
 آغاز کالم

 عشق سوزان است بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هرکه خواهان است بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دل اگر تاریک اگر خاموش بسم اهلل نور

 گر چراغان است بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 کبوتر حرمت یکمال یا

 آدم به گندم کرمت چشم

 خراسان فقط،که ملک خداست نه

 علمت یۀسا یرز عالمی

 

م و ادب و اینجانببم مسببپود رببایمرد عببر  سببال

ان، ما بزرگببوارشبب احتببرام دارم مر ببر ی ایببک

 مهربانان و دوستان حاضر در این جلسه!

همچنببین عببر  شببادباش دارم بببه مناسبببت 

مببیالد ررسببرور و سببپاد   سببالروز فرارسببیدن

هشتمین اختر تابنبا  آسبمان امامبت و و،یبت، 

ثامن الرجج، امام رئوف، ح ر  علی ببن موسبی 

 .الرضا )علیه السالم(

هم باران و دوسبتان  وا،ی این برنامبه ببه همبت

گببوارم در ....... برگببزار شببدی و امیببدوارم مببورد بزر

 توجه شما قرار گیرد و در نگای شما مقبول افتد.

 

ضمن تش ر از قاری ارزشمند قرآن کبریم، جنباب 

جا دارد در همین ابتدای برنامه دعو  آقای ........... 

، جنباب آقبای مرترم ...........کنم از مدیر/ مسئول 

جهت عر  خیرمقدم و شادباش مر ر  که ..........

صبرنه حاضبر روی عزیزان حاضر در جلسبه  شما

 با همراهی دستان گرم و ررشور شما. شوند.

 شعر:
 من بارها فتادی، تو دستم گرفته ای

 یاد لطفت زیاد دیدم و کم میبرم زِ

 رایم اگر به کویی و دستم به سویِ کس

 رایم بریدی مانَد و دستم ش سته باد

 گفتم به دل که بَهر گدایی کجا روم؟

 گفتا برو به طوس بگو یا ابالجواد

 شعر:
 عشق رسوایی مرض است که حاشا نشود

 شاید و اما نشود عاشقی با اگر و

 من فقط روبه روی گنبد تو خم شدی ام

 در ِ خانه ی تو تا نشود کمرم غیر

 هرقدر باشد اگر دور ِ ضریح تو شلوغ

 من ندیدم که بیاید کسی و جا نشود

 که امن تر از حرمت نیست ، همان بهتر

 کود ِ گمشدی در صرن تو ریدا نشود

 بهتر از این؟! که کسی لرظه ی رابوسیِ تو

 نفس آخر خود را ب ِشد را نشود

 تی آوردی ام و هر باربارها حاج

 راسخی آمدی از سمت تو ، الّا نشود

 

انشااهلل ح ر  امام رئوف )علیه السالم(، ببه حبق 

فرزند عزیزشون، جواد ا،ئمبه )((، توفیبق زیبار  

بارگای نورانی و مل وتی خودشون رو هرچه زودتبر 

 ی حاضرین در این جلسه بفرمایند.نصیم همه

 

 ودشی م او تبمامی جهان جدر رواق ت

 ودفتن حاجت گری وا می شزودتببر از گ

 شعر:

 گفتم رضا و کاسه ی دستم فقیر شد

 مثل همیشه دست تو دستِ بگیر شد

 گفتم رضا و مثل کبوتر دلم ررید

 با زائران خسته ی تو هم مسیر شد

 چیزی نماندی بود که رَر در بیاورم

 وقتی که آب و دانه نصیم حقیر شد

 دگی ما و زلف تورازی ست بین بن

 بندی کسی ست که بر سر زلفت اسیر شد



 :متن ادبی

این درگای، بایبد از کبه  جز از این خانوادی و جز از

دنببال واسبطه  کجا بهباید در و شفاعت خواست؟ 

 خدا گشت؟ مند نزدای آبرو

و جودشبان  رحمبت اسبت خانوادی ای که نامشان

 ربرچم دار و انبد نویبدآور گشبای ؛ امتقرین کر

 بخشای ...

ای که آسمان اند و خورشید، و اگر آسمان  خانوادی

دارند، ریزی خور و خورشید هم متاعی برای عرضه 

 خوان همان بزرگوارانند...

امید است که خدا توفیف زیبار  شبان را نصبیم 

 :روزی مان گرداند را شفاعت شانمان کند و 

 

 با خا ِ در  شفاعت آمیخته است

 خورشید ز چلچراغت آویخته است

 بی  از همه جا در حرمت مس ین است

 زیرا که کرم روی کرم ریخته است
 

 حدیث:

از سرورمان، ح ر  علی بن موسی الرضبا )علیبه 

 السالم( روایت است که فرمودند: 

 دی که این، مگر  نیست تمام مسلمان شخص عقل

او  : از اوامید خیر باشد ،از بدىرا دارا باشد خصلت

را بسیار شبمارد  دیگرى ر اند خیباشند ، در امان

از  اجبتح هرچهشمارد ، ،خیر بسیار خود را اند 

در عمبببر خبببود از نشبببود ، او خواهنبببد دلتنببب 

از  ای خبد فقبر در رایود ،نشب خسته طلبىدان 

ز ا خبدای  در رای خوارىمربوبتر باشد ، توانگرى

را از  گمنبامىمرببوبتر باشبد ، ببا دشبمن  عز 

 اهانتر باشد .خو ررنامى

 ! بهدهمى و چیست چیست مود : دهمىفر سپس

را ننگرد جبز  ؟ فرمود : احدىشد: چیست او گفته

 ...بهتر و ررهیزگارتر است ز منبگوید او ا که این

 (764 ، ص العقول تحف)

 حسن ختام:

در انتهای برنامه، جا دارد تقبدیر و تشب ر کبنم از 

ی عوامبل برنامبه، دوسبتان و هم بارانی کبه همه

زحمت برگزاری این مراسم را ببر عهبدی داشبتند. 

کنم از جنباب یهمچنین تقدیر و تشب ر ویب ی مب

 آقای .... و...

 

 من ندیدم که کریمی به کرم ف ر کند

 ف ر کندبه چه مقدار به زائر بدهم 

 از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد

 هر که در وقت گدایی به رقم ف ر کند

 بهتر این است که زائر اگر آمد به حرم

 ددو قدم عشق بورزد سه قدم ف ر کن

 

آرزو دارم هرکجا که هستید، زیرسایه ی ضامن 

آهو و ح ر  ولی عصر )عج( سالم و سالمت 

 باشید.

 

 ها با تو باشد یاطلس یخدا

 ها با تو باشد یکس یرنای ب

 عمر یکخوب  یتمام لرظه ها

 ها با تو باشد یبجز دلوارس

 

 یا علی مدد! خدا یار و نگهدارتان!


