
  
  

  
  

  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

ع ا٩ ره   عيد كبريآل حممد ّولأل  ر   ان گ  رزو او
  ا الدواهي والشرور العتلّ الزنيم  واملعتد األثيم لعنا وبيال وعذّبه عذابا أليمااللهم العن الطاغوت أب

  وصيك رسولك و عدو  عدوك وعدومن لؤلؤة فريوز الشجاع املنتقم أبي عناللهم ارض 
 د عيدد و آل حممجشن باباشجاع الدين : حمم  

ىمىىمني : 
ىحقيقىىنىىنهى

 دمشنى

 ق   روز ل  ر ا     را       
 



م   ی     د  ّ   رگ آل  ی و خاز ن و    :  ک  الم و
  

  

   ربیع األّول٩ز معرفت رو
جناب سّید بن طاووس در كتاب إقبال األعمال از جناب شیخ صدوق رحمة اهللا علیھما به سند خود از حضرت امام صادق علیه 

ھالك : السالم روايت كرده است كه آن حضرت فرمودند
  . ربیع األّول بوده است٩طاغوت در 

  

 و شیخ ١٥٥ ص ١عالمه نوري در مستدرك الوسائل ج 
صاحب : فته اند كهگ ٢٧٠ي نیز در كتاب مصباح ص كفعم

روايت كرده است كه ھر ) شیخ مفید(كتاب مسار الشیعة 
كه در روز نھم ماه ربیع األّول چیزي انفاق كند حق تعالى 

  .گناھان او را بیامرزد
  

 گفته ٣٢٢ ص ٢٠مرحوم عالمه مجلسي در بحا األنوار ج 
ل و اظھار سرور و  ربیع األّو٩سزاوار است تعظیم روز : است

  .شادي در آن
  

شیخ الفقھاء األواخر صاحب جواھر مرحوم شیخ محمد 
حسن نجفي، در كتاب فقھي جواھر الكالم، سخن از 
فضیلت اين روز و عید بودن آن و استحباب غسل در آن 

  .گفته است
  

مستحب است در اين روز اطعام برادران مؤمن و خوشبو 
بر عیال خود و ديگران و پوشیدن جامه ھاى نو و شكر و عبادت حق تعالى و اين روز برطرف گردانیدن ايشان و توسعه دادن 

  .شدن غمھا است و روز روزه داشتن نیست
  

  كالم مقدس در فضیلت عید كبیر آل محّمدمتن 
اصحاب ائمه در معرفت اين روز كالمي از خازنان وحي علیھم السالم نقل شده است، اين كالم مقدس را بسیاري از بزرگان 

در كتاب دالئل اإلمامه، و ) از علماي شیعه قرن چھارم ھجري(علیھم السالم و بسیاري از علماي اھل حق ھمچون شیخ طبري 
در كتاب مصباح األنوار، و فرزند مرحوم سید بن طاووس رحمة اهللا ) از علماي شیعه قرن ششم ھجري(شیخ ھاشم بن محمد 

، و مرحوم شیخ عز الدين حسن بن سلیمان حّلي صاحب كتاب، المحتضر في إثبات حضور النبي "ائد الفوائدوز"علیھما در كتاب 
، و شیخ كفعمي در كتاب مصباح، و سید نعمت اهللا جزائري در كتاب )از علماي شیعه قرن ھشتم ھجري(و األئمة عند المحتضر 

  .األنوار النعمانیة، نقل نموده اند
  
  :ت اين كالم شريف را در فضیلت اين روز براى شما نقل مى كنم، كه اس١٤٣٠ ربیع األّول ٩مروز كه ا

شیعیان قم به خدمت احمد بن اسحاق قمي صاحب سّر امام ھادي و امام حسن عسكري رفتند و او )  ربیع األول٩(در اين روز 
  : رفته بود، وي برا ايشان نقل كرد، كهگاين روز را عید 

وقتي كه طاغوت ھالك شد؛ خدمت حضرت موال علي براى عرض تبريك رسید، و ) ّول ربیع األ٩(ه يماني در اين روز فحذي
  .ر از اھمیت اين روز را برايش بیان فرمودندگحضرتش برخي دي

  
  .بیان كنید، فیض برده ايد) فردى يا جمعى(ر گآنرا براى يكديدر اين ايام اين كالم شريف ر بتوانید گاان دگ دريافت كنن:توصیه

ی   يا حممد إنّي قد جعلت ذلك اليوم عيدا لك وألهل بيتك وملن تبعهم  :   د   د
الشیخ حسن الحّلّي رحمه اهللا الشیخ الفقیه علي بن مظاھـر الواسطي عـن محّمد بن عـالء الھمدانّي الواسطـي ويحیى بـن        

  :جريح البغدادي قال
م بمدينة قّم وقرعنا علیه الباب، فخرجت إلینـا مـن داره   قصدنا جمیعا أحمد بن إسحـاق القّمّي صاحب العسكرّي علیه السـال   ... 

  .صبّیة عراقّیة، فسألناھا عنه
  .ھو مشغول بعیاله، فإّنه يوم عید: فقالت
  .األضحى، والفطر، ويوم الغدير، ويوم الجمعة: األعیاد عند الشیعة أربعة! سبحان الّله: فقلنا
أّن ھـذا الیـوم يـوم عیـد، وھـو أفـضل       : محّمد العسكرّي علیھما السـالم فإّن أحمد يروي عن سّیده أبي الحسن علّي بن          : قالت

  .البیت وعند موالیھم األعیاد عند أھل 
 فدخلت علیـه وأخبرتـه بمكاننـا، فخــرج علینـا وھـو مّتـزر بمئـزر لـه، محتـضن                 .فاستأذني لنا بالدخول علیه، وعّرفیه بمكاننا     : قلنا

   .لكسائـه يمسـح وجھه، فأنكرنا ذلك علیه
  .فإّني كنت اغتسلت للعید! ال علیكما : قالف



وكـان يـوم   ! ھذا يوم عیـد؟    أو: قلنا
  .التاسع من شھر ربیع األّول

ــال ــم: قــ ــا داره، ! نعــ ــّم أدخلنــ ثــ
  .وأجلسنا على سرير له

  
ــال ــا  : وقـ ــا أبـ ــصدت موالنـ ــي قـ إّنـ

الحسن العسكرّي علیه الـسـالم     
مع جماعة من إخـوتي بـسـّر مـن      

ــصدتمانى، فاســتأ   ــا ق ذّنا رأى، كم
بالــدخول علیــه فــي ھـــذا الیــوم،  

 التاسـع مـن شـھر ربیـع          وھـو يوم 
وسـّیدنا علیـه الـسـالم قـد     . األّول

أوعز إلى كّل واحـد مـن خدمـه أن     
يلــبس مــا لــه مــن الثیــاب الجــدد، 
وكان بین يديه مجمرة وھو يحـرق       

  .العود بنفسه
بآبائنــا أنــت وُأّمھاتنــا يــا ابــن : قلنــا

لبیت ھل تجّدد ألھل ا   ! رسول الّله 
  !فرح؟

  
وأّي يوم أعظـم حرمـة عنـد        : فقال

  !أھل البیت من ھذا الیوم؟
ولقد حّدثني أبـي علیـه الـسـالم        
أّن حذيفــة بــن الیمــان دخــل فــي  

 وھـو التاسـع مـن      -مثل ھذا الیوم  
 علــى جــّدي  -شــھر ربیــع األّول  

رسـول الّله صلـى اهللا علیه و آلـه        
فرأيــت ســّیدي أمیــر : وســلم قــال

ــه  ــع ولديـ ــؤمنین مـ ــسن المـ  الحـ
الّلـه   والحسین يأكلون مـع رسـول     

ــلم  ،صـــلى اهللا علیـــه و آلـــه وسـ
ــي     ــّسم فــ ــه يتبــ ــول الّلــ ورســ

ويقول لولديـه الحـسن     :. وجوھھم
  : والحسین علیھما السالم

ُكال ھنیئا لكمـا ببركــة ھـذا الیـوم          
الذي يقبض الّله فیه عـدّوه وعـدّو        
ـــاء     ـــه دع ــستجیب فی جــّدكما، وي

  ُأّمكما، 
 الذي فیه يقبل الّله فإّنه الیوم! ُكال

تعالـــــــى أعمـــــــال شــــــیعتكما 
  . ومحّبیكما

فإّنه الیـوم الـذي يـصّدق فیـه       ! ُكال
َفِتْلَك ُبُیـوُتُھْم َخاِوَيـَة ِبَمـا       :قول الّله 
  . }٢٧/٥٢: النمل{ َظَلُموْا
فإّنه الیـوم الـذي تكـسر فیـه         ! ُكال

فإّنه الیوم الـذي يعمـد الّلـه    ! ُكال. تي وظالمھم وغاصب حّقھمفإّنه الیوم الذي يفقد فیه فرعـون أھل بی! شوكة مبغض جّدكما ُكال 
  .فیه إلى ما عملوا من عمل فیجعله ھباء منثورا

  
  وفي ُأّمتك وأصحابك من ينتھك ھذه الحرمة؟ ! يا رسول الّله:  فقلت:قال حذيفة

فـي ُأّمتي الرياء، ويـدعوھم إلـى   جبت من المنافقین يترّأس علیھم، ويستعمل !  يا حذيفة:فقال صلى اهللا علیه وآله وسلم      
سـّنتي، ويـشتمل علـى إرث ولـدي،      نفسـه، ويحمل على عاتقه دّرة الخزي، ويصّد الناس عن سبیل الّله، ويحّرف كتابه، ويغّیـر           

 وينصب نفسه علما، ويتطاول على من بعدي، ويستحّل أمـوال الّله من غیر حّلـه، وينفقھا في غیر طاعته، ويكّذب أخـي ووزيري،
  .وينّحي ابنتي عن حّقھا، فتدعو الّله علیه، ويستجیب دعاؤھا في مثل ھذا الیوم

  !حیاتك؟ فلم ال تدعو رّبك علیه لیھلكه في! يا رسول الّله:  فقلت:قال حذيفة
وم الـذي  ء علـى قضاء الّله تعالـى، لمـا قد سبق في علمـه، لكّنـي سـألت الّلـه أن يجعـل الیـ       ال ُأحّب أن أجترى! يا حذيفة : فقال

  يقبض فیه، له فضیلة على سائر األّيام، لیكون ذلك سّنة يستّن بھا أحّبائي وشیعة أھل بیتي، ومحّبوھم، 
   :فأوحـى إلّي جّل ذكـره، أن

 بیتك محن الـدنیا وبالؤھــا، وظلـم المنـافقین والغاصـبین مــن عبــادي، مــن           كان في سابق علمي، أن تمّسك وأھل      !يا محّمد 
، ومّحضتھم وغشوك، وصافیتھم وكاشحوك، وصّدقتھم وكّذبوك، وأنجیتھم وأسلموك ، فأنا آلیـت بحـولي وقـّوتي       نصحتھم وخانوك 

وسلطاني ألفتحّن على روح من يغصب بعدك علّیا حّقه ألف باب من النیران من أسفل الفیلوق، وألصلیّنه وأصحابـه قعرا يـشرف           
 القیامـة لفراعنـة األنبیاء وأعـداء الـدين في المحشر، وألحشرّنھم وأولیاءھم علیه إبلیس فیلعنه، وألجعلّن ذلك المنافق عبرة في

  .وجمیع الظلمة والمنافقین إلى نار جھّنم زرقا كالحین، أذّلة خزايا نادمین، وألخلدّنھم فیھا أبد اآلبدين



لذي يجتري علّي، ويبّدل كالمي، ويشرك  لن يرافقك وصّیك في منزلتك إّلا بما يمّسه من البلوى، من فرعونه وغاصبه ا!يا محّمد
بي ويصّد الناس عن سبیلي،وينصب من نفسه عجًال ُألّمتك، ويكفر بي في عرشي إّنـي قـد أمـرت سـبع سـماواتي لـشیعتكم            

ّي، ومحّبیكم أن يتعّیدوا في ھذا الیوم الذي أقبضه فیه إلّي، وأمرتھم أن ينصبوا كرسـّي كرامتي حذاء البیت المعمـور، ويثنـوا علـ       
يرفعوا القلم عن الخلق كّلھم ثالثة أّيام من ذلك الیوم، وال  ويستغفروا لشیعتكم ومحّبیكم من ولد آدم، وأمـرت الكـرام الكاتبین أن 

  .يكتبون شیئا من خطاياھم كرامة لك ولوصّیك
  

لى نفسي بعّزتي وجاللي وعلّوي  إّني قد جعلت ذلك الیـوم عیدا لك وألھـل بیتك، ولمـن تبعھم من شیعتھم، وآلیت ع!يا محّمد
مكاني، ألحبوّن من يعّید في ذلك الیوم محتسبا ثواب الخافقین، وألشفعّنه في أقربائه، وذوي رحمه، وألزيـدّن فـي مالـه إن               في  

 وّسع على نفسه وعیاله فیه، وألعتقّن من النار في كّل حول في مثل ذلك الیوم ألفا من موالیكم وشـیعتكم، وألجعلـّن سـعیھم    
  .مشكورا، وذنبھم مغفورا، وأعمالھم مقبولة

  
شـاّك في أمـر الشیخ،  ورجعت عنه، وأنا غیر.  ثّم قام رسـول الّله صلى اهللا علیه و آله وسلم إلى ُأّم سلمة، فدخل:قال حذيفة

حّرف القــرآن، وأحــرق بیـت    حّتى ترّأس بعد وفاة النبّي صلـى اهللا علیه وآله وسلم وأعاد الكفر، وارتّد عن الدين، شّمر للملك، و        
الوحـي، وأبدع السنن، وغّیر المّلة، وبّدل السّنة، ورّد شھادة أمیر المؤمنین علیه السالم وكّذب فاطمة علیھا الـسـالم واغتـصب        
فدكـا، وأرضى المجوس والیھود والنصارى، وأسخـط قّرة عین المصطفـى ولم يرضھم، وغّیر الـسنن كّلھـا، ودّبـر علـى قتـل أمیـر              

يّتخذوا مـن جلـود اإلبـل دنـانیر،      وأحّل ما حّرم الّله، وألقى إلى الناس أن  المؤمنین علیه السالم وأظھر الجور، وحّرم ما أحّل الّله، 
الّله صلى اهللا علیه وآله وسلم، غصبا وظلما، وافترى على أمیر المؤمنین علیه الـسالم   ولطم حّر وجه الزكّیة، وصعد منبر رسول   

  .رأيهوعانده وسفه 
  

 فاستجـاب الّله دعـاء موالتي     :قال حذيفة 
علیھا السالم على ذلـك المنـافق، وأجـرى     

 فــدخلت علــى أمیــر .قتلــه علــى يــد قاتلــه
المـــؤمنین علیـــه الـــسالم ُألھّنئـــه بقتلـــه 

  .ورجوعه إلى دار االنتقام
أتــذكر الیــوم الــذي ! يــا حذيفــة: فقــال لــي

الّله صـلى   دخلت فیـه على سّیدي رسول      
یــه وآلــه وســلم وأنــا وســبطاه نأكــل اهللا عل

معـه، فـدّلك علـى فــضل ذلـك الیـوم الــذي      
  .دخلت علیه فیه

بلى يا أخا رسول الّله صلى اهللا علیه : قلت
  ! و آله وسلم

ھذا الیوم الذي أقّر الّله به ! ھـو والّله: فقال
عین آل الرسـول، وإّني ألعـرف لھـذا الیـوم       

  .اثنین وسبعین اسما
  

أحـّب  ! ا أمیر المؤمنین  ي:  قلت :قال حذيفة 
  أن تسمعني أسماء ھذا الیوم؟

ھـذا يـوم االسـتراحة،      : فقال علیه الـسالم   
ويــوم تنفــیس الكربــة، ويــوم العیــد الثــاني، 
ويـوم حــّط األوزار، ويــوم الخیـرة، ويــوم رفــع   

 } يـوم الغـدير الثـاني   ×{القلم، ويوم الھـدو،  
ويوم العافیة، ويوم البركـة،     }  يوم الھدي  ×{

ات، ويـوم عیـد الّلـه األكبـر، ويـوم           ويوم الثار 
إجابة الدعاء، ويـوم الموقـف األعظـم، ويـوم      

الـسـواد،   التوافـي، ويوم الشرط، ويوم نـزع    
ويوم ندامة الظالم، ويوم انكسار الشوكة، ويوم نفي الھموم، ويوم القنوع، ويوم عرض القدرة،ويوم التـصّفح، ويـوم فـرح الـشیعة،            

ويـوم  } يـوم سـیل النغـاب   : فـي البحــار  {يوم الزكاة العظمـى، ويوم الفطر الثانـي، ويوم سیل الشعاب،ويوم التوبة، ويوم اإلنابة، و   
تجّرع الريق، ويوم الرضـا، ويوم عید أھل البیت، ويوم ظفر بني اسرائیل، ويوم قبول األعمال، ويوم تقـديم الـصدقة، ويـوم الزيـارة،            

 المعلوم، ويوم سرور أھـل البیت، ويوم الشھود، ويوم القھر للعدّو، ويوم ھدم ، ويوم الوقت} يوم سیل النغاب×{ قتل النفاق ويوم
 ويوم ،عن المؤمنین، ويوم الزھرة، ويوم التعريف، ويوم االستطابة الضاللة، ويوم التنبیه، ويوم التصريد، ويوم الشھادة، ويوم التجاوز

يوم المفاخرة، ويوم قبول األعمال، ويوم التبجیل، ويوم إذاعة السّر، الذھاب، ويوم التشديد، ويوم ابتھاج المؤمن، ويوم المباھلة، و 
ويوم النصرة، ويوم زيادة الفتح، ويوم توّدد، ويوم المفاكھة، ويوم الوصـول، ويوم التزكیة، ويوم كشف البدع، ويوم الزھد، ويوم الورع، 

  .ر، ويوم البقرويوم الموعظة، ويوم العبادة، ويوم االستسالم، ويوم السلم، ويوم النح
  

  .أرجو بـه الثواب إّلا فضل ھذا الیوم لكان مناي لو لم أدرك من أفعال الخیر وما:  فقمت من عنده وقلت فـي نفسي:قال حذيقة
  

  سعید القّمّي،  فقام كّل واحـد مّنا وقّبل رأس أحمد بن إسحـاق بن: قال محّمد بن العالء الھمدانّي،ويحیى بن جريح
   .ثّم رجعنا عنه، وتعّیدنا في ذلك. ه الذي قّیضك لنا حّتى شّرفتنا بفضل ھذا الیومالحمد لّل: وقلنا

  
 قطعـة  ٣٧٠١ ح ٣/٣٢٦:  نقـًال عن كتاب زوائـد الفوائـد للـسّید بـن طــاووس؛، ومـستدرك الوسـائل       ١ ح ٩٥/٣٥١ و ٥ س ٣١/١٢٠:  عنه البحـار  ١٦ س   ٤٤: المحتضر{

) علیھـا الـسالم و  (سـروره علیـه الـسـالم فـي عیـد الزھـراء      ) و: (أفضل األعیـاد عنـد أھــل البیـت    ) قطعـة منه في . (منه قطعة   ١٠٠٥ ح   ٢/١٩٩: منه، وإثبات الھداة  
       }ما رواه عن أبیه الجواد علیھما السالم) علیه السالم و(خادمه 



ه  ی    ی و خاز ن و ید :  ک  الم و   ا     ی      

  
د جرجاني ھبة اهللا قمي، از احمد بن اسحاق بن محمد بغدادي از فقیه حسن بن شیخ طبري از سید ابوالبركات يحیى بن محم

  .حسن سامري از محمد بن ابي العالء ھمدانى و يحیى بن محمد جريح بغدادى
  

خبر داد ابو محمد حسن بن محمد قمي در كوفه اين كالم را، از ابوبكر محمد بن جعدويه قزويني كه از : نقل شیح كفعمي
 در راه سفر حج، از محمد بن علي قزويني از حسن بن حسن خالدي در مشھد ٣٤١ن و زاھدين بوده در سال مشايخ صالحی

  .الرضا علیه السالم از محمد بن ابي العالء ھمدانى و يحیى بن محمد جريح بغدادى
  

 محمد بن ابي نقل شیخ عز الدين حسن بن سلیمان حّلي از شیخ فاضل فقیه علي بن مظاھر واسطي با اسناد متصل از
  .العالء ھمدانى و يحیى بن محمد جريح بغدادى

  
  : روايت كرده اند محمد بن ابي العالء ھمدانى و يحیى بن محمد جريح بغدادى كه

كه از اصحاب سّر حضرت امام صادق (= روزي ما بحث و اختالف كرديم درباره سرانجام ابو الخطاب محمد بن أبي زينب كوفي 
و بعد از مكشوف شدن امر او و يارانش، و كشته شدن آنھا بدست بني العباس، از سوي امام علیه السالم علیه السالم بوده، 

و مشتبه شد بر ما امر او، پس رفتبم به شھر قم به نزد احمد بن اسحاق ) براي حفظ شیعه از اين ماجرا؛ حكم جدائي او رسید
بود و به خدمت حضرت ) علیه السالم(و امام حسن عسكري ) علیه السالم(قمي، كه از خواص اصحاب امام علي النقي 

نیز رسیده بود، چون در را كوبیديم دختركي عراقي از خانه اش بیرون آمد؛ و احوال احمد را از او ) علیه السالم(صاحب األمر 
  ). ربیع األّول بوداو مشغول به عید خود و به خانواده خود است؛ چون امروز عید است، و آن روز نھم ماه: گفتپرسیديم، 

 فطر و عید قربان و عید: یدھاى شیعیان است، و اين عیدھا نزد شیعیان چھار عید استععیدھا كه ھمان ! سبحان اهللا: گفتیم
  !جمعهعید غدير و 

روايت مي كند كه امروز عید ) علیه السالم(احمد بن اسحاق از آقا و سرور خود حضرت امام على النقى : آن دخترك گفت
  .، و بھترين عیدھا نزد اھل بیت علیھم السالم و دوستان ايشان استاست

پس تو براى ما رخصت بطلب تا به نزد او آئیم، و به او خبر ده كه اينجا ھستیم، چون آن دخترك او را خبر كرد به اينكه : ما گفتیم
  .ما آمده ايم

بود، و بوى مشك از او ) پیچیده × (ي در بر خود گرفته پس او بیرون آمد به سوى ما؛ در حالى كه ازاري پوشیده بود و عباي
  اين چه حالت است كه در تو مشاھده مي كنیم؟: ساطع بود و دست به صورت خود مي كشید، ما به او انكار كرديم كه

ماه ربیع بلي، و آن روز نھم : گفت !عید است؟امروز مگر : گفتیم ناراحت نباشید، حاال از غسل روز عید فارغ شده ام،: گفت
  .ل خانه خود برد و ما را بر روي تخت خودش نشاندخكه او ھمه ما را به دا: سپس راويان گفتند .األّول بود
روزى با جمعي از برادران خود به نزد موالي خود حضرت امام ھادي علیه السالم در ُسرَّ َمن َرآى رفتیم، ھمانطور كه : پس گفت

در مثل اين روز كه شما به نزد من آمده ايد، و آن روز ھم ) صلوات اهللا علیه( آن حضرت شما پیش من آمديد، پس وارد شديم بر
نھم ماه ربیع االول بود، چون رخصت يافتیم و به خدمت آن حضرت رسیديم، آقايمان علیه السالم را ديديم كه ھريك از غالمان و 

ر پوشیده و مجلس خود را آراسته و مجمره اى در پیش خود خدمتكاران خود را واداشته بود؛ كه آنچه توانند از جامه ھاى فاخ
  .گذاشته و به دست مبارك خود عود سوزانده و در مجمره مي اندازد

 شادي تازه اى وارد شده امروزيابن رسول اهللا، پدران و مادران ما فداي شما باد، آيا از براي اھل بیت علیھم السالم در : گفتیم
  است؟

؟ بدرستي كه )نھم ربیع االول(= و كدام روز حرمتش نزد اھل بیت عظیم تر است از اين روز :فرمودپس حضرت علیه السالم 
ل بود؛ داخل شد بر جّدم حضرت رسول خدا وخبر داد مرا پدرم؛ كه حذيفه بن يمان در مانند اين روز كه روز نھم از ماه ربیع اال

ضرت امیرالمؤمنین علي ابن ابیطالب علیه السالم و دو فرزندش پس ديدم آقايم ح: صلي اهللا علیه و آله وسلم، حذيفه گفت
حضرت امام حسن علیه السالم و امام حسین علیه السالم را كه با حضرت رسول اهللا صلي اهللا علیه و آله و سلم طعام تناول 

  : مي فرمودم مي نمود، و به امام حسن و امام حسین علیھما السالممي نمودند، و آن حضرت بر روي ايشان تبّس
  بخوريد، گوارا باد از براى شما، به بركت اين روز،

بدرستي كه اين روز، روزي است كه حق تعالى ھالك مي كند در اين روز دشمن خودش و دشمن جد شما را، و مستجاب مي 
  گرداند در اين روز دعاي مادر شما را،

  بخوريد،
   اعمال شیعیان و محبان شما را،كه اين روزي است كه حق تعالى در اين روز قبول مي كند

  بخوريد،
سوره نمل آيه " (= تلك بیوتھم خاوية بما ظلموا: "كه اين روزي است كه ظاھر مي شود راستي فرمايش خداوند كه مي فرمايد

  ،)اين است خانه ھاي ايشان كه ويران و متروكه گرديده به سبب ستمھاي ايشان:  يعني٥٢
  بخوريد،

  ته مي شود در آن شوكت دشمن جّد شما،كه اين روزي است كه كش
  بخوريد،

  اھل بیت و ستم كننده بر ايشان و غصب كننده حق ايشان،) زمان(= كه اين روزي است كه در اين روز نیست مي شود فرعون 
  بخوريد،

  )ھباء منثورا(= كه اين روزي است كه خداوند كارھاي دشمنان شما را باطل و متالشي مي كند 
  

  آيا در میان شما كسي خواھد بود كه اين حرمتھا را ھتك نمايد؟! يا رسول اهللا: ه من گفتم ك:حذيفه گفت



ن سركرده خواھد شد، و اُبتي از منافقان بر ايش!  بلي، اي حذيفه:فرمود )صلي اهللا علیه و آله و سلم(حضرت رسول اهللا 
خواھد نمود، و تازيانه ظلم و آبروريزي مردم را بر دوش رياكاري در میان اّمت من بكار مي گیرد، و مردم را به سوي خود دعوت 

خواھد گرفت، و مردم را از راه خدا منع خواھد كرد، و كتاب خدا را تحريف خواھد نمود، و سنت مرا تغییر خواھد داد، و میراث 
و ، خواھد کردعد از من ب بر من و امام خود ي مردم خواھد خواند، و سر کشيو خود را پیشوا متصرف خواھد شد، رافرزندان م

السالم را   علیهيعل و مرا و برادر و وزیر من ،ر طاعت خدا صرف خواھد کردی و در غده،اموال خدا را به ناحق بر خود حالل شمر
 و ،، پس دختر من او را نفرین خواھد کردگردانید و دختر مرا از حق خود محروم خواھد ، به دروغ نسبت خواھد دادذيب كرده وتک

چرا خدا را نمي ! یا رسول اهللا:  پس گفتم:حذیفه گفت .گردانیداین روز مستجاب خواھد ) مثل( خواھش او را در يتعال حق
دارم که  يدوست نم!  حذیفهي ا:حضرت فرمود  او را در حیات شما ھالک گرداند؟يتعال خواني و نفرين بر او نمي كني تا حق

آن :  سؤال کردم کهيتعال  را که در علم او گذشته است، و لیکن از حقيییر امر خدا، و از او طلب کنم تغيجرأت کنم بر قضا
را بر ساير روزھا فضیلت دھد، تا آنکه احترام آن روز در میان دوستان و شیعیان اھل بیت   را که در آن او ھالك مي شوديروز

  : منيسو کرد به ي وحيتعال  گردد كه آنان اين سنت را برگزار كنند، پس حقيمن؛ سّنت

ی عا ق     ک   الم 
 يھا  دنیا و بالھاي دنیا و ستميھا ت تو را؛ محنتیفراگیرد تو را و اھل ب:  در علم سابق من گذشته است که! محمديا

 و لي آنھا به تو خیانت کردند، و تو با آنھا خلوص ورزيدي ولي ي آنھا کرديمنافقان و غاصبان از بندگان من، آنانكه تو خیرخواھ
 ورزيدند، و تو با آنھا صاف بودي و آنھا دشمني تو را به دل گرفتند، و تو آنھا را خشنود گردانیدي و راست گفتي با آنھا آنھا ِغّش

  ولي آنھا تو را تكذيب كردند، و تو آنھا را نجات دادي ولي آنھا تو را در بلّیه گذاشتند، 
) طبقه ھاي جھنم(شایم ھزار در از آتش را از پست ترين کنم به حول و قوه و سلطنت خودم که؛ البته بگ يو سوگند یاد م

را و اصحاب او را در قعر جھنم جاي دھم، آن جائي كه ) غاصب(= ب كند بعد از تو حق علي را، و او صفیلوق به روح كسي كه غ
) زمان( فرعونھاي يبر او مشرف شده و او را لعنت کند و در قیامت آن منافق را برا) كه بھتر از اوست(ابلیس از جاي خود 

 دشمنان دین؛ عبرتي گردانم، و محشور كنم آنھا را و دوستانشان و ھمه ظالمان و منافقان را به طور  يپیامبران و برا
  .ھمیشگي و ابداآلباد در عذاب خود بدارم

او و غصب ) زمان= ( ھمراه نمي گردد وصي و در منزلت تو، مگر به سبب آنچه مي رسد به او از بالھا؛ از فرعون !اي محمد
كننده حق او، كه تجّري مي ورزد بر من و به من افترا و تھمت مي زند، و كالم مرا تبديل مي كند، و شرك به من مي ورزد، و 

 كافر مي شود به من واز براي امت تو نصب مي كند، ) سامري(= مردم را از راه من باز مي دارد، و از طرف خودش گوساله اي 
و جالل من، بدرستي كه من امر كرده امروز مالئكه امروز را در ھفت آسمان، كه بخاطر شیعیان و محبان در عرش و عظمت 

را كه كرسي كرامت مرا در ) مالئكه(= شما عید بگیرند، در اين رةزي كه آن ملعون را ھالك مي كنم، و امر كرده امروز ايشان 
و به خاطر . راي شیعیان و محبان شما از فرزندان آدم؛ طلب آمرزش نمايندبرابر بیت المعمور نصب كنند، و مرا ثنا بگويند، و ب

را امر كرده امروز؛ كه از اين روز تا سه روز، قلم از ) مالئكه نويسندگان اعمال(= گرامیداشت تو و وصي تو؛ كرام الكاتبین 
  .ھمه خاليق بردارند، و چیزي از گناھان ايشان را ننويسند) نوشتن عمل(

 من اين روز را براى تو و اھل بیت تو و براي كساني كه پیرو ايشان باشند از مؤمنان و شیعیان ايشان، عید قرار !اي محمد
عطا كنم كسي را كه عید بگیرد اين روز را از براي : و سوگند ياد مي كنم به عزت و جالل و علو و منزلت و جايگاه خود؛ كه. دادم

حاطه كرده اند، و شفیع قرار دھم او را در حق خويشان و ارحام او، و اگر وسعت دھد در من، ثواب آن ماليكه اي كه دور عرش ا
 در اين روز؛ ھزاران نفر از موالیان و شیعیان شما را از آتش جھنم آزاد سالاين روز بر خود و عیال خود؛ مال او را زياد كنم، و ھر 

  . را گرامي داشته شده قرار دھم، و گناھان ايشان را بیامرزمگردانم، و اعمال ايشان را قبول كنم، و تالش و سعي ايشان
و من برگشتم در حالي از جا برخاست و به خانه اّم سلمه رفت، ) صلي اهللا علیه و آله و سلم( سپس رسول خدا :حذيفه گفت

  ).طاغوت(= آن پیرمرد ) واقعیت و حقیقت حال(كه ھیچ گونه شكي نداشتم در اين امر 



نایات  وع  ول ا   و   6     عد از ر
ديدم كه چگونه او رياست طلبي كرد و شرارت نمود، و كفر را ) صلي اهللا علیه و آله و سلم(تا آنكه بعد از وفات رسول خدا 

بازگرداند، و از دين مرتد شد، و دامان بي حیائي و وقاحت را براي غصب امامت و خالفت باال زد، و قرآن را تحريف كرد، و آتش در 
 وحي و رسالت زد، و بدعتھايي را سّنت قرار داد، و ملت و آئین پیغمبر را تغییر داد، و سّنت آن حضرت را عوض كرد، و خانه

را به دروغ نسبت ) صلي اهللا علیه و آله و سلم(را رد كرد، و فاطمه دختر رسول خدا ) علیه السالم(گواھي حضرت امیرالمؤمنین 
 مجوس را از خود راضي نمود، و نور ديده مصطفى را به خشم آورده و تحصیل رضايت او داد، و فدك را غصب كرد، و نصارى و

را نمود، و جور و ستم را در میان ) علیه السالم(نكرد، و جمیع سنتھاي رسول خدا را از بین برد، و توطئه در كشتن امیرالمؤمنین 
از پوست : ا حرام كرده بود حالل كرد، و حكم به مردم نمود كهمردم آشكار كرد، و آنچه خدا حالل كرده بود حرام كرد، و آنچه خد

زد، و در خانه بر رو و شكم ) فاطمه زھرا علیھا السالم(شتر درھم و دينار بسازند و خرج كنند، و سیلي به صورت حضرت زكیه 
علیه (و بر حضرت امیرالمؤمنین باال رفت، ) صلي اهللا علیه و آله و سلم(فاطمه زھا زد، و به غصب و جور بر منبر حضرت رسالت 

  .افترا بست، و با آن حضرت دشمني و معارضه كرد، و رأي آن حضرت را به سفاھت نسبت داد) السالم

وتکھال     طا
 پس خداوند تعلى دعاي بانو و موالي مرا در حق آن منافق مستجاب گردانید، و قتل او را بر دست كشنده اش :حذيفه گفت

كه آن حضرت را تھنیت و مباركباد ) علیه السالم(پس رفتم به خدمت حضرت امیرالمؤمنین  . ساختجاري) رحمة اهللا علیه(
  بگويم؛ به خاطر آنكه منافق كشته شد و به عذاب و انتقام حق تعالى واصل شد،



قاب  و  ھا اوصاف  و ا ع األول ٩ روز  ی    ّ ر     
 به نزد سّید ي را که آمدي آن روزيیا در خاطر دارآ!  حذیفهيا :فرمود مرا دید،) ه السالمعلی(چون حضرت امیرالمؤمنین 

خوردیم، پس تو  يو من و دو سبط او؛ حسن و حسین نزد او نشسته بودیم؛ و با او غذا م) صلی اهللا علیه و آله(من رسول خدا 
  ! برادر رسول خداي، اي بل:را راھنمایي و آگاه كردند بر فضیلت این روز كه تو داخل شده بودي در آنروز بر ایشان؟ گفتم

را روشن ) صلی اهللا علیه و آله(  است که حق تعالی در آن چشم آل رسوليروز) ھمان(به خدا سوگند که امروز : حضرت فرمود
  . شناسمي این روز؛ ھفتاد و دو نام ميگردانید، و من برا

، ) تا از شما بشنوميبرایم بگوی (= يبه من بشنوان این روز را يدوست دارم که این نامھا!  یا امیرالمؤمنین:حذیفه گفت گفتم
  .و آن روز نھم از ماه ربیع األول بود

مؤمنان از شر آن منافق (=  استراحت است روزن روز، يا ! حذیفهيا :فرمود) ه السالمعلی(حضرت امیرالمؤمنین 
زش ي رروز، و )د دوم استيع روزو × (ِر دوم است يغدروز زائل شدن کرب و غم است، و روز، و )افتندياستراحت 

 روزت است، و ي هداروز برداشنت قلم از اعمال است، و روز است، و يخواهرينش و خي گزروزگناهان است، و 
 مستجاب شدن روزد بزرگ خدا است، و ي عروز ها است، و يه  خوخنواروز برکت است و روزت است و يعاف

 روز به عهد، و ي وفاروزاست، و ) ز کردن از دمشنانيره جسنت و پيدور(=  بزرگ يري موضع گروزدعاهاست، و 
 شکسته روز ظامل است، و مايني ندامت و پشروز اه است، ويجامه س) ون آوردنرياز تن ب(=  کندن روز شرط است، و
) اهل حق (=ش شکوه ي مناروز خواسنت است، و روزهاست، و ي دور کردن نگرانروز است، و) خمالفان(شدن شوکت 

 روزگر است، و يکدي گذشت از روزوب است، و يدن عي پوشانروزاست، و ) اهل حق  (=يي قدرتنماروزاست، و 
 زکات اعظم روز خداست، و ي انابت و بازگشت به سوروز توبه است، و روزان است، و يعي شيفرح و خشنود

دن يب ديا آسي وقت هالک است که درعريب  در زبان يريتعب(=ل النغاب است ي سروز فطِر دوم است، و روزاست، و 
 جرعه عينيجترع (= ق است، ي جترع سوروزو )  رفنت استيني آب خوش از گلو پاي شود، و به معنايدمشن گفته م

 روزو )  باشدين روز مي در اييراي شود، اشاره به پذي است که از آرد درست ميعي ماينيريق شيو سو دن،ي نوش)جرعه
ل بر فرعون است، و ي اسرائوز شدن بينري پروزاست، و ) هم السالميعل(ت يد اهل بي عروز است، و يرضا و خشنود

دار ي خواسنت دروزشکش کردن صدقات است، و ي پروزد، و ي فرمايان را قبول ميعي است که خداوند اعمال شيروز
ايت  راجع به ميکه در قرآن کر(=  وقت معلوم است روز کشته شدن منافق است، و روزاست، و ) از اهل حق(= 

که در (=  مشهود است روزاست، و ) هم السالميعل(ت ي اهل ب شادماينروز، و )س اشاره به آن شده استيمهلت ابل
 يعض الظامل عليوم ي (=گزد  ي است که ظامل انگشت حسرت و ندامت به دندان ميروز، و )اد شده استي ميقرآن کر

ضاللت ) انيبن(= ران شدن ي وروز سرکوب کردن دمشن است، و وزر، و )اد شده است ي ميه، که در قرآن کريدي
و دن ين واقعه دمشن از نوشيدن؛ که با اي منع از نوشعيني= (د است ي تصرروزاست، و ) تذکر(= ه ي تنبروزاست، و و 

  درگذشنت ازروزاست، و ) يت وعده اهليبر حقان(=  است ي گواهروز شرف است، و روز، و ) مانديباز مخوشي 
 روز دمشن حق است، و ايبي زوال کامروزاست، و )  بوستان اهل حقيشکفتگ(=  شکوفه روزگناه مؤمنان است، و 

 است يروزاست، و ) حق(=  حمکم منودن روز برطرف شدن سلطه آن منافق است، و روززه داشته شده است، و يپاک
است، و ) دن اهل حقيبه خود بال(= اخره  مفروز مباهله است، و روز شود، و يکه در آن مؤمن راحت و آسوده م

 بردن ني از بروزاست، و ) خبشش و عطا(=  حنله روزاست، و ) حق(م يل و تعظي تبجروزرش اعمال است، و ي پذروز
 روزز و اجتناب است، و ي پرهروز شرف است، و روزارت است، و ي زروز مظلوم است، و ياري روز است، و يتلخ
 برطرف شدن بدعتها است، و روزاست، و ) هايحضرت زهرا صلوات اهللا عل(= ه ي زکّروزدن و وصال است، و يرس

 از يي و جدا رغبيت يبروز، و ) شد اظهار کردين وقت مني اري که در غيني ديرازها( =  فاش کردن رازهاست روز
حت ي موعظه و نصزروگر است، و يکديدار کردن از ي دروز است، و ي ورع از حمارم اهلروزه است، و ريگناهان کب
  حنر و قرباينروز سلم و رام حق بودن است، و روزاست، و ) موال(م يرش تسلي پذروز عبادت است، و روزاست، و 

  .است) شکم طاغوت( بقر و شکافته شدن روزکردن است، و 



یر و آنچه امید ثواب از آن  خياگر از کارھا: السالم برخاستم، و با خود گفتم که ن علیهیرالمؤمنی پس، از خدمت ام:فه گفتيحذ
  . من استيدارم؛ ھیچ چیز را نیافته باشم؛ مگر فضیلت این روز؛ ھر آینه ھمین آرزو

  
چون این حدیث را از احمد بن اسحاق بن : (گفتند) راویان این حدیث( بن محمد بن جریح يو یحیھمداني  العال نپس محمد ب

 را که برانگیخت تو را از يم خداوندیکن يحمد و شکر م: ا بوسیدیم و گفتیم، و ھر یک برخاستیم و سر او ر) شنیدیميسعید قم
 خود يھا فضیلت این روز، پس از پیش او به خانه) دانستن( به ي ما، و جان ما را نگرفت؛ تا اینکه ما را مشرف گردانیديبرا

  . که این روز، عید شیعه استيبرگشتیم و این روز را عید گرفتیم، پس بدرست
  

  حتوضی
رحمه  (ي بن محمد بن طياین حدیث را از خط عل: صاحب کتاب زواید الفواید که فرزند سید بن طاووس است گفته است که

نوشتم و در کتب دیگر که تتبع کردم چندین روایت دیگر موافق این یافتم پس اعتماد بر این روایات نمودم و سزاوار است ) اهللا
  . در این روز نماینديند و اظھار سرور و شادعیان را که این روز را تعظیم نماییش
  

  ] رحمة اهللا علیهيزاد المعاد، عالمه مجلس: نقل مطالب از کتاب شریف[



ه ع  الک      د ر  خا   ن روز  ودن ا ھید  وتط           ا
  

ه، شـد  واقـع ) علیه السالم( چون روز ھشتم وفات امام حسن عسكرى :محدث قمي به تبعیت از سید بن طاووس مي كويد* 
  .تعظیم و شرافت اين روز شده است  است و اين جھت نیز باعث)علیه السالم(امروز، روز اول امامت حضرت صاحب الزمان 

  
  : در اين باره نوشته است" عید كبیر برائت" در رساله 1عبد اهللا العلوي الفاطمي * 
  

   اولى هھداي
  

 به داليلي )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(مر توجیه عید بودن امروز بجھت اولین روز امامت حضرت صاحب األ
  :؛ از جملهمردود استبسیاري 

  
 اينكه حضرت امام حسن چهدرشان بوده پروز شھادت ) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف( اولین روز امامت حضرت صاحب األمر -١

ھمان روز، اولین  ان روز شروع شده ودر اوايل روز به شھادت رسیده اند پس امامت حضرتش در ھم) صلوات اهللا علیه(عسكري 
 لذا بنابر آن مسلك مردود؛ بايد ھمان روز وفات ھر امام؛ عید باشـد بـراى شـروع امامـت امـام بعـد؛ و ايـن        .روز امامت مي باشد   

  .مستلزم تبديل جمیع ايام عزا به اعیاد است كه منكري واضح البطالن است
  
، اين معني در ساير حـضرات ھـم الزم المراعـات    )صلوات اهللا علیھم اجمعین(ین  در صورت عید بودن اولین روز امامت معصوم        -٢

مانند عید بودن روز وفـات پیـامبر  بـه عنـوان روز اول امامـت و      بايد تمام روزھاي پس از وفات ھر يك از ايشان عید باشد،      بوده، و 
، و بـسیار  اشاره ھم ننمـوده انـد  اه چگھینموده بلكه لین به اين توجیه، اين امر مراعات نئ يك از قاجولي ھیخالفت حضرت موال؛    

  .قدر باطل و مردود استچبديھي است كه اين احتمال 
  
نعمتي بزرك بوده ولي عظمـت مـصیبت فقـدان معـصوم     ) صلوات اهللا علیھم اجمعین(يك از حضرات   شروع امامت ھر چند  ھر -٣

صلوات اهللا علیھم (حضرات معصومین  و. مي باشداي امامت امام حاضر تبريك روز بعد آن، بعنوان ابتد رفتن وٌگمقدم، مانع از عید 
 بـوده   شـديد انكارشان در اين باب، به حـدي  و. نین عملي تنفر داشته اندچنه تنھا آن را تأيید نمي فرموده اند بلكه از       ) اجمعین

، )صـلوات اهللا علیـه  ( حـضرت مـوال   ، بعد از شھادت)صلوات اهللا علیه(وقتي يكي از زوجات حضرت امام حسن مجتبي    : است كه 
بـه    شـده و ناراحـت بـسیار  ) صلوات اهللا علیه(شروع امامت وخالفت حضرتش را به ايشان تبريك مي ٌكويد، حضرت امام مجتبى    

  !ھمین جھت او را طالق مي دھند
  
ل بعـض آنھـا، كـه در آن     در أحاديث شريفه ومفصله أي كه در باب بیان عید بودن اين روز وارد شـده اسـت، خـصوصا بـا تفـصی         -٤

 ذكر ونهچ گ؛ مي بینیم كه ھیوارد شده بود) صلوات اهللا علیه(اسم براي عید بودن اين روز شريف از لسان معصوم  ھفتاد وجه و
  . نشده استمذكورو احتمال به توجیه اى يا حتي اشاره 

  
تقیه الزم ) رفتنگمانند وضو ( ساده ديني بر ھر شیعي عادي معلوم است كه در شرايط سختي كه حتى در بیان برخي امور -٥

ین بوده؛ معلوم است، و بـديھي  گنین امري كه بر دشمنان دين و اتباع منافقین سن  چمي شده است؛ ديكر حال اظھار راجع به         
است كه آشكار شدنش در آن دوران از محاالت بوده است، و اگر نبود اينكه جناب احمـد اسـحاق قمـي از خـواص اصـحاب امـام           

ن عسكري بوده؛ اين امر بر او آشكار نمي شد؛ و اگر نبود كه وي در قم مركزيت شیعه و در قلب بالد ايران مي زيست كه          حس
  . از مركز حكومت طواغیت بدور بود؛ ايشان نیز اين امر را بر خواص شیعیان اظھار نمي نمودگصدھا فرسن

  
راض از أحاديث شريفه أي كه در وجه عید بودن اين روز آمـده اسـت،   با توجه به داليل فوق در موھون بودن توجیه مذكور، اع           -٦

   .نان توجیھي بسیار موھون تر مي باشدچبخاطر التزام به 
  
نـان  چ در خاتمه توجه به اين نكته شايان ذكر است كه داليل فوق امـري بـسیار معلـوم و آشـكار و بـديھي اسـت؛ ولـذا اگـر                     -٧

در نوشته ھاى برخي علماء ذكر شده اين امر به معنـاى عقیـده ايـشان نبـوده؛ چـه         ) امتعید بودن بخاطر روز اول ام     (احتمالي  
اينكه امري واضح البطالن است؛ و اما ذكر اين قول در كالم مثل سید بن طاووس؛ بس واضح است كه از روي تقیه بـوده؛ و ھـر           

، خصوصا كه جناب ايشان به اشاره تـصريح بـه   چه تاكید ناقل شديدتر باشد؛ حكايت از شدت شرايط تقیه داشته است و ال غیر         
 نقل از(، ھالك بعض من كان يھون باهللا جل جالله ورسوله صلوات اهللا علیه ويعاديه    : وجه حقیقي عید بودن اين روز نموده است       

فظ از شر نواصب نانكه در طول تاريخ تا به امروز مؤمنین بخاطر حچ ھم)٣٥١ص٩٥بحار االنوار جدر  و از او ١١٣ص٣اقبال االعمال ج
ذاري و شروع امامت حضرت صاحب األمر مي نمايند، و ھر چه تاكیـد شـخص بـر    گبه شدت تاكید بر عید بودن اين روز به نام تاج  

عید بخاطر شروع امامت بیشتر و انكارش نسبت به عید ھالك طاغوت افزونتر باشد، نـشانه ايـن اسـت كـه آن شـخص خـود را             
   .بیشتر در معرض تقیه مي بیند

  
س ايـن بخـاطر سـستي عقیـده     پـ ويي اين وجـه باطـل؛   گ اما آنچه در میان برخي تازه به دوران رسیده ھا متداول شده از باز       -٨

  ).كفى اهللا المؤمنین شرھم(یني امر برائت بر قلوب آنھا و تاثرشان از مسلك مخالفین و اضداد است، گايشان در واليت و سن
  



مـذخور اسـت كـه از جملـه     كـالم خازنـان وحـي     مھـم  جـامع ه تفاصیل احاديث و اقوال در م اما شرح وجه حقیقي عید كبیر؛ ب  -٩
  : آنھاست

، از شیخ فقیه فاضل علي بن مظاھر واسطي به )المحتضر(به روايت شیخ حسن بن سلیمان حّلي در كتاب  )عیدكبیر( 
، به .(4ح 522در مايتعّلق بأبواب األغسال صنوا 23باب 2مستدرك وسائل الشیعة ج)...إسناد متصل از محمد بن عالء الھمداني 

جواھر الكـالم  )شیخ محمد حسن نجفي جواھري رضوان اهللا تعالى علیه  «جواھر الكالم»قول فقیه عظیم الشأن صاحب كتاب 
 ابـن   از كتاب زوايد الفوائد به نقـل سـّید  ١ص٣٥١ص٩٥به روايت زاد المعاد وبحار األنوار ج، .(43ص/5ج /في شرح شرائع اإلسالم

صـلوات اهللا  (طاوس به روايت ابن ابي العالء ھمداني و يحیي بن محمد بغدادي از احمد بن اسحاق قمي از حضرت امام ھـادي        
، و بـه نقـل   ٢١٠ و وقـايع األيـام ص  ٥٣٦وبه قول شیخ مفید در كتاب مـسار الـشیعه ومحـدث قمـي در مفـاتیح الجنـان ص                ) علیه

  .٢١١، فیض العالم ص١٣٨ص٢ جزائري در االنوار النعمانیة جكفعمي در مصباح، و به قول سید نعمت اهللا
-بــه نقـل عالمــة مجلــسي در بحــار األنــوار ...  فیــه التوسـعة فــي النفقــة و لــبس الجديـد و الــشكر والعبــادة  ؛يـوم نفــي الھمــوم 

  ... از شیخ محمد بن علي الجبعي به نقل از شیخ١ح١٨٩ص٩٥ج
  

 )ھــالك طــاغوت( 
به روايـت شـیخ حـسن بـن         

ــلیمان ــاب  سـ ــي در كتـ  حّلـ
ــضر( ــه  )المحت ، از شــیخ فقی

ــاھر   ــن مظـ ــي بـ ــل علـ فاضـ
واسطي به إسناد متـصل از      
ــن عــالء الھمــداني   محمــد ب

مستدرك وسائل الشیعة )...
نــوادر مــايتعّلق  23بــاب 2ج

 522بــأبواب األغــسال ص 
، بــه قــول فقیــه عظــیم .(4ح

جواھر »الشأن صاحب كتاب    
شیخ محمد حـسن   «الكالم

 نجفي جـواھري رضـوان اهللا     
جـواھر الكـالم   )تعالى علیـه   

 /في شرح شرائع اإلسـالم 
به روايت شیخ   ،  .(43ص/5ج

ــادق    ــام صــ ــدوق از امــ صــ
و نقــل ) صــلوات اهللا علیــه (

ــسي در زاد  ــه مجلـــ عالمـــ
بحار األنـوار     و ٤٠٤المعاد ص 

ــل از (٣٥٦ص٩٥ج ــه نقـــ  بـــ
 و در بحـار  ،)علماء غیر عـرب  

 به نقل از    ١٩٩ص٩٥ج-األنوار
 إّن قد : )علماء عرب (جماعة  

ــل  ــان قتـ ــوم ....كـ ــي الیـ  فـ
التاسع من شھر ربیـع االّول      
والنــاس يــسّمونه بعیــد بابــا  

شیخ وبه قول  ) شجاع الّدين 
 مسار الشیعه مفید در كتاب 

و به اشاره سید بن طاووس  
ھالك بعض مـن كـان يھـون       (

ــاهللا جــل جاللــه ورســوله     ب
ــه   ــه ويعادي ) صــلوات اهللا علی

ــذكور  ــال  مـ ــال االعمـ در اقبـ
كتـــاب  و نقـــل در ١١٣ص٣ج

زوائد الفوائد از ابـن بابويـه و        
ــوار   ــار االنــــــــ از او بحــــــــ

و بــــه قــــول  ، )٣٥١ص٩٥ج
 جزائـري در    سید نعمـت اهللا   

، ١٣٨ص٢االنوار النعمانیـة ج   
ــار و ــث در ب بحــار : آنه احادي

و زاد  ٣٥١ص٩٥االنــــــــوار ج
  .المعاد

  

، ٥٩یـع ص وقـايع االيـام جلـد رب    ، مجلـسي  ه، عالمـ  ٣٣٤ ص زاد المعـاد   )استجابت نفرين حضرت زھرا   ( 
  .٦٧ص٤مستدرك سفینة البحار ج

  
  



  ه ثانیهھداي
  

  . ربیع اّول با ھالك طاغوت و منافات نداشتن با تاريخ مشھور نزد اتباع او٩تاريخ ارتباط عدم ترديد در 
تاريخ نھم برخي بخاطر شھرت تاريخ اواخر ذيحجه، تاريخ نھم را استبعاد نموده اند، در حالیكه استبعاد ايشان بعید است و ارتباط 

  :مسلم قطعي است به داليلي
 نمي باشد، و كـافي اسـت   )علیه السالم( حجتي باالتر از نص صريح حديث شريف وارد از حضرت امام حسن عسكري    چ ھی -١

شم از ھمه خلق ببندد حتى خاصه؛ چوش و گبراى كسي كه بھره اى از معرفت و واليت برده است اينكه با شنیدن كالم مولى 
  .ران برايش ارزشي نداشته باشدگ مخالفت ديو ترديد يا

  
 وقتي كه عامه در تاريخ رحلت حضرت رسول اهللا حداقل سـیزده رأي و نظريـه دارنـد؛ بـا ھمـه اھمیـت و شـھرت و عمومیـت                     -٢

يد نان كه اين افراد فكر مي كنند در ضبط تاريخ دقیق نیستند كه بخواھند به اتكاي حرفشان تردچموضوع؛ معلوم مي شود كه آن  
  . بنمايند)علیه السالم(در كالم مولى 

  
 در احاديث و معارف حقه اين معنا مكرر بیان شده است كه طاغوت براى رسـیدن بـه دركـه آتـشین خـود در جھـنم بـه تعـداد          -٣

ده، و ائین رفتن است، و مانعي ندارد كه معتقدين به تاريخ مشھور بر تاريخ مذكور ملتـزم بـاقي مانـ   پسالھاى عمر خويش در راه     
اه دوزخـیش رسـیدن،   گـ روز نھم را نیز عید مربوط به درك واصل شدن طاغوت بدانند، چه اينكه به درك واصل شدن يعني بـه جاي       

وقتي دو تاريخ را مالحظه مي كنیم مي بینیم كه بینشان ھفتـاد روز فاصـله بـوده اسـت، نـشانه از عمـر ھفتـاد سـاله طـاغوت             
عید ھالك ظاھري طاغوت قرار داده، و تاريخ مخصوص را عید به درك واصـل شـدن طـاغوت    است، لذا مي توانند تاريخ مشھور را  

  .  بگیرند

 

  ھدايه ثالثه
  لزوم عمل به وظیفه عید برائت با رعايت فريضه تقیه

ن مذھب البته رعايت تقیه از وظائف بسیار مھم اھل ايمان بوده؛ و نبايد در اين امور ذره اى سستي يا تجري بنمايند؛ كه به كیا            
لطمه زده و موالیان را در بالد نواصب مورد آسیب قرار مي دھند، خوشا به حال اھل معرفت باطنه كه نه تنھا ذره اى از عقیده و  
عمل خود دست نكشیده؛ بلكه با بذل ظرفیت مناسب و ھوشمندي الزم؛ ضمن ظرافت عمل و رفتار؛ به كتمان حقايق و اسـرار        

  . مي شونداز اغیار و اشرار نیز موفق 
 را ذكـر كننـد   ورود حضرت پیامبر  و اھل بیت به مدينه در سفر ھجرت: به مؤمنین توصیه مي شود كه در مقام تقیه؛ وجه صحیح 

كه اين وجه مانند وجه شروع امامت مجعول و ناصواب نبوده؛ بلكه صحیح و بجا، و باالتر آنكه مورد فھـم عامـه مـسلمین اسـت،       
 اين روز در زمان خود رسول اهللا تا به امروز؛ ھمواره در میان عموم مسلمین مطرح بوده اسـت، و  رفتنگچه اينكه موضوع جشن     

در استقبال پیامبر را؛ به آواز و الحان ...) طلع البدر علینا(مداحان ديني و قواالن عرفاني عموم فرق مسلمین؛ اشعار مردم مدينه 
نانكه وجه ديگر و چه با ھمخواني و آوازخواني و دف نوازي دارند؛ ھمھاى خوش مي خوانند و مجالسي نظیر آن مراسم؛ آمیخت       

 و فرمانده جنايات كربال را نیز عند الـضرورة مـي تواننـد ذكـر     )علیه السالم( قاتل امام حسین ھالك عمر بن سعد لعین    آن روز   
  ).1 تالیف عبد اهللا العلوي الفاطمي "عید كبیر برائت"بايان نقل از رساله (. كنند

  



گام آ ر    ن   انگ  رزو  ن           یا     ید 
  

كه مردم نیز اين روز را عید قرار دھنـد و تريـد     اين روز را عید فرمود و امر كرده)صلى اهللا علیه وآله(حضرت رسول : محدث قمي
   .درست كنند) خوراك َكوشت(

كند گناھايش آمرزيـده شـود و گفتـه     زى انفاقالشیعه روايت كرده كه ھر كه در اين روز، چی مسار صاحب كتاب شیخ كفعمى از
خوشنود گردانید ايشان و توسعه دادن در نفقه و پوشیدن جامه ھاى نـو و   كه مستحب است در اين روز، اطعام برادران مؤمن و

   .تعالى كردن و اين روز، روز بر طرف شدن غمھا است و روز روزه داشتن نیست شكر و عبادت حق
  

  
   :سؤال

نیز فضیلت عید ) علیھم السالم(ھستیم، در كالم خاندان وحي ) علیھم السالم( ايام عید و شادي محمد و آل محمد ما اآلن در 
گرفتن توصیه شده است، مي خواستم راھنمايي بنمائید كه چگونه مجلس شادي و سرور بر پا كنـیم كـه منظـور نظـر حـضرت         

   نمودن اھل حق چگونه است؟حق باشد؟ نحوه درست برپايي مجلس سرور؛ و روش صحیح شاد
  

   :جواب
شخص عارف و دانا، در دريافت حقايق و معارف و نیز پیاده نمودن تعالیم نوراني به دنبال رھنمود و ھدايت حقـاني بـوده، نـه               -١

يـا  ؛ معارف را تفـسیر كـرده   )قوم و قبیله و شھر و ملت و كشور(اينكه بر اساس سلیقه و عادت و میل و ھواي خويش؛ يا عوام             
  . عملش را تطبیق كند

بسیاري كه خود را پیرو مذھب حق مي دانند؛ ممكن است عناوين مسائل را از شرع بگیرند؛ ولى تعیین كننده مصداق و تفسیر 
و چگونگي اين عناوين نزد آنھا؛ ھمانا سلیقه و مذاق و عادت خودشان يا قومشان مي باشد، دستور العمل عید گرفتن و جشن 

را از دين گرفته؛ ولى اينكه اين عید گرفتن يا جشن يا ادخال سرور چگونه باشد؛ اين را به سلیقه خودشان عمل و ادخال سرور  
  .مي كنند، اين روش نوعا با خطا و انحراف قرين است



شخص روشن و آگاه؛ ھمواره سعي مي كند كه ھمه تفاصیل را از آيین حـق بگیـرد، و مالحظـه میـل و عـادت خـود و ديگـران را         
كرده بلكه آنھا را بر اساس آيین حق تصحیح نمايد، ھمچنانكه از سؤال شما بر مي آيد، و از اين رو بوده است كه تفصیل روش             ن

  .و نحوه جشن و عید گرفتن و ادخال سرور را پرسیده ايد
  
صیل آن اسـت؛ كـه مـي     بسیاري غرايز و رغبتھا و نیازھا در آدمي ھست كه بطور كلي مذموم نبوده، بلكه نحوه تـأمین و تحـ   -٢

تواند با بكارگیري روشي نادرست؛ تباه كننده و مذموم بوده، و مي تواند با بكاربستن روش صحیح؛ رشد آفرين و ممدوح باشـد،      
، كـه ھمـه   ..مانند غريزه خوردن و نوشیدن، و نگاه و تفّرج و مباشرت و انس حالى و كالمي و شادي و شادماني و وجـد و ذوق       

لھیه در انسان تعبیه شده و نفي كلي آن خالف تقويم احسن است، اين غرايز و رغبتھا و نیازھا اگر به ھـدايت  اينھا به حكمت ا 
نوراني وحي بكارگرفته شوند؛ مي تواند شخص را ضمن ارضاى رغبت و تأمین نیاز؛ در اوج رشد و كمال نیز ببـرد، ھمچنانكـه بـر     

 تبعیت از گرايش خلق؛ موجب انحطاط و آسیب و ھالكت تن و جان انسان خالف آن؛ با لجام گسیختگي يا پیروي ھواي نفس يا  
گردد، در ھر دو قسم ارضاي رغبت و غريزه شده، ولى يكي به بیماري تن و كدورت جان منجر شود، و ديگري به نشاط و رشـد    

  . بدن و قوت روح و روان منتھي گردد، سرور و شادي و شادماني نیز از ھمین قبیل است
  
ع مجالس سرور و شادي اھل حق و روند برگزاري آن؛ ھمواره در جھت ياد حق و نورانیت و پاكي اھل حق بايد باشد، و   شرو -٣

ھمه اينھا با فضاي فرح و انبساط خاطر و سرور و شادي و وجد و ذوق موافقت دارد، توّھم اينكه مجالس ديني منحصر به تـذكر          
  . غم و يا بیان مصايب است؛ صحیح نمي باشد

  
 بجاى آوردن اعمال عبادي مفصل اين اعیاد بطور فردي؛ و انجام برنامه ھاى مختصر اين مناسبات در مجالس جمعي؛ ھمـراه           -٤

  .با اذكار توّال و تبّرا، بطور فردي و جمعي
  
ن و تقیـه   برگزاري مجالس اعیاد برائت و يا برنامه ھاي تبّري در عموم مجالس ديني با مالحظه اصـل مھـم رازپوشـي و كتمـا         -٥

انجام بگیرد، كه با توجه به اختالط مردم گوناگون و بارز نبودن نشانه ھاى بیگـانگي از ظـاھر افـراد، و تـشابه لبـاس و رفتارھـاى           
  .عموم مردم؛ لزوم رعايت اين امر و دقت در اجراي آن نیاز به تدابیر ھوشمندانه و تالشھاى مجدانه است

  
در معرفـت بايـسته و شايـسته مربـوط بـه آن      ) علـیھم الـسالم  (م وحـي و خازنـان وحـي      بیان كال :  برنامه مھم مجالس اعیاد    -٦

  .باشد) علیھم السالم(مناسبت بوده، و نتیجه اش افزودن آگاھي و معرفت؛ و بالتبع واليت و پیروي حاضرين نسبت به حضرات 
  
اى روح انگیز؛ نه تنھا اشكالي نداشته بلكه بسیار  خواندن اشعار حقاني؛ با نواي روحاني؛ و الحان ايماني؛ و بكاربردن نغمه ھ-٧

  .نیكو و بجابوده؛ بلكه از برنامه ھاى اين مجالس است
  
بیان نكات و ظرايف و لطايف پاكیزه و پیراسته؛ كه ضمن رشد روشنايي و پـاكي اھـل مجلـس؛ موجـب شـكفتگي و انبـساط               -٨

  .ونه مجالس استخاطر و فرح و شادي و سرور ايشان بشود؛ از نشانه ھاى اينگ
  
 خنداندن و خوشحال كردن با مزاح و شوخي و نكته و لطیفه خودش ھنري بسیار دقیق است، كه سرمايه علمي و دانش و             -٩

بینش گوناگون مي طلبد، كه برخي بر حسب استعداد ذاتي يا موروثي و برخي كسبي و تعلمي آنرا دارا ھستند، شخص فرح           
و لطايف وظرايف مفید و صحیح؛ مخاطب و مجلس و ھنگام مناسب را نیز خوب بشناسد، كـه  بخش بايد افزون بر دانستن نكات     

در صورت بكارگیري مھارت الزم؛ با كمتر تالشي و كوچكترين نكته اى ؛ مخاطب شكفته گشته و منبسط و مسرور مي گـردد، و    
مخاطـب بـه تكلـف مبـتال شـده و بـا       شـخص بـراى خندانـدن    : اين در صورت ضعف و عدم مھارت و قلت دانش و بینش است كه            

  .بكارگیري زشت و ناسره و استھزاء اين و سخره آن؛ براى انبساط خاطر مخاطب دست و پا زده و تقال مي كند
  
 بايد بدانیم كه طنز و شوخي و فكاھیات و مطايبات؛ يك رشته موضوع و مطلب نیست، بلكه يك نحوه اداى مقصود و يك نوع -١٠

وش بیان مي باشد، با توجه به ھمین نكته است، كه مھاجمین فرھنگي چه از ملحدين و بي دينان گرفته رساندن مطلب و يك ر
تا پوچ گرايان و انحطاط گرايان از اين وسیله براى زير سؤال بردن مقدسات و اركان دين يا وھن و تخريب نمادھاى محتـرم دينـي       

  .مان و اراده اھل ايمان از اين رشته بسیار بھره مي گیرندھمواره كمك گرفته، و ھم اكنون نیز براى ضعیف كردن اي
از گذشته تا به امروز؛ ھمواره يكي از روشھاي نفوذ و تھاجم عقیدتي و فرھنگي به جوامع معتقد و پايبند؛ زبان طنـز و لطیفـه و       

  .ضرب المثل بوده است
شیفته و دلبسته ) علیھم السالم(ى نوراني اھل بیت مثال در میان مردم ايران كه از ابتداى طلوع مكتب حق و جلوه گري سیما 

شدند، مي بینیم كه در دوره سلطه عمريـان بجـز از   ) علیھم السالم(آن گرديده و پیشگام دلدادگي و پیروي حضرات معصومین        
كـه در  كشتارھاى دسته جمعي شھرھايي چون سبزوار و قتل عامھاى گروھي و شكنجه و آزارھا و انواع اختناق و فشارھايي     

و خانـدان پـاك؛ در لبـاس    ) علیـه الـسالم  (برخي موارد ناچار از كتمان آيین حق گرديده، و گرايش خود را به عشق و پیروي مـوال   
و آل اهللا مشھور بوده؛ پوشانده اند، ) علیه السالم(طريقتھاى عرفاني؛ يا مذھبي كه امامش ھمچون شافعي در ارادت به موال           

ين ارادت و پیروي مخفیانه ايرانیان بودند، لذا به كتمان و عنوان اضطراري تحت شرايط تقیه آنھا راضي ولى چون دشمنان آگاه از ا
نشده؛ و چون ھر گونه فشار و برخورد صريح موجب عمیقتر شدن رابطه مردم ايران به آيین حـق مـي گرديـد؛ لـذا دشـمنان بـه        

طنز و فكاھي و ضرب المثل كه زمینه رواجش در عامه ناس زياد روشھاي غیر محسوس روي آورده؛ و با استفاده از اموري چون    
بوده، و به اقتضاي میل طبع به فكاھیات موجب سرعت نقل و رواج آن گرديده، و از طرفي مطـرح شـدن بـه زبـان شـوخي مـانع           

پیـروي را بطـور غیـر    جدي تلقي شدن آن غالبا مي شود، نقشه ھاى شوم خود را دنبال كردند، براى اينكه بتوانند ايـن ارادت و       
  . محسوس يا سست نموده يا ال اقل از تقدس آن بكاھند

نمونه ھاى آن بسیار است، و نقل تفصیل آن خود ترويج اين باطل و كمكي به اين تھاجم عقیـدتي و فرھنگـي اسـت، ولـى بـه              
چپ نزن، … خودت را به كوچه : اشاره مي گويم تا ھم مطلب بھتر روشن شده و ھم محذور نباشد، رواج ضرب المتلھايي مانند

علیھا (و حضرت صديقه طاھره ) علیه السالم(لھا در محیط ارادت به حضرت موال ثكچل، اين م… تنبان نمي شود، يا … اين براى 
و ساير خاندان پاك، و انتخاب اين نامھا از میان صدھا نام متداول چیزي جز وھن و ھدم مرموزانه معتقـدات و مقدسـات       ) السالم

انیان نیست، اگر اينھا در محیط دشمنان متداول بود، طبیعي بوده و بر اساس عقیـده باطلـشان بـود، ولـى رواجـش در میـان          اير



چـرا  . ارادتمندان و پیروان بسیار حساب شده؛ و تن دادن ما مردم و عدم ھوشیاري ما؛ بستر جريـان ايـن تھاجمـات بـوده اسـت       
! يـا كوچـه خـسرو يـا پرويـز چـپ؟      ! ي نامـسلمان و مـسلمان از او بیـزار اسـت    كه ايران ! متداول نشده است، كوچه ضحاك چپ؟     

يا نامي از دشمنان حق و اھـل حـق در آنھـا بـرده نـشده      ! را پاره كرد و جسارتھا نمود ) صلى اهللا علیه وآله   (ھمانكه نامه پیامبر    
  .اين اقدام دشمن طبیعي است، ولى غفلت دوستان غیر طبیعي است! است؟

م اينگونه طنزھا و مثلھاي تھاجمي به معتقدات و مقدسات امروزه ھـم مرتبـا تولیـد و نـشر داده مـي شـود، و بـا           اگر دقت نمايی  
توسعه ارتباطات و تشديد تھاجم استكبار و كفار و بي دينان و دشمنان حق؛ حجم آن نیز بسیار افزايش يافته است، لذا بـسیار        

اعاذنـا اهللا  (شمنان خدا و دين و موال و آيـین حـق افتـاده و در زمـره آنھـا باشـیم       بايد ھوشیار باشیم، تا مبادا ناخواسته در دام د      
  ).جمیعا

  
ھمچنین اگر به فكاھیات متداول امروزي نگاه كنیم، نوعا يا آمیخته با الفاظ زشت و شنیع بـوده، كـه بـا آن طھـارت اخالقـي               -١١

فھا و نقصھاى واقعي يا وھمي ديگران؛ تألیف شده، و يا بر مردم را مورد ھجوم قرار مي دھند، يا بر اساس استھزا و سخره ضع  
تگي اقوام مختلف يك ساساس ترويج جدايي و عداوت بین ملتھا و اقوام و اقشار يك مملكت بوده؛ كه ھمه اينھا زمینه ساز گس
  . دملت براى تجزيه كشور يا تفرقه قلوب ملت آن بوده، يا دشمني بین ملتھا و كشورھا را پي ريزي مي كن

  
لـذا مـي تـوان    . در ضمن انبساط خـاطر؛ سـطح آگـاھیش را نیـز ارتقـا دھـد      :  ھمواره انسان بايد با نكته اى شكفته شود كه  -١٢

گفتاري يا رفتاري را براى انبساط خاطر بكارگرفت، كه خالي از ناسزا و فحش و الفاظ مستھجن و استھزاء طوايف و اقوام بوده؛ و 
زشھاي ديني باشد، در ضمن اينكه لغو و پوچ ھم نبوده، بلكه سـطح آگـاھي شـنونده را نیـز بـاال       پیراسته از وھن مقدسات و ار     

  . ببرد
  

مانعي ندارد كه با مطالعه تعبیرات و محاورات لھجه ھاى مختلف ضمن ارتقاي دانش خود، بدون اسـتھزاء و سـخره صـاحبان آن؛     
ر عكس با اسـتھزاء و سـخره لھجـه غیـر مـأنوس؛ ھـم كمـي خنـده         شیرين كام و منبسط خاطر نیز گرديد، كما اينكه مي توان ب  

يعني يـك مـاده در دو قالـب و    . مصنوعي كرده و عوارض تدريجي سوء آنرا نیز مبتال شد، كه اولي مطلوب و دومي محذور است          
  .روش متضاد قابل بكارگیري است

  
 ايجاد انبساط خاطر؛ گفتـاري يـا رفتـاري انجـام بگیـرد كـه        در اين ايام و اين گونه مجالس ھمانند ساير اوقات؛ مبادا به بھانه       -١٣

  .سبب تخفیف و اھانت يا خجلت يكي از حاضرين يا ساير اھل حق بشود
  
 ھر چند مناسبات شادي و سرور حقاني و اعیاد اھل حق؛ الزمه اش خوشي و شادماني است، ولیكن مؤمن اھل مراقبـه           -١٤

 شده؛ و بايستي در اوج فرح و شادي خود؛ در درون خود با توجھي به حق؛ انقیاد دل، نبايستي از ذكر عظمت و جالل حق غافل
اللھم ال تمقتنا : خود را تأكید نموده و از حضرتش بخواھد كه اين احوال او را غفلت نشمرد، ولذاست كه توصیه فرمودند كه بگويد

  ).بار الھا ما را دشمن مدار(
  



اگر حق تعالى از روي كرم و عطا بر بندگانش؛ به مالئكه خـود مـي   ) نھم ربیع : عید برائت غدير،  : عید واليت ( در اعیاد بزرگ     -١٥
تا سه روز در نوشتن لغزشھا دست نگه دارند، اين جلوه اى از لطف و احسان اوست، نه اينكه بھانه نافرماني و لجام : فرمايد كه

ديتش را به درگاه حق عرضه نمايد، يعني كه حتى گسیختگي است، بنده راستین حق در ھمین فرصتھاست كه مي تواند عبو      
در : وقتي كه كرام الكاتبین ھم نمي نويسند؛ من دنبال نافرمانیت نبوده بلكه به دنبال بندگیت ھستم، حق تعالى نفرمـوده كـه        

كي و نورانیت در جھت تعمیق و ژرفايي بیشتر پا) مانند آنچه گذشت(بلكه توصیه ھاى وارده ! اين اوقات محرمات حالل مي شود
توھم يا طرح اين گونه برداشتھا يا تفسیرھاى غلط؛ ناشي از اذھان منكرين معارف و يا نفوس ضـعیفه اسـت؛    . بندگان خداست 

  .كه مي خواھند اصل اين مناسبتھا و فضايلش را زير سؤال ببرند
  
  .اين مجالس استپذيرايي حاضرين با انواع نوشیدنیھا و خوردنیھاي طیب و طاھر؛ از آداب مھمه  -١٦
  
و إنعام و جايزه در اين ايام و اين مجالس، از توفیقات بزرگ معنوي بوده؛ كه در سفارشھا و توصـیه ھـاى   ) عیدي( دادن صله   -١٧

  .بر آن بسیار تأكید شده است) علیھم السالم(خاندان وحي 
  
ند را نافرماني نكني آنروز روز عید است، بجز از ھر روز كه در آن خداو: آمده است كه) علیھم السالم( در بیان خاندان وحي     -١٨

ايام میالد حضرات و فتح و نصرت (و ساير اعیاد واليت ) نھم ربیع األول(و عید بزرگ برائت ) غدير خم(اين مالك، عید بزرگ واليت  
مه از عیـدھاى اھـل حـق    در كنار روز جمعه و عید فطر و قربان؛ ھمه و ھ) ھالك طواغیت و اضداد حق(و ساير اعیاد برائت  ) حق

  ]المسائل الھمدانیة: منبع) ١٣٠٨: (شمارة ثبت. [مي باشند
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