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اهللا الرّحيمالرّحمنبسم

مي مطرح جوانان كه سؤاالتي از اينيكي كنند،

علي حضرت نام چرا كه قرآنالسالمعليهاست در

است؟ نيامده

با نو نسل آشنايي عدم از ناشي سؤال اين متاسفانه

كه است، آن معارف و ازنميقرآن آيه دهها دانند

و است شده نازل علي حضرت درباره كريم قرآن

درمي را آن معتبر تفاسير مطالعه با .يابندتوانند

ازاصوال جايهايشيوهيكي به كه است آن قرآن

ويژگيبي افراد، نام ميان ذكر را آنان تاهاي كند

خضر حضرت نام چنانكه باشند، الگو ديگران براي

است نيامده قرآن در فرعون آل مؤمن .و

4

عليه علي حضرت به راجع كه آياتي مجموع از

مي نصبالسالم ماجراي به مربوط آيه دو باشد،

امامت به كه،حضرت است خم غدير ازدر :عبارتند

مائده67و3آيات .سوره

مفسران، عموم اعتقاد به مائده، عمردرسوره اواخر

آلهپيامبر و عليه اهللا وصلّي شده دولذانازل اين

مي حضرت آن جانشيني به مربوط كه درآيه باشد،

است آمده سوره .اين

ياران از بسياري روايات آيه، دو اين بر عالوه

غدير واقعه درباره استرپيامبر مرحومسيده كه

اميني آنان110نامعالمه از وونفر دانشمندان نام

بسياري شاعران و سنّي،مورخان و شيعه دراز كه
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پرداخته14طول موضوع اين به گذشته درقرن اند،

استيازمجموعه آورده الغدير جلدي .ده

پيامبر حج سفر آخرين گزارش الوداع(ابتدا )حجة

و كنيم مرور نازلرا واقعه اين در كه را آياتي سپس

دهيم توضيح است، .شده

��� �! "#� ���$� %��&'
رسيد پيامبري به سالگي چهل در سال.پيامبر سه

كرد تبليغ علني سال ده و و.مخفيانه فشار بخاطر

كفار كرد،تهديد هجرت مدينه به مكه سال.از شش

ر عمره اعمال مكه برود خواست ماند، مدينه ادر

شود وارد پيامبر نگذاشتند مكه كفار اما بدهد، انجام

حديبيه صلح كه بيايد پيش درگيري بود نزديك و

مكه مسلمانان و پيامبر شد بعد.برقرار سال دو
6

مدينه به و كرده زيارت را خدا خانه و كردند فتح را

سنّ.بازگشتند در و ماندند مدينه در ديگر سال دو

پيامبر سالگي سه و انجامشصت براي كرد اعالم

مي مكه به حج ميمناسك كس هر خواهدروم،

ديگر.بيايد و آن اطراف و مدينه از انبوهي جمعيت

آمدند مكه به اسالمي .مناطق

بازگشت، راهنگام آيه اين و شد نازل جبرئيل

منْ ربكيا«:آورد كإِلَي أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ »...أَيها

پ ابو ابن علي واليت تا نمود مامور را طالبييامبر

كند اعالم پيامبر.را منطقهلذا خم،در غدير نام به اي

رسيدند همه تا داد توقف نقطهناي.دستور بودجا اي

مي جدا هم از راهها مدينه،كه سمت به يكي شد،
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مي عراق سمت به يكي و يمن سمت به .رفتيكي

فرمود ر:پيامبر كه كنيدفتهآنها صبر و بازگردند اند،

كه آنها نماز.برسنداند،بازماندهتا ظهر هنگام

خطبه پيامبر نماز، از پس و مفصلخواندند اي

فرمود آنگاه و :خواند

ميان از كرده، اجابت را خدا دعوت زودى به من

مى مردم.رومشما شهادت!اي چگونه من درباره

گواهى:دگفتنبلنديصداباهمگيدهيد؟مى

رسالتكهدهيممى آخرينالهيتو و كردى ابالغ را

نمودى، ما هدايت راه در را كوشش و تالش

دهد خير جزاى ترا .خداوند

فرمود مي:سپس وليمن درروم گرانقدر چيز دو

8

مى يادگار به شما كهيكي:گذارمميان خدا كتاب

ميان وواسطه شماست، و خاندانديگريپروردگار

جداكهمن هم از دو اين داده خبر من به خداوند

پيشى دو اين از بپيوندند، من به بهشت در تا نشوند،

هالك كه آننگيريد دامن از دست و دوشويد

شويدكهبرنداريد .گمراه

دستآنگاه آنعليپيامبر كرد، بلند و گرفت را

همه و شد نمايان دو هر بغل زير سفيدى كه چنان

و ديدند را اينجا.شناختنداو هااي«:فرمودپيامبردر

اَاس مالنّ النّولَن بالمؤمنين مى اَاس چه:»سهمنفُن

م به است؟ؤكسى سزاوارتر آنها خود از منان

پيامبر:گفتند و خدا،:فرمودپسداناترند،شخدا
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وموال مولى من و است، من وسرپرستى مؤمنانم

سزاوارترم خودشان از آنها به فرمود.نسبت :سپس

ف« مواله كنت ك:»موالهعلىهذامن موالههر يمن

موالاينم،ياو دست.اوستيعلى سوىسپس به

و برداشت دعاآسمان :كردچنين

دشمنان!خداوندا و بدار دوست را او راشدوستان

كه آنها و كن، يارى را يارانش بدار، رادشمن او

ساز، محروم خويش يارى از كنند، راترك حق

مكن جدا حق از را او و بدار او سپس.همراه

غا،حاضران:فرمود به را خبر برسانندياين .بان

كهكهخطبه بود نشده متفرق جمعيت رسيد، بپايان

وجبرئيل شد خواندنازل پيامبر بر را آيه :اين

10

»و ينَكُمد لَكُم لْتأَكْم مويالْيتمعن كُملَيع تمأَتْم...«

فرمود سپاسخدا:پيامبر ودكهرا كامل را خود ين

و من رسالت از و كرد، تمام ما بر را خود نعمت

گشت خشنود من از پس .واليت

و افتاد مردم ميان در غوغايى و شور هنگام اين در

جملههمه از عمر، و موقعيت،ابوبكر رااين بزرگ

ابيعلىبه :گفتندتبريكطالبابن

»خّبياخّب كلّعليلك موال و موالى اصبحت

مؤمن و باد":»ةمؤمن تو،مبارك بادبر تو،مبارك بر

ابوطالب فرزند موال!اى ويتو تماممواليمن

ايمان با زنان و .ىتشگمردان

تفسير به اكنون و غدير، ماجراي از اجمالي بود اين
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مي باره اين در شده نازل آيه .پردازيمدو

(.��* +��,�
لَميا« إِنْ و كبنْ رم كما أُنْزِلَ إِلَي بلِّغْ الرَّسولُ أَيها

إِنَّ النَّاسِ منَ كمصعي اللَّه و رِسالَتَه لَّغْتفَما ب تَفْعلْ

الْكافرين مالْقَو يهدي ال 67/مائدة»اللَّه

پيامبر نا!اي تو به پرودگارت طرف از را زلآنچه

كن، ابالغ مردم به رسالتوشده، ندهي، انجام اگر

نرسانده انجام به را حفظاو مردم از را تو خدا و اي

نميخداوند.كندمي هدايت را كافر .كندمردمان

دارد نكاتي آيه :اين

الرَّسولُيا(عبارت.1 بار)أَيها دو قرآن در كه

آنچه كه است آن بيانگر نيامده، وظيفهبيشتر پيامبر

است مهمي امر برساند مردم گوش به را آن دارد
12

است رسول چون او و اوست رسالت به مربوط كه

كند اعالم را آن .بايد

را)غلِّب(كلمه.2 آن تمام اهتمام و جديت با يعني

نگويد بعداً كسي تا برسان مردم گوش به و كن ابالغ

نرسيد ما به مطلب .اين

3) .أُنْزِلَم ربكا منْ كآنچه)إِلَي بدانند مردم يعني

مي طرفپيامبر از نيست، خودش جانب از گويد

است همه اختيار صاحب كه خدايي .خداست،

4) تَفْعلْ. لَم إِنْ شكل)و به موضوع اين ابالغ يعني

باشد مراسم يك قالب در و به.عملي قرآن زيرا

بفرمايد كه آن (جاي لَم...بلِّغْ: ...بگو=تُبلِّغو إِنْ

نگويي اگر مي)و (فرمايد، إِنْ لَم...بلِّغْ: لْ وتَفْع=
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ندهي...بگو انجام اگر كافي)و زباني ابالغِ يعني ،

يك بايد است، الزم فعلي ابالغِ بلكه نيست،

آن مراسم، اين در و باشد گفته،چمراسمي خدا را ه

كني اعالم مردم .به

بلَّغْت رِسالَتَه(رتعبا.5 به)فَما بايد آنجه يعني

هم كني، ابالغ گونهمردم به توست، رسالت ايوزن

رسالت اصل گويا نرساني، مردم به را آن اگر كه

نرسانده انجام به را وپروردگار بيست زحمات و اي

ساله ميسه هدر به .رودات

النَّاسِ(جمله.6 اللَّه يعصمك منَ بيان) و نيز

ومي ترس مهم امر اين ابالغ از پيامبر كه دارد

مي وعده خداوند لذا و است داشته راهراس او دهد

14

كند حفظ مردم شرّ پيامبر.از است روشن البته

كند، فدا خدا راه در را خود جان اينكه از اسالم

جنگ تمام در لذا و است نداشته صفهراسي در ها

داشت حضور جبهه گونهمقدم به امر اين بلكه اي،

مي احتمال پيامبر كه رابود آن مردم از برخي داد

مسلمانان ميان درگيري و فتنه موجب و نپذيرند

به رساند، ضرر پيامبر جان به آنكه از بيش كه گردد

سازد وارد ضربه او آيه.مكتب ادامه لذا و

(فرمايدمي :الْكاف مالْقَو اليهدي اللَّه يعني)رينإِنَّ

نمي اجازه انكارخداوند را مهم امر اين كساني دهد

ومي تو براي تهديدي و برسند هدفشان به كنند،

باشندبرنامه تو .هاي
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اينجا سؤالدر :استمطرحسه

پيامبر.1 كه بود چيزي چه مهم امر آخرسالتااين

نكردهعمر بيان بود؟ش

اگرامريچه.2 كه ،گفتنميراآنپيامبربود

؟رفتميهدربهاشساله23زحمات

كهامريچه.3 ازبود داشتگفتنشپيامبر ؟هراس

باشد،اين چه هر استمطلب دين اماجزء از،

بررسي را آنها تك تك دين؟ فروع يا دين اصول

كنيم برسيممي نتيجه به .تا

دين معاداصول و نبوت و است توحيد شودميآيا.،

كه اينگفت إِالَّ«)ص(مبراپي،سال23در إِله ال

بود؟را»اللَّه نداده ياد مردم به!به كه اي كلمه اولين

16

آموخت بود،مردم اللَّه«:اين إِلَّا إِلَه لَا قُولُوا

مهم.»تُفْلحوا امر اين نيستپس .توحيد

نبوت كهقطعا كسي ندارد معنا زيرا نيست، هم

ميدوحدود رحلت ديگر بگودكنماه !مردم:يد،

پي آآيا!مبرمامن زمانتا بودن نگفته مردم من:به

!مبرماپي

به پيامبرهممعادراجع اولاز، روزهاي بعثتهمان

مي هشدار دوزخ از را ومردم هايداد سوره تمام

دهند مي معاد از خبر بايد.مكي پيامبر آنچه پس

نيست قيامت وقوع كند، اعالم عمرش آخر .در

دينماا به)ص(مبراپيآيا:فروع مانده ماه دو تا

بود؟ نگفته نماز از يا!رحلتش حاجياو ازنآن كه
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برمي بودند؟مكه الصالة تارك آن!گشتند قطعا

نبود نماز زكات.مطلب و خمس جهاد، هم،روزه،

قبل سال آنها،هشت قانون هجري دوم سال يعنـي

شد بودصـادر زحج.ه نيست، مراد ازيراهم آنها

برمي منكر.گشتندمكه از نهي و معروف به نيزامر

آن لزوم بر و مطرح قرآني آيات ديگر در بارها

بود شده اين.تاكيد بيان از پيامبر كه آن بر عالوه

و نداشت هراسي باامور و بود تنها كه روزي آن

بتبت و مبارزهها نترسيدميپرستان كه،كرد حاال

همه اين وبين بترسد؟يار است، مريد

اوصاف،:سؤال اين صلّبا پيامبر كه چيست اهللاآن ي

و توحيد بود، نگفته عمرش اواخر تا آله و عليه

18

آن اگر نيست، هم روزه و نماز و د،اشبچيزمعاد

جهاد هست، نماز هست، نبوت هست، توحيد

اگر و هست، منكر از نهي و معروف به امر هست،

چيزهااشنب باقي نيست؟د، هم

است:پاسخ امامت امر، آن بگوئيم اگر.بايد چون

جاي به گرنه و است زنده توحيد بود، معصوم امامِ

طاغوت ميخدا بود،.شودحاكم معصوم رهبرِ اگر

مي دنبال نبوت بود،وشوداهداف معصوم رهبر اگر

مي بيان معاد .شودمعارف

+�-./�0�1�
آيه اين از بعد و قبل آيات عبارتدر »أُنزِلَما«نيز

است آيه:آمده أُنْزِلَ«:فرمايدمي66در  منْ إِلَيهِمما

أُنزِلَ« آيه»ربهِم منإِلَيك ما در :فرمود67،
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كبآيه»ر در و  منإِلَيكُمأُنزِلَما«:فرمايدمي68،

كُمبآيه.»ر سه در كه نيست تصادفي امر يك اين

تاپشت سه هم، باشد» أُنزِلَما«سر مورد.آمده

است آسماني كتاب به مربوط سوم و مردماول كه ،

دارند پا به را آن وبايد دنيا در آن بركات از تا

بهره شوندآخرت به.مند مربوط دوم مورد يرهبرو

پساستجامعه و گردد تعيين خدا سوي از بايد كه

سرپرس امام قالب در پيامبر، عهدهاز بر را جامعه تي

.گيرد

را قرآن ابيطالبامامتخدا،بينيدبمهندسي بن علي

آسماني كتاب دو بين است گذاشته آيه!را يك در

بخداكتاب:گويدمي وضعهرا داريد، اقتصاديتانپا

20

مي مي.شودخوب ديگر آيه در كتاب:فرمايدو اگر

ب را نداريد،هآسماني وپا نداريد درو.دچيهيهويت

آيه دو اين پي:گويدميميان معرفي!مبرااي را علي

آسمانييعني.كن معصوموكتاب كنارامام .همدر

فرمود ثقلين حديث در پيامبر تاركانّ«:چنانكه ي

بيتي اهل عترتي و اهللا كتاب الثقلين »فيكم

2.3� +����� 4 5
د...« منْ كَفَرُوا الَّذينَ سئي موالْيمهفَال تَخْشَو كُمين

كُملَيع تمأَتْم و دينَكُم لَكُم لْتأَكْم موالْي اخْشَونِ و

ديناً نعمتي المالْإِس لَكُم ضيتر 3/مائده»...و

ك شمافراامروز دين از شدندان از،مأيوس پس

باشيد داشته پروا من از و نهراسيد دين.آنان امروز

تمام شما بر را نعمتم وكاملراشما كردم
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اسالممساخت دينراو عنوان شمابه براي

.پسنديدم

آيه ميان در جمالت واين آغاز كه گرفته قرار اي

خوردني به مربوط آن همچونپايان حرام هاي

است خوك و مردار بيان.گوشت است روشن اما

بود آمده قرآن در نيز قبال كه مطالب هسوردر(:اين

نحل و بقره انعام، تازه،)هاي نيستحرف واي

نمي دين اتمام و اكمال بلكهموجب برخيشود،

شوند واقع مؤثر تا شوند تكرار بايد .چيزها

ويژگي چنين داراي كه است روزي چه اين هاياما

مي باشد؟مهمي

مي بررسي را اكرم پيامبر شريف عمر .كنيمروزهاي
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در پيغ40ايشان به شدسالگي مبعوث درومبري

نمود63 رحلت اين.سالگي رسالتسال23در

روز كدام مطابقتپيامبر، آن با آيه اين كه است

باشد .داشته

بعثت.1 روزي:روز بهحضرتكهاستاولين

شداپي مبعوث است.مبري نيفتاده اتفاقي كههنوز

شدبگوييم كامل دين اين!امروز كهمثل روزاست

كهاول مدرسهداي به آموز اومعلم،رودمينش به

شدي:بگويد التحصيل فارغ امروز !تو

هجرت.2 بههجرتهنگام:روز مكه از پيامبر

مايوس،هممدينه كافران نه و بود شده كامل دين نه

زيرا بودند، قبيلهگشته هر تايكاياز بود آمده نفر
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بكشندپيامبر ابيعليمبراپيو.را درطالبابن را

نهاد خود بودجاي جنگ.ه نيز آن از هايپس

انداختند راه به .بسياري

پيروزي.3 جنگانمسلمان:روز برخي پيروزهادر

ميمي شكست برخي در و كهآنجا.خوردندشدند

مي ميشكست اميدوارتر كفار آنجاشدندخوردند و

دشمنميپيروزكه درنميمأيوسشدند و گشت

حمله برميايصدد .آمدديگر

مكه.4 فتح غلبه:روز از كافران مكه، فتح با گرچه

با داشتند اميد اما شدند، مايوس اسالم پيامبر بر

آنان و گشته ضعف دچار مسلمانان پيامبر، مرگ

ادامه كه نداشت پسري پيامبر زيرا گردند، غالب
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باشد او راه .دهنده

امام.5 نصب موضوعي:روز هيچ است روشن

جزني گردد، دشمنان كامل نااميدي مايه كه ست

ابن علي همچون جانشيني هم آن جانشين، تعيين

پذيرشابي مورد او زكاوت و شجاعت كه طالب

بود دشمن و دوست از روز.همه، در امر اين و

ذيجدهه افتادم اتفاق خم غدير سرزمين در الحجه

مسلمين امامت به السالم عليه علي حضرت و

گ درباره.رديدمنصوب خميني امام كه اشكسي

پي:فرمود آلهمبرااگر و عليه اهللا كاريصلّي هيچ

علينمي يك فقط و السالمكرد ميعليه كرد،تربيت

.بودكافي
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-. 0�1� 6
مي.1 مورد سه در بر:گويدقرآن را نعمت آينده در

كرد خواهم تمام قبله.شما تغيير از پس جا يك

مي كه »علَيكُمنعمتيلأُتم و«:يدفرمااست

مي)150/بقره( نيز مكه فتح  نعمتَهيتم و«:گويددر

كلَيبراي)2/فتح(»ع طهارت كسب آيه پايان در

مي نيز )6/مائده(» علَيكُمنعمتَهليتم و«:گويدنماز

مي خم غدير آيه در كُمعلَي أَتْممت«:فرمايداما

كردم»نعمتي تمام شما بر را نصب.نعمتم با يعني

كامل مردم بر الهي نعمت .شدامام،

است.2 آمده قرآن در مرتبه الدينِ«:سه ليظْهِرَه علَى

اسالم)9/صف يعني فتح33/هتوب(»كُلِّه ،/28،
26

خواهد را زمين كره و شده غالب اديان همه بر

اسالم؟.گرفت كدام مياما آيه اسالمي:فرمايداين

فرامي را زمين كره است،كه غديرخم اسالمِ گيرد،

فرمود خم غدير آيه در الْيوم أَكْملْت لَكُم«:زيرا

و نعمتي كُملَيع تمأَتْمو ينَكُمدلَامالْإِس لَكُم يتضر

كردم،»دينًا كامل خم غدير در كه را اسالمي يعني

ع پسنديدمبه شما براي دين به.نوان راجع وقت آن

مي جهان منْكُم و«:گويدآينده آمنُوا الَّذينَ اللَّه دعو

الْأَرضِْ لَيستَخْلفَنَّهم في حاتالالص و...عملُوا

ارتَضى الَّذي مدينَه ملَه خدا)55/نور(»لَهم لَيمكِّنَنَّ

شما از كسانى شايستهبه كارهاى و آورده ايمان كه

زمينكرده در را آنان حتماً كه است داده وعده اند،
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دهد]خود[جانشين كه...،قرار را دينى آن و

است پسنديده آنانبرايشان كندبراي .مستقر

مي خم غدير موردو،»رضيت«:گويددر در

مي زمين بر دوهرريشه،»رتَضىا«:گويدحكومت

رادنياهمهتواندميكهمكتبيپيداست.استييك

عليهمبيتاهلمكتبكند،جمعخودشپرچمزير

.استالسالم

گرفتم.3 ياد يمني جوان طلبه يك از لطيفي .نكته

مي يمني كهاين دارند قبول همه شيعه و سنّي گفت

مي قيام پيامبر نسل از فردي الزمان آخر كهدر كند

و است مهدي پاكنامش جور و ظلم از را جهان

مي برپا را اسالمي عدل حكومت و .سازدساخته
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و:گوييممي داريد، قبول را مهدي قيام كه شما

ميمي انتخاب مردم نظر با امام خوبگوييد شود،

كنيد مشخص را مهدي و بدهيد نه،:گويندمي.رأي

كند تعيين خدا بايد را شد:گوييممي.مهدي چطور

خدااولين را آنها آخرين كرديد، تعيين شما را امام

كند، تعيين خدا بايد را جامعه امامِ اگر كند؟ تعيين

آخرش هم خداست، با اولش اول.هم امام به شما

مي ميكه بزرگان:گوييدرسيد، و شدند جمع مردم

مي شد، انتخاب خليفه و كردند اگر:گوييماجماع

بدهيد رأي داديد، رأي را انتخاباولي مهدي يك و

عهده!كنيد به جهان حاكم آخرين تعيين چطور

مردم؟ عهده به آنها اولين و خداست
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مردماصال نه خداست كار امام، قرآن.تعيين

كانَ«:گويدمي ما خْتاري و شاءي ما ربك يخْلُقُ و

الْخيرَة مرا)68/قصص(»لَه چه هر تو پروردگار

مى برمىآفرينبخواهد و آناند و اين[گزيند، در

ندارند]امور .اختيارى

ديگرقرآنالبته جاي وأَمرُهم شُورى«:گويدميدر

منَهي38/شوري(»ب(»مرُهكه»أَم كارهايي يعني

انجام شورا صورت به بايد است، مردم به مربوط

امامت، اما بلكه» أَمرُهم«شود، »اهللا أَمرُ«نيست،

خداستاس كار را.ت، ابراهيم حضرت وقتي خداوند

فرمود كرد، إِماما«:امام جاعلُك للنَّاسِ » إِنِّي

قرار)124/بقره( مردم امام را تو هستم، خدا كه من
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گفت ابراهيم قرار:دادم، امام نيز من نسل و ذريه از

فرمود خدا من»الظّالميِنالَ ينَالُ عهدي«:ده، عهد

ظا نميبه از.رسدلم كدام هر كهفرزندانيعني تو

نمي امامت مقام به باشند، امامت.رسندظالم پس

مردم امر نيست، مشورتي خدا عهد و خداست عهد

است مي.مشورتي هم ديگر جاي أَوفُوا«:فرمايددر

أُوف بِعهدكُم وفا)40/بقره(» بِعهدي من عهد به شما

شما عهد به هم من ميكنيد، آن.كنموفا شما اگر

به هم من كرديد، پيروي گفتم من كه را امامي

دنيا در را شما و كرده وفا دارم شما با كه پيماني

بهشتكردهسعادتمند به آخرت در جاودانو

برد .خواهم
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مي ديگر جاي در ال«:فرمايدقرآن نٍ وؤْممل كانَ ما

سر و اللَّه لَهم مؤْمنَةٍ إِذا قَضَى يكُونَ أَنْ أَمراً ولُه

ضَلَّ فَقَد ولَهسر و اللَّه منْ يعصِ و مرِهأَم الْخيرَةُ منْ

مبيناً مؤمنى)36/احزاب(»ضَالالً زن و مرد هيچ

و خدا چون كه نرسد فرمانرسولرا كارى به ش

آنا براى كدهند، هر و باشد اختيارى كارشان در هن

فرس و كندتادهخدا نافرمانى را دچار،اش قطعاً

است گرديده آشكارى .گمراهىِ

مي خداوند امام:گويدوقتي علي پيامبر، از پس

نمي كسي ديگر است، انتخابجامعه بگويد تواند

ماست با نمي.خليفه امروز گو امرفتتوان يك اين

و است گذشته كه بود خودمانماتاريخي بايد
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چاره و كنيم بينديشيمفكري غيبت.اي زمان در ما

مي بسر معصوم كسانيامام از داريم وظيفه و بريم

كنيم تبعيِت فرموده مشخص حضرت آن عالمان.كه

كه هوس و هوي از دور به و خيرانديش پرهيزكار،

السالم عليه زمان آنهاامام به را جامعه واليت

است .سپرده


