ آنچــه را 
کــه خــدا بــه تــو ســپرده اســت زیــرا  و بســپاری بــه او همــۀ آنچــه را 
او امانــت دار و مــورد اعتمــاد اســت. ای محّمــد! مــن از ميــان 
بــرای  را  او  و  کــردم  انتخــاب  پیامبــر  عنــوان  بــه  را  تــو  بندگانــم 

وصايــت و جانشــينی تــو انتخــاب نمــوده ام...1

1. بحاراألنوار: ج28، ص96.
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کــه  کــرم؟ص؟ نيــز بعــد از مراســم حــج در آخریــن روزی  پیامبــر ا
در مّکــه بودنــد )13 يــا 14 ذی الحجــه( بــه امــر خــدا تمــام ميــراث 
ــد. ایــن  ــه اميرالمؤمنيــن؟ع؟ تحویــل دادن گذشــته را ب پیامبــران 
ميراث هــا بعــد از اميرالمؤمنيــن؟ع؟ بــه امــام حســن؟ع؟ و ســپس 
بــه امــام حســين؟ع؟ و امامــاِن بعــد از ايشــان يکــی پــس از ديگری 

کنــون نــزد امــام زمــان؟جع؟ اســت.  منتقــل شــد. و ا
حضــرت  پیراهــن  ماننــد  چيزهائــی  پیامبــران؟مهع؟  ميــراث 
ــرت  ــتر حض ــی؟ع؟، انگش ــرت موس ــای حض ــف؟ع؟، عص یوس
اســرار  و  علــوم  مهم تــر  همــه  از  امــا  اســت،  و...  ســليمان؟ع؟، 
کــه از طــرف خــدای متعــال بــه آنــان داده  وحکمت هایــی بــود 
پیامبــران  دانــش  و  آثــار  و  اعظــم  اســم  همچنيــن  بــود.  شــده 
کــه ازمحــدودۀ عقــل و دانــش مــا، خــارج  گذشــته وچيز هایــی 
تحویــل  را  آنهــا  همــۀ  اّيــام  ایــن  در  خاتــم؟ص؟  پیامبــر  اســت! 

دادنــد! علــی؟ع؟  اميرالمؤمنيــن 
ميــراث  و  الهــی  امانت هــای  کــه  کســی  و  انتخــاب وصــّی 
انبيــاء  تعيیــن  و  تجهيــز  يعنــی  می شــود،  ســپرده  او  بــه  انبيــآء 
و اوصيــاء بــه دســت پیامبــران نيســت، بلکــه بــا وحــی و ارادۀ 
الهــی و انتصــاب خداونــد اســت. بدیــن وســيله ادامــۀ راه بــرای 
مــردم روشــن می شــود و پیشــوای بعــدی خــود را می شناســند. 
ــرآن ســخن از امــام و خليفــه اســت، خــدای متعــال  هــر جــای ق

می کنــم!1 انتخــاب  خــودم  می دهــم،  قــرار  خــودم  می فرمايــد: 

1. ســوره بقــره، آيــه 30؛ ســوره ص، آيــه 26؛ ســوره بقــره، آيــه 124؛ ســوره انبيــاء، آيــه 
73؛ ســوره فرقــان، آيــۀ 35؛ ســوره ســجده، آيــه 24.
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الهــی  حکمــت  و  علــم  خــدا  امــر  بــه  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  و 
و  کرده انــد  منتقــل  مؤمنــان؟ع؟  اميــر  بــه  تنهــا  را  وامانت هــا 
ــی داشــته  ــد چنيــن ادعائ شــخص ديگــری در آن زمــان نمی توان
باشــد! و علــی؟ع؟ بــاب علــم رســول خــدا؟ص؟ شــد؛ چنان کــه 
فرمودنــد: »مــن شــهر علمــم وعلــی دِر آن شــهر اســت! هرکــس 
کنــد، بايــد از راه علــی  می خواهــد بــه علــوم مــن دسترســی پیــدا 
وارد شــود1.« او در آخرین لحظات عمر خويش علی؟ع؟ را برای 
چندميــن بــار وصــّی خــود قــرار داده و لــوازم شــخصی خويــش را 
نيــز در حضــور جمعــی از ُمهاجــر و انصــار بــه آن حضــرت تحویــل 
کســی بــا تــو بــرای ایــن  کــه بعــد از ایــن  داد و فرمــود: آن هــا را بگيــر 
کــرد پــس  گــوش علــی؟ع؟ نجــوا  چيز هــا نــزاع نکنــد2 و مدتــی در 
کــرم؟ص؟ هــزار بــاب علــم برايــم  از آن علــی؟ع؟ فرمــود: پیامبــر ا

گشــوده شــد3. کــه از هــر بابــی هــزار بــاب ديگــر  گشــود 
کار در فرصت هــای مختلــف انجــام شــده و در مراســم  ایــن 
حــّج و روز هــای 13 يــا 14 ذی الحجــة بــه طــور خــاّص وبــرای 

گرفتــه اســت! انتقــال ميراث هــای ویــژه انجــام 

کافی: ج3، ص605. 1. اصول 
2. علل الشرايع: ج1،ص168.

کافی: ج2،ص30. 3. اصول 
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إعالن عمومی لقب امیرالمؤمنین برای علی؟ع؟ 

کــرم؟ص؟  کــه پیامبــر ا ســيزدهم ذی الحجــة و آخریــن روزی 
ــد.  ــارغ شــده و عــازم مدينــه بودن در شــهر مکــه از اعمــال حــج ف
کــرد و  کل معيــن  خــدای متعــال بــرای مؤمنيــن اميــر و فرمانــدۀ 
جبرئيــل؟ع؟ نــازل شــد و بــه حضــرت علــی؟ع؟ این گونــه ســام 
میراملؤمنــن؛ ســام بــر تــو ای فرمانــدۀ تمــام 

َ
ــاُم َعلیــَك یــا ا کــرد: »الّسَ

اهــل ايمــان!«1
کــه از ســوی  کــرم؟ص؟ فرمودنــد: ایــن جبرئيــل اســت  پیامبــر ا
کــردن بــه آنچــه بــه مــن وعــده داده شــده  خــدای متعــال خبــر وفــا 

بــود را بــرای مــن آورده اســت.
بــه  کــه  فرمودنــد  امــر  اصحــاب  بــه  کــرم؟ص؟  پیامبرا آن گاه 
کننــد. ســپس  حضــرت علــی؟ع؟ بــا عنــوان اميرالمؤمنيــن ســام 
بــه صــورت يــک امــر همگانــی و تکليــف شــرعی در مراســم حــج 
ســال دهــم اعــام شــد و مــردم قبــل از بیعــِت روز غدیــر متوّجــه 
عنــوان  بــه  خداونــد  طــرف  از  علــی؟ع؟  حضــرت  کــه  شــدند 

اميرالمومنيــن و پیشــوای اهــل ايمــان انتخــاب شــده اســت.

1. مناقب آل ابوطالب: ج3،ص54.
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نکات اين حدیث
اســت.  علــی؟ع؟  حضــرت  ویژگی هــای  از  لقــب  ایــن   -1
را  آن هــا  کســی  کــه  ایــن  از  معصــوم؟مهع؟  امامــان  حّتــی  و 
اميرالمؤمنيــن خطــاب کنــد نهــی کرده و می فرمودنــد: »این لقب 
از طــرف خــدا و رســول خــدا بــه حضــرت علــی؟ع؟ اختصــاص 
نــدارد! را  آن  از  اســتفاده  حــق  هيچ کــس  اســت.«  شــده  داده 
کــه از طــرف خــدای متعــال تعيیــن و  2- اســم و لقب هایــی 
ی حکمت اســت؛ خداوند عادل و حکيم  انتخاب شــده، از رو
کــرده  اســت و بــه همــۀ جهــان از اول خلقــت تــا آخــر خلقــت نظــر 
و بیــن همــۀ بنــدگان فقــط حضــرت علــی؟ع؟ را شايســتۀ لقــب 

اميرالمؤمنيــن يافتــه اســت.
 3- ایــن امــر الهــی بــه تنهایــی برای همۀ اهل ايمان کافيســت

که تا قيامت پیشوای بحّق خود را بشناسد.   
4- اميــر مؤمنــان؟ع؟، اميــر تمــام بنــدگان صالــح از اوليــن 
وآخریــن و جــن و انــس و ملــک می باشــد. و همــه اهــل ايمــان 
بــه داشــتن چنيــن فرمانــروا و پیشــوایی افتخــار می کننــد. و بــه 
واليــت و امــارت و پیشــوایی او اعتــراف دارنــد و پیوســته در اذان 

یّلُ اهلل.«  َو
ً
ْشــَهُد أّنَ أمیراملؤمنــَن َعلّیــا

َ
و اقامــه می گوينــد: »أ

کعبــه، علــی؟ع؟ را  کــرم؟ص؟ مولــود  کــه پیامبرا 5- آن زمــان 
ــاوت  ــۀ ســورۀ مؤمنــون را ت ــات اّولّي گرفــت و او هــم آي در آغــوش 
نــَت واهلِل أمیُرُهــم َتیُرُهــم ِمــن ُعلوِمــك 

َ
کــرد پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: »ا

ِبــَك َيَتــدوَن« يعنــی بــه خــدا قســم  ُهــم َو
ُ
نــَت َواهلِل َدلیل

َ
َفَیمتــاروَن. َوا

توئــی اميــر تمــام اهــل ايمــان و تــو آن هــارا بــا علومــت رســيدگی و 
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فرماندهــی می کنــی و آن هــا از تــو تغذيــه می کننــد و بهــره منــد 
می شــوند و بــه خــدا قســم، تویــی دليــل و راهنمــای آنــان و بــه 
واســطۀ تــو آنهــا هدايــت می شــوند.1 و بدیــن وســيله همــان زمــان 

ــر مؤمنيــن خبــر داد! از إمــارِت علــی؟ع؟ ب
ـُم الّنـاُس 

َ
وَیعل

َ
کـرم؟ص؟ فرمودند:»ل کام ديگـری پیامبرا 6- در 

گـر مـردم  ـُه« يعنـی ا
َ
ـروا َفضل

َ
نك

َ
میُراُلؤِمنـن ماا

َ
ـَی َعـٌی؟ع؟ ا َمـی ُسّٖ

می دانستند چه زمانی علی؟ع؟ اميرالمؤمنين ناميده شده منکر 
وِح واجَلَسد...«  میُراُلؤِمنن وآدُم بن الّر

َ
َی ا برتری او نمی شدند!»ُسّٖ

يعنـی او اميرالمؤمنيـن ناميـده شـد آن زمانی که در عالم نورانّيت 
آفريده شده بود و هنوز آفرينش حضرت آدم؟ع؟ کامل نشده بود2.

مناسبت دیگر 13 ذی الحّجة

افشای صحیفه ملعونه 

توســط  کــه  از منافقيــن  تعــدادی  البــاغ  در جريــان حجــة 
برخــی زنــان پیامبــر از قصــد حضــرت بــرای اعــام جانشــينی 
پیمــان  هــم  يکديگــر  بــا  بودنــد  شــده  گاه  آ اميرالمومنيــن؟ع؟ 
شــدند تــا نگذارنــد علــی؟ع؟ بــه خافــت برســد، آنهــا پیمــان نامه 
خــود را توســط ابــی عبيــدۀ جــّراح در کنارکعبــه مخفــی کردنــد اما 
کــرد و آن  ــرای پیامبــرش فــاش  خداونــد در ایــن روز ســّر آنــان را ب
پیمــان نامــه توســط رســول خــدا صحيفــه ملعونــه ناميــده شــد.3

1. امالی طوسی: ص 708.
2. نهج الحق وکشف الصدق: ص191.

3. بحار االنوار: ج 28، ص106-103.
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بخشش فدک

جنــگ  از  پــس  هجــری،  هفتــم  ســال  ذی الحّجــه   14 روز 
خيبــر، ســرزمين وســيع و سرســبز فــدک تنهــا بــه وســيلۀ پیامبــر 
کــرم؟ص؟ و اميرالمؤمنيــن؟ع؟ فتــح شــد. و چــون رزمنــدگان در  ا
ــۀ قــرآن غنيمــت ویــژه  ــر اســاس آي فتــح آن دخالــت نداشــتند، ب
بــه شــمار می آمــد و ِملــِک شــخص پیامبــر؟ص؟ می شــد. آنجــا 

می فرمايــد: کــه 
ُســوِل  ــِه َوِللّرَ

َّ
ُقــَری َفِلل

ْ
ْهــِل ال

َ
 َرُســوِلِه ِمــْن أ

َ
َفــاء اهلُل َعــی

َ
مــا أ

یَب1...؛ آنچــه خــدا )از امــوال و زمين هــای( ُقــْر
ْ
َوِلــِذي ال

و  خــدا  بــه  گردانــد،  بــاز  پیامبــرش  بــه  آبادی هــا  آن 
پیامبــر و اهــل بیــت او اختصــاص دارد! 

وحــی  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  بــه  خداونــد  خيبــر  فتــح  از  پــس   
ــُه2؛ حــق نزديکانــت را بــده!«

َ
یب َحّق ُقــْر

ْ
ا ال فرســتاد و فرمــود: »َوآِت ذَ

کيســت و حقــش  کردنــد: ذی القربــی  کــرم؟ص؟ ســؤال   پیامبرا
کــه ذی  چيســت ؟ جبرئيــل از خداونــد پرســيد و جــواب آورد 

1. سوره حشر: آيه 6.
2. سورۀ اسراء: آيه26؛ سورۀ روم: آيه 38.
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القربــی فاطمــه؟اهع؟ اســت وحقــش فــدک اســت، وبايــد فــدک را 
کنيــد! بــه حضــرت فاطمــه؟اهع؟ تقديــم 

را  خديجــه؟اهع؟  حضــرت  مهريــۀ  کــرم؟ص؟  پیامبرا طرفــی  از 
ــه حضــرت  ــاغ فــدک ب ــا بخشــيدن ب ــد و ب ــۀ خــود می ديدن در ذّم
زهــرا؟اهع؟، در حقيقــت حــق مــادر و دختــر را يکجــا ادا نمودنــد. 
و بــرای این کــه بعــدًا از طــرف مــردم و ديگــران بهانه گيــری نشــود، 
بــرای ســرزمين فــدک دســتور داد قبالــه ای نوشــتند و حضــرت 
اميرالمؤمنيــن و امــام حســن و امــام حســين؟مهع؟ و ُام ِاْيَمــن را 
بــه عنــوان شــاهد قــرار داده و آن را بــه حضــرت زهــرا؟اهع؟ تحویــل 
کامــًا متوّجــه شــوند، مدیريــت  مــردم  کــه  آ ن  بــرای  و  دادنــد. 

گــذار  کردنــد.  ســرزمين و باغ هــای فــدک را نيــز بــه ايشــان وا
کارگــران و نيروهــای خــود را در آن جــا  حضــرت زهــرا؟اهع؟ نيــز 
ــر زندگــی خــود بــه  ــا درآمــد آن عــاوه ب ــد و هــر ســاله ب کردن فعــال 
همســران رســول خــدا؟ص؟ نيز رســيدگی می کردند و فقــرای مدينه 
را هــم از آن بهره منــد می ســاختند. ایــن امــر در بیــن مســلمين 
و  عــادی  روشــن،  بســيار  مســئله ای  مدينــه  اهــل  خصوصــًا  و 
کــه مبــادا مــردم بــه  ــرای ایــن  ــا حســودان ب پذیرفتــه شــده  بــود. اّم
ی بیآورنــد  هــوای بــرکات فــدک بــه خانــۀ حضــرت زهــرا؟اهع؟ رو
يــک حديــث جعلــی و دروغ  بــا طــرح  کــرم؟ص؟  از پیامبرا پــس 
گرفتنــد و بــه عنــوان بیــت المــال  فــدک را از دســت آن حضــرت 
کردنــد و هرچــه حضــرت زهــرا؟اهع؟ شــاهد  بــه نفــع خــود مصــادره 
ــد غاصبيــن نپذیرفتنــد  کردن ــان محاّجــه  ــا آن ــد و ب و دليــل آوردن
کــه از پــدرش بــه او رســيده بــود نيــز بــه تــاراج بردنــد!! حتــی ارثــی را 
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خــدای متعــال در ایــن آيــه حضــرت زهــرا؟اهع؟ را بــه عنــوان 
کــرده اســت و در آيــۀ ديگــر اجــر  ی القربــای پیامبــر؟ص؟ يــاد  ذو
يــدن بــه ايشــان قــرار داده اســت:  رســالت را مــوّدت و محبــت ورز
یب1: »بگــو:  ُقــْر

ْ
َة ِف ال

َ
ــَوّد َ  الْ

َ
ْجــًرا ِإاّل

َ
ْیــِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ْســَئل

َ
 ال أ

ْ
ُقــل

در ازای آن ]رســالت [ پاداشــی از شــما نمی خواهــم، 
ــه نزديــکان مــن.« مگــر دوســتی نســبت ب

مًا
ّ
 اّما آنها نسبت به حضرت زهرا؟اهع؟ دوستی نکردند و مسل

کســی بــه حضــرت فاطمــه؟اهع؟ و اهــل بیــت پیامبــر؟مهع؟  گــر   ا
محّبــت نکنــد، اجــر رســالت را ادا نکــرده اســت!

مناسبت دیگر 14 ذی الحجه

شق القمر

از اصحــاب عقبــه2 در  نفــر  امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: 14 
شــب چهاردهــم ذی الحجــه جمــع شــدند و بــه رســول اهّلل عــرض 
کردنــد هــر پیامبــری معجــزه ای دارد معجــزه شــما در ایــن شــب 
چيســت؟ حضــرت فرمودنــد چــه ميخواهيــد. عــرض کردنــد مــاه 
کــن! جبرییــل نــازل شــد و عرضــه داشــت همــه چيــز در  را دو نيــم 
کــن تــا  ن َینَقِطــَع َقطَعَتــن...« )امــر 

َ
اطاعــت توســت. »َفأُمــِر الَقَمــر ا

کــرد و مــاه دو نيــم شــد و دوبــاره  مــاه دو نيــم شــود( حضــرت امــر 

1. سورۀ شوری: آيۀ23.
کــه در مســير بازگشــت از غــزوه تبــوک بــه ســمت  گروهــی از صحابــه پیامبــر   .2

مدينــه قصــد جــان پیامبــر را داشــتند.
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کردنــد بحــال اول برگشــت آنــگاه پیامبــر خــدا؟ص؟ و مؤمنــاِن  امــر 
که  بــه ايشــان بــه ســجده افتادنــد.1و خــدا را بخاطــر چنيــن لطفــی 

کردنــد! نشــانۀ عظمــت و حقانّيــت پیامبــر بــود شــکر 

1. تفسير برهان: ج 5، ص 216.
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والدت امام هادی؟ع؟ 

کلينی رحمة اهّلل عليهم  شــيخ مفيد و شــيخ طوســی و شــيخ 
هرســه ميــاد امــام هــادی؟ع؟ را در نيمــه ی مــاه ذی الحجه ســال 

212 دانســته اند.
يــارت  کبيــره و ز يــارت جامعــۀ  امــام هــادی؟ع؟ بــا انشــاء ز
غدیريــۀ اميرالمومنيــن علی؟ع؟ منشــور اعتقادی شــيعه نســبت 
بــه اهل بیــت را بــا جامــع تریــن و فصيح تریــن کام بیــان فرمودند. 
کبيــره بــا بیــان حــدودًا 400 ویژگــی و صفــت از  يــارت جامعــۀ  ز
عظمت هــای امامــان معصــوم؟مهع؟ و اهل بیــت پیامبــر؟ص؟ يــک 
يــارت غدیريــه بــا بیانــی شــيوا و بــا  دوره امام شناســی اســت، و ز
اســتناد بــر حــدود 40 آيــه قرآنــی يــک دوره اميرالمؤمنيــن  شناســی 
اعتقــادی  پايه هــای  مهم تریــن  يــارت،  ز دو  ایــن  در  اســت. 
شــيعه نســبت بــه اهــل بیــت پیامبــر؟ص؟ مطــرح شــده اســت.

اینک، چند فراز اعتقادی از زیارت جامعه

اهل بیــت  بــر  صلــوات  کــه  اســت  آمــده  يــارت  ز ایــن  در 
و  جان هــا  کــی  پا باعــث  آن هــا  واليــت  پذیــرش  و  پیامبــر؟ص؟ 

می شــود.  فطرت هــا  نيکویــی 



| 40 | ماه والیت )آشنایی با ایام غدیریه(

ــْم 
ُ

ــْن ِوالَیِتك ــِه ِم ــا ِب ن ــم َو مــا َخّصَ
ُ

ْیك
َ
ــا َعل واَتن

َ
ــل َصل َو َجَع

ــاَرًة 
َ

کّف َو  نــا 
َ
ل َتْزِکَیــًة  َو  أِلْنُفِســَنا  َو َطهــاَرًة  ِقَنــا 

ْ
ل ِلَ  

ً
طیبــا

نيــز  و  شــما  بــر  مــا  درودهــای  خداونــد،  »و  ُنوِبنــا؛ 
ُ

ِلذ
کــِی سرشــت و  واليــت ویــژۀ شــما بــر مــا را ســبب پا
کيزگــی جــان  و رشــد وکمــال مــا و  اصــاح اخــاق و پا

اســت.« داده  قــرار  گناهانمــان  جبــراِن 
کافــر، و محــارب بــا  در فــراز ديگــری مخالــف  اهــل بیــت را 

آن هــا را مشــرک شــمرده اســت: 
ــْم  ُمْشــِرك؛ »و هرکــس 

ُ
َبك َکاِفــٌر َو َمــْن  َحاَر َمــْن  َجَحَدُکــْم  

ــا شــما  کــه ب کســی  کافــر اســت  و  کنــد،  شــما را انــکار 
يــده  ورز شــرک  خــدا  بــه  حقيقــت،[  ]در  بجنگــد، 

اســت. «
در فــراز ديگــر اهل بیــت؟مهع؟ حــّق محــض معّرفــی شــده انــد؛ 

چنان کــه می فرمايــد:
ــُه َو 

ُ
ــُت أْهل ــم  َو أْن

ُ
ْیك

َ
ــم  َو إل

ُ
ــم  َو ِمْنك

ُ
ــم َو فیك

ُ
ــّقُ َمَعك َو احَل

َمْعِدَنــه؛ »و حــق، بــا شــما و در وجــود شماســت و از 
گرفتــه و بــه ســوی شــما، بــاز می گــردد و  شــما، نشــئت 

ــتيد!!« ــدن آن هس ــق و مع ــل ح ــما، اه ش
در فــراز ديگــر، روح و نــور و طينــت اهل بیــت؟مهع؟ را يکــی 

کــرده اســت. معّرفــی 
ــْم واِحــَدة؛ و بی گمــان، 

ُ
ــْم  َو طیَنَتك ــْم  َو ُنوَرُک

ُ
واَحك َو أّن  أْر

ــان و سرشــِت شــما، يکــی اســت. روح هــای شــما و نورت
کــه بــه احــدی  کــرده  خداونــد بــه اهل بیــت؟مهع؟ مقامــی عطــا 
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از اهــل عالــم نــداده اســت و هيچ کــس بــا آن هــا قابــل مقايســه 
نيســت. در ایــن مــورد فرمــوده:

ن؛ خدا، آنچه را که 
َ
عامل

ْ
 ِمَن ال

ً
ْ  ُیــؤِت  أَحَدا

َ
ُکــُم  اهلُل  مــا ل آتا

بــه شــما داده، بــه هيــچ يــک از جهانيان نداده اســت.
خــدا،  نــزد  عبــادت  شــدن  پذیرفتــه  شــرط  می فرمايــد:  و 

اســت.  اهل بیــت؟مهع؟  واليــت  پذیــرش 
ْفَتَرَضــة؛ بخاطــر واليــت  ُ اَعــُة الْ   الّطَ

ُ
ــْم  ُتْقَبــل

ُ
مُبواالِتك

می شــود. پذیرفتــه  واجبــه،  طاعت هــای  شــما، 
جامعــۀ  يــارت  ز انشــاء  بــا  هــادی؟ع؟  امــام  مبــارک  وجــود 
کاملــی از اعتقــادات  يــارت غدیريــه، متــن جامــع و  کبيــره و ز
يارت هــا اهل بیــت؟مهع؟  ــد. در ایــن ز ــۀ شــيعه را بیــان فرمودن حّق
بیشــماری  فضائــل  دارای  الهــی،  خــاص  بنــدگان  عنــوان  بــه 
کــه هرکــس قصــد رفتــن بــه ســوی خــدا  گونــه ای  هســتند، بــه 
گــر بخواهــد خــدا  کنــد، بايــد از راه اهــل بیــت پیامبــر؟ص؟ بــرود. و ا
گــر بخواهــد  کنــد، شــرطش واليــت ايشــان اســت. و ا را عبــادت 
کنــد دوســتی اهلبيــت؟مهع؟ دوســتی خــدا و  بــا خــدا دوســتی 

دشــمنی بــا ايشــان دشــمنی بــا خداســت.
کــه در روز غدیــر خوانــده  يــارت اميرالمؤمنيــن؟ع؟  ز اّمــا  و 
می شــود، نيــز انشــاء حضــرت امــام هــادی؟ع؟ اســت و فضائــل 
کــه  کــرده اســت. الزم اســت  بســيار مهمــی از آن حضــرت را ذکــر 

کننــد. ــه آن مراجعــه  دوســتان ب
بیــت  اهــل  حضــرات  مقامــات  بــه  پیوســته  بتوانيــم  گــر  ا
باشــيم  داشــته  توّجــه  جامعــه  يــارت  ز ترجمــۀ  حــّد  در  حّتــی 



| 42 | ماه والیت )آشنایی با ایام غدیریه(

همچنيــن  و  اســت  شــده  مــا  نصيــب  بزرگــی  ســعادت  قطعــا 
وحقانيــت  مقامــات  بــه  غدیريــه  يــارت  ز ترجمــه  حــّد  در  گــر  ا
ــی  اميرالمؤمنيــن؟ع؟ توّجــه داشــته باشــيم از هجــوم شــبهات ب
اســاس مخالفيــن در امــان خواهيــم بــود و واليــت ايشــان در قلــب 

می شــود! تقويــت  مــا 
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نازل شدن آیۀ محّبت

کــرم؟ص؟ در روز هفدهــم مــاه ذی الحّجــة ســال دهــم  پیامبــر ا
هجــری، هنــگام بازگشــت از مراســم حــج، در وادی »ُقَديــد«، بــه 
فاصلــۀ يــک روز تــا ســرزمين غدیــر، بعــد از نمــاز ظهــر، بــا صــدای 

کردنــد:  بلنــد این گونــه دعــا 
َة ف  ُصــدوِر اُلؤِمنــَن، َواهَلیَبــَة 

َ
ٍ  اَلــَوّد

ّ
ُهــَم  َهــْب  ِلَعــِي

ّ
لل

َ
ا

 َوالَعَظَمَة ف ُصدوِر اُلناِفقَن؛ پروردگارا! برای علی؟ع؟ 
در دل مؤمنــان محّبتــی و در دل منافقــان، هيبــت و 

عظمتــی قــرار ده! 1
بعــد بــه حضــرت علــی؟ع؟ فرمودنــد: دعــا کــن. ايشــان عرض 
ــا بــرای مــن نــزد  کنــم؟ فرمودنــد: بگــو: خداي کردنــد: چــه دعایــی 
خودت عهد و پیمانی، و در قلب مؤمنين برايم محّبتی قرار ده! 
کردنــد و  مرتبــه دعــا  هــم ســه  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  حضــرت 
زنــان مؤمــن  و  مــردان  قلــوب  مــرا در  مــوّدت  فرمودنــد: خدايــا، 
گفتنــد. آن گاه ایــن آيــه نــازل شــد:  ثابــت بــدار و پیامبــر آميــن 

1. بحاراالنوار، ج36، ص 99، از تفسير عياشی.
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ــُم  ُ هلَ  
ُ

َســَیْجَعل الّصاحِلــاِت  ــوا 
ُ
َعِمل َو  آَمُنــوا  ذیــَن 

َّ
ال »ِإّنَ 

کردارشــان  و  آوردنــد  ايمــان  آنــان  کــه  ا؛ 
ً

ُوّد ْحــُن  الّرَ
شايســته اســت، خــدای رحمــان بــه زودی محبتشــان 

می دهــد.«1  قــرار  دل هــا  در  را 
کرم؟ص؟ و اميرالمؤمنين؟ع؟   و بدین گونه در اثر دعای پیامبرا
خداونــد تکوينــًا در دل مؤمنيــن محّبــت حضــرت علــی؟ع؟ را 

ــرار داد! ق

نکات آیۀ محّبت 

1- محّبــت حضــرت علــی؟ع؟ در دل هــای مؤمنيــن امــری 
ــه ســادگی از بیــن نمــی رود. ــه هميــن خاطــر ب الهــی اســت. ب

کنار آن دوســتی  2- دوســت داشــتن حضرت علی؟ع؟ و در 
بــا دشــمنان آن حضــرت ممکن نيســت؛ چــون فرمودند:

ٍب 
ْ
َتِمــُع ِف َقل  َيْ

َ
ِلــَك ال ــّبُ ُمْبِغَضَنــا ِإّنَ ذَ َنــا َمــْن ُيِ ّبَ ــْن ُيِ

َ
ل

کــه دشــمن  کســی  َواِحــد؛ هرگــز مــا را دوســت نمــي دارد 
مــا را دوســت داشــته باشــد. چنيــن چيــزی در يــک 

قلــب جمــع نخواهــد شــد2.
3- در ایــن آيــۀ شــريفه خداونــد می فرمايــد: مــوّدت و محبــت 
علــی؟ع؟ را در قلــب مؤمنيــن قــرار داده ام. از طرفــی آن حضــرت 
کــه محّبــت آن  کســی  کــرده اســت. پــس  را اميــر مؤمنــان معرفــی 

حضــرت را نــدارد، از جمــع مؤمنيــن بیــرون اســت.

1. سورۀ مريم: آيه 96.
2. امالی طوسی، ص 148.
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را  علــی؟ع؟  حضــرت  بــه  محّبــت  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر   -4
فرمودنــد: و  دانســتند  والدت  طيــب  عامــت 

ــه ؛و الُیبغُضــك  ــت  ِوالَدُت ــن  طاَب  َم
ّ

ــَك  إال ّبُ ، ال ُيِ ــِيُّ ــا َع »ی
 ُمؤِمــن والُیعادیــَك 

ّ
ِاال َمــن َخُبَثــت والَدُتــُه والُیواِلــَك 

ّ
ِاال

تــو را دوســت نمــی دارد، مگــر آن  کاِفــر ای علــی، 
ّ

ِاال
کينــه نــورزد مگــر آنکــه  ک باشــد.وبا تــو  کــه َنَســبش پــا
نســبش پليــد باشــد و باتــو دوســتی نکنــد مگــر مؤمــن و 

ــر!«1 کاف ــر  ــد مگ ــو دشــمنی نکن ــا ت ب
 

ّ
ِاال بــَك  »یاَعــي الُيِ فرمودنــد:  کــه  نبــوّی  حديــث  وایــن   -5

نــدارد مگــر  را دوســت  تــو  ياعلــی  ُمناِفــق« 
ّ

ُمؤِمــن َوالُیبِغُضــَك ِاال
کتاب هــای  کينــه نــورزد مگــر منافــق.« در تمــام  مؤمــن و بــا تــو 

مهــّم شــيعه و ســنی آمــده اســت!2
آيــه شــريفه 7 ســوره حجــرات فرموده:»...ولكــّن اهلَل  6- در 
فــَر والُفُســوَق 

ُ
ــم الك

ُ
یك

َ
ه إل ــم وَکــّرَ

ُ
َنــُه یف ُقلوِبك ّیَ ــُم اإلمیــاَن و َز

ُ
ــب إلیك حّبَ

َوالِعصیــاَن يعنــی خداونــد ايمــان را محبــوب شــما قــرار داد وآن را 
کفــر و فســوق و عصيــان را منفــور  ينــت بخشــيدو  در دل هايتــان ز
يــادی می فرماينــد ُمــراد از ايمــان در  شــما ســاخت«3. روايــات ز
ــر و  کف ــراد از  ــت و ُم ــی؟ع؟ اس ــن عل ــريفه اميرالمؤمني ــۀ ش ــن آي ای

فســوق و عصيــان دشــمنان آن حضرتنــد!

کمال الدین: ح1، ص261.  .1
2. امالی شيخ مفيد: ص308.

3. تفسير برهان: ذیل آيه شريفه 7، سوره حجرات.
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نازل شدِن آیۀ تبلیغ

ــرای  کــه در مراســم حــج ســال دهــم هجــری ب ــی  يکــی از آيات
انتصــاب حضــرت علــی؟ع؟ بــه امامــت بــر پیامبــر؟ص؟ نــازل شــد 

»آيــۀ تبليــغ« اســت.
کــه حضــرت  ــر آنچــه  کــه بنــا ب ــراز مهــم دارد  ــۀ تبليــغ ســه ف آي
امــام جعفــر صــادق؟ع؟ فرمودنــد: هــر فــرازی از آن در يــک روز 

ــت. ــده اس ــازل ش ن
روز شانزدهم ذی الحجه این فراز نازل شد:

َك؛ ای فرســتادۀ  ّبِ ْیــَك ِمْن َر
َ
 ِال

َ
ْنِزل

ُ
ــْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُســول ــا الّرَ َ ّيُ

َ
یــا أ

ــه  ــازل شــده ب ــو ن ــر ت خــدا آنچــه از ســوی پــروردگارت ب
مــردم برســان.

روز هفدهم ذی الحجه فراز بعد اضافه شد:
گــر انجــام ندهــی  َتُه؛ و ا

َ
ْغــَت ِرســال

َّ
ــا َبل

َ
 ف

ْ
ْ َتْفَعــل َو ِاْن لَ

نرســانده ای. را  پــروردگارت  رســالت 
روز هجدهم ذی الحجه فراز بعدی نيز اضافه شد:

کــه خــدا تو را  ــاِس؛ نگــران مبــاش  َو اهلُل َیْعِصُمــَك ِمــَن الّنَ
از شــر مــردم )شــرور( حفــظ می کنــد!
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هــزار   90 حداقــل  داده انــد  مورخيــن  کــه  آمــاری  مطابــق 
در  را  خــدا؟ص؟  رســول  مســلمانان،  از  نفــر  کثر120هــزار  حدا و 
آخریــن حــج همراهــی می کردنــد. بعــد از پايــان مراســم حــج، 
روز شــانزدهم ذی الحجــة ســال دهــم هجــری، جبرئيــل بــر رســول 
کــرد: يــا رســول اهّلل ! خداونــد تبــارک  خــدا؟ص؟ نــازل شــد و عــرض 
ــْغ  ِ

ّ
َبل  

ُ
ُســول الّرَ ــا  َ ّيُ

َ
أ »یــا  می فرمايــد:  و  می رســاند  ســام  تعالــی  و 

کــه در مــورد  ــا، آنچــه را  ــَك«؛ »ای رســول م ّبِ ــْن َر ــَك ِم ْی
َ
 ِال

َ
ــِزل ْن

ُ
مــا أ

کــن!« )علــی؟ع؟( بــه تــو فرمــان داديــم ابــاغ 
ایــن  جبرئيــل،  ای  فرمودنــد:  جبرئيــل  بــه  خــدا؟ص؟  رســول 
ــا  ــه ب ک ــد و مــن بیــم آن دارم  يده ان گرو ــه دیــن اســام  ــازه ب مــردم ت
اعــان عمومــِی جانشــينی اميرالمؤمنيــن؟ع؟ مــردم دچــار تزلــزل 

ــد. ــت نکنن ــرا اطاع ــان م ــوند و فرم ــام ش ــه اس ــان ب در ايم
فــرازی ديگــر  بازگشــت و در روز هفدهــم مجــّددًا  جبرئيــل 
ــا  َ ّيُ

َ
ــا أ ــرد: »ی ک ــت  ــال قرائ ــد متع ــب خداون ــغ را از جان ــۀ تبلي از آي

َتُه«؛ 
َ
ْغَت ِرســال

َّ
ا َبل

َ
 ف

ْ
ْ َتْفَعل َك َو ِاْن لَ ّبِ ْیَك ِمْن َر

َ
 ِال

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُســول الّرَ

گــر  کــه ا کــن  کــه بــه تــو فرمــان داديــم ابــاغ  »ای رســول مــا، آنچــه را 
چنيــن نکنــی رســالت خــدا را بــه ســرانجام نرســانده ای.«

رســول خــدا؟ص؟ فرمودنــد: ای جبرئيــل، مــن اصحــاب خــود 
کــه بــا مــن بــه مخالفــت برخيزنــد )و  را مــی شناســم و بیــم آن دارم 
از دیــن خــدا خــارج شــوند(. جبرئيــل بازگشــت و در روز هجدهم 
کــه کاروان رســول خــدا؟ص؟ به وادی غدیر خم رســيده  ذی حّجــه 
کــرم؟ص؟ رســيده و باقيمانــدۀ آيــۀ تبليــغ  بودنــد، خدمــت پیامبــر ا
را آورد و وعــدۀ الهــی مبنــی بــر حفــظ و نگهداری رســول خدا؟ص؟ 
و اميرالمؤمنيــن؟ع؟ و محافظــت از دیــن اســام را نــازل نمــود.
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ْ

ْ َتْفَعل ــَك َو ِاْن لَ ّبِ ْیَك ِمــْن َر
َ
 ِال

َ
ْنــِزل

ُ
ــْغ مــا أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُســول ــا الّرَ َ ّيُ

َ
یــا أ

ــاِس ِإّنَ اهلَل ال  َتُه َو اهلُل َیْعِصُمــَك ِمــَن الّنَ
َ
ْغــَت ِرســال

َّ
ــا َبل

َ
ف

یــَن.1 كاِفِر
ْ
َقــْوَم ال

ْ
ــِدی ال َيْ

هنگامی که رسول خدا؟ص؟ فراز آخر آيۀ تبليغ را شنيدند، فرمان 
گرفته گان  دادند همگان بايستند تا بازماندگان برسند و سبقت 
باز گردند و همه يکجا جمع شوند آن گاه فرمودند: به خدا سوگند، 
خدای  يت  مأمور آن که  مگر  کرد،  نخواهم  حرکت  مکان  این  از 
خويش را انجام دهم. خداوند گروه کافران را راهنمایی نمی کند.2

شأن نزول

شــأن  »الغدیــر«  شــريف  کتــاب  در  امينــی  عامــه  مرحــوم 
کتاب هــای  نــزول آيــۀ تبليــغ و آيــات ديگــر مربــوط بــه غدیــر را از 
فرازهــای  و  اســت،  کــرده  نقــل  ســّنت  اهــل  تفســيری  متعــّدد 
کــه در روز غدیــر ایــراد فرمودنــد  مهّمــی از خطابــۀ رســول خــدا؟ص؟ 
کــه  را از قــول 110 نفــر از صحابــه، و 84 نفــر از تابعيــن )افــرادی 
يــان مختلــف  اصحــاب پیامبــر را ديــده انــد( و 356 نفــر از راو
يــخ و حديــث در طــول چهــارده قــرن بیــان نمــوده اســت و  تار
کــه همــان  جــای هيچ گونــه شــک و ترديــد در معنــای ایــن واقعــه 

جانشــينی اميرالمؤمنيــن؟ع؟ اســت باقــی نگذاشــته اســت. 
يان واقعۀ غدیر از حد  مه امينی می فرمايد: سندها و راو

ّ
عا

از  يادی  ز تعداد  و  شيعه  مفسرین  همۀ  است.  بیرون  شمارش 
مفسرین اهل سنت شأن نزول آيۀ تبليغ را واقعۀ غدیر خم می دانند. 

1. سورۀ مائده، آيه 67.
2. بحار األنوار: ج37، ص165.
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کرم؟ص؟ در ضمن خطبۀ غدیرشــان فرمودند: و چون پیامبر ا
ِقَیاَمة؛ 

ْ
َد ِإیَل َیــْوِم ال

َ
َول

ْ
َواِلــُد ال

ْ
َغاِئــَب  َو ال

ْ
اِضــُر ال َ ــِغ  احلْ ِ

ّ
ُیَبل

ْ
»َفل

ــه فرزنــدان نســل  ــه غائبــان و پــدران ب حاضــران بايــد ب
بــه نســل تــا روز قيامــت ایــن مطلــب را برســانند.« 

کردنــد. و همــه را  تبليــغ پیــام غدیــر را بــر همــگان واجــب 
کــه پیــام غدیــر را برســانند. موّظــف نمودنــد 

ِی حاضــر و شــاهد در  و از طرفــی ایــن واقعــه ده هــا هــزار راو
کردند! که پیام غدیر را ديدند و شــنيدند و بازگو  مجلس داشــته 
يــان ایــن واقعــۀ بــزرگ از حــّد شــمارش بیــرون  در نتيجــه راو
يــادی فقــط بــرای نقــل اســناد ایــن واقعــه  کتاب هــای ز اســت. و 

تأليــف شــده اســت!

مناسبت دیگر 17 ذی الحجه

زوال دولت ننگین بنی امیه

در روز هفدهــم ذی الحجــه ســال 132 هجــری قمــری هــزار 
مــاه ظلــم وســتم دولــت بنــی اميــه بــا کشــته شــدن مــروان بــه پايــان 
 

َّ
ــاَك ِاال ْین ــی أَر ــا ال ی ْؤ ــا الّرُ ن

ْ
ــا َجعل ــده: »َو ٰم ــريفه آم ــه ش ــيد. در آي رس

کــه بــه تــو  يائــی  شــجرَة اَللعونــَة ف القــرآِن« و آن رؤ
ّ
ِفْتَنــًة ِللّنــاْس و ال

نشــان داديــم و نيــز درخــت لعنــت شــدۀ در قــرآن )بنــی امّيــه و 
بــود؛1 امــام باقــر؟ع؟ در  بــرای آزمايــش مــردم  ســتمگران( فقــط 

ــه فرمودنــد مــراد بنــی اميــه هســتند.2 مــورد ایــن آي

1. سوره إسراء: آيه 60.
2. تفسير عياشی: ج 2، ص 298.
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حماسۀ جاوید غدير

بــرای  الهــی  اتمــام اعمــال و مناســک حــج فرمــان  از  پــس 
کــرم؟ص؟ نــازل می شــود و جبرئيل پی  نصــب جانشــين بــر پیامبــر ا
ــرت  ــی حض ــور معرف ــدا؟ص؟ مأم ــول خ ــد و رس ــرود می آي ــی ف در پ
علــی؟ع؟ بــه عنــوان خليفــۀ بــا فصــل و جانشــين خــود می شــود. 
کــرم؟ص؟ اعــام مــی دارد بجــز معلوليــن و بیمــاران  پیامبــر ا
کســی در مّکــه نمانــد و مــردم را در کنــار برکۀ غدیر فرا می خوانند. 
آمــاده می کننــد.  را  و عّمــار محيــط  ابــوذر  و  و مقــداد  ســلمان 
خطبــۀ  نمــاز  اقامــۀ  از  پــس  پیامبــر؟ص؟  و  شــده  آمــاده  منبــری 
کــه همــۀ آن خطبــه را علمــای  مفّصــل غدیــر را ایــراد می فرماينــد. 
کتاب هــای معتبــر اهــل  را  از آن  شــيعه1 و بخش هــای مهمــی 
يادی  کــرم؟ص؟ بــه آيــات ز ســّنت آورده انــد؛ در ایــن خطبــه پیامبرا
کــه در شــأن حضــرت علــی؟ع؟ و امامــان بعــد از او نــازل  از قــرآن 
شــده تصريــح می فرماينــد! مطالــب ایــن خطبــه مجموعــه ای 
بیــت؟مهع؟  اهــل  شايســتگی های  و  ویژگی هــا  و  امتيــازات  از 
کــه آن حضــرت طــی بیســت و ســه ســال در فرصت هــای  اســت 
مختلــف آن هــا را بیــان فرمــوده بودنــد و همۀ فراز هــای این خطبه 

1. احتجاج طبرسی: 66/1؛ الصراط المستقيم: 301/1؛ و ...
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ــۀ  ــد هم ــد هرچن ــّنی دارن ــيعه و س ــای ش کتاب ه ــند در  ــا س ده ه
ــای  ــه و ماجرا ه ــن خطب ــند1. ای ــرده باش ــل نک ــا نق ــه را يکج خطب
کــه  مــه امينــی جــزء خبر هایــی ميدانــد 

ّ
قبــل و بعــد از آن را عا

يــان و مدارکــش قابــل شــمارش نيســت! و صد هــا  اســناد و راو
کل  کــه  شــاعر را نــام می بــرد و ســروده های آنــان را عنــوان می کنــد 
ــد! ــِی زیبــا در آورده ان ــه صــورت شــعر و متــون ادب ایــن ماجــرا را ب
واليــت  بــر  مــردم  از  خطبــه  بیــن  در  کــرم؟ص؟  پیامبرا آنــگاه 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ اقــرار می گيرند و ســپس يک به يک پیشــواياِن 
از اهل بیــت؟مهع؟ تــا امــام زمــان؟جع؟ را معرفــی می کننــد و در 
مــدت ســه روز مــردم را وادار می کنــد تــا بــا حضــرت علــی؟ع؟ 
گذاشــتن  بــه عنــوان اميرالمؤمنيــن بیعــت  کننــد. حتــی زنــان، بــا 
کــه دســت مبــارک حضــرت  دســت خــود در داخــل طشــِت آبــی 
علــی؟ع؟ در ســوی ديگــر آن قــرار دارد بیعــت می کننــد. و بــه آن 
حضــرت بــه عنــوان اميرالمؤمنيــن ســام داده تبريــک می گوينــد!

نکات روایت غدير

بــه چهــار ســمت  مرتبــه  کــرم؟ص؟ در غدیــر چهــار  ا پیامبــر 
ی آورده و بــا صــدای بلنــد فرمودنــد: آيــا مــن بــر شــما واليــت  رو
ــۀ  ــه آي ــاره ب ــتم؟ )اش ــما نيس ــار ش ــب اختي ــن صاح ــا م ــدارم؟ آي ن
یل ِباُلؤِمنــَن ِمــن أنُفِســِهم2« پیامبــر بــر مؤمنــان از  و

َ
ــُي ا لّنَ

َ
شــريفه »ا

خودشــان ســزاوارتر اســت.( همــگان گفتنــد: آری تــو بــر مــا واليــت 

کنيد. کتاب نوراألمير مراجعه  1. به 
2. سورۀ احزاب: آيۀ6.
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ــت  ــر؟ص؟ دس ــتی! آن گاه پیامب ــا هس ــار م ــب اختي داری و صاح
ــود: ــرد و فرم ک ــد  ــه، بلن گرفت ــی؟ع؟ را  ــرت عل حض

ُکنــُت  َمــوالُه  َفهــذا َعــِيٌّ َمــواله ؛ هرکــس مــن از طــرف  َمــن  
خــدا مــوالی او هســتم، ایــن علــی مــوالی اوســت.

ئکــه  ما و  انــس  و  جــن  مــوالی  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر  چــون  و 
هســتند، اميرالمؤمنيــن؟ع؟ نيــز مــوالی همــه هســتند. در نتيجــه 
پذیرفتــن واليــت اميرالمؤمنيــن؟ع؟ پذیــرش امــر خــدا و رســول 

خداســت. و خداونــد در قــرآن فرمــوده اســت:
 
ً
ــرا ْم

َ
ُه أ

ُ
ــَی اهلُل َو َرُســول ــٍة ِإذا َق ــٍن َو ال ُمؤِمَن ؤِم کاَن ِلُ َو مــا 

أن یكــوَن هلــم الیــرُة ِمــن أمِرهــم؛ وقتــی خــدا و رســولش 
بــا  زن  و  مــرد  هيــچ  ديگــر  کردنــد،  صــادر  حکمــی 
کــه در آن مــورد حکــم ديگــری  ايمانــی اختيــار ندارنــد 

نماينــد.1 انتخــاب 
کــرده و حضــرت   بنابرایــن، وقتــی خــدا و رســولش حکــم 
کرده انــد، ديگــر  ولــّی و خليفــه معيــن  بــه عنــوان  را  علــی؟ع؟ 
مــردم در ایــن زمينــه اختيــاری ندارنــد و نمی تواننــد کســی را خــود 
گــر حکــم خــدا را نپذیرنــد در گمراهی آشــکار  انتخــاب نماينــد و ا
گرفته انــد. در ســورۀ مائــده در پايــان آيــات 44 و 45 و 47  قــرار 
ولِئــَك ُهــُم الكاِفــروَن"44" 

ُ
 اهلُل َفا

َ
نــَزل

َ
ــم ِبــا ا

ُ
 َيك

َ
می فرمايــد: »َو َمــن ل

م 
ُ

 َيك
َ

اِلــوَن"45" َو َمن ل
َ

ولِئــَك ُهُم الّظ
ُ
 اهلل َفا

َ
نــَزل

َ
ــم ِبــا ا

ُ
 َيك

َ
َو َمــن ل

ولِئَك ُهُم الفاِســقوَن "47" يعنی هــر کس حکم نکند 
ُ
 اهلل َفا

َ
نــَزل

َ
ِبــا ا

کافــر اســت، ظالــم اســت و فاســق!! بــه آنچــه خــدا نــازل فرمــوده، 

1. سورۀ أحزاب: آيۀ36.
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ــن وأئمــه طاهریــن؟مهع؟  ــخ اميرالمؤمني ي ــول تار پیوســته در ط
بــه حديــث و واقعــۀ غدیــر اســتناد می کردنــد و آن را شــاهد بــر 
در  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  از  وقتــی  و   می آوردنــد1  خــود  حقانّيــت 
مــورد واليــت علــی؟ع؟ پرســيدند او بــا تعّجــب فرمــود: آيــا غدیــر 

2» کرده ايــد؟ »وا َعَجبــا أَنســیُت َیــوَم غدیــِر ُخــّمٍ خــم را فرامــوش 
يــادی از مجموعــۀ  کتــاب شــريف الغدیــر نشــانه های ز در 
کــه همگــی  کــرم؟ص؟ نقــل فرمــوده  ایــن واقعــه و ســخنان پیامبرا
داللــت ایــن حديــث و واقعــه را بــر واليــت علــی؟ع؟ و امامــان 

را می رســانند.  او  از  بعــد 
کتاب هــای  کتــاب از  مــه امينــی؟حر؟ بــا مطالعــۀ ده هــزار 

ّ
عا

کــه نيمــی از  کتــاب شــريف الغدیــر  شــيعه و ســّنی، و نوشــتن 
مجلــدات آن هنــوز چــاپ نشــده اســت و بــا اســتناد بــه آيــات 
يخــی مــورِد اعتمــاد و صد هــا  قــرآن و روايــات فــراوان و شــواهد تار
کــه واقعــه و حديــث غدیــر بــه طــور  کرده انــد  شــاهد ديگــر ثابــت 
قطــع و روشــن بــر امامــت، وصايــت، واليــت و خافــت بافصــل 
کامــل دارد و جــای  علــی؟ع؟ و امامــِت امامــان پــس از او داللــت 

هيــچ عــذر و بهانــه ای بــرای احــدی نيســت. 
ــَرَك   اهلِل؟ص؟ َت

َ
ــول ــُت أّنَ َرس ــد: َو ال َعِلم ــن می فرماي اميرالمؤمني

گمــان نــدارم  ــًة َو ال ِلقاِئــٍل َمقااًل...يعنــی  َیــوَم َغدیــِر ُخــٍم أِلَحــٍد ُحّجَ
کســی حّجتــی باقــی  کــه رســول خــدا؟ص؟ روز غدیــر خــم بــرای 

گوينــده ای جــای ســخنی3...! ــرای  ــا ب گذاشــته باشــد و ي

کافی: 289/1 و 13/2. کوفی: 56؛ اصول  1. تفسير فرات 
2. عوالم: ج11، ص228.

3. احتجاج طبرسی: ج1،ص74.
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کمال دين غدير و ا

کــه در جريــان نصــب اميرالمؤمنيــن؟ع؟   يکــی ديگــر از آياتــی 
بــه عنــوان خليفــۀ بــا فصــل رســول خــدا؟ص؟ نــازل شــد، »آيــۀ 

ــد: ــه 3 می فرماي ــده آي ــه مائ ــوره مبارک ــت. در س ــال« اس کم ا
ــْوُهْم َو  َش ْ َ

ــا ت ــْم َف
ُ

ــْن ِدیِنك وا ِم ــُر َکَف ــَن  ِذی
َّ
ــَس ال ــْوَم َیِئ َی

ْ
ل

َ
»ا

ــْم 
ُ

ْیك
َ
ْمــُت َعل ْتَ

َ
ــْم َو أ

ُ
ــْم ِدیَنك

ُ
ك

َ
ــُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیْوَم أ

ْ
اْخَشــْوِن ال

کافــران از  ْســاَم ِدینــا؛ امــروز  ِ
ْ

ــُم اال
ُ

ك
َ
ِنْعَمــِی َو َرِضیــُت ل

ــا اميــد شــده اند بنابرایــن، از  )شکســتن( دیــن شــما ن
آنــان مترســيد و از مــن بترســيد. امــروز دينتــان را بــرای 
کــردم، و  کامــل، و نعمتــم را بــرای شــما تمــام  شــما 

اســام را برايتــان دیــن پســنديده قــرار دادم.
پــس از موفقيــت رســول خــدا؟ص؟ در اعــان و نصــب رســمی 
بــا  عمومــی  بیعــت  و  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  جانشــينی  و  واليــت 
کمــال توســط جبرئيــل نــازل شــد. درایــن هنــگام بــود  ايشــان، آيــۀ ا

کــرم؟ص؟ فرمودنــد: کــه پیامبــر ا
ْعَمِة َو  اِم الّنِ یِن َو ِاْتَ ْکَماِل الّدِ  ِا

َ
ْکَبُر! َعی

َ
کبر! اهلُل أ اهلل  ا  

َبْعِدی؛  َطاِلٍب  یِب 
َ
أ ْبِن  َعِیِّ  َیِة 

َ
َوال َو  ِی 

َ
ِبِرَسال ّبِ  الّرَ ِریَض 

شود.)همان  وصف  که  است  آن  از  بزرگ تر  خدا 
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خدای بزرگی( که دین خود را کامل ساخت و نعمت 
خويش را بر ما تمام کرد و به رسالت من و واليت علی 
گرديد.1 خشنود  و  راضی  من  از  پس  ابی طالب  بن 
ایــن آيــۀ شــريفه بــه اعتراف همۀ مَفّســرین شــيعه و جمع قابل 
توّجهــی از مفّســرین اهــل ســّنت در واقعــۀ غدیــر خــم نازل شــده و 
پــس از ابــاغ واليــت حضــرت علــی؟ع؟ و يــازده فرزنــدش توســط 
کــه تنهــا با روشــن  گرديــد؛ طبيعــی اســت  کــرم؟ص؟ اعــان  پیامبــر ا
ــرای هميشــه دشــمنان  کــه ب شــدن امــر واليــت و امامــت اســت 
از این کــه بتواننــد دیــن اســام را از بیــن ببرنــد نــا اميــد می شــوند 
می شــود. تمــام  اّمــت  بــر  نعمــت  و  می گــردد،  کامــل  دیــن  و 
يعنــی بزرگ تریــن نعمــت بــه اّمــت داده شــد و اينــک آن دیــن 
پســنديدۀ خــدا بــه نقطــۀ اوج خــود رســيده و از خطــر تحريــف 

بــرای هميشــه بیمــه شــده اســت.
روز  هيــچ  بــا  غدیــر  روز  بــا  جــز  آيــه  ایــن  معنــای  و  مفهــوم 
کــرم؟ص؟ مطابقــت نــدارد.  ديگــری از روزهــای رســالت پیامبــر ا
صفحــۀ   ،1 »الغدیر«،جلــد  شــريف  کتــاب  در  امينــی  مــۀ 

ّ
عا

کتاب هــای تفســير و حديــث اهــل  214، بیــش از ســی ســند از 
کــه آنــان نيــز نقــل کرده  کــرده اســت  ســنت بــرای ایــن مطلــب ذکــر 
ــر خــم و پــس از  ــۀ شــريفه در واقعــۀ غدی کــه ایــن آي ــد  و پذیرفته ان

کــرم؟ص؟ نــازل شــده اســت.  خطبــۀ پیامبــر ا
ــرآن در  ــات مهــّم ق ــادی از آي ي کــه تعــداد ز ــر اســت  ــه ذک الزم ب

1. شواهد التنزیل: 201/1؛ مناقب: 23/3.
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مــورد واليــت اميرالمومنيــن؟ع؟ و فرزنــدان ايشــان نــازل و تفســير 
کــرم؟ص؟ در 40 جــای خطبــۀ غدیرشــان بــه دههــا  شــده و پیامبــر ا

آيــه از آن آيــات قــرآن اســتناد فرموده انــد!
قــرآن در وصــف  آيــات  يــک ســّوم  يــک حســاب  بــه  البتــه 
اهل بیــت پیامبــر؟مهع؟ نــازل شــده و يــک ســّوم آن هــم در ســرزنش 
و  احــکام  بیــان  در  هــم  ســّوم  يــک  و  اهل بیــت؟مهع؟  دشــمنان 

1 عبرت هاســت.
ــه از  يســت و ده آي کــم حســکانی عالــم ســّنی دو گفتــه حا ــه  ب

ــرآن در وصــف اهل بیــت پیامبــر؟مهع؟ اســت.2 ــات مهــّم ق آي
کــرم؟ص؟: هيــچ آيــۀ رضايــت و خشــنودی از  و بفرمــودۀ پیامبــر ا
طــرف خــدا نــازل نشــد مگــر اينکــه در شــأن علــی؟ع؟ می باشــد، 
مقصــودش  اّوليــن  ســتوده  خــدا  را  مؤمنيــن  قــرآن  جــای  هــر  و 
کــه نــازل شــده مقصــود اصلی  علــی؟ع؟ اســت، و هــر آيــۀ مدحــی 
علــی؟ع؟ اســت، و ایــن از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد اوســت.3
کــه واليــت ابــاغ شــد  تعــدادی از ایــن آيــات در ســفر حّجــی 
نــازل شــده اســت و تعــدادی از آنهــا ماننــد ســورۀ نصــر بــرای بــار 
دّوم در ســرزمين منــٰی نــازل شــده اند و بعضــی از محققيــن بیــش 
کــه همــه در مــورد  کرده انــد  يافتــه و تحقيــق  را  آيــه  از ســيصد 

واقعــه غدیــر اســت.4

1. تفسير صافی، ج1، مقّدمه سّوم ص 24.
2. شواهد التنزیل، ج 1 و 2.

3. خطبه غدیريه پیامبر؟ص؟.
4. به کتاب غدیر در قرآن، قرآن در غدیر، نوشته محمد باقر انصاری، مراجعه کنيد.
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گرفتن از مردم  بیعت 

استمرار امامت از غدير تا ظهور!
بــا انتصــاب الهــی اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ در روز 18 ذی 
الحجــه بــه امامــت، رســول خــدا؟ص؟ خطبــه ای مفصــل ایــراد 
نمــوده و اســتمرار خــط امامــت از غدیــر تــا ظهــور را ترســيم نمــوده 
ی عمــوم مســلمين از ایــن  و خواســتار بیعــت، تبعيــت و پیــرو

ــد: ــه فرمودن ــراد خطب ــن ای ــدند و ضم ــتقيم ش ــراط مس ص
ــَن َو  ْؤِمِن ُ ــَر الْ ِمی

َ
 أ

ً
ــا ــوا اهلَل َو َباِیُعواَعِلّی ُق

َ
ــاِس َفاّت ــَر الّنَ َمَعاِش

َبــًة  َکِلَمــًة َطّیِ ــَة علهيم الســام  ِئَّ
َ ْ
َســْنَ َو األ ُ َســَن َو احلْ َ احلْ

ــا تقــوا باشــيد  ــًة...؛ ای مــردم! از خــدا بترســيد و ب َباِقَی
و بــا علــی؟ع؟ بــه عنــوان اميرالمؤمنيــن و امــام حســن 
ک و  کام پــا کــه  و حســين و ديگــر ائمــۀ اطهــار؟مهع؟ 

ــد. کني ــت  ــد بیع ــدار خداين پاي
رســول خــدا؟ص؟ بــا معرفــی شــخصيت بی نظيــر علــی بــن 
ابي طالــب؟ع؟ بــه عنــوان خليفــۀ بــا فصــل و جانشــين حقيقــی 
بــا  يــت  افــق مهدو تــا  خــود، و نشــان دادن خــط ســير امامــت 
معرفــی حضــرت مهــدی؟جع؟ و اجــدادش؟مهع؟ خــط امامــت 

ــد. ــيم نمودن ــا ترس ــا انته ــدا ت را از ابت
فرمــود: ای مــردم! مــن پیامبــر خــدا و علــی وصــّی مــن اســت. 
گاه باشــيد! آخریــن امــام از خانــدان مــا همــان »قائــم  بدانيــد و آ
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گيرنــدۀ  انتقــام  او  يــاور دیــن خداســت.  او  و مهــدی« اســت. 
ویرانگــر  و  اســتوار  دژهــای  گشــايندۀ  او  اســت.  ســتمکاران  از 
کنندۀ تمام مشرکين است. قلعه های مستحکم است. او نابود 
اوليــای  شــدۀ  يختــه  ر ناحــق  بــه  خون هــای  منتقــم  او 
کشــتيبان اقيانــوس  خداســت. او پشــتيبان دیــن خداســت. او 
او نمايانگــر هــر شــخصيت  بی پايــان علــوم و معــارف اســت. 
همــۀ  وارث  او  خداســت.  برگزيــدۀ  او  اســت.  ارجمنــد 
دانش هاســت و احاطــه بــه همــۀ آن هــا دارد. او خبــر دهنــدۀ از 

اوســت. بــه  ايمــان  مراتــب  و  عزوجــل  خــدای 
ــه  کــه بتوانيــد ب ای مــردم! جمعيــت شــما بیــش از آن اســت 
يکبــاره و بــا يــک دســت بــا مــن بیعت کنيــد و پیمــان ببنديد. اما 
خدای عّزوجّل به من فرمان داده تا از زبان شــما اقرار بگيرم تا با 
کســانی  که در مورد علی؟ع؟ و  کنيد و به آنچه  زبان خود بیعت 
کــه بعــد از او خواهنــد آمــد اعتــراف نمائيــد، همــان امامانــی که از 
که فرزندان  گاه ساخته بودم  نسل من و او هستند و من شما را آ
گرفتــم. مــن از نســل او هســتند و از شــما در مــورد آنــان پیمــان 
کــه  پــس همگــی بــه يــک صــدا بگوییــد: شــنيديم آنچــه را 
از جانــب خــدای خــود و پــروردگار مــا در بــارۀ واليــت و امامــت 
کــه از نســل او هســتند ابــاغ نمــودی و بــه آن  علــی؟ع؟ و امامانــی 

يــم. راضــی و خشــنود هســتيم و در برابــر آن فرمانبردار
کنــون بــا دل و جــان و زبــان و دســتمان بــا تــو بــر قبولــی واليــت   ا
اعتقــاد  ايــن  بــا  کــه  می بنديــم  پيمــان  تــو  بــا  و  می کنيــم  بيعــت 

کنيــم و بــا آن بميريــم... .1 زندگــی 
يج آمدنــد و با پیامبر؟ص؟  پــس از خطبــه، ســه روز مــردم به تدر

و علی؟ع؟ بیعت نمودند.

1. خطبۀ غدیريه.
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حدیث منزلت

کريــم  قــرآن  در  هــارون؟امهع؟   و  موســی  حضــرت  داســتان 
گســترده بیــان شــده اســت و تمــام زوايــای ایــن  مکــّرر بــه صــورت 
ــرم؟ص؟  ک ــت. پیامبرا ــرده اس ک ــان  ــال بی ــد متع ــتان را خداون داس
ــه حضــرت هــارون  ــرده ب ک خــود و حضــرت علــی؟ع؟ را تشــبيه 
کــه بــه حديــث منزلــت معــروف شــده اســت زیــرا  و موســی؟امهع؟ 
کــرم؟ص؟ شــباهت های  کــه قصــۀ حضــرت علــی؟ع؟ بــا پیامبرا
يــادی بــه ماجــرای رســالت حضرت موســی و هــارون؟امهع؟ دارد.  ز
هــارون؟ع؟  حضــرت  جايــگاه  شــباهت ها  ایــن  جملــۀ  از 

اســت. موســی؟ع؟  حضــرت  بــه  نســبت 
کــرم؟ص؟ حديــث منزلــت  کــه پیامبــر ا يکــی از فرصت هائــی 
مدينــه  از  اســام  لشــکر  کــه  بــود  هنگامــی  فرمودنــد،  بیــان  را 
کــرم؟ص؟ حضــرت  تبــوک حرکــت می کــرد و پیامبرا بــه ســمت 

علــی؟ع؟ را بــه عنــوان جانشــين خــود، در مدينــه قــرار داد. 
کــه  کردنــد  کنــی  در ایــن هنــگام منافقيــن شــروع بــه شــايعه پرا
ــه  ــود ب ــا خ ــته او را ب ــت نداش ــی؟ع؟ را دوس ــون عل ــر؟ص؟ چ پیامب

تبــوک نبــرده اســت!
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کرم؟ص؟ رســانده عرضه  حضــرت علــی؟ع؟ خــود را بــه پیامبرا
کــرم؟ص؟  ــد!؟ پیامبرا کرده ان ــه شــايعه  گون داشــت منافقيــن ایــن 
ــُه 

َ
أّن

ّ
وَن ِمــن مــویس إال ــِة هــاُر

َ
نِزل فرمودند:»أالَتــریض أن َتكــوَن ِمــّن مِبَ

ــرای  ــو ب ــه ت ک ــتی  ــنود نيس ــا خش ــی، آي ــّي1: »ای عل ــدي َن ــَس َبع ی
َ
ل

مــن ماننــد هــارون بــرای موســی هســتی و فقــط ســمت نبــوت 
نــداری؟« يعنــی تــو بــرادر و وزیــر و شــريک مــن هســتی و در مدينه 
ــا از ایــن ســفر برگــردم! کار مــرا انجــام دهــی ت ــد  ــه جــای مــن باي ب
همچنيــن پیامبــر؟ص؟ درروز غدیــر خــم، در ضمــن خطبــۀ 

غدیــر، ایــن حديــث را تکــرار نمــوده و این گونــه فرمودنــد:
إّنَ َعــِيَّ بــَن أيب طاِلــٍب؟ع؟ أخــي، وَوِصــّي، وَخلیَفــي، 
ــن   ــاروَن  ِم   ه

ُ
ــل ــّن  حَمَ ــُه  ِم

ُّ
ل ــذي حَمَ

َّ
ــدي، ال ــن َبع ــاُم ِم َواإِلم

م َبعَد اهلِل وَرســوِله ؛ 
ُ

ك ُه ال َنِيَّ َبعدي، وُهَو َوِلّیُ
َ

 أّن
ّ

مویس ، إال
ــرادر و وصــی و جانشــين مــن  ــن ابی طالــب، ب علــی ب
کــه  کســی اســت  و ]نيــز[ امــام پــس از مــن اســت؛ او 
جايگاهــش نــزد مــن، همچــون جايــگاه هــارون بــرای 
موســی؟ع؟ اســت، جــز آن کــه پیامبــری پــس از مــن 
اّمــا  نــدارد(.  نبــّوت  ِســَمت  فقــط  او  نيســت)يعنی 
پــس از خــدا و  صاحــب اختيــار و سرپرســت شــما 

پیامبــر خــدا اســت.
يعنــی اينــک اوســت همدســت و وزیــر مــن در انجــام امــر 
کــه بــه جــای مــن امــر هدايــت و  رســالت و پــس از مــن اوســت 

بــه عهــده می گيــرد. را  امــت  سرپرســتی 

1. صحيح بخاری: ج6، ص3.
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نکات:
و  بــرادر  عنــوان  بــه  را  هــارون؟ع؟  موســی؟ع؟  حضــرت 
پیامبــر  کــرد.  معرفــی  رســالت  امــر  در  خــود  وزیــر  و  جانشــين 
کــرم؟ص؟ نيــز از روز اّول ابــاِغ رســالت خــود حضــرت علــی؟ع؟  ا
ِلــب  که»یاَبــن َعبِداُلّطَ را بــه جانشــينی و وزارت معرفــی فرمودنــد 
ــم َبعــدی...«؛ 

ُ
یــري َو َخلیَفــي فیك ِث َو َوصــّي َو َوز هــذا أخــي َو واِر

ــب همــه بدانيــد ایــن علــی بــرادر و وارث 
ّ
»ای فرزنــدان عبدالمطل

و وصــّی و وزیــر و خليفــۀ پــس از مــن اســت در بیــن شــما1.« 
بــه  هــارون؟ع؟  حضــرت  وزارت  و  بــرادری  کــه  همانطــور 
خــدای  طــرف  از  موســی؟ع؟  حضــرت  دعــای  و  درخواســت 
گرفــت در مــورد حضــرت علــی؟ع؟ هــم مطلــب  متعــال انجــام 
کــرم؟ص؟ و بــه امــر خــدا  کــه بــه دعــای پیامبرا از هميــن قــرار اســت 
يادی او را برادر خويش در دنيا  گرفته اســت!2 و در موارد ز انجام 
وآخــرت خواندنــد و پیوســته می فرمودنــد: »یاعــی أنــت أخــی یِف 
الُدنیــا َو اآلِخــَرة«3. ای علــی ]جــان[ تو در دنيا و آخــرت برادر منی!

1. علل الشرايع: ج 1، ص170.
کشف الغمة: ج1، ص384.  .2

3. تفسير فخررازی:ج 11، ص25.





| 15 |

آمدن عذاب الهی بر منکر غدير

پــس از مراســم بیعــت گرفتــن از مــردم بــرای اميرالمؤمنين؟ع؟ 
در غدیرخــم بــاز هــم پیامبــر؟ص؟ فضائــل اميرالمؤمنيــن؟ع؟ را 
بیــان می فرمودنــد تــا این کــه بعضــی از منافقيــن بــر آشــفته شــدند. 
کــرد و  در ایــن ميــان حــارث بــن نعمــان فهــری بــا پیامبــر درشــتی 
ــو و فاطمــه  ــو رســول اهّلل  باشــی و علــی جانشــين ت گفــت: وقتــی ت
دختــرت بهتریــن زنــان عالــم و حســن و حســين ســيد جوانــان 

اهــل قريــش، پــس بــرای قريــش چيــزی باقــی نگذاشــته ای!
ــه مــن! حــارث  کــرده ن کار را خــدا  پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: ایــن 
گفت: آيا این کار امروز هم از طرف خدا بود، يا از طرف خودت؟ 
ــد: همــۀ این هــا از طــرف  ــد و فرمودن پیامبــر؟ص؟ قســم خوردن
و  گفــت  کفرآميــزی  ســخنان  حــارث  جــواب،  در  خداســت. 
کردنــد، اّمــا حــارث ســر را  پیامبــر؟ص؟ او را بــه تقــوا و توبــه دعــوت 
گــر محّمــد راســت  گفــت: خدايــا، ا کــرد و  بــه ســوی آســمان بلنــد 
ــر او  گــر دروغ می گويــد، عذابــی ب ــر مــا ببــار و ا می گويــد، ســنگی ب

کــن! نــازل 
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گفــت:  کــن، يــا از پیــش مــا بــرو.  پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: يــا توبــه 
کــه در امــر خافــت بــرای قريــش  راه ســّومی هــم هســت و آن ایــن 

ســهم و نصيبــی قــرار بدهــی.
کار دســت مــن نيســت. حــارث  پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: ایــن 
گفــت: توبــه نمی کنــم، ولــی از حضــور تــو مــی روم! حــارث  هــم 
برخاســت و رفــت. وقتــی از پیامبــر؟ص؟ دور شــد، پرنــده ای در 
کــه ســرش  کــرد  آســمان ظاهــر شــد و ســنگ ریــزه ای بــر ســر او رهــا 
را ســوراخ و از انتهــای بدنــش خــارج شــد و ابر ســياهی در آســمان 

برقــی زد و بــدن او را ســوزاند آنــگاه ایــن آيــه نــازل شــد: 
ه دافٌع ِمن اهلل 

َ
یس ل

َ
ین ل  ِبَعذاٍب واِقٍع ِللكافر

ٌ
 ســاِئل

َ
ل

َ
َســأ

ِذی اَلعــارج1؛ درخواســت کننــده ای عذابی را که واقع 
ــژۀ  کــه وی کــرد. آن عــذاب  شــدنی اســت درخواســت 
کافــران اســت و بازدارنــده ای نــدارد و از طــرف خدایی 
کــه صاحــب آســمان ها)و درجــات( اســت! اســت 
ــر ایــن واقعــه  کتــاب شــريف الغدی مرحــوم عامــه امينــی در 
کتابهــای  و مناســبت نــازل شــدن ایــن آيــات را از 30 ســند از 

کــرده اســت.2 تفســيری اهــل ســنت نقــل 
امــری  امامــت  کــه  می کنــد  بیــان  روشــنی  بــه  جريــان  ایــن 
انتصابــی و از طــرف خداســت؛ مــردم و حتــی وجــود مقــّدس 
گو اينکه پیامبر خدا؟ص؟ هر چه  پیامبر؟ص؟ در آن نقشی ندارند. 
ــد: ــرآن می فرماي ــه هميــن خاطــر ق ــد از طــرف خداســت ب می گوي

1. سورۀ معارج: آيۀ 1.
2. الغدیر: 232/1.
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ــوا؛ هــر  ُکــْم َعْنــُه َفاْنَتُ  َفُخــُذوُه َو مــا َنا
ُ

ُســول ُکــُم الّرَ مــا آتا
کنيــد و از آنچــه  چــه پیامبــر دســتور می دهــد قبــول 

نهــی می کنــد بپرهيزيــد. 1
همچنين می فرمايد:

وی ِإْن ُهَو ِإاّل َوْحٌي ُیوحی2.  َ َو ما َیْنِطُق َعِن اهلْ
چيــزی  نفســش  هــوای  ی  رو از  کــرم؟ص؟  پیامبرا يعنــی 
نمی گويــد. هرچــه بگويــد از طــرف خداســت و بــر او وحــی شــده 
گفتــار وِکــردار واحــواالت آن حضــرت تحــت  اســت. يعنــی همــه 
امــر خداســت و او پیــام آوری صــادق و اميــن اســت و خــود نيــز 

تســليم امــر خداســت! و ُاّمــت بايــد تســليم او باشــند.
ــوَك ِفیَمــا  ُ

ّ
ِك ٰ ُيَ  ُیْؤِمُنــوَن َحــَیّ

َ
ــَك ال ِبّ  َوَر

َ
و در آيــه شــريفه »َفــا

ُموا 
ّ
ُیَســِل ــا َقَضْیــَت َو ْنُفِســِهْم َحَرًجــا ِمَّ

َ
ــُدوا ِف أ  َيِ

َ
َّ ال ُ

ــْم ث َشــَجَر َبْیهَنُ
)اينهــا(  ســوگند،  پــروردگارت  بــه  »نــه!  فرمايــد  مــی  َتْســِلیًما«3 
داده  رخ  ســتيز  ميانشــان  آنچــه  مــورد  در  تــا  نمی آورنــد  ايمــان 
اســت تــو را داور قــرار دهنــد ســپس از داوری تــو حتــی در دل هــم 

توباشــند!! کامــل  و تســليم  باشــند  اعتراضــی نداشــته 
کامــل  کــه تســليم  کســی مؤمــن محســوب می شــود  در نتيجــه 
او  دســتور  مهم تریــن  در  خصوصــًا  باشــد  خــدا؟ص؟  رســول  امــر 
کــه از اول رســالت تــا آخریــن لحظــات عمــر، بــه آن ســفارش  
کــه البّتــه آن امــر واليــت و امامــت اميرالمومنيــن و  فرموده انــد! 

پیشــوايان معصــوم از نســل اوســت.

1. سورۀ حشر: آيۀ 7.

2. سوره نجم: آيۀ 3.
3. سوره نساء: آيۀ 65.
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آداب مهم روز عید غديرخم

ــر احيــا شــود،  ــد در عيــد غدی کــه باي 1- يکــی ازســنت هایی 
کــه مؤمنيــن  نمــاز عيــد غدیــر اســت. شايســته اســت همان گونــه 
نمــاز عيــد فطــر و قربــان را بــه جــا می آورنــد، نمــاز عيــد غدیــر 
کــرم؟ص؟ در عيــد غدیرخــم ابتــدا نمــاز  کننــد. پیامبــر ا را اقامــه 

ــد. ــراد فرمودن ــا خواســته خطبــه ای ای ــه پ ــد و ســپس ب خواندن
شيخ  مفيد،  شيخ  مانند:  شيعه  گذشتۀ  مراجع  و  علما   
 طوسی، عامه حلی، محقق َکرکی، شهيد ثانی، مقدس اردبیلی، 
حاج آقا رضا همدانی و... و عده ای از مراجع فعلی آن نماز را 
به عنوان يک سنت ارزشمند نبوی نام برده اند و برخی از فقهاء 
داده اند.  جماعت  صورت  به  رجاًء  آن  انجام  جواز  به  حکم 
اقامــه  ظهــر  از  پیــش  و  اســت  دورکعــت  غدیــر  عيــد  نمــاز 
کــه در رکعــت اول بعــد از حمــد ســورۀ  می شــود؛ بــه ایــن صــورت 
قــدر و در رکعــت دوم بعــد از حمــد ســورۀ توحيــد خوانده می شــود 
 هلل« 

ً
يــم و صــد مرتبــه »ُشــكرا و بعــد از ســام نمــاز بــه ســجده می رو

می گوییــم. بعــد از آن ســر از ســجده برداشــته می گوییــم: »أللُهــّم 
حــٌد 

َ
ــَك َو أَنــَك واحــٌد ا

َ
یَك ل ــَك احَلمــُد َوحــدَك ال شــر

َ
ســئلَك ِبــأّنَ ل

َ
ِاین ا
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 اَحــد«. و بــاز بــه ســجده رفته 
ً
 َیلــد َول یولــد َول یكــن لــه کفــوا

َ
صمــٌد ل

 هلِل« می گوییــم. 
ً
و صــد مرتبــه »احلمــُد هلِل« و صــد مرتبــه »شــكرا

را  نمــاز  ایــن  کــه  کســی  اســت:  آمــده  نمــاز  ایــن  ثــواب  در 
کــرم؟ص؟  کــه در غدیــر خــم بــا پیامبرا بخوانــد، ماننــد کســی اســت 
کــرده، و واليــت علــی؟ع؟ را پذیرفتــه باشــد، و در درجــۀ  بیعــت 

صادقيــن خواهــد بــود.... 
ــد  ــه عبارت ان ــور خاص ــه ط ــر ب ــد غدی ــۀ آداب روز عي 2- بقي
کــه برابــر بــا صــد حــج و عمــره اســت و امــام  گرفتــن  از : روزه 
روزه  مــاه  شــصت  معــادل  غدیــر  روز  روزۀ  فرمــود:  صــادق؟ع؟ 
کــردن، عقــد بــرادری خوانــدن بــا بــرادران  داری اســت1. غســل 
يــارت آن هــا، لبــاس نــو پوشــيدن، هديــه دادن،  دينــی و رفتــن بــه ز
گفتــن و بســيار صلــوات  بــه چهــرۀ ديگــران لبخنــد زدن، تبريــک 
دور  از  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  يــارت  ز مهم تــر  همــه  از  و  فرســتادن، 
ــكَن   نــا ِمَن  اُلَتَمّسِ

َ
ــذي  َجَعل

َّ
گفتــن جملــۀ »احَلمــُد هلِل  ال ونزديــک، و 

بازديــد  و  ديــد  هنــگام  در  ــِة؟مهع؟«  ِئَّ
َ
َواأل اُلؤِمنــَن  أمیــِر  ِبِوالَیــِة 

ــت. ــر اس ــا يکديگ ــت ب ــل بی ــتان اه دوس
کــه الزم اســت روز  3- يکــی ديگــر از مهم تریــن ســنت هایی 
عيــد غدیــر احيــا شــود، ســنت اطعــام و افطــار روز غدیــر اســت. 
در روايــات آمــده اســت: هرکــس يــک نفــر را در ایــن روز اطعــام 
کــه تمــام انبيــآء و اوليــآء را اطعــام نمــوده و  کنــد، ماننــد آن اســت 
کــرده اســت.2قطعا بــر پایــی مجالس  صدهــا هــزار نفــر را پذیرایــی 

کافی: ج4، ص148 1. اصول 
2. مفاتيح الجنان: آداب روز عيد غدیر.
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کامــل احيــاء امــر واليــت  غدیــر و رعايــت ایــن آداب مصــداق 
کــه بــه ایــن امــور توّجــه  کســانی  اســت. امــام صــادق؟ع؟ در حــق 
کردنــد: »َرِحــَم اهلل  دارنــد دســتان مبارکشــان را بلنــد نمــوده و دعــا 
ــده  ــا را زن ــر م ــه ام کنــد هرک ــا. يعنــی خــدا رحمــت  مَرن

َ
ــا ا حی

َ
ــن ا َم

کنــد«1
4- با چنين کارهایی که خود اهل بیت؟مهع؟ دستور داده اند 
می توان بخشی از مظلوميت غدیر و صاحب غدیر را جبران کرد.
گذشــته علمــاء شــيعه و شــيعيان وفــادار، روز عيــد غدیــر  در 
کاروانهایــی بــا نــام  اقــدام بــه برپایــی اجتماعــات و راه انــدازی 
کــردن آوازۀ  يــادی در بلنــد  کــه تاثيــر ز کاروان غدیــر می نمودنــد 
پیــام غدیــر و احيــاء امــر واليــت داشــت از جملــه زمــان شــيخ 
مفيــد؟حر؟ توســط ايشــان و ديگــران و تــا ســال 402 هجــری تــداوم 
داشــته2! مســلما ؛ برگــزاری مراســم همگانــی ، آن هــم در مأل عام، 
کنــد و نگــذارد بــه  می توانــد پیــام حيــات بخــش غدیــر را جهانــی 

فراموشــی ســپرده شــود !
الحمــدهّلل در ایــن ســالهای اخيــر در بســياری از شــهرهای 
ایــران باالخــص در شــهر مقــدس قــم بــا حضــور بعضــی از مراجــع 
و  امامــت  شــادی  هــای  کاروان  مــردم  تــوده  علمــاء،   ، تقليــد 
کار زیبــا و شايســته  ــراه افتــاده و ایــن  واليــت در روز غدیــر خــم ب
ــارت  ي ــه و ز ــا  خوانــدن خطبــۀ غدیري گرفتــه اســت .آنهــا ب قــوت 
اميــر المومنيــن؟ع؟ و بیــان فضائــل آن حضــرت در غالــب شــعر 

1. االختصاص، ص 29.
يخ، ج8، ص 550- تأليف ابن اثير 2. الکامل فی التار
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و ســرود و نثــر و ذکــر دســته جمعــی يــا علــی؟ع؟ و و و جلــوه و 
و  بايــد ماننــد عاشــورا  انــد  بــه مراســم داده  شــکوهی متفــاوت 
بــا برپایــی اجتماعــات، مجالــس و  اربعيــن،  روز غدیــر را نيــز 

کنيــم . مراســم جشــن و ســرور مناســب همگانــی و جهانــی 
 مسئولين هيئت ها و ائمه جمعه و جماعات و سازمان های 
برپائــی  بــرای  را  مــردم  می تواننــد  کشــور  تبليغــی  و  فرهنگــی 
کاروان هــای غدیــر در روز  مجالــس اّيــام غدیــر و بیــرون آوردن 
کننــد و بــه مراســم  عيــد غدیــر ایــن ســّنت ارزشــمند را احيــاء 
ــه رونــق بیشــتری ببخشــند و همــگان  ــام غدیرّي حيات بخــش اي
کــه فرمــود: اللهــم وال  کــرم؟ص؟ بشــوند  مشــمول دعاهــای پیامبرا
مــن وااله... و انصــر مــن نصــره ... جهــت تبيیــن مبانــی روایــی و 
کتــاب طــرح  کاروان غدیــر بحــث جامعــی  در پايــان  اجتماعــی 

گشــته اســت.
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کبــر«، يعنــی  عيــد غدیــر، در روايــات بــه عنــوان »عيــد اهّلل  اال
يــادی  بزرگ تریــن عيــد خــدا معرفــی شــده اســت. و احاديــث ز
کــه تمــام انبيــا؟مهع؟ در هجــده ذی الحجــه  کــی از آن اســت  حا
وصــّی خــود را معرفــی می کردنــد و از طــرف خــدای متعــال مأمــور 
بودنــد تــا آن روز را عيــد بگيرنــد. بنابرایــن، عيــد غدیــر فقــط عيــد 
مســلمانان نيســت، بلکــه عيــد تمــام پیــروان اديــان آســمانی 
گرامــی  را  آن  و  بگيرنــد  را جشــن  روز  ایــن  بايــد  و همــه  اســت 
کــه  ــد  ــه جانشــينان خــود دســتور می دادن ــد. همــۀ انبيــآء ب بدارن
گرفتــه وبــه احترامــش روزه بگيرنــد. هجــده ذی الحّجــه را عيــد 
کــرم؟ص؟ فرمودنــد: عيــد غدیــر باالتریــن عيدهــای   پیامبــر ا

امــت مــن اســت.
را  پیامبــری  هيــچ  خداونــد  فرمودنــد:  صــادق؟ع؟  امــام 
گرفتــه و  نفرســتاده، مگــر این کــه ایــن روز را ]بــه امــر خــدا[ عيــد 

اســت. داشــته  نگــه  را  آن  حرمــت 
اهل بیــت  عيــد  روز  غدیــر  روز  فرمودنــد:  رضــا؟ع؟  امــام 
بگيــرد، خداونــد  عيــد  را  روز  ایــن  هرکــس  اســت.  پیامبــر؟ص؟ 

می کنــد.  يــاد  ز را  مالــش 
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در ایــن روز حضــرت موســی؟ع؟، هــارون؟ع؟ را بــه عنــوان 
شــريک در رســالت برگزيــد. 

حضــرت  جانشــينی  عيســی؟ع؟  حضــرت  روز  ایــن  در 
کــرد.  اعــام  را  شــمعون 

در ایــن روز حضــرت موســی؟ع؟، یوشــع بــن نــون را بــه عنــوان 
وصــّی خــود تعيیــن نمــود. 

در ایــن روز حضــرت ســليمان؟ع؟، عاصــف بــن برخيــا را 
وصــّی خــود قــرار داد. 

در ایــن روز حضــرت آدم؟ع؟ خــدا را بــه پنــج نــور مقــدس 
قســم داد و توبــه اش پذیرفتــه شــد1.

و  شــد  ســرد  ابراهيــم؟ع؟  حضــرت  بــر  آتــش  روز  ایــن  در 
خوردنــد.  شکســت  نمروديــان 

در این روز حضرت موسی؟ع؟ بر جادوگران فرعون پیروز شد. 
پیامبــر؟ص؟ در ایــن روز در ميــان اصحــاب خــود عقــد بــرادری 

اجــرا نمــود و علــی؟ع؟ را بــرادر خويــش قــرار داد.
کشتی حضرت نوح؟ع؟ در این روز بر کوه جودی استقرار يافت2
کــه در ســال دهــم  کــه، مراســم عيــد غدیــر  و جالــب ایــن 
ــا روزهــای پايانــی ســال شمســی و  هجــری ســه روز برگــزار شــد، ب

عيــد نــوروز نيــز مطابــق بــوده اســت. 

1. عوالم: ج 15، ص 209تا220.
2. همان.
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ساير مناسبتهای 18 و 19 ذی الحّجة

آغاز حکومت ظاهری امیرالمومنین؟ع؟ 

جانشــينی  اعــام  و  خــم  غدیــر  از  کــه  ســال   25 از  پــس 
کنــون در 18 ذی الحجــه ســال  گذشــت، ا اميرالمومنيــن؟ع؟ 
35 هجــری مــردم خســته از بــی عدالتــی و ظلــم و تحريــف دیــن 
و انحــراف مســلمين، بــه خانــه اميرالمومنيــن؟ع؟ پنــاه آوردنــد و 
 بــا اصــرار فــراوان بــا آن حضــرت بــه عنــوان خليفــه رســول اهّلل؟ص؟ 
بیعــت نمودنــد و در نتيجــه حکومــت ظاهــری ايشــان نيــز در ایــن 

يــخ آغــاز گرديــده اســت. تار

کشتی نوح؟ع؟ و توجه به حدیث سفینة نجات 

يــخ ســرانجام کشــتی نــوح پس از روزها ســير و ســفر  بــه نقــل تار
کــوه جــودی1 قــرار گرفت و تنها  ی آب روز 18 ذی الحجــه بــر  بــر رو
کــه درون آن کشــتی بــود نجــات پیدا کرد!بررســی ایــن واقعه و  هــر 
کــه پیامبر خدا؟ص؟  فهميــدن ابعــاد آن از ایــن جهــت مهــّم اســت 
نيــز مکــرر فرمودنــد جايــگاه اهــل بیــت مــن در ميــان ُاّمتــم ماننــد 

کوفه يا موصل عراق. کوهی است در اطراف   .1
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کشــتی حضــرت نــوح در امــت اوســت هرکــس بــه اهــل بیــت 
کشــتی حضــرت نــوح نجــات  مــن بپیونــدد همچــون مســافران 
گمراهــی غــرق شــود!1 يــای  کــس تخلــف ورزد در در يابــد و هــر 

ازدواج نور با نور 

مطابــق برخــی روايــات روز عقــد حضــرت صديقــه طاهــره 
بــوده و آغــاز زندگــی  و اميرالمومنيــن؟امهع؟ در اول ذی الحجــه 
ــوده اســت.  گوهــر هســتی روز 19 ذی الحجــه ب مشــترک ایــن دو 
هرکــس بــه خواســتگاری حضــرت زهــرا ؟اهع؟ می رفــت پیامبــر 
 اهلِل« أمــر ازدواج حضــرت زهــرا 

َ
کــرم؟ص؟ می فرمودنــد: »أْمُرٰهــا َعــی ا

گرديــد در ســال  بــه دســت خداســت.2 ایــن خبــر همــه جــا منتشــر 
کــرم؟ص؟  ــر ا ــه پیامب ک گهــان مــردم متوجــه شــدند  دوم هجــری نا
بــه همســری علــی؟ع؟ در آورده اســت؛  حضــرت زهــرا ؟اهع؟ را 
پرســيدند يــا رســول اهّلل شــما می فرموديــد أمــر ازدواج او بــه دســت 
ِج  ّوِ کــه »َز کــرم؟ص؟ فرمودنــد آری، وحــی آمد  خداســت ؟! پیامبــر ا
وِر«)نــور را بــه زوجيــت نــور درآور( يعنــی امــر شــدم تــا، زهرا  ــوَر ِبالّنُ الّنُ

ــی؟ع؟ در آورم.3 ــری عل ــه همس ؟اهع؟ را ب

1. بصائر الدرجات: ج 1، ص 297.
2. بحار االنوار: ج 43، ص 145.

3. همان: ص 123.
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میالد امام موسی بن جعفر؟ع؟ 

امــام  بــا ســعادت  از مورخيــن و محدثيــن والدت  عــده ای 
موســی بــن جعفــر؟ع؟ را در مــاه ذی الحجــه در »َاْبــواء« می داننــد 
و  صفــر!  هفتــم  نــه  مدينــه1  و  مکــه  بیــن  در  اســت  منزلــی  کــه 
سال هاســت در هفتــم صفــر )کــه برخــی آن را ميــاد آن حضــرت 
می گيرند( حوزه های علميه مجلس ســوگواری برای امام حســن 
مجتبــی؟ع؟ برگــزار می کننــد و آن روز را روز شــهادت می داننــد 
حتــی حــرم مطهــر خــود امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ بــه هميــن 
عنــوان ســياه پــوش می شــود. عــاوه مــاه صفــر مــاه ســوگواری های 
پــی در پــی اهــل بیــت؟مهع؟ و ايــام اســارت اهــل و عيــال امــام 
ــا  ــرای شــادی نيســت ت حســين؟ع؟ اســت و فرصــت مناســبی ب
کنيــم. مــا بعنــوان والدت در هفتــم صفــر مراســم جشــنی برپــا 
يخی و حديثی وجود دارد از جمله:  در این مورد شواهد تار

بــر  حــج  ســفر  از  صــادق؟ع؟  امــام  بــا  می گويــد:  ابوبصيــر 
می گشــتيم، در بیــن راه در منزلــی بــه نــام »َاْبواء« امــام صادق؟ع؟ 
اعــان  را  بــن جعفــر؟ع؟  امــام موســی  فرزندشــان  خبــر والدت 

کنيد. 1. به جزوه »القول المعتبر فی مولد االمام موسی بن جعفر؟ع؟« مراجعه 



يــادی نمودنــد. ســيره  عملــی و روش  کــرده و اظهــار خوشــحالی ز
کــه پــس از تمــام شــدن اعمــال حــج در  اهل بیــت؟مهع؟ ایــن بــود 
يــادی نداشــتند و زودتــر بــه مدينــه بــاز می گشــتند.  مکــه اقامــت ز
معلــوم می شــود امــام صــادق؟ع؟ آن ســال خيلــی زود بــه ســمت 
کردنــد و در بیــن راه خبــر والدت فرزندشــان را  مدينــه حرکــت 

کردنــد. اعــان 
ســيما،  و  صــدا  اخيــر  ســال های  در  حســاب  ایــن  ی  رو
تقويم هــا، و مؤسســات فرهنگــِی کشــور هماهنگ شــده و والدت 
کرده انــد. انشــاءاهّلل  آن حضــرت را بیســتم مــاه ذی الحّجــة ثبــت 
مــا هــم بــا برپایــی مجالــس جشــن و ســرور در شــب والدت آن 
حضــرت از هدايــای مــادی و معنــوی آن بزرگــوار بهره منــد شــويم 
بــه ايشــان مشــمول دعاهــای خيــر آن  بــا مهــرورزی و ارادت  و 
حضــرت باشــيم؛ وهفتــم صفــر را مطابق عــّده ای از روايات و قول 
جمعــی از ُمَوّرخيــن ســالروز شــهادت امــام حســن مجتبــی؟ع؟ 

کنيــم.  بدانيــم و انجــام وظيفــه 
يــای  در بــه  را  قطره هــا  ایــن  می تــوان  محبــت  ســرمايۀ  بــا 
کــرد. »قطــره چــون واصــل  بی کــران آن عبــاد صالــح خــدا ملحــق 

يــا شــود.« يــا می شــود، در بــه در
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وِلی األمر
ُ
نازل شدن آیۀ ا

کــرم؟ص؟ از همــه زمينه هــای مســاعد بــرای معرفــی  پیامبــر ا
حضــرت علــی؟ع؟ اســتفاده می کردنــد تــا حجــت بــرای همــگان 
کــه  گــزارش حديــث بســاط وارد شــده اســت  تمــام باشــد. در 
پــس از برگشــت اميــر المومنيــن؟ع؟ و جمعــی از اصحــاب از 
گرفــت آيــۀ  کهــف انجــام  کــه بــه ســوی اصحــاب  ســفر آســمانی 
اولواالمــر نــازل شــد و ایــن اتفــاق در روز 21 ذی الحجــة الحــرام 

بــوده اســت1 خداونــد در ایــن آيــه می فرماينــد:
ْمِر 

َ ْ
ِل األ و

ُ
 َو أ

َ
ُسول طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهلَل َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
یا أ

ــوِل ِإْن  ُس وُه ِإَل اهلِل َو الّرَ
ُ

ــُرّد ــُتْ ف  َشْ ٍء َف ــِإْن َتناَزْع ــْم َف
ُ

ِمْنك
2 

ً
ویا

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِخِر ذِلَك َخْیٌر َو أ

ْ
َیْوِم اآل

ْ
ُکْنُتْ ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َو ال

از  ]نيــز[  و  کنيــد  اطاعــت  خــدا  از  ايمــان!  اهــل  ای 
ــل  ــان از اه ــه امام ــان ]ک ــر خودت ــان ام ــر و صاحب پیامب
عصمــت  مقــام  دارای  پیامبــر  ماننــد  و  بیت انــد 
کنيــد. و هــرگاه دربــاره چيــزی  می باشــند[ اطاعــت 

1. بحاراالنوار، 140/39.
2. سوره نساء: آيۀ 59.
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يــد  گــر بــه خــدا و روز قيامــت ايمــان دار نــزاع داشــتيد، ا
)بــرای پايــان يافتنــش( آن را بــه خــدا و پیامبــر ارجــاع 
نظــر  از  و  اســت  بهتــر  شــما  بــرای  کار  ایــن  دهيــد، 

عاقبــت نيــز نيکوتــر اســت.

نکات آیه اولواالمر:

ــه خداونــد اطاعــت پیامبــر و اولواالمــر را در رديــف  در ایــن آي
اطاعــت خــودش قــرار داده اســت و اطاعــت اولواالمــر را همتراز با 
اطاعت از خدا و رسول خدا قرار داده است و چون این اطاعت 
اطاعــت مطلــق اســت يعنــی همــه اّمــت موظفنــد بی چــون و 
کننــد! پــس بايــد اولواالمــر ماننــد رســول  چــرا از اولواالمــر اطاعــت 
خــدا معصــوم باشــد در نتيجــه اولــو االمــر فقــط شــامل دوازده 
کــه عصمــت، علــم،  امــام از اهــل بیــت پیامبــر؟مهع؟ می شــود. 
کمــاالت عاليــه ايشــان نــزد همــگان ثابــت اســت.  طهــارت و 
ــه بیــن شــما  ک ــی  ــد: در صورت ــر می فرماي ــه اولواالم در ادامــه آي
يــد آن را  گــر ايمــان بــه خــدا و روز قيامت دار اختافــی ايجــاد شــد ا
بــه خــدا و رســول خــدا ارجــاع دهيــد! مهمتریــن مســئله اختافــی 
بحــث خافــت و امامــِت پــس از پیامبــر اســت و در ایــن مســئله 
گر مراجعه شــود جز  بايد حتما به خدا ورســولش مراجعه شــود و ا
حقانيــت اهــل بیــت؟مهع؟ چيــز ديگــری بــه دســت نخواهــد آمــد.
کســانی  از امــام صــادق؟ع؟ ســوال شــد مــراد از اولواالمــر چــه 
هســتند ؟ آيــا هــر صاحــب علــم و مقامی را شــامل می شــود؟ امام 
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صــادق؟ع؟ فرمودنــد خيــر بلکــه مخصوص ما اهل بیت اســت.1
و همچنيــن مصادیــق اولواالمــر را امــام رضــا؟ع؟ مشــخص 
فرموده اند، از اميرالمومنين سپس امام حسن و امام حسين؟مهع؟ 
اســت.2 بــرده  نــام  مهــدی؟جع؟  حضــرت  زمــان  امــام  تــا 
هــر  آيــۀ شــريفه  در  االمــر  اولــوا  از  مــراد  بگوییــم  اينکــه  پــس 
ــه  کــم شــده باشــد ب ــر مــردم مســلمان حا ــه ب ک زمامــداری اســت 
هيــچ وجــه درســت نيســت و چنانچــه همــه ديــده و شــنيده ايم 
کافــی برخــوردار بوده انــد و نــه تقــوا  پیوســته زمامــداران نــه از علــم 
کــی داشــته اند و نمی تواننــد ماننــد خــدا و رســول  و عصمــت و پا
کننــد و حکــم آنــان نافــذ و واجــب  خــدا بــر مــردم امــر و نهــی 
االطاعــه باشــد حتــی هــر دانشــمند و يــا صحابــی پیامبــر هــم 
نمی توانــد چنيــن ادعــا و جايگاهــی داشــته باشــد و قطعــًا  ایــن 
ــت از  ــق والي ــق وح ــارت مطل ــت و طه ــل، عصم کام ــم  ــام عل مق

طــرف خــدای متعــال می خواهــد !
ــی و  ــی، روائ ــا هــزاران دليــل و شــاهد قرآن و ایــن شــرايط هــم ب
يخــی فقــط در اهل بیــت پیامبــر؟ص؟ جمــع بــوده اســت و در  تار
طــی حــدود 273 ســال دوران حضــور پیامبــر و اهل بیتــش؟مهع؟ 
در بیــن مــردم و تــا شــروع دوران غيبــت ایــن موضــوع بــرای همــه 
و  پیامبــر؟ص؟  مــردم  و  اســت  شــده  ثابــت  و  ديــده  مســلمين 
ــار آنهــا را ديدنــد! همــگان انتســاب اهلبيــت  اهلبيــت؟مهع؟ و آث
کــرم؟ص؟، و زهــد و تقــوا و عبادتشــان و اعجازهــا و  بــه پیامبــر ا

کوفی:  ص 601. 1. تفسير فرات 
2. کافی: ج2، ص21.
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آنهــا  صداقت هــای  و  شــهادت ها  و  آنهــا  نمائی هــای  قــدرت 
کردنــد.  کامــل آنــان را نيــز ديدنــد و شــنيدند و درک  بعــاوۀ علــم 
بــه  نمی کننــد  کتمــان  را  کــه حــق  انصافــی  بــا  افــراد  البتــه 

دارنــد.1 اعتــراف  ايشــان  عظمت هــای  بــر  راحتــی 

1. به مجلدات کتاب »قادتنا  کيف نعرفهم« تأليف آية اهّلل ميانی مراجعه کنيد.
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واقعۀ َهرشٰی و توطئۀ ترور پیامبر؟ص؟ 

کــرم؟ص؟ ســه روز پــس از غدیــر، يعنــی شــب بیســت  پیامبــر ا
کردنــد. منافقيــن  و دوم ذی الحّجــة بــه ســمت مدينــه حرکــت 
ک  کــرم؟ص؟ را بــه مدينــه بــرای خــود خطرنــا کــه آمــدن پیامبــر ا
ــر  ــام غدی ــرت پی ــادا آن حض ــه مب ک ــيدند  ــتند و می ترس می دانس
گرفتنــد  ــان ببنــدد، تصميــم  ــر آن کنــد و راه را ب را در مدينــه بازگــو 
پیامبــر خــدا؟ص؟ را قبــل از رســيدن بــه مدينــه بــه قتــل برســانند تــا 
به خيال خود امامت و خافت را از مســيرخود منحرف ســازند. 
به همين دليل در کوه های »هرشٰی«، بین راه مکه و مدينه پنهان 
شده و در مسيری که بايد شتر پیامبر؟ص؟ از آنجا عبور می کرد و دارای 
گرفتند تا در فرصت مناسب نقشۀ شوم خود را  پرتگاهی بود قرار 
با رم دادن مرکب پیامبر؟ص؟ و يا حمله به آن حضرت پیاده کنند.
کــرد: چهــارده  جبرئيــل؟ع؟ نــازل شــد و بــه پیامبــر؟ص؟ عــرض 
کرده انــد تــا شــتر شــما را رم بدهنــد.  کميــن  گردنــۀ هرشــٰی  نفــر در 
تدابیــر  و  کــرده  خبــر  را  نزديــکان  از  عــّده ای  کــرم؟ص؟  ا پیامبــر 

ــد. ــال نمودن ــی را اعم امنيت
و  گرفتــه  دســت  در  را  حضــرت  شــتِر  مهــار  يــاران  از  يکــی 
کــوه هرشــٰی  گردنه هــای  کــه بــه  بــه پیــش می رفــت. هنگامــی 
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کردنــد بــا پرتــاب ســنگ ها و ابزارهــای  رســيدند، منافقيــن ســعی 
کــرم؟ص؟ نهيــب  کــه پیامبــر ا خــود شــتر پیامبــر؟ص؟ را رم بدهنــد 
زدنــد و فرمودنــد: آرام بــاش بــر تــو چيــزی نيســت. از ایــن رو مرکــب 

ــه داد. ــود ادام ــه راه خ ــت وب گرف آرام 
بــه  کشــيده،  را  خــود  شمشــيرهای  حذيفــه  و  عّمــار  آنــگاه 
دنبــال منافقيــن رفتنــد و آنــان بــا مشــاهدۀ ایــن شــرائط پــا بــه فــرار 
گذاشــتند اّمــا در آســمان رعــد و برقــی زده شــد و چهــرۀ آن هــا 
گشــت و توســط همراهــان حضــرت شناســایی شــدند و  معلــوم 

حضــرت نيــز همــۀ آنهــا راديدنــد و شــناختند1.
کــرم؟ص؟ وارد مدينــه شــد و بــه نمــاز ايســتاد  وقتــی پیامبــر ا
گرفتنــد حضــرت  ــد و در صف هــای نمــاز جــای  منافقيــن آمدن
پــس از نمــاز رو بــه نمازگــزاران نمــوده، فرمودند: به خدا قســم شــما 
)منافقيــن( را می شناســم و می توانــم از بیــن جمعّيــت شــما را 
گــردن بزنــم! اّمــا می ترســم آينــدگان بــر مــن عيــب  کشــيده  بیــرون 
کارش ســر و ســامان پیــدا  ــر اســام؟ص؟ وقتــی  کــه پیامب ــد  بگيرن
گــردن زد!! در نتيجــه منافقيــن ســرافکنده  کــرد اطرافيــان خــود را 
گرديــده و نــزد خــدا و رســول و عــّده ای از مؤمنيــن رســوا شــدند و 

توطئــۀ آن هــا خنثــی شــد.
از آن پــس اصحــاب ُحذيفــه را منافــق شــناس می دانســتند، 
کــرم؟ص؟ ُحذيفــه را از افشــای منافقيــن و بــردن نــام  اّمــا پیامبرا

کــرده بودنــد! آنــان منــع 

1. تفسير قمی: ج1، ص174.
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روز 24 ذی الحجــه قبــل از ســال هفتــم هجــرت، عبــداهّلل  
کــه همگــی قبــًا یهــودی بودنــد  بــن ســام بــا تعــدادی از اقوامــش 
کــرم؟ص؟  پیامبرا خدمــت  بودنــد،  شــده  مســلمان  تازگــی  بــه  و 
گفــت: ای پیامبــر، حضــرت  رســيدند. عبــداهّلل  بــه پیامبــر؟ص؟ 
موســی؟ع؟ وقتــی می خواســت از دنيــا بــرود، یوشــع بــن نــون را 
وصــّی خــود قــرار داد. شــما نيــز وصــّی و جانشــين و امــام بعــد از 

ــد.  ــی فرمایی ــا معرف ــرای م ــان راب خودت
در ایــن هنــگام جبرئيــل؟ع؟ نــازل شــد و ایــن آيــه را خدمــت 

رســول خــدا عرضــه داشــت: 
ذیــَن ُیقیُمــوَن 

َّ
ذیــَن آَمُنــوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ــُم اهلُل َو َرُســول

ُ
ك ــا َوِلّیُ

َ
ِإّن

ِکُعــوَن؛ صاحــب اختيــار  کاَة َو ُهــْم را َة َو ُیؤُتــوَن الــّزَ ــا الّصَ
و سرپرســت شــما)مؤمنين( فقــط خــدا و رســول خــدا 
کــه نمــاز را بــه پــا می دارنــد و در  و آن مؤمنانــی هســتند 

حــال رکــوع انفــاق می کننــد!1
يافــت آيــه پیامبــر؟ص؟ فرمودنــد: همــه بــه پــا خيزيــد  پــس از در

1.  سوره مائده: آيه 55.
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کنيــم. وقتــی بــه مســجد رســيدند،  تــا بــه ســمت مســجد حرکــت 
ديدنــد فقيــری از مســجد خــارج می شــود. پیامبــر؟ص؟ پرســيدند: 
گفــت: بلــی، ایــن  کســی بــه تــو چيــزی داد؟ فقيــر  آيــا در مســجد 

انگشــتر را يکــی از مؤمنيــن بــه مــن داد!
ــو داد؟ عــرض  ــه ت کســی آن را ب ــد: چــه  کردن حضــرت ســؤال 
اســت. حضــرت  نمــاز  خوانــدن  کــه در حــال  مــردی  آن  کــرد: 
کــه انگشــتر را بــه تــو داد؟ او  کردنــد: در چــه حالتــی بــود  ســؤال 
کــرم؟ص؟ تکبيــر گفتنــد  جــواب داد: در حالــت رکــوع بــود. پیامبــر ا
بعــد فرمودنــد:  اهــل مســجد تکبيرگفتنــد.  ايشــان  بــا تکبيــر  و 
ــْم َبْعــدی« »علــی بــن ابی طالــب پــس از 

ُ
ك ــُن أیب طالــٍب َوِلّیُ »َعــّیُ ْب

مــن سرپرســت و صاحــب اختيــار شماســت1.« 

نکات:
کــرم؟ص؟ فرمودنــد:  کــه پیامبــر ا 1- بــر طبــق ایــن آيــه اســت 
ــم َبعــدي يعنــی علــی از مــن 

ُ
»َعــّی ِمــّن َو أَناِمــن َعــی َو ُهــَو َولّیك

اســت و مــن از علــی و او بعــد از مــن صاحب اختيار شماســت2.
ــت و سرپرســتی  ــا« والي کلمــۀ »إنّ ــا  ــد ب ــه خداون ــن آي ــا ای 2- ب
خلــق را آن زمــان، در خــودش و رســولش و اميرالمؤمنيــن؟ع؟ 
کــه در آيــۀ شــريفه آمــده  کــرده اســت. زیــرا نشــانه هایی  منحصــر 

ــا علــی؟ع؟ ســازگار اســت. تنهــا ب

1. وسائل الّشيعه: ج9، ص479.
2. مسند احمد حنبل: ج5، ص171.
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3- واليــت خــدا و رســول خــدا؟ص؟ و اميــر مؤمنــان؟ع؟ در 
گرفتــه اســت. يعنی واليــت حضرت  ایــن آيــه در يــک رديــف قــرار 

علــی؟ع؟ همــان واليــت خــدا و واليــت رســول خداســت. 
ــر مؤمنــان؟ع؟  ــر عصمــت امي ــه نيــز خــود دليلــی ب 4- ایــن آي
اســت؛ زیــرا واليــِت مطلقــه و سرپرســتی همۀ اّمت را برای ايشــان 
کــه معصــوم اســت می تــوان بــه  کســی  اثبــات می کنــد؛ و تنهــا از 

کــرد. ی  کــردن از خــدای متعــال پیــرو ی  کامــل ماننــِد پیــرو طــور 
انتصــاب  و  انتخــاب  کــه  می رســاند  »اّنمــا«  کلمــۀ   -5
امــر خــدا  بــدون  و  از طــرف خداســت  فقــط  امــت  سرپرســت 
کــه می فرمايــد: ایــن  هيچ کــس بــر ديگــری واليتــی نــدارد. چــرا 
کــه سرپرســت شــما مؤمنيــن فقــط خــدا  اســت و جــز ایــن نيســت 
کــه در حــال رکــوع زکات  و رســول خــدا و آن مؤمنانــی هســتند 
کــه  کــرم؟ص؟ مصــداق آن را معرفــی فرمودنــد  داده انــد و پیامبــر ا

اســت!  علــی؟ع؟ 
شيعه و سنی شأن نزول این آيه را در مورد اميرالمؤمنين؟ع؟ 
ــر  ــه شــريفه نيــز دليــل ديگــری ب ــد1. بنابرایــن، ایــن آي ذکــر نموده ا ن
بــه  نســبت  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  واليــت  و  عصمــت  افضلّيــت، 

ديگــران اســت.

1. از جملۀ آنها تفسير روح المعانی: ج 6، ص168.
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يکــی از اعيــاد مهــّم مســلمانان عيــد بــزرگ مباهلــه اســت. 
در  کــه  آيــه ای  مهم تریــن  متعــال  خــدای  بــزرگ،  عيــد  ایــن  در 
کــه بــه آيــۀ مباهلــه  أفضيلــت اهل بیــت؟مهع؟ اســت را نــازل فرمــود 

معــروف اســت. 
هجــری،  نهــم  ســال  در  کــه  بــود  این گونــه  مباهلــه  جريــان 
کرم؟ص؟ به امر خدا، مردم نجران را به اسام دعوت کردند  پیامبرا
ــر نمودند که يا مســلمان شــوند، يــا ماليات بدهند.  و آنــان را مخّيَ
کردند  کشيشان و بزرگان مسيحی نجران با يکديگر مشورت 
و هشـتاد و هشـت نفـر از نخبـگان خـود را برای تحقيـق به مدينه 
فرستادند. آنان می گفتند: عيسی پسر خداست؛ چون پدر ندارد.
کــه حضــرت آدم؟ع؟ نــه پــدر داشــت  خداونــد وحــی فرســتاد 
و نــه مــادر؛ )پــس چــرا او را فرزنــد خــدا نمی دانيــد؟!( بحث هــای 
يــادی بیــن آن هــا واقــع شــد و نجرانيــان در همــۀ ایــن مباحــث  ز
کــه بیاییــد مباهلــه  شکســت خوردنــد. در آخــر پیشــنهاد دادنــد 
ــا هرکــس  کنيــم ت ــه شــما نفریــن  ــه مــا و مــا ب کنيــم. يعنــی شــما ب

گرفتــار و رســوا شــود!  باطــل اســت، بــه عــذاب الهــی 
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پیشــنهاد  ایــن  و  شــد  نــازل  مباهلــه  آيــۀ  هنــگام  ایــن  در 
گرديــد. قــرآن در  پذیرفتــه شــد و يــک روز بــرای مباهلــه معيــن 

می فرمايــد: بــاره  ایــن 
 

ْ
ــِم َفُقــل

ْ
ِعل

ْ
ــَك فیــِه ِمــْن َبْعــِد مــا جــاَءَك ِمــَن ال ــْن َحاّجَ َ

َ
ف

ْبناَءُکــْم َو ِنســاَءنا َو ِنســاَءُکْم َو 
َ
ْبناَءنــا َو أ

َ
ــْوا َنــْدُع أ

َ
َتعال

 
َ

ْعَنــَت اهلِل َعــی
َ
 ل

ْ
 َفَنْجَعــل

ْ
ــل َّ َنْبَتِ ُ

ْم ث
ُ

ْنُفَســك
َ
ْنُفَســنا َو أ

َ
أ

كاِذبــَن؛1 پــس هرکــس بــا تــو در بــارۀ خــدا و دیــن خــدا 
ْ
ال

کنــد، بعــد از آن کــه از طــرف خــدا بــرای تــو علــم  بحــث 
حاصــل شــده، بــه آن هــا بگــو: بیاییــد مــا فرزندانمــان را 
و شــما هــم فرزندانتــان را، مــا زن هايمــان و شــما هــم 
زن هايتــان را، مــا خودمــان را و شــما هــم خودتــان را 
دعــوت کنيــد و ســپس مباهلــه کنيــم و لعنــت خــدا را 

ــرار دهيــم! ــان ق گوي ــر دروغ  ب
ذی الحجــه،  چهــارم  و  بیســت  يعنــی  مباهلــه،  روز 
کــرم؟ص؟ بــا اميرالمؤمنيــن و حضــرت زهــرا و امــام حســن  پیامبرا
بــرای مباهلــه حاضــر شــدند و نجرانيــان  امــام حســين؟مهع؟  و 
ــر  کــه پیامب ــد متوجــه شــدند  ــادی آمــده بودن ي ــا جمعيــت ز ــه ب ک
کــه بهترین  کــرم؟ص؟ آن قــدر بــه حّقانّيــت خويــش اطمينــان دارد  ا

اســت! آورده  مباهلــه  بــرای  را  نزديک تریــن عزیــزان خــود  و 
از طرفــی چهره هــای نورانــی آن وجــود مقــدس و اهــل بیتــش 
يدنــد؛ و آثــار عــذاب الهــی  کردنــد، بــه خــود لرز کــه مشــاهده  را 

1. سورۀ آل عمران: آيۀ 61. 
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کردنــد و ترســيدند و از مباهلــه منصــرف شــدند،  را مشــاهده 
و  ِجزيــه  بــه دادن  بقيــه  و  نيــز مســلمان شــده  آنــان  از  عــّده ای 
بــر  مســلمانان  بــزرگ  پیــروزی  ایــن  و  شــدند  راضــی  ماليــات 

گرديــد1. مســيحيان زبــان زد خــاص و عــام 
ــران شــيعه و ســنی، خــدای  بــه اعتــراف مفِسّ آيــه   در ایــن 
ــر؟ص؟  ــدان پیامب ــين؟امهع؟ را فرزن ــام حس ــن و ام ــام حس ــال ام متع
ک و  کــرده و اميرالمؤمنيــن؟ع؟ را َنْفــس نفيــس و جــان پــا معرفــی 
کــرم؟ص؟ معرفــی فرمــوده اســت. و ایــن فضيلــت  شــريف پیامبــر ا
بــه فرمــودۀ امــام رضــا؟ع؟ بزرگتریــن فضيلــت قرآنــی حضــرت 
کتاب هــای اهــل ســنت هــم بــه عنــوان  علــی؟ع؟ اســت2 و در 
علــی؟ع؟  اميرالمؤمنيــن  فضيلت هــای  بزرگتریــن  از  يکــی 
کــرم؟ص؟ بــه جــز ِســَمت  اســت.3 يعنــی تمــام فضائــل پیامبــر ا
نبــّوت بــرای حضــرت علــی؟ع؟ نيــز ثابــت اســت! چنانکــه خــود 

آن حضــرت مکــرر بــه ایــن مطلــب تصريــح فرموده انــد!4

1. نورالّثقلين: ج1، ص348.
2. الفصول المختاره شيخ مفيد؟حر؟، ج1، ص 16؛ بحاراالنوار، ج10، ص 340.

المنثور: ج2، ص68. 3. تفسير دّرُ
4. نهج الباغه صبحی صالح، ص 301، خطبه قاصعه.
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کساء  حدیث 

ماجــرای حديــث کســاء بــه طــور متفــاوت و در چندین مکان 
تکــرار شــده اســت. يــک مــورد آن بعــد از جريــان مباهلــه، يعنــی 
که پیامبر و  همان سال نهم هجری، اواخر ماه ذی الحجه است 
گرفتند و آيه تطهير نازل شد. اهل بیت؟مهع؟ در زیر جامه ای قرار 
کــه  شــد  تکــرار  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  خانــۀ  در  ديگــر  مرتبــه 
حضــرت زهــرا؟اهع؟ می فرماينــد: روزی پــدرم بــر مــن وارد شــده و 
فرمودنــد: »احســاس ضعــف می کنــم. جامــه ای برايــم بیــاور.« 
کــه  درحالــی  پوشــانيد،  را  خــود  ايشــان  و  آوردم  جامــه ای 

می درخشــيد. تمــام  مــاِه  ماننــد  صورتشــان 
ــرد:  ک ــؤال  ــد و س ــن؟ع؟ آم ــدم حس ــت فرزن گذش ــه  ک ــی   اندک
جــّد  بــوی  بلــه،  گفتــم:  می رســد.  مشــامم  بــه  خوشــی  بــوی 
کنــار ايشــان زیــر  کــرد و  توســت. او رفــت و بــه پیامبــر؟ص؟ ســام 
گرفــت. ســپس فرزنــدم حســين؟ع؟ آمــد و بــه  کســآء)عباء( قــرار 

گرفــت.  کنــار جــّد خــود قــرار  همــان ترتيــب او نيــز 
کســآء  ســپس اميرالمؤمنيــن؟ع؟ آمدنــد و ايشــان نيــز بــه زیــر 
کســآء نشســتم.  کنــار آن هــا زیــر  گرفتــه و  رفــت. مــن نيــز اجــازه 
آســمان  بــه ســمت  و  گرفتــه  را  کســآء  طــرف  دو  پیامبــر  آن گاه 
کــرده و فرمودنــد: »خدايــا، این هــا اهل بیــت مــن هســتند،  اشــاره 
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گوشــت و خــون مــن اســت و...«  گوشــت و خــون آن هــا 
ئکــه، مــن هســتی  را نيافريــدم،  خــدای متعــال فرمــود: ای ما
مگــر بــه خاطــر محبــت ایــن پنــج نفــر. جبرئيــل پرســيد: آن هــا 
بوهــا 

َ
چــه کســانی هســتند؟ خــدای متعــال فرمــود: »ُهــْم فاِطمــُة َو ا

هــا و َبنوهــا؛ فاطمــه اســت و پــدر فاطمــه، فاطمــه اســت و 
ُ
و َبعل

شــوهر فاطمــه، فاطمــه اســت و پســران فاطمــه«.
گرفــت و بــا افتخــار وارد  جبرئيــل از خــدا و رســول خــدا اجــازه 

گفــت: خداونــد می فرمايــد: کســآء شــد و 
َو  َبْیــِت 

ْ
 ال

َ
ْهــل

َ
ْجــَس أ ــُم الّرِ

ُ
ِهــَب َعْنك یــُد اهلُل ِلُیذْ ــا ُیر

ِإنَّ
کــه شــما  َرُکــْم َتْطهیــًرا؛1 خــدا ارادۀ قطعــی فرمــوده  ُیَطّهِ
کامــل  گونــه آلودگــی و نقصــی بــه طــور  اهل بیــت از هــر 

ــيد. ــر باش ک و مطه ــا پ
بیــان  محفلــی  در  را  داســتان  ایــن  هرکــس  فرمودنــد:  و 
گــر  کنــد، خداونــد رحمــت و غفــران خــود را نــازل می کنــد. و ا
و  می کنــد  برطــرف  را  او  انــدوه  باشــد،  آنجــا  در  اندوهگينــی 

می ســازد. بــرآورده  را  او  حاجــات 
کــه در  ســندهای ایــن حديــث، ســندهای معتبــری اســت 
جــای خــود بــه آن پرداختــه شــده اســت و علمــای شــيعه و ســنی 
گونه هــای  کــرده و پیوســته ایــن حديــث را بــه  بــر آن هــا اعتمــاد 
کرده انــد و يــاد آوری ایــن حديــث را وســيلۀ نــزول  مختلــف نقــل 

ــد. ــی می دانن ــت اله رحم
بهجــت  اهّلل  آيــت  مرحــوم  و  بهاالدينــی  اهّلل  آيــت  مرحــوم 

می فرمودنــد. ســفارش  حديــث  ایــن  قرائــت  بــه  پیوســته 

1. سورۀ احزاب: آيۀ 33.
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نازل شدن آیۀ تطهیر
آيــۀ  مناســبت های مختلــف  بــه  و  کــرم؟ص؟ مکــّرر  ا پیامبــر 
ــرین، نــزول ایــن آيــه را  کرده انــد. مفّسِ تطهيــر را بــرای مــردم قرائــت 
در بیســت و چهــارم ذی الحجــه دانســته اند. ایــن آيه ســند بســيار 
اســت. اهل بیــت؟مهع؟  عظمــت  و  عصمــت  بیــان  در  مهّمــی 
خدای متعال در بخشــی از آيۀ 33 ســورۀ احزاب می فرمايد:
َو  َبْیــِت 

ْ
 ال

َ
ْهــل

َ
ْجــَس أ ــُم الّرِ

ُ
ِهــَب َعْنك یــُد اهلُل ِلُیذْ ــا ُیر

ِإنَّ
که خدا،  َرُکْم َتْطهیًرا؛ این است و جز این نيست  ُیَطّهِ
هرگونــه  از  اهل بیــت  شــما  کــه  فرمــوده  قطعــی  ارادۀ 
ک و مطَهــر باشــيد. کامــل پــا آلودگــی و نقصــی بــه طــور 
ــه اراده و خواســت قطعــی خــدا در   يعنــی شــما اهــل بیــت ب

کمــال و طهــارت قــرار داده شــده ايد. عالی تریــن درجــه 

نکات آیه: 
کرم؟ص؟ فرمودند:  1. پیامبر ا

ــِة ِمــْن  ِئَّ
َ ْ
ــْت  ِفیــَك  َو ِف  ِســْبَطّيَ  َو األ

َ
َیــُة َنَزل

ْ
َیــا َعــِيُ  َهــِذِه  اآل

ــِدك ؛1 ای علــی، ایــن آيــه در بارۀ تو و دو نوۀ من حســن 
ْ
ُول

وحســين و پیشــواياِن از فرزنــدان تــو نــازل شــده اســت.

کفايهٔ األثر: ص 156.  .1
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صيغــۀ  همــه  »ُيِطهرکــم«  و  »ِلُيذهــب«  و  »ُیريــد«  لفــظ   .2
کمــال  ــر اســتمرار و دوام ایــن اراده و ایــن  ــد و داللــت ب مضارع ان
کلمــۀ »يطهرکــم« بــر  و ایــن طهــارت از جانــب خداونــد دارنــد. 
کــه از حــد فکرهــای مــا بیــرون  طهارتــی مطلــق داللــت می کنــد 

کــی و طهــارت! اســت. يعنــی نهائــی تریــن درجــۀ پا
اهل بیــت؟مهع؟  افضليــت  بــر  کاملــی  داللــت  آيــه  ایــن   .3
نســبت بــه ديگــران دارد. عصمتــی که از این آيه اثبات می شــود، 
فــوق عصمــت ديگــر أنبيــآء و أوليآســت؛ زیــرا معنايــش طهــارت 
گونــه آلودگــی و نقــص اســت. يعنــی اهــل بیــت؟مهع؟  کامــل از هــر 
داده  قــرار  عصمــت  و  طهــارت  و  کمــال  حــّد  تریــن  عالــی  در 
شــده اند، و مظهــر عصمــت و عظمــت حضــرت حق می باشــند!
ــا علــم و حکمــت بی انتهايــش  کرامــت را ب ــد ایــن  4. خداون
کــرده اســت و در ایــن  فقــط بــه چهــارده معصــوم؟مهع؟ عنايــت 
ــک مقــرب و نــه 

َ
زمينــه هيچ کــس بــا آن هــا شــريک نيســت؛ نــه َمل

نبــی مرســل و نــه بنــدۀ مؤمنــی!
نفــع ديگــران  بــه  کســی  را  آيــۀ شــريفه  ایــن  آن کــه  بــرای   .5
کــرم؟ص؟ دســت کم شــش يــا ُنــه  تفســير و مصــادره نکنــد، پیامبــر ا
مــاه هــر روز صبــح قبــل از نمــاز صبــح مقابــل در خانــۀ حضــرت 
بــه  را  دســتانش  و  می ايســتاد  زهــرا؟اهع؟  حضــرت  و  علــی؟ع؟ 
دو طــرف در خانــه قــرار مــی داد و آيــۀ تطهيــر را قرائــت می کــرد 
ــم اهلل1« )يعنــی آمــادۀ برپایــی نمــاز 

ُ
ك ة َرِحَ ــا و می فرمــود: »الّصَ

شــويد، ای خانــدان عصمــت و طهــارت!( تــا همــه بداننــد ایــن 
ــت. ــده اس ــازل ش ــه ن ــن خان ــل ای ــق اه ــريفه در ح ــۀ ش آي

1. تفسير نور الثقلين: ج3، ص410؛ امالی صدوق، ص 533.
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نازل شدن سورۀ »هل أتی«

در ســال ششــم هجری، امام حســن و امام حسين؟امهع؟ بیمار 
می شــوند. پیامبــر؟ص؟ بــا جمعــی از اصحــاب از امــام حســن و 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟  بــه  و  می کننــد  عيــادت  حســين؟ع؟  امــام 
کنــی، خداونــد آن هــا را  گــر بــرای فرزندانــت نــذری  می فرماينــد: ا

شــفا خواهــد داد. 
اميرالمؤمنيــن؟ع؟ فرمودنــد: ســه روز بــرای شــفای آن هــا روزه 
خواهــم گرفــت. حضــرت زهــرا؟اهع؟ نيــز همان نذر را نّيــت کردند. 
گفتنــد: مــا  امــام حســن و امــام حســين؟امهع؟ و فّضــۀ خادمــه نيــز 
کــه خداوند  هــم ســه روز، روزه خواهيــم گرفــت. چيــزی نگذشــت 

کردنــد. گرفتــن  آنــان را شــفا داد و آن هــا شــروع بــه روزه 
جــو  مقــداری  همســايگان  از  يکــی  از  علــی؟ع؟  حضــرت   
گرفتنــد و حضــرت زهــرا؟اهع؟ بــا دســت خــود يــک ســوم آن  قــرض 
کــرده و پنــج قــرص نــان  کردنــد. و آردهــا را خميــر  جوهــا را آرد 

پختــه و بــرای افطــار در ســفره قــرار دادنــد. 
هنــگام افطارمســکينی در خانــه را زد و تقاضــای کمــک کرد. 
حضــرت علــی؟ع؟ نــان خــود را بــه مســکين داد. آنــان يکــی پــس 
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نمــوده،  اقتــداء  اميرالمومنيــن؟ع؟  مــوالی خــود  بــه  از ديگــری 
کردنــد.  نان هــای خــود را بــه مســکين دادنــد و تنهــا بــا آب افطــار 
روز دّوم حضــرت زهــرا؟اهع؟ يــک ســوم ديگــر از آردهــا را خميــر 
کــرده و نــان پختنــد. هنــگام افطــار يتيمــی بــه دِر خانــۀ ايشــان 
کــرد. حضــرات این بــار هــم ايثــار نمــوده  کمــک  آمــد و تقاضــای 

کردنــد. همــۀ نان هــا را بــه يتيــم دادنــد و خــود بــا آب افطــار 
افطــار  هنــگام  و  تکــرار شــد  اّتفاقــات  نيــز همــان  روز ســّوم 
اســيری آمــد و همــان تقاضــا را داشــت و آنــان تنهــا غــذای خــود 
يعنــی همــان نان هــا را بــه او دادنــد وبــاز بــا آب افطــار نمودنــد! 
حضــرت  ذی الحّجــة   25 روز  روزه داری،  روز  ســه  از  پــس 
کــه  علــی؟ع؟ همــراه بــا امــام حســن و امــام حســين؟ع؟ در حالــی 
يدنــد، خدمــت پیامبــر؟ص؟ رســيدند.1  گرســنگی می لرز آنــان از 
کــه شــما  کــرم؟ص؟ فرمودنــد: بــرای مــن ســخت اســت  پیامبــر ا
ــه  ــان همــراه شــده ب ــا آن ــر ب ــگاه پیامب ــه ایــن حالــت ببينــم. آن را ب
کــه چشــمانش  خانــۀ ايشــان رفتنــد و ديدنــد حضــرت زهــرا؟اهع؟ 
گرســنگی فــرو رفتــه بــود در محــراب عبــادت ايســتاده اســت! از 
آن گاه  دادنــد.  قــرار  محبــت  مــورد  را  ايشــان  پیامبــر؟ص؟ 
کــرم از طــرف خــدا بــا داشــتن  جبرئيــل نــازل شــد و بــه پیامبــر ا
ــام  ــات ســورۀ »دهــر« )کــه ن گفــت؛ و آي ــی تبريــک  چنيــن خاندان
ديگــر آن ســورۀ »انســان« و نــام ســّومش ســورۀ »هــل أتــی« اســت( را 
کــرد و آنــگاه ظرفــی  کــرم؟ص؟ نمــود و برايــش قرائــت  تقديــم پیامبــر ا
ــا  ــد و آن ه ــان آورده ش ــرای ايش ــمان ب ــتی از آس ــذای بهش ــر از غ ُپ

1. بحاراألنوار: ج35، ص242.



د ابح شدا طو   دت  ز پ | 99 |

مــه امينــی در الغدیــر ایــن حديــث را بــه قــول 
ّ

کردنــد! عا ميــل 
34 نفــر از علمــای معــروف اهــل ســّنت مســتند فرمــوده اســت!1 
خــدای متعــال در ایــن ســوره از اهلبيــت؟مهع؟ بســيار تجليــل 
و تعريــف نمــوده و از آنــان بــا عنــوان ابــرار، يعنــی خوبــان خــدا 
و  اســت  کــرده  يــاد  بنــدگان خالــص خــدا  يعنــی  اهّلل،  و عبــاد 
مخالفيــِن ايشــان را کافــر ناميــده و از کاِر بــا اخــاص و پــر زحمت 
و  بهشــتی  نعمت هــای  همــۀ  و  نمــوده  تمجيــد  بســيار  ايشــان 

مقامــات رفيــع آن را بــه اهــل بیــت؟مهع؟ وعــده داده اســت.
ـرین اهل سـّنت  يـادی از مفّسِ ـرین شـيعه و جمـع ز همـۀ مفّسِ
معترف اند که هجده آيۀ این سورۀ مبارکه بلکه بیشتر آيات آن در 
مدينه و دربارۀ این واقعه و در حق اهل بیت؟مهع؟ نازل شده است2.
شايســته اســت در ایــن اّيــام بــه شــرح و تفســير ایــن آيــات 

انشــاءاهّلل.  شــود  پرداختــه  شــريفه 
يافــت  در ایــن جــزوه بنابــر اختصــار بــوده و الزم اســت بــرای در
معــارف عاليــه ایــن مباحــث بــه منابــع اصلــی مراجعــه شــود. چرا 
کــه ادلــه حقانيــت مکتــب اهل بیــت؟مهع؟ از آيــات و روايــات و 

شــواهد ديگــر واقعــا قابــل شــمارش نيســت!
  

1. تفسير عياشی: ج1، ص172؛ الغدیر: ج3، ص107 تا 111.
کّشاف. کم حسکانی مراجعه شود؛ درالمنثور؛ تفسير  2. به شواهد التنزیل حا
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کاروان غدير همراه با 
کاروان هــای شــادی غدیــر بــه صــورت مردمی  کــه  سالهاســت 
و در دســته های مختلــف و قالب هــای متنــوع در روز عيــد غدیــر 
خــم بــه زیبایــی و بــا شــکوه هــر چــه تمــام بــه حرکــت درآمــده انــد. 
کاروان هــای غدیــری حــس و حــال بســيار خوبــی دارد  حضــور در 
و يــادآور حرکــت کاروان حجــة البــاغ رســول خــدا؟ص؟ بــه ســمت 
غدیــر خــم جهــت ابــاغ پیــام الهــی غدیــر بــه عمــوم مــردم اســت 
ایــن حرکــت نمادیــن در راســتای رســاندن پیــام غدیــر بــا صــدای 
گــر هماننــد  گويــا بــه عمــوم جامعــه بســيار موثــر اســت زیــرا ا رســا و 
بــه صــورت همگانــی و بیــن المللــی برگــزار  عاشــورا و اربعيــن 
گاه و  گــردد، جامعــه اســامی و جامعــه جهانــی را از پیــام غدیــر آ

بهــره منــد خواهــد ســاخت.
کاروان هــای غدیــر را در ســه فصــل:  بحــث در خصــوص 

گــزارش ادامــه مــی دهيــم: تئــوری، عملــی و 

کاروان غدير فصل اول: مستندات 

کاروان ها و تنوع سلیقه ها تعدد 

فرهنگ هــای  تناســب  بــه  غدیــری  زیبــای  کاروان هــای 
کشــوری ، بــا ذوق و ســليقه های  ــار و  مختلــف در هــر شــهر و دي
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گــون و در  گونا گــروه هــا و نهادهــا، بــه صورت هــای  اشــخاص، 
ــزرگ و  ــته جات ب ــل دس ــه از قبي ــایل نقلي ــای وس کاروان ه ــب  قال
کوچــک در قالــب هيئت هــای مذهبــی بــه ســمت حرم هــای 
مطهــر اهــل بیــت؟مهع؟، امامزادگان عظيم الشــأن يا مســاجد بزرگ 
کاروان هــای دوچرخــه  گاه بــه صــورت  شــهر حرکــت می کننــد1. و 
کاروان هــای ماشــينی بــا خودروهــای  ســواری، موتــور ســواری، 
ــر و  ــه پرچم هــای غدی کاميون هــای مزیــن ب شــخصی، تريلرهــا و 
حتــی قافله هــای شــتر بســيار زیبــا و ســنتی بــا آذین هــای ســبز 
کوچــک حرکــت می کننــد.  غدیــری درســطح شــهرهای بــزرگ و 

جشن و سرور و شادی

کاروان هــای زیبــا، هــم خوانــی ســرودهای  از ویژگی هــای ایــن 
مذهبــی، مولــودی هــا و ثناخوانــی اهــل بیــت؟مهع؟، همــراه بــا 
کــه بــا ايســتگاه های صلواتــی  نــدای زیبــای علــی ولــی اهّلل اســت 
شــيرينی،  شــکات،  شــربت،  پخــش  و  خودجــوش  و  مردمــی 
کــودکان و ...  پرچم هــای رنگــی، بادکنک هــای غدیــری ویــژه 
همــراه اســت و باعــث برگــزاری بــا شــکوه و بــا عظمــت جشــن 
ــت و  ــر شــده و جشــن های مهــم والي ــزرگ و آســمانی عيــد غدی ب
امامــت را از درون خانــه هــا و مســاجد و حســينيه هــا و جلســات 
کشــانده و همايش هــای واليــت  خصوصــی بــه ســطح جامعــه 

کاروان هــای غدیــری در روز غدیــر خــم در عــراق، بــه ســمت نجــف اشــرف،    .1
فاطمــه  از حــرم مطهــر حضــرت  قــم  در  و  اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟  حــرم مطهــر 
بــه  ديگــر  شــهرهای  در  و  جمکــران  مقــدس  مســجد  ســمت  بــه  معصومــه؟اهس؟ 

می شــود. برگــزار   ... و  امامــزادگان  حــرم  ســمت 
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در  و  نمــوده  واليــت  رزمايــش  بــه  تبدیــل  نوعــی  بــه  را  وامامــت 
ــازد. ــل می س ــه منتق ــه جامع ــر ب ــی ت ــر و عموم ــيع ت ــطح وس س

یک هدف با دو محتوا

ــاء  ــه احي ــعور ب ــج ش ي ــور و ترو ــاد ش ــا ايج ــر ب ــای غدی کاروان ه
يج امامــت و ارزش واليت،  شــعار واليــت پرداختــه و بــا هدف ترو
قالــب  از  را  اربعيــن  کاربردهــای  و  کارکردهــای عاشــورا  همــان 
عزاداری به ســمت ســرور و شــادی ايام واليت و امامت در غدیر 
منتقل می ســازد و جشــن بزرگ آســمانيان را به گوشــه ای از زمين 
منتقــل ســاخته و فرمايــش حضــرت امــام علــی بــن موســی الرضــا 
کــه فرمودنــد:  عليــه آالف التحيــة و الثنــاء را محقــق می ســازد 
»روز غدیــر نــزد اهــل آســمان مشــهورتر از اهــل زميــن اســت1«.

کاروان های شادی غدير سابقه 

ــه  ــد ب ــم باي ــا برگردي ــه ســابقه ایــن حرکــت زیب ــر بخواهيــم ب گ ا
ــای  ــی قرن ه يخ ــب تار کت ــت؟مهع؟ و  ــل بی ــی اه ــار حديث ــراغ آث س

گذشــته رفتــه و آن را مــرور نماییــم.

ک ک تا افال  از خا

گــر بشــريت تــا قيــام قيامــت  کــه هدايــت  بــا مراجعــه بــه ثقليــن 
کــه  هســتند، متوجــه ایــن موضــوع بــس شــگفت آور می شــويم 
ئــک آغــاز و  »تجمــع حــول محــور امامــت و واليــت«، از عالــم ما
کــی محقــق  بــه عالــم ذر منتقــل، ســپس در نشــئه ی طبيعــت خا

1. تهذيب األحکام ، ج 6، ص: 24.
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ــه امــروز و از  ــا ب ــر خــم ت ــخ بشــريت از غدی ي شــده و در امتــداد تار
ایــن روز تــا ظهــور صاحــب غدیــر حضــرت ولــی عصــر عجــل اهّلل 
تعالــی فرجــه الشــريف و از آن پــس نيــز تــا قيامــت و صحــرای 
کــرد. آن چــه  کنــار ميــزان االعمــال ادامــه پیــدا خواهــد  محشــر در 
ــا ایــن اصــل  مهــم اســت وظيفــه مهــم و اساســی امــروز ماســت ت

يــج نماییــم. دیــن را بــه درســتی شــناخته و ترو

عالم ذر، نخستین تجمع حول محور والیت

ْشــَهَدهْم 
َ
ــْم َو أ یّتَ ــَك ِمــْن َبــیِن آَدَم ِمــْن ظهوِرِهــْم ذر ّبُ َخــذَ َر

َ
َو ِإذْ أ

ِقیاَمِة 
ْ
ْن َتقولوا یــوَم ال

َ
كــْم قالــوا َبی َشــِهْدنا أ ّبِ ْســت ِبَر

َ
ل

َ
ْنفِســِهْم أ

َ
َعــی أ

ــا َعــْن هــذا غاِفلــَن1. کّنَ ــا 
َ

ِإّن
آدم  بنــی  صلــب  از  پــروردگارت  کــه  هنگامــی  کــن  يــاد  و 
و  گرفــت  گــواه  بــر خودشــان  را  آنــان  و  آورد،  پديــد  را  نسلشــان 
گواهــی  گفتنــد: آرى،  فرمــود: آيــا مــن پــروردگار شــما نيســتم؟ 
داديــم.  تــا روز قيامــت نگوییــد: مــا از ایــن حقيقــت آشــکار و 

روشــن بــی خبــر بوديــم.

حقیقت عالم ذر 

ــم ذر از لســان 
َ
در ذیــل آيــه فــوق، روايــات متعــددی دربــاره عال

کــه تفاســير  شــريف حضــرات معصوميــن؟مهع؟ وارد شــده اســت 
ــرح  ــنی آن را مط ــيعه و س ــدد از ش ــی متع ــب روای کت ــف و  مختل
کــه بــه عنــوان نمونــه بــه برخــی از ایــن روايــات اشــاره  نمــوده انــد 

می شــود:

1.  . اعراف/172.



| 104 | ماه والیت )آشنایی با ایام غدیریه(

اقرار به توحید و نبوت و والیت

ــَك ِمــْن  ّبُ َخــَذ َر
َ
  َو ِإْذ أ

َ
يِب َعْبــِد اهلِل ؟ع؟   ِف َقــْوِل اهلِل َعــّزَ َو َجــل

َ
َعــْن أ

ْســُت 
َ
ل

َ
ْنُفِســِهْم أ

َ
ْشــَهَدُهْم َعــی  أ

َ
ــْم َو أ َتُ ّیَ ّرِ

ُ
َبــِن آَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم ذ

ّرِ 
َکالــذَّ ــِة  ِقَیاَم

ْ
ــْومِ  ال ــُه  ِإیَل  َی َت ّیَ ّرِ

ــِر آَدَم  ذُ ــْن َظْه ْخــَرَج اهلُل ِم
َ
 أ

َ
ــال ــْم  َق

ُ
ك ّبِ ِبَر

ــْم 
ُ

ك ّبِ ْســُت ِبَر
َ
ل

َ
 أ

َ
ــُه َو َقــال ّبَ َحــٌد َر

َ
ْ َیْعــِرْف  أ ِلــَك لَ  ذَ

َ
ــْوال

َ
َفُهــْم َنْفَســُه َو ل َفَعّرَ

ْؤِمِنَن؟ع؟  1. ُ ِمیــُر الْ
َ
 اهلِل ؟ص؟ َو َعــِيٌّ أ

ُ
ــٌد َرُســول ّمَ ا حُمَ  َو ِإّنَ َهــذَ

َ
ــوا َبــی

ُ
َقال

کــرد  کثيــر از حضــرت صــادق ؟ع؟ نقــل  عبــد الرحمــن بــن 
ــْم  یّتَ ــَك ِمــْن َبــیِن آَدَم ِمــْن ظهوِرِهــْم ذّرِ ّبُ َخــذَ َر

َ
دربــاره تفســير آيــه »َو ِإذْ أ

كــْم«؛ آن حضــرت فرمودنــد:  ّبِ ْســت ِبَر
َ
 ل

َ
ْنفِســِهْم أ

َ
ْشــَهَد هــْم َعــی أ

َ
َو أ

کــرد  يــه آدم را تــا روز قيامــت از نهــادش بــه خــارج  خداونــد ذر
گــر چنيــن نبــود  صــورت ذره و خــود را بــه آنهــا معرفــی نمــود. ا
ْســت ِبَرّبِکــْم؛ 

َ
ل

َ
احــدى خــداى را نمــی شــناخت! ســپس فرمــود: »أ

گفتنــد: چــرا! و محّمــد رســول  مگــر مــن پــروردگار شــما نيســتم؟« 
خــدا ؟ص؟ و علــی ؟ع؟ اميــر مؤمنــان اســت.

فلسفه اعتراف

َبـِن  ِمـْن  ـَك  ّبُ َر َخـذَ 
َ
أ ِإذْ  َو  َتَعـایَل   َقْوِلـِه  ِف  ـاِدق؟ع؟:  الّصَ  

َ
َقـال

ِلَرُسـوِلِه  َو  ـِة  ُبوِبّیَ ِبالّرُ  ِ
هلِلَّ ـْم  هْيِ

َ
َعل  

ً
ُخـوذا

ْ
َمأ یَثـاُق   ِ

ْ
امل َکاَن   َیـَة 

ْ
اآل آَدَم  

ـْم  
ُ

ك ّبِ ِبَر ْسـُت 
َ
ل  

َ
أ   

َ
َفَقـال َماَمـِة  ِ

ْ
ِباإل ـِة  ِئَّ

َ ْ
األ َو  ْؤِمِنـَن  ُ ِمیِرالْ

َ
أِل َو  ِة  ُبـّوَ ِبالّنُ

ـوا 
ُ
َفقال ـْم 

ُ
َتك ِئَّ

َ
أ ـاُدوَن  َ اهلْ ـُة  ِئَّ

َ ْ
األ َو  ـْم 

ُ
ِإَماَمك َعـِيٌّ  َو  ـْم 

ُ
ك َنِبّیَ ـٌد  ّمَ حُمَ َو 

ـا َعـْن هـذا غاِفِلـن2.  ُکّنَ ـا 
َ
ِإّن ِقَیاَمـِة 

ْ
ـوا َیـْوَم ال

ُ
 َتُقول

َّ
 اهلُل  ِلَئـا

َ
َبـی  َفَقـال

1.  . بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی اهّلل عليهم، ج 1، ص 72.
2.  . بحار األنوار، ج 26، ص 268.
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ــَك ِمــْن َبِنــي  ّبُ  َر
َ

َخــذ
َ
 حضــرت امــام صــادق ؟ع؟ دربــاره آيــه »أ

آَدَم« فرمودنــد: ایــن پیمــان عبــارت بــود از اقــرار بــه ربوبیــت بــراى 
خــدا و نبــّوت بــرای رســول خويــش و امامت بــراى اميرالمؤمنين و 
ائمــه عليهــم الّســام. ســپس فرمــود: آيــا مــن خــداى شــما نيســتم 
و محمــد پیامبرتــان و علــی امامتــان و امامــان راهنمــا ائمــه شــما 
گرفتــم تــا روز قيامــت  گفتنــد: چــرا! آنــگاه فرمــود: اقــرار  نيســتند؟ 

کــه مــا از ایــن مطلــب غافــل بوديــم. مدعــی نشــويد 

ملقب شدن به امیرالمؤمنین در عالم ذر

ــوَن  ــِة َیْعِرُف ّمَ
ُ ْ
ــِذِه األ ــْن َه  ِم

َ
ــال ّهَ ُ ّنَ اجلْ

َ
ــْو أ

َ
: ل

َ
ــال ــٍر ؟ع؟ َق يِب َجْعَف

َ
َعــْن أ

َخــذَ 
َ
ّنَ اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعــایَل ِحــَن أ

َ
وا أ ْ ُیْنِكــُر ْؤِمِنــَن لَ ُ ِمیــَر الْ

َ
ــَي أ َمــَی ُسِّ

 اهلل 
ّ

ــٍد صــی ّمَ  حُمَ
َ

 اهلُل َعــی
َ

ــَزل ْن
َ
ــا أ ــَك ِفیَم ِل ــِة آَدَم ؟ع؟ َو ذَ ّیَ ّرِ

ــاَق ذُ ِمیَث
َنــاُه َیــا 

ْ
َکَمــا َقَرأ  ؟ع؟ 

ُ
 ِبــِه َجْبَرِئیــل

َ
 اهلُل َفَنــَزل

َ
ِکَتاِبــِه َقــال علیــه و آلــه ِف 

ــَك ِمــْن َبــِن  ّبُ َخــذَ َر
َ
ِکَتاِبــِه  َو ِإذْ أ  ِبَقــْوِل اهلِل  ِف 

ُ
ْ َتْســَمِع اهلَل َیُقــول  لَ

َ
َجاِبــُر أ

ــْم  
ُ

ك ّبِ ْســُت  ِبَر
َ
 ل

َ
ْنُفِســِهْم  أ

َ
ْشــَهَدُهْم  َعــی  أ

َ
ــْم  َو أ َتُ ّیَ ّرِ

آَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم  ذُ
ْؤِمِنــَن َفــَو اهلِل  ُ ِمیــُر الْ

َ
 ؟ع؟ أ

ً
 اهلِل َو ِإّنَ َعِلّیــا

ُ
 َرُســول

ً
ــدا ّمَ ــوا َبــی  َو ِإّنَ حُمَ

ُ
قال

ــِة  ّیَ َخــَذ ِمیَثــاَق ُذّرِ
َ
ــِة َحْیــُث أ

َّ
ِظل

َ ْ
ْؤِمِنــَن ِف األ ُ ِمیــَر الْ

َ
اُه اهلُل َتَعــایَل أ َســّمَ

َ
ل

یــة آدم میثــاق 1. آَدَم أخــذ مــن ذر
گــر نادانــان ایــن  حضــرت امــام محمــد باقــر ؟ع؟ فرمودنــد: ا
اميرالمؤمنيــن  علــی؟ع؟،  حضــرت  وقــت  چــه  بداننــد  امــت 
خداونــد  نمی کردنــد.  انــکار  را  ايشــان  انــد،  شــده  ناميــده 
ــد  ــه خداون ک ــه اى  ــت در آي گرف ــان  ــی آدم پیم ــه از بن ک ــی  هنگام
کــه مــا در  نــازل نمــود و جبرئيــل آن آيــه را آورد  بــر محّمــد؟ص؟ 

1. بحار األنوار، ج 26، ص: 293.
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َخــَذ 
َ
قــرآن می خوانيــم ای جابــر! مگــر ایــن آيــه را نشــنيده اى  َو ِإْذ أ

 
َ
ْنُفِســِهْم أ

َ
ْشــَهَدُهْم َعــی  أ

َ
ــْم َو أ َتُ ّیَ ــَك ِمــْن َبــِن آَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم ُذّرِ ّبُ َر

گفتنــد:  ــا مــن پــروردگار شــما نيســتم؟  ــی  آي ــوا َب
ُ
ــْم قال

ُ
ك ّبِ ْســُت ِبَر

َ
ل

چــرا! و آيــا محّمــد رســول خــدا و علــی اميرالمؤمنيــن نيســت؟ 
بــه خــدا قســم خداونــد او را اميرالمؤمنيــن ناميــد در عالــم اشــباح 

گرفــت. يــه آدم عهــد و پیمــان  کــه از ذر هنگامــی 

رابطه عالم ذر و غدير خم

در  امامــت  و  واليــت  محــور  حــول  بشــری  اجتمــاع  از  پــس 
عالــم ذر، بــه فرمــان الهــی اجتمــاع ديگــری در روز غدیــر خــم 
در تکميــل آن اقــرار و اعتــراف تشــکيل شــد و حقيقــت عالــم 

ُملــک عيــان ســاخت. ملکــوت را در عالــم 
يِب َعْبــِد 

َ
 أ

َ
ــُت َعــی

ْ
: َدَخل

َ
َعْبــِدّيِ َقــال

ْ
ْیــٍن ال َعــْن ُعَمــاَرَة ْبــِن ُجَو

 
َ

 َفَقــال
ً
ــِة َفَوَجْدُتــُه َصاِئــا ّجَ ِ

ْ
اِمــِن  َعَشــَر ِمــْن ِذي احل

َ
َیــْوِم الّث

ْ
اهلِل؟ع؟ ِف ال

 اهلُل 
َ

ْکَمــل
َ
ْؤِمِنــَن ِإذْ أ ُ  الْ

َ
ــَم اهلُل ُحْرَمَتــُه َعــی

َ
َیــْوَم َیــْوٌم َعّظ

ْ
ا ال ِإّنَ َهــذَ

ــْم  هْيِ
َ
َخــذَ َعل

َ
ــْم َمــا أ ُ َد هلَ

َ
ْعَمــَة َو َجــّد ــُم الّنِ هْيِ

َ
ــَم َعل یــَن َو َتَّ ــْم ِفیــِه الّدِ ُ هلَ

ْوِقــَف َو  َ ْنَســاُهُم اهلُل َذِلــَك الْ
َ
ِل ِإْذ أ ّوَ

َ ْ
ــِق األ

ْ
ل َ َعْهــِد ِف الْ

ْ
یَثــاِق  َو ال ِ

ْ
ِمــَن امل

ِذیــَن َجَحــُدوا1. 
َّ
اِر ال

َ
ْنــك ِ

ْ
ْهــِل اإل

َ
ُهــْم ِمــْن أ

ْ
َعل ْ َيْ َقُبــوِل ِمْنــُه َو لَ

ْ
َقُهــْم ِلل

َ
َوّف

حجــه  ذی  هيجدهــم  روز  در  می  گويــد:  عبــدی  ابوهــارون 
امــام  رســيدم،  ؟ع؟  صــادق   حضــرت  خدمــت  غدیــر  عيــد 
خداونــد  کــه  اســت  روزی  امــروز  فرمودنــد:  و  بودنــد  روزه دار 
بــر  را  دیــن  کــه  چــرا  شــمرده،  عظيــم  مؤمنــان،  بــر  را  حرمتــش 
و  عهــد  و  ســاخت  تمــام  را  نعمــت  و  بخشــيد  کمــال  ايشــان 
ــه  ــود و ب ــه ب گرفت ــان  ــت از آن ــش نخس ــه در روز آفرين ک ــی را  پیمان

1.  . بحار األنوار، ج 95، ص 298.
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دســت فراموشــی ســپردند، تجديــد نمــوده و توفيــق قبــول آن را 
کننــدگان قــرار نــداد. بــه آنهــا عنايــت فرمــود و آنــان را از انــکار 

و باز هم تجمعی دیگر حول محور امامت و والیت

کــه پیــام رســان الهــی بــود،  پــس از خلقــت اوليــن انســان 
خــدای متعــال فرشــتگان را جمــع نمــود و دســتور داد بــه آدم 
کننــد، حضــرت آدم مســجود و محبــوب فرشــتگان و  ســجده 
ــجده و  ــن س ــت ای ــا حکم ــد. ام ــيطان ش ــوض ش ــود و مبغ محس

علــت ســرپیچی و نافرمانــی شــيطان چــه بــود؟
َبَر 

ْ
یب  َو اْسَتك

َ
 ِإْبلیَس  أ

َ
ِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإاّل

َ
َماِئك

ْ
نا ِلل

ْ
َو ِإذْ ُقل

گفتيم:  که به فرشــتگان  کن  هنگامی  یَن1؛ و ياد  كاِفر
ْ
کاَن ِمَن ال َو 

کردنــد مگــر ابليــس  کنيــد، پــس  همگــی ســجده  بــه آدم ســجده 
کافــران بــود. گــروه  کــه از فرمــان الهــی ســرپیچی و تکبــر نمــود و از 

 للوالیه
ً
سجده بر آدم تعظیما

ــَق 
َ
قــال علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟: »ِإّنَ اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعــایَل َخل

 
ً
ْکَراما َنا َو ِإ

َ
 ل

ً
ُه َتْعِظیمــا

َ
ــُجوِد ل َة ِبالّسُ

َ
ِئك

َ
ا َ َمــَر الْ

َ
َبــُه َو أ

ْ
ْوَدَعَنــا ُصل

َ
آَدَم َفأ

ْوِنَنــا 
َ

 َو َطاَعــًة ِلك
ً
ْکَرامــا ــًة َو آِلَدَم ِإ  ُعُبوِدّیَ

َّ
ِ َعــّزَ َو َجــل

َکاَن ُســُجوُدُهْم هلِلَّ َو 
ــِة َو َقــْد َســَجُدوا آِلَدَم  

َ
ِئك

َ
ا َ  ِمــَن الْ

َ
ْفَضــل

َ
ــوُن أ

ُ
 َنك

َ
ْیــَف ال

َ
ِبــِه  َفك

ْ
ِف  ُصل

کــرد و مــا را  ُعــوَن 2؛ خداونــد تبــارك و تعالــی آدم را خلــق  ْجَ
َ
ُهــْم أ

ُّ
ُکل

ئکــه را دســتور فرمــود تــا بــراى تعظيــم و  در صلــب او قــرار داد و ما
احتــرام مــا بــه آدم ســجده کننــد، و ســجده آنــان در واقــع عبــادت 
خداونــد بــود، و از طرفــی بــه خاطــر وجــود مــا در صلــب آدم، 

1.  . بقره/34.
2.  . عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص 263.
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ئکــه  کــرام و احتــرام و اطاعــت از او بــود، حــال چگونــه مــا از ما ا
ــد؟«. کردن ــجده  ــه آدم س ــان ب ــه آن ــه هم ک ــال آن  ــيم ح ــر نباش برت

رابطه تجمع مالئکه و تجمع در روز غدير خم

بــر  بــا ســجده  ئکــه حــول محــور واليــت  پــس از تجمــع ما
اوليــن پیامبــر، يــک مرتبــۀ ديگــر بــه فرمــان خــدای متعــال تجمــع 
کنــار آخریــن پیامبــر نيــز شــکل  بشــری حــول محــور واليــت در 
کــه  گرفــت و حکايــت غدیــر خــم بــه وجــود آمــد، امــا همــان طــور 
ــار آخریــن  کن ــر آغــاز شــد در  ــار اوليــن پیامب کن ــت در  ــکار والي ان

پیامبــر نيــز ادامــه يافــت.
ِمیــِر 

َ
َء أ

َ
ــْم  َوال ْؤِمِنــَن  ِف  َقُبوهِلِ ُ   الْ

ُ
امــام رضــا؟ع؟    فرمودنــد: »َمَثــل

 
ُ

ِة ِف ُســُجوِدِهْم آِلَدَم َو َمَثل
َ

ِئك
َ

ا َ َکَمَثِل الْ ْؤِمِنــَن ِف َیــْوِم َغِدیــِر ُخــّمٍ  ُ الْ
که   ِإْبِلیَس1؛ مؤمنانی 

ُ
َغِدیِر َمَثل

ْ
ْؤِمِنَن ِف َیْوِم ال ُ ِمیِر الْ

َ
َیَة أ

َ
یَب َوال

َ
َمْن أ

ئکه  در روز غدیر خم، واليت امير المؤمنين راپذیرفتند مانند ما
کــه در روز غدیــر،  کــه بــر آدم ســجده کردنــد و کســانی  ای هســتند 
را نپذیرفتنــد ماننــد شــيطان هســتند«. واليــت امير المؤمنيــن 

کی کاروان غدير در عالم خا اولین 

کــه نبــوت خــود را آشــکار  کــرم؟ص؟ از ابتــدای بعثــت  پیامبــر ا
نمودنــد، بــه مناســبت های مختلــف، جانشــينی اميرالمؤمنيــن 
علــی؟ع؟ را اعــام می نمودنــد. امــا مهــم تریــن اعــام رســمی و 

عمومــی در حجــة البــاغ و در غدیــر خــم اتفــاق افتــاد.

1.  . إقبال األعمال ؛ ج 1 ؛ ص465.
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کاروان عظيــم حجــاج را بــه ســمت وادی  کــرم؟ص؟  پیامبــر ا
کــه  غدیــر حرکــت دادنــد، حتــی دســتور دادنــد زائــران يمنــی 
ــود، برخــاف مســير يمــن،  ــه ســمت جنــوب مکــه ب مسيرشــان ب
نيــز  مکــه  مــردم  بــه  و  کننــد  حرکــت  مکــه  شــمال  ســمت  بــه 
غدیــر  کاروان  در  تــا  نمــوده  تــرک  را  خــود  شــهر  دادنــد  دســتور 
کاروان غدیــر بــا شــکوه هرچــه تمــام تــر و  شــرکت نماينــد. اوليــن 
کــه در آن زمــان  بــا جمعيتــی بالــغ بــر يکصــد و بیســت هــزار نفــر 
جمعيتــی بســيار قابــل توجــه بــود بــه حرکــت در آمــد، و ســرانجام 
در وادی غدیــر پیمــان عالــم ذر را تجديــد نمــوده و بــرای امامــت 
مــردم  از  مهــدی؟مهع؟  حضــرت  تــا  اميرالمؤمنيــن  از  واليــت  و 
کامــل و نعمــت را بــر  گرفتنــد و ایــن چنيــن دیــن اســام را  بیعــت 

مســلمين بــا بیعــت بــر ائمــه اطهــار؟مهع؟ تمــام نمودنــد. 

کاروان های پرشکوه مالئکه در آسمان جشن عظیم و 

بــا انتصــاب اميــر المؤمنيــن؟ع؟ بــه امامــت و تحقــق اهــداف 
تمــام انبيــاء و اوليــاء الهــی در روز غدیر، هر ســال در چنين روزی 
جشــن بســيار بــا عظمتــی در آســمان هــا برپا می شــود و فرشــتگان 
کــه عظمــت ایــن روز را بهتــر و بیشــتر از زمينيــان درک  الهــی 
کاروان غدیــر بــه ســمت قصرهــای بهشــتی  می کننــد در قالــب 
حرکت نموده و جشــن و ســروری فوق تصور ما برگزار می نمايند.
آســمان  در  غدیــر  روز  فرمودنــد:  رضــا؟ع؟  امــام  حضــرت 
ئکــه آســمان به امر  مشــهورتر از زميــن اســت و در ایــن روز تمــام ما
گــروه بــه ســمت قصــر بســيار عظيــم در فــردوس اعــا  گــروه  خــدا 
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حرکــت می کننــد. ایــن قصــر صــد هــزار قبــه عظيــم از ياقــوت قرمــز 
ک آن از ُمشــک و  و صــد هــزار خيمــه از ياقــوت ســبز دارد و خــا
گوارا و شــير و  عنبر اســت و در آن چهار نهر از شــراب طهور و آب 
عســل مصفــا قــرار دارد در روز غدیــر پرندگانــی خــود را در نهــر آب 
کــرده و هنــگام  کــرده و بــه ایــن مشــک و عنبرهــا خوشــبو  آغشــته 
ئکــه بــر ســر آنــان بارانــی از عطــر و مشــک نــازل  حرکــت و ورود ما
نمــوده و بــا صداهــای زیبا نــوای دلنشــينی را در آن قصرها ايجاد 
ــه ایــن قصــر وارد می شــوند  ــان ب گوي ئکــه تســبيح  می کننــد و ما
ــواع نوشــيدنی هــا آمــاده  ــواع درختــان ميــوه و ان و در ایــن قصــر ان
شــده اســت و در ایــن روز هدايایــی بــا عنــوان نثــار فاطمــه؟اهس؟ بــه 
کرامــت عظيــم  کننــدگان داده می شــود و بــه قــدری ایــن  شــرکت 
ئکــه بــه ایــن هدايــا افتخــار می کننــد و جبرئيــل  کــه ما اســت 
ئکــه اســت بــر بــاالی منبــر رفتــه و خطبــه ای بســيار  کــه اعظــم ما
عالــی در ثنــای الهــی و فضائــل اهــل بیــت؟مهع؟ قرائــت می کنــد و 
ئکــه  کــه تمــام ما گونــه ای بــر زبــان مــی آورد  مــدح شــيعيان را بــه 
مشــغول دعــا و اســتغفار و رحمــت بــرای شــيعيان می شــوند.1 

َغاّصٌ  َمْجِلُس 
ْ
ال َو  الّرَِضا؟ع؟  ِعْنَد  ا  ُکّنَ  :

َ
َقال َنْصٍر  ِبي 

َ
أ ْبِن  ِد  ُمَحّمَ ْبِن  ْحَمَد 

َ
أ َعْن    .1

َعْن  ِبي 
َ
أ َثِني 

َ
َحّد الّرَِضا؟ع؟   

َ
َفَقال اِس  الّنَ َبْعُض  ْنَکَرُه 

َ
َفأ َغِدیِر 

ْ
ال َیْوَم  َکُروا  ا

َ
َفَتذ ْهِلِه 

َ
ِبأ

ی 
َ
ْعل

َ ْ
ِفْرَدْوِس األ

ْ
 هّلِلَِّ ِفي ال

َ
ْرِض ِإّن

َ ْ
ْشَهُر ِمْنُه ِفي األ

َ
َماِء أ َغِدیِر ِفي الّسَ

ْ
 َیْوَم ال

َ
 ِإّن

َ
ِبیِه؟ع؟ َقال

َ
أ

ِف 
ْ
ل

َ
ٍة ِمْن َياُقوَتٍة َحْمَراَء َو ِماَئُة أ ِف ُقّبَ

ْ
ل

َ
ِبَنٌة ِمْن َذَهٍب ِفيِه ِماَئُة أ

َ
ٍة َو ل

َ
ِبَنٌة ِمْن ِفّض

َ
َقْصرًا ل

ْنَهاٍر َنَهٌر ِمْن َخْمٍر َو َنَهٌر ِمْن 
َ
َبَعُة أ ْر

َ
َعْنَبُر ِفيِه أ

ْ
ِمْسُك َو ال

ْ
ْخَضَر ُتَراُبُه ال

َ
َخْيَمٍة ِمْن َياُقوٍت أ

ْبَداُنَها 
َ
ْيِه ُطُيوٌر أ

َ
ِکِه َعل َفَوا

ْ
ْشَجاُر َجِميِع ال

َ
ْيِه أ

َ
َبٍن  َو َنَهٌر ِمْن َعَسٍل  َو َحَوال

َ
ماٍء َو َنَهٌر ِمْن ل

ی 
َ
ِإل َوَرَد  َغِدیِر 

ْ
ال َیْوُم  َکاَن  ِإَذا  ْصَواِت 

َ ْ
َواِن األ

ْ
ل

َ
ِبأ َياُقوٍت َتُصوُت  ِمْن  ْجِنَحُتَها 

َ
أ َو  ٍؤ 

ُ
ْؤل

ُ
ل ِمْن 

ُيوُر  الّطُ َك 
ْ
ِتل َفَتَطاَیُر  وَنُه 

ُ
ل ِ

ّ
ُیَهل َو  ُسوَنُه  ُيَقّدِ َو  اهّلَل  ُحوَن  ُيَسّبِ َماَواِت  الّسَ ْهُل 

َ
أ َقْصِر 

ْ
ال َذِلَك 

ِئَکُة 
َ

َما
ْ
ال اْجَتَمَعِت  َفِإَذا  َعْنَبِر 

ْ
ال َو  ِمْسِك 

ْ
ال َذِلَك  ی 

َ
َعل ُغ  َتَتَمّرَ َو  َماِء 

ْ
ال َذِلَك  ِفي  َفَتَقُع 
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فصل دوم: اقدامات عملی

گسترده بشری پس از غدير خم نخستین تجمع 

الهــی  انتصــاب  و  خــم  غدیــر  عظمــت  بــا  حادثــه  از  پــس 
اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ بــه خافــت بافصل و جانشــينی رســول 
خــدا؟ص؟، هرچنــد خافــت غصب شــد و برای شــيعيان مجالی 
جهــت برگــزاری تجمــع غدیــری حاصــل نشــد، امــا شــيعيان 
اميرالمؤمنيــن بــه دنبــال فرصتــی مناســب بودنــد تــا در روز غدیــر 
خــم، بــزرگ تریــن و مهــم تریــن عيــد اســامی را برگــزار نماينــد.
يخی درباره برگزاری تجمع غدیری و  گزارشهای تار از  يکی 
يخی به  حرکت کاروان های شادی غدیر که از ال به الی کتب تار
دست ما رسيده مربوط به بیش از هزار سال قبل در بغداد می باشد.

جشن و سرو عید غدير در عصر آل بویه 

در  بويــه  آل  عصــر  در  خــم  غدیــر  عيــد  در  ســرور  و  جشــن 
ســال 352 قمــری برگــزار شــد. حکومــت آل بويــه بــرای نشــان 

َفاِطَمَة؟امهع؟َفِإَذا  ُنَثاَر  َن  َيَتَهاَدْو
َ
ل َيْوِم 

ْ
ال َذِلَك  ِفي  ُهْم 

َ
ِإّن َو  ْيِهْم 

َ
َعل َذِلَك  َفَتْنُفُض  َطاَرْت 

ی َقاِبٍل 
َ
ِل ِإل

َ
ل َخَطِإ َو الّزَ

ْ
ِمْنُتْم ِمَن ال

َ
ی َمَراِتِبُکْم َفَقْد أ

َ
َيْوِم ُنوُدوا اْنَصِرُفوا ِإل

ْ
َکاَن آِخُر َذِلَك ال

ُکْنَت  َما  ْیَن 
َ
أ َنْصٍر  ِبي 

َ
أ اْبَن  َيا   

َ
َقال ُثّمَ  ؟مهع؟  َو َعِلّيٍ ٍد   ِلُمَحّمَ َتْکِرَمًة  َيْوِم 

ْ
ال ا 

َ
ِمْثِل َهذ ِفي 

َيْغِفُر ِلُکّلِ ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنٍة َو ُمْسِلٍم َو   اهّلَل 
َ

ُمْؤِمِنيَن ع َفِإّن
ْ
ِميِر ال

َ
َغِدیِر ِعْنَد أ

ْ
َفاْحُضْر َیْوَم ال

ِة 
َ
ْيل

َ
ل َو  ْعَتَق ِفي َشْهِر َرَمَضاَن 

َ
أ اِر ِضْعَف َما  ُيْعِتُق ِمَن الّنَ َو  يَن َسَنًة  ُمْسِلَمٍة ُذُنوَب ِسّتِ

ی ِإْخَواِنَك 
َ
ْفِضْل َعل

َ
َعاِرِفيَن َفأ

ْ
ْخَواِنَك ال ِف ِدْرَهٍم إِلِ

ْ
ل

َ
ْرَهُم ِفيِه ِبأ ِفْطِر َو الّدِ

ْ
ِة ال

َ
ْيل

َ
َقْدِر َو ل

ْ
ال

َخْيرًا  ْعِطيُتْم 
ُ
أ َقْد 

َ
ل ُکوَفِة 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ َيا   

َ
َقال ُثّمَ  ُمْؤِمَنٍة  َو  ُمْؤِمٍن   

َ
ُکّل ِفيِه  ُسّرَ  َو  َيْوِم 

ْ
ال ا 

َ
َهذ ِفي 

ُيَصّبُ  ُمْمَتَحُنوَن  َمْقُهوُروَن  وَن 
ُّ
ُمْسَتَقل يَماِن  ِ

ْ
ِلل َبُه 

ْ
َقل اهّلُل  اْمَتَحَن  ِن  ِمّمَ

َ
ل ُکْم 

َ
ِإّن َو  َکِثيرًا 

َفْضَل  اُس  الّنَ َعَرَف  ْو 
َ
ل اهّلِل  َو  َعِظيِم 

ْ
ال َکْرِب 

ْ
ال َکاِشُف  َيْکِشُفُه  ُثّمَ  َصّبًا  ُء 

َ
َبا

ْ
ال ْيُکُم 

َ
َعل

ْکَرُه 
َ
أ ّنِي 

َ
أ  

َ
ال ْو 

َ
ل َو  اٍت   َمّرَ َعْشَر  َیْوٍم  ُکّلِ  ِفي  ِئَکُة 

َ
َما

ْ
ال َصاَفَحْتُهُم 

َ
ل ِبَحِقيَقِتِه  َيْوِم 

ْ
ال ا 

َ
َهذ

 ُيْحَصی ِبَعَدٍد.
َ

ْعَطی اهّلُل ِفيِه َمْن َعَرَفُه َما ال
َ
َيْوِم َو َما أ

ْ
ا ال

َ
َکْرُت ِمْن َفْضِل َهذ

َ
ذ

َ
ْطِویَل ل الّتَ
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ــگاه ایــن عيــد، آن را تعطيــل و جشــن عمومــی اعــام  دادن جاي
کــرده و نهادهــای حکومتــی و مــردم را بــه برگــزاری جشــن ها و 
از  جشــن ها  ایــن  در  کرد1. آنــان  ترغيــب  شــهرها  آذین بنــدی 
ــرفه  ــاهد مش ــارت مش ي ــه ز ــد، ب ــتفاده می کردن ــيپور اس ــل و ش طب
می کردنــد  قربانــی  شــتر  و  کــرده  اقامــه  عيــد  نمــاز  و  می رفتنــد 
و شــادی  بــه جشــن  کــرده  روشــن  را  و شــب هنــگام مشــعلها 
ایــن روز را جــزو روزهــای  گردیــزی  کــه  می پرداختنــد2. چنــان 

بــزرگ اســامی و اعيــاد شــيعيان برشــمرده اســت3. 
شـيعيان بغـداد بـه فرمـان معزالدولـه مراسـم يادبـود غدیر خم 
يختنـد  آو پارچـه هـا  و  برافراشـتند  گرفتنـد. خيمـه هـا  را جشـن 
پليـس  شـرطه  مجلـس  در  شـب  و  آمدنـد  بیـرون  ينـت  ز بـا  و 
کـرده طبـل و شـيپور نواختنـد و روز بعـد،  جشـن چراغانـی برپـا 
يارت مقابـر رفتند. همدانی  کرده به ز سـحرگاهان شـتری قربانـی 
کـه در شـب پنجشـنبه  گفتـه اسـت  در ضمـن وقايـع سـال 352 
در  می نامنـد  خـم  غدیـر  را  آن  شـيعه  کـه  ذيحجـه  هيجدهـم 
کـه در  گونـه  بـه همـان  افروختنـد، در آن شـب  بازارهـا مشـعلها 
شـب های عيـد مرسـوم اسـت، دکانهـا تـا صبـح بـاز بـود و افرادی 
کاظميـن )مرقـد حضـرت  يـارت  طبـل و شـيپور می زدنـد و بـه ز
بـه  عيـد  نمـاز  و  رفتنـد  تقـی؟امهع؟(  محمـد  امـام  و  کاظـم  امـام 
جـا آوردنـد. مراسـم عيـد غدیـر، سـال هـا بـه هميـن ترتيـب برپـا 
اسـت  گفتـه  وقايـع سـال 389  ابـن جـوزی در ضمـن  می شـد. 

کثير، ج11، ص276. 1.  . البداية و النهاية، ابن 
يخ االمم و الملوک، ابن جوزی، ج1، ص14. 2.  . المنتظم فی تار

گردیزی، ص466. 3.  . زین االخبار، 
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کـرخ و بـاب الطـاق بنابـر عـادت جـاری خـود در  کـه شـيعه در 
روز عيـد غدیـر خيمه هـای بـزرگ برپـا داشـتند و جامه هـای زیبـا 
کردنـد، در شـب عيـد، جشـن  يختنـد و اظهـار سـرور  بـر آنهـا آو
کردنـد1.  نحـر  شـتری  بامـداد،  و  افروختنـد  مشـعلها  کـرده  پا بـر 

کاروان غدير در عراق حرکت 

کنــون شــيعيان عــراق و ســایر بــاد آن زمــان در  از دیربــاز تــا 
بــه ســمت  کاروان غدیــری در عيــد ســعيد غدیــر خــم  قالــب 
رهســپار  اميرالمؤمنيــن؟ع؟  يــارت  ز منظــور  بــه  اشــرف  نجــف 
می شــدند. علــت حرکــت شــيعيان بــه ســمت نجــف اشــرف 
کــه  در روز عيــد غدیــر عمــل بــه روايتــی از امــام رضــا؟ع؟ اســت 
ْؤِمِنَن؟ع؟ ؛  ُ ِمیــِر الْ

َ
َغِدیِر ِعْنَد أ

ْ
ُکْنــَت  َفاْحُضْر َیــْوَم ال ْیَنَمــا 

َ
فرمودنــد: »أ

کــن در روز عيــد غدیــر نــزد حضــرت  کــه باشــی ســعی  در هرجــا 
اميــر المؤمنيــن ؟ع؟ حاضــر شــوى2«.

کاروان هــای شــاد غدیــری بــه ســبک و ســياق مشــايه  حرکــت 
اربعيــن و برپایــی موکب هــای جشــن و ســرور در مســير نورانــی 
کربــا بــه ســمت نجــف، آثــار و بــرکات فراوانــی از جملــه معرفــی 
ــه جهانيــان خواهــد  واليــت و امامــت اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟ ب
کــه اميــد اســت در آينــده نزديــک ایــن امــر محقــق شــده  داشــت 
و مــردم سراســر جهــان در ايــام غدیــر بــه ســمت نجــف اشــرف 

حرکــت نماينــد. ان شــاء اهّلل.

يخ،ج 8 ص 550. 1.  . الکامل في التار
ِميــِر 

َ
أ َيــاَرِة  ِز اْســِتْحَباِب  ــِد 

ُ
ّک

َ
َتأ َبــاُب   :388 ص:  ج 14،  الشــيعة،  وســائل   .2

ِفيــه . َدَقــِة  الّصَ َکْثــَرِة  َو  َغِدیــِر 
ْ
ال َیــْوَم  ُمْؤِمِنيــَن؟ع؟  

ْ
ال
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کربال حمله نمود؟ چرا وهابیت روز غدير به 

کربــا توســط وهابیــت پليد را  يخــی حملــه و کشــتار  منابــع تار
کــرده انــد1.  ســال 1216 هجــری قمــری بیــش از 200 ســال قبــل ذکــر 
ــاض،  ي کار آمــدن و تصــرف ر ی  ــه باطلــه وهابیــت پــس از رو فرق
کــرد.  تعــرض خــود را بــه عــراق و شــهرهای مقــدس آن شــروع 
کــرد. قديمــی تریــن  ایــن تعرضــات حــدود ده ســال ادامــه پیــدا 
کــرده، ميــرزا ابوطالــب  کربــا يــاد  کــه از قتــل عــام  نويســنده ای 
کــرده اســت: »کوتــاه ســخنی  ی چنيــن نقــل  اصفهانــی اســت. و
کــه روز  کربــا، ایــن اســت  از بیــان حادثــه حملــه وهابیــان بــه 
کــه بيشــتر مــردم سرشــناس  هيجدهــم ذی حجــه )روز غدیــر خــم( 
بــه  نزديــک  بودنــد،  رفتــه  نجــف  مخصوصــه  يــارت  ز بــه  کربــا 
پنــج هــزار وهابــی ســوار اســب های عربــی و شــترها وارد  بیســت و
کــه پیــش از ایــن بعضــی  کربــا شــدند؛ ایــن در حالــی بــود  نواحــی 
از آنــان بــا لبــاس زائــران داخــل شــهر شــده بودنــد و شــخصی 
کــم آن جــا بــود، بــا آنهــا همزبانــی و  کــه حا بــه نــام »عمــر آغــا« 
همنوایــی می کــرد؛ زیــرا از متعصبــان اهــل ســنت بــود. در حملــه 
اول، وهابیــان وارد شــهر شــدند و صــدای »اقتلــوا المشــرکين« 
کشــتن و اســير  و فريــاد »اذبحــوا الکافریــن« ســر دادنــد. پــس از 
کنــده  را  گنبــد  گرفتنــد خشــت های طــای  گرفتــن، تصميــم 
ــه  ــه دليــل اســتحکام آنهــا نتوانســتند. از ایــن رو ب ــا ب ــد؛ ام و ببرن
کلنــگ و تبــر ویــران نمودنــد.  درون بقعــه قبــر رفتــه و آن جــا را بــا 

يعة، ج 23، ص316، فرهنگ عاشورا، ص 118. 1.  اعيان الشيعة، ج 11، ص 31؛ الذر



ااعواا غدیا | 115 | ت ااه با 

کشــته شــدند و زخمی هــای ایــن حادثــه  بیــش از پنــج هــزار نفــر 
از شــماره بیــرون اســت. در صحــن مقــدس خــون کشــته شــدگان 
روان بــود و حجره هــای صحــن از جســد مقتــوالن پــر بــود. بــه جــز 
کســی  کــه در اطــراف حــرم حضــرت عبــاس ؟ع؟  بودنــد،  کســانی 
از ایــن حادثــه رهایــی نيافــت. شــدت آن حادثــه بــه حــدی بــود 
کــه وارد آن شــهر شــدم،  گذشــتن آن  کــه مــن پــس از يــازده مــاه از 
کــه جــز نقــل آن واقعــه تاســف بــار،  هنــوز آن قــدر تازگــی داشــت 
ســخن ديگــری در شــهر نبــود و ناظــران در هنــگام بازگــو نمــودن 
آن می گريســتند و از شــنيدن آن موهــا بــر انــدام راســت می شــد. 
وهابیــان در ایــن حملــه نــه تنهــا بــه غــارت اشــيای قيمتــی حــرم 
کنان شــهر بــه غــارت  پرداختنــد، بلکــه هــر چيــز بــا ارزشــی را از ســا
کنان شــهر از تــرس آنــان بــه  گرفتــه و بــا خــود بردنــد و ســا و چپــاول 
ــادی از  ي گــروه ز ــد و در ایــن فتنــه  باغ هــای بیــرون شــهر پنــاه بردن

کشــته شــدند1«. ــه  مــردم ناجوانمردان

  استمرار جشن های غديری تا به امروز

پس از اقدام زیبای حکومت آل بويه در برگزاری جشن های 
و  تجمعــات  برگــزاری  و  روز  آن  جامعــه  ســطح  در  غدیريــه 
ــا  ــژه نجــف اشــرف، ت ــه وی ــری در عــراق ب کاروان هــای شــاد غدی
کــه شــيعيان موقعيــت را مناســب  بــه امــروز در هــر زمــان و مکانــی 
ديــده و توانســته انــد، در راســتای عمــل بــه توصيــه و فراميــن ائمــه 
گرفتــه و بــه شــادی و  معصوميــن؟مهع؟، عيــد غدیــر خــم را جشــن 

کوشــش حســين خدیوجــم، چــاپ ســوم،  1.  . ســفرنامه ميــرزا ابوطالــب خــان،، بــه 
شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی، ص4٠٨. 
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کــه  ــا نمــوده انــد چــرا  ســرور پرداختــه و تجمعــات غدیــری را برپ
کاروان هــای شــاد غدیــر، در حقيقــت ادامــه دهنــده  همراهــی بــا 
تــا تجمــع حاجيــان  ئــک، عالــم ذر  مســير واليــت از عالــم ما
اســت. هجــری   10 ســال  حجــه  ذی   18 روز  در  البــاغ  حجــة 

کاروان های غديری نظر مراجع عظام تقلید درباره 

کشــور مراجــع معظــم  کاروان هــای غدیــر در سراســر  بــا برپایــی 
تقليد و علمای بزرگوار شــيعه ضمن حمايت همه جانبه از این 
برنامــه الهــی خــود نيــز در ایــن مراســم باشــکوه شــرکت نمودنــد1.

آیة اهلل مکارم شیرازی حفظه اهلل:
ــت  ــه والي ــر پاي ــا ب ــه این ه ــوده و هم ــت ب ــه والي ــر پاي ــد غدی عي
مســؤوليت  احســاس  کــه  کســانی  از  عــده ای  می چرخــد. 
در  تــازه ای  مــوج  تــا  دادنــد  هــم  دســت  بــه  دســت  می کردنــد 
کــه بنــا اســت انجــام  کننــد، از جملــه برنامه هایــی  غدیــر ايجــاد 
شــود برنامــه راهپیمایــی از حــرم تــا حــرم يعنــی حــرم حضــرت 
کــه عصــر  تــا مســجد مقــدس جمکــران اســت  معصومــه؟اهس؟ 
کــه بايــد راهپیمایــی باشــکوه و  روز غدیــر برگــزار خواهــد شــد 
عظيمــی باشــد، بنــده هــم ان شــاءاهّلل در بخشــی از راهپیمایــی 
گرامــی  کــرد، مــا هــم  کــه تــوان هســت شــرکت خواهــم  بــه مقــداری 
يــم ایــن را. در ســایر شــهرها نيــز ســزاوار اســت ایــن برنامــه  بدار
اجــرا شــود تــا غدیــر فرامــوش نشــود، غدیــر از واضــح تریــن دالیــل 
کــرد،  امامــت اســت، بــه مقدســات ديگــران هرگــز نبايــد اهانــت 
دربــاره غدیــر و اهميــت آن بايــد برنامــه ریــزی و مراســم را باشــکوه 

گزارش تصویری از این مراسم در پايان این فصل. 1.  . مراجعه شود به 
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کــه  ایــن  و  بــه غدیــر  دادن  اهميــت  کنيــم،  برگــزار  و عظمــت 
غدیــر از مظلوميــت در آيــد،  برکاتــی بــرای ملــت و امــت خواهــد 
کــه  گيــرد تــا برخــی خيــال نکننــد  کار بايــد صــورت  داشــت.این 

دیــن تنهــا عــزاداری دارد و بــه شــادی اهميــت نمی دهــد.

آیة اهلل وحید خراسانی حفظه اهلل:
و  انجيــل  و  تــورات  و  وحــی  تمــام  انبيــاء مقدمه انــد.  همــه 
زبــور و قــرآن مقدمــه ی هدايت انــد. »انتــم ابــواب الهــدی«. بــاب 
تــا پیــدا نشــود راه ابــدًا مســدود اســت. دیــن مرضــّی بــه غدیــر 
ــان و عيــد فطــر  ــه غدیــر اســت. عيــد قرب اســت. اتمــام نعمــت ب
عيــد مســلمين قــرار داده شــده: »جعلتــه للمســلمين عيــدا«؛ 
کبــر، غدیــر« اســت. لــذا احيــاء غدیــر عقــا و  امــا »عيــداهّلل اال
کنيــد،  کار  شــرعا بجميــع جهــات از ألــزم لــوازم اســت. هــر چــه 
اظهــر مصادیــق احيــاء امــر آل محّمــد؟مهع؟، یــوم غدیــر اســت. 
َکْيــَف عالــم! او می فهمــد قضيــه  شــيخ مفيــد عالمــی اســت، 
کنيــد در  کوشــش  از چــه قــرار اســت. ان شــاء اهّلل هرچــه ســعی و 
ــد و الُيحصــی اســت. »رحــم اهّلل مــن  احيــاء غدیــر اجرتــان الُيع
احيــا امرنــا«. ان شــاء اهّلل ایــن هّمــت بــه ثمــر می رســد و هــر ســال 
رونــق، بیشــتر  می شــود. »يحزنــون لحزننــا و يفرحــون لفرحنــا«. 
بــرای غديــر بيــرون  هــر هيئتــی  مظهــر ایــن  فــرح، غدیــر اســت. 
بيايــد برهانــی اســت. ان شــاء اهّلل بــا هّمــت شــماها ایــن روز احيــا 
می شــود، أجــر ایــن جمــع حســاب نــدارد. در بیــن راه علــی علــی 
بگوییــد. هــر چــه هســت علــی اســت. او »ال ُیــدَرُک َو ال ُیوَصــف« 
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اســت: ان شــاء اهّلل ایــن ســنت احيــا شــود. البتــه رعايــت مســائل 
شــرعی را بکننــد يعنــی رقــص و طــرب نباشــد.

گلپایگانی حفظه اهلل: آیة اهلل صافی 
کــه دوســتداران اميرالمؤمنيــن؟ع؟ در ایــن  شايســته اســت 
روز )عيــد ســعيد غدیــر( مراســم جشــن و ســرور و شــادمانی را بــا 
عظمــت و شــکوه بســيار برگــزار نماينــد و در نمــاز جماعــت عيــد 
کــه مســتحب اســت شــرکت نماينــد و بــه حالــت اجتمــاع  غدیــر 
در جشــن های ایــن عيــد ســعيد حضــور داشــته باشــند. تجليــل 
و دوســتداران  از عيــد ســعيد غدیــر وظيفــه همــه ی شــيعيان 
خانــدان عصمــت و طهــارت؟مهع؟ اســت. احيــای امــر غدیــر، 
کمــال  کــه ا يعنــی احيــای تمــام  دســتورات شــرع مقــدس اســام 

ــد می باشــد. ــزرگ خداون دیــن و اتمــام نعمــت ب
گــر  ا و  از آن اســتفاده نکرديــم  کــه  غدیــر ســرمايه ای اســت 
کــه  کرديــم اســتفاده ضعيفــی بــوده اســت. در حالــی  اســتفاده 
کــه  پیشــينيان اهميــت بیشــتری بــه غدیــر می دادنــد! حــال ایــن 
کمرنگ تــر شــده  گذشــت زمــان  کــه غدیــر بــا  چــه دليلــی داشــته 
کــرد. بــرای شــادی در ايــام شــادی  بايــد بررســی و بــه آن توجــه 
کنــار عــزاداری،  اهــل بیــت؟مهع؟ فرهنگ ســازی شــود تــا مــردم در 

ــا شــادی اهــل بیــت؟مهع؟ هــم آشــنا شــوند1. ب

کاروان غدير آثار و برکات برپايی 
و  خافــت  بــه  علــی؟ع؟  اميرالمؤمنيــن  معرفــی  از  پــس 
جانشــينی رســول خــدا؟ص؟ از جانــب خداونــد متعــال در روز 
غدیــر خــم، اصحــاب ائمــه؟مهع؟ و علمــای ربانــی در طــی 14 

1. ستاد احياء ايام غدیريه



ااعواا غدیا | 119 | ت ااه با 

قــرن، تــاش فراوانــی را در جهــت اثبــات غدیــر خــم نمــوده و 
کتــاب، شــعر، ســخنرانی و ... از  هــزاران اثــر مانــدگار در قالــب 
گذاشــته انــد. امــا بــه نظــر می رســد امــروزه بــا توجــه  خــود بــه جــای 
کنــار نشــر آثــار علمــی، اقدامــات  بــه شــرايط جديــد الزم اســت در 
ــا مباحــث غدیــری را از حالــت  مناســب ديگــری را انجــام داد ت
انفعــال خــارج نمــوده و بــه حالــت فعــال درآورد و يکــی از ایــن 
کاروان هــای غدیــری در سراســر بــاد اســامی  اقدامــات، حرکــت 
هماننــد حرکــت دســته جــات حســينی در ايــام محــرم و صفــر بــه 
ویــژه عاشــورا و اربعيــن اســت، البتــه در قالــب برنامه هــای شــاد و 
ُمْؤِمِنيــن ؟ع؟ باشــيم 

ْ
ِميــُر ال

َ
گهربــار أ هدفمنــد، تــا مشــمول ســخن 

ْرِض َفاْخَتاَرَنــا 
َ ْ
ــی األ

َ
ــَع ِإل

َ
ل ــی اّطَ

َ
 اهّلَل َتَبــاَرَك َو َتَعال

َ
کــه فرمودنــد: »ِإّن

َنــا ِشــيَعًة َيْنُصُروَنَنــا َو َيْفَرُحــوَن  ِلَفَرِحَنــا َو َيْحَزُنــوَن ِلُحْزِنَنا 
َ
َو اْخَتــاَر ل

ــداى  ــا1؛ خ ْيَن
َ
ــا َو ِإل ــَك ِمّنَ ِئ

َ
ول

ُ
ــا أ ــُهْم ِفيَن ْنُفَس

َ
ــْم َو أ ُه

َ
ْمَوال

َ
ــوَن أ

ُ
ل

ُ
َو َیْبذ

متعــال متوجــه زميــن شــد و مــا را انتخــاب نمــود و شــيعيانی 
ــراى شــادی و ســرور  ــارى می کننــد. ب کــه مــا را ي ــد  ــراى مــا برگزي ب
ــد و  ــزون می گردن ــا مح ــدوه م ــزن و ان ــراى ح ــرور و ب ــاد و مس ــا ش م

جــان و مــال خــود را در راه مــا می بخشــند«.

برخی دیگر از آثار فراوان کاروان های غديری عبارت است از:

1- احياء امر غدیر
2- خروج غدیر از مظلوميت

3- خنثی سازی هجمه ها بر عليه غدیر 

1. بحار األنوار، ج 44، ص 287.



| 120 | ماه والیت )آشنایی با ایام غدیریه(

4- معرفی وجهه ديگری از شادی و سرور اهل بیت؟مهع؟
گسترش فرهنگ تشيع و مکتب اهل بیت؟مهع؟  -5

6- قابليت عمل به آداب و مناسک غدیر در کاروان های غدیری
و  آداب  معصوميــن؟مهع؟  حضــرات  کــه  آن  بــه  توجــه  بــا 
مناســک فراوانــی بــرای ایــن عيــد بــا عظمــت بیــان فرمــوده انــد، 
کاروان هــای غدیــر می تــوان بســياری از ایــن  کنــار برگــزاری  در 
مناســک را جامــه عمــل پوشــاند، ماننــد: برگــزاری جشــن های 
خــوش3؛  بــوی  از  اســتفاده  نــو2؛  لبــاس  پوشــيدن  غدیــری1؛ 
ــا مؤمنــان5؛ ذکــر صلــوات6؛ اطعــام7؛  ــدار ب احســان و انفــاق4؛ دي
گفتــن10؛ اظهــار  کــردن ديگــران8؛ هديــه دادن9؛ تبريــک  شــادمان 

1. امام صادق؟ع؟: روز غدیر، روز عيد و جشن است.
کــه مؤمــن  ــر ایــن اســت  2. حضــرت امــام صــادق؟ع؟: يکــی از وظايــف روز غدی

گران قدرتریــن جامه هــای خويــش را بپوشــد. تميزتریــن و 
3. امــام صــادق؟ع؟ در خصــوص وظايــف مؤمــن در روز غدیــر: و مؤمــن بــه انــدازه 

کنــد. تــوان و دســت بــاز بودنــش بــوی خــوش اســتعمال 
کــه ايشــان روز عيــد غدیــر مهمانــی مــی داد و  4. در ســيره امــام حســن؟ع؟ اســت 

شــخص امــام علــی؟ع؟ نيــز در آن مراســم شــرکت می کردنــد.
کــه در روز غدیــر بــه ديــدار مؤمنــی بــرود خداونــد هفتــاد  5. امــام رضــا؟ع؟: هــر کــس 
کنــد و قبــرش را بگســتراند، و هــر روز هفتــاد هــزار فرشــته بــه  نــور در قبــرش داخــل 

يــارت قبــرش آيــد و بــه او مــژده بهشــت دهــد. ز
6. حضــرت رضــا؟ع؟: روز غدیــر روز صلــوات فرســتادن فــراوان بــر محمــد و آل 

محمــد صلــوات اهّلل عليهــم اســت.
7. امــام صــادق؟ع؟: )دربــاره يکــی از وظايف عيــد غدیر(: و برادرانت را طعام ده.

يد. 8. حضرت رضا؟ع؟: ]در روز غدیر[ هر مرد و زن مؤمنی را شادمان ساز
9. حضرت رضا؟ع؟: ]روز غدیر[ روز بخشش و هديه دادن است.

10. امــام رضــا؟ع؟: روز عيــد غدیــر خــم روز تهنيت گویــی اســت. بعضــی از شــما 
کــرد بگويــد:  گاه مؤمنــی يــا بــرادرش برخــورد  بــه بعــض ديگــر تهنيــت بگويــد و هــر 
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کردن2؛ آراستن خود3  و .... سرور و شادمانی1؛ مصافحه 

کاروان های غديری بایسته ها در 

مديحــه  ماننــد:  ســنتی،  صــورت  بــه  مراســم  برگــزاری   -1
خوانــی مولــودی  و  ســرایی 

2- رعايت مسائل شرعی و حريم محرم و نامحرم
3- پرهيز از موسيقی 

4- پذیرایــی مناســب حتــی المقــدور بــه ســبک موکب هــای 
بعينی ار

کودکان، مانند:  5- اجرای برنامه های مناسب و شاد برای 
پخش پرچم ها رنگی و بادکنک های غدیری بین آنان

6- پرهيز از مسائل اختاف افکن و رعايت حريم واقعی وحدت

»الحمــداهّلل الــذی جعلنــا مــن المتمســکين بواليــه اميرالمؤمنيــن و االئمــه؟اهس؟.
کنيــد و  1. اميرالمؤمنيــن علــی؟ع؟: در روز عيــد غدیــر اظهــار فــرح و شــادمانی 

گردانيــد. ــز شــاد  ــرادران مســلمان خــود را ني ب
که روز غدیر روز عيد فرح و سرور است. امام صادق؟ع؟: حقا 

ــا  کــه يکديگــر را ماقــات می کنيــد ب 2. امــام علــی؟ع؟: روز عيــد غدیــر هنگامــی 
کنيــد. هــم مصافحــه 

کــس بــرای  ينــت اســت. پــس هــر  3. امــام رضــا؟ع؟: روز غدیــر، روز آراســتن و ز
کوچــک و بــزرگ او را می آمــرزد و  کنــد، خداونــد هــر خطــای  ينــت  روز غدیــر، ز
فرشــتگانی را بــه ســوی او می فرســتد، آنــان نيکی هــای او را می نگارنــد و مراتبــش 
گــر او جــان دهــد، شــهيد مــرده اســت و  را تــا عيــد غدیــر ســال آينــده بــاال می برنــد. ا

يســته اســت. کنــد، خوشــبخت ز يســت  گــر ز ا
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کاروان های غديری گزارش    فصل سوم: 

کاروان های شاد غدير در عصر حاضر  برگزاری 

ــا راه  ــر ب ــی روز غدی ــنه راه پیمای ــّنت حس ــی س ــف اله ــه لط ب
انــدازی »کاروان هــای شــاد غدیــر« بــا توصيــه مراجــع عظــام تقليد 
و  طــاب  مجدانــه  تــاش  و  بزرگــوار  وعــاظ  و  علمــا  اهتمــام  و 

فضــای جهــادی، احيــاء شــده اســت.
)10ذی  از  غدیريــه«  »ايــام  در  غدیــر  شــاد  کاروان  حرکــت 
الحجــه تــا 25 ذی الحجــه ( و مخصوصــا شــب و روز عيــد غدیــر 
کــه از طــرف  تحــت پرچــم ســبز و زیبــای مناســبت های غدیــر 
عتبــه مقدســه نجــف اشــرف) حــرم مطهــر اميرالمومنيــن؟ع؟ ( 
کاروان هــای شــاد غدیــر اهــداء شــده اســت در هــزاران نقطــه  بــه 
کشــورهای ديگــر در حــال برگــزاری  کشــور ایــران و بســياری از 
اســت و بــه يــاری خــدای منــان و عنايــات حضــرت بقيــة اهّلل 
االعظــم عجــل اهّلل تعالــی فرجــه الشــريف، ایــن حرکــت مــورد 
توجــه خــاص مومنــان و دوســتداران مــوال اميرالمؤمنيــن؟ع؟ قــرار 
گرفتــه اســت. هــر چنــد در بعضــی از شــهرها ایــن ســّنت حســنه، 
يشــه در نســل های گذشــته دارد، امــا پــر  يخــی بــس طوالنــی و ر تار
کــه خداونــد نصيــب  ــه مــا برکتــی اســت  رنــگ شــدن آن در زمان
کــرده اســت. ان شــاء اهّلل ایــن حرکــت عظيــم روزی  ایــن نســل 
منجــر بــه اطاعــت امــر مــوال و ســرورمان امــام علــی بــن موســی 
از  نفــر  هــا  ميليــون  جمعيــت  بــا  کاروانــی  و  گــردد  الرضــا؟امهع؟ 
اميــر  حــرم  ســمت  بــه  غدیــر  عيــد  در  جهــان  سراســر  مؤمنيــن 

کنــد.    المومنيــن؟ع؟ در نجــف اشــرف حرکــت 
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گذشــته  کاروان غدیــری در ســال های  کنــون بیــش از 8000  تــا 
کــه در آخریــن مرحلــه آن در روز عيــد غدیــر  راه انــدازی شــده 
مختلــف  نقــاط  از  کاروان   5000 بــه  قريــب  ش،  1399ه  ســال 
کشــورمان بــه حرکــت در آمدنــد.  کشــور در شــهرها و روســتاهای 

کاروان غدير  گی های  ويژ

و  1- همراهــی همــه اقشــار مردمــی باالخــص نســل جــوان 
نوجــوان.

2- اهــدای پرچــم متبــرک بــه آرم عتبــه مقدســه نجف اشــرف 
کاروان ها. بــه 

کشــورهای ديگــر  کاروان هــای غدیــری در  از  3- اســتقبال 
کســتان، انگلســتان، افغانســتان، عــراق  يه، هنــد، پا ماننــد: ســور

و... 
کاروان هــای غدیــر بــرای اجــرای  4- بســتر ســازی مناســب 
برنامه هــای ديگــر ماننــد: منبــر غدیــر، نمــاز غدیــر، اطعــام غدیــر، 

مواســات مؤمنيــن، نــذر غدیــر و...

والّسام علیكم و عی جیع عباد اهلل الّصاحلن!
قم املقدسه

سید صادق میرشفیعی
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پرسشنامه

 الــف( دســتور الهــی بــود، درب همــه ی خانه هــا بــه مســجد بســته 
شــود؛جز درب خانــه پیامبــر ؟ص؟ و...

1( خانه عباس عموی پیامبر
2( خانه اصحاب

3( خانه اميرالمؤمنين؟ع؟

ب(چــرا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مأمــور رســاندن پیــام الهــی بــه مشــرکان 
مکــه شــد؟

1( خداونــد فرمــوده بود:ایــن پیــام را يــا بايــد خــودت ابــاغ 
کنــی يــا يــک نفــر ماننــد خــودت.

2( اميرالمؤمنين؟ع؟ حتی يک روز هم مشــرک نبوده اســت.
3(گزينه ی1و2صحيح است.

ــه  ــک ب ــی را تمس گمراه ــات از  ــا راه نج ــلم تنه ــر؟ص؟ و س ج(پیامب
چــه دانســتند؟

1( تمسک به قرآن
2(تمسک به اهل بیت؟مهع؟
3(گزينه1و2 صحيح است.
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کسی سپرد؟ د(پیامبر؟ص؟ میراث انبیای الهی را به چه 
1(به يکی ازهمسرانشان 

2(به اميرالمؤمنين؟ع؟
3(به پیرترین اصحاب

کریــم بــه پیامبــر؟ص؟ دربــاره ی اعطــای فــدک بــه  هـ(تعبیــر قــرآن 
چیســت؟ زهــرا؟اهع؟  حضــرت 

کن 1( هديه ی اهل بیتت را عطا 
2( ميراث اهل بیتت را بده

کن. 3(حق اهل بیتت را ادا 

یارت نامه ها فرموده ی امام هادی؟ع؟ است؟ کدام ز و( 
يارت عاشورا   يارت غدیريه، ز 1( ز

يارت غدیريه  کبيره،ز يارت جامعه  2( ز
يارت آل يس کبيره، ز يارت جامعه  3(ز

ز( دعای حضرت رسول؟ص؟ یک روز پیش از غدیر چه بود؟
1( خدايا مرا در انجام رسالتم ياری فرما!

و  و هيبــت  را در دل مؤمنــان  2(خدايــا محبــت علــی؟ع؟ 
عظمتــش را در دل منافقــان قــرار بــده!
يارت حج ما را قبول فرما! 3(خدايا ز

ح(طبــق آیــه ی تبلیــغ،در چــه صورتــی پیامبــر؟ص؟ رســالت خویــش 
را انجــام نــداده اســت؟

1( در صورت تکميل نکردن آموزش مراسم حج
2(در صورت عدم معرفی همگانی جانشينی اميرالمؤمنين؟ع؟

3(در صورت عدم جهاد با روميان
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ط( در خطبــه ی غدیــر چــه کســی بــه عنــوان نابودگــر تمــام مشــرکان 
و وارث همــه ی دانــش هــا معرفی شــده اســت؟

1( اميرالمؤمنين؟ع؟
2( امام حسن و امام حسين؟ع؟

3( حضرت مهدی؟جع؟

ی(اعتراض منافقان در غدیر به چه چیزی بود؟
1(جانشينی حضرت علی؟ع؟ 

گرمای هوا 2(به 
3(گزينه1و2صحيح است.

کدام پیامبران بوده؟ ک(18ذی حجه سالروز معرفی جانشین 
1(معرفــی حضــرت هارون به جانشــينی حضرت موســی؟ع؟
2( معرفی حضرت شمعون به جانشينی حضرت عيسی ؟ع؟

3(گزينه1و2صحيح است.

قرآنــی  فضیلــت  تریــن  بــزرگ  رضــا؟ع؟  امــام  فرمــوده ی  ل(بــه 
اســت؟ آیــه  کــدام  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

1(آيه ی واليت  
2(آيه ی مباهله

3(سوره ی هل أتی


