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پیش گفتار

السالم علیک یا دین هللا القومی و رصاطه املستقمی

السالم علیک اهیا النبأ العظمی اذلی مه فیه خمتلفون و عنه یسألون

السالم علیک یا امریاملومننی
)فرازی از زیارت غدیریه امام هادی(

 ،در سایه الطاف خاصه خداوند متعال و عنایت ویژه حضرت امیر
که در مجموعــه ای با نام »کانون خورشــید« به عنوان اولین  مفتخریــم 
مرکــز ترویــج رســانه ای معــارف غدیــر و صحیفــه ســجادیه  از ســال 91؛ 
کران معارف علوی و غدیری،  مدهوش و سرمســت از غوص در بحر بی 
کنیم تا در  گذراندیــم و تنهــا توانســتیم ُدَرری از ایــن محمل صیــد  عمــر 
گذارده و به همین  مرئی و منظر زرشناسان قدردان نعمت واالی والیت 
که رســیدن به عمــق عریق معرفت علی و  قلیل بســنده نماییم، چرا 
کالم،  ولــی نبــی خاتم، امری محال و نشــدنی اســت، چنانکــه امیر 
حضــرت اربــاب، پیرامــون عظمــت درک بــارگاه عرشــی رب االربــاب در 

نهج البالغه فرمود:

ی ال ُیْدِركُُه ُبْعُد اْلَِمِم، َو ال َینالُُه َغْوُص الِْفَطِن، ِ َاذّلَ
اندیشــه هــای دور پــرواز او را درك نكننــد و زیــركان تیزهــوش، بــه عمــق جالل و 

جبروت او نرسند؛

کنه مقــام آیت  مــا نیــز همیــن جملــه را در اظهــار عجــز در وصــول بــه 
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عظمای علی، باز می گوییم.
گرچه ارشادات بزرگان از علما و مراجع عظام تقلید و بویژه رهبر معظم 
انقــالب »حفظهــم اهلل«، مــا را ترغیب و موظــف می نمود تا با برداشــتن 
که رهبر  کار نایســتیم. همانگونــه  قدمهایــی و لــو اندک در این مســیر از 
بزرگــوار انقالب در این رابطه می فرمایند: »امروز ما - هم مســؤوالنمان، 
کشــور باید  هم مردممان - در قبال مســأله غدیر مســؤولیم. مســؤوالن 
کنند اعمال و رفتار و حرکات و ســکنات و برنامه ریزیهایشان را به  ســعی 
کــه همان هدفهای غدیر  که با هدفهای اســالم -  کنند  گونــه ای تنظیم 
کند. ... مردم عزیزمان و بخصوص جوانها هم به برکت  است - تطبیق 
کرده، یك  که اســالم و قرآن و خّط غدیر ترســیم  غدیر، بدانند این راهی 
که با استدالل و فلسفه مستحکمی ترسیم  راه روشن است؛ راهی است 
کرده اســت. امروز  شــده و روندگان بســیار بــزرگ و عظیم المنزلتــی پیدا 
ح اســت و دیگر مــا در تنهایی و  هــم خوشــبختانه ایــن راه در دنیــا مطــر
عزلت نیســتیم. امروز ما در مرکز و محــور توّجه مردم جهان - بخصوص 
کشــورهای اســالمی - هســتیم. راه، راه خوش عاقبت و روشنی است؛ با 
تالش مســؤوالن و با امید و پشــتیبانی قشــرهای مختلف مردم بایستی 
کوتاه مدت  گرچه  کنیم و پیش برویم. این راه  قدم به قدم این راه را طی 
کــه باألخــره به نجــات بشــریت منتهی  نیســت، امــا همــان راهی اســت 
که ان شــاءاهلل زمینه های ظهور مهدی  خواهد شــد. همان راهی است 

کرد.«1 موعود »صلوات اهلل علیه وعّجل اهلل فرجه« را فراهم خواهد 

1. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز عید سعید غدیر خم، 79/1۲/۲4
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کــه در بعد فرهنگــی1؛ در ســال 91 برنامه ای  بنابرایــن توفیــق یافتیــم 
که در پنج ســال، فرهنگ هــای غدیری مهجور را به حد  مــدون نماییم 
کنیم و بحمــد اهلل توفیقاتی هم در این مســیر  تــوان و بضاعتمــان احیــا 

گردید. پربهجت، نصیبمان 
به همین منظور، ســند راهبردی فرهنگی در پی الگوسازی فرهنگی 
کرده و در این مسیر پرفیض، با چاپ  غدیری در خالل 5 سال را تدوین 
مجالت و بروشــورهای تبلیغی همسو با موضوع ساالنه سند راهبردی، 

ح ذیل می باشد:  که به شر آغاز فعالیت نمودیم، 
سال اول )غدیر 92(: احیای فرهنگ برپایی نماز جماعت عید غدیر 
بــه همــراه چــاپ مجلــه ای با عنــوان »قنوت خورشــید« در دو شــماره و 
کت نماز  کشــور و نیز چاپ بروشــور و ترا کل  ارســال به حوزه های علمیه 

کشور. کل  جماعت عید غدیر و ارائه به مبلغین غدیری 
 سال دوم )غدیر 93(: احیای بازخوانی زیارت غدیریه امام هادی
که با چــاپ مجله ای  در روز غدیــر و تبییــن معــارف نورانــی ایــن زیــارت 
با عنوان »زیارت خورشــید« و ارســال به حلقه های صالحین و مبلغین 

گردید. کشور همراه  کل  غدیری 
سال سوم )غدیر 94(: احیای سنت اطعام و افطار در روز عید غدیر و 
که به لطف خدا  گســترده آن در میان توده های مختلف مردم،  برپایی 
بــا چــاپ مجلــه ای با نام »مائــده خورشــید« و ارائه به صنــوف مختلف 

مردم شریف و متدین در سال جاری، همراه خواهد بود.

1. »کانون خورشید« غیر از بعد فرهنگی، در ابعاد پژوهشی، آموزشی و رسانه ای به توفیقات بزرگی 
که بیان آنها در این مجال نمی گنجد. دست یافته است 
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گویی  سال چهارم )غدیر 95(: برگزاری مجالس شعرخوانی و فضیلت 
امیرالمومنیــن در ایــام عیــد غدیــر تــا روز مباهله و چــاپ مجله ای با 
عنوان »شــعر خورشــید«، پیرامون تبیین ابعاد وســیع و نورانی شــعر در 

آینه سیره اهل بیت
سال پنجم )غدیر 96(: احیای رسم عیدی دادن، پوشیدن لباس نو 
و عقد اخوت در روز عید غدیر در میان طبقات مختلف مردم متدین و 
بالخصوص قشر محروم و چاپ ویژه نامه ای با عنوان »رسم خورشید«
گردید و توانستیم از سال 91  حسب این برنامه توفیق، رفیق راهمان 
تا به امروز غیر از اجرای برنامه های فرهنگی فوق الذکر؛ پیرامون ترویج 
کار ویژه ای را پیگیری نموده  کشور، مستمرا  نماز جماعت عید غدیر در 

و به نتایج ارزشمندی دست یازیم.
گســترده نمــاز عید غدیر به جماعــت و رویه رو  از جملــه آنهــا، برپایی 
کشــور است. حســب این اتفاق مبارک، در اوایل سال  به افزایش آن در 
جاری، حضرت آیت اهلل مجد هاشمی »دام عزه«، امام جماعت محترم 
کتاب  مســجد جامــع غدیرخم تهران، به بنده امر فرمودنــد تا با تدوین 
پیش رو، زمینه را برای برپایی با شکوه این نماز در مسجد جامع غدیر 
گردد برای احیای این سنت نورانی در شهر  خم فراهم نماییم.تا آغازی 
تهران بزرگ و تهران نیز مانند ســایر اســتان ها، در این امر ســهیم باشد، 
کریم  کتاب با زحمات بی دریغ حجت االســالم و المســلمین  فلــذا ایــن 
ع و حجت االســالم و المسلمین روح اهلل صدیقیان از اعضای محترم  زار
گردید و دقایــق و لطایف علمی این  گردآوری  کانون خورشــید  دفتــر قم 

گرفت.  مبحث در دسترس عالقمندان قرار 
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که مشــتمل بــر آراء و نظــرات 34 تن از مراجــع و بزرگان  ایــن وجیــزه، 
کی از آن  شیعه، مبنی بر جواز اقامه نماز جماعت عید غدیر می باشد حا
که قریب به قدمت هزار  که از قرن پنجم هجری قمری تا به امروز  است 
ســال دارد؛ علمــا و بــزرگان دین، نماز جماعت عید غدیــر توجه ویژه ای 
که بــرای احیای مجــدد آن، تــالش ویژه و  داشــتند و بــر مــا فرض اســت 
کتاب، نقش بسزایی  که این  مضاعفی را مبذول داریم. در آخر امیدوارم 
گســترده تــر این نماز  در اقنــاع خواننــدگان ایــن اثــر بــرای برپایی هر چه 
پرشــکوه و وکید ســنت رســول خــدا حضــرت محمد مصطفــی، ایفا 
گام  گردد، تا  نماید و فرهنگ مغفول نماز جماعت در روز عید غدیر احیا 
کوچکی برای عرض ارادت به محضر قدســی و ملکوتی حضرت یعسوب 
الدیــن و قائــد الغــر المحجلیــن، امیــر المومنیــن »علیــه افضــل صلوات 
گردد. المصلین«، برداشته و ان شاء اهلل مقبول دربار سلیمانی او واقع 

اللهم صل عل حممد و آل حممد خامت النبینی و عل، َعّل سید الوصینی و 

آله الطاهرین و اجعلنا هبم متمسکنی و بوالیهتم من الفائزین اآلمننی 

اذلنی الخوف علهیم و ال مه حیزنون
)فراز پایانی زیارت غدیریه امام هادی(

کند  کار آفتاب  کند               به آسمان رود و  گر نظر لطف بوتراب  به ذره 

محمد حسین مشکوری
کانون خورشید مدیر 

اول ذی القعده 1436، برابر با 25 مرداد 1394
و مصادف با والدت با سرسعادت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها

قم المقدسه





۱7              قنوت خورشید پرینت اول   ۹۴/۰۵/۳۱

17

مقدمه

 أحلمد هلل اذّلی جعلنا من املتمّســكنی بوالیة أمریاملؤمننی

و األمئة املعصومنی و صل هللا عل سّیدنا حممد و آلــه الّطیبنی 

.الّطاهرین

کبر، أفضل أعیاد و أفضل أیام در دین اسالم  روز عید غدیر؛ عید اهلل األ
گسترده است. می باشد و روز بسیار مهم و با ارزش و با ابعاد فراوان و 

پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران، مباحث بیشــتری از عید غدیر 
کــه نمــاز اختصاصی عیــد غدیر بــه جماعــت از آن جمله  ح شــده،  مطــر
گلپایگانی»مّدظّله  که توســط حضرت آیت آهلل العظمــی صافــی  اســت، 
العالــی« و اســتاد مرحــوم حضــرت آیــت اهلل العظمــی حاج میــرزا محمد 
گرامی ایشــان اســتاد حضــرت آیت اهلل  حســن احمــدی فقیــه و بــرادر 
العظمــی حــاج میــرزا محمــد حســین احمــدی فقیــه »مّدظّلــه العالی« 
گردید و به صورت عملی و به جماعت توســط این دو برادر عالم  ح  مطر

بزرگوار اقامه شد. 
در ســایه الطــاف خدای متعــال و عنایات خاّصه مــوال أمیرالمؤمنین 
حضــرت علــی، و توّجهات حضــرت ولّی عصــر ارواحناله الفــدا، توفیق 
گرانقــدر نصیب بنده شــد و نگارش  تقریــر مباحــث فقهــی آن دو اســتاد 
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گرفت. نظریات آنها برای استفاده علماء، روحانیان وطالب انجام 
با پیشنهاد دوستان، به خصوص استاد محترم جناب حجت االسالم 
محمد حســین مشــکوری ، مدیر محترم »کانون خورشــید«، بحث نماز 
جماعت عید غدیر از دیدگاه فقهای شــیعه، برای اســتفاده عموم مردم 
کتاب پیــش رو به چاپ  گردید و در  متدیــن و شــریف نیــز تهیه و تنظیــم 

رسید.
گســترده، امید اســت نماز جماعــت عید غدیر،  با توجه به اســتقبال 
هماننــد نمــاز جماعت عید فطر و عید قربان با حضور پرشــورتر مؤمنین  
کتاب مورد  گردد و این  کشــورهای مختلف، اقامه  در شــهرها و حتی در 
قبول خدای متعال، پیامبر خدا و ائمه معصومین، به خصوص 
آقا امیرالمؤمنین حضرت علی، و حضرت بقیة اهلل االعظم »روحی له 

گیرد. الفداه« قرار 
همــکاری  کتــاب  ایــن  نــگارش  در  کــه  کســانی  تمامــی  از  پایــان  در 

نموده اند، به این وسیله تقدیر و تشکر می گردد.

20 مرداد 1394
مصادف با بیست وپنج شوال1436 شهادت امام صادق

ع کریم زار



فصل اول:

مستندات روایی و فقهی جواز اقامه نماز عید غدیر به 

جماعت از قرن پنجم تا قرن چهاردهم
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غ از بحث به جماعت خواندن آن  فضیلــت اصل نماز عید غدیــر، فار
که می فرمایند: "هرکه  بسیار عظیم است. از امام صادق روایت است 
که نیم ســاعت  در آن روز ) عیــد غدیــر(، دو رکعت نماز بخواند، در حالی 
کرده و در هر رکعت یک مرتبه حمد و ده بار توحید و  قبل از ظهر غسل 
ده بــار آیة الکرســی و ده بار انا انزلنــاه را بخواند، در نزد خدای عز و جل، 
معادل صد هزار حج و صد هزار عمره اســت. و هیچ حاجتی از حاجات 
دنیــا و آخــرت را طلب نمی کند، مگر اینکه برآورده شــود. حاجت هر چه 
گــر هم ایــن دو رکعت از تــو فوت شــد، آن را بعدا  کــه می خواهــد باشــد. ا

کن". قضا 
که  لــذا اصــل نمــاز عیــد غدیر آن قــدر مســلم و معــروف بوده اســت، 
مرحــوم صاحــب جواهــر، آن فقیــه بــزرگ »اعلــی اهلل مقامــه الّشــریف« 
می فرماینــد: در مــورد ایــن نمــاز، هیــچ اختالفی بیــن قدمــا و متاخرین 
کرده اند؛ یکی  شــیعه، ســراغ ندارم.1 فقها در دو مقام، از این نماز بحث 

کتاب الصاله و همچنین: 1. ر.ک: جواهر، ج 1۲، ص ۲1۵ - عروه الوثقی، ج ۲، 
ح آن- الكافی فی الفقه- المراســم- التهذیب شــیخ طوسی-  وســائل الشــیعه- مفتاح الكرامه و شــر
المقنعــه شــیخ مفیــد- غنیه ابن زهــره- المختصر النافع- المعتبر- کشــف الرمــوز- تحریر- تذکره- 
فوائــد- مختلــف- منتهــی- نهایه- ایضــاح الفوائــد- البیــان- ذکری- التنقیــح- الرائــع- المهذب 
ع- جامــع المقاصد- رســائل کرکــی- روض الجنان- فوائــد القواعد- مســالک- معجم الفائدة  البــار
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در مقام نمازهای مستحبی و دیگری در مقام نمازهای جماعت.
برخــی از تاریــخ نگاران اهل ســنت هــم البته با لحن خاصــی، برپایی 
ایــن نماز توســط شــیعیان را خبــر داده اند.1 بــه عنوان نمونه بــه ذکر دو 

مورد بسنده می نماییم:

1- شــمس الدیــن، محمــد بــن احمــد ذهبــی )673 - 748 ه.ق(، 
کتاب »العبر فی خبر من غبر« در وقایع ســال  خ و محــدث عامــه در  مــور
352 هجری قمری، اقامه نماز عید غدیر توسط شیعیان را با لحنی بی 

ادبانه بیان می کند.

سنة اثنتنی و مخســنی و ثالمثائة و فهیا یوم ثامن عرش من ذی 

احلجة معلت الرافضة عید الغدیر و دقت الكوســات و صلوا 

بالصرحاء صالة العید.2 
در سال 352 هجری قمری، در هجدهم از ذی الحجه، رافضه )شیعیان( عید 
گرفتند و طبلها را بــه صدا در آوردنــد و در صحرا نماز عید  غدیــر خــم را جشــن 

را بجا آوردند.

2- ابومحمــد عبــداهلل بــن اســعد یافعــی یمنــی )698 - 768 ه.ق(، 

کشــف  و البرهــان- مــدارک- روضــة المتقیــن- ذخیــره- وافــی- مفاتیــح الشــرائع- هدایــة االمــه- 
اللثــام- مصابیــح الظالم- ســداد العبــاد- غنائم االیام- ریاض- مســتند الشــیعه- مصبــاح الفقیه- 

کتاب الصالة نائینی و مفاتیح الجنان. اللمعات النیره- 
ک: نهایة االرب، ج1،ص184 به نقل از »گزیده الغدیر« ص81، الكامل فی التاریخ، ج 9، ص  1. ر. 

۵7۵، ۵91، ۵93 و ج 1۲، ص 4۲4 - البدایه و النهایه، ج 1۲، ص 79 و 81.
۲. العبر فی خبر من غبر، ج۲، ص 3۰
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کــه به تاریــخ یافعــی معروف  درکتــاب »مــرآه الجنــان و عبــره الیقظــان« 
می باشــد، درباره وقایع ســال 352 هجری قمری، اقامه نماز عید غدیر 

توسط شیعیان را بیان می کند:

سنة اثنتنی ومخسنی وثالث مائة... و صلوا بالصرحاء صالة العید.1 
در سال 352 هجری قمری، شیعیان نماز عید غدیر را در صحرا اقامه نمودند.

حتــی برخــی از عالمان مســیحی همچــون روکس بن زائــد عزیزی در 
کرده  کتاب »االمام علّی، اسد االسالم و قّدیسه«2 نیز به این مطلب اقرار 

است.
کتاب  بــا همــه ایــن اوصاف، بحــث پیرامون اصــل نماز غدیــر در این 
هدف غایی نمی باشــد بلکه بحث پیرامون اقامه این نماز به جماعت، 
کتاب است و به تفصیل  که هدف اصلی از نگارش این  مساله ای است 

در فصول آینده به آن می پردازد.
تاریخچــه ســنت برپایــی نمــاز جماعــت عیــد غدیــر بــه زمــان پیامبر 
کتــب بزرگان شــیعه آمده اســت،  کــرم بــر می گــردد. بنــا بــر آنچه در  ا

اولین نماز را خود پیامبر در عید غدیر اقامه فرموده اند.
همچنیــن امیرالمؤمنیــن هم در دوران خالفــت ظاهری خود، در 
که غدیر با جمعه مصادف شده بود، به جای نماز جمعه، نماز  یک روز 
کرده و در خطبه آن، به طور مفّصل از فضایل عیداهلل  عید غدیر را اقامه 
 ،که رســول خدا کبــر غدیــر، ســخن بــه میــان آورده و می فرمایند  اال

ایشان را به اقامه نماز عید غدیر امر فرموده اند.

1. مرآة الجنان و عبره الیقظان، ج۲، ص۲61 
۲. االمام علّی اسد االسالم و قّدیسه، ج1، ص1
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بنابرایــن روایات، عبــارات و فتاوای علمای بــزرگ از قدما و متأخران 
کتب  بــه عنــوان مؤید، مبنی بر جواز جماعت در نمــاز روز عید غدیر، در 
گر حجت بر آن فقهای اعالم تمام  که ا شان موجود است. شکی نیست 
نمی بــود، صراحتــا فتوا به جواز یا اســتحباب اقامه این نماز به جماعت 
نمی دادنــد. ما در این مجال آرای برخی از بزرگان فقهای قرون پنجم تا 

به امروز را در این خصوص منعکس می نماییم:
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ن پنجم: قر

۱-شیخمفید

محمــد بــن محمــد بــن نعمــان )336-412 ه.ق( مشــهور بــه شــیخ 
مفیــد، محکم ترین و مهم ترین دلیل درباره جماعت خواندن نماز عید 

غدیر را، عمل به سّنت پیامبر خدا معرفی می کند:

جفرت الســنة یف هذا الیوم بعینه بصالة ركعتنی إقتــداء برسول 

هللا و فعهل و احتذاء لسنته یف أّمته1.
پــس در ایــن روز )عیــد غدیــر( بــا اقامــه دو ركعت نماز بــه جماعــت و اقتداء بر 
پیامبر خدا سّنت جاری شد، و رفتار و عمل به پیامبر خدا به عنوان 

سّنت او، در میان اّمت رواج یافت.

کرده  ح  شیخ مفید به صراحت، اقتدا به فعل پیامبر خدا را مطر
اســت. ســّنت، شــامل قول و فعل و تقریر اســت. در این مبحث، ســّنت 
گرفته و ایشان سّنت  فعلی پیامبرخدا، مورد توّجه شــیخ مفید قرار 
نبوی را، مبنا قرار داده اســت. این مبنای شیخ مفید، مبنای محکمی 

که عمل به سّنت نبوی است و مناقشه ای در آن نیست.  است، چرا
شــیخ مفیــد روایــت برپایــی و اقامــه نماز جماعــت عید غدیر توســط 

1. المقنعه، ص ۲۰3.
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گرامی اســالم در روز بزرگ 18 ذی الحجه ســال دهم هجری  پیامبر 
ح ذیل  کتــاب خود، مورد توّجه قرار داده اســت و به شــر قمــری را در دو 

می فرماید:

کتاب»الُمقِنَعه«: الف(

َنَزَل رسول هللا یف رمجعه )عند رمجعه( ِمْن َحَّة اْلِوداع 

ْنَب ِمَن الّرحال و ُینادی  ِبَغدیر خُ، َأرَمَ َأْن ُیْنَصب له یِف امْلُوضع َكمْلِ

الة اجِمَعــة، َفاْجَتَمَع سائر من كن معه من احلاج و من تبعهم  ِبالّصَ

ِته َفَصّلَ  اْجَتَمَع ُجُْهوُر ُاّمَ
َ
دلخول املدینة من أهل األنصار و 

ْنَب و...1.  َرْكَعَتنْی ُثَّ َرَقی امْلِ
پیامبرخــدا، در بازگشــت از حجة الوداع در غدیر خم فرود آمدند و دســتور 
دادنــد در مكانی، از رحال شــترها، برای ایشــان چیزی ماننــد منبر نصب كنند 
و نــدا بــرای اقامــه نمــاز جماعت بدهنــد. پس حركت كننــدگان همــراه پیامبر و 
كه از انصار برای رفتن به مدینه بودند اجتماع نمودند و تمام  كســانی  حجاج و 
اّمت همراه پیامبرخدا جمع شــدند، پــس پیامبرخدا دو ركعت نماز 

خواندند و سپس به منبر رفتند.

کتاب »المقنعه« از آن در این روایت  که شــیخ مفید در  نکات مهمی 
اســتفاده می نماینــد و فتــوای جواز اقامــه نماز عید غدیــر را به جماعت 

صادر می فرمایند از قرار ذیل است:

نكتهاول:ندابراینمازجماعت

الة  کردنــد: »ُینــادی ِبالّصَ این کــه مــردم را بــرای نمــاز جماعت دعوت 

1. المقنعه، ص ۲۰3.
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گــر نمــاز ظهــر  جاِمَعــة« دعــوت بــرای خوانــدن نمــاز جماعــت اســت. ا
ــالة جاِمَعة« بــرای نماز  گفتــه می شــود و با عبــارت »الّصَ کــه اذان  باشــد 
ظهــر دعوت نمی کنند. شــیخ مفید این گونه نــدا دادن را، ندا برای نماز 

جماعت می داند. 

نكتهدوم:خواندندورکعتنمازجماعت

وقتــی همــه مردم جمع شــدند، پیامبرخــدا برای خوانــدن نماز 
جماعــت، منتظــر اجتماع مردم می مانند و صبــر می کنند تا مردم جمع 

شوند، آن گاه دو رکعت نماز به جماعت می خوانند.
کرم می خواســتند نماز را ُفــرادا بخوانند، نیازی نبود  گــر پیامبر ا ا
که جلوتر  که منتظر مردم بمانند؛ بخصوص منتظر می شــوند تا افرادی 
رفته اند برگردند و هم چنین تا رسیدن کسانی که عقب مانده اند منتظر 
می شــوند و بعد دو رکعت نماز می خوانند. این نکات نشــانگر آن اســت 
که پیامبر خدا، نماز جماعت عید غدیر را دو رکعت خوانده است.

کتاب»اإلرشادفیمعرفةحججاهللعلیالعباد« ب(

حّت إنهتی إیل املوضع املعــروف بغدیــر خ و لیس مبوضــع إذ ذاك 

یصلح للمزنل، لعدم املاء فیه واملرعــی، فزنل یف املوضــع و نزل 

املسلمون و كن سبب نزوله یف هذا املاكن نزول الرقآن علیه 

بنصبه أمریاملؤمننی عــل بن أیب طالب خلیفة یف األمة من 

بعده... و كن یومًا قایظًا شــدید احلر، فأرم بدوحات هناك فقم 

ماحتهتــا و أرم جبمع الّرحال یف ذلك املاكن و وضع فوق بعض، ث أرم 
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منادیه فنادی یف الّناس »الّصالة اجمعة« فاجتمعوا من رحالم 

إلیه و ان أكرثمه لیلف ردائه عل قدمیه من شّدة الرمضــاء، فلما 

اجتمعوا، صعد عل تلك الرحال... ّث خطب الّناس حفمد هللا 

واثین علیــه... ّث نزل و كنت وقت الظهــریة، فصّل ركعتنی، ث زالت 
الشمس، فأذن مؤذّنه لصالة الرفض، فصّل هبم الظهر1

كه معروف به غدیر خم است، و محل مناسبی برای منزل  تا رسیدند به مكانی 
كردن نبود، به خاطر این كه آب و علف ندارد، پس پیامبرخدا در آن مكان 
فــرود آمــد و مســلمانان هم فرود آمدنــد و دلیل فرود آمدن در آن مــكان، نزول آیه 
كریــم بــرای انتصــاب امیرالمؤمنین حضــرت علی به عنوان جانشــین  قــرآن 
 در میــان مردم بود... و روز بســیار گرمی بــود و پیامبرخدا پیامبرخــدا
كه پاالن ها را در  كنند و دستور داد  دستور داد آن چه زیر درختان بزرگ بود، تمیز 
كه  ی بقیه قرار دادند، بعد دستور داد  آن مكان قرار دهند و بعضی از آن ها را رو
در میــان مــردم ندای »الّصالة جامعة« بدهند و مردم از شــتران خود به ســوی او 
ی پاها انداخته بودند.  گرما، لباس خود را بر رو شتافتند و بیشتر مردم از شّدت 
كــه مردم جمع شــدند، پیامبر خــدا از آن منبر باال رفتند... ســپس  زمانــی 
خطبه ای با حمد و ســپاس خدای متعال برای مردم خواندند... ســپس پایین 
آمدند، نزدیک ظهر  شــده بود، پس دو ركعت نماز خواندند و ســپس موقع زوال 
 گفت، پس پیامبرخدا خورشــید شــد. پس مؤذنش برای نماز واجب اذان 

نماز ظهر را با آن ها خواندند.

کتاب »اإلرشاد فی معرفة حجج  که شیخ مفید در  نکات مهم دیگری 
کاماًل آشــکار و روشــن و با توضیح بیشــتری  اهلل علــی العبــاد« بــه صورت 
بیــان نمــوده و فتــوای جــواز اقامه نمــاز عید غدیــر را به جماعــت صادر 

می فرمایند از قرار ذیل است:

1. االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج8، ص7.
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نكتهاول:مناسبنبودنمحلغدیر،جهتتوقف

کردن  محل غدیر خم از جهت آب و علف، مکان مناسبی برای منزل 
 کــه نشــان می دهــد پیامبرخدا و توّقــف نبــود. ایــن نکته ای اســت 
کنند. چون بعــد از محل غدیر ُخم،  می خواهنــد مطلــب مهمی را بیان 
کاروان هــا از یکدیگــر جدا می شــدند و دیگر امکان اجتمــاع بزرگ و قابل 
توّجــه وجود نداشــت، پــس غدیر خــم، بهترین موقعّیت بــرای اجتماع 
بزرگ مســلمانان بعد از اّیام حج به شــمار می رود و بســتر مناسبی برای 

اقامه نماز جماعت است.

نكتهدوم:نزولجبرئیل

 کریم مبنی بــر معرفی حضرت علی نــزول جبرئیل و ابــالغ آیه قرآن 
به عنوان خلیفه و جانشــین پیامبر خــدا، مهم ترین دلیل بر برپایی 
تجمــع بــزرگ در روز غدیر می باشــد، و بیان آن در خطبــه نماز جماعت 

عید غدیر، دال بر آن است.

گرم نكتهسوم:روز

گرم بودن  کرده اند بــه  ح  کــه ماجرای غدیــر را مطر در بیشــتر روایاتــی 
گرما برخی از مردم،  که از شــدت  آن روز توجه شــده اســت، به خصوص 

لباس خود را بر روی پاهایشان می انداختند.

کردنزمین نكتهچهارم:تمیز

کــردن زمیــن و مهیا نمــودن آن   دســتور پیامبــر خــدا بــرای تمیز 
که نشــان می دهد،  بــرای ایجــاد مکان مناســب، از نکات مهمی اســت 
کــردن محل اجتماع برای مســلمین جهت اقامه نماز و اســتماع  آمــاده 
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خطبه غدیر نیز مد نظر ایشان بوده است.

نكتهپنجم:ساختنمنبر

از پــاالن شــترها منبــری بــرای پیامبــر خدا ســاخته می شــود، به 
کنــار یکدیگــر می تواننــد حضــور داشــته باشــند و  کــه دو نفــر در  نحــوی 
جایــگاه مناســبی بــرای ایــراد خطبــه پیامبرخــدا اســت. از همــان 
کنار خویش فرا می خواند و  ابتدای خطبه، ایشان حضرت علی را در 

امامت و والیت حضرت علی را به مردم ابالغ می کند.

نكتهششم:ایرادخطبهغدیر۱

خطبــه غدیــر پیامبر خــدا از خطبه های متواتر بین شــیعه و عاّمه 
کتفا  گرچــه عامــه در نقل خطبــه فقط به اصــل آن ا محســوب می شــود، ا
کرده و از نقل جزئّیات خودداری نموده اند و برخی فقط جمله »من كنت 
مواله فهذا علی مواله« را آورده اند. با توّجه به این که بعد از این خطبه، 

که این خطبه،  نماز جماعت غدیر خوانده شده است، مشخص می شود 
یــك خطبــه معمولی نیســت، بلکه خطبه نماز اســت، مثــل نماز جمعه و 

که خطبه، بخشی از نماز است. نماز عیدین )عید فطر و عید قربان( 

نكتههفتم:خواندندورکعتنمازجماعتعیدغدیر

کــه پیامبر خدا، خطبــه را به اتمام می رســانند، بالفاصله  زمانــی 

کتــب عامه و  کانــون خورشــید، در مــورد خطبــه غدیر خــم، تحقیق مســتقلی از  1. برخــی محققیــن 
کتــاب با عنوان  که پیرامــون تصحیح اســناد خطبه غدیر می باشــد. این  خاصــه تدویــن نموده انــد 
گفته هایی از اسناد خطبه غدیر«، تألیف محمد علی موحدی و چاپ نشر معارف در سال جاری  »نا

به زیور طبع آراسته شده است.
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مــردم را بــا نــدای »الصــالة جامعــة« جمــع نمــوده و مــردم را بــرای نماز 
کردند و سپس دو رکعت نماز جماعت اقامه نمودند. جماعت دعوت 

کــه خطبه  هم چنیــن اقامــه جماعــت بالفاصلــه بعــد از ایــراد خطبه 
بخشــی از نماز می باشــد و مانند نماز عیدین، بخشــی از نماز محسوب 

می گردد.

نكتههشتم:زوالخورشیدبعدازنمازجماعتعیدغدیر

عامــه تــالش نموده اند تا نمــاز عید غدیر را حذف نمــوده و آن را نماز 
که بنابر نقل شــیخ مفیــد، نماز مخصوص  ظهــر بیــان نماینــد، در حالی 

عید غدیر، به جماعت . قبل از زوال خورشید بوده است.

گفتن نكتهنهم:اذان

ع مقدس  گفتن اذان برای اقامه نمازهای واجب، از توصیه های شر
گفتــن نــدای »الصــالة جامعــة«، دعــوت بــرای اقامــه نمــاز  می باشــد. 
که اذان، بــرای اقامه نماز ظهر  جماعــت عید غدیر بوده و واضح اســت 

بوده است.

نكتهدهم:خواندننمازظهر

 گفته شــد، نماز ظهر به جماعت، توســط پیامبر خدا وقتی اذان 
اقامه شــده اســت. در این بیان شــیخ مفیــد، نماز جماعــت مخصوص 
گردیده اســت و هیچ شــکی  کاماًل تفکیك و جدا  عیــِد غدیــر، از نماز ظهر 
کــه پیامبرخــدا نمــاِز مخصــوِص عیــد غدیــر را مســتقاًل بــه  نیســت 

جماعت خوانده است.
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جمعبندینكات

پیامبــر خــدا در آخریــن حج خود به هنگام بازگشــت از این ســفر 
نورانــی، در روز 18 ذی الحجه ســال دهم هجری قمــری، به امر پروردگار 
در سرزمین غدیر خم توقف نمود و با ایراد خطبه غدیر و اقامه دو رکعت 
نمــاز جماعــت، امیرالمؤمنین را بــه عنوان جانشــین و وصی خود به 

که جمعیتی بالغ بر 120 هزار نفر می باشد، ابالغ می فرماید. مردم 
شــیخ مفیــد با بیان این مطلب، اقامه نمــاز جماعت عید غدیر را به 
عنوان ســنت فعلی پیامبر بر می شــمرد و تبعیت از آن را امری مهم 
می دانــد. فلــذا غیــر از فتوا بــه این نماز، خــودش نماز جماعــت غدیر را 
گســترده شــیعیان، در بغــداد اقامه می کنــد، در حالی که اهل  بــا حضور 
ســّنت، در بغــداد جمعیت قابــل توجهی را به خــود اختصاص داده اند 
کســانی در ایــن نمــاز شــرکت  گرچــه ای چــه بســا از اهــل ســّنت هــم 

نموده باشند.
ح تبصرة المتعلمیــن« مرحوم آقا ضیــاء الدین عراقی  کتــاب »شــر در 

آمده است:
صّل املفید هذه الصالة الغدیر یف میدان بغداد ِباُلوف من الناس.1

شــیخ مفید در میدان بغداد با هزاران نفر از مردم، این نماز غدیر را به جماعت 
اقامه نموده است.

کتــاب »مصابیح الظالم« عالمه وحید بهبهانی نیز نماز  همچنیــن در 
که  عیــد غدیــر را ذیل بحث نمــاز جمعه ذکر نمــوده و یادآور شده اســت 

کرده اند : عامه به اقامه نماز جماعت غدیر تصریح 

ح تبصرة المتعلمین، ج ۲، ص ۲۰1. 1. شر
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و یصلّون صالة الغدیر. حّت أن العامة نقلوا أّنم یف بطن بغداد 

صلّوا هذه الصالة )الغدیــر( جاعة یف آالف ألوف مهنم، بل و نقلوا 

أّنم رضبوا الكوس یف الیوم املذكور إظهارًا لالجهار والبشاشة1.
كه در مركز شهر بغداد، نماز  كرده اند  و نماز غدیر را می خوانند. حّتی عامه نقل 
غدیــر را بــه جماعت با حضور هزاران نفــر می خواندند و نقل كرده اند كه در این 

روز، به خاطر جشن و شادمانی، طبل می زدند.

این که هزاران هزار نفر از مردم جمع شوند و نماز جماعت غدیر را در 
کــه جماعت خواندن نماز عید غدیر،  کنند، آشــکار می کند  بغداد اقامه 
که از اهل  امری عادی و مرسوم بوده است و این احتمال داده می شود 
که  کســانی در این نماز شــرکت داشته باشــند، به خصوص  ســّنت هم، 
برخــی از اهــل ســّنت، حقایــق را قبول دارنــد، ولی نمی تواننــد به خاطر 

کنند. برخی مسایل، از جمله تهدیدها و فشارها حقیقت را بیان 
که شیخ مفید، با علم به این مسایل، دلیل محکم و قاطعی  لذاست 
بــرای جماعــت خوانــدن نماز عید غدیــر اقامه می کند و به ســّنت فعلی 

پیامبرخدا، استدالل می نماید.

2-ابوالّصالححلبی

أبوصــالح تقی الّدین بن النجــم الحلبی )374-447 ه.ق(، جماعت 
کتاب »الکافی  کامــل در  خوانــدن نمــاز عید غدیــر را به صورت مفصل و 

فی الفقه« توضیح داده است:

عقد الصالة، قبل أن تزول الّشمس، بنصف ساعة، ملن یتاكمل 

1. مصابیح الظالم، ج ۲، ص 37.
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له صفــات امامة اجلماعة، بركعتنی... و یقتدی به املؤمتون، و إذا 

سلم دعا بدعاء هذا الیوم و من صّل خلفه، ولیصعد املنب قبل 

الّصــالة، فیخطب خطبة مقصورة... فإذا انقضت اخلطبة تصاحفوا و 

هتانوا و ترفقوا1.
كــه دارای  بســتن نمــاز جماعــت، نیــم ســاعت قبل از زوال خورشــید، با كســی 
كامــل امام جماعت باشــد، بــا خواندن دو ركعــت نمــاز... و مأمومین  صفــات 
بــه ایشــان اقتــداء می كنند و وقتی ســالم نمــاز را داد، دعای ایــن روز را همراه با 
كوتاه بخواند...  مأمومیــن می خواند و قبــل از نماز، باالی منبر رفته و خطبــه ای 
كــه خطبه تمام شــد با یكدیگر دســت بدهند، ســر در گردن هم قرار  و هنگامــی 

دهند و سپس متفرق شوند.

دلیــل أبوصــالح حلبی برای جماعت خواندن نماز عید غدیر، ســّنت 
پیامبرخدا و تبعّیت از سّنت مؤّکد ایشان است.

کــردن بــه آن، اهمیت  کــه ارزش و عمل  ســّنت مؤّکــد، ســّنتی اســت 
فراوان دارد و عمل به آن، اقتدا به پیامبر خدا است.

کتاب »الکافی فی الفقه« آمده است: در 

من أوكد سّنته اإلقتداء برسول هللا یف یوم الغدیر و هو 
الثامن عرش من ذی احلجة احلرام باخلروج إیل ظاهر املرص.2

كــه هجدهــم مــاه ذی  كــه در روز غدیــر،  كیــد شــده آن اســت  از ســّنت های تأ
الحجة الحرام اســت، اقتداء به رســول خدا شــود، و با خروج از شــهر )نماز 

گردد. جماعت غدیر( برگزار 

کــه همانند شــیخ مفید، مــورد اســتفاده ابو  نــکات مهــم ایــن روایت 

1. الكافی فی الفقه، ص 16۰.
۲.  الكافی فی الفقه، ص 16۰.
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گرفته اســت و بر اســاس آن فتــوا به اقامــه نماز  الصــالح حلبــی هــم قــرار 
ح ذیل است: جماعت عید غدیر داده است، به شر

1ـ برگزاری نماز جماعت عید غدیر، نیم ساعت قبل از زوال خورشید.
2ـ خواندن دو رکعت نماز به جماعت.

3ـ خروج از شهر.
کوتاه قبل از نماز جماعت. 4ـ خطبه 

گفتن به هم دیگر. 5ـ دست دادن با یکدیگر و تبریك 
.6ـ اقتداء به سّنت پیامبرخدا

7ـ سنت مؤکد بودن جماعت خواندن نماز عید غدیر.

3-علیبنمحّمدقمی

کتاب »جامع  عالم بزرگ، علی بن محّمد قمی )متوفی 450 ه.ق( در 
الخالف و الوفاق« می فرماید:

ءة و أن خیطب قبل  یستحب أن یصل جاعة و أن جیهر فهیا بالرقا

الصالة خطبة مقصورة عل محد هللِا و الثناء علیه و الصالة عل حمّمد 

و آله و ذكر فضل هذا الیوم و ما أرم هللا به من النص باالمامة عل 

.1امری املؤمننی
مستحب است نماز غدیر را به جماعت بخواند و آنرا نیز با صدای بلند بخواند 
و قبل از نماز، خطبه ای مشــتمل بر حمد و ثنای الهی و صلوات بر محّمد و آل 

محّمد و امر الهی از نص بر والیت امیرالمؤمنین بخواند.

بنابرایــن مطلــب، علی بن محمد قمی نیز حســب ایــن فرمایش، نه 

1. جامع الخالف و الوفاق، ص 119
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کیفیت خطبه بعد  تنها نماز جماعت عید غدیر را پذیرفته اســت، بلکه 
گوشزد می کند. از نماز جماعت عید غدیر را 
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ن ششم: قر

۱-ابنزهرهحلبی

کتاب »غنیة  ســید ابوالمــکارم ابن زهره حلبــی )511 - 585 ه.ق( در 
النزوع الی علمی األصول و الفروع« می فرماید:

و اما صالة الغدیر رفكعتان یصل قبل الزوال بنصف ساعة و 

ءة و أن خیطب قبل  یستحب أن یصل جاعة و أن جیهر فهیا بالرقا

الصالة خطبة مقصورة عل محد هللِا و الثناء علیه و الصالة عل حمّمد 

و آله و ذكر فضل هذا الیوم و ما أرم هللا به من النص باالمامة عل 

 .1امری املؤمننی
كه نیم ساعت قبل از زوال خوانده شود و  و اّما نماز غدیر، پس دو ركعت است 
مستحب است نماز غدیر را به جماعت بخواند و آنرا نیز با صدای بلند بخواند 
و قبــل از نماز خطبه ای مشــتمل بر حمد و ثنــای الهی و صلوات بر محّمد و آل 

محّمد و امر الهی از نص بر والیت امیرالمؤمنین بخواند.

2-عاّلمهامیناالسالمطبرسی

عالمه ابوعلی فضل بن حســن بن فضل طبرســی )468- 548ه.ق( 

1. غنیة النزوع الی علمی األصول و الفروع، ص 1۰8
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کتاب هــای فراوانــی در عرصه علم  که  ملقــب به امین االســالم طبرســی 
کالم و تاریخ نوشته است و تفسیر »مجمع البیان« ایشان از مشهورترین 

تفاسیر شیعه محسوب می شود.
کامل توضیح داده و دو  عالمه طبرســی، ماجرای عید غدیر را به طور 
کرده اســت.  رکعــت نمــاز جماعت غدیر را غیر از نماز جماعت ظهر بیان 

کتاب »أعالم الوری بأعالم الهدی« نوشته است: در 

فزنل رسول هللا باملاكن اذلی ذكرناه و نزل املســلمون حوله و كن 

یومًا شدید احلر، فأرم رسول هللا بدوحات هناك فقم ماحتهتا 

و أرم جبمع الرحال یف ذلك املاكن و وضع بعضها عل بعض، ث ارم 

منادیه، فنادی بالناس »الصالة اجمعة« فاجتمعوا الیــه و ان 

 ،اكرثمه لیلف ردائه عل قدمیــه من شدة الرمضاء، فصعد

عل تلك الرحال... ّث خطب النــاس... ّث نزل و كن وقت الظهریة، 

فصّل ركعتنی، ّث زالت الّشمس، فأّذن مؤذنه لصالة الظهر، فصّل 
بالناس.1

كــه ذكر كردیــم فرود آمــد و مســلمانانی كه در  پــس پیامبــر خــدا در مكانــی 
 گرمــی بــود. پــس پیامبرخــدا كنــارش بودنــد فــرود آمدنــد و آن روِز بســیار 
دســتور داد آن چــه زیــر درختــان بزرگ بــود را تمیز كنند و دســتور داد تــا پاالن ها 
ی بقیه قرار دهند. ســپس به  را در آن مــكان جمــع كننــد و بعضــی از آن هــا را رو
نــدا كننده اش دســتور داد، پس در میان مردم نــدای »الصالة جامعة« داد. پس 
ی پاهای  مــردم جمــع شــدند و بیشــتر مــردم، از شــدت گرما، لباسشــان را بــر رو
خــود انداختــه بودند. پس پیامبر خدا بر باالی آن پاالن ها رفتند... ســپس 

1. أعالم الوری بأعالم الهدی، ج1، ص۲۰6.
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خطبه ای برای مردم خواندند... سپس فرود آمدند در حالی كه زمان ظهر رسیده 
بود. پس دو ركعت نماز خواندند، ســپس وقت زوال خورشــید شــد، پس مؤذن 

گفت و پیامبرخدا با مردم نماز خواندند. ایشان اذان 

که در آنســت همچون نکات شــیخ مفید می باشــد و از  نکات مهمی 
تکرار آن اجتناب می نماییم.
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ن هشتم: قر

۱-عالمهحلی

عالمه ابومنصور جمال الدین، حســن بن یوســف بن علی بن مطهر 
که ماجرای  حّلی )648 - 726 ه.ق( از معروف ترین علمای شیعه است 
شــیعه شــدن پادشاه ایران، ســلطان خدابنده، به دســت ایشان بسیار 
کالم تدوین و  کتاب های مهمی در زمینه فقه، اصول و  معروف اســت و 

تألیف نموده اند.
کتاب »کشف الیقین« ماجرای غدیر را این گونه آورده اند: ایشان در 

ملا قیض النیب احلج رحل إیل املدینة مبن معه من املســلمنی، 

حّت وصل إیل غدیر خ و لیس موضعًا یصلح للزنول، لعدم 

املــاء فیه واملرعی... فزنل النــیب و كن یومًا شــدید احلر، 

فأرم بدوحات، فقم ماحتهتا و أرم جبمــع الّرحــال یف ذلك املاكن و 

وضعها عل شبه املنب، ّث نادی »بالّصالة اجمعة« فاجتمعوا و 

كن أكرثمه یشد رداء عل قدمیه من شــدة احلّر، ّث صعد املنب و 

دعا أمریاملؤمننی و محد هللا... ّث نزل فصّل ركعتنی، ّث زالت 



۴۱              قنوت خورشید پرینت اول   ۹۴/۰۵/۳۱

41

الّشمس فصّل بالّناس1
زمانی كه پیامبر خدا حج را تمام كرد، به همراه مسلمانان به سمت مدینه 
كه جای مناســبی برای فرودآمدن  حركت نمود، تا به محل غدیر خم رســیدند، 
نبــود، بــه خاطر این كه آب و علف نداشــت... پس پیامبر خــدا فرود آمد و 
كنند و  گرمی بود و دســتور دادند آن چه زیر درختان بزرگ بود را تمیز  روز بســیار 
دســتور داد تــا پاالن هــا را در آن مــكان جمع كننــد و مانند منبر درســت كردند، 
ســپس نــدای »الصــالة جامعــة« دادند، پس مردم جمع شــدند و بیشــتر آن ها از 
ی پاهای خود انداخته بودند، ســپس بر باالی  گرمــا، لباس خود را بــر رو شــدت 
منبــر رفــت و حضــرت علی را نــزد خــودش فراخواند و حمد و ســپاس الهی 
كــرد... ســپس از منبــر فــرود آمــد و دو ركعــت نمــاز خواند، ســپس زوال  را بیــان 

خورشید واقع شد و با مردم نماز خواندند.

گرفته است  که مورد استفاده عالمه حلی قرار  نکات مهم این روایت 
ح  و بر اساس آن فتوا به اقامه نماز جماعت عید غدیر داده است، به شر

ذیل است:
گرم بودن روز  1ـ 

کردن زمین 2ـ تمیز 
3ـ ساختن منبر

4ـ ندای »الصالة جامعة«
5ـ خواندن خطبه

6ـ خواندن دو رکعت نماز عید غدیر
7ـ زوال خورشید

8ـ اذان ظهر
9ـ خواندن نماز ظهر

کشف الیقین، ج1۲، ص11.  .1
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که در ذیل می آید،  لکن عالمه حلی در مقام افتا در کتب فقهی خود، 
پیرامون جواز اقامه نماز عید غدیر به جماعت می نویسد:

کتاب»قواعداالحكام« الف(

و صالة الغدیر ركعتان قبل الــّزوال بنصف ساعة...، جاعة یف 

الّصرحاء بعد أن خیطب االمام هبم و یّعرفهم فضل الیوم، فاذا 
انقضت اخلطبة تصاحفوا و هتانوا.1

نمــاز غدیــر دو ركعت اســت كه نیم ســاعت قبــل از ظهر خوانده می شــود...، و 
كــه، امام جماعت خطبه  بــه جماعت در صحراء خوانده می شــود. بعد از این 
كه خطبه  می خوانــد و فضیلــت روز )غدیــر( را بــه مردم می رســاند. و هنگامــی 

تمام شد، با هم دست داده و تهنیت می گویند.

کتاب»تذکرةالفقهاء« ب(

قد روی ابوالصالح هنا استحباب اجلماعة و اخلطبــة و التصاحف 

و الهتاین لبكة هذا الیوم و رشفه بتمكیل ادّلنی بنصب 

.2امریاملؤمننی
همانــا ابوصــالح در اینجــا، روایــت كرده اســت اســتحباب جماعــت در نماز و 
خطبه و دست به هم دادن و تهنیت گفتن، به خاطر بركت این روز و شرف آن، 

.كامل شدن دین با انتصاب امیرالمؤمنین حضرت علی با 

کتاب»مختلفالشیعة« ج(

قال ابوالصالح یف صفة صالة الغدیر و من وكید السنة االقتداء 

1. قواعد االحكام، ج 1، ص ۲97.

۲. تذکرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲87.
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برسول هللا یف یوم الغدیر و هو ثامن عرش من ذی احلجة 

باخلروج إیل ظاهر املرص و عقد الصالة قبل أن تزول الشمس 

بنصف ساعة ملن یتاكمل له صفات امام اجلماعــة بركعتــنی، و 

یقتدی به املؤمتون و اذا سلم دعا بدعا هذا الیوم و من صّل خلفه 
ولیصعد املنب قبل الصالة فیخطب خطبة.1

گفته اســت: از مؤّكدترین ســّنت، اقتدا به پیامبر  ابوصــالح در وصف روز غدیر 
كه با خروج از  خدا در روز غدیر است و آن هجدهم ذی الحجه می باشد، 
كردن  شهر و نیم ساعت قبل از زوال خورشید با خواندن دو ركعت نماز با اقتدا 
كامل امامت جماعت باشد و مأمومین به او اقتداء  كه دارای صفات  كسی  به 
می كنند و وقتی ســالم نماز را داد، دعای این روز را همراه با مأمومین می خواند 

و قبل از نماز، باالی منبر برود و خطبه بخواند.

ی
ّ
2-عالمهفخرالمحققینحل

بــن مطهــر حّلــی  بــن علــی  بــن یوســف  بــن حســن   عالمــه محمــد 
که همانند پدرش، جواز جماعت  )682 - 771 ه.ق( ، فرزند عالمه حلی 
کتاب »رساله فخریه« می نویسد: کرده است، در  نماز عید غدیر را تأیید 

و مهنا صالة الغدیر و هی ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة یرقأء 

یف لك مهنا احلمد رّمة َو الكً من القدر والتوحیــد و آیة الكریس ایل 

قوله »مه فهیا خادلون« عرشًا، جاعة یف الصرحاء بعد أن خیطب 

االمام هبم و یعّرفهم فضل الیــوم، فاذا انقضت اخلطبة تصاحفوا و 

1. مختلف الشیعة، ج ۲، ص 3۵۲.
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هتانوا1 و نیهتا »ُاَصّل َصالة یوم الغدیر لَِندهبا«.
و از آن جمله است نماز غدیر است كه نیم ساعت قبل از زوال خوانده می شود 
و در هــر ركعــت آن ســوره حمد یك بــار و هر یك از قدر و توحید و آیة الكرســی تا 
»هــم فیهــا خالدون«، 10 بــار خوانده می شــود. این نماز به صــورت جماعت در 
كه امــام جماعت خطبــه می خواند و در  صحــرا، خوانــده می شــود. بعد از ایــن 
كه خطبه امام به  خطبه، فضیلت روز غدیر را به مردم می رساند، پس هنگامی 
پایــان رســید مردم با هم دســت دهند و به هم تبریــك و تهنیت بگویند. و نیت 

نماز این است: »نماز روز عید غدیر را به خاطر مستحب بودنش می خوانم.«

3-شهیداول

شــهید محمــد بــن مّکــی بــن محمــد بــن احمــد العاملی معــروف به 
کتاب »اللمعة  شــهید اول )734 - 786 ه.ق( درباره نماز عید غدیر در 
کتب مهم درســی حوزه های علمیه در طول سالیان  که از  الدمشــقیة« 

متمادی تا به امروز است، چنین آورده است:

كتاب الّصالة. الفصل احلادی عرش: یف اجلماعة و هی مســتحبة یف 

الرفیضة، متأكدة یف الیومیة و واجبة یف اجلمعة والعیدین مع 

وجوهبما و بدعة یف النافةل إالّ یف اإلستسقاء والعیدین املندوبة 

والغدیر2.
فریضــه،  نمازهــای  در  آن  و  جماعــت.  نمــاز  در  یازدهــم  فصــل  نمــاز.  كتــاب 
كید شــده اســت، و در نماز جمعه، جماعت  مســتحب و در نمازهای روزانه تأ
خوانــدن واجــب اســت و زمانــی كه نمازهــای عیدیــن )عید فطر و عیــد قربان( 
واجب شــوند، جماعت خواندن آن ها هم واجب اســت. جماعت خواندن در 

1. سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۲8، ص ۵8۲.
کتاب الصالة، فصل فی الجماعة. ۲. اللمعة الدمشقیة، 
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نمــاز نافلــه، بدعت اســت، مگــر در نماز بــاران و نماز عیدین )عیــد فطر و عید 
كه مستحب باشند، و نماز غدیر. قربان( 

اینگونــه شــهید اول، نماز عیــد غدیر را جزو مســتثنیات بدعت در به 
جماعت خواندن نمازهای مســتحبی می دانــد و بدین صورت، فتوا به 

جواز اقامه آن به جماعت می دهد.
کتاب  الزم به ذکر اســت، معمواًل شــهید اول به دلیــل موجزگویی در 
خود، »اللمعة الدمشقیة«، تنها فتاوای مشهور را ذکر می فرماید و بیان 

گواه بر مشهور بودن آن است. جواز جماعت عید غدیر، 
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ن نهم: قر

ابنقطانحلی

شمس الدین محّمد ابن شجاع قطان حلی معروف به ابن قطان در 
کتاب »معالم الدین فی فقه آل یاسین« می نویسد:

یف اجلماعة: و جتب یف اجلمعه و العیدین و بنذر و حترمی یف النوافل 
االّ اإلستسقاء و الصالة الغدیر عل قول1

در جماعت: و جماعت در نماز جمعه و دو عید )قربان و فطر( و به سبب نذر 
واجب اســت و جماعت در نوافل حرام اســت، مگر در طلب باران و عید غدیر 

بنا بر قولی.

1. معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج 1، ص 13۲.
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ن دهم: قر

کرکی ۱-عالمهمحقق

کرکــی مشــهور بــه محقــق ثانی   عالمــه علــی بــن عبدالعالــی، محقــق 
کتاب  که از علمای بزرگ و نابغه شــیعه اســت در دو  )865 - 940 ه. ق( 

خود پیرامون نماز جماعت عید غدیر چنین فتوا می دهد:

کتاب»رسائل« الف(

و مهنــا صالة الغدیر قبل الزوال بنصف ساعة و هی ركعتــان... 

جاعة یف الصرحاء بعد أن خیطب االمام هبم و یعرفهم فضــل هذا 

الیوم فاذا انقضت تصاحفوا و هتانوا و ثواهبا الف حة و العمرة و 

یعطی ما یسأل1.
كه نیم ســاعت قبــل از زوال خوانده می شــود و  و از آن جملــه نمــاز غدیر اســت 
دو ركعــت اســت...، در صحــراء بعد از آن كه امام برای آن هــا خطبه می خواند 
و فضیلت روز غدیر را بیان می كند و پس از آن، مردم به هم دســت می دهند و 
تهنیــت می گوینــد، و ثواب آن هزار حج و عمره، و هر آن چه درخواســت كننده 

بخواهد می باشد.

1. رسائل، ج 1، ص 13۵.
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کتاب»جامعالمقاصد«۱ ب(

کتاب »رســائل« را تکرار نموده  کرکی، همین عبارات  عالمه محقق 
است. به همین جهت از نوشتن دوباره آن خودداری شده است.

2-شهیدثانی

که شــهید اّول  کتاب لمعه شــهید اول، متن مختصر و موجزی دارد، 
آن را در زندان نوشــته اند. به همین جهت، شــهید زین الدین بن علی 
کتــاب  بــن احمــد عاملــی معــروف بــه شــهید ثانــی )911- 965 ه.ق( در 
ح و توضیح مطالب  ح اللمعة الدمشــقیة« به شر »الروضة البهیة فی شــر
آن پرداخته است، و دلیل شهید اول بر جواز نماز جماعت عید غدیر را 

ح نموده است : این گونه شر

یف قول مل جیزم به املصّنف إالّ هنا و نسبه یف غریه إیل الّتقی، و لعّل 

مأخذ رشعّیهتا، أی اجلماعة یف صالة العید و اّنه عید2.
كــه جــزم و یقیــن بــه آن نداشــته، مگــر در این جــا، و در غیــر آن، بــه  كالمــی  در 
)أبوصالح( تقی )حلبی( نسبت داده است، و شاید دلیل مشروعّیت جماعت 

كه آن نماز عید است. خواندن نماز عید غدیر، در این است 

کالنتر در حاشــیه  کالم شــهید ثانی، ســید محمد  ح این  حتی در شــر
کتاب، این چنین توضیح داده است:

هذا إستدالل لطیف مؤلف من الّشلك األّول املنطقی، توضیحه: 

الغدیر عید و العید جتوز اجلماعة یف صالته، فالغدیر جتوز 

1. جامع المقاصد، ج ۲، ص 48۵.
ح اللمعة الدمشقیة، ج 1، ص 378. ۲. الروضة البهیة فی شر
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اجلماعة یف صالته. 

اّما إثبات الصغری و هو كون الغدیر عیدًا، فلقول اإلمام 

الّصادق یف فضل یوم الغدیر و هو: »عیدهللا األكب1.

و اّما لكیة الكبی و هی مرشوعّیة اجلماعة یف لّك صلوة عید 

فلقوله أیضًا: »حمّمد بن احلسن بأسناده عن احلسنی بن سعید 

ابن أیب معری عن إبن أذینة عن زرارة عن أیب جعرف قــال: 

من مل یصل یف اإلمام یف جاعة یوم العید فالصلوة له و ال قضاء 

علیه«2، بناء عل إطالق لكمة العید و معومها3.
این اســتدالل لطیف )دقیق( بر طبق شكل اّول منطق می باشد، و توضیح آن، 
چنیــن اســت: روز غدیــر، عید اســت و در روز عید، جماعت خوانــدن نماز آن 

جایز است، پس در روز غدیر، جماعت خواندن نمازش جایز است.

 اّمــا اثبــات صغــری در این كه روز غدیر، عید اســت، پــس كالم امام صادق
كه درباره فضیلت روز غدیر فرمودند: »بزرگ ترین عید خداست«.  است 

كــه مشــروعیت جماعــت در همــه نمازهــای عیــد اســت،  كبــری  و اّمــا اثبــات 
كــه نمــاز را در روز عید  فرمایــش امــام صــادق می باشــد كه فرمودند: »كســی 
بــه جماعــت همراه امام نخواند، پس نماز بر او نیســت و قضاء هم ندارد«. بنابر 

كلمه عید دارد و بنابر عمومیت آن... كه  اطالقی 

دلیــِل ارائــه شــده، بســیار دقیق تبیین شــده اســت و از نظــر منطقی 
صحیح اســت. در این که روز غدیر، عید می باشد، روایات فراوانی وجود 
دارد و اینکــه هــر روز عیــدی، نمــازی دارد. در روایــات مــورد اشــاره قــرار 

1. وسائل الشیعه، ج 7، ص 4۲1.
۲. وسائل الشیعه، ج ۵، ص 3.

کالنتر، ج1، ص 319. ح سیدمحمد  ح اللمعة الدمشقیة، شر 3. الروضة البهیة فی شر
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که آیا هــر نماز عیــدی را می توان  گرفتــه اســت. حــال مورد بحث آنســت 
که از اطــالق روایت، می توان اســتفاده نمود  بــه جماعــت خواند یا نــه؟ 
که نماز عید باید به جماعت باشــد. فلذا نظر شــهید اول، شــهید ثانی و 
کالنتر، جواز اقامه بــه جماعت در نماز عید  کتاب ســید محمد  محشــی 

غدیر است.

3-عاّلمهمقدساردبیلی

عالمــه احمــد بن محمد محقق اردبیلی مشــهور به مقــدس اردبیلی 
)متوفــی 993 ه.ق( دالیل متعددی را برای جماعت خواندِن نماز عید 
که  کتــاب »مجمــع الفائــده و البرهــان« اینگونه بیــان می کند،  غدیــر در 

عبارتند از:

دلیلاول:
املشهور بنی األحصاب جواز فعلها جاعة.1

مشــهور بیــن اصحــاب )شــیعه(، جایــز بــودن برگــزاری )نمــاز عیــد غدیــر( بــه 
جماعت است.

دلیل اول ایشــان »شــهرت« جماعت خواندن نماز عید غدیر است و 
که جماعت خواندن نماز عید غدیر بر خالف تصّور  این نشــان می دهد 
برخــی، از شــهرت فراوانــی برخــوردار بوده اســت و ایشــان بــرای تکمیل 
که به عنــوان دلیل دّوم  دلیــل شــهرت، نکته مهمی را یــادآوری می کند 

ایشان ذکر می شود.

دلیلدوم:

ح ارشاد االذهان، ج3، ص3۲. 1. مجمع الفائدة و البرهان فی شر
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و لیس ببعیــد لعدم املنــع من اجلماعة یف نافةل مطلقًا، حبیث 
یشتملها ظاهرًا.1

و جــواز جماعــت بعید نیســت، به خاطر نبــودن منع از جماعــت خواندن نماز 
كه در ظاهر، شامل نماز عید غدیر هم می گردد. نافله، به صورت مطلق، 

که، منــع از جماعت  گونــه روایت خاصــی  کــه هیچ  بایــد دقــت نمود 
 ،خواندن نماز عید غدیر نماید وجود ندارد، یعنی از ائّمه معصومین
کند جماعــت خواندن نمــاز عید غدیر ممنوع اســت،  کــه بیــان  روایتــی 
که روایات خاص، در منع جماعت نمازهای  بیان نشده است، در حالی 

ح شده است. نافله ماه رمضان، مطر
که منــع از جماعت خواندن نماز نافلــه می کنند، اختصاص  روایاتــی 
که به  بــه نمازهــای نافله شــب های مــاه رمضــان دارد؛ بنابرایــن روایتی 
کند، وجود  کّلــی و مطلق، جماعت خوانــدن نماز نافله را منــع  صــورت 

ندارد.

دلیلسوم:

واإلجاع فیه، مع الّتغیب یف اجلماعة خصوصًا یف هذه الصالة یف 
هذا الیوم.2

كه تشویق به  و اجماع علماء در جواز جماعت خواندِن آن است، به خصوص 
جماعت خواندن این نماز )عید غدیر( در این روز )غدیر( شده است.

ح شــده توســط محقق  کــه اجماع مطر نکتــه قابــل توّجه این اســت 
اردبیلــی، اجمــاع منقــول اســت و از دیدگاهــی جایــگاه اجمــاع، باالتر از 

ح ارشاد االذهان، ج3، ص3۲. 1. مجمع الفائدة و البرهان فی شر
ح ارشاد االذهان، ج3، ص3۲. ۲. مجمع الفائدة و البرهان فی شر
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شهرت است. شهرت مخالف دارد، ولی اجماع، مخالفی ندارد.
که علمای شــیعه  بر طبق اّدعای اجماع ایشــان، مشــّخص می شــود 
در دوره ای خــاّص، همگــی در جــواز جماعــت خواندن نمــاز عید غدیر، 

مّتفق القول بوده اند و حکم به جواز داده اند.

دلیلچهارم:
و ألّنه حیصل الّنفع أكرث.1

با جماعت خواندن نماز )عید غدیر(، نفع فراوانی به دست می آید.

توّجه به فواید و نتایج نیز می تواند به عنوان دلیل غایی مورد توجه 
گیرد. خواندن نماز با جماعت، از نظر ثواب، بســیار بیشــتر و برتر از  قرار 

نماز فرادا می باشد.

دلیلپنجم:
و هبا یظهر شعار اإلمیان.2

و با )جماعت خواندن نماز عید غدیر( شعار ایمان )شیعه( آشكار می شود.

نمــاز جماعــت عیــد غدیــر، اظهــار ایمــان بــه اهــل بیــت عصمــت و 
طهــارت اســت. با برپایی نمــاز جماعت عید غدیر، شــیعیان، ضمن 
زنــده نــگاه داشــتن عید غدیــر، به صورت آشــکارا، ایمــان و عقیده خود 
را نســبت به ائمه معصومین نشــان می دهند و ایــن می تواند از باب 

گیرد. تعظیم شعائر الهی مورد توّجه قرار 
عالمــه مقــدس اردبیلی با ارایه دالیلی محکــم و قاطع، حکم به جواز 

ح ارشاد االذهان، ج3، ص3۲. 1. مجمع الفائدة و البرهان فی شر
ح ارشاد االذهان، ج3، ص3۲. ۲. مجمع الفائدة و البرهان فی شر



۵۳              قنوت خورشید پرینت اول   ۹۴/۰۵/۳۱

53

جماعــت نمــاز عیــد غدیــر داده و برخــی از آداب اجتماعــی و فردی عید 
کرده اند: غدیر را هم ذکر 

و ینبغی اخلطبة باظهار فضیةل هذا الیوم و التصــاحف و الزتین و 
التصدیق و افطار الصیام و....1

و شایســته اســت خطبه ای برای بیــان فضایل این روز )عید غدیر( بیان شــود و 
ینت دهند، و صدقه بدهند و به  )شیعیان( با یكدیگر دست بدهند و خود را ز

افراد روزه دار، افطاری بدهند و...

که در بســتر  گــی مهم دارند و آن این اســت  همــه ایــن اعمــال یك ویژ
اجتمــاع تحّقــق می یابــد، یعنــی مســلمانان را توصیه به تجمــع می کند 
که همان نماز اســت را ترغیــب به برگزاری  و بهتریــن مســاله در اجتماع 
که بدون اجتماع مســلمین، بسیاری  نماز جماعت می نماید، لذاســت 

از اعمال و آداب غدیر تحقق نمی یابد.

4-شیخصیمری

شــیخ مفلــح بــن حســن بــن رشــید بــن صــالح الصیمــری البحرانــی 
خالصــة  و  الخــالف  »تلخیــص  کتــاب  در  ه.ق(   900 حــدودا  )متوفــای 

االختالف« پیرامون نماز جماعت عید غدیر نوشته است:

و املعتمد جواز ایامتم املفتض باملفتض مع اختالف الرفیضنی 

یف الیومیة دون غریها ، و جیوز ایامتم املتنفل باملفتض و 

بالعكس و بالتنفل یف أماكن خمصوصة إما املتنفل باملتنفل، 

ح ارشاد االذهان، ج3، ص3۲. 1. مجمع الفائدة و البرهان فی شر
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فاكالستسقاء و العیدین و الصیب بالصیب ، قیل : و یف صالة الغدیر.1
كه نماز واجب می خواند  كســی  كه  كه مورد اعتماد می باشــد این اســت  نظری 
گر چه دو نماز واجب  كند،ا كه نماز واجب می خواند اقتدا  كســی  ،می تواند به 
كه نماز واجب  آنها با هم فرق می كند؛ تنها در نمازهای یومیه می تواند به كسی 

كند. بجا می آورد؛ اقتدا 

کــه نمــاز واجب  کســی  کــه نمــاز نافلــه می خوانــد بــه  کســی  اقتــدای 
کــه نمــاز مســتحبی  کســی  می خوانــد و بالعکــس و همچنیــن اقتــدای 
که نماز مســتحبی می خوانــد ؛ )تنهــا( در مکانهای  کســی  می خوانــد به 

خاصی جایز است؛
که نماز  که نماز مستحبی می خواند به فرد دیگری  کسی  اما اقتدای 
مســتحبی می خوانــد مانند: نماز استســقا و نماز عیدیــن )فطر و قربان( 
که در  کودک اســتثنا شــده اســت؛ وگفته شده است  کودک به  و اقتدای 

نماز غدیر)هم جایزاست(.(

1. تلخیص الخالف و خالصة االختالف، ج1، ص183
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ن یازدهم: قر

۱-عالمهسیدمحمدعاملی

کتاب »مدارك   مرحــوم عالمه صاحب مــدارک )946 - 1006 ه.ق( در 
ح شرایع االسالم« پیرامون نماز جماعت عید غدیر این  االحکام فی شر

چنین فتوا می دهد:

َو من هذا یظهــر أن مــا ذهب الیه بعض االحصاب1من استحباب 

اجلماعة یف صالة الغدیر جّید و ان مل یرد فهیا نص عل اخلصوص مع 

أن العالمة نقل یف »التذكرة« عن ایب الصالح أنه روی استحباب 
اجلماعة فهیا2 و مل نقف عل ما ذكره3

القائل بذلــك أبوالصالح احللیب4 و مل نقــف عل مأخذه، قال یف 

املعتب5 و هو احد االعیان فال بأس باتباع فتواه6.

1. الكافی فی الفقه، ص 19۰ و اللمعة الدمشقیة، ص 47.
۲. تذکرة الفقهاء، ص 73.

ح شرایع االسالم، ج 4، ص 316. 3. مدارك االحكام فی شر
4. تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 88.

۵. المعتبر، ج ۲، ص 116.
ح شرایع االسالم، ج 3، ص ۲38. 6. مدارك االحكام فی شر
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و از ایــن ظاهــر می شــود از اینكه آن قولی كه بعضی از علمای ما در اســتحباب 
گرچه در خصوص  جماعــت در نمــاز عیــد غدیر قائل شــده اند نیكو اســت، و ا
كــه عالمه در  جماعــت نمــاز در ایــن روز نصی وارد نشــده اســت، عــالوه بر این 
كتاب »تذكره« از ابوصالح نقل كرده كه جماعت در آن مســتحب اســت و ما بر 

مأخذ این قول دسترسی پیدا نكردیم.

كــه قائــل به آن اســت )جماعت نماز غدیــر( ابوصالح حلبی اســت و ما  كســی 
كتــاب »المعتبــر« آورده اســت: و او از بــزرگان  مأخــذ آن را پیــدا نكردیــم و او در 

است و اشكالی بر تبعیت از فتوایش نیست.

2-شیخبهایی

عاملــی جبــل  الدیــن  بهــاء  ابوالفضائــل  علــوم،  جامــع   شــیخ 
کتاب »جامع عباســی«  )953 - 1031 ه.ق( معــروف بــه شــیخ بهایی در 
کــه به نوعی رســاله عملیه ایشــان به زبان فارســی بــوده و تا بیش  خــود 
از یــك قــرن بعــد از عالمــه شــیخ بهایــی، بســیاری از فقهاء عمــل به این 
کتــاب را مکفی به تقلید می دانســتند، پیرامون نماز جماعت عید غدیر 

اینگونه فتوا می دهد:
»اّما در نماز سنتی، جماعت حرام است مگر در شش جا:

اّول: نماز طلب باران.
دوم: نماز عید قربان.

که سنت باشد. سوم: نماز عید رمضان وقتی 
چهارم: نماز عید غدیر.

که بر شش سال نرسیده باشد. پنجم: نماز بر میتی 
گذارده باشــد و جمعی حاضر  که یك نوبت پیشــنماز  ششــم: نمازی 
که  کنند، پس جایز اســت  کــه در آن نمــاز بر او اقتــداء  شــوند و خواهنــد 
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که با او  پیشــنماز آن نماز را نوبت دیگر به نیت ســنت بگذارند و جمعی 
که نوبت دیگر با او آن نماز را به نیت  گذارده بودند جایز است  آن نماز را 

سنت بگذارند1.«

1. جامع عباسی، ص 9۲.
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ن دوازدهم: قر

عالمهفاضلهندی

محمد بن حسن بن محمد )1062 - 1137 ه.ق( معروف به فاضل 
هنــدی، دالیــل متعــددی دربــاره جــواز جماعت نمــاز عیــد غدیر در 
که قابل توّجه  کتــاب »کشــف اللثام عن قواعد االحکام« ارائــه می کند 

است.

دلیلاول:

»صالة یوم الغدیر« الت یف خب عل بن احلســنی العبدی عن 

الصادق1 و هی ركعتان قبل الزوال بعد أن یغتســل قبهل بنصف 

ساعة من الســاعات املستویة املعروفة عند املنّجمنی، أو 

الساعات الت وردت لا األدعیة یف لّك یوم.

1. وسائل الشیعه، ج 8، ص 89.
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و یستحّب أن تصّل جاعة مكا یف الاكیف1 والغنیة2 واالشــارة3 

لقول4 املفید.5«
حضــرت  از  عبــدی  حســین  بــن  علــی  از  خبــری  در  غدیــر،  عیــد  روز  نمــاز 
امام صادق وارد شده است و آن دو ركعت قبل از زوال است، بعد از این كه 
ی كه در نزد علمای نجوم  نیم ســاعت قبل از آن غســل كند، از ساعات متساو

كه دعاهای هر روز برای آن، وارد شده است. معروف است، یا در ساعاتی 

و مستحب است این نماز )عید غدیر( به جماعت خوانده شود، آن گونه كه در 
كالم شیخ مفید. كتاب »الكافی« و »الغنیه« و »اإلشاره« آمده به خاطر 

کالم شــیخ مفید اشاره  که در این دلیل، ایشــان به شــهرت و پذیرش 
می نمایــد. در بخــش شــهرت جواز اقامــه جماعت خواندن نمــاز غدیر، 

که از آن جمله است: کتاب های معتبر  استناد می کند به 
که قباًل ذکر شد.  کتاب »الکافی فی الفقه«، مرحوم ابوصالح حلبی   -1
کتــاب »غنیة النزوع الی علمی االصــول والفروع« ابن زهرة حلبی   -2

که سابقا ذکر نمودیم. نیز 
اســتحباب  الســبق«، عالءالدیــن حلبــی هــم،  کتــاب »االشــارة   -3

جماعت خواندن نماز عید غدیر ذکر شده است.
همچنیــن بــه روایــت شــیخ مفیــد دربــاره نمــاز جماعــت عیــد غدیــر 
که معتقد اســت ایشــان مورد توجه بســیاری از  اســتناد می نمایــد، چــرا 
کتاب »المقنعه«  که شــیخ مفید در  علمای شــیعه می باشــند، و روایتی 

1. الكافی فی الفقه،ص 16۰.
۲. غنیة النزوع الی علمی االصول والفروع، ص ۵۰3.

3. اشارة السبق، ص 1۰6.
4. المقنعه، ص1۰3.

کشف اللثام عن قواعد االحكام، ج4، ص4۰۰.  .۵



6۰              قنوت خورشید پرینت اول   ۹۴/۰۵/۳۱

60

گرچه روایت مرســله محســوب می شــود، ولی مورد قبول  نقل می کند، ا
بسیاری از فقها و علمای شیعه است و می توان به عنوان روایت صحیح 

مورد توجه قرار داد.

دلیلدوم:

و یستحّب أن یصل یف الصرحاء مكا یف الاكیف1 و یف املقنعة2 
واملهّذب3 حتت الّسماء و لعلّها لتأیس عل ما أخب به املفید5.4

و مســتحب اســت كه در بیابان نماز خوانده شود، همان طور كه در كتاب های 
الكافی و المقنعه و المهّذب آمده اســت كه در زیر آســمان نماز خوانده شــود و 

كرده است. كه شیخ مفید بیان  شاید به خاطر تبعیت از روایتی است 

ح است: در این دلیل، دو نکته مهم مطر
نکتــه اول: اســتحباب خوانــدن نمــاز عیــد غدیــر در بیابــان و صحراء 
اســت. مانند ســایر نمازهای جماعت عید، مثل نمــاز جماعت عیدین 
که مســتحب اســت در فضای باز و زیر آســمان  )عیــد فطــر و عید قربان( 

خوانده شود.
نکته دوم: تبعّیت و عمل نمودن به خبر شیخ مفید در خواندن نماز 
که عملی مرســوم بیــن علمای  جماعــت عیــد غدیــر در بیابــان و صحرا، 
شیعه بوده است و بسیاری از فقهای شیعه، روایات شیخ مفید را قبول 
نموده انــد، بــه خصــوص عملکرد شــیخ مفید دربــاره نمــاز جماعت عید 

1. الكافی فی الفقه، ص 16۰.
۲. المقنعة، ص ۲۰۵.

3. المهذب، ج 1، ص 146.
4. المقنعه، ص1۰3.

کشف اللثام عن قواعد االحكام، ج4، ص4۰۰.  .۵
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غدیر مورد توّجه بوده است.
بنابراین مرحوم فاضل هندی با اعتماد به ادله شــیخ مفید، فتوا به 
اقامــه نمــاز عید غدیر به جماعت می دهد و حتی ارســال در روایت نقل 
کتــاب ایشــان را بواســطه جایگاه ممتــاز و ویژه ایشــان، مرتفع  شــده در 

می نماید.
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ن سیزدهم: قر

۱-عالمهوحیدبهبهانی

عالمه مال محّمد باقر بن محّمد )1118- 1205 ه.ق( مشهور به وحید 
کتــاب »مصابیح الظــالم« در باب صالة الجمعــه، نماز عید  بهبهانــی در 

غدیر را در باب نماز جمعه آورده است، سپس می نویسد:

أنم كنوا یتمّتعون النساء، و یتمّتعون یف احلّج و میسحون الرجل 

یف الوضوء، و ... و یزّتهون عن مســاورة أهــل اذّلمة و الكفــار، و 

یصلّون صالة الغدیر.

حّت أن العامة نقلوا أّنم یف بطن بغداد صلّوا هذه الصالة )الغدیر( 

جاعة یف آالف الوف مهنم بل و نقلوا أّنم رضبوا الكوس یف الیوم 

املذكور اظهارًا لالجهار و البشاشة1.
آن ها )شیعیان(، ازدواج موّقت می كنند و تمتع در حج می نمایند و مسح پا در 
كفار دوری نمایند و نماز غدیر را می خوانند. كتاب و  كنند و ... و از اهل  وضو 

كــه در مركز شــهر بغداد، نمــاز غدیر را بــه جماعت با  كرده اند  حتــی عاّمــه نقــل 
حضــور هــزاران نفر می خواندنــد و نقل كرده اند كه در این روز، به خاطر جشــن و 

1. مصابیح الظالم، ج ۲، ص 37.
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شادمانی، طبل می زدند.

2-عالمهحسینآلعصفور

کتاب  عالمــه حســین بن محّمد آل عصفــور )متوفــای 1216 ه.ق( در 
»ســداد العباد و رشــاد العباد« پیرامون جواز نماز عید غدیر به جماعت 

این چنین می نویسد:

هذه صالة مشــهورة بنی االحصاب مكا یف »اذلكری« و قد ذكرها الشیخ 

یف »املصباح« و »الهنایة« و »املبسوط« و املفید یف »املقنعة« و 

ادلیلمی و القایض و التقــی فامی نقل عهنما و ابواملاكرم و ابواحلسن 

یف »االشــارة« و ابوعبدهللا العجل و سائر من تأّخ عهنم االّ من 

قّل ممّن مل یتعّرض ملثلها و یف »احلدائق« اّنا مشهورة بنی قدماء 
االحصاب و متأخهیم1

این نماز بین علمای ما مشهور است، همان طوری كه در »ذكری« آمده است و 
این نماز را شیخ در »مصباح« و »نهایة« و »مبسوط« و مفید در »مقنعه« و دیلمی 
كه از آنها نقل شــده و ابوالمكارم و ابوالحســن در  و قاضــی و تقــی در آن مواردی 
كمی از متأخرین  »اشارة« و ابوعبداهلل عجلی و بقیه متأخرین از آنها، جزء عده 
نقــل كرده انــد و در كتاب »حدائق« این نماز بین علمای متقدم و قبل از آن ها، 

مشهور است.

3-عالمهحسینیعاملی

عالمــه جواد بن محّمد بن حســنی حســینی عاملــی )متوفای 1226 
ح قواعــد العالمة« پیرامون جواز  کتــاب »مفتاح الکرامة فی شــر ه.ق( در 

1. سداد العباد و رشاد العباد، ص 1۲8.
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نماز غدیر به جماعت به اقوال علما استناد می کند و اینگونه می نویسد:

و مهنا ذكر اجلماعة یف هذه الصالة كلكتاب والغنیة واالشارة... 

و قال یف التذكرة: و قد روی أیب الصالح هنا استحباب اجلماعة 

واخلطبة و قال یف جممع البهان: اّن املشــهور بنی األحصاب جواز 

فعلها جاعة و لیس ببعید1.
از آن، بیــان جماعــت در ایــن نماز اســت، هماننــد كتاب »كتــاب« و »غنیة« و 
»اشــارة«... و در »تذكرة« آورده اســت: و از ابوصالح روایت شده مستحب بودن 
جماعــت و خطبــه و در »مجمــع البرهــان« آورده اســت: همانــا مشــهور در بین 

علما، جواز جماعت نماز غدیر است و بعید هم نیست.

ح قواعد العالمة، ج 9، ص ۲11. 1. مفتاح الكرامة فی شر



6۵              قنوت خورشید پرینت اول   ۹۴/۰۵/۳۱

65

ن چهاردهم: قر

قارضاهمدانی ۱-حاجآ

که جانشــین آیت اهلل  حــاج آقــا رضــا همدانی )متوفــای 1322 ه.ق(، 
العظمــی میرزا محمد حســن شــیرازی )صاحــب فتوای مشــهور حرمت 
کتــاب »مصبــاح الفقیــه« بحــث  کــه در  کــو( شــد، از فقهایــی اســت  تنبا
ح نموده اســت و عــالوه بر ارائه  مفّصلــی دربــاره نماز جماعت غدیر مطر
دالیــل دربــاره نمــاز غدیــر، بــه پاســخ گویی مناقشــات و اشــکاالت نیــز 

پرداخته است.

دلیلاول:

و اّما الّصالة الغدیر فعن جةل من األحصاب القــول باستحباب 
اجلماعة فهیا، بل عن بعض نسبه إیل املشهور.1

و اّمــا نمــاز غدیر، پس از بعضی از اصحاب، مســتحب بودن جماعت آن بیان 
شده است، بلكه بعضی آن را به مشهور نسبت داده اند.

دلیــل اول حــاج آقــا رضــا همدانــی، معــروف بودن و شــهرت فتــوا به 
که  اســتحباب جماعت خواندن نماز غدیر اســت و این نشــان می دهد 

کتاب صالة، ص 6۲6. 1. مصباح الفقیه، 
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در زمان ایشان، فقهای زیادی، جماعت نماز غدیر را جایز دانسته اند و 
کرده اند. ایشان قول به شهرت را از برخی نقل 

دلیلدوم:
و استدّل علیه مبا حكی عن أیب الّصالح من نسبة إیل روایة.1

و اســتدالل شــده به آن چه كه از أبوصالح حكایت شده از نسبت دادن روایتی 
به ایشان.

گرچه مرســل اســت قبول  حــاج آقا رضــا همدانی، روایت ابوصالح را ا
ح می کند. کرده است و آن را به عنوان یك دلیل مطر

دلیلسوم:

و ما عن »املقنعه« من حاكیة ما وقع للّنیب یــوم الغدیر و من 

جلته اّنه أرم أن ینادی الصالة اجمعــة فاجتمعوا و صلّوا ركعتنی، 
ّث رقی املنب.2

و از كتــاب »مقنعــه« شــیخ مفید، حكایــت آن چه برای پیامبرخــدا در روز 
كه( پیامبرخدا دســتور  غدیــر واقع شــده اســت، و از جمله )اتفاقــات این 
دادنــد نــدا بدهنــد بــرای اجتماع نمــاز جماعــت. پس مــردم جمع شــدند و دو 

ركعت نماز خواندند، پس پیغمبر از منبر باال رفتند.

کتــاب المقنعه اســت. در  کالم شــیخ مفید در  دلیــل ســوم، پذیــرش 
کالم شــیخ مفیــد ســه نکته مهــم مورد توّجه حــاج آقا رضــا همدانی قرار 

گرفته است:
1- دســتور پیامبرخــدا بــرای نــدا دادن بــرای نمــاز جماعــت، در 

کتاب صالة، ص 6۲6. 1. مصباح الفقیه، 
کتاب صالة، ص 6۲6. ۲. مصباح الفقیه، 
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گفته می شود. که برای نمازهای یومیه اذان  حالی 
که جلو  کسانی   که به دســتور پیامبر خدا 2- جمع شــدن مردم، 
که عقب تر هســتند به  رفتــه بودنــد برگشــتند و منتظر شــدند تا افــرادی 

محل غدیر خم برسند.
که مردم همگی جمع شــدند و  3- خوانــدن دو رکعت نماز در زمانی 

سپس به منبر رفتند.
ایــن ســه نکتــه بــرای پذیــرش جماعــت خوانــدن نمــاز عیــد غدیر از 

کفایت می کند. دیدگاه حاج آقا رضا همدانی 

دلیلچهارم:
و كفی مبثلها دلیاًل الثبات مثهل من باب املساحمة.1

كه بر اثبات همانند آن از باب تســامح  كفایت می كند برای مانند آن، دلیلی  و 
مطرح می شود.

کاری دو دلیــل روایــی، یعنــی روایــت ابوصالح  ایشــان بــرای محکــم 
ح می کند و  حلبــی و روایــت شــیخ مفیــد، تســامح در ادله ســنن را مطــر
کاربرد  که در موارد مشــابه، ادّله تسامح سنن  اشــاره می کند همان گونه 
دارد و روایــت مرســله را، قابــل قبــول می کنــد، این دو روایــت حداقل از 

باب تسامح در ادله سنن، قابل قبول است.
کنار هم قرار دادن این دالیل به این نتیجه  حــاج آقــا رضا همدانی از 
کــه نماز عیــد غدیــر را می توان به جماعــت برگزار نمــود و برای  می رســد 
ح  کند، به پاسخ دادن مناقشات و اشکاالت مطر این که مطلب را تمام 

شده می پردازد و پاسخ مناقشات را به خوبی بیان می کند.

کتاب صالة، ص 6۲6. 1. مصباح الفقیه، 
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2-میرزاحسیننوری

میــرزا حســین نــوری )1254 - 1320 ه.ق( معروف به محدث نوری از 
محدثان برجســته شیعه در »خاتمه مســتدرك« پیرامون نماز جماعت 

عید غدیر می نویسد:

قال الفاضل املعارص یف »الروضات«: و لكراجكی أیضــًا كتاب 

یف ادلعاء مساُه »روضة العابدین«1 ینقــل عنه شیخنا الكفعمی 

یف كتاب »اجلنة الواقیة« و غریه انهتی و فیه ما ال خیفی و یف 

جمامیع الشیعة جةل وارفة منه یعلم مهنا أنه كســائر كتب فقه 

القدمــاء و منه أخجت خب جــواز اجلماعة یف صالة الغدیر یف 
أبواب اجلماعة.2

كتابی  كراجكی  گفــت: و هم چنین بــرای  كتاب »روضات«  فاضــل معاصــر در 
كــه آن را »روضة العابدین« نامید كه شــیخ ما شــیخ كفعمی در  اســت در دعــا، 
كتــاب »الجنــة الواقیــة« از آن كتــاب نقل كرده اند، و در آن كتاب اســت چیزی 
كتــاب، مطلب آمده  كــه پنهــان نمی باشــد و در كتاب های شــیعه فــراوان از آن 
كتب فقهی قدماء می باشد و  كتاب مانند بقیه  كه آن  است و فهمیده می شود 
كه در ابواب نماز جماعت  از آن نقل شده خبر و روایت جماعت در نماز غدیر 

آمده است.

قاضیاءالدینعراقی 3-آ

مرحوم آیت اهلل العظمی آقا ضیاء الدین عراقی )1278 - 1361 ه.ق( 
که ذیال ذکر می گردد به بحث نماز جماعت عید غدیر  کتــاب خود  در دو 

کراجكی 1. روضة العابدین و نزهد الزاهدین، ابوالفتح محّمد بن علی بن عثمان 
۲. خاتمه مستدرك، ج 3، ص 1۲7.
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می پردازد و می نویسد:

کتاب»شرحتبصرةالمتعلمین« الف(

 بل و ترشع یف صالة الغدیر ولكن نسبه ایل املشهور خالفه، مع 

أن احملكی اّنه صّل املفید هذه الصالة الغدیر یف میدان بغداد ِباُلف 
من الناس.1

بلكــه جماعــت در نمــاز غدیــر شــرعی اســت و لیكــن به مشــهور، خــالف آن را 
نســبت داده انــد، بــا ایــن كه حكایت شــده كه شــیخ مفیــد در میــدان بغداد با 

هزاران نفر از مردم به جماعت این نماز غدیر را اقامه نموده است.

ب(حاشیه»العروةالوثقی«
و األقوی مرشوعیهتا فهیا.2

اقوی مشروعّیت در نماز غدیر به صورت جماعت است.

4-آیتاهللالعظمیبروجردی

ســید حســین طباطبائــی بروجــردی )1292 - 1380 ه.ق( از مراجــع 
بزرگ تقلید شیعه است. وی به مدت هفده سال زعیم حوزه علمیه قم 
کتاب  و به مدت پانزده ســال مرجع عام شــیعیان جهان بود. ایشان در 
کتاب استفتائات ایشان است،  که  »انیس المقلدین فی احکام الدین« 
در باب »نماز جماعت« به سئوالی در این رابطه اینگونه پاسخ داده اند: 
سوال: در نمازهای مستحبی جماعت هست یا مخصوص به واجب 

است؟

ح تبصرة المتعلمین، ج ۲، ص ۲۰1. 1. شر
۲. العروة الوثقی، ج 3، ص 117.
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جواب: در نمازهای مستحبی جماعت نیست مگر در نماز استسقاء 
کــه نماز تنها  کســی  کــردن برای باران آمدن اســت و نماز عید و  کــه دعــا 

که دوباره به جماعت بخواند1. خوانده باشد مستحب است 
حضــرت آیــت اهلل العظمی بروجــردی در جواب این اســتفتاء )نماز 
کــه مشــمول چهار عیــد اصلی  کرده اند  عیــد( را بــه صــورت مطلــق ذکــر 
مســلمین )فطــر و قربــان و جمعــه و غدیــر( می شــود. البتــه غیــر از ایــن 
کانــون خورشــید حجــت االســالم  اســتنباط از اســتقتا، مدیــر محتــرم 
مشکوری در دیداری حضوری محضر حضرت آیت اهلل علوی بروجردی 
کــه البته ایشــان امــروزه از اعاظم حوزه علمیه قم هســتند  در منزلشــان 
و نــوه مرحــوم حضــرت آیــت اهلل العظمی بروجــردی و همچنیــن تولیت 
مسجد اعظم قم می باشد، از رأی مثبت مرحوم جدشان مبنی بر جواز 
اقامه نماز جماعت عید غدیر خبر دادند و فرمودند بنده هم معتقد به 

اقامه این نماز به صورت جماعت می باشم.

5-آیتاهللالعظمیسیدعبدالهادیشیرازی

سید عبدالهادی شیرازی )1305 - 1382 ه.ق( فقیه، اصولی و مرجع 
تقلید شیعه در قرن چهاردهم هجری است. وی پس از درگذشت آیت 
اهلل ســید ابوالحســن اصفهانــی، مرجعیــت را عهــده دار شــد. ایشــان در 

تعلیقه »العروة الوثقی« پیرامون نماز جماعت عید غدیر می نویسد:
و األقوی مرشوعیهتا فهیا2... و قد رّم ان األقوی اجلواز.3

1. انیس المقلدین فی احكام الدین، ص 3۰.
۲. العروة الوثقی، ج 3، ص 117.

3. العروة الوثقی، ج 3، ص 4۰8.



7۱              قنوت خورشید پرینت اول   ۹۴/۰۵/۳۱

71

أقــوی مشــروعیت و جــواز جماعــت در نمــاز غدیــر می باشــد ... و بــه تحقیــق 
كه آن چه تقویت شده است جایز بودن )جماعت( آن است. گذشت 

کاشفالغطاء 6-آیتاهللالعظمیشیخمحّمدحسینآل

کاشــف الغطــاء )1294 - 1373 ه.ق( عالم نواندیش  محمد حســین 
کتاب  کاشــف الغطاء و از مراجع تقلید نجف اشــرف در  شــیعی خاندان 
تعلیقــه »العروة الوثقی« پیرامون جــواز اقامه نماز جماعت عید غدیر به 

جماعت می نویسد:
مرشوعیة اجلماعة فهیا غری بعیده.1

مشروعیت جماعت در نماز غدیر بعید نمی باشد.

7-آیتاهللالعظمیشیخالشریعهاصفهانی

فتح اهلل بن محمد نمازی غروی شــیرازی اصفهانی )1266 - 1339 ه.ق( 
کــه فقیه اصولــی و مجاهــد بود در  مشــهور بــه شــیخ الشــریعه اصفهانــی 

کتاب »الصالة الجماعة« پیرامون نماز جماعت عید غدیر می نویسد:
و أّما صالة الغدیر فهی ... رمویة و استحباهبا بالإشاكل و...2

و اّمــا نمــاز غدیر،  پس آن چه روایت شــده اســت و مســتحب بــودن )جماعت 
خواندن آن( بدون اشكال است.

8-آیتاهللالعظمیمحمدتقیخوانساری

محمــد تقــی خوانســاری )1305 -1371 ه.ق( فقیــه و مرجــع تقلیــد 
که نماز باران ایشــان شــهرت خاصی دارد. ایشــان در تعلیقه بر  شــیعی 

1. العروة الوثقی، ج 3، ص 117.
۲. الصالة الجامعة، ص 43۲.
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»العروة الوثقی« در رابطه با جواز اقامه نماز عید غدیر به جماعت چنین 
می نویسد:

األقوی مرشوعّیهتا یف صالة الغدیر.
مشروعیت آن )جماعت( در نماز غدیر قوی تر است.



فصل دوم: 

فتاوای علمای قرن معاصر مبنی بر جواز اقامه نماز 
جماعت عید غدیر
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در میان علمای قرن معاصر نیز، فقها و مجتهدین بنام و موثری فتوا 
که اجماال در ایــن فصل به  بــه اقامــه نمــاز جماعت عیــد غدیر داده انــد 

برخی از ایشان اشاره می نماییم:

گلپایگانی ۱-آیتاهللالعظمیسیدمحمدرضا

گلپایگانی پیرامون  مرحوم حضرت آیت اهلل العظمی سید محمد رضا 
نماز جماعت عید غدیر در حاشیه عروه الوثقی می نویسند:

... البأس باتیانا جاعة راجًء ملا نسب ایل املشهور.1
... اشــكالی نیســت در خوانــدن آن بــه جماعــت رجــاءًا به خاطــر آن چیزی كه 

منسوب به مشهور است.

2-آیتاهللالعظمیشیخمحمدتقیبهجت

در رساله عملیه خود می فرمایند:
»نمازهای مســتحبی را نمی شــود بــه جماعت خوانــد، ولی خواندن 
نمــاز عیــد فطــر و قربــان در زمــان غیبــت امــام به جماعت مســتحب 
که شــروط وجوب موجود نباشــد، همچنین خواندن  اســت در صورتی 
که برای طلب باران می خوانند مســتحب اســت و بعید  نمــاز استســقاء 

1. العروة الوثقی، ج 3، ص 117.
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که بــه امیــد مطلوبّیت  نیســت اســتحباب جماعــت در نمــاز عیــد غدیر 
خوانده شود.«1

البته حضرت آیت اهلل العظمی محفوظی نیز نظری نظیر مرحوم آیت 
که در مساله 1131 رساله شان مذکور است. اهلل العظمی بهجت دارند 

گلپایگانی»مدظلهالعالی« 3-آیتاهللالعظمیشیخلطفاهللصافی

که  معظــم له در پاســخ اســتفتایی پیرامــون نماز جماعت عیــد غدیر 
توسط »کانون خورشید« صورت پذیرفت، اینگونه پاسخ می دهند:

با سالم و عرض ادب و احترام
کــه حضرتعالی در جلســه ای بــا مبّلغین أیــام دهه والیت  نظــر بــه آن 
فرمــوده بودیــد: »مباحــث زیــادی در مورد چگونگــی برپایــی عید غدیر 
که به  کــه بارزترین آن برپایــی نماز عید غدیر خم اســت،  ح اســت،  مطــر
که نماز عید غدیر خم را به جماعت خواند.« نظر بنده مستحب است 

در صــورت صالحدید، لطــف فرموده و فتوای خود را پیرامون برپایی 
این نماز به جماعت، مرقوم فرمایید.

پاسخ:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

علیکم السالم و رحمة اهلل
که نماز عید غدیر خم به جماعت  “به نظر اینجانب مســتحب اســت 

خوانده شود. واهلل العالم.”
 16 شعبان المعّظم 1434.

1. رساله عملیه آیت اهلل بهجت، مسأله 113۲.
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کامل تری  همچنین در پاســخ به اســتفتای دیگری، معظم له پاسخ 
به سوال مشابه می فرمایند: 

آیا نماز عید غدیر جزو ســنت رســول اهلل است؟ آیا فرادا خواندن 
اســتحباب دارد؟ آیــا بــه جماعــت خوانــدن جــواز یــا اســتحباب دارد؟ 

کدام است؟ کیفیت آن از رکعت و سوره و وقت آن 
پاسخ:

علیکم السالم و رحمه اهلل
کتــب ادعیــه وارد شــده اســت بــه  کــه در  کیفیتــی  “صــاله الغدیــر بــه 
جماعــت مســتحب اســت. اینجانــب نیــز در مجلــس مباحثــه بــه طــور 
تفصیــل از همــه جوانــب فقهی و با اشــاره بــه بعض روایــات عامه بحث 

نموده و نوشته ام. واهلل العالم.”
19 رمضان المبارک 1431

ج ایشان در مورد بررسی جوانب نماز  گفتنی است مطالب درس خار
کتاب »االتقــان فی صــالة الماموم و  کبــر غدیــر، در  جماعــت عیــداهلل اال

االمام« به چاپ رسیده است.
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4-آیتاهللالعظمیسیدعلیسیستانی»مدظلهالعالی«

معظم له در پاسخ استفتایی پیرامون جواز نماز جماعت عید غدیر، 
اینگونه پاسخ می دهند:

با اهداء سالم و آرزوی سالمتی و طول عمر معّظم له
کتــاب »مقنعــه« و روایت ابی  بــر طبــق نقل مرحوم شــیخ مفید در 
کتاب »الکافی فی الفقــه« و بنابر نظر برخی از علمای  صــالح حلبــی در 
بزرگ شــیعه از متقّدمین، متأّخریــن و معاصرین مبنی بر جواز جماعت 
خواندن نماز عید غدیر، بنابر قاعده تســامح در ادله ســنن و مطلوبّیت 

آن رجاءًا لطف نموده، و نظر فقهی معظم له را مرقوم فرمایید.
پاسخ:

بسمه تعالی 
“خواندن آن به قصد رجاء مانعی ندارد.”

واهلل العالم 
9 ذی قعدة الحرام 1434

گرگانی»مدظلهالعالی« 5-آیتاهللالعظمیسیدمحمدعلیعلوی

معظم له در پاسخ استفتای مشابهی پیرامون نماز جماعت عید غدیر 
که توسط »کانون خورشید« صورت پذیرفت، اینگونه پاسخ می دهند:

بسمه تعالی
“اقامــه نمــاز عیــد غدیر بــه جماعت، به قصــد رجاء جایز اســت بلکه 
رواج آن از جملــه تعظیــم شــعائر دینــی اســت و امری بســیار پســندیده 

92/4/12 است.” 
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6-آیتاهللالعظمیسیدمحمودهاشمیشاهرودی»مدظلهالعالی«

ریاســت محتــرم قوه قضاییــه جمهوری اســالمی ایران در ســال های 
که توســط  قبل، در پاســخ اســتفتایی پیرامــون نماز جماعت عید غدیر 

»کانون خورشید« صورت پذیرفت، اینگونه پاسخ می دهند:
با سالم و عرض ادب و احترام

که  تقاضا می گردد نســبت به جواز اقامه نماز عید غدیر به جماعت، 
کتــاب مجمع  برخــی از متاخریــن از علمــا همچــون: محقــق اردبیلی در 
الفائده و البرهان و نیز دیگر فقهای عظام نســبت به آن ادعای شــهرت 
نموده انــد و یــا عــدم جــواز این نمــاز؛ و نیز بــا توجه به اینکه چند ســالی 
کــه برای  کشــور نمــاز عیــد قربــان رایج شــده اســت و جــا دارد  اســت در 
گردد، محبت نموده و  کبر غدیرخم این نماز نیز احیا  تعظیم عیداهلل اال

نظر شریف را راجع به احیای این سنت مهجور مرقوم فرمایید.
پاسخ:

بسمه تعالی 
»استحباب اقامه نماز عید غدیر به جماعت ثابت نیست، ولی اقامه 

آن به صورت جماعت به قصد رجاء اشکالی ندارد.«
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7-آیتاهللالعظمیمحمدحسناحمدیفقیهیزدی

که پیرامون بحث  مرحوم آیت اهلل شیخ محمد حسن احمدی فقیه 
ج فقه در حوزه علمیه  کرســی درس خار نماز جماعت عید غدیر ســالها 
کــرده بودنــد، پیرامون جــواز اقامه نمــاز جماعت عیــد غدیر در  قــم برپــا 

رساله عملیه خود می نویسد:
کرم، در  »بنا بر نقل و وجهی، نماز روز عید غدیر، با فرمان رسول ا
ایــن روز پیــش از ظهر، برای نماز جمعی )با جماعت(، مردم از حاجیان 
و دیگران جمع شدند. سپس با اجتماع معظم امت، حضرت دو رکعت 
گران سنگ را القاء  نماز خواندند. آنگاه بر باالی منبر رفتند و آن خطبه 
فرمودند. اجتماع مردم در این عید مناسب است و امام جماعت مجاز 
است با اقامه دو رکعت به صورت جماعت ) هرچند به مانند نماز صبح 
گونه( خطبه را )گرچه با تک خطبه  با قنوتی شامل بر خواسته های دعا
کند. اجــرای این برنامه  جامــع باشــد( بــا آن محتوا و همان شــیوه القاء 

تأسی به سنت حضرت نبی خاتم است.«1

1. توضیح المسائل معظم له، حكم شرعی 849 ، مسئله 6 ، ص ۲46
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درپایان:

کتــاب و  بــا توجــه بــه مســتندات روایــی و فقهــی ارائــه شــده در ایــن 
که  گردید  فتاوای مراجع عظام تقلید در ســطور اخیر، مشخص و واضح 
اقامــه نمــاز عیــد غدیر به جماعــت، مطابق نظر و رای برخــی از اعاظم و 
بزرگان فقها در قرون مختلف تا به امروز، جایز است و در هیچ مقطعی، 
احــدی از بــزرگان دیــن، ایــن نماز را مصــداق بدعت ندانســته و از اقامه 
آن بــه جماعــت نهی نکرده اند بلکــه تنها، فتوا بــه آن نداده اند و متذکر 
آن نشــده اند و یــا حتــی بدلیل برخی مباحــث رجالی و درایــه الحدیث، 
احتیاط نموده و از ابراز نظر در این مســاله اجتناب نموده اند. بنابراین 
اقامــه ایــن نمــاز بــه جماعــت، چــون بــر وفــق آرای بخــش اعظمــی از 
گذشــت و همچنیــن مصالــح فراوانــی از جانب آن،  فقهاســت، چنانکــه 
که اهم آن تعظیم شــعائر الهی اســت؛  نصیــب جامعه اســالمی می گردد 
برپایــی نمــاز غدیر به جماعت، توصیــه می گردد تا از مواهــب اقامه این 
گردیم و  که مهم ترین آن اجتماع مؤمنین اســت، بهره مند  نماز نورانی، 
گذشــته  ج نهیم تا جبران قصور  کبــر غدیر را بیش از پیش ار عیــد اهلل اال

گردد. ما پیرامون این عید بزرگ والیت 
کیفیت نماز غدیر به جماعت1؛ دو شیوه وجود دارد. هر  اما پیرامون 
دو نحوه نماز غدیر در کتب ادعیه و بالخصوص در کتاب مفاتیح الجنان، 
که یکی مفصل2  شــیخ عباس قمی در بخش اعمال روز غدیر ذکر شــده 

کیفیت  گلپایگانی در اســتقتایی پیرامون  گذشــت، حضرت آیت اهلل العظمی صافی  1. چنانكــه قبال 
کتب ادعیه وارد شده است، به جماعت مستحب  که در  کیفیتی  این نماز فرمودند: صاله الغدیر به 

کتب ادعیه بالمانع است. کیفیت مذکور در  است. لذا اقامه آن به جماعت، برحسب دو 
گردیده است. کتاب ذکر  ح این نماز مكرر در متن  ۲. شر
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کتب  که دســتور آن در  اســت و دیگــری مجمــل.  خوانــدن نماز مفصــل 
ادعیــه و مفاتیــح ذکــر شــده قریــب بــه 45 دقیقه بــه طــول می انجامد و 
که شبیه  کیفیت نماز مجمل  اقامه آن به جماعت مشــکل اســت، لکن 
بــه نمــاز صبح اســت، بــرای برپایــی جماعت مناســب تر اســت. در مورد 

کتب ادعیه این چنین آمده است: کیفیت نماز مجمل در 
که خوانده  که بعد از ســوره حمد، هر سوره ای  "نماز دورکعتی اســت 
گفته شود."1و  شود اشکال ندارد، اما بعد از سالم، صد مرتبه »شکرا هلل« 
کند و به  در مفاتیح الجنان، شــیخ عباس قمی می گوید: "دو رکعت نماز 
کند و ســپس ســر از ســجده بردارد و  ســجده رود و صد مرتبه شــکر خدا 

این دعا را بخواند". و آنگاه متن دعای بعد از نماز را نقل می کند.
بعــد از نمــاز جماعــت نیــز، طبق روایت شــیخ مفید، بهتر اســت امام 
جماعــت خطبــه ای پیرامون عظمت بحث والیــت و روز عید غدیر خم، 

کمل ببرند. ایراد نماید تا مؤمنین از فیض این روز استفاده ا
کــه این وجیــزه در ترویج نماز جماعــت عید غدیر  در آخــر امیدواریــم 

گامی مثبت در راه تثبیت این سنت حسنه بردارد. مثمر ثمر افتد و 

ان شاءاهلل
والسالم علی عباد اهلل الصالحین

1. اقبال االعمال، ج ۲، ص 47۲ - زاد المعاد ص ۲14 - المزار الكبیر، ص 3۲1
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