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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 کریمقرآن لسان در  غدیر

 ال اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما تَفْعَلْ لَمْ إِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُنْزِلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يا»

 «الْكافِرينَ الْقَوْمَ يَهْدِي

 انجام را او رسالت نكنی، اگر و! برسان( مردم به) کامالً است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پیامبر اي

 هدايت را( لجوج) کافران جمعیّت خداوند، و دارد؛می نگاه مردم،( احتمالی خطرات) از را تو خداوند! اينداده

  1.کندنمی

 السالم()علیهغدیر در بیان امام الرئوفعید 

 میان از و هستند برخوردار وااليی بسیار ارزش از قیامت روز در جمعه روز و خم غدير فطر، قربان، اعیاد

 اين در... يافت نجات آتش از ابراهیم روز آن در[ زيرا] است ستارگان میان در ماه همانند غدير عید آنها،

 به روزِ ،روز آن. شد تكمیل خدا پیامبر دست به السالم()علیهامیرالمؤمنین شدن منصوب واسطه به دين روز

... است (سلموآلهوعلیهاهللصلی)محمد آل دوستان و شیعیان اعمال قبولی روز و شیطان بینی شدن مالیده خاک

 زرو... گناهان رفتن بین از روز. است غم از رهايی و آسايش روز غدير... است مخالفین اعمال نابودي روز

 رب صلوات افزودن روز... سیاه لباس درآوردن روز نو، لباس پوشیدن روز... دعا اجابت روز اکبر، عید و مژده

 روز ...اعمال قبولی روز ،(السالمیهملع)پیامبر بیت اهل عید روز... (سلموآلهوعلیهاهللصلی)محمد آل و محمد

 اين در کس هر پس. است داران روزه به دادن افطاري روز و عبادت روز گناه، ترک روز محبت، و دوستی

 دباش برابر که مرتبه ده تا... )صدهزار صدهزار صدهزار که است کسی همانند دهد افطاري را داريروزه روز

 كديگري مالقات هنگام پس. است گفتن شادباش روز غدير عید... است داده غذا را نفر( عدد میلیون يك با

 را ما که ار خداي سپاس ع؛ الْأَئِمَّةِ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ بِوَلَايَةِ الْمُتَمَسِّكِینَ مِنَ جَعَلَنَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ: »بگويد

 .«داد قرار (السالمعلیهم)ائمه و (السالمعلیه)امیرالمومنین واليت به متمسك

 يرغد عید براي را خود که کسی پس. است[ خود] آراستن و کردن زينت روز. است لبخند روز غدير عید

 او براي[ پیوسته] تا سازدمی مورأم را فرشتگانی و بخشیده را او بزرگ و کوچك گناهان خداوند بیارآيد

 عَاشَ إِنْ وَ شَهِیداً مَاتَ مَاتَ فَإِنْ». شوند روزي چنین شايسته تا برندمی باال را درجاتش و نوشته حسنه

 میرد،ب[ روز اين در] اگر پس ؛«الصِّدِّيقِینَ وَ الْأَنْبِیَاءِ جَمِیعَ أَطْعَمَ کَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً أَطْعَمَ مَنْ وَ سَعِیداً عَاشَ
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 کسی دهمانن نمايد اطعام را مومنی که کسی و زيست خواهد سعادتمند بماند زنده اگر و رفته دنیا از شهید

 امیر واليت پذيرش در مؤمنین مَثَل... است نموده اطعام را صديقان و انبیا همه که است

 واليت که آنان مَثَل و کردند سجده آدم بر است ايمالئكه مَثَل غدير روز در( الساّلمعلیهِ)المؤمنین

 2[.نكرد سجده آدم بر که] است ابلیس مَثَل نكردند قبول را امیرالمومنین

 غدیر از دیدگاه امامین انقالب

 ماهیت و چیستی غدیر. 1

 حکومت ارزشها در جامعه

 رقیق عواطف و فداکاري و شجاعت و عمیق بینش آن طرف، يك از فضیلت و اخالق و دين و معنويت

 ونچ است؛ عصمت از ناشی هااين همه ديگر؛ طرف از روحی و معنوي استحكام و صالبت کنار در انسانی

 وجود او ارک در اشتباه و گناه و است برگزيده عصمت مقام به را السالم[علیه امیرالمؤمنین] او متعال خداي

 3.است غدير معناي اين. هاسترسالت همه مطلوب اوج باشد، جامعه رأس در کسی چنین اگر. ندارد

 خروج از جهالت و حرکت به سمت پیشرفت

 هست، گرسنگی دنیا در. داريم قرار بشري ابتدايی نیازهاي دوران در همچنان بشري، جامعه و ما امروز

 مرحله يك به و کند خارج مرحله اين از را بشر توانستمی که بود روندي آن شروع غدير... هست تبعیض

 چالش باالتري، مراتببه هايعشق و هاخواهش و برتري، و ترلطیف نیازهاي وقت آن. کند وارد ديگري

 سال هایلیونم يا سال هزارها است ممكن! نیست بسته که بشر پیشرفت راه. دادمی تشكیل را بشر اصلی

 خراب اصلی هايپايه امروز منتها داشت، خواهد پیشرفت پیوسته کند، عمر هرچه کند؛ عمر بشريت ديگر

 داد؛ قرار ار نیابت و وصايت مسأله آن، از حفاظت براي و کرد بنیانگذاري اسالم پیغمبر را هاپايه اين است؛

 4.است اين غدير ...شد تخلف اما

 برای مدیریت صالح انسانهای گزینش
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 الهی نصب اين مضمون فهمید، شود می ما قبیل از کنندگانی مطالعه ديدگاه از غدير درماجراي که آنچه

 4.است بزرگ هاي مسئولیت براي صالح انسانهاي گزينش و کشور اداره کیفیت باب در

 

 اهمیت و جایگاه غدیر. 2

 االکبرداهللیع

شده است.  ریتعب« المأخوذ ثاقیالم ومي»و « العهد المعهود ومي» ،«االکبرداهللیع»ما به  یدر آثار اسالم ريغد

 يسألهدر م تشیاست، خصوص فيروز شر نيخاص به ا یو اهتمام دیتأک يکه نشان دهنده راتیتعب نيا

 7است. تيوال

 داشتن اسالم استزنده نگه

سئله داشتن اسالم است. مداشتن غدير، به يك معنا زنده نگهي واليت و زنده نگهي امامت و مسئلهمسئله

 السالم( نیست. اگر ما مردم شیعه و مدعیامیرالمؤمنین)علیهي شیعه و معتقدين به واليت فقط مسئله

پیروي از امیرالمؤمنین حقیقت غدير را درست تبیین کنیم، هم خودمان درک کنیم، هم به ديگران معرفی 

ينی و ي دآفرين باشد. بحث اعتقاد قلبی و اتصال يك نحلهتواند وحدتي غدير میکنیم، خود مسئله

ين مسئله ترتقادي، يك بحث است؛ شناخت مسئله، بحث ديگري است. اسالم عالیمذهبی به يك اصل اع

 6.ي غدير متجلی کرده استي اسالمی و نظام اسالمی و دنیاي اسالمی را در مسئلهدر باب تشكیل جامعه

 توجه دادن به مسأله امامت

 نیجانش نصب يجنبه یكيدو جنبه دارد:  رينبود. غد غمبریپ يبرا نیجانش كيفقط نصب  ريغد يماجرا

 نیلممس يکه همه یامامت است؛ امامت با همان معنائ يتوجه دادن به مسئله ه،یقض گريد ياست. جنبه

 ا؛یو دن نيدر امر د امعهج یشوائیانسانها، پ یشوائیپ یعني. امامت دندیفهمیعنوان م نيکلمه و از ا نياز ا

مخصوص  يمسئله كيامامت،  يبشر بوده است. مسئله یطوالن خيدر طول تار یاز مسائل اصل یكي نيا

 یانحكمر ياجامعه كيبر  یگروه كي ،يفرد كي یعني. امامت ستین انیعیمخصوص ش ايمسلمانها 
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 يمسئله كي ني. اكنندیم مشخصو آخرت  تيو در امر معنو ایو جهت حرکت آنها را در امر دن كنندیم

  3.يجوامع بشر يهمه ياست برا یهمگان

  حکومتدر  مردم دخالت مظهر

 دعی که لذاست و آموخت ما به را اين غدير خودِ. است غدير حكومت، امور در مردم دخالت مظهر بزرگترين

 امّت و ملت آحاد عید است، حكومت امر در مردم دخالت عید است، سیاست عید است، واليت عید غدير،

 زرو اين اسالمی، امّت همه که است آن حق و دارد جا. نیست هم شیعه مخصوص عید، اين. است اسالمی

 حضرت، نآ شیعیان و هست هم (والساّلم الصّالة علیه)امیرالمؤمنین عید غدير،. بدانند عید خودشان براي را

 .میكنند استفاده عید اين از ويژه طور به

 متعلق به همه مسلمین

 تیعدل، حاکم تیحاکم يمسلمانهاست، چون به معنا يمضمون واال متعلق به همه نيبا ا ريغد يمسأله

 تيبه وال نیاز متمسك قتاًیحق میاست. اگر ما هم بخواه اللَهتيوال تیو حاکم لتیفض

 2.میکن كيرا به عدل نزد مانیزندگ طیخودمان و مح ديبا م،یباش (السالمعلیه)نیرالمؤمنیام

 یانایران یسنت مل

در ذهن خودش  تيهو نيمحتوا و ا نيو ا دهیعق نيا يماست؛ چون ملت ما دارا یهم سنت مل ريغد دیع

 یان مفصلداست ه،یقض نيکنند. البته ا یخال تياست که ملتها را از هو نيدشمنان ا ياز کارها یكيهست. 

هست، گوشزد کرد.  هچنان کخطرش را آن شودیابعادش را نشان داد و نه م شودیاست و با دو کلمه، نه م

 یارزش یمبان و دیمبارزه کن ديو پنهان وجود دارد، با دایکه شناخته و ناشناخته و پ یکل استیس نيبا اشما 

احب همه ببرد و ص شیآنها را پ تواندیاست و م رانيملت ا تيهو يدهندهلیتشك قتایکه حق يایمبان –را 

  11.دیحفظ کن -کند  زیچ

 ثمرات و آثار غدیر. 3

  عامل وحدت مسلمین

 نيدر آن، ا شانيدارد؛ ا «یو وحدت اسالم ريالغد»به نام  يا( مقالههیعلاهلل)رضوان يمطهر يآقا مرحوم

 يهاردن دلک كينزد يباشد برا يالهیوس تواندیچطور م ر،يغد يکه، طرح مسأله كندیم نییمسأله را تب
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ها مسلمان یينباشد که به جدا يکه نوع طرح مسأله، طور میتوجه داشته باش ديما با.. .گريها به همدمسلمان

خودمان  يهادهیعقکه هم میطرح کن يکه مسأله را طور میمراقب باش ديبا.. مهم است. یلیخ نيا نجامد؛یب

 11.میکن تیو آن را تثب انیخودمان را ب يدهیعق دي. البته باوندناراحت نش

 جامعه تیریاسالم در امر مد مظهر ورود

 امبریپ ياز سو یامت اسالم امری( به عنوان ولالصالةوالسالمهی)علنیرالمؤمنیام نییو تع ريغد يمسأله

مكرم  یبدخالت ن قتیبزرگ و پرمعناست؛ در حق اریبس يحادثه كي( وسلموالههیعلاهللیمكرم اسالم)صل

دهم هجرت اتفاق افتاد،  الس الحجهيحرکت که در روز هجدهم ذ نيا يجامعه است. معنا تيريدر امر مد

 تيرير مدکه ام ستین طورنيا .كندینگاه م تیجامعه به چشم اهم تيريمد ياست که اسالم به مسأله نيا

 جامعه، جزو كي تيرياست که مد نيباشد. علت هم ا اعتنایرها و ب ،یاسالم يو جامعه یدر نظام اسالم

 12مسائل جامعه است. نياثرگذارتر

 جامعه دراحکام  اجرای ضامن

 حكومت است، احكام اجراي ضامن اسالم در که عاملی آن. است واليت يمسأله در خصوصیتش ...غدير

 باشند، داشته شخصی عمل و عقیده و ايمان مردم، آحاد اگر واال است، قرآن احكام حاکمیت و اسالمی

 الماس تحقق باشد، ديگران دست در - اجرا يمرحله در چه و قانونگذاري يمرحله در چه- حاکمیت لیكن

 را ضعیو همان مسلمانان بودند، انصافیبی افراد آنها اگر. دارد بستگی ديگران آن انصاف به جامعه، آن در

 که ادد خواهند اجازه باشند، انصاف با قدري حكام، چنانچه اما ايدبوده شاهدش امروز شما که میكنند پیدا

 13.ودب نخواهد اسالم ولی کنند؛ رعايت را اسالم از چیزهايی خودشان يخانه يدايره قدر به مسلمانان اين

 جامعه هدایت مطلوب در شرط اصلی

 أَطَاعَتْ لَامِالْإِسْ فِی رَعِیَّةٍ کُلَّ لَأُعَذِّبَنَّ»ايم که ايم و نقل کردهايم و شنیدهاين حديث را ماها بارها گفته شايد

 أَطَاعَتْ امِالْإِسْلَ فِی رَعِیَّةٍ کُلِّ عَنْ لَأَعْفُوَنَّ وَ تَقِیَّةً بَرَّةً أَعْمَالِهَا فِی الرَّعِیَّةُ کَانَتِ إِنْ وَ اللَّهِ مِنَ لَیْسَ جَائِراً إِمَاماً

ريت که اگر دستگاه مدي. حاصل، اين14«مُسِیئَةً ظَالِمَةً أَعْمَالِهَا فِی الرَّعِیَّةُ کَانَتِ إِنْ وَ اللَّهِ مِنَ هَادِياً إِمَاماً
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 داخ جانب از که جائرى (حاکم) امام از که مسلمین، از دسته هر» :است فرموده تعالى و تبارک خداى :فرمود (السالملیهع) باقر امام» . 14
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وجود جامعه، صالح و سالم باشد، خطاهاى متن جامعه، قابل اغماض است و در مسیر جامعه، مشكلى به

نخواهد آورد. اما اگر مديريت و رأس جامعه، از صالح و سالمت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد، 

تواند اين جامعه را به سرمنزل ى مردم، نمىوجود داشته باشد، آن صالح بدنه مولو در میان مردم صالح ه

ى مديريت و دستگاه اداره کننده در يك جامعه، مطلوب هدايت کند. يعنى تأثیر رأس قله و هرم و مجموعه

 14کنیم.قدر تكیه مىى غدير، اينالعاده است. اين است که ما روى مسألهقدر فوقاين

 یوس کننده کفار و مشرکینأم

ت، علّت ي اعیاد باالتر اساالکبر و از همهاينكه در بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید غدير عیداهلل

يگري ي دي غدير به مسئلهاين و وجه اين چیست؟ خب، در قرآن کريم آياتی هست که به غیر از مسئله

یَومَ ن دينِكُم فاَل تَخشَوهُم وَ اخشَونِ اَلالیَومَ يَئِسَ الَّذينَ کَفَروا مِ»ي معروفقابل تطبیق نیست. همین آيه

ده است، با ي مائکه در اوايل سوره« اَکمَلتُ لَكُم دينَكُم وَ اَتمَمتُ عَلیكُم نِعمَتی وَ رَضیتُ لَكُمُ االِسالمَ ديناً

 ايئلهچنین مسي غدير، قابل تطبیق نیست؛ فقط يكي مسئلهاي در وزن و اهمّیّت و اندازهغیر مسئله

 17.اش بیايددرباره« الیَومَ يَئِسَ الَّذينَ کَفَروا مِن دينِكُم»است که میتواند تعبیر 

 

 انقالب اسالمی و غدیر. 4

 تداوم مسیر غدیر ،انقالب

 بیعت ماجراي- وقت آن در که نیست کسانی براي فقط آن نور و هدايت و اسالم

 مِنْهُمْ نَآخَرِي وَ: »است همیشه براي و همه براي بلكه داشتند، حضور -(السالموالصالةعلیه)امیرالمؤمنین

 عدالتیبی از که کسانی همه. بود بخشسعادت و پرافتخار راه يك شروع اسالمی انقالب. 16«بِهِمْ يَلْحَقُوا لَمَّا

 که انیکس همه. کنندمی تالش آن براي و دارند دوست جانبه را پديده اين عدالتند، تشنه و اندبرده رنج

 فكر نآ درباره يا کرده احساس را فردي قدرت و زورگويی و اختناق و ديكتاتوري نظام فشار و سنگینی

. کنندمی و اندکرده استقبال ملت اين فراگیر مبارزه از و مسلمان ملت حرکت از اسالمی، انقالب از اند،کرده

 13.بود خواهد طورهمین هم آينده در نیست، امروز مخصوص

                                                           

 21/14/1372،غدير سعید عید مناسبت به نظام، کارگزاران و مسؤوالن با ديدار . 14

 1324/17/31؛ بیانات در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدير.  17

3. سوره جمعه؛ آيه  16

 1331811812 قم مردم ديدار در . بیانات13
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 غدیر؛ تمسک عملی به انقالب

الحمد للّه الذى جعلنا من المتمسّكین بوالية » خوانديم:در دوران طاغوت، که روز عید غدير معمول بود، مى

اين تمسّك به واليت، آن روز در اعتقادات و عواطف بود؛ امّا در « 12امیر المؤمنین و األئمّة علیهم السّالم

واليتِ استكبار بود؛ واليت دشمنان دين بود. آن روز نبود. در عمل، واليتِ طاغوت بود؛  واليتى که عمل

ستند که خوايعنى از خدا مى« اللّهم اجعلنا من المتمسكین بوالية امیر المؤمنین.»خواندند: دوستان ما مى

 باشند. امروز اين دعا مستجاب شده است. ملت ايران، (الساّلموالصّالةعلیه)متمسّك به واليت امیر المؤمنین

اى که به تدبیر امام بزرگوار، از حاقّ قرآن و دين استخراج شد و در اين کشور به اجرا با نظام اسالمىامروز 

 21تمسّك کرده است. (علیه الصّالة و الساّلم)درآمد، به واليت امیر المؤمنین

 

 انقالب اسالمی ، در بسترتحقق والیت

؛ روز غدير، چنین روزى است. هرچند که از اين قانون 21«عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیالْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ »

وقت تاريخ اسالم، هیچشود گفت که اين آيه در طول نمى جى خود در عالم اسالم، تخلّف شد...در تحقّق خار

قّ و حى بندگانى حاکمیت وسیلهتحقّق پیدا نكرده است. چرا؛ در دورانهايى تحقّق پیدا کرده است و به

واليت الهى به وجود آمده است؛ اما ما سرافرازيم و از خداى متعال متشكريم که اين امر در زمان ما 

ترين بندگانش، صورت تحقّق گرفت؛ يعنى واليت، محقّق شد. واليت، يعنى ى يكى از صالحوسیلهبه

ود ندارد. اگر وجود پیدا حكومت الهى که هیچ اثرى از خودپرستى، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وج

22کرد، واليت نیست.

 بهمن؛ غدیر انقالب 22

 لتكمی و نعمت اتمام واليت، نعمت که بود روز آن در زيرا است؛ غدير عید حكم در بهمن، دوم و بیست

 23.گرفت خارجی تحقق و عملی صورت ايران ملت براي الهی، نعمت
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