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مناسبت های مذهبی ماه شوال
اول شوال .1 :عید سعید فطر  .2به درک واصل شدن عمروبن عاص
درسال 14هـ  .ق سوم شوال :به درک رسیدن متوکّل عباسی قاتل امام
هادی

وکسی که دستور تخریب مرقد سیّد الشهداء را داد

درسال 712هـ  .ق پنجم شوال .1 :ورود مسلم بن عقیل به کوفه و
آغاز بیعت کردن مردم با او درسال  06هـ .ق  .2حرکت علی

برای

جنگ صفّین علیه معاویه سال  60هـ  .ق ششم شوال :اوّلین توقیع امام
عصر(عج) برای حسین بن روح به عنوان سوّمین نایب ایشان در سال
 663هـ  .ق هشتم شوال :تخریب حرم ائمّه بقیع به دست وهّابیون
عربستان در سال  4611هـ  .ق چهاردهم شوال :به درک واصل شدن
عبدالملک بن مروان در سال  60هـ  .ق پانزدهم شوال .1 :وفات
عبدالعظیم حسنی درسال  737هـ  .ق .2بیرون راندن یهودیان از مدینه
درغزوه بنى قینقاع توسط پیامبر  .3آغاز غزوه اُحد  .4شهادت امام
صادق

به روایتی هفدهم شوال . 1 :جنگ اُحُد و شهادت حضرت

حمزه به روایتی .2شهادت اباصلت خادم امام رضا

در زندان

مأمون .3آغاز جنگ خندق در سال پنجم هجرت( احزاب) بیستم
شوال :دستگیری امام کاظم

و انتقال آن حضرت از مدینه به بغداد

بیستم و سوم شوال :افتادن حضرت یونس
و پنجم شوال :شهادت امام صادق

در شکم ماهی بیستم

درسال  416هـ  .ق به دست

منصور عباسی به روایت مشهور
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 5ـ بصیرت مداحی :مراجعین به سایت در بخش بصیرت مداحی از
سه بخش احادیث ،منویات بزرگان دین و پیوند ها بهره خواهند برد.
الف :بخش احادیث :با عنایت به اینکه طبق نظرات ارزشمند و راه
گشای علما و بزرگان دین و همچنین اصول مداحی؛ الزم است هیچ
منبر مداحی بی بهره از احادیث اهل بیت نباشد  ،سعی شده در این
بخش احادیثی معتبر که در مداحی ها هم بسیار کاربرد دارد همچون
آداب و ثوابهای عزداری اهل بیت یا احادیث اخالقی و  ...با ذکر اسناد
آن در اختیار مراجعین به این بخش قرار داده شود .که بعضی از این
احادیث همراه با اشعار ترجمه برگردان آن احادیث است.
ب :منویات بزرگان  :مادحین گرانقدر با توجه به اهمیت و حساسیت
وظیفة مهم و سنگینی که بر عهده دارند الزم است همواره این بیت
را نصب العین خود قرار دهند که « :طی این مرحله بی همرهی خضر
مکن ** ظلمات است و بترس از خطر گمراهی » لذا بر همة ما واجب
است همواره از رهنمود ها و ارشادات مراجع عظام تقلید؛ علما و
محققین دین بهره جسته و بر آن اساس حرکت کنیم که در این
بخش رهنم ودهای آن بزرگواران به مداحان عزیز جمع آوری و در
تقسیم بندی موضوعی در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است.
ج  :پیوند ها  :به منظور بهر مندی از تالش دیگر عزیزانی که در این
عرصه فعالیت دارند و به منظور کمک به شما در صرفه جویی از وقت
و جلوگیری از مراجعه به سایت های مختلف که موجب بطالن وقت
می شود؛ بعضی ازسایت ها همچون سایت مقام معظم رهبری و بعضی
از مراجع عظام تقلید ،سایت قرآنی تنزیل و  ...به عنوان لینک بر
روی سایت قرار داده شده است تا مراجعین محترم به سایت در
صورت تمایل از مطالب آن سایت ها نیز بهره مند شوند.
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محل توزیع جزوه :محفل انس شب پنجشنبه آخر هر ماه همزمان با نماز مغرب وعشا در مسجد میرزا لطف اهلل

رجهع اهی
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شمـاره  13ـ شـوال سـال 1301

این وژیه انهم شامل مناسبت اهی زری و چند مطلب دیگر است :
بق علی
تخریب قبور رحم ائمه یع هم السالم
لع حس
و افت حضرت عبدا ظیم نی علیه السالم
شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا علیه السالم

شهادت حضرت امام صادق علیه السالم
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سنگین ،متین و متناسب با محتوائى باشد که شما دارید عرضه میکنید؛
خداى نکرده به سمت آهنگهاى حرام و آهنگهائى که گناه است ،سوق
پیدا نکند.
 7ـ نکته ى دیگرى که این محتواها را محتوائى قرار بدهید که مخاطب
شما استفاده کند؛ یا یک منقبت قابل فهمى ،یا یک فضیلت برانگیزاننده
اى از اهل بیت

باشد که اعتقاد و ایمان انسان را محکم کند.

 8ـ مبادا در حرف و منبر و تبلیـغ شما حرف سست ،بیمنطق و ثابت
نشدهای وجود داشته بـاشد  ....یک وقت هست که یک چیـزی دور از
ذهن مخاطب است ،که باورش برای او مشکل است ،این را نباید بگوییم.
حتّی آنچه در بعضی کتابها نوشته شده است ،مناسب شأن و الیق
مفهوم و معنای نهضت حسینی نیست؛ اینها را باید شناخت و جدا کرد.
 9ـ شعرى که االن برادرمان خواندند ،مضمون درستى نیست که ما
بگوییم چون شیعه و محب هستیم ،اگر گناه هم کردیم ،خداى متعال ما
را مجازات نمى کند؛ نه ،این طور نیست.
 01ـ شعرى شما بخوانید؛ ولو لفظ هم لفظ خوبى باشد ،راجع به حضرت
زهرا (س) هم باشد ،اما چیزهائى باشد که مستمع هیچ استفادة از او
نمیتواند بکند؛ نه معرفتش نسبت به آن بزرگوار بیشتر میشود ،نه از
مقامات توحیدى او چیزى میفهمد ،نه از مجاهدت او چیزى میفهمد ،نه
از رفتار و سجیه ى آن بزرگوار که درس است چیزى میفهمد ،اشکال
خواهد داشت .وقتى شعر را میخوانیم ،به فکر باشیم که از این شعر ما
ایمان مخاطبان ما زیاد شود .پس ،هر شعرى را نمیخوانیم؛ هرجور
خواندنى را انتخاب نمیکنیم؛ جورى میخوانیم که لفظ و معنا و آهنگ،
مجموعاً اثرگذار باشد .در چه؟ در افزایش ایمان مخاطب.
« بیانا ت معظم له در تاریخ های » 1381/3/3 ، 28/3/13 ،23/4/14 ، 22/5/22
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اهی رماجع و زبرگان دین

؛رد توصیه
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 6ـ گـالـری  :از جمله بخش های جذاب و مفرّح سایت بخش گالری
آن است که از سه بخش الف  :تصاویر ب  :صوتی ج  :ویدئویی تشکیل
شده است .در بخش تصایر این قسمت شاهد عکس هایی بسیار زیبا از

دردو شماره قبل بنا به پیشنهاد بعضی از دوستان بعضی از رهنمود های مقـام عظمـای

حرم ائمه ،طرح های گرافیکی مذهبی ،مناظر بکر طبیعت ،شهرها و ....

والیـت را بطور تیتر وار و خالصه ذکر کردیم که مورد استقبال واقع گردید ،در ادامه

هستید و بطور رایگان میتوان آنها را دانلود کرد .در بخش صوتی نیز

تعداد دیگری از این منویات ذکر میشود.

 - 0بارها توى همین جلسه به شما مداحهاى عزیز عرض کردیم ،جاهاى
دیگر هم گفتیم که در مرثیهخوانى بایستى به صدق واقعه پایبند بود.
 -2درست است که شما میخواهید مستمع خودتان را بگریانید ،اما این
گریاندن را به وسیلهى هنرنمائى در کیفیت بیان واقعه تأمین کنید ،نه
در ذکر واقعهاى که اصل ندارد.
 -3شعر خوب ،شعر پرمغز و البته شعر زیبا را نتخاب و اجرا کنید هر
بافتهى نظمى ،شعر نیست؛ شعر خصوصیات خودش را دارد .
 -4من با این که در منبرهاى مداحى ،هى تعرض به این ،بدگوئى به آن

بشود ،موافق نیستم .

فایل های صوتی از مداحی ها  ،سخنرانی ها و  ...استانی و کشوری که
مستند بوده و دارای بار آموزشی هستند  ،قرار داده می شود تا مداحان
محترم بطور رایگان آن را دانلود کرده و بهره ببرند .الزم به ذکر است
است در بحث فایل های صوتی به غیر از بخش صوتی گالری ؛ این امکان
در نظرگرفته شده است که در بخش اشعار نیز؛ آهنگ و سبک سرود ها،
اشعار سینه زنی و زمزمه خوانی ها در اختیار مراجعین محترم سایت
قرار بگیرد تا سبک ها را به همراه اشعار آن دریافت کنند.
در بخش ویدئویی گالری نیز همچون بخش صوتی فایل هایی با همان
تقسیم بندی و موضوعیت قرار داده خواهد شد.
******************************

 - 5اینکه آقایان مداحها اصرار میکنند که بلند گریه کنید ،لزومى

فـراخـوان دعـوت بـه هـمـکـاری

ندارد؛ خوب ،آرام گریه کنید .وقتى میخواهند سینه بزنند ،اصرار بر

همانگونه که مستحضر شدید سایت آستـان وصـال بطور گسترده در

اینکه «صدا ،صداى این جمعیت نیست»؛ یا وقتى مردم میخواهند

بخش های مختلف مورد نیاز مداحان به ارائه مطالب علمی و مستند

صلوات بفرستند ،اصرار بر اینکه «صلوات ،صلوات این جمعیت نیست»!

پرداخته و برای هر چه پربار تر شدن سایت از کلیه عزیزان مداح ،

شما بخواهید مردم صلوات بفرستند ،ولو توى دلشان .گرم شدن مجلس

شاعر و محقق که 0ـ تمایل 2ـ توانایی الزم را دارند ،بنا بر دستور دینی

به این شیوهها ،اصل نیست.

« زکاة العلم نشره » دعوت می کنیم تا در این امر خطیر ما را یاری

 -6بعضى از آهنگهائى هم که انسان گوشه و کنار می شنود ،آهنگهاى

فرمایند و در اجر و ثواب برپایی هرچه بهتر مجالس اهل بیت که مورد

مناسبى نیست؛ حاال گیرم که چهار نفر را هم جذب کند .نه ،آهنگ باید

تایید حضرات معصومین است سهیم گردند ( التماس دعا)

سنگین ،متین و متناسب با محتوائى باشد که شما دارید عرضه میکنید؛
خداى نکرده به سمت آهنگهاى حرام و آهنگهائى که گناه است ،سوق
پیدا نکند.
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محمد کاظمی نیا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بی تو گذشت آن هیجانی که داشتیم
آن عشق پر شرار نهانی که داشتیم
روزیّ مـا نبود ببینـیم شـاه را...
ناکـام ماند عمر جوانی که داشتیم
دارد به سمت قبر مرا می کشد کسی...
طی شد بـدون یار زمانی که داشتیم
حتی "دعای عهد" مرا با وفا نکرد
سمت گنــاه رفت ،توانی که داشتیم
از بس زبانمان به دعـــای تو لب نزد
"لکنت گرفت بی تو زبانی که داشتیم"
از بس گناه روی دلم را سیــاه کرد
پنهان شد آن عیار عیانی که داشتیم
این گرگ نفس آمد و ما را به خاک زد-
با دوری از حضــور شبانی که داشتیم
بی تو چقـــــدر زندگی ما تبـــاه شد
مـرداب شد همین جَرَیانی که داشتیم
با دوری از تو عمر به دردی نمی خورد
آجــر شده است لقمه ی نانی که داشتیم
*******************************
سید مجتبی شجاع

مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

هر راه به جز راه تو کج خواهد شد

ما منتـظران اگر بخواهیم هـمه

بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد

امسال همان سال فرج خواهد شد

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

تکیه به وفای ما نـکن آقا جـا

گریه تـو بـرای ما نـکن آقـا جان

بهر فرجت خودت بیا کاری کن

دل خوش به دعای ما مکن آقا جان

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

هرکس قدمی بهر خدا بر دارد
من معتقدم یوسف زهرا آیـد

آینـة سینـه اش جـال بر دارد
گر فاطمه دستی به دعا بر دارد
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4ـ آمـوزش  :در بخش آموزش سه زیر مجموعه گنجانده شده است:
الف  :آموزش قرآن  :در این بخش مباحث تخصصی رو خوانی  ،روان
خوانی ،تجوید  ،صوت و لحن  ،نغمات قرآنی و نکات و اطالعات قرآنی
قرار داده شده تا مداحان گرانقدری که تمایل دارند آشنایی بیشتر و
تخصصی تر در زمینه علوم قرآنی داشته باشند با استفاده از مباحث
این بخش به آن امر مهم و حیاتی مسلط شوند.
ب :آموزش احکام  :آشنایی و تسلط بر احکام شرعی یکی از مهم ترین
مطالبی است که مداحان گرانقدر باید با آن آشنا بوده و تسلط داشته
باشند علی الخوص احکام مربوط به هیأت و عزاداری  ،لذا سعی شده
در این بخش فتاوای مراجع مختلف عظام برای مطالعه و بهره گیری
الزم در اختیار مراجعه کنندگان محترم به سایت قرار داده شود.
ج :آموزش مداحی :در این بخش نیز مباحث تئوری و عملی در بحث
اصول و فنون مداحی در اختیار مداحان عزیز قرار میگیرد تا بهره الزم
را از آن مباحث داشته باشند .همچنین فایل های صوتی آموزش نغمات
و گوشه های دستگاه های موسیقی جهت آشنایی و تسلط نسبی شما
مادحین به این علم مهم در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
سنجش مداحی :یکی از قسمت هایی که قرار است در آینده نزدیک به
بخش آموزش مداحی افزوده شود سنجش مداحی است؛ به این صورت
که افراد مراجعه کننده به سایت فایل صوتی خواندن خود را بر روی
سایت قرار می دهند؛ سپس توسط کارشناسان مربوطه این خواندن از
لحاظ شعر ،اصول فنون مداحی ،دستگاه های موسیقی و روایت تاریخی
مورد بررسی و نقد قرار گرفته و نظرات تخصصی به او ارائه می شود.
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3ـ روایت تاریخی :این بخش نیز از سه زیر مجموعة الف :والدت ائمه
ب  :شهادت ائمه ج  :شهید و شهادت تشکیل میگردد .در دو بخش اول
روایت های مستند و صحیح مربوط به والدت و شهادت اهل بیت بطور
جداگانه و با قابلیت جستجوی موضوعی از کتب معتبر و مرجع با ذکر
اسناد آن قرار داده شده است بطوریکه مداحان گرانقدر می توانند
هنگام مراجعه به سایت در مناسبت های مختلف در کنار انتخاب اشعار
مناسب و قوی؛ روایت های مرتبط با آن را نیز انتخاب کرده ودیگر نیازی
به مراجعه به کتب مختلف نداشته باشند .یکی دیگر از زیر شاخه های
این بخش شهید و شهادت است که در آن قسمت زندگی نامه ،وصیت
نامه و خاطرات شهدا علی الخصوص شهدای مداح قرار داده شده است.
3ـ کـتـاب  :این بخش نیز از چهار زیر مجموعه تشکیل می شود.
الف :دانلود کتاب :در بخش دانلود کتاب هم اکنون کتابهای معتبر
زیادی همچون لهوف ،ارشاد ،کامل الزیارات ،مجلدات مختلف زندگی
اهل بیت در بحاراالنوار ،مقتل سیدالشهدا ،مقتل مقرم  ،تفسیر زیارت
جامعه ،دعا و ادعیه ،کتب شعر و  ...قرار داده شده است بطوریکه در
مورد هریک از معصومین حداقل یک یا چند کتاب تخصصی معتبر
موجود است که مراجعین به سایت به راحتی و بطور رایگان می توانند
این کتب را دانلود نمایند ،قرار است هر ماه چند جلد کتاب جدید که
مورد نیاز مداحان و شعرای گرامی است به کتب موجود افزوده شود
ب  :معرفی کتاب :در این قسمت نیز با استفاده از منابع تحقیقی معتبر
ضمن معرفی کتب موجود در زمینه مداحی به بررسی اهمیت وجایگاه
کتاب و نویسنده آن ،منابع و شیـوه تالیف ،انگیزه مؤلف ،ویژگیهای آن

ویژه مناسبت های مذهبی ماه شـوال ( امام زمان عج )

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

حسین ایزدی

بین من و تو ،جز منِ من فاصله ای نیست
تو پیش منی ،من ز تو دورم ،گله ای نیست
ما مدعی و نفس پرستیم و صد افسوس
در خیل مریدان که دل یکدله ای نیست
پا بند شد آن کس که ز کوی تو گذر کرد
با اینکه درِ خانه ی تو سلسله ای نیست
با خون دل از دوری تو ســاز بسازیـم
و آن نغمه نوازیم که در چلچله ای نیست
«ما از تو نـداریـم به غیر از تو تـمـنا»
چون درّ وصال تو که ما را صله ای نیست
*****************************

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

علی ناظمی

بوی ظهور می رسد از کوچـه های مـا
نزدیک تـر شده به اجـابت دعـای ما
دیگر دو بـال آرزوی ما شکسـته است
از انتـظار پـر شده حـال و هـوای ما
این هفته هم سه شنبه شب جمکران گذشت

پـاسخ نداشت این همه  ،آقـا بیای ما
ما از نـدیدنت بخدا شـکوه می کنـیم
ای امتـداد هـرشـب یـا ربـنای مـا
این پنج روزه نوبت ما  ،کاش با تـو بود
بر روی رد پای تو مـی بود پـای مـا
یک جمعه گریه های تو را درک می کنیم

عجّـل  ،امـام منتـقم کربـالی مـا
*****************************

کتاب و  ....پرداخته شده است ج :گزیده کتاب :در این قمت نیز بخش

سید مجتبی شجاع

های مهم بعضی از کتب معتبر  ،قرار داده شده است .د :ماهنامه :در این
بخش ماهنامه جرعه های معرفت در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

گر عفو کنی یا نکنی حـق داری
با این همه عصیان و خطاکاری ما
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گل شد ،بر آمد پیکرم  ،آهسته آهسته
انگار دارم میپرم آهسته آهسته
انگشترم ،مهرم ،پالکم ،چفیهام ،عطرم
پیدا شد از دور و برم آهسته آهسته
آهسته آهسته سرم از خاک میروید
از خاک میروید سرم آهسته آهسته
جز نیمه ای از من نمییابید ،روزی سوخت
در شعله نیم دیگرم آهسته آهسته
امروز بعد از سال ها زاییده خواهد شد
ققنوس از خاکسترم آهسته آهسته
خوابیدهام بر شانهها و میبرندم … نه
تابوت را من میبرم آهسته آهسته
آن پیرزن ،این زن به چشمم آشنا هستند
دارم به جا میآورم آهسته آهسته
شعر شهید و شهادت و مناجات

خواندم :پدر خالی است جایش این خبر میریخت

از چشمهای خواهرم آهسته آهسته
دیگر برای آستین باال زدن دیر است
این را بگو با مادرم آهسته آهسته
*************************
مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
محمد فردوسی
وقت جدایی من و مـاه صیـام شد

یعنی غروب طلعت این بار عام شد

دارد بساط ماه خـدا جمع می شود

آه درون سینـه ی ما مستـدام شد

توشـه برای روز جزا برنـداشتـم

فرصت گذشت و خوشة عمرم تمام شد

یادش به خیر  ،سوز مناجات نیمه شب

وقتی که با خدا دل ما هم کالم شد

1
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مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

گر نامه ام امضا نکنی حق داری
گر چهره هویدا نکنی حق داری
محسن عرب خالقی
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سعید طالیی

مفعول مفاعیل مفاعیل فعلن

فکرم همهجا هست ،ولی پیش خدا نیست
سجـاده ی زر دوز که مـحـراب دعا نیست !
گفتند سر سجده کجا رفته حــواست؟
اندیشة سیّال من  ،ای دوست ،کجا نیست؟!
از شدت اخالص من عالم شده حـیـران
تـعـریف نباشد ،ابــداً قصد ریــا نیست!
از کـمـیـّتِ کار که هر روز ســه وعده
از کـیـفـیتش نیز همین بس که قضا نیست
یکذره فقط کُندتر از سرعت نور است
هر رکعتِ من حــائــز عنوان جهانیست!
این سجدة سهو است؟ و یا رکعت آخر؟
چندیست که این حافظه در خدمت ما نیست
ای دلبــر من! تا غم وام است و تــورم
محـراب به یاد خــم ابــروی شما نیست
بیدغدغه یک سجدة راحت نتوان کـرد
تا فکـر من از قِسط عقبمانده جدا نیست
هر سکه که دادند دوتا سـکـه گرفتند
گفـتند که این بهرة بانکیست ،ربا نیست!
از بسکه پی نـیـم وجب نانِ حاللـیـم
در سـجدة ما رونق اگر هست ،صفا نیست
به به ،چه نمازیست! همین است که گویند
راه شـعـرا دور ز راه عــرفــا نیـست!
***********************

موسی علیمردانی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

ای دل به دست موج هوس هر طرف مرو

با این حباب در پـی کسب شـرف مرو

یادش به خیر  ،لحظه ی افطار  ،تشنگی

نـام حسیـن بر لب ما التـزام شد

چشم کریم مانده به راهت که در زنی
هرجا که بنگری سخن از روی یار ماست

بیهوده پس به این طرف و آن طرف مرو
قبـله یکیست هر طرفی بی هدف مرو

دست ادب به سینه نـهادم به سوی او

اشکم روان و ذکر لبـم اَلسَّالم شد

وای از دمی که خندة جانسوزکوفیان

بر زخـم بی شمار تنش التیام شد

هر کس به نوبةخودش از او بها گرفت

وقتی میان قتلـگهش ازدحام شد

دنیا محل خوف و رجای قیـامت است
گنجینة میان جهان عشق حیدر است
ایل تو سائل علی و راهشان علی است
گر طالبی به چشم ببینی بهشت را

بی غصه هیچ جا پی شور و شعف مرو
بی عشق مرتضی پی صید صدف مرو
درسائلی خلف شو ولی نا خلف مـرو
جایی به غیـر مرقد شاه نجـف مـرو
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مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
محمود ژولیده
ای دیـده ها به سـوی تو یا صـاحب الـزمان
از غصّــة فــراق تو الغــوث و االمــان
حـاال که دشـمـن از غم مـا شـاد مـی شود
وقت است تا به شیعه کنی روی خود عیان
از کـعبـه بـاز آی و ز ر خ پــرده را بگــیر
اَحبـاب را به یـاریِ دینِ خـدا بخــوان
هرگز نبـوده رسـم تو رانـدن ز کوی خـود
هرگز نبوده رســم تو تنــبیه دوسـتان
دسـت مـرا ز دسـت عـطایـت جدا مکـن
تا روز حــشر ســایة باال سـرم بــمان
آلوده ای چـو مـن  ،که شـود نـوکر شـما
آقــاییِ تو را به هــمه می دهــد نشان
مـا کـه نـدیـده عاشـق روی شـما شدیم
این هم کرامتی اســت از آن چهـرة نهان
آیـا مـرا بحـال خــودم واگـــذاشـتی
گیــرم غالم کوی تو بَـد داده امتــحان
عمری است این گدا سرِ کویت نشسته است
سائل به همنشینی تو هست  ،خوش گمان
گاهی که خسته بر سر من  ،دست می کِشی
پرواز می دهـی دل و جان را به بی کــران
گــاهی مدینــه می بری و گــاه کربــال
قــربان غصّه های تو یا صاحــب الزمان
**********************

سید مجتبی شجاع

مفعول مفاعلن مفاعیلن فع

عمری که تباه می کنم می بینی
مُردم ز خجالت چو شنیدم آقا

لب را که پر آه می کنم می بینی
وقتی که گناه می کنم می بینی

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

دل یاور و غم گسارتان می ماند

پـروانة بـی قـرارتان می مـاند

فرمود پیمبر افضل اعمال اسـت

هر کس که در انتظارتان می ماند
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تخریب حرم ائمه بقیع :هشتم شوال امسال ،هشتاد و هشتمین
( )88سالگرد تخریب قبورائمه بقیع درسال 0344هجری قمری
توسط وهابیت است و هر ساله در این روز ضمن برپایی مراسم
هایی این اقدام ضد دین را محکوم میکنیم  ،اما واقعیت امر این
است که سابقه این جنایت به  202سال پیش باز میگردد .آری
نخستین تخریب قبور ائمه بقیع در سال  0221هجری یعنی زمان
سقوط دولت اول سعودیها توسط حکومت عثمانی روی داد،پس
ازاین واقعه تلخ -با همت و سرمایهگذاری شیعیان و به کار بردن
امکانات ویژهای ،مراقد تخریب شده به زیباترین شکل ممکن
بازسازی شد و با ساخت گنبد و مسجد ،بقیع به یکی از زیباترین
مراقد زیارتی زمان خویش تبدیل شد .و شاید این باسازی عامل
شده است که این نوبت از جنایت بی شرمانه به فراموشی سپرده
شده و کمتر از آن یاد شود.
اما دومین و در واقع دردناکترین جنایت در بقیع در روز هشتم
شوال سال  0344و پس از روی کار آمدن سومین حکومت وهابی
عربستان رقم خورد ؛ در ماه شوال آن سال پس از اشغال مکه ،
وهابیان به سرکردگی عبدالعزیز بن سعود روی به مدینه آوردند و
پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر  ،سرانجام آن را اشغال
نموده  ،مأمورین عثمانی را بیرون کردند و عالوه بر تخریب بارگاه
امام حسن مجتبی (ع) ،امام سجاد (ع) ،امام محمدباقر (ع) و امام
جعفر صادق(ع) ؛ قبور منسوب به فاطمه زهرا (س) ،عبداهلل بن
عبدالمطلب و آمنه پدر و مادر پیامبر اسالم ،قبر مطهر فاطمه
بنتاسد (س) مادر امیرالمومنین (ع) ،قبر مطهر حضرت
امالبنین(س) ،قبرعباس عموی پیامبر ،ابراهیم پسر پیامبر (ص)،
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معرفی سایت آسـتـان وصـال
سایت تخصصی آستان وصال یکی از تخصصی ترین و جامع ترین سایت
های فعال در عرصه علوم مرتبط با مداحی است که توسط جمعی از
مداحان بسیجی همدان راه اندازی و اداره می شود و همین ویژه نامه (
جرعه های معرفت ) نیز بر روی این سایت گذاشته می شود .کلیه افراد
مراجعه کننده به سایت می توانند از تمامی بخش های سایت بهره مند
شود ولی چنانچه مایل باشند مطالبی را در سایت درج کنند الزم ابتدا
در سایت عضو شده سپس به بارگذاری مطالب بپردازند .در زیر به
تشریح بخش ها و ویژگی های این سایت می پردازیم.
1ـ اشعار  :این بخش از سایت شامل دو بخش می باشد.
الف :درج اشعار مذهبی  :در این سایت سعی شده بر خالف بعضی از
سایت ها و وبالک های شعر آئینی؛ در انتخاب و درج اشعار دقت نظر
بیشتر و کامال تخصصی مد نظر قرار بگیرد .به همین دلیل اشعار انتخاب
شده یا رسیده در دو مرحله توسط کارشناسان زبده مورد بازبینی دقیق
کارشناسی قرار گرفته و ضمن نقد اشعار ،اغالط احتمالی آن در قسمت
پایانی درجِ اشعار « قسمت نقد شعر » مورد بررسی قرار گرفته و ابیات
اصالحی جایگزین به عنوان پیشنهاد ارائه گردیده است .در بحث نقد
شعر سه عنصر 1ـ صنایع لفظی و معنوی صنعت شعر 2ـ مبانی اعتقادی
و امام شناسی 3ـ مطابقت با روایت های تاریخی صحیح ،مد نظر قرار
می گیرد .تا مداحان عزیز با خاطری آسوده به ارائه اشعار در مجالس
بپردازند .در این قسمت ویژگی های دیگری چون رتبه و امتیاز شعر،
قالب ،سبک و وزن اشعار برای آگاهی مداحان گرانقدر درج میشود.
ب :بحث آموزش اشعار که در این قسمت متون تخصصی  ،ردیف و قافیه
 ،قالب های شعر فارسی ،اوزان اشعار و  ...برای مداحان و شعرا ی عزیز
قرار داده شده است تا از این مباحث نیز بهره الزم را ببرند.
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کلینى و ابن بابویه و برقى و دیگران روایت کردهاند که چون هنگام
شهادت آن حضرت شد ،دیدههاى خود را گشود و فرمود :خویشان مرا
جمع کنید ،چون همه جمع شدند بسوى ایشان نظر کرد و فرمود:
شفاعت ما نمىرسد به کسى که نماز را سبک شمارد و اعتنا به شأن آن
ننماید « ثواب االعمال  » .272سپس ضمن سفارش به صله رحم و
نیکی به پدر و مادر فرمود  :حق تعالى بهشت را را خوشبو گردانید،
بطوریکه بوى آن تا دو هزار سال راه مىرسد اما این بوى به قطع کننده
رحم و کسی که عاق پدر و مادر شده نمی رسد «.الغیبه ،ص  »097ابن
بابویه و دیگران گفتهاند که :به امر منصور ملعون آن حضرت را به زهر
شهید کردند ،و گویند که :انگور زهرآلودى به آن حضرت خورانیدند ،و
آن امام رفیع در قبرستان بقیع در جنب پدر بزرگوار خود مدفون
گردید « .االرشاد ج 2ص »081
***********************
حسن لطفی مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
آتش گـرفتـه بـار دگـر آشـیـانـه ات
چون شعله ها گرفته ام امشب بهانه ات
هر گوشه ای که مینگرم خاطرات توست
اینجا پُر است گوشه به گوشه نشانه ات
دیوار و دود و آتـش و لبخندهای شـوم
حاال شده ست خانه ی من روضه خانه ات
امشب که کودکان ز پی ام گریه میکنند
افـتـاده ام بـه یـاد تـو و نـازدانـه ات
یک سو تـویی و عمه ام و گریـه های او
یک سـو کسی که بـاز زنـد تـازیانه ات
آخـر جـدا شد از کفِ تـو دامن عـلـی
ای وای من شکسته مگر دست و شانه ات
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آتش زدن خانه امام صادق

2
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 :منصور ملعون به حسن بن زید والی

بنتاسد (س) مادر امیرالمومنین (ع) ،قبر مطهر حضرت

مدینه نامه فرستاد که  :خانة جعفر بن محمد را آتش بزن  ،او نیز به

امالبنین(س) ،قبرعباس عموی پیامبر ،ابراهیم پسر پیامبر (ص)،

درون خانه حضرت قطعه ای آتش انداخت و درب خانه و داالن آن

قبر اسماعیل فرزند حضرت صادق (ع)،قبر دختر خواندگان پیامبر

بر روی آتش راه می رفت و با گام های

(ص) ،قبر حلیمه سعدیه مرضعه پیامبر (ص) و قبور شهدای زمان

خود آتش را خاموش می کرد و میفرمود :من فرزند ابراهیم خلیل

پیامبر (ص) را نیز وحشانه تخریب کردند .الزم به ذکر است که

آتش گرفت ،امام صادق

الرحمان هستم «.اصول کافی ج 0ص » 473
یوسف رحیمی

قبور چهار امام معصوم بر خالف دیگر قبور مطهر از همان ابتدا در

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

پر از شمیم بهشت است منبرت آقا

به بـرکت نـفحـات مـعطـرت آقـا

محوطه باز نبوده است بلکه از همان آغاز و زمان دفن در خانه ای
که متعلق به عقیل بوده است دفن شده بودند وبه مرور زمان این

هنوز عطر و شمیم محـمـدی دارد

گـلِ دمیده ز لـبـهـای أطهرت آقا

شبیه حضرت خـاتم مدینه العلمی

علـوم می چکد از خاک معبرت آقا

خانه به شکل مسجد و آرامگاه باز سازی شده بود که وهابیون

چهار هـزارحکیم و فقیه ودانشمند

رهیـن مکتب اندیشه گستـرت آقا

افراطی با توجه به فتوای سران خود مبنی بر اهانت و تحقیر

اشاره های نگـاهت زُراره می سازد

شنیدنی است کـرامات محضرت آقا

مقدسات شیعه ،مراقد مطهر ائمه و اهلبیت پیامبر (ص) را مورد

و دیده ایم به وقت جـهاد انـدیشه

هـزار مـرتبه ما فـتح خیبـرت آقا

دومین هجوم وحشیانه خود قراردادند و ضمن تخریب این بارگاه

ببین که شیعة صبح نگـاه تو هستیم

در آسـمـان همیـشه منـورت آقا

هنوز شیعه و « قال االمامُ صادق» هست

کنـار چشمهی جـاری ِ کوثـرت آقا

مقدس که به صورت هشت ضلعی ساخته شده بود  ،ضریح و دیگر
اشیاء قیمتی آن را به غارت برده و ضمن جسارت به ساحت

سبد سبد گل الله به بـاغ دل دارم

به احـتـرام دل داغ پـرورت آقــا

نبود غیر گل آه و غـنچـة شـیـون

به باغ بـغـض گلوگـیر حنجرت آقا

مقدس ائمه ،قبور آنان را نیز تخریب کردند که پس از آن این روز

مگر نه شیعة تو در تنور آتش رفت

چگونـه سوخت بهشت معطرت آقا

یوم الهدم یعنی روز ویران کردن نام گرفت.

در آن شبی که تو را پا برهنه می بردند

بهشت عـاطفه هـا بود پـرپرت آقا

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

من از حضور شریفت اجازه می خواهم

که روضه خوان شوم امشب برابرت آقا

خوب است که ماه آسمانت باشی

پـروانة بی قرار جانـت باشی

اگر چه حرمتتان را شکسته اند آن شب

نبسته اند ولی دست خواهـرت آقا

ای شیعه مراقبت کن از اعمـالت

تا زینت صاحب الزمانت باشی

چه خوب شد که نشد در مقابل چشمت

کبود  ،چـهـرة معصوم دخترت آقا

گل گـلوی تو را دشنه ای نبوسیده

و ماهِ نیزه نـشینان نشد سرت آقا

عمری که تباه می کنم می بینی

به حرمت لب تو  ،چوب پا نزد آنجا

و داغ نعل ندیده است پیکرت آقا

مُردم ز خجالت چو شنیدم آقا
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محمد حسین رحیمیان

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

می سوخت بین شعله ها بال و پر تو
آتــش نشــد شرمنده از موی سر تو
با رفتن تو آسمان هم گریه می کرد
آن شــب نبود عمامه ای روی سر تو
پای برهنه پشت یک مرکب دویدن
نگــذاشت نایی در میــان پیـکر تو
دیدند خیــلی داغدار کربــالیی
شـام غریبان شــد به پا در محضر تو
جای هزاران سجــدة شکرانه دارد
خنــجر نیامد بر ضــریح حنــجر تو
***************************

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
قاسم نعمتی
منی که بر همه عالم گره گــشا بودم
میـــان مـوج مصیبــات مبتــال بودم
همیشه غفلت اصحاب دردِسر ساز است
به وقــت فـتـنه چـه بی یار و آشنا بودم
کنار مــنبر من مکتــب جدید زدند
در آن غبار زمان چـشـمة هدی بودم
حقیقت همه قرآن میان قلب من است
منــم که بر هـمـة خلق رهنما بودم
شبی که از همه سو ریختند در خـانه
فقــط به یاد غــریبیِ مرتضی بودم
همین که شعلة آتـش به دامنم افتاد
نفس نفس زدم و یاد خـیـمـه ها بودم
اگر چه شکر خدا دختری نسوخت ولی
به یــاد شــام غــریـبان کربال بودم
کـمی ز روضـة گـودال بر سـرم آمـد
به گـیـسوان پریشـان چو در نوا بودم
نخـورد یک نوک نیـزه به پیـکرم امـا
به یاد قــاری باالی نیـزه ها بودم

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

لب را که پر آه می کنم می بینی
وقتی که گناه می کنم می بینی
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فاعالتن مفاعلن فعلن
مهدی رحیمی
چار سنگ مـزار داشته است
روزی اینجا بهار داشته اســت
هرکه با هر که کار داشته است
به حریمـش پنــاه مـی بـرده
از خودش اختـیار داشته است
مثل مشـهد در این حــرم زائر
گونـه ی آبــدار داشـته است
شـانه ی بـی قــرارِ لــرزان و
آشـکـارا قـرار داشــته است
اشک با پلک ،رو به روی ضریح
جبرئیـل افتخـار داشتـه است
روزگـاری به خــادمیِ بقیــع
زائرش شــوق یار داشته است
روی زوار بــاز بــوده حــرم
هر درختی که بار داشـته است
شاخه هایش به سنگ محکوم است
دائــما آفتــاب هـم باشـد
گیرم اینجا خراب هـم باشــد
گیرم اصالً طنــاب هـم باشد
دل مهم است بین مــا با قـبر
در زیــارت شــتاب هم باشد
گاه مثـل بقــیع میبایســت
زدن شیــعه باب هـــم باشد
این خودش باب رحمت است اگر
باید اینــجا رباب هــم باشد
چون که اُمّ البنین در این خاک است
نالـــه ی آب آب هــم باشد
بایـد اینـجا شبـیه کرب و بال
چار تا مثل هم درســت کنند
باید اینجا حـرم درست کنـند
چند باب الکرم درســت کنند
با امام حـسن سـزاوار اســت
بیتی از محتشم درســت کنند
بـا طـال دور مـرقـد سجــاد
صحن دارالقلم درســت کنند
به تــوالی بــاقر و صــادق
مشک و دست و علم درست کنند
نـزد ام البنـــین نمــادی از
شاعران چـاردم درسـت کنند
دود مه نه در این مـکان باید
قطعه ی "آمدم" درست کنند
با کریــمان "کریم خانــی"ها
ولی از داغ خـم درســت کنند
دورِ گـنبد چــهار گلــدسته
کوچه را دست کم درست کنند
کاش هر چـیز را نمی ســازند
از حـــرم تا حرم درست کنند
کوچه را در ادامه ی این طـرح
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مجید تال

فاعالتن مفاعلن فعلن

از صـفای ضــریح دم نزنید

حرفی از بیــرق و علــم نزنید

گریه های بلند ممنـوع است

روضه که هیچ ،سینـه هم نزنید

کربـال رفتـه ها! کــنار بقیع

حرفی از صحن و از حـرم نزنید

زائری خسـته ام نگــهبانان

به خــدا زود می روم ،نزنیـد

زائــری داد زد که نامــردان

تازیـانه بـه مــادرم نـزنید

غربت ما بدون خاتمه اســت

ویژه مناسبت های مذهبی ماه شوال  ،شهادت امام صادق ( ع )
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مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
یوسف رحیمی
غروب سرخ نگاهش به رنگ ماتم بود
غریب شهرِ خودش نه  ،غریب عالم بود
چقدر روضة کرب و بال بپا می داشت
به روی سر در خانه همیشه پرچم بود
اگر چه زخم جگر تازه می شد اما باز
برای داغ دلش روضه مثل مرهم بود
همیشه در وسط کوچـة بنی هـاشم
پـر از تالطم اشکِ مصیبت و غم بود
شبی که در تب آتش بهشت او می سوخت
شکسته قـامت و آشفته حال و درهم بود

مادر ما همیشه فاطــمه است
کاش درهای صحن وا مـی شد

شوق در سینه ها به پا می شد

کاش با دست حضرت مهــدی

این حرم نیز با صــفا می شد

کاش با نغمة حســین حسین

این حـرم مثــل کربال بشود

در کنـــار مـزار ام بنیـــن

طرحـــی از علقمه بنا بشود

پس بســازیم پنجره فــوالد

هر قدر عقده هسـت وا بشود

چار تا گنبـــد طالیــی رنگ

چار تا مشـــهد الرضا بشود

این بقیعی که این چنین خاکی ست

کبودِ زخمِ طناب و اسارت و غـربت
چـقدر در نظـرش کربـال مجسّم بود
خالصه لحظة آخر  ،زمان تـدفینش
بساط غسل و بساط کفن فراهم بود
در آن زمان به خدا هر دلی پریشانِ
شهید بـی کفـن وادیِ مـحـرّم بود
به زخم پیکر گل  ،بوریا نمی پیچید
اگـر که پیرهن پـاره پاره ای هم بود
********************
علی اکبر لطیفیان

رشـک پروانه های افالکی ست

در هوایش ستـاره می ســوزد

سیـنه با هر نظاره می سوزد

همان امام غریبی که شانه اش خم بود

به روی شانه ی پیرش غم دو عالم بود

هشت شوال آسمان لــــرزید

دید صحن و مناره مـی سوزد

میان صحن حسینیة دو چشمانش

همیشه خاطره ی ظهر یک محرم بود

بارگــاه بقـیع ویــران شــد

دل بی راه و چاره می ســوزد

دل شکستة او را شکسته تر کردند

شبیه مادر مظلومه اش پـر از غم بود

این حـرم مثـل چادر زهرا ست

که در این جا دوباره می سوزد

اگر تمام مالئک زگریـه می مـردند

به پای خانـة آتش گرفته اش کم بود

این حــرم مثل خیمـه ی زینب

که در اوج شراره می سـوزد

حدیث حرمت او را به زیـر پا بـردند

اگر چـه آبـروی خـانـدان آدم بـود

سـال ها بعـد قـدری آن سـوتر

چنــد قـرآن پاره می سوزد

شتـاب مرکب و بند و تعـلل پایش

زمینه های زمین خوردنش فراهم بود

امان نداشت که عمامه ای به سرگیرد

همان امام غریبی که شانه اش خم بود

کمیته آموزش شورای عالی قشر سازمان بسیج مداحان استان همدان
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وفات حضرت عبدالعظیم حسنی  :نجاشی درکتاب رجال خود درباره نسب
وی نوشته  :هنگامی که جنازه او را برای غسل برهنه میکردند ،در جیب
لباسش نوشته ای پیدا شد که در آن ،نسبش ،این گونه نوشته شده بود :من
ابوالقاسم ،عبدالعظیم بن عبداهلل بن علی بن حسن بن زید بن علی بن
حسن بن علی بن ابی طالب هستم[ .رجال النجاشی :ج  ،2ص  ،67ش ]650
براساس این نسخه از رجال النجاشی ،در نسب ایشان ،میان وی و امام
حسن ،پنج نفر واسطه وجود دارد؛ لیکن در نسخههای معتبر این
کتاب[معجم رجال الحدیث :ج  ،01ص  ،]،46میان «زید»  -جدّ سوّم وی – و
شخص دیگری واسطه نیست.
امام حسن
محقق بزرگ عالمه شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره تاریخ والدت حضرت
عبدالعظیم حسنی می نویسند « :بنا بر نقل کتاب الخصائص العظیمیّه
در روز پنجشنبه چهارم ربیع الثانی سال
والدت حضرت عبد العظیم
 073ق در مدینه واقع شده است» .پدرش عبداللّه و مادرش فاطمه به
پرورش و آموزش او اهتمام زیادی داشته اند .عمدة دوران کودکی او به
سپری شد .مدّت  79سال
تعلیم قرآن و ممارست در معارف اهل بیت
عمر با برکتش با دوران امامت چهار امام معصوم یعنی امام موسی کاظم
مقارن بوده
و امام علیّ النّقی
امام محمّدتقی
امام رضا
را
و امام هادی
 ،امام محمّد تقی
و محضر مبارک امام رضا
درک کرده و احادیث فراوانی از آنان روایت کرده است .اما در خصوص
علت سفرش به شهر ری نوشته اند وی همواره به تحکیم جایگاه امامان
معصوم و افشای ستم غاصبان حکومت اسالمی می پرداخت و در سخت
ترین اوضاع به گسترش معارف اسالمی و نشر معارف اهل بیت مشغول بود
و ارتباطش به امام را حفظ میکرد .لذا وقتی خلیفه عباسی امام هادی
را زیر نظر گرفته و مانع ارتباط آن حضرت با مردم بود ،حضرت عبدالعظیم
به هر زحمتی که بود خود را به آن حضرت رساند تا عهده دار مسئولیت
هایی
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مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

وحیدمحمدی
باز از دعـای مـادر نام آشـنـای ما

امشب بساط روضه به پا شد برای ما
خون گریه می کنند تمام ستـاره ها
همراه چشم های زمین پا به پای ما

از بوی دود و آتش کوچه مشخّص است

بوی مدینه می دهد این گریه های ما
یک عدّه از سقیفه شبیه مغـیره بـاز
خون کرده اند بر جگر مـقـتدای ما
یک پیرمرد پای پیاده! چه روضه ای!
خاکی به سر کنیم از این ماجرای ما

شیخ االئمه و سر عریان عجیب نیست ؟
این ها شده است غصّه ی بی انتهای ما
************************

عالم ز آه  ،تیره تر از صبح محشر است
خون جگر به دیده ی آل پیمبر است
شهر مدینه گشته عزا خانه ی وجود
رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است
گفتم چه روی داده که از خاطرم گذشت
امشب شب یتیمی موسی ابن جعفر است

گـریند بر امـام ششم هفت آسمان
درنه فلک قیامت عظمای دیگر است
جسمی که آب شد زجفا زیر خاک رفت
در قلب آب و خاک از این داغ آذر است
خواهی اگر که بوسه زنی بر مـزار او
قبرش کنار تربت زهـرای اطهر است
آتـش زدنـد خـانة او را حـرامیـان
این اجرخوبی پدر و ارث مـادر است
جز تَلّ خاک نیست نشانی از آن مزار
الحق که ننگ آل سعود ستمگر است
قامت خمیده تن شده مانند شمع آب
این شـاهد جنایت منصور کافر است
بر او بریز اشـک که این گریه نزد حق
با گریه بر حسیـن ثوابش برابر است
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مىدانى من در زمان بنى اميّه كه دشمن ترين خلق بودند براى ما و شما ؛ و با آن
آزارها كه از آنان به ما و اهل بيت ما رسيد اين كار را نكردم و از من بدى به
آنان نرسيد ،با شما چرا چنين كاری كنم ،پس منصور ملعون كه بر روى تكيه نمدى
نشسته بود ،ساعتى سر به زير انداخت ،و سپس گفت :دروغ مىگوئى ،دست در زير
تختش كرد و نامههاى بسيار بيرون آورد و به نزديك آن حضرت انداخت و گفت:
اين نامههاى توست كه به اهل خراسان نوشتهاى كه بيعت مرا بشكنند و با تو بيعت
كنند ،حضرت فرمود :به خدا سوگند كه اين سخن تهمت و افتراست و من اين نامه
ها را ننوشتهام؛ آن ملعون شمشيرش را از غالف كشيد .ربيع گفت :چون ديدم كه
آن ملعون دست به شمشير دراز كرد بر خود لرزيدم و يقين كردم كه آن حضرت را
شهيد خواهد كرد ،اما شمشيرش را دوباره در غالف كرد چندين بار اين كار را
تكرار كرد و سپس گفت  :راست مىگوئى؛ سپس حضرت را تكريم فراوان كرد وبه
من گفت :بهترين اسبان مرا حاضر كن و جعفر را به منزلش برسان ،در بين راه گفتم:
يا بن رسول اللَّه من متعجّبم از آنچه اتفاق افتاد  ،و مىدانم كه اين اثر آن دعا بود
كه بعد از نماز خواندى ،و آن دعاى ديگر كه در ايوان تالوت نمودى ،حضرت
فرمود كه :بلى ،دعاى اوّل دعاى كرب و شدايد بود و دعاى دوّم دعائى بود كه
حضرت رسول

در روز احزاب خواند.

ربيع گويد در بازگشت موضوع را از منصور پرسيدم و او گفت :اى ربيع در وقتى
كه او را طلبيدم ،مصر بودم بر قتل او و بر آنكه از او عذرى قبول نكنم ،اما وقتی
شمشير از غالف كشيدم ،پيامبر اكرم

براى من ظاهر شد و ميان من و او حايل

گرديد ،دستها گشوده بود و آستينهاى خود را باال زده بود و رو ترش كرده بود و
چنان نزديك من آمد كه نزديك شد كه دست او به من برسد ،به اين جهت ،از آن
اراده برگشتم و او را اكرام كردم «.سيد بن طاوس ،مهج الدعوات ،ص » 291
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مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
علی اکبر لطیفیان
گمان نمی کنم این روح پیکرم باشــد
تنی که مُـثـلـه شده در برابرم باشد
گمان نمی کنم این تکه های پخش شده
همان عـمــوی رشید پیمبرم باشد
بدن مگر بدن کیست این چنین شده است؟
اگر خدای نـکـرده برادرم باشد!...
فدای خواهر مظلـومه ای که نـاالن گفت
کنار کشتة گودال مو پریشان گفت:
گمــان نمـی کـنم این زیر نیـزه افتاده
حسین فـاطـمـه یعنی برادرم باشد
تو را خدا بگــذارید بوســه اش بزنم
که قول می دهم این بار آخرم باشد
کفن که نیست عبا نیست ،بوریا هم نیست؟!
مخواه بی کفن این مرد محترم باشد
بــرای آن که روی پیــکرش بیــاندازم
نمی شـود بگذارید معجـرم باشد؟
*******************

علی اکبر لطیفیان

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

برای اوج نوشتند بـال وا شده را
تو همزة اَحَد وحمزة اُحـد هستی
قسم به حرمت جعفر تو نیز طیاری
خودی شکستی و آوازه ات فراتررفت

نزول نیست ،به معراج آشنا شده را
چگونه شرح دهم جلوة دو تا شده را
قفس چگونه بگیرد تن رهـا شده را
خدا بلند کند خاک مصطفی شده را

تو ایستاده ای و ایستاده می مانی
به بازویت"اسد اللّهی" علی وصل است سپاه نیست جلودار ،مرتضی شده را
به روی خاکی و پیغمبر خدا مانده است چگونه جمع کند این جدا جداشده را
کفن که برتن توکرد،گریه کردو نشست کنار پیـکر تو دید بوریـا شده را
اگر نگاه کند جسم جا به جا شده را
خدا به خواهر غمدیدة تو رحم کند
شکست نیست ،به دست نبی بنا شده را
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شود .چون متوکل این موضوع را شنید ،دستور
از طرف امام هادی
دستگیری آن حضرت را صادر کرد .در این زمان بود که حضرت عبدالعظیم
مجبور به مهاجرت به ری می شود.
در قدر و منزلت او تنها به ذکر سه حدیث اشاره میکنیم 1ـ ابن قولویه در
کامل الزّیارات (باب  017ص  ) 324روایت کرده یکی از اهالی ری گفت به
رسیدم؛ آن حضرت از من پرسید کجا بودی؟ عرض
محضر امام هادی
رفته بودم آن حضرت فرمود بدان و آگاه
کردم به زیارت سیّد الشهدا
را که در نزد شماست زیارت کرده
باش اگر قبر عبدالعظیم حسنی
را در کربال زیارت کرده
بودی مثل آنست که حضرت حسین ابن علی
نیز میفرمایند  :هرکس قبر اباالقاسم
باشی2.ـ حضرت امام هادی
[حضرت عبدالعظیم] را در ری (با شروط آن) زیارت کند ،خداوند پاداش او
را بهشت قرار می دهد «.مستدرک الوسائل ج  07ص 3 » 604ـ امام
به حمّاد رازی فرمودند :هرگاه در قلمرو خود در کار دین به
هادی
مشکلی دچار شدی  ،آن را با عبد العظیم حسنی در میان بگذار« مستدرک
الوسائل  ،ج  ، 07ص » 320
و
محضر امام رضا
حضرت عبدالعظیم با آنکه پیش از امام هادی
را نیز درک کرده بود ؛ اما برای تحصیل اطمینان از ادامه
امام جواد
عرض می کند « :ای پسر
سالمت عقایدش به محضر امام هادی
پیامبر  ،بسیار عالقمندم که عقاید دینی ام را خدمت شما بیان کنم تا
چنانچه عقاید و افکارم مورد تأیید شماست بر آن استوار باشم وگرنه آن
چنان که شایسته است آنها را اصالح نمایم» .آن گاه تک تک مسائل
اعتقادی خود را در زمینه توحید ،نبوّت ،امامت ،معاد و غیر آن را توضیح
می فرمایند « :ای
می دهد .وقتی سخنانش به پایان می رسد امام هادی
ابوالقاسم ،به خدا سوگند ،اعتقاداتی که عرضه کردی مبانی واقعی دین الهی
است .بر این اعتقادات ثابت قدم باش.»...
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جـانـب خـون بــهـای ثـاراهلل
ای فـــرسـتـاده رســول اهلل
هر شب جمعه هـمـنشین دلـم
تــویی آن یـار بی قرین دلـم
سـفـره دار کـمـیـل هستی تو
با عـلـی عـهد عشق بستی تو
نوکـر بی قـرار و مضـطـر خود
بشنو این درد دل ز نوکر خـود
ملک ما را فـروختند چه گـران
چه بـگـویـم که قـوم نامردان
قیمت خاک ماست خون حسین
وای بر ما بر سـرشک دو عیـن
تا قیــامت ز مــادرت خجـلم
آری این است با تــو درد دلـم
*******************
مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
محمد جواد غفور زاده
از بوستان فاطمه ،عطر و شمیم داشـت
با دوستـان فاطـمه ،لطف عمـیم داشت
خواندند اهـل معرفت او را "نگین ری"
با آن که نام و شهرت "عبدالعظیم" داشت
این گلشن "حسن" این عاشق "حسین"
با مهر و عشق و عاطفه عهدی قدیم داشت
گل واژه حـدیـث از آن لعـل جـان فزا
عطر بهـار وحـی و صفـای نـسیم داشت
از محضر سه حجت معصوم فیــض برد
یعـنی که ره به چشمه فـوز عظیم داشت
مثـل کـبوتران حــرم خــانه "رضا"
روحــی در آستــان والیت مقیم داشت
شــاگرد پاک باخته مکتــب "جواد"
دستی پر از کرامت و طبعی کریـم داشت
از پرتو هــدایت "هادی" اهــل بیت
راهــی به آســتان خـدای رحیم داشت
ایمان خویش را به امامش ارائه کــرد
با آن که جـان روشن و قلب سلیم داشت
با خانــدان وحــی پل ارتبــاط بود
با اهـل بــیت رابطـهی مستقیـم داشت
طور تجــلی ســه امــام همــام را
چون درک کرده بود ،مقام کلیم داشت
شب تا به صبح شعر "شفق" را مرور کرد

مرغ سحر که زمزمه "یا کریم" داشت
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قاسم نعمتی

فاعالتن مفاعلن فعلن

ای بلـندای عشق قامــت تـو
خـاک بوس سیـادت تـو زمین
آسـمانی ترین مسافـر خـاک
ای ذراریّ حضــرت زهـــرا
افتخارت همــین بـس ای واال
بس که بودی تو فاطمه سیـرت
در سماوات چون ستـاره شدی
نـور تـوحـید در نـگـاهت بود
ذکر تحـــلیل با تکــان لبـت
ای روایت گـر هــدایت هــا
بس که در عشـق مستـدامی تو
تا لبــت عرضه ای ز دین کرده

ای ســالم خـدا به ســاحت تو
جایـگاهت ولـی به عـرش برین
قدر و شان تو کی شــود ادراک
بنــــدهی بــا ارادت زهـــرا
باشـــی از نســل سیدالنُّجبـا
مصطـفایی منـش علـی صولت
تو اباالقـــاسمی دوباره شـدی
تـربت عشق سجده گاهت بـود
چشــمهی نور در نمـاز شبت
راوی صــادق روایــت هــا
دســت بوس چــهار امـامی تو
مـعـرفـت پیـش تـو کم آورده

اعتـقادت ز بــس که بنیادیســت

صــله اش لطف حضرت هادیست

بهر تحسیـــن تان بگــفت آقا
تـو غـــرور اصــالتـّی منــی
آبـــرودار خـــاک مـایـی تو
تو صــفـا بخش دیـن و آییـنی
ملـــک ری از تـو آبـــرو دارد
چه بــگویــم ز قــدر واالیت

انــت انــت ولـیــّنا حــقـا
حُسن محضی حسین در حسنی
صاحـب ملـک خون بهایی تـو
عــزت سرزمیــن بـاکینــی
پای تـو هسـتِ خـویش بگذارد

وصفـت این بــس ز بس عظیمی تو

شــاه زاده! گدای خود دریـاب
پیرمـرد عصـا به دست حجـاز!
قـبـلـه خاک ما شده حـرمت
هـر دمـی از زمـانـه دل گیرم
ای قــرار دل هــوائــی مـن
ای به دل دادگـان تو نـور عین
کـوی تو رنـگـی از خـدا دارد

چـه بـگـویم ز شـان عـظـمایـت

حـضرت سیـدالکـریـمـی تـو
رهگــذر! خاک پای خود دریاب
یک نظر سوی خاکیــان انــداز
چشم امید مــاست بر کـرمـت
راه صـحـن تو پیش می گـیـرم
مرهـم زخــم کـربـالیـی مـن
ای نگـار همیشه شکـل حسیـن
خـاک تــو بــوی کـربـال دارد

ویژه مناسبت های مذهبی ماه شوال (شهادت امام صادق ع )
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احضار امام صادق

 :سيّد ابن طاووس روايت كرده است روزى منصور

ملعون در آن ايّامی كه امام صادق

را از مدينه به بغداد طلبيده بود ،به ربيع

حاجب گفت :مى خواهم بروى و جعفر بن محمّد را در هر حالتى كه بود بياورى و
نگذارى او هيئت و لباسش را تغيير دهد .ربيع گويد :بيرون آمدم وگفتم :انّا للَّه و انّا
اليه راجعون ،هالك شدم ،زيرا كه اگر امام را در اين وقت نزد اين لعين ببرم با اين
شدّت غضبى كه دارد ،او را خواهد كشت و آخرت من نيز از دستم مىرود ،ربيع به
پسرش محمد می گويد  :برو نزد جعفر بن محمّد و از ديوار خانه او باال رو و بىخبر
به سراى او داخل شو ،ودر هر حالتى كه او را ديدی بياور ،محمد گويد :پس آخر آن
شب به منزل امام

رسيدم ،نردبانى گذاشتم و به خانه او بىخبر وارد شدم ،ديدم

مشغول نماز است ،وقتی نمازش تمام شد گفتم :بيا كه خليفه تو را مىطلبد ،فرمود:
بگذار دعا بخوانم و جامه بپوشم ،گفتم :نمىگذارم ،فرمود :بگذار بروم و غسلى كنم
و مهيّاى مرگ گردم ،گفتم :اجازه ندارم و نمىگذارم .پس آن پيرمرد ضعيف را با
يك پيراهن و سر و پاى برهنه با خود آوردم ،وقتی مسافتی از راه را آمد ضعف بر
او غالب شد ،من دلم سوخت ،لذا او را بر اسب خود سوار كردم ،تا به در قصر خليفه
رسيدم؛ پدرم بيرون آمد ،چون نظرش بر امام

افتاد و او را بر اين حال مشاهده

كرد گريست ،زيرا كه ربيع ارادت بسيار به خدمت حضرت داشت و آن بزرگوار را
امام زمان مىدانست ،حضرت فرمود كه :اى ربيع مىدانم كه تو از محبان ما هستی،
پس كمی مهلت بده كه دو ركعت نماز بخوانم و با پروردگار خود مناجات كنم،
پدرم گفت :آنچه ميخواهى انجام بده و بعد از نماز دست آن حضرت را گرفت و
داخل ايوان كرد ،امام

در ميان ايوان نيز دعائى خواند .چون نظر آن ملعون بر

امام افتاد ،از روى خشم و كين گفت :اى جعفر تو ترك نمىكنى حسد و بغض خود
را بر فرزندان عبّاس؟ و هر چند سعى مىكنى درخرابى ملك ما فايده ندارد ،حضرت
فرمود :به خدا سوگند هيـچ يك از اين كارها را كه مىگوئى نـكردهام ،وتو خود

میدان
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شهادت حمزه سیدالشهدا :حمزة بن عبدالمطلب ،عموى پیامبر گرامى
اسالم دو سال پیش از والدت رسول خدا دیده به جهان گشود.
در میان جوانان قریش در دالورى و بزرگوارى برجسته و در آزاد
اندیشى ،آزادمنشى و ستم ستیزى سرآمد بود .سلحشورى و توان
رزمى وى همزمان با آغاز دوره جوانى نمودار شد .آن آزاد مرد ،حتى
در برابر آزارهاى مشرکان
پیش از پذیرش اسالم ،از رسول خدا
حمایت مىکرد ،گرویدن وى به اسالم موجب قوّت دین خدا شد؛ زیرا
پس از آن مسلمانان از انزوا بیرون آمدند و مشرکین با شناختی که از
قدرت و توانائیهای حمزه داشتند مجبور شدند از آزارهاى خود بکاهند
و رفتارشان با رسول خدا و مسلمانان مالیم تر شد.
نقل می
در تفسیر قمی (ج ،2ص ) 088ابن ابی الجارود از امام باقر
کند که آیه (مِنْ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اهللَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ
قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیال) .در باره حمزه  ،جعفر و
نازل گردیده است .منظور از«مَنْ قَضَی نَحْبَهُ» حمزه و جعفر و
علی
است .ابن حجر مکی نقل
منظور از «مَنْ یَنْتَظِر»علی بن ابی طالب
در کوفه بر فراز منبر بود که از ایشان درباره
می کند امیرمؤمنان
این آیه پرسیدند .حضرت فرمود«:أللّهمَّ غُفْراً» این آیه در باره من و
و پسر عمویم عُبیده نازل شده است که عبیده در
عمویم حمزه
بدر و حمزه در اُحد به شهادت رسیدند و اما من منتظر شقی ترین این
امّتم تا محاسنم را از خون سرم خضاب کند .این پیمانی است که
حبیبم ابوالقاسم از آن خبر داده است.
در آستانه رحلت پیامبر وقتی حضرت زهرا (س) بی تابی میکرد پیامبر
به او فرمود :دخترم؛ ما اهل بیتی هستیم که خداوند شش صفت و
ویژگی را بر ما عطا کرده است که بر هیچ یک از گذشتگان و آیندگان
عطا ننموده است؛ زیرا پیامبر ما سیّد انبیا و مرسلین است و آن پدر تو

است و وصیّ ما سید اوصیا است و آن همسر تو است و شهید ما
سیدالشهدا است و آن حمزه بن عبدالمطلب عموی پدر تو است.
فاطمه(علیها السالم) گفت :ای رسول خدا ،آیا او فقط سید شهیدانی
است که با وی به شهادت رسیده اند؟پیامبر فرمود :نه ،بلکه او سید
شهدای اوّلین و آخرین ،بجز انبیا و اوصیا است « .کمال الدین ،ج،0
صص » 263-264با توجه به مضمون این حدیث ،معلوم می شود که هم
حضرت حمزه و هم حضرت حسین بن علی(علیهما السالم) برای
همیشه ،از افتخار « سید الشهدا » بودن برخوردارند.
حمزه یکی از چهار سوار در قیامت است :مرحوم صدوق(رحمه اهلل) در
ضمن حدیثی از رسول خدا چنین نقل می کند :در قیامت همه پیاده
هستند بجز چهار تن .عباس بن عبدالمطلب عرض کرد :ای رسول خدا،
آن چهار تن کدامند؟ فرمود :اول من سوار بر براق خواهم بود ...و
عمویم حمزه بن عبدالمطلب اسداهلل و اسد رسول و سید شهدا بر شتر
بر شتری از شتران
غضبای من سوار خواهد شد .و برادرم علی
بهشتی «.الخصال ،باب األربعه »
نقل کرده که آن حضرت در باره
در بصائرالدرجات از رسول خدا
تعداد انبیا و تعداد پیامبران اولوالعزم و اینکه هر پیامبری دارای وصی
بوده  ،سخن گفته و آنگاه به خصوصیات خود و خاندانش اشاره می کند
و در ضمن آن می فرماید :در قائمه عرش نوشته شده است که حمزه
است و او سید الشهدا
بن عبدالمطلب شیر خدا و شیر رسول اهلل
است « .بصائر الدرجات ،ص34؛ بحاراالنوار ،ج ،27ص» 7
توسط وحشی غالم هند؛ همسر ابو سفیان در جنگ
حضرت حمزه
احد به شهادت رسید و بعد از شهادت توسط آن ملعونه به بدترین
شکل ممکن مُثله شد و پیامبر از شهادت او بسیار محزون گردید.

