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فضیلت عید غدیر در کالم اهل بیت علیهن السّالم
چَى زض چٌیي ضٍظی ذساًٍس ثط ثططیّت ،ثبالتطیي عٌبیت ضا ًوَزُ ٍ ثعضگتطیي ًعوت ضا هطحوت کطزُ است ،ثعضگتطیي عیدس ضدودطزُ ضدسُ اسدت
اضظضی ضا کِ عیس غسیط ثطای هب ثِ اضهغبى آٍضزُ ًسجت ثِ ّوِ ی ضٍیسازّب گطاى ثْبتط است ٍ ،لصا حتّی ثعخت پیبهجط اکطم کِ زض  75ضجت ضخ زازُ ٍ
زض آى تجلّی الْی صَضت گطفتِ افضل اعیبز ذَاًسُ ًطسُ است؛ ٍلی هسألِ ی غسیط ذنّ ثِ فطهبیص ًجیّ اکطم افضل اعیبز است
ایطبى فطهَزُ اًس 8ضٍظ غسیط ذن ثطتطیي عیس اهّت هي است ٍ ،آى ،ضٍظی است کِ ذساًٍس تجبضک ٍ تعبلی هطا فطهبى زاز تب ثطازضم علیّ ثي أثی طبلدت
ضا ثِ عٌَاى جبًطیي ذَز هعطّفی کٌن کِ اهّتن ثعس اظ هي ثِ ٍسیلِ اٍ ّسایت یبثٌس (ثحبضاالًَاض ،د ،75ظ)907
ضید صسٍق ضحوِ اهلل علیِ اظ حسي ثي ضاضس ضٍایت کطزُ است کِ گفت 8ثِ اهبم صبزق علیِ السّالم عطض کطزم8
فسای ضوب ضَم آیب ثطای هسلوبًبى غیط اظ عیس فطط ٍ عیس قطثبى عیس زیگطی ّست؟ فطهَز 8آضی ،عیسی ّست کِ اظآى زٍ عیس ثبالتط ٍ اضظضدودٌدستدط
است ،عطض کطزم 8آى چِ ضٍظی است؟ اهبم علیِ السّالم فطهَز 8ضٍظی کِ اهیطهؤهٌبى علیِ السّالم ثِ ذالفت هٌصَة ضس ٍ ضاٌّوبی الْی ثطای هطزم
گطزیس (حَاة االعوبل ،ظ - 77ثحبضاألًَاض ،د 75ظ) 999
فطات ثي احٌف اظ اهبم صبزق علیِ السّالم سئَال کطز 8آیب ثطای هسلوبًبى عیسی ثطتط اظ عیس فطط ٍ عیس قطثبى ٍ جوعِ ٍ ضٍظ عطفِ ّست؟
اهبم علیِ السّالم فطهَز 8آضی ،عیسی کِ هٌعلت آى ًعز ذساًٍس ثطتط ٍ ثبالتط ٍ ثب اضظش تط اظ ّوِ ی آًْب است ٍ ،آى ضٍظی است کِ ذساًٍس زض آى،
زیي ضا کبهل فطهَز ٍ ثط پیبهجطش حضطت هحوّس صلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن ایي آیِ ی ضطیفِ ضا ًبظل کطز» 8اهطٍظ زیي ضوب ضا ثطایتبى کبهل ًوَزم ٍ
ًعوتن ضا ثط ضوب توبم کطزم ٍ ضاضی ضسم کِ اسالم زیي ضوب ثبضس « (ثحبضاالًَاض ،د ،75ظ 950ح) 64
ٍ آى ضٍظی است کِ ضسَل ذسا صلی اهلل علیِ ٍ آلِ علیّ علیِ السّالم ضا ثِ عٌَاى ًطبًِ ی ّسایت ثطای هطزم ًصت کطز
اهبم صبزق فطهَزُ است 8عیس غسیط ،عیس ثعضگ است ٍ ،ذساًٍس پیبهجطی ضا هجعَث ًفطهَزُ هگط آًکِ زض آى ضٍظ عیس گطفتِ ٍ حطهت آى ضا ضٌبذتدِ
استً ٍ ،بم آى زض آسوبى ضٍظ عْس هعَْز است (عَالن غسیط ،ظ)796
اهبم ضضب علیِ السّالم زضثبضُ ی ضطافت عیس غسیط فطهَزُ است 8ضٍظ غسیط زض آسوبى هطَْضتط است اظ ظهیي ثِ ذسا قسن اگط هطزم فضیلت ایي ضٍظ
ضا آى گًَِ کِ ّست زضیبفتِ ثَزًس فطضتگبى ثب آًبى ّط ضٍظ زُ ثبض هصبفحِ هی ًوَزًس (عَالن غسیط ،ظ – 777هصجبح الوتْجس ظ) 575
ٍ زض حسیج زیگطی فطهَزُ اًس 8عیس غسیط ضٍظی است کِ ذساًٍس ثِ ججطئیل فطهبى هی زّس ترتی ضا ثِ عٌَاى ترت کطاهت الْی زض هدادبثدل ثدیدت
الوعوَض ًصت کٌس ٍ ثط آى ثبال ضٍز ٍ ،فطضتگبى اظ ّوِ ی آسوبى ّب گط ِز اٍ جوع ضًَسّ ،وگی هسح ٍ حٌبی ضسَل ذسا کٌدٌدس ٍ ثدطای ضدیدعدیدبى
اهیطالوؤهٌیي ٍ ائوِّ ی طبّطیي علیْن السّالم ٍ زٍستبى ایطبى طلت آهطظش ًوبیٌس (عَالن غسیط ،ظ 777ح) 703
ٍ ضٍایت ضسُ است کِ آى حضطت زض ضٍظ غسیطی ضٍظُ گطفتٌس ٍ ثطای افطبض ،عسُّ ای اظ ضٍظُ زاضاى غسیط ضا زعَت ًوَزًس ٍ ثطای آًدبى سدردٌدبى
هفصّلی زضثبضُ ی عیس غسیط فطهَزًس ٍ ثِ هٌبظل آًبى ّسایبئی فطستبزًس (الغسیط ،د 9ظ) 767
اهیطالوؤهٌیي علیِ السّالم ضٍظ غسیطی ضا کِ ثب جوعِ هابضى ثَز جطي گطفتٌس ،ذطجِ ی هفصّلی زضثبضُ ی غسیط فطهَزًس ٍ پس اظ ًوبظ ثِ اتّفبق اصحبة
ثِ هٌعل اهبم هجتجی علیِ السّالم کِ زض آى ،جطي ثطپب ثَز ضفتٌس ٍ پصیطایی هفصّل اًجبم ضس (عَالن غسیط ،ظ)770-793

عي الصبزق(علیِ السّالم) قبل8
َّ عیس اهلل االکجط ٍ،هب ثعج اهلل ًجیب اال ٍ تعیس فى ّصا الیَم ٍ عطف حطهتِ ٍ اسوِ فى السوبء یَم العْس الوعَْز ٍ
فى االضض یَم الویخبق الوبذَش ٍ الجوع الوطَْز ٍسبئل الطیعِ ،776 83 ،ح 9
اهبم صبزق(علیِ السّالم) فطهَز8
ضٍظ غسیط ذن عیس ثعضگ ذساست ،ذسا پیبهجطى هجعَث ًکطزُ ،هگط ایٌکِ ایي ضٍظ ضا عیس گطفتِ ٍ عظوت آى ضا
ضٌبذتِ ٍ ًبم ایي ضٍظ زض آسوبى ،ضٍظ عْس ٍ پیوبى ٍ زض ظهیي ،ضٍظ پیوبى هحکن ٍ حضَض ّوگبًى است

معرّفی آخرین حجّت خدا در خطبه ی غدیر
رسَل خذا صلی اهلل علیِ ٍ آلِ در خطبِ ی ًَراًی خَد در رٍز غذیر ًِ تٌْب در هَرد اهبهت ٍ جبًطیٌی علی علیِ
السّالم سخي گفت ٍ اٍ را بِ هردم هعرّفی ًوَد ٍ فضبئلص را بر ضورد ،بلکِ خطّ هطی سیبسی اسالم را تب قیبهتت
رٍضي سبخت ٍ بِ اسبسی تریي هسألِ در ًظبم اجموبعی اسالم یعٌی رّبری ٍ پیطَایی اهّت خَد پرداخت ،بَیتصُ
در هَرد اهبهت آخریي ٍصیّ خَد کِ دیي اٍ را گسمرش هی دّذ ٍ بر ّوِ ی ادیبى پیرٍز هی گرداًذ ،بیتص از
دیگراى صحبت کرد ٍ ،در قسومی از آى در حبلی کِ بب حبضراى سخي هی گفت ٍ در حقیقت پیبهتص هتمتَجّتِ
ّوِ اًسبى ّب در ّوِ عصرّب ٍ ًسل ّب بَد ،چٌیي فرهَد :ای هردم ،هي پیبهبرم ٍ علی علیِ السّالم جبًطیي هي است ،آگبُ ببضیذ کِ آخریي پیطَا ٍ راٌّوبی اهّتت
ًیس از خبًذاى هب هی ببضذ ،اٍ اهبم قبئن حضرت هْذی علیِ السّالم است.
بذاًیذ کِ اٍ بر ّوِ ی ادیبى پیرٍز خَاّذ ضذ .بذاًیذ کِ اٍ از ّوِ ی سموگراى اًمقبم خَاّذ گرفت .بذاًیذ کِ اٍ توبهی دشّبی دضوي را فمح کردُ ٍ آًتْتب را
ٍیراى خَاّذ سبخت .اکٌَى کِ هب در دٍراى اهبهت ایي آخریي یبدگبر غذیر بِ سر هی برین غذیر را ببیذ بِ یبد اٍ برگسار کٌین ٍ ،بِ یبد اٍ دلْبی خَد را زًتذُ
ًگِ دارین ٍ ،بب اٍ کِ آخریي ٍارث غذیر است تجذیذ عْذ ٍ پیوبى کٌین ٍ ،عرضِ بذارین :هب بر سر پیوبى ّسمین ٍ ،ظَْر ضوب را لحظِ ضوبری هی کٌین.
ٍ ایٌگًَِ غذیر بب هْذٍیّت پیًَذ ًبگسسمٌی دارد.

اینک وظیفه ی ما:
بر ّوِ ی هسلوبًبى است برای فراهَش ًطذى ایي خبطرُ هْنّ دیٌی ٍ اسبسی ،هراسن دِّ ی غذیر (دّن تب بیستمتن
ری الحجِّ) را ّر چِ ببضکَُ تر زًذُ بذارًذ ٍ ٍظیفِ ی خَیص را در هَرد سفبرش پیبهبر صلی اهلل علیِ ٍ آلِ در
خصَظ احیبی اهر غذیر هذًّظر قرار دٌّذ کِ فرهَد[ :پیبم غذیر] را ببیذ حبضریي بِ غبئبیي ٍ پذراى بِ فترزًتذاى
خَیص تب رٍز قیبهت برسبًٌذ.
ٍ ضبیسمِ است در عصر حبضر کِ بحوذاهلل فصل رضذ افکبر ٍ عصر ارتببطبت است بِ عٌَاى »غذیر«یک دِّ را
اخمصبظ دّین ،تب ایي هسئلِ ی اعمقبدی کِ اسبض دیي است ّر چِ بیطمر در ارّبى بوبًذ ٍ ،فرصمی ببضذ تب پیراهَى آى بحث ٍ گفمگَ ٍ هببدالت فکری ،بلکِ
هٌبظرات ایٌمرًمی تَسط اًذیطوٌذاى بسرگ اًجبم گیرد ٍ ،دل ّب بِ یکذیگر ًسدیک ضَدً( .قل از پیبم غذیر – هقذهِ ای بر هَسَعِ صبحب هکیبل قذض سرُُ)
آیت اهلل العظوی صافی  :رّسی عظینتز اس غدیز ًیست
دضزت آیت اهلل صافی گهپایگاَی در پیايی تّ چٓاريیٍ اجالص ساالَّ تشرگذاشت غذیز در يشٓذ ،غذیز را عظیىتزیٍ
رٔس داَستُذ.
آيت اهلل العظوي صافي؛ بزًاهَُاي غديز با شكٍْ ّ عظوت بزگشار شْد
ايسال ًْچٌٕ سالْاي پیش تايذ تزَايّ ْاي غذيز تا شكِٕ ٔ عظًت خاصي در سزاسز كشٕر تزگشار شٕد ٔ يزدو
تا يعارف اْم تیت عهیٓى انسالو تیش اس پیش آشُا شَٕذ.
ُوزاٍ با هستبصزیي در بزًاهَ «تا چشوَ غدیز »رادیْ هعارف
يستثصزیٍ تا دضٕر در تزَايّ «تا چشًّ غذیز» رادیٕ يعارف چگَٕگی تشزف خٕد تّ يذْة دقّ شیعّ ٔ سیز
آشُایی تا يعارف اْم تیت (عهیّ انسّالو) را تشزیخ يیکُُذ .
پٌجویي جشٌْارٍ بیي الوللی غدیز در ًجف بزگشار هی شْد
پُجًیٍ جشُٕارِ تیٍ انًههی رساَّ ای غذیز تا دضٕر ًَایُذگاٌ شثکّ ْای يإْارِ ای ،شثکّ ْای يذهی ٔ
رٔسَايّ ْای جٓاٌ اسالو در َجف اشزف تزگشار يی شٕد .

دیدارکارکٌاى دفتز تبلیغات اسالهی اصفِاى با ًوایٌدٍ ّلی فقیَ در استاى ّاهام جوعَ اصفِاى
تّ يُاسثت عیذ سعیذ غذیزخى کارکُاٌ ٔ خإَادِ ایشاٌ تا ًَایُذِ ٔنی فقیّ در استاٌ در رٔس عیذ غذیز دیذار يی
ًَایُذ .
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هزاسن عواهَ گذاری طالب حْسٍ علویَ اصفِاى ُوشهاى با عید سعید غدیز
تّ ًْت يعأَت فزُْگی تثهیغی يزکش يذیزیت دٕسِ عهًیّ اصفٓاٌ يزاسى عًايّ گذاری َ 051فز اس طالب جٕاٌ
دٕسِ عهًیّ اصفٓاٌ تذت عُٕاٌ «طزح ادیة » در شة عیذ غذیز خى تا دضٕر عهًا ،تشرگاٌ ٔ يسؤٔنیٍ شٓز اصفٓاٌ
در يذرسّ تاریخی صذر تاسار تزگشار يی گزدد.
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گفتار صاحب مکیال درباره غدیر:
آى هزحَم رٍس عیذ غذیز را یکی اس اٍقات هْوی تزشوزدُ است کِ سشاٍار
است شیعیاى تیشتز تِ یاد آى اهام غائة تاشٌذ ٍ تیشتز تزای فزج اٍ دعا کٌٌذ.
ایشاى در کتاب ارسشوٌذ خَد »هکیال الوکارم« هی ًَیسٌذ:
تاکیذ تسیاری کِ در رٍس عیذ غذیز تزای دعا کزدى شذُ تِ خاطز ایي است
کِ رٍس غذیز رٍسی است کِ خذاًٍذ در آى تا اعالم ٍالیت اهیزالوَهٌیي ٍ
ائوِ طاّزیي جاًشیٌی رسَل خذا صلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلللن را تلِ آًلاى
اختصاص دادُ است ٍ ،اهزٍس آى ٍالیت اس آى هَالی ها حضزت صلاحلة
الشهاى عجل اهلل تعالی فزجِ است کِ اس پذراى تشرگلَار تلِ ارب تلزدُ
است.
ٍ چَى هَهي در ایي رٍس تسلط غاصثیي ٍ غلثِ ظالویي ٍ هخفی تلَدى آى
ٍلی خذا را هی تیٌذ لذا هحثتش ًسثت تِ اهام عصز اٍ را ٍا هلی دارد کلِ
تزای تعجیل اهز ظَْر آى حضزت دعا ًوایذٍ .دیگز آى کِ رٍس غذیز ،رٍس
تجذیذ عْذ ٍ پیواى ٍ تیعت تا ٍارثاى غذیز است ٍ،دعاتزای تعجیل فلزج ،
یکی اس هصادیق تجذیذ عْذ ٍ پیواى است.
ٍ شاّذ ایي هطلة  ،دعائی است کِ هزحَم سیذ تي طلاٍٍ در کلتلاب
شزیف »اقثال االعوال« در اعوال رٍس غذیز آٍردُ است:
» خذاًٍذا  ،تز اّل تیت پیاهثزت حضزت هحوذ فزج ٍ گشایش هلزحلولت
فزها ٍ ،اس ایشاى ٍ اس هَهٌاى تِ خاطز آًْا غصِ ّا ٍ تالّا را تزطلز کلي.
خذاًٍذا،سهیي را تَسیلِ آًاى اس عذل ٍ داد پز کي ّ ،واًگًَِ کِ اس جَر ٍ
ستن پز شذُ تاشذ  ٍ ،تِ آًچِ تِ ایشاى ٍعذُ دادُ ای ٍفا کيّ ،واًا کِ تلَ
خلف ٍعذُ ًوی کٌی«.
س لیلی مه دینشم یا علی گفت

لج
مگر ایه وادی دارا نون است

مـی
نسیم
ی غنچو ای را باس کرد

ایي رٍس عیذ هثارک آسواًی است.
رٍسی است کِ خذاًٍذ هتعال حضزت اتزاّین  -علیِ السالم – را اس آتلش
ًجات داد.
رٍسی است کِ تَتِ حضزت آدم -علیِ السالم– قثَل شذ .
رٍسی است کِ خذاًٍذ هتعال حضزت هَسی  -علیِ السالم– را تز ساحزاى
غلثِ داد.
رٍسی است کِ حضزت هَسی -علیِ السالم– در حضَر اهت خَد یَشل
تي ًَى را ٍصی خَد گزداًیذ.
رٍسی است کِ حضزت عیسی -علیِ السالم– شوعَى الصفا را جلاًشلیلي
خَد گزداًیذ.
رٍسی کِ حضزت سلیواى -علیِ السالم– رعیت خَد را تلز جلاًشلیلٌلی
آصف تي تزخیا گَاُ گزفت.
رٍس عقذ اخَت تستي پیاهثز -صلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن -تیي اصلحلاتلش
است.
در ایي رٍس پیاهثزاى جاًشیٌاى خَد را هعیي هی ًوَدًذ ٍ ،سیارت
اهیزالوؤهٌیي -علیِ السالم– در ایي رٍس ٍارد شذُ است.

مج
هب نون چون رسیدم یا علی گفت
هک ره دیواهن دیدم یا علی گفت
هب گوش غنچو دیدم یا علی گفت
دعایی کرد و او هم یا علی گفت

خم
یز خاک آدم را ـسردنتش

می
چو رب خواست آدم یا علی گفت

مسیحا گر دم اس اعجاس مـیزد

س بس بیچاره مریم یا علی گفت

مگر خیبز س جاـیش کنده می شد

یقیه آنجا علی هم یا علی گفت

شمش
هب فذقش کی ارث می کرد یز

ملج
یق
ینم ابه م یا علی گفت
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چم
ه با رزیش باران رحمت

روز غدیر : ...

فرمایشات امام خمینی (ره) در مورد غدیر:

هي درثبرُ ضخػيت حضرت اهير(ػليِ السّالم) چِ هي تَاًن ثگَين ٍ کي چِ هي تَاًذ ثگَيذ .اثؼبد هختلفِ اي کِ ايي ضخػيت ثسرگ دارد ،ثِ گفففت ٍ
گَي هبّب ٍ ثِ سٌجص ثطري در ًوي آيذ .کسي کِ اًسبى کبهل است ٍ هظْر جويغ اسوبء ٍ غفبت حق تؼبلي است ،اثؼبدش ثِ حست اسوبء حق تفؼفبلفي
ثبيذ ّسار ثبضذ ٍ هب از ػْذُ ثيبى حتّي يکي اش ًوي تَاًين ثرآيين .ايي ضخػيت کِ جبهغ تضبد است ،اهَر هتضبدُ در اٍ جوغ است ،کسي ًوي تَاًفذ در
حَل ٍ حَش اٍ سخي ثگَيذ؛ از ايي جْت ،هي در ايي هَضَع ثْتر هي داًن ،کِ سبکت ثبضن .لکي هسئلِ اي را کِ ثْتراست هب ثگَيين ،اًحرافبتي اسفت
کِ ثراي هلت ّب ٍ خػَغبً ثراي ضيؼيبى ايي حضرت پيص آهذُ است در طَل تبريخ ٍ دست ّبيي کِ ايي اًحرافبت را از اٍل ثِ ٍجَد آٍردُ اًذٍ تَطئفِ
ّبيي کِ ثَدُ است در طَل تبريخ ٍ اخيراً در ايي سبل ّبي اخير ،سذُ ّبي اخيرپيص آهذُ است ،آى ّب را ػرؼ کٌن .هسئلِ غذير،هسئلِ اي ًفيفسفت کفِ
ثٌفسِ ثراي حضرت اهير(ػليِ السّالم) يک هسئلِ اي پيص ثيبٍرد ،حضرت اهير هسئلِ غذير را ايجبد کردُ است.
آى ٍجذ ضريف کِ هٌجغ ّوِ جْبت ثَدُ است ،هَجت ايي ضذُ است کِ غذير پيص ثيبيذ .غذير ثراي حضرت اهير(ػليِ السّالم) ارزش ًفذارد؛ آى کفِ
ارزش دارد خَد حضرت است کِ دًجبل آى ارزش ،غذيرآهذُ است.
خذاي تجبرک ٍ تؼبلي کِ هالحظِ فرهَدُ است کِ در ثطر ثؼذ از رسَل اهلل کسي ًيست کِ ثتَاًذ ػذالت را ثِ آى طَري کِ ثبيذ اًجبم ثذّذ ،آى طفَري
کِ دلخَاُ است اًجبم ثذّذ .هأهَر هي کٌذ رسَل اهلل را کِ ايي ضخع را کِ قذرت ايي هؼٌب را دارد کِ ػذالت را ثِ توبم هؼٌب در جبهؼِ ايجبد کٌذ ٍ يک
حکَهت الْي داضتِ ثبضذ ،ايي را ًػت کي.
ًػت حضرت اهير ثِ خالفت ايي طَر ًيست کِ از هقبهبت هؼٌَي حضرت ثبضذ؛ هقبهبت هؼٌَي حضرت ٍ هقبهبت جبهغ اٍ ايي است کفِ غفذيفر پفيفذا
ثطَد ٍ.ايي کِ در رٍايبت هب از آى زهبى تب حبال ايي غذير آى قذرازش تجليل کردُ اًذ ًِ ،از ثبة ايي کِ حکَهت يک هسئلِ اي است ،حکَهت آى است
کِ حضرت اهير ثِ اثي ػجبس هي گَيذ کِ ثِ »قذرايي کفص ثي قيوت ّن پيص هي ًيست«آى کِ ّست اقبهِ ػذل است .آى چيسي کِ حضرت اهير(ػليِ
السّالم) ٍ اٍالد اٍ هي تَاًستٌذ درغَرتي کِ فرغت ثْطبى ثذٌّذ ،اقبهِ ػذل را ثِ طَري کِ خذاي تجبرک ٍ تؼبلي رضب داد ،اًجبم ثذٌّذ ،ايي ّب ّستٌذ،
لکي فرغت ًيبفتٌذ .زًذُ ًگِ داضتي ايي ػيذ ًِ ،ثراي ايي است کِ چراغبًي ثطَد ٍ قػيذُ خَاًي ثطَد ٍ هذاحي ثطَد ،ايي ّب خَة است ،اهب هسئلِ ايفي
ًيست .هسئلِ ايي است کِ يبد ثذٌّذ کِ غذير هٌحػر ثِ آى زهبى ًيست.
غذير در ّوِ اػػبر ثبيذ ثبضذ ٍ رٍضي کِ حضرت اهير(ػليِ السّالم) در ايي حکَهت پيص گرفتِ است ثبيذ رٍش هلت ّب ٍ دست اًذرکبراى ثبضذ .قضيفِ
غذير ،قضيِ جؼل حکَهت است ،ايي است کِ قبثل ًػت است ٍ اال هقبهبت هؼٌَي قبثل ًػت ًيست .يک چيسي ًيست کِ ثب ًػت آى هقبم پيذا ثطفَد؛
لکي آى هقبهبت هؼٌَي کِ ثَدُ است ٍ آى جوؼيتي کِ ثراي آى ثسرگَار ثَدُ است ،اسجبة ايي ضذُ است کِ اٍ را ثِ حکَهت ًػت کٌٌذ ٍ لفْف،ا ،هفي
ثيٌين کِ در ػرظ غَم ٍ غلَٓ ٍ اهثبل ايي ّب هي آٍرد ٍ ٍاليت هجري ايي ّبست.
ٍاليتي کِ در حذيث غذير است ثِ هؼٌبي حکَهت است ًِ ،ثِ هؼٌبي هقبم هؼٌَي ٍ .حضرت اهير (ػليِ السّالم) را ّوبى طفَري کفِ هفي
راجغ ثِ قرآى ػرؼ کردم کِ قرآى -در رٍايبت است اييً -بزل ضذُ است ثِ هٌبزل هختلف ،کليبتص سجغ ٍ الي سجؼيي ٍ الي زيبدتفر ،تفب
حبال رسيذُ است ثِ دست هبّب ثِ غَرت يک هکتَة ،حضرت اهير ّن ايي طَراست .رسَل خذا ّن ايي طَر است .هراحفل طفي ضفذُ

ػبلن طجيؼت ،در ػبلن طجيؼت ايي ٍجَدهقذس ٍ آى ٍجَد هقذس ٍ اٍليبي ثسرگ خذا .ثٌبثرايي ،ايي کِ حذيث غذير را هب حسبة کٌين کِ
هي خَاّذ يک هؼٌَيتي را ثراي حضرت اهير يب يک ضأًي ثراي حضرت اهير(ػليِ السّالم) درست کٌذً ،يست .حضرت اهير است کِ غذير
را ثِ ٍجَد آٍردُ است ،هقبم ضبهخ اٍست کِ اسجبة ايي ضذُ است کِ خذاي تجبرک ٍ تؼبلي اٍ را حبکن قرار ثذّذ.
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است ،تٌسل پيذا کردُ است .از ٍجَد هطلق تٌسل پيذا کردُ است،از ٍجَد جبهغ تٌسل پيذا کردُ است ٍآهذُ است پبييي تب رسيذُ است ثفِ
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