اهمیت ماه مبارک رمضان
«رمضان» در لغت از «رمض» به معنای شدت حرارت گرفتهه شهدو ب بهه معنهای
سوزانیدن میباشد(.مفردات راغب اصفهانی ،ص  )902چون در این ماو گناهان انسان بخشیدو
میشود ،رمضان گفتهاند.
پیامبر اکرم

(صلی اهلل علیه ب آله)

میفرماید« :ماو رمضان به این نام خواندو شهدو اسهت،

زیرا گناهان را میسوزاند».

(بحاراالنوار ،ج  ،55ص )143

در این ماو کتابهای آسمانی قرآنکریم ،انجیل ،تورات ،صحف ب زبور نهاز شهدو
است.

(اصول کافی  ،ج  ،9ص )896

این ماو در ربایات اسالمی ماو خدا ب میهمانی امت پیهامبر اکهرم

(صهلی اهلل علیهه ب آلهه)

خواندو شدو ب خدابند متعا از بندگان خهود در ایهن مهاو در نهایهت کرامهت ب
مهربانی پذیرایی میکند؛ پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه ب آله) میفرماید« :ماو رجب ماو خدا
ب ماو شعبان ماو من ب ماو رمضان ،ماو امت من است( ،وسائل الشیعه ،ج  ،9ص  )896هر که
همه این ماو را ربزو بگیرد بر خدا باجب است که همه گناهانش را ببخشهد ،بییهه
عمرش را تضمین کند ب اب را از تشنگی ب عطش دردناک ربز قیامت امان دهد».

فضائل ماو رمضان
گرچه ذکر تمام فضائل ماو مبارک رمضان از حوصله این میا خارج اسهت؛ بلهی
پرداختن ب ذکر برخی از فضائل آن از نظر قرآن ب ربایات اسالمی خهالی از لطهف
نیست.
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 .1برترین ماو سا
ماو مبارک رمضان به جهت نزب قرآن کریم در آن ب بیژگیههای منحرهری کهه
دارد در میان ماوهای سا قمری برترین است؛ قرآن کریم میفرماید« :ماو رمضان
ماهی است که قرآن برای هدایت انسانها در آن ناز شدو است».

( سوره بقره ،آیه )365

پیامبر گرامی(صلی اهلل علیه و آلهه) درباره ماه رمضان میفرماید« :ای مهرد ! مهاه دهدا بها بروه و
رحم و مغفرت به شما روی آورد ،ماهی وه نزد ددا از همه مهاههها بررهر و روزههایر بهر
همه روزها و شبهایر بر همه شبها و ساعارر بر همه ساعات بررر اس  ،ماهی اس وهه
شما در آن به میهمانی ددا دعوت شده و مورد لطف او قرار گرفتهایهد ،نفه ههای شهما در
آن رسهبی و دوابتههان در آن عبههادت ،عملتهان در آن مقبههوو و دعایتههان در آن مسههت ا
اس  ....بهترین ساعاری اس وه دداوند به بندگانر نظر رحم میوند». ...
(وسائل الشیعه  ،ج  ،30ص )131

 .2نزب کتب آسمانی در این ماو
تمام کتب بزرگ آسمانی مانند :قرآن کریم ،تورات ،انجیل ،زبور ،صحف در این ماو
ناز شدو است .حضرت امام صادق(علیه السالم) میفرماید« :کل قرآن کهریم در مهاو
رمضان به بیت المعمور ناز شد ،سپ

در مدت بیسهت بسهه سها بهر پیهامبر

اکرم(صلی اهلل علیه ب آلهه) ب صحف ابراهیم در شب اب ماو رمضان ب تورات در ربز ششم
ماو رمضان ،انجیل در ربز سیزدهم ماو رمضان ب زبور در ربز هیجدهم ماو رمضهان
ناز شد».

(اصول کافی ،ج ، 9ص )896

 .3توفیق ربزو
در ماو رمضان خدابند متعا توفیق ربزوداری را به بندگانش دادو است؛ «پ
که ماو [رمضان] را درک کرد ،باید ربزو بگیرد».

(سوره بقره ،آیه ) 365
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هر

انسان افزبن بر جنبه مادی ب جسمی ،دارای بُعد معنوی ب ربحی هم هسهت ب ههر
کدام در رسیدن به کما مطلوب خود ،برنامهههای بیهژو را نیهاز دارنهد ،یزهی از
برنامه ها برای تیویت ب رشد بُعد معنوی ،تیوا ب پرهیزگاری است؛ یعنی اگر انسهان
بخواهد خودش را از جنبه معنوی رشد ب پربرش دهد ب به طهارت ب کما مطلوب
برسد ،باید هوای نف

خود را مهار کند ب موانع رشد را یزی په

از دیگهری بهر

دارد ب خود را سرگرم لذتها ب شهوات جسمی نزند .یزی از اعمالی کهه در ایهن
راستا مؤثر ب مفید است ربزوداری است ،قرآن کریم میفرماید ...« :ای افرادی که
ایمان آبردواید! ربزو بر شما نوشته شد ،همان گونه که بر پیشینیان از شما نوشته
شدو  ،تا پرهیزگار شوید».

(سوره بقره ،آیه ) 361

 .4بجود شب قدر در این ماو
شب قدر از شب هایی وه بررر از هزار ماه اس و فرشتگان در این شهب بهه ا ن دهدا فهرود
میآیند و جمیع مقدرات بندگان را در طوو ساو رعیین میونند(سوره قدر ،آیه  3ـ  )5و وجهود
(صلی اهلل علیه و آلهه)
این شب در این ماه مبارک نعم و موهبتی الهی بر ام پیامبر گرامی اسال
اس و مقدرات یک ساو انسانها (حیات ،مرگ ،رزق و )...براساس لیاق هها و زمینههههایی
وه دود آنها به وجود آوردهاند رعیین می شهود و انسهان در ینهین شهبی بها رفتهر و رهدبر
می رواند به دود آید و اعماو یک ساو دود را ارزیابی وند و با فراهم آوردن زمینهه مناسهب
را برای دود رقم زند ( .تفسیر المیزان،ج  ،36ص )319
بهترین سرنوش
حضرت امام صادق(علیه السهالم) میفرماید« :تیدیر میدرات در شب نوزدهم ب تحزیم
آن در شب بیست ب یزم ب امضاء آن در شب بیست ب سوم است».
(وسائل الشیعه،ج  ،30ص ) 154

 .5بهار قرآن
نظر به این که قرآن کریم در ماو مبارک رمضان ناز شدو ب تهالبت آیهات آن در
این ماو فضیلت بسیاری دارد ،در ربایات اسالمی ،از ماو رمضان بهه عنهوان بههار
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قرآن یاد شدو است؛ چنان که حضرت امام باقر(علیه السالم) میفرماید« :ههر چیهزی
بهاری دارد ب بهار قرآن ماو رمضان است».

(وسائل الشیعه  ،ج  ،8ص )901

یک نزته!
بدیهی است فضائل ب ثوابهایی که برای ماو مبارک رمضان ب ربزوداری ذکر شدو
ب به برخی از آن ها اشارو شد ،از آنِ کسانی است که حیییت آن را درک کنند ب به
محتوای آن عمل ب در گفتار ب کردار به کار گیرند ب به آنها جامه عمل بپوشهانند.
چنان در ربایات اسالمی برای ربزوداری آدابی ذکر شدو ب کسانی که صرفاً تالبت
قرآن میکنند ،بلی به آیات ب احزام آن عمل نمیکنند ب یها آن کهه از ربزوداری
تنها رنج گرسنگی ب تشنگی را میکشند ب بوسهیله گنهاو ،تهرثیر ربزو را از بهین
می برند ب ماو مبارک رمضان ب فضای معنوی آن تهرثیری بهر اشخاصهی بهر جهای
نمیگذارد ،مورد نزوهش قرار گرفتهاند.
چنانکه پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه ب آلهه) به زنی که با زبان ربزو کنیهز خهود را دشهنام
میداد فرمود :چگونه ربزوداری ب حا آنکه کنیزت را دشنام میدهی؟! ربزو فیط
خودداری از خوردن ب آشامیدن نیست ،بلزه خدابند آن را عالبو بر این دب ،مهانع
کارها ب سخنان زشت که ربزو را بیاثر میکننهد قهرار دادو اسهت ،چهه اندکنهد
ربزوداران ب چه بسیارند کسانی که گرسنگی میکشند».

( اوصول کافی ،ج  ،4ص )68

حضرت امام سجاد(علیه السالم) در دعای حلو ماو رمضان به درگهاو خدابنهد عهر
میکند :به بسیله ربزو این ماو یاریمان دو تا اندامهای خود را از معاصی تهو نگهه
داریم ب آنها را به کارهایی گیریم که خشنودی تو را فراهم آبرد ،تا با گوشهایمان
سخنان بیهودو نشنویم ب با چشمانمان به لهو ب لعب نشتابیم ب تا دستمانمان را به
سوی حرام نگشاییم ب با پاهایمان به سوی آنچهه منهع شهدو رو نسهپاریم ب تها
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شزمهایمان جز آنچه را تو حال کردوای در خود جای ندهد ب زبانهایمان جز به
آنچه تو خبر دادوای ب بیان فرمودوای گویا نشود». ...
(صحیفة سجادیه،ص )368

بنابراین ،در ماو مبارک باید تمام اعضا ب جوارح را از حرام دبر نگهه داشهت ب بها
اخالص ،توکل ب توسل از اهلبیتعلیهمالسهالم ب عمل به دستورها ب احزام قرآن کریم
ب دبری از گناهان ،انجام توبه نرهوح ب باقعهی ،عبهادت ،شهبزنهدوداری ،درک
فضیلت شب قدر ب ...فضیلت ماو مبارک رمضان را درک کهرد ب از آن در راسهتای
رسیدن به کما حرکت کرد ب باید در این ماو به گونهای خودسهازی کهرد کهه بها
اتمام ماو مبارک ترثیر ب فواید آن در ربح ب جان افراد باقی باشد ب اثر آن تها مهاو
رمضان سا بعد ماندگار باشد.

اشارات مراد
افزایش سرمایه های معنوی
آنچه بظیفه ی هر انسانی است ،این است که سرمایه ها را زیاد کند .سهعی کنیهد
این سرمایه ی محبت ب معرفت زیاد بشود .هر ک

در هر سطحی که هست ،بایهد

خودش را باال بزشد؛ بالّا تمام می شود .برادران! این سرمایههای معنوی هم مثهل
سرمایههای مادّی است که گاهی تمام می شود .اگر به آن اضهافه نزردیهد ،تمهام
خواهد شد.

بیانات امام خامنه ای 3182/30/38

توسل ب خشوع با دعا ب مناجات
باالتر از همه ،توجه به خدای متعا  ،حفظ ب تیویت رشته ی ارتباط قلبهی بها ذات
اقدس احدیت ،با دعا ،با توسل ،با ذکر ،با خشوع ،با نماز نافله.
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اگر این رشته محفوظ بماند ب تیویت شود ،همه ی کارهای دشوار بتدریج حل می
شود؛ اصل کار این است .این رشتهی ارتباط با میام احدیت ههم  -کهه خشهوع ب
ذکر ب توسل باشد  -مرتبط ب مترل با اهلبیت علهیهم السّهالم اسهت؛ تفزیهک پهذیر
نیستند « -من اراد اللَّه بدأ بزم» -اما خب ،دعاهای صحیفه ی سجادیه ،مناجهات
خم

عشر ب دعاها ب مناجاتهای گوناگونی که هست ،د را صفا می دهند ،ذههن

را صفا می دهند ،ذهن را هم فعا می کنند .خیلی از معارف را انسان از این طریق
به دست می آبرد.
بیانات امام خامنه ای 3120/01/1

عدم توجه به اهداف مادی ب پست
اگر برای هدفهای مادی  -چه برسد خدای نزردو برای هدفهای پست  -بارد ایهن
میدانها شویم ،برای ما نه فیط موجب تعالی ب رشد نمی شود ،بلزه موجب تنز ب
سیوط هم می شود .این ،مخروص مداحی هم نیست؛ مسهللهگهوئی ههم همهین
است ،عالم شدن هم همین است ،مجتهد شدن هم همین است ،دانشهمند شهدن
هم همین است .آن چیزی که ربحی است در کالبد اعما ما ،نیت ماسهت؛ «انّمها
االعما بالنّیّات» ؛ (تهذیب جلد 3ص  )61نیتهاست که به عمل ارزش می دهد.
بیانات امام خامنه ای 3123/9/91

مطالعه ب کار شرط نخستین مداحی
صاحب حرفه ی مداحی که خود را مفتخر کردو است به اینزه در این راو خدمت ب
کار کند ،اگر بخواهد همه ی این خروصیات را جمهع کنهد ،ابالً احتیهاج دارد بهه
مطالعه ب کار .به قو معربف ،بیمایه فطیر اسهت .احتیهاج بهه مطالعهه هسهت...
بنابراین مطالعه کردن ،یادداشت کردن ،یادداشت داشتن ،بها حسهاب ب کتهاب ب
مطالعه حرف زدن ،شرط اب است.
بیانات امام خامنه ای 3120/1/1
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آشنایی با قرآن ب حدیث
در مطالعات خود ،با قرآن ب حدیث آشنا شوید .ان

با قرآن برای همه الزم است؛

این را ما به همه توصیه می کنیم ....آشنائی با قرآن ب حدیث توصیه ی ما به همهه
است؛ اما مبلغان دین ب جامعه ی مداحان طبعاً مخاطب بیژوی این حرف هسهتند؛
با قرآن باید ان

پیدا کنند .قرآن را حتماً بخوانید ،با توجه به ترجمهه بخوانیهد،

این ترجمه را به یاد بسپرید .در آیاتی که نریحت هست ،متضمن یهک معرفتهی
است که انسان می فهمد ،آنها را ثبت کنید ،ضبط کنیهد ،یادداشهت کنیهد ،از آن
بهرو مند شوید؛ هم بگوئید ،هم عمل کنید .حدیث ههم همهین جهور ....بنهابراین
توصیه ی ما این است :تالبت قرآن ،ان
اهلبیت از طریق حدیث.

با قرآن ،ان

با حدیث ،آشنائی با معارف

بیانات امام خامنه ای3120/1/1

مداح الگو  ...الگوي مداح ...
شهید سید رضا حسینی درافشان
طال فروشی
از کارش خیلی خوشش نمی ابمد .می گفت که مزربوِ! چون اغلب مشتری ههاش
خانم بودند  ،البته سید خیلی مییّد بود ب خیلی هم دقت مهی کهرد کهه خهدایی
ناکردو مرتزب گناهی نشه .من خهودم شهاهد بهودم کهه اگهه تیزهه طالیهی رب
می خواست امتحان کنه می داد خانم دیگه ای که تو مغازو بود این کهار رب انجهام
می داد  ،اگر هم خودش مجبور بود این کار رب بزنه دست طرف میابل جهوراب رد
می کرد دست خودش هم یه جوراب رد می کرد بعد النگو یها انگشهتر رب دسهت
مشتری می انداخت...
«همسر شهید»
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نماز شب
ماو رمضان که می شد سید آسمونی تر می شد .سحرها همیشه زبدتهر از مهن
بیدار می شد  ،نماز شب ب دعا می خوند .شاید این حدیث رب شنیدو بود که “آقها
رسو اهلل  ,فرمودند :دبرکعت نماز در د شب در نزد من محبوب تر است از دنیها
ب آنچه در آن است ”...حا ب هوای عجیبی داشت! غرق درمناجهات ب ذکهر بهود ،
خیلی باخدا رفیق بود .بهش حسودی ام می شد  ،گاهی شب ها من هم می رفهتم
پشت سرش شربع می کردم نماز خوندن  ،جالب بود تا من به خودم بجنبم اغلهب
سحری رب هم آمادو کردو بود...
«همسر شهید»

ختم قرآن
قرآن رب خیلی خوب می خوند  ،صداش خیلی دلنشین ب گیرا بود .خیلی هم بهه
ما سفارش می کرد که زیاد قرآن بخونیم می گفت :ما رب از گمراهی نجات می دو ،
قیامت خیلی به دردمون می خورو  ،ماو رمضان حتماً قرآن رب ختم می کرد جالب
بود با همدیگه مسابیه می گذاشتیم  ،هرکی زبدتر قرآن رب ختم کنه برندو سهت!
می ابمد می گفت خانمم ببینم تا کجها خوندی؟ نگاو می کرد می گفت  :بهله فعالً
من برندو ام  ،از تو جلو افتادو ام!! البته آسید تو مسائل معنوی گوی سهبیت رب از
همه ربودو بود ...
«همسر شهید»

مطالعه
با اینزه تحریهالت کالسیک عالی نداشت  ،اما فوق العادو اطالعات مذهبی اش
خوب بود؛ خیلی اهل کتاب بود  ،کتابهای آیهت اهلل دسهتغیب  ،شههید مطههری ،
تفسیر  ،مداحی ب ...می خوند .اهل شعر هم بود  ،مترسهفانه شهعرهاش رب برخهی
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ابمدند بردند هنوز هم خبری از ابن اشعار نیست  ،پدرم شاعر بود .آقا سید رابطه
ای صمیمی باهاش داشت؛ مخروصاً بعد از شهادت تنها بهرادرم حسهین  ،پهدرم
خیلی شزسته شد ب تمام امیدش به سید رضا بود؛ سهید ههم خیلهی ههواش رب
داشت .احترام بزرگترها رب خیلی داشت...
«همسر شهید»

هم فکری
قبل از اینزه برو در مجلهسی بخونه به من می گفت :بیا بشیههن ایهراد ههام رب
بگیر! من می آمدم پای منبهرش می نشهستم؛ آقا سیهد هم شههربع مهی کهرد
خوندن ...بعد با هم فزری همدیگه اِشزا ب ایرادها رب برطرف می کردیم  ،گهاهی
ابقات سبک رب عو

می کردیم بعدش می رفت می خوند .آن ربزها ربزهایی بهه

یادماندنی بودند که هیچ بقت از ذهن پاک نمی شه .زندگی با مهردی آسمهانی که
خودش رب بقف اهل بیهت ] کردو بود .بها کمهک برخهی از دبسهتانِ مداحههش ،
جامعه ی مداحان رب افتتاح کردند؛ کهه برنامهه ی هفتگهی داشهتند .مهداح هها
می ابمدند ابنجا می خوندند ب اشزا هاشون توسط اساتید برطرف می شد ...
«همسر شهید»

تحویل مجلس
سید جایی دعوت داشت تا بخونه؛ من هم باهاش رفتم .قبل از سیهد یه مههداح
دیگه شربع به خوندن کرد؛ خیلی بی ربح خوند  ،همه هاج ب باج داشهتند نگهاو
می کردند! مجل

ِ سرد ب بی ربحی رب تحویل داد! نوبت به سید رسهید تهو دلهم

گفتهم االن سید کهوالک می کنه !..هر چی اصرار که سید جان بلنهد شهو نوبهت
شماست! اصالً گوشش به این حرف ها بدهزار نبود .خالصه از ما اصهرار ب از سهید
انزار!! من حسابی کُفری شدم گفتم :مداحِ ما رب ببین  ،کلی راو ابمهدو تها بخونهه
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حاال دارو این طوری برای ما ناز می کنه! ابمدیم بیهربن ...
...گفتم آقاسید این جوری اش رب دیگه ندیدو بودیم! این دیگه چه کاری بهود کهه
کردید؟ بهترین فرصت بود که خودی نشون بهدی!؟ سهید نگهاهی کهرد ب گفهت
محمهد جهان! مهداح قبلی خوب نخهوند  ،مهن اگه بعهد از ایشههان مهی رفهتم
می خوندم ممزن بود بجهه ی ابن مداح پیش مردم خراب بشه ابن بقهت دیگهه
خوندن من هم ارزش معنوی نداشت این طوری خیلی بهتر شد !..ابن قدر جهواب
سید جالب بود که سزوت رب بهترین عالمت تائیدِ کارش دبنستم...
نثار روح مداح شهید سید رضا حسینی صلوات

«محمدرضا جنتی»

آموزش شعر وآشنايی با قالبهاي شعر
دببیتی
قالب شعری است که از دب بیت با قافیه هایی در مرهراعهای اب ،دبم ب چههارم
درست شدو است.
 بزن دببیتی :بزن دببیتی معموالً مفاعیلن ،مفاعیلن،مفاعیل است ب بها ربهاعیفرق دارد.
 ربش تشخیص رباعی از دب بیتی  -1 :بزن  -2موضوع دببیتی را در فارسی ((ترانه)) هم می گویند. موضوع دببیتی  :موضوع دببیتی عارفانه ب عاشیانه است. دببیتی را بهترین قالب شعری در نزد ربسهتاییان خهوش ذبق ب خهوش لهجههاست.
 -معربفترین شاعران دببیتی گو :بابا طاهر عریان ب فایز دشتستانی
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 شزل گرافیزی قالب دببیتی  :دب بیت هم بزن است که از نظهر شهزل قافیهههمانند رباعی است .

نمونه:
ز دست دیدو ب د هر دب فریاد

هر آنچه دیدو بیند د کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فوالد

زنم بر دیدو تا د گردد آزاد

رباعی :
"رباعی" از کلمه ی "رباع" به معنی "چهارتایی" گرفته شدو است.
"رباعی" شعری است چهار مرراعی که بر بزن "الحو ب القوة االباهلل" سهربدو
می شود.
سه مرراع اب رباعی تیریباً میدمه ای برای منظور شاعر هستند ب حهرف اصهلی
در مرراع چهارم گفته می شود.
قالبی بیژو ی شعرهای ایرانی است که چهار مرراع دارد ب معموال مرراع سوم آن
قافیه ندارد .محتوای رباعیها بیشتر عارفانه ،عاشیانه یها فلسهفی اسهت .خیهام
بزرگترین رباعی سرای جهان است.

نمونه ای از رباعی:
امربز به اب،به تو ،به من تزلیف است

بر ابرهه سجیل شدن تزلیف است

اى اهل قلم! قلم بگیرید بدست

امربز دفاع از یمن تزلیف است

مستزاد :
شعری است که به آخر هر مرراع آن باژو یا باژو هایی افزبدو شود .افزبدو ههای
معنی مرراع پیشین ب یا پسین خود را کامل می کنند.
نمونه شعر مستزاد نوحه معربف:
امشبی را شه دین در حرمش مهمان است

مزن ای صبح طلوع
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قطعه :
شعری است حداقل دب بیت که معموال مرهراعههای زبج آن ههم قافیهه اسهت.
محتوای قطعه بیشتر اخالقی ،اجتماعی ،آموزشی ب تعلیمی ،مدح ب هجو است.
قطعه شعری است که معموالً مرراع های ابلین بیت آن هم قافیهه نیسهتند بلهی
مرراع دبم تمام ادبیات آن هم قافیه اند .طو قطعه دب بیت یا بیشتر است.
قطعه را بیشتر در بیان مطالب اخالقی ب تعلیمی ب منهاظرو ب نامهه نگهاری بزهار
می برند .قدیمی ترین قطعه ها مربوط به ابن یمین است ب از بین شاعران معاصهر
پربین اعترامی نیز بیشتر اشهعارش را در قالهب قطعهه سهربدو اسهت .پهربین
اعترامی مناظرو های زیادی در قالب قطعه دارد از قبیل مناظرو نخ ب سوزن ،سیر
ب پیاز ب  ......علت اسم گذاری قطعه این است که شعری با قالب قطعهه ماننهد آن
است که از بسط یک قریدو برداشته شدو باشد ب در باقع قطعه ای از یک قریدو
است.

نمونه شعری در قالب قطعه :
شاید تو خواستی غزلی را که نذر توست

اینگونه زخم خوردو ب بی سر بیابرم

یک قطعه خواندی از ربی نی ،شاعرت شدم

آن قطعه را نشد به غز دربیابرم

یک پردو خواندی از ربی نی ،آتشم زدی

این شعله را چگونه به دفتر بیابرم

با حنجر تو کاری اگر خنجری نداشت

کاری نداشت باژو ی بهتر بیابرم

بقف تو اشک ها ب غز هام ،تا اگر

گفتی گواو عشق بیابر بیابرم

فرل عزا تمام شد اما چگونه من

پیراهن عزای تو را دربیابرم

تا می بزید نام تو پر می کشید د

چیزی نماندو بود که پر دربیابرم

نزدیک بود در تب گودا قتلگاو

از عرش ربنای تو سردربیابرم

با اشک آمدم به بداعت که الاقل

آبی برایت این دم آخر بیابرم

این باژو ها به کار رثایت نیامدند

با زخم های تو چه برابر بیابرم؟
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آخر نشد که آب برایت بیابرند؟

این ربضه را گذاشتم آخر بیابرم

امسا هم دعای فرج ،بی جواب ماند

من می ربم برای تو یابر بیابرم

قرآن بخوان که گوش دلم با صدای توست

این بیت هم ،سر غزلی که فدای توست

مُسَمَّط :
شعری است که از رشته های گوناگون پدید میآید .قافیه ی رشهته هها متفهابت
است ب در هر رشته همه ی مرراع ها به جز مرراع آخر هم قافیهاند .به هر بخش
رشته میگویند ب به مرراع آخر هر رشته ،بند گویند .در ضمن تمام بندها با ههم
هم قافیه میباشند.
مسمط می تواند پنجگانه (مخم

)ششگانه(مسدس)هفتگانه (مسبع) ب ...باشد.

نمونه شعری در قالب مسمط
تاکی به تمنای بصا تو یگانه
اشزم شود از هر مژو چون سیل ربانه
خواهد به سر آمد شب هجران تو یا نه؟
ای تیر غمت را د عشاق نشانه
جمعی به تو مشغو ب تو غایب ز میانه
رفتم به در صومعهی عابد ب زاهد
دیدم همه را پیش رُخَت راکع ب ساجد
در بتزدو رهبانم ب در صومعه عابد
گه معتزف دَیرم ب گه ساکن مسجد
یعنی که تو را میطلبم خانه به خانه
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ربزی که برفتند حریفان پی هر کار
زاهد سوی مسجد شد ب من جانب خَمّار
من یار طلب کردم ب اب جلووگه یار
حاجی به رو کعبه ب من طالب دیدار
اب خانه همیجوید ب من صاحب خانه
هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو
هر جا که رَبَم پرتو کاشانه تویی تو
در میزدو ب دیر که جانانه تویی تو
میرود من از کعبه ب بتخانه تویی تو
میرود تویی ،کعبه ب بتخانه بهانه
بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
پربانه در آتش شد ب اسرار عیان دید
عارف صفت ربی تو در پیر ب جوان دید
یعنی همه جا عز

رخ یار توان دید

دیوانه منم من که ربم خانه به خانه
عاقل به قوانین خرد راو تو پوید
دیوانه بربن از همه آیین تو جوید
تا غنچهی بشزفتهی این باغ که بوید؟
هر ک

به زبانی صفت حمد تو گوید

بلبل به غزلخوانی ب قُمری به ترانه
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بیچارو « بهایی » که دلش زار غم توست
هر چند که عاصی است ،ز خیل خَدَم توست
امید بی از عاطفت دم به دم توست
تیریر « خیالی » به امید کرَم توست
یعنی که گنه را به از این نیست بهانه

اشعارمناجات با خدا
قالب شعر :غز
غالمرضا سازگار
باز ربگرداندم از تو ،باز رب دادی به من
با همه بیآبربیی آبرب دادی به من
شرم میکردم دگر در محضرت لب باکنم
باز میبینم مجا گفتگو دادی به من
قطروای بودم به بحرم مترل کردی ز لطف
جرعهای میخواستم ،دیدم سبو دادی به من
خاک بودم ،آدمم کردی به دست رحمتت
خار بودم ،بهتر از گل رنگ ب بو دادی به من
چشم خشزم بود خالی ،ربیم از عریان سیاو
اشک بخشیدی ب آب شستشو دادی به من
از بالدت آرزبی سوز ب شوری داشتم
بیشتر از آنچه کردم آرزب ،دادی به من
گر نشد قسمت که در خون گلو غسلی کنم
از سرشک دیدگان ،آب بضو دادی به من
همچو شمعم قطرو قطرو آب کردی ،سوختی
در د شب گریۀ بی های ب هو دادی به من
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با غبار راو زبار علی شستی مرا
در حیییت آبرب از خاک اب دادی به من
تا کنی سیراب «میثم» را ز جام رحمتت
آب شیرین از سبوی «تفلحو »دادی به
مناجات اخالقی قالب شعر :چهارپارو
علی اکبر لطیفیان
ما که حاال چنین زمین گیریم

ربزگاری در آسمان بودیم

پر پربازمان که با می شد

می پریدیم ب بی نشان بودیم

خوب بودیم ب خوب می دیدیم

پاک بودیم ب پاک می رفتیم

متدیّن بدبن بار گناو

زیر خربار خاک می رفتیم

همه در زیر سایه ی قرآن

همه مشغو زندگی بودیم

لحظه های جوانی خود را

در مناجات ب بندگی بودیم

بر سر شانه هایمان هر شب

کیسه های کریم می بردیم

نان افطار سفرو هامان را

از برای یتیم می بردیم

لیمه نانی که بود می خوردیم

کی به فزر غذای فردا بود

اهل از خود گذشتگی بودیم

دلمان د نبود دریا بود

هر شب جمعه کنج خانه مان

سر سجادو ی دعا بودیم

با همان ذکر السالم علیک

زائر صحن کربال بودیم
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هر کجا خیمه می زدیم با خود

کوله بار امید می بردیم

شاد بودیم از اینزه هر لحظه

ربی شانه شهید می بردیم

ناگهان بین ناگهانی ها

پای شیطان به خانه ها با شد

عطر سجادو هایمان هم رفت

جبرئیل از کنارمان پا شد

ناگهان بین ناگهانی ها

باد آمد بهارمان را برد

بوی پرباز رفت ب همراهش

بوی آغوش یارمان را برد

کم کم از ذکر حق که دبر شدیم

ربزی آسمان مان کم شد

می دبیدیم از پی دنیا

بلی از سفرو نانمان کم شد

کاربان رفت ب عدو ای رفتند

عدو ای بین چاو افتادند

عدو ای در مسیر خود ماندند

عدو ای بین راو افتادند

عدو ای رفته ب شهید شدند

عدو ای بی بها عزیز شدند

عدو ای تا خدا سفر کردند

عدو ای هم اسیر میز شدند

از د زندگی ما بوی

عمر بی استفادو می آید
ندادو می آید

از سر سفرو های ما حاال

بوی خم

ای شهیدان راو عشق ب بفا

خوش به حا شما ب با شما

پیش ارباب یاد ما هستید؟

منم ب غبطه ی بصا شما

باید این ربزهای پاییزی

یک نفر با بهار برگردد

از برای نجات این دنیا

بارث ذبلفیار برگردد
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با هزاران امید می گویم

آفتابا امام ما برگرد

یا ابالغوث یا اباصالح

جان زهرا ب مرتضی برگرد
قالب شعر:ترکیب بند
مجتبی شزریان
رسیدم به پابوسی ماو تو

خدایا رسیدم به درگاو تو

منم عبد فرلی ب گه گاو تو

تو هستی نگهدار من دائم ًا
تو هستی همانی که می خواستیم

بلی ما نبودیم دلخواو تو

تو بودی به هر جا صدایت زدم

بلی من نبودم به همراو تو

تو با ما همه جورو راو آمدی

بلی ما نرفتیم در راو تو

در این چند ربزی که رفته فیط
من ب ان

با یاد تو ربز ب شب

تمامی ترس من این نزته است

منم مورد خشم ب اکراو تو
من ب نام زیبای اهلل تو
که ربزی نگیرد مرا آو تو

تو را خواندم ب می کشم آو آو
تو هم یاد فرما مرا گاو گاو
ذلیل ب حییر ب گرفتار من

همان مجرم رفته بر دار من

قوی ب غنی ب طلبزار تو

ضعیف ب فییر ب بدهزار من

دعا تو شفا تو پرستار تو

همیشه پریشانِ بیمار من

همیشه تو هستی صدا می زنی

همیشه تو صد بار ب یک بار من

به پای دلم چشم بیدار تو

برای گنه ماندو بیمار من

خدابند تواب ب ستار تو

بلی عبد در حا تزرار من

حیا تو بفا تو هوادار تو

بلی بی حیایی بسیار من

تو بندو نواز ب تو آغوش باز

سر افزندو ب عبد فرّار من
اگر این همه بد شدم من  ،درست
خدایا خالصه امیدم به توست
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قالب شعر :غز
مجتبی شزریان
ای که می گویی خدایا در به ربیم باز کن

من گشودم در بیا حاال تو کمتر ناز کن

دبست دارم عمر تو با معریت پایان نگیرد

پ

ای زمینگیر گناهان ای شزسته با ب پر

بار عریان را بریز از دبش خود پرباز کن

بیا آغوش من راو ثواب آغاز کن

زرق ب برق زندگی تو ندارد فایدو

خویش را با بندگی در پیش ما ممتاز کن

من نمی گویم که با ما گفتگو کن دائما

الأقل دردی اگر داری به ما ابراز کن

بد مگو از ما تو را من دبست دارم عبد من

خوبی ما را ببین ...بعداً دهان را باز کن

راو حل مشزلت را با کلید یا علی

می دهم دست خودت حاال برب اعجاز کن

با علی مومن بمان ب با علی قرآن بخوان

سیر کن آیات ما را کشف صدها راز کن
بعد از آن با چشم حیدر سیر چشم انداز کن

با علی باال بیا آری به عرش ما بیا

قالب شعر :غز
قاسم نعمتی
حا ب احوا گرفتار تماشا دارد

گریه ی عبهد گنهه کار تماشا دارد

آمدم گریه کنم تا که نگاهی بزنی

چون ستارو به شب تهار تماشا دارد

هر چه شد بین من ب تهو ز همه پوشاندی

آبربداریِ ستهّار تماشا دارد

بهارها زیهر همه قهو ب قهرارم زدو ام

دست گیریِ تهو ههر بهار تماشا دارد

مهربهانی بهه گنههزار بُههَود عادت تو

کهَرم سفرة غفهّار تماشا دارد

ماو ،ماوِ رجب ب سفرو بهه نهام عهلی است

لحظه ی جلوو ،رخ یهار تماشا دارد

عاشق نیمه شب صحن ب سرایِ نهجفهم

حهرم حیهدر کهرّار تماشا دارد

همۀ آرزبیم یک سحر کرب ب بالست

شب جمعه حهرم یهار تماشا دارد

مادری دست به پههلو پهسری پهارو گلو

گهریهه ها لحظۀ دیهدار تماشا دارد

ربضهۀ قحطی آب ب لبِ عهطشان حسین

گهوشۀ صهحن علمهدار تماشا دارد

خاک ری را به بههای سهر آقها دادند

زین جهت گریۀ بسیار تماشا دارد

کهاش امسا شهود سا ظههور دلبهر

پهرچم خیمۀ دلهدار تماشا دارد
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قالب شعر :غز
در من سراغی جز گُنه کاری نداری

جا ماندو تر از من گرفتاری نداری

با این همه حاال که برگشتم ،گالیه

از توبه های زشتِ تزراری نداری

تو آنیدر خوبی که حتی از نشستن

با بندوی آلودو ات عاری نداری

با رب سیاوِ مستحقِ سرزنش هم

قردی به غیر از آبربداری نداری

نه قهر ،نه خط ب نشان با این همه جُرم

از من به جز آمرزش اصراری نداری

کِی سخت گیری می کنی با این که پیداست

شرمندو تر از من بدهزاری نداری

گفتی که هر ک

میهمانت شد عزیز است

یعنی که به خوب ب بدش کاری نداری

درهای دبزخ بستی ب نازم خریدی

انگار که اصالً گنه کاری نداری

در سفروی پر فیضِ این شبهایِ رحمت

جز دستگیری غیرِ ستاری نداری

باید که خیلی پَست باشم این شبِ قدر

گر شک کنم که دبستم داری نداری
علیرضا شریف

اشعار مناجات با امام زمان وبصیرتی
قالب شعر:غز
شاعر :مجتبی قاسمی
باز هم از عمل خویش به د غم دارم

خسته از این همه آلودگی ب تزرارم

د من تنگ برای همه شد اال تو

بای از تیرگی این د بی میدارم

معریت کردو مرا دبر ز تو  ،می دانم

پر شدو نامه ی من از گنه بسیارم

نامه ام اشک تو را باز درآبردو...ببخش

بای بر من که همیشه سر تو سربارم

مهربان تر ز خودت در همه ی عالم نیست

با همه تیرگی ام سوی شما رب آرم

یک نظر کن که من از دست خودم خسته شدم بی نگاو تو اثر نیست در استغفارم
من اسیر غم دنیا شدو ام کاری کن

تا رها گردم از این زندگی غم بارم

هر که دبر از سر کوی تو شدو خوار شدو

ندو غیر از خودت آقا به کسی افسارم

با همه پستی من دست مرا می گیری

ای فدای تو ب بخشیدن تو دلدارم
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فخرم این است که من نوکر این دربارم

سمت نوکریت را به دب عالم ندهم

قالب شعر:غز
شاعر :سید پوریا هاشمی
گرچه در پای ظهور تو بزا کافی نیست

ربضه ب اشک نباشند دعا کافی نیست..

ربضه خوبست به ما ترک معاصی بدهد

درس تیوا بدهد شور ب نوا کافی نیست

باید این دغدغه ی ربز ب شب ما باشد

ساعتی سوختن از هجر شما کافی نیست

نرسد فرصت دیدار به پابند گناو

ابر باید بربد حا ب هوا کافی نیست..

عذر ب توجیه ب بهانه که بدردی نخورد

عاشق یار شدن جز به بها کافی نیست

توبه بقتیست موثر که به همت باشد

صرف خسته شدن از خبط ب خطا کافی نیست

درد ما قلب سلیم است خدا میداند

حاجت دنیوی ب دست گدا کافی نیست..

باید از طایفه عشق اطاعت آموخت

زدن کوچه بنام شهدا کافی نیست

آخرش پیر شدم از غم دبری حرم

تا به کی دبری از کرببال؟کافی نیست؟

همه عمر به جد تو اگر گریه کنم

خون ببارد ز دبچشمم بخدا کافی نیست

گریه صبح ب مسائت ز د زینب بود

علت اشک مدام تو غم زینب بود

تقديم به  571شهید غواص تفحص شده
قالب شعر :غز
شاعر :علی ذبالیدر
گویا رسیدو اند که ما را صدا کنند

ما را دببارو با خودشان آشنا کنند

برگشته اند این صد ب هفتاد ب پنج نور

ما را ز بند ظلمت غفلت رها کنند

هل من معین حجت حق را شنیدو اند

برگشته اند باز به اب اقتدا کنند

بسیار اندک اند کسانی که در عمل

جان را برای حضرت جانان فدا کنند

جان دادو اند در غم ب غربت به قتل صبر

تا سینه را به داغ حسین آشنا کنند

د را به راو دبست به دریا زدند تا

دریادالنه در یم رحمت شنا کنند

سوگند می خورم که شهیدان راو عشق

با دست بسته هم گرو از خلق با کنند
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از این قبیله هر چه بخواهی ،عطا کنند

باب الحوائج اند به آن ها رجوع کن

قالب شعر:غز
شاعر :قاسم نعمتی
اینان قدم به راو بصا خدا زدند

طعنه به صبر سلسله ابلیا زدند

با اقتدا به کشته مظلوم کاظمین

با دستهای بسته شدو دست ب پا زدند

بقتی به زبر پیزرشان زندو دفن شد

در زیر ضربه مادر خود را صدا زدند

لعنت بر آن گربو که این داغ ننگ را

برنام نح

خویش در این ماجرا زدند

ام رصاص ب کرببالی چهار را

چون زخم کهنه بر جگر خاک ما زدند

غواص های تشنه ؛لب آب ؛هرنف

ناله به یاد تشنه لب کربال زدند
قالب شعر:رباعی
شاعر :میالد عرفان پور
از هرچه که دم زدیم ،آنها دیدند

ما سینه زدیم ب بی صدا باریدند

از آخر مجل

ما مدعیان صف اب بودیم

 ،شهدا را چیدند

قالب شعر:رباعی
شاعر:حاج محمود ژبلیدو
د باز بهانه ی بهاران دارد

دیدو هوس نم نم باران دارد

ای کاش به ما با ب پری میدادند

جان حا ب هوای کوی یاران دارد

هر گاو سخن از شهدا می گوییم

انگار که ما ذکر خدا می گوییم

یارب تو شهید ب شاهد ب مشهودی

اسماء تو را جداجدا می گوییم

یاد شهدا راو گشای د ماست

نام شهدا ربشنی محفل ماست

مهر شهدا در همه د ها جاریست

خون شهدا در رگ ب آب ب گل ماست
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دفاع از مردم يمن
قالب شعر:رباعی
شاعر :علی اکبر لطیفیان
امربز به اب،به تو ،به من تزلیف است

بر ابرهه سجیل شدن تزلیف است

اى اهل قلم! قلم بگیرید بدست

امربز دفاع از یمن تزلیف است
قالب شعر:رباعی
شاعر :مجتبی شزریان

ای دست خدا منتیم ربی کبود

پر خون شدو کشور یمن ای موعود

ای کاش که با دست اباالفضلی خود

سیلی بزنی به صورت آ سعود

قلبی به امام خویش راغب داریم

ما زادو عشییم ب مراقب داریم

هر چند یتیم گیرمان آبردند

ما اهل بالیتیم ب صاحب داریم

در باغ یمن خزانی ب سیالبی
نفرین به تو ای هم نف

اسرائیل

آبار شدو غم یمن بر سر ما
ای اهل یمن ریا

را می گیریم

بر کشتن کودکان چرا بی تابی ؟
لعنت به تو ای حزومت بهابی
انگار که بودو سالها کشور ما
گر حزم حزومتی کند رهبر ما

ای اهل یمن کمی تحمل باید

تا دست خدابند گرو بگشاید

من مطملنم در این حوادث خبری است

چون عطر ظهور از یمن می آید
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خديجه ،سالم اهلل علیها اسوه ي فضیلت
ربز دهم ماو مبارک رمضان سا دهم بعثت ،بزرگ بانوی اسالم ب بهتهرین یهابر ب
همراو پیامبر اکرم صلی اهلل علیه ب آله حضرت خدیجه سالم اهلل علیها دار فانی را بداع گفت ب
پیامبر خدا را به سوگ عظیمی نشاند ،تا آنجا که آن سا را سا «حهزن ب غهم»
نامگذاری نمود.
یییناً ارادت پیامبر اکرم

صلی اهلل علیه ب آله

به آن بانو ،به خاطر همسر بودن ایشان ب یها

ثربتمند بودن بی نبود؛ بلزه به خاطر کماالت ب ابصاف برجسته ای که در آن بانو
بربز ب ظهور داشت.
با اینزه زن در جامعه جاهلیّت ،از علوم ،دانش ب آگاهی بهه زمهان خهویش کهامالً
محربم بود ،خدیجه برخالف تمام زنان آن زمان ب زنان همه دبرو هها ،از آگهاهی ب
اطالعات بسیع ب زمان شناسی دقییی برخوردار بود .
مرحوم اربلی می گوید « :بَکَانَتْ خَدِیجَۀُ اِمْرَاَةً حَازِمَۀً نَبِیلَۀً؛ خدیجه بانویی خردمند
ب خردبرز بود( ».کشف الغمّة ،اربلی،ج  ،3ص  )502ب در جای دیگر می خهوانیم« :بَکَانَهتْ مِهن
اَحْسَنِ النِّسَاءِ جَمَاالً بَاکمَلُهُنَّ عَیالً بَاَتَمُّهُنّ رَأیاً؛ ( ریاحین الشـریعة ،ج  ،9ص )904خدیجهه از
زیباترین زنان بود ب در عیل کامل ترین ب در رأی ب نظر برترین آنان بود».
مربری مخترر در زندگی بانوی حجاز ،در دبرانهی کهه زن از کهم تهرین ارزشهها
برخوردار بود ،نشان می دهد که اب بانوی شجاع ب دلیری بودو است؛ نمونهه ههای
ذیل نشان دهندو شجاعت اب است:
 .1شهامت اب در شزستن آداب ب رسوم خرافی ب انزبا گزینهی دختهران ب زنهان ب
پذیرش زندگی طفیلی ب بابسته ،با گزینش استیال ب آزادگهی همهراو بها تیهوا ب
پاکدامنی.
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 .2شهامت در ادارو بزرگ ترین ب موفق ترین شبزه اقترادی ب تجارت داخلهی ب
خارجی ،آن هم در ربزگاری که زن را نه انسان به حساب می آبردنهد ب نهه دارای
حیوق انسانی.
(طبقات الكبری ،ج  ،3ص )392

که در یزی از سفرهای تجارتی ،شخص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه ب آله نیهز بهه عنهوان
نمایندو اب به کار پرداخت.

(طبقات الكبری ،ج  ،3ص )392

مجموع سرمایه ای که توسط حضرت خدیجه به گردش درآمد ،هشتاد هزار شتر ب
چهارصد غالم بود  ،که اموا اب را حمل ب نیل می کردند (،بحار االنـوارج  ،38ص )99ب ایهن
آمار ،خیرو کنندو ب حیرت آبر است .ثربت خدیجه بیش تهرین سهود را نیهز بهه
پیامبر صلی اهلل علیه ب آله رساند.

(بحار االنوارج  ،38ص )88 - 85

 .3شهامت در انتخاب برترین همسر تاریخ ساز ،آن هم با زیر پها گذاشهتن رسهم
جامعه که باید مرد به خواستگاری زن ربد ،اب خود توسط افرادی بهه آن حضهرت
پیشنهاد ازدباج داد؛ درحالی که آن حضرت فییر ب ندار بود ب دسهت رد زدن بهه
سینه خواستگاران پو دار ،ب ترس نداشتن از مالمتهای بستگان ب همنوعان.
 .4شهامت در همراهی مردی که به عنوان آخرین پیامبر در میابل تمام ارزشههای
بی اساس جاهلیت ایستاد ب تمام خطرات را به جان خرید.
از مرگ ب تاراج اموا ب اذیت ب آزار گرفته تا تهمت های ناربا .قرار گرفتن در کنار
چنین مردی ب حمایت جانانه از اب ،شهامت ب جسارت باالیی را می طلبد که حاضر
باشد خطرات احتمالی را بجان بخرد .ب خدیجه با تمام شههامت خطرهها را پهذیرا
گشت .از جمله محاصرو سه ساله اقترادی در «شعب ابی طالب».
 .5حمایت همه جانبه از پیامبر اکرم صلی اهلل علیهه ب آلهه در میابهل پیهربان جاهلیهت،
خروصاً در مواردی که آن حضرت توسط مشرکان مورد حمله قرار می گرفت ب یا
سنگباران می شد ،تا آنجا که مجبور بود مزه را ترک کند ب بهه کوهههای اطهراف
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پناو ببرد .تنها کسی که به جستجوی اب برمی آمد تا اب را یاری رساند ،ب زخمههای
بدنش را مرهم گذارد ،خدیجه کبریعلیهاالسالم بود .در یزی از این صحنه هها کهه از
پیدا شدن آن حضرت مریوس شدو بود ،فریاد اب در کوههای اطراف مزه این گونهه
طنین انداز شد « :مَن أَحَ
أَحَ

َّ لِیَ النَّبِیَّ المُرْطَفَى؟ مَن أَحَ

َّ لِیَ المَطرُبدَ فِی اللَّهِ؟ مَن أَحَ

َّ لِی أَبَا الیَاسِمِ؟؛

َّ لِیَ الرَّبِیعَ المُرتَضَى؟ مَن
( بحـاراالنوار ،ج  ،36ص )943آیها

کسی هست از حا نبی برگزیدو برایم خبر آبرد؟ کیست که مرا از بهار پسندیدو
(زندگی) خبرم دهد؟ کیست که مرا از حا شخری که برای خاطر خدا طرد شهدو
است خبر دهد؟ کیست که از ابا الیاسم مرا خبر دهد؟ ».تا سرانجام پیامبر توسهط
پیک بحی خبردار شد که پاسخ خدیجه را بگوید».
ب گاو می شد که در میابل سنگباران مزیان سپر بالی پیامبر می گشهت ب فریهاد
برمی آبرد ای قریش! آیا سنگ به منز اب پرتاب می کنیهد؟ بقتهی صهدای اب را
می شنیدند ،رها می کردند».

(بحار االنوار ،ج  ،36ص )941

صفت دیگری که شخریت حضرت خدیجه کبری

علیهاالسالم

را برجسته نمودو است،

بالیتمداری ابست .بسیار بودند کسانی که در قبولی اسالم ب رسالت ب حمایهت از
پیامبر پیش قدم بودند؛ امّا در مسلله امامت ب بالیت امیر المؤمنین علی

علیه السهالم

جا ماندند ب عیب گرد کردند؛ طلحه ب زبیر ،حسان بن ثابت ،اسهامۀ بهن زیهد ب....
کسانی بودند که از پیشگامان مسلمین به شمار می رفتنهد ب در حهدّ فرابانهی از
اسالم حمایت کردند؛ بلی بر بالیت علی علیه السالم تا لحظه آخر نماندند ب قافیّهه را
باختند.
امّا خدیجه

علیهاالسهالم

هم در مسلله رسالت ب انتخاب اسالم ب بیعت با پیامبر

صهلی اهلل

علیه ب آلهه پیشتاز بود ،بهم در مسلله امامت ب بالیت علهی علیهه السهالم ثابهت قهدم ب
استوار ماند .در این زمینه نزاتی یادآبری می شود.
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پیامبر اکرم صلی اهلل علیه ب آله در آغاز زندگی ب بعد از ،از دست دادن مهادر بزرگهوارش
آمنه( ،پدر را قبل از تولد از دست دادو بود) تحت سرپرستی جناب «ابو طالهب» ب
همسر خداجو ب پاکدامنش «فاطمه بنت اسد» قرار گرفت؛ امّا گویا ربزگار در پهی
تزرار ب جبران حوادث است .مدتی نگذشت که علی علیهه السهالم تحهت سرپرسهتی
پیامبر صلی اهلل علیه ب آله قرار گرفت .درست در سن پنج سالگی ب بعد از پنجمین بههار
زندگانی مشترک پیامبر صلی اهلل علیه ب آله ب خدیجه علیهاالسهالم ،علهی علیهه السهالم تحهت
سرپرستی آن دب بزرگوار قرار گرفت تا تغذیه جسمی ،فزری ،عهاطفی ب اخالقهی
کههاملی شههدو باشههد ب تههاریخ از ایههن بقههایع ایههن گونههه گههزارش مههی دهههد:
رسو خدا صلی اهلل علیه ب آله علی را [تحت تربیت] گرفت در حهالی کهه اب شهش سها
داشت؛ همانند پیامبر صلی اهلل علیه ب آله که شش سا سن داشهت ،هنگهامی کهه ابهو
طالب اب را [تحت تربیت] گرفت .پ

علی علیه السهالم را خدیجهه ب پیهامبر تربیهت

کردند تا زمانی که اسالم آمد (ب محمد

صلی اهلل علیه ب آله

به پیهامبری برگزیهدو شهد).

تربیت آن دب [نسبت به علی علیه السالم] از تربیت ابهو طالهب ب فاطمهه بنهت اسهد
[نسبت به پیامبر] بهتر بود .پ
ب علی باقی ماند».

علی همراو با پیامبر بود تا زمانی که از دنیا رفهت

(بحار االنوار ،ج  ،15ص )332

بعد از مدّتی که امام علی علیه السالم به سرای پیامبر ب خدیجه بارد شد ،چیهزی
نگذشت که کار از تعهد انسانی برای نگهداری ب مراقبت از یک کودک ب یا مراعات
حا فامیلی ب خویشابندی گذشت ،ب مهر ب محبهت آن کهودک همچهون فرزنهد
دلبند ،ژرفای قلب ب بجود خدیجه را پر کرد ب به صورت مادر شیفته ب شیدای آن
کودک درآمد.
کار دلبستگی این کودک آیندو ساز به پیامبر ب خدیجه نیز به آنجا رسید که پهدر
ب مادرش اب را جز در خانه مربیان دلسوز نمی یافتند.
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ربزی حضرت ابو طالب به همسرش فاطمه گفت :چرا دیگر فرزنهدمان علهی را در
خانه ب کنار خویش نمی نگریم؟ اب دیگر کم تر با ما بازی ب در منز ما اسهتراحت
می کند؟ همسرش در پاسخ گفت :خدیجه با همه بجهود تربیهت اب را بهه عههدو
گرفته ب به گونه ای به اب مهر ب محبت می برزد کهه دیگهر از اب ب خانهه اب ههوای
جدایی نمی کند.

(فروغ آسمان حجاز  ،ص )438

یزی از دانشمندان اهل سنّت می نویسد« :بَعَلِیّ نَشَاَ فِی بَیْتِ خَدِیجَۀٍ بَهُوَ صَهغِیر
ثُمَّ تَزَبَّجَ بِنتَهَا فَظَهَرَ رُجُوعُ اَهْلِ البَیْتِ النَّبویِّ اِلَی خَدِیجَۀَ دُبنَ غَیْرِهَا؛
البخـاری ،ج  ،8ص  )330علی از کودکی در خانه خدیجه رشد کرد ،ب سپ
از این دبران] ازدباج کرد؛ پ

( فتح الباری بشرح

با دختر اب [بعد

این معنی آشزار می گردد که [اساس] خاندان اهل

بیت پیامبر [از طریق مادر] به خدیجه برمی گردد ،نه دیگری».
یعنی از طریق حضرت خدیجه اهل بیت پیامبر صلی اهلل علیه ب آله بوجود آمدو ب توسعه
یافته است.
حضرت خدیجه

علیهاالسالم

به علی

علیه السالم

محبت شهدیدی داشهت ،تها آنجها کهه

خدمتزاران ب نزدیزان خدیجه در پاسخ پرسش افراد ناشناس از علهی

علیهه السهالم

می گفتند « :هُوَ اَخُو مُحَمَّدٍ بَاَحَبُّ الخَلقِ اِلَیْهِ بَقُرَّةُ عَیْنِ خَدِیجَۀَ بَمَن یَنزِ ُ السَّزِینَۀَ
عَلَیْهِ؛ اب برادر محمّد ب محبوب ترین مردم نزد اب ب نور دیدگان خدیجهه ،ب کسهی
است که آرامش را بر پیامبر ناز میزند».
(اثبات الوصیة ،مسعودی ،ص )344

این تعبیر نشان دهندو ابج مهر ب محبت پیامبر صلی اهلل علیه ب آله ب خدیجه علیهاالسالم به
علیعلیه السالم است.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه ب آله در سوم بعثت دعوت خویش را علنهی کهرد ،ب نخسهتی
کسی که به اب ایمان آبرد حضرت علهی علیهه السهالم بهود .در ایهن موقهع بهود کهه
پیامبر صلی اهلل علیه ب آلهه دست خود را بر دست علی زد ب جملهۀ تهاریخی خهود را در
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مجل

بزرگان بنی هاشم دربارو علیعلیه السالم بیان نمود ب فرمود« :یها بنهی عبهد

المطلب!  ...اِنَّ هَذَا اَخِی بَبَصِیِّی بَخَلِیفَتِی فِیزُم؛

(شرح نهج البالغه ،ابن ابی الحدیـد ،ج  ،31ص )933

هان ای فرزندان عبدالمطلب! این برادر ب بصی ب خلیفه من در میان شما است».
حضرت خدیجه علیهاالسالم ناظر این صحنه بود ،ب پیامبر نیز به صورت جداگانهه اب را
مورد خطاب قرار داد« :ثُمَّ قَا َ :یَا خَدِیجَۀُ! هَهذَا عَلِهیّ مَهوْالکِ بَمَهوْلَی المُهؤمِنِین
بَاِمَامُهُمْ بَعْدِی .قَالَتْ :صَدَقتَ یَا رَسُو َ اللَّهِ! قَدْ بَایَعْتُهُ عَلَی مَا قُلهتَ :اُشههِدُ اللَّهه بَ
اُشهِدُکَ بِذَلِک بَکَفَی بِاللَّهِ شَهِیداً؛( وسائل الشیعة ،ج  ،3ص  )963سپ

فرمهود :ای خدیجهه!

این علی موالی تو ب موال ب پیشوای مؤمنین بعد از من است .خدیجه گفت :راست
گفتی ای رسو خدا[ .طبق آنچه فرمودی] من با علی بیعت کردم ب بر این بیعهت
خدا ب تو را شاهد می گیرم ب خدابند به عنوان گواو کافی است».
این جمالت ،عمق ب ژرفای بالیتمداری حضرت خدیجه ب ثبات ب استیامت اب را بر
این طریق نشان می دهد.

اشعار وفات حضرت خديجه

سالم اهلل علیها

قالب شعر  :مربع ترکیب
شاعر :محمد بیابانی
مومنون آیههای قرآنند

گاو میداد ب گاو سلمانند

از عرب تا عجم مسلمانند

همه فرزندهای بارانند

یا نوو یا نتیجهاند همه

بچههای خدیجهاند همه

سایهاش مستدام ،بر سر ماست

خانهاش قبلهگاو دیگر ماست

نامش آرامش پیمبر ماست

مادر فاطمه است ،مادر ماست

مادرم! ای امام مادرها

به فدایت تمام مادرها

گرمی آشیان پیغمبر

همسر مهربان پیغمبر
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یاد تو در ربان پیغمبر

نام تو بر زبان پیغمبر

خاطرات تو گرمی شب ابست

یاد تو آو حسرت لب ابست

زن ،بلی مردتر ز هر مردی

جگر کفر را درآبردی

قد علم کردو پیش هر دردی

تو بر اسالم مادری کردی

نه فیط امّ مومنین هستی

امّ اسالم ،امّ دین هستی

به تو جبریل احترام کند

پیش پایت نبی قیام کند

به تو باید خدا ،سالم کند

ب تو را صاحب میام کند

باید اینگونه منجلی بشوی

مادر همسر علی بشوی

با نبی گرچه همنشین بودی

قبل از اسالم بیقرین بودی

بین زنها تو بهترین بودی

در زمین آسماننشین بودی

اشک تو ای خدیجه غرّا

ریخته گریه مالئک را

مثل ابر بهار گریه مزن

انیدر گریهدار گریه مزن

از بد ربزگار گریه مزن

مادر بیقرار! گریه مزن

در سرت فزر کیست می دانم

گریه ات ما چیست می دانم

در عذار گلت چه می بینی

که چنین بی قرار ب غمگینی

نگران هجوم گلچینی

یا که رنجور دست سنگینی

آو از دست ...آو از آن آزار...

آو از آن کوچه ...آو از آن دیوار
قالب شعر غز
شاعر:حسن لطفی

چشمم به غیر خون دلی مبتال نداشت

این خانه بعد رفتن تو آشنا نداشت

زهرا یتیم شد غم بی مادری رسید

بی تو د شزسته ی من هم نوا نداشت

خاک عزا به ربی سرم ریختم بلی

خون گریه های دخترکت هم صدا نداشت

رفتی ب در مزار تو دیدم که پیزرت

بر پای تا سرش کفنی جز عبا نداشت

بابا گرفته ربضه ب من گریه می کنم

در خانه ای که بعد نگاهت صفا نداشت

می گوید از من ب تو ب از پارة تنم

از تشنه ای که ربی لبش جز دعا نداشت
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شد رسم بعد تو که عبا را کفن کنند
از ب

اما برای قامت اب کربال نداشت

که تیغ ب نیزو تنش را گشودو است

گودا قتلگاو به جز بوریا نداشت

قالب شعر :غز
شاعر :علی اکبر لطیفیان
شبِ گذشته کمی خوب شد سخن می گفت

برایم از خودش از حا خویشتن می گفت

از اینزه سنگ گرفته به معجرش به سرش

ب یک به یک همه اش را برای من می گفت

به اهل بیت پیمبر چیدر ایمان داشت

کنار ما سه تن از پنج تن می گفت

برایم از همه اموا ب ما داشتنش

برایم از کفنی هم نداشتن ،می گفت

درست مثل کسی که خودش خبر دارد

فیط حسین حسین ب حسن حسن می گفت

کفن رسید به دستش بلی نشد خوشحا

برایم از پسرم " شاو بی کفن" می گفت

بباف دختر من پیرهن برای غریب

به فاطمه ز حسین ب ز پیرهن می گفت

اشعار والدت امام حسن مجتبی

علیه السالم

قالب شعر :غز مثنوی
شاعر :مهدی صفی یاری
نیمه ماو رسید ب قمری می آید

خبر آمد که مبارک سحری می آید

ماو در الک خودش رفت ب نیامد بیربن

تا شنید از خود اب ماو تری می آید

رفت خورشید پی کار خودش تا گفتند:

صبح خورشید ز سمت دگری می آید

حاتم از فرط نداری به گدایی افتاد

تا شنید از همه بخشندو تری می آید

ای کرم زادو ،کرم پیشه ،کریم بن کریم

ای علی زادو ی از ریشه کریم بن کریم

ای حسن نام ب حسن خلق ب حسن جلوو حسن کردو الطاف تو یک عمر به من جلوو حسن
همه را با کرم ات مست گدایی کردی

عبد بودی ب خدا خواست خدایی کردی

لطف تو آمد ب د های بالیی را برد

کرم ات آبربی حاتم طایی را برد

آن قدر جود نمودی که دلم بی تاب است

هر کجا اسم شما هست گدایی باب است

دب سه باری همه زندگی ات بخشیدی

دشمن ات را تو به بخشندگی ات بخشیدی
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تو در ابجی ب به پایین نظرها داری

تو عزیزی ب به مسزین نظرها داری

به همه از کرم ب لطف شما خیر رسید

کرم ات ،هم به محبان تو ،هم غیر رسید

سفرو انداختی ب این همه مهمان داری

تو خودت معجرو ای ،آیۀ قرآن داری

یک جهان عبد ب گداهای پریشان داری
مثل موسایی ب اعجاز عرایت جاری ست

فزر کردم نزند ملک سلیمان داری!
نه نگفتی به کسی ،دست عطایت جاری ست

چه کسی مثل تو اعجاز مسیحا دارد؟

چه کسی مثل تو یک مادر زهرا دارد؟

چه کسی مثل تو باباش بلی اهلل است؟

هر که شد منزر آقاییِ تو گمراو است

ای کریمان همه در پیش عطایت بی چیز

ای کرامت ز بجود حسناتت لبریز

به جهانی همه دم لطف ب عطای تو رسید

چه کسی در کرم ب جود به پای تو رسید؟

اسم تان آمد ب گل های زمین با شدو اند

پیش پاهای شما جن ب ملک پا شدو اند

ای که در طایفۀ جود ،کریم ات خواندند

مثل بسم اهلل رحمن رحیم ات خواندند

پای این سفرو نشاندید ب بفرما گفتید

باز انعام رساندید ب بفرما گفتید

سر این سفرو به باهلل نشستن دارد

ربی ارباب خداییش که دیدن دارد

پسر شاو شدن شاو شدن هم دارد

پسر ماو شدن ماو شدن هم دارد

ای کریم از تو به ما هر چه بگویید رسید

د من از تو به سر منشاء توحید رسید

قالب شعر :ترکیب بند
شاعر :مجتبی شزریان
رها کردم از سینه ام آو را

صدا کردم آن یار دلخواو را

میان بساط د خسته ام

فیط دارم این آو کوتاو را

به دادم برس ای امید دلم

نشانم بدو جادو ب راو را

من این راو ها را بلد نیستم

هدایت کن این عبد گمراو را

برای اجابت خدا دادو است

به من بعدو نیمه ماو را

خدا گفته در نیمه ماو من
بیا تا در بارگاو حسن
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بیا در مدینه صفا را ببین

در خانه مرتضی را ببین

در آغوش پر مهر خیر النسا

تجلی نور خدا را ببین

در این کوچه عشق چشمی گشا

غریبه ببین آشنا را ببین
ادغام شاو ب گدا را ببین

در این کوچه تیوا مالک است ب ب

پ

به عشق نگاهی به ربی حسن

بیا ب صف انبیا را ببین
همه بر در مجتبی رب زدند

بزرگان در این خانه زانو زدند
به لبخند تو می دمد آفتاب

بتاب از مدینه به عالم بتاب

مدینه پر است از حسود ب بخیل

مبادا که برداری از رخ نیاب

صدایت قرار د فاطمه

نگاهت صفای د بوتراب

دعا کن برایم عزیز علی

دعا بر زمین خوردو دارد ثواب

دعا کن امام زمانم مرا

برای سپاهش کند انتخاب

برای ظهورش امام زمان

به ربی دعای تو کردو حساب

تو را هر زمانی صدا کردو ام

جواب مرا دادو ای با شتاب

به ربز قیامت محبان تو

ندارند با تو کمی اضطراب

خدا گر سوالی از آنها کند

خودت می دهی جای آنها جواب

در آن ربز چشم من ب یاری ات
فدای تو ب آن هواداری ات
دلم پر زدو ربی بام حسن

به من خوردو بویی ز جام حسن

سالمی به اب دادم ب ماندو ام

به عشق جواب سالم حسن

پیمبر علی فاطمه گفته اند

به ما باجب است احترام حسن

از آن دم که از مادرش شیر خورد

پر از حلم گردیدو کام حسن

میان اسامی اهل کرم

فیط می شناسیم نام حسن
من ب یک نگاو کریمانه ات
پناهم بدو گوشه خانه ات
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تو هستی امید گنهزارها

تویی راو حل گرفتار ها

تویی محرم رازهای علی

علی با تو می گفت اسرارها

تو هستی صفای سحرهای ما

تویی طعم هنگام افطارها

به جز خوبی از تو ندیدند هیچ

تو را گر چه دادند آزارها

به یاد غریبی تو ربز ب شب

به خود گفته ام جمله ای بارها

((اگر در غم مجتبی بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی))
به هر جا که نامت علم می شود

حسینیه ای محترم می شود

کسی که نرفته است راو تو را

دب پایش قیامت قلم می شود

به راو خدا گر تویی دستگیر

بصا خدا یک قدم می شود

من از قبر تو کردو ام این سوا

مگر کعبه هم بی حرم می شود

به ماها رسیدو است احسان تو

حسن جان محبت سرم می شود

من از کودکی نه ،که ربز از
ز دست کریم تو خوردم عسل
علی داشت دائم هوای تو را

نبی خواندو صد جا ثنای تو را

به دست تو گلبوسه دادو حسین

ب عباس بوسیدو پای تو را

اگر تو نبودی کنار علی

کسی پر نمی کرد جای تو را

خودت دعوتم کردو ای آمدم

که امشب بگیرم عبای تو را

بلی من کجا ب نگاو کریم؟

لیاقت ندارم عطای تو را

همین ب

مرا ای شه خونجگر

معطل نزردی مرا پشت در
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گوشه اي ازمقام مظللوم عالم
برتری علی علیه السالم بر پیامبران ابلوالعزم :
در ربز بیستم ماو مبارک رمضان سا چهلهم هجهرت کهه آثهار شههادت در آن
حضرت ظاهر شد در اثر ضربت شمشیر زهر آلود که اشیی االبلین ب االخهرین بهر
فرق سر مبارکش بارد آبردو بود  ،به فرزنهدش امهام حسهین علیهه السهالم فرمهود :
شیعیانی که بر در خانه اجتماع نمودو اند اجازو دهید بیایند مهرا ببیننهد  ،بقتهی
آمدند اطراف بستر را گرفتند ب آهسته به حها آن حضهرت گریهه مهی نمودنهد
حضرت با کما ضعف فرمودند  :سَلُونی قَبلَ اَن تَفیِدُبنی بلزِن خَفِّفهوا مسهلئلزم
سلوا کنید از من هر چه می خواهید قبل از آن که مرا نیابید ب لزن سلوا ههای
خود را سبک ب مخترر کنید  ،از جمله سوا کنندگان صعرعۀ بن صوحان بود که
از رجا بزرگ شیعه ب از خطبای معربف کوفه ب از رابیان عظیم الشرن اسهت کهه
عالبو بر علمای شیعه بزرگ از علماء اهل سنت حتی صاحبان صحاح ربایت ههای
اب را از علی علیه السهالم ب ابن عباس نیل نمودو اند صعرعه که مورد توثیق همه است
ب مردی عالم ب فاضل که از اصحاب علی علیه السالم بهود بهه حضهرت عهر

کهرد :

اخبرنی انت افضل ام آدم ؟
مرا خبر دهید شما افضل هستید یا آدم ابوالبشر

علیه السالم

؟

حضرت فرمودند  :قبیح است که مرد از خود تعریف ب تزکیه نماید ب لزهن از بهاب
( ب اما بنعمۀ ربک فحدث ) می گویم ( انا افضل من آدم ) من از آدم افضل هسهتم
عر

کرد  (:بلم ذلک یا امیرالمؤ منین ) بهه چهه دلیهل افضهل از آدم هسهتی ؟

حضرت بیاناتی فرمود که خالصه اش این است که برای آدم

علیه السهالم

همهه قسهم

بسایل رحمت ب راحت ب نعمت در بهشت فراهم بود  ،فیط از یهک درخهت گنهدم
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منع گردید ب اب راضی نشد ب از آن درخت نهی شهدو خهورد ب از بهشهت ب جهوار
رحمت حق خارج شد  .بلی خدابند مرا از خوردن گندم منع ننمود من بهه میهل ب
ارادو خود چون دنیا را قابل توجه نمی دانستم از گندم نخوردم عر

کرد  ( :انت

افضل ام نوح ؟ ) شما افضل هستید یا نوح علیه السالم ؟ فرمود  ( :قا انا افضهل مهن
نوح ) من از نوح برتر هستم عر

کرد :چرا افضل هستید از نوح ؟ فرمهود  :نهوح

قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد  ،آنها اطاعت نزردند به عهالبو اذیهت ب آزار
بسیار به آن بزرگوار نمودند تا دربارو آنها نفرین کرد ،رَبِّ التَذَر عَلَهی االَر ِ مهنِ
الزافِرینَ دَیّارًا اما من بعد از خاتم االنبیاء صل اهلل علیه ب آله ب سهلم با آن همهه صهدمات ب
اذیت های فرابانی که از این امت دیدم ابدا دربارو آنها نفرین نزردم ب کامال صهبر
نمودم عر

کرد ( :انت افضل ام ابراهیم ؟) شما افضل هستید یا ابراهیم علیه السالم ؟

فرمود ( :انا افضل من ابراهیم ) من افضل از ابراهیم هستم  .ابراهیم عر

کهرد :

رَبِّ اَرِنی کَیفَ تُحیی المَوتی قا َ  :اَبَلَم تُؤ من قا َ بَلی بَلزِن لِیَطمَهلنَّ قَلبهی بلهی
ایمان من به جایی رسیدو که گفتم  ( :لَو کُشِفَ الغِطاء ما اَزَددتُ یَیینًا ) اگر پردو ها
باال ربد ب کشف حجب گردد ییین من زیاد نخواهد شد عر

کرد  ( ،انت افضل ام

موسی ؟ ) شما افضل هستید یا موسی علیه السالم ؟ فرمود  ( :قها  :انها افضهل مهن
موسی ) من افضل هستم عر

کرد  :به چه دلیل شما افضل از موسهی هسهتید ؟

فرمود :بقتی خدابند موسی را مرمور به دعوت فرعون کرد که اب بهه مرهر بهربد ،
عر

کرد  :ای خدا من از فرعونیان یک نفر را کشته ام ب می ترسم که ( به خهون

خواهی ب کینه دیرینه ) مرا به قتل برسانند .ب با این حا موسهی گفهت :اگهر از
رسالت ناگ زیرم هاربن را نیز که ناطیه اش فریح تر از من است با من شهریک در
کار رسالت فرما تا مرا تردیق کند که می ترسم این فرعونیهان سهخت تزهذیب
رسالتم کنند .
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اما من بقتی رسو اکرم صل اهلل علیه ب آله از جانب خدا مامورم کرد که بهربم در مزهه
معظمه باالی بام کعبه آیات اب سورو برائت را بر کفار قریش قرائت نمایم  .بها آن
که کمتر کسی بود که برادر یا پدر یا عمو یا دایی یا یزی از اقارب ب خویشانش بهه
دست من کشته نشدو باشند (مع ذلک ابدا) نترسیدم  ،اطاعت نمودو تنهها رفهتم
ماموریت خود را انجام دادم آیات سورو برائت را خواندم ب مراجعت نمود قا  :انت
افضل ام عیسی ؟ قا انا افضل من عیسی قا لم ذلک عر

کهرد  :شهما افضهل

هستید یا عیسی علیه السالم ؟فرمود  :من افضل از عیسی هستم عهر
شما برتر هستید ؟ فرمود :پ

کهرد  :چهرا

از آن که مریم سالم اهلل علیها به باسطه دمیدن جبرییل

در گریبان اب  ،به قدرت خدا حامله شد همین که موقع بضع حمل رسید به مهریم
بحی شد :از بیت المیدس بیربن شو زیرا که این خانه محهل عبهادت اسهت  ،نهه
زایشگاو فلذا از بیت المیدس رفت در میان صحرا پای نخله خشزیدو عیسهی بهه
دنیا آمد اما من بقتی مادرم فاطمه بنت اسد را درد زاییدن گرفت در حهالتی کهه
بسط مسجدالحرام بود به مستجار کعبه متمسک گردیدو بعر

کرد الهی به حق

این خانه ب به حق آن کسی که این خانه را بنا کردو درد زاییدن را بر مهن آسهان
گردان  .همان ساعت دیوار خانه شزافته شد  ،مادرم فاطمه را بها نهدای غیبهی ،
دعوت به داخل خانه نمودند که  :یا فاطمۀ ادخلی البیت فاطمه  ،مادرم بارد شد ب
من در همان خانه کعبه به دنیا .
انوارنعمانیه جلد3ص 398

گوشه اي از مظلومیت امیر عالم
پ

از شنیدن تهاجم یزی از افسران معابیه ،به نام نعمان بن بشهیر بها دب ههزار

سرباز در سا  33هجری به "عین التمر" که سرزمینی آبهاد در قسهمت غربهی
فرات بود ب میابمت مالک بن کعب ،فرماندار امام علیه السالم که تنها  111نفر نیهرب در
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اختیار داشت در میابل آن ها ،امام علی علیه السالم مردم را به یاری اب فراخواندنهد ب
در اثر کوتاهی کوفیان در کوفه فرمودند:
گرفتار کسانی ش دو ام که چون امر می کنم ،فرمان نمی برند ،ب چون آن ها را فهرا
می خوانم اجابت نمی کنند ،ای مردم بی اصل ب ریشه! در یاری پربردگارتان برای
چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آبرد؟ ب یا غیرتی که شهما را بهه
خشم آبرد؟
در میان شما به پا خواسته فریاد می کش م ب عاجزانه از شما یاری می خواهم ،امها
به سخنان من گوش نمی سپارید ،ب فرمان مهرا اطاعهت نمهی کنیهد ،تها آن کهه
پیامدهای ناگوار آشزار شد .نه با شما می توان انتیام خونی را گرفت ،ب نه با کمک
شما می توان به هدف رسید.
شما را به یاری برادرانتان می خوانم ،مانند شتری که از درد بنالد ،ناله ب فریاد سر
می هید ،ب یا همانند حیوانی که پشت آن زخم باشد ،حرکتی نمی کنید .تنها گربو
اندکی به سوی من آمدند که آنها نیز ناتوان ب مضطرب بودند " ،گویا آن ها را بهه
سوی مرگ می کشانند ،ب مرگ را به چشمانشان می نگرند".
خطبه  12نهج البالغه

بقتی عمر ب عاص به مرر حمله کرد ،محمد بن ابی بزر استاندار مرهر توسهط دب
پیک ،عبداله بن قعین ب کعب بن عبداله ،از امام یاری طلبید ،آن حضهرت اعهالم
عمومی کرد تا مردم در "جزعه" بین حیرو ب کوفه جمع شوند تا به کمک مرریان
بشتابند .امام تا ظهر فردا در آن سرزمین منتظر ماند حتهی صهد نفهر نیهز گهرد
نیامدند ناراحت به کوفه بازگشتند ب در جمع بزرگان ب اشهراف ایهن سهخنرانی را
ایراد فرمودند:
خدا را بر آنچه که خواسته ب هر کار که میدر فرمود ستایش می کنم ،ب اب را بر این
گرفتار شدنم به شما کوفیان می ستایم .ای مردمی که هر گاو فرمان دادم ،اطاعت
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نزردید ب هر زمان شمارا دعوت کردم ،پاسخ ندادید ،هر گاو شهما را مهلهت مهی
دهم در بیهودگی فرب می ربید ،ب در هنگامه ی جنگ سست ب ناتوانید،اگر مهردم
اطراف امام خود جمع شوند ،طعنه زدو ب اگر شما را برای حل مشزلی بخوانند ،سر
باز می زنید .پدر مباد دشمنان شما را! برای پیربزی منتظر چه چیهزی هسهتید؟
چرا برای گرفتن حق خود جهاد نمی کنید؟ آیا در انتظار مرگ یا ذلت هستید؟ بهه
خدا سوگند! اگر مرگ من فرا رسد  -که حتما خواهد رسهید – بهین مهن ب شهما
جدایی خواهد افتاد ،در حالی که من از همنشینی با شهما ناراحهت ،ب حضهورتان
برای من بی فایدو بود.
خدا خیرتان دهد ،آیا دینی نیست که شما را گرد آبرد؟ آیا غیرتی نیست که شما
را برای جنگ با دشمن بسیج کند؟ شگفت آبر نیست کهه معابیهه انسهان ههای
جفاکار پست را می خواند ب آن ها بدبن انتظهار کمهک ب بخششهی ،از اب پیهربی
می کنند! ب من شما را برای یاری حق می خوانم ،در حهالی کهه شهما بازمانهدگان
اسالم ،ب یادگار مسلمانان پیشین می باشید ،بها کمهک ب عطایها شهما را دعهوت
می کنم ،بلی از اطراف من پراکندو می شوید ،ب بهه تفرقهه ب اخهتالف ربی مهی
آبرید.
نه از دستورات من راضی می شوید ،ب نه شما را به خشم می آبرد که بر ضهد مهن
ا جتماع کنید ،اکنون دبست داشتنی ترین چیزی که آرزب می کنم ،مهرگ اسهت.
کتاب خدا را به شما آموختم ،ب راو ب رسم استدال را به شما آموزش دادم ب آنچه
را که نمی شناختید به شما شناساندم ،ب دانشی را که به کامتهان سهازگار نبهود،
جرعه جرعه به شما نوشاندم .ای کاش نابینا می دید ب خفته بیدار می شد! سوگند
به خدا! چه نادان مردمی کهه رهبهر آنهان معابیهه ،ب آموزگارشهان پسهر نابغهه
"عمربعاص" باشد!
خطبه ی  360نهج البالغه
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سالم اهلل علیه

اشعارضربت خوردن و شهادت امیر المومنین
قالب شعر :غز
شاعر :علی اکبر لطیفیان
صد جلوو از پیمبر تو قد علم کند

آیینه چون به محضر تو قد علم کند؟

جایی برای پر زدن جبرئیل نیست

در آسمان اگر پرِ تو قد علم کند

دنیا کم است ظرفیتش ،پ

مجا نیست

تا جلوو های دیگر تو قد علم کند

راو فرار نیست هزاران سپاو را

هر بقت نام حیدر تو قد علم کند

دیگر به ذبالفیارِ دب دم احتیاج نیست

آن لحظه ای که همسر تو قد علم کند

افتادنِ به پات مرا سربلند کرد

از این طریق نوکر تو قد علم کند

فردای رستخیز ،شفاعت تو را کم است

در آن میام ،قنبر تو قد علم کند

از پشت سر زدند تو را ...جراتش نبود

شمشیر در برابر تو قد علم کند

زینب نمی گذاشت که فرقت دب تا شود

فرصت نبود دختر تو قد علم کند

قالب شعر :ترکیب بند
شاعر :علی اکبر لطیفیان
از سر شانه ی در حا نماز سحرش

چیدر با ملک ریخته تا دبر ب برش

اب بزرگ است ب در این خاک نمی گیرد جا

آسمان است ب رسیدو است زمان سفرش

همه ی شرت ب سه سالش به غریبی طی شد

می ربد تا که خدایش نزند بیشترش

یاد شرمندگی از فاطمه می اندازد

به خدابند قسم دیدن چشمان ترش

ایستادو است کسی پشت در خانه ی اب

جبرئیل آمدو انگار به مسجد به برش

سحر نوزدهم خانه ی دختر بربد

آنزه دلسوز ترین است برای پدرش

دخترش نیز ییین داشت شب آخر ابست

کاسه ی آب نپاشید اگر پشت سرش

همه مبهوت ب همه محو نمازش بودند

کاش این منبر ب محراب نمی زد نظرش

این طرف دست توسل به عبایش که بمان

آن طرف حضرت صدییه بود منتظرش
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قالب شعر :مثنوی
شاعر :حاج غالمرضا سازگار
بی خدایت نهادو نام ،علی

ای تو هر جا خدا خداست ،بلی

تپش قلب تو خطاب خدا

ای تمامیت کتاب خدا
آفتاب تمام ملک بجود!

نَف

فاتح بدر ب خندق ب خیبر

اسداهلل! مرتضی! حیدر!

در تن کل انبیا جانی

هرکجا حق بود تو میزانی

آسمهان زیر بهار منت توست

احمد! امام ملک بجود!

آفرینش گواو عرمت توست
****

از تمام نگفتهها آگاو

اشهد انک بلیاهلل

محرم خلوت خدا ب رسو

بصی مرطفی ،امام بتو

کیستی ای امام عالمها

شهریار تمام عالمها

نور ،یک جلوو از جاللت تو

عد  ،شرمندو از عدالت تو

دادو دادت به عد  ،استیال

به دلیل چراغ بیتالما
کشتۀ عد خویش گردیدی

از همهه بهیعدالتی دیههدی
****
عد تو آهنی شد ب افربخت

تا که دست برادرت را سوخت

سهم اب که تو را برادر بود

با همه مسلمین برابر بود

عد تا بود بیقرار تو بود

عاشق کفش بصلهدار تو بود

که شنیدو امیر خیبرگیر

لرزد از اشک چشم طفل صغیر؟

که شنیدو امیر برقعپوش

مشک آب زنی برد بر دبش؟
در کنهار تنهور پیههرزنی؟

که شنیدو امام بتشزنی
****
که شنیدو علی بلیاهلل

د شب ،راز د کند با چاو؟

فجر تا در افق دمید دمید

خواب در چشم تو ندید ندید
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یار دیرآشنای درد بشر

در بطن از غریب تنهاتر

کیست تا چون تو در د شب تار

قاتل خویش را کند بیدار؟

کوفه در دست ،دید جان تو را

میشنید آخرین اذان تو را

ای ز خون تو سرخرب توحید

چشم تاریخ تا که دید ندید

که امیری به پاسخ شمشیر

بفهرستد بهرای قهاتل شیر
****
ای ز فرق تو پاروتر جگرت

ای سالم خدا به خون سرت
دیدو مظلوم ،ربزگار بسی

از تو مظلومتر ندیدو کسی

زخمها بر دلت رسیدو ،علی!

از رعیت ستم کشیدو ،علی!

دائم از حق خویش محربمی

به حسینت قسم تو مظلومی

ای جهان بجود ،تربت تو

آفرینش محیط غربت تو

بیهت حهق زادگهاو ب قتلگهت

اشک «میثم» نثار خاک رهت
قالب شعر :ترکیب بند
شاعر :مجتبی شزریان

من ب بهانه نجف

به لب ترانه نجف

خدا کند سفر کنم

به آستانه نجف

د از دلم ربودو است

ماو شبانه نجف

د من ب زیارت

شاو یگانه نجف

مست ب خرابم از میِ

شرابخانه نجف
به آب ب دانه نجف

کردو دلم چه عادتی
از همه ک

جدا شدم

گدای مرتضی شدم
من ب نگاو مرتضی
منم گدای بی ک
منِ فییرِ خسته ب

جما ماو مرتضی
ب

پر از گناو مرتضی
پناهگاو مرتضی
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شزسته قلب آسمان
به کوفه هیچ ک

از آو آو مرتضی
سری به چاو مرتضی

نزد

رفیق راو مرتضی

کسی نداشت تا شود
زمانه ای عجیب بود
غریب ب بی حبیب بود
مون

به ناله ها اثر تویی

هر سحر تویی

گریۀ بیشتر تویی

نوح کجا علی کجا
دلیل مجتبی اگر

شدو است خونجگر تویی

تو شاهد جسارتی

میتل معتبر تویی

شاهد داغدیدة

کشتۀ پشت در تویی
شزسته با ب پر تویی

همسفر کبوتر
تویی امام فاطمه
بر تو سالم فاطمه
کنا ما بمان  ،مرب

به لب رسیدو جان ،مرب

به ربی بام خانه ام

بیا بدو اذان  ،مرب

عمود آسمان من

به سمت آسمان ،مرب

ای پدر یتیم ها

پناو کودکان ،مرب

بمان کنار زینبت

تویی مرا امان  ،مرب

اگر چه قامتت پدر

ز غم شدو کمان ،مرب
به خواهشم نظر نما
از این سفر حذر نما

اشک مریز دخترم

ناله نزن برابرم

رسیدو نوبت علی

بقت سحر مسافرم

نگاو کن عزیز من

به این نگاو آخرم

ببین میان چشم من

جما ماو همسرم
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فاطمه می زند صدا

علی بیا منتظرم

تو دیدو ای زینب من

چه آمدو است بر سرم
قسم به ذات کبریا
ز غره می شوم رها
مزن شرر د مرا

بیا بخاطر خدا
چنین مسوز زینبم

مریز اشک بی صدا

اگر به پیش چشم تو

فرق سرم شدو دب تا

بای به لحظه ای که در

میان دشت کربال

تو شاهدی به ربی تل

که می شود سری جدا

تنی فتادو غرق خون

سری به ربی نیزو ها
تو می زنی صدا حسین
ذبیح بالیفا حسین
قالب شعر :غز
شاعر :حاج غالمرضا سازگار

شود جان ،لحظه لحظه از تن موال جدا امشب
کسی دیگر نیارد شیر بر شیر خدا امشب
طبیبا زخم موال را گشودی نسخه ننوشتی
چه گفتی مخفی از زینب به گوش مجتبی امشب؟
طبیبا همتی کن بلزه موال باز برخیزد
برد یک بار دیگر بر یتیمانش غذا امشب
د خلق جهان گردد به گرد بستر موال
د موال بود در گوشۀ بیرانه ها امشب
مزن این قدر سوسو ای چراغ مسجد کوفه
که موالیت نمی آید به محراب دعا امشب
نسیم ساکت کوفه برب با چاو ها برگو
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که مهمان شما افتادو در بستر ز پا امشب
مدابا نیست حاجت ابلین مظلوم عالم را
که از شمشیر زهرآلودو می گیرد شفا امشب
زدبران جوانی سیر بود از عمرِ بی زهرا
علی ،ای اهل عالم میشود حاجت ربا امشب
زاشک دیدو شسته دامن بیرانه را طفلی
گرفته بر پدر در دامن مادر عزا امشب
به سوز ناله های خود بسوزانید (میثم) را
که در کوی شزما آبردو ربی التجا امشب
قالب شعر :غز
شاعر :حاج غالمرضا سازگار
تا جسم بو تراب نهان در تراب شد

گردبن به فرق خاک نشینان خراب شد

با یک مدینه غربت ب یک کوفه درد ب غم

مانند شمع سوخت ب لب بست ب آب شد

بقتی که بازگشت حسن از کنار قبر

از سوز ناله اش د زینب کباب شد

چندین ستارو در د شب خون گریستند

تا نیمه شب به خاک نهان آفتاب شد

پاداش آن مربّت ب مردانگیّ ب عد

ربی علی ز خون سر اب خضاب شد

کاش این چنین نبود ب نباشد شنیدو ام

بین همه سالم علی بی جواب شد

فریاد می زنند شب ب نخل ب چاو ها

باهلل بر علی ستم بی حساب شد

در مجل

امشب سرشگ دیدو ی زینب گالب شد

شهید همه آبرند گل

"میثم" سزد که نسل جوان گریه ها کنند

بر رهبری که پیر به فرل شباب شد

قالب شعر :غز
شاعر :حاج غالمرضا سازگار
شب ب تاریزی ب صحرایِ خاموش

فلک از جامه ی ماتم سیه پوش

گرفته در زمین چندین ستارو

یزی خورشید خون آلودو بر دبش

سزوت مرگ ،عالم را گرفته

تو گویی آسمان هم رفته از هوش
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دربن سینه ها فریاد فریاد

صدای ناله ها خاموش خاموش

بیابان نجف چشم انتظار است

که گیرد جان عالم را در آغوش

خدا داند که خون فرق موال

ز قلب آفرینش می زند جوش

ز صحرای نجف آهسته آید

صدای ناله ی عبّاس بر گوش

"جوانمردی" د شب رفت در خاک

"عدالت" تا قیامت شد فراموش

کجا رفت آن امیری کز رعیّت

رسیدش نیش ها در پاسخ نوش

کتاب غربتش تا حشر باز است

چنانزه فرقِ سر ،تا طاق ابربیش

زخونت «میثم» ار شد خاک مفربش

بالی دبست را مفربش مفربش
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