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 کالم آغاز

 الرحیم الرحمن اهلل بسم است سوزان عشق

 الرحیم الرحمن اهلل بسم است خواهان هرکه

 
 نور اهلل بسم خاموش اگر تاریک اگر دل

 1الرحیم الرحمن اهلل بسم است چراغان گر

 
 حرمت کبوتر مالیک ای

 کرمت گندم به آدم چشم

 
 خداست ملک فقط،که خراسان نه

 2علمت سایۀ زیر عالمی

 
 دارم حتراما و ادب و سالم عرضاینجانب ...................... 

 دوسررتان و مهربانان بزرگواران، شررما یکایک محضررر

 !جلسه این در حاضر

 

سبت به دارم شادباش عرض همچنین سیدن منا  فرار

 تابناک اختر هشتمین سعادت و پرسرور میالد سالروز

مان مت آسررر ما یت، و ا مام الحجج، ثامن وال  رئوف، ا

 (.السالم علیه) الرضا موسی بن علی حضرت

                                                           
 مهدی جهاندار شاعر: 1

 بزرگوارم دوستان و همکاران واالی همت به برنامه این

 شررما وجهت مورد امیدوارم و شررد  برگزار. ................ در

 .افتد مقبول شما نگا  در و گیرد قرار

 آقای جناب کریم، قرآن ارزشمند قاری از تشکر ضمن

تدای در دارد جا...........  مه اب نا  /دیرم از کنم دعوت بر

 ،........... موسرسره/ شررکت/ سرازمان / محترم مسروول

ناب قای ج خانم /آ کار  هت که..........  سرررر  عرض ج

 در حاضررر عزیزان شررما محضررر شررادباش و خیرمقدم

 گرم دستان همراهی با. شوند حاضر صحنه روی جلسه

 .شما پرشور و

 :(شعربرنامه )میان 

 ایگرفته دستم تو فتاد ، بارها من

 یاد زِ میبرم کم و دیدم زیاد لطفت

 
 کس سویِ به دستم و کویی به اگر پایم

 باد شکسته دستم و مانَد برید  پایم

 
 روم؟ کجا گدایی بَهر که دل به گفتم

 ابالجواد یا بگو طوس به برو گفتا

 )شاعر: حاج علی انسانی(

 

 مرتضی محمودی شاعر: 2

 برنامه )شعر(:میان 
 نشود حاشا که است محض رسوایی عشق

 نشود اما و شاید و اگر با عاشقی

 
 ام شد  خم تو گنبد روی روبه فقط من

 نشود تا تو ی خانه  ِدر غیر کمرم

 
 شلوغ تو ضریح  ِدور اگر باشد هرقدر

 نشود جا و کسی بیاید که ندیدم من

 
 که بهتر همان ، نیست حرمت از تر امن

 نشود پیدا تو صحن در گمشد  کودکِ

 
 تو پابوسیِ ی لحظه کسی که! این؟ از بهتر

 نشود پا بکِشد را خود آخر نفس

 
 بار هر و ام آورد  حاجتی بارها

 نشود الّا ، تو سمت از آمد  پاسخی

 )شاعر: محمد رسولی(

 
 فرزند حق به ،(السالم علیه) رئوف امام حضرت انشااهلل

شان،  نورانی بارگا  زیارت توفیق ،(ع) االئمه جواد عزیز
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صیب زودتر هرچه را خود ملکوتی و ضرین یهمه ن  حا

 .بفرمایند جلسه این در

 
 شود می جا جهان ترمامی تو رواق در

 شود می وا گر  حاجت گفتن از زودتررر

 )شاعر: صابر خراسانی(

 :(شعر) برنامهمیان 

 شد فقیر دستم ی کاسه و رضا گفتم

 شد بگیر دستِ تو دست همیشه مثل

 
 پرید دلم کبوتر مثل و رضا گفتم

 شد مسیر هم تو ی خسته زائران با

 
 بیاورم در پَر که بود نماند  چیزی

 شد حقیر نصیب دانه و آب که وقتی

 
 تو زلف و ما بندگی بین ست رازی

 شد اسیر زلفت سر بر که ست کسی بند 

 )شاعر: سعید توفیقی(

 :(ادبی متنبرنامه )میان 

گا ، این از جز و خانواد  این از جز ید در  که از با

 ایواسررطه دنبال به کجا در باید و خواسررت؟ شررفاعت

 گشت؟ خدا نزد آبرومند

شان که ای خانواد  ست رحمت نام شان و ا  قرین جود

 ...بخشایش دار پرچم و اند گشایش نویدآور کرامت؛

سمان که ای خانواد  شید، و اند آ سمان اگر و خور  و آ

 خوان خور ریز  دارند، عرضه برای متاعی هم خورشید

 ...بزرگوارانند همان

 مان نصرریب را شرران زیارت توفیف خدا که اسررت امید

 :گرداند مان روزی را شان شفاعت و کند

 
 است آمیخته شفاعت درت خاکِ با

 است آویخته چلچراغت ز خورشید

 
 است مسکین حرمت در جا همه از بیش

 است ریخته کرم روی کرم که زیرا

 )شاعر: سیدرضا مؤید خراسانی(

 :(حدیثبرنامه )میان 

 علیه) الرضررا موسرری بن علی حضرررت سرررورمان، از

 : فرمودند که است روایت( السالم

 د  که این مگر ، نیسررت تمام مسررلمان شررخ  عقل

 : باشد دارا را خصلت

 باشرررند، خیر امان در او بدى باشرررد، از خیر اوامید از

 اندک را خود بسیار شمارد، خیر بسیار را دیگرى اندک

 نشررود، در دلتنگ خواهند او از حاجت شررمارد، هرچه

ته طلبىدانش از خود عمر  را  در نشرررود، فقر خسررر

 را  در باشررررد، خوارى محبوبتر توانگرى از خدایش

 را باشد، گمنامى محبوبتر دشمنش با عزت از خدایش

 . باشد خواهانتر پرنامى از

ست دهمى:  فرمود سپس ست و چی  او به! دهمى چی

 که این جز ننگرد را احدى:  فرمود ؟چیست: شد گفته

 ...است پرهیزگارتر و بهتر من از او بگوید

 467 ص ، العقول تحف منبع:

 :ختام حسن

 یهمه از کنم تشکر و تقدیر دارد جا برنامه، انتهای در

 برگزاری زحمت که همکارانی و دوستان برنامه، عوامل

 تشکر و تقدیر همچنین. داشتند عهد  بر را مراسم این

 ...و....  آقای جناب از کنممی ویژ 

 
 کند فکر کرم به کریمی که ندیدم من

 کند فکر بدهم زائر به مقدار چه به

 
 کرد خواهد ضرر است، عشق خواستن شما از

 کند فکر رقم به گدایی وقت در که هر

 

 حرم به آمد اگر زائر که است این بهتر

 کند فکر قدم سه بورزد عشق قدم دو

 )شاعر: مهدی رحیمی(
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 و آهو ضامن ی زیرسایه هستید، که هرکجا دارم آرزو

 .باشید سالمت و سالم( عج) عصر ولی حضرت

 
 باشد تو با ها اطلسی خدای

 باشد تو با ها کسی بی پنا 

 عمر یک خوب های لحظه تمام

 باشد تو با ها دلواپسی بجز

 )شاعر: ؟(

 
 !نگهدارتان و یار خدا! مدد علی یا

 

 :هایادداشت


