
 

 اهام حسیي )ع( : اّها سکیٌة فغالة ػلیِا االسحغراق هغ الَلَ

 اها سکیٌَ غالثًا ّ تا جوام ّجْد هحْ جوال ازلى خذای هحؼال اسث.

 تاتای خْتن !

 جْ دًیا را از دسث ًذادٍ ای

 دسث داد ایي دًیا تْد کَ جْ را از

 جْ از ًفس ًیافحادٍ ای

 ایي دًیا تْدکَ از ًفس جْ جا هاًذ

 ّ هي اهطة خذا را تَ خْى جاری ضذٍ از للثث لسن هی دُن

 هرا ًیس تا ُواى ضِذی کَ ًْضیذی از دسث دًیا تگیرد

 

 

 

 )ًْحَ ػصر ػاضْرای حاج رضا پْررکٌی(

 

 زتاى حال حضرت سکیٌَ )ع(در ضة یازدُن

 

 جا     در آغْش ُویي هاٍُویي اهطة ُویي 

 ضِیذم کي خذایا

 

 هرا ُن هثل تاتا           در ایي گْدال ّ ایي راٍ

 ضِیذم کي خذایا

 

 ترگرداى اّل :

 هرا ُن هثل تاتا         تگیر از دسث دًیا

 ضِیذم کي خذایا

 

 ترگرداى دّم :



 

 کٌار حثیثث ، حسیٌث   ضِیذم کي خذایا

 

 ترگرداى سْم:

 هي از جثار ًْر ّ          ًـْای ًطأجیٌن 

 ساللَ ی رسْلث      سکیٌَ ی حسیٌن

 

  

 

 ترگرداى چِارم:

 تذّى غسل ّ تی کفي       حْالی ُویي تذى 

 ضِیذم خذایا  

 

  

 

 ّزى اّل:

 جوام لحظَ ُای  هي گرٍ خْردٍ تَ ػاضْراسث 

 تگیر از هي ًفس ُایی کَ در دًیای تی تاتاسث

 دلِا           ضِیذم کي خذایاجْیی آرام 

 ------------------------------- 

 خذایا! رّی ایي سیٌَ رخن را ارغْاًی کي

 هرا ُن هثل ػثذ اهلل از ایي جا آسواًی کي

 هیاى تِحریي ُا     ضِیذم کي خذایا

------------------------------- 

 جٌن را ُوْطي کي تا غریة کطحَ در راُث

 کي تا هسافرُای درگاُث سرم را ُوسفر

 ًذارم جاب فردا    ضِیذم کي خذای



 

------------------------------- 

 خذایا غرِق ایي سر کي جوام آسواًث را

 ّ تا ًاهص هؼطر کي گلْی ػاضماًث را

 تذٍ گرها تَ دلِا       ضِیذم کي خذایا

  ------------------------------- 

 فکر سر تاضن؟جوام ُورُاى تی سر چرا هي 

 ًصیثن  کي خذا ! هي ُن  ضِیذ ایي سفر تاضن

 کٌارآل طاُا      ضِیذم کي خذایا

  ------------------------------- 

 تَ ایي هاٍ تلٌذی کَ ضذٍ رّی زهیي کطحَ

 اجاتث کي دػایی را کَ یادم دادٍ ایي کطحَ

 لرار للة تاتا      ضِیذم کي خذایا

------------------------------- 

 تَ درگاٍ ّ تَ دیذار جوال جْ خذاًّذا!

 رسیذٍ از دل طْفاى دل آرام ایي دریا

 تذٍ راُن تَ آًجا     ضِیذم کي خذایا

  ------------------------------- 

 ُواى هرگی کَ جا ػرضث تراین ًردتاى دارد

 کَ تا هردى جفاّت از زهیي جا آسواى دارد

 خذایا ًصیثن کي ُویي جا       ضِیذم

------------------------------- 

 ی لرآًث  هرا هلحك تَ تاتا کي« َالَحمٌا» تَ  

 کٌار سْرٍ ی تی سر  تَ لذر  آیَ ای جا کي

 کٌار ػطك ّ جمْا   ضِیذم کي خذایا 



 

------------------------------- 

 خذای لحظَ ی هرگ ّ خذای لحظَ ی هیالد

 «ثالورصادل»خذاًّذ  « الن ًطرح » خذاًّذ 

 ضِیذم کي خذایا«    فاًحَموٌا»خذای 

------------------------------- 

 ضٌیذم زیر خٌجر ُن از ایي لثِا ثٌای جْ

 ّ دیذم خْى للثی را کَ ضذ جاری ترای جْ

 ضِیذم کي خذایا«       اال»ّ جْ « ال»ُوَ 

  ------------------------------- 

 گفحگْیص ًیسثلسن تر داؽ سٌگیٌی کَ جای 

 ًذارم آرزّیی کَ تَ رًگ آرزّیص ًیسث

 جْاب  آرزُّا     ضِیذم کي خذایا

------------------------------- 

 خذایا پرچن ایي کطحَ ّ هاٍ هحرم را

 ّ ُر رکر ّ گلْیی کَ تگیرد تْی ایي غن را

 تثر تاالی تاال        ضِیذم کي خذایا

------------------------------- 

 

 

 ّزى دّم :

 

 در ایي ّادی کَ از خْى اللَ گْى گطث

 ػوْین از ضریؼَ جطٌَ ترگطث

 ُویي آب ّ ُویي خاک ّ ُویي دضث    

 ضِیذم کي خذایا



 

 

------------------------------- 

 تالی کرتال را  هي کطیذم

 اگر ایي ضرط ّصلث تْدٍ دیذم

 هي از ضص گْضَ ی غن خْضَ چیذم

 ضِیذم کي خذایا

------------------------------- 

 چطیذم جلخی گْدال ّ جل را

 را«خیر الؼول »غن ایي کطحَ ی 

 را« احلی هي ػسل» تذٍ یک جرػَ 

 ضِیذم کي خذایا

------------------------------- 

 ضِادت ػادت اّالد زُراسث

 دػایی آضٌا تا سجذٍ ی هاسث

 تراین آخر دًیا ُویي جاسث

 ضِیذم کي خذایا

 

 

 هرثیَ ُا :

 

 ُویي اهطة ّ ایٌجا

 لة جطٌَ ّ جٌِا

 هیاى ػطص ّ اضک

 کٌار ػلن ّ هطک

 ّ ًسدیک دّ جا  دسث تریذٍ

 ّ یک لاهث از غصَ خویذٍ



 

 ضِیذم  کي خذا ...

------------------------------- 

 ایي  زهیي پر ضذٍ از تْی ضِیذ

 پر ضذٍ از سر ّ از صْرت ّ گیسْی ضِیذ

 جاتص رّی ضِیذ

 ایي ُوَ غریة ّ تیي ایي ُوَ حثیةتیي 

 لاهث سرّ رضیذ

 دسث ّ تازّی ضِیذ

 ضِیذم کي خذا! ...

------------------------------- 

 در ایي دضث تالخیس

 کَ ضذ   گریَ ی یکریس ًصیثن

 ُویي خاک غریثی

 کَ آغطحَ تَ خْى پذرم ضذ

 ُویي جا

 کَ افحادٍ حثیثث

 کَ افحادٍ حثیثن

 گرفحَ جي تاتای غریثنُویي ًمطَ کَ آرام 

 ضِیذم خذا ! ....

 

 : حسیي تادرّج)ع(  ضاػر اُل تیث


