
 مبعث عید گری مجری متن

 …محمد،بخوان بخوان،بخوان ما همه اندازه محمد،به بخوان

 که تو ، المرسلین خاتم و المسلمینی اول که تو ، خلقت دلیل و مصطفایی که تو ، خدا پیامبر عنوان به انتخابت خلق بهترین ای تو بر باشد مبارک

 چون و نهاد منت بندگان سر بر نیکو چه که خدا مهربانی دلیل و مهربانی و لطفی سراسر که تو ، کننده دعوت و ای دهنده هشدار ، بشارتگرو شاهدی

 را سعادت و کمال سیر و جهالت و خودخواهی ساخته خود باتالقهای از را بشریت دهی نجات که نیک و پاک باشی الگویی تا داد قرار امت یاور را تویی

 اهل حق در و تو حق در رسانند اعالء حد به را جسارت و کنند توهین ، رسانند گزند را تو اگر حتی همراه و باشی راهنما پا به پا را امت و دهی نشانش

 گمراهی و ضاللت چاه در فروافتاده بشر که تابنده و تابناک چراغی و حق فرمان به حق سوی به کننده دعوت تویی ، انبیاء فخر و مباهات مایه تویی.بیتت

 که شوی می کسی حال جویای و شناسی نمی عجم و عرب ، سفید و سیاه ، غنی و فقیر ، راه این در و خوانی می فرا هوشیاری و سعادت سوی به را

 .را سیدالشهداء حمزه قاتل بخشی می و ریخت سرت به خاکستر

 .است اهلل الی سلوک و سیر زندگانیت سیره و رفتارت و گیرد می سرچشمه الهی الیزال منبع از متکال که تو

 ، بست خواهی کار به اعتدال و کمال نهایت در را صبر و بردباری تو و شد خواهد نصیبت بعد به امشب از که سختیهایی تمام اندازه به بخوان محمد ای

 بخوان

 مرا خدایا : فرمودی که دوست حضرت گاه در به نیازت و راز ی اندازه به بخوان ، دادی قرار البیت اهل محبت در را همه که نبوتت اجرت همه ی اندازه به

 .شد که شد چنان و واگذاشت خود به یکدم را پیامبر یونس ، حق حضرت که است آن از غیر مگر و وامگذار خود به دم یک

 یافتگان تربیت همه اندازه به بخوان ، دانی می انبیا دیگر و امتها دیگر برابر در خود مباهات مایه را آنان از بعضی که امتت اندازه به بخوان محمد ای

 .کند می طریق طی تر صالبت پر و گیرتر فرا دم به دم و نهادی بنیان که مکتبی مستقیم غیرو مستقیم

 …بخوان ، محمد بخوان ، بخوان ما همه اندازه به ، محمد بخوان

 

  عسل شیرینی راز

 اکرم پیغمبر دور عسلی زنبور که بودند نشسته نخلستان درمیان السالمعلیه علی امیرمؤمنان و وآله علیه اهلل صلی اعظم پیامبر روزی

 .کرد چرخیدن به شروع وآله علیه اهلل صلی

 امیرمؤمنان. گذاشتم محل فالن در عسل مقدار یک: گویدمی و کرده مهمان مارا زنبور این! یاعلی»: فرمود وآله علیه اهلل صلی پیغمبر

 .آورد محل آن از را عسل و شد بلند السالم علیه

 تبدیل شیرین عسل به شکوفه آن علّتی چه به است، گل تلخ شکوفه از که شما غذای! زنبور ای»: فرمود آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 شود؟می

 کنیم، می استفاده شکوفه از وقت هر چون. شماست[ آل و] شما مقدّس وجود برکت از عسل این شیرینی! اللّه یارسول»: گفت زنبور

 «.شودمی شیرین ما عسل شما، بر صلوات برکت به. بفرستیم صلوات شما بر بار سه که شود می الهام ما به لحظه همان

 (22۱9 ،۱ج کنزالعمال)

 

 صلوات شعر

 تابستان گرمی در پیغمبر که روز یک

 نخلستان ی سایه در میرفت علی همراه

 پر زد خود ی النه از زنبوری که دیدند

 پیغمبر دامن در آمد فرود آهسته

 زد پر قدمش دور را عبایش بوسید

 زد دیگر ی بوسه صد پایش کف خاک بر

 جانم بگو آهسته :پرسید او از پیغمبر

 دانم می که چند هر چیست از عسلت طعم

 گویم ار تو نام تا: داد جوابش زنبور

 کندویم به غنچه صد نامت از میکند گل



 دارم بغل به شب هر گل چون را تو نام چون

 دارم عسل سینه در برخیزم که صبح هر

 این است نبات ز ،بهتر بهتر وشکر قند از

 این است صلوات طعم نیست من از عسل طعم

 صلوات )ص(محمد جمال به

 

 صلوات رباعی چند

 کرات و آسمانها و زمین روی بر

 حاجات برای مناجات بین در

 کسی است ندیده جمله این از زیباتر

 صلوات محمّد انبیاء خاتم بر

 شود راز مَحرم صلوات با دل

 شود پرواز بلند شود سیمرغ

 صلوات هر با که پیامبر : فرمود

 شود باز دعا اجابت درهای

 امشب است برکات نزول هنگام

 امشب است برات گرفتن اوقات

 صلوات محمد بر مدام بفرست

 امشب است صلوات بهار که زیرا

 صلوات صفای به ده صفا راتو جان

 صلوات نوای به شو ملک همراز

 یکبار فرستد می صلوات که هرکس

 صلوات فرستد او بر خدا بار ده

 برکات قیامت تا دهر اول از

 ذرات و جهان خلق همه تعداد

 وملکوت وقدسیان بهشت اهل از

 لواتص همیشه او وال احمد بر

 جمرات رمی به ریخت ما خوندل

 عرفات راه آمد بند که آنقدر

 لعنت بیکفایت سعود آل بر

 صلوات )ص(محمدومحمد آل بر
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