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ف�ص

ل اول:

ح� غ
ا ی ای � ید�ر

اح ی�ای غ�د�ی ر
شعائر دین

ْ تَ قْ َ ْ قُ ُ
َ َ ْ ُ َ ظّ ْ شَ ئ َ َّ فَ نَّ
ن
و�>؛ 1و هركس شعائر
<و م ن� ي�ع ِ�م � ِ
عا�ر الل ِه � ِإ��ها ِم� ��وى ال�ل بِ
ٔ
نشانه تقواى دلهاست.
الهى را بزرگ دارد ،این كار

ً
کسی که حقیقتا تقوا در قلب و وجودش جای گرفته باشد ،شعائر دینی را
همه جامعه و ٔ
بزرگ میشمارد و احیا میکند .دین را باید در ٔ
همه اقشار ظهور و
بروز داد .بسیاری از احکام را نمیتوان در خلوت به جا آورد .اعمال حج ،نماز
جمعه ،و نماز جماعت باید علنی و در جمع باشد؛ چون این امور از احکام
شعائری است و باید علنی برگزار کرد و در جامعه ظهور و بروز داشته باشد.
یکی از مهمترین شعائر دینی بر پا کردن جشن و سرور و مجالس شادی در
روز عید غدیر اســت .باید با نام و یاد موال امیرالمؤمنین؟ع؟ شادیها را به
بچهها و نسلهای بعدی انتقال داد .البته باید از شعارهای تفرقهانگیز و از
شادیهای حرام پرهیز کرد.
ٔ
جامعه مــا پــررنــگ شــود ،باید بــه احیا و
اگــر میخواهیم ایــمــان و تقوا در
سوره حجٔ ،
ٔ .1
آیه .32

بزرگداشت غدیر اهمیت داد .عید غدیر ریشه و هویت مکتب ماست؛ باید

غــــــدیریام

تثبیت شود و به برگزاری هرچه باشکوهتر آن توجه ویژهای داشت.
ٔ
ٔ
مقام معظم رهبری؟ظفح؟ در بـ ٔ
«مسأله امامت و
مسأله غدیر میفرمایند:
ـاره
ٔ
مسأله والیت و زنده نگهداشتن غدیر ،به یک معنا زنده نگهداشتن اسالم
ٔ
مسأله شیعه و معتقدین به والیــت امیرالمؤمنین؟ع؟
اســت .مسأله فقط

نیست .اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین؟ع؟ حقیقت غدیر را
درست تبیین کنیم ،هم خودمان درک کنیم ،هم به دیگران معرفی کنیم ،خود
ٔ
1
مسأله غدیر میتواند وحدتآفرین باشد».

ٔ
اطالع رسانی واقعه غدیر

ٔ
خطبه غدیر فرمودند:
پیامبر عظیمالشأن اسالم؟لص؟ در

ََُّْ ْ ُ ْ َ َ ْ
وال ُد ْال َو َل َد ِاىل َی ْوم ْال ِق َ
یام ِة؛ 2باید تا برپایی
ال
غائب و
اضر ال ِ
فلیب ِل ِغ ال ِ
ِ
ِ

قیامت ایــن سخن را حــاضــران بــه غایبان و پ ــدران بــه فــرزنــدان
برسانند.

پیامبر خدا؟لص؟ ابالغ پیام غدیر را بر همه واجب کردند؛ حاضران باید
آن را به غائبان و پدران آن را به فرزندان برسانند .یعنی بذر محبت و والیت
امیرالمؤمنین؟ع؟ را در دلها بیفشانند .باید هرچه توان داریم در طبق اخالص
بگذاریم و برای معرفی غدیر هزینه کنیم.
همانگونه که به خواندن نماز اهمیت میدهیم ،باید به بزرگداشت و
 . 1سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ .1391/08/10
 . 2اإلحتجاج ،ج ،1ص  62؛ بحار األنوار ،ج ،37ص .211
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معرفی غدیر هم اهمیت بدهیم .امر والیت ،اصل دین است .اصول دین از
فروع دین مهمتر است.
داشتند ،حضرت علی؟ع؟ را به عنوان جانشین خود معرفی کردند و فرمودند:
افرادی که شاهد هستند واجب است به غائبین برسانند .پدرها وظیفه دارند
ٔ
وظیفه شاهدان در غدیر خم
جریان غدیر را به فرزندانشان برسانند .این تنها

��ــ�����   ���ــ������

پیامبر خدا؟لص؟ بدون امکانات سه روز مردم را در غدیر خم ،زیر آفتاب نگه

ٔ
وظیفه هر مسلمانی تا روز قیامت همین است .با برگزاری مسابقات
نبود ،بلکه
و ترغیب و تشویق جوانان به خواندن و حفظ کردن و تحلیل و بررسی ٔ
واقعه
غدیر در سراسر کشور ،میتوان گامی بلند در این جهت برداشت.

شادی ،در شادی اهلبیت؟مهع؟
در روایــات ما برای شیعیان عالئم و نشانههایی بیان شده است .یکی از
نشانهها شــاد بــودن در ایــام شــادی اهلبیت؟مهع؟ اســت .امیرالمؤمنین؟ع؟
مىفرماید:

ْ َ
ً
َ ْ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ
ض فاخ َت َارنا َو اخ َت َار ل َنا ِش َيعة
ِإن اهلل تبارك و تعال اطلع ِإل األر ِ
ْ
َ
ون ِل َف َر ِح َنا َو ْحي َز ُن َ
ون ِ ُل ْز ِن َنا؛ 1خداوند تبارك و تعالى،
ْين ُص ُر ون َنا َو يف َر ُح َ 

ّ
توجهى به زمین نمود .پس ما را برگزید و براى ما پیروانى انتخاب

نمود كه ما را یــار ى كنند ،با شــادى ما شــاد باشند و در غم ما
غمگین باشند.

اگر ما دوست ،یا فامیل ،یا عزیزی داریم که در غم و شادی او هیچ مشارکتی
 . 1بحار األنوار ،ج  ،44ص .288
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ً
نداریم ،قطعا دوست و آشنا و فامیل او نیستیم .اگر مدعی هستیم که شیعه
ودوســتــدار اهلبیت؟مهع؟ هستیم ،امــا در غم وشــادی آنهــا بیتفاوتیم ،این
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ادعای دروغی است .عالمت شیعیان و دوستان اهلبیت؟مهع؟ این است که
در غم و شادی آنها شریک باشند و با آنان همراهی و همدلی کنند.

شادی در خور شأن
دیــن اســام به شــادی و نشاط اجتماعی در جــای خــودش ،همچنین به
سوگواری ،آن هم در جای خودش تأکید دارد .در کشور ما به موضوع شادی
و نشاط اجتماعی توجه کمتری میشود .باید نشاط و شادی را به دیگران
انتقال دهیم .گسترش شادی و نشاط به دیگران از باالترین عبادتهاست.
ْ

َ

َ

ون ِلف َر ِح َناَ ،و ْي َز ُن َ
شرط تشیع و شیعه بودن « َيف َر ُح َ
ون ِ ُل ْز ِن َنا» است .تا حدودی

برنامههای حــزن و انــدوه و روضــه خوانی را اجــرا کــردهایــم ،نه اینکه حقش
را ادا کــرده باشیم .اگــر بــرای اربعین ،محرم ،صفر ،فاطمیه و ایــام شهادت
اهلبیت؟مهع؟ کاری کردیم ،ذرهای از حق آنها را ادا کردهایم .اما در جهت
ً
شادی و جشن و سرور والدت اهلبیت؟مهع؟ و عیدها واقعا کم گذاشتهایم.
َ

حون» بر «ی َز َ
جالب است که « َی َفر َ
نون» مقدم شده است! فرح وشادی در

شادی اهلبیت را بر حزن و اندوه برای آنان مقدم کرده است .نباید به گونهای
جلوه کند که دین ما فقط دین گریه است.
البته گریه و عزاداری برای مصائب اهلبیت؟مهع؟ در جای خودش بهترین
ثواب و پاداشها را دارد .با اهلبیت؟مهع؟ پیوند محکم ایجاد میکند .اما نباید
شادیها در عید غدیر و ایام تولد اهلبیت؟مهع؟ و جشنها و عیدها به حاشیه
14

برود .باید آنها را هم پررنگ کرد.

ثوابش بیشتر است .در صورتی که اینطور نیست .هزینه کردن برای جشنهای
اهلبیت؟مهع؟ اگر ثوابش بیشتر از هزینه برای عزاداری آنان نباشد کمتر نیست.
به خصوص که جامعه و جوانان و نوجوانان ما نیاز بیشتری به شادی و نشاط

��ــ�����   ���ــ������

باید برای این جشنها و شادیها هم موقوفات و نذوراتی قرار داد .بعضیها
ً
فکر میکنند که اگر مثال برای عزا و روضه نذر و وقف کنند یا خرج کنند،

دارند.

ًّ
کما
باید به موازات برنامههای روضه و عــزاداری ،برنامههای شادی را هم
ً
و کیفا بیشتر کنیم .البته شادیها باید حالل و در خور شأن اهلبیت؟مهع؟
باشد .هرکس هر توانی دارد برای موال امیرالمؤمنین و اهلبیت؟مهع؟ ارائه بدهد

تا این مراسم احیا شود.

شادی عید غدیر
چــون عید غــدیــر بــزرگتــریــن عید دیــنــی مــاســت ،بسیار بجاست کــه آن
را تنها یک روز بــرگــزار نکنیم ،دستکم سه روز ،و اگــر شد یک دهــه برگزار
کنیم .همانطور که دو ماه محرم و صفر را در عزای امام حسین؟ع؟ به سوگ
مینشینیم ،چند روزی هم جشن و شادی عید غدیر را برگزار کنیم.
ً
قطعا جریان عید غدیر از ٔ
همه حوادث دوران عمر پیغمبر و اهل بیت؟مهع؟
باالتر است .ما در ٔ
باره غدیر کوتاه آمدهایم؛ از این رو مصائب سنگین بر حضرت

زهرا؟اهع؟ و امام حسین؟ع؟ و اهل بیت؟مهع؟ وارد شد .باید همانطور که عاشورا
را پر شور و هیجان برگزار میکنیم ،بر اساس دستور اهل بیت؟مهع؟ عید غدیر
15

را هم هرچه با شکوهتر و با عظمتتر برگزار کنیم .غدیر را باید جهانی کنیم.
روز غدیر خم روز اعالن رسمی امامت و رهبری و پیشوایی موال امیرالمؤمنین
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علی؟ع؟ و مهمترین عید ماست که از آن به «عید اهلل اال کبر» ،یعنی عید بزرگ
خدای متعال تعبیر شده است .بر اساس روایات ٔ
همه انبیا مأمور بودند تا این
روز بزرگ را عید بگیرند.
روزی باالتر از عید غدیر خم در عالم نداریم .حتی از عید قربان و عید فطر
و عید جمعه و ایام والدت اهلبیت؟مهع؟ باالتر است .در روایات بر تعظیم و
بزرگداشت این عید بسیار تأکید شده است .امام رضا؟ع؟ در بیان فضیلت
روز غدیر فرمودند:

َ َ ََ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ّ
الئكة يف ك ِل
وم ِبقيق ِت ِه لصافحهتم امل ِ
لو عرف الناس فضل هذا الي ِ
َيوم َع َ
ات؛ 1اگر مردم ،فضیلت حقیقى این روز را مىدانستند،
شر َم ّر ٍ
ٍ
فرشتگان در هر روز ،ده بار با آنان مصافحه مىكردند.

این تعبیر برای هیچ عیدی نیامده است .غدیر یک عید جهانی و فراگیر
استٔ .
همه انبیای گذشته نیز این روز را جشن میگرفتند .از زمان حضرت

آدم؟ع؟ تا زمان پیغمبر ما ٔ
همه انبیا مأمور بودند تا این روز را جشن بگیرند.

ماه والیت
مقام معظم رهبری؟ظفح؟ در جایی فرموده بودند :مــاه ذیحجه در رابطه با
اهلبیت؟مهع؟ به خصوص علی بن ابیطالب؟ع؟ اینقدر مناسبت دارد که
خوب است این ماه را ماه والیت بنامیم .زمانی عدهای این ایام را به عنوان دهه
 . 1تهذیب األحكام ،ج  ،6ص  ،24ح 52؛ اإلقبال ،ج  ،2ص .269
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مطرح کردند ،گروهی آن را به عنوان پانزده روز شاد آسمانی مطرح کردند ،اما
ایشان فرمودندٔ :
همه ماه ذیحجه را باید گرامی داشت و آن را شهر الوالیه ،یعنی
چون آغاز این ماه با ازدواج امیرالمؤمنین؟ع؟ آغاز شده و رخدادهای مهمی
در بـ ٔ
ـاره اهلبیت؟مهع؟ در این ماه تحقق پیدا کــرده اســت ،باید این ماه را به
عنوان سنتی حسنه احیا کرد .زمانی بود که اعتکاف با تعداد بسیار اندکی
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ماه والیت نامید.

1

برگزار میشد .اما اآلن با دهها هزار نفر برگزار میشود و سال به سال بر جمعیت
معتکفین افزوده میشود .این ظرفیت به این مهمی در مملکت ما وجود دارد
و ما کوتاهی میکنیم.
خداوند در قرآن فرموده است:

ََ
نَّ َّ َة شُّ ُ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ً
َّ
ا� الل ِه يَ� ْو َم خ�ل قَ�
ال�ه ِور ِع ن�د الل ِه ثا� ن�ا ع ش� َر ش�هرا ي 
ِإ<�� ِعد�
�ف� ِك ت� ِب
َ ْ أ َْ
َّ
الس ِت
ض>؛ 2تعداد ماهها نزد خداوند در كتاب الهى ،از
ماوا� و ال�ر�

آن روز كه آسمانها و زمین را آفریده ،دوازده ماه است.

از اول خلقت آن را دوازده ماه قرار دادیــم .این مطلب خیلی مهم نیست.
حقیقت این آیه چیز دیگری است .باطن این آیه دوازده امام؟مهع؟ هستند ،نه
یکی کمتر است و نه یکی بیشتر .هر ماهی به نام یک امام است؛ چنانکه امام
باقر؟ع؟ در روایتی در تأویل این آیه به این نکته تصریح فرمودهاند.

3

 . 1سخنرانی در جمع عدهای از مردم .1368 /11/4
سوره توبهٔ ،
ٔ .2
آیه .36
 . 3الغیبه (للطوسی) ،ص .149
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بازخواست از والیت
حضرت امام باقر؟ع؟ فرمودند:

غــــــدیریام

ُ َ َ
َ َّ َ َّ
َ َ َّ
الصومَ ،و َ
احل ّجَ ،و َالو َ
الي ِة،
و
،
كاة
الز
و
،
الة
الص
ل
ع
:
س
خ
ُب ِ َن ِاإلسالم عىل
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ُ َ
يب َ
ناد ب َش ٍء َكما ِ َ
الو َالي ِة؛ 1اسالم بر پنج چیز بنا شده است:
نود  ِ
و لي ِ
ٔ
اندازه
بر نماز و زكات و روزه و حج و والیت ،و به هیچ چیزى به

والیت ،فرا خوانده نشده است.

ٔ
هجمه
از هیچ چیز مانند والیــت بازخواست نمیشود .محل اختالف و
دشمن هم آنجاست .از این رو از والیت بیشتر بازخواست میشود .شیطان
گفت:

َ أَ قْ ُ َ نَّ َ ُ
َ َ ْ َ
ك ال ُم ْس ت� ق� ي�م>؛ 2من بر سر راه مستقیم تو ،در
م ِصراط 
� له ْ 
<ل��عد 

برابر آنها كمین مىكنم!

امام کاظم؟ع؟ فرمودند:

َ
َو الـ ـ ِ ّ
ـم أ ِمـ ـي ـ ُـر ْ ُ
ـصـ ـ َـر ُاط ْ ُ
الـ ْـسـ َـتـ ِـقـ ُ
ال ـ ْـؤ ِم ـ ِـنـ ـن؟ع؟؛ 3ص ــراط مستقیم

امیرالمؤمنین؟ع؟ است.

شیطان بر سر صراط مستقیم میایستد تا مردم را از آن باز دارد .میبینیم که
چگونه وهابیها با اهل والیت مقابله میکنند .میبینیم که صهیونیستها
چگونه با فرهنگ شیعه دشمنی میکنند .اینها با شیاطین هم همدست
هستند و با هم همکاری میکنند.
 . 1الكافی ،ج  ،2ص  ،18ح .3
سوره اعرافٔ ،
ٔ .2
آیه .16
 . 3الكافی ،ج ،1ص .433
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صراط والیت
صــراط مستقیمی که میتواند دنیا را اداره کند و مشکالت را حل کند،
ْ َ
ُ ّ
َ َ
ْ
اهَّلل َم ِ َ
ـان ف َس َد ِمـ ْـن ُدنيانا؛
أصل َح ما كـ
ديننا و
واالتك ْ م َعلمنا ُ 
عال ِ
ِ ُب ِ

خداوند ،به والیت شما ،نشانههاى روشن دین را به ما آموخت و
آنچه را از دنیایمان تباه شده بود ،اصالح كرد.
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والیت اهلبیت؟مهع؟ است .در زیارت جامعه میخوانیم:

اگر والیت اهل بیت؟مهع؟ را پذیرفتید ،خدا معلم شما میشود .آیا از این
بهتر میخواهید؟ چرا از این نکته مهم غافلیم؟! کسانی که دست از والیت
اهلبیت؟مهع؟ کشیدند و امیرالمؤمنین؟ع؟ را رها کردند ،در گمراهی به سر
میبرند و راه را گم کردهاند .امام صادق؟ع؟ فرمودند:

َ
ْ َ َّ
ْ ُ ْ َ
ََ
َ
اهَّلل َما َب َق ِف أ ْي ِدهي ْم َ ْ
ال ّ ِق ِإل ْاس ِتق َبال الك ْع َب ِة فقط؛1به خدا
ش ٌء ِم َن
ِ
و ِ ِ

سوگند چیزی از حق برایشان باقی نمانده ،جز رو کردن به سمت
کعبه.

آنها بهرهای از دین به جز رو کردن به قبله ندارند .اینها مشمول نفرین
پیامبر؟لص؟ در غدیر واقع شدند ،آنجا که فرمودند:

َّ
َ
َُ
ـاد َمن عـ ُ
الل ُه َّم وال َمن ُ
وأبغض َمن
وأحـ ّـب َمن َأح ّبهِ ،
ـاداهِ ،
وااله ،وعـ ِ
ِ
َََ
ُ
َ
أبغ َض ُهَ ،و ُ
انصر َمن َن َص َر ُهَ ،واخذل َمن خذل ُه؛ 2بار خدایا! با دوست

على دوســت بــاش و بــا دشمن او دشــمــن؛ هــر كــه او را دوســت
مىدارد ،دوستش بدار و هر كه او را مبغوض مىدارد ،مبغوضش
 . 1الفصول المهمه ،ج ،1ص .578
 . 2تاریخ دمشق ،ج  ،42ص  ،219ح  ،8713عن زید بن أرقم.
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بــدار و هر كه او را یــار ى مىكند ،یــار ىاش كن و هر كه او را وا
مى َ
گذارد ،او را وا گذار!

غــــــدیریام

این نفرین پیامبر اکرم؟لص؟ را جدی بگیرید .هم دعا فرمودند و هم نفرین
ُ

َََ

کردند .فرمودندَ « :واخــذل َمن خذل ُه» .خذالن نه این است که فردی را چوب
بزنی؛ خــذالن یعنی اینکه کسی را رها کنی .خــذالن یعنی دست از والیت
کشیدن .یعنی امیرالمؤمنین و یازده امام دیگر را رها کردن .یعنی اینکه والیت
را تبلیغ نکنی و بگویی به من چه ربطی دارد! باید سینه چاک کرد و با قلم و
بیان از اهلبیت؟مهع؟ دفاع کرد .اگر اینگونه نبودیم ،یعنی خذالن.

عبادت بیوالیت

اینکه امــام صــادق؟ع؟ در روایــت فــوق فرمودندٔ «:
بهره آنــان از دیــن فقط
استقبال قبله اســت» ،یعنی تمام عباداتشان بــاد هــواســت .امــام باقر؟ع؟
فرمودند:

َ َ ََ ً َ َ َ
َ
َ َ َ
يع َم ِال ِ ه َو َح ّج َ ِج َيع
ق ِ َب ِم ِ 
أ َما ل ْو أ ّن َر ُجل ق َام ل ْيل ُه َو َص َام َ َن َار ُه َو ت َص ّد 
َ
َ َ َ
َْ َ ْ َ َ
اهَّلل َف ُي َو ِال َي ُه َو َي ُك َ
ون َ ِج ُيع أ ْع َم ِال ِه ِب َدل ل ِت ِه ِإل ْي ِه
ده ِر ِه َو ْل َي ْع ِرف َول َية َو ِ ِ ّل ِ
َ َُ َ َ
َّ
َ ْ
َ َ
َ ٌ َ
اهَّلل َجل َو َع ّز َح ّق ِف ث َو ِاب ِه َو ل ك َان ِم ْن أ ْه ِل ِال َميان؛ 1آ گاه
َما ك َان له ع َل ِ

باشید! اگر مردى همه شب به نماز برخیزد ،و روزش را روزه بدارد،
همه مال خود را در راه خدا انفاق كند ،و پیوسته به زیارت ٔ
و ٔ
خانه
خدا رود ،و از والیت ّ
ولى خدا آ گاه نباشد تا از او پیروى كند و
ٔ
همه اعمالش به راهنمایى او باشد ،چنین كسى را حق پاداشى
 . 1الكافی ،ج ،2ص .19
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از خدا به خاطر ٔ
همه آنچه كرده است نیست ،و نیز از اهل ایمان
به شمار نمىرود.

جایگاه والیت به گونهای است که خدای تعالی در ٔ
باره آن با هیچ کس،
حتی انبیای خود تعارف ندارد .روایات فراوان داریم که اگر انبیا در اینجا ذرهای
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درخت حسد

مکث میکردند ،گرفتار میشدند.
در کتاب «عیون اخبار الرضا؟ع؟» ،از عبد السالم هروی روایت شده است
که گفت :به حضرت رضا؟ع؟ عرضه داشتم :یا ابن رسول اهلل ،از درختی که
آدم و حوا از آن خوردند برایم بگو ،تا ببینم چه درختی بــود؟ چون مــردم در
ٔ
باره آن اختالف دارند ،بعضی روایت میکنند که گندم بوده ،و بعضی دیگر
روایت میکنند که درخت حسد بوده است .حضرت فرمودند :هر دو درست
است.
عرضه داشتم :با اینکه دو معنای متفاوت دارد ،چطور ممکن است هر دو
درست باشد؟! فرمودند :ای ابا صلت ،یک درخت بهشتی میتواند چند نوع
میوه داشته باشد ،یک درخت هم میتواند گندم داشته باشد و هم انگور؛
چون درخت بهشت مانند درختهای دنیا نیست.
آدم بعد از آنکه خدای تعالی به او احترام کرد ،و مالئکه را واداشت تا به او
سجده کنند ،و او را داخل بهشت کرد ،در دل با خود گفت :آیا خدا بشری
گرامیتر از من خلق کرده است؟
خدای عز و جل از آنچه در دل او گذشت ،خبردار شد .پس به او ندا داد :که
21

سر خود را بلند کن و به ساق عرش بنگر .آدم سر به سوی عرش بلند کرد ،و به
ساق عرش نگریست ،دید در آن نوشته شده است:

غــــــدیریام

َ
َ
ُ
َ َ َ َّ ُ ُ
اهَّلل َو َع ِ ُّل ْب ُن أب َط ِالب أ ِم ُير ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َني َو
اهَّلل َم َّم ٌد َر ُسـ 
ل ِإل ه ِإل 
ـول ِ
ٍ
ِ
َز ْو َج ُت ُه َف ِ َ ُ َ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ
اب
اطمة س ِيدة ِنس ِاء الع ِالني و السن و السي س ِيدا شب ِ
َ ْ َْ َ
ال ّنة؛ ال اله اال اهَّلل ،محمد رسول اهلل ،و علی بن ابیطالب
أه ِل
ٔ
سیده زنان عالمیان ،و حسن و
امیرالمؤمنین ،و همسرش فاطمه،

حسین دو سید جوانان اهل بهشتاند.

آدم پرسید :پروردگارا ،اینان چه کسانی هستند؟ خدای عز و جل فرمود:

َْ َ َ
َ
َ
ََْ َ
َ
ُ َ َ
َه ُؤل ِء ِم ْن ذ ّ ِر ّي ِتك َو ُه ْم خ ْي ٌر ِم ْنك َو ِم ْن َ ِج ِيع خل ِق َو ل ْو ل ُه ْم َما خلق ُتك
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
اك أ ْن ت ْنظ َر ِإل ْ ِي ْم
و ل خلقت النة و النار و ل السماء و الرض ف ِإي
َْ ْ
ال َسد َف ُأ ْخر َج َك َع ْن ج َوار ي؛ ای آدم ،اینان ٔ
ذریه تو هستند و
ي َ ِ
ِبع ِ
ِ ِ
ِ
از تو بهترند ،و از ٔ
همه خالیق من بهترند ،و اگر اینها نبودند ،من

تو را ،و بهشت و دوزخ را ،و آسمان و زمین را خلق نمیکردم ،پس
زنهار مبادا به چشم حسد بر اینان بنگری که از جوار من بیرون
خواهی شد.

پس آدم به چشم حسد بر آنان نظر افکند ،و آرزوی مقام و منزلت آنان کرد ،و
خداوند شیطان را بر او مسلط ساخت ،تا سر انجام از آن درخت که نهی شده
بود خورد ،و بر حوا هم مسلطش کرد ،او هم به مقام فاطمه به چشم حسد
نگریست ،تا آنکــه از آن درخــت بخورد ،همچنان که آدم خــورد .در نتیجه
خدای تعالی هر دو را از بهشت بیرون کرد و به زمین فرستاد تا در جوار زمین
22

باشند.

1

مرحوم عالمه طباطبایی میفرماید :این معنا در عــدهای از روایــات آمده
بعضی دیگر مجملتر ،و کوتاهتر.

2

ٔ
منطقه ممنوعه
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است که بعضی از آنها ،از روایات مورد بحث مفصلتر و طوالنیتر است ،و

بر اساس این روایت ،این معنا مسلم گرفته شده است که درخت نامبرده
هم گندم بــوده 3،و هم حسد و اینکه آن دو از گندم خوردند ،ولی ثمرهاش
حسد شد ،و مقام و منزلت محمد و آل محمد؟مهع؟ را آرزو کردند .در زیارت
ٔ
جامعه کبیره میخوانیم:
َ ََ َ ُ ُ ْ ْ ََ ََ ّ ُْ َ
َ
ال َق َّر َ
مني َو ْأعىل َمناز ِل ْ ُ
بني َو ْأرف َع
الك َّر َ 
ف مـ ِـل
فبلغ اهَّلل ِبكم أشــر 
ِ
ْ
َ
ُ ُُ
ـنَ ،ح ْي ُث ال َيل َح ُق ُه ٌ
الـ ْـر َســلـ َ
ـات ْ ُ
فائ ٌقَ ،و ال
الحــقَ ،و ال َيفوقه ِ
ِ
د َرج ـ ِ
َي ْسب ُق ُه ٌ
طامع؛ 4پس خداوند ،شما را
ىف ْإدرا ِك ـ ِ 
سابق َو ال َي ْط َم ُ ع 
ـه ِ
ِ
ٔ
به شریفترین مرتبه گرامیان ،و باالترین جایگاههاى ّ
مقربان ،و

َ
برترین درجات فرستاده شدگان برساند؛ آن مقامى كه جز آنان،

هیچ كسى بدان نمىرسد و به باالتر از آن ،هیچ كسى راه نمىیابد
و هیچ پیشگامى بر آن ،پیشى نمىگیرد و هیچ طمع كنندهاى براى
رسیدن به آن ،طمع نمىكند.
 . 1عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص .306
ٔ
ترجمه المیزان ،ج ،1ص.217
.2
ٔ .3
واژه شجره به درخت و گیاه هر دو اطالق مى شود؛ چه آنکه در داستان یونس ،به بوته کدو اطالق شجره شده است.
 . 4زیارت جامعه.
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کسی حق طمع در این مقام را ندارد .تمام اسماء الهی در اینها تجلی پیدا
ٔ
ٔ
ممنوعه خداست .آدم چون آرزوی
منطقه
کرده است .خداوند فرمود :اینجا

غــــــدیریام

ایــن مقام ما را کــرد ،مبتال شد و از آن درخــت منهیه خــورد .مشکل اصلی
در طمع در والیت اهل بیت؟مهع؟ بود که ٔ
همه پیامبران بر آن والیت مبعوث
شدهاند .امام صادق؟ع؟ فرمودند:

ً َ ُ َّ
َّ َ
َ
َ ُ
اهَّلل ال ِت ْل َي ْب َع ْث َن ِب ّيا ق ّط ِإل ِ َبا؛ 1والیت ما همان والیت
َول َي ُت َنا َول َية ِ 

خداست كه خدا هیچ پیغمبرى را جز به آن مبعوث نساخت.

آثار والیت

والیــت اهلبیت؟مهع؟ والیــت ٔ
کلیه الهیه اســت .امــام هــادی؟ع؟ فرمودند:
والیت اهلبیت؟مهع؟ باعث میشود که خداوند معالم دین ما را به ما تعلیم
دهــد .اگر به کتب صحاح اهل سنت بنگرید ،میبینید که اینها قائل به
این هستند که خدای تعالی مثل انسان جسم دارد .میگویند :خدا مانند
یک انسان دیده میشود .خداوند در شب جمعه مانند جوانی سوار بر اسب
میشود و به انسانها نگاه میکند .این توحید آنهاست!

ـان َفـ َـسـ َـد مـ ْـن ُد ْنيانا»؛ اگــر دنبال اهــل بیت؟مهع؟ رفتیدٔ ،
«و ْ
أصـ َـلـ َـح ما كـ َ
همه
ِ

مشکالت دنیایتان هم حل میشود .روی اهلبیت؟مهع؟ خیلی سرمایهگذاری
کنید.
ٔ
وظیفه عالمان و دانشمندان بسی سنگینتر است .باید در بیان
در این میان
و نشر فضائل امیرالمؤمنین و اهلبیت؟مهع؟ سرمایهگذاری کنند ،که کوتاهی در
 . 1الكافی ،ج ،1ص .437
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این امر گناهی نابخشودنی است .چنانکه رسول خدا؟لص؟ فرمودند:

بهخاطر گناهان علما ،آنها که حق را کتمان میکنند و از بیان
فضائل علی؟ع؟ و عترت او خودداری میکنند.

��ــ�����   ���ــ������

َُ
َ ّ ُ
َّ َ ُ ُ َ َّ
ال ُی َع ّ ِذ ُب ُ
احلق ِمن
ماء الذین یکتمون
اهلل هذااخل َلق ِال ِبذنوب
العل ِ
َ
ضل َع ٍ ّیل؟ع؟ و ِعتر ِت ِه؛ 1خداوند این مردم را عذاب نمیکند ،مگر
ف ِ

منذر و هادی
خدای تعالی به پیامبرش میفرماید:

نَّ �أَ نْ تَ ُ نْ ذ ٌ َ ُ َ
هاد>؛ 2تو فقط بیم دهندهاى! و براى هر
ل ق� ْو ٍ 
� م� ِ�ر و ِلك ِ 
ِإ<��ما � 
م ٍ

گروهى هدایت كنندهاى است.

امام باقر؟ع؟ فرمودند:

ْ
ال ْنذ ُر َر ُس ُول اهَّلل؟لص؟ َو ْ َ
ال ِادي َع ِل؟ع؟؛ 3منذر رسول خدا؟لص؟
ِ
ُ ِ

است و هادی علی؟ع؟ است.

در هجده روایت از اهل سنت هم آمده است که پیامبر خدا؟لص؟ فرمودند:
هادی این امت امیرالمؤمنین؟ع؟ است .اما ما چهار یا پنج روایت در کتب
شیعه در این باره داریم .یعنی آنها چهار برابر در این باره روایت دارند.
چرا اینها را برای مردم نگوییم؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ خانهنشین شد؛ چون
غدیر به فراموشی سپرده شد .باید غدیر را احیا کرد ،باید اهلبیت؟مهع؟ را به
 . 1القطره من مناقب ّ
النبی و العترة ،ج ،1ص.165
سوره رعدٔ ،
ٔ .2
آیه .7
 . 3بصائر الدرجات ،ج ،1ص .30
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جوانان بشناسانیم.

عامل وحدت

غــــــدیریام

آیا قرآن میتواند عامل وحدت باشد؟ اگر قرآن عامل وحدت بود که تا کنون
وحدت محقق شده بود؛ چون همه روی قرآن اتفاق نظر دارند .داعشیها قرآن
ُ
را قبول دارند ،اما مسلمانان را میکشند .آنها باطن قرآن را نگرفتهاند .باطن
این آیه چیست؟ قرآن ما را به طریق امیرالمؤمنین؟ع؟ هدایت میکند.

�أَ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ غْ �أُ نْ �ز َ َ ْ َ نْ َ ّ َ َ نْ َ ْ تَ فْ َ ْ َ َّ ْ َ
�
ل ف�ما َب�ل�غ ت 
م ��ع 
�ل 
< ي�ا ي�ها الرسول ب� ِل� ما � ِ ل ِإ�ل ي�ك ِم� ر ِب�ك و ِإ� 
ََ ُ
ِرسال ت�ه>؛ 1اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده
ً
است ،كامال (به مردم) برسان! و اگر نكنى ،رسالت او را انجام

ندادهاى!

این چیست که اگر نگویی تمام رسالتت هیچ میشود؟! حضرت زهرا؟ع؟
در خطبهای که ایراد کردند ،فرمودند:

َ َ َ َ َ َ ً ْ َّ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ ُ َ
ن الف ْرقة؛ 2خداوند اطاعت
و طاعتنا ِنظاما ِلل ِمل ِة ،و ِإمامتنا أمانا ِم 
مایه نظام و نظم بخشیدن به امت و امامت ما را ٔ
ما را ٔ
مایه امنیت

از تفرقه و جدایی قرار داد.

پس اهلبیت؟ع؟ عامل وحدتاند .این عامل وحدت را جدی بگیریم.
اآلن امیرالمؤمنین؟ع؟ و غدیر مظلوم و ناشناختهاند.
ٔ
مسأله جانشینی نیست ،توجه
مقام معظم رهبری؟ظفح؟ فرمودند :غدیر فقط
سوره مائدهٔ ،
ٔ .1
آیه .67
 . 2بحار األنوار ،ج ،29ص .223
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ٔ
مسأله امامت است .ماجرای غدیر فقط نصب یک جانشین برای
دادن به
ٔ
ٔ
جنبه
جنبه نصب جانشین است،
پیغمبر نبود؛ غدیر دو جنبه دارد :یکی

در راه والیت

��ــ�����   ���ــ������

ٔ
مسأله امامت است؛ امامت با همان معنایی که
دیگر قضیه ،توجه دادن به
ٔ
1
همه مسلمین از این کلمه و از این عنوان میفهمیدند.

مــا در عـ ــزاداری خــوب بــه مــیــدان آمــدهایــم ،امــا بــه مناسبتهای شــاد که
میرسیم ،کوتاه میآییم .چرا برای شادی عید غدیر و مبعث و سوم شعبان،
بانیان خیر کماند؟ چرا موقوفات برای این امور کم است؟! مردم را باید ترغیب
کنید تا برای اهل بیت؟مهع؟ هزینه کنند .امام صادق؟ع؟ فرمودند:

َْ َْ
َْ َ ُ
ٌَْ ُ َ ُ
ْ
وه
ن ُو ُج ِ
وصل ِب ِه ِال َم ُام أفضل ِم ْن أل َ ْف أل ِف ِد ْر َه ٍم ِف َيما ِس َو ُ اه ِم ْ 
ِدرهم ي
ْالب ّر؛ 2درهمى كه در راه ٔ
صله امام صرف شود ،از دو میلیون درهمى
ِِ

كه در غیر آن ،در راه خیر دیگر صرف شود برتر است.

مــردم را ترغیب کنید تــا بــرای ایــن مناسبتها برنامهریزی کنند .کسی
ٔ
خانواده خود انجام میدهند،
میگفت :هر کاری که مردم در نوروز برای خود و
من در غدیر انجام میدهم .تمام برنامههای شاد را برای غدیر میگذارم .بچهها
آرزو میکنند غدیر زودتر بیاید .با این کار محبت علی؟ع؟ در دل فرزندان قرار
میگیرد.
باید فرهنگسازی کرد .بزرگی میفرمود :اگر عــزاداری به تاسوعا و عاشورا
منحصر بود؛ اینگونه جا نمیافتاد .برخی اعتراض میکنند که از ده روز پیش
1389/09/04 . 1در جمع  ۱۱۰هزار بسیجی در روز عید غدیر.
 . 2الكافی ،ج ،1ص .538

27

از شهادت امام حسین؟ع؟ عزاداری شروع میشود .باید گفت :اینهاست که
عاشورا را زنده نگه داشته است .برای مراسم جشن و شادی عید غدیر هم باید

غــــــدیریام

پیش از آن شروع کنیم.
هــمــانطــور کــه امــام حسین؟ع؟ بــا زنــدگــی مــردم عجین شــده اســت؛ آب
مینوشند ،میگویند« :السالم علیک با اباعبداهلل ،لعنت بر یزید!» باید
غدیر هم با گوشت و پوست وخون ما عجین شود .غدیر به مراتب مهمتر از
عاشوراست .امام صادق؟ع؟ به یکی از اصحاب فرمودند:

َّ َ َ
ً
ً َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ
ق َي ْوما أ ْعظ َ م ُح ْر َمة ِم ْنه؛ شاید فکر
اهَّلل َع ّز َو َجل خل َ 
لعلك تر ى أن

میکنی خــدا با عظمتتر از روز غدیر خم روزی را خلق کرده
است!
َ َ َ َ َ
اهَّلل ل َو اهَّلل؛ نه به خدا سوگند ،نه به خدا سوگند،
اهَّلل ل و ِ
بعد فرمودند« :ل و ِ

نه به خدا سوگند!»

1

امام صادق؟ع؟ سه بار قسم جالله میخورند که خدای متعال روزی باالتر
از غدیر خم خلق نکرده است! از عاشورا باالتر است ،از فاطمیه باالتر است.

میثاق والیت
ٔ
همه انبیا در هجدهم ذیحجه جانشین خود را تعیین میکردند؛ حضرت
آدم؟ع؟ ،حضرت نوح؟ع؟ ،حضرت موسی؟ع؟ .و خدا از آنان میثاق گرفته
ثمره زحمات ٔ
است که آن روز را تعظیم کنند .غدیرخم نتیجه و ٔ
همه انبیاست.
ُ َ ُ
ْ َ ْ َ �أَ ْ َ ْ تُ َ ُ ْ َ ُ �أَ ْ ُ َ َ ُ
� َو َر�ض ي� ت� لك ُم
م يد� ن�ك ْم َو ت� َم ْم ت� عل يْ�ك ْم ِن� ْع َم�ت ي 
� لك 
م كمل 
<ال ي�و 

 . 1تهذیب األحكام ،ج ،3ص .144
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ً
ْال� ْس َ
لام يد� ن�ا>؛ 1امــروز ،دین شما را كامل كــردم؛ و نعمت خود
ِإ

را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان آیین (جــاودان) شما

ً
آیت اهلل شبیری زنجانی میفرمودند :بنده معتقدم هر کس تعمدا والیت موال
امیرالمؤمنین؟ع؟ را قبول نکرد ،مسلمان واقعی نیست ؛ چون خدا میفرماید:
اسالم
به اسالمی راضیام که علی بن ابیطالب امام و حجت آن باشد ،وگرنه
ِ
پوشالی است.

��ــ�����   ���ــ������

پذیرفتم.

َّ
ْ
ُ
َ َ
<ال يَ� ْو َم يَ� ئِ� َس ال ذ ي�� نَ� ك ف� ُروا ِم نْ� يد� نِ�كم>؛ 2امروز ،كافران از (زوال)

آیین شما ،مأیوس شدند.

وقتی حضرت علی؟ع؟ ناخدای این کشتی باشد ،کفار نا امید میشوند.
دوستان اهلبیت؟مهع؟ را باید مثل جان خود بدانیم .حافظ میگوید:

یاستباجانان کهتاجاندر بدندارم
مراعهد 
ه ــواداران کویش را چو جــان خویشتن دارم
اگر حامی و مبلغ اهلبیت؟مهع؟ باشیم ،تمام دوستان خدا طرفدار ما هستند.
ً
اصال خدا طرفدار ماست .پیامبر خدا؟لص؟ فرمودند:
َ َََ ُ َ َ
عال ّ
اجت َم َ ع ّ
َلو َ
الن َار؛
طال ٍب لا خلق اهّلل ت
ب َع ِ ِ 
اس َعىل ُح ِّ 
الن ُ 
ل ِبن أيب ِ
ِ

3

چنانچه مردم همگى دوستدار على بن ابىطالب بودند ،خداوند

سوره مائدهٔ ،
ٔ .1
آیه .3
سوره مائدهٔ ،
ٔ .2
آیه .3
 . 3المناقب للخوارزمی ،ص  ،67ح 39؛ بشارة المصطفى ،ص  ،75عن ابن ّ
عباس.
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متعال آتش را نمىآفرید.

آتش جهنم برای بیوالیتهاست ،برای فاصله گرفتن از والیت است .ماه

غــــــدیریام

ذیحجه بسیار فرصت خوبی است .بیایید غدیر را احیا کنیم ،مناسبتها را
آیه والیتٔ ،
احیا کنیم .بسیاری از آیاتی که مربوط به والیت است ،مثل ٔ
آیه

آیه خاتم بخشی ،و ٔ
آیه مودتٔ ،
آیه ذی القربیٔ ،
تطهیرٔ ،
آیه مباهله همه مربوط
به ماه ذیحجه است .خدا میتوانست اینها را جای دیگر قرار دهد .اینها
همه برای احیا غدیر است.

ابالغ رسالت

َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ
�أَ ُّ َ َّ ُ ُ ّ ْ �أُ ْ َ َ
ول َب� ِل غ� ما ن��ز ِ َل ِإ�ل يْ�ك ِم نْ� َر ِّب�ك َو ِإ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت�
< ي�ا ي�ها الرس
ََ
ِرسال ت�ه> ؛ 1اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده
ً
است ،كامال (به مردم) برسان .و اگر نكنى ،رسالت او را انجام

ندادهاى!

این آیه خطاب به ٔ
همه ما هم هست؛ هم به اول شخص عالم ،و هم به ما .ما
هم رسالت داریم تا والیت را ابالغ کنیم .برای تبلیغ والیت امیرالمؤمنین؟ع؟
تالش کنیم .همانطور که حکومت ما ،مردم ما ،و هیأتها برای اربعین به
میدان آمدند و خداوند عنایت فرمود ،همه باید بــرای احیای غدیر هم به
میدان بیایند .ان شاء اهلل اگر برای امیرالمؤمنین؟ع؟ قدم بردارید ،خدا یار یتان
میدهد.
ٔ
ٔ
برنامه دهه کرامت جا افتاد ،و با شور و نشاط
برنامه اعتکاف و
همانطور که
سوره مائدهٔ ،
ٔ .1
آیه .67
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برگزار میشود و دهـ ٔـه مهدویت بــرای امــام زمــان؟ع؟ جشن میگیریم ،بسیار
به جاست که ماه ذیحجه ،ماه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و ماه والیت و امامت
در ای ــن م ــاه بــیــش از چــهــل مناسبت در رابــطــه بــا اه ـلبــیــت؟مهع؟ و مــوال
امیرالمؤمنین؟ع؟ وجود دارد که مهمترینش عید غدیر خم است.
در این فرصت یکماهه این مناسبتها باید بازگو شود و حقیقت دین که
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نامگذاری شود.

والیت و امامت است روشن شود .هیچ موضوعی در آیات و روایات همانند
والیت و امامت سفارش نشده است .خدای متعال فرموده است:

َ ذَ ّ ُ
رهم ب��أ ّی� ِام اهلل>؛ 1و ّ
«ایام اهلل» را به آنان یاد آور!
< و � ِک
ِ

دین ما و محتوای دین ما را احیای «ایــام اهلل» حفظ کــرده اســت .اگر ماه
رمضانها ،مناسبتها ،محرم و صفرها ،جشنهای ٔ
نیمه شعبان و والدتها
ترین روزهــای
را حــذف کنیم ،چیزی از دیــن باقی نمیماند .و غدیر مهم ِ

خداست.

برترین اعیاد
بهترین و برترین اعیاد دینی ما ،عید غدیر خم است که در روایات ما از آن به
«عیداهلل اال کبر» تعبیر شده است .پیامبر عظیم الشأن فرمودند:

ُ َْ َ ُ َ
َّ
ْ
َََ َ ُ َ َ ْ
َ
َُ
اهَّلل ت َعال ِذ ك ُر ُه
ت ُه َو ال َي ْو ُم ال ِذي أمر ِن
َي ْو ُم غ ِد ِير خ ٍ ّم أفضل أ ْع َي ِاد أ ّم ِ 
ََ ً
فيه ب َن ْصب َأخي َع ّل ْبن َأب َ
ما ِ ُل َّمت َ ْي َت ُد َ
2
ون ِب ِه ِم ْن َب ْع ِدي؛
ل
ع
ب
ال
ط
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ

سوره ابراهیمٔ ،
ٔ .1
آیه .5
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روز غدیر خم بهترین اعیاد و جشنهاى امت من است .آن روز،

غــــــدیریام

روزی است كه خداوند متعال به من فرمان داد كه برادرم على بن
ٔ
وسیله
ابىطالب را براى ملت خود منصوب كنم كه پس از من به
او رهنمون شوند.

از این رو عید غدیر به عنوان برترین و باالترین اعیاد ،در روایات ما نامگذاری
ً
شــده اســت و میطلبد کــه تمامی مسلمانان ،خصوصا دوس ـتــداران اهل
بیت؟ع؟ اهتمام فوق العاده به بزرگداشت و احیای عید بزرگ غدیر داشته
باشند.

نصرت امیر مؤمنان؟ع؟
امیدواریم در مراسم کاروانهای شادی در روز غدیر خم کوتاهی نکنیم و
به بهترین وجه در ٔ
همه شهرها و آبادیها و روستاها این امر را احیا کنیم .این
کاروانهای شادی میتواند برای ٔ
همه مردم ما و حتی خارج از ایران ،از شعائر

اسالمی و نشانگر احیای امر والیت باشد.
کاری کنیم که مشمول دعای پیامبر عظیم الشأن؟لص؟ قرار بگیریم که در

باره احیای امامت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند«َ :و ُ
ٔ
انصر َمن َن َص َره؛ هرکس
ً
موال امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را یاری کند ،خدایا ،تو او را یاری کن ».قطعا دعای

پیامبر؟لص؟ مستجاب است .امیدواریم پیام غدیر را که پیغمبر خدا؟لص؟
سفارش کردند به نسل بعد منتقل کنیم.
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انکار غدیر!
از م ـ ــرح ـ ــوم ع ـ ــام ـ ــه امـ ــیـ ــنـ ــی نـ ــقـ ــل ش ـ ـ ــده اس ـ ـ ــت ک ـ ــه ی ـ ــک ع ــال ــم
ص ــح ــنـ ـهه ــای عـ ـ ـ ـ ــزاداری ش ــی ــع ــی ــان و دوس ـ ـ ــت ـ ـ ــداران اه ـ ـلب ـ ـیـ ــت؟مهع؟ را
در ٔ
باره امام حسین؟ع؟ ندیده بود .آن شور و عظمت و سینهزنی و زنجیرزنی و
گریهها و نالهها را مشاهده نکرده بود.
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غ ــی ــر شــیــعــه بـ ـ ــرای اولـ ــیـ ــن ب ـ ــار در روز عـ ــاشـ ــورا بـ ــه ک ــرب ــا آمـ ـ ــده بـ ــود.

از مشاهدات خود بسیار تعجب کرد .به یکی از علمای شیعه گفت :گیرم
که فرزند پیغمبر شما را کشتند .بنشینید قرآن بخوانید ،یا مجلسی بگیرید و
یاد و خاطره او را گرامی بدارید .این شور و هیجان و داد و فریاد و گریهها برای
چیست؟!
عالمه امینی در جواب او فرموده بود :ما در جریان غدیر ،کوتاهی کردیم و
اهمیت ندادیم و جشن مفصل و سرور و شادی نکردیم و شعائر دینی غدیر را
بزرگ نداشتیم ،بسیاری منکر غدیر خم شدند ،یا جریان غدیر خم را خیلی
ً
م اهمیت جلوه دادند .اگر در عاشورا کوتاه بیاییم ،قطعا تحریف
کمرنگ و ک 
ً
خواهد شد و میگویند :امام حسین اصال شهید نشده ،و یا مظلوم نبوده ،و یا
حقی از او پایمال نشده است .این صحنههای عزاداری جریان عاشورا را احیا
میکند .غدیر را هم باید اینگونه احیا کرد.

توصیه به والیت در معراج
امام صادق؟ع؟ فرمودند:

َّ
َ َ َ َّ
ًَ َ ْ َ ً
ين َمـ َّـرة َما ِم ْن َمـ َّـر ٍة ِإل
الن ِ ُّب؟لص؟ ِمائة و ِعش ِر
عرج

َو َق ْد َأ ْو َص ُ
اهَّلل
33

ََْ َ َ
َْ
ْ َ
َ َّ َ َ َّ َ َّ
الن ِ َّب؟لص؟ ِبال َول َي ِة ِل َع ِ ٍ ّل َو ال ِ َّئ ِة؟مهع؟ أ كث َر ِ ّما أ ْو َص ُاه
عز و جل ِفهيا
ََْ
ض؛ 1پیامبر؟لص؟ یك صد و بیست بار به معراج رفتند .در
ِبالفر ِائ ِ

غــــــدیریام

هر بار خداى عز و جل او را بیش از آنچه به واجبات توصیه کند،
به والیت على و امامان؟مهع؟ توصیه فرمود.

پیامبر؟لص؟ یک معراج رسمی و علنی داشتند و یکصد و بیست بار به
صــورت غیر رسمی به معراج رفتند .معراج یعنی دیــدار خصوصی با خدا،
جایی که جبرئیل و فرشتهها و هیچکس نیست.
در این دیدارها بیش از همه به والیت امیرالمؤمنین و ٔ
ائمه معصومین؟مهع؟
ً
توصیه شده است .اگر چیزی باالتر از این بود ،قطعا خدا همان را سفارش
میکرد.

شخصیت واالی امیرالمؤمنین؟ع؟
اگر از ٔ
همه اینها صرف نظر کنیم و تاریخ پیغمبر؟لص؟ را بررسی کنیم که
کدام شخصیت اولین نفر بود که ایمان آورد؟ کدام شخصیت سینه سپر کرد؟
کدام شخصیت به جای پیغمبر خوابید و جان آن حضرت را حفظ کرد؟ کدام
شخصیت مثل پروانه دور پیغمبر چرخید و جان و مکتب پیغمبر را حفظ
کرد؟ چه کسی ٔ
قلعه خیبر را فتح کرد؟ آیا جز امیرالمؤمنین؟ع؟ کس دیگری
بود؟
کسانی هم که امیرالمؤمنین؟ع؟ را به جانشینی بالفصل قبول ندارند ،در
علم و زهد و تقوا و شجاعت آن بزرگوار و در فداکاری او بــرای حق و عدل،
 . 1الخصال ،ج ،2ص .601
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همه مسلمین و ٔ
تــردیــد نــدارنــد؛ ایـنهــا مــورد اتــفــاق ٔ
همه کسانی اســت که
امیرالمؤمنین؟ع؟ را میشناسند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ نوشته است .بنده که ریشهایم در ٔ
حوزه علمیه سفید شده
ـاره حضرت نوشتهام؟! یک جلد کتاب در بـ ٔ
است ،آیا چیزی در بـ ٔ
ـاره غدیر
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جــرج جــرداق مسیحی بیش از دویست مرتبه «نهج البالغه» را خوانده
است! ایشان در بیست و شش سالگی«صوت العدالة االنسانیة» را در ٔ
باره

ننوشتهام .در روز قیامت چه جوابی داریم بدهیم؟
اگر غدیر تثبیت میشد و مردم میپذیرفتند ،و کار به دست اهلش میرسید،
اختالفی نبود ،دزدی نبود ،خیانت نبود ،داعش نبود ،جنایت نبود ،ظلم
نبود ،فساد نبود .یک خون به ناحق ریخته نمیشد.
تمام انبیا در مشکالتشان به پیغمبر و اهل بیت؟لص؟ متوسل شدهاند؛
حضرت آدم تا برای امام حسین؟ع؟ گریه نکرد ،تا خدا را به پنج تن قسم
ن ــداد ،تــوب ـهاش پذیرفته و دعــایــش مستجاب نــشــد .پیغمبر مــا ،حضرت
ّ
محمد مصطفی؟لص؟ اولــیــن شخصیت عالم و فخر اولــیــن و آخــر یــن ،به
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:

ُّ
ْ
َ َ ْ
َ
الد ْن َيا َو ال ِخ َر ِة؛ 1من در دنیا و آخرت از تو بینیاز
ف
كِ 
ن َع ْن 
ل أ ْس َتغ ِ 

نیستم.
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توجه به ایام غدیر و جشن مباهله
در ایام محرم مردم به صورت خودجوش موکبها و ایستگاههای صلواتی

غــــــدیریام

میزنند ،و حتی در ایام فاطمیه مراسم عزاداری مختلفی از سوی مردم برگزار
میشود ،اما هنوز در ایام غدیر از این دست برنامهها کم است ،در صورتی
که شما از هر مرجع تقلید و هر دانشمندی بپرسید که عاشورا مهمتر است یا
ً
غدیر؟ جواب آنها غدیر است .غدیر مهمتر از عاشوراست و قطعا غدیر از
فاطمیه مهمتر است .حضرت زهرا؟اهع؟ فدای والیت و امیرالمؤمنین؟ع؟ و راه
خدا شد.
غدیر یک جریان ،یک فرهنگ و یک دین و مکتب است ،باید آن را احیا
کنیم .پس همانطور که ایام صادقیه ،ایام فاطمیه ،ایام محرم جا افتاده است،
بیاییم غدیر را هم از این مهجوریت و غربت در بیاوریم .چرا باید جشن بزرگی
چون غدیر به یک روز ختم شود و قبل و بعد از آن را مورد توجه قرار ندهیم؟!
جشن مباهله نیز از جشنهای مهم شیعیان است ،این در حالی است که
در بعضی از مناطق ایران این روز بزرگ نادیده گرفته شده و از روز بعد از غدیر
سیاهپوشی محرم و استقبال از محرم شــروع میشود که این اشتباهی بزرگ
است.
انــعــکــاس خــطــبـ ٔـه غــدیــری و بــررســی نــکــات مــهــم ای ــن خطبه از جمله
اولویتهایی است که میتواند مورد توجه اصحاب رسانه و فعاالن فرهنگی
قرار گیردٔ .
ائمه اطهار؟مهع؟ نیز هر کدام تعابیر مختلفی در مورد عید غدیر دارند
که باید مورد توجه قرار گیرد.

ً
اگر ما عاشورا را یک روز برگزار کنیم ،قطعا فراموش میشود؛ از این رو ما
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عاشورا را دو ماه برگزار میکنیم .ده روز قبل از شهادت به استقبال میرویم.
بسیاری از استانها که قبل از محرم به استقبال میروند .اما این ظلم نسبت
دستکم پانزده روز باید برگزار کرد؛ از عید قربان تا عید مباهله ،که روز بیست
و چهارم ذیحجه است .باید کیفیت و کمیت را زیاد کنیم .غدیر با یک روز
بزرگداشت فراموش میشود ،ولی اگر پانزده روز برگزار شد ،شادی آن فراگیر و
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به مــوال امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت که غدیر را یک روز بــرگــزار کنیم .غدیر را

ماندگار میشود.

احیای غدیر و فضای مجازی
شما در هر برنامهای که هستید؛ در فضای مجازی ،در فضای تدریس ،در
فضای تبلیغ میتوانید کار ساز باشید .شما فکر نکنید یک نفر هستید .یک
نفر میتواند یک بدعت را در هم بشکند ،یک نفر میتواند یک سنت زیبا را
در جامعه بنیانگذاری کند .بیاییم برای عید غدیر فرهنگ سازی کنیم .در هر
زمینهای که میتوانیم کار کنیم.
بنده برای سخنرانی به حرم حضرت عبد العظیم در شهر ری رفته بودم.
جوانی در صف جماعت کنار من نشسته بود .بعد از اینکه مرا شناخت،
گفت :شما چرا از این فضاهای مجازی غافل هستید؟ گفتم :چطور؟ گفت:
ٔ
حوصله کتاب و حتی روزنامه ندارند .اآلن عموم مردم سرشان در
اآلن مردم
فضاهای مجازی است.
یک طلبهای اهل شیراز بود .به من میگفت :من داستانهای شیرین قرآنی و
روایی را به صورت رمان مینویسم و در فضای مجازی میگذارم .حدود هفتاد
37

ً
هزار نفر از رمانهای من استفاده میکنند .منبر و سخنرانی اصال این ظرفیت
را ندارد.

غــــــدیریام

ً
میگفت :من شب قدر مراسمی در مسجدم گرفتم .نهایتا حدود سیصد
ً
نفر آمده بودند .ساعت یک نیمه شب مراسم تمام شد .تقریبا چهار ساعت

تا اذان صبح مانده بود .فضای مجازی را روشن کردم و به آنهایی که با من
ً
در ارتباط بودند پیام دادم .معموال همه در شب قدر بیدارند .بعضی از آنها
نگهبان بودند ،پرستار بودند .مأمور نیروی انتظامی بودند .مراسم احیای شب
ک یا اهلل ب َ
قدر مجازی را شروع کردم ،با صوت و پیام کتبی؛ و «ب َ
ک یا اهلل »....
ِ
ِ
میگفت :شاید باورتان نشود ،هفتاد هزار نفر با من در فضای مجازی مراسم
احیا و دعای قرآن گرفتند.
تک تک ما میتوانیم اثرگذار باشیم .نگویید من معروف نیستم .نهٔ ،
همه ما
میتوانیم کار کنیم؛ زن و مرد ،کوچک و بزرگ.
جوان دیگری میگفت :من یک جوان ناشناسی هستم .یک کانال زدهام
ٔ
کلمه کربال جاذبه دارد .میگفت 600 :هزار نفر
و اسم آن را کربال گذاشتهام.
یگــذارم ،عکس
عضو دارد .از امــام حسین؟ع؟ حدیث مـیگــذارم ،نوحه مـ 
کربال میگذارم .فضای مجازی مرز نمیشناسد .هرکسی فارسی زبان باشد،
میتواند در این کانال شرکت کند.

بیان عظمت غدیر در فضای مجازی
بیایید برای غدیر در فضای مجازی هم حرکتی انجام دهیم .حدیثها را
به روز کنیم .مستندی در فضای مجازی برای غدیر پخش شد که من خیلی
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لذت بردم .در این مستند با افراد مختلفی مصاحبه شده بود؛ از زن و مرد ،با
حجاب و بد حجاب ،کوچک و بزرگ میپرسید :شما در طول سال برای کدام
سؤال قشنگی است.
ما در طول سال دهها مناسبت مهم داریم که مراسم برگزار میکنیم .تاسوعا،
عاشورا ،اربعین ،شبهای قدر ،نیمه شعبان ،عرفه ،عید قربان ،عید فطر
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یک از ایام سال امید دارید حاجتتان برآوده شود و گناهانتان آمرزیده شود؟

و.....
در پاسخ به این پرسش ،خیلیها میگفتند عرفه .امام سجاد؟ع؟ در روز
عرفه سائلی را دیدند كه از مردم درخواست مىكرد .به او فرمودند:

َْ َ
َو ْ َي َك َأ َغ ْي َر اهَّلل َت ْس َأ ُل ف َه َذا ْال َي ْوم إ َّن ُه َل ُي ْر َجى َلا ف ُب ُ
ال ِف
ال َب 
ون
ط
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
ً
َه َذا ْال َي ْوم أ ْن َي ُك َ
ون َس ِعيدا؛ 1واى بر تو! آیا در این روز از غیر خدا
ِ
درخواست مىكنى؟! همانا كه در این روز براى بچههایی که در

شكم زنان باردار هستند ،امید سعادت میرود.

بسیاری میگفتندٔ :
نیمه شعبان .از امام جعفر صادق؟ع؟ روایت شده است
که از امام محمد باقر؟ع؟ در مورد فضیلت شب ٔ
نیمه شعبان سؤال شد .امام
باقر؟ع؟ فرمودند:

َْ َ ُ ََْ َْ َ ََْ َْ ْ َ ََْ ُ ُ َ َ ْ
َ ْ َ
ْ
اهَّلل ت َعال ال ِع َب َاد فضل ُه َو َيغ ِف ُر
ِه َي أفضل ليل ٍة بعد ليل ِة القد ِر ِفهيا ينح
َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ٌ َ ُ َ َ ْ
ُْ
َ ُل ْم َب ّنه َف ْ َ ُ
اهَّلل َعل نف ِس ِه
اهَّلل ِفهيا ف ِإنا ليلة آل
اج ِتدوا ِف الق ْر َب ِة ِإل ِ
ِ ِِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ َ
ّ
ُ
أ ْن ل َي ُرد َس ِائل له ِف َهيا َما ْل َي ْسأل َم ْع ِص َية؛ 2آن شب بعد از شب
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قدر برترین شبهاست .در آن شب خداوند به بندگان ،فضل
َ
خود را عطا مىفرماید و ایشان را به َم ّن و ک َرم خویش مىآمرزد.

غــــــدیریام

پس سعى و کوشش کنید در ّ
تقرب جستن به سوى خداى تعالى
در آن شب ،که آن شبى است که خدا به ذات مقدس خود قسم
یاد فرموده که سائلى را از درگاه خود تا زمانی که مطلب گناهی را
درخواست نکند؛ دست خالى برنگرداند.

هرچند این ایام بسیار مهماند و از فضیلت بسیار برخوردارند ،اما جواب
سؤال این نبود .پاسخ صحیح را از زبان امام صادق؟ع؟ بشنویم .فرمودند:

ً
إ َّن َ
اهَّلل َي ْغ ِف ُر ِل ُك ّل ُم ْؤ ِمن َو ُم ْؤ ِم َن ٍة َو ُم ْس ِل ٍم َو ُم ْس ِل َم ٍة ُذ ُن َ
وب ِس ِّت َني َس َنة
ِ
ِ
ٍ
َ
َ ْ ََ َ َ َ ََْ َْ ْ َ ََْ
َ ُ ْ ُ َ َّ
َْ
ْ
َ
َ
َ
و يع ِتق ِمن الن ِار ِضعف ما أعتق ِف شه ِر رمضان و ليل ِة القد ِر و ليل ِة
ْالف ْطر؛ 1خدای تعالى در روز غدیر ٔ
همه مردان و زنان مؤمن و مردان
ِ
و زنان مسلمان را مىآمرزد و از گناهان شصت ٔ
ساله ایشان در

مىگذرد و دو برابر آنچه را در ماه رمضان و در شب قدر و در شب
عید فطر از آتش دوزخ آزاد كرده است ،آزاد مىكند.

ٔ
واسطه رساندن خیر است و ما را از آتش جهنم در میآورد.
امیرالمؤمنین
میگفت :بعد از اینکه همه نتوانستند جواب صحیح را بدهند ،این روایت
نورانی را با صدای زیبا برای مصاحبه شوندگان پخش میکردند .و این در
معرفی غدیر چقدر تأثیرگذار است.
امــروز بسیاری از مردم جهان شاید سعدی و حافظ را بشناسند ،اما امام
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علی؟ع؟ را نمیشناسند ،چون آن حضرت را معرفی نکردهایم و این از کمکاری
ما مبلغان و مداحان و اصحاب رسانه و اهل والیت است.

صفوان بن یحیی میگوید :شنیدم که امام جعفر صادق؟ع؟ مىفرمود:

َ
َ
ّ
َ َ
ُ
األ َكب ُر ،ما َط َل َعت َع َل ِيه َش ٌس يف َ
وم
ي
اهّلل
احل ّج ِة عيد ِ
الث ِام َن عش َر ِمن ِذي ِ
ٍ
َ َّ َ
َ َ
َ َ َ
اهّلل ِم ُنهُ ،وه َو َّالذي أ َكم َل ُ
أت َعل ِهيم
دين ُه ِل ِلق ِه ،و
فيه
اهّلل ِ
أفضل ِعند ِ
َ ً
َ َ َ ُ َ ّ ً ّ َ َ َّ ُ
ِن َع َم ُهَ ،ور ِ َ َ ُ ُ
ثل
ض لم ِاإلسالم دينا ،وما بعث اهّلل ن ِبيا إل أقام و ِصيه يف ِم ِ
َ ً َ
ّ
َ َ
ذیحجه ،بزرگترین عید
ومَ ،ون َص َب ُه َعلما ِل ّم ِت ِه؛ هجدهم
هذا الي ِ
الهى است .خورشید ،در هیچ روز ى طلوع نكرد كه در نزد خدا
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برترین روز در نزد خدای تعالی

برتر از آن روز باشد و آن ،همان روز ى است كه خدا در آن ،دینش
را براى آفریدگانش به كمال رساند و نعمتش را بر آنان كامل كرد
و دین اسالم را برایشان پسندید .خداوند ،پیامبرى برنینگیخت،
جز آن كه آن پیامبر ّ
وصیش را در چنین روز ى به جاى خود نهاد و

رهبر ّامتش قرار داد.
َ َّ َ َ
َ
َ َ
َ َ ُ َ َُ َ
الي َوم َ
هذا َ
سائ ِر
عرف ِت ِه
دون ِ
فليذك ِراهّلل شيعتنا عىل ما مــن عل ِهيم ِب ِ
ّ
بزرگ شناخت این روز كه
اس؛ پس ،پیروان ما باید بر نعمت ِ
الن ِ
تنها به آنان عطا شده خدا را به یاد آورند.

گفتم :اى پسر پیامبر خدا! در آن روز ،چه كنیم؟
ٔ
اندازه
فرمود« :آن را روزه بدار ،كه روزهاش برابر شصت ماه است .در آن روز به
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توان ،به خود و عیال خود و هركه در اختیار توست ،احسان كن».

1

امام رضا؟ع؟و بزرگداشت غدیر

غــــــدیریام

امام رضا؟ع؟ در این روز خطبه خواندند ،صله دادند ،اطعام کردند .حتی
برای خانمها چادر ،النگو ،دستبند و جوایز فرستادند تا امر غدیر خم احیا شود.
ّفیاض بن ّ
محمد طرسوسى میگوید :در روز غدیر ،در نزد امام رضا؟ع؟ بودم.
ّ
عدهاى از یاران ّ
خاص ایشان هم در آنجا حضور داشتند .امام؟ع؟ آنان را براى

افطار نگاه داشته بود و براى خانههایشان ،غذا و هدیه و صله و پوشاك و ّ
حتى
ِ
انگشتر و كفش فرستاده بود و وضعیت آنان و اطرافیان خود را تغییر داده بود.
ٔ
سابقه آن
امام؟ع؟ وسایل و ابزارهاى كهنه خود را نیز نو كرده بود و فضیلت و
روز را بیان مىكردند.

2

خطبههایی برای غدیر
امــام رضــا؟ع؟ در این روز خطبه خواندند ،امــام صــادق؟ع؟ بــرای این روز
خطبه خواندند ،از امیرالمؤمنین؟ع؟ و پیامبر خدا؟لص؟ هم برای روز غدیر
خطبه داریم .چهار معصوم بزرگوار در ٔ
باره غدیر خطبه خواندهاند .آیا اگر از من
و شما بپرسند ،چقدر از این خطبهها میدانیم ،چه میگوییم؟!
پیامبر گرامی اسالم؟لص؟ بر حاضران در غدیر خم واجب کردند که پیام
غدیر را به همه برسانند .ما نیز از روز عید قربان به مدت پانزده روز ،ایام شاد
آسمانی را به عنوان ایام غدیریه برگزار میکنیم .امید است توفیق احیای امر
 . 1األمالی للشجری ،ج  ،1ص .146
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والیت و غدیر خم را داشته باشیم.
ٔ
خطبه غدیر
از برنامههای مهمی که باید در ایام غدیر داشته باشیم ،احیای
َ َ َ ْ َ َ َّ
ُ
اس خ ْط َبة».
الن ِ 
روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است« :كان أقصر

1

ٔ
خطبه غدیر خم ،آن هم در شرایط سخت ،در گرمای آفتاب ،در مسیر
اما
ٔ
ٔ
عمر پیامبر
سفر و بازگشت از حجةالوداع ،یا حجه البالغ ،طوالنیترین خطبه ِ
خداست .این خطبه را در ٔ
باره غدیر خم و والیت و اثبات امامت موال علی؟ع؟
بیان فرمودندٔ .
همه جمالت این خطبه قابل تأمل است.
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است .این طوالنیترین خطبهای است که پیامبر عظیم الشان؟لص؟ در عمر
ً
مبارکشان خواندند .خطبههای پیغمبر معموال خیلی کوتاه است؛ چنانکه در

پیامبر اکرم؟لص؟ روز قبل از غدیر در ٔ
باره محبت و والیت صحبت کردند و
محبت را ابالغ کردندّ .
مولویتی که حضرت در این خطبه بیان فرمودند ،بدون
شک به معنای امامت و والیت و رهبری و سرپرستی است .کسی که سه روز
مردم را نگه داشته و بیعت گرفته است ،برای والیت و سرپرستی امت است،
نه صرف محبت.
اینکه مردم را سه روز در آفتاب سوزان نگه دارند تا فقط اعالم دوستی کنند،
خالف عقل و عرف است .مردم را نگاه داشتند برای اینکه وصایت و امامت
و جانشینی موال علی؟ع؟ را بیان کنند .از این رو فرمودند:

َّ َ
َ َ
ََ َ
ون َم ْل ُع ٌ
َم ْل ُع ٌ
وب َم ْغ ُض ٌ
ون َم ْغ ُض ٌ
اهَّلل
وب َم ْن َرد ق ْو ِل هذا ع ْن َج ْب َر ِئيل ع ِن ِ
َ
َت َعال؛ 2نفرین شده و مورد خشم و غضب خداوند است ،هر كس
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كه این گفتار مرا رد كند .این از جبرئیل و از سوی خدای تعالی
است.

غــــــدیریام

اینگونه بیعت گرفتن جز برای امامت و خالفت و جانشینی امیرالمؤمنین
علی؟ع؟ نیست.

بزرگداشت غدیر در بهشت
احمد بن ّ
محمد بن ابى نصر میگوید :نزد امام رضا؟ع؟ بودیم و مجلس،
ّ
جمعیت بود .اهل مجلس از روز غدیر یاد كردند كه برخى آن را انكار
لبریز از
كردند .امام رضا؟ع؟ فرمودند :پدرم از پدرش نقل كرد كه فرمود:

َ
َ
َّ َ َ َ
األرضَّ ،إن هّلل ف َ
َ
السماء َ
وس األعىل
أشه ُر ِم ُنه ِف
دير ِف ّ ِ
ِ ِ ِ
إن يوم الغ ِ
ِ
الفرد ِ
ُ
َُ
َّ َ َ ً
َ ًَ ًَ
َ
ََ
ياقوت ٍة َح َ
راء،
ألف ق َّب ٍة ِمن
فيه ِمئة ِ
قصرا ل ِبنة ِمن ِفض ٍة ول ِبنة ِمن ذه ٍبِ ،
َ ُ
َُ
َ
ُ
َ ُ
سك َو َ
أرب َعة
فيه
ياقوت أخض َر ،ت ُراب ُه ِامل
ألف خ َيم ٍة ِمن
الع َنب ُرِ ،
ٍ
ومئة ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ماء ،ون ٌر ِمن ل َب ،ون ٌر ِمن ع َسلَ ،
واليه
أهنار :ن ٌر ِمن خ ٍر ،ون ٌر ِمن ٍ
وح ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ ُ
ََ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
ُ
ياقوت
أجنحتا ِمن
ٍ
أشجار ج ِيع الفوا ِك ِه ،عل ِيه طيور أبدانا ِمن لؤل ٍؤ و ِ
ُ َ ُ َ
َ
ّ
ـوات؛ روز غدیر ،در آسمان ،مشهورتر از زمین
أ
لوان األصـ ِ
تص ِوت ِب ِ

است .خدا در بهشت برین ،كاخى دارد كه خشتهایش یكى
از سیم و یكى از زر است و در آن ،صد هزار گنبد از یاقوت سرخ
و صد هزار خیمه از یاقوت سبز است و خاك آن (نیز) ُمشك و عنبر
است .در آن ،چهار نهر جار ى است :نهر شراب ،نهر آب ،نهر شیر
و نهر عسل .و پیرامون آن ،درختانى با همهگونه میوه هست كه
بر آنها پرندگانى با پیكرهایى از مروارید و بالهایى از یاقوت با
44
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صداهاى گوناگون نشستهاند.
ُ
َ
َ َ ُ َ
الغدير َو َر َد إىل ذل َك القصر أهل َّ
حون َ
ماوات ُي َس ّب َ
اهّلل
إذا كان يوم
الس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ُ َ ّ َ ُ ُ َ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ
َ
املاء وت َت َم َّرغ
ويق ِدسونه و ي ِللونه ،فتطاير ِتلك الط
يور فتق ُع يف ِذلك ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
الع َنبرَ ،فإ َذا َ
َعىل ِذل َك ا ِمل ِ َ َ
الئكة َ
اجت َم َع ِت َ
طارت ،ف َتنفض ِذلك
امل ِ
سك و ِ ِ
ََ
َ
اليوم َل َي َت َاد َ
ون ِن َ
َ َ
َّ ُ
فاط َمة؛ چون روز غدیر
ثار ِ
عل ِهيم ،و إنم يف ِذلك ِ
مىشود ،ساكنان آسمان با تسبیح و تقدیس و تهلیل خداوند ،به
آن كاخ ،وارد مىشوند .پسٔ ،
همه پرندگان مىپرند و داخل آبها
مىشوند و خود را به ُمشك و عنبر (بهشتى) آغشته مىكنند و
ْ
هنگامى كه فرشتگان ِگرد مىآیند ،پرواز مىكنند و آن مشك و عنبر

را بر آنها مىافشانند و در آن روز ،فرشتگان ،شاد باش عروسى
فاطمه؟اهع؟ را به هم هدیه مىدهند.
َ
َ ُ ََ
ُ َ ََ
اليوم نودواَ :
َ ُ َ َ
رات ِبكم فقد ِأمنت ِمن اخلط ِأ
انص ِرفوا إىل م ِ
ف ِإذا كان ِآخر ِذلك ِ
َ َّ َ
َ َ َ ً
كر َمة ِ ُل َح َّم ٍد؟لص؟ َوع ِ ٍ ّل؟ع؟؛ در
قاب ٍ 
والزل ِل إىل ِ
وم ت ِ
ل يف ِم ِ
ثل هذا الي ِ
پایان آن روز ،به آنان ندا مىشود كه به جایگاههاى خود بازگردید
كهبهخاطر بزرگداشت ّ
محمد؟لص؟ و على؟ع؟ ،تا چنین روز ى
در سال دیگر ،از خطا و لغزش ایمن خواهید بود.

فرمان پیامبر؟لص؟ به عید گرفتن روز غدیر
امام صادق؟ع؟ فرمودند:

ً
َ
َ
َ َ َ
ؤم َ
ك َ
أمير ُ
اهّلل؟لص؟ أوىص َ
وم عيدا،
الي َ 
نني؟ع؟ أ ن َي ّت ِخذ ِذل 
ِإ ّن َرسول ِ
امل ِ
َ
َ ُ
َ
َ َ َ
يوصون أوص َ ُ
األ نب ُ
ذلك
ياء؟مهع؟ ت َفعل؛ كانوا
َ ِ
ياءهم ِب ِ
وك ِ
ذلك كان ِت ِ
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ً
َ َ
َ
عيدا؛ 1پیامبر خدا به امیر مؤمنان ّ
وصیت كرد كه آن روز
ف َي ّت ِخذون ُه

(روز غدیر) را عید بگیرد كه پیامبران پیشین هم چنین میکردند؛

غــــــدیریام

به اوصیاى خود ،توصیه مىكردند كه (روز تعیین وصى) را عید
بگیرند.

انفاق برای غدیر
بیشتر ما مردم عبادت را فقط در اعمال خاص میدانیم؛ نماز ،تالوت قرآن،
دعا ،و مشاهد مشرفه ،در حالی که اگر به قرآن و روایات مراجعه کنیم ،بسیاری
از چیزها هست که در عــرف ما عبادت نیست ،ولــی از عبادتهای بزرگ
سرچشمه ٔ
ٔ
همه خیرها و خوبیهاست .امام حسن ؟ع؟فرمودند:
است ،بلکه
ُ
ُ َْ
َ َ َ َّ َ ُّ َ َّ َّ َ ُّ َ ُ ّ َ ُ ُ
التفك َر أ ُبو ك ِل خ ْي ٍر َو أ ّمه؛ 2شما
اهَّلل و ِإدام ِة التفك ِر ف ِإن
وصيك ْم ِبتق َو ى ِ
أ ِ

را به تقواى الهى و تفکر مداوم سفارش مىكنم؛ زیرا تفکر پدر و
مادر هر خیر و خوبى است.

انسان باید جای خلوتی برای تصمیمگیریهای کالن داشته باشد .فکر کند
و آخرت را فدای دنیا نکند .مرحوم آیت اهلل بهاءالدینی بیشتر تفکر داشتند.
بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود .تالوت و نمازی که در آن تفکر و تدبر نباشد
ٔ
فایده چندانی ندارد.
یکی دیگر از عبادتهایی که خیلی از آن غافل هستیم ،احسان و گرهگشایی
است .اینکه گرهای از مشکل کسی باز کنی ،همسرت را خوشحال کنی ،از
مریضی پرستاری کنی ،جان یک نفر را از مرگ نجات بدهی.
 . 1الكافی ،ج  ،4ص  ،149ح 3؛ اإلقبال ،ج  ،2ص .263.
ٔ
مجموعهورام ،ج  ،1ص .52
.2
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از دیگر عبادتهای پر ثمر انفاق در راه خداست .از فرصتها باید استفاده
کرد و این توفیق را از دست نداد .خدای تعالی خطاب به ٔ
همه ما میفرماید:

فرا رسد و بگوید« :پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدت كمى به تأخیر

��ــ�����   ���ــ������

َ ْ َ
َ
َ �أَ نْ ف قُ ّ َ �زَ قْ ن ُ
اك ْم م نْ� قَ� ْ�ل �أ نْ� َ��أ �ت َ� �أ َح َد ُك ُم ْال َم ْو ُت� فَ� َ� قُ� َ
ول َر ِبّ� ل ْو
<و � ِ��وا ِمما ر ��
ي
َِ ب ِ َ ي ِي
�أ
�أ
فَ َّ َّ قَ َ ُ نْ َن َّ
�أَ َ
�أَ َّ َ
الصا ِل يح��ن>؛ 1و از آنچه
� ِإ�لى جَ� ٍل ق�ر ي� ٍب� � صد� و ك� ِم�
لا �خ ْر ت��ن ي 
به شما روز ى دادهایم انفاق كنید ،پیش از آنكه مرگ یكى از شما

نینداختى تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم؟!»

این هشداری است برای ٔ
همه ما که تا مرگ ما فرا نرسیده و قدرت انفاق در
راه خدا را داریم کوتاهی نکنیم .بر اساس این ٔ
آیه شریفه ،کسانی که دستشان
از دنیا کوتاه شده است ،آرزویشان این است که به دنیا برگردند ،و صدقه
بدهند و در راه خدا انفاق کنند .اما راهی برای بازگشت نیست و جز حسرت
و اندوه چیزی نصیبشان نمیشود.
چقدر برای غدیر مایه گذاشتهایم ،در راه والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ چقدر

هزینه کردهایم؟ از آنچه خدا روزیمان کرده است باید انفاق و هزینه کنیم« .مما
ْ ُ
َر َزقنا ك ْم» .از مالمان ،از آبرویمان ،از اعتبارمان ،از رزقهای مادی و معنوی باید

مایه بگذاریم .در کنار انفاقهای معیشتی ،انفاق فرهنگی هم داشته باشیم.
در کنار بستههای معیشتی یک ٔ
بسته فرهنگی هم بگذاریم.

نزول آیات والیت و «هل اتی»
باره حضرت علی؟ع؟ ٔ
چرا در ٔ
آیه والیت نازل شد؟
سوره منافقونٔ ،
ٔ .1
آیه .10
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ّنَ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ذ نَ آ َ ُن َّ ذ نَ ُ ق ُ نَ َّ َ
لا� َو ُ��ؤْ تُ� نَ
و�
م الل ه و رسوله و ال ِ ي��� �م�وا ال ِ ي��� ي� ِ� ي�م
ِإ<��ما و ِل ي�ك 
و� الص ة ي
ّ�زَ
ةَ َ ُ
راك ُع َن
و�>؛ 1سرپرست و ّ
ولى شما ،تنها خداست
ال
كا� و ه ْم ِ

غــــــدیریام

و پیامبر او و آنهــا كه ایمان آوردهان ــد؛ همانها كه نماز را بر پا
مىدارند ،و در حال ركوع ،زكات مىدهند.

این آیه برای انگشتری که امیرالمؤمنین؟ع؟ در حال رکوع به سائل داد نازل
شده است .خدا برای انفاق امیرالمؤمنین؟ع؟ آیه نازل فرموده است.
ٔ
سوره «هل أتی» برای چه نازل شد؟

ً �أَ ً
ً
َ ُ ْ ُ نَ َّ َ َ
عام على ُح ِبّ� ِه ِم ْس ِك ي� ن�ا َو يَ� تِ� ي�ما َو ِس ي�را>؛ 2و غذاى
و� الط 
<و ي�ط ِعم 

(خــود) را با اینكه به آن عالقه (و نیاز) دارنــد ،به «مسكین» و
«یتیم» و «اسیر» مىدهند!

این آیات هم برای اطعام اهلبیت؟مهع؟ به مسکین و یتیم و اسیر نازل شده
است .پای انفاق در میان بوده است .هفده آیه که شاید در قرآن بی نظیر باشد.

نام و یاد علی؟ع؟
ٔ
دایره عبادت بسیار گسترده است .مرحوم آیت اهلل بهاءالدینی میفرمودند:
ٔ
عرصه عبودیت خداست .یکی از بزرگترین عبادتها ذکر فضایل
عالم
و مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت .مجالسی که بــرای امیرالمؤمنین؟ع؟ و
بزرگداشت غدیر برگزار میشود از بزرگترین عبادات اســت .احیای ٔ
سیره
امیرالمؤمنین؟ع؟ عبادت اســت ،بلکه پــدر ٔ
همه عبادتهاست .پیغمبر
سوره مائدهٔ ،
ٔ .1
آیه .55
ٔ
ٔ
 . 2سوره انسان ،آیه .8
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اکرم؟لص؟ سفارش ویژه میکردند که نام و یاد امیرالمؤمنین؟ع؟ باید در جامعه
زنده بماند .فرمودند:

همانطور که یاد خدا و یاد پیامبر خدا عبادت اســت ،یاد امیرالمؤمنین
هم عبادت است .شاعران برای غدیر شعر بسرایند ،مداحان مداحی کنند،
نویسندگان بنویسند ،گویندگان بگویند ،خطاطها خطاطی کنند .هرکس هر

��ــ�����   ���ــ������

ْ
ل ِع َب َادة؛ 1یاد علی عبادت است.
ِذ ك ُر َع ِ ٍ ّ 

هنری دارد برای امیرالمؤمنین؟ع؟ هزینه کند .پیغمبر خدا؟لص؟ فرمودند:

َ
ُ
ْ
َ
َز ِّي ُنوا َم ِال َسك ْم ِب ِذك ِر َع ِ ِ ّل ْب ِن أِب َط ِال ٍب؛ 2مجالس خود را با یاد و نام

علی بن ابیطالب زینت بدهید.

مرحوم آیت اهلل بهاءالدینی میفرمودند :ما ٔ
همه امامها را دوست داریم ،ولی
ٔ
بیچاره علی بن ابیطالب؟ع؟ هستیم.

مجالس ذکر فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟
ام سلمه میگوید :از رســول خــدا؟ع؟ شنیدم که میفرمودند :هر زمــان که
گروهى گرد هم آیند و فضائل امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را بازگوكنند ،فرشتگانى
از آسمان به سوى آنها فرود آمده و اطراف آنان را میگیرند.
زمانی که گروه متفرق میشوند ،مالئکه به سوى آسمان عروج میكنند.
دیگر فرشتگان به آنها میگویند :از شما بوى خوشى به مشام ما مىرسد كه
خوشبوتر و پاكیزهتر از آن استشمام ننمودهایم.
 . 1اإلختصاص ،ص .224
 . 2بشارة المصطفی ،ص .60
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فرشتگان پاسخ میدهند :ما در میان گروهى بودیم كه فضائل ّ
محمد و آل
محمد؟مهع؟ را بازگو مىکردند .ما از بوى خوش آنان ّ
ّ
معطر شدیم .فرشتگان

غــــــدیریام

دیگر میگویند :ما را به نزد آنان ببرید.
میگویند :آنها ّ
متفرق شدهاند .میگویند :ما را به آن مكانى كه بودند فرود
1
آورید تا به آن مکان ّ
تبرك جوییم و معطر شویم.

محبت علی؟ع؟
از ابنعباس روایت شده است که رسول خدا؟لص؟ فرمودند:

اهّلل َع َّز َو َج َّل ّ
طالب َلا َخ َل َق ُ
َ ََْ َ ّ ُ َ ُ ّ َ ّ ْ
الن َار؛
ل ِو اجتمع الناس عیل ح ِب ع ِ ِلب ِن أیب ِ ٍ

2

اگر مردم بر محبت و دوستی علی؟ع؟ اجتماع میکردند ،خدای
ً
تعالی اصال آتش جهنم را خلق نمیکرد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ و غدیر را فراموش کردند که گرفتار آتش سقیفه شدند و آن
آتش هنوز هم هست و تا ظهور امام زمان؟ع؟ ادامه دارد .اگر میخواهیم آتش را
خاموش کنیم ،باید به غدیر برگردیم و در خط والیت علی؟ع؟ زندگی کنیم.
بیایید با احیای امر والیت و غدیر ،آتش جهنم را خاموش کنیم .آتش غلط
ّ
محب علی؟ع؟ را بسوزاند! محب و دوستدار علی است که آتش را
میکند
خاموش میکند .پیامبر خدا؟لص؟ فرمودند:

َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ
ُ ُ
َ َ
الص َراط َطف َئ ْت َ َل ُب ّ
الن َير ِان َو َيقول ُج ْز َيا ُم ْؤ ِم ُن ف ِإ ّن
ِإذا مر
ِ
الؤ ِم ُن عل ِ ّ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُن َور َك ق ْد أ ْطفأ َل ِب؛ 3هنگامى كه مؤمن بر صراط مىگذرد ،ناگاه

 . 1بحار األنوار ،ج ،38ص .199
 . 2بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ،ص .75
 . 3بحار األنوار ،ج ،89ص .258
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زبانههاى آتش خاموش مىشود و مىگوید :اى مؤمن عبور كن؛
زیرا نور تو آتش مرا خاموش كرد.

هم انباشت میکنند .روزی میآید که حسرت میخورند که چرا آنها را در راه
خدا انفاق نکردیم.

��ــ�����   ���ــ������

ٔ
سیره امیرالمؤمنین؟ع؟ فاصله گرفتهایم .ما ثروتمندانی دار یــم که
ما از
میتوانند صدها فقیر را اداره کنند .شغل ایجاد کنند ،ولی ٔ
همه اموال را روی

اساس دین
اگــر بخواهیم غدیر احیا شــود ،باید در طــول ســال با غدیر زندگی کنیم.
امیرالمؤمنین؟ع؟ پدر ماست ،پیغمبر؟لص؟ خواستند دست این امت را در
دست پدر بگذارند .آدم نباید پدر خود را فراموش کند .همانطور که برای
امام حسین؟ع؟ و کربال مایه میگذاریم ،باید برای امیرالمؤمنین؟ع؟ و نجف
هم مایه بگذاریم؛ بلکه زیارت امیرالمؤمنین؟ع؟ از اهیمت بیشتری برخوردار
است.

َُ َْ َ ُ
ُ
ابیشعیب خراسانی میگوید :به امام رضا؟ع؟ عرضه داشتم« :أ ّ َیا أفضل
َ
یرال ْؤ ِم ِن َنی؟ع؟ َأ ْو ز َی َار ُة َق ْبر ْ ُ
ز َی َار ُة َق ْبر أ ِم ْ ُ
ال َس ْ ِی؟ع؟؛ زیارت قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ از
ِ
ِ
ِ
ِ

فضیلت بیشتری برخوردار است ،یا زیارت قبر امام حسین؟ع؟؟» حضرت
فرمودند:

َ
ْ
َ
َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ً َ ٌّ َ َ
اهَّلل َج ّل ِذ ْک ُر ُه أ ْن َل َیأ ِت َی ُه َم ْک ُر ٌ
وب
ِإن
ال َس َی ق ِتل َمک ُر وبا ف َحق عل ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اهَّلل ک ْر َب ُه َو فضل ز َی َارة ق ْبر أمیر ُ ْ َ َ
ُ ْ
إ َّل ف َّر َج ُ
َ
ی
الؤ ِم ِننی عل ِز ی َار ِة ق ْب ِر ال َس ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
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َ
ال ْؤ ِم ِن َنی َع َل ْ ُ
َک َف ْضل أ ِمیر ْ ُ
ال َس ْ ِی؛ 1بیتردید حسین؟ع؟ با غم و
ِ
ِ

اندوه به شهادت رسید؛ بر خدایی که یادش بزرگ باد ،سزاست

غــــــدیریام

که هر اندوهگینی نزد او حاضر میشود ،اندهش را برطرف سازد.
و برتری زیارت قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ بر زیارت قبر امام حسین؟ع؟
همانند برتری امیرالمؤمنین؟ع؟ بر امام حسین؟ع؟ است.

نماز در مسجدالحرام برابر صد هزار نماز است 2،ولی بر اساس روایات ،نماز
در حرم موال امیرالمؤمنین؟ع؟ برابر دویست هزار رکعت است!

3

کعبه یک سنگ و نشانی اســت که ره گم
نشود
حاجی اح ــرام دگــر بند ببین یــار کجاست
کعبه خیلی حرمت دارد ،ولــی حرمت یک مؤمن از حرمت کعبه باالتر
است امیرالمؤمنین؟ع؟ بود که کعبه را از بت و بتپرستان پاک کرد و از دین
پیغمبر؟لص؟ا نگهداری کرد.
هیچ عملی را خدا در عالم قبول نمیکند ،مگر با والیت امیرالمؤمنین؟ع؟.
رسول خدا؟لص؟ فرمودند:

َ ْ َ َّ َ ً
داهلل َا َلف عام َب َ
عد َا َلف عام َب َنی ُّ
املقام ُّ َث َل َق َ
بدا َع َب َ
کن َو َ
الر َ
اهلل
لو ان ع
ِ
ِ
ٍ

 . 1بحاراالنوار ،ج  ،۹۷ص .۲۶۲
 . 2ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص .،30
 . 3مفاتیح الجنان ،ص  ،616زیارت امیرالمؤمنین؟ع؟
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َ
َ
َ َ
ُ ْ ً َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ
نار َج َه ّ َن؛
مب ِغضا ِلع ِ ٍ ّل و ِعت َر ِت ِه ل کبه اهلل یوم القیام ِة عیل ِمنخ َر ِیه ِف ِ

1

اگر بندهای (در مسجدالحرام) بین رکن و مقام هزار سال بعد هزار
مالقات کند ،خدا او را در قیامت بر دو بینیاش در جهنم افکند.

کسی که این همه عبادت کند ،ولی با علی؟ع؟ دشمنی کند و بگوید :من
او را قبول ندارم ،او را با صورت در آتش جهنم میاندازند .چون علی محک و
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سال ،خدا را عبادت کند ،ولی با بغض علی و خاندانش خدا را

میزان است! محور و اساس دین و مکتب ما محبت امیرالمؤمنین؟ع؟ است.

مجالس اهلبیت؟مهع؟
رضاخان به زور چادر از سر خانمها گرفت ،عمامه از سر علما برداشت،
و روضهخوانی حضرت اباعبداهلل الحسین؟ع؟ را تعطیل کرد .مرحوم حاج
اسماعیل دوالبی میفرمود :در دوالب پدرم ارباب و بزرگ دوالب بود .مخفیانه
عزاداری کردیم .به همین خاطر ما را به پاسگاه بردند .رئیس پاسگاه با پدرم
دوست بود .پدرم به او گفته بود :پسرم را گرفتهاند .به پدرم گفته بود :اگر پسر
شما جنایت کرده باشد خطر ندارد ،فقط روضهخوانی نکرده باشد!
مرحوم حاج آقای دوالبی در حالی که اشک در چشمانش جمعشده بود،
این مطلب را نقل میکرد و میفرمود :از این حرف داغی بر دل من نشسته است
که کم نظیر است .این قدر در حق اهلبیت؟مهع؟ دشمنی کردند.
مرحوم آیت اهلل بهجت میفرمودند :عــزاداری أباعبداهلل چیزی است که
هزارها واجب از آن در میآید .حرف حکیمانهای است .اگر تاسوعا و عاشورا
 . 1ملحقــات االحقــاق ،ج  ،20ص  290-289و ر .ک :احقــاق الحــق ،ج  ،4ص  ،244بــه نقــل از خطیــب خوارزمــی در المناقــب ،ص
 52و فرائدالســمطین ،جــال الدیــن ســیوطی ،ص 65؛ ینابیــع المــوده ،ص .55
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و محرم و شبهای قدر تعطیل باشد ،اگر غدیر تعطیل شود ،چه میشود؟
مردم از دین و قرآن فاصله میگیرندٔ .
اقامه عزاداری و بزرگداشت عید غدیر جزء

غــــــدیریام

ضروریات دین ماست .از این رو بزرگترین هجمههای دشمن روی والیت
ً
است ،مخصوصا شبکههای وهابیت .از این رو احیای امر والیت از اوجب
واجبات است.

فرهنگ جهانی غدیر

بزرگواری میفرمود :غدیر باید یک ِب َرند شود .باید این را در جامعه و دنیا

جا انداخت که غدیر یک واقعه نیست ،یک جریان فکری است؛ بنابراین،
نباید در این یک روز خالصه شود .شناخت غدیر مهم است .اهل هنر و اهل
فکر بنشینند فکر کنند و به بهترین شکل ممکن غدیر را احیا کنند .حضرت
علی؟ع؟ ٔ
همه هستی خود را در راه احیای دین گذاشت.
فرهنگ غدیر باید جهانی شود .به یک روز اکتفا نکنیم .غدیر را باید در
طول سال زنده نگه داریم .بیاییم مقداری هم وقف غدیر کنیم .در منازل و
مساجد ،جشن برگزار کنیم .چراغانی کنیم .عیدی بدهیم ،لباس نو بپوشیم.
دیدار مؤمنین ،عیادت بیماران ،و عفو و بخشش در این ایام را فراموش نکنیم.
فروشگاهها تخفیف ویژه به این ایام اختصاص بدهند .عیادت مریضها
برویم .غدیر باید با این حرکتها پر شور شود.

غدیر و سبک زندگی

ٔ
جامعه ما غریب است .وقتی ما وظیفهمان را نسبت به
متأسفانه غدیر در
غدیر انجام دادهایم که غدیر سبک زندگی ما را بسازد .چطور شب یلدا یا عید
54

نوروز وارد سبک زندگی مردم شده است ،غدیر که عیداهّلل األ کبر است هم باید
سبک زندگی ما را تغییر بدهد.
عیدی بدهی ،روز غدیر بده .تا وقتی این سبک زندگی تغییر نکرده ،معلوم
است ما غدیر را بین شیعیان ترویج نکردهایم .غدیر که عیداهّلل اال کبر است،
باید بیش از ایام دیگر بروز کند .اگر بیشتر بروز کرد ،معلوم است که ما تازه غدیر
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اگر میخواهی برای همسرت لباس بخری ،روز غدیر بخر ،اگر میخواهی

را یک قدری بین شیعیان تبلیغ کردهایم.
به نام امیرالمؤمنین؟ع؟ خدمت کنیم ،اگر اطعام میکنیم ،به اسم غدیر
اطعام کنیم .ما با غدیر خوشبختیم ،سعادتمندیم ،آرامش داریم و این را مردم
ٔ
جامعه ما والیت و برائت جا افتاده بود ،برائت از دشمنان
باید ببینند .اگر در
ً
اهل بیت و والیت اهلبیت و محبان اهلبیت؟مهع؟ طبیعتا آن وقت «مرگ بر
اسرائیل» را هم کامل میفهمیدند .چون وقتی طاغوت اعظم را بشناسند،
طاغوت ملحق به آن را هم میشناسند.
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ه�مراه ب�ا کاروان غ�د�ی ر
پــس از معرفی امیرالمؤمنین عــلــی؟ع؟ بــه خــافــت و جانشینی رســول
خدا؟لص؟ از جانب خداوند متعال در روز غدیر خم ،اصحاب ائمه؟مهع؟ و
علمای ربانی در طی چهارده قرن ،تالش فراوانی را در جهت اثبات غدیر خم
نموده و هزاران اثر ماندگار در قالب کتاب ،شعر ،سخنرانی و  ...از خود به جای
گذاشتهاند.
اما به نظر میرسد امــروزه با توجه به شرایط جدید الزم است در کنار نشر
آثــار علمی ،اقــدامــات مناسب دیگری را انجام داد تا مباحث غدیری را از
حالت انفعال خارج نموده و به حالت فعال درآورد و یکی از این اقدامات،
حرکت کاروان های غدیری در سراسر بالد اسالمی ،همانند حرکت دستههای
حسینی در ایام محرم و صفر و به ویژه عاشورا و اربعین است ،البته در قالب
برنامههای شاد و هدفمند.
سالهاست که کاروانهای شادی غدیر به صورت مردمی و در دستههای
مختلف و قالبهای متنوع در روز عید غدیر خم به زیبایی و با شکوه هرچه
تمام به حرکت درآمدهاند .حضور در کاروانهای غدیری حس و حال عجیبی

ٔ
حجه البالغ رسول خدا؟لص؟ به سمت غدیر
دارد؛ گویا یادآور حرکت کاروان
خم برای ابالغ پیام الهی غدیر به عموم مردم است.
گویا به عموم جامعه است که اگر همانند عاشورا و اربعین به صورت همگانی
ٔ
ٔ
جامعه جهانی را نیز از پیام غدیر
جامعه اسالمی و
و بین المللی برگزار گردد،
آ گاه و بهرهمند خواهد ساخت.
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به حق این حرکت نمادین در راستای رساندن پیام غدیر با صدای رسا و

کــاروانهــای زیبای غدیری به تناسب فرهنگهای مختلف در هر شهر و
دیار و کشوری با ذوق و سلیقههای اشخاص ،گروهها و نهادها ،به صورت
هــای گــونــا گــون و در قــالــب ک ــاروانه ــای وســایــل نقلیه ،از قبیل دستههای
بــزرگ و کوچک ،و در قالب هیئتهای مذهبی به سمت حرمهای مطهر
اهلبیت؟مهع؟ ،امامزادگان عظیمالشأن ،یا مساجد بزرگ شهر حرکت میکنند.
و گــاه به صــورت کــاروانهــای دوچرخه ســواری ،موتور ســواری ،کــاروانهــای
ماشینی با خودروهای شخصی ،تریلرها و کامیونهای مزین به پرچمهای
غدیر و حتی قافلههای زیبا و سنتی شتری با آذینهای سبز غدیری درسطح
شهرهای بزرگ و کوچک حرکت میکند.
از ویژگیهای این کاروانهای زیبا ،همخوانی سرودهای مذهبی ،مولودیها
و ثناخوانی اهـلبــیــت؟مهع؟ ،هــمــراه بــا نــدای زیــبــای علی ولــی اهلل اســت که
با ایستگاههای صلواتی مردمی و خــودجــوش و پخش شربت ،شکالت،
شیرینی ،پرچمهای رنگی ،بادکنکهای غدیری ویژه کودکان و  ...همراه است
و باعث برگزاری با شکوه و با عظمت جشن بزرگ و آسمانی عید غدیر شده
و جشنهای مهم والیت و امامت را از درون خانهها و مساجد و حسینیهها و
57

جلسات خصوصی به سطح جامعه کشانده و همایشهای والیت و امامت
را به نوعی تبدیل به رزمایش والیت نموده و در سطح وسیعتر و عمومیتر به
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جامعه منتقل میسازد.
کاروانهای غدیر با ایجاد شور و ترویج شعور به احیای شعار والیت پرداخته
و با هدف ترویج امامت و ارزش والیت ،همان کارکردهای عاشورا و کاربردهای
اربعین را از قالب عزاداری به سمت سرور و شادی ایام والیت و امامت در غدیر
منتقل میسازد و جشن بزرگ آسمانیان را به گوشهای از زمین منتقل ساخته
ٔ
التحیه و الثناء _ را
و فرمایش حضرت امام علی بن موسی الرضا _ علیه آالف
محقق میسازد که فرمودند« :روز غدیر نزد اهل آسمان مشهورتر از اهل زمین
است».

1

ٔ
پیشینه کاروانهای شادی غدیر
اگر بخواهیم به سابقه این حرکت زیبا برگردیم ،باید به سراغ آثار حدیثی
اهلبیت؟مهع؟ و کتب تاریخی قرنهای گذشته رفته و آن را مرور نماییم.
با مراجعه به ثقلین که هدایتگر بشریت تا قیام و قیامت است ،متوجه این
موضوع بس شگفتآور میشویم که «تجمع حول محور امامت و والیت» ،از
عالم مالئک آغاز و به عالم ذر منتقل ،سپس در ٔ
نشئه طبیعت خاکی محقق
شد و در امتداد تاریخ بشریت از غدیر خم تا به امروز ،و از امروز تا ظهور صاحب
غدیر ،و از آن پس نیز تا قیامت و صحرای محشر در کنار میزان االعمال ادامه
ٔ
وظیفه مهم و اساسی امروز ماست تا این
پیدا خواهد کرد .آنچه مهم است
 . 1تهذیب األحكام ،ج ،6ص .24
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اصل دین را به درستی شناخته و ترویج نماییم.

ُ َ

ذ� ّ ِر یّ� تَ� ُهم> 1فرمودند:

ِ

ِ

َ نَ ْ ثَ قُ �أْ ُ ً َ َ
َّ
ُّ َ
نُّ َ
ال� ُب� ّو ِة� َو
الر بُ� ِبو� ّي� ِ�ة َو ِل َر ُسو ِل ِه ِب�
ا� َم �خ ذو�ا عل ْ ي� ِه ْم ِلل ِه ِب�
ا� ال ِم ي�� 
ك 
أَ ْ ُ �ؤْ ن نَ َ ْ أَ ئ َّ �ة ْ َ َ �ة فَ قَ َ �أَ َ ْ تُ َ ّ ُ ْ َ ُ َ َّ ٌ نَ َّ ُْ
م و محمد � بِ� ي�كم
ال لس� بِ�ر ِب�ك 
ِل� ِم ي� ِرالم ِم ِ� ي�� و ال� ِ�م ِ بِ�ال ِإ�مام ِ �� 
َ
َ َ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ أَ ئ َّ �ةُ ْ َ ُ نَ �أَ ئ َّ تَ ُ ْ فَ ق ُ َ فَ قَ َ َّ َ ّ َ ُ ُ
ال الل ُ ه ِل ئ�لا ت� ق�ولوا
و ع ِل ي ّ� ِإ�مامكم و ال� ِ�م الهادو� ِ�م�كم ��الوا ب�لى ��
َ ْ َ ْ ق َ َ �ة نَّ ُ
ك نَّ�ا َع نْ� ذ
ه�ا �غ ِفا� ِل ي� ن�؛ 2این پیمان عبارت بود از اقرار
ي�وم ال ِ� ي�ام ِ ِإ��ا
به ربوبیت براى خدا ،و ّ
نبوت برای رسول خویش ،و امامت براى
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بر اساس روایات ،عالم ذر ،نخستین تجمع حول محور والیت بوده است.
ٔ ٔ َ ذْ �أَ خَ ذَ َ ُّ َ
ك ِم نْ� بَ��نی آ� َد َم ِم نْ� �ظُ ُهور ِهمْ
حضرت امام صادق؟ع؟ در باره آیه <و إ�� �� ر ب� 

امیرالمؤمنین و ائمه؟مهع؟ .سپس فرمود :آیا من خداى شما نیستم و
محمد پیامبرتان و على امامتان و امامان راهنما ٔ
ائمه شما نیستند؟
گفتند :چرا! آنگاه فرمود :اقرار گرفتم ،تا اینکه روز قیامت مدعى
نشوید كه ما از این مطلب غافل بودیم.

اولین کاروان غدیر در عالم خا کی
پیامبر اکــرم؟لص؟ از ابــتــدای بعثت که نبوت خــود را آشکار نمودند ،به
مناسبتهای مختلف ،جانشینی امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را اعالم مینمودند.
ٔ
حجه البالغ و در غدیر خم اتفاق افتاد.
اما مهمترین اعالم رسمی و عمومی در
پیامبر اکرم؟ع؟ کاروان عظیم حجاج را به سمت وادی غدیر حرکت دادند،
حتی دستور دادنــد زائــران یمنی که مسیرشان به سمت جنوب مکه بود،
سوره اعرافٔ ،
ٔ .1
آیه .172
 . 2بحار األنوار ،ج ،26ص .268
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برخالف مسیر یمن ،به سمت شمال مکه حرکت کنند و به مردم مکه نیز
دستور دادند شهر خود را ترک نموده تا در کاروان غدیر شرکت نمایند.
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اولین کــاروان غدیر با شکوه هرچه تمامتر و با جمعیتی بالغ بر یکصد و
بیست هزار نفر که در آن زمان جمعیتی بسیار قابل توجه بود به حرکت در
آمد ،و سرانجام در وادی غدیر پیمان عالم ذر را تجدید نموده و برای امامت و
والیت از امیرالمؤمنین؟ع؟ تا حضرت مهدی؟ع؟ از مردم بیعت گرفتند و این
چنین دین اسالم را کامل و نعمت را بر مسلمین با بیعت بر ائمه اطهار؟مهع؟
تمام نمودند.

کاروانهای پرشکوه مالئکه در آسمان
بر اساس روایات ،با انتصاب امیرالمؤمنین؟ع؟ به امامت و تحقق اهداف
تمام انبیا و اولیای الهی در روز غدیر ،هر سال در چنین روزی جشن بسیار
با عظمتی در آسمانها بر پا میشود و فرشتگان الهی که عظمت این روز را
بهتر و بیشتر از زمینیان درک میکنند در قالب کاروان غدیر به سمت قصرهای
بهشتی حرکت نموده و جشن و سروری فوق تصور ما برگزار مینمایند.

1

ٔ
گسترده بشری پس از غدیر خم
نخستین تجمع
پس از حادثه با عظمت غدیر خم و انتصاب الهی امیرالمؤمنین علی؟ع؟
به خالفت بالفصل و جانشینی رسول خدا؟لص؟ ،هرچند خالفت غصب
شد و برای شیعیان مجالی جهت برگزاری تجمع غدیری حاصل نشد ،اما
شیعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ به دنبال فرصتی مناسب بودند تا در روز غدیر خم،
 . 1تهذیب األحكام ،ج ،6ص .24
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بزرگترین و مهمترین عید اسالمی را برگزار نمایند.
شاید نخستین گــزارش تاریخی در بـ ٔ
ـاره برگزاری تجمع غدیری و حرکت
مربوط به بیش از هزار سال قبل در بغداد میباشد.
جشن و ســرور در عید غدیر خم در عصر آل بویه ،در ســال  352قمری
برگزار شد .حکومت آلبویه برای نشان دادن جایگاه این عید ،آن را تعطیل و
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کاروانهای شادی غدیر که از ال به الی کتب تاریخی به دست ما رسیده،

جشن عمومی اعالم نمود و نهادهای حکومتی و مردم را به برگزاری جشنها و
آذینبندی شهرها ترغیب کرد.

1

ٔ
مشاهده
آنان در این جشنها از طبل و شیپور استفاده میکردند ،به زیارت
مشرفه میرفتند ،نماز عید میخواندند ،شتر قربانی میکردند و شب هنگام
آتش روشن کرده ،به جشن و شادی میپرداختند 2.چنانکه گردیزی این روز را
جزو روزهای بزرگ اسالمی و اعیاد شیعیان برشمرده است.

3

شیعیان بغداد به فرمان معزالدوله مراسم یادبود غدیر خم را جشن گرفتند.
چــادرهــا برافراشتند و پارچهها آویختند و با زینت بیرون آمدند و شب در
ٔ
شرطه پلیس جشن آتش افروزی بر پا کرده طبل و شیپور نواختند و روز
مجلس
بعد ،سحرگاهان شتری قربانی کرده به زیارت مقابر رفتند.
همدانی در ضمن وقــایــع ســال  352گفته اســت کــه در شــب پنجشنبه
هیجدهم ذیحجه که شیعه آن را غدیر خم مینامند ،در بازارها آتش افروختند،
 . 1البدایة و النهایة ،ابن کثیر ،ج ،۱۱ص.۲۷۶
 . 2المنتظم فی تاریخ االمم و الملوک ،ابن جوزی ،ج ،۱ص.۱۴
 . 3زین االخبار ،گردیزی ،ص.۴۶۶
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در آن شب به همانگونه که در شبهای عید مرسوم است ،دکانها تا صبح
باز بود و افرادی طبل و شیپور میزدند و به زیارت کاظمین (مرقد حضرت امام
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کاظم و امام محمد تقی؟امهع؟) رفتند و نماز عید به جا آوردند .و مراسم عید
غدیر ،سالها به همین ترتیب برپا میشد.
ابــن جــوزی در ضمن وقــایــع ســال  389گفته اســت کــه شیعه در کــرخ و
بابالطاق بنابر عادت جاری خود ،در روز عید غدیر خیمههای بزرگ بر پا
داشتند و جامههای زیبا بر آنها آویختند و اظهار سرور کردند ،در شب عید،
آتش افروختند و بامداد ،شتری نحر کردند.

1

حرکت کاروان غدیر در عراق
از دیرباز تا کنون شیعیان عراق و سایر بالد ،در قالب کاروان غدیری در عید
سعید غدیر خم به سمت نجف اشرف به منظور زیارت امیرالمؤمنین؟ع؟
رهسپار میشدند .علت حرکت شیعیان به سمت نجف اشرف در روز عید
غدیر روایتی از امام رضا؟ع؟ است که فرمودند:

َ
َأ ْي َن َما ُك ْن َ
ت َف ْ
اح ُض ْر َي ْو َم ْال َغ ِدير ِع ْن َد أ ِمير ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َني؟ع؟؛ 2در هرجا كه

ِ
ِ

باشى سعى كن در روز عید غدیر نزد حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟
حاضر شوى.

حرکت کاروانهای شاد غدیری به سبک و سیاق مشابه اربعین و برپایی
موکبهای جشن و سرور در مسیر نورانی کربال به سمت نجف ،آثار و برکات
فراوانی از جمله معرفی والیت و امامت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به جهانیان
 . 1الكامل فی التاریخ،ج  8ص .550
 . 2وسائل الشیعه ،ج ،14ص .388
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خواهد داشت که امید است در آینده نزدیک این امر محقق شده و مردم سراسر
جهان در ایام غدیر به سمت نجف اشرف حرکت نمایند.

پس از اقدام زیبای حکومت آل بویه در برگزاری جشنهای غدیریه در سطح
ٔ
جامعه آن روز و برگزاری تجمعات و کاروانهای شاد غدیری در عراق به ویژه
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استمرار جشنهای غدیری تا به امروز

نجف اشرف ،تا به امروز در هر زمان و مکانی که شیعیان موقعیت را مناسب
دیده و توانستهاند ،در راستای عمل به توصیه و فرامین ٔ
ائمه معصومین؟مهع؟،
عید غدیر خم را جشن گرفته و به شادی و سرور پرداخته و تجمعات غدیری
را برپا نمودهاند؛ چرا که همراهی با کاروانهای شاد غدیر ،در حقیقت ادامه
ٔ
ٔ
حجه البالغ
دهنده مسیر والیت از عالم مالئک و عالم ذر تا تجمع حاجیان
در روز هجدهم ذیحجه سال دهم هجری است.
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ن ظ� ج� ظ� ت� ق
ٔ
غ
�
ک
�
�
�
ل
�ر مرا ع ع ام ی د در باره ارواناهی د�ی ری
با برپایی کاروان های غدیر در سراسر کشور مراجع معظم تقلید و علمای
ٔ
برنامه الهی خود نیز در این
بزرگوار شیعه ضمن حمایت همه جانبه از این
مراسم باشکوه شرکت نمودند.

آیت اهلل مکارم شیرازی؟ظفح؟
پایه والیت بوده و همه اینها بر ٔ
فرمودند :عید غدیر ٔ
پایه والیت میچرخد.
عدهای از کسانی که احساس مسؤولیت میکردند دست به دست هم دادند تا
موج تازهای در غدیر ایجاد کنند ،از جمله برنامههایی که بناست انجام شود،
ٔ
برنامه راهپیمایی از حرم تا حرم ،یعنی حرم حضرت معصومه؟اهع؟ تا مسجد
مقدس جمکران است که عصر روز غدیر برگزار خواهد شد که باید راهپیمایی
باشکوه و عظیمی باشد .بنده هم _ ان شاء اهلل _ در بخشی از راهپیمایی به
مقداری که توان هست شرکت خواهم کرد.
در سایر شهرها نیز سزاوار است این برنامه اجرا شود تا غدیر فراموش نشود،
غدیر از واضحترین دالیل امامت است .به مقدسات دیگران هرگز نباید اهانت
کرد .در ٔ
باره غدیر و اهمیت آن باید برنامهریزی و مراسم را باشکوه و عظمت

برگزار کنیم .اهمیت دادن به غدیر و اینکه غدیر از مظلومیت در آید ،برکاتی
برای ملت و امت خواهد داشت .این کار باید صورت گیرد تا برخی خیال

آیت اهلل وحید خراسانی؟ظفح؟
فرمودندٔ :
همه انبیا مقدمهاند .تمام وحی و تــورات و انجیل و زبور و قرآن
ً
ٔ
مقدمه هدایتاند« .انــم ابــواب اهلــدی» .تا باب پیدا نشود ،راه ابــدا مسدود
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نکنند که دین تنها عزاداری دارد و به شادی اهمیت نمیدهد.

ّ
مرضی به غدیر است .اتمام نعمت ،به غدیر است .عید قربان
است .دین،
ً

و عید فطر عید مسلمین قرار داده شده« :جعلته للمسلمنی عیدا»؛ اما «عیداهلل
ً
ً
اال کبر» غدیر است .لذا احیای غدیر عقال و شرعا به جمیع جهات از ألزم لوازم
است .هر چه کار کنید ،اظهر مصادیق احیای امرآل ّ
محمد ،یوم غدیر است.
َ َ
شیخ مفید عالمی است ،ک ْیف عالم! او میفهمد قضیه از چه قرار است.
الیعد و ُ
ان شاء اهلل هرچه سعی و کوشش کنید در احیای غدیر اجرتان ُ
الیحصی
است« .رحم اهلل من احیاء امرنا» .ان شاء اهلل این ّ
همت به ثمر میرسد و هر سال

رونق ،بیشتر میشود« .حیزنون حلزننا و یفرحون لفرحنا».

مظهر این فرح ،غدیر است .هر هیئتی برای غدیر بیرون بیاید برهانی است.
ان شاء اهلل با ّ
همت شماها این روز احیا میشود .اجر این جمع حساب ندارد.

در بین راه علی علی بگویید .هر چه هست علی اســت .او «ال ُیـ َ
ـدر ُک َو ال
ُی َ
وصف» است :ان شاء اهلل این سنت احیا شود .البته رعایت مسائل شرعی را
بکنند ،یعنی رقص و طرب نباشد.
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آیت اهلل صافی گلپایگانی؟ظفح؟
فرمودند :شایسته است که دوستداران امیرالمؤمنین؟ع؟ در این روز (عید
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سعید غدیر) مراسم جشن و سرور و شادمانی را با عظمت و شکوه بسیار برگزار
نمایند و در نماز جماعت عید غدیر که مستحب است شرکت نمایند و به
حالت اجتماع در جشنهای این عید سعید حضور داشته باشند .تجلیل
وظیفه ٔ
ٔ
همه شیعیان و دوســتــداران خاندان عصمت و
از عید سعید غدیر
طهارت؟مهع؟ است .احیای امر غدیر ،یعنی احیای تمام دستورات شرع مقدس
اسالم که اکمال دین و اتمام نعمت بزرگ خداوند میباشد.
غدیر ســرمــایـهای اســت کــه از آن اســتــفــاده نکردیم و ا گــر اسـتـفــاده کردیم
استفاده ضعیفی بوده است .در حالی که پیشینیان اهمیت بیشتری به غدیر
میدادند! حال اینکه چه دلیلی داشته که غدیر با گذشت زمان کمرنگتر
شده ،باید بررسی و به آن توجه کرد .برای شادی در ایام شادی اهلبیت؟مهع؟
فرهنگسازی شود تا مردم در کنار عزاداری ،با شادی اهل بیت؟مهع؟ هم آشنا
شوند.

1

آثار و برکات برپایی کاروان غدیر
برخی از آثار فراوان کاروان های غدیری عبارت است از :احیای امر غدیر،
ٔ
وجهه
خروج غدیر از مظلومیت ،خنثی سازی هجمهها علیه غدیر ،معرفی
دیگری از شادی و سرور اهل بیت؟مهع؟ ،گسترش فرهنگ تشیع و مکتب اهل
بیت؟مهع؟ ،و قابلیت عمل به آداب و مناسک غدیر در کاروانهای غدیری.
 . 1ستاد احیای ایام غدیریه.
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با توجه به آنکه حضرات اهلبیت؟مهع؟ آداب و مناسک فراوانی برای این
عید با عظمت بیان فرمودهاند ،در کنار برگزاری کــاروان های غدیر میتوان
غدیری ،پوشیدن لباس نو ،استفاده از بوی خوش ،احسان و انفاق ،دیدار
با مؤمنان ،ذکر صلوات ،اطعام ،شادمان کردن دیگران ،هدیه دادن ،تبریک
گفتن ،اظهار ســرور و شادمانی ،مصافحه کــردن ،آراستن خــود و  ....که در
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بسیاری از ایــن مناسک را جامه عمل پوشاند؛ مانند بــرگــزاری جشنهای

اعمال عید غدیر به آن خواهیم پرداخت.
بایستههای کاروانهای غدیری را نیز میتوان در چند نکته خالصه کرد:
برگزاری مراسم به صورت سنتی ،مانند مدیحه سرایی و مولودی خوانی ،رعایت
مسائل شرعی و حریم محرم و نامحرم ،پرهیز از موسیقی ،پذیرایی مناسب
حتی المقدور به سبک موکبهای اربعینی ،اجرای برنامههای مناسب و شاد
برای کودکان ،مانند پخش پرچمها رنگی و بادکنکهای غدیری بین آنان ،و
پرهیز از مسائل اختالف افکن و رعایت حریم واقعی وحدت.
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م�اس�ب�
ّ
الحجة v
 9 vذی

ّ
صدور حدیث شریف سد األبواب

پــس از ورود پیامبر گــرامــی اســام؟لص؟بــه مدینه و ســاخــت مسجد تــوســط آن
حضرت ،اصحاب در اطراف مسجد خانههای خود را ساختند و درب خانههای
خود را به داخل مسجد باز نمودند و خداوند اراده کرد که پیامبر و اهل بیت طاهرین
ایشان؟امهع؟ را با فضیلتی بر دیگران برتری دهد .روز نهم ذی ّ
الحجه بود «التاسع منه
ّ
(ذی الحجة) فیه سد ابواب القوم و فتح باب امیرالمؤمنین؟ع؟» 1جبرئیل نازل شد و
گفت« :دربهای منازلیکه به سوی مسجد باز شدهاند ببندند قبل از آنکه عذابی بر
آنها نازل شود .به جز درب خانه پیامبر و علی؟امهع؟.2
بعضی از صحابه اعتراض کردند .پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودند :این خداوند متعال بود
که شما را بیرون کرد و حضرت علی؟ع؟ را داخل نمود .ابوبکر و عمر با اصرار تقاضا
کردند که به انــدازه یک پنجره یا یک کف دست و یا حداقل یک چشم ،فضایی
به سمت مسجد باز گذارندّ ،اما پیامبر خدا؟لص؟اجازه ندادند و فرمودند :حتی به
اندازه یک سوزن هم نباید باز بگذارید.3
 . 1بحار ح  95ص. 188
 . 2بحار ج  39ص.233
 . 3بحار ج 39ص 23و .29

ّ
الحجة v
 10 vذی
بیان حدیث شریف ثقلین
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پیامبر گرامی اسالم از شروع بعثت و به امر الهی ،سفارش اهل بیت؟مهع؟ را
مینمودند و در جای جای زندگیشان متذکر جایگاه رفیع اهل بیت؟مهع؟ بودند
و مخصوصا در حجة البالغ ،مکرر حدیث ثقلین را با تعابیر متعدد برای مردم
بیان فرمودند.
از مهمترین موارد آن در روز ّ
حج أکبر ( عید قربان ) سال دهم هجری میباشد

ُ
َ ْ َ َ ُ ً َ َ َ َ َ ُّ َ َّ
ّ
الن ُاس ِإِن
که امام باقر؟ع؟ فرمودندَ « :د َعا َر ُسول اهَّلل؟لص؟ أصحابه ِ ِبن فقال یا أیا
َ ٌ ُ َّ َ َ ْ َ
ُ
َ َ
َ َ
ی أ َما إ ْن َ َت َّس ْك ُ ْت ب َما َل ْن َت ِض ّلواِ -ك َت َ
اهَّلل َو ِع ْت َر ِت أ ْهل َب ْی ِت ف ِإ ّ ُن َما
اب ِ
ت ِارك ِفیك ُم الثقل ِ
ِِ
ِ
َل ْن َی ْف َتر َقا َح َّت َیر َدا َع َ َّل ْ َ
ض»(1من از بین شما میروم و دو گوهر گرانبها در بین
ال ْو 
ِ
ِ

شما میگذارم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم را ،تا زمانیکه به آنان ّ
توسل
2
و ّ
تمسک کنید گمراه نمی شوید

« . 1عن النبی؟لص؟ أنه قال فی خطبته فی مسجد الخیف فی حجة الوداع :أال و إنی مخلف فیكم الثقلین».
 . 2بصائر الدرجات ،ج  1ص  .2 413اثبات الهدا ج  2ص .199
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ابالغ سوره توبه (برائت) توسط امیرالمؤمنین؟ع؟

در ســال نهم هجری در ایــام حــج ،آیــات ابتدایی ســوره توبه نــازل شــد و
پیامبر؟لص؟بنا بر پیشنهاد اصــحــاب ،ابوبکر را مأمور به ابــاغ آیــات سوره

َ َّ َ ْ َ
ٌ
َ
برائت نمودند ولی بعد از مدتی وحی نازل شد «ل ُی َؤ ِّدی َع ْنك ِإل أن َت أ ْو َر ُجل

ک» 1یعنی این عمل را غیر خودت و یا مردی که از توست نباید انجام دهد.
ِمن 

پس پیامبر اکرم؟لص؟امیرالمؤمنین؟ع؟ را فرستادند و ایشان آیات را از ابوبکر
ّ
الحجه روز حج اکبر( عید قربان ) آن را بر
گرفتند و خودشان در روز دهم ذی

ْ
َ ََ ْ َُ
َ ْ
ال َرام ِم ْن ُم َه َ
ال َّج ِة ْ َ
اج َر ِة
مشرکین مکه ابالغ کردندَ «.و دخلت َسنة ِت ْس ٍع ِف شه ِر ِذی ِ
ِ
َ َ
َ ْ
َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ
الن ُاس ِم ْن َر ْم ِی
ت  ...فلما كان یوم ال ِج ال كب ِر و فرغ
اهَّلل؟لص؟ ن َزل ْت َه ُؤل ِء ال َیا 
ول ِ
ر ُس ِ
َ
َ
َّ
ْ َ َْ ْ َ َ َ َ
َ
ََْ ْ ُ ْ َ َ َ
ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ْ ُ
اس
جر ِة الكبر ى قام [أ ِمیر الؤ ِم ِننی] ع ِل [بن أ ِب ط ِال ٍب؟ع؟] ِعند المر ِة فنادى ِف الن ِ
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ٌ
2
ات ب
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِه»
راءة ِم َن ِ
فاجتمعوا ِإلی ِه فقرأ عل ِیم الص ِحیفة ِبؤل ِء الی ِ

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 10 vذی

 . 1معانی االخبار ص .298
 . 2تفسیر فرات کوفی ص . 160
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ّ
الحجة v
 10 vذی
عید سعید قربان

غــــــدیریام

یکی از اعیاد مهم دوستان اهل بیت؟مهع؟ عید قربان است و برای میمنت
این روز جهات مختلفی ذکر شده است از جمله :الف) حضرت ابوطالب
برای اطعام والدت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟  300شتر و هزار گاو و گوسفند
ذبح کرده و ولیمه عظیمی برپا نمود و فرمود  :ای مردم! هر کس میخواهد از
ولیمه فرزندم علی؟ع؟ استفاده کند هفت بار خانه خدا را طواف کرده و بیاید
بر فرزندم علی؟ع؟ سالم کند و وارد شود و به این علت روز قربان شرافت پیدا

َّ
َََ َ ْ
َّ
الثال ُثَ ،و َك َان ْال َعاش َر م ْن ذی ْال َّجةَ ،أ َّذ َن َأ ُبو َ
اس
الن
ف
ب
ال
ط
ِ ِ
ِ
کرد« .فل ّما ك َان ال َی ْو ُم ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ََ ً
ْ
ً َ َ ُ َ
َ
َ َ َ ََ َ
أذانا َج ِامعاَ ،و قالَ :هل ُّموا ِإل َو ِل َیم ِة ْاب ِن َع ِ ٍ ّل؟ع؟ .قالَ :و َن َر ثلث ِمائ ٍة ِم َن ِال ِب ِل َو
َ
ََْ ْ
ََ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ َ ً َ َ َ َ َ َ َّ
َ
اس ،أل َم ْن أ َر َاد
الن
ر
اش
ع
م
:
ال
ق
و
،
ة
یم
ظ
ع
ة
یم
ل
و
ذ
ات
و
،
ن
غ
ال
و
ر
ق
ب
ال
ن
م
س
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ألف ر ٍ
َ َ
ُ ْ
َ
ً
ّ
ُُ
َ ُ
ْ َ َ
ام َع ِ ّل؟ع؟ َول ِدی ف َهل ُّموا َو ُطوفوا ِبال َب ْی ِت َس ْبعاَ ،و ْادخلوا َو َس ِل ُموا َعل َول ِدی
ِمن طع ِ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ
َع ِ ٍ ّل؟ع؟ ف ِإن
اهَّلل َش َّرف ُهَ ،و ِل ِف ْع ِل أِب َط ِال ٍب ُش ّ ِرف َی ْو ُم ّالن ْح ِر» .1توضیح این مطلب در

بحث نسیء ذکر شد.

َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َّ
َ َ ْ َ َ َ َ ُ 2
الش ْع َر ال ِذی علی ِه فحلق ه»
ب) عمل حضرت آدم؟ع؟َ « .و أم َره ج ْب َر ِئیل أ ْن ی ِلق
و در تفسیر ف
<� یل� ق��ض وا ت� ف� ث�هم>  3آمده که مراد از کوتاه کردن مو و ناخن آمادگی

برای مالقات حجت خدا است (لقاء االمام) 4و حضرت آدم؟ع؟ آماده دریافت
آ

کلمات شد که در سوره بقره میفرمایند :ف
ت
<� ت� قل�ی �دم ن
کلما�> یعنی
م� ر ّب�ه
 . 1امالی طوسی ص. 709
 . 2تفسیر قمی ج 1ص.45
 . 3سوره حج آیه .29
 . 4کافی ج  4ص .549
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قسم داد.
ج) حضرت ابراهیم؟ع؟ میخواست اسماعیل را قربانی کند و خداوند آن

َ َ ُ َ َ َ
ََ َ َ َ ُْ
را با ذبح عظیم تعویض فرمود« :فقال َیا أ َب ِت أ ْی َن الق ْر َب ُان قال َر ّبك َی ْعل ُم أ ْی َن ُه َو َیا
ُ َ َ َ َ
َ ْ
َ َْ َ
اهَّلل ق ْد أ َم َر ِن ِبذ ِب َك».1
اهَّلل ه َو ِإ ّن
ُب َّن أنت َو ِ

د) تجلی نور خداوند بر موسی؟ع؟ و اعطاء الواح به ایشان

2

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

حضرت آدم؟ع؟ پس از دریافت کلمات الهی ،خداوند را به پنج نور مقدس

 . 1کافی ج 4ص 208جامع احادیث الشیعه ج 10ص 349؛ تفسیر صافی و نور الثقلین و تاریخ یعقوبی ج 1ص.20
 . 2تفسیر قمی ج  1ص . 239
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ّ
الحجة v
 13 vذی
اعالن عمومی لقب امیرالمؤمنین برای حضرت علی؟ع؟

غــــــدیریام

روز سیزده ذی الحجة 1آخرین روزی بود که پیامبر خدا؟لص؟ در مکه حضور
داشتند .امیرالمؤمنین؟ع؟ در محضر پیامبر خدا؟لص؟ نشسته بودند در این
هنگام جبرئیل امین بر پیامبر نازل شد و خطاب به حضرت علی؟ع؟ عرض

َ
ََ َ
کرد« :السالم علیک یا امیراملؤمننی»َ « 2و َس ّل َم َج ْب َر ِئ ُیل َع َل َع ِ ّل بإ ْم َر ِة ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی فقال
ٍ ِِ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُّ ُّ ْ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
الر ؤ َیة فقال َیا َع ِ ُّل َهذا َج ْب َر ِئیل
َع ِ ٌّل؟ع؟ َیا َر ُسول اهَّلل؟لص؟ أسع الكلم و ل أحس
َ
َ َ ُ َّ َ
ُ
ً َ ً
ََ
ْ َ َّ َ ْ
اهَّلل؟لص؟ َر ُجل ف َر ُجل ِم ْن أ ْص َح ِاب ِه
یق َما َوعدِن ث أ َم َر َر ُسول ِ
أت ِان ِمن ِقب ِل ر ِب ِبتص ِد ِ
َ ً َ
َّ
َ َ
َّ
َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ
اس أ ْن ل َی ْب َق غدا أ َح ٌد ِإل
الن
ف
اد
ن
ِ
حت سلموا علی ِه ِب ِإمر ِة الؤ ِم ِننی ث قال یا ِبل ل ِ
ِ
ٌ َّ َ َ َ
ُ
َع ِلیل ِإل خ َر َج ِإل غ ِد ِیر خ م» 3به دنبال آن پیامبر به بزرگان اصحاب دستور دادند

تا نزد حضرت علی؟ع؟ رفته وبا لقب امیرالمؤمنین به ایشان سالم کنند.
پس امیرالمؤمنین؟ع؟ رهبر و امیر تمام امت پیامبر؟لص؟است .البته حضرت
علی بن ابی طالب؟امهع؟ در سالهای قبل از آن و در ابتدای بعثت (و حتی در
عالم ذر) هم به لقب «امیرالمؤمنین» ملقب شده بودند  ،ولی در این روز اعالم
عمومی بود.

 . 1چون روز چهاردهم روز حرکت پیامبر از مکه به مدینه بود ،و لقب «امیرالمؤمنین» روز قبل از آن اعالم شد ،پس اعالم
لقب روز سیزدهم بوده است.
 . 2بحار االنوار ،ج  37ص . 111
 . 3امالی صدوق ص .355
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آ
قّ
<� ت� ذ�ا ق
ح�ه>
ال�ر�بی
بخشش فدک به حضرت زهرا؟اهع؟ و نزول آیه

1

در سال ششم هجری 2پس از جنگ خیبر 3منطقه بسیار بــزرگ فدک

توسط پیامبر اکرم؟لص؟و بدون کمک اصحاب فتح شد 4و مطابق آیات قرآن
تمام منطقه فدک به ملکیت شخص پیامبر خدا؟لص؟درآمد .جبرییل نازل
ّ

ت ذ
ال�ر�ی ق
ق
ح�ه> ( 5یعنی حق خویشان را عطا کن) را آورد
شده آیه فدک <وءا� �ی ب

و پیامبر اکرم؟لص؟ تمام آن سرزمین را که حق حضرت زهرا؟اهع؟ بود به ایشان
تحویل دادند «و یوم الرابع عشر من ذی احلجة إمالك الزهراء؟اهع؟»( 6چون حضرت

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 14 vذی

زهرا؟اهع؟ تنها وارث حضرت خدیجه؟اهع؟ بودند و بدین گونه این حق به ایشان
رسید).

7

 . 1سوره اسراء ،آیه .26
« . 2ثم كانت غزوة خیبر فی ذی الحجة من سنة ِست»
 . 3اعالم الوری ص .99
 . 4بحار االنوار ج  17ص .378
 . 5سوره اسراء ،آیه .26
 . . 6بحار ج  95ص .188
 . 7بحار االنوار ج  29ص .118
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ّ
الحجة v
 15 vذی
میالد امام هادی؟ع؟ روز توجه به زیارت جامعه کـبیره و زیارت غدیریه

غــــــدیریام

در پانزدهم ذی الحجة ســال  1 212ه.ق یکی از وارثــان غدیر و از امامان
سفارش شده در غدیر ،امام دهم حضرت امام هــادی؟ع؟ جهان را منور به

قدومشان نمودند «و کان مولوده بصریا بنصف من ذی احلجة سنة اثین عشرة و

مأتنی» از آن امام همام میراثهای حدیثی گرانبهایی مانده که از زیباترین
ّ
غدیریه
آنها زیارت جامعه کبیره (یک دوره معارف امامشناسی) و زیارت

(یک دوره معارف امیرالمؤمنین؟ع؟ شناسی) میباشد.

 . 1االرشاد ،ج  2ص . 297
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ّ
نزول آیه ّ
محبت ُ(ود) در شأن امیرالمؤمنین؟ع؟

الحجة( 1سال  10هجری) و در ّ
ّ
حجة البالغ بعد از نماز پیامبر
در روز  17ذی
اکرم؟لص؟دعا کردند خدایا محبت علی؟ع؟ را در قلوب مؤمنین و هیبت
و بــزرگــی او را در قلوب منافقین قــرار ده 2.سپس به امــر پیامبر خــدا؟لص؟،
امیرالمؤمنین سه مرتبه همین دعا را تکرار کردند خداوند این آیه را نازل فرمود
َ َّ

آ ُ

َ ُ

َ

َُ

َ

ًّ

<� نّ� ال ذ�� نَ� � َم ن�وا َو عملوا ّ
الصا ِل ِت
حا� * َس یَ��جْ َع ُل له ُم ّالر ْح نُم� ُودا>( 3خداوند یقینا برای
ِ
ِإ ِ ی
مؤمنینی که عمل صالح انجام میدهند ّ
محبت امیرالمؤمنین؟ع؟ را در

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 17 vذی

قلوبشان قرار میدهد).
یعنی خداوند برای کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند (که
امیرالمؤمنین؟ع؟ در رأس و امیر آنها هستند) محبت و ّ
مودت قرار داد.

ّ
 . 1آیه  12سوره هود در سرزمین قدید در حجة البالغ نازل شد و در روایتی دیگر همزمانی آن با آیه ُود ذکر شده است؛ پس آیه
ّ
ُود در  17ذی الحجه در سرزمین قدید نازل شده است .الکافی ،ج ،8ص 378و بحار ،ج ،35ص.354
 . 2بحار ،ج ،35ص.354
 . 3سوره مبارکه مریم ،آیات .96
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ّ
الحجة v
 17 vذی
نزول آیه تبلیغ (ابالغ)

غــــــدیریام

در روز  17ذی الحجة سال دهم هجری در مسیر برگشت به مدینه پیک
ی رسید و امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ را
وحی مکرر خدمت پیامبر اکرم؟لص؟م 
رسول ما
سفارش میکرد .در نزدیکی وادی غدیر جبرییل این آیه را آورد که :ای ِ
آنچه از طرف خداوند درباره والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ به سوی تو نازل کردیم
را به مردم ابالغ کن که اگر این کار انجام نگیرد رسالت تو انجام نگرفته اس،
باطل میشود .و پیامبر خدا؟لص؟به مردم فرمان دادند که فردا در منطقه غدیر

َ َ ْ ْ َ َّ ْ
َ
َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ َ
الر ُسول َب ِلغ ما أن ِز ل ِإل ْیك ِم ْن َر ّ ِبك َو ِإ ْن ْل تف َعل فا َبلغ َت
همه جمع شوند« .یا أیا
َ
ّ
ْ
ْ
َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
َ
َ َ ُّ
الناس إ َّن َ
ول
ین َو ُه ُم ال ِذ
كاف ِر َ 
ِرسالته و اهَّلل یع ِصمك ِمن
اهَّلل ال َ ْی ِدی الق ْو َم ال ِ
ین هوا ِب َر ُس ِ
ِ ِ
ُ
َ
َ
ً
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
اهَّلل َف َق َال َأ َما َت َران َیا َج ْب َرائیل أغدق َّ
الس ْی َر م ّدا ِف ِیه ِل ْدخل َ
ال ِد َینة فأ ْع ِرض َول َیة َع ِ ٍ ّل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ
َ
ّ
الش ِاه ِد َو ال َغ ِائب َف َق َال ل ُه َج ْب َر ِائ ُیل ع ُ
اهَّلل َیأ ُم ُر َك أ ْن َتف ِرض َول َی َت ُه غدا» .1بنا بر
َعل
ِ

بعضی از روایات آمده که صدر آیه در  ،16وسط آیه در  17و ّ
بقیه آیه در  18ذی

الحجه نازل شده است که احتماال تکرار در نزول آیه است .2

 . 1إرشاد القلوب ج ،2ص.330
 . 2تفسیر البرهان ،ج ،2ص.230
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نزول آیه ا کمال و اتمام

در روز عید عظیم غدیر خم و پس از خطبه پیامبر اکرم؟لص؟ و اقرار زبانی

ْ َ ْ َ �أَ ْ
ک َم ْل ُت� َل ُکمْ
بیعت مردم با امیرالمؤمنین؟ع؟ آیه اکمال نازل شد ...< .ال ی�وم
ُ َ ُ
َ ُ �أَ ْ ُ َ َ ُ
َ ً
ِد ی� ن�ک ْم َو ت� َم ْم ت� عل یْ�ک ْم ِن� ْع َم ِ�تی َو َر ِ�ض ی� ت� لک ُم ِإال� ْسلا َم ِد ی� ن�ا 1>...یعنی در روز غدیر با

پذیرش والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ توسط شما دین را بر شما کامل و نعمت را بر
شما تمام نمودم و از این اسالم شما راضی شدم ...و با نزول این آیه مشخص
شد دین بدون والیت امیرمؤمنین؟ع؟ ناتمام ،باطل و مورد غضب خداست.2

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 18 vذی

 . 1سوره مائده ،آیه .3
 . 2تفسیر فرات کوفی ص .118
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ّ
الحجة v
 18 vذی
ایراد خطبه غدیر توسط رسول خدا؟لص؟

غــــــدیریام

در این روز خطبه غدیر توسط پیامبر اکرم؟لص؟ انشاء شد .خطبهای که
مشتمل بر ذکــر فضایل بسیاری از امیرالمؤمنین اســت که تنها راه هدایت
و سعادت بشر است و انذار به اینکه عاقبت دشمنی با این والیت ورود به
دردناکترین عذاب الهی است .خطبهای که در شرایط ویژه بیان شد و پیامبر
خــدا؟لص؟ از همگان اقــرار به شنیدن گرفتند تا بعد کسی عــذر نیاورد که
نشنیدم .در این خطبه بعد از بیان معارف توحیدی و نصایح اخالقی ،به
الهی بــودن انتخاب امیرالمؤمنین؟ع؟ اشــاره کــرده و انتخاب ائمه؟مهع؟ را از
طرف خدا اعالم کردند و فضایل امیرالمؤمنین؟ع؟ را تا آنجا که امکان بیان آن
در آن جلسه بود مطرح کردند و البته این نکته را فرمودند :من میدانم منافقان
بسیار و مؤمنان کم هستند.1

 . 1خطبه غدیر ،احتجاج طبرسی ج  1ص .63
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عید بزرگ غدیر نصب امیرالمؤمنین؟ع؟ به عنوان خلیفه بالفصل رسول
خدا؟لص؟از جانب خداوند متعال

پیامبر اکرم؟لص؟ از ابتدای رسالت شان در هر مکان و موقعیتی که به دست
میآمد امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان خلیفه بعد از خود معرفی مینمودند ،اما
در روز  18ذی الحجة پیامبر عالوه بر معرفی ،برای امیرالمؤمنین؟ع؟ و یازده
امام بعد از ایشان از حاضرین بیعت گرفتند و در خطبه غرایی به این امر مهم
پرداختند .و در روز عید غدیر بیش از صد هزار نفر مرد و زن حتی زنان پیامبر
ݘ
صحابه با نفوذ با امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت کرده و از روی محبت و یا اجبار،
و

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 18 vذی

رهبری امیرالمؤمنین؟ع؟ را به ایشان تبریک گفتند و در این منطقه بیش از سه
روز توقف کرده تا تمام مردم بتوانند در مراسم بیعت شرکت کنند .
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ّ
الحجة v
 18 vذی
تأ کید رسول خدا؟لص؟ بر حدیث منزلت

غــــــدیریام

در این روز پیامبر اســام؟لص؟ در ضمن خطبه غدیر تأکید فرمودند که
جایگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ (نسبت به) ایشان مانند منزلت حضرت هارون
َ

َّ َ َ َ

برای موسی؟امهع؟ است« .أنت ِم ّن َب ْنزل ِة َه ُار َ
ون ِم ْن ُم َوس ِإل أ ّن ُه ل َن ِ َّب َب ْع ِدی».1
ِ ِ ِ

یکی از جلوههای درک این روایت آشنایی با مقامات هارونیه در آیات و
روایات است؛ زیرا پیامبر گرامی اسالم؟لص؟فرمودند :هر اتفاقی که در قوم بنی
اسرائیل افتاده باشد در ّامت اسالم نیز اتفاق خواهد افتاد .این کالم عمیق هر
انسان متفکر را به سمت تحقیق بیشتر در مورد قوم بنی اسرائیل میکشاند،
ً
خصوصا ارتباط موسی و هــارون ؟امهع؟ (مانند اخــوت ،وصایت ،خالفت،
شرکت در رسالت ارتــداد ّامت و )...که در تبیین ابعاد وجایگاه این روایت
بسیار موثر است.

 . 1کتاب سلیم ،ج  2ص  781تفسیر قمی ج  2ص .109
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روز بیعت با امام زمان؟جع؟

در این روز پیامبر گرامی اســام؟لص؟ برای امامت امیرالمؤمنین و تمامی
امامان معصوم؟مهع؟ حتی بــرای امــام زمــان؟جع؟ از مــردم بیعت گرفته و در
مورد امام زمان؟جع؟ با  18فراز به صورت کامل توضیح دادند«َ :أ َل إ َّن َخ ِ َ
ات
ِ
َْ
ال َّئة م َّنا ْال َق ِ ُ
ائ ْ َ
ال ْه ِد ُّی( 1»...بدانید آخرین امام از ما حضرت قائم مهدی
ِ ِ ِ
است )...و به من امر شده که از طرف خدا بر امر امیرالمؤمنین و ائمه بعد از
َُ
َ َُ ْ َ
ایشان که مهدی از آنهاست ،از شما بیعت بگیرم «فأ ِم ْر ُت أ ْن آخذ ال َب ْی َعة
َ
َ
َ
ْ ُ
ْ ُ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ ُ
اهَّلل َع َّز َو َج ّل ف َع ِ ّل أ ِمیر ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی َو
ول َما ِجئت ِب ِه ع ِن ِ
ِمنك ْم و الصفقة لك ْم ِبقب ِ
ِ
ٍ ِ
َ
َ
َْ
ْ
َ
ائ ٌة ِم ْ ُن ُم ْ َ
ین ُه ْم ِم ّن َو ِم ْن ُه أ ِ َّئ ٌة َق ِ َ
ال ِ َّئ ِة ِم ْن َب ْع ِد ِه ّال ِذ َ
ال ْه ِد ُّی ِإل َی ْو ِم ال ِق َی َامة».2
ِ

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 18 vذی

و سزاوار است در این روز که با عنایت به امر پیامبر اکرم؟لص؟ روز نمادین
بیعت با امام زمان؟جع؟ است مردم باید در طول سال با دعای عهد و مأثورات
دیگر بیعت خود را با امام زمان ؟جع؟ را تجدید نمایند.

 . 1خطبه غدیر ،احتجاج طبرسی ج  1ص .63
 . 2خطبه غدیر ،احتجاج طبرسی ج  1ص .63

85

ّ
الحجة v
 18 vذی
روز نصب جانشینان انبیاء الهی (عید ادیان)

غــــــدیریام

انبیاء؟مهع؟ مأمور بودند که اوصیاء خود را در هجدهم ذی الحجة نصب
کنند و به آنان امر کنند که این روز را عید بگیرند ،امام صادق؟ع؟ فرمودند:
ّ
وصی
مؤمنین  18ذی الحجه را عید بگیرند همانگونه که تمام انبیاء؟مهع؟
خود را در روز  18ذی الحجه نصب میکردند و به آنان وصیت میکردند که
آنها نیز وصی خود را در این روز معرفی کنند و این روز را برای خود و امتشان
روز عید قرار بدهند

1

به صورت مثال:
* نصب شیث به عنوان خلیفه حضرت آدم؟امهع؟
* نصب حضرت هارون و یوشع بن نون به عنوان خلیفه حضرت موسی؟مهع؟
* نصب شمعون الصفا به عنوان خلیفه حضرت عیسی؟امهع؟
* نصب آصف بن برخیاء به عنوان خلیفه حضرت سلیمان؟امهع؟
و به این صورت  18ذی الحجه برای ّامت حضرت نوح ،ابراهیم ،موسی
عیسی ،سلیمان؟مهع؟ و ...عید است .2
پس ایــن روز یک عید جهانی و متعلق به همه ادیــان آسمانی اســت و
سفارش شده در این روز بر پیامبر و اهلبیت ایشان؟مهع؟ صلوات زیاد بفرستیم
و بر دشمنانشان لعن بسیار کنیم.

 . 1کافی ج 4ص.149
 . 2بحار االنوار ج  95ص .194
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تشریع نماز عید غدیر توسط رسول ا کرم؟لص؟

نماز عید غدیر مانند نماز عید فطر و قربان در ظهر عید غدیر خوانده میشود
البته به کیفیتی دیگر« .فجرت السنة فی هذا الیوم بعینه بصالة ركعتین
اقتداء برسول اهلل؟لص؟ فی فعله» 1این نماز بنابر نظر بعضی از مراجع عظام
مستحب است جماعت خوانده شود .امام صادق ؟ع؟ فرمود« :كسی كه این
نماز را بخواند ثواب صد هزار حج و صد هزار عمره را میبرد و هر حاجتی از
خدا در خواست كند ،خداوند آن را برآورده مینماید» .و سزاوار است مومنین

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 18 vذی

که نماز عید فطر وقربان را اهمیت میدهند به نماز عید غدیر اهمیتی بیشتر
دهند.
شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان نقل کرده است که «دو رکعت نماز کند
و به سجده رود و صد مرتبه شکر خدا کند و سپس سر از سجده بردارد و این
دعا را بخواند  ...سپس به سجده رود و در حال سجده صد مرتبه «الحمد هلل»
و صد مرتبه «شکرا هلل» بگوید .2

 . 1المقنعة ص . 204
 . 2مراجعه شود به مفاتیح الجنان.
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ّ
الحجة v
 20 vذی
میالد امام موسی بن جعفر؟امهع؟

غــــــدیریام

َ َْ
ْ َ
َ َ
ال ْب َواءَ ،ب ْ َی َم َّك َة َو ْ َ َ
َ ْ
ال ّج ِة َس َنة ِمائ ٍة َو َس ْب َع ٍة َو
ُ«و ِلد ِب ِ
ال ِدین ِةِ ،ف شه ِر ِذی ِ
ْ
ِع ْشر َ
ین ِم َن ِال ْج َر ِة» 1امام کاظم؟ع؟ در ماه ذی الحجة سال  127هجری در
ِ
سرزمینی به نام ابواء که ما بین مکه و مدینه بود متولد شدند .در تقویم روز
بیست ذیحجه به عنوان والدت ثبت شده است و البته در بعضی از منابع
نیز میالد امام کاظم؟ع؟ در هفت صفر روایت شده که با عنایت به شهادت
امام حسن مجتبی؟ع؟ در هفتم ماه صفر که در مأثورات متعدد آمده است
تجلیل آن در بیست ذیحجه بهتر است زیرا:
اوال میالد امام کاظم؟ع؟ در بیستم ذی الحجه اعتبار بیشتری دارد.
ثانیا مرسوم در عتبات و حتی حرم امام کاظم؟ع؟ این است که هفت صفر
را عزا میگیرند.
و ثالثا اگر در یک روز در یک خانواده دو حادثه صورت گیرد مثال فرزندی از
آن خانواده به سختی کشته شود و در آن روز نیز فرزندی به دنیا آمده باشد عرفا
کسی به آن خانواده تبریک نمیگوید بلکه بخاطر مصیبت وارده تسلیت گفته
و تبریک گفتن بخاطر میالد را خالف ادب میشمارد.
رابعا محرم و صفر عزای امام حسن و امام حسین؟امهع؟ است و حرمت آن باید
نگه داشته شود
پس سزاوار است  7صفر را به عزاداری بپردازیم .و میالد امام کاظم؟ع؟ را در
ذی الحجه جشن بگیریم.
 . 1دالئل االمامة ص .303
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معجزه غدیر و نزول آیه سأل سائل بعذاب واقع (هال کت دشمن
امیرالمؤمنین؟ع؟)

پس از مراسم بیعت گرفتن برای امیرالمؤمنین؟ع؟ منافقین بر آشفته شدند،
َ
َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
الن ُّب ؟لص؟ َ ْم ِل َس ُه أ َتـ ُـاه َر ُجـ ٌـل ِم ْن َبن َ ْمـ ُ
وم
ـز
ِ
ٍ
«فلما كان بعد ثلث ٍة و جلس ِ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُی َس َّمى ُع َم َر ْب َن ُع ْت َب َة َو ف َخ َبر َآخ َر َحارث ْب َن ّ
الن ْع َم ِان ال ِف ْه ِر َّی فقال 1»...در این
ِ
ِ
ٍ
میان حارث بن نعمان فهری رهبری امیرالمومنین؟ع؟ را نپذیرفت و با لحنی
توهین آمیز به این انتخاب اعتراض کرد .پیامبر؟لص؟ فرمودند :این به امر خدا

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 20 vذی

بوده نه من .ولی حارث سر را به سوی آسمان بلند کرده و گفت :خدایا اگر
محمد راست میگوید ،سنگی بر من ببار و اگر دروغ میگوید عذابی بر او نازل
کن .وقتی از پیامبر خدا؟لص؟ دور شد ،پرندهای در آسمان ظاهر شد و سنگی
را که همراه داشت بر سر او رها کرد که فرق سرش را سوراخ و از انتهای بدنش
خارج شد و ابر سیاهی در آسمان برقی زد و بدن او را سوزاند و در این هنگام
َ
َ َ
ْ َ
َ ََ َ ُ َ َ
ین ل ْی َس ل ُه َد ِاف ٌع» 2و این
اب َو ِاق ٍع * ِللك ِاف ِر
ذ
این آیات نازل شد« :سأل سائل ِبع ٍ
معجزه مانند معجزه اصحاب فیل بود .3

 . 1بحار األنوار ج 37ص .166
 . 2سوره معارج آیات  1و .2
 . 3جامع األخبار(للشعیری) ،ص.12
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ّ
الحجة v
 21 vذی
روز صدور حدیث بساط (فرش پرنده)

غــــــدیریام

در روز  21ذی الحجة زمانیکه پیامبر در مدینه بــودنــد ،پیامبر گرامی
اسالم؟لص؟فرشی را پهن کــرده و امیرالمومنین؟ع؟ ،سلمان ،ابــوذر ،عمار،
ابوبکر ،عمر و ...بر روی آن قرار گرفتند و امیرالمؤمنین؟ع؟ به فرش فرمان دادند
که به سمت غار اصحاب کهف حرکت کند و فرش به پــرواز در آمد و در
کنار غار بر زمین نشست .صحابه بر اصحاب کهف سالم کردند اما جوابی
نشنیدند امیرالمؤمنین ؟ع؟ بر آنها سالم کردند اصحاب کهف با صدای
فصیح جواب سالمشان را دادند و به والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ اقرار کردند
و گفتند ما بجز پیامبر و وصی او؟امهع؟ با کسی سخن نمیگوییم سپس با
همان فرش به نزد پیامبر برگشتند و جریان را تعریف کردند 1جبرییل آمد و
ُ
أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ أَ ُ َّ َ َ أَ ُ َّ
ول َو أ�ولی ْال أَ�مرْ
الر ُس َ
��� �م�وا � ِط ی�عوا الله و � ِط ی�عوا
این آیه نازل شد < ی�ا � ی�ها ال ِ ی
ِ
ِ
ْ ُ
ِم ن�ك ْم>  2و همه متوجه شدند که مراد از اولی االمر ،امیرالمؤمنین است و در
روایات بسیار زیاد مطرح شده که مراد از اولی االمر امیرالمؤمنین؟ع؟ و یازده
فرزند معصوم اویند و این لقب خاص اهل بیت؟مهع؟ است.

 . 1االصول الستة عشر ص .128
 . 2سوره مبارکه نساء ،آیه .59
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روز نزول آیه اولی االمر

در گزارش حدیث بساط آمده است که آیه <اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اویل

االمــر منکم> 1نــازل شد .پس نــزول این آیه هم در  21ذی الحجه میباشد .در

روایــات وارد شده است که این آیه مخصوص اهل بیت؟مهع؟ اســت« .و هو
خاص لنا» 2و فرمودند« :ا ی� نا�ا ع�نی خ�اص�ة » .3از امام صادق؟ع؟ سؤال شد :مراد

از آیه اولی االمر چیست؟ فرمودند« :اولی فال� ق�ه و العلم» .بعد سؤال کردند :آیا عام
است؟ (یعنی هر صاحب فقه و علمی را شامل میشود؟) فرمودند :نه .بلکه

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 21ذی

مخصوص ما اهل بیت است .4و امام رضا؟ع؟ اولی االمر را مشخص کردند،
از امیرالمؤمنین سپس امام حسن و امام حسین تا حضرت مهدی؟مهع؟ .5و در
ادامه آیه میفرماید« :اگر در مورد چیزی در امور (مانند امامت ،رهبری ،احکام
و  )...اختالف کردید آنرا به خدا و رسول او ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و
روز قیامت دارید.

 . 1سوره نساء آیه .59
 . 2تفسیر فرات کوفی ص .660
 . 3کافی ج  1ص  276و ج 2ص .7
 . 4تفسیر فرات کوفی ص .601
 . 5کافی ج  2ص .21
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ّ
الحجة v
 22 vذی
مصونیت پیامبر؟لص؟ در توطئه هرشا

غــــــدیریام

 14نفر از منافقین قبل از غدیر به دنبال شکست و عدم انجام غدیر بودند
و در این راه توطئههای متعددی کردند اما موفق نشدند .ولی باز هم از توطئه
دست بر نداشتند و در  22ذی الحجة هنگام بازگشت پیامبر اکرم؟لص؟ به
مدینه قصد ترور رسول خدا؟لص؟ را داشتهاند که با آمدن جبرئیل و خبر دادن
به ایشان این توطئه خنثی شد  1و بدین گونه صدق کالم پیامبر خدا؟لص؟

ق ّ �ة تّ
ک� ةر� ن
الم� ق� ی� ن� و ث
در خطبه غدیر که فرمودند« :لعلمی ب��ل
الم� فا� ق� ی� ن�» و صدق
آیه <واهلل ی�عصمک ن
م� نال�اس> 2ظاهر شد .این افراد را حذیفه و عمار دیدند

و شناختند و آنان را منافق شناس نامیدند .و هر کسی را که حذیفه در نماز
ّمیت او شرکت نمیکرد میفهمیدند که جزء منافقان است .3

 . . 1احتجاج طبرسی ج  1ص .59
 . 2سوره مائدة آیه .67
 . 3واقعه هرشا در اولین شب حرکت پیامبر از غدیر اتفاق افتاد و چون پیامبر عصر روز  21حرکت کردند ،پس واقعه هرشا
در روز  22ذی الحجه بوده است .تفسیر قمی ج  1ص .174
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عید بزرگ مباهله

امام رضا؟ع؟ بزرگترین فضیلت قرآنی امیرالمؤمنین؟ع؟ را آیه مباهله
معرفی کــردنــد .1جریان از ایــن قــرار بــود که در پی نامه پیامبر ا کــرم؟لص؟ به
پادشاهان مناطق اطــراف و دعــوت آنهــا بــه اســام ،از ســوی پادشاه نجران
گروهی به مدینه آمدند که بعد از دیدن حق باز هم ایمان نیاوردند .امر الهی
صادر شد تا مباهله صورت گیرد (یعنی دو طرف در یک مکان دعا کنند و
دعای هر کس مستجاب شد دلیل برحقانیت اوست) اما مسیحیان نجران

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 24 vذی

هنگامی که در  24ذی الحجه بــرای مباهله آمدند عالئم عــذاب را دیدند
بعضی از آنها ایمان آورده و بعضی دیگر حاضر به پرداخت جزیه شدند و
اینچنین حقانیت پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن و
امــام حسین؟مهع؟ بر همگان ثابت شــد.

از نکات این جریان نفس بودن

امیرالمؤمنین برای پیامبر؟امهع؟ است و نکته دیگر اینکه در آن زمان ابراهیم پسر
پیامبر زنده بودند ولی پیامبر ایشان را برای مباهله همراه خود نبردند.

 . 1الفصول المختاره ص  .2 38اعالم الوری ج 1ص  / 276و مرآة العقول ج  14ص  267ذیل بحث نوادر.
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ّ
الحجة v
 24 vذی
نزول آیه تطهیر در جریان مباهله

غــــــدیریام

أَ ْ ْ
ّ ُ
آیه تطهیر إ نَّ ُ ُ َّ ُ ُ ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ
الر جْ� َس �ه َل ال بَ� ْی� تِ� َو یُ� َط ِه َرك ْم
ِ
<��ما ی�ر ی�د الله ِل ی�� ِه ب� ع�كم ِ
تَ ْ ً
ه�را> 1چندین بار نازل شده است .یکی از موارد مهم نزول آن بعد از مباهله
�ط ی
و در جریان حدیث کساء است مطابق این آیه اهل بیت؟مهع؟ از هر جهل،
پلیدی ،و نقصی تکوینا بری و پاکند و پلیدی از آنها دفع شده نه رفع و این آیه
شریفه بزرگترین دلیل بر عصمت آنها میباشد و این آیه عالوه بر عصمت،
امامت و رهبری ،همسان بودن با قرآن و  ...را برای اهل بیت؟مهع؟ اثبات میکند
و به نص کالم پیامبر؟لص؟ همسران پیامبر از این آیه خارج هستند.

 . 1سوره احزاب آیه .33
 . 2غرر الخبار و درر اآلثار ص .298
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2

نزول آیه والیت و خاتم بخشی امیرالمؤمنین؟ع؟

روزی عبد اهلل بن سالم در خانه ی پیامبر خــدا؟لص؟ به ایشان عرضه
داشــت :ای پیامبر خدا برای ما جانشین خود را معرفی کن .در این هنگام
نَّ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ذ نَ آ َ نُ َّ ذ نَ ُ ق ُ نَ َّ ةَ
لا�
��� ی�� ی�مو� الص
جبرئیل آی ه والیت ِإ
��� �م�وا ال ی
<��ما و ِل ی�كم الله و رسوله و ال ی
كا� َو ُه ْم راك ُع نَ
َو ُ��ؤْ ُت� نَ
و� ال�زَّ
َة
و�> 1را بر پیامبر نازل کرد و پیامبر برای دیگران
ِ
ی
تــاوت نمودند .به امــر پیامبر اکــرم؟لص؟ همه به مسجد رفتند تا شخص
مورد نظر این آیه را پیدا کنند .در حین رسیدن به مسجد دیدند فقیری آرام و

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 24 vذی

خوشحال در حال بیرون آمدن از مسجد است .از او پرسیدند :از کجا میآیی
و چرا خوشحالی؟ گفت :ساعتی قبل وارد مسجد شدم و از مردم درخواست
کمک کردم ،اما هیچکس به من اعتنایی نکرد .به آسمان رو کردم و گفتم:
خدایا من از این مردم کمک خواستم و کسی جوابم را نداد .در حین حرکت
از کنار جوانی که در رکوع بود رد شدم و او دستش را به سوی من آورد و به من
فهماند که انگشتر قیمتیش را بیرون آورم و من نیز همان کار را کردم .پیامبر
خــدا؟لص؟ تکبیر گفتند .مــردم نیز تکبیر گویان بــه ســوی آن جــوان حرکت
کردند .او هنوز در حال نماز بــود .پیامبر خــدا؟لص؟ تا او را دیدند اشک در
چشمان مبارکشان حلقه زد .آری ،او امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است که به امر
الهی بر همه والیت و سرپرستی دارد .2

 . 1سوره مائده ،آیه .55
 . 2تفسیر فرات کوفی ص . 128
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ّ
الحجة v
 24 vذی
صدور حدیث شریف کساء در جریان مباهله

غــــــدیریام

این حدیث در جریانات مختلف تکرار شده است که یکی از آنها در
مباهله است .پیامبر گرامی اسالم؟لص؟ دو طرف کساء را گرفته و بر روی پنج
تن انداخته ،آنگاه به خداوند عرض کردند ُ
ّ
خاصتی» و از
«هم اهل بیتی و
خداوند پاکی آنان را طلب کرد و خداوند فرمود که تمام عالم را به خاطر آنان
آفریده است.1
در این حدیث ،حضرت زهرا؟اهع؟ بدون واسطهی جبرئیل سخن خدا را
نقل میکند و خداوند وقتی از پنج تن نام میبرد محور معرفت را حضرت
زه ــرا؟اهع؟ قــرار مـیدهــد (جبرئیل ســؤال میکند :آنــان چــه کسانی هستند؟
خداوند میفرمایدُ :
«هم فاطمة و أبوها و بعلها و بنوها» یعنی آنها فاطمه و پدر
فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه هستند) و در پایان ،پیامبر اکرم؟لص؟
میفرمایند :هرگاه در مجلسی تعدادی از شیعیان جمع شوند و حدیث کساء
هم و ّ
را بخوانند ،خداوند دعای اهل مجلس را مستجاب کردهّ ،
غم آنها را بر
طرف میکند و گناهان آنان با دعای مالئکه بخشیده میشود.

 . 1حدیث کساء (غرر االخبار و درر اآلثار ص .)289
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نزول سوره "هل أتی" در شأن پنج تن آل عبا؟مهع؟

امیرالمؤمنین ،حضرت فاطمه ،امام حسن و امام حسین؟مهع؟ پس از سه روز
روزه گرفتن و بخشیدن طعام خود به یتیم و مسکین و اسیر در شب  25ذی
الحجة ،سوره مبارکه هل اتی در شأن آنان نازل شد 1 .در سوره هل أتی که با
بخشیدن چند طعام این همه آیات نازل شد ،نکاتی قابل تأمل است:
 .1اطعام کردن باید «علی حبه» باشد یعنی از منشأ محبت سرچشمه
بگیرد و به خاطر دوست داشتن خدا و دوست داشتن آل اهلل اطعام بدهیم.

ت های ویژه ذکر شده در پرچم کاروان
:مود لصف   مناسب 

ّ
الحجة v
 25 vذی

 .2برای انجام کار خیر از مردم انتظار تشکر و پاداش نداشته باشیم «النر ید
ً
ً
منکم جزاءا و ال شکورا».
 .3اطعام برای وجه اهلل باشد یعنی برای رضا و قرب الهی باشد که در ذیل
و�ه بر�کو جال�لال و الاکرام> تفسیر شده که مراد از وجه اهلل ،اهل
آیه <و ی� ب� ق�ی ج
بیت؟مهع؟ هستند.

 . 1توحید صدوق صفحه .118
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علی؟ع؟؛ آ� ف� ت�ا� ملک ت
و�
ب
معنای زیارت
زیــارت در اصطالح به معنی دیــدار شخص بــزرگ و حضور در پیشگاه
با عظمت اوســت ،به قصد اداء تحیت و عرض ادب .و این امر نسبت به
دوستان و نزدیکان و خویشاندان امری عادی است ،ولی در مورد پیامبران و
امامان معصوم؟مهع؟و بزرگان دینی از ویژگیهای خاصی برخوردار است و گفته
شــده به محض توجه دل بسوی آنــان دیــدار و زیــارت تحقق پیدا میکند.
اما چه بهتر که سالکان راه خدا و رسول خــدا؟لص؟و محبان و دوستان اهل
بیت؟مهع؟برای تقرب بیشتر به منظور زیارت و دیدار محبوب خود به محضر
آنان شرفیاب شوند و با شیواترین کالم و سخن ،بهترین زیارت و عرض ارادت
را در حضور آنان انجام دهند.
و چه بهتر که از جانب خود آن بزرگواران راه و روش زیارت و آداب ّ
تحیت را
فرا گیریم و آنچه را برای دوستی دو جانبه دستور داده اند عمل نمائیم.

1

زیارت یعنی؟مهع؟ حضور زائر نزد مزور (زیارت شونده) ،هنگامی که زائر در
 1شفاء الصدور ،ج  ،۱ص .۵

وطنش قصد عزیمت به سوی مشهد هر یک از اهل بیت؟مهع؟میکند خدای
متعال به احترام آن زائر و احترام صاحب آن مشهد ،مالئکهای را به وطن آن زائر

غــــــدیریام

میفرستد تا او را همراهی کنند ،آن مالئکه همراه با آن زائر به زیارت میآیند و
بعد از اینکه قصد بازگشت نمود همراه او میآیند و او را به وطنش میرسانند
و به خدمت صاحب آن مشهد باز میگردند و خدای متعال به آنها دستور
میدهد که تا قیامت در حرم بمانند و از طرف آن زائــر به عبادت و زیارت
بپردازند.
حــرم اهــل بیت؟مهع؟بوی وطــن میدهد ،بــوی بهشت میدهد و زائــر در آن
احساس راحتی میکند .لذا اغلب ،زائر اولین باری که از راه میرسد و به حرم
مشرف میشود بعد از زیارت آرامش فوق العادهای بدست میآورد.
خوبان خدا سبقت در سالم دارنــد ،و چنانکه میدانید کسی نتوانست
بر پیامبر؟لص؟در سالم کــردن سبقت بگیرد ،امــروز هم وقتی ما به پیامبر و
ائمه؟مهع؟سالم میکنیم و به زیارت آنها میرویم در واقع جواب سالم آنها را
میدهیم و بازدید پس میدهیم .تا اول از جانب آنها سالم و عنایتی نباشد
دیگران توفیق سالم و توجه به ایشان پیدا نمیکنند.؟

1

پس زیارت مبادله محبت و ارادت است ،اعالن وفاداری و تسلیم در برابر
خدا و اولیاء خداست که توفیق ویژه میخواهد

 . 1برداشتی از مصباح الهدی ،ص  ۲۱۲و .۳۱۵
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زیارت یعنی ...
مزور ،اظهار عشق و ارادت محب به محبوب ،دل دادن صمیمانه دل داده در
کوی دل دار ،سر سپردن سرباز فداکار در پیش پای سردار ،اعالن فروتنی دین
دار در برابر دین و پیشوایان دینی ،و اذان ایمان و دین داری است.
زیارت اعالم وفاداری صادقانه مرید است به مراد ،ابراز عالقه مطیع است

��ــ���ــ��   � �ــ�����������

زیارت ،حضور عارفانه عاشق در دیار معشوق ،دیدار عاشقانه زائر از سرای

به مطاع ،و اعالم خود فراموشی جان بر کف مخلص است نسبت به جانان.
زیارت ،عرضه خویشتن بر ترازو و ابزار سنجش است ،ایستادن در برابر آینه و
معیار کامل و نشانی کوی کمال به انسان تعالی طلب است.
زیــارت سفری مشتاقانه ،آ گاهانه و عاشقانه اســت که از ســرای دل آغاز
میشود ،از راه دل عبور میکند و سرانجام نیز در منزل دل به مقصد و مقصود
میرسد و بار بر زمین مینهد.
زیــارت ،تعظیم ،تکریم ،گرامی داشــت ،و یاد کردن انسانهای شایسته،
هنرمند ،فرهیخته ،فرهنگ ساز ،نقش آفرین ،مصلح ،متحول کنندگان تاریخ
و ...نیز زنده نگه داشتن نام و یاد آنان پس از شهادت است که الزمه محبت
و عشق و ارادت انسان به نیکی ها و کماالت میباشد و ریشه در فطرت و
سرشت آدمی دارد.

1

واضح است که هر زائری با تشرف به مشاهد مشرفه ائمه معصومین؟مهع؟و
انجام آداب و عبادات مخصوص آن اماکن مقدسه ،با پیامبر گرامی اسالم
 .1ادب فنای مقربان ،ج  ،۱ص  ۱۷و .۱۸
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قُ
<� ْل
و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین؟مهع؟صله و پیوند نموده و به آیه شریفه
ُْ
�أَ َ ُ ُ َ َ �أَ ً َّ ْ َّ َ
لا ْس ئ�لك ْم عل یْ� ِه �جْ را ِإ�لا ال َم َود ة� ِ�فی ال ق� ْر ب�ى> 1عمل کرده است و از دشمنان اهل

غــــــدیریام

بیت؟مهع؟برائت و بیزاری جسته است.

ّ
اینها باعث قرب به حضرت حق جل و علی ،آمرزش گناهان ،استحقاق

رحمت و بهشت الهی ،تجدید و تازه شدن ایمان ،محکم شدن اعتقادات،
قهــای مادی و
اصالح اخالق و صفات ،نورانیت ظاهر و باطن ،وسعت رز 
معنوی ،نرم و مهربان شدن دلها ،و تزکیه و طهارت جآنهاست چنانچه امام

َ َََ َ
َ ُ
َ َ
ل َصل َو ِات َنا َعل ْیك ْ م َو َما خ ّص َنا ِب ِه
هادی؟ع؟در زیارت جامعه کبیره فرمود« :و جع 
َ
ً َ
ً َْ
َ ُ
ُ
َّ
َ ُ
ِم ْن َول َی ِتك ْم ِطیبا ِلل ِق َنا َو َط َه َار ًة ِل ْنف ِس َنا َو َت ْز ِك َیة ل َنا َو كف َار ًة ِلذ ُن ِوب َنا» 2یعنی خدای

مهربان صلوات ما بر شما اهل بیت و والیت ویژه شما بر ما را سبب پاکیزگی
آفرینش ما و پاکی جان ما و وسیله رشد و کمال ما و کفاره گناهان ما قرار داده
است

جایگاه زیارت درآیات و روایارت
زیارت و توسل به اولیاء الهی ،امر خداست
واسطه قرار دادن اولیاء الهی برای توجه و تقرب به خدای متعال ،طرح و
دستور خود اوست .چنانکه درآیات قرآن آمده؛

َّ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ُّ
فَ
<� بِ�ما َر ْحَم ٍ�ة ِم نَ� الل ِه ِل ن� ت� له ْم َو ل ْو ك ن� ت� ف� ظ�ا �غ یل� ظ� ال ق�ل بِ� لا ن� ف��ض وا
 -1در آیه شریفه
َ
ْ
ُ
َ
َ َ ْ ُ َ
ِم نْ� َح ْو ِلك ف�اع ف� ع نْ� ُه ْم َو ْاس ت��غ ِف� ْر له ْم> 3فرموده است :ای پیامبر! بخاطر آن رحمتی

 .1سوره شوری.22 :
 .2مفاتیح الجنان ،ص.827
 3سوره آل عمران.۱۵۹ :
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شدی و اگر سخت دل و تندخو بودی از اطراف تو پراکنده میشدند .پس آنها
را عفو کن و از من نیز برای آنها طلب آمرزش کن.
بسیار روشن است که در این آیه شریفه خدای متعال توسل و توجه مردم
را به پیامبر اکرم؟لص؟ ،و واسطه شدن او را برای مؤمنین مطرح فرموده و به آن
دستور داده است و زمینه مــراوده محبت آمیز را بین پیامبر اکــرم؟لص؟و مردم
فراهم کرده است.

�أُ

ُ َ ْ َ ةَ َّ ذ َ
َ ذ َ �أَ َ َ
َ ّ فَ نّ قَ ٌ
ن 1
عا�>
 -2در آیه شریفه <و ِإ��ا س لك ِع ب�ادی ع ِ�نی � ِإ� ِ�ی �ر ی� ب� �ج ی� ب� دعو� الد ِاع ِإ��ا د ِ

��ــ���ــ��   ���ــ����� �ــ�������������������

که از سوی خدای متعال در تو قرار داده شده تو برای امت نرم خو و مهربان

فرموده :ای پیامبر «هنگامی که مردم سراغ مرا از تو گرفتند من به آنها نزدیکم
و دعای آنها را اجابت میکنم» خدای متعال مؤمنین را از این کار (که سراغ
خدا را از پیامبر اکرم؟لص؟میگرفتند) نهی نفرموده بلکه فرموده وقتی بواسطه
تو سراغ مرا میگیرند ،من نزدیکم و دعای آنها را اجابت میکنم یعنی ای مردم،
اگر خدا و دین خدا را میخواهید تنها راهش رفتن به سوی اولیاء خداست.

َ َ ْ �أَ نَّ ُ ْ ذْ �ظَ َ ُ �أَ ْن فُ َ ُ ْ �ؤُ َ فَ ْ َ ْ َ َّ
اس ت��غ ف� ُروا الل َه
 -3همانطور که در آیه شریفه <و لو �هم ِإ�� لموا ��سهم ج�ا ك �
َ ْ تَ �غْ فَ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ تَ َّ ً َ ً
ح�ما> 2فرموده :هنگامی که مؤمنین بر خود
و اس� �ر لهم الرسول لو ج�دوا الله �وا ب�ا ر ی

ستم کردند و نزد تو آمدند (و پناه به تو آوردند و از خدا طلب آمرزش و مغفرت
کردند و آنگاه رسول خدا برایشان طلب آمرزش کرد ،مسلما خدا را بسیار توبه
پذیر و مهربان خواهند یافت» این آیه شریفه بهخوبی امر توسل مردم به پیامبر
اکــرم؟لص؟و عنایت ویــژه خــدای متعال را در چنین موقعیتی آشکار فرموده
 .1سوره بقره.۱۸۶ :
 .2سوره نساء.۶۴ :
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است.
 -4نمونه دیگر ،واسطه قرار دادن یعقوب از سوی فرزندان اوست آنجا که
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ق ُ �أَ نَ ْ تَ �غْ ف ْ َ ن ذُ ُن َ ن ّنَ ُ ّنَ
َ
ئ
خ
ن
گفتند <�الوا ی�ا ب�ا�ا اس� ِ�ر ل�ا �� بو��ا ِإ��ا ك�ا � ِاط� ی��> ای پدر برای ما (از خدا)
1

طلب آمرزش کن ما خطاکارانیم .باید بپذیریم که از اول خلقت بشر طرح و
نقشه خداشناسی و خداپرستی از طرف خود خدا این گونه طراحی شده که
امتها پیوسته به سراغ فرستادگان خدا بروند ،به آنها پناهنده شوند و راه خدا
را بیاموزند.

�أَ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ نُ تَّ قُ َّ َ َ ْ تَ �غُ َ ْ ْ َ َ َ
ُ
س�ل�ة َو ج� ِاهدوا �ف ی
 -5در آیه مبارکه < ی�ا ی�ها ال ی��� �م�وا ا��وا الله و با�� وا ِإ�ل ی� ِه الو ی
َ
َس ب� ی� ِل ِه َل َع ّل ُك ْم تُ� فْ� ِل ُح َن
و�> 2خدای متعال امر فرموده به اهل ایمان که «ای کسانی

که ایمان آورده اید ،تقوا پیشه کنید و در جستجوی وسیلهای برای تقرب به
سوی خدای متعال باشید و در راه خدا تالش کنید امید است که رستگار
شوید» حال باید دید این وسیله چیست؟ آیا دوستی کردن با اهل بیت پیامبر
اکرم؟لص؟و توجه و توسل و عرض ادب به ساحت مقدس ایشان نمیتواند
مصداق کاملی از این وسیله باشد ،مقصد دوستان و شیعیان اهل بیت نیز از
توسل و توجه و زیارت و اداء احترام به ساحت مقدس ائمه؟مهع؟همین وسیله
قرار دادن ایشان است برای تقریب به خدای متعال و استمداد از قدرت ،آبرو،
عظمت ،برکت ،و کرامتهای دیگری که خدای متعال به ایشان عطا فرموده
و در شرایط خاصی متوسلین و خادمین و زائرین خویش را به اذن خدا مورد
عنایت قرار میدهند و به آنها نور و معرفت و علم و حکمت و شفاء و عافیت
 .1سوره یوسف.۹۷ :
 .2سوره مائده.۳۵ :
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نمیشود ایشان میگشایند ،چنانچه تاکنون میلیونها نمونه از اینها اتفاق
افتاده و حرمهای شریف اهل بیت پناهگاه اقشار مختلف بلکه مذاهب و
ادیان مختلف بوده و هست و هر کس بهقدر همت و ادب و معرفتش از این
درگاه الهی به فیض و رحمتی نائل میشود و بازار خداشناسی و خداپرستی با
این وسیله رونق میگیرد.
بسیار واضح است که هیچ یک از متوسلین و زائرین اعتقاد به خدا بودن

��ــ���ــ��   ���ــ����� �ــ�������������������

و ...میبخشند و گره های کور دنیوی و اخروی را که بهدست هیچ کس باز

اهل بیت؟مهع؟ندارند بلکه همه آنها را بندگان خوب و خالص خدا میدانند
اما بندگانی که همه ،اولیاء و اوصیاء هستند و نزد خدای متعال از عزت و
آبــروی فوق العادهای برخوردارند و همانطوری که خدای متعال به انبیاء و
اوصیاء گذشته قدرت اعجاز و کرامت مرحمت فرموده بود به ایشان نیز در
عالیترین درجهاش عطا کرده است و همانطور که آنها به اذن خدای متعال
از آن قدرتها و کرامتها استفاده میکردند ایشان نیز به اذن خدای متعال
به بندگان خدا عنایت میفرمایند و راه آنها را بــرای تقرب و بندگی هموار

میسازند و این مطلبی است که جای انکار ندارد .مگر برای کسانی که <�ف ی
�أَ
نُ ْ
قُ� ُلو ب�ه ْم َم َر ضٌ� فَ��ز َاد ُه ُم ا َّلل ُه َم َر�ض ًا َو َل ُه ْم َع ذ� ٌ
كا�وا یَ�ك ذِ� بُ�و�ن> 1دلهایشان
ا� یل� ٌم ِب�ما
ب
ِِ

بیمار است و خدای متعال هم (به جرم انکار حق) بر بیمار یشان میافزاید و

آنها دچار عذابی دردناک خواهند شد بخاطر اینکه معارف دین خدا را دروغ
میپنداشتند.

 .1سوره بقره.۱۰ :
107

توسل به اهل بیت از دیدگاه پیامبر؟لص؟
پیامبر گــرامــی اســام؟لص؟نــیــز بــر سنت شریفه زی ــارت و تمسک بــه اهل

غــــــدیریام

بیت؟مهع؟همگان را دعوت و سفارش فرمودهاند:

ْ َ ُ َ َّ ُّ ْ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ
اتا آل
ق ِفهیا خل 
یق قــد غـ ِـر 
 .1اعلموا أن الدنیا بــر ع ِم 
ق ك ِثیر و أن س ِفینة ن ِ
ُ
1
َم َّمد؟لص؟

بدانید که دنیا دریای عمیقی است که در آن خلق زیادی غرق شده اند و
کشتی نجات آن آل محمد؟لص؟ میباشند.
 .2در حدیث متواتر و معروف فرمودند:

َّ َ ُ َ
َُ
ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َ َ
ف َع ْ َنا غ ِر ق َو َمثل
ن تل 
ن ر ِكبا نا و م 
وح م 
ِإ َنا َمثل أ ْه ِل َب ْی ِت ِفیكم كمث ِل س ِفین ِة ن ٍ 
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ 2
اب ِح ّط ٍة من دخله نا و من ل یدخله هلك.
ب ِ

مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است که هر کس بر آن
پناه برد نجات یابد و هر کس از آن دوری کند غرق و هال ک خواهد شد و مثل
ایشان مثل (حطه ) درگاه آمرزش است که هر کس در آن وارد شد نجات یافت
و هر کس وارد نشد هال ک گشت .زیارت اولیاء خدا وتوسل به ایشان از نظر
همه مذاهب اسالمی همیشه مشروع بوده و هست ،تنها فرقه ضاله وهابیت
در این سالهای اخیر حرفهای بیاساسی در این زمینه ترویج کردهاندکه با
فرمایشات پیغمبر خدا جائی برای چنین حرفهایی باقی نمیماند.
 .3عالمه امینی از قول شانزده تن از محدثین و حافظین اهل سنت نقل
میکند که پیامبر اکرم؟لص؟فرمودند:
 .1بحار ،ج ،۱۷ص.۲۴۲
 .2بحار ،ج ،23ص.105
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هر کس به قصد زیــارت نزد من بیاید و به غیر از زیــارت هدف
دیگری نداشته باشد بر عهده من است که در روز قیامت شفیع
او باشم.

 .4عالمه امینی از قــول  ۴۱نفر از بزرگان اهــل سنت نقل کــرده که پیامبر
اکرم؟لص؟فرمودند:

َ
َ ْ ََ
زار قبری َو َج َب ْت ل ُه شفاعيت
من

:موس لصف   ص؟ربمایپ هاگدید زا تیب لها هب لسوت

َ َ
َ ًّ
ً ٰ َْ ُُ ٰ
حا َج ٌة ّإل َ
كون ل ُه
كان َحقا َع َّیل ْأن أ
زیار يت
َم ْن جاءين زائرا ال ت ِمله
َ ً
َ 1
شفیعا َی َوم القیام ِة

2

هر کس قبر مرا زیــارت کند شفاعت من برایش واجب میشود.
(یعنی قطعا مورد شفاعت من قرار میگیرد).

 .5قال رسول اهلل؟لص؟

َ ْ َ َ َْ َْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ
اج َر ِإ َّل ِف َح َی ِات ف ِإ ْن ْل ت ْس َت ِط ُیعوا
ت كان كمن ه
ی بعد مو ِ 
ن زار قب ِر 
م 
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َّ ُ ُ
3
السل ِم ف ِإن ُه َی ْبلغ ِن.
فابعثوا ِإل ِب

پیامبر اکرم؟لص؟فرمودند :هر کس پس از رحلتم قبر مرا زیارت کند
مانند کسی است که در زمان حیاتم به سوی من هجرت کرده
باشد و اگر توانایی (هجرت و زیارت) ندارید ،به سوی من سالم
بفرستید .مسلما (سالم شما) به من میرسد.

 .6در روایـ ــت مــفــصــل دیــگــری درب ـ ــاره زیـ ــارت و آبـ ــاد کـ ــردن ق ـبــور اهــل
 .1الغدیر ،ج ،5ص.181
 .2الغدیر ،ج ،5ص.158
 .3تهذیب االحکام ،ج ،۶ص.۳
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بیت؟مهع؟خطاب به على؟ع؟فرمودند:

غــــــدیریام

َ
َ
َ
َْ
َ َ ََ
َ ْ َ َ َ َّ
اج ِّی َو ِاعـ ِـظ أ ْهـ ِـل ا ِل َج ِاز قــال :أت ْی ُت أ َبــا َع ْب ِد ا ِهَّلل
عن أ ِب ع ِام ٍر الس ِ
َ
َُْ ُ َُ َ ْ َ َُ َ
َ
َ َْ ْ ََُ
ول ا ِهَّلل َما ِ َل ْن َز َار ق ْب َر ُه َی ْع ِن أ ِم َیر
جعف َر ب َن م ّم ٍد؟ع؟فقلت له یا ابن رس ِ
َ
َ َ َ
َ
َا ْ ُل ْؤ ِم ِن َنی َو َع َم َر ُت ْر َب َت ُه َق َال َ
«یا أ َبا َع ِام ٍر َح ّدث ِن أِب َع ْن أ ِب ِیه َع ْن َج ّ ِد ِه
َ َ َ
َ َ ْ َ
ََ َ َ
َ ُْ َ ْ
ی ْبن َع ِ ّل َع ْن َعـ ِ ّ
ـی؟ع؟أ ّن ا ّلن ِ َّب؟لص؟قال ل ُه َ«و ا ِهَّلل ل ُتق َتل َّن
ٍ
الس ِ ِ ٍ
َ َ
َْ َْ
ُْ
ُ َ
ُ َ
ض ال ِع َر ِاق َو ت ْدف ُن ِ َبا» قل ُت َیا َر ُسول ا ِهَّلل َما ِ َل ْن َز َار ق ُب َورنا َو َع َم َر َها
ِبأر ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً
َ ََ ََ َ ََ َ
و تعاهدها فقال ِلی «یا أبا الس ِن ِإن اهَّلل جعل قبرك و قبر ول ِدك ِبقاعا
ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ
وب َن َب َاء ِم ْن
ِمن ِبق ِاع الن ِة و ع ْرصة ِمن ع َرص ِاتا و ِإن اهَّلل جعل قل
َْ
ُ
َ َ ُ
َ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ
ْ
خل ِق ِه َو َصف َو ِت ِه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ِت ُّن ِإل ْیك ْم َو ْت َت ِمل ا َلذلة َو الذى ِفیك ْم
َ َ
ََ ً
ًَ
ون ُق ُب َور ُك ْم َو ُی ْك ِث ُر َ
َف َی ْع ُم ُر َ
ون ِز َی َار َ َتا تق ُّر با ِم ْ ُن ْم ِإل ا ِهَّلل َمـ َـو ّدة ِم ْ ُن ْم
ُ
ون ب َش َف َاعت َو َا ْل َوار ُد َ
َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ
ُ
ون َح ْو ِض َو ُه ْم
ِ
ِل َرس ِول ِه أول ِئك یا ع ِل الخصوص ِ
ِ
َ َ َ َّ َ
َ ً َْ َ
ُ ُ
َ
َ
ُز ّو ِار ی غدا ِف ا َل ّن ِة َیا َع ِ ُّل َم ْن َع َم َر ق ُب َورك ْم َو ت َع َاه َد َها فكأ َنا أ َع َان
ُ َ َ َ
ُ ُ
ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ََْْ
س َو َم ْن َز َار ق ُب َورك ْم َع ْدل ذ ِلك ل ُه
سلیمان بن داود عل ِبن ِاء بی ِت الق ِد ِ
َ
َ ً
َ َْ َ َ
ُُ
َث َو ُ
اب َس ْب ِع َنی َح ّجة َب ْع َد َح ّج ِة ا ِل ْسال ِم َو خ َر َج ِم ْن ذن ِوب ِه َح ّت َی ْر ِج َع ِم ْن
ّ َ
َ ْ ُُ ََ
َ َ
ُ َ
ُ
ُ َ
ِز َی َار ِتك ْم ك َی ْو َم َول َدت ُه أ ّم ُه فأ ْب ِش ْر َو َب ِش ْر أ ْو ِل َی َاء َك َو ِم ِّبیك ِم َن ا ّلن ِع ِمی َو ق َّر ِة
َ
َ َ
َ َْ
َ ُُ
َ
َ َ
َْ َ ْ
ی ِ َبا ال َع ْ ٌی َرأ ْت َو ال أذ ٌن َ ِس َع ْت َو ال خ َط َر َعل قل ِب َبش ٍر َو ل ِك َّن
الع ِ
ُ َ َ ً َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ ُ ُ
ُ َ ُ َ َ ُ َ
ون ُز ّو َار ق ُب ِورك ْم ِب ِز َی َار ِتك ْم ك َما ت َع َّی ُر ا ّلز ِان َیة ِب ِزن َاها
اس یع ِیر
حثالة ِمن الن ِ
ُ
ُ
أ َول ِئ َك ِش َر ُار أ َّمت َال َن َال ْ ُت ْم َش َف َاعت َو َال َیر ُد َ
ون َح ْو ِض»
ِ
ِ
ِ

وادی
 ...ای اباالحسن .قطعا خدای متعال قبر تو و فرزندان تو را ِ
ویژهای از وادیهای بهشت و میانهای از میانههای بهشت قرار
داده و مسلما خــدای متعال دلهــای بندگان وارسته و برگزیده
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سختی تحمل میکنند و قبرهای شما را بازسازی و آباد میکنند
و برای تقرب و نزدیک شدن به خدای متعال و بخاطر دوستی
و ارادت ایشان به رسول خدا؟لص؟آنها را بسیار زیارت میکنند.

ای علی؟ع؟اینهایند کسانی که انتخاب شده و اختصاص داده شدهاند
به شفاعت ما و ایشانند کسانی که بر حوض کوثر من وارد میشوند و فردای
قیامت ایشانند در بهشت زائران و همسایگان من.
ای علی هر کس قبرهای شما را آباد و تعمیر کند و در آنجا حاضر شود گویا

:موس لصف   ص؟ربمایپ هاگدید زا تیب لها هب لسوت

را بهسوی شما مایل و مشتاق قرار داده و آنها در راه شما رنج و

حضرت سلیمان پسر داود را در ساختن بیت المقدس یاری نموده و هر کس
قبور ایشان را زیارت کند معادل با ثواب هفتاد حج پس از حج واجب است.
و از گناهانش رهائی مییابد بهطور یکه پس از بازگشت از زیارت مانند روزی
میشود که از مادرش متولد شده بود.
یا علی بشارت باد بر تو و بشارت ده یاوران و دوستانت را به نعمتهایی
که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور
نکرده باشد امــا گروهی از مــردم که بی ارزش و پستند ،زائرین قبور شما را
سرزنش میکنند مانند سرزنش یک زن بدکاره .اینها بدترین و شرورترین امت
من هستند ،شفاعت من به ایشان نمیرسد ،و ایشان بر حوض کوثر من وارد
نمیشوند.

1

َ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ َ
َ
ك أ ْو
ف ح َی ِات 
كِ 
ت أ ْو ز َار 
ات أ ْو َب ْع َد َم ْو ِ 
ف َح َی ِ 
نِ 
ن َز َار ِ 
ل َم ْ 
؟لص؟یا َع ِ ُ 
اهَّلل
 .7قال َر ُسول ِ
َ
ْ
َ
َ ُ َّ
َ
َْ َ َْ َ َ َ َ َ
ات َما أ ْو َب ْع َد َم ْو ِ ِت َما ض ِم ْن ُت ل ُه َی ْو َم ال ِق َی َام ِة أ ْن أخ ِل َص ُه ِم ْن
بعد مو ِت 
ك أ ْو ز َار ْابن ْیك ِف َح َی ِِ
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َ ُ
ََْ َ َ
الا َو ش َد ِائ ِد َها َح ّت أ َص ِّی َر ُه َم ِعی ِف َد َر َج ِت.
أهو ِ

1

یا على؟ع؟هر کس مرا در حیات یا بعد از شهادتم زیــارت کند یا تو را در
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حیات و یا بعد از شهادتت زیــارت کند یا دو پسرت را در حیات یا پس از
سهــا و
شــهــادت زی ــارت کند مــن ضامنم کــه در قیامت او را از هــول و هــرا 
سختیهای آن روز نجات بخشم و او را همراه و در درجه خودم قرار دهم.
در نتیجه هر مؤمنی که خالصانه به زیارت مرقد شریف و مطهر پیامبر گرامی
اسالم؟لص؟و اهل بیت طاهرینش مشرف بشود حتما از شفاعت آن حضرت
در روز قیامت بهرهمند خواهد شد ،یعنی خداوند سرانجام کارش را به جائی
(از ایمان و عمل صالح و )....میرساند که مورد شفاعت قرار گیرد و به بهشت
مشرف شــود زیــرا ایــن زیــارت باعث توفیق و فراهم شــدن اسباب هدایت و
نجات میشود و کسریهای مومن را جبران میکند.

زیارت از نگاه اهل بیت؟مهع؟
در این مورد روایات بسیار زیادی داریم و ما در این مختصر به ذکر دو روایت
بسنده می کنیم:

َ َ
َ َ َ
َ .1ع ْن َز ْی ٍد َا َّلش َّحام َق َال ُق ْل ُت ِ َلب َع ْب ِد َا ِهَّلل َ
؟ع؟ما ِ َل ْن َز َار َر ُسول ا ِهَّلل؟لص؟قال ك َم ْن َز َار
ِ
ِ
َ ََ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َّ َ َ
َ
ْ
ُ
2
ا َهَّلل َع ّز َو َجل ف ْو ق َع ْر ِش ِه قال قلت َفا ِ َل ْن ز َار أحدا ِمنك ْم قال ك َم ْن ز َار َر ُسول ا ِهَّلل؟لص؟

زید شحام میگوید به امام صادق؟ع؟گفتم :چه پاداشی هست برای کسی که
رسول خدا؟لص؟را زیارت کند؟ آن حضرت فرمود :هر کس زیارت کند رسول
اهلل؟لص؟را گویا خدای عزوجل را در باالی عرشش زیارت کرده ،زید شحام
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،۱۴ص.۳۲۸
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دارد؟ فرمود :مانند کسی است که خود رسول اهلل؟لص؟را زیارت کرده باشد.

ً
َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ
ا؟ع؟ی ُق ُول :إ َّن ِل ُك ّل إ َ
َ
ام َع ْهدا ِف ُع ُن ِق
م
ض
 .2ع ِن الس ِن ب ِن ع ِ ٍل الوش ِاء قال ِسعت ا ِلر
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً
ام الوف ِاء ِبالعه ِد و حس ِن الد ِاء ِز یارة قب ِور ِهم فن زارهم رغبة
أو ِلی ِائ ِه و ِشیع ِت ِه و ِإن ِمن ت ِ
َ
َ
ْ
ً
َ
ُ َ
َ
َ َ 1
ِف ِز َی َار ِ ِت ْم َو ت ْص ِدیقا ِ َبا َر ِغ ُبوا ِف ِیه ك َان أ ِ َّئ ُ ُت ْم شف َع َاء ُه ْم َی ْو َم ال ِقیام ِة.

حسن بن علی وشاء میگوید :از امام رضا؟ع؟شنیدم که میفرمود :مسلما
برای هر پیشوا و امامی بر گردن دوستان و پیروانشان پیمانی هست و یکی از

��ــ���ــ��   ����ــ����ــ�������ــ�������������

پرسید :پس آنکه یکی از شما اهل بیت؟مهع؟را زیــارت میکند چه پاداشی

نهائیترین نوع وفا به پیمان و خوب ادا کردن حق آن پیمان زیارت قبرهای آن
امامان است .پس هر کس ایشان را زیارت کند از روی میل و رغبت به زیارت و
از جهت میل و رغبت به مکتب و مرام و خواسته آنها ،در روز قیامت پیشوایان
و امامان شفیعان آنها خواهند بود.

اهمیت زیارت امیر مؤمنان علی ؟ع؟

َ
َ َ َ َ َْ
َ َ َ ُ
َ
ُ
 .1قال َح ّدث َنا ا ُل َس ْ ُی ْب ُن َم َّم ِد ْب ِن َم ِال ٍك َع ْن أ ِخ ِیه َج ْعف ٍر َع ْن ِر َج ِال ِه َی ْرف ُع ُه قال :ك ْن ُت
َ
َ َ ُ َ َْ
ََ َ
ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َّ
؟ع؟و ق ْد ذ ِك َر أ ِم ُیر ا ُل ْؤ ِم ِن َنی َع ِ ُّل ْب ُن أِب َط ِال ٍب؟ع؟فقال:
لص ِاد ِق
ِعند جعف ِر ب ِن مم ٍد ا
َ
َ
َْ
َ
ِا ْب ُن َمار ٍد ِ َلب َع ْب ِد َا ِهَّلل َ
؟ع؟ف َق َال َ
«یا ِا ْب َن َم ِار ٍد َم ْن َز َار
؟ع؟ما ِ َل ْن َز َار َج ّد َك أ ِم َیر ا ُل ْؤ ِم ِن َنی
ِ ِ
َ
َ
َ
ً
ّ
ُ
َ
ً
ً
َ ْ
ً
ُ ً
ّ َ
ُ
ّ َ
ُْ
اهَّلل َیا ِا ْب َن َم ِار ٍد
َج ِدی ع ِارفا ِ َب ِق ِه كت َب ا ُهَّلل له ِبك ِل خط َو ٍة َح ّجة َمق ُبولة َو ع ْم َرة َم ْب ُر َورة َو ِ
ً َ َ
َ
ً
َ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ً
ما ِا ْغ َب َّر ْت ف ز َی َار ِة أ ِمیر َا ْ ُل ْؤ ِم ِن َنی َ
اشیا ك َان أ ْو َرا ِكبا َیا ْاب َن َم ِار ٍد
ما یط ِعم اهَّلل النار قد
؟ع؟م ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ّ
ُْ
َ َْ َ
2
ا ك ُت ْب َهذا ا َل ِدیث ِ َب ِاء الذ َه ِب

راوی م ـیگــویــد :ن ــزد ام ــام صـ ــادق؟ع؟بـ ــودم ،از امــیــرالــمــومـنـیــن عـلــی بن
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ابیطالب؟مهع؟ یادی شد ،ابن مارد از امام صادق؟ع؟ سوال کرد :برای کسی
که جد شما امیرالمومنین؟ع؟را زیارت کند ،چه پاداشی هست؟ آن حضرت

غــــــدیریام

فرمودند :هر کس جــدم را با معرفت به حق او زیــارت کند ،خــدای متعال
برای هر قدمش ثواب یک حج قبول شده و یک عمره خوب و پذیرفته شده
مینویسد .به خدا قسم ای پسر مارد خدای متعال قدمی که در راه زیارت
امیرالمومنین؟ع؟غبارآلود شده باشد را طعمه آتش قرار نمیدهد چه پیاده
رفته باشد یا سواره .ای پسر مارد این حدیث را با آب طال بنویس.

َ
َ
َ ً
َ
ْ َ َ َ َّ
؟ع؟قـ َـالْ ْ َ َ َ َ :
اشیا
لص ْی َم ِر ِ ّی َع ْن أِب َع ْب ِد ا ِهَّلل
اعیل ا
«م ْن ز َار أ ِم َیر ا ُلؤ ِم ِن َنی؟ع؟م ِ
ِ .2إس ِ
َ
َ
ً
َ ً ُ ً َ
ُ ُ ُ ّ ُ ْ َ َّ َ ْ
ََ
ََ َ َُ ُّ ُْ
ی َو
كت َب ا ُهَّلل له ِبك ِل خط َو ٍة َح ّجة َو ع ْم َرة ف ِإ ْن َر َج َع َم ِ
اشیا كت َب اهَّلل له ِبك ِل خط َو ٍة حجت ِ
ُ َْ
ی»
ع ْم َرت ِ

اسماعیل صیمری از امام صادق؟ع؟نقل کرده که فرمودند :هر کس پیاده به
زیارت امیرالمومنین؟ع؟برود ،برای هر قدمش خدای متعال ثواب یک حج و
یک عمره مینویسد و اگر پیاده برگردد ،برای هر قدمش خدای متعال ثواب دو
حج و دو عمره مینویسد.

َ
َُْ
َْ
ُ
ی َق َالَ :د َخ ْل ُت ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
اهَّلل؟ع؟فقل ُت
َ .3ع ْن ُیون َس ْب ِن أ ِب َو ْه ٍب الق ْص ِر ِ 
ال ِدینة فأت ْیت أ َبا ع ْب ِد ِ
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َّ َ
ُج ِع ْل ُت ِف َد َاك أ َت ْی ُت َك َو َ ْل أ ُز ْر أ ِم َیر ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی؟ع؟قال ِب ْئ َس َما َص َن ْع َت ل ْو ل أنك ِم ْن ِش َیع ِت َنا
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ُُ ْ َْ َ ُ َ َ ُ ُُ ُْْ ُ َ ُ ْ
ون قل ُت
ما نظرت ِإلیك أ ل تز ور من یز وره اهَّلل مع الل ِئك ِة و یز وره ال ن ِبیاء و یز وره الؤ ِمن
َ ْ ََّ
َْ َ ُ َْ
ُجع ْل ُت ف َد َاك َما َعل ْم ُت َذل َك َق َال ْاع َل ْم َأ َّن َأم َیر ْ ُ ْ
اهَّلل ِمن ال ِئ ِة
الؤ ِم ِن َنی؟ع؟أفضل ِعند ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َْ
َْ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
1
ُك ِّله ْم َو ل ُه ث َو ُ
ال ْ م ف ِضلوا.
ال ْم َو ع 
ل قد ِر أع َم ِ ِ
اب أع َم ِ ِ
ِ

ابو وهب بصری گفت :وارد مدینه شدم و نزد امام صادق؟ع؟رفتم و گفتم:
 . 1الكافی ،ج ،4ص.580
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فرمود :بد کاری کردی .اگر از شیعیان ما نبودی به تو نگاه نمیکردم .آیا زیارت
نمیکنی کسی را که خــدای تعالی با همه فرشتگان او را زیــارت میکند؟
همه پیامبران و اهل ایمان او را زیارت میکنند؟ گفتم :فدایت شوم ،این را
نمیدانستم .فرمود :بدان امیر المؤمنین؟ع؟نزد خدا از همه امامان؟مهع؟برتر
است و ثواب اعمال همه آنها برای او نیز منظور میشود و ائمه؟مهع؟به اندازه
اعمالشان برتری داده شدهاند.

��ــ���ــ��   ��ــ���������������ــ������������ــ

فدایت شــوم ،خدمت شما رسیدم ،اما قبر امیر المؤمنین را ز یــارت نکردم.

زیارت امیرالمؤمنین در روز غدیر

َع ْن َع ّل ْبن َا ْ َل َسن ْبن َع ّل ْبن َف َّضال َع ْن ُ َم َّم ِد ْبن َع ْب ِد َا ِهَّلل ْبن ُز َر َار َة َع ْن َأ ْ َ
ح َد ْب ِن
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ُ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ َ ّ َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ٌّ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ
مم ِد ب ِن أ ِب نص ٍر قال :كنا ِعند ا ِلرضا؟ع؟و الج ِلس غاص ِبأه ِل ِه فتذا كر وا یوم الغ ِد ِیر
ََ َ َ
َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ
ََ َ َ َ
َْ َ
َ َ َ َ
ا؟ع؟ح ّدث ِن أِب َع ْن أ ِب ِیه قالِ :إ ّن َی ْو َم الغ ِد ِیر ِف ا َّلس َم ِاء
اس فقال ا ّ ِلرض
فأنكره بعض الن ِ
َ
َّ
َ
َ ٌ
َْ ْ َ ْ َْ َ َ َ ً َ ٌ
َُ
َّ
أ ْش َه ُر ِم ْن ُه ف َا ْ َل ْ
س ال ْعل ق ْصرا ل ِب َنة ِم ْن ِفض ٍة َو ل ِب َنة ِم ْن ذ َه ٍب ّث
و
د
ر
ف
ل
ا
ف
هلِل
ن
إ
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ََ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َْ َ
َ
ُ
ْ
َ
ذ كر وصف ذ ِلك القص ِر و ما یت ِمع ِف ِیه یوم الغ ِد ِیر ِمن الال ِئك ِة و ما ینالون ِمن كرام ِة
َ َْ
َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
َْ َ
احض ْر َی ْو َم الغ ِد ِیر ِع ْن َد أ ِم ِیر ا ُل ْؤ ِم ِن َنی؟ع؟،
ذ ِلك الیو ِم ث قال یا ِابن أ ِب نص ٍر أینما كنت ف
َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ّ َ َ َ ً َ ُ ْ ُ َ َ َّ
ف ِإن اهَّلل یغ ِفر ِلك ِل مؤ ِم ٍن و مؤ ِمن ٍة و مس ِل ٍم و مس ِلم ٍة ذنوب ِس ِتنی سنة و یع ِتق ِمن الن ِار،
َ
َ َ َْ
َ
َ َ َْ َ
َ
َ
ِض ْعف َما أ ْع َت َق ِف ش ْه ِر َر َمض َانَ ،و ِف ل ْیل ِة الق ْد ِر َو ل ْیل ِة ال ِف ْط ِر...

محمد پسر ابونصر میگوید :نزد امام رضا؟ع؟بودیم و مجلس پر از جمعیت
بــود ،آنگــاه سخن از روز غدیر خم به میان آمد و بعضی از افــراد آن سخن را
خوش نداشتند .امام رضا؟ع؟ فرمود :پدرم از پدرش نقل فرمود که آن حضرت
یعنی امام صادق؟ع؟فرمودند :روز عید غدیر در آسمان مشهورتر است تا روی
زمین .بهدرستیکه برای خدا در فردوس اعلی قصری است که یک خشتش
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از نقره و خشت دیگرش از طالست .آنگاه خصوصیات آن قصر را بیان کرد و
فرمود که در روز عید غدیر چقدر فرشته در آن قصر جمع میشوند و از برکت و
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عظمت آن روز چه خیراتی نصیب آنان میگردد .سپس فرمود :ای پسر ابونصر
هر جا بودی روز عید غدیر نزد امیرالمومنین؟ع؟حاضر شو زیرا که خدای متعال
برای هر مرد و زن مومن و هر مرد و زن مسلمان گناهان شصت سال را در آن روز
میآمرزد و از آتش (جهنم) آزاد میکند دو برابر آنچه در ماه رمضان و در شب
قدر و در شب عید فطر آزاد میکند...

آداب زیارت
آداب زیارت پیامبر اکرم؟لص؟و ائمه معصومین؟مهع؟در جای خود مفصل
بیان شده و در این مقدمه به اختصار به نکات ارزشمندی که در زیارت همه
ائمه و حضرات معصومین؟مهع؟و مشاهد مشرفه بکار میرود ،میپردازیم.
مشاهد مشرفه ،محل حضور انوار الهی و ارواح طیبة انبیاء و اولیاء الهی و
صاحب آن مشهد ،و مالئکه و بندگان خوب خداست و صاحب آن حرم

َ ْ �أَ ْ ٌ نْ َ َ ّ ْ ُ ْ �زَ قُ
َ
ن
مطهر شاهد زائرین خویش خواهد بود زیرا که < ...ب�ل ح ی�اء ِع�د ر ِب� ِهم ی�ر �و�>

1

«زنده اند و نزد پروردگار خویش متنعمند» ،و زیارت ،دیدار و مالقاتی است

که بین زائر و مزور واقع میشود و برای چنین دیداری باید آمادگی الزم فراهم
شود و آداب خاص آن رعایت گردد .بی ادب محروم ماند از فیض رب.
بدین منظور:
 -1به قدر توان باید ظاهر و باطن زائر آراسته باشد ،با قصد قربت و نیت
 .1سوره آل عمران.۱۶۹:
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خالص حرکت را آغاز نموده و هنگام حرکت بگوید:

و اگر زیارت پیامبر است بجای و الی ابن رسول اهلل بگوید و الى رسول اهلل و
در زیارت امیرالمؤمنین؟ع؟بگوید و الى ابن عم رسول اهلل و در زیارت حضرت
زهرا؟اهع؟بگوید و الى بنت رسول اهلل.
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ُ َ ُ َ
عل اهلل ُ
َ
سم ِ َ
َ
الیک
الله َم
اهلل َ ،حسیب اهلل توكلت
ِ
ول ِ
ِب ِ
اهلل و باهلل و اىل اهلل و ایل ابن ر ُس ِ
َ
ٰ
َ َ
َت َو َّج ُ
لیک ق َص ْد ُت َو ما ِع ْن َد َک ا َر ْد ُت.
هت َو ِا

 -2در بین راه مشغول ذکر خدا باشد و از غفلت و گناه خود را مراقبت کند
ذکــر شریف تسبیحات اربعه خصوصا هنگام پیمودن مسیر تا حــرم مطهر
توصیه شده است.
 -3قبل از تشرف به حرم مطهر غسل زیــارت و لباس پاکیزه و عطر بسیار
سفارش شده است.
 -۴قدمها را کوتاه برداشتن و با متانت پیمودن راه تا آستانه مقدسه و حرم
مطهر نیز مورد سفارش است.
 -۵عالمه طباطبائی فرمودند :در طول مدت زیــارت و اقامت در مشاهد
مشرفه دلها را متوجه و متوقف کنید به نور و معنویت و باطن با عظمت آن
عزیزی که به زیارتش مشرف شدهاید.
 -۶هنگام ورود به حرم شریف هر یک از حضرات؟مهع؟خودشان دستور

�أَ ُ َ َّ آ ُ
به اجازه ورود گرفتن داده اند زیرا که خدای متعال فرمود < :ی�ا یّ�ها ال ذ ی�� نَ� � َم ن�وا
َّ �أَ ْ َ َ ُ
تَ ْ خُ ُ ُ ُ تَ َّ
و� نال� بِ� ِ ّی ِإ�لا نْ� یُ��ؤ ذ� نَ� لكم> 1و این مشاهد همگی خانه های پیامبر
لا �د�لوا ب� ی�
 .1سوره احزاب.53:
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اکرم؟لص؟محسوب می شوند .اجــازه ورود از خــدای متعال ،از مالئکه و
فرشتگان آن حرم مطهر و صاحب آن حرم الزم است.
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 -۷ذکــر تسبیحات حضرت زهــرا؟اهع؟ و یا یکصد مرتبه اهلل اكبر هنگام
ایستادن به سمت قبله و شروع زیارت وارد شده است.
 - ۸استفاده از زیارتهایی که متن آنها را خود ائمه؟مهع؟فرموده اند مانند
زیارت جامعه کبیره که بسیار عالیست ،و ...
 -9پس از هر زیارتی ،نمازی دارد که دستور نمازها را از مفاتیح و زیارت
مربوطه استفاده کنید و نماز زیارت بخوانید.
 -۱۰پس از نماز زیارت دعاهایی که خود ائمه؟مهع؟فرموده اند برای بعد از
زیارتها خوانده شود و چقدر این دعاها بلند و ارزشمند است.
 -۱۱دعا کردن به برادران و خواهران ایمانی ،دعا را به اجابت نزدیک میکند،
ـال دعاگو را بهتر ،و رحمت حضرت حق را بیشتر نــازل میکند .پس به
حـ ِ
نیابت همه دوستان اهل بیت زیارت کن و برای همه آنها دعا كن.
در اینجا سخن دیگری از یکی از دوستان عارف و عاشق اهل بیت؟مهع؟دیدهام
که بخشی از آداب زیارت را اینگونه بیان میکند:

�أَ ْ ْ
َ ُ
ْ
ْ �أَ ْ
ْ َ
<و ق� ْل َر ِبّ� د ِخ�ل�نی ُمد خ� َل ِصد ق ٍ� َو �خ ِر�جْ �نی ُم�خ َر ج َ�
الف) هنگام ورود میگوئی:
ْ
ِصد ق�> 1یعنی :خدایا کاری کن با صدق پیش این آقا بروم و از پیش ایشان هم

با صدق پیش شما بیایم.
ب) زود داخل نشوید ،دم در توقف کنید و اذن دخول بخوانید تا رغبتتان
 .1سوره اسراء.۸۰:
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طلوع کند و قطره اشکی بر چشمتان بنشیند ،اول دل را جلو بفرست ،اشک
نشانه این است که اجازه ورود دادهاند.
هم اول به زبان فطری و مادری سالم کنید.
د) مراقب باشید زیارتنامه طوالنی شما را از خود امام غافل نکند.
ه) در داخل صحن و حرم ائمه؟مهع؟احترام زائران و خدام را نگه دارید.
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ج) همانطوری که مردم در زمان حیات ظاهری به آنها سالم میدادند ،شما

و) در حرم ائمه؟مهع؟سر را پائین بیاندازید و خوب گوش کنید .خواهید دید
که مالئکه ،انبیاء ،اولیاء ،زائرین همه و همه میگویند سالم ،سالم ،در آنجا
هیچ سخنی جز سالم نمیشنوید (مانند بهشت قالوا سالما سالما)
ز) جملههایی را که در حرم ائمه؟مهع؟گیرتان میآید حفظ کنید و روی آنها
کار کنید.
ح) در حرم ائمه؟مهع؟به زائــران خدمت کنید ،دو سه قلم خدمت ممکن
است کار هفتاد سال عبادت را بکند.
ط) اگر کسی در مشاهد مشرفه غافل باشد و غافالنه رفتار کند خیلی بدتر
ُ
و ناپسند تر از غفلت در جاهای دیگر است لذا فرمودند (ز ر فانصرف) زیارت
کن و بازگرد.

ُ
ی) سعی کنید وقتی به زیارت ائمه؟مهع؟مشرف میشوید با خلق باز و دل

راضی و خشنود از خدا وارد حرم شوید.
ک) وقتی خواستی به حرمها باالخص حرم امام حسین؟ع؟مشرف شوی
تنها برو ،و وقتی هم مشرف شدی حواست به دیگران نباشد و خودت تنهایی
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با امام انس و ارتباط قلبی برقرار کن.
ل) در ک ــرب ــا اب ــت ــدا در نــهــر حــســیــنــی ک ــه در ن ــزدی ــک م ــرق ــد حـضــرت
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ابوالفضل؟ع؟است و از فرات جدا شده و آبش گلآلود است و تربت مخلوط
دارد و آبش هنگام حرکت ناله میکند ،غسل زیارت کنید و بعد بهسوی حرم
بروید.
م) با قدمهای کوتاه و به آهستگی و بدون اینکه با کسی حرف بزنید و به
اطراف توجه کنید به طرف حرم بروید.

1

پیامها و پیامدهای زیارت
شیعه از فرهنگ دعا و زیارت و منابع بسیار غنی در این زمینه برخوردار است
هیچ یک از فرقه های اسالمی این مقدار از ادعیه و زیارات بهرهمند نیستند
این نشان از چهره معنوی و عرفانی تشیع دارد و نوید بخش آن است که در این
مذهب نسبت به خلوص دینی و تزکیه نفس بسیار اهمیت داده شده است
و با این روش پیوند بین بندگان خدا با خدای خویش مستمر و مستحکم
میشود و معارف بسیار بلند و وسیع و ارزشمندی در ضمن دعا و زیارت
آموزش داده میشود .همچنین معرفت امت نسبت به خدای متعال و قیامت
و حقایق و معارف دینی دقیق و صحیح میگردد .البته اهل بیت؟مهع؟بیشتر
با دعاها به ارتباط با خدا و معرفت خدا و روابط بین بندگان با پروردگارشان
پرداختهاند اما زیارت رسالت مهم دیگری دارد و آن تاکید بر مقام واالی نبوت
و امامت و رهبری اهل بیت؟مهع؟و حقانیت مذهب و مرام ایشان است .بیان
 .1مصباح الهدی ،ص  313الی  ،316با اندکی تصرف.
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فضایل اهل بیت؟مهع؟و عظمت و جایگاه آنان نزد خدا و نقش آفرینی ایشان در
از جبهه باطل و تایید حقانیت مکتب اهل بیت؟مهع؟است .آموزش مبارزه
با ستم و ستمکاران از جمله پیامدهای دیگر زیــارت اســت .ز یــارت دارای
محتوای عمیق و آثار بسیار ارزندهای است که در ابعاد اعتقادی ،اخالقی و
تربیتی ،سیاسی و اجتماعی بهویژه حقانیت و تداوم جبهه امامت و تقویت
عنصر والیت و برائت ازدشمنان بر آن مترتب است.

�����ــ��   �ــ��������������

عالم هستی پیام دیگر زیارات میباشد .وانگهی زیارت اعالم برائت و بیزاری

سند زیارت غدیریه
ابن مشهدی در کتاب مزار میگوید:
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اهَّلل علی ِهما
َصل َوات ِ
اولین شخصیتی که این زیارت را نقل کرده است یکی از علماء قرن هفتم
یعنی محمد بن جعفر معروف به ابن مشهدی است .ایشان کتابی دارند در
ً
موضوع ادعیه و زیــارات که به زبان عربی تالیف شده است و اخیرا توسط
انتشارات جامعه مدرسین قم تجدید چاپ شده است .در این کتاب جناب
 .1المزار الكبیر (البن المشهدی)؛ ص.263
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ابن مشهدی این زیــارت را از سلسله سند بسیار خوبی نقل کردهاند .تمام
رجــال سلسله سند از شخصیتهای موثق و جلیل القدر شیعه هستند و
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میتوان گفت که این حدیث صحیح اعالیی است.
ابن مشهدی از فقهاء و محدثین مورد وثوق علماء شیعه است و جناب
شیخ حر عاملی او را فاضل محدث و صدوق معرفی کرده است ابن مشهدی
این زیارتنامه را از فقیه جلیل القدر شاذان بن جبرئیل قمی که از اندیشمندان
موثق آن عصر بوده و نزد علما بسیار جلیل القدر معرفی شدهاند نقل کرده ،او
از عماد الدین طبری نقل کرده که عماد الدین از علماء قرن ششم و فرزندی از
خاندان علم و اجتهاد است .شیخ حر عاملی او را جلیل القدر ،محدث و ثقه
مینامد .او نیز از ابوعلی حسن بن محمد طوسی معروف به مفید ثانی فرزند
شیخ طوسی نقل کرده است که مانند پدرش از اعاظم فقهاء شیعه است و
در علم رجال او را جلیل القدر و ثقه معرفی کردهاند و ایشان از پدرش جناب
شیخ طوسی معروف به شیخ الطائفه نقل کرده که از نظر مجد و عظمت نیازی
به گفتگو ندارد.
شیخ طوسی از جناب شیخ مفید رضوان اهلل تعالی علیه و ایشان از استادش
ابن قولویه قمی نقل کرده که نجاشی آن جناب را از ثقات و اجالء اصحاب
حدیث و فقه میداند و ایشان از جناب مستطاب کلینی رحمه اهلل علیه نقل
کرده و جناب کلینی از علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسیر ،که شخصیت
بسیار مهم و بزرگ شیعه و از راویان احادیث اهل بیت است نقل کرده و علی
بن ابراهیم از پدرشان ابراهیم بن هاشم که مورد وثوق همه علماء شیعه هستند
و متصل به نواب خاص حضرت مهدی؟ع؟بوده از دو نفر از نائبان خاص
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و آن دو بزرگوار این زیارت را از امام عسکری؟ع؟و آن حضرت از پدرشان امام
هادی؟ع؟نقل کردهاند.
سلسله جلیله راویـ ــان ای ــن حــدیــث و زیـ ــارت ب ــرای هــمــه دوس ـتــان اهــل
بیت؟مهع؟سند کاملی اســت تــا بتوانند بــا اعتماد و اطمینان کامل از این
زیارت استفاده کنند و به فرازهای مهم این زیارت در اثبات فضائل و مناقب
امیرالمومنین؟ع؟و مظلومیتهای آن بــزرگــوار استناد نمایند .از طرفی هم
میبینیم که شخصیتهای مهم شیعه به این سلسله سند اعتماد کامل
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عثمان بن سعید و حسین بن روح رضوان اهلل تعالی علیهما نقل کرده است

نمودهاند و آن زیــارت را در کتابهای خــود نقل کــردهانــد مانند شهید اول
درکتاب مــزار ،عالمه مجلسی در بحاراالنوار و زاد المعاد و محدث قمی در
مفاتیح الجنان.

موقعیت امام هادی؟ع؟ و زیارت غدیریه
در سال  ۲۳4هجری قمری به دستور متوکل عباسی ملعون توسط یحیی
بن هرثمه امــام هــادی؟ع؟در سن  ۲۱سالگی از مدینه به شهر سامرا احضار
شدند .شرایط سخت سیاسی حاکم بود .متوکل عباسی یکی از ظالمترین
خلفای بنی عــبــاس کــه مــغــرور ق ــدرت بــامــنــازع خــویــش گشته ب ــود ،تنها
دغدغه آزار دهندهاش بنی هاشم و نهضتهای علویان بــود .او نسبت به
اهل بیت پیامبر؟لص؟عناد و دشمنی سرسختی داشت .شیعه و محب اهل
بیت؟مهع؟بودن در نظر او جرم سنگینی محسوب میشد؛ از طرفی والی مدینه
نیز برای او نامه نوشت که اگر مکه و مدینه را میخواهی هرچه زودتر باید امام
هادی؟ع؟را از شهر مدینه تبعید کنی چرا که در این دیار جمع زیادی از مردم
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شیفته آن حضرت گردیدهاند و احتماال امام مشغول تجهیز افراد خود برای
قیام علیه بنی عباس است .نامه بهدست متوکل رسید و احساس خطرکرد و
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تصمیم به تبعید امام از مدینه گرفت ،اما او میدانست که امام هادی؟ع؟در
سرزمین حجاز موقعیت بسیار مهمی دارند؛ به همین خاطر نامهای با رعایت
کمال ادب و احترام و ابراز محبت برای امام هادی؟ع؟نوشت .او میخواست
که مردم مدینه را آرام کند و در ضمن امام هادی؟ع؟را تحت این عنوان که ما
مشتاق زیارت شما هستیم به مرکز حکومتش سامراء دعوت کرد و نوشت که
اختیار این سفر با شماست هر جا خواستید پیاده شوید و هر جا خواستید
سوار شوید ،فرستادگان من موظف به اطاعت شما هستند.
مأمورین متوکل با فرماندهی یحیی بن هرثمه به شهر مدینه آمدند و با آمدن
آنها شهر آشوب و مردم ملتهب و نگران جان امام هادی؟ع؟شدند ،یحیی بن
هرثمه مجبور شد سخنرانی کند و مردم را اطمینان خاطر بدهد که جان امام
هــادی؟ع؟در امان است و ما فقط ماموریم که آن حضرت را با کمال احترام
به سمت سامراء ببریم .اما با وجــود تمام این تدابیر امنیتی روزی که امام
هادی؟ع؟حرکت کردند ،مردم مدینه در بدرقه آن امام؟ع؟گریان و شیون کنان
میآمدند و نگرانی و اعتراض خویش را ابراز میکردند.
سرانجام امام؟ع؟سه روز بعد از دریافت نامه متوکل با اکراه تمام بههمراه
یحیی بن هرثمه و مامورینش با اهل و عیال خویش از مدینه به سمت سامراء
حرکت کردند.
در بین راه به شهر بغداد رسیدند ،والی شهر بغداد به نام اسحاق بن ابراهیم
با فرماندهان و رجال مملکتی به استقبال امام؟ع؟آمد و به یحیی بن هرثمه
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بدهی که او تحریک شود امــام؟ع؟را به قتل میرساند و تو در قیامت کارت
با رسول خدا؟لص؟خواهد بود .او در جواب گفت :بخدا قسم جز خوبی از او
چیزی سراغ ندارم .منش الهی امام؟ع؟و کراماتی که بین راه از آن حضرت ظاهر
شد ،یحیی بن هرثمه را دگرگون کرد تاحدی که بهکفرخویش اعتراف نمود و از
راه باطل بازگشت و شیفته و ارادتمند امام هادی؟ع؟شد .وقتی به سامراء وارد
شدند ،مردم استقبال بسیار خوبی از امام؟ع؟داشتند و او را ابن الرضا خطاب
و خوشآمد میگفتند .وصیف ترکی که یکی از شخصیتهای بنی عباس و
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گفت :این آقا فرزند رسول خدا است ،با توجه به اخالق متوکل اگر گزارشی

فرمانده یحیی بن هرثمه بود نیز به استقبال آمده و به او اخطار کرد که اگر یک
مو از سر این مرد کم شود تو بازخواست خواهی شد.
این خبرها حاکی از آن است که امام؟ع؟در میان خاص و عام مردم موقعیت
مهمی داشتند و متوکل عباسی لعنت اهلل علیه از همین مطلب در هراس بود.
راه و روش خلفای بنی عباس و بنی مــروان و قبل از آنها بنی امیه و اربابان
غاصبشان همین بود و پیوسته دو گزینه روی میز کار داشتند :یکی مبارزه با
ائمه شیعه و دیگری مبارزه با شیعیان ائمه و سیاست دائمی این حکومتها
پیوسته بر مدار این دو مطلب میگشت و از همه بنی عباس خطرنا کتر متوکل
عباسی بود که دشمنی دیرینهای با اهل بیت پیامبر؟لص؟و شیعیان و پیروان
آنان داشــت .با آوردن امام هادی؟ع؟به آن دیار میخواست در صحنههای
مختلف حرمت امام؟ع؟را بشکند و عظمت امام؟ع؟را در انظار مردم پایین
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كا� ُر نَو� > 1یعنی عدهای میخواهند نور خدا را با سخنان بیهوده و نارواگوئی
ِ

خاموش کنند اما خدا نور خویش را تمام و کامل خواهد کرد ،هرچند خوشایند
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کافران نباشد.
لذا در تمام صحنهها مطلب به عکس میشد و روز به روز کرامت و عظمت
امام هادی؟ع؟برای حکومتیان و اطرافیان و مردم آشکارتر میشد و آنان در
مقابل متانت ،سیادت ،علم و کماالت امام درمانده میشدند و اینها خود
مزید بر علت بود تا متوکل عباسی نسبت به امام هادی؟ع؟کینه و حسادت
بیشتری بورزد .گاه با گستاخی آن حضرت را به زندان میانداخت و یا او را
سخت تحت نظر میگرفت .قصه بر همین منوال میگذشت و شش نفر از
خلفای بنی عباس از معتصم ،واثق ،متوکل ،منتصر پسر متوکل ،مستعین پسر
برادر متوکل و بعد پسرش معتز در دوران امامت  ۳۳ساله امام هادی؟ع؟آمدند
و رفتند و سیاست باطل همه آنها از همین قرار بود.
امام هادی؟ع؟که از طرف خدای متعال مأمور ترویج دین خداست ،تمام
این صحنهها و بحرانها را تبدیل به فرصت مینمود و به ترویج مکتب اجداد
طاهرینش که همان صراط اهلل المستقیم است ،مشغول بود .احیای دین خدا
ً
قطعا به واسطه اعمال و رفتار و شهامتها و شجاعتها و از خودگذشتگیهای
دوازده امام شیعه؟مهع؟انجام شده است و اال از خلفا و حکومتهای ستمگر
و غاصب و اعمال زشت و پلید آنان احیای دین انجام نمیگرفت و از مقر
حکومت بنیامیه و اربابانشان و همچنین بنیمروان و بنیعباس خبری جز
ظلم و ستم و فساد و تباهی و عیاشی و خوشگذرانی و میگساری چیز دیگری
 .1سوره صف.8 :
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بود .قطعا کسانی که نقش اصلی را در احیای دین خدا ایفا نمودند و حقایق
قرآن و سنت رسول اهلل؟لص؟را در قالبهای مختلف به مردم رساندند دوازده
امام شیعه بودند و هستند.
امــام هادی؟ع؟نیز درقالبهای مختلف شاگردان و اصحاب و شیعیان
زیادی را پرورش دادند .عدهای وکیل و گروهی محدثین و اصحاب حضرت
بودند که امام؟ع؟با نامهنگار یها و سخنان کوتاه و بلند و مطرح کردن مباحث
اعتقادی راه و روش دین خدا را به آنان میآموختند و آنها نیز مروج مکتب اهل
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بیرون نمیآمد و نتیجه سیاست آنها نابودی دین خدا و ترویج فرقههای باطل

بیت میشدند .امام هادی؟ع؟نسبت به امر زیارت اهتمام ویژهای داشتند،
باالخص نسبت به زیــارت امیرالمومنین و اباعبداهللالحسین و جدش امام
موسی بن جعفر و امــام رضــا؟مهع؟وجــدهاش حضرت زهراء؟اهع؟زیارتنامه و
سفارش مخصوص دارنــد و با انشاء زیــارت جامعه کبیره و ز یــارت غدیریه
جامعترین اصول عرض ادب را به همه دوستان اهل بیت آموختند.
راجع به زیارت جامعه کبیره همین بس که مورد اتفاق همه علماء شیعه
هست و در مصادر مهم شیعه نقل شده است و عالمه مجلسی در کتاب
شریف بحار جلد  99صفحه  144میفرماید :زیــارت جامعه از نظر سند
صحیحترین زیارتها ،از جهت محتوی عمیقترین ،از نظر لفظ فصیحترین
و بلیغترین و از نظر جایگاه پر ارجترین آنهاست .با این زیارت امام هادی؟ع؟راه
غالین و زیادهگویان را بسته و مقصرین را هم بیدار نموده است تا توجه به
عظمت اهل بیت؟مهع؟داشته باشند ،بیراههرفتگان را رسوا و راهیافتگان را
راهنمایی کرده است .حسودان منکر را محکوم و دوستان مشتاق را غرق نور
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محبت اهل بیت؟مهع؟میکند ،راه و روش جداشدگان از اهل بیت؟مهع؟را ابطال
و حقانیت راه اهل بیت؟مهع؟را اثبات میکند .از بلندترین مقامات ناگفته اهل
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بیت عصمت و طــهــارت؟مهع؟پــردهبــرداری نموده ،فضائل بیکران آنــان را در
قالب کلمات میگنجاند تا هر تشنه معرفتی به اندازه فهم و درک خویش از
این کوثر بیکران اهل بیت؟مهع؟سیراب شود.

ویژ گیهای زیارت غدیریه
اما دومین زیارت مهمی که امام هادی؟ع؟انشاء فرمودند زیارت غدیریه
است .امام؟ع؟با تمام آن شرائط سخت در سال نخست تبعیدشان به سامرا
روز عید غدیر به زیــارت مرقد مطهر جد بزرگوارش امیرالمومنین؟ع؟مشرف
تنــامــه بسیار بلند آن
شدند و ضمن گــرامـیداشــت عید غدیر با ایــن زیــار 
حضرت را زیارت کردند و با دقتی حکیمانه و بهحسب ظاهر غیر متعرضانه
این زیارت را انشاء فرمودند.
ســالــهــا ب ــود کــه افــکــار ت ــوده م ــردم تــوســط مــعــاویــه بــر علیه امیرالمومنین
علی؟ع؟آلوده شده بود و تمام فضائل و مناقب و فداکار یهای آن حضرت
را مردم فراموش کرده بودند ،نسبت آن حضرت با رسول خدا؟لص؟و جایگاه
و موقعیتش در میان اهل بیت؟مهع؟را نادیده میگرفتند و با تبلیغات مسموم
مدتها امیرالمومنین؟ع؟را نفرین میکردند و اهل بیت؟مهع؟و شیعیانشان در
تقیه بودند .فعالیتهای متوکل هم که سرشت و طینت کفر پیشهای داشت
با دار و دسته حکومتیان همه بر خــاف مسیر امامت اهــل بیت؟مهع؟بود،
برنامهریزی اصلی خلفا در جهت حذف و منزوی کردن جانشینان بهحق
پیامبر؟مهع؟ از صحنه سیاسی و فرهنگی جامعه اسالمی بود.
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امام هادی؟ع؟توانست با شهامت و کرامت تمام با استناد به تنزیل و تأویل
و جایگاه باعظمت جدش امیرالمومنین؟ع؟را نزد خدا و رسول خدا؟لص؟در
آسمان و زمین در ضمن این زیارتنامه آشکار نماید و با زیرکی تمام توانستند
زندگانی آنحضرت را که پر از فضیلتها و شجاعتها و فداکاری در راه
خدا و رسول خدا؟لص؟بود را مرور کنند و سیره و صفات حسنه و همه فراز و
نشیبهای زندگی آن حضرت را در ضمن این زیارت بیان فرمایند و حقانیت
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بیش از پنجاه آیه از آیات قرآن و تعداد زیادی از روایات نبوی مقامات بلند

آن حضرت را در تمام این مراحل روشن کنند.
اهمیت ذکر علی؟ع؟و بیان فضائلش بر کسی پوشیده نیست و از طرفی
موضوع والیت آن حضرت و برائت از دشمنانش که دو مدار اصلی دین خدا
بوده و هست و پیوسته مورد تاکید پیامبر اکرم؟لص؟بوده را امام هادی؟ع؟مدنظر

َّ َ َ
ٌ
النظ ُر ِإل َع ِ ٍ ّل ِع َب َادة َو
گرفته و به استناد فرمایش پیامبر اکرم؟لص؟که فرمودند:
َ
ْ
َّ َ
ِذ ْك ُر ُه ِع َب َاد ٌة َو َل َی ْق َب ُل ُ
اهَّلل ِإ َمی َان َع ْب ٍد ِإل ِب َول َی ِت ِه َو ال َب َر َاء ِة ِم ْن أ ْع َد ِائه؛ 1یعنی نگاه به

علی؟ع؟و ذکر و یاد او عبادت است و ایمان هیچ بندهای نزد خدا پذیرفته
نیست جز به والیت علی؟ع؟و بیزاری از دشمنانش.
امام هادی؟ع؟نمای کلی این زیارتنامه را بر همین محور استوار فرموده و
روح کلی این زیارت را تولی و تبری قرار داده است و باطل بودن سخنان منافقان
کــوردل و غاصبان فریبکار را آشکار ساختند .امام؟ع؟ضمن ابــاغ سالم و
صلوات خدا و همه فرشتگان و بندگان صالح خدا بر جدشان ،فتوحات مهم
صدر اسالم که همه به نام آن بزرگوار ثبت است ،را یاد میکند و سرانجام پرده
 .1نهج الحق و كشف الصدق ،ص.232
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از چهره منافقین غاصبی که برای رسیدن به مال و ریاست دنیا به حضرت
زهرا؟اهع؟و فرزندانش جسارت کردند و حق امیرالمومنین؟ع؟را غصب و فدک
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و میراث پیامبر؟لص؟را به تاراج بردند ،کنار زده ،فرازهایی از مظلومیتهای
جد بزرگوارش را گوشزد میکند و در پایان اعالن میفرماید که چنین افرادی
�أُ ئ َ َّ ذ َ َ َ نَ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ فَ َ ْ تَ َ َ ُ نَ ً
ص�را>
ول�ك ال ی�� ن� لع�هم الله و م ن� ی�لع ِن� الله �ل ن� � ِ�ج د له � ی
سزاوار لعنت خدایندِ < :

1

یعنی اینان کسانی هستند که خدا آنها را لعنت کرده و هر کس را خدا لعنت
کند ،دیگر هیچ یاوری نخواهد داشت .تمام پیروان راه حق بدانند کسانی که
در قرآن توسط خدای متعال مورد لعنت قرار گرفتهاند ،مورد لعنت همه انبیاء
و اولیاء و فرشتگان نیز هستند و باید توسط مومنین نیز لعنت و نفرین شوند.
نکته شــایــان ذکــر اینکه چــون تــاریــخ پیوسته تحت تاثیر طمع و تــرس از
قدرتها و حکومتها و انحرافات فکری و عقیدتی نگاشته شده است و
با گذشت زمــان طوالنی و حــوادث پیش آمــده تا حد زیــادی اعتبار الزم را از
دست داده است؛ لذا این زیارت با توجه به سند صحیح و محکم آن میتواند
مستند خوب و مطمئنی برای اثبات بسیاری از مطالب عقیدتی شیعه قرار
بگیرد.
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