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  غذیر مورد در

 گذشت؟ چَ غدیز سزسهیي در
 عیفط ۀصعت صّاٌطٌط. صعتَ ٌياز از ةؿط و صّاٌطٌط ٌياز ػِع .ٌطکعد تّكف فطیع ؼعزىیً در روز وؼط اىتعیپ

 يَیص آن در انؽالمَ یؾه یؾه زضعت و ةغٌٍط یا يَیص فعىّد اىتعیپ اؼت. ؼفع ًیا در صعتَ ًیپٍذي ازتياالً
 ٍطیةگّ ؛ىؤىٍان عیاى ُيان یؿٍی کٍٍط؛ ؼالم ـانیا ةَ «ًیانيؤىٍ إىعة» ؾٍّان ةا قساةَ ةغرگان و ٍٍطیةٍـ

 ۀفیصه .رفتٍط یى آٌذا طیةا ُيَ ... و ؾحيان ؾيع، اةّةکع، ىلطاد، اةّذر، ؼهيان، .«ًیعانيؤىٍیاى ای کیؾه انؽالم»
 در ً،یا .یؿط ىؤىٍان ۀُي و ىا یىّال تّ کَ ةََ ة ةَ! ةَ یؿٍی ىا زةان ةَ «ةش ةش» ؛«یؾه ای ةش ةش» گفت: دوم

 از کَ ةّد ٌـطه فعوب طیؿا کعدٌط. زعکت و کعدٌط ديؽ ةؿط اؼت. ؿطه ٌلم ؼٍت ماُ ىتؿطد یُا کتاب
 رفتٍط. عیفط ًیؼعزى
 عیز ىعدم و ةّده گعم اریةؽ ُّا .ؽتیٌ یؿطٌ داؿت، ٌگَ دسفَ در را ىعدم روز ؼَ اىتعیپ ٍطیگّ یى ٍکَیا
 ٍَیىط از فلط ٌفع ُغار پٍخ زطاكم ؛ةّد ادیز اریةؽ ُو تیديؿ ٌطاؿت! ودّد ُو آب .ٌـؽتٍط یى ؿتع یۀؼا

 ةياٌط. آٌذا در روز ؼَ تّاٌط یٌي ویؾؼ تیديؿ ًیا ةّدٌط. آىطه
 

 والیت هسئلۀ طزح غدیز؛ حدیث اسبسی ًکبت
 دارد. تیوال و اؼت یون ،یؾه ایجاٌ و اؼت ؾتعت و كعآن ىا ًید ىعدؽ اوالً فعىّدٌط: ٌکتَ دو عیفط در اىتعیپ

 و ویکٍ یى درؼت نفغ ىاُا کعد. ًیىؿ صّدش از ةؿط یةعا «اىع یّ ون» صو عیفط در وآنَ ؾهیَ اهلل قهّی پیاىتع
 ؿط( ىععح والیت ٌـط؛ ىععح صالفت فطیع، در اىا ُؽت؛ ُو پیاىتع صهیفۀ اىیع )زضعت «!فَیصه» گّییو ىی

 ىً ؛«أٌفُؽِکُو؟ ىًِ ةِکُو یأون أنَؽتَ » فعىّدٌط: ٌیغ و «ىَّاله یٌفَؿَهِ  ىَّاله کٍُتُ  ىًَ» :فعىّد ]اؼت[. اىع یّ ون ]اقهؾ[
 .ویدار تّلك ةهَ گفتٍط داریط؟ كتّل ایا ُؽتو. ؿيا اىع یون یؿٍی ٌطارم؟ ـتعیة اریاصت ؿيا ةَ ٌؽتت ؿيا ۀُي از

 .اؼت کعده ىـضف اىع یون ایـان پػ اوؼت. اىع یون یؾه ُؽتو، او اىع یون ىً ُعکػ فعىّد
 

 غدیز حدیث در «والیت» هعٌبی
 از ؿيا ةَ ٌؽتت ىً تیوال ایآ ؛«أٌفػُؽکػُو ىً ةکػُو یأونػَ أنؽتُ » :فعىّد صو عیفط در آنَ وَ یؾه اهلل یقهّ پیاىتع

 ةع صّدىان از ىا ةع ؿيا تیوال ویدار كتّل ىا اهلل رؼّل ای ةهَ گفتٍط ُيَ ٌَ؟ ای اؼت ـتعیة صّدتان ةَ ؿيا
 اؼت: فعىّده اىتعیپ یةعا ازغاب ؼّرۀ ؿؾ آیۀ در نكعآ کَ اؼت یتیوال یىؿٍا ًیا اؼت. ـتعیة صّدىان

 ةع صّدؿان از ىًؤى ىؽهيان ىعدم ةع اىتعیپ تیوال اؼت. كعآن ۀیآ ،ًیا «أٌفػُؽِِػِوْ ىًِْ  ةػِانيُؤْىٍِیًَ أوْنْ انٍػَّتػُِّٓ»
 فعىّد ةؿط اهلل. رؼّل ای ةهَ گفتٍط ُؽتو؟ ؿيا یّون ىً ایآ کعد. ؼّال و فعىّد را ًیا صب اؼت. ـتعیة صّدؿان



 ُؽتو، او یّون ىً کَ ُعکػ فعىّدٌط و ةّدٌط گعفتَ ةاال را ًیىٍؤعانيیاى دؼت ىَّاله. یٌؾَه فػَِظا ىَّاله کػٍُتُ ىًَ
 و آىطه ٍَیىط ةَ ـانیا کَ یدوراٌ آن در اؼت. االىع یاون ـانیا وییگّ یى اىتعیپ ىّرد در ىا اوؼت. یّون یؾه

 اؼت، ؿطه میتـک یاؼالى زکّىت کی و اٌط داده یرا او ةَ ىعدم ىا اىعوز اقعالح ةَ و اٌط کعده ؿتیة او ةا ىعدم
 ىعدم ُؽتو؟ اىع یون و االىع یاون ىً کَ طیدار كتّل ؿيا کَ کعد ؼّال ىعدم از را ًیا اؼت. االىع یاون اىتعیپ

 اؼت. اىع یون یؾه ىً از ةؿط فعىّد ةهَ. گفتٍط
 

 ًعوت دیي، ًببشد، والیت اگز غدیز؛ بَ هزبوط آیۀ در ًعوت اتوبم و دیي اکوبل هعٌبی
 بالست! بلکَ ًیست؛

 ؿيا ةع را صّدىان ٌؿيت اىعوز، ؛«دیٍاً انْإِؼْالمَ نَکُوُ رَضیتُ وَ   ٌِؿْيَتٓ ؾَهَیْکُوْ أَتْيَيْتُ وَ دیٍَکُوْ نَکُوْ أَکْيَهْتُ انْیَّْمَ »
 و ؿّد کاىم ًید ؿطه ةاؾث ه،افتاد اتفاؽ فطیع روز در کَ یا زادجَ ًیا اؼت. ٌؿيت کی ًید .ویا کعده تيام

  ؿّد. تيام ٌؿيت
 ُو را یقطى یوكت ةّد. آىطه ؾیات ٌَ و ٌّد زاال تا و ةّد دغء قط ًید ًیا یؿٍی چَ؟ یؿٍی ،ؿّد کاىم ًید
  ؿط. کاىم زاال ویگفت

 روز ۹۲ ؿيا اگع اٌط. زده را روزه ىحال تيام و کاىم ًیة فعؽ ىّرد در ؿط. تيام ؿيا ةع ٌؿيت طیفعىا یى ةؿط
 روزه کاىم را رىضان ىاه اىا !ٌَ اؼت؟ ةاظم تانیُا روزه ۀُي ط،یةضّر را ام یؼ روز و طیعیةگ روزه را رىضان ىاه

 ٌَ قتر از را رىضان ىاه روز کی اىا ٌـط. کاىم ؿط. ٌاكف و طیٌگعفت را ام یؼ روز و ؿط گعفتَ روز ۹۲ .یٌگعفت
 چیُ ،یصّرد آب ّانین کی ،وكت آصع ۀلیدك پٍخ اىا ،کٍط ةاظم را روزه کَ یکعد یکار ٌَ و یصّرد آب

 تا را روزه «انهػَّیْم إنْ انكّیامَ أَتِيّّا» :طیفعىا یى ةلعه ۀىتارک ۀؼّر ۷۸۱ ۀیآ در كعآن ت.اؼ ةاظم روزه و ؿّد یى
  صّرد. یٌي درد ةَ گعید ؿّد. یى صعاب .طیٌتع کار وؼط .طیکٍ تيام ؿب

 ٌؿيت ًید ًیا زاال تا ؿط. کاىم و ویگفت اىعوز ُو را یآصع و ویگفت را و... زکات صيػ، زخ، ٌياز، روزه،
 روزه( )ىحم .اؼت ٌؿيت ٌؿيت، ؿط، تيام اگع ؿط. تيام ٌؿيت ؛«ٌِؿْيَتِٓ ؾَهَیْکُوْ أَتْيَيْتُ وَ» ؿط. ٌؿيت زاال ٌتّد.

 ةَ ًید و،یعدک اضافَ کَ یغیچ ًیا و ویداد ؿيا ةَ کَ یدؼتّر ًیا و ویداد اٌذام عیفط روز در ىا کَ یکار ًیا
 ؿطن کاىم ةا طیٍیةت اؼت. ةال .ؽتیٌ ٌؿيت گعید ؿّد؟ یى چَ ویعیةگ ًید از را ًیا اگع .ؿط ٌؿيت ،ًیا صاظع

 گعید ًید و،یعیةگ ًید از را ٌياز .ؽتیٌ ٌؿيت گعید ًید و،یعیةگ آن از را دغء ًیا اگع ؿط. ٌؿيت دیً ،ًید
 كتیو دیً، زال ُع ةَ کعدم. ؾعض ىحال را آن اؼت. آن از تع ىِو )والیت( ًیا انتتَ زاال .ؽتیٌ ٌؿيت اقال

 اؼت. ٌؿيت ةاؿط، کاىم
 
 اهبهت اصل ابالغ اس وسل ن وآلََ یعل الل َ یصل   بهبزیپ تزس لیدل

 میدن ةَ اٌتكاب ًیا و کعده اىع یون را صّد یپؽعؾيّ اىتعیپ ٍطیةگّ کَ ةّد ًیا داؿتٍط قساةَ یةعص کَ یظعز
 کَ اىتعیپ و دُط یى كعار صّد ًیداٌـ را صّد ةعادر ای پؽع هَیكت ػییر ىؿيّالً اؼت. ةّده یا هَیكت و یكّى ىؽائم



 کار در یٌتّت اقالً  کَ اؼت یىؿٍ ًیةط زعؼ ًیا ت؛اؼ داده كعار ٍؾیداٌـ را صّد ۀؾيّزاد ٌطاؿتَ، ةعادر و پؽع
 وآنَ ؾهیَ اهلل قهّی اىتعیپ صطا. دؼتّر صاظع ةَ ٌَ اؼت گعفتَ قّرت یا هَیكت ىؽائم اؼاس ةع اٌتكاب ایً و ؽتیٌ

 دؼت از ةّدٌط، کعده كتّل ىعدم کَ ىؿاد و ٌتّت و طیتّز یؿٍی گعید اقّل اىاىت، اقم گفتً ةا کَ ةّدٌط ٌگعان
 ُو ظّر ًیُي .کٍط یى زفغ صطاوٌط ؛«انٍَّاسِ ىًَِ یَؿْكِيُکَ انهََُّ وَ» گفت: اىتعیپ ةَ ىائطه ۀؼّر در طاوٌطص ةعود.
 .کعدٌط یى ىضانفت اىتعیپ دؼتّرات یةعص ةا ریقع ظّر ةَ ًیا از كتم آٌکَ زال .طیٌکـ ٌفػ کػ چیُ و ؿط
 

 گیزد هی را هٌبفقبى هکز جلوی خودش خداوًد وقتی
 صطا رؼّل از طیگّ یى ةؼيع ةً داةع کَ دارد ودّد ىضيّن ًیا ةا ثیزط ًیچٍط ؼٍت اُم یُا کتاب در
 ،«کٍٍط زکّىت ىؽهياٌان ةع فَیصه دوازده تا ةّد صّاُط غیؾغ ّؼتَیپ اؼالم» فعىّد: کَ طمیؿٍ وآنََ یؾه انهَّ یقه

 .«ـٍطیكع از آٌِا تيام» فعىّد گفت، فعىّد؟ َچ اىتعیپ گفتو پطرم ةَ پػ طم،یٌفِي ىً کَ فعىّد یؼضٍ ؼپػ
 صّاؼتٍط یى اىتعیپ تا کَ اؼت ًیا پعؼط یى پطرش از و فِيط یٌي را زعؼ از یكؽيت ؼيعه ةً داةع ٍکَیا ؾهت

 تا ُا آن ةعؼط. ىعدم ةَ اىتعیپ زعؼ صّاؼتٍط یٌي و کعدٌط یى ؿهّغ یا ؾطه ةطٍُط، ٌفع ۷۹ از یـتعیة اظالؾات
 کَ طیةفعىا اىتعیپ کَ طٌطیتعؼ یى اىا ٌطاؿتٍط؛ یىـکه ،ُؽتٍط ؾیكع از ٌفع ۷۹ ًیا ٍطیةفعىا اىتعیپ کَ ٍذایا
 ةَ اىتعیپ زعؼ تا داؿت ودّد اراده ًیُي ُو عیفط انیدع در .کعدٌط یى ؿهّغ نظا ُؽتٍط. ُاؿو یةٍ از ٍانیا

 را ؾیصّ ىِو و ییٌِا یزعفِا صّاٍُط یى اتـانیز یروزُا ًیواپؽ در اىتعیپ کَ داٌؽتٍط یى ٌعؼط. ىعدم
 «.انٍاس ىً ؿكيکی انهَّ و» فعىّد ویکع كعآن در صطاوٌط نظا فتط؛یٌ اتفاؽ ًیا یؿکه ُع ةَ صّاؼتٍط یى و ٍطیةگّ

 انیة اىتعیپ کَ یزىاٌ در کَ ةّد یزعف تٍِا طیؿا و طیرؼ و ةعؼط ىعدم ةَ زعؼ، تا ؿط دار ؾِطه صطاوٌط صّد
 ٌـط. ـانیا ًیا ةَ یاؾتعاض ،کعدٌط

 
 داد! رخ کودتب بلکَ ًشد؛ فزاهوش غدیز

 كتّل ىٍتِا ٌکعد. فعاىّش یکؽ را عیفط اؼت. ؿطه کّدتا کی وآنَ ؾهیَ اهلل قهّی اىتعیپ از ةؿط وییگّ یى ىا
 در .هَیكت ؼٍت ُيان ةَ ةعگـتٍط اىتعیپ ؿِادت از ةؿط ىعدم داؿت. كتّل را صّدش ۀهیكت کػ ُع ٌطاؿت!

 ًیا ةَ ؿطٌط، ىعتط اىتعیپ از ةؿط ىعدم ٍطیگّ یى کَ ًیا .تیؾعة ُيان یؿٍی ًیا ىا. ۀهیكت گفت کػ ُع فَیؼل
 اؼالم. ؿؿار ٌَ اؼت تیؾعة ؿؿارؿان ُؽتٍط. ؾعب ٍِایا عگید فلط ٌـط. كضا ٌيازؿان اال و ؛ىؿٍاؼت

 
 ... کزدًد یبدآوری هزدم بَ را غدیز السالم علیَ اهیزالوؤهٌیي وقتی

 از کٍٍط. ىٍتلم را اىتعیپ کالم تا داد فعقت آنَ وَ یؾه اهلل یقهّ اىتعیپ اقساب ةَ زکّىتـان ظّل در اىیعانيؤىٍیً
 را اىتعیپ کالم و ةّده زاضع عیفط در کَ ُع تا صّاؼتٍط ىعدم از ؿِع طانیى در کَ ةّد ًیا ـانیا یکارُا ديهَ

 عیفط در ٍکَیا ةا ىانک ةً اٌػ و اركو ةً طیز .عدٌطک ٌلم را عیفط ثیزط و ةعصاؼتٍط ٌفع ۰۳ کٍط. ٌلم طهیؿٍ
 عیفط در زضّرت ودّد ةا اچع کَ فعىّد ىانک ةً اٌػ ةَ ًیعانيؤىٍیاى کعدٌط. اىتٍاع ؿِادت از ،داؿتٍط زضّر



 ییگّ یى دروغ دروغ اگع فعىّدٌط ُو زضعت .کعد ةِاٌَ را فعاىّؿی و پیعی ؟یکٍ یى اةا یطیؿٍ آٌچَ گفتً از
 صّدش ًیٌفع ًیا اؼتذاةت و ؿط ىؽتذاب او زق در اىام ًیٌفع .یةپّؿاٌ را آن یٌتّاٌ کَ یؿّ ىتتال یةعق ةَ

 زکّىت ىاه چٍط و ؼال چِار اگع زال ُع ةَ کعدٌط. ٌلم را عیفط کَ ةّد یٌفع ۰۳ ؿِادت تیزلاٌ گّاه
 ٌتّد. ىؽهيان یکؽ االن ٌتّد، ًیعانيؤىٍیاى
 

 غدیز واقعۀ تحزیف اس تزس
 اگع چّن چعا؟ گفتٍط. ؼضً فطیع از کيتع کعدٌط یٌي زکّىت کَ یدوراٌ ظّل در انؽالمَ یؾه ًیعانيؤىٍیاى
 .ؿط یى فیتسع ىِو ۀواكؿ ًیا و ؿط یى دؿم یادیز ثیازاد ـانیا ؾیفعىا ىلاةم در فعىّدٌط، یى یغیچ
 

 دارد؟ رضبیت دیي اس سهبًی چَ خداوًد، قزآى، آیبت طبق
 و اؼت عیفط ةَ ىعةّط َیآ ًیا ؛«دیٍاً انْإِؼْالمَ نَکُوُ رَضیتُ وَ  ٌِؿْيَتٓ ؾَهَیْکُوْ أَتْيَيْتُ وَ دیٍَکُوْ نَکُوْ أَکْيَهْتُ انْیَّْمَ» :اول

 دارد؛ یاؼاؼ زعؼ دو عیفط ثیزط اؼت. ؿطه ٌازل وآنََ یؾه اهلل یقهّ  اىتعیپ ؾيع آصع ةَ ىاٌطه روز ُفتاد زطود
 گفت صطاوٌط ٍذایا اؼت. انؽالمَ یؾه یؾه ىً از ةؿط اىع یون اً یجاٌ و اؼت ؾتعت و كعآن ىً، از ةؿط ًید ىعدؽ اوالً
 اؼت. ٌليت ؽت؛یٌ ٌؿيت اؼالم ط،یایٌ ؼعکار ًیعانيؤىٍیاى اگع .طمیپؽٍط ؿيا یةعا را اؼالم ىً کَ

 وَ  كَتْهِِِوْ  ىًِْ  انَّظیًَ  اؼْتَضْهَفَ کَيَا انْأَرْضِ  فِٓ نَیَؽْتَضْهِفٍََُِّوْ  انكَّانِساتِ ؾَيِهُّا وَ  ىٍِْکُوْ آىٍَُّا انَّظیًَ  انهََُّ  وَؾَطَ » :دوم
 یروز آن ؛«  ؿَیْئاً  ةٓ یُـْعِکُّنَ ال  یَؿْتُطُوٌٍَٓ ٍاًأَىْ صَّْفِِِوْ ةَؿْطِ ىًِْ نَیُتَطِّنٍََُِّوْ وَ ونَُِ  ارْتَضْ انَّظِي دیٍَُِوُ نَُِوْ نَیُيَکًٍََِّّ

 از صطاوٌط االن .ویٍیةت را روز آن اهلل ؿاء إن اؼت. یراض ًید از صطاوٌط روز آن ةاؿط، ىؿكّم کی ً،ید یىذع کَ
 یتياى ةَ طیةا ًید ًیا اىا صطاؼت؛ یرضا ىّرد ًید اقم .ؿّد یٌي ؾيم آن ةَ یتياى ةَ عایز ؽت؛یٌ یراض ًید

 اؼت. ٌـطه فؿالً کَ ؿط یى ادعا
 

 هٌسجن بطور السالم علیَ اهیزالوؤهٌیي یتوال و غدیز بَ هزبوط بتآی ،قزآى در چزا
 است؟ ًیبهدٍ

 اؼت. وؼهّو وآنَ ؾهیَ اهلل قهّی پیاىتع اىع ةَ ُيَ ةاؿط، ؼّره چٍطم آیۀ و ةاؿط ؼّره کطام در كعآن از آیَ ُع ایٍکَ
 انَّظیًَ یَئِػَ  انْیَّْمَ» اؼت: ىائطه ؼّرۀ ؼّم آیۀ صالل در اؼت، ؿطه ٌازل پیاىتع ةع فطیع واكؿۀ پػ در کَ ؾتارتی
 انْإِؼاْلمَ  نَکُوُ رَضیتُ وَ  ٌِؿْيَتٓ ؾَهَیْکُوْ أَتْيَيْتُ وَ دیٍَکُوْ نَکُوْ أَکْيَهْتُ انْیَّْمَ اصْـَّْنِ وَ تَضْـَُُّْوْ فَال دیٍِکُوْ  ىًِْ کَفَعُوا
 در و گّیط ىی ؼضً صّک گّؿت و ىعدار و صّن زعىت از اةتطایؾ کَ اؼت ای آیَ صالل در ؾتارت ایً ؛«دیٍا
 صّرد. ؿطه، ىٍؽ کَ چیغُایی از تّان ىی اضععار ؿعایط در کَ کٍط ىی زکو ٌیغ اٌتِا

 ۱۶ آیۀ ،«...  رَةِّک ىًِْ  إِنَیْکَ أٌُْغِلَ  ىا ةَهِّـْ  انعَّؼُّلُ أَیَُِّا یا » ؿط، ٌازل پیاىتع ةع ُذطُو روز قتر کَ ای آیَ ُيچٍیً
 اؼت. ؿطه ٌازل پیاىتع ةع فطیع از ةؿط کَ ؼّم آیۀ ةع ةاؿط ىلطم ةایط زىاٌی ةسؽب آٌکَ زال اؼت؛ ىائطه ؼّرۀ



 کَ داؿت ىی ودّد كعآن در «والیت» ٌام ةا ىذغا یا ؼّره ؿط ٌيی آیا ٌطارد؟ اٌؽذام آیات ایً چعا چیؽت؟ ؾهت
 آىط؟ ىی ؼّره آن در اىیعانيؤىٍیً والیت ىّرد در قعازت ةا و تعتیب ةا ،آیات
 ةَ را آن و کعد زيهَ کؿتَ ةَ یغیط زىان در اؼالم! دونت ةياٌط. ىكّن تسعیف از ةایط كعآن کَ اؼت آن ؾهت،
 ظعح نظا کٍٍط. زظؼ رازتی ةَ كعآن از ُو را ؼّره یک کَ اؼت ؼاده صیهی ُایی دونت چٍیً ةعای کـیط. آتؾ

 ؿّد. زفغ كعآن گٌَّ ًةطی و کٍط تّدَ دهب کيتع کَ ةیایط ای ةگٌَّ والیت آیات کَ اؼت ظّری صطاوٌط


