
 

 1صفحه 

 

 متن طرح پیمان غدیر

ان در قول مؤمنعهدند:    همه مردم در دايره عقد و عهد كسي هستند و اساسا انسان ها در تعهد يكديگرند و مدام در قرارداد و قول و  -1

 و قرار با پروردگارشان و گوش به فرمان او و ديگران در سبك زندگي خاص خودشان

 

فضيلت اخالقي    زيادي مي دهند و اصوال اين انجام مفاد قرارداد به تمامي و درستي يكمردم به وفاي عهد و خوش قولي اهميت    -2

 انساني و خوشايند فطرت و ذات آدم ها و مورد تقدير و تحسين اجتماع است.

 

شته ايم كه قرار گذا  ما به عنوان يك انسان متدين و متعهد به خالق مهربان مان كه اين همه نيكي و نعمت عطايمان فرموده قول و  -3

 براي خداوند بنده باشيم: 

 آدم هاي خوبي باشيم براي خدا ، براي خاليق، براي خودمان 

 

براي آفرينش و فرد  انسان پر فايده ،اين خوبي را بايد از كسي الگو برداري كنيم كه بهترين است. عبد تسليم و مطيع ترين بنده خدا -4

ايمن تر، آسوده تر، سريع تر و صحيح تر  ما راه پر پيچ و خم زندگي مان را ، ه زندگي ما باشداگر او الگو و قهرمان و اسو ؛برگزيده وارسته

 زندگي مان را سر و سامان مي دهيم:  ،ما با پيمان بستن با كسي كه سرآمد آفرينش الهي است  طي خواهيم كرد.

 

 ندگاني ما را سعادت و شيريني و آرامش در سير ز . پيمان پيروي مي بنديم و او ضمانت مي كند

 

امير حي و زنده غدير،    امضاء است و ما سال گذشته اين قرارداد را به نشان پيروي و پيوند با راستين مرد هستي  ،امروزه نماد عهد و پيمان

 امضاء كرديم  صلي اهلل عليه و آله وارث شريف و باال و بلند پيامبر

 

 ...  فراموش مان شد و  گاهي

 ...  دستمان خط خورد و گاهي

 ...  نااميد شديم و گاهي

 ...  دلمان گرفت از بي وفايي ها و جفاها و  گاهي

 باشيم  امسال هم در روز پيمان و عهد با خداوند متعال قرارمان را تازه مي كنيم تا انساني و بنده اي بهتر براي پروردگارمان اما

 

 آرام تر و صبورتر براي خانواده و جامعه مان باشيم  انساني

 انساني خودساخته و پرهيزكار براي خودمان و

 خاصي برخوردار است  تدريج و استمرار از اهميت بسيار ، آيين ما در

 نماز

 قدر

 قران 

 صدقه

 ...  زكات

 

 مان هم از همين جنس است پيمان

 سال روز پيمان  هر

 سال به سال قوي تر متعهدتر با همت و شدت بيشتر  و

 


