مرور سریع
بیانات رهبر انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر ۱۳۹۵/۰۶/ ۳۰

جمالت طالیی

موضوعات اصلی



پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر

ماجرای تعیین غدیر ،ماجرای تعیین ضابطه و قاعده است .یک قاعدهای در اسالم درست شد؛ پیغمبر اکرم در ماههای آخر عمر ،این قاعده را وضع کرد؛
آن قاعده چیست؟ قاعدهی امامت؛ قاعدهی والیت.



تا آخر دنیا هرجا مسلمانها بخواهند و همّت کنند و هدایت شوند از سوی خدا به اینکه اسالم را تحقّق ببخشند و جامعهی اسالمی را تحقّق ببخشند،
ضابطه و قاعدهاش این است :باید امامت را احیا کنند.


تعیین ضابطه
حکومت در
مسئلهی غدیر

ن کَفَروا مِن دینِکُم»؛ دیگر دشمنها از اینکه بتوانند مسیر این دین را تغییر بدهند مأیوس میشوند؛ چون
وقتی این قاعده وضع شد ،آنوقت «یَئِسَ الَّذی َ
مسیر دین آنوقتی تغییر پیدا میکند که آن نقطهی اصلی ،آن هستهی اصلی تغییر پیدا کند.



هرکسی در دنیای اسالم اگر قرآن را و ارزشها و ضوابط قرآنی را برای زندگی جوامع بشری مالک قرار بدهند ،به هیچ نتیجهای نمیرسند جز اینکه کسی
مثل علیّبنابیطالب (علیهالسّالم) بایستی بر جوامع اسالمی حکومت بکند.



یک عدّهای خیال میکنند اثبات تشیّع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنّت و دیگران بنا کند مدام بدوبیراه گفتن؛ نه ،این خالف
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سیرهی ائمّه است.


اینکه شما میبینید رادیوها یا تلویزیونهایی در دنیای اسالم به وجود میآید که کار آنها این است که بهعنوان شیعه و به نام شیعه ،به بزرگان مورد
اعتقاد بقیّهی فِرق اسالمی بدگویی کنند ،این معلوم است که بودجهاش بودجهی خزانهداری انگلیس است؛ این شیعهی انگلیسی است.



وقتی شما بدوبیراه گفتی ،یک سدّی کشیده میشود و این حرف [منطقی ما] شنیده نمیشود؛ آنوقت گروههای خبیث و وابسته آمریکا و سیا و
اینتلیجنسسرویس -مثل داعش و جبهةالنّصره  -این اوضاع را به راه میاندازند که مالحظه کردید در عراق و در سوریه و در جاهای دیگر.

خصوصیات
امیرالمؤمنین
(علیهالسالم) و
وظیفه ما در تبعیت
از ایشان



علیّبنابیطالب (سالماهللعلیه) شخصیّتی است که اگر شما شیعه باشید احترامش میکنید ،اگر سنّی باشید احترامش میکنید ،اگر اصالً مسلمان نباشید
و او را بشناسید و بروید دنبال احوالش احترام میکنید.



خطبههای نماز
جمعهی تهران

در امیرالمؤمنین سه جور صفات هست :یکی آن صفات معنویِ الهی است که با هیچ میزانی برای ماها اصالً قابل سنجش نیست؛ ایمان ،آن ایمانِ متعالیِ
عمیق؛ سبقت در اسالم ،فداکاری در راه اسالم .اخالص.
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۱۳۸۸/۰۶/۲۰



یک دسته دیگر ،صفات برجستهی انسانی او است« :شجاعت»« ،رحم» ...اینها اصالً همان چیزهایی است که ربطی به این ندارد که ما متدیّن باشیم و به
چه دینی متدیّن باشیم تا اینها را احترام کنیم؛ هر انسانی در مقابل این عظمت وقتی قرار میگیرد احساس خضوع و تعظیم میکند.



دستهی سوّم از خصوصیّات امیرالمؤمنین ،خصوصیّات حکومتی است که نتیجهی همان مسئلهی امامت است ...مثل «عدالت»« ،انصاف»« ،برابر قراردادن
همهی آحاد مردم» و...



ما که معلوم است مثل امیرالمؤمنین نمیتوانیم زندگی کنیم ...همین صفات امیرالمؤمنین را [در نظر] بگیرید ،بهقدر توانمان در این جهت حرکت کنیم؛
در جهت عکس حرکت نکنیم.



جامعهی ما در جهت زهد امیرالمؤمنین حرکت کند؛ نه اینکه مثل امیرالمؤمنین زهد بوَرزد -که نه میتوانیم و نه از ما آن را میخواهند -امّا در آن جهت
حرکت کنیم؛ یعنی از اسراف ،زیادهروی ،چشموهمچشمی دور بشویم؛ اینجوری میشویم شیعهی امیرالمؤمنین.



کونوا لَنا زَیناً َو ال تَکونوا عَلَینا شَیناً؛ فرمود زینت ما باشید .زینت ما بودن یعنی چه؟ یعنی جوری عمل کنید که وقتی کسی نگاه کرد بگوید :بهبه! شیعیان
امیرالمؤمنین چقدر خوبند!



آن که رشوه میطلبد؛ آن که از بیتالمال زیادی میخواهد ،عیب برای شیعه است؛ آن که بر بدیها چشم میبندد و برای هدایت جامعه به سوی تقوا هیچ
احساس مسئولیّتی نمیکند ،این عیب است برای نظام اسالمی و جامعهی اسالمی.



ما متأسّفانه گرفتار اسراف و زیادهروی شدهایم ...اسراف در لباس ،خوراک ،تجمّالت زندگی ،زینتها و آویزههای گوناگون .اگر یک جامعهای بخواهد از
لحاظ استحکام درونیِ اقتصاد خود به نقطهای برسد که آسیبپذیر نباشد ،باید اسراف و زیادهروی را کنار بگذارد.



تمسّک به والیت چهجوری است؟ تمسّک این است که صفاتی که برای ما قابل دنبالگیری است در زمینهی صفات بشری ،صفات مربوط به ادارهی
جامعه و حکومت و غیره ،و اینها از ما برمیآید[ ،البتّه] در حدّ آن بزرگوار و کمتر از او نمیرسیم امّا میتوانیم در این جهت حرکت بکنیم.



دشمن گاهی استفاده میکند از ضعفهای ما بدون اینکه او زحمتی کشیده باشد .خودمان را بایستی درست کنیم ،که از ضعفهای ما استفاده نکند.



[میخواهند] اقتصاد کشور را خراب کنند ،وضع مردم بد باشد ،جیب مردم خالی بشود ،امکانات مردم کم بشود ،پول مردم بیارزش بشود ،قدرت خریدشان
کم بشود تا ناراضی بشوند؛ هدف ،این است .مردم را از اسالم و از نظام اسالمی ناراضی کنند؛ این ،هدف دشمن است.



جوانهایی که امروز در این کشور برای احیاء اسالم ،برای اقامهی دین با جد مشغول کارند ،بحمداهلل روزبهروز دارند زیاد میشوند .اینها همانهایی هستند
که به فضل الهی ،به حولوقوّهی الهی ،هر دشمنی از جمله آمریکا و صهیونیست را به زانو خواهند فکند.

2

مسأله
امامت و
والیت

تمسک به
والیت

جوانان
مؤمن

حکومت
اسالمی

دشمن
شناسی

واژگان کلیدی
بیانات رهبر انقالب در
دیدار اقشار مختلف مردم
به مناسبت عید غدیر

دنیاطلبی

وحدت
دنیای
اسالم

۱۳۹۵/۶/۳۰

شیعهی
انگلیسی

اسراف
اهانت
نکردن به
مقدسات

تقوا

3

جزئیات تکمیلی

برخی خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین(علیهالسّالم)
 -۱عدالت ،انصاف و برابر قراردادن همهى آحاد مردم
 -۲اجتناب از زخارف و زینتهاى دنیا براى شخص خود :ممنوعیت استفادهی شخصی از امکانات عمومی
 -۳تدبیر :جدا کردن دوست از دشمن و تقسیمبندی دشمن به چند طبقه و برخورد الزم با هر کدام
 -4سرعت عمل :معطل نکردن و اقدام بمجرد تشخیص حق
 -5تبیین :بیان حقایق و واقعیات روز جامعه برای مردم
 -۶هدایت جامعه به تقوا :مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در صراط مستقیم
 -۷شجاعت در عمل به حق :رودربایستی نکردن در عمل به حق
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