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قدس :همایش بین المللی «در س��ایه سار
امام علی(ع)» که همزمان با ایام مبارک عید
سعید غدیر و دهه والیت و امامت در مشهد
برگزار شده بود ،به کار خود پایان داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی ،مراسم
اختتامیه با سخنرانی شیخ محمد اختری دبیر کل مجمع
جهانی اهل بی��ت(ع) و قرائت بیانیه پایان��ی آیت ا ...واعظ
طبسی ،پس از دو روز اس��تقبال از علمای برجسته زیدی
یمن به کار خود پایان داد.
دبیر کل مجم��ع جهانی اهل بیت(ع) در س��خنرانی خود
به اهمی��ت غدیر خم اش��اره ک��رد و آن را نش��ان دهنده
عظمت و کرامت شیعیان دانس��ت و افزود :دشمنان اسالم
با توطئه های خود س��عی در نابودی اس�لام ناب محمدی
دارند.

عضوهیأتعلمیدانشگاهعلوماسالمیرضویبررسیکرد

رخدادهایبیستوچهارم ذیالحجهوحقانیتاهلبیت(ع)
خویش باقی بمانند ،اما جزیه بپردازند.
این ماجرا و پی بردن مسیحیان به حقانیت
پیامبر اکرم(ص) و آموزههای اسالم از چه
منظر حایز اهمیت است و چه چیز را بیش از
پیش ثابت میکند؟
 در جریان مباهله مش��خص ش��د اوالً پیامبراکرم(ص) بر قول خود مصمم بودند و دیگر اینکه
دعا اثر دارد ،چه له باشد چه علیه.
در روایت اس��ت که مامون عباس��ی وقتی از
امام هشتم(ع) پرسید :باالترین منقبت جد شما
امیرمومنان(ع) چیس��ت؟ ایش��ان فرمودند :در
جریان مباهله که پیامب��ر(ص) حضرت صدیقه
و نوههایش��ان را خواندند و امیرالمومنین(ع) به
عنوان جان پیامبر(ص) معرفی ش��دند ،جایگاه
واالی ایشان مش��خص میش��ود .این یعنی در
صفات و فضایل انسانی ،گویا امیرالمومنین(ع)
خود پیامبر(ص) و جان ایش��ان هستند .افزون
بر این ،خداوند در پایان آیه  ۶۱سوره مبارکه آل
عمران این واقعه را واقعی معرفی میکند .در تاریخ
بعدها هم سراغ داریم پیروان مکتب اهل بیت(ع) و
نیز برادران اهل سنت در جریان مباحثات ،یکدیگر
را به مباهله دعوت کردهاند که گاهی پذیرفته شده
و گاهی نیز نه .چون این روز بسیار مشهور است
اعمال خاص دارد از جمل��ه دعای مباهله که در
مفاتیح آمده است.
بیان این واقعه تاریخی و ماجرای مباهله
پیامب�ر اک�رم(ص) چ�ه آم�وزه و عبرتی
برای امروز ما دارد و چ�ه تاثیری بر تبیین
جایگاه امیرالمومنی�ن(ع) (بیش از پیش)

میگذارد؟
 انسانها در زندگی در ابعاد گوناگون نیازمند الگوهستند ،خداوند چه با این واقعه و چه رویدادهای
دیگر در زندگانی اهل بیت(ع) برای بشریت در ابعاد
اعتقادی ،اجتماعی و اخالقی الگو معرفی میکند؛
یعنی جای��گاه امیرمومنان(ع) و اه��ل بیت(ع)
پیش از این برای اصحاب و امت اس�لام روش��ن
شده بود ،زیرا از نخستین دعوت در بین عشیره
توسط پیامبر (ص) ،جایگاه امیرالمومنین(ع) به
عنوان خلیفه و وصی پیامبر اکرم(ص) مشخص
ش��ده بود و در جریان ماجرای مباهله نیز ایشان
به عنوان جان پیامبر(ص) ش��ناخته شدند که با
توجه به نیاز انسان به الگوی کمال بخش ،جایگاه
امیرمومنان(ع) برای اصحاب و نیز دیگر انسانها در
طول تاریخ بیش از پیش مشخص شد.
به نق�ل تاری�خ ،بیس�ت و چه�ارم ذی
الحجه اف�زون بر ای�ن ،روز حاتم بخش�ی
امیرمومنان(ع) و نزول آیه  ۵۵سوره مائده
در شأن آن حضرت(ع) اس�ت ،در این باره
تاریخ بر چه مسألهای تصریح میکند؟
 جالب اینکه این رویدادها در یک سال رخ نداده،اما همه در ایام والیت بوده است ،یعنی جریاناتی
پیوسته در سالهای مختلف به امر الهی رخ میدهد
تا برای مسلمانان حجت تمام شود و نسلهای آینده
بر این مسأله اطمینان داشته باشند و جویندگان
حقیقت ،راه راست را بیابند.
یکی از ماجراهای ای��ن روز و این ایام مراجعه
شخصی فقیر به مس��جد بود برای س��وال نیاز،
(یعنی مسجد در عین س��ایر کارکردها ،کارکرد
رفع نیاز مسلمانان را نیز داشته که امروز نیز بعضاً

رایج است)
در آن مسجد فقیری درخواست کمک کرد،
اما مسلمانان به دلیل شرایط سخت مالی ،امکان
کمک نداشتند؛ امیرالمومنین(ع) که مشغول نماز
نافله بودند ،صدای آن فقیر را شنیدند که ناامید از
مسجد بیرون میرود ،اشاره کردند بایستد و ایشان
در رکوع انگشتر خود را به او بخشیدند.
در این حال فرشته وحی آمد و آیه  ۵۵سوره
مائده بر پیامبر(ص) نازل شد که با واژه «ان َّما» آغاز
میشود؛ یعنی «ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست
اند همان کسانى که نماز
و کسانى که ایمان آورده 
برپا مىدارند و در ح��ال رکوع زکات مىدهند»؛
این آیه وقتی بر پیامبر(ص) نازل ش��د ،ایش��ان
برای مسلمانان در مسجد مطرح کردند .بعضی
از مفس��ران اهل س��نت به این جریان اعتقاد و
اقرار دارند ،برخی نیز ب��ا وجود پذیرش نزول آیه
برای امیرمومنان (ع) ،ولی را همرده پیامبر(ص)
نمیدانند.
نزولاینآیهشریفهچهفضیلتیازفضایل
امیرمومنان(ع) را گوشزد و ثابت میکند؟
 س��وره مائده ک��ه به لح��اظ ترتیب ن��زول ،ازس��ورههای پایانی قرآن اس��ت با عبارت «یا ایها
ال ّذین آمنوا» آغاز میشود و در این سوره خداوند
 ۱۶بار مؤمنان را خطاب قرار میدهد و بخشی از
آیات مربوط به والیت امیرالمومنین(ع) و جریان
غدیر خم و اتمام و اکمال رس��الت نبوی در این
سوره بیان میشود.
در همان س��الهای پایانی عم��ر پیامبر(ص)

خداوند در این قسمت به والیت امیرالمومنین(ع)
تاکید میکند و نیز جایگاه والیت پذیری یعنی

باقرائتپیامآیتا...واعظطبسی

همایش بینالمللی «در سایهسار امام علی(ع)» پایان یافت

در ادامه این همایش ،نمایندگانی از دو کمیسیون تخصصی
نهجالبالغه و الغدیر به ارايه گزارشی درخصوص فعالیتها و
مقاالت ارايه شده در طول همایش پرداختند.
سپس حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی،
معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی در
سخنرانی کوتاه خود با اشاره به اینکه امروز جهان اسالم در
شرایط بسیار پیچیده و حساسی بسر می برد ،اظهار داشت:
امروز کفر و دستگاه ظلم علیه اسالم ناب محمدی قد علم
کرده است.

وی با اش��اره به اینک��ه برگ��زاری این نشس��تها میان
شخصیتهای علمی تاثیرگذار اس��ت ،افزود :این همایشها
زمینه س��از وحدت ،اتحاد و یکپارچگی میان امت اس�لام
است.حجتاالسالمحسینی در پایان ،بیانیه همایش «در
سایه سار امام علی(ع)» و پیام آیتا ...واعظطبسی ،نماینده
ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی به این
همایش را قرائت کرد.
دبیر علم��ی این همایش نی��ز در گفت و گو با باش��گاه
خبرنگاران گفت :در همایش «فی رحاب االمام علی (ع)»

یکی دیگر از نقلهای تاریخ برای بیست و
چهارمذیالحجهنزولسورهمبارکههلاتی
است ،این نزول در پی چه واقعهای رخ داد؟
 در تاریخ اسالم و در منابع حدیث و تفسیر شیعهو اهل س��نت از جمله مناق��ب خوارزمی حنفی
جریان اینطور اس��ت که ابن عب��اس میگوید؛
امامان دوم و س��وم(ع) بیمار شدند و اصحاب به
عیادت ایشان آمدند ،برخی پیشنهاد نذر برای شفا
کردند ،امیرالمومنین(ع) و حضرت صدیقه (س)
برای عدم رد پیشنهاد مؤمنان ،نذر روزه کردند و
فرزندانشان شفا یافتند.
بای��د توج��ه داش��ت در آن روزگار به لحاظ
اقتصادی ،اوضاع مسلمانان سخت بود ،بویژه اهل
بیت پیامبر (ص) ،از این رو ،برای گذران زندگی
هر گونه کار حاللی پیش میآمد از انجام آن ابایی
نداش��تند؛ از این رو ،در تاریخ آمده که حضرت
صدیقه (س) پشم ریس��یدند و در مقابل آن جو
گرفتند و پس از دستاس نان پختند ،هنگام افطار
مسکینی آمد و درخواست کمک کرد؛ با توجه به
آنکه در بحث رد نکردن سائل قرآن دستور اکید
دارد و امیرالمومنین(ع) نیز فرمودهاند« :کس��ی
که به در خانه م��ا بیاید ،در دنیا و آخرت ش��قی
نمیشود ».نان را به فقیر بخش��یدند ،یعنی در
حال وفای به نذر ،اطعام فقیر نیز کردند و روزهای
بعد هم همین اتفاق رخ داد و روز دوم یتیم و روز
سوم اسیر به در منزل ایشان آمد و در نتیجه آن
حضرات(ع) با آب افطار کردن��د؛ در این هنگام
سوره مبارکه «هل اتی» با اش��اره به اطعام اهل
بیت(ع) نازل شد.
این واقعه نیز درسی بزرگ برای مومنان است و
وارد شده هر کس در روزهای دوشنبه و پنجشنبه
س��وره هل اتی را بخواند با پیامبر(ص) محشور
میشود.
چه نتیجهای میتوان از وقایع این روز که
به آنها اشاره کردیم ،کسب کرد؟
 باید توجه داشت داشتن الگوهایی با این حد ازایمان و معنویت و ایثار و فداکاری برای بشریت در
هر زمان الزم است و انسانهایی که ادعای ایمان
و معرفت به جایگاه اهل بی��ت(ع) دارند ،باید در
اخالق و اعتقاد به این بزرگان اقتدا کنند.
افزون بر این ،وقایع ای��ن روز بر حجیت اهل
بیت(ع) پ��س از پیامبر(ص) تأکی��د میکند تا
امت بدانند پ��س از ایش��ان امیرالمومنین(ع) و
فرزندانشان ولی و سرپرست آنها هستند که در
کنار اقتدا ب��ه آنها و حرکت در مسیرش��ان باید
دیگران را نیز به سوی آنها دعوت کنند.

که در سه نشست مشترک و کمیسیون تخصصی برگزار شد
موضوعات و مس��ایلی چون راه های تقویت همکاری های
علمی میان امامیه و زیدیه ،نهج البالغه و غدیر مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.
امیر س��لیمانی رحیمی افزود :مهمترین دستاوردهای
این همایش آشنایی دقیق با اندیشه زیدی و آشنایی علمای
زیدی با فضای فکری شیعه امامیه در ایران بود و همچنین
زمینه س��ازی برای تداوم گفت وگوها ک��ه گفت و گویی
بین المذاهبی شناخته می ش��ود ،فراهم آمد.در پایان این
همایش صاحبان سه مقاله برتر از کشورهای یمن و ایران
مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین از سایر دارندگان مقاله در این همایش تقدیر
و قدردانی شد.
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ماجرای مباهله پیامبر(ص) که در تقویم
اسالم روز بیست و چهارم ذی الحجه به آن
اختصاص دارد ،مربوط به چیست و چگونه
در تاریخ اسالم رقم خورده است؟
 بنابر تاریخ اس�لام و تفاس��یر موج��ود یکی ازجریانهای مطرح و مشهور ماجرای مباهله است
که طی آن جمعی از مس��یحیان نج��ران برای
تحقیق درباره اسالم و آشنایی با دعوت گروهی
این دین مبین ،به محضر پیامبر(ص) ش��رفیاب
شدند.مس��یحیان بر اس��اس باور غلط از دو سه
قرن پیش از اسالم بر این باور بودند که حضرت
عیسی(ع) یا خدای سوم است یا فرزند خداوند!
این در حالی است که مس��یح(ع) خود دعوت به
توحیدمیکرد!یعنیمسیحیتدرعینتوحید،به
تثلیث باور داشتند و پیامبر(ص) در این باره با آنها
مباحثه کردند که آیات ابتدایی تا ۶۰سوره مبارکه
آل عمران به این گفت و گوها اختصاص دارد.
وقتی آنها احتجاجات پیامب��ر را نپذیرفتند،
پیامبر(ص) فرمودند« :حکایت حضرت عیسی(ع)
نزد خدا همچون حضرت آدم(ع) است ،اگر آدم
از خاک خلق ش��د ،عیس��ی(ع) نیز فقط از مادر
متولد شد».
(در این میان باید توجه داش��ت مس��یحیت
نزدیکتری��ن آیین به اس�لام اس��ت و حضرت
مسیح(ع) خود را مبشر ظهور پیامبر اسالم(ص)
معرفی میکند و انجیل یعنی بشارت!)
پ��س از آن ،پیامبر(ص) پیش��نهاد مباهله را
مطرح کردند ،به عنوان س��نتی ک��ه وقتی حق
روشن اس��ت و طرف مقابل نمیپذیرد یکدیگر
را نفرین کنند ک��ه البته بنابر آیه  ۶۱س��وره آل
عمران این پیشنهاد هم از سوی خداوند بود؛ آنها
نیز پذیرفتند.
از ای��ن رو ،نزدیک مدین��ه با یکدیگ��ر قرار
گذاشتند .بزرگ مسیحیان گفت ،اگر پیامبر(ص)
همراه اصحاب آمدند ،یعنی حرفش��ان صحیح
نیس��ت ،اما اگر با نزدیکان آمدند ایش��ان برحق
هستند .سرانجام روز مباهله که بنابر قول مشهور
 ۲۴ذی الحجه اس��ت فرا رس��ید و پیامبر(ص)
همراه با امیرالمومنین(ع) ،حضرت صدیقه(س) و
امامان دوم و سوم(ع) از مدینه خارج شدند؛ بزرگ
مس��یحیان تا این صحنه را دید گفت این گروه
اگر از خدا بخواهند کوهها را از جا بکند ،خداوند
چنین میکند ،از این رو ،از پیامبر(ص) درخواست
مصالحه کردند نه مباهله و نیز خواستند بر دین

مسجد مباهله در مدینه منوره

بیس��ت و چهارمی��ن روز از ماه
ذی الحجه یکی از روزهای خاص
در تاریخ اس�لام اس��ت ،زیرا در
سالهای مختلف ،در این روز وقایعی رخ داده که
بیش از پیش حقانیت اهل بیت(ع) بویژه جایگاه
انحص��اری و ممتاز امیرمومن��ان(ع) را معرفی و
اثبات میکند .از این رو ،در گفت و گویی با حجت
االسالم والمسلمین سیدعلی سجادیزاده ،عضو
هیأت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،استاد
حوزه و مولف مقاالتی همچون «سیره و سیمای
پیامبر(ص) در صحیفه س��جادیه» درباره وقایع
این روز و آثار آن گفت و گویی آنجام دادهایم که
از نظرتان میگذرد:

«انگشتربخشی» امیرمؤمنان(ع) و نزول
«آیه والیت» و پاسخ به دو پرسش

حجت االسالم والمسلمين محمدرضا جواهری
بیس��ت و چه��ارم ذی الحج��ه روز «خاتم بخش��ی»
امیرمؤمنان امام علی(ع) است .علی بن ابی طالب(ع) پشت
سر رس��ول خدا حضرت محمد(ص) در سال دهم هجری
قمری در نماز جماعت در مس��جد النبی نم��از میگزارد،
سائلی آمد و تقاضای کمک کرد .حضرت علی(ع) در حال
رکوع انگشتر خویش را به وی صدقه داد .آن انگشتر از غنایم
جنگی بود که پیامبر(ص) به حضرت علی(ع) داده بودند.
در ارتباط با این «انگشتربخشی» آیه  55سوره مائده نازل
شد و «والیت علوی» در طول «والیت ا »...و «رسول ا »...به
جهانیان ابالغ گردید.
خدای س��بحان در این آیه میفرماید« :سرپرس��ت و
ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند،
همانها که نم��از برپا میدارن��د و در حال رک��وع زکات
میدهند».
در این آیه ،امام��ت و والیت علی بن اب��ی طالب و اهل
بیت(ع) به امت اس�لامی در سراس��ر جهان ابالغ گشت.
در واقع این آیه گزارش یک رخداد الهی است که از سوی
حضرت علی(ع) اتفاق افتاد و آن قدر با ارزش و احترام بود
که یک آیه پیرامون آن نازل ش��د .در حقیقت این جمله با
جمله «علی بن ابی طالب» برابر است .مفسران شیعه و سنی
و مورخان جهان اسالم به این واقعیت اشاره کردهاند.
گاهی میپرسند آیا نام علی بن ابی طالب(ع) در قرآن
آمده است؟ پاسخ هم آری و هم خیر است.
بیش��ک جمله «علی بن ابی طال��ب» در قرآن وجود
ندارد .نام علی بن ابی طالب در قرآن نیامد تا قرآن از تحریف
مصون بماند و کینه توزان و حسودان و مغرضان و دشمنان
علی بن ابی طالب نتوانند در آن دست ببرند .اما همین نام
در واژگان دیگر به جهانیان معرفی گردید.
در این آیه ادات حصر وجود دارد .کلمه «انما» به معنای
تنها و فقط است .در این آیه با تأکید و حصر والیت علوی در
ادامه والیتا ...و رسولا ...قرار دارد .بنابراین تنها و فقط علی
بن ابی طالب(ع) و امامان از نسل وی پس از پیامبر(ص) بر
مردم جهان والیت دارند.
گاهی میپرسند چگونه علی بن ابی طالب(ع) که تیر را
از پای مبارکشان پس از نبردی در حال اقامه نماز درآوردند
تا درد را بر اثر تمرکز حواس و حضور قلب در نماز احساس
نکنند اما در حال رکوع نماز سائل را میبینند و صدایش را
میشنوند و در پی درخواست کمکش به وی انگشتر خود
را صدقه میدهند؟!
پاسخ روشن اس��ت« .نماز» و «صدقه» دو عمل صالح
الهی اس��ت و با هم تعارضی ندارند .بن��دگان صالح در اوج
اخالص و نیایش خویش با پروردگار در اندیش��ه برآوردن
حاجت نیازمنداناند .نماز و صدقه هر دو برای خداست.
در واقع حضور قلب کامل و تمرکز ح��واس در نماز ،با
صدقه به فقیر در یک مس��یر و مقصد ق��رار دارد .از این رو
همان علی(ع) که تیر را از پایش در نماز میکشند تا درد را
احساس نکند ،سائل را میبیند و در اندیشه رفع احتیاج وی،
انگشتر قیمتی خویش را به وی صدقه میدهد.
هر دو کار اخروی و با قصد قربت است .به همین دلیل
این صدق��ه آن قدر مقام علی(ع) را ب��اال میبرد که خدای
س��بحان آن را میس��تاید و برایش آیه نازل میکند و بر
اساس آن علی(ع) را در جایگاه عالی امامت و والیت تعریف
مینماید.

کس��انی که والیت پیامبر(ص) را پذیرا باشند،
خداوند اینها را به عنوان حزب ا ...معرفی میکند و
در آیه بعد از آیه والیت یعنی آیه  ۵۶سوره مبارکه
مائده میفرماید« :و هر کس خ��دا و پیامبر او و
کسانى را که ایمان آوردهاند ولى خود بداند [پیروز
خدا همان پیروزمندانند».
است چرا که] حزب 
بنابرای��ن ،ای��ن آی��ه ه��م ب��ر س��خاوت
امیرالمومنی��ن(ع) تاکی��د دارد و ه��م الگو قرار
گرفتن موال در سخاوت و هم پذیرش والیت آن
حضرت (ع).

