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 آمارى از مطالب خطبه غدير  

 :گردد دى كه ذكر آن در خطبه آمده تقديم مىغدير و تعداد موار هاى شاخص خطبه ذيالً آمارى از جنبه

 :كه در خطبه مد نظر است موضوعاتى .الف 

 .مورد 111                       : صفات خداوند تعالى 

 .مورد 11                        :  (آله و عليه اهلل صلى)مقام پيامبر

 .مورد 01                 :  (السالم عليه)واليت اميرالمؤمنين

 .مورد 11                          :  (السالم معليه)واليت ائمه

 .مورد 01                  : (السالم عليه)فضائل اميرالمؤمنين

 .مورد 01                      : (السالم معليه)حضرت مهدى

 .مورد 00 : ودشمنان ايشان  (السالم معليه)بيت اهل شيعيان

 .مورد 11                      :  (السالم مليهع)بيعت با امامان

 .مورد 10                               :قرآن و تفسير آن 

 .مورد 01:                                   حالل و حرام

 

 :خطبه غدير نكات شاخص در .د 

 .شاهد گرفتن خداوند بر تبليغ خود

 .تبليغ خود شاهد گرفتن مردم بر

 .خود السالم بعد از بر امامت دوازده امام عليهمتأكيد 

 .بر عدم تغيير حالل وحرام و تبيينِ آن توسط امامان تأكيد

به منافقين و اقداماتِ گذشته و آينده آنان  اشاره

  .صريحا و تلويحات

 روز سپاس و شاديغدير     

و ستايش خداست، و روز سرور و شادي است؛ به دليل  عيد غدير، روز عبادت و نماز و سپاس»:فرمود (السالم عليه)امام صادق

 «.من دوست دارم شما آن روز را روزه بگيريد. واليت ما خاندان كه خدا بر شما منت گذاشت
 .18، ح 803، ص 7وسائل الشيعه، ج 

 روز نيكوكاري و بخششغدير    

رادران با ايمان و معرفت در روز عيد غدير، برابر هزار يك درهم دادن به ب»:نقل شده است كه فرمود (السالم عليه)از امام صادق

 «.است؛ بنابراين، در اين روز به برادرانت انفاق كن و هر مرد و زن مؤمن را شاد گردان( در روزهاي ديگر)درهم
 .787 شيخ طوسى، مصباح المتهجد، ص

 عيد پر بركت  

شناختند، فرشتگان روزي ده بار با آنان  لت واقعي روز غدير را ميبه خدا قسم اگر مردم فضي» :فرمود (السالم عليه)امام صادق

 .783مصباح المتهجد، ص                                 «.هاي خدا به كسي كه آن روز را شناخته، قابل شمارش نيست بخشش. كردند مصافحه مي

 : اسماء مباركى كه در خطبه به آنها تصريح شده است. ب 

 است تصريح شده« على»مرتبه به عنوان  01اميرالمؤمنين نام. 

  مرتبه صريحا آمده است 11« ائمه»كلمه. 

  آمده است (السالم عليه)«مهدى»مرتبه به عنوان  0« زمان امام»نام. 

 است كه  (السالم معليه)ره اميرالمؤمنين و ائمهاكثر خطبه، دربا البته

 .آمده است به صورت ضمير يا اشاره

 :آمده است آيات قرآنى كه در خطبه. ج 

قرآن در بسيارى از مواضع خطبه از نكات  استشهاد به آيات

عنوان شاهد  آياتى كه در خطبه غدير به .شاخص خطبه است

سند بزرگ اسالم  مورد است، كه اهميت اين 01يا تفسير آمده 

 .نمايد مى گر را جلوه

 آيه به دشمنان 10و  (السالم معليه)آيه قرآن به اهل بيت 00تفسير 

در متن خطبه نيز از نكات بسيار مهم آن  (السالم معليه)اهل بيت

 .است

آيه از قرآن نيز در ايام واقعه غدير نازل شده كه  11بيش از 

اَلْيَوْم أكْمَلْتُ »و  «...ا أُنْزِلَ إلَيْكَ بَلِّغْ م يا أيُّهَا الرَّسُول»آيات 

سه نمونه بارز آن  «سَألَ سَائِلٌ بِعَذابٍ واقِـع»و «...لَكُمْ دينَكُم 

 .است
 



  

 

 

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ » : فرمودند از حضرت نقل مي كند كه (السالم عليه)زراره از اصحاب امام باقر

نماز، زكات، حج واجب، روزه ماه رمضان و دوست داشتن : اسالم بر پنج ركن بنا شده است« الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ

              : سوال مي كند كه كداميك از اين پنج ركن با فضيلت تر است؟ امام فرمودند (السالم عليه)سپس از امام. (السالم معليه)بيت اهل

برتر و باالتر است،  (السالم معليه)در بين اين پنج امر، دوستي ما اهل بيت« الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ، لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ »

 .يل كه كليد آن چهار امر ديگر، دوستي ماست و ما راهنمايان شما به سوي چهار ركن ديگر هستيمبه اين دل

در حقيقت بر اساس اين روايت، تنها نماز و زكات و حج و روزه اي مورد قبول حق تعالي است كه برگرفته از مكتب 

 .باشد (السالم معليه)بيت اهل

الِيَهُ، وَ يَكُونَ جَمِيعُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ»

لش را در راه خدا صدقه بدهد و كسي كه شبها را مشغول عبادت باشد و روزها را روزه بگيرد و تمام اموا« أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ

سراسر ايام عمرش موفق به انجام حج باشد، اگر چنين كسي به واليت و سرپرستي ولي خدا معرفت پيدا نكرده باشد، تا او 

جَلَّ  مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ»را دوست بدارد و بواسطه اين معرفت و دوستي، اعمالش را با راهنمايي و اشارات ايشان انجام دهد، 

خداوند در مقابل اين اعمال او هيچ ثوابي نمي نويسد و او را اهل ايمان به « وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ

 .حساب نمي آورد

 «11،ص 1الشيعة ،ج وسائل»              .است «اليتو»برترين عطيه الهي براي انسان متدين،  (السالم عليه)بنابر فرمايش امام باقر
 

 عيد خالفت و واليت  

آيا مسلمانان عيدي غير از عيد قربان و عيد فطر و روز جمعه دارند؟ »:كردم عرض (السالم عليه)به امام صادق: زياد بن محمد گويد

  «.منصوب كرد( ت و واليتبه خالف)را  (السالم عليه)، اميرمؤمنان علي(آله و عليه اهلل صلي)آري، روزي كه رسول خدا»: فرمود
 «787شيخ طوسى، مصباح المتهجد، ص »

 برترين عيد امت  

روز غدير خم، برترين عيدهاي امت من است، و آن روزي است كه خداوند بزرگ دستورداد »: فرمودند(آله و عليه اهلل صلي)رسول خدا

وب كنم، تا بعد از من مردم به دست او هدايت شوند، و امتم منص( و فرمانده)طالب را به عنوان پرچمدار  برادرم، علي بن ابي

                                                                                                                                                                                     «..آن روزي است كه خداوند در آن روز دين را تكميل، و نعمت را بر امت من تمام كرد و اسالم را دين آنان قرار داد

 . 3، ح 100شيخ صدوق، امالى، ص 

 عيد آسماني  

 «.روز غدير خم، درآسمان مشهورتر از زمين است»:فرمود (السالم عليه)به نقل از جدّش امام صادق (السالم عليه)حضرت امام رضا
 787ص مصباح المتهجد، 

 روز ناله نوميدي شيطانغدير   

شيطان چهار بار ناله نوميدي سر داد؛ »:نقل كرد كه فرمود (السالم عليه)از پدر بزرگوارش حضرت باقرالعلوم (السالم عليه)امام صادق

به پيامبري  (آله و عليه اهلل صلي)روزي كه مورد لعن خدا قرار گرفت، روزي كه از آسمان به زمين هبوط كرد، روزي كه پيامبر اسالم

 «.مبعوث شد، و روز عيد غدير خم
 11جعفر الحميرى، قرب االسناد، ص   عبداللّه

 (السالم معليه)دربارهوالیتاهلبیت(السالم عليه)روایتیازامامباقر         

 تمام شد

 (عید بر شما مبارک)


