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                                                                            اهتمام شدید به اعیاد اسالمی 

 1یملّ یها مناسبت یرو سا در مقابل نوروز
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 یغبل یآن در قلوب و نفوس جامعه اهتمام یتو تثب یرغد ۀواقع یایوالد ـ قّدس سّره ـ نسبت به اح ۀمرحوم عاّلم
ج و دارج بوده یباهلل، را یو عرفا یاله یایبزرگان از اهل معرفت خصوصًا اول یناعصار ب ۀمسأله در هم ینداشتند. البّته ا

 نمودند. یو اقدام م یامق ی، همگیمروز عظ ینو جشن و سرور ا یدمراسم ع یاست و نسبت به برگزار
ه مقّرر کرده بودند و به شاگردان و ارادتمندان یرّیام غدّی، پنج روز را به عنوان ایشخو یاتمرحوم والد در زمان ح

 ءو اقربا یشاوندانخو یارتو ز یدو بازد یدمراسم جشن و سرور و د یپنج روز را به برگزار ینکردند که ا یم یهخود توص
. یندنما یبو ترغ یقمراسم تشو ینبپردازند، و اطفال خود را نسبت به شرکت در ا ینمؤمن یرو سا یگاندوستان و همسا و

 ینبه ا یزخارج ن یکشورها یاز شهرها حّت یاریدر بس یزمقصود و منظور برآورده شد و اکنون ن ینو بحمد اهلل و المّنة ا
 تر خواهد شد. تر و درخشان تر و باشکوه به روز گستردهشاءاهلل روز  شود، و إن یموضوع پرداخته م

 یفرق اسالم ائتالف و اّتحاد یجادجهت ا ،فطر و قربان یدمراسم جشن ع ییت برپارضرو

داشته باشند  یغاهتمام بل یموضوع ینالزم است که نسبت به انجام چن یعیانخصوصًا ش ینمسلم ۀجامع یبر تمام
ها و مظاهر اّتحاد و  ینهاز زم یکیچند روز،  یلمراسم جشن و سرور و تعط ییفطر و قربان با برپا یدسع یدام دو عّیو در ا

اکتفا نکنند،  یکدیگربه  یکظهور بگذارند، و به صرف فرستادن تبر ۀرا به منّص یِفَرق اسالم ینب یناسائتالف و است
و  یعّسالم و مطال یهمعل یتاهل ب یوال ۀدر عرص یشتازو پ یشگامپ یوستهآن که پ یرو غ یراناز ا یعیخصوصًا جوامع ش

رود که با کنار نهادن سّنت  یاند، انتظار م بوده ینأجمع یهمصلوات اهلل عل یٰهد ۀائّم یتو وصا یتمنقاد مرتبت وال
مرام ذکر و  یایبه اح ین،د یایاول ّیشرع و مرض یو ممضا یدهسّنت و روش پسند ینبا پرداختن به ا ونوروز،  یجاهل

و  یندنما یل، چند روز را تعطیاپیباشکوه و پ یجشن و مراسم ییو با برپا ینداقدام نما ینراستع ّیتش ۀو مکتب و مدرس
بالخصوص اطفال  ،و جان امامت را در نفوس و قلوب جامعه یتو سرور بپردازند و روح وال یحو تفر یدو بازد یدبه د

و  یظاهر یاتو ح یمراحل زندگ یدر تمام یتوال یا با حّس و درک باطنو آنان ر یندو نوجوانان و جوانان، غرس نما
 یعصر عّجل اهلل تعال ّیحضرت ول یارماننعمت و صاحب اخت یول یکه قطعًا مورد رضا یندو مألوف نما ین، قریباطن
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 خواهد بود. یفالّشر  فرجه

 ت آنّیمحور و تیوال قتیجوانان از حق ناچیز درک

، مخصوصًا در توّجه به یشئون زندگ یعت آن در جمّیو محور یتوال یقتجوانان ما از حقمتأّسفانه امروزه درک 
صورت نگرفته است، و  یمورد توّجه و تالش کاف ین، اندک است و در اعصر أرواحنا فداه ّیساحت مقّدس حضرت ول

ر فرج آن حضرت بسنده د یلتعج یبه ظهور و دعا برا یدوالدت و ام یآن بزرگوار در روزها یادصرفًا به ذکر و 
 شود. یگفته نم یگرد یو مناسبت یگرمعرفت و شناخت نعمات و برکات او تا سال د ۀریاز دا یسخن یگرشود، و د یم

جشن و سرور و  یو برقرار یدسال جد یدنقدر که مردم و جوانان و نوجوانان و اطفال ما طالب فرا رس امروزه آن
دهم  یکبه مقدار  یاهستند، آ یلتعط یو گذراندن روزها یدو بازد یدو گردش و د یحتفر یلمبتهج از آثار و تبعات آن، از قب

 ینا ینۀزم یشاست که ما خود به دست خو ینجز ا ینا یاباشند؟! آ یم یرهشعبان و غ یمۀو ن یرام غدیّا یدنآن مشتاق فرا رس
 یو مذهب یلاص یها و خاطره و مراسم مناسبت یاداز  و یم،ا فراهم کرده یدام سال جدیّا ینو سرور و ابتهاج را در ا یاقاشت

 !یم؟ا یدهغفلت ورز

 یجاهل ۀسنن خراف یایپنهان و آشکار در اح یها دست

و  یاءپنهان و بعضًا آشکار، در صدد اح یها شود که دست یگذشته، متأّسفانه امروزه مشاهده م ینهاا ۀاز هم
 ینما، توّسط افراد و مسئول ۀجامع یاندر م یعتو مقابل با سنن اسالم و روح شر یجاهل ۀسّنت خراف یناستمرار ا

 و تالش است. یشرویباشد و در حال حرکت و پ یم
دارد  یرسا و بلند به همه اعالم م یاست و با صدا یشِعَلل خو ۀمراسم جشن و سرور، خود ارائه دهند یبرگزار

اند و  مرتکب شده یاریکه بس یاشتباه بزرگ ینل گرفته است. بنابرامراسم شک ینا یکه در چه جهت و هدف و منظور
 ۀوجود جهات مثبت و ممدوح همچون صل ید،مراسم را به عنوان ع ینا یجواز برگزار یلاند و دل یمودهراه به خطا پ

و اقدام به مراسم جشن و  یبرگزار یرااند، کاماًل روشن و آشکار شد؛ ز و بهجت و سرور دانسته یانآشنا یدنرحم و د
خود عّلت  ینکهسال و روز نوروز است، نه ا یلاست که همانا مصادفت با تحو یهقض ینا ییمعلول عّلت غا ی،شاد

و  یمورد نه یند یایجهت است که در شرع و توّسط اول ینروز باشد، و از ا ینبودن ا یدجواز ع یبرا یرهو غ ییغا
 مذّمت و طرد قرار گرفته است

 یرویروش پ ینکه از ا یجامعه است و کس یانسّنت، فرهنگ و روش خاص در م یتوّجه داشت که معنا یدبا
 یمسأله نوع ینباشد، و در ا یبه آن روش م یبندشود که ملتزم به آن فرهنگ و پا یقلمداد م یکند به عنوان فرد یم

 دارد. یاندر قبال آن فرهنگ و روش جر یادو انق یاعتقاد قلب
 ییشوند نه تنها خود انجام کار، بلکه احساس ورود در فضا یم یبندکه به آن عمل پا یافراد یه براّیقض یندر ا

باشد، موجب عوارض و  یگرط دیباشد که تخّلف از آن فضا، گرچه همراه با انجام آن کار در شرا یخاص مطرح م
 1گردد. یتبعات خاّص خودش م
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 یل و اعتقادات انساندر افعا یاله انیمحور نظام اد گانهی، دیتوح

 یحّت 2و توّجه به ذات پروردگار است و بس، یدت در افعال و اعتقادات بر اساس توحّیمحور یاله یاندر نظام اد
 ینا یه مکّررًا روّیقرآن یاتندارد؛ و در آ یسر سوزن ۀت به اندازّیمحور یندر ا ینقش یچه یاله ّیول یاو  یامبرخود آن پ
مطرح شده است نه  یاله ۀرسول و بالغ حکم و اراد یکصرفًا به عنوان  یاله یایشده است و نقش انب یدنکته تأک

امر  ینو خواست او در ا یلندارد و م یبندگان خدا تفاوت یر، با سایفتکل ءِ نسبت به ادا یامبر، و خود آن رسول و پیشترب
و  یمبدأ هست یرا به سمت و سو یشخو یرضم چشم و گوش و قلب و یوستهپ یدباشد و با ینم یلمهم رسالت دخ

 3رسد. یفرا م یاز آنجا چه حکم و دستور یندت بسپارد و ببّیذات أحد
تو هر که » 4؛ژڱِڱِڱِڳِڳِڳِإلِگِگِگِکِکِکژ :یدفرما یم یفهشر یۀدر آ

 «کند. یم یتلکن فقط خداست که هر که را بخواهد هدا ، ویکن یتهدا یتوان ینم یرا که دوست داشته باش

 عتیو شر تیهدا ۀمسأل در افراد خواست و لیعدم دخالت م

ت ّیو صرفًا اراده و مش یستن یانو محّبت به افراد در م یلخواست و م ی، پایعتو شر یتهدا ۀدر مسأل یعنی
 مّد نظر قرار دهند. یشرسالت خو یغنکته را در تبل ینا یدزند، و همه با یحّق است که سخن اّول و آخر را م

و  یرغد یدع یتاهّم ۀدربار یصفحات ،یشناس امام یفحوم والد بزرگوار ما ـ قّدس اهلل سّره ـ در کتاب شرمر
اند  گفت که مطلب را تمام نموده یداند که حّقًا با مرتبت نگاشته ینتر وجه و باشکوه یکوترینآن به ن یاهتمام به برگزار

ّمن و تبّرک به درج نّص یبه جهت ت ینجااند؛ و ما در ا آورده یعبارات بجا ینرا در ا یٰعظم ۀمسأله و حادث ینو حّق ا
 :ییمگو ینم یزید بر آن چیو زا یمپرداز یعبارات م ینا

به وقوع  ریبه جهت آنکه آن خاطرات و مسائل مهّمه که در آن روز در خّم غد ندیگو دیرا ع ریغد دیع ،یبار
بغل هر دو معلوم شد، و نشان دادن  ریز یدیکه سپ یرا به طور یعل یبازو رسول اهلل، و گرفتن دو ۀو آن خطب وست،یپ

الُمَِعلَِا»به لفظ:  مینمودن به مردم، و سپس امر به تسل یو معّرف ننیأمِیاِیَکِلسَّ نصِب آن حضرت را به  رویبه پ «رَیالُمؤم 
 میو تسل ادیو انق غیتبل یۀو إتمام نعمت، و آ نیإکمال د یۀه، و نزول آّیاله یۀکّل تیوال یخالفت رسول اهلل، و إعطا

خدا،   ، و سپس مخالفت کردن آنها به مجّرد رحلت رسولیو ظاهر یمخالفان در برابر آن عظمت و ُاّبهت و شکوه واقع
دهد، و  یکند، و خود را نشان م یگردد و َعْود م یبرم ریغد دیدر روز ع یهمگ رها،یو غ عیسر یآمدها یو باألخره آن پ

 .زدیر یم و دیآ یم فرو أهلش بر وستهیآن برکات نازله پ

 و ملل و نحل  در لغت و در اصطالح مردم دیع یمعنا

که  یروز هر و موسم به دیِع: »دیگو الموارد أقرب: بازگشتن. در یعنیاست « َعْود» ۀاز ماد« دیِع» ۀکلم که رایز
 ۀهر حادث یبرا”اند:  گفته یشود، و بعض یبوده باشد گفته م یلتیاز صاحب فض یادبودیتذکار و  ایو  یدر آن اجتماع

 .“یمهّم



 11از  4فحه ص  های مّلی و سایر مناسبت در مقابل نوروز یاسالم یادبه اع یداهتمام شد            

کند. اصل کلمه  یَعود م یآن واقع و حادثه، با فرح و سرور مجّدد یآنکه در هر سال یبرا: ”دیگو یأعراب ابن
و  ادیجمع آن أْع. و شد دیع نمودند، قلب اءیقبلش مکسور بوده، آن را به  و ما بود ساکن واو چون بود، ِعْود د،یِع

به جهت فرق  ایشده است، و  دیبه جهت آنکه مفردش ع ایاند،  که از واحد إعالل شده بنا کرده د،یآ دَییآن ُع ریتصغ
 .“دیآ یم دْیآن ُعَو ریچوب است، و جمع آن أعواد و تصغ یُعود که به معنا ۀکلم انیآن و م انیم

شد. و گفته  زیآن چ یبرگشت، و به سو یعنی َعوًداِوَِعوَدًةِوَِمعاًدا:وُدَِیعِ،کذاِعاَدِإیل: ”دیو در أصل ماّده گو
 “«شده است: بعد از إعراض و انصراف بازگشت کرد.

و »اضافه کرده است که:  مصباحذکر کرده است، و در  ریالُمن ِمصباُحو در  اللَُّغة صحاحگفتار را در  نیهم ریو نظ
 «کردم. دایحضور پ دیمن در مراسم ع یعنی :ییًدادُتَِتعیَِّعَِ

را به چه معنا  دیع ۀف و ملل و نحل کلمیدر اصطالح مردم و طوا مینیبب م،یرا در لغت دانست دیع یحال که معنا
 زیچ کی، یفه و جماعت، و هر مّلت و مذهبیطا هر نزد در: مییگو یمطلب م نیوضوح ا یکنند؟ و برا یاستعمال م
 لیآن خاطره برسد به جهت بزرگداشت و تجل ایاست که چون سالگرد آن واقعه و حادثه، و  تیاهّم یدارا مخصوص

گذرانند، و با آنکه نفس آن  یآن واقعه م ادبودیکنند و به سرور و فرح در  یم دیآن، آن خاطره را تجد یاز روح و معنا
 کیخود را به روح و جان آن حادثه نزد از آن در ذهن، ۀماندیموجود باق ۀو خاطر ادبودیبا  یحادثه گذشته است ول

 سازند. یم  شراب و متمّتعإآن  ادبودیکنند و نفس و روح خود را از  یم
 یویدن ۀفقط مورد نظر و هدف آنهاست، در وقت بروز و ظهور حادث یویدن منافع به وصول چون اپرستانیدن

و  رندیگ یو سلطه بر اقوام مورد نظر جشن م فیو غلبه بر حر یزیر و خون یپادشاهان پس از لشکرکش رند؛یگ یم دیع
 کنند. یرا همه ساله إعاده م یروزیپ ۀبندند، و آن خاطر یطاق نصرت م

شود و فصل  یم سبز ها درخت و دیرو یم نیگرفتند به جهت آنکه سبزه از زم یم دی، نوروز را عمیقد انیرانیا
 رو به رشد و نمو است. نیزم نکیو اشده  یاست، فصل خزان و زمستان سپر نیزم یو شاداب یخّرم

را فقط در ماّده و  یانسان یها ات سر و کار ندارند، و ارزشّیو روحان اتیاست که ابدًا با معنو یکسان منطق نیا
چرند و در  یم و در َمرغزارها و مراتع شادابند و شاد بهاران فصل در آنها که بهائم دیع با قتیو در حق ند؛یجو یسبزه م
و  قتیصورت. حق نیدارد؟ آنها بدان صورت، انسان هم بد یهستند، چه تفاوت دهیزمستان افسرده و کسل و خزفصل 

 شکل. نیانسان دو پا بد نیا یآنها بدان شکل و برا یاست، برا یکیت ّیواقع

 را شابن طاووس )ره( روز بلوغ فرزند ّیدگرفتن س یدع

 فیتکل شرف به و بلوغ روز بلکه رد،یگ ینم دیروز توّلد پسرش را ع ،المحّجة کشفد ابن طاووس در کتاب ّیس
شده است. او در فصل صد و سّوم  یبر او جار فیشده و قلم تکل یخداوند خطاب قابل که ردیگ یم دیع را او درآمدن

که خداوند جّل جالله تو را به کمال عقل مشّرف کرد، و خداوند  یدیرس یمحّمد! چون به زمان ،فرزند من یا: »دیگو
 یدخول در محضر مقّدس خودش برا یبا خودش و برا یو گفتگو ینینش هم یجّل جالله در استصالح حال تو برا
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 ادیأع اوقات أفضل از که رایز! بدار محفوظ و زده خیکند، آن وقت را تار یاطاعت او مفاخره و با فرشتگان مالعنه م
و  کن دیتجد را خداوند شکر برساند، خیها که خداوند عمر با برکت تو را به آن تار از سال یسال هر در و. است

و آخرت داللت کرده است.  ایآور، که او تو را بر شرف دن یعقل و خرد بجا ۀخداوند بخشند یصدقات و خدمات برا
از آنکه به سن بلوغ برسد در نزد خود خواندم و آنچه  شیپ یو بدان که من خواهر تو را )شرف األشراف( کم

او  یبرا کند، امیق اریدانستم از احوال او که خداوند جّل جالله به او اجازه داده است که در خدمت او به کم و بس یم
 «ام. ذکر کرده الُمهَجة ِلَثَمَرِة ةالَبهَجشرح دادم و آن را در کتاب 
 زنده برم، بسر او تیطور که مرا عادت داده است که در رحمت و عنا همان و اگر خداوند»فصل صد و چهارم: 

ّدق تص ناریصد و پنجاه د کی و رمیگ یم دیع یشو یم فیگذارد، من روز بلوغ تو را که مشّرف به شرف تکل یباق
، من در مال نیاگر بلوغ تو بر حسب سال باشد. و با ا شود واقع ناریدهم که در مقابل هر سال از عمر تو ده د یم

 مال نی! پس ما ایاو هست ۀکه مال، مال اوست و من مملوک او هستم و تو هم بند رایخدمت خداوند اشتغال ورزم؛ ز
 5«که خداوند جّل جالله دوست دارد در آنجا مصرف شود. ییجا آن در میکن یم مصرف را

و خروج از شرک و  یمانیاهداف ا و وصول به یانسان یها خود بر اساس ارزش روانیپ یبرا یاله انیاد یول
اند،  شده یخود از او متمّتع م یمنافع استکبار یبرا و نموده استخدام را بشر که زمان انیاز دست جّباران و طاغ یآزاد

 اند. کرده یزیر هیپا را ادیاع

 در دین مقّدس اسالم فطر و قربان دیع جایگاه و منزلت

ماه تمام مردم دست از  کیآنکه در   ّما در فطر به جهتا. است دیقربان، عّدس اسالم روز فطر و روز مق نیدر د
ام همچون انفاق در یّا ریاز سا شیب ییها مشغول، و با بهره امیها به ق در شهوات برداشته، روزها روزه و شب یرو ادهیز

 ریو تطه هیخود را تزک ۀاز محّرمات و مکروهات، نفس أّمار یپوش از کالم خدا و چشم یشتریراه خدا و تالوت ب
آنها  یو تجّرد و امکان عروج به عوالم قدس برا یو سبک است رفته باال شانیت در اّیت و معنوّیاند، حالت روحان نموده

 که ماه نیا در و. است طانیش ۀجهّنم و سلط دیطعام و شهوت و غضب، کل رایکرده است؛ ز دایپ یشتریامکان ب
ّب ر جانب از تحفه نیشود که بهتر یقرار داده است معلوم م یخود را جوع و گرسنگ همانانیم یآسمان ۀمائد خداوند

 األرباب است.
ــال  ــام خـــ ــدرون از طعـــ  دار یانـــ

 
ــت ب   ــور معرفــ ــا در او نــ ــیتــ  ینــ

 یدیع میو رح میو از خداوند کر گرفت دیع دیبا را روز آن است، مزد و جهینت گرفتن موقع که موقع نیدر ا 
و  دنیخوردن و رنگارنگ پوش ینیریش یساز و دهل زدن است و نه به معنا یمعنا به نه گرفتن دیکرد. اّما ع افتیدر

 ۀبهتر به نفس دادن تا آماد قلیص کیباالتر، و  ریو تطه هیدرجه از تزک کی یمعنا به بلکه کردن، مانهیو تفّرج به حیتفر
 گردد. یبرکات و نزول موائد آسمان

تا  یعنیاست  یدار و زنده اءیدر آخر شب، و آن شب اح یکیدر اّول شب و  یکی: دارد غسل دو فطر دیشب ع
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غسل  زین دیمشغول بودن. و در روز ع یسرمد بیو حب یمحبوب و معشوق ازل ادیو ذکر و  امیبه صبح به عبادت و ق
 دارد.

خاّص، در دو رکعت و با ُنه  یتّیفیآوردن، و آن را با ک یو با تمام مردم در صحرا بجا د،ینماز ع یو رفتن برا
َمُد،ِوِگشودن که:  التیآوردن، و زبان به ذکر تهل یقنوت بجا ِاهلُلِوِاهلُلِأکرُب،ِاهلُلِأکرُبِوِهلِل ِاْلح اهلُلِأکرُب،ِاهلُلِأکرُب،ِالِإلَهِإالا

کُرَِعیلِیِاْلمُدِهلِلَِعیل  ماِأوالنا.ِماَِهدانا،ِوَِلُهِالشُّ
 و کار و کسب و وطن و النه و خانه از دست اهلل، وجه داریه مردم به عشق لقاء و دو اّما در قربان، به جهت آنک

و وقوف  یروان شده، و طواف و سع ژگِگِگِکژاهلل الحرام  تیب یق شسته، و به سویعال عیجم و جاه و شهرت
که از  یسپس داخل در حرم و مشعر آمده و شب را به إذن دخول ،آورده یدر عرفات را که خارج از حرم است، بجا

کرده و  یرا هفت بار سنگ زده و قربان طانیآمده و ش یٰو سپس به ِمن ده،یکرده است در مزدلفه آرم افتیحضرت او در
 در جستجو و در تکاپو بوده است. بیو سر برهنه به دنبال حب یمّدت پا نیو در ا ده،یسر تراش
اعمال سخت و در  نیا رشیأعمال و پذ یقبول ۀن دارد که موقع خروج از إحرام است، به شکرانآ یجا نکیا

 یشتریب ریکه آن هم باز، ذکر خدا و تطه دیو به مراسم ع دیبگو وِاْلَمُدِهلِل ردیبگ دیو لّذت بخش، ع نیریحال ش نیع
کند و از محاسن  انیو از جمال و جالل او ب د،یبگشا یاله دیو تمج سیو زبان به تقد بخواند دیا گردد، نماز عّیاست مه

اهلُلِأکرُب،ِاهلُلِ: دیذات و أسماء و صفات و أفعال را در عالم منتشر کند، و بگو دیاو إعالن وحدت و توح یها ییبایو ز
ِاهلُلِوِاهلُلِأکرُب،ِاهلُلِأکرُبِوِهلِلِاْلَمُد،ِاهلُلِأکرُبَِعیل نَِبِماَِرَزقَِِأکرُب،ِالِإَلهِإالا َعیَلِِیَمةِ ناِم  ،ِاْلَمُدِهلِلِ  ِماِأبالنا.ِاألنعام 

برادرانشان در  بیکه نص ییموهبت عظما نیدر سراسر بقاع عالم بد نیمسلم عیو نه تنها خود ُحّجاج بلکه جم
اند،  آورده یکه در ُذو القعدة و ده روز از ذوالحّجه بجا یو به دنبال أعمال رند،یبگ دیشده است ع مهیآن مواقف کر

 برهنه به صحرا روند. یجماعت با امام، پا یبخوانند و برا دیکنند و نماز ع یقربان

 جمعه روز شدن دیها، عّلت ع خطبه استماع و جمعه نماز و ریتطه

جهت  نیاست. و به هم ریها و تطه خطبه دنیچون روز اجتماع مردم به نماز جمعه و شن است دیروز جمَعه ع
الُعروَبة  وُمَیُاّمت مسلمان. و در قبل از اسالم آن را  یوستگیهم پ هروز اجتماع و ب یعنیجمَعه گذارد،  اسالم نام آن را

و تارک آن را لعنت  امت،یدر هر زمان تا روز ق ینییتع ینیگفتند. اسالم نماز جمعه را واجب کرد، به وجوب ع یم
اوست. در زمان  یۀمنصوب از ناح ایبا جماعت و در تحت نظر و امامت امام عادل و  ،شرط صّحت آن کنیل و ؛فرستاد

ف یّمه، متکّفل وظاعا ابتین ۀعادل جامع الّشرائط که به ادّل هیبر فق بتیکند و در زمان غ یحضور، امام خودش اقامه م
 امام است واجب است اقامه کند.

بلکه مانند نماز  6مشروط مانند حج نسبت به استطاعت، نه به وجوب ،نماز جمعه واجب است به وجوب مطلق
امام و حاکم شرع، شرط انعقاد و صّحت و شرط واجب است  نیظهر است نسبت به طهارت و غسل و وضوء. و بنابرا

برد، به  یه بسر مّیّشرائط قدرت بر حکومت نداشت و در تقال جامع هیفق و بود بتینه شرط وجوب. فلهذا اگر امام در غ
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 است. یسرشار تیز اهّمیکه حا ینییتع ینیمردم گنهکارند به جهت ترک نماز ع ۀترک نماز جمعه هم ۀواسط
 هیفق ایب ظهور کند و یدهند تا آن امام غا یاسالم حکومت لیتشک و کنند امیآنها واجب است ق ۀو بر هم

ف حاکم، یوظا ۀ. و از جملدیم بنماحدود کند و منع از ثغور اسال یگردد و بتواند اجرا دیمبسوط ال د،یمقبوض ال
 جمعه در قلمرو حکومت اوست. ینمازها لیتشک

 یاسالم حکومت لیشوند که: چرا تشک یخوانند، معّذب م یکه در زمان حکومت جائره نماز جمعه نم یافراد
 و مردود است. ستین حینماز از آنها صح ن،یچن ی؟! گرچه با نداشتن حاکمدینماز جمعه بخوان دیکه بتوان دیا نداده

شوند و از خطاها و گناهان  یم زهیو مردم پاک و پاک است اجتماع و دیع روز جمعه، روز که جهت نیو به هم
ؤ و ّیته یبرا یتّیخصوص و تیاهّم یدارا زین جمعه شب و مستجاب، روز آن در دعاها ند،یآ یم رونیگذشته ب ۀهفت کی

 گردد. یم ممتاز ها شب ریشود، که از سا یف روز میوظا یآمادگ

  حق برابر در میت و تسلّیعبود روز ر،یغد دیع

و  ت،یآنان با وال یها ّمت با امام، و وحدت دلا ربط جهت به است، ادیاع افضل و اشرف که ر،یغد دیاّما ع
و  ،یو عقل و شعور، و گسترش نور رّبان انفاق و ثاریموّدت و محّبت و ا قیورود در سلک سالکان راه و روندگان طر

 ، و ارتباط ُملک با ملکوت است.یسبحان ۀّینفحات قدس
ت ّیلِّ ِرّقُذ سمانیت نفس أّماره، و انداختن رّیق و خروج از فرعونح برابر در میت و تسلّیعبود روز ر،یغد دیع

 نقایا میّصه از خواّص درگاه با عظمت او، و قدم در صراط مستقخا گانهیحضرت سبحان است، و إقرار و اعتراف به 
ت در آمدن، ّیواقع و قتیو بدون شائبه و تعارف، به حّق و حق نمودن تجامالت ترک در نیراست و استوار گام و نهادن،

 .است وستنیبهائم خارج شدن و به صّف انسان پ ۀو از زمر

 تیوال حصر در خدا رسول کالم رشیّدوس و پذق حضرت یندا به دادن پاسخ ریغد دیع

 ڇ چ چ چ چژبه:  میدر قرآن کر تیحضرت قّدوس و سّبوح را به حصر وال یندا ر،یغد دیع
ژڇ

َُِمن»أعظمش را به:  امبریدادن، و گفتار حضرت پ حیپاسخ صح 7  رفتن،یبا جان و دل پذِ«َموالهُ ِفعلُیَِموالهُ ِکنت 
شدن، و استقبال  رونیب «عاداهُ َِمنِعادُ ِو»سوز:  خانمان نیقرار گرفتن، و از نفر «واالهُ َُِمنِوالُ ِمُ هُ للَُاَُ: »یدعا تحت در و

ُِوَُ»از:  هَِمنِاْنص  لِوَُ»و استدبار از: « َنَصَ  نمودن است. «َخَذَلهَِمنِاْخذ 
معّظم، در  غمبریدو دست پ یالّسالم را بر رو هیعل نیرالمؤمنیأم یالَموال یَمول یجمال ملکوت یتماشا ر،یغد دیع

 به را تیوال دادن شیخّم، و نما ریُجحَفه در غد یدرختان َسَمراِت واد ریاشتران، در ز یها فراز منبر برآمده بر پاالن
که  تیمخالفان اهل ب یو ا یدشمنان عل یا عالم ُملک است که: هان نیمردم، و نزول ملکوت و جبروت در ا ۀّفکا

 سزاوار یعل: که دیبدان نکیا د،یدیرسان یت مّیآزار و اذ دیکرد یم یکه از عل ییها تیرسول خدا را با شکا وستهیپ
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 .ستیت و آزار نّیو در خور اذ ست،ین تیشکا
شما  یها جان به شما خود از او. است عرفان کاخ نینش باز بلند پرواز ِسْدره شاه گانهیو  ت،یوال یاو وال

 شماست! ساالر د و ساالر و سرور و سپهّیَس عًایتشر و نًایتکو او. است شتریب تشیتر است، و وال کینزد

 زنان به را وسفی خایزل دادن نشان به ،دست یرو را نیرالمؤمنیأم خدا رسول نمودن بلند هیتشب

 ینشان داد که: ا یرا به زنان مصر وسفیکه  خایهمچون زل نند،یتا همه بب دیرا به أطراف بگردان یعل غمبریپ
وجاهت و  ۀ، ملکیهست مصر زیعز ۀملک که تو: دییگو یو م دیا جوان، مورد مالمت قرار داده نیکه مرا در عشق ا یزنان

 ؟!یا شده شماست دیخر زر و شما ۀبند که گمنام جوان کی مفتون که ستین فی، آخر حییبایز
کارد داد که:  کیترنج و  کیاز آنها  کیدو َدر قرار داد، و به هر ۀخان کیو در  کرد دعوت را مصر زنان خایزل

قطعه از  کیکارد  نیبا ا دیدیکه او را د نیاست که هم نیکند، شرط ادب شما ا یعبور م نجایو از ا دیآ یم وسفی»
 «!دیتعارف کن هیو به او به رسم هد دیترنج، ترنج خوشبو و معّطر ببر

که  نیخارج شد. هم گرینموده و از در د یعبور یزنان مصر یجلو از کرد، وارد در کی از را وسفی خایزل
 میتقد وسفیاز جمال حضرت حق بود افتاد و خواستند ترنج را ببرند و به  یا نمونه زنان، چشمشان به آن جمال که

شد و  یو خون جار دندیترنج بر یخود را به جا یها کنند، سر از پا نشناختند و دست از ترنج نشناختند، دست
 .دندینفهم

ـ   ینیگرش بب  یو دست از تـرنج بشناس
 

ــ   ــت کن ــه مالم ــود ک ــایزل یروا ب  را خ
است؟! چرا  یتّیفیچه ک نیاست؟ ا یوضع چه نیا»را گفت:  یزنان مصر خای، زلشد خارج که وسفی 

 !«د؟یا دهیبر را تانیها ! چرا دستد؟یا کرده نیخود را خون دیسپ یها لباس
  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژباره گفتند:  کیخود نمودند، و  یها ها و به دامن به دست یزنان نگاه

 !«هیبلندپا یا مگر فرشته ستیجوان ن نیا ُسبحاَنِاهلل ،» 8؛ژڦ
او به  ۀکه شما مرا دربار ماست ۀبند و دیخر زر جوان همان نیا» 9؛ژڃ ڃ ڄ ڄژِ:گفت خایزل

 !«دیبود دهیمالمت و سرزنش کش
کردند، و  یم ییکه از او بدگو یو بدانند که آن جوان نندیمردم بب ۀدست بلند کرد تا هم یرا به رو یعل هم امبریپ

و حاالت  ثاریاو از جهت شجاعت و علم و عرفان و ا میو شرف و منزلت عظ هیِان ِیُحنَِه و ّیَبدر أحقاد و هیکنبغض و 
داد در مقابل او خاضع باشند و ُاّبهت و جاللت او را گردن نهند و  ی، به آنها اجازه نمرهایو غ یو َجَذبات سبحان یروح

، نیو المرسل اءیخاتم األنب امبریپ یها دست یرو بر نکیا ؛گردن نهندشد که بند طوِع او را بر  یمانع م ن،یرید یحسدها
 یدر او منطو مانیشود که: اسالم و ا ی، ارائه میاله موقف شگاهیپ در آنها شاهد و َسَلف غمبراِنیپ عید ُولد آدم، شفّیس

 زانیت و دوزخ، اوست مبهش میاز او و از منهاج او و سّنت او، اوست قس یرویمگر به پ ستیمقبول ن یاست، و عمل
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تر، اوست حامل قرآن،  کیبه او أوالتر و نزد یمعرفت، اوست از هر مؤمن ۀنیعدل و َنِصَفت، اوست مخزن اسرار و گنج
 لیمأمور بود به جنگ بر تنز امبریکه پ چنان کتاب خدا هم لیحّق و باطل، اوست مأمور به جنگ بر تأو نیاوست فرقان ب

طور  خدا همان تیدر محراب عبادت در ب دی، اوست شهنیو مارق نیو قاسط نیآن، اوست لواداِر دفع و قلع و قمع ناکث
 .بود خدا تیب و کعبه در الدشیکه م

 است.  اتّیواقع نیا اظهار و ظهور و ابراز و بروز و ات،یّلتج نیا شگرینما ریغد دیع

 شانیا انیعیو ش اطهار ۀتوّسط أئّم ریغد دیزنده نگاه داشتن ع

 یو جار یها سار آفاق گردد و در زبان ۀ، شهرریغد ثیبر آن شد که حد یخداوند تیعنا جهت نیو به هم
 ۀّمأئ وستهیاّمت شود. فلهذا پ یمتابعان امام حق و مقتدا یقائم برا یتا حّجت گردد تیموسم پر اهّم ر،یشود و روز غد

و اصحاب بزرگوار  ،نمودند یاند و با مخالفان، به آن احتجاج م داشته یم نگه زنده را واقعه نیا هم،یعل اهلل سالم نیطاهر
سلف، َخَلفًا عن َخَلف در مجالس و محافل و در مجتمعات، با ذکر  یالعزَّة و االحترام و علما یَذو نیو تابع یو گرام

 ندهیآ یها به نسل ّیَطِر و دیجد و هتاز را واقعه نیام، اّید آبدار، به رغم مرور دهور و گردش ایاشعار و قصا
 اند. سپرده یم

و  میو تسل کیو تبر تیو سرور و تهن یشاد به امر را خود انیعیش ن،یأجمع همیعل اهلل سالم نیامامان معصوم
 نمودند. یبا آن رفتار م دیع ۀو نام و نشان دیروز نموده، و با عنوان ع نیروزه و انفاق در ا

الّسالم در نجف  هیعل نیرالمؤمنیدر کنار مرقد مطّهر موال أم یمیعظ اجتماع روز، نیه در اّیامام ۀفیو باألخّص طا
دور و  یل و شهرهایاز قبا عهیآن حضرت است. رجال ش ۀمخصوص یها یارتیاز ز ریغد یارتیاشرف دارند، و ز

 یو حاو شده تیروا نیطاهر ۀاو را که از ائّم ۀمخصوص ارتیگرداگرد قبر آن حضرت اجتماع دارند و ز ک،ینزد
دفع مخالفان است،  یخوانند، و از کتاب و سّنت آنچه را برا یمقامات و درجات اوست م ۀهم انگریکماالت و ب عیجم

 کنند. یدامغه بازگو م یها با حّجت
مرد و زن مسلمان أعم از  ها ونیلیو ماست  یرسم دیروز ع ر،یو َقَصبات، روز غد یٰقر یو در تمام شهرها و حّت

 شوند. یمشغول م یو ُقرب یو ُامور ِحسب یو به آداب عباد شمارند یم محترم را روز نی، ایو سّن عهیش
را ثابت و محّقق، و  ریاست و متن غد دهیداستان، خلود و دوام بخش نیبه ا ریغد روز در گرفتن دیسّنت ع

و  الیبر ع ۀارحام و ضعفاء و توسع ۀو صل ریبه عبادت در شب غد یداریسپارند. ب یم ندگانیگذشتگان آن را به آ
 روز، نیّرات در امب و راتیو احسان و بّر و گسترش خ دنیپوش زهیپاک و پاک یها نو و جامه یها بستن و لباس نتیز

بروند و تفّحص و تجّسس  ریغد ۀو سرچشم شهیبه دنبال ر  تا مردم است دیجاو اثر نیا یابق موجبات از همه و همه
 گردد. یرشد کند و قو شانیا یها در دل مانیا یها شاخه و ند،یه بنماّیاز اصل قض

 یدهایو ع یباستان یمبتال به آداب و رسوم مّل یزدگ ، امروزه که در اثر غربانیرانیا که باستیو چقدر ز
کنند و جشن و سرور  یم هیخود لباس نو ته ۀوادخود و خان یام نوروز براّیاند، و غالبًا در ا شده یو زردشت یمجوس
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 یتا چند روز برا یرسم لیاست، به عنوان تعط مانیرا که ستون ا ریغد دیو ع نموده ترک را زشت بدعت نیدارند، ا
خود را به  ی، جاعتیزشت طب وید کسرهینو قرار دهند تا  یها کهنه به لباس یها لباس دیو سرورها و تجد ها دنید

حساب و  یب زین مقطع نیتعّقل و حساب بوده است، در ا یرو از شیکارها وستهیپ که عهیو ش ؛رحمت دهد ۀفرشت
 .فتدین دام در ریگ غافل

و  ،بخشد یکند و رشته را دوام م یّتصل مم ندهیع را در هر سال، گذشته را به آّیتش مکتب ۀسلسل ر،یغد دیع
 کند. یبا آن را جاودان م ۀرا منکوب، و مبارز یشوم و غول استکبار و خودسر وید وستهیپ

 :است الزم نکته دو ذکر نجایدر ا

  ّمهعا از نیر مسلمیسا نزد در ر،یغد دیع

به آن است اّما از نقطه  یخاص ۀو عالق تیعنا دیمز عهیندارد، گرچه در ش عهیاختصاص به ش دیع نیآنکه: ا اّول
 دیشمارند و ع یم محترم را روز نیا خوارج، و نواصب از ریغ نیمسلم افراد ریسا دادن، قرار دینظر اصل احترام و ع

 گفته است: یاصل است که مسعود نیهم ی؛ و رورندیگ یم
َُِمن”خم گفت:  ریاهلُل عنه، در غد یطالب رِض یبن أب یعل نیرالمؤمنیأم ۀدربار اکرم امبریپ» نت  َِفَعلُیَِموالهُ ِک 
است که معروف است به خرار در  یآب کینزد خم ریدر روز هجدهم از ماه ذوالحّجه بوده است. و غد نیو ا.“ َمواله

 10«دارند. یروز را معّظم م نیاو ا انیعیو ش یو اوالد عل ؛یومَِظِّموَنِهذاِالُیعَِِیَعُتهُِوِشُِولُدَِعیلِیوِجحفه،  یۀناح
کرده است که  تیبن ارقم روا دیخود با اسناد خود از ز حیدر صح یِترَمذ: »دیگو یو محّمد بن طلحه شافع

َُِمن”رسول خدا فرمود:  نت  .َِفَعلُیَِموالهُ ِک   یاست، ول فزودهیبر آن ن یزیآورده و چ یلفظ، فقط ِترمذ نیو با ا “َمواله 
و آن هنگام  اند؛ کرد، آورده انیرا که در آن ب یجمله را رسول خدا گفت و موضع نیرا که ا یروز زین یترمذ ریغ

که به آن  یّلمح در نهیّکه و مدم نیب بازگشت رسول خدا از ِحجَّة الَوَداع بود در روز هجدهم از ذوالحّجه، و موضع ما
 در نیرالمؤمنیخّم نام نهادند. و خود أم ریمناسبت آن را روز را غد نیکه آنجا بود، و به هم یریگفتند در غد یخّم م
شد و موسم و محل اجتماع  دیروز ع نیاند. و ا خم را برده ریـ نام غد میاند ـ و ما در گذشته آورد که سروده یشعر

و  صیتخص عیمنزلت رف نیرا به ا یو آله و سّلم عل هیاهلل عل یبود که رسول خدا صّل یمردم قرار گرفت، چون وقت
 11.«دینگردان کیشر یعلمنزله و مرتبه با  نیاز مردم را در ا یداد، و احد فیتشر

ِوِهوِالثامنِِیرِ َغدِیدِ عِیفِی عَُِبو»پسر الُمسَتنصر باهلل، آورده است که:  یاحوال الُمسَتعل ۀَخلَّکان در ترجم و ابن خمی
ةِسنَةِسبٍعِوِثامنِیعرشِمنِذ کردند، و آن  عتیخم، مردم با او به خالفت ب ریغد دیدر روز ع یُمسَتعل12ِ؛مائةِوِأرَبعِنیَِاْلجا

 «از هجرت بود. 487 ۀسن هروز روز هجدهم از شهر ذوالحّج
او در شب پنجشنبه، ”آورده است که:  یدیالمستنصر باهلل عب ۀترجم در زیَخلَّکان ن ابن»که:  دیگو ینیو عاّلمه ام

 .“افتیوفات  487 ۀدوازده شب مانده به آخر ماه ذوالحّجه سن
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 ریغد ر،یشب هجدهم از ذوالحّجه، و آن غد یعنی است، ریغد دیع شب همان شب نیا: ”دیخلَّکان گو آنگاه ابن
الحّجه ذو از موقع چه در شب نیپرسند: ا یکه م ام دهیرا د یریکث جماعت من و( میم دیّم است )با ضّم خاء و تشدخ

شود که در آنجا  یم گفته و است( ریگ )برکه و آب یآب ریغد آنجا در و است نهیّکه و مدم نیب مکان نیبوده است؟ و ا
ـ در سال حّجة الوداع  یّلم از مّکه ـ شّرَفها اهلل تعالس و آله و هیاهلل عل یاکرم صّل غمبریهم بوده است. و چون پ یزارین

 بستند و گفتند: یطالب عقد برادر یبن أب یخود و عل نیب دند،یمکان رس نیگشتند و به ا یباز م
ُی
ن َُِعل  ُُِم نَِکهارونَُِیم  مُ ِ.موسی ،َِمنِعادُ ِوِوااله،َِمنِوالُ ِالَله  ُِوَُِعاداه  ،َِمنِانص  ه  لِوََُِنَصَ .َِمنِاخذ  َُخَذَله 

 بزرگ دارند. یّلق و وابستگتع روز نیا به انیعیو ش
در آنجا  امبریاست و پ یریغد آنجا در که ُجحَفه در نهیمّکه و مد نیاست ب یواد کیخم  ری: غددیگو یو حازم

 خّلکان. کالم ابن ،ـ الخ“ حرارت. یادیمعروف است به شّدت وخامت و ترس، و ز یخطبه خواندند، و آن واد
مشهوره و معروفه در نزد اّمت شمرده است،  یها را از شب ریبعد از آنکه شب غد القلوب ِثماردر  ّیو َثعاِلب

جهاز اشتران خطبه  یّلم بر روس و آله و هی علاهلل یآن، رسول خدا صّل یاست که فردا یو آن شب شب: ”دیگو
 خواندند، و در آن خطبه گفتند:

َُِمن نت  .َِفَعلُیَِموالهُ ِک  مُ َِمواله  ،َِمنِوالُ ِالَله  ،َِمنِعادُ ِوِوااله  ُِوِعاداه  ،َِمنِانص  ه  لِوَِنَصَ  .َخَذَلهَِمنِاخذ 
 13“«گذراند. یم صبح به تا عبادت و امیدارد و به ق یم بزرگ را شب نیا عهیو ش

 ریغد روز در نیرالمؤمنیأم بهزنان رسول خدا  و نیخیش گفتن تیتهن

از  گرانیرسول خدا( و د یها )زن نیو اّمهات المؤمن نیخیاست که ش یتیتهن و کیتبر د،یع نیدات اّیو از مؤ
ام سرور ّیو ا دیاز خواّص ع تیالّسالم گفتند، و معلوم است که تهن هیعل نیرالمؤمنیصحابه، به امر رسول خدا به أم

 است.
دهد، تا  یم نشان خیطور مّتصاًل توار نیهم گردد که یدوردست برم یبه زمان د،یع نیزمان ا خیآنکه: تار دّوم

که ّجة الوداع است، ح از بعد هجرت از دهم ۀسن ریغد دیع روز همان شیرسد به زمان و عصر رسول خدا که ابتدا یم
مقّر و مستقّر حکومت خود  ن،یجماعات ُمعَظم از مسلم و در حضور عیوس ابانیمراسم در ب نیبرپاکردن ا یرسول خدا برا

 اًلیواضح را ج یشامخ و َممشا یحّضار از آنها مستوا ین کرد و براّیه معّینیه و دّیویدن ۀرا بعد از خود، از جهت وجه
دُ ِل غُ بَُیُ َفل»و نساًل بعد نسل مشّخص نمود، و فرمود:  لیبعد ج  مشهد نیا و برسانند، نیبیحّضار به غا دیبا الغائ َب؛ِالّشاه 

 .«کنند بازگو أوطان در خود ورود از بعد را میعظ
 نیبه اسالم را در برابر چن  بود که هر شخص منتحل و متعّلق یو روز مشهود میهذا آن روز، موسم عظ یو عل

مبتهج و  یٰکبر موهبت نیساخت، و بد یامامت و خالفت مسلمانان مسرور و فرحمند م یبرا نیمت یگذار انیبن
کاسده نتوانند آن را  ءِ فاسده و اهوا ءِ که آرا یطور به افت،ی یو انوار احکام آن ادامه م عتینمود که راه شر یخوشحال م

خود  ری، در مسنیبازپس روز تا منهج نیات بتوانند با اّیمنحرف کنند، و نفوس مشتاق و ارواح شائق به وصول معنو
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 .ندیت نائل آّیت خود از قّوه و استعداد به فعلّیو تمام یحرکت کنند و به کمال نفسان
 انیو ب نعمت اتمام و نید اکمال آنکه با باشد؟ اشرف و اکبر و اعظم ر،یدرخور آن است که از غد یو کدام روز

به توّسط  میاعظم است که قرآن کر یدیروز مقّرر شد. پس ع نیحق، در ا یو تمّسک به ُعروة الُوثقا قیراه طر شاه
کرده و بر  یزیر هی، آن را پایحضرت رسول الله ءِ با زبان و ارشاد و خطابه و امر و انشا یاله یوح نیام حامل ل،یجبرائ

 استوار ساخته است. ن،یاساس مت نیا

 شاهان دنیسلطنت رس و به یگذار تاج روز یجا به ریغد دیع ینیگزیلزوم جا

 را خود حکومت ۀشیعر بر و سلطنت ۀکیاگرچه امروزه شاهان به خطا و َزلَّت، و جفا و غفلت، روز قرار بر ار
د و یها و سرودن قصا خطبه ی، و القایو ُنقل پاش یپر از سرور و ُحبور و چراغان یمحافل و محفل و رند،یگ یم دیع

 کنیل و ؛ه مرسوم استّیرو نیا الیأج و اقوام نیدهند و در ب یم لیتشک طعام، نیرنگ یها شعرها و گستردن سفره
مجتمعًا و مّتفق  یمجازها عبور کنند و همگ نیات بردارند و از اّیاعتبار نیا از دست گرید که است ستهیشا و سزاوار

است،  یخداوند یعظما تیحّق و وال ییشوایپ روز و انصاف، امارت و عدل، حکومت روز که را ریالکلمه، روز غد
 .مُِی؛َِفن عَمِالَمنَهُجِالَقوکنند دعوت روش و راه نیو مردم و اّمت را به ا رندیبگ دیع

 دیباشد، آمد که ع یم 14ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ * ٺ ڀ ڀ ڀژکه نص از جانب رسول خدا که:  یدر آن روز
است، در  یو اله یو مذهب ینید دیو چون ع ؛آن را به عمل آرند میو تکر لیو تجل لیالکلمه تبج یو بتمام معن رندیبگ
نکنند و  یگفتن، خوددار تیو تهن کیو تبر ینیاهلل از روزه و نماز و دعا و مالقات برادران د یمقّرب ال یکارها یادیز

 زدیقرار داده، مصافحه کنند و با شکر و سپاس حضرت ا یمانیکف دست راست خود را بر کف دست راست برادران ا
 :ندیبگو یموهبت نیبه پاس چن  مّنان

نََُِجَعَلناِیالذِّلِل ُِاحلَمدُ  کِم  تََمس  نیُ أمِةُ یَُب َوالِیَُالم  ِم  مُ یَعلَُِّمةُ األئُ ِوِیَُالم  حمد و سپاس، اختصاص به »ِ؛الّسالمِه 
 «الّسالم قرار داد. همیّمه علائ و نیرالمؤمنیأم تیکنندگان به وال دارد که ما را از تمّسک یخداوند

عطر و عود و  یۀو خلعت و لباس، و هد یانگشتر یاعطا لیّر و احسان، از قبب وجوه انواع از نیچن و هم
توأم با عمل، و ُساّلک راه  ، و اطعام برادران مؤمن باألخص ضعفا و فقرا و ارحام و اهل علم و طاّلِبریعب

 آورند. یالّسالم، بنحو أتّم و أکمل بجا هیعل یالموال یَمول عاشقان و دگانیخدا از شور

 ریالّسالم در روز غد هیعل نیرالمؤمنیأم با مردم عتیه و بحمصاف

 یا مهیو خ یچادر نیرالمؤمنیأم یبرا کردند امر خدا رسول حضرت خطبه، انیپا از پس که بود اصل نیو بر هم
ت ّینعمت و کمال تّیبر اثر تمام ند،یگو تیو تهن کیو به خود آن حضرت تبر ندیایب نیافراشتند، و امر کردند که مؤمن

 داشته است. یارزان را اتیح ۀتاز و تر ۀویم و دهیّوت ثمر بخشنب به تیوال وندیپ با که نید
الّسالم  هیعل نیرالمؤمنیأم به و ندیایب آنها سرشناسان و نیمهاجر و انصار وخیش و شیو امر کردند که بزرگان قر
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المِعل: »لفظ به نیمؤمن امارت عنوان به و ندیگو تیتهن او را  تیسالم کنند و امارت و وال« ریالمؤمننیأمِیاِیکالسا
 تیوارد شوند و تهن نیرالمؤمنیبکر و عمر و زوجات خود، امر کردند که بر أمابو: نیخیکه به ش چنان گردن نهند؛ هم

 ۀدر ادار یامر و نهز شده است و مصدر یکه حا یمیمقام عظ نیدر برابر ا ند،یو سالم به امامت و حکومت بنما ند،یگو
 15امور مسلمانان به عنوان خالفت رسول اهلل قرار گرفته است.

شده است، و الحق  یمترس یتوال یت ربط انسان با عالم قدس، در فضا و حال و هوایفّیک یعبارات به خوب یندر ا
ه شده است ّیعلو یتوال قتیکه خود او متحّقق به حق یزدخ یبرم یعبارات و کلمات از جان و قلب و فکر کس ینصدور چن

 یرتأث یتواند به خوب یم یشخص ینچن ینگردد؛ و ا یحّقه اشراب م یتو وال یو شراشر وجود او از همان مشرب و منبع وح
 یگرانخود بچشد و لمس کند و آن را به د یررا به جان و قلب و ضم یانیو وح یاسالم یینو آ یجاهل یها از سّنت یرویپ

 .یدو بازگو نما یهتوص
 یافراد و علما یر، با ساینق و اسرار عالم شرع و تکویعالم عارف و آگاه به حقا ینکه فرق ب ینجاستو در ا

و امضا و اثبات  ییدمراتب و مراحل قرب ندارند، بلکه در مقام تأ یناز ا یکه نه تنها خبر یشود، کسان یظاهر روشن م
 16کنند! یم یهتوص یزن نیگراو به د یندآ یها برم ها و سّنت یینگونه آ ینا

 بر بطالن آن لیدل ،روز نوروز را یایهدا نیرالمؤمنیأم رفتنینپذ

آوردند  یاو م یرا که در روز نوروز برا یاییّسالم هداال یهعل یرالمؤمنینکه أم یمکن یاساس مشاهده م ینو بر هم
 یعل: ”یدگو یم یناروب بن دیّا»خود آورده است:  یرکب یختار، در یقمر 256متولد  یفرمود؛ چنانچه بخار یقبول نم

 17.“«یرفتپذ ینوروز را نم یۀّسالم هدال یهعل
 :یدگو یم األرب بلوغدر کتاب  یزن یآلوس

مِالناب فقال:ِ«ِة.یِااجلاهلِیفِهامیکنااِنلَعبِف»فقالوا:ِِ«ومان؟یالِهذانِما»فقال:ِِهام،یفِلَعبونیِومانیوِهلمِِنةَِیالمدِیُِّقد 
طرِومَُیِوِییُاألضحِومَُیِمنهام،ِایُرخِهبامِتعایلِاللُ ِأبَدَلکمِقد» هَرجانِوِوزریمهاِالنَِّ:ِ»لیق«ِ.الف  18ِ.«الم 

 و جشن به روز دو در نهیمد اهل کردند مشاهده و شدند نهیّلم وارد مدس و آله و هیاهلل عل یّلص خدا امبریپ»
ما در زمان ”عرض کردند: “ دارند؟ یمناسبت چه روز دو نیا”پردازند. حضرت سؤال کردند:  یم حیتفر و یشاد

 را کوترشین و بهتر روز، دو نیا یجا خداوند به”حضرت فرمودند: .“ میپرداخت یم حیتفر به روز دو نیت در اّیجاهل
 .“باشد فطر دیع روز و قربان دیع روز همانا که است کرده نیگزیجا

 «اند. بوده مهرجان و نوروز روز، دو نیگفته شده است که ا
انجام  یامور در روز و موقع یناز آنجا که ا یندارد، ول یاشکال یحو تفر یکه پرداختن به شاد یستن یشّک

قرار گرفته است، و رسول  یرو تحذ یبوده است لذا از طرف رسول خدا مورد نه یسنن و آداب جاهل یادآورشد که  یم
 یدقربان و ع یدکه روز ع ید،گرفتن بپرداز یدو ع یرا به جشن و شاد یگردو روز، دو روز د ینا یجا به»خدا فرمودند: 

 «باشند. یفطر م
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 واضح بر بطالن آن لیدل نوروز، یایهدا رشیّلت پذع به نیرالمؤمنیاعتراض أم

آوردند،  یا یهّسالم هدال یهعل یرالمؤمنینأم یبرا یاست که وقت یننوروز ا یدواضح بر بطالن ع ۀو از جمله ادّل
و « روز، روز نوروز است. ینا»عرض کردند:  «د؟یا آورده را هیهد نیا یمنظور چه به و چه یبرا»حضرت فرمودند: 

ها هر  ینوع خوردن یناز ا ینکه)تا ا باشد نوروز ما روز هر کاش یا»اظهار تعّجب کنند فرمودند:  ینکهحضرت بدون ا
 19ّسالم فرموده باشند،ال یهمجعول و دروغ، امام صادق عل یتطور باشد که در روا و اگر نوروز همان« گردد(! یبروز نص

و  یمدادند و به تعظ ینشان م یآور العمل شگفت واکنش و عکس یهقض ینّسالم نسبت به اال یهعل یرالمؤمنینأم یدبا
مسأله  ینپاسخ دهند. و ا ینچن ینکنند و بعد ا یاّطالع یاظهار ب یبه طور کّل ینکهپرداختند، نه ا یآن م یدو تمج یفتعر

ارزش و  یاو به طور کّل یندارد و برا یینوروز اصاًل معنا ید، عاسالم در: ینکهبر ا یااست گو یو شاهد ینهخود قر
 باشند. یقائل نم ییبها
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