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 .ی شده استفه شخصى آن حضرت در عصر ظهور معرّعنوان اقامت گابه
 یک لحظه، = یک دم ye damun یِ دَمون - 4

 اشکِ فراق

 باااز مَاام روزِ ه مَااه اَناادَن و طاعَاات مِیاانَم
 

 رگسِ گ لاازارِ وَیَاات مِیاانَم نَاا وَصاا ِ گ اا ْ 
 
 باز مَم روزِ ه مَاه اَنادَن و باای اَشاکِ فاراق

 
نَم شااعرلِ    کتاباات مِیاانَم گ فتَااهخ ممِشااِ

 
ه اِسایت عَااراِ اِرادَت مِیاانَم  آغااهون خاصااَ

 

 قرائَاات مِیاانَمیَ  ن دبَااه ت ه مَااهق اااِ فرا 
 

 صاوتِ حَازین بایبَمِ سَر اَزبارَه ن دبه چون مِرْ
 

 اَندِن تاو دو صاد آیَاه تَا وَت مِیانَم 1نَذرِ 
 

نَمو غَمزِیاادَه اِ گ ااردِه 2اقو  ی هانَماااز م مِشااِ
 

 ی شاایَت و بایَات مِیانَماِ سِ اَندِن تو م  مِ 
 

 اِ بای اَما  و عَیاال کِردَهب قل و گ زَک مِینَم و 
 

 ی غیبت و نَنادِن تاو حکایَات مِیانَمقِصّه 
 

ه  انگیاازَنتااو بَسااکه مَ ل دیااریِی قصااّ
 

 که شِ بای دِل پ ر و بای گِیرَه رَوایَت مِینَم   
 
 هَمکاارانَم کااه مِاایَم شااوقِم  و ذوق اام مَمِاان ن

 
مکااه    ی نااازِ تااو زیااارَت مِیاانَمهِلااوِه مِساا 

 

هله م  اِ شوقِ تو ه 3اِگار ساَ    خ اردو  بِایَم خَسا 
 

 بااه خاادا اَزباااره احساااسِ رنااایت مِیاانَم 
 

 نَباوت ااگه دیتِن تاو اِسایم قِسامَت و تَرادیر
 

 سِ نَدیتِن تو اِ خ ت عَاراِ شاکایت مِیانَم 
 

 لَوَل اات ساایرِ نَبااوت      هااامِاگااه ل ااو تِشاانِه مِ 
 

 اِ ل ااوَل نَاارگسِ باااقِ تااو قَناعَاات مِیاانَم 
 
 م  اگاار م ااردَم  و دیااتِن تااو نَصاایب م وانَباای     

 

 باااور م مِاان کااه زیااارِت تِ قیامَاات مِیاانَم 
 

 تااو در روزِ هَاازا      ساای ِ 4م  اِ شااوقِ یِ دَمااون
 

 دَردِ مِجاارِ تااو اِ بااای گِیاارَه طَبابَاات مِیاانَم 
 

 سِ دیااتِن تااو اِ فااردای قیامَاات بااه خ اادا      اِ
 

 وساااطَت مِیاانَم تمنّااایِپاایشِ مااادر تااو  
 

م م  رَمَاق  تِشْ  کِ عمر اَندِنِ ل او باون و دِ نیسا 
 

 م  اِ زماارا و تااو دَرخااواسِ شاافاعت مِیاانَم 
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