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بسم اهللا الرحمن الرحيم
السالم عليآل يا اميَرالمؤمنين و سيَد الوصيّين و وارَث علم النبيّين و وليَّ رّب العالمين

و موالي و مولي المؤمنين و رحمة اهللا و بركاته... 
أشهد يا أميرالمؤمنين أن الشاآلَّ فيآل ما امن بالرسول األمين

وان العادَل بآل غيَرآل عانٌد عن الدين القويم الذي ارتضاه لنا رّب العالمين
واكمله بواليتآل يوَم الغدير... .

موالي؛ فضُلآل ال يُخفي ونورآل ال يُطفي واَنَّ من جحدآل، الظلوُم االشقي
موالي؛ أنت الحجُة علي العباد والهادي الي الرشاد والُعّدة للمعاد... 

فلعن اهللا من َعَدل بآل َمن فََرض اهللا عليه واليتَآل وأنت ولىُّ اهللا و أخو رسول اهللا
والذابُّ عن دينه والذى نَطق القرآُن بتفضيله... .1

و آن دم كه نزول نم نم اين واژه  ها از سحاب عظمت و عزت امام على هادى عليه السالم 
بر آستان آسمانى تو باريدن گرفته بود، جبرائيل، ميكائيل، مقربين و علِّيين را بايست به نظاره 
ــت كه چگونه سرگران از زمزم نقاوت نقوى و سرگردان عرفات معرفت مرتضوى،  مى  نشس

مديح تو مى  گويند و ضريح تو مى  بويند... و ما در اين ميانه كه  ايم و چه  ايم؟
سالم بر تو اى اميرمؤمنان و سرور اوصيا و ميراث  دار علم انبيا و ولىِّ پروردگار عالميان.

اى موالى من و موالى همة مؤمنين، رحمت خدا و بركات او بر تو.
اى اميرمؤمنان، شهادت مى  دهم كه شك كنندة در حق تو، به رسول امين ايمان نياورده است.
ــنديده و در روز غدير به  ــتين كه رب العالمين براى ما پس و برابرگِر تو به غير تو، از دين راس

واليت تو آن را كامل ساخته، سركشيده است.
موالى من؛ فضل تو اختفا نگيرد و نور تو اطفا نپذيرد و آن كه تو را انكار كند آن بسيار ظالم 

شقى باشد.

1. مجلسى، بحاراالنوار، 359/97؛ قمى، مفاتيح الجنان، زيارات مخصوصه اميرالمؤمنين: به نقل از شيخ 
مفيد؛ زيارت غديريه امام هادى در سالى كه در مسير تبعيد به سامرا از سوى معتصم، در عيد غدير، 

اميرمؤمنان را در نجف اشرف زيارت نمودند.
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موالى من؛ تويى فقط حجت حق بر عباد و يگانه هدايت گر به راه رشاد و تنها توشه براى 
معاد.

لعنت خداى بر آن كه با تو برابر شمرَد آن كه خدا واليت تو را بر او فرض و واجب كرده است.
ــت و آن كه قرآن به  ــول خدا و دفاع گر از دين او بوده اس و تويى كه ولى خدا و برادر رس

برترى او زبان گشوده است.
ــه قرن ها دير آمده  ايم ولى در پى احقاق  ــوالى ما و اى امام و ولىّ امر ما، اگرچ ــيد و م اى س

حق غدير آمده  ايم.
ساية دست واليت خود از سر ما باز نگير و ما را به خدمت و نصرت بپذير.

با ثنا و سپاس خداوندى و نعت نعمت بهره  مندى از الطاف امام عصر عجل اهللا تعالى فرجه 
ــومين دفتر فصلنامه امامت پژوهى را كه پنجره  اى است به سوى افق بي كرانة  ــريف، س الش

غدير خم به نواى «يا على» مى  گشاييم.
در بخش مقاالت اين شماره، مباحثى در ارتباط با داللت آيه مباهله، خالفت و نسبت آن با 

قرابت  و بحث ضرورت معرفت امام مطرح شده است.
هم چنين قصد داريم در هر شماره ـ در بخش مقاالت ـ يكى از نوشته هاى مستشرقين در 
باب امامت را ترجمه و منعكس نمائيم تا خوانندگان محترم با فضاى ذهنى نويسندگان غربى 

و تحقيقات انجام شده توسط آنان در مسأله امامت آشنا شوند.
ــده و مجموعه اى از مقاالت مربوط به  ــماره اختصاص به غدير داده ش پرونده علمى اين ش

اين موضوع ارائه شده است.
در بخش نقد انديشه، موضوع تقدس اولياى الهى بررسى شده و تفسيرى كه در نگاه مدرن 

و مطالعات دينى جديد از آن ارائه مى شود نقد مى گردد.
در بخش كتاب شناخت، به معرفى دو اثر گران قدر يعنى الصراط المستقيم و اقرار الصحابه 

پرداخته ايم كه اميدواريم مورد استفاده پژوهشگران قرار گيرد.
همانند شماره دوم، بخش اطالع رسانى نيز در انتهاى فصلنامه ارائه شده است.

قابل ذكر است كه انشااهللا از شماره آينده، اين بخش با تحول بزرگى كه در محتوا و نحوه 
ــى و به صورت ضميمه فصلنامه امامت  ــيعه پژوه ــه آن رخ خواهد داد با عنوان اخبار ش ارائ

پژوهى در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت.




