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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دعای عید قربان

روز عید قربان یکی  از ووتینان ز ید زو دیا وعیا  عیید قربیان فیسی د ایینمد وعیا  عیید قربیان ایین اتی                

دا وقن  اوتیند قربا   می  دنی ک دبیاب  شیای  را بیرا  کیوو  دنیار   یفار دد ایی د وعیا  عیید قربیان را             

 ]1[م  کواتنم. اینمد شمین ات 

 نماز عید قربان امام رضا 

ما نیید فرموو ییدد میین ش امییا  . ورکواتیی  دییرو بییرا  اقامییا  مییاز عییید قربییان مییومون از حتییر  ر ییا 

 .این فریتا را اواء کواشم درو رتول کدا و عل  بن اب  طالب 

بیا حالی  کا ی  از کا یا بییرون  مید و طبیس تین  اتیام  بیا  یدا              موموند اکنیار با کوو توتی . امیا    

. جمعییی  بییا وییور و شیبییان تکبیییر ایننیید. تمییا  ویی ر .ییر از اهلل ادبییر ویید.       بلنیید اییی د  

لحظییا ا  توقیید درو یید. فرمییوود امییا 

][» 

 عید قربان روز پیروزی وظیفه بر غریزه است

حقیق  افیراو ور ببیا  اجنمیای .ییدا  می  ویووک امنحیان دیا .یی  می   یید حقیقی  .ییدا می  ویووک عیید                 

ده ایید مین ییا بیار وی یر می  ایویم حتیر  ابیرشیم ب یا وار           قربان عید ات . قصا   حتر  ابراشیم را وینی 

 شدک .یر ود ور تن .یر  از کیدا کواتی   یاحب فرز ید ویوو و فرمیوو کیدایا .ییر وید  درییا ا   یدار  تیو             

دا قدر  ب    ایی  شسین ک اوبو  بیا مین مرحمی  دین. کیدا اوبو  بیا او واو. بعید ایین اوبو بیا تر ووی              

تیزوه تال  وید فرمیان کیدا  یاور می  ویوو دیا ب یا را بکی  و هرییزه عاقیا بیا             شای  مبنا ود تا این دا 

 .ب ا م  اوید دا ب ا را  ک 
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یی د  ب یا ا  ا  بابکره ابرشیم بین هریزه و وظیییا اییر دیرو و بعید هرییزه را محکیو  دیرو بیا فرمیان کیدا بیا           

 .دهان را ا با  بب ا جان من مامور وده ا  دا تو را بکشم. ب ا ا  ای د شر فا کدا اینا شم

 یا  ب  یاه بیرو   وتنورا  کدا ایاش   و  علی  ا  را  می  ف مید و بعیداف می  ف مید. ابیرشیم ب یا ا  را بیا قربا          

ور فشیم   ا  دا بند ول  اتی . ب یا ا  دیا ایین شمیا از کیدا کواتینا اتی  دیا  ن را بیا او واوه اتی .  ی            

و  کیون  را برایروان. ممکین اتی  مین تی     ات . ب ا تیزوه تیالا می  اوییدد بابیا وقنی  مین را دشین ک رویی          

 و  را بیرو  کوو  وت  و .ا بز مک ولی  تیان  ییاوروک عاقیا و عشیس تیو بیا کیدا دیم بشیوو. ایین فنیین ب یا ا             

 .کوابا د

اینیییم ( 103افا ک  یییا ) یی« ویی د وقنیی  ب ییا ا  را کوابا یید و دییارو را افاقییر ن میی  فرماییید 

 .افر   ک  ما م  کواتنیم تو را امنحان دنیم دا ببینیم ور راه کدا از ب ا م  افر  یا  م  دا

 .]3[این روز عید ات  یعن  روز .یروز  وظییا بر هریزه

 عید قربان، عید محرومان

  اتی  بیا    تنا ا عید قربیان شسینیمک عیید بزرای  اتی  بید  یسی  بیدا یم دیا عیید ور اتیا  مسیاو            حاب ور 

خیروک  بدما بیا فقیراک عیید فزیر زدیا  فزرییاک عیید قربیان اووی  قربیا  ک دسی  شیم .یول  یداروک اوتییند                

د و وییریک  جمییو بشییو د یکیی  .یینه تومییانک وه تومییان بدشنییدک وه  یییر ک بیسیی   یییر ک یییا اوتیییند بکشیین 

 .شند وریک  باودک ول  دار بشووبد

عییید قربییان  قیید میی  دنیید مکییاتب  را دییا میی  اویییدد اوویی  کییورون ورتیی   یسیی   کییر بعتیی  از مکاتییب  

اویند دا اوو  کورون ورتی   یسی ک عیید قربیان بیا حیاج  شیا می  اوییدد ویین فقیک ایین  یسی  دیا               م 

بیووک وعیا  عرفیا بیووک روز وعیا بیووک       بلیا وییروز عیید     .برو  مکا میاتیح وتی  ب ییر  و وعیا  عرفیا بخیوا       

فروا  بح شم باید فاقو وت  ب یر  و کون برییز . ویین می  اویید ییا وتین  بیا مییاتیحک ییا وتین  بیا            

فاقو؛    ای  دا فاقو وتنشان اتی ک مییاتیح وتی   می  ایر ید؛    یا .نبیاه ور ید ویین وار ید. امیا  فرمیوو             
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ویب عاویورا شیم  میاز ویب        . امیا  حسیین   یا وتی  بیا قیر نک ییا وتی  بیا اتیلحا. ایین ویین اتی          

 .]4[کوا دک شم ومشیر  را تیز درو

 :پی نوشت ها

 

 .93ک ص 1کاطرا  حب  ابتا  قرائن ک ج  [1]

 .4ک ص 2مبموعا فی  شا  تبلیغ   [2]

 .1359بر اما ورس شای  از قر نک تال   [3]

 .1383بر اما ورس شای  از قر نک تال   [4]

 

 شا و ارتباطا  حوزو وفنر مزالعا ک .ژوش 

 تیدا  با امور مساجدمردز ر                                                                                               
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