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دﯾﺑﺎﭼﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺟﻣﻠﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎ و وظﺎﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑرون ﻣرزی ،ﺗوﺟﯾﮫ و
ﺗﺑﯾﯾن ﺻﺣﯾﺢ اﺑﮭﺎﻣﺎت و ﺷﺑﮭﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠل ﮔوﻧﺎﮔون ھﻣﭼون
ﻋدم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣوازﯾن دﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم و دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
و ﻣراﺟﻊ ﻣطﻣﺋن و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗزوﯾر و ﻧﯾرﻧﮓ دﺷﻣﻧﺎن ﮐژاﻧدﯾش اﺳﻼم،
ﺑر دل ﺟﺎن ﻣﺧﺎطﺑﺎن آﻧﺳوی ﻣرزھﺎ ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻧده اﺳت.
زدودن زﻧﮕﺎر ﺑﯽ ﺧﺑری از آﯾﯾﻧﮫ دل اﺳﻼم ﺟوﯾﺎن و اﻧﻌﮑﺎس ﻧور
ﺗﺎﺑﺎن ﺷرﯾﻌت ﻣﺣﻣدی و ﺗﺷﯾﻊ ﻋﻠوی ﻣﺳﺗﻠزم آﻧﺳت ﮐﮫ در ﮔﺎم
ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﮫ ﮐﺛرت ﻣﺧﺎطﺑﺎن اھل ﺳﻧت ،اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و
دﯾدﮔﺎھﮭﺎی اﯾﺷﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻋﺗﻘﺎدات ﺷﯾﻌﮫ را طرﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم و آﯾﯾن اﺧوت را ھﻣت ﮔﻣﺎرﯾم.
در اﯾن راﺳﺗﺎ و در ﺑرآوردن اﯾن ﻧﯾﺎز ،ﺑر آن ﺷدﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗدوﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب دﺳت ﯾﺎزﯾم و دردﺳﺗرس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزان ﻗرار
دھﯾم .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﻣطرح ﻧﻣودن اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺑﺎﺣث ،ﺟدا از ﻓواﯾد
ﺑرون ﻣرزی ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﺎن داﺧﻠﯽ ،اﻋم ازﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ﻧﯾز ﺟذاب
و ﺳودﻣﻧد ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﺎﺿر ،ﻋﻧوان »ﻏدﯾر از دﯾدﮔﺎه اھل ﺳﻧت« ﮔﺎﻣﯽ اﺳت در
اﯾن راه ،اﻣﯾد آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺑول در ﮔﺎه اﺣدﯾت واﻗﻊ ﺷود.
در ﭘﺎﯾﺎن از زﺣﻣﺎت ﺣﺟﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺟﺑﺎران ،ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐوﺷش اﯾﺷﺎن ﻣدون ﮔردﯾد ﺗﺷﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﻣرﮐز ﭘژوھﺷﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ
ﮔروه ﻣﻌﺎرف
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ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( :ﻋﻠﯾﮑم ﺑﻌﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﻓﺎﻧﮫ ﻣوﻻﮐم ﻓﺎﺣﺑوه ،و
ﮐﺑﯾرﮐم ﻓﺎﺗﺑﻌوه ،و ﻋﺎﻟﻣﮑم ﻓﺎﮐرﻣوه ،و ﻗﺎﺋدﮐم اﻟﯽ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻌززه ،ﻓﺎذا
دﻋﺎﮐم ﻓﺎﺟﯾﺑوه ،و اذا اﻣرﮐم ﻓﺎطﯾﻌوه ،اﺣﺑوه ﺑﺣﺑﯽ ،و اﮐرﻣوه
ﺑﮑراﻣﺗﯽ ،ﻣﺎ ﻗﻠت ﻟﮑم ﻓﯽ ﻋﻠﯽ اﻻ ﻣﺎ اﻣرﻧﯽ ﺑﮫ رﺑﯽ ﺟﻠت ﻋظﻣﺗﮫ،
) . (١
ھﻣراه ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾد زﯾرا او ﻣوﻻ و ﺳرﭘرﺳت ﺷﻣﺎﺳت ،ﭘس دوﺳﺗش
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑزرگ ﺷﻣﺎﺳت ،از او ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .داﻧﺷﻣﻧد ﺷﻣﺎﺳت،
ﮔراﻣﯽ اش دارﯾد .در راه ﺑﮭﺷت ﭘﯾﺷوای ﺷﻣﺎﺳت ،ﻋزﯾزش دارﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﻣﯾﺧواﻧد ﭘﺎﺳﺧش دھﯾد و ﭼون ﻓرﻣﺎﻧﺗﺎن دھد
ﻓرﻣﺎﻧش ﺑرﯾد .ﺑﮫ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن دارﯾد دوﺳﺗش ﺑدارﯾد و ﺑﮫ
ﮐراﻣت ﻣن ﮔراﻣﯽ اش دارﯾد .ﻣن درﺑﺎره ﻋﻠﯽ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮕﻔﺗم،
ﻣﮕر آﻧﭼﮫ ﭘروردﮔﺎرم ﻓرﻣﺎن داده اﺳت.
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
ﺑدون ﺷﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻋﻠﯽ)ع( ﭘس از رﺳول ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص(
ارزﻧده ﺗرﯾن وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﻧﮭﺎده و ﻋﺎﻟم
اﻣﮑﺎن را ﺑﺎ ﺣﺿور ﺧوﯾش آراﺳﺗﮫ اﺳت.
ﺷﺧﺻﯾت ﺗﺎﺑﻧﺎک آن ﺣﺿرت ﭼﻧﺎن در ﺑﻠﻧدای اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﯾدرﺧﺷد ﮐﮫ
ﻋﻘول ﺑﺷری را در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﮭوت وﺣﯾران ﺧود ﮐرده اﺳت .ره
ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﺎﺣت ﻗدس آن ﺷﺧﺻﯾت ﻋظﯾم اﻟﮭﯽ ھر ﭼﻧد ذاﺋﻘﮫ طﺑﻊ را
ﺗﺣرﯾﮏ و واھﻣﮫ ﻋﻘل را ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑﻧد ،وﻟﯽ راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺑﮫ
ﻗدم ﻋﺷق ﻧﺗوان ﭘﯾﻣود.
آﻧﭼﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑر ﻗﻠم و زﺑﺎن اھل ذوق و ﻓﺿل در ﺷرح آن ﺟﻣﺎل
ﻧوراﻧﯽ ﮔذﺷت ،در ﺣﻘﯾﻘت ﻗدر ﻣﻌرﻓت ﻣﺎﺳت ،ﻧﮫ ﺣد ﺷﺧﺻﯾت او.
ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﺗراف و اذﻋﺎن ﺑﮫ ﺑﯽ ﮐراﻧﮕﯽ آن روح ﭘﺎک ،ﺑرآﻧﯾم ﮐﮫ از
طور ﺣدﯾث ﻧﺑوی ،ﻗﺑﺳﺎﺗﯽ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ راه ﺗﻘرﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺗش ﯾﺎﺑﯾم.
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ھر ﭼﻧد ھدف اﺻﻠﯽ در اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ،اﺛﺑﺎت ﻋﯾد ﺑودن ﻏدﯾر و ﺑﯾﺎن
ﺑﺧﺷﯽ از آداب اﯾن روز ﻣﺑﺎرک اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ،
ﻓﺻﻠﯽ در ﺷرح ﺷﺧﺻﯾت آن ﺟﻧﺎب ﮔﺷوده اﯾم و در آﯾﻧﮫ ﺳﺧﻧﺎن
رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺟﻣﺎل ﭘر ﻓروغ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﺷﯾﻧﯾم.
اﻣﯾد آﻧﮑﮫ ﻣﺎ و ﺧواﻧﻧدﮔﺎن را از اﯾن ﺳﯾر ﻣﻌﻧوی ﺑﮭره ای واﻓر
ﺑﺎﺷد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗذﮐر ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﺿروری اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر ﻣطﺎﻟب اﯾن ﺗﺣﻘﯾق،
از ﮐﺗب ﻣﻌﺗﺑر اھل ﺳﻧت اﺳت .ﻣﺣل ﻧﻘل ھرﺣدﯾث ﯾﺎ واﻗﻌﮫ در
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد ،ﺑﺎ ذﮐر ﻣﺟﻠد ھر ﺻﻔﺣﮫ ﺗﻌﯾﯾن و در ﮐﺗﺎﺑﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺷﺧﺻﺎت ھر ﮐﺗﺎب از ﻗﺑﯾل ﻣؤﻟف ،ﻣﺗرﺟم ،ﻧﺎﺷر ،و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺣل
ﻧﺷر آﻣده اﺳت.
در ﻣواردی اﻧدک ﮐﮫ ﮐﺗب اھل ﺳﻧت از ذﮐر ﻣطﻠﺑﯽ ﻏﻔﻠت ﮐرده اﻧد،
ﺑﮫ ﮐﺗب ﻣﻌﺗﺑر ﺷﯾﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷده و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗب اھل ﺳﻧت
ﺑﮫ طور دﻗﯾق ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد .در ﻣواردی ﮐﮫ در ذﯾل ﯾﮏ ﺣدﯾث ﺑﮫ
ذﮐر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد آدرس ﺑﺳﻧده ﺷده ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن ﺣدﯾث
در ﻣراﺟﻊ دﯾﮕر ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯾﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮕﯽ ﻣﺟﺎل ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻘدار اﮐﺗﻔﺎ ﮐﻧﯾم.
ﻣﺗن اﺣﺎدﯾث را ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر آورده اﯾم و در ﻣوارد ﻻزم ،ﺗوﺿﯾﺢ و
ﺑﯾﺎﻧﯽ در ذﯾل ﺣدﯾث اﻓزوده اﯾم.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎﻟﯾف ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ اﺣﺎدﯾث
اھﺗﻣﺎم ورزﯾدم ،و در ﻣواردی ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت ﻋرﺑﯽ را ﺿروری
ﻣﯾداﻧﺳﺗم ،از ذﮐر ﻣﺗن اﺻﻠﯽ درﯾﻎ ﻧﺷده اﺳت.
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ﻓﺻول ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ﻓﺻل اول  :داﺳﺗﺎن ﻏدﯾر
ﻓﺻل دوم  :ﺧﻼﻓت و وﺻﺎﯾت
ﻓﺻل ﺳوم  :ﻣﻌﯾﺎرھﺎ
ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم  :ﯾﮏ آﺳﻣﺎن ﻓﺿﯾﻠت
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم  :آداب و ﺳﻧن ﻏدﯾری
اﻣﯾد دارﯾم اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﮐوﺗﺎه ،ﻗطره ای از ﻓﯾض اﻗﯾﺎﻧوس ﻏدﯾر را
در ﺧود ﺟﺎی داده ﺑﺎﺷد.
ﻓﺻل اول :داﺳﺗﺎن ﻏدﯾر
ﻋﯾ د
اھل ﻟﻐت »ﻋﯾد« را از ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺎده »ﻋود« ﻣﯾداﻧﻧد و ﻋود ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﮔﺷت اﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر ﻋﯾد ﺑﮫ ﭘﺎس رﺟﻌﺗﯽ ﺑرﮔزار
ﻣﯾﺷود.
رﺟﻌت ﻣﮑرر ،ﻣﺗﺣرﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﮔذﺷﺗن از ﻗوس ﻧزول رو
ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺎﻻ ﻣﯾﮑﻧد و ﺳﯾر ﺻﻌودی ﺧود را آﻏﺎز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﻧوروز را ﺑﮫ ﭘﺎس ﺑﺎزﮔﺷت ﺣﯾﺎت ﺑﮫ ﭘﯾﮑر ﺳرد طﺑﯾﻌت ﮔراﻣﯽ
ﻣﯾدارﯾم ،ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗطﺎول ﺧزان ﺑﮫ ﺳردی ﻣﯾﮕراﯾد ،و در ﺑﯾداد
ﺳرﻣﺎی زﻣﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﻣرز ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯾرود ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ھرﮔز
ﻧﺑوده اﺳت و آﻧﮕﺎه در ﻗدوم ﺑﺎد ﺑﮭﺎر دوﺑﺎره ﺳر ﺑر ﻣﯾﮑﻧد و آھﻧﮓ
ﺻﻌود ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .اﯾن رﺟﻌت را ﺑﺎﯾد ﮔراﻣﯽ داﺷت ،و اﯾن در ﺗوان
ﻣﮑﺗﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣظﺎھر ﻣﺎدی ﻋﺎﻟم طﺑﯾﻌت ﻣﯾدھد.
ﺣﺎل اﮔر ﺑﺧواھﯾم اﯾن اﻟﮕو را ﺑر ﻣوازﯾن ﻣﮑﺗﺑﯽ ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم را ﻣﻘدﻣﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن و ﻏﺎﯾت آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن را ﻋﺑودﯾت
ﻣﯾداﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻋﯾدش را ﺑزرﮔداﺷت رﺟﻌت ﺣﯾﺎت ﻣﻌﻧوی اﻧﺳﺎن ﺑداﻧﯾم.
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درﭼﻧﯾن ﻣﮑﺗﺑﯽ ،ﻧوروز اﻧﺳﺎن ،روزی اﺳت ﮐﮫ وی ﺑﮫ ﺧوﯾش
ﺑﺎزﻣﯾﮕردد و ﮔﻣﺷده اش را ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد .روزی ﮐﮫ از درﮐﺎت ﻣﺎدﯾت
روی ﺑرﺗﺎﻓﺗﮫ ،آھﻧﮓ درﺟﺎت ﻣﻠﮑوت ﻣﯾﮑﻧد .روزی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺗوﻓﯾق
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻧﻘﺎب ﺧﺎﮐﯽ از ﭼﮭره ﺟﺎن ﭘﺎک ﺧود ﮐﻧﺎر زده روی ﺑﮫ ﺳوی
ﺧدا ﮐﻧد.
ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ روزه دار ﺗوﻓﯾق ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎدھﺎی ﺳرﮐش ﺗﻌﻠﻘﺎت ،آﺗش ﻋﺷق اﻟﮭﯽ
را ﮐﮫ در ﯾﺧﺑﻧدان ﻣﺎدﯾت ﺧﻣوده ﺷده دوﺑﺎره روﺷن ﮐﻧد و ﻣراﻗﺑت
ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ زﺑﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾده ،ﺗﻣﺎم ھﺳﺗﯽ اش را ﮔرم ،و ﻧﺎﺧﺎﻟﺻﯽ ھﺎی
وﺟودش را ذوب ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﻋﺑودﯾت ﻧﺎب ﺗﺟﻠﯽ ﮐﻧد و ﻏﺎﯾت آﻓرﯾﻧش
ﻣﺣﻘق ﺷود .آﻧﮕﺎه ﻋﯾد »ﻓطر« اﺳت.
ﺣﺞ ﻧﯾز ﻓرﺻﺗﯽ دﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﭘس از طﯽ ﻣراﺣل ﻣﺗﻌددی
ﺗوﻓﯾق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﻏﯾر دوﺳت را در ﻣﺳﻠﺦ ﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﮐﺷد ،و ﺟﺎن در
ﺑﻧد ﮐﺷﯾده ﺧوﯾش را آزاد ﮐرده ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻗوس ﺻﻌودی ﺣرﮐت اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮔذارد و ﺑﮫ درﺟﮫ ﺑﻠﻧد ﻋﺑودﯾت ﺑﺎر ﯾﺎﺑد .آﻧﮕﺎه ﻋﯾد »ﻗرﺑﺎن« اﺳت.
از ھﻣﯾن ﺟﺎ ﻓرق ﻋﯾد ﺑﺎ ﺟﺷن ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺷود .ﺟﺷن ﺑﮭﺎﻧﮫ ای
اﺳت ﺑرای ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ،و ﻋﯾد ،ﭘﺎس داﺷﺗن ﺣﯾﺎت دوﺑﺎره اﻧﺳﺎن اﺳت
و ھم ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﺟﺷن ،ﻋﯾد ﺗﺷرﯾﻌﯽ اﺳت واﻋﯾﺎد
اﺳﻼﻣﯽ در اﺻل دﯾن ﺗﺷرﯾﻊ ﺷده اﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﻘﯾﻘت ﻋﯾد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺗن ﺣﯾﺎت دوﺑﺎره اﺳت و ﺗﻌﯾﯾن
آن ﺑﮫ ﻋﮭده ﺷرع اﻗدس اﺳت.
ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم ﮐﮫ روز ﻏدﯾر ،ھم از وﯾژﮔﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﮏ ﻋﯾد
اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت و ھم ﻗﺎﻧوﻧﮕذار ﺑزرگ اﺳﻼم ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋظﯾم
اﻟﺷﺎن)ص( آن را ﺑﻌﻧوان ﻋﯾد ﺑﮫ اﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧده اﺳت.
ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ﭘﯾش رو دارﯾد ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه اﺛﺑﺎت اﯾن دو دﻋوی و ﺑﯾﺎن
ﻣﺧﺗﺻری از آداب اﯾن ﻋﯾد ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ،اﯾن ﺑﺎور را ﻣﯽ ﭘرورد ﮐﮫ
روز ﻋﯾد ﻏدﯾر ﯾﮑﯽ از اﻋﯾﺎد ﺑزرگ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﯾد
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ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت و اﮔر ﺑﮫ دﯾده ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻧﮕرﯾم ،ﭘﯽ ﺧواھﯾم ﺑرد ﮐﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﯾد اﻧﺳﺎن اﺳت.
ﻏدﯾر
ﻏدﯾر در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑرﮐﮫ ،آﺑﮕﯾر و ﺗﺎﻻب اﺳت .ﭼﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺗﺎ از رﯾزش ﺑﺎران ﯾﺎ ﮔذر ﺳﯾل داﻣﻧﯽ از
آب ﺑرﮔﯾرﻧد و زﻻل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﮕر ﻣﺳﺎﻓر ﺗﺷﻧﮫ ﺻﺣرا ﺑر اﯾن ﺳﻔره
ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﺷﺎده ﺑﺎ ﮐﻔﯽ از اﯾن ﻧﻌﻣت ارزﻧده رﻣﻘﯽ ﮔﯾرد و ﻣﺷﮏ
ﺧﺷﮑﯾده ﺧوﯾش را از آن ﭘر ﺳﺎزد ،ﻏدﯾر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻏدﯾر ﺧم
ﻣﺳﺎﻓری ﮐﮫ از ﻣدﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﮑﮫ ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﯾش از ﭘﺎﻧﺻد
ﮐﯾﻠوﻣﺗر راه ﭘﯾش رو دارد .ﺑﻌد از ﭘﯾﻣودن  ٢٧٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر از اﯾن
ﻣﺳﺎﻓت ،ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ »راﺑﻎ« ﻧﺎم دارد .راﺑﻎ)(٢
ﺷﮭرﮐﯽ اﺳت در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺟﺣﻔﮫ ،و ﺟﺣﻔﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﯾﻘﺎﺗﮭﺎی ﭘﻧﺞ
ﮔﺎﻧﮫ ﺣﺞ اﺳت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺷﺎم و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ازﺟده
ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﮑﮫ روﻧد ،در آن ﻣﺣرم ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﺣﻔﮫ ﺗﺎ ﻣﮑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٢۵٠و ﺗﺎ راﺑﻎ  ٢۶ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت) (٣و
در آن ﻏدﯾری ﺑوده اﺳت ﮐﮫ آب ﮔﻧدﯾده و ﻣﺳﻣوم آن ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﺳﺎﻓران ﻧﺑوده و ﻗﺎﻓﻠﮫ ھﺎ در آن وادی ﺗوﻗف ﻧﻣﯾﮑردﻧد) (۴ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧم ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺧم ﺑﮫ ھر ﭼﯾز ﻓﺎﺳدی ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑد ﺑو ﺑﺎﺷد .ﻗﻔس ﻣرغ راﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧم ﻣﯾﮕوﯾﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ  11از 131

ﻏدﯾر از دﯾدﮔﺎه اھل ﺳﻧت

ﮔزارﺷﯽ از ﺣﺟﺔ اﻟوداع
ﺳﺎل دھم ھﺟرت اﺳت ،و اﺳﻼم ﺳراﺳر ﺟزﯾرة اﻟﻌرب را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ھﻣﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﻋرب ﺑﮫ آﯾﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮔروﯾده ،ﺑﮫ رﺳﺎﻟت
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( اﻗرار ﮐرده اﻧد .اﺛری از ﺑت و ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ در ھﯾﭻ ﯾﮏ
از ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺧورد .زﺣﻣﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﺑﮫ ﺛﻣر ﻧﺷﺳﺗﮫ و
ﻣﯾوه ﺷﯾرﯾن ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳت .ﺑت از ﺳرﯾراﻟوھﯾت ﻓرود
آﻣده و ﮐﻠﻣﮫ طﯾﺑﮫ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اّ‡ در ﮔﺳﺗره ﺟزﯾرة اﻟﻌرب طﻧﯾن اﻓﮑن
ﺷده اﺳت.
اﮐﻧون ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣردم ،در اﯾﻣﺎن ﻗﻠﺑﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮫ آﻧﺎن در اﺳﻼم
اﺳت .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن)ص( ﮐﮫ ﺣدود ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ ﺳﺎل ﺳﺧت
ﺗرﯾن رﻧﺞ ھﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐرده و در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﻟﺣظﮫ ای
در اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ و اﺑﻼغ رﺳﺎﻟت ﺳﺳﺗﯽ ﻧورزﯾده و ھﯾﭻ ﮔﺎه اﺣﺳﺎس
ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﮑرده ،اﯾﻧﮏ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زودی از اﯾن ﺟﮭﺎن رﺧت
ﺑرﺧواھد ﺑﺳت و ﺑﮫ دﯾدار ﻣﻌﺑود ﯾﮕﺎﻧﮫ اش ﺧواھد ﺷﺗﺎﻓت .ﭘس
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﻣﯾﮑوﺷد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﻣت ﺗوان دارد ،آداب اﺳﻼم را
ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﯾﺎﻣوزد .اﻧدﮐﯽ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﻓرﺻﺗﯽ
ﺑرای اﺑﻼغ ﯾﺎ آﻣوزش آﻧﮭﺎ ﻓراھم ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .ﻓرﯾﺿﮫ ﻣﮭم ﺣﺞ از
آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت .آن ﮔراﻣﯽ ﺗﺎ آن روز ﻓرﺻت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﺣﺞ را ﭼون
ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﯾﺎﻣوزد و اﮐﻧون ﺗﻧﮭﺎ و آﺧرﯾن ﻓرﺻت اﺳت.
اﻋﻼم ﻋﻣوﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ص( ﺣﺞ ﻣﯾﮕزارد .ﻣردم از ﻗﺑﺎﯾل
رو ﺑﮫ ﺳوی ﻣدﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎدﻧد و آن ﺣﺿرت در روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ،ﺷش
روز ،ﯾﺎ ﺷﻧﺑﮫ ،ﭼﮭﺎر روز ﺑﮫ آﺧر ذﯾﻘﻌده) (۵اﺑودﺟﺎﻧﮫ را در ﻣدﯾﻧﮫ
ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ) (۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ھﻣﺳران و ﺧﺎﻧداﻧش او
را ھﻣراھﯽ ﻣﯾﮑردﻧد "  " ٧و ﺻد ﺷﺗر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﻣراه داﺷت (٨)،از
ﻣدﯾﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐرد.
در آن روزھﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﺧﺗﯽ )آﺑﻠﮫ ﯾﺎ ﺣﺻﺑﮫ( در ﻣدﯾﻧﮫ ﺷﺎﯾﻊ ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را از اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑت ﻣﯾﻣون ﻣﺣروم
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ﻣﯾداﺷت) (٩ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل دھﮭﺎ ھزار ﻧﻔر ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ھﻣراه ﺷدﻧد.
ﻣورﺧﺎن ھﻣراھﺎن آن ﺣﺿرت را ﭼﮭل ھزار ،ھﻔﺗﺎد ھزار ،ﻧود
ھزار ١١۴ ،ھزار ١٢٠ ،ھزار و  ١٢۴ھزار ﻧﻔرﻧوﺷﺗﮫ اﻧد)(١٠
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺣق اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم :ﭼﻧﺎن ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ در رﮐﺎب
آن ﺣﺿرت ﺣرﮐت ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎرش ﺑر ﺟز ﺧدا ﭘوﺷﯾده اﺳت)(٩
اﯾﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ از ﻣدﯾﻧﮫ ﻣﯽ آﻣدﻧد ،وﻟﯽ ﺗﻌداد ﺣﺎﺟﯾﺎن ﺑﮫ اﯾن
ﻋده ﻣﻧﺣﺻر ﻧﻣﯾﺷد زﯾرا اھل ﻣﮑﮫ و ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺣوﻣﮫ آن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از ﯾﻣن در رﮐﺎب ﻋﻠﯽ)ع( آﻣده ﺑودﻧد ﻧﯾز در ﺣﺞ ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد.
ﺣﺿرت ﻏﺳل ﮐرد ،ﺑدن ﻣﺑﺎرﮐش را روﻏن ﻣﺎﻟﯾد ،ﺧود را ﺧوﺷﺑو
ﮐرد ،ﻣوھﺎﯾش را ﺷﺎﻧﮫ زد) (١١و ازﻣدﯾﻧﮫ ﺑﯾرون آﻣد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
از ﻣدﯾﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯾرﻓت ﺗﻧﮭﺎ دو ﺗﮑﮫ ﻟﺑﺎس ﺑر ﺗن داﺷت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ را
ﺑر دوش اﻧداﺧﺗﮫ و دﯾﮕری را ﺑﮫ ﮐﻣر ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﻣﻧزل ﺑﮫ ﻣﻧزل
ﭘﯾش ﻣﯾرﻓت ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ »ذی اﻟﺣﻠﯾﻔﮫ« رﺳﯾد اﺣرام ﺑﺳت) (١٢و
ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾش رﻓت ﺗﺎ در روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﭼﮭﺎرم ﻣﺎه ذﯾﺣﺟﮫ وارد
ﻣﮑﮫ ﺷد .از ﺑﺎب ﺑﻧﯽ ﺷﯾﺑﮫ واردﻣﺳﺟداﻟﺣرام ﺷد) ،(١٣طواف ﮐرد،
ﻧﻣﺎز طواف ﺑﮫ ﺟﺎی آورد ،ﺑﯾن ﺻﻔﺎ و ﻣروه ﺳﻌﯽ ﻧﻣود و ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب اﻋﻣﺎل ﻋﻣره ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد) .(١۴ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ھﻣراه ﺧود ﻧﯾﺎورده ﺑودﻧد ﻓرﻣود ﺗﻘﺻﯾر ﮐرده ،از اﺣرام ﺧﺎرج
ﺷوﻧد) (١۵و ﺧود ﭼون ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﻣراه داﺷت در ﺣﺎل اﺣرام ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧد ﺗﺎ در ﻣﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد) .(١۵ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﮫ از ﺣرﮐت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص(
ﺑرای ﺣﺞ آﮔﺎه ﺷده ﺑود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ  ٣٧ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﻣراه داﺷت
ﺑﺎﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺧود ﺑرای ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﺣﺞ از ﯾﻣن ﺣرﮐت ﮐرد و در
ﻣﯾﻘﺎت اھل ﯾﻣن ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﻣﺣرم ﺷده ﺑود اﺣرام
ﺑﺳت و ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺿرت رﺳول)ص( ،ﭘس از ﺳﻌﯽ ﺻﻔﺎ و ﻣروه در
اﺣرام ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد).(١۶
رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( روز ھﺷﺗم ذﯾﺣﺟﮫ از طرﯾق ﻣﻧﯽ وارد
ﺻﺣرای ﻋرﻓﺎت ﺷد ﺗﺎ ﻣراﺳم ﺣﺞ را آﻏﺎز ﮐﻧﻧد .ﺗﺎ طﻠوع آﻓﺗﺎب روز
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ﻧﮭم در ﻣﻧﯽ ﻣﺎﻧد و ﺳﭘس راه ﻋرﻓﺎت را ﭘﯾش ﮔرﻓت و در ﺧﯾﻣﮫ
ﺧوﯾش درﻋرﻓﺎت ﺳﺎﮐن ﺷد.
در ﻋرﻓﺎت ،در اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎ ﺷﮑوه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﺑﮫ ﺷﯾواﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﺧطﺑﮫ
ﺧواﻧد در اﯾن ﺧطﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑرادری و اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل
ﺳﻔﺎرش ﮐرد .ﺑر ھﻣﮫ آداب ﺟﺎھﻠﯾت ﻣﮭر ﺑطﻼن زد و ﺧﺗم ﭘﯾﺎﻣﺑری
را اﻋﻼم ﻧﻣود) .(١٧ﺗﺎ ﻏروب روز ﻧﮭم در ﻋرﻓﺎت ﻣﺎﻧد وﻗﺗﯽ آﻓﺗﺎب
ﻏروب ﮐرد و ھوا ﮐﻣﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷد ﺑﮫ ﺳوی »ﻣزدﻟﻔﮫ«
ﺷﺗﺎﻓت) .(١٨ﺷب را در ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺳﭘری ﮐرد .ﺻﺑﺢ روز دھم ﺑﮫ
طرف ﻣﻧﯽ ﺣرﮐت ﮐرد ،آداب ﻣﻧﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎی آورد و ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ
ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻣوﺧت.
اﯾن ﺣﺞ را ﺣﺟﺔ اﻟوداع ،ﺣﺟﺔ اﻻﺳﻼم ،ﺣﺟﺔ اﻟﺑﻼغ ،ﺣﺟﺔ اﻟﮑﻣﺎل و
ﺣﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎم ﻧﺎﻣﯾده اﻧد) .(١٩ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗن ﻣراﺳم ﺣﺞ ،ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص(
ﺑﮫ ﺳوی ﻣدﯾﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐرد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن راﺑﻎ رﺳﯾد ،در
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻏدﯾر ﺧم ﻧﺎم داﺷت ،ﺟﺑرﺋﯾل اﻣﯾن)ع( ﺑر او ﻧﺎزل ﺷد و
ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑدﯾن ﺷرح از ﭘروردﮔﺎر ﺑر او ﺗﻼوت ﮐرد:
ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟرﺳول ﺑﻠﻎ ﻣﺎ اﻧزل اﻟﯾﮏ ﻣن رﺑﮏ و ان ﻟم ﺗﻔﻌل ﻓﻣﺎ ﺑﻠﻐت
رﺳﺎﻟﺗﮫ و اّ‡ ﯾﻌﺻﻣﮏ ﻣن اﻟﻧﺎس ان اّ‡ ﻻ ﯾﮭدی اﻟﻘوم
اﻟﮑﺎﻓرﯾن).(٢٠
ای رﺳول ،آﻧﭼﮫ از ﺳوی ﭘروردﮔﺎرت ﺑر ﺗو ﻧﺎزل ﺷده ﺑﮫ ﻣرم
ﺑرﺳﺎن و اﮔر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯽ ،رﺳﺎﻟت ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﻧرﺳﺎﻧده ای و ﺧدا ﺗو را از ﻣردم اﯾﻣن ﺧواھد ﮐرد ھﻣﺎﻧﺎ ﺧدا ،ﻗوم
ﮐﻔر ﭘﯾﺷﮫ را ھداﯾت ﻧﻣﯾﮑﻧد).(٢١
اﯾن ﭘﯾﺎم اﻟﮭﯽ ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﺧطﯾر ﺑر ﻋﮭده ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص(
ﻣﯾﮕذاﺷت .اﻋﻼن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ از آن ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﻧد ،و اﮔر
ﭼﻧﯾن ﻧﮑﻧد ،ﮔوﯾﺎ ﮐﺎری ﺻورت ﻧداده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮭﺗرﯾن
ﻣوﻗﻌﯾت ﺑرای اﻋﻼم ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﯽ ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ راه ﻣﺻر
و ﻋراق و ﻣدﯾﻧﮫ و ﺣﺿرﻣوت و ﺗﮭﺎﻣﮫ از ھم ﺟدا ﻣﯾﺷود وھﻣﮫ
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ﺣﺎﺟﯾﺎن ﻧﺎﮔزﯾر از آن ﻣﯾﮕذرﻧد .ﻏدﯾر ﺧم ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎم ﺳﺗرﮔﯽ را ﺑﮫ ﮔوش ھﻣﮕﺎن ﺑرﺳﺎﻧد.
ﭘس دﺳﺗور ﺗوﻗف ﺻﺎدر ﺷد .ﻓرﻣود ﺗﺎ رﻓﺗﮕﺎن را ﺻدا ﺑزﻧﻧد و
ﺻﺑر ﮐرد ﺗﺎ آﻧﺎن ﮐﮫ در راه ھﺳﺗﻧد ﺑرﺳﻧد .اﺟﺗﻣﺎع ﻋظﯾﻣﯽ در
ﺻﺣرای ﺗﻔﺗﯾده ﺣﺟﺎز ﮔرد آﻣد .روزی ﺑﺳﯾﺎر ﮔرم و ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﺑﺷدت ﮔرﻣﺎﺧﯾز ﺑود ،ﭼﻧﺎن ﮔرم ﮐﮫ ﻣردان ﻧﯾﻣﯽ از ﻟﺑﺎس ﺧود را ﺑر
ﺳر اﻧداﺧﺗﮫ و ﻧﯾﻣﯽ دﯾﮕر را ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧوﯾش ﻣﯾﭘﯾﭼﯾدﻧد .ھﻣﮫ
ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﺑداﻧﻧد ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( در ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎن
ﺑﮫ ظﺎھر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ دﺳﺗور ﺗوﻗف داده اﻧد .ﺣرارت اﺷﺗﯾﺎق ﺑﺎ ﮔرﻣﺎی
ھوا آﻣﯾﺧﺗﮫ ،ﺣﺎﺟﯾﺎن را ﺑﯾﺗﺎب ﻣﯾﮑرد.
ﻓرﻣود ﺗﺎ زﯾر ﭼﻧد درﺧت ﮐﮭﻧﺳﺎل را ﺑروﺑﻧد و ﺟﮭﺎز ﺷﺗران را ﺑر
ھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﮐﻧﻧد .ﻣﻧﺑری ﺑﻠﻧد ﺑراﻓراﺷت .ﻧزدﯾﮏ ظﮭر آن ﮔﺎه ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺣﺎﺟﯾﺎن در آن ﺻﺣرا ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ﺑر ﻓراز ﻣﻧﺑر ﺑرآﻣد و ﺧطﺑﮫ
ای ﺑدﯾن ﺷرح اﯾراد ﮐرد:
ﺳﺗﺎﯾش ﻣﺧﺻوص ﺧداوﻧد اﺳت .از او ﮐﻣﮏ ﻣﯾﺧواھﯾم و ﺑﮫ او
اﯾﻣﺎن ﻣﯽ آورﯾم و ﺑر او ﺗوﮐل ﻣﯾﮑﻧﯾم و از ﺷر ﻧﻔس و ﺑدی
ﮐردارﻣﺎن ﺑﮫ او ﭘﻧﺎه ﻣﯾﺑرﯾم .ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ھداﯾت ﮐﻧﻧده ای ﻧﯾﺳت آﻧﮑﮫ
را او ﮔﻣراه ﺳﺎزد و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده ای ﻧﯾﺳت ھر ﮐﮫ را او ھداﯾت ﮐﻧد.
ﮔواھﯽ ﻣﯾدھم ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی ﺟز ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت و ﻣﺣﻣد ﺑﻧده و
ﻓرﺳﺗﺎده اوﺳت ،اﻣﺎ ﺑﻌد:
ای ﻣردم ﺧداوﻧد ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﻧده آﮔﺎه ﺑﮫ ﻣن ﺧﺑر داد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﺑری
ﺑﯾش از ﻧﺻف ﻋﻣر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭘﯾش از ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻧﺧواھد ﮐرد و اﻧدﮐﯽ
ﺑﯾش ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﻣرا ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳرای ﺑﺎﻗﯽ دﻋوت ﮐﻧﻧد و ﻣن اﺟﺎﺑت ﮐﻧم
و ھﻣﺎﻧﺎ از ﻣن و ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺳؤال ﺧواھد ﺷد ﭘس ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ
ﺧواھﯾد داد؟
ﻣردم ﮔﻔﺗﻧد ﮔواھﯽ ﻣﯾدھﯾم ﮐﮫ ﺗو ﭘﯾﺎم اﻟﮭﯽ را رﺳﺎﻧدی و ﭘﻧد دادی و
ﮐوﺷﯾدی ،ﺧداﯾت ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﯾﮏ دھد.
ﻓرﻣود آﯾﺎ ﺷﮭﺎدت ﻧﻣﯾدھﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺑودی ﺟز ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت و
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ﻣﺣﻣد ﺑﻧده و ﻓرﺳﺗﺎده اوﺳت و ﺑﮭﺷت او ﺣق و دوزﺧش ﺣق اﺳت
و ﻣرگ ﺣق اﺳت و ﻗﯾﺎﻣت ﺑدون ﺷﮏ ﺧواھد آﻣد و ﺧداوﻧد ﺗﻣﺎم
ﻣردﮔﺎن را زﻧده ﺧواھد ﮐرد؟
ﮔﻔﺗﻧد آری ﺑﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﮔواھﯽ ﻣﯾدھﯾم.
ﻋرض ﮐرد ﺧداﯾﺎ ﺷﺎھد ﺑﺎش).(٢٢
ﺳﭘس ﻓرﻣود ای ﻣردم ﺻدای ﻣرا ﻣﯾﺷﻧوﯾد؟
ﮔﻔﺗﻧد آری.
ﻓرﻣود ﻣن ﻗﺑل از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺣوض ﮐوﺛر ﻣﯾرﺳم و ﺷﻣﺎ در ﮐﻧﺎره
ﺣوض ﭘﯾش ﻣن ﺧواھﯾد آﻣد ،ﺣوﺿﯽ ﮐﮫ ﻋرض آن ﺑﮫ اﻧدازه ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺻﻧﻌﺎ ﺗﺎ ﺑﺻری اﺳت و در آن ﺟﺎﻣﮭﺎﯾﯽ اﺳت از ﻧﻘره ﺑﮫ ﺷﻣﺎره
ﺳﺗﺎرﮔﺎن ،ﺣﺎل ﺑﻧﮕرﯾد ﮐﮫ ﭘس از ﻣن ﺑﺎ دو ﻣﯾراث ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ
رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﻣردی از ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﻓرﯾﺎد ﺑرآورد ﯾﺎ رﺳول اّ‡! آن دو ﭼﯾز
ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﭼﯾﺳت؟
ﻓرﻣود ﯾﮑﯽ از آن دو ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗر اﺳت ﮐﺗﺎب ﺧداﺳت ،ﯾﮏ طرﻓش در
دﺳت ﺧدا و طرف دﯾﮕرش ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎﺳت .ﭘس آن را ﻣﺣﮑم
ﻧﮕﮭدارﯾد ﺗﺎ ﮔﻣراه ﻧﺷوﯾد و دﯾﮕری ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗر اﺳت ،ﻋﺗرت و
ﺧﺎﻧدان ﻣن اﺳت و ﺧدای ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﻧده آﮔﺎه ﺑﮫ ﻣن ﺧﺑر داده اﺳت ﮐﮫ
اﯾن دو ھرﮔز از ھم ﺟدا ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ در ﻟب ﺣوض در ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮫ ﻣن
ﺑرﺳﻧد .ﻣن ھم از ﺧدا ھﻣﯾن را ﺧواﺳﺗﮫ ام ،ﭘس ﺷﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﯽ
ﻧﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ھﻼک ﻣﯾﺷوﯾد و از آﻧﮭﺎ وا ﻧﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ ھﻼک ﻣﯾﺷوﯾد.
ﺳﭘس دﺳت ﻋﻠﯽ)ع( را ﮔرﻓت و ﺑﻠﻧد ﮐرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺳﭘﯾدی زﯾر
ﺑﻐل ھر دوﺷﺎن دﯾده ﺷد و ھﻣﮫ ﻣردم ﻋﻠﯽ)ع( را ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
آﻧﮕﺎه ﻓرﻣود ای ﻣردم ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن از ﺧود اﯾﺷﺎن
ﺳزاوارﺗر اﺳت؟
ﮔﻔﺗﻧد ﺧدا و رﺳوﻟش ﺑﮭﺗر ﻣﯾداﻧﻧد.

ﺻﻔﺣﮫ  16از 131

ﻏدﯾر از دﯾدﮔﺎه اھل ﺳﻧت

ﻓرﻣود ﺧدا ﻣوﻻ و ﺳرﭘرﺳت ﻣن اﺳت و ﻣن ﻣوﻻ و ﺳرﭘرﺳت
ﻣؤﻣﻧﺎﻧم و ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣؤﻣﻧﯾن ازﺧود اﯾﺷﺎن ﺳزاوارﺗرم .ﭘس ھر
ﮐس ﻣن ﻣوﻻ و ﺳرﭘرﺳت اوﯾم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻ و ﺳرﭘرﺳت اوﺳت).(٢٣
اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﮑرار ﮐرد.
ﺳﭘس ﮔﻔت ﺧداوﻧدا دوﺳﺗﯽ ﮐن ﺑﺎ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد و
دﺷﻣﻧﯽ ﮐن ﺑﺎ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻧد .دوﺳت ﺑدار ھر ﮐس
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﻣﯾدارد ،و دﺷﻣن دار ھر ﮐس او را دﺷﻣن
ﻣﯾدارد) ،(٢۴ﯾﺎری ﮐن ھر ﮐس را ﮐﮫ ﯾﺎرﯾش ﮐﻧد و ﺑﯽ ﯾﺎور ﺑﮕذار
ھر ﮐس ﺗﻧﮭﺎﯾش ﮔذارد) (٢۵و ﺣق را ھﻣواره ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑدار ھر
طرف ﮐﮫ ﺑﺎﺷد).(٢۶
ای ﻣردم ،ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺿران ،اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺑﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد).(٢٧
ﭼون ﺧطﺑﮫ ﻧﺑوی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد اﻣﯾن وﺣﯽ ﺑرای ﺑﺎر دوم ﻧﺎزل ﺷد
و او را ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾﺎم ﻣﻔﺗﺧر ﺳﺎﺧت.
اﻟﯾوم اﮐﻣﻠت ﻟﮑم دﯾﻧﮑم و اﺗﻣﻣت ﻋﻠﯾﮑم ﻧﻌﻣﺗﯽ و رﺿﯾت ﻟﮑم اﻻﺳﻼم
دﯾﻧﺎ).(٢٨
اﻣروز دﯾن ﺷﻣﺎ را ﮐﺎﻣل ﮐردم و ﻧﻌﻣﺗم را ﺑر ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﮐردم و
راﺿﯽ ﺷدم ﮐﮫ اﺳﻼم دﯾن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ]اﺳﻼم را ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾن ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﭘﺳﻧدﯾدم[
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﭘس از درﯾﺎﻓت اﯾن ﭘﯾﺎم ﻣﺳرت ﺑﺧش ﻓرﻣود »اّ‡
اﮐﺑر ﮐﮫ دﯾن ﮐﺎﻣل و ﻧﻌﻣت ﺗﻣﺎم ﮔﺷت و ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﻣن و
وﻻﯾت ﻋﻠﯽ ﺑﻌد از ﻣن راﺿﯽ ﺷد«).(٢٩
ﻣراﺳم ﺗﺑرﯾﮏ و ﺗﮭﻧﯾت
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺧطﺑﮫ از ﻣﻧﺑر ﭘﺎﯾﯾن آﻣد و در ﺧﯾﻣﮫ
ای ﻧﺷﺳت و ﻓرﻣود ﺗﺎ ﻋﻠﯽ)ع( درﺧﯾﻣﮫ ای دﯾﮕر ﺑﻧﺷﯾﻧد .آﻧﮕﺎه
دﺳﺗور داد ﺗﻣﺎم اﺻﺣﺎب ﺑرای ﻋرض ﺗﺑرﯾﮏ ﺑﮫ دﯾدار ﻋﻠﯽ)ع(
ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد و ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺗش را ﺗﺑرﯾﮏ ﮔوﯾﻧد.
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ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ روﺿﺔ اﻟﺻﻔﺎ ﭘس از ﻧﻘل ﺟرﯾﺎن ﻏدﯾر
ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
ﭘس ﻓرود آﻣد و در ﺧﯾﻣﮫ ﺧﺎص ﺑﻧﺷﺳت و ﻓرﻣود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( در
ﺧﯾﻣﮫ دﯾﮕر ﺑﻧﺷﯾﻧد .ﺑﻌد از آن طﺑﻘﺎت ﺧﻼﯾق را اﻣر ﮐرد ﺑﮫ ﺧﯾﻣﮫ
ﻋﻠﯽ)ع( رﻓﺗﻧد و زﺑﺎن ﺑﮫ ﺗﮭﻧﯾت آن ﺣﺿرت ﮔﺷﺎدﻧد و ﭼون ﻣردم از
اﯾن اﻣر ﻓﺎرغ ﺷدﻧد ،اﻣﮭﺎت) (٣٠ﺑﮫ ﻓرﻣوده ﺧواﺟﮫ ﮐﺎﯾﻧﺎت ﻧزد
ﻋﻠﯽ)ع( رﻓﺗﮫ او را ﺗﮭﻧﯾت ﮔﻔﺗﻧد).(٣١
و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾر ﭘس از ﻧﻘل ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
ﭘس ﻋﻠﯽ ﮐرم اّ‡ وﺟﮭﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻓرﻣوده ﺣﺿرت رﺳﺎﻟت)ص( در
ﺧﯾﻣﮫ ﻧﺷﺳت ﺗﺎ طواﯾف ﺧﻼﯾق ﺑﮫ ﻣﻼزﻣﺗش رﻓﺗﮫ ﻟوازم ﺗﮭﻧﯾت ﺑﮫ
ﺗﻘدﯾم رﺳﺎﻧدﻧد و از ﺟﻣﻠﮫ اﺻﺣﺎب ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﯽ اّ‡ ﻋﻧﮫ
ﺟﻧﺎب وﻻﯾت را ﮔﻔت ﺑﺦ ﺑﺦ ﯾﺎﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب اﺻﺑﺣت ﻣوﻻی و ﻣوﻟﯽ
ﮐل ﻣؤﻣن و ﻣؤﻣﻧﺔ).(٣٢
ﯾﻌﻧﯽ ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗو ای ﭘﺳر اﺑوطﺎﻟب ،ﺗو ﻣوﻻی ﻣن و ﻣوﻻی ھر
ﻣؤﻣن و ﻣؤﻣﻧﮫ ﺷدی .ﺑﻌد از آن اﻣﮭﺎت ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑر ﺣﺳب اﺷﺎرت
ﺳﯾد اﻟﻣرﺳﻠﯾن ﺑﮫ ﺧﯾﻣﮫ ﻋﻠﯽ)ع( رﻓﺗﮫ ﺷرط ﺗﮭﻧﯾت ﺑﮫ ﺟﺎی آوردﻧد.
ﻣرﺣوم طﺑرﺳﯽ ﻣﻔﺳر و ﻣﺣدث ﻧﺎﻣﯽ اﻣﺎﻣﯾﮫ ﻧﯾز ﻋﯾن اﯾن ﻣطﻠب را
در ﮐﺗﺎب اﻋﻼم اﻟوری رواﯾت ﮐرده اﺳت).(٣٣
ھﻣﮫ اﺻﺣﺎب دوﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﯾﻌت ﮐردﻧد و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯾز
ﺑﯾﻌت ﮐردﻧد .اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳت ﺑر دﺳت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( و ﻋﻠﯽ)ع(
ﻧﮭﺎدﻧد اﺑوﺑﮑر ،ﻋﻣر ،ﻋﺛﻣﺎن طﻠﺣﮫ و زﺑﯾر ﺑودﻧد) .(٣۴ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﮔﻔﺗﯾم ﻋﻣر ﺑرای ﺗﺑرﯾﮏ و ﺷﺎد ﺑﺎش ﺟﻣﻠﮫ ای را ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑرد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷد .او ﮔﻔت ﺑﺦ ﺑﺦ ﯾﺎﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب،
اﺻﺑﺣت ﻣوﻻی و ﻣوﻻ ﮐل ﻣؤﻣن و ﻣؤﻣﻧﮫ) .(٣۵ﺷﻣﺎر ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﺣدﺛﺎن اھل ﺳﻧت اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را از اﺻﺣﺎب رﺳول ﺧدا)ص( ﮐﮫ در
آﻧﺟﺎ ﺣﺎﺿر ﺑوده و اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را از زﺑﺎن ﻋﻣر ﺷﻧﯾده اﻧد ﻧﻘل ﮐرده
اﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را رواﯾت ﮐرده اﻧد اﺑن ﻋﺑﺎس،
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اﺑوھرﯾره ،ﺑرا ﺑن ﻋﺎزب ،زﯾد ﺑن ارﻗم ،ﺳﻌد ﺑن اﺑﯽ وﻗﺎص،
اﺑوﺳﻌﯾد ﺧدری و اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ را ﻣﯾﺗوان ﻧﺎم ﺑرد.
ﻣرﺣوم ﻋﻼﻣﮫ اﻣﯾﻧﯽ در ﮐﺗﺎب اﻟﻐدﯾر ﺷﺻت ﻧﻔر از داﻧﺷﻣﻧدان اھل
ﺳﻧت را ﻧﺎم ﻣﯾﺑرد ﮐﮫ اﯾن رواﯾت را در ﮐﺗب ﺧود آورده اﻧد) (٣۶و
ﺑﻌﺿﯽ آﻧرا ﺑﮫ اﺑوﺑﮑر ﻧﯾز ﻧﺳﺑت داده اﻧد.
آﻧﮕﺎه ﺣﺳﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت ،ﺷﺎﻋر ﻧﺎﻣﯽ زﻣﺎن ﺧود ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﻋرض ﮐرد
»ﯾﺎ رﺳول اّ‡ اﺟﺎزه ﻣﯾﺧواھم در ﺣﺿور ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ﺑﯾت درﺑﺎره
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮕوﯾم«.
ﻓرﻣود ﺑﺎ ﺑرﮐت اﻟﮭﯽ ﺑﮕو
ﺣﺳﺎن ﺑر ﺑﻠﻧدی رﻓت و ﭼﻧﯾن ﺳرود:
ﯾﻧﺎدﯾﮭم ﯾوم اﻟﻐدﯾر ﻧﺑﯾﮭم
ﺑﺧم و اﺳﻣﻊ ﺑﺎﻟرﺳول ﻣﻧﺎدﯾﺎ
ﻓﻘﺎل ﻓﻣن ﻣوﻻﮐم و ﻧﺑﯾﮑم؟
ﻓﻘﺎﻟوا و ﻟم ﯾﺑدوا ھﻧﺎک اﻟﺗﻌﺎﻣﯾﺎ
اﻟﮭﮏ ﻣوﻻﻧﺎ و اﻧت ﻧﺑﯾﻧﺎ
و ﻟم ﺗﻠق ﻣﻧﺎ ﻓﯽ اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﺎﺻﯾﺎ
ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﻗم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻧﻧﯽ
رﺿﯾﺗﮏ ﻣن ﺑﻌدی اﻣﺎﻣﺎ و ھﺎدﯾﺎ
ﻓﻣن ﮐﻧت ﻣوﻻه ﻓﮭذا وﻟﯾﮫ
ﻓﮑوﻧوا ﻟﮫ اﺗﺑﺎع ﺻدق ﻣواﻟﯾﺎ
ھﻧﺎک دﻋﺎ اﻟﻠﮭم وال وﻟﯾﮫ
و ﮐن ﻟﻠذی ﻋﺎدی ﻋﻠﯾﺎ ﻣﻌﺎدﯾﺎ).(٣٧
ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در روز ﻏدﯾر ﺑﺎ آواز رﺳﺎ آﻧﺎن را ﻓرا ﺧواﻧد،
و ﺷﮕﻔﺗﺎ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺧدا ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑرد.
ﭘس ﮔﻔت ﻣوﻟﯽ و ﺳرﭘرﺳت و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺷﻣﺎ ﮐﯾﺳت؟
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در آﻧﺟﺎ ھﻣﮫ ﺑدون ھﯾﭻ اﺑﮭﺎﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺧدای ﺗو ﻣوﻻی ﻣﺎﺳت و ﺗو
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺎ ھﺳﺗﯽ و ھﯾﭼﯾﮏ از ﻣﺎ را ﻧﺧواھﯽ دﯾد ﮐﮫ درﺑﺎره اﻣر
وﻻﯾت ،ﺗو را ﻋﺻﯾﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧد.
و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﮔﻔت ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑرﺧﯾز ﮐﮫ ﻣن ﺗو را ﺑرای اﻣﺎﻣت و
رھﺑری ﭘس از ﺧود ﺑرﮔزﯾدم.
ﭘس ھرﮐس را ﮐﮫ ﻣن رھﺑر و ﺳرﭘرﺳت اوﯾم ،ھﻣﺎﻧﺎ اﯾن ﻋﻠﯽ
ﺳرﭘرﺳت اوﺳت ﭘس ﺑرای او ﭘﯾرواﻧﯽ ﺻﺎدق و دوﺳﺗدار ﺑﺎﺷﯾد.
و در آﻧﺟﺎ دﻋﺎ ﮐرد ﺧداوﻧدا دوﺳت ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﺑدار و ﺑﺎ آن ﮐس
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻧد دﺷﻣن ﺑﺎش.
ﻧﺻب ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻼﻓت در روز ﻏدﯾر
ﺳﮫ روز طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﻣراﺳم ﺑﯾﻌت و ﺗﮭﻧﯾت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد).(٣٨
ﺣﺎل ،ﺗﮑﻠﯾف ﺧﻼﻓت ﮐﺑرای اﻟﮭﯽ ﻣﻌﻠوم و ﺧﻠﯾﻔﮫ رﺳول ﺧدا ﻣﻧﺻوب
ﺷده ،ﻣردم او را ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺑﺎ او ﺑﯾﻌت ﮐرده اﻧد .دﯾﮕر وﻗت آن
رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻣراﺳﻣﯽ ﭼون ﺗﺎﺟﮕذاری ﺷﺎھﺎن ﺑرﮔزار ﺷود.
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﻋﻠﯽ)ع( را ﺧواﺳت و ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺧود را ﮐﮫ »ﺳﺣﺎب«
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷد ﺑر ﺳر وی ﻧﮭﺎد و دﻧﺑﺎﻟﮫ ھﺎی آن را ﺗﺎ روی ﺷﺎﻧﮫ
ھﺎﯾش آوﯾﺧت و ﻓرﻣود ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻣﺎﺋم ﺗﯾﺟﺎن اﻟﻌرب ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻣﺎﻣﮫ
ﺗﺎج ﻋرب اﺳت).(٣٩
ﺳﭘس ﻓرﻣود ﺑﯾﺎ ﺟﻠو ،ﺣﺿرت آﻣد ﻓرﻣود ﺑرﮔرد ﺣﺿرت
ﺑرﮔﺷت) .(۴٠آﻧﮕﺎه رو ﺑﮫ اﺻﺣﺎب ﮐرده ﻓرﻣود »ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
روز ﺑدر و ﺣﻧﯾن ﺑﮫ ﯾﺎرﯾم آﻣدﻧد ،اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺑر ﺳر
داﺷﺗﻧد).(۴١
و ﻓرﻣود »ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺳﯾﻣﺎی اﺳﻼم اﺳت) ،(۴٢ﻋﻣﺎﻣﮫ ﻋﻼﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎن را از ﻣﺷرک ﺟدا ﻣﯾﮑﻧد«) (۴٣و ﻓرﻣود »ﻣﻼﺋﮑﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺷﮑل ﺑﮫ ﻧزد ﻣن آﻣدﻧد«).(۴۴
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ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد و ﺣﺎﺟﯾﺎن ھر ﮐدام راه دﯾﺎر
ﺧوﯾش ﮔرﻓﺗﮫ در اطراف ﺟزﯾرة اﻟﻌرب ﭘراﮐﻧده ﺷدﻧد .آﻧﺎن ﺣدﯾث
وﻻﯾت را ﺑﮫ ﮔوش ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن رﺳﺎﻧدﻧد.
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ﭘﺎورﻗﯽ
 -١ﻓراﺋداﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٧٨ﺑﺎب  ،١۴ﺣدﯾث ۴۵
 -٢ﺑﮫ طوری ﮐﮫ از ﮐﻠﻣﺎت اھل ﻟﻐت و ارﺑﺎب ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﺷود ،اﯾن ﺷﮭرک در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ و ﺟدﯾد
اﻻﺣداث اﺳت .راﺑﻎ در زﻣﺎن رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾش
ﻧﺑوده اﺳت .طرﯾﺣﯽ در ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳد راﺑﻎ ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳت
ﻧزدﯾﮏ ﺟﺣﻔﮫ« و درﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ،ج  ،٣ص  ١١آﻣده اﺳت »راﺑﻎ
ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﯾن ﺑزوا و ﺟﺣﻔﮫ ﮐﮫ ﺣﺟﺎج آن را طﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 -٣راھﻧﻣﺎی ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن ،ج  ،۵ص ١٣
 -۴ﻣﻧﺗﮭﯽ اﻻﻣﺎل ،ج  ،١ص  ،١٢٠و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾر ،ج ،١
ص ۴١١
 -۵ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣٠٩
 -۶ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣١٢
 -٧اﻣﺗﺎع اﻻﺳﻣﺎع ،ص ۵١٠
 -٨اﻣﺗﺎع اﻻﺳﻣﺎع ،ص ۵١
 -٩ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣٠٨
 -١٠ﺳﯾره زﯾﻧﯽ دﺣﻼن ،ج  ،٢ص  ،١۴٣و ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص
 ،٣٠٨و اﻣﺗﺎع اﻻﺳﻣﺎع ،ص  ،۵١٢و ﺗذﮐرة اﻟﺧواص ،ص ٣٧
 -١١اﻣﺗﺎع اﻟﺳﻣﺎع ،ص ۵١٠
 -١٢ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣٠٩
 -١٣ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ۵١٧
 -١۴اﻣﺗﺎع اﻻﺳﻣﺎع ،ص ۵١٨
 -١۵ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣١٧
 -١۶ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣١٩
 -١٧ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣٢١
 -١٨ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص ٣٢۵
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 -١٩ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص  ،٣٠٧و اﻣﺗﺎع اﻻﺳﻣﺎع ،ص  ،۵١٠و
ﺳﯾره زﯾﻧﯽ دﺣﻼن ،ج  ،٢ص ١۴٣
 -٢٠ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾر ،ج  ،١ص ۴١١
 -٢١ﺳوره ﻣﺎﺋده ،آﯾﮫ ۶٧
 -٢٢ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص  ،٣٣۶و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص
 ،۴۵ﺣدﯾث ۵۴٧
 -٢٣ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ١٠۴و  ،١٠۵ﺣدﯾث  ٣۶٣۴٠ﺗﺎ
 ٣۶٣۴۴و ص  ،١٣٣ﺣدﯾث ٣۶۴٢٠
 -٢۴ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ١٣ص  ١٣٨ﺣدﯾث ٣۶۴٣٧
 -٢۵ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٧٣ﺑﺎب  ،١٢ﺣدﯾث ٣٩
 -٢۶ﺳﯾره ﺣﻠﺑﯽ ،ج  ،٣ص  ٣٣۶و ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص
 ١٠۴ﺗﺎ ١٠٨
 -٢٧ﺗﻣﺎم ﺧطﺑﮫ را ﻣﯾﺗوان در اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ١٠و  ١١و ﻧوادر
اﻻﺻول ،ج  ،١ص  ،١۶٣و ﻣﻌﺟم ﮐﺑﯾر طﺑراﺋﯽ ،ج  ،۵ص ،١۶۶
ﺣدﯾث  ۴٩٧١و ﻧزل اﻻﺑرار ،ص  ۵١ﯾﺎﻓت
 -٢٨ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،١٩ﺣدﯾث  ،٢۴و ﻓراﺋداﻟﺳﺣطﯾن ،ج
 ،١ص  ٧٣ب  ،١٢ﺣدﯾث  ٣٩و ۴٠
 -٢٩ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ٧٣ب  ،١٢ﺣدﯾث  ٣٩و ۴٠
 -٣٠ﻣﻧظور ھﻣﺳران رﺳول ﺧدا)ص( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﮭﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎدران ﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﻠﻘب ﺑوده اﻧد
 -٣١ﺗﺎرﯾﺦ روﺿﮫ اﻟﺻﻔﺎ ،ج  ،١ص ۵۴١
 -٣٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺑﯾب اﻟﺳﯾر ،ج  ،١ص ۴١١
 -٣٣اﻋﻼم اﻟوری ﺑﺎﻋﻼم اﻟﮭدی ،ص ١٣٣
 -٣۴اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ،٢٧٠ﻧﻘل از ﮐﺗﺎب اﻟوﻻﯾﺔ ،ﺗﺎﻟﯾف ﻣﺣﻣد ﺑن
ﺟرﯾر طﺑری ،و ﻣﻧﺎﻗب ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ،ﺗﺎﻟﯾف اﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد
طﺑری ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻠﯽ.
 -٣۵ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،۶۵ﺑﺎب  ،٩ﺣدﯾث  ٣١و  ٣٢و
ص  ،٧١ﺑﺎب  ،١١اﺣدﯾث ٣٨
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 -٣۶اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ٢٧٢ﺗﺎ ص ٢٨٣
 -٣٧ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٧٣ﺑﺎب  ،١٢ﺣدﯾث  ٣٩و ،۴٠
و ﻣﻘﺗل ﺧوارزﻣﯽ ،ج  ،١ص  ،۴٧و ﺗذﮐرة اﻟﺧواص ،ص ٣٩
 -٣٨اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ،٢٧٠ﺑﮫ ﻧﻘل از ﮐﺗﺎب »اﻟوﻻﯾﮫ« ﺗﺎﻟﯾف
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾر طﺑری و ﮐﺗﺎب »ﻣﻧﺎﻗب ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب« ﺗﺎﻟﯾف
اﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد طﺑری ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﺧﻠﯾﻠﯽ.
 -٣٩ﺗﺎج اﻟﻌروس ،ﻣﺎده ﺗوج ،ج  ۵ص  ۴٠و  ۴و ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب
ﻣﺎده ﺗوج
 -۴٠ﻧظم درر اﻟﺳﺣطﯾن ،ص  ١١٢و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص
 ،٧۶ﺑﺎب  ،١٢ﺣدﯾث ۴٢
 -۴١ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٧۶ﺑﺎب  ،١٢ﺣدﯾث  ۴٣و ﻣﻧﺎﻗب
اﻻﻣﺎم اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،ج  ،٢ص  ،۴٢ﺣدﯾث  ۵٢٩و ﻧظم
درراﻟﺳﺣطﯾن ،ص ١١٢
 -۴٢ﻣﻧﺎﻗب اﻻﻣﺎم اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ج  ،٢ص  ،٣٨٩ﺣدﯾث ٨۶۴
 -۴٣ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٧۵ﺑﺎب  ،١٢ﺣدﯾث  ۴١و ﻣﻧﺎﻗب
اﻻﻣﺎم اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ج  ،٢ص  ،٣٨٩ﺣدﯾث ٨۶۴
 -۴۴ﻧظم درراﻟﺳﺣطﯾن ،ص  ١١٢و ﻓراﺋداﻟﺳﺣطﯾن ج  ١ص ٧۶
ﺑﺎب  ١٢ﺣدﯾث ۴٢
اﮐﻧون ﮐﮫ ﺣﻣﺎﺳﮫ ﻏدﯾر ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷد دو ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ذﮐر
اﺳت
اﻟف -ﺻﺣت واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ.
ب -ﻣﻔﺎد ﮐﻼم رﺳول اﮐرم)ص( در ﺧطﺑﮫ روز ﻏدﯾر.
ﺻﺣت واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ
ﻏدﯾر ﭼﺷﻣﮫ ای اﺳت ﮐﮫ زﻻل اﺳﻼم ﻧﺎب از آن ﻣﯾﺟوﺷد .ھرﮐس ﺑﮫ
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﻋﺗراف ﮐﻧد و ﺟﺎن ﺧوﯾش در زﻻل ﺣﻘﯾﻘﺗش ﺷﺳﺗﺷو
ﺻﻔﺣﮫ  24از 131

ﻏدﯾر از دﯾدﮔﺎه اھل ﺳﻧت

دھد ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎﻋظﻣت اﺳﻼم ﻧﺎب ﺑﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و آن ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ
ھرﻋذر و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﭼﺷم از دﯾدن و ﮔوش از ﺷﻧﯾدن ﻓرو ﺑﻧدد ﺟز
ﺻدای ﺟرﺳﯽ از دور ﻧﺻﯾب ﻧﺧواھد ﺑرد.
ﻏدﯾر ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﻗف و ﻣﻧزﻟﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم)ص( ﺟﺎﻧﺷﯾن
ﺧود را ﺑﮫ ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﺎﻧده اﺳت .آن ﮔراﻣﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ھر ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﺎ
ﺑﯾﺎﻧﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﻣردم
ﯾﺎدآور ﺷده و اﯾﺷﺎن را ﺑﺎ رھﺑر آﯾﻧده ﺧود آﺷﻧﺎ ﮐرده اﺳت .ھﻣﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿرﺗش ﺣﺷر و ﻧﺷری داﺷﺗﻧد و از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ ﺧﺑر ﻧﺑودﻧد ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﻼ ﻓﺻل
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( و ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﻣردم و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن اﺻﺣﺎب ﺑﮫ رﺳول
ﺧداﺳت.
ﺧﻼﻓت ﻣﺳﺎﻟﮫ ای ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل دھم ھﺟرت ﻣﺳﮑوت ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد.
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر از ھﻣﺎن روزی ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﻧﺑوت در ﻣﮑﮫ آﺷﮑﺎر
ﺷد).(١
ﭘس از آن ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از ھﺟرت ﺑﮫ ﻗدری اﯾن ﻣطﻠب
ﺗﮑرار ﺷد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ اھل ﻣدﯾﻧﮫ ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﺑودﻧد .ھﻣﮫ
ﺣدﯾث»ﻣﻧزﻟت« ،ﺣدﯾث »راﯾت« و ﺣدﯾث »طﯾر«) (٢را ﺷﻧﯾده
ﺑودﻧد .ﺣدﯾث »ﺛﻘﻠﯾن«) (٣ﻣﮑرر ﺑر آﻧﮭﺎ ﺧواﻧده ﺷده ﺑود .ﻧزول
آﯾﺎﺗﯽ ﭼون آﯾﮫ »ﻣودت«) (۴آﯾﮫ »ﻣﺑﺎھﻠﮫ«) (۵و آﯾﮫ »وﻻﯾت«)(۶
ﺑﺎﻋث ﺷده ﺑود ﺧورﺷﯾد ﺷﺧﺻﯾت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( درﺧﺷﺷﯽ
روزاﻓزون داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ،ﺣدﯾث ﻏدﯾر از ﺷﮭرﺗﯽ ﺑﮫ ﺳزا ﺑرﺧوردار اﺳت .ھﻣﮫ
اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ وارد ﺷده ﺻﺣﯾﺢ و ﻣﺷﮭور و ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﺗواﺗرﻧد ،وﻟﯽ ﺣدﯾث ﻏدﯾر از ﻣرز ﺗواﺗر ﻧﯾز ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣرﺣوم ﻋﻠم اﻟﮭدی ﺳﯾد ﻣرﺗﺿﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺻﺣت اﯾن ﺧﺑر دﻟﯾل ﺑﺧواھد ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای ﺻﺣت ﺧﺑر ﻏزوات و ﺣﺎﻻت ﻣﻌروف رﺳول ﺧدا)ص( دﻟﯾل
ﺑﺧواھد و ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ در اﺻل ﺣﺟﺔ اﻟوداع ﺷﮏ دارد زﯾرا
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اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ از ﺟﮭت ﺷﮭرت در ﯾﮏ رﺗﺑﮫ اﻧد.
ﭼرا ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ اﯾن ﺣدﯾث را رواﯾت ﮐرده و اھل ﺣدﯾث ﺑﺎ
اﺳﻧﺎد ﺧود آن را ﻧﻘل ﻧﻣوده اﻧد و ﻣورﺧﺎن و ﺳﯾره ﻧوﯾﺳﺎن ھﻣﺎن
طور ﮐﮫ ﺣوادث ﻣﻌروف را ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑدون ﺳﻧد ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﻧﺳل
در ﻧﺳل از ھم رواﯾﺗش ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﺣدﺛﺎن آن را در زﻣره اﺣﺎدﯾث
ﺻﺣﯾﺢ درج ﮐرده اﻧد .اﯾن ﺧﺑر ﻣزﯾﺗﯽ دارد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺧﺑر دﯾﮕری از
آن ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ﭼرا ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ﺑر دو ﮔوﻧﮫ اﻧد:
ﯾﮏ دﺳﺗﮫ اﺧﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻧد ﻣﺗﺻل ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺑر
ﺟﻧﮓ ﺑدر و ﺧﯾﺑر و ﺟﻣل و ﺻﻔﯾن و ھﻣﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻌروﻓﯽ ﮐﮫ ﻣردم
ﻧﺳل در ﻧﺳل ﺑدون ﺳﻧد از آن آﮔﺎھﻧد ،دﺳﺗﮫ دﯾﮕر اﺧﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳﻧد ﻣﺗﺻل ﻧﯾﺎز دارﻧد ﻣﺛل اﺧﺑﺎری ﮐﮫ در ﺑﺎب اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ وارد
ﺷده اﺳت.
ﺧﺑر ﻏدﯾر ﺑﮫ ھر دو ﺻورت ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ در ﻋﯾن آﻧﮑﮫ در
ﮐﻣﺎل ﺷﮭرت و از ﺳﻧد ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت ،دارای ﺳﻧد ﻣﺗﺻل ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻓزون ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﺧﺑﺎری ﮐﮫ در ﺑﺎب اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ ﻧﻘل ﺷده ھﻣﮕﯽ
ﺧﺑر واﺣد ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺧﺑرﻏدﯾر راوﯾﺎن ﻓراواﻧﯽ دارد).(٧
ﻣﺎ در اﯾن ﻣﻘﺎل ﺑر آن ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ راوﯾﺎن ﺣدﯾث ﻏدﯾر را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾم،
ﭼون ﻧﮫ ﻣﻘﺎم را ﮔﻧﺟﺎﯾش اﺳت و ﻧﮫ ﺣﺎﺟﺗﯽ ﺑﮫ آن ھﺳت .ﻣرﺣوم
ﻋﻼﻣﮫ اﻣﯾﻧﯽ ﻧﺎم راوﯾﺎن اﯾن ﺣدﯾث را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ذﮐر
ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ذﮐر ﺷﻣﺎر راوﯾﺎن ﺣدﯾث ﻏدﯾر در ھر ﻗرن ﺑﺳﻧده
ﮐرده ،ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان را ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ارزﺷﻣﻧد اﻟﻐدﯾر راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯾم).(٨
در ﻣﯾﺎن اﺻﺣﺎب رﺳول ﺧدا)ص(  ١١٠ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﺗﺎﺑﻌﯾن  ٨۴ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن دوم ھﺟری  ۵۶ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﺳوم ھﺟری  ٩٢ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﭼﮭﺎرم ھﺟری  ۴٣ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﭘﻧﺟم ھﺟری  ٢۴ﻧﻔر.
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در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﺷﺷم ھﺟری  ٢٠ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ھﻔﺗم ھﺟری  ٢١ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ھﺷﺗم ھﺟری  ١٨ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﻧﮭم ھﺟری  ١۶ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن دھم ھﺟری  ١۴ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﯾﺎزدھم ھﺟری  ١٢ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن دوازدھم ھﺟری  ١٣ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﺳﯾزدھم ھﺟری  ١٢ﻧﻔر.
در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﻗرن ﭼﮭﺎردھم ھﺟری  ١٩ﻧﻔر.
و ﻧﯾز او ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
اﯾن ﺣدﯾث را اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ﺑﺎ ﭼﮭل ﺳﻧد ،اﺑن ﺟرﯾر طﺑری ﺑﺎ ھﻔﺗﺎد
و اﻧدی ﺳﻧد ،ﺟزری ﻣﻘری ﺑﺎ ھﺷﺗﺎد ﺳﻧد ،اﺑن ﻋﻘده ﺑﺎ ﺻد و ﭘﻧﺞ
ﺳﻧد ،اﺑوﺳﻌد ﻣﺳﻌود ﺳﺟﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ١٢٠ﺳﻧد و اﺑوﺑﮑر ﺟﻌﺎﺑﯽ ﺑﺎ
 ١٢۵ﺳﻧد رواﯾت ﮐرده اﺳت).(٩
اﺑن ﺣﺟر در ﮐﺗﺎب ﺻواﻋق ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت »اﯾن ﺣدﯾث را ﺳﯽ ﻧﻔر
ﺻﺣﺎﺑﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( رواﯾت ﮐرده اﻧد و ﺑﺳﯾﺎری از اﺳﻧﺎد آن
ﺻﺣﯾﺢ ﯾﺎ ﺣﺳن اﺳت«).(١٠
اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ در ﻣﻧﺎﻗب ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ﺻد ﻧﻔر ﺻﺣﺎﺑﯽ ﮐﮫ
ﻋﺷره ﻣﺑﺷرة ﻧﯾز از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت آن را از رﺳول ﺧدا)ص(
رواﯾت ﮐرده اﻧد .اﯾن ﺣدﯾث ﺛﺎﺑت اﺳت و اﯾرادی ﺑر آن وارد ﻧﯾﺳت
و اﯾن ﻓﺿﯾﻠﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﺎﺋز آن ﺷده و ھﯾﭻ ﮐس در
اﯾن ﻓﺿﯾﻠت ﺑﺎ او ﺷرﯾﮏ ﻧﯾﺳت).(١١
ﺳﯾد ﺑن طﺎوس از ﻋﻠﻣﺎی اﻣﺎﻣﯾﮫ در ﮐﺗﺎب ﺷرﯾف اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:
اﺑوﺳﻌد ﻣﺳﻌود ﺑن ﻧﺎﺻر ﺳﺟﺳﺗﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺳﻧت ﮐﺗﺎﺑﯽ در
ھﻔده ﺟزء ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟدراﯾﮫ ﻓﯽ ﺣدﯾث اﻟوﻻﯾﮫ ﺗﺎﻟﯾف ﮐرده و اﯾن ﺣدﯾث
را از ﺻد و ﺑﯾﺳت ﺻﺣﺎﺑﯽ ﻧﻘل ﮐرده اﺳت.
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ﻣﺣﻣدﺑن ﺟرﯾر طﺑری در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻟرد ﻋﻠﯽ اﻟﺣر ﻗوﺻﯾﮫ
ﻧوﺷﺗﮫ ،ﺣدﯾث وﻻﯾت را از ھﻔﺗﺎد و ﭘﻧﺞ طرﯾق رواﯾت ﮐرده اﺳت.
اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﻋﺑداّ‡ ﺣﺳﮑﺎﻧﯽ در اﯾن ﺑﺎب ﮐﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﻋﺎ
اﻟﮭداة اﻟﯽ اداء ﺣق اﻟوﻻة ﺗﺎﻟﯾف ﻧﻣوده اﺳت .اﺑواﻟﻌﺑﺎس اﺣﻣد ﺑن
ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﻘده ﻧﯾز ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣدﯾث اﻟوﻻﯾﮫ ﺗﺎﻟﯾف ﮐرده و اﯾن
ﺣدﯾث را از ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه طرﯾق رواﯾت ﮐرده اﺳت وی ﭘس از ﻧﻘل
ﻋﺑﺎرات راوﯾﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
ھﻣﮫ اﯾن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﺟز ﮐﺗﺎب طﺑری در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣن ﻣوﺟود اﺳت،
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﺗﺎب اﺑن ﻋﻘده ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧودش ) ٣٣٠ھﺟری
ﻗﻣری( ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری ﺷده اﺳت).(١٢
طرﻓﮫ آﻧﮑﮫ از ﻗرن دوم ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﮫ ﻣرز ﻣذاھب ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺷود ھﯾﭻ
ﯾﮏ از اﯾن راوﯾﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﻣﯾﺎن ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻧﯾز ﮐﻣﺗر ﻋﺎﻟﻣﯽ
را ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث را ﺑﺎ اﺳﻧﺎد ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻘل ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد.
اھﻣﯾت ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﯾﺎن
ﺟﮭﺎن اﺳﻼم درﺑﺎره آن ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق
ﻋﻼﻣﮫ ﻋﺎﻟﯾﻘدر اﻣﯾﻧﯽ در اﻟﻐدﯾر ،ﺗﺎ زﻣﺎن اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺳت و ﺷش ﮐﺗﺎب
ﻣﺳﺗﻘل ﺗوﺳط ﻋﺎﻟﻣﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ در اﺛﺑﺎت ﺗواﺗر ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﻔﺎد آن ﺑﮫ رﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر درآﻣده اﺳت).(١٣
اﯾن ﻗﺿﯾﮫ آن ﭼﻧﺎن روﺷن و واﺿﺢ و در ﻧزد ھﻣﮕﺎن ﻣﺳﻠم ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ اھل ﺑﯾت)ع( و ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑدان اﺳﺗدﻻل و اﺣﺗﺟﺎج ﮐرده اﻧد .در رواﯾﺎت ﺑﮫ ﻣوارد زﯾﺎدی ﺑر
ﻣﯾﺧورﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( در طول ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از وﻓﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( در ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺧﺗﻠف ،اﺻﺣﺎب رﺳول ﺧدا)ص( را ﺳوﮔﻧد
ﻣﯾدادﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧدارﯾد رﺳول ﺧدا)ص( در روز ﻏدﯾر
ﻓرﻣود ﻣن ﮐﻧت ﻣوﻻه و اﯾﺷﺎن ﺳوﮔﻧد ﻣﯾﺧوردﻧد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺧﺎطر
دارﻧد).(١۴
ﺑﻧﺎﺑر آﻧﭼﮫ ﮔذﺷت ،ﺣدﯾث ﻏدﯾر واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺗﺑﮭﮑﺎر اﻧﮑﺎر
از ﺳﺎﺣت ﻗدس آن ﮐوﺗﺎه اﺳت و ﭼﻧد و ﭼون ﺗﻌداد اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری
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از ﺟﺎھﻼن ﻋﺎﻟم ﻧﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑر داﻣن ﮐﺑرﯾﺎﯾش ﮔردی ﺑﻧﺷﺎﻧد ،ﭼﮫ
رﺳد ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد روﺷن ﺣﻘﯾﻘﺗش را ﺑﭘوﺷﺎﻧد .از ھﻣﯾن روﺳت ﮐﮫ
ﻧوﯾﺳﻧده داﻧﺷﻣﻧد ﮐﺗﺎب اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑداﻟﻣﻘﺻود ﻣﺻری
در ﺿﻣن ﺗﻘرﯾظ ﮐﺗﺎب اﻟﻐدﯾر ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﺑدون ﺷﮏ ،ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺳﺗﺧوش ﺑﺎطل ﻧﻣﯾﺷود.
ﻓروزان و درﺧﺷﺎن اﺳت ﭼون روﺷﻧﺎﯾﯽ روز و آن ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﺎﯾق
ﺧروﺷﻧده اﻟﮭﺎم اﺳت ﮐﮫ از ﺳﯾﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﭘراﮐﻧده ﮔﺷﺗﮫ ﺗﺎ
ارزش دﺳت ﭘرورده ،ﺑرادر و ﺑرﮔزﯾده ﺧوﯾش در ﻣﯾﺎن اﻣﺗش را
ﻣﻌﻠوم ﮐﻧد).(١۵
ﻣﻔﺎد ﺣدﯾث ﻏدﯾر
ﺟﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ در ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﻣورد اﺳﺗﺷﮭﺎد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺣﻘﯾﻘت
ﭘﯾﺎم اﺻﻠﯽ واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر در آن ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت
ﻓرﻣود ﻣن ﮐﻧت ﻣوﻻه ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﻻه .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣدﯾث اﺳﺗدﻻل
ﮐرده اﻧد ﻣوﻟﯽ را اوﻟﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﮐرده اﻧد .اوﻟﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺻرف ﺳزاوارﺗر اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت ﺳﺎده ﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻻﯾق
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،رھﺑری و اﺧﺗﯾﺎرداری اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﻧﺎی ﺣدﯾث
اﯾن اﺳت »ھرﮐس ﻣن رھﺑر وﺳرﭘرﺳت اوﯾم ،ﻋﻠﯽ)ع( ھم رھﺑر و
ﺳرﭘرﺳت اوﺳت« .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ رھﺑری و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم)ص( ﭘﺎﯾﺑﻧد و ﻣﻠﺗزﻣﻧد ﺑﺎﯾد ﮐﮫ رھﺑری و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﭘذﯾرﻧد.
اﯾﻧﮏ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ در ﻟﻐت ﻋرب ،ﻣوﻟﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر
رﻓﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ؟
دﯾﮕر آﻧﮑﮫ اﮔر ﺑﭘذﯾرﯾم ﻣوﻟﯽ در ﻟﻐت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت،
آﯾﺎ در اﯾن ﺧطﺑﮫ ﻧﯾز اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اراده ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟.
ﻣرﺣوم ﻋﻼﻣﮫ اﻣﯾﻧﯽ  ۴٢ﻧﻔر از ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ ﺗﻔﺳﯾر و ﻟﻐت را ﻧﺎم
ﻣﯾﺑرد ﮐﮫ ﺑﯾﺳت و ھﻔت ﻧﻔر از آﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﻣوﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اوﻟﯽ
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اﺳت ﭘﺎﻧزده ﻧﻔر دﯾﮕر ﮔﻔﺗﮫ اﻧد اوﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣوﻟﯽ
اﺳت)."(١۶
اﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ در اﯾن ﺣدﯾث ﻧﯾز ﻣوﻟﯽ ،ﭼﻧﺎن ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ را اﻓﺎده
ﻣﯾﮑﻧد ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و ظروﻓﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث در آن ﺻﺎدر ﺷده و
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺧطﺑﮫ ای ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث در ﺿﻣن آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ھﯾﭻ
ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯾﮕذارد ﮐﮫ ﻣوﻟﯽ در اﯾن ﺣدﯾث ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اوﻟﯽ
اﺳت.
زﯾرا ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﭼون ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم)ص( ﮐﮫ ﻋﻘل ﮐل ،اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﺳﻔﯾر آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت در روزی آن ﭼﻧﺎن ﮔرم ﮐﮫ
زﻣﯾن ﭼون آھن ﮔداﺧﺗﮫ ﭘﺎی ﻣﺳﺎﻓران را ﻣﯾﮕدازد و ﺧورﺷﯾد ﻣﻐز
اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺟوش ﻣﯽ آورد ،در ﺻﺣراﯾﯽ ﺳوزان و ﺑدون
اﻣﮑﺎﻧﺎت) (١٧ﮐﮫ اﮔر ﮔوﺷت را ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﮑﻧدی ﮐﺑﺎب
ﻣﯾﺷد) ،(١٨ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎرواﻧﯽ در آن ﺗوﻗف ﻧﻣﯾﮑﻧد ،دھﮭﺎ
ھزار ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺳﺗﮫ را ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد ،رﻓﺗﮕﺎن را ﺑﺎز ﻣﯾﮕرداﻧد و ﻣﻧﺗظر
ﻣﯾﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑرﺳﻧد و در ﮔرﻣﺗرﯾن ﺳﺎﻋﺎت روز ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﻣﯾﮑﻧد و در ﺿﻣن آن ﭼﻧد ﺑﺎر از ﻣردم ﺳؤال ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷود
ﺻدای او را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯾﺷﻧوﻧد و در ﻧﮭﺎﯾت ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﮫ آﻧﺎن
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺳب ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد »ھرﮐس ﮐﮫ
ﻣن ﻣوﻻی او ھﺳﺗم ﻋﻠﯽ ھم ﻣوﻻی اوﺳت« ﺳﭘس ھﻣﮫ ﺣﺎﺿران را
ﻣوظف ﻣﯾﮑﻧد اﯾن ﺳﺧن را ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺑﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد و ﭘس ازآن دﺳﺗور
ﻣﯾدھد ھﻣﮫ ﺑﺎ او ﺑﯾﻌت ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ او ﺗﺑرﯾﮏ و ﺗﮭﻧﯾت ﮔوﯾﻧد و ﻋﻣﺎﻣﮫ
ﺧوﯾش را ﺑر ﺳرش ﻣﯾﮕذارد و ﺑﮫ او ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد» :ﺗﺎج ﻋرب ﻋﻣﺎﻣﮫ
اﺳت« و ﺑﮫ اﺻﺣﺎب ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد »ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در روز ﺑدر ﺑﮫ ﯾﺎرﯾم
آﻣدﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻋﻣﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑر ﺳر داﺷﺗﻧد« .ﺣﺎل اﮔر ﻓرض ﮐﻧﯾم اﯾن
ﺣدﯾث ﺑدون ھر ﮔوﻧﮫ ﻗرﯾﻧﮫ و ﺗﻔﺳﯾر و ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﺑﮫ دﺳت ﮐﺳﯽ
ﺑرﺳد و ﺑدون ﻏرض ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧد در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﮔﻔﺗﮫ
ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﺑﯽ اطﻼع ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( در ﺻدد آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾد
»ھرﮐس ﻣن دوﺳت او ھﺳﺗم ﻋﻠﯽ ھم دوﺳت اوﺳت«! ﯾﺎ »ھرﮐس
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ﻣن ﯾﺎور او ھﺳﺗم ،ﻋﻠﯽ ﯾﺎور اوﺳت«! ﭼرا ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ و ﯾﺎوری،
ﺑﯾﻌت و ﺗﺑرﯾﮏ ﻧﻣﯾﺧواھد ،ﻋﻣﺎﻣﮫ و ﺗﺎج ﮔذاری ﻧﻣﯾطﻠﺑد و ﺑﮫ
طورﮐﻠﯽ ﭼﻧﺎن اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ در آن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧطﯾر و ﺑﺎ آن
ﻣﻘدﻣﺎت اﻋﻼم ﺷود.
ﺑدﯾن دﻻﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣوم ﺳﺑط ﺑن ﺟوزی از ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺳﻧت،
ﭘس از ﺑﺣﺛﯽ ﻣﻔﺻل در اﯾن ﺑﺎره ،ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻣوﻟﯽ در
اﯾن ﺣدﯾث ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اوﻟﯽ اﺳت).(١٩
و اﺑن طﻠﺣﮫ در ﻣطﺎﻟب اﻟﺳؤول ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
ﺣﺿرت رﺳول)ص( ھر ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻟﻔظ ﻣوﻟﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش
دارد ﺑرای ﻋﻠﯽ)ع( ﻗرار داده اﺳت و اﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﻠﻧدی اﺳت ﮐﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﯽ)ع( را در آن ﻗرار داده اﺳت).(٢٠
اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﺎن ﻣﻔﺎدی اﺳت ﮐﮫ ﺧطﺑﮫ رﺳول اﮐرم)ص( ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﺟﻣﻼﺗش ﺑر آن دﻻﻟت دارد و ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺻد و ﺑﯾﺳت
ھزار ﻋرب ﺧﺎﻟص ،ﺑدون ھﯾﭻ ﺷﺑﮭﮫ ای از ﮐﻼم رﺳول ﺧدا)ص(
ﻓﮭﻣﯾده اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑود ﮐﮫ ﺣﺳﺎن ﺑرﺧﺎﺳت و در ﻣدح
ﺣﺿرت اﻣﯾر)ع( ﺷﻌر ﺳرود و ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم)ص( ﻧﯾز اورا ﺗﺷوﯾق
ﮐرد .ﭘس از آن ﻧﯾز ھرﮐس ﮐﮫ از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺧﺑردار ﺷد ﭼﻧﯾن ﻓﮭﻣﯾد
ﮐﮫ رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( ﺑرای ﺧود ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت.
در طول ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی ھﻣﮫ اھل ﻟﻐت و ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼم ھﻣﯾن را
ﻓﮭﻣﯾدﻧد و ﺻدھﺎ ﺷﺎﻋر ﻋرب و ﻏﯾر ﻋرب در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷﻌر
ﺳرودﻧد و در اﺷﻌﺎر ﺧود ﺗﺻرﯾﺢ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﻋﻠﯽ)ع( را
ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود ﺑرﮔزﯾد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت روز ﻏدﯾر را ﮔراﻣﯽ
داﺷﺗﻧد.
اﻣﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﻋﻠﯽ)ع( در دوران ﺧﻼﻓت ظﺎھری ﺧود در ﮐوﻓﮫ ﺑﺎرھﺎ
ﺑﮫ اﯾن ﺣدﯾث اﺳﺗدﻻل ﮐرده اﺻﺣﺎب رﺳول ﺧدا)ص( را ﻗﺳم داد ﺗﺎ
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ از اﯾن واﻗﻌﮫ در ﺧﺎطر دارﻧد ﺷﮭﺎدت دھﻧد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺣدود ﭼﮭل ﺳﺎل از واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺳﯾﺎری از اﺻﺣﺎب رﺳول
ﺧدا)ص( از دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده دراطراف ﺑﻼد ﭘراﮐﻧده ﺷده ﺑودﻧد
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و ﮐوﻓﮫ از ﻣرﮐز اﻗﺎﻣت ﺻﺣﺎﺑﮫ )ﻣدﯾﻧﮫ( دور ﺑود و ﺣﺿرﺗش ﺑدون
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ و ﺗﻣﮭﯾد ﻣﻘدﻣﺎت از آﻧﮭﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﯾﺧواﺳت ،ﺷﻣﺎر ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﮔﻔﺗﺎر اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺷﮭﺎدت
ﻣﯾدادﻧد .ﺗﻌداد ﺷﮭودی را ﮐﮫ رواﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف ذﮐر ﮐرده اﻧد ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت ،طﺑق ﺑﻌﺿﯽ رواﯾﺎت  ۵ﯾﺎ  ۶ﻧﻔر) ، (٢١طﺑق رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ٩
ﻧﻔر) ،(٢٢و طﺑق رواﯾﺗﯽ  ١٢ﻧﻔر) ،(٢٣طﺑق رواﯾﺗﯽ  ١٢ﻧﻔر
ﺑدوی) ،(٢۴طﺑق رواﯾﺗﯽ  ١٣ﻧﻔر) ،(٢۵و در رواﯾﺗﯽ ١۶
ﻧﻔر) ،(٢۶در رواﯾﺗﯽ  ١٨ﻧﻔر) ،(٢٧و در رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر ٣٠
ﻧﻔر) ،(٢٨طﺑق رواﯾﺗﯽ ﮔروھﯽ از ﻣردم) ،(٢٩طﺑق رواﯾﺗﯽ ﺑﯾش از
ده ﻧﻔر) ،(٣٠و طﺑق رواﯾﺗﯽ دﯾﮕرﻋده ای) (٣١و در رواﯾﺗﯽ ﮔروه
زﯾﺎدی) ،(٣٢و طﺑق رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر  ١٧ﻧﻔر) (٣٣ﺷﮭﺎدت دادﻧد ﮐﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( در روز ﻏدﯾر ﻓرﻣود ﻣن ﮐﻧت ﻣوﻻه ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﻻه.
ھﻣﭼﻧﯾن اھل ﺑﯾت)ع( و دوﺳﺗﺎن و ﭘﯾروان اﯾﺷﺎن در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری
ﺑﮫ اﯾن ﺣدﯾث اﺳﺗدﻻل و اﺣﺗﺟﺎج ﮐرده اﻧد .ﻣرﺣوم ﻋﻼﻣﮫ اﻣﯾﻧﯽ ٢٢
ﻓﻘره از اﯾن اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت را ﻧﻘل ﮐرده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ذﮐر ﭼﻧد ﻣورد
ﺑﺳﻧده ﻣﯾﮑﻧﯾم.
اﺳﺗدﻻل ام اﻻﺋﻣﮫ ﻓﺎطﻣﮫ زھرا ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
آﯾﺎ ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( در روز ﻏدﯾر ﻓرﻣود
»ھرﮐس ﻣن ﻣوﻻی اوﯾم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی اوﺳت«).(٣۴
اﺳﺗدﻻل اﻣﺎم ﺣﺳن ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﺣﺳن ﻣﺟﺗﺑﯽ)ع( ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺻﻠﺢ ﮐﻧد
ﺧطﺑﮫ ای اﯾراد ﻓرﻣود در ﺑﺧﺷﯽ ازآن ﺧطﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻣده اﺳت
اﯾن اﻣت از ﺟدم رﺳول ﺧدا)ص( ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣود »ھر اﻣﺗﯽ ﮐﺳﯽ
را ﻣﺗوﻟﯽ اﻣور ﺧود ﮐﻧد ﮐﮫ از او داﻧﺎﺗر و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗر در ﻣﯾﺎن ﺧود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ھﻣواره رو ﺑﮫ ﺗﻧزل ﻣﯾروﻧد ،ﻣﮕر آن را ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ
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ﺗراﺳت ﻣﻘدم ﺑدارﻧد« و ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘدرم ﻣﯾﻔرﻣود »ﺗو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن
ھﻣﺎﻧﻧد ھﺎروﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ،ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑری
ﻧﯾﺳت« و ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ در ﻏدﯾر ﺧم دﺳت ﭘدرم را ﮔرﻓت و ﻣﯾﻔرﻣود
»ھرﮐس را ﮐﮫ ﻣﻧم ﻣوﻻی او ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی اوﺳت .ﺧداﯾﺎ! دوﺳت
ﺑدار آﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﻣﯾدارد و دﺷﻣن ﺑدار آن را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
دﺷﻣن اﺳت »آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﺿران ﻓرﻣود ﺗﺎ ﻏﺎﯾﺑﺎن را آﮔﺎه
ﺳﺎزﻧد).(٣۵
اﺳﺗدﻻل ﺟﻧﺎب ﻋﻣﺎر ﯾﺎﺳر ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
در ﺟﻧﮓ ﺻﻔﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ﻋﻣﺎر ﯾﺎﺳر ﺑﺎ ﻋﻣروﻋﺎص ﻣواﺟﮫ
ﺷد ﻓرﻣود:
رﺳول ﺧدا ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داد ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺛﯾن ﺑﺟﻧﮕم و ﻣن اﻣرش را
اطﺎﻋت ﮐردم و ﻓرﻣود ﺑﺎ ﻗﺎﺳطﯾن ﺑﺟﻧﮕم و ﺷﻣﺎ ھﻣﺎﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺟﻧﮕم و ﻧﻣﯾداﻧم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺎرﻗﯾن ھم ﻣوﻓق ﻣﯾﺷوم ﯾﺎ ﻧﮫ.
ای ﻣرد اﺑﺗر آﯾﺎ ﻧﻣﯾداﻧﯽ ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ص( ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود ﻣن
ﮐﻧت ﻣوﻻه ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﻻه اﻟﻠﮭم وال ﻣن واﻻه و ﻋﺎد ﻣن ﻋﺎداه؟
ﻣوﻻی ﻣن ﺧدا و رﺳول و ﭘس از او ﻋﻠﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺗو ﻣوﻻﯾﯽ
ﻧداری).(٣۶
اﺳﺗدﻻل اﺻﺑﻎ ﺑن ﻧﺑﺎﺗﮫ ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
در ﺟﻧﮓ ﺻﻔﯾن اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧوﺷت و اﺻﺑﻎ ﺑن ﻧﺑﺎﺗﮫ
را ﻣﺎﻣورﯾت داد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ رﺳﺎﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺻﺑﻎ وارد
ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺷد ﮔروھﯽ از ﺑزرﮔﺎن ﻟﺷﮑر از ﺟﻣﻠﮫ دو ﻧﻔر از
ﺻﺣﺎﺑﯽ رﺳول ﺧدا ،اﺑوھرﯾره و اﺑودردا در ﻣﺟﻠس ﺣﺿور داﺷﺗﻧد.
اﺻﺑﻎ ﻣﯾﮕوﯾد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﻧﺎﻣﮫ را ﺧواﻧد ﮔﻔت »ﭼرا ﻋﻠﯽ
ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺛﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﯾدھد«؟ ﻣن ﮔﻔﺗم »ای ﻣﻌﺎوﯾﮫ!
ﺧون ﻋﺛﻣﺎن را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﮑن ،ﺗو در ﭘﯽ ﻗدرت و ﺣﮑوﻣﺗﯽ .ﺗو اﮔر
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ﻣﯾﺧواﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﺛﻣﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯽ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎﺗش ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑردی
وﻟﯽ ﺗو ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮑﮫ ﺧون او را دﺳت آوﯾز ﻗرار دھﯽ ،ﺑﮫ ﻗدری
درﻧﮓ ﮐردی ﺗﺎ او ﮐﺷﺗﮫ ﺷد« .ﻣﻌﺎوﯾﮫ از اﯾن ﺳﺧن ﺑرآﺷﻔت و ﻣن
ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﺑﯾﺷﺗر ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷود ﺑﮫ اﺑوھرﯾره ﮔﻔﺗم »ای ﺻﺣﺎﺑﯽ
رﺳول ﺧدا)ص( ﺗو را ﺑﮫ ﺧدای ﯾﮕﺎﻧﮫ ،داﻧﺎی آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن و ﺑﮫ
دوﺳﺗش ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﯽ)ص( ﺳوﮔﻧد ﻣﯾدھم آﯾﺎ ﺗودر روز ﻏدﯾر
ﺣﺎﺿر ﺑودی؟« ﮔﻔت »آری ﻣن ﺣﺎﺿر ﺑود«.
ﮔﻔﺗم »در آن روز درﺑﺎره ﻋﻠﯽ از رﺳول ﺧدا)ص( ﭼﮫ ﺷﻧﯾدی؟«
ﮔﻔت ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣود ھر ﮐس ﻣن ﻣوﻻی اوﯾم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی
اوﺳت .ﺧداﯾﺎ! دوﺳت ﺑدار ھر ﮐﮫ او را دوﺳت دارد ،دﺷﻣن ﺑدار ھر
ﮐﮫ را ﺑﺎ او دﺷﻣن اﺳت ،ﯾﺎری ﮐن ھر ﮐﮫ او را ﯾﺎری ﻣﯾﮑﻧد ،رھﺎ
ﮐن ھر ﮐس ﮐﮫ او را رھﺎ ﻣﯾﮑﻧد«.
ﮔﻔﺗم »ای اﺑوھرﯾره! ﭘس ﭼرا ﺗو ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن او دوﺳﺗﯽ و ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن
او دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯽ؟«.
اﺑوھرﯾره آھﯽ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت اﻧﺎ ّ‡ و اﻧﺎ اﻟﯾﮫ راﺟﻌون).(٣٧
اﻓزون ﺑر اﯾن در ﻣوارد ﺑﺳﯾﺎری ،ﻣردم ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر ،ﺑر
اﻓراد ﺳرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﺎی اﯾن ﺣدﯾث ﻋﻣل ﻧﮑرده ﺑﺎ
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد ،اﺳﺗدﻻل ﮐرده اﻧد ،ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ
اﺳت:
اﺳﺗدﻻل زن دارﻣﯽ ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
وی زﻧﯽ اﺳت ﺳﯾﺎھﭘوﺳت از ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻋﻠﯽ)ع( از اھﺎﻟﯽ داروم ﮐﮫ
در ﻣﺣﻠﮫ ﺣﺟون ﻣﮑﮫ ﺳﮑوﻧت داﺷت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل او را دارﻣﯾﮫ
ﺣﺟوﻧﯾﮫ ﻣﯾﮕﻔﺗﮫ اﻧد .ﮔوﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﮭرت و ﻏﻠﺑﮫ اﯾن ﻟﻘب ،ﻧﺎﻣش
در ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐر ﻧﺷده اﺳت .ﻣﻌﺎوﯾﮫ در ﺳﻔر ﺣﺞ او را اﺣﺿﺎر ﮐرد و
ﮔﻔت ﻣﯾداﻧﯽ ﺑرای ﭼﮫ اﺣﺿﺎرت ﮐرده ام؟.
ﮔﻔت ﺳﺑﺣﺎن اّ‡! ﻣن ﻏﯾب ﻧﻣﯾداﻧم.
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ﮔﻔت ﺧواﺳﺗم از ﺗو ﺑﭘرﺳم ﭼرا ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﻣﯾداری و ﺑﺎ ﻣن ﮐﯾﻧﮫ
ﻣﯽ ورزی؟ وﻻﯾت او را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ای و ﺑﺎ ﻣن دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯽ؟
ﮔﻔت اﮔر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣرا از ﭘﺎﺳﺦ ﺑدﯾن ﺳؤال ﻣﻌﺎف ﮐن.
ﮔﻔت ﻣﻌﺎف ﻧﯾﺳﺗﯽ.
ﮔﻔت ﺣﺎل ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﻣﯾﮕوﯾم .ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﻣﯾدارم زﯾرا ﻣﯾﺎن
رﻋﯾت ﺑﮫ ﻋداﻟت رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑرد و ﺑﯾت اﻟﻣﺎل را ﻣﺳﺎوی ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮑرد
و ﺑﻐض ﺗو را دارم ﭼون ﺗو ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺗو ﺑﮫ ﺧﻼﻓت ﺳزاوارﺗر
ﺑود ﺟﻧﮕﯾدی و ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﺣق ﺗو ﻧﺑود ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯾﮑردی .وﻻﯾت
ﻋﻠﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗم ﭼون رﺳول ﺧدا)ص( وﻻﯾت را ﺑﮫ او ﺳﭘرد ،و
ﭼون ﻣﺳﺎﮐﯾن را دوﺳت ﻣﯾداﺷت و ﻣﺗدﯾﻧﺎن را ﺣرﻣت ﻣﯾﻧﮭﺎد و ﺑﺎ
ﺗو دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧم ﭼون ﺧون رﯾﺧﺗﯽ و ﺗﻔرﻗﮫ اﻧﮕﯾﺧﺗﯽ .در ﻗﺿﺎوت
ظﻠم ﮐردی و ﺑﮫ ھوای ﻧﻔس ﺣﮑم راﻧدی).(٣٨
اﺳﺗدﻻل ﺟواﻧﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
اﺑوھرﯾره وارد ﻣﺳﺟد ﮐوﻓﮫ ﺷد ،ﻣردم ﮔرد او را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ھر
ﮐس ﭼﯾزی ﻣﯾﭘرﺳﯾد .ﺟواﻧﯽ ﺑرﺧﺎﺳت و ﮔﻔت ﺗو را ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد
ﻣﯾدھم آﯾﺎ ﺗو از رﺳول ﺧدا)ص( ﺷﻧﯾدی ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣود ھرﮐس ﻣن
ﻣوﻻی اوھﺳﺗم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی اوﺳت ﺧداﯾﺎ! دوﺳت ﺑدار آن را ﮐﮫ
دوﺳﺗش ﻣﯽ دارد و دﺷﻣن داﺷﺗﮫ ﺑﺎش آن را ﮐﮫ ﺑﺎ او دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻧد؟
اﺑوھرﯾره ﮔﻔت ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھم ﮐﮫ ﺧود از رﺳول ﺧدا)ص( ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ
ﭼﻧﯾن ﻓرﻣود).(٣٩
ھﻣﭼﻧﯾن در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺧﺎﻟف
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑوده اﻧد ،در ﻋﯾن دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ آن ﺣﺿرت ،ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
اﺳﺗدﻻل ﮐرده اﻧد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت:
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اﺳﺗدﻻل ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺎص ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
ھﻣﮫ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻣروﺑن ﻋﺎص ﯾﮑﯽ از دﺷﻣﻧﺎن ﺳرﺳﺧت
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺑوده اﺳت .وی اﻓﮑﺎر آﺷﻔﺗﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ را ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺧﺷﯾد و او را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( آﻣﺎده ﮐرد .ﺑﺎ
دﺳﯾﺳﮫ ھﺎی ﺧود او را ازﺳﻘوط ﺣﺗﻣﯽ رھﺎﻧد و ﺑﺎ طرح ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺣﮑﻣﯾت ،ﻟﺷﮑر ﺷﺎم را ﻧﯾرو ﺑﺧﺷﯾد و ﺳﭘﺎه ﮐوﻓﮫ را ﺑﮫ اﺧﺗﻼف و
ﺗﻔرﻗﮫ اﻧداﺧت .ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧطﻔﮫ ﺧوارج ﻣﻧﻌﻘد ﺷد و ﺑرای اﯾن
ﺧدﻣت ،ﺣﮑوﻣت ﻣﺻر را از ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﭘﺎداش ﮔرﻓت.
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺻر را ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧد در ﻧﺎﻣﮫ
ای از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﮐرده ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﻗﺗل ﻋﺛﻣﺎن ﺷد و
ﻣن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺛﻣﺎن ھﺳﺗم.
ﻋﻣرو در ﺟواب ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﻧﺎﻣﮫ ات را ﺧواﻧدم و ﻓﮭﻣﯾدم .اﻣﺎ
اﯾﻧﮑﮫ از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ای از دﯾن اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷده ﺑﺎ ﺗو ﺑﮫ وادی
ﺿﻼﻟت وارد ﺷوم و ﺗو را در راه ﺑﺎطﻠت ﯾﺎری ﮐﻧم و ﺑﮫ روی
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺷﻣﺷﯾر ﺑﮑﺷم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او ﺑرادر ،وﻟﯽ ،وﺻﯽ و
وارث رﺳول ﺧداﺳت و ھﻣوﺳت ﮐﮫ دﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر را ادا ﮐرد و وﻋده
ھﺎﯾش را ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﭘوﺷﺎﻧد ،ھﻣو ﮐﮫ داﻣﺎد او و ﺷوھر ﺑﺎﻧوی زﻧﺎن
ﺟﮭﺎن و ﭘدر ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن ﺳرور ﺟواﻧﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم.
و اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ای ﻣن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺛﻣﺎﻧم ،ﺑﺎ ﻣرگ ﻋﺛﻣﺎن ﺗو ﻋزل
ﺷده ،ﺧﻼﻓﺗت زاﯾل ﻣﯾﺷود و اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ای اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﺻﺣﺎﺑﮫ را ﺑر ﮐﺷﺗن ﻋﺛﻣﺎن ﺗﺣرﯾﮏ ﮐرد ،اﯾن دروغ و ﻧﺎرواﺳت.
وای ﺑر ﺗو ای ﻣﻌﺎوﯾﮫ! آﯾﺎ ﻧﻣﯽ اﻧﯽ ﮐﮫ اﺑواﻟﺣﺳن ﺟﺎﻧش را در راه
ﺧدا ﻧﺛﺎر ﮐرد و در ﺑﺳﺗر رﺳول ﺧدا)ص( ﺧواﺑﯾد و رﺳول ﺧدا)ص(
درﺑﺎره اش ﻓرﻣود ھرﮐس ﻣن ﻣوﻻی او ھﺳﺗم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی
اوﺳت).(۴٠
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اﺳﺗدﻻل ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾزﯾد ﺑن ﻋﻣر ﻣﯾﮕوﯾد ﻣن در ﺷﺎم ﺑودم ،ﻋﻣر ﺑن
ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻣواﻟﯽ را ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮑرد .ﻣن ھم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺳﮭﻣم
رﻓﺗم .وﻗﺗﯽ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻣن رﺳﯾد ﮔﻔت ﺗو از ﮐدام ﻗﺑﯾﻠﮫ ای؟
ﮔﻔﺗم از ﻗرﯾش .ﮔﻔت ازﭼﮫ طﺎﯾﻔﮫ ای؟
ﮔﻔﺗم ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم .ﮔﻔت از ﮐدام ﺗﯾره؟
ﮔﻔﺗم از واﺑﺳﺗﮕﺎن ﻋﻠﯽ)ع( ،در ﻋﺑﺎرت ﻋرﺑﯽ آﻣده ﻣوﻻی ﻋﻠﯽ.
ﮔﻔت ﮐدام ﻋﻠﯽ؟
ﻣن ﭘﺎﺳﺦ ﻧدادم .ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز دﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ اش ﻧﮭﺎده ﮔﻔت
ﺑﮫ ﺧدا ﻣن ھم از واﺑﺳﺗﮕﺎن ﻋﻠﯽ ھﺳﺗم .ﮔروھﯽ ﺑرای ﻣن رواﯾت
ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( درﺑﺎره او ﻓرﻣود ھر ﮐس ﻣن ﻣوﻻی او
ھﺳﺗم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی اوﺳت.
آﻧﮕﺎه رو ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎر ﺧود ﮐرده ﮔﻔت ﺑﮫ اﻣﺛﺎل اﯾن ﺷﺧص ﭼﻘدر
ﻣﯾدھﯽ؟
ﮔﻔت ﺻد ﯾﺎ دوﯾﺳت درھم .ﮔﻔت اﯾﻧﮏ ﺑﮫ او ﭘﻧﺟﺎه دﯾﻧﺎر) (۴١ﺑده،
ﭼون وﻻﯾت ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب را دارد .آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﮭر ﺧود ﺑرﮔرد،
ﺳﮭﻣت را ﻧﯾز در آﻧﺟﺎ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯽ ﮐرد).(۴٢
ﭘﺎورﻗﯽ
 -١ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١١۴ﺣدﯾث  ٣۶٣٧١و  ،١٢٩ﺣدﯾث
 ٣۶۴٠٧و ص  ،١٣١ﺣدﯾث  ،٣۶۴١٩و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج ،١
ص  ،٨۵ﺑﺎب  ،١۶ﺣدﯾث ۶۵
 -٢ر ک :ﻓﺻل دوم
 -٣ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ،ص  :٣٩ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻓرﻣود ﻣن در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ دو
ﭼﯾز ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑﮫ ارث ﻣﯽ ﮔذارم ﮐﺗﺎب ﺧدا و ﻋﺗرﺗم را ،اﯾن دو از ھم
ﺟدا ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر ﺣوض ﮐوﺛر ﺑر ﻣن وارد ﺷوﻧد و ﺷﻣﺎ اﮔر
ﺑﮫ اﯾن دو ﺗﻣﺳﮏ ﮐﻧﯾد ھرﮔز ﮔﻣراه ﻧﻣﯾﺷوﯾد.
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 -۴ﺳوره ﺷوری ،آﯾﮫ ٢٣
 -۵ﺳوره آل ﻋﻣران ،آﯾﮫ ۶١
 -۶ﺳوره ﻣﺎﺋده ،آﯾﮫ ۵۵
 -٧ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺷﺎﻓﯽ ،ﻣﺟﻠد اول ،ص ١۶٨
 -٨اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ١۴ﺗﺎ ١۵١
 -٩اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ﭘﺎورﻗﯽ ص ١۴
 -١٠اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﺔ ،ص  ،١٨٨ﺣدﯾث ۴
 -١١ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ص  ،٢٧ﺣدﯾث ٣٩
 -١٢اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص ۴۵٣
 -١٣اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ١۵٢ﺗﺎ ١۵٨
 -١۴ﺑﮫ زودی آدرس اﺣﺎدﯾث وارده در اﯾن ﺑﺎب ذﮐر ﺧواھد ﺷد
 -١۵اﻟﻐدﯾر ،ﻣﻘدﻣﮫ ج  ،۶ص »و ،ز«
 -١۶اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ٣۴۴ﺗﺎ ٣۵٠
 -١٧وﻓﯾﺎت اﻻﻋﯾﺎن ،ج  ،۵ص ٢٣١
 -١٨اﯾن ﻣطﻠب را ﻣرﺣوم ﺳﯾد ﺑن طﺎووس در اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص
 ۴۵۶از ﮐﺗﺎب اﻟﻧﺷر و اﻟطﯽ ﻧﻘل ﮐرده اﺳت
 -١٩ﺗذﮐرة اﻟﺧواص ،ص ٣٨
 -٢٠ﻣطﺎﻟب اﻟﺳؤول ،ص  ،١۶ﺳطر ٢۵
 -٢١ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢١ﺣدﯾث  ،۵٢١و ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد،
ج  ،٩ص ١٠۴
 -٢٢ﻣﺳﻧد اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص ١١٩
 -٢٣ﻣﺳﻧد اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص  ١١٩و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج
 ،١ص  ۶٨و  ،۶٩ﺑﺎب  ،١٠ﺣدﯾث  ٣۴و  ٣۶و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج
 ،١٣ص ،١۵۴ﺣدﯾث  ٣۶۴٨٠و ص  ،١۵٧ﺣدﯾث  ٣۶۴٨۵و
ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢٨ﺣدﯾث  ٣٨و ص  ،٢٠ﺣدﯾث  ٢٧و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج ،٢ص ،١٢ﺣدﯾث  ۵١١ ۵٠٩و ص  ،١۴ﺣدﯾث
 ۵١۴و ص  ١٩ﺣدﯾث ۵١٧
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 -٢۴ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٩ﺣدﯾث  ۵٠۶و ص  ،١١ﺣدﯾث
 ۵٠٨و ص  ،٢۴ﺣدﯾث  ۵٢٣و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ١٣ص ،١٧٠
ﺣدﯾث  ٣۶۵١۵وﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص ١٠۵
 -٢۵ﺗذﮐرة اﻟﺧواص ص  ٣۵و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص ،١۵٨
ﺣدﯾث  ٣۶۴٨٧و ص  ،١٧٠ﺣدﯾث  ٣۶۵١۴و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج
 ،٢ص  ،١٨ﺣدﯾث  ۵١۵و  ۵١۶و ص  ،٢۵ﺣدﯾث  ۵٢۴و ﻣﺟﻣﻊ
اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص  ١٠۵و ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ،ص ٣۶
 -٢۶ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۵ﺣدﯾث  ۵٠٣و  ،٢٨ﺣدﯾث ۵٣٠
و ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص ١٠٧
 -٢٧ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،١٣ﺣدﯾث  ۵١٢و ص  ،١۴ﺣدﯾث
 ۵١٣و ص  ،١٨ﺣدﯾث  ۵١۶و ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص ١٠٨
 -٢٨ﻣﺳﻧد اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،۴ص  ٣٠٧و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎ ،ص
 ١٨٨و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٧ﺣدﯾث  ۵٠۵و ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد،
ج  ،٩ص ١٠۴
 -٢٩ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۶ﺣدﯾث  ۵٠۴و ص  ،٢٢ﺣدﯾث
۵٢٢
 -٣٠ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،١٢ﺣدﯾث ۵١٠
 -٣١ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢٠ﺣدﯾث ۵٢٠
 -٣٢ﺗذﮐرة اﻟﺧواص ،ص  ٣۵و ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص ١٠۴
 -٣٣ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ،ص ٣۶
 -٣۴اﺳﻧﯽ اﻟﻣطﺎﻟب ،ص  ۵٠ﺟزری ﺻﺎﺣب ﮐﺗﺎب ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﺳﻧد اﯾن
رواﯾت زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﺳﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر را ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧد ﭼون در
ﺳﻧد آن ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﻓﺎطﻣﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ھر ﮐدام از ﻋﻣﮫ ﺧود ﻧﻘل
ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻓﺎطﻣﮫ دﺧﺗر اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( از ﻓﺎطﻣﮫ و زﯾﻧب و ﮐﻠﺛوم
دﺧﺗران ﻣوﺳﯽ ﺑن ﺟﻌﻔر)ع( از ﻓﺎطﻣﮫ دﺧﺗر اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از
ﻓﺎطﻣﮫ دﺧﺗر اﻣﺎم ﺑﺎﻗر)ع( از ﻓﺎطﻣﮫ دﺧﺗر اﻣﺎم ﺳﺟﺎد)ع( از ﻓﺎطﻣﮫ و
ﺳﮑﯾﻧﮫ دﺧﺗران اﻣﺎم ﺣﺳﯾن)ع( از ام ﮐﻠﺛوم دﺧﺗر ﻓﺎطﻣﮫ زھرا
 -٣۵ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣودة ،ص ۵٧٨
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 -٣۶وﻗﻌﺔ اﻟﺻﻔﯾن ،ص ٣٣٨
 -٣٧ﺗذﮐرة اﻟﺧواص ،ص ٨٣
 -٣٨رﺑﯾﻊ اﻻﺑرار ،ج ،٣ص  ،٢۶٩ﺑﺎب ۴١
 -٣٩ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج ،٩ص ١٠۵
 -۴٠ﺗذﮐرة اﻟﺧواص ،ص ٨۴
 -۴١دﯾﻧﺎر از طﻼ ،و درھم از ﻧﻘره اﺳت ،ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ اﯾﻧﮑﮫ وزن
درھم ﻣﻌﺎدل  ٧١٠وزن دﯾﻧﺎر اﺳت
 -۴٢ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،۶۶ﺑﺎب ده ،ﺣدﯾث  ٣٢و ﺣﻠﯾﮫ
اﻻوﻟﯾﺎ ،ج  ،۵ص ٣۶۴

اﺳﺗدﻻل ﻣﺎﻣون ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣدﯾث ﻏدﯾر
در ﺿﻣن ﻣﻧﺎظره ای ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎﻣون و اﺳﺣﺎق ﺑن اﺑراھﯾم ﻗﺎﺿﯽ
اﻟﻘﺿﺎة زﻣﺎن او در ﺑﺎب ﻓﺿﯾﻠت اﺻﺣﺎب رﺳول ﺧدا)ص( واﻗﻊ ﺷد،
ﻣﺎﻣون از او ﻣﯾﭘرﺳد آﯾﺎ ﺣدﯾث وﻻﯾت را رواﯾت ﻣﯾﮑﻧﯽ؟
وی ﮔﻔت آری .ﻣﺎﻣون ﮔﻔت آن را ﺑﺧوان ،ﯾﺣﯾﯽ ﺣدﯾث را ﺧواﻧد.
ﻣﺎﻣون ﭘرﺳﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﺗو آﯾﺎ اﯾن ﺣدﯾث وظﯾﻔﮫ ای را ﺑرای اﺑوﺑﮑر و
ﻋﻣر در ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ؟
اﺳﺣﺎق ﮔﻔت ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﭘﯾﺎﻣﺑر اﯾن ﺣدﯾث را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻓرﻣود ﮐﮫ ﺑﯾن
ﻋﻠﯽ)ع( و زﯾد ﺑن ﺣﺎرﺛﮫ اﺧﺗﻼﻓﯽ اﻓﺗﺎده ﺑود .زﯾد واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻋﻠﯽ را
ﺑﮫ رﺳول ﺧدا اﻧﮑﺎر ﮐرده ﺑود ،از اﯾن رو ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرﻣود ھر ﮐس ﻣن
ﻣوﻻی او ھﺳﺗم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی اوﺳت.
ﻣﺎﻣون ﮔﻔت آﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( اﯾن ﺣدﯾث را ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت از ﺣﺟﺔ
اﻟوداع ﻧﻔرﻣود؟
اﺳﺣﺎق ﮔﻔت آری.
ﻣﺎﻣون ﮔﻔت زﯾد ﺑن ﺣﺎرﺛﮫ ﭘﯾش از ﻏدﯾر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﺗو ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯾﭘذﯾری ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﺧﺎطر او اﯾن ﺣدﯾث را ﻓرﻣوده ﺑﺎﺷد؟
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ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕو اﮔر ﭘﺳر ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ ات ﺑﮫ ﻣردم ﺑﮕوﯾد ای ﻣردم ﺑداﻧﯾد
ھر ﮐس واﺑﺳﺗﮫ ﻣن اﺳت واﺑﺳﺗﮫ ﭘﺳر ﻋﻣوﯾم ﻧﯾز ھﺳت ،آﯾﺎ ﺑﮫ او
ﻧﻣﯾﮕوﯾﯽ ﭼرا ﭼﯾزی را ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯾداﻧﻧد و ﺑرﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ﺑﺎز
ﻣﯾﮕوﯾﯽ؟
ﮔﻔت ﭼرا ﺑﮫ او ﺧواھم ﮔﻔت.
ﻣﺎﻣون ﮔﻔت ای اﺳﺣﺎق! ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺳر ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ ات
ﻧﻣﯾﭘﺳﻧدی ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﻣﯾﭘﺳﻧدی؟
وای ﺑر ﺷﻣﺎ ،ﭼرا ﻓﻘﮭﺎی ﺧود را ﻣﯾﭘرﺳﺗﯾد؟)(١
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ،در ﺗﻣﺎم اﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺧﻼﻓت ﺣﺿرت
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﻣورد ﺑﺣث اﺳت .اﺳﺗدﻻل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺑﺎ اﯾن ﺣدﯾث،
ﺧﻼﻓت ﺣﺿرت اﻣﯾر)ع( را اﺛﺑﺎت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﯾن اﺣﺗﺟﺎج
ﻧﯾز ﻧﻣﯾﮕوﯾﻧد ﻣوﻟﯽ در اﯾن ﺣدﯾث ،ﻏﯾر از رھﺑر و ﺳرﭘرﺳت اﺳت.
اﮔر اﯾن ﺣدﯾث ،ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻏﯾر از رھﺑری ﺣﺿرت اﻣﯾر داﺷت اﺑوھرﯾره
ﭼﻧﺎن ﻋﺎﺟزاﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎب اﺻﺑﻎ ﺑن ﻧﺑﺎﺗﮫ آه ﻧﻣﯾﮑﺷﯾد و
ﺳراﻓﮑﻧده و ﺷرﻣﻧده ﻧﻣﯾﺷد و ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺎص در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎب
ﻋﻣﺎر ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﻣﯾﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ھر اﻧﮕﯾزه ای در ﻣﻔﺎد ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﺗﺷﮑﯾﮏ
ﮐﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘت را ﮐﺗﻣﺎن ﮐرده ،ﮐﻼم رﺳول ﺧدا)ص( را ﻧﯾز
ﺗﺣرﯾف ﻧﻣوده اﺳت و ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎﻣون ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ ،ﭼﯾزی را ﺑﮫ
رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( ﻧﺳﺑت داده ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻧوﺟواﻧﯽ ﭘﺎﻧزده
ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺳﺑت داد.
ﻓﺻل دوم :ﺧﻼﻓت و وﺻﺎﯾت
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑر ﺣق
طﺑق اﻋﺗﻘﺎد ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( دارای دو ﮔوﻧﮫ وظﯾﻔﮫ
اﺳت:
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ﺣﮑوﻣت ظﺎھری
ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻣداری ،اﺟرای ﻗواﻧﯾن ،ﺣﻔظ ﺣﻘوق ،ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ از ﮐﯾﺎن
اﺳﻼم و ...
در اﯾن ﺟﮭت ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر زﻣﺎﻣداران اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ
ﺣﻔظ ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،از واﺟﺑﺎت و وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
اﺳت.
ﺣﮑوﻣت ﻣﻌﻧوی
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣوظف اﺳت ﻧﮑﺎت ﻣﺑﮭم و ﭘﯾﭼﯾده ﻣﮑﺗب را ﮐﮫ ﺑﮫ
ھر دﻟﯾل ﭘﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن روﺷن ﮐﻧد.
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ زﻣﺎﻣداری ﺑﺎﯾد ﻣﺑﯾن اﺣﮑﺎم و ﻣﻔﺳر
ﻗرآن ﻧﯾز ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد ﻣﮑﺗب را از ھر ﮔوﻧﮫ اﻧﺣراف ﺣﻔظ ﮐرده،
در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺑﮭﺎت از آن دﻓﺎع ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﯾد داﻧﺎﺗرﯾن و
آﮔﺎھﺗرﯾن اﻓراد اﻣت ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺗب و ﻣوازﯾن ﺷرﯾﻌت ﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﯾش از ھﻣﮫ از ﭼﺷﻣﮫ ھﺎی ﺟوﺷﺎن ﻋﻠم و ﺣﮑﻣت ﻧﺑوی ﺳﯾراب
ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای دﯾرﯾﻧﮫ در اﺳﻼم داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺣد
ﮐﺎﻓﯽ از وﺟود ﻣﻘدس ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮭره ﺑرده ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﻻزم اﺳت در ﻣواﻗﻊ ﺣﺳﺎس و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﮑﺗب،
اﺳﻼم را ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺗرﺟﯾﺢ داده ،ﺑرای ﺣﻔظ دﯾن ﺟﺎن
ﻓﺷﺎﻧﯽ و ﻓداﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﺧﻠﯾﻔﮫ در ﺳﻣت زﻣﺎﻣداری ،ﺣﺎﮐم ﺑر ﺗﻣﺎم اﻣوال ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳت.
ﺧﻣس ،زﮐﺎت ،ﺧراج ،ﺟزﯾﮫ ،ﻏﻧﺎﯾم ﺟﻧﮕﯽ ،ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﯾر ﺛروﺗﮭﺎی
ﻋﻣوﻣﯽ ،اﻣواﻟﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد و ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﻣوظف اﺳت ﺑدون ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺧﻠف و اﺟﺣﺎﻓﯽ اﯾن اﻣوال را ﻣﯾﺎن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،ﯾﺎ در ﺟﮭت ﻣﺻﻠﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻣﻠﮑت اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯽ رﻏﺑت ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﻣواﻗﻊ
ﺣﺳﺎس دﭼﺎر ﻟﻐزش ﻧﺷود .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺧﻼﻓت ﻣﻧﺻﺑﯽ
اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗرﯾن و داﻧﺎﺗرﯾن
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اﻓراد اﻣت واﮔذار ﻣﯾﺷود و دﺳت اﻧﺗﺧﺎب از ﺳﺎﺣت ﻗدﺳﯽ آن ﮐوﺗﺎه
اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮕر ﺧﻼﻓت ﻣﻧﺻﺑﯽ اﺳت اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ ﮐﮫ رای ﻣردم ھﯾﭻ
ﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺛﯾری در آن ﻧدارد .ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾن
ﭘﯾﺎﻣﺑر ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧص و ﺻدور ﺣﮑم ﺑﮕردﯾم و ﮐﻠﻣﺎت رﺳول
ﺧدا)ص( را ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب وارد ﺷده اﺳت ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ
ﻗرار داده ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ﻋﻣل ﮐﻧﯾم.
داﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ﻏدﯾر ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺗﻧدﺗرﯾن وﻗﺎﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده و ﺣدﯾث وﻻﯾت ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﻠم ﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ از رﺳول ﺧدا)ص( ﺻﺎدر ﺷده و از ﻧظر ﻣﻌﻧﺎ و ﻣﻔﮭوم
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺑﮭﺎم و اﺟﻣﺎﻟﯽ ﻧدارد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ھر ﮐس ﺑوﯾﯽ از ادﺑﯾﺎت
ﻋرب اﺳﺗﺷﻣﺎم ﮐرده و ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﻋرﻓﯽ ﻋﻘﻼﯾﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ
دﯾده اﻧﺻﺎف و ﺑدون ﻏرض و ﭘﯾش داوری اﯾن ﺣدﯾث را ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھد اﻋﺗراف ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث ﺑر اﻣﺎﻣت ،رھﺑری و
اوﻟوﯾت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب)ع( دﻻﻟت دارد.
ﺣﺗﯽ اﮔر از اﯾن ﺣدﯾث ﭼﺷم ﺑﭘوﺷﯾم ،ﺑﺎز ھم ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره
اﻣﺎﻣت و رھﺑری اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( از طرﯾق ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ
رواﯾت ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت.
ﻣﺎ ﭘﺎره ای از اﺣﺎدﯾﺛﯽ را ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب از رﺳول ﻣﮑرم
اﺳﻼم)ص( وارد ﺷده اﺳت ،در دو ﺑﺧش ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎدآور ﻣﯾﺷوﯾم:
ﺑﺧش اول اﺣﺎدﯾﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﺣدﯾث ﻏدﯾر،ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑر
ﺧﻼﻓت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( دﻻﻟت دارﻧد.
ﺑﺧش دوم اﺣﺎدﯾﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﺧﺻﯾت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑر ﻣﻔﺎد ﺣدﯾث ﻏدﯾر وﺧﻼﻓت آن ﺣﺿرت ﺻﺣﮫ ﻣﯾﮕذارﻧد.
ﭘس از آن ﺑﺎ ﺻرف ﻧظر از اﺣﺎدﯾث ﻣوﺟود و ادﻟﮫ ﻟﻔظﯽ ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ھﺎی ذاﺗﯽ و ﻓﺿﺎﯾل آن ﺣﺿرت ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت و در
ﻧﮭﺎﯾت از ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﯾد ﻏدﯾر و آداب اﯾن ﻋﯾد ﺳﺧن ﺧواھﯾم ﮔﻔت.
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دﻻﯾل ﺻرﯾﺢ ﺑر ﺧﻼﻓت ﻋﻠﯽ
ادﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻرف ﻧظر از ﺣدﯾث ﻏدﯾر ،ﺧود ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﮫ
طور ﺻرﯾﺢ ﺑر ﺧﻼﻓت و رھﺑری اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ
طﺎﻟب)ع( دﻻﻟت دارﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ای اﺳت ﮐﮫ ذﮐر ﺗﻣﺎم آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﻓرﺻﺗﯽ ﻓراخ و ﺗﺎﻟﯾﻔﯽ ﭘر ﺑرگ و ﺑﺎر دارد .اﯾﻧﮏ ﺟز ذﮐر ﭼﻧد
ﻣورد ،ﻓرﺻت و ﻣﺟﺎل ﻧﯾﺳت.
ﭘﯾﺷﺗر ﯾﺎدآور ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھر ﭼﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﮑرم
اﺳﻼم)ص( در ﺗﻌﯾﯾن رھﺑر ﺧود ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه رﻓت و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑرﺣق
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( را ﻣدت ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از دﺧﺎﻟت در اﻣور
ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺎزداﺷت ،وﻟﯽ ﭼﯾزی از ارزش ذاﺗﯽ آن ﺣﺿرت ﻧﮑﺎﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود را از رھﺑری ﻣﻌﺻوم ،ﻣﺣروم ﮐرد ﭼرا ﮐﮫ ارزﺷﮭﺎ
و ﻓﺿﺎﯾل آن ﺣﺿرت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺻب ظﺎھری ﺧﻼﻓت ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ
ارزش ﻣﻧﺻب ﺧﻼﻓت ﺑﮫ ﺗﺻدی آن ﺣﺿرت ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷت ،ﯾﻌﻧﯽ ھر
ﮔﺎه ﻏﯾر او در اﯾن ﻣﻧﺻب ﻧﺷﺳت ،اﯾن ﻣﻧﺻب ﺗﻧزل ﯾﺎﻓت و ﺗﻧﮭﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ارزش واﻗﻌﯽ ﺧود رﺳﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑر آن ﺗﮑﯾﮫ زد.
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد:
وﻗﺗﯽ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( وارد ﮐوﻓﮫ ﺷد ﻣردی ﭘﯾش آﻣد و
ﻋرض ﮐرد ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم ای اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن! ﺧﻼﻓت از ﺗو زﯾﻧت ﯾﺎﻓت،
ﻧﮫ ﺗو از ﺧﻼﻓت .وﺟود ﺗو اﯾن ﻣﻧﺻب را ﺑﺎﻻ ﺑرد ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗو ﺑﺎ آن
ﺑرﺗری ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ .ﺧﻼﻓت ﺑﮫ ﺗو ﻣﺣﺗﺎج ﺑود ﻧﮫ ﺗو ﺑﮫ ﺧﻼﻓت).(٢
ﻋﺑداّ‡ ﻓرزﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ﻣﯾﮕوﯾد روزی ﭘﯾش ﭘدرم ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑودم ﮔروھﯽ از اھل ﮐوﻓﮫ وارد ﺷدﻧد و درﺑﺎره ﺧﻼﻓت ﺧﻠﻔﺎ ﺻﺣﺑت
ﮐردﻧد وﻟﯽ درﺑﺎره ﺧﻼﻓت ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ ﮐﻼم طوﻻﻧﯽ ﺷد .ﭘدرم ﺳر
ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﮔﻔت ﭼﻘدر درﺑﺎره ﻋﻠﯽ و ﺧﻼﻓت ﺑﺣث ﻣﯾﮑﻧﯾد! ﺧﻼﻓت
ﻋﻠﯽ را زﯾﻧت ﻧداد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﻼﻓت را زﯾﻧت داد).(٣
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ﺣدﯾث ﯾوم اﻟدار
ﺧﻼﻓت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( و رھﺑری ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ای
ﻧﺑود ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺗﺎ آﺧرﯾن روزھﺎی ﻋﻣر ﺷرﯾف ﺧود آن را
ﻣﺳﮑوت ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﺗﮑﻠﯾف ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن روﺷن
ﻧﮑﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم از ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ ﻣﺎﻣور ﺷد رﺳﺎﻟت ﺧود را
ﻋﻠﻧﯽ ﮐﻧد ﻣوظف ﺷد ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود را ﻧﯾز ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﯾﮫ ﺷرﯾﻔﮫ و اﻧذر ﻋﺷﯾرﺗﮏ اﻻﻗرﺑﯾن) (۴در ﺳﺎل ﺳوم
ﺑﻌﺛت ﻧﺎزل ﺷد آن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ)ع( را ﺧواﻧد و ﻓرﻣود ﺧداﯾم دﺳﺗور
داده اﺳت ﺧوﯾﺷﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺧود را ﺑﮫ اﺳﻼم دﻋوت ﮐﻧم ،ﻏذاﯾﯽ
ﺗﮭﯾﮫ ﮐن و ﻗدﺣﯽ از ﺷﯾر ﻓراھم آور و ﻓرزﻧدان ﻋﺑداﻟﻣطﻠب را
دﻋوت ﮐن ﺗﺎ ﻣن ﻣﺎﻣورﯾت ﺧوﯾش را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧم .ﺣﺿرت
ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻣن ﺗﻣﺎم ﺑﻧﯽ ﻋﺑداﻟﻣطﻠب را ﮐﮫ ﺣدود ﭼﮭل ﻧﻔر
ﺑودﻧد دﻋوت ﮐردم و ﻏذاﯾﯽ را ﮐﮫ ﻓراھم ﮐرده ﺑودم ﭘﯾش آوردم.
ﻏذا ﺧوردﻧد و ﺷﯾر ﻧوﺷﯾدﻧد وﻟﯽ ﻏذا و ﺷﯾر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺣﺎل ﺧود
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد
اﺑوﻟﮭب ﮔﻔت ﻣﺣﻣد ﺷﻣﺎ را ﺳﺣر ﮐرده اﺳت و ﻣﺟﻠس از ھم ﭘﺎﺷﯾد.
ﻓردای آن روز ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣن دﺳﺗور داد دوﺑﺎره آﻧﮭﺎ را دﻋوت ﮐﻧم
و ﻏذا و ﺷﯾری ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾم .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﻏذا ﺧوردﻧد
ﺣﺿرت ﻟب ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﺷوده ﻓرﻣود ای ﻓرزﻧدان ﻋﺑداﻟﻣطﻠب ﺑﮫ ﺧدا
ﻗﺳم در ﻋرب ﺟواﻧﯽ را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﺑرای ﻗوم ﺧود ﺑﮭﺗر از آﻧﭼﮫ
ﻣن ﺑرای ﺷﻣﺎ آورده ام آورده ﺑﺎﺷد .ﻣن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧﯾر دﻧﯾﺎ و
آﺧرت را آورده ام و ﺧداﯾم ﺑﮫ ﻣن ﻓرﻣوده اﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ آن
ﺑﺧواﻧم .ﮐداﻣﯾﮏ از ﺷﻣﺎ ﻣرا در اﯾن ﮐﺎر ﯾﺎری ﻣﯾﮑﻧد؟ ﻣن )ﻋﻠﯽ( ﮐﮫ
در آن اﯾﺎم از ھﻣﮫ ﺟواﻧﺗر ﺑودم ﮔﻔﺗم ای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﻣن ﺗو را ﯾﺎری
ﻣﯾﮑﻧم .ﺣﺿرت ﮔردن ﻣرا ﮔرﻓت و ﻓرﻣود اﯾن ﺑرادر ،وﺻﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ
ﻣن در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،از او ﺑﺷﻧوﯾد و او را اطﺎﻋت ﮐﻧﯾد .در اﯾن
ھﻧﮕﺎم اھل ﻣﺟﻠس ھﻣﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧﻧدﯾدﻧد ﺑﮫ
اﺑوطﺎﻟب ﮔﻔﺗﻧد ﺑﮫ ﺗو دﺳﺗور ﻣﯾدھد ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧﯽ).(۵
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طﺑق رواﯾﺗﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺳﮫ ﺑﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧود را ﺗﮑرار ﮐرد و
ھﯾﭻ ﮐس ﺟز ﻋﻠﯽ)ع( او را اﺟﺎﺑت ﻧﮑرد).(۶
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ﺣدﯾث ﻣﻧزﻟت
دﻟﯾل دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼﻓت ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ)ع( دﻻﻟت دارد ،ﺣدﯾث
ﻣﻧزﻟت اﺳت .ﺣدﯾث ﻣﻧزﻟت از ﻣﺷﮭورﺗرﯾن اﺣﺎدﯾﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ از
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺻﺎدر ﺷده و ﺑﺳﯾﺎری از اﺻﺣﺎب رﺳول ﺧدا)ص(
آن رارواﯾت ﮐرده اﻧد .اﺑن ﻋﺳﺎﮐر در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق) (٧اﯾن ﺣدﯾث را
از  ٢٣ﻧﻔر از ﺻﺣﺎﺑﮫ ﺑﮫ طرق و اﺳﻧﺎد ﻣﺧﺗﻠف رواﯾت ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ از ﻗراﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ،اﯾن ﮐﻼم ﺷرﯾف ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر
از رﺳول ﺧدا)ص( ﺻﺎدر ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﻣﺷﮭورﺗرﯾن ﻣورد آن در
ﻏزوه ﺗﺑوک اﺳت.
در ﻏزوه ﺗﺑوک ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺧود ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﮔرﻓﺗﮫ از ﻣدﯾﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷد و ﻋﻠﯽ)ع( راﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧود در ﻣدﯾﻧﮫ
ﮔﻣﺎرد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﯾﺎﻣﺑر را ھﻣراھﯽ ﻧﮑرده
اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑرای آن ﺣﺿرت ﻣﺷﮑل ﺑود ﮐﮫ در ﻣدﯾﻧﮫ
ﺑﻣﺎﻧد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا)ص( راھﯽ ﻣﯾدان ﻧﺑرد ﺷود .ھﻧﮕﺎم ﺣرﮐت ﺳﭘﺎه،
ﺧدﻣت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( رﺳﯾده ﻋرض ﮐرد ﻣرا ﺑﺎ زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن
در ﻣدﯾﻧﮫ ﻣﯾﮕذارﯾد؟
ﺣﺿرت در ﺟواب ﻓرﻣود
اﻣﺎ ﺗرﺿﯽ ان ﺗﮑون ﻣﻧﯽ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ھﺎرون ﻣن ﻣوﺳﯽ اﻻ اﻧﮫ ﻻ ﻧﺑﯽ
ﺑﻌدی)(٨؟
آﯾﺎ ﻧﻣﯾﺧواھﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن ھﻣﺎﻧﻧد ھﺎرون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ
ﺑﺎﺷﯽ؟
ﺑﺎ اﯾن ﻓرق ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻧﻣﯽ آﯾد.
از ﻗرآن ﮐرﯾم ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﺎب ھﺎرون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺿرت
ﻣوﺳﯽ ،ﭘﻧﺞ ﺳﻣت داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑرادر ،ﺷرﯾﮏ ﻧﺑوت ،وزﯾر و ﯾﺎور،
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن (٩)،ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﺟﺎﻧﺷﯾن).(١٠
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﯾز ھﻣﯾن ﭘﻧﺞ ﻧﺳﺑت را ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( دارد .ﺑرادر اوﺳت ،ﭼون او را ﺑﮫ ﺑرادری ﺑرﮔزﯾد و
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ﻓرﻣود در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺗو ﺑرادر ﻣﻧﯽ) (،١١در اﺑﻼغ ﭘﯾﺎم اﻟﮭﯽ
ﺷرﯾﮏ اوﺳت ،ﭼون ﻓرﻣود ﺟز ﻣن و ﻋﻠﯽ ﮐﺳﯽ از ﺟﺎﻧب ﻣن ﭘﯾﺎﻣﯽ
ﻧﻣﯾرﺳﺎﻧد) ،(١٢وزﯾر اوﺳت ،ﭼون ﺧود ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ وزﯾر ﻣن
اﺳت) ،(١٣ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن اوﺳت ،ﭼون ﺧداوﻧد او را ﺑﺎ ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﺎری
ﮐرد) (١۴و ﺧﻠﯾﻔﮫ اوﺳت ،ﭼون ﺧود او را ﺑﮫ ﺧﻼﻓت ﺑرﮔزﯾد).(١۵
ﺣدﯾث وﺻﺎﯾت و وراﺛت
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻓرﻣود:
ﻟﮑل ﻧﺑﯽ وﺻﯽ و وارث و ان ﻋﻠﯾﺎ وﺻﯾﯽ و وارﺛﯽ).(١۶
ھر ﭘﯾﺎﻣﺑری وﺻﯽ و وارﺛﯽ دارد و ﻋﻠﯽ وﺻﯽ و وارث ﻣن اﺳت.
و ﻓرﻣود:
اﻧﺎ ﻧﺑﯽ ھذه اﻻﻣﺔ و ﻋﻠﯽ وﺻﯾﯽ ﻓﯽ ﻋﺗرﺗﯽ و اھل ﺑﯾﺗﯽ و اﻣﺗﯽ ﻣن
ﺑﻌدی).(١٧
ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﯾن اﻣﺗم و ﻋﻠﯽ ﺑﻌد از ﻣن در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧواده و اﻣﺗم وﺻﯽ
ﻣن اﺳت.
و ﻓرﻣود:
ﻋﻠﯽ اﺧﯽ و وزﯾری و وارﺛﯽ و وﺻﯾﯽ و ﺧﻠﯾﻔﺗﯽ ﻓﯽ اﻣﺗﯽ).(١٨
ﻋﻠﯽ ﺑرادر ،وزﯾر ،وارث ،وﺻﯽ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣن در ﻣﯾﺎن اﻣت ﻣن
اﺳت.
در اﯾن رواﯾﺎت دو ﻋﻧوان وﺻﯽ و وارث ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ھر ﯾﮏ از اﯾن دو ﻋﻧوان ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑر ﺧﻼﻓت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﻋﻠﯽ)ع( دﻻﻟت دارﻧد.
وﺻﯽ
وﺻﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺗﻣﺎم اﻣوری ﮐﮫ ﺷﺧص وﺻﯾت
ﮐﻧﻧده ،ﺣق ﺗﺻرف داﺷﺗﮫ ﺗﺻرف ﮐﻧد ،ﻣﮕر در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط در
ﻣورد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ او وﺻﯾت ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﻓﻘط در
ھﻣﺎن ﻣورد ﺧﺎص ،ﺣق ﺗﺻرف دارد.
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در اﯾن رواﯾﺎت ،ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( وﺻﺎﯾت ﺣﺿرت اﻣﯾر)ع( را ﺑﮫ
ﻣورد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﻧﮑرده و او را ﺑﮫ طور ﻣطﻠق وﺻﯽ ﺧود ﻗرار
داده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﺣﺿرت ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺗﻣﺎم اﻣوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺗﺻرف ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻋﻠﯽ)ع( از
ﺗﻣﺎم اﺧﺗﯾﺎرات ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم)ص( ﺑرﺧوردار اﺳت واﯾن ،ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی
ﺧﻼﻓت اﺳت.
ﭘﺎورﻗﯽ
 -١ﻋﻘداﻟﻔرﯾد ،ج  ،۵ص ٨٢
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،١۴۵و ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ اﻟﻣوده ٣۴۴
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،١۴۶ﺣدﯾث  ،١١۶٣و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد،
ج  ،١ص ١٣۵
 -۴ﺳوره ﺷﻌرا ،آﯾﮫ ٢١۴
 -۵ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٣١ﺣدﯾث  ٣۶۴١٩و ص ،١۴٩
ﺣدﯾث  ،٣۶۴۶۵و ﺗﺎرﯾﺦ طﺑری ،ج  ،٢ص ۶٢
 -۶ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٨۵ﺑﺎب  ،١۶ﺣدﯾث ۶۵
 -٧ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ٣٠۶ﺗﺎ ص  ٣٩۴ﺣدﯾث  ٣٣۶ﺗﺎ
۴۵۶
 -٨ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص  ١٧٧و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٧ﺣدﯾث  ١و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص ،١٢٢
ﺑﺎب  ،٢١ﺣدﯾث  ٨۵ﺗﺎ  ٨٩و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۵٨ﺣدﯾث
 ٩و  ٣۶۴٨٨و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،١٧٧ﺣدﯾث  ١۵٠و
ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ٢٧ﺗﺎ  ،٣٧ﺣدﯾث  ۴٠ﺗﺎ ۵۵
 -٩ﺳوره طﮫ ،آﯾﮫ  ٢٩ﺗﺎ  :٣٢واﺟﻌل ﻟﯽ وزﯾرا ﻣن اھﻠﯽ ھﺎرون
اﺧﯽ اﺷددﺑﮫ ازری و اﺷرﮐﮫ ﻓﯽ اﻣری ،از ﺧﺎﻧواده ام وزﯾری ﺑرای
ﻣن ﻗرار ده ،ﺑرادرم ھﺎرون را ،ﭘﺷﺗم را ﺑﺎ او ﻣﺣﮑم ﮐن و در ﮐﺎرم
ﺷرﯾﮑش ﮐن
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 -١٠ﺳوره اﻋراف ،آﯾﮫ  :١۴٢و ﻗﺎل ﻣوﺳﯽ ﻻﺧﯾﮫ ھﺎرون اﺧﻠف
ﻓﯽ ﻗوﻣﯽ و اﺻﻠﺢ و ﻻ ﺗﺗﺑﻊ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻔﺳدﯾن ،ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرادرش
ﮔﻔت :درﻣﯾﺎن ﻗوﻣم ﺗو ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣن ﺑﺎش و اﺻﻼح ﮐن و از اھل
ﻓﺳﺎد ﭘﯾروی ﻧﮑن
 -١١ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١١۴ﺣدﯾث  ٣۶٣٧٠و  ١٠۵ﺣدﯾث
٣۶٣۴۵
 -١٢اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ص  ،١٨٨ﺣدﯾث  ۶و ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ،ج
 ،١ص  ،۴۴ﺑﺎب  ،١١ﺣدﯾث ١١٩
 -١٣ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣١١ﺑﺎب  ،۵٧ﺣدﯾث  ٢۴٩و
ص  ٣١۵ﺑﺎب  ۵٨ﺣدﯾث  ٢۵٠و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص ،١٣٠
ﺣدﯾث  ١۵۵و ١۵٧و ١۵٨
 -١۴ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،١١ص  ١٧٣و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص
 ،٢٣۵ﺑﺎب  ،۴۶ﺣدﯾث  ١٨٣ﺗﺎ ١٨۵
 -١۵ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٣١ﺣدﯾث  ٣۶۴١٩و ﺗﺎرﯾﺦ
طﺑری ،ج  ،٢ص ۶٢
 -١۶ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،۵ﺣدﯾث  ١٠٣٠و  ١٠٣١و ﻣﻧﺎﻗب
اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢٠٠ﺣدﯾث ٢٣٨
 -١٧ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٧٢ﺑﺎب  ،۵٢ﺣدﯾث ٢١١
 -١٨ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣١۵ﺑﺎب  ،۵٨ﺣدﯾث ٢۵

وارث
آﻧﭼﮫ در اﺑﺗدا از ﮐﻠﻣﮫ وارث ﺑﮫ ذھن ﻣﯽ آﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص
وارث ﻣﺎﻟﮏ اﻣوال ﻣورث ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ)ع( از ﻧظر ﺷرﻋﯽ وارث
اﻣوال ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺑوده اﺳت زﯾرا طﺑق ﻓﻘﮫ اﻣﺎﻣﯾﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾت دارای
ﻓرزﻧد ﺑﺎﺷد ﻧوﺑت ارث ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺎن او ﻧﻣﯾرﺳد .ﻓرزﻧد در طﺑﻘﮫ اول
ارث ﻗرار دارد و ﺧوﯾﺷﺎن در طﺑﻘﺎت ﺑﻌد و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
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اﮐرم)ص( در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧود دارای ﻓرزﻧد ﺑوده اﺳت ﻓﺎطﻣﮫ زھرا
)س( ﺣداﻗل ھﻔﺗﺎد و ﭘﻧﺞ روز ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( زﻧده ﺑوده اﻧد و
ﺟز او ،ھﻣﺳران ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ﯾﮏ ھﺷﺗم اﻣوال او را ﺑﮫ ارث
ﻣﯾﺑرده اﻧد ،در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت ﺑوده اﻧد .ﺑر ﻓرض ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ را ﻧدﯾده
ﺑﮕﯾرﯾم ،ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﺳرﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت و ﭘﺳر ﻋﻣو در طﺑﻘﮫ ﺳوم
ارث ﻗرار دارد ،و ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﺑﺎس ﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑر در زﻣﺎن وﻓﺎت
آن ﺣﺿرت زﻧده ﺑوده اﺳت ،و ﻋﻣو در طﺑﻘﮫ دوم ﻗرار دارد.
اﻣﺎ طﺑق ﻓﻘﮫ اھل ﺳﻧت ،ﭘس از ﭘرداﺧت ﺳﮭم ھﻣﺳران )ﯾﮏ ھﺷﺗم(،
ﻣﺎل ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷود .ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﻓﺎطﻣﮫ زھرا )س( ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ دﺧﺗر اﺳت داده ﻣﯾﺷود و ﻗﺳﻣت دﯾﮕر ﮐﮫ از ﺳﮭم او ﺧﺎرج
اﺳت ﺑﮫ ﻋﻣوﯾش ﻋﺑﺎس ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺿرت اﻣﯾر)ع( ﺑﮫ
ھﯾﭻ وﺟﮫ وارث اﻣوال ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺑوده اﺳت .از ﺳوﯾﯽ ،ﭼون
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﺻرﯾﺣﺎ او را وارث ﺧود اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﺑﺎﯾد در اﯾن
اﺣﺎدﯾث ﻣوﺿوع ارث ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎﺷد .ﻗﮭرا ﻣوﺿوع ارث در اﯾن
اﺣﺎدﯾث ،داﻧش ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻧﺻب ﻣﻌﻧوی و ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم)ص( اﺳت .آری ،ﻋﻠﯽ وارث ﻋﻠم و ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت و
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧﻠﯾﻔﮫ اﯾﺷﺎن اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم)ص( ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻓرﻣود ﺗو ﺑرادر و وارث ﻣﻧﯽ .ﻋرض ﮐرد
ﯾﺎ رﺳول اّ‡! ﻣن ﭼﮫ ﭼﯾزی از ﺷﻣﺎ ارث ﻣﯾﺑرم؟ ﻓرﻣود ھﻣﺎن ﭼﯾزی
ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﭘﯾش از ﻣن ارث ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد .ﻋرض ﮐرد اﯾﺷﺎن ﭼﮫ
ﭼﯾزی ﺑﮫ ارث ﻧﮭﺎده اﻧد؟ ﻓرﻣود ﮐﺗﺎب ﭘروردﮔﺎر و ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑرﺷﺎن
را) (١و اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( ﺧود ﻧﯾز ﻓرﻣود ﻣن وارث ﻋﻠم
ﭘﯾﺎﻣﺑرم).(٢
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ﻋﻠﯽ ﺳرﭘرﺳت ﻣؤﻣﻧﺎن
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ھر وﻗت ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر دﻟﯾل ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯾﮑردﻧد ﯾﺎ ﺟﺎھﻼﻧﮫ از او ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص(
ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯾﺑردﻧد ﻣﯾﻔرﻣود:
ﻣﺎ ﺗرﯾدون ﻣن ﻋﻠﯽ ان ﻋﻠﯾﺎ ﻣﻧﯽ و اﻧﺎ ﻣﻧﮫ و ھو وﻟﯽ ﮐل ﻣؤﻣن
ﺑﻌدی).(٣
از ﻋﻠﯽ ﭼﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد؟ ﻋﻠﯽ از ﻣن اﺳت و ﻣن از او .ﭘس از ﻣن
ﻋﻠﯽ ﺳرﭘرﺳت ھر ﻣؤﻣﻧﯽ اﺳت.
ھر ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ »وﻟﯽ« در ﻟﻐت دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺗﻌددی اﺳت ،در اﯾن
ﺣدﯾث ﺟز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رھﺑر ﺳرﭘرﺳت ﻧﯾﺳت .ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ »ﺑﻌد از
ﻣن« در ﺣدﯾث ،اﯾن ﻧظر را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﻧد ﭼون اﮔر ﻣﻧظور از وﻟﯽ،
دوﺳﺗدار ،دوﺳت ،ﯾﺎور ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،ھم ﻗﺳم و اﻣﺛﺎل اﯾن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد،
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑﻌد ازﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﻧداﺷﺗﮫ ،در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت آن
ﺣﺿرت ﻧﯾز ﺻﺎدق ﺑود.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ در ﮐﻼم رﺳول ﺧدا
ھر وﻗت اﺻﺣﺎب درﺑﺎره ﺧﻠﯾﻔﮫ رﺳول ﺧدا)ص( و رھﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳﻼﻣﯽ ﭘس از آن ﺣﺿرت ،ﺑﺎ ﺣﺿرﺗش ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺣﺿرت
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺑق ﺑﻌﺿﯽ از رواﯾﺎت آه ﻣﯾﮑﺷﯾد از ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﺛﻣرات
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آورد.
از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾﻔرﻣودﻧد:
ان و ﻟﯾﺗﻣوھﺎ ﻋﻠﯾﺎ وﺟدﺗﻣوه ھﺎدﯾﺎ ﻣﮭدﯾﺎ ﯾﺳﻠﮏ ﺑﮑم ﻋﻠﯽ اﻟطرﯾق
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم).(۴
اﮔر ﺧﻼﻓت را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺳﭘرﯾد ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ھداﯾت ﺷده و ھداﯾت ﮐﻧﻧده
ای اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ راه راﺳت ﻣﯾﺑرد.
اﻣﺎ واﻟذی ﻧﻔﺳﯽ ﺑﯾده ﻟﺋن اطﺎﻋوه ﻟﯾدﺧﻠن اﻟﺟﻧﺔ اﺟﻣﻌﯾن اﮐﺗﻌﯾن).(۵
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ﻗﺳم ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺟﺎﻧم در دﺳت اوﺳت اﮔر از ﻋﻠﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد ،ھﻣﮕﯽ،
ھﻣﮕﯽ وارد ﺑﮭﺷت ﻣﯾﺷوﻧد.
ان ﺗﺳﺗﺧﻠﻔوا ﻋﻠﯾﺎ و ﻻ اراﮐم ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺗﺟدوه ھﺎدﯾﺎ ﻣﮭدﯾﺎ ﯾﺣﻣﻠﮑم ﻋﻠﯽ
اﻟﻣﺣﺟﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎ).(۶
اﮔر ﻋﻠﯽ را ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮐﻧﯾد و ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯾﮑﻧم ﭼﻧﯾن ﮐﻧﯾد ،ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ او راه
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھداﯾﺗﮕری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از راه اﺻﻠﯽ ﻣﯾﺑرد.
ﺧﻼﻓت اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ ﻋﻠﯽ
ﭘﯾش از اﯾن در ﺗوﺿﯾﺢ ﺣدﯾث ﻏدﯾر ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ
دﺳﺗوراﻟﮭﯽ ﺑوده اﺳت ،اﯾﻧﮏ رواﯾﺗﯽ را ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣطﻠب
را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻓﺎده ﻣﯾﮑﻧد.
از رﺳول ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص( رواﯾت ﺷده اﺳت» :ﺷب ﻣﻌراج،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻗرب ﻧﮭﺎﯾﯽ رﺳﯾدم و در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﭘروردﮔﺎرم
اﯾﺳﺗﺎدم ،ﻓرﻣود ﯾﺎ ﻣﺣﻣد! ﻣن ﻋرض ﮐردم ﻟﺑﯾﮏ ،ﻓرﻣود آﯾﺎ ﺑﻧدﮔﺎن
ﻣرا آزﻣﺎﯾش ﮐرده ای ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﮐداﻣﯾﮏ از اﯾﺷﺎن در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﻣن
ﻣطﯾﻊ ﺗرﻧد؟.
ﻋرض ﮐردم :ﭘروردﮔﺎرا ﻣطﯾﻊ ﺗرﯾن اﯾﺷﺎن ﻋﻠﯽ اﺳت.
ﻓرﻣود راﺳت ﮔﻔﺗﯽ ای ﻣﺣﻣد! آﯾﺎ ﺑرای ﺧود ﺧﻠﯾﻔﮫ ای اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده
ای ﮐﮫ وظﺎﯾف ﺗرا اﻧﺟﺎم دھد و ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎﻧم آﻧﭼﮫ از ﻗرآن ﻧﻣﯾداﻧﻧد
ﺑﯾﺎﻣوزد؟.
ﻋرض ﮐردم :ﭘروردﮔﺎرا! ﺗو ﺑراﯾم اﻧﺗﺧﺎب ﮐن.
ﻓرﻣود ﻣن ﻋﻠﯽ را ﺑراﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﮐردم ،او را ﺑﮫ وﺻﺎﯾت و ﺧﻼﻓت
ﺧود ﺑرﮔزﯾن«).(٧
ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﻣود »ﺧدا ﺑرای ھر اﻣت ،ﭘﯾﺎﻣﺑری اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت و
ﺑرای ھر ﭘﯾﺎﻣﺑر وﺻﯽ و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﯾن اﻣﺗم و ﻋﻠﯽ وﺻﯽ
ﻣن اﺳت«).(٨
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ﻓﺻل ﺳوم :ﻣﻌﯾﺎرھﺎ
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در روز ﻏدﯾر و ﻣﻘﺎﻣﺎت
دﯾﮕر ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ طور ﺻرﯾﺢ و روﺷن ،ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑرد ،ﺑﯾﺎﻧﺎت دﯾﮕری ﻧﯾز
دارد ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﻼﻓت ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت.در اﯾن دﺳﺗﮫ از
اﺣﺎدﯾث ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﮔرد آورده اﯾم،
ﭘﯾﺎﻣﺑرﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص( در ﺻدد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان و ﻣﻌﯾﺎری اﺳت ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣواﻗﻊ اﺷﺗﺑﺎه و در ﻣواردی ﮐﮫ ﺣق و ﺑﺎطل ﺑﮫ ھم
ﻣﯽ آﻣﯾزد و ﺗﻣﯾﯾز ﺣق از ﺑﺎطل ﺑر ﻏﯾر اھل ﻧظر ﻣﺷﮑل ﻣﯾﺷود ،ﺑﺎ
ﺗﻣﺳﮏ ﺑﮫ آن ﺣق را ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﺑﺎطل اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد .در اﯾن اﺣﺎدﯾث،
ﺣﺿرﺗش ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼراغ ھداﯾت ،ﻣﻌﯾﺎر اﯾﻣﺎن و ﻣﯾزان
ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت .طﺑق اﯾن اﺣﺎدﯾث ،ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﮏ رھﺑرﻋﺎدی
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ رھﺑری اﻟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردارش ﻣﯾزان اﺳت.
ﮐﺎر درﺳت ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ،ﺣرف ﺣق ﺳﺧﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ او ﻣﯾﮕوﯾد ،و ﺟﺑﮭﮫ ﺣق ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ او اﯾﺳﺗﺎده اﺳت،
و ھر ﮐس ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺻف اوﺳت ،ﺑﺎطل و ﻧﺎﺣق اﺳت.
ﻣﺣﺑت
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن رھﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﭘس
از رﺳول ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص( ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾزان ﻋﻼﻗﮫ و
ﻣﺣﺑت آن ﺣﺿرت ﺑﮫ اﻓراد اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻧﻘل
ﺣﺎﻻت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و وﻗﺎﯾﻊ ﺻدر اﺳﻼم ﺷده و راوﯾﺎن ﺣدﯾث از ﺧود
ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ،ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﻋﻠﯽ)ع( ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻧﺑوده اﺳت) (٩ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﺑن ﺣﺟر در ﮐﺗﺎب
ﺻواﻋق ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت» :ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﻣردان ﻧزد رﺳول ﺧدا
ﺑوده اﺳت«).(١٠
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آن ﺣﺿرت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﺷدت دوﺳت ﻣﯾداﺷت،
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺣﺑت او ﻣﯾﺧواﻧد و دوﺳﺗﯽ او را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ
ﺿﻣﺎن اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﺑﻼغ ﻣﯾﮑرد).(١١
ﮔﺎه ﻣﯾﻔرﻣود »ﺧدا از ﻣن ﺑﯾﺷﺗر دوﺳﺗش دارد).(١٢
و ﯾﺎ »ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن ﻣردم ﻧزد ﺧدا ﻋﻠﯽ اﺳت«).(١٣
ﺑﮫ اﺻﺣﺎب ﻣﯾﻔرﻣود »ﺧداﯾم ﻓرﻣوده اﺳت ﭼﮭﺎر ﻧﻔر از اﺻﺣﺎﺑم را
دوﺳت ﺑدارم و ﺑﮫ ﻣن ﻓرﻣوده اﺳت ﺧود آﻧﮭﺎ را دوﺳت ﻣﯾدارد
ﮔﻔﺗﻧد ﯾﺎ رﺳول اّ‡ آﻧﮭﺎ ﮐﯾﺎﻧﻧد؟
ﻣﺎ ھﻣﮫ دوﺳت دارﯾم از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾم.
ﻓرﻣود ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از آﻧﮭﺎﺳت و ﺑﻌد ﺳﺎﮐت ﺷد .دوﺑﺎره ﻟب ﺑﮫ
ﺳﺧن ﮔﺷود و ﻓرﻣود ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از آﻧﮭﺎﺳت و ﺳﺎﮐت ﺷد).(١۴
و ﺑﺎز ﻣﯾﻔرﻣود ﺧدا و رﺳوﻟش ،ﻋﻠﯽ را دوﺳت دارﻧد و ﻋﻠﯽ ﺧدا و
رﺳول را دوﺳت دارد.
ﯾﺣب اّ‡ و رﺳوﻟﮫ و ﯾﺣﺑﮫ اّ‡ و رﺳوﻟﮫ).(١۵
اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯾﮕوﯾد ﻣرغ ﺑرﯾﺎﻧﯽ ﺑرای ﺣﺿرت رﺳول)ص( ھدﯾﮫ
آوردﻧد .ﺣﺿرت دﺳت ﺑﮫ دﻋﺎ ﺑرداﺷت و ﻋرض ﮐرد ﺧداﯾﺎ ﮐﺳﯽ را
ﺑرﺳﺎن ﮐﮫ ﺧدا و رﺳول او ،وی را دوﺳت ﻣﯾدارﻧد .در ھﻣﯾن ھﻧﮕﺎم
ﻋﻠﯽ)ع( در زد ،ﭼون ﻣن دوﺳت داﺷﺗم ﭼﻧﯾن ﮐﺳﯽ از اﻧﺻﺎر ﺑﺎﺷد
ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﺷﻐول ﮐﺎری اﺳت .ﻋﻠﯽ)ع( ﺑرﮔﺷت و ﭘس از
ﻣدﺗﯽ دوﺑﺎره در زد ﻣن ھﻣﺎن ﻋذر را آوردم .ﺣﺿرت ﺑﺎزﮔﺷت،
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎر ﺳوم در زد ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ای اﻧس
ﺑﮕذار وارد ﺷود ،ﻣﻧظور ﻣن ھﻣو ﺑود).(١۶
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑرای ﻣﺣﺑت ورزﯾدن ﺑﮫ آن ﺣﺿرت ﺧواص و
وﯾژﮔﯾﮭﺎﯾﯽ ذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎ درﻣورد ھﯾﭻ ﮐس وارد
ﻧﺷده اﺳت از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ:
 -١دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧدا و رﺳول و ﮐﯾﻧﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﯾﻧﮫ ﺧدا
و رﺳول اﺳت.
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از اﺑن ﻋﺑﺎس رواﯾت ﺷده ﮐﮫ روزی ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
دﺳت ﻋﻠﯽ)ع( را در دﺳت داﺷت ﺧﺎرج ﺷد و ﻓرﻣود آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد! ھر
ﮐس ﮐﯾﻧﮫ ﻋﻠﯽ در دل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﯾﻧﮫ ﺧدا و رﺳول را داﺷﺗﮫ اﺳت
وھر ﮐس ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﺑدارد ،ﺧدا و رﺳوﻟش را دوﺳت داﺷﺗﮫ
اﺳت).(١٧
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣود ﺗو در دﻧﯾﺎ و آﺧرت ﺳروری.
دوﺳت ﺗو دوﺳت ﻣن اﺳت و دوﺳت ﻣن دوﺳت ﺧداﺳت .دﺷﻣن ﺗو
دﺷﻣن ﻣن اﺳت و دﺷﻣن ﻣن دﺷﻣن ﺧداﺳت .وای ﺑر آﻧﮑﮫ ﺑﻌد از
ﻣن ﺑﺎ ﺗو دﺷﻣﻧﯽ ﮐﻧد.
ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! اﻧت ﺳﯾد ﻓﯽ اﻟدﻧﯾﺎ و ﺳﯾد ﻓﯽ اﻻﺧرة ﺣﺑﯾﺑﮏ ﺣﺑﯾﺑﯽ و ﺣﺑﯾﺑﯽ
ﺣﺑﯾب اّ‡ و ﻋدوک ﻋدوی و ﻋدوی ﻋدو اّ‡ واﻟوﯾل ﻟﻣن اﺑﻐﺿﮏ
ﺑﻌدی).(١٨
و ﻣﯾﻔرﻣود ھر ﮐس ﻋﻠﯽ را دوﺳت ﺑدارد ﻣرا دوﺳت داﺷﺗﮫ و ھر
ﮐس ﺑﮫ او ﺑﻐض ﺑورزد ﺑﻐض ﻣرا ﺑﮫ دل دارد.
ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺣﺑﮏ ﻣﺣﺑﯽ و ﻣﺑﻐﺿﮏ ﻣﺑﻐﺿﯽ).(١٩
 -٢ﻣﺣﺑت ﻋﻠﯽ)ع( ﻣوﺟب ﺳﻌﺎدت اﺳت.
ﻣﯾﻔرﻣود ھرﮐس ﻣرا و اﯾن دو را ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن)ع( و ﭘدر و
ﻣﺎدرﺷﺎن را دوﺳت ﺑدارد ،در ﻗﯾﺎﻣت ھم رﺗﺑﮫ ﻣن ﺧواھد ﺑود).(٢٠
و ﻣﯾﻔرﻣود ھرﮐس ﻣﯾﺧواھد در ﻣرگ و زﻧدﮔﯽ ،ھﻣﺎﻧﻧد ﻣن ﺑﺎﺷد و
در ﺑﮭﺷت ﺟﺎوﯾدی ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻣن وﻋده داده اﺳت ،ﺳﺎﮐن ﺷود ،ﻋﻠﯽ
ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب را دوﺳت ﺑدارد).(٢١
ﻓرﻣود اﯾن ﺟﺑرﺋﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﺧﺑر ﻣﯾدھد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد واﻗﻌﯽ ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را در ﺣﯾﺎت وﺑﻌد از ﻣرﮔش دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و
ﺷﻘﺎوﺗﻣﻧد واﻗﻌﯽ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻐض ﻋﻠﯽ را در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﯾﺎ ﭘس
از ﻣرﮔش در دل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد).(٢٢
اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﯾﮕوﯾد ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻋرض ﮐردم ﯾﺎ رﺳول اّ‡!
آﯾﺎ ﺑرای ﻧﺟﺎت از آﺗش ﭼﺎره ای ھﺳت؟.
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ﻓرﻣود آری.
ﻋرض ﮐردم آن ﭼﯾﺳت؟.
ﻓرﻣود ﺣب ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب).(٢٣
 -٣ﺣب ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ اﺳت.
ﻓرﻣود ﻣﺣﺑت ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﺳﯾﺋﺎت را ﻧﺎﺑود ﻣﯾﮑﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
آ ﺗ ش ھ ﯾ ز م ر ا.
ﺣب ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﯾﺎﮐل اﻟﺳﯾﺋﺎت ﮐﻣﺎ ﺗﺎﮐل اﻟﻧﺎر اﻟﺣطب).(٢۴
و ﻓرﻣود ﺳر ﻟوﺣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﻣؤﻣن ﺣب ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب
اﺳت).(٢۵
ﻋﻧوان ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب.
 -۴ﺑﯽ ﺣب ﻋﻠﯽ)ع( ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود اﮔر ﺑﻧده ای ھزار ﺳﺎل و ھزار ﺳﺎل و ھزار
ﺳﺎل در ﺑﯾن رﮐن و ﻣﻘﺎم ،ﺧدا را ﻋﺑﺎدت ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻐض ﻋﻠﯽ ﺑن
اﺑﯽ طﺎﻟب و ﺧﺎﻧدان ﻣن در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧدا ﺣﺎﺿر ﺷود ،ﺧداوﻧد او را
ﺑﮫ رو در آﺗش ﺟﮭﻧم ﻣﯽ اﻧدازد.
ﻟو ان ﻋﺑدا ﻋﺑد اّ‡ اﻟف ﻋﺎم و اﻟف ﻋﺎم و اﻟف ﻋﺎم ﺑﯾن اﻟرﮐن و
اﻟﻣﻘﺎم ﺛم ﻟﻘﯽ اّ‡ ﻋز و ﺟل ﻣﺑﻐﺿﺎ ﻟﻌﻠﯽ ﺑن اﺑﯾطﺎﻟب و ﻋﺗرﺗﯽ اﮐﺑﮫ
اّ‡ ﻋﻠﯽ ﻣﻧﺧرﯾﮫ ﻓﯽ اﻟﻧﺎر).(٢۶
و ﻓرﻣود ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! اﮔر اﻣت ﻣن ﭼﻧﺎن روزه ﺑدارﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻣﺗﺷﺎن ﮐﻣﺎﻧﯽ
ﺷود و ﭼﻧﺎن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺳﻣﺷﺎن آب ﺷود ،وﻟﯽ ﺑﻐض ﺗو در
دل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺧداوﻧد ﺑﮫ روی در آﺗﺷﺷﺎن ﻣﯽ اﻓﮑﻧد.
ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻟو ان اﻣﺗﯽ ﺻﺎﻣوا ﺣﺗﯽ ﯾﮑوﻧوا ﮐﺎﻟﺣﻧﺎﯾﺎ و ﺻﻠوا ﺣﺗﯽ
ﯾﮑوﻧوا ﮐﺎﻻ وﺗﺎر ﺛم اﺑﻐﺿوک ﻻﮐﺑﮭم اّ‡ ﻋﻠﯽ وﺟوھﮭم ﻓﯽ
اﻟﻧﺎر).(٢٧
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 -۵ﺑﻐض ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ ﺣب رﺳول ﺧدا ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯾﺷود.
ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﺟﺎن! دروغ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد ﻣرا دوﺳت
دارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗو ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯾورزد.
ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣن زﻋم اﻧﮫ ﯾﺣﺑﻧﯽ و ھو ﯾﺑﻐﺿﮏ ﻓﮭو ﮐذاب).(٢٨
 -۶ﺑﻐض ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯾﺷود.
ﭘﯾﺎﻣﺑراﮐرم)ص( ﻓرﻣود ھرﮐس ﮔﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﻣن و دﯾن ﻣن اﯾﻣﺎن
آورده اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻐض ﻣﯾورزد ،دروغ ﻣﯾﮕوﯾد ،او
ﻣؤﻣن ﻧﯾﺳت.
ﻣن زﻋم اﻧﮫ آﻣن ﺑﯽ و ﻣﺎ ﺟﺋت ﺑﮫ و ھو ﯾﺑﻐض ﻋﻠﯾﺎ ﻓﮭو ﮐﺎذب ﻟﯾس
ﺑﻣؤﻣن).(٢٩
 -٧ﺑﻐض او ﮐﻔر اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ھرﮐس ﺑﺎ ﺑﻐض ﺗو از دﻧﯾﺎ رود ،ﮐﺎﻓر از
دﻧﯾﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن او را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد).(٣٠
ﺟﺎ دارد ﮐﮫ رواﯾت ﺑﺎﻻ را ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ژرﻓﺎی آن را درﯾﺎﺑﯾم درﺑﺎره ﻧﺣوه
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻔﺎر در ﻗﯾﺎﻣت دو ﻧظرﯾﮫ ھﺳت:
ﻧظر اول :اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻔﺎر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﻔرﺷﺎن ﻣؤاﺧذه و ﻋﻘﺎب ﻣﯾﺷوﻧد
وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗرک اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﺳﻼم واﺟب اﺳت ﻣؤاﺧذه
ﻧﻣﯾﺷوﻧد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ارﺗﮑﺎب اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﺳﻼم ﺣرام
اﺳت ﻋﻘﺎﺑﯽ ﻧﻣﯾﺑﯾﻧﻧد زﯾرا اﯾن ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﻣﺧﺻوص ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮐﻔر آﻟوده ﻧﺑﺎﺷﻧد ،وﮔرﻧﮫ ﺑﺎ وﺟود ﮐﻔرھر ﮔﻧﺎھﯽ ﮐوﭼﮏ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻧظر دوم :ﮐﻔﺎر ھم ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﻔر و ﻋدم اﻋﺗﻘﺎد ﺻﺣﯾﺢ ﻣؤاﺧذه
ﻣﯾﺷوﻧد ،ھم ﺑﮫ ﻣوﺟب اﻋﻣﺎل و ﮐردار .ﯾﻌﻧﯽ در ﺑﻌد ﻋﻘﺎﯾد ﻋﻘﺎب
ﮐﻔر را ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد و در ﺣوزه اﻋﻣﺎل ﺑﮫ ﮐﯾﻔر ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده
و ھر واﺟﺑﯽ ﮐﮫ ﺗرک ﮐرده اﻧد ،ﻋﻘﺎب ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد .طرﻓداران اﯾن ﻧظرﯾﮫ
ﻗﺎﻋده ای را ﺗﺎﺳﯾس ﮐرده ﻣﯾﮕوﯾﻧد اﻟﮑﻔﺎرﻣﻌﺎﻗﺑون ﻋﻠﯽ اﻟﻔروع ﮐﻣﺎ
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اﻧﮭم ﻣﻌﺎﻗﺑون ﻋﻠﯽ اﻻﺻول ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻔﺎر ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟرم اﻧﮑﺎر
اﺻول دﯾن ﻋﻘﺎب ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓروع دﯾن ھم ﻋﻘﺎب ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد.
ﺣدﯾث ﯾﺎد ﺷده ،ﮐﯾﻔر ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزان ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﯾﮫ دوم،
ﺗﺑﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧد.
 -٨ﻣﺣﺑت ﻋﻠﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻣﺎن و ﺑﻐض او ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻧﻔﺎق اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ او ﻓرﻣود ﻻ ﯾﺣﺑﮏ اﻻ ﻣؤﻣن و ﻻ ﯾﺑﻐﺿﮏ اﻻ
ﻣﻧﺎﻓق).(٣١
ﺟز ﻣؤﻣن ﺗو را دوﺳت ﻧﻣﯾدارد و ﺟز ﻣﻧﺎﻓق ﺑﮫ ﺗو ﺑﻐض ﻧﻣﯾورزد.
او ﺧود ﻣﯾﻔرﻣود ﺑﮫ ﺧدا ﺳوﮔﻧد! ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﺟز ﻣؤﻣن ﻣرا دوﺳت ﻧﻣﯾدارد وﺟز ﻣﻧﺎﻓق ﺑﮫ ﻣن ﺑﻐض
ﻧﻣﯾورزد).(٣٢
و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑود ﮐﮫ اﺻﺣﺎب ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﻣﺎ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن را از دﺷﻣﻧﯽ
ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﻣﯾﺷﻧﺎﺧﺗﯾم).(٣٣
آزار ﻋﻠﯽ ،آزار رﺳول
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ھرﮐس ﻋﻠﯽ را ﺑﯾﺎزارد ﻣرا آزرده اﺳت.
ﻣن آذی ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻘد آذاﻧﯽ).(٣۴
دﺷﻧﺎم ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ،دﺷﻧﺎم ﺑﮫ رﺳول
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ھرﮐس ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑد ﺑﮕوﯾد ،ﺑﮫ ﻣن ﺑد ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت و ھر ﮐس ﺑﮫ ﻣن ﺑد ﺑﮕوﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﺑد ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و ھر ﮐس ﺑﮫ
ﺧدا ﺑد ﺑﮕوﯾد ،ﺧداﯾش ﺑﮫ رو در آﺗش ﺟﮭﻧم ﻣﯽ اﻓﮑﻧد).(٣۵
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ﺟداﯾﯽ از ﻋﻠﯽ ،ﺟداﯾﯽ از رﺳول
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ھر ﮐس از ﻋﻠﯽ)ع( ﺟدا ﺷود از ﻣن ﺟدا
ﺷده و ھر ﮐس از ﻣن ﺟدا ﺷود از ﺧدا ﺟدا ﺷده و ھر ﮐس از ﻣن
ﺟدا ﺷود از ﺧدا ﺟدا ﺷده اﺳت.
ﻣن ﻓﺎرق ﻋﻠﯾﺎ ﻓﺎرﻗﻧﯽ و ﻣن ﻓﺎرﻗﻧﯽ ﻓﺎرق اّ‡ ﻋزوﺟل).(٣۶
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ،ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺑوھرﯾره ﻣﯾﮕوﯾد ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻋﻠﯽ)ع( و ﻓﺎطﻣﮫ و ﺣﺳن و
ﺣﺳﯾن)ع( را دﯾد ﻓرﻣود ھرﮐس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺟﻧﮕد ،ﻣن ﺑﺎ او ﻣﯾﺟﻧﮕم و
ھر ﮐس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ او در ﺻﻠﺣم.
اﻧﺎ ﺣرب ﻟﻣن ﺣﺎرﺑﮑم و ﺳﻠم ﻟﻣن ﺳﺎﻟﻣﮑم).(٣٧
ﭘﺎورﻗﯽ
 -١ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٠۶ﺣدﯾث ٣۶٣۴۵
 -٢اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص ١٢۶
 -٣ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،۵۶ﺑﺎب  ،١۶ﺣدﯾث  ٢١و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٣۵ﺣدﯾث  ٣۶۴٢۵و  ٣ص ،١۴٢
ﺣدﯾث ٣۶۴۴۴
 -۴ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢۶۶ﺑﺎب  ،۵٢ﺣدﯾث  ٢٠٨و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ٩٠ﺗﺎ  ٩۴ﺣدﯾث  ١١١٩ﺗﺎ ﺣدﯾث ١١٢٣
 -۵ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،٩۵ﺣدﯾث  ١١٢۴و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن،
ج  ،١ص  ،٢٧۴ﺑﺎب  ،۵٣ﺣدﯾث ٢١٢
 -۶ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢۶۵ﺑﺎب  ،۵٢ﺣدﯾث ٢٠٧
 -٧ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢۶٩ﺑﺎب  ،۵٢ﺣدﯾث ٢١٠
 -٨ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٧١ﺑﺎب  ،۵٢ﺣدﯾث ٢١١
 -٩اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص ١۵۵
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 -١٠اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٧ﺣدﯾث  ٢و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج ،١٣
ص  ،١۴۵ﺣدﯾث  ٣۶۴۵٧و ذﺧﺎﺋر اﻟﻌﻘﺑﯽ ،ص ۶٢
 -١١ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۴٣ﺣدﯾث ٣۶۴۴٨
 -١٢ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣٢۴ﺑﺎب  ،۵٨ﺣدﯾث  ٢۵٢و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،١۵٩ﺣدﯾث ۶۴۶
 -١٣اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٣٠و اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج
 ،۴ص ١١١
 -١۴اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ،١٣٠و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٨ﺣدﯾث ۵
 -١۵اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٣٢و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٧ﺣدﯾث  ٢و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص ،١٢٣
ﺣدﯾث  ٣۶٣٩٣و ص  ١۶٢ﺣدﯾث ٣۶۴٩٣
 -١۶اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ١١و ﺳﻧن ﺗرﻣذی ،ج  ،۵ص  ۵٩۵و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ١۶۶ﺣدﯾث  ٣۶۵٠۵و ص  ١۶٧ﺣدﯾث
 ٣۶۵٠٨وﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٠٩ﺑﺎب  ،۴٢ﺣدﯾث ١۶۵
و  ١۶۶و  ١۶٧و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ١۵۶ﺗﺎ  ،١٧۵ﺣدﯾث
 ١٨٩ﺗﺎ ٢١٢
 -١٧ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٠٩ﺣدﯾث ٣۶٣۵٨
 -١٨اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص ١٢٨
 -١٩اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٣٠و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٧ﺣدﯾث  ١٧و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص ٩۶
ﺣدﯾث ٢٣٣
 -٢٠اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ۴ص ١١٠
 -٢١اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص ١٢٨
 -٢٢ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۴۵ﺣدﯾث ٣۶۴۵٨
 -٢٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،٣ص ١۶١
 -٢۴ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،۴ص  ١٩۵و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص
 ،١٠٣ﺣدﯾث ۶١٠
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 -٢۵ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،۴ص  ۴١٠و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص
 ،١٩٣ﺣدﯾث  ٣٢و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢۴٣ﺣدﯾث ٢٩٠
 -٢۶ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣٣٢ﺑﺎب  ،۶١ﺣدﯾث  ٢۵٧و ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،١۴٨ﺣدﯾث ١٨٢
 -٢٧ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،١۴۵ﺣدﯾث ١٧٩
 -٢٨ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٢٢ﺣدﯾث  ٣۶٣٩٢و
ﻓراﺋداﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١٣۴ﺑﺎب  ،٢٢ﺣدﯾث ٩۶
 -٢٩ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ج  ٢ص  ٢١٠ﺣدﯾث ٧١٢
 -٣٠ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۵٩ﺣدﯾث ٣۶۴٩١
 -٣١ﺳﻧن ﺗرﻣذی ،ج  ،۵ص ۶٠١
 -٣٢ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٢٠ﺣدﯾث  ٣۶٣٨۵و ص ،١١٧
ﺣدﯾث  ٣۶۵٢٩ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١٣٠ﺑﺎب  ،٢٢ﺣدﯾث
 ٩۵ ،٩٣ ،٩٢واﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٨ﺣدﯾث ٨
 -٣٣اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣن ،ج  ،٣ص  ١٢٩و اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج
 ،۴ص  ١١٠و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٨ﺣدﯾث  ٨و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج ،١٣ص  ١٠۶ﺣدﯾث ٣۶٣۴٧
 -٣۴اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣن ،ج  ،٣ص  ١٢٩و اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج
 ،۴ص  ١١٠و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٨ﺣدﯾث  ٨و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ١٠۶ﺣدﯾث ٣۶٣۴٧
 -٣۵اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٢١و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٠ﺣدﯾث  ١٨و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص ٣٠٢
ﺑﺎب ۵۶ﺣدﯾث ٢۴١
 -٣۶اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٢٣و ﻓراﺋد
اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٩٩ﺑﺎب  ،۵۵ﺣدﯾث  ٨و  ٢٣٧و ﺗﺎرﯾﺦ
دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢۶٨ﺣدﯾث  ٧٩۶و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص
 ،٢۴٠ﺣدﯾث  ٢٨٧و  ٢٨٨و ﻣﻧﺎﻗب ﺧوارزﻣﯽ ،ص  ،١٠۵ﺣدﯾث
١٠٩
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 -٣٧ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،۶۵ﺣدﯾث  ٩٠و ص  ،۵٠ﺣدﯾث ٧٣
و ذﺧﺎﺋراﻟﻌﻘﺑﯽ ،ص ٢۵
ﭘرﭼم ھداﯾت
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ اﺑﺎ ﺑرزة ﻓرﻣود ﺧداوﻧد ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ)ع(
ﺑﮫ ﻣن ﻓرﻣوده اﺳت او ﭘرﭼم ھداﯾت ،ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻣﺎن ،ﭘﯾﺷوای دوﺳﺗﺎن
ﺧدا و ﭘرﺗو روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺧش ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا را اطﺎﻋت
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﯾﺎ اﺑﺎﺑرزة ان رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻋﮭد اﻟﯽ ﻋﮭدا ﻓﯽ ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب
ﺻﻠوات اّ‡ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ ﻓﻘﺎل :اﻧﮫ راﯾﺔ اﻟﮭدی و ﻣﻧﺎر اﻻﯾﻣﺎن و اﻣﺎم
آوﻟﯾﺎﺋﯽ و ﻧور ﺟﻣﯾﻊ ﻣن اطﺎﻋﻧﯽ.
ﻋﻠﯽ و ﺣق
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺣق اﺳت و ﺣق ﺑﺎ اوﺳت ،ﺑﮫ ھر
طرف ﮐﮫ ﺑﭼرﺧد.
ﻋﻠﯽ ﻣﻊ اﻟﺣق و اﻟﺣق ﻣﻌﮫ ﺣﯾﺛﻣﺎ دار).(١
ﺣق و ﻋﻠﯽ
ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھر ﺳوی ﺑﭼرﺧد ﺣق ﺑﺎ اوﺳت.
اﻟﺣق ﻣﻊ ﻋﻠﯽ ﺣﯾث دار).(٢
ﻋﻠﯽ ،ﺣق و ﻗرآن
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺣق و ﻗرآن اﺳت و ﺣق و ﻗرآن
ھﻣراه ﻋﻠﯽ اﺳت ،از ھم ﺟدا ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر ﺣوض ﮐوﺛر ﺑﮫ ﻣن
ﺑرﺳﻧد.
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ﻋﻠﯽ ﻣﻊ اﻟﺣق و اﻟﻘرآن و اﻟﺣق و اﻟﻘرآن ﻣﻊ ﻋﻠﯽ ﻟن ﯾﺗﻔرﻗﺎ ﺣﺗﯽ
ﯾردا ﻋﻠﯽ اﻟﺣوض " . "٣
ﻋﻠﯽ و ﻗرآن
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻗرآن اﺳت و ﻗرآن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ اﺳت ،از ھم
ﺟدا ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر ﺣوض ﮐوﺛر ﺑر ﻣن وارد ﺷوﻧد.
ﻋﻠﯽ ﻣﻊ اﻟﻘرآن واﻟﻘرآن ﻣﻊ ﻋﻠﯽ ﻻ ﯾﻔﺗرﻗﺎن ﺣﺗﯽ ﯾردا ﻋﻠﯽ
اﻟﺣوض).(۴
ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﮐﻌﺑﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! ﺗو ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﮐﻌﺑﮫ ای ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﺳوی او ﻣﯽ آﯾﻧد ،وﻟﯽ او ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾرود).(۵
اﻧت ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﮑﻌﺑﺔ ﺗؤﺗﯽ و ﻻ ﺗﺎﺗﯽ.
و ﻓرﻣود ﻣﺛل ﻋﻠﯽ در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﺛل ھﻣﯾن ﮐﻌﺑﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﮐردن
ﺑﮫ آن ﻋﺑﺎدت و ﺣﺞ آن واﺟب اﺳت.
ﻣﺛل ﻋﻠﯽ ﻓﯾﮑم ﮐﻣﺛل اﻟﮑﻌﺑﺔ اﻟﻣﺗﺳورة اﻟﻧظر اﻟﯾﮭﺎ ﻋﺑﺎدة واﻟﺣﺞ اﻟﯾﮭﺎ
ﻓرﯾﺿﺔ).(۶
ﻋﻠﯽ ﺑﺎب آﻣرزش
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﺑﺎب آﻣرزش اﺳت ،ھر ﮐس از اﯾن
ﺑﺎب داﺧل ﺷود ﻣؤﻣن اﺳت و ھر ﮐس از آن ﺧﺎرج ﺷود ﮐﺎﻓر اﺳت.
ﻋﻠﯽ ﺑﺎب ﺣطﺔ ﻓﻣن دﺧل ﻣﻧﮫ ﮐﺎن ﻣؤﻣﻧﺎ و ﻣن ﺧرج ﻣﻧﮫ ﮐﺎن
ﮐﺎﻓرا).(٧
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ﻣﯾزان اﯾﻣﺎن
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ای ﻋﻠﯽ! اﮔر ﺗو ﻧﺑﺎﺷﯽ ،ﭘس از ﻣن
ﻣؤﻣﻧﯾن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷوﻧد.
ﻟوﻻک ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻋرف اﻟﻣؤﻣﻧون ﻣن ﺑﻌدی).(٨
ﺟدا ﮐﻧﻧده ﺣق از ﺑﺎطل
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ای ﻋﻠﯽ ﺗو ﺟدا ﮐﻧﻧده ﺣق از ﺑﺎطﻠﯽ.
اﻧت اﻟﻔﺎروق ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل).(٩
ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻣﺎن
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ای ﻋﻠﯽ! ﻣن ﺗو را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑﯾن
ﺧود و اﻣﺗم ﻗرار دادم .ھرﮐس از ﺗو ﭘﯾروی ﻧﮑﻧد ﮐﺎﻓر اﺳت.
ﺟﻌﻠﺗﮏ ﻋﻠﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﯽ و ﺑﯾن اﻣﺗﯽ ﻓﻣن ﻟم ﯾﺗﺑﻌﮏ ﻓﻘد ﮐﻔر).(١٠
ﭘﺎورﻗﯽ
 -١اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١١٩و  ١٢۴و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻐداد ،ج  ،١۴ص ٢١
 -٢ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ١ص  ١٧٧ﺑﺎب  ٣۶ﺣدﯾث ١٣٩
 -٣ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١٧٧ﺑﺎب  ،٣۶ﺣدﯾث  ١۴٠و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،١۵٣ﺣدﯾث ١١٧٢
 -۴اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٢۴واﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩١ﺣدﯾث  ٢١و ﻓﯾض اﻟﻘدﯾر٣۵۶۴ ،
 -۵اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ۴ص ٣١
 -۶ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ج  ٢ص  ۴٠۶ﺣدﯾث  ٩١٢و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ
ص  ١٠٧ﺣدﯾث ١۴٩
 -٧اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٣ﺣدﯾث ٣۴
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 -٨ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ج  ١٣ص  ١۵٢ﺣدﯾث  ٣۶۴٧٧و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ
ص  ٧٠ﺣدﯾث ١٠١
 -٩ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ج  ،١ص  ،٣٩ﺑﺎب  ،١ﺣدﯾث  ٣و ص ،١۴٠
ﺑﺎب  ،٢۴ﺣدﯾث  ١٠٢و ﺗﺎﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،١۵٧ﺣدﯾث
١١٧۴
 -١٠ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴٨٩ﺣدﯾث ١٠١٩
ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت و دوزخ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ او ﻓرﻣود ﺗو ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧده آﺗﺷﯽ ،اﻧت ﻗﺳﯾم
اﻟﻧﺎر).(١
و آن ﺣﺿرت ﺧود ﻣﯾﻔرﻣود ﻣن ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧده آﺗﺷم ،اﻧﺎ ﻗﺳﯾم
اﻟﻧﺎر).(٢
و ﻓرﻣود ﻣن ﻗﺳﯾم آﺗﺷم روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯾﮕوﯾم اﯾن ﺑرای ﺗو و
اﯾن ﺑرای ﻣن .ﯾﺎ اﯾن را ﺑﮕﯾر واﯾن را رھﺎ ﮐن).(٣
ﻗﺳﯾم در اﯾن ﺳﮫ رواﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺎﺳم اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ھر ﯾﮏ از دو
ﻧﻔری ﮐﮫ ﭼﯾزی را ﺑﯾن ﺧود ﻗﺳﻣت ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﻗﺗﯽ ﻣﯾﮕوﯾﯾم
ﻋﻠﯽ)ع( ﻗﺳﯾم آﺗش اﺳت ﯾﻌﻧﯽ آن ﺣﺿرت و ﺟﮭﻧم ،ﻣردم را ﺑﯾن
ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﭘس ﻣﻧظور از اﯾن رواﯾﺎت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ذات
ﻣﻘدس ﻋﻠوی ،در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﮭﻧم اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣردم ﻧﺻﯾب آﺗش ﺟﮭﻧم ﻣﯾﺷوﻧد ،ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﺳﮭم )ع( ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮭﺷت ﻣﺟﺳم اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ از رواﯾت ﺳوم ﺑرﻣﯽ آﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﯾن
ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺎ ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت زﯾرا اوﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯾﮕوﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را
ﺑﮕﯾرد و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را رھﺎ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ او
ﻓرﻣود ﺗو ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧده ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧﻣﯽ ،اﻧت ﻗﺳﯾم اﻟﺟﻧﺔ واﻟﻧﺎر).(۴
ﻗﺳﯾم در اﯾن ﺣدﯾث ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻗﺎﺳم اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﯾزی را
ﻗﺳﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ظﺎھر اﯾن ﺣدﯾث آن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮭﺷت و ﺟﮭﻧم
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را ﺑﯾن اﻓراد ﻗﺳﻣت ﻣﯾﮑﻧد ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اﯾن ﺗﻘﺳﯾم
ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وﺟود آن ﺣﺿرت ﺧود ﻣﻌﯾﺎر ﻗﺳﻣت اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﻼک و ﻣﯾزان ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑودن اﺳت .ھر ﮐس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮭﺷﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از وﺟود ﻣﻘدس ﻋﻠوی ﻣﻧﺣرف ﻧﺑﺎﺷد وﻟﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﻣﻧﺣرف ﺷد و ﺑﺎ آن وﺟود ﭘﺎک ﺳﺎزﮔﺎری ﻧداﺷت ،ھﯾزم ﺧﺷﮑﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺟز ﺳوﺧﺗن در آﺗش ﺟﮭﻧم ﺑﮫ ﮐﺎری دﯾﮕر ﻧﻣﯽ آﯾد .ﭘس
ﻣﻔﺎد اﯾن ﺣدﯾث ﻧﯾز ﺑﺎ ﺳﮫ ﺣدﯾث ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت و ﻣﻔﺎد ھﻣﮫ آن
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺧود ﺑﮭﺷت ﻣﺟﺳم و ﻣﻌﯾﺎر ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑودن اﻓراد
اﺳت.
ﺟواز ﻋﺑور از ﺻراط
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﺗﺎ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑرای ﮐﺳﯽ ﺟواز ﻧﻧوﯾﺳد ،از
ﺻراط ﻋﺑور ﻧﻣﯾﮑﻧد).(۵
رﺳﺗﮕﺎری در ﭘﯾروی از ﻋﻠﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( اﺷﺎره ﻣﯾﮑرد ﻓرﻣود ﻗﺳم
ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺟﺎن ﻣن در دﺳت اوﺳت ،اﯾن و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش در ﻗﯾﺎﻣت
رﺳﺗﮕﺎرﻧد.
واﻟذی ﻧﻔﺳﯽ ﺑﯾده ان ھذا و ﺷﯾﻌﺗﮫ ھم اﻟﻔﺎﺋزون ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ).(۶
ﭘﯾروان ﻋﻠﯽ در ﺑﮭﺷﺗﻧد
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ او ﻓرﻣود ﺗو و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧت در ﺑﮭﺷﺗﯾد.
اﻧت و ﺷﯾﻌﺗﮏ ﻓﯽ اﻟﺟﻧﺔ).(٧
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ﺣزب رﺳﺗﮕﺎر
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( اﺷﺎره ﻣﯾﮑرد ﻓرﻣود او و
ﺣزﺑش رﺳﺗﮕﺎرﻧد.
ھذا و ﺣزﺑﮫ اﻟﻣﻔﻠﺣون).(٨
ﭘﯾروان ﻋﻠﯽ ،ﭘﺳﻧدﯾده و راﺿﯽ
او ﺧود ﻓرﻣود رﺳول ﺧدا)ص( ﺑﮫ ﻣن ﺧﺑر داده ﮐﮫ ﻣن و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧم
در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺣﺷور ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺧدا راﺿﯽ و ﺧدا از ﻣﺎ راﺿﯽ
اﺳت.
ان ﺧﻠﯾﻠﯽ)ص( ﻗﺎل ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻧﮏ ﺳﺗﻘدم ﻋﻠﯽ اﻟﻧﺎس و ﺷﯾﻌﺗﮏ
راﺿﯾن ﻣرﺿﯾﯾن).(٩
ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ﺗﻌﺑﯾر در ﻗرآن ﺷرﯾف ﻧﯾز وارد ﺷده اﺳت .در ﺳوره ﺑﯾﻧﮫ
در ﺗﻌرﯾف ﺑﮭﺗرﯾن ﺧﻼﯾق ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد رﺿﯽ اّ‡ ﻋﻧﮭم و رﺿوا ﻋﻧﮫ.
ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا از اﯾﺷﺎن راﺿﯽ اﺳت و اﯾﺷﺎن از ﺧدا راﺿﯽ اﺳت.
در ذﯾل اﯾن آﯾﮫ ﻧﯾز رواﯾﺎﺗﯽ از رﺳول اﮐرم ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﺗﺿﺎی آﻧﮭﺎ ،ﻣﻧظور ﻋﻠﯽ و ﺷﯾﻌﯾﺎﻧش ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﻘﺎم ﮐﮫ ﺧدا از
اﻧﺳﺎن راﺿﯽ و اﻧﺳﺎن از ﺧدا راﺿﯽ ﺑﺎﺷد از ﻣراﺗب ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻣﺎل
اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗرآن ﺷرﯾف آن را ﻣﺧﺻوص ﻧﻔوس ﻣطﻣﺋﻧﮫ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧدا ﺑﮫ آراﻣش رﺳﯾده و از اﺿطراب ﻋﺎﻟم ﮐﺛرت
آﺳوده اﻧد ﺑرﺷﻣرده ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﯾﺎ اﯾﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔس اﻟﻣطﻣﺋﻧﮫ ارﺟﻌﯽ اﻟﯽ
رﺑﮏ راﺿﯾﺔ ﻣرﺿﯾﺔ.
ﯾﺎد ﻋﻠﯽ ﻋﺑﺎدت اﺳت
ﻗﺎل رﺳول اّ‡)ص( ذﮐر ﻋﻠﯽ ﻋﺑﺎدة).(١٠
رﺳوﻟﺧدا)ص( ﻓرﻣود ذﮐر ﻋﻠﯽ ﻋﺑﺎدت اﺳت.
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ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﭼﮭره ﻋﻠﯽ ﻋﺑﺎدت اﺳت
از ﻋﺎﯾﺷﮫ رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔت ﭘدرم را دﯾدم ﮐﮫ زﯾﺎد ﺑﮫ
ﭼﮭره ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ای ﭘدر ﭼرا ﺗو اﯾن اﻧدازه ﺑﮫ
ﭼﮭره ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻧﮕری؟.
ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت دﺧﺗرم از رﺳول ﺧدا)ص( ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﯾﻔرﻣود ﻧﮕﺎه
ﮐردن ﺑﮫ ﭼﮭره ﻋﻠﯽ)ع( ﻋﺑﺎدت اﺳت).(١١
ﻋﻠﯽ ﺑﺎب ﺑﮭﺷت
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﻣن ﺷﮭر ﺑﮭﺷﺗم و ﻋﻠﯽ ﺑﺎب اﯾن ﺷﮭر
اﺳت .در ﺧطﺎﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧد از ﻏﯾر در ﻣﯾﺗوان وارد
ﺑﮭﺷت ﺷد.
اﻧﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻧﺔ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﮭﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮐذب ﻣن زﻋم اﻧﮫ ﯾدﺧﻠﮭﺎ ﻣن
ﻏﯾر ﺑﺎﺑﮭﺎ).(١٢
درﺧﺷش ﻋﻠﯽ در ﺑﮭﺷت
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺳﺗﺎره ﺻﺑﺢ ﺑرای اھل دﻧﯾﺎ
ﻣﯾدرﺧﺷد ،ﻋﻠﯽ)ع( ﺑرای اھل ﺑﮭﺷت ﻣﯾدرﺧﺷد.
ﻋﻠﯽ ﯾزھر ﻻ ھل اﻟﺟﻧﺔ ﮐﻣﺎ ﯾزھر ﮐوﮐب اﻟﺻﺑﺢ ﻻھل اﻟدﻧﯾﺎ).(١٣
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ﭘﺎورﻗﯽ
 -١ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣٢۵ﺑﺎب  ،۵٩ﺣدﯾث  ۵و  ٢٣۴و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢٢۴ﺣدﯾث  ٧۶٢و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ،
ص ،١٩۵ﺣدﯾث ۴٠
 -٢ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۵٢ﺣدﯾث ٣۶۴٧۵
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ج  ٢ص  ٢۴٢٣ﺣدﯾث  ٧۶١ﺗﺎ  ٧۶٣و ﻓراﺋد
اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ١ص  ٢٨٩ﺗﺎب  ۵۴ﺣدﯾث ٢٢٨
 -۴اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩۵ﺣدﯾث ۴٠
 -۵ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢۴٢ﺣدﯾث  ٢٨٩و ذﺧﺎﺋر اﻟﻌﻘﺑﯽ ،ص
٧١
 -۶ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١۵۶ﺑﺎب  ،٣١ﺣدﯾث  ١١٨و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٣۴۴ﺣدﯾث  ٨۵٣و  ٨۵۶و ٨۵٨
 -٧ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٣۴۵ﺣدﯾث ٨۵٣
 -٨ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٣۴٧ﺣدﯾث ٨۵۴
 -٩ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ج  ١٣ص  ١۵۶ﺣدﯾث ٣۶۴٨٣
 -١٠ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴٠٨ﺣدﯾث  ٩١۴و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن
ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢٠۶ص ٢۴٣
 -١١ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٣٩١ﺣدﯾث  ٨٩۴ﺗﺎ  ٩١١و
اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٠ﺣدﯾث  ١۵و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ،
ص  ،٢٠۶ﺣدﯾث  ٢۴۴ﺗﺎ ٢۵۴
 -١٢ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴۵٧ﺣدﯾث  ٩٨٩و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن
ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٨۶ﺣدﯾث ١٢٧
 -١٣ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٩۵ﺑﺎب  ،۵۵ﺣدﯾث ٢٣٣
واﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٣ﺣدﯾث  ٣۶و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ،
ص  ،١۴٠ﺣدﯾث ١٨۴
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ﻋﻠﯽ ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﺣق ﻋﻠﯽ ﺑر ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ،ھﻣﺎﻧﻧد ﺣﻘﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھر ﭘدری ﺑر ﻓرزﻧدش دارد.
ﺣق ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﮐل ﻣﺳﻠم ﺣق اﻟواﻟد ﻋﻠﯽ وﻟده).(١
اطﺎﻋت از ﻋﻠﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ھرﮐس از ﻣن اطﺎﻋت ﮐﻧد از ﺧدا اطﺎﻋت
ﮐرده و ھر ﮐس از ﻋﻠﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧد از ﻣن اطﺎﻋت ﮐرده ھر ﮐس ﻣن
را ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻧد از ﺧدا ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت و ھرﮐس ﻋﻠﯽ را
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻧد ﻣرا ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت.
ﻣن اطﺎﻋﻧﯽ ﻓﻘد اطﺎع اّ‡ و ﻣن اطﺎﻋﮏ اطﺎﻋﻧﯽ ،و ﻣن ﻋﺻﺎﻧﯽ ﻓﻘد
ﻋﺻﯽ اّ‡ و ﻣن ﻋﺻﺎک ﻓﻘد ﻋﺻﺎﻧﯽ).(٢
رازدار رﺳول ﺧدا
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود رازدار ﻣن ﻋﻠﯽ اﺳت.
ﺻﺎﺣب ﺳری ﻋﻠﯽ).(٣
و ﻋﺎﯾﺷﮫ از ﭘدرش ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( رازدار رﺳول ﺧدا)ص(
ﺑود).(۴
ﻋﻠﯽ ،ﺳر ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن ھﻣﺎﻧﻧد ﺳر اﺳت در ﺑدن.
ﻋﻠﯽ ﻣﻧﯽ ﻣﺛل راﺳﯽ ﻣن ﺑدﻧﯽ).(۵
اﻟﻘﺎب ﻋﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ رﺳول ﺧدا)ص( ﺑﮫ
آن اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد ﻋﻧﺎوﯾن و اﻟﻘﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( در زﻣﺎن
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ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑﮫ اﻓراد داده اﺳت .ﺑطورﯾﮑﮫ از ﮐﺗب اﺧﺑﺎر و ﺣدﯾث
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ اﻧدازه
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اﻟﻘﺎب ﺑﻠﻧد وﻋﻧﺎوﯾن ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻔﺗﺧر ﻧﺑوده اﻧد .از
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﻋﻠﯽ)ع( اﻋطﺎ ﮐرده اﺳت ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﻣوارد ذﯾل اﺷﺎره ﮐرد.
 -١ﺻدﯾق).(۶
 -٢ﺻدﯾق اﮐﺑر).(٧
 -٣ﺳﯾداﻟﻌرب.
روزی رﺳول اﮐرم)ص( ﺑﮫ ﻋﺎﯾﺷﮫ ﻓرﻣود اﮔر ﻣﯾﺧواھﯽ ﺳﯾد و آﻗﺎی
ﻋرب را ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﻧﮕﺎه ﮐن .ﻋﺎﯾﺷﮫ ﻋرض ﮐرد
ای ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا ﻣﮕر ﺳﯾد ﻋرب ﺗو ﻧﯾﺳﺗﯽ؟ ﻓرﻣود ﻣن آﻗﺎی ﻧﺳل
ﺑﺷرم و ﻋﻠﯽ آﻗﺎی ﻋرب اﺳت).(٨
 -۴ﺳﯾد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و اﻣﺎم اﻟﻣﺗﻘﯾن).(٩
 -۵ﺳﯾد اﻟﻣؤﻣﻧﯾن و اﻣﺎم اﻟﻣﺗﻘﯾن و ﻗﺎﺋد اﻟﻐراﻟﻣﺣﺟﻠﯾن.
ﯾﻌﻧﯽ آﻗﺎی ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﯾﺷوای ﭘرھﯾزﮐﺎران و ﺳرآﻣد روﺳﻔﯾدان
ﻣﺷﮭور )در ﻗﯾﺎﻣت(.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود در ﺷﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌراج رﻓﺗم درﺑﺎره ﻋﻠﯽ ﺑن
اﺑﯽ طﺎﻟب ﺳﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻣن وﺣﯽ ﺷد :او آﻗﺎی ﻣؤﻣﻧﺎن و ﭘﯾﺷوای
ﭘرھﯾزﮐﺎران و ﺳرآﻣد روﺳﻔﯾدان ﻣﺷﮭور )در ﻗﯾﺎﻣت( اﺳت).(١٠
 -۶ﯾﻌﺳوب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،رﺋﯾس ﻣؤﻣﻧﺎن).(١١
 -٧اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن).(١٢
 -٨ﺳﯾد ﺷﺑﺎب اھل اﻟﺟﻧﮫ).(١٣
ﺗوﺿﯾﺢ :ﺑﮫ طوری ﮐﮫ از اﺣﺎدﯾث اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود اھل ﺑﮭﺷت ھﻣﮕﯽ
ﺟوان ھﺳﺗﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾران ﻧﯾز ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺟوان ﻣﯾﺷوﻧد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﮐﺳﯽ ﺳﯾد ﺟواﻧﺎن ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺳﯾد
و آﻗﺎی ﺗﻣﺎم اھل ﺑﮭﺷت اﺳت.
 -٩ﺧﯾر اﻟﺑرﯾﺔ ،ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺧﻠوﻗﺎت).(١۴
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اﯾن ﻟﻘب ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺑرای ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب)ع( ﻣﺷﮭور ﺷده ﺑود ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ اﺻﺣﺎب او را ﻣﯾدﯾدﻧد ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﻗد ﺟﺎ ﺧﯾر اﻟﺑرﯾﺔ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺗرﯾن
ﻣﺧﻠوﻗﺎت آﻣد).(١۵
 -١٠ﺣﺟت ﺧدا.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود ﻣن و ﻋﻠﯽ ﺣﺟت ﺧدا ﺑر ﺑﻧدﮔﺎن او ھﺳﺗﯾم.
اﻧﺎ و ﻋﻠﯽ ﺣﺟﺔ اّ‡ ﻋﻠﯽ ﻋﺑﺎده).(١۶
 -١١وزﯾر ﭘﯾﺎﻣﺑر.
اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯾﮕوﯾد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳوره ﻧﺻر ﻧﺎزل ﺷد ﻣﺎ ﻓﮭﻣﯾدﯾم
اﯾن ﺳوره ﺧﺑر از وﻓﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﻣﯾدھد .ﺑﮫ ﺳﻠﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﯾم
از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ﭘس از او ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرﺟﻊ و ﭘﻧﺎھﮕﺎه
ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﯾش از ھﻣﮫ دوﺳت ﻣﯾدارد.
ﺳﻠﻣﺎن ﺧدﻣت ﺣﺿرت رﺳﯾد و اﯾن ﻣطﻠب را از او ﭘرﺳﯾد .ﺣﺿرت
روی ﺑرﮔرداﻧده ﭘﺎﺳﺦ ﻧداد .ﺳﻠﻣﺎن دوﺑﺎره ﭘرﺳﯾد ﺑﺎز ھم ﺣﺿرت
روی ﺑرﮔرداﻧده ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻔرﻣود .ﺳﻠﻣﺎن ﺗرﺳﯾد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا)ص( را
ﻧﺎراﺣت ﮐرده ﺑﺎﺷد از اﯾن رو دﯾﮕر ﭼﯾزی ﻧﮕﻔت .ﭘس از ﻣدﺗﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺑﮫ ﺳﻠﻣﺎن ﻓرﻣود ﻣﯾﺧواھﯽ ﺟواب ﺳؤاﻟت را ﺑدھم؟
ﻋرض ﮐرد ﯾﺎرﺳول اّ‡! ﻣن ﺗرﺳﯾدم ﺷﻣﺎ را ﺧﺷﻣﮕﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷم.
ﻓرﻣود ﻧﮫ ،ﺑدان ﮐﮫ ﺑرادرم ،وزﯾرم ،ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧم در ﺧﺎﻧداﻧم،
ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣن ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧد و دﯾﻧم را ادا ﻣﯾﮑﻧد و
وﻋده ھﺎﯾم را ﺟﺎﻣﮫ ﻋﻣل ﻣﯾﭘوﺷد ،ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب اﺳت).(١٧
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( در ﻣواردی ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻓﺿﯾﻠت اﺷﺎره ﮐرده
ﻣﯾﻔرﻣود ﻣن ﺑرادر و وزﯾر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧداﯾم .ھﯾﭻ ﮐس ﭘﯾش از ﻣن اﯾن
را ﻧﮕﻔﺗﮫ و ﭘس از ﻣن ﻧﯾز ﮐﺳﯽ ﻧﺧواھد ﮔﻔت ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ دروﻏﮕو
ﺑﺎﺷد).(١٨
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم :ﯾﮏ آﺳﻣﺎن ﻓﺿﯾﻠت
ﻏدﯾر ﺟﺎری ﺧروﺷﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻓﺿﺎﯾل ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﻋﻠﯽ)ع(
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﮫ ﺣﺗم اﮔر در ﻣﯾﺎن اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔراﻣﯽ
اﺳﻼم)ص( ﮐﺳﯽ ﺑرﺗر از ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ،ھﻣو ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺻب اﻓﺗﺧﺎر
ﻣﯾﯾﺎﻓت وﻟﯽ ﺣق اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ
از ﻋﻠﯽ)ع( ﺑرﺗر ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﻣت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ آن ﺣﺿرت
ﻧﻣﯾرﺳد) .(١٩ﻓﺿﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ از رﺳول ﺧدا)ص( و اﺻﺣﺎﺑش ﺑرای
ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻓﺿﺎﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ
اﺻﺣﺎب ﮔﻔﺗﮫ اﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺗﺑﮭﮑﺎرﺳﯾﺎﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ در ﺗوان داﺷت ﻓﺿﺎﯾل آن ﺣﺿرت را ﭘوﺷﺎﻧد و ﺑرای ﺣﻔظ
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ،از آن ﺣﺿرت ﺑدﮔوﯾﯽ ﮐرده اﺳت).(٢٠
اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ﻣﯾﮕوﯾد درﺑﺎره ھﯾﭻ ﯾﮏ از اﺻﺣﺎب رﺳول
ﺧدا)ص( ﺑﮫ اﻧدازه ﻋﻠﯽ)ع( ﻓﺿﯾﻠت رواﯾت ﻧﺷده اﺳت).(٢١
ﻣردی در ﺣﺿور اﺑن ﻋﺑﺎس ﮔﻔت ﺳﺑﺣﺎن اّ‡! ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﺳت
ﻓﺿﺎﯾل و ﻣﻧﺎﻗب ﻋﻠﯽ)ع(! ﮔﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧم ﺳﮫ ھزار ﻓﺿﯾﻠت در او
ﺑﺎﺷد .اﺑن ﻋﺑﺎس ﮔﻔت ﭼرا ﻧﻣﯾﮕوﯾﯽ ﻓﺿﺎﯾل آن ﺣﺿرت ﺑﮫ ﺳﯽ
ھزارﻧزدﯾﮏ ﺗر اﺳت).(٢٢
ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻋﻣش در ﺟواب ﻣﻧﺻور دواﻧﯾﻘﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ ﮐﮫ از او
ﻣﯾﭘرﺳد ﭼﻧد رواﯾت درﺑﺎره ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻘل ﮐرده ای ﻣﯾﮕوﯾد ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ
از ﻓﺿﺎﯾل او را ﺗواﻧﺳﺗﮫ ام رواﯾت ﮐﻧم ،ﺣدود ده ھزار ﯾﺎ ﮐﻣﯽ
ﺑﯾﺷﺗر).(٢٣
اﺑن ﺣﺟر در ﺻواﻋق ﻣﯾﻧوﯾﺳد در ﺷﺎن ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ﻋﻠﯽ)ع(
ﻗرآن ﻧﺎزل ﻧﺷده اﺳت).(٢۴
ھﻣو ﻣﯾﻧوﯾﺳد درﺑﺎره ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﯾﺻد آﯾﮫ ﻗرآن ﻧﺎزل ﺷده
اﺳت).(٢۵
و از اﺑن ﻋﺑﺎس رواﯾت ﮐرده اﺳت در ھر ﺟﺎی ﻗرآن ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟذﯾن
آﻣﻧوا آﻣده اﺳت ،ﻋﻠﯽ ،اﻣﯾر و ﺷرﯾف آﻧﮭﺎﺳت .ﺧدا در ﻣوارد
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زﯾﺎدی اﺻﺣﺎب ﻣﺣﻣد)ص( را ﺳرزﻧش ﮐرده اﺳت وﻟﯽ از ﻋﻠﯽ)ع(
ﺟز ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﮑرده اﺳت).(٢۶
ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺧش ﭘﺎره ای از ﻓﺿﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺣﺿرت ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
رھﺑری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﻠﻣﯾن و ﺧﻼﻓت رﺳول ﺧدا را ﺑﺧﺷﯾده اﺳت
ﺑرﻣﯾﺷﻣرﯾم.
اﺷﺗراک ﮔوھری ﺑﺎ رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم
ھر ﭼﻧد ﻣﺎ از ﮐﺷف ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺷﺗراک ﻧﺎﺗواﻧﯾم ،وﻟﯽ از طرﯾق
رواﯾﺎت ﻣﯽ وان ﺑﮫ وﺟود آن ﭘﯽ ﺑرد .از ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( رواﯾﺎت
زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف وارد ﺷده ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد اﺻل و ﮔوھر
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺑﺎ ﮔوھر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﯾﮑﯽ اﺳت.
طﺑق اﯾن رواﯾﺎت :
اﻟف -ﻧور ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( و ﻧور ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﯾش از ﺧﻠﻘت آدم)ع( وﺟود
داﺷﺗﮫ و آن دو ﺑزرﮔوار از ﯾﮏ ﻋﻧﺻر آﻓرﯾده ﺷده اﻧد).(٢٧
ﻣﻧظور از ﻧور ،ھﻣﺎن ﻋﻧﺻر ﻣﻌﻧوی و طﯾﻧت ﻣﻠﮑوﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در
اﯾﺟﺎد ﺳﺎﺧﺗﺎر وﺟودی اﻧﺑﯾﺎ و اﺋﻣﮫ ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ دارد.
 -١ﺧداوﻧد ﻣردم را از درﺧﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون آﻓرﯾد ،وﻟﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( و
ﻋﻠﯽ)ع( را از ﯾﮏ درﺧت آﻓرﯾد.
ﻗﺎل رﺳول اّ‡)ص( ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ،اﻟﻧﺎس ﻣن ﺷﺟر ﺷﺗﯽ و اﻧﺎ و اﻧت ﻣن
ﺷﺟرة واﺣدة).(٢٨
 -٢ﺧداوﻧد ﻋﻠﯽ)ع( و ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( را ﺑﺎ ھم اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت "
. "٢٩
 -٣ﻋﻠﯽ)ع( ﭼون ﺧود ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت.
اﺿﺎﻓﮫ ﺑر آﯾﮫ ﮐرﯾﻣﮫ ﻣﺑﺎھﻠﮫ و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ذﯾل آن وارد ﺷده
اﺳت ،رواﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ در دﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺗﺣﺎد وﺟود ﻣﻘدس
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( و ﻋﻠﯽ)ع( ﺻﺣﮫ ﻣﯾﮕذارد.
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طﺑق اﯾن رواﯾﺎت ھر وﻗت ﻻزم ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﮔروه ﯾﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫ
ای را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( اﺷﺎره ﻣﯾﮑرد ﻣﯾﻔرﻣود ﯾﺎ
دﺳت از اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺑردارﯾد ،ﯾﺎ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺳراغ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﻔرﺳﺗم ﮐﮫ
ﭼون ﺧود ﻣن اﺳت).(٣٠
 -۴ﮔوﺷت و ﺧون او ﮔوﺷت و ﺧون ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت.
ﻟﺣﻣﮫ ﻟﺣﻣﯽ و دﻣﮫ دﻣﯽ ،ﮔوﺷت او ﮔوﺷت ﻣن اﺳت و ﺧون او ﺧون
ﻣن اﺳت).(٣١
 -۵ﻋﻠﯽ ﻧظﯾر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت).(٣٢
 -۶ﻋﻠﯽ رﯾﺷﮫ و اﺻل ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت )ﻋﻠﯽ اﺻﻠﯽ( ).(٣٣
ﻣﻧظور از اﯾن ﮐﻼم ﺷﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ رﯾﺷﮫ ﻣوﺟب
ﺛﺑﺎت درﺧت ﻣﯾﺷود ،وﺟود ﻋﻠﯽ)ع( ﻣوﺟب ﺛﺑﺎت و دوام ﻣﮑﺗب
ﭘﯾﺎﻣﺑر و در ﻧﺗﯾﺟﮫ زﻧده ﻣﺎﻧدن ﻧﺎم آن ﺣﺿرت اﺳت .ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از اﺻل و رﯾﺷﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم اﺳت ،و اﯾن
ﺗﻌﺑﯾری اﺳت ﻋرﻓﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺧوﯾﺷﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾرود.
 -٧ﻋﻠﯽ)ع( ھﻣﺎﻧﻧد ﺳر در ﺑدن رﺳول ﺧداﺳت.
ﻋﻠﯽ ﻣﻧﯽ ﮐراﺳﯽ ﻣن ﺑدﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣن ھﻣﺎﻧﻧد ﺳر در ﺑدﻧم
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺗرﺑﯾت ﻋﻠﯽ
ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ھﻣﮫ ﻣورﺧﺎن ،ﻋﻠﯽ)ع( از ﺳن طﻔوﻟﯾت در داﻣن
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﭘرورش ﯾﺎﻓت و ﺗﺣت ﻧظر آن ﺑزرﮔوار ﺗرﺑﯾت ﺷد).(٣۴
در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش از ﺑﻌﺛت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص( در ﻣﮑﮫ
ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ و ﻗﺣطﯽ روی داد و ﻗرﯾش ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣﺎﻟﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد.
ﺟﻧﺎب اﺑوطﺎﻟب ﻓرزﻧدان زﯾﺎدی داﺷت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( ﺑﮫ ﻋﻣوﯾش ﻋﺑﺎس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
اﺑوطﺎﻟب ھر ﮐدام ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧدان او را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧد.
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ﻋﺑﺎس ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺟﻧﺎب ﺟﻌﻔر را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص(
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻋﻠﯽ)ع( را.
اﺑن اﺛﯾر اﯾن واﻗﻌﮫ را از ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻋﻠﯽ)ع(
ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷﻣرد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﭘس از آن ﻋﻠﯽ)ع(
ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑود ﺗﺎ آن ﺣﺿرت ﺑﮫ رﺳﺎﻟت ﻣﺑﻌوث ﺷد و
ﻋﻠﯽ)ع( از او ﭘﯾروی ﮐرد).(٣۵
آن ﺣﺿرت ﺧود در اﯾن ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد:
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﮐودک ﺑودم ﻣرا در ﮐﻧﺎر ﺧود ﻧﮭﺎد و ﺑر ﺳﯾﻧﮫ ﺧوﯾش ﺟﺎ
داد و ﻣرا در ﺑﺳﺗر ﺧود ﻣﯾﺧواﺑﺎﻧﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗﻧم را ﺑﮫ ﺗن ﺧوﯾش
ﻣﯾﺳود ،و ﺑوی ﺧوش ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺑوﯾﺎﻧﯾد و ﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ
ﭼﯾزی را ﻣﯾﺟوﯾد ﺳﭘس آن را ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾﺧوراﻧﯾد).(٣۶
ﻣورخ ﺷﮭﯾر ﻣﺳﻌودی در اﺛﺑﺎت اﻟوﺻﯾﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
رﺳول ﺧدا)ص( ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺗوﻟد ﺷد .آن ﺣﺿرت
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او ﻣﺣﺑت ﺷدﯾدی داﺷت .ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺧودش ﻓﺎطﻣﮫ ﺑﻧت
اﺳد ﻣﺎدر اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،ﮔﮭواره ﻋﻠﯽ را در ﮐﻧﺎر ﺑﺳﺗر آن ﺣﺿرت
ﮔذاﺷت و ﺣﺿرﺗش ﺗرﺑﯾت ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت .ﺷﯾر در
دھﺎﻧش ﻣﯾﮕذاﺷت و ﮔﮭواره اش را ﻣﯾﺟﻧﺑﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧواب رود ،و
ﭼون ﺑﯾدار ﻣﯾﺷد ،ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯾﮑرد .ﮔﺎه او را ﺑﮫ دوش ﻣﯾﮕرﻓت،
ﮔﺎھﯽ در آﻏوش ﻣﯾﮑﺷﯾد و ﮔﺎھﯽ ﺑر ﺳﯾﻧﮫ ﺧود ﻣﯾﮕذاﺷت و
ﻣﯾﻔرﻣود ﻋﻠﯽ ﺑرادر ،ﯾﺎور ،ﻣﻧﺗﺧب ،وﺻﯽ ،ذﺧﯾره ،داﻣﺎد و اﻣﯾن
ﻣن اﺳت.
او را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ اطراف ﻣﮑﮫ ﻣﯾﺑرد و در دﺷت و دره و ﮐوه
ﻣﯾﮕرداﻧد و ﭼﻧﯾن ﺑود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﮫ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﺷد و
اﺑوطﺎﻟب ﮐﮫ ﻣردی ﺟواد و ﺑﺧﺷﻧده ﺑود ،دﺳﺗش ﺗﮭﯽ ﮔردﯾد.
از آن زﻣﺎن رﺳول ﺧدا ﺧود ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﮔرﻓت).(٣٧
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ﺳﺎﺑﻘﮫ در اﺳﻼم
ﺑدون ﺷﮏ ﻋﻠﯽ)ع( اوﻟﯾن ﻣردی اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم آورده و ﺑﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﮔروﯾده اﺳت وﻟﯽ ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ اﯾن ﺑﺣث ﯾﺎدآوری دو
ﻧﮑﺗﮫ ﺿروری اﺳت:
 -١اﺳﻼم ﺣﺿرت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣردم ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت
اﺳﺎﺳﯽ دارد .ﺳﺎﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﺻدر اﺳﻼم ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم روی
ﻣﯽ آوردﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑت ﭘرﺳﺗﯾده ﺑودﻧد ،وﻟﯽ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ھﯾﭻ
ﮔﺎه ﺳر ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻏﯾر ﺧدا ﻧﺳﺎﯾﯾده و ھرﮔز ﺑت ﻧﭘرﺳﺗﯾده ﺑود .اﮔر
ﻣﯾﮕوﯾﯾم او اوﻟﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم
ﺧﻠﯾل)ع( ﻓرﻣود ﻣن اوﻟﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧم) .(٣٨اﮔر ﻣﯾﮕوﯾﯾم او ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﻣؤﻣن اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻣوﺳﯽ)ع( ﻓرﻣود ﻣن
اوﻟﯾن ﻣؤﻣﻧم) .(٣٩اﮔر ﻣﯾﮕوﯾﯾم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﻼم آورد ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم درﺑﺎره اﺑراھﯾم)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﯾﺎد آور ھﻧﮕﺎﻣﯽ
را ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎرش ﺑﮫ او ﮔﻔت اﺳﻼم ﺑﯾﺎور او ﮔﻔت ﻣن ﺗﺳﻠﯾم
ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺷدم) (۴٠و اﮔر ﻣﯾﮕوﯾﯾم او اﯾﻣﺎن آورد ﺑﮫ آن
ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم در ﺷﺎن رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد
رﺳول ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ از ﭘروردﮔﺎرش ﻧﺎزل ﺷده اﯾﻣﺎن آورده
اﺳت).(۴١
 -٢اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮔراﯾش و ﺑﺎور ﺑﮫ ﭼﯾزی در اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ھﻣﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣراﺗب اﯾﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻗرب و
ﺑﻌد اﻓراد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﺣت ﻗدس ﭘروردﮔﺎر ﻣﯾﺷود.
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣراﺗب اﯾﻣﺎن و ﯾﻘﯾن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر
ﻋﺎﻟم و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻗرار داﺷت و ﺧود ﻣﯾﻔرﻣود ﺑﮫ ﺧدا اﮔر
ﭘرده ھﺎ ﮐﻧﺎر روﻧد ﭼﯾزی ﺑر ﯾﻘﯾن ﻣن اﻓزوده ﻧﻣﯾﺷود).(۴٢
و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( درﺑﺎره اﯾﻣﺎن او ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد اﮔر اﯾﻣﺎن ﻋﻠﯽ در ﯾﮏ
ﮐﻔﮫ ﺗرازو ﻗرار ﮔﯾرد و آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن در ﮐﻔﮫ دﯾﮕر ،اﯾﻣﺎن ﻋﻠﯽ
ﺳﻧﮕﯾن ﺗر از آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﺑود).(۴٣
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ﺣﺗﯽ اﮔر از دو ﺟﮭت ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺻرف ﻧظر ﮐرده ﻋﻠﯽ را ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑداﻧﯾم ﺑﺎز او اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﻼم آورد ،ﯾﻌﻧﯽ در
ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم)ص( ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑری ﻣﺑﻌوث ﺷد.
اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯾﮕوﯾد رﺳول ﺧدا)ص( روز دوﺷﻧﺑﮫ ﻣﺑﻌوث ﺷد و
ﻋﻠﯽ)ع( روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺑﺎ او ﻧﻣﺎز ﮔزارد) (۴۴ﯾﺎ ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن
آورد) (۴۵و ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ رﺳﺎﻟت ﺧود را اﻋﻼم ﮐرد اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺻرﯾﺣﺎ اﻋﻼم اﯾﻣﺎن و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از او ﮐرد ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ﮔرﭼﮫ ﺑﮫ
ﺣﺳب ﺳن ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻓرد ﺣﺎﺿر ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرﻓت )(۴۶
زﯾرا ده ﺑﮭﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻋﻣر ﺷرﯾﻔش ﺳﭘری ﻧﺷده ﺑود) (۴٧او ﺧود
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻣن ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧوﺟواﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
ﺑودم).(۴٨
ﺳﺎﺑﻘﮫ آن ﮔراﻣﯽ در اﺳﻼم ﭼﻧﺎن ﻣﺷﮭور اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎ
و ﻣورﺧﺎن اھل ﺳﻧت ﮔﻔﺗﮫ اﻧد اوﻟﯾت آن ﺣﺿرت در اﺳﻼم اﺟﻣﺎﻋﯽ
اﺳت).(۴٩
ﺑﺳﯾﺎری از ﺻﺣﺎﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( و ﺗﺎﺑﻌﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻓﺿﯾﻠت اﻋﺗراف
ﮐرده اﻧد .ﻋﻼﻣﮫ اﻣﯾﻧﯽ )ره( ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮏ ﻧﻔر از ﺻﺣﺎﺑﮫ و ﺗﺎﺑﻌﯾن و
داﻧﺷﻣﻧدان اھل ﺳﻧت را ﻧﺎم ﻣﯾﺑرد ﮐﮫ اﯾن ﻓﺿﯾﻠت را رواﯾت ﮐرده اﻧد
و ﻧﺎم ﭘﺎﻧزده ﻧﻔر از ﺷﻌرای ﺻدر اﺳﻼم را ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎره اﺷﻌﺎری
ﺳروده اﻧد ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد).(۵٠
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اﺣﺎدﯾث ﻓراواﻧﯽ از رﺳول ﻣﮑرم)ص( ﻧﻘل ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( را اوﻟﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷﻣرده اﺳت.
آن ﺣﺿرت ﻓرﻣود اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﺣوض ﺑر ﻣن وارد
ﻣﯾﺷود ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش از ھﻣﮫ اﺳﻼم آورده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑن
اﺑﯽ طﺎﻟب).(۵١
و ﻓرﻣود اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻧﻣﺎزﮔزارد ﻋﻠﯽ ﺑود).(۵٢
و ﻓرﻣود ھﻔت ﺳﺎل ﺟز ﻋﻠﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﻣن ﻧﻣﺎز ﻧﮕزارد و ﻣﻼﺋﮑﮫ ﺑر
ﻣﺎ دو ﻧﻔر درود ﻣﯾﻔرﺳﺗﺎدﻧد).(۵٣
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ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣﺳﻌودی در اﺛﺑﺎت اﻟوﺻﯾﮫ آن ﺣﺿرت دو ﺳﺎل ﭘﯾش از
ﺑﻌﺛت ﺑﺎ ﻧﺑﯽ ﻣﮑرم اﺳﻼم ﻧﻣﺎزﻣﯾﺧواﻧد) .(۵۴ﺗﻌﺎﺑﯾری ﮐﮫ در رواﯾﺎت
ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را اﻓﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻓراوان اﺳت ،ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد
ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺷﮭور اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧﯾم:
 -١اول ﻣن اﺳﻠم) (۵۵ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﻼم آورد.
 -٢اول ﻣن آﻣن) (۵۶ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن آورد.
 -٣اول ﻣن ﺻﻠﯽ) (۵٧ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﮔزارد.
 -۴اﻗدم اﻣﺗﯽ ﺳﻠﻣﺎ) (۵٨ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ در اﺳﻼم ﺑر ھﻣﮫ اﻣﺗم ﭘﯾش
اﺳت.
 -۵اول اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﯾﻣﺎﻧﺎ و اوﻟﮭم اﺳﻼﻣﺎ) (۵٩ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮑﮫ ﭘﯾش از
ھﻣﮫ اﯾﻣﺎن آورد و ﭘﯾش از ھﻣﮫ اﺳﻼم را ﭘذﯾرﻓت.
آن ﺣﺿرت ﺧود ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرده ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻣن
اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳول ﺧدا)ص( اﯾﻣﺎن آوردم).(۶٠
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻣن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳول ﺧدا ﻧﻣﺎز
ﺧواﻧد).(۶١
در ﯾﮑﯽ از ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ آﻣده اﺳت:
ﻣن در ﭘﯽ او ﺑودم .در ﺳﻔر و در ﺣﺿر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﭼﮫ ﺷﺗر در ﭘﯽ
ﻣﺎدرش .ھر روز ﺑرای ﻣن از اﺧﻼق ﺧود ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﺑر ﭘﺎ ﻣﯾداﺷت
و ﻣرا ﺑﮫ ﭘﯾروی آن ﻣﯾﮕﻣﺎﺷت .ھر ﺳﺎل در ﺣرا ﺧﻠوت ﻣﯾﮕزﯾد و
ﻣن او را ﻣﯾدﯾدم و ﺟز ﻣن ﮐﺳﯽ وی را ﻧﻣﯾدﯾد .آن ھﻧﮕﺎم ﺟز ﺧﺎﻧﮫ
ای ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ص( و ﺧدﯾﺟﮫ در آن ﺑود در ھﯾﭻ ﺧﺎﻧﮫ ای
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ راه ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود و ﻣن ﺳوﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﺑودم .روﺷﻧﺎﯾﯽ وﺣﯽ و
ﭘﯾﺎﻣﺑری را ﻣﯾدﯾدم و ﺑوی ﻧﺑوت را ﻣﯾﺷﻧودم).(۶٢
و ﻣﯾﻔرﻣود ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ از اﯾن اﻣت ﺧدا را ﭘرﺳﺗش ﮐﻧد ھﻔت
ﺳﺎل در ﮐﻧﺎر رﺳول ﺧدا او را ﭘرﺳﺗش ﮐرده ام).(۶٣
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ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺗﻌﯾﯾن رھﺑر ﻣورد ﻧظر ﻗرار ﮔﯾرد ﻋﻠم و
آﮔﺎھﯽ اﺳت .در ﺗﻌﯾﯾن رھﺑر و اﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
اﺣﮑﺎم ﺷرع اداره ﺷود ،ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﯾﺷﺗری دارد.
اﮔر ﻋﻠم و آﮔﺎھﯽ را از ﺷراﯾط رھﺑرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑداﻧﯾم ،ﺑﮫ
اﺟﻣﺎع ھﻣﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﻓرق اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯽ)ع( آﮔﺎھﺗرﯾن و ﻋﺎﻟﻣﺗرﯾن ﻓرد
اﻣت اﺳت.
آن ﺣﺿرت در ﻣدت  ٢٣ﺳﺎل ﻣﻼزﻣت و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﺳﻼم)ص( ) (۶۴ﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﺣﮑﺎم دﯾن اﺣﺎطﮫ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ
اﺻل و ﻓرﻋﯽ از اﺳﻼم ﺑر او ﭘوﺷﯾده ﻧﺑود .ھﻣﮫ اﺻﺣﺎب ﺑﮫ ﻋﻠم او
ﻣﺣﺗﺎج ﺑودﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ او ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( از ھﻣﮕﺎن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز
ﺑود ﭼرا ﮐﮫ در طول  ٢٣ﺳﺎل ،ھر ﮔﺎه ﺳؤال ﻣﯾﮑرد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾﺷﻧﯾد و
ھر وﻗت ﺳﮑوت ﻣﯾﮑرد ﺑدون ﺳؤال ﺑراﯾش ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد) .(۶۵ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم ﺑﮫ او ﻣﯾﻔرﻣود ﻣن ﻣﺎﻣورم ﺗو را ﺑﮫ ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﮐﻧم و
آﻣوزش دھم).(۶۶
اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻋﻠم ﺳرﺷﺎر اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﮑرم
اﺳﻼم)ص( ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ رﺳﯾده ﻓراوان اﺳت ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑدﯾن
ﻗرارﻧد :
ﺑﻌد از ﻣن آﮔﺎه ﺗرﯾن اﻓراد اﻣﺗم ﻋﻠﯽ اﺳت.
اﻋﻠم اﻣﺗﯽ ﻣن ﺑﻌدی ﻋﻠﯽ).(۶٧
ﻋﻠﯽ ظرف ﻋﻠم ﻣن اﺳت.،
ﻋﻠﯽ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﻋﺎ ﻋﻠﻣﯽ).(۶٨
ﻋﻠﯽ ﺑﺎب ﻋﻠم ﻣن اﺳت.
ﻋﻠﯽ ﺑﺎب ﻋﻠﻣﯽ).(۶٩
ﻋﻠﯽ ﺻﻧدوق ﻋﻠم ﻣن اﺳت.
ﻋﻠﯽ ﻋﯾﺑﺔ ﻋﻠﻣﯽ).(٧٠
ﺗو ﮔوش ﺷﻧوای ﻋﻠم ﻣﻧﯽ.
اﻧت اذن واﻋﯾﺔ ﻟﻌﻠﻣﯽ).(٧١
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آﮔﺎه ﺗرﯾن و ﺑﯾﻧﺎﺗرﯾن اﺻﺣﺎب در ﻗﺿﺎوت اﺳت).(٧٢
ﻋﻠﯽ داﻧﺷش از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت).(٧٣
ﻣن ﺧﺎﻧﮫ ﺣﮑﻣﺗم و ﻋﻠﯽ در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ اﺳت).(٧۴
ﻣن ﺷﮭر ﺣﮑﻣﺗم و ﻋﻠﯽ در اﯾن ﺷﮭر اﺳت ،ھر ﮐس ﮐﮫ ﺣﮑﻣت
ﻣﯾﺧواھد از راه در ﺑﯾﺎﯾد.
اﻧﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﮑﻣﺔ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﮭﺎ ﻓﻣن اراد اﻟﺣﮑﻣﺔ ﻓﻠﯾﺎت اﻟﺑﺎب).(٧۵
ﻣن ﺷﮭر ﻋﻠﻣم و ﻋﻠﯽ در اﯾن ﺷﮭر اﺳت ،ھر ﮐس ﻣﯾﺧواھد وارد
ﺷﮭر ﺷود از در ﺑﯾﺎﯾد.
اﻧﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻠم و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﮭﺎ ﻓﻣن اراد اﻟﻌﻠم ﻓﻠﯾﺎت اﻟﺑﺎب).(٧۶
ﻣرﺣوم ﻋﻼﻣﮫ اﻣﯾﻧﯽ )ره( در ﺟﻠد ﺷﺷم اﻟﻐدﯾر )ص  ۶١ﺗﺎ  (٧٧در
ذﯾل اﯾن ﺷﻌر ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺎﻣﮑﯽ:
و ﻗﺎل رﺳول اّ‡ اﻧﯽ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻠم و ھو اﻟﺑﺎب ﻓﺎﻗﺻد).(٧٧
 ١۴٣ﻧﻔر از ﻋﻠﻣﺎی اھل ﺳﻧت را ﻧﺎم ﻣﯾﺑرد ﮐﮫ ﺣدﯾث اﻧﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻠم
و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﮭﺎ را رواﯾت ﮐرده اﻧد وﻋﻠﯽ)ع( ﺧود ﻣﯾﻔرﻣود:
رﺳول ﺧدا ھزار ﺑﺎب از ﻋﻠم را ﺑﻣن آﻣوﺧت ﮐﮫ از ھر ﺑﺎب ،ھزار
ﺑﺎب ﮔﺷوده ﻣﯾﺷد).(٧٨
و ﻓرﻣود از ﻣن ﺑﭘرﺳﯾد ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻣرا از دﺳت ﺑدھﯾد ،ﮐﮫ ھر ﭼﮫ
ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﻋرش از ﻣن ﺑﭘرﺳﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھم داد).(٧٩
و ﻣﯾﻔرﻣود ﺑﮫ ﺧدا ھر آﯾﮫ ای را ﻣﯾداﻧم درﺑﺎره ﭼﮫ ﻧﺎزل ﺷده و ﮐﺟﺎ
ﻧﺎزل ﺷده اﺳت زﯾرا ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ ﻣن ﻗﻠﺑﯽ ﻣﺗﻔﮑر و زﺑﺎﻧﯽ
ﭘرﺳﺷﮕر داده اﺳت).(٨٠
و ﻣﯾﻔرﻣود درﺑﺎره ﮐﺗﺎب ﺧدا از ﻣن ﺑﭘرﺳﯾد .ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم ﻣﯾداﻧم ھر
آﯾﮫ در ﺷب ﻧﺎزل ﺷده ﯾﺎ در روز ،در دﺷت ﻧﺎزل ﺷده ﯾﺎ در
ﮐوه).(٨١
ﺧﻠﯾﻔﮫ دوم ﻣﯾﮕﻔت ﻋﻠﯽ)ع( از ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت آﮔﺎھﺗر
اﺳت).(٨٢
و اﺑن ﻣﺳﻌود ﻣﯾﮕﻔت ﻋﻠﯽ از ﺗﻣﺎم اھل ﻣدﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت آﮔﺎھﺗر
اﺳت).(٨٣
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و ﻣﯾﮕﻔت ﻋﻠﯽ)ع( از ھﻣﮫ اﻣت ﺑرﺗر ،داﻧﺎﺗر و ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت آﮔﺎھﺗر
اﺳت).(٨۴
ﯾﺎدآور ﻣﯾﺷود ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗﺿﺎوت ،ﻋﺑﺎرت دﯾﮕری از آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ
اﺳﻼم و ﺳﻧت رﺳول ﺧدا)ص( اﺳت.
ﻋﺎﯾﺷﮫ ﻣﯾﮕﻔت ﻋﻠﯽ)ع( از ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺳﻧت آﮔﺎھﺗر اﺳت).(٨۵
و اﻣﺎم ﺣﺳن ﻣﺟﺗﺑﯽ)ع( ﻓردای ﺷﮭﺎدت ﭘدر ﺑزرﮔوارش ﺑﮫ ﻣردم
ﻓرﻣود دﯾروز ﻣردی از ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ رﻓت ﮐﮫ در ﻋﻠم و داﻧش،
ﮔذﺷﺗﮕﺎن از او ﭘﯾش ﻧﺑودﻧد و آﯾﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ او ﻧرﺳﻧد).(٨۶
اﺑن ﻋﺑﺎس ﻧﯾز اﻓزوده اﺳت ﻋﻠم ﺷش ﺑﺧش اﺳت ،ﭘﻧﺞ ﻗﺳﻣت آن
ﻧزد ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت و ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣردم رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
در آن ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣردم ﺷرﯾﮏ اﺳت .او از ھﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرده و داﻧﺎﺗر
اﺳت).(٨٧
و ھﻣو ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﺣﮑﻣت ﺑﮫ ده ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت ،ﻧﮫ ﻗﺳﻣت
از آن را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ داده اﻧد و ﯾﮏ ﻗﺳﻣت را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣردم).(٨٨
ﭘﺎورﻗﯽ
 -١ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٩۵ﺑﺎب  ،۵۵ﺣدﯾث  ٢٣۴و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢٧١ﺣدﯾث  ٧٩٧ﺗﺎ  ٧٩٩و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن
ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص ،۴٧ﺣدﯾث ٧٠
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢۶۶ﺣدﯾث  ٧٩٣ﺗﺎ ٧٩۵
 -٣ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٣١١ﺣدﯾث ٨٢٢
 -۴ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٧٣ﺣدﯾث ١٠٨
 -۵ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٩٢ﺣدﯾث  ١٣۵و  ١٣۶و ﻓﯾض
اﻟﻘدﯾر ،ج  ،۴ص  ٣۵٧و اﻟرﯾﺎض اﻟﻧﺿره ،ج  ،٢ص ١٠۵
 -۶ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص ١۶۴
 -٧ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ ،ج  ،١ص  ،۴۴ﺑﺎب  ،١١ﺣدﯾث  ١٢٠و ﻓراﺋد
اﻟﺳﺣطﯾن ج  ،١ص  ،٢۴٨ﺑﺎب  ،۴٨ﺣدﯾث ١٩٢
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 -٨ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢۶١ﺣدﯾث  ٧٨٧ﺗﺎ  ٧٩٢و
اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٨ج ۴
 -٩ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ١ص  ١۴١ﺑﺎب  ٢۵ﺣدﯾث ١٠۴
 -١٠ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ١ص  ١۴٣ﺑﺎب  ٢۵ﺣدﯾث ١٠٧
 -١١ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢۶٠ﺣدﯾث  ٧٨۵و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج
 ،١١٩ﺣدﯾث  ٢و  ٣۶٣٨١و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص ،١٩٣
ﺣدﯾث ٣٧
 -١٢ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢۵٩ﺣدﯾث ٧٨٣
 -١٣ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢۶٠ﺣدﯾث ٧٨۶
 -١۴ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١۵۴ﺑﺎب  ،٣١ﺣدﯾث ١١۶
 -١۵ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١۵۶ﺑﺎب  ،٣١ﺣدﯾث  ١١٨و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴۴٢ﺣدﯾث ٩۵٨
 -١۶ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٢٧٣ﺣدﯾث  ٨٠٠ﺗﺎ  ٨٠۴و ﻣﻧﺎﻗب
اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،۴۵ﺣدﯾث ۶٧
 -١٧ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،١٣٠ﺣدﯾث  ،١۵۵ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن
ﻣﺿﻣون در اﺣﺎدﯾث ﺷﻣﺎره  ١۵٧و  ١۵٨وارد ﺷده اﺳت
 -١٨ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣١١ﺑﺎب  ،۵٧ﺣدﯾث  ٢۴٩و
ص  ٣١۵ﺑﺎب  ،۵٨ﺣدﯾث ٢۵٠
 -١٩ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ٣١١ﺗﺎ  ،٣١٧ﺣدﯾث  ١٣۵٠ﺗﺎ
١٣۵٧
 -٢٠ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،١٢٧ﺣدﯾث  ١١۴٩واﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص ١٨۶
 -٢١اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٠٧واﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨۶ﻓﺻل دوم و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص ،٣٧٩
ﺑﺎب ،۶٩ﺣدﯾث  ٣٠٩و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج ،٣ص  ،٨٣ﺣدﯾث ١١١٧
 -٢٢ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣۶۴ﺑﺎب  ،۶۶ﺣدﯾث ٢٩٢
 -٢٣ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،١۴۵ﺣدﯾث ١٨٨
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 -٢۴اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ١٩۶و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص
 ،۴٣٠ﺣدﯾث ٩۴٠
 -٢۵اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ١٩۶و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص
 ،۴٣١ﺣدﯾث ٩۴١
 -٢۶اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩۶و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص
 ،١٠٨ﺣدﯾث  ٣۶٣۵٣و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴٢٩ﺣدﯾث
٩٣٨
 -٢٧ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال ،ج  ،١ص  ٢٣۵و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،۶ص
 ۵٨و ﺣﻠﯾﺔ اﻻوﻟﯾﺎ ،ج  ،١ص  ٨۴و ﻓراﺋداﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص
 ،۴٠ﺑﺎب ،١ﺣدﯾث  ۵ﺗﺎ  ٧و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،١۵٢ﺣدﯾث
١٨۶
 -٢٨اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٢ص  ٢۴١و ج  ،٣ص
 ١۶٠و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٠ج  ١٢و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن،
ج  ،١ص  ،۵٢ﺑﺎب  ۵ﺣدﯾث  ١٧و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص ،١٣٩
ﺣدﯾث  ١٧٣و ١٧۶
 -٢٩اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٢٩و اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج
 ،۴ص  ۴٢و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٠٨ﺣدﯾث ٣۶٣۵۵
 -٣٠اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٢ص  ١٢٠و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺷﺎف،
ج  ،٣ص  ٣۶٠و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩۴ﺣدﯾث ۴٠
 -٣١ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص ١١١
 -٣٢اﻟرﯾﺎض اﻟﻧﺿره ،ج  ،٢ص ١٠٨
 -٣٣ﻓﯾض اﻟﻘدﯾر ،ج  ،۴ص ٣۵۶
 -٣۴اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ۵٧۶و ﻣﻧﺎﻗب
ﺧوارزﻣﯽ ،ص  ،۵١ﺣدﯾث ١٣
 -٣۵ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل ،ج  ،٢ص  ،۵٨ﺗﺎرﯾﺦ طﺑری ،ج  ،٢ص ۵٨
 -٣۶ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ،ﺗرﺟﻣﮫ دﮐﺗر ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ﺷﮭﯾدی ،ص ،٢٢٩
ﺑﺧﺷﯽ از ﺧطﺑﮫ  ١٩٢ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺧطﺑﮫ ﻗﺎﺻﻌﮫ
 -٣٧اﺛﺑﺎت اﻟوﺻﯾﮫ ،ص ١۴٠
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 -٣٨ﺳوره اﻧﻌﺎم ،آﯾﮫ ١۶٣
 -٣٩ﺳوره اﻋراف ،آﯾﮫ ١۴٣
 -۴٠ﺳوره ﺑﻘره ،آﯾﮫ ١٣١
 -۴١ﺳوره ﺑﻘره ،آﯾﮫ ٢٨۵
 -۴٢ﺑﺣﺎراﻻﻧوار ،ج  ،۴٠ص  ،١۵٣ﺣدﯾث  ،۵۴ﺑﺎب  ٩٣ﻣرﺣوم
ﻣﻘرم در ﮐﺗﺎب اﻟﺳﯾدة ﺳﮑﯾﻧﺔ ،ص  ٣۵در ذﯾل اﯾن ﺣدﯾث ﺷرﯾف
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت اﯾن ﮐﻼم را آﻟوﺳﯽ در ﺗﻔﺳﯾر روح اﻟﻣﻌﺎﻧﯽ ،ج  ،٣ص
 ٢٧در ذﯾل آﯾﮫ ﺷرﯾﻔﮫ ﮐﯾف ﺗﺣﯽ اﻟﻣوﺗﯽ و اﺑواﻟﺳﻌود در ﺗﻔﺳﯾرش
در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺗﻔﺳﯾر رازی ،ج  ،۴ص  ،۵٧٠ذﯾل آﯾﮫ ﺷرﯾﻔﮫ و اذا
ﺗﻠﯾت ﻋﻠﯾﮭم آﯾﺎﺗﮫ زادﺗﮭم اﯾﻣﺎﻧﺎ در ﺳوره اﻧﻔﺎل از اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻘل ﮐرده اﻧد.
 -۴٣ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٣۶۴ﺣدﯾث  ٨٧١و  ٨٧٢و ﻣﻧﺎﻗب
اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢٨٩ﺣدﯾث ٣٣٠
 -۴۴اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ٩٣و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص ،١٨۵
ﻓﺻل اول و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢۴٣ﺑﺎب  ،۴٧ﺣدﯾث
 ١٨٨و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،۴٨ﺣدﯾث ٧٠
 -۴۵ﺳﻧن ﺗرﻣذی ،ج  ،۵ص  ۵٩٨و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص
 ،٢۴۶ﺑﺎب  ،۴٧ﺣدﯾث  ١٨٩و اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ٩٣و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج ،١٣ص  ،١٢٨ﺣدﯾث ٣۴۴٠٧
 -۴۶ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ١١۴و  ١٢٩و  ١٣٣و ﺗﺎرﯾﺦ
دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،٩٧ﺣدﯾث  ١٣٣ﺗﺎ  ١٣٨و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣل ،ج ،٢
ص ۶٣
 -۴٧اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ٩٢و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص ،۴٣
ﺣدﯾث ۶٢
 -۴٨ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١١١ﺣدﯾث ٣۶٣۶٣
 -۴٩اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨۵ﻓﺻل اول ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻼﻣﮫ
اﻣﯾﻧﯽ از ﺣﺎﮐم ﻧﯾﺷﺎﺑوری و اﺑن ﻋﺑداﻟﺑر اﯾن اﺟﻣﺎع را ﻧﻘل ﮐرده
اﺳت )اﻟﻐدﯾر (٣:٢٣٨
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 -۵٠اﻟﻐدﯾر ،ج  ،٣ص  ٢١٩ﺗﺎ ٢٣۶
 -۵١ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،٨٢ﺣدﯾث  ١١۵ﺗﺎ  ١١٨اﯾن ﺣدﯾث
در ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۴۴ﺷﻣﺎره  ٣۶۴۵٢از ﺟﻧﺎب ﺳﻠﻣﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻘل ﺷده اﺳت.
 -۵٢اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج ،۴ص  ٩٣و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص ١٢۴
 -۵٣اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ٩۴و اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج ،٣
ص  ١١٢و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ١ص  ٢۴٢ﺑﺎب  ۴٧ﺣدﯾث ١٨٧
و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ج  ،١ص  ،٧١ﺣدﯾث  ٩۴ﺗﺎ ١٠٠
 -۵۴اﺛﺑﺎت اﻟوﺻﯾﮫ ،ص ١۴١
 -۵۵اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ٩٢و اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج ،٣
ص  ١٣۶و ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺣﻧﺑل ،ج  ،۴ص  ٣۶٨و  ٣٧١و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج ،١٣ص  ١۴۴و ﺳﻧن ﺗرﻣذی ،ج  ،۵ص ۶٠٠
واﻻﺣﺑﺎﺑﮫ ،ج ،ص ١٨٣
 -۵۶اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ۴ص واﻻﺣﺑﺎﺑﮫ ج  ٧ص ١۶٧
 -۵٧ﺳﻧن ﺗرﻣذی ،ج  ،۵ص  ۶٠٠و اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن،
ج  ،٣ص  ١١١و ﻣﺳﻧد اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص  ٩٩و
اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ٩٣و ﻓراﺋداﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢۴۵ﺑﺎب
 ،۴٧ﺣدﯾث ١٩٠
 -۵٨ﻣﺳﻧد اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ج  ۵ص ٢۶
 -۵٩ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ج  ١٣ص  ١٢٣ﺣدﯾث  ٣۶٣٩٢و ص  ١٢۴ﺣدﯾث
٣۶٣٩۵
 -۶٠ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،۴ص ٢٣٣
 -۶١ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٢۴ﺣدﯾث ٣۶٣٩۶
 -۶٢ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ﺗرﺟﻣﮫ دﮐﺗر ﺳﯾد ﺟﻌﻔر ﺷﮭﯾدی ،ص ،٢٢٩
ﺑﺧﺷﯽ از ﺧطﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ١٩٢ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺧطﺑﮫ ﻗﺎﺻﻌﮫ
 -۶٣ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٢٢ﺣدﯾث  ٣۶٣٩٠و ص ،١٢۶
ﺣدﯾث  ٣۶۴٠٠و اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ٩٣و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج
 ،١ص  ٢۴٧ﺑﺎب  ،۴٨ﺣدﯾث ١٩١
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 -۶۴اﯾن ﻣدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺑﻌﺛت ﺑﺎ ﺣﺿرت رﺳول)ص( ﻣﻼزم
ﺑوده و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش از ﺑﻌﺛت ﻧﯾز در داﻣن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗرﺑﯾت
ﺷده اﺳت.
 -۶۵ﮐﻧزﻻﻋﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٢٨ﺣدﯾث  ٣۶۴٠۵و  ٣۶۴٠۶و
ص  ١٢٠ﺣدﯾث  ٣۶٣٨٧و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٩ﺣدﯾث
١١
 -۶۶ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٠٠ﺑﺎب  ،۴٠ﺣدﯾث  ١۵۶و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٣۵ﺣدﯾث ٣۶۴٢۶
 -۶٧ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٩٧ﺑﺎب  ،١٨ﺣدﯾث ۶۶
 -۶٨ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١۵٠ﺑﺎب  ،٢٩ﺣدﯾث ١١٣
 -۶٩اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص ،١٨٩ﺣدﯾث ٩
 -٧٠ﻓراﺋد اﻟﺳﻣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣٣٢ﺑﺎب  ،۶١ﺣدﯾث ٢۵٧
وﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴٨٢ﺣدﯾث ١٠١٠
 -٧١ﻓراﺋد اﻟﺳﻣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٠٠ﺑﺎب  ،۴٠ﺣدﯾث  ١۵۶و
ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٧٧ﺣدﯾث ٣۶۵٢۵
 -٧٢ﺣﻠﯾﺔ اﻻوﻟﯾﺎ ،ج  ،١ص ۶۵
 -٧٣ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،۵ص  ٢۶و اﺳداﻟﻐﺎﺑﺔ ،ج ،۵
ص ۵٢٠
 -٧۴ﺳﻧن ﺗرﻣذی ،ج  ،۵ص  ۵٩٨و ﺣﯾﻠﺔ اﻻوﻟﯾﺎ ،ج  ،١ص ۶۴
و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٩ﺣدﯾث  ٩و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ج ،١
ص .،٩٩ﺑﺎب  ،١٩ﺣدﯾث ۶
 -٧۵ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،١١ص ٢٠۴
 -٧۶اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٢۶و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٩ﺣدﯾث  ٩و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،۴ص  ٣۴٨و
اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص  ١٠٠و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ج  ،١ص  ،٩٨ﺑﺎب
 ،١٨ﺣدﯾث ۶٧
 -٧٧و رﺳول ﺧدا ﻓرﻣود ﻣن ﺷﮭر ﻋﻠﻣم و او در اﯾن ﺷﮭر اﺳت
ﭘس از راه در وارد ﺷوﯾد.
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 -٧٨ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١٠١ﺑﺎب  ،١٩ﺣدﯾث  ٧٠و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴٨٣ﺣدﯾث ١٠١٢
 -٧٩ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص ١۶۵
 -٨٠ﺣﯾﻠﮫ اﻻوﻟﯾﺎ ،ج  ،١ص  ۶٧و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص ،١٢٨
ﺣدﯾث  ٣۵۴٠۴و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٢٠١ﺑﺎب ،۴٠
ﺣدﯾث  ١۵٧واﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٧ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم
 -٨١اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٣۵و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩۵ﻓﺻل ﺳوم
 -٨٢ﺣﻠﯾﮫ اﻻوﻟﯾﺎ ،ج  ،١ص  ۶۵و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص ،١٩۵
ﻓﺻل ﺳوم
 -٨٣اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٣۵و اﻟﺻواﻋق
اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩۵ﻓﺻل ﺳوم
 -٨۴ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،۴۴ﺣدﯾث  ١٠٧٢ﺗﺎ ١٠٧٨
 -٨۵ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣۶٨ﺑﺎب  ،۶٨ﺣدﯾث  ٢٩٧و
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،۶١ﺣدﯾث  ١٠٨٧ﺗﺎ  ١٠٩٠و
اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ،ص  ،١٩۶ﻓﺻل ﺳوم
 -٨۶ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص  ١٩٩و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن،
ج  ،١ص  ،٢٣۴ﺑﺎب  ،۴۶ﺣدﯾث ١٨٢
 -٨٧ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣۶٩ﺑﺎب  ،۶٨ﺣدﯾث ٢٩٨
 -٨٨ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٩۴ﺑﺎب  ،١٨ﺣدﯾث ۶٣
ﻓداﮐﺎری و دﻓﺎع از اﺳﻼم
ھرﮐس ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدر اﺳﻼم در ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﮐﮫ ﻋﻣر ﺷرﯾف
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( در دﻓﺎع از اﺳﻼم ﺳﭘری ﺷد .اﺳﻼم در ھﯾﭻ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣداﻓﻌﯽ واﻻﺗر از ﻋﻠﯽ)ع( ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت و ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ اﺑن ﻋﺑﺎس
ﻣﯾﮕوﯾد ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ اﻧدازه او ﺧود را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار
ﻧﻣﯾداد).(١
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ﻣﺎ در اﯾن ﻣﺟﺎل ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣﻘطﻊ ﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﮐﮫ ﺣﺿور
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﭘﯾروزی ﺣق و ﺣﻔظ اﺳﻼم را رﻗم زده اﺷﺎره
ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﭘس از ﻓداﮐﺎری ھﺎی ﺳﯾزده ﺳﺎﻟﮫ آن ﺣﺿرت در ﻣﮑﮫ ﮐﮫ ﺧود
ﺷرﺣﯽ ﻣﻔﺻل و ﺣﻣﺎﺳﯽ دارد ،اوﻟﯾن ﻧﻣود ﻓداﮐﺎری و از ﺧود
ﮔذﺷﺗﮕﯽ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺧواﺑﯾدن در ﺑﺳﺗر ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( در ﺷب
ھﺟرت اﺳت .اﯾن اﻗدام ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ و ﺗوام ﺑﺎ ﻓداﮐﺎری ﺑﺎﻋث ﺷد
ﻣﺷرﮐﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻏﯾﺑت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( در ﻣﮑﮫ ﻧﺷوﻧد و آن
ﺣﺿرت در ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑدون ھراس از ﺗﻌﻘﯾب ،ﻧﻘﺷﮫ ھﺟرت
ﺧوﯾش را طراﺣﯽ ﮐﻧد) .(٢در اھﻣﯾت اﯾن ﺷب و ارزش ﮐﺎر
ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم آﯾﮫ ذﯾل در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﻧﺎزل ﺷد.
و ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﯾﺷری ﻧﻔﺳﮫ اﺑﺗﻐﺎ ﻣرﺿﺎت اّ‡ واّ‡ رؤوف
ﺑﺎﻟﻌﺑﺎد).(٣
و ﮔروھﯽ از ﻣردم ،آﻧﺎﻧﻧد ﮐﮫ در راه ﮐﺳب رﺿﺎی ﺧدا از ﺟﺎن ﺧود
ﻣﯾﮕذرﻧد و ﺧدا ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت).(۴
اﻣﺎم ﺳﺟﺎد)ع( ﻓرﻣود اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در راه رﺿﺎی ﺧدا از ﺟﺎن
ﺧود ﮔذﺷت ،ﻋﻠﯽ اﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب)ع( ﺑود.
ان اول ﻣن ﺷری ﻧﻔﺳﮫ اﺑﺗﻐﺎ رﺿوان اّ‡ ھو ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯾطﺎﻟب).(۵
ﭘس از ھﺟرت ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻣودھﺎی ﻓداﮐﺎری اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( در راه
ﺣﻔظ اﺳﻼم ،ﺣﺿور درﺟﻧﮓ ﺑدر اﺳت.
از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب وارد ﺷده ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺣﺿرﺗش
در روز ﺑدر ﭼﻧﺎن درﺧﺷﯾد و از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﮐرد ،ﮐﮫ ﺧﺎطره
ﺣﺿورش ﺣﺗﯽ ﭘس از ﺷﮭﺎدت آن ﺣﺿرت در اذھﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﺑود و ﭘس از آن ،ﮐﺗب اﺧﺑﺎر و ﺣدﯾث از ذﮐر آن ﻣﺷﺣون اﺳت).(۶
در روز ﺟﻧﮓ اﺣد ﺑﮫ ﺣدی در راه ﺣﻔظ ﺟﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﭘﺎی ﻓﺷرد
ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اھل ﺣدﯾث ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮔﺷﺎﯾش روز اﺣد ﺑﺎ ﺻﺑر ﻋﻠﯽ
ﻣﯾﺳر ﺷد.
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او ﺧود ﻓرﻣود ﻣن در روز ﺟﻧﮓ اﺣد ﺷﺎﻧزده ﺿرﺑت ﺧوردم) (٧اﺑن
اﺛﯾر در اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
در روز اﺣد ،ﺷﺎﻧزده ﺿرﺑت ﺧورد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ او را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ
اﻓﮑﻧد ،وﻟﯽ ﺟﺑرﺋﯾل او را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑرد).(٨
و در رواﯾﺗﯽ اﺳت:
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در روز اﺣد ﻋﻠﻣداران ﻣﺷرﮐﺎن را ﺑﮫ ھﻼﮐت رﺳﺎﻧد
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ،وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﮐﺷت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔروھﯽ از ﻣﺷرﮐﺎن را دﯾد،
ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ﺟﺎن! ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐن ﺣﺿرت ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد ،آﻧﮭﺎ را
ﭘراﮐﻧده ﺳﺎﺧت و ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ را ﮐﺷت .ﭘس از آن ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص(
ﮔروه دﯾﮕری را دﯾد دﺳﺗور ﺣﻣﻠﮫ داد ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد ،آﻧﮭﺎ را
ﭘراﮐﻧده ﺳﺎﺧت و ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ را ﮐﺷت و ﭼون اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑرای
ﺑﺎر ﺳوم ﺗﮑرار ﺷد ﺟﺑرﺋﯾل ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻋرض ﮐرد ﯾﺎ
رﺳول اّ‡ ﻓداﮐﺎری اﯾن اﺳت.
ﺣﺿرت ﻓرﻣود آری ﭼون او از ﻣن اﺳت و ﻣن از اوﯾم.
ﺟﺑرﺋﯾل ﻋرض ﮐرد و ﻣن ﻧﯾز از ﺷﻣﺎﯾم.
آﻧﮕﺎه ﺻداﯾﯽ ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔت ﻻ ﺳﯾف اﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر و ﻻ ﻓﺗﯽ اﻻ
ﻋﻠﯽ).(٩
ﺷﻣﺷﯾر اﮔر ھﺳت ،ذواﻟﻔﻘﺎر اﺳت و ﺟواﻧﻣرد اﮔر ھﺳت ،ﻋﻠﯽ اﺳت.
در روز ﺧﻧدق ،ﺿرﺑت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺑود ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺟﻧﮓ را
ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺑدود را ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﺎ ھﯾﺎھو ﻟﺷﮑر
اﺳﻼم را دﭼﺎر ﺗزﻟزل ﮐﻧد ﺑر زﻣﯾن اﻓﮑﻧد .ﭘس از آن ﮐﻔﺎر ﻣﮭﺎﺟم،
ﭼﻧﺎن دﭼﺎر ﺗرس و وﺣﺷت ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﭘراﮐﻧده ﺷده ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻧﺑﯽ از ﺷر آﻧﺎن در اﻣﺎن ﻣﺎﻧد .ﭘﺎداش آن دﻟﯾری ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑر ﺳﯾﻧﮫ او آوﯾﺧت .ﺿرﺑت ﻋﻠﯽ در روز
ﺧﻧدق از اﻋﻣﺎل ھﻣﮫ اﻣﺗم ﺗﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑرﺗر اﺳت).(١٠
و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯾرﻓت ﻓرﻣود ﺗﻣﺎم اﺳﻼم
ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗﻣﺎم ﮐﻔر ﻣﯾرود).(١١
و ﻓرﺷﺗﮫ وﺣﯽ ﻓرود آﻣده در ﺷﺎن او ﻗراﺋت ﮐرد:
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ورد اّ‡ اﻟذﯾن ﮐﻔروا ﺑﻐﯾظﮭم ﻟم ﯾﻧﺎﻟوا ﺧﯾرا و ﮐﻔﯽ اّ‡ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
اﻟﻘﺗﺎل).(١٢
ﺧداوﻧد ﻣﺷرﮐﺎن را ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑرﮔرداﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺧﯾری
دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺧداوﻧد ﻣؤﻣﻧﺎن را از ﺟﻧﮕﯾدن ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﮐرد.
ﻧزول اﯾن آﯾﮫ در ﺷﺎن اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﮫ ﻗدری ﻣﺷﮭور و ﻣﺳﻠم ﺑود
ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل ﺳﯾوطﯽ در دراﻟﻣﻧﺛور اﺑن ﻣﺳﻌود ،ﺻﺣﺎﺑﯽ ﺑزرگ
ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻗﺎری ﻗرآن اﯾن آﯾﮫ را ﭼﻧﯾن ﻣﯾﺧواﻧد و ﮐﻔﯽ اّ‡ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
اﻟﻘﺗﺎل ﺑﻌﻠﯽ) ،(١٣ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ،ﻣؤﻣﻧﺎن را از ﺟﻧﮕﯾدن ﺑﯽ
ﻧﯾﺎز ﮐرد.
ﭘﯾوﺳت اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ آﯾﮫ ﻗرآن از ﺳوی اﺑن ﻣﺳﻌود ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ
ﻧزول آﯾﮫ در ﺷﺎن اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( در ﻧزد او ﻣﺳﻠم ﺑوده اﺳت.
ﺧﯾﺑر ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺣﺿور ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود،
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑدون ﺣﺿور او اﺳﻼم در ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺧﯾﺑر
ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷد و ﻟﺷﮑر اﺳﻼم ﻧﺎﮐﺎم ﺑﮫ ﻣدﯾﻧﮫ ﺑﺎز ﻣﯾﮕﺷت .آﻧﮕﺎه
ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﯾﮭود ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯾﮑرد .دو روز ﻣﺗواﻟﯽ
ﻟﺷﮑر اﺳﻼم از ﻣﻘﺎﺑل ﺳﭘﺎه ﯾﮭود ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺧود
ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑود.
ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( در ﺣﺿور ھﻣﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻓرﻣود ﻓردا ﭘرﭼم ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ
دﺳت ﮐﺳﯽ ﻣﯾدھم ﮐﮫ ﺧدا و رﺳول را دوﺳت ﻣﯾدارد و ﺧدا و
رﺳوﻟش او را دوﺳت ﻣﯾدارﻧد .ﻣﮭﺎﺟﻣﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﻓرار را ﺗﺟرﺑﮫ
ﻧﮑرده اﺳت .آن ﺷب را ھﻣﮫ اﺻﺣﺎب ﺑﺎ اﯾن آرزو ﺑﮫ ﺳر ﺑردﻧد ﮐﮫ
ﻓردا ﭘﯾﺎﻣﺑر)ص( اﺣﺿﺎرﺷﺎن ﮐﻧد و ﭘرﭼم را ﺑﮫ دﺳﺗﺷﺎن دھد وﻟﯽ ﺑﺎ
طﻠوع ﺧورﺷﯾد رﺳول ﮔراﻣﯽ)ص( ﻋﻠﯽ)ع( را ﺧواﺳت .ﮔﻔﺗﻧد ﯾﺎ
رﺳول اّ‡! ﻋﻠﯽ درد ﭼﺷم دارد ﻓرﻣود او را ﺑﯾﺎورﯾد .ﻋﻠﯽ را
آوردﻧد ،ﺣﺿرت آب دھﺎن ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻣﺎﻟﯾد و ﭘرﭼم را ﺑﮫ دﺳﺗش
داد و راھﯽ ﻣﯾدان ﮐرد و آن ﻓﺗﺢ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷﮭور اﺳت
ﺑﮫ دﺳت او اﻧﺟﺎم ﺷد و ﻣﺷﮑل ﺣﺿور ﯾﮭود در ﺟزﯾرة اﻟﻌرب ﺑرای
ھﻣﯾﺷﮫ ﺣل ﺷد).(١۴
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آن روز ﺳﭘر از دﺳت ﺣﺿرت اﻓﺗﺎد ،ﯾﮑﯽ از درھﺎی ﻗﻠﻌﮫ را ﺑر ﮐﻧد
و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺳﭘر دردﺳت داﺷت .ﭘس از ﺟﻧﮓ
ﺳﭘﺎھﯾﺎن آزﻣودﻧد و داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣل آن در ،ﭼﮭل ﻧﻔر) (١۵و
ﺑرای ﺑرﮔرداﻧدن آن  ٨ﻧﻔر ﻻزم ﺑود).(١۶
در ﺣﻧﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻟﺷﮑر ﮔرﯾﺧﺗﻧد و رﺳول ﻣﮑرم
اﺳﻼم)ص( را ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد ﺟز ﺳﮫ ﻧﻔر ﮐﺳﯽ در ﻣﯾدان ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد،
ﻋﺑﺎس ﺑن ﻋﺑداﻟﻣطﻠب ﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑر ،اﺑوﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺣﺎرث ﭘﺳر
ﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑر واﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب)ع( و او ﺑود ﮐﮫ
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺟﻧﮕﯾد و از ﺟﺎن ﺷرﯾﻔش دﻓﺎع ﮐرد ﺗﺎ
ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺳﻼم ﻣﻐﻠوﺑﮫ ﺷد).(١٧
ﭘﯾش از آن ﻧﯾز در روز ﻓﺗﺢ ﻣﮑﮫ ،ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑر دوش
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﮭﺎده ﮐﻌﺑﮫ را از ﻟوث وﺟود ﺑت ﺗطﮭﯾر ﻧﻣود).(١٨
و ﺧﻼﺻﮫ آﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ)ع( ﺟز در ﺟﻧﮓ ﺗﺑوک ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘﯾﺎﻣﺑر در
ﻣدﯾﻧﮫ ﻣﺎﻧد ،در ﺗﻣﺎم ﺟﻧﮕﮭﺎ ﺣﺿور داﺷت).(١٩
اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﯾﮕوﯾد در ﺗﻣﺎم ﺣﻣﻼت ،ﭘرﭼم رﺳول ﺧدا ﺑر دوش
ﻋﻠﯽ)ع( ﺑود).(٢٠
و ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ وﺟود ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﯾﯾد وﺟود ﺷرﯾف ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص( ﺑﮫ ﺷﻣﺎر رﻓت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻓرﻣود:
ﻟﻣﺎ ﻋرج ﺑﯽ راﯾت ﻋﻠﯽ ﺳﺎق اﻟﻌرش ﻣﮑﺗوﺑﺎ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اّ‡ ﻣﺣﻣد
رﺳول اّ‡ اﯾدﺗﮫ ﺑﻌﻠﯽ ﻧﺻرﺗﮫ ﺑﻌﻠﯽ).(٢١
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﻣﻌراج ﺑردﻧد دﯾدم ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻋرش ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت
ﺧداﯾﯽ ﺟز ﺧدای ﯾﮑﺗﺎ ﻧﯾﺳت ،ﻣﺣﻣد رﺳول ﺧداﺳت ،او را ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
ﺗﺎﯾﯾد ﮐردم ،او را ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎری ﮐردم.
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ﻗراﺑت
ﻗراﺑت ﺑﺎ رﺳول ﺧدا)ص( ﯾﮑﯽ از اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑرای ﺗﺻدی ﻣﻧﺻب ﺧﻼﻓت ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﺷﺎﯾد ﻧﺗوان ﮐﺳﯽ را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﺻدی اﯾن ﻣﻧﺻب ادﻋﺎی
ﻗراﺑت ﺑﺎ رﺳول ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص( را ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
اﯾن اﻣﺗﯾﺎز در ﺳﻘﯾﻔﮫ ﺑﻧﯽ ﺳﺎﻋده ﻣﻼک ﻋﻣل ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺳﻘﯾﻔﮫ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﺧود ﺑﺎ رﺳول
اﮐرم)ص( اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﮑردﻧد و ﺑﺎ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،اﻧﺻﺎر را از ﺑﯾﻌت ﺑﺎ
ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑﺎده ﺑﺎز داﺷﺗﻧد).(٢٢
ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﻗراﺑت ﺑﺎ رﺳول اﮐرم)ص( ﺷرط ﺧﻼﻓت و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ
اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ظﺎھری ﮐﮫ اھل ﺳﻘﯾﻔﮫ در ﻧظر داﺷﺗﻧد،
ھر ﭼﻧد اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( از ﻧظر ظﺎھری ھم ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻓرد
ﺑﮫ رﺳول ﺧدا)ص( ﺑود .او ﭘﺳر ﻋﻣو ،داﻣﺎد و ﺑرادر رﺳول
ﺧدا)ص( ﺑود و در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﯾﭻ ﮐس اﯾن ﺳﮫ ﻧﺳﺑت را ﯾﮑﺟﺎ
ﻧداﺷت .ﻋﻠﯽ)ع( ﭘﺳر ﻋﻣوی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑود ،ﭘﺳر ﺟﻧﺎب اﺑوطﺎﻟب ﮐﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﺟود ﻣﻘدس ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺳﻣت ﭘدری داﺷت و ﻋﻣر
ﺷرﯾف ﺧود را در راه دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم)ص( ﺳﭘری
ﮐرده و در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﺷراﯾط ﺣﺎﺿر ﻧﺷد دﺳت از ﺣﻣﺎﯾت آن
ﺑزرﮔوار ﺑردارد) .(٢٣داﻣﺎد ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑود ،ﺷوھر ﺣﺿرت ﺻدﯾﻘﮫ
اطﮭر ﮐﮫ ﻧزد ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﺣﺑوﺑﺗرﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑود) .(٢۴ھر ﮐدام از
اﺻﺣﺎب ﮐﮫ او را ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﻣﯾﮑردﻧد ﺣﺿرت ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯾداد
ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ او را ﺑﮫ ﻋﻘد ﻋﻠﯽ)ع( در آورد) (٢۵و ﻓرﻣود ﺧدا ﺑﮫ ﻣن
دﺳﺗور داده اﺳت ﻓﺎطﻣﮫ را ﺑﮫ ازدواج ﻋﻠﯽ درآورم).(٢۶
و ﺑرادر ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرﺗش از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﮭﺎﺟر و
اﻧﺻﺎر او را ﺑﮫ ﺑرادری ﺧود ﺑرﮔزﯾد) (٢٧و ﻓرﻣود در دﻧﯾﺎ و آﺧرت
ﺗو ﺑرادر ﻣﻧﯽ ،اﻧت اﺧﯽ ﻓﯽ اﻟدﻧﯾﺎ و اﻻﺧرة).(٢٨
و ﻓرﻣود ﺗو ﺑرادر و ھﻣراه ﻣﻧﯽ ،اﻧت اﺧﯽ و ﺻﺎﺣﺑﯽ).(٢٩
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ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﮔﺎھﯽ او را ﺑرادر ﺧود ﻣﯾﺧواﻧد ،ﮔﺎھﯽ ﺧوﯾش
ﺧود ﻣﯾﻧﺎﻣﯾدش و ﮔﺎه او را از اھل ﺑﯾت ﺧود ﻣﯾﺷﻣرد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗرآن ﺷرﯾف ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻣوظف ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺟر
رﺳﺎﻟت ﺧوﯾﺷﺎن رﺳول اﮐرم)ص( را دوﺳت ﺑدارﻧد و ﻓرﻣود ﻗل ﻻ
اﺳﺋﻠﮑم ﻋﻠﯾﮫ اﺟرا اﻻ اﻟﻣودة ﻓﯽ اﻟﻘرﺑﯽ) (٣٠ﯾﻌﻧﯽ ای رﺳول ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮕو در ﻣﻘﺎﺑل رﺳﺎﻟت ﺧوﯾش ﻣزدی ﻧﻣﯾﺧواھم ﺟز آﻧﮑﮫ ﺑﺎ
ﺧوﯾﺷﺎن ﻣن دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد ﭘرﺳﯾدﻧد ﯾﺎ رﺳول اّ‡ ﺧوﯾﺷﺎن ﺗو ﮐﯾﺎﻧﻧد؟
ﻓرﻣود ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎطﻣﮫ و دو ﭘﺳر اﯾﺷﺎن).(٣١
آری ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑس ﻧزدﯾﮏ دارد ﮐﮫ ھم ﺧود
ﺑدان اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮑﻧد و ھم ھﻣﮫ اﺻﺣﺎب ﺑﮫ آن اﻋﺗراف دارﻧد .در روز
ﺷوری اھل ﺷوری را ﻣﺧﺎطب ﻗرار داده ﻓرﻣود ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم
ﻣﯾدھم! آﯾﺎ در ﺑﯾن ﺷﻣﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ در ﺧوﯾﺷﯽ ﺑﮫ رﺳول
ﺧدا)ص( از ﻣن ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﺎﺷد؟ ھﻣﮫ ﮔﻔﺗﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا).(٣٢
وﻟﯽ ﻗراﺑت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( از اﯾن ھم ﻧزدﯾﮑﺗر اﺳت.
آن ﺣﺿرت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧوﯾش رﺳول ﺧدا ،ﺑﻠﮑﮫ از اھل ﺑﯾت
اوﺳت).(٣٣
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﯾﮫ ﻣﺑﺎھﻠﮫ) (٣۴ﻧﺎزل ﺷد ،ﺣﺿرت ،ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎطﻣﮫ و
ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن را ﻧزد ﺧود ﺧواﻧد وﻋرض ﮐرد اﻟﮭﯽ اﯾﻧﺎن اھل
ﻣﻧﻧد).(٣۵
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ اھل ﺑﯾت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ،وﻗﺗﯽ آﯾﮫ ﺷرﯾﻔﮫ و اﻣر اھﻠﮏ ﺑﺎﻟﺻﻼة واﺻطﺑر ﻋﻠﯾﮭﺎ)(٣۶
)ﺧﺎﻧواده ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻓرﻣﺎ و ﺧود در ادای آن ﭘﺎﯾﻣردی ﮐن
ﻧﺎزل ﺷد( ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه ھر روز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ در ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﻣد ،ﻣﯽ
اﯾﺳﺗﺎد و ﻣﯾﻔرﻣود:
اﻟﺻﻼة رﺣﻣﮑم اّ‡ »اﻧﻣﺎ ﯾرﯾد اّ‡ ﻟﯾذھب ﻋﻧﮑم اﻟرﺟس اھل اﻟﺑﯾت و
ﯾطﮭرﮐم ﺗطﮭﯾرا«.
ﯾﻌﻧﯽ وﻗت ﻧﻣﺎز اﺳت ،ﺧداﯾﺗﺎن رﺣﻣت ﮐﻧد .ﺧدا اراده ﮐرده اﺳت ،از
ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧواده ،ﭘﻠﯾدی را دور ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ را ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯾزه ﻓرﻣﺎﯾد.
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ﺧواﻧدن اﯾن آﯾﮫ ﺷرﯾﻔﮫ ،ﺧود ﺑﯾﺎن و ﺗوﺿﯾﺢ دﯾﮕری ﺑود ،ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮕﺎن ﺑداﻧﻧد ﺧﺎﻧواده ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮐﯾﺎﻧﻧد.
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻋﻠﯽ)ع( را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺳوره ﺑراﺋت را از اﺑوﺑﮑر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺧود ﺑرای اﺑﻼغ در ﻣراﺳم ﺣﺞ ﺑﮫ ﻣﮑﮫ ﺑﺑرد ،در ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﮐﺎر
ﺧود ﻓرﻣود »اﯾن ﺳوره را ﺟز ﻣردی از ﺧﺎﻧواده ام ﮐﺳﯽ اﺑﻼغ
ﻧﻣﯾﮑﻧد ،ﻻ ﯾﺑﻠﻐﮭﺎ اﻻرﺟل ﻣن اھﻠﯽ).(٣٧
آری ﻋﻠﯽ ھم ﺧوﯾش ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت ،ھم از اھل اوﺳت وﻟﯽ او ﻓراﺗر
از اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻗراﺑﺗﯽ ﺑﺎ رﺳول اﮐرم)ص( دارد ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺷرط
ﺧﻼﻓت ﻣﯽ اﻧﯾم ﻗراﺑﺗﯽ ﺷرط ﺧﻼﻓت اﺳت ﮐﮫ دو طرف ﻧﺳﺑت را
ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﻣﯽ اﻧد ﺗﺎ ﺑﺣث از ﻧﺳﺑت و ﻗراﺑت
ﻻزم ﺷود.
ﻗرآن ﻣﺟﯾد ﻓرﻣود ﻗل ﺗﻌﺎﻟوا ﻧدع اﺑﻧﺎﺋﻧﺎ و اﺑﻧﺎﮐم و ﻧﺳﺎﻧﺎ و ﻧﺳﺎﮐم و
اﻧﻔﺳﻧﺎ و اﻧﻔﺳﮑم).(٣٨
ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن اﻟﮭﯽ ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ،ﭘﺳراﻧش را ﺑﺧواﻧد ،زﻧﺎﻧش را
دﻋوت ﮐﻧد و ﺧودش را ﻧﯾز ﺑﺧواﻧد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﺟران
ﻣﺑﺎھﻠﮫ ﮐﻧد و او ﺑﺎ ﺣﺳن و ﺣﺳﯾن)ع( و ﺑﺎ ﻓﺎطﻣﮫ اطﮭر)س( و ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ)ع( آﻣد ﺗﺎ ھﻣﮫ ﺑداﻧﻧد آن »ﺧود« ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﻋوت ﺷود ﻋﻠﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺧود ﻧﻔس ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳت).(٣٩
در روز ﺷورا ﻓرﻣود ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم ﻣﯾدھم! آﯾﺎ در ﺑﯾن ﺷﻣﺎ
ﮐﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر او را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺧوﯾش ﻗرار داده ﺑﺎﺷد؟ ھﻣﮫ
ﮔﻔﺗﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا).(۴٠
و ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﻣﯾﻔرﻣود ﻋﻠﯽ از ﻣن اﺳت و ﻣن
از ﻋﻠﯽ .ﺟز ﻣن و ﻋﻠﯽ ﮐﺳﯽ ﭘﯾﺎم ﻣرا ﻧﻣﯾرﺳﺎﻧد.
ﻋﻠﯽ ﻣﻧﯽ و اﻧﺎ ﻣﻧﮫ ﻻ ﯾؤدی ﻋﻧﯽ اﻻ اﻧﺎ او ﻋﻠﯽ).(۴١
و ﻣﯾﻔرﻣود ﮔوﺷت و ﺧوﻧش از ﮔوﺷت و ﺧون ﻣن اﺳت.
ﻟﺣﻣﮫ ﻟﺣﻣﯽ و دﻣﮫ دﻣﯽ).(۴٢
و در ﺗﮭدﯾد ﮐﻔﺎر ﻣﯾﻔرﻣود ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﺳوی آﻧﺎن ﻣﯾﻔرﺳﺗم ﮐﮫ ﭼون
ﺧود ﻣن اﺳت).(۴٣
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و در ﺟواب ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧزﻟت ﻋﻠﯽ در ﻗﻠب رﺳول ﻣﮑرم ﻣﯾﭘرﺳد،
رو ﺑﮫ اﺻﺣﺎب ﮐرده ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد اﯾن ﺷﺧص از ﻣﻧزﻟت ﺧودم در ﻗﻠب
ﺧودم ﻣﯾﭘرﺳد).(۴۴
و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﺑزرﮔوار ﺑﺎ وﺟود ﻣﻘدس رﺳول
اﮐرم)ص( ھر ﮐﺳﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و اﮔر ﻗراﺑت ﺑﺎ رﺳول ﻣﮑرم
اﺳﻼم)ص( ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﺧﻼﻓت ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ وﺟود ﻋﻠﯽ)ع( ﻧوﺑت ﺑﮫ
دﯾﮕران ﻧﻣﯾرﺳد.
زھد
ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﺟﺎﻧﺷﯾن رﺳول ﺧدا در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ در راس ھرم ﻗدرت
ﻗرار دارد .ﺗﻣﺎم ﺛروﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ و اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر اوﺳت ،و
ھﻣوﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ھر ﺻورﺗﯽ در اﯾن اﻣوال دﺧل و ﺗﺻرف
ﮐﻧد .اﻧدﮐﯽ ﮔراﯾش ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ رھﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را از
طرﯾق ﻋدل و اﻧﺻﺎف ﺧﺎرج ﮐرده ،ﺑﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت و
ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ،زﯾﺎده طﻠﺑﯽ و ﻣﺎل اﻧدوزی ﮐﺷﺎﻧد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﺑﺎب ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺗﻠﺧﯽ دارد .اﻓراد زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺧﻠﯾﻔﮫ رﺳول ﺧدا ﺑر ﻣﺳﻧد رھﺑری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﮑﯾﮫ زدﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣردم ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻗﯾﺻر و ﮐﺳری رﻓﺗﺎر ﮐردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮑﯽ از
ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای رھﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺿروری و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر
اﺳت ،زھد و ﺑﯽ رﻏﺑﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎﺳت.
ﺻﻔت زھد در وﺟود ﻣﻘدس ﻋﻠﯽ)ع( ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( ﻓرﻣود:
ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ان اّ‡ ﻗد زﯾﻧﮏ ﺑزﯾﻧﺔ ﻟم ﯾزﯾن اﻟﻌﺑﺎد ﺑزﯾﻧﺔ اﺣب ﻣﻧﮭﺎ و ھﯽ
زﯾﻧﺔ اﻻ ﺑرار ﻋﻧد اّ‡ و ھﯽ اﻟزھد ﻓﯽ اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﺟﻌﻠﮏ ﻻ ﺗرز ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ
ﺷﯾﺋﺎ و ﻻ ﺗرز اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻧﮏ ﺷﯾﺋﺎ).(۴۵
ای ﻋﻠﯽ! ﺧداوﻧد ﺗرا زﯾﻧﺗﯽ داده ﮐﮫ ﻣﺣﺑوﺑﺗر از آن ،زﯾﻧﺗﯽ ﺑﮫ
ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻧداده اﺳت و آن زﯾﻧت ﻧﯾﮑﺎن اﺳت ،ﮐﮫ ھﻣﺎن زھد در
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دﻧﯾﺎﺳت ﺧداوﻧد ﺗو را ﭼﻧﺎن آﻓرﯾد ﮐﮫ از دﻧﯾﺎ ﺑﮭره ای ﻧداری و دﻧﯾﺎ
ﭼﯾزی از ﺗو ﻧﻣﯾﮑﺎھد.
زھد آن ﺣﺿرت ﭼﮫ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓت و ﭼﮫ ﭘﯾش از آن ،ﭼﻧﺎن
ظﮭوری داﺷت ﮐﮫ اﺳطوره ھﺎ آﻓرﯾد .اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از ﺗﺟﻠﯽ
زھد و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ آن اﻣﺎم ھﻣﺎم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ و ﻣظﺎھر آن اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﻋﻠﯽ)ع( در زﻣﺎن ﺧﻼﻓت ﺧود و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺛروﺗﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺳﻼﻣﯽ را در اﺧﺗﯾﺎرداﺷت ،ﻟﺑﺎس وﺻﻠﮫ دار ﻣﯾﭘوﺷﯾد) ،(۴۶ﻧﺎن
ﺧﺷﮏ و ﻏذای ﺳﺎده ﻣﯾﺧورد ،و ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧواده ﺧود را ازدﺳت
رﻧﺞ ﺧود اداره ﻣﯾﮑرد.
ﺳوﯾد ﺑن ﻏﻔﻠﺔ ﻣﯾﮕوﯾد داراﻻﻣﺎره ،ﺧدﻣت ﻋﻠﯽ)ع( رﺳﯾدم دﯾدم
ﺣﺿرت ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﮐﺎﺳﮫ ای ﺷﯾر ﺗرش ﮐﮫ ﺑوی ﺗرﺷﯽ آن از دور ﺑﮫ
ﻣﺷﺎم ﻣﯾرﺳد ﭘﯾش رو دارد و ﺗﮑﮫ ای ﻧﺎن ﺧﺷﮏ در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ
ﺗﮑﮫ ھﺎی ﭘوﺳت ﺟو در ﺳطﺢ آن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯾﺧورد .ﻧﺎن را ﺑﺎ دﺳت
و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ زاﻧو ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯾﮑﻧد و در ﺷﯾر ﻣﯽ اﻧدازد .وﻗﺗﯽ
ﻣرا دﯾد ﻓرﻣود ﻧزدﯾﮏ ﺑﯾﺎ و از ﻏذای ﻣﺎ ﺑﺧور ﻣن ﻋرض ﮐردم
روزه دارم .ﻓرﻣود از رﺳول ﺧدا ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﮫ ﺧﺎطر روزه
از ﺧوردن آﻧﭼﮫ ﻣﯾل دارد ﭼﺷم ﺑﭘوﺷد ﺑر ﺧدا ﺳزاوار اﺳت ﮐﮫ از
طﻌﺎم و ﺷراب ﺑﮭﺷت ﺑﮭره ﻣﻧدش ﮐﻧد.
ﺳوﯾد ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﻧﯾز ﺣﺿرت آﻧﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم ﭼرا در ﺣق
اﯾن ﭘﯾرﻣرد از ﺧدا ﻧﻣﯾﺗرﺳﯾد؟
ﭼرا آرد ﻧﺎﻧش را ﺻﺎﻓﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد و اﯾن داﻧﮫ ھﺎی درﺷت را از آن
ﻧﻣﯾﮕﯾرﯾد؟
ﮔﻔت ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣﺎ دﺳﺗور داده اﺳت ھﯾﭻ ﮔﺎه آرد ﻧﺎﻧش را اﻟﮏ
ﻧﮑﻧﯾم .ﺣﺿرت ﻣﺗوﺟﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﺎ ﺷد ﻓرﻣود ﺑﮫ او ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾﯽ؟
ﻣن ﺳﺧن ﺧود را ﺑرای او ﺑﺎز ﮔﻔﺗم .ﺣﺿرت در ﭘﺎﺳﺦ ﻣن ﻓرﻣود
ﭘدر و ﻣﺎدرم ﻓدای آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه آرد ﻧﺎﻧش اﻟﮏ ﻧﺷد و ھرﮔز ﺳﮫ
روز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧود را از ﻧﺎن ﮔﻧدم ﺳﯾر ﻧﮑرد ﺗﺎ ﺧداﯾش ﺑﮫ ﻧزد
ﺧوﯾش ﺑرد).(۴٧
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ﻣﻧظور ﺣﺿرت از اﯾن ﮐﻼم اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﯾره رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم
اﺳت.
دﯾﮕری ﻣﯾﮕوﯾد در روز ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ،ﺧدﻣت ﻋﻠﯽ)ع( رﺳﯾدم .ﺣﺿرت
آﺑﮕوﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐرد ﮔﻔﺗم ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻧﻌﻣت ﮐﮫ ﺧدا ﻋﻧﺎﯾت
ﮐرده ﺧوب ﺑود ﮔوﺷت اردک ﺑراﯾﻣﺎن ﻓراھم ﻣﯾﮑردی .ﺣﺿرت
ﻓرﻣود از رﺳول ﺧدا)ص( ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﯽ رﻣود ﺧﻠﯾﻔﮫ از ﻣﺎل ﺧدا ﺟز
دو ﮐﺎﺳﮫ ﺣﻘﯽ ﻧدارد ،ﮐﺎﺳﮫ ای ﮐﮫ ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ﺑﺧورد و
ﮐﺎﺳﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺗﻌﺎرف ﮐﻧد).(۴٨
از اﯾن ﮐﻼم ﺷرﯾف اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ،ﺣﺿرت ،روش ﺣﮑوﻣت و
ﻣردﻣداری را از رﺳول ﺧدا)ص( آﻣوﺧﺗﮫ ،در ﺗﻣﺎم ﻣواﺿﻊ ﺧود از
آن ﺑزرﮔوار ﭘﯾروی ﻣﯾﮑرد .ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ از ﺣﺿرﺗش ﭼﮫ در زﻧدﮔﯽ
ﺷﺧﺻﯽ وﭼﮫ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺷد ھر ﮐدام درﺳﯽ ﺑود
از درﺳﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدت ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ ﺳﺎل ھﻣراھﯽ ﺑﺎ رﺳول ﮔراﻣﯽ
اﺳﻼم ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﺑرای ﺣﺿرت ﻓﺎﻟوده ای ھدﯾﮫ آوردﻧد .ظرف ﻓﺎﻟوده را
ﭘﯾش رو ﻧﮭﺎد ،ﺑﮫ آن ﻧﮕرﯾﺳت و ﻓرﻣود ﺧوش رﻧﮓ و ﺑوﯾﯽ و طﻌم
ﺧوﺑﯽ داری ،وﻟﯽ ﻣن ﺧود را ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﺎدت ﻧدارم ﻋﺎدت ﻧﻣﯽ
دھم).(۴٩
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺗش او را دﯾدﻧد ﮐﮫ در ﻣﯾدان ﮐوﻓﮫ ﺷﻣﺷﯾری را ﺑﮫ
ﻣﻌرض ﻓروش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﺧرﯾدار اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ﮐﯾﺳت؟
ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ﺑﺎرھﺎ ﻏﺑﺎر ﻏم از ﭼﮭره رﺳول ﺧدا زدوده ام
و اﮔر ﭘول ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻟﺑﺎس داﺷﺗم اﯾن را ﻧﻣﯾﻔروﺧﺗم).(۵٠
در ھﻣﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ وﻗف ﮐرده ﺑود ﺑﮫ ﭼﮭل
ھزار دﯾﻧﺎر ﻣﯾرﺳﯾد ،ﺧود از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﮑم ﻣﯾﺑﺳت).(۵١
او را در ﺑﺎزار ﮐوﻓﮫ دﯾدﻧد ،ﺧرﻣﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺻرف ﺧﺎﻧواده
ﺧوﯾش ﺧرﯾده در ﭘﺎرﭼﮫ ای رﯾﺧﺗﮫ ،ﺑر دوش ﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧد .ﻋﻼﻗﮫ
ﻣﻧدان ﺑﮫ ﯾﺎری وی ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد و از ﺣﺿرﺗش ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه دھد
آن را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
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ﻓرﻣود ﭘدر ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺣﻣل اﯾن ﺑﺎر ﺳزاوارﺗر اﺳت).(۵٢
ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧزد ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺧﻠﯾﻔﮫ اﻣوی
ﺳﺧن از زھد ﻣﯾﮕوﯾﻧد و زاھدان را ﻧﺎم ﻣﯾﺑردﻧد او ﻣﯾﮕوﯾد
زاھدﺗرﯾن ﻣردم در دﻧﯾﺎ ﻋﻠﯽ)ع( اﺳت.
در ﺗوﺿﯾﺢ درآﻣد اﻣﻼک وﻗﻔﯽ ﺣﺿرت ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر دﯾﻧﺎر
ﻣﻌﺎدل  ١٨ﻧﺧود طﻼﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ۴٠ھزار دﯾﻧﺎر ﻣﻌﺎدل  ٣٠ھزار
ﻣﺛﻘﺎل طﻼ ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﮔر طﻼ را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻗﯾﻣت روز ،ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻣﺛﻘﺎل
 ١۶٠٠٠٠﷼ ﻓرض ﮐﻧﯾم ،درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮫ اوﻗﺎف آن ﺣﺿرت ﻣﻌﺎدل
 ۴/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠﷼ ﺑوده اﺳت.
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم :آداب و ﺳﻧن ﻏدﯾری
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﯾد ﻏدﯾر در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
اﮔر ﻋﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﺎزﮔﺷت ﺧﺎطره ﺗﺣوﻻت ﺑزرگ در زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر
ﺑﺎﺷد ،در ﻣﯾزان ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،روزﻏدﯾر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﯾد ﺑﺷر ﺑوﯾژه ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺷود،
زﯾرا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﺣول ﻋﻣر ﺑﺷر در اﯾن روز رخ داده و ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از
زﺑﺎن رواﯾﺎت ﺷﻧﯾدﯾم در اﯾن روز دﯾن ﮐﺎﻣل و ﺳﻌﺎدت ﺑﺷر ﺗﺿﻣﯾن
ﺷده اﺳت.
ھﻣﮫ ادﯾﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻘدﻣﮫ دﯾن اﺳﻼﻣﻧد و اﺳﻼم در روز ﻏدﯾر ﮐﺎﻣل
ﺷده و ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟم آن را ﺑرای ﺑﺷر ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت.
اﻟﯾوم اﮐﻣﻠت ﻟﮑم دﯾﻧﮑم و اﺗﻣﻣت ﻋﻠﯾﮑم ﻧﻌﻣﺗﯽ و رﺿﯾت ﻟﮑم اﻻﺳﻼم
دﯾﻧﺎ).(۵٣
و ھﯾﭻ رﺧدادی ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻣل ﺷدن دﯾن در زﻧدﮔﯽ ﻧوع اﻧﺳﺎن
ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ھﯾﭻ روزی ﻣﺎﻧﻧد روز ﻏدﯾر
ﻣﻧﺎﺳب ﺟﺷن و ﺳرور ﻧﯾﺳت و درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( ﺧود اﯾن روز را ﻋﯾد اﻋﻼم ﮐرده ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﻓرﻣود ﺗﺎ
ﺑﮫ او ﺗﮭﻧﯾت ﮔوﯾﻧد.
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ﻓرﻣود ھﻧﺋوﻧﯽ ،ھﻧﺋوﻧﯽ ان اّ‡ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺻﻧﯽ ﺑﺎﻟﻧﺑوة و ﺧص اھل
ﺑﯾﺗﯽ ﺑﺎﻻﻣﺎﻣﺔ).(۵۴
ﺑﮫ ﻣن ﺗﮭﻧﯾت ﮔوﯾﯾد ،ﺑﮫ ﻣن ﺗﮭﻧﯾت ﮔوﯾﯾد ،ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﻧﺑوت
و ﺧﺎﻧداﻧم را ﺑﮫ اﻣﺎﻣت وﯾژﮔﯽ داد.
و ھﻣﺎن ﺣﺿرت ﻓرﻣود:
ﯾوم اﻟﻐدﯾر اﻓﺿل اﻋﯾﺎد اﻣﺗﯽ و ھو اﻟﯾوم اﻟذی اﻣرﻧﯽ اّ‡ ﺗﻌﺎﻟﯽ ذﮐره
ﺑﻧﺻب اﺧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب ﻋﻠﻣﺎ ﻻﻣﺗﯽ ﯾﮭﺗدون ﺑﮫ ﻣن ﺑﻌدی و
ھو اﻟﯾوم اﻟذی اﮐﻣل اّ‡ ﻓﯾﮫ اﻟدﯾن و اﺗم ﻋﻠﯽ اﻣﺗﯽ ﻓﯾﮫ اﻟﻧﻌﻣﺔ و
رﺿﯽ ﻟﮭم اﻻ ﺳﻼم دﯾﻧﺎ).(۵۵
روز ﻏدﯾر ،ﺑرﺗرﯾن اﻋﯾﺎد اﻣت ﻣن اﺳت .آن ،روزی اﺳت ﮐﮫ ﺧدای
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣرا ﻣﺎﻣور ﮐرد ﺑرادرم ﻋﻠﯽ ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب را ﭼون ﻧﺷﺎﻧﮫ ای
ﺑرای اﻣﺗم ﻧﺻب ﮐﻧم ،ﺗﺎ ﭘس از ﻣن ﺑﮫ او راه ﯾﺎﺑﻧد ،و آن ،روزی
اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد دﯾن ﻣرا ﮐﺎﻣل و ﻧﻌﻣﺗش را ﺑر اﻣت ﻣن ﺗﻣﺎم ﻧﻣود و
راﺿﯽ ﺷد ﮐﮫ اﺳﻼم دﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روز ﻏدﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﯾد اﺳﻼﻣﯽ ،رﯾﺷﮫ در
زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( دارد ،وﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﮐﮫ اﯾن روز
را ﻋﯾد اﻋﻼم ﮐرده در ﺣﻘﯾﻘت ﻣؤﺳس اﯾن ﻋﯾد اﺳت ﭘس از ﭘﯾﺎﻣﺑر
اﮐرم)ص( ،اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن روز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﯾد ﺗوﺟﮫ وﯾژه
داﺷﺗﻧد اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( در روز ﺟﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﻋﯾد ﻏدﯾر
ﻣﺻﺎدف ﺷده ﺑود ،ﺧطﺑﮫ ای اﯾراد ﮐرده ،ﺿﻣن آن ﻓرﻣودﻧد:
ﺧداﯾﺗﺎن رﺣﻣت ﮐﻧد! اﻣروز در ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺗﺎن ﺗوﺳﻌﮫ دھﯾد و
ﺑﮫ ﺑرادراﻧﺗﺎن ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﻧﻌﻣت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺧداﯾﺗﺎن
ﻋطﺎ ﮐرده ﺷﮑر او را ﺑﮫ ﺟﺎی آرﯾد .ﺑﺎ ھم ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺧداﭘراﮐﻧدﮔﯽ
ھﺎﯾﺗﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھم ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا ﺑﮫ اﯾن اﻟﻔت و
اﺟﺗﻣﺎﻋﺗﺎن رﺣﻣت آورد و ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدا ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﻧت ﻧﮭﺎده ،ﺛواب اﯾن
ﻋﯾد را ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر اﻋﯾﺎد دﯾﮕر ﻗرار داده از ﻧﻌﻣت ھﺎی او ﺑﮫ ھم
ھدﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﻧﯾﮑﯽ در اﯾن روز ﻣﺎل را اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد و ﻋﻣر را
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طوﻻﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ دراﯾن روز رﺣﻣت و ﻋطوﻓت ﺧدا را ﺟﻠب
ﻣﯾﮑﻧد).(۵۶
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾم در زﻣﺎن ﺧﻼﻓت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺑﺳﯾﺎری از
اﺻﺣﺎب ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم)ص( ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و اﯾن ﮐﻼم را ﻣﯾﺷﻧﯾدﻧد.
اﮔر اﯾن ﻋﯾد ﻧزد اﯾﺷﺎن ﻣﺳﻠم ﻧﺑود ﺑﮫ ﺣﺗم زﺑﺎن ﺑﮫ اﻋﺗراض
ﻣﯾﮕﺷودﻧد.
ﭘس از اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ راوﯾﺎن ﺣدﯾث ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺛﺑت آﺛﺎر
ﺷده اﻧد ،ھﻣﮫ اﺋﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن روز ﺗوﺟﮫ وﯾژه داﺷﺗﮫ ،آن را ﻋﯾد
ﻣﯾداﻧﺳﺗﮫ و ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد در اﯾن روز ﺧود روزه ﻣﯾداﺷﺗﻧد و
اﺻﺣﺎب و واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧوﯾش را ﺑﮫ روزه ﻣﯾﻔرﻣودﻧد.
ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم ﮐﻠﯾﻧﯽ ،در ﮐﺎﻓﯽ از ﺳﺎﻟم رواﯾت ﮐرده اﺳت:
ﺑﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻋرض ﮐردم آﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟز ﺟﻣﻌﮫ و ﻓطر و
اﺿﺣﯽ ﻋﯾد دﯾﮕری دارﻧد؟
ﻓرﻣود آری ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﯾد.
ﮔﻔﺗم ﭼﮫ روزی اﺳت؟
ﻓرﻣود روزی ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ص( اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( را ﺑﮫ وﻻﯾت
ﻧﺻب ﮐرد و ﻓرﻣود ﻣن ﮐﻧت ﻣوﻻه ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﻻه).(۵٧
و از ﺣﺳن ﺑن راﺷد ﻧﯾز رواﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﭘرﺳﯾدم
ﻓداﯾت ﺷوم! آﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟز ﻓطر و اﺿﺣﯽ ﻋﯾدی دارﻧد؟
ﻓرﻣود آری ﺑزرﮔﺗر و ﺷرﯾﻔﺗر از آن دو .ﮔﻔﺗم ﭼﮫ روزی اﺳت؟
ﻓرﻣود روزی ﮐﮫ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﮫ وﻻﯾت ﻣﻧﺻوب ﺷد .ﮔﻔﺗم ﻓداﯾت
ﺷوم در اﯾن روز ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم؟
ﻓرﻣود روزه ﺑﮕﯾر و ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد درود ﻓراوان ﺑﻔرﺳت و از
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ظﻠم ﮐردﻧد اظﮭﺎر ﺑﯾزاری ﮐن .ﭘﯾﺎﻣﺑران اﻟﮭﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧود دﺳﺗور ﻣﯾدادﻧد روز ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾن را ﻋﯾد ﺑﮕﯾرﻧد.
ﮔﻔﺗم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾن روز روزه ﺑﮕﯾرد ﭼﮫ ﭘﺎداﺷﯽ دارد؟
ﻓرﻣود ﻣﻌﺎدل ﺷﺻت ﻣﺎه روزه).(۵٨
ﺻﻔﺣﮫ  102از 131

ﻏدﯾر از دﯾدﮔﺎه اھل ﺳﻧت

ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرات ﺑن اﺑراھﯾم در ﮐﺗﺎب ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﺳؤال ﺷد آﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑرﺗر ازﻓطر واﺿﺣﯽ و روز ﺟﻣﻌﮫ و
ﻋرﻓﮫ ﻋﯾدی دارﻧد؟ ﻓرﻣود آری ﺑرﺗر از آﻧﮭﺎ ،ﺑزرﮔﺗر از آﻧﮭﺎ و در
ﻧزد ﺧدا ﺷرﯾﻔﺗراز ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ،و آن ھﻣﺎن روزی اﺳت ﮐﮫ ﺧدا دﯾﻧش
را ﮐﺎﻣل ﮐرد و ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﭼﻧﯾن ﻧﺎزل ﮐرد اﻟﯾوم اﮐﻣﻠت ﻟﮑم دﯾﻧﮑم
و اﺗﻣﻣت ﻋﻠﯾﮑم ﻧﻌﻣﺗﯽ و رﺿﯾت ﻟﮑم اﻻﺳﻼم دﯾﻧﺎ.
راوی ﮔﻔت آن ﭼﮫ روزی اﺳت؟
ﻓرﻣود ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ھﻣﯾﺷﮫ روز ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎﻧﺷﯾن را ﻋﯾد ﻣﯽ
ﮔرﻓﺗﻧد و ﻋﯾد ﻣﺳﻠﻣﯾن روزی اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ص( ﻋﻠﯽ)ع( را
ﺑﮫ وﻻﯾت ﻧﺻب ﮐرد و آﯾﺎﺗﯽ از ﻗرآن در ﺷﺎﻧش ﻧﺎزل ﮐرد و دﯾن
راﮐﺎﻣل ﮐرد و ﻧﻌﻣﺗش را ﺑر ﻣؤﻣﻧﯾن ﺗﻣﺎم ﮐرد).(۵٩
ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﻣود اﯾن روز ،روز ﻋﺑﺎدت و ﻧﻣﺎز و ﺷﺎدی و
ﺳﭘﺎﺳﮕزاری اﺳت ﭼون ﺧدا ﻧﻌﻣت وﻻﯾت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾد .ﻣن
دوﺳت دارم ﺷﻣﺎ در اﯾن روز روزه ﺑﮕﯾرﯾد).(۶٠
در رواﯾﺗﯽ از ﻓﯾﺎض ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر طوﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در روز
ﻏدﯾر ﺧدﻣت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( رﺳﯾدم دﯾدم ﺣﺿرت ﻋده ای از ﯾﺎران
ﺧوﯾش را ﺑرای اﻓطﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ و ھداﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل
ﻟﺑﺎس و ﺣﺗﯽ ﮐﻔش و اﻧﮕﺷﺗر ﻣﯾﺷد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت.
در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺿرت و اطراﻓﯾﺎن او ﺣﺎﻟﺗﯽ دﯾﮕر ﺑود .ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎن
ﺣﺿرت را دﯾدم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧود را ﻧو ﮐرده و ﺣﺗﯽ اﺑزاری را ﮐﮫ
در روزھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﺑردﻧد ﻧو ﮐرده اﻧد و آن ﺣﺿرت درﺑﺎره
ﻓﺿﯾﻠت و ﺷرف آن روز ﺳﺧن ﻣﯾراﻧد).(۶١
از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در طول
دوراﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﯾن روز ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ و آن را ﻋﯾد ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ
اﻧد.
اﺑورﯾﺣﺎن ﺑﯾروﻧﯽ در ﮐﺗﺎب اﻻﺛﺎراﻟﺑﺎﻗﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت روز ھﯾﺟدھم،
ﻋﯾد ﻏدﯾر ﺧم ﻣﯾﺑﺎﺷد و آن ﻧﺎم ﻣﻧزﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﭘس از ﺣﺟﺔ
اﻟوداع در آﻧﺟﺎ ﻓرود آﻣد و ﺟﮭﺎز ﺷﺗران را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺑﺎزوی ﻋﻠﯽ
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ﺑن اﺑﯽ طﺎﻟب را ﮔرﻓت و از آن ﺟﮭﺎزھﺎ ﺑﺎﻻ رﻓت و ﻓرﻣود ھر ﮐس
را ﮐﮫ ﻣن ﻣوﻻ ﺑﺎﺷم ،ﻋﻠﯽ ﻣوﻻی اوﺳت).(۶٢
و ﻣﺳﻌودی در ﮐﺗﺎب اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ واﻻﺷراف ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﻓرزﻧدان و ﺷﯾﻌﯾﺎن
ﻋﻠﯽ)ع( اﯾن روز را ﺑزرگ ﻣﯾﺷﻣرﻧد).(۶٣
و اﺑن طﻠﺣﮫ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﮐﺗﺎب ﻣطﺎﻟب اﻟﺳؤول ﻣﯾﻧوﯾﺳد و اﯾن روز،
روز ﻏدﯾر ﺧم ﻧﺎﻣﯾده ﺷد و روز ﻋﯾد ﺷد ،ﭼون وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
رﺳول ﺧدا)ص( او را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟت ﺑﻠﻧدی ﻣﻧﺻوب ﻓرﻣود و از ﻣﯾﺎن
ﺗﻣﺎم ﻣردم ﻓﻘط او را ﺑﮫ اﯾن ﺷراﻓت ﻧﺎﯾل ﮐرد).(۶۴
ﺛﻌﺎﻟﺑﯽ در ﺛﻣﺎر اﻟﻘﻠوب ،ﺷب ﻏدﯾر را در زﻣره ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﺧﺎص
ذﮐر ﮐرده ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﺷب ﻏدﯾر ھﻣﺎن ﺷﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا)ص(
در ﻓردای آن در ﻏدﯾر ﺧم ﺑر ﭘﺎﻻن ﺷﺗران ﺧطﺑﮫ ای ﺧواﻧد و ﻓرﻣود
ﻣن ﮐﻧت ﻣوﻻه ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﻻه اﻟﻠﮭم و ال ﻣن واﻻه و ﻋﺎد ﻣن ﻋﺎداه ...
ﻣن ﻧﺻره و اﺧذل ﻣن ﺧذﻟﮫ .ﺷﯾﻌﯾﺎن اﯾن ﺷب را ﮔراﻣﯽ داﺷﺗﮫ آن
را ﺑﮫ ﻋﺑﺎدت زﻧده ﻣﯾدارﻧد).(۶۵
ھﻣﭼﻧﯾن اﺑن ﺧﻠﮑﺎن در ﺷرح ﺣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻌﻠﯽ ﻓﺎطﻣﯽ ﭘﺳر اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر
ﻣﯾﻧوﯾﺳد در روز ﻋﯾد ﻏدﯾر ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﺟدھم ﻣﺎه ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺳﺎل
ﭼﮭﺎرﺻد و ھﺷﺗﺎد و ھﻔت ،ﻣردم ﺑﺎ او ﺑﯾﻌت ﮐردﻧد).(۶۶
و در ﺷرح ﺣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻧﺻر ﻓﺎطﻣﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳد او در ﺷب ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ
دوازده ﺷب از ذی اﻟﺣﺟﮫ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از ﺳﺎل ﭼﮭﺎرﺻد و ھﺷﺗﺎد و
ھﻔت وﻓﺎت ﮐرد و اﯾن ﺷب ھﻣﺎن ﺷب ﻋﯾد ﻏدﯾر ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﺟدھم ذی
اﻟﺣﺟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾد ﻏدﯾر ﺧم اﺳت).(۶٧
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در اﺧﺑﺎر و رواﯾﺎت و ﮐﻠﻣﺎت ﻣورﺧﺎن دﯾدﯾم ،روز ﻏدﯾر از
آﺧرﯾن ﺳﺎل ﻋﻣر ﺷرﯾف ﻧﺑﯽ ﻣﮑرم اﺳﻼم)ص( ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﮫ ﺧﻼﻓت ﻣﻧﺻوب ﻓرﻣود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﯾد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و
از ھﻣﺎن ﺳﺎل و ھﻣﺎن ﺻﺣرا ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﺳﻠﻣﯾن در طول زﻣﺎن و
ﮔﺳﺗره ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت.
از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،اﯾن روز در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﺗوﻓﺎی ﺳﺎل
 ،١۴٨در زﻣﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺗوﻓﺎی ﺳﺎل ،٢٠٣در زﻣﺎن ﻏﯾﺑت
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ﺻﻐرا ﮐﮫ ﻓرات اﺑن اﺑراھﯾم ﮐوﻓﯽ و ﮐﻠﯾﻧﯽ رازی ﻣﯾزﯾﺳﺗﮫ اﻧد ،در
زﻣﺎن ﻣﺳﻌودی ﻣﺗوﻓﺎی ﺳﺎل  ،٣۴۵ﺛﻌﺎﻟﺑﯽ ﻧﯾﺷﺎﺑوری ،ﻣﺗوﻓﺎی ﺳﺎل
 ۴٢٩و اﺑورﯾﺣﺎن ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﺗوﻓﺎی ﺳﺎل  ،۴٣٠در زﻣﺎن اﺑن طﻠﺣﮫ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺗوﻓﺎی  ،۶۵۴و اﺑن ﺧﻠﮑﺎن ،ﻣﺗوﻓﺎی  ۶٨١ھﺟری ﻗﻣری
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﯾد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود.
از ﻧظر ﮔﺳﺗره ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ در ﻣﻧﺎطق ﺷرﻗﯽ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ،ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ اﺑورﯾﺣﺎن ﻣﯾزﯾﺳﺗﮫ ،ﻧﯾﺷﺎﺑور ﮐﮫ ﻣﺣل ﺗوﻟد
ﺛﻌﺎﻟﺑﯽ اﺳت ،ﺗﺎ ری ﮐﮫ زادﮔﺎه و اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﮐﻠﯾﻧﯽ اﺳت ،ﺗﺎ ﺑﻐداد ﮐﮫ
ﻣﺣل ﺗوﻟد و رﺷد ﻣﺳﻌودی اﺳت ،ﺗﺎ ﺣﻠب ﮐﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و وﻓﺎت
اﺑن طﻠﺣﮫ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺻر ﮐﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و وﻓﺎت اﺑن ﺧﻠﮑﺎن اﺳت،
ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﻋﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ و آن را ﺟﺷن ﻣﯾﮕرﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾن در
ﺻورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرض ﮐﻧﯾم ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺑزرﮔﺎن از ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﺧﺑر داده اﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯾداﻧﯾم اوﻻ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﭼون
ﻣﺳﻌودی و ﺑﯾروﻧﯽ اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺛﺎﻧﯾﺎ در
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﯾﺷﺎن از اﯾن روز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﯾد ﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﺎد ﺷده
اﺳت.
آداب و اﻋﻣﺎل ﻋﯾد ﻏدﯾر
ﻋﻧﺻر اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯾداﯾش ھر ﻋﯾد در ﻣﯾﺎن ﻣﻠﺗﮭﺎ ،ﺣﺎدﺛﮫ ای ﺳﻌﺎدت
ﺑﺧش و ﻣﺳرت اﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺳﺗر زﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،ظرف
ﺣدوث ﺧود را از ﻗﺑل و ﺑﻌد آن ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯾﺳﺎزد .آﻧﮕﺎه ﻣردم آن روز
را ﻋﯾد ﻧﺎﻣﯾده ،ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و آﯾﯾن ﺧود در طول ﻗرون و
اﻋﺻﺎر ﺳﺎﻟروزش را ﮔراﻣﯽ ﻣﯾدارﻧد.
در ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾن ﻋﻧﺻر اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻌﻣت ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ،و ھر
اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺧود را ﻣﻠزم ﻣﯾداﻧد اﺣﺳﺎن ﻧﻌﻣت دھﻧده را ﺳﭘﺎس
ﮔزارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎی ﮐﻠﯽ دﯾن اﺳﻼم در اﯾن
ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎ ﺗﺷرﯾﻊ ﻋﺑﺎدات و اﻋﻣﺎل وﯾژه ای اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب
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ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟم ﻧﻌﻣت دھﻧده ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﻣﯾﺷود.
در روز ﻋﯾد ﻏدﯾر ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﻋﯾﺎد ،ﻋﺑﺎدات و ﻣراﺳم وﯾژه
ای ﺳﻔﺎرش و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت .آداب اﯾن ﻋﯾد ﺑزرگ از دو
وﯾژﮔﯽ ﺑﺎرز ﺑرﺧوردار اﺳت:
 -١آداب اﯾن روز از ﻧظر ﮐﻣﯾت و ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎ آداب ھﯾﭻ ﯾﮏ از
ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت
آﻧﭼﮫ ﺑرای روز ﻏدﯾر وارد ﺷده ،ﺷﺎﻣل طرﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ھﻣﮫ
ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮏ ،اﻋﻣﺎل ﭘﺳﻧدﯾده و ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣطﻠوب ﻓردی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
 -٢طﺑق رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ
رﺳﯾده اﺳت ھر ﯾﮏ از اﻋﻣﺎل و آداب روزﻏدﯾر از ارزﺷﯽ واﻻ
ﺑرﺧوردار اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﭘﺎداﺷﯽ ﺑزرگ در ﭘﯽ دارد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن روز ﻏدﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ ﺑس ارﺟﻣﻧد و ﺣﺳﺎس اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن
را ﮔراﻣﯽ داﺷت و ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑزرﮔداﺷت و اﺣﺗرام اﯾن روز ،اﻟﺗزام ﺑﮫ
آداﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اھل ﺑﯾت)ع( ﺑرای آن ﻣﻘرر ﮐرده اﻧد.
آداب ﻋﯾد ﻏدﯾر در ﭼﻧد ﻣﺣور ﮐﻠﯽ ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ
ھر ﭼﻧد ﺗﻣﺎم آداب اﯾن روز ھر ﮐدام ﺧود ﻋﻣﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯾرود وﻟﯽ در ﯾﮏ دﺳﺗور ﮐﻠﯽ و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘدﻣﮫ ھﻣﯾن آداب در
رواﯾﺗﯽ آﻣده اﺳت ھر ﮐﺎر ﻧﯾﮑﯽ در اﯾن روز ﻣﻌﺎدل ﮐﺎر ﻧﯾﮏ در
ھﺷﺗﺎد ﻣﺎه اﺳت).(۶٨
ﺑﻧﺎﺑراﯾن روز ﻏدﯾر ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن و ﺷب ﻗدر
دارد .از اﯾن رو ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ در اﯾن روزھﺎ و ﺷﺑﮭﺎ
ھﻣﺎره در ﺣﺎل ﺷﮑﻔﺗن اﺳت .در ﭼﻧﯾن اوﻗﺎﺗﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺳﺎن ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣرده از ﺣﺳﻧﺎت و ﺧﯾرات ﺑﮭره ﮐﺎﻓﯽ
ﺑرﮔﯾرد.
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ﻋﺑﺎدت
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓرﻣود ﻏدﯾر روزی اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﻣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
در آن ﻋﺑﺎدت ﮐﻧد ﻣﯽ اﻓزاﯾد).(۶٩
ﻋﺑﺎدت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎم ﮐﻠﻣﮫ ھر ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺻد ﻗرﺑت اﻧﺟﺎم
ﻣﯾﺷود و ﻣوﺟب ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﻧده ﺑﮫ ﺳﺎﺣت ﻗدس رﺑوﺑﯽ ﻣﯾﺷود .در
ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺑﺎدت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺗواﻧد در ﻗﺎﻟب ھر ﮐﺎر ﻣﺑﺎﺣﯽ
ﺻورت ﺑﻧدد .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر اﻧﺳﺎن ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎدی ﺧود را ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧﯾت
ﺗﻘرب ﺑﮫ ﺧدا و ﺑرای رﺿﺎی ﺧداوﻧد اﻧﺟﺎم دھد ،ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎدی
زﻧدﮔﯽ ﻧﯾز ﻋﺑﺎدت ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻋﺑﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای روز ﻏدﯾر ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم اﻧواع
ﻋﺑﺎداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﺳﻼم ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم .ﻧﻣﺎز ،روزه ،ﻏﺳل ،دﻋﺎ ،ﺣﻣد
و ﺳﭘﺎس ،زﯾﺎرت ،ﺻﻠوات و اظﮭﺎر ﺑراﺋت از دﺷﻣﻧﺎن ،ھر ﯾﮏ ادﺑﯽ
از آداب اﯾن روز ﻣﺑﺎرک اﺳت.
روزه
روزه ﻋﺑﺎدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر وﺟوب آن در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن،
ﺟز در ﻋﯾد ﻓطر و ﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ،در ﺗﻣﺎم روزھﺎی ﺳﺎل ﻣﺳﺗﺣب اﺳت
وﻟﯽ در ﭘﺎره ای از اﯾﺎم ﺳﻔﺎرش ﻣؤﮐد ﺷده اﺳت و رواﯾﺎت از
ارزش ﻓوق اﻟﻌﺎده آن ﺧﺑر ﻣﯾدھﻧد .ﯾﮑﯽ از آن روزھﺎ روز ﻋﯾد
ﻏدﯾر اﺳت .اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود ﻣﻠﺗزم ﺑوده اﻧد اﯾن روز را
روزه ﺑدارﻧد ،اﺻﺣﺎب و ﻧزدﯾﮑﺎن ﺧوﯾش را ﻧﯾز ﺑﮫ روزه ﺳﻔﺎرش
ﻣﯾﮑردﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن از رواﯾﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧت از رﺳول
ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧده اﺳت.
از اﺑن ھرﯾره رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ھر ﮐس روز ھﯾﺟدھم ﻣﺎه ذﯾﺣﺟﮫ را
روزه ﺑﮕﯾرد ،ﺧداوﻧد روزه ﺷﺻت ﺳﺎل را ﺑرای او ﻣﯾﻧوﯾﺳد).(٧٠
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اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در رواﯾﺗﯽ ﺿﻣن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺧﺎطب ﺧوﯾش ﺑﮫ روزه
اﯾن روز ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد روزه اﯾن روز ،ﻣﻌﺎدل روزه ﺷﺻت ﻣﺎه
اﺳت).(٧١
و در رواﯾت دﯾﮕری ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد روزه ﻋﯾد ﻏدﯾر ﺧم ،ﻧزد ﺧدا ﻣﻌﺎدل
ﺻد ﺣﺞ و ﺻد ﻋﻣره ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت).(٧٢
ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﻣوده اﻧد روزه ﻋﯾد ﻏدﯾر ﺧم ،ﻣﻌﺎدل روزه ﺗﻣﺎم ﻋﻣر
دﻧﯾﺎﺳت ،اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻋﻣری ﭘﯾداﮐﻧد و ﺗﻣﺎم آن را روزه
ﺑدارد).(٧٣
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ﻧﻣﺎز
ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾﺎم و ﻣواﻗﻊ ﺧﺎص ،ﻧﻣﺎزی ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود
دارﻧد ،ﺑرای ﻋﯾد ﻏدﯾر ﭼﻧد ﻧﻣﺎز ﺑﺎ آداﺑﯽ وﯾژه ﺳﻔﺎرش ﺷده اﺳت.
ﺳﯾد ﺑن طﺎووس )ره( در ﮐﺗﺎب ﺷرﯾف اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل در ﺿﻣن
اﻋﻣﺎل ﻋﯾد ﻏدﯾر از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺳﮫ ﻧﻣﺎز رواﯾت ﮐرده اﺳت طﺑق
ﯾﮑﯽ از اﯾن رواﯾﺎت آن ﺣﺿرت ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
اﯾن روز ،روزی اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭘﺎﺳداﺷت ﺣرﻣت آن را ﺑر ﻣؤﻣﻧﺎن
واﺟب ﮐرده اﺳت .ﭼون در اﯾن روز دﯾﻧﺷﺎن را ﮐﺎﻣل و ﻧﻌﻣﺗش را
ﺑر اﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎم ﻧﻣود و ﻋﮭد و ﻣﯾﺛﺎﻗﯽ را ﮐﮫ در آﻏﺎز آﻓرﯾﻧش از آﻧﺎن
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﻌد ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑودﻧد ﺗﮑرار ﮐرد و آﻧﺎن را ﺗوﻓﯾق داد ﺗﺎ
ﻗﺑول ﮐﻧﻧد و از اھل اﻧﮑﺎر ﻗرارﺷﺎن ﻧداد).(٧۴
ﻣﻧظور از ﻣﯾﺛﺎق در اﯾن ﺣدﯾث ﺷرﯾف ھﻣﺎن ﻣﯾﺛﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن
ﮐرﯾم در آﯾﮫ  ١٧٢ﺳوره اﻋراف ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد
آر ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدای ﺗو ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان آدم را ﺟﻣﻊ ﮐرد و آﻧﮭﺎ را ﺑر
ﺧودﺷﺎن ﮔواه ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭘروردﮔﺎری و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او اﻋﺗراف
ﮐردﻧد ،.ﺗﺎ در روز ﻗﯾﺎﻣت ﻧﮕوﯾﻧد ﻣﺎ از ﯾﮑﺗﺎﯾﯽ وﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗو ﺑﯽ ﺧﺑر
ﺑودﯾم.
اﯾن ﻣﯾﺛﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑر ﺗوﺣﯾد و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ از ﻧﺳل
ﺑﺷر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن از اﯾن ﺣدﯾث اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺧداوﻧد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ
ﺑرای ﺧداﭘرﺳﺗﯽ و ﺗوﺣﯾد از ﺑﺷر ﭘﯾﻣﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑرای وﻻﯾت ﻧﯾز
ﭼﻧﯾن ﮐرده اﺳت .ﻣﯾﺛﺎق ﺑر ﺗوﺣﯾد ،ﺑﮫ ھر ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ واﻗﻊ ﺷده
ﺑﺎﺷد ،درﻣورد وﻻﯾت ﻧﯾز ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت.
اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺧواھد ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن روز ھﻣراه رﺳول ﺧدا
ﺑودﻧد و ﺑﺎ راﺳﺗﮕوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوﺳﺗﯽ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺑﺎ ﺧدا و
رﺳوﻟش ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑرﺧورد ﮐردﻧد ھم ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در رﮐﺎب رﺳول ﺧدا)ص( ،اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ،اﻣﺎم ﺣﺳن و
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اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﯾر ﻟوای
ﺣﺿرت ﻣﮭدی و در ﺧﯾﻣﮫ او ھﺳﺗﻧد و از ﺑزرﮔﺎن و ﻧﺟﯾﺑﺎن ﺑﺎﺷد،
ﻧزدﯾﮏ زوال ظﮭر ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم و اﺻﺣﺎﺑش ﺑﮫ
ﻧزدﯾﮑﯽ ﻏدﯾر ﺧم رﺳﯾده ﺑودﻧد دو رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺑﮕزارد ،و ﭘس از
ﻧﻣﺎز ،ﺳﺟده ﺷﮑر ﺑﮫ ﺟﺎ آورده ﺻد ﺑﺎر ﺑﮕوﯾد ﺷﮑراّ‡).(٧۵
آﻧﮕﺎه ﺣﺿرت دﻋﺎﯾﯽ طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطب ﺧوﯾش ﺗﻌﻠﯾم داده ﮐﮫ ﭘس
از اﯾن ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد .اﯾن دﻋﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﻣﺣور ﮐﻠﯽ اﺳت:
 -١اذﻋﺎن و اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد ﺻﺣﯾﺢ و ﺑر ﺣق اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼون
ﺗوﺣﯾد و ﻧﺑوت.
 -٢ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس ﻧﻌﻣت وﻻﯾت.
 -٣اظﮭﺎر دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ،و دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺣق.
 -۴آرزوی ﺛﺑﺎت ﻗدم و ﭘﺎﯾداری در راه ﺣق.
در ﯾﮑﯽ از ﻓﻘرات اﯾن دﻋﺎ ﻣﯾﺧواﻧﯾم:
ﭘروردﮔﺎرا! ﺑﮫ ﻟطف و اﺣﺳﺎن ﺗو ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣوﻓق ﺷدﯾم دﻋوت
ﭘﯾﺎﻣﺑرت را اﺟﺎﺑت ﮐﻧﯾم و او را ﺗﺻدﯾق ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣؤﻣﻧﺎن
اﯾﻣﺎن آورﯾم و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طﺎﻏوت و ﺑت ﮐﻔر ورزﯾم .ﭘس آﻧرا ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺑﮫ وﻻﯾت ﺑرﮔزﯾدﯾم واﻟﯽ ﻣﺎ ﮔردان و ﺑﺎ ﭘﯾﺷواﯾﺎﻧﻣﺎن ﻣﺣﺷور ﮐن ،ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﻘﯾن ،ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔروﯾده ﺗﺳﻠﯾم اﻣرﺷﺎن ﺷده و ﺑﮫ ظﺎھر و
ﺑﺎطن ،ﺷﺎھد و ﻏﺎﯾب ،و ﻣرده و زﻧده اﯾﺷﺎن اﯾﻣﺎن آورده اﯾم و ﺑﮫ
ﭘﯾﺷواﯾﯽ و ﺳروری اﯾﺷﺎن ﺧﺷﻧود و راﺿﯽ ھﺳﺗﯾم.
آﻧﮭﺎ ﺑرای وﺳﺎطت ﺑﯾن ﻣﺎ و ﺧدا ﮐﺎﻓﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ دﯾﮕری ﻧﯾﺎز
ﻧﯾﺳت .ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای اﯾﺷﺎن ﻧﻣﯾﺧواھﯾم و ﺟز اﯾﺷﺎن ھﻣدم و
ھﻣرازی ﻧﮕﯾرﯾم).(٧۶
در ﻓرازی دﯾﮕر از اﯾن دﻋﺎ آﻣده اﺳت:
ﺧداﯾﺎ ﺗو را ﮔواه ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﮐﮫ دﯾن ﻣﺎ ھﻣﺎن دﯾن ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد و
ﺳﺧن ﻣﺎ ھﻣﺎن ﺳﺧن آﻧﺎن اﺳت .دﯾن ﻣﺎ دﯾن اﯾﺷﺎن اﺳت ھﻣﺎن
ﻣﯾﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد و ﺑﮫ آن ﻣﯾﮕروﯾم ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﮔروﯾدﻧد .ھر
ﭼﮫ را آﻧﮭﺎ اﻧﮑﺎر ﮐردﻧد ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﻧﮑرﯾم ھر ﮐﮫ را دوﺳت داﺷﺗﻧد ﻣﺎ
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ﻧﯾزدوﺳت دارﯾم .ھر ﮐﮫ را دﺷﻣن داﺷﺗﻧد ﻣﺎ ﻧﯾز دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم .ھر
ﮐﮫ را ﻟﻌﻧت ﮐردﻧد ﻟﻌﻧت ﻣﯾﮑﻧﯾم .از ھر ﮐﮫ ﺑﯾزاری ﺟﺳﺗﻧد ﺑﯾزاری
ﻣﯾﺟوﯾﯾم و رﺣﻣت ﻣﯾﻔرﺳﺗﯾم ﺑر ھر ﮐس ﮐﮫ اﯾﺷﺎن رﺣﻣت
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد).(٧٧
اﯾن ﻧﻣﺎز ﺗﺟﻠﯽ روح ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ و ﺷﮑر ﮔزاری ﺣﻘﯾﻘﯽ
از ﻧﻌﻣﺗﮭﺎﺳت .ﺑﮫ ﺟﺎ آوردن اﯾن ﻧﻣﺎز در ﻧزدﯾﮑﯽ ظﮭر روز ﻏدﯾر
ﻧﺷﺎﻧﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار ﻣﯾداﻧد در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺟﺑرﺋﯾل اﻣﯾن ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﺑﻼغ ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﭘﯾﺎم اﻟﮭﯽ) (٧٨و اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن رﮐن دﯾن
ﻧﺎزل ﺷده و اﺻل وﻻﯾت را ﺑرای ﺑﺷر ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳت.
وﻻﯾت ،ﺿﺎﻣن ﺑﻘﺎی اﺻل دﯾن و روح ﺷرﯾﻌت و ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺗوﺣﯾد و
رﺳﺎﻟت و ﺣﺎﻣﯽ ﻓﺿﯾﻠت و ﺗﻘوا در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری اﺳت .اﺻﻠﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﻋداﻟت را ﮐﮫ ھدف اﺻﻠﯽ از ارﺳﺎل رﺳوﻻن اﻟﮭﯽ و اﻧزال
ﮐﺗب آﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻋﮭده دارد) .(٧٩اﺻﻠﯽ ﮐﮫ اﮔر اﺑﻼغ ﻧﺷود،
رﺳﺎﻟت اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻧرﺳﯾده اﺳت).(٨٠
ﻧﻣﺎزﮔزار ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﺗوﺟﮫ دارد و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﮑرﮔزاری از اﯾن
ﻧﻌﻣت ﻋظﻣﯽ ﺳر ﺑر ﺳﺟﺎده ﻋﺑودﯾت ﻣﯾﻧﮭد و ﺷﺎﮐراﻧﮫ در ﭘﯾﺷﮕﺎه
رﺑوﺑﯽ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯾﺳﺎﯾد و ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﮫ دﺳت ﺗوﺳل ﺑﮫ ذﯾل
ﻋﻧﺎﯾت ﺣق ﺑر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ او را در اﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﻠﻧد ﺣﻔظ ،و
ﺳراﺳر ﺣﯾﺎﺗش را از اﯾن ﭼﺷﻣﮫ ﻓﯾﺎض ﺳﯾراب ﮐﻧد و ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھﻣرﺗﺑﮫ ﯾﺎران رﺳول ﺧدا و ھﻣﺳﻧﮓ ﻣﺟﺎھدان ﺻدر اﺳﻼم ﻣﯾﺷود.
ﺑﺎ ﺷﮭداﯾﯽ ﺑراﺑری ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در رﮐﺎب اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ،اﻣﺎم ﺣﺳن
و اﻣﺎم ﺣﺳﯾن)ع( ﺷﺎھد ﻣﻘﺻود را در آﻏوش ﮐﺷﯾده اﻧد و ھﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﯾر ﻟوای ﻣﮭدی آل ﻣﺣﻣد)ص( ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯾزﻧﻧد و در
ﺧﯾﻣﮫ او ھﺳﺗﻧد.
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ﭘﺎورﻗﯽ
 -١ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٧١ﺣدﯾث ١٠٢
 -٢ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص  ٣۴٨و ﻣﺳﺗدرک
اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص ۴
 -٣ﺳوره ﺑﻘره ،آﯾﮫ ٢٠٧
 -۴ﺗﻔﺳﯾر ﻗرطﺑﯽ ،ج  ،٣ص  ٢١و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺑﯾر ،ج  ،٣ص  ٢٢٣و
ﺗﻔﺳﯾر ﻓرات ،ص  ۶۵و اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص ٩٩
 -۵ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣٣٠ﺑﺎب  ،۶٠ﺣدﯾث  ٢۵۶و
ﻣﻧﺎﻗب ﺧوارزﻣﯽ ،ص  ،١٢٧ﺣدﯾث ١۴١
 -۶ﺣﻠﯾﺔ اﻟوﻟﯾﺎ ،ج  ،٩ص ١۴۵
 -٧اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨۶ﻓﺻل اول
 -٨اﺳداﻟﻐﺎﺑﮫ ،ج  ،۴ص ٩٧
 -٩ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ،١۶٧ج  ٢١٣و  ٢١۴و ﺗﺎرﯾﺦ
طﺑری ،ج  ،٢ص ١٩٧
 -١٠اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٣ص  ١٢٠و ﻣﻘﺗل
ﺧوارزﻣﯽ ،ج  ،١ص ۴۵
 -١١اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶٧ﺳطر ١۵
 -١٢ﺳوره اﺣزاب ،آﯾﮫ ٢۵
 -١٣در اﻟﻣﻧﺛور ،ج  ،۵ص  ،١٩٢ﺳطر ٣۵
 -١۴ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۶٢ﺣدﯾث  ٣۶۴٩٣ﺗﺎ  ٣۶۴٩۶و
ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ٢۶١و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرق ،ص ،١٨٧
ﺣدﯾث  ،٢ﺑﺎب  ،۵٠ﺣدﯾث  ٢٠١و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،١ص  ١٧۴ﺗﺎ
 ٢۴۶ﺣدﯾث  ٢١٧ﺗﺎ  ٢٩٠و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،١٧۶ﺗﺎ
 ،١٨٩ﺣدﯾث  ٢١٣ﺗﺎ ٢٢۴
 -١۵ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،١١ص  ٣٢۴و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص
 ،١٣۶ﺣدﯾث  ٣۶۴٣١و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص ١٨۶
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 -١۶ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،۶ص  ٨و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ،
ص ١٨۶
 -١٧اﻟﺑداﯾﮫ و اﻟﻧﮭﺎﯾﮫ ،ج  ،۴ص ٣٢۵
 -١٨ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢٠٢ﺣدﯾث ٢۴٠
 -١٩اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨۵ﻓﺻل اول
 -٢٠ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٣۶٣ﺑﺎب  ،۶۶ﺣدﯾث ٢٨٩
 -٢١ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ،ج  ،١١ص  ١٧٣و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص
 ،٢٣۵ﺑﺎب  ،۴۶ﺣدﯾث  ١٨٣ﺗﺎ ١٨۵
 -٢٢اﻻﻣﺎﻣﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ص  ۶و ١١
 -٢٣ﺗﺎرﯾﺦ طﺑری ،ج  ،٢ص  ۵٨و  ۶٧و ۶٨
 -٢۴ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١١٨ﺣدﯾث  ٣۶٣٧٩و ص ١۴۵
ﺣدﯾث  ٣۶۴۵٧و اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٧ﺣدﯾث ٢
 -٢۵ﮐﻧزاﻻﻋﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١١۴ﺣدﯾث  ٣۶٣٧٠و ﻓراﺋد
اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٨٨ﺑﺎب  ،١٧ﺣدﯾث ۶٨
 -٢۶اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩٢ﺣدﯾث ٣۶
 -٢٧ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ج  ١٣ص  ١٠۵ﺣدﯾث  ٣۶٣۴۵و  ١٢٠ﺣدﯾث
 ٣۶٣۴٨و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ١ص  ١١١ﺗﺎ  ١٢٠ﺣدﯾث  ٧٩ﺗﺎ
٨٣
 -٢٨اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٨ﺣدﯾث  ٧و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج
 ،١ص  ،١۵٠ﺑﺎب  ،٢٩ﺣدﯾث  ١١٣و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص
 ،٣٧ﺣدﯾث  ۵٧و ص  ،٣٨ﺣدﯾث ٣٩
 -٢٩ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص  ٢٣٠و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج
 ،١٣ص  ،١۵٠ﺣدﯾث ٣۶۴۶٨
 -٣٠ﺳوره ﺷوری ،آﯾﮫ ٢٣
 -٣١ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٣٠٧ﺣدﯾث  ٣۵٢و ذﺧﺎﺋر اﻟﻌﻘﺑﯽ،
ص ٢۵
 -٣٢ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،١١۶ﺣدﯾث ١١۴٠
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 -٣٣اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٩۴ﺣدﯾث  ۴٠و ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج
 ،١٣ص  ،١۶٣ﺣدﯾث  ٣۶۴٩۶و ص  ١١۵ﺣدﯾث ٣۶٣٧۴
 -٣۴ﺳوره آل ﻋﻣران ،آﯾﮫ ۶١
 -٣۵اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٧ﺣدث ٣
 -٣۶ﺳوره طﮫ ،آﯾﮫ ١٣٢
 -٣٧ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،٣٧۶ﺣدﯾث  ٨٧٨ﺗﺎ ٨٨٠
 -٣٨ﺳوره آل ﻋﻣران ،آﯾﮫ ۶١
 -٣٩ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺷﺎف ،ج  ،١ص ٣۶٨
 -۴٠ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٣ص  ،١١۶ﺣدﯾث ١١۴٠
 -۴١اﻟﺻواﻋق اﻟﻣﺣرﻗﮫ ،ص  ،١٨٨ﺣدﯾث  ۶و ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج
 ،١ص  ۵٨و ص  ،٢۵٨ﺑﺎب  ،۵٠ﺣدﯾث  ١٩٨و ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﮫ،
ج  ،١ص  ،۴۴ﺑﺎب  ،١١ﺣدﯾث  ١١٩و ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص
 ،٣٧٨ﺣدﯾث  ٨٨٣ﺗﺎ  ٨٩٣و ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،٢٢۶ﺣدﯾث
 ٢٧٢ﺗﺎ ٢٧۴
 -۴٢ﻣﺟﻣﻊ اﻟزواﺋد ،ج  ،٩ص ١١١
 -۴٣اﻟﻣﺳﺗدرک ﻋﻠﯽ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ج  ،٢ص  ١٢٠و ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺷﺎف،
ج  ،٣ص ٣۶٠
 -۴۴ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١۴٣ﺣدﯾث ٣۶۴۴۶
 -۴۵ﻓراﺋداﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١٣۶ﺑﺎب  ،٢٢ﺣدﯾث  ١٠٠و
ﻣﻧﺎﻗب اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،١٠۵ﺣدﯾث ١۴٨
 -۴۶ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٨۵ﺣدﯾث ٣۶۵۵٢
 -۴٧ﻣﻧﺎﻗب ﺧوارزﻣﯽ ،ص  ،١١٨ﺣدﯾث  ١٣٠ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج
 ،١ص  ،٣۵٢ﺑﺎب  ،۶۶ﺣدﯾث ٢٧٧
 -۴٨ﻣﺳﻧد اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ج  ،١ص ٧٨
 -۴٩ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٨۴ﺣدﯾث ٣۶۵۵٢
 -۵٠ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٧٨ﺣدﯾث  ٣۶۵٣١و ﻣﻧﺎﻗب
ﺧوارزﻣﯽ ،ص  ،١٢١ﺣدﯾث ١٣۵
 -۵١ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺷق ،ج  ،٢ص  ،۴۵٠ﺣدﯾث  ٩٧۵و ٩٧۶
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 -۵٢ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل ،ج  ،١٣ص  ،١٨٠ﺣدﯾث ٣۶۵٧٣
 -۵٣ﺳوره ﻣﺎﺋده ،آﯾﮫ  ٣ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ در ﻣﻧﺎﻗب ،ص
 ،١٩ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج ، ١ص  ،٧٣ﺑﺎب  ،١٢ﺣدﯾث  ٣٩و ۴٠
رواﯾت ﮐرده اﻧد ،اﯾن آﯾﮫ در روز ﻏدﯾر ﺑﻌد از ﻧﺻب
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﻧﺎزل ﺷده اﺳت
 -۵۴اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ٢٧۴ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣﺷرف اﻟﻣﺻطﻔﯽ ﺗﺎﻟﯾف
اﺑوﺳﻌﯾد ﺧرﮔوﺷﯽ ﻧﯾﺷﺎﺑوری ،ﻣﺗوﻓﯽ ۴٠٧
 -۵۵اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ،٢٨٣و اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص ) ۴۶۶ﻣﺳﺗﻧد
از اھل ﺳﻧت(
 -۵۶اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص  ٢٨۴و اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص ۴۶٣
 -۵٧ﻓروع ﮐﺎﻓﯽ ،ج  ،٢ص  ١۴٨ﺑﺎب ﺻﯾﺎم اﻟﺗرﻏﯾب ،ﺣدﯾث ٣
 -۵٨ﻓروع ﮐﺎﻓﯽ ،ج  ،٢ص  ١۴٨ﺑﺎب ﺻﯾﺎم اﻟﺗرﻏﯾب ،ﺣدﯾث ١
 -۵٩ﺗﻔﺳﯾر ﻓرات ،ص ١١٨
 -۶٠ﺗﻔﺳﯾر ﻓرات ،ص ١١٨
 -۶١ﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﺗﮭﺟد ،ص ٧۵٢
 -۶٢ﺗرﺟﻣﮫ آﺛﺎر اﻟﺑﺎﻗﯾﮫ ،ص ۴۶٠
 -۶٣اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ و اﻻﺷراف ،ص ٢٢١
 -۶۴ﻣطﺎﻟب اﻟﺳؤول ،ص  ،١۶ﺳطر ١٠
 -۶۵ﺛﻣﺎراﻟﻘﻠوب ،ص ۶٣۶
 -۶۶وﻓﯾﺎت اﻻﻋﯾﺎن ،ج  ،١ص ١٨٠
 -۶٧وﻓﯾﺎت اﻻﻋﯾﺎن ،ج  ،۵ص ٢٣٠
 -۶٨اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶۵ﺳطر آﺧر
 -۶٩اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ج  ،۴۶۴ﺳطر ١٨
 -٧٠ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،٧٧ﺑﺎب  ،١٣ﺣدﯾث  ۴۴و ﻣﻧﺎﻗب
اﺑن ﻣﻐﺎزﻟﯽ ،ص  ،١٩ﺣدﯾث ٢۴
 -٧١اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶۵ﺳطر ٢٩
 -٧٢اﻟﻐدﯾر ،ج  ،١ص ٢٨۵
 -٧٣اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶٣ﺳطر ٢٧
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 -٧۴اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٧٢ﺳطر ٧
 -٧۵اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٧٢ﺳطر ١۴
 -٧۶اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٧٣ﺳطر ٨
 -٧٧اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٧٣ﺳطر ١۶
 -٧٨اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٧٢ﺳطر ١٣
 -٧٩ﺳوره ﺣدﯾد ،آﯾﮫ ٢۵
 -٨٠ﺳوره ﻣﺎﺋده ،آﯾﮫ ٣
زﯾﺎرت
زﯾﺎرت ﺳرﭼﺷﻣﮫ زﻻل وﺻل اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺗﻼش ﻣﺷﺗﺎق ﻣﮭﺟور،
در اﺟﺎﺑت ﻋطش اﺷﺗﯾﺎق دﺳت ﻣﯾدھد و ﺟﺎن او را از ﺻﺎﻓﯽ وﺻل
ﺳﯾراب و روﺣش را در ﺟﺎری ﻗرب از داغ ﻓراق ﺗطﮭﯾر ﻣﯾﮑﻧد.
زﯾﺎرت ،ﻣﺣﺻول ﻣﮭر و اﺟر ﺻﺑری اﺳت ﮐﮫ ﻣردان راه را ﻣﯾدھﻧد
و زﯾﺎرﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﺧواﻧده روزﮔﺎر وﺻل و ﻣﮭرورزی اﺳت.
آﻧﭼﮫ زاﺋران در ﺣرﻣﮭﺎی ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( ﻣﯾﺧواﻧﻧد در ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻋرض ارادت و ﻣودت و آﻣوزه ھﺎی ﺻﺣﯾﺢ اﺳت
ﮐﮫ ﺷﺧص زاﯾر در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺻوم ﺑﮫ او ﻋرﺿﮫ ﻣﯾدارد و ﺗﺎﺋﯾد
او را ﻣﯾﮕﯾرد و اﯾن ﺷﯾوه ای اﺳت ﮐﮫ از ﺳﻠف ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر
ﻣﺎﻧده اﺳت.
روز ﻏدﯾر ،روز وﻻﯾت و وﺻﺎﯾت اﺳت .روزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿرت
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺗﻌﻠق داﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯽ آن ﺑزرﮔوار ﺑﮫ ﺟﺷن و
ﺳرور اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .از اﯾن ﺟﮭت ﯾﮑﯽ از آداب ﻣﮭم آن
ﺗﺟدﯾد ﻋﮭد وﺑﯾﻌت و اﯾﺟﺎد راﺑطﮫ ﻣﻌﻧوی ﺑﺎ ﺻﺎﺣب وﻻﯾت اﺳت .ﺑر
ﺷﯾﻌﮫ ﻣﺷﺗﺎق اﺳت ﮐﮫ در اﯾن روز ،در ﭘﯾﺷﮕﺎه وﺻﯽ رﺳول اﻋظم
ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﺑﮫ دﺳﺗور آن ﺣﺿرت ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧش ﺑﯾﻌت ﮐﻧد و ھر ﺳﺎل
اﯾن ﻋﮭد را ﺗﺟدﯾد ﻧﻣﺎﯾد و در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎب ﻋﻠم ﻧﺑﯽ)ص( ﻋﻘﺎﯾد ﺧود
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را ﻋرﺿﮫ ﮐﻧد و ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣﮭر ﺗﺎﯾﯾد آن اﻣﺎم ھﻣﺎم
ﺑﯾﺎراﯾد.
در رواﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓرﻣود ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ،ﺳﻌﯽ ﮐن
روز ﻏدﯾر ﻧزد ﻗﺑر ﻣطﮭر ﺣﺿرت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( ﺣﺎﺿر ﺷوی
زﯾرا در اﯾن روز ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﮔﻧﺎھﺎن ﺷﺻت ﺳﺎﻟﮫ اھل اﯾﻣﺎن را
ﻣﯾﺑﺧﺷد و دو ﺑراﺑر ﻣﺎه رﻣﺿﺎن و ﺷب ﻗدر و ﺷب ﻋﯾد ﻓطر از آﺗش
ﺟﮭﻧم آزاد ﻣﯾﮑﻧد).(١
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور در ﮐﻧﺎر ﻗﺑر ﺷرﯾف آن ﺣﺿرت ﻣﯾﺳر ﻧﺑﺎﺷد
ﻣﯾﺗوان از دور آن ﺣﺿرت را زﯾﺎرت ﮐرد.
از اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر ﺑرای روز ﻏدﯾر ﺳﮫ زﯾﺎرت ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر ﺳﮫ
را ﻣﯾﺗوان از دور و ﻧزدﯾﮏ ﺧواﻧد .ﻣﺷﮭورﺗرﯾن آﻧﮭﺎ زﯾﺎرت اﻣﯾن
اّ‡ اﺳت ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺗن ﮐوﺗﺎه و ﻣﺧﺗﺻر و از ﻧظر ﺳﻧد ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺗﻘن و ﻣﻌﺗﺑراﺳت در اﯾن زﯾﺎرت ،ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺳﺎﺣت ﻗدﺳﯽ
اﻣﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﻣﯾﺧواﻧﯾم:
ﺳﻼم ﺑر ﺗو ای اﻣﯾن و ﺣﺟت ﺧدا در روی زﻣﯾن .ﺷﮭﺎدت ﻣﯾدھم ای
اﻣﯾرﻣؤﻣﻧﺎن ﮐﮫ ﺗو در راه ﺧدا ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑود ﮐوﺷﯾدی ،ﺑﮫ
ﮐﺗﺎب او ﻋﻣل ﮐردی و از روﺷﮭﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑرش ﭘﯾروی ﻧﻣودی ،ﺗﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﺎداش ﺧود را ﺑرای ﺗو در ﻧظر ﮔرﻓت و ﺗو را
ﺑﮫ ﺟوار ﺧوﯾش ﺧواﻧد و روح ﺑﻠﻧدت را ﮐﻧﺎر ﺧود آورد و ھر ﭼﻧد
ﺗو ﺑر ﺗﻣﺎم ﺧﻼﯾق ﺑرھﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﯽ ،ﺧدا ﺑﺎ ﺷﮭﺎدﺗت ﺣﺟت را
ﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺗو ﺗﻣﺎم ﮐرد.
اﻟﮭﯽ !دﻟﮭﺎی اھل ﺧﺷوع ﺣﯾران ﺗوﺳت ،راه ﺑﮫ روی ﻣﺷﺗﺎﻗﺎن ﮐوی
ﺗو ﺑﺎز اﺳت .آﻧﺎن ﮐﮫ ﻗﺻد ﮐوی ﺗو ﮐرده اﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی واﺿﺢ
دارﻧد .ﻗﻠوب آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑر ﺗو وارد ﻣﯾﺷوﻧد از ﻏﯾر ﺗو ﺧﺎﻟﯽ اﺳت.
آﻧﮑﮫ ﺗو را ﺑﺧواﻧد ﺻداﯾش ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯾرود و درھﺎی اﺟﺎﺑت ﺑﮫ روﯾش
ﮔﺷوده اﺳت و آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗو راز ﮔوﯾد دﻋﺎﯾش ﻣﺳﺗﺟﺎب اﺳت .ﺗوﺑﮫ
آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺗو ﺑﺎزﮔردد ﻣﻘﺑول اﺳت .ھر ﮐس از ﺧوف ﺗو ﮔرﯾﮫ
ﮐﻧد ﺑر ﻗطرات اﺷﮑش رﺣﻣت آوری ،ھر ﮐس ﺗو را ﺑﮫ ﯾﺎری طﻠﺑد
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ﯾﺎرﯾش ﻣﯾﮑﻧﯽ ،ھر ﮐس از ﺗو ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھد ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻣﯾرﺳﺎﻧﯽ
وﻋده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن داده ای ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﯽ ،و ھر ﮐس از ﺗو
ﺑﺧواھد ،ﻟﻐزﺷﮭﺎﯾش را ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮕﯾری).(٢
اﺣﺳﺎن و ﻧﯾﮑﯽ
ﯾﮑﯽ از آداب ﻋﯾد ﻏدﯾر ،اﺣﺳﺎن و ﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ اھل اﯾﻣﺎن اﺳت .در اﯾن
ﺑﺎب ﺳﻔﺎرﺷﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ از اﺋﻣﮫ اطﮭﺎر)ع( رﺳﯾده اﺳت .از ﻧﺷﺎﻧﮫ
ھﺎی اھﻣﯾت اﺣﺳﺎن در اﯾن روز آﻧﺳت ﮐﮫ:
اوﻻ :در اﺧﺑﺎر و رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن ﮔوﻧﺎﮔون و ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﮫ آن
ﺳﻔﺎرش ﺷده اﺳت .اﻧﻔﺎق ،اﺣﺳﺎن ،ﯾﺎری ،ﻣﺳﺎوات ،ھدﯾﮫ دادن،
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐردن ،اطﻌﺎم ،اﻓطﺎری دادن ،ﻋطوﻓت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻼش
در رﻓﻊ ﺣواﯾﺞ ﺑرادران اﯾﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﮫ اﺣﺳﺎن و در اﺧﺑﺎر و رواﯾﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺣﺳﺎن در اﯾن روز ﺗوان
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧدارد وام ﺑﮕﯾرد .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ وام
ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑرادران ﻣؤﻣﻧش ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﻣن از ﺳوی ﺧدا ﺿﻣﺎﻧت
ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ اﮔر او را زﻧده ﻧﮕﮭداﺷت ﺑﺗواﻧد واﻣش را ﺑﭘردازد وﮔرﻧﮫ
آن دﯾن از ﻋﮭده او ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود) .(٣اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ
داﻧﯾم وام ﮔرﻓﺗن از ﻧظر ﺷرع ﮐﺎر ﭘﺳﻧدﯾده ای ﻧﯾﺳت و اﺳﻼم ﺣق
اﻟﻧﺎس را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺷﻣرده اﺳت.
ﺣﺿرت اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ع( در ﯾﮑﯽ از ﺟﻣﻌﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ روز ﻏدﯾر
ﻣﺻﺎدف ﺷده ﺑود ﺧطﺑﮫ ای ﺧواﻧدﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﺑدﯾن ﻗرار
اﺳت:
ﺧداﯾﺗﺎن رﺣﻣت ﮐﻧد! ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎم ﺷدن اﯾن ﻣﺟﻠس ﻣﺗﻔرق
ﻣﯾﺷوﯾد ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ دھﯾد و ﺑﮫ ﺑرادراﻧﺗﺎن ﻧﯾﮑﯽ
ﮐﻧﯾد و ﺧدای را ﺑﮫ ﺳﭘﺎس ﻧﻌﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻋطﺎﯾﺗﺎن ﮐرده ﺷﮑر ﮔزارﯾد.
ﮐﺎر ﻧﯾﮏ در اﯾن روز ﻣﺎل را ﺑﮫ ﺛﻣر ﻣﯾﻧﺷﺎﻧد و ﻋﻣر را زﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد
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و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،رﺣﻣت و ﻋطوﻓت ﺧدا را ﺑرﻣﯽ اﻧﮕﯾزد .ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از آﻧﭼﮫ ﺧداﯾﺗﺎن ﺑﺧﺷﯾده ﺑﺎ ﺳﺧﺎوت ﺑﮫ ﺑرادراﻧﺗﺎن
ﺑﺑﺧﺷﯾد.
ﺷﺎد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد و ﺧدای را ﺑﮫ ﺷﮑراﻧﮫ آﻧﭼﮫ
ﻋطﺎﯾﺗﺎن ﮐرده ﺳﭘﺎس ﮔزارﯾد .ﺑر آﻧﺎن ﮐﮫ ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دارﻧد
ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺳﺎن ﮐﻧﯾد .ﺗﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﯾن ﺧود و ﺿﻌﯾﻔﺎن و زﯾر دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن
ﺑﮫ ﻣﺳﺎوات رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد.
در اﯾن روز ﯾﮏ درھم اﻧﻔﺎق ﻣﺳﺎوی دوﯾﺳت ھزار درھم اﺳت و
ﺧدا اﮔر ﺑﺧواھد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺑﺧﺷد.
ھر ﮐس ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﺑرادرش ﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ او اﺣﺳﺎن
ﻧﻣﺎﯾد ﭘﺎداش ﮐﺳﯽ را ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ دراﯾن روز روزه ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ).(۴
ﺟﺷن و ﺳرور
ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ،اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن در اﯾن روز در ﺣدود ﻋرف و ﺑﺎ
ﻣراﻋﺎت ﻣوازﯾن ﺷرﻋﯽ ﺑﺳﺎط ﺷﺎدی و ﺳرور ﭼﯾده و زﻧدﮔﯽ اش ﺑﺎ
زﻧدﮔﯽ ھر روز ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
رواﯾﺎت ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻏﺳل ﮐردن ،ﻋطر زدن ،زﯾﻧت
ﮐردن و آراﺳﺗن ﺧود ،ﺧﺎﻧﮫ و ﮐوی و ﺑرزن ،ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﻧو،
ﻓﺎﺧر و ﭘﺎﮐﯾزه ،دﯾد و ﺑﺎزدﯾد ،ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗن ،ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ و ﺗوﺳﻌﮫ در
ﻣﻌﯾﺷت اﺳت.
ﺷﺎدی در روز ﻏدﯾر ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺻداق ھﻣﺳوﯾﯽ و ھﻣدﻟﯽ ﺑﺎ
اھل ﺑﯾت اﺳت ،ﺧود ﻧﯾز ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد و ﺳﻔﺎرش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در رواﯾﺗﯽ ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺟرﯾﺎن روز ﻏدﯾر را ﺗﺷرﯾﺢ
ﮐرده ﺑﺧﺷﯽ از آداب اﯾن ﻋﯾد ﺳﻌﯾد را ﺑر ﻣﯾﺷﻣرد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد آﻧﮕﺎه
ﺑﺧور ،ﺑﻧوش و ﻋﻠﯾرﻏم آﻧﺎن ﮐﮫ در اﯾن روز اظﮭﺎر ﺣزن و اﻧدوه
ﻣﯾﮑﻧﻧد ]ﺧدا ﻏم و اﻧدوھﺷﺎن را دو ﭼﻧدان ﮐﻧد[ در ﺑزرﮔداﺷت اﯾن
روز اظﮭﺎر ﺷﺎدی و ﺳرور ﮐن).(۵
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ﺧوب اﺳت اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر درﮔذﺷت ﻋزﯾزی ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ای و
ﺑﻼﯾﯽ ﻏﻣزده و ﻋزادار اﺳت ،در اﯾن روز ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه را ﮐﻧﺎر
ﺑﮕذارد .اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓرﻣود اﯾن روز روز ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻧو
و ﮐﻧدن ﺳﯾﺎه اﺳت).(۶
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت اﻧﺳﺎن در اﯾن روز ﻓﺎﺧرﺗرﯾن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺧود را ﺑر ﺗن
ﮐﻧد .اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓرﻣود اﯾن روز ،روز زﯾﻧت اﺳت ،ھر ﮐس ﺑﮫ
اﺣﺗرام روز ﻏدﯾر ﺧود را ﺑﯾﺎراﯾد ﺧداوﻧد ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﮐوﭼﮏ و
ﺑزرﮔش را ﻣﯾﺑﺧﺷد و ﻓرﺷﺗﮫ ای را ﻣﺎﻣور ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕر ﺑرای
اوﺣﺳﻧﮫ ﺑﻧوﯾﺳد و درﺟﺎﺗش را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد ،و اﮔر در اﯾن ﻣدت ﺑﻣﯾرد
ﺷﮭﯾد اﺳت و اﮔر زﻧده ﺑﻣﺎﻧد ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد اﺳت).(٧
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ ﺑرادران ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷده،
ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن ﺷﺎدی و ﺳرور او را درﯾﺎﺑﻧد.
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓرﻣود اﯾن روز ،روز ﺗﺑﺳم در روی ﻣردم ﺑﺎ اﯾﻣﺎن
اﺳت .ھر ﮐس در اﯾن روز ﺑﮫ روی ﺑرادرش ﺗﺑﺳم ﮐﻧد ﺧداوﻧد در
روز ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎ رﺣﻣت ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧد و ھزار ﺣﺎﺟت او را
ﺑرآورده ﻣﯾﮑﻧد و ﺑرای او در ﺑﮭﺷت ﻗﺻری از در ﺳﻔﯾد ﺑﻧﺎ ﻣﯾﮑﻧد
و ﭼﮭره اش را ﺷﺎداب ﻣﯾﺳﺎزد).(٨
دﻋﺎ
دﻋﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻋﺑﺎداﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﺗﺷرﯾﻊ
ﺷده اﺳت دﻋﺎ ھﻣﺎن ﻋﺑﺎدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺷرﯾف ﻓرﻣوده اﺳت:
ھر ﮐس از روی ﺗﮑﺑر از آن ﺳر ﺑﺎز زﻧد ،ﺑﺎ ذﻟت و ﺧواری وارد
ﺟﮭﻧم ﻣﯾﺷود).(٩
دﻋﺎ ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺑود ﯾﮑﺗﺎ و ﺧﺎﻟق ھﺳﺗﯽ و ﻣوﺟب ﺗوﺟﮫ
و ﻋﻧﺎﯾت ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺑﻧدﮔﺎن اﺳت.
ﻗرآن ﮐرﯾم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﻗل ﻣﺎ ﯾﻌﺑؤ ﺑﮑم رﺑﯽ ﻟوﻻ دﻋﺎﺋﮑم).(١٠
ﺑﮕو اﮔر دﻋﺎﯾﺗﺎن ﻧﺑﺎﺷد ،ﭘروردﮔﺎرم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﺧواھد ﮐرد.
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دﻋﺎ ﺿرورت زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن اﺳت .زﻧدﮔﯽ ﺑدون دﻋﺎ ﻣوﺟﯽ اﺳت
ﺳردر ﮔم ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺳر ﺑﮫ ﻣرداب ﻣﺎدﯾت دﻧﯾﺎ ﺧواھد ﮐوﺑﯾد .دﻋﺎ
آھﻧﮓ زﻧدﮔﯽ و ﺑﺎﻧﮓ ﺟرس ﮐﺎرواﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﻣﻘﺻود دارد.
زﻧدﮔﯽ در دﻋﺎ ﺟواﻧﮫ ﻣﯾزﻧد ،ﺑﺎ دﻋﺎ رﺷد ﻣﯾﮑﻧد و ﺛﻣر ﻣﯾدھد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎ ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﺎﺟﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در ﺑﻧد
اﺳﺗﺟﺎﺑت و ﺑرآورده ﺷدن ﺣﺎﺟﺗش ﺑﺎﺷد دﻋﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻣﯾﺷﮕﯽ و ﻧﯾﺎز
داﺋﻣﯽ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن اﺳت .وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﺧﺎص و
ﻓرﺻﺗﯽ وﯾژه ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دﻋﺎ در آن ﻣﯾﺷﮑوﻓد ،ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯾﻧﺷﯾﻧد و
وﺟود اﻧﺳﺎن را ﺣﻼوت ﻣﯾﺑﺧﺷد.
روز ﻏدﯾر ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻﺗﮭﺎ و ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی وﯾژه دﻋﺎﺳت.
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد روز ﻏدﯾر روزی اﺳت ﮐﮫ دﻋﺎ در آن
ﻣﺳﺗﺟﺎب ﻣﯽ ﺷود).(١١
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺑرای اﯾن روز ﻋﻼوه ﺑر دﻋﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﻌﻘﯾب
ﻧﻣﺎزھﺎی ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف در اﯾن روز وارد ﺷده،
ﭼﻧد دﻋﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾز وارد ﺷده اﺳت.
ﻣﺣور دﻋﺎھﺎی ﻏدﯾر
ﻣﺣور اﺻﻠﯽ در دﻋﺎھﺎی روز ﻏدﯾر ﻧﻌﻣت وﻻﯾت اﺳت دﻋﺎ ﮐﻧﻧده در
اﯾن روز ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﺑﺎره اﯾن ﻧﻌﻣت ﺑزرگ ﺑﺎ ﺧدای
ﺧوﯾش ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد.
ﮔﺎھﯽ اﯾن ﻧﻌت ﻋظﻣﯽ را ﯾﺎد ﮐرده ﺧدا را ﺑرای آن ﺷﮑر و ﺳﭘﺎس
ﻣﯾﮕزارد .ﮔﺎھﯽ از ﺧدا ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ اﯾن ﻧﻌﻣت را از او ﺳﻠب ﻧﮑﻧد و
در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺑر آن ﭘﺎﯾدار و اﺳﺗوار ﺑﻣﺎﻧد .ﮔﺎھﯽ از ﺧدا ﻣﯾﺧواھد
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اﯾن ﮐراﻣت را ﺑﮫ او داده و او را ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﭘذﯾرش
وﻻﯾت ﮐرده ،از ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﭼﺷم ﭘوﺷﯾده ﻟﻐزﺷﮭﺎﯾش را ﺑﺑﺧﺷد.
ﮔﺎھﯽ ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺗوﻓﯾﻘش دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻟوازم وﻻﯾت ﻣﻠﺗزم ﺑﺎﺷد.
اطﺎﻋت ﻣﺣض از وﻟﯽ را ﮐﮫ ﺷرط اﺳﺎﺳﯽ وﻻﯾت اﺳت ﺑرای او
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ﻣﯾﺳر ﻧﻣﺎﯾد و او را ﺗوﻓﯾق دھد ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن اﺋﻣﮫ دﺷﻣﻧﯽ ورزد و ﺑﺎ
دوﺳﺗﺎﻧﺷﺎن دوﺳﺗﯽ ﮐﻧد.
در ﻓرازی از دﻋﺎی ﺻﺑﺢ روز ﻏدﯾر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم دﻋﺎی وﻗت زﯾﻧت
ﻣﺷﮭور اﺳت ﭼﻧﯾن ﻣﯾﺧواﻧﯾم:
ﻣﺎ دوﺳﺗدار ﻋﻠﯽ)ع( و دوﺳﺗدار دوﺳﺗﺎن اوﯾﯾم .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اﻣر
ﮐردی ﺑﺎ او دوﺳﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧش دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم .از ھر ﮐﮫ
از او ﺑﯾزاری ﺟوﯾد ﺑﯾزاری ﻣﯾﺟوﯾﯾم .ﺑﻐض آﻧﺎن را ﮐﮫ ﺑﻐض او در
دل دارﻧد در دل ﻣﯾﭘرورﯾم و ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺣﺑت او دارﻧد ﻣﺣﺑت
ﻣﯾورزﯾم).(١٢
و ﮔﺎھﯽ ﺷﺋوون ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺗﻌدد اﺋﻣﮫ را ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺎ ذﮐر
آﻧﮭﺎ ﻗﻠب ﺧود را ﺟﻼ ﻣﯾدھد و اوج ﻋظﻣت اوﻟﯾﺎی دﯾن را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﻣﯾﻧﺷﯾﻧد و ﺑﺎ درودھﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ روح ﺧود را ﺑﮫ آن ارواح ﭘﺎک
ﻣﺗﺻل ﻣﯾﮑﻧد و در اﻗﯾﺎﻧوس ﺑﯾﮑران ﻓﺿﺎﯾل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎور ﻣﯾﺷود.
در ﯾﮑﯽ از دﻋﺎھﺎی روز ﻏدﯾر ﻣﯾﺧواﻧﯾم:
اﻟﻠﮭم ﺻل ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد اﻻﺋﻣﺔ اﻟﻘﺎدة واﻟدﻋﺎة اﻟﺳﺎدة و
اﻟﻧﺟوم اﻟزاھرة و اﻻﻋﻼم اﻟﺑﺎھرة و ﺳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺑﺎد و ارﮐﺎن اﻟﺑﻼد و
اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ و اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯽ اﻟﻐﺎﻣرة).(١٣
ﺧداﯾﺎ درود ﻓرﺳت ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد .آن ﭘﯾﺷواﯾﺎن رھﺑر ،دﻋوت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳرور ،ﺳﺗﺎرﮔﺎن درﺧﺷﺎن و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی واﺿﺢ آﻧﺎن ﮐﮫ اﻣر
ﺑﻧدﮔﺎن ﺗو را ﺗدﺑﯾر ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ارﮐﺎن آﺑﺎدی زﻣﯾﻧﻧد ،ﻣﻌﺟزه ای ﮐﮫ ﻣردم
را ﺑﮫ آن آزﻣوده ای و ﮐﺷﺗﯽ ﻧﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﮔرداﺑﮭﺎی ژرف روان
اﺳت.
اﻟﮭﯽ! درود ﻓرﺳت ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ﺧزاﻧﮫ داران ﻋﻠﻣت ،ﭘﺎﯾﮫ
ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗوﺣﯾد وﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺳﺗوﻧﮭﺎی دﯾن و ﻣﻌﺎدن
ﺑزرﮔواری آﻧﺎن ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن آﻓرﯾدﮔﺎﻧت ﺑرﮔزﯾدی و از ﺑﯾن ﺑﻧدﮔﺎﻧت
اﺧﺗﯾﺎر ﮐردی آن ﻣﺗﻘﯾﺎن ﭘﺎﮐﯾزﮔﺎن ،ﻧﺟﯾﺑﺎن و ﻧﯾﮑﺎن ،ﺑﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣردم
ﺑﮫ آن آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﺷوﻧد .ھر ﮐﮫ در آن درآﻣد ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓت و ھر ﮐﮫ
ﺳر ﺑﺎز زد ﺳﻘوط ﮐرد.
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ﺧداﯾﺎ! درود ﻓرﺳت ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ،اھل ذﮐر ﮐﮫ ﻓرﻣودی از
اﯾﺷﺎن ﺑﭘرﺳﯾم ،ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﮐﮫ اﻣر ﺑﮫ ﻣﺣﺑﺗﺷﺎن ﮐردی ،و ﺣﻘﺷﺎن
را واﺟب ﻧﻣودی و ﺑﮭﺷت را ﺳر ﻣﻧزل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار دادی ﮐﮫ
ازاﯾﺷﺎن ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
اﻟﮭﯽ درود ﻓرﺳت ﺑر ﻣﺣﻣد و آل ﻣﺣﻣد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ طﺎﻋت ﺗو
اﻣر ﮐردﻧد و از ﻣﻌﺻﯾت ﺗو ﺑﺎز داﺷﺗﻧد ،و ﺑﻧدﮔﺎﻧت را ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗو
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐردﻧد.
ﻋﻘد اﺧوت
ﯾﮑﯽ از اﺑﺗﮑﺎرات اﺳﻼم ،اﯾﺟﺎد اﺳﺗوارﺗرﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب ظﺎھر ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد .ﺑرادری
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﻧﻔر وﺟود دارد .ﻋﻠﻘﮫ ﺑرادری
در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﻣﻠل ﻋﻼﻗﮫ ای ﻣطﻣﺋن و ﻣﺣﮑم اﺳت وﻟﯽ در ﻣﯾﺎن
اﻋراب ،ﺧﺻوﺻﺎ در دوراﻧﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ از اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردار
اﺳت ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ ﻣﻼک ﺣق و ﺑﺎطل و راﺳت و ﺧطﺎ ﻗرار ﻣﯾﮕرﻓت.
در اﯾن ﻋرف ،ﺑرادر ذی ﺣق اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺗﺎﯾﯾد ﺷود و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎری
اش ﺑرﺧﺎﺳت اﮔر ﭼﮫ در ﺣﻘﯾﻘت ظﺎﻟم و ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﺎﺷد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل اوﺳت ﺑﺎﯾد ﻣﻐﻠوب ﮔردد ،اﮔر ﭼﮫ ﺑر ﺣق ﺑﺎﺷد .در ﭼﻧﯾن
ﻣﺣﯾطﯽ ،اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﺟدﯾد از ﻣﻔﮭوم اﺧوت و ﺑرادری اﯾن ﺑﺎور
ﻧﺎدرﺳﺗﯽ را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﺑرادری و اﺧوت ،اراﺋﮫ
ﻣﯾدھد:
اﻧﻣﺎ اﻟﻣؤﻣﻧون اﺧوة).(١۴
ﯾﻌﻧﯽ ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ ھم ﺑرادرﻧد.
ﭘس ﻏﯾر ﻣؤﻣن در اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت اﮔرﭼﮫ در ھﻣﯾن
ﺧﺎﻧواده زاده و ﺑﺎﻟﻧده ﺷده ﺑﺎﺷد.
اﯾن اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗرآن ﺷرﯾف ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس اﯾن اﺻل
ھﻣﮫ ﻣؤﻣﻧﺎن در اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑزرگ ﺑﺎ ھم ﺑرادرﻧد.
ﺻﻔﺣﮫ  123از 131

ﻏدﯾر از دﯾدﮔﺎه اھل ﺳﻧت

ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم)ص( در دو ﻣﻘطﻊ ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺑل و ﺑﻌد از
ھﺟرت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ اﻧﺳﺟﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧوﭘﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑرد اﯾن اﺻل
ﻋﻣوﻣﯽ دﯾﻧﯽ را ﻋﯾﻧﯾت ﺑﺧﺷﯾده ،ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻋﻠﻘﮫ ﺧﺎص ﺑرادری ﺑﯾن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻗدام ﻧﻣود و ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را دو ﺑﮫ دو ﺑﺎ ھم ﺑرادر ﮐرد.
ﮔروه ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣدﯾث ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد)(١۵
ﻣﻼک ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم در ﺗﻌﯾﯾن ﺑرادر ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن،
ﺗﻧﺎﺳب ﺧﺻﻠت ھﺎ ،و ﻗرب ﻣراﺗب اﯾﻣﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن ﺑود.
آن ﺣﺿرت ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ و ﻣﻣﺎﺛل ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾداد ﺑﺎ
ھم ﺑرادر ﻣﯾﮑرد .ﻣﺛﻼ ﻋﻣر را ﺑﺎ اﺑوﺑﮑر ،طﻠﺣﮫ را ﺑﺎ زﺑﯾر ،ﻋﺛﻣﺎن
را ﺑﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋوف ،اﺑوذر را ﺑﺎ ﻣﻘداد ،و دﺧﺗرش ﻓﺎطﻣﮫ
زھرا)س( را ﺑﺎ ھﻣﺳرش ام ﺳﻠﻣﮫ ﭘﯾوﻧد داد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﺎ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺑرادر ﻧﮑرده او را ﺑرای ﺧود ذﺧﯾره ﻧﻣود) .(١۶ﺑرای ﺧود ﻧﯾز
ﺑرادری اﻧﺗﺧﺎب ﻧﮑرد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن آﻣده ﻋرض ﮐرد ﻣﯾﺑﯾﻧم
اﺻﺣﺎﺑت را ﺑﺎ ھم ﺑرادر ﻣﯾﮑﻧﯽ وﻟﯽ ﺑرای ﻣن ﺑرادری اﻧﺗﺧﺎب
ﻧﮑرده ای .روﺣم از ﮐﺎﻟﺑد ﺧﺎرج ﺷده و ﮐﻣرم ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت .اﮔر ﺑر
ﻣن ﺧﺷﻣﮕﯾﻧﯽ ﺣق ﺳرزﻧش داری .ﺣﺿرت در ﺟواب ﻓرﻣود ﻗﺳم ﺑﮫ
ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺣق ﺑراﻧﮕﯾﺧت ،ﻣن اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗم ﺗﺎ
ﺗو را ﺑرای ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم).(١٧
آﺛﺎر اﺧوت اﺳﻼﻣﯽ
اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻧوان اﺧوت و ﺑرادری ﺗﺎﺳﯾس ﺷده اﺳت
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻣر اﻋﺗﺑﺎری ﻣﺣض و ﺑراﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ظﺎھری ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ آﺛﺎری واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﭘﯽ دارد .اﻣت
واﺣده ﻣﺣﻣدی)ص( و ﺧﺎﻧواده ﺑزرگ اھل اﯾﻣﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻧظم ﺧﺎﺻﯽ
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اﺳت .ھر ﻋﺿو اﯾن ﺧﺎﻧواده در ﻗﺑﺎل اﻋﺿﺎی دﯾﮕر وظﺎﯾﻔﯽ دارد و
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ از ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
اﺣﺎدﯾث زﯾﺎدی از اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن)ع( ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ رﺳﯾده ﮐﮫ وظﺎﯾف
و ﺣﻘوق ﺑرادران اﯾﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧد .ﺟﺎﻣﻌﺗرﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺣدﯾﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ از رﺳول ﻣﮑرم اﺳﻼم رﺳﯾده اﺳت و ﻣﺎ
آن را از ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺳب ﻣﺣرﻣﮫ ﺷﯾﺦ اﻧﺻﺎری ﻧﻘل ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺷﯾﺦ اﻧﺻﺎری از ﮐﺗﺎب وﺳﺎﺋل اﻟﺷﯾﻌﮫ از ﮐﻧزاﻟﻔواﺋد ﺷﯾﺦ ﮐراﺟﮑﯽ از
اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ)ع( رواﯾت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﻣﮑرم
اﺳﻼم)ص( ﻓرﻣود ھر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﺑرادر ﺧود ﺳﯽ ﺣق دارد ﮐﮫ ذﻣﮫ
او ﺑری ﻧﻣﯾﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آن را ادا ﮐﻧد ﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﺣق ﺑر او
ﺑﺑﺧﺷد :
 -١ﯾﻐﻔر زﻟﺗﮫ.
ﻟﻐزش او را ﺑﺑﺧﺷد.
 -٢و ﯾرﺣم ﻋﺑرﺗﮫ.
ﺑر اﺷﮑش رﺣﻣت آورد.
 -٣و ﯾﺳﺗر ﻋورﺗﮫ.
ﻋﯾﺑﮭﺎﯾش را ﺑﭘوﺷد.
 -۴و ﯾﻘﯾل ﻋﺛرﺗﮫ.
ﭼون دراﻓﺗد ،دﺳت او ﮔﯾرد.
 -۵و ﯾﻘﺑل ﻣﻌذرﺗﮫ.
ﭘوزش او را ﺑﭘذﯾرد.
 -۶و ﯾرد ﻏﯾﺑﺗﮫ.
ﭼون او را ﻏﯾﺑت ﮐﻧﻧد ،از او دﻓﺎع ﮐﻧد.
 -٧و ﯾدﯾم ﻧﺻﯾﺣﺗﮫ.
ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﯾرﺧواه او ﺑﺎﺷد.
 -٨و ﯾﺣﻔظ ﺧﻠﺗﮫ.
ﺑرادری و ﻣودﺗش را ﺣﻔظ ﮐﻧد.
 -٩و ﯾرﻋﯽ ذﻣﺗﮫ.
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اﻣﺎن او را ﻣراﻋﺎت ﮐﻧد " . "١٨
 -١٠و ﯾﻌود ﻣرﺿﮫ.
در ﺑﯾﻣﺎری ﻋﯾﺎدﺗش ﮐﻧد.
 -١١و ﯾﺷﮭد ﻣﯾﺗﮫ.
ﭼون درﮔذﺷت ﺟﻧﺎزه اش را ﺗﺷﯾﯾﻊ ﮐﻧد.
 -١٢و ﯾﺟﯾب دﻋوﺗﮫ.
دﻋوت او را ﺑﭘذﯾرد.
 -١٣و ﯾﻘﺑل ھدﯾﺗﮫ.
ھدﯾﮫ او را ﻗﺑول ﮐﻧد.
 -١۴و ﯾﮑﺎﻓﯽ ﺻﻠﺗﮫ.
ﻧﯾﮑﯽ ھﺎ و ھداﯾﺎی او را ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾد.
 -١۵و ﯾﺷﮑر ﻧﻌﻣﺗﮫ.
ﻧﻌﻣت ھﺎی او را ﺷﮑر ﮔزارد.
 -١۶و ﯾﺣﺳن ﻧﺻرﺗﮫ.
ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎرﯾش ﮐﻧد.
 -١٧و ﯾﺣﻔظ ﺣﻠﯾﻠﺗﮫ.
در ﺣﻔظ ﻧﺎﻣوﺳش ﺑﮑوﺷد.
 -١٨و ﯾﻘﺿﯽ ﺣﺎﺟﺗﮫ.
ﺣﺎﺟت او را ﺑرآورد.
 -١٩و ﯾﺳﺗﻧﺟﺢ ﻣﺳﺋﻠﺗﮫ.
ﺣﺎﺟت ﺧود را از او ﺑﺧواھد.
 -٢٠و ﯾﺳﻣت ﻋطﺳﺗﮫ.
و ﭼون ﻋطﺳﮫ ﮐﻧد ،ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾد »ﯾرﺣﻣﮏ اّ‡».
 -٢١و ﯾرﺷد ﺿﺎﻟﺗﮫ.
ﮔﻣﺷده او را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد.
 -٢٢و ﯾرد ﺳﻼﻣﮫ.
ﺳﻼم او را ﭘﺎﺳﺦ دھد.
 -٢٣و ﯾطﯾب ﮐﻼﻣﮫ.
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ﺑﺎ او ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﮐﻧد.
 -٢۴و ﯾﺑر اﻧﻌﺎﻣﮫ.
ﻋطﺎی او را ﺑﭘذﯾرد.
 -٢۵و ﯾﺻدق اﻗﺳﺎﻣﮫ.
ﻗﺳم ھﺎی او را ﺑﺎور ﮐﻧد.
 -٢۶و ﯾواﻟﯽ وﻟﯾﮫ.
دوﺳﺗﺎﻧش را دوﺳت ﺑدارد.
 -٢٧و ﻻ ﯾﻌﺎدﯾﮫ.
و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﻧﮑﻧد.
 -٢٨و ﯾﻧﺻره ظﺎﻟﻣﺎ و ﻣظﻠوﻣﺎ اﻣﺎ ﻧﺻرﺗﮫ ظﺎﻟﻣﺎ ﻓﯾرده ﻋن ظﻠﻣﮫ و
اﻣﺎ ﻧﺻرﺗﮫ ﻣظﻠوﻣﺎ ﻓﯾﻌﯾﻧﮫ ﻋﻠﯽ اﺧذ ﺣﻘﮫ.
او را ﯾﺎری ﮐﻧد ،ﭼﮫ ظﺎﻟم ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻣظﻠوم .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ظﺎﻟم اﺳت او
را از ظﻠم ﺑﺎز دارد و اﮔر ﻣظﻠوم اﺳت او را در ﮔرﻓﺗن ﺣﻘش ﯾﺎری
ﮐﻧد.
 -٢٩و ﻻ ﯾﺳﻠﻣﮫ و ﻻ ﯾﺧذﻟﮫ.
او را ﺑﯽ ﯾﺎور و ﺗﻧﮭﺎ رھﺎ ﻧﮑﻧد.
 -٣٠و ﯾﺣب ﻟﮫ ﻣن اﻟﺧﯾر ﻣﺎ ﯾﺣب ﻟﻧﻔﺳﮫ و ﯾﮑره ﻟﮫ ﻣن اﻟﺷر ﻣﺎ
ﯾﮑره ﻟﻧﻔﺳﮫ.
ﺧوﺑﯾﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﻣﯾﭘﺳﻧدد ﺑرای او ھم ﺑﭘﺳﻧدد و ﺑدﯾﮭﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﻧﻣﯾﭘﺳﻧدد ﺑر اوھم ﻧﭘﺳﻧدد.
آﻧﮕﺎه ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ)ع( ﻓرﻣود ﺷﻧﯾدم رﺳول ﺧدا)ص( ﻣﯾﻔرﻣود ان
اﺣدﮐم ﻟﯾدع ﻣن ﺣﻘوق اﺧﯾﮫ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﯾطﺎﻟﺑﮫ ﺑﮫ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻓﯾﻘﺿﯽ ﻟﮫ
ﻋﻠﯾﮫ.
ﯾﻌﻧﯽ ﮔﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﺣﻘوق ﺑرادر ﺧوﯾش را ادا ﻧﻣﯾﮑﻧد
و او در روز ﻗﯾﺎﻣت ﺣﻘوق ﺿﺎﯾﻊ ﺷده ﺧود را ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧد و او
]ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻧﻧده ﺣق ﺑرادرش[ در ﻣﺣﺿر ﻋدل اﻟﮭﯽ ﻣﺣﮑوم
ﻣﯾﺷود).(١٩
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ﻋﻘد اﺧوت در روز ﻏدﯾر
ﻣرﺣوم ﻣﺣدث ﻗﻣﯽ در ﮐﺗﺎب ﺷرﯾف ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺟﻧﺎن ،ﻋﻘد اﺧوت را
در زﻣره آداب ﻋﯾد ﻏدﯾر ﺷﻣرده ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت در اﯾن روز ﻋﻘد اﺧوت ﺑﺎ اﺧوان ﻣؤﻣﻧﯾن و ﮐﯾﻔﯾت آن
ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺷﯾﺦ ﻣﺎ در ﻣﺳﺗدرک وﺳﺎﺋل) (٢٠از ﮐﺗﺎب
زاداﻟﻔردوس ﻧﻘل ﻓرﻣوده ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕذارد دﺳت راﺳت ﺧود را
ﺑر دﺳت راﺳت ﺑردار ﻣؤﻣن ﺧود و ﺑﮕوﯾد و اﺧﯾﺗﮏ ﻓﯽ اّ‡ و
ﺻﺎﻓﯾﺗﮏ ﻓﯽ اّ‡ و ﺻﺎﻓﺣﺗﮏ ﻓﯽ اّ‡ و ﻋﺎھدت اّ‡ و ﻣﻼﺋﮑﺗﮫ و
ﮐﺗﺑﮫ و رﺳﻠﮫ و اﻧﺑﯾﺎﺋﮫ واﻻ ﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯽ اﻧﯽ
ان ﮐﻧت ﻣن اﺻﺣﺎب اﻟﺟﻧﺔ واﻟﺷﻔﺎﻋﺔ واذن ﻟﯽ ﺑﺎن ادﺧل اﻟﺟﻧﺔ ﻻ
ادﺧﻠﮭﺎ اﻻ و اﻧت ﻣﻌﯽ.
ﯾﻌﻧﯽ در راه ﺧدا ﺑﺎ ﺗو ﺑرادر ﺷدم و در راه ﺧدا ﺑﺎ ﺗو ﺻﺎﻓﯽ ﺷدم و
در راه ﺧدا ﺑﺎ ﺗو دﺳت دادم و ﺑﺎ ﺧدا و ﻓرﺷﺗﮕﺎن و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ
و رﺳوﻻن و ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش و اﺋﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻋﮭد ﮐردم ﮐﮫ اﮔر ﻣن از
اھل ﺑﮭﺷت و ﺷﻔﺎﻋت ﺑودم و اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗم وارد ﺑﮭﺷت ﺷوم ﺟز ﺑﺎ
ﺗو وارد ﻧﺷوم.
آﻧﮕﺎه طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﮕوﯾد :ﻗﺑﻠت ،ﯾﻌﻧﯽ :ﻗﺑول ﮐردم.
ﭘس از آن ﺑﮕوﯾد اﺳﻘطت ﻋﻧﮏ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻻ ﺧوة ﻣﺎ ﺧﻼ
اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ واﻟدﻋﺎ واﻟزﯾﺎرة.
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺑرادری ﺟز ﺷﻔﺎﻋت و دﻋﺎ و دﯾدار را از ﺗو ﺳﺎﻗط
ﮐردم.
وظﺎﯾف ھر ﻣؤﻣن در ﻗﺑﺎل ﺑرادران دﯾﻧﯽ ﺧود دو ﮔوﻧﮫ اﺳت .ﺑرﺧﯽ
دارای ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ ﺑوده و ﺗﮑﻠﯾف ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ
ھر ﻣؤﻣﻧﯽ ﻣوظف اﺳت در ﻗﺑﺎل ﺑرادران اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻠﺗزم
ﺑﺎﺷد .ﭘﺎره ای دﯾﮕر ﺣﻘوﻗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕری ﺗﻌﻠق دارد.
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از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﮑم ﺷرﻋﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﻘﺎط ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﺣﮑم ﺷرع را ﺳﺎﻗط ﮐﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻋﻘد اﺳﻘﺎط ﻣﯾﺷود
ﺟﻧﺑﮫ دوم اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐس ﺣق ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧود را ﺳﺎﻗط ﻣﯾﮑﻧد اﻣﺎ
از آن ﺟﮭت ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﺣﻘوق از اﺣﮑﺎم ﺷرع ﺑوده و ھر
ﮐس ﻣﺎﻣور ﺑﮫ اﻣﺗﺛﺎل آﻧﮭﺎﺳت ،ﺳﺎﻗط ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
آﺛﺎر ﻋﻘد اﺧوت
ﺑدون ﺷﮏ اﯾن ﻋﻘد از ﺟﮭت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟب ﺗﺎﻟﯾف ﻗﻠوب و ﺟﻠب
ﻣﺣﺑت و اﺣﯾﺎی روﺣﯾﮫ ھﻣﮑﺎری اﺳت از ﻧظر ﻣﻌﻧوی ﻧﯾز ﺛﻣره ای
ﺑس ارزﻧده دارد ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺗﻌﮭد ﺷﻔﺎﻋت اﺳت .ﺷﻔﺎﻋت اﺻﻠﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻗرآن آن را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑدان ﻣﻌﺗﻘدﯾم و ﻣﯾداﻧﯾم
ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺑﮫ ھر ﮐس ﺑﺧواھد اذن ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯾدھد) .(٢١ﯾﮏ
دﺳﺗﮫ از ﺷﻔﺎﻋت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻗﯾﺎﻣت ھﻣﺎن ﻣؤﻣﻧﺎﻧﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اذن
ﭘروردﮔﺎر.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧواﻧدن اﯾن ﻋﻘد در ﺣﻘﯾﻘت راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی رﺣﻣت
و رﺿوان ﭘروردﮔﺎر ﻋﺎﻟم ﻣﯾﮕﺷﺎﯾد .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت آﺛﺎری ﮐﮫ
ﺑر ﺑرادری ﻧﺳﺑﯽ و ﺑرادری رﺿﺎﻋﯽ ﭼون ﻣﺣرﻣﯾت ،ارث و ﺻﻠﮫ
رﺣم ﻣﺗرﺗب اﺳت ،ﺑر اﯾن ﺑرادری ﻣﺗرﺗب ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن دو ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﻋﻘد اﺧوت ﻣﯾﺧواﻧﻧد ﺑﺎﯾد از اﺧﺗﻼط ﺑﺎ
ﻣﺣﺎرم ﯾﮑدﯾﮕر ﺧودداری ﮐرده و ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘد ﻣوﺟب ﻧﻣﯾﺷود
ھر ﯾﮏ از آن دو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧواھران ،دﺧﺗران و ﻣﺎدر دﯾﮕری ﻣﺣرم
ﺷود.
ﻋﻘد اﺧوت ﺑﯾن زﻧﺎن
اﺧوت در ﻟﻐت ﻋرب ﻣﻌﺎدل ﻣﻔﮭوم ﺑرادری ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ
ﮔﺳﺗرده ﺗر دارد ﮐﮫ ﺧواھری را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود .اھل ﻟﻐت
ﻣﯾﮕوﯾﻧد اخ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺻﻠب ﯾﺎ ﯾﮏ رﺣم ﺑﺎ ﺗو ﻣﺷﺗرک
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اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺧوت ،ﺧواھر را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﻣﻌﺎدل ﻋرﺑﯽ ﺧواھر ،ﯾﻌﻧﯽ اﺧت ،ﻣؤﻧث اخ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .از اﯾن
رو ﺗﻣﺎم دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره اﺧوت ﻣؤﻣﻧﺎن وارد ﺷده ﺑﮫ طور
ﯾﮑﺳﺎن ﺷﺎﻣل زﻧﺎن و ﻣردان ﻣﯾﺷود .ﺣﺿرت رﺳول ﻣﮑرم
اﺳﻼم)ص( ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﯾﺟﺎد اﺧوت ﺑﯾن ﻣؤﻣﻧﺎن در ﻣدﯾﻧﮫ،
دﺧﺗرش ﻓﺎطﻣﮫ زھرا را ﺑﺎ ھﻣﺳرش ام ﺳﻠﻣﮫ ﺧواھر ﮐرد).(٢٢
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻘد اﺧوت در روز ﻏدﯾر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣردان ﻧداﺷﺗﮫ زﻧﺎن
ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم ﻋﻘد ﺧواھری ﺑﺧواﻧﻧد.
ﭘﺎورﻗﯽ
 -١اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶٨ﺳطر ١۴
 -٢اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص ۴٧٠
 -٣اﻟﻣراﻗﺑﺎت ،ص  ،۴۶۴ﺳطر ٢
 -۴اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶٣ﺳطر  ٢٠ﺑﮫ ﺑﻌد
 -۵اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٧۵ﺳطر ٢١
 -۶اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶۴ﺳطر ٢١
 -٧اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶۴ﺳطر ٢١
 -٨اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶۴ﺳطر ٢٨
 -٩ﺳوره ﻏﺎﻓر ،آﯾﮫ ۶٠
 -١٠ﺳوره ﻓرﻗﺎن ،آﯾﮫ ٧٧
 -١١اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴۶۴ﺳطر ٢١
 -١٢اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٧۴ﺳطر ٣
 -١٣اﻗﺑﺎل اﻻﻋﻣﺎل ،ص  ،۴٩٢ﺳطر ١٩
 -١۴ﺳوره ﺣﺟرات ،آﯾﮫ ١٠
 -١۵ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١١٢ﺣدﯾث  ٨٠و ص ،١١٨
ﺣدﯾث ٨٣
 -١۶ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ،ج  ،١ص  ،١١۶ﺣدﯾث ٨٠
ﺻﻔﺣﮫ  130از 131

ﻏدﯾر از دﯾدﮔﺎه اھل ﺳﻧت

 -١٧ﻓراﺋد اﻟﺳﺣطﯾن ج  ،١ص  ،١١٢ﺣدﯾث  ٨٠و ص ،١١٨
ﺣدﯾث ٨٣
 -١٨ﯾﮑﯽ از واﺟﺑﺎت در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﮐﮫ دارای ﺟﻧﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣراﻋﺎت ذﻣﮫ )اﻣﺎن( اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر
ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻓری اﻣﺎن داد و او را ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺧود
وارد ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻔوذ اﺳﻼم ﮐرد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮫ و ﺣﯾﻠﮫ ای در
ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣوظﻔﻧد ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺑرادر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺧود از
ﺗﻌرض ﺑﮫ آن ﮐﺎﻓر ﺧودداری ﮐﻧﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣراﻋﺎت ذﻣﮫ ﯾﺎ
اﺣﺗرام ﺑﮫ اﻣﺎن اﺳت.
 -١٩ﻣﮑﺎﺳب ﻣﺣرﻣﮫ ،ص  ۴٧و وﺳﺎﺋل اﻟﺷﯾﻌﮫ ،ج  ،١٢ص
 ،٢١٢ﺑﺎب ﺣدﯾث ١۶١١۴
 -٢٠ﻣﺳﺗدرک اﻟوﺳﺎﺋل ،ج  ،۶ص  ،٢٧٨ﺣدﯾث ﺷﻣﺎره ۶٨۴٣
 -٢١ﺳوره طﮫ ،آﯾﮫ ١٠٩
 -٢٢اﻟﻐدﯾر ،ج  ،٣ص ١١٣
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