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 آغاز کالم:

 داد دین نور را جان آنک نام به

 داد یقین دانی خدا در را خرد
 

 زوست نامور عالم که خداوندی

 1زوست زبر و زیر آسمان و زمین
 

 اللهم صل علی محمٍد و آل محمٍد و عجل فرجهم. 

 شیرینم!ای دوست 

 ابراهیم نهیبباز کن و بشننننو که امروز جان گوش 

و  برخاسنننوه و در جهان ننین افهند  منا از خلیل،

 و فقط ،برید دنیوی تعلقات از باید که دهدندا می

که الیق وابسوگی  ستزیرا تنها اوبه خدا دل بست. 

که  نه منحقیقی اسننننت. بنگر   ها پسنننرم،تن چگو

ماعیل نداشنننوم و معبود در برابر م، رااسننن  به هیچ پ

 .بردم قربانگا 

امروز، عید قربانی کردن نفس اسنننت و گنشنننون از 

ندگی و شنننهو  زندگی  غاز ب خدا؛ امروز، روز آ غیر 

 است. 

                                                           
 . عطار نیشابوری، اسرارنامه1

و  جانان کنیم میعادگا  ن عزمبرخیز تا با ارمغان جا

رچه غیر رحمان اسننت بر سننر هی ایمان، به نشننانه

اهل کبریا به گا  رسننیدن، از آن خدای و  فریاد زنیم

سوه شای سلطنت و عظمت، و  ی بخشش و قدرت و 

 چنین نلب کنیم:
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یل یت واسنننو  ،)ع( سنننبم بر ابراهیم خل  ی عبود

بننندگی و منننادی عشنننق و دلننداگی؛ و سنننبم بر 

ی جانسننوخوگان و اسننماعیل نبی که سننرسننلسننله

 فناشدگان در را  پروردگارست.

شگا   سبم بر پی مقدس حضرت ولی عصر )عج( و 

 ی نور و رحمت.دار سبلهآخرین پرچم

سننبم و درود و آفرین پیشننهش به شننما یاران  هزار

راسنننوین  همدل و دوسنننوان فابنننل باد که رهروان

 ابراهیم و اسماعیلید.

 . از دعای عید سعید قربان 2

که در این عید  خار دارم  نب .............. افو جا این

باشنننهو  به عنوان مجری برنامه در خدمت شنننما 

  سروران گرانقدر باشم.

 باز کردم دوست دیدار به دید  که منم

 3نواز بند  کارساز ای گویمت شهر چه

و این عید سنعید بر شنما فرخند  و  روز مسنعوداین 

 خجسوه باد.

 میان برنامه )حدیث(:

 فرمایند:امام جواد )ع( می

 کار پنج از تر فضنننیلت با چیزی قربان عید روز در

 به نیهی جهت در رفون را  یا کردن، قربانی: نیست

 به تا کرد  رحم قطع که خویشننناوندی یا مادر و پدر

 از که مردی یا کند، سننبم آغاز و ببخشنند چیزی او

 بقیه و کند انعام دیگران به قربانیش جای بهورین

 بردگان و بیچارگان و یویمان از همسنننایگان به را آن

 .کند دلجویی اسیران از و بدهد

 (298، صفحه 1)منبع: خصال، جلد 

 

 

 . حافظ 3
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 میان برنامه )شعر(:

 دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین

 بیابان را ببینهای نور و شور آن چشمه
 

 گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر

 پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین
 

 سفر  ی مهمانی خاص خدا گردید  باز

 ی لبخند و اشک شوق مهمان را ببینالله
 

 دیو نفس از پا درافهن، سنگ بر شیطان بزن

 هم شهست نفس را، هم مرگ شیطان را ببین
 

 در نگا  چشم سرروی حق هرگز نگنجد 

 چشم دل بگشا جمال حی سبحان را ببین

 «استاد غالمرضا سازگارشاعر: »

 میان برنامه )دو بیتی(:

 آشنایند حق با که آنان خوشا

 خدایند فرمان محض مطیع
 

 را خود اسماعیل ابراهیم چو

 نمایند می الله امر فدای
 «شاعر: ؟»

هدیه به تمام عاشنننقان و شنننیفوگان و سنننوخوگان 

 معبود، صلواتی محمد پسند خوم کنید.

 میان برنامه )شعر(:

عید قربان، عید قرب و تقرب اسنننت؛ عید از جان 

 اند که:گنشون و به جانان رسیدن. و چه زیبا گفوه
 

 کنند سلطانت تاکه کن بندگی

 کنند جانت همه تا کن رها تن
 

 دوست کوی در برو کف، در بنه سر

 کنند قربانت اسماعیل، چو تا
 

 خویش جان و مال و فرزند از بگنر

 ...کنند دورانت الله خلیل تا

 «شاعر: سید عباس حسینی جوهری»

 میان برنامه )شعر(:

 را روشنم صراط د  نشانم

 را بودنم را، باورم را، خودم
 

 خلیلم نسل از من خداوندا

 را «منم» آرم می قربانگا  به
 «شاعر: ؟»

 میان برنامه )کالم رهبر(:

 شنننود، توجه قربان عید در مندرج حهمت به اگر

 قربان عید در. شنننودمی باز ما برای هارا  از خیلی

وه الهی بزرگ قدردانی یک یامبر از اسننننت نهف  پ

یم حضننننرت حنق، حضننننرت یبنرگنزینند   ابنراهن

 . کرد ایثار روز آن که( الّسبمعلیه)

. اسننت عزیزان ایثار مواردی، در جان، ایثار از باالتر

 قربان را عزیزی خود دسنننت به پروردگار، را  در او

 بعد موعال خدای که جوانی فرزند هم آن کرد؛می

 بود.  داد  او به پیری دوران در انوظار، عمری از

ثار این ماد یک گنشننننت، این و ای  برای اسننننت ن

 را، تعالی را  را، حقیقت را  میخواهند که مؤمنانی

 بنندون. کنننند نی را عننالیننه منندارج بننه عروج را 

 ما که یهایاموحان یهمه. ندارد امهان گنشنننت،

صلی ینقطه واقع در شویم،می ست؛ همین اشا  ا

 . آیدمی میان به گنشت یک و ایثار یک پای

 گاهی اسننت؛ مال از اسننت، جان از گنشننت گاهی

 اسننت، زد  کسننی که اسننت حرفی یک از گنشننت

 بایسود؛ حرف آن پای لجاجت و اصرار با خواهدمی

 .کسان فرزندان، است؛ عزیزان از گنشت گاهی
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 را، محنوی یک. محنت وادی از عبور یعنی اموحان

 ملوی یک یا انسننانی یک پای جلوی را شنندتی یک

 . است اموحان محنت، این از عبور گنارند؛می

 رسد؛می مقصود منزل آن به کند، عبور توانست اگر

ست اگر ست - نووان سوعداد نووان  وجود در مندرج ا

لب نفس هوای بر نووانسنننت دهد، بروز را خود  غا

 .است این اموحان ماند؛می – کند عبور و بیاید
سال  صفهان در روز عید قربان  )بیانات در دیدار مردم ا

89) 

 میان برنامه )متن ادبی(:

به فرمان معشنننوق و  عید قربان، عید سنننر نهادن 

شون و تعلقات دنیا را،  ست. عید از خود گن معبود ا

 هرچه هست، فدا کردن. 

مه نان ابراهیم، ه ید چ به با ندار خود را  ی دار و 

مسلخ عشق برد و از سر شوق و دلدادگی، بی هیچ 

 چشم داشوی، آن را در را  یار فدا کرد.

ا عیان دید. باید سنننر باید گنشنننت، تا لطف حق ر 

 نفس را برید تا در این میدان سربلند شد. 

                                                           
 . ژولیده نیشابوری 4

باید اسننماعیل وار چشننم بر دنیا بسننت و به فرمان 

 دلدار گردن نهاد. 

مقبول نیست. چرا که در وادی عشق اما و اگر آوردن 

ی پرسننیدن از چرایی خود را شننایسننوهعاشننق هرگز 

. او تنهننا در پی برآوردن داننندمیننل معشنننوق نمی

 یار است.  تحاج

و از همین رو بود که اسنننماعیل هیچ نیرسنننید و با 

 تمام جان به قربانگا  رفت.

شوق تو را می ست که مع سندت و در این هنگامه ا پ

کند. چنان که و جانت را از شراب عشق سیراب می

 عیل را پسندید و چنین کرد.ابراهیم و اسما

 گوید:و آنگا  است که خطاب به تو می

 آنی کنممی اجابت را، خود حاجت گو من به

 4...من با کردنش مهیا ،خواهیمی آنچه کن نلب

 

 

 

 

 . شاعر: ؟ 5

 حسن ختام:

 شوی باران غرق کنم می دعا

 شوی ریحان و یاس خوش بوی چو

 

 عشق بیابان در کنم می دعا

 5شوی ایمان فصل ترین بهاری

 

شد خدایی وصل ابد به تا دلت  نزدیهی همین که با

 .است

 مدد؛ خدانگهدار... یا علی

 ها:یادداشت


