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ــٍد َو آِل  ــی ُمَحمَّ ــِلّ َعلَ ــمَّ َص »اللَُّه
ــِة  ــْن بِْغَض ــی ِم ــٍد، َو أبِْدلْنِ ُمَحمَّ
ــْن  ــَة، َو ِم ــنَآِن الَْمَحبَّ ــِل الشَّ أْه
َة، َو ِمْن  َحَســِد أْهــِل الْبَْغــی الَْمــَودَّ
ــاَلِح الثَِّقــَة، َو ِمــْن  ِظنَّــِة أْهــِل الصَّ
ــْن  ــَة، َو ِم ــَن الَْوَلی ــَداَوِة اْلْدنَی َع
َة، َو  ــرَّ ــاِم الَْمبَ ــوِق َذِوی اْلْرَح ُعُق
ــَرَة،  ــَن النُّْص ــْذَلِن اْلْقَربِی ــْن ِخ ِم
ــَح  ــَن تَْصِحی ــِبّ الُْمَداِری ــْن ُح َو ِم
الُْماَلبِِســیَن  َرِدّ  ِمــْن  َو  الِْمَقــِة، 
کــَرَم الِْعْشــَرِة، َو ِمــْن َمــَراَرِة 
الِِمیــَن َحــاَلَوَة اْلَمنَــِة«. َخــْوِف الظَّ

ــق  ــه ح ــان ب ــال و عزیزم ــروردگار متع پ
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( همــه ی آنچــه 
ــکارم  ــای م ــام( در دع ــجاد )علیه الس ــام س ام
ــه ای  ــژه قطع ــته اند، به وی ــاق خواس االخ
دربــاره ی  خوانــدم،  برایتــان  کــه  را 
ــتان  ــه ی دوس ــا و هم ــس م ــل مجل اه
ــد.  ــتجاب کن ــام( مس ــن )علیه الس امیرالمؤمنی

و  بهتریــن  بــه  رجــب  مکــّرم  مــاه 

ایــام  رســیده؛  بخــش  حســاس ترین 
بــا  ُپرنــور کــه  البیــض و شــب های 
ــم حضــرت  ــوالی عال ــده م ــاد فرخن می
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( آغــاز می شــود. 
بعــد هــم شــب و روز نیمــه ی مــاه 
ــاکریم  ــال را ش ــدای متع ــه خ ــب ک رج
کــه توفیــق داد بــه ایــن شــب باعظمــت 
ــا  رســیدیم. ان شــاءاهلل لطفــش شــامل م
شــود و باقیمانــده ی مــاه رجــب و شــعبان 
ــارک رمضــان را هــم  ــاه مب ــم و م المعّظ
اســت  درک کنیــم. چــون خاطرتــان 
در رؤیــت هــال مــاه مکــّرم رجــب، 
اولیــای خــدا مــا را راهنمایــی کردنــد کــه 
ــتان  ــب حواس ــاه رج ــن ورودی م از همی
ــارک  ــاه مب ــعبان و م ــم  ش ــاه معّظ ــه م ب
ــه  ــد ک ــدا بخواهی ــد و از خ ــان باش رمض
شــما را بــه مــاه رمضــان برســاند. آنچــه 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی از رحمــت 
بندگانــش  بــرای  َکــَرم  و  مغفــرت  و 
در ایــن ماه هــا در نظــر گرفتــه، بــه 
امیرالمؤمنیــن  موالیمــان  شــفاعت 
شــود.  ماهــا  همــه ی  روزِی  )علیه الســام( 

ــده ی  ــعادت و فرخن ــب والدت باس در ش
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ــاره ی  ــی درب ــام( نکات ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
آن حضــرت عــرض کنیــم و اگر رســیدیم، 
بخشــی از دعــای مــکارم را کــه برایتــان 
ــم.  ــم و شــرح دهی ــه کنی ــدم، ترجم خوان

ناتوانی ما از شناخت امیر انس 
و جان

)علیه الســام( چــه  دربــاره ی امیرالمؤمنیــن 
می شــود گفــت کــه غیــر از خــدای 
اهل بیــت  و  و رســول مکــّرم  متعــال 
ــل  ــرح فضائ ــه در ش ــام اهلل علیهم اجمعین( هم )س

و جــال و جمــال و کمــال ایــن انســان 
ــت  ــی و لکن ــار کم دان ــم گرفت ــزرگ، ه ب
و  نمی داننــد  هــم  و  هســتند،  زبــان 
ــه  ــم ک ــداری را ه ــند. آن مق نمی شناس
درک کــرده، نمی تواننــد بیــان کننــد. 
اولیــای  کلمــات  در  آنچــه  و  ماییــم 
ــر و  ــات پیامب ــرح کلم ــده، از ش ــدا آم خ
تفســیر و تأویــل آیــات قــران کریــم 
دربــاره ی علی ابــن ابیطالــب )علیه الســام(. 

مردی که  واسطه ی رأفت الهی 
است

ــاره ی  ــه درب ــه ای ک ــا آی ــی از صده یک
شــده،  نــازل  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ایــن آیــه اســت: »َوِمــَن النَّــاِس َمــْن 
ــاِت  ــاَء َمْرَض ــُه ابْتَِغ ــِري نَْفَس یَْش
ــان  ــاِد؛1 و از می ُ َرُءوٌف بِالِْعبَ ِ َواللَّ اللَّ
ــود را  ــان خ ــه ج ــت ک ــی اس ــردم کس م
بــرای طلــب خشــنودی خــدا می فروشــد 
و خــدا نســبت بــه ]ایــن[ بنــدگان مهربان 
اســت«. ضمنــًا یکــی از زیباتریــن  آیــات 
نیــز هســت. ترتیــب آیــه را ببینیــد، 
ــد، پیامــش را مشــاهده  ترکیبــش را ببینی
ــه  ــت و چ ــا اس ــدر پرمعن ــه چق ــد ک کنی
پیــام عالــی ای در خــودش قــرار داده. 
کیســت کــه جــان خــود را خالصانــه برای 
ــد؟  ــم  کن ــی تقدی ــای اله ــل رض تحصی
چنیــن کســی منزلتــی دارد کــه اقــدام او 
در ایــن معاملــه بــا حضــرت حــق تبــارک 
و تعالــی می شــود ســفره ی رأفــت بــرای 
همــه. ترکیــب آیــه خیلــی دلنشــین 
ِ« یعنــی  اســت. »ابْتَِغــاَء َمْرَضــاِت اللَّ
در قلــه خلــوص و بــرای تحصیــل رضای 

. بقره: ۲۰۷.  1
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الهــی دســت بــه چنیــن کاری زده اســت. 

ــبت  ــد نس ــد و خداون ــه می فرمای در ادام
بــه بندگانــش رئــوف اســت. چــه نســبتی 
ــی  ــت؟ تجل ــه اس ــل آی ــدر و ذی ــن ص بی
ــا نشــان می دهــد.  ــه م رأفــت الهــی را ب
ــه  ــی ک ــه کس ــت ک ــن اس ــش ای معنای
ــن  ــه ای ــد و ب ــم می کن ــش را تقدی جان
خــدای  پیشــگاه  در  می بــرد،  معاملــه 
متعــال آن قــدر شــریف و نفیــس و عزیــز 
ــامل  ــی ش ــت اله ــا رأف ــه نه تنه اســت ک
ــی شــود، بلکــه شــامل حــال  حــال او م
همــه ی بنــدگان خــدا می شــود. کلمــه ی 
ــتی  ــن برداش ــه چنی ــا را ب ــاد« م »العب
داللــت می کنــد؛ چــون عبــاد جمــع 
عبــد اســت، الــف و الم هــم کــه ســرش 
بیایــد، همــه را شــامل می شــود و کســی 
خــارج از آن نمی مانــد. خــدای متعــال 
ــن  ــر کار ای ــش را به خاط ــه ی بندگان هم
ــرار  ــت ق ــورد رأف ــزرگ م ــخصیت ب ش
می دهــد. قبــًا هــم عــرض کردیــم 
کــه رئــوف بــا رحیــم تفــاوت دارد؛ رأفــت 
مهربانــِی کامــًا ناظــر بــه جزئیــات 
جلــوه  مــادر  در  آنچــه  مثــل  اســت؛ 

می کنــد کــه مهربانــی اش ناظــر بــه 
ــدش  ــرایط فرزن ــا و ش ــام نیازمندی ه تم
ــا  ــت ب ــر رأف ــن خاط ــه همی ــود. ب می ش
ــد  ــود. خداون ــه می ش ــتر ترجم ــادر بیش م
تبــارک و تعالــی نســبت بــه همــه ی 
ــطه ی  ــی ورزد و واس ــت م ــش رأف بندگان
ســفره دارش  و  زمینــه   و  رأفــت  ایــن 
همــان کســی اســت کــه جانــش را 
بــه کفــش گرفــت و بــرای صیانــت 
ــم  ــر اعظ ــتی، پیامب ــم هس ــان عال از ج
ایــن  رفــت.  بســتر  بــه  )صلی اهلل علیه وآلــه(، 

آیــه کریمــه در شــأن او و به مناســبت 
ــرار  ــرت و ق ــب هج ــت و ش ــة المبی لیل
در  )علیه الســام(  علــی  حضــرت  گرفتــن 
بســتر پیامبــر نــازل شــد. بــا چــه ترکیبــی 
ــن نفــس نفیــس و حقیقــت درخشــان  ای
ایــن فعــل و  را شــرح می کنــد کــه 
اقــدام او در عالــم چــه کــرده اســت.

ــن )علیه الســام( از  ــات امیرالمؤمنی ــام اقدام تم
ــد،  ــرکاری می کن ــت؛ ه ــل اس ــن قبی ای
ــی  ــر اقدام ــرش، و ه ــر عم ــا آخ از اول ت
ــع  ــامل و جام ــری ش ــات او خی از اقدام
در  مثــال  بــرای  اســت.  همراهــش 
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جنــگ خنــدق ضربــه ای زد کــه حضــرت 
رســول )صلی اهلل علیه وآلــه( دربــاره اش فرمــود: 
»لََضْربَــُة َعلِــیٍّ یَــْوَم الَْخنْــَدِق 
أْفَضــُل ِمــْن ِعبَــاَدِة الثََّقلَیْــن ؛۲ 
ــر  ــدق برت ــگ خن ــی در جن ــه ی عل ضرب
ــک  ــت«. ی ــس اس ــن و ان ــادت ج از عب
ضربــه بــود کــه در جریــان جنــگ احزاب 
ــه  ــی چــون ب ــدود زد، ول ــن عب ــه عمرب ب
ــَرَز  ــه(: »بَ ــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر پیغمب تعبی
ــْرِك ُکلِّــِه؛3  اَْلِیَمــاُن ُکلُّــُه إِلـَـی اَلشِّ
تمــام اســام در مقابــل تمــام کفــر 
قــرار گرفــت«، آن ضربــه نه تنهــا بــا 
ــری  ــس براب ــن و ان ــه ی ج ــادت هم عب
ســایر  اســت.  برتــر  بلکــه  می کنــد، 
همیــن  بــه  هــم  اقدامــات حضــرت 
ــی  ــه فراوان ــات کریم ــت و آی ــرح اس ش
ــت.  ــده اس ــازل ش ــرت ن ــاره ی حض درب

ــال  ــال باألعم ــاووس، اإلقب ــیدبن ط . س  2
الحســنة، ج 1، ص46۷؛ حاکــم نیشــابوری، المســتدرک 
ــه در المســتدرک  ــی الصحیحیــن، ج3، ص34. البت عل
به جــای »الثقلیــن«، »اعمــال أمتــی إلــی یــوم 

ــت. ــده اس ــة« آم القیام
ــال  ــال باألعم ــاووس، اإلقب ــیدبن ط . س  3

ص468. ج1،  الحســنة، 

متنی ارزشمند برای شناخت 
امیرالمؤمنین )علیه السالم(

و  بــرادران  کــه  می کنــم  پیشــنهاد 
خواهــران عزیــز، بــه متــن متیــن و 
مســتند،  اســتوار،  قویــم،  فوق العــاده 
گویــا، مفّصــل، نغــز و پرنکتــه ای مراجعــه 
کننــد کــه مــوالی مــا امــام  هــادی 
ــن  ــارت امیرالمؤمنی ــام زی ــام( در مق )علیه الس

ــد.  ــل فرموده ان ــر نق ــام( در روز غدی )علیه الس

جالــب آنکــه هــم میــاد و هــم شــهادت 
ــه  ــاه رجــب اســت. البت آن حضــرت در م
ــه  ــم ک ــل داری ــان دو نق ــرای والدتش ب
ــی  ــت. در دعای ــر اس ــب قوی ت ــاه رج م
ــل شــده،  ــه مقدســه نق ــه از ناحی ــم ک ه
ــَألَُك  ــي أَْس ــمَّ إِنِّ ــم: »اللَُّه می گویی
ــِد  ــٍب ُمَحمَّ ــي َرَج ــِن ِف بِالَْمْولُوَدیْ
ــيِّ  ــِه َعلِ ــي َو ابْنِ ــيٍّ الثَّانِ ــِن َعلِ بْ
ُب  ــرَّ ــِب َو أَتََق ــٍد الُْمنْتََج ــِن ُمَحمَّ بْ
الُْقــَرِب؛4  َخیْــَر  إِلَیْــَك  بِِهَمــا 
ــه  ــم ب ــت می کن ــو درخواس ــا! از ت خدای
ــن  ــب، محمدب ــاه رج ــود م ــق دو مول ح
ــد  ــن محم ــدش علی ب ــی دوم و فرزن عل
. شــیخ عبــاس قمــی، مفاتیــح الجنــان،   4

رجــب. مــاه  اعمــال 
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امــام  دو  آن  به وســیله ی  و  برگزیــده 
ــم«. در  ــرب می جوی ــو تق ــب ت ــه جان ب
ــال،  ــدای متع ــی از خ ــام تقرب خواه مق
بــرده  رجــب  مــاه  مولــود  دو  اســم 
آن دو قســم  بــه  را  و خــدا  می شــود 
و  الثانــی  علــی  می دهیــم: محمدبــن 
ــواد  ــام ج ــه ام ــد ک ــن محم ــه علی ب ابن
هســتند.  )علیهما الســام(  هــادی  امــام  و 

دو یادگار مهم امام هادی 
)علیه السالم( برای شیعیان

امــام هــادی بــا دو ســند، شــیعه را 
کــرده  خــودش  مدیــون  قیامــت  تــا 
داشــتند،  اقــدام  ده هــا  البتــه  اســت. 
بــرای مثــال تربیــت شــخصی به نــام 
ــام( و  ــنی )علیه الس ــم حس ــرت عبدالعظی حض
ــا  ــَت َولِیُّنَ ــه: »أنْ ــه او ک ــدال دادن ب م
ــا  ــتان م ــزء دوس ــًا ج ــو قطع ــاً؛5 ت َحّق
حضــرت  افتخــاری!  چــه  هســتی«. 
عبدالعظیــم )رضوان اهلل علیــه( تــا قیامــت می بالــد 
ایــن مدالــی کــه امــام هــادی  بــه 
ــرت  ــاگرد حض ــه او داد. از ش ــام( ب )علیه الس

. شیخ صدوق، أمالی، ص33۹.  5

گفته انــد:  چراکــه  بردیــم؛  نــام  هــم 
ــِزُل  ــَن تَنْ ــِر الّصالِحی ــَد ِذْک »ِعنْ
صالحــان،  یــاد  هنــگام  ْحَمــُة؛6  الرَّ
می شــود«.  نــازل  الهــی  رحمــت 

در هــر صــورت در کنــار همــه ی معارفــی 
ــب  ــاه رج ــز م ــود عزی ــن مول ــه از ای ک
ــاگردان برجســته ای  ــیده و ش ــا رس ــه م ب
ــیار  ــند بس ــد، دو س ــت کرده ان ــه تربی ک
ــت  ــت و والی ــته در امام ــر و برجس فاخ
بــه مــا رســیده؛ دو ســند فوق العــاده 
و متفــاوت و بی نظیــر: یکــی زیــارت 
جامعــه ی کبیــره کــه شــرح مقامــات 
ــا  ــت، ب ــام اهلل علیهم اجمعین( اس ــا )س ــه ی اولی هم
آن تفصیــل و زیبایــی و عمــق کــه اســتاد 
ــر  ــی تعبی ــوادی آمل ــت اهلل ج ــرت آی حض
بــه »جوشــن کبیــر امامــت«  فرموده انــد. 
خــدای  نام هــای  کبیــر،  جوشــن  در 
متعــال آمــده و در زیــارت جامعــه ي 
ــم  ــل، آن ه ــان کام ــاف انس ــره، اوص کبی
همه شــان.  بــرای  جامــع  نحــو  بــه 

هــادی  امــام  از  کــه  دومــی  ســند 
ــرح  ــت از ش ــارت اس ــم، عب ــام( داری )علیه الس

. فیــض کاشــانی، محّجــة البیضــاء، ج4،   6
.1 ۷ ص
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)علیه الســام(  ابیطالــب  علی ابــن  مقامــات 
کــه  غدیریــه  زیــارت  می شــود  کــه 
ــف و  ــاء در آن تعری ــم اولی ــداق اعظ مص
ــن  ــت. مت ــده اس ــط داده ش ــرح و بس ش
ــون  ــاد گوناگ ــه از ابع ــت ک ــیعی اس وس
بــه شــخصیت امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
پرداختــه اســت. اگــر زیــارت جامعــه 
کبیــره یــک دوره عالــِی امام شناســی 
دوره  یــک  غدیریــه  زیــارت  اســت، 
ــی  ــذا خیل ــت. ل ــی اس ــِی علی شناس عال
ــا  ــن م ــفانه بی ــا متأس ــت، ام ــی اس قیمت
زیــارت جامعــه  نیســت.  شناخته شــده 
کبیــره را هــم آن طــور کــه بایــد و شــاید 
ــه  ــاز ب ــی ب ــم. ول ــش را ادا نمی کنی حق
ــه آن  ــتر ب ــه، بیش ــارت غدیری ــبت زی نس
ــت.  ــده اس ــرح ش ــود و ش ــه می ش مراجع
امــا زیــارت غدیریــه امــام هــادی )علیه الســام( 
ناشــناخته مانــده اســت. ایــن اواخــر 
گاهــی دربــاره اش صحبــت می شــود. 
ــر،  ــد ســعید غدی ــام عی مــن خــودم در ای
ــوده ام، از  ــا ب ــر، هرج ــال اخی ــی ده س ط
حــرم مطهــر حضــرت رضــا )علیه الســام( 
گرفتــه تــا مســاجد و هــر جــا کــه منبــر 
غدیریــه داشــتم، مقیــد بــوده ام دربــاره ی 

کنــم.  صحبــت  نورانــی  متــن  ایــن 

اســت؛  فوق العــاده ای  خیلــی  متــن 
دوســتان  بــه  حتــی  کــه  به گونــه ای 
متعــال،  خــدای  از  می کنــم  عــرض 
ــن  ــریف امیرالمؤمنی ــع ش ــارت مضج زی
ــت  ــن نی ــا ای ــد ب ــع کنی ــام( را توق )علیه الس

ــا  ــا زیــارت امــام هــادی )علیه الســام( ب کــه ب
ــی  ــا آمادگ ــد. منته ــرف بزنی ــرت ح حض
قبلــی می خواهــد. بایــد بــا آن انــس 
گرفتــه باشــید؛ چــون متــن متیــن و 
مفصلــی اســت، یــک یــا دو صفحــه 
نیســت. حــدود بیســت صفحــه از مفاتیــح 
را در بــر می گیــرد. چــه کرده انــد حضــرت 
ــی!  ــن نوران ــن مت ــام( در ای ــادی )علیه الس  ه

خصوصیات زیارت غدیریه

را  متــن  ایــن  اآلن  نمی خواهــم  مــن 
مفصــل معرفــی کنــم؛ زیــرا چنــد جلســه  
کار می بــرد، فقــط در حــد اشــاره مطالبــی 
ویژگی هایــش  ازجملــه  می گویــم.  را 
ــی دارد و  ــب زیارت ــه قال ــت ک ــن اس ای
شــما بــا ایــن جمــات بــا امیرالمؤمنیــن 
ــر  ــام ب ــا س ــد. ب ــرف می زنی ــام( ح )علیه الس
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ــازه  ــا اج ــد؛ گوی ــروع می کنی ــر ش پیامب
می گیریــد. بعــد شــروع می کنیــد بــا 
ــردن.  ــت ک ــام( صحب ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
قالــب خطابــی دارد و ماننــد دعــا، شــیرین 
اســت. گاهــی شــما متنــی را مثــًا 
ــد،  ــدی می خوانی ــارف توحی ــاره ی مع درب
ــرف  ــال ح ــدای متع ــا خ ــی ب ــا گاه ام
ــیرین تر و  ــی ش ــا خیل ــذا دع ــد. ل می زنی
ــه  ــز به منزل ــر اســت. زیارتنامــه نی لطیف ت
ــن  ــد آن شــیرین. از ای ــا اســت و مانن دع
ــرای  ــوزد ب ــی می س ــان خیل ــت دلم باب
بــرادران مســلمان  از  جمــع عظیمــی 
ــارت،  ــی زی ــه، یعن ــن مخاطب ــه از ای ک
بســیار  محرومیــت  هســتند.  محــروم 
کــه  اســت  حســرت باری  و  بــزرگ 
ــرم  ــر اک ــا پیغمب ــرف زدن ب ــان از ح انس
)صلی اهلل علیه وآلــه( محــروم باشــد. زیــارت، بــاب 

لطــف  از  اســت  بســیار فوق العــاده ای 
ــه روی مــا گشــوده شــده و  الهــی کــه ب
حاوتــش در بیــن معــارف شــبیه بــه دعــا 
اســت. در دعــا بــا خــدای متعــال گفتگــو 
اولیــای خــدا.  بــا  اینجــا  می کنیــد و 

1. امــام هــادی )علیه الســام( شــرح مقامــات 

امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( را مثــل خیلــی 
کــه  دیگــری  مطالــب  و  اســناد  از 
می کنــد؛  بیــان  به تفصیــل  داریــم، 
ــن  ــه ای ــا ک ــا و آن کج ــن کج ــی ای ول
ــن  ــا امیرالمؤمنی ــوی ب ــام گفتگ را در مق
و زیــارت آن حضــرت و خطــاب بــه 
آن حضــرت مطــرح می کنــد. از ایــن 
دارد.  فوق العــاده ای  امتیــاز  جهــت 

2. دوم اینکــه شــبیه زیــارت جامعــه 
ــن  ــود ای ــده و خ ــل داده ش ــره تفصی کبی
ــت  ــرا معرف ــت دارد؛ زی ــل مطلوبی تفصی
ــاز  ــدا، نی ــای خ ــات اولی ــناخت مقام و ش
بــه بیــان تفصیلــی دارد. یــک وقــت 
کلیــات یــا مختصــر گفتــه می شــود؛ 
ــرح  ــدا ش ــت خ ــه حج ــا و اینک آن کج
را  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  مقامــات 
بدهــد، کجــا؟!  بــه شــما  به تفصیــل 

ــاء و  ــن انش ــه ی ای ــه بهان ــوم اینک 3. س
ارائــه، بزرگ تریــن حادثــه ای اســت که در 
ــِی والیــت علــوی  ــِی این جهان مقــام تجل
ــود  ــه خ ــم ک ــر خ ــی غدی رخ داده؛ یعن
ــزول  ــأن ن ــه ش ــه ب ــی و توج غدیرشناس
ایــن رخــداد عظیــم موضوعیــت دارد. 
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4. عــاوه بــر اینها امــام هــادی )علیه الســام( 
ــات کریمــه  ــه آی ــی ب در ایــن متــن نوران
قرآنــی اســتناد می کنــد و بیــش از پنجــاه 
آیــه از قــرآن کــه در شــأن امیرالمؤمنیــن 
)علیه الســام( بــوده، در ایــن زیــارت آمــده 

اســت. پــس متنــی کامــًا قرآنــی اســت. 

ــر  ــی پیامب ــخنان عال ــه س ــًا ب 5. ضمن
شــأن  در  کــه  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم 
شــده  گفتــه  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
ــم  ــه آن ه ــد ک ــتناد می کن ــز اس اســت نی
فوق العــاده  اســت.  و  شــیرین  خیلــی 

ــن  ــن مت ــه در ای ــر اینک ــی دیگ 6. ویژگ
ــارت  ــم؛ شــبیه زی ــی دعــا هــم داری نوران
ــی  ــی اســت، ول ــن زیارت عاشــورا کــه مت
در آن دعــا هــم داریــم. گاهــی بــه 
و  متعــال خطــاب می کنــد  پــروردگار 
ــن )علیه الســام(  ــت امیرالمؤمنی ــاره ی والی درب
تعالــی  و  تبــارک  بــا حضــرت حــق 
می دهــد.  شــهادت  و  می زنــد  حــرف 

بــه لطــف خــدا مقــداری روی ایــن زیارت 
کار کــرده ام، ولــی واقعــًا دوســت داشــتم 
کــه خــدای متعــال توفیــق دهــد کار 
ــی  ــارت نوران ــن زی ــاره ی ای ــی درب تفصیل

ــراً  ــتان اخی ــم. بعضــی از دوس ــام ده انج
ــد،  ــی کرده ان ــیده و کارهای ــت کش زحم
ولــی خیلــی کار دارد. بایــد از زوایــای 
مختلــف  ســلیقه های  بــا  و  مختلــف 
ــود.  ــه ش ــی پرداخت ــن نوران ــن مت ــه ای ب
ــن  ــام( و ای ــن )علیه الس ــق امیرالمؤمنی ــه ح ب
شــب عزیــز و بــه دعــای شــما عزیــزان، 
ــود.  ــما ش ــا و ش ــب م ــق نصی ــن توفی ای

امیرالمؤمنیــن  حــرم  در  ان شــاءاهلل 
ــرت  ــه، حض ــن زیارت نام ــا ای ــام( ب )علیه الس

ــت  ــا حضــرت صحب ــم و ب ــارت کنی را زی
کنیــم کــه شــرح مقامــات و حــاالت 
از  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  عظمــت  و 
اســت.  )علیه الســام(  هــادی  امــام  زبــان 

ادعیه و زیارات را منحصر به 
زمان خاصی نکنیم

مرحــوم محــدث قمــی گــردن مــا خیلــی 
حــق دارد. شــنیدم کــه امســال صدمیــن 
ــگارش مفاتیــح اســت و یکــی از  ســال ن
ــوان  ــد دارد به عن ــلیقه قص ــتان باس دوس
ــت  ــی، آی ــرد اله ــن م ــی از ای قدرشناس
الحــق، مرحــوم آیــت اهلل حــاج شــیخ 
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عبــاس قمــی کاری انجــام دهــد. بــا 
ــع  ــی از مناب ــا از خیل ــح، م ــود مفاتی وج
دیگــر مســتغنی شــده ایم. کار بســیار 
اســت  معلــوم  و  اســت  فوق العــاده ای 
کــه بااخــاص انجــام داده کــه این طــور 
توانســته در میــان شــیعیان نفــوذ کنــد و 
طــی قــرن گذشــته، بعــد از قــرآن کریــم 
ــزد  ــاب ن ــه، مشــهورترین کت و نهج الباغ
)علیهم الســام(، همیــن  اهل بیــت  دوســتان 
ــت.  ــان اس ــح الجن ــریف مفاتی ــاب ش کت

غــرض اینکــه ایشــان همیــن متــن 
را در بخــش زیــارت روز غدیــر آورده 
از  برخــی  بــه  مــا  متأســفانه  اســت. 
دعاهــا و زیارت هــا، فقــط یــک بــار 
ــه  ــًا ب ــم. مث ــه می کنی ــال مراجع در س
ــب  ــا ش ــم ت ــر کاری نداری ــن کبی جوش
ــت  ــد و پش ــار تن ــک ب ــود و ی ــدری ش ق
ــتباه  ــک اش ــن ی ــم. ای ــم بخوانی ــر ه س
دوره  یــک  غدیریــه  زیــارت  اســت. 
عالــی علی شناســی اســت. بهانــه اش، 
و  نورانی تریــن  و  شــیرین ترین 
ــت  ــا اس ــامی م ــد اس ــن عی بزرگ تری
ســعید  عیــد  و  عیداهلل االکبــر  کــه 

ــن  ــش ای ــی معنای ــت. ول ــم اس ــر خ غدی
ــر وارد  ــد غدی ــون در عی ــه چ ــت ک نیس
شــده، پــس تــا عیــد غدیــر بــا آن کاری 
ــوم نیســت در  ــازه معل ــیم! ت ــته باش نداش
ــم.  ــه آن مراجعــه کنی ــر هــم ب ــد غدی عی
عیــد ســعید غدیــر بــه زیــارت مختصــری 
اکتفــا می کنیــم و حاضــر نیســتیم پانــزده 
صفحــه زیــارت تفصیلــی بخوانیــم. البتــه 
ــه شــماها  ــا اســت و ب ــن اشــکال از م ای
وارد نیســت. ایــن ایــراد بــه بنــده و امثــال 
بنــده وارد اســت کــه وظیفــه ی تبییــن و 
ــدر  ــراث گرانق ــن می ــی ای ــج و معرف تروی
می کنیــم  کوتاهــی  ولــی  داریــم،  را 
نمی دهیــم.  انجــام  را  وظیفه مــان  و 

بــه شــرح  هــم  اینجــا،  در  حضــرت 
ــه  ــن )علیه الســام( پرداخت اوصــاف امیرالمؤمنی
و هــم بــه شــرح افعــال و هــم بــه 
ــم  ــی نداری ــن متن ــات. چنی ــرح مقام ش
ــته  ــاف داش ــرح اوص ــم ش ــه در آن ه ک
ــال و هــم شــرح  باشــیم، هــم شــرح افع
مقامــات. هــم دربــاره ی دوســتان حضرت 
مطلــب دارد و هــم دربــاره ی دشــمنانش. 
اســت.  عجیــب  و  فوق  العــاده   خیلــی 
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ــن کار  ــرا از ای ــه چ ــگفتم ک ــًا در ش واقع
بــا ایــن عظمــت کــه این قــدر هــم 
ــود! ــت می ش ــم، غفل ــاز داری ــه آن نی ب

دو تعبیر دلنشین برای حضرت 
امیر )علیه السالم(

در ایــن متــن نورانــی وقتــی شــما شــروع 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  بــا  می کنیــد 
»أُخــو  تعبیــر  از  کــردن،  صحبــت 
ــرادر رســول  ــُه؛ ب ــوِل اللِ َو َوِصیُّ َرُس
ــد.  ــتفاده می کنی ــین او« اس ــدا و جانش خ
ــق  ــت توفی ــر وق ــت ه ــا اس ــن مدت ه م
ــر  ــر امی ــرم مطه ــه ح ــم ب ــدا می کن پی
ــت  ــی دوس ــوم، خیل ــّرف ش ــام( مش )علیه الس

ــت  ــر صحب ــا دو تعبی ــرت ب ــا حض دارم ب
کنــم. یکــی همیــن تعبیــر کــه در قــرآن 
یوســف  حضــرت  برادرهــای  کریــم 
ــد:  ــوب گفتن ــرت یعق ــه حض ــاب ب خط
ــا  ــا ُذنُوبَنَ ــتَْغِفْر لَنَ ــا اْس ــا أَبَانَ »یَ
ــرای  ــدر ب ــَن؛۷ ای پ ــا َخاِطئِی ــا ُکنَّ إِنَّ
گناهــان مــا آمــرزش خــواه کــه مــا 
ــش از  ــه بی ــک دفع ــم«. ی ــاکار بودی خط

. یوسف: ۹۷.  7

یــک ســاعت در حضــور حضرت ایســتادم 
و فقــط همیــن را خوانــدم! تعبیــر »پــدر« 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  بــه  خطــاب 
تعبیــر خیلــی دلنشــینی اســت. مقــام 
ابــّوت عمومــی امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
ــلمین  ــن و مس ــه ی مؤمنی ــه هم را راجع ب
ــب  ــرای همــه طل ــی و ب ــادآوری می کن ی
ــی  ــی گناهان ــی. می گوی ــرت می کن مغف
مرتکــب شــدیم و وضــع مــا خیلــی 
خــراب اســت، تــو بــرای مــا کاری بکــن. 

تعبیــر دیگــر »أُخ َرُســول« اســت؛ 
چنان کــه در زیــارت غدیریــه خطــاب بــه 
ــَك  ــَهُد أنَّ ــم: »أْش ــرت می گویی حض
أُخــو َرُســوِل اللِ َو َوِصیُّــُه؛ شــهادت 
رســول  بــرادر  تویــی  کــه  می دهــم 
ــّوت  ــئله ی اخ ــین او«. مس ــدا و جانش خ
خیلــی عجیــب اســت و رابطــه ی اخــّوت 
امیرالمؤمنیــن  و  اکــرم  پیغمبــر  بیــن 
)علیهما الســام( موضــوع خیلــی خاصــی اســت. 

اســت کــه  تعابیــر  ایــن  در  لطائفــی 
عیــدِی امشــب مــا بــه شــما بــود. 
چیــزی کــه امشــب عــرض کردیــم، 
بــه آن خیلــی نیــاز داریــم؛ شــناخت 
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امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( از متــن درجــه اول 
ــا  ــران. خیلی ه ــان دیگ ــه از بی ــیعی، ن ش
راجع بــه امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( گفتــه 
ــادی  ــام ه ــان ام ــی از زب و نوشــته اند؛ ول
)علیه الســام(، آن هــم بــه شــرح آیــات قرآنــی 

ــات  ــان و افاض ــر عزیزم ــات پیامب و کلم
خــود حضــرت، چیــز دیگــری اســت. 
عظمــت  و  می زنــد  کنــار  را  پرده هــا 
نشــان  را  )علیه الســام(  ابیطالــب  علی بــن 
کلمه به کلمــه اش  روی  می دهــد. 
ــذا کار یــک وعــده  ــگ کــرد؛ ل ــد درن بای
مراجعــه نیســت، نیــاز بــه مراجعــه ی 
مکــرر و انــس گرفتــن دارد. مواقــف 
ــک  ــد و روزی ی ــیم کنی ــش را تقس خاص
ــا  ــا ب ــد ت ــل بخوانی ــا تأم صفحــه اش را ب
آن انــس بگیریــد و بهره منــد شــوید. 
ــم  ــح ه ــریف مفاتی ــاب ش ــن کت در همی
از  امشــب  کــه  هســت. خــوب شــد 
ــاس  ــیخ عب ــاج ش ــوم ح ــح و مرح مفاتی
کردیــم.  یــاد  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(  قمــی 

رسمی خوب در روز میالد امام 
علی )علیه السالم(

رســم خوبــی اســت کــه امشــب و فــردا، 
کســانی کــه پدرشــان زنــده اســت، 
بــرای دستبوســی و پابوســی مشــّرف 
ــان  ــه پدرش ــم ک ــی ه ــوند. آنهای می ش
از دنیــا رفتــه، دعــا و طلــب مغفــرت 
مضجــع  بــه  اگــر  و  باشــند  داشــته 
پدرشــان دسترســی داشــتند، مشــّرف 
ــد.  ــارت کنن ــان را زی ــر پدرش شــوند و قب
آن هــم خــوب اســت، ولــی حســرت دارد! 

کــه  رفتــه  بــه کار  خوبــی  ســلیقه ی 
)ســام اهلل علیها(،  زهــرا  حضــرت  والدت  روز 
امیرالمؤمنیــن  والدت  روز  و  مــادر،  روز 
شــده  نامگــذاری  پــدر  روز  )علیه الســام( 

ــر  ــت! بهت ــلیقه اس ــر س ــن آخ ــت. ای اس
براســاس  واقعــًا  نمی شــد.  ایــن  از 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتی ص ــم درس فه



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

پرهیز از امور تشریفاتی و 
کلیشه ای در روز پدر و مادر

ــد ســطحی برخــورد  ــه نبای ــن قضی ــا ای ب
کــرد و بــه ســام و تعــارف و هدیــه  
ــادر  ــو م ــان در پرت ــرد. انس ــش ک تمام
ــو  ــودش، و در پرت ــادر خ ــه م ــتی، ب هس
پــدر عالــم بــه پــدر خــودش توجــه پیــدا 
کنــد. ایــن توجــه خــودش عالــم دیگــر ی 
ــه  ــر اینک ــی آورد. به خاط ــان م ــرای انس ب
و  زهــرا  حضــرت  والیــت  و  محبــت 
امیرالمؤمنیــن )علیهما الســام( گنــج عرشــی 
ــم  ــام عال ــتن آن، تم ــا داش ــه ب ــت ک اس
را داریــم. اگــر کســی در قلبــش والیــت 
و  طاهــره  صدیقــه ی  و  امیرالمؤمنیــن 
باشــد،  داشــته  را  )علیهم الســام(  اهل بیــت 
داراتریــن انســان در عالــم اســت و هیــچ 
چیــزی کــم نــدارد. خــب اینهــا را از کجــا 
داریــم؟ از پــدر و مــادر. حــال چقــدر بایــد 
ممنــون پــدر و مادرمــان و البتــه اجدادمان 
داد. توضیــح  نمی شــود  باشــیم؟! 

دوســتان  همــه ی  متعــال  خــدای 
ــات  ــه ابتائ ــام( را ک ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
جســمی دارنــد، بــه حــق و حقیقــت 

کرامــت  شــفا  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
فرمایــد؛ مخصوصــًا عزیــزان مدنظــر 
متعــال  خــدای  سفارش شــده .  و 
ــا را  ــِی م ــی و روح ــای اخاق مریضی ه
بــه لطــف و کرمــش شــفا عنایــت کنــد. 
در ایــن شــب عزیــز پــدران مــا را از 
عنایــت خــاص امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
بهره منــد کنــد و از جلســه ی مــا بــه 
کرامــت  را  پاداش هــا  بهتریــن  آنهــا 
فرمایــد. اجــداد مــا ســر ســفره ی کرامــت 
علــوی بهــره ی وافــر کرامــت کنــد. 
ــل  ــع و کام ــق احســان جام ــا توفی ــه م ب
ــد.  ــادر را روزی کن ــدر و م ــه پ ــبت ب نس
ــه اآلن  ــا را ک ــان م ــر از ج ــر عزیزت رهب
ــن  ــار ای ــت در اختی ــه نیاب ــدری امــت ب پ
ــام  ــد. ام ــظ کن ــت، حف ــزرگ اس ــرد ب م
راحــل عظیم الشــأن و شــهدای عزیــز 
مــا را بــا امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( محشــور 
ــه  ــعادت ب ــهادت و س ــا ش ــا را ب ــد. م کن
ــور  ــور موف ــازد. در ظه ــق س ــان ملح آن
ــد.  ــل بفرمای ســرور ولی اهلل االعظــم تعجی




