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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 االکبر عید غدیر، عیداهلل

کرور  اال هللادیو ع ریتعواب ایو   از  یکو ی ؛خو  دوده اسو     ریغود  دیو ع در موررد  اتیدر روا یمختلف ریتعاب

 داهللیووع ؛ امّووابازگشووت  یعنووی دیووع اسوو ؛عوورد آمووده  یشووهیاز ر دیووع ی واژه کووه دیوودان یموو .سوو ا

بوه آ  الول    نهوا یا یعنو ی ،بشور  دیو ع ،هوا  مسولما   دیو ع ،منوا  ؤم دیو ع  ییگر یوق  م  کی ؟هچ یعنی

 ؛برگردنوود بووه الوول خرددووا   یمنؤموو ؛ اخرددوو لوولمسوولمانا  برگردنوود بووه ا ؛برگردنوود خرددووا 

 دیو ع ، یمنؤمو  دیو ع ه؟!چو  یعنو یخودا   دیو ا ع. امّو دنو اوریب بوه خودا رو   ؛بشر برگردد به الول خورد   

خودا کموک    دوارمیو ام ه؟!چو  یعنو ی هللادیو ع ؟هچو  یعنو یخودا   دیو ا عامّو  ؛اسو   مفهرم نهایا ، یمسلم

 .ها بشرد جنره ی همراعات هم، کن یکه خدمتتا  عرض مآنچه کند در 

 ، یرح ،رحما  یعنی .ع از اس  اهلل هستندمتفرّ ،اسماءاهلل ی همه اسماء؛ ی س  جامع همه ی ااهلل اسم

 نهایا ،دییاز اسماءاهلل را که بگر یهر اسم و جراد ،مستعا  ،ا یّد ،ا حنّ ،سرحا  ، یکر ،ودود

  ُكل   .گردند یبرم اسماء به اللشا  ی همه .متعال که اس  اهلل اس  هستند از اس  اعظ  حقّ ییها داخه

 ی آنهاس .  شهیاهلل ر یعن؛ یدندرگیبرم تک اسماء به اس  اهلل تک 1.أ ْصِلهِ   ِإلىٰ   ٍء يـ ْرِجعُ  یْ ش  
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ه سو  بوه چو   ااهلل قورار   ،سو  عورد کنود   اخورد اهلل قورار    نکوه یا اامّو ؛ قابول همو  اسو     نجایخب تا ا

؛ سو  امتعوال   اهلل اسو  حوقّ   ؛بوه الول خورد  عورد کنود      دیو اهلل با !کرور الا هللادیو ع ؟!عرد کنود  چیز

 ذات حوقّ  .سو  ااقود    ضیفو  یدهییو مقوام اسوماء زا   یعنو ی ،اسو    یو ا .س امتعال  اعظ  حقّ اس 

 حوقّ   یّآ  تعو  ،دود   یّمتعو ، سو  ا  یو مقوام وال و ام خالفو   قو لوش کوه م  اوّ  یّتعو  وقتی به ،متعال

ه لوفات بو  و اسوماء   ی،در اثور آ  تجلّو   .سو  ااقود    ضیفو  ،ل آ اوّ یتجلّو اسو    .کورد  یمتعال تجلّو 

 یآنچووه در پرتوور .سوو ا  یّمقووام احوود ،لاوّ  یّتعوو .سوو امطلووق  بیوومقووام غ ،ذات .وجوورد آمدنوود

و  مقوام اسوماء   ،نود یگریمو  هٰـــ لاِ حمورت   ایو  ،یدورد کوه بوه آ  حمورت علمو      یاقد  حالل م ضیف

سو  کوه   ا  یمرجوردات  یثابتوه اسو  کوه لوررت علمو      ا یو اع آ در پرتور   سو  و امتعوال   لفات حقّ

مثوول  .نوودیگر یثابتووه موو ا یوواع اًالحططوورآ آنهووا را در علوو  خوودا الوو  .خوودا در عووال  خلووق کوورد 

بعوود آ  را در  ؛کنوودیموو یاحوورا طرّا [  ]نقشووهل اوّ ؛بسووازد یسوواختمان خراهوودیکووه موو یمهندسوو

لوررت را در ذهو  خورد      آ ل اوّ ؛بکشود  یلوررت  خراهود  یا  مو نقّو  کیو  .کنود یمو  ادهیو پ رو یب

 ،مرجووردات جهووا  خلقوو  ی. لووررت علمووکشوود یموو یادووبوورم نقّ رویبعوود آ  را ؛ کنوودیموو  یترسوو

نود  وجورد آمد ه متعوال بو   در علو  حوق در دوعاع اسوماء حوقّ      ،چوه ناسورت   ،چه ملکرت ،چه جرروت

کوه در  هسوتند   یمرجوردات   یهمو کوه   هیّو خارج ا یّو اع در برابور   ؛نود یگر یمو ه ثابتو  ا یو که به آنها اع

 .چه ناسرت ،ملکرتچه  ،جرروت چه ؛آمدند دیعرال  پد

ت أمتعوال نشو   ل حوقّ اوّ  یّاز تعو  ؛هت گرفتو أنشو   یو سو  از مقوام وال  اکه اس  اعظو  حوق    ،پس اهلل

اسوو    یووا یعنووی ؛گوورددیبرموو  یوووال قوو یکووه اهلل بووه آ  حق یوقتوو یعنووی داهللیووع اسوو . گرفتووه

ت أکوه اسوماء از آ  نشو    یقتو یبوه آ  حق گوردد   برموی  ،سو  اکمواالت   عیو کوه مسوتجمع جم   یجامع

 ایو  ،هیّو مقوام محمد بوه آ    اًکوه الوطالح  اسو   ی آ  مقوام  ؛سو  ا  یو آ  مقوام وال  ؛کرده دایپ

آ   درمقوودار  کیوو ،کروورالا هللادیووع گووریی  وقتووی مووی الًپووس اوّ. گرینوود مووی هیّووعلر  یوومقووام وال

 !هچ یعنی که  یدر قیعم
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 أمرود و  أبوه منشو   ،خورد   قو  یمتعوال بوه حق   سو  کوه اسو  اعظو  حوقّ     ا یدیو ع ،خو   ریغد دیع

کوه راه   یمقوام  ؛سو  ا کوه الحودّ   یمقوام  ! یّمقوام احود   ؟سو  یچآ   أحاال مرود  .گرددیخرد  برم

لوذا   .ق بوه آ  مقوام دوده بادود    کوه متحقّو   یمگور کسو    ؛سو یکوس ن  چیدر دسوتر  هو   آ برد  به 

از  ریوونشووناخ  موو  را غ !توور از موو  و ریوونشووناخ  خوودا را غ ی!علوو ایوو :فرمردنوود اکوورمغمرریپ

  یو بوه آ  وال  نکوه یمگور ا  آنجوا کسوی راه نودارد؛    2!مو   از خودا و  ریو نشوناخ  تور را غ  و ! تور  خدا و

کوس   چیهو  گورا  ید !سو  ادانود آنجوا چوه خرور      یاو مو  ؛ق دوده بادود  متحقّو  ،هیّو اله ی هیّکلّ ی مطلقه

 غمرووری  پمگوور وجوورد مقوودّ  !هوو  راه ندارنوود ءایووانر !دهوو  بووه آنجووا راه ندارنوو  ءایووانر .دانوود ینموو

 ند.کرده باد دایکه به آنجا راه پ یدر حدّه  العزم راول امررا یپ و، خات 

 

 مْ ُهمَّ ص لِّ ع لٰی ُمح مٍَّد و  آِل ُمح مٍَّد و  ع جِّْل فـ ر ج هُ ا لل ٰ 
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ا ع ر ف ك  ِإّلَّ اهللُ و  أ ن ا ِإّل  أ ن ا و  أ ْنت   ، و     (، و  ما ع ر ف ِنی ِإّلَّ اهللُ و  أ ْنت 


