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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ شهریور ١٨        عید غدیر ی بهخط

تحسین و ستایش  هرگونهه. شکر و حمد و سپاس خاص پروردگار کریم است و للّ الحمد 

پیچیدگی و عظمت و زیبایِی  ی واسطه به ها آس�ناز آفرینش مخلوقات در زمین و 

حد یا کافر، عامل یا جاهل و قدرتشان در هر زمان و مکانی و توسط هر کسی، موّ 

پس پاک  گردد یبازم هاست آنخواسته یا ناخواسته به خداوند توانا و مقتدر که خالق 

کربیایی اوست که در عین  ی و منزه است پروردگار یکتا و حمد و ثنا زیبنده و برازنده

، لطف و رحمتش بر بندگانش جاریست و احسانش را از هیچ کس دریغ ندارد نیازی یب

مگر خودشان مانع شوند که فرمود: خدا نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است 

 گرگون شوند و خدا شنوا و داناست.دگرگون نسازد تا آن قوم خود د 

انش ارزانی داشته که گوناگون به بندگ یها قالباین نعمت و لطف و احسان را در 

و انتخاب امیر مؤمنان علی (ع)  آن بعثت پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) ینتر بزرگ

جانشینش در غدیر بود ولی افسوس این امت ناسپاس نعمتش را  عنوان بهو فرزندانش 

دگرگون کردند. با وجود اینکه خداوند از رس رحمت در روز غدیر فرمود: امروز کافران 

از آنان مرتسید از من برتسید. امروز دین  اند شده� از دین خویش ناامید از بازگشت ش

ش� را به ک�ل رسانیدم و نعمت خود بر ش� متام کردم و اسالم را دین ش� برگزیدم و 

با وجود این کافر شدند. به ظاهر با  ،این امر واضح و کامل از زبان وحی شنیده شد

ه آن پایبند نبودند. چه زیبا فرموده خداوند رح�ن پیامرب پی�ن بستند ولی در عمل ب

و ای�ن  اند شدههستند که کافر  ییها آنبدترین جنبندگان در نزد خدا  ینههرآکه: 

کسانی که تو (پیامرب) از آنان پی�ن گرفتی سپس پیاپی پی�ن خویش را  .آورند ی�

 .کنند ی�و هیچ پروا  شکنند یم

با کردند نه از نی اِ ند و داشتند نه از پی�ن شکبله اینان که در دل مرض دار 

. اینان به خیال خام خود تصور کنند یمپنهان و آشکار کوتاهی �وده و  های یدشمن

امت اسالم  عنوان بهکه اگر پی�ن شکستند با این حال خداوند و پیامرب آنان را  کنند یم
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که گروهی  دانی یمه که: اگر پروردگار عامل به پیامرب فرمود که یدرحالخواهند پذیرفت 

به آنان اعالم کن که ه�نند خودشان عمل خواهی کرد زیرا  ورزند یمدر پی�ن خیانت 

 خدا خائنان را دوست ندارد.

امت خود نخواهند  عنوان بهپس فهمیدیم که پیامرب خاتم حرضت محمد (ص) آنان را 

د و قرآن بخوانند و مدعی که حج و عبادت و �از و روزه به جا بیاورن هرچندپذیرفت 

در وصف حال این دسته چنین فرمودند: ش�  (ع) مسل�نی شوند که امیر مؤمنان علی

ش� در زمین باز است و  یها دستبدون مانع و مدبر و  اید یافتهزمین را خالی 

ش� بر  یرهایشمشو  افتد ی�کسانی که بایستی جلوی ش� را بگیرند به کار  یها دست

مردم آخته است. این وضع ش� را فریفته کرده تصور �ودید که همواره همین طور 

خواهد بود ولی بدانید که هر خونی که ریخته شود خونخواه دارد و هر حقی 

که علیه خود  باشند یمکه خواهان قتل ما هستند مانند حاکمی  ییها آنهواخواه. 

برسانند خونخواه ما خداوند متعال است که و اگر ما را به قتل  کند یمحکم صادر 

کسی را از او مجال گریز نیست و به هر جا که برود و هر چه بکند گرفتار دست خدا 

چیزهایی را به هم  خواهد یم �اید یمخواهد شد. کسی که از هوی و هوس پیروی 

 بچسباند که قابل چسبانیدن نیست و چیزهایی را به هم نزدیک �اید که از لحاظ

 .باشد ی�ماهیت قابل نزدیک شدن به هم 

دریافت که آنان دنیا را  توان یم گونه یناعلی (ع)  مؤمنانوای امیر یاز این بیان ش

. خون امامان و عزیزان پیامرب اسالم را ریختند و دشمنی با اند کردهفرض  صاحب یب

ان خداوند جبار از اینکه خونخواهش غافل اند دادهبه فرزندانشان  ،را به ارث یتب اهل

از عذابش رهایی نخواهند داشت گرچه سعی زیادی دارند خود را به خدا و  است و

موال ماهیتشان قابل نزدیک  ی فرمودهبه  که یدرحالپیامرب و قرآن و اسالم بچسبانند 

در ادامه چنین فرمودند: تکلیف امام  شدن به اسالم نیست و امیر مؤمنان علی (ع)

ابالغ  :طرف خداوند برای او مقرر گردیده و آن عبارت است ازفقط آن است که از 

دستورهای خداوند و سعی در اندرز دادن و برقرار نگه داشنت سنت پیامرب و رسانیدن 

نهال دانش خشک  که یناحق به کسانی که استحقاق آن را دارند. ای مردم، قبل از 
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برگزیده  امامان ه�ن ،اهل علم ش� را از که یناعلم رو بیاورید و قبل از  یسو  بهشود 

و نهی از  یفزاییدبخود  ی اندوختهبر  ،دانش بیاموزید ها آندور کنند و نگذارند که از 

 منکر از وظایف ش�ست ولی زنهار که خود دست به منکر نیالوده باشید.

پس باید گفت وای بر احوال کسانی که چنین نعمت و رحمت الهی را نپذیرفتند و به 

خداوند کریم در قرآن در وصف صفات مؤمن، امام  که یدرحال برخاستندا او دشمنی ب

علی (ع) را معرفی فرموده و رسول خدا بارها در مورد ایشان سفارش فرمودند که ما 

را شنیدیم و خواندیم. روزی به یکی از اصحاب خود فرمودند که: اگر دیدی  ها آن

و علی از طرف دیگر تو به دنبال علی برو و فکر  روند یممردم از یک طرف  ی همه

 بلکه علی خود هدایت است. رود یمنکن که علی در راه هدایت 

به زمانش تعلق نداشت بلکه دانش و  (ع) مؤمنانعلم و حکمت و عرفان امیر 

را روشن کرده و ایشان با این همه فضائل و حسنات  معرفتش تا قیامت رستارس گیتی

از بذل هدایت و انفاق علم و دانش و مال خود به  یا لحظهو  تزیس یمبه سادگی 

در قرآن خداوند کریم چنین آن را بیان فرمودند: آنان  که یطور  به شد ی�مردم غافل 

اجرشان با  کنند یمکه اموال خویش را در شب و روز و در پنهان و آشکار انفاق 

ینک جا دارد روایتی حقیقی و و ا ؛و نه غمگین شوند یمپروردگارشان است نه بیمناک 

امیر مؤمنان (ع)  هرگاهبازگو کنیم که فرمودند:  زیبا از رسور عاملیان حرضت زهرا (س)

و  کردند یمرا به آس�ن بلند  ها دستمالی را انفاق کنند  فرمودند یماراده 

: ای پروردگارم، نَفسم امانت است؛ امر فرمودی قدردان آن باشم و از فرمودند یم

تا با  کوبم یم. نَفسم را بر زمین سخت کنم یمش انفاق کنم. امرت را اجابت برکت

بیابم و آن را در راه رضای تو انفاق کنم. سپس رشوع به کندن  یا چشمهش�رشش 

. گرفت یمکه جان مبارکشان در خطر مرگ قرار  کندند یم چنان آن کردند یمقنات 

کار مشخص  ی یجهنت. وقتی کشد یمو نفس اماره را  کند یمحرارت انفاق، جان را زنده 

تا امر قرآن کریم اطاعت شود پس همواره  کشید یمآخرین نََفس را در بخشش  شد یم

 جانتان ذخیره شود. ی ینهگنجتا در  یدا آوردهمالی را انفاق کنید که به سختی به دست 
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ید والیت، وصی آخرین خورش یسو  بهروز عید والیت و امامت دست نیاز  اینک در

مطلق و فرزند گرامی امیر مؤمنان علی (ع) موال و رسورمان امام عرص اباصالح املهدی 

که  یا گونه ه�ن: موالی ما، داریم یمو به ساحت مقدسشان ابراز  کنیم یم(عج) بلند 

را ببار آورد که آخرینش ش� هستید که  ییها گلبهار غدیر  اند فرمودهامیر مؤمنان 

چیدن آن را نخواهد داشت و ما منتظران و عاشقان ش� بوی معطر آن را کسی جرئت 

مبارکتان یک صدا فریاد  ی چهرهو برای دیدن گل زیبای  کنیم یمبا متام وجود احساس 

 :زنیم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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