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1
مشهد ، حرم ، ورودی باب الرضا 

دلم عجیب گرفته برایتان ، آقا
حسین/ گرگان

2
یا ضامن آهو تو غم انگیزترین دورِی دنیای 

منی...
زینب /استان گلستان شهرستان آزادشهر

3
کرامت از حرم و بارگاه معصومه )س( 

سالم میدهد از قم ، به بارگاه رضا )ع( 
امیرحسین

4
سالم آقا، تو نه، ما کجا مانده ایم که نمی آییم؟
مرتضی / دانشجوی دکتری ترجمه دانشگاه 

فردوسی - شهرستان کاشمر

5
سالم پدر آسمانی ام. 

دل شکسته ایی زمینی ام
مجنون دیدار بارگاه ملکوتی توام 

معصومه / ساری

6
آقاجان از دورترین افق دلتنگی دلم را به 

پنجره فوالدت گره می زنم.
فاطمه / بیرجند

7
یا امام رضا جمله دل که به اینجا می رسد؛ نمی 

دانم چرا بغض در عمق گلویم می زند من را 
صدا 

فهیمه / بیرجند 

8
امام مهربان دلها من زپا افتاده ام آقا نگاهم 

میکنی
فاطمه / تهران

9
آقا جان باز هم زائرت نیستم امااز دور سالم.                            

مریم / تربت جام

10
آقا منو نگام کن...

فاطمه / مشهد

11
همه عمر آرزویم این باشد، خاِک پاِی خدامِ تو باشم

زهرا/ تهران

12
اقیانوس دل هایمان دگر شوری ندارد ...آب 

دریا ها سخت تلخ است آقا...
جواد /مشهدالرضا

13
آقا  می گویند هرکه کربال میخواهد از امام 
رضا بخواهد. ماکه همسایه ایم وحق همسایه، 

واجب. آقا بسم اهلل...
زینب /مشهد مقدس

14
همچنان نمیدانم به پاداش کدامین کار خیر 

نکرده ام ،مُهر همسایگي تو را ضمیمه سه 
جلدي ام کرده اند...

بشري /مشهد

15
شب یلدای دلم را چه شود ختم کنی

ای که یک پرتو نور حرمت ما را بس
فهیمه / سده لنجان

16
حضورتان در تمام زندگانیم جاریست.....
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 پر کن دوباره کیل مرا یا ایها العزیز......
انسیه /مشهد مقدس

17
َسر به راهِ عشق دارم....

چون که پایانش تویی...
مژده /تایباد

18
یا ضامن آهو دلم پر درده تو درمانم باش

اکرم / قزوین

20
آقای من دلم خوش است اگر همسایه ی 

ناالیقی هستم هم جوار با سروری رئوف هم 
چون شمایم.

مهسا/ مشهد مقدس

21
امام رضا، کمکم کن بزرگترین هدف زندگیم 

رضایت خدا باشد. 
سمیرا /مشهد

22
 آنکه آرام برد از دلم آرام رضاست

امین / مشهد مقدس

23
کاشکی بازم تو حرم با کفترات پر 

بگیرم،بمیرم اما دل از تو من نگیرم.
سیده زهرا / مشهد

24
شروع زندگی دونفرمون توی حرمت...

بهترین هدیه از طرف خداست
زهراسادات / نیشابور

25
ممنون که با سکوت تو حرمتم حرفام و میفهمی

فاطمه / مشهد مقدس

26
امام مهربان من، با مهر بی مثالت، مهر مهربان 

آقا را در دلم انداز تا سبب نامهربانی ها نشوم...
زهرا / مشهد

27
چشمانم را میبندم و دلم را گره میزنم به نگاه 

خواهر و برادری از دیار مهربانی ها!
سارا / مشهد

28
من آن آهوی بی پناهم که در پی تو میدوم؛ 

پناهم باش 
مهشید / مشهد

29
مهدی جان  این دل اگرکم است بگوسر بدهم

یااامرکن که یک دل دیگر بیاورم
خیلی خالصه عرض کنم )دوست دارم(

دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم
اللهم عجل لولیک الفرج

خدیجه

30
سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست

ور نه)عشق(تو کجا و این دل بیمار کجا..
فاطمه / مشهد

31
بیا، میخواهیم تمام حرفهایمان را رو در رو 

بزنیم آقا....
فروغ سادات / مشهد

32
امام رضا جونم سالم..من همون گناهکاره 

ام...که با این حال هروقت با پای دلم اومدم 
پیشت..بی جواب نزاشتیم..قربون مهربونیات 

امام مهربونیا.. 
طاهره /مشهد مقدس
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33
میشود خیلی زود دعوتم کنی حرم نماز را به 

امامت موال بخوانیم؟
خدیجه / یزد

34
و باز آستان ملک پاسبانت را بوسه خواهم زد 

ای مقصد مطلوب
معصومه/ از دیار دور از بارگه ایالم

35
امام خوبم چه شوقی دارد جشن تولدت با 

حضورحجت اهلل
 زهرا / مشهد

36
خواستم عاشقانه بگویم،نوشتم؛ پنجره فوالد....

جوهر هوایی شد ،دیگر ننوشت....
زهرا / کرمان

37
سالم امام خوبی ها دلم هواتو کرده

زهرا / قزوین

38
کمتر از آنم که دلي برایم مانده باشد که 

بخواهد براي شما دل نوشته اي بنویسم، کاش 
همه دلم شما باشید

مصطفي / مشهد

39
من یقین دارم دستان تو تنها سهم آهو نیست! 

عذرا / گناباد

40
یا امام الرئوف 

تو حرم حضرت ابا عبداهلل)ع( هم که هستم،دلم 
هوای حرم شما را داره. 

سید محمد صالح / مشهد الرضا)ع(

41
باور کردم ظهورت خیلی نزدیک است اقا...

تمام حرف من این است:
بیا تا جوانم بده رخ نشانم

سارا / مشهد

42
ظهورت نزدیک میپندارم نجوا میکنم:

بیا تا جوانم بده رخ نشانم
سارا / مشهد

43
سالم امام مهربونم دوست دارم خادم حرمتون 

بشم. نامه منو امضابفرمایید
صفیه / یزد

44
یا امام خوبی ها طبق عادت سال های پیشین 

منتظر کرامت امسالتم.گدای همیشگی در 
خونت

نرگس / قزوین

45
مرا عهدی است با جانان.... 

)پای قول و قرارمون میمونم امام رضا(
سمانه / مشهد

46
یا ضامن اهو دلتنگتم

مریم / قزوین

47
سالم آقا امام رضا)ع(ازتون میخوام اونی رو 

که ارزو دارم به من و همه بدی.
جواد / مشهد

48
»امام غریب از شام تا خراسان ما رأیت اال جمیال«

مرح از کشور سوریة/  دانشجو فردوسی مشهد

49
نمیشه بشم کبوتر و بال بزنم تو حرمت ،دل من 

خوشه به لحظه ی که  دلمو میسپارم بهت
اعظم /کرمان؛شهرستان ارزوییه

50
خوشبختی یعنی چشم به دنیا باز کنی و ببینی 

همسایه امام رضایی
فاطمه

51
هوای مهرتوهرگزازدلم به درنرود...

فهیمه / مشهد

52
آقاجان مثل همیشه پدرم باشید...

فاطمه / مشهد

53
زمان،حسرتی را در قلبم مومیایی کرد.حسرت 

،یکبار ندیدنت!
سارا / مشهد

54
ای شاه خراسان به صفای حرمت سوگند ، که 
با گشودن گره از دل ،ان را به طواف کرمت 

می بری . 
مهسا / مشهد

55
امر عزیزتر ز جانم،قلبمان برایتان،مهدیتان 

برایمان
علیرضا / شاهرود

56
چقدر عشق به قامِت پنجره فوالِد مَحرمِ دلهاِی 

غریبِمان
می آید...

گلثومه / بجنورد

57
پنجره فوالد رضا برات کربال میده هرکی به 
کربال میره از حرم رضا میره . آقا میشه برات 

مارا هم بدی
بهاره / اصفهان

58
تو که آخر گره وا می کنی پس چرا امروزو 

فردا میکنی
رزم ارا / مشهد

59
صحن انقالب عجیب بوی تو )عج( را می دهد...

سارا / مشهد

60
ولی نعمتمان...

کاش روزی برسد...
که با آقایمان به زیارتتان بیاییم...

العجل یا صاحب الزمان
سارا / مشهد

61
مشهدی ام...

این بهترین افتخار هر ایرانیست
سارا / مشهد

61
امام مهربانم! خواستم درباره ات جمله ای 
بنویسم اما هر جمله ای بنویسم از پایگاه 

بلندت کاسته ام.
محمد / مشهد

62
امام مهربانم! قلم قاصر است از بیان پایگاه 

بلندت.
محمد / مشهد
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63
با نظرت  فاصله ها بی بهاست/ قاعده فاصله در 

دست ماست / از ره دور است سالم دلم
پاسخ آن از حرمت یا رضاست

علی / مشهد

64
صبح نقاره صحن رضوی گفت به شهر 
که قرار است بیایی به همین زودی ها 

بحق الرضا عجل الولیک الفرج
زینب / استان گلستان

65
»دلم را بلرزان اما قدم هایم را استوار کن

هدیه/سرخس

66
هنگامه ی عشق است زمانی که بیفتد

چشمم به ضریح تو و آرام بگریم
فاطمه سادات /مشهد

67
تشکر میکنم ازتون که همسایتونیم 

معصومه /مشهد مقدس

68
یا امام رئوف منتظر جوابتونم

معصومه /مشهد مقدس

69
اللهم الرقنا کربال امام رضا جانم

انسیه /مشهد مقدس

70
یا امام رضا صحن و سرات باغ شادی و غم هام

فاطمه /مشهد مقدس

71
سالم امام غریبان 

کمتر از آهو که نیستم میشه ضامنم بشی ؟؟
محسن گدای شرمنده و گنهکارتان

محسن /خلخال

72
هر چه گشتم نتوانستم حاجتهایم را در ده کلمه 

بگنجانم فقط میگویم السالم علیک یا معین الضعفا
سیده طاهره /مشهد مقدس

73
یا امام رضاجانم عاقبتمون رو بخیر کنید

منصور /مشهد

74
کاش می تونستم یکبار  عاشقانه بیام حرمت

علی / مشهد مقدس

75
شمس الشموسم، نمک خاکت را خورده ام، 

نمکدان شکنی شیوه عشاق نیست...
مسعود / مشهدمقدس

76
امام رئوفم، از تو فقط همین همسایگی را تا 

ابد میخواهم...
زینب /مشهد

77
کاش آن دنیا هم همسایه تان باشم

)پدر( سید ابوالحسن / مشهد

78 
آقاجانم شفای پسرم رو از خودتون میخوام

)پسر( سید ابوالحسن/ مشهد مقدس
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77
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا

کمکمون کنید
نرگس / مشهدمقدس

78
بر هیچ کجای درودیوار حریمت هیچ جا 

ننوشتست  گنهکار نیاید
محمد اسماعیل / مشهدمقدس

79
ای کاش میشد باز زائرت باشم

ابوالقاسم / مشهد

80
ای شاه عاقبتم را بخیر کن

خدیجه / مشهد مقدس

81
... یه نفس، یه قدم، تو حرم، آقا جون، بطلب 

لیال / کاشان

82
دعای خیرتان را از ما دریغ نکنید

احمد / مشهد

83
کاش به دیدارمان آیید

نجفیان رضوی مشهد مقدس

84
السالم علیک یا غریب الغربا

منیره / مشهد مقدس

85
امام رضای عزیز عاقبت بچم بخیر بشه

الهام / مشهدمقدس

86
کاش همسایگیمون همیشگی باشه

فاطمه و اعظم / مشهد

87
یا غریب الغربا هوای همسایه تان را داشته 

باشید
)پدر(علی اصغر / مشهد مقدس

88
چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید...

فرشته /کاشمر

89
هر کسی داره یه متنی میفرسته

اما من همینو می خوام فقط، 
شب جمعه، حرم، پنجره فوالد ِرضا

علی / مشهد

90
کبوترانه هوایت شده هوای دلم... 

فاطمه رقیه / مشهد

91
یا امام رضا حاجت قلبمو که خودت ازش 

آگاهی، خواستارم.
مجتبی / قزوین

92
دور باشم  یا نزدیک...امروز روز زیارت است

از عمق جان السالم علیک یا رضا
فاطمه زهرا / استان گلستان

93
نمیتونم که کبوتر حرمت باشم،دلم خوشه به 

پنجره فوالدت ...
اعظم / ارزوییه

94
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا

بچه هامو به خودتون سپردم
انسیه / مشهدمقدس

95
کاخ همه شاهان جهان را که بگردی

دربار کسی پنجره فوالد ندارد
ناتاشا/ مشهد

96
اقاجان اربعین کربال قسمت من و بچه هام بشه 

ای تمام امیدم
زینت / مشهد مقدس

97
دست خالی بر نمی گردم این یه اعتقاده
اخه اذن دخولم فقط از باب الـَجواده...

علی/مشهد

98
خوشحالی یعنی، بری کربال و از روی عادت 

همسایگیت به امام رضا سالم بدی 
فائزه / مشهدمقدس

99
اقاجان مرسی که همسایه تونم امیدوارم اون 

دنیا هم همسایه تون باشم
زینت / مشهد مقدس

100
یا ضامن اهو دستگیرم بودی رهایم نکن

وحید/ مشهدمقدس

101
گر چه دنیا همه زیباست ولی بی تردید بهتر از 

صحن رضا در همه ی عالم نیست
سمانه / بروجن

102
سالم آقا یا ضامن آهو....زندگی من جوون 

رو ضامن باش
عادله /مشهد

103

تمام زندگیم با ای کاش گره خورده است مثل 
همین حاال که ای کاش در حرمت بودم 

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا
زکیه / مشهد

104
به دنبال یه کار آبرو مندانه میگردم

هنوزم کار فراشی برای فرش قالی هست
علی / مشهد

105
اقایم دلم جز تو کسی را نمیخواهد ،

دستان تهی ام را دخیل پنجره فوالدتان 
میبندم.

زینب /کرمان

106
همچو آهویی گرفتاردام هوس ها شده 

ام،ضامنم میشوی ای امام آهو نواز
فائزه /مشهد مقدس

107
السالم علیک یا معین الضعفا ایمانم ضعیف است. 

یاریم کن.
احسان /مشهد

108
همچون فروغ رویت/ گیتی به خود ندیده 

نگار/ مشهد

109
بگذار که هشتم گرِو نُه باشد

گر هشت رضا و نه جواد است چه غم
سعیده /مشهد

110
فرزند یاس ؛ سالهاست کبوتر سپید دل من 

گم شدست ؛ باز در فوج فوج کبوتران حرم 
پیداش میکنی ؟

آناهیتا / مشهد مقدس
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111
السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا 

آقا  یک عنایتی کن ...
بس ک محتاج نگاهتم

فاطمه /کاشمر

112
یا امام رضا خیلی دلم میخواد بیام زیارت

فاطمه / قزوین

113
نمیشه بشم کبوتر و بال بزنم تو حرمت،دل من 

خوشه به لحظه ی که  دلمو میسپارم بهت
 اعظم / ارزوییه

114
بسم رب القلم

»الحمداهلل که شمارادارم.همین وبس،نامه تمام 
است. والسالم نامه تمام.«

بهاره / مشهد

115
کالم زمین گیر است و زبان قاصر  دروصف 

اینکه شما ...همه چیز منی موال 
زهرا / مشهد

116
درمانده و بی قرار و دل شکسته آمدم

آقا، آرام گرفتم به نامت و عاشق می روم آقا
محمد /سبزوار

117
»ضامن شدی، الیق شدم، زائر شدم......لطفی 

بکن ای مهربان، عاشق شوم، کامل شوم«
سمیرا / ساکن فعلی خوابگاه فردوسی مشهد

118
بسته ام باز به دست و قدم باد دخیل

شاید این باد خنک سمت خراسان برود
علی / مشهدمقدس

119
یا امام رضا )ع( نذر کرده توام و زیارت 

نکرده  منم بطلب بیام حرمت
رضا /قزوین

120
من و گناه و خستگیم ، تو مرهم همیشگیم

مریم الساداتت / تهران

121
امام مهربونیاااا دلم هواتو کرده، یا ضامن آهو 

قربون مهربونیت بشم
فردوس / قزوین

122
سالم امام رضا کاش میشد خونه ی ما گوشه ی 

حرمتون بود
حسنا / مشهد

123
سالم بر مهربان امامم، دلم به هوای دیدن 

دوباره گنبد طال پر می کشد
مریم / سبزوار

124
تمومه دوره کارشناسی و غم انگیزه دوری 

ازشما.دلتنگم و دوست دارم این دلتنگی رو...
شریفه /اصفهان

125
سالم ارباب من دستگیر همه بی پناه هااا 
دستمو بگیر ک ب درگاهت رو آوردم 

حاجتمو برآورده کن
محمود /قزوین

126
امام رضا علیه السالم  یعنی جان و زندگی 

همیشگی... یعنی سرآغاز زندگی..
زهره / خلیل آباد
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127
تو خیالم برای آرامش این دل آشوبم، برا 

زیارت دیواره های حرمتون رو وسعت دادم 
تاسرکوچه مون...

فاطمه /اصفهان

128
امام رضا همسایه ی بدی بودم...

محمد صالح / مشهد

129
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی

نگار/  مشهد

130
حاجتت را بگویی یا نگویی مهم نیست سالم 

که بدهی، حس میکنی آنجا وطن توست.
نگار / مشهد

131
روز محشر هرکسی دنبال یاری میرود
یار من باشد اگر شاه خراسان بهتر است

نگار / مشهد

132
حرمت سرزمین خوشبختی ست. که در آن پر 

آواز پرنده میشوم. 
سکینه / مشهد

133
» پادشاها... آزادی یعنی زدن دستبند خادمی 
ات در صحن آزادی..کاش منم دستگیرکنی »

صفیه / دانشجو دانشگاه فردوسی

134
شده به قلبم  اثبات / هوامو داره چشمات...

فائزه / مشهد مقدس

135
به جوادت ای عالم آل محمد )ص( ، به مهدی 

متصلمان فرما 
مصطفی / مشهد

136
جایی که موال ضامن آهوست شرمم باد
گر من روم نومید زین رافت بی پایان

افسانه / مشهد

137
هوای دل ابریست، آلوده ست

آفتاب تویی بتاب، باران تویی ببار
افسانه / مشهد

138
خدایا خودت کمک کن راهمو درست برم

سید محمد / مشهدمقدس

140
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا

ریحانه / مشهد

141
امام رضا جانم ممنون که مشهدی ام

زهرا / مشهد

142
امام رضاجانم پسرمو به خودتون  میسپارم.

میدونید حرف دلمو.
ریحانه / مشهد مقدس

143
امام الرئوف... هوامونو داشته باشین

منصوره / مشهد

144
»مقیم آستان رضایش، به پیشگاه شما آمدیم 

آبرو ببریم«
مریم / نیشابور

145
سالم آقاجونم. اینقدرم نیستم آقا بد. کرده دلم 

هوای مشهد...
فاطمه / اصفهان

146
همسایه خوبی نیستیم اما  همین که سایه ات بر 

سرمان است ، برایمان کافی است
هدی / مشهد

147
کاش میشد تا آسمان هشتم پرواز کرد...

هما / مشهد

148
آمد ز قم شکوفه ی آل رضا چو دید 

صحن و سرا و شهر ، همه یا رضا شده ! أحد


