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داومسألهیغدیر،یعنیگزینشعلموتقواوجهادوورعوفداکاریدرراهخ
.یتجامعهسبقتدرایمانواسالموتکیهرویاینهادرتشخیصوتعیینمدیر

ان،بلکهبرایبهاینمعنا،غدیرنهبرایشیعی.اینقضیه،یکقضیهیارزشیاست
یمهمهیمسلمانان،آموزندهوحاویدرساستومیتواندموردتجلیلوتکر

طایفهییقراربگیردکهحاالنمیخواهیمدراینزمینهها،واردبحثهایفرقهییو
بهعیدغدیر،حقیقتاًبرایمردمعیداست؛چون.بشویمونبایدبشویم

.یادآورندهییکامرحساسومهماست

1369/4/20نظامبیاناتدردیدارکارگزاران



درموضوععیدغدیر،ایننکتههموجودداردکهدربابوالیت،دوقلمرو
هیرابرنفسیکیقلمرونفسانسانیاستکهانسانبتواندارادهال:اساسیهست

این،آنقدماوّلو.خودشوالیتبدهدونفسخودراداخلوالیتاللَّهکند
.اساسیاستوتاایننشود،قدمدومهمتحقّقپیدانخواهدکرد

.جانبومرحلهدومایناستکهمحیطزندگیرادروالیتاللَّهداخلکند
یتقوموالیتپول،وال-هیچوالیتی.یعنیجامعه،باوالیتالهیحرکتکند

نتواندمانعاز-وقبیله،والیتزور،والیتسنّتهاوآدابوعاداتغلط
.والیتاللَّهشودودرمقابلوالیتاللَّهعرضاندامکند

1372/3/19نظامبیاناتدردیدارکارگزاران



درموردماجرایغدیر،دوچیزهستکهجامعهایرانیوهمهشیعیاندرنقاطمختلفعالمو
دیر،والیتیکیایناستکهاعتقادبهغ.کشورهایگوناگون،بایدآنهاراباهمموردتوجّهقراردهند

بینوامامت،کهرکناصلیمذهبشیعهاست،بایدمثلبقیّهمباحثمهمکالمی،مایهاختالف
سّاسیترابهنهشیعهونهغیرشیعهازفِرَقاسالمی،نسبتبهاینمسأله،اینحالتِح.مسلماناننشود

منوجودنیاورندکهدرمیانخودشاناختالفوتفرقهبیندازند؛چون،اینچیزیاستکهدش
وچکحاالقضیهغدیر،کهقضیهمهموبزرگیاست؛دشمناناسالمحتّیازقضایایک.میخواهد

.مربوطبههریکازفِرَقوجماعاتاسالمی،میخواهندبرایایجاداختالفاستفادهکنند

یقتاًدراینیکعدّههم،حق.همهجاوسایلبرایتفرقهافکنیهست!بهکشورهایاسالمینگاهکنید
امروزامّت.وندیعنیفریبمیخورند،بازیمیخورندوبازیچهدستدشمنمیش.بین،سرشانکالهمیرود
.اشتهباشیمنقاطاتّحادواجتماعزیادیهستکههمیشهبایدآنهارادرنظرد.اسالمی،بایدمتّحدباشد

ایدمطلبدومیکهبایدموردنظرباشد،اصلِخودِمفهومِحدیثِغدیروحادثهغدیراستکهب
بهشیعهبخواهیمماالبتهبههمهفِرقاسالمیاینسفارشرامیکنیم،نهاینکهفقط.مغفولٌعنهواقعنشود

در«.موشنکنیدمبانیتانرافرا»:مابههمهفِرقاسالمیمیگوییم«!آقاغدیرترافراموشنکن»بگوییم
اگرما.رمترقّیاستاین،یکفک.اینجابهشیعهتأکیدمیکنیمکهبراندیشهوفکرغدیر،تکیهکند

،درمقابلماباهمهقدرت،پایموضوعوحدتاسالمی)وپایشهممیایستیم«اتّحاداسالمی»میگوییم
شاسالمی،نبایدتصوّرشودکهاینمفهومِمهم،مترقّی،اصلیونجاتبخ(دشمنانوحدتایستادهایم

ألهموضوعغدیرنبایدفراموششود؛چونمس.یعنیمفهوموالیتوغدیررافراموشخواهیمکرد
.خیلیمهمّیاست

1374/2/28نظامبیاناتدردیدارکارگزاران



بادرموردامیرالمؤمنینعلیهالصّالةوالسّالم،همهکسانیکهازرویمدارک
یهالصّالةحاالتآنبزرگوارآشناییدارند،بایداقرارکنندکهامیرالمؤمنینعل

ودکهغدیرچیزینب.والسّالم،بهواسطهغدیربهشخصیتواالیخودنرسید
جهفضایل،غدیر،نتی.گوهرنایابامیرالمؤمنینعلیهالصّالةوالسّالمراشکلدهد

،ازنصبالبتهافتخاربرخورداریازفرمانالهی.مزایاوکماالتآنحضرتبود
ترازآن،امابزرگ.پیغمبروازبیعتمؤمنینوصحابه،افتخاربزرگیاست

چنینخصوصیاتیاستکهدراینانسانواالوبینظیروجودداشت،کهبه
م،دارایخودِحادثهغدیره.حادثهودستورنصبیازطرفپروردگارمنتهیشد

یلهایبرایحقیقتاًمسلمینعالممیتوانندازهمینحادثه،وس.ابعادبسیاریاست
ینهیچکسهموقوعا.رشدوهدایتوافیوکاملهمهجهاناسالمپیداکنند

...حادثهوصدورآنکلماتراازنبىّمکرماسالممنکرنشدهاست

ابهخودِغدیراینر.بزرگترینمظهردخالتمردمدرامورحکومت،غدیراست
یدماآموختولذاستکهعیدغدیر،عیدوالیتاست،عیدسیاستاست،ع
این.دخالتمردمدرامرحکومتاست،عیدآحادملتوامّتاسالمیاست

جاداردوحقآناستکههمهامّتاسالمی،.عید،مخصوصشیعههمنیست
الةوالسّالمغدیر،عیدامیرالمؤمنینعلیهالصّ.اینروزرابرایخودشانعیدبدانند

.دهمهستوشیعیانآنحضرت،بهطورویژهازاینعیداستفادهمیکنن

1375/2/18نظامبیاناتدردیدارکارگزاران



نعلیهمسألهغدیر،فقطازاینجهتشرافتنداردکهدرآنشخصیمثلامیرالمؤمنی
والیتالصّالةوالسّالمکههمطرازاودرعالموجودکسینیست،بهحکومتوخالفتو

هاتیشایدج-منصوبشدهاست؛بلکهعالوهبراین،جهتمهمّدیگریدرغدیراست
کهازنفْسِنصب-وجوددارد،ولیمااینجهتراامروزمیخواهیمعرضکنیم

ألهامیرالمؤمنینبهعنوانیکشخص،اهمیتکمترینداردوآن،عبارتازاصلمس
.والیتاست؛مضمونویژهایکهدرمسألهوالیتدراسالموجوددارد

ضیه،ابعادحقیقتغدیروحقیقتایننصبچیستکهاینقدرحائزاهمیتاست؟اینق
بشرییکیهمینمسألهاستکهادارهاموربشر،یکامرالهیاستو.گوناگونیدارد

به،سوءکسانیممکناستازاینجن.نیستوباهمهمسایلدیگرانسان،تفاوتدارد
باخدااستفادهکنندوبسیاریازخالفکاریهاوکجرفتاریهارابهحسابارتباط

.تّفاقبیفتندالبتهدرموردهمهحقایقعالم،ممکناستچنینسوءاستفادههاییا.بگذارند
انیرابهازخودِمسألهنبوّتهمکسانیسوءاستفادهنمودند؛ادّعاینبوّتکردندوکس

.عبورکنیماین،دلیلنمیشودکهماازاینبُعدِبااینعظمت،بهآسانی.گمراهیکشاندند
کهخودِاین،یکنکتهاستکهمسألهادارهاموراجتماعومسیروسرنوشتوآنچه
.پیدامیکندسازندهدنیابشراست،چیزیاستکهبهمعدنارادهالهیونصبالهیارتباط

.یکبُعدازاینمضمون،ایناست

1376/2/6نظامبیاناتدردیدارکارگزاران



درقبالمسأله-هممسؤوالنمان،هممردممان-امروزما
اعمالومسؤوالنکشوربایدسعیکنند.غدیرمسؤولیم

ابهرفتاروحرکاتوسکناتوبرنامهریزیهایشانر
مانکهه-گونهایتنظیمکنندکهباهدفهایاسالم

.تطبیقکند-هدفهایغدیراست

رابهخودِمسألهغدیر،غیرازجنبهایکهشیعهآن
متیعنیحکو-عنواناعتقادقبولکردهاست

طرفمنصوبامیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسالماز
لاص-پیامبرکهدرحدیثغدیرآشکاراست

یعهایندیگرش.مسألهوالیتهممطرحشدهاست
ایاگرامروزمسلمانانجهانوملته.وسنیندارد

کشورهایاسالمی،شعاروالیتاسالمیسر
دهند،بسیاریازراههاینرفتهوگرههای

تناگشودهامتاسالمیبازخواهدشدومشکال
.تکشورهایاسالمیبهحلنزدیکخواهدگش

(ع)بیاناتدراجتماعبزرگزائرانومجاورانحضرترضا

1379/1/6

(ع)بیاناتدراجتماعبزرگزائرانومجاورانحضرترضا

1379/1/6



هچشمیکبهحادثهتاریخیوعظیمغدیرکهماامروزآنراعیدگرفتهایم،نبایدفقطب
گرچها.غدیردرحقیقتِمعنایخود،مخصوصشیعهنیست.خاطرهفرقهاینگاهکرد

یگیرندوشیعیانبهمیمنتنصبموالیمتّقیانبهمقامامامتووالیت،دراینروزعیدم
جاینشکرگزاریمیکنند؛امادرحقیقت،روزغدیرامتدادخطّهمهرسالتهایالهیواو

نیم،اگربهمضمونرسالتهایالهینگاهک.خطّروشنونورانیدرطولتاریخاست
شته،تابهنبىّمیبینیمکهدرطولتاریخنبّوتهاورسالتها،اینخطّروشندستبهدستگ
حادثهغدیرمکرمخاتمرسیدهودرپایانحیاتآنبزرگوار،تجسّموتبلورآنبهشکل

.خودرانشاندادهاست

یکرد،تلقّیغدیررافقطدرحدّیکنصبیامعرفیسادهکهپیغمبراکرمکسیرامعرف
انهابهخالفتالبتهپیغمبر،امیرالمؤمنینرادرحضورجمعِچنددههزارنفریمسلم.نکنید

.رانقلکنددراینتردیدینیستواینمطلبینیستکهفقطشیعهآن.منصوبکرد
یّاتیحادثهغدیررابرادراناهلسنّتماومحدّثانآنهادرکتابهایخودباهمانخصوص

کند؛اینچیزینیستکهکسیبتواندآنراانکار(4.)کهشیعهنقلمیکند،نقلکردهاند
شتهمسألهایناستکهازدورانحضرتآدمکهر.اماقضیهدراینحدمتوقّفنمیماند

کیلگردیدنبوّتهاورسالتهاشروعشدوبارهاوبارهاحکومتهاینبویدرطولتاریختش
جاییکهآن-مثلسلیمانوداوودوکساندیگریازبنیاسرائیلتازمانپیغمبرما-

اردرآیدوترکیبِبدیعوشیوایدینوسیاستدراوجخودبهصورتیکسنّتماندگ
.هدایتجامعهراتضمینکند،درقضیهغدیراتّفاقافتاد

1380/12/12رضویبیاناتدردیدارزائرانومجاورانحرممطهر



مسالهغدیر؛یکیازمحورهایوحدتاسالمی

مسألهغدیرهممیتواندمایهوحدتباشد؛همچنانکهمرحومآیةاللَّهشهیدمطهری
ائلکهدربارهمس-اوکتابالغدیررا.دارد«الغدیرووحدتاسالمی»مقالهایباعنوان

.یکیازمحورهایوحدتاسالمیمیداندکهدرستهمهست-مربوطبهغدیراست
ر،غیرازخودِمسألهغدی.ممکناستبهنظرعجیببیاید،اماواقعیتمطلبهمیناست

وبیعنیحکومتمنص-جنبهایکهشیعهآنرابهعنواناعتقادقبولکردهاست
اصل-تامیرالمؤمنینعلیهالصّالةوالسّالمازطرفپیامبرکهدرحدیثغدیرآشکاراس

.ایندیگرشیعهوسنّیندارد.مسألهوالیتهممطرحشدهاست

د،اگرامروزمسلمانانجهانوملتهایکشورهایاسالمی،شعاروالیتاسالمیسردهن
تبسیاریازراههاینرفتهوگرههایناگشودهامتاسالمیبازخواهدشدومشکال

.کشورهایاسالمیبهحلنزدیکخواهدگشت

(ع)بیاناتدراجتماعبزرگزائرانومجاورانحضرترضا

1379/1/6



یکیتعیینامیرالمؤمنینعلیبنابیطالب:دومطلبدرغدیرهست
علیهالصّالةوالسّالماستودیگریآنمعیارهاییاستکهنبیاکرم
رخطبهیغدیرصلّیاللَّهعلیهوالهوسلّمدربیانعلتوفلسفهیتعیینامیرالمؤمنیند

یناینحرکتبزرگوتاریخساز،یعنینصبامیرالمؤمن.بیانمیفرماید
رچهوالیتاگ.علیهالصّالةوالسّالممتکیبهمالکهاییاستواینکار،مفهومیدارد

ینا.یکامرسیاسیاست،اماهمهیمضمونوالیتدرسیاستخالصهنمیشود
ضوراینوالیت،ناشیازح.والیت،پرتویازوالیتذاتمقدّسپروردگاراست

سالموالیتالهیدروجودامیرالمؤمنیناست،همچنانکهدروجودپیامبرمکرّما
«یتوال»لذاازآنبه.اینوالیت،فرعیازآناصلومیوهایازآنریشهاست.بود

آنکسی.ستوالیتدرحقیقتبهمعنایپیوند،ارتباطواتصالا.تعبیرشدهاست
کفرمانرواکهمنصوببهاینمقاماست،برخالفحکاموفرمانروایانعالم،فقطی
است،بهیایکسلطانویکحاکمنیستبلکهیکولیاست،بهمردمنزدیک

ینواینمعنادرامیرالمؤمن.آنهاپیوستهاستومورداتکایدلوجانمردماست
.درائمهیمعصومینعلیهمالسّالموجوددارد

1381/12/1نظامبیاناتدردیدارکارگزاران



نیادرد.امروزماوجامعهیبشری،همچناندردوراننیازهایابتداییبشریقرارداریم
کجاهمتعلقکمهمنیست؛بلکهگستردهاست،بهی-گرسنگیهست،تبعیضهست

ت؛زورگوییهست،والیتنابحقانسانهابرانسانهاهس-ندارد؛بلکههمهجاهست
ودهمانچیزهاییکهچهارهزارسالپیش،دوهزارسالپیشبهشکلهایدیگریوج

.تامروزهمبشرگرفتارهمینچیزهاستوفقطرنگهاعوضشدهاس.داشتهاست
یکشروعآنروندیبودکهمیتوانستبشرراازاینمرحلهخارجکندوبه«غدیر»

قهایآنوقتنیازهایلطیفتروبرتری،وخواهشهاوعش.مرحلهیدیگریواردکند
.بهمراتبباالتری،چالشاصلیبشرراتشکیلمیداد

دهازمسألهیغدیر،صرفاًیکمسألهایکهماجمعشیعهبهآناعتقادداریمویکع
لیلدرنگاهتاریخیبهاسالمودرتح.مسلمانهاهمبهآناعتقادندارند،ایننیست
یبودکهیکضرورت-یعنینصبجانشین-تاریخىِحوادثصدراسالم،موضوعغدیر

لمیشد،بدونعم-تدبیررحمانیوالهی،وتدبیرنبوی-اگرآنچنانکهتدبیرشدهبود
اریخطوالنیتردیدمسیرتاریخبشرعوضمیشدوامروزمادرجایگاهبسیارجلوتریازت

.بشریتقرارداشتیم

(علیهالسّالم)بیاناتدردیداراساتیدودانشجویاندانشگاهامامصادق
1384/10/29



-کهنشانهیعظمتاسالموجامعیتاسالماست-ماازحادثهوواقعهیغدیر
الخصوصامروزاینرامنب.بهعنوانوسیلهایبرایتضعیفاسالماستفادهنکنیم

واینروزهاموظفمومقیدمکهبههمهیملتعزیزمانوهمهیمسلمانهادرهر
،دشمنانبهنقطهیدنیاعرضبکنمکهمراقبباشندامروزبرایتضعیفاسالم

ند؛دنبالهمیننقطهیخاص،همینچیزیکهمنشأعظمتاسالماست،هست
سئلهیدشمنمیخواهدم.یعنیمسئلهیشیعهوسنی،قبولغدیروانکارغدیر

هغدیررایکمایهیبرادرکشیوجنگوخونریزیقراربدهد؛درحالیک
.غدیرمیتواندوسیلهیائتالفوبرادریمسلمانهاباهمباشد

خمدردیدارمردمقمدرسالروزعیدسعیدغدیربیانات

1385/10/18



هچهشخصیتایمانی،چهشخصیتاخالقی،چ-امیرالمؤمنینراکهازلحاظشخصیت
ردممتازویکف-شخصیتانقالبیونظامی،چهشخصیترفتاریباقشرهایمختلفافراد
کرپیغمبراینهمف.منحصربفردیبود،منصوبکردندومردمرابهتبعیتازاوموظفکردند

دایتهاینبینبود،اینهدایتالهیبود،دستورالهیبود،نصبالهیبود؛مثلبقیهیسخنانوه
راکرمهمایندستورصریحپروردگاربهپیغمبراکرمبود،پیغمب .مکرمکههمه،الهامالهیبود
نگاهبهمسئلهیغدیرایناست؛یعنینشاندهندهیجامعیتاسالمو.ایندستورراعملکردند

.آیندهوآنچیزیکهدرهدایتوزعامتامتاسالمیشرطاست

بهعنوان-کهنشانهیعظمتاسالموجامعیتاسالماست-ماازحادثهوواقعهیغدیر
زهاموظفمواینرامنبالخصوصامروزواینرو.وسیلهایبرایتضعیفاسالماستفادهنکنیم

قبمقیدمکهبههمهیملتعزیزمانوهمهیمسلمانهادرهرنقطهیدنیاعرضبکنمکهمرا
همنشأباشندامروزبرایتضعیفاسالم،دشمنانبهدنبالهمیننقطهیخاص،همینچیزیک

دشمن .عظمتاسالماست،هستند؛یعنیمسئلهیشیعهوسنی،قبولغدیروانکارغدیر
یکهمیخواهدمسئلهیغدیررایکمایهیبرادرکشیوجنگوخونریزیقراربدهد؛درحال

.غدیرمیتواندوسیلهیائتالفوبرادریمسلمانهاباهمباشد

1385/10/18بیاناتدردیدارمردمقمدرسالروزعیدسعیدغدیرخم



لیامرامتبهعنوانو(علیهالصّالةوالسّالم)مسألهیغدیروتعیینامیرالمؤمنین
ادثهیبسیاریکح(صلّیاهللعلیهوالهوسلّم)اسالمیازسویپیامبرمکرماسالم

.هاستبزرگوپُرمعناست؛درحقیقتدخالتنبیمکرمدرامرمدیریتجامع
،معنایاینحرکتکهدرروزهجدهمذیالحجهسالدهمهجرتاتفاقافتاد

این.ندایناستکهاسالمبهمسألهیمدیریتجامعهبهچشماهمیتنگاهمیک
تناطورنیستکهامرمدیریتدرنظاماسالمیوجامعهیاسالمی،رهاوبیاع

ئلعلتهمایناستکهمدیریتیکجامعه،جزواثرگذارترینمسا.باشد
داکاریکهمظهرتقواوعلموشجاعتوف-تعیینامیرالمؤمنینهم.جامعهاست

.ندابعاداینمدیریتراروشنمیک-وعدلدرمیانصحابهیپیغمبراست
.تمعلوممیشودآنچهازنظراسالمدربابمدیریتجامعهاهمیتدارد،اینهاس

علموزهدوکسانیکهامیرالمؤمنینرابهجانشینیبالفصلهمقبولندارند،در
ند؛تقواوشجاعتآنبزرگوارودرفداکاریاوبرایحقوعدل،تردیدندار

لیهع)اینموردِاتفاقهمهیمسلمینوهمهیکسانیاستکهامیرالمؤمنین
رایننشانمیدهدکهجامعهیاسالمیازنظ.رامیشناسند(الصّالةوالسّالم

انهدفِاسالموپیغمبر،چهنوعمدیریتوزمامداریوحکومتیرابایدبهعنو
.مطلوبدنبالکند

1383/11/10بیاناتدردیدارمردمپاکدشت



برجستهایدراگرچهارتباطقلبیماشیعیانباواقعهیغدیر،ارتباطمستحکمو
وحدنیایاسالماست،ولیحقیقتایناستکهمسألهیغدیردرمحتواور

.المتعلقداردحقیقیخودفقطمتعلقبهشیعیاننیستبلکهبههمهیدنیایاس
هخدایاینک.چونحادثهیغدیربرخاستهازروحومضمونحقیقیاسالماست

اتشحدودهفتادروزقبلازوف-باآنهمهمجاهدتها-متعالبهپیغمبراکرم
مابلغتیاایّهاالرسولبلّغماانزلالیکمنربّکوانلمتفعلف»بفرمایدکه

سالت،آنچهراکهبهتودستوردادیم،بهمردمبرسانواگرنرسانی،ر«رسالته
مخودراانجامندادهای،نشاندهندهیایناستکهروحومضمونحقیقیاسال

.درواقعهیغدیروجوددارد

1381/12/01بیاناتدردیدارکارگزاراننظام



هدایتامامِمعصوم،انسانواالییاستکهازلحاظدینی،قلباوآیینهیتابناکانوار
زالهیاست؛روحاوبهسرچشمهیوحیمتّصلاست؛هدایتاو،هدایتخالصاست؛ا

سدراولحاظاخالقانسانی،رفتارواخالقاوصددرصدهمراهبافضیلتاست؛هواینف
راهیندارد؛گناهبراوچیرهنمیشود؛شهوتوتمایالتانسانی،اورامغلوبخود
یعاونمیکند؛خشموغضب،اوراازراهخدادورنمیکند؛ازلحاظسیاسی،بینشوس
ه،باآنچناناستکهآرامترینحرکاتوریزترینحوادثرادرصحنهیزندگیجامع

واللَّهالاکون» :کهامیرالمؤمنینعلیهالصّالةوالسّالمفرمود-چشمتیزبینخودمیبیند
-اوراخوابکرد؛یعنیمنکسینیستمکهبشودباالالیی«کالضبعتنامعلیطولاللدم

درمواجههیباحوادثزندگیووقایعکمرشکن،ازخودشجاعتواقتدارروحیو
رمعنوینشانمیدهد؛جانشبرایاوارزشیندارد،امابرایجانانسانها،حتّیمردمدو

اگرکسیدست،حتّیزنانیکهجزوپیرواندیناونیستند،ارزشقائلاستومیگوید
نچنانامیرالمؤمنینعلیهالصّالةوالسّالمدرمقابلهباخطرهاآ.ازغصّهدقکند،حقدارد

آنراشجاعانهعملمیکندکهمیگویدکسینمیتوانستبافتنهایکهمنچشم
ودینوآنمعنویّت.یافتنهیناکثیندرافتد-منظور،فتنهیخوارجاست-درآوردم

قیقاخالقوفضیلتازیکطرف،آنبینشعمیقوشجاعتوفداکاریوعواطفر
اشیازانسانیدرکنارصالبتواستحکاممعنویوروحیازطرفدیگر؛همهیاینهان

باهدرعصمتاست؛چونخدایمتعالاورابهمقامعصمتبرگزیدهاستوگناهواشت
اگرچنینکسیدررأسجامعهباشد،اوجمطلوبهمهی.کاراووجودندارد

.اینمعنایغدیراست.رسالتهاست

۱۳۸۰/۱۲/۱۲بیاناتدردیدارزائرانومجاورانحرممطهررضوی



انبهاگرچهشیعی.غدیردرحقیقتِمعنایخود،مخصوصشیعهنیست
میمنتنصبموالیمتّقیانبهمقامامامتووالیت،دراینروزعید

خطّهمهمیگیرندوشکرگزاریمیکنند؛امادرحقیقت،روزغدیرامتداد
ربهاگ.رسالتهایالهیواوجاینخطّروشنونورانیدرطولتاریخاست

نبّوتهاومضمونرسالتهایالهینگاهکنیم،میبینیمکهدرطولتاریخ
خاتمرسیدهرسالتها،اینخطّروشندستبهدستگشته،تابهنبىّمکرم
هغدیرخودودرپایانحیاتآنبزرگوار،تجسّموتبلورآنبهشکلحادث

.رانشاندادهاست

1380/12/12بیاناتدردیدارزائرانومجاورانحرممطهررضوی



لیامرامتبهعنوانو(علیهالصّالةوالسّالم)مسألهیغدیروتعیینامیرالمؤمنین
ادثهیبسیاریکح(صلّیاهللعلیهوالهوسلّم)اسالمیازسویپیامبرمکرماسالم

.هاستبزرگوپُرمعناست؛درحقیقتدخالتنبیمکرمدرامرمدیریتجامع
،معنایاینحرکتکهدرروزهجدهمذیالحجهسالدهمهجرتاتفاقافتاد

این.ندایناستکهاسالمبهمسألهیمدیریتجامعهبهچشماهمیتنگاهمیک
تناطورنیستکهامرمدیریتدرنظاماسالمیوجامعهیاسالمی،رهاوبیاع

ئلعلتهمایناستکهمدیریتیکجامعه،جزواثرگذارترینمسا.باشد
داکاریکهمظهرتقواوعلموشجاعتوف-تعیینامیرالمؤمنینهم.جامعهاست

.ندابعاداینمدیریتراروشنمیک-وعدلدرمیانصحابهیپیغمبراست
.تمعلوممیشودآنچهازنظراسالمدربابمدیریتجامعهاهمیتدارد،اینهاس

علموزهدوکسانیکهامیرالمؤمنینرابهجانشینیبالفصلهمقبولندارند،در
ند؛تقواوشجاعتآنبزرگوارودرفداکاریاوبرایحقوعدل،تردیدندار

لیهع)اینموردِاتفاقهمهیمسلمینوهمهیکسانیاستکهامیرالمؤمنین
رایننشانمیدهدکهجامعهیاسالمیازنظ.رامیشناسند(الصّالةوالسّالم

انهدفِاسالموپیغمبر،چهنوعمدیریتوزمامداریوحکومتیرابایدبهعنو
.مطلوبدنبالکند

1383/11/10بیاناتدردیدارمردمپاکدشت



یتچهشخصیتایمانی،چهشخص-امیرالمؤمنینراکهازلحاظشخصیت
هایمختلفاخالقی،چهشخصیتانقالبیونظامی،چهشخصیترفتاریباقشر

هتبعیتیکفردممتازومنحصربفردیبود،منصوبکردندومردمراب-افراد
تورالهیاینهمفکرپیغمبرنبود،اینهدایتالهیبود،دس.ازاوموظفکردند

ه،الهامالهیبود،نصبالهیبود؛مثلبقیهیسخنانوهدایتهاینبیمکرمکههم
رمهمایندستورایندستورصریحپروردگاربهپیغمبراکرمبود،پیغمبراک .بود

مونگاهمسئلهیغدیرایناست؛یعنینشاندهندهیجامعیتاسال.راعملکردند
.بهآیندهوآنچیزیکهدرهدایتوزعامتامتاسالمیشرطاست

-کهنشانهیعظمتاسالموجامعیتاسالماست-ماازحادثهوواقعهیغدیر
الخصوصامروزاینرامنب.بهعنوانوسیلهایبرایتضعیفاسالماستفادهنکنیم

واینروزهاموظفمومقیدمکهبههمهیملتعزیزمانوهمهیمسلمانهادرهر
،دشمنانبهنقطهیدنیاعرضبکنمکهمراقبباشندامروزبرایتضعیفاسالم

ند؛دنبالهمیننقطهیخاص،همینچیزیکهمنشأعظمتاسالماست،هست
دشمنمیخواهدمسئلهی .یعنیمسئلهیشیعهوسنی،قبولغدیروانکارغدیر

هغدیررایکمایهیبرادرکشیوجنگوخونریزیقراربدهد؛درحالیک
.غدیرمیتواندوسیلهیائتالفوبرادریمسلمانهاباهمباشد

1385/10/18بیاناتدردیدارمردمقمدرسالروزعیدسعیدغدیرخم



حادثهغدیرجزومسلماتتاریخاسالماست
ادثهىاوّالًاصلاینح.مسئلهىغدیرمسئلهىبسیارمهمّىاستدرتاریخاسالم

چیزى(1)،«مَنکُنتُمَوالهفَهذاعَلىٌّمَواله»عجیبومهمواینبیانشریفکه
سانىکهآنک.نیستکهفقطشیعهآنرانقلکردهباشد؛اینجزومسلّماتاست

دقرارخواستهانداشکالکنند،ایرادکنند،اصلصدوراینبیانراموردتردی
حادثه،یکرفتندسراغتأویلوتوجیهومعناکردناینجملهاصل[بلکه]ندادهاند،

لهبهمسئلهىمسلّمتاریخىواسالمىاست؛شبهههایىهمکهدرمعناىاینجم
د،همانذهنبعضىازنورسیدگانونوکیسهگانفکرىومعرفتىامروزمیرس

یلهىحرفهایىاستکههزارسالاستاینحرفهامطرحبوده،جوابهاىآنهابهوس
وعلماىبزرگدادهشدهوجاىکمترینشبههاىدراصلاینمسئلهوحادثه

-«کُماَلَستُاَولىبِکُممِناَنفُسِ»معناىجملهىرسولاکرمکهسؤالکردازمردم
وبعدازآن-(2)«اَلنَّبِىُّاَولىبِالمُؤمِنینَمِناَنفُسِهِم»کهاشارهبهآیهىقرآنبودکه

هجاىاصلاینمسئل[در]؛[نیست]«مَنکُنتُمَوالهفَهذاعلىٌّمَواله»اینجملهکه
.هیچتردیدىنیست

1393/07/21بیاناتدردیداراقشارمختلفمردمبهمناسبتعیدغدیر



رآنچهدرموردمحتواىاینجملهىتاریخىوشریفوپ
شودبایستىبیانب]مَنکُنتُمَوالهفَهذاعَلىٌّمَواله]مغز

بعدازغیرازنصبامیرالمؤمنینبهخالفتوامامت]اینکه]
ىدرایننبىاکرمووصایتپیغمبریکمضمونمهمدیگر
ن،بیانوجودداردکهنبایدموردغفلتقراربگیردوآ

یتپرداختناسالمبهامرحکومتوامرسیاستامتواهم
.اینموضوعازنظراسالماست

غدیربیاناتدردیداراقشارمختلفمردمبهمناسبتعید

1393/7/21

جدائیدینازسیاست,سکوالریسم,مسئلهغدیر
ماعىوآنکسانىکهسعىکردنداسالمراازمسائلاجت
نندبهازمسائلسیاسىبرکناربدارندوآنرامنحصرک
ودر-مسائلشخصىومسائلخصوصىزندگىافراد
لهىغدیرواقعنگاهسکوالربهاسالمداشتهجوابشانمسئ

.است

بیاناتدردیداراقشارمختلفمردمبهمناسبتعیدغدیر

1393/7/21



مسئلهغدیر
نبهایندوحقیقت،یعنىحقیقتنصبامیرالمؤمنی

هحکومتعنوانامامتبعدازپیغمبر،ومسئلهپرداختنب
وسیاستوامامتوادارهامتبعدازپیغمبر،ایندو
اردموضوعبسیارمهموحساس،درمسئلهغدیروجودد

.وجزومعارفىاستکهغدیرمتضمنآناست

بیاناتدردیداراقشارمختلفمردمبهمناسبتعیدغدیر

1393/7/21

مسئلهغدیر
همسئلهآنچهامروزمابایدبهآنتوجهکنیم،ایناستک
مکتبغدیریکمسئلهاعتقادىاست؛شیعهوپیروان
دند؛ایناهلبیتومکتبامامت،بهمسئلهغدیرپایبن
جاىپایهواساستفکرشیعهاست؛بدونتردید،و

.بحثنیست

بیاناتدردیداراقشارمختلفمردمبهمناسبتعیدغدیر

1393/7/21



(ص)اعالمامامت،شرطتحققرسالتپیامبراکرم
ولُبَلِّغمآیاَیُّهَاالرَّس»وقتیغدیراینقدراهمّیّتدارد،آنوقتآنآیهیشریفهیدیگرکه

اگر[میفرماید.]،معنایشروشنمیشود«اُنزِلَاِلَیکَمِنرَبِّکَوَاِنلَمتَفعَلفَمابَلَّغتَرِسالَتَه
سالاستدارد23پیغمبر.اینحکمراابالغنکنی،اصالًرسالتتراانجامندادهای

آنمجاهداتمکّه،آنمجاهداتمدینه،آنجنگها،آنفداکاریها،آن-مجاهدتمیکند
جامدادهگذشتها،آنسختگیریهایبرخود،آنهدایتعظیمبشریکهآنبزرگواران

گراینچهحادثهایوچهعارضهایاستکها-است،اینهاهمهدراینمدّتانجامگرفته
تواندچندحکم،ایننمی«وَاِنلَمتَفعَلفَمابَلَّغتَرِسالَتَه»نیست[گویی]نباشد،همهیاینها

یست؟اوّلامامک.فرعیباشد؛اینیکچیزیفراترازاینهااست؛آنچیست؟امامتاست
یغمبر،اماماِنَّرَسولَاهللِکانَهُوَاالِمام؛پ:درمنافرمود(علیهالسّالم)امامصادق.خودپیغمبر
نکهخدایمتعالبعدازآ.وبعدبقیّهیائمّه«ثُمَّمِنبَعدِهِعَلیِّبنِاَبیطالِب»اوّلاست؛

در-ابراهیمپیغمبرراآنهمهامتحانکرد،آنهمهمراحلسختراابراهیمگذراند
ردونوجوانیدرآتشافتاد؛بعدآمددربابلودرآنمناطقیکهبوداینهمهتالشک

اسِاِمامًا؛اِنّیجاعِلُکَلِلنّ:بهسنّپیریکهرسید،آنوقتخدامیفرماید-زحمتکشید
یِمبتنیاین،اعتقاداست؛اعتقاداسالم.امامتیعنیاین.حاالمیخواهمتوراامامقراربدهم

.برمبانیمستحکمواستدالالتغیرقابلخدشهاست

1395/6/30بیاناتدردیداراقشارمختلفمردمبهمناسبتعیدغدیر



تعیینضابطهرهبریجامعهاسالمیدرغدیر
ت،علّتاینودربعضیازتعبیراتگفتهشدهاستکهعیدغدیرعیداهللاالکبروازهمهیاعیادباالتراس

ریقابلتطبیقوجهاینچیست؟خب،درقرآنکریمآیاتیهستکهبهغیرازمسئلهیغدیربهمسئلهیدیگ
مَلتُلَکُمالیَومَیَئِسَالَّذینَکَفَروامِندینِکُمفَالتَخشَوهُموَاخشَونِاَلیَومَاَک»همینآیهیمعروف.نیست

کهدراوایلسورهیمائدهاست،باغیر(1)«دینَکُموَاَتمَمتُعَلیکُمنِعمَتیوَرَضیتُلَکُمُاالِسالمَدیناً
هایاستکهمسئلهایدروزنواهمّیّتواندازهیمسئلهیغدیر،قابلتطبیقنیست؛فقطیکچنینمسئل

آیاتخدشهآنکسانیکهدرمضموناین.دربارهاشبیاید«الیَومَیَئِسَالَّذینَکَفَروامِندینِکُم»میتواندتعبیر
ندارنداینآیهرابهکردهاند،حرفهاییمیزنند،مطالبیگفتهاند،مخالفینوکسانیکهقضیّهیغدیرراقبول

ازدین-کفّار-امروزروزیاستکهدشمنان.نحویتأویلکردهاندلکناینبخشازآیهقابلتأویلنیست
ینآیه،چهچیزیمگربردیناضافهشدکهدشمنرامأیوسکرد؟آناحکامیکهدرا.شمامأیوسشدند

ینمازدراوّلسورهیمائده،قبلوبعدازاینفِقرهآمدهاست،مگرچقدراهمّیّتدارد؟اینتعبیردرباره
رعینیامدهاست،دربارهیزکاتنیامدهاست،دربارهیجهادنیامدهاست؛دربارهیهیچیکازاحکامف

؛غیرازاین؛پساینیکقضیّهیدیگریاست«اَلیَومَیَئِسَالَّذینَکَفَروامِندینِکُم»الهینیامدهاستکه
مامتدرآنقضیّهچیست؟قضیّهیرهبریجامعهیاسالمی؛قضیّهینظامحکومتوا.احکامفرعیاست
اسوامثالاینهاکمااینکهکردند؛چندقرنبنیامیّهوبنیعبّ-بله،ممکناستتخلّفکنند.جامعهیاسالمی

هفلسفهیاینلطمهاینمیزندب[امّا]-بانامامامتوخالفتوماننداینها،پادشاهیکردند؛سلطنتکردند
المدرستیکقاعدهایدراس.ماجرایتعیینغدیر،ماجرایتعیینضابطهاست،تعیینقاعدهاست.غدیر

هیشد؛پیغمبراکرمدرماههایآخرعمر،اینقاعدهراوضعکرد؛آنقاعدهچیست؟قاعدهیامامت؛قاعد
...والیت
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تمسکبهوالیتاهلبیت،همبایدقلبیباشدوهمعملی
ؤمِنینَوَاَوالدِهِاَلحَمدُهللِِالَّذیجَعَلَنامِنَالمُتَمَسِّکینَبِوِالیَةِاَمیرِالمُ»[وقتیمیگوییم]

نتمسّک،اینتمسّکبهوالیتچهجوریاست؟بله،یکبخشیازای«المَعصومین
ت،خیلیبهوالیت،قلبیاستیعنیشماقبولداریدوالیترا؛خیلیهمخوباس

ینهمالزماست،بالشکمؤثّرهمهستامّاهمهیتمسّک،ایننیست؛تمسّکا
آنایثارو-تاستکهمانگاهکنیمواینصفاتیکهبرایماقابلدنبالگیریاس

هآنمعنویّتوآنمعرفتوآنخداشناسیوآنعبادتوآننالههاوآنتوجّهب
یلیخداوماننداینهاکهازماهابرنمیآیدودراینزمینههاکهماخیلیخیلیخ

امعهودرزمینهیصفاتبشری،درزمینهیصفاتمربوطبهادارهیج-عقبیم
ازاودرحدّآنبزرگواروکمتر[البتّه]حکومتوغیره،واینهاازمابرمیآید،

کنیم؛آنوقتنمیرسیمامّامیتوانیمدراینجهتحرکتبکنیم؛اینکارهارابایدب
.اینشدتمسّکبهوالیتامیرالمؤمنین
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یأسدشمن
اریقاعدهیحکومتواقتداروقدرتمداریدرجامعهیاسالمی،باغدیرمعیّنشدوپایهگذ

؛ایناهمّیّتغدیرفقطایننیستکهامیرالمؤمنینرامعیّنکردند .شد؛اهمّیّتغدیرایناست
علومهممهماستامّاازاینمهمترایناستکهضابطهرامعیّنکردند،قاعدهرامعیّنکردند؛م
کومتشدکهدرجامعهیاسالمی،حکومتسلطنتیمعناندارد،حکومتشخصیمعناندارد،ح
ومتزَروزورمعناندارد،حکومتاشرافیمعناندارد،حکومتتکبّربرمردممعناندارد،حک

یامتیازخواهیوزیادهخواهیوبرایخودجمعکردنوافزودنمعناندارد،حکومتشهوتران
نوقتیای.اینقاعدهدرغدیروضعشد.معناندارد؛معلومشدکهدراسالماینجوریاست

انندمسیراین؛دیگردشمنهاازاینکهبتو«یَئِسَالَّذینَکَفَروامِندینِکُم»قاعدهوضعشد،آنوقت
کهآننقطهیدینراتغییربدهندمأیوسمیشوند؛چونمسیردینآنوقتیتغییرپیدامیکند

ستهیریاست؛اصلی،آنهستهیاصلیتغییرپیداکند؛یعنیهستهیقدرت،هستهیمدیریّت،ه
بهوجودمیآیدواگرتغییرپیداکند،همهچیزتغییرمیکند؛بله،درواقعیّتعملی،تغییراتی

بنیوسفهمافرادیازقبیلخلفایبنیامیّهوبنیعباسسرِکارمیآیندبهعنواناسالم،حجّاج
دردنیایامروزاگرکسانی.میآید،امّااینهادیگرضابطهرانمیتوانندبههمبزنند[سرِکار]

بهضوابطیاسالم؛آنهاییکهبامعارفاسالمیآشناهستندمراجعهکنندبهقرآن،مراجعهکنند
رآنمعیّندرق-یعنیملّتها-کهدرقرآنبرایبندگیحقوزندگیوجهتگیریبندگانحق

وآنچه(المعلیهالسّ)شدهاست،امکاننداردبهنتیجهایبرسندجزنتیجهیامامتامیرالمؤمنین
.اینادّعایمااستومیتوانیماینادّعاراکامالًثابتکنیم.دنبالهیاواست
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امامتووالیت,مسئلهغدیر
ضافهچهچیزیمگربردینا.امروزروزیاستکهدشمنانازدینشمامأیوسشدند

مقضیّهیرهبریجامعهیاسالمی؛قضیّهینظا...شدکهدشمنرامأیوسکرد؟
.حکومتوامامتدرجامعهیاسالمی

مسئلهغدیر,الگویحکومتاسالمی,حکومتالهی,امامتووالیت
تمندیهاوبشرانواعواقسامحکومتهاراتجربهکردهاست؛اسالماینحکومتها،قدر

اینقاعدهیاسالماست؛غدیر.قدرتمداریهاراقبولندارد؛امامتراقبولدارد
 .اینرابیانمیکند

المیکقاعدهایدراس.ماجرایتعیینغدیر،ماجرایتعیینضابطهوقاعدهاست
درستشد؛پیغمبراکرمدرماههایآخرعمر،قاعدهیامامتووالیتراوضع

 .کرد

اینکهتاآخردنیاهرجامسلمانهابخواهندوهمّتکنندوهدایتشوندازسویخدابه
دامامترابای:اسالموجامعهیاسالمیراتحقّقببخشند،ضابطهوقاعدهاشایناست

 .احیاکنند

رفتیمابزرگترینشخصیّتهایعلمیومعنویوعرفانیوبزرگانسلوکیومع
یکمختصرنسبتبهامیرالمؤمنین،مثلآنپرتوضعیفیهستندکهتهچاه،انسان

 .روشناییمیبیند؛آنرامقایسهکنیدباخورشید
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یغمبر،یکیازبهعنوانولیّامرامّتاسالمیوجانشینپ(علیهالسّالم)حقیقتاًغدیرومعرّفیامیرالمؤمنین
بزرگنعمتهایبزرگخدایمتعالبود؛یعنیهمچنانکهخوداصلنبوّتورسالت،منّتالهیونعمت

لمؤمنینهم،درموردوالیتامیرا«لَقَدمَنَّاهللُعَلَیالمُؤمِنینَاِذبَعَثَفیهِمرَسولًامِناَنفُسِهِم»الهیاستکه
دِقینَحَتّىمَنَّاهللُخَلَقَکُمُاهللُاَنوَاراًفَجَعَلَکُمبِعَرشِهِمُح»:حقیقتاًیکنعمتبزرگویکمنّتبزرگیبود

بوالیتامیرالمؤمنینخ.تاآخر؛حقیقتاًنعمتبزرگیاست«عَلَینابِکُمفَجَعَلَکُمفیبُیُوتٍاَذِنَاهللُاَنتُرفَع
کَفَروااَلیَومَیَئِسَالَّذینَ:مایهییأسکفّاراست-درسورهیمائده-ومسئلهیوالیت،یکجادرقرآن

نَکَفَروایَئِسَالَّذی»مِندینِکُم؛آنروزیکهمسئلهیوالیتمطرحشده،آنروزیاستکهبهنصّقرآن
ییدراینزمینه،مایهییأسکّفاراستکهمرحومعلّامهیطباطبائییکتفصیلخیلیزیبا«مِندینِکُم

یدیگردردارنددرتفسیرالمیزانکهاینیأسچگونهاستوباچهمنطقیاینیأسوجوددارد؛یکجا
زبَاهللِهُمُوَمَنیَتَوَلَّاهللَوَرَسولَهوَالَّذینَءامَنوافَاِنَّحِ»همینسورهیشریفه،اینآیهیمبارکهاستکه

-[تاس]«وَهُمراکِعون»کهدراینآیهاستوآیهیقبلشکه«الَّذینَءامَنوا»،کهمرادازاین«الغّْلِبون
«ءامَنوا»است؛(علیهالصّالةوالسّالم)امیرالمؤمنین-درحالرکوع،انفاقمیکنند[کهمیگوید]آیهیرکوع

راکه«حِزبَاهلل»آنوقتاینجا.«اِنَّماوَلِیُّکُمُاهلل»آیهیبعداز[یعنی]دراینآیههماشارهیبههماناست؛
کجامسئلهیمعرّفیمیکند؛یعنیی«غالبون»همانکسانیهستندکهدنبالهرواینایمانواینحرکتند،

ی،زمینههایحرکتامّتاسالمیوجامعهیاسالم.یأسکفّاراست،یکجامسئلهیغلبهیاهلحق
تودربخصوصجامعهیشیعهاینهااستکهمایهیغلبهومایهییأسکفّارومایهیتواناییوقدر

.اختیارمااست

دولتبیاناتدردیداررئیسجمهورواعضایهیئت
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