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بررسی فقهی دفاع از حریم والیت با محوریت شهدای مدافع حرم

والیت یکی از ارکان اصلی و آموزه های اساسی دین مبین اسالم بلکه به تعبیر دقیق تر، اصلی ترین و

اساسی ترین آموزه ی آن است. مسأله والیت ، اهمیت فوق العاده و ویژه ای دارد. والیت رکن رکین دین و

پایه و ستون و اصل و اساس اسالم عزیز است. اسالم گستردگی و وسعت شگفت انگیزی دارد که همه ی

عرصه ها و ابعاد و شئون زندگی را در بر می گیرد. با توجه به ادله فقهی تشیع کتاب ، سنت و اجماع دفاع

از حریم والیت واجب می باشد. طبق کتاب، آیات والیت، اکمال دین، تبلیغ، ثابت می شود که دفاع از حریم

والیت واجب است. همچنین مطابق سنت پیامبر اسالم (ص) با اشاره به حدیث ثقلین، حدیث منزلت و

حدیث غدیر ثابت می شود که دفاع از حریم والیت بر تمامی مسلمانان واجب است. دفاع از حریم والیت با

نثار مال و جان و بیان امکان پذیر است که شهید و مدافع حریم والیت با نثار جان خود این امر واجب را به

اکمال رسانده است. با توجه به رهنمودها و منویات رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی

(ره) و مقام معظم رهبری که والیت فقیه را همان والیت رسول الله (ص) می دانند، شهدای مدافع حرم و

اهل بیت (ع) ضمن والیت پذیری محض از والیت فقیه زمان خود، با تأسی از منابع فقهی شیعه (قرآن،

روایات و اجماع) با نثار جان خود در راه اسالم عزیز به ویژه دفاع از حریم والیت به خوبی درخشیدند.
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M.A. Thesis:

THE EXAMINATION defense of privacy province,with a
focus on defense Martyrs Shrine
Provincialism is one of the main pillars and basic teachings of the religion of Islam, but,
more precisely, its most basic and fundamental doctrine. The issue of the province has a
great and special significance. The governorate is the leader of the religion, the foundation
and the pillar and the principle of Islam is dear. Islam has an amazing breadth and scope
that encompasses all  the realms and dimensions of life.  Regarding the jurisprudential
justification of  Shiism,  the  tradition and consensus  on the  defense  of  the  Wilayat  is
obligatory. According to the book, the verses of the province, the perfection of religion,
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propaganda, it is proved that the defense of the privacy of the province is obligatory. Also,
according to the tradition of the Prophet Muhammad (PBUH), referring to the hadith of
Saqalain, the Hadith of monotheism and the hadith of Ghadir, it is proved that the defense
of the province of the province is obligatory for all Muslims. It is possible to defend the
province with the affairs  of  property and life  and the expression that  the martyr  and
protector of the guardianship of the province have fulfilled this obligatory duty with their
lives.
In accordance with the recommendations and instruction held by the Greai header of
Islamic Republic of Iran Imam Khomeini, and the Majestic leader who claims that wiloyet 
e- faghih is the same as the leadership of the holy prophet, the shrine defens martyrs and
the  prophet  off  springs  accept  the  sincere  leadership  of  wilayat-e-  faghih  and  with
rollowing the shiism jurisprudential (Quran, sagings, and ijman?) awarded their blood
loislam and shined in defense of the territory of wilayat.
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