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1...دینا » 

این ندای پروردگار استتت که گوج انار را پر کرد  

تار امروز دین»دهد که: و به عالمیار چنین نوید می

بر شتتتما تمام کردم و ت خود را برایتار کامل و نعم

 «)به عنوار( آیین برگزیدم. اسالم را برایتار

شارت ست که گر رحمت بیپیک حق، ب ننایت خدا

دریغ بر واود تمتام بنتدگتار اتاری این چنین بی

 دهد.شد  و ندای اکمال و اتمام می
 

 علی مبتدا و شد  علی خبر حاال

 علی انتنا هم ،شد  علی ابتدا هم
 

 الرسول اینا یا یادامه در گفته حق

 علی ،مصطفی از پس امر ولی باشد
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 رسول از پس و خدا رسول ،خدا از بعد

 علی مقتدا ،علی زعیم علی، موال
 

 خم غدیر روز به خلق زبار ورد

 علی مرتضا یا و محمد مصطفی یا
 «محمدرضا طنماسبی»

سردی یارار و ناامیدی و دلامروز روز اشن و سرور 

های بناری در روز، روز رویش گلدشمنار است. ام

پایار روشتتتنایی در قلب های زند  و روشتتتن و روز 

 های پوسید  و بیمار است.دل

های سبز خود را باال امروز، زمار آر رسید  تا دست

ستااس گوییم و  اخدا ر  ،بیاوریم و به پاس این نعمت

 ثنا کنیم:

« 
َ
  لِه لِ مد  لَح ا

َ
ل  عَ َا  ذیا

َ
تهبِ  کیَن ستتتِ َم ت  الم   َن مِ  نال  والی

صومین اوالد    و موالنا امیرالمؤمنین  الله صلوة المع

 «اامعین علینم

 دارد حیدر که خدا خودج به نازد

 دارد مطنر فضائلی دریای

 

 شاعر: ناشناس .2

 والله آمد نخواهد علی همتای

2بردارد ترک کعبه اگر بار صد  

ستتتالم بر نبی مکرم استتتالم، پیامبر نور و رحمت و 

بن عبدالله منادی اخالق و کرامت، حضتترت محمد 

)ص(، و ستتتالم بر برادر و وزیر و اانشتتتین او، شتتتیر 

ی حق و حقیقت و شمشیر برار عدل و عدالت بیشه

 حضرت علی بن ابی طالب )ع(.

، با درود بر پیشتتها  حضتترت صتتاحب الزمار )ع (

دار مقدم  نا و آفرین ن هزار دستتتته گل از ستتتالم و ث

یکایک شتتتما منمانار، ستتترورار و مدعوین گرامی 

با قدوم ستتتبز خود شتتتور این محفل را کمی نم که 

 اید.افزور کرد 

محضتتتر  ی   دارم  مقتتدم و خیر عرض  ین  همچن

 ژه()اسامی و سمت مهمامان ویارزشمند ........................ 

عید ستتتعید غدیر خم را اینجانب ................... 

یک و تننیتت عرض می مت شتتتمتا تبر کنم و خد

ارار مورد پستتند شتتما بزرگوی امروز امیدوارم برنامه

 قرار گیرد.
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 :(ثیدح) میان برنامه

 دیگو علی گوید، علی پوید دین را  کو آر هر

 گوید علی گوید، علی اوید، حق که مسلمانی

 گوید علی گوید، علی گوید خدا که زبانی

 گوید علی گوید، علی روید زمین کز گیاهی
 

 اوصافی ،لصفم حدیدی در (السالم علیه) رضا امام

 نیا یهلتتما زا .دنتتا در مشتتتر ب غتتدیر روز برای ار 

 ها،گرفتاری ردش فرطر ب روز :تسا نینچ فاصوا

 روز بخشتتش، و اطع روز گناهار، شتتدر ستتبک روز

 دور روز دعاها، تباجتسا روز بشارت، روز علم، نشر

 علینم) پیامبر بیت اهل عید روز ها،غصتته ستتاختن

 در گرفتن ستتتبقت روز اعمال، قبول روز ،(الستتتالم

 .گناهار ترک روز و عبادت روز خیر، کارهای

 کدر  توفیق که تسار  وت شیاتس و سااس !ار اگد ر ور پ

یت ما به را بزرگی روز چنین نا  این در و فرمودی ع

 فرزندار و امیرالمؤمنین احستتتار خوار بر را ما روز،

 .یدر ک رامنیم السالم علینم معصومش

 یهنار کش هب ،«دشابن جوخ رای خر  یب لگ»! خدایا

 آر ظنور و نک مامت ام رب ار  تتمعن ، وکشر پ زور  نیا

 زا ار  ما و فرما مقدر زودتر چه هر را موعود غایب امام

 .رادر گ بار یس وا یور  لالز  یهمشچ

 :(یتیب ود) همانر ب نایم

 ندارد آیه علی وصف از از به قرآر

 ندارد پایه علی حب از از به ایمار
 

 بنشینم لطفش سایه بروم گفتم

 ندارد سایه بود نور علی که گفتا
 «سانشان :رعاش»

 :(رعش) همانر ب نایم

 آرزوست گلستانم و باغ که رخ بنمای

 آرزوست فراوانم قند که لب بهشای

 ابر ز دمی آ برور حسن آفتاب ای

 آرزوست تابانم مشعشع چنر  کآر

 گرفت دلم عناصر سست همرهار زین

 آرزوست دستانم رستم و خدا شیر

 او ظلم و فرعور ز گشت ملول اانم

 آرزوست عمرانم موسی روی نور آر

 «انالو م :رعاش»

 

 

 :(یتیب ود) همانر ب نایم

 علی است غدیر در شکفته خورشید

 علی است کویر در بنار بارار
 

 همتاست بی شنی عاشقی مسند بر

 علی است امیر محمدی ملک بر

 «سانشان :رعاش»

 :(رعش) همانر ب نایم

 ملکوت سقف به تو شکو  دست رسدمی

 هبوط تو برای است ملکوت فتح که ای
 

 علی بود خدا تلمیح تو عمر دم به دم

 علی بود خدا تفریح تو شمشیر رقص
 

 شدی پدیدار کعبه در که روز آر از بعد

 شدی تکرار آینه در مرتبه یازد 
 

 ست علی عین در شد  پننار همه خلقت راز

 ست علی نعلین یوصله از نخی هاکنکشار
 

 گویدمی قدر تو از قضا تو از شب و روز

 گویدمی «َبشر کیَف  بشر   علی   ها»

 «یعقر ب اضر دیمحدیس :رعاش»
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 :(رعش) همانر ب نایم

 علی پها ، هر عرج از دمیمی که تویی

 علی ما ، و منر تو نور به منّورند
 

 !تابار حقیقت برهار؟ به است حاات چه

 علی گوا ، خود کماالت به تویی خود که
 

 برد خواهی صلح به را انار انگ، بدور

 علی ساا ،بی است قلوب فتح عشق، که
 

 تویی کریم !؟زدر در آر و در این چقدر

 علی مخوا ، آر و این در گدای مرا
 

 تویی «ماالحقیقه» دشوار پرسش اواب

 علی صبحها ، به رسیدم و درآمدی

 «یئیلو رابرق :رعاش»

 :(ربهر  مالک) همانر ب نایم

 علی امیرالمؤمنین؛ اسالم پیغمبر غدیر، یواقعه در

الة علیه) طالب ابی بن الم و الصتتتّ  معرفی را( الستتتّ

 . کردند

 بعد هایدورار در و دورار آر در که خصتتتوصتتتیاتی

 ما برای هااین بود؟ چه شتتتد شتتتناخته آر به زندگی

 خصتتتوصتتتیتش اولین امیرالمؤمنین. استتتت معیار

 در حرکت و النی رضتتتای به پایبندی و دلبستتتتهی

 دشواری که مقداری هر بود؛ مستقیم صراط مسیر

 هرچه بخواهد، مجاهدت هرچه باشتتتد، داشتتتته

 خصتتتوصتتتیتتت ترینمنم این. بخواهتتد گتتذشتتتتت

 .است امیرالمؤمنین

 خدا را  در و خدا برای که است کسی امیرالمؤمنین

 در و لحظه یک شتنادت یلحظه تا کودکی دورار از

 و نشتتتد تردید دچار و نکشتتتید عقب پا قضتتتیه یک

 .آورد میدار به خدا را  در را خود واود یهمه

 وقتیآر کرد؛ تبلیغ کرد،می تبلیغ باید که وقتیآر

 زد شمشیر پیغمبر رکاب در زد،می شمشیر باید که

 کند، صتتتبر بود الزم که وقتیآر نترستتتید؛ مرگ از و

 به را ستتیاستتت زمام بود الزم که وقتیآر کرد؛ صتتبر

 وارد و گرفت دستتتت به را ستتتیاستتتت بهیرد، دستتتت

 .شد سیاست میدار

 یالزمه آنچه گوناگور، هایدورار این یهمه در و

کاری یدا ظنور و بروز بود، بزرگوار آر از فدا . کرد پ

 یاامعه رأس در را کستتتی چنین یک اکرم پیغمبر

 درس یک این درس؛ شد این. دهدمی قرار اسالمی

مت برای ظه یک فقط. استتتتت استتتالمی ا  یحاف

ته هایقرر به مربوط یخاطر  و تاریخی  گذشتتت

شار این. نیست  یاامعه یادار  برای که میدهد ن

سالمی سالمی اوامع و ا سالمی، امت و ا  معیارها ا

 خدا رضتتتتای را  در خداپرستتتتی،: هاستتتتتاین

 از آوردر، عرصتتته به را مال و اار کردر، مجاهدت

 دنیا از و نبودر، روگردار مشتتتکلی و ستتتختی هیچ

 استتتتت؛ امیرالمؤمنین قلتته، این. کردر اعراض

 بزرگ درس این. است امیرالمؤمنین واود شاخص،

 .است غدیر
 «87 لاس ،ریدغ دیع زور  رد مدر م زا یعما رادید رد تانایب»

 :ماتخ نسح

 امشتتت زا دیدوب ام یهمانر ب  ار مه رایاپ ات هک نیا زا

 .مر از هسااس

 یبل و راداشتتت یلد  لاعتم دنوادخ  اگر د زا راتیار ب

 .مدنموز ر آ رادنخ

 راتیماکد اشتت و و راز ور ف راتلابقا رامستتآ دیشتتر وخ

 .داب رادیواا

 .رادنهنادخ ؛ددم یلع ای


