چِل حديث غدير
فصل دّم :ضايستَ ُا ّ بايستَ ُاي غدير
 -11رّز پيام ّ ّاليت
لبل سسْل اهلل صلياهللعليَّ آلَ :يب هعطش الوسلويي ليجلػ الطبُذ الؽبئت ،اّصي هي آهي ثي ّ صذلٌي ثْاليخ علي ،اال اى ّاليخ
علي ّاليزي ّ ّاليزي ّاليخ سثي ،عِذا عِذٍ الي سثي ّ اهشًي اى اثلؽکوٍْ .ثحبساالًْاس  ،141 :37ح .35
سسْل خذا صلياهللعليَّ آلَ (دس سّص ؼذيش) ـشهْد :اي هسلوبًبى! حبضشاى ثَ ؼبيجبى ثشسبًٌذ :کسي سا کَ ثَ هي ايوبى آّسدٍ ّ هشا
رصذيك کشدٍ اسذ ،ثَ ّاليذ علي سفبسش هيکٌن ،آگبٍ ثبضيذ ّاليذ عليّ ،اليذ هي اسذ ّ ّاليذ هيّ ،اليذ خذاي هي اسذ.
ايي عِذ ّ پيوبًي ثْد اص طشؾ پشّسدگبسم کَ ـشهبًن داد رب ثَ ضوب ثشسبًن .
 -11رّز اطعام
لبل اثْ عجذ اهلل عليَالسالم ّ ... :اًَ اليْم الزي البم سسْل اهلل صلياهللعليَّآلَ عليب عليَالسالم للٌبط علوب ّ اثبى ـيَ ـضلَ ّ
ّصيَ ـصبم ضکشا هلل عضّجل رلک اليْم ّ اًَ ليْم صيبم ّ اطعبم ّ صلخ االخْاى ّ ـيَ هشضبح الشحوي ّ ،هشؼوخ الطيطبىّ .سبئل
الطيعَ  ،328 :7ضوي حذيث .12
اهبم صبدق عليَالسالم ـشهْد :عيذ ؼذيش ،سّصي اسذ کَ سسْل خذا صلياهللعليَّآلَ علي عليَالسالم سا ثعٌْاى پشچوذاس ثشاي
هشدم ثشاـشاضذ ّ ـض يلذ اّ سا دس ايي سّص آضکبس کشد ّ جبًطيي خْد سا هعشـي کشد ،ثعذ ثعٌْاى سپبسگضاسي اص خذاي ثضسگ آى سّص سا
سّصٍ گشـذ ّ آى سّص ،سّص سّصٍ داسي ّ عجبدد ّ طعبم دادى ّ ثَ ديذاس ثشادساى ديٌي سـزي اسذ .آًشّص سّص کست خطٌْدي خذاي
هِشثبى ّ ثَ خبک هبليذى ثيٌي ضيطبى اسذ.
 -13رّز ُديَ
عي اهيش الوؤهٌيي عليَ السالم لبل ... :ارا رالليزن ـزصبـحْا ثبلزسلين ّ رِبثْا الٌعوخ ـي ُزا اليْم ّ ،ليجلػ الحبضش الؽبئتّ ،الطبُذ
الجبييّ ،ليعذ الؽٌي الفميش ّالمْي علي الضعيؿ اهشًي سسْل اهلل صلياهللعليَّآلَ ثزلکّ .سبئل الطيعَ .327 :7
اهيش الوؤهٌيي عليَ السالم (دس خطجَ سّص عيذ ؼذيش) ـشهْدّ :لزي کَ ثَ ُوذيگش سسيذيذ ُوشاٍ سالم ،هصبـحَ کٌيذ ّ ،دس ايي سّص
ثَ يکذيگش ُذيَ ثذُيذ ،ايي سخٌبى سا ُش کَ ثْد ّ ضٌيذ ،ثَ آى کَ ًجْد ثشسبًذ ،رْاًگش ثَ سشاغ هسزوٌذ ثشّد ّ ،لذسروٌذ ثَ يبسي
ضعيؿ ،پيبهجش هشا ثَ ايي چيضُب اهش کشدٍ اسذ.

عيد غدير ،رّزي است کَ رسْل خدا صلياهللعليَّآلَ علي عليَ السالم را بعٌْاى پرچودار براي هردم برافراضت ّ
فضيلت اّ را در ايي رّز آضکار کرد ّ جاًطيي خْد را هعرفي کرد ،بعد بعٌْاى سپاسگساري از خداي بسرگ آى رّزٍ را
رّزٍ گرفت ّ آى رّز ،رّ ز رّزٍ داري ّ عبادت ّ طعام دادى ّ بَ ديدار برادراى ديٌي رفتي است .آًرّز رّز کسب
خطٌْدي خداي هِرباى ّ بَ خاک هاليدى بيٌي ضيطاى است.

 -11رّز کفالت
عي اهيش الوؤهٌيي عليَالسالم لبل:
...ـکيؿ ثوي رکفل عذدا هي الوؤهٌيي ّالوؤهٌبد ّاًب ضويٌَ علي اهلل رعبلي االهبى هي الکفش ّالفمش ّسبئل الطيعَ .327 :7

اهيش هؤهٌبى عليَ السالم ـشهْد ... :چگًَْ خْاُذ ثْد حبل کسي کَ عِذٍ داس ُضيٌَ صًذگي رعذادي اص هشداى ّ صًبى هؤهي (دس سّص
ؼذيش) ثبضذ ،دس صْسري کَ هي پيص خذا ضبهٌن کَ اص کفش ّ رٌگذسزي دس اهبى ثبضذ.

 -11رّز سپاش ّ ضادي
لبل اثْ عجذ اهلل عليَالسالم ُْ ... :يْم عجبدح ّ صلْح ّ ضکش هلل ّ حوذ لَ ّ،سشّس لوب هي اهلل ثَ عليکن هي
ّاليزٌب ّ،اًي احت لکن اى رصْهٍّْ .سبئل الطيعَ  ،328 :7ح .13
اهبم صبدق عليَ السالم ـشهْد :عيذ ؼذيش ،سّص عجبدد ّ ًوبص ّ سپبط ّ سزبيص خذاسذ ّ سّص سشّس ّ
ضب دي اسذ ثَ خبطش ّاليذ هب خبًذاى کَ خذاثش ضوب هٌذ گزاسد ّ هي دّسذ داسم کَ ضوب آى سّص سا
سّصٍ ثگيشيذ.

 -11رّز ًيکْکاري
عي الصبدق عليَ السالم ّ ... :لذسُن ـيَ ثبلؿ دسُن الخْاًک العبسـيي،ـبـضل علي اخْاًک ـي ُزا
اليْم ّ سش ـيَ کل هؤهي ّ هؤهٌخ .هصجبح الوزِجذ.737 :
اص اهبم صبدق عليَ السالم ًمل ضذٍ کَ ـشهْد :يک دسُن ثَ ثشادساى ثب ايوبى ّ هعشـذ ،دادى دس سّص عيذ ؼذيش ثشاثش ُضاس دسُن اسذ،
ثٌبثشايي دس ايي سّص ثَ ثشادساًذ اًفبق کي ّ ُش هشد ّ صى هؤهي سا ضبد گشداى .

 -11رّز سرّر ّ ضادي
لبل اثْ عجذ اهلل عليَالسالم :اًَ يْم عيذ ّ ـشح ّ سشّسّ يْم صْم ضکشا هلل رعبليّ .سبئل الطيعَ  ،326 :7ح .11
اهبم صبدق عليَالسالم ـشهْد :عيذ ؼذيش ،سّص عيذ ّ خْضي ّ ضبدي اسذ ّ سّص سّصٍ داسي ثَ عٌْاى سپبط ًعوذ الِي اسذ .

 -11رّز تبريک ّ تٌِيت
لبل علي عليَالسالم :عْدّا سحوکن اهلل ثعذ اًمضبء هجوعکن ثبلزْسعخ علي عيبلکنّ ،الجش ثبخْاًکن ّالطکش هلل عضّجل علي هب
هٌحکنّ ،اجزوعْا يجوع اهلل ضولکن ّ ،رجبسّا يصل اهلل الفزکن ّ ،رِبًؤا ًعوخ اهلل کوب ٌُب کن اهلل ثبلثْاة ـيَ علي اضعبؾ االعيبد لجلَ
ّ ثعذٍ اال ـي هثلَ ...ثحبساالًْاس .117 :97
علي عليَالسالم ـ شهْد :ثعذ اص پبيبى گشدُن آيي خْد (دس سّص ؼذيش) ثَ خبًَ ثشگشديذ ،خذا ثش ضوب سحوذ ـشسزذ .ثَ خبًْادٍ خْد
گطبيص ّ رْسعَ دُيذ ،ثَ ثشادساى خْد ًيکي کٌيذ ،خذاًّذ سا ثش ايي ًعوذ کَ ضوب سا ثخطيذٍ اسذ ،سپبط گضاسيذ ،هزحذ ضْيذ
رب خذا ثَ ضوب ّحذد ثخطذً ،يکْيي کٌيذ رب خ ذا دّسزيزبى سا پبيذاس کٌذ ،ثَ ُوذيگش ًعوذ خذا سا رجشيک ثگْئيذُ ،وبًطْس کَ خذاًّذ
دس ايي سّص ثب چٌذيي ثشاثش عيذُبي ديگش پبداش دادى ثَ ضوب رجشيک گفزَ ،ايي گًَْ پبداضِب جض دس سّص عيذ ؼذيش ًخْاُذ ثْد.
اهام صادق عليَ السالم فرهْد :عيد غدير ،رّز عيد ّ خْضي ّ ضادي است ّ رّز رّزٍ داري بَ عٌْاى سپاش ًعوت
الِي است.

 -11رّز درّد ّ برائت
سّي الحسي ثي ساضذ عي اثي عجذ اهلل عليَ السالم لبل :للذ :جعلذ ـذاک ،للوسلويي عيذ ؼيشالعيذيي؟ لبلً :عن ،يب حسي!
اعظوِوب ّ اضشـِوب ،لبل :للذ لَ ّ :اي يْم ُْ؟
لبل :يْم ًصت اهيشالوؤهٌيي عليَالسالم ـيَ علوب للٌبط.
للذ لَ :جعلذ ـذاک ّهب يٌجؽي لٌب اى ًصٌع ـيَ؟
لبل :رصْهَ يب حسي ّ رکثش الصلْح علي هحوذ ّ آلَ ـيَ ّ رزجشا الي اهلل ،هوي ظلوِن،ـبى االًجيبء کبًذ ربهش االّصيبء ثبليْم الزي
کبى يمبم ـيَ الْصي اى يزخز عيذا .هصجبح الوزِجذ.681 :
حسي ثي ساضذ گْيذ :ثَ اهبم صبدق عليَ السالم گفزن :آيب هسلوبًبى ثجض آى دّ عيذ ،عيذ ديگشي ُن داسًذ؟ ـشهْد :ثلَ ،ثضسگزشيي ّ
ثِزشيي عيذ .گفزن :کذام سّص اسذ؟
ـشهْد :سّصي کَ اهيشهؤهٌبى ثعٌْاى پشچوذاس هشدم هٌصْة ضذ.
گفزن :ـذايذ ضْم دس آى سّص سضاّاس اسذ ،چَ کٌين؟ ـشهْد :سّصٍ ثگيش ّ دسّد ثشهحوذ ّ آل اّ ثفشسذ ّ اص سزوگشاى ثَ آًبى ثشائذ
ثجْي ،صيشا پيبهجشاى ثَ جبًطيٌبى دسزْس هيدادًذ کَ سّصي سا کَ جبًطيي اًزخبة هيضْد ،عيذ ثگيشًذ.

20عيد اّصياءعي اثي عجذ اهلل عليَالسالم لبل ... :رزکشّى اهلل عض رکشٍ ـيَ ثبلصيبم ّالعجبدح ّالزکش لوحوذ ّ آل هحوذ ،ـبى سسْل اهلل
صلياهللعليَّ آلَ اّصي اهيشالوؤهٌيي اى يزخز رلک اليْم عيذا ّ ،کزلک کبًذ االًجيبء رفعل ،کبًْا يْصْى اّصيبئِن ثزلک ـيزخزًَّ
عيذاّ .سبئل الطيعَ  ،327 :7ح .1
اهبم صبدق عليَالسالم ـشهْد :دس سّص عيذ ؼذيش ،خذا سا ثب سّصٍ ّ عجبدد ّ يبد پيبهجش ّ خبًذاى اّ يبدآّسي کٌيذ ،صيشا سسْل خذا ثَ
اهيشالوؤهٌيي سفبسش کشد کَ آى سّص سا عيذ ثگيشدُ ،ويٌطْس پيبهجشاى ُن ثَ جبًطيٌبى خْد سفبسش هيکشدًذ کَ آى سّص سا عيذ
ثگيشًذ ،آًبى ُن چٌيي هيکشدًذ.

 -11رّز گطايص ّ درّد
عي اثي عجذ اهلل عليَ السالم لبلّ :العول ـيَ يعذل ثوبًيي ضِشا ّ ،يٌجؽي اى يکثش ـيَ رکش اهلل عضّجلّ ،الصلْح علي الٌجي
صلياهللعليَّآلَّ ،يْسع الشجل ـيَ علي عيبلَّ .سبئل الطيعَ  ،325 :7ح .6
اهبم صبدق عليَالسالم ـشهْد :اسصش عول دس آى سّص (عيذ ؼذيش) ثشاثش ثب ُطزبد هبٍ اسذ ّ ،ضبيسزَ اسذ آى سّص رکش خذا ّ دسّد
ثش پيبهجش صلياهللعليَّآلَ صيبد ضْد ّ ،هشد ،ثش خبًْادٍ خْد رْسعَ دُذ.

 -11رّز ديدار رُبري
عي هْالًب اثي الحسي علي ثي هحوذ عليَالسالم لبل الثي اسحبق ّ :يْم الؽذيش ـيَ البم الٌجي صلياهللعليَّآلَ اخبٍ عليب علوب
للٌبط ّ اهبهب هي ثعذٍ[،لبل] للذ :صذلذ جعلذ ـذاک ،لزلک لصذد ،اضِذ اًک حجخ اهلل علي خلمَّ.سبئل الطيعَ  ،324 :7ح
.3
اهبم ُبدي عليَالسالم ثَ اثْاسحبق ـشهْد :دس سّص ؼذيش پيبهجش اکشم صلياهللعليَّآلَ ثشادسش علي عليَالسالم سا ثلٌذ کشد ّ ثَ
عٌْاى پشچوذاس (ّ ـشهبًذٍ) هشدم ّ پيطْاي ثعذ اص خْدش هعشـي کشد.
اثْاسحبق گفذ :عشض کشدم ،ـذايذ ضْم ساسذ ـشهْدي .ثَ خبطش ُويي ثَ صيبسد ّ ديذاس ضوب آهذم ،گْاُي هيدُن کَ رْ حجذ
خذا ثش هشدم ُسزي.
اهام رضا عليَ السالم فرهْد :کسي کَ در رّز (غدير) هؤهٌي را ديدار کٌد ،خداًّد ُفتاد ًْر بر قبر اّ ّارد هيکٌد ّ
قبرش را تْسعَ هيدُد ّ ُر رّز ُفتاد ُسار فرضتَ قبر اّ را زيارت هيکٌٌد ّ اّ را بَ بِطت بطارت هيدٌُد.

 -13رّز تکبير
عي علي ثي هْسي الشضب عليَالسالم  :هي صاس ـيَ هؤهٌب ادخل اهلل لجشٍ سجعيي ًْسا ّ ّسع ـي لجشٍ ّ يضّس لجشٍ کل يْم سجعْى
الؿ هلک ّيجطشًَّ ثبلجٌخ .الجبل االعوبل.778 :
اهبم سضب عليَ السالم ـشهْد :کسي کَ دس سّص (ؼذيش) هؤهٌي سا ديذاس کٌذ ،خذاًّذ ُفزبد ًْس ثش لجش اّ ّاسد هيکٌذ ّ لجشش سا رْسعَ
هيدُذ ّ ُش سّص ُفزبد ُضاس ـشضزَ لجش اّ سا صيبسد هيکٌٌذ ّ اّ سا ثَ ثِطذ ثطبسد هيدٌُذ.

 -11رّز ديدار ّ ًيکي
لبل الصبدق عليَ السالم :يٌجؽي لکن اى رزمشثْا الي اهلل رعبلي ثبلجش ّالصْم ّالصلْح ّ صلخ الشحن ّ صلخ االخْاى ،ـبى االًجيبء عليِن
السالم کبًْا ارا البهْا اّصيبءُن ـعلْا رلک ّ اهشّا ثَ .هصجبح الوزِجذ.736 :
اهبم صبدق عليَالسالم ـش هْد :ضبيسزَ اسذ ثب ًيکي کشدى ثَ ديگشاى ّ سّصٍ ّ ًوبص ّ ثجبآّسدى صلَ سحن ّ ديذاس ثشادساى ايوبًي ثَ
خذا ًضديک ضْيذ ،صيشا پيبهجشاى صهبًي کَ جبًطيٌبى خْد سا ًصت هيکشدًذ ،چٌيي هيکشدًذ ّ ثَ آى رْصيَ هيـشهْدًذ.

ً -11واز در هسجد غدير
عي اثي عجذ اهلل عليَالسالم لبل :اًَ رسزحت الصلْح ـي هسجذ الؽذيشالى الٌجي صلياهللعليَّآلَ البم ـيَ اهيش الوؤهٌيي
عليَالسالم ّ ُْ هْضع اظِشاهلل عضّجل ـيَ الحكّ .سبئل الطيعَ .549 :3
اهبم صبدق عليَالسالم ـشهْدً :وبص خْاًذى دس هسجذ ؼذيش هسزحت اسذ ،چْى پيبهجش اکشم صلياهللعليَّآلَ دس آًجب اهيشهؤهٌبى
عليَالسالم سا هعشـي ّ هٌصْة کشد ّ .آًجبيي اسذ کَ خذاي ثضسگ ،حك سا آضکبس کشد.

ً -11واز رّز غدير
عي اثي عجذ اهلل عليَ السالم لبل ّ :هي صلي ـيَ سکعزيي اي ّلذ ضبء ّ اـضلَ لشة الضّال ّ ُي
السبعخ الزي الين ـيِب اهيشالوؤهٌيي عليَالسالم ثؽذيش خن علوب للٌبط ّ ...کبى کوي حضش رلک
اليْمّ...سبئل الطيعَ  ،225 :5ح .2
اهبم صبدق عليَالسالم ـشهْد :کسي کَ دس سّص عيذ ؼذيش ُش سبعزي کَ خْاسذ ،دّ سکعذ ًوبص
ثخْاًذ ّ ثِزش ايٌسذ کَ ًضديک ظِش ثبضذ کَ آى سبعزي اسذ کَ اهيشالوؤهٌيي عليَالسالم دس آى
سبعذ دس ؼذيش خن ثَ اهبهذ هٌصْة ضذُ( ،ش کَ چٌيي کٌذ) ُوبًٌذ کسي اسذ کَ دس آى سّص حضْس
پيذا کشدٍ اسذ...

 -11رّزٍ غدير
لبل الصبدق عليَ السالم :صيبم يْم ؼذيش خن يعذل صيبم عوش الذًيب لْ عبش اًسبى ثن صبم هب عوشد الذًيب لکبى لَ ثْاة رلک.
ّسبئل الطيعَ  ،324 :7ح .4
اهبم صبدق عليَ السالم ـشهْد :سّصٍ سّص ؼذيش خن ثب سّصٍ روبم عوش جِبى ثشاثش اسذ .يعٌي اگش اًسبًي ُويطَ صًذٍ ثبضذ ّ ُوَ
عوش سا سّصٍ ثگيشد ،ثْاة اّ ثَ اًذاصٍ ثْاة سّصٍ عيذ ؼذيش اسذ .

 -11رّز تبريک ّ تبسن
عي الشضب عليَالسالم لبل ُْ ّ ... :يْم الزٌِئخ يٌِئ ثعضکن ثعضب،ـبرا لمي الوؤهي اخبٍ يمْل« :الحوذ هلل الزي جعلٌب هي
الوزوسکيي ثْاليخ اهيش الوؤهٌيي ّ االئوخ عليَالسالم » ّ ُْ يْم الزجسن ـي ّجٍْ الٌبط هي اُل االيوبى...الجبل.464 :
اهبم سضب عليَالسالم ـشهْد :عيذ ؼذيش سّص رجشيک ّ رٌِيذ اسذُ .ش يک ثَ ديگشي رجشيک ثگْيذُ ،ش ّلذ هؤهٌي ثشادسش سا هاللبد
کشد ،چٌيي ثگْيذ « :حوذ ّ سزبيص خذايي سا کَ ثَ هب رْـيك چٌگ صدى ثَ ّاليذ اهيشهؤهٌبى ّ پيطْايبى عطب کشد» آسي عيذ ؼذيش سّص
لجخٌذ صدى ثَ چِشٍ هشدم ثب ايوبى اسذ...
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