
 نوحه  » رجعت خورشید «
 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ َأصْحَابَ الْکَهْفِ وَالَرّقِیمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا

 یکی از عقاید حَقّه ی ما شیعیان ، عقیده ی به رجعت است

 رجعت یعنی اعتقاد به بازگشتِ مؤمنانِ خالص وبعضی مشرکان وظالمان سیه دل

 و روایات تصریح دارند که اولین رجعت کننده ی آن دوران، حضرت حسین بن علی )ع( است

 اباعبداهلل خود درشب عاشورا پس ازاعالم وفاداری یارانش خطاب به آنان فرمودند:

 بشارت می دهم شمارا، که اگرچه کشته می شویم اما بدانید ما برصراط پیامبرمان بازمی گردیم

 پس اولین کسی که قبرش شکافته می شود و اززمین بیرون می آید من خواهم بود

 وبنا بر روایات صحیحه، این رجعتِ باعظمت همزمان است با قیام حضرت ولی عصر )عج(

 و چه زیباست که امام زمان )ع( خود در دعای روز سوم شعبان می فرماید

 فَنَحْنُ عائِذونَ بِقَْبرِهِ ِمنْ بَعْدِهِ نَشْهَدُ تُرْبَتَهُ وَ ننْتَظِرُ اَوْبَتَهُ 

 و ما عزاداران عرض می کنیم

 ما بر مزار مطهّر جدّم پناه می جوییم و بر تربت پاکش حضور یافته و رجعتِ آن بزرگوار را منتظریم

 یاسیّدالشّهدا)ع( ای خورشید کاروان عشق، ما نیز چون امام قائممان پناهنده بر مزارتان هستیم

 ومنتظر بازگشت شکوهمند شماییم

 أشهَدُ انّی بُِکمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِیَابِکُمْ مُوقِنٌ

 خدایا ما را توفیق ده تا دررکاب امام زمان )ع( لحظه ی رجعتِ امام حسین )ع( را شاهد باشیم

 به امید آن روز

 بر محمّد و آل محمّد صلوات

 

 

 

 

 



حاج رضا پوررکنی                     1395عاشورای   

کاروان خورشیدِ          من شک ندارم ای  

برمی گردی حسین )ع(       مانالزّ با صاحبَ  

مان،  باصاحب الزّ  نتظارپایان ا ،طری از بهار با عِ  

برمی گردی حسین )ع(    گردی حسین برمی  

************** 

نمی گویم کو کفنت   دور از وطنم          غریبِ  

نتتمام دنیا وط            تو زمین   شود میراثِ  

)ع(برمی گردی حسین  

برمی گردی حسین)ع(     به عشق و بندگی ات    به مرگ و زندگی ات       قسم به تشنگی ات  

************** 

کاروان ای رفته برسنان          خورشیدِ  

مان      برمی گردی حسینبا صاحب الزّ  

: اولوزن   

که میآیی یخودت گفت  مهدی به دنیای خوشِ  

یای زیباییجب دنع    شود با تو     ،شود با او  

 برمی گردی حسین)ع(

دل شنزَمُ تنت قرآنِ      رت بر نیزه ها قاریس  

ل شدوَّحَبه شمشیرش مُ     تو از امشب انتـقامِ  

 برمی گردی حسین)ع(

خمی      که از یادش در آشوبیمز تنِاین قسم بر  

پریشان تر زیعقوبیم            یوسف به دنبال سرِ  

 برمی گردی حسین)ع(



آسمان افتاد ه هر آهی که شد آتش     به جانِب  

که دیگر از تکان افتاد     خالی ی ه این گهوارهب  

 برمی گردی حسین)ع(

توست او مزارِ پناهِ           به موعودی که می آید   

توست ولی چشم انتظارِ      جهانی منتظر دارد      

 برمی گردی حسین)ع(

 به آغاز ستم سوزی         عزیزم می رسد دستت

پیروزی« جاءالحقِّ» به      باطل       به پایان شبِ  

 برمی گردی حسین)ع(

برگردیآیینه  که با           ر شدتو چون آبی مقدَّ  

«لمهدیاانَأ» تو آرام        به یک بانگِ بگیرد خونِ  

 برمی گردی حسین)ع(

س های تو می گیردفَدوباره زندگی بوی              نَ  

زمینی را که می میرد     زنده می بینی    روزی و  

 برمی گردی حسین)ع(

تو می مانیم س داریم        عزادارِفَاز این پس تا نَ  

تو می مانیم همه یارِهمه با دشمنت  ، دشمن         

 برمی گردی حسین)ع(

 پر از عشقیم و اندیشه        پر از شوریم و عاشورا

خشکت            همه موج و همه دریا لبِ به فرمانِ  

 برمی گردی حسین)ع(

مهدی به نامت می شود آغاز        شکوه و شوکتِ  

مهدی دولتِ  تو را درخوشا چشمی که می بیند     

حسین)ع(برمی گردی   



هر سحر گاهی نسیمِ   شبانگاه و          بادعا کن   

طری که می خواهیما بوی      همان عِ مرِبگیرد عُ  

 برمی گردی حسین)ع(

نیفتم از تب و تابت          دستم، بگیر ای مهربان  

به خورشید و به مهتابت    شود روز و شبم روشن  

 برمی گردی حسین)ع(

 گلوی تشنه و خنجر        همیشه گفتگوی ماست

رارت آرزوی ماستشَ     و    جهانی خالی از شمر  

 برمی گردی حسین)ع(

  ل می کنم ... باشدلب خشکیده ات وا کن      تحمّ

روشنم باشد دلیلِ     تا    نی ازسرِ «کهف»بخوان   

 برمی گردی حسین)ع(

از تیر و نیزه بوسه باران تای تن                                            وزن دوم:  

نیزه داران افتاده به دستِ ماهِ  

 بر سرت دعوا میان رشوه خواران

 برمی گردی حسین)ع(

تو می گیرد لوایت مردی از نسلِ  

صدایت در گلو می ریزد آهنگِ   

کربالیت شک ندارد آسمانِ  

 برمی گردی حسین)ع(

خوش نام و نشانه آن ماهِ دمَمی دَ  

 می دهد غم های دنیا را کرانه

شانه به شانه ،می زنی با او قدم  

 برمی گردی حسین)ع(



تو طلعتِ ای به غارت رفته از تن ،   

تو آسمان بر وسعتِ خیره چشمِ  

تو رجعتِ دیدنی باشد شکوهِ  

 برمی گردی حسین)ع(

انقالبش تو شور آفرینِ نامِ  

آرزوی مستجابش ،با تو بودن  

 می رسد دستت به خدمت در رکابش

 برمی گردی حسین)ع(

مهدی عاقبت ای عشق سرگردانِ  

مهدی با دعایت می زند بارانِ  

مهد ی تو همه یارانِ عاشقانِ  

 برمی گردی حسین)ع(

************ 

************** 

************** 

 


