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 شناسنامه:

 ی امامت و والیت های دههبرنامهویژه –اهلل  بابُ عنوان: 
 1401تیرماه      27لغایت      19 زمان اجرا:
 های خراسانمساجد استان  مکان اجرا: 
 عموم مردم عزیز مخاطبین: 

  



  



 در کالم امامین انقالب:
 

 خمینی)ره(:ای از فرمایشات امام نمونه

 ی جعل حکومت است.ی غدیر، قضیه* قضیه

 رود.ی انحرافات از بین میی والیت، همهارزش غدیر برای آن است که با اقامه* 

 * والیتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی.

معین فرمود و الگوی  * روز عید غدیر روزی استتت که غیبم ر اکرم( ت لکفیح حکومت را  
 حکومت اسالمی را لا آخر لعیین فرمود.

اعیاد مذه ی استت. این عید، عیدی استت که    نیلربزرگ* امروز که روز عید غدیر استت، از  
 مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظفومان جهان است.

خوانده بوتود و    این عید نه برای این استت که رراغانی بوتود و قدتیده  داشتتننگه* زنده  
خوب استت، اما مستهفه این نیستت. مستهفه این استت که به ما یاد بدهند    هانیامداحی بوتود،  

 که رطور باید ل عیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحدر به آن زمان نیست.

  گرفتهشیغی اعدتار باید باشتد و روشتی که حضترت امیر(رت در این حکومت  * غدیر در همه
 باشد.  اندرکاراندستها و روش مفّتاست، باید 

 

 : یالعالمدظلهای امام خامنهای از فرمایشات نمونه

ی  از روز عید قربان لا روز عید غدیر، در واقع یک مقطعی استت متدتل و مرل ب با مستهفه * 
: » و إذ ابتفی إبراهیم ربّته بکفمتات  دیت فرمتایمکته ختدای متعتال در قرآن یتاد   یوقتآنامتامتت. از  

فنّتا  امتامتا  ب ابراهیم از  رر غروردگتار مندتتتوب شتتتد بته  فتالمهن قتالی إنّی جتاعفتک ل
شتتود روز عید قربان  های دشتتوار برآمد. م دا این را میی امتحانن از عهدهررا؟ روامامت.
(رت استتت.    البیابعفی ابن    نیرالمؤمنیامآورد، لا روز عید غدیر که روز امامت    حستتاببه

(رت  ول حیات م ارکتتتتتتش را با  نیرالمؤمنیامی امتحانات ستتتبت بود.  این هم به دن اله
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یا   یستالگزدهیست گذرانده؛ از    -های که از آن سترافراز بیرون آمده استتتحانام –امتتتتتحان  
و ق ول ن وّت لا لیفة الم یت، یک جوان فداکار و فانی در غیبم ر که آماده استت    یستالگازدهی

  -رستاند هجرت غیبم ر به اث ات میاین را در ماجرای    عمال -جان خود را فدای غیبم ر بکند  
ی جتاهتا. این مندتتتب  هتای بزرگ در بتدر و احتد و حنین و خی ر و بقیتهو بعتد هم آن امتحتان

متوجه شتده استت به اینکه بین عید قربان لا عید    هادلهاستت؛ لذا  ی این امتحانواال، دن اله
 اند و نام مناس ی است.ی امامتب نامیدهغدیر یک ارل اط است. بعضی هم این را »دهه

ضتد فرهنگی ضتد شتیعه یک   یهالالشای مقابفه با  ی فرهنگی قوی بر* لالش و م ارزه
 ضرورت است.

 کند.ها را جذب میگیرد، دل*کارهایی که به عوق عفی(رت انجام می

 است. ببشنجات* غدیر یک مفهوم مترقّی و 

ای در دنیای  ی غدیر، ارل اط مستتحکم و برجستتهارل اط قف ی ما شتیعیان با واقعه  اگرره* 
در محتوا و روح حقیقی خود فقب   ی غدیراستتالم استتت، ولی حقیقت این استتت که مستتهفه

ی غدیر  ی دنیای استتتالم لعفق دارد. رون حادثهمتعفق به شتتتیعیان نیستتتت بفکه به همه
 م است.برخاسته از روح و مضمون حقیقی اسال
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 ها:برنامه
اظهار ارادت همسنگرهای مسجدی به ساحت  ی  نوانه،  های زیر در موعد مقرراجرای برنامه

های  با ث ت  فعالیت  هابرنامهخواهد بود. شتایستته استت غز از اجرای    الستالمهم یعفبیت  اهل
و انعکا    masjedona.irی مستتجدنا به آدر   ث ت گزارش ستتامانهخود در قستتمت  

های خراستتان را از فعالیت  ها، خادمین خود در مرکز رستتیدگی به امور مستتاجد استتتانآن
مند فرموده و در جهت شتناستایی مستاجد موفق و  و از لجربیات ارزشتمندلان بهره  خودآگاه
 یاری نمایید: هاآنلقدیر از 

 توضیحات  ن زما  عنوان برنامه  
مسادد و  بندیو رذین  فضاا ررایی 1

 .محله
لبتایتت    17
 لیرماه 28

عید   نیلربزرگشتتایستتته استتت در 
ی مستفمانان، فضتای مستجد و محفه
والیت و ا رار مستجد رن  و بوی  

 امامت گیرد.
های لوتکل  ییافزاهمدر این راستتا، 

و  مؤثرمستتتجدی و محفی، بستتتیار 
 غسندیده خواهد بود.

جشن  2 و  برگزاری  خیابانی  های 
  .محلی

لبتایتت    19
 لیرماه 27

با عنایت به مستتاعد بودن شتترایب  
و ضتترورت شتتریک نمودن   وهواآب
در بزرگتداشتتتت    هتا یمحفهملمتام  
االک ر، شتایستته استت عالوه  داهللیع

هتای داختل مستتتجتد، در بر برنتامته
بترگتزاری   جتهتتت  امتکتتان  صتتتورت 

ها ها، غارکمراستم جوتن در خیابان
و ... ا رار مستجد، لالش و عنایت 

 ویژه م ذول دارید.
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تگاه »نشاا  للوی  رر برپایی ایسا  3
 محله.

لبتایتت    19
 لیرماه 27

اجرای ستتترود، غرفورمنز، نمایش، 
و نقاط   ایستتتگاه خنده و ... در محفه

لوستتب هنرمندان    غر لردد شتتهری،
 نوجوانان.  مبدوصا و   مسجدی
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رر قربانی   اطعام  قربان،  لید  رر 
 . لید غدیر

لبتایتت    19
 لیرماه27

ذبح قربتانی در عیتد قربتان بته نتام  
و   الستتتالمهیت عف  نیرالمؤمنیامنتامی  

 لوزیع گوشت آن در روز غدیر.
 

با   ن تبیی 5 والیت  و  امامت  مقام 
قرائت و تفسیر یک یا چند بند از  
خطبه یا  و  کبیره  جامعه  ی زیارت 

 غدیر رر بین الصالتین. 

لبتایتت    19
 لیرماه27

برای ارائه، در  استتتفادهقابلمحتوای 
الکترونیک »غدیریهب در   ینامهژهیو

 ی مسجدنا منتور خواهد شد.سامانه

لبتایتت    19 ی بیعتهنگامه 6
 لیرماه 27

بتتا  لتهتیتته بتیتعتتت  ی  تومتتار 
و ندب    السالمهیعف  نیرالمؤمنیام

آن در مستتجد یا محفه از ابتدای  
بتا اعالم مراستتتم    دهته، همراه 

لجتدیتد غیمتان بتا والیتت بته عموم  
مردم و امضتتای  ومار لوستتب  
بتا   بیعتت نمتادین  و  مردم عزیز 

 حضرت در روز غدیر.
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لبتایتت    19 ان غدیربا کارو 7
 لیرماه 27

خوانی  خوانی و غردهنقوتتهنقالی،  
خواهد  ای است که میغدیر، ایده

غرده از راز غدیر بردارد و موتاقان  
بتا خود    منزلبتهمنزلحقیقتت را  

بتا موال لتا هنگتامته بیعتت  و  ب رد  
 آنان را همراهی کند! 

ی غتدیر و آموزش  فتایتل نقوتتته
ویژهنحوه ارائته، در  نتامته  ی  ی 

ی مستجدنا منتوتر  غدیریه ستامانه
 شد.  خواهد

 
لبتایتت    19 موکب للوی   8

 لیرماه 27
برغایی ایستتتگاه صتتفوالی جهت 
ختوراکتی،   متحدتتتوالت  لتقتتدیتم 

رایگان خدمت  ی  فرهنگی و ارائه
دارای   متبتتتفتح  افتراد  لتوستتتب 

غزشتک، آرایوتگر،   مثال لبدت  (
... ت بته   نقتاش، خطتاط، نتانوا و 

  نی رالمؤمن یامعاشقان و دلدادگان  
ی و مردم عزیز محفه  السالمهیعف

 مسجد به عوق موال.
لواننتد بتا لروی   هتا میمستتتجتدی

از   فرهنت   نیز    دارانمبتازهاین 
از  روز ببوتتتی  ببواهنتد یتک 
خدمات خود را به عوتتق موال با  

رایگان ارائه    صتورتبهلبفیح یا 
 نمایند.
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لبتایتت    19 رسی تالوت غدیریهک 9
 لیرماه 27

امتامتت و   یدهتهدر هر شتتتب از  
بتتا   لتالوت  کترستتتی  والیتتت، 
محوریتت آیتات والیتت همراه بتا  

برگزار  ارائتته کولتتاه  لفستتتیر  ی 
 گردد.می

لبتایتت    19 ی غدیریهمناظره 10
 لیرماه 27

ی نمتایوتتتی و  برگزاری منتاظره
غتاستتت  بته شتتت هتات غتدیری و  

ی غفید دشتتمنان و  معرفی رهره
در   کتنتنتتدگتتانحیت لتحتر غتتدیتر 
 ی امامت و والیت.های دههشب

در این راستتتا، غاستت  لعدادی از 
شتتت هتات مربو ته بته غتدیر، در 

ی  ی غدیریه در ستتامانه نامهویژه
 مسجدنا منتور خواهد شد.

لبتایتت    19 خانواره للوی 11
 لیرماه 27

ی مستتجد  لوتتویق جوانان محفه
»ازدواج آستتتانب و  بته برگزاری 

حمتایتت از نو مزدوجین و لالش  
برای لروی  ست ک زندگی عفوی  

 و فا می در بین مردم.
ی  همچنین شتایستته استت ائمه 
بته    محترم جمتاعتات بتا مراجعته

ی مسجدنا،  اقدام به ث ت سامانه
ج  غایگاه ازدوا   زیلأست درخواستت  

آستتان و فرزند آوری نمایند لا از 
نیتز   مهتم  این    منتتدبهترهبرکتتات 

 گردند.
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لقدیم هدیه به کودکان محفه در  لیرماه 27 پویش بهترین بابای رنیا 12
هتای ا رار  مستتتجتد، خیتابتان

ی مستتتجتد، درب منتازل محفته
از  رر بهترین    ... مستتتجتد و 

دنتیتتا،     نیت رالتمتؤمتنت یت امت بتتابتتای 
 .السالمهیعف

ی انتبابی  شتایستته استت هدیه
ارزش    االمتتکتتانیحتتتتت  دارای 

 معنوی و فرهنگی باشد.

لقتدیر از ستتتادات مستتتجتدی   لیرماه27 تکریم سارات  13
کودکان و نوجوانان    مبدتتوصتتا 

و    هاآنستید، با حضتور در منازل  
لقتدیم یتادبود از  رر مستتتجتد،  
لقدیر از ایوتان در مستجد محفه 

 و ... .

ل یین »عقتد اخوتب برای مردم  لیرماه 27 پیمان برارری 14
ی مسجد و لوویق آنان به  محفه

 یکدیگر.انجام غیمان برادری با 

لالش جهتت غتذیرایی از دلتدادگتان   لیرماه 27 اطعام للوی   15
برگزاری افطاری در   مبدوصا موال،  

مستجد در روز عید غدیر (و لوتویق  
نمتازگزاران بته گرفتن روزه در این 

 روزت

  لیرماه 27 قرائت رلای شریف ندبه 16
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لبتایتت    19 یهریگ اطعام غدیر 17
 لیرماه 27

برای    ییجوموارکت مردم  از 
روش  با  غدیر،  های  ا عام 

یک    مثال مبتفح؛   دادن  قرار 
مسجد   ورودی  در  خالی  دی  

خام    یآورجمع جهت   مواد 
برای غبت غذا و ا عام    ازی موردن

در روز    لی محفهاو یا اه  نیازمندان 
 . در قالب افطار یا ....  عید غدیر 

 

 

 

 

 نامه آنالین غدیریه:مواهده ویژه

https://masjedona.ir/ghadir 

 

 ها:ث ت گزارش فعالیت 

https://masjedona.ir 
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