بصیرت مداحی :
مقام معظم رهبری :امروز بحمدالّلَه شعراى خوب ،گویندگان خوشسّلیقه در بیان،
در ابراز حقائق و به نظم كشیدن این حقاائق باه وسایّله ى شاعر ،داریاما این اا را
بگردید پیدا كنید .شما كه مداحید ،وقتى طالب شعر باشید ،چشمهى شاعر شاا ر
به جوش مى آید .شما كه طالب شدید ،او شعر میگوید .وقتى شعرش به وسایّلهى
شما خوانده شد ،انگیزه او براى شعر گفتن چند برابر میشودا یا هامافزائاى باه
وجود مىآیدا او به شما كم میكند ،شما به او كم میكنید.
داستان مرثیه خوانی مرحوم ركن الواعظین از زبان مقام معظم رهبری
یكی از شرایط مرثیهخوانی پایندی به صدق واقعه است ،و برای گریاندن مستمعین
نباید از هر سخن بی اساسی استفاده كرد بّلكه سوزندان قّلب محبان اها بیات ع)
به وسیّله هنرنمایی در كیفیت بیان واقعه توسط مداحان باید تأمین شود و چه زیبا
رهبر انقالب فرمودند :ععاش گرفتن از مردم كه هدف نیستا هدف ،آمیختن ایان
دلِ اش آلود كه اش را به چشم میرساند و چشم را اشكبار میكناد باه معاارف
زالل استا البته با هنرنمائى
مقام معظم رهبری در سالروز والدت حضرت زهرا ساالم ا ّلی اا داساتانی نقا
كردند كه مطرح كردن آن خالی از لطف نیست.
ایشان فرمودند « ما در مش د ی منبرىِ معروفى داشتیم ،خدا او را رحمات كناد،
مال پنجاه سال قب استا مرحوم ركن الوا ظین .او منبر مایرفات و ماردم پااى
منبر روضه خوانى او مث ابر ب ار گریه می كردنادا در حالیكاه خاودش هام بارهاا
می گفت من اسم نیزه و خنجر نمىآورم .واقعاً هم نمىآوردا بنده دههاا منبار از او
دیده بودم .حادثه را آنچناان هنرمنداناه تیاویر مایكارد كاه مجّلاا را منقّلاب
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میساختا بدون اینكه بگوید «كشتند» ،بدون اینكاه بگویاد «تیار زدناد» ،بادون
اینكه بگوید «شمشیر چنین زدند» یا «خنجر چناین زدناد»ا این اا را نمایگفات.
میتوان با شیوههاى هنرمندانه ،روضهخوانى خوب كرد و گریاند.
ورود سبك های حرام در عرصه مداحى ،حرمتش را دو برابر می كندد
جان كالم این است كه كار مداحى كار بازر و م ماى اسات زیارا مقاام معظام
رهبااری فرمودنااد «ماایتوانااد میااداق درشاات و برجسااتهاى باشااد از مجاهاادت
فىسبی الّلَه .اینكه می گویید ما حاضریم در میدان حضور داشته باشیم ،این باراى
هر كسى ی جور حضور است .ی روز انسان توى میدان جنا اااهرى اسات،
ی وقت انسان در میدان پیكار با دشمنانى اسات كاه در جنا هااى فرهنگاى و
جن هاى نرم وارد مبارزه شدهاندا این ی جور دیگر پیكار استا اقتضاى خودش
را دارد .در كار شما مداحان ،در میدان بودن و مجاهدت كردن ،یعنى ارائهى سخن
اثرگذار و بیان هدایتگر براى دلهاا البته با شایوههااى هنرمنداناه .حااال شایوهى
هنرمندانه هم كه رض میكنیم ،خوب ،صداى خوش كه الحمدلّلَه همهتان داریدا
آهن هاى متعارفى هم هست .البته بعضى از آهن هایی هم كاه انساان گوشاه و
كنار میشنود یا به گوش انسان میرسد ،آهن هاى مناسبى نیستا حاال گیرم كه
چ ار نفر را هم جذب كند .نه ،آهن باید سنگین ،متین و متناساب باا محتاوائى
باشد كه شما دارید رضه میكنیدا خداى نكرده باه سامت آهنا هااى حارام و
آهن هایى كه گناه است ،سوق پیدا نكند .این هم خیّلاى نكتاه اساساى و م ماى
است .هر شعرى ،هر تینیفى ،هر ترانه و آهنگى كه خوانده شد ،قاب تقّلید نیست.
چیزهائى هست كه خودش فى نفسه حرام استا اگر چنانچه وارد رصه مداحى و
بیان حقیقت و بیان خدا و پیغمبر شد ،آن وقت حرمتش دو برابر خواهد شد .
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بنابراین آهن هنرمندانه و خوب و متناسب و شعر خوب و صداى خوش و شاید از
همه باالتر دل پاك و مط ر و بااخالص مداح محترم ،الزم و م م است .
احكام مداحی :
سؤال1 :ا خواندن شعرها و گفتن سخنانی كه در آن به صراحت از اها بیات :باه
نوان خدا یاد میشود ،مانند ال اله اال ّلی.
2ا به نوان ابزار محبت به مقام اه بیت  :صدای حیوان درآوردن.
3ا در حال سینه زدن به هوا پریدن.
4ا ذكر داستان ا و رؤیاها درباره اه بیت  :كه با مسّلّمات روایی و قرآنای منافاات
دارد.
5ا خواندن اشعار مدح یا مییبت با آهنگی كه انسان را به حركت در می آورد.
6ا خواندن اشعاری كه در آن مقام خداوند متعال در برابر مقام اه بیات  :پاائین
آورده شود چه صورت دارد؟
حضرت آیت ا خامنه ای:
به طور كّلی زاداری به شیوه مرسوم سنتی اشكال ندارد بّلكاه مستحسان اسات
لكن گفتن جمالت مذكور در سؤال یا خواندن اشعار باه صاورت غناا كاه مناساب
مجالا گناه و معییت است و یا خواندن اشعاری كه مشتم بر دروغ باشاد و یاا
انجام دادن ا مالی كه موجب وهن مذهب می شود جایز نیسات.مناساب مجاالا
گناه و معییت است و یا خواندن اشعاری كه مشاتم بار دروغ باشاد و یاا انجاام
دادن ا مالی كه موجب وهن مذهب می شود جایز نیست.
حضرت آیت ا مكارم شیرازی:
زاداری خاما آل با از م مترین شعائر و رمز بقای تشیّع است ولی باید به گونه
ای برگزار گردد كه موجب وهان ماذهب نگاردد و آسایبی باه بادن وارد نشاود و
3

مداحان محترم از اشعار كفرآمیز یا آلوده به شرك یا مضامینی كه در شأن حضرات
معیومین  :و پیروان آناان نیسات خاودداری ورزناد و اساتفاده از آالت موسایقی
مناسب مجالا ل و و فساد جاایز نیسات و برهناه شادن باه هنگاام ازاداری در
صورتی كه در حضور نامحرم باشد حرام و اگر زنان هم نباشند اشكال دارد.
حضرت آیت ا ب جت:
باید از اشعار و جمالتی استفاده شود كه موافق مذهب اه بیت است و مناسب باا
حفظ شئونات آن بزرگواران می باشد.
حضرت آیت ا صافی گّلپایگانی:
1ا خواندن اشعار و جمالت مذكور جایز نیست و بر مستمعین واجب است ن ای از
منكر كنند2 .ا صدای حیوانات در آوردن خالف متعاارف و بساا ماوهن و معارض
اسائه ادب است خودداری نمایید3 .ا تمام این حركات بازی و اسباب وهن ماذهب
است و جایز نیست4 .ا اگر با مسّلمات مذهب منافات داشته باشد ماردود و حارام
است5 .ا اگر به صورت غنایی و متناسب با الحان ل وی باشد حرام است6 .ا حارام
است.
حضرت آیت ا فاض لنكرانی:
از به كار بردن بارات و جمالتی كه بوی شرك و كفر می دهد باید اجتناب شاود
از هر نو) مّلی كه جنبه توجیه پذیری نادارد و ماورد ساو اساتفاده مغرضاان و
موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب شود .اینگونه مراسم باید به دور از ریاا و
خودنمایی و هرگونه اغراض دنیوی به طور سنتی و معمول انجام شود تا ان شا ا
مقبول درگاه ال ی قرار گیرد .از هر نو) مّلی كه رفا هت شمرده می شود مثا
كف زدن و سوت زدن و به كاار باردن الفاا و باارات ركیا و امثاال آن بایاد
اجتناب شود .هروله در اسالم فقط در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای مردان
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و هنگام گذر از وادی محشر بعد از وقاوف در مشاعرالحرام باه ناوان یا ما
مستحب وارد شده و در غیر این دو مورد به ناوان یا ما مساتحب مشارو)
نیست.
مداح الگو  ،الگوی مداحی
شعرهای مبتذل بهخاطر سادگیشان بین جوان ها فراگیر شده بود .دغدغه اش این
بود كه طوری برای اه بیت ع) شعر بگوید كه هم پر معنی باشد و هام سااده و
آهنگین  .همین بود كه شرو) كرد به گفتن شعر های ساده و زیبا.
خودمو تو اشقات جا زده ام
قطره ام خودمو به دریا زده ام
...................................
محسن طاهری می گفت مداح دیگری در آن مجّلا مداحی كرده بود  .غالم ّلی
بااصرار صاحب خانه ذكر مییبتی خواند.خیّلی كوتاه ،به اندازه چند بیات  .بعاد از
جّلسه صاحب خانه با دلخوری آمد پیشش  ،گّله كرد كه « چارا بیشاتر و ب تار از
فالنی نخوندی ؟» گفت «هیئت جای كشتی گرفتن مداح ها نیست ،این جا محا
ادبه».
................................
به غالم ّلی پیشن اد دادم او هم قبول كرد .هفته ای ی روز د خانه ماان كاال
مداحی می گذاشت  .كال هایی كه با كال های دیگر خیّلی فرق داشت  .بیش
تر وقت آن به رشد معرفتی مداح می گذشت  .آن جا بود كه ما تازه دلیا بعضای
رفتار هایش را ف میدیما مثال این كه همیشه خودش جّلوی در ،پایین مجّلا می
نشست و بدون بّلندگو می خواند.
می گفت «تو این راه بیش تر از را ه های دیگه شیطون تاو كماین نشساته  .پاا
مراقبت بیش تر می خواد» .
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شیخ طوسى در امالى به سندش از عبد الّلَه بدن عبادار روا د
كرده:
صّلّى الّلَه ّلیه و آله و ساّلّم

نزدیا گردیاد آن حضارت باه
هنگامى كه وفات پیغمبر اسالم
قدرى گریست كه محاسن مباركش تر شد .رض شد :یا رساول الّلَاهچ چارا گریاه
مى كنى؟ فرمود :براى ذرّیّه و فرزندانم و آن ستم ایى كه از جفاكاران امّاتم بعاد از
من به ایشان مىرسد ،مىگریم .گویا مىبینم دخترم فاطمه زهرا بعد از من مظّلوم
واقع شده ،هر چه صدا مىزند :یا ابتاهچ احدى از امّت من به فریاد او نمىرسد .وقتى
فاطمه این مطّلب را شنید ،گریان شد .پیغمبر اكرم به وى فرمود :دختارم ،گریاان
مباشچ فاطمه سالم ا ّلی ا گفت :پدر جانچ من براى اّلمهایى كه بعاد از تاو خاواهم
دید گریه نمىكنم ،بّلكه براى فراقت اش مىریزم .پیغمبر فرماود :دختارم ،ما ده
باد تو راچ زیرا تو اوّلین كسى هستى كه در میان اه بیتم به من مّلحق خواهد شد.
متن ربی:
صّلی ا ّلیه وآلاه
الْوَفَاةُ بَكَاى حَتَاى
َنْ َبْدِ الّلَهِ بْنِ الْعَبَا ِ قَالَ لَمَا حَضَرَتْ رَسُولَ الّلَهِ
بَّلَتْ دُمُو ُهُ لِحْیَتَهُ فَقِی َ لَهُ یَا رَسُولَ الّلَهِ مَا یُبْكِی َ فَقَالَ أَبْكِی لِذُرِیَتِی وَ مَاا تَیْانَعُ
بِ ِمْ شِرَارُ أُمَتِی مِنْ بَعْدِی كَأَنِی بِفَاطِمَةَ بِنْتِی وَ قَدْ اُّلِمَتْ بَعْادِی وَ هِایَ تُنَاادِی یَاا
أَبَتَاهْ فَّلَا یُعِینُ َا أَحَدٌ مِنْ أُمَتِی فَسَمِعَتْ ذَلِ َ فَاطِمَةُ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ الّلَاهِ ص
لَا تَبْكِینَ یَا بُنَیَةِ فَقَالَتْ لَسْتُ أَبْكِی لِمَا یُیْنَعُ بِی مِنْ بَعْدِكَ وَ لَكِنِی أَبْكِی لِفِرَاقِ َ یَا
رَ سُولَ الّلَهِ فَقَالَ لَ َا أَبْشِرِی یَا بِنْتَ مُحَمَدٍ بِسُرْ َةِ الّلَحَاقِ بِی فَإِنَ ِ أَوَلُ مَنْ یَّلْحَقُ بِی
مِنْ أَهْ ِ بَیْتِی.
امالى طوسى ،ج  1ص  -191بحار االنوار ،ص  22ص  41اثبات ال داة ،ج  1ص 572
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شیخ صدوق رحمه الّلَه در من ال حضره الفقیه روا

كرده اس :

وقتى پیغمبر خدا صّلی ا ّلیه وآله از دنیا رحّلت نماود باالل از گفاتن اذان خاوددارى
كرد ،و گفت :من بعد از پیامبر خدا صّلی ا ّلیه وآله براى احدى اذان نخواهم گفت.
روزى فاطمه زهرا سالم ا ّلی ا فرمود :دوست دارم صداى اذان مؤذن پدرم را بشانوم.
و چون این سخن به گوش بالل رسید ،مشغول گفتن اذان شد .هنگامى كاه باالل
دو مرتبه گفت :الّلَه اكبر ،حضرت فاطمه سالم ا ّلی ا به یاد روزگار پدرش رسول خدا
افتاد و نتوانست از گریه خوددارى نماید .و زمانى كه بالل گفت :اشا د أن محمّادا
رسول الّلَه ،فاطمه ّلی ا السّالم صیحهاى زد و با صورت خود سقوط و غش كردچچ ماردم
صّلی
به بالل گفتند :از گفتن اذان خوددارى كنچ زیرا فاطمه سالم ا ّلی ا دختر پیغمبر
ا ّلیه وآله رحّلت كرد .مردم فكر كردند كه فاطمه سالم ا ّلی اا از دار دنیا رفتاه اساتچ
بالل اذان را تمام نكرده قطع نمود .پا از آنكه فاطمه زهرا سالم ا ّلی ا به هوش آمد
به بالل گفت :اذان را تمام كن .ولاى باالل نپاذیرفت و باه آن حضارت گفات :اى
برترین زنانچ من از اینكه هر گاه صداى اذان مرا ماىشانوى و ایان هماه ناراحات
مىشوى مىترسم .لذا حضرت فاطمه سالم ا ّلی ا وى را معاف نمود.
متن ربی:
رُوِیَ أَنَهُ لَمَا قُبِضَ النَبِیُ ص امْتَنَعَ بِّلَالٌ مِنَ الْأَذَانِ قَالَ لَا أُؤَذِنُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الّلَهِ
صّلی ا ّلیه وآله وَ إِنَ فَاطِمَةَ ) قَالَتْ ذَاتَ یَوْمٍ إِنِی أَشْتَ ِی أَنْأَسْامَعَ صَاوْتَ مُاؤَذِنِ أَبِای
بِالْأَذَانِ فَبَّلَغَ ذَلِ َ بِّلَالًا فَأَخَذَ فِی الْأَذَانِ فَّلَمَا قَالَ الّلَهُ أَكْبَرُ الّلَهُ أَكْبَارُ ذَكَارَتْ أَبَاهَاا وَ
أَیَامَهُ فَّلَمْ تَتَمَالَ ْ مِنَ الْبُكَا ِ فَّلَمَا بَّلَغَ إِلَى قَوْلِهِ أَشْ َدُ أَنَ مُحَمَداً رَسُولُ الّلَاهِ شَا َقَتْ
فَاطِمَةُ سالم ا ّلی ا وَ سَقَطَتْ لِوَجْ ِ َا وَ غُشِیَ َّلَیْ َا فَقَالَ النَا ُ لِبِّلَالٍ أَمْسِ ْ یَاا بِّلَاالُ
فَقَدْ فَارَقَتِ ابْنَةُ رَسُولِ الّلَهِ صّلی ا ّلیه وآله الدُنْیَا وَ اَنُوا أَنَ َا قَدْ مَاتَتْ فَقَطَعَ أَذَانَهُ وَ لَامْ
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یُتِمَهُ فَأَفَاقَتْ فَاطِمَةُ ) وَ سَأَلَتْهُ أَنْ یُتِمَ الْأَذَانَ فَّلَمْ یَفْعَ ْ وَ قَالَ لَ َا یَا سَیِدَةَ النِسْاوَانِ
إِنِی أَخْشَى َّلَیْ ِ مِمَا تُنْزِلِینَهُ بِنَفْسِ ِ إِذَا سَمِعْتِ صَوْتِی بِالْأَذَانِ فَأَ ْفَتْهُ َنْ ذَلِ َ.

من ال یحضره الفقیه ،ج  3ص  -137روضة الوا ظین ،ص .121
(سالم اهلل عّلیها)

خبر دادن پیامبر صّلی اهلل عّلیه وآله از مصیب های حضرت زهرا
صّلی ا ّلیاه
شیخ صدوق در امالى از ابن بّا رحمه الّلَه روایت كرده كه رسول خدا
وآله فرمود:
فاطمه دختر من برترین زنان از اوّلین تا آخرین آن است .فاطمه زهرا پاره تن مان
است.
زهرا نور دو چشم من است .زهرا میوه قّلب من است .زهرا روح و جان مان اسات.
زهرا حوریّه اى است كه به قیافه انسان در آمده .هنگامى كه فاطمه عساالم ا ّلی اا در
مقاب پروردگار خود در میان محراب بادت مىایستد نور او براى مالئكاه آسامان
نظیر نور ستارگان از براى اه زمین مىدرخشد.
خداوند به مالئكه خود مىفرماید :اى مالئكه منچ به فاطمه كه برترین كنیزان مان
است نظر كنید كه چگونه در مقاب من قرار گرفته است .ا ضا و جوارح او از خوف
من مىلرزد.
عسالم ا ّلی ا
با توجه قّلبى مشغول بادت من شده است مان شاما را شااهد
فاطمه
مىگیرم كه شیعیان وى را در امان مىگذارم.
سپا پیامبر خدا صّلی ا ّلیه وآله فرمود :هر گاه زهرا را مشاهده مىكنم ،آن ستم ایى
به یادم مى آید كه بعد از من در حقّ او خواهد شد .گویا مىبینم كاه ذلّات داخا
خانه وى شده باشد .احترامش از دست رفته باشد .حقّش را غیب كرده باشاند .از
دریافت ارث خود ممنو) شده باشد.
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پ ّلوى او شكسته شده باشد .جنین وى سقط شده باشد و او فریاد مىزند:
وا محمّداهچ ولى كسى به دادش نمىرسد ،استغاثه مىكند ولى كساى باه فریاادش
نخواهد رسید .لذا بعد از من دائما محزون ،غیّاهدار و گریاان خواهاد باود ،گااهى
یادآور مىشود كه وحى از خانه اش قطع شده ،گاهى مفارقت مرا به خااطر خواهاد
آورد ،شب ا براى اینكه صداى تالوت قرآن مرا در نماز شب نمىشنود دچار وحشت
خواهد شد .سپا خویشتن را بعد از آنكه در ایام پدر زیزتارین افاراد باود ذلیا
خواهد دید.
قارار
در همین زمان است كه خداى رئاوف مالئكاه را ماونا فاطماه
مىدهد .ایشان فاطمهعسالم ا ّلی اا را به همان گونه ندا مىكنند كه حضرت ماریم را
ندا كردند و به وى مىگویند:
اى فاطمهچ خداوند تو را از میان زناان ج انیاان انتخااب كارده اسات .اى فاطماهچ
فرمانبردار پروردگار خویش باش و با افراد ساجدهكنناده و ركاو)كنناده ساجود و
ركو) نماى .سپا درد و بیمارى بر او غّلبه خواهد كرد .آنگاه خداوند سبحان مریم
بنت مران را مىفرستد تا پرستار و مونا فاطمه عسالم ا ّلی ا باشد .در همین حال
است كه فاطمه عسالم ا ّلی ا مى گوید:
پروردگاراچ من از زندگى سیر شده و از مردم دنیا بیزارم ،مرا به پادرم مّلحاق نمااچ
خداى توانا او را به من مّلحق مىنماید ،زهرا اوّل كسى است از اه بیت من كه به
من مّلحق خواهد شد .فاطمه زهارا عساالم ا ّلی اا در حاالى كاه محازون ،غیّاهدار،
مغموم ،با حقّى غیب گشته و ش ید شده ،بار مان وارد خواهاد شاد .مان در آن
هنگام مىگویم:
بار خدایاچ هر كسى را كه به فاطمه اّلم كرده باشد لعن كنچ آن كسى را كاه حاقّ
زهرا را غیب نموده باشد قاب و ذاب كنچ آن كسى را كه فاطمه را ذلی كارده
عساالم ا

ّلی اا
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باشد ،ذلی كنچ آن كسى را كه ضربه به پ ّلوى فاطمهعسالم ا ّلی ا زد به طورى كاه
بچه خود را سقط نمود ،او را در دوزخ جاودانى كنچ مالئكه مىگویند :آمین
آرزوی انتقام امام جواد(عّلیه السالم) از قاتّلین مادرش حضرت زهرا

(سدالم اهلل

عّلیها)
ع ّلیاه

زكریا بن آدم مىگوید :خدمتحضرت رضا ع ّلیه السالم نشسته بودم كه امام جواد
ع ّلیاه
السالم را پیش او آوردند .پا آن حضرت از چ ار سال كمتر بود .حضرت جاواد
السالم دست هایش را بر زمین ن اد ،سرش را به طرف آسمان بّلند كرد و در فكارى
ع ّلیاه
میق فرو رفت .امام رضاع ّلیه السالم فرمود :جانم فدایت چرا در فكرى؟ امام جواد
السالم فرمود :به آن چه درباره مادرم زهرا عسالم ا ّلی اا انجام شد ،مىاندیشم .به خادا
سوگند ،حق قاتالنش آن است كه اگر دستم به آن ها برسد ،آنان را سوزانده ،تكاه
تكه كنم و ریشهشان را بر كنم.
ع ّلیه السالم
او را در آغوش كشید ،میان دو چشمش را بوسید
در این هنگام ،امام رضا
و فرمود :پدر و مادرم فدایت ،بهراستى كه تو الیق امامت شیعه هستى.
متن ربی:
وَ َنْ مُحَمَدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى َنْ أَبِیهِ َنْ مُحَمَدِ بْانِ الْحَسَانِ بْانِ أَحْمَادَ بْانِ
الْوَلِیدِ َنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی َبْدِ الّلَهِ الْبَرْقِیِ َنْ زَكَرِیَا بْنِ آدَمَ قَالَ :إِنِی لَعِنْادَ الرِضَاا إِذْ
جِی َ بِأَبِی جَعْفَرٍع ّلیه السالم وَ سِنُهُ أَقَ ُ مِنْ أَرْبَعِ سِنِینَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَ رَفَاعَ
رَأْسَهُ إِلَى السَمَا ِ فَأَطَالَ الْفِكْرَ فَقَالَ لَهُ الرِضَاع ّلیه الساالم بِنَفْسِی فَّلِمَ طَالَ فِكْرُكَ فَقَاالَ
فِیمَا صُنِعَ بِأُمِی فَاطِمَةَ عسالم ا ّلی اا أَمَا وَ الّلَهِ لَأُخْرِجَنَ ُمَا ثُمَ لَأُحْرِقَنَ ُمَا ثُمَ لَأُذْرِیَنَ ُمَا
ثُمَ لَأَنْسِفَنَ ُمَا فِی الْیَمِ نَسْفاً فَاسْتَدْنَاهُ وَ قَبَ َ بَیْنَ َیْنَیْهِ ثُمَ قَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِی أَنْتَ
منبع :إثبات الوصیة .124 :بحار األنوار چاپ بیروت ج55
لَ َا یَعْنِی الْإِمَامَةَ.
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وصی نامه حضرت فاطمه

(سالم اهلل عّلیها)
صّلی ا

ّلیه وآلاه

اوصت و هى تش د ان ال اله اال
هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول ا
ا و ان محمدا بده و رسوله و ان الجنة حق والنار حق و ان السا ة آتیاة الریاب
صاّلی ا ّلیاه وآلاه
فی ا و ان ا یبعث من فى القبور .یا ّلاى اناا فاطماة بنات محماد
زوجنى ا من الكون ل فى الدنیا واالخره انت اولى بى مان غیارى حناوطى و
غسّلنى و كفنى بالّلی و ص ولدى السالم الى یوم القیامه .
بنام خداوند بخشنده م ربان
این وصیت نامه دختر رسول خداست در حالى وصیت مى كناد كاه شا ادت مای
دهد خدایى جز خداى یگانه نیست و محمد صّلی ا ّلیه وآلاه بناده و رساول اوسات و
ب شت حق است و آتش ج نم حق است و روز قیامت كه هیچ شكى در آن نیست
فرا خواهد رسید و ذات ال ى جمیع مردگان را از قبور برانگیزاند و زناده گرداناد و
همه را وارد محشر فرماید.
صّلی ا ّلیه وآله
هستم خدا مرا باه ازدواج تاو
اى ّلى من فاطمه دختر حضرت محمد
درآورد تا در دنیا و آخرت براى تو باشم و تو از دیگران بر من سزاوارترى ّ .لى جان
حنوط و غس و كفن كردن مرا در شب به انجام رسان و شب بر من نماز بگاذار و
شب مرا دفن كن و هیچ كا را اطال) ناده .اینا باا شاما ودا) مای كانم و بار
فرزندانم تا روز قیامت سالم و درود می فرستم.
منبع :بحاراالنوار ،جّلد  ،43ص 214
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روا

لحظات آخر عمر حضرت زهرا سالم اهلل عّلیها:
سالم ا

ّلی ا

نزدی
خوارزمی از ابن با روایت كرده است زمانی كه رحّلت فاطمه
شد به هیچ وجه اندوهگین به نظر نمی رسید ،در روز ش ادتش دست امام حسن و
امام حسین را گرفت و به سوی قبر پیامبر برد  ،سپا ایستاد و دو ركعت نماز
میان قبر و منبر پیامبر خواند  ،سپا آن دو را در آغوش كشید و فرمود :فرزندانم
سا تی در نزد پدرتان در مسجد بمانید و خود به خانه بازگشت  ،سپا با باقی
مانده حنوط پیامبر كه جبری آن را آورده بود غس نمود و با مابقی كفن پیامبر را
بر تن پوشیدا بعد از آن اسما را صدا زد و فرمود  :بعد از سا تی ،مرا صدا بزن .اگر
جواب دادم كه هیچ ،و اال بدان كه من به پدرم مّلحق گشته ام.سپا برخواست و
دو ركعت نمازخواند عبنا برنقّلی حضرت درحال سجده نماز رحّلت كردند اسما
میگوید بعد از سا تی  ،فاطمه ّلی اسالم را صدا زدم ولی او جوابی نداد .گفتم«:
ای دختر محمد میطفیچ ای مادر حسن و حسین ،ای سرور زنان ج ان ».اما
جوابی نشنیدم .وارد اتاق شدم و روپوش از صورت مبارك فاطمه كنار زدم و دیدم
جان به جان آفرین تسّلیم كرده است .خود را روی بدن مباركش انداختم و جامه
دریدم و گفتم چگونه میتوانم فرزندان پیامبر را از رحّلت تو آگاه كنم.در این
هنگام امام حسن و امام حسین ،از راه رسیدند و پرسیدند «:چرا مادر ما در این
سا ت خوابیدهچ؟» اسما خاموش ماند و جوابی نداد ،و به روایت محدث اربّلی جواب
داد :ای فرزندان رسول خدا مادرتان نخوابیده بّلكه از دنیا رحّلت كرده استا امام
حسن و امام حسین خود را روی بدن مط ر مادر انداختند و او را بوسیدند .محدث
اربّلی می نویسد امام حسن گفت «:مادر جان ،من حسنم ،با من حرف بزن قب از
آن كه روح از بدن من بیرون رود ».امام حسین گفت «:مادر جان ،من پسرت
حسینم ،با من سخن بگو قب از آن كه قّلبم از حركت بایستد و بمیرم ».از اتاق
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بیرون آمده و میگفتند :وامحمداه ،امروز با رحّلت مادرمان داغ زای تو بر ما تازه
شد.اسما میگوید گفتم «:ای دو ریحانه رسول خدا ،بروید و پدرتان امیرالمومنین
را خبر كنید ».آن ا با گریه و ناله به طرف مسجد رفتند .خبرش ادت مادر را به
امیرالمؤمنین رساندند .امیرالمؤمنین شتابان به سوی خانه آمد و به روایتی در راه
با صورت به زمین خورد و زمزمه كرد كه «:ای دختر رسول خدا ،تا تو بودی من
دل خود را به تو تسّلی می دادم .حاال دیگر این دل غمزده ام را به چه كسی
تسّلیت دهم ».و به روایت محدث اربّلی فرمود :هرگاه نزد پیامبر رفتی سالم اسما
را بر او برسان .امیرالمومنین داخ خانه شد ولی با ی دنیا حسرت با جسد بی
روح فاطمه روبرو گردید و این شعر را سرود «:هر دو دوست باالخره ی روز از هم
جدا می شوند و طعم فراق را خواهند چشید .اینكه من فاطمه را بعد از احمد از
دست دادم و بین ما فراق و جدایی حاص شد ،دلی است بر اینكه هیچگاه
دوستی ها و نزدیكی ها پایدار نیست و این چرخ گردون بین آن ا تفرقه می افكند».
و بنا به گزارش محدث اربّلی فرمود :ای دختر رسول خدا ما در داغ پیامبر از شما
تسّلی می جستیم اكنون از چه كسی تعزیت و تسّلیت بجوئیم .
منبع :كشف الغمه ج  1ص ، 555مقت خوارزمی ج  1ص  ، 24بحار االنوار ج  43ص  125و 214
روا و گزارش دوم از لحظات آخر عمر حضرت زهرا سالم اهلل عّلیها:
در روایت باال در هنگام روج مّلكوتی حضرت زهرا سالم ا ّلی ا ،امیر المومنین حضور
نداشته اند اما روایتی دیگر وجود دارد مبنی بر اینكه امیرالمومنین در لحظه
ش ادت فاطمه سالم ا ّلی ا حاضر بوده است این است .طبری شیعه در دالئ
سالم ا
االمامیه به نق از امام ّلی می نویسد كه امیر المومنین فرمود  :فاطمه
ّلی ا لحظاتی قب از ش ادت گفت «:ای پسر مو ،جبرئی نزد من آمد و بر من
سالم كرد وگفت ای حبیب رسول خدا و ای میوه ی دل اوا خدای متعال بر تو
13

سالم و بشارت می دهد كه در این سا ات در باالترین جایگاه ب شت به پدرت
مّلحق خواهی شد» لحظاتی گذشتا دوباره شنیدیم كه فاطمه سالم ا ّلی ا گفت « :و
ّلیكم السالم» بعد فرمود «:ای ّلی جان ،به خدا قسم این میكائی است كه مرا
مانند جبرئی بشارت به ب شت می دهد ».ناگ ان دیدیم فاطمه سالم ا ّلی ا چشمان
خود را تا آنجا كه میتوانست باز كرد و گفت «و ّلیكم السالم» و سپا گفت«:
ّلی جان ،به خدا قسم قابض االرواح آمد .این زرائی است كه بال های خود را از
شرق و غرب الم گسترده  ».بعد فرمود «:س الم بر تو ای گیرنده روح هاچ جّله كن
و جان مرا بگیرچ اما به آرامی .با من مدارا كن».آنچنان كه پدرم برایم توصیف كرده
بود .در این هنگام فاطمه ّلی اسالم فرمود :ای زرائی اكنون در گرفتن جانم
شتاب كن سپا چشمان بی رمق خود را بست .چنان به مّلكوت ا ال پیوست،كه
گویی اصال هیچگاه زنده نبوده است
منبع :دالئ االمامیه  ، 133و با اندكی اختالف در كشف الغمه ج  1ص 551
...............................................
عجل اهلل فرجه

اشعار مناجات با امام زمان
دوباره بی تو دارد این ج ان جدید می شود
زمین پر از گ و شكوفه ی سپید می شود
تو آیه آیه كوثر زالل آفرینشی
ج ان بدون روی تو چگونه ید می شود؟چ
بدون جّلوه ی رخ تو ماه در نحوست است
هالل ماه با نگاه تو سعید می شود
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زمان اسیر دوری حضور تو الی االبد
و مبتالی داغ ،مدّتی مدید می شود
غبارها گرفته اند آسمان تشنه را
كه ماه پشت این غبار ناپدید می شود
و داغ دوری تو ادتی برای ما شده ست
كه رنج نس های خسته “مِن مَزید” می شود
مراد المی ست آن نگاه م ربان تو
زیز میر زیر دست تو مرید می شود
تمام انبیا نقاب دار لشكر تواند
مسیح نیز در ركاب تو ش ید می شود
مسیح شیعه ی ش ید خال گوشه ی لبت
كه پیش روی مادر تو رو سفید می شود
به كاف و ها و یا و ین و صاد می خورم قسم
كه نام تو برای قف ها كّلید می شود
ولی هنوز در تعجّبم كه سال بی رمق
چگونه می رسد ز راه و هی جدید می شود
زمین چگونه می كند لبا تازه بر تنش
ج ان بدون روی تو چگونه ید می شود
ّلی كفشگر
اگر كه درد می كشیم به یار بی توجّه ایم
به نسخه ی خداییِ نگار بی توجّه ایم
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به شق یار دست از گناه خود نمی كشیم
به شیوه ی درستِ انتظار بی توجّه ایم
كنار جاده با دل شكسته ایستاده ایم
ولی به حرف های آن سوار بی توجّه ایم
اگر هنوز شاخه ی دلم ثمر نمی دهد
به بركت زمین و كشت و كار بی توجّه ایم
اگر خزان گرفته روزهای سرد انتظار
به معنی حقیقی ب ار بی توجّه ایم
هزار بار خواندی و هزار بار گفتی و
و ما هزارها هزار بار بی توجّه ایم
گره به كارمان اگر كه خورده ّلت این بُود
به دست های مردم ندار بی توجّه ایم
زیاد روی توبه های ما حساب وا نكن
كه ما به قول و و ده و قرار بی توجّه ایم
فقط به شوق كعبه ی رخ تو بوده است اگر
به زخم ها و طعنه های یار بی توجّه ایم
به فكر شال مشكی و زای مادر توایم
به جنب و جوش ید و نوب ار بی توجّه ایم
غروب فاطمیّه را نمی دهم به صبح ید
گمان مكن به روضه های یار بی توجّه ایم
جواد پرچمی
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كسی كه بی تو سر صحبت ج انش نیست
چگونه صبر و تحم كند؟ توانش نیست
به سوز هجر تو سوگند ای امید بشرچ
دل از فراق تو جسمی بود كه جانش نیست
اسیر شق تو ،این غم كجا برد؟ كه دلش
محیط غم بود و طاقت بیانش نیست
نه التفات به طوبی كند نه می ب شت
كه بیحضور تو صحبت به این و آنش نیست
كسی كه روی تو را دید ی نظر چون خضر
چگونه آرزوی مر جاودانش نیست؟
كسی كه درك كند فیض با تو بودن را
به حق حق ،كه نایت به دیگرانش نیست
ب ار زنگیم در خزان نشست بیاچ
عب ار نیست به باغی كه باغبانش نیست
كنار تربت زهرا تو گریه كنچ كه كسی
به جز تو با خبر از قبر بی نشانش نیستچ
بیا و پرده ز راز ش ادتش بردار
پسر كه بیخبر از مادر جوانش نیست
به جز والی تو ای ماه هاشمی طّلعتچ
عشفق  ،ستاره ای در هفت آسمانش نیست
محمد جواد غفورزادهعشفق
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راهت نمی افتد به ما انگار ی بار
بر روی چشمانم قدم بگذار ی بار
دیدند خیّلی ها تو را ،اما نبوده
س م نگاه من از آن بسیار ی بار
بین بساطم نیست آهی كه بگیرد
چشم خریدار تو را ای یار ی بار
یابن الحسن هایم جواب آیا ندارد؟چ
پاسخ بده بر این همه تكرار ی بار
این اصی بر روی خاك افتاده را هم
در زمرة دلدادگان بشمار ی بار
نا قاب است اما د ا دارم همیشه
خرج تو گردد جان بی مقدار ی بار
ای كاش می شد كه برای ما بگیری
وقت مالقاتی از آن بیمار ی بار
بد دید از همسایه ها اما نیفتاد
او از لبش "الجار ثُم الدار" ی بار
با دردها می ساخت اما دم نمی زد
از زخم های آتش و مسمار ی بار
محمد بیابانی
تو از سوز دل و از غربت حیدر خبر داری؟
تاو از تن ایاای اوالد پیغمباار خبار داری؟
18

تو هم چون نور در صّلب حسین بن ّلی بودی
تاو از ساوز دل صدیقة اط ار خبار داری؟
اگر چه كرد پن ان راز خود را از ّلی ،زهرا
تاو تن اا از مادال سینة ماادر خبر داری
موی كوچ تو قات خاود را ندیاد اما
تو خود از آنچه پیش آمد به پشت در ،خبر داری
تو می دانی ّلی با چاه كوفه شب چه ها می گفت
تاو از ناگفتاه غم هاای دلِ حیادر خبار داری
تو اش خجّلت با را در ّلقماه دیدی
تو از آن كشتة بی چشم و دست و سر خبر داری
تو باا جد غریب خاود باه دشت كرباال باودی
تو از قّلب وی و داغ ّلی اكبار خبار داری
تو روی شانة خورشید دیدی ماه كوچ را
تو از پیكان و ذبح حنجر اصغار خبار داری
تاو دیادی ماه ات زینب ،كناار قتّلگاه آمد
تو از بوسیدن آن نازنین حنجر خبار داری
تو می دانی كه «میثم» از فراقت سوزد و سازد
تو از این بندة بی دست و پا ب تر خبر داری
حاج غالمرضا سازگار
اشعار مجالس اد واره شهدا
دیدی نبود قسمت ما آسمان ،زیز ؟
دیدی نشد به او برسد دستمان  ،زیز ؟
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قسمت نبود یا كه لیاقت نداشتیم
شاید سیاه بود كمی بختمان  ،زیز چ
جا مانده ایم  ،مانده از آنان كه رفته اند :
ی آسمان پرنده و صد كاروان زیز
آه ای جنوبِ سرخ  ،زبان باز كن بگو
از كوچ سبز چّلچّله تا بیكران  ،زیز
امشب نوای سینه ام « آهنگرانی» است
امشب به یاد پیر جماران بخوان زیز چ
حاال چه طور می شود این جا دوام یافت
در حال و روز زندگی بعد از آن زیز
خوشبخت آن كه هست در این وضع روزگار
در پیش چشم حضرت صاحب زمان  ،زیز...
محمد صادق كریمی
آن اسم ا ظم كه بزرگان در پی اندش
سربندِ یا زهراست محكم تر ببندش
هر كا كه در سر آرزوی شق دارد
هنگام رفتن با ش یدان می برندش
باباچ وصیّت نامة همسنگرت كو؟
این روزها خون می چكد از بند بندش
آقا معّلم قیه از آنروزها گفت
كردند سالِ آخری ها ریشخندش
21

شرمی نكردند از صدای سرفه دارش
چیزی نخواندند از نگاه دردمندش
گیرم َّلم از دست باسی بیافتد
با دیگر می كند از جا بّلندش
هر كا به این آسانی اه كربال نیست
كار حسین است و دل مشك پسندش
م دی ج اندار
زود بیدار شدم تا سر سا ت برسم
بایداین بار به غوغای قیامت برسم
من به "قد قامت" یاران نرسیدم ،ای كاش
ال اق ركعت آخر به جما ت برسم
آه ،مادرچ مگر از من چه گناهی سر زد
كه د ا كردی و گفتی به سالمت برسم؟
طمع بوسه مدار از لبم ای چشمه كه من
نذر دارم لب تشنه به زیارت برسم
سیب سرخی سر نیزه ست...د ا كن من نیز
اینچنین كال نمانم به ش ادت برسم
محمد م دی سیار
شهدا
رتبه واالی انسان را ش ادت الزم است
رونق بازار ایمان را ش ادت الزم است
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خون یاران باغ دین را آبیاری میكند
كربال آباد هر جان را ش ادت الزم است
پیش پای یار باید فرشی از جان پ ن كرد
مقدم زیبای جانان را ش ادت الزم است
یوسف ما گرچه روزی بازگردد در وطن!
رؤیت ساالر كنعان را ش ادت الزم است
با امام و با ش یدان د باید بست باز
این وفا بر د خوبان را ش ادت الزم است
برترین راه دفا) از پیمبر وحدت است
یاری ختم رسوالن را ش ادت الزم است
قدرت خون ش ید از هر سالحی برتر است
پاسخ ت دید دوان را ش ادت الزم است
استقامت راهكار فاطمیون است و با
نیروی بازوی سّلطان را ش ادت الزم است
از راق و اردن و بحرینتا میر و یمن
جب ه ایران و لبنان را ش ادت الزم است
شیعه و سنی ندارد نی تا رود فرات
تا فّلسطین مسّلمان را ش ادت الزم است
فاتح قد شریف و كعبه  ،راه كربالست
اربعین سربداران را ش ادت الزم است
امت اسالم را بیداری دیگر رسید
لی این سی خروشان را ش ادت الزم است
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موج وحدت كاخ استكبار را ویران كند
قدرت امواج طوفان را ش ادت الزم است
دین به كشورهای زیر سّلطه تا صادر شود
بازتاب دین و قرآن را ش ادت الزم است
پرچم نیر من ا است در دست ّلی
یاری یار خراسان را ش ادت الزم است
حاج محمود ژولیده
همطراز شرف كوثر تو زمزم نیست
خادم خانه تو كیست اگر مریم نیست
شرط پایان رسالت پدری تو بود
بی وجود تو پیمبر به خدا خاتم نیست
خاندانت همگی مظ ر اسم الّل ند
ولی اندازه تو هیچكسی ا ظم نیست
همه دلخوشی حیدر كرار توئی
لحظه خنده تو در دل موال غم نیست
همكالم دودم حیدری و حق داری
ب تر از نیفه سیب نبوی همدم نیست
حیف نور تو كه خرج در و همسایه شود
تو فقط وقف ّلی باش كسی محرم نیست
همه گفتند ولی قند مكرر باشد
هركه دیوانه شق تو نشد آدم نیست
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من از آنروز كه خّلق تو شدم "گریه كنم"
از زمانیكه خودم هم به خدا یادم نیست
بعد از آنیكه پرت خورد به در ف میدم
نفرت انگیزتر از میخ در این الم نیست
سیدیاسرافشاری
شروع فاطمیه
دیر آمدم...دیر آمدم ...در داشت می سوخت
هیئت ،میان "وای مادر" داشت می سوخت
دیوار دم می دادا در بر سینه می زد
محراب می نالیدامنبر داشت می سوخت
جانكاه :قرآنی كه زیر دست و پا بود
جانكاه تر :آیات كوثر داشت می سوخت
آتش قیامت كردا هیئت كربال شد
باغ خدا ی بار دیگر داشت می سوخت
یاد حسین افتادم آن شب آب می خواست
ناصر كه آب آورد سنگر داشت می سوخت
آمد صدای سوووتا آب از دستش افتاد
با زخمی بود اصغر داشت می سوخت
سربند یازهرای محسن غرق خون بود
سجاد ،از سجده كه سر برداشت ،می سوخت
باید به یاران ش یدم می رسیدم
خط زیر آتش بودا معبر داشت می سوخت
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برگشتم و دیدم میان روضه غوغاست
در شق ،سر تا پای اكبر داشت می سوخت
دیدم كه زخم و تشنگی اینجا حقیرند
گودال ،گ می دادا خنجر داشت می سوخت
شب بودا بعد از شام برگشتم به خانه
دیدم كه بعد از قرن ها در داشت می سوخت
ما شق را پشت در این خانه دیدیم
زهرا در آتش بودا حیدر داشت می سوخت
حسن بیاتانی
دارد غریبی تو نفا گیر می شود
باید به پشت در بروم ،دیر می شود
در باغ خرم من و تو ،یا ّلی ببین
باد خزان چگونه سرازیر می شود
این دشمن حرامی و روبه صفت ،چرا
اینجا برای شیر خدا ،شیر می شود
در بین شعّله ،سوره ی تكویر خواندنی ست
این سوره پیش چشم تو تفسیر می شود
در پشت در ،به راه تو می جنگم و ببین
این میخ ها ،به سینه ی من ،تیر می شود
این در شكست و دختر من هول كرده است
او را به حجره ای ببرش ،پیر می شود
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اجر رسالت پدرم را گرفته ام
با ضرب در ،ز فاطمه تقدیر می شود
زین پا دگر نیاز به امَّن یجیب نیست
دارد د ای فاطمه درگیر می شود
مجتبی شكریان
بعد از رسول...
حاال كه رفتی خنده بر لب جا ندارد
این اش ها راهی به جز دریا ندارد
دیگر مدینه جای ماندن نیست بابا
این ش ر بی تو حرمت ما را ندارد
گفتند یا شب گریه كن یا روز  ...اما
دل كه بگیرد روز و شب معنا ندارد
من خواستم حق والیت را بگیرم
ورنه كه ی قطعه زمین د وا ندارد
وقتی سالم مرتضایت بی جواب است
این درد غربت گریه دارد یا ندارد؟
من آرزو دارم بیایم پیشت اما
می ترسم از روزی كه "او" زهرا ندارد
سیدیاسر افشاری
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کوچه ...فدک...
غم بود و داغ بود و ودا) سپیده بود
خورشید هم ز شرم به مغرب خمیده بود
رد می شدند مادر و طفّلی سیاه موی
از كوچه ای كه وقت غروبش رسیده بود
مث همیشه بر سر این راه جبرئی
از رد پای خاكی شان بوسه چیده بود
آئینه ای كه طاقت آهی نداشت آه
این چند روز زخم ترك را چشیده بود
حاال غریبه ها سر راه بور او
ی دست را به نیت سیّلی ،كشیده بود
نامحرمی كه كینه ی این خانواده داشت
حاال دوباره نام ّلی را شنیده بود
كودك دوید تا نگذارد ولی چه سود
دستی حرام بر رخ مادر رسیده بود
دیوارهای سنگی این كوچه شاهدند
افتاده بود مادر  ،دیگر بریده بود
ضربی ز روی و ضربه ای از پشت دست خورد
در هر دو گونه جای كبودی كشیده بود
برخواست روی پا و زمین خورد و ناله كرد
خطی ز خون ز گوشه ی چشمش چكیده بود
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رد می شدند مادری و طفّلی سفید موی
از كوچه ای كه قامتشان را خمیده بود
حسن لطفی
بستر و شهادت
كا نداند خبر از درد ن ان من و تو
آنچه بگذشت در این بین میان من و تو
«آن زمانی كه زمان یاد ندارد چه زمان»
آن زمانی كه فقط بود زمان من و تو
نه زمین بود ،نه خورشید ،نه آدم ،حوا
آسمان بود و خدا بود و نشان من و تو
تا خدا در صدد ساختن آدم گشت
خّلقتش را نفسی داد ز جان من و تو
همه ی الم و آدم ،همه از روز ازل
می نشستند سر سفره ی نان من و نو
بانیِ خّلقتشانیم و همین آدم ها
چند روزی است بریدند امان من و توچ
یاد داری كه در این ش ر در این خانه ی شق
شادی هر دو ج ان بود از آن من و تو
سرخی چشم غروب است كه خون می بارد
آسمان نیز شده دل نگران من و تو
گوشه ی خانه مزار من افسرده شده
دست تقدیر شده فاتحه خوان من و تو
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دست تقدیر مگو پنجه ی ی گر صفت
كه چنین فاصّله انداخت میان من و تو
امیرحسین الفت
آخرین نافّله های سحرت كشت مرا
درد دل كردن تو با پدرت كشت مرا
ای قیامت قد و باالت  ،قیامت كردی
این چه حالی است ؟ هالل كمرت كشت مرا
نبض من با تپش قّلب تو همسو گشته
غیه داریِ دل پر شررت كشت مرا
فاطمه  ،مق نگاه تو ز غم لبریز است
غربت مخفی چشمان ترت كشت مرا
همسفر  ،لحظه ی معراج تو نزدی شده
دردمندانه ودا) سفرت كشت مرا
ای پرستوی ب شتی مدینه ،زهرا
این كه سوزانده دو بال و پرت ...كشت مرا
فاتح خیبرم و صاحب تیغ دو سرم
غیه ی كوچه و اش پسرت كشت مرا
یا نیّلی شده ی گّلشن توحیدی من!
گ زخمی كه نشاندی به برتچ كشت مرا
اولین دادرسیِ صف محشر از توست
دادخواهی تو از دادگرت كشت مرا
سیدمحمدمیر هاشمی
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ای ز دست و سینه و بازوی تو حیدر خج
هم غالف تیغ ،هم مسمار در ،هم در خج
با غروب آفتاب طّلعت نورانیت
گشته ام سر تا قدم از روی پیغمبرخج
هم صدف بشكست هم دردانه ات از دست رفت
سوختم ب ر صدف گردیدم از گوهر خج
همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدند
مُردم از با گشتم از آن نازنین دختر خج
گاه گاهی مرد خجّلت می كشد از همسرش
مث من هرگز نگردد مردی از همسر خج
همسرم با چادر خاكی به خانه بازگشت
از حسن گردیده ام تا دامن محشر خج
خواست زینب را بغ گیرد ولی ممكن نشد
مادر از دختر خج شد دختر از مادر خج
باغ را آتش زدند و مث من هرگز نشد
باغبان از غنچه و از الله پرپر خج
بان "یا فضّه خُذینی" تا به گوش خود شنید
از كنیز خویش هم شد فاتح خیبر خج
نظم "میثم" شعّله زد بر جان اوالد ّلی
تا لب كوثر بود از ساقی كوثر خج
حاج غالمرضا سازگار
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ای به تو دلگرم  ،آه سرد من
همزبان و همدل و همدرد من
هستی من جان من جانان من
این قدر بازی مكن با جان من
ای چراغ من مگو از خامشی
ورنه پیش از خود ّلی را می كُشی
ای مسیحای ّلی ا جاز كن
مشك ِ مشك گشا را باز كن
ای كتاب شق من ،بسته مشو
همچو مَردم از ّلی خسته مشو
رفتنت ،خانه خرابم میكند
ماندنت چون شمع آبم میكند
ای ّلی را سرو باغ آرزو
هرچه میگویی ،حاللم كن مگو
نه دلم را از فراقت چاك كن
نه به دست خویش اشكم پاك كن
ای به دردم ،چشم بیمارت طبیب
مانده ام مضطر ،بخوان «امن یجیب»
باز زهرا چشم خودرا باز كرد
راز دیگر با ّلی آغاز كرد
كی پسر َمّ هرچه گویم گوش كن
آتشم را از درون خاموش كن
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یا ّلی امروز گردیده چو شام
مرزهرای تو میگردد تمام
من كه بستم چشم از من دل بشوی
شب تنم را زیر پیراهن بشوی
شب مرا تشییع كن تا آن دو تن
ی قدم نایند بر تشییع من
گر به تشییع من آید قاتّلم
داغ محسن تازه گردد در دلم
در دل شب دور از چشم همه
كن ن ان درخاك جسم فاطمه
تا نشان ماند به جا از غربتم
بی نشان باید بماند تربتم
چون به دست خویش بارنج و تعب
پیكرم را دفن كردی نیمه شب
در كنار قبر پن انم بمان
تا صدایت بشنوم قرآن بخوان
گرچه رفت از دست یار ویاورت
فاطمه تن اترین همسنگرت
غم مخور داری یگانه یاوری
تربیت كردم برایت دختری
اوتورا مردانه یاری میكند
مث زهرا خانه داری میكند
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شب كه خاموشی و جانت برلب است
چاه غم ای تو قّلب زینب است
حاج ّلی انسانی
چه كنم درد و بالی تو به جانم ،چه كنم؟چ
به نگاهِ نگرانت نگرانم ،چه كنم؟چ
اه یثرب ز من و گریه ی من بیزارند
ناگزیرم كه در این ش ر نمانم ،چه كنم؟چ
تا سحر از غم تن ایی تو بیدارم
دو دلم من بروم یا كه بمانم ،چه كنم؟چ
دو قدم راه نرفته نفسم می گیرد
مری از من نگذشت است و جوانم ،چه كنم؟چ
سعی كردم قد خم را ز تو پن ان سازم
هر چه قد راست كنم ،باز كمانم ،چه كنم؟چ
دست تو وا نشد و دست من از كار افتاد
خجّلم از تو همین بود توانم ،چه كنم؟چ
نیمه شب می پرد از خواب پیِ آب حسین
نیستم آب به دستش برسانم ،چه كنم؟چ
سعید خرازی
آسیابت ی طرف افتاده بستر ی طرف
چادر تو ی طرف افتاده معجر ی طرف
هر چه این جا هست چشمان مرا خون كرده است
رن این دیوار خانه ی طرف ،در ی طرف
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گاه دل خون توایم و گاه دل خون پدر
وای باباچ "ی طرف «ای وای مادرچ» ی طرف"
از كنار تو كه می آید به خانه ناگ ان
بر سر زانو می افتد مرد خیبر ی طرف
من چگونه پیرهن ك نه تن یارم كنم
غُیه ی تو ی طرف داغ برادر ی طرف
مث آن روزی كه افتادی می افتد بر زمین
پیكر من ی طرف ،او ی طرف ،سر ی طرف
من دو بوسه می زنم جای تو و جای خودم
زیر گردن ی طرف ،ر های حنجر ی طرف
وای از آن لحظه كه می ریزند بین خیمه ها
گوشواره ی طرف خّلخال و معجر ی طرف
ّلی اكبرلطیفیان
شام غر بان
تا ن ان زیر گِّلت ای گ ر نا كردم
نفسم ختم شد و مر تمنّا كردم
این كه در خاك ن ادم تن پاك تو نبود
جان خود را دل شب دفن به صحرا كردم
تا ندانند كه یار من مظّلوم كجاست
دل شب رو به سوی قبر تو تن ا كردم
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تو شدی كشته ی من ،من نشدم حامی تو
كه كت خوردی و در كوچه تماشا كردم
با كه تن ا شدهام نیمه ی شب در دل چاه
سر فرو بردهام و قده ی دل وا كردم
به جز از قات تو مردم این ش ر همه
پشت كردند به من روی به هر جا كردم
زینبت جای تو می كرد ز رخ اشكم پاك
هر زمان گریه ز هجران تو زهرا كردم
مردم و زنده شدم لحظه به لحظه صد بار
تا وصایای تو را یكسره اجرا كردم
غم دل با كه بگویم كه بخندد به دلم
من كه زخم دل خود با تو مداوا كردم
به امیدی كه اج سوی تواَم باز آرد
الجرم صبر در این ماتم ظمی كردم
تا بسوزد به زای تو دل الم را
من به «میثم» جگر سوخته ا طا كردم
حاج غالمرضا سازگار
كار تنش زیاد ولی وقت من كم است
ی شب برای شست و شوی این بدن كم است
بانوی من نحیف نبود  ،اینچنین نبود
وقتی نگاه میكنمش ااهراً كم است
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در زیر پارچه ورمش گم نمیشود
آنقدر واضح است كه ی پیرهن كم است
باید چگونه جمع كنم این بساط را
فرصت كم است و آب كم است و كفن كم است
مسمار را خودم زده بودم به تخته ها
باید بمیرم آه  ،پشیمان شدن كم است
گیرم حسین دق نكند اینچنین ولی
گریه بدون داد برای حسن كم است
آئینه آمدی و ترك خورده میروی
یعنی برای بردن تو چ ار زن كم است
پیراهن حسین كه كارش تمام شد
پا جای غُیّه نیست اگر ی كفن كم است
بالت  ،پرت  ،تنت  ،همه ی پیكرت خدا
این زخم ا زیاد ولی وقت من كم است
ّلی اكبرلطیفیان
مادر اگر چه رفته ولی معجرش كه هست
پروانه سوخته ولی خاكسترش كه هست
اینجا برای گریه ب انه نیاز نیست
این گریه های دم به دم همسرش كه هست
گیرم كسی ز سینه و پ ّلو سخن نگفت
آالله های سرخ روی بسترش كه هست
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گرچه نماز های نشسته تمام شد
چادر نماز خاكی روی سرش كه هست
فضه سه ماه پخت و پز و كار خانه كرد
خسته شدی شما ،بنشین ،دخترش كه هست
خون باقی است بر در و دیوار و باغچه
كوثر اگر چه رفته ولی ساغرش كه هست
زینب به گریه گفت :حسین جان صبور باش
مادر اگر چه رفته ولی دخترش كه هست
حسین ایزدی
(سالم اهلل عّلیها)

حضرت ام البنین
بدون ماه قدم می زنم سحر ها را
گرفته اند از این آسمان قمرها را
چقدر خاك سرش ریخته است معّلوم است
رسانده است به خانم كسی خبرها را
نگاه كن سر پیری چه بی یا مانده
گرفته اند از این پیر زن پسر ها را
چه مشك است كه از چ ار تا پسرهایش
بیاورند برایش فقط سپرها را
نشسته است سر راه ،روضه می خواند
كه در بیاورد آه ...آه رهگذرها را
ندیده است اگر چه ،ولی خبر دارد
سر مود وض كرده شك سرها را
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كنار آب دو تا دست بر روی ی دست
رسانده است به ما خانم این خبرها را
بشیر آمد و گفتی كه از حسین بگو
ز ون دم زد و گفتی كه از حسین بگو
ستاره بودی و ی دفعه آفتاب شدی
برای خانه موال كه انتخاب شدی
به خانه ی ولی ا ظم آمدی و
دلی زت قوم بنی كالب شدی
به جای این كه شوی مد ی همسری اش
كنیز حّلقه به گوش ابوتراب شدی
تنور خانه ی حیدر دوباره گرم شد و
برای چرخش دستا انتخاب شدی
چ ار تا پسر آورده ای برای ّلی
كه جای فاطمه ام البنین خطاب شدی
دلت همیشه چنین شوهری د ا می كرد
تو مث حضرت صدیقه مستجاب شدی
اگر چه ضرب غالفی به بازویت نگرفت
میان كوچه به دیوار زانویت نگرفت
تو را به قید جسارت كسی اسیر نكرد
به چادر ربی تو خار گیر نكرد
تو را كه فرق ّلی دیده ای و خون حسن
به غیر كرببال هیچ چیز پیر نكرد
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به احترام همان تكه بوریا دیگر
زمین خانه ی تو نیت حییر نكرد
از آن زمان كه شنیدی خزان گ ها را
هوای كوی تو باغ دل پذیر نكرد
چه خوب شد كه نبودی و كربال بینی
كه دست دشمن دون رحم بر صغیر نكرد
به نع تازه گرفتند تا بدن ها را
به ضرب دست و لگد می زدن زن ها را
حاج غالمرضا سازگار
ای بااه بنیاان تااو درود هماه
فاطماه یا فاطماه یا فاطماه
باااغ گاا یااا ساالم ّلی
ماااادر بااا سااالم اّلی
ای همه از خود سفرت تاحسین
اذن دخاول حاارمت یاحسین
سایاااهنشین حااارم آفتاااب
غاارق شااده در كاارم آفتاب
فااااطمه دوم حیاادر شاادی
مادر ی ماه و سه اختر شدی
طوبای ،طوبای ل زیان احترام
دختار زهارا باه تو گوید سالم
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قادر تاو گاوی شرف از نا برد
ارث ادب را ز تااو بااا باارد
جز تو كاه بار شیارخدا شیار زاد؟
جز تو كاه بار شیار ّلی شیر داد
جز تو كه در كرب و بالی حسین
چاار پسار كاارده فادای حسین
چاار پساار دادی و زیاان افتخااار
شااد حاارم چااار امااامت ماازار
پاااسخ آن وفااا و احسااا تااو
فاطمااه شااد مااادر باا تااو
چاار پسار داشتای ای جاان پاك
رفات غریبانااه تنات زیار خااك
لیا جوانااان اارب ره سپااار
در پای تاباوت تااو همچاون پسر
باار لبشاان نالاه یا فاطمه
اشا فشاندناد باارایت هماه
دیااده اوتااد باارایت گاریست
سیاادسجّاد باارایت گااریست
نیست جب اینكه به ترفیع تو
فاطماه آیااد پاای تشییاع تو
باه غیارت و وفا و احسا تو
باه خاون پیشانای باا تو
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ناله جانسوز تو در گوش ماست
چوبة تابوت تو بر دوش ماست
بااز هام آی ماه ش ادت فروز
مراسام دفان تاو مایبود روز
بار در بیات تاو شارارت نشد
بر گ روی تاو جساارت نشد
ضربااه باه باازوت نزد هیچكا
لگااد باه پ ّلاوت نازد هیچكا
كااش شاود جااری اشا همه
از حارمت تااا حارم فاطمه
«میثاام» آلاااوده دل سااوخته
چشم باه ساوی حارمت دوخته
ذكر دل اوست به هر صبح شام
تاا كاه دهاد بار تو مكرر سالم
باااغ گاا یااا سالم ّلی
مااادر باااا سااالم ّلی
حاج غالمرضا سازگار
(سالم اهلل عّلیها)

والدت حضرت زهرا
دل كه آشفته شود زلف پریشان هیچ است
پیش مشتاقی ما چاك گریبان هیچ است
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كرم اه كرم بیشتر از خواهش ماست
خواهش دست گدا نزد كریمان هیچ است
آنقدر معجزها از هنر تو دیدیم
كه بنا كردن این دل دل ویران هیچ است
سربّلندیم اگر سایه ی تو بر سر ماست
پیش این سایه ی تو تاج سّلیمان هیچ است
خِّلقت طینت تو با كه لطافت دارد
گر بریزند به پای تو گّلستان هیچ است
ما به جم وری زهرایی خود مینازیم
وَرنه بی فاطمه كه خطه ی ایران هیچ است
مِ ر زهراست به ما رن و بویی بخشیده
نام زهراست به ما آبرویی بخشیده
زیر پای تو می افتد سر اگر بنویسند
در هوای تو می افتد پَر اگر بنویسند
نسبت ام ابی است كه شایسته ی توست
اشتباه است تو را دختر اگر بنویسند
باز قرآن كریم است ندارد فرقی
جای هر سوره فقط كوثر اگر بنویسند
قید كردم پا از امروز هزاران دفعه
بنویسم زهرا  ،مادر اگر بنویسند
بی گمان یاد نخ چادر تو می افتیم
از مقامات تو در محشر اگر بنویسد
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به مقام تو اضافه نشود نام تو را
یا نبی یا ّلی دیگر اگر بنویسند
نه نبی  ،بّلكه نبوت شده زتمندت
نه ّلی  ،بّلكه والیت شده گردنبندت
رش را دیدم جای تو به یادم آمد
قرب انگشت نمای تو بیادم آمد
در بودیت تو كُنه ربوبیت بود
باصفات تو خدای تو به یادم آمد
روحِ روح القُدست بود كه فرمود  :اقرا
در حرا نیز صدای تو به یادم آمد
خواستم روی نماز شب تو فكر كنم
ورم ك نه ی پای تو به یادم آمد
قُوت دنیا و قنوت تو به هم مرطبتند
حرف "نون " بود و د ای تو به یادم آمد
غیه خوردم كه به افطار چرا لب نزدی
لب خوشحال گدای تو به یادم آمد
گرد و خاك حرمی را كه نداری بفرست
درد دارم كه دوای تو به یادم آمد
قبر تو گُ ر دنیاست و دنیا صدف است
جّلوه ای از حرم گم شده ات در نجف است
قیدت این بود فقط یار ّلی باشی و با
ارف نُه سال گرفتار ّلی باشی با
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از مقامات خودت دم نزدی تا كه فقط
با ث گرمی بازار ّلی باشی و با
بازوی تازه شكسته شده از یادت رفت
تا كه هر لحظه نگ دار ّلی باشی و با
خواستی میخ تو را بند كند تا شاید
مث ی كا به دیوار ّلی باشی و با
ّلی اكبر لطیفیان
هر كا هر آن چه دیده اگر هر كجا تویی
یعنی كه ابتدا تویی و انت ا تویی
در تو خدا تجّلّیِ هر روزه میكند
آیینة تمام نمای خدا تویی
میالد تو تولد توحید و روشنی است
ای مادر پدرچ غرض از روشنا تویی
چیزی ندیده ام كه تو در آن نبوده ای
تا چشم كار می كند ای آشناچ تویی
نخ والیت از تو نشسته چنین به بار
سرچشمه ی فقاهت آلِ با تویی
غیر از ّلی نبود كسی همطراز تو
غیر از ّلی ندید كسی تا كجا تویی
تو با ّلی و با تو ّلی روح واحدید
نقش ّلی ست در دل آیینه ،یا تویی؟
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شوق شریفِ رابطههای حریم وحی
روح االمینِ روشن غارِ حرا تویی
ایمان خالصه در تو و م ر تو میشود
مكه تویی ،مدینه تویی ،كربال تویی
زمزم ا ورِ زمزمههای زالل توست
مروه تویی ،قداست قدسیچ صفا تویی
بعد از تو هر زنی كه به پاكی زبانزد است
سوگند خورده است كه خیرالنّسا تویی
شوق تالوت تو ،شفا میدهد مرا
ای كوثرِ كثیرچ حدیث كسا تویی
آن منجی بزر كه در هر سحر به او
میگفت مادرم به تضر) :بیا ،تویی
آن رازِ سر به مُ ر كه «حافظ» غریبوار
می گفت صبح زود به باد صبا ،تویی
هنگام حشر جز تو شفا تكننده نیست
تن ا تویی شفیعه ی روز جزا ،تویی
در خانه ی تو گوهر بعثت ن فته است
رازِ رسالت همه ی انبیا تویی
«آنان كه خاك را به نظر كیمیا كنند»
بی تو چه میكنند؟ تویی كیمیا ،تویی
قرآن ستوده است تو را روشن و صریح
یعنی كه كاشفِ همه آیه ها تویی
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درد مرا كه هیچ طبیبی دوا نكرد
آه ای دوای دردِ دو المچ دوا تویی
من از خدا به غیر تو چیزی نخواستم
ای چّلچراغ سبز اجابتچ د ا تویی
پ ّلو شكستهای تو و من دل شكستهام
دریابم ای كریمهچ كه دارالشفا تویی
ذكر زكیّه ی تو شب و روز با من است
بیتاب و گرم در نفا من رها تویی
كی میكنم نگاه به این لُعبتان كور
با من در این سراچه ی بازیچه تا تویی
پیچیده در سراسر هستی ندای تو
تن ا صدا بماند اگر ،آن صدا تویی
گفتم «تو»؟ ای بزر چ خطای مرا ببخش
لطفت نمیگذاشت بگویم «شما» تویی
باری ،كجاست بقعه ی قبر غریب تو؟
بر ما بتاب ،روشنی چشم ما تویی
عاسفندقه
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