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 مسئله غدیر

 همسئل یک امیر حضرت برای بنفسه که نیست ای مسئله غدیر، مسئله

 آن. است کرده ایجاد را غدیر مسئله امیر حضرت بیاورد، پیش ای

 است شده این موجب است، بوده جهات همه منبع که شریف وجود

 دارد ارزش که آن ندارد؛ ارزش ایشان برای غدیر. بیاید پیش غدیر که

 خدای. است آمده غدیر ارزش، آن دنبال که است حضرت خود

 هللا رسول از بعد بشر در که است فرموده مالحظه که تعالی و تبارک

 آن ،بدهد انجام باید که طوری آن به را عدالت بتواند که نیست کسی

 هک را اهلل رسول کند می مأمور بدهد انجام است دلخواه که طوری

 در عنام تمام به را عدالت که دارد را معنا این قدرت که را شخص این

 . کن نصب را این باشد، داشته الهی حکومت یک و کند ایجاد جامعه
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 اقامه عدل

 ازش درق آن را غدیر این حاال تا زمان آن از و ما روایات در اینکه 

 است، ای مسئله یک حکومت اینکه باب از نه اند، کرده تجلیل

 قدر به» که گوید می عباس ابن به امیر حضرت که است آن حکومت

 «.نیست من پیش هم قیمت بی کفش این

 اهلل سالم -امیر حضرت که چیزی آن. است عدل اقامه هست آنکه

 ،بدهند بهشان فرصت که صورتی در توانستند می او اوالد و -علیه

 جامان دارد رضا تعالی و تبارک خدای که طوری آن به را عدل اقامه

 .نیافتند فرصت لکن هستند، اینها بدهند،
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 اصول مذهب

 است، دهبو چیزها همه از قبل و غدیر از قبل ما ائمه برای که چیزی آن

 است امامت آن که است کلی والیت مقام که است مقامی یک این

 آن و است دیگری امام یک آن نیست، حکومت معنای به امام... 

 بولق کسی را او اگر که است ای مسئله مسأله، آن. است دیگری مسئله

 نمازها متما اگر باشد، نداشته قبول را کلی والیت آن اگر باشد نداشته

 این ت،اس باطل بیاورید بجا هم شیعه اسالمی قواعد همین با مطابق را

 است مذهب اصول از آن نیست، اینها عرض در آن است حکومت غیر

 . 
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 ت از امامیتبع

 قصیده و بشود چراغانی که است این برای نه عید این داشتن نگه زنده 

. تنیس این مسأله اما است، خوب اینها بشود، مداحی و بشود خوانی

 ما به کنیم، تبعیت باید چطور که بدهند یاد ما به که است این مسأله

 راعصا همه در غدیر نیست، زمان آن به منحصر غدیر که بدهند یاد

 است گرفته پیش حکومت این در امیر حضرت که روشی و باشد باید

 جعل قضیه غدیر، قضیه. باشد اندرکاران دست و ملتها روش باید

 معنوی مقامات الّا و است نصب قابل که است این است، حکومت

 .  نیست نصب قابل
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 الگوی حکومت اسالمی

 و آله و علیه اللَّه صلی -اکرم پیغمبر که است روزی غدیر عید روز

 را اسالمی حکومت الگوی و فرمود معیّن را حکومت تکلیف -سلم

 یک از عبارت اش نمونه اسالم حکومت که فرمود تعیین آخر تا

 جهات همه در مهذّب، جهات   همه در که است شخصیتی نهمچو

 معنی تمام به که دانستندمی را این اکرم پیغمبر البته و. است معجزه

 را نمونه لکن باشد تواندنمی -علیه اللَّه سالم -امیر حضرت مثل کسی

 تعیین آخر تا حکومتها، از باشد وضعی همچو یک به نزدیک باید که

 آن در را اش برنامه هم خودش امیر حضرت چنانچه فرمودند؛

 اشخاصی آن و حکومت که است فرموده بیان  «اشتر مالک عهدنامه»

 چه جهات همه در تکلیفشان بودند بالد بر حاکم ایشان طرف از که

 برنامه و را خالفت الگوی اکرم   رسول تعیینِ آن حسب به. هست

 بیان که طور آن -را افراد در والت والیتِ کیفیت امیر حضرت

 از بعد از حاال، تا اندآمده کار سر که حکومتها این تمام -اند فرموده

 تمام -علیه اللَّه سالم -حسن امام هم روزی چند یک و امیر حضرت
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 تا که باشند حکومتهایی چه اند، آمده کار سر حاال تا که حکومتهایی

 به مؤدب حدودی تا -بشود پیدا چیزی ناگرهمچو -مثلًا حدودی

 است، بوده اللَّه رسول الگوی آن و است بوده اسالمی حکومت آداب

 لیاقت حکومتها این کدام هیچ اند، نبوده اصلًا که آنهایی چه و

                                    .اندنداشته را حکومت
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 مقامات معنوی 

 ایمسئله یک امیر حضرت برای بنفسه که نیست ایمسئله غدیر، مسئله

 ودوج آن. است کرده ایجاد را غدیر مسئله امیر حضرت بیاورد، پیش

 غدیر که است شده این موجب است، بوده جهات همه منبع که شریف

 دخو دارد ارزش که آن ندارد؛ ارزش ایشان برای غدیر. بیاید پیش

 و تبارک خدای. است آمده غدیر ارزش، آن دنبال که است حضرت

 کسی اهلل رسول از بعد بشر در که است فرموده مالحظه که تعالی

 طوری آن بدهد، انجام باید که طوری آن به را عدالت بتواند که نیست

 خصش این که را اهلل رسول کندمی مامور بدهد انجام است دلخواه که

 ایجاد امعهج در معنا تمام به را عدالت که دارد را معنا این قدرت که را

 نصب. کن نصب را این باشد، داشته الهی حکومت یک و کند

 حضرت معنوی مقامات از که نیست طور این خالفت به امیر حضرت

 غدیر که است این او جامع مقامات و حضرت معنوی مقامات باشد؛

 .بشود پیدا

  121-111،صص20ج ،  ،(ره) خمینی امام صحیفه
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 جعل حکومت

 است نصب قابل که است این است، حکومت جعل قضیه غدیر، قضیه

 نصب با که نیست چیزی یک نیست نصب قابل معنوی مقامات الّا و

 آن و است بوده که معنوی مقامات آن لکن بشود؛ پیدا مقام آن

 او که است شده این اسباب است، بوده بزرگوار آن برای که جامعیتی

 صاله و صوم عرض در که بینیممی لهذا، و کنند نصب حکومت به را

 دیثح در که والیتی. اینهاست مجری والیت و آوردمی اینها امثال و

 .معنوی مقام معنای به نه است، حکومت معنای به است غدیر
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 از بین رفتن انحرافات

 رجا غدیر برای قدر این و است شده بلند غدیر صدای قدر این اینکه

 یعنی توالی اقامه با که است این برای -دارد هم ارج و -اندشده قائل

 شود،می حل مسائل این همه حق، صاحب دست به حکومت رسیدن با

 شتهگذا اگر شود، بپا عدل حکومت اگر. رودمی بین از انحرافات همه

 بپا خواهدمی که را حکومتی -علیه اهلل سالم -امیر حضرت که بودند

 و صحیح محیط یک محیط و رفتمی بین از انحرافات تمام کند،

 افکار دارای که اشخاص همه برای مجال وقت آن که شدمی سالم

 ند،هست افکار دارای که حکما هستند، افکار دارای که عرفا هستند،

 عَلی نِیَبُ اسالم جهت، این از. بشود پیدا هم مجال آنها برای همه فقها،

 والیت است، این عرض در والیت که است آن معنایش نه خَم س،

 حکومت است، طوری این هم حکومت است، حکومت مسئله اصلش

 .نیست هم فروع از حتی
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 عید مظلومان و مستضعفان

 ینا است، مذهبی اعیاد بزرگترین از و است غدیر عید روز که امروز

 عید است، محرومان عید است، مستضعفان مال که است عیدی عید،

 وسیله به تعالی و تبارک خدای که است عیدی است، جهان مظلومان

 و هیال مقاصد اجرای برای -سلم و آله و علیه اهلل صلی -اکرم رسول

 منصوب را -هعلی اهلل سالم -امیر حضرت انبیا، راه ادامه و تبلیغات ادامه

 خائن، هایدست نگذاشتند که این از بخوریم تاسف ما باید. فرمودند

 هاجنگ آن بود، امور به ایشان تصدی زمان در که هاییجنگ برای

 یمختلف ابعاد در بزرگ مرد این چهره که نگذاشتند افروزهاجنگ و

  .بشود نمایان دارد که
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 امتداد نبوت

 به و است اسالم بزرگ اعیاد از که مبارک روز این روز، این در ما

 این که است این هم اشنکته و است عید باالترین ما نفوس حسب

 کومتح آن ادامه است، اهلل رسول معنویت آن ادامه است، نبوت ادامه

 روز این در ما و. است باالتر اعیاد همه از جهت این از است، الهی

 بگوییم، که است این است شده وارد که چیزهایی از یکی سعید

 :بخوانیم

 .هِبَی تِ اه لِ وَ ال مُومِنینَ امیر الیَهبِوَ ال مُتَمَسِّکینَ مِنَ جَعَلَنا الّذی للَّه ال حَم دُ

 را این همین ما یعنی هست؟ چی المومنین امیر والیت به تمسک

 روزی در المومنین امیر والیت به تمسک هم آن بشویم؟ رد و بخوانیم

 به تمسک نه است، بوده خودش واقعی معنای همان به والیت که

 به تمسک ندارد، هم معنا اصلًا محبت به تمسک المومنین، امیر محبت

 معنا تمام به تواندنمی بشر و ما گرچه اینکه به بزرگوار آن والیت مقام

 بر قدرت امیر حضرت که را حقیقی عدالت و اجتماعی عدالت آن
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 که نداریم قدرت کس، هیچ و ماها توانیمنمی داشت، کردنش پیاده

 یک به باید ما هم حاال و بود شده پیدا الگو آن اگر لکن کنیم، پیاده

 .کنیم تمسک داریم قدرت که کمی مقدار
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 «ع»حضرت علی تمسک به والیت 

 کافی ینا المومنین، امیر به هستیم متمسک ما بگوییم ما اینکه مجرد به

 داد قرار الگو حکومت که وقتی. اصلش نیست تمسک این نیست،

 اءاجر در حکومتش، اجراء در را -علیه اهلل سالم -المومنین امیر

 کرده مسکت این داد، قرار الگو را او اگر بکند، اجرا باید که چیزهایی

 تخلفات هاینک یا نباشد، الگو او چنانچه. المومنین امیر والیت به است

 خدا» بگوید روزی هم مرتبه هزار بزرگ، الگوی آن از بشود حاصل

 و. نیست چیزی کذبی یک جز ،«است داده قرار متمسکین از را ما

 چنانچه است، کشوری مقام بلندترین یا بلند مقامات از که مجلس

 را تیعدال آن و خواست،می المومنین امیر که چیزی آن داد قرار الگو

 یداپ مجال کم خیلی -دادند مجال او به که کمی برهه همان در آن که

 که یامور و را احکام اینکه برای را آن بدهند قرار الگو اگر -کرد

 بکنند بتصوی نحو آن به بکنند، اجرا نحو آن به آنهاست به محوّل باید

 متمسکین از هم ما مجلس که گفت شودمی وقت آن بکنند، دقت و

 .هستند المومنین امیر به

 162-152، صص 18ج  ،(ره) خمینی امام صحیفه
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 «ع» علی حضرت تبعیت از والیت

 ما گفتند که همین و هستیم، علی شیعه ما که گفتند طور همین

 شودنمی نیست، کافی این هستیم، المومنین امیر والیت به متمسک

 اراتعب با و الفاظ با و باشد لفظی که نیست اموری امور، این. این

 ست،ا عملی امور یک اینها است؛ کرده پیدا تحقق بگوییم ما بتوانیم

 ما که هستند مدعی که کسانی باید. اینها است عملی حکمت یک

 نوشتن و فعل و قول در باید هستیم، او تبع هستیم، المومنین امیر شیعه

 ما و باشدن تبعیت این اگر. باشند داشته او از تبعیت چیز همه و گفتن و

 طائلی ال یک ایم،گفته گزافی یک هستیم، شیعه ما که بگوییم

 .ایمگفته

 

 

 

 

 162-152، صص 18ج  ،(ره) خمینی امام صحیفه



 

15 
 

 «ع» علی حضرت شخصیت از تکریم و تجلیل

 خطر معرض در والیت کشور االن چرا ید،هست والیت اهل شما اگر

. اینها نیستند ذکر قابل اند،معدودی عدد یک البته این نشستید؟ و است

 میرا شیعه ما کنیممی اظهار ما معانی؟ این از داریم غفلت ما چرا

 چه یاسالم مصالح در المومنین امیر ببینیم برویم ما. ایمالمومنین

 اهلل رسول زمان که وقتی آن. کردند چه اسالم مصالح برای کردند،

 بشود خواستمی جنگ که بودند وقت آن اشخاص از بسیاری بود

 همه از که کسی آن کردند،می گیریکناره رفتندمی اگر رفتند،نمی

 ملتها یطوالن مدتهای که هم اهلل رسول از بعد. بودند ایشان بود مقدم

 برای ازب ایشان. نبود کنار باز ایشان ایشان، قیادت از ماندند محروم

 هیچ وقت آن در ولی کرد،می صبر بود، همراه مسلمین مصالح حفظ

 ورام متکفل آنها اینکه از بعد. کردنمی مخالفت اظهار اصلًا وقت

 را هایشبچه کرد،می راهنمایی بود، آنها مشورت اهل ایشان بودند،

 !ستیمه والیت اهل ما که بگوییم بنشینیم ما حاال. جنگ به فرستادمی

 27-20، صص 20ج  ،(ره) خمینی امام صحیفه
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 هاکارخانه صاحبان کارِ شیوه تغییر

 سر مروزا. باشد که اسمی هر با است، اسالم به خیانت امروز تفرقه این

 این امروز. است اسالم به خیانت کردن اختالف المومنین امیر والیت

 ینا که باشید داشته معنا این به توجه همه. نکنید طرح را حرفها

 مالاع با. باشد خوب کند پیدا تحقق ایران برای بناست که سرنوشتی

 اگر. بشود دفن اسالم نبادا شما اعمال با. بشود فراموش اسالم نبادا شما

 لتم به دلسوز اگر. بردارید تفرق از دست هستید، اسالم به دلسوز

 ستد هستید، کشورتان به دلسوز اگر. بردارید تفرق از دست هستید،

 .بردارید تفرقات این از

 

 

 

 

 475-468، صص 8ج  ،(ره) خمینی امام صحیفه
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 غدیــــر در الکم

 هربیر  مقام معظم

   حفظة هللا تعایل
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 عید غدیر ، یک امر حساس و مهم
ی غدیر، یعنی گزینش علم و تقوا و جهاد و ورع و مسأله

فداکاری در راه خدا و سبقت در ایمان و اسالم و تکیه روی 

جامعه. این قضیه، یک اینها در تشخیص و تعیین مدیریت 

ی ارزشی است. به این معنا، غدیر نه برای شیعیان، بلکه قضیه

 ی مسلمانان، آموزنده و حاوی درس است و میبرای همه

تواند مورد تجلیل و تکریم قرار بگیرد که حاال نمیخواهیم در 

یی بشویم و نباید یی و طایفهها، وارد بحثهای فرقهاین زمینه

ر، حقیقتًا برای مردم عید است؛ چون به بشویم. عید غدی

 ی یک امر حساس و مهم است.یادآورنده

 

 

 

  20/04/1369بیانات در دیدار کارگزاران نظام
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 والیت اهلل

در موضوع عید غدیر، این نکته هم وجود دارد که در باب 

والیت، دو قلمرو اساسی هست: یکی قلمرو نفس انسانی 

را بر نفس خودش والیت  است که انسان بتواند اراده الهی

بدهد و نفس خود را داخل والیت اللَّه کند. این، آن قدم اوّل 

و اساسی است و تا این نشود، قدم دوم هم تحقّق پیدا نخواهد 

 کرد.

جانب و مرحله دوم این است که محیط زندگی را در  

کت اللَّه داخل کند. یعنی جامعه، با والیت الهی حروالیت

یت والیت پول، والیت قوم و قبیله، وال - کند. هیچ والیتی

از  نتواند مانع -زور، والیت سنّتها و آداب و عادات غلط 

 د.اللَّه عرض اندام کنوالیتاللَّه شود و در مقابلوالیت

  1372/03/19بیانات در دیدار کارگزاران نظام
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 عدم اختالف در مبحث غدیر 

ایرانی و همه  در مورد ماجرای غدیر، دو چیز هست که جامعه

شیعیان در نقاط مختلف عالم و کشورهای گوناگون، باید 

آنها را با هم مورد توجّه قرار دهند. یکی این است که اعتقاد 

به غدیر، والیت و امامت، که رکن اصلی مذهب شیعه است، 

باید مثل بقیّه مباحث مهم کالمی، مایه اختالف بین مسلمانان 

ه از فِرَق اسالمی، نسبت به این نشود. نه شیعه و نه غیر شیع

مسأله، این حالِت حسّاسیت را به وجود نیاورند که در میان 

خودشان اختالف و تفرقه بیندازند؛ چون، این چیزی است که 

دشمن میخواهد. حاال قضیه غدیر، که قضیه مهم و بزرگی 

است؛ دشمنان اسالم حتّی از قضایای کوچک مربوط به هر 

عات اسالمی، میخواهند برای ایجاد یک از فَِرق و جما

 اختالف استفاده کنند.



 

21 
 

جا وسایل برای تفرقه به کشورهای اسالمی نگاه کنید! همه 

افکنی هست. یک عدّه هم، حقیقتاً در این بین، سرشان کاله 

رود. یعنی فریب میخورند، بازی میخورند و بازیچه دست  می

باشد. نقاط  دشمن میشوند. امروز اّمت اسالمی، باید متّحد

اتّحاد و اجتماع زیادی هست که همیشه باید آنها را در نظر 

 داشته باشیم.

مطلب دومی که باید مورد نظر باشد، اصلِ خوِد مفهومِ  

عنه واقع حدیثِ غدیر و حادثه غدیر است که باید مغفولٌ

نشود. ما البته به همه فِرق اسالمی این سفارش را میکنیم، نه 

آقا غدیرت را فراموش »یعه بخواهیم بگوییم که فقط به شاین

مبانیتان را فراموش »ما به همه فِرق اسالمی میگوییم: « نکن!

جا به شیعه تأکید میکنیم که بر اندیشه و فکر در این« نکنید.

غدیر، تکیه کند. این، یک فکر مترقّی است. اگر ما میگوییم 

قدرت، پای و پایش هم میایستیم )ما با همه « اتّحاد اسالمی»
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موضوع وحدت اسالمی، در مقابل دشمنان وحدت 

ایم( نباید تصوّر شود که این مفهومِ مهم، مترقّی، اصلی ایستاده

و نجاتبخش اسالمی، یعنی مفهوم والیت و غدیر را فراموش 

خواهیم کرد. موضوع غدیر نباید فراموش شود؛ چون مسأله 

 خیلی مهمّی است.

 

 

 

 

 

 

  28/02/1374 کارگزاران نظامبیانات در دیدار 
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 بزرگترین مظهر دخالت مردم در امور حکومت

الصّالة والسّالم، همه کسانی که از در مورد امیرالمؤمنین علیه

روی مدارک با حاالت آن بزرگوار آشنایی دارند، باید اقرار 

کنند که امیرالمؤمنین علیه الصّالة والسّالم، به واسطه غدیر به 

نرسید. غدیر چیزی نبود که گوهر  شخصیت واالی خود

نایاب امیرالمؤمنین علیه الصّالة والسّالم را شکل دهد. غدیر، 

نتیجه فضایل، مزایا و کماالت آن حضرت بود. البته افتخار 

برخورداری از فرمان الهی، از نصب پیغمبر و از بیعت مؤمنین 

و صحابه، افتخار بزرگی است. اما بزرگتر از آن، خصوصیاتی 

نظیر وجود داشت، که به ت که در این انسان واال و بیاس

چنین حادثه و دستور نصبی از طرف پروردگار منتهی شد. 

خودِ حادثه غدیر هم، دارای ابعاد بسیاری است. حقیقتاً 

ای برای رشد و مسلمین عالم میتوانند از همین حادثه، وسیله

کس هدایت وافی و کامل همه جهان اسالم پیدا کنند. هیچ 
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هم وقوع این حادثه و صدور آن کلمات را از نبىّ مکرم اسالم 

 منکر نشده است...

بزرگترین مظهر دخالت مردم در امور حکومت، غدیر است. 

ید عخودِ غدیر این را به ما آموخت و لذاست که عید غدیر، 

والیت است، عید سیاست است، عید دخالت مردم در امر 

ت اسالمی است. این حکومت است، عید آحاد ملت و امّ

عید، مخصوص شیعه هم نیست. جا دارد و حق آن است که 

. همه امّت اسالمی، این روز را برای خودشان عید بدانند

ت و غدیر، عید امیرالمؤمنین علیه الصّالة والسّالم هم هس

 نند.شیعیان آن حضرت، به طور ویژه از این عید استفاده میک

 

 18/02/1375ظامبیانات در دیدار کارگزاران ن
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 والیت در اسالم

مسأله غدیر، فقط از این جهت شرافت ندارد که در آن 

شخصی مثل امیرالمؤمنین علیه الصّالةوالسّالم که همطراز او 

در عالم وجود کسی نیست، به حکومت و خالفت و والیت 

منصوب شده است؛ بلکه عالوه بر این، جهت مهمّ دیگری 

وجود دارد، ولی ما این جهت شاید جهاتی  -در غدیر است 

که از نف سِ نصب  -را امروز میخواهیم عرض کنیم 

امیرالمؤمنین به عنوان یک شخص، اهمیت کمتری ندارد و 

ای که آن، عبارت از اصل مسأله والیت است؛ مضمون ویژه

 در مسأله والیت در اسالم وجود دارد.

حقیقت غدیر و حقیقت این نصب چیست که این قدر حائز 

همیت است؟ این قضیه، ابعاد گوناگونی دارد. یکی همین ا

مسأله است که اداره امور بشر، یک امر الهی است و بشری 

نیست و با همه مسایل دیگر انسان، تفاوت دارد. کسانی 
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ممکن است از این جنبه، سوء استفاده کنند و بسیاری از 

رفتاریها را به حساب ارتباط با خدا خالف کاریها و کج

ذارند. البته در مورد همه حقایق عالم، ممکن است چنین بگ

هایی اتّفاق بیفتند. از خودِ مسأله نبّوت هم کسانی سوء استفاده

سوء استفاده نمودند؛ ادّعای نبوّت کردند و کسانی را به 

گمراهی کشاندند. این، دلیل نمیشود که ما از این بُعدِ با این 

ین، یک نکته است که عظمت، به آسانی عبور کنیم. خودِ ا

مسأله اداره امور اجتماع و مسیر و سرنوشت و آنچه که 

سازنده دنیا بشر است، چیزی است که به معدن اراده الهی و 

نصب الهی ارتباط پیدا میکند. یک بُعد از این مضمون، این 

 است.

 

 

  6/2/1376بیانات در دیدار کارگزاران نظام
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 سالمیمساله غدیر؛ یکی از محورهای وحدت ا

تواند مایه وحدت باشد؛ همچنان که مسأله غدیر هم می

الغدیر و »ای با عنوان مرحوم آیةاللَّه شهید مطهری مقاله

که درباره مسائل  -دارد. او کتاب الغدیر را « وحدت اسالمی

یکی از محورهای وحدت اسالمی  -مربوط به غدیر است 

 داند که درست هم هست. ممکن است به نظر عجیبمی

بیاید، اما واقعیت مطلب همین است. خودِ مسأله غدیر، غیر از 

 -ای که شیعه آن را به عنوان اعتقاد قبول کرده است جنبه

الصّالةوالسّالم از یعنی حکومت منصوب امیرالمؤمنین علیه

اصل مسأله  -طرف پیامبر که در حدیث غدیر آشکار است 

 ی ندارد.والیت هم مطرح شده است. این دیگر شیعه و سنّ

اگر امروز مسلمانان جهان و ملتهای کشورهای اسالمی، شعار 

های والیت اسالمی سر دهند، بسیاری از راههای نرفته و گره
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ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد و مشکالت کشورهای 

 اسالمی به حل نزدیک خواهد گشت.

قاد قبول عتاای که شیعه آن را به عنوان خودِ مسأله غدیر، غیر از جنبه

یعنی حکومت منصوب امیرالمؤمنین  -کرده است 

ست االصالةوالسالم از طرف پیامبر که در حدیث غدیر آشکار علیه

 اصل مسأله والیت هم مطرح شده است. این دیگر شیعه و سنی -

، شعار ندارد. اگر امروز مسلمانان جهان و ملتهای کشورهای اسالمی

های راههای نرفته و گره والیت اسالمی سر دهند، بسیاری از

ی ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد و مشکالت کشورهای اسالم

 به حل نزدیک خواهد گشت.

 

 

  6/01/1379بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( 
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 امتداد خط همه ی رسالت های الهی        

به حادثه تاریخی و عظیم غدیر که ما امروز آن را عید 

ای نگاه کرد. ایم، نباید فقط به چشم یک خاطره فرقهگرفته

غدیر در حقیقتِ معنای خود، مخصوص شیعه نیست. اگرچه 

شیعیان به میمنت نصب موالی متّقیان به مقام امامت و والیت، 

کنند؛ اما در یگیرند و شکرگزاری م در این روز عید می

و اوج این حقیقت، روز غدیر امتداد خطّ همه رسالتهای الهی 

خطّ روشن و نورانی در طول تاریخ است. اگر به مضمون 

رسالتهای الهی نگاه کنیم، میبینیم که در طول تاریخ نبّوتها و 

رسالتها، این خطّ روشن دست به دست گشته، تا به نبىّ مکرم 

خاتم رسیده و در پایان حیات آن بزرگوار، تجسّم و تبلور آن 

 ان داده است.به شکل حادثه غدیر خود را نش

غدیر را فقط در حدّ یک نصب یا معرفی ساده که پیغمبر 

اکرم کسی را معرفی کرد، تلقّی نکنید. البته پیغمبر، 
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امیرالمؤمنین را در حضور جمعِ چند ده هزار نفری مسلمانها 

به خالفت منصوب کرد. در این تردیدی نیست و این مطلبی 

غدیر را برادران  نیست که فقط شیعه آن را نقل کند. حادثه

اهل سنّت ما و محدّثان آنها در کتابهای خود با همان 

این چیزی  اند.یعه نقل میکند، نقل کردهخصوصیّاتی که ش

نیست که کسی بتواند آن را انکار کند؛ اما قضیه در این حد 

ماند. مسأله این است که از دوران حضرت آدم متوقّف نمی

شد و بارها و بارها  که رشته نبوّتها و رسالتها شروع

مثل سلیمان  -حکومتهای نبوی در طول تاریخ تشکیل گردید 

آن  -و داوود و کسان دیگری از بنیاسرائیل تا زمان پیغمبر ما 

جایی که ترکیبِ بدیع و شیوای دین و سیاست در اوج خود 

به صورت یک سنّت ماندگار درآید و هدایت جامعه را 

 اق افتاد.تضمین کند، در قضیه غدیر اتّف

در حقیقتِ معنای خود، مخصوص شیعه نیست. اگرچه  غدیر

شیعیان به میمنت نصب موالی متّقیان به مقام امامت و والیت، 

در این روز عید میگیرند و شکرگزاری میکنند؛ اما در 
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امتداد خطّ همه رسالتهای الهی و اوج این  غدیرحقیقت، روز 

خطّ روشن و نورانی در طول تاریخ است. اگر به مضمون 

بینیم که در طول تاریخ نبّوتها  رسالتهای الهی نگاه کنیم، می

و رسالتها، این خطّ روشن دست به دست گشته، تا به نبىّ 

مکرم خاتم رسیده و در پایان حیات آن بزرگوار، تجسّم و 

 .خود را نشان داده است غدیرآن به شکل حادثه  تبلور

 

 

 

 

 

 

 

  12/12/1380بیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 



 

32 
 

 قرار گرفتن امام معصوم در رأس جامعه 

مامِ معصوم، انسان واالیی است که از لحاظ دینی، قلب او ا

ی تابناک انوار هدایت الهی است؛ روح او به آیینه

وحی متّصل است؛ هدایت او، هدایت خالص ی سرچشمه

است؛ از لحاظ اخالق انسانی، رفتار و اخالق او صددرصد 

همراه با فضیلت است؛ هوای نفس در او راهی ندارد؛ گناه بر 

شود؛ شهوت و تمایالت انسانی، او را مغلوب او چیره نمی

کند؛ کند؛ خشم و غضب، او را از راه خدا دور نمیخود نمی

چنان است که آرامترین سیاسی، بینش وسیع او آناز لحاظ 

ی زندگی جامعه، با حرکات و ریزترین حوادث را در صحنه

که امیرالمؤمنین  -بیند چشم تیزبین خود می

ن کالضبع تنام علی واللَّه ال اکو» :الصّالةوالسّالم فرمودعلیه

یعنی من کسی نیستم که بشود با الالیی او را  ؛«طول اللدم

ی با حوادث زندگی و وقایع در مواجهه -کرد خواب 
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کمرشکن، از خود شجاعت و اقتدار روحی و معنوی نشان 

دهد؛ جانش برای او ارزشی ندارد، اما برای جان انسانها، می

حتّی مردم دور دست، حّتی زنانی که جزو پیروان دین او 

کسی از غصّه دق گوید اگر نیستند، ارزش قائل است و می

الصّالةوالسّالم در مقابله با امیرالمؤمنین علیهارد.کند، حق د

گوید کسی کند که میچنان شجاعانه عمل میخطرها آن

منظور،  -ای که من چشم آن را درآوردم توانست با فتنهنمی

آن معنویّت و ی ناکثین درافتد.یا فتنه -ت ی خوارج اسفتنه

دین و اخالق و فضیلت از یک طرف، آن بینش عمیق و 

شجاعت و فداکاری و عواطف رقیق انسانی در کنار صالبت 

ی اینها ناشی و استحکام معنوی و روحی از طرف دیگر؛ همه

از عصمت است؛ چون خدای متعال او را به مقام عصمت 

برگزیده است و گناه و اشتباه در کار او وجود ندارد. اگر 
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ی چنین کسی در رأس جامعه باشد، اوج مطلوب همه

  .ت. این معنای غدیر استرسالتهاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12/12/1380رضویبیانات در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر

  

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3110
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 خداوند پرتوی از والیت ذات مقدّس

دو مطلب در غدیر هست: یکی تعیین امیرالمؤمنین علی بن 

الصّالةوالّسالم است و دیگری آن معیارهایی علیهابی طالب 

وسلّم در بیان علت و والهعلیهاست که نبی اکرم صلّیاللَّه

ی غدیر بیان میفرماید. ی تعیین امیرالمؤمنین در خطبهفلسفه

ساز، یعنی نصب امیرالمؤمنین این حرکت بزرگ و تاریخ

کار،  الصّالةوالسّالم متکی به مالکهایی است و اینعلیه

ی مفهومی دارد. اگرچه والیت یک امر سیاسی است، اما همه

مضمون والیت در سیاست خالصه نمیشود. این والیت، 

پرتوی از والیت ذات مقدّس پروردگار است. این والیت، 

ناشی از حضور والیت الهی در وجود امیرالمؤمنین است، 

، که در وجود پیامبر مکرّم اسالم بود. این والیتهمچنان

ای از آن ریشه است. لذا از آن به فرعی از آن اصل و میوه

تعبیر شده است. والیت در حقیقت به معنای پیوند، « والیت»



 

36 
 

ارتباط و اتصال است. آن کسی که منصوب به این مقام است، 

برخالف حکام و فرمانروایان عالم، فقط یک فرمانروا یا یک 

ه مردم سلطان و یک حاکم نیست بلکه یک ولی است، ب

نزدیک است، به آنها پیوسته است و مورد اتکای دل و جان 

ی معصومین مردم است. این معنا در امیرالمؤمنین و در ائمه

 السّالم وجود دارد.علیهم

 

 

 

 

 

  1381/12/01بیانات در دیدار کارگزاران نظام
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 حقیقت اسالم

، ارتباط غدیری گرچه ارتباط قلبی ما شیعیان با واقعها

ای در دنیای اسالم است، ولی حقیقت این مستحکم و برجسته

در محتوا و روح حقیقی خود فقط  غدیری است که مسأله

ی دنیای اسالم تعلق دارد. متعلق به شیعیان نیست بلکه به همه

برخاسته از روح و مضمون حقیقی اسالم  غدیری چون حادثه

با آن همه مجاهدتها  رمکه خدای متعال به پیغمبر اکناست. ای

یا ایّها الرسول »حدود هفتاد روز قبل از وفاتش بفرماید که  -

، «بلّغ ما انزل الیک من رّبک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته

آنچه را که به تو دستور دادیم، به مردم برسان و اگر نرسانی، 

 ای، نشانرسالت خود را انجام نداده

مون حقیقی اسالم در ی این است که روح و مضدهنده

 وجود دارد غدیری واقعه

 1/12/1381بیانات در دیدار کارگزاران نظام
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 مدیریت جامعه

و تعیین امیرالمؤمنین )علیه الصّالةوالسّالم( به  غدیرمسأله ی 

عنوان ولی امر امت اسالمی از سوی پیامبر مکرم اسالم )صلّی 

اهلل علیه واله وسلّم( یک حادثه ی بسیار بزرگ و پُرمعناست؛ 

در حقیقت دخالت نبی مکرم در امر مدیریت جامعه است. 

م معنای این حرکت که در روز هجدهم ذی الحجه سال ده

هجرت اتفاق افتاد، این است که اسالم به مسأله ی مدیریت 

جامعه به چشم اهمیت نگاه می کند. این طور نیست که امر 

مدیریت در نظام اسالمی و جامعه ی اسالمی، رها و بی اعتنا 

باشد. علت هم این است که مدیریت یک جامعه، جزو 

که  -م اثرگذارترین مسائل جامعه است. تعیین امیرالمؤمنین ه

مظهر تقوا و علم و شجاعت و فداکاری و عدل در میان 

ابعاد این مدیریت را روشن می کند.  -صحابه ی پیغمبر است 

معلوم می شود آنچه از نظر اسالم در باب مدیریت جامعه 

اهمیت دارد، اینهاست. کسانی که امیرالمؤمنین را به جانشینی 

قوا و شجاعت آن بالفصل هم قبول ندارند، در علم و زهد و ت
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بزرگوار و در فداکاری او برای حق و عدل، تردید ندارند؛ 

این موردِ اتفاق همه ی مسلمین و همه ی کسانی است که 

امیرالمؤمنین )علیه الصّالةوالسّالم( را می شناسند. این نشان 

می دهد که جامعه ی اسالمی از نظر اسالم و پیغمبر، چه نوع 

تی را باید به عنوان هدفِ مدیریت و زمامداری و حکوم

 .مطلوب دنبال کند

 

 

 

 

 

 

 

  10/11/1383در دیدار مردم پاکدشت  بیانات
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 نصب جانشین

ی بشری، همچنان در دوران نیازهای ابتدایی مروز ما و جامعها

 -بشری قرار داریم. در دنیا گرسنگی هست، تبعیض هست 

ندارد؛ کم هم نیست؛ بلکه گسترده است، به یک جا هم تعلق 

ها زورگویی هست، والیت نابحق انسان -بلکه همه جا هست 

ها هست؛ همان چیزهایی که چهار هزار سال پیش، بر انسان

های دیگری وجود داشته است. دو هزار سال پیش به شکل

ها عوض امروز هم بشر گرفتار همین چیزهاست و فقط رنگ

بشر را شروع آن روندی بود که میتوانست « غدیر»شده است. 

ی دیگری وارد کند. از این مرحله خارج کند و به یک مرحله

های ها و عشقتر و برتری، و خواهشآن وقت نیازهای لطیف

 به مراتب باالتری، چالش اصلی بشر را تشکیل میداد.

ای که ما جمع شیعه به آن ی غدیر، صرفاً یک مسألهمسأله

آن اعتقاد ندارند، ها هم به اعتقاد داریم و یک عده از مسلمان

این نیست. در نگاه تاریخی به اسالم و در تحلیل تاریخِى 
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 -یعنی نصب جانشین  -حوادث صدر اسالم، موضوع غدیر 

تدبیر  -چنان که تدبیر شده بود یک ضرورتی بود که اگر آن

عمل میشد، بدون تردید مسیر  -رحمانی و الهی، و تدبیر نبوی 

ما در جایگاه بسیار جلوتری تاریخ بشر عوض میشد و امروز 

 از تاریخ طوالنی بشریت قرار داشتیم

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان دانشگاه امام صادق  ودر دیدار اساتید  بیانات

29/10/1384(السّالمعلیه)  
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ممنشأ عظمت اسال  

ی عظمت اسالم و که نشانه -ی غدیر ما از حادثه و واقعه

ای برای تضعیف اسالم به عنوان وسیله -جامعیت اسالم است 

استفاده نکنیم. این را من بالخصوص امروز و این روزها 

ی مسلمانها ی ملت عزیزمان و همهموظفم و مقیدم که به همه

مروز برای ی دنیا عرض بکنم که مراقب باشند ادر هر نقطه

ی خاص، همین تضعیف اسالم، دشمنان به دنبال همین نقطه

ی چیزی که منشأ عظمت اسالم است، هستند؛ یعنی مسئله

شیعه و سنی، قبول غدیر و انکار غدیر. دشمن میخواهد 

ی برادرکشی و جنگ و خونریزی ی غدیر را یک مایهمسئله

الف و ی ائتقرار بدهد؛ در حالی که غدیر میتواند وسیله

 برادری مسلمانها با هم باشد. 

 

  18/10/1385عید سعید غدیر خمانات در دیدار مردم قم در سالروزبی
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 جامعیت اسالم

چه شخصیت ایمانی،  -امیرالمؤمنین را که از لحاظ شخصیت 

چه شخصیت اخالقی، چه شخصیت انقالبی و نظامی، چه 

ممتاز یک فرد  -شخصیت رفتاری با قشرهای مختلف افراد 

و منحصر بفردی بود، منصوب کردند و مردم را به تبعیت از 

او موظف کردند. این هم فکر پیغمبر نبود، این هدایت الهی 

ی سخنان و بود، دستور الهی بود، نصب الهی بود؛ مثل بقیه

این دستور  .هدایتهای نبی مکرم که همه، الهام الهی بود

مبر اکرم هم این صریح پروردگار به پیغمبر اکرم بود، پیغ

این است؛ یعنی  غدیری دستور را عمل کردند. مسئله

ی جامعیت اسالم و نگاه به آینده و آن چیزی که دهندهنشان

 .در هدایت و زعامت امت اسالمی شرط است

 

  18/10/1385خم غدیریدار مردم قم در سالروز عید سعیدبیانات در د
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 زنده نگه داشتن غدیر

ی ین که ما غدیر را زنده نگه میداریم، فقط به خاطر جنبها

ی مناقبی آن نسبت به وجود اعتقادی آن نیست؛ یا جنبه

ی بسیار مهمی است. مقدس امیرالمؤمنین. این جنبه هم جنبه

ی علوی است. ی ما یک جامعهفراموش نباید بکنیم که جامعه

رالمؤمنین ای که امیآرزوی ما این است که در تراز جامعه

میخواست بسازد، قرار بگیریم. پس بایستی این معیارها را 

 رعایت کنیم. 

 

 

 

 

  18/10/1385خم غدیریدار مردم قم در سالروز عید سعیدبیانات در د



 

45 
 

 عید اللَّه االکبر

ی اعیاد موجود در تقویم اسالمی این عید باالتر است؛ از همه 

ی این اعیاد بیشتر است. پرمغزتر است؛ تأثیر این عید از همه

ی هدایت، در چرا؟ چون تکلیف امت اسالمی در زمینه

ی غدیر معیّن شده است. ی حکومت، در این حادثهزمینه

دیر عمل ی پیامبر اعظم در غحرفی نیست که بر طبق توصیه

پیغمبر هم طبق بعضی از روایتها خبر داده بود که عمل  -نشد 

ی ایجاد یک شاخص ی غدیر، مسئلهاما مسئله -نخواهد شد 

است، یک معیار و میزان است. تا آخر دنیا مسلمانان میتوانند 

این شاخص را، این معیار را جلوی خودشان قرار بدهند و 

نند. اینی که پیغمبر اکرم تکلیف مسیر عمومىِ امت را معیّن ک

ی والیت انتخاب کرد، حساسترین زمان را برای اعالم مسئله

این انتخاِب پیغمبر نبود، انتخاِب خدای متعال بود. از طرف 

امت «... بلّغ ما انزل الیک من رّبک»پروردگار وحی رسید که: 
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هر وقت بخواهند، هر وقت چشم خود را بر حقیقت باز کنند، 

هند دید، معیار را مشاهده خواهند کرد، شاخص را خوا

 تردیدی باقی نخواهد ماند. اهمیت غدیر این است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15/09/1388بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر
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 عید مسلمین

ی شیعه است، ولی در ی امامیهعید غدیر اگرچه شاخص فرقه

حادثه ای که این واقع با مفهوم و محتوا و مضمون گسترده

ی مسلمانان، بلکه با توضیحی که دارد، این عید متعلق به همه

ی کسانی است که برای عرض خواهم کرد، متعلق به همه

 بهروزی انسان دل میسوزانند.

غیر  وما شیعیان این اعتقاد راسخ را که متکی به دلیل متقن 

ابی طالب ی امیرالمؤمنین علی بن قابل تردید است، درباره

وز یعنی حدیث ر -لسّالم( داریم. این حدیث متواتر ا)علیه

 ی محدثین بزرگ اسالم، از شیعه و سنیرا که همه -غدیر 

 ی متقن میدانیم. اند، مستند این عقیدهنقل کرده

 

  4/09/1389هزار بسیجی در روز عید غدیر 110بیانات در جمع 
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 زنده نگه داشتن اسالم

ی اصولی است؛ ناظر ی مهمی است؛ یک حادثهغدیر حادثه

به توجه اسالم به مهمترین رکن تشکیل نظام اسالمی و 

ی والیت ی امامت و مسئلهی اسالمی است. یعنی مسئلهجامعه

و زنده نگهداشتن غدیر، به یک معنا زنده نگهداشتن اسالم 

ی شیعه و معتقدین به والیت است. مسئله فقط مسئله

السّالم( نیست. اگر ما مردم شیعه و مدعی یرالمؤمنین )علیهام

پیروی از امیرالمؤمنین حقیقت غدیر را درست تبیین کنیم، 

هم خودمان درک کنیم، هم به دیگران معرفی کنیم، خود 

آفرین باشد. بحث اعتقاد قلبی ی غدیر میتواند وحدتمسئله

قادی، ی دینی و مذهبی به یک اصل اعتو اتصال یک نحله

یک بحث است؛ شناخت مسئله، بحث دیگری است. اسالم 

ی اسالمی و نظام ترین مسئله در باب تشکیل جامعهعالی

ی غدیر متجلی کرده اسالمی و دنیای اسالمی را در مسئله
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است. امیدواریم که ما به معنای واقعی کلمه، به دنبال مفهوم 

این را  و مضمون و معنای حقیقی غدیر و والیت باشیم؛ که

شاءاللّه در طول شما جوانها باید در ذهنتان داشته باشید و ان

 زندگی دنبال کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10/08/1391و دانشجویان آموزانبیانات در دیدار دانش
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 مسلمات تاریخ

 غدیر جزو مسلمات تاریخ اسالم است  حادثه

اوّالً ى بسیار مهمّى است در تاریخ اسالم. ى غدیر مسئلهمسئله

مَن »ى عجیب و مهم و این بیان شریف که اصل این حادثه

،  چیزى نیست که فقط شیعه آن «کُنتُ مَواله فَهذا عَلىٌّ مَواله

کسانى که را نقل کرده باشد؛ این جزو مسلّمات است. آن

اند اشکال کنند، ایراد کنند، اصل صدور این بیان را خواسته

[ رفتند سراغ تأویل و توجیه کهاند، ]بلمورد تردید قرار نداده

ى مسلّم و معناکردن این جمله اصل حادثه، یک مسئله

هایى هم که در معناى این تاریخى و اسالمى است؛ شبهه

گان فکرى و جمله به ذهن بعضى از نورسیدگان و نوکیسه

معرفتى امروز میرسد، همان حرفهایى است که هزار سال 

ى علماى وسیلههاى آنها بهاست این حرفها مطرح بوده، جواب

اى در اصل این مسئله بزرگ داده شده و جاى کمترین شبهه
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ى رسول اکرم که سؤال کرد از مردم و حادثه و معناى جمله

ى قرآن بود که اشاره به آیه -« بِکُم مِن اَنفُِسکُم اَلَستُ اَولى»

از آن این جمله  و بعد «لمُؤمِنینَ مِن اَنفُسِهِمبِا اَلنَّبِىُّ اَولى»که 

[؛ ]در[ اصل این ]نیست« مَن کُنتُ مَواله فَهذا علىٌّ مَواله»که 

 مسئله جاى هیچ تردیدى نیست. 
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 مسئله غدیر، حکومت اسالمی

ى بسیار مهمّى است در تاریخ اسالم. اوّالً ى غدیر مسئلهمسئله

مَن »"ى عجیب و مهم و این بیان شریف که اصل این حادثه

چیزى نیست که فقط شیعه آن  "کُنتُ مَواله فَهذا عَلىٌّ مَواله

کسانى که نقل کرده باشد؛ این جزو مسلّمات است. آنرا 

اند اشکال کنند، ایراد کنند، اصل صدور این بیان را خواسته

اند، ]بلکه[ رفتند سراغ تأویل و توجیه مورد تردید قرار نداده

ى مسلّم و معناکردن این جمله. اصل حادثه، یک مسئله

ى این هایى هم که در معناتاریخى و اسالمى است؛ شبهه

گان فکرى و جمله به ذهن بعضى از نورسیدگان و نوکیسه

معرفتى امروز میرسد، همان حرفهایى است که هزار سال 

ى علماى وسیلهاست این حرفها مطرح بوده، جوابهاى آنها به

اى در اصل این مسئله بزرگ داده شده و جاى کمترین شبهه

از مردم  ى رسول اکرم که سؤال کردو حادثه و معناى جمله

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1622&npt=8#52223
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1622&npt=8#52223
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1622&npt=8#52223
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ى قرآن بود که که اشاره به آیه« بِکُم مِن َانفُسُِکم لىاَلَستُ اَو»

و بعد از آن این جمله که « مُؤمِنینَ مِن َانفُسِهِمبِال اَلنَّبِىُّ اَولى»

]نیست[؛ ]در[ اصل این « مَن کُنتُ مَواله فَهذا علىٌّ مَواله»

این  مسئله جاى هیچ تردیدى نیست. آنچه در مورد محتواى

ى تاریخى و شریف و پر مغز بایستى بیان بشود ]اینکه[، جمله

غیر از نصب امیرالمؤمنین به خالفت و امامت بعد از نبىّ اکرم 

 -که معناى رایج و شایع این جمله است  -و وصایت پیغمبر 

یک مضمون مهمّ دیگرى در این بیان وجود دارد که نباید 

ن اسالم به امر حکومت مورد غفلت قرار بگیرد و آن، پرداخت

و اهمّّیت این موضوع از نظر اسالم است.  سیاست امّتو امر 

آن کسانى که سعى کردند اسالم را از مسائل اجتماعى و از 

مسائل سیاسى برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل 

اه نگو در واقع  -شخصى و مسائل خصوصىِ زندگى افراد 

داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دستهاى  سکوالر به اسالم

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1757
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1757
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1691
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1691
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دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در طول سالیان دراز 

ى غدیر است. پیغمبر جوابشان مسئله -ترویج کرده است 

اللَّه علیه و آله و سلّم( در آن موقعیّت حسّاس، در اکرم )صلّى

ى خداى متعال، یک مسئلههاى زندگى، به دستور آخرین ماه

اساسى و مهم را بیان میکنند و آن عبارت است از پرداختن به 

ى حکومت براى بعد از زمان پیغمبر. اینجا نصب مسئله

هاى معنوى نبود، بلکه معناى نصب جنبهامیرالمؤمنین، فقط به

هاى معنوى قابل نصب نیست؛ ى جنبهمیشود گفت که مسئله

ارت است از: حکومت، آنچه قابل نصب است عب

؛ این را ى اسالمىجامعهکشوردارى، سیاست، مدیریّت 

ى بسیار مهّمى است پیغمبر اکرم به مردم توصیه کرد. این نکته

ى کسانى شکنى است به همهى غدیر که پاسخ دنداندر مسئله

د و تبلیغ میکنند که اسالم را از مسائل سیاست که فکر میکنن

و مسائل حکومت و مانند اینها برکنار بدارند. بنابراین، این دو 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1256
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عنوان امامتِ بعد حقیقت، یعنى حقیقتِ نصب امیرالمؤمنین به

ى پرداختن به حکومت و سیاست و امامت از پیغمبر، و مسئله

بسیار مهمّ و  ى امّت بعد از پیغمبر، این دو موضوعو اداره

ى غدیر وجود دارد و جزو معارفى است حسّاس، در مسئله

ى که غدیر متضمّن آن است و درس بزرگى است براى همه

 .مسلمانان، براى امروز و فرداى مسلمین
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 یأس دشمن

ی جامعهمداری در ی حکومت و اقتدار و قدرتقاعده

گذاری شد؛ اهمّّیت غدیر اسالمی، با غدیر معیّن شد و پایه

اهمّیّت غدیر فقط این نیست که امیرالمؤمنین را  .این است

تر این است که معیّن کردند؛ این هم مهم است امّا از این مهم

ضابطه را معیّن کردند، قاعده را معیّن کردند؛ معلوم شد که 

سلطنتی معنا ندارد، حکومت ی اسالمی، حکومت در جامعه

شخصی معنا ندارد، حکومت زَر و زور معنا ندارد، حکومت 

اشرافی معنا ندارد، حکومت تکبّر بر مردم معنا ندارد، 

خواهی و برای خود جمع حکومت امتیازخواهی و زیاده

رانی معنا ندارد؛ کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت شهوت

ی است. این قاعده در غدیر جورمعلوم شد که در اسالم این

یَِئسَ الَّذینَ »وقت وضع شد. وقتی این قاعده وضع شد، آن
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؛ دیگر دشمنها از اینکه بتوانند مسیر این «کَفَروا مِن دینِکُم

وقتی دین را تغییر بدهند مأیوس میشوند؛ چون مسیر دین آن

ی اصلی تغییر ی اصلی، آن هستهتغییر پیدا میکند که آن نقطه

ی تهی مدیریّت، هسی قدرت، هستهکند؛ یعنی هستهپیدا 

چیز تغییر میکند؛ بله، در ریاست؛ اگر تغییر پیدا کند، همه

آید و افرادی از قبیل واقعیّت عملی، تغییراتی به وجود می

عنوان اسالم، آیند بهعباس سرِ کار میامیّه و بنیخلفای بنی

اینها دیگر ضابطه آید، امّا یوسف هم ]سرِ کار[ میبنحجّاج

را نمیتوانند به هم بزنند. امروز اگر کسانی در دنیای اسالم؛ 

آنهایی که با معارف اسالمی آشنا هستند مراجعه کنند به 

قرآن، مراجعه کنند به ضوابطی که در قرآن برای بندگی حق 

در قرآن  -یعنی ملّتها-گیری بندگان حق و زندگی و جهت

ی ای برسند جز نتیجهد به نتیجهمعیّن شده است، امکان ندار
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ی او است. این السّالم( و آنچه دنبالهامامت امیرالمؤمنین )علیه

  .ادّعای ما است و میتوانیم این ادّعا را کامالً ثابت کنیم
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 تمسک به والیت اهل بیت

 تمسک به والیت اهل بیت، هم باید قلبی باشد و هم عملی 

 الَّذی جَعَلَنا مِنَ المُتَمَسِّکینَ بِوِالیَةِ  ِ اَلحَمدُ هللِ»[ ]وقتی میگوییم

این تمسّک به والیت  ،«ینَ وَ اَوالِدهِ الَمعصومیناَمیرِالمُؤمِن

جوری است؟ بله، یک بخشی از این تمّسک به والیت، چه

نی شما قبول دارید والیت را؛ خیلی هم خوب قلبی است یع

ی است، خیلی هم الزم است، بالشک مؤّثر هم هست امّا همه

تمسّک، این نیست؛ تمّسک این است که ما نگاه کنیم و این 

آن ایثار و آن -گیری است صفاتی که برای ما قابل دنبال

معنویّت و آن معرفت و آن خداشناسی و آن عبادت و آن 

آید و آن توجّه به خدا و مانند اینها که از ماها برنمی ها وناله

ی در زمینه -ها که ما خیلی خیلی خیلی عقبیمدر این زمینه

ی جامعه و ی صفات مربوط به ادارهصفات بشری، در زمینه

آید، ]البتّه[ در حدّ آن حکومت و غیره، و اینها از ما برمی
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انیم در این جهت بزرگوار و کمتر از او نمیرسیم امّا میتو

وقت این شد حرکت بکنیم؛ این کارها را باید بکنیم؛ آن

  .تمسّک به والیت امیرالمؤمنین
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 ضابطه رهبری جامعه اسالمی

 تعیین ضابطه رهبری جامعه اسالمی در غدیر 

عید غدیر در بعضی از تعبیرات گفته شده است که 

وجه  ،ی اعیاد باالتر است، علّت این واالکبر و از همهعیداهلل

این چیست؟ خب، در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از 

ی دیگری قابل تطبیق نیست. همین ی غدیر به مسئلهمسئله

الیَومَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم فاَل »ی معروف آیه

لیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم وَ اَتمَمتُ عَلیکُم تَخشَوهُم وَ اخشَونِ اَ

ی مائده که در اوایل سوره «ضیتُ لَکُمُ االِسالمَ دیناًنِعمَتی وَ رَ

ی ی مسئلهای در وزن و اهمّیّت و اندازهاست، با غیر مسئله

ای است که چنین مسئلهغدیر، قابل تطبیق نیست؛ فقط یک

اش درباره« الیَومَ یَئِسَ الَّذینَ کََفروا مِن دینِکُم»میتواند تعبیر 

اند، کسانی که در مضمون این آیات خدشه کردهبیاید. آن

اند، مخالفین و کسانی که حرفهایی میزنند، مطالبی گفته
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ی غدیر را قبول ندارند این آیه را به نحوی تأویل قضیّه

امروز روزی  اند لکن این بخش از آیه قابل تأویل نیست.کرده

از دین شما مأیوس شدند. چه  -کّفار-است که دشمنان 

چیزی مگر بر دین اضافه شد که دشمن را مأیوس کرد؟ آن 

ی مائده، قبل و بعد از احکامی که در این آیه، در اوّل سوره

این فِقره آمده است، مگر چقدر اهمّیّت دارد؟ این تعبیر 

کات نیامده است، ی زی نماز نیامده است، دربارهدرباره

ی هیچ یک از احکام ی جهاد نیامده است؛ دربارهدرباره

اَلیَومَ یَئِسَ الَّذینَ َکَفروا مِن »فرعی الهی نیامده است که 

ی دیگری است؛ غیر از این ؛ پس این یک قضیّه«دینِکُم

ی رهبری احکام فرعی است. آن قضیّه چیست؟ قضیّه

ی مت و امامت در جامعهی نظام حکوی اسالمی؛ قضیّهجامعه

کما اینکه کردند؛ -اسالمی.بله، ممکن است تخلّف کنند 

عبّاس و امثال اینها با نام امامت و امیّه و بنیچند قرن بنی
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]امّا[  -خالفت و مانند اینها، پادشاهی کردند؛ سلطنت کردند

ی غدیر. ماجرای تعیین غدیر، ای نمیزند به فلسفهاین لطمه

ای ابطه است، تعیین قاعده است. یک قاعدهماجرای تعیین ض

های آخر عمر، این در اسالم درست شد؛ پیغمبر اکرم در ماه

ی امامت؛ قاعده را وضع کرد؛ آن قاعده چیست؟ قاعده

 ی والیت... قاعده
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 شرط تحقق رسالت پیامبراکرم)ص( 

 ت، شرط تحقق رسالت پیامبراکرم)ص( اعالم امام

ی ی شریفهوقت آن آیهقدر اهمّیّت دارد، آنوقتی غدیر این

یاَیُّهَا الرَّسولُ بَِلّغ مآ اُنِزلَ اِلَیکَ مِن َربَِّک وَ اِن لَم »دیگر که 

معنایش روشن میشود. ]میفرماید[ اگر  ،«عَل فَما َبلَّغتَ ِرسالَتَهتَف

ای. این حکم را ابالغ نکنی، اصالً رسالتت را انجام نداده

آن مجاهدات -سال است دارد مجاهدت میکند  23پیغمبر 

ها، آن مکّه، آن مجاهدات مدینه، آن جنگها، آن فداکاری

های بر خود، آن هدایت عظیم بشری گذشتها، آن سختگیری

جام داده است، اینها همه در این مّدت انجام که آن بزرگوار ان

ای است که اگر نباشد، ای و چه عارضهاین چه حادثه -گرفته

، «وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَه»[ نیست ی اینها ]گوییهمه

این نمیتواند چند حکم فرعی باشد؛ این یک چیزی فراتر از 

امام کیست؟ خود اینها است؛ آن چیست؟ امامت است. اّول



 

65 
 

السّالم( در منا فرمود: اِنَّ رَسولَ اهللِ پیغمبر. امام صادق )علیه

ثُمَّ مِن بَعدِهِ »کانَ هُوَ االِمام؛ پیغمبر، امام اوّل است؛ 

خدای متعال بعد از آنکه  ی ائمّه.و بعد بقّیه« طالِبیاَببنِعَلیِّ

حل سخت همه مراهمه امتحان کرد، آنابراهیم پیغمبر را آن

در نوجوانی در آتش افتاد؛ بعد آمد در -را ابراهیم گذراند 

همه تالش کرد و زحمت بابل و در آن مناطقی که بود این

ی وقت خدا میفرماید: اِنّبه سنّ پیری که رسید، آن -کشید

حاال میخواهم تو را امام قرار بدهم.  جاعِلُکَ لِلنّاسِ اِمامًا؛

است؛ اعتقاد اسالمیِ مبتنی بر  امامت یعنی این. این، اعتقاد

  .مبانی مستحکم و استدالالت غیرقابل خدشه است
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 بزرگترین نعمت خداوند

عنوان ولیّ السّالم( بهامیرالمؤمنین )علیهحقیقتاً غدیر و معرّفی 

امر امّت اسالمی و جانشین پیغمبر، یکی از نعمتهای بزرگ 

خدای متعال بود؛ یعنی همچنان که خود اصل نبوّت و 

َلقَد مَنَّ اهلُل »رسالت، منّت الهی و نعمت بزرگ الهی است که 

در مورد  ،«هِمیهِم رَسولًا مِن اَنفُسِعَلَی المُؤمِنینَ اِذ بََعثَ ف

والیت امیرالمؤمنین هم حقیقتاً یک نعمت بزرگ و یک منّت 

َانوَارًا فَجََعلَکُم ِبعَرشِهِ ُمحدِقینَ حَتّى  اهللُ خََلقَکُمُ»بزرگی بود: 

تا آخر؛  «وتٍ اَذِنَ اهللُ اَن تُرفَعمَنَّ اهللُ عَلَینا بِکُم فَجَعَلَکُم فی بُیُ

والیت امیرالمؤمنین و حقیقتاً نعمت بزرگی است. خب 

ی مایه -ی مائدهدر سوره-ی والیت، یک جا در قرآن مسئله

آن  الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم؛یأس کفّار است: اَلیَومَ یَئِسَ 

ی والیت مطرح شده، آن روزی است که به روزی که مسئله

ی یأس کّفار ، مایه«یَئَِس الَّذینَ َکَفروا مِن دینِکُم»نّص قرآن 
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ی طباطبائی یک تفصیل خیلی زیبایی ت که مرحوم علّامهاس

در این زمینه دارند در تفسیر المیزان که این یأس چگونه است 

و با چه منطقی این یأس وجود دارد؛ یک جای دیگر در 

وََمن یَتَوَلَّ »ی مبارکه است که ی شریفه، این آیههمین سوره

که مراد  ،«حِزبَ اهللِ هُمُ الغ ّلِبوننَّ اهللَ وَ َرسولَه وَ الَّذینَ ءامَنوا فَاِ

که ی قبلش که در این آیه است و آیه« الَّذینَ ءامَنوا»از این 

ی رکوع ]که میگوید[ در حال آیه-]است[  «وَهُم راکِعون»

الصّالةوالسّالم( امیرالمؤمنین )علیه -رکوع، انفاق میکنند

است؛ ]یعنی[ ی به همان در این آیه هم اشاره« ءامَنوا»است؛ 

 «.اِنَّما وَلِیُّکُمُ اهلل»ز ی بعد اآیه

را که همان کسانی هستند که « حِزبَ اهلل»وقت اینجا آن 

معرّفی میکند؛ « غالبون»رو این ایمان و این حرکتند، دنباله

ی ی یأس کفّار است، یک جا مسئلهیعنی یک جا مسئله

ی امعههای حرکت امّت اسالمی و جی اهل حق. زمینهغلبه
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ی غلبه و ی شیعه اینها است که مایهاسالمی، بخصوص جامعه

ی توانایی و قدرت و در اختیار ما ی یأس کفّار و مایهمایه

 است.
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