
 

 

 

 

 غدیریه زیارت در علی حضرت والیت اثبات
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  چکیده

جایگاه امامت  فیمعرّبا هدف است، که « در زیارت غدیریه اثبات خالفت حضرت علی»پیش رو موضوع مقالة 

و شیعیان  ، امامان معصومپیامبر های مهمّیکی از دغدغهکه ، والیت حضرت علی ةتبیین مسئل وو والیت 

بیان و بررسی این مسئله امّا  ، به وفور بیان شده،این مطلب در آیات و روایات معصومین ، تدوین شده است.باشدمی

شده است عالوه بر  انشا ط امام هادیدر روز غدیر، که توسّ صورت جامع و دقیق، در زیارت امیرالمؤمنینه ب

ست که والیت ا ةتبیین مسئل ت، یکی از منابع بسیار غنی دردهد. این زیارتری را ارائه میآن، دیدگاه عمیقت اهمیّ

حضرت  اثبات خالفت ةدر زمین از آن توانقرآنی، روایی و تاریخیِ آن، می ةپژوهی داشته و با تحلیل ادلّقابلیت متن

ت انجام سنّبع کالمی، تفسیری، روایی و تاریخیِ شیعه و اهلفراوان برد. پژوهش حاضر با استفاده از منا ةبهر علی

 کمک شایانی خواهد کرد. دد الهی به احتجاج با افراد مغرض، که با مگرفته

 .امام هادی ،زیارت غدیریه ،حضرت علی زیارت، معرفت در زیارت، والیت واژگان کلیدی:

  

                                                           
 ... مدرس و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس*

 )نویسندة مسئول(. طلبة سطح سه مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس .**

 



 

 مهمقدّ

در روز غدیر است که  نینمزیارت امیرالمؤ ،دهدیکی از متون ارزشمندی که به انسان درس امامت و والیت می

در این زیارت، ضمن ترسیم جایگاه والیت، به  . معارف بیان شده از سوی امام دهمبه یادگار مانده از امام هادی

 پردازد. تاریخی می ة، از طریق آیات قرآن، روایات و ادلّالمؤمنینامیراثبات امامت 

، ایشاندر خصوص والیت  پیامبرسپردن وصایای  یبه فراموشو  غصب خالفت حضرت علی جا کهاز آن

عصر حاضر نیز شاهد  ای که درگردید؛ به گونه خاندان پیامبربه ساز انحراف در دین مبین اسالم و جسارت زمینه

این امام همام، در  ةبازخوانی متون مأثور ،باشیممی خصوص امام هادیه ها به ساحت امامان شیعه و باین جسارت

 رسد. ع الزم به نظر میفاع از مذهب تشیّایشان و دة فی شخصیت برجستمعرّ

، روایی و ت، استنادات قرآنیسنّیری، روایی و تاریخیِ شیعه و اهلبا استفاده از منابع تفس در این پژوهش سعی شده

 .گیردو مناقب ایشان، مورد بررسی قرار  فضایلو  در اثبات خالفت امیرالمؤمنین تاریخیِ امام هادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  معنا شناسی زیارت

 گویندمی زائر جهت آن از را زائر (.721ص، 7831 ،زکریا) است، به معنای میل و عدول از چیزی« زور» ةزیارت از ریش

 قصد عنایم به زیارت اندگفته برخی رو این از کند،ه میعدول کرده و به مزور توجّ غیر از آیدمی زیارت به وقتی که

 ،یحسّ حرکت و میل بر افزون که است تمایلی زیارت دینی اصطالح در .(28، ص7، ج7837جوادی آملی، ) است هو توجّ

 ضرمح در شدن حاضر رو این از. دارد روحی انس و قلبی تعظیم ،مزور به نسبت و کرده پیدا یجدّ گرایش هم قلب

 (.17، ص7832جوادی، ) است زیارت ،مؤمن انسان هر یا امام ،پیامبر

 

 معنا شناسی معرفت

ر ر داست. معرفت و عرفان، درک کردن و دریافت چیزی از رویِ اثرِ آن، یا اندیشه و تدبّ «عرف» ةمعرفت از مادّ

 (.773، ص2، ج7831 اصفهانی، راغب) آن است مقابل و ضدّ ةانکار، نقط ةباشد و واژکه اخص از علم می آن است

 رر و تدبّبرخاسته از تفکّ، آن شناخت عمیقی است که توان گفت، مراد از معرفت اماممی معرفت امام ةدربار

 گردد.می ه و آرامشآورد و سبب طمأنینبوده، اعتراف و اقرار را به دنبال داشته و موجبات تبعیت و پیروی را فراهم می

 

 های اسالمیدر آموزه معرفت امام

زیارتی بر که خواهد آمد کید در روایات چنانأیشان است و تزیارت ا بیتهای کسب معرفت به اهلاز راهیکی 

در کیفیت  بیتمعنوی اهل های ظاهری وچرا که اقرار و اعتراف به مقام .شدبا است که همراه با معرفت به امام

را در دو مقوله عنوان  توان معرفت به امامدر یک نگاه می .(88، ص7837تحریری، )زیارت ایشان بسیار دخیل است

 کرد:

 

 که امامانو این ایشان هایبه نام و نسب و شناخت ویژگی امامیعنی شناختن : معرفت به هویت امام .1

 نبیّ که نسبطوریه اند. بالهی و از دودمان آخرین پیامبرخدا بر زمین  ةاند که همگی خلیفما هر یک فرزند پدرانی

 (.77، ص7831)رضایی،  رسدمی نیز به حضرت اسماعیل منین علیو امیرالمؤ م اسالممکرّ

 ستهای اوامامت و رهبری الهی و وجوب اطاعت از فرمان که به معنای اعتقاد به حقّ :امام حقّ به معرفت .2

 .(77، ص7831)رضایی، 

 

 استنادات قرآنی در زیارت غدیریه

ه گاه ب وعین آیه آمده ، است طور مستقیمه گاه ب . این استناداتشمار استتنادات قرآنی در زیارت غدیریه بیاس

 ه است.اشاره کردبه مضمون آیه  مستقیمطور غیر

 توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد:آیات قرآنیِ موجود در زیارت غدیریه را می ،به لحاظ موضوع

 داند.می شأن نزول آن را امیرالمؤمنین علی آیاتی که امام هادی .الف

 اشاره دارد. و مناقب امیرالمؤمنین فضایلآیاتی که به بیان  .ب

 کند.آیاتی که سرنوشت شوم منکران والیت را بیان می .ج



 

 .داندمی شأن نزول آن را امیرالمؤمنین علی آیاتی که امام هادی .الف

 د:نفرمایاشاره کرده و می أنب ةزیارت به آیات ابتدایی سور این در فرازی از امام هادی: 2-8آیات  نبأ ةسور .7

« نبأ عظیم»رسیده است،  در روایاتی که از پیشوایان معصوم .«اَيُّهَا النَّبَأُ الْعَظيمُ، اَلَّذى هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ اَلسَّالمُ عَلَيْكَ»

که از ت اینال خواهد شد پس علّؤکه در روز قیامت از آن ستفسیر شده  والیت و امامت امیر مؤمنان علی ةبه مسئل

 «نبأ عظیم»در تعیین مصداق  امام صادقهستند.  شود این است که ایشان امامال میؤس حضرت علیامامت 

 .خبر بزرگ، والیت است ؛(771، ص2ج، 7777 و حسکانی، 7773، ص7ه.ق، ج7711)کلینی،  «الْوَلَايَة ،النَّبَأُ الْعَظِيمُ»فرمودند: 

قوله توان گفت هر دو مبدین ترتیب مفهوم نبأ عظیم، هم بر موضوع قیامت و هم بر امر والیت قابل صدق است و می

 باشند.می «نبأ عظیم»مصداق 

اَنَّكَ  اَشْهَدُ وَ» فرمایند:داند و میامیرمؤمنان را وفادار به عهد و پیمان الهی می امام هادی: 71 ةآی فتح ةسور .2

 . «عَظيماً اَجْراً فَسَيُؤْتيهِ اهللَ عَلَيْهُ عاهَدَ بِما اَوْفى وَمَنْ بِعَهْدِهِ، لَكَ مُوف تَعالى اهللَ وَاَنَّ تَعالى، اهللِ بِعَهْدِ وَفَيْتَ

ا را بپرستد خدد است یعنی انسان بر اساس خلقت و فطرت پاک انسانی و تعالیم دین الهی متعهّ عهد و پیمان با خدا

، 7837)حقیقت خواه،  پیامبران که همان فرامین الهی است، اطاعت کند و از پیروی شیطان دوری گزیندو از دستورات 

 .(33ص

 ه به پیامبرک منی بودبود. چرا که ایشان نخستین مرد مؤ نیز به عهدی که با پیامبر خدا بست، وفادار علیحضرت 

 کوشید.  ایمان آورد و تا پای جان در یاری رسول خدا

دانسته و  با اشاره به آیات قرآن، صراط مستقیم را پیروی از امیرالمؤمنین امام هادی: 778 ةانعام آی ةسور .8

 عَنْ بِكُمْ تَفَرَََّفَ السُّبُلَ تَتَّبِعُوا وَال فَاتَّبِعُوهُ، مُسْتَقيماً  صِراطى هذا وَاَنَّالرَّحيم  الْعَزيزِ بِقَوْلِ الْمَعْنِىُّ اَنَّكَ وَاَشْهَدُ» فرمایند:می

 .«سَبيلِهِ

صراط در قرآن با صفت مستقیم و به معنای راه روشن، و به صورت مفرد آمده و تثنیه و جمع ندارد و این  ةکلم

های . بر خالف سبیل که راه(211، ص7، ج7832)جوادی آملی، صراط مستقیم، یک راه بیشتر ندارد کهقرینه است بر این

صراط در قرآن عبارتند از:  لذا معانی .(77، ص7، ج7817)طباطبایی،  آمیزدگاه با شرک و ضاللت در مید داشته و متعدّ

و  (717)آل عمران/  ل بر خداو توکّ (67)یس/ پای بند بودن به دستورات خداوند ،(767)انعام/ آیین خداپرستی و دین حق

)ر.ک: جان  تفسیر شده است معصومین ةعلی و ائمّ ، حضرت)قرآن(، پیامبر به دین اسالم، کتاب خدا در روایات

وَ أَنْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَ أَنْتَ  الْوَاضِحُ الطَّرِيقُ أَنْتَ»فرمود:  علی به حضرت پیامبر اکرم. (727، ص7838محمّدی، 

 در روایاتبنابراین  .مستقیم و رهبر دین هستید و صراط ؛ تو راه روشن خداون(816، ص7816)األمالی،  «يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ

 است.  حضرت علی ،از صراط مستقیم منظور

 و شأن نزول آن را علی استناد نمودهبه این آیه  امیرمؤمنان فضایل برشمردن در امام هادی: 3 ةحشر آی ةسور .7

  .«هِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن يُوََ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونوَ لَوْ كاَنَ بِوَ يُؤْثِرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ فِيكَ أنزَلَ اهللُ تعالی » :داندمی

 است ، علیدهنده به نیازمندیاری، مراد از نقل شدهدر شأن نزول آیه  معصومین ةطبق روایاتی که از ائم

 .(877، ص7ه.ق، ج7776بحرانی، )



 

 ةیآ ،آمده هم زیارت این درو  نازل شده نیمنؤرالمیکه در شأن ام یاتیاز آ گرید یکی: 77ةمائده آی ةسور .7

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ » :دیفرما یم خداوند متعال است. تیوال

  .«هُمْ راكِعُونَ

؛ 272، ص7777)حسکانی،  عامه و (826، ص8، ج7861؛ طبرسی، 72، ص7817)طباطبایی،  از طریق شیعهه به روایاتی که با توجّ

است.  ابیطالببنعلی ، «الَّذينَ آمَنُوا»نقل شده است، مراد از  (23، ص6، ج7721رازی،  الدین و فخر 238، ص7717سیوطی، 

 انگشتر خود را در حال رکوع به سائل بخشید. او است و هنگامی نازل شد که علی ةشریفه دربار ةچرا که آی

نیز در زیارت  نازل شد که از اشارات امام هادی غدیرخم بر پیامبر ةتبلیغ در واقع ةآی: 61 ةمائده آی ةسور. 6

 ةزول آیشأن ن. «النّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ رِسالَتَهُ وَاهللُ فَما بَلَّغْتَ تَفْعَلْ لَمْ وَاِنْ رَبِّكَ مِنْ اِلَيْكَ اُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ اَيُّهَا يا» :سته

)حسکانی،  یو سنّ (و...  677، ص7ه.ق، ج7777؛ عروسی حویزی، 78، ص6، ج7817 )طباطبایی، ران شیعهشریفه را بسیاری از مفسّ

به  امیرالمؤمنین علی، انتصاب (717، ص72ه.ق، ج7721؛ فخر الدین رازی، 237، ص2ج، 7717 ؛ سیوطی،271، ص7ه.ق، ج7777

 .انددانسته پیامبر ةعنوان خلیف

و ایشان مأمور به ابالغ امر الهی شدند تا با انتخاب شخصی  نازل گشته ی است که بر پیامبرتبلیغ از آخرین آیات ةآی

را به عنوان  شایسته، بقای اسالم را تضمین کنند، لذا جمعیت عظیم حاجیان را مورد خطاب قرار داده و حضرت علی

 .(63ه.ق، ص7721)واسطی مالکی،  فی نمودندجانشین خود معرّ

صادقین  ةداند، آیمی شأن نزول آن را حضرت علی النقیاز دیگر آیاتی که امام علی: 773 ةتوبه آی ةسور .1

 دی از طریق شیعه ووایات متعدّر. «نمَعَ الصَّادِقِي كُونُواْهَ وَءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّ ا الَّذِينَهَيَأيُّ»فرماید: است. خداوند متعال می

از خاندان آن  و پیشوایان معصوم بیتِ پاک رسول خداُشیعه نقل شده که تصریح دارد مراد از صادقین، اهلغیر

یا رسول اهلل! این آیه عام است یا  :پرسید شریفه، سلمان فارسی از رسول اکرم ةعد از نزول آیبباشند. حضرت می

شریفه، خطاب به تمام مؤمنان  ةا منظور از مؤمنین، عام است و فرمان آیامّ»در پاسخ فرمود:  خاص؟ پیامبر اکرم

انی، )فیض کاش «باشنداشد. ولی مقصود از صادقین، خاص است و مراد، برادرم علی و اوصیای من، بعد از علی میبمی

 (.873، ص7، ج7776؛ قندوزی، 771، ص8، ج7717)سیوطی،  ت نیز آمده است. همین حدیث در منابع اهل سنّ(833، ص2، ج7777

 

 در آیات ل و مناقب امیرالمؤمنینفضای .ب

یل حضرت دانند به بیان آیاتی که به فضامی عالوه بر ذکر آیاتی که شأن نزول آن را حضرت علی امام هادی

 پردازند:می اختصاص دارد،

 بیتبه اثبات والیت و عصمت برای اهل تطهیر یکی دیگر از آیاتی است که ةآی: 88ةاحزاب آی ةسور .7

 تَعالى اهللُ اَعْلَى وَقَدْ»فرمایند: شمارند. ایشان میبرمی بیتاین ویژگی را فضیلتی برای اهل پردازد و امام هادیمی

 معَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُ فَاَذْهَبَ الْعالَمينَ عَلَى فَضْلَكُمْ وَشَرَّفَكُمْ وَاَبانَ مَنْزِلَتَكُمْ وَرَفَعَ دَرَجَتَكُمْ االْمَّةِ عَلَى

 .«تَطْهِيرًا



 

« بیتاهل»تواتر رسیده است، مراد از  ت آمده و به حدّسنّل شیعه و اهلکتب معتبر و دست اوّ بر اساس روایاتی که در

، مجمع طبرسی) باشند( میو حسنین حضرت فاطمه زهرا ،امیرمؤمنان علی ،محمّدعبا )حضرت تن آل پنج

 .(733، ص7، ج7717و سیوطی،  23، ص2ج ،7777حسکانی، ؛ 713، ص21جالبیان، 

السلمه مقداری پارچه طلب کردند و سپس به دنبال علی در منزل ام در حدیث کساء آمده است که روزی پیامبر

ها را زیر آن پارچه قرار داد، رسیدند و حضرت آن ها به خدمت پیامبرفرستادند. آن و فاطمه و حسن و حسین

 إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَفَنَزل جبرئيل مُ الرِّجْسَ هُعَن اِنّ هؤالء اهل بيتی وَ خاصَّتی اَذْهَبَ اَللّـهُمَّ»سپس فرمود: 

 «. الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراًأَهْلَ 

اجازه خواست که او  السلمه جلو آمد و از پیامبرکه ام این روایت این جمله نیز آمده ت در ذیلسنّدر کتب اهل

 جا جای تو نیستفرمودند: تو آدم خوبی هستی ولی این گیرد و به آن جمع بپیوندد و پیامبر هم زیر آن پارچه قرار

 .(23، ص2، ج7777 )حسکانی،

قَالَ اهللُ تَعَالی: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ »فرمایند: می ل امیرمؤمنانبیان فضای ةدر ادام امام هادی: 73 ةتوبه آی ةسور .2

اللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِى الحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ االَخِرِ وَ جَاهَدَ فىِ سَبِيلِ 

  .«الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

، 8، ج7717)سیوطی،  و عامه (832، ص8، ج7776؛ بحرانی، 276، ص7، ج7817)طباطبایی،  در منابع شیعه طبق روایاتی که

، آب اس عموی پیامبرقرار بوده است که عبّ، شأن نزول آیه از این آمده (821، ص7، ج7777؛ احمد حسکانی، 836ص

 امام .قرار دادند دربانی و عمارت کعبه را دستاویز فخر و برتری بر امیرمؤمنان« شِیبه»خدا و  ةدادن به زائرانِ خان

 یلتیان فضآیات مزبور را در بگاه خداوند متعال نیز ایمان به خدا و سبقت در هجرت و جهاد را فخر خود برشمرد. آن

 نازل فرمود. و برتری امیرمؤمنان

امام  و پرداخته بیتل امیرالمؤمنین و اهله بیان فضایانسان ب ةخداوند متعال در سور: 3-3انسان آیات  ةسور .8

 عَلىَ الطَّعامِ مُطْعِمُ و اَنْتَ»فرمایند: می جا که خطاب به امیرالمؤمنینکنند. آندر زیارت خود به آن اشاره می هادی

  «.م جَزَاءً وَ لَا شُكُورًاهُحُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن

، 7، ج7776؛ حسینی بحرانی، 677، ص7؛ طبرسی، ج278، ص2، ج7817)طباطبایی،  بر اساس روایات فراوانی که در منابع شیعه

 آمده و به حدّ (171، ص81ه.ق، ج7721؛ فخر رازی،61، ص7ه.ق، ج7711؛ زمخشری، 233ص، 6، ج7717)سیوطی،  یو سنّ( 771ص

 فضایلنازل شده است و به بیان  و حسنین ، حضرت فاطمه زهراتواتر رسیده است، این آیات در شأن امام علی

 پردازد. می ایشان

 

 سرنوشت شوم منکران امیرالمؤمنین .ج
ت بر بندگان را حجّ که امیرمؤمنانپس از این فرازی از زیارت غدیریه، امام هادیدر : 717ةمؤمنون آی ةسور .7

 اَخْسَرُونَالْ اَنَّهُمُ وَاَشْهَدُ عَنْكَ الْحَقِّ وَذائِدِى مِنْكَ الْحُرْمَةِ مُسْتَحِلِّى اهللُ فَلَعَنَ»فرمایند: کند، میو راهنما به راستی خطاب می

  «.تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اَلَّذينَ



 

و به معنای سوزاندن چهره است  کندمیعبارت است از مسمومیت جلدی که پوست صورت را خراب « لفح» ةکلم

، طبرسی) وشاندها را بپکه دیگر نتواند دندانست. به طوریهابه معنای برگشتن، جمع شدن و خشکیدن لب« کلح» ةو کلم

 .(773، ص1، ج7861، مجمع البیان فی تفسیر القرآن

هایشان را خورد که لبمی های منکران والیتچنان به صورته این است که لهیب و هُرم آتش آنمعنای آی

، 7817باطبایی، )ط شود، مانند سر گوسفندی که روی آتش گرفته باشندشان نمایان میهایکه دندانطوریخشکاند، بهمی

 .(777، ص8ج

 هُوَ هذا اَنَّ نَعْلَمُ اِنّا اَللّـهُمَّ»فرمایند: می در جای دیگر امام دهم خطاب به امیرالمؤمنین: 221ةشعراء آی ةسور .2

  «.أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَوَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ  وَكَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَ وَاسْتَكْبَرَ، عارَضَهُ مَنْ فَالْعَنْ عِنْدِكَ، مِنْ الْحَقُّ

 های نجات و رستگاریکه هیچ راهی از راهید سختی برای ستمکاران است و اینعذاب شدید و تهد ةاین آیه وعد

 .(772، ص7، ج7811، طبرسی) شوندست منتقل میهاآن ةها نیست و به جایی که شایستبرای آن

 

 استنادات روایی در زیارت غدیریه

ن آمستقیم به طور مستقیم و غیرروایات و احادیثی است که به ة، در بردارنددر روز غدیر امیرالمؤمنین زیارت

 :توان از چند منظر بررسی کرداحادیث و روایات موجود در زیارت غدیریه را به لحاظ موضوع می اشاره دارد. حضرت

متناسب با امارت و وصایتِ ایشان و اوصاف و القاب  روایاتی که به جریان خالفت و جانشینی حضرت علی .الف

 پردازد.می

 کند.را بیان می حضرت علی فضایلروایاتی که  .ب

 کند.روایاتی که سرنوشت شوم منکران والیت را بیان می .ج

 

 در روایات والیت و وصایت امیرالمؤمنین .الف

« امیرالمؤمنین»را با وصف  در فرازهایی از زیارت، حضرت علی امام هادی: در روایات لقب امیرالمؤمنین. 7

را با این لقب، مورد  راً حضرت علیدر زمان حیات خود، مکرّ م اسالممکرّ نبیّ دهند.مورد خطاب قرار می

علی اج پروردگار به من فرمود: شب معردر »فرمایند: می به نقل از پیامبر اکرم امام هادی .نددداخطاب قرار می

به این  را ام و پس از وی نیز کسیبه این لقب نام گذاری نکرده کس رایشتر هیچرا به نام امیرالمؤمنین بخوان، زیرا من پ

 .(737، ص7816 ،صدوق) «لقب نخواهم نامید

ی وجود دارد. از جمله روایتی اریبس اتیروا یبه امام عل نیرالمؤمنیلقب ام یاعطا ةدربار زیسنّت ناهل در منابع

 وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، وَ خَاتَمُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَعَلیُ بن أبيطالب هَذَا »فرمود:  علی ةکه رسول خدا دربار

فرمانروای  است طالبین علی بن ابیا ؛(873، ص8جق، 7722؛ حاکم نیشابوری، 68، ص7ق، ج7713)ابونعیم اصفهانی،  «الْوَصِيِّينَ

 «.د رویان و آخرینِ سفارش شدگانمنان و آقای مسلمانان و پیشوای سپیؤم

د در فرازهای متعدّ النقیکه امام علی ر از القاب حضرت علییکی دیگ: در روایات د الوصیینلقب سیّ .2

 «نسَيِّدُ الْوَصِيِّي وَ وَصِيِّی أَنَا سَيِّدُ النَّبِيِّينَ» فرماید:می پیامبر اکرم. باشدمی« د الوصیینسیّ» زیارت به آن پرداخته اند، لقب

 .(617، ص7، جق ه7778، صدوق)



 

 پردازیم: می تسنّ اهل منابع از روایتی بیان به پیامبر وصی فیمعرّ خصوص در

 وَ وَصِيِّی إِنَّ اللَّهِ رَسُولُ قَالَ هُوَ؟ مَنْ وَصِيِّكَ عَنْ أَخْبِرْنِی مُحَمَّد، يَا: فَقَالَ. نَعْثَلٌ لَهُ يُقَالُ ،اللَّه رَسُولِ عَلَى يَهُودِيٌ قَدِمَ»

 که یهودی مردی؛ به نقل از فرائد السمطین( 32، ص7ج ،7713 شوشتری، مرعشی )حسینی «طَالِب أَبِی بْنُ عَلِیُّ بَعْدِي مِنْ الْخَلِيفَةَ

 است؟ کسی چه او که ساز آگاه خود وصی از مرا محمّد یا: گفت و رسید پیامبر خدمت نامیدندمی نعثل را او

 نام هک کرد اقرار یهودی فرد ماجرا این از بعد .است طالبابی بن علی من از بعد ةخلیف و وصی همانا: فرمود پیامبر

 .شد مسلمان سپس و خوانده تورات در را علی حضرت

 ما وَاَشْهَدُ اَنَّكَ»فرمایند: کنند و می، به حدیث منزلت اشاره میپیشوای دهم در قسمتی از زیارت: حدیث منزلت. 8

ى بِمَنْزِلَةِ اَنْتَ مِنّلَيْهِ وَآلِهِ فَقالَ يا عَلِىّ اَقْدَمْتَ وَال اَحْجَمْتَ اِالَّ بِاَمْر مِنَ اهللِ وَرَسُولِهِ، قُلْتَ، لَقَدْ نَظَرَ اِلَىَّ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَ

 «.هارُونَ مِنْ مُوسى، اِالَّ اَنَّهُ النَبِىَّ بَعدْى

، 3، ج7711، کلینی ؛717، ص7816)صدوق،  تفسیریِ شیعهاین حدیث صحیح و متواتر در بسیاری از کتب حدیثی و 

مهم در  ةنقل شده و یکی از ادلّ (77، ص 8، ج7722 ؛ حاکم نیشابوری،72، ص7، ج7387)قزوینی ابن ماجه،  تو اهل سنّ (711ص

 باشد.می انیت رهبریِ امیرالمؤمنینمورد اثبات حقّ

عه ت و مستند شیترین حجّکه بزرگ غدیرة در فرازی از زیارت، به فراز مشهور خطب امام هادی: حدیث غدیر .7

كُنْتُ مَوْالهُ فَهذا عَلِىٌّ مَوْالهُ، اَللّـهُمَّ  وَقالَ مَنْفَاَخَذَ بِيَدِكَ »فرمایند: اشاره کرده و می است، امام علی ةبر والیت مطلق

 ؛686، ص87، ج7718 ؛ مجلسی،773، ص7777)طوسی،  «وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَه والِ مَنْ واالهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ،

  .(881، ص8، ج7722؛ حاکم نیشابوری، 78، ص7، ج7387قزوینی ابن ماجه، 
باشد. با این ف بودن ایشان میو اولی به تصرّ سرپرستی حضرت علی ،«مولی» ةی نیست که منظور از کلمشکّ

 موال را به معنای دوست و یاور تفسیر کنند ةاصرار دارند که کلم فخر رازیچون ت همسنّحال برخی از نویسندگان اهل

 باشد. از جمله:معنی سرپرست و رهبر می دهد مولی بهدی موجود است که نشان میولی قرائن متعدّ

فتح اهلل نجار  ) کید داشته باشدأمومنان، مطلب مخفی و پنهانی نبود که نیاز به این همه ت ةبا هم دوستی علی ةمسئل .7

 .(717، ص7833زادگان، 
تیِ ساده دوس ةغدیر آمده هیچ تناسبی با مسئل ةخطب که در« مِنْ أَنْفُسِكُمْ، قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ بِكُمْ أَوْلَى مَنْ» ةجمل .2

 (.763همان، ص) خواهد بگوید همان اختیار و اولویتی که من نسبت به شما دارم برای علی نیز ثابت استندارد بلکه می

شد  ، به نقل از منابع تاریخی و روایی، تبریکات زیادی از جانب ابوبکر و عمر نثار علیپیامبر ةبعد از خطب .8

 دارد که این امر داللت بر سرپرستی حضرت« طالب، أصبَحتَ موالي وَ مَولی كُلِّ مُسلِمبَخٍ بَخٍ يا ابن ابی»گفتند: که می

 (.233، ص2، ج7717)سیوطی، 

 

 در روایات امیر المؤمنین فضایل .ب

در ایمان  پیشتازی امام علی دی بهدر فرازهای متعدّ امام هادی: ، پیشتاز در اسالم و ایمانحضرت علی .7

و در جاي ديگر  «اَنْتَ اَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاهللِ، وَصَلّى لَهُ وَجاهَدَ»فرمایند: اشاره کرده و می به خداوند و تصدیق رسول خدا

د ه، در موره و عامّاحادیث فراوانی در منابع خاصّ .«آمَنْتَ بِاهللِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَصَدَّقْتَ بِالْحَقِّ وَهُمْ مُكَذِّبُونَ» فرمايند:می



 

فرمودند:  به حضرت علی که در آن پیامبراکرم است در ایمان نقل شده که از جمله روایتی سبقت حضرت علی

 .(227، ص78ق، ج7717)ابن ابی الحدید،  «نی و صَلّی مَعیقدَّصَوَ  بِی آمَنَ مَنْ هَذَا أَوَّلُ»

امیرالمؤمنین که در زیارت غدیریه به  فضایلاز دیگر : و حضرت علی میان پیامبر اکرم ت و برادریاخوّ .2

اَشْهَدُ اَنَّكَ »فرمایند: می جا که امام هادیاست. آن ت میان ایشان و پیامبر اکرمآن اشاره شده است برادری و اخوّ

. از جمله تواتر است در حدّ ،دارد و حضرت علی میان پیامبرت روایاتی که داللت بر اخوّ .«اَخُو رَسُولِ اهللِ وَوَصِيُّهُ

 .منین برادری انتخاب نکردؤت بست و برای امیرالمه عقد اخوّبین مسلمانان مکّ پیامبر اکرم»گوید: روایاتی که می

 أَصْحَابِكَ بَيْنَ آخَيْتَيَا رَسُولَ اللَّهِ » آمد و گفت: در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود نزد رسول اهلل علی

به نقل از  737، ص7ج7713 ی،شوشتر یمرعش ینیحس) «قَالَ النَّبِیَّ أَنْتَ أَخِی فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِفَ .وَ لَمْ تُوَاخِ بَيْنِی وَ بَيْنَ أَحَدٍ

 (.77، ص2سیوطی در جامع الصغیر، ج
باشد. امام ت میدر روز قیامت، شفاعت امّ حضرت علی فضایلاز دیگر  :مقام شفاعت حضرت علی .8

 رَفَعَ اهللُ لَقَدْ، اَنْتَ الْحُجَّةُ عَلَى الْعِبادِ، وَالْعُدَّةُ لِلْمَعادِ، مَوْالىَ فَضْلُكَ ال يَخْفى: »فرماینددر اشاره به این جایگاه می هادی

  .«دَرَجَتَكَولى مَنْزِلَتَكَ، وَاَعْلى فِى االْخِرَةِ فِى االُ

بِحُجْزَةِ  الْقِيَامَةِ أَخَذْتُ يَوْمُ يَا عَلِیُّ إِذَا كَانَ»فرمودند:  از شیعیان، پیامبر اکرم در رابطه با شفاعت حضرت علی

سی، )مجل «بِحُجْزَتِهِمْ فَتَرَى أَيْنَ يُؤْمَرُ بِنَا وَ أَخَذْتَ أَنْتَ بِحُجْزَتِی وَ أَخَذَ وُلْدُكَ بِحُجْزَتِكَ وَ أَخَذَ شِيعَةُ وُلْدِكَ عَزَّ وَ جَلَ اللَّهِ

فرزندان تو دامنِ تو  گیرم و تو دامن و بند کمر مرا، وای علی! وقتی روز قیامت برسد من دامنِ خدا را می ؛(33، ص67ج

 .به کجا برندکه دستور دهند ما را گاه در انتظارِ آن خواهیم بود آن ،ها رافرزندان تو دامنِ آن ةرا، و شیع

 

 سرنوشت منکران والیت در روایات .ج

کنند که در آن نقل می در فرازی از زیارت، حدیثی را از پیامبر اکرم امام هادی: منکر والیت کافر است .7

اَقَرَّ  ما آمَنَ بى مَنْ كَفَرَ بِكَ، وَال»فرمایند: جا که میاند. آنو کافر دانسته را منکر رسول اهلل منکر حضرت علی

آن کس که به تو کافر است و اقرار نکرده به خدا کسى که تو را انکار  )پیامبر(،ایمان نیاورده به من؛ «مَنْ جَحَدَكَ بِاهللِ

 .کند

فرماید: می باشد. پیامبر اکرمهمانند انسان کافر می ، منکر والیت امیرالمؤمنینمعصومین ةدر روایات ائمّ

از کس علی بهترین مردمان است و هر ؛(773ص ،3، ج7827، یعسقالن ؛7، ص8ج ،)همان «فَقَدْ كَفَرَ أَبَى الْبَشَرِ فَمَنْخَيْرُ  عَلِیٌ»

 .داری کند کافر گردیده استقبول این حقیقت خود

از دی از زیارت غدیریه، منکران والیت را لعن کرده، در فرازهای متعدّ امام هادی: منکر والیت ملعون است .2

پس  ؛«لَعَنَ اهللُ جاحِدَ وِاليَتِكَ بَعْدَ االِقْرارِ، وَناكِثَ عَهْدِكَ بَعْدَ الْميثاَِف»: فرمایدمیجا که داند. آنرحمت خدا به دور می

  .پیمانت را پس از بستن پیمان لعنت کند ةمنکر والیت و فرمانروایى تو را پس از اقرار و شکنند خدا

 هِبْغِضِعَلی مُ أَعْدَائِهِ عَلَى أَرْضِهِ فِی هُسَيْفُ وَ اللَّهِ هَذَا أَسَدُ»فرمودند:  ،اشاره نموده به علی در روایتی پیامبر اکرم

پس  شمشیر خدا بر دشمنان اوست. ؛ این رادمرد، شیر خدا در زمین او و(287م، ص7332ی، )حلّ «نِينَاعِاللَّلَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ 

 .کنندگان بر کسی باد که با وی دشمنی ورزدلعن ةدوری از رحمت خدا و لعنت هم



 

 استنادات تاریخی در زیارت غدیریه

 را در چند مورد عنوان نمود: توان استنادات تاریخی امام هادیدر یک بررسی اجمالی، می

هایی که برای حفاظت از دالوریها و های صدر اسالم و رشادتدر جنگ حضور چشمگیر حضرت علی .الف

 جان پیامبر و پیشبرد اسالم از خود نشان دادند. 

 گیری جریان سقیفه وغصب خالفت و سرزمین فدک.اوضاع بعد از رحلت پیامبر و شکل .ب

 تحمیل کردند. هایی که سه گروه ناکثین، قاسطین و مارقین به حضرت علیجنگ .ج

 شهادت حضرت علی د.

 

 ایشان فضایلبیان و غزوات  در حضور حضرت علی .الف

اشاره  و خیبر ، احزاب، احد، حنینبدر هایبه حضور امیرالمؤمنین در جنگی از زیارت هایدر فراز امام هادی 

 بَدْروِ يَوْمَ الْمَذْكُورَةُ، يّامُوَاالَ وَالْمَقاماتُ الْمَشْهُورَةُ، الْمَشْهُودَةُ، الْمَواقِفُ وَلَكَ» :شمارندهای حضرت را برمیکرده و رشادت

: کهاز جمله اینبروز رسید  ةبه منص ی برای حضرت علیفضایلدر جنگ بدر . «حُنَيْن اُحُد وَيَوْمَ يَوْمَ االْحْزابِ، وَيَوْمَ

فضیلت  .(32، ص7813 )مفید، از هفتاد نفر هالک شدگان قریش، سی و پنج نفر به ضربت شمشیر او به هالکت رسیدند

 .(236، ص73، ج7718 مجلسی،) دیگر، عرض سالم سه هزار فرشته به آن حضرت در این جنگ بوده است

قدم به میدان جنگ  فقط امیرالمؤمنین ،به گزارش تاریخاحزاب بود که  ،میان مسلمانان و مشرکان نبرد دیگر

در نبرد با عمرو بن  و شجاعت ایشان احزاب به ایمان راسخ حضرت علی ةبا بیان آیاتی از سور امام دهم .نهادند

 مِنْ أَفْضَلُ وُدٍّ عَبْدِ بْنِ لِعَمْرِو طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِ لَمُبَارَزَةُ»آمده است:  پردازد. در روایت به نقل از پیامبرمیعبدود 

؛ پیکارعلی بن ابی طالب در جریان جنگ (87، ص8، ج7722؛ حاکم نیشابوری، 7، ص83)همان، ج «الْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَى أُمَّتِی أَعْمَالِ

 «.افضل است ت من تا روز قیامت حتماًخندق با عمرو بن عبدود از اعمال امّ

حضرت علی و دفاع جانانه از رسول خدا موجب شد که ندای جبرئیل در آسمان طنین  فضایلدر جنگ احد نیز 

؛ 31، ص8تا، جبن هشام، بیا؛ ر.ک: 771، ص3، ج7711)کلینی،  «عَلِیٌّ إِلَّا فَتَى لَا وَ الْفَقَارِ ذُو إِلَّا سَيْفَ لَا»گفت: انداز شود که می

 (.7126، ص8، ج7862طبری، 

 اهللُ اَظْهَرَ اِذْ خَيْبَرَ وَيَوْمَ»کند: به آن اشاره می است که امام هادی منینالمؤخیبر از دیگر افتخارات امیر ةقلعفتح 

 را نافقانم سستى و ضعف خدا که خیبر جنگ روز در ؛ و«الْعالَمينَ رَبِّ هللِ الْكافِرينَ وَالْحَمْدُ الْمُنافِقينَ وَقَطَعَ دابِرَ خَوَرَ

 . جهانیان است پروردگار ستایش مخصوص خدایی است که برید و را کافران ةدنبال و ساخت آشکار

فردا این پرچم را به دست کسی خواهم »فرمود:  خیبر باز ماندند پیامبر ةکه عمر و ابوبکر از فتح قلعپس از این

برد و که پیوسته حمله می دارند همانلش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست میوداد که خدا و رس

 .نبود و آن شخص کسی جز حضرت علی «.گریزدنمی

 

 

 



 

 غصب والیت و فدک .ب

، منافقان به غصب بر وصایت و امارت حضرت علی مبنی ،رسول اکرم ةبا وجود این همه فضیلت و توصی

و غصب فدک صورت گرفت که از اشارات امام هادی  خالفت پرداختند و پس از آن ظلم و ستم به خاندان پیامبر

فْـظَعُ بَعْدَ جَحْدِكَ حَقَّكَ، غَصْبُ الصِّديقَةِ وَالْخَطْـبُ االَعْجَبُ االَمْرُ االْوَ » فرماید:جا که میآن باشد.در زیارت غدیریه می

 کار ؛ و«وَشَهادَةِ السَّيِّدَيْنِ سُاللَتِكَ، وَعِتْرَةِ الْمُصْطَفى صَلَّى اهللُ عَلَيْكُمْالطّاهِرَةِ الزَّهْرآءِ سَيِّدَةِ النِّسآءِ فَدَكاً، وَرَدُّ شَهادَتِكَ 

 و بود نانز بانوى زهرا طاهره ةیقصدّ حضرت فدک غصب تو، حقّ انکار از پس مد جانگدازتراپیش و انگیزترشگفت

 .عترت مصطفی و وت نژاد از آقا دو شهادت و تو شهادت کردن رد چنینهم

شد، فرجامش بر باد دادن با حضرت زهرا حقّ ةبدیهی است نظامی که آغازش غصب خالفت علوی و مصادر

 ض و سنن الهی و رواج مظاهر زشت باطل و محو حاکمیت خدا و پیامبر او خواهد بود.تمام فرای

 

 های حضرت با ناکثین، قاسطین و مارقینجنگ .ج

 .با سه گروه ناکثین، قاسطین و مارقین دارد های حضرت علیبه جنگبخشی از فرازهای زیارت غدیریه، اشاره 

 و» مایند:فرطلحه و زبیر که خواهان مزایای حکومتی بودند اشاره کرده و می ةابتدا به جنگ جمل و توطئ امام هادی

 فرمودى دو آن هب تو و داریم عمره انجام قصد ما: گفتند و زدند نیرنگ تو با( زبیر و طلحه) شکنپیمان دو آن که هنگامى

 گرفتى یعتب دو آن از جهت همین به و دارید شکنى پیمان قصد بلکه ندارید قصد عمره شما که سوگند خودتان جان به

 تغافل دادى آگاهى کارشان به تو که هنگامى و کوشیدند خود نفاق در نیز دو آن کردى ولى تجدید را پیمانشان و

طلحه  ةبا سخنان خود سعی در خاموش کردن توطئ حضرت علی «.نشدند سودمند و بازگشته خود کار به و کردند

به عزم سرکوبی آنان مدینه را ترک کرد و  ،را نپذیرفتند، حضرت علی وقتی آنان نصایح امامامّا  و زبیر کردند

و شکست ناکثین پایان یافت. این نبرد در سال سی و  در نزدیکی بصره نبرد شدیدی رخ داد که با پیروزی سپاه امام

 .(736، ص7837) قزوینی،  ششم هجری رخ داد

م ین رخ داد. چیزی نمانده بود که سپاه امانام صفّی بهبا سپاه شام و لشکر معاویه بود که در محلّ جنگ دیگر امام

ها را بر اختالف انداخت. او فرمان داد تا قرآن ی در میان سربازان علیمعاویه با نیرنگ خاصّامّا  پیروز شود علی

 .(726-721)همان، صخواستار مبارزه با کتاب خداست سر نیزه کرده و چنین وانمود کنند که حضرت علی

پیشوای دهم این گرفتاری حضرت را به گرفتاری هارون در دوران غیبت موسی و گوساله پرست شدن مردم در اثر 

 و رنگنی روى از را هاقرآن که هنگام آن در ینصفّ جنگ در تو گرفتارى»اند: و فرموده فریب سامری تشبیه نموده

 شدند دهپراکن دورش از هاآن و کرد امیر خود قوم بر را موسى او که هنگامى بود هارون گرفتارى شبیه هانیزه بر خدعه

 نیرنگ دچار و ایدخورده فریب هااین به شما مردم اى :رفت فرمودى نیزه باالى هاقرآن که هنگامى تو چنینهم و

 و ردىک خوددارى کار این از تو و شود نمعیّ حَکَم نفر دو خواستند تا و کردند را تو مخالفت و نافرمانى ولى ایدشده

 انجام پس از اصرار زیاد از جانب یارانِسر «.واگذاشتى را به خودشان کار و جستى بیزارى خدا سوىه ب ایشان کردار از

شوم حکمیت این بود که  ةبه ناچار تن به حکمیتِ ابوموسی اشعری و عمرو عاص داد. ثمر کوتاه بین، حضرت علی

از رهبری جامعه عزل گردید و زمامداری معاویه تثبیت و تحمیل شد و درست از  حضرت علی ،با فریب عمروعاص

 .(38، ص7831پیشوایی، ) ف بار بود که جریان خوارج پدیدار شدسّأمیان همین رویداد ت



 

ولی پس  .را وادار به پذیرش حکمیت کردند علیحضرت با گروه مارقین بود که  منینؤآخرین پیکار امیرالم

کسی نبود که  شدند. امام علی از چند روز از کار خود پشیمان شده خواستار نقض عهد با معاویه، از طرف امام

، بحانی)س حضرت خروج کردند و به غارت و اذیت مسلمانان مشغول شدند پیمان خود را بشکند لذا این گروه بر ضدّ

 هبرداشت حق روى از پرده چون و»فرمایند: های خوارج میدر بیان جریان حکمیت و ویژگی امام هادی .(673، ص7817

 ورمجب را تو و کرده اختالف آن از پس اعتراف کردند حق از عدول و خویش خطاى به و شد روشن منکر خطای و شد

 ممنوعش تو و ستندخوامى آنان نبودى و پذیرفتنش به حاضر تو که تىحکمی کردند؛ آن سفیهانه تحَکمی پذیرفتن به

 هروانن سرانجام در برابر حضرت دراین گروه  «.دانستند، گناهی که مرتکب شدند روا دانستند مباح هاآن و ساخته

 نهایت شکست خوردند.  دست به صف آرایی زده و در

 

  شهادت حضرت علی .د

 رَأَيْتَ اَنْ وَلَمّا»فرماید: اشاره کرده و می به شهادت پیشوای دهم در فرازی از زیارت، به اشتیاق حضرت علی

هذِهِ،  مِنْ هذِهِ تُخْضَبَ اَنْ انَ اَما قُلْتَ بِعَهْدِهِ، فَاَوْفَيْتَ وَعْدَهُ، اهللِ رَسُولُ وَصَدَقَكَ وَالْمارِقينَ، وَالْقاسِطينَ النّاكِثينَ قَتَلْتَ

 شد راست خدا رسول ةوعد واى کُشته را روندگان بیرون دین از و متجاوزان و شکنان پیمان  دیدى که چون و ؛«...

گونه این و «شود؟ خضاب (سر خون) از این( محاسن) این که نشده آن وقت آیا» :گفتى ،کردى وفا عهدش به هم تو و

ت، در محراب عبادت دعوت حق را لبیک گفت های فراوان در هدایت امّل مرارتقیان پس از تحمّبود که موالی متّ

 و به رستگاری عظیم نائل آمد.
 

 نتیجه

تبیین جایگاه امامت از طریق متون مأثوره و  ط امام هادیزیارت توسّ یرسد یکی از اهداف انشابه نظر می .7

دقیق،  ةعکه مطالر در قرآن الزم و ضروری است؛ به طوریر در زیارات همانند تدبّتدبّزیارات و بیان این نکته است که 

در جهت تعمیق باورهای اعتقادی به امامت و والیت و باال بردن سطح معرفتی نسبت به  ،پیرامون معارف این زیارت

 .کندع کمک میو دفاع از مذهب تشیّ حضرت علی

ت سنّتحلیل استنادات قرآنی و احادیث موجود در زیارت غدیریه، با مراجعه به تفاسیر و منابع روایی شیعه و اهل .2

م مکرّ و هم نبیّزل شده نا در شأن حضرت علی یم آیات فراوانیکردر قرآن این مطلب است که هم ةبیان کنند

ند، تا جای اروایات فراوانی را نقل کرده های حضرت علی، مناقب و شایستگیفضایلدر خصوص تبیین  اسالم

 نامیرالمؤمنیهای تاریخی دوران زندگی جریان .نماندآن حضرت باقی ای در مورد امامت و جانشینی گونه شبهههیچ

 نیز گویای شایستگی این حضرت در امر هدایت و والیت است.

نیز گویای شایستگی این حضرت در امر هدایت و والیت  های تاریخی دوران زندگی امیرالمؤمنینجریان .8

 ،م اسالممکرّ های صدر اسالم و حمایت جانانه از نبیّدر جنگ حضرت علی فضایلها و است. تبیین رشادت

الم حق و از بین بردن باطل و نبرد با دنیاطلبانی که در اسة برقراری عدالت و تقوا پیشگی در رفتار و عمل، تالش در اقام

، ترین فرد به رسول اهلللذا شبیه .بود رسول خدا ةناب بدعت ایجاد کردند از جمله اقدامات حضرت و همان شیو



 

نامه در روز عید غدیر، در باشد. لذا قرائت این زیارت ن پیامبرتواند جانشیاست و کسی جز او نمی حضرت علی

 باشد.می حقیقت نوعی اعتراف به مقام شامخ والیت و امامتِ حضرت علی

 

 پیشنهادات

شه ابیت، درصدد ایجاد خدوهّ ةضالّ ةفرق های وابسته به دشمنان اسالم خصوصاًاز رسانهدر دنیای امروز، بسیاری  .7

ه مباحث های علمیه باب حوزهعلمای شیعه و طلّ شایسته است لذا .امامت هستند ةامامان مظلوم شیعیان و مسئلبه ساحت 

العات کافی را در این زمینه کسب صی امامت، اطّهای تخصّامامت و والیت نگاه ویژه داشته و با برگزاری کارگاه

 باشند. ،شودشیعه وارد می هاماتی که بهنموده تا بتوانند پاسخگوی شبهات جوانان و اتّ

جا که زیارت غدیریه، اختصاص به عید غدیر دارد، الزم است جلساتی که به مناسبت این روز برگزار از آن .2

به دیدار سادات محترم منحصر نشود و سعی شود با قرائت این زیارت و شرح برخی از معارف آن به  شود، صرفاًمی

  ختلف زندگی آن امام همام آشنا شویم.تا بتوانیم با ابعاد مشود پرداخته  فی شخصیت واالی امیرالمؤمنینمعرّ
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