
ایـن آتش شـعله گرفتـه از سـقیفه را، با آب عدالـت مهدوی 
خامـوش کند، چرا کـه »أَنَّ قَائَِمنَا أَْهَل الْبَْیِت ... َسـاَر بِِسـیَرِة 
أَِمیـِر الُْمْؤِمنِیـَن َعلِي «3هنگامی که قائـم آل محمدf ظهور 

کنـد بـه مانند سـیره امـام علـی g رفتـار مـی نماید.
خبـر دادن از منجـی اسـام و ادیان، مهدی موعـودf برای 
آن مردمـی کـه قبـول والیـت امیـر المؤمنیـنg برایشـان 
سـخت بـود، بیانگر آینـده نگری پیامبـر اسـامs و برنامه 
بلندمـدت دیـن الهی برای مسـلمین و تمام مردم بوده اسـت. 
غدیـر وصیتنامـه اجرائـی پیامبـر بـود کـه بایـد بعـد از آن 
حضرت عملی می شـدکه نشـد و با فتنه های سـقیفه، مغزها 
و افکار بشـر را از راه راسـت و صراط مسـتقیم، منحرف کرد 
و امتحـان الهی تحقـق یافت؛ اّمـا در نهایـت، اراده پروردگار 
در زمـان ظهـور خود را نشـان خواهـد داد آنجا کـه فرموده: 
َِّذیـَن آَمنُـوا  »َکتَـَب اهللَ الَغلِبَـنَّ اَنَـا َو ُرُسـلی«4و »َوَعـَد اهلل ال

الِحاِت لَیَْسـتَْخلَِفنَُّهْم فِـي الْْرِض«5 ِمْنُکـْم َو َعِمُلوا الصَّ

ظهور امام عصرf، انتهای تفصیلی صراط مستقیِم غدیر و تجّلی 
کامِل تعالِی بشر است. اسام بدون غدیر و غدیر بدون ظهور، متجلی 
نمی شود. آن کماِل اعام شده در دین و آن نعمِت به اوج رسیده در 
والیت و آن ُمهِر رضایت الهی در غدیر، جز با ظهور عملی نخواهد 
َِّذیَن َکَفُروا ِمْن ِدینُِکْم  شد. بنابراین طبق آیه اکمال دین، الْیَْوَم یَئَِس ال
فَا تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن الْیَْوَم أَْکَمْلُت لَُکْم ِدینَُکْم َو أَتَْمْمُت َعَلْیُکْم 
نِْعَمتِي َو َرِضیُت لَُکُم اْلِْساَم ِدینا 6 و با تصریح خطبه غدیریه پیامبر 
اسام، تنها و فقط دینی مورد قبول و مرضی خداوند خواهد بود که 

امامت امام علیg تا امام مهدیf را در بر گیرد.
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اولیـن مرحلـه بـا »بعثـت« پیامبـر اکـرم s آغـاز گردیـد. 
مرحلـه دوم بـا »والیت«امـام علیg شـروع و تـا ظهور 
حضـرت حجـتf ادامـه می یابـد. و در نهایـت مرحلـه 
سـوم بـا »ظهور امـام عصر« آغـاز و با حاکمیـت جهانی 

اسـام، به سـرانجام خواهد رسـید.
پیامبر با هوشـمندی الهـی و آگاهی از این حوادث، نقشـه 
 ،gترسـیمی بشـریت و اسـام را کـه بـا امیرالمومنین
آغـاز گردیـده بـود، در خطبه غدیـر، با معرفـی امام 
عصـرf و مهدویـت به پایان رسـانید. بـه عبارت 
دیگـر، در غدیـر، دو حکومـت بـا یـک محـور، 
توسـط پیامبـرs طراحی شـد: حکومت علوی 
و حکومـت مهـدوی؛ کـه البتـه با سـقیفه، قدر 
اّولـی، دانسـته نشـد، امـا حکومـت مهـدوی 
را بـا زمینـه هایـی کـه خطبـه غدیـر بـرای پـی ریزی 
حکومـت واحـد جهانـی بـر اسـاس عدالت به دسـت 
حضـرت مهدی آمـاده کرده، بشـر قطعـا درک خواهد 

کـرد. حکومـت جهانی امـام مهـدیf، روز ظهـور حقائق 
پنهـان غدیـر خواهـد بـود. در آن روز »لِیُظِهـَرهُ َعَلـی الّدیِن 

ُکلِّـِه«1 و »َو اهلل ُمتِـمُّ نُـوِرهِ َو لَـْو َکـِره«2 اجـرا مـی گردد.
 پـس در غدیر، تصویر دو حکومت بـا یک محور، طراحی 
شـده اسـت. گویی پیامبر اسـامs، از نیّت 
منافقـان و کافران خبر داشـت 
کـه چـه توطئـه ای در سـر 
گذاشـت  نخواهنـد  و  دارنـد، 
سـنّت نبـوی بـه امامـت علوی 
اتصـال یابد. گویی مـی دیدند که 
چگونه سنّتشـان به بدعـت تبدیل 
جایگزیـن،  سـتم  و  ظلـم  و  شـده 
عـدل و قسـط خواهـد شـد؛ و چـه 
سـتم و ظلمـی کـه شـعله آتـش آن تا 
ظهـور، زبانـه خواهـد کشـید، و کسـی 
جز حضـرت مهدی fنخواهد توانسـت 

غدیر، سـند حقانیت عقیده شـیعه و مـدال افتخار 
او بـراي عمل به سـفارش نبي گرامي 
 اسـام در پذیـرش والیـت همه ائمه 

روز  غدیـر،  اسـت.   bمعصومیـن
سرنوشـت ساز تاریخ اسـام تا هنگامه 

معرفـي  روز  هسـت.  و  بـوده  قیامـت 
دیـن  نگاهبانـان  کـه  هادیانـي  سلسـله 

پروردگارنـد. روز ناامیـدي طمع کاراني که 
بـه امید روزهـاي پس از پیامبرs نشسـته 

بودنـد و روز تعییـن مصادیـق رهبـران امت. 
غدیـر، روز تجّلـی توحید و نبـوت محمدs؛ 

و معرفـی امامت و والیت علیg و ذکر دوازده 
امـام معصـومb، بـه ویژه خاتـم االئمـه، مهدی 

موعـود fاسـت. در خطبه غدیر، دین اسـام، به 
سـه مرحله اساسـی، تقسـیم گردید: مرحلـه آغاز، 

کمـال، پیروزی.
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