
 عید غدیر

 علت ٍهیو ةٌ ه اشت، ةیت اٍل جظو رهز ه الصالم علیَم نحهد آل عید هاكع در غدیر رهز

 طدً هارد رهز ایو در طادی اظَار ه گرفتو جظو ةر الصالم علیَم ائهٌ شُی از خاصی تأکید

 .اشت

َُْم» آیٌ اگر: گفت ةُد حاضر عهر نجلس در کٌ یَُدی طخصی  در کٌ...«  دیَيُکْم َلُکْم َاْکَهْلُت اْلَی

 .گرفتیم نی عید را آن ىزهل رهز نا ةُد، طدً ىازل نا انت در اشت طدً ىازل غدیر رهز

 ه طیعیان ٍای دل در تاریخی رهز آن داطتو ىگٌ زىدً نعيای ةٌ غدیر گرفتو عید طک ةدهن

 .اشت آن نحتُای یادآهری

 غدیر یادةُد داطِت گرانی

 الصالم علیٌ انیرالهؤنيیو ةا نجدد ةیعت ه آن خاطرً تجدید غدیر، شاالىٌ یادةُد داطِت گرانی

 در ىفر ٍزاران شاالىٌ. اشت طدً ةرگزار ٍهُارً کيُن تا الصالم علیَم ائهٌ زنان از کٌ اشت،

 زیيت را اه ِرّكیَِّت َةيِد ه اىد یافتٌ حضُر الصالم علیٌ انیرالهؤنيیو حرم در غدیر رهز ه طب

 ةٌ را ایو ه ةالیدً طان ٍصتی ٍهٌ ةر اه نطلق اختیاری صاحب ةٌ ه اىد شاختٌ خُد گردن

 .اىد کردً تللی فرجٌ هّلل

 الصالم علیٌ ٍادی انام یادگار غدیر نفصل زیارت

 کرد، تتعید شانرا ةٌ ندیيٌ از را حضرت آن عتاشی ُنْعَتِصم کٌ شالی در الصالم علیٌ ٍادی انام

 زیارت ه یافتيد حضُر الصالم علیٌ انیرالهؤنيیو جدطان حرم در ه آندىد ىجف ةٌ غدیر رهز در

 نيظُر ه طیعٌ علاید از کانلی دهرً زیارت ایو. فرنُدىد اىظا حضرت آن ةٌ خطاب نفصلی

 .اشت حضرت آن ٍای نحيت ه شُاةق ه فضایل ه الصالم علیٌ انیرالهؤنيیو هالیت

 غدیر رهز در الصالم علیٌ رضا انام جظو



 ةرای ه کردىد، دعُت را ای عدً افطار ةرای ه گرفتيد رهزً غدیری رهز در الصالم علیٌ رضا انام

 .فرشتادىد ٍدایایی آىان نيازل ةٌ ه فرنُدىد غدیر درةارً نفصلی شخيان آىان

 ةیعت ه پیهان تجدید دعا،

 ه خدا ةا ىُعی ةٌ آىَا خُاىدن ةا غدیریان کٌ طدً هارد غدیر رهز ةرای نفصلی ه نختصر دعاٍای

 ةٌ تُان نی را ىُراىی نتُن ایو خُاىدن. کييد نی پیهان تجدید الصالم علیَم ائهٌ ه رشُل

 پس ه اىد ىتُدً حاضر غدیر در کٌ آهرد حصاب ةٌ کصاىی ةرای «ةیعت تجدید» ه «ةیعت» نثاةٌ

 .اىد داطتٌ را طکًُ ةا نراشم آن در حضُر آرزهی ٍا كرن از

 

 ةیت اٍل هالیت درةارً طیعٌ علاید اظَار ه طکرگزاری كالب در دعاٍا، ایو هاالی نضانیو

 .اشت آیيدً ةرای دعا ه الصالم علیَم

 غدیری دعاٍای

 :اشت چيیو آندً ادعیٌ ٍای کتاب در کٌ غدیر رهز دعاٍای از ةعضی نضانیو

 نعرفِت ةا ه فَهاىید، ةها را آن حرنت ه طياشاىید نا ةٌ را رهز ایو فضیلِت کٌ را خدای شپاس

 .داد طرافت نا ةٌ آن

 آلٌ ه علیٌ اللٌ صلی پیانتر نيادی آن کٌ. کردیم اجاةت را ایهان نيادِی ىداِی نا خداهىدا، ـ

 .ةُد هالیت اه ىداِی ه ةُد هشلم

 الصالم علیَم انانان ةٌ را نا هشلم آلٌ ه علیٌ اللٌ صلی پیانتر از ةعد کٌ طکر را تُ خدایا، ـ

 دیو عيُان ةٌ را اشالم ٍدایت ایو ةا ه ةُدىد، ىعهت تهام ه دیو کهال نایٌ کٌ کردی ٍدایت

 .پصيدیدی نا ةرای



 ٍای ُةت ه طاغُت ه ِجتت ةٌ ه ٍصتیم، علیَهاالصالم انیرالهؤنيیو ه پیانتر تاةع نا خدایا ـ

 دهشت را آىان رهزگار، آخر تا اهل از کٌ کس ٍر از ه هرزیم، نی کفر آىَا پیرهان ه چَارگاىٌ

 .فرنا نحظُر اناناىهان ةا را نا خدایا،. ةیزاریم ةدارد

 .ةیزاریم ةاطد، داطتٌ جيگ رهی انانان ةا کٌ کس ٍر از نا خدایا، ـ

 كدم ثاةت هالیت در را نا ه فرنا، نتارک ای داطتٌ گرانی آن ةٌ را نا کٌ رهزی ایو خدایا، ـ

 دهزخ ةٌ کييدگان دعُت از کٌ دً كرار کصاىی از را نا ه نخُاً ىاپایدار را نا ایهاِن ه ةدار،

 .ةیزارىد

 عيایت لُایض تحت در حضُر ه الصالم علیٌ نَدی حضرت ةا ٍهراٍی تُفیِق را نا خدایا، ـ

 .فرنا


