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 متن دعوت از قاری

پرسممماز از م اا ام،ااز از سممماز    از ز دریا میا

  گندمز از سنب   سبزهسنگز از صخره   از ک،هز از 

  بلب ز  ز م،   از خ،دز  که این سممماز  زیبا   این 

شممم   ر شمممن ربلب  شممم دا   ما ماه دف ازر ز که 

 هاست   زیباست که مراست؟ 

به گ،ش دف می به یک  زشمممن،م که زم ن   زماا  

ست ما راز خدایی که »سخن می گ،یند:  ا  مزریده ا

ف پس گ،ش د «جم   است   د ست داره جماف...

 .ده ا به ک مش قرمامی

دع،ت بفرمای د از قاری ارزشمممند قرما کریاز برادر 

با ذکر صمممل،ات بر  عزیزم جناب مقای .............. 

 محمد   مف محمد.

 آغاز کالم
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معب،دم مرا این عّزت بس اسممت که بنده م، باشمما   

که م، پر ردگار من  کازی اسممممت  خار  برایا این ازت

که د ست دارمز مرا ها چناا کن باشیز م، منچنانی

 .که د ست داری

 )از مناجات منظوم حضرت علی علیه السالم(

 بسم الله العلی العالی االعلی

اللها صممم  علی محمد   مف محمد   عف  زرجها. 

زمد   سممساخ خدایی را سممزاسممت که به دسممتاا 

پرمهر پدر برکت   به مغ،ش لط ف ا  امن ت ارزانی 

 داشت. 

س م   در د بر نبی مكرم اس مز زضرت محمد بن 

عبدالله )صممملی الله عل ه   مله  سممملا    بر برادر   

المتق نز جمماننممم ن ا ز م،لی الم،زممدینز امممام 

یعسممم،ب الممدینز سممم ممد ال،صممم  نز زضمممرت 

 اال  )عل ه الس م .ام رالم،من نز علی بن ابی

  ن ز با س م   در د بر پ ن اه مقدخ زضرت  لی 

 عصر )ار ازنا له الفداء . 

ماا باد. ؛ در د   سممم میارااهمراهااز د سمممتااز 

زرارسمم دا سممالر ز م  د مسعععود یاردرد اینفان  

علی )ع    ر ز پدر را خدمت شما  باسعادت زضرت

مام  پدراا   مرداا این سمممرزم نز   ن ز م مامی    م

داراا ما زضرت در سرماسر جهاا مبریک   د ست

  کنا.مهن ت عرض می

 خدای متعاف را شممماکرم که م،ز د خدمت به شمممما

 عطمما زرم،د. ند سمممتمماا را در این ر ز عزیز بممه م

مند عرض خ رمقدم   شممادباش دارم محضممر ارزشمم

)اساای می مانینیبینانی  ی............................ 

که  شما عزیزاا   د ستاا یهمه  ن ز رایذکایکنمد(ی

با قد م سمممبز    ج،د با صمممفای خ،د مفلس ما را 

 اید.مراسته

 (: در مدح حضرت علی میان برنامه )شعر

 ی دی ر نداشته استم،الی ما نم،نه

 است اعفاز خلقت است   برابر نداشته
 

 خ،رم که نبیز شهر علا ب،دس،گند می

 شهری که جز علی در دی ر نداشته است
 

 ا،ری ز چارچ،ب در قلعه کنده است

 ان ار قلعه ه چ زماا در نداشته است
 

 یا غ ر الزتی صفتی در خ،رش نب،د

 ی بهتر نداشته استیا جبرئ    اژه
 «سید حدیدرضا برقعی»
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 (:در مدح حضرت علی میان برنامه )شعر

 ر د است علی ز پاک   زالف است   ر اا

 ک،ه است علی که است،ار است   گراا

 

 من ر د ندیده ام چن ن پابر جا

 من ک،ه ندیده ام چن ن در جریاا
 «میالد عرفان یور»

 (:در مدح امیرالدومنین میان برنامه )شعر

 علی ای همای رزمت م، چه میتی خدا را

 ی هما رازكندی همه سایهکه به ماس،ا 

 

 دف اگر خداشناسی همه در رخ علی ب ن

 به علی شناختا به خدا قسا خدا را

 

 ی علی زابر  ای گدای مسك ن در خانه

 که ن  ن پادشاهی دهد از کرم گدا را
 «شهررار»

 

 

 

 

 (:مدح حضرت علی میان برنامه )شعر

 ما ص،رت پ ،ند جهاا ب،دز علی ب،د

  ن ب،د   زماا ب،دز علی ب،دزم نقش ما 

 

 شاهی که  لی ب،د    صی ب،دز علی ب،د 

 سلطاا سخا   کرم   ج،دز علی ب،د

 

 ما لحمك لحمی بنن، ما که بدانی 

 ما یار که ا  نفس نبی ب،دز علی ب،د

 

 ما شاه سرازراز که اندر ش  معراا 

 با ازمد مختار یكی ب،دز علی ب،د 

 

 ن استاین کفر نباشدز سخن کفر نه ای

 ما هستز علی باشد   ما ب،دز علی ب،د 
 «بلخی محدد الدرنجالل موالنا»

 (:در ستارش یدر یان برنامه )متن ادبیم

 جاا: پدر

 معن،یتز ن اهت

 انسان تز  قارت

 زرکتز ص بتت

 مفكر ات امان نه

 .بخند می عر ا ب انت  

 زنارم. می را پرمهرت دستاا   ستایا می را م،

 مبارک! ر زت

 بماند  خنداا لبت   شاد دلت

 بماند  جا یداا عمر  برایت
 

 عند بر س،گند دهامی خدارا

 بماند ما برایت خ،اهی ما هر
 

 باشد  سبز سرایت ز سالا منت

 بماند  مساا  زندگی  برایت

 میان برنامه )شعر در مدح امیرالدومنین(:

 ام ُرالحدز ام ُرالعندز ام ُرالم،من نی م،

 ز در! نه منی م،ز نه اینی م،خدایی یا بنر؟ 

 

 ش،مز م سرسا ازخالدزباا شاعرانت می

 چن ن ش،رمزرینی م،چ ،نه مزریدت؟ کاین

 

ه   ع نالحقی    جهمع
ّ
هز ن،رالل

ّ
هالل

ّ
 الل

 ماند دگر اززد؟ هم ن ست ا  هم نی م،چه می
 «قاسم صرافان»

http://www.doostiha.ir/1392/08/02/%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%ad-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85.html
http://www.doostiha.ir/1392/08/02/%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%ad-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85.html
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 میان برنامه )شعر در ستارش یدر(:

  نهمنن من دف با ای پدر ای

 ن  ن ان نتر بر ای صم میز ای

 

 دهیمی شقاید ب،ی پدر ای

 دهیمی عاشد یاد را عاشقی

 

 پدر ای بهارم گ  سبزمز م، با

 پدر ای دارم م، از دارم چه هر
 «هوشدند مسعود»

 

 د سمممت   عزیز پدراا پرمهرمااز   گرم دسمممتاا با

 کن د. من،ید جانانه را مااداشتنی

 حسن ختام

 هسممتیز ای خ،ا گرم ننمما  دری پدر! ای عصمماره

زنارم   برایتز های ز اتز دستاا گرمت را میرگ

نده ندااز   از مزرین باا دلی شممماد   لبی خ ی مهر

 مسألت دارم.صحت   س مت   عاز ت 

نامی   به نام  منّقش  صمممفحه صمممفحه ی ر زگارماا

ش،ر نح،ا از  نقتاا م ندز ع شرزتاا   ع شرفز    

اقبالتاا سممرشممار از سممسهر  مکنده از شممعر   شممع،ر  

رمدی. شممادماا   شممای اا  ر ری   سممَ سممر ر   سممَ

 باش د. به ش،ق دیدارز خدا ن هدار.

 ها:رادداشت

 

 

 

 


