
 

گفـتـه   »اَسَتغْفرُاهللاَ و اَسَئلُه التَّوبةَ«هر روز هفتاد مرتبه ذكر  .1
 . شود

و       «هر روز هفتاد مرتبه ذكر  .2 الّ هـا لهرُاهللاَ الَّذى ال اَتغْفاَس

هَليا اَُتوب و موالَْقي ىالْح منُ الرَّحيمگفته شود »الرَّح. 
صدقه دادن در اين ماه اگرچه به اندازه نصف دانه خرمايـى   .3

باشد، خوب است و خداوند بدن صدقه دهنده را بـر آتـش     
 .كند جهنم حرام مي

د االّ      «در كل اين ماه هزار بار ذكر  .4 بـ ال َنعـال اهللاُ وا لهال ا

را كـه ثـواب     »اياه مْخلصينَ لَه الدينَ و َلو َكرِه اْلمْشرُِكونَ 
از جمله آن كه عبادت هزار ساله در   .  بسيار دارد؛ گفته شود

 . نامه عملش نوشته شود
در هر پنجشنبه اين ماه دو ركعت نماز اقامه شود؛ كـه در       .5

هر ركعت بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحيد و بـعـد از         
سالم صد بار صلوات فرستاده شود تا حق تعالى هر حاجتى 

 . كه دارد را برآورد

 .در اين ماه صلوات بسيار فرستاده شود .6
و در شب نـيـمـه آن         در هر روز از شعبان در هنگام ظهر .7

السالم روايـت   صلوات هر روز شعبان كه از امام سجاد عليه
 .شده، خوانده شود

اين مناجات از ابن .  در اين ماه مناجات شعبانيه خوانده شود .8

خالويه نقل شده و گفته اين مناجات حضرت اميرالمؤمنيـن  
 .و امامان است

سخاوت، عفو و گذشت، احسانگرى و دستگيرى بـيـنـوايـان     
اى است كه در جاى جاى قـرآن     نمودهايى از اخالق كريمانه

توان آنها را جست و امام حسين، شاگرد مـكـتـب قـرآن         مى
تجسم عينى اين صفات و اوصاف ديگر قرآنى است و مـا در    

 .پردازيم ها مى اى از آن جا به عنوان نمونه به ذكر پاره اين
 

  گذشت

ترين كرامت انسانى است بويژه آنـكـه آدمـى          گذشت عالى
هاى قرآنى نه تنهـا بـه       قدرت بر انتقام نيز داشته باشد آموزه

عفو در مقابل بدى تأكيد دارند بلكه در سطحى باالتر توصيـه  
وأَن َتعفُـواْ أَقْـرَب     ” كنند كه جواب را با خوبى پاسخ دهيد   مى

 .“تر است نزديك  گذشت كردن شما به تقوى) 1(؛ للتَّْقوى

ن؛ ”  سـأَح ىى هبِالَّت َفعيئَةُ ادلَا الس نَةُ وسَتوِى الْحلَا َتس و )  2( و
به آنچه بهتر است دفع ]  بدى را[ نيكى با بدى يكسان نيست 

 .“كن

وارد مدينه شدم، حسين بن على: گويد“ عصام بن المصطلق”
نامى و مقام و منزلتش مرا بـه      را مشاهده نموده و خوش)  ع( 

اى كه حسدى كه در سينه نسـبـت بـه        شگفت آورد به گونه

تـو پسـر     :  پدرش داشتم مرا به شدت برانگيخت به او گفتـم 
شروع كردم به شـتـم و     .  آرى:  ابوتراب هستى؟ ايشان فرمود

نگاهى رئوفانه به مـن كـرد و         )  ع( سب او و پدرش، حسين

بسم اللَّه الـرحـمـن      .  اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم” :  فرمود
 “ُخذ اْلعْفو وأْمرْ بِاْلعرْف وأَعرِض عنِ الْجاهلين* الرحيم 
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 :سيره قرآنى امام حسين عليه السالم

، ) ع( فرارسيدن اعياد شعبانيه؛ ميالد امام عاشقان حضرت امام حسين

، يادگار نهضت عاشورا حضـرت  ) ع( علمدار كربال حضرت ابوالفضل

و سرور خوبان حضرت مهدي)  ع( ، حضرت علي اكبر) ع(امام سجاد

 .را به تمام عاشقان اهل بيت تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم) عج(

 روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 ؛)ع(حضرت اباالفضل  2

 الگوي جانبازي
 ؛)ع(حضرت امام سجاد 2

 زينت عابدان

 اعمال مشتركه ماه شعبان 

 2ادامه در صفحه 

با توجه به مجموع روايات، وظايف زير در زمـان غـيـبـت           
 :شود استنباط مى

 صبر

 :فرمايد السالم مى در روايتى امام رضا عليه

ما احسن الصبر و انتظار الفرج، اما سمعت قول اهللا تـعـالـى        
فانـتـظـروا    « :  و قوله عزوجل)  1.(»فارتقبوا انى معكم رقيب«

ء   فعليكم بالصبر، فانه انما يجيى)  2( انى معكم من المنتظرين،
(» . الفرج على اليأس و قد كان الذين من قبلكم اصبر منكـم 

آيا نشنيـدى ايـن     .  ؛ چه قدر نيكو است صبر و انتظار فرج) 3
و اين سخن او .  فارتقبوا انّى معكم رقيب:  سخن خداوند را كه

منتظر باشيد من هم «فانتظروا انّى معكم من المنتظرين؛ : كه
آيـد و      همانا فرج پس از نااميـدى مـى    »  . با شما در انتظارم

تـعـبـيـر     .كسانى كه قبل از شما بودند صبورتر از شما بودنـد 
صراحت دارد، در اين كه وظيفه شيعيان در »  عليكم بالصبر« 

 .عصر غيبت، صبر بر فراق است

 انتظار

هر چند از روايت باال وظيفه انتظار نيز به خـوبـى مـعـلـوم          
پيامبر و ائمه اطهار بـا    :  شود، ولى درباره انتظار بايد گفت  مى

اند؛ در روايتى از پـيـامـبـر       تأكيد بسيار بر اين امر پاى فشرده
افضل اعمال امتى « :  خوانيم كه فرمود  آله مى  و   عليه اهللا   صلى

. ؛ برترين اعمال امت من انتظار فرج اسـت   ) 4( » انتظار الفرج
اى « :  السالم در پاسخ كسى كه از وى پـرسـيـد           على عليه

؛ ) 5( » انتظار الفـرج « : فرمود» االعمال احب الى اللّه عزوجل؟
در .  انتظار فرج:  فرمود.  تر است كدام عمل نزد خداوند محبوب
 :فرمايد السالم مى روايت ديگرى امام صادق عليه

اقرب ما يكون العبد الى اللّه عزوجل و ارضى ما يكون عنـه  »
اذا افتقدوا حجة اللّه فلم يظهر لهم و حجب عنهم فلم يعلمـوا  

؛ ) 6( » فعندها فليتوقعوا الـفـرج صـبـاحـا و مسـاء            ...  بمكانه
ترين چيز نـزد او        ترين حالت بنده به خداوند و راضى  نزديك

ها پنهان شود و برايشان   اين است كه هرگاه حجت خدا از آن
ها پوشيده شود و مكانش را ندانند در ايـن   ظاهر نشود و از آن

 .هنگام صبح و شام منتظر فرج او باشند

 :پر واضح است كه انتظار بر دو قسم است

 . انتظار مي تواند منفي يا مثبت باشد

تر به شكل منفى و همـراه   در انتظار منفي ، منتظر بودن بيش
گيرد، اما انتظار مثبت، پويا و همـراه بـا       با سستى صورت مى

اد             .  علم و عمل است مؤيد اين سـخـن، كـالم امـام سـجـ
 :فرمايد السالم است كه مى عليه

المنتظرون لظهوره افضل اهل كل زمان، الن اللّه تـعـالـى    «
ذكره، اعطاهم من العقول و االفهام و المعرفة ما صـارت بـه     
الغيبة عند هم بمنزلة المشاهدة، و جعلهم فى ذلك الـزمـان     

آلـه    و    عليه  اهللا  بمنزلة المجاهدين بين يدى رسول اللّه صلى 
بالسيف، اولئك المخصلون حقا، و شيعتنا صدقا، و الدعاة الـى  

؛ منتظران ظهور او برترين اهل هـر  ) 7( » دين اللّه سرا و جهرا
زمانند؛ زيرا خداوند متعال به آنها عقل و فهم و شناختى عطـا  
فرموده است كه غيبت در نزد آنان به منزله مشاهده گرديـده  

و آنان را در آن زمان به منزله مجاهدان با شمشيـر در    .  است
. آله قـرار داده اسـت       و  عليه  اهللا  پيش روى رسول خدا صلى 

آنان حقيقتا خالصند و شيعيان راستين و دعوت كنندگان بـه    
 .دين خدا در پنهان و آشكارند

منتظر واقعى در بعد علمى، آن چنان معرفتى دارد كه غيبـت  
براى او همانند مشاهده است؛ يعنى در شناخت امـام زمـان       
خود، شك و ترديد ندارد و در بعد عملى آشكارا و نهـان بـه     

 .دعوت و تبليغ مشغول است

چكيده سخن آن كه در انتظار مثبت ايمان به غيب، گرايـش  
به عدالت، تنفر از ظلم، اعتراف به حق و دعوت به خـيـر و       

 .صالح نهفته است

 دعا

ترين وظيفه عصر غـيـبـت را دعـا             در برخى روايات عمده
اند؛ از جمله در توقيع اسحاق بن يعقوب كه به وسيلـه    دانسته

و اكثروا الدعـاء  « :  محمدبن عثمان دريافت شده است، فرمود
 )8.(»بتعجيل الفرج، فان ذلك فرجكم

 انقطاع

: خوانيم كـه فـرمـود       السالم مى  در روايتى از امام صادق عليه
 -همانا ايـن امـر         ...  ان هذا االمر اليأتيكم اال بعد اياس« 

) 9.( » آيد شما را مگر پس از نااميدى  نمى  -) عج( ظهور مهدى
فانـه  « :  فرمايد السالم مى و در روايت ديگرى از امام رضا عليه

ء الفرج على اليأس و قد كان الذين من قـبـلـكـم         انما يجيى
آيد و كسانى   همانا فرج پس از نااميدى مى)  10.(»اصبر منكم

 .كه پيش از شما بودند صابرتر از شما بودند

هـاى    اين بدان معنا است كه تا بشريت چشم اميد به قـدرت   
غير الهى داشته باشد، عطش عدالت مهـدوى در او وجـود         

جـو و      ندارد و آن گونه كه بايسته و شايسته است، مـهـدى    
 .خواه نخواهد بود مهدى

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
 :پي نوشت ها
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 وظايـف عصـر غيبـت

همكاران گرانقدر؛ آقايان سعيد شيراني، محمـد  

 موركيان و مسعود پهلوان زاده

صميمانه ترين تبريكات ما  را به مناسبت فرا رسيدن سالـروز  
سعادت و بهروزي روزافـزون    .  تولدتان در اين ماه پذيرا باشيد

 .شما  آرزوي ماست

احتراماً، با توجه به اتمام امتحانات نهايي كـلـيـه مـقـاطـع           
تحصيلي و ارائه كارنامه از طرف واحدهاي آموزشي ذيربط و   
لزوم تقدير از دانش آموزان ممتاز، از همكاران گرامي تقـاضـا   

نسبت به تحويل تصويـر   90/04/25مي شود حداكثر تا تاريخ 
كارنامه تحصيلي فرزندان عزيزشان به واحد روابط عـمـومـي    

لطفاً جهت كسب اطالعات بيشتر بـه    .  مؤسسه اقدام فرمايند
مـراجـعـه    www.hamedanian.comنشاني اينترنتي 

 . نمائيد
 روابط عمومي و ارتباطات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تقدير از دانش آموزان ممتاز: اطالعيه 

 تبريك و تهنيت 



 

 دعوت به همكاري ارتباط با نشريه

نظرات و پيشنهادات راه گشـا    6693541: تلفن •

و مطالب پيشنهادي خـود را      

جهت درج در شـمـاره هـاي      

    .بعدي براي ما ارسال نمائيد

  6693441: دورنگار •

• www.hamedanian.com 

• info@hamedanian.com واحد روابط عمومي و ارتباطات 

 :امام صادق عليه السالم فرمود

 من صام ثالثة ايام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان كتب اهللا له صوم شهرين متتابعين؛

هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند 
 . كند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برايش محسوب مى

 )23، ح 266ص  7وسائل الشيعه، ج (

، چهارمين امـام    )  عليهما السالم( علي بن الحسين 
ق مـتـولـد      . ه   38شيعيان، در پنجم شعبان سـال    

به دو لقب زين العابدين و  شهرت آن بزرگوار. گشت
سجاد به علت عبادت بسـيـار و سـجـده هـاي              

 .مكررايشان است 

يكي از داليل شهرت و محبوبيت آن حضرت نـزد    
در قالب دعا بود  مردم، انتشار جمالت زيبا و گرانبار

اين دعاها در   .  كه همگان را به خود جذب مي نمود
كتابي به نام صحيفه سجاديه كه به آن زبـور آل        
محمد نيز مي گويند گرد آوري شده و مشتمل بـر    
دقيقترين مسائل توحيدي، عبادي، اجـتـمـاعـي و       

 .اخالقي است

سعيد بن مسيب، از محدثين مشهور، دربـاره امـام مـي        
هيچكس را پارساتر و باتقواتر از علي بن حسـيـن   :   گويد 
 .نديدم

امام در زمان خويش به  علي الخير،  علي االغر و  عـلـي   
 .العابد  نيز شهرت داشت

آن حضـرت  :   ابن ابي الحديد درباره امام سجاد مي نويسد
را كه اهل سجده بود و آثار آن بر پيشانيش آشكـار بـود،      

 . ذوالثفنات  مي گفتند

آورده اند كه آن حضرت وقتي وضو مي گـرفـت، رنـگ        

چهره اش دگرگون مي شد، و چون علت را مي پرسيدنـد  
آيا مي دانيد كه در برابر چه كسي مي خواهم :   مي فرمود 
 بايستم ؟ 

وقت نماز چهره مـبـاركـش       و نيز گفته شده است كه در
:  دگرگون مي شد و رعشه بر اندامش مي افتاد، و ميفرمود

اين از آن روست كه مي خواهم در حضـور آن پـادشـاه        
 .بزرگ بايستم

يكـبـار بـه      .  امام در وقت نماز به هيچ چيز توجه نداشت 
هنگام نماز دست فرزند امام شكست، او از درد فرياد مـي    
زد ، شكسته بند آوردند و استخـوان دسـت را جـا          
انداخت و فرزند امام هم چنان از درد فـريـاد مـي          

پس از نماز، امام دست بچه را ديـد كـه بـه        .  كشيد
گردنش آويزان است و آن زمان بود كه متوجه شـد    

 .دست بچه شكسته است

زماني علي بن الحسين عليها    : زمخشري مي گويد 
السالم به قصد وضو گرفتن دستش را در آب فروبرد 
، در همان حال سرش را به سوي آسمان و ستارگان 

زمـانـي دراز      بلند كرد و در آنها به تفكر پرداخـت ،   
گذشت، صبح دميد و مؤذن اذان گفت و هنوز دسـت  

 .امام در آب بود

امام در صدقه دادن و رسيدگي به محرومـيـن نـيـز       
زبانزد بود و پس از شهادت ايشان معلوم گرديد كه هزينـه  
 .زندگي صد خانواده از صدقات ايشان تامين مي شده است

امام وقتي كه سواره از كوچه هاي مدينه عبـور مـي كـرد        
هيچگاه تقاضاي گشودن راه را نداشت و معتقد بود كـه راه    
مشترك است و ايشان حق ندارد ديگران را كنار بزند و مسير 

 .را بگشايد 

آرام باش و براى من و خودت :  آنگاه فرمود
خواستى ما تو را كـمـك      از خداوند طلب مغفرت كن اگر از ما يارى مى

نموديم و اگـر      كرديم و اگر طالب حمايت بودى، تو را پشتيبانى مى  مى
ام  ...  شـديـم    كردى تو را رهنـمـون مـى       هدايت و ارشاد طلب مى عصـ

: آنگاه امام فرمود. ام نقش بست گويد آثار ندامت و پشيمانى در چهره مى
ترين مهربانان  بخشايد كه مهربان سرزنشى بر تو نيست خداوند تو را مى

خداوند ما و تو را زنده نـگـه   :  بلى، گفت:  آيا تو اهل شامى؟ گفتم.  است
دارد، هر حاجت و نيازى داشتى با ما در ميان بگذار، اميدوارم كـه بـه       

ام  .  خواهى به بهترين وجهى آن را بـيـابـى     خواست خدا هرچه مى عصـ
دوست داشتم كه مـرا در    .  زمين با تمام وسعتش بر من تنگ شد:  گويد

در همان لحظه ناگهان فكر كردم كه در سرتاسر زمـيـن     .  خود فرو برد
 )3(“.محبوبتر از او و پدرش نزد من هيچ كس وجود ندارد

 

  سخاوت

خـل  ” از فضايل مهم اخالقى است، هـر انـدازه       “  جود و سخاوت”  بـ “
پســـتـــى و    ى   نشــانــه 

ضعف ايمان و حـقــارت و    
ــقـــدان   شــخــصــيــت فـ

“ و سـخـاوت    جـود  ” است 
ايـــمـــان و    ى   نشــانــه 

واالى انسانى شخصـيـت   
آيات قرآن هر در .  اســـت 

ــود” ى   چند واژه و “  جـــ
به كار نرفـتـه   “ سخـاوت ” 

شـود    ديده مىاما تعبيراتى 
كه بر اين دو مفهوم منطبق است، انفاق اموال در راه خدا، ايثار اموال و   

از ...  ها، انفاق از آنچه خود به آن نيازمنديم يا آن را دوست داريم، و  جان
جمله تعبيرات قرآن براى توصيف سخاوت است كه اكنون به چند مورد 

 :كنيم آن اشاره مى

 ”      ا أُوتُـواْ وّمةً ماجح مورِهدى صونَ فلَا يِجد و رَ إَِليهِماجنْ هونَ مبيح
هر كـس را    ]...  انصار)[ 4(؛...أَنُفسهِم وَلو كانَ ِبهِم َخصاصة  يؤْثرُونَ علَى

چه بـه ايشـان       دوست دارند و نسبت به آن.  كه به سوى آنان كوچ كرد
يابند، هر چند در خودشان احتيـاجـى،     داده شده در دلهايشان حسد نمى

 “.باشد]مبرم [

كـم    *  حبِّه مسكينًا و يتيما و أَسيرًا    و يْطعمونَ الطَّعام علَى”  مـ ا نُْطعـإِنَّم
را با اين كـه  )  خود( و غذاى )  5( لوجه اللَّه لَا ُنرِيد منكم جزَاء و لَا ُشكورا؛

و ( دهـنـد       دارند به مسكين و يتيم و اسـيـر مـى     )  و نياز(به آن، عالقه 
كنيم و هـيـچ پـاداش و             ما شما را به خاطر خدا اطعام مى) گويند مى

 “.خواهيم سپاسى از شما نمى
 

  گرى احسان

نشسته بودم در اين هنگام يـكـى از       )  ع( گويد نزد امام حسين“  أنس” 
ى ريحانى كه بـه آن حضـرت           كنيزان آن حضرت وارد شد و با دسته

تو در راه خدا و :  هديه كرد سالم و تحيت گفت، حضرت نيز به او فرمود
 .براى خدا آزادى

ى   اين كنيز با چند شاخه: من به آن حضرت عرض كردم: گويد أنس مى
ريحان كه اهميتى ندارد به شما تحيت گفت، حـال شـمـا او را آزاد            

 :تعالى ما را چنين تربيت كرده وفرموده است حق:كنيد؟حضرت فرمود مى

و چون به شما درود )  6( وإِذَا حييتُم ِبتَحيةٍ فَحيواْ بِأَحسنَ مْنها أَو ردوها؛” 
]   در پاسخ[ بهتر از آن درود گوييد يا همان را ]    صورتى[ گفته شد شما به 

 .“بر گردانيد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
 :پي نوشت ها
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را با اين كه به ) خود(و غذاى « 

دارنـد بـه     )  و نيـاز ( آن، عالقه 

و (دهند  مسكين و يتيم و اسير مى

ما شما را به خـاطـر     )  گويند مى

كنيـم و هـيـچ          خدا اطعام مى

پاداش و سـپـاسـى از شـمـا            
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 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 

 ؛)عليه السالم(حضرت امام سجاد

 زينت عابدان

ي يك سرباز فداكار و جان بر كف وقتي به خـوبـي    چهره

هاي خـود، بـدون        شود كه براي دفاع از ارزش آشكار مي

اين چهره هنگامـي  .  كند داشتي تالش مي هيچگونه چشم

سرمشق جانبازي است كه در روزگار تنهايي، پايبنـدي او    

ها و اعتقادات، مانع از زمين گذاشتن سـالحـش      به ارزش

كوشد برخالف بي وفايي  او در چنين شرايطي مي.  شود مي

ديگران و كوشش دشمن براي از هم گسيختن صـفـوف     

مبارزان به وسيله تهديد، تطميع و تبليغات سوء، بر مـرام    

. خود پافشاري كند و پرچم وفاداري را بر زميـن نـگـذارد     

بيـنـد،    سرباز فداكار اگر چه مرگ را پيش چشمان خود مي

ترسد و همچنان با روحيه عالي به مـبـارزه خـويـش        نمي

ها و معتقدات او اسـت؛ زيـرا سـبـب              براي بقاي ارزشخون چنين سربازي، بزرگترين تضـمـيـن      .  دهد ادامه مي

 .شود هاي غبار گرفته مي هاي خواب آلوده و فطرت چشم

در ايـن    )  السـالم  عـلـيـه   ( حركت و حضور حضرت عباس

نهضت و شهادت او در راه رسيدن به هدف عالـي خـود،     

او كـه در آغـاز         .  گوياي بزرگي حماسه و عرفان اوسـت 

حركت، بي وفايي ياران را ديده بود، از حركت و پـويـايـي    

باز نايستاد؛ چرا كه از كودكي براي جانبازي در راه حـق،    

هم او بود كه بـاران تـيـر و سـيـل              .  آموزش ديده بود

شمشيرها در آخرين لحظات، سبب ايستايي او نگرديد و از 

مبارزه، آن هم با دستاني كه جدا شده بود، باز ننشسـت و    

فشرد؛ هم او بود كه رمـز     هم چنان مشك را به سينه مي

بقاي خود و آيين خود را در فناي خويش جسـت و جـو       

 .كرد و سرانجام نيز بدان دست يافت مي

 ؛)عليه السالم(حضرت اباالفضل 

 الگوي جانبازي

 شب است و ساقي مجلس به گردش ساغر آورده          
 كه سيمرغ دل مستان رشادي پر در آورده                
 نمي دانم چه رخ داده كه طبع سر كشم امشب            
 قلم را بار ديگر در مصاف دفتر آورده                     
 گمانم ليلي حسن قدم از قلزم رحمت                   
 براي رحمه للعالمينش گوهر آورده                   
 كمال نهضت خونين عاشوراست شادي كن            
 كه پيك خوش خبر يك مژده از جان پرور آورده           
 امير آمده وزير آمد سفير آمد كه هستي را                 
 ورود اين سه تن تاب و توان ديگر آورده                  
 حسين فلك نجات و سيد سجاد سكانش               
 بر اين كشتي خدا هم بادبان و لنگر آورده                 
 برو باد صبا بر گو به زهرا ديده ات روشن                  
 كه از بهر حسينت ام ليال ياور آورده                     
 در ديوار يثرب مي زند فرياد آزادي                     
 كه مصباح الهدي را حق شكوه ياور آورده                
 پدر آمد پسر آمد عموي نازنين آمد                     
 به پشتيباني آنان علي را مظهر آورده                   
 براي سرفرازي بر فراز نيزه دشمن                    
 علي اكبر از بهر سرافرازي سر آورده                    

 قد و باالي او را ديد جبريل و بخود گفتا                   
 خدا از بعد پيغمبر مگر پيغمبر آورده                     
 شگفتي آفرين و خوش تماشايي بود رويش             
 تعالي اهللا از اين نقشي كه كلك داور آورده                
 عروس فاطمه امشب به پاس ياري قرآن               
 براي سنگر اهللا اكبر، اكبر آورده                       
 جوانان را بشارت ده خدا از نسل پيغمبر                  
 براي جانفشاني بر جوانان رهبر آورده                 
 چه رهبر؟ رهبري قاطع چه قاطع؟ در عمل فاتح         
 كه از فتحش فلك فتحاً مبينا زيور آورده                 
 قدم در ملك هستي زد علي را مظهر قدرت               
 چه قدرت قدرت مطلق كه حق احيا گر آورده             
 حسين بن علي را داده حق فرخنده مولودي              
 كه با ميالد خود تفسير نص كوثر آورده                  
 بگو تا كربال آماده سازد سنگر خود را                    
 كه بهر يوسف زهرا خدا همسنگر آورده                 
 به تير و نيزه و شمشير و خنجر مژدگاني ده                
 كه اين زيبا پسر بهر نشانه پيكر آورده                   
 براي سرفرازي بر فراز نيزه دشمن                    
 علي اكبر از بهر سرافرازي سر آورده                    

 )عليه السالم(والدت حضرت علي اكبر 
 مرحوم ژوليده نيشابوري: شاعر
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