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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 روز عید غدیر یها هفضیلت و مراقب

، زیارت ترین روز سالبزرگ ،ها مراقبه ،عید غدیر خم، فضیلته، الحجّ هجدهم ذی ها: کلیدواژه

  .، غسل، شکر، انفاق، احسان، عقد اخوّت، نمازامیرالمؤمنین

در هیچ روزی  .بزرگترین روز سال است شاید بتوان گفت روز بزرگی است و هالحجّ روز هجدهم ماه ذی

مثل روز عرفه که  ؛داریم متعدّدی در طول سال روزهای بزرگِ .نیستطول سال به عظمت این روز 

روزهای  ؛ مثل روز عید فطر که بزرگ است؛ مثل روز عید قربان که بزرگ است.پشت سر گذاشتیم

روزهای  ی ولی اعظم همه ؛روزهای بزرگ زیاد داریم .اهلل ؛ روز مبعث رسولداریمبسیار عظیمی 

 .ه استالحجّ روز هجدهم ماه ذیبیان فرمودند،   مینبنا به آنچه خود معصو ،سال

و  حیات ظاهری رسول خدا آخرین سال یعنی ،غدیر خم در سال دهم پس از هجرت ی حادثه

بنا به  دارد. بزرگیبسیار  ی این روز در طول تاریخ سابقه .رخ دادتاد روز قبل از رحلت ایشان حدود هف

 ،اجمعین علیهم اهلل صلواتز آدم تا خاتما ،ءانبیا ی به همه خدا است،وارد شده  روایتی که از حضرت رضا

 های بسیار بزرگی در این روز بنا به روایات رخ داده حادثه .گ بدارندکه این روز را بزر است امر کرده

 ی غلبهماجرای ؛ آتش نمرودی در این روز رخ داده از نجات ابراهیم خلیلماجرای  است؛

در این نیز  انبیاء اوصیاءِبسیاری از  بنص .بر ساحران فرعونی در این روز رخ داده عمران بن موسی

صایت و را به و ونن بن خود یوشع وصیّ عمران بن موسی ،در این روز است. روز رخ داده
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او  را که جانشین و وصیّ فاصَّال شمعوندر این روز مریم بن عیسی جانشینی خود نصب کرده است؛

نصب کرده و در  ،او بوده برخیا را که وصیّ بن عاصف یماندر همین روز سل است؛ نصب کرده بوده،

 1.ندا نصب کرده ،بوده آن حضرتبالفصل  را که وصیّ منینامیرالمؤ همین روز پیغمبر خاتم

ی تاریخ  همه مالیعنی عظمت این روز  ؛ر این روز رخ دادهد در طول تاریخ های بسیار عظیمیرخداد

د عظام عی انبیاءی  این روز را همه بنا به روایات ؛عرض کردم یمی است.روز بسیار عظ .خلقت است

2نهادند شمردند و حرمت می گرفتند و محترم می می
کردند که  ت مین وصیّو انبیاء به اوصیاء خودشا 

 3رند.ااین روز را بزرگ بدارند و عید بشم

اگر عید فطر و  4.د خداستیعنی بزرگترین عی ،االکبر عیداهلل عید غدیر خمآمده،  بنا به آنچه در روایات

عید  معصومین ی ، بنا به فرمودهعید، اعظم از این دو ربان دو عید بزرگ جهان اسالم استعید ق

 ،نت مبرترین اعیاد امّ 6: مَِّتياُ اِد َاْعي  ْفَضلُ اَ يَ ْوُم َغِديِر ُخمٍّ : فرمودند اکرم خود پیغمبر 5.دیر خم استغ

اسم این عید  ،و بنا به روایات 7است اجمعین علیهم اهلل صلواتدمحمّ عید آل .روز غدیر خم و عید غدیر خم است

اِق اْلَمْأُخوِذ َو يَ ْوُم اْلِميث ،در بین زمینیان و است اْلَعْهِد اْلَمْعُهودِ   يَ ْومُ  ،در آسمان و بین ملکوتیان و آسمانیان

                                            

 .604زادالمعاد، ص و مجلسی،  156، ص 59مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛644 ص، 1طاووس، اقبال االعمال، ج  سیّدبن. 1

 .161، ص 59االنوار، ج  بحارو مجلسی،  85، ص 8الشیعه، ج  عاملی، وسائل حرّ .6

   .111، ص 56ج مجلسی، بحاراالنوار،  و 661 ، ص10 الشّیعة، ج حرّعاملی، وسائل ؛646، ص 1ج . صدوق، خصال، 1

الشّیعة، ج  حرّعاملی، وسائل ؛674، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال سیّدبن ؛161، ص 1، ج االحکام تهذیب ،الحسنمحمّدبنطوسی، . 6

 .101، ص 59و مجلسی، بحاراالنوار، ج  85، ص 8

 . 116، ص 56و مجلسی، بحاراالنوار، ج  666، ص 10الشّیعة، ج  حرّعاملی، وسائل ؛76االعمال، ص  صدوق، ثواب. 9

 . 105، ص 17و و مجلسی، بحاراالنوار، ج  644، ص 1، ج االعمال طاووس، اقبال سیّدبن ؛169. صدوق، امالی، ص 4

 .661العلوم، ص  و بحرانی، عوالم 606مجلسی، زادالمعاد، ص  ؛646، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال سیّدبن. 7
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مشاهده شده و شاهد گرفته شده ، جمع مورد شهادت ان اخذ شده وروز پیمیعنی  8اْلَمْشُهودِ  اْلَجْمعِ 

 .است

ثیرات عظیمی تأ همراه با معرفت و باور به آن،درک این روز  .ی داردبسیار آثار معنوی بزرگاین روز 

والیت را خدای اهل  منِساله مرد و زن مؤ ر روایات داریم که گناه شصتد .اردگذ می[ ]روی انسان

 بیت منظور شیعیان اهل ،یممن دارمؤ جاهریات ادر رو ؛دانید میو  9بخشاید متعال در این روز می

مقصود  ،من داریممؤ اتدر روای هرجا !. این را بدانیدبیت منان به والیت اهلاست؛ یعنی مؤ

و معاد،  و پیغمبر خاتم قرآنپذیرش  با هستند. بیت باورمندان و سرسپردگان والیت اهل

 .اینها عین عبارات روایات است بود.باید ت؛ مؤمن اسم سلِمُ ؛شود من نمیکسی مؤ

 های ماه مبارک دهد؟ یادتان هست در بحث نجات می در ماه رمضان از آتش جهنّم را چه تعداد خدا

اوّل  ی ادامه دارد تا دهه طور ل! همینل چقدر! شب دوم دو برابر شب اوّرمضان عرض کردیم که شب اوّ

های قدر با  قبل! شب ی سوم چندین برابر دو دهه ی دهه !لاوّ ی دوم چند برابر دهه ی دهه تمام شود؛

ماه مبارک  اندازه مجموع کسانی که در کلّ هم به و شب عید فطر یافتگان از نجات چه آمار عظیمی

بعد در  .]عید[ فطر هستندشدگان ماه رمضان و شب  و آزاد شدند! اینها بخشیده رمضان از آتش رها

شب عید فطر،  ماه مبارک رمضان و در لیالی قدر و در روایت داریم که دو برابر کسانی که در کلّ

                                            

، ص 8الشّیعة، ج  حرّعاملی، وسائل ؛674، ص 1، ج االعمال طاووس، اقبال سیّدبن ؛161، ص 1تهذیب، ج  ،الحسنمحمّدبنطوسی،  .8

 .101، ص 59و مجلسی، بحاراالنوار، ج  85

، ص 56و مجلسی، بحاراالنوار، ج  648، ص 1، ج االعمال طاووس، اقبال سیّدبن ؛66، ص 4یب، ج تهذ ،الحسنمحمّدبنطوسی، . 5
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قدر  این 10کند! غدیر خم از آتش دوزخ آزاد میدو برابر اینها را خدا در روز عید  ببینید چقدر میشود؟!

در . بزرگی داردبسیار آثار در آن،  و اعمال خیر قدر روز گرانبهایی است! این !است این روز عظیم القدر

درهم در روزهای دیگر سال را ثواب هزار  ،کندی عطا منت داریم که اگر کسی یک درهم به مؤروایا

بدانند حرمت منان فرمودند: اگر مؤ امام رضا گیرد و داریم که هزار برابر پاداش می ،انفاق ؛11دارد

مالئکه  12.کنند با آنها مصافحه می ارروزی ده ب مالئکه ،و عظمتش را بشناسند چقدر استاین روز 

 .منان اهل والیت و باورمند به عظمت روز غدیرجویند؛ از این مؤ ک مییند و از آنها تبرّآ می

کنیم که کاری  یراست بهالً خود این روز را عید گرفتن. اوّ ؛تاکید شدهبسیار  بر اعمال خیر در این روز

 برای ما روز جشن ن روزاحساس کنند که آ ، کامالًو بستگان ما ، زن و فرزند مااطرافیان ما ی همه

، زینت و د هستیم خانه را تمیز کنیمما ایرانیان مقیّ، برای عید نوروز است؛ خانه را تزیین کنیم؛ چطور

، وسایلی برای ر کنیممعطّن را به خانه اضافه کنیم یا خودمان لباس نوی بپوشیم، خودمازیوری 

این کار را در عید غدیر خم اگر   ؟ه کنیمتهیّ جشن گرفتن و شادمانی کردن در این روز و پذیرایی

 ی هشاءاهلل همین کار را بکنیم تا بچّ د باشیم انمقیّ .ند چقدر عظیم استدا خدا می ،یمهانجام  د

خیلی از  لی از عید نوروز بزرگتر است.خی ای است. العاده کوچک ما هم احساس کند امروز روز فوق

ها را  روز عید غدیر خم بیشترین عیدی ،بدهیمعیدی خواهیم  اگر می. عیدهای دیگر بزرگتر است

                                            

، 57و مجلسی، بحاراالنوار، ج  188، ص 16ج الشّیعة،  حرّعاملی، وسائل ؛66، ص 4االحکام، ج  تهذیب ،الحسنمحمّدبن. طوسی، 11

 .198ص 

، ص 56و مجلسی، بحاراالنوار، ج  188، ص 16الشّیعة، ج  حرّعاملی، وسائل ؛66، ص 4یب، ج تهذ،الحسنمحمّدبنطوسی، . 16

115. 

، ص 56مجلسی، بحاراالنوار، ج و  648، ص 1، ج االعمال طاووس، اقبال سیّدبن ؛66، ص 4یب، ج تهذ،الحسنمحمّدبنطوسی، . 11
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اگر  ،روز غدیر خم ی به شکرانه ببخشیم.را  او ،کسی به ما جفایی کردهمثالً ، کار خیر دیگریهر بدهیم.

برای  ،آید اگر از دستمان برمی ! را مشمول عفو خودش قرار خواهد داد ، خدا چگونه اوکسی عفو کند

عید نوروز در  دید و بازدید برویم؛ چطوربه تالش کنیم.  مانحاجات برادران و خواهران ایمانیبرآوردن 

انات جدیدی به زندگی خواهیم امک اگر می ی ارحام کنیم. لهص !؟دیممقیّ و بازدید به دیدها  ما ایرانی

انتخاب  برای چنین کاریوز را ، این ردتر باشن همسر و فرزندانمان راحت تا اضافه کنیم خانوادگیمان

برای  این روز را ؛اطعام کنیممان را برادران و خواهران ایمانی، میهخواهیم میهمانی بد و اگر میکنیم 

 داند که این کار چقدر عظیم است! چون خدا می انتخاب کنیم؛ اطعام

این را  ،اهلل اگر کسی عذر شرعی ندارد شاء ان .روزه گرفتن است ،عمال عظیم روز غدیر خمیکی از ا

را افطار دادن ثواب عظیمی دارد؛  داران این روز روزه عظیم است!خیلی  ترک نکند. خیلی عظیم است!

ثواب افطاری دادن  ،دهد افطاری میمنی که در روز غدیر خم روزه بوده به مؤکسی که  در روایت داریم

روز غدیر  من روزه دارِثواب افطاری دادن به یک مؤ 13یق و شهید را دارد!و صدّ و وصیّ نبیّهزار به صد

سرشار از  یکند و برخورد منان برود و با آنها مصافحهبه دیدار مؤ فرداینکه  قدر عظیم است! خم، این

به مناسبت این عید هدیه و کادو  و کندم و شادمان آنها را دیدار ای متبسّ شادی داشته باشد؛ با چهره

به بیافزاید و ظهور بیشتری  این روز به عید بودن و شاد بودن تواند میکه  هرکار دیگریانجام بدهد و 

ی ما که اهل والیتیم و خدای متعال عنایت کرد و  شکرانه بدهد؛ما در این روز ی  شادی و شکرانه

                                            

و مجلسی، بحاراالنوار، ج  669، ص 10الشیعه، ج  عاملی، وسائل حرّ ؛798، ص 6المتهجد، ج  مصباح ،الحسنمحمّدبنطوسی،  .16

ی فئام  برای تعیین اجر افطاری دادن به یک مؤمن در روز عید غدیر، از کلمه در این روایت، حضرت امیرالمؤمنین 118، ص 56

اند که جمعاً معادل یک  دست، ده فئام را نشان دادهانگشتان معنای صدهزار؛ صدهزار نبی و صدّیق و شهید، و با  اند به استفاده کرده

دار در عید غدیر معادل افطاری دادن به یک  یک مؤمن روزهدر نتیجه، اجر افطاری دادن به  شود. میلیون نبی و صدّیق و شهید می

 میلیون نبی و صدّیق و شهید است.
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ی خود را در چنین روزی به جانشین منینلمؤاکه امیر را مأمور قرار داد پیغمبر خودش

به هم  یم؛ بسیار آثار عجیب و بزرگی دارد.هظهور بد به هر شکلی که ممکن استاین را  منصوب کند.

  هِ ِلل   اْلَحْمُد  کنیم:اظهار را ش را به ما داده است این پیمان والیتی که خدا توفیق ی رسیم شکرانه که می

 :کنیمدر واقع شکر کنیم؛ حمد  14.المالسَّ   مُ هِ يْ لَ عَ  ِئمَّةِ ِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َو ااْلَ ِبَواليَِة اَ   اْلُمَتَمسِِّكينَ   ا ِمنَ َجَعَلن  الَِّذي

ر واقع با د 15.السَّالم  هِ َعِليِّ ْبِن اَِبي طاِلٍب َعَليْ َكماَل ِديِنِه َو َتماَم نِْعَمِتِه ِبَواليَِة َاِميِر اْلُمْؤِمِنيَن    َجَعلَ   الَِّذي  هِ اْلَحْمُد ِلل   

توفیق  که به زبان جاری کنیمو برادران و خواهران ایمانیمان شکر خدا را ن بین خودما ،گونه الفاظ این

  .را به ما نصیب فرمودو فرزندان معصومش منینوالیت امیرالمؤ

 ی به همه اهلل خداشاء این روز، بسیار عظیم است. ان ات عبادیمراقبیکی از عنوان  روزه این روز هم به

 ی واسطه ه ]بهچیز دیگری ک یا هر ستابدهد که به هیچ عذری جز عذر شرعی، حاال بیماری  ما توفیق

همین  ،بنا به روایات یم.هاز دست ند این روز را ی فرصت روزه ، واقعاًویم روزه بگیریمش موفق نمیآن[ 

 ،رود ساله از دنیا میدکه هفتاشخصی یعنی  16اثر دارد؛ شصت سال گناه ی ارهمعادل کفّ ،یک روز روزه

هم  و اگر آقا شود، بیشتر از شصت سال نمیعمرش را هم گناه کرده ی اگر خانم باشد و بگوییم همه

تکلیف  چون از سنّ ؛ال گناه کردهس حدّاکثر شصت، او هم ساله از دنیا برود هفتادوپنجاگر  ،باشد

روی  ،گیرد می ی والیت امیرالمؤمنین به شکرانهفرد بنابراین روزه این روز که  .شود حساب می

ی  همه ی معادل روزهروزه گرفتن  ،ثواب این یک روزکه در روایاتی داریم  .ر اثر داردگناهان یک عم

                                            

 . الجنان، اعمال روز عید غدیر قمّی، مفاتیح محدّثو  606مجلسی، زادالمعاد، ص  ؛646، ص 1، ج االعمال طاووس، اقبال سیّدبن. 19

 الجنان، اعمال روز عید غدیر. مفاتیحقمّی،  محدّثو  161، ص 59مجلسی، بحاراالنوار، ج . 14

، ص 10الشیعة، ج  عاملی، وسائل و حرّ 644، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال بن سیّد ؛50، ص 6الفقیه، ج  یحضره ال صدوق، من .17

666. 
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. داریم گونه این یتعابیر 18!دارد و هزار عمره یا هزار حجّثواب صد حجّ و صد عمره  17!عمر دنیاست

این روز بهره  ی قدور از روزهالم یما توفیق بدهد و حتّ ی خدا به همهامیدواریم  !خیلی عظیم است

 .ببریم

خوشا  بسیار عظیم است. در این روزالمؤمنینات است. زیارت امیرجزء مستحبّ هم این روز غسل

 !شوند ف میمشرّ به حرم امیرالمؤمنینو  باشند نجفدر ند ل آنان که روز عید غدیر خم موفّقبه حا

ید غدیر خم آنجا خدمت سال روزی من کرد روز ع یک خدا بسیار دیدنی و قشنگی دارد. ی صحنه

زنان و  افتند، کف از تمام نقاط عراق گروه گروه مردم با پای پیاده راه می !بسیار زیباست حضرت بودم؛

زنند و به  گشتی و چرخی می آیند و آنجا می امیرالمؤمنینسرودخوانان و با بهجت عجیبی به حرم 

آیند  ها در کارشان نیست؛ می نامه خواندن و این حرفزیارت گردند. گویند و برمی حضرت تبریک می

بسیار  ن صحنهای گردند . و برمی گویند تبریک می منینبه امیرالمؤکنند و  و هلهله می پایکوبی

باشد و آنجا  چنین روزی در حرم امیرالمؤمنینکند که در شاءاهلل خدا نصیب فرد  ! انزیباست

ی قمّ ثری که مرحوم محدّهای دیگ اهلل است و زیارت ، زیارت امینزیارت آن روز کند.ت زیارحضرت را 

داند که  ، خدا میآنجا انجام دهد این زیارات راق شود موفّ اگر فرد 19نقل کرده است. الجنان مفاتیحدر 

 .چقدر عظیم و بزرگ است

                                            

، 8الشّیعة، ج  وسائلحرّعاملی،  ؛674، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال سیّدبن ؛161، ص 1تهذیب، ج  ،الحسنمحمّدبنطوسی،  .18

 .101، ص 59و مجلسی، بحاراالنوار، ج  85ص 

 .676، ص 4الوسائل، ج  نوری، مستدرک محدّثو  101 ، ص59مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛674، ص 1طاووس، ج  سیّدبن. 15

قمّی،  محدّثو  140، ص 57ج و  656، ص 59ج مجلسی، بحاراالنوار،  ؛107، ص 6االعمال، ج  طاووس، اقبال بن سیّد .60

 در روز غدیر.الجنان، زیارت حضرت امیر مفاتیح
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های قبل هم من عرض  المقدور از دست ندهیم. سال را حتّی هااین نماز این روز دو نماز هم دارد؛

چون  ؛سوزد که نگویم من دلم می اامّ شده باشد؛ های گفته اینها شاید به یک معنا تکرار بحثم و ا هکرد

ن نباشد و دوستان جدیدی هم که به در خاطرشا کامالًممکن است  ،اند کنم آنهایی که شنیده فکر می

مراقبات گوش نکرده باشند و این  هب عن را راجهایما هنوز آن مجموعه صحبت ،شوند جمع ما ملحق می

زنده بودیم و درک  معلوم نیست اگر خدا توفیق داد و عید غدیر امسال را ما فرصت از دست برود.

این اصرار من  ی همه این هیجان و ی بنابراین همه .شته باشیمسال بعد هم چنین توفیقی دا ،کردیم

 دو ؛ خیلی بزرگ است.بزرگی این اعمال است خاطر هب ،یمهانجام بداین اعمال را شاءاهلل  برای اینکه ان

 ی ل سورهدر رکعت اوّ .دو رکعت است ،یک نماز شوند. ظهر خوانده می دو نماز نزدیک هر .نماز است

َلِة اْلَقْدرِ   ينْ َزْلناُه فِ ا اَ ن  ا   ی حمد و سوره . این دو رکعت نماز است د  حَ اَ  اللُ  وَ هُ  لْ قُ حمد و  ،و در رکعت دوم لَي ْ

 ا  ر کْ شُ  ؛ِللَّهِ  ا  ر کْ شُ  ؛ِللَّهِ  ا  ر کْ شُ  :آورد جا می صد بار شکر خدا را بهو رود  بعد به سجده می ،خواند را که شخص

دعایی است که عزیزان به  کند. بعد غدیر خم شکر می ی والیت و واقعهمت این نعخاطر هخدا را ب ِللَّهِ 

 رود و دوباره عد دوباره به سجده میب .سه صفحه است دو و آن دعا را بخوانند؛مفاتیح مراجعه کنند 

صد بار هم دوباره و  ِللَّهِ  دُ مْ حَ الْ  ؛ِللَّهِ  دُ مْ حَ الْ  ؛ِللَّهِ  دُ مْ حَ الْ  :گوید صد بار می آورد؛ جا می هسپاس الهی را ب

حضور در غدیر خم در زمان  ثواب در روایت است که این نماز .را  ِللَّهِ را  ِللَِّه؛ ُشکْ را  ِللَِّه؛ ُشکْ ُشکْ  :گوید می

  20.در آن روز را دارد منینو بیعت با امیرالمؤ اهلل رسول

 ،را که انجام دادغدیر خم همان غسل عید حال،  ؛به این ترتیب است که شخص غسل کند نماز دیگر

بار  نماز خاص و یا اینکه دو هم غسل این و خمعنوان غسل روز عید غدیر  ؛ هم بهت کندنیّتواند دو  می

                                            

الجنان، اعمال روز  قمّی، مفاتیح و محدّث 658، ص 59مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛677، ص 6االعمال، ج  طاووس، اقبال بن سیّد .61

 غدیر.
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ی که وارد ت غسل این نماز خاصّبار هم به نیّ و یک ت غسل روز عید غدیر خمبار با نیّ یک ؛کندغسل 

ی مقدار منتها ؛شود خوانده می هررکعتی هم حدود نیم ساعت مانده به ظ نماز دواین  .است شده

ن هم خدمتتا الکرسی آیة .الکرسیآیة بار ، دهد  حَ اَ  اللُ  وَ هُ  لْ قُ  ی بار سوره ، دهبار حمد یک تر است . طوالنی

است و  يمُ ظِ عَ الْ  ی  لِ عَ الْ  وَ هُ تا  بخوانید، دونَ يها خالِ فِ  مْ هُ تا که جز در مواردی که تصریح شده  ؛ام هعرض کرد

و  الکرسیآیةبار  ی توحید، ده ار سورهب بنابراین حمد، ده ن یک آیه است.هما ؛بعدی نیستی  آیه دو

آنجا در روایت  است. این نماز در روز مباهله وارد شدهالبته شبیه  شود. ی قدر خوانده می بار سوره ده

است و  يمُ ظِ عَ الْ  ی  لِ عَ الْ  وَ هُ غدیر خم تا  روز عیددر ولی  ؛بخوانید دونَ يها خالِ فِ  مْ هُ را تا الکرسی آیة هست که

هزار عمره را به او و صد هزار حجّثواب صدخدا  ،ی که این نماز را بخواندکس روایت داریم .تر است کوتاه

در  ،وییمبگ مره راحاال ع جا آورد. به هزار حجّاند صدتا بتو صدهزار سال زنده باشدانسان باید  21.دهد می

هزار ثواب صدخدا  ،این نماز را بخواندکه . کسی شود را که نمی ، حجّدادد انجام متعدّ ّشود یمسال  یک

 ،اگر شک کردیم .سخن معصوم  است اصالً هم شَک نکنید. کند. هزار عمره را به او عنایت میو صد حجّ

حوائج دنیوی و اخروی  ی ی برآورده شدن همه مایهیقین این هست و  . بهیما هن را محروم کردخودما

 .است

 بعضی برای این روز نقل شده.دی هم دعاهای متعدّدر این روز بسیار ارزشمند است.  صلوات فرستادن 

مرحوم مجلسی  عادزادالمدر  ؛هم در مفاتیح نیامده و بعضینقل کرده  مفاتیحی در قمّ مرحوم محدّث را

که کتابی  فعالً .های دیگر هست یا کتاب کفعمی مصباحطاووس یا کتاب  دبنسیّ االعمال اقبالیا در 

 .توانند بهره ببرند و می است الجنان مفاتیح ،تر است برای عموم در دسترس

                                            

الجنان، اعمال روز  قمّی، مفاتیح و محدّث 101، ص 59ار، ج مجلسی، بحاراالنو ؛674، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال بن سیّد .66

 الکرسی است(. االعمال سوره قدر مقدّم بر آیة عید غدیر. )در بحاراالنوار و اقبال
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مند  ی روز غدیر خم بهره العاده بدهد که از برکات و فیوضات خارق ما توفیق ی خدا به همه امیدواریم

ستن با همدیگر ت بعقد اخوّ ،دهند انجام می معموالًدر روز غدیر خم منین کار دیگری هم که مؤ شویم.

در زمان حیات خودشان بین مؤمنان  اکرمطور که پیغمبر همان است. است که پیمان برادری

ت و کنند و با هم پیمان اخوّ از همان سنت استفاده میمؤمنین هم  پیمان برادری برقرار کردند،

که در مفاتیح  بخوانندآن پیمان بستن هنگام توصیه شده که ایی هم دارد  ؛ صیغهبندند برادری می

پیمان را هم  استفاده کنند. ،اگر خواستند با هم چنین پیمانی را ببندندشاءاهلل  عزیزان انو  هست

گوید  می در آن پیمان شخص چون پیمان برادری خیلی سنگین است. خوب است فرد سبک کند؛

 ،دعا بودیدر مقام وقتی  ،هم یاد کنی را منرفتی، زیارت به حقوق را بخشیدم جز اینکه وقتی  ی همه

تا من هم بیایم و من را  بِایستی م در بهشت دَبهشتی شدی، وز قیامت هم اگر ر را هم دعا کنی و من

حالل  وت بره را بقیّ هم؛خوا نمیاز تو چیزی  بیشتر از این ؛تا همین سه ببری. بهشتبه هم با خودت 

 .کردم

های شاد و  اعیاد و مناسبتاین  ی همه ،هرحال به .در رابطه با روز عید غدیر خم بوداین هم از آنچه 

خدمت حضرت  ،که اعظم آنها عید غدیر خم است ،که در این هفته واقع شده بزرگی

و متوالیان به والیت  بیت سرسپردگان اهل ی و همه ءالفدا مقدمه لتراب ارواحنا ظعم اال ةاهللبقیّ

ن هستیم یا دوستانی که شاعزیزانی که در محضر ، خصوصاًو یازده فرزند بزرگوارشان امیرالمؤمنین

تبریک و  ،کنند طور مستقیم گوش می جلسه را به ،نهمین اآل ،از طریق سایت در نقاط مختلف دنیا

 .ی عزیزان داریم را برای همه ها یم و آرزوی بزرگترین عیدیویگ نیت میته

   

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


