شرافت ماه شعبان در کالم مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
اين ماه براى سالك إلى اللّه بسيار با ارزش است .يكى از شبهاى قدر در اين ماه مىباشد و
كسى در آن متولد شده كه خداوند بواسطه او وعده پيروزى به تمامى دوستان ،پيامبران و
برگزيدگانش  -از زمانى كه پدر ما حضرت آدم (على نبينا و آله و عليه السالم) در زمين ساكن شده -
داده است .و وعده داده ،بوسيله او ،بعد از پر شدن زمين از ظلم و جور ،آن را پر از قسط و
عدل نمايد  -كه در جاى خود بطور مفصل به آن خواهيم پرداخت .و از مقام آن همين بس
كه ماه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده و حضرتش فرمودندد شدعبان مداه مدن اسدت،
خداوند كسى را كه مرا در ماهم يارى كند ،بيامرزد».
كسى كه از اين دعوت بزرگ آگاه شود ،بايد بكوشد كه از دعوت شدگان اين دعوت گردد.
امير المؤمنين عليه السّالم مى فرمايد از زمانى كه نداى منادى رسول خداصلّى اللّه عليه و آله وسدلّم را
كه براى روزه اين ماه ندا مى كرد شنيدم ،هيچگاه روزه اين ماه را از دست نداده و در تمدام
عمرم آن را از دست نخواهم داد ،اگر خدا بخواهد».
اين درباره روزه اين ماه بود ،و مىتوان كمك به آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را از جهدات
ديگر مانند نماز ،صدقه ،مناجات و تمام كارهاى خير با روزه اين ماه مقايسه نمود.
المراقبات ترجمه ابراهيم محدث بندرريگى صفحه  ۶۱۱و ۶۱۱

اشارات مراد
در باره ی مداحی اهل بيت و ستايشگری اين انوار مقدسه و طيبه ،بنده در طول اين ساليان
متمادی كه اين جلسهی شريف و عزيز و مغتنم در اينجا تشكيل می شدود ،صدتبت هدای
زيادی كرده ام كه تكرار آن صتبت هارا الزم نمی دانم ،ليكن همين قدر عرض كنم كه هدر
چه ما جلو ميرويم ،نقش ارتباط گيری با هنر بيشتر آشكار ميشود؛ ارتباط گرفتن با ذهن و
دل مخاطبان خود ،مردم خود ،با كمك ابزار بسيار كارآمد هنر .امروز آن كسانی كه پيدامی
برای مردم دارند؛ چه پيام رحمانی ،چه پيام شيطانی  -فرق نميكند  -بهترين وسيلهای كه
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در اختيار می گيرند ،وسيله ی هنر است .لذا شما می بينيد به كمك هندر ،امدروز در دنيدا
باطل ترين حرفها را در ذهن يك مجموعه ی عظيمی از مردم به صورت حق جلوه می دهند
كه بدون هنر امكان نداشت ،اما با هنر و به كمك ابزار هنر اين كدار را مدی كنندد .همدين
سينما ،هنر است؛ همين تلويزيون ،هنر است؛ انواع و اقسام شيوههدای هندری را بده كدار
میگيرند برای اينكه بتوانند يك پيام باطل را به شكل حق به ذهنها منتقل كنند  .بنابراين
هنر اينقدر اهميت پيدا كرده است .منتها ما مسلمان ها و بخصوص مدا شديعيان ،امتيدازی
داريم كه ديگر مليت ها و اديان اين امتياز را بده قددر مدا ندارندد و آن عبدارت اسدت از
اجتماعات دينی كه به شكل روبه رو ،چهره به چهره ،نفس به نفس تشكيل می شود كه اين
را در جاهای ديگر دنيا و در اديان ديگر كمتر ميشود پيدا كرد .هست؛ نه به اين قوّت ،نه به
اين وسعت ،نه به اين تأثيرگذاری و متتواهای راقی .فرض بفرمائيد برای كسانی كه با زبان
قرآن آشنا هستند ،آيات كريمه ی قرآن با صوت خوشی روبهرو تالوت شود .ايدن تدأثيرش
تأثير بسيار باالئی است .ماجرای مدحخوانی و ستايشگری مداحان ما از ايدن بداا اسدت؛
استخدام هنر برای انتقال مفاهيم واال و باارزش كه تا اعماق جان مخاطب نفوذ كندد .ايدن
يك وس يله است ،اين يك ابزار بسيار باارزش است .ابزار است ،اما آنقدر اين ابزار وزن پيدا
ميكند كه گاهی به قدر خودِ متتوا اهميت پيدا ميكند؛ چون اگر نباشد ،متتوا قابل انتقال
به دلها نيست .مداحىِ شما از اين قبيل است .هر چه هنرمندانهتر باشد ،از ابدزار هندر ،از
صوت خوش ،حنجره ی خوا برخوردار باشد ،بهتر اسدت و هدر چده متتدوا  -آنچده كده
ميخوانيم  -آموزندهتر باشد ،برای مخاطب قابل فهمتر باشد ،درس آموزتر باشد ،از جهدت
مديريت فكرىِ مخاطبتان تازه تر و با طراوت تر باشد ،ارزشش بيشتر است .البته با توجه به
همان مطلبی كه اول عرض كرديم ،يعنی در چهارچوا تعاليم و معارف اهلبيت .لدذا بدازی
كردن با مسئلهی مداحی سزاوار نيست .مداحی را به صدورت يدك كدار صدرفاح سدطتی،
شكلی ،ظاهری در آوردن ،آن را عبارةٌاخرای تقليد از يك كار مبتذل غربی قرار دادن ،هيچ
جائز نيست .اين را توجه بكنند ،بخصوص جوانها كه توی اين صدراط وارد ميشدوند .هديچ
اشكالی ندارد كه از شعری با زبان مردم استفاه شود ،ليكن با مضمون درست ،بدا مضدمون
صتيح .اگر چنانچه مداح و خواننده ما و ستايشگر اهل بيدت (علديهمالسّدالم) از كسدانی كده
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خودشان غرق در حيرت و بدبختی اند  -وادی هنری غرا ،بخصوص هنر موسيقی شان كه
به ابتذال كشانده شده  -و در وادی حيرت و سدردرگمی شديطانی و نده حيدرت رحمدانی
هستند ،اين كار شريف و پاكيزه و مقدس را الگوگيری كرد ،اين كار ناسدزاوار اسدت؛ كدار
ناشايستی است.
و نكته ی ديگری كه اين را هم ما دائماح تذكر داده ايم ،باز هم عرض می كنيم ،اين است كده
متتواها را متتوائی قرار بدهيد كه مخاطب شما استفاده كند؛ يا يك منقبت قابل فهمی ،يا
يك فضيلت برانگيزانندهای از اهلبيت (عليهمالسّالم) باشد كه اعتقاد و ايمان انسان را متكدم
كند .شما ببينيد مداحان اهلبيت (عليهمالسّالم) در دوران حيات معصومين (عليهمالسّالم) بدر روی
چه چيزهائی تكيه ميكردند .شعر دعبل ،شعر كميت ،شعر فدرزدق  -ايدن شدعرهائی كده
ائمه (عليهمالسّالم) اينها را تشويق كردند  -بر روی چه چيزهائی تكيه ميكردند .شما نگاه كنيد
ببينيد متتوای اين اشعار يا عبارت است از اثبات حقانيت اهل بيت با دليل ،با اسدتدالل -
استداللی كه در كسوت زيبا و لطيف شعر خودش را نشان می دهد .شدعر دعبدل را نگداه
كنيد  -يا بيان فضائل اهلبيت (عليهمالسّالم) ؛ همينی كه امروز در شعر اين خوانندگان عزيز ما
هم چند بار تكرار شد .اشاره ی به ماجرای هل اتی ،اشاره ی به ماجرای مباهله ،اشارهی بده
تعبيرات پيامبر مكرم نسبت به فاطمهی زهرا (سالم اللَه عليهدا)  ،يا بيان درسهائی كه از زنددگی
آن بزرگواران می شود گرفت كه نمونه ی شيرينِ كاملِ نزديك به زمانِ خودمان ،شدعرهائی
است كه در دوره ی انقالا  -دوره ی اوج نهضت در سال  ۶۵و  - ۶۵در مترم ،دستهجدات
سينهزنی ،به ابتكار خودِ مداحان ،خودِ مرثيه سرايان ،خود را نشان داد .دستهی سينهزندی
توی بازار ،توی خيابان سينه ميزد ،نوحه ميخواند ،ليكن هر كسی می شنيد ،می فهميد كه
امروز بايد چه كار كند؛ امروز بايد در كدام جهت حركت كند.
بيانات در ديدار مداحان اهلبيت

عليهمالسّالم

۶83۱/4/4
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احكام مداحي
*انتشار خواا ها و مطالب وهن آلود در مجالس اهل بيت
سوال انتشار مطالب وهن آلود تتت عنوان خواا در برخی كتب و نشريات نسبت به اهدل
بيت عليهم السالم موجب بروز برخی نگرانی ها شده است ،آيا كسی مجاز است خواا خدود را
(مانند آنكه بگويد حضرت زهرا سالم اهلل عليهدا مرا در آغوش خود فشرد بدا اينكده ايدن فدرد
سيادت ندارد) بر فرض صتت برای ديگران منتشر سازد؟ و اساساح از نظر شرعی انتشدار و
نقل اينگونه خواا ها چه صورت دارد؟
ج آيت اهلل العظمی امام خامنه ای

(دام ظله العالی)

نقل اينگونه خوابها وجاهت شرعی نداشته و در صورت تتقق وهن يا هتك مقدسات جايز
نيست.
آيت اهلل بهجت

(رحمه اهلل عليه)

اين خوابها اعتبار شرعی ندارد و هر چه سبب بی احترامی به اهل بيت عليهم السالم باشد جايز
نيست
آيت اهلل مكارم شيرازی نقل اينگونه خواا ها اشكال دارد
آيت اهلل تبريزی

(رحمه اهلل عليه)

خواا اعتباری ندارد و نشر و انتشار امور خرافی و اوهام ،مضرّ به وجاهت عقايدد متكدم و
برهانی مذهب حق است و بايد به طور جدی از آن جلوگيری و اجتناا كرد.
آيت اهلل صافی گلپايگانی
خواا حجّيت ندارد و نقل خواا الزم نيست مگر در بعض موارد و مناسبتها
آيت اهلل سيستانی
اگر دروغ و خالف واقع است جايز نيست.
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رسالت نوكري
از تسلط برنفس بايد به رضايت حضرت صاحب رسيد كه رضايت خددا و اهدل بيدت در آن
است و ثمره آن درک حضور است.
درک حضور يعنی احاطه به
 -1خودشناسی

 -2مجلس شناسی(برای مداحان و جمع شناسی برای ارائهمعرف)

 -3ارباا شناسی
شايد ما هرجا برای خود اسمی و رسمی داشته باشيم ولی اينجا اسدم مدا نوكراسدت اسدم
همهی ما .نوكرای قديمی امام حسين دارای سجايای اخالقی بودند كه مشخص بود مراتدب
اخالقی واعتقادی ای را كه بسيارمهم بوده طی كرده اند ولی اگر مابرعكس اونها عمل كنيم
نوكر و مداح متوقعی می شويم حتی در آن زمان لباس آنها فرق مدی كدرد ومتمايزشدان
میكرد واحترام اين لباس را نگاه می داشتند لكن در زمان ماتغيير كرده.
بدانيد امروز فهم ودرک مسائل اهل بيت وتاريخ ومسائل روز در كنار اعتقادات بسيار مهم
والزم االجراست كه مدا ايدن راه را ايدن مدداحی را از حضدرت صدديقه صدغری حضدرت
زينب(سالماهلل عليها)داريم كار ما فقط هيئت آمدن و شعرخوندن نيست بايد پيام رسانی داشته
باشيم پيامبری در معنای كار خاص خودمان داشته باشيم.
بتث پيام رسانی در نوكری ما از كار علما لطيف تراست روش آنها فرق می كند چون بيان
ما درروضه می گنجد مردم راحت تر قبول می كنند .
حاج منصورارضی
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مداح الگو  ...الگوي مداحي
شهيد سيد رضا حسيني درافشان

*

توسالتش خيلی قوی بود؛ اولين فرزندمون می خواست به دنيا بياد  ،وقتی به دنيا اومد

 ،خيلی شادی می كرد؛ از حضرت زهرا

(سالم اهلل عليها)

می خواست كه اين بچه زنده بمونه.رفت

اتاق دعاونماز خوند .التمدا...متمدزنده ماند ،اسمش رو هم پدرش انتخاا كرد  ،می گفدت
چون خيلی ارادت به پيامبر(صلی اهلل عليه و آله) دارم اسمش رو متمد گذاشت .دخترم هم كه به
دنيا اومد گفت چون خيلی ارادت به حضرت زيندب (سالم اهلل عليها) دارم اسدمش رو گذاشدت
زينب  ،به تمام فاميل ها و رفقا گفته بود كه اگه دختر دار شدند اسمش رو زينب بگذارند...
همسر شهيد”

*

به فقرا خيلی رسيدگی می كرد  ،چند صد متری زمين توی يكی از مناطق خوا شدهر

خريده بود؛ من خبر نداشتم! يه روز اومد گفت خانوم فالن منطقه اينقدر زمين دارم! نظرت
چيه بديم چند تا از خانواده هايی كه وضع مالی شون خوا نيست تا برای خودشون يه سر
پناهی داشته باشن؟ من هم هيچ مخالفتی نكردم؛ اون زمين رو به چندد زمدين كدوچكتر
تقسيم كردند و به كمك ديگر دوستان چندين خانه ساخته شد...
همسر شهيد”

*

اعتقاد عجيبی به ائمه اطهار ] داشت  ،هيچ وقت برای پول مداحی نكرد! اعتقاد قلبدی

داشت كه اگر بدرای خونددنش پدول بگيدره روز قيامدت نمدی تونده از مدادرش حضدرت
زهرا(سالماهللعليها) مزد بخواد  ،چون تو دنيا مزدش رو از مردم گرفته!! توی اغلب مراسم شهدا
سيد بود كه مداحی می كرد .يادم نيست حتی يك ريال بابت مداحی پولی گرفتده باشده ،
همين عامل بود كه خوندنش روی مستمع تاثير داشت ...
«همسر شهيد»

*

خيلی گريه می كرد مخصوصاح توی نماز شب هاش! می دونست كه خدا چقددر عاشدق

گريه ی بنده اش تو دل شبده ...بعضی شب ها كه من پشت سرش نماز می خوندم  ،متوجه
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هق هق گريه هاش می شدم  ،می گفت چرا نرفتی اتاق ديگه ای؟ می گفتم شايد بچه هدا
ازخواا بيدار بشن.
بعضی شب ها هم با صدای گريه هاش از خواا بيدار می شدم  ،وقتی متوجه می شد ازم
كلی معذرت خواهی می كرد...
«همسر شهيد»

آشنايي با شعر و قالبهاي شعري
منظور از قالب يك شعر ،شكل آرايش مصراع ها و نظام قافيه آرايدی آن اسدت .شدعر بده
مفهوم عام خود نه در تعريف می گنجد و نه در قالب ،ولی شاعران و مخاطبان آنها ،به مرور
زمان به تفاهم هايی رسيده اند و شكل هايی خاص را در مصراع بندی و قافيه آرايی شدعر
به رسميت شناخته اند.
به اين ترتيب در طول تاريخ ،چند قالب پديد آمده و ؛ شاعران كهن ما كمتر از متدوده اين
قالب ها خارج شده اند .فقط در قرن اخير ،يك تتوّل جهش وار داشته ايم كه اصول حاكم
بر قالب های شعر را تا حدّ زيادی دستخوش تغيير كرده است.
كمترين مقدار شعر يك بيت است .هر بيت شامل دو قسمت است هريك از اين بخدش هدا
يك مصراع نام دارد كمترين مقدار سخن موزون يك مصراع است.
آهنگ خاصی كه در تمام مصراعهای يك شعر يكسان اسدت همدان وزن شدعر ناميدده
میشود.
كلمات هم معنی و مستقلی كه در پايان مصراع ها عيناح تكرار می شود رديدف ندام دارد.

شعری كه رديف دارد (مردّف)

خوانده می شود .كلمات هم آهنگ و هم وزن مصراع های

شعر را قافيه گويند.
ای ساربان آهسته ران كارام جانم می رود

شكلی كه قافيه به شعر می بخشد قالب

وان دل كه با خود داشتم با دلستانم می رود
نام دارد  ( .شعر سنتی قالب های متفاوتی دارد و

شعر نيمايی (نو) قالب مشخصی ندارد.
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* معرفی برخی از انواع قالبهای شعری
قصيده
قصيده نوعی از شعر است كه دو مصراع بيت اول و مصراع های دوم بقيه ی بيت هدای آن
هم قافيه اند .طول قصيده از  1۶بيت تا  ۵۶بيت می تواند باشد.
لتن و موضوع قصيده حماسی است و در آن از مدح و مفداخره و هجدو و ذم و … .سدخن
میرود و مسائل ديگر از قبيل مسائل اخالقی و ديندی و وصدف طبيعدت در قصديده نيدز
موضوعيت دارد.

مثنوی
واژه ی مثنوی از كلمه ی “مثنی” به معنی دوتائی گرفته شده است .زيدرا در هدر بيدت دو
قافيه آمده است كه با قافيه بيت بعد فرق می كند.

غزل
“غزل” در لغت به معنی “حديث عاشقی” است .در قرن ششم كه قصيده در حدال زوال
بود “غزل” پا گرفت و در قرن هفتم رسما قصيده را عقب راند و به اوج رسيد.
در قصيده موضوع اصلی آن است كه در آخر شعر “مدح” كسی گفته شود و در واقع منظور
اصلی “ممدوح” است اما در غزل “معشوق” مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را مدی
آورد و با معشوق سخن می گويد و راز و نياز می كند.
اين “معشوق” گاهی زمينی است اما پست و بازاری نيست و گاهی آسمانی است و عرفدانی.
ابيات غزل بين  ۶تا  1۶ييت دارد و دو مصراع اولين بيت و مصراع دوم بقيده ابيدات
هم قافيه اند.
موضوعات اصلی غزل بيان احساسات و ذكر معشوق و شكايت از بخت و روزگار است .البته
موضوع غزل به اين موضوعات متدود نمی شدود و در ادا فارسدی بده غدزل هدايی بدر
میخوريم كه شامل مطالب اخالقی و حكيمانه هستند.
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ترجيع بند
ترجيع بند از چند غزل تشكيل شده است كه هر كدام از اين غزل هدا دارای قافيده و وزن
يكسان هستند و در آخر هر غزل يك بيت يكسان با قافيه ای جداگانه تكرار می شدود.در
واقع موضوع شعردر آخر هربند رجعت می كند گاهی اوقات درترجيع بندها به دليل طدول
هربند غزل تبديل به قصيده می شود.

تركيب بند
تركيب بند از لتاظ ساختار شعری مانند “ترجيع بند” است و تنها تفاوت آن اين است كده
بيت تكرار شده در بين هربند شعر يكسان نيستند.در واقع شعر قبل با بيت دارای رديف و
قافيه جديد تركيب می شود.
از تركيب بندهای معروف تركيب بند متتشم كاشانی در توصيف واقعه ی كربالست.
امروزه در مجالس مديته و والدت ائمه عليهم السالم بيشتر از قالب تركيب بند وترجيدع بندد
استفاده می شود.
ان شاءاهلل در شماره های بعد قالب های بعدی معرفی خواهد شد.

اشعار مناجات با امام زمان
قالب شعر غزل
گرچه ايرانيم اما نگران يمنم

وسعت عرصه ی شيعه ست حدود وطنم

لرزه افتاده به اندام يمن با هر تير

وای بر من اگر از گريه نلرزد بدنم

رنج مظلوميت ملت متروم يمن...

" روزها فكر من اين ست و همه شب سخنم"

دست و پا قطع شد از كودک و مرد و زن و ...من

خجل از اين كه نيفتاده خراشی به تنم

در حمايت ز نواميس تشيع امروز

مالكم ،ياسرم ،عمارم ،اويس قرنم

در غم اهل عراق و يمن و شيعه ی شام

"ديده دريا كنم و صبر به صترا فكنم"

گر چه دستم نرسد بر گلوی آل سعود

همچو شمشير كنم تيغ زبان در دهنم

چون حسين بن علی هست مرا شور جهاد

گرچه درصلح و صفا پيرو راه حسنم
9

هيچ ترسی به دلم راه ندارد از مرگ

زير سر داشته ام در همه عمرم كفنم

كاش باشم من وآن روز كه او می آيد

در ركابش سر كفار به شمشير زنم
اميد زاده

قالب شعر غزل
خشكيده است در گذرِ روزگارها

شور هزار رود در اين شوره زارها

بيدار ماندهای و تو را خواا ديدهاند

در بامدادهای مه آلود ،دارها

وقت بهار بود ولی باز هم زمين

چرخيد بر خالف قرار و مدارها

بخت ش سياه بود سپيدار و دار شد

تا سهم ما چه باشد از اين گير و دارها

جنگی نمانده است مگر جنگ زرگران

خو كرده دست ِتيغ به نقش و نگارها

ما مانده ايم و چشم و دلِ رو به قبله ای

ای قبله ی قبيله ی چشم انتظارها
محمد مهدی سيار

قالب شعر غزل
وقتی شبيه فاطمه لبخند می زنی

بر چينی شكسته ی دل ،بند می زنی

من غرق خوابم و؛ تو برای ظهور خويش

هر صبح جمعه  ،رو به خداوند می زنی

كی پرچم مقدس دارالخالفه را

بر قله ی رفيع دماوند می زنی!؟

در دولت كريم شما حرف فقر نيست

آقا تو حرف های خوشايند می زنی

بعد از زيارت نجف و طوس و كربال

حتماح سری به فكه و اروند می زنی

با اشك ديده آا به قبر مطهر ِ

آنان كه كشتگان فراقند می زنی
وحيد قاسمی

قالب شعر غزل
افسوس خط فاصله ها بيشتر شده

ای وای گريه های شما بيشتر شده

اصال وفا به بيعت با تو نكرده ايم

گرچه ز جانب تو وفا بيشتر شده

يك عمر بی خيال  ،نفس بی تو می كشيم

لطف تو هم ز قبل به ما بيشتر شده !

كمتر سراغ توبه ز تقصير می رويم

در زندگی كه جرم و خطا بيشتر شده
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هر سال كه گذشته ز دوران جبهه ها

كم ياد كردن از شهدا بيشتر شده

هم كاسه ای كه نيست كند گريه پا به پات

تنهايی ات به صبح و مسا بيشتر شده
"رضا رسول زاده"

سوم شعبان والدت امام حسين
قطره ای از دريای فضائل سيدالشهدا
قال رسول اهلل

سالم اهلل عليه

سالم اهلل عليه

صلی اهلل عليه و آله وسلم

إنّ للتسين عليه السالم فی بواطن المؤمنين معرفة مكتومة.
همانا در نهان مردم باايمان معرفت و شناختى نسبت به امام حسين عليه السالم نهفته است .
بحار األنوار  :ج 48ص 1۱۶ضمن حديث 83
عليه السالم

شيخ صدوق رحمه اهلل در كتاا «عيون اخبار الرضا عليه السالم» از امام حسين

نقل كرده

است كه فرمود
خدمت رسول خدا صلى اهلل عليه وآله وسلم رسيدم و نزد آن حضرت ابىّ بن كعدب بدود  ،رسدول
خدا صلى اهلل عليه وآله وسلم به من فرمود مرحباح بك يا أبا عبداللَه ،يا زين السماوات واألرضين .
خوش آمدى اى ابا عبداللَه ! اى زينت بخش آسمانها و زمين .
ابىّ بن كعب عرض كرد اى رسول خدا ! چگونه ممكن است كسى غير از شما زينت بخش
آسمانها و زمين باشد ؟ فرمود اى اُبى ! سوگند به آن كسى كه مرا به رسالت برانگيخدت ،
حسين بن على عليهما السدالم در آسمان جلوه بيشترى دارد و از عظمدت واالتدرى برخدوردار
است  ،و اهل آسمان او را بهتر از اهل زمين مى شناسند و احترام مى گذارند  ،و در طدرف
راست عرش الهى نوشته شده است « حسين عليه السالم چراغ هدايت و كشدتى نجدات
است »
قطب الدين راوندى رحمه اهلل در كتاا «خرائج» از امام صادق عليه السدالم نقل كرده اسدت كده
شخصى خدمت امام حسين عليه السالم شرفياا شد و عرض كرد از فضائلى كه خدا براى شما
قرار داده حديثى براى من بفرمائيد .امام عليه السالم فرمود تو طاقت شنيدن و توان پذيرفتن
آن را ندارى .عرض كرد اى فرزند رسول خدا ! حديث را بفرمائيد  ،من آن را تتمّل مىكنم
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و مى پذيرم  .امام عليه السالم كه اصرار او را ديد حديثى بدرايش بيدان فرمدود  ،ولدى هندوز
گفتارش به پايان نرسيده بود كه موهاى سر و صورت آن شخص سدفيد شدد و حدديث را
فراموش كرد  .امام حسين عليه السالم فرمود رحمت خداوند شامل حال او شد كه حدديث را
فوراح فراموش كرد.

اشعار والدت انوار كربال

عليهم السالم

قالب شعر قصيده
مه منوّر شعبان مه رسول خداست

مه مبارک ميالد سيدالشهداست

به رهروان هدايت ز حق رسيده خبر

كه روی دست متمد عيان چراغ هداست

تمام دين به روی دستهای ختم رسل

و يا كتاا خدا روی سينة زهراست

به عدل و عزت و آزادی و كمال و شرف

خاليقند همه تشنه ،فيض او درياست

ملك به حسن تماشائيش ،شده مبهوت

كه اين امام حسين است يا رسول خداست

نسيم خلد برين می وزد ز اطرافش

كه بوی عطر خدا در مشام باد صباست

اگر تمام مالئك ز گاهوارة او

پر دوباره چو فطرس طلب كنند رواست

نبی به طلعت زيباش خنده كرد و گريست

خدا به يمن قدومش بهشت را آراست

ز گاهواره به گودال خون نگاهی كرد
تمام خلقت يك لتظه بی حسين مباد

به خويش گفت كه ميالد ما شهادت ماست
كه بی حسين زمين بیكس و زمان تنهاست

به حلق تشنه و لبهای خشك او سوگند

كه خون او به گلستان وحی ،آا بقاست

گرفت جام بال را ز دست حضرت دوست

از آن تمام بالها به چشم او زيباست

مگو چرا ز همه هست خود گذشت حسين

خدای داد به او هست و هست او را خواست

اگر ز بار غمش آسمان خميد چه باک

كه گشت قامت اسالم با قيامش راست

وضو گرفت ز خون ،پيش تير قامت بست

كه تا قيام قيامت از او نماز به پاست

هميشه حج به وجود حسين میبالد

كه كربالش صفا بود و مروه شام بالست

نماز و روزه و حج و جهاد میگويند

حيات ما همه مرهون سيدالشهداست

به پور هند جگر خواره چون گشايد دست

كسی كه رشد و نموّش به دامن زهراست
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زهی جالل كه در روی خون گرفتة او
مگر نه خوردن خاک آمده به شرع حرام
به تتت قبّه او كن بلند دست نياز

به چشم اهل نظر صورت خدا پيداست
چه حكمتی است ،چرا تربت حسين شفاست؟
بگير حاجت خود را كه مستجاا دعاست

همه به حشر صدا میزنند يا زهرا

ولی ز فاطمه آيد ندا ،حسين كجاست

اگر چه سوم شعبان جمال خويش گشود

بدان والدت او ظهر روز عاشوراست

قسم به ذات خداوند قادر بی چون

كه خونبهاش خداوندگار بی همتاست

تمام اهل قيامت به چشم میبينند

حسين با تن بی سر شفيع روز جزاست

هنوز نغمة قرآن او بلند ز نی

هنوز نعرة هيهات او به اوج سماست

هنوز خنجر قاتل ز خون اوست خجل

هنوز از عطشش ،شعله در دل درياست

هنوز نالة هل من معين اوست بلند

هنوز رأس منيرش به نيزه راه نماست

هنوز پرچم گلگون او به قلة عرش

هنوز پيكر صد چاک او به دوش شماست

حسين رهبر آزادگان به هر عصری

حسين راه نمای تمام نهضتهاست

حسين مشعل تابندة هدايت خلق

حسين مصتف نور است و آيت عظماست

حسين جان دعا ،جان ذكر ،جان نماز

حسين روح حرم ،روح مروه ،روح صفاست
كه بر حسين همانا خدا مديته سراست

گواه زندة من ،ارجعی الی ربك
حسين سورة فجر و حسين آيه نور

حسين نجم فروزان حسين شمس ضتاست

حسين زندة حق و حسين كشتة حق

حسين بر همه باطل ستيزها موالست

به وصف او كه خدايش ثنا كند ميثم

قصيدة تو بود نارسا اگر چه رساست
غالمرضا سازگار

قالب شعر تركيب بند
الل بودم مرا زبان دادند

منِ افتاده را توان دادند

زير خورشيدِ گرمِ روزِ الست

مانده بودم كه سايبان دادند

اِزدحامی عجيب بود امّا

به من از آن همه مكان دادند

خواستند كار عشق را بينند

حال و روزِ مرا نشان دادند

مثلِ آتش شدم مرا سوزاند

به دلم تا حسين جان دادند
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نه كه مجنون نه مثلِ فرهادم

خوش به حالم حسين آبادم

اوّل عشق شور شيرين است

بعد از آن روزگار غمگين است

تا كه عاشق شدم همه گفتند

روی پيشانيت چرا چين است؟

"روز اوّل كه ديدمش گفتم

آنكه روزم سيه كند اين است"

جگرم را هر آنكه ديد گريست

گفت اين داغ ارثِ ياسين است

حا و سين  ،يا و نون مرا درياا

كه سرم روی شانه سنگين است

حا و سين و يا و نون مرا كُشته

شكر حق اين جنون مرا كُشته

روز اوّل كه ديد آبم كرد

بعد از آن ساخت و خرابم كرد

به همين فكر می كنم هر روز

عاقبت عشق انتخابم كرد

هيچ كس روی من حساا نكرد

شكر حق مادرت حسابم كرد

تو خودت آمدی پِيَم ورنه

هر دری رفته ام جوابم كرد

از دعاهای مادرم بودم

تا نگاه تو مستجابم كرد

حق بده بر دلم كه دربند است

اوّلين عاشقت خداوند است

از جمالت بهار می ريزد

از جاللت وقار می ريزد

حرف اصالح نداری و از هر

خطبه ات اعتبار می ريزد

لتظه هايی كه تيغ می گيری

عرقِ ذوالفقار می ريزد

چقدر سر به زير هر قدمت

لتظه های شكار می ريزد

چشم زينب به گيسويت حيران

چه خوش اين آبشار می ريزد

شب پروانه است ،بسم اله

هر كه ديوانه است ،بسم اله

با تو اين آسمان نگين دارد

كه خدا با تو همنشين دارد

تو علی هستی و علی با تو

دست حق را در آستين دارد

تو علی هستی و علی وقتی...

می زند تيغ  ،آفرين دارد

تو علی هستی و علی يعنی

از رجز خوانيش زمين دارد...

می زند چرخ گردِ خود هر روز

كه علی ضراِ آتشين دارد

نام تو فاطمی است هم علوی

كه همان دارد و همين دارد
14

فاطمه هم حسين می خواند

زير دين كسی نمی ماند

در دلم درد بی شماری هست

چند وقتی است روزگاری هست

قسمتم نيست كربال بروم

اين چه غم اين چه انتظاری هست

پلكهايم به كار می آيد

به ضريح نو ات غباری هست

سنگ فرش حرم بگو آيا؟

قسمتم از تو يك مزاری هست

سفره ات گرم می كنم بَلَدم

خوشی من همين نداری هست

تو كه می خواستی مرا بكُشی

كاش می شد به كربال بكُشی

تا گدايانِ پُشتِ در داری

تا كه هستيم درد سر داری

دستت از پشتِ در برون آمد

خوا از شرم ما خبر داری

مثلِ منظومه ای و خورشيدی

دور خود چند تا قمر داری

پشتِ در آمدی ولی ديدم

كه تو هم دست بر كمر داری

ارتباطيست از تو با جگرم

چقدر زخم بر جگر داری

تو همه باورِ اباالفضلی

سومين حيدر اباالفضلی
حسن لطفی

چهارم شعبان والدت حضرت ابوالفضل

سالم اهلل عليه

برخی ازالقاا آن حضرت
.1عباس
يكی از القاا ،اسم معروف و با مسمای ايشان ،عباس است .در برخی مندابع چندين آمدده
است
عباس ،صيغه مبالغه از ماده عبس است و آن به معنای درهم شدن بشره [پوست] و قدبض
وجه [گرفتگی چهره] است … چون آن جناا به مفاد «أشِدّاءُ عَلَی الكفّار» (آيه آخر سوره
مبارک فتح) بر دشمنان حق ،عبوس و در جنگ ،غيور و مهيب بوده ،به ايدن اسدم ناميدده
شده است.

سپهساالر عشق ،ص.3۹

15

 .2قمر بنی هاشم
وَ كانَ العَبّاسُ رَجُالح وَسِيماح جَميالح ،يَرْكَبُ الفَرَسَ المُطَهِمُ وَ رِجْالهُ تَخُطّانِ فِدی األرضِ ،وكدان
يُقالُ لَه «قَمَرُ بَنی هاشِم» ،و كانَ لواءِ الْتُسَيْنِ بْنِ عَلی عليهم السالم مَعَهُ يَدوْمَ قُتِدلَ؛ و عبداس،
مردی بلندقد و زيبا بود؛ بهگونهای كه هرگاه سوار اسب میشد ،پاهايش بر زمدين كشديده
می شد و چنان زيبا بود كه به او «قمر بنی هاشم» (ماه بنی هاشم) میگفتند و عَلَم حسدين
بن علی ،روزی كه به شهادت رسيد ،در دست او

بود .مقاتل الطالبين ،ص. ۹۱

آری؛ زيبايی صورت ،نعمتی بود كه خداوند در كنار زيبايی از حد فزون سيرت به ابوالفضل
العباسعليه السدالم داده بود .اين زيبايی ،آنچنان در ميان فرزندان هاشم ،ممتاز بود كده او را
قمر بنی هاشم می ناميدند .نيز در مورد ايشان آمدده اسدت كده در شدب تاريدك ،چهدرة
مباركش چنان میدرخشيد كه نيازی به چراغ نبود.

ياران شيدای حسين بن علی ،مرتضی آقا تهرانی

.3سقا و ابوالقِرْبه
ويژگی آا رسانی و صاحب مشك آا بودن از آنجا به آن حضرت اختصاص يافت كه قبل از
پيكار روز عاشورا ،دشمن آا را بر امام حسين

عليه السدالم

و ياران او بست .امام ،برادر خدود

عباس عليه السالم را صدا زد و ا و را همراه با سی سوار و بيست پيداده ،شدبانه بده سدوی آا
فرستاد .آن ها از دشمن گذشتند و تدا نزديكدی آا رسديدند .ندافع ،پدرچم بده دسدت و
پيشاپيش حركت میكرد .ناگهان «عمرو بن حجاج زبيدی» مانع آنهدا شددند .يداران امدام
مشغول آا برداشتن شدند؛ در حالی كه عباس بن علی و نافع ،از آنها دفاع و بده دشدمن
حمله می كردند .تا اينكه از نهر ،آا برداشتند و به حضرت امام حسدين عليده السدالم ملتدق
شدند .بنابراين ،عباس عليه السالم سقا و ابوالقربه لقب گرفت.

ياران شيدای حسين بن عليی ،مرتضيی آقيا

تهرانی

لفظ «سقّا» صيغة مبالغه است و افاده مبالغه و تكثير میكند و معلوم میشود آن حضدرت،
بسيار در مقام سقايت و آا دادن بوده و منتصر به اين مرتبه اخير نبوده است .
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.۴طَيّار
از القاا حضرت ابوالفضل العباس

عليه السالم

قدس و درجات و مقامات عالی بهشت.

 ،طيار است ،به معنای پروازكننده در فضای عالم

خصائص عباسيه ،ص.۶۰4

اين مطلب بر اساس روايتی از امام زين العابدين است كه در ضمن مطلبی فرمودند
خداوند ،عمويم عباس را رحمت فرمايد كه جان خويش را در راه برادرش تقديم كدرد؛ تدا
اينكه دست هايش از پيكر جدا شد .خداوند به جای آنها ،دو بال در بهشدت بده وی عطدا
فرمود ،تا با آن ها در سرای فردوس همراه فرشتگان به پرواز درآيد؛ چنانكه به جعفر بن ابی
طالب بال عطا فرمود

.خصائص عباسيه

.۶باا التوائج
شايد اين لقب ،تأثير بسزايی در پی بردن دوستداران و ارادتمندان قمدر بندی هاشدم بده
ايشان داشت .می توان ادعا كرد تا قبل از اينكه اين لقب به ايشان اختصاص يابد ،قمر بنی
هاشم پشت پرده ادا و متانت خود در برابر اهل بيت مخفی بود .جايی كه موالی او حسين
هست ،عباس اصالح نمی خواهد حرفی از او به ميان بيايد؛ اما خداوند مزد اخالص قمر بندی
هاشم را داد و با دادن منصب باا التوائجی به قمر بنی هاشم ،او را به عاشقان اهدل بيدت
بيشتر شناساند.

.۵عبد صالح
در زيارتنامه قمر بنی هاشم میخوانيم
السَالمُ عَليْكَ اَيُهَا الْعَبْدُ الصّالِحُ المُطيعُ هللِ وَ لِرَسولِهِ….
سالم بر تو ای عبد صالحِ [خدا] ،ای مطيع خدا و رسول خدا…
عبد صالح ،لقبی است كه امام صادق عليه السالم در زيارتنامه ابوالفضل العباس به عموی خدود
داده

است .كامل الزيارات

«حضرت با اين توصيف دلنشين ،حلقهای طاليی ميان عباس

عليده السدالم

و خداوندد متعدال

[برقرار نموده] ،تا بدين طريق ،اتصال او را با مبدأ اليزال الهی ترسيم كرده ،مقام واالی وی
را گوشزد كند.
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امام عليه السالم با عبد خواندن عمويش ،راه صالح و رستگاری انسدان را معرفدی مدیكندد و
سپس با «صالح» شمردن اعمال و كردار وی ،قدمگاه نگاه آدمی را بده آن انسدان آسدمانی
روشن میفرمايد.
عبوديت ،مقامی است كه خداوند ،حضرت متمد

صلی اهلل عليه و آله

و ديگر انبيای بزرگ را بدان

متصف دانسته است».
عبد بودن ،آخرين مقامی است كه هر كس در آرزوی رسيدن به آن اسدت .او نده تنهدا در
عبوديت به اوج رسيد؛ بلكه عبد صالح خدا بود .چه سعادت و چه افتخاری باالتر از اينكده
اين لقب را معصوم به او داده است .هر كس تا قيامت نماز می خواند ،در پايان نماز خود بده
عباس عليه السالم سالم می دهد؛ چرا كه او نيز مخاطب اين سالم است «السالم علينا و علدی
عباد اهلل الصالتين».
اما قمر بنیهاشم چه كرد كه به اينجا رسيد؟ شايد بتوان گفت كده راز رسديدن ابوالفضدل
العباس به اين مقام ،در ادامه زيارتنامه آن حضرت آمده است
السَالمُ عَلَيكَ أيُهَا العَبدُ الصّالِحُ  ،المُطيعُ للّه ِ ولِرَسولِهِ ولِأَميرِالمُؤمِنينَ وَالتَسَدنِ وَالتُسَدينِ
عليهم السالم؛
سالم بر تو ای عبد صالح[خدا] ،ای مطيع خداوند و رسدولش ،و اميرالمدؤمنين و حسدن و
حسين
او عبد صالح خدا شد؛ چون مطيع متض خداوند و رسول اهلل و اهل بيت

عليه و عليهم السالم

بود.

به سبب اطاعت خود از خدا و رسولش و هر كس كه خدا و رسول دستور به فرمانبرداری از
او داده اند ،به مقام عبوديت رسيد .آری؛ راه رسيدن به بندگی خداوند ،اطاعت متض است.

.۵ديگر القاا
همچنين از ديگر القاا آن حضرت ،میتوان به بطل العلقمی (قهرمدان علقمدی) ،الشدهيد،
حامِی الظَعِينَة(حامی بانوان) ،سپهساالر ،حامِلُ اللِواء (پرچمدار) اشاره كرد.
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اشعار والدت حضرت عباس

سالم اهلل عليه

قالب شعر مربع تركيب
جمعمان جمع كه تا نقش خيالی بزنيم
پای حافظ مِی ای از شعر زاللی بزنيم
«شاهِ شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان
بگذاريد از اين فاصله بويی بكشيم
تيغ ابروی كجش را به گلويی بكشيم

كوچه باغی برويم و پر و بالی بزنيم
جمعمان جمع بياييد كه فالی بزنيم
كه به مژگان شكند قلب همه صف شكنان»
درِ خُم را بگشاييم و سبويی بكشيم
صد و سی و سه نفس نعره ی هويی بكشيم

از دلِ ما چه به جا مانده؟ كه غارت كرده

پسر سوم زهراست قيامت كرده

ماه و خورشيد دو حيران و دو سرگردانند

سال ها دل سرِ اين طايفه می گردانند

بال در بال فرشته غزلی می خوانند

«ما همه بنده و اين قوم خداوندانند»

آمده تا ز علی تيغ دو دَم را گيرد

قد برافرازد و بر دوش علم را گيرد

جمع مِهر و غضب و جذبه و زيبايی را

در تو ديديم مسيتايی و موسايی را

متشری كن كه ببينند دل آرايی را

برده ای ارث از اين سلسله آقايی را

حق بده مات شود چشم ،تماشا داری

«هر چه خوبان همه دارند تو يك جا داری»

آسمان پيش قدم هات به حيرت افتاد

كهكشان وقت تماشات به زحمت افتاد

موج برخاست ،و از آن همه هيبت افتاد

كوه تا نام تو را بُرد به لكنت افتاد

اين علی هست خودش هست جنابش آمد

خوش به حال دلِ زينب كه ركابش آمد

تشنه خاكيم و ترک خورده ولی دريا تو

شوره زاری همه با ماست وَ باران با تو

و نوشتيم كه يا هيچ پناهی يا تو

دلمان قُرص بُوَد ،قُرص چرا؟ زيرا تو

بعد مرگم به هوای حرمت پر گيرم

من كفن پاره كفن كنم زندگی از سر گيرم

رگِ پيشانی تو تا كه تَوَرم می كرد

لشگر انگار كه با مرگ تكلم می كرد

دست و پا را نه فقط راهِ نفس گم می كرد

بيرقت در وسط دشت تالطم می كرد

تو سليمانی و تختت وسط ميدان است

چقدر سر ز سرِ تيغ تو سرگردان است

می كشی تا وسط معركه ها طوفان را

بند آورده نگاهت نفس ميدان را
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تا كه ارباا بگيرد به سرت قرآن را

می درد نعره ی تو زَهره ی سرداران را

شورِ آن قله كه آتش فوران كرد تويی

آن كماندار كه ابروش كمان كرد تويی

سايه بان دلِ زينب دلِ ما هم با توست

حاجتی گر چه نگفتيم فراهم با توست

ماهِ شب های مترم تويی و دم با توست

ای علمدارِ ادا شور مترم با توست

دستِ ما نيست كه در پای غمت می گرييم

لطف زهراست كه زير علمت می گرييم
حسن لطفی

قالب شعر مثنوی
ای از همدده انبيددا درودت

ای روح ائمدده در وجدودت

عالدم همه بدر در تدو سائل

فرزنددد علددی! ابوالفضائل!

شمشير حسين و شير حيدر

سر تا بده قدم حسين ديگدر

رخسدار تدو مداه آل هداشم

خدود ميدرسپداه آل هداشم

عشق از نفست وضو گرفته

خدون از رخدت آبرو گرفته

اوصداف تو بهترين عبادت

هر روز تدو را شدب والدت

پاينده ز توست تدا قيدامت

توحيدد و نبدوت و امدامت

ايثدار ،چدراغ مكتدب تدو

دانش زده بوسه بر لب تو

شد علم ز دور شيرخواری

با شير بده سينة تو جاری

ای چددار ولدی معلدم تدو

ذات ازلدددی معلددم تددو

در پيش تجلّددی جمدالت

حدرفی نددزدند از كمدالت

تو علم پدر بده سينه داری

تا عرش خددا زمينه داری

ای دست علی در آستينت

آيينددة كبددريددا جبيندت

تدو تشنه و آا را حيداتی

مصبداح سفينةالنجداتی

ای قلب حسين حدائر تدو

زهرا شب جمعه زائدر تدو

فرزند دو فاطمه اباالفضل

نازد به تو علقمه اباالفضل

تدددو آيددنة خددددانمدددايی

تددو پشدت ولددی كبريايددی

عالددم همدده يددادوارة تددو

هددر روز بددود هددزارة تددو
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مدح تو كندد امام سجّاد

اين قدر و شرف مبداركت باد

پدرواز تدو در همدده زمانها

با خيدل مدلك در آسمدانها

توحيددد ،تمددام سيددرت تو

سرمشدق همده بصيدرت تو

وقتدی كده ميدان آا بودی

لبخند به تشنگدی گشدودی

دريدا بده وفدات آفرين گفت

در وصف تو آا ،اينچنين گفت

حقدا كده تدو نجددل بوترابی

لدبتشندة تشنگددی در آبی

دريا ز غمت به پيچ و تاا است

داغ لب تدو به قلب آا است

تنهددا ندده ز آا درگدذشتی

يك لتظه ز جان و سر گذشتی

دست و سر و چشم تو فدا شد

تقدديم بدده حجدت خددا شد

ای سددورة آيددهآيددة نددور

وی صتن و سرات ،قبلة طور

دست همگدان بده دامدن تو

قددرآن ورقورق تددن تددو

ميراث شجاعتت زحيدر

ارث ادبدت بدددود ز مدددادر

دنيا بده هدزار رنگ و نيرنگ

بگدرفت ز حيلده راه تو تنگ

آورد خددط امدددان بددرايت

كز جان جهدان كندد جدايت

او را ز درت بده خشم راندی

در ياری دوست جان فشاندی

پيوستده حسين را تدو دستی

تا حشدر بدر او بددرادر استی

هرچند كه هستیات فدا شد

دست و سرت از بدن جدا شد

روزی كده امدام عصدر آيدد

بدر خلددق ،ره فدرج گشدايد

میبينمت ای حسين را يدار

آن روز تويدی بر او علمددار

آن روز تدو بدا لوای نصری

صاحب علم امدام عصدری

"ميثم" به ثنات خو گرفته

از خدداک تدو آبدرو گرفته
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پنجم شعبان والدت امام سجاد
برخي از سجاياي سيدالساجدين

سالم اهلل عليه

سالم اهلل عليه

تواضع و فروتنی يكی از ويژگی های ممتاز اخالقی آن حضرت به شمار می رفت ،به حددی
كه در پاره ای از اوقات مورد اعتراض برخی از مسلمانان واقع می شد ،بدرای نمونده روزی
امام عليه السالم وارد مسجد شد و پس از عبور از ميان توده مردم ،در كندار «زيددبن اسدلم »
نشست  .در اين هنگام ،نافع بن جبير لب به اعتراض گشود و به آن حضدرت عدرض كدرد
مغفرت و رحمت خدا بر تو باد ،تو سيد و سرور مردم هستی ،پس چرا اين گونه می روی تا
در كنار اين عبد بنشينی؟» حضرت فرمودن د علم و دانش بايد جستجو شود و داده شود و
طلب می شود از هر جائی كه باشد .

الطبقات الکبری،

امام سجاد عليه السالم در رفتار با مردم آن چنان متواضدع بودندد كده برخدی اوقدات سدعی
می كردند در ميان مردم ناشناخته باشند تا بتوانند متواضعانه با مردم برخورد نمايند و بده
آن ها خدمت كنند  .امام صادق عليه السالم می فرمايند امام سدجاد عليده السدالم هنگدامی كده
مسافرت می نمود با قافله ای حركت می كرد كه او را نمی شناختند و با اهل كاروان شدرط
می كرد كه در طول سفر خدمت گزار آنان باشد  .روزی بر همين منوال مسدافرت نمدود ،از
قضا مردی كه امام را از قبل می شناخت ،آن حضرت را مشاهده كرد ،نزد كاروانيان رفدت و
به آنان گفت آيا می دانيد او كيست؟ گفتند خير ،گفت او علی بدن التسدين

عليهمدا السدالم

است ،آن ها با شنيدن اين سخن باسرعت به طرف امام عليه السالم رفتند و دست و پدای او را
بوسيدند و عرض كردند ای پسر رسول خدا آيا می خواهی كه آتش جهنم ما را فرا بگيرد؟
اگر از جانب ما به شما بی احترامی صورت می گرفدت ،آيدا تدا ابدد هدالک نمدی شدديم؟
امامعليهالسدالم فرمود روزی با گروهی مسافرت نمودم كه آنان مرا می شناختند و بده خداطر
قرابتی كه با رسول خدا صلی اهلل عليه و آله داشتم مرا بيش از حد مورد احتدرام قدرار دادندد ،و
چون ترسيدم شما نيز چنين كنيد ،خود را معرفی نكردم.

الطبقات الکبری
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اصالح در قالب دعا
هر چه از حاكميت خلفای بنی اميه می گذشت ،انتطاط جامعه بيشتر می شد و اهدل بيدت
عليهم السدالم كه كفو قرآن بودند ،مورد بی توجهی و بی مهری بيشتری قرار می گرفتند  .آنان
بر منبرها لعن می شدند و حكام بنی اميه مورد ستايش قرار می گرفتندد  .كدار بده جدايی
رسيده بود كه در جامعه ای كه جهاد و شهادت و علم و تقوا ارزش بود ،خنيداگران و آوازه
خوان ها ارزش پيدا كردند ،چنان كه يكی از آوازه خوان های مشهور زن ،وقتی وارد مكده
شد ،آن چنان مورد استقبال قرار گرفت كه در مورد هيچ مفتی و فقيده و متددثی سدابقه
نداشت.
در چنين جامعه ای و با در نظر گرفتن متدوديت و فشار سياسی ،امام سجاد عليه السالم دعا و
نيايش را به عنوان راه كاری مناسب برای مقابله با چنين وضعيتی انتخاا نمدود و بدا ايدن
روش حكيمانه ،جامعه ای را كه در حالت ركود اخالقی بود ،تتركی دوبداره بخشديد و ندور
ايمان را در دل های تيره و تار آنان زنده كرد  .امام عليه السالم در اين دعاها گذشته از مسائل
اعتقادی و اخالقی ،به دو جنبه خاص توجه و اهتمام ويژه می ورزيد
الف امامت امام سجاد عليه السالم در بسياری از ادعيه ،به حق مسلم اهل بيت عليهم السدالم كده
توسط بنی اميه غصب شده بود ،تصريح می نمودند تا از اين طريق مردم را از اين موضدوع
آگاه سازند كه حاكمان و جانشينان واقعی پيامبر صلی اهلل عليه و آله چده كسدانی هسدتند  .آن
حضرت در فرازی از صتيفه سجاديه می فرمايند «اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك
وموضع امنائك فی الدرجة الرفيعة التی اختصصتهم بها قد ابتزوها  . . .حتی عداد صدفوتك
وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين(صحيفه سجاديه ،دعای  ) 43خداوندا مقام خالفت برای خلفای
توست و برگزيدگان از خلقت و جايگاه امانت های تو در درجات عاليه كه تو آن مقام را بده
آن ها اختصاص دادی ،ولی ديگران از آن ها گرفتند  . . .تا جايی كه برگزيدگان و خلفای تو
در مقابل ستم ستمكاران ،مغلوا و مقهور شده و حقشان از بين رفته است ».
ا) بيان فضيلت اهل بيت

عليهم السالم

آن حضرت در مقابل تبليغات سوء دستگاه حداكم بدر

ضد اهل بيت عليهم السالم در موارد متعددی ،صلوات بر متمد

صلی اهلل عليه و آلده و آل

ادعيه ،همراه می ساختند ،تا از اين طريق ،عالوه بر اين كه اهل بيت

او را با ديگدر

عليهم السالم

را جانشينان
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واقعی پيامبر صلی اهلل عليه و آله معرفی كنند ،فضائل و مقام و منزلدت واالی آندان را نيدز بيدان
نمايند

 .صحيفه سجاديه ،دعای ۱

دستگيری از ستمديدگان و نيازمندان
امام زين العالدين عليه السالم همان طور كه در عبادت های فردی زبان زد عام و خاص بود ،در
عبادات اجتماعی نيز ،همه را به حيرت واداشته و خدمت به خلق ،به خصوص دسدتگيری و
دلجويی از نيازمندان را زينت بخش رفتار خود قرار داده بود ،از اين رو بسياری از مورخين،
با عبارت های گوناگون اين موضوع را نقل كرده اند.
آن حضرت نسبت به بهبود وضع زندگی فقراء و مترومين ،اهتمام فراوانی داشت و چنان بر
اين كار مداومت می ورزيد كه آثار حمل طعام برای فقرا ،بر روی جسدم مباركشدان بداقی
مانده بود ،به گونه ای كه نقل شده هنگامی كه علی بن التسين به شهادت رسيد و هنگام
غسل بدن مباركشان آثار سياهی و كبودی را بدر شدانه آن حضدرت مشداهده نمودندد،
پرسيدند اين آثار چيست؟ امام باقر عليه السالم فرمود كه اين اثر حمل كيسه های پر از طعام
است كه آن حضرت به فقراء مدينه اعطا می نمودند .

مناقب ابن شهر آشوب.

قالب شعر تركيب بند
از سكوتم صدا درست كنيد

ذكر يا ربنا درست كنيد

ببريد و بياوريد مرا

بلكه از من گدا درست كنيد

در دلم گر بناست خانه كنيد

اول اين خانه را درست كنيد

می شود سنگ دستتان بدهم

می شود كه طال درست كنيد

هر چه ميل شماست تسليميم

يا خرابم و يا درست كنيد

فقر ما را كسی درست نكرد

ای كريمان! شما درست كنيد

شد اگر شكر ،اگر نشد يك وقت

می نشينيم تا درست كنيد

بعد از آن كه مدينه ام برديد

سفر كربال درست كنيد

از لب ما دعا نمی افتد

كربال ،كربال نمی افتد

اين قبيله همه شبيه هم اند

اين كرم زاده ها چه با كرم اند

چه نيازی ست تا بزرگ شوند

در همان كودكی مسيح دم اند
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زنده ام می كنند مثل مسيح

بر تن مرده ام اگر بدمند

همه آماده ی بال هستند

جاده های عروج پيچ و خم اند

عاشقان بيشتر پی نامند

عاشقانی كه عاشقند كم اند

عاشقان در نگاه آل علی

گر اسيرند باز متترم اند

دختران قبيله های عرا

خادم شهربانوی عجم اند

عجمی كرده اند جانان را

آبرو داده اند ايران را

ای مناجاتِ تا خدا رفته

عرش را تا به انتها رفته

كيسه كيسه به شانه نان برده

خانه خانه سوی گدا رفته

بی تو معراج هم كسی برود

بی وضو متضر خدا رفته

بس كه در حال سجده افتاده

رنگ پيشانی شما رفته

بركت می رسد غالمت اگر...

سر سجاده ی دعا رفته

متمل ما به گِل فرو رفته

متمل ما شكسته وا رفته

چاره ای كن برای ما ور نه

رمضان ،آبروی ما رفته

آبرودار پنجم شعبان

دارد از راه می رسد رمضان

چه مقامی ست مادر تو شدن

مثل پروانه ی سر تو شدن

بال جبريلِ عرش مال خودش

راضی ام با كبوتر تو شدن

علی اكبر است و آرزوی

چند سالی برادر تو شدن

می شود برتر از سليمان شد

ظرف يك روز نوكر تو شدن

اين غالم سياه را نفروش

كردم عادت به قنبر تو شدن

به خدای يگانه می ارزد

كشته ی نام اطهر تو شدن

پدرت هم به تو ولی می گفت

«بابی أنت يا علی» می گفت

آمدی و حسين خندان شد

همه جا جز بقيع چراغان شد

آمدی و به بركت نامت

نام جدت علی فراوان شد

مادرت شد عروس زهرا و

افتخارش نصيب ايران شد

آشنا با صتيفه اش كردی

هر كه بر سفره ی تو مهمان شد
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رمضان ماهِ سِرِّ شعبان است

رمضان شرح ماه شعبان شد

عده ای كه به پات افتادند

به مناجات راهشان دادند

ابر و خورشيد و ماه در كارند

خاكی از زير پات بر دارند

تب تو تب نبود درمان بود

راويان تب تو بيمارند

دوستان قديمی زهرا

به تو و مادرت بدهكارند

در اسيری مادرت حتی

از مقامات او خبر دارند

هر چه مِهريه اش گران باشد

باز قوم علی خريدارند

به غالمت بگو دعا بكند

اين گرفتارها گرفتارند

با مناجات تو مالئكه هم

سر شب تا به صبح بيدارند

تا نگاهی به بالشان بكنی

از كرم خوش به حالشان بكنی

كاش ميشد بنا درست كنند

گنبدی از طال درست كنند

همه جای مدينه را نه ،نه

الاقل پنج تا درست كنند

گرد و خاک بقيع را ببرند

تا برايم دوا درست كنند

شيعيان حاضرند با گريه

آستان تو را درست كنند

با النگوی دختران عجم

چند ايوانْ طال درست كنند

سنگ ها می خورد بر سر تو

تا كه شايد صدا درست كنند

عمه را زد ولی سر تو شكست

هم سر عمه هم سر تو شكست
علی اكبر لطيفيان

قالب شعر قصيده
پنجم ماه ،مه چاردهی جلوه گر است

كه زخورشيد فروزنده ،فروزنده تر است

شهربانو كه جهان متو جاللش گشته

پسری زاده كه بر خلق دو عالم پدر است

چه پسر ثانی حيدر چه پسر جان حسين

چه پسر آينة طلعت خيرالبشر است

پسری رشك ملك يا ملكی فوق بشر

هم از اين پاک تر است و هم از آن خوبتر است

اين پسر كيست علی بن حسين بن عليست

كه حسين بن علی نيز از او مفتخر است

خبر از ليلة ميالد امامی دادند

كه زاسرار همه خلق جهان با خبر است
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اين چراغی است كه در دست حسين بن علی

همه دم نورفشان و همه جا جلوه گر است

اين خروشان يم فيضی است كه هر قطرة آن

ارزشش بيشتر از عقد هزاران گهر است

اين سپهری است كه هر اختر تابندة آن

مشعل ديدة نورانی شمس و قمر است

اين خليلی است كه در صفتة بتخانة شام

بازويش بت شكن و خطبة نابش تبر است

اين همان عبد خدا شوكت احمد سيماست

كه عبادات وی از طاعت كونين ،سر است

اين اسيری است كه آزادی ،افتاده به پاش اين شهيدی است ،كه نخل شهدا را ثمر است
به حسين بی علی سيّد احرار قسم
اين بود زمزم و مسعی و صفا و مروه
همه گل های نبی گشت خزان و پس از آن

اين علی بن حسين است و حسينی دگر است
اين منا و عرفات است و مقام و حجر است
هر چه دادند به شيعه همه از اين شجر است

يار او باش كه عالم همه يار تو شوند

مهر او جوی كه بر آتش دوزخ سپر است

اوست معصوم ششم حجّت چارم ،سجّاد

كه به خاک قدمش سجدة اهل نظر است

ار چه در سلسله بينيش خدا می داند

بسته در سلسله اش پای قضا و قدر است

چشم دوزد به نماز شب او شب ،هر شب

گوش در پای دعای ستر او ستر است

به دعای شب و اشك ستر او سوگند

كه نماز از نفسش معتبر و مفتخر است

نرگس ديده و سرو قد و مرآت جمال

همه تصوير خدای احد دادگر است

به خدا طاعت كونين و نماز ثقلين

بی واليش همه در حشر هبا و هدر است

گر به صد مهر دهی ذرّه ای از مهر ورا

به خداوند قسم بيع و شرائت ضرر است

ذكر و تسبيح و مناجات و نماز و روزه
جدّ او ختم رسل مام گرامی زهرا

بی واليش همگی هيزم پيش تبر است
سه وصی را پسر و هفت ولی را پدر است

او كه باران به تمنّای غالمش بارد

او كه بر ابر به فرمان خدا راهبر است

او كه با تيغ زبان معجز حيدر دارد

او كه سر تا قدم آئينة پيغامبر است

او كه چون فاطمه در عزّّت و در قدر و شرف

او كه در شور ،شبير و به شجاعت شبر است

عاجز از يافتن رتبة واالش ملك

الل از گفتن اوصاف كمالش بشر است

من كجا منقبت حضرت سجّاد كجا

ذرّه از وسعت خورشيد كجا باخبر است؟
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جنّت از روضة جود و كرمش دسته گلی
بوسه بر سلسلة گردن او بايد زد

دوزخ از آتش خشم و غضبش يك شرر است
كه به هر حلقه دو صد آيت فتح و ظفر است

نخل (ميثم) كه همه سبز به فيض دم اوست

به والی علی و آل علی بارور است
حاج غالمرضا سازگار

قالب شعر تركيب بند
در تشنگی سراا به دردی نمی خورد

تنها خيال آا به دردی نمی خورد

حرفی بزن كه اشك مرا در بياوری

اين جام بی شراا به دردی نمی خورد

بايد به زير نور بزرگان جلوس كرد

در سايه آفتاا به دردی نمی خورد

از اين به بعد معطل اين دل نمی شوم

اين خانه ی خراا به دردی نمی خورد

از منظر نگاه شما جلوه ديدنی است

عكس بدون قاا به دردی نمی خورد

جان مرا بگير ولی گريه را نگير

چشمه بدون آا به دردی نمی خورد

چشمی بده كه قلب مرا زير و رو كند

گريه مرا كنار تو با آبرو كند

ما را به جز هوای شما پر نمی دهند

ما را به جز برای شما سر نمی دهند

بال وَبال مانع اوج است پس اگر

بالم نمی دهند چه بهتر نمی دهند

گاهی كنار دلبريت جبر الزم است

دل را به اختيار به دلبر نمی دهند

جبريل هم به قبه ی تو ره نيافته

معراج را به غير پيمبر نمی دهند

آن جا كه ميل يار اسيری دلبرست

در بند می روند ولی سر نمی دهند

ايرانيان به هيچ بزرگ قبيله ای

جز خاندان فاطمه دختر نمی دهند

تا زنده ايم ترک واليت نميكنيم

با غير آل فاطمه وصلت نميكنيم

هر ديده ای به ديده ی گريان نمی رسد

فصل خزان به فصل بهاران نمی رسد

در بين گريه حاصل ما رشد می كند

باران بدون سيل به پايان نمی رسد

يك جا اگر تمامی خلقت گدا شود

نقصی به آستان كريمان نمی رسد

روزی ما كم است كه مصتف نخوانده ايم

عيب از كريم نيست كه مهمان نمی رسد

بفرست سمت دشت غالم سياه را

يك چند وقتی است كه باران نمی رسد

كيسه بدوشی تو اگر كار هر شب است

اين پينه های شانه به درمان نمی رسد
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ما مستمند كيسه ی خيراتی توايم

ذاتاح فقير آن كرم ذاتی تو ايم

آقای من حريم تو از عرش برتر است

با اين كه خاكی است بهشت معطر است

عادت نموده ايم به اين گنبدی كه نيست

حيف از حريم تو كه بدون كبوتر است

فرصت غنيمت است ابوحمزه ای بخوان

امشب برای پاكی اين قوم بهتر است

با تربت حسين به تسبيح می رسيم

اين تربت حسين عجب بنده پرور است

اول فدايی قدمت مادر تو بود

پس مادرت به تو ز همه باوفاتر است

تو يادگار فاطمه بودی برای او

حاال كه شد فدای تو عالم فدای او
علی اكبر لطيفيان

يازده شعبان والدت حضرت علي اكبر

سالم اهلل عليه

از ابتدای جوانی آثار عظمت و جاللت و انوار فضايل از سديمای مبداركش مدی درخشديد.
بخشش فراوان نبوی از وجدود ش نمايدان بدود ،در مجدد و شدرافت و بزرگدواری رسدول
كريم صلی اهلل عليه و آله و سلم را بياد می آورد به تمام خصال خير پيچيده شده بدود فضدائلش از
ستارگان افزون ،و متامدش برتر از كوههای بلند ،زبان از وصفش ناتوان و دشمن چداره ای
جز خضوع در برابر فضايل فراوان و بی مانندش ندارد.

علی اكبر عليه السالم اشبه الناس به رسول خدا

صلی اهلل عليه و آله وسلم

مورخان در ميان خانواده پيامبر صلی اهلل عليه و آله وسلم از كسی كه در تمام صفات شبيه او باشد
به جز علی اكبر عليه السالم نام نبرده اند.
در روايت صدوق آمده امام حسن مجتبی عليه السالم در هيبت و سيادت شبيه به جدد خدود
بود و امام حسين عليه السالم در بخشش و شجاعت.
اين نمونه ها نشان می دهد هركسی از خاندان رسالت از بده گونده ای شدبيه بده رسدول
خدا صلی اهلل عليه و آله وسلم بوده است.
لكن سخن امام حسين عليه السالم درباره فرزندش علی اكبر عليه السالم به هنگام عزيمت به
ميدان نبردكه به خداوند عرضه می كنند
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« خدايا گواه باش شبيه ترين مردم به رسولت در خلقت و اخالق و سخن گفدتن بده سدوی
اينان رفت و هرگاه ما مشتاق پيامبرت می شديم به او نگاه می كرديم».
گويای اين حقيقت است كه علی اكبر عليه السالم آينه ی جمدال نبدوی و نمونده كمداالت آن
جناا و در سخن گفتن نمونده كامدل حضدرتش بدود .تدا آنجدا كده پددر عزيدزش امدام
حسينعليهالسدالم هرگاه شوق ديدار آن چهره ی حيات بخش را پيدا می كرد به اين نور ديده
نظر می انداخت.
البته روشن است كه او دارنده ی اخالق پسدنديده بدود تمدام خصوصديت هدای پيدامبر
اكرم صلی اهلل عليه و اله وسلم را دارا بود .مثل ورع ،اخالص ،شجاعت ،كرم ،بردبداری ،خوشدرويی،
نرمش و انعطاف ،خشونت و قاطعيت در راه خدا ،و دوری از پستی ها و رذائل خدواه از نظدر
شرع يا فطرت انسان و  ...در يك كلمه آنچه نزد خدای تعالی عظيم است[.انك لعلی خلدق
عظيم]
با توجه به احاديث رسيده هر چند بعضی از از خاندان رسدالت بدا مقدام عظمدای رسدالت
شباهت داشتند اما علی اكبر عليه السالم مَثَل اعالی آن ذات كامل قدوسی معصوم از هر عيب
و خطا و آراسته و منزه از رذائل بود .او هر چند به امام معصوم نيازمندد اسدت امدا بعيدد
نيست كه همچون ائمه طاهرين عليهما السدالم دارای مقام عصمت باشد و اين از فضدل خددای
تعالی دور نيست كه انسانی بيافريند كامل ،منزه از هر عيب و خطا.
در زيارت مخصوصه آن بزرگوار در اول رجب از قول امام معصوم

عليه السالم

آمده

«كما منّ عليك من قبل و جعلك من اهل بيت الذين اذهب اهلل عدنهم ارجدس و طهدرهم
تطهيرا»
«همانگونه كه از پيش بر تو منت نهاد و ترا از خاندانی قرار داد كه رجس و پليدی را از انان
برده و پاک و مطهرشان ساخته است.
معنی «اذهب اهلل عنهم الرجس» همان مقام عصمت است كه در علی اكبر

عليه السدالم

تتقدق

يافته است هر چند وجوا عصمت در آنجناا همچون مقام عصمت امدام كده حجدت بدر
مخلوقات است نيست.
مقتل مُقرّم ،آيت اهلل سيد عبدالرزاق مقرم
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قالب شعر غزل مثنوی
آهسته آمدی كه دلم را خبر كنی

سهم مدام جام مرا بيشتر كنی

از راه آمدی كه زمين را جال دهی

عطری دوباره بر نجف و كربال دهی

ای آفتاا شوق و صفا و اميد و جود

ای آنكه آمد و دل ارباا را ربود

بازوی كوچكت خبر از ذوالفقار داشت

زلفت برای هر سر و سردار ...دار داشت

امشب شب تالوت قرآن سرمدی است

چشم حسين مات جمالی متمدی است

ای نور چشم های زاللت پيمبری

در راه رفتنت چقدر مثل مادری

عطر بهاری نفس مرتضی علی

ای حجم جاری نفس مرتضی علی

لب های گرم حضرت عباس می زند

بوسه به دست های تو مشكل گشا علی

آينة تمام نمای متمدی

پرورده ی بهشت رسول خدا علی

قربان دست های اباالفضلی ات شوم

بر روی بازوان تو هم نقش ،يا علی

برق نگاه مست تو تا آسمان رهاست

(جانا حساا چشم تو از ديگران جداست)

دائم دلم به راه تو پا می كشد علی

آخر خيال وصل ،مرا می كشد علی

دارم برای آمدنت شعر می شوم

عشقت دل مرا به كجا می كشد علی؟

گفته است مادرم كه فدايت شوم كنون

دارد قضا مرا به بال می كشد علی

من بی خودم ز خويش نه سر دانم و نه پا

شوق لب تو دست مرا می كِشد علی

اين است آرزوی شب و روز نوكرت

پای ضريح عشق سالمی كشد علی

ای آمده به جان ز جهانداری ات جهان

افتاده پای غيرت تو هفت آسمان

ای سر فراز! سرو ستبر حسين من

ای مونس هميشه ی قبر حسين من

دستم برای آمدنت لرزه داشته

حتی قلم قدم ز قدم بر نداشته

ناقابلست سينة تنگم ولی خدا

اين قلب را به عشق تو در سينه كاشته

اصال به عشق چشم تو اين روح مختصر

در جسم گرد و خاكی من پا گذاشته

پرچم بگير ای كه جهان در مدار توست

لشكر بخواه لشكر خورشيد يار توست

دستی به دستگيری بيچارگان برآر

ای مثل مجتبی همه ی عمر ،سفره دار

آقا مرا به نور علی رو به راه كن

گاهی به زير پای خودت هم نگاه كن
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در حلقه های زلف تو افتاده باد هم

مبهوت خنده های تو گلهای شاد هم

ای خواجه كيست آنكه بگردد فدات من

جان می دهد به حسرت يك رونمات من

ای خواجه كيست آنكه گدا را نواخت تو

كو آن گدا كه سر بدهد پيش پات من

لب باز كردی از نفست جان گرفتم و

حاال كه جان گرفته ز لتن دعات من

دل را به يك نگاه علی وار زنده كن

بی تاا و كشته مرده ی طرز نگات من

توحيد با زبان تو شيرين و تا ابد

فرهاد شعر من تو و عبد خدات من

آموختم ز عشق كه مشق فنا كنم

دامان يار گيرم و دل را رها كنم

ای ارث از عشيره ی كرار ،عزم تو

ای ذوالفقار ،تشنه ی ميدان رزم تو

آری تويی كه پشت ستم را شكسته است

عباس با تو شانه به شانه نشسته است

جانم به چشم های تو ای مرد شيرگير

ای دشت خون به قبضة چشمان تو اسير

ای در تو شان حيدر كرار منجلی

جانم به بازوان علی وارت ای علی

دلگرم از نگاه حسينی تو حسن

ای نور چشم و قوت قلب امام من

جانم به تو كه پای امامت نشسته ای

جز با حسين عهد واليت نبسته ای

جانم به تو كه سايه ی قدت پناه شد

لبخند تو اميد همه خيمه گاه شد

ای شط به پای عزم تو افتاده بی قرار

ای فخر شيعيان به همه روز و روزگار

آری متمد است كه در توست منجلی

بر روی بازوان تو هم نقش ،يا علی

ای تشنه ی قيام شما ذوالفقارها

در التهاا صبح شما بيقرارها

چشم انتظار فصل شما پابرهنه ها

دلداده ی شكوه شما سر بدارها

تا روزها به شمس شما نو نمی شوند

يعنی كه رو به راه نگرديده كارها

ای نور نو رسيده دعا كن كه تا خدا

پايان دهد به همهمه ی انتظارها

آن روز مثل نور به خورشيد می رسند

همراه تكسوار شما تكسوارها

خورشيد تار و تيره نگرديده هرچقدر

پنهان كنند آينه را در غبارها

می آيد و بهشت به اين شهر می رسد

می آيد و به شهر می آيد بهارها

تيغی به سر بنه كه ببينی مرام ما

سر دادن است فكر همه صبح و شام ما

تا هست جان ،به جان تو جانم فدای توست

اين قلب چاک چاک شكسته برای توست
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ما نيز دل به راه واليت نهاده ايم

(ما بيدالن مست دل از دست داده ايم)

سرمايه شكسته دالن يا علی مدد

دست گدا و دامنتان ،يا علی مدد

گفتند از بهشت خدا حيدر آمده

آقا ببين كه سائل انگشتر آمده
حامد اهور

قالب شعر تركيب بند
تعالی اهلل مبارک باد ليال

لبت خندان و قلبت شاد ليال

علی آورده ای يا حیّ سرمد،

تو را امشب متمد داد ،ليال

گلی آورده ای كز نكهت او

بهشت وحی شد آباد ،ليال

پدر تا ديده ماه عارضش را

به ياد جدّ خود افتاد ،ليال

همانند گل ياس تو در باغ

ندارد باغبانی ياد ،ليال

گلت از چشم ثاراهلل دل برد

چو از هم چشم خود بگشاد ليال

اگر پيش جمالش سر برآرد

دهد گل آبرو بر باد ،ليال

بهشت وحی را آباد كردی

حسين ابن علی را شاد كردی

به بتر نور گوهر آفريدند

برای ماه اختر آفريدند

ولیّ اهلل اكبر را دوباره

ولیّ اهلل ديگر آفريدند

به خلق و خُلق و خو اهلل اكبر

ز سر تا پا پيمبر آفريدند

ز هر چه وصف او گفتيم و گفتند

هزاران بار بهتر آفريدند

متمد را علی دادند امشب

ز حيدر باز حيدر آفريدند

تنی زيباتر از جان مجسّم

بگو روح مصوّر آفريدند

مبارک باد بر فرزند كوثر

گمانم باز كوثر آفريدند

بهشت وحی دارد ياس ديگر

و يا ام البنين عباس ديگر

حيات عشق جوشد از دهانش

دعای نور جاری بر زبانش

بهار وحی دارد باغ حسنش

خداوندا نگهدار از خزانش

ز مهد ناز بيند كربال را

كه در تن می زند پر مرغ جانش

همای قلة عشق است اين طفل

كه آغوش حسين است آشيانش
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ربوده با نگاه اول خويش

دل از عباس چشم مهربانش

خدا داند كه می نازند بر او

رسول اهلل و كل خاندانش

ز ميالدش گرفته تا شهادت

بود هر لتظه عمرش يك والدت

حيات عشق مرهون دم اوست

دل عالم خريدار غم اوست

شهادت ،عشق ،ايمان ،عزم ،ايثار

روايات كتاا متكم اوست

به هر زخم تنش در راه جانان

همانا زخم ديگر مرهم اوست

حسين ابن علی بايد بگويد

ثنايش را ،كه مدح ما كم اوست

نماز عشق را گر قبله پرسی

همان متراا ابروی خم اوست

نيازی نيست بر آا فراتش

كه چشم خلق عالم زمزم اوست

اگر چه دور افتادم ز كويش

دلم سرگرم سير عالم اوست

مزارش شهر دل را زيب و زين است

زيارت نامه اش قلب حسين است

اال ای سر به سر آيت در آيت

جمالت ماه خورشيد واليت

تمامِ آيه های نور دارند

ز خط و خال و ابرويت حكايت

قدت طوبی لبت كوثر دلت بتر

گل رويت بهشت بی نهايت

تويی ممسوس در ذات خداوند

ز لب های حسين است اين روايت

تو را بايد به اوج تشنه كامی

كند پيغمبر اكرم سقايت كند

كند بهر شفاعت روز متشر

همان رخسار خونينت كفايت

كالمت ،جذبه ات ،راهت ،نگاهت

هدايت ،در هدايت ،در هدايت

فدايت گردم ای چشم الهی

به ميثم كن نگاهی گاه گاهی
حاج غالمرضا سازگار
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نيمه شعبان والدت قائم آل محمد

عجل اهلل تعالي فرجه

سخن دوست...
«تقوا پيشه كنيد ،تسليم ما باشيد و كار را به ما واگذاريد كه بر ماست شما را از سرچشدمه
سيراا بيرون آوريم چنانكه بردن شما به سرچشمه از سوی ما بود  ...به سمت راست ميدل
نكنيد و به سوی چپ نيز منترف نشويد».

بحاراالنوار  ،ج  ، ۹1ص۶۱3

« توجه خود را همراه با متبت و دوستی به سوی ما قرار دهيد و در مسير دستورات روشن
و قطعی دين حركت كنيد كه همانا من برای شما خيرخواهی می كنم و خداوند گواه اسدت
بر من و شما و اگر نبود عالقه ما به نيكو بودن شما و رحمت و مهربانيمان بر شما ،به سدخن
گفتن با شما نمی پرداختيم».

بحاراالنوار  ،ج ،۹8ص۶۱3

در تشرف مرحوم علی بغدادی

رحمه اهلل

در مسير كاظمين ،ايشان پرسش هدايی را از متضدر

امام زمان عليه السالم می پرسد از جمله می گويد
پرسيدم « روزی نزد مرحوم شيخ عبدالرزاق كه مدرس حوزه بود ،رفتم .شنيدم كه بر روی
منبر می گفت كسی كه در طول عمر خود روزها روزه باشد و شب ها را به عبادت بده سدر
برد و چهل حج ع مره بجای بجای آورد و در ميان صفا و مروه بميرد ولدی از دوسدتداران و
متبان و مواليان اميرالمؤمنينعليه السالم نباشد برای او چيزی متسدوا نمدی شدود ».امدام
زمانعليهالسالم فرمودند «آری واهلل برای او چيزی نيست ».شيفتگان حضرت مهدی
در تشرف مرحوم شيخ متمد طاهر نجفی رحمه اهلل خادم مسجد كوفه ،حضرت می فرمايندد
«آيا ما شما را هر روز رعايت نمی كنيم؟ آيا اعمال شما بر ما عرضه نمی شود؟»
مرحوم حاج متمد علی فشندی تهرانی رحمده اهلل می گويد كه در مسجد جمكدران سديدی
نورانی را ديدم ،با خود گفتم اين سيد در اين هوای گرم تابسدتانی از راه رسديده و تشدنه
است ظرف آبی به دست او دادم تا بنوشد و گفتم آقا! شما از خدا بخواهيد تدا فدرج امدام
زمان عليه السالم نزديك گردد .حضرت فرمودند «شيعيان ما بده انددازه آا خدوردنی مدا را
نمیخواهند .اگر بخواهند و دعا كنند فرج ما می رسد».
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در تشرف مرحوم سيد كريم پينه دوز رحمه اهلل از اخيار تهران كه در خانه اجداره ای زنددگی
می كرده است و با پايان يافتن مدت اجاره دچار رنج و زحمت می گردد ضمن اينكه بده او
بشارت می دهند ،نگران نباشيد منزل درست می شود می فرمايند «دوستان مدا بايدد در
فراز و نشيب ها شكيبا و بردبار باشند».

كرامات العالمين ،ص۶۶3

مرحوم آيت اهلل ميرزا مهدی اصفهانیرحمده اهلل كه سال ها در نجف اشرف نزد علمای بدزرگ
دانش آموخته بود و اجازه اجتهاد از مرحوم آيت اهلل نايينی رحمه اهلل داشت و به دنبدال درک
حقايق ،مباحث فلسفه را نزد استادان فن تا باالترين رتبه خوانده بود؛ می گويدد «ديددم
دلم آرام نگرفته و به درک حقايق عالم توفيق نيافتده ام .رو بده عرفدان آورده و مددتی از
متضر استاد عارفان و سالكان آقا سيد احمد كرباليی رحمه اهلل استفاده می كردم تدا از نظدر
ايشان به حد كمال قطبيت و فناء فی اهلل رسيدم .اما ديدم اين مطالدب و ايدن رفتارهدا بدا
ظواهر قرآن و سخنان اهل بيت عليهم السالم موافق نيست و به آرامش و اطميندان قلدب
نرسيده بودم ».مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی رحمده اهلل تنها راه نجات را در توسل به پيشدگاه
حضرت مهدی عليه السالم می بيند ،به همين جهت می گويد «خود را از بافته های فالسدفه و
افكار عرفان خالی كردم و با كمال اخالص و توبه به آن حضرت توسل پيدا كدردم .روزی در
وادی السالم نزد قبر حضرت هود و صالح عليهماالسالم در حال تضرع و توسل بودم كه حضرت
صاحب الزمان عجل اهلل فرجده را مشاهده كردم ».ايشان فرمودند طلب معارف و شناخت طريق
از غير مسير ما اهل بيت طهارت مساوی است با انكار ما و همانا خداوند مرا بدرای هددايت
بشر برپا داشته است و من حجه ابن التسن هستم ».مرحوم اصفهانی رحمده اهلل مدی گويدد
«پس از آن از فلسفه و عرفان بيزاری جستم و تمامی نوشته های خود را در اين موارد بده
رودخانه ريختم و به سوی قرآن و احاديث پيامبر صل اهلل و عليه و آله روی آوردم».
در توقيعی شريف ،به مرحوم آيت اهلل العظمی حاج سيد ابوالتسن اصفهانی

رحمه اهلل

دسدتور

دادند خودت را برای مردم ارزان كن! و در دسترس همه قرار بده و متل نشستن خدود را
در دهليز خانه ات قرار بده تا مردم سريع و آسان با تو ارتباط داشته باشند و حاجت هدای
مردم را برآور  ،ما ياريت می كنيم».

شيفتگان حضرت مهدی (عج)  ،ج  ،۱ص۶33
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از مرحوم آيت اهلل مرعشی نجفی رحمه اهلل نقل شده است كه يكی از علمای نجف اشرف كه به
قم آمده بود می گفت « مدتی برای رفع مشكلی به مسجد جمكدران مدی رفدتم و نتيجده
نمیگرفتم روزی هنگام نماز دلم شكست و عرض كردم موال جان! آيا بد نيسدت بدا وجدود
امام معصوم عليه السالم به علمدار كربال قمر بنی هاشم عليه السدالم متوسل شدوم و او را در ندزد
خدا شفيع قرار دهم؟!» در حالتی ميان خواا و بيداری امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه فرمودندد
« نه تنها بد نيست و ناراحت نمی شوم بلكه شما را راهنمايی می كنم كه چون خواسدتی از
حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم حاجت بخواهی اين چنين بگو يا أبالغوث ادركنی».
توجهات حضرت ولی عصر  ،ص ۶۱۰

مرحوم آيت اهلل ميرزا متمد حسن نائينی رحمه اهلل در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ايران
توسط قوای انگليس و روس خيلی نگدران بودندد از ايدن كده كشدور دوسدتداران امدام
زمانعليهالسالم از بين برود و سقوط كند .شبی به امام عصر عليه السالم متوسدل مدی شدود و ...
میبيند د يواری است به شكل نقشه ايران كه شكست برداشته و خم شده است و در زيدر
اين ديوار تعدادی زن و بچه نشسته اند و ديوار دارد روی سر آنها خراا می شود .مرحدوم
نائينی چون اين صتنه را می بيند بسيار نگران می شود و فرياد می زند «خدايا ،اين وضع
به كجا خواهد انجاميد؟» در همين حال می بيند حضرت ولی عصر عليه السالم تشريف آوردند
و با دست مباركشان ديوار را كه در حال افتادن بود گرفتند و بلندد كردندد و دوبداره سدر
جايش قرار دادند و فرمودند «اينجا (ايران شيعه) ،خانه ما است .می شكند ،خم می شدود،
خطر است ولی ما نمی گذاريم سقوط كند ما نگهش می داريم».

اشعار والدت امام زمان

مالقات با امام عصر (عج)  ،ص ۶8۱

عجل اهلل تعالي فرجه

قالب شعر تركيب بند
عيدد است ولدی عيدد قيدام بشريت

در پرتددو ميددالد امدددام بشددريت

بدا دست كددرم ذات خداوندد تعدالی

زد سكددة اقبددال بدده ندام بشريت

از خم طهورا كه خدا ساقی آن است

بدا دست خددا پدر شده جام بشريت

امشب ببر ای باد صبا پيشتر از صبح

بدر سامدره پيدوسته سدالم بشدريت
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عالم همدهجدا وادی طددور است ببينيد!

در دست حسن مصتف نور است ببينيد

خيزيدد همده سدورة والشمس بخدوانيد

گل در قددم مهدددی موعددود فشدانيد

از جدام شرابدی كه خددا ساقی آن است

پيوستده بنوشيدد و بده يداران بچشانيد

تنها نه فقط شب ،شبِ مهدیست ،بگوييد

ميدالد ائمدده اسدت بدانيددد بدانيدددد

خيزيدد و ببنديددد همده بار سفر را

متمل به سوی كعبة مقصود برانيد

امشب خبری خوش به بنیفاطمه آمد

بدوی گدل ندرگس بده مشام همه آمد

عيدد ملك و جدن و بشر باد مبارک

بدر شدانة خورشيدد قمدر باد مبارک

طوبدای اميدد همه خوبان جهدان را

در نيمدة ايددن مداه ثمدر باد مبارک

آوای خدا میشنوم از لب مهدی

اين زمزمده بر مرغ ستر باد مبارک

پيغدام خددا را برسانيددد بده نرگس

كای مدادر فرخنده! پسر بداد مبارک

ای خيل ملك پيش روی مادر مهدی

آييددد و بگرديدد بده دور سدر مهدی

ديديد همه كعبة روح شهدا را

ديديد همه آيندة غيبنمدا را

ديديد همه بر سر دست حسن امشب

هنگام ستر صورت مصباح هددی را

امشب همه بدار سفدر سامدره بستيم

داريم بده دل شوق تماشدای خددا را

از مرغ ستدر بدا گل لبخندد بپرسيد

كی ديده در آغوش ستر شمس ضتی را

ياران! شب عيدد آمده بيدار بمانيد

بايد همه از فاطمه عيدی بستانيد

اين جان جهان ،جان جهان ،جان جهان است

اين روح روان ،روح روان ،روح روان است

اين چارده آيينه جمال است به يك حسن

آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است

ايدن ختدم ائمدده اسدت بدانيدد بدانيددد

چوندان كدده نبی خاتدم پيغامبران است

گددر كفددر نبدداشد بگدذاريد بگدددويم

چشمان خددا بدر مده رويش نگران است

هر لتظه پدر شيفتة تاا و تب اوست

ناخدورده لبن آيدة قرآن به لب اوست

اين است كه دادندد امامدان خبرش را

داده است خدا مژدة فتدح و ظفرش را

تا آيدة قدرآن بده لدبش بود ،مداليك

ديدندد به لدب خنددة شدوق پدرش را

ای كاش نبی بود كه بوسد چو حسينش

تنها نه دهان بلكه ز پا تا به سرش را

جاءالتدق بدازوش كده ديديدد ببينيد

نقش زهدقالبداطل دست دگدرش را
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اين نور دل فاطمه فرزند حسين است

بر لعل لبانش گل لبخند حسين است

ای خلدق جهدان منتظر روز ظهورت!

پيوستده زمدان منتظدر روز ظهدورت

هم در غم هجران تو پيران همه مردند

هم نسدل جدوان منتظر روز ظهورت

بلبل سر هر شاخده غزلخدوان فراقت

گلهدای خدزان منتظدر روز ظهورت

تو يوسف گمگشتة اسالم چو يعقوا

بدا قدد كمدان منتظدر روز ظهدورت

يعقوا به ما مژده دهد آمدنت را

از مصر شنيديم بوی پيرهنت را

ای دست خدا! دست خدا يار تدو باشد

بازآ كه حدرم عداشق ديددار تدو باشد

بازآ كه حسينبنعلی چشم به راه است

بازآی كدده عبداس علمددار تدو باشد

تو يوسف زهرايی و صد يوسف مصری

سردرگم و جان بر كف بازار تدو باشد

بازآی كه هفتاد و دو سربداز حسينی

دلباختددة مكتدب ايثددار تدو بدداشد

تو پاسخ فريداد امدام شهدايی

تو منتقم خدون امام شهدايی

بازآی كه آييدن پيمبدر بده تدو نازد

بازآ كه علدی ،فاتح خيبدر به تو نازد

روزی كه بگيری به كفت تيغ علی را

آن روز ببينندد كه حيددر به تو نازد

روزی كه ز قبر ،آن دو نفر را تو درآری

حق است كه صديقة اطهر به تو نازد

آن روز ببينندد همدده بدا گدل لبخند

بر شاندة بابا علدیاصغدر بده تدو نازد

ای وسعت ملك ازلی متفل نورت

ما عيدد نداريدم مگدر روز ظهورت

از اللددة زخدم شهدددا خندده برآيد

كای منتظران! منتظران! منتَظَر آيد

از چار طرف چشم گشاييدد به كعبه

تدا سوی حرم حجت ثاندیعشر آيد

اين يكهسواری كه نهد روی به كعبه

مهدیست كه از بهر نجات بشر آيد

چشم همه روشن كه به فرمان الهی

از پيددرهن يددوسف زهدرا خبدر آيد

«ميثم» چه نكو گفت تو را دوست كه شايد

ايدن يار سفدر كدرده هميدن جمعه بيايد

قالب شعر مثنوی
ای آفتاا عشق و عدالت شتاا كن

باز آ قنوت باغچه را مستجاا كن

اين خاک تشنه بیتو به باران نمیرسد

باغ خزان زده به بهاران نمیرسد

خورشيدی و زمين و زمان در مدار توست

موالی من بيا كه جهان بیقرار توست
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تنها تو منجی بشر و آدميتی

اصالح تويی كه فلسفه ی خاتميتی

تو سِرّ سجدههای مالئك بر آدمی

تو رازِ سر به مُهرِ سترهای عالمی

ماتمكدهست كعبه ی بیتو ،خليل عشق

چشمان توست كعبه ،بيا ای دليل عشق

با صد هزار جلوه ی مشهود میرسی
موسی شدی و طور به سويت شتافتهست

با نغمه ی الهی داوود میرسی
نيل است كه به شوق تو سينه شكافتهست

سيمای تو ز يوسف مصری مليح تر

همراه تو مسيح و تو از او مسيح تر

آيات حسن و فضل و كمال تو بیحد است

خوی و خصال تو همه عين متمد است

همراه توست معجزههای پيمبری

داری به روی شانه عبای پيمبری

موال بيا به دين بده روح دوباره ای

با ذوالفقار فتح ،شكوه دوباره ای

برپاست نهروان و جملهای ديگری

بيت الترام و الت و هُبَلهای ديگری

هر سنگ را نگاه تو سجّيل میكند

يا هر پرنده را چو ابابيل میكند

باز آ كه دست ظلم و ستم را قلم كنی

باز آ كه باز عدل علی را علم كنی

باز آ كه در مدينه قيامت بهپا شود

صتن و سرای حضرت زهرا بنا شود

در چشم تو شكوه الهی خالصه است

صلح و جهاد تو همه عين حماسه است

در هر نگات نور خدا موج میزند

اميد سيدالشهدا موج میزند

آميزه ی صالبت و احساس ديدنی ست

در قامتت رشادت عباس ديدنی ست

سمت تو آاهای روان سجده میكنند

بر خاک پات مُلك و مكان سجده میكنند

بیانتهاست اليتناهی ست علم تو

آئينه ی علوم الهی ست علم تو

تا واژه واژه ات ملكوت حقايق است

در هر نگات جلوه ی صد صبح صادق است

داری به دوش پرچم باا التوائجی

در دست توست خاتم باا التوائجی

چشم رئوف توست بهشت برين ما

نور واليتت شده حصن حصين ما

دلبستگی به رحمت تو در نهاد ماست

پلكی بزن ،نگاه تو باا المراد ماست

شوق تو در هدايت ما بینهايت است

چشمان روشن تو چراغ هدايت است

برپا شده ست در دل عالم چه متشری

ديگر بتاا ماه خدا! يابن عسكری

من تشنه ی نگاه توأم أيها العزيز

دلتنگ روی ماه توأم أيها العزيز
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تا كی نصيب ماست «اَرَی الخَلق» و «ال تُری»

كی میشود نوای «اَنا المَهدی» تو را ...

از سمت كعبه بشنوم ای جانِ جانِ جان

«عَجّل عَلی ظُهُورِکَ يا صاحِبَ الزّمان»
يوسف رحيمی

قالب شعر ترجيع بند
بال ما را به آسمان ببريد

تا افقهای بيكران ببريد

از همين فاصله دخيل مرا

به حرمهای مهربان ببريد

مسجد كوفه گر نشد قسمت

تا حوالی جمكران ببريد

ستری ابن مهزيار مرا

متضر صاحب الزمان ببريد

عرض تبريك چشمهای مرا

سمت بانوی بی نشان ببريد

برتو ای آفتاا و آا حيات

تا ظهور تبسمت صلوات

هركه از كوچه تو رد نشده

معنی عشق را بلد نشده

ای شمالی ترين ستاره هنوز

چشم نورانيت رصد نشده

بی تو ،توحيد چشممان شرک است

قل هواهلل ها احد نشده

رد پايت چه خوا پاسخ داد

راه سلمان شدن كه سد نشده

ای مسيتا نفس نمی آيی؟

تا نفس هايمان جسد نشده

برتو ای آفتاا و آا حيات

تا ظهور تبسمت صلوات

ميرسی ميرسی به اين زودی

قبله نغمه های داوودی

با شمابا نگاه آبی تان

ميرسد روزهای بهبودی

آنكه دلها ميان دستانش

نرم شد ناگهان شما بودی

ای نسيم ستر به پابوست

تو شكوه مقام متمودی

حتم دارم دعايمان كردی

غافل از ما دمی نياسودی

برتو ای آفتاا و آا حيات

تا ظهور تبسمت صلوات

ميشود صبح جمعه برگردی؟

ای اميدی كه نور آوردی

برگ پاييزم و پريشانم

و شما هم بهار اين زردی

ما كه اليق نبوده ايم اما

سر سجاده ها دعا كردی
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تا كه چيزی به اين گدا برسد

در پی يك بهانه ميگردی

ميشود عصر جمعه ها فهميد

به فدايت چقدر پر دردی

برتو ای آفتاا و آا حيات

تا ظهور تبسمت صلوات

زندگی بی شما چه بی معناست

ای كه چشمت بهانه دنياست

پيش هركه نشست مريم گفت

در نماز تو حضرت عيسا ست

روی شن زار شوق مجنونت

رد پای دويدن ليال ست

چشم يعقوا پيرهن هر روز

گريه دارِ رسيدن فرداست

بر تو ای آفتاا و آا حيات

تا ظهور تبسمت صلوات

مديحه حضرت رقيه

سالم اهلل عليها

قالب شعر تركيب بند
منم و آسمانِ زيبايی

كهكشانی همه تماشايی

منم و روح های روحانی

صاحبان دَم مسيتايی

منم و خانواده ای كه خدا

خلقشان كرده است رويايی

من غالم قبيله ای هستم

كه غالميش ،باشد آقايی

هركدامی كه نامشان ببری

قبله هستند خود به تنهايی

پسرانِ قبيله مادری اند

دختران قبيله بابايی

دخترانش اگر چه لياليند

همه مجنونِ عشق زهرايند

همه آا ها كه دريا نيست

همه رنگ ها كه زيبا نيست

آسمان گر چه هست باال ليك

هر كجايی كه عرش اعال نيست

گر چه مجنون زياد هست اما

هر كه معشوق شد كه ليال نيست

گر چه از نسل فاطمه اما

هر كسی كه شبيه زهرا نيست

ای شكوهِ مثالی زهرا

چون تو كس نيست تالی زهرا

پدرت باز شوق دختر داشت

در سر خود هوای كوثر داشت

سخت دلتنگ روی مادر بود

دلی عاشق چنان كبوتر داشت
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در قنوتی تمام بارانی

تا كه سر را بر آسمان بر داشت

تو رسيدی و بعد از آن بابا

در كنارش دوباره مادر داشت

از سر شوقِ ديدنت ارباا

يكسره ديده سوی خواهر داشت

كه رسيده است مادر سادات

خواهرم نذر مقدمش صلوات

تا خدا سايه گستر دنياست

سايه ی تو هميشه بر سر ماست

تو عنايت شدی اگر بر خاک ...

از عنايات عالم باالست

چشمه ای از كرامتت خورشيد

قطره ای از متبتت درياست

مادر تو طليعه ی نور است

پدر تو امام عاشوراست

همه ی عشق حضرت ارباا

از لبانت شنيدن باباست

روز اول تو را خدای حسين

آفريده فقط برای حسين

پلك هايت اگر شده سنگين

خوش بخواا ای حقيقت شيرين

چشم خود را ببند و در رويا

خواا مادربزرگِ خويش ببين

بين رويا به روی زانویِ

جدّ واال مقام خود بنشين

بی تو شيرين زبانِ شهر دمشق

بی نمك هست سفره ی رنگين

بی تو در سفره از گلوی عمو

نرود هيچ آا خوش پايين

من دعا می كنم بيا امشب

اين دعای مرا بگو آمين

ای خدا جان دختر جانان

فرج صاحب الزمان برسان

ای همه عشق حضرت باری

شب ز نيمه گذشته بيداری

كاروان می رود بخواا آرام

كه در آغوش عمه جا داری

تا كه دوش عموست الزم نيست

بر زمين پای خويش بگذاری

ترس دارم خدای نا كرده

به گل پای تو رود خاری

يا كه آيينه ی رخ زهرا

به تو سنگی رساند آزاری

تو كجا در خرابه خانه كجا؟

تو كجا ضرا تازيانه كجا؟
محسن عرب خالقی
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