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 : آغاز کالم

 کرد غارت روزه خوان فلک ترک بیا که

 دکر اشارت قدح دوربه  عید هالل

 برد کس آن قبول حج و روزه ثواب

 کرد زیارت را عشق یمیکده خاک که

 «حافظ»

 جان را نور دین داد به نام آنکِ

 خدا دانی یقین داد خرد را در

 خداوندی که عالم نامور زوست

 زمین و آسمان زیر و زبر زوست

 «عطار»

 

سالم بر تو ای بزرگ ترین ماه خدا و ای عید دوستاان 

و بتودیم خدا. سالم بر تو که پیش از آمدن در آرزوی ت

سالم بتر  ی فراقت محزونیم.و پیش از رفان از اندیشه

بستاه بتودیم و فتردا تو که دیروز چه سخت به تو دل 

 .چه بسیار به سوی تو مشااق

و سالم بر شما دوساان، یاران و همراهان که یک متاه 

خود را به زیور بندگی آراساه اید و امتروز بته شتکرانه 

 این بندگی، عید عبادت را جشن گرفاه اید.

اینجانب .............. ، مفاخرم که در این روز باشکوه، بته 

توفیتق حوتور در ختدمت شتما  عنوان مجری برنامه،

 مؤمنان و شیفاگان حقیقی درگاه الهی را دارم.

 

حتدییی  رحورت امیرالمومنین، علی )علیه الستالم  د

فرمایند: می که در کااب شریف نهج البالغه آمده است

اش را پذیرفاته و ین عید کسی است کته ختدا روزها»

نماز وی را سپاس گفاته و هتر روز کته ختدا را در آن 

 « .نافرمانی نکنید، روز عید است

 !باد عید شما مبارک و سرشار از خیر و برکت

 :(حدیثمیان برنامه )

چه زیباست کته در ایتن روز بتا برکتت و بتا شترافت، 

همچون موالیمان، حورت امام سجاد )علیته الستالم  

 این چنین با خدای خود راز و نیاز کنیم که:

درود فرست و بته متا بارخدایا! بر محمد و خاندان او »

رموان، خیر و احسان ارزانی دار و  یبه جای ماه رفاه

عید فطر ما را خجستاه گتردان و آن را بهاترین روزی 

کن که در جلب گذشت تو، بر ما گذشاه و گنتاه متا را 

از میان برده است و گناهتان متا را چته پنهتان و چته 

 .آشکار بیامرز

مؤمنتان، عیتد و بارخدایا! در روز فطر کته آن را بترای 

شادی و برای اهل دین خویش، محل تجمع و همایش 

قرار داده ای، ما را بته ستوی ختود بتازگردان و از هتر 

گناهی که مرتکب شده ایم و هتر بتدی کته بتر جتای 

نهاده ایم یا اندیشه ناپسندی که پنهان داشاه ایتم، متا 

 «.را توبه ده

 (45)صحیفه سجادیه، نیایش منبع: 

 :(شعرمیان برنامه )

 نغمه ریزید، غیاب مه نو آخر شد

 ی خرم عید است که در ساغر شدباده

 

 روز عید است، سوی میکده آیید به شکر

 که ببخشند هرآنکس که در این دفار شد

 «شاعر: محمد طاهر زاده»
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 :(حدیثمیان برنامه )

 : فرمایندی)ع  م یرالمومنینحورت ام

 ینداران آن است که در آخرپاداش روزه  کمارین»

و  دهدیآنان را ندا م یاروز ماه مبارک رموان فرشاه

ند بندگان خدا، که خداو ی: مژده باد بر شما اگویدیم

 یدشما را بخشود. پس مواظب باش یگناهان گذشاه

 «کنیدیپس چه م ینکه از ا

 با تلخیص« 1۰، ح 1۰۰صدوق، ص  یخ، ش یامال»: منبع

 :متن ادبی
 .جوشتدیاست کته از فطترت م هایییوهم یدنفطر، چ

استت کته در رموتان نتازل شتده  یسپاس نعما فطر،

 جاستت خالصانه و به یفطر، پاداش افطارها عید است.

 یقتت،بته قصتد قربتت و در حق یهتاانفاق یقبول هرمُ

 و گذشت است. ییاردوره ا نامهپایان

بتا  ییتاقیفطتر، م ودر زمان استت  یعادیم ید،! عآری

ختودِ  یتافاناستت بته باز دعتوتیرموان،  یرافطرت، ز

فرامتوش  یتوجه بته ختدا برایاست  ییگمشده و ندا

 شده.

 وتنتاول از مادتده تقتوا  یاست بترا یافایفطر، ض عید

 یتدقبتول استت  ع عیتد یی،ختدا یهمتانیم ینا یانپا

نفتس،  یبتوبته و تهتذ عیدبر طاعت و اطاعت،  یقتوف

ها و مهتتار خواستتتاه عیتتتدشتتبانه،  یذکرهتتتا یتتدع

 محرومان و گرسنگان. عید ها،یخودخواه

از آتتتش غفلتتت و  یآستتودگ یتتدفطتتر، ع یدستتع عیتتد

حورت حق  یهمانانم شما نفس، بر یرزنج از یدگیره

 مبارک!

 :(شعرمیان برنامه )

 گذشت، ماه خدا و رسید، عید صیام

 به هر دو باد، درود و به هر دو باد، سالم

 

 هزار شکر که عید صیام کرد، طلوع

 هزار حیف که ماه صیام گشت، تمام

 «سازگارشاعر: غالمرضا »

 

عید بندگی و دلدادگی و روز چیدن میوه های 

 .اساجابت بر شما دوساان و میهمانان خدا گرامی باد

 

 :حسن ختام

 عید است و دلم خانه ی ویرانه بیا

 این خانه تکاندیم ز بیگانه بیا

 

 یک ماه تمام میهمانت بودیم

 یک روز به مهمانی این خانه بیا

 «شاعر: قیصر امین پور»

 

 اللهم عجل لولیک الفرج...

 در پناه خداوند ماعال، پیروز و بهروز باشید.

 خداوند یار و نگهدارتان.

 ها:یادداشت

 


