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کــن،  بــدار. خدایــا، درهــای رحمتــت را بــه روی مــا بگشــا و خزانه هــای علومــت را برایمــان بــاز 

به حــق رحمتــت، ای مهربان تریــن مهربانــان!(

کتــاب  کاشــانی، خالصــة االذکار و اطمئنــان القلــوب،  1 . عبــاس قمــی، مفاتیــح الجنــان، ص928؛ محمدمحســن فیــض 
کتــاب قائمیــه.  الکترونیکــی، ص193، به نقــل از: بــازار 
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مقدمه

کرم�، بر ترین روز در تاریخ تمّدن اسالمی  پس از روز مبعث پیامبر ا
عید  در  همچنان که  است؛  غدیرخم  عید  روز  اهل بیت�،  مکتب  و 
گرامی اسالم� از طرف خداوند به رسالت برانگیخته   مبعث، رسول 
از  علی بن ابی طالب�  حضرت  که  است  روزی  هم  غدیر  روز  شدند، 
کریم، برای امامت و والیت بر مؤمنین منصوب  شدند و  طرف خداوند 

در واقع، این روز، سرآغاز امامت و والیت اهل     بیت� است.

باشد،  داشته  دوست  و  حامی  آنکه  از  بیش  آن،  قهرمان  و  غدیرخم 
که تمامی جبهۀ شیطان و طاغوت ها  دشمنان متنّوع و متکّثر دارد؛ چرا
انواع  با  و  کشیده اند  برابر حقیقت غدیر صف  در  و مصری،  در هر عصر 
دسیسه ها و راهبردها و راهکارها، درصدد جلوگیری از رسیدن پیام این 
واقعه به انسان ها و نسل های بعدی هستند. این دشمنی ها، رسالت 
خستگی ناپذیر  مجاهدتی  با  تا  می گذارد  غدیرباوران  دوش  بر  را  بزرگی 
و  معرفتی  کار  کنار  در  اجتماعی،  و   خانوادگی  و  فردی  عرصه های  در 
حقوق  احقاق  و  غدیر  واالی  آرمان های  به  تحقق بخشیدن  در  عملی، 

به تاراج رفتۀ اهل بیت� در طول تاریخ بکوشند.
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و  فردی  دین داری  برای  کوشش  به معنای  غدیریاوری  امروزه، 
عالمان  از  حمایت  دین،  احکام  کثری  حدا اجرای  برای  همت گماردن 
ج و  وارستۀ دین و حکومت وّلی فقیه و باالخره انتظار و استغاثه برای فر
ظهور امام عصر ؟جع؟ و تشکیل حکومت واحد جهانی بر مبنای نظام 
کتاب حاضر مروری است بر خطبۀ غدیر پیامبر واالمقام  امامت است. 
کاوی وا خطبه  این  اساسِی  موضوع  دوازده  آن،  در  که   اسالم� 
قدس  آستان  تبلیغات  معاونت  به سفارش  نوشتار،  این  است.  شده 
رضوی و به مناسبت عید غدیر خم، در سال 143۷ق تهیه و حضور شما 
غدیرباوران  از  را  ما  همۀ  خداوند  آنکه  امید  می شود.  تقدیم  بزرگواران 

کوثر والیت قرار دهد. صادق و مجاهد و جرعه نوش 

مهدینیلیپور

ذیحجۀ1۴37،شهریور139۵
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تعریف غدیرخم و واقعه نگارِی ابالغ آن

کــه از خــود، ســیلی به جــا  گوینــد  غدیــر در زبــان عربــی بــه آبگیــر یــا آبــی 
می گــذارد.1

کــه  خــم ســرزمینی اســت میــان مکــه و مدینــه، در نزدیکــی ُجحفــه2 
آبگیــر غدیــر در آن واقــع شــده اســت.3

ســرزمین غدیرخــم در 2۵کیلومتــری جنــوب شــرقی رابــغ4 و در فاصلــۀ 
2۵0کیلومتــری شــهر مکــه قــرار دارد. ایــن مــکان، در واقــع چهارراهــی 
از  بازگشــت  از  پــس  مختلــف،  ســرزمین های  اهــل  حاجیــان  کــه  اســت 
حــج، در آنجــا ازهــم جــدا می شــوند. غدیرخــم از شــمال بــه مدینــه، از 
شــرق بــه عــراق، از غــرب بــه مصــر و از جنــوب بــه یمــن منتهــی می شــود و 

امــروزه، ســرزمینی متروکــه اســت. 

به دلیــل عظمــت واقعــۀ غدیــر، مســلمانان و به ویــژه شــیعیان، در ایــن 
کــرده بودنــد. در دهه هــای  مــکان مســجدی بــه نــام مســجد غدیــر بنــا 
گذشــته، ایــن مســجد به دســت دشــمنان اهل بیــت� تخریــب شــده و 

کنــون جــز ویرانــه ای از آن باقــی نمانــده اســت. ا
1.خلیلجر،فرهنگ الروس،ترجمۀسیدحمیدطبیبیان،ج2،ص1۵18.

2.جحفهازمواقیتپنجگانۀاحراماستکهآنانیکهمیخواهندازراهشام،مصر،مغربوجدهبهمکهبروند،میتواننددرآنجا
ُمحِرمشوند.

3.محمدبنمکرمبنمنظور،لسان العرب،ج۴،ص223.
4.رابغسرزمینیاستبینابواءوجحفه.
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جدول واقعه نگارِی ابالغ غدیر

خدای متعال، توسط جبرئیل�ابالغ كنندۀ آسمانى

ابالغ كنندۀ زمينى
شخصیت اول ماجرای غدیر، 

کرم� پیامبر ا

موضوع ابالغ
معرفی علی بن ابی طالب� و 

یازده اماِم پس از او� به عنوان 
کرم� جانشینان پیامبر ا

مکان ابالغ
کنار غدیر و آبگیر،  سرزمین خم در 

میان راه مکه به مدینه، در نزدیکی 
جحفه

زمان ابالغ
پس از حجة الوداع، پنجشنبه، 
18ذی حجۀ سال دهم هجری

حج گزاران از سرتاسر عالم اسالممخاطبان حضورِی ابالغ

بیش از صدهزار نفرتعداد مخاطبان حاضر در غدیر
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تعداد كل مخاطبان

تاریــخ،  طــول  در  انســان ها  همــۀ 
پیامبــر  درخواســت  اســاس  بــر 
پیــام  رســاندن  بــرای  اســالم� 
غدیــر بــه غایبــان و نســل های بعــد: 
اْلواِلــُد  َو  اْلغاِئــَب  اْلحاِضــُر  ــِغ  »َفْلُیَبّلِ

اْلِقیاَمــِة.«1 َیــْوِم  ِاَلــی  اْلَوَلــَد 

هدف ابالغ
تثبیــت حکومــت اســالمی بــا معرفــی 

کــرم� امــام و خلیفــۀ پیامبــر ا

چگونگى ابالغ

ــاز   ــزرگ از جه ــری ب ــردن منب ک 1. به پا
شــترها؛

 2. ایراد خطبه ای مفصل؛

و  امیرالمؤمنیــن  علــی�  معرفــی   .3  
پیشــوایان  به عنــوان  امامــت،  سلســلۀ 
پیامبــر  اختیــارات  تمــام  بــا  دیــن 

� م کــر ا

شيوۀ تثبيت ابالغ
 دعوت از حاضران برای بیعت 

با امیرالمؤمنین علی� 

1..احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶2.
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سند خطبۀ غدیر

و  متن  از  بهره برداری  و  پیام گیری  و  بررسی  از  پیش  علم الحدیث،  در 
شود؛  ارزیابی  و  سنجیده  آن  اعتبار  و  سند  است  الزم  حدیث،  معنای 
کرم� بررسی شود.  ازاین رو، ابتدا باید سند خطبۀ غدیریۀ پیامبر ا

کرد: صّحت سند خطبۀ غدیر را از سه راه می توان اثبات 

کاوی صحت و سقم مطالبش، از  ۱. بررسی محتوای خطبۀ غدیر  و وا
گزارش های موّرخان: برای نمونه،  راه تطبیق دادن آن با وقایع تاریخی و 
اثبات موضوع والیت و امامت امیرالمؤمنین  گر در خطبۀ غدیر، برای  ا
علی� از آیۀ سوم سورۀ مبارکۀ مائده استفاده شده است، می توان با 
مراجعه به نظر مفّسران و شأن نزول این آیه، میزان صحت آن را بررسی 
اولین  و  بودن  مسلمان  اولین  مانند  فضایلی  خطبه  این  در  گر  ا یا  کرد 
شده  داده  نسبت  امیرالمؤمنین  علی�  به  بودن،  خدا  راه  مجاهد 
گی ها را با مراجعه به دالیل تاریخی، در ترازوی  است، می توان این ویژ
سنجش قرار داد؛ آنگاه دربارۀ صحت و سقم و سندیت خطبۀ غدیر به 

قضاوت نشست.

طول  در  راویان  که  غدیر  حدیث  تاریخِی  متواتر  نقل های  به  مراجعه   .۲
گزارش کرده اند: راویان این نقل ها، به بخش هایی از خطبۀ  قرن های متمادی 
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است.  خطبه  این  صحت  مؤّید  اجمالی،  به صورت  که  پرداخته اند  غدیریه 
والیت  فروغ  ارزشمند  کتاب  در  سبحانی)حفظه اهلل تعالی(  آیت اهلل  حضرت 

فرموده اند:

در اهمیت این رویداد تاریخی، همین اندازه کافی است که حدود 
حجة الوداع  در  که  اتفاقی  ]یعنی  غدیر  حدیث  صحابی،  نفر   110
نقل  را  علی بن ابی طالب�[  امامت  خبر  اعالم  و  است  افتاده 
گروِه  آن  از  که  نیست  آن  به معنای  مطلب  این  البته  کرده اند؛ 
در  تنها  بلکه  کرده اند؛  نقل  را  حادثه  افراد  همین  تنها  زیاد، 
کتاب های دانشمندان اهل تسّنن نام 110 َتن به چشم می خورد. 
اجتماع  در  را  خود  سخنان  کرم�  ا پیامبر  که  است  درست 
گروه زیادی از آنان از نقاط دوردست  کرد؛ ولی  صدهزارنفری القا 
آنان  از  گروهی  نقل نشده است.  آنان حدیثی  از  و  بودند  حجاز 
ج آن نشده  کرده  اند، تاریخ، موفق به در که این واقعه را نقل  نیز 

کرده، به  دست ما نرسیده است. ج  گر هم در است و ا

که عصر تابعان است، 89 َتن از آنان، به نقل  در قرن دوم هجری 
این حدیث پرداخته اند. راویان حدیث در قرن های بعد، همگی 
این  آنان  از  َتن  از علما و دانشمندان اهل تسنن هستند و 3۶0 
گروه زیادی به صحت و  کتاب های خود آورده اند و  حدیث را در 

کرده اند. استواری آن اعتراف 

در  دانشمند؛   43 چهارم،  قرن  در  دانشمند؛   92 سوم،  قرن  در 
قرن پنجم، 24 دانشمند؛ در قرن ششم، 20 دانشمند؛ در قرن 
هفتم، 21 دانشمند؛ در قرن هشتم، 18 دانشمند؛ در قرن نهم، 
 12 یازدهم،  قرن  در  دانشمند؛   14 دهم،  قرن  در  دانشمند؛   1۶
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دانشمند؛ در قرن دوازدهم، 13 دانشمند؛ در قرن سیزدهم، 12 
را نقل  دانشمند و در قرن چهاردهم، 20 دانشمند این حدیث 
بلکه  نکرده اند؛  کتفا  ا حدیث  به نقل  تنها  نیز  گروهی  کرده اند. 

کتاب هایی نوشته اند. دربارۀ مفاد آن مستقاًل 

طریق  فی  الوالیة  نام  به  کتابی  اسالمی،  بزرگ  خ  مور طبری، 
حدیث الغدیر نوشته و این حدیث را از بیش از هفتاد طریق از 

کرده است. پیامبر� نقل 

نقل  َتن   10۵ از  را  حدیث  این  والیت،  رسالۀ  در  کوفی  ابن عقده 
کرده است. ابوبکر محمدبن عمر بغدادی، معروف به جعانی، این 
کسانی که مستقاًل  کرده است. تعداد  حدیث را از 2۵ طریق نقل 
]نیز[  نوشته  اند،  کتاب  تاریخی  واقعۀ  این  خصوصیات  پیرامون 

2۶ نفر است.

ارزنده ای  کتاب های  بزرگ  واقعه  این  دانشمندان شیعه دربارۀ 
که  است  الغدیر  تاریخی  کتاب  همه،  از  جامع تر  که  نوشته اند 
نامِی اسالمی، عاّلمۀ مجاهد، مرحوم  نویسندۀ  توانای  به خامۀ 

آیت اهلل امینی، نگارش یافته است.1

ــهرا ــنخطب ــانبرجســته:ای ــرازســویمحدث ــۀغدی ــنخطب ــلعی 3.نق
محدثــانبزرگــوارینقــلکردهانــد؛ازجملــه:طبرســیدرااِلحتجــاج،جلــد
1،صفحــۀ۵۵وســیدبنطاووسدرِاقبــال االَعمــال،جلــد1،صفحــۀ۵۶

وعالمــۀمجلســیدربحــار االنــوار،جلــد37،صفحــۀ2.2۰۴

1.جعفرسبحانیتبریزی،فروغ والیت،ص1۴1و1۴2؛بهنقلاز:کتابخانۀدیجیتالقائمیه.
2.بــرایتوضیــحوتحقیــقبیشــتر،بــهدرگاهاینترنتــیخطابــۀغدیــر،بخــشویکیخطابــهکــهبــهتطبیــقعبــاراتخطبــۀغدیــربــا
احادیــثمشــابهدیگــرپرداختــهاســتونیــزقســمتپاســخبــهســؤاالتدرموضــوعســندخطبــۀغدیــرمراجعــهفرماییــد؛همچنیــن

میتوانیــدبــهدرگاهاینترنتــیتبیــاندرموضــوعمــدارکمتــنکامــلخطبــۀغدیــرمراجعــهکنیــد.



۱۲

عید سعید غدیر در آینۀ کالم رضوی

پنجاه  از  بیش  غدیرخم،  سعید  عید  برای  اهل بیت�  روایات  در 
کالم  که در اینجا به بیان دوازده نمونۀ آن ها در  گی ذکر شده است  ویژ

امام رضا؟ع؟ بسنده می    کنیم. 

متن روایتنام های دیگر عید غدیر

1. عید بزرگ خدا
ْکَبُر.«1  َ ْ

»...َو َیْوُم... الِعیِد اال
)]غدیر[ روز...  عید بزرگ است.(

ک مالیده شدن  2. روز به خا
چهرۀ شیطان

یطان.«2 
َ

الّش َمْرَغَمِة  َیْوُم  »...َو 
ک مالیده شدن  )این روز، روز به خا

چهرۀ شیطان است.( 

3. روز تبسم بر چهرۀ مردم
ُوُجوِه  ِفی  ِم  َبّسُ الّتَ َیْوُم  ُهَو  »َو 
بر  تبسم  روز  روز،  )این  الّناِس.«3 

چهرۀ مردم است.(

4. روز زینت و آراستگی
یَنِة.«4 )این روز، روز  الّزِ َیْوُم  »َو ُهَو 

زینت و آراستگی است.(

1.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۴.

2.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۴.

3.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۵.

۴.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۴.
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۵. روز راهنمایی و هدایت
ْرشاِد.«1 )این روز، روز  ِ

ْ
»َهذا َیْوُم اال

راهنمایی و هدایت است.(

۶. روز  اطعام و مهمانی دادن

ُمْؤِمنًا  ْطَعَم  اَ َمْن  َیْوُم...  ُهَو  »َو 
َو  ِْبیاِء  ݧ نݧ

َ ݨݧ ْ
اال َجِمیَع  ْطَعَم  اَ َکَمْن  کاَن 

است  روزی  )این  یِقیَن.«2  ّدِ الّصِ
را اطعام  که... هرکه در آن، مؤمنی 
همۀ  که  است  آن  مانند  کند، 
کرده  پیامبران و صّدیقین را اطعام 

است.(

۷. روز صلوات

َعَلی  الِة  الّصَ ْکثاِر  ِا َیْوُم  ُهَو...  »َو 
)این  ٍد.«3  ُمَحّمَ آِل  َو  ٍد  ُمَحّمَ
صلوات فرستادن  زیاد  روز  روز... 

بر محمد و آل محمد� است.(

1.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶3.
2.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۵.
3.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۴.
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کامل شدن دین و  8 و 9. روز 
اتمام نعمت

ِفیِه  اهلُل  ْکَمَل 
َ
ا ِذی 

َ
اّل اْلَیْوُم  »ُهَو 

ِفیِه  ِتی  ّمَ
ُ
ا َعَلی  َتّمَ 

َ
ا َو  یَن  الّدِ

که  ْعَمَة.«1 )این روز، روزی است  الّنِ
کامل و نعمت را  خدا در آن، دین را 

کرد.( بر امت من تمام 

10. روز فزونی بخشی

حاِل  ِفی  اهلُل  َیِزیُد  ِذی 
َ
اّل اْلَیْوُم  »ُهَو 

َو  َعیاِلِه  َعَلی  َع  َوّسَ َو  ِفیِه  َعَبَد  َمْن 
روزی  روز،  )این  ِإْخواِنِه.«2  َو  َنْفِسِه 
حال  ُحسن  بر  خداوند  که  است 
که در آن روز خدا را عبادت  بنده ای 
و  خانواده  و  خود  برای  و  کرده 
ایجاد  گشایش  دینی اش  برادران 

کند، می افزاید.

11. روز انتشار علم
)این  اْلِعْلِم.«3  َنْشِر  َیْوُم  ُهَو...  »َو 
روز... روز نشردادن دانش است.(

1.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۶.

2.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۴.

3.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۴.
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12. روز تهنیت و شادباش

َبْعُضُکْم  ی  ُیَهّنِ ْهِنَیِة  الّتَ َیْوُم  ُهَو  »َو 
َیُقوُل:  خاُه 

َ
ا اْلُمؤِمُن  َلِقَی  َفِاذا  َبْعضًا 

ِمــَن  َجَعــَلنــا  ـــِذی 
َ
اّل هلِِل  ْلــَحــْمـُد 

ݦَ
»ا

ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن 
َ
َِة ا ݧ ِکیَن ِبَوالیݧ  اْلُمَتَمّسِ

ِة�.«1 ِئّمَ َ ْ
َو  اال

که  است  تهنیت گفتن  روز  روز،  )این 
دیگر  برخی  به  باید  شما  از  برخی 
چون  پس  گویند؛  تهنیت  و  تبریک 
کرد،  مالقات  را  برادرش  مؤمنی 
که  را  خدایی  »ستایش  بگوید: 
والیت  به  تمسک کنندگان  از  را  ما 
امیرمؤمنان و امامان� قرار داد.«(

1.علیبنموسیبنطاووس،ِاقبال االَعمال،ج1،ص۴۶۴.
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پیام های غدیر و خطبۀ غدیر

از خطبۀ غدیر می آموزیم:

  امامت امتداد خّط رسالت است.
  امامت همچون نبّوت، مسئله   ای غیبی، آسمانی، وحیانی و انتصابی 

است.

  امامت موجب صیانت از قرآن و دیانت است.

  نظاِم امامت تمام کنندۀ دیانت است. 

کامل کنندۀ امر رسالت است.   امامت 

  پیوند با امامت، شرط اصلِی دیانت است.

  بریدن از امامت، سبب استیالی شرک و نفاق است.

کرم� است.   پیروی از والیت و پذیرش امامت، خواستۀ پیامبر ا

گره زدن امر رسالت به مسئلۀ امامت است.   غدیرخم 

  غدیر معرفِی انسان 2۵0سالۀ معصوم، برای هدایت بشر است.

  غدیر پیامی هدایت ساز برای دوران غیبت است.

  غدیر تجّلی مستمر هدایت است.

  سرپیچی از راه غدیر، سقوط در چاه ضاللت است.

  والیت قلب تپندۀ دیانت است.
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از واقعۀ غدیر می آموزیم:

  امامت جریانی صالح در بستر تاریخ برای هدایت انسان هاست.
  غدیرخم معرفِی آغاز و انجام امامت است.

  مهم ترین پیام غدیر برای نسل امروز، پیام مهدویت است.
کرم�، بیعت مردم با نظام امامت    مهم ترین درخواست پیامبر ا

است.
امیرالمؤمنین  از  امامت،  طیبۀ  سلسلۀ  معرفی  طلیعۀ  غدیرخم   

علی� تا مهدی موعود ؟جع؟ است.
گوهر و دو یادگار و دو امانت    قرآن و والیت امیرالمؤمنین علی� دو 

رسول مّکرم اسالم� هستند.
کینه ورزان نظام امامت و والیت اند.   منافقان 

کرم� از خدا برای مخالفان علی� جز لعن و نفرین،    پیامبر ا
چیزی نخواسته اند: »عاِد َمْن عاداُه َو... َمْن َخَذَلُه.«

  سفارش به والیت و امامت، جزِو آخرین سفارشات رسول معّظم� 
است.

کارآمد است.   دین بدون حکومت و والیت، دینی ناقص و نا
و  نسل ها  همۀ  برای  و  همگانی  وظیفه ای  غدیرخم،  پیام  ابالغ   

عصرهاست.
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کاری پیامبرگونه است.   ابالغ پیام غدیرخم، 
و  ک  پا سیاست  همان  والیت  و  است  والیت  با  بیعت  همان  امامت    

معصومانه.
دیدگاه  از  و  است  دیانت  عین  سیاست  کرم�  ا پیامبر  منظر  از   

اهِل سقیفه، سیاست غیر دیانت.
کردن  جدا جبران ناپذیر  هزینه های  عباسیان،  و  مویان 

ُ
ا کمیت  حا  

امام از حوزۀ سیاست است.
  اصلی ترین پیام غدیر، جدایی ناپذیری سیاست از دیانت است.

  مهم ترین اثر غدیر، هم افزایی قدرت دو حوزۀ دیانت و سیاست است.
ِح اجرایِی غدیر و والیت، منافقیِن تشنۀ    سرسخت ترین دشمن طر

قدرت اند.
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 غدیر؛ معّرفی انسان 2۵0سالۀ
شایستۀ امامت

ک  غدیرخم یا همایش بزرگ تاریخی امامت، روز معرفی چهره های تابنا
از  بهره مندی  لیاقت  کرم�  ا پیامبر  از  پس  که  است  شایسته ای  و 
روز  در  دارند.  را  مردم  بر  دینی  و  اجتماعی  و  سیاسی  و  معنوی  والیت 
که در  کردند  کرم� انسان 2۵0ساله ای1 را معرفی  غدیرخم، پیامبر ا
مقاطع مختلف تاریخ، رهبری امت اسالمی را برعهده دارد و امت اسالم 

کند. باید با او دست بیعت دهد و از او پیروی 

شایستگی های اهل بیت� تا به آن حد باعظمت و بی شمار است 
که نه فقط غدیر، افتخار و شرافت آنان حساب نمی شود، بلکه ایشان، 
آن  به  شرافت بخشیدن  و  افتخار  موجب  و  واقعۀغدیر  ایجاد  سبب 

هستند. امام خمینی دراین باره فرموده اند: 

که بنفسه برای حضرت امیر یک  مسئلۀ غدیر، مسئله ای نیست 
کرده  مسئله ای پیش بیاورد: حضرت امیر مسئلۀ غدیر را ایجاد 
که منبع همۀ جهات بوده است، موجب  است. آن وجود شریف 
ارزش  ایشان  برای  غدیر  بیاید.  پیش  غدیر  که  است  شده  این 
که دنبال آن ارزش،  ندارد. آنچه ارزش دارد، خود حضرت است 
که مالحظه فرموده است  غدیر آمده است. خدای تبارک وتعالی 
را به  که بتواند عدالت  کسی نیست  از رسول اهلل  که در بشر بعد 
1.اشارهبهتعبیرزیباییکهرهبرمعظمانقالب)مدظلهالعالی(آنرابرایسلسلۀامامتبهکاربردهاندوکتابیهمباهمینعنوان

منتشرشدهاست.
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است،  دلخواه  که  آن طوری  ]و[  بدهد  انجام  باید  که  آن طوری 
که  را  شخص  این  که  را  رسول اهلل  می کند  مأمور  بدهد،  انجام 
که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد  قدرت این معنا را دارد 
کن. نصب  کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب 
از مقامات معنوی  که  نیست  این طور  به خالفت،  امیر  حضرت 
جامع  مقامات  و  حضرت  معنوی  مقامات  ]از[  باشد.  حضرت 
آن  از  و  ما  روایات  در  اینکه  و  بشود  پیدا  غدیر  که  است  این  او 
از  نه  کرده اند،  تجلیل  ]آن[  از  آن قدر  را  غدیر  این  حاال،  تا  زمان 
که حکومت یک مسئله ای است؛ ]نه[ حکومت  باب این ]است[ 
که: »به قدر این  که حضرت امیر به ابن عباس می گوید  آن است 
کفش بی قیمت هم پیش من نیست!«1 آنچه هست، اقامۀ عدل 
می توانستند  او  اوالد  و  امیر�  حضرت  که  چیزی  آن  است. 
درصورتی که فرصت به ایشان بدهند، ]انجام بدهند[ اقامۀ عدل 
دارد...؛  رضا  تبارک وتعالی  خدای  که  آن طوری  به   ]است[... 

لکن فرصت نیافتند.2 

کرم�، دربارۀ تبیین و معرفی  بخش زیادی از خطبۀ غدیریۀ پیامبر ا
شخصیت بی بدیل حضرت علی بن ابی طالب� و دیگر پیشوایان دین 
و بیان شایستگی های واالی معصومین� در تصّدی مقام امامت و 
رهبری امت است. پیامبر خدا� در خطبۀ غدیر با سه شیوه در پِی 

بسترسازی برای پذیرش والیت و اثبات امامت معصومین� بودند:

1.علیبنابیطالب�،نهج البالغه،خطبۀ33.
2.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،صحیفۀ امام،ج2۰،ص112،بهنقلاز:نرمافزارصحیفۀ امام،نسخۀ3.
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۱. شیوۀ تعّبدی
تبیین  به  قرآن،  آیات  از  بهره گیری  با  کرم�  ا پیامبر  روش،  این  در 
لزوم  و  از جانب خداوند  امامت  به  امیرالمؤمنین�  انتصاب  موضوع 

اعالم این مهم می پردازند؛ برای نمونه فرمودند: 

َک ِعْنَد ِتْبیاِنی  ماَمَة َبْعِدی ِلَعِلّیٍ َوِلّیِ ِ
ْ

ّنَ ال
َ
ْنَزْلَت َعَلّیَ أ

َ
َک أ

َ
ُهّمَ ِإّن

َ
لّل

َ
أ

ْتَمْمَت 
َ
أ َو  ِدیِنِهْم  ِمْن  ِلِعباِدَک  ْکَمْلَت 

َ
أ ِبما  ِإّیاُه  َنْصِبی  َو  ذاِلَک 

َیْبَتِغ  َمْن  َو  َفُقْلَت  ِدینًا  ْسالَم  ِ
ْ

ال َلُهُم  َرِضیَت  َو  ِبِنْعَمِتَک  َعَلْیِهْم 
   1 Mی اآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِریَن ْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو فݪݭِ ِ

ْ
َغْیَر ال

ْغُت.2
َ
ّنِی َقْد َبّل

َ
 ا

ً
َکَفی ِبَک َشِهیدا ْشِهُدَک َو 

ُ
ُهّمَ ِإّنِی ا

َ
لّل

َ
أ

و  پیشوایی  که  فرمودی  نازل  من  بر  را  فرمان  این  تو  پروردگارا، 
امامت بعد از من، به ولّی تو ]علی؟ع؟[ اختصاص دارد و من نیز 
تا  کردم  این مقام منصوب  به  را  او  و  کردم  بیان  را  این موضوع 
کامل ساختی و نعمتت را  به این سبب، دینت را براى بندگانت 
که اسالم  دین آنان باشد  کردی و و راضی شدی  برایشان تمام 
کند،  پیروی  اسالم  از  غیر  دینی  از  هرکه  »و  فرموده اى:  خود  که 
زیان کاران است.«  از  آخرت  در  او  و  نمی شود  پذیرفته  او  از  هرگز 
که من تبلیغ  گواه می گیرم و تو را این شهادت بس  پروردگارا، تو را 

خود را انجام دادم.

ْنِزَل 
ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبّلِ َها الّرَ ّیُ

َ
ِحیِم  یا أ ْحَمِن الّرَ ْوَحی ِإَلّیَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

َ
َو أ

ْغَت ِرساَلَتُه َو اهلُل َیْعِصُمَک ِمَن 
َ
ِإَلْیَک ِمْن َرّبَِک َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبّل

ْرُت  اِس ِإّنَ اهلَل ال َیْهِدی اْلَقْوَم اْلکاِفریَنM 3 َمعاِشَر الّناِس ما َقّصَ الّنَ

1.آلعمران،8۵.
2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶1.

3.مائده،۶7.
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َجْبَرِئیَل؟ع؟  ِإّنَ  اآلَیِة  َهِذِه  َسَبَب  ٌن  ُمَبّیِ َنا 
َ
أ َو  ْنَزَلُه 

َ
أ ما  َتْبِلیِغ  َعْن 

ُقوَم 
َ
أ ْن 

َ
أ الُم  الّسَ ُهَو  َو  ی  َرّبِ الِم  الّسَ ی َعِن  َیأُمُرنݪݪِ ً َثالثًا 

ِإَلّیَ ِمرارا َهَبَط 
ْبَن  َعِلّیَ  ّنَ 

َ
أ ْسَوَد 

َ
أ َو  ْحَمَر 

َ
أ َو  ْبَیَض 

َ
أ  

َ
ُکّل ْعِلَم 

ُ
أ َو  اْلَمْشَهِد  َهَذا  ِفی 

ِذی 
َ
اّل َبْعِدی  ِمْن  ماُم  ِ

ْ
ال َو  َخِلیَفِتی  َو  ی  َوِصّیِ َو  ِخی 

َ
أ ی طاِلٍب  بݪِ

َ
أ

ُکْم  َوِلّیُ َنِبّیَ َبْعِدی  ُه ال 
َ
ّن

َ
أ  

َّ ݩݩݧ ݧ ِإالݧ  هاُروَن ِمْن ُموَسی 
ُ

ی َمَحّل ِمّنِ ُه 
ݩُ
َمَحّل

َبْعَد اهلِل َو َرُسوِلِه. 1

و به من چنین وحی فرموده است: »به نام خداوند بخشایشگر  
مهربان. اى پیامبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد، ]به مردم[ ابالغ 
کار را نکنی، رسالت او را ابالغ نکرده اى و خدا تو  گر این  که ا کن 
گروه مردم، من در تبلیغ  را از مردم محفوظ خواهد داشت.« اى 
نزول  سبب  و  نکردم  کوتاهی  فرمود،  نازل  من  بر  خداوند  آنچه 
بار  سه  جبرئیل؟ع؟  که  بدانید  می کنم:  بیان  برایتان  را  آیه  این 
که اصل و مایۀ سالم  از سوى پروردگار من  به حضور من آمد و 
که در این مکان به پا خیزم و به همۀ افراد،  کرد  است، به من امر 
که علی بن ابی طالب برادر  کنم  خ و سیاهی، اعالم  هر سفید و سر
و وصّی و جانشین و امام بعد از من است  که منزلت و جایگاه او 
نسبت به من، منزلت و جایگاه هارون نسبت به موسی است؛ 
جز اینکه پس از من پیامبرى نیست و پس از خدا و رسول خدا، 

او ]یعنی علی[ ولّی شماست .

ُمْفَتَرضًا  ِإمامًا  َو  َوِلّیًا  َلُکْم  َنَصَبُه  َقْد  اهلَل  ّنَ 
َ
أ الّناِس  َمعاِشَر  َفاْعَلُموا 

ْصاِر َو َعَلی الّتاِبِعیَن َلُهْم ِبِإْحساٍن َو  ݧ نݧ َ ْ
طاَعُتُه َعَلی اْلُمهاِجِریَن َو اال

ْعَجِمّیِ َو اْلَعَرِبّیِ َو اْلُحّرِ َو اْلَمْمُلوِک 
َ ْ
َعَلی اْلباِدی َو اْلحاِضِر َو َعَلی ال

ٍد ماٍض  ُکّلِ ُمَوّحِ ْسَوِد َو َعَلی 
ݩݩَ ݧ ݧ ݧ ْ ݧ
ْبَیِض َو ال

َ ْ
ِغیِر َو اْلَکِبیِر َو َعَلی ال َو الّصَ

1.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص92.
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َدُعها ِإماَمًة َو 
َ
ی أ اِس ِإّنݪݭِ ْمُرُه.1 ... َمعاِشَر الّنَ

َ
ُحْکُمُه جاِئٍز َقْوُلُه ناِفٍذ أ

َعَلی  ًة  ْغُت ُحّجَ
َ
َبّل َما  ْغُت 

َ
َبّل َقْد  َو  اْلِقیاَمِة  َیْوِم  ِإَلی  َعِقِبی  ِوراَثًة ِفی 

ُکّلِ حاِضٍر َو غاِئٍب.2

رامنصوب او]یعنیعلی�[ بدانیدکهخداوند پسایگروهمردم،
کردتابرشماولّیوامامباشدواطاعتاورابهنیکوییبرتمامگروههای
مهاجروانصاروتابعینآنانوبرحاضروغائبوعربوعجموآزادو
عبدوکوچکوبزرگوبرسفیدوسیاهوهرخداپرست،واجبفرموده
... است. نافذ امرش و مقبول وسخنش اجرا درخوِر او فرمان است.
ایمردم،همانامنآن]یعنیوالیت[رابهصورتامامتووراثتتاروز
تبلیغ باید را آنچه بهتحقیق و ودیعهمیسپارم به درذریۀخودم قیامت

کنم،تبلیغکردمواینحجتاستبرایهرحاضروغایب.

لی
ّ

2. شیوۀ تعق
بیان  و  اقناعی  راهکار  از  استفاده  با  کرم�  ا پیامبر  تعّقلی،  روش  در 
دیگر  و  علی�  امیرالمؤمنین  منحصربه فرد  گی های  ویژ و  فضایل 
پیشوایان معصوم� و نیز با توجه به قاعدۀ ترجیح راجح بر مرجوح و 
فاضل بر مفضول، زمینۀ پذیرش ُعقالیی امامت حضرات اهل   بیت� 
از  اهل بیت�  و  امیرالمؤمنین  گی های  ویژ از  برخی  آوردند.  فراهم  را 

زبان پیامبر� عبارت است از:

پیامبر  و فدایی  او  و رسالت رسول  به خدا  اول مؤمن  ۱.۲. علی� 
ِذی َفَدى َرُسوَل اهلِل� 

َ
ُل َمْن آَمَن ِباهلِل َو َرُسوِلِه َو اّل ّوَ

َ
ُه أ

َ
کرم�: »ِإّن ا

1.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۵9.
2.محمدبناحمدفتالنیشابوری، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۶.
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که به خدا و رسولش ایمان آورد و خود را  کسی بود  ِبَنْفِسِه.«1 )او اولین 
کرد.( فدای رسول خدا� 

۲.۲. علی� بهترین یاور و عزیزترین و نزدیک ترین و سزاوارترین فرد 
ُکْم ِبی َو 

ُ
َحّق

َ
ْنَصُرُکْم ِلی َو أ

َ
به رسول خدا�: »َمعاِشَر الّناِس َهذا َعِلّیٌ أ

َنا َعْنُه راِضیاِن. «2 )ای مردم، 
َ
أ  َو 

َ
ُکْم َعَلّیَ َو اهلُل َعّزَ َو َجّل َعّزُ

َ
أ ِإَلّیَ َو  ْقَرُبُکْم 

َ
أ

این علی است: یاورترین فرد از میان شما برای من و سزاوارتریِن شما به 
من و نزدیک ترین و عزیزترین فرد نزد من و خداوند عّز و جل و من از او 

راضی هستیم.(

ک، هدایتگر، هدایت پذیر و بهترین  3.۲. علی� یاور دین، باتقوا، پا
جانشین: »َمعاِشَر الّناِس ُهَو ناِصُر ِدیِن اهلِل َو اْلُمجاِدُل َعْن َرُسوِل اهلِل َو 
ُکْم َخْیُر َوِصّیٍ َو  ُکْم َخْیُر َنِبّیٍ َو َوِصّیُ ِقّیُ اْلهاِدی اْلَمْهِدّیُ َنِبّیُ ِقّیُ الّنَ ُهَو الّتَ
کمک کار دین خدا و مدافع رسول  ْوِصیاِء.«3 )اى مردم، او 

َ ْ
َبُنوُه َخْیُر ال

ک سرشت، هدایت کننده و هدایت شده است .  خداست و او پرهیزکار، پا
فرزندانش  و  اوصیا  بهتریِن  او  وصّی  و  پیامبران  بهتریِن  شما  پیامبر 

بهترین جانشینان اند.(

اْلَمْوُصوُف  ُهَو  َعِلّیًا  »ِإّنَ  شکر:  و  صبر  به  وصف شده  علی�   .4.۲
که به صبر و شکرگزاری توصیف  ْکِر.«4 )همانا علی کسی است 

ُ
ْبِر َو الّش ِبالّصَ

شده است.(

از  انتقام گیرنده  مهدی؟جع؟   و  پیامبر�  وصّی  علی�   .5.۲
ا  ِة ِمّنَ ِئّمَ

َ ْ
ال ِإّنَ خاِتَم ال

َ
ی أ ی َنِبّیٌ َو َعِلّیٌ َوِصّیِ ستمگران: »َمعاِشَر الّناِس ِإّنݪݭِ

الّظاِلِمیَن  ِمَن  اْلُمْنَتِقُم  ُه 
َ
ِإّن ال 

َ
أ یِن  الّدِ َعَلی  الّظاِهُر  ُه 

َ
ِإّن ال 

َ
أ اْلَمْهِدّیُ  اْلقاِئُم 

1.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج37،ص2۰8.
2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶1.
3.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶1.
4.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶2.
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ْرِک.«1 )اى  ُکّلِ َقِبیَلٍة ِمَن الّشِ ُح  ُه فاتݪِ
َ
ال ِإّن

َ
ُح اْلُحُصوِن َو هاِدُمها أ ُه فاتݪِ

َ
ال ِإّن

َ
أ

که خاتم امامان،  مردم، من پیامبر هستم و علی وصّی من است. بدانید 
دین  در  ]یعنی  می کند  آشکار  را  دین  که  اوست  ماست.  از  قائم،  مهدِى 
و  گشاینده  او  انتقام می گیرد. همانا  از ستمگران  و  قاهر است[  و  مسّلط 
ویرانگر دژهاست و اوست که تمام فرقه هاى مشرکان را شکست می  دهد.(

3. شیوۀ تبشیری و انذاری
در این روش، رسول خدا� با بشارت به پاداش بزرگ والیت مداری و 
اعالم خطر و عذاب برای والیت گریزان، درصدد اثبات امامت شایستگان 

هستند و می فرمایند:

ُسُل.«2 الرُّ ْبِلَی
َ
ق ِمْن َخَلْت ْد

َ
ق الّلِه َرُسوُل ی َانِّ ْنِذُرُکْم

ُ
أ الّناِس »َمعاِشَر .۱.3

نیز ازمن )ایمردم،شمارابیممیدهمکهمنفرستادۀخداهستمکهپیش
فرستادگانیبودهاند.(

ِمیَراْلُمْؤِمِنیَنَواْلَحَسَنَواْلُحَسْیَنَو
َ
ُقواالّلَهَوباِیُعواَعِلّیًاأ ۲.3.»َمعاِشَرالّناِسَفاتَّ

ما َبًةباِقَیًةُیْهِلُکاللُهَمْنَغَدَرَوَیْرَحُماللُهَمْنَوَفیَوَفَمْنَنَکَثَفِإنَّ َةَکِلَمًةَطیِّ ِئمَّ
َ
اْل

ْجرًاَعِظیــمًاM 3.«۴)ای
َ
ْوَفیِبماعـاَهَدَعَلْیــُهالّلَهَفَسُیْؤِتـیِهأ

َ
َیْنُکُثَعَلیَنْفِسِهَوَمْنأ

گروهمردم،ازخداپرواکنیدوباعلیامیرالمؤمنینوحسنوحسینوامامانبیعت
کنیدکهسخنپاکیزهوپایدارندوبدانیدخداوندپیمانشکنانراهالکمیکندو
وفادارانرامشمولرحمتشقرارمیدهد؛»پسهرکهپیمانبشکند،جزایننیست
کهبهزیانخویشمیشکندوهرکهبرعهدخودباخداوفاداربماند،بهزودیخدا

پاداشیبزرگبهاومیبخشد.«(
1.محمدبناحمدفتالنیشابوری، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص97.

2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶2.
3.فتح،1۰.

4.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۶.
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غدیرباوران و غدیریاوران

انسان های  علی�،  امیرالمؤمنین  امامت  رسمی  اعالم  روز  آغازین  از 
سخن  داشتند،  والیی  و  الهی  فطرت هایی  که  کی  پا و  سلیم النفس 
کرم� دربارۀ جانشینی امیرالمؤمنین� را به عنوان  وحیانی پیامبر ا
کردند و  الهی، در ذهن و دل خویش تثبیت  باوری  اندیشه ای دینی و 
با بیعت صادقانه با حضرت علی� و پذیرش والیت و سرپرستی آن 
غدیرباوران  درحقیقت،  گرفتند.  جای  غدیرباوران  گروه  در  حضرت، 
درونی  موانع  و  دریافته اند  به روشنی  را  غدیر  پیام  که  هستند  کسانی 
کینه، نفاق و حسادت و نیز موانع تبلیغاتِی بیرونِی مخالفان  کبر،  مانند 

والیت و جبهۀ شیاطین، آن ها را از دریافت این پیام باز نداشته است.

هرچند در طول تاریخ، شمار غدیرباوران اندک بوده است، همۀ آن ها 
شخصیت هایی تأثیرگذار و برجسته بوده اند. 

که پیام غدیر، فقط به حوزۀ اعتقادی و قلبی محدود نمی شود و  ازآنجا
کنار غدیرباوری، غدیریاوری  با حکومت و سیاست هم مرتبط است، در 
کامل پیام غدیر است. غدیریاوران انسان هایی  نیز شرط دیگر دریافت 
و  امیرالمؤمنین  یارِی  در  که  هستند  بابصیرت  و  زمان شناس  و  شجاع 
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کوششی فروگذار نمی کنند و با بیعت با  دیگر پیشوایان دین�، از هیچ 
ائمۀ زمان خویش حاضرند از مال و جانشان برای تحقق اهداف واالی 

نظام امامت بگذرند. 

در دورۀ امیرالمؤمنین� غدیرباوراِن غدیریاور عالوه بر وجود مقدس 
ابوذر،  سلمان،  مانند  افرادی  رسالت،  خاندان  و  زهرا؟اهس؟  حضرت 
و  باعظمت ترین  بعدی،  مقاطع  در  اما  بودند؛  یاسر  عمار  و  اشتر  مالک 
نام آورترین غدیرباوران در طول تاریخ، همان اصحاب سیدالشهداء� 
که در حرکتی حماسی و نهضتی ماندگار، با ارائۀ الگویی تمام عیار،  بودند 

کردند. غدیریاوری را در دفتر تاریخ ثبت 

پس از آنان، همۀ مصلحان و مجاهدان و شهدای دوستدار اهل بیت� 
که برای دفاع از والیت  در طول تاریخ، از غدیرباوران و غدیریاوران هستند 
مکتب  کمیت  حا ترویج  برای  تالش  با  و  گذاشته  قدم  عمل  میدان  در 
ازجملۀ  کرده اند.  جانفشانی  و  کاری  فدا نفس  آخرین  تا  اهل بیت�، 
ایشان می توان به شهدای راه فضیلت، یعنی علمای راستین و مجاهدان 
که در دفاع علمی و عملی از والیت، سنگ تمام  کرد  خستگی ناپذیر اشاره 
که از دعای مستقیم رسول  کسانی اند  گروه وفادار همان  گذاشته اند. این 
خدا� بهره مند می شوند؛ زیرا پیامبر� در خطبۀ غدیریه فرمودند: 
ُهّمَ واِل َمْن واالُه َو عاِد َمْن عاداُه َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْل َمْن َخَذَلُه.«1 

َ
لّل

َ
»أ

)خدایا، دوست بدار هرکه او را دوست بدارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن 
گذاَرد و دست از  گذار هرکه او را وا کند و وا کن هرکه او را یارى  بدارد و یارى 

یاری اش بردارد!(

و  غدیرباوران  از  غدیر،  خطبۀ  جای جای  در  کرم�  ا پیامبر 
کرده اند: گون یاد  گونا غدیریاوران با تعابیر 

1.محمدبنمحمدمفید،ااِلرشاد فى معرفة حجج الله على العباد،ج1،ص17۶.
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ّنَ اهلَل َقْد َنَصَبُه َلُکْم َوِلّیًا َو ِإمامًا... َمْلُعوٌن َمْن 
َ
۱. »َفاْعَلُموا َمعاِشَر الّناِس أ

َقُه َفَقْد َغَفَر اهلُل َلُه َو ِلَمْن َسِمَع ِمْنُه 
َ

خاَلَفُه َمْرُحوٌم َمْن َتِبَعُه ُمْؤِمٌن َمْن َصّد
]یعنی  او  متعال  خداوند  که  بدانید  مردم،  گروه  اى  )پس  َلُه.«1  طاَع 

َ
أ َو 

کند،  علی�[ را بر شما ولّی و امام قرار داده است... هرکه با او مخالفت 
کند، مشمول رحمت خداست و هرکه او  ملعون است و هرکه از او پیروی 
کند، مشمول غفران  گوش بسپارد و از او اطاعت  کند و به او  را تصدیق 

خداوند می شود.

اهلُل.«2  َنَصَبُه  َفَقْد  اْقَبُلوُه  َو  اهلُل  َلُه 
َ

َفّض َفَقْد  ُلوُه  َفّضِ الّناِس  »َمعاِشَر   .۲
که خدا او را برتر قرار  گروه مردم، او ]یعنی علی�[ را برتری دهید   )ای 
کرده است.( که خدا او را ]به امامت[ منصوب  داده است و او را بپذیرید 

 ُمْؤِمٌن ُمْخِلٌص.«3 )والیت 
ّ

ِبِه ِإال ُیْؤِمُن  َتِقّیٌ َو ال   
ّ

َعِلّیًا ِإال 3. »ال ُیواِلی 
مگر  نمی آوَرد،  ایمان  او  به  و  باتقوا  انسان  مگر  نمی پذیرد،  را  علی� 

مؤمن بااخالص.(

َمْرُت َعِلّیًا َو َنَهْیُتُه َو 
َ
ی َو َقْد أ ی َو َنهانݪِ َمَرنݪِ

َ
4. »َمعاِشَر الّناِس ِإّنَ اهلَل َقْد أ

ْمِرِه َو اْنَتُهْوا ِلَنْهِیِه َو ِصیُروا 
َ
 َفاْسَمُعوا ِل

َ
ِه َعّزَ َو َجّل ْهُی ِمْن َرّبِ ْمُر َو الّنَ

َ ْ
َعَلْیِه ال

ُبُل َعْن َسِبیِلِه.« 4 )ای مردم، همانا خداوند  ْق ِبُکُم الّسُ ِإَلی ُمراِدِه َو ال َتَتَفّرَ
علی  بر  و  کرده ام  امرونهی  را  علی  نیز  من  و  است  کرده  امرونهی  من  به 
که از جانب خدای عّز و جل فرمان دهد و باز دارد؛ پس فرمانش  است 
و  کنید  او حرکت  و طبق خواستۀ  ایستید  باز  او  نهی  از  و  گوش داده  را 
نکند.« کنده  پرا و  ندارد  باز  او  راه  پیمودِن  از  را  گون، شما  گونا  راه های 

1.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۵9.
2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۰؛محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص93.

3.علیبنموسیبنطاووس،التحصین الَسرار ما زاد من اخبار كتاب الیقین،ص۵8۵.
4.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۶؛احمدبنعلیطبرسی،اإلحتجاج،ج1،ص۶2.
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ِکتاِبِه اْلُمْؤِمُنوَن َفقاَل ال َتِجُد  ِذیَن َذَکَرُهُم اهلُل ِفی 
َ
اّل ْوِلیاَءُهُم 

َ
أ ِإّنَ   

َ
ال

َ
5. »ا

 اهلَل َو َرُسوَلُهM 1.«2 )و همانا 
َ

وَن َمْن َحاّد
ُ

َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباهلِل َو اْلَیْوِم اآلِخِر ُیواّد
آنان که اهل بیت� را دوست دارند[ همان  دوستداران ایشان ]یعنی 
کرده و فرموده  کتاب خود، از آنان یاد  که خداوند در  مؤمنانی هستند 
است: »]اى رسول[ هرگز گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند، 

کنند.« که با دشمنان خدا و رسول  او دوستی  نخواهی یافت 

َة... ِبَغْیِر   َیْدُخُلوَن اْلَجّنَ
َ

ِذیَن قاَل اهلُل َعّزَ َو َجّل
َ
ْوِلیاَءُهُم اّل

َ
ال ِإّنَ أ

َ
6. »أ

را  اهل بیت�  آنان که  ]یعنی  ایشان  دوستداران  )همانا   4».3 Mِحساٍب
دوست دارند[ کسانی هستند که خداى عّز و جل دربارۀ آنان فرموده است: 

»بدون حساب وارد بهشت می شوند.«(

1مجادله،22.
2.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۶.

3.غافر،۴۰.
4.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۶و97؛احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶3.
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رسالت غدیریان

غدیر  واقعۀ  قبال  در  مردم  رسالت  دربارۀ  اسالم�  گرامی  رسول  
ِغ اْلحاِضُر اْلغاِئَب َو اْلواِلُد اْلَوَلَد ِإَلی َیْوِم اْلِقیاَمِة.«1 )پس  فرموده اند: »َفْلُیَبّلِ
باید تا روز قیامت ]پیام امامت و والیت امیرالمؤمنین علی� را[ شاهد 

به غایب و پدر به فرزند برساند.(

مراد از غدیریان، آن دسته از دریافت کنندگان پیام غدیرند که این حقیقت 
ماندگار را با جان و دل پذیرفته اند؛ یعنی علی باوراِن علی یاور و طرف داران 
که به اهل بیت� و مکتب آسمانِی ایشان  نظام شایستۀ امامت و والیت 

وفادارند. غدیریان به طورکلی دو رسالت تاریخی برعهده دارند: 

اول. رسالت علمی و معرفتی 
که بیشتر ناظر به تالش های علمی و معرفتی است، شامل  این رسالت 

چند حرکت می شود: 

1. معرفت شناسی امام و نظام امامت و اعتقاد به جدایی ناپذیری دین 
از سیاست؛

1.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶2.
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2. معرفت شناسی غدیر به عنوان جریانی تاریخی؛

به ویژه  غدیر،  واقعۀ  روایِی  و  قرآنی  دالیل  شناساندن  و  شناخت   .3
کرم�؛  خطبۀ غدیریۀ پیامبر ا

کفر به طاغوت های زمانه و دفاع  4. رساندن پیام اصلی غدیر، یعنی 
ک، به دیگران.  از دیانت آمیخته با سیاست پا

دوم. رسالت عملی
رسالت عملی غدیریان در ابعاد مختلف تعریف می شود و هریک از این 
ابعاد، خود شامل چند وظیفه است که در زیرمجموعۀ آن بیان می شود: 

۱.رسالتفردی

الف. مطالعۀ دقیق واقعۀ غدیر و خطبۀ غدیریه؛ 
ب. تالش برای اجرای پیام غدیر در زندگی شخصی، با برگزیدن سبک 

زندگی علوی؛
از  استفاده  عطرزدن،  با  شخصی،  زندگی  در  غدیر  واقعۀ  بزرگداشت  ج. 

لباس نو، ابراز شادی و... در این روز؛ 
با   متناسب  هنری  آثار  خلق  و  شعر  سرودن  و  مقاله  و  کتاب  نوشتن  ه. 

واقعۀ غدیر؛
پیشوایان  دیگر  و  علی�  امیرالمؤمنین  فضایل  نشر  و  مطالعه  و. 

معصوم�.

۲.رسالتخانوادگی

الف. ابالغ پیام غدیر به اعضای خانواده؛
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ب. بزرگداشت عید سعید غدیر در میان خانواده و خویشان، با برپایی 
با اهدای  اطرافیان  این  مناسبت و شادکردن  به  جشن های خانوادگی 

خّوت.
ُ
هدیه، اطعام، چراغانی و آذین بندی و خواندن عقد ا

۳.رسالتاجتماعی

الف. برپایی جشن های باشکوه عید سعید غدیر در سطح جامعه؛ 
ب. شادکردن عموم مردم با اجرای برنامه هایی چون اطعام و آذین بندی 
کتاب هایی دربارۀ واقعۀ غدیر به دیگران؛ خیابان ها و اهدای هدیه به ویژه 

ج. تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی برای شناخت پیام واقعۀ غدیر؛
کمیت بخشِی احکام اسالم؛ د. تالش عملی برای حا

ولّی  حضرت  ظهور  در  تعجیل  برای  استغاثه  و  انتظار  روحیۀ  تقویت  ه. 
عصر؟جع؟ و تشکیل حکومت جهانِی امامت؛ 

کمیت نظام والیت فقیه و حکومت های عادل در  از حا و. دفاع عملی 
دوران غیبت.
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غدیرستیزان

و  والیی  سیاسِی  ساختار  با  دولتی  روی کارآمدن  غدیر،  اصلی  پیام 
رسمی  اعالم  آغاز  همان  از  است.  معصوم  امامانی  به رهبرِی  دینی، 
امامت امیرالمؤمنین� در غدیرخم، برای ازبین بردن این پیام الهی، 
سیاسی،  تبلیغی،  فرهنگی،  ابعاد  در  پنهان  و  آشکار  مخالفت هایی 

گرفت. اجتماعی و حّتی نظامی شکل 

خالفت،  2۵سالۀ  غصب  فدک،  غصب  با  غدیرستیزی،  نخست  گام 
به شهادت رساندن حضرت زهرا؟اهس؟ جلوگیری از نشر احادیث اهل بیت� 
تحمیل سه جنگ خانمان سوز جمل و صّفین و نهروان به امیرالمؤمنین 
علی� به شهادت رساندن امام مجتبی� و سبب سازی برای فاجعۀ 
این  نتیجۀ  که  شد  شروع  خدا�  رسول  ذریۀ  از  نسل کشی  و  عاشورا 
دیگر  و  بنی  عباس  و  بنی امیه  به قدرت رسیدن  دامنه دار،  دسیسه های 

ناصالحان و حکومتشان بر امت اسالم شد. 

گروه های  گون و در قالب مکاتب فکری و  گونا غدیرستیزان در شکل های 
که همان  با هدفی مشترک  اما  سیاسی و اجتماعی و نظامِی مختلف، 
عصر  در  عادل  کمانی  حا و  اهل بیت�  سیاسی  کمیت  حا حق  سلب 
غیبت است، به رویارویی با نظام امامت پرداختند. قطعًا، این حرکت 
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مخّرب  پیامدهای  و  منفی  تأثیرات  با  اسالم  امت  برای  آن ها،  ستیز  و 
کرم� در خطبۀ  فراوانی همراه بوده است. در همین راستا، پیامبر ا
غدیریه، مخالفان امیرالمؤمنین علی� و غدیرستیزان را به انواع بالها 

کرده اند:  و غضب الهی و عذاب های اخروی تهدید 

ْنَکَرَوالَیَتُهَوَلْن
َ
َحٍدأ

َ
ُهِإماٌمِمَنالّلِهَوَلْنَیُتوَبالّلُهَعَلیأ َمعاِشَرالّناِسِإنَّ

َبُه ْنُیَعذِّ
َ
ْمَرُهِفیِهَوأ

َ
ْنَیْفَعَلذاِلَکِبَمْنخاَلَفأ

َ
َیْغِفَرالّلُهَلُهَحْتمًاَعَلیالّلِهأ

ْنُتخاِلُفوهُ.1
َ
ُهوِرَفاْحَذُرواأ َبَداآلباِدَوَدْهَرالدُّ

َ
َعذابًاَشِدیدًاُنْکرًاأ

را او والیت منکر توبۀ خدا و است امام خدا جانب از او مردم، گروه ای
نمیپذیردوبهیقینچنینکسیرانمیآمرزدوبرخداستکهاینگونهرفتار
کندباکسیکهبادستورشدربارۀعلیمخالفتکندوبرخداستکهبهشدت
وتاابد،چنینکسیراعذابکند؛پسازمخالفتباعلیدوریکنید!

ْنَزَل
َ
ْنَثیِبناأ

ُ
ْفَضُلالّناِسَبْعِدیِمْنَذَکٍرَوأ

َ
ُهأ ُلواَعِلّیًاَفِإنَّ َمعاِشَرالّناِسَفضِّ

ْوِلی
َ
ق َعَلیَّ ْزَقَوَبِقَیاْلَخْلُقَمْلُعوٌنَمْلُعوٌنَمْغُضوٌبَمْغُضوٌبَمْنَردَّ الّلُهالرِّ

ْنُتخاِلُفوُه
َ
ُقواالّلَهM 2أ َمْتِلَغٍدَواتَّ دَّ

َ
َهذاَوَلْمُیواِفْقُه...َفـْلَتْنُظْرَنْفٌسماق

الّلَهَخِبیٌرِبماَتْعَمُلوَن۵.۴M...َمعاِشَرالّناِس َدٌمَبْعَدُثُبوِتها3 Mِإنَّ
َ
ق َفَتِزلَّ

Mَیْدُعوَنِإَلیالّناِرَوَیْوَماْلِقیاَمِةالُیْنَصُروَنٌة ِئمَّ
َ
ُهَسَیُکوُنِمْنَبْعِدیأ ِإنَّ

َناَبِریئاِنِمْنُهْم.۶
َ
اللَهَوأ َمعاِشَرالّناِسِإنَّ

که او پس از من، از هر مرد و  گروه مردم! علی را برترى دهید  اى 
زنی برتر است. خداوند به واسطۀ ما روزى فرومی فرستد و خلق 
نفرین شده است، مغضوب  نفرین شده است،  باقی می دارد.  را 

1.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۰.
2.حشر،18.
3.نحل،9۴.
4.حشر،18.

5.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۰.

6.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶2.
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کند و با آن موافقت  گفتار مرا رد  است، مغضوب است هرکه این 
که براى فرداى قیامتش چه چیزى  نکند! ...پس »هرکه  بنگرد 
که با او ]یعنی علی�[  از پیش فرستاده است و از خدا بترسید« 
بلغزد؛  استواری  از  پس  که  قدم هایی  بسا  چه  کنید.  مخالفت 

گاه است«. »به درستی که خداوند به آنچه می کنید، آ

که  آمد  خواهند  پیشوایانی  من  از  پس  به زودی  مردم،  ...ای 
»به سوی آتش دعوت می کنند و اینان در روز قیامت، هیچ کمکی 

کرد.« ای مردم، خدا و من از اینان بیزاریم. دریافت نخواهند 

گروه  بر اساس پژوهشی تاریخی، غدیرستیزان در طول تاریخ، بیشتر دو 
عمده بوده اند:

۱. منافقین منصب طلب
غدیرستیزان  و  غدیرستیزی  جریان  همۀ  می توان  کوتاه  سخنی  در 
غدیریه،  خطبۀ  در  کرم�  ا پیامبر  کرد.  خالصه  »نفاق«  واژۀ  در  را 
این  خطر  و  کرده  اشاره  منافقان  و  نفاق  شوم  موضوع  به  بارهاوبارها، 

کرده اند: گوشزد  جریان ضّدِ دین را به امت 

َها  ّیُ
َ
أ ِإَلْیُکْم  ذاِلَک  َتْبِلیِغ  َعْن  ِلی  َیْسَتْعِفَی  ْن 

َ
أ یَل  َجْبَرئݪِ ْلُت 

َ
َسأ

اآلِثِمیَن  ِإْدغاِل  َو  اْلُمناِفِقیَن  َکْثَرِة  َو  ِقیَن  اْلُمّتَ ِة 
َ
ِبِقّل ِلِعْلِمی  الّناُس 

ُهْم 
َ
ّن

َ
ِکتاِبِه ِبأ ِذیَن َوَصَفُهُم اهلُل ِفی 

َ
ْسالِم اّل ِ

ْ
َو َخْتِل اْلُمْسَتْهِزِئیَن ِبال

َو  نًا  َهّیِ َیْحَسُبوَنُه  َو   1 Mُقُلوِبِهْم ِفی  َلْیَس  ما  ْلِسَنِتِهْم 
َ
ِبأ َیُقوُلوَن 

ـی  ْونݪِ ی َسّمَ ٍة َحّتَ ذاُهْم ِلی ِفی َغْیِر َمّرَ
َ
َکْثَرِة أ ُهَو ِعْنَد اهلِل َعِظیٌمM 2 َو 

ی  َکذاِلَک ِلَکْثَرِة ُمالَزَمِتِه ِإّیاَی َو ِإْقباِلـی َعَلْیِه َحّتَ ی  ـݪݪِ ّن
َ
ُذنًا َو َزَعُموا أ

ُ
أ

1.فتح،11.
2.نور،1۵.
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ِبّیَ  الّنَ ُیْؤُذوَن  ِذیَن 
َ
اّل ِمْنُهُم  َو  ُقْرآنًا   ِفی ذاِلَک 

َ
َو َجّل َعّزَ  ْنَزَل اهلُل 

َ
أ

ُذٌن َخْیٍر 
ُ
ُه أ

َ
ّن

َ
أ ِذیَن َیْزُعُموَن 

َ
ُذُنM 1 َعَلی اّل

ُ
ُذٌن ُقْل أ

ُ
َو َیُقوُلوَن ُهَو أ

ِذیَن َءاَمُنوا ِمْنُکْم َو 
َ
ّل َلُکْم ُیْؤِمُن ِباهلِل َو ُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنیَن َو َرْحَمٌة ِلّ

َی  َسّمِ
ُ
ْن أ

َ
ِلیٌمM 2 َو َلْو ِشْئُت أ

َ
ِذیَن ُیْؤُذوَن َرُسوَل اهلِل َلُهْم َعَذاٌب أ

َ
اّل

 
َ

ُدّل
َ
أ ْن 

َ
ُت َو أ

ْ
ْوَمأ

َ َ
ِهْم ل ْعیانݪِ

َ
ِإَلْیِهْم ِبأ وِمَی 

ُ
ْن أ

َ
ْیُت َو أ ِهْم َلَسّمَ ْسَمائݪݪِ

َ
ِبأ

 ذاِلَک 
َ

ُکّل َو  ْمُت  َتَکّرَ َقْد  ُموِرِهْم 
ُ
أ ِفی  اهلِل  َو  ی  َلِکّنِ َو  َلَدَلْلُت  َعَلْیِهْم 

َها  ّیُ
َ
أ یا  َتاَل�  ُثّمَ  ِإَلّیَ  ْنَزَل 

َ
أ َما  َغ  َبّلِ

ُ
أ ْن 

َ
أ  

َّ
ِإال ی  ِمّنِ اهلُل  َیْرَضی  ال 

ْنِزَل ِإَلْیَک ِمْن َرّبَِکM ِفی َعِلّیٍ َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما 
ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبّلِ الّرَ

4. 3 Mْغَت ِرساَلَتُه َو اهلُل َیْعِصُمَک ِمَن الّناِس
َ
َبّل

که مرا از ابالغ این پیام به شما  در ابتداى امر از جبرئیل خواستم 
کمِی تقواپیشگان و زیادِی منافقان  مردم معذور بدارد؛ ]زیرا[ از 
بودم:  گاه  آ اسالم  مسخره کنندگاِن  فریب  و  گناهکاران  نیرنگ  و 
کرده است و فرموده  کتابش وصفشان  که خداوند در  همان ها 
دل هایشان  در  که  می گویند  چیزى  زبان هایشان  »با  است: 
درحالی که  است؛  کوچک  سخنی  »آن  می پنداشتند  و  نیست« 
نزد خداوند، عظیم است« و ]نه یك بار، بلکه[ همواره مرا بسیار 
ذُنM )زودباور( 

ُ
می آزردند و شدت آزارم را به آنجا رساندند که مرا أ

کردند، به  علت همراهِی زیاد علی با من و عنایت  گمان  نامیدند و 
من به او، این چنین هستم؛ تا اینکه خداوند عّز و جل این آیه را 
می آزارند  را  پیامبر  که  هستند  کسانی   ایشان  از  »و  فرمود:  نازل 
و می گویند: ‘او حرف شنِو زودباور است.’بگو: ‘زودباورِی او برای 
و  دارد  ایمان  خدا  به  او  ]بدانید[  است.  به نفعتان  و  نیکو  شما 

1.توبه،۶1.

2.توبه،۶1.
3.مائده،۶7.

4.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۵9.
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که ایمان  کسانی از شما  ]فقط[ مؤمنان را تصدیق می کند و برای 
می دهند،  آزار  را  خدا  رسول  که  آن ها  و  است  رحمت  آورده اند، 

کی دارند!« عذاب دردنا

آن ها  به  و  ببرم  نام  افراد  این  یکایک  از  می توانم  بخواهم،  گر  ا
خدا  به  ولی  کنم؛  بیان  را  کاملشان  خصوصیات  و  کرده  اشاره 
من  از  خدا  این همه،  با  می کنم.  بزرگواری  آن ها  دربارۀ  قسم، 
برسانم؛  را  است  کرده  وحی  من  به  آنچه  مگر  نمی شود؛  راضی 
]دربارۀ  را  آنچه  برسان  پیامبر،  »اى  خواند:  را  آیه  این  سپس 
که  علی بن ابی طالب[ از سوى پروردگارت به تو نازل شده است 
که[  کار را نکنی،  رسالتش را ابالغ نکرده ای و ]پروا نکن  گر این  ا

گزند[ مردم حفظ می کند.« خدا تو را از ]فتنه و 

2. قائلین به جدایِی سیاست از دیانت
روشن فکران  و  انزواطلب  که همان مقّدسین  گروه  این  فکری  رگه های 
راحت طلب هستند و در طول تاریخ، پرچِم ستیز با غدیر را برافراشته اند، 
امروزه در میان اهل سنت و شیعه دیده می شود. این افراد  که سیاست 
در  را  دین  می  کوشند  و  می پندارند  ازهم  جدا  موضوع  دو  را  دیانت  و 

کنند، خود دو دسته اند: چهارچوب موضوعی شخصی محدود 

الف.جریانیازاهلسّنت

شعار:  با  اسالم،  صدر  در  دیانت  از  سیاست  جدایِی  شوم  ندای  اولین 
صحنۀ  از  پیامبر�  عترت  و  اهل بیت  حذف  و  اهلِل«1  ِکتاُب  »َحْسُبنا 

1.)کتابخدا]یعنیقرآن[برایماکافیاست()محمدبنمحمدمفید، كتاب االَمالى،ص3۶(.
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کمیت جامعه، همراه بود. این ندای شیطانی به تشکیل  سیاست و حا
قرار  امامت  نظام  برابر  در  که  شد  منجر  خالفت  به نام  سیاسی  جریانی 
مویان و عباسیان در بستر تاریخ 

ُ
گرفت و زمینه ساز شکل گیری حکومت ا

شد. امام خمینی� دراین باره فرموده اند:

چیز  روحانیت،   ] و  ]دین  از  سیاست  جدابودن  مسئلۀ  ح  طر
ح شد و در زمان  تازه ای نیست. این مسئله در زمان بنی امیه طر
که دست های  گرفت. در این زمان های اخیر هم  بنی عباس قّوت 
بیگانه در ممالک باز شد، آن ها هم به این مسئله دامن زدند؛ 
روحانیون  و  متّدین  اشخاص  از  بعضی  مع االسف،  به طوری که 

متعهد هم باورشان آمده است!1

ب.جریانیدردرونشیعه

دین  از  سیاست  جدایِی  شعار  فریب  گروه،  دو  هم  شیعیان  میان  در 
لیبرال.  روشن فکران   .2 عارف مسلکان؛  و  مقّدسین   .1 خورده اند:  را 

امام خمینی� در تبیین تفکر انحرافی این افراد فرموده اند:

از این  که معنای عرفان عبارت  کردند یک دستۀ زیادی  خیال 
و  بگوید  ذکری  یک  و  بشود  پیدا  محلی  یک  انسان  که  است 
یک َسری حرکت بدهد و یک رقصی بکند و این ها! این معنای 
عرفان است؟! مرتبۀ اعالی عرفان را امام علی� داشته است 
کسی که  که  می کردند  خیال  کار.  در  نبوده  چیزها  این  هیچ،  و 
برود  و  همه چیز  از  گیرد  کناره  به کلی  دیگر  باید  است،  عارف 
و  بشود  تغّنی  یک قدری  و  بگوید  ذکر  یک قدری  و  بنشیند  کنار 

1.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینى)س(،ص291.
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که  یک قدری چه بکند و ُدکانداری! امیرالمؤمنین درعین حالی 
عرف خلق اهلل 

َ
عرف خلق اهلل بعد از رسول اهلل« در این امت، »أ

َ
»أ

کنار بنشیند و هیچ کاری به  به حق تعالی« بود، مع ذلک نرفت 
هیچی نداشته باشد! هیچ وقت هم حلقۀ ذکر نداشت. مشغول 
که  می شود  خیال  ]گاهی[  یا  بود.  آن هم  ولی  کارهایش؛  به  بود 
کار  دیگر  مردم  به  باید  اهل سلوک  است،  اهل سلوک  کسی که 
بگذرد[! من   ،[ بگذرد  هرچه می خواهد  در شهر  باشد:  نداشته 
سلوک  و  بگویم  ِورد  و  بنشینم  گوشه ای  یک  بروم  اهل سلوکم، 
دیگران  از  زیادتر  انبیا  در  سلوک  این  کند.  پیدا  خودش  به قول 
بوده است، در اولیا زیادتر از دیگران بوده است؛ لکن نرفتند توی 
که ما اهل  سلوکیم و چه کار داریم  خانه شان بنشینند و بگویند 

که به ملت چه می گذرد ]و[ هرکه هرکاری می خواهد، بکند! 

انبیا  باید  کنار بنشینند؛ پس  بروند  که اهل سلوک  باشد  بنا  گر  ا
اهل سلوک  موسی بن عمران  نکردند.  و  بکنند  را  کار  همین  هم 
ابراهیم  کرد.  را  کارها  بود؛ ولی مع ذلک رفت سراغ فرعون و آن 
که همه می دانیم: رسول خدایی  هم همین طور، رسول خدا هم 
که فرصت پیدا  که سال های طوالنی در سلوک بوده است، وقتی 
ایجاد  برای اینکه عدالت  کرد؛  ایجاد  کرد، یک حکومت سیاسی 
بشود. تبع ایجاد عدالت، فرصت پیدا می شود برای اینکه هرکس، 
در  نمی توانند.  است،  آشفته  که  وقتی  بیاورد.  دارد،  هرچیزی 
عرضه  را  عرفانشان  اهل عرفان  که  نمی شود  آشفته  محیط  یک 
لکن  را؛  فقه شان  اهل فقه  را،  فلسفه شان  اهل فلسفه  کنند، 
وقتی حکومت، یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری 
که فرصت طلب ها به مقاصد خودشان برسند،  کرد و نگذاشت 
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آرام، همه چیز  این محیط  ]و[ در  آرام پیدا می شود  یک محیط 
پیدا می شود؛ ...به هیچ چیز مثل این امِر سیاسی دعوت نشده 
بوده است،  پیغمبر  زمان  بوده است:  امر سیاسی،  این  و  است 
گر یک فرصت پیدا  زمان امیرالمؤمنین بوده است، بعدها هم ا

می  شد، آن ها هم داشتند این معنا را. 

انحرافات زیاد شده است. بعضی از اهل علِم خودمان هم همین 
را دارند: »لباس ُجندی حرام است: لباس شهرت است  معانی 
]است[؟  نبوده  عادل  امیر  حضرت  است.«  مضر  عدالت  به  ]و[ 
حضرت سیدالشهدا هم عادل نبوده ]است[؟ حضرت امام حسن 
کرم هم عادل نبوده ]است[؟  هم عادل نبوده ]است[؟ پیغمبر ا
به  کردند  تزریق  را  این ها  داشتند!  ُجندی  لباس  برای اینکه 
که ماها هم  کردند  ما. به ما آن طور دست های توطئه گر ترزیق 
باورمان آمده است. ]مثاًل می گویند:[ تو چه کار داری به اینکه چه 
تو  تو مشغول فقه ات باش!  تو مشغول َدرست باش!  می گذرد! 
مشغول فلسفه ات باش! تو مشغول عرفانت باش! چه کار داری 
که این مسائل پیش می آمد،  که چه می گذرد! در آن وقت، اوایلی 
که بسیار خوب بود، بسیار مرد صالحی بود و  از رفقای ما  یکی 
که  کردم  کار هم بود؛ لکن من وقتی یک قضیه را صحبت  اهل 
گفت: »به ما چه کار دارد؟  کنیم،  باید تحقیق  ما  این قضیه  در 
تزریق  این طور  دارد!«  چه کار  ما  به  است.  سیاسی  امر  حاصل 
که یک مرد عالِم روشن فکِر متوجه به مسائل، این طور  شده بود 
که به ما چه کار دارد. پیغمبر هم می گفت سیاست به ما  می گوید 
که حکومت داشت،... حکومتی  چه کار دارد؟ امیرالمؤمنین هم 
برای نمازخواندن  برای قرآن خواندن و  برای ذکرگفتن و  داشت 
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و همین دیگر؟! حکومت بود، والیت بود و تجهیز جیوش1 بود. 
همه اش  بود.  این ها  نصب   کردن  در  حکومت ها  می کنم  عرض 

سیاست است این ها.

با  که  آنی  سیاست،  به  دارد  چه کار  آخوند  که  می گوید  که  آنی 
آخوند  می خواهد  است.  بد  اسالم  با  این  نیست،  خوب  آخوند 
و  بدهد  انجام  مردم  توی  یک کاری  می تواند  که  بگذارد  کنار  را 
]درنتیجه، خودشان[ هرکاری دلشان می خواهد، بکنند و لهذا 
نبود]ه  این طور  تاریخ،  طول  در  ما  علمای  البته  شد؛  این طور 
یک  مشروطیت،  مسئلۀ  باشند.  سیاست  از  منعزل  که  است[ 
مسئلۀ سیاسی بود و بزرگان علمای ما در آن دخالت داشتند ]و[ 
کو یک مسئلۀ سیاسی بود  کردند. مسئلۀ تحریم تنبا تأسیسش 
انجام داد. در زمان های اخیر  را  و میرزای شیرازی� این معنا 
کار  کاشانی، این ها مردم سیاسی بودند و مشغول  هم مدرس، 
که  توطئه گر  قوِی  این دست  به قدری قدرت داشت  اما  بودند؛ 
کرد به اینکه نه،  نمی شد از فکر حتی اهل علِم محترم هم بیرون 

مسئله این طور نیست.2

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( نیز دراین باره فرموده اند:

کسانی در جامعه، در جامعۀ  که  خیلی از اوقات، اتفاق می افتاد 
زمان خلفا، اهل زهد بودند و اهل علم بودند و معروف به تفسیر 
و به علم و به این چیزها. خلفا هم با آن ها نه فقط معارضه ای 
نمی کردند، بلکه حتی مخلص آن ها بودند، اظهار ارادت نسبت 
نصیحت  آن ها  از  می رفتند،  آن ها  پیش  می کردند،  آن ها  به 

1.»ُجُیوش«جمع»ِجْیش«وبهمعنایلشکرهاست.
2.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،صحیفۀ امام،ج2۰،ص11۶تا118،بهنقلاز:نرمافزارصحیفۀ امام،نسخۀ3.
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سیاسی  داعیۀ  خلفا  مقابل  در  آن ها  چون  چرا؟  می خواستند. 
َعمروبن ُعَبید،  یا  و  ابن ُشبُرمة  و  بصری  حسن  امثال  نداشتند. 
که مورد توجه و قبول خلفا بودند، این ها  این بزرگان از علمایی 
و  ادعای معنویت  و  ادعای زهد  و  ادعای علم  که  بودند  کسانی 
ادعای تفسیر و ادعای علوم پیغمبر و همۀ این ادعاها را داشتند؛ 
چرا؟  نبود.  تعرضی  خلفا  طرف  از  هیچ گونه  آن ها  به  نسبت  اما 

چون داعیۀ قدرت سیاسی وجود نداشت.1

حضرت آیت اهلل جوادی آملی)حفظه اهلل تعالی( در تفسیر زیارت جامعۀ 
کبیره و ذیل عبارت »َو ساَسَة اْلِعباِد«2  فرموده اند: 

شعار شوم »جدایی دین از سیاست« ساختۀ نیرنگ سیاسیون 
تسبیح به دستان  جهل  و  جمود  پرداختۀ  و  دغل باز  سیاسی کاِر 
غیروابسته  یا  وابسته  غافل،  روشن فکرنمایان  و  عافیت طلب 
است؛ وگرنه هیچ سیاست مدار حکیمی، سیاست را از دین جدا 
کاماًل به هم پیوسته و مرتبط می شمرد.  نمی داند؛ بلکه آن دو را 
سلطۀ  ِاعمال  راستای  در  هوس پرست  و  هواَمدار  سیاسیوِن 
کمیت فکری و فرهنگِی خود، برای مقابله با ادیان  سیاسی و حا
تهاجم  و  پرخاشگری  حالت  سلطه گران  به  نسبت  که  حقیقی 
ادیان  انحراف  و  مذهب تراشی  دین سازی،  به  اقدام  دارند، 
این  و در  آن می کنند  امثال  و  قرائت جدید  نام  با  الهی  راستین 
راه، هّمت می گمارند و از آن، به  عنوان زمینه ساز حضور فکری و 

سیاسِی سلطه گرانۀ خود استفاده می کنند.

1.مؤسسۀفرهنگیهنریایمانجهادیصهبا،انسان2۵۰ساله)بیاناتمقاممعظمرهبریدربارۀزندگیسیاسیمبارزاتیائمۀ
معصومین�(،ص2۴.

2.محمدبنحسنطوسی،تهذیب االحکام،ج۶،ص9۶.
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اسالم آمریکایی و مسیحیت آمریکایی1 نمونۀ تحریف ادیان ]است 
و[ بهائیت در عاَلم شیعه و وهابیت در دنیای تسّنن، نمونه های 
مذهب تراشی است. از یک سو غّداره بندان سیاسی کار، خنجر را 
از رو بسته و مسلح به انواع سالح های سیاسی، فکری، فرهنگی، 
نظامی، اقتصادی و... در پناه آتش تهیۀ فراهم آمده از مساعدت، 
داخلی  روشن فکرنمایان  و  عافیت طلبان  هم فکرِی  و  همکاری 
گسترده،  حملۀ  ملت ها،  خواب آلودگی  و  غفلت  از  استفاده  با  و 
دینی  بنیادهای  درهم ریختن  برای  را  خود  همه جانبۀ  و  گیر  فرا
ِافساد  به  کرده،  آغاز  دین باوران  و  متدّینان  جبهۀ  اعتقادی  و 
با  ]نیز[ عده ای  از دیگر سو  پرداخته اند.  و نسل  ک حرث  ِاهال و 
باال  را  بر زمین نهاده، دست ها  اعالم آتش بس یک طرفه، سالح 

گرفتند و عماًل تسلیم بیگانه شده اند.  

منحرفانۀ  قدح  فرهنگی،  تهاجم  با  گروهی  سوم،  سوی  ...از 
با دل بستگی به مدح منحرفانه ]و مبالغه آمیز  زیرکان و عده ای 
میدان  و  کرده  رها  را  ناب  فرهنگ  صحنۀ  غافالن،  گاهانۀ[  ناآ و 
نه تنها  این ها  گفتند.  ترک  را  علمی  مناظرۀ  و  محاوره  و  سباق 
سالح هجوم به بیگانه را به دست نگرفته اند، بلکه سالح دفاع از 
خود را نیز زمین نهادند ]و[ در مقابل، قلم غفلت یا تسبیح تحّجر 
که  کاذب  عافیت  لباس  درآورده،  را  رزم  لباس  گرفته،  به دست 
وا 

ُ
َعّد

َ
کرده اند. ]این ها[ آیۀ َو أ در واقع ثوب مذّلت است، به تن 

ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهلِل َو  َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ

ــاَدم ــیخــالصوب ــامواقــدامخــود،مســلمانانراازشــّراســالمآمریکای ــاقی ــهکــهامــامراحــلعظیمالشــأن�ب 1.همانگون
ــز ــتیِنعیســیبنمریمنی ــرد،مســیحیتراس ــیک ــامعرف ــهدنی ــاوب ــدی�رااحی ــابمحم ــود،اســالمن ــِیخ روحالّله
ــی ــهوفســادمســیحیِتمحــّرفومنحــرفآمریکای ــایغــربراازفتن ــوِیخــود،دنی ــادمعیَس ــهروحاللهــیداردکــهب ــاجب احتی

ــهجهانیــانبشناســاند. ــابعیَســویراب نجــاتبخشــدومســیحیتن
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که  کرده، به اذکار و اوراد شخصی  ُکْمM   1 و امثال آن را فراموش  َعُدّوَ
هیچ کس ترس و واهمه ای از آن ندارد، روی آورده اند و برخی نیز 
با بیان و بنانشان، شعارهای انحرافی و بیگانه از فرهنگ اسالم 
را تکرار می کنند و خالصه به  جای حل مسئله، صورت مسئله را 

کرده اند. ک  پا

که  گروه، باید جواب بدهند. عهدنامۀ مالک اشتر نخعی  هردو 
حّقًا اصول سیاسی اسالم ناب محمدی و علوی است، با نغمۀ 
ناموزون جدایی دین از سیاست، چگونه قابل جمع است؟ چطور 
کرم� برای تشکیل حکومت اسالمی  می توان اقدام رسول ا
در اولین فرصت ممکن پس از هجرت و تالش امیرالمؤمنین؟ع؟ 
برای تصدی امر خالفت پس از رحلت آن حضرت را دید و تصویر 

صحیحی از اسالِم منهای سیاست ارائه داد؟!2

1.انفال،۶۰.
2.عبداللهجوادیآملی،ادب؛ فنای مقربان،ج1،ص2۶۰و2۶1.
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 حکومت ولّیِ فقیه؛ استمرار جریان غدیر
در دوران غیبت

به استناد خطبۀ غدیریۀ پیامبر�، مهم ترین و اصلی ترین پیام این 
امامت  نظام  محوریت  با  دولت سازی  یعنی  آن،  سیاسِی  پیام  خطبه، 
و  والیت  پذیرش  و  ایشان�  معصوم  فرزندان  و  امیرالمؤمنین� 

حکومت عادالنۀ آن هاست.

کمیت بیگانگان بر سرنوشت  تمّرد و سرپیچِی تاریخی از غدیر، سبب حا
ظالمانۀ  حکومت  و  غیروالیی  اسالم  کمیت  حا یا  مسلمین  و  اسالم 
دورۀ  پایان  در  تاریک،  و  شوم  راه  این  که  شد  فاسد  و  غاصب  کمانی  حا

امامت امام یازدهم، به غیبت دوازدهمین پیشوای آسمانی انجامید. 

طاقت فرساست؛  و  پرفتنه  و  پرالتهاب  بسیار  دورانی  غیبت،  دوران 
اما فرزندان غدیر برای انجام حداقل وظایف خود در برابر غدیر و اعالم 
ضمن  است  الزم  امام مهدی؟جع؟  دولت  برپایی  به منظور  آمادگی 
برای  خستگی ناپذیر  مجاهدتی  با  ظهور،  برای  اجتماعی  زمینه سازِی 
گمارند تا در حّد توان  کمیت و حکومت ولّیِ فقیه همت  تحقق و یارِی حا

و استطاعت، به پیام واقعۀ غدیر جامۀ عمل پوشانیده شود.

َفاْرِجُعوا  اْلواِقَعُة  اْلَحواِدُث  ا  ّمَ
َ
أ »...َو  امام مهدی؟جع؟  فرموده اند: 

َعَلْیِهْم.«1  اهلِل  ُة  ُحّجَ َنا 
َ
أ َو  َعَلْیُکْم  ِتی  ُحّجَ ُهْم 

َ
َفِإّن نا  ِ ݫ َحِدیثݫ ُرواِة  ِإَلی  ِفیها 

1.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،كمال الدین و تمام النعمة،ج2،ص۴8۴.
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کنید؛  )...و دربارۀ ]حکم[ پیشامدهاى تازه به راویان حدیث ما رجوع 
امروزه  آن ها.(  بر  خدا  حجت  من  و  شمایند  بر  من  حجت  آن ها  زیرا 
که سبب سرگردانی آن ها شده  بزرگ ترین مشکل مسلمانان و شیعیان 
ذهن  بر  دین  دشمنان  تسّلط  و  حکومت  و  کمیت  حا مسئلۀ  است، 
ازاین رو، الزم است  و معنوِی جهان اسالم است؛  و منابع مادی  و دل 
اجرای  و  دشمنان  دسیسه های  و  تحرکات  خنثی سازی  برای  همگی 
کنیم.امید  پشتیبانی  فقیه  والیت  نظام  از  اسالم،  قوانین  شایستۀ 
را در مقام عمل، در  از این رهگذر بتوانیم خود و جامعۀ خویش  است 
امام  ظهور  زمینه های  و  دهیم  قرار  غدیر  پیام  دریافت کنندگان  طومار 
حکومت  تشکیل  یعنی  غدیر،  نهایی  هدف  اجرای  برای  را  عصر؟جع؟ 
در  امام خمینی�  سازیم.  فراهم  معصوم�  امام  محوریت  با  جهانی 

این زمینه فرموده اند:

از او در هیچ معنایی نیست و  کسی افضل  کرم  ...بعد از رسول ا
هدایت  امت  این  باید  که  هم  بعد  مراتب  در  لکن  بود؛  نخواهد 
ببرد،  تشریف  می خواست  دنیا  از  که  کرم�  ا پیغمبر  بشود، 
همان  و  کرد  غیبت  زمان  تا  را  جانشین ها  و  جانشین  تعیین 
کردند ]و[ به طورکلی این امت  جانشین ها تعیین امام امت را هم 
که متحیر باشند: برای آن ها امام تعیین  را به خود وانگذاشتند 
کردند. تا ائمۀ هدی� بودند، آن ها بودند  کردند، رهبر تعیین 
که اسالم شناس اند،  که متعهدند، آن هایی  و بعد فقها: آن هایی 
آن هایی که زهد دارند ]و[ زاهدند، آن هایی که ِاعراض از دنیا دارند، 
که دلسوز]ند[  که توجه به زرق وبرق دنیا ندارند، آن هایی  آن هایی 
خودشان  فرزندان  مثل  را  ملت  که  آن هایی  ]و[  ملت  برای 
امت.1 این  از  پاسداری  برای  کردند  تعیین  را  آن ها  می دانند، 

1.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،صحیفۀ امام،ج11،ص22،بهنقلاز:نرمافزارصحیفۀ امام،نسخۀ3.



47

با  فقیه  ولّیِ  توّهم شبهه افکنان در هم طرازِی  برای دفع  بزرگوار  همین 
والیت  نظریۀ  در  موضوع،  دو  این  عالمانۀ  تفکیک  ضمن  معصوم�، 

فقیه  فرموده اند: 

ائمه�  و  کرم�  ا رسول  که  را  والیتی  می گوییم  وقتی 
این  هیچ کس  برای  دارد،  عادل  فقیه  غیبت،  از  بعد  داشتند، 
و  ائمه�  مقام  همان  فقها  مقام  که  شود  پیدا  نباید  توّهم 
کرم� است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه  رسول ا
و  کشور  ادارۀ  و  حکومت  یعنی  والیت  است.  وظیفه  از  صحبت 
ع مقدس، یک وظیفۀ سنگین و مهم است؛  اجرای قوانین شر
کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از  نه اینکه برای 
حّد انسان عادی باالتر ببرد. به عبارت دیگر، والیِت مورِدبحث، 
که خیلی از افراد  یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخالف تصوری 
دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه ای خطیر است. از امور اعتباری 
ُعقالیی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قّیم برای 
از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ  با قّیم صغار،  صغار. قّیم ملت 
کسی را برای حضانت،  که امام؟ع؟  فرقی ندارد. مثل این است 
کند. در این موارد، معقول  حکومت یا منصبی از مناصب تعیین 

کرم� و امام با فقیه فرق داشته باشد. که رسول ا نیست 

اجرای  است،  آن  والیت  متصدِی  فقیه  که  اموری  از  یکی  مثاًل 
کرم� و امام و  حدود است. آیا در اجرای حدود، بین رسول ا
کمتر  فقیه امتیازی است یا چون رتبۀ فقیه پایین تر است، باید 
کرم� جاری  گر رسول ا که صد تازیانه است، ا بزند؟ حّد زانی 
کند، 1۵0 تازیانه می زند و حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ صد تازیانه 
اجرائیه  قوۀ  متصدی  کم،  حا اینکه  یا  تازیانه؟  پنجاه  فقیه،  و 
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باشد  اهلل�  رسول  چه  کند؛  جاری  را  خدا  حّد  باید  و  است 
و چه حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ یا نماینده و قاضِی آن حضرت 
کرم�  ا رسول  شئون  از  دیگر  عصر.  فقیه  یا  کوفه  و  بصره  در 
خراج  و  جزیه  زکات،  خمس،  مالیات،  اخذ  امیر؟ع؟  حضرت  و 
بگیرد،  زکات  گر  ا کرم�  ا رسول  آیا  است.  خراجیه1  اراضِی 
بیست یک  جا،  یک  از  و  ده یک  جا،  یک  از  می گیرد؟  چقدر 
چه  شدند،  خلیفه  ]که[  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت  ]می گیرد[؟ 
ُشدید،  نافذالکلمه  و  عصر  فقیه  ]که[  جناب عالی  می کنند؟ 
]والیت[  با  کرم�  ا رسول  والیت  امور،  این  در  آیا  چطور؟! 

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ و فقیه فرق دارد؟ 

مسلمانان  همۀ  »ولّی«  را  کرم�  ا رسول  متعال  خداوند 
تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت  قرار داده ]است[ و 
امیر؟ع؟ والیت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان 
و حتی بر اماِم بعد از خود، والیت دارد؛ یعنی اوامر حکومتِی او 
نصب  والی  و  قاضی  می تواند  و  است  جاری  و  نافذ  همه  دربارۀ 
کرم� و امام در  که برای رسول ا کند. همین والیتی  و عزل 
هم  فقیه  برای  هست،  اداره  تصدِی  و  اجرا  و  حکومت  تشکیل 
که یکی در مرتبۀ  هست... در این معنا، مراتب و درجات نیست 
یکی  که[  معنا  این  ]به  باشد؛  پایین تر  مرتبۀ  در  دیگری  و  باالتر 

والی و دیگری والی تر باشد.2

1.اراضِیخراجیهیازمینهایخراجیبهزمینهایآبادگفتهمیشودکهمسلمانانبهفرمانپیامبر�یااماممعصوم�،آن
رافتحکردهباشند.ایننوعزمینهابهتماممسلمینتعلقداردوخریدوفروشآنممنوعاست.حکومتاسالمیآنهاراواگذار

میکندودربرابراستفادهازآن،مالیدریافتمیکندکهبهآنخراجمیگویند.
2.سیدروحاللهموسویخمینی،والیت فقیه،ص۵۰و۵1.
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غدیرخم و تبیین اندیشه و راهبرد 
تاریخی سیاسی شیعه

در نگاه شیعه و مکتب اهل بیت� نبوت و همۀ آرمان ها و مشخصه ها 
نظام  و  امام  در  آن،  تشریعِی  وحی  به استثنای  البته  امتیازهایش،  و 
فرهنگ  در  معصوم�  امامان  است.  یافته  تجّلی  و  استقرار  امامت، 
تشیع، مانند پیامبر، سه شأن و مقام »دینی« و »قضایی« و »حکومتی 
که رسول خدا� در مدینه، در هر سه  و اجرایی« دارند و همان گونه 
خلفای  و  امامان  داشتند،  کامل  اختیارات  و  والیت  گفته شده،  عرصۀ 
به  برخوردارند.  پیامبرانه  شأن  سه  این  از  نیز  کرم�  ا پیامبر  صالح 
کمیت  که حق حا همین دلیل و بر اساس پیام غدیر، شیعه اصرار دارد 
امور دینی و  کنار  امام در  تا  کند  تثبیت  را  امام  الهِی  و  سیاسِی مشروع 
و  سیاسی  نظامی  استقرار  و  دولتی سازی  و  کمیت  حا حق  به  عبادی، 
الهی دست یابد و بتواند احکام دین را در بستر جامعه و جهان جاری 
کند؛ البته این مهم، وظیفه ای دینی برای امامان معصوم� و پیروان 

آن هاست. 

کرم� و تبیین کنندۀ  غدیرخم طلیعۀ نظام والیی پس از پیامبر ا
و تاریخ  همیشۀ  برای  محمدی  ناب  اسالم  راهبرد  و  سیاسی   اندیشۀ 
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تا قیام قیامت است؛ چنان که پیامبر� در خطبۀ غدیر فرمودند: 

َدُعها ِإماَمًة َو ِوراَثًة ِفی َعِقِبی ِإَلی َیْوِم اْلِقیاَمِة َو 
َ
ی أ َمعاِشَر الّناِس ِاّنݪِ

َحٍد 
َ
ُکّلِ أ ُکّلِ حاِضٍر َو غاِئٍب َو َعَلی  ًة َعَلی  ـْغُت ُحّجَ

َ
ْغُت مـا َبــّل

َ
َقــْد َبّل

ِغ الّشاِهُد اْلغاِئَب َو اْلواِلُد  ْو َلْم َیْشَهْد َو َلْم ُیوَلْد َفْلُیَبّلِ
َ
ْن َشِهَد أ ِمّمَ

اْلَوَلَد ِإَلی َیْوِم اْلِقیاَمِة.1

امامت  را به صورت  گروه مردم، همانا من آن ]یعنی والیت[  ای 
و  می سپارم  ودیعه  به  خودم  ذریۀ  در  قیامت  روز  تا  وراثت  و 
کردم و این حجت است  کنم، تبلیغ  به تحقیق آنچه را باید تبلیغ 
نبوده  شاهد  یا  بوده  شاهد  هرکس  بر  و  غایب  و  حاضر  هر  براى 
]پیام  قیامت  روز  تا  باید  پس  است؛  نشده  متولد  هنوز  و  است 
امامت و والیت امیرالمؤمنین علی� را[ شاهد به غایب و پدر 

به فرزند برساند.

اندیشۀ سیاسی، عالوه بر  این  برابر  در  گفته شد،  این  از  چنان که پیش 
نیز  اسالمی  درون  منحرف  جریان  دو  اسالم،  از  ج  خار باطل  جریانات 

وجود دارد:

۱. اندیشـۀ اسالم غیرسیاسی و دیانت بدون سیاست و اسالم غیرحکومتی: 
گوشه گیر،  عارف مسلکاِن  متحّجران،  به  مربوط  انحرافی،  اندیشۀ  این 

مقدس نماها، روشن فکران لیبرال و راحت طلبان است.

کمیت  اندیشۀ اسالم سیاسِی غیرمعصومانه و پذیرش هر نوع حا  .۲
به  تفکری،  چنین  پذیرش  مسلمین:  و  اسالم  سرنوشت  بر  کمی  حا و 
کالم، اسالم آمریکایی  َموی و عباسی و در یک  کمیت اسالم اُ پذیرش حا
دین  و  اسالم  مکتب  غدیرخم،  ح وارۀ  طر مبنای  بر  اما  می شود؛  منجر 

1.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۶.
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اواًل برای اجرای حدود و احکام اسالمی، نظام اجرایی و سیاسی دارد و 
کم باید معصوم  کمیتی را برنمی تابد؛ بلکه حا  ثانیًا هر نوع حکومت و حا
بر  باید عادل باشد.  کم  نیز، حا امام معصوم�  بوده و در زمان غیبت 
»َمْن  فرمودند:  که  غدیرخم  عید  در  خدا�  رسول  سخن  مبنا،  این 
اثبات والیت سیاسی و انتصاب  َمْوالُه«1 به معنای  َعِلّیٌ  َفَهذا  َمْوالُه  ُکْنُت 
امیرالمؤمنین علی و فرزندان معصوم ایشان� به مقام امامت و خالفت 
تأسف،  کمال  با  اما  کرم�؛  ا پیامبر  اختیارات  تمام  با  آن هم  است، 
کالم مبارک پیامبر� را بر معنای دیگر  مخالفان والیت، والیت در این 
گفتند: »مراد از والیت و ولی در سخن رسول خدا�  کردند و  حمل 
والیت سیاسی و حکومتی و اجرایی نیست؛ بلکه منظور از آن والء، فقط 

حّب است!« 

جلد  در  امینی�  عالمۀ  شیطنت آمیز،  برداشت  و  شبهه  این  رّد  در 
و  لغت  علم  پیشوایان  از  نفر   42 سخن  به  الغدیر  ارزشمند  کتاب  دوم 
گفتۀ همگی آن ها، موال بر اثبات »والء«  که بنا بر  عربی استناد  کرده اند 
لت  دال سیاسی  و  سرپرستی  والی  همان  یا  بالّتصرف«  »ُاولی  به معنای 
که  با ذکر پنج وجه می توان فهمید  اما عالوه بر استنادات لغوی،  دارد؛ 

منظور، والی سیاسی است: 

گر منظور، والی محبت و دوستی باشد، پس دیگر نباید میان شیعه  ۱. ا
و سنی اختالفی باقی بماند؛ زیرا بسیاری از اهل سنت به جز ناصبی ها، 
محب اهل بیت� هستند؛ اما امتیاز شیعه نسبت به  دیگران آن است 
را  حضرت  آن  باید  علی�  حّب  داشتن  عالوه بر  شیعه،  دیدگاه  از  که 

به  عنوان امام و خلیفۀ اول مسلمین پذیرفت. 

امیرالمؤمنین  به  محبت ورزی  لزوم  اعالم  پیامبر�  منظور  گر  ا  .۲
1.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۰.
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که برای این اعالم، از موقعیتی مانند  علی� بود، هیچ دلیلی نداشت 
حجة الوداع و حضور بیش از صدهزارنفرِی حاجیان در وادی غدیرخم 

کنند. استفاده 

محبت ورزی  فقط  است،  رسالت  تکمیل کنندۀ  والیت  که  ازآنجا  .3
نیست؛  دین  بقای  تضمین کنندۀ  و  کامل کننده  علی�  حضرت  به 
رسالت  و  دین  کامل کنندۀ  علی�،  سیاسِی  والیت  پذیرش   بلکه 
کرم� به شمار می رود و به همین دلیل، خداوند متعال خودداری  نبی ا
رسالت  وظیفۀ  ناتمام گذاشتن  را  امیرالمؤمنین�  جانشینی  اعالم  از 
گر ]اعالم  ْغَت ِرساَلَتُهM 1 )و ا

َ
دانسته و فرموده است: َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبّل

والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ را[ به انجام نرسانی، رسالت الهی را ادا نکرده ای!(

۴.همۀاهلبیت�ازامیرالمؤمنینعلیوحضرتزهرا�گرفتهتادیگر
اثبات نه و خویش حکومتِی حق اثبات برای مختلف، مواضع در امامان�
که کردهاند استناد خدا� رسول بهسخن خود، به دیگران محبت وجوب

َمْوالُه«2. فرمودند:»َمْنُکْنُتَمْوالُهَفَهذاَعِلیٌّ

که غصب آن  5. محبت اهل بیت� موضوعی درونی و قلبی است 
که  است  خارجی  امری  حکومتی،  حق  و  سیاسی  والی  اما  ندارد؛  معنا 
غصب  دربارۀ  خدا�  رسول  که  ازآنجا و  دارد  وجود  آن  غصب  امکان 
این حق حکومتِی اهل بیت� احساس خطر می کردند، والیت و امامت 
به صورت  غدیرخم  در  مردم،  همۀ  حضور  در  را  امیرالؤمنین  علی� 
کمیت  رسمی اعالم کردند و با درخواست بیعت از مردم، به تثبیت حق حا
سیاسِی امیرالمؤمنین� پرداختند؛ ولی متأسفانه پس از آن، این حق 

از سوی نااهالن غصب شد.

1.مائده،۶7.
2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۰.
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که خود از دریافت کنندگان پیام غدیر بودند، در تبیین  امام خمینی� 
امامت  نظام  ساختار  در  مشروع  سیاسِی  حرکت  آغاز  نقطۀ  غدیر  اینکه 

است،  فرموده اند: 

مسئله ]غدیر[، مسئلۀ حکومت است. مسئله، مسئلۀ سیاست 
سیاست  معنای  تمام  است،  سیاست  ِعْدِل1  حکومْت  است، 
را امر  را و این سیاست  است. خدای تبارک وتعالی این حکومت 
کنند؛ چنان که خود رسول  گذار  که پیغمبر به حضرت امیر وا کرد 
نیست!  ممکن  بدون سیاست  حکومِت  و  داشت  سیاست  خدا 
که عجین با سیاست است، در روز  این سیاست و این حکومتی 
که  عید غدیر، برای حضرت امیر ثابت شد. اینکه در روایات هست 
سالُم َعَلی َخْمٍس«2 این والیت، والیت کّلِی امامت نیست.  ِ

ْ
»ُبِنَی ال

 
ّ

اال که هیچ عملی مقبول نیست ]و[ قبول نمی شود،  آن امامتی 
به اعتقاد به امامت، این معنایش این حکومت نیست. 

خب ما بسیاری از ائمه مان حکومت نداشتند. ما االن معتقدیم 
که حضرت امیر در یک برهه از زمان به حکومت رسید، حضرت 
رسید؛  حکومت  به  کمی  بسیار  بسیار  یک مدِت  هم  امام حسن 
تبارک وتعالی  خدای  آنچه  نداشتند.  حکومت  ائمه  باقِی  ]ولی[ 
است،  شده  جعل  هدی  ائمۀ  برای  هم  دنبالش  و  کرد  جعل 
پیدا  ثمر  حکومت  این  که  نگذاشتند  لکن  است؛  حکومت 
کرده است برای حضرت  بکند؛ بنابراین، حکومت را خدا جعل 
امیر�. این حکومت یعنی سیاست، یعنی عجین با سیاست. 
که  است  این  مع السف  است،  شده  پیدا  که  ِاعوجاج هایی  از 

1.»ِعْدل«بهمعنای»برابر«و»همان«است.
2.محمدبنیعقوبکلینی،الکافى،ج2،ص18.
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یعنی اعوجاج زیاد پیدا شده ]است[؛ اما بزرگ ترینش این است 
خلفای  و  َموی  ُ

ا خلفای  زمان  از  سابق،  زمان  از  دست هایی  که 
شده  پیدا  دست هایی  زمان،  آن  از  عباسی)علیهم لعنة اهلل(، 
سیاست  و  است  مسائل  از  عَلی حده  دین  که  بگویند  که  است 
عَلی حده از حکومت است. هرچه طرف پایین آمده است، این 
که دیدند باید دین را  گرفته است تا وقتی بازیگرهای دنیا  قّوت 
کردند  بازیگرها آمدند و این طور  یک چیز تعّبدی قرار داد، این 
که دین چه کار دارد به سیاست؟  بود  آمده  باورمان  و ماها هم 
که  است  این  معنایش  این  ]است[.  امپراتورها  مال  سیاست 
کنیم خدا را و رسول خدا را و امیرالمؤمنین را؛ برای اینکه  تخطئه 
نیست،  دعاخواندن  که  حکومت  است.  سیاست  حکومت 
که نماز نیست، حکومت روزه نیست. حکومت ]یعنی[  حکومت 
اما  اقامه بشود؛  این ها  که  این می شود  حکومت عدل، اسباب 
خوِد حکومت، یک دستگاه سیاسی است. آن که می گوید دین 
کرده، تکذیب رسول خدا را  از سیاست جداست، تکذیب خدا را 

کرده است.1 کرده است، تکذیب ائمۀ هدی را 

فرمودۀ این بزرگوار دربارۀ اصلی ترین پیام غدیر، یعنی جدایی ناپذیرِی 
نیز  بشر  تاریخ  بستر  در  غدیر  همیشه جارِی  جریان  و  سیاست  از  دین 

شنیدنی است: 

که سیاست به همه مربوط است  که بفهماند  غدیر آمده است 
]و[ در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست؛ منتها سیاست 
کند، اقامۀ  که بتواند به واسطۀ آن سیاست، اقامۀ صالة  عادالنه 
کند، اقامۀ همۀ معارف را بکند و راه را باز  کند، اقامۀ حج  صوم 

1.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،صحیفۀ امام،ج2۰،ص113و11۴،بهنقلاز:نرمافزارصحیفۀ امام،نسخۀ3.
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که صاحب افکار،  کند  بگذارد برای اینکه صاحب افکار، یعنی آرام 
افکارشان را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدهند.1

غدیرخم  از  برگرفته  را  فقیه  والیت  سیاسِی  نظریۀ  که  امام�  حضرت 
می دانستند، در تبیین این موضوع چنین فرموده اند: 

باید  کسانی  چه  اینکه  و  حکومت  طرز  درمورد  شیعه  نظریۀ 
زمان  تا  کرم�  ا پیغمبر  رحلت  دورۀ  در  شوند،  آن  عهده دار 
به  عاِلم  و  فاضل  باید  امام  آن،  به موجب  است.  واضح  غیبت 
دوران  که  کنون  ا باشد.  عادل  آن  اجرای  در  و  قوانین  و  احکام 
اسالم  حکومتِی  احکام  بناست  و  آمده  پیش  امام؟ع؟  غیبت 
ج روا نیست، تشکیل  ج ومر کند و هر باقی بماند و استمرار پیدا 
طرف  از  معّینی  شخص  که  کنون  ...ا می آید.  الزم  حکومت 
غیبت  دورۀ  در  حکومت  امر  احراز  برای  تبارک وتعالی  خدای 
کنید؟  تعیین نشده است، تکیلف چیست؟ آیا باید اسالم را رها 
دیگر اسالم نمی خواهیم؟ اسالم فقط برای دویست سال بود؟ 
کرده است؛ ولی تکلیف حکومتی  یا اینکه اسالم تکلیف را معّین 
و  حدود  تمام  که  است  این  حکومت  نداشتِن  معنای  نداریم؟ 
ثغور مسلمین از دست برود و ما با بی حالی، دست روی دست 
آن ها  کارهای  گر  ا ما  و  بکنند  می خواهند،  هرکاری  که  بگذاریم 
اینکه  یا  باشد  این طور  باید  آیا  نمی کنیم!  رد  نکنیم،  امضا  را 
حکومت  برای  را  معّینی  شخص  خدا  گر  ا و  است  الزم  حکومت 
آن خاصیت حکومتی  لکن  نکرده است،  تعیین  در دورۀ غیبت 
برای  بود،  موجود  صاحب  حضرت  زمان  تا  اسالم  صدر  از  که  را 
که عبارت از علم  بعد از غیبت هم قرار داده است؟ این خاصیت 

1.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،صحیفۀ امام،ج2۰،ص11۵،بهنقلاز:نرمافزارصحیفۀ امام،نسخۀ3.
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ما  از فقهای عصر  باشد، در عدۀ بی شماری  و عدالت  قانون  به 
کنند، می توانند حکومت عدل  گر باهم اجتماع  موجود است. ا
که دارای این  گر فرد الیقی  عمومی ]را[ در عالم تشکیل دهند. ا
همان  داد،  حکومت  تشکیل  و  خاست  به پا  باشد،  خصلت  دو 
کرم� در امر ادارۀ جامعه داشت،  والیتی را که حضرت رسول ا

کنند.1 که از او اطاعت  دارا می باشد و بر همۀ مردم الزم است 

امام امت� در بیانات خود، به موضوع زندانی شدن حقیقت غدیر در 
برهه ای از تاریخ و تالش برای آزادکردن این جریان اصیل و برخاسته از 

کالم نبوی نیز پرداخته اند:  وحی و 

باید  اعصار  همۀ  در  غدیر  نیست.  زمان  آن  به  منحصر  ...غدیر 
گرفته  پیش  حکومت  این  در  امیر  حضرت  که  روشی  و  باشد 
باشد. قضیۀ غدیر،  و دست اندرکاران  باید روش ملت ها  است، 
 

ّ
که قابل نصب است؛ وِاال قضیۀ جعل حکومت است. این است 
با  که  نیست  چیزی  یک  نیست:  قابل نصب  معنوی  مقامات 

نصب، آن مقام پیدا بشود.2 

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( نیز در تبیین تفکر سیاسی اهل بیت� و 
تالش ایشان برای تشکیل حکومت در طول تاریِخ پس از غدیرخم و رویارویی 

کمان فاسد با امامان� فرموده اند:  حا

تمام این نزاعی که شما در طول دوران زندگی ائمه� بین آن ها 
و دستگاه های ظلم و جور مشاهده می کنید، بر سر همین قضیه 
که با ائمۀ  ما مخالفت می کردند، آن ها را مسموم  است. آن هایی 
محاصره  ]و[  می انداختند  زندان  می کردند،  مقتول  می کردند، 

1.سیدروحاللهموسویخمینی،والیت فقیه،ص۴8و۴9.
2.مؤسسۀتنظیمونشرآثارامامخمینی)ره(،صحیفۀ امام،ج2۰،ص112و113،بهنقلاز:نرمافزارصحیفۀ امام،نسخۀ3.
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گر ائمه  می کردند، دعوایشان بر سر داعیۀ حکومت ائمه� بود. ا
داعیۀ حکومت نداشتند، ولو علوم اولین و آخرین را هم به خودشان 
گر بحث قدرت سیاسی نبود، داعیۀ قدرت  نسبت می دادند ]و[ ا
سیاسی نبود، هیچ گونه تعرضی نسبت به آن ها انجام نمی گرفت 
گرفت؛ اصاًل مسئله این است!  ]یا[ الاقل به این شدت انجام نمی 
کلمۀ  لذا شما می بینید در بین دعوت ها و تبلیغات ائمه� روی 
امامت و مسئلۀ امامت حساسیت بسیار باالیی است؛ یعنی وقتی 
قدرت  و  اسالمی  کمیت  حا ادعای  می خواهد  هم  امام صادق  که 
ماَم«! ...در  ِ

ْ
َها الّناُس ِإّنَ َرُسوَل اهلِل کاَن ال ُ ّݧ یݧ

َ
سیاسی بکند، می گوید: »أ

اجتماع مردم در عرفات، می ایستد در میان مردم ]و[ می گوید: »إّنَ 
ماَم«. امام جامعه، پیشوای جامعه، رهبر جامعه، 

ْ
کاَن ال َرُسوَل اهلِل 

ِبی طاِلٍب ُثّمَ 
َ
کاَن َعِلّیُ ْبُن أ کم بر جامعه، رسول خدا بود، »ُثّمَ  حا

اْلَحَسُن ُثّمَ اْلُحَسْیُن«1 تا می رسد به خودش. یعنی تمام بحث ائمه 
با مخالفینشان و بحث اصحاب ائمه در مبارزاتشان، همین مسئلۀ 
کمیت و والیت مطلقه و عامه بر مسلمین و قدرت  حکومت و حا
سیاسی بود. بر سر مقامات معنوی، آن ها با ائمه دعوایی نداشتند.2

ایشان در سخنی دیگر فرموده اند:

مسئلۀ اصلی و اختالف اصلی بین سردمداران قدرت، یعنی 
بنی عباس و بنی امیه و میان اهل بیت رسول خدا، مسئلۀ 
امامت بود و مبارزه و درگیری و معارضه و سرکوب، ناشی از 
فکر ائمه� در باب امامت مسلمین بود. در دوران اخیر و 
گذشته هم، در دنیای اسالم، مایۀ  به خصوص در دو قرن 

1.محمدبنیعقوبکلینی،الکافى،ج۴،ص۴۶۶.
2.مؤسسۀفرهنگیهنریایمانجهادیصهبا،انسان 2۵۰ساله)بیاناتمقاممعظمرهبریدربارۀزندگیسیاسیمبارزاتیائمۀ

معصومین�(،ص23.
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اصلِی نزاع میان مسلمین و قدرت های استعمارگر، مسئلۀ 
حکومت اسالمی است.1 

این بزرگوار در بیان خواستۀ مشروع و تالش ائمۀ طاهرین� در زمینۀ 
احقاق حق سیاسِی خویش فرموده اند: 

می آید  به دست  ائمه�  زندگی  به  مربوط  روایاِت  از  که  آنچه 
 
ً
که ائمه� جدا این است  بر آن وجود دارد،  زیادی  و شواهد 

که  آن طور  کار،  این  آورند.  به وجود  اسالمی  نظام  می خواستند 
تصور می شود، با علم و معرفت امام منافات ندارد. آن ها واقعًا 
گر برقرار می کردند، تقدیر  کنند. ا می خواستند نظام الهی برقرار 
پروردگار،  علم  در  اندازه گیری ها  و  الهی  تقدیر  بود.  همان  الهی 
که حاال این موضوع را  گون اختالف پیدا می کند  گونا با شرایط 
بحث نمی کنیم. اجمااًل در اینکه حرکت آن ها برای این مقصود 
امروز، به برکت آن نهضت و حفظ  بوده است، شکی نیست. ما 
را  نظام  این  خودمان  جامعۀ  در  نهضت،  آن  روحیۀ  و  فرهنگ 

به وجود آورده ایم.2

1.مؤسسۀفرهنگیهنریراهفخراالئمه�،والیت فقیه؛ سایۀ حقیقت عظمى در بیان حضرت امام خمینى )ره( و رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالى(،ج2،بهنقلاز:کتابخانۀدیجیتالسایتمؤسسۀمطالعاتیصراطمبین.

2.بیاناتدردیداربااعضایجامعۀروحانیتمبارز،درآستانۀماهمحرم،11مرداد13۶8.
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 غدیرخم؛ معرفی پیشوایِی
معصومانه به درازای تاریخ

و  امامت  به  علی�  امیرالمؤمنین  معرفی  روز  آنکه  عالوه بر  غدیرخم 
جانشینان  و  امامت  نظام  معرفی  روز  است،  پیامبر�  جانشینی 
سخن،  دیگر  به  و  است  قیامت  روز  تا  امیرالمؤمنین  علی�  بعدِی 

سالروز برگزاری جشن امامت در تاریخ زندگی انسان هاست.

با صراحت  کرم� در چندین موضع،  ا پیامبر  در خطبۀ غدیریه، 
تا  کرده اند  یاد  مهدی؟جع؟  حضرت  به ویژه  امامان،  دیگر  از  کنایه،  یا 
جای هیچ شک وشبهه ای دربارۀ اسم وَرسم اماماِن بعد از امیرالمؤمنین 

علی� باقی نماند:

ْصَغُر َو 
َ ْ
َقُل ال

َ
ِبیَن ِمْن ُوْلِدی ُهُم الّث ّیِ

۱. َمعاِشَر الّناِس ِإّنَ َعِلّیًا َو الّطَ
ٌن َعْن صاِحِبِه ُمواِفٌق َلُه   واِحٍد ِمْنُهْم ُمَبّیِ

ُ
ُکّل ْکَبُر َو 

َ ْ
َقُل ال

َ
اْلُقْرآُن الّث

ی َیِردا َعَلّیَ اْلَحْوَض.1 قا َحّتَ َلْن َیَتَفّرَ

کوچک اند  کیزۀ من ثقل  گروه مردم، همانا علی و فرزندان پا اى 
و قرآن ثقل بزرگ است و هریک از دیگرى خبر می دهد و موافق 
کنار حوض  تا  یکدیگر جدا نمی شوند  از  این دو هرگز  و  اوست  با 

پیش من آیند.

1محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۴.
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 ٍ ݫ ݫ  ِفّیَ َمْسُلوٌک ُثّمَ ِفی َعِلّیݫ
َ

وُر ِمَن اهلِل َعّزَ َو َجّل ۲. َمعاِشَر الّناِس الّنُ
ُخُذ ِبَحّقِ اهلِل َو ِبُکّلِ 

ْ
ِذی َیأ

َ
ْسِل ِمْنُه ِإَلی اْلقاِئِم اْلَمْهِدّیِ اّل ُثّمَ ِفی الّنَ

َحّقٍ ُهَو َلنا.1

شده  نهاده  من  در  جل  و  عّز  خداوند  سوى  از  نوری  مردم،  اى 
که پس از من، در علی و پس از او، در نسل اوست تا مهدِى  است 
کرد. که حق خدا و حق هر مؤمنی را ادا خواهد  قائم: یعنی همان 

َیْوِم  ِإَلی  َعِقِبی  ِفی  ِوراَثًة  َو  ِإماَمًة  َدُعها 
َ
أ ی  ّݪݪِ ـݧ ِإن الّناِس  َمعاِشَر   .3  

اْلِقیاَمِة.2

روز  تا  وراثت  و  امامت  به صورت  را  والیت[  ]یعنی  آن  من  همانا 
قیامت در ذریۀ خودم به ودیعه می سپارم .

ِمْن  َعِلّیٌ  ُثّمَ  ِباّتِباِعِه  َمَرُکْم 
َ
أ ِذی 

َ
اّل اْلُمْسَتِقیُم  اهلِل  ِصراُط  نا 

َ
أ  .4

4 .3Mَیْهُدوَن ِباْلَحّقِ َو ِبِه َیْعِدُلوَن ٌة ِئّمَ
َ
َبْعِدی ُثّمَ ُوْلِدی ِمْن ُصْلِبِه أ

کرده است از آن پیروی  که امر  همانا من صراط مستقیم خدایم 
اویند،  از صلب  که  از من، علی، سپس فرزندان من  کنید و پس 
امامانی هستند که به حق حکم می کنند و به آن عدالت می ورزند.

ِة  ِئّمَ
َ ْ
ال خاِتَم  ِاّنَ  ال 

َ
أ ی  َوِصّیِ َعِلّیٌ  َو  َنِبّیٌ  ی  ِإّنݪِ الّناِس  َمعاِشَر   .5

ُه اْلُمْنَتِقُم ِمَن 
َ
ال ِإّن

َ
ِ أ ݫ ݫ ینݫ ُه الّظاِهُر َعَلی الّدِ

َ
ا اْلقاِئُم اْلَمْهِدّیُ َاال ِإّن ِمّنَ

َقِبیَلٍة  ُکّلِ  ُح  ُه فاتݪِ
َ
ِإّن َاال  اْلُحُصوِن َو هاِدُمها  ُح  ُه فاتݪِ

َ
ِإّن ال 

َ
أ الّظاِلِمیَن 

ُه الّناِصُر 
َ
ال ِإّن

َ
 أ

َ
ْوِلیاِء اهلِل َعّزَ َو َجّل

َ
ُه ُمْدِرٌک ِبُکّلِ ثاٍر ِل

َ
ال ِإّن

َ
ْرِک أ ِمَن الّشِ

 ٍ ݫ ݫ  ِذی َفْضلݫ
َ

ُکّل ُه َیِسُم 
َ
ال ِإّن

َ
ݫٍ َعِمیٍق أ ݫ ُه اْلَغّراُف ِمْن َبْحـرݫ

َ
ال ِإّن

َ
ِلِدیِن اهلِل أ

1احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶1و۶2.
2.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۶.

3.اعراف،1۵9و181.
4.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۶.



6۱

ُه 
َ
ِإّن ال 

َ
ُه ِخَیَرُة اهلِل َو ُمْختاُرُه أ

َ
ِإّن ال 

َ
 ِذی َجْهٍل ِبَجْهِلِه ا

َ
ُکّل ِبَفْضِلِه َو 

ِه َتعاَلی َو  ُه اْلُمْخِبُر َعْن َرّبِ
َ
ال ِإّن

َ
ُکّلِ ِعْلٍم َو اْلُمِحیُط ِبُکّلِ َفْهٍم أ واِرُث 

ُض ِإَلْیِه  ُه اْلُمَفّوَ
َ
ِإّن ال 

َ
ِشیُد أ ُه الّرَ

َ
ِإّن ال 

َ
ْمِر ِإیماِنِه أ

َ
ُد[ ِل اْلمشبه ]اْلُمَشّیِ

 َمَعُه َو ال ُنوَر 
ّ

َة َبْعَدُه َو ال َحّقَ َمَعُه ِإال ًة َو ال ُحّجَ ُه اْلباِقی ُحّجَ
َ
ال ِإّن

َ
أ

َوِلّیُ اهلِل ِفی  ُه 
َ
ِإّن ال 

َ
أ َعَلْیِه  َمْنُصوَر  َو ال  َلُه  ُه ال غاِلَب 

َ
ِإّن ال 

َ
أ ِعْنَدُه   

ّ
ِاال

ِه َو َعالِنَیِتِه .1 ِمیُنُه ِفی ِسّرِ
َ
ْرِضِه َو َحَکُمُه ِفی َخْلِقِه َو أ

َ
ا

که  اى مردم، من پیامبر هستم و علی وصّی من است. بدانید 
آشکار  را  که دین  اوست  از ماست.  قائم،  امامان، مهدِى  خاتم 
می کند ]یعنی در دین مسلط و قاهر است[ و از ستمگران انتقام 
که  اوست  و  دژهاست  ویرانگر  و  گشاینده  او  همانا  می گیرد. 
انتقام  او  بدانید  می دهد.  شکست  را  مشرکان  فرقه هاى  تمام 
خداوند  دین  یاری رسان  او  می گیرد.  را  خدا  اولیاى  همۀ  خون 
خویش  به دست  ]معرفت[  عمیق  دریاى  از  او  بدانید  است. 
بر فضل هر صاحب فضیلتی و  که  برمی دارد. بدانید اوست  آب 
گزینۀ خداوند  که او برگزیده و  جهل هر جاهل می افزاید. همانا 
گاه و چیره به همۀ  آن است.  است. بدانید او وارث همۀ علوم و آ
که از خداى خود و امور مرتبط به ایمان خبر می دهد. او  اوست 
بدانید  است.  شده  تفویض  او  به  کارها  است.  استوار  راهنماى 
به وجودش مژده داده اند.  بوده اند،  او  از  کسانی که پیش  همۀ 
او حجتی نیست و حق،  از  باقِی خداوند است و پس  او حجت 
فقط با اوست و نوری جز در نزد او نیست. هیچ کس بر او چیره و 
پیروز نمی شود. همانا او ولّیِ خدا در زمینش و حکم خدا در میان 

خلقش و امین خدا در نهان و آشکارش است.

1.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص97.
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ْفَقَة َلُکْم ِبَقُبوِل ما ِجْئُت ِبِه  ْن آُخَذ اْلَبْیَعَة ِمْنُکْم َو الّصَ
َ
ِمْرُت أ

ُ
6. َفأ

ِذیَن 
َ
ِة ِمْن َبْعِدِه اّل ِئّمَ

َ ْ
ِمیِر اْلُمؤِمِنیَن َو ال

َ
 ِفی َعِلّیٍ أ

َ
َعِن اهلِل َعّزَ َو َجّل

ِذی 
َ
ٌة قاِئَمٌة ِمْنُهُم اْلَمْهِدّیُ ِإَلی َیْوِم اْلِقیاَمِة اّل ِئّمَ

َ
ی َو ِمْنُه أ ُهْم ِمّنِ

1 . َیْقِضی ِباْلَحّقِ

از  آنچه  برای پذیرفتن  از شما بیعت بگیرم  که  پس مأمور شده ام 
جانب خدای عّز و جل دربارۀ امیرالمؤمنین علی و امامان پس از او 
آورده ام. آن ها از من و علی هستند و تا روز قیامت، امام و پیشوایند و 

مهدی ]امت من[ که به حق حکم می کند، از آنان است.

َو  ُوْلُدُه  َبْعِدِه  ِمْن  َة  ِئّمَ
َ ْ
ال ّنَ 

َ
أ ُفُکْم  ُیَعّرِ اْلُقْرآُن  الّناِس  َمعاِشَر   .7

ی .2 ُهْم ِمّنِ
َ
ّن

َ
ْفُتُکْم أ َعّرَ

که ائمۀ پس از او  کرده است  گروه مردم، قرآن براى شما بیان  اى 
]یعنی امامان پس از علی�[، از میان فرزندان اویند و من هم 

که آنان، از نسل من  هستند. به شما شناساندم 

َو  اْلُمؤِمِنیَن  ِمیَر 
َ
أ َعِلّیًا  تاِبُعوا  َو  اهلَل  ُقوا 

َ
َفاّت الّناِس  َمعاِشَر   .8

َکِلَمًة باِقَیًة.3 َة  ِئّمَ
َ ْ
اْلَحَسَن َو اْلُحَسْیَن َو ال

که  کنید  تبعیت  علی  از  و  بترسید  خدا  از  مردم،  گروه  اى 
کلمۀ  که  امیرالمؤمنین است و از حسن و حسین و دیگر امامان 

ک و پایدار الهی هستند. پا

1.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۵.
2.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص98.
3.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص99.
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آیات الوالیة در خطبۀ غدیریه

در  که  آیاتی  است.  قرآن  اعتقادی  مباحث  از  والیت،  و  امامت  موضوع 
قرآن دربارۀ موضوع والیت آمده است، مشهور به »آیات الوالیة« است. 
گانه  کتابی جدا این آیات توسط برخی از محّققین جمع آوری و به صورت 

کتب دربردارندۀ آیات الوالیة عبارت  اند از: تدوین شده است. برخی از 

به تنظیم  شیرازی،  مکارم  ناصر  نوشتۀ  القرآن،  فی  الوالیة  آیات   .1
ابوالقاسم علیان نژادی؛

نوشتۀ  علی؟ع؟،  امیرالمؤمنین  فضایل  پرتو  در  الوالیة  آیات   .2
سیدکاظم ارفع؛

3. والیة االمام علی؟ع؟ فی الکتاب و السّنة، نوشتۀ مرتضی عسکری؛

کاشانی،  4. فی رحاب آیات الوالیة و االمامة، نوشتۀ سیدمحمد یثربی 
تدوین محمدجواد خلیلی و  ترجمۀ علی محمد دریع؛

نوشتۀ  فریقین،  دیدگاه  در  والیت  آیات  تفسیر  تطبیقی  بررسی   .۵
فتح اهلل نجارزادگان؛
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۶. آیات والیت در قرآن، نوشتۀ سیدمحمد مرتضوی؛

کاشانی  ۷. سیری در آیات والیت و امامت، نوشتۀ سیدمحمد یثربی 
و تدوین محمدجواد خلیلی.

در  و  خویش  سخنان  خالل  در  غدیریه،  خطبۀ  در  کرم�  ا پیامبر 
کرده اند.  بیان  کنایه  با  یا  را به صورت صریح  آیات الوالیة  نوبت،  چندین 
برخی از دالیل آیه آرایی و اقتباس از آیات والیت در این خطبه عبارت اند از: 

۱. ارائۀ ریشه های وحیانِی موضوع امامت و والیت؛ 

و  عامه  و  خاصه  امامِت  موضوع  قرآنِی  مستندات  و  دالیل  ارائۀ   .۲
کبر؛ اثبات ثقل اصغر از طریق ثقل ا

کسی  3. بستن راه هرگونه سوء استفادۀ منافقان و مخالفاِن والیت، تا 
کند؛ کتاب خدا جدا  ِکتاُب اهلِل« والیت را از  ح شعار »َحْسُبنا  نتواند با طر

و  نحله های اسالمی  و  فرقه ها  قرآن میان همۀ  4. مقبولیت عمومِی 
ح بحث امامت از این طریق.  طر

برای روشن ترشدن بحث، فقط به نقل چهارده نمونه از آیات الوالیة 
آن ها  به  امامت  و  والیت  اثبات  برای  کرم�  ا پیامبر  که  می پردازیم 

کرده اند.  استناد 

۱.آیۀابالغغدیر

َقْد  َو  ِرساَلَتُه  ْغُت 
َ
َبّل َفما  ِإَلّیَ  َل  ْنزݦَ

َ
أ ما  ْغ  َبّلِ

ُ
أ َلْم  ِإْن  ی  ّنݪݪِ

َ
أ ْعَلَمِنی 

َ
أ َقْد 

ْوَحی 
َ
َضِمَن ِلی َتباَرَک َو َتعاَلی اْلِعْصَمَة َو ُهَو اهلُل اْلکاِفی اْلَکِریُم َفأ

ْنِزَل ِإَلْیَک  ْغ مـا اُ ُسوُل َبّلِ َها الّرَ ّیُ
َ
ِحیِم Mیا أ ْحمِن الّرَ ِإَلّیَ ِبْسِم اهلِل الّرَ
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ِبی طاِلٍب؟ع؟ َو 
َ
ٍ َیْعِنی ِفی اْلِخالَفِة ِلَعِلّیِ ْبِن أ ݫ ِمْن َرّبَِکM 1 ِفی َعِلّیݫ

  3 .2 M ْغَت ِرساَلَتُه َو اهلُل َیْعِصُمَک ِمَن الّناِس
َ
ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبّل

است،  شده  نازل  من  بر  آنچه  گر  ا که  کرد  گاه  آ مرا  خدا  همانا 
خداوند  هرآینه  و  نیاورده ام  به جا  را  رسالت  حق  نکنم،  ابالغ 
است  کرده  ضمانت  برایم  را  دشمنان  از  مصونیت  تبارک وتعالی 
کرد:  کفایت کننده و بخشنده است؛ پس به من وحی  او  تنها  و 
جانب  از  آنچه  رسول،  ای  مهربان.  بخشندۀ  خداوند  نام  »به 
بر  علی بن ابی طالب؟ع؟  جانشینی  یعنی  علی  دربارۀ  پروردگارت 
گر چنین نکنی، رسالت حضرت  کن و ا تو نازل شده است، ابالغ 
حق را ابالغ نکرده ای و خداوند تو را از شّر مردمان نگاه می دارد.«

سورۀ   ۶۷ آیۀ  از  استفاده  با  کرم�  ا پیامبر  خطبه،  از  بخش  این  در 
مبارکۀ مائده، به چگونگی ابالغ امامت امیرالمؤمنین علی� و نقش 
کمال  والیت و امامت در تکمیل رسالت و پیوستگی صددرصد این دو در ا
ابالغ  در  که  می شود  معلوم  آیه  این  در  دقت  از  کرده اند.  تصریح  دین 
مالحظات  و  باشیم  شجاع  باید  آن،  از  دفاع  و  اهل بیت�  والیت  امر 

سیاسی و موانع اجتماعی نباید مانع از عمل به این مهم شود.

۲.آیۀوالیت

َتعاَلی  َو  َتباَرَک  اهلُل  ْنَزَل 
َ
أ َقْد  َو  َرُسوِلِه  َو  اهلِل  َبْعِد  ِمْن  ُکْم  َوِلّیُ ُهَو  َو 

ِذیَن آَمُنوا 
َ
ُکُم اهلُل َو َرُسوُلُه َو اّل ما َوِلّیُ

َ
ِکتاِبِه: ِإّن َعَلّیَ ِبذاِلَک آَیًة ِمْن 

1.مائده،۶7.

2.مائده،۶7.
3.حمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۵9.
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ْبُن  َعِلّیُ  َو   1 Mِکُعوَن کاَة َو ُهْم را
الزݨݨݨݨݨَّ ُیْؤُتوَن  َو  الَة  ُیِقیُموَن الّصَ ِذیَن 

َ
اّل

َو  َعّزَ  اهلَل  ُیِریُد  ِکٌع  را ُهَو  َو  کاَة 
الزݦݨݨݨݨݨَّ َی  ݧ آتݧ َو  الَة  الّصَ قاَم 

َ
أ ِبی طاِلٍب؟ع؟ 

َ
أ

ُکّلِ حاٍل .2  ِفی 
َ

َجّل

و  شماست  موالی  رسولش  و  خدا  از  پس  علی�[  ]یعنی  او  و 
نازل  را  کتابش  از  آیه ای  دراین باره  تبارک وتعالی  خداوند  همانا 
کسانی اند  مؤمنین  و  او  رسول  و  خدا  ولّی  »همانا  است:  کرده 
و  می دهند.«  زکات  رکوع  درحال  و  داشته  به پا  را  نماز  که 
که نماز را به پا داشت و درحال  کسی است  علی ابن ابی طالب؟ع؟ 
به دنبال رضای  که در هر حالی،  اوست  و  پرداخت  زکات  رکوع، 

خداست.

که به آیۀ والیت مشهور است، از آیات بسیار  آیۀ ۵۵ سورۀ مبارکۀ مائده 
این  است.  علی�  والیت  امیرالمؤمنین  اثبات  موضوع  در  معروف 
حضرت�  آن  دربارۀ  مفسرین،  گفتۀ  و  تاریخی  اسناد  اساس  بر   آیه 
حقیقت،  این  است.  ایشان  توسط  رکوع  درحال  انگشتر  انفاق  واقعۀ  و 
امامت  به وحیانی بودن موضوع  ایشان،  اثبات شایستگی های  عالوه بر 

نیز تصریح دارد.

ن)زودباور(
ُ

ذ
ُ
۳.آیۀا

َها  ّیُ
َ
أ ِإَلْیُکْم  ذاِلَک  َتْبِلیِغ  َعْن  ِلی  َیْسَتْعِفَی  ْن 

َ
أ َجْبَرِئیَل  ْلُت 

َ
َسأ

َکْثَرِة اْلُمناِفِقیَن َو ِإْدغاِل  اآلِثِمیَن َو  ِقیَن َو  ِة اْلُمّتَ
َ
الّناُس ِلِعْلِمی ِبِقّل

ُهْم: 
َ
ّن

َ
ِبأ ِکتاِبِه  ِذیَن َوَصَفُهُم اهلُل ِفی 

َ
اّل ْسالِم  ِ

ْ
َخْتِل اْلُمْسَتْهِزئیَن ِبال

1.مائده،۵۵.
2احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۵9.
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َو  نًا  َهّیِ َیْحَسُبوَنُه  َو   1 Mُقُلوِبِهْم ِفی  َلْیَس  ما  ْلِسَنِتِهْم 
َ
ِبأ َیُقوُلوَن 

ی  ْونݪِ ی َسّمَ ٍة َحّتَ ذاُهْم ِلی ِفی َغْیِر َمّرَ
َ
َکْثَرِة أ ُهَو ِعْنَد اهلِل َعِظیٌمM 2 َو 

ی  َعَلْیِه َحّتَ ِإْقباِلی  َو  ِإّیاَی  ِلَکْثَرِة ُمالَزَمِتِه  َکذاِلَک  ی  ّنݪِ
َ
أ َو َزَعُموا  ُذنًا 

ُ
أ

ِبّیَ  ِذیَن ُیْؤُذوَن الّنَ
َ
 ِفی ذاِلَک ُقْرآنًا: َو ِمْنُهُم اّل

َ
ْنَزَل اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
أ

ُذٌن َخْیٍر 
ُ
ُه أ

َ
ّن

َ
ِذیَن َیْزُعُموَن أ

َ
ُذُنM 3 َعَلی اّل

ُ
ُذٌن ُقْل أ

ُ
َو َیُقوُلوَن ُهَو أ

َو  ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم 
َ
ِلّل َو َرْحَمٌة  ِلْلُمْؤِمِنیَن  ُیْؤِمُن  َو  ُیْؤِمُن ِباهلِل  َلُکْم 
۵ .4 Mِلیٌم

َ
ِذیَن ُیْؤُذوَن َرُسوَل اهلِل َلُهْم َعذاٌب أ

َ
اّل

که مرا از ابالغ این پیام به شما  در ابتداى امر، از جبرئیل خواستم 
کمِی تقواپیشگان و زیادِی منافقان و  مردم معذور بدارد؛ ]زیرا[ از 
گاه بودم:  گناهکاران و فریب کارِی تمسخرکنندگاِن اسالم آ نیرنگ 
کرده است و می فرماید:  کتابش وصفشان  که خداوند در  همان ها 
و  نیست«  دل هایشان  در  که  می گویند  سخنی  زبان هایشان  »با 
کوچک است؛ درحالی که نزد خداوند،  می پنداشتند »آن سخنی 
و  مي آزردند  بسیار  مرا  همواره  بلکه[  بار،  یك  ]نه  و  است«  بزرگ 
ُذنM )زودباور( نامیدند و 

ُ
که مرا أ شّدت آزارم را به آنجا رساندند 

کردند، به  علت همراهِی بسیاِر علی با من و عنایت من به او،  گمان 
این چنین هستم؛ تا اینکه خداوند عّز و جل این آیه را نازل فرمود: 
می گویند:  و  می آزارند  را  پیامبر  که  هستند  کسانی   ایشان  از  »و 
‘او حرف شنِو زودباور است.’ بگو: ‘زودباورِی او برای شما نیکو و 
به نفعتان است. ]بدانید[ او به خدا ایمان دارد و ]فقط[ مؤمنان را 
که ایمان آورده اند، رحمت  کسانی از شما  تصدیق می کند و برای 

1.فتح،11.
2.نور،1۵.

3.توبه،۶1.

4.توبه،۶1.
5.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۵9.
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کی  دردنا عذاب  می دهند،  آزار  را  خدا  رسول  که  آن ها  و  است 
دارند!’«

در این قسمت از خطبه، پیامبر� ضمن استفاده از آیۀ 1۵ سورۀ مبارکۀ 
نور و آیۀ ۶1 سورۀ مبارکۀ توبه، با بیان علت امتناع خود از اعالم رسمِی امامِت 
نکوهش  را  آنان  منافقان،  کارشکنِی  و  آزار  یعنی  علی�،  امیرالمؤمنین 
کرده اند. از این عبارات و معنای آیات مرتبط با آن، معلوم می شود منافقان 
که حتی سابقۀ سرکشی در برابر  افرادی سرکش و ماجراجو و قدرت طلب اند 
کارنامۀ خود دارند، تا  پیامبر� و شایعه سازی علیه آن حضرت را نیز در 

چه رسد به سرکشی در برابر   امیرالمؤمنین علی�!

۴.آیۀَجْنُباهلل

ْن َتُقوَل َنْفٌس 
َ
ِذی َذَکَر   ِفی ِکتاِبِه َفقاَل َتعاَلی أ

َ
ُه  َجْنُب  اهلِل اّل

َ
»َمعاِشَر الّناِس  ِإّن

ْطُت ِفی َجْنِب اهلِلM 1.«2 )ای مردم، همانا علی »َجْنُب  َتی  َعَلی  ما َفّرَ یا َحْسرݦَ
کرده است: »تا مبادا  از او چنین یاد  کتابش  که خداوند در  اهلل« است 

که در حّق ‘َجْنُب اهلل’ مرتکب شدم!«( کوتاهی  کسی بگوید واحسرتا از 

آن  است.  جنب اللهی3  مقام  علی�  امیرالمؤمنین  واالی  مقام 
به  که  خداست  به  فرد  نزدیک ترین  کرم�  ا پیامبر  از  پس  حضرت 
مقاماتی چون یداللهی، سیف اللهی، ُاُذن اللهی، وجه اللهی و... رسیده 
 ۵۶ آیۀ  از  برگرفته  علی�  امیرالمؤمنین  برای  جنب اهلل  تعبیر  است. 
ْن َتُقوَل َنْفٌس یا َحْسَرَتی  َعَلی  ما 

َ
که می فرماید:  أ سورۀ مبارکۀ زمر است 

1.زمر،۵۶.
2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶۰.

3.مقامجنباللهیحاکیازکمالتقربوطاعتبهدرگاهخداست)نک:محمدبنیعقوبکلینی،الکافی،ج1،ص1۴۵وج3،
ص23۴(.
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کوتاهی  اِخِریَنM . بر این اساس،  ُکْنُت َلِمَن الّسَ ْطُت ِفی  َجْنِب اهلِل َو ِإْن  َفّرَ
بزرگوار،  آن  از  اطاعت  و  امیرالمؤمنین علی�  به  و محبت  در معرفت 

خسارتی است حسرت بار و فاجعه آفرین در دو دنیا. 

۵.اقتباسازآیاتغدیر 

َک ِعْنَد ِتْبیاِنی  ماَمَة َبْعِدی ِلَعِلّیٍ َوِلّیِ ِ
ْ

ّنَ ال
َ
ْنَزْلَت َعَلّیَ أ

َ
َک أ

َ
ُهّمَ ِإّن

َ
لّل

َ
أ

ْتَمْمَت 
َ
أ َو  ِدیِنِهْم  ِمْن  ِلِعباِدَک  ْکَمْلَت 

َ
أ ِبما  ِإّیاُه  َنْصِبی  َو  ذاِلَک 

ْسالَم ِدینًا َفُقْلَت: َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر  ِ
ْ

َعَلْیِهْم ِبِنْعَمِتَک َو َرِضیَت َلُهُم ال
2 .1 Mْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِریَن ِ

ْ
ال

که پیشوایی و امامت  پروردگارا، تو این فرمان را بر من نازل فرمودی 
بعد از من، به ولّی تو ]علی�[ اختصاص دارد و من نیز این موضوع 
را بیان کردم و او را به این مقام منصوب کردم تا به این سبب، دینت 
کردی و  کامل ساختی و نعمتت را برایشان تمام  را برای بندگانت 
که خود فرموده ای : »و هرکه  که اسالم دین آنان باشد  راضی شدی 
کند، هرگز  از او پذیرفته نمی شود و او در  از دینی غیر از اسالم پیروی 

آخرت، از زیان کاران است.«

پیامبر خدا� در این قسمت از خطبه، به بخشی از  آیۀ 3 سورۀ مبارکۀ 
َو  ِنْعَمِتی   َعَلْیُکْم  ْتَمْمُت 

َ
أ َو  ِدیَنُکْم  َلُکْم  ْکَمْلُت 

َ
أ ْلَیْوَم 

َ
أ یعنی  مائده، 

ْسالَم ِدینًاM و نیز آیۀ 8۵ سورۀ مبارکۀ آل عمران استناد کرده اند.  ِ
ْ

َرِضیُت َلُکُم ال
در این آیات، انتصاب امیرالمؤمنین علی� از سوی خدا به مقام امامت ، 
کمال دین و اتمام نعمت به  برکت والیت ایشان و همراهِی همیشگِی والیت با  ا

اسالم، به صراحت بیان شده است.
1.آلعمران،8۵.

2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶1.
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۶.آیۀحبطاعمال 

َلْم  َفَمْن  ِبِإماَمِتِه  ِدیَنُکْم   
َ

َجّل َو  َعّزَ  اهلُل  ْکَمَل 
َ
أ ما 

َ
ِإّن الّناِس  َمعاِشَر 

َتّمَ ِبِه َو ِبَمْن َیُقوُم َمقاَمُه ِمْن ُوْلِدی ِمْن ُصْلِبِه ِإَلی َیْوِم اْلِقیاَمِة 
ْ
َیأ

 1 Mْعماُلُهْم
َ
أ ِذیَن َحِبَطْت 

َ
اّل وَلِئَک 

ُ
َفـأ  

َ
َو َجّل َعّزَ  اْلَعْرِض َعَلی اهلِل  َو 

ُف َعْنُهُم اْلَعذاُب َو ال 
َ

َو ِفی الّناِر ُهْم ِفیها خاِلُدوَن * 2 Mال ُیَخّف
  4 .3 Mُهْم ُیْنَظُروَن

ای مردم، همانا خداوند عّز و جل دین شما را با امامت او ]یعنی 
جانشینانش  و  او  به  هرکس  پس  است؛  کرده  کامل  علی�[ 
از فرزندان من و از صلب او هستند،  قیامت،  روز  که تا  نپیوندد 
خ جاودانه اند.«  »پس ایشان اعمالشان حبط شده و در آتش دوز
»نه در عذابشان تخفیفی باشد و نه به آن ها نظر مرحمتی شود.«

کرم�   ا پیامبر  است،  والیت  مخالفین  دربارۀ  که  بخش  این  در 
اشاره کرده اند به آیۀ 17 سورۀ مبارکۀ توبه که می فرماید: ما کاَن ِلْلُمْشِرِکیَن 
ْعماُلُهْم 

َ
وَلِئَک َحِبَطْت أ

ُ
ْنُفِسِهْم ِباْلُکْفِر أ

َ
ْن َیْعُمُروا َمساِجَد اهلِل شاِهِدیَن َعَلی  أ

َ
أ

که عبارت است از:  َو ِفی الّناِر ُهْم خاِلُدوَنM و نیز آیۀ 1۶2 سورۀ مبارکۀ بقره 
 .M ُف َعْنُهُم اْلَعذاُب َو ال ُهْم ُیْنَظُروَن

َ
خاِلِدیَن ِفیها ال ُیَخّف

آیات معلوم می شود اعمال صالح و عبادی، درصورت  بر اساس این 
خروج انسان از خط والیت، حبط و نابود می شود و نتیجۀ آخرتی آن، 
در  جاودانه  سکونت  و  خدا  همیشگی  غضب  و  بدون تخفیف  عذاب 

جهنم خواهد بود.

1.آلعمران،22.
2.بقره،217.
3.بقره،1۶2.

4.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶1.
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۷.همۀآیاترضوان

هیچ  مردم،...  )ای  ِفیِه.«1   
َّ

ِإال ِرًضی  آَیُة  ْنِزَلْت 
ُ
أ َما  َو  الّناِس...  »َمعاِشَر 

که رضایت حق در آن باشد؛ مگر اینکه دربارۀ او  آیه اى نازل نشده است 
]یعنی علی ابن ابی طالب�[ است.(

تعدادی از این آیات نورانی عبارت اند از: 

الف. آیۀ 119 سورۀ مبارکۀ مائده: قاَل اهلُل َهذا َیْوُم َیْنَفُع الّصاِدِقیَن 
 َرِضَی اهلُل 

ً
َبدا

َ
ْنهاُر خاِلِدیَن ِفیها أ

َ ْ
اٌت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها ال ِصْدُقُهْم َلُهْم َجّنَ
Mَعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه ذاِلَک اْلَفْوُز اْلَعِظیُم

ُلوَن ِمَن اْلُمهاِجریَن َو  ّوَ
َ ْ
اِبُقوَن ال ب. آیۀ 100 سورۀ مبارکۀ توبه: َو الّسَ

 َلُهْم 
َ

َعّد
َ
َبُعوُهْم ِبِإْحساٍن َرِضَی اهلُل َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه َو أ

َ
ِذیَن اّت

َ
ْنصاِر َو اّل

َ ْ
ال

Mَبداً ذاِلَک اْلَفْوُز اْلَعِظیُم
َ
ْنهاُر خاِلِدیَن ِفیها أ

َ ْ
اٍت َتْجِری َتْحَتَها ال َجّنَ

ج. آیۀ 18 سورۀ مبارکۀ فتح: َلَقْد َرِضَی اهلُل َعِن اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ ُیباِیُعوَنَک 
ثاَبُهْم َفْتحًا 

َ
أ َو  َعَلْیِهْم  ِکیَنَة  الّسَ ْنَزَل 

َ
َفأ ُقُلوِبِهْم  َفَعِلَم ما ِفی   َجَرِة 

َ
الّش َتْحَت 
Mَقِریبًا

اْلَیْوِم  َو  ِباهلِل  ُیْؤِمُنوَن  َقْومًا  َتِجُد  ال  آیۀ 22 سورۀ مبارکۀ مجادله:  د. 
ْو ِإْخواَنُهْم 

َ
ْبناَءُهْم أ

َ
ْو أ

َ
کاُنوا آباَءُهْم أ  اهلَل َو َرُسوَلُه َو َلْو 

َ
وَن َمْن َحاّد

ُ
اآلِخِر ُیواّد

َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َو ُیْدِخُلُهْم  ّیَ
َ
یماَن َو أ

ْ
َکَتَب ِفی  ُقُلوِبِهُم ال وَلِئَک 

ُ
ْو َعِشیَرَتُهْم أ

َ
أ

ْنهاُر خاِلِدیَن ِفیها َرِضَی اهلُل َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه 
َ ْ
اٍت َتْجِری ِمْن َتْحِتَها ال َجّنَ

 Mال ِإّنَ ِحْزَب اهلِل ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
َ
وَلِئَک ِحْزُب اهلِل أ

ُ
أ

عالی ترین  و  مطمئنه  نفس  صاحب  علی بن ابی طالب�  که  ازآنجا
درجات رشد انسانی بوده و تمام وجود خود را صرف خدمت به اسالم 

1.محمدبناحمدفتالنیشابوری، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۵.
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کردند، به مقام واالی رضوان الهی دست یافتند و بی دلیل  و مسلمین 
ُة* ِاْرِجِعی  ِإَلی  َرّبِِک راِضَیًة  ْفُس اْلُمْطَمِئّنَ ُتَها الّنَ ّیَ

َ
که خطاب: یا أ نیست 

ًةM 1 زیبندۀ آن حضرت است. َمْرِضّیَ

ِذیَنآَمُنواMآغازشدهاست
َّ
َهاال ّیُ

َ
کهبایاأ ۸.همۀآیاتی

ِبِه.«2 )و خداوند هیچ گاه خطاب:   
َ
َبَدأ  

َّ
ِإال آَمُنوا  ِذیَن 

َ
اّل »َو ما خاَطَب اهلُل 

او  اینکه  مگر  است؛  نفرموده  صادر  را  آورده اید«  ایمان  کسانی که  »اى 
]یعنی علی�[ سرفصل آن خطاب است .(

امیرالمؤمنین علی� به دلیل پیشی گرفتن از دیگران در ایمان به خدا 
فرامین  پذیرش مشتاقانۀ  و  اخالِص ممتاز  نیز  و  و معادباوری  او  و رسول 
الهی، سرفصل همۀ خطاب های قرآنی به مؤمنان است. بیش از نود آیه از 
ِذیَن آَمُنواM آغاز شده است؛ ازجمله آیۀ 13۵ 

َ
َها اّل ّیُ

َ
کریم با خطاب یا أ قرآن 

ُکوُنوا َقّواِمیَن ِباْلِقْسِط... .M )ای  ِذیَن آَمُنوا 
َ
َها اّل ّیُ

َ
سورۀ مبارکۀ نساء: یا أ

کنید... .( کسانی که ایمان آورده اید، قیام به عدالت 

کهمؤمنانراستایشمیکند ۹.همۀآیاتی

 ِفیِه.«3 )هیچ آیه ای در قرآن نازل نشده است 
ّ

»َو ال َنَزَلْت آَیُة َمْدٍح ِفی اْلُقْرآِن ِإال
که در آن، کسی را ستوده باشد؛ جز آنکه دربارۀ او ]یعنی علی�[ است.(

برترین  و  عالی ترین  کرم�  ا پیامبر  از  امیرالمؤمنین  علی� پس 
هماره  اهل ایمان،  خیل  در  حضرت  آن  برخوردارند.  را  ایمانی  درجات 

1.فجر،27و28.
2.محمدبناحمدفتالنیشابوری، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۵.
3.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضةالواعظینو بصیرة المتعظین،ج1،ص9۵.
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کارنامۀ ایمان  کمترین سابقه ای از شرک و حتی شک در  پیشتاز بوده و 
ایشان وجود ندارد و هرکجا در قرآن صحبت از ستایش مؤمنان است، 
علی� در رأس همۀ اهل ایمان، مراد آیه اند. ازجملۀ این آیات نورانی 

عبارت اند از: 

َیْمُشوَن  ِذیَن 
َ
اّل ْحَمِن  الّرَ ِعباُد  َو  فرقان:  مبارکۀ  سورۀ   ۶3 آیۀ  الف. 

ْرِض َهْونًا َو ِإذا خاَطَبُهُم اْلجاِهُلوَن قاُلوا َسالمًاM )و بندگان خداى 
َ ْ
َعَلی ال

زمانی که  و  برمی دارند  گام  به نرمی  زمین  روى  که  کسانی اند  رحمان 
نادانان ایشان را مخاطب قرار دهند، با مالیمت پاسخ می دهند.(

َل اهلُل اْلُمجاِهِدیَن َعَلی اْلقاِعِدیَن 
َ

ب. آیۀ 9۵ سورۀ مبارکۀ نساء: َفّض
ْجراً َعِظیمًاM )خدا مجاهدان را بر خانه نشینان، با پاداشی عظیم برترى 

َ
أ

داده است.(

)و   Mاِبُقوَن الّسَ اِبُقوَن  الّسَ َو  واقعه:  مبارکۀ  سورۀ   10 آیۀ  ج. 
سبقت گیرندگان مقدم اند.(

ما  َصَدُقوا  ِرجاٌل  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  احزاب:  مبارکۀ  سورۀ   23 آیۀ  د. 
ُلوا 

َ
َبّد ما  َو  َیْنَتِظُر  َمْن  ِمْنُهْم  َو  َنْحَبُه  َقَضی   َمْن  َفِمْنُهْم  َعَلْیِه  اهلَل  عاَهُدوا 

بستند،  عهد  خدا  با  آنچه  به  که  مردانی اند  مؤمنان،  میان  )از   Mَتْبِدیاًل
آنان به شهادت رسیدند و برخی شان در  از  کردند. برخی  صادقانه وفا 

]همین [ انتظارند و ]هرگز عقیدۀ خود را[ تبدیل نکردند.(

۱۰.آیاتسورۀمبارکۀانسان

 َلُه «.1 )و خداوند در 
ّ

ْنساِنM ِإال ِ
ْ

َتی َعَلی ال
َ
ِة ِفی َهْل أ »َو ال َشِهَد اهلُل  ِباْلَجّنَ

1.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۵.



74

َتی« به بهشت گواهی نداده است، مگر براى او    ]یعنی علی�[.
َ
سورۀ »َهْل أ

اهل بیت�  شأن  در  آیاتش  و  است  ابرار  سورۀ  انسان  مبارکۀ  سورۀ 
میان،  این  در  که  است  آنان  آخرتی  پاداش  و  اخالص  و  ایثار  مقام  و 

امیرالمؤمنین علی� چونان نگینی می درخشند.

۱۱.سورۀمبارکۀعصر

نازل  علی  دربارۀ  عصر  )سورۀ   1». اْلَعْصِر...  ُسوَرَة  اهلُل  ْنَزَل 
َ
أ َعِلّیٍ  ِفی   »َو 

شده است... .(

تأیید  و  رضایت  ک  مال عالوه بر  که  شایسته  عملی  یعنی  صالح  عمل 
گر  ا و  باشد  داشته  همراه  هم  را  زمان  ولّیِ  رضایت  و  تأیید  باید  الهی، 
عملی شایسته، مطابق نظر ولّیِ امر نباشد، در واقع صالح نخواهد بود. 
بر این مبنا، اعمالی مانند صلح یا جهاد، با اینکه عنوان عمل صالح را 
نباشند، عمل صالح  امام  گر در موقعیتی مطابق نظر  ا یدک می کشند، 
زمان  در  که  کسانی اند  همان  اهل خسران  و  زیان کاران  بود.  نخواهند 
دستور امام به جهاد، صلح را برمی گزینند و در وقت فرمان امام به صلح، 
ج بسیاری را به چشم دیده  به دنبال جهادند. تاریخ در این زمینه، خوار

که اندک بهره ای از عمل صالح نداشته اند.  است 

۱۲.آیۀایمانبهنور

ِمْن  ْنِزَل َمَعُه 
ُ
أ ِذی 

َ
اّل وِر  ِبالّنُ  َمعاِشَر الّناِس آِمُنوا ِباهلِل َو ِبَرُسوِلِه َو 

الّناِس  َمعاِشَر   2 Mْدباِرها
َ
أ َعَلی   ها 

َ
َفَنُرّد ُوُجوهًا  َنْطِمَس  ْن 

َ
أ َقْبِل 

1.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۵.
2.نساء،۴7.
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ْسِل ِمْنُه   ِفّیَ ُثّمَ َمْسُلوٌک ِفی َعِلّیٍ ُثّمَ ِفی الّنَ
َ

وُر ِمَن اهلِل َعّزَ َو َجّل  الّنُ
1. ... ِإَلی اْلقاِئِم اْلَمْهِدّیِ

که با او نازل  اى مردم، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نورى 
گونه  ک و نابود یا واژ شده است، »پیش از آنکه چهره هایی را هال
کنیم!« اى مردم، نوری از سوى خداوند عّز و جل در من نهاده 
که پس از من، در علی و پس از او، در نسل اوست تا  شده است 

مهدِى قائم... .

مبارکۀ  سورۀ   8 آیۀ  از  اقتباس  با  کرم�  ا پیامبر  عبارات،  این  در 
َو اهلُل ِبما  ْنَزْلنا 

َ
أ ِذی 

َ
اّل وِر  الّنُ َو  َو َرُسوِلِه  َفآِمُنوا ِباهلِل  که می فرماید:  تغابن 

ِذیَن 
َ
اّل َها  ّیُ

َ
أ یا  آیۀ 4۷ سورۀ مبارکۀ نساء، یعنی:  نیز  و   M َخِبیٌر  َتْعَمُلوَن 

ْن َنْطِمَس ُوُجوهًا 
َ
قًا ِلما َمَعُکْم ِمْن َقْبِل أ ْلنا ُمَصّدِ وُتوا اْلِکتاَب آِمُنوا ِبما َنّزَ

ُ
أ

اهلِل  ْمُر 
َ
أ کاَن  َو  ْبِت  الّسَ ْصحاَب 

َ
أ ا  َلَعّنَ َکما  َنْلَعَنُهْم  ْو 

َ
أ ْدباِرها 

َ
أ َعَلی   ها 

َ
َفَنُرّد

َمْفُعواًلM به معرفی نوِر والیت و هدایت در نسل فرزندان معصوم خویش 
پرداخته اند، آن هم تا دامنۀ قیامت!

۱۳.اقتباسازآیۀارتداد 

ُسُل  الّرُ َقْبِلَی  ِمْن  َخَلْت  َقْد  اهلِل  َرُسوُل  ّنِی 
َ
أ ُکْم  ْنِذرݨݨݨݨݨݨݨُ

ُ
أ الّناِس   َمعاِشَر 

ْعقاِبُکْم َو َمْن َیْنَقِلْب َعَلی  َعِقَبْیِه 
َ
ْو ُقِتْلُت اْنَقَلْبُتْم َعَلی  أ

َ
 َفِإْن ِمّتُ أ

َ
أ

ُهَو  َعِلّیًا  ِإّنَ  َو  ال 
َ
أ ِکِریَن  الّشا اهلُل  َسَیْجِزی  َو  َشْیئًا  اهلَل  َیُضّرَ  َفَلْن 

ْکِر.2     
ُ

ْبِر َو الّش اْلَمْوُصوُف ِبالّصَ

که  که من فرستادۀ خدا هستم  را بیم می دهم  ای مردم، شما 
1.محمدبناحمدفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین،ج1،ص9۵.

2.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶2.
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کشته شوم،  گر بمیرم یا  پیش از من نیز رسوالنی بوده اند؛ پس ا
کفرش بازگردد، هرگز  گذشتۀ  آیا شما مرتد می شوید؟ و هرکس به 
خواهد  پاداش  را  کران  شا به زودی  خدا  و  نرساند  زیانی  خدا  به 
توصیف  شکرگزاری  و  صبر  به  که  است  کسی  علی  بدانید  داد. 

شده است.

که  آل عمران  مبارکۀ  سورۀ   144 آیۀ  به  اشاره  با  کرم�  ا پیامبر 
ْو 

َ
 َفِإْن ماَت أ

َ
ُسُل أ  َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الّرُ

ّ
ٌد ِإال می فرماید: َو ما ُمَحّمَ

ْعقاِبُکْم َو َمْن َیْنَقِلْب َعَلی  َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضّرَ اهلَل َشْیئًا َو 
َ
ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلی  أ

ِکِریَنM بزرگ ترین مانع پیشرفت اجتماعِی دوران خود  َسَیْجِزی اهلُل الّشا
ارتداد و تمّرد معرفی  را جریان نفاق و  و امامت امیرالمؤمنین علی� 

کرده اند.

۱۴.آیۀجایگاهمنافقان

ْسَفِل 
َ ْ
ْرِک ال

َ
ْشیاُعُهْم ِفی الّد

َ
ْتباُعُهْم َو أ

َ
ْنصاُرُهْم َو أ

َ
ُهْم َو أ

َ
»َمعاِشَر الّناِس ِإّن

ِمَن الّناِر.«1 )ای مردم، همانا منافقان و یاران و پیروان و طرف دارانشان 
خ اند.( در پایین ترین طبقات دوز

که در آن، پیامبر� منافقان و جریان  این عبارت از خطبۀ غدیریه 
و  کرده  نفرین  را  طرف دارانشان  و  پیروان  یعنی  آن ها،  تاریخِی  ممتّد 
مشمول لعن و عذاب الهی قرار داده اند، اشاره ای است به آیۀ 14۵ سورۀ 
ْسَفِل ِمَن الّناِر َو 

َ ْ
ْرِک ال

َ
که می فرماید: ِإّنَ اْلُمناِفِقیَن ِفی الّد مبارکۀ نساء 

.Mَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصیرًا

1.احمدبنعلیطبرسی،ااِلحتجاج،ج1،ص۶2.
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مسابقۀ فرهنگی 
توضیحات شرکت در مسابقه

* پرسش ها از متن موجود طرح شده است و افراد باالی دوازده سال می توانند 
در مسابقه شرکت کنند.

* به روش های زیر می توانید در مسابقۀ فرهنگی شرکت کنید:

 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این کار، کافی است به ترتیب نام مسابقه 
به  از چپ  پنج رقمی  به صورت یک عدد  پرسش  ها  و شمارۀ گزینه های صحیح 
راست را، همراه با نام و نام خانوادگی خود، به سامانۀ پیامکی 3000802222 

ارسال کنید.
مثال: حاضران به غایبان برسانند 123۴2 محمد عظیمی

به نشانی: رضوی  قدس  آستان  جامع  پرتال  مسابقات  بخش  به  مراجعه   .2
www.razavi.aqr.ir

به  می توانید  را  تکمیل شده  پاسخ نامۀ  پاسخ نامه:  در  پرسش ها  به  پاسخ   .3
صندوق های مخصوص مستقر در پایگاه های اطالع رسانی فرهنگی بیندازید یا 

به صندوق پستی 3۵1 – 9173۵ ارسال کنید.

شده  پرداخت  جواب قبول«  »پست  قرارداد  ازطریق  پاسخ نامه  ارسال  هزینۀ   *
است و الزم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.

* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.
* قرعه کشی از بین پاسخ های کامل و صحیح و به صورت روزانه انجام می شود 
می رسد. برندگان  به اطالع  گفته شده  پیامکی  سامانۀ  ازطریق  نیز  آن  نتیجۀ  و 

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.
تلفن: 32002۵۶9 – 0۵1
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پرسش ها

تاریخ  در  روز  بر ترین  کرم�  ا پیامبر  مبعث  روز  از  پس  اول:  پرسش 
کدام است؟ تمدن اسالمی و مکتب اهل بیت� 

1 عیدقربان.
2 روزعرفه.
3 عیدغدیرخم.
۴ عیدفطر.

امام رضا� کالم  در  غدیر  روز  گِی  ویژ گزینه،  کدام  در  دوم:   پرسش 
 آمده است؟

1 عیدبزرگخدا.
2 روزانتشارعلم.
3 روزتهنیتوشادباش.
۴ همۀگزینهها.

پِی  در  شیوه  سه  با  غدیر  خطبۀ  در  کرم�  ا پیامبر  سوم:  پرسش 
بودند.  امامت معصومین�  اثبات  و  پذیرش والیت  برای  بسترسازی 
در شیوۀ تعبدی، چگونه به تبیین موضوع انتصاب امیرالمؤمنین� به 

امامت از جانب خداوند و لزوم اعالم این مهم پرداخته اند؟

با بیان فضایل منحصربه فرد امیرالمؤمنین علی�. 1
با بشارت به پاداش بزرگ والیت مداری . 2
کریم. 3 با بهره گیری از آیات قرآن 
با اعالم خطر و عذاب برای والیت گریزان. 4
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غدیریان  معرفتِی  و  علمی  رسالت  بر  ناظر  گزینه  کدام  چهارم:  پرسش 
است؟

1 معرفتشناسیغدیربهعنوانجریانیتاریخی.
2 تالشبرایاجرایپیامغدیردرزندگیشخصی.
3 برپاییجشنهایخانوادگیبهمناسبتعیدغدیر.
۴ تالشعملیبرایحاکمیتبخشیاحکاماسالم.

پرسش پنجم: چرا در خطبۀ غدیریه از آیات والیت اقتباس شده است؟

1 مقبولیتعمومیقرآنمیانهمۀفرقههاونحلههایاسالمی.
2 ارائۀریشههایوحیانِیموضوعامامتووالیت.
3 بستنراههرگونهسوءاستفادۀمنافقانومخالفاِنوالیت.
۴ همۀگزینهها.
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