
خربگزاری شبستان
اینفوگرافی از : مهدی دل روشن

دمل برای تو پر می کشد امام غریب 
غمت ز سینه رشر می کشد امام غریب 
زیارت تو که فوق همه زیارت هاست 

دل مرا به سفر می کشد امام غریب

شب شهادت موالی مهرپرور ماست 

کسی که سایه لطفش پناِه کشور ماست 

شب شهادت هشتم امام معصوم است 

که آستانه او قبله گاه باور ماست 

امروز، عامرت بلند آوازه 
توس، غربت است و بر 

باالى این بناى شهیر، کبوترى 
نیست که ناالن نباشد. 

بیا از مدینه ای نور چشامن ترم 

بین که از زهر جفا پاره شد این جگرم 

چشم من مانده به در کجایی ای جواد من 

ای عزیز دل من بیا برس به داد من 

بر در دوست به امید پناه آمده ایم 

همره خیل غم و حرست و آه آمده ایم 

چون ندیدیم پناهى به همه ُملک جهان 

الجرم سوى رضا بهر پناه آمده  ایم

دلش درياي خون، چشمش به در بود 

اميدش ديدن روي پرس بود 
پدر مي  گشت قلبش پاره پاره 
پرس مي  کرد بر حالش نظاره 

من كیستم گدای تو یا ثامن الحجج 

رشمنده عطای تو یا ثامن الحجج 

بالله منی روم بر بیگانگان به عجز 

تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج

زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی ؟ 

بی پناهم ، خسته ام ، تنها ، به دادم  می رسی ؟ 

گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم 

ضامن چشامن آهوها به دادم می رسی؟

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است 

یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است 

حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای 

آنجا برای عشق رشوعی مجدد است

سالم بر تو که مهربانی هایت از شامر 

زائران انبوهت بسیار بیشرت است. 

امروز، سالم اشکبار ما با سوخنت »اباصلت« 
همراه شده است.

ای آنکه تو در غربت رس به گریبان داری 
در خلوت خود شبها شام غریبان داری 

از تربت تو عیسی، اکسیر شفا دارد 
موسای کلیم اینجا، دستی به دعا دارد 

هم غمت بی شامره هم جگر پاره پاره سینه ات پر رشاره دیده ات پر ستاره داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گریان ای غریب خراسان سیدی یا رضاجان 

کوثر اشک من از ساغر و پیامنه، توست 

دل آتش زده ام، شمع عزاخانه تـوست 

جگر سوخته، خاکسرت پروانه تـوست 

شعله های دمل از آه غریبـانه تـوست 

عاقبت از زهر مأمون، پاره شد قلب رضا 

در میان حجرۀ در بسته، می زد دست و پا 

گه، جوادش را، گهی معصومه، را می زد صدا 

داغ او تا صبح محرش، بر دل سوزان 

سالم بر تو ای عصمت هشتم! کوچه های 

توس، هنوز بوی عطرآگین تو را می دهد 

و آوای غریب مالیک هنوز در طواف 

حریم کربیایی ات به گوش می رسند.

اى ضامن هر چه نیاز و اى امام رئوف! 

ما خود را به پنجره نگاه تو آویخته ایم 

و چشم هاى آغشته به رازمان را به 

رضیح تو دوخته ایم. 

امروز که رس بر حرمت می آیم 
انگار متام عشق کامل شده است 
ای ضامن آهو ! به غریبی سوگند 

دل کندن از این رضیح مشکل شده 

با نام رضا به سینه ها گل بزنید 

با اشك به بارگاه او پل بزنید 

فرمود كه هر زمان گرفتار شدید 

بر دامن ما دست توسل بزنید

چند نکته خواندنی 
درباره حرم امام رضا )ع(

 مشهور است که از زمان 
صفویان گذاشنت رضیح بر مرقد امام 
مرسوم شده است و برخی احتامل 
دادند که  ساخت رضیح از عرص 

تیموریان متداول گشته   است.

 28 هزار المپ در حرم امام 
رضا علیه السالم روشن می باشد، 
که اکنون عالوه بر 28 هزار شعله 
برق، شش هزار لوسرت نیز در ابعاد 
مختلف و با قدمت های طوالنی 
مورد  استفاده قرار گرفته  است.

 ر عرص پادشاهی فتحعلی شاه 
قاجار رضیحی فوالدی و ساده به 
ابعاد )3×4( و ارتفاع 2 مرت ساخته 
و روی رضیح نگین نشان )رضیح 
دوم( نصب می شود که در اصل 
رضیح سوم محسوب می شود.

 نام های حرم:  آستان مالئک 
پاسبان - ارض اقدس - بقعة مبارکه - 
حرم مطهر - روضة رضویه - روضة 

مقدسه - روضة منوره و ... .


