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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ تیر ٢٧        عید غدیر یبهخط

 تیهدا یچشمه انشیپایبهر باد که از مِ  یخالق ییایمخلوقات عامل بر آستان کرب حمدِ 

 تشانیبا هدا نام نهاد تا هاانسان یرا هاد امربانیلطفش پ یرسچشمهرا جوشاند و بر 

 ان برنانشیجانش رهنمون شوند و سالمِ  تیفعامنزل ان فرو افتاده از ملکوت را بر رس ج

خداوند  که (ص)حرضت محمد  ،امربانیخاتم پ ،یهرسول ال نیآنان باد مخصوصاً بر آخر

و نجات  تیراه هدا یکنندهتا کامل  دیرا برگز نانشیاز رس رحمتش جانش میکر

که  شانیملکوتزم عروردگار رح�ن بر آنان باد و بر سالم و درود پ .باشند امربشیپ

 یجوهرهدر بند نفس اماره کردند تا  یهاانساننجات  یهمواره جان مبارکشان را فدا

 .شوند تیشود و از ظلمت به نور هدا بلوروجودشان مت

و  الحق ءجا ادیفر .به وجد آمد و آس�ن از شوقش نیزم .است امروز یچه مبارک روز 

 یهمه و را اعالم کرد اشیناتوان عجز وو  درافتاد یباطل �ود و باطل به رو زهق ال

 امتیتا ق ریاز غد انیریدغو  ریغد ریام بر ،امربیبر حق پ نیجانش یبه متاشا یهست

 نشست.

 ریو سالم بر ام ییو نجات و شکوفا تیروز هدا ،ناروز رحمت و ک�ل و روز فرق ریغد

، اع�ل صالح زانیم ،تقوا یشجره ء،ایانب وارث ،غمربیپ نیجانش ،نبوت لیخل ،منتخب

کامل  یاز رس رحمت برا زیو عز میخداوند حک ریکه در روز غد (ع) یعل رمومنانیام

به وقت  ین باراناچون یرحمت اله یایکه در لحظاتی بر سالم د. پسینش برگزیشدن د

ا آنچه را که ت شودیمن نازل ایبر جان آدم دهدیمرا  بایز یهایدنییرو یمژدهکه 

به  هاجان .عشق آغاز شود یهاو زمزمه دیدرآ انیفرموده به ع عدهپروردگار عامل و 

 را جانشان ،تیوال تابعاملمهر  تا زندیدرآوبه هم  هادسترا بخوانند و  گریکدی تیّ تح

حرضت  انیاز رسور عامل قدرگرانفرموده  نیپس با توجه به ا دهدنجات  یاز تباه

است  تیتنها مهر وال هاجان یو تباه ینجات از فراموش یگشا راه (س) هیمرضی زهرا
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پس  هاستجان بخشیروشن ابد تا اششعلهو  افروزدیم هادلکه عشق به الله را در 

 .کنندیممحروم کرده و  ینعمت نیرا از چن گرانیکه خود و د یبر احوال کسان یوا

نشانهو تهنیت به وجود مقدس آخرین  در این روز بزرگ و مبارک ضمن عرض تربیک

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

 :داریمیماباصالح املهدی (عج) اعالم 

را برای بیعت با ش� که دستان  کارمانگنهامام و موالی ما، در این روز غدیر دستان 

ش�  یسو به باشدیمو جد بزرگوارتان پیامرب  مؤمنان یراممبارکتان ه�ن دستان پدرتان 

ظهور و سعادت آن را جد  یوعدهو متنا داریم بیعت�ن را بپذیرید که  یماکردهبلند 

دم بدانید که روز غدیر فرمودند که: هان ای مر  یخطبهبزرگوارتان پیامرب اکرم (ص) در 

ه�نا من فرستاده و علی وصی پس از من است و امامان پس از او فرزندان اویند و 

ایشان فرزندان من و از نسل علی (ع) هستند. آگاه باشید ه�نا آخرین امام قائم 

او بر متامی ادیان چیره خواهد بود بدانید که اوست انتقام گیرنده از  از ماستمهدی 

اوست انتقام گیرنده از ستمگران بدانید که اوست فاتح دژها و  ستمگران بدانید که

 ،بدانید که اوست چیره بر متامی قبایل مرشکان و راهن�ی آنان هاآن یکنندهمنهدم 

بدانید که  ،بدانید که اوست یاور دین خدا ،بدانید که او خونخواه متام اولیای خداست

ارزش  ید که او به هر ارزشمندی به اندازهبدانی ،افزون گیرد هایی�نهپاز دریای ژرف 

بدانید که او نیکو و  ،نیکی کند اشینادان یاندازهبه  ارزشییباو و به هر نادان و 

بدانید  ،هاستادراکو حاکم بر  هادانشبدانید که او وارث  ،خداوند است یبرگزیده

بدانید  کند،یماو را برپا  یهانشانهو آیات و  گویدیمکه او از سوی پروردگارش سخن 

ه�ن اوست بالیده و استوار؛ بیدار باشید هم اوست که اختیار امور جهانیان و آیین 

 ،اندکردهبدانید که متامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی  ،آنان به او واگذار شده است

و  بدانید که اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود؛ درستی و راستی، نور

بدانید که او ولی  ،بدانید کسی بر او پیروز نخواهد گشت ،روشنایی تنها نزد اوست

 امور آشکار و نهان است. دارامانتداور او در میان مردم و  ،خدا در زمین
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پس ای مه�نان کوی عشق بیایید در این روز فرخنده و مبارک دست بیعت�ن را با متام 

الهی بلند کنیم به متنایی که رسشار از انتظار حق  همتاییبوجود به پیشگاه این گهر 

و عدالت در قالب یقین و باوری که از عمل با اخالص و آگاهی از نعمت و رحمت 

خداوندی است و تجدید بیعت�ن را با فریادی که غدیریان تاریخ آن را بشنوند ابراز 

 :داریمیم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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