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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

السالم، و نیز  مان، حضرت حجت بن حسن عسکری علیه دوست من، ضمن عرض سالم و تبریک به مناسب فرا رسیدن والدت امام مهربان

در وصف وجود نازنین امام عصر، به  ای دکلمهگزاری جنابعالی در پیشگاه وجود مقدس ایشان، در ادامه  تبریک مجدد از فرصت مجدد برای خدمت
توانید به ذکر آن بپردازید. الزم به تذکر است دراختیار قرار گرفتن این مجموعه کوتاه، مانع به کارگیری خالقیت و  رسد که می حضورتان می

نماید. با  مراسم کمک می تر برگزار شدن های شخصی شما در مدیریت فضا نیست و درنهایت این درایت شماست که به هرچه باشکوه ظرافت
 السالم برای شما. آرزوی توفیق الهی و همراهی دعای خیر امام عصر علیه

 موفق و پیروز باشید.

 1399نیمه شعبان 
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 چندگاهیست وقتی می گویم:

 «اللهم کل لولیک الحجة بن الحسن»

 با آمدن نام دلربایت دلم نمی لرزد

 «صلواتک علیه و علی آبائه »گویم: چندگاهیست وقتی می  

 ریزم های اهل بیتت اشک ماتم نمی به یاد مصیبت

 «فی هذه الساعة»گویم:  چندگاهیست وقتی می

 اندیشم که در این ساعت دگر به این نمی

 ای کجا منزل گرفته

 «و فی کل الساعة»گویم:  چندگاهیست وقتی می

 سوزد که همه ساعاتم ازآن تو نیست دلم نمی

 «ولیا و حافظا»گویم:  دگاهیست وقتی میچن 

 کنم که سرپرستم، امامم کنار من ایستاده احساس نمی

 های اشکم را به نظاره نشسته است قطره و

 «و قائدا وناصرا»گویم:  چندگاهیست وقتی می

 به یاد پیروزی لشکرت،

 زند در میان گریه لبخند بر لبم نقش نمی

 «و عینا و دلیال»گویم:  چندگاهیست وقتی می 

 یقین ندارم که تو راهنما و نگهبان منی

 «حتی تسکنه أرضک طوعا»گویم:  چندگاهیست وقتی می

 یقین ندارم که روز حکومت تو بر زمین،
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 ات باشم من هم شاهد مدینه فاضله

 «و تمتعه فیها طویال»گویم:  چندگاهیست وقتی می 

 به حال آنانی که در زمان طوالنی حکومت شیرین تو  

 خورم چشند غبطه نمی عدالت را می طعم

 خوانم اما چندگاهیست دعای فرج را چندبار می 

 تا هم با آمدن نامت دلم بلرزد، هم اشکم بریزد، 

 هم در جست و جویت باشم،

 هم سرپرستم باشی، 

 هم به حال مردمان عصر ظهور غبطه بخورم 

 وهم احساس کنم خدا در

 نزدیکی من است...

 و باز هم با شرم

  گویم : اللهم عجل لولیک الفرج می

 یک سال دیگر هم گذشت

 و چشممان به جمال موالی غایبمان روشن نشد...

 و چرا بیاید؟ وقتی که اکثریت قریب به اتفاق ما شیعیان

 در تمام سال از او غافلیم،

 کنیم... و قلیلی از ما نیز به هنگام مشکالتمان از او یاد می

 اما آقای ما

 اند هایمان که خالی ن نگاه نکن و به دستما سیاه یبه رو
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 و به زبانمان نیز گوش مسپار

 کارتر از آن است که تو را با صداقت و اخالص بخواند، که گناه

 قلب آن اندک بندگان واقعی خداوند را ببین

 خوانند... که هر روز ـ صبح و شام ـ تو را می

  

 


