
 عید غدیر

 تأکیذ علت ّویي تِ ٍ است، تیت اّل جطي رٍز ٍ السالم علیْن هحوذ آل عیذ ٍاقع در غذیر رٍز

 .است ضذُ ٍارد رٍز ایي در ضادی اظْار ٍ گرفتي جطي تر السالم علیْن ائوِ سَی از خاصی

 رٍز در کِ...«  دیٌَکُنٕ لَکُنٕ اَکْوٓلْتٔ الْیَٕٓمٓ» آیِ اگر: گفت تَد حاضر عور هجلس در کِ یَْدی ضخصی

 .گرفتین هی عیذ را آى ًسٍل رٍز ها تَد، ضذُ ًازل ها اهت در است ضذُ ًازل غذیر

 یادآٍری ٍ ضیعیاى ّای دل در تاریخی رٍز آى داضتي ًگِ زًذُ هعٌای تِ غذیر گرفتي عیذ ضک تذٍى

 .است آى هحتَای

 غذیر یادتَد داضتِ گراهی

 کِ است، السالم علیِ اهیرالوؤهٌیي تا هجذد تیعت ٍ آى خاطرُ تجذیذ غذیر، ساالًِ یادتَد داضتِ گراهی

 در غذیر رٍز ٍ ضة در ًفر ّساراى ساالًِ. است ضذُ ترگسار ّوَارُ کٌَى تا السالم علیْن ائوِ زهاى از

 صاحة تِ ٍ اًذ ساختِ خَد گردى زیٌت را اٍ رِقّیَّتِ تٌٓذِ ٍ اًذ یافتِ حضَر السالم علیِ اهیرالوؤهٌیي حرم

 آل قائن حضرت فرزًذش تا تیعت هاًٌذ تِ را ایي ٍ تالیذُ ضاى ّستی ّوِ تر اٍ هطلق اختیاری

 .اًذ کردُ تلقی فرجِ اللِّ هحوذعجل

 السالم علیِ ّادی اهام یادگار غذیر هفصل زیارت

 رٍز در کرد، تثعیذ ساهرا تِ هذیٌِ از را حضرت آى عثاسی هٔعٕتَصِن کِ سالی در السالم علیِ ّادی اهام

 تِ خطاب هفصلی زیارت ٍ یافتٌذ حضَر السالم علیِ اهیرالوؤهٌیي جذضاى حرم در ٍ آهذًذ ًجف تِ غذیر

 السالم علیِ اهیرالوؤهٌیي ٍالیت هٌطَر ٍ ضیعِ عقایذ از کاهلی دٍرُ زیارت ایي. فرهَدًذ اًطا حضرت آى

 .است حضرت آى ّای هحٌت ٍ سَاتق ٍ فضایل ٍ

 غذیر رٍز در السالم علیِ رضا اهام جطي

 آًاى ترای ٍ کردًذ، دعَت را ای عذُ افطار ترای ٍ گرفتٌذ رٍزُ غذیری رٍز در السالم علیِ رضا اهام

 .فرستادًذ ّذایایی آًاى هٌازل تِ ٍ فرهَدًذ غذیر درتارُ هفصلی سخٌاى

 تیعت ٍ پیواى تجذیذ دعا،



 رسَل ٍ خذا تا ًَعی تِ آًْا خَاًذى تا غذیریاى کِ ضذُ ٍارد غذیر رٍز ترای هفصلی ٍ هختصر دعاّای

 ٍ «تیعت» هثاتِ تِ تَاى هی را ًَراًی هتَى ایي خَاًذى. کٌٌذ هی پیواى تجذیذ السالم علیْن ائوِ ٍ

 حضَر آرزٍی ّا قرى از پس ٍ اًذ ًثَدُ حاضر غذیر در کِ آٍرد حساب تِ کساًی ترای «تیعت تجذیذ»

 .اًذ داضتِ را ضکَُ تا هراسن آى در

 

 علیْن تیت اّل ٍالیت درتارُ ضیعِ عقایذ اظْار ٍ ضکرگساری قالة در دعاّا، ایي ٍاالی هضاهیي

 .است آیٌذُ ترای دعا ٍ السالم

 غذیری دعاّای

 :است چٌیي آهذُ ادعیِ ّای کتاب در کِ غذیر رٍز دعاّای از تعضی هضاهیي

 ها تِ آى هعرفتِ تا ٍ فْواًیذ، توا را آى حرهت ٍ ضٌاساًیذ ها تِ را رٍز ایي فضیلتِ کِ را خذای سپاس

 .داد ضرافت

 ٍ تَد ٍسلن آلِ ٍ علیِ اهلل صلی پیاهثر هٌادی آى کِ. کردین اجاتت را ایواى هٌادیِ ًذایِ ها خذاًٍذا، ـ

 .تَد ٍالیت اٍ ًذایِ

 ّذایت السالم علیْن اهاهاى تِ را ها ٍسلن آلِ ٍ علیِ اهلل صلی پیاهثر از تعذ کِ ضکر را تَ خذایا، ـ

 .پسٌذیذی ها ترای دیي عٌَاى تِ را اسالم ّذایت ایي تا ٍ تَدًذ، ًعوت توام ٍ دیي کوال هایِ کِ کردی

 ٍ چْارگاًِ ّای تٔت ٍ طاغَت ٍ جِثت تِ ٍ ّستین، علیْواالسالم اهیرالوؤهٌیي ٍ پیاهثر تاتع ها خذایا ـ

 ها خذایا،. تیسارین تذارد دٍست را آًاى رٍزگار، آخر تا اٍل از کِ کس ّر از ٍ ٍرزین، هی کفر آًْا پیرٍاى

 .فرها هحطَر اهاهاًواى تا را

 .تیسارین تاضذ، داضتِ جٌگ رٍی اهاهاى تا کِ کس ّر از ها خذایا، ـ

 ایواىِ ٍ تذار، قذم ثاتت ٍالیت در را ها ٍ فرها، هثارک ای داضتِ گراهی آى تِ را ها کِ رٍزی ایي خذایا، ـ

 .تیسارًذ دٍزخ تِ کٌٌذگاى دعَت از کِ دُ قرار کساًی از را ها ٍ هخَاُ ًاپایذار را ها

 .فرها عٌایت لَایص تحت در حضَر ٍ السالم علیِ هْذی حضرت تا ّوراّی تَفیقِ را ها خذایا، ـ


