
 الدت امام زمان )عج(مجموعه اشعار ویژه و

 شعر موالى شيعيان

 صابر سيچانی )صابر(

  گيتى امروز گلستان باشد

 غيرت گلشن جنان باشد

  شد شب غم فزاى هجران طىّ

 روز وصل جهانيان باشد

 در نشاطند جُمله ذرّات

 شور محشر مگر عيان باشد

 هاتفى گفت دانى از چه سبب

 باشدرشك خلد برين، جهان 

 هست امروز نيمه شعبان

 جشن موالى شيعيان باشد

 حجّت عصر، قائم بالحق

 آنكه ياور بر انس و جان باشد

 آنكه چون عرش و فرش، لوح و قلم

 خلقتش در طُفيل آن باشد

 بر در قدر و جاهش از جبريل

 تا ابد سر بر آستان باشد



 حكم فرماى آسمان و زمين

 از خداوند مستعان باشد

 او كند سطرىنتوان وصف 

 خامه را گر كه صد زبان باشد

 خم به درگاه او پى تعظيم

 چون كمان پشت آسمان باشد

 هم بود ركن عالم امكان

 هم شهنشاه المكان باشد

 با والى او در حشر« صابرا»

 هر گنهكار، در امان باشد

 

 قصيده بهاریه امام خمينی )ره( درباره انتظار

 نازنين يار روى چون چمن، در شكفتــــــه گلهـــــا          رشك فردوس بـــرين آمد بهـــــار و بــــوستان شد

 ثمين دُر   حد، ز بيرون پرعطا ابـــــر افشـــــــــانده،            گسترده، بــــــاد جانفــــزا، فرش زمرّد بى شُمــر

 اُقحـــــــــوان و نسترن، سطح دَمَن ديباى چين وَز            از ارغـــــــــوان و ياسمن، طرف چمن شد پرنيــان

 عنبرين شميم دم هر وزد، نعمان و ســـــــورى وَز            از الدن و ميمـــــون رسد، هر لحظه بوى جانفـــزا

 خُلدبرين روضه چون زمين نسرين، و ســـــوسن وز            از سنبل و نرگس، جهــــان باشد به مانند جنــان

 چين نگارستان رشك گلسِتان ژالــــــــه، فيض وز            ز فرط الله، بـــــــــــوستان گشتـــه به از بـاغ اِرَما

 راستين چنگ آواز سار، و كــــوكـــو و سيــــــره وز            از قمرى و كبك و هــــــزار، آيــــــد نواى ارغنـــون



 دلنشين نوايى دم هر فاخته، و بـــــــــــوالمليح وز            لحظه صوتى دلـربا از شـــــارك و تــوكا رسد، هر

 حزين صوت با صبح هر موبدان، سان به ورشـــــان            بر شاخ باشد زند خوان، هر شام چون رامشگران

 يك سو روان ماء معين وزان، خوش نسيم سو يك           يك ســـو نــواى بلبالن، يك سو گل و ريحان و بان

 جبين مه گلعذارى از طلب، گلگون مى جــــــــــــام           شد مــــوسم عيش و طرب، بگذشت هنگام كرب

 ياسمين برگ چو جسمش ضيمران، بوى چو بويش            قدّش چـــو سرو بـــوستان، خدّش به رنگ ارغوان

 جبين از هويدا مهرش دهـــــــان، در بقــــــــايش آب           چشمش چـــو چشم آهـــوان، ابروش مانند كمان

 چين و پرتاب و آشفته من، هجر شـــــــام چو مويش           رويش چـــو روز وصل او، گيتــــى فــــروز و دلگشا

 ل خالى از هر مهر و كيند غم، و رنج هر از فارغ جان          با اينچنين زيبـــــا صنم، بايد به بستـــــــان زد قدم

 طين و ماء امتـــزاج شد آن، ك پا ذات بهــــــــر كـــــز           خــــــاصه كنون كاندر جهان، گرديده مولودى عيان

 چرخ كرده خم كمــــــر، تعظيمش بهــــــر از            از بهـــــــر تكــــــــريمش ميان، بربستـه خيل انبيا
 هفتمين

 نگين احسانش، خوان بر سر، به سر عالـــــم دو خلق           مــــــام منتظـــــــر، نــــو بــــاوه خيرالبشرمهدى ا

 چين خوشه كشتش زِ  گردون اى، قطره جودش ز دريا           اىمهــــــر از ضيائش ذرّه اى، بـدر از عطايش بدره

 مقصــــــــود انبيــــــــا، بعث منظـــــــور          مشكــــــوة انوار هدامــــــرآت ذات كبـــــــريــــــــا، 
 عالمين خلـق

 حورِعين سايد طُرّه بر اگر زيبــــــــــد رهش، خـــــــاك         امرش قضا، حكمش قدر، حُبّش جنان، بغضش سقر

 ــــــــاب علــــــــم و معرفت، ارباب ايمان و يقيناصح          داننـــد قـــــــرآن سر به سر، بابى ز مدحش مختصر

 زيــــــــر زميـــــن روى ذوالمِنَن، امـــــــرِ به دارد          سلطان دين، شـــــــاه زَمَـــن، مالك رقاب مرد و زن
 نگين

 سر به سر، در بند الطافش رهين ماليـــــك خيــــــل            ذاتش بـــــه امـــــــر دادگــــر، شد منبع فيض بشر

 طوفان با بود مى را، نوح نبــــــــودى مهـــــــرش           حبّش، سفينــــه نـــــــوح آمد در مَثـــــَل، ليكن اگر
 قرين

 نپسي روز تا امروز ز حق، دين نگشتـــــى كامــــــــل           گــــــر نــــه وجود اقدسش، ظاهر شدى اندر جهان

 المرسلين ختم گرديد امجدش، جـــــدّ چـــــــــونانكه           ايــــــزد به نــــــــامش زد رقم، منشور ختم االوصيا

 مستعين علمش كان از مُستمـــِد، فيضش ابــــــر از           نـــــــوح و خليل و بــــوالبشر، ادريس و داوود و پسر

 چارمين چرخ به عيســــى اقتدا، بهـــــــر آمـــــــاده            اش را منتظرا، دربانىمــــــوسى به كف دارد عصـــ

 ببين مستضعف اسالم نگر، مستولـــــــى كفّــــــــار            اى خســــرو گـــــــردون فَرَم، لختى نظر كن از كَرَم

 اعـــــداء حمله از هدر، مسلمــــانان خـــــــــون             نـــــامـــــــوس ايمــــان در خطر، از حيله المذهبان
 دين

 آستين در خـــدا دست سر، بـــــه پيغمبر دستـــــــار             ظاهــــــر شــود آن شه اگر، شمشير حيدر بر كمر

ــــود روى زمين، از جور و ظلم شــــ ايمـــــن             ديـــــــّارى از اين ملحــــــدان، باقى نماند در جهان
 ظالمين



 عجين تو مهر آب با حق، كرده خاكم كــــه شــــــادم              من گـــر چـــــــه از فرط گنه شرمنده و زارم؛ ولى

 مركّب جاى ورق، بر ريزد خامـــــــــه كــــــــز             خــــاصه كنون كز فيض حق، مدحت سرودم آنچنان
 ينانگب

 خشمگين گوسفندان   بر زميـن، در باشد گـــــــرگ تا              تا چنگـــــل شـــــــــــاهين كند، صيد كبوتر در هوا

 بالى دم هر رسد، اعدايت جــــــــان بـــــر             بـــــــــر روى احبابت شـــــــود، مفتـــوح ابواب ظفر
 سهمگين

 گل و ريحـــــان دمــــــــد، آذارى ابــــــر ز تا             ـوروزى وزد، هر ساله اندر بوستانتا بــــــــــــاد نـــ
 زمين اندر

 فرودين ماه چو بادا مهى، هـــــــر دوستانت بــــــــر              بــــــــر دشمنان دولتت، هر فصل باشد چون خزان

 مهين مير اجل، شيخ مقــــدم از قم، شهر چـــــــون             علم پرعــــــالم شود از مقدمش، خالى ز جهل، از 

 پنـــــاه و پشت "عبدالكريم" كَرَم كـــــــــان              ابـــــــــــر عطا، فيض عميم، بحر سخى، كنز نعيم
 مسلمين

 شرف، بر كف زمـــــــــام شرع و دين از خداوند دادش              گنجينــــــه علم سَلَف، سرچشمــــــه فضل خلف

 سرزمين هر از طلّاب رو، آورده ســــــاحتش بـــــــــر               در ســـــــــايه اش گرد آمده، اعالم دين از هر بلد

 رالمرسلينخي آيين همــــــــــّتش، از كند كـــــــاحيا               يا رب به عمـــــر و عزتش، افزاى و جاه و حرمتش

 !مبين دين كن تاييد شيعيان، بر نما لطفـــــــــــــى                 اى حضرت صاحب زمان ، اى پادشاه انس و جان

 عالِمين از خدا، لطف از گـــــــــــــــــردم تا                  تـــــــــــوفيق تحصيلم عطا فــــرما و زهد بى ريا
 عاملين

 

  طه ى شعر سالله 

 محمدتقی براتی

 مژده كه ميالد منجى بشر آمد

 فُلك هدى را دليل و راهبر آمد



   مژده كه آمد خديو عالم امكان

 حجّت برحق امام منتظر آمد

 مژده كه خورشيد تابناك واليت

 گر آمد بر فلك عدل و داد، جلوه

  نيمه شعبان رسيد و منتظران را

 شام غم افزاى انتظار سر آمد

 اعزاز رهروان شريعت ى مايه  

 مُحيى احكام و فخر بوالبشر آمد

  ى عصمتنخل واليت بر اين شكوفه

 بار دگر سرفراز و بارور آمد

 ى نرجس بر آن جمال دل آرا ديده

 گر آمدگويى بر قرص مه نظاره

  حجّت ثانى عشر، سالله طه

 مظهر ذات و صفات دادگر آمد

 مژده كه از كوى دوست دلشدگان را

 ى سحر آمددر طليعه  پيك صبا

 فيض عميمى كه از طفيل وجودش

 شُمر آمدعالميان را عطاى بى 

 ملك عدالت دگر فنا نپذيرد



 دولت مسعود و معدلت اثر آمد

  ستكه روزگار وصال« براتى»مژده 

 ماه دالراى من ز پرده در آمد

 

 شعر ميالد با سعادت حضرت ولى عصر )عج( 

 انیامينی کاش

     خواستمآيد آن صبح درخشانى كه من مى 

 خواستمروشنى بخش دل و جانى كه من مى 

    از نسيم جانفزاى گلشن آل رسول

 خواستمبشكفد گلهاى بستانى كه من مى 

       از بهارستان باغ و گلشن آل على

 خواستم آمد آن سرو خرامانى كه من مى

        سالها در خلوت دل اشك حسرت ريختم

 خواستمتا بيامد ماه كنعانى كه من مى 

      ديده يعقوب جان من از آن شد پر فروغ 

 خواستم كآمد آن خورشيد رخشانى كه من مى

http://ahlolbait.com/6101/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%AC
http://ahlolbait.com/6101/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%AC


        ها كردم به دلدر بهاران چون هزاران شكوه

 خواستم تا به بار آمد گلستانى كه من مى

 زنم در پاى دوستسر به زانوى ندامت مى 

 خواستمرسد دستم به دامانى كه من مى تا 

  همّت از پير مغان كردم طلب« امينى»چون 

 خواستم يافتم آن گوهر جانى كه من مى

 

 شعر كوكب رحمت

 دکتر قاسم رسا

  سحر از دامن نرگس بر آمد نوگلى زيبا

 گلى كز بوى دلجويش جهان پير شد برنا

  چه صبح آمد ز درياى كرم برخاست امواجى

 كه عالم غرق رحمت شد از آن امواج روح افزا

 خدا را ز آستين آمد برون دست درخشانى  

 كه خط نسخ اعجازش كشيده بر كف موسى

 سحر در نيمه شعبان تجلّى كرد خورشيدى

 كه از نور جبينش شد منوّر ديده زهرا
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http://ahlolbait.com/6100/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8F-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC


  قدم در عرصه عالم نهاد آن پاك فرزندى  

 يناكه چشم آفرينش شد ز نورش روشن و ب

 چه مولودى كه همتايش نديده ديده گردون

 چه فرزندى كه مانندش نزاده مادر دنيا  

 بصورت شبه پيغمبر بصولت تالى حيدر  

 به سيرت حجّت داور ولىّ والى واال

 رخ او الله رضوان خط او سبزه رحمت

 لب او چشمه كوثر قد او شاخه طوبى

 شهنشاه قَدَر قدرت كه فرمان همايونش

 قضا گردد به هر كون و مكان اجرا چو منشور

 به ختم انبيا ماند چو خواند خطبه در منبر

 به شاه اولياء ماند چو تازد بر صف اعدا

  لب لعل روانبخشش چو آيد در سخن روزى

 پى بوسيدنش آيد فرود از آسمان عيسى

 جهان پير چون يعقوب شد سرگشته و حيران

 كه شد آن يوسف ثانى به چاه غيب ناپيدا

 بيا اى خسرو خوبان حمايت كن تو از قرآن  

 كه شد پا مال دين حق ز شرّ و فتنه اعدا  

  شها چشم انتظاران را ز هجران جان به لب آمد



 بتاب اى كوكب رحمت چو خورشيد جهان آرا

 ز حد بگذشت مهجورى ز مشتاقان مكن دورى

 رخ ماه اى نكو منظر مپوش از عاشق شيدا

 م بگذار تا گرددشبى در كلبه احزان قد  

 شب تاريك ما روشن لب خاموش ما گويا

 تو گر لشكر بر انگيزى سپاه كفر بگريزد

 تو گر از جاى برخيزى نشيند فتنه و غوغا

 بيا اى كشتى رحمت كه دنيا گشته طوفانى

 چو كشتيبان توئى ما را رهان از جنبش دريا

 توئى فرمانده مطلق امام و حجّت بر حق

 ر توئى بر بندگان موالتوئى بر شيعيان سرو

 در مقدمت امروز اشك شوق افشاند« رسا»

 اى فردابه امّيدى كز آن خرمن بچينند خوشه 

 

  شعر ميالد نور

 محمود شاهرخى )جذبه(

http://ahlolbait.com/6099/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%87


 امشب شب فرخنده ميالد نور است 

 بى پرده نور غيب مطلق دَر ظهور است

 آن سرّ نهانى امشب عيان گرديد  

 كو خواند بر موسى حَديث لن ترانى

 امشب به بزم قدس، شورى عاشقانه است

 الهوتيان را از طرب بر لب ترانه است

 نخل مراد انبياء امشب ثمر داد

 شاخ اميد اولياء باليد و بر داد

  در كارگاه غيب، نقشى تازه بستند  

 امشب كتاب شرع را شيرازه بستند

 حق در جان نرگسبشكفت امشب سرّ 

 سر زد گل توحيد از دامان نرگس

  سر زد ز بُرج غيب و از شرق حقيقت

 مهر منير حق سنا بَرقِ حقيقت

  آن كو كه موعود امم سرّ كتاب است

 فرمانش نافذ، منطقش فصل الخطابست

  آن مُنجى مستضعفان آن مصلح كل

 آن آفتاب معدلت مهر تفضُّل

 ين ايمانآن ركن شرع و أصل دين و ع  



 آن وارث علم رسول و روح قرآن

  آن دُرّ درج معرفت آن بحر احسان

 كز وى رسد فيض خدا بر ملك امكان

 آن طلعت حق مطلع انوار سرمد

 آن قُرّة العين على، نفس محمّد  

 مهدى كه در ملك بقا صاحب زمانست  

 يادَش چراغ سينه مستضعفانست  

  بادا طلوع كوكب اين گوهر پاك  

 فرخنده بر مستضعفان عرصه خاك

 

 سرود والدت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

 غالمرضا سازگار – ۵مرآت والیت 

  قدم بـه چشـم مـا زدی يا اباصالح

  خوش آمدی! خوش آمدی! يا اباصالح

  تو شمع جمـع عالمی ماه زهرايی

  تو طور و محكماتی و نور و طاهايی

  يـاور مايی تو منجــی جهانـی و

  تو نـور حـی سرمـدی يا اباصالح

  قدم بـه چشـم مـا زدی يا اباصالح



  خوش آمدی! خوش آمدی! يا اباصالح

****  

  تو جان جان عالمی جان به قربانت

  پدر شكفته چون گل از صوت قرآنت

  بوسه زده بـر دهـن و لب خندانت

  آينـــۀ محمّـــدی يــا ابـاصالح

  ـا زدی يا اباصالحقدم بـه چشـم م

 خوش آمدی! خوش آمدی! يا اباصالح

**** 

  ای صلوات كبريـا بـر گـل رويت

  ای همـۀ بهشتيـان سائـل كويت

  دست خدا، دست خدا دست و بازويت

  يا سيـدی يا سيـدی يا ابـاصـالح

  قدم بـه چشـم مـا زدی يا اباصالح

  خوش آمدی! خوش آمدی! يا اباصالح

****  

  اهللمعـز االوليـا يا ولیتويـی 

  اهللتويـی اميـد انبيـا يـا ولی

  به جـان فاطمـه بيـا يـا وهلل

  چرا نهان ز ما شدی يا اباصالح

  قدم بـه چشـم مـا زدی يا اباصالح

  خوش آمدی! خوش آمدی! يا اباصالح

****  

  سالم ما سالم ما به قيام تو

  دورد ما درود ما به صيام تو

  خدا در پيام تو حقيقت وحی

  اميد آل احمـدی يا اباصالح

  قدم بـه چشـم مـا زدی يا اباصالح

  خوش آمدی! خوش آمدی! يا اباصالح

****  

  جای تو خالی و جهان غرق نور تو

  تو غايبی و عـالمی در حضـور تو

  عبادت خالص ما شوق و شور تو



  مؤيـد و مؤيــدی يــا ابـاصالح

  يا اباصالح قدم بـه چشـم مـا زدی

  خوش آمدی! خوش آمدی! يا اباصالح

 

 سرود والدت امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

 غالمرضا سازگار – ۵مرآت والیت 

  عيد نجـات بشر آمد

  حجّت ثانی عشر آمد

  !مهدی موعود

  !حجت معبود

  عيد ميالدت مبارك

****  

  كرده جهان بوی خدا حس

  از نفست ای گـل نـرگس

  !مسيح عالـم

  !قبلــۀ آدم

  عيد ميالدت مبارك

****  

  بر لب تـو ذكر خداوند

  بر لب زهرا گل لبخند

  !يوسف زهرا

  !هااميد دل

  عيد ميالدت مبارك

  تو آرزوی شهـدايی

  منقتم خون خدايی



  !اميد احمـد

  !روح محمّد

  عيد ميالدت مبارك

****  

  ای مــه دلربــای بابا

  رای باباقرآن بخوان ب

  !امـام قـرآن

  تمـام قـرآن

  عيد ميالدت مبارك

****  

  حيدر و احمد به تو نازند

  آل محمّـد بـه تـو نازند

  تو جان جانی

  جــان جهانی

  عيد ميالدت مبارك

****  

  كعبـه بـود در انتظارت

  قرارتحسين گشته بی

  چشم سپاهت

  بود به راهت

  عيد ميالدت مبارك

 

 الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریفصاحبیا 

 غالمرضا سازگار – ۵مرآت والیت 

   مصحف روی تـو و چشـم گنهكار من



   از چه منم عار تو؟ از چه تويی يار من؟

   گر بپسندی مـرا نــاز بـه عالـم كنـم

   ور بفـروشی مــرا كيست خريـدار من؟

   ام بــار نــدارم ولینخلــۀ خشكيــده

   ، خـدا را كه شد كوه غمت بار منشكر

   گرچه نكردی ظهور من به حضور توام

   طلعت پنهان توست شمع شب تار من

   هرچه تو گويی بـدم، باز نكـردی ردم

   گرچـه فـراق رخت بـوده سـزاوار من

   امام نامه سيه كردهكه گنـه كـردهبس

   شــود بـاعث آزار منوصل تو هم می

   نيست طاقت هجرم كه نيست مهلت وصلم كه

   پس تو بيـا و گره بـاز كـن از كار من

   تـا كـه قبـولت فتـد گريــۀ ناقــابلم

   گرچه سياهم بزن خنده به رخسار من

   شمع دل عالمـی بــا همگان همدمی

   زنـد مـرغ دل زار مـندور تـو پـر می

   دار تــوام يـار نــه عـار توام« ميثم»

       ای شمـا نيست در آثـار مـنغيـر ثنـ



 

 سازگار غالمرضا – مرآت والیت

   زين كوتهی عمر و زيـن غيبت طوالنی

   هايتعمـری بـه تمنـايت بـا يـاد قـدم

   از پـارة دل كـردم پيـوسته گـل افشانی

   سوزمسازم و میگرديـده سيـه روزم می

   دارم بـه جگـر پنهـان صـد شعلۀ پنهانی

   ست چو فروردينروی تو در پاييز گيتیبا 

   تـو همـه جا زنـدان مردم همه زندانیبی

   يا آن كه نهان استی خورشيد جهان استی

   بــری از عالـم بــا چهـرة نورانیدل می

   بـا چشـم خيـال خـود تا ياد رخت كردم

   عالم همه جا شد روز حتـی شب ظلمانی

   خواندو میتنها نه همين بلبل در وصف ت

   ها همـه گرديدند مشغول غزلخوانیگل

   پرور ای عبد خدا منظـرای جانِ جهان

 بازآی و خدايی كن در كسوت انسـانی



   بازآ و مــداوا كــن پيشانــی جدت را  

   خون پاك كن ای موال زآن صورت و پيشانی

   همه شب بايد كوشی به دعا، شايد« ميثم!»

     پايــان ايـام پريشانیگيــرد بــه دعـا 

 

 ظهور و حضور

 غالمرضا سازگار – ۵مرآت والیت 

   حــرام بــاد مــرا فيـض ديـدن رويـت

   اگر دهم دو جهان را به يك سـر مـويت

   به هـر كجـا كـه روم زائـر جمـال تـوام

   به هر طرف كه نهم رو دلم بـود سـويت

   خـداقبـول نيـست نمــازم بـه پيشگـاه 

   مگـر كـه سجـده بيـارم به طاق ابرويت

   كنم هر شبتو غايبی و من احساس می

   ام بـه پهلويتكه در كنـار تـو بنشستــه

   تو را ظهور خوش است و مرا حضور خوش است



   ظهـور كـن كـه رسانـم حضور در كويت

   ست ای تمام ظهوراگرچه جای تو خالی

   ز هياهــويتپـر اسـت مـلك خداونــد 

   تمــام عالميـان را مقــام خضـر دهند

   كه بنـوشند آبی از جويت بـه شـرط آن

   رخـت نديده و خنديـده بـر گـل رويت

   فقـط نـه شهـر سمـرقند يـا بخــارا را

   دهم دو جهان را به خـال هندويتنمی

   خسته بر سر راهتدل« ميثم»نشسته 

     افتد ز قد دلجويتای بـه وی كه سايه

 

 اهلل عجل اهلل تعالی فرجه الشریفدر والدت حضرت بقية

 غالمرضا سازگار – ۵مرآت والیت 

   ای آخريـن اميد رسـالت خوش آمدی

   خورشيد آسمـان عـدالت! خوش آمدی

   سر تا به پات قدر و جاللت! خوش آمدی



   كن اساس ضاللت! خوش آمدیبنيان

   زمين رشك آسمانبا مقدم تو گشت 

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

****   

   اسالم بـا والدت تـو بـاز جـان گرفت

   روی نديـدة تـو دل از آسمـان گرفت

   ديـن بـا واليتت شرف جاودان گرفت

   «حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت»

   جاء الحقت رسيد بـه گوش جهانيان

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

****   

   ای از خدا سالم به جسم و به جان تو

   شنــوم از زبــان توآوای وحـی می

   بـرده از پـدر ز مـالحت بيان تودل

   قرآن بخوان كه بوسه زند بر دهان تو

   ای عمر وحی از نفست گشته جاودان

   الزمانعجل علـی ظهورك يا صاحب

****   

   ميـالد تو والدت خوبان عالم است

   مريم استبنعيد هزار موسی و عيسی



   بيت رسول مكرم استميـالد اهـل

   ميـالد ديگـر شهـدای مكرم است

   ميـالد سيدالشهــدا را دهـد نشـان

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

****   

   شـان به توستبازآ كه اوليای خـدا چشم

   شـان به توستيـاران سيدالشهــدا چشم

   شان به توستتشنه گشته جدا، چشم سرهای

   شان به توستبال چشمومكه، مدينه، كرب

   كعبه گشوده چشم به راه تو همچنان

 الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

****   

   ما از تو دور و جای تو پيوسته بين ماست

   ات همـه جا نور عين ماستروی نديـده

   چشم انتظار ماندن ما دين و دِين ماست

   جمعـه گــواه نالـۀ ايـن الحسين ماست

   يك جمعه اين سوال نيفتاده از زبان

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

****   

   تو خود شبان و اين رمه در انتظار توست



   چشم جهانيـان همـه در انتظار توست

   موال! بيـا كـه فاطمـه در انتظار توست

   توستخورشيد نهـر علقمـه در انتظار 

   بر بازوی عموی خود اين جمله را بخوان

   الزمانعجـل علی ظهـورك يا صاحب

****   

   تو غايبی و خلق جهان در حضور توست

   ملك خـدای عزوجـل غـرق نـور توست

   جای تو خالی است و جهان پر ز نور توست

   آقـای عيدهــا همـه روز ظهــور توست

   عيان از چشم ما نهانی و در عالمی

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

**** 

   بی تـو شـب سيــاه شـده روزگار ما

   تو شده است خنده گل نيش خار مابی 

   رنـگ خـزان گرفتـه سراسر بهـار ما

   قــرار مابــازآی ای قــرار دل بـی

   بازآ كه ذكـر مـا شده الغوث االمان

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

****   



   شود كه پای به چشم بشر نهی؟كی می

   عمامــۀ رسـول خـدا را به سر نهی

   بر قلب دشمنـان واليت شـرر نهی

   تا يك نظر به جـانب اهل نظر نهی

   رخ بر تمـام منتظـرانت دهـی نشان

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

****   

   قرار توای زخــم پيكـر شهــدا بی

   دست تو و ذوالفقار تو چشم علی به

   فريـاد انتقـام شهيـدان شعـار تو

   زند عموی شيرخوار تولبخند می

   !كای دست انتقـام خداونـد المكان

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب

   دست حقّی و كاتب لوح و قلم تويی

   بهـر ظهـور، بيـن امامان علم تويی

 بگشای رخ كه هادی كل امم تويی

   ال! بيـا! بيـا! كـه امام حرم تويیمـو  

   گويـد بـالل بـر تـو به بام حرم اذان

   الزمانعجل علی ظهورك يا صاحب



****   

   ای دست اوليــای الهـی به دامنت

   جوشن كبير در صف پيكار جوشنت

   پيـــراهن حسيــن، بـرازندة تنـت

   تمام چشم شده بهر ديدنت« ميثم»

   تو، اشكش به رخ روان چشمش بود به راه

     الزمانعجـل علـی ظهورك يا صاحب

 

 الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریفدر والدت حضرت صاحب

 غالمرضا سازگار – ۵مرآت والیت     

   عيـد است ولـی عيـد قيـام بشريت

   در پرتــو ميــالد امـــام بشــريت

   بـا دست كــرم ذات خداونـد تعـالی

   سكــۀ اقبــال بــه نـام بشريتزد 

   از خم طهورا كه خدا ساقی آن است

   بـا دست خـدا پـر شده جام بشريت



   امشب ببر ای باد صبا پيشتر از صبح

   بـر سامـره پيـوسته سـالم بشـريت

   !جـا وادی طــور است ببينيدعالم همـه

   در دست حسن مصحف نور است ببينيد

****   

   ه سـورة والشمس بخـوانيدخيزيـد همـ

   گل در قـدم مهــدی موعــود فشـانيد

   از جـام شرابـی كه خـدا ساقی آن است

   پيوستــه بنوشيـد و بـه يـاران بچشانيد

   ست، بگوييدتنها نه فقط شب، شبِ مهدی

   ميــالد ائمــه اسـت بدانيــد بدانيـــد

   خيزيـد و ببنديــد همـه بار سفر را

   مل به سوی كعبۀ مقصود برانيدمح

   فاطمه آمدامشب خبری خوش به بنی

   بـوی گـل نـرگس بـه مشام همه آمد

**** 

 عيـد ملك و جـن و بشر باد مبارك

   بـر شـانۀ خورشيـد قمـر باد مبارك  

   طوبـای اميـد همه خوبان جهـان را



 در نيمـۀ ايــن مـاه ثمـر باد مبارك

   شنوم از لب مهدیمیآوای خدا   

   اين زمزمـه بر مرغ سحر باد مبارك

   پيغـام خـدا را برسانيــد بـه نرگس

   كای مـادر فرخنده! پسر بـاد مبارك

   ای خيل ملك پيش روی مادر مهدی

   آييــد و بگرديـد بـه دور سـر مهدی

****   

   ديديد همه كعبۀ روح شهدا را

   نمـا راديديد همه آينـۀ غيب

   ديديد همه بر سر دست حسن امشب

   هـدی را هنگام سحر صورت مصباح

   امشب همه بـار سفـر سامـره بستيم

   داريم بـه دل شوق تماشـای خـدا را

   از مرغ سحـر بـا گل لبخنـد بپرسيد

   كی ديده در آغوش سحر شمس ضحی را

   ياران! شب عيـد آمده بيدار بمانيد

   عيدی بستانيدبايد همه از فاطمه 

****   



   اين جان جهان، جان جهان، جان جهان است

   اين روح روان، روح روان، روح روان است

 اين چارده آيينه جمال است به يك حسن

 آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است  

 ايـن ختـم ائمــه اسـت بدانيـد بدانيــد  

   چونـان كــه نبی خاتـم پيغامبران است  

   ــر كفــر نبــاشد بگـذاريد بگـــويمگ

   چشمان خـدا بـر مـه رويش نگران است

   هر لحظه پدر شيفتۀ تاب و تب اوست

 ناخـورده لبن آيـۀ قرآن به لب اوست

   اين است كه دادنـد امامـان خبرش را  

   داده است خدا مژدة فتـح و ظفرش را

   تا آيـۀ قـرآن بـه لـبش بود، مـاليك

   ديدنـد به لـب خنـدة شـوق پدرش را

   ای كاش نبی بود كه بوسد چو حسينش

   تنها نه دهان بلكه ز پا تا به سرش را

   جاءالحـق بـازوش كـه ديديـد ببينيد

   البـاطل دست دگـرش رانقش زهـق

   اين نور دل فاطمه فرزند حسين است



 بر لعل لبانش گل لبخند حسين است

   !منتظر روز ظهورتای خلـق جهـان   

   پيوستـه زمـان منتظـر روز ظهـورت

   هم در غم هجران تو پيران همه مردند

   هم نسـل جـوان منتظر روز ظهورت

   بلبل سر هر شاخـه غزلخـوان فراقت

   هـای خـزان منتظـر روز ظهورتگل

   گشتۀ اسالم چو يعقوبتو يوسف گم

   بـا قـد كمـان منتظـر روز ظهـورت

   عقوب به ما مژده دهد آمدنت راي

   از مصر شنيديم بوی پيرهنت را

****   

   ای دست خدا! دست خدا يار تـو باشد

   بازآ كه حـرم عـاشق ديـدار تـو باشد

   علی چشم به راه استبنبازآ كه حسين

   بازآی كــه عبـاس علمـدار تـو باشد

   تو يوسف زهرايی و صد يوسف مصری

   جان بر كف بازار تـو باشدسردرگم و 

   بازآی كه هفتاد و دو سربـاز حسينی



   دلباختــۀ مكتـب ايثــار تـو بــاشد

 تو پاسخ فريـاد امـام شهدايی

   تو منتقم خـون امام شهدايی  

****   

   بازآی كه آييـن پيمبـر بـه تـو نازد

   بازآ كه علـی، فاتح خيبـر به تو نازد

   كفت تيغ علی راروزی كه بگيری به 

   آن روز ببيننـد كه حيـدر به تو نازد

   روزی كه ز قبر، آن دو نفر را تو درآری

   حق است كه صديقۀ اطهر به تو نازد

   آن روز ببيننـد همــه بـا گـل لبخند

 اصغـر بـه تـو نازدبر شانـۀ بابا علـی

   ای وسعت ملك ازلی محفل نورت  

   ز ظهورتما عيـد نداريـم مگـر رو

****   

   از اللــۀ زخـم شهــدا خنـده برآيد

 كای منتظران! منتظران! منتَظَر آيد

   از چار طرف چشم گشاييـد به كعبه  

   عشر آيدتـا سوی حرم حجت ثانـی



 سواری كه نهد روی به كعبهاين يكه

 ست كه از بهر نجات بشر آيدمهدی  

 چشم همه روشن كه به فرمان الهی  

   پيــرهن يــوسف زهـرا خبـر آيد از  

 چه نكو گفت تو را دوست كه شايد« ميثم»

 ايـن يار سفـر كـرده هميـن جمله بيايد  

 
 داروی زخم

  استاد سازگار  – ۵یک ماه خون گرفته 

 بيا بيا درمان تو تيغ به ديـن زخـم وی  ای دادخــواه عتــرت و قـــــرآن بيا بيا 

 بيا بيا! شهيدان زخــم التيـــام كــای  شود بلند ندا میاز زخـم هـر شهيـد 

 بيا بيا نگهبـان و پنــــاه را شيعــه ای  زند؟ « الحسنيابن»تاچند شيعه نالۀ 

 بيا بيا قـــرآن؟ تـــالوت كنـد نـــی بـر  های شام تاكی سرحسين به دروازه

 خـــار مغيالن؟ بيا بيا ز بـــوَد خــونين  شان تا كی گاُلن سوختـۀ وحی، پای

 بيا بيا عطشان، لب با حسين جدّت،  تاكی ميان مقتل خون دست و پا زند 

 بيا پريشان؟بيا موی و چشم بااشك  تا كی مهار ناقۀ زينب به دست شمر 

 بيا بيا سوزان؟ آتـش شيعـه قلـب در  هايتــان تا كی ز ســوز سوختن خيمه

 بيا عريان؟بيا و حسين،زخمی جسم  گاه تا كی بـه خــاك دامن گـودال قتل

 بيا بيا! فـــــراوان هـایزخـــــم داروی  درمان درد عترت و قرآن ظهور توست 

 خوان در غم حسينكه هست مرثيه«ميثم»

 !خــــواند تــــو را بـــه ديـــدة گــريان: بيا! بيا



 
 می آیی

  استاد سازگار – ۵یک ماه خون گرفته 

 آيیدانم كه میرحمتت بــر مـــاست؛ مینگـــاه 

 آيیدانم كه میز اشــك دوستـان پيداست؛ می

 گـذشته چـــارده قـــرن و هنــوز ای يــوسف زهرا

 آيیدانم كه میتــو تنهـــا و علـی تنهــاست می

 زده گويیبــه گـــوش شيعـــه از پشـتِ در آتــش

 آيیكــه می دانــمصـــدای نالــۀ زهــــراست می

 بـه يــاد كـــربال، كــــرب و بال شــد عـــالم امكان

 آيیدانم كه میزمــان، هـر روز عاشوراست، می

 هنـــوز آيــــات قــــرآن از لـب جــدّت بــه نوك نی

 آيیدانـم كه میبـه گــوش زينـب كبـراست، می

 آب تشنگــــان، چشـــــم محبـــانتبــه يـــــاد آب

 آيیدانم كه میز اشك و خون دل درياست، می

 هنــوز آن زخـم پيكـانی كه بر چشم عمويت خورد

 آيیدانم كه میفشان ماست میبه چشم خون

 تمــــاشـای خيــــالیِّ ســـر اصغـــر بـه نــوك نی

 آيیدانــم كــه میهــاست میشــرار آتــش دل

 خورم سوگندبــه خــون پــاك مظلـومانِ عالم می

 آيیدانم كه میكــه مهدی مصلـح دنيـاست می

 بيندبه چشم خويش می« ميثم»اگرچه غايبی                            

 آيیدانــم كـــه میلــوای دولتت بـــرپاست می                           



 

 یا مهدی عجل اهلل تعالی فرجه شریف

 سازگارغالمرضا  – ۴صيام تا قيام 

   ای مصلح حقيقی عالم بيا بيا

   وی منجی هميشۀ عالم بيا بيا

   بی روی تو نشاط، هم از ما گرفته رو

   عالم شده است خيمۀ ماتم بيا بيا

   باهلل قسم تو وارث دين پيمبری

   ای زادة پيمبر اكرم بيا بيا

   از آن زمان كه سرو قد فاطمه خميد

   امانده هنوز قامت ما خم بيا بي

   ای كه صورت زهرا كبود شداز لحظه

   ای از غم بيا بيابر روی ماست هاله

   با ياد حنجری كه بريدند از قفا

   هر روز ماست ماه محرم بيا بيا

   ای كه سَنان با سِناندر سوك سينه



   شكافت سوزد هنوز سينۀ ما هم، بيا بيا

   بر طفل شيرخوار شما، شيعه شير ناب

   كرده فراهم بيا بيا از اشك ديده

   ات آمد به قتلگاهای كه عمهاز لحظه

   شد قتلگاه، وسعت عالم بيا بيا

   های دامن طفل يتيمتاناز شعله

     بيا بيا« ميثم»سوزد هنوز سينۀ 

 

 هم عدد

 غالمرضا سازگار – ۴صيام تا قيام 

   باليیومدينه، مكه، نجف، كاظمين، كرب 

   ی عصر! كجايی؟عزيز مصر واليت! ول

   صفا و مروه و حجر و حطيم و كعبه و زمزم

   تمام، ديده به ره دوختند تا تو بيايی

   گهی به سامره گاهی كنار مسجد كوفه

   گهی برای زيارت كنار قبر رضايی



   راهتبهبيا كه پرچم خون خداست چشم

   بيا كه منتقم خون سيدالشهدايی

   خويش ببينمخدا كند به حرم با دو چشم 

   كه بين حجر و حجر رخ به حاجيان بنمايی

   ات ز كعبه به عالمرسد ندای انا المهدی

   از اين ندا همه را جان دهی و دل بربايی

   سپاه بدر و سپاه تو هم عدد بود آری

   تو در مقام و جالل و شرف، رسول خدايی

   ز چشم خود گله دارم نه از تو ای گل نرگس

   همه جا و نبينمت به كجايی كه با منی

   راهتبهپيمبر است به شهر مدينه چشم

   كه اشك ريزی و بر انتقام فاطمه آيی

   است كه« ميثم»دعای شيعه همين ذكر 

     گويد عزيز فاطمه! موال! بيا تو صاحب مايی

 

 دولت جاوید



 غالمرضا سازگار – ۴صيام تا قيام 

   بيايدخدا كند كه سحر بعد شام تار 

   دعا كنيد كه روز ظهور يار بيايد

   چو نخل خشك بگيريد دست خويش به باال

   دعا كنيد كه نخل دعا به بار بيايد

   جهان ز روی محمد بهار بود، خدا را

   دعا كنيد كه بار دگر بهار بيايد

   دعا كنيد كه بر انتقام خون شهيدان

   عزيز فاطمه با چشم اشكبار بيايد

   كنيد كه با پرچم امام شهيداندعا 

   يگانه منتقم خون كردگار بيايد

   دعا كنيد كه اين صبح جمعه از سوی مكه

   قرار بيايدهای بیقرار آخر دل

   دعا كنيد علمدار داد و قسط و عدالت

   ز مكه با علم نصر و ذوالفقار بيايد

   دعا كنيد در اين قحط سال نور، خدا را

   سوی كوهسار بيايدكه آفتاب از آن 

   عذاراندعا كنيد به خون گلوی الله

   زار بيايدكه باغبان واليت به الله



   «ميثم»دعا كنيد ز سوز درون خويش چو 

     كه صبح دولت جاويد هشت و چار بيايد

 

 یا مهدی عجل اهلل تعالی فرجه شریف

  غالمرضا سازگار – ۴صيام تا قيام 

   صورت دلربای توبرده نديده دل ز ما 

   گر از نقاب، هم روی خدانمای توجلوه

   مصلح كل عالمی منجی نسل آدمی

 گشای تودست خداست سيدی! دست گره

 تر از والدتم مهر تو بوده عادتمپيش

 تو بودی آشنای من، من شدم آشنای تو

 !شكستگاندل  خستگان! ياور همدم سينه

 توای همه جا كنار من بگو كجاست جای  

 ای تو زمزمی ذكر بگو مگر دمیتو كعبه  

   رسد به گوش عالمی زمزمۀ دعای تو  

   شود كه دل برد ديدة تو ز دست ماچه می



   شود كه گل كند بوسۀ ما به پای توچه می

   خوش آن دمی كه بنگرد شهيد دشت كربال

   های توپرچم سرخ خويش را بر سر شانه

   طواف كنرو به سوی مطاف كن طواف كن 

   تا ببرد دل از حرم چهرة دلربای تو

   صدايت از حرم رسد به گوش عالمی،ولی

   شنود صدای توخوشا كسی كه در حرم می

   سلطنت بهشت را خنده زنان رها كند

     اگر شبی شود پشت دری گدای تو« ميثم»

 

 سرود دیگر حضرت مهدی عليه السالم

 غالمرضا سازگار – ۴مرآت والیت 

 ز گهـوارة مهدی شود بوی خدا حس

 بريزيد گل ياس به پـای گل نرگس

 شـده سامـره گلشن

 حسن چشم تو روشن

**** 

 بگيريد به كف جانكه دلـدار رسيده

 بياييـد كه يوسفبـه بـازار رسيده



 شـده سامـره گلشن

 حسن چشم تو روشن

**** 

 نبی را ثمـر آمدعلـی را قمـر آمد

 ر آمدرضا را جگر آمدحسـن را پس

 شـده سامـره گلشن

 حسن چشم تو روشن

**** 

 به رخ سورة فرقان بـه لب آيۀ قرآن

 كفش بحر كرامت دلش مركز ايمان

 شـده سامـره گلشن

 حسن چشم تو روشن

**** 

 در اين دورة غيبت نشستيم حضورش

 همـه منتظرم من بـه اميـد ظهورش

 شـده سامـره گلشن

 حسن چشم تو روشن

**** 

 امامـان به آمين محمّدبـه يــارب 

 به كامل به ظهورششود دين محمد

  شـده سامـره گلشن

 حسن چشم تو روشن

****  

 خبر بر همه عالم رود سينه به سينه

 آيـد بـه مدينهكـه ريحانـۀ زهرا می

 شده سامـره گلشن

 حسن چشم تو روشن

 


