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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ مرداد ٧        عید غدیر ی بهخط

 در را وجودش انسان شکر آن در که هاست جان ی ینندهآفر درخور سپاس و شکر

 شیطان که آید دوج به حیاتی از و گذارد خالقش ی سجده بر رس آنگاه و ببیند حیات

 آن در حق انوار که شود �ایان عقلی تا کرده برون تن از را خودخواهی ی پوسته نفس

 را شخالق نقش تا آمده او .است خلقت هدف درکش اولین که عقلی ،است نورم

 ودیعه به وجودم در را ها قدرت متام که منم دارد ابراز همگان به و کند �ایان

 .شود معنا خلیفه تا اند گذاشته

. »َمْن كُْنُت َمْوَالُه فََهَذا َعِيلٌّ َمْوَالهُ « :شود معرفی گونه ینا آس�نیان و زمینیان ی همه به

 و نام به قیامت تا مداران حق و مؤمنان .کنند گردش دورش به یا پروانه همچون همه

 خلق را انواری خویش احسان و لطف روی از کریم پروردگار چون ورزند عشق مرامش

 و معنی مردم تا گذارند �ایش به هستی جهان در را خالق از نوری همواره تا فرمود

 در (ع) مؤمنان امیر مطهر وجود .کنند درک را »واالرض س�واِت ال نورُ  هاللّ « مفهوم

 مبدل خاموشی به را ماه و خورشید و بود الهی انوار منور به عمرش لحظات ی همه

 و ایستادگی و کرد می تبدیل برهوت به را ها یانوساق عرفانش و علم وسعت و �ود یم

 .د�و  می تبدیل خاک به را ها کوه اش یاستوار 

 و حیران نتیجه در بیابد را رستگاری و نجات راه تا شناخت را او برشیت که افسوس

 شخصیتی است توانستهن امروز تا دنیا چون کرد گم را راه باطل و حق بین رسگردان

 حال عین در و جهان شجاع و دلیر ینتر بزرگ که بدهد نشان را منانمؤ  امیر چون

 و پروری نوع و خداشناسی و عرفان و اخالق معلم و فیلسوف و دانشمند ینتر بزرگ

 .است شدهن جمع یکجاکس  هیچ در امروز تا صفات این ی مجموعه .باشد داری یند

 (ع) علی امام شمشیر جز اسالم دوره آن در که دهد یم نشان اسالم آغاز تاریخ

 دفاع سنگر و خط آخرین و اولین ایشان و نداشت خود از دفاع و مبارزه ی یلهوس

 و ها نامه و یشها خطبه در را اش یخداداد ک�الت و روح بزرگی .بود اسالم
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 تعلی�ت ینتر برجسته که بینیم یمو  دید توان یم قصارش کل�ت و یشها فرمان

 برش نوع فرا راه آخرت و دنیا زندگی برای را رهنمودها بهرتینو  دهد یم را اخالقی

 آموزد یم آدمیان به و �اید یم حل دین راه در را معضل و مسئله نوع هر و گذارد یم

 .باشند خود نوع هم غمخوار و کردار راست و نیکوکار

 عمل و نگرفته بهره خود امور در قدر گران گوهر و گنجینه چنین از برشیت که افسوس

 و یطلب قدرت از رسچشمه کوتاهی این و مانده باقی ها کتاب در سخنانش و

 بازار در را الهی امانت این که ییها جان بر وای پس .دارد یپرست نفس و یادوستیدن

 را ظلمتی پایان یب رحمت این عوض در و فروخته ناچیز دیناری و درهم به دنیا

 جز صفت جان ذلیلشان که رویانی یهس .کند یم معنا را تباهی و سیاهی که خریدند

ه ب هرگز که یدرحال روند می روشنایی طرف به شتاب با پس ندارند به همراه را صفتی

 قول در برایش نجاتی که شود یم غرق یظلمت در جانشان کشتی و رسند �ی انوارش

 و است جاودانه حق چون کردند نابود را خود آنان .شود �ی یافت عامل پروردگار

 به مؤمنان امیر وارث هحق دولت در را آن و است رح�ن و حکیم پروردگار شحافظ

 چه (س) مرضیه زهرای حرضت را آن که داد خواهد نشان ابد تا ازل از آفرینش ی همه

 :فرمودند توصیف زیبا

 آس�ن و زمین .فرماید آشکار را نقشش تا فرمود اراده پروردگار که آنگاه زمان بر سالم

 یندای آن در که ، غیبیکنند آشکار را غیبی شدند تا فراخوانده بود میانشان در آنچه و

 بود مرده یها جان ی کننده زنده صاحبش که خواند یم به ضیافتی را همگان شیرین

 ،بود اطاعتشان در روز و شب .نداشت نقشی زمان عملشان طومار در که ییها جان

 زمان ی صحنه به .نبود درکش به قادر ها عقل توان که بودند ای معجزه صداقم ها آن

 .درآورد حرکت به مطهر جانی ی حلقه در را عمرها بابرکتشان آمدند. وجود

 ها ظلم آن در که آمد خواهد دولتی فرمودید وعده رب یا :شد گشوده حمد به ها زبان

 در ها زبان ،نشیند می خالفت کرسی بر حق ،شود یم شکوفا ها عشق ،رسد یم پایان به

 تبدیل خزان به ها فصل ،شود می شنوا به نوای حق ها گوش ،چرخد می حق محور

 معنا رسعت محور در حرکت .کند یم گم را خویش معنای آن در ت�م زیرا شود ی�
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 آس�ن و زمین من فرمود که زمان آن شود محقق کریم قرآن یها وعده تا کند می پیدا

 بلکه نشده خلق شبی آن در که شود معنا قدرتی در روز تا آفریدم روز شش در را

 یها سال .گیرد یم خویش ی احاطه در را زمان ،قمر و شمس از تر تابنده حق انوار

 در شیرین ییندا مانند به زمان کام در روز شش ی عصاره اینک یددرآ سخن به انتظار

 به را توبخواند ای ودیعه دارم  را او و شود معرتف عظمتش به آفرینش تا است جریان

 را روز معنای شش که ای یرهذخ ه�ن تو فرموده امر پروردگارم که بخوانم نام کدامین

 .برود میان از باطل و دبپیوند خویش اصل به حق تا فرموده مخفی جانش در

 چه و نعمتی چه ،دولتی هچ ه ظهوری،چ گفت باید رسور عاملیان فرمایش این بابله 

 ی کننده معنا (عج) املهدی اباصالح زمان امام رسورمان و موال مقدس وجود که رحمتی

 ی متربکه نفس که هوایی در کشیدن نفس پس .است خلقت روز شش حتی آفرینش

 و روح با و عاشقانه پس است باالتراز تصورها  که است سعادتی است آن در ایشان

 ریاد کنید:ف جان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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