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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ مهر ٢١         عید غدیر ی بهخط

رب اومین و آخرین و رب  ین،امعامل ربامد ه ل، سزاوار است به سپاس و ستایش هللا 

. عظیم و برتر رشیک یبو زمین؛ نبوده و نیست و نخواهه بود غیر از خهاونه  ها آس�ن

 نیکو از آن اوست. یها نامو باالتر است از انهیشه که توصیف شود و 

از خوابگاهتان برخیزیه و  فرمایه یمچه با شکوه است آن مدظه که خامق هستی امر 

مرا در ع لتان ه راه کنیه تا به جایگاه خویش بازگردیه و فراق را به فراموشی  یها نام

عشق به هللا به ودیعه  ها جانبسپاریه ومی افسوس با وجود اینکه در فرر  تام 

از آن نام  برنه یمکه پروردگار در کتاب آس�نی نام  یریکث ی عههگذاشته شهه ه�ن 

را به یغ� برده است و جانشان در حرار  ه�ن تهی هستنه و رشک و نفاق، ثروتشان 

و  سوزنه یمو قهر  خاموش کردنش را نخواهنه داشت؛  شود یمعشق گهاخته 

نام هللا را  آورنه ی�ومی افسوس که یادش را به خاطر  خواننه یمخامقشان را به مهد 

 گریزنه یم ها آناز  ها نامومی تام آن  خواننه یمرا به مهد  ها باطلو  کننه یمفراموش 

 .دهه ی�و نامی نجاتش  مانه یمو او با آتشی که افروخته 

 ی مژدهپس سالم بر مدظاتی که دریای رح ت امهی چونان بارانی به وقت که 

را که پروردگار عال  آنچهتا  شود یمبر جان آدمیان نازل  دهه یمزیبا را  های ییهنیرو

، یکهیگر را یتتدبه  ها جانشود؛  آغازق عش یها زمزمهوعهه فرموده به عیان درآیه و 

به هم درآویزنه تا به مهر عال تاب والیت، جانشان از تباهی نجا   ها دستبخواننه و 

مرضیه (س)  یاز رسور عاملیان حرض  زهرا قهر گران ی فرمودهیابه پس با توجه به این 

تنها مهر والیت است که عشق به هللا را  ها جانراه گشای نجا  از فراموشی و تباهی 

پس وای بر احوال  هاست جانتا ابه روشنی بخش  اش شعلهو  افروزد یم ها دلدر 

کسانی که خود و دیگران را از چنین نع تی مدروم کردنه و سالم بر امیر غهیر و 

غهیریان از غهیر تا قیامت؛ غهیر روز رح ت و ک�ل و روز فرقان، روز ههایت و 

ا  و شکوفایی و سالم بر امیر منتخب، خلیل نبو ، جانشین پیغ رب، وارث انبیا، نج
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تقوا، میزان اع�ل صامح، امیر مؤمنان علی (ع) که امام رضا (ع) در این مورد  ی شجره

چنین فرمودنه که: خهاونه کریم در امست آدم را آفریه و امر فرمود که ه ه در 

جز شیران و گفت من از او برتر هستم و  مقابلش سجهه کننه ه گی سجهه کردنه

زمین و آس�ن و هر آنچه در آن است را  ی ه هدر غهیر یک بار دیگر خهاونه کریم 

هستی با  ی ه هبا بیعتشان و  ها انسانخوانه که  فرا مؤمنان امیر اش یفهخلبه تاشای 

دنیا  یا عههه گی اطاعت کردنه جز  ،سجهه و اطاعتش عاشقانه به او عشق بورزنه

 شیران را در امست تکرار کردنه. ی گفتهطلب و اسیر نفس شیران که ه�ن 

و رسور عاملیان حرض  زهرا (س) نیز آن را زیبا بیان فرمودنه که: ه واره دستان رسول 

بود؛ دست مدبتی که جانشین دست  خها به طرف امتش برای بیعت با حق آماده

 سوزانه یمو مدبتش کفر را  کرد یمزنهه  پروردگار عال بود. حرارتش جان مرده را

دستی را در دستان مبارکش  هرگاهو  آورد یمنشاط بیعتش بهشت را به پیشکشی 

تا رسامتش را به امتش ههیه کنه و  کرد یمتام وجودش نهای مبیک را تکرار  فرشد یم

ش را در دست گرفت و فرمود: من موالی کسی هستم که این آنگاه که دست جانشین

از اومین تا آخرین به آن پاسخ دادنه تا والیت در  ها دستدست را یاری کنه تام 

باشه که در جانش نهایی جز  یا مردهجانشان جاودانه شود و هر که از آن جها شود 

مرگی است پس معنای بیعت، زنهگی است و غیر آن  شود ی�بانگ مرگ یافت 

بر خاتم رسوالن باد که چونان بارانی به  پایان یبهراسناک پس درودی ه واره جاری و 

 حساب دارد. یرقابلغ های ییهنیرووقت است که در خود 

 .کنیم یماین روز بزرگ مرامبی را بیان  ی دربارهحال به طور اختصار 

ست و ک رت توجهی به مؤمنان علی (ع) ا عیان امیریعرفی برای ما ش ی نقرهروزی که 

امروزه برخی از مهعیان روشن فکر دینی موضوع  شود. یمبزرگی این واقعه شهه و 

 ی دربارهو بدث و گفتگو  داننه یمتاریخی  یا مسئلهمهم خالفت و امامت را در حه 

و ه واره روی سخن آنان با شیعه  کننه یمآن را سبب اختالف بین مسل�نان قل هاد 

رق مسل ین کاری نهارنه و دانسته یا نهانسته که صه امبته ع هتاً است و به سایر ف

 کننه یمادعا  که یناو اما  کننه یم یدار  جانب ها فرقهدانسته و به ع ه است از دیگر 
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که این چنین مسائلی موجب اختالف میان مسل ین است در پاسخ آنان بایه گفت اگر 

ین را وادار کنیه که با پذیرش به راستی در پیشنهاد خود خیرخواه هستیه مسل 

وحه  را بر اساس اعرتاف به حق ایجاد کننه نه  ،حقیقت به مدور حق چرخیهه

 یرو غباطل بههنه تا بتواننه وحهتی موقت  ی جلوهبه بسیاری از مصادیق حق  که ینا

بلنه آن  ی شاخهاسالم و  ی بامنهه ی یهپاامامت  که یدرحاماساسی به دست بیاورنه. 

 یها عقلاست امامت از جهت منزمت و شأن و موقعیت و ژرفا برتر از دسرتسی 

مردمان است که بتواننه با آرا و انتخاب خود امامی را برگزیننه و خاتم انبیا حرض  

مد ه (ص) در طول بیست و سه سال پیامربی خود مقاما  امام علی (ع) را گوشزد 

ا ه چون والیت در تکوین، ابال  مت دین، تفسیر فرموده و شئون و فضایل مهم او ر 

، شجاعت و پهلوانی و و عص تقرآن و احکام زمامهاری و حکومت جامعه، علم غیب 

امامت علی (ع) تا بهان جاست  ی صهها حسن ایشان را تذکر دادنه و اه یت مسئله

شان که در قرآن کریم آیا  فراوانی که شیعه و سنی به شأن نزول آن در مورد ای

ه در حجة اموداع و در منا و ن با ایراد خربأ شاماعرتاف دارنه آمهه است و پیامرب عظیم 

سازی مردم برای غهیر خم و توقف سه روزه در آن مکان و  و آمادهامدرام مسجه

بر امامت و خالفت و وصی بودن علی (ع) و بیعت گرفت با دست  یهتأکو  یران سخن

ان و بیعت گرفت از زنان از طریق دست زدن در طشت و زبان و اقرار گرفت از حارض 

امام و خلیفه و  عنوان بهع) ( یعلنشان از اه یت غهیر در معرفی  ها ینا ؛آب

جانشین پیغ رب دارد ومی عل�ی اهل تسنن سعی زیادی در کم اه یت جلوه دادن آن 

در  سؤالن با وجود دالیل و روایا  و اسناد قرآنی و احادیث معترب دارنه چرا؟ ای

مراحل پیش از امامت نیز جاری است که چرا غیر مسل�ن با وجود این ه ه دالیل 

 یها نشانه ینتر روشنحقانیت اسالم آن را نپذیرفته و نیز چرا منکران خها با وجود 

 توان یموجود آفریهگار جهان هستی او را نپذیرفتنه؟ در پاسخ تامی این سؤاال  

، تعصب و کوردمی شهه از دیهن حقایق رسباز یودخواهخدچار  توانه یمگفت برش 

زنه و به تقلیه از آبا و اجهاد خود پرداخته در راه هوای نفس گام بردارد امبته پذیرفت 

 آن حق مهاری است. ی الزمهحق هم چنهان ساده نیست و 
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و تهنیت به وجود مقهس آخرین  در این روز بزرگ و مبارک ض ن عرض تربیک

امیر مؤمنان رسور و موالی�ن امام عرص و زمان  و امامت، وصی بر حق پیامرب ی نشانه

 :داریم یماباصامح املههی (عج) اعالم 

را برای بیعت با ش� که دستان  کارمان گنهامام و موالی ما، در این روز غهیر دستان 

به سوی  باشه یمو جه بزرگوارتان پیامرب  مؤمنان یراممبارکتان ه�ن دستان پهرتان 

ظهور و سعاد  آن را  ی وعههو تنا داریم بیعت�ن را بپذیریه که  یما کردهش� بلنه 

روز غهیر فرمودنه که: هان ای مردم  ی خربهجه بزرگوارتان پیامرب اکرم (ص) در 

بهانیه که ه�نا من فرستاده و علی وصی پس از من است و امامان پس از او فرزنهان 

من و از نسل علی (ع) هستنه. آگاه باشیه ه�نا آخرین امام  اوینه و ایشان فرزنهان

او بر تامی ادیان چیره خواهه بود بهانیه که اوست انتقام  از ماستقائم مههی 

گیرنهه از ست گران بهانیه که اوست انتقام گیرنهه از ست گران بهانیه که اوست فاتح 

تامی قبایل مرشکان و راهن�ی  بهانیه که اوست چیره بر ها آن ی کننههدژها و منههم 

 ،بهانیه که اوست یاور دین خها ،بهانیه که او خونخواه تام اومیای خهاست ،آنان

بهانیه که او به هر ارزش نهی به  ،افزون گیرد های ی�نهپبهانیه که از دریای ژرف 

بهانیه که  ،نیکی کنه اش ینادان ی انهازهبه  ارزشی یبارزش او و به هر نادان و  ی انهازه

و حاکم بر  ها دانشبهانیه که او وارث  ،خهاونه است ی او نیکو و برگزیهه

او  یها نشانهو آیا  و  گویه یمبهانیه که او از سوی پروردگارش سخن  ،هاست ادراک

بهانیه ه�ن اوست بامیهه و استوار؛ بیهار باشیه هم اوست که اختیار  کنه، یمرا برپا 

بهانیه که تامی گذشتگان ظهور او  ،امور جهانیان و آیین آنان به او واگذار شهه است

بهانیه که اوست حجت پایهار و پس از او حجتی نخواهه بود؛  ،انه کردهرا پیشگویی 

بهانیه کسی بر او پیروز نخواهه  ،اوست درستی و راستی، نور و روشنایی تنها نزد

امور آشکار  دار امانتداور او در میان مردم و  ،بهانیه که او ومی خها در زمین ،گشت

 و نهان است.

پس ای مه�نان کوی عشق بیاییه در این روز فرخنهه و مبارک دست بیعت�ن را با تام 

تنایی که رسشار از انتظار حق امهی بلنه کنیم به  ه تای یبوجود به پیشگاه این گهر 
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و عهامت در قامب یقین و باوری که از ع ل با اخالص و آگاهی از نع ت و رح ت 

خهاونهی است و تجهیه بیعت�ن را با فریادی که غهیریان تاریخ آن را بشنونه ابراز 

 :داریم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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