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نسبت بو اىل بیت علیهم السالم عداوت شدیدی
داشت ،حضرت ىادی علیو السالم را در جملس او کو
شرب مخر می کرد حاضر کردند ،ابالخره بو امام ىادی



علیو السالم اصرار کرد و گفت پس حاال نصیحتی کنید
و شعری خبوانید و حضرت مهان قصیده مشهور را
خواندند کو:

امروز روز میالد پر برکت امام ىادی علیو الصالة
والسالم است کو در سال  212ىجری قمری بو دنیا
آمدند ،اتریخ ائمو علیهم السالم بسیار آموزنده و مفید
است و بر ما الزم است مهانگونو کو بو رواایت و فقو
توجو دارمی بو اتریخ و فرىنگ و زمان و سیاست و روش

ِ
ابتوا على ِ
تنفعهم
الرجال فلم
ْب
قلل االجبـال ُ
حترسهـم  /غُل ُ
ُ
ـل،
ال ُقل ُ

عز عـن معاقلهـم  /و أودعوا حفراً ايبئس مـا
و استنزلوا بعد ّ
نزلـوا،

و منش اىل بیت علیهم نیز توجو داشتو ابشیم و

االسرةُ و التیجـا ُن و
خ من بعد مـا قبـروا  /أين
انداىم صار ٌ
ّ
ُ
ـل،
احلل ُ

خودشان نیز مکرر فرمودند ":أحیوا أمران" کو این فقط
بو فقو اختصاص ندارد و مهچننی فرمودند ":لو أ ّن
الناس علموا حماسن کالمنا ألتبعوان" بنابراین مهو ما ابید

األستار و
ضرب
أين الوجوه التـي كان ْ
ـت منعمـةً  /من دوهنا تُ ُ
ُ
الكلل،
ُ

توجو ویژه ای بو اتریخ و فرىنگ اىل بیت علیهم السالم
نیز داشتو ابشیم.

ـدود
ـح القب ُـر عنهم حیـن ساءلـهـم  /تلك الوجوه علیهـا ال ُ
فافص َ
ـل...
يقتت ُ

بعد از امام رضا علیو السالم تشیع روز بو روز هبرت
شناختو می شد لذا ما دو اثر مهم از امام ىادی علیو
السالم دارمی یکی زایرت جامعو کبریه کو متام شئون اىل
بیت علیهم السالم را ذکر کرده بلکو اصول اسالمی مثل

حضرت امر بو معروف و هنی از منکر را حتی در جملس
شراب متوکل ىم ترک نکردند ،خالصو این خبشی از
اتریخ امام ىادی علیو السالم بود کو بو عرضتان رسید.
خب و اما عید غدیر را در پیش دارمی ،غدیر و مسئلو
سیاست و والیت و امامت بعد از پیغمرب خدا صلوات
اهلل علیو و آلو خیلی مهم است و از ارکان اسالم می
َّ
ذين
ابشد ،سوره مائده اینطور شروع می شود﴿:اي أَيـُّ َها ال َ

توحید و نبوت و معاد و مهچننی فروع اسالمی مهگی
در زایرت جامعو کبریه وجود دارند و ات آن زمان بو این
صورت از اىل بیت علیهم السالم تبلیغ نشده بود و بو
مردم شناسانده نشده بودند ،دوم زایرت غدیر است کو
مفصل ترین زایرت ما می ابشد و یک دوره کامل اتریخ
و سرگذشت اسالم و اىل بیت علیهم السالم و جنگ
مجل و صفنی و هنروان و جراین فدک و غصب خالفت

آمنُوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود﴾ ،1استاد بزرگوار ما آیت اهلل طباطبائی
ُ
َ ْ
اعلی اهلل مقامو در تفسری املیزان می فرمایند این کلمو
"أوفوا ابلعقود" بسیار وسیع و بزرگ است و فقط مربوط

بو بیع و نکاح و اینها نیست ،خود مهنی جراین غدیر و
معرفی حضرت امری علیو السالم بو عنوان خلیفو و
جانشنی پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو و بیعت مردم اب

مهگی در این زایرت عید غدیر بیان شده است.
حضرت ىادی علیو السالم چند تن از خلفای عباسی
را درک کرده ،یکی از آهنا متوکل عباسی است کو
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حضرت یک عهدو پیمان است لذا ابید بو آن وفا کرد
و چو عهدو پیمانی از این ابالتر کو پیغمرب امر کند و
حضرت امری علیو السالم را بو عنوان خلیفو و جانشنی

عجیب است ،و اما در آیو سوم از مهنی سوره مائده نیز
اینطور گفتو شده﴿:الْیوم يئِ َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن ِدينِ ُك ْم فَال
س الذ َ
َْ َ َ َ

ت َعلَْی ُك ْم
ش ْو ُى ْم َو ا ْخ َ
ََتْ َ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو أ َْْتَ ْم ُ
ش ْو ِن الْیَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
نِ ْعم ِِت و ر ِ
یت لَ ُك ُم ِْ
الم ِديناً﴾ ،4آیت اهلل طباطبائی
ض ُ
اْل ْس َ
َ َ َ

خود معرفی کند و بعد مردم اب حضرت بیعت کنند و
پیمان ببندند ،پس اول سوره مائده اینجور شروع می
شود و اما بعد در آیو  76سوره مائده اینطور گفتو می

اعلی اهلل مقامو چندین صفحو در مورد مهنی کلمو "الیوم

يئس الذين کفروا من دينکم" حبث کرده چراکو دمشنان

الر ُس ُ
شود﴿:اي أَيـُّ َها َّ
ک ِم ْن َربِّ َ
ول بَـلِّ ْغ ما أُنْ ِز َل إِل َْی َ
ک َو إِ ْن ََلْ
اهلل يـ ْع ِ
ک ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن َّ
اهللَ ال
ص ُم َ
تَـ ْف َع ْل فَما بَـلَّغْ َ
ت ِرسالَتَوُ َو َُّ َ
ِ
ِ
رين﴾ ،2اب توجو بو اینکو حضرت امری
يَـ ْهدي الْ َق ْو َم الْکاف َ

خارجی و داخلی اب خود فکر می کردند اب توجو بو
اینکو پیغمرب پسری ندارد اگر از دنیا برود جانشینی

ندارد و اسالم کالا انبود خواىد شد برای مهنی منتظر
بودند حضرت از دنیا برود و چراغ اسالم کالا خاموش
شود لذا وقتی حضرت امری علیو السالم بو عنوان

علیو السالم در جنگها و جهادىا حکم خدا را اجرا
کرده بود و بعضی ىا را کشتو بود از طرفی تعصب و
کینو ىائی در بنی بعضی از مردم نسبت بو حضرت

جانشنی پیغمرب معرفی شد کفار ان امید شدند بنابراین ما

وجود داشت و از طرفی پیغمرب خدا انمو ىائی برای
سالطنی دنیا مثل ایران و روم نوشتو بود و آهنا بو اسالم
دعوت کرده بود و اغلب نپذیرفتو بودند و منتظر بودند

قبل از "الیوم اکملت لکم دينکم" ابید بو "الیوم يئس
الذين کفروا من دينکم" توجو داشتو ابشیم ،این غدیر
است غدیر خیلی عظمت دارد در صحیفو نور در چند
مورد امام رضوان اهلل علیو در روز عید غدیر صحبت
کرده اند و مطالب فراوانی را بیان فرمودند من مجلو
اینکو فرمودند مردم ابید بدانند این برای حضرت امری

ات پیغمرب از دنیا برود و محلو کنند و کالا اسالم را انبود
کنند و مهچننی منافقنی و مشرکنی و یهود نیز در داخل
مدینو بودند و مهگی در کمنی از بنی بردن اسالم
بودند ،حاال در چننی روزگاری و اب چننی شرایطی

علیو السالم یک مقام و منقبت ابالیی نیست بلکو
مناقب ائمو روحی و ابطنی ىستند کو در ىر صورت
دارند چو منصوب ابشند ای نباشند و چو مردم بپذیرند ای

حضرت امری علیو السالم توسط پیغمرب خدا بو عنوان
خلیفو و جانشنی معرفی شد و پیغمرب کمی أتمل داشت
ول بَـلِّ ْغ ما أُنْ ِز َل
الر ُس ُ
لذا در آیو شریفو ذکر شده﴿:اي أَيـُّ َها َّ

نپذیرند ،اما از جهت ظاىر و سیاست اسالمی این
بسیار مهم است کو حضرت امری علیو السالم از طرف
پیغمرب خدا بو عنوان جانشنی معرفی و منصوب شدند و
اگر احنراف بوجود نیامده بود عظمت و قدرت اسالم و

ت ِرسالَتَوُ َو َّ
ک ِم ْن َربِّ َ
إِل َْی َ
ک َو إِ ْن ََلْ تَـ ْف َع ْل فَما بَـلَّغْ َ
اهللُ
ِ
ِ
يـ ْع ِ
ک ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن َّ
ين﴾،3
ص ُم َ
َ
اهللَ ال يَـ ْهدي الْ َق ْو َم الْکافر َ

پیغمرب  23سال رسالت داشتند اما در آیو ذکر شده کو
اگر امام و رىرب و جانشینی برای خودت مشخص
نکنی بو رسالت خودت عمل نکرده ای واقعا آیو بسیار

مسلمنی غری از این بود ،امروز ما می بینیم در میامنار
مسلماانن را فقط بو جرم مسلمان بودن می کشند و
بعد می سوزانند کو معلوم نشود چقدر کشتو اند و
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بسیاری از آهنا نیز آواره شده اند و بو کشور بنگالدش
پناه برده اند اما متاسفانو دنیا و سازمان ملل فقط
حمکوم کرده اند! امروز شاىد نسل کشی مسلماانن
مظلوم میامنار ىستیم و موضوع غم انگیزتر آن است کو
مدعیان دروغنی حقوق بشر این جناایت را می بینند و
سکوت مرگبار اختیار کرده اند ،امروز سران کشورىای

بو رئیس قبیلو بدىند ای بو پسر بزرگ ،بنابراین حتولی کو
قران و اسالم در مسئلو ارث بوجود آورد مهنی بود کو
ِ
صیب ِّّمَّا ا ْكتَسبوا ۖ ولِلنِّ ِ ِ
لرج ِ ِ
یب ِّّمَّا
فرمود﴿:لّ ِّ َ
ساء نَص ٌ
ال نَ ٌ
َُ َ َ

ا ْكتَ َس َْب﴾ ،5یعنی از نظر اسالم فرقی بنی زن و مرد و
بچو در مسئلو ارث وجود ندارد.
اسالم افرادی کو ارث می برند را بو سو طبقو تقسیم

اسالمی وظیفو سنگینی نسبت بو این جناایت دارند و
ابید بو کمک این مسلماانن مظلوم بشتابند ،خالصو
احنرافاتی کو بعد از پیغمرب در مسئلو خالفت و رىربی
پیش آمد ابعث خیلی از پیامدىای منفی شد و ات بو

کرد:طبقو اول :أبوان و اوالد ،طبقو دوم :إخوة و
أجداد ،طبقو سوم :أعمام و أخوال ،در واقع اسالم بو
والدت و ارحام نقش داده و موثر دانستو.
طبقو اول کسانی ىستند کو بال واسطو بو میت

حاال ادامو دارد بنابراین غدیر ابید بو مهو شناسانده شود
و ما ابید امهیت و ارزش بسیار ابالئی برای غدیر قائل
ابشیم.

می رسند یعنی َمن ولد املیت(پدر و مادر) و َمن ولده
املیت(فرزندان) ،طبقو دوم کسانی ىستند کو یک واسطو
می خورند زیرا مثال برادر مشا بواسطو پدراتن ای بواسطو

خب و اما حبثمان در ارث بود ،مقدماتی را بو عرضتان
رساندمی و یکی دیگر از مقدماتی کو امروز عرض
می کنیم این است کو در مسئلو ارث مردم در کل دنیا
فطراة و ارتکازا می دانستند کو اگر کسی دبرید اینطور

مادراتن اب مشا مرتبط است ای مثال جد مشا بواسطو
پدراتن اب مشا مرتبط است زیرا او پدراتن را بوجود آورده،
طبقو سوم کسانی ىستند کو دو واسطو می خورند زیرا
أعمام و أخوال فرزندان جد أبی و اُمی مشا ىستند لذا

حفظ می کند و قدرت دارد پسر بزرگ می ابشد و
برخی دیگر گفتند بو رئیس قبیلو مربوط است و اوست
کو حافظ خانواده و قبیلو می ابشد ،خالصو آنچو کو

خود ولد نباشد آای ولد ولد جای ولد می نشیند ای نو و
ای اینکو مثال اگر إخوة نباشد آای اوالد إخوة جای آهنا
می نشیند اینو ،و قاعده "األقرب نمنع األبعد" نیز در

در بنی مهو مردم چو در ایران و چو در ىند و یوانن و
دیگر جاىا مسلم بود این بود کو بو زهنا و بچو ىا ارث
منی رسد زیرا اینها از متعلقات میت بودند کو در واقع
میت آهنا را اداره می کرد و حاال کو از دنیا رفتو ابید بو

اینجا جاری خواىد بود کو بعدا توضیحاتش را بو
عرضتان خواىیم رساند إن شاء اهلل تعالی. ...

دو واسطو می خورند واسطو اول خود جد است و
واسطو دوم کسی کو آن جد را بوجود آورده ،بنابراین
اینها طبقات سو گانو ارث بودند کو عرضتان رسید ،البتو
در بنی این حبث پیش خواىد آمد کو مثال اگر در اوالد

نیست کو مالش را بو ىرکسی بدىند بلکو ابید بو
اشخاص خاصی داده شود یعنی ابید بو افرادی داده
شود کو ات حدی بقاء وجود انسان حساب شوند ،حاال
برخی گفتند بو خانواده می رسد و کسی کو خانواده را

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

کسی بدىند کو خانواده و قبیلو را حفظ کند لذا ای ابید
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آیو  ،32سوره نساء.

