مطالبی مختصر و مفیذ از فرمایشات آیتاهلل جاودان
در سزسهیي غدیز چَ گذشت؟

(حفظهاهلل)


در مورد غذیر

پیاىتع وؼط روز در ؼعزىیً فطیع تّكف کعدٌط .ػِع ٌياز صّاٌطٌط و ةؿط از ٌياز صعتَ صّاٌطٌط .صعتۀ فطیع
ازتياالً پٍذيیً صعتَ در ایً ؼفع اؼت .پیاىتع فعىّد صیيَای ةغٌٍط و زضعت ؾهی ؾهیَانؽالم در آن صیيَ
ةٍـیٍٍط و ةغرگان قساةَ ةا ؾٍّان «إىعة انيؤىٍیً» ةَ ایـان ؼالم کٍٍط؛ یؿٍی ُيان اىیع ىؤىٍان؛ ةگّیٍط
«انؽالم ؾهیک یا اىیعانيؤىٍیً» .ؼهيان ،اةّذر ،ىلطاد ،اةّةکع ،ؾيع ،ؾحيان و ُ ...يَ ةایط آٌذا ىیرفتٍط .صهیفۀ
دوم گفت« :ةشةش یا ؾهی»؛ «ةشةش» ةَ زةان ىا یؿٍی ةَةَ! ةَةَ کَ تّ ىّالی ىا و ُيۀ ىؤىٍان ؿطی .ایً ،در
کتابُای ىتؿطد اُم ؼٍت ٌلم ؿطهاؼت .ةؿط ديؽ کعدٌط و زعکت کعدٌط .ؿایط فعوب ٌـطه ةّد کَ از
ؼعزىیً فطیع رفتٍط.
ایٍکَ ىیگّیٍط پیاىتع ؼَ روز ىعدم را در دسفَ ٌگَ داؿت ،ؿطٌی ٌیؽتُّ .ا ةؽیار گعم ةّده و ىعدم زیع
ؼایۀ ؿتع ىیٌـؽتٍط .آب ُو ودّد ٌطاؿت! ديؿیت ُو ةؽیار زیاد ةّد؛ زطاكم پٍخ ُغار ٌفع فلط از ىطیٍَ
آىطه ةّدٌط .ایً ديؿیت ؾؼیو ٌيیتّاٌط ؼَ روز در آٌذا ةياٌط.

ًکبت اسبسی حدیث غدیز؛ طزح هسئلۀ والیت

پیاىتع در فطیع دو ٌکتَ فعىّدٌط :اوالً ىعدؽ دیً ىا كعآن و ؾتعت اؼت و جاٌیا ؾهی ،ونی اؼت و والیت دارد.
پیاىتع قهّیاهللؾهیَوآنَ در فطیع صو «ونیّ اىع» ةعای ةؿط از صّدش ىؿیً کعد .ىاُا نفغ درؼت ىیکٍیو و
ىیگّییو «صهیفَ»! (زضعت اىیع صهیفۀ پیاىتع ُو ُؽت؛ اىا در فطیع ،صالفت ىععح ٌـط؛ والیت ىععح ؿط)
[اقهؾ] ونیّ اىع [اؼت] .فعىّد« :ىًَ کٍُتُ ىَّاله فَؿَهِیٌ ىَّاله» و ٌیغ فعىّدٌط« :أنَؽتَ أونی ةِکُو ىًِ أٌفُؽِکُو؟»؛ ىً
از ُيۀ ؿيا ٌؽتت ةَ ؿيا اصتیار ةیـتع ٌطارم؟ یؿٍی ونی اىع ؿيا ُؽتو .ایا كتّل داریط؟ گفتٍط ةهَ كتّل داریو.
فعىّد ُعکػ ىً ونی اىع او ُؽتو ،ؾهی ونی اىع اوؼت .پػ ایـان ونی اىع ىـضف کعدهاؼت.

هعٌبی «والیت» در حدیث غدیز

پیاىتع قهّیاهللؾهیَوآنَ در فطیع صو فعىّد« :أنؽتُ أونػَی ةکػُو ىً أٌفػُؽکػُو»؛ آیا والیت ىً ٌؽتت ةَ ؿيا از
ؿيا ةَ صّدتان ةیـتع اؼت یا ٌَ؟ ُيَ گفتٍط ةهَ یا رؼّلاهلل ىا كتّل داریو والیت ؿيا ةع ىا از صّدىان ةع
صّدىان ةیـتع اؼت .ایً ىؿٍای والیتی اؼت کَ كعآن در آیۀ ؿؾ ؼّرۀ ازغاب ةعای پیاىتع فعىّدهاؼت:
«انٍػَّتػُِّٓ أوْنْ ةػِانيُؤْىٍِیًَ ىًِْ أٌفػُؽِِػِوْ» ایً ،آیۀ كعآن اؼت .والیت پیاىتع ةع ىعدم ىؽهيان ىؤىً از صّدؿان ةع
صّدؿان ةیـتع اؼت .صب ایً را فعىّد و ؼّال کعد .آیا ىً ونیّ ؿيا ُؽتو؟ گفتٍط ةهَ یا رؼّل اهلل .ةؿط فعىّد

ىًَ کػٍُتُ ىَّاله فػَِظا ؾَهیٌ ىَّاله .دؼت اىیعانيؤىٍیً را ةاال گعفتَ ةّدٌط و فعىّدٌط ُعکػ کَ ىً ونیّ او ُؽتو،
ؾهی ونیّ اوؼت .ىا در ىّرد پیاىتع ىی گّییو ایـان اونی االىع اؼت .در آن دوراٌی کَ ایـان ةَ ىطیٍَ آىطه و
ىعدم ةا او ةیؿت کعدهاٌط و ةَ اقعالح اىعوز ىا ىعدم ةَ او رای دادهاٌط و یک زکّىت اؼالىی تـکیم ؿطه اؼت،
پیاىتع اونی االىع اؼت .ایً را از ىعدم ؼّال کعد کَ ؿيا كتّل داریط کَ ىً اونی االىع و ونی اىع ُؽتو؟ ىعدم
گفتٍط ةهَ .فعىّد ةؿط از ىً ؾهی ونی اىع اؼت.

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

«انْیَّْمَ أَکْيَهْتُ نَکُوْ دیٍَکُوْ وَ أَتْيَيْتُ ؾَهَیْکُوْ ٌِؿْيَتٓ وَ رَضیتُ نَکُوُ انْإِؼْالمَ دیٍاً»؛ اىعوزٌ ،ؿيت صّدىان را ةع ؿيا
تيام کعدهایو .دیً یک ٌؿيت اؼت .ایً زادجَ ای کَ در روز فطیع اتفاؽ افتاده ،ةاؾث ؿطه دیً کاىم ؿّد و
ٌؿيت تيام ؿّد.
دیً کاىم ؿّد ،یؿٍی چَ؟ یؿٍی ایً دیً قط دغء ةّد و تا زاال ٌّد و ٌَ تایؾ آىطه ةّد .وكتی قطىی را ُو
گفتیو زاال کاىم ؿط.
ةؿط ىی فعىایط ٌؿيت ةع ؿيا تيام ؿط .در ىّرد فعؽ ةیً کاىم و تيام ىحال روزه را زده اٌط .اگع ؿيا  ۹۲روز
ىاه رىضان را روزه ةگیعیط و روز ؼیام را ةضّریطُ ،يۀ روزهُایتان ةاظم اؼت؟ ٌَ! اىا ىاه رىضان را کاىم روزه
ٌگعفتی ۹۲ .روز گعفتَ ؿط و روز ؼیام را ٌگعفتیط و ٌاكف ؿط .کاىم ٌـط .اىا یک روز ىاه رىضان را از قتر ٌَ
آب صّردی و ٌَ کاری کعدی کَ روزه را ةاظم کٍط ،اىا پٍخ دكیلۀ آصع وكت ،یک نیّان آب صّردیُ ،یچ
ىیؿّد و روزه ةاظم اؼت .كعآن در آیۀ  ۷۸۱ؼّرۀ ىتارکۀ ةلعه ىیفعىایط« :أَتِيّّا انكّیامَ إنْ انهػَّیْم» روزه را تا
ؿب تيام کٍیط .وؼط کار ٌتعیط .صعاب ىی ؿّد .دیگع ةَ درد ٌيیصّرد.
روزهٌ ،ياز ،زخ ،صيػ ،زکات و ...را گفتیو و آصعی را ُو اىعوز گفتیو و کاىم ؿط .تا زاال ایً دیً ٌؿيت
ٌتّد .زاال ٌؿيت ؿط« .وَ أَتْيَيْتُ ؾَهَیْکُوْ ٌِؿْيَتِٓ»؛ ٌؿيت تيام ؿط .اگع تيام ؿطٌ ،ؿيتٌ ،ؿيت اؼت( .ىحم روزه)
ایً کاری کَ ىا در روز فطیع اٌذام دادیو و ایً دؼتّری کَ ةَ ؿيا دادیو و ایً چیغی کَ اضافَ کعدیو ،دیً ةَ
صاظع ایًٌ ،ؿيت ؿط .اگع ایً را از دیً ةگیعیو چَ ىی ؿّد؟ دیگع ٌؿيت ٌیؽت .ةال اؼت .ةتیٍیط ةا کاىم ؿطن
دیً ،دیً ٌؿيت ؿط .اگع ایً دغء را از آن ةگیعیو ،دیً دیگع ٌؿيت ٌیؽتٌ .ياز را از دیً ةگیعیو ،دیً دیگع
اقال ٌؿيت ٌیؽت .زاال انتتَ ایً (والیت) ىِو تع از آن اؼت .آن را ىحال ؾعض کعدم .ةَ ُع زال دیً ،وكتی
کاىم ةاؿطٌ ،ؿيت اؼت.

دلیل تزس پیبهبز صلیاللَعلیَوآلَوسلن اس ابالغ اصل اهبهت

ظعزی کَ ةعصی قساةَ داؿتٍط ایً ةّد کَ ةگّیٍط پیاىتع پؽعؾيّی صّد را ونی اىع کعده و ایً اٌتكاب ةَ دنیم
ىؽائم كّىی و كتیهَای ةّدهاؼت .ىؿيّالً رییػ كتیهَ پؽع یا ةعادر صّد را داٌـیً صّد كعار ىیدُط و پیاىتع کَ

پؽع و ةعادر ٌطاؿتَ ،ؾيّزادۀ صّد را داٌـیٍؾ كعار دادهاؼت؛ ایً زعؼ ةطیً ىؿٍی اؼت کَ اقالً ٌتّتی در کار
ٌیؽت و ایً اٌتكاب ةع اؼاس ىؽائم كتیهَای قّرت گعفتَاؼت ٌَ ةَ صاظع دؼتّر صطا .پیاىتع قهّیاهللؾهیَوآنَ
ٌگعان ةّدٌط کَ ةا گفتً اقم اىاىت ،اقّل دیگع یؿٍی تّزیط و ٌتّت و ىؿاد کَ ىعدم كتّل کعده ةّدٌط ،از دؼت
ةعود .صطاوٌط در ؼّرۀ ىائطه ةَ پیاىتع گفت« :وَ انهََُّ یَؿْكِيُکَ ىًَِ انٍَّاسِ»؛ صطاوٌط زفغ ىیکٍطُ .يیً ظّر ُو
ؿط و ُیچ کػ ٌفػ ٌکـیط .زال آٌکَ كتم از ایً ةَ ظّر قعیر ةا ةعصی دؼتّرات پیاىتع ىضانفت ىیکعدٌط.

وقتی خداوًد خودش جلوی هکز هٌبفقبى را هیگیزد

در کتابُای اُم ؼٍت چٍطیً زطیث ةا ایً ىضيّن ودّد دارد کَ داةع ةً ؼيعة ىیگّیط از رؼّل صطا
قهیانهَّؾهیَوآنَ ؿٍیطم کَ فعىّد« :اؼالم پیّؼتَ ؾغیغ صّاُط ةّد تا دوازده صهیفَ ةع ىؽهياٌان زکّىت کٍٍط»،
ؼپػ ؼضٍی فعىّد کَ ىً ٌفِيیطم ،پػ ةَ پطرم گفتو پیاىتع چَ فعىّد؟ گفت ،فعىّد «تيام آٌِا از كعیـٍط».
ؾهت ایٍکَ داةع ةً ؼيعه كؽيتی از زعؼ را ٌيیفِيط و از پطرش ىیپعؼط ایً اؼت کَ تا پیاىتع ىیصّاؼتٍط
اظالؾات ةیـتعی از ٌ ۷۹فع ةطٍُط ،ؾطهای ؿهّغ ىیکعدٌط و ٌيیصّاؼتٍط زعؼ پیاىتع ةَ ىعدم ةعؼط .آنُا تا
ایٍذا کَ پیاىتع ةفعىایٍط ایً ٌ ۷۹فع از كعیؾ ُؽتٍط ،ىـکهی ٌطاؿتٍط؛ اىا ىیتعؼیطٌط کَ پیاىتع ةفعىایط کَ
ایٍان از ةٍی ُاؿو ُؽتٍط .نظا ؿهّغ ىیکعدٌط .در دعیان فطیع ُو ُيیً اراده ودّد داؿت تا زعؼ پیاىتع ةَ
ىعدم ٌعؼط .ىیداٌؽتٍط کَ پیاىتع در واپؽیً روزُای زیاتـان ىیصّاٍُط زعفِای ٌِایی و ىِو صّیؾ را
ةگّیٍط و ىیصّاؼتٍط ةَ ُع ؿکهی ایً اتفاؽ ٌیفتط؛ نظا صطاوٌط در كعآن کعیو فعىّد «و انهَّ یؿكيک ىً انٍاس».
صّد صطاوٌط ؾِطهدار ؿط تا زعؼ ،ةَ ىعدم ةعؼط و رؼیط و ؿایط تٍِا زعفی ةّد کَ در زىاٌی کَ پیاىتع ةیان
کعدٌط ،اؾتعاضی ةَ ایً ایـان ٌـط.

غدیز فزاهوش ًشد؛ بلکَ کودتب رخ داد!

ىا ىیگّییو ةؿط از پیاىتع قهّیاهللؾهیَوآنَ یک کّدتا ؿطه اؼت .فطیع را کؽی فعاىّش ٌکعد .ىٍتِا كتّل
ٌطاؿت! ُع کػ كتیهۀ صّدش را كتّل داؿت .ىعدم ةؿط از ؿِادت پیاىتع ةعگـتٍط ةَ ُيان ؼٍت كتیهَ .در
ؼلیفَ ُع کػ گفت كتیهۀ ىا .ایً یؿٍی ُيان ؾعةیت .ایً کَ ىیگّیٍط ىعدم ةؿط از پیاىتع ىعتط ؿطٌط ،ةَ ایً
ىؿٍاؼت؛ و اال ٌيازؿان كضا ٌـط .فلط دیگع ایٍِا ؾعب ُؽتٍط .ؿؿارؿان ؾعةیت اؼت ٌَ ؿؿار اؼالم.

وقتی اهیزالوؤهٌیي علیَالسالم غدیز را بَ هزدم یبدآوری کزدًد ...

اىیعانيؤىٍیً در ظّل زکّىتـان ةَ اقساب پیاىتع قهّیاهللؾهیَوآنَ فعقت داد تا کالم پیاىتع را ىٍتلم کٍٍط .از
ديهَ کارُای ایـان ایً ةّد کَ در ىیطان ؿِع از ىعدم صّاؼتٍط تا ُع کَ در فطیع زاضع ةّده و کالم پیاىتع را
ؿٍیطه ٌلم کٍطٌ ۰۳ .فع ةعصاؼتٍط و زطیث فطیع را ٌلم کعدٌط .زیط ةً اركو و اٌػ ةً ىانک ةا ایٍکَ در فطیع
زضّر داؿتٍط ،از ؿِادت اىتٍاع کعدٌط .اىیعانيؤىٍیً ةَ اٌػ ةً ىانک فعىّد کَ چعا ةا ودّد زضّرت در فطیع

از گفتً آٌچَ ؿٍیطی اةا ىیکٍی؟ پیعی و فعاىّؿی را ةِاٌَ کعد .زضعت ُو فعىّدٌط اگع دروغ دروغ ىیگّیی
ةَ ةعقی ىتتال ؿّی کَ ٌتّاٌی آن را ةپّؿاٌیٌ .فعیً اىام در زق او ىؽتذاب ؿط و اؼتذاةت ایً ٌفعیً صّدش
گّاه زلاٌیت ؿِادت ٌ ۰۳فعی ةّد کَ فطیع را ٌلم کعدٌط .ةَ ُع زال اگع چِار ؼال و چٍط ىاه زکّىت
اىیعانيؤىٍیً ٌتّد ،االن کؽی ىؽهيان ٌتّد.

تزس اس تحزیف واقعۀ غدیز

اىیعانيؤىٍیً ؾهیَانؽالم در ظّل دوراٌی کَ زکّىت ٌيیکعدٌط کيتع از فطیع ؼضً گفتٍط .چعا؟ چّن اگع
چیغی ىیفعىّدٌط ،در ىلاةم فعىایؾ ایـان ازادیث زیادی دؿم ىیؿط و ایً واكؿۀ ىِو تسعیف ىیؿط.

طبق آیبت قزآى ،خداوًد ،چَ سهبًی اس دیي رضبیت دارد؟

اول« :انْیَّْمَ أَکْيَهْتُ نَکُوْ دیٍَکُوْ وَ أَتْيَيْتُ ؾَهَیْکُوْ ٌِؿْيَتٓ وَ رَضیتُ نَکُوُ انْإِؼْالمَ دیٍاً»؛ ایً آیَ ىعةّط ةَ فطیع اؼت و
زطود ُفتاد روز ىاٌطه ةَ آصع ؾيع پیاىتع قهّیاهللؾهیَوآنَ ٌازل ؿطهاؼت .زطیث فطیع دو زعؼ اؼاؼی دارد؛
اوالً ىعدؽ دیً ةؿط از ىً ،كعآن و ؾتعت اؼت و جاٌیاً ونی اىع ةؿط از ىً ؾهی ؾهیَانؽالم اؼت .ایٍذا صطاوٌط گفت
کَ ىً اؼالم را ةعای ؿيا پؽٍطیطم .اگع اىیعانيؤىٍیً ؼعکار ٌیایط ،اؼالم ٌؿيت ٌیؽت؛ ٌليت اؼت.
دوم« :وَؾَطَ انهََُّ انَّظیًَ آىٍَُّا ىٍِْکُوْ وَ ؾَيِهُّا انكَّانِساتِ نَیَؽْتَضْهِفٍََُِّوْ فِٓ انْأَرْضِ کَيَا اؼْتَضْهَفَ انَّظیًَ ىًِْ كَتْهِِِوْ وَ
نَیُيَکًٍََِّّ نَُِوْ دیٍَُِوُ انَّظِي ارْتَضْ نَُِو وَ نَیُتَطِّنٍََُِّوْ ىًِْ ةَؿْطِ صَّْفِِِوْ أَىٍْاً یَؿْتُطُوٌٍَٓ ال یُـْعِکُّنَ ةٓ ؿَیْئاً»؛ آن روزی
کَ ىذعی دیً ،یک ىؿكّم ةاؿط ،آن روز صطاوٌط از دیً راضی اؼت .إنؿاءاهلل آن روز را ةتیٍیو .االن صطاوٌط از
دیً راضی ٌیؽت؛ زیعا ةَتياىی ةَ آن ؾيم ٌيیؿّد .اقم دیً ىّرد رضای صطاؼت؛ اىا ایً دیً ةایط ةَتياىی
ادعا ىیؿط کَ فؿالً ٌـطهاؼت.

چزا در قزآى ،آیبت هزبوط بَ غدیز و والیت اهیزالوؤهٌیي علیَالسالم بطور هٌسجن
ًیبهدٍاست؟

ایٍکَ ُع آیَ از كعآن در کطام ؼّره ةاؿط و آیۀ چٍطم ؼّره ةاؿطُ ،يَ ةَ اىع پیاىتع قهّیاهللؾهیَوآنَوؼهّو اؼت.
ؾتارتی کَ در پػ واكؿۀ فطیع ةع پیاىتع ٌازل ؿطهاؼت ،در صالل آیۀ ؼّم ؼّرۀ ىائطه اؼت« :انْیَّْمَ یَئِػَ انَّظیًَ
کَفَعُوا ىًِْ دیٍِکُوْ فَال تَضْـَُُّْوْ وَ اصْـَّْنِ انْیَّْمَ أَکْيَهْتُ نَکُوْ دیٍَکُوْ وَ أَتْيَيْتُ ؾَهَیْکُوْ ٌِؿْيَتٓ وَ رَضیتُ نَکُوُ انْإِؼْالمَ
دیٍا»؛ ایً ؾتارت در صالل آیَای اؼت کَ اةتطایؾ از زعىت صّن و ىعدار و گّؿت صّک ؼضً ىیگّیط و در
اٌتِا ٌیغ زکو ىیکٍط کَ در ؿعایط اضععار ىیتّان از چیغُایی کَ ىٍؽ ؿطه ،صّرد.
ُيچٍیً آیَای کَ قتر روز ُذطُو ةع پیاىتع ٌازل ؿط « ،یا أَیَُِّا انعَّؼُّلُ ةَهِّـْ ىا أٌُْغِلَ إِنَیْکَ ىًِْ رَةِّک  ،»...آیۀ ۶۱
ؼّرۀ ىائطه اؼت؛ زال آٌکَ ةسؽب زىاٌی ةایط ىلطم ةاؿط ةع آیۀ ؼّم کَ ةؿط از فطیع ةع پیاىتع ٌازل ؿطهاؼت.

ؾهت چیؽت؟ چعا ایً آیات اٌؽذام ٌطارد؟ آیا ٌيیؿط ؼّرهای ىذغا ةا ٌام «والیت» در كعآن ودّد ىیداؿت کَ
آیات ،ةا تعتیب و ةا قعازت در ىّرد والیت اىیعانيؤىٍیً در آن ؼّره ىیآىط؟
ؾهت ،آن اؼت کَ كعآن ةایط از تسعیف ىكّن ةياٌط .دونت اؼالم! در زىان یغیط ةَ کؿتَ زيهَ کعد و آن را ةَ
آتؾ کـیط .ةعای چٍیً دونتُایی صیهی ؼاده اؼت کَ یک ؼّره را ُو از كعآن ةَرازتی زظؼ کٍٍط .نظا ظعح
صطاوٌط ظّری اؼت کَ آیات والیت ةگٌَّای ةیایط کَ کيتع دهب تّدَ کٍط و ةطیً گٌَّ كعآن زفغ ؿّد.

