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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٧ فروردین ١١      والدت امیر مؤمنان (ع) ی بهخط

که آثار بزرگی و قدرتش در همه جای خلقت �ایان است و  کنیم یمخداوندی را حمد 

دیدگان اندیشه از مظاهر عظمت او خیره مانده. او دور است و در ه�ن حال نزدیک 

 پنهان، پنهان. و خداوند باالست و در ه�ن حال پایین و آشکار است و در ه�ن حالِ 

آن دو را مخصوص عزت و کربیایی پوشید و  ی جامهپس حمد و سپاس خداوندی را که 

، پس ای بندگان خدا به عمل نیک بکوشید که عمل نیکو به ملکوت خود گردانید

عمر  ی دورهو اینک که در  شنود یمو دعای ش� را  شود یم بخش یدهفاو توبه  رود یم

مل و بی�ری مانع از ع کند یمبرای نوشنت اع�ل ش� حرکت  ها قلمآرامش دارید و 

گ هنوز به رساغ ش� نیامده بر عمل نیکو سبقت بگیرید و بدانید ش� نیست و مر 

دنیا چون کسانی در  ها آناز اهل دنیا هستند که از اهل دنیا نیستند و بودن  یا دسته

و لذا با  بیند یماست، حقایق را  زودگذر دنیا دانند یماست که در دنیا نباشند و 

در  که یناو با  شوند ی�و به کارهایی بیهوده مشغول  کنند یمآگاهی بر حقیقت کار 

که  بیند یمو  کند یمدنیای دیگر حرکت  بین مردم ها آندنیا هستند جسم و روح 

 ها آندر صورتی که آنچه نزد  دهند یممردم دنیا به فوت کردن دیگران اهمیت 

این بیم  با تقوی و خوف از خداوند زنده است. ازاست که  ییها قلباهمیت دارد 

 دنیا و نفس شود و مبیرد. ی یفتهفر یشانها قلبدارند که مبادا 

فرمودند با اینکه بین که  یا گونه ه�نعلی (ع) که  مؤمنانجان عامل به فدای امیر 

، با این حال قلبشان کرد یمجسم و روحشان در ملکوت سیر  کردند یممردم زندگی 

. افسوس که نه تنها مردم مردمی بود که به ظاهر زنده و در باطن مرده بودند دار غصه

ند ا هشان تا عرص حارض نیز غریب مانداو را درک نکردند بلکه بعد ای اش زمانه

حسنات و فضائل و حکمت و عرفان و معرفت و علم و شجاعت و  ی همه که یدرحال

که خداوند کریم در کتاب  یا گونه ه�ن ؛تدبیر و بالغت را در نهایت ک�ل داشتند
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به هر که خدا خواهد حکمت عطا کند و به هر که حکمت  :آس�نی قرآن فرمودند

 .پند نپذیرند ،عطا شده نیکی فراوان داده شده و جز خردمندان

علی (ع) را که به اعرتاف شیعه و  مؤمنانپس کجایند خردمندان که پند بپذیرند، امیر 

اخت القرآن لقب که  البالغه نهجدر مورد ایشان نازل شده و  یهآ ۱۳۰۰سنی بیش از 

ه�هنگ کنند و در اندیشه و رفتار و گفتار و  آنگرفته را درک کرده و عمل خود را با 

جایگاه پرستش  ترین یمقد. چون موال در نخستین و پیروی کنند مؤمنانکردار از امیر 

خاتم، رسول اکرم محرض پیامرب  و پرورش یافته در یعنی مکه تولد یافت یتعال حق

 ی همهحرضت محمد (ص) بود و موّحد و پیرو پیامرب و عاری از هر گونه گناه و در 

و هدایت کرد. با وجود اینکه  و خدا او را معصوم داشته هامور تابع پیامرب بود

و منافقان خالفتی را که خداوند و پیامرب به او عطا فرموده بود  یاپرستاندنحسودان و 

وجود امام علی (ع)  نیفزود بلکه مؤمنانخالفت بر افتخارات امیر را غصب کردند ولی 

 .کرد یمبود که خالفت مسلمین را دارای افتخار 

 نیتر بزرگرا نشان بدهد که  مؤمناندنیا تا امروز نتوانسته است شخصیتی چون امیر 

دانشمند و فیلسوف و معلم اخالق و معلم  ینتر بزرگدلیر جهان و در عین حال 

باشد. مجموع این صفات تا امروز در هیچ کس  داری یندو نوع پروری و  خداشناسی

اسالم جز شمشیر  ،که در آن دوره دهد یمجمع نشده است. تاریخ آغاز اسالم نشان 

از خود را نداشت و ایشان اولین و آخرین خط و  مبارزه و دفاع ی یلهوسامام علی (ع) 

و  یشها خطبهرا در  اش یخدادادبزرگی روح و ک�الت  سنگر دفاع اسالم بود.

 ینتر برجستهکه  بینیم یمو  یابیم یمو کل�ت قصارش  یشها فرمانو  یشها نامه

ا راه زندگی دنیا و آخرت فر و بهرتین رهنمودها را برای  دهد یمتعلی�ت اخالقی را 

و به آدمیان  �اید یمرا در راه دین حل  معضلو  مسئلهو هر نوع  گذارد یمنوع برش 

و غمخوار هم نوع خود باشند که در این مورد  کردار راستکه نیکوکار و  آموزد یم

خود ایشان که فضائل و صفات و خصایص خود  سنگ گران ی فرمودهاز  گیریم یمبهره 

 :خداوند کریم بیان فرمودند ی بندهرا در قالب 
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بندگان نزد خداوند آن است که خدا وی را  ینتر محبوبای بندگان خدا به درستی که 

از  از اندوه و قبایی از خوف یا جامهتا اینکه بر نفس خود غلبه کند و  �اید یمیاری 

 منزلرس و او برای  شود یمخدا در بر �اید. در قلب این بنده چراغ راهن�یی افروخته 

 .کند یمو دور را بر خود نزدیک و مشکل را بر خود آسان  �اید یمآخر توشه فراهم 

و  گردد یماز آن سیراب  شود یمآب گوارا بر او آسان  ی رسچشمهچون رسیدن به 

 مگر یک شود یمو از هر نوع اندوه برکنار  �اید یمهوی و هوس را از تن دور  ی جامه

 اندوه، آن هم طلب وصال حق است.

به خداوند و دین مبین یقین دارد که یقین او مانند نور  چنان آنیک چنین بنده 

تردید است و برای امور اخروی از هیچ کوشش فروگذاری  یرقابلغخورشید در روز 

و  ها یکیتار. یک چنین بنده چراغ گرداند یبرمراه هر فرع را به اصل و در آن  کند ی�

هر نوع  ی کنندهمسائل مورد اشتباه و کلید گشایش مبه�ت و دور  ی کنندهحل 

و هنگامی  فهمند یمرا  اش گفتهو مردم  کند ی�دشواری است و از ارشاد مردم مضایقه 

 تا اینکه او و دیگران به سالمت زندگی کنند. ماند یمکه بایستی خاموش مباند خاموش 

زمین اوست و بر خویش الزم  های یخمدا است و از از معادن دین خ ای چنین بنده

که همواره رعایت عدالت بن�ید و اولین قدم که در راه برقراری عدالت در  داند یم

خود برداشته این است که هر نوع هوی و هوس را از خویش دور �وده است و 

دستور عمل  آنو خود به  شکافد یمو  �اید یمدستور حق را برای دیگران تفسیر 

آن برای بندگان خدا خیر و نیکو باشد فروگذاری  ی یجهنتو از هیچ کاری که  کند یم

و هر جا که کتاب خدا  دهد یمو این بنده اختیار امور خود را به دست قرآن  کند ی�

 .آید یمو هر جا که کتاب خدا فرود بیاید او فرود  رود یم برد یماو را 

در امور خود بهره نگرفته و  قدر گرانجینه و گهری افسوس که برشیت از چنین گن

و  یطلب قدرتباقی مانده و این کوتاهی رسچشمه از  ها کتابعمل و سخنانش در 

این امانت الهی را در بازار  که ییها جانپس وای بر  دارد. یپرست نفسدنیادوستی و 

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

 یلشانذلکه جز صفت جان  رویانی یهس. کند یمخریدند که سیاهی و تباهی را معنا 
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هرگز به  که یدرحال روند یمصفتی را به همراه ندارند پس با شتاب به طرف روشنایی 

که نجاتی برایش در قول  شود یمو کشتی جانشان در ظلمتی غرق  رسند ی�انوارش 

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

که رسور عاملیان حرضت زهرای  یا گونه ه�ن ،حافظش پروردگار حکیم و رح�ن است

فرمودند پروردگار امر  یآور  جمع مؤمنانمرضیه (س) فرمودند: کتاب قرآنی را که امیر 

امانت در مقامات بندگی فرمود که در بین جانشینان پیامرب (ص) باقی مباند، اینک این 

رسول در نام آخرین وصی  پرتواشکه ه�ن مقام محمود است در جریان است، 

در نهان  که یدرحالو از جامش  شوند یمخداست پس پیروانش به حقیقت کتاب آگاه 

پس اگر مردمان زمان درک  حق منور گردد. ی وعدهتا جانشان به  نوشند یماست 

 داشتند ی�شکر بر  ی سجدهمنتظر چه فرمانی است رس از  یشانها ساعتکه  کردند یم

 .شد یم گر جلوهو عمرشان به برکت آن در خلقتی جدید  گردید یمتا نعمتشان آشکار 

 .پس شکر پروردگار را سزاست که رحمتش را پایانی نیست

و در این  یما کردهرا به عینه احساس  پایان یبما مه�نان این کوی عشق این رحمت 

میالد و مبارک ضمن شکرگزاری از خداوند رحیم و عزیز و رح�ن به ساحت  روز

(ع) امام عرص و زمان اباصالح  مؤمنانمقدس موال و رسورمان فرزند برومند امیر 

سفارش  شان یگرامکه مادر  یا گونه ه�ن املهدی (عج) تربیک و تهنیت عرض کرده

که وجود مقدس ش�ست آشکار  تا نعمت�ن گذاریم یمشکر  ی سجدهفرمودند رس به 

علی (ع) را از زبان علی وارتان  مؤمنانبوی و سخنان زیبا و شیوای امیر  عطر وشود تا 

 :زنیم یمبه گوش جان بشنویم. برای تحقق آن یک صدا فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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