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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 عید الزّهرا

االوّل،  ی دوم، هشتم ربیع ، کشته شدن خلیفهاالوّل، عید بقر، عیدالزّهرا نهم ربیع :ها کلیدواژه

 عمرسعد.کشته شدن ، شهادت امام عسکری

کنند شود. بعضی گمان میآغاز می فداه ارواحنا دوران امامت امام عصر بعد از شهادت امام عسکری

روز آغاز امامت امام  ،االوّل است، روز نهم ربیع االوّل روز شهادت امام عسکری اگر روز هشتم ربیع

در همان  شود. که تصوّر می نیست اینطور .توجّهی استکمنوعی شود. خود این مسأله می زمان

گیرد. بنابراین اگر قرار می یرود، مسئولیت امامت به دوش امام بعداز دنیا می یای که امام قبللحظه

روز اوّل  انهم ند، روز آغاز امامت امام زمانه باشل از دنیا رفتاالوّ روز اوّل ربیع امام عسکری

ند، همان روز هشتم ه باشاالوّل به شهادت رسید روز هشتم ربیعحضرت آن االوّل است و اگر  ربیع

  االوّل. نه روز نهم ربیع ،است االوّل روز آغاز امامت امام زمان ربیع

خواهند توجیهی هم پیدا منتها می ؛به دالیلی شادی کننداالوّل را  خواهند روز نهم ربیعمی بعضی

است.  گویند روز آغاز امامت امام زمانکنند؛ میکنند که خیلی معلوم نشود چرا دارند شادی می

کم ماه مبارک رمضان که حضرت ی و دقیقی نیست. ضمن اینکه آیا ما مثالً روز بیستچندان  این حرفِ

است؟ یا روز  روز اوّل امامت امام مجتبیگوییم  می ،گیریمشن میند، جا هبه شهادت رسید امیر

است؟ یا روز دهم  روز آغاز امامت امام حسینگوییم  می گیریم،جشن می شهادت امام مجتبی
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است؟ این کار را که  گوییم امروز آغاز امامت امام سجّادگیریم، مییا روز یازدهم محرّم جشن می

یی که روز ی دیگری در شادیاینکه بگویند ما انگیزهبرای است  ین یک توجیه، اهرحال کنیم. بهنمی

 کنیم نداریم. االوّل می نهم ربیع

حتّی اگر بنا باشد روز آغاز امامت را مشخّص کنیم، همان روزی است که امام قبلی به شهادت  !بدانید

َلْو ال  :تواند باشدبدون حجّت خدا نمی؛ چون عالم یک لحظه بدون امام و از آن نه روز بعد ،رسیده است

آغاز ی رسد، لحظهبه شهادت می یای که امام قبلو بنابراین همان لحظه ؛1ب َاْهل ها  ااْلَْرضُ   اْلُحجَُّة َلساَخت  

 است.  یامامت امام بعد

یعنی اگر توجّه کنیم که امام معصوم ما به  چندان معنا ندارد؛ضمن اینکه واقعاً این جشن گرفتن 

اهد بود تا شادی حاکم خو:بیت شهادت رسیده است، طبیعتاً بیشتر حُزن و اندوه بر قلوب دوستان اهل

کند که شیعه در روز می اقتضا :بیت تولّی و محبّت و والیت اهلبه بیان دیگر،  .و جشن و پایکوبی

-تولّی است؛ و بهبر ی فرعِ اندوهگین باشد. تبرّ امام معصوم عنوان روز شهادت بهاالوّل  ربیعهشتم 

عید  یعنی ،عاع خود قرار دهد. حتّی اگر روز نهم ربیع که به عید بَقرالشّ تواند تولّی را تحتوجه نمیهیچ

شود، روز کشته شدن دومی هم مینامیده هم  هراو به تعبیری عیدالزّمعروف است شکافته شدن 

دست  الحجّه است به ششم ذی . روز کشته شدن دومی روز بیستنیستگونه  اینکه گفتیم واقعاً -د اشب

 شایسته نیست جشن بگیریم.  -لؤلؤ ابو

اند روز کشته شدن االوّل یقیناً روز کشته شدن دومی نیست. بعضی نقل کرده روز نهم ربیع ،هرحال به

ی به انتقام روزی است که مُختار ثَقَف ،األوّل هم ربیعیعنی روز ن دست مُختار ثَقَفی است؛ عُمَرسَعد به
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ممکن است واقعیت داشته حادثه جدا کرد. این  شعمرسعد را کشت و سر از بدن خون اباعبداهلل

کنیم. در بعضی از  پیدابرای این حادثه  عنوان مؤیّد این زمان یی بهسند تاریخیباید بتوانیم البته  اشد؛ب

ی دوم ولی یقیناً خلیفه ؛روز کشته شدن عمرسعد استاالوّل،  نهم ربیعشته شده نوکه ام تقاویم دیده

 گیرند. جشن می عنوان عیدالزّهرا االوّل کشته نشده است. منتها این روز را به روز نهم ربیع

به همین  در فصل لعن و تبرّی راجع دیدار یتوشه رههای مفصّلی در کتاب بحثهم  خدا لطف کرده

عزیزان و ها هست دیی سیصحبت کردیم که در مجموعه ام و هم یک جلسه مفصّالًنوشته موضوع

 توانند مراجعه کنند.می
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