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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 عید غدیر و مراقبات آن

، روزه، نماز، زیارت االکبر الحجّه، عیداهلل ذیهیجدهم مراقبات عید غدیر،  ها: واژه کلید

 عقد اخوّت.ی رحم، احسان، اطعام،  ، دعای ندبه، صلهامیرالمؤمنین

های عرفانی و  ی لطافت الحجّه را با همه ی اوّل ذی کنیم. دهه الحجّه را طی می ماه بسیار پربرکت ذی

اهلل و  رفه، روز اعتراف به خطیئات و غفران الهی، روز معرفتتوحیدیش پشت سر گذاشتیم. روز ع

های عارفانه، به لطف الهی  های بلند معرفت الهی با دعا و مناجات و راز و نیازها و خلوت راهیابی به قلّه

ترین نمادهای ایثار در راه محبّت و عشق  ی بزرگ طی شد. روز عید عظیم قربان، عید اَضحی، روز جلوه

چه تعلّق است در راه محبوب، این روز بزرگ را هم پشت سر گذاشتیم؛ که  ز قربانی کردن هرالهی، رو

 گویم.  این عید بزرگ الهی و اسالمی را به عزیزان تبریک می

ی آینده  ی هفته ای که پیشاروی ماست، دو مناسبت بزرگ والیی رخ داده است؛ روز یکشنبه در هفته

روز است؛ و مناسبت دوم که  است، روز میالد با سعادت امام هادیالحجّه  که روز پانزدهم ماه ذی

ی آینده خواهد بود، روز عید سعید غدیر است؛ روز بسیار عظیمی که روز معرّفی و  ی هفته چهارشنبه

عنوان خالفت و  است به اکرم به فرمان خدای متعال، توسط پیغمبر نصب امیرالمؤمنین

 الحجّه در سرزمین غدیر خم.  ذیماه م هجری قمری در هیجدهم در سال ده اهلل جانشینی رسول

دیدم خدا توفیق داده به  ،کردم ام نگاه می های قبل گفته هایی که سال در رابطه با غدیر، در بحث

ایم؛ چه مسائل غدیر و چه مسائل قبل از غدیر و چه مسائل بعد از غدیر.  های زیادی اشاره کرده بحث
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کردم، دیدم من جرأت  هست که حقیقتش همین امروز که به روایات مراجعه میهای دیگری هم  تکّه

ها گذشته است، بعضی از عباراتی که در  کنم آنها را بگویم؛ اینکه در تقابل با ماجرای غدیر چه نمی

هایی که قبل از  کردند، حرف روایات هست؛ کارهایی که سردمداران مخالفان با امیرالمومنین

واقعاً من  کردند. اهلل های عجیبی که به محضر رسول ها و جسارت دند، توهینماجرای غدیر ز

خواندم، به خودم  جرأت گفتن اینها را ندارم. حتّی وقتی روایات ] مربوط به این قضایا[ را می

های خودشان نقل  صورت، حدیث غدیر را هفتصد دانشمند بزرگ سنّی در کتاب هر لرزیدم. به می

ده راویِ مستقیم این حدیث را  و ام؛ صد نیست که بشود انکار کرد. قبالً هم عرض کردهاند؛ چیزی  کرده

شاید هیچ  دو راویِ مستقیم دارند.کنند. احادیث دیگر، یک یا  نقل می اهلل واسطه از رسول بال

 حدیثی نداشته باشیم که به این تعداد راویِ بالواسطه که خودش مستقیماً از زبان پیغمبر

سنّت هم  یک از علمای اهل ای است که هیچ گونه و نقل کرده، داشته باشد. وثوق این حدیث بهشنیده 

هایی هم که روی حدیث غدیر  اند. در بحث تفسیر و تأویل ی غدیر را نکرده جرأت تردید در وقوع واقعه

ید باقی ای جای ترد اند، خدا توفیق داد قبالً صحبت کردیم. دالیل متعددی آوردیم که ذرّه کرده

گیری از امّت برای این  به خالفت و بیعت نصب امیرالمؤمنین گذارد که ماجرای غدیر، ماجرای نمی

 خالفت بوده است. 

 برای عید سعید غدیر تعابیر عجیبی در روایات شده است. همین امروز حدیثی دیدم که امام

د قربان، یکی عید جمعه و چهارمی بودند: چهار عید در این امّت هست: یکی عید فطر، یکی عی  فرموده

فرموده بودند: عید سعید غدیر در مقایسه با آن سه عید دیگر، مثل  عید غدیر. بعد حضرت

يَ ْوُم  فرمودند: اکرم ترین عید امّت است. پیغمبر برجسته 1ها؛ درخشش ماه تابان است دربرابر ستاره

                                            

 .161الیومیة،صالمخاوفلدفعالقویةوحلّی،العدد464،ص1االعمال،جطاووس،اقبالبنسیّد. 1
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 االکبر عید این امّت، عید سعید غدیر است. در روایتی تعبیر عیداهلل برترین 2َغِديِر ُخمٍّ َاْفَضُل َاْعَياِد اُمَِّتی:

 4اجمعین. علیهم اهلل صلواتترین عید خدا؛ و در روایتی دیگر، عید آل محمّد یعنی بزرگ 3داریم؛برای این عید 

در  المعهود، روز عهدِ گرفته شده و العهد باز در روایات داریم که روز عید غدیر خم در آسمان به یوم

روز آن  5المشهود، الجمع روز پیمان اخذ شده تعبیر شده است؛ یا یومالمأخوذ،  المیثاق زمین به یوم

آن جمعیّتی که در سرزمین غدیر خم حاضر شدند و شاهد بر نصب  جمعی که حاضر شدند؛

یک به این عید بزرگ شده است. این روز اصالً  بودند. تعبیرهای خیلی عجیبی راجع امیرالمؤمنین

گرفتند و عید  ی پیامبران روز عید غدیر خم را جشن می العاده است. حدیث داریم که همه روز فوق

 6دانستند. می

های بزرگی در این روز رخ داده است. داستان نجات حضرت  قبل از ماجرای غدیر خم هم حادثه

رت ابراهیم، برد و سالم شدن آن آتش بر حض ،از آتش و خنک و گلستان شدن آن آتش ابراهیم

بر  ی حضرت موسی ماجرای غلبه الحجّه واقع شده است، ی هیجدهم ذیدر روز عید غدیر خم یعن

های بزرگی داشته  آن ساحران و جادوگران در همین روز رخ داده است؛ یعنی این روز قبالً هم مناسبت

عنوان وصیّ  هرا در همین روز بنون  بن یوشع طور؛ حضرت موسی است. در نصب خالفت هم همین

الصَّفا را در همین روز به وصایت و خالفت  شَمعون حضرت عیسی ،خود تعیین و معرفی کردند

                                            

اثباتحرو121وصدوق،أمالی،ص466،ص1االعمال،جطاووس،اقبالبن.سید2 ،ص2المعجزات،جوبالنصوصالهداةعاملی،

102. 

 .24،ص7السالم،جعلیهمطالبابیآلآشوب،مناقبشهروابن116،ص73االنوار،جمجلسی،بحار. 3

 .227العلوم،صوبحرانی،عوالم204مجلسی،زادالمعاد،صو464،ص1االعمال،جطاووس،اقبالسیّدبن 4

 .18،ص1الشیعة،جعاملی،وسائلوحر212،ص2االعمال،جطاووس،اقبالبنسیّد. 5

 .721،ص81االنوار،جومجلسی،بحار18،ص1الشیعه،جعاملی،وسائلحرّ .6
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عنوان وصیّ  برخیا را در این روز به بن آصف حضرت سلیمان ،خودشان نصب و معرفی کردند

  7را. هم امیرالمؤمنین خودشان نصب کردند و پیغمبر اکرم

بین مسلمانان  اکرم های دیگر این روز، روزی است که پیغمبر مناسبت ای است. از العاده روز فوق

دانید، بعد از اینکه هجرت به مدینه اتّفاق افتاد، ما در  عقد اخوّت جاری کردند. همانطور که می

ها عقد اخوّت  بین مسلمان اکرم ی اسالمی دو جمع مهاجر و انصار را داشتیم و پیغمبر جامعه

اوّل هم فرمودند: تو برادر  ی یکی برادرانی تعیین کردند. به خلیفه ای همه، یکیبرقرار کردند و بر

ی اصحاب برادرانی تعیین کردند.  خورید. برای همه تا کامالً به هم می ی دوّمی؛ شما دو خلیفه

اهلل! شما برای من  عرضه داشتند که یا رسول اهلل تنها ماندند؛ خدمت رسول المؤمنین امیر

 اکرم داری برادر من باشی؟ و عقد اخوّت بین پیامبر یین نکردید. فرمودند: دوست نمیکسی را تع

 های فراوانی در این روز هست.  حال، مناسبت هر جاری شد. به المؤمنین و امیر

دانید، عید  همانطور که می ان و عید غدیر هم خیلی معنا دارد.ی بین عید قرب این هشت روز فاصله

ِإْبراهيَم رَبُُّه ِبَكِلماٍت   َو ِإِذ ابْ َتلى   قربان، عید نیلِ حضرت ابراهیم خلیل به امامت است. قرآن هم اشاره کرد:

پی را با موفّقیّت پشت  در آن امتحانات پی وقتی حضرت ابراهیم 8فَأََتمَُّهنَّ قاَل ِإنِّی جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًا:

سر گذاشت، خدای متعال به او فرمود: من تو را امام قرار دادم. آخرین امتحان حضرت ابراهیم 

مقدّر شد؛ ماجرای ذبح اسماعیل  به تعبیر قرآن برای ابراهیم همان بالی عظیم بود که خلیل

ین، عید قربان اهلل. و بعد از موفّقیّت در این امتحان، خدای متعال او را به امامت نائل کرد. بنابرا ذبیح

است. عید  و عید غدیر، عید خالفت و امامت امیرالمؤمنین عید امامت حضرت ابراهیم خلیل

چه انسان دارد در راه عبودیّت حضرت حقّ است و چنین  قربان عید ایثار است؛ عید قربانی کردن هر

 میرالمؤمنینکسی شایستگی نیل به مقام امامت و دستگیری و راهبری خلق را خواهد داشت. و ا

                                            

 .206صزادالمعاد،مجلسی،و184ص،81جبحاراالنوار،مجلسی،و1،2466جاالعمال،اقبالطاووس،سیّدبن. 7

 .124یآیهبقره،یسوره.1
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ْبراِهيمَ   ِشيَعِتهِ   ِمنْ   َو ِإنَّ االمام است:  است؛ یعنی امام امام ابراهیم ی شریفه  با تأویلی که از این آیه 9. َلَِ

است.  یکی از شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین در روایات داریم، یعنی ابراهیم خلیل

 گویم. ن عید بزرگ را تبریک میحال، روز بسیار مبارک و میمونی است. من ای ایّ علی

های این روز  ای بکنم. روز عید غدیر از آن روزهای برجسته است. مراقبه به مراقبات این روز هم اشاره

ی این روز؛ اینها را از دست ندهید! یعنی عزیزان تا جایی که ممکن است  بسیار فراوان است. اوّالً روزه

برایش ضرر قابل توجّهی دارد و شرعاً نباید روزه بگیرد. او از دست ندهند؛ مگر کسی که واقعاً روزه 

ٌر ِمنْ   نِيَُّة اْلُمْؤِمنِ دهد؛  وقتی وجودش سرشار از اشتیاق روزه گرفتن باشد، خدا اجر او را می  10َعَمِلِه.  َخي ْ

.  بِالن ِّيَّات َو ِإنَّما ِلُكلِّ   ِإنََّما اْْلَْعَمالُ  ی این روز خیلی  تواند، تنبلی نکند! روزه امّا کسی که می 11اْمِرٍئ ما َنوى 

 ی و باز در روایات داریم معادل روزه 12شصت سال گناه است ی در روایات داریم کفّارهبزرگ است. 

در امروز باز  قدر عظیم است! این این روز دنیا.ی  عمر همه ،انساننه عمر خود  دنیاست؛ ی عمر همه

حج یک  انسان !ببینید 13.قبوله اجر داردمی  و صد عمرهمعادل صد حج که دیدم  یک روایت دیگر می

 !مقبوله ی صد حج و صد عمره ست!اوبر دوش  وظایفچقدر  !برد چقدر وقت می ،جا بیاورد خواهد به می

سفر به خواهد  می کسی هماگر  حال، ه است.حجّال ذیهیجدهم های روز  این یکی از مراقبه ،حال هر به

روز  و موفّق شدرسید به مشهد تواند از تهران نذر کند که اگر سالم  ، میبرودمشهد به خواهد  یم، برود

نذر  کند، اقامتقصد ده روز تواند  نمیکه  جای دیگری د یا هرمشهد باشدر ه را حجّال ماه ذی هیجدهم

                                            

 .17ییصافّات،آیه.سوره8

 .14،ص2وکلینی،کافی،ج118،ص63ومجلسی،بحاراالنوار،ج17الشریعة،ص،مصباحبهامامصادق.منسوب10

 .211ص،63ومجلسی،بحاراالنوار،ج411،ص1االسالم،جحیون،دعائموابن430،صالحقعالمهحلّی،نهج.11

،ص10الشیعة،جعاملی،وسائلوحر466ّ،ص1االعمال،جطاووس،اقبالبنوسیّد80،ص2الفقیه،جیحضرهال.صدوق،من12

442. 

 .702ص،81جاالنوار،بحارو436ص،1جاالعمال،اقبالطاووس،سیّدبن .13
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ند روزه توا مسافر نمی االّ و ؛تواند روزه بگیرد آن موقع می .ه را روزه بگیردحجّال م ذیهیجدهکند که روز 

 کند.  واجب میبر خودش گرفتن روزه را  ،اینکه نذر کند و با این نذر مگر ؛بگیرد

ضمن اینکه غسل  غسل این روز است؛ ن چیزی که توصیه شده و آثار بسیار خوب معنوی دارد،میدو

 .است زیارت حضرت امیر]سومین مورد[ .است تأکید شدهطور خاص  بهبرای یکی از نمازها هم 

من توفیق داد بار  یکخدا  خیلی دیدنی است. نجف باشیم.در  ما بکند روز عید غدیر ی نصیب همهخدا 

 بسیار لذیذ است.زیارت آن روز  زیباست! بسیار !است بسیار دیدنی .بودمنجف مشرّف در روز عید غدیر 

که بکند مندان  هعالق ی و همهما  ی نصیب همهاین توفیق را خدا امیدواریم  داشتنی است. خیلی دوست

حضرت  خودو تبریک خالفت حضرت را به حضور  برسیم روز عید غدیر به محضر امیرالمومنین

 ،زن افتند. می راهپای پیاده های دور  از شهر ،از همه جای عراق !بسیار عجیبی است ی صحنه .یمبگوی

چند روز قبل پای پیاده از  عجیب و غریبی است. ی صحنه .[افتند راه می] ، همهمرد ،بزرگ ،پیر، هبچّ

و وارد می شوند و بعد هم با یک حالتی دست  رسند میبه نجف روز عید غدیر  تا اینکهافتند  راه می

و به  حرم امیرالمؤمنین بهآیند  خوانند و می رجز می ،خوانند شعر می ،کنند پایکوبی می ،زنند می

ما هم که  .فضیلت بسیار زیادی دارد زیارت امیرالمؤمنین ،حال ایّ علی گویند. حضرت تبریک می

از نظر اهلل که  زیارت امین زیارت کرد. شود میاز دور  ،بودن در جوار حرم حضرت را نداریم فعالً توفیقِ

طور  هایی است که به است، یکی از زیارتولی از نظر معانی و مفاهیم بلند  ی استزیارت کوتاهظاهر 

 14یک زیارت نسبتاً مفصّل دو زیارت دیگر هم برای این روز هست. است.خاص برای این روز وارد شده 

 نقل شدهدر این روز  برای امیرالمؤمنینزیارت  حال سه هر به 15.یک زیارت نسبتاً کوتاه است و

                                            

درروزالجنان،زیارتحضرتامیری،مفاتیحقمّمحدّثو63اوّل،المزار،صوشهید760،ص83مجلسی،بحاراالنوار،ج. 14

 غدیر.

اقبالاووسطبنسیّد.15 ، ج ص2االعمال، و703، ج بحاراالنوار، ص81مجلسی، مفاتیحمحدّثو282، زیارتقمی، الجنان،

 درروزغدیر. حضرتامیر
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زیارت قل الا مختصر عمل کند، خیلی هدخوا میاگر  را بخواند. هر سه ،توفیق داشتکسی اگر  .است

 اهلل را بخواند. امین

نقل  االعمال اقبال در طاووس بن دسیّ که است تعویذ یک ،ای که برای این روز هست چهارمین مراقبه

 مفاتیح ؛پیدا نکردم ،مجلسی را نگاه کردم المعاد زاد ؛کتابهای دیگر نقل کرده باشند من ندیدم 16.کرده

از تواند  باشد، می داشته دسترسیاالعمال  به اقبالکسی اگر  است. قمی هم نقل نکرده ثمحدّمرحوم 

  .آن هم بهره بگیرد

دای فر ،که اگر کسی از دست داد ؛این نمازها را از دست ندهید .نماز است دوبرای این روز، و امّا 

 خیلی بزرگ است.این نمازها  خیلی حسرت خواهد خورد. کند؛ قیامت خیلی خودش را مذمّت می

رکعت اول در  ،شود ه میهای ظهر خواند نزدیکیکه یکی از این نمازها در رکعتی!  نمازهای کوتاهِ دو

َلِة اْلَقْدرِ   يفِ   ِإنَّا َأنْ َزْلناهُ  ی حمد و سوره  خوانید. میرا  َأَحدٌ   ُهَو اللَّهُ   ُقلْ  ی حمد و سورهرکعت دوم و در ، لَي ْ

ُشْكرًا  ؛ُشْكرًا ِللَّه ؛ ِللَّهُشْكرًا  :گویید صد بار میو گذارید  بعد از اینکه سالم نماز را دادید، سر بر سجده می

 ،صفحه استسه دو و در مفاتیح نقل شده را که دعایی و  کنید بعد سر از سجده بلند می . ... ِللَّه

 :گویید صدبار هم می ؛ ْلَحْمُد ِللَّهاَ  :گویید صد بار میو گذارید  می بعد دوباره سر به سجده خوانید؛ می

خم در محضر  اند، مثل کسی است که در روز غدیراین نماز را بخوکه  کسی در روایات داریم .ُشْكرًا ِللَّه

 است!چقدر فضیلت  17است. صادقانه بیعت کرده حضور داشته و با امیرالمؤمنین اهلل رسول

را به  تبریک خالفت امیرالمؤمنین وما بودیم  آن روزکه ای کاش کند  آرزو میشخص چقدر 

که هست نماز دیگری هم  است. این یک نماز کردیم! بیعت می گفتیم و با حضرت حضرت میمحضر 

                                            

 .231،ص2االعمال،جطاووس،اقبالبنسیّد.16

اقبالبنسیّد. 17 اعمالروزقمّی،مفاتیحمحدّثو281،ص81ومجلسی،بحاراالنوار،ج233،ص2االعمال،جطاووس، الجنان،

 .غدیر.
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سه  حدود نیم ساعت، ؛کنید غسل می ظهر پیش از .آن هم دو رکعت است .ای است آن هم نماز ساده

 .است فاق افتادهاتّ نصب امیرالمؤمنینماجرای زمانی است که  ،ربع قبل از ظهر، چون این زمان

 که مقارن با آن زمان باشد.است  خاطر این به ،آن موقع خوانده شود ،این دو نمازکید شده تأکه این

بار  یک ،هر رکعتدر  خوانید. کنید و دو رکعت نماز می سه ربع قبل از ظهر غسل می ،م ساعتحدود نی

تا یعنی  ،الکرسی آیةی اوّل  همان آیه)تا  الکرسی آیةده بار  ،َأَحدٌ   ُهَو اللَّهُ   ُقلْ  ی ده بار سوره حمد،ی  سوره

َلِة اْلَقْدرِ   يفِ   ِإنَّا أَنْ َزْلناهُ  ی و ده بار هم سوره ؛(يها خاِلُدونفِ   ُهمْ   نه تا ؛يمُ اْلَعظِ   ُهَو اْلَعِليُّ   دو  .خوانید را می لَي ْ

ثواب صدهزار حج و این نماز  گوید می روایات شود. به همین سادگی خوانده میکه  است کعت نمازر

 18.خواهد شد فیتعا وحوائج دنیوی و اخروی با سهولت  ی همه و باعث برآمدنصدهزار عمره را دارد 

پنجم و ششم ی  مراقبهپس  بسیار عظیمی است.نماز گوییم.  زبان داریم می اتصوّر است؟ ما ب اینها قابل

 نماز شد. این دو

مراقبه، دعای  ینهشتم خواندن دعای ندبه است. ای که برای این روز نقل شده، هفتمین مراقبه

است رسمی  ،مراقبه نهمین .است برای روز عید غدیر خم که در مفاتیح هم نقل شدهاست  مخصوصی

به برادر شخص  خوب است ،روز عید غدیر خمدر  .کنند غالباً مراعات میو رایج است  که خوشبختانه

ا َجَعَلن  الَِّذی  ْلَحْمُد ِللَّهِ اَ  بیاورد:جا  بهخاطر والیت  بهسپاس الهی را ]با این عبارت،[  ،رسد ایمانیش که می

خدای  برای اینکه ،بینند وقتی همدیگر را می 19.َعَليِهُم السَّالم ِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َو اْْلَِئمَّةِ ِبَوََليَِة أَ   اْلُمَتَمسِِّكينَ   ِمنَ 

یگری هم نقل عبارت د ورند.آ جا می هبشکر الهی را  ،کرده ممنعّهر دو طرف را به نعمت والیت متعال 

: ي َأْكَرَمَنا ِبَهَذا اْليَ ْومِ اَْلَحْمُد ِللَِّه الَّذِ  :بگویند ،دنرس میکه که به هم  است؛ تر یک مقدار طوالنیکه شده 

                                            

الجنان،اعمالروز،مفاتیحقمّیومحدّث707،ص81ومجلسی،بحاراالنوار،ج436،ص1االعمال،جطاووس،اقبالبنسیّد.18

 الکرسیاست(.االعمالسورهقدرمقدّمبرآیة)دربحاراالنوارواقبال.عیدغدیر

 .الجنان،اعمالروزعیدغدیرقمی،مفاتیحمحدّثو204المعاد،صومجلسی،زاد464،ص1االعمال،جطاووس،اقبالبند.سی18ّ
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َنا َو   ِبَعْهِدهِ   اْلُموِفينَ   َو َجَعَلَنا ِمنَ  ؛تکریممان کرد ؛کرامت بخشیدبا این روز که ما را را  حمد خدایی ِإلَي ْ

که ما را از وفاکنندگان به عهد را  و حمد خدایی :ِميثَاِقِه الَِّذي َواثَ َقَنا ِبِه ِمْن َوََليَِة ُوََلِة َأْمرِِه َو اْلُقوَّاِم ِبِقْسِطهِ 

در عالم که قرار داد که ما را از وفاکنندگان به میثاق و پیمانی را  حمد خدایی هی در نزدمان قرار داد.ال

میثاق والیت  ،امر الهی تالوُوالیت میثاق یعنی  وفاکنندگان به این میثاق، را جزوما  ؛با ما بستذرّ 

ينِ  .قائمان به قسط قرار داد بِيَن بِيَ ْوِم الدِّ 20:َو َلْم َيْجَعْلَنا ِمَن اْلَجاِحِديَن َو اْلُمَكذِّ
و ما را از منکران و معاندان  

 قشنگی است که اگر کسی بتواند به عبارت این عبارت هم کنندگان روز قیامت قرار نداد. و تکذیب

بار گفتن این ذکر  صد ،دهمین مراقبه .بگوید ن راآ موقع دیدار برادر یا خواهر ایمانیش، خاطر بسپارد،

این  21.َعَليِه السَّالم طَاِلببِيْبِن أَ  یِّ ِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َعلِ َتَماَم نِْعَمِتِه ِبَوََليَِة أَ َو   ِديِنهِ   َكَمالَ    َجَعلَ   الَِّذیْلَحْمُد ِللَِّه اَ  :است

هم دین را به کمال  با والیت امیرالمؤمنین ،اینکه خدای متعالشکر  شکر و سپاس است؛ در مقام

ای که برای این روز توصیه  یازدهمین مراقبه رساند.ه نهایت بخودش رساند و هم نعمت خودش را 

  .است انو خاندان بزرگوارش فرستادن بر پیغمبرصلوات زیاد شده، 

دید و بازدید با  و است ارحام ی صلهکند؛  کار می انسان چهید معلوم است عدر  ،مراقبه دوازدهمین

یک مقدار سعی کند  آن روز ،ای دارد خانواده ،زنی دارد ،اینکه کسی اگر فرزندی دارد ؛خویشاوندان

 به دیدار و مصافحه و روبوسی بیشتر به آنها خوش بگذرد. تامثالً امکانات بیشتری برایشان فراهم کند 

روز به هدیه دادن و احسان کردن در طور  همیند. پردازب شایمانی م و خندان با برادرانسّبرخورد متب و

                                            

وسائلحر.20 جعاملی، بحار80،ص1الشیعة، جومجلسی، مفاتیحمحدّثو722،ص81االنوار، اعمالروزعیدقمی، الجنان،

 .غدیر

 الجنان،اعمالروزعیدغدیر.ی،مفاتیحقمّمحدّثو721،ص81االنوار،جمجلسی،بحار.21
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به برادر یا خواهر که شخص در این روز . داریم که یک دینار است کید شدهبسیار تأعید غدیر، 

 22.است صدهزار برابر این مبلغ در سایر ایّام معادل احسان کند، ایمانیش

. در است بسیار تاکید شده]بر این مورد[  غذا دادن است. ؛است این روز اطعام ی سیزدهمین مراقبه

 ،اگر مقیّد به روزه باشد ناهار یا غذا دهد، ،کندکه در این روز یک مؤمن را اطعام روایات است کسی 

 23است؛ یقان را ناهار یا مثالً افطاری دادهپیامبران و صدّ ی که همهاست مثل این  افطاری بدهد،

یک مؤمن در این روز معادل  افطار که ه بودندفرمود در روایت دیگری دیدم امام قدر اجر دارد! این

پیغمبر و  هزاریکصد بلکه به  ؛آن هم نه به افراد معمولیاست؛  یکصد هزار افطاری دادن در سایر ایّام

معادل یکصد  ،دبه یک نفر افطاری بدهکسی اگر تازه  ندحضرت فرمود! ؟کنید دقّت می یق و شهید.صدّ

 ش هستم؛ضامن دیگر منآن موقع  ،هدک جمع افطاری بدیاگر به  است؛ و شهید یقهزار پیغمبر و صدّ

این سنّت بزرگ به ق بدهد خدا توفی 24هستم. شضامن از کفر؛ هستمضامنش  از فقر؛ هستمش ضامن

 .کنیمهم عمل 

طور که عرض  همان چهاردهمین مورد هم عقد اخوّت است که این هم یک سنّت بسیار زیباست.

لذا سنّت است که  ؛عقد اخوّت جاری کردندها  بین مسلمان اکرم در همین روز پیغمبر ،کردم

ای ه ولیتمسؤخاطر اینکه  به منتها ؛کنند این عقد و پیمان برادری را در این روز جاری میمؤمنان 

                                            

وسائلحرّ.22 جعاملی، اقبالبنسیّدو441،ص10الشیعه، مصباح467،ص1االعمال،جطاووس، ،ص2المتهجد،جوطوسی،

 .)بااندکیتفاوت(113،ص84ومجلسی،بحاراالنوار،ج313

 .224وبحرانی،عوالمالعلومص204ومجلسی،زادالمعاد،ص262،ص2جاالعمال،طاووس،اقبالبنوسیّد. 23

در)111،ص84مجلسی،بحاراالنوار،جو441،ص10الشیعه،جعاملی،وسائلحرّو311،ص2،جالمتهجدطوسی،مصباح.24

اندیفئاماستفادهکردهازکلمهدرروزعیدغدیر،برایتعییناجرافطاریدادنبهیکمؤمناینروایت،حضرتامیرالمؤمنین

فئامبه ده دست، با و نبیوصدّیقوشهید، نشاندادهمعنایصدهزار نبیوصدّیقوشهیدرا معادلیکمیلیون جمعاً اندکه

 (شود.می
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جز  بخشند حقوق دیگر را می ی همه، قد اخوّت را خواندندعی  صیغهمعموالً بعد از اینکه  ،فراوانی دارد

برایمان حکم عنوان یک بهشتی  ل بهدعا کنیم و اگر فردای قیامت خدای متعار یکدیگ حقّ در اینکه

و  .با خودمان ببریمم را هم بتوانیم یا هبه بهشت نرویم تا آن کسی که با او عقد اخوّت بست ،صادر کرد

به او هم آن طرف مقابل  حال، برود.به بهشت باید  ،کسی که بهشت بر او واجب شده ؛دانید می

لذا کسی ضرر  برند. میبهشت  بهو ]در نتیجه،[ هر دوی آنها را  کِشند میفرد بهشتی را  ،چسبد می

من  ،فردا اگر آن طرف مقابل بهشتی نشد ،بدهمدی هّچنین تع اگربگوید من  ؛سی نترسدک ؛کند نمی

، وقتی این پیمان برقرار شود .رود میبه بهشت  حتماً ،کسی که بهشتی است !نه مانم. هم از بهشت می

 جا ببینیم. این بهشت والیت را همینامیدواریم  .رود میبه بهشت آن طرف مقابلش هم با او  اهلل شاء ان

 آفرین است. بهشت ؛همان بهشت و باالتر از بهشت است بیت اهلوالیت و محبّت  حقیقتدر واقع 

 پیشاروی ماست، در که یما توفیق دهد که از این روز بسیار عظیم ی امیدواریم خدای متعال به همه

 نهایت بهره را ببریم.

حضرت  ،اعظم اهلل ولیّ را به محضر فرزند بزرگوار آن حضرت، حال عید والیت امیرالمؤمنین ره به 

و یازده فرزند  شیعیان و مؤمنان به والیت امیرالمؤمنین ی و به همه ءالفدا مقدمه لتراب ارواحنا االعظم اهلل بقیة

به  ،گوییم و امیدواریم که خدای متعال حقیقت عید والیت را در باطن تبریک و تهنیت می انبزرگوارش

زمین به یوم میثاق مأخوذ و یوم جمع مشهود در  [این روز]فرمود  ؛دیدیددر روایت  .ما بشناساند

در وقتی آسمان  .زمین یعنی ظاهر، آسمان یعنی باطن معهود.لا العهد معروف است و در آسمان به یوم

های  این جنبه چه که پایین است. زمین یعنی هرو  یعنی چیزی که باالست ،آید می آیات و روایات

دارد که آن در حقایق  علوّ و مُوّصُ ی یک جنبهو  باطنی یهای جنبه ،این اامّ ؛است ظاهری مال پایین

المعهود را در باطن  العهد حقیقت یومبتوانیم امیدواریم  انسان است.]وجود[ باالتر  مراتبباطنی و 

 بچشیم.قبل از مرگ ید را هم عخودمان شاهد باشیم و آن 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


