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  اهللِ الرَحمنِ الرَّحیمبسمِ
 ی اهللُ علی مُحمدٍ و آله الطّاهِرینو صلّ عینمُ وَ ناصرٍ یرُخَ هُانَّوَ بِه نَستَعین 

 مانالزَّ بَیا صاحِ کَبِ المستغاثُ
 
 امروز به خلق هادیِ راه تویی    /  ای حجت حق به ملک حق شاه تویی

 از درد دل هرکسی آگاه تویی      /   درد دل ما ز لطف خود درمان کن

 

شب  د.اصال شهریه ای نبود پرداخت کنن یک ماه :می گویند ب حوزه علمیه کربالی مقدسه بودند.مسئول شهریه طال عالمه قزوینی 

 داخل ضریح انداختم با این عنوان:  ه ای نوشتم.عریض .علیه السالمجمعه ای رفتم حرم مطهر آقا امام حسین 

،  حواله دادن برای او حقیقت دارده سید بحرالعلوم در مکه کوه صفا و  اگر قضی .شهریه طالب مانده است !یا بقیة الله یا صاحب الزمان!»

 «این شهریه را پرداخت کنیم.بدهید تا برای ما هم حواله ای 

گفت آقا آمدم صبحانه را در خدمت شما میل رفتم دیدم یکی از تجار بغداد است.  .بعد از نماز صبح در خانه را زدند .از حرم برگشتم

ه نگاه کردم دیدم دقیقا مبلغی است ک .رفت یک حواله داد. ،یشان تا خواست برودا .صبحانه خوردنم. تفضل بفرمایید، خوش آمدید. ک

نگذاشتید آفتاب صبح  بقیة اللهگفتم یا  .دیدم هنوز خورشید طلوع نکرده .. نگاه کردم به آسمانباید شهریه طالب را پرداخت کنم

 .حواله را برای ما دادید و جمعه طلوع کند

                           !درد دل ما ز لطف خود درمان کن

 از درد دل هرکسی آگاه تویی

 بن الحسنا یا بن الحسنا یا

 به به همه با هم بلند

 بن الحسنا یا بن الحسنا یا

 آقای عالم

 )تکرار( بن الحسنا یا بن الحسنا یا

 

 .صلوات ختم بفرمایید علیه السالم برای سالمتی وجود مقدس آقا امام زمان

 

 ما غدیر پژوهان و طالب علوم دینی ومقدس، مدرسه علیمه جوادیه، در خدمت شتوفیقی بود که امروز در این محضر علم و مکان 

هلل به فیض درس های اءشا ی می خوانم و رفع زحمت می کنم تا انغدیریه ا .باشم علیهم السالمدانش جویان علم دین و معارف اهل بیت 

قای حضرات آیات امامی بزرگان اصفهان، والد حضرت آ وروح والد ایشان به هدیه  .گذار حضرت استاد انصاری نائل می شویمتأثیر

ن، اشامل حال همه ما در این چند سال کرده اند، اموات خودت هستند و این برکات را الحمداهلل سس و مدیر غدیرستانؤشریفی که م

 من عاصی همه را بهره مند کنید به ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.

 محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل 

 

 گفت ،چه در دل بود نبا خدایش آ                       چون که احمد کعبه را بدرود گفت

 کوچیدن است  کاروان آماده                                 خرین حج من استکی خدا این آ

 شکارکی شود امر والیت آ                                     گشت پایان عمرم و باقیست کار

 او بود الیق برای این مقام                                 خدایا گرچه می دانم علی باشد امام
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 تا بداند پیر و برنا، مرد و زن                               لیک خواهم بر مال گردد سخن

 نباشد از تو وحی منزلی گر                             چون که بسیار است بد خواه علی

 داد احمد را خدا فرمان ایست                          ستا در غدیر خم که نام برکه ای

 لزم بودب او هر قطره یک قُآ                                 جا غدیر خم بود کی نبی این

 پایگاه علم و ایمان است این                                   شاهراه کشورِ جان است این

 جلوه گاه نور اسم اعظم است                                     چار راه حادثات عالم است

 رسول اهلل یا

 کوی دانشگاه نسل هر زمان                                  جا مقصد پیغمبران باشد این

 د سعی تو پیش ما قبولتا شو                                 وقت ابالغ است بلغ یا رسول

 طرفرفتگان باز آمدند از هر                                همرهان را خواند احمد با شعف

 اجتماعی شد فزون از صد هزار                                      ن پیغمبر واال تبارگرد آ

 منبری بر ساختندش در میان                                        از جهاز اشتران کاروان

 مرتضی را در کنارش جای داد                                   پس نبی بر اوج منبر پانهاد

 بر سر دستش نبی ارجمند                                  دست او بگرفت و کرد او را بلند

 مهر می شد با مه این جا اشتباه                               مهر و ماه قِرانشد قیامت از 

 از والیت علم و دین تکمیل شد                                   یات خدا تاویل شدجمله آ

 هست بعد از من ولی او علی                                 ولیهستم من  گفت هرکس را

 جانم علی علی علی

 یا علی

 هست بعد از من ولی او علی                             گفت هرکس را که من هستم ولی

 بارالها عاد من عاداه گفت                                      پس پیمبر وال من وااله گفت

 ش دشمن شمارنمبار الها دش                             گفت یا رب دوستانش دوست دار

 

 لهذَن خَل مَه واخذُرَصَ ن نَر مَن عاداه و انصُ مَ ن وااله و عادِمَ والِ مَلهُالّ
 

علیهم السالم حضرات معصومین  ،اما نه .ما فقط غدیر را در ذی الحجه می شناسیم .جمعه ها برای همین می گویند دعای ندبه بخوانید

بخش اعظمی از آن  چرا که ،یدبخوان را صبح یا شب حتما این دعا . بایدجزو آداب جمعه است که دعای ندبه دستور داده اند و فرمودند

 غدیر است. و علیه السالمنسبت به حضرت علی 

 از والیت علم دین تکمیل شد                                    آیات خدا تاویل شدجمله 

 دینا سالم  م االک  ل   عمتی و رضیت  م ن  یک  ل  ع   مت  م و اتم  م دینک  ک  ل   الیوم اکملت  
 روز در چشم عدو تاریک شد                               چون که وقت گفتن تبریک شد

 برمن و بر مومنان گشتی امیر                                 به به! یا علیراند  بر زبان می

 در سینه اش می پروریدکینه ها                                در نهان اما گریبان می درید

 نکته ها یابی از این امر خطیر                                    «الغدیر»در کتاب بی نظیر 
 حسان )حبیب اللَّه چایچیان(

 هدیه روح عالمه امینی صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 
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 حاال ببینیم حواله چه می شود. .فرمودند توسلی هم داشته باشیم .دو سه خط هم سرود می خوانم

 جشن والیت چه دلپذیر است

 صاحب این عید، حی غدیر است

 خدا است.عید بزرگ  ،عید اهلل اکبر

 امیر است ،به خلق عالم علی

 (2عید غدیر است ) ،افضل اعیاد خدا

 بر همگان این ندا مبارک

 کمال دین خدا مبارک

 خطبه احمد امر خطیر است 

 (2) افضل اعیاد خدا عید غدیر است

 رسد ندای رسول اکرم که ای تمام مردم عالم

 (2است ) علی پس از این مرا وزیر

 (2) است افضل اعیاد خدا عید غدیر

 

 روضه می خواندند.د از دروس علما و مراجع و فضال قبل یا بعکه قبل ها در حوزه های علمیه جهان شیعه رسم بوده 

 اهلل یا رسولَ السالم علیکَ

 سین علی الحُ السالمُ

 سینو علی علی ابن الحُ

 سینو علی اوالد الحُ

 سینو علی اصحاب الحُ
 :علیه السالم زبان حال اباعبداهلل مناجات روز عاشورا از

 وردمبه درگاهت سر آ الهی بحر قربانی

 ردمبلکه از سر بهتر آو ،نه تنها سر

 خدایا علی را در غدیر خم، نبی بگرفت رویِ دست

 وردمولی من روی دست خود علی اصغر آ

 حسین 

 .ببرد علیهم السالم ائمه در خانهو بکشد  به کربال خودشطلبه و مداح و شاعر باید دلسوخته تر از بقیه مردم باشد و مردم را دنبال 

 حسین 

 که همدردی کنم با مادرت زهرا  نبرای آ

 وردمسه ساله دختر آبرای خوردن سیلی، 

 حسین بلند بگویید یا

ة  و   م  لی فاط  ّ ع 
ل 

م ّ ص  ک  الّله  ْلم  ه ع   ب 
حاط  د  ما ا  د  ع  ع  فیها ب  ْود  ْست  ّ اْلم 

ر 
الس ّ ها و  بنیها و  ْعل  بیها و  ب   ا 

 شنود باشی و ما رستگارتو خ ،خدایا چنان کن سرانجام کار


