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 منبر مکتوب با موضوع

 ؛ عید غدیر ذیحجه ۱۸ |منبر کامل 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 انسان در خسران است-۱

 اهمیت از های خداوند می کند صحبت های مهمی است اما بعضی از صحبت در قرآن کریم خداوند هر صحبتی را که بیان

هایی که خورد یکی از قسم می قسم های بسیار مهم برخوردار است که خداوند قبل از بیان کردن این صحبت بسیاری

 آن و بزند را مهمی حرف خواهدمی چون چرا میخورد قسم  خداوند به عصر که است والعصر خداوند در قرآن خورده است 

هستند خسرانی که بدتر از ضرر   ماً حتماً در خسران مبینچیه که ان االنسان لفی خسر همه انسان ها حتماً حت مهم حرف

 میکند که انسان در خسران است بیان تاکید کلمه چهار با جا این در  است

که تمام سرمایه اش میشه یخ هایی که قراره امروز بفروشه عصر  خسران یعنی چی ؟مثال خسران یعنی یخ فروشی

 که خسران این یعنی  رفت بین از و شد آب هم  به کنار ،تمام سرمایه اش نفروخت پولی به دست نیاورد یخی هیچ  میشه

 میدهی دست از هم را مالت عین هیچ میکنی ضرر

 مستثنیات خسران.۲

 هستند مگر کسی که این چهار ویژه گی را باهم داشته باشد اجاز بدهید برایتان طبق این ایه قران همه انسان ها در خسران

اوال هجده سالتان تمام شده باشد ثانیا کارت ملی  ا میروید برای گرفتن گواهی نامه به شما میگویند بایدشم وقتی  مثالی بزنم

که این چهار ویژه  ثالثا آزمون کتبی را قبول شوی در آخر آزمون شهری را قبول شده باشی تا زمانی و شناسنامه داشته باشید
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 چهار باید  میگوید اگر میخواهی در دنیا سود ببری و خسران نبینی ل خداگی را نداشته باشی به شما گواهی نامه نمیدهند حا

 داشته باشی را گی ویژه

 ایمان اولین راهکار نجات از خسران-۳

 تبیین-۳.۱

 در ادامه آیه میفرماید

 اال الذین آمنوا اولین مرحله برون از خسران ایمان است ایمان به چی ؟ (۱

 معنای ایمان-۳.۲

والیت است  شده آمنوا بوالیه امیرالمومنین اولین راه برون رفت از خسران ایمان به وارد آیه این ذیل  البیان در تفسیر روایی 

 ما همه برای آن به ایمان  هم دم از خدا میزنند اما آنچه ها این  یهودی اون مسیحی اون دارند قبول را خدا مردم غالبا  چون

امامت ایشان را تصدیق کنیم  والیت است باید به ولی خدا یعنی امیر المومنین علیه السالم ایمان بیاریم به ایمان است الزم

 شدیم این نعمت را دارا هستیم اما چون که الحمد هلل همه ما که در این محفل دور هم جمع

 راهکار افزایش ایمان-۳.۳

این  اصال  باشیم داشته المومنین امیر والیت با عهدی تجدید یک این روز همه ما  در باید داریم قرار  در آستانه عید غدیر

 اهل همه اینکه با  علیا ولی اهلل را سر می دهیم همه ما در اذان یا در ادعیه ها شهادت به والیت میدهیم وندای اشهد ان

 ساله  لذا همه  ا علی استخد وخلیفه امام عالم این کاره همه که  که یک وقت فراموش نکنیم است این برای هستیم والیت

 خوش  ایمانمون را از دست ندهیم در جشن ها شرکت کنیم ناکرده خدای تا کنیم تجدید را والیتمون غدیر عید روز در باید

غدیر برا بچه هاشون  مادری که بچه هاشون را میارن تو هیات ها خوش به حال اون پدر و مادری که روز و پدر اون حال به

 و میخرندکادو و لباس ن

 عمل صالح دومین راهکار نجات از خسران-۴

 تبیین -۴.۱
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ایمان  الصالحات ( یعنی ایمان منهای عمل هم برای نجات فایده ای ندارد در کنار دومین مرحله عمل صالح است )وعملوا(۲

 یعنی  ی ادوا الفرائضرا اینکونه معنا میکندا الصالحات عملوا روایت در  به والیت باید از اوامر حضرت هم اطاعت کنیم

والیت امیر  کسی میشه ،خمس روزه و نماز بدیم انجام را اونها  خدا بر ماچی واجب کرده ببینید کنید ادا را واجباتتون

 البته است واجبات از همگی اینها   والدین به نیکی باشد !  المومنین راقبول کند ولی خمس ندهد؟! یا دنبال راه فرار از خمس

 رابطه با عمل صالح خیلی مهم است رد نکته این

برای بنده  ای راحفظه اهلل تعالی فرمودند که در کربال مرحوم آیت اهلل میالنی قضیه عالم ربانی حضرت آیت اهلل یعقوبی قائنی

 .تکردم ؛ زیرا بر خالف ظواهر اسالم اسباور نمی شنیدم،نقل کردند که به ایشان گفتم اگر این داستان را از شما نمی

 .کردمشنیدم، باور نمیایشان هم فرمودند: اگر من هم از استادم مرحوم کمپانی این قضیه را نمی

 .اجمالش این است که دو برادر بودند که روضه خوان حضرت اباعبداهلل)ع( بودند و هر دو مستطیع شدند

برادر  .ایم؛ بیا تا با هم امسال به حج برویمبرادر دیگرش گفت که ما مستطیع شده ایام حج که فرا رسید یکی از برادران، به

روم و از دست خواهد رفت، لذا امسال به حج نمی ی امسالدیگر گفت: ُمحّرم در پیش است و اگر امسال به حج بیایم، روضه

 .سال بعد به حج خواهم رفت

مراجعت، در  ال حج را انجام داد و هنگامنپذیرفت؛ لذا به تنهایی عازم حج شد و اعم برادرِ دیگر، هر چه او را نصیحت کرد، او

رفتی، برادرت از دنیا رفت. چون این خبر را شنید، بسیار  کشتی خوابید. در عالم خواب به او اطالع دادند که همین که تو

 .سرنوشت برادرش که ترک حج کرده بود، بیمناک گردید ناراحت شد و بر

 در این حال، برادرش را دید

 در! با تو چه کردند؟از او پرسید که برا

 .برادر به او گفت در اینجا، حاکم این نشئه، امیرالمومنین)ع( است

بعد اینکه مُردم، مرا به محضر امیرالمومنین)ع( بردند. امیر مومنان)ع( فرمودند او ترک حج کرده و تارک حج، باید به آتش 

 .جهنم برود
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 بی دو عالم، حضرت زهرای مرضیه سالم اهلل علیها آمد وطرف بی ای ازفرشته همین که خواستند مرا به سوی جهنم ببرند،

 شومنمی راضی من و گریاندهمی -حسین–فرزندم اند: این فرد، روضه خوان بوده و مردم را برایگفت که آن حضرت فرموده

 .برود جهنم آتش به او که

 .به جهنم برود امیرالمومنین)ع( فرمودند که او ترک حج کرده و حکم خدا این است که او

 .ی طاهره)س( شفاعت او را کردند و حضرت امیر)ع( هم همان جواب را دادندسه بار این اتفاق افتاد و حضرت صدیقه

 شوم که این فرد بهبه پسر عّمم بگو که کار دستِ خود توست و من راضی نمی بار سوم، حضرت زهرا)س( به مَلَک فرمودند

 .!جهنم برود؛ خودت کارش را درست کن

 این را که بی بی)س( فرمودند، امیر مومنان)ع( فرمودند: کجاست فرزندم ولی عصر؟

 .حضرت ولی عصر)ع( به یکباره در محضر آن حضرت، حاضر شدند و تعظیم کردند

ی ات فاطمهبرود؛ اما جدهحج کرده است و حکم خدا این است که به جهنم  حضرت به ایشان فرمودند که این مرد، تر ک

 .کنندشفاعتش را می زهرا،

 آیا شما حاضری که نیابتش را قبول کنی و به جای او به حج بروی؟

 ی من ساقط شد ببینید عزیزان انجام فرائض به قدری مهم استکردند و حج از ذمه امام زمان)ع( هم نیابت از حج مرا قبول

به جهنم میرفت و حتی به خاطر  چون فقط یک حج بجا نیاورده است باید کسی که محب و روضه خوان امام حسین است

انداخت اگر امام زمان این لطف را در حق این شخص انجام نمیداند داخل در  انجام ندادن این فریضه امام زمان را به زحمت

ک آن فریضه را جبران کند نتوانست تر میشد حتی از همه باال تر درخواست حضرت زهرا از حضرت امیر المونین هم جهنم

فردا روز در آن دنیا امام زمان قبول کند به جای آن شخص ان فریضه به جا  معلوم نیست اگر کسی واجبی را ترک کرد

 .  آورد

 است امیرالمومنین امر عمل بودن  مالک صالح-۴.۲

 چه موقع عمل صالح میشه صالح بودن عمل به چیه ؟

 با امر ولی است صالح بودن عمل به موافقت آن عمل
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چجوری  امیرالمومنین فرمودند روزم را کی افطار کنم هر وقت امیرالمومنین فرمودند نمازم را چگونه بخوانم آن جوری که

عملی بیین امیرالمومنین چکار میکردند تو هم همانکار  حجم را به جا بیاورم هر جوری امیرالمومنین حج به جا میآوردند تو هر

 را بکن

 امیر  ها انسان تمام السالم علیک یا میزان االعمال مالک و میزان اعمال  که میخوانیم المونین امیر  نامهدر زیارت 

 اعمال ما مورد قبول واقع نمیشود المومنین است اگر اعمال مطابق با حضرت باشد اعمال قبول است اگر مطابق نباشد

عمل میکرد  فرمودند  حضرت علی۰چه عاقبتی پیدا کرد. هر چه که  امیرالمؤمنین)ع( سپرد، لذا ببینید جوانی که خودش را به

امیرالمؤمنین)ع( عالقه داشت، یک مرتبه آن جوان،  به خیلی که بود جوانی  و هر چه که عمل میکرد تطبیق میداد با حضرت

را دادند.  لی کرد، حضرت جوابش را دادند. مجدّد سؤال کرد و باز هم حضرت جوابشایشان سؤا به محضر حضرت آمد و از

نداری؟ گفت: نه آقا. حضرت داخل خانه رفتند و درب را  بعد همراه ایشان تا درب منزل رفت، حضرت فرمودند: دیگر سؤالی

 .بستند

دارد  جا ایستاده و به دیوار تکیه داده است و همان درب را باز کردند و دیدند او ای پشت درب ایستادند، بعدحضرت چند دقیقه

 ندارم، سؤال دیگر: گفتی: فرمودند حضرت –، همین است « اْلحُب إِلَّا الدِّینُ هَلِ» دارد، اثر حبّ، اینکه –بیند درب خانه را می

دوست دارم. حضرت فرمودند:  خیلیها بهانه بود که پیش شما باشم، من شما را ایستادی؟ گفت: آقا! همه سؤال چه برای پس

 .آقا چشم: گفت کن.عمل کن از من تبعیت کن  اگر مرا دوست داری، همین مطالبی را که گفتم، گوش

 پیشرفت قدرآن یک جوانی که به خاطر اساس حبّش،و تبعیت کردن از حضرت  !بعد او چه کسی از کار درآمد؟ میثم تمّار

شود که حتّی او را بر درخت هم کسی می ای ندیده، پیغمبری ندیده، امّاشد! میثم، مدینهجزء صحابه امیرالمؤمنین)ع(  که کرد

گویی من را نمی ها به واسطه این بود که آقا به او فرمودند: مگردارد. همه اینبرنمی کشند، دست از حبّشکه به صلیب می

دی را که گفتم انجام بده که صراط مستقیم، همین است موار و این« فَاتَّبِعُوهُ »دوست داری، از من اطاعت و تبعیّت کن 

 .(است ()امیرالمؤمنین)ع

ت، به چنین مقاماتی آید و به واسطه همین حبّ و تبعیّگوید: از قبل، گفته بودند که فردی به نام میثم میسلمان فارسی می

 .رسدمی

 .شودبینیم، قلبمان شاد میکسی است که وقتی او را می فرماید: میثم،گوید: امیرالمؤمنین)ع( در وصف او میقیس میبنسلیم

 بله عزیزان نتیجه تبعیت کردن میشود این
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 توصیه به حق سومین راه نجات از خسران-۵

 تبیین-۵.۱

 صالح عمل وسپس آورد والیت به ایمان  اینکه از  تواصو بالحق است یعنی بعد  واما سومین مرحله برون رفت ار خسران (۳

 حاال دیگران را توصیه به حق میکند مردم را سفارش به حق میکند انجام داد

 تبیین تواصی-۵.۱.۱

که خودشان خوبندولی خوبی انها به دیگران سرایت نمیکند کامل هستند  انسانهای خوب دو گروه هستند یک گروه هستند

خوبی انها وبه دیگران  وهم نیستند یک دسته هم هستند که هم کامل هستند وهم مکمل هم خودشان خوبند ولی مکمل

بهداشت را میکند خودش ادم سالمی است وطبیب هم هست  سرایت میکند در امراض جسمی فرض کنید یک نفر رعایت

عالوه بر  میکند امراضی را که دارد معالجه میکند وخوب هم میشود یک کسی هم هست که ولی فقط خودش را طبابت

 رعایت هم وانها بشوند  دیگران هم مثل خودش رنامه هایی هم تنظیم میکند کهاینکه خودش رعایت بهداشت را می کند ب

یک  عالوه بر خود اشخاصی را هم که مریض هستند رامعالجه میکند به عبارت بهتر ما ولی هست طبیب بکنند را بهداشت

 دو مرحله باقی مانده است داریم که برای این خود سازی داریم که با ایمان وعمل صالح انجام می شود ویک سازندگی هم

 حق علی علیه السالم است -۵.۲

 مع الحق والحق مع علی ( وباز ذیل ایه دارد تواصو بالحق یعنی تواصوا علی است علی حق چیست حق به توصیه   حاال

 باالمامه یا تواصوا بالوالیه چرا که والیت باالتزین ومهمترین مصداق حق است

 آثار تواصی به حق-۵.۳

میدهند  قرار خودشان برای الگو را اقا  دوست علی شدند حقیقتا از حق تبعیت میکنند ایش به علی پیدا شد اگر انسانهااگر گر

 اگر پیرو امیر المومنین شدند پیرو حق شده اند

 عید غدیر فرصت مناسب برای تواصی به حق-۵.۴

سفارش  اهلل االکبر قرار داریم باید در مثل روزعید غدیر تبلیغ والیت کنیم چون لذا االن فرصت فراهم است در استانه عید

 کنند لذا هرکاری میتونیم باید بکنیم پیغمبر اکرم است که حاضرین به غایبین تایوم القیامه غدیر را ابالغ

 روش تبلیغ غدیر در بین شیعیان با هدیه و اطعام است-۵.۴.۲
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تضی علی باید والیت را افشا کنیم باید مبلغ غدیر باشیم همانطور که سیره اهل بیت ما اینجور اما در بین دوستان وشیعیان مر

 بوده است

 داستان

غدیر خم به دیدار علی بن موسی الرضا رفتم گروهی از خواص در محضر  یک شخصی به نام فیاض نقل میکند در روز عید

 برای  نزدیکانشون را شب و وابستگان حضرت دیدم گه می  میکند تعجب خیلی میبیند را ای صحنه یک  بودند مبارکش

 پیشاپیش بیایند او منزل به  اقوام  اینکه از وقبل  بزرگی بود مهمانی یک  بودند حضرت مهمان همه داشتند نگه افطار

حضرت تغییر  اونها حتی خادمین وهمه بودند فرستاده وکفش انگشتر حتی ولباس پول و وگندم وغذا طعام  اونها برای حضرت

لباس نو بر تن داشتند اصال اسباب ووسایل منزل حضرت تغییر کرده بود  کرده بودند به قول ما خوشتیپ شده بودند همه

کردند برای مردم فضیلت این روز را  شروع حضرت دیدم وقت یک میگه  تغییر کرده بود با روزهای قبل متفاوت بود همچی

روز کمال  امروز فرمودند  المومنین امیر قول  از وآنها پدرانشان قول از حضرت  کنند ازگووسابقه وپیشینه آن را برای مردم ب

فضایل امروز را گفتند تا رسیدند به این جمله که  دین است روز فرج وگشایش است روز دور شدن شیطان است و همینطور

الْیَوْمَ َو قَامَ لَیْلَتَه کسی که در این روز به برادر مومن خودش  هُ َکأَجْرِ مَْن صَامَ هَذَاأَخَاُه مُبْتَدِئاً وَ بَرَّهُ رَاغِباً فَلَ فرمودند َ مَْن أَسَْعفَ

راشب زنده داری کرده باشد و از خود  شب وتمام باشد گرفته روزه را امروز که است کسی مثل بکنه کمک  میل ورغبت با

کهنه( است وَ یَوُم َنفیِ  الثِّیَابِ َو نَزُع السَّوَادِ پوشیدن لباس )نو( و کندن لباس سیاه )و امام رضا روایت شده یومُ لَبسِ

روز بخشش و  بره شاد باشیم وَ یَومُ الصَّفحِ عَن مُذنِِبی شِیعَهِ أمِیرِ الُمؤمِنیِن کنار باید ها غصه که روزیه امروز یعنی  الغُمُوم

 نسبت بیاییم ماهم میبخشد را علی دوستاران  همانطوریکه خدا السالم است پسین علیهگذشت از گناهکاران شیعۀ امیرالمؤمن

 قَبُولِ َیومُ وَ ُمحَمَّدٍ بَیتِ اَهلِ عِیدِ َیوم وَ  ُمحَمَّدٍ آلِ وَ  مُحَمَّدٍ عَلی الصَّالهِ  اِکثار َیومُ وَ  گذشت داشته باشیم موال محبین به

دوست داشتن همدیگر است بیایم امروز کینه ها را بریزیم کنار خالصه  روز  لمُؤِمنینَ وَ یَومُ التَّوَدُّدِاالَعمَالِ َو یَوُم اِستِرَاحَِه ا

   بدیم باید یه جوری نشون بدیم خیلی برامون مهم است باید امروز شادی مون رانشون امروز

چه  هایشان داشته باشند،د برای همسر و بچهخواهنهای خوبی که عزیزان میبرنامه اول از خانواده خودمون شروع کنیم مثال

بگیری، برای بچه ها میخواهید لباس بخرید  خواهی برای خانمت گوشی همراه بگیری، کفشفرصتی بهتر از عید غدیر. می

به عشق  ، بخر غدیر بگذار را خاص چیزهای گاهی اما بخر هم دیگه های روز البته  غدیر برای بگذارید  اسباب بازی بخرید

باشد. این خیلی مؤثر است. محبت در دل این بچه  ی این کارها غدیرغدیرو برای حضرت علی این هدیه را بگیریم. بهانه

این ایام باشد.  در طول سال است را در این ایام بیاندازیم. عقیقه کنیم، کار خیری داریم در شود. سور دادنی کهایجاد می

عروسی و عقد گرفته تا هر کار دیگر را در عید غدیر بگذاریم.  برنامه شادی داریم از ثوابش چند برابر است. پس انشاءاهلل هر
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)مصباح « مؤمنه و مؤمن کل فیه سر و  فأفضل على اخوانک فى هذا الیوم»امام صادق)ع( فرمودند:  در عید غدیر

دهید، مؤمن را شاد کنید. صدقه می سعی کنید دل هر مرد و زن نه خانواده، دوست و فامیل و آشنا، عید غدیر( ۷۳۷المجتهد/

های غدیر این است که به پیام توانید بکنید. یکی ازدهید، هر کار خیری میهمه مؤمنین باشد. طعام می کنید برایدعا می

 .مؤمنی را مسرور کن یعنی هر مرد و زن« سُرَّ »دیگران خیر برسانید. 

 اهمیت خرج کردن برای امیرالمومنین و غدیر-۱

 میکنند جبران ما برای حضرت را آن برابر چندین کنیم خرج قدر چه هر السالم علیه علی حضرت  امیر المومنینبرای 

 که بود فقیری مرد اصفهان در  مترجم نهج البالغه اقای دشتی نقل کردند که این قضیه را هم ایت اهلل مرعشی وهم فرزند

تا شاید از این وضعیت نجات پیدا  ی برای امرار معاش ترتیب دهدخاطر فقر شدید تصمیم گرفت به همراه خانواده کار به

 و تغییراتی در آن انجام دهند و مرغ و خروسی در آن پرورش دهند هنگامی که کنند. تصمیم گرفتند بخشی از خانه را بکنند

زرگ است. مرد به همسرش درون آن یک الماس ب ای پیدا کردند، کوزه را برداشتند و با تعجب دیدنداتاق را میکندند کوزه

تا  و به لطف او دیگر مشکالت حل خواهد شد. قیمت این الماس آنقدر زیاد است که گفت : خداوند نظر رحمت به ما کرده

های اصفهان رفت تا خوشحالی به بازار طال فروش با مرد. شد نخواهد تمام کند استفاده آن پول از اگر هم ما از بعد نسل چند

اگر فرضا قیمتش را بدانیم  ها به او گفتند: که اوال قیمتگذاری این الماس کار ما نیست ثانیاطالفروش د اماالماس را بفروش

ها گفتند: تو باید آن را به بغداد من با این الماس چه کنم؟ طالفروش تواند آن را بخرد. مرد ناراحت پرسید: پسکسی نمی

بفروشی. مرد به خانه بازگشت و عازم سفر  د هستند شاید بتوانی آنجا آن راها در بغدااالن بزرگترین جواهر فروش ببری که

 برای دوستش پیغامی داد که من عازم عراق هستم و با خود تصمیم گرفت که پس از بغداد شد او که در نجف دوستی داشت

 و زیارت از پس رفت لیه السالمع امیرالمومنین زیارت امیرالمومنین به بغداد برود هنگامی که به نجف رسید به زیارت قبر

ظریح مطهر  زمان آن در –زد: ای شیعیان برای تعمیر و مرمت حرم کمک کنید دید که صدا می حرم در را عربی نماز، اقامه

توانسته بود به زیارت حرم امیرالمومنین بیاید و حرم را در  سالها از بعد که هم مرد –به صورت چوبی و بسیار مظلومانه بود 

نگذشت که در دل احساس  بود در یک اقدام تمام الماس را به حرم هدیه داد مدتی کوتاه از این اقدام غربت دیده این

هدیه دادم ای کاش آن را فروخته بودم و بخشی از آن را هدیه  پشیمانی کرد و خود را شماتت کرد که چرا همه الماس را

سوغاتی و سفارشات اهل و  ها را چگونه ادا کنم؟م حاال این قرضاین سفر پول زیادی قرض کرده بود دادم. من برایمی

برد در کرد خوابش طور که با خود صحبت مینداری چه کنم؟ همین عیال را چه کنم؟ جواب آنها را چگونه بدهم؟ با فقر و

است در همان حال حضرت  در حرم امیرالمومنین بعد از نماز در همان حالت و روبروی ظریح مطهر نشسته خواب دید که

 و ۱ آمدند، حضرت به نزدیک مرد که رسیدند آرام گوشش را گرفتند بیرون چوبی ظریح از که کرد مشاهده را السالم علیه علی
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حضرت این را گفنتند و رفنتند مرد آشفته از  رودنمی تو الماس تکه یک ننگ بار زیر است مرد علی فرمودند حاجی الماسی

اظهار  شد، شروع به عذرخواهی کرد و از رفتار خودش پشیمان شد بعد از عذرخواهی و ه متوجه اشتباهشخواب پرید و تاز

پیدا کرد دوست مرد به او گفت باید هرچه سریعتر از  ندامت از حرم بیرون رفت. در بیرون حرم به دنبال دوستش رفت و او را

من که  ه گنبد حرم کرد و خطاب به حضرت گفت : آقا جانگردد مرد رو ببه دنبال تو می نجف خارج شوی که پلیس نجف

رسید ، مرد با ناراحتی پرسید در همین اثناء پلیس سر اظهار پشیمانی کردم پلیس نجف را دیگر برای چه به دنبالم فرستادید؟

دوستان یک عموی هن ها جواب داد : ناراحت نباش خطایی از شما سر نزده شما درزده؟ یکی از پلیس مگر از من خطایی سر

شما هستید و باید به هندوستان بروید و اموال ایشان را تحویل  اند و تنها وارث اواید که به تازگی فوت کردهپدری داشته

این حادثه بسیار خوشحال شده  خبر دادند که شما در نجف هستید و ما به سراغ شما آمدیم مرد هم که از شنیدن بگیرید به ما

که من عازم هندوستان هستم وقتی به هندوستان رسید به سراغ خانه  داد پیغام خانواده برای و کرد بود از حضرت تشکر

تاجران هندوستان بوده و اموالی که  بزرگترین از یکی پدرشان عموی که شد متوجه حیرت کمال با ولی رفت پدریش عموی

 های اصفهان رااجعت به اصفهان بازار بزرگ طالفروشالماس است. او پس از مر از خود برجا گذاشته چندین برابر قیمت آن

 فامیل خود را به الماسی تغییرمی دهند میکنند او  کند و به برکت خطابی که امیرالمومنین در خواب به تاسیس می

 تواصی به صبر آخرین راه نجات از خسران است-۶

 و اما آخرین مرحله ی بحثمون

 صبر میکنند ودر روایت صبر را صبر بر والیت معنا کرده اند صبر استقامت ارش بهوتواصو بالصبر است همدیگر را سف (۴

روح ایمان است وایمان بدون والیت یک  والیت که است این خاطر به واین  وپایداری در راه حق است در راه والیت است

َزمَانٌ  ر فرمودند یَأْتِی عَلَى النَّاسِمخصوصا صبر در اخرالزمان روایت داریمپیامب دارد اهمیت خیلی صبر مجسمه بیش نیست 

مردم زمانی  پیامبر )ص( فرمود : بر۴۵۴، ص: ۲۲ ج ،(بیروت –الْجَْمرَهِ. بحار األنوار )ط  الصَّابُِر مِنْهُمْ عَلَى دِینِهِ کَالْقَاِبضِ عَلَى

دست گرفته . در اخر الزمان باید  ذغال افروخته را در خواهد آمد که صبر کننده از آنان بر دینش همچون کسی است که تکه

به اسم  سختی ها و گرفتاری ها باعث نشه که ایمان و محبتمون کمرنگ بشه یک دعایی است صبور باشیم مشکالت و

 ایمانتون از بین نره دعای غریق که روایت است در اخرالزمان این دعا زیاد را بخوانید تا

 انُ َیا رَحِیمُ یَا مُقَلِّبَ اْلقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَى دِینِکامام صادق مفرمایند: یَا اللَُّه یَا رَحْمَ

را  میده همین چهار مطلبه که اعتقادمون را به امیر المومنین محکم کنیم امامون پس درسی که امروز عید غدیر به من و شما

مت داشته باشیم ان شاء اهلل خداوند متعال ما استقا باور کنیم حرف شنوی داشته باشیم در راه والیت تبلیغ کنیم و در این راه
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المومنین و این ایام  امیر نام برکت به بده قرار المومنین امیر الموحدین ولی  کامل آقا و موالمون را از محبین و شیعیان

 .فرخنده و ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد
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