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 خوش آمد:
 
 
 
 

 سالم بر اميرمومنان و سالم بر غدير و سالم بر استواران پيمان غدير!
 ر را رها نکردند ونگيختة غدي، براديدند و تنها به فاصلة هفتاد روزسالم بر آنان که با موج همراه نشدند و اسير تندباد حوادث نگر

 حضرتش را تنها نگذاشتند.

داشتند و با همان ده نگهار زنسالم بر آنان که پيام غدير را در دلِ صدها سال درد و رنج و فشار و محروميت و تحمل شکنجه و آز

اهلل عليه  خدا ـ صلي يامبرپکه گويي اينک گوش جان ما اين نوای آسماني  سانهای پس از خود رسانيدند. آنطراوت و شادی به نسل

 شنود که:و آله ـ را از دل همان صحرای سوزان مي

جَنّاتِ  مَعاشِرَ النّاس! السّابِقون اِلي مُبايِعِه وَ مُواالتِهِ وَ التَّسليم عَلَيهِ بِامرَه المُؤمِنين اُولئِکَ هُمُ الفائِزوُنَ في"

 1"مِالنَّعي

تش را والي هان اي مردمان! آنان که در بيعت با علي ـ عليه السالم ـ پيشي گيرند، دوستي او را پيشه کنند و

 گردن نهند)و با لقب امير المؤمنين به او سالم کنند(، رستگارانند که در بهشت برين جاي دارند.

کند و شور و ارتر مياستو ن را در پاس داشت حريمِ حرمتشهايماشنيدن همين کالم قاطع از دل قرون و اعصار است که امروز گام

 گرداند.اشتياقمان را در دل، دوصد چندان مي

 2کشد که از عمق جان و از سر ارادت خدای متعال را چنين سپاس گوييم:جا باال ميگذاری اين نعمت واال، ما را تا بدانارج

 3"نَهتَدي لَو ال اَن هُدانا اهللاَلحُمد هلل الَّذي هُدانا لِهذا وُ ما کُنّا لِ"

ي ستايش، خدايي را سزاست که ما را بر اين مسير رهنمون گرديد، که اگر هدايت او ما را، يارِ راه نمي شد ما به خود، در اين مقام راه نم
 4"يافتيم.

 سخنراني:
 

 اگر او سبب کمال دين است ... 
 اگر او از پيامبر و پيامبر هم از اوست ...

 دروازة شهرعلم و پيامبر مدينة آن است ... اگر او
 اگر او محبوب خدا و رسولش است ...

 اگر او اين چنين است ...

 اش بشناسد؟چه کسي قادر است امام ـ عليه السالم ـ را به حقيقت معنوی

ای از امواج داند. جز همينهيمآن  دانيم که، آن ايستاده بر ساحل، از عمق و وسعت و عجايبِ ما از اقيانوس بيکران واليت همان قدر مي

 بينيم.آن، چيزی به گوش نداريم و جز به قدر وسعت ديدمان نمي

                                                 
 ـ بخشي از خطبة غدير خم پيامبر اکرم1

 برگرفته از موعود غدير تأليف اصغر صادقي، مفدمهـ 2

 44ـ اعراف/3

  10ـ7تأليف اصغر صادقي، پيش گفتار صص "موعود غدير"از کتاب  ـ برگرفته4

 چون نامة جرم ما به هم پيچيدند بردند و به ميزان علي سنجيدند

 بيش از همه کس گناه ما بود ولي ما را به محبت علي بخشـيدنـد
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های فضيلت و دانشش، کار هيچ شناور و ای است که دست يافتن بر اعماق ذخاير و گنجينهعلي ـ عليه السالم ـ اقيانوس بيکرانه

 1گونه پيمانه و وسيله سنجشي.بردن به اندازه و قدرش را هيچغواص ماهری نيست و پي

 
 

 ميان برنامه:
زنده و  ق و عدالت،يان حغدير کهنه شدني و فراموش شدني نيست، از ياد رفتني نيست، در درون دلهای مؤمنان و سينه های راه

نزلگاه م ر آخرين.. غدي.يست. جاودانه است. غدير تنها يادآور سه شبانه روز ماندن پيامبر و يک صد و بيست هزار حاجي مسلمان ن
 اکمال دين و اتمام نعمت خداست. غدير شاه رگ حيات معنوی انسان است.

ز پيمان بستن با د. غدير روم کننحجت را بر همگان تما بر، امام را به بشر معرفي کردند تاغدير آخرين جايگاهي است که خدا و پيام
ستي به واليت فتن جهان هنت ياته آزمايش مردمان است. غدير روز زينبوت و امامت است و پذيرش واليت آنان از جان و دل. غدير بو

روز نشان دادن  است. غدير رفتن علوی است. غدير جايگاه يافتن علي و راه علي است و پناهگاه دل سپردن به علي و در پناه علي راه
ين است اانيت است. و انس خوشبختي انسانهي است، به سوی سعادت و بهشت و برای هميشه تاريخ. غدير برکه شاه راه مستقيم اال

 که هميشه زنده و شاداب و سبز و جاويد خواهد بود.
 .آری ... اين خواست خداست که خوش بختي و سعادت از برکه غدير اميرمؤمنان به انسانها رسيده باشد

 (35و 34صفحات:  نويسنده: حسن تاجری کتاب: برکه خوشبختي )از      
 
 

 ميان برنامه:
 شر الناس،معا

 قولوا الذی قلت لکم، 
 و سلموا علي عليٍّ بإمرة المؤمنين.

 "سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و إليک المصير."و قولوا 
نداز است. در هر يان طنين اجهان اين ندای بلند پيامبر )ص( در غدير است که بعد از يکصد و بيست هزار حاضر در غدير، در گوش تمام

( دور دستهای بي طالب )عبن ا بيک در پاسخ به اين فرمان الهي از سينه های پر محبت شيعيان و دوستان عليزمان ميليونها ندای ل
 بوسه بيعت مي زند. "من کنت مواله فعلي مواله"افق را مي نوردد و بر دست مقام 

يت زمين و ون صاحب والمدي ود رااينک ما از دور دست چهارده قرن، دست بيعت تا بلندای با عظمت غدير بلند مي کنيم، و هستي خ
 مي دانيم. -عليهم السالم–آسمان ها چهارده معصوم پاک 

 اليوم اکملت لکم دينکم،
 و اتممت عليکم نعمتي،

 و رضيت لکم االسالم دينا 
ن را امير المؤمني واان که فقط ار آناين قرآن است که با امضای خداوند بر سطر آخر غدير آن را اعتباری ابدی بخشيده است. ايمان استو

ا زيبنده تر نشان دير زيبا رغه، و )ع( مي دانند، از اين سند محکم اسالم است که از حيات پيامبر )ص( تا کنون بر تارک جهان درخشيد
 داده است.

و با پای دل ، ود مي گيردبه خ هر ساله ياد غدير در هيجدهم ذی الحجه در دل ها تازه مي شود و شيعه در سرتاسر جهان جوششي تازه
 سفری به غدير مي نمايد.

                                                 
 ـ برگرفته از کتاب فروغ علوي تأليف کاظم بهنيا1
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. غدير سبب وح بخوانيمری با غدير از خداست، و بايد در آن روز رنگ خدايي بگيريم غدير روح نماز است، و بايد در آن روز نماز
را در چنان روزی  يد محبت هاو با استجابت دعاست، و بايد دعاهايمان را برای غدير ذخيره کنيم تا پذيرفته شود. غدير عيد محبت است

دير رويم غيارت صاحب زم به هعيار آن را به صاحب واليت نشان دهيم. غدير روزی است که بايد دست در دست  نثار يکديگر کنيم تا
 و خاک پايش را زيارت کنيم.

 (8و  7به نقل از صفحات  کتاب: غدير عيد دعا و محبت نويسنده: عبدالحسين نيشابوری )از    
 
 

 ميان برنامه:
 يا اجتماع سقيفه؟آيا اجتماع غدير خدايي و نبوی بود  .1

ل و اه عليه و آله و سلم صلي اهللا مبر خددر اجتماع غدير تمامي افرادی که از حجه الوداع مي آمدند بودند که در ميان اين افراد پيا
ر ند نفدا در سقيفه چقط در ابتفهلل و بيت وجود داشتند ولي در اجتماع سقيفه پيامبر از دنيا رفته بودند و اهل بيت در خانه رسول ا
ردند و ابالغ وحي ود توقف کبي شده بودند و بعد تعدادی از مهاجر و انصار تودند. در غدير پيامبر طبق دستور خدا که بر ايشان وح

ه خود مردم توطئه ا در سقيفودند امرا به جانشيني و امامت و واليب بعد از خود انتخاب نم عليه السالمنمودند و اميرالمؤمنين علي 
 مع شدند و خود با رأی خود مي خواستند جانشين پيامبر خدا را تعيين کنند.منافقان ج

 آيا تعداد مسلمانان در غدير بيشتر بود يا در سقيفه؟ .2

 نفر بودند ولي درسقيفه تعدادی از سران انصار و مهاجر . 120000در غدير 
 يا در سقيفه؟ "منا امير"آيا در غدير هريک از مهاجر و انصار گفتند:  .3

هاجر وظيفه خود، متند و از را گف "سعد بن عباده"قيفه هر کدام از مهاجر و انصار مي گفتند امير بايد از ما باشد. انصار در س
 خود را شايسته حکومت و اميری مي دانستند.

 ؟ع سقيفهبودند اولي به تبعيت هستند يا اجتما صلي اهلل عليه و آله و سلمآيا جمعي که در آن رسول خدا  .4

او  ت است زيراه تبعيبدر آن هست اولي  صلي اهلل عليه و آله و سلمن پاک و بيداری مي داند جمعي که رسول خدا هر وجدا
. ولي سقيفه جانب خدا ردم ازفرستاده االهي و آگاه به سعادت و شقاوت مردم است و اوست که بيدار کننده وجدان ها و هادی م

بت به ؤوليتي نسی و مسط حکومت و قدرت را مي خواستند و هيچ گونه دلسوزعده ای مردم سودجو و منفعت طلب بودند که فق
نها هم از بودند و آالهي نمردم نداشته و حتي نسبت به سعادت خويش بي خبر بوده و از همه مهم تر مورد رضايت و انتخاب ا

 خداوند و رسولش اطاعت نمي کردند.
 قيفه بردند؟ر اجتماع سبرد يا دم عليه السال کسي را با شمشير برای تبعيت علي صلي اهلل عليه و آله و سلمآيا در غدير رسول خدا  .5

شير بود. در زور و شم ر اساسدر غدير مردم با رضايت و بر اساس بندگي اطاعت از خدا و رسولش بيعت کردند ولي در سقيفه ب
در غدير هيچ  عت گرفتنداو بي ند و به زور ازسقيفه صاحت واليت و کسي را که از جانب خدا و رسولش تعيين شده به ريسمان بست

هل بيت پيامبر تي حرمت احباده( عآزار و اذيت و بي حرمتي انجام نشد اما در سقيفه عالوه بر اين که کشتند عده ای را )سعد بن 
يد د آن چه را که نبادادن نجامالصه اخرا نگه نداشته و خانه حضرت را آتش زدند و کشتند و اميرالمؤمنين را به زور بيرون آوردند و 

 انجام مي دادند و نسبت به خدا طغيان کردند.
 

 ميان برنامه:
 

 دين، نه فقط کتاب و گفتار؛ که ايثار است و شجاعت، ...
 علم است و ايمان، يقين است و شريعت، ...

 دين، حضرت علي است. دين، امام حسن است و امام حسين، ...
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 سالم(دين، حضرت مهدی است. )عليهم ال
 و شيعه، سلمان است و ابوذر. مقداد است و عمار. اصبغ و ...

 شيعه، رستگار است و جاويد، شيعه پيرو دين است،

 گذارد،شيعه، حافظ و نگهدار دين است. شيعه، پا جایِ پایِ دين مي

 شيعه، به دنبال علي ـ عليه السالم ـ است و ...

 شيعه، وصف دين است.
 و امروز... ؟!

 
 
 

 و مناجات:بيعت 

 

 2"السالم عُليکُ يا ميثاقُ اهلل الَّذي اَخَذَه و وُکَََدُه"

 از ديروز، پيمان غدير تا به امروز، دست به دست شد.
 .3بانگ مناديان، دهان به دهان به گوشمان رسيد و مِهر امير، تا قلبهای مان سينه به سينه، جريان گرفت

ومنين خودداری ری اميرالماز يا چشم بر غدير بستند و دست از فرمان پيامبر شستند و...افسوس که مردمانِ ديروز، چند صباحي بعد، 
 کردند.

 بهانه ها آوردند و کردند، آنچه را که کردند...
 و امروز ماييم؛

 م.م ـ ببينيليه الساليت علي ـ عر والهمان غايبان، که بايد پرچم رسالت غدير را از دامن خطبة رسول خدا برگيريم و تمام دين را در مه
 دمي در کنار غدير بياساييم و ظهور مهدی موعود را به دعا و انتظار پي گيريم.

 .4اين دستان بيعت مهدی است و امروز غدير و اين بار وقتِ وفای ما
 

                                                 
ـ ياران اميرالمومنين ـ عليه السالم ـ تأليف عبدالحسين طالعي، پشت جلد 

 ـ در روز جمعه عليه السالمـ مفاتيح الجنان، شيخ عباس قمي، زيارت امام زمان ـ 1

 فته از پيمان غدير تأليف دکتر بني هاشمي، پشت جلدـ برگر2

 ـ برگرفته از دمي با غدير تأليف عبدالحسين طالعي، مقدمه3


