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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
 ٢٨اﺳﻔﻨﺪ ٩٧

ﺧﻄﺒﻪی وﻻدت اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن )ع(

ﺧﺪاوﻧﺪی را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﯽ و ﻗﺪرﺗﺶ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﻠﻘﺖ �ﺎﯾﺎن اﺳﺖ و
دﯾﺪﮔﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﻈﻤﺖ او ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه .او دور اﺳﺖ و در ﻫ�ن ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و در ﻫ�ن ﺣﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و در ﻫ�ن ﺣﺎ ِل ﭘﻨﻬﺎن ،ﭘﻨﻬﺎن.
ﭘﺲ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪی ﻋﺰت و ﮐﱪﯾﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ و آن دو را ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت
ﻣﯽرود و ﺗﻮﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪهﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و دﻋﺎی ﺷ� را ﻣﯽﺷﻨﻮد و اﯾﻨﮏ ﮐﻪ در دورهی ﻋﻤﺮ
آراﻣﺶ دارﯾﺪ و ﻗﻠﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻦﺘ اﻋ�ل ﺷ� ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿ�ری ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻞ
ﺷ� ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮگ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﴎاغ ﺷ� ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ
دﺳﺘﻪای از اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮدن آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎ زودﮔﺬر اﺳﺖ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺸﻐﻮل �ﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺴﻢ و روح آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﻮت ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد آنﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و ﺧﻮف از ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺑﯿﻢ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﻔﺘﻪی دﻧﯿﺎ و ﻧﻔﺲ ﺷﻮد و ﻤﺑﯿﺮد.
ﺟﺎن ﻋﺎﻢﻟ ﺑﻪ ﻓﺪای اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﻪ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺴﻢ و روﺣﺸﺎن در ﻣﻠﮑﻮت ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﻠﺒﺸﺎن
ﻏﺼﻪدار ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ زﻧﺪه و در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم
زﻣﺎﻧﻪاش او را درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﻋﴫ ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﺴﻨﺎت و ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺑﻼﻏﺖ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐ�ل داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ در ﮐﺘﺎب
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آﺳ�ﻧﯽ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮاوان داده ﺷﺪه و ﺟﺰ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ،ﭘﻨﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﭘﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﱰاف ﺷﯿﻌﻪ و
ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰۰آﯾﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﻪ اﺧﺖ اﻟﻘﺮآن ﻟﻘﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ را درک ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻫ�ﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ و در اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و
ﮐﺮدار از اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﻮﻻ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺣﻖﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﴬ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺎﺗﻢ ،رﺳﻮل اﮐﺮم
ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻮد و ﻣﻮ ّﺣﺪ و ﭘﯿﺮو ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎه و در ﻫﻤﻪی
اﻣﻮر ﺗﺎﺑﻊ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮده و ﺧﺪا او را ﻣﻌﺼﻮم داﺷﺘﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺴﻮدان و دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺧﻼﻓﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
را ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ اﻓﺘﺨﺎرات اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﻔﺰود ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را دارای اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
دﻧﯿﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
دﻟﯿﺮ ﺟﻬﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻣﻌﻠﻢ اﺧﻼق و ﻣﻌﻠﻢ
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻮع ﭘﺮوری و دﯾﻦداری ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز اﺳﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن دوره ،اﺳﻼم ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺒﺎرزه و دﻓﺎع از ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﺸﺎن اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻂ و
ﺳﻨﮕﺮ دﻓﺎع اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ روح و ﮐ�ﻻت ﺧﺪادادیاش را در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﯾﺶ و
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ و ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﺶ و ﮐﻠ�ت ﻗﺼﺎرش ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻌﻠﯿ�ت اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻬﱰﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻓﺮا راه
ﻧﻮع ﺑﴩ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻌﻀﻞ را در راه دﯾﻦ ﺣﻞ ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ و ﺑﻪ آدﻣﯿﺎن
ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و راﺳﺖﮐﺮدار و ﻏﻤﺨﻮار ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ از ﻓﺮﻣﻮدهی ﮔﺮانﺳﻨﮓ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺧﻮد
را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
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ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا وی را
ﯾﺎری ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻪای از اﻧﺪوه و ﻗﺒﺎﯾﯽ از ﺧﻮف از
ﺧﺪا در ﺑﺮ �ﺎﯾﺪ .در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﭼﺮاغ راﻫﻨ�ﯾﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و او ﺑﺮای ﴎﻣﻨﺰل
آﺧﺮ ﺗﻮﺷﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ و دور را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﴎﭼﺸﻤﻪی آب ﮔﻮارا ﺑﺮ او آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد از آن ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺟﺎﻣﻪی ﻫﻮی و ﻫﻮس را از ﺗﻦ دور ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ و از ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺪوه ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﯾﮏ
اﻧﺪوه ،آن ﻫﻢ ﻃﻠﺐ وﺻﺎل ﺣﻖ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪه آنﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در روز ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻣﻮر اﺧﺮوی از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮوﮔﺬاری
�ﯽﮐﻨﺪ و در آن راه ﻫﺮ ﻓﺮع را ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪه ﭼﺮاغ ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎ و
ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه و ﮐﻠﯿﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺒﻬ�ت و دور ﮐﻨﻨﺪهی ﻫﺮ ﻧﻮع
دﺷﻮاری اﺳﺖ و از ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ �ﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪاش را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻤﺑﺎﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪهای از ﻣﻌﺎدن دﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ و از ﻣﯿﺦﻫﺎی زﻣﯿﻦ اوﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻻزم
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨ�ﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﮐﻪ در راه ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﻮی و ﻫﻮس را از ﺧﻮﯾﺶ دور �ﻮده اﺳﺖ و
دﺳﺘﻮر ﺣﻖ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ و ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوﮔﺬاری
�ﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻨﺪه اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺮآن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
او را ﻣﯽﺑﺮد ﻣﯽرود و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ او ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﴩﯾﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ و ﮔﻬﺮی ﮔﺮانﻗﺪر در اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و
ﻋﻤﻞ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﴎﭼﺸﻤﻪ از ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ و
دﻧﯿﺎدوﺳﺘﯽ و ﻧﻔﺲﭘﺮﺳﺘﯽ دارد .ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﺟﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ را در ﺑﺎزار
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ درﻫﻢ و دﯾﻨﺎری ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و در ﻋﻮض اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻇﻠﻤﺘﯽ را
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﺗﺒﺎﻫﯽ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻪروﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺻﻔﺖ ﺟﺎن ذﻟﯿﻠﺸﺎن
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ﺻﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﺮف روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
اﻧﻮارش �ﯽرﺳﻨﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺎﻧﺸﺎن در ﻇﻠﻤﺘﯽ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻗﻮل
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻢﻟ ﯾﺎﻓﺖ �ﯽﺷﻮد .آﻧﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺣﻖ ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ و
ﺣﺎﻓﻈﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﮑﯿﻢ و رﺣ�ن اﺳﺖ ،ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﴎور ﻋﺎﳌﯿﺎن ﺣﴬت زﻫﺮای
ﻣﺮﺿﯿﻪ )س( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺘﺎب ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺟﻤﻊآوری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪ )ص( ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﻫ�ن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺮﺗﻮاش در ﻧﺎم آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯽ رﺳﻮل
ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺲ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎب آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﺎﻣﺶ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻧﻬﺎن
اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﻋﺪهی ﺣﻖ ﻣﻨﻮر ﮔﺮدد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﺎن زﻣﺎن درک
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﴎ از ﺳﺠﺪهی ﺷﮑﺮ ﺑﺮ �ﯽداﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ آن در ﺧﻠﻘﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺷﮑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ رﺣﻤﺘﺶ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻬ�ﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﻮی ﻋﺸﻖ اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﯾﻢ و در اﯾﻦ
روز ﻣﯿﻼد و ﻣﺒﺎرک ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺮﮔﺰاری از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﯿﻢ و ﻋﺰﯾﺰ و رﺣ�ن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ
ﻣﻘﺪس ﻣﻮﻻ و ﴎورﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن )ع( اﻣﺎم ﻋﴫ و زﻣﺎن اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ
اﳌﻬﺪی )ﻋﺞ( ﺗﱪﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮده ﻫ�نﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن ﺳﻔﺎرش
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﴎ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهی ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘ�ن ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻘﺪس ﺷ�ﺳﺖ آﺷﮑﺎر
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی و ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺒﺎ و ﺷﯿﻮای اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( را از زﺑﺎن ﻋﻠﯽ وارﺗﺎن
ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﯾﮏ ﺻﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﻢ:
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