
 از عاشورا تا غدیر
 
   محمد عسكرى 
 
 

 

غدیر تا عاشورا از فهرست  
 پیشگفتار
 هجرت پیامبر
 دهم محرم ، شهادت حضرت امام حسین علیه السالم و یاران با وفایش
 دوازدهم یا بیستم و پنجم محرم شهادت زیباترین روح پرستنده حضرت امام زین العابدین علیه السالم
 هفتم صفر والدت امام هفتم حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم
 بیستم صفر اربعین ساالر شهیدان و سرور آزادگان حضرت ابا عبد اهللا الحسین علیه السالم و یاران و اصحاب با وفایش
بیست و هشتم صفر رحلت پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت محمد ابن عبد اهللا ص و شهادت سبط اكبرش حضرت امام 
 حسن مجتبى علیه السالم
 آخر صفر شهادت حضرت على ابن موسى الرضا علیه السالم
فصل سوم: در مناسبتهاى ماه ربیع االول هشتم ربیع االول شهادت امام یازدهم و معصوم سیزدهم حضرت امام حسن 
 عسكرى علیه السالم
هفدهم ربیع االول والدت دو پیشواى عالیقدر اسالم پیامبر ختمى مرتبت حضرت محمد ابن عبداهللا ص و حضرت امام 
 جعفرصادق علیه السالم
 فصل چهارم در مناسبتهاى ماه ربیع الثانى هشتم ربیع الثانى والدت امام حسن عسكرى علیه السالم
 دهم ربیع الثانى وفات ودیعه آل محمد ص حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا علیها
فصل پنجم در مناسبتهاى ماه جمادى االول پنجم جمادىاالول والدت دخت امیرالمومنین علیه السالم حضرت زینب كبرى 
 علیه السالم
 سیزدهم جمادى االول شهادت صدیقه كبرى حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
 فصل ششم در مناسبتهاى ماه جمادى الثانى سوم جمادى الثانى شهادت حضرت فاطمه زهرا علیها اسالم
 بیستم جمادى الثانى والدت دختر نبوت ، همسر والیت و مادر امامت حضرت فاطمه زهرا علیه السالم
 فصل هفتم در مناسبتهاى ماه رجب اول رجب والدت حضرت امام محمد باقر علیه السالم
 سوم رجب شهادت دهمین پیشواى عالم تشیع حضرت امام هادى علیه السالم
 دهم رجب والدت حضرت امام محمد تقى ، جواد االئمه علیه السالم
 سیزدهم رجب میالد مسعود موالى متقیان ، امیر مومنان حضرت على ابن ابیطالب علیه السالم
 پانزدهم رجب وفات عقیله بنى هاشم حضرت زینب كبرى علیها السالم
 بیست و پنجم رجب شهادت حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم
 بیست و هفتم رجب بعثت خاتم االنبیاء حضرت محمد ابن عبد اهللا ص
 فصل هشتم در مناسبتهاى ماه شعبان المعظم سوم شعبان والدت حضرت امام حسین علیه السالم
 چهارم شعبان والدت حضرت ابوالفضل علیه السالم
 پنجم شعبان والدت چهارمین اختر پر فروغ آسمان والیت و امامت حضرت امام زین العابدین علیه السالم
 یازدهم شعبان میالد مسعود حضرت على اكبر علیه السالم
 پانزدهم شعبان والدت منجى عالم بشریت حضرت حجه ابن الحسن العسكرى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف
 فصل نهم در مناسبتهاى ماه رمضان المبارك ماه مناجات و دعا
 دهم رمضان وفات نخستین بانوى مسلمان حضرت خدیجه كبرى علیها السالم
 پانزدهم رمضان والدت پرچمدار صلح حضرت امام حسن مجتبى علیه السالم
 نوزدهم رمضان ضربت خوردن حضرت على ابن ابیطالب علیه السالم



 بیست و یكم رمضان شهادت مولى الموحدین ، یعسوب الدین حضرت على ابن ابى طالب علیه الصلوه و السالم
 فصل دهم در مناسبتهاى ماه شوال المكرم اول شوال عید سعید فطر و وداع ماه مبارك رمضان
 بیست و پنجم شوال شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السالم
 فصل یازدهم در مناسبتهاى ماه ذى القعده الحرام اول ذى القعده والدت كریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیه السالم
 یازدهم ذى القعده والدت ثامن االئمه حضرت على ابن موسى الرضا علیه االف التحیه والثناء
 بیست و سوم ذى القعده روز زیارتى پیشواى هشتم شیعیان حضرت على ابن موسى الرضا علیه السالم
 آخر ذى لقعده شهادت حضرت امام محمد تقى ، جواد االئمه علیه السالم
 فصل دوازدهم در مناسبتهاى ماه ذى الحجه الحرام هفتم ذى الحجه شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السالم
 هشتم ذى الحجه یوم الترویه حركت امام حسین علیه السالم از مكه معظمه به سوى كربال
 نهم ذى الحجه شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السالم
 دهم ذى الحجه عید سعید قربان
 پانزدهم ذى الحجه والدت حضرت امام مهدى علیه السالم
 هجدهم ذى الحجه روز فرخنده عید سعید غدیر
 غدیر خم

 

 پیشگفتار
 
مراتب سپاس و ستایش ذات یكتایى را سز است كه اول و آخر، و واحد و قادر است و صلوات بر خاتم انبیاء 

د و تحیات بر آل او، بویژه ولى اهللا اال اعظم ، حضرت حجته ابن الحسن و درو) ص (حضرت محمد مصطفى 
تا قیام قیامت) عج (العسكرى   ! 

اما بعد؛ با توجه به این كه جامعه اسالمى عالقمند است اطالعاتى نسبت به تولد، شهادت و خط سیر زندگى 
صله بایسته و فرصت الزم نیست كه به معصومین علیه السالم داشته باشد و از طرفى براى تمامى افراد، آن حو

طور مفصل و تمام افراد، آن حوصله بایسته و فرصت الزم نیست كه به طور مفصل و مشروح ، مطالعاتى در 
زمینه هاى فوق داشته باشند و با توجه به این كه سروران عزیز امور تربیتى مدارس كه همواره سعى در برپایى 

مختلف مذهبى دارند در بعضى از اوقات ممكن است به خاطر كمبود وقت الزم  مجالس و مراسم را به مناسبتهاى
در تهیه و یا انتخاب مقاله ، شعر، سرود و یا مرثیه اى جهت اجراى دچار مشكل شوند، لذا این جانب به خاطر 

ت و تجربیاتى كه با توجه به اشغاال) البته با اعتقاد به عجز قلم و كمى بضاعتم (تشویق استادان و سروران گرامى 
در امور تربیتى مدارس داشته ام تصمیم گرفتم مجموعه اى را كه با حوصله و فرصت محدود آن مراسم تناسب 
 . داشته باشد، تهیه و تنظیم نمایم
از آنجا كه یكنواختى مطالب و مراسم ، سبب خستگى خوانندگان كتاب و یا شركت كنندگان در مراسم مى گردد؛ لذا 

مورد هر موضوعى سعى بسم اهللا الرحمن الرحیم این جانب در  
 قل ال اسلكم علیه اجرا اال الموده فى القرابى
( 23سوره شورى آیه  ) 

تاریخ مدون اسالم از سپیده دم تا امروز، فرازهاى شكوهمندى را به خود دیده است ، جلوه هاى با كرامت شخصیت 
لى و فرهنگ و معرف غنى و پربارى كه به عنوان هاى بزرگوارى از خاندان عصمت و طهارت كه با سیره عم

مواریث ارزشمندى به یادگار نهاده اند، چشمه هاى جوشانى از فضائل و مكارم انسانى را پدید آورده كه 
. جویبارهاى با صفاى آنها اذهان و اندیشه ها را طراوت بخشیده و كام رو آنها را حالوتى خاص داده است 

رسیدن انسانهاى به كماالت عالى و اراسته شدن به اخالق اسالمى واسطه فیض الهى وجودهاى با بركتى كه در 
آن . هستند و نیز اسوه انسانهایى مى باشند كه مى خواهند بسوى فضایل روى آورده و از رذایل اجتناب كنند

نان تمسك جویند ستارگان درخشان معنویت و فضیلت كه مصداق عترت بوده و با قرآن مالز مند، اگر انسانها به آ
هرگز گمراه نشده و در تیه ضاللت ، راه سعادت را باز مى یابند، كشتى نجات بخش امامت و والیت ، انسانیت را 
 .با اطمینان و ارامش خاطر به ساحل نجات رسانیده ، حسنات دنیوى و اخروى را نصیب وى مى سازد

سانى و هادیان سیر كمال بشرى در طول حیات پربار با وجود آنكه این پاسداران امانت الهى و حافظان حرمت ان
خویش مشقات زیادى كشیده و رنجهاى فراوانى را متحمل گردیده اند، آنگونه كه بایسته است ابعاد وجودى شان بر 



طالبان معرفت معرفى نشده و مورخان و راویان نور، تنها لحظاتى از زندگى پر بركت و سراسر فضیلت آنان را 
د، البته پرتوهاى پر فروغ این خورشیدهاى درخشان به لحاظ عظمت و جالل شان ، آنچنان اندیشه ها ثبت كرده ان

را در شگفتى و تحیر فرو برده كه این راویان از ترسیم ابعاد كامل شخصیتى آنان عاجز مانده اند و مائیم و 
ر كه مى توانست توشه معنوى افسوسى بزرگ و دریغى عمیق بر تمامى ثانیه هاى هر یك از آن شعله هاى منو

قرنهاى متمادى انسانیت را فراهم سازد، براى جبران خسارتهاى اعصار گذشته و بهره مندى افزونتر از معارف 
آن سروران ، مى توان برنامه هاى گوناگونى را به اجرا گذاشت تا به مصداق فذكران الذكر تنفع المومنین مردمان 
 .متوجه این فروزندگى ها گردند

ثبت سیره زندگى اهلبیت و پاسداشت سالروز والدت و شهادت ائمه هدى و معصومین پاك سرنوشت ، جرعه هاى 
از دیگر سو ایام اهللا ، روزهاى سرنوشت ساز و مهمى است . فضیلت را به كام تشنگان معارف سرازیر مى نماید

وجه جهانیان بنماید و گاهى این كه ممكن است طى آن حوادثى روى دهد كه یكبار نعمت و رحمت لطفى را مت
به عبارت دیگر ایام اهللا یا نسیمى از معنویت . حوادث به صورت عذابى سخت بروز نماید و خشم الهى را نشان دهد

است یا طوفانى از خشم و قهر كه در هر دو حال دلها روشن مى شود و بصیرت پیدا مى كنند و نتیجه آن براى 
عنویت خیر و خوبى خواهد بود، چرا كه در این روزها نشانه هاى الهى اشكارتر انسانهاى خردمند و دوستدار م

است ، سالروز والدت معصومین و اهل بیت لحظه هاى نورانى و شكوهمندى است كه طلوع خورشید فضیلت را 
لت آن نوید مى دهد و براى عاشقان والیت و شیفتگان حقیقت با سرور و شادمانى تواءم است و ایام شهادت و رح

اسوه هاى وارستگى بیانگر آن است كه نقمتى متوجه انسانهاست و بى دینى و ناحقى آنچنان سلطه خود را نشان 
 . داده كه حقجویان را نعمتى بزرگ محروم كرده است

نوشتار حاضر حاوى مطالب گوناگون و مضامین متنوعى است كه به مناسبت هاى ایام قمرى و خصوصا سالروز 
و غدیر خم ) ص (هادت خاندان عصمت و طهارت و یا سالروز رخداد وقایعى چون بعثت نبى اكرم والدت و یا ش

طریقه تدوین مباحث و دسته بندى محتوایى ، كتاب حاضر را خواندنى نموده است و  . به رشته تحریر در آمده است
به ساحت مقدس اهلبیت  مى تواند براى دست اندركاران فعالیت هاى تبلیغى و فرهنگى و تمامى عالقمندان

 خصوصا مربیان پرورشى و مبلغان دینى مفید و موثر واقع گردد

 هجرت پیامبر
 
 . و اینك ما، از وراى قرون سركشیده ایم و فصلى نوین را آغاز گریم
 . اینك ما به كرانه تاریخى چند صد ساله و غرورانگیز، پیروزمند و غرور آفرین ستاده ایم

جدید و فصلى دیگر، از تاریخ حیاتبخش اسالم مى نهیم و نظاره گر رویدادهاى سالهاى و اینك ما گام در سالى 
 . قرنهاى گذشته هستیم

همراه با رسیدن نخستین روز محرم ، ماه خون و حماسه ، سالى دیگر از هجرت پیامبران اسالم ، آن ... آرى 
مى گذارد) ص (جاودانه مرد، محمد . 

لبد رو به ضعف نهاده اسالم را جانى تازه بخشید و روحى دیگرهجرتى كه چونان دم مسیح ، كا . 
هجرتى كه بسان تولدى دیگر، سرآغاز تاریخ پر شكوه اسالم قرار گرفت و او، آن پیام آور آن یتیم مكه ، آن انسان 

تاریخ  خدایگونه ، هجرت را بر گزید تا بر روندگان راهش در گستره وسیع آینده و بر پویندگان طریقتش در پهنه
 : صال زند كه

بدان هنگام كه موانع و سدها، تو را از شدن و تحریك و پویایى باز مى دارد، هجرت كن ! آى انسان ، واى مسلمان 
 . ، هجرتى به سوى شدن و به سوى اهللا و به آنچه كه باید باشى

گون ، تو را از انجام رسالتت ، آن هنگام كه عوامل گونا: او هجرت كرد، تا بر آیندگان بانگ بر آورد كه ... آرى 
 ( مرثیه اى گروهى بمناسبت حلول ماه محرم)باز مى دارد و به بودن و نه شدن وادارت 

2(خورشید عالم آرا  ) 
3(با هاله غم آمد  ) 
2(یاد آور شهیدان  ) 
3(ماه محرم آمد  ) 

 ...اى خاتم امامت ،
2(ماهى كه گردد از عرش  ) 
3(نداى حق شنیده  ) 

2(ده سرها شود بری ) 



3(تن ها به خون تپیده  ) 
 ...اى خاتم امامت ،

2(ماهى كه دست عباس  ) 
3(گردد جدا ز پیكر  ) 
2(اطفال ، تشنه آب  ) 
3(سقاى به خون شناور  ) 

 ...اى خاتم امامت ،
2(ماهى كه نجل زهرا  ) 
3(جان را به كف گرفته  ) 
2(بر امت پیمبر  ) 
3(خط شرف گرفته  ) 

 ...اى خاتم امامت ،
2(ئین حق در راه آ ) 

3(زینب شود گرفتار  ) 
 مسلم براى خدا

3(سر را بداده بردار  ) 
 ...اى خاتم امامت ،

 دهم محرم ، شهادت حضرت امام حسین علیه السالم و یاران با وفایش
 
 دل به مهر آل احمد منجلى داریم ما
 والى ملك والیت را ولى داریم ما
 اینهمه نعمت كه مى بینى به ما بخشیده اند

م جود حسین ابن على علیه السالم داریم مااز ی  
 حماسه عاشورا
 !در چشم انداز سرخ و خط خونین شهادت ، محرم جلوه اى دیگر دارد و جالئى نو
 .و در آسمان پر ستاره ایثار و جهاد، عاشورا چونان كوكبى خونین درخششى ویژه دارد

خ حقیقت و راستى را به تماشا ایستد، خو اى ، ذلت آنك خداى خواست كه خون را به قیام بیند و رایت سر... آرى 
 .باطل و پلیدى را به نظاره بنشیند

مشیت رب االرباب بر این شد كه رزمى سرخین بر پا شود، نور و ظلمت در مصاف شوند و حق و باطل ... آنك 
 .به پیكار بر خیزند تا حماسه اى پرشكوه تحقق یابد و آوازه اش در همیشه تاریخ بماند
، هم او كه در مهبط وحى جبرائیل و در دامن پاك )ص (مى گذرد، و اینك حسین ) ص (سال از هجرت پیامبر 61

پیامبر، پرورش یافته است ، پرچم امامت را در راستاى رسالت ابراهیم خلیل اهللا علیه السالم و محمد رسول اهللا 
بر دوش) ص ( ور، راه بنماید و كشتى نجات انسان را در شط گرفته است تا كاروان بشریت را تا دروازه هاى ن  

 .سرخ شهادت ، به پیش راند
در سویى سپاهیان جبهه نور و منادیان حق و راستى قامت كشیده اند و در دیگر سوى لشكریان شب و آواز گران 
 ! سیاهى و پلیدى به صف شده اند و خورشید عاشورا نظاره گر این پیكار خونین و نبرد سرخ

ده است تا سر انجام نبرد را در سینه بنگارد و بر گوشهاى همه آیندگان تاریخ قصه را باز گویدخورشید آم . 
تن یار در برابر انبوه سپاه كفار 72تنها با ! زره به تن كرده است ) ص (و حسین  ! 

 .خاك كربال، به انتظار كه رزمیدن رزمگران جبهه حق و یزیدیان شب زده را به تماشا بنشیند
ت ، انتظار به پایان مى رسد و رزم آغاز مى شود، حسینیان را شور و ولوله مى افتد كه به زودى در و عاقب

 .بسترى سرخ ، پیامبر را بر بالین خویش مى بینند و بهشتیان جنت خداى را دیدار مى كنند
د و پایان هستى و در دیگر سوى ، خفا شان شب را هراس مى افتد كه بزودى سپیده نور، قلب سیاهى را مى شكاف

 .شب را اعالم مى كند
حسینیان ، حق حق گویان بر سپاه كفر مى تازند و با نداى تكبیر، بر جنگل انبوه سپاه خصم یورش مى برند، تا با 
 .آتشفشان خونها شان در خیمه هاى شرك و كفر یزیدى ، آتش به پا كنند و در دامن شب ، شرر افكند

انبازى و ایثار و شهادت در راه عقیده را براى همه تاریخ به نمایش گذارند و اینان قامت كشیده اند تا رسم ج



 .پیكرهاى خونین شان را سند رسوائى باطل و باطل گویان تاریخ قرار دهند
ظهر عاشورا است و اوج داغى صحراى تفتیده كربال و خورشید مى گردید بر تن هاى فتاده بر خاك ، بر تربت 

كفنخون گرفته زا جساد بى   . 
 بر پیكره هاى پاره پاره و بى سرو بى دست منادیان توحید،

و حسین نظاره مى كند، شكوه حادثه را، عمق قساوت قابیلیان و اوج ایثار یاران را و دانه هاى اشك ، بر گونه هاى 
 .ملتهبش در آبشار نور خورشید چون در مى درخشید

را جالى پاك حقانیت حق ، و مكه را جایگاه شاهدان حق پرست ،  كعبه. او آمد و زمین و آسمان را آشتى دیرینه داد
بندگان زور را رها كرد و بندگان زر را مخلص ساخت و . خدا نامید شان   بردگان را آزاد ساخت و تنها بنده خاص
 . ره گم كردگآن را چراغ هدایت گشت و ره یافتگان را هادى حق

مردگان را از خون . را گوش شنوا و الالن را ندائى حق رسان بخشیداو آمد، كوران را چشم حقیقت بین ، كران 
 . شهید جلوه اى تازه ساخت و همه را شهید شاهد كرد و عاشق حق

او آمد تا با زندگى سراسر مبارزه خویش ، با دعوت خود به ما درس ایمان و جهاد دهد و با زندگى جانگذار خویش 
و ظالم رودخانه هایمان را غرق خون سازیم و از خون وضو بگیریم و  بما یاد داد كه در راه برانداختن ظلم

تنهایمان را سنگر سازیم ، ولى ظلم را نپذیریم و با دستان خون آلوده خویش ، پرچم حق را بر فراز بلندترین قله 
 . هاى استقامت و پایدارى استوار سازیم

آنجا كه طپش توانستن در تو . د زیست كنى ، سر بلند بمیربما اموخت كه اى انسان آزاده ، آنجا كه نمیتوانى سر بلن
خاموش شد، سرود بایستن سركن و آنجا كه رنگ رخسارت از شدت ظلم و جهلها به زردى گرائیده از خون وضو 
 . بسازد و بر سجاده گلگونت سربنه
 . آرى آرى او آمد، نامش محمد بود و كنیه اش ابوالقاسم

از تبار هابیل و از نسل ابراهیم علیه السالم او جلوه اى از نور حق بود،  
 او خاتم النبیین ، وارث المرسلین ، محبوب العامین ،
 .رسول گرامى خدا حضرت محمد ابن عبد اهللا علیه السالم بود
 دو ناخدا

سرور سینه آمد. فروغ دیده آمد  
خوش هم قرینه آمد. ظهور این دو آیت   

 خزینه رسالت خالى شد از گهرها
رین جواهر، از آن خزینه آمدواالت  

 دو ناخداى امكان بهر نجات انسان
 هر یك به جلوه خاص ، در این سفینه آمد

و ز مشرق امامت. از مطلع رسالت   
 خورشید مكه سرزد، ماه مدینه آمد
 آن خاتم النبیین ، وین صادق االئمه
 جبرئیل كویشان را، عبدى كمینه آمد

تشد دفن بت پرس. احمد كه با ظهورش   
 صادق كه عشق رویش ، در دل دفینه آمد
 آن تا دهد به عالم ، عشق و امید برخاست
 این تا برد ز دلها، نفاق و كمینه آمد
 شكست زین دو قدرت ، بتهاى جهل و الحاد
 انسان كه بارش سنگ بر ابگینه آمد
 تنها نشد موید در مدحشان ثنا خوان جبرئیل هم غزلخوان ، در این زمینه آمد

یالد حضرت رسول اكرام ص و حضرت امام صادق علیه السالمسرود م  
 فرخنده میالد محمد آمد
 ختم پیمبران سرمد آمد
 مولد صادق آل محمد
 مقارن گشته با میالد احمد
 مبارك ، مبارك بادا، مبارك بادا



 ز یمن مقدم رسول خاتم
 معطر آمده محیط عالم
 مولد صادق آل محمد
 مقارن گشت با میالد احمد

ك ، مبارك بادا، مبارك بادامبار  
 عرش كبریا نوید آمده
 كه مسلمین عید آمده
 بدر منورى پدید آمده
 حامل قرآن مجید آمده
 مبارك ، مبارك بادا، مبارك بادا
 والدت ختم رسوالن آمد
 محمد آن حبیب جآنان آمد
 بر جسم پیروان او جان آمد
 بر حرمتش جهان گلستان آمد

بادا مبارك ، مبارك بادا، مبارك  
 به هفتده ربیع دو ماه تابان
 ز تارك سپهر دین و ایمان
 براى دادن پیام جانان
 دمیده با سراج لطیف یزدان
 مبارك ، مبارك بادا، مبارك بادا
 مرثیه گروهى در ماتم عاشورا
 شب و روز عاشورا
 امشب شهادتنامه عشاق امضا مى شود
 فردا ز خون عاشقان ، این دشت دریا مى شود

ار یكدیگر، بنشسته آل مصطفىامشب كن  
 فردا پریشان جمعشان ، چون قلب زهرا مى شود

واویلتا -واویلتا   
 امشب بود بر پا اگر، این خیمه ثار الهى
 فردا به سمت دشمنان ، بر كنده از جا مى شود
 امشب صداى خواندن قرآن بگوش آید ولى
 فردا صداى اال مان زین دشت بر پا مى شود

اواویلت -واویلتا   
 امشب رقیه حلقه زرین اگر دارد به گوش
 فردا دریغ این گوشوار از گوش او وا مى شود
 امشب به خیل تشنگان ، عباس باشد پاسبآن
 فردا كنار علقمه ، بى دست ، سقا مى شود،

واویلتا -واویلتا   
 امشب كه قاسم زینب گلزار آل مصطفاست
 فردا ز مركب سرنگون ، این سرور عنا مى شود

ود جاى على ، آغوش گرم مادراشامشب ب  
 فردا چو گلها پیكرش ، پامال اعداء مى شود

واویلتا -واویلتا   
 امشب گرفته در میان ، اصحاب ، ثار اهللا را
 فردا عزیز فاطمه ، بى یار و تنها مى شود

حسان(ترسم زمین و آسمان ، زیروز بر گردد   ) 



 فردا اسار تنامه زینب چو اجرا مى شود
اویلتاو -واویلتا   

 دوازدهم یا بیستم و پنجم محرم شهادت زیباترین روح پرستنده حضرت امام زین العابدین علیه السالم
 
 گر دین خدا به كربال احیا شد
 از خون حسین علیه السالم زاده زهرا شد
 با اشك و دعاى خود امام سجاد علیه السالم
 تكمیل گر قیام عاشورا شد

و از سخنان آن امام است. ت سعادت و هدایت دست خواهند یاف  : 
 .براى مومن چه اندازه زشت است خواهشى داشته باشد كه در راه خواستن آن خوار گردد
 .شیعیان ما اهل هدایت ، تقوى ، خیر، ایمان ، فتح و ظفر مى باشند

سر دهیمامید آنكه در این ایام فرخنده جامى از كوثر گواراى آن بزرگواران نوشیده و زمزمه كالمشان را   . 
 میالد پیامبرص
 وقتى یك مرد مانده و كران تا كران عدو،
 یك تیر مانده بود و جهان تا جهان نشان ،
وقتى مردان مرد سر در چاهسار ظلمتها، به نابودى كشیده شده بودند، وقتى حلقوم حق طلبان با طناب اعدام بدست 

اده بودند و نا حقان بجاى حق ،جالدان سپرده شده بود، وقتى نامردان مرد بر مسند تكیه د  
 بى سیرتان بجاى نیك مردان جا خوش كرده بودند،

وقتى خسرو پرویز در ایران ، بیدادگر بیدادگران بود و امپراطور رم از بردگان و حیوانات جنگ خونین مرگ و 
 زندگى براه مى انداخت و در این بین بر مرگ برده بینوا قاه قاه مى خندید،

آتشكده هاى ظلمت سر بر فلك برداشته بودند و شعله هاى شوم خویش را به آسمان میفرستادند، وقتى از هر سو  
 وقتى از هر سو آتشكده هاى ظلمت سر بر فلك برداشته بودند و شعله هاى شوم خویش را به آسمان میفرستادند،

غروب غم انگیز نیستى خود وقتى قله شهر آشناى قدمهاى ابراهیم و اسماعیل ، مهبط وحى خدا، سر در چاهسار 
 میكشید،
وقتى خورشید از طلوع خویش از طلوع خویش شرم داشت و بر غروب خود از شادى میگریست و انوار طالیى 
 خویش را در دامن خود مخفى میساخت و بى نور و بیخیال در آسمان گام میزد،

ن میفرستاد،وقتى شفق از دامن خونرنگ خویش ، سخت بیمناك بود و بر این سرخى نفری  
وقتى فلق از ظهور خویش نا ظهورى میطلبید و از خداى خویش ناپیدایى ، وقتى سپیده دامن عفاف خویش را در 
 دست سیاه شب میدید و شرم آلود بر آن لعن میفرستاد،
 وقتى در آن نقطه كه زمین از آسمان كام میگیرد، دیگر درخششى و تاللوئى به چشم نمى خورد،

ارهاى بجاى بلبل جغد النه كرده بود و بر ویرانه ها بلبل نوحه میخواند، در كویر، آالله ها غمناك به وقتى در الله ز
 انتظار چشمه آبى ، قطره اشكى ، ذره نثارى له میزدند،

وقتى ماه در شبهاى چهارده چنان بیرنگ بود كه ستاره ها بر او نهیب میزدند، وقتى در قلبها به جاى محبت كینه 
تها، شقاوتها ریشه دواند بود، وقتى دستهاى باز و آلوده شیطان همه را، همه چیز و همه جا را نا پاك ها، عداو

ساخته بود و قلبها شیطانى ، نفسها شیطانى و حیات نیز شیطانى گشته بود، وقتى در یوز گان نامرد كله بر سر 
ادوى خانه بدوش غنى ، وقتى مردان بر اریكه درویشان بینوا میگذاشتند، وقتى مظلوم اسیر دست ظالم بود و فقیر پ

 قدرت نشسته بودند و زنان ، دست به سینه ، چون بردگان بى اراده در اختیار آنان به بازى گرفته شده بودند،
 مرد همه چیز بود و زن هیچ

ب میكردند،وقتى طفلكان ، زنده بگور شده و دختركان بى گناه ، آرام طلوع نكرده ، در گور سرد قساوت پدر غرو  
 .از بین ببرد و شورشى بنیادى بر ضد حكومت آنان پى افكند و كاخ یزید و امویان را براى همیشه واژگون كند
 این مبارزه كه توام با مظلومیت اهل بیت بود،

نخست با خطبه حضرت زینب علیه السالم در بازار كوفه شروع شد و سپس با سخنان كوتاه ولى بسیار پر شور و 
ضرت زین العابدین علیه السالم در كوفه تداوم یافتموثر ح  . 

سخنان حضرت سجاد علیه السالم در محیط ارعاب و وحشت كوفه و در دل مردم ، طوفانى بپار كرد و چنان در 
عمق روح مردم نفوذ كرد كه مى گریستند و همدیگر را مالمت مى كردند و از همانجا شعارهایى بر ضد حكومت 

تاثیر سخنان حضرت سجاد به قدرى بود كه كوفه را لرزاند و . مام حسین علیه السالم سر مى دادندیزید و به نفع ا



پسر زیاد در اولین سخنرانى اش پس از شهادت امام حسین علیه السالم براى تهدید مردم گفتارش را با دشنام به 
تمام نشده بود كه عبد اهللا بن عفیف  امام حسین علیه السالم و خاندانش و ستودن یزید آغاز كرد و هنوز سخنانش

فرزند . و كسى است كه ترا بر ما حاكم ساخته است . پسر زیاد، دروغگو تو و پدرت هستى : برخاست و گفت 
 !! پیامبر علیه السالم را بى شرمانه مى كشى و بر منبر مسلمآنان چنین سخنانى مى گویى

. اد علیه السالم وارد شام مركز خالفت بنى امیه مى شودكاروان اسرا به سرپرستى و قافله ساالرى حضرت سج
آگاهى مردم كوفه هر چند مهم بود ولى ضرورت آن به پایه ضرورت آگاهى دادن مردم شام نمى رسید، زیرا اسالم 
مردم شام ، اسالم معاویه بود، و حتى به تصدیق مورخان ، شامیان براى پیامبر، خویشاوندى جز یزید نمى 
 !شناختند

رود به شام براى حضرت سجاد علیه السالم بسیار گران بود و آزار و شكنجه جسمى و روحى زیادى به آن و
حضرت وارد شده وضع اسراء چنان رقت بار بود كه هر كس كوچكترین شناسایى نسبت به آنان داشت نمى 
 .توانست بى تفاوت بماند و اظهار ناراحتى نكند

دیدى كه : در برابر دیدگان مردم وقتى كه با گستاخى یزید روبرو شد كه گفت  امام علیه السالم در مجلس یزید و
و یزید گستاخانه گفت . ما جز قضاى الهى كه حكمش در زمین جارى است ندیده ایم : خدا با پدرت چه كرد؟ فرمود

 . تو پسر كسى هستى كه خدا او را كشت
من پسر كسى هستم كه تو او را به ستم : جمعیت مجلس فرمود امام علیه السالم دلیرانه و بدون ترس از ابهت یزید و

هر كسى مومنى را عمدا بكشد، در جهنم تا ابد به عذاب الهى گرفتار : و خدا در قرآن فرموده است كه . كشتى 
 .خواهد بود

امام علیه و یزید كه تاب تحمل سخنان كوبنده امام را نداشت با خشم فراوان فرمان قتل امام را صادر كرد، ولى 
مگر ! هیچگاه اسیران ازاده شده ، نمى توانند حكم قتل انبیاء و اوصیاء را صادر كنند: السالم با قاطعیت فرمود
و اگر چنین است مردى مطمئن حاضر كن تا وصیت كنم و اهل حرم را به او بسپارم ! اینكه از اسالم خارج شوند

هرگز امام سجاد در برابر حاكمان . كشتن آن حضرت صرفنظر كردو یزید از نفوذ كالم امام درمانده شد و از ... 
مرا از كشتن مى ترسانى مگر نمى دانى كه كشته شدن ، : ستمگر اموى كرنشى نكرد و بى باكانه به یزید فرمود

 . افتخار ما است و شهادت براى ما كرامت است
در بارگاه یزید، حكومت بنى   لخصوص به هر حال خطبه هاى حضرت سجاد علیه السالم در كوفه و شام على ا

یزید بى چاره شده بود و براى اولین بار احساس كرد كه در مبارزه شكست خورده . امیه را به مردم شام شناساند
مبارزه اى كه از پشت شترى عریان به وسیله جوانى رنجور و اسیرى به بند كشیده ، شروع شده و تا بارگاه . است 

ود و او همچون اسیرى زبون در دست زبان آنچه مهم است توجه امام در فرصتهاى مناسب خالفت به پیش رفته ب
به آینده درخشان و تابناك اسالم و امت اسالمى بود كه حضرت توانستند در سالهاى رسالت خویش ویژگیهاى دولت 
)حضرت مهدى  ى ، رد شبهات ، را یاد آور شوند و در این راه گامهاى موثرى چون پاسخ به مسائل علم) عج 

توجه به اصحاب ، برحذر نمودن آنان در همكارى با خلفا، تقویت و تحكیم مبانى امامت بصورت یك عقیده اسالمى 
و دعوت مردم به امامى كه غایب خواهد بود بردارند، لذا ) عج (، آماده كردن مردم براى غیبت امام مهدى 

درباره : مام براى شخصى كه سوال كتبى نموده بود نوشت ا: آبواالدیان كه نامه رسان آن حضرت بود میگوید
پرسیده بودید او زمانى كه قیام كند آنچنان عالمانه در میان مردم حكمرانى و قضاوت ) نص (مهدى قائم آل محمد

 . برحق كند كه هرگز نیازى به برهان و دلیل نخواهد داشت
 دسته گل محمدى
 ده مژده كه نخل دل برگ و برى داد

شجر باغ رسالت ثمرى دادزیرا   
 اى ساقى گل چهره بده باده كه امشب
 بر ماه صدف بحر والیت گهرى داد
 از نسل نبى و على و فاطمه خالق
 بر خلق جهان بار دگر راهبرى داد
 جبریل امین گفت به احمد كه خداوند
 بر امت تو بار دگر تاج سرى داد
 تا آنكه بشر را برساند به تكامل

هدایت پسرى داد بر هادى دین بهر  
 بر عسكریان مژده بده حضرت معبود



 بر مكتب شرع نبوى زیب و فرى داد
 آمد پدر مهدى موعود بدنیا
 كز امانش تیر دعا را اثرى داد
 رو به صفتان را هله اعالم خطر كن
 چون حق به على شیر خدا شیر نرى داد
 از یمن قدوم پدر مهدى موعود
 حق در بر آتش به كف ما سپرى داد
 آمد به جهان آنكه خدا خلق جهان را
 از جلوه او مهدى نیكوى سیرى داد
 آمد به جهان آنكه به یك گوشه چشمى
 بر محفل ما شور وصفاى دگرى داد
 آمد به جهان آنكه پى یارى قرآن
 با منطق خود پاسخ هر خیره سرى داد
 آمد به جهان آنكه به پیغام پیمبر
 هشدار به كفار چو پیغامبرى داد

به جهان آنكه شب تیره ما راآمد   
 در پرتو اشراق همایون سحرى داد
 آمد به جهان آنكه همه بیخبران را
 از واقعه روز قیامت خبرى داد
 با ماه بگوئید نتابد كه به زهرا
 خالق جهان باز فروزان قمرى داد
 از بهر نظر خواهى صاحب نظران حق
 ما را به جهان رهبر صاحب نظرى داد

ه هر بى هنرى رادر شهر هنر خام  
 با تیغ زبان سر خط علم و هنرى داد

به پرواز در آمد او آمد و بر مرغ دلش بال و پرى داد) ژولیده (مرغ دل   
 ماه محراب
 در جسم جهان ، فیض بهارانم من
 عالم چو زمین تشنه ، بارانم من
 در زهد، دلیل پارسایان جهان
 در عشق ، امام جان نثارانم من

نت عبادمفرزند حسین و زی  
 شایسته ترین ، سجده گذارانم من
 با اینهمه منزلت ز سوز دل و جان
 روشنگر بزم سوگوارانم من
 چون الله همیشه از جگر مى سوزم
 چون شمع همیشه اشك بارانم من
 دردا كه چه آور قضا بر سر من
 اى كاش نمى زاد مرا مادر من
 من نور دل پیمبر و زهرایم
 روشنگر بزم عترت طاهایم

فروخته تر ز شمع افروخته اما  
 دل سوخته تر ز الله صحرایم
 با ذكر دعا و خطبه و اشك و پیام
 من حافظ انقالب عاشورایم
 بیمار فتاده در دل آتش و خون



 لب تشنه خسته بر لب دریایم
 آن طرفه شهید زنده ام من كه به عمر
 از تیغ جفا بریده اند اعضایم
 دردا كه چه آورد قضا بر سر من

كاش نمى زاد مرا مادر مناى   
 آنم كه به هر گام خطرها دیدم
 در هر نفس از ستم شررها دیدم
 با آنكه ز كربال، دلم خونین بود
 در شام همى خون جگرها دیدم
 با آنكه به خاك و خون بدیم تن ها
 بر عرشه نیزه نیز، سرها دیدم
 در باغ به خون نشسته كرببال
 افتاده ، قلم قلم شجرها دیدم

و تن صد چاك پدرهاى شهیدیك س  
 یك سو تن پا مال پسرها دیدم
 دردا كه آورد قضا بر سر من
 اى كاش نمى زاد مرا مادر من
 من دیده ام آنچه را كه دیدن سخت است
 دیدن نه همین بلكه شنیدن سخت است
 از ورطه طوفا نزده آتش و خون
 بر ساحل آرزو رسیدن سخت است
اهفتاد و دو تن ز بهترین یاران ر  
 دیدن به زمین و دل بریدن سخت است
 بار غل و زنجیر چهل منزل راه
 با پیكر تبدار كشیدن سخت است
 جانبخش بود صداى قرآن اما
 از راس پدر به نى شنیدن سخت است
 اى كاش نمى زاد مرا مادر من
 دردا كه چه آورد قضا بر سر من
 مشك افشان عالم

و هواى دیگرى داشت ، همه در انتظار درخشیدن نورى بودند تا گلهاى  مدینه روز جمعه هشتم ماه ربیع الثانى حال
در این روز، خورشید تابان وجود امام حسن عسكرى علیه . زندگى را در فضاى ظلم گرفته آن سامان شادابى بخشد

و  هم او كه از دامانش نورى ساطع شد تا امید بخش مظلومان. السنه ام قدم به عرصه این جهان خاكى گذاشت 
براستى میالد امام عسكرى بر عظمت روز جمعه افزود و بر این عید طراوتى خاص . مستضعفان گیتى شود

او دومین امامى بود كه نام حسن را به خود میگرفت و هم نام سبط اكبر رسول خدا یعنى حسن ابن فاطمه . بخشید
روف بودعلیه السالم شد، امام به القاب صامت ، رفیق ، نقى ، زكى ، هادى مع . 

باید والدت باسعادت آن حضرت را نه به عنوان حادثه ، بلكه نقطه عطفى در تاریخ تشیع دانست و باید اذعان 
داشت كه این میالد در آینده اى نه چندان دور تاریخ بشریت را دگرگون مى كند، چرا كه او مى باید فرزندى به 
 .دست غیب بسپارد تا روزى دادگستر جهان هستى شود

شان ایام كه امام هادى علیه السالم را از مدینه به سامرا بردند زیر نظر حكومت عباسیان قرار گیرد، امام حسن  در
عسكرى علیه السالم را نیز به دستور متوكل عباسى به سامرا انتقال دادند لذا باید گفت كه قسمت عمده اى از عمر 

ر حكومت آنان گذشتامام علیه السالم در پایتخت عباسیان در سكوت مرگبا  . 
 آنچه مسلم است انتقال و تبعید امام هادى و امام عسكرى علیه السالم به سامرا، كه ودیعه الحسین علیه السالم

از خیمه بیرون مى آید و آرام آرام به خیمه دیگرى سرازیر مى ... از خواب بلند مى شود... در دل تاریكى شب 
در حالى ... وقت نماز صبح است بیدار شو... پدر جان ... پدر جان : زندوارد خیمه كه مى شود صدا مى ... شود

پدرش بلند مى شود... این كلمات را مى گوید كه سجاده زیبائى را روى زمین خیمه پهن مى كند مگر به خواب  ...



ود تنها بفكر خ... شب دهم محرم واقعا شبى درد آورد بود... او تمام شب را بیدارى كشیده بود... رفته بود
بود  بفكر اهل بیتش ...نبود و بعد از این ... اه رقیه جان : رو به دخترش مى كند و مى گوید... بفكر اصحابش بود ...

 ...كلمات با چشمانى پر از اشك دختر بچه اش را در آغوش مى كشد
چرا گریه مى كنى ؟... چه شده ... پدر جان  -  

از جاى خود بلند مى شود و بعد از وضو به نماز مشغول ... گوید كلمات در گلویش ساكت مى شوند و چیزى نمى
همه زنان اهل بیت در ... هنگامیكه صبح دمید، دو لشكر حق و باطل در مقابل همدیگر قرار گرفتند... مى شود

... صداى بهم خوردن شمشیرها قلبهاى آنها را به لرزه مى انداخت ... داخل خیمه ها به دعا و نیایش مشغول بودند
در ... رقیه از خیمه بیرون مى آید و با چشمهاى هرسان و خسته پدر را جستجو مى كند... وقت ظهر فرا مى رسد

سجاده ... چرا نمى آید نماز بخواند؟ دوباره به خیمه مى رود... خدا یا پدرم كجاست ؟ وقت نماز شده : دل مى گفت 
بار انجام مى دهداین عمل را چندین ... را روى شنهاى داغ پهن مى كند عقیله بنى هاشم زینب علیه السالم در  ...

از جا مى پرد و خود ... حالیكه زمین معركه را مى پایید، چشمش به رقیه مى خورد كه در كنار خیمه ایستاده است 
رقیه جان چرا بیرون ایستاده اى ؟... را به آن خیمه مى رساند  

حضرت زینب علیه السالم با صدایى كه ... ا شود و پدر به آن نرسدمى ترسم نماز قض... عمه جان : جواب مى دهد
سپس دستى روى سرش مى كشید و ... پدرت نماز آخرین خود را بجاى آورد... مطمئن با: توام با گریه بود گفت 

 ...خیمه را ترك مى كند و به رقیه مى گوید از خیمه خارج نشود
ا به تن كرد، و خاندان اهل بیت عازم كوفه و از انجام به شام رفتند، بعد از اینكه زمین كربال، حله خونین خود ر

در حال خواب و بیدارى سراغ پدرش را مى گرفت و همیشه ... رقیه ناراحتیهاى اهل بیت را دو برابر كرده بود
ا خواب مى در خرابه شام ، رقیه پدر ر... عمه اش زینب بود كه او را دلدارى مى داد ولى این دلداریها موقت بود

آنقدر گریه مى كند كه ... بیند كه او را دعوت مى كند به نزدش برود، از خواب مى پرد و با گریه پدر را مى خواهد
بى تابى و ناراحتى ... همه اهل بیت حتى بچه ها از خواب بیدار مى شوند و همه بى اختیار شیون را آغاز مى كنند
سد چه شده ؟مى پر... رقیه را به گوش یزید مى رسانند  

دستور مى دهد سر پدرش را برایش ببرند تا ساكت شود... قصه را برایش تعریف مى كنند ... 
رقیه جان این سر پدر ... سر مطهر هنگامیكه نمایان مى شود، حضرت زینب علیه السالم آنرا پیش رقیه مى برد

 ... است
و مبهوت با دستهاى كوچك و لرزانش جلو مى  مات... سر پدر است : رقیه حیران مى پرسد این سر كیست ؟ گوید

سر را مى بوسد و سپس آنرا به سینه مى چسباند و در دل ... سر مطهر را مى گیرد و به آن خیره مى شود... رود
پدر چرا جواب ... به سر بچه ها چه خواهد آمد؟... بعد از تو به سر عمه ها چه خواهد؟!... پدر... را آغاز مى كند

ایكاش سر مرا بجاى تو مى بریدند. ..نمى دهى ؟  ... ایكاش مرده بودم و ترا به این وضع نمى دیدم ...
سر ... گریه شدیدى او را گرفت و بیهوش روى زمین افتاد... با این كلمات ، خاندان اهل بیت را غمناك ساخت 

رقیه ... دیگر روحى در جسد نبود اما... رقیه زا بدست گرفتند... زنها دویدند... مطهر از البالى دستهایش مى افتد
هجرى در  61هجرى در شهر مدینه بدنیا آمد و در سال  57رقیه علیه السالم در سال ... بدرود حیات گفته بود

 .خرآبه شام مدفون شد
بارگاه حضرت ... مقام این مخدره در منطقه اى بنام عماره در نزدیكى دروازه قدیمى شام بنام فردایش قرار دارد

متر مربع مى رسید 50سابقا مزار كوچكى بود گنبدى سبز آنرا پوشانده بود و مساحتش به رقیه  . 
از كرامات این حضرت ، گفته هاى واقعیت دارى است كه سالها پیش یكى از سادات معروف حضرت را در 

... بح مى شوداى سید، چطور خواب رفته اى و آب دار قبر مرا مى برد؟ وقت ص: خواب مى بیند كه با و مى گوید
بر آن شدند كه آنجا را حفارى كنند تا جریان برایشان ... سید خواب را براى چند نفر از مجتهدین تعریف مى كند

بعد از حفارى دیدند، رودى دارد قبر مطهر را فرا مى گیرد تصمیم گرفتند كسى پایین برود پیكر ... آشكار شود
كسى جرات نكرد اینكار را انجام دهد مگر خود ... ا عوض كنندمطهر را روى كف دست بگیرد تا مسیر آن رود ر

بعد از تالوت آیات قرآن و ادعیه ، سید پایین مى رود و جسد مطهر را كه در پارچه ...آن سیدى كه خواب دیده بود
بود  در آنوقت گفته) علیه الرحمه (سید ... اى پیچیده شد بود، روى كف دست قرار مى دهد تا كار پایان مى گیرد

كردم ، حضرت ، همین االن فوت شده   هنگامیكه جسد مطهر را در دست گرفتم ، آنقدر ظریف و نرم بود كه حس 
 .بودند
از آن زمان به بعد، كرامات حضرت رقیه علیه السالم پدیدار شد و مردم شام ، این مقام را مورد احترام قرار دادند 

سالهاى دراز، شیعیان جهان ، جهت ساختن بارگاهى كه الیق مقام و نذرهاى زیادى براى آن مى فرستادند و ظرف 
این حضرت باشد پول زیادى جمع آورى كردند و خانه هایى كه دور تا دور مقام ، به مساحتهاى زیادى بود 



و بدین ترتیب قبه و بار گاهى زیبا، براى این دردانه حسین علیه السالم ساخته شد كه هم اینك . خریدارى نمودند
یارتگاه عاشقان و دوستداران حضرتش مى باشدز . 

 اى بارگاه كوچك تو قبله اى عظیم
 وى روضه مبارك تو روضه نعیم
 باشد حریم اقدس تو قبله گاه دل
 تا خفته چون تو جان جهانى در آن حریم
 هم دختر امامى و هم خواهر امام
 هم خود كریمه هستى و هم دختر كریم

اهل دلقدرت همین بس است كه خوانند   
 حق را به ابروى تو اى رحمت عمیم

رقیه جان((اى نور چشم زاده زهرا   )) 
 هر چند كوچكى تو بود ماتمت عظیم
 خواهم كه بر مزار تو گردم شبى دخیل
 خواهم كه در جوار تو باشم شبى مقیم

از نزدیك نائل گردیمبدان امید كه ما نیز از محبین این دردانه حسین علیه السالم بحساب آییم و به فیض زیارتش   . 
 دیده خونبار
 شیعیان شرح شب تار مرا گوش كنید
 قصه دیده خونبار مرا گوش كنید
 مو به مو راز دل زار مرا گوش كنید
 داستان من و دلدار مرا گوش كنید
 تا بدانید چرا خسته و بیمار شدم
 این چنین در كف اغیار گرفتار شدم
 روزگارى به سر دوش پدر جایم بود

كاخ شرف منزل و ماوایم بود ساحت  
 دیدم مام و پدر محو تماشایم بود
 ماه ، شرمنده ز رخسار دل آرایم بود
 حال در گوشه ویرانه بود منزل من
 خون دل گشته ز بى تابى دل ، حاصل من
 یكشبى ناله ز هجران پدر سر كردم
 دامن خویش ز خونان جگر تر كردم
 صحبت باب بر عمه مكرر كردم

به سفر رفته و باور كردمبابت : گفت   
 تا سر غرقه به خونش به طبق من دیدم
 من از این واقعه چون بید به خود لرزیدم
 گفتم اى جان پدر، من به فداى سر تو
 اى سر غرقه به خون ، گو چه شده پیكر تو
 كاش مى مردم نمیدید ترا دختر تو
 بنشین تا كه زنم شانه به موى سر تو

نسان رویتز چه خاكستراى سر شده ای  
 همچو احوال من آشفته شده گیسویت
 غم مخور آنكه كند موى ترا شانه منم
 آنكه از هجر تو از خود شده بیگانه منم
 آنكه شد معتكف گوشه ویرانه منم
 تو مرا شمع شب افروزى و پروانه منم
 بنشین تا ببرت راز دل ابراز كنم
 شاید امشب گره از مشكل خود باز كنم



ا از قفس آزاد كنىدوست دارم كه مر  
 همره خود ببرى ، خاطر من شاد كنى
 راحتم ز آتش سوزنده بیداد كنى
 از ره لطف به ژولیده دل امداد كنى
 كو بود شاعر دربار تو اى خسرو دین
 باش او را به قیامت ز وفا یار و معین
 مرثیه گروهى در شهادت دردانه حسین علیه السالم رقیه خاتون علیه السالم

ویرانه ام در گوشه  
 شد بهترین كاشانه ام
 چون به وصال بابایم
 گر چه سر ببریده اش را دیدم

6(مظلوم حسین علیه السالم  ) 
 گر چه دخت سه ساله ام
 رنج چهل سال و دیده ام
 سیلى و تازیانه از بس خورده ام
 چون غنچه نشكفته اى پژمرده ام

6(بابا حسین علیه السالم  ) 
 سر بر خاك غم مینهم

هادت میدهمدرس ش  
 كى اسیر دشمن بى مروتم
 من اسیر عشق و سوز و محبتم

6(مظلوم حسین علیه السالم  ) 

 هفتم صفر والدت امام هفتم حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم
 
 ظاهر چو جمال حضرت موسى شد
 روشن همه جا ز نور كرمنا شد
 در راض و سما و لوح و كرسى و قلم

پیدا شد) ص (انوار رخ محمدى   

 

 باب الحوائج  
عالمى متحرك ، پر جوش . باز اراده خداوند متعال بر آن شد كه حجتى را بر امتى بعنوان راهنمایى الهى ارائه دهد

 .متقى و با استقامت را براى هدایت ستمگران و حق جویان بر زمین و آسمان و بر جن و مالئكه عنایت فرماید
ى و تكامل انسانها را با قدرت علمى و علمى مردى چون امام كاظم علیه خواسته خالق جهان آفرین بر آن شد تا تعال

 .السالم محقق گرداند
 .و این بار براى تحقق خواسته الهى ، پدرى چون امام صادق علیه السالم باید زمینه ساز گردد
 . باید انسانى و آراسته این تعهد و مسئولیت را بر دوش گیرد كه رئیس دانشگاه عالى شیعه است
 .و باید دامن پاك و پر ارج مادرى چون حمیده وى را بستر گردد

سال یكصد و بیست و هشت هجرى بود، پیشواى ششم شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در موسم حج 
همراه جمعى از یاران خود به زیارت خانه خدا مشرف شده بودند و در این سفر همسر گرامى خود حمیده را نیز، 

ه داشتند، مراسم حج به پایان رسیده و كاروانهاى حجاج بیت الحرام هر كدام به سوى شهر و دیار خود همرا
 .رهسپار بودند
كاروان مدینه نیز در ركاب موالیشان حضرت امام جعفر صادق علیه السالم از مكه حركت نموده و پس از طى 

استراحت ، مجددا به سفر خود ادامه دهند مسافتى در سرزمینى به نام ابواء بار گشوده بودند تا پس از . 



ابواء روستایى است میان مكه و مدینه كه چشمه آب زالل و نخلهاى سر به فلك كشیده اش ، كاروانهاى خسته و 
 . مسافران تشنه لب و گرما زده را به خود فرا مى خواند

ت ، او امنم مادر گرامى پیامبر در گوشه اى از این سرزمین خلوت و آرام زنى بزرگ ، در زیر خاك خفته اس
ص(عظیم الشان اسالم ، حضرت محمد بن عبد اهللا   . است ( 

هر از گاه مسلمانى مومن ، رنج راه را به خود هموار میسازد و به زیارت این قبر میاید تا اسالمى از سر مهر، 
داده استنثار زنى كند كه در دامان پاك خود، انسانى بزرگتر از تمام آفرینش را پرورش   . 

) ص (امروز صبح ، امنه میهمانانى اینچنین عزیز و گرانقدر داشت ، مردى از سالله پاك فرزندش محمد مصطفى 
همراه با خانواده گرامى اش كه بى صبرانه انتظار نوزادى را مى كشید كه خداوند مقدر فرموده جانشین وى و 

ك شده بودزمان حمل نزدی. خلیفه رسول خدا و امام عالمیان باشد . 
تازه كند و سرنوشت این كودك   امام به روستاى ابواء آمده بود تا خاطره شیرین میالد رسول اكرم را در ذهنش
 .مبارك قدم را با سرنوشت دین فرزند امنه پیوندى مقدس و ابدى بزند

ر طالیى كرده و سایه روستاى ابواء اندرز صبح گوئى دیگر گونه مینمود، پرتو آفتاب ، نخلهاى سربلند را تا كم
 .هایى دراز روى بامهاى گلى روستا انداخته بود

صداى شتران و صداى گوسفندانى كه پیشاپیش چوپانان ، آماده رفتن به صحرا بودند، بذر نشاط را در دل مى 
 . كاشت و گوش را از آواى زندگى مى انباشت

صرف صبحانه بودند كه ناگاه فرستاده اى از  حضرت امام جعفر صادق علیه السالم همراه با یاران خود مشغول
طرف حمیده وارد شد و پیام او را به امام رسانید، امام تا پیام را شنید، دست از غذا كشیده ، بى درنگ از جا 

اصحاب و یاران حضرت صرف صبحانه را نا تمام گذاشته و به فكر . حركت كرد و به سوى چادر زنان شتافت 
ه مهمى اتفاق افتاده است ؟ آیا كسى از زنان همراه امام بیمار شده ؟ آیا مطلبى محرمانه پیش فرو رفتند كه چه حادث

این انتظار خیلى بدر ازا نكشید.... آمده مى بایست به طور خصوصى به اطالع حضرت برسد؟ یا اینكه  زیرا  .
ن حضرتش موج میزد به میان جمع اندكى بعد در حالى كه لبخند شیرینى بر لبان امام نقش بسته بود شادى در چشما

خداوند امروز پسرى به من عنایت كرد كه بهترین مردم زمان خود و پیشواى آینده شما : بازگشت ، و چنین فرمود
 .خواهد بود

و بدین ترتیب از صلب پدرى چون امام صادق علیه السالم و از رحم پاك و پر ارج مادرى چون حمیده ، برترین 
عرصه گیتى میگذارد و جهان را به نور وجود خویش ، نور باران میسازدخلق خداوند پاى به  . 

آن روز مبارك یكشنبه ، هفتم ماه صفر بود كه تا آن تاریخ صد و بیست و هشت سال از هجرت رسول اكرم مى 
پدرش برترین خلق زمین در روزگار، امام جعفر صادق علیه . گذشت و آن كودك فرخنده پى موسى نام داشت 

الم و مادرش بانوى دانا و بزرگوار و پاكدامن ام حمیده بودالس . 
او وآبسته به . داستان زندگى حمیده مادر گرامى امام موسى ابن جعفر علیه السالم از مطالب جالب خواندنى است 

ید و یكى از خانواده هاى غیر عرب بود، ولى سیر حوادث او را با خیل بردگان به بازار برده فروشان مدینه كشان
آنگاه به دستور امام محمد باقر علیه السالم از میان زنان و دختران دیگر انتخاب و به خانه حضرتش انتقال یافت و 
به افتخار همسرى فرزند جوان و برومند آن حضرت یعنى وجود مقدس جعفر ابن محمد الصادق علیه السالم نائل 

این وصلت فرخنده بود گردید و نوزادى كه در ابواء چشم به جهان گشود ثمره . 
حمیده مادر ارجمند و بزرگوار پیشواى هفتم از زنان با فضیلت و مردم آفرین بود، او به حدى از اصالت خانوادگى 
و فضایل انسانى برخوردار بود كه امام محمد باقر علیه السالم هنگام معرفى او به فرزند گرامى خود جعفر ابن 

حمیده ، همچون زر ناب و تصفیه شده ، از شالودگیها و پلیدیها پاك است ، :  فرزندم: محمد علیه السالم فرمود
فرشتگان الهى همواره از او مراقبت و نگهدارى كرده اند تا نزدیك به من رسیده است و این از لطف خدا بر من و 
 .امام بعد از من است كه پاى چنین بانوى پاكدامنى را به خانه من گشود

نوى بزرگ در خانه امام صادق علیه السالم بیش از پیشگوهر شخصیت این با صیقل یافت و در پرتو زندگى   
مشترك با آن پیشواى بزرگ و استفاده از علوم سرشار آن حضرت به پایه اى رسید كه امام صادق علیه السالم 

از این لحاظ، . اجعه كننددستور میداد زنان مسلمان براى فرا گرفتن احكام و مسائل دینى به این بانوى عالیقدر مر
موسى ابن جعفر علیه السالم به تنها پدرى همچون امام صادق علیه السالم بنیانگذار مذهب جعفرى و موسس 
دانشگاه بزرگ جهان اسالم داشت ، بلكه از پستان بانوى با فضلیت و گرانمایه اى چون حمیده شیر خورده و در 
 .دامان پاك و پر ارج او پرورش یافته بود
از همان كودكى آثار هوش سرشار و استعداد شگرف از چهره حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم هویدا بود و 
از آینده درخشان او حكایت میكرد، او كه وارث علوم خاندان رسالت و امامت بود تا سن بیست سالگى كه پدر 



ه جا از برنامه هاى عالى و ارزنده پدر بزرگوارشان حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در قید حیات بودند هم
 .الهام میگرفت و از علوم و دانشهاى آن حضرت استفاده میكرد

هجرى پس از شهادت پدر بزرگوارش عهده دار مقام امامت شد و به هدایت و رهبرى مردم مشغول  148در سال 
 .گردید

ابو الحسن بود  فش معروفترین القاب حاضرت كاظم ، عبد صالح ، باب الحوائج و كینه شری . 
سال از عمر پر بركتش میگذشت به دست  55حضرت امام موسى ابن جعفر علیه السالم پس امامت در حالى كه 

 .هارون الرشید به شهادت رسید
 آسمانا تو ندارى قمرى بهتر از این
 بزم ما را نبود زیب و فرى بهتر از این
 نیست ما بى خبران را خبرى بهتر از این

ز به كاشانه قاف ملكوتبهر پروا  
 حق نداده است مرا بال و پرى بهتر از این
 هر كسى را اثرى هست گرانمایه و من
 بین اشعار ندارم اثرى بهتر از این
 آمد این مژده نگوشم سحر از عالم غیب
 كه نباشد شب ما را سحرى بهتر از این
 شب میالد همایون بهین رهبر ماست

ز اینكه بشر را نبود راهبرى بهتر ا  
 از گریبان زمین سرزده خورشید مگر
 كه ندیده است بخود زیب و فرى بهتر از این
 جاى دارد كه بگوید به دوصد جلوه زمین
 آسمانا تو ندارى قمرى بهتر از این
 صادق آل نبى را پسرى داد خدا
 كه نباشد پدرى را پسرى بهتر از این
 بعد صادق زره لطف نداده است بما

رى بهتر از اینصدف بحر والیت گه  
 بخدائى خدا نیست در اقلیم وجود
 بهر زیب سر ما تاج سرى بهتر از این
 بهتر روز صفر هفتم ماه صفر است
 نیست ما هم سفران را سفرى بهتر از این
 بهتر نابودى هارون ستمگر نبود
 خفته در بیشه دین شیر نرى بهتر از این
 بهتر پرپر شدن زهر ندارد به یقین

برگ و برى بهتر از این شجر گلشن دین  
 گوئیا خلق نكرده است بدین حسن و خصال
 بین ابناء بشر، حق ، بشرى بهتر از این
 چشم خورشید چو افتاده به او گفت نداشت
 كلك ذات احدیت هنرى بهتر از این
 اى شه ملك خراسان پسر شیر خدا
 چون تو نبود پسرى را پدرى بهتر از این

ه گرىنیست در گردش ایام بدین جلو  
 مهر و مه را شب و روز دگرى بهتر از این
 حاجت خویش طلب كن كه ندارد پس از این
 تیر جانسوز دعایت اثرى بهتر از این
 من ژولید چه گویم كه ز یمن قدمش
 بزم ما را نبود زیب و فرى بهتر از این



 سرود میالد حضرت موسى بن جعفر علیه السالم
 زیور آرا شد زمین تا عرش اعلى

ه شد نور رخ موسى هویداچونك  
 مبارك مبارك مبارك
 به به از شان و جالل و عزت و جاهش
 خرم افزا شد زمین از دیدن روى گرامش
 عالم از این مولد فرخنده گردیده طرب زا
 چونكه شد نور رخ موسى هویدا
 مبارك مبارك مبارك
 بر امام منتظر بادا مبارك این والدت

والدتتهنیت بر شیعیان حضرتش از این   
 رسید شادى شیعیان به عرش اعلى
 چونكه شد نور رخ موسوى هویدا
 مبارك مبارك مبارك

بیستم صفر اربعین ساالر شهیدان و سرور آزادگان حضرت ابا عبد اهللا الحسین علیه السالم و یاران و اصحاب با 
 وفایش
 
 اربعین آمد و اشكم ز بصر مى آید
 گوئیا زینب محزون ز سفر مى آید

كرببال شیون و شینى بر پاست باز در  
 كز اسیران ره شام خبر مى آید
 فصل پیام

وقتى كه گرد و خاك پیكار عاشورا فرو نشست و صداى چكاچك شمشیرها، با واپسین تپش قلب مجاهد مردان ، 
ز خاموش گشت و زمانى كه خنجر سیاه كین ، فریاد سرخ حسین علیه السالم را همراه حنجره اش برید دوران پس ا

 .حسین یعنى فصل پیام آغاز شد
عصر عاشورا آغاز رسالت بود و از همان ساعت ، خون گرم ساالر شهیدان ، دروازه دلهایى را گشود كه با هیچ 
 .لشگرى بجز خون فتح نمى شد
عصر عاشورا پایان حضور جسمانى امام حسین در صحنه و آغاز عصر عشق به حسین بود و از آن غروب سرخ 

ز، بشریت در عصر حسین زیست كرده است ، كل یوم عاشورا و كل ارض كربالفام تا امرو . 
عصر عاشورا پایان حضور جسمانى امام حسین در صحنه و آغاز عصر عشق به حسین بود و از آن غروب سرخ 
 .فام تا امروز، بشریت در عصر حسین زیست كرده است ، كل یوم عاشورا و كل ارض كربال

یان یافت و حسین ، عمود خیمه عشق ، بر زمین افتاد و طوفان طف فرو خوابید، مبارزه پس از آنكه كارزار پا
این بار قهرمان داستان زینب است و زبان . نوینى در برابر ظلم آغاز و جبهه اى به وسعت قلب همه انسانها باز شد

كندگویاى او و امام سجاد علیه السالم شمشیر برانى است كه رگ حیات ستم را قطع مى  . 
از . كاروان اسرا، از كانون حماسه دور مى شود و حال و هواى آنان ائینه تمام نماى ماهیت نهضت حسین است 

ام حسبت آن اصحاب : سرهاى بریده نور مى بارد و از راس نورانى حسین علیه السالم آواى قرآن بگوش مى رسد
 الكهف و الرقیم كانوا من ایاتنا عجبا

نماز شب مى خوانند و ذكر خدا از لبانشان جدا نمى شود و از اسارت خویش و شهادت  شبها، اهل بیت قرآن و
 .مردانشان پشیمان نیستند

این قافله بجاى آنكه نشانه افتخارات لشكر كوفه باشد نمایشگر قساوت یزیدیان و مظلومیت و حقانیت سپاه جان باخته 
 . عشق است

شهداء در قتلگاه آرامیده اند و تكلیف خود را به بخوبى انجام داده اند  .زینب ماموریتى ویژه و سنگین به عهده دارد
آیا اسارت و زنجیر مانع از انجام تكلیفشان . و شاهدان باید در طول مسیر، رسالت تبلیغى خود را به انجام رسانند

ر ابالغ پیام باز خواهد بود؟ آیا كشته شدن عزیزانشان و تالمات روحى ناشى از آن ، آنان را از مسئولیت خطی
 خواهد داشت ؟
خیابانهاى كوفه و شام و مجلس یزید و ابن زیاد جواب این پرسشها را بخوبى مى دهد كه هیچ نیرویى قادر نیست 



 .ایمان زینب و زبان رساى على گونه اش را به زنجیر كشد
ه شده است و جو مسموم دست ستم در پوشش تبلیغاتى عوامفریبانه و زهر آلوده به خون فرزندان فاطمه آلود

فریادى روشنگر الزم است تا مردم . تحریف حقایق هنوز اجازه نمى دهد تا مردم از ماهیت جنگ نینوا آگاه شوند
فریادى روشنگر الزم است تا مردم پشت جبهه را از عوام . پشت جبهه را از عوام فریبى ها و تحریف ها آگاه شوند

گ تبلیغاتى آغاز مى گرددجن. فریبى ها و تحریف ها آگاه سازد جنگى نابرابر كه در یك طرف ، حكومت با تمام  .
 . ساز و برگ تبلیغاتى و در طرف دیگر زنان و كودكانى داغدیده ، گرسنه و خسته
زینب در كوفه و شام پرده از چهره كریه بنى امیه برداشته و با منطق علوى ، مغلطه ها و سفسطه هاى ابن زیاد و 

مى كند و با افشاگریهاى روشنى بخش خود، از جنایت هولناكى كه در سرزمین خونبار تف رخ داده  یزید را افشار
 ...پرده بر مى دارد و بدین ترتیب نقاب از سیماى حسینیان و فرزندان رسول خدا كنار مى رود و

مى رسد و عاشورا را  اعتراضها، قیامهاى و انقالبها یكى پس از دیگرى آغاز مى شود و پیام كربال به گوش تاریخ
 .جاودانگى مى یابد و قتلگاه حسین علیه السالم قبله گاه مى گردد و امت هاى افسرده را جانى دوباره مى بخشد
در فصل پیام خون ، زینب عاشورایى در تبعید به پا مى كند و جوامع بشرى از آن تاریخ به بعد گلواژه آزادى و 

آرامگاه و بارگاه تو آرامش بارگاههاى متعفن ! و اینك اى حسین . نندشهادت را از شجره خونین كربال مى چی
طاغوتیان را بر هم زده و زیارتگاه شیفتگان حق و تشنگان عدالت ، گشته است و تربت پاك تو سربازان عاشقى 

ربال تربیت كرده است كه در طول تاریخ عاشوراها ساخته اند و پرچم امر به معروف و نهى از منكر را كه در ك
 .برافراشتى بر تارك تاریخ به جنبش در آورده اند و خیمه عشقى كه در نینوا زدى همچنان بر پا نگهداشته اند

یاد بود رستاخیز عاشوراى تو هر سال با شكوهتر از سال پیش بر پا مى شود و هر محرم و صفر شور و شعور و 
هم مى آیند، اگر عشق تو در دلها نبود عقل بى پناه عشق و عقل ، در صحنه جامعه و در درون انسانها به مالقات 

 .مى ماند و اگر شور تو بر سرها نبود شعور مى خشكید
عاشورا روز شهادت . یاد بود رستاخیز تو هر سال از عاشورا تا اربعین ، خلق جهان را متوجه پیام قیامت مى كند

 . حماسه سازان و اربعین روز زیارت مرقد عاشور سازان است
عاشورا و اربعین نقطه ابتدا و انتهاى . ورا خروس خون حسین و اربعین ، پژواك این فریاد ظلم شكن است عاش

بلكه . عشق نیست بلكه چله عارفانه شیعه است ولى نه مثل چله درویشان و مرتاضان در كنج عزلت و خانقاه 
 . همچون خود حسین در میانه انسانها و جامعه

وج عشق حسین است و در این چهل روز، حسین علیه السالم تنها سخن محافل و مجالس عاشورا تا اربعین نقطه ا
 .است تا در طول عمر انسان بهانه بیدارى ظلم ستیزى باشد

عاشورا زمانه خون و ایثار و اربعین بهانه تبلیغ و پیمان است ، عاشورا روزى است كه حسین با تاریخ سخن گفت 
درس حسین علیه السالم مى نشیند و اربعین روزى كه تاریخ ، پاى . 

اربعین . عاشورا روزى كشت خون خدا در كویر جامعه ظلم زده و و اربعین آغاز برداشت اولین ثمره آن است 
 . فرصتى براى اعالم همبستگى با عاشورا است

ى تاسیس زیارت اولین زائران حسین و بازگشت اهل بیت امام بر سر خاك گلگون شهیدان بهانه اى منطقى برا
اولین حسین علیه السالم چه جابر باشد و چه دیگران و جابر قبل از اهل بیت به كربال آمده باشد . عزاى اربعین بود

یا پس از آنان و این حضور چه در اربعین اول باشد و چه در اربعین دوم ، تغییرى در فلسفه اعالم اربعین به 
یجاد نمى كندعنوان چهل روز عزاى براى حسین علیه السالم ا . 

از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم ساالنه و رسمى اعالم انزجار از ظالمان تاریخ است و در  - چهل روز متوالى 
در . این اعتراض عمومى ، حسین سمبل شجاعت ، پایمردى و آزادگى و یزید نماینده و مظهر جور و فجور است 

و افكار عمومى بیش از هر حادثه مهم دیگرى تحت تاثیر حادثه این چهل روز یاد حسین صدرنشین محفل دلها است 
كربال است و این چهل روز فرصت مناسبى است تا مردم ، عشق به حسین و كینه و تنفر از قاتالن او را در دل 
خود بپرورانند و این كینه مقدس را با پوست و گوشت خود و فرزندانشان در آمیزند و عظمت گرمى حماسه 

به هر عصر و نسلى برسانند و شور عاشورا را هر سال تازه تر از سال گذشته بر پا كنند تا كالس  عاشورا را
دائر گردد  درس عاشورا هر سال با شكوهتر از سال پیش  باشد تا ما نیز . اینجاست كه فلسفه اربعین رخ مى نماید .

آماده نمائیم) عج (ن حضرت مهدى از این كالس پر بار درس شهادت بیاموزیم و خود را جهت یارى موالیما  . 
 .اربعین حسینى بر تمام حسینیان تسلیت باد
 اربعین
 آنچه از من خواستى ، با كاروان آورده ام
 یك گلستان گل ، به رسم ارمغان آورده ام



 از در و دیوار عالم ، فتنه میبارید و من
 بى پناهان را بدین داراالمان آورده ام

بانگ یارى برنخاستاندر ین ره از جرس هم ،   
 كاروان را تا بدینجا، با فغان آورده ام
 بسكه من ، منزل به منزل ، در غمت نالیده ام
 همرهان خویش را چون خود، بجان آورده ام
 تا نگویى زین سفر، با دست خالى آمدم
 یك جهان ، درد و غم و سوز نهان آورده ام
 قصه ویرانه شام از نپرسى ، بهترست

ار، پیغام خزان آورده امچون از آن گلز  
 خرمنى ، موى سپید و دامنى ، خون جگر
 پیكرى بى جان و جسمى ناتوان آورده ام
 دیده بودم با یتیمان مهربانى میكنى
 این یتیمان را بسوى استان آورده ام
 دیده بودم ، تشنگى از دل قرارت برده بود
 از برایت دامنى اشك روان آورده ام

بالگردان توتا نثارت سازم و گردم   
 در كف خود، از برایت نقد جان آورده ام
 نقد جان را ارزشى نبود، ولى شادم چو مور
 هدایه اى ، سوى سلیمان زمان آورده ام
 تا دل مهر نفرینت را نر نجانم ز درد
 گوشه اى از درد دل را، بر زبان آورده ام
 مرثیه گروهى در اربعین حسینى
 اسارت طى شد اى ماه مدینه

كن زیارت كن سكینه زیارت  
 گل بى آیت اینجاست
 مزار بابت اینجاست

2(حسینم وا حسینا  ) 
 بنال اى دل بناى نینوائى
 دوباره گشته زینب كربالئى
 به تن دارد نشانه
 ز ضرب تازیانه

2(حسینم وا حسینا ) 
 همین جا هستى زینب فدا شد
 كه هجده دسته گل از ما جدا شد
 ضیاء هر دو عینم
 كجائى اى حسینم

2(حسینم وا حسینم  ) 
 اسارت در ره حق عزتى داشت
 به محمل سر شكستن لذتى داشت
 بخوان قرآن دوباره
 ز حلق پاره پاره

2(حسینم وا حسینا  ) 

بیست و هشتم صفر رحلت پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت محمد ابن عبد اهللا ص و شهادت سبط اكبرش حضرت 
 امام حسن مجتبى علیه السالم



 
جهان سیه مى پوشد در سوگ نبى  

 در سینه دل از داغ حسن مى جوشد
 از ماتم هشتمین امام معصوم
 هر شیعه ز درد، جام غم مى نوشد
 رحلت

از رحلت تو چه بگوئیم و چه بنویسیم كه براستى وصف این غم بزرگ ، این رحلت جانگذار و ) ص (یا محمد
است ؟ وصف كبرى و داهیه عظمى در توان كدامین قلم و كدامین بیان  

، اى گرامیترین خلق نزد پروردگار، اى آفتاب جانبخش جهان ، اى روح وجود عالم ، براستى كدامین )ص (محمد
آرى... قلم است كه از تو، به صورتى بایسته و شایسته یاد كند؟  ... 

ا بنازم به آن ماه گاهى كه ستاره اى از آسمان كوچ میكند میگوئیم ما را چه غم كه هنوز ماهى و مهتابى باقیست ، ام
 ...شب افروزى كه با رفتنش ، كاروان نور را به ارمغان میاورد و انبوه ستارگان دیگرى را روشن میسازد
آسمان بر بام خانه پیغمبر منتظر  ... و تو اى برگزیده ترین برگزیدگان خلق ، اى رسول حق ، چنین بودى آرى

و زمین دیگر نمى چرخد، در این لحاظ سنگین و اندوهناك گوئى  است ، انگار كه كواكب آر حركت باز ایستاده اند
ص(این محمد خاتم انبیاء با . نیست كه از دار دنیا میرود بلكه كل انبیاء و پیامبران هستند كه از این جهان میروند ( 

این جهان را ترك میكند) بخاطر حال امتش (تنى خسته و چشمى نگران  . 
د و از این فانى سرا به باقى سرا میشاند، او غم از رفتن ندارد، اندوه از رحلت و ترك اینك او امتش را تنها میگذار

این خاك ندارد كه اگر غمى و اندوهى بر سینه اش سنگینى میكند ناراحتى و بى تابى از براى امت نوپایى است كه 
. زیادى قرار گرفته است یك مكتب الهى را پذیرفته است و به همین خاطر در مقابل دشمنان داخلى و خارجى 

غمش غم امتى است كه باید حركتش را به سوى اهللا یك لحظه متوقف نسازد، چه رنجها كه براى این حركت متحمل 
نگشت و چه حرفها كه از دوست و دشمن نشنید، اگر در دل همیشه به یاد و فكر امت بود بخاطر عشقى بود كه به 
 . خداى امت داشت

او كه نفسش زندگى بود و امید، حرفهایش هیجان بود و تالش ، . واز از قفس تن را داردآرى مرغ جان ، قصد پر
چقدر موثر و پر . قدمها و حركاتش زندگى ساز بود و انسان ساز، و لبخندش هر مشتاق عاشقى را بو جد میاورد

در پر جذبه است كالمش نفوذ سخن میگوید این رسول خدا، چقدر به انسانها عشق مى ورزد این سرور انسانها و چق
 .، آنگاه كه از خدا سخن میگوید، آنگاه كه از گرسنگان و تشنگان و بیماران و گرفتاران سخن میگوید

اینك پدرى مهربان از دنیا میرود، پدرى بى مانند جهان را ترك میگوید، و آنگاه كه بى تا بى قرارى دخترش را 
طمه عزیزم ، فاطمه دلبندم ، فاطمه اى گوشواره عرش كبریائى ، فا :نظاره مى كند خطاب به او چنین مى فرماید
فاطمه اى گوهر پارسایى و شكیبایى فاطمه اى محبوبه حضرت داور، فاطمه اى جان و جآنان پیامبر، فاطمه اى 

فاطمه جان گریه این . كفو بى كفو حیدر غصه به خود راه مده كه تو اولین كسى هستى كه به دیدار من میشتابى 
ور چشمان عزیزم حسن و حسین را آرام كن كه بیش از این طاقت شنیدن این گریه ها را ندارمن  . 

به یكباره نفس ها گره مى خورد، زمان ساكت و غمگین مى ایستند، هستى از جنبش باز مى ماند ناگهان لبهاى 
 :نازنین پیامبر تكان مى خورد
 بل الرفیق اال على

عطر تن مطهر تو است كه در مشام این خاكیان فرو رفته است و در دلهاشان نورى ، یا رسول اهللا اكنون اندكى از 
شورى و غوغایى بى اندازه ایجاد كرده و و شوریده شان ساخته و این دلهایشان را جایگاه عشق به تو و خاندان پاك 
 . قرار داده

ند و جز به اشتیاق قرب الهى و عنایتى كن به این خستگان كه جز ائین پاك تو چیزى نمیخواه) ص (یا محمد
 .محشور شدن در نزد تو، جانهاشان آرام نمى گیرد
 اى خوش آن روز یكه ما معشوق را مهمان كنیم
 دیده از روى نگارینش ، نگارستان كنیم
 گر ز داغ هجر او دردى است در دلهاى ما
 ز آفتاب روى او، آن درد را درمان كنیم

و اینك در سالروز رحلت تو و شهادت فرزندان عزیزت امام حسن مجتبى ...  ، ما سوخته ایم سوخته)ص (یا محمد
و امام على بن موسى الرضا علیه السالم جز آب دیده چه داریم كه نثار كنیم ، اى رسول حق ، داغ دلهاى این 
 .مردان و زنان خسته را جز با وجود مقدس تو مگر میشود آرام كرد



وت ، اندكى بیا و بحال این عاشقان حق و سوختگان سرزمین ما نظرى كن ، اینك اى خورشید درخشان آسمان نب
اى پیغامبر عشق و توحید، اى حبیب خدا اى یاور مظلومان و اى چشمه جوشان ایمان و تقوى ، گوشه چشمى بر 
 .این جمع پریشان و مضطر ما بینداز

ه زهرایت را در آغوش بگیر، اشكها را از قامت خمیده ات را راست كن اى پدر امت ، اى رسول حق ، پیكر افسرد
دیدگاهش پاك كن ، پهلوى شكسته اى زهرایت را در آغوش بگیر، اشكها را از دیدگانش پاك كن ، پهلوى شكسته 
اش را مرهم بگذار، گونه كبودش را نوازش كن ، قلب شكسته اش را التیام بخش ، اه اى رسول خدا، پیكر عرقه 

را از مقابل دیدگانش دور كن مگذار، بدن تیر الودش را نظاره كند، به او بگو كه گریه را بخون مجتبى علیه السالم 
)بس كند، بگو كه فرزندش مهدى  مى آید، بگو كه او از راه میرسد او میاید، او باید بیاید، انتقام خونها را ) عج 
 .میگیرد و شادمانى را بهمراه مى آورد

من تبعه على دعوته و ارحم استكانتنا بعده ، اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه برویته و )ص (الهم و سر نبیك محمد
1... (االمه بحضور و عجل لنا ظهوره ، انهم یرونه بعید او نریه قریبا، برحمتك یا ارحم الراحمین  ) 

 در شهادت دو پاره تن رسول خدا
 حضرت امام حسن علیه السالم و حضرت امام رضا علیه السالم

ما تمزده است ، امروز شیعه در سوگ است و شورى دگر به سر دارد، شیعه گوئى قرار ندارد،  امروز شیعه
 .امروز دنیاى تشیع را حالى دیگرست و انقالبى دیگر
گوئى هاله هاى ماتم و اندوه ، سر تا پاى وجودش را فرا گرفته است ، گوئى غریب شده است ، گوئى عقیده ها 

ارى امروز شیعه عزادار است . دیگر تاب مقاومت در برابر قطرات اشكش نمى بیند آنچنان گلویش را میفشارند كه
 . و در ماتم عزیزانى بهتر از خویش به سوگ نشسته است

عج(هم سوگوار است ، ارى امروز مهدى ) عج (امروز به تنها شیعه كه مهدى  داغدار است و ابرهاى تیره ماتم  ( 
بقیع را ) عج (از مدینه جدا نمیشود، امروز مهدى ) عج (ه است امروز مهدى و اندوه ، آسمان زندگیش را پوشانید

تنها نمى گذارد و زمین مدینه نیز امروز آغوش گشوده است تا مهمآنان تازه اش را در قلبش جاى دهد، اى مدینه 
موش ، مهمانى غرور میكند و بقیع نیز ان قبرستان غریب و خا  و فرزندش احساس )ص (امروز از پذیرائى پیامبر

تازه دارد، آماده است و تا در كنار مادرى ، فرزندش را نیز جاى دهد، ارى فاطمه علیه السالم نیز، سوگوار است ، 
و امروز در بقیع تنها نیست چون فرزندش حسن را در كنار خویش دارد و میتواند پهلوى شكسته و گونه سیلى 

ه هایش را بگشاید و شكوه درونش را به پسرش حسن علیه السالم خورده اش را به پسرش نشان دهد، میتواند عقید
 .باز گوید و براستى چه غمناك است امروز
امروز بقیع مطهر، شاهد گفتگوى مادر و فرزندیست ، كه یكى بازوى كبودش را نشان میدهد و دیگرى بدن تیر 

ن صحنه غم انگیز است و در كنار نیز شاهد ای) ص (خورده اش را و اه چه بگویم و چگونه بگویم كه پیامبر
راستى چه شده است ؟. فرزندانش اشك مى ریزد  

هم آماده عزادارى است چرا   امروز همه عزادارند، شیعه ، مهدى ، مدینه ، بقیع ، فاطمه و اه چه گویم كه طوس 
ر آغوش كشد و چه كه او نیز امشب سینه اش را گشوده است تا فردى چون على ابن موسى الرضا علیه السالم را د

امروز بیرقهاى سیاه به نشانه سوگوارى در اهتزازند و صاحب عزا وجود مقدس . پرشكوه ، اما غم انگیز است 
هنوز از مدینه و بقیع و از كنار جدش پیغمبر خدا و مادرش فاطمه زهرا . است ) عج (ولى عصر حضرت مهدى 

را به سوى خویش میخواند تا در عزاى جدش على ابن علیه السالم جدا نگشته است كه طوس ان وجود نازنین 
)موسى الرضا  و ما نیز اینك با قلبى اكنده از اندوه و با چشمانى اشكبار . نیز شركت كند) علیه االف التحیه و الثناء

و  اگر توفیق نداشته ایم كه در كنارت در مدینه: اى مهدى ، اى ولى زمان : و با حالتى غمگین فریاد بر میداریم 
بقیع باشیم اما اینك از جوار مرقد جدت على بن موسى الرضا علیه السالم و از محفلى كه بنام اجداد طاهرینت 
باشد كه پاسخ عزادارهایمان ، عنایت و توجهى به  . تشكیل شده به شما تسلیت میگوئیم و ظهورتان را ارزو میكنیم
 .ما باشد
 رحلت خاتم االنبیاء ص

شب قطع نزول وحى آمدشب هجر رسول وحى آمد   
 فلك را ركن ارامش شكسته
 زمین از اشك غم ، در گل نشسته
 مالئك جمله در جوش و خروشند
 خالیق جمله از ماتم خموشند
 كنار بستر باباست زهرا



 ز غم دامانش چون دریاست زهرا
 به یكسو سر به دامن بوتراب است
 ز دیده اشك باران چون سحاب است

وشین استبه سویى مجتبى در شور   
 دو دستش حلقه بر دوش حسین است
 نگاه مهر و ماه و هر دو كوكب
 شده خیره به حال زار زینب
 همه حالى غمین دارند امشب
 ز دیده اشك مى بارند امشب
 ولى در این میان زهراى اطهر
 بود بیش از همه دل ناگران تر
 تو گویى اشك او پایان ندارد
 به سینه دل ، به پیكر جان ندارد

ام اور كه عقیده در گلو داشتپی  
 هماره گوشه چشمى به او داشت
 ستوده اشك از چشم ترش كرد
 به حسرت سر به گوش دخترش كرد
 زاسرار نهانى پرده برداشت
 پیامش مژده صبح و سحر داشت
 پس از ان فاطمه از گریه كم كرد
 تبسم كرد و ترك رنج و سحر داشت
 چو پیغمبر ز گیتى دیده پوشید

ن نشست و دل خروشیدفلك در خو  
 به گریه عقیده دل باز كردند
 ز زهرا پرسش ان راز كردند
 كه اى تقوا و عصمت زا تجسم
 چه بد ان گریه ها و ان تبسم
 چه رازى در پیام حضرتش بود

ان امام الرحمه فرمود: بگفتا : 
 مباش افسرده خاطر از جدایى
 تو پیش از دیگران پیش من ایى
 ترا در خلوت ما راه باشد
 ترا عمر كم و كوتاه باشد
 رسوال، احمد، امت نوازا
 ز رحمت بر سر این نكته بازا
 كه چون دادى به زهرا وعده وصل
 به او گفتى ز سوز و سردى فصل ؟
 به او گفتى در این ایوان نیلى
 كه نیلوفر ندارد تاب سیلى ؟
 به زهرا گفته اى این راز یا به
 چون گل پرپر شود با تازیانه ؟

ر فاطمه دادى بشارتتو كه ب  
 به زخم سینه اش كردى اشارت ؟
 در سوگ امام حسن علیه السالم
 آنشب مدینه شاهد سحر بود
 ماه صفر آماده از بهر سفر بود



 آنشب شقایق خون به جام الله مى ریخت
 از ابشار دیده خود ژاله مى ریخت
 آنشب سپیده جامه بر تن چاك میكرد
 از روى الله گرد غربت پاك میكرد
 آنشب زمان از پرده دل داد میزد
 مرغ حق از بیداد شب فریاد میزد
 آنشب دل از داغ غم جانانه مى سوخت
 برگرد شمعى بیمه جان پروانه مى سوخت
 ام المصائب از مصیب دیده تر بود
 در پیش او طشتى پر از لخت جگر بود
 آنشب برادر نیشها را نوش میكرد
داز حق سخن مى گفت و خواهر گوش میكر  

 آنشب حسن بهر حسینش راز مى گفت
 شرح بال و كربال را باز مى گفت
 آنشب حسن را سینه بودى پر شراره
 چشم حسینش بود و قلب پاره پاره
 آنشب سرشك از دیده عباس مى ریخت
 خون حسن از سوده الماس مى ریخت
 آنشب دل قاسم خدا را یاد میكرد
 فریاد از بى رحمى صیاد مى كرد

را با اه مى گفت آنشب حدیث درد  
 از روز عاشورا به عبد اهللا مى گفت
 مرثیه گروهى در شهادت پیامبر اسالم ص و حضرت امام حضرت امام حسن علیه اسالم
 غبار غم بر چهره عالم نشسته
 پیغمبر اكرم ز عالم دیده بسته
 على خورد خون جگر
 زهرا كند پدر پدر
 بقیه اهللا ، بقه اهللا

است روز عزاى رحمه للعالمین  
 آغاز غربت امیرالمومنین است
 على خورد خون جگر
 زهرا كند پدر پدر
 بقیه اهللا ، بقه اهللا
 در مرگ پیغمبر بودن خون قلب الش
 بانگ اذان دیگر نیاید از بالش
 على خورد خون جگر
 زهرا كند پدر پدر
 بقیه اهللا ، بقیه اهللا
 اى خواهرم این وادى عشاق دین است

او همین است هر كس كه شد عاشق سزاى  
 باید ز لعل گهرش
 برون بریزد جگرش
 بقیه اهللا ، بقیه اهللا

 آخر صفر شهادت حضرت على ابن موسى الرضا علیه السالم



 
 امشب زچه در خلد، نبى مى گوید
 زهراى بتول با على مى گرید
 گویا كه عزاى خسرو طوس رضاست
 زیرا كه محمد تقى مى گرید
 قبله هفتم

بر مردم مدینه سالم مى كرد، مردى متین و با هیبت را مى دید كه میان موجى از نور با  در هر پگاه كه خورشید
گامهاى شمرده خود به طرف مسجد شهر حركت مى نمود خورشید این گامها را تا درب مسجد تعقیب مى كرد و 

ها هم دیگر استوانه چیزى جز نور نبود كه بشمارد حتى گام) ص (مى شمرد، امام از آنجا تا كنار مرقد رسول خدا
هایى از نور بودند و خورشید در حسرت ان نور مى سوخت و در پشت كوههاى مدینه پناه مى گرفت اما از میان 
شكاف كوهها ان مرد را مى دید كه در كنار مرقد پدر نشسته است و با او سخن مى گوید ان چنان كه دو دوست و 

خویش دو عاشق نجوا مى كنند، چونان مریدى با مردا  . 
و اكنون بیش از هزار سال است كه خورشید ان گامها نمى شمارد و دیگر ان قامت و قدمها را نمى بیند اما هزاران 
خاطره ان مسیر نورانى و ان گامهاى ربانى جان داده اند و او با همان   و میلیونها انسان را مى بیند كه به پاس

ها حاضر مى شد، و در چشمان آنها خاطره خود را زنده مى كرد و آنها گامها به هنگام عروج ان جانها بر بالین آن
را به بهشت جاودان نوید مى داد و باز دوباره بر مى گشت به سوى مسجد النبى كنار مرقد پدر مى نشست و گاه 

ز نجوا و گاه شكایت مى كرد او فرزند رسول خد على ابن موسى الرضا است او هشتمین امام و هشتمین پرتو ا
كینه ان حضرت امام رضا علیه . خورشید والیت و دهمین اختر در آسمان عصمت و تنها امام حاضر در ایران 

السالم را ابوالحسن ثانى است ، اهمیت و موقعیت استثنائى امام در دوران امامت ایشان موجب شد كه امامان پس 
لرضا علیه السالم پس از شهادت پدر بزرگواراش امام على ابن موسى ا .از ایشان را تماما به ابن الرضا شناسند

هجرى امامت و دعوت خود را اشكار ساخت و بى پروا به رهبرى و هدایت  183امام كاظم علیه السالم در سال 
امت همت گماشت ، دوران امامت امام هشتم علیه السالم با سالهاى خالفت سه خلیفه مقتدر و مسلط بر امور 

هارون الرشید عباسى فرزند مهدى عباسى بود خالفت هارون كه بى شك پر نفوذترین و مصادف شد، اولین آنها 
هجرى پایان پذیرفت و این سال برابر بود با دهمین سال امامت حضرت  193مقتدرترین خلفاى عباسى بود در سال 

 . على ابن موسى الرضا علیه السالم
دند نزدیك به هشتصد میلیون نفر بود و حكم او را بیش از در زمان هارون ، امار انسانهایى كه تحت حكومت او بو

 .چهل كشور اسالمى و غیر اسالمى ، گردن مى نهادند
در ده سالى كه هارون ، امام رضا علیه السالم را درك كرد، فرصت ان را نیافت كه خطرى را متوجه امام رضا 

رخ داده بود هارون مجبور شد خود با سپاهیان به  علیه السالم سازد و باالخره به علت اغشاشاتى كه در شرق ایران
سوى خراسان برود، اما در نیمه راه بیمار شد و در طوس مرگش فرار رسید و در همانجا در منطقه اى به نام 
 .سناباد مدفون شد

ون خلیفه هارون الرشید پس از خود، امین را براى خالفت تعیین كرده بود و از او تعهد گرفته بود كه پس از او مام
اما امین به هیچیك از تعهداتى . شود و نیز حكومت ایالت خراسان در زمان خالفت امین در دست مامون باقى بماند

هجرى چند ماه پس از فوت هارون مامون را از والیتعهدى خود  194كه به پدر داده بود عمل نكرده و در سال 
، همین قضیه موجب شد كه میان امین خلیفه هارون و عزل كرد و فرزند خود موسى را به این مقام نصب نمود

مامون كه در ان زمان والى خراسان بود، جنگهاى خونینى درگیرى و آتش جنگ میان ان دو برادر فاصله اندازد تا 
هجرى امین كشته مى شود و مامون بر مسند خالفت تكیه مى زند اما على سنت عباسى ها  198اینكه در سال 

به مرو مى برد و بساط خالفت خود را در میان غیر عربها پهن مى كندمركز خالفت را  . 
امام على ابن موسى الرضا علیه السالم نه تنها در این درگیریهاى سراسر باطل و فاسد، شركت نجست و هیچ گونه 

ختالف بروز دخالتى ، له یا علیه هیچ كس از طرفین نزاع نكردند، بلكه در طول این مدت كه میان خاندان سلطنت ا



كرده بود و فرصت مناسب به دست آمده بود نهایت استفاده را مى بردند و با یك برنامه حساب شده به ارشاد و 
 .ترتیب پیروان خود مى پردازند

هجرى در جریان یك توطئه زیركانه از ناحیه دستگاه عباسى امام رضا  201با به قدرت رسیدن مامون در سال 
ضان همان سال از مدینه به سوى خراسان و بطور مشخص به سمت شهر مرو فرا خوانده علیه السالم در ماه رم

 .شدند كه در ان سالها مهمترین شهر خراسان و مركز خالفت عباسى بود
امام علیه السالم وقتیكه مواجه با غیر عادى بودن دعوت آنها شد و معلوم شد كه آنها مامور بردن امام علیه السالم 

هستند با كمال نارضایتى تن به این سفر ناخواسته داد و به انحاء مختلف به مردم مدینه و خویشان خود  به نزد خلیفه
تفهیم كرد كه در این سفر بازگشتى نخواهد بود مگر به سوى خدا، سوز و گدازى كه امام علیه السالم هنگام وداع با 

علوم كرد كه این وداع یك وداع معمولى نیست ، قبر پیامبر از خود بروز داد، همه را متاثر ساخت و در ضمن م
 .بلكه وداع با قبرى است كه دیگر ان را نخواهد دید

حضرت امام على ابن موسى الرضا علیه السالم ، این مظهر روشنگرى ، هدایت و بیدار سازى امت در میان راه 
ان دانشمند و محدث بود، گروهى از نیز از مسئولیت امامت غفلت نداشتند و هنگامى كه در نیشابور كه شهر هزار

او حدیث خواستند، در جمله اى كوتاه بر اصلى ترین مشكل مسلمین در ان عصر انگشت گذاشت و حدیث مهم و 
 :اصولى سلسله الذهب را نقل فرمود و به شیوه خاصى به اهمیت عترت و همراهى ان با قرآن اشاره نمود

امن من عذابى ، بشرطها و شروطها و انا من شروطها كلمه ال اله اال اهللا حصنى فمن دخل حصنى  
باید از اسارت . اعتقاد به ال اله اال اهللا قلعه امن خداست كه هر كس وارد ان شود از عذاب حق ایمن مى ماند

طاغوتها به در آمد و بند بندگى هارونها و مامونها را از دست و دل گشود رو به خدا و ائمه هدى كه كانون ازادى 
زادگى اند كرد اما بشرطها و شروطها و انا من شروطها عقیده به امامت من از شرایط داخل شدن در این حصار و ا

 . امن و قلعه ایمن است
حضرت رضا علیه السالم هنگام ورود به مرو با استقبال مشتاقانه و شگفت انگیز مردم روبرو شد و بدین ترتیب 

طلب نمایش یافتبار دیگر جاذبه حق در برابر دیدگان حق   . 
اقامت امام علیه السالم در ایران اگر چه از حیث سیاسى و نقطه نظرهاى تاریخى بى نهایت مهم و تعیین كننده بود، 

 213اما چندان به طول نیانجامید، بطوریكه دو سال پس از ورود امام به خراسان یعنى در پایان ماه صفر سال 
وارد كردن سم به بدن مطهرشان مسموم و شهید كردندهجرى ، امام علیه السالم را از طریق  . 

ارى اگر از رسول دم بزنى و راه توحید پیمانى ، باید سپر رسالت شوى ، یا سالها در نخلستان غربت ، سر در چاه 
بى كسى فریاد بزنى ، یا در بیابان عطش ، بى قطره اى اب سرا پا خون شوى و یا در تنگ ترین جا سنگینى 

به جان بخرى و رضا یادگاران این قبیله است و از سرنوشت آنها برخوردار زنجیرها را . 
 .چرا كه سرگذشت او تاریخ فشرده زندگى انهاست ، همانند آنان سایه سیاه ستم را نمى تواند ببیند و ارام بنشیند

ست و این جدى مامون خوب مى دانست كه او همانند مادرش زهرا، مدافع نا ارام حق و سنگردار جبهه امامت ا
ترین خطر براى حضور بى نور اوست از این رو ان حضرت را در پنجاه و چهار سالگى مظلومانه به سراى 
 .جاودانگى كوچ داد
بیكرانه است چه زود راضى میشود   او به خوشایند خدا خشنود بود، مرز رضایتش ناشناخته و دریاى احساسش

واره سایه گستر است و باران لطفش بر هر زائر دلسوخته اى میبارد هم  ابر كرمش ! رضا و چه سیع حاجت میدهد
 . همه غریبند و او غریب غریبان است
 . همه رئوفند و امام رئوف لقب اوست

بركت . همه خورشیدهاى كهكشان والیتند و او خورشید دائر انهاست همه مهربانند و او ویژگى اش مهربانى است 
مى ریزد و رافت از نگاهشان میتراود و او رافتش دیدنى ، چشیدنى و حس شدنى از دست ائمه علیه السالم فرو 

 . است
همین كه پا به صحن حضور و رواق دیدارش میگذارى ، نسیم مهر به پیشوازت مى آید و جان و دلت را گرم در 

معى فشرده گرد خستگى راه را از جانت مى شوید و پیروزى دلپذیر و حیاتى نو به تو مى بخشد، ج. بر مى گیرد



پروانه وار مى چرخند و هر كس ارزویى در سینه پرورش داده كه اینجا با تمام وجود بر زبان   ضریحى مقدس
رضا زود راضى میشود حتى اگر نیازت را بر زبان نیاورى . آورده ، با اشكهاى گرم و ملتسمانه اش تقاضا مى كند

حاجت گرفتن همه این نیست كه انچه را . ند و بر مى آوردفقط در دل سرگرم ان باشى ، خواسته ات را مى دا
تصور مى كنى نیاز توست در كفت بگذارند، چه بسا این ارامبخش تو نباشد، بلكه در عوض چیزى میدهند كه امید 

راستى همین بس كه تو را پذیرفته و جرعه اى اسایش در كامت مى ریزد و سبك . بخش و دلگرم كننده توست 
معادش اسوده و دل ارام وداع مى كنى ،میشوى و از   

از اینرو بارگاه او قبله هفتم نامیده شده و چون كعبه و كربال و مدینه ، نجف ، كاظمین ، سامرا مقدس و ملكوتى 
 .است ، فرشتگان به ان رفت و آمد دارند و در و دیوارش با پروبالشان اشناست و ساكنان عرش زائر و ناظر انند

زیارت او حج بى استطاعت است و مشهدش همواره بوى كربال مى . طاف دلدادگان والیت است كعبه اهل دل و م
 .دهد
 زائر، گر به چشم دل نگرى
 بنگرى خود مدینه دگرى
 حرم هشتمین امام اینجاست
 نجف و وادى السالم اینجاست
 این مقام خدا پسند و رفیع
 كى بود كمتر از مزار بقیع
 كاظمین است و سامرا اینجا

م حسین است و كربال اینجاه  
 از ورودت به اینچنین گلشن
 مقدمت خیر و دیده ات روشن

 

 شهادت هشتمین پیشواى عالم تشیع بر تمامى شیعیان جهان تسلیت باد  
 عالم آل احمدى

رضا -اى به سریر ارتضا ضابطه رضا  
 اى به رضاى تو رضا در دو سرا خدا رضا
 اى به شهادت كرم حجت حى ذوالنعم

ه روایت قلم تعز من تشا رضااى ب  
 اى به مشیت قدر زینب لوح بندگى
 اى به قضاوت قضا حاكم بر قضا رضا
 اى به صحیفه زمان مطلع شعر شاعران
 اى به حروف ابجدى واژه پر بهار رضا

مكمل والیتى - تو مظهر درایتى   
 سمبل هر حكایتى به بخشش و سخا رضا
 تو ضان شفاعتى كه از ضامنت تو حق

د گناه ما به موقع جزا رضاعفو كن  
 حجت حى سرمدى دسته گل محمدى
 عالم آل احمدى به امر كبریا رضا
 نام تو گشته مشتق از نام على مرتضى
 ز آنكه تویى به خلق و خو على مرتضى رضا
 تو هفتمین ودیعه خدا به نص كوثرى
 كه فخر بر تو مى كند سیده النساء رضا
 ز بعد حضرت بتول كه هست بضعه رسول



 پاره تن فقط تویى به ختم االنبیا رضا
 لواى صلح مجتبى داده خدا بدوش تو
 كه در قعود تو بود قیام كربال رضا
 عصاره عبادت سید ساجدین تویى
 كه از قیام تو بود قیام ما به پا رضا
 زنده ز علم تو بود مكتب باقرالعلوم
 كه از تو گشته منجلى علوم ماسوا رضا

تویى به ملك این جهآنبه فقه و دانش و اصول   
 رمز بقاى مذهب و مكمل وال رضا
 تاج والیت به سر، موسى جعفرت پدر
 كه صد كلیم بر درت ستاده با عصا رضا
 تویى رئوف میزبان كه با ورود میهمان
 به خنده لعل لب كنى بسان عنچه وا رضا
 تو ان طبیب حاذقى كه از عنایت و كردم
 بدون نسخه میدهى بدرد ما شفا رضا
 سه نوبت از ره كرم به داد شیعیان برس
 كه حكم تام در كف داده حق
 از الیت تو بهر ما قفل در جهنم است
 كلید ان براى ما بهشت جانفراز رضا
 تویى كه نقش شیر را به یك اشاره جان دهى
 كه بر درید منكر والیت تو را رضا
 شاعر ژولیده منم كه گشته ام گداى تو

و بر گدا رضاچه مى شود عنایتى كنى ت  
 مرثیه گروهى در شهادت امام على بن موسى الرضا علیه السالم

2(اى یادگار زهرا  ) 
2(یا ثامن االئمه  ) 
2(محبوب حق تعالى  ) 
2(یا ثامن االئمه  ) 
3(رضا رضا رضاجان  ) 

 اكنون به یاد رویت
 زدیده خون فشانیم

2(اگر چه الوده ایم  ) 
2(ما بر تو مهمانیم  ) 
3( رضا رضا رضا جان ) 

 آتش به پیكرت زد
 زهر جفاى مامون
 عمر تو را سر آورد
 دسیسه هاى مامون

2(جان رسول اكرم  ) 
2(سوزد در آتش غم  ) 
3(رضا رضا رضا جان  ) 

 در وقت دادن جان
 این یادگار حیدر
 روى زمین مى غلطید
 میگفت كجائى مادر

2(جواد من كجائى  ) 



3(شد موسم جدائى  ) 
3(رضا رضا رضا جان  ) 

در مناسبتهاى ماه ربیع االول هشتم ربیع االول شهادت امام یازدهم و معصوم سیزدهم حضرت امام : مفصل سو
 حسن عسكرى علیه السالم
 
 هشدار كه ماتم عظیم است امروز
 دلها همه با قصه ندیم است امروز
 بر صاحب عصر تسلیت باید گفت
 كان در گرانمایه یتیم است امروز
 تبعید در حصار دژخیمان

مت شطى است جارى در بستر زمان كه از زالل وحى مى رسد و امام ، پاك مردى است كه در خانه هدایت اما
از زمره این پاكان . رشد یافته است و از هر گونه رجس تطهیر شده است و مایه حیات و لطف محض خداوند است 

و سیزدهمین گوهر دریاى امامت است  ، امام هما ابو محمد حسن بن على علیه السالم یازدهمین اختر آسمان والیت
پس از شهادت پدر بزرگوارش امام هادى  254هجرى در مدینه دیده بر جهان گشود و در سال  231وى در سال . 

به مقام شامخ امامت و پیشوایى شیعه برگزیده شد و روشنایى بخش جاده هدایت گشت) على (  . 
ست ، و همچون پدر و جدش به خاطر یاد كرد و زنده نگه از نامهاى ان امام گرامى سراج ، ز كى و خالص ا

 . داشتن عظمت بدست آمده شیعه در زمان امام هشتم به ابن الرضا شهرت یافته است
حضرتش به عظمت نفس و علو مقام معروف بودند در بین عباسیان رو علویان مورد احترام خاص قرار مى 

، درهم )عج (ى باالتر از این نیست كه ، امام مهدى موعود در شكوه و منقبت امام حسن عسگرى چیز. گرفتند
 . كوبنده ستمگران و عدالت گستر جهان فرزند اوست

عالمه مجلسى روایت كرده است كه عباسیان به مامور زندان امام سفارش كرده بودند تا بر ان حضرت سخت 
گماشته است ولى آنان با دیدن امام حسن مامور زندان گفت دو تن از شریرترین افراد را براى این كار . بگیرد

از : عسگرى تحول یافته و رو به عبادت و نماز آورده اند وقتى علت ان تغییر حالت را از آنان پرسیدم ، گفتند
. وى تمام روزها را روزه مى گیرد و تمام شب را به نماز مى پردازد. فیض دیدار امام به این سعادت رسیدیم 

اى است كه چون به ما نگاه مى كند به لرزه مى افتیممهابت او تا اندازه   . 
با نگاهى به تاریخ شیعه در مى یابیم كه با نزدیك شدن به عصر غیبت ، عرصه زندگانى بر شیعیان تنگ تر مى 
شود و رسالت امامان در برنامه هدایت الهى ، سنگین تر، به ویژه عصر امام حسن عسگرى علیه السالم از دوران 

خت و پر ابتالء است ، عصرى كه اكنده بود از بدعت ، اختناق ، فساد، و ظلم و جور تمام زوایاى اجتماع بسیار س
 .را فرا گرفته بود
مدت امامت ان حضرت شش سال به طول انجامید كه این مدت كوتاه با حكومت سه خلیفه جابر عباسى به نامهاى 

م هادى و امام حسن عسگرى را به این بهانه كه مى خواهند بنى عباس ، اما. معتز، مهتدى و معتمد هم زمان بود
رهبر شیعیان در مركز حكومت باشند از مدینه به سامرا آورده ند علت انتقال امام به سامرا، مراقبت و كنترل دقیق 

یه از زمان ولیعهدى امام رضا علیه السالم كه شیعه از حاش. امام و سر كوبى حركتهاى احتمالى علیه حكومت بود
اجتماع تا پایگاه قدرت پیشروى كرده بود، وحشت و ترس بنى عباس فزونى یافته بود و در زمانهاى بعد نیز 
شیعیان وظیفه خود مى دانستند كه كاسته شدن قدرت حق را بر نتابند این عامل ترس كابوسى براى خلفاء عباسى 

، مراقبت شدید، زندان و ازار نمى دیدندگرفتن سیاست خانه نشین كردن   لذا آنان چاره اى جز پیش . بود . 
ولى . در ان عصر جنبشهاى مكتبى زیادى نیز بر پا شد بطورى كه نهضتهاى علوى روز بروز گسترش مى یافت 

 .بسیارى از این نهضتها به وسیله حكومت كشف مى شد و اعمال آنان بر مال مى گردید
ن تمركز براى آنان وجود نداشت و از دیگر سو فشارى كه یاران امام در شهرهاى مختلف پراكنده بودند و امكا

. دستگاه خالفت معمول مى داشت عرصه را چنان تنگ كرده بود كه امكان هر حركتى را نا ممكن مى ساخت 
ما در عسكر اجتماع كرده بودیم و . عالمه مجلس از یكى از یاران حضرت عسكرى علیه السالم روایت كرده كه 

در این هنگام نامه اى از امام به . حمد علیه السالم بودیم كه مى خواست به دیدار معتمد برودمنتظر ورود ابى م
اال اال یسلمن على احدوال یشبر الى بیده و ال یومى فانكم ال تومنون على : دستمان رسید كه در ان نوشته شده بود

ا نشان ندهد و اشاره هم نكند كه در غیر این انفسكم یعنى مراقب باشید احدى از شما بر من سالم نكند و با دستش مر
از این روایت اشكار فهمیده مى شود كه تا چه اندازه امام تحت مراقبت و . در خطر خواهد بود  صورت جانش 

فشار دستگاه خالفت بوده است و بهمین سبب روآیات بسیارى از ائمه رسیده كه در ان شیعیان را به تقیه امر كرده 



 .اند
مل این نوع برخورد و موضعگیرى خلفا علیه امام مى باشنددو چیز عا . 

چون از طریق روایات و بشارتى كه امامان پیشین داده بودند، مى دانستند از امام حسن عسكرى ع : مورد اول 
 بهمین منظور سیاست فرعونى را پیشه خود ساختند و گاه. فرزندى بدنیا خواهد آمد كه به ستم آنان پایان خواهد داد

 .و بیگاه به منزل امام هجوم مى اورند و به جستجو مى پرداختند
احترام و سیادتى كه امام بواسطه تقوا و مقام امامت داشت و نفوذ و احترامى كه در بین علویان و : مورد دوم 

 .عباسیان دارا بود خلفا را وادار مى كرد تا مانع انتشار این نور شوند
ساله خود كه شش سال آن منصب امامت را عهده دار بود  29ر مدت عمر كوتاه امام حسن عسگرى علیه السالم د

رسالتى بس گران و الهى را تحت مراقبتهاى شدید و تنگناهاى دستگاه خالفت به انجام رساند و با برخوردارى از 
 .مقام امامت ، شیعه را از شدیدیرین مهلكه ها و بحرانهاى تاریخى حفظ كرد

حدودیتها ان حضرت از نشر احكام اسالم و تقویت بنیه علمى شیعه و رسیدگى به امور شیعیان با وجود تمام این م
دریغ نمى ورزید و در اگاهى بخشیدن ، روشنگرى ، ارشاد مردم و برحذر داشتن آنان از نیرنگ هاى حكومت 
 .جائر انى درنگ نمى كرد

ت مخالفین شیعه بود تا اینكه بنیه مالى شیعیان از جمله مسائل روزگار امام ، سپردن اموال و اوقات شیعه بدس
و در مقابل ، حضرت اهتمام بسیار به حفظ اموال مسلمین داشت و همواره در صدد تقویت بنیه مالى . تقویت نشود

شیعیان بود و به همین جهت از جانب خویش براى اخذ وجوه شرعیه مردم و صرف آنها براى مستحقین نائبانى 
 .تعیین كرده بود

از كارهاى دیگر امام این بود كه خانه اى را كه امن مى دانست معین مى كرد و در برخى شبها شیعیان و اصحاب 
 .را به آنجا فرا مى خواند و آنان مسائل و مشكالت خود را عرضه مى كردند
ن نیز به ان تالیف تفسیر قرآ . از ان سخنان و نیز مراسالت و مكاتبات هدایتگرى فرا راه پیروانش موجود است

همچنین از انحضرت . حضرت منسوبت كه بسیارى از علماى شیعه صحت انتساب این تفسیر را تایید كرده اند
 .ماثوراتى در فقه و اعتقاد وجود دارد

دستگاه بنى عباس پیوسته از وجود امام در زحمت بود تا آنكه سرانجام معتمد خلیفه جائر عباسى ان حضرت را در 
طور پنهانى مسموم كرد و به شهادت رساندهجرى ب 260سال  . 

از آنجا كه هیچ عاملى نمى تواند از مشیت الهى جلوگیرى كند، پس از شهادت امام حسن علیه السالم فرزندى مهدى 
علیه السالم عموى خویش جعفر كذاب را كه بر جنازه امام مى خواست نماز بگزارد كنار زد و خود بر وى نماز 

و از ان پس بخاطر مصالحى ، نوع ارتباط شیعه با . مت را از جانب خداوند بر دوش كشیدگزارد و رسالت اما
امامشان تغییر كرد و حضرتش كه آخرین حجت الهى و بقیه السلف از فرزندان پیامبر است و از سویى مامورین 

تا مدتى ارتباط مردم معتمد در پى به شهادت رساندن ان حضرت بودند با خواست خدا در پرده غیبت بسر بردند و 
با وى از طریق چهار نایب تعیین شده از طرف ایشان بود و بعد از ان مرحله غیبت كبرى آغاز گشت كه تا این 
 .لحظه دیدگان اشكبار دوستدارانش در انتظار طلوع خورشید وجود اویند
 حجت یازدهم
 اى كه خورشید فلك محو لقاى تو بود

بودماه را روشنى از نور و ضیاى تو   
 توئى ان آینه حسن خداوند كریم
 كه عیان نور الهى ز لقاى تو بود
 معدن جود و سخنائى تو كه از فرط كرم
 دو جهان ریزه خور خوان عطاى تو بود
 ولى حق حسن العسكرى اى آنكه قضا
 مجرى امر تو و بنده راى تو بود
 حجت یازدهم نور خداى پور على
 اى كه ایجاد دو عالم ز براى تو بود
 من كجا مدح و ثناى تو توانم گفتن
 اى كه قرآن همه در مدح و ثناى تو بود
 نه همین جاى تو در سامره تنها باشد
 كه به دلهاى محبان تو جاى تو بود



 بى والى تو عبادت ز كسى نیست قبول
 شرط مقبولى طاعاتى والى تو بود
 نسبت قامت سرو تو بطوبى ندهم

ودز آنكه طوبى خجل از قد رساى تو ب  
 چه غم از تابش خورشید قیامت دارد
 آنكه در روز جزا زیر لواى تو بود
 همه شب قرب جوارت ز خدا مى طلبم
 كه مرا در سر شوریده هواى تو بود
 در جوار تو ز حق خواهش جنت نكنم
 جنت ما به خدا صحن و سراى تو بود
 دیده گریان نشود روز جزا در محشر

بود هر كه گریان به جهان بهر عزاى تو  
 تو ظهور پسر خویش طلب كن ز خدا
 چونكه مقبول خداوند دعاى تو بود
 تا ابد بر تو و اجداد گرام تو درود
 غیر از این هر چه بگویم نه سزاى تو بود

خسرو(چه به جز ذكر و ثناى تو بگوید  ) 
 بهترین طاعت حق ذكر و ثناى تو بود
 مرثیه گروهى در شهادت امام حسن عسكرى علیه السالم

سكرى از دارفانى دیده بستهع  
 گرد ماتم بر رخ مهدى نشسته

2(اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان  ) 
 گشته سامرا دوباره وداى غم
 بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم

2(اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان  ) 
 عازم جنت شده با قلب سوزان
 نزد زهرا و پیمبر گشته مهمان

2(اى حسن جان ، اى حسن جان اى حسن جان ،  ) 
 او بدست معتصم گردیده مسموم
 قلب پاك انورش را كرده مغموم

2(اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان  ) 
 شستشو داده پسر جسم لطیفش
 شد به سامرا مكان قبر شریفش

2(اى حسن جان ، اى حسن جان ، اى حسن جان  ) 

ر اسالم پیامبر ختمى مرتبت حضرت محمد ابن عبداهللا ص و حضرت هفدهم ربیع االول والدت دو پیشواى عالیقد
 امام جعفرصادق علیه السالم
 
 امروز صفا با دل و جان همراه است
 هنگام طلوع آفتاب و ماه است
 هم جشن والدت امام صادق علیه السالم

است) ص (هم عید محمد ابن عبداهللا   
 بارش نور افتخار بر صحیفه آفرینش

چرا كه در این ایام ، خورشید و ماه هر . ، نسیم لطف الهى بر سبزه زار دلهاى عاشقان نشانده است  طلوع ماه ربیع
نور نبوت و والیت از خورشید رسالت و ماه . و هر دو بر پهنه دلها نور شوق مى افشانند. دو طلیعه طالئى دارند

 . امامت همه جا را روشنى بخشیده است
را ) ص (دست قدرت آفرینش ، پاى هستى حضرت ختمى مرتبت ، محمد بن عبد اهللا ارى در چنین ایام فرخنده اى 



 .بر دنیا نهاد و خورشید كمالش را بر افق قلبها تابانید
شبهاى جهالت و نادانى را روشن به نور علم و دانایى ) ص (و در چنین روزهایى نیز ماه بدر گونه صادق آل محمد

. دش ، دهها و هزارها سال قبل از خلقت زمین و آسمان فیض وجود یافته بودندهر چند نور رسول اهللا و فرزن. كرد
اول ما خلق اهللا ما هو؟: چرا كه ، جابر گوید هنگامى كه از خاتم االنبیاء پرسیدم . و باید هم چنین باشد  

 اولین چیزى كه خداوند افریده چیست ؟
 : لبهاى مبارك حضرت غنچه تبارك گشود كه

ورى ابتدعه من نوره و اشتقه من جالل عظمتهاول خلق اهللا ن  
( اولین مخلوق خداوند، نور من بود كه پرودگار متعال از نور خود انرا افرید و از جالل و بزرگى ) اى جابر
 .عظمتش پدید آورد

حضرت فرموده است) ص (و در صحیفه كالم امیر سخن ، على علیه السالم در آفرینش رسول اهللا   : 
نور محمد را قبل از خلقت آسمانها و زمین ، عرش و كرسى ، لوح و قلم ، بهشت و جهنم و قبل از  پروردگار متعال

آفرینش ادم و نوح ، ابراهیم و اسماعیل ، اسحاق و یعقوب ، موسى و عیسى ، داوود و سلیمان و همه انبیاء افرید، 
 هزارها سال قبل از خلقت تمام انبیا

انگاه كه ادم در بهشت وارد شد و هنگامى كه خارج شد، من : ... وذر مى فرمایدبه اب) ص (لذاست كه پیامبر عزیز
با او بودم ، زمانى كه نوح در كشتى نشست من با او و در صلب او بود، هنگامى كه ابراهیم در آتش قرار گرفت 

لب عبدالمطلب قرار من بهمراه او بودم تا اینكه خداوند مرا از اصالب طاهر به ارحام مطهره انتقال داد و در ص
پروردگار مرا از اسم خود مشتق كرد؛ صاحب عرش. گرفتم  محمود نام دارد و من محمد ارى ؛ پهنه آفرینش   

) ص (طبقى است از گل زیباى خلقت كه حضرت حق با دست اراده خویش تقدیم به رسول خود، حضرت محمد
 :نموده است انگاه كه در حدیث قدسى فرمود

اال فالكلوالك لما خلقت   
( به همین خاطر است كه در این ایام شاد و شیرین ، . اگر تو نبودى ، زمین و آسمان را نمى كردم ) اى رسول ما

چرا كه در چنین روزهایى بود كه خورشید . زمین نور افتخار برجبین دارد و آسمان شور و اشتیاق در وجود خود
و . فصل عشق ، فصل ایثار. در تاریخ بشریت گشوده شد عظمت الهى از افق عام الفیل طلوع كرد و فصلى دیگر

میالدى روز جمعه هفدهم ربیع 570فصل پیروزى خون بر شمشیر سال  در چنین روزى بود كه ایوان كسرى  . 
شكاف شوق برداشت و كنگره هاى ان رقص غرور نمودند، دریاچه ساوه عطش دیدار كرد و خشك گردید، آتش 

یدا كرد و بتهاى كعبه سر ذلت بر زمین نهادندآتشكده فارس خموشى خجلت پ . 
نورى به بلنداى آفرینش ، به سوى آسمان بلند شد و مولودى نورانى پاى به عرصه هستى گذازد، در اولین لحظه 
 :ورود خود، آخرین سخن را گفت گلواژه تكبیر و پیام تمجید
 اهللا اكبر و الحمدهللا كثیرا، سبحان اهللا بكره و اصیال

ى بدرخشید و ماه مجلس شدستاره ا  
 دل رمیده ما را انیس و مونس شد

چون . عبدالمطلب براى عرض سپاس به پیشگاه پروردگار، گوسفندى قربانى نمود و نام مولود را محمد گذاشت 
خواستم میان زمین و آسمان ستوده باشد لذا نام محمد را بر  :سئوال شد كه چرا این اسم را انتخاب كردى فرمود

م گذاشتم فرزند .... 
و تو گویى دست مشیت الهى و نگاه هدایت خداوندى بر ان بوده كه رهروان رسالت محمدى را از شیعیان  ...
مذهب جعفرى قرار دهد، چرا كه در چنین ایامى ، جمال جعفر بن محمد علیه السالم صادق آل محمد نیز جهان را 
 .روشن نمود

عالم ارا بر شام تیره فایق نور جمال صادق چون از افق برآمد شد صبح  
 . هم او كه شهره شهر علم است و چهره جهان دانش

و هم او كه صحابى خود . در آسمان مدینه الرسول طلیعه طلوع گرفت  83هم او كه در هفده ربیع االول سال 
 :قبیصه فرمود

پاى وجود بر زمین خلقت خدا را تسبیح مى كردیم در حالى كه هنوز ادم . ما اشباخ نور بودیم در عرش الهى 
ما عروه الوثقى الهى هستیم ، كسى كه به ما تمسك كند نجات مى یابد و كسى كه از ما باز ماند به آتش . نگذاشت بود

 .غضب الهى گرفتار مى شود
انتخاب گردید) ص (نام و لقب امام ششم علیه السالم با گلواژه هاى رسالت و سخنان حضرت محمد . 

فرمودند) ص (لشرایع نقل نموده كه پیغمبر اكرم شیخ صدوق در علل ا : 



هر وقت پسر من جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابیطالب متولد شد او را صادق نام گذارید چونكه 
از فرزندان او كسى همنام وى پیدا خواهد شد كه بدون استحقاق دعوى امامت كند و او را جعفر كذاب گویند 

سالگى معاصر با جد گرامى اش حضرت سجاد علیه السالم و تحت تربیت  12السالم تا سن حضرت صادق علیه 
 31با این ترتیب . امام محمد باقر علیه السالم زندگى كردند  سال با پدر بزرگوارش  19ایشان بود، انگاه به مدت 

ه از مبداء فیض ، كسب نور بدون واسط) علیهماالسالم (سال از دوران عمر خود را در خدمت جد و پدر بزرگوار 
. مى نمود و صرفنظر از ترتیب ربوبى ، با استعداد ذاتى و ذكاوتى علمى ، بزرگترین قهرمان عرصه علم گردید

سال بر قامت ان حضرت استوار بود بطورى كه در این مدت مكتب جعفرى به  34رداى امامت و والیت به مدت 
راى همیشه برقرار شد و موجب احیاء و ابقاء شریعت محمدى گشتدست با كفایت و تدبیر با درایت ان امام ب  . 

 :انس بن مالك راجع به امام صادق علیه السالم مى گوید
اما صائما و اما قائما و اما ذاكرا و كان من عظماء العباد و : كان جعفر بن محمد ال یخلو من احدى ثلث خصال 

 . اكابر الزهاد الذین یخشون اهللا عزوجل
یا روزه دار، یا نماز گزار و یا ترنم یاد : ر تقوى و پارسایى بود، بطوریكه همیشه در یكى از این سه حالت او مظه

حق بر لب داشت و از بزرگترین عبادت كنندگان و زاهدانى كه خشیت و خوف الهى را همراه دارند، به شمار مى 
حوزه اى با بیش از چهار هزار . علمى مى باشدامام صادق علیه السالم نمونه و اسوه مراكز   حوزه درس  . رفت
 .شاگرد عالم متبحر و حاذق كه برخى با هدایت هاى امام و ارشادهاى حضرت ، بنیانگذار بعضى از علوم شدند

و . آنها كه چشم رضابت قبول بر در واژه هاى ان حضرت باز كنند به چشمه سعادت و هدایت دست خواهند یافت 
 : از سخنان ان امام است

ارزوئى كه به چنگ نیاید و امیدى كه به . اندوهى كه پایان ندارد: هر كس به دنیا دل بندد به سه خصلت دچار شود
 .ان نرسد
 .براى مومن چه اندازه زشت است خواهشى داشته باشد كه در راه خواستن ان خوار گردد
 .شیعیان ما اهل هدایت ، تقوى ، خیر، ایمان ، فتح و ظفر مى باشند

ید آنكه در این ایام فرخنده جامى از كوثر گواراى ان بزرگواران نوشیده و زمزمه كالمشان را سر دهیمام  . 
 میالد پیامبرص
 وقتى یك مرد مانده بود و كران تا كران عدو،
 یك تیر مانده بود و جهان تا جهان نشان ،

وقتى نامردان مرد بر مسند تكیه داده  وقتى مردان مرد سر در چادر هسار ظلمتها، به نابودى كشیده شده بودند،
بودند و ناحقان بجاى حق ، بى سیرتان بجاى نیك مردان جا خوش كرده بودند، وقتى خسرو پرویز در ایران ، 
بیدادگر بیدادگران بود و امپراطور رم از بردگان و حیوانات جنگ خونین مرگ و زندگى براه مى نداخت و در این 

ه قاه مى خندید، وقتى از هر سو آتشكده هاى ظلمت سر بر فلك برداشته بودند و شعله هاى بین بر مگ برده بینوا قا
را به آسمان میفرستادند، وقتى قله شهر اشناى قدمها ابراهیم و اسماعیل ، مهبط و حى خدا، سر در   شوم خویش 

و بر غروب خود از چاهسار غروب غم انگیز نیستى خود میكشید، وقتى خورشید از طلوع خویش شرم داشت ط
شادى میگریست و انوار طالیى خویش را در دامن خود مخفى میساخت و بى نور و بیخیال در آسمان گام میزد، 
وقتى شفق از دامن خونرگ خویش ، سخت بیمناك بود و بر این سرخى نفرین میفرستاد، وقتى فلق از ظهور خویش 

ى سپیده ، دامن عفاف خویش را در دست سیاه شب میدید و نا ظهورى میطلبید و از خداى خویش ناپیدایى ، وقت
شرم الود بر ان لعن میفرستاد، وقتى در ان نقطه كه زمین از آسمان كام میگیرد، دیگر درخشش و تاللوئى به چشم 

له ها نمى خورد، وقتى در الله زارها بجاى بلبل جغد النه كرده بود و بر ویرانه ها بلبل نوحه میخواند، در كویر، اال
غمناك به انتظار چشمه ابى ، قطره اشكى ، ذره نثارى له میزدند، وقتى ماه در شبهاى چهارده چنان بیرنگ بود كه 
ستاره ها بر او نهیب میزدند، وقتى دستهاى باز و الوده شیطان همه را، همه چیز و همه جا را ناپاك ساخته بود و 

نى گشته بود، وقتى در یوزگان نامرد كله بر سر درویشان بینوا قلبها شیطانى ، نفسها شیطانى و حیات نیز شیطا
میگذاشتند، وقتى مظلوم اسیر دست ظالم اسیر دست ظالم بود و فقیر پادوى خانه بدوشى غنى ، وقتى مردان بر 

ودند، اریكه قدرت نشسته بودند و زنان ، دست به سینه ، چون بردگان بى اراده در اختیار آنان به بازى گرفته شده ب
مرد همه چیز بود و زن هیچ وقتى طفلكان ، زنده بگور شده و دختركان بى گناه ، ارام طلوع نكرده ، در گور سرد 
قساوت پدر غروب میكردند، وقتى در كعبه خانه حق ، هزار گونه بت ولو بود و هر یك از فرقه اى خاص و 

اى بانگ حق ، بدمستى نامردان مرد بر پا بود و جانشین حق گشته بود، وقتى در كوچه هاى شهر و كشور دنیا بج
هزار هزار وقتى دیگر، در انهنگام خداوند نور خود را فرو فرستاد، سال عام الفیل بود، لشكر ابرهه یعنى مردان 
فیل سوار بدست پرندگانى خرد با سنگانى از خود خردتر، فیل سواران را به امر خداى ، چون پر كاهى ریز شده 



اى حیوانها كردند یعنى انهمه فیل را انهمه زور را به نیستى كشاندند، آسمان شكافته شد، ستاره اى پر زیر دندانه
نور از آسمان به زمین آمد، بزرگان قوم یهود در آنشب سوگند خوردند كه ستاره احمد آخرین پیامبر آخر الزمان به 
 . زمین آمد، او متولد گشته است

رو به سردى ) ص (هزاران سال بود رنگ خاموشى بخود ندیده بود از فروغ پیامبر آتشكده بزرگ اذر در ایران كه
 . گذاشت

شرم كرد و دریاچه بزرگ ساوه بعد از سالها اب ، خشك ) ص (طاق كسرى ترك برداشت شاید از صالبت پیامبر
 . گشت

بود و كنیه اش ابوالقاسم) ص (ارى او آمد نامش محمد  . 
لما خلقت اال فالك لو الك: كسیكه خدایش فرمود  

هما نه اگر تو نبودى ، آسمان و زمین را خلق نمیكردم) ص (اى پیامبر  . 
او آمد تا ظلم بركند و ظالم افكند. او آمد، با شمشیر تیز ایمان و سینه اى مملو از عشق به هدف و صرطى مستقیم  . 

ر یك زمان ، كه در همه ادوارش گونه گون و واژه او آمد تا با یك كالم قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا یك جهان را نه د
 .گون سازد
 .او آمد و بر همه تبعیضها و تردیدها و برتریها خط بطالن كشید
و بر همه افتخارات پوچ و پوسیده چندین و چندین هزار ساله تاریخ این بشر گمنام و گاهى از درد پست تر، تنها یك 
 :كالم فرمود

بدرستى كه گرامیترین شما نزد خداى پرهیزكارترین شماست و با این جمله هر چه برترى ان اكرمكم عنداهللا اتقیكم 
او آمد و كاخ چندین . بود از پول ، مقام ، زشتى ، زیبایى ، و هزاران هزار مالك پست و پوچ دیگر را فرو ریخت 

ان و عشق به اهللا و صراطى هزار ساله گمراهى را، جهل را، نابودى را در هم ریخت و بجایش قله اى استوار ایم
 مستقیم یعنى فى سبیل اهللا ، با مردانى از تبار هابیل و ادم و ابراهیم و یوسف و یوشع و موسى و عیسى بر پا ساخت
. 

اهللا اكبر ال اله اال اهللا: او آمد و بر فراز گنبد دوار گیتى تنها یك كالم حك كرد  
در زیستن ، یكتایى در بودن و یكتایى در عشقاو آمد و اخالص را اموخت ، اخالص یعنى یكتائى   . 

او آمد و چشمه جوشان محبت را افرید و در زمانى كه هر نامردى دختركان بى گناه خویش را زنده بگور را زنده 
بگور میساخت ، او ارام جانش فاطمه علیه السالم را بر دوش میگرفت و بوسه بر لب و دهانش میزد و بلند فریاد 
پاره تن من است هر كه او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و بدین ترتیب ، انسانیت را افرید فاطمه :میزد . 

انى بعثت التمم مكارم اال : او آمد و هر انچه پاكى بود كه بشر به فراموشى سپرده بود به یادش آورد و چنین فرمود
 خالق من براى تكمیل نیكوئیهاى اخالق بشر بر انگیخته شده ام

آمد، نامش محمد بود و كنیه اش ابوالقاسم او آمد و نور را آورد، بلبل را به باغ جغد را به ویرانه سپرد، الله را  او
 .در گلزار و كویر را با محبتها و انسانیتها ابیارى نمود

داغ  او آمد و به خورشید نور داد و به ماه روشنى ، به شفق سرخى خاص عاشق اهللا بودن را و به فلق خونرنگى
كعبه را . او آمد و زمین و آسمان را اشتى دیرینه داد. شهیدان را، به سپیده عفاف پاكترین عضو طبیعت ، نور را

جالى پاك حقانیت حق ، و مكه را جایگاه شاهدان حق پرست ، بردگان را ازاد ساخت و تنها بنده خاص خدا 
صبندگان زور را رها مى كرد و بندگان زر را مخل. نامیدشان  ساخت و ره گم كردگان را چراغ هدایت گشت و   

 . ره یافتگان را هادى حق
او آمد، نامش محمد بود و كینه اش ابوالقاسم او آمد، كوران را چشم حقیقت بین ، كران را گوش شنوا و الالن را 

عاشق حق مردگان را از خون شهید جلوه اى تازه ساخت و همه را شهید شاهد كرد و. ندائى حق رسان بخشید  . 
او آمد تا با زندگى سراسر مبارزه خویش ، با دعوت خود به ما درس ایمان و جهاد دهد و با زندگى جانگذار خویش 
بما یاد داد كه در راه برانداختن ظلم و ظالم رودخانه هایمان را غرق خون سازیم و از خون وضو بگیریم و 

با دستان خون الود خویش ، پرچم حق را بر فراز بلندترین قله تنهایمان را سنگر سازیم ، ولى ظلم را نپذیریم و 
 . هاى استقامت و پایدارى استوار سازیم

آنجا كه طپش توانستن در تو . بما اموخت كه اى انسان ازاده ، آنجا كه نمیتوانى سر بلند زیست كنى ، سر بلند بمیر
لم و جهلها به زردى گرائیده از خون وضو خاموش شد، سرود بایستن سركن و آنجا كه رنگ رخسارت از شدت ظ

 . بسازد و بر سجاده گلگونت سر بنه
 . ارى ارى او آمد، نامش محمد بود و كنیه اش ابوالقاسم
 او جلوه اى از نور حق بود، از تبار هابیل و از نسل ابراهیم علیه السالم



 او خاتم النبیین ، وارث المرسلین ، محبوب العامین ،
بود) ص (حضرت محمد ابن عبد اهللا  رسول گرامى خدا . 

 دو ناخدا
 فروغ دیده آمد، سرور سینه آمد
 ظهور این دو ایت ، خوش هم قرینه آمد
 خزینه رسالت خالى شد از گهرها
 واالترین جواهر، از ان خزینه آمد
 دو ناخداى امكان ، بهر نجات انسآن هر یك به جلوه خاص ، در این سفینه آمد

ز مشرق امامتاز مطلع رسالت ، و   
 خورشید مكه سرزد، ماه مدینه آمد
 ان خاتم النبین ، وین صادق االئمه
 جبرئیل كویشان را، عبدى كمینه آمد
 احمد كه با ظهورش ، شد دفن بت پرستى
 صادق كه عشق رویش ، در دل دفینه آمد
 ان تا دهد به عالم ، عشق و امید برخاست
 این تا برد ز دلها، نفاق و كینه آمد

ت زین دو قدرت ، بتهاى جهل و الحادشكس  
 انسان كه بارش سنگ بر ابگینه آمد
 تنها نشد موید در مدحشان ثنا خوان
 جبرئیل هم غزلخوان ، در این زمینه آمد
 سرود میالد حضرت رسول اكرام ص و حضرت امام صادق علیه السالم
 فرخنده میالد محمد آمد
 ختم پیمبران سرمد آمد
 مولد صادق آل محمد

قارن گشته با میالد احمدم  
 مبارك ، مبارك بادا، مبارك بادا
 ز یمن مقدم رسول خاتم
 معطر آمده محیط عالم
 مولد صادق آل محمد
 مقارن گشت با میالد احمد
 مبارك ، مبارك بادا، مبارك بادا
 عرش كبریا نوید آمده
 كه مسلمین عید سعید آمده
 بدر منورى پدید آمده
 حامل قرآن مجید آمده

رك ، مبارك بادا، مبارك بادامبا  
 والدت ختم رسوالن آمد
 محمد ان حبیب جآنان آمد
 به جسم پیروان او جان آمد
 بر حرمتش جهان گلستان آمد
 مبارك ، مبارك بادا، مبارك بادا
 به هفدهم ربیع دو ماه تابان
 ز تارك سپهر دین و ایمان
 براى دادن پیام جانان
 دمیده با سراج لطف یزدان

مبارك بادا، مبارك بادا مبارك ،  



 فصل چهارم در مناسبتهاى ماه ربیع الثانى هشتم ربیع الثانى والدت امام حسن عسكرى علیه السالم
 
 خورشید سپهر رهبرى پیدا شد
 احیاگرفته جعفرى پیدا شد
 تبریك به مهدى كه به عالم امشب
 رخسارت امام عسكرى علیه السالم پیدا شد
 مشك افشان عالم

جمعه هشتم ماه ربیع الثانى حال و هواى دیگرى داشت ، همه در انتظار درخشیدن نورى بودند تا گلهاى  مدینه روز
در این روز، خورشید تابان وجود امام حسن عسكرى علیه . زندگى را در فضاى ظلم گرفته ان سامان شادابى بخشد

ساطع شد تا امیدبخش مظلومان و  هم او كه از دامانش نورى. السالم قدم به عرصه این جهان خاكى گذاشت 
براستى میالد امام عسكرى بر عظمت روز جمعه افزود و بر این عید طراوتى خاص . مستضعفان گیتى شود

او دومین امامى بود كه نام حسن را به خود میگرفت و هم نام سبط اكبر رسول خدا یعنى حسن ابن فاطمه . بخشید
رفیق ، نقى ، زكى ، هادى معروف بود علیه السالم شد، امام به القاب صامت ، . 

باید والدت با سعادت ان حضرت را نه به عنوان حادثه ، بلكه نقطه عطفى در تاریخ تشیع دانست و باید اذعان 
داشت كه این میالد در آیندهاى نه چندان دور تاریخ بشریت را دگرگون مى كند، چرا كه او مى باید فرزندى به 

زى دادگسترى جهان هستى شوددست غیبت بسپارد تا رو . 
در ان ایام كه امام هادى علیه السالم را زا مدینه به سامرا بردند زیر نظر حكومت عباسیان قرار گیرد، امام حسن 
عسكرى علیه السالم را نیز به دستور متوكل عباسى به سامرا قرار گیرد، امام حسن عسكرى علیه السالم را نیز به 

سامرا انتقال دادند لذا باید گفت كه قسمت عمده اى از عمر امام علیه السالم در پایتخت دستور متوكل عباسى به 
 . عباسیان در سكوت مرگبار حكومت آنان گذشت

انچه مسلم است انتقال و تبعید امام هادى و امام عسكرى علیه السالم به سامرا، كه مركز خالفت عباسیان در ان 
. سیاست مامون در فراخواندن امام رضا علیه السالم به سرزمین طوس بود عصر به شمار میرفت از جهانى شبیه

زیرا این نزدیكى ، كنترل روابط امام با پیروان و شیعیان و شناسائى انانى كه در سر تا سر بالد اسالمى مناسبت 
. اسان مى كردنزدیكى با امام خود داشتند و خطرى براى حكومت به حساب مى آمدند را براى دستگاه جور عباسى 

مدتى كه امام در این شهر مى زیست بجز ان جن نوبتى كه به زندان افتاد بصورت یك فرد عادى در آنجا حضور 
داشت و طبعا رفتار او زیر نظر كامل و محتاطانه حكومت بود، زیرا ائمه شیعه از جمله امام عسكرى علیه السالم 

ى زندگى انتخاب مى كردند و كنترل شیعیان و اطرافیان ان اگر زا ازادى عمل برخوردار بودند مدینه را برا
حضرت و مجبور ساختن ایشان براى حضور در دارالخافه دوبار در هفته ، عدم امكان دیدار مستقیم اصحاب با 
امام ، به زندان افتادن بعضى از یاران او همه و همه حكایت از نگرانى و وحشت دستگاه خالفت از وجود شبكه 

تشكل شیعیان كه از مدتها قبل شكل گرفتع بود، مى كردمنظم و م . 
اصحاب امام تنها در طول راه ، خود را براى دیدن ان حضرت آماده مى كردند، در این راستا از روایات چنین 
استفاده مى شود كه كسى را امكان دیدار حضرت به صورت مستقیم در خانه ان بزرگوار نبوه ، اسماعیل بن محمد 

. براى طلب پول بر سر راه ان حضرت نشستم و هنگام عبور امام ، تقاضاى كمك مالى از وى كردم : میگوید
همچنین على ابن جعفر از حلبى نقل مى كند در یكى از روزهایى كه قرار بود امام به دارلخالفه برود ما در عسكر 

: ن مضمون در یافت داشتیم كه به انتظار دیدن وى جمع شدیم ، در این حال از طرف ان حضرت نوشته اى بدی
كسى بر من سالم و حتى اشاره اى هم به طرف من نكند زیرا شما خودتان در امان نیستند از این روآیات بخوبى 

البته . استنباط مى شود كه دستگاه خالفت تا چه حد، ارتباطى امام با شیعیان را كنترل و انرا زیر نظر مى گرفت 
ى گوناگونى ، همدیگر را مالقات مى كرده اند و سرپوشهایى نیز براى این تماسها امام و شیعیانش در فرصت ها

وجود داشته است كه یكى از بهترین راههاى ارتباطى شیعیان با امام مكاتبه بود، شواهد تاریخى و روائى ، همه 
ست و دو سالگى روشنگر این واقعیت است كه از همان سال دویست و پنجاه و چهار هنگامى كه حضرت در سن بی

بعد از شهادت پدر بزرگوارش بنا بر وصیت و تصریح امام هادى علیه السالم ، امامت مردم را عهده دار شد بیشتر 
و حصر و منع و هدایت خلق خدا سپرى كرد، امام در ان دوران شش ساله امت امام ،   عمر خود را در حبس 

آمد كه مستقیما به زندگى امام مرتبط بودحوادثى رخ داد و تزلزلى در دستگاه عباسیان پدید  . 
تشكیل دولت احمد ابن طولون در مصر و قیام حسن ابن زید العلوى و مقاومت پیگر و جنگ و ستیزه فراوانش در 

این . برابر حكومت عباسیها و سرانجام سیطره حسن ابن زید به طبرستان از جمله ان حوادث یاد شده است 
احب الزنج دست بدست هم داد و باعث شد امام حسن عسكرى علیه السالم در عسكرى انقالبات به اضافه قیام ص



به حالت بازداشت بماند و مهتدى عباسى نقش پیشواى مقدس ما بانه اى چون عمر ابن عبد العزیز در ) لشكرگاه (
و جالب این است . ندمیان امویها به خود بگیرد و به طور مزورانه قبه اى به عنوان بارگاه عدل و مظالم تاسیس ك

كه در پایان عمر امام و هنگام شهادت ان حضرت ، معتمد عباسى كه دست اندر كار قتل ان حضرت شده است 
یكمرتبه تمامى ثروت خود را در میان توده مردم تقسیم مى كند و از این راه ، خون امام را لوث نموده تا ضعف 
 .دستگاه خالفت را جبران كند

ه امام در فرصتهاى مناسب به آینده درخشان و تابناك اسالم و امت اسالمى بود كه حضرت انچه مهم است توج
را یاد اور شوند و در این راه گامهاى ) عج (توانستند در سالهاى رسالت خویش ویژگیهاى دولت حضرت مهدى 

كارى با خلفا، تقویت موثرى چون پاسخ به مسائل علمى ، رد شبهات ، توجه به اصحاب ، برحذر نمودن آنان در هم
و دعوت مردم ) عج (و تحكیم مبانى امامت بصورت یك عقیده اسالمى ، آماده كردن مردم براى غیبت امام مهدى 

امام براى شخصى كه : به امامى كه غایب خواهد بود بردارند، لذا ابواالدیان كه نامه رسان ان حضرت بود میگوید
پرسیده بودید او زمانى كه قیاخم كند آنچنان عالمانه ) ص (دى قائم آل محمددرباره مه: سوال كتبى نموده بود نوشت 

 . در میان مردم حكمرانى و قضاوت برحق كند كه هرگز نیازى به برهان و دلیل نخواهد داشت
 سالروز والدت امام حسن عسكرى علیه السالم بر تمامى شیعیان جهان مبارك باد
 دسته گل محمدى

ا برگ و برى دادده مژده كه نخل دل م  
 زیرا شجر باغ رسالت ثمرى داد
 اى ساقى گل چهره بده باده كه امشب
 بر ما صدف بحر والیت گهرى داد
 از نسل نبى و على و فاطمه خالق
 بر خلق جهان بار دگر راهبرى داد
 جبریل امین گفت به احمد كه خداوند
 بر امت تو بار دگر تاج سرى داد

كاملتا آنكه بشر را برساند به ت  
 بر هادى دین بهر هدایت پسرى داد
 بر عسكریان مژده بده حضرت معبود
 بر مكتب شرع نبوى زیب و فرى داد
 آمد پدر مهدى موعود بدنیا
 كز آمدنش تیر دعا را اثرى داد
 روبه صفتان را هله اعالم خطر كن
 چون حق در بر آتش به كف ما سپرى داد
 آمد به جهان آنكه خدا خلق جهان را

وه او مهدى نیكو سیرى داداز جل  
 آمد به جهان آنكه به یك گوشه چشمى
 بر محفل ما شور و صفاى دگرى داد
 آمد به جهان آنكه پى یارى قرآن
 با منطق خود پاسخ هر خیزه سرى داد
 آمد به جهان آنكه به پیغام پیمبر
 هشدار كفار چو پیغامبرى داد
 آمد به جهان آنكه شب تیره ماه را

همایون سحرى داد در پرتو اشراق  
 آمد به جهان آنكه همه بیخبران را
 او واقعه روز قیامت خبرى داد
 با ماه بگوئید نتابد كه به زهرا
 خالق جهان باز فروزان قمرى داد
 از بهر نظر خواهى صاحب نظران حق
 ما را به جهان رهبر صاحب نظرى داد



 در شهر هنر خامه هر بى هنرى را
نرى دادبا تیغ زبان سرخط علم و ه  

 مرغ دل ژولیده به پرواز در آمد
 او آمد و بر مرغ دلش بال و پرى داد
 سرود گروهى در میالد حضرت امام حسن عسكرى علیه السالم
 مژده كه میالد نور دل یاسین است
 پاره اى از تن امیرالمومنین است
 تبریك ما بر مهدى چشمت روشن یا مهدى
 این نوزاد زیبا، زهرا را نور عین است
 عسكرى طالب خون سرخ حسین است
 تبریك ما بر مهدى چشمت روشن یا مهدى
 دسته گل اورید كه عسكرى آمده
 از بهر جهانیان رهبرى آمده
 تبریك ما بر مهدى چشمت روشن یا مهدى
 بشكقته یك گلى از گلشن احمدى
 شاخه اى از گل زیباى محمدى
 تبریك ما بر مهدى چشمت روشن یا مهدى

سرور و شادى بر پاستامشب در سامرا   
 چون جشن میالد عسكرى ، ابن الرضاست
 تبریك ما بر مهدى چشمت روشن یا مهدى

 دهم ربیع الثانى وفات ودیعه آل محمد ص حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا علیها
 
 دختر سلطان امكان حضرت معصومه است
 خواهر شاه خراسان حضرت معصومه است

ن بگوزائرین روضه اش را اى صبا از م  
 با خبر از سر پنهان حضرت معصومه است

 

 دردمند غربت و هجران  
سالم بر تو اى عمه ولى خدا، اشنایى به تاریخ و . سالم بر توارى دختر ولى خدا، سالم بر تو اى خواهر ولى خدا

ى زندگانى اهل بیت عصمت و طهارت یكى از لوازم معرفت و محبت به آنان است كه به نص قرآن كریم دوست
خود مزد رسالت رسول اهللا است) ص (خاندان پیامبر  . 

از آنجا كه پیامبران و ائمه معصومین علیه السالم منشا خیرات و بركات و راهنمایان و هادیان به سوى نیكیها 
هستند تمام اثار به جاى مانده از ایشان بویژه فرزندان صالحشان ، فرشتگان رحمت الهى براى امت اسالم هستند كه 

ر جاى جاى بالد اسالم بسان دانه هاى باران پراكنده اند و حیات دین را سر سبز داشته اند و هر یك باب فیضى بر د
 .دوستداران دین و پویندگان راه خدا گشوده اند

حضرت فاطمه معصومه علیه السالم دخت هفتمین امام از زمره زنان عفیف و پاكدامنى است كه در راه امامت و 
كشید و غصه ها خورد و سختیها و مشكالت سفر را تحمل كرد و یعقوب وار به اشتیاق و امید دیدار  والیت رنجها

دین اسالم آنجا كه از حركات حق جویانه سخن به میان مى آید تجسم عینى انسانیت را در قالب  . یوسف شتافت
كنار ادم ، هارون ، مریم در كنار  زنان و مردان قدیس و انقالبى به نمایش مى گذارد، لذا مى بینیم كه حوا در

، زهرا در كنار على علیه السالم و زینب علیه السالم در كنار حسین علیه )ص (عیسى ، خدیجه در كنار محمد
 .السالم قرار دارند و به نقش موثر و سازنده خود مى پردازند

ماعى و نقش سازنده این بزرگواران زن مسلمان تنها با شناخت و معرفتى كه از تاریخ زندگانى و مسئولیتهاى اجت
دارد میتواند به عظمت مقام خود پى ببرد و جایگاه واقعى خویش را در نظام آفرینش بشناسد، در این راستا تمسك و 



الگو قرار دادن و اظهار دوستى با خاندان رسالت ضررورى است و این امر تنها با زبان میسر نمى شود بلكه 
هایى است كه بهترین آنها تبعیت از روحیات ، اخالقیات و دستورات حیاتبخش آنان  براى ان بزرگواران نشانه

است و از دیگر نشانه هاى دوستى با اهل بیت برائت از دشمنان ، زیارت قبور مقدسه آنان و فرزندان صالح ایشان 
 .، نامگذارى به نامهاى آنان و دانستن تاریخ و زندگانى ایشان مى باشد

ن حضرت امام موسى كاظم علیه السالم تنها فاطمه ملقب به معصومه است كه در قم مدفون مى از میان دخترا
 .باشد
درباره شخصیت واالى ایشان همین بس كه در زیارات ماثوره ، ان حضرت دختر، خواهر و عمه ولى خدا خداونده 
بهشت ، همانا براى تو در  اى فاطمه شفاعت كن مرا در :شده است ، در فرازى از زیارت انحضرت مى خوانیم 
 .نزد خداوند منزلتى است بس واال
 . این فراز از زیارت گویاى شان و منزلت ایشان در نزد خداوند است

حضرت امام صادق علیه . درباره عظمت وجودى ان گوهر ناشناخته از ائمه علیه السالم احادیثى نقل شده است 
خدا را حرمى است و آن مكه است ، رسول خدا را حرمى است : رمایدالسالم درباره مقام و منزلت ایشان چنین میف

 .... و ان مدینه است ، امیرالمومنین را حرمى است و آن كوفه است و ما را حرمى است و آن قم است
سعد بن سعد مى : در فضیلت زیارت حضرت فاطمه بنت موسى كاظم علیه السالم روآیات بسیار وارد شده است 

رضا علیه السالم راجع به فاطمه دختر امام موسى كاظم پرسیدم فرمودند كسى كه او را زیارت كند گوید از امام 
بهشت جاى اوست و از حضرت جواد علیه السالم روایت است كه فرمودند كسى كه عمه مرا در قم زیارت كند 
 . بهشت براى اوست

رگوار و انگاه با جدائى و دورى از برادر ان چه مسلم است ان معصومه مظلوم عمرش با فراق و هجران پدر بز
 .واال مقامش در دنیایى از غم و اندوه سپرى شد
در ویژگیهاى چندین بانوى واالقدر، شبیه مادرش حضرت زهرا علیه السالم است ، مرگ در جوانى هم یكى از این 

اجبار از مدینه به مرو برده هفده ساله است كه برادرش حضرت رضا علیه السالم به . نقاط اشتراك و تشابه است 
میشود و مامون با عنوان والیت عهدى او را به پایتخت خود احضار میكند در این هنگام سال دویست هجرى است 
، و داع درد مندانه و پر سوزى كه حضرت رضا علیه السالم هنگام ترك مدینه به سوى مرو انجام میدهد همه را 

نخواهند دید از این رو یكسال نمى ) سفر بى بازگشت (ه حضرت را پس از این همه میدانند ك. به گریه مى اندازد
گذرد كه حضرت معصومه علیه السالم به شوق دیدار بردارش عزم سفر میكند و به قصد خراسان به راه مى افتد 

این بیمارى او  اما دست تقدیر، تدبیر دیگرى اندیشیده است ، به ساوه كه میرسد بیمار میشود قراین نشان میدهد كه
را از پاى خواهد افكند، مى پرسد تا قم چقدر فاصله است ؟ میگویند ده فرسخ ، میخواهد كه او را به قم برسانند، 
وقتى به قم مى رسد عده اى از بزرگان و چهره هاى معتبر قمى به استقبال او مى شتابند، موسى ابن خزرج اشعرى 

میرود و زمام ناقه دختر موسى ابن جعفر را میگیرد و ا را به طرف خانه  در پیشاپیش استقبال كنندگان است ، پیش
خود میبرد، موسى ابن خزرج تنها افتخار ان را دارد كه هفده روز از دختر امام پذیرایى كند، حال این بانو وخیم تر 

را غسل میدهند و به دستور موسى ابن خزرج او . میشود و چشم از جهان بسته ، به خانه ابدى آخرت كوچ میكند
كفن میكنند و براى خاكسپارى به قطعه زمینى به نام بابالن كه متعلق به موسى ابن خزرج است منتقل میكنند، 
سردابى را حفر كرده اند كه پیكر این بانو را در آنجا دفن كنند بر سر این كه چه كسى بدن مطهر حضرت 

بستگان موسى ابن خزرج اختالف میشود، در نهایت تصمیم معصومه را برداشته و وارد قبر كند میان خاندان و 
  میگیرند كه خادم پیر و با ایمان و صالحى كه دارند، بدن او را در قبر بگذارد، كسى را در پى ان خادم كه نامش 

قادر است میفرستند ولى در همین لحظه چشمشان به دو سوار نقابدار میخورد كه از سوى ریگزار به شتاب مى 
چون به جنازه نزدیك میشوند فرود آمده بر او نماز میخوانند و وارد سرداب شده و جنازه را وارد آنجا و به  ایند،

خاك میسپارند سپس بیرون مى ایند و بى آنكه حتى یك كلمه با كسى سخن بگویند میروند و كسى نمى شناسد كه این 
ند؟دو سوار ناشناس و در واقع ، شناس با این بانوى گرامى كیست  

از ان پس سایبانى از حصیر بر قبر او میسازند تا آنكه زینب دختر امام جواد علیه السالم قبه اى بر روى قبر عمه 
اش حضرت معصومه علیه السالم بنا میكند و حرم مطهر حضرتش بارگاه قدسیان و جایگاه نزول مالئكه گشت و 

ر بر گرد ضریح مقدسش طواف مى كنند و رحمت و همه روزه دوستداران والیت از دوره و نزدیك ، پروانه وا
 .لطف انحضرت شامل حالشان میشود
شهر قم بواسطه این وجود مقدس با آنكه در موقعیت جغرافیایى مناسبى قرار ندارد از دیر زمان از مزایا و 

دین قرار امتیازات خاص برخوردار بوده و محل پرورش و تربیت پویندگان راه خدا و تشنگان علم و مدافعین 
 . گرفته است



اكنون قم بانور والیت كه از حرم دخت گرامى هفتمین امام ساطع و المع است و با نور علم و دانش كه از دانشگاه 
 .حضرت امام صادق علیه السالم تابیدن مى نماید بر جانهاى پاك عاشقان خدا پرتو افشانى میكند

ه السالم بر همگان تعزیت و تسلیت باددهم ربیع الثانى سالروز و وفات حضرت معصومه علی . 
 شعاعى از فروغ كاظمین
 به دیوار و در این بیت توحید
 فروغ عترت و قرآن توان دید
 بود این بارگاه روح پرور
 حریم دختر موسى ابن جعفر
 شعاعى از فروغ كاظمین است
 چو موسى را در اینجا نور عین است
 به چشم آنكه محرم هست و بیناست

تابشى از طور سیناستدر اینجا   
 مزار خواهر سلطان طوس است
 كه ماه طلعیت شمس الشموس است
 چو اینجا شد چراغ عشق روشن
 به دلها این حرم شد پرتو افكن
 بود این درگه از ابواب رحمت
 در باغى است از باغات جنت
 كه اشك عاشقان شد جویبارش
 نمیگردد خزان هرگز بهارش
 تواى زائر به تنظیم شعائر

وس این درگه قدوس و طاهربب  
 بیا اینجا به اشك خود وضو كن
 بیا جان خود اینجا شستشو كن
 بپا خیز و بخوان اذن دخولش
 اجازت از خدا گیر و رسولش
 به اذن حیدر و زهراى اطهر
 به اذن یازده ، معصوم دیگر
 قدم چون مى نهى داخل از این در
 بگو بسم اهللا و اهللا اكبر

در گدایىزند چون حلقه بر این   
 بگوش جان او آید ندائى
 كه اى سائل دعایت مستجاب است
 محب آل عصمت كامیاب است
 بخواه از رحمت حق ، انچه خواهى
 كه بیحد است الطاف الهى
 حسان همچو رضا، معصومه قم
 بود مشكل گشار در كار مردم

مومنین علیه السالم حضرت زینب فصل پنجم در مناسبتهاى ماه جمادى االول پنجم جمادىاالول والدت دخت امیرال
 كبرى علیه السالم
 
 در برج والیت است كوكب زینب
 عالمه نا رفته به مكتب زینب
 گفتم به خرد، یگانه دوران كیست

زینب زینب: بى پرده دوبار گفت   
 یك سینى شقایق بهشتى



ى رسول انقالب خونبار اى زینب كبرى ، دختر على فرمانرواى مطلق روحهاى بزرگ و ارجمند، زاده فاطمه ، ا
 .و ازادى بخش حسین علیه السالم ، سالم بر تو باد

پنجم جمادى االول سالروز تولد مهین بانوى بزرگ اسالم زینب سالم اهللا علیها است ، آنكه جهانى را مسحور 
 . عظیمتهاى روحى و معنوى خویش كرد و اسوه حسنه اى براى زن مسلمان است

بودى دالویز عطر وحى را با خود داشت و بالیدن در فضایى كه به معنویت و جهاد و  چشم گشودن در خانه اى كه
پارسایى و عظمت عجین شده بود از زینب كبرى علیه السالم انسانى ساخت كه هر انسان منصفى عظمتهاى او را 

ه پذیرش به دیده اعجاب مى نگرد و همین بالیدن در هواى جهاد و مبارزه و عشق و محبت ، وى را آماد
مسئولیتهاى بزرگ اجتماعى كرد ان بانوى نمونه این درس را در مكتب معلمانى بزرگ اموخته بود معلمانى چون 
 . فاطمه زهرا علیه السالم و حضرت على علیه السالم
 هنگام تولدش همه به پیامبر مژده مى دادند و با همه سوابق و جنایاتى كه عرب بدوى نسبت به دختران تازه مولود

روا مى داشتند، در شادى پیامبر ارزش زن را تعلیم گرفتند، شادمانى و سرور جد و پدر مردم را به خطاهاى 
گذشته خود واقف مى ساخت و به آنها مى اموخت كه داشتن دختر یعنى به دست آوردن دنیایى از محبت و لطافت 

رش همان قدر مسرور است كه در تولد حسن و مردم مى دیدند كه پیامبر با شنیدن تولد دخترى در خانه دخت. روح 
 . حسین

زینب را به پیش جدش پیامبر بردند، اى پیامبر نامى براى این مولود برگزین و از همین جا پیامبر انچه كه در 
یعنى زینب پدر، . تصمیم روح و قلبش مى گذشت به این دختر نشان داد، گفت او زینب پدر است او زینب است 

عنوى خانه ، یعنى ، یعنى ارامش مادر و در ادامه مظلومیتهاى پدر و مادر زینب نام دخترى دیگر یعنى سرمایه م
نام دختر تازه از دست رفته پیامبر، و گوئى پیامبر مسلمین مى خواهد با این نام ، زندگى كند، قبال دختر . نیز بود

 .خود را به این اسم خوانده بود و اینك دخت دخترش را
مردم مى دانستند كه هر تولدى در خانه فاطمه علیه السالم پیامبر را مسرور مى سازد، مى دانستند بنى هاشم و 

پیامبرشان كه ناقض همه اداب و رسوم جاهلى است در این میالد نو، چگونه خواهد بود، آنها تبسمهاى محمد علیه 
یگر است ، با همان شجاعت و سرنوشت و السالم را در تولد دخترش زهرا، از یاد نبرده بودند، و زینب زهرائى د

با همان اصالت و مظلومیت و با همان وظیفه و تعهد، زینب علیه السالم ادامه زهرا علیه السالم است ، و زهرا 
 . علیه السالم عصاره پیامبر و پیامبر ثمره خلقت

فرو ریزنده . نمود زینب رسول خون حسین است ، منظلومیت تشیع على و حسین را او بر پیشانى تاریخ حك
حكومت وحشت و تباهى بنى امیه بود در روزگارى كه حكومت بنى امیه پایه هاى قدرت خویش را فناناپذیر مى 
دانست و با كشتن فررند رسول خدا زخمهاى جهالى خویش را مرهم انتقام مى نهاد او بود كه با طنین فریاد خویش 

گلین پیامبر بنا شده بود به لرزه در آورد لرزه اى كه به نابودى و ستونهاى استوار كاخ سبز را كه به جاى كلبه 
 .متالشى شدن حكومت پسران هند جگر خوار منتهى شد
زینب خطیبى بود كه با خطابه هاى شورانگیز و بیدارگر به روش پدر خویش به مبارزه با سنتهاى جهالى كه اینار 

اد سخت و توانفرسا از بذل عزیزترین كسان خویش دریغ لباس اسالم بر تن كرده بودند برخاست و در این جه
نورزید، او بود كه با كالم خویش رداى سرخ شهادت امام حسین را بیرق سرخ پیروزى ساخت وگرنه دشمن بر 

اسب پیروزى تاخته ، دارها برچیده و خونها شسته بود، گوئى در ) ص (پیكر خونین نوادگان رسول مكرم اسالم 
نان برگ از برگ نجنبیده و هرگز خون مظلومى بر زمین ریخته نشده بودشب ظلمت حكومت آ . 

این زینب بزرگ بود كه نگذاشت خون حسین علیه السالم را ریگزار تفدیده و تشنه صحراى كربال ببلعد بلكه 
خونش چشمه جوشانى شد كه از ان صحراى آتشخیز جوشیدن آغاز كرد و گسترده زمان را فرا گرفت و سبعیت و 

رنده خویى حكومت وحشت امویان همه كس فهم شد این جوشش تا ان سوى مرز زمان همچنان ادامه دارد و د
 . اینهمه پیروزى در شهادت و غلبه خون بر شمشیر را شیعه مرهون تالشها و مجاهدتهاى این شیر زن بزرگ است
 .میالد مهین بانوى بزرگ اسالم و روز پرستار بر همگان مبارك باد

پرستارانمقتداى   
اى زینب كه بر بلنداى ! تو را مى بینم ، اى عصاره عفت ، اى مادر شجاعت ، هموزن اراده خدا در زن بودن 
گویا پیوند تو با گریه ، ! عظمت خویش نظاره گر صحنه هاى تاریخى ، تو را مى بینم ، و گریه امانم را مى برد

. اى كوبنده ابناء مرجانه ! ن ، اى پیامبر خون و شهادت زینب اى روح خروشان تاریخ ز. اسطوره اى پآیدار است 
سوزش دلت را چنان دیدم كه امكان بیانش را نخواهم یافت ، گوئى تو و غم با هم زاده شده اید و گویى تو خداى 
 ! اندوهى

در . شددست تو در دست مصائب بزرگ تاریخ ، تجلى گاه اراده خدا ! در تولدت نیز باز این اشك است كه مى خندد



چرا تنها در حضور تو، خنده مایوسانه خود را او مى نهد، اى زینب ؟! سالروز تولدت ، چه غمگنانه مى خندم  ! 
 . اى كوه درد، واى قله رفیع شجاعت و اى فریاد حق خواهى زن در تاریخ

گونه ، نداى حق خواهى چ... اگر نبود زهره مردانه ات ، اگر نبود صبر جانانه ات ، اگر نبود مقاومت دلیرانه ات و
كربال، ابدى مى شد؟ بت هاى ابن مرجانه را یكى پس از دیگرى چه مردانه در صحنه كربال در هم شكستى ، یزید 

اگر چه در راه اسارت ، گرده ات مهبط تازیانه ستم بود، لكن در مقر . را چه مردانه در سوك نامردى اش نشاندى 
ان ستم یزیدیان زدخیانت ، صالبت كالمت ، آتش در خارست . 

حسین اگر رفت تو را داشت كه مى ماندى و عاشقانه مى خواندى . و بوى خون حسین از عطر كالم تو جارى شد
 : كه
 من ، اسیر نیستم كز همرهان وامانده ام
 كوه صبرم كز هبوط عشق برجا مانده ام

انى ، غنچه نگاهت چه معصومانه در تو پرستار مظلومان تاریخى ، تو دست محبت خدا بر سر یتیمان و درماندگ
چه عاشقانه حسین را انچنانن كه باید به ایندگان شناساندى. دیار غربت شكوفانه شد  . 

زبانت شمشیر حسین بود در كام! از هم دریدى ... چه جانانه پرده هاى ستمگرى ، طغیان ، ریا  . 
چند بزرگ ، اگر پیرو زینب باشندبت ها شكستنى است هر . در سایه اراده تو زن ، بت شكنى اموخت  ! 

از مهربانى ات چه بگویم كه مادر مهربانى هستى ، تجسم محبتى برا بیماران و كودكان و سایه رحمت خدا براى 
روز مهربانى است و روز پاشیدن عطر عاطفه بر چهره نیازمندان. روز تو روز محبت است . درماندگان   ! 

 ! روز پرستار است
رانى ، پرچمدار رسیدگى به مظلومان و محرومان و دردمندانى تو مادر یتیمانى و پرستار در كنار تو مقتداى پرستا

 . است  تو جویاى محبت خدا در دل بیماران خویش
 ! زمزمه بیماران در نیمه شب ، یاد اور ناله كودكان برادرانت ، براى اوست

بیاد مصائب تو مرهم مى نهد، او ناله درمانده اى را،  او بر درد بیمارش ،. و او بیاد نماز شب تو سحر خیز است 
 .یاد اور گریه یتیمان تو مى داند
 ! تو مقتداى پرستارى ، و پرستار در صف پرستارى ایستاده است ، كه او را دریایى

ست ، یاداور وفاى تو. او تو بار مى خواند و تو او را خوب مى شناسى كه ، دیدار او یاد اور مهربانى هاى توست 
 .به حسین ، به شهیدان ، به بیماران و درماندگان ، و به كسانى كه در شهر درد و بیمارى جز خدا، یاورى نداند
 !روز تولد حضرت زینب علیه السالم روز پرستار، بر همگان مباركبادا
 همسنگر حسین علیه السالم
 آنشب كه گل از دامن مهتاب مى ریخت

ختشبنم به پاى نخل باور اب مى ری  
 آنشب كه غم اهنگ شادى ساز مى كرد
 قفل اسارت را به گرمى باز مى كرد
 آنشب كه ساقى بوسه بر پیمانه مى زد
 .گیسوى شب را بهر مستان شانه مى زد
 آنشب كه بهر باغ دل غم الله مى كاشت
 درنیستان نینوانى ناله مى كاشت
 آنشب شفق دیوان فتح نور مى خواند

خواند بهر فلق شعر شب عاشورا مى  
 شهر مدینه طالب دیدار حق بود
 چشم انتظار مطلع الفجر فلق بود
 فطرس فراز آسمانها بال مى زد
 فریاد ازادى و استقالل مى زد
 كاى اهل عالم در دیار شور و شادى
 زد خیمه روز پنجم ماه جمادى
 دیوان خلقت را خدا زیب و فرى داد
 ساقى كوثر را ز كوثر كوثرى داد

خالق ماده شیرى شیر خدا را داد  



 قامت قیامت دختر روشن ضمیرى
 جبریل بر ختم رسل پیغام مى داد
 پیغام از پیروزى اسالم مى داد
 مى گفت یا احمد شكوه باور آمد
 بهر حسینت سینه چاك سنگر آمد
 بر خلق عالم نعمتى عظمى ست دختر
 سوم گل و گلواژه زهراست دختر
 دختر مگو چون همتى مردانه دارد

الوا بال پیمانه دارداز ایه ق  
 دختر مگو كه دختران را رهبر آمد
 بى پرده گویم صبر را پیغمبر آمد
 بر روى ما تا مهر رخشان در گشاید
 رد بردبارى مثل او مادر نزآید
 از صبر او دین خدا پاینده گردد
 هر مرده اى از انفاس گرمش زنده گردد
 ثابت قدم مانند او گیتى ندیده

نى افریدهزیرا خدا او را حسی  
 در روز عاشورا كه روز ازمون است
 او فارغ التحصیل ان دارلفنون است
 قنداقه اش را تا كه پیغمبر گرفتى
 صد بوسه از رخساره او برگرفتى
 در دست پیغمبر ز دیده اشك مى ریخت
 كز اشك اواز چهره او رشك مى ریخت
 در دست باب تاجدارش گریه مى كرد

ى كردگویى كه از هجرنگارش گریه م  
 با گریه اش صلح حسن را زنده كرد او
 چون غنچه بر روى حسینش خنده كرد او
 یعنى تو راجان برادر خواهر آمد
 خواهر نه تنها یاور و همسنگر آمد
 سرود در میالد حضرت زینب علیه السالم
 مژده مژده كه سفیر راه عشق آمد
 در مدینه به جهان ماه دمشق آمد

ى ، زینب آمددخت خیر النساء زینب مرتض  
 زینبا، زینبا، زینبا، زینبا زینب آمد
 خانه فاطمه روشن شده از نورش
 لب موال زعنایت گشته مسرورش
 گوید او زیر لب ، آمده زین آب ، زینب آمد
 زینبا، زینبا، زینبا، زینبا، زینب آمد
 گشته قنداقه او بر دامن احمد
 گوید این بهر حسین است رحمت سرمد

احترامش كنید، عاشق آمد زینتش نام نهید،  
 زینبا، زینبا، زینبا، زینبا، زینب آمد
 عاشق روى حسین است قلب این دختر
 بهر دیدار برادر میزند پرپر
 از براى حسین ، میكند شور و شین ، عاشق آمد
 زینبا، زینبا، زینبا، زینبا، زینب آمد



هللا علیهاسیزدهم جمادى االول شهادت صدیقه كبرى حضرت فاطمه زهرا سالم ا  
 
 افسوس كه ناموس خدا را كشتند
 محبوبه ذات كبریا زا كشتند
 سادات نوشتند بخونان جگر
 بى جرم و گنه ، مادر ما را كشتند
 واالترین محبوبه خداوند
 ولها جالل لیس فوق جاللها اال جالل اهللا جل جالله و لها نوال لیس فوق نوالها اال نوال اهللا عم نواله ...

ه السالم را جالل و جبروتى و عظمتى است كه در وراى او هیچ جاللى نیست مگر جالل خداوند جل و فاطمه علی
جالله و هم او را بخشش و عطا و كرمى است كه در وراى او هیچ نوال و كرامتى نیست مگر نوال خداوند عم 
 نواله

د و زخم شرمش سرباز میكندآسمان ، این شبها كه میرسد عجیب بى قرار میكند و زمین داغ دلش تازه میشو . 
 .ملكوتیان حق دارند سر بر دیوار عرش بگذارند و هاى هاى گریه كنند
 .و تنها خداست كه مى تواند تسالى دل على باشد
ماه حق دارد كه گوشه اختفا را براى گریه اختیار كند و ستارگان چه كنند اگر سر بر شانه یكدیگر نگذارند و 
 .مصیبت را زبان نگیرند

ن خانه نمى دانم ان شب به چه قدرتى بر پاى ایستاده بود، ان مدینه چه مدینه اى بود كه چنین مصیبتى را تاب ا
ان چه . ان چه قبرستانى بود كه سرچشمه عصمت را در خویش فرو برد و دم بر نیاورد. آورد و درهم شكست 

 خاكى بود كه به خود جرات داد فاطمه را از على جدا كند؟
انه بر جاى ماند؟ چرا مدینه ویران نشد؟ چرا آسمانن در خود نپیچید؟ چرا بغض نتركید؟ چرا عالم فرو چرا آن خ

 نریخت ؟
را بر  -قلب عالم امكان  - گفته اند در عاشورا وقتى زخم در جان خورشید نشست و زمین ، پیكر مبارك حسین

غبار خشم خداوند از جاى جنبید خویش قطعه قطعه دید، به لرزه در آمد و آسمان تیره و تار شد و . 
در آنجا امام سجاد علیه السالم دست بر زمین كوفت و او را به ارامش خواند، سر به آسمان برداشت و آسمان را 

آسمان و زمین هر دو، تنها در اجابت فرمان امام خویش ارام گرفتند، دندان بر جگر نهادند، . دعوت به سكوت كرد
در خویش شكستند و گریستند، اما ضبحه نزدند. مویه كردند، ولى فغان نكردند. دم نزدندخون به لب آوردند، ولى  . 

چه رازى بود در شهادت زهرا كه خانه فرو نریخت ، مدینه زیر و زبر نشد، عمود خیمه آسمان نشكست و زمین 
 متالشى نگشت ؟ آفرینش این تحمل را از كجا آورده بود؟

خداوند بود و خدا به بهانه وصلتش فرموده بود احب النساء الىمگر نه زهرا واالترین محبوبه   . 
سالم  -مگر نه فاطمه محور كسا بود و بقیه وابستگان او؟ پیامبر پدر او بود و على همسر او و حسن فرزندان او؟ 

از ان زهرا  هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها مگر نه پس از خداوند واالترین مقام و عظمت -اهللا علیهم اجمعین 
 :بود و برترین نوال و بخشش نیز از ان او؟ مگر نه بر سر در بهشت به روایت پیامبر امین نگاشته بود

هذا نور من نورى ، اسكنته فى سمائى و : مگر نه خداوند به فرشتگان فرموده بود. فاطمه امه اهللا ، فاطمه خیره اهللا 
ه در آسمانم منزلش بخشیده ام و از عظمتم او را افریده ام ؟ مگر این نورى از نور من است ك ...خلقته من عظمتى 
 نه فاطمه شبیه ترین بود به رسول خدا؟

مگر نه فاطمه آخرین مشابع ... ما رایت احداكان اشبه كالما و حدیثا من فاطمه برسول اهللا صلى اهللا علیه و اله وسلم 
 و اولین مستقبل پیامبر بود؟

مگر نه فاطمه راستگوترین . ر عهده بفاطمه علیها سالم و اذارجع كان اول عهده بهاكان اذا خرج غزاه كان آخ
 موجودات بود پس از رسول خدا؟

مگر نه فاطمه پاره جگر پیامبر بود و عزیز مسلم . ما رایت احدا قط اصدق من فاطمه سالم اهللا علیها غیر ابیها
 ... خداوند جل و عال؟ مگر نه

هرا كه خانه فرو نریخت ، مدینه زیر و زبر نشد، عمود خیمه آسمان نشكست و زمین چه رازى بود در شهادت ز
 متالشى نگشت ؟
 آفرینش این تحمل را از كجا آورده بود؟

آیا كسى در خانه فاطمه علیه السالم كه این راز سر به مهر، به دستهاى او گشوده شود؟ ارى اسماء محرم اسرار 
ربه مهر، به دستهاى او گشوده شود؟ ارى اسماء محرم اسرار فاطمه علیه السالم فاطمه علیه السالم كه این راز س



 .از او بپرسید شاید پاسخ بگوید
. ارى حسنین سر به پاى مادر نهاده بودند و پایه هاى عرش را به قحبه هاى خویش مى لرزاندند: بگوید كه كه 

چروك بر پیشانى آسمان افتاده بود، زمین از درد . ردندپریشان مى ك  زینب و ام كلثوم ، كائنات را با موهاى خویش
ولى چه بود انچه آفرینش را بر پاى نگاه مى . به خود مى پیچید، ناله هاى فرشتگان داغ پیامبر را دو چندان مى كرد

 داشت ؟
ان نهاده در ان شب تغسیل ماه ، من دیدم كه على در مامن تاریكى ، سر بر دیوار خانه فاطمه ، سر بر عمود آسم

 . بود و زار زار مى گریست
 شب اندوه و ماتم
 آنشب مدینه كشتى دریاى غم بود
 دریاى غم از كثرت ظلم و ستم بود
 آنشب شفق بهر شقایق حجله مى بست
 از هاله خون ، حجله روى دجله مى بست
 آنشب قمر از زیر ابر پاره پاره
 میریخت از پیمانه چشمش ستاره

باد میگفت آنشب سپیده ، درد دل با  
 از كینه و بى رحمى صیاد میگفت
 آنشب سحر با مرغ شب همدرد میشد
 گلبرگ سبز ارزوها، زرد میشد
 آنشب منادى ، بانگ بر افاق میزد
 بر پیكر زنگى شب ، شالق میزد
 آنشب تمام اهل یثرب خواب بودند
 غافل از سوز سینه مهتاب بودند
 آنشب درون خانه ساقى كوثر

د و اسما بود و حیدرغم بود و ماتم بو  
 آنشب تمام فاطمیون جمع بودند
 گوئى همه پروانه یك شمع بودند
 آنشب حسن در گوشه اى نظاره گر بود
 چشمش به جسم مادر و دست پدر بود
 آنشب حسینش جامه بر تن چاك میكرد
 گرد الم از روى زینب پاك میكرد
 آنشب برادر با برادر راز میگفت

ا باز میگفتخواهر به خواهر درد دل ر  
 آنشب حسن اشك حسین را پاك میكرد
 چون غنچه اى زینب گریبان چاك میكرد
 آنشب قضا نقش قدر برباد میداد
 كلثوم را درس شهادت یاد میداد
 آنشب على علیه السالم از دیده در ناب میریخت
 اسما به روى جسم زهرا آب میریخت
 آنشب به داغستان صحرا الله میسوخت

موال ناله میسوختدر سینه سیناى   
 آنشب خزان گهواره غم تاب میداد
 زهر ستم بر ما به جاى اب میداد
 آنشب على علیه السالم در زیر لب ، رازى مگوداشت
 با پیكر مجروح زهرا علیه السالم گفتگو داشت
 میگفت اى ائینه دار ملك هستى
 محبوبه حق ، اسوه یكتا پرستى



 بى تو بهار عمر من ، پائیز گردید
انه صبر على علیه السالم ، لبریز گردیدپیم  

 كار على بى تو به عالم زار گشته
 بى یاور و بى مونس و غمخوار گشته
 زهراى من ، پیراهن تو غرقه خون است
 رویت كبود و سینه تو الله گون است
 اى واى من بر بازویت باشد نشانه
 از بس كه خوردى پیش چشمم تازیانه

دنیا رفتى چو در نزد پدر از دار  
 راز دلت را الاقل بر گوبه بابا
 بر گوكه پهلوى تو را با در شكستند
 بر گو درون كوچه بر من راه بستند
 بر گو سیلى صورتم را سرخ كردند
 انآنكه با سالم از كین در نبردند
 بر گو پدر آورده ام بهرت نشانه
 انآنكه با سالم از كین در نبردند
 در ماتمت باید مسیر اه پویم

دلم را بعد از این با چاه گویمراز   

فصل ششم در مناسبتهاى ماه جمادى الثانى سوم جمادى الثانى شهادت حضرت فاطمه زهرا علیها اسالم به روایتى 
 دیگر
 
 اى نام خوشت ورد زبانم زهرا
 از داغ تو سوخت جسم و جانم زهرا
 برخیز على به دیدنت آمده است
 اى درد و بالى تو به جانم زهرا

مه كوثرسوگنا  
صبت على مصائب لوانها صبت: گفتى   

 على االیام صرن لیالیا
 در این بال بجاى من ار روزگار بود

شب تاریك مى نمود. روز سپیده او  
بیت االحزان تو اكنون سر . ماه هم اینك در فراق تو اه مى كشد. شب ، هم بر گریه هاى شبانه تو گریه مى كند

گونه حیا مى كند كه در . ك هم شرم مى كند كه در سوگ تو از دیده جارى نشوداش. بگریبان ، لب فرو بسته است 
كدامین چشم است كه بر بازوى تازیانه دیده ات خون نگرید. سرخى گونه سیلى خورده ات خونرنگ نشود . 

 . اشكى كه در سوز درد پهلویت بر گونه نغلطد، اب هم نیست گند اب است
 : یا فاطمه

با دیگران بگوىرنج گران خویش ، تو   
 و ز لطمه هاى ان بدن ناتوان دیگر
 چون داغ سینه ، صورت نیلى نهان مكن
 در احتضار، درد خود اى نوجوان بگوى
 زهرا جان

اه ، نمیدانم لحظه اى كه حسنین ، زینب و ام كلثوم پیكر بر . چه قلبى است كه در سوز كودكان یتیمت خون نشود
خورشید هم بر این صحنه ، : یاط خانه نظاره میكردند چه كشیدند؟ فقط میدانم خاك افتاده ات را در كوچه و در ح

 !غمگنانه گریست ، آسمان هم نالید، ملكوتیان نیز جامه دریدند و كروبیان گریبان چاك زدند
 : زهرا جان

دلها عاشقان و  در آتشى كه ان نامردمان در بیت وحى افروختند،. امید ما تمام به ان درب نیم سوخته خانه تو است 
آنشب تا به سحر، ستارگان ، خشكیده بر جاى خویش ، ماتمزده بر . شیعیان تو براى همیشه تاریخ بسوخت 



وقتى كودكان یتیمت گرداگرد على علیه السالم نشستند و ناله مادر مادر سر . مظلومیت على علیه السالم گریستند
یستدادند، عرش خداى هم عقیده اش تركید و زار زار گر  . 

على نیز در فقدان تو تاب نیاورد و سر بدیوار نهاد و هاى . آخر مگر مى توان در مصیبت تو گریه را فرو خورد
 .هاى ناله سر داد
ارى اى زهراى عزیز، نبودى تا بینى چگونه على علیه السالم به كودكانت توصیه مینمود كه فرزندانم ؛ با اواى 

ر دیده داشت و صورت از كودكان بر مى تافتبلند نگریید، در حالیكه خود اشك د  . 
 فاطمه جان ، میدانم ؛
 : انك زمزمه على را بر خاك مزارت شنیدى و تر غم الودش را نیز شنیدى كه
 لكل اجتماع من خلیل فرقه
 وكل الذى دون الفراق قلیل
 و ان افتقادى فاطما بعد احمد
 دلیل على ان ال یدوم خلیل
 ...وداع با مادر

شب ، از صبح محشر تیره تر بود آنشب كه  
 آنشب كه از ان ، مرغ شب هم بى خبر بود
 آنشب كه رخت غم به مه ، پوشیده بودند
 آنشب كه انجم هم سیه پوشیده بودند
 آنشب كه خون از دامن مهتاب مى ریخت
 اسما براى غسل زهرا علیه السالم اب مى ریخت
 آنشب خد داند خداداند كه چون بود

نى فریاد و خون بودقلب على زندا  
 طفلى گرفته استین دانم به دندان
 تا ناله خود را كند در سینه پنهان
 آنشب امیر المومنین با اشك دیده
 مى شست تنها پیكر یار شهیده
 مى شست در تاریكى شب مخفیانه
 گه جاى سیلى گاه جاى تازیانه
 صد بار از رفت و دست از خویشتن شست

هن شستتا جان خود را در درون پیر  
 مى شست جسم یار خود ارام و خاموش
 مى كرد بر دستش نگه طفلى سیه پوش
 خود در كفن پیچید ان خونین بدن را

بلكه جان خویشتن را! خونین بدن نه   
 چشم از نگه ، لب از نوا، ناى از سخن بست
 بگشود دست حسرت و بند كفن بست
 ناگه فتاد ان تیره كوكب را نظاره

رزان دو ستارهبرگرد ماه خویش ، ل  
 دو گوشوار غم ز هوش افتاده بودند
 بر خاك تنهایى خموش افتاده بودند
 دو جوجه در اشیان بى اشیانه
 دو بلبل خاموش مانده از ترانه
 از بى كسى دو بال درهم برده بودند
 گویى كنار جسم مادر مرده بودند
 داغ دل موال دوباره گشت تازه
 ریحانه ها را خواند پاى ان جنازه
 كاى گوشه گیران شب غربت بیایید



 آخر وداع خویش ، با مادر نمایید
 ان پر شكسته طایران از جا پریدند
 افتادن و خیزان جانب مادر دویدند
 چون جان شیرین جسم او در بر گرفتند
 یك بوسه از ان الله پرپر گرفتند
 یكباره از عمق كفن اهى بر آمد
 با ناله بیرون دستهاى مادر آمد

شب ، خورشید خاموش مدینه در قلب  
 بگذاشت روى هر دو ماهش را به سینه
 ناگه ندا آمد على بشتاب بشتاب
 دو گوشوار عرش را دریاب دریاب
 مگذار زهرا را چنین در بر بگیرند
 مگذار روى سینه مادر بمیرند
 خیل ملك را رحمى از بهر خدا كن
 از پیكر مادر یتیمان را جدا كن

حضرت زهرا علیه السالم زبانحال موال على علیه السالم در فراق زهرا علیه السالممرثیه گروهى در شهادت   
 غریب و خسته و تنها
 كنار خانه بنشستم
 مدینه گریه كن با من
 كه زهرا رفته از دستم
 واویال اه واویال، شدم من یكه و تنها
 بنال از داغ ان بلبل
 كه پرپر در قفس میزد
 بجرم یا على گفتن

نفس میزدبه پشت در   
 واویال اه واویال، شدم من یكه و تنها
 غریبى مرا مردم
 همه با چشم خود دیدند
 میان شعله آتش
 گلم را با لگد چیدند
 واویال اه واویال، شدم من یكه و تنها
 بود هر شب همى نفرین
 به لب در دشت و صحرایم
 الهى بشكند دستى
 كه سیلى زد به زهرایم

كه و تنهاواویال اه واویال، شدم من ی  
 گالب از دیده جارى بر
 سر سجاده كن زینب
 براى مادرت زهرا
 كفن آماده كن زینب
 واویال اه واویال، شدم من یكه و تنها

 بیستم جمادى الثانى والدت دختر نبوت ، همسر والیت و مادر امامت حضرت فاطمه زهرا علیه السالم
 
 بزمى به حریم كبریا بر پاشد

عطا شدكوثر ز خدا به مصطفى ا  



 یك قطره اب كوثر افتاد به خاك
 صد شاخه گل محمدى پیدا شد
 كوثر عشق
 ...نور، على نور ...

خاتم پیامبران از نور او و زهرا علیه السالم نیز از نور ) ص (و او نور مطلق است ، نور على نور است ، و محمد
 . محمد پس ، از نور اوست

ك تیره را به وجود خود منور و مزین مى سازد، و خاك تا ابد مفتخر به نور پاى بر زمین مى نهد، خا. زهرا مى آید
 ...وجودش میگردد
خدیجه علیه السالم نور را در وجود مقدس خویش میپروراند و انگاه ، مالئك بر هود جهائى از نور مى ایند به 
 . شادى باش خدیجه

وت بر وى زمزمه مى كنندزهرا را ارام مى گیرند و بر پرنیابى بهشتى پیچیده ، اواى ملك ... 
بدنیا مى آید، فاطمه نامیده مى شود، پاره شده از نور، دور ) ص (محمد مصطفى  -زهرا، دختر عزیز فخر بشر 

 : افتادن از نا پاكیها، پاره تن
 اى تكلم كرده با روح االمین
 دختر تجریدى زیتون و تین
 دختر رود تجلى در مسیل
 دختر اواز بال جبرئیل

ك بر سالمت صف زدهاى مالئ  
 ... عرش بر دامان تو ز حرف زده
زهرا علیه السالم نیز خود پیام   فاطمه زهرا علیه السالم پاره تن محمد است ، نور چشمان پیام اور خداست پس

اور ملكوت ، پیام اور نیكى ، عفاف ، تقوى ، عطفه و عالیترین صفات خدائى تجلى یافته . اورى است و پیامبرى 
زنان تحقیر شده ، زنان رنج كشیده ، زنان برده ، زنان اسیر : و فاطمه تاریخ را در مى نوردد. سان ، یك زن در ان

و فاطمه كوثر است ، مایه فخر است ، ... در پس جهالت ، زنان شرم زده از زن بودن ، دختران زنده بگور شده 
الى هستى را به بركت وجود وى هست گردانیده كه پاره تن و نور چشمان نیكوترین انسانهاى عالم است كه خداى تع

لو الك لما خلقت االفالك:   . 
زهرا وجود  -فاطمه علیه السالم عزت مى بخشید به موجودیت زن ، زندگى مى بخشید به وجود فراموش شده وى 

ر جهالت بى بها شده زن را از پس دهلیزهاى تاریك تاریخ بیرون مى كشد و با شخصیت واالى خود فریاد بر س
فاطمه به زن افتاده در كوچه هاى تنگ . میزند، جهالتى كه زن را تنها وسیله اى براى ارضاء هواهاى نفسانى خود

مادر پدر بودن و مادر، : او تنها زنى است كه لقب ام ابیها از پیامبر خدا مى گیرد. تاریخ هویت و اصالت میدهد
الم دخترى است كه همچون مادرى دلسوز، پدر بزرگوارشدهنده فرزند است ، پس فاطمه علیه الس  پرورش   - 
اگر حكم خداوندى بر این بود كه از میان بانوان صالحه نیز . را مراقبت مى نماید و مى پرورد) ص (پیغمبر خدا

 پیغامبرى برگزیند براستى چه كسى شایسته تر از بانوى بزرگ اسالم ، حضرت زهرا علیه السالم ، مى بود؟
، یعنى على )ص (ا علیه السالم مارد والیت نیز مى گردد، همسر بى نظیرترین انسانهاى عالم پس پیامبرانگاه زهر

علیه السالم میشود و خاندان پیامبر از اوست كه زنده میماند، دوازده گوهر درخشان امامت از بركت وجود زهرا 
یداردپرتو افشانى مى كند و نور والیت را تا دنیا دنیاست به تاللو وا م . 

صدیقه ، مرضیه ، : میگردد  و فاطمه افتخار جهان بشریت است او كه تمامى القاب حسنه ، قرین نام مباركش
 ...راضیه ، زكیه ، طاهره ، عالیه ، بتول ، زهره ، خیر النساء و
؛ عزتمان داده  زنى مى آید در تاریخ ، همچنان نور مى پراكند، عالم را منور میسازد، با ما مى آید، همراه ماست -
، شخصیت گمشده مان را زندگانى بخشیده ، خمودى و تحجر را از ذهن مان رانده و تحرك و خروشیدن در راه 
 . حق را با انقالب فدك اش به ما اموخته است



حضرت صدیقه كبرى  - ، در دانه بى بدیل پیامبر )ص (براستى جز گوهر یكدانه اسالم ، گل معطر دین محمد
كیست كه مى تواند سرمشق زندگى ما گردد؟ به دامان پاكش توسل جوئیم كه نزد حق از  -علیه السالم فاطمه زهرا 

 . عزیزترین هاست و پاره اى از نور اوست
 قرار كل ما فیها
 جمادى غرق شادى بود آنشب
 بشارت را منادى بود آنشب
 خدا را شهر مكه ، شهر قرآن
 به تایید قضا شد نور باران

م شور و شعف بودحرم سر تا قد  
 شكوه راز خلقت را هدف بود
 منا و مروه اذینى دگر داشت
 خم كیسوى شب چینى دگر داشت
 كمان ركن را تیرى دگر بود
 صفا را سعى و تكبیرى دگر بود
 مقام از بى مقامى داد مى زد
 شرر بر كاخ استبداد مى زد
 شفق ، شعر طلوع فجر مى خواند
 حدیث ایه هاى قدر میخواند

عراج شب را ساز مى كردفلق م  
 گره از كار رجعت باز میكرد
 سحر سوداگر شور و طرب بود
 طرب چشم انتظار مرگ شب بود
 قمر گیسوى خود را تاب میداد
 قضا لوح قدر را اب میداد
 سپیده اخم خود را باز میكرد
 افق را سینه چاك ناز مى كرد
 موذن دم بدم تكبیر میگفت
 به ما از ایه تطهیر میگفت

بر قاف شب كوبید خورشید غلم  
 مى از جام فلق نوشید خورشید
 زمین ابستن نص علق بود
 زمان ائینه دار لطف حق بود
 وجود واجب استاد هستى
 تجلى كرد در ابعاد هستى
 خدیجه تا زهستى نیست گردید
 ز هستى نمره او بیست گردید
 به روز بیست از ماه جمادى
 ندا برخاست از ناى منادى

ود را فدا كردخدیجه ثروت خ  
 فنا شد و ز فناكسب بقا كرد



 ز كارش موشكافى كرد خالق
 گذشتش را تالفى كرد خالق
 در رحمت به رویش نیز واكرد
 به او زهراى اطهر را عطا كرد
 طریقت را دلیل راه آمد
 حقیقت را تجلیگاه آمد
 شریعت صورت و معناست زهرا
 حقیقت قطره و دریاست زهرا

مستش.  چه زهرائى كه هستى هست  
 كلید هستى عالم بدستش
 چه زهرائى ، على را پاك همسر
 كه مادر هست بر شبیر و شبر
 پدر او را نه ختم مرسلین است
 كه او بر خاتم خاتم نگین است
 خدا را شاهكار خلقت آمد
 كه بر اسرار هستى علت آمد
 شكوفا شد به امر وحى سرمد
 گل بى خار گلزار محمد

رددبه مدح او قلم درمانده گ  
 به وصفش واژه ها شرمنده گردد
 ورا ذرات عالم مى شناسند
 زادم تا به خاتم مى شناسند
 نه تنها دم زند ادم ز وصفش
 زند دم خالق اعظم ز وصفش
 شكوه رمز یا زهراست زهرا
 قرار نوح در دریاست زهرا
 به زهرا تا توسل كرد آتش
 به ابراهیم حق شد سرد آتش
 چه نامش برد موسى ، موسوى شد
 كلیم حق ز فیض معنوى شد
 مسیحازد چو بر دامان او دست
 گسست از فرش دل ، در عرش بنشست
 بلى صدیقه كبرى است زهرا
 قرار كل ما فیهاست ، زهرا
 سفاعت در جزا پابست زهراست
 نجات ما همه در دست زهراست

 

 سرودهاى والدت حضرت زهرا
 گل گلزار باغ والیت گل خوشبوى باغ رسالت



شهر والیت شمع و چراغ  
 حضرت زهرا آمد، ام ابیها آمد
 شهر مكه صفائى دگر دارد
 از در و دیوار او گل میبارد
 مام عاشورا آمد، كعبه دلها آمد
 میخواهم از خوشحالى بمیرم
 آمدم اینجا عیدى بگیرم
 نور مهر زهرا در سینه درام
 در دل عقیده مدینه دارم
 نور دیده ها آمد، بضعه طاها آمد

دسته گل دارد خدیجه امشب  
 بوسه از رخسار او بر دارد
 جآنان مصطفى آمد، همسر مرتضى آمد
 سرود دوم
 بیستم ماه جمادى آمد
 موسم عشرت و شادى آمد
 فاطمه بضعه احد آمد

آمد) ص(گل گلزار محمد   
4(گل گلزار محمد آمد  ) 

 گشته هستى الله باران امشب
 سر زد از یك گل بهاران امشب

امشب با صفا شد بزم یاران  
آمد) ص (بضعه پاك محمد  

4(گل گلزار محمد آمد  ) 
 طاهره انسیه حورا
 راضیه ، مرضیه زهرا

فاطمه كبرى -عالمه   
 گل خوشبوى پیمبر آمد

4(گل گلزار محمد آمد  ) 
 روح و ریحان پیمبر آمد
 جان و جآنان پیمبر آمد
 همسر ساقى كوثر آمد
 حضرت زهراى اطهر آمد
 مقاله اى به مناسبت روز زن
 .زن كیست ؟ بودنش به چیست ؟ الگویش كیست ؟ و كه باید باشد
 زن كیست ؟ آیا این موجود لطیف خلقت ، این سرشت پاك همان است كه امروز ملبعه العین شده ؟
آیا همان است كه بجاى ساتر عفت ، عریان ذلت بر اندامش نمایان شده ؟؛ همان است كه صورتش در رنگهاى تند 

مسخ شده ، و به عطرهاى گنداب ماندن ، الوده شده و محرك انسانهاى پست و شكمم به جلو آمده  و زننده ، در دنیا
 و دالرهایشان به حساب نیآمده گشته است ؟

آیا زن همان است كه تنها نقطه اشتراك بازماندگان ، در نفسهاى آخرینش هویدا است و نى لبك هوس اواى مردان 
؟ است و طرب عشرتهاى بى خدایان است  

آیا همان است كه امروز بحكم دموكراسى در كشورهاى متجدد در اصل عقب مانده ، ارضاى كاذبش میكند و 
 حكومت و وزارتش میدهند؟

آیا همان است كه لباس ذلتش مى پوشانند و سیگار بر لبانش روشن میكنند و اهسته اهسته وجودش را خاكستر 
 میكنند و حقیقت بودنش را دود مینماید؟

ن ان است كه در ظلمتهاى فراموشى ، قد و قامتش را بنمایش میگذارند و یا در پرده هاى سینما و تئاتر او را آیا ز



در پرده هاى سیاه جهل تا ابدى مشهور میكنند و هزاران نمونه هاى دیگر، كه اگر بخواهیم به دیده بصیرت نظاره 
 !!! كنیم ، فراوان است و فراوان است و ارزان

ینكه زن ان است كه امروز به نامش جشن بر پا میكنند و نامش را به افتخار بر زبان مى اورند؟و نه ؟ یا ا  
بلكه دامانش تضمن عروج اوست! ان است كه نه مژده نزول مرد  . 

بلكه محرك او به سوى بینهایت هستى است! نه محركش به سوى هیچ   . 
تواند از دامن خود افرادى به جامعه تحویل دهد كه از این موجود عزیز پروردگار، همان یكتا موجودى است كه می

 .بركاتشان یك جامعه ، بلكه جامعه ها به استقامت و ارزش هاى واالى انسانى كشیده شوند
همان است كه بعنوان اولین معلم و مربى جامعه ، در تربیت انسانها همت میگمارد و مبدا همه سعادتها از دامنش 
 .بلند میشود

است كه از زنان صدر اسالم درس گرفته و به نیروى خدا مقاومت میكند و با چادر سیاهتش برق و این همان 
 .كورى بر چشمان طمع ابر قدرتها میزند و با استدالل و برهان قاطع و علم و حلمش ، آنان را خفه مینماید
عالم تكوین ، آخرین نبى پیامبر به  . و این زن همان است كه باید باشد و الگویش كسى جز فاطمه علیه السالم نیست

است) ص (است كه قلب همیشه تپیده ان است و همه كائنات ، طفیلى وجود پاك محمد  . 
زهرا علیها سالم همان است كه زن . است ) ص (و زهرا علیها سالم این خود بس كه عطا شده به وجود پاك محمد

 . با او معنا میگیرد و بى او بى معناترین حریف
ن هدیه از جانب خدا و عطا كرده به نبى خداستاو بهتری  . 

 . زهرا علیها سالم همان است كه كوثر زاینده حیات است
زهرایى كه آغوش مباركش ، گرمى به بابش رسول عالمین میدهد و خود نساء عالمین است و در خانه بهترین یارو 
 . یاور على علیه السالم است

است ، ام كلثوم است ، و ام صاحب زمان است ام حسن است ، ام حسین است ، ام زینب  . 
فاطمه اى كه در احقاق حق ، قامتش نمیلرزد و با هزاران مصائب و مشكالت مبارزه میكند، فاطمه اى كه خانه 
حقیر و گلى اش ، سفره كوچكش ، اوالد طاهرینش ، علمش ، حلمش ، كالمش ، بودنش ، حیایش ، عفتش ، كوثر 
 . زاینده حیات است

فاطمه بین شیعیان و آتش غضب ، اى همراز مالئك ، اى فاطمه مطهر، اى پاره تن رسول ، اى كف على علیه  اى
السالم ، اى اعز الناس ، اى عزیزترین گرامیترین خالئق در نزد عزیزترین و گرامیترین خالئق خدا یعنى محمد 

ى شو كه ما را یارى بى تو بودن و بى تو اى كوثر زآینده حیات ، تو خود بر شریان هستى ما جار). ص (مصطفى 
 ! در طریق تو گام نهادن نیست

سراسر عالم حد تقدس ، تمام عفت و نوران انفس ، ) ص (، تمام زیبت و حب محمد)ص (ترا ارام چشمان محمد
و شفاى ما، حیاى ما، كمال ما، مثال ما، بتول ما، صبور ما، شهود ما، دل مرضى ، شفیع ما، گل راضى ، هدى 

 .كوثر حسنین ، زنان عالمین را تو، حقیقت داده اى از نو، مبارك باد مبارك باد، كه این روزت هدایت باد
رایحه دل انگیز وجودت مرا تا عمق حیات به سرزمین نور، به وادى سحر، به دیار شكفتن و بلوغ ، دیار حضور 
 .و سرور، به پیش مى برد

م را كه به خاطر مى اورم تو را مى بینم كه كردارت همه مزین به بانیم نگاهى به گذشته ، منزل منزل عمر
 . مضامین هستى بخش است ، زین روست كه شیفته تو هستم

هر بار بزرگترین سوال زندگیم كه چگونه مى توانى چنین باشى ، از كجا اموخته اى ؟ را با تبسم پاسخ مى دهى و 
كندهمین امر دوباره مرا به نظاره اعمالت دعوت مى  ... 

كوچه هاى عمرت به كوى خدا مى رسد، هیاهوى پر طمطراق زندگى در تو خاموش است ، سینه ات ، جاى دل 
 . آینه مى تپد و دو دست دعایت دو بال سفر و پرواز است

با گذشت زمان روز به روز بیشتر بوى بهار مى دهى ، زنده اى به اعتقادت ، وجودت همه ذكر است و رحمت و 
عوت به اعمال صالح مى نمایدهمین مرا د . 

نمى دانى چه لحظاتى به . شاید در ظاهر سادگى كردارت بزرگ به نظر نیاید، ولى هر ذره اى از ان سازنده است 
این امورى را كه شما در : تحسینت نشسته ام و با تعجب تو را با اموخته هاى خود مقایسه كرده ام انگاه كه گفتم 

بى ان كه تمسخر كنى . دانشمندان علوم تربیتى ، روانشناسى سفارش نموده اند مراحل رشد من رعایت كردید
با استعانت از خداى سبحان از برترین مكتب و واالترین انسانها، برگزیدگان خدا كه پاسخ همه ناشناخته : فرمودى 

شن ضمیر بشر را بدین ها را مى دانند و دعوت به سعادت مى كنند مدد جو تا در نمانى ، مسلما اگر انسانهاى رو
 .راه سوق دهند كالمشان جاذبه دارد، هرگز نباید علم خود را بى احكام الهى عرضه داشت كه به ثبوت نمى رسد



از اندوخته هاى زندگیت جهت تذكر ایام اهللا بهره مى گیرى و چه توشه اى عظیم جهت فرداى ما و خودت پس 
 . انداز مى نمایى

مى دهى تا به بچه هاى محله بدهى   پرورش ) عج (مخصوص جهت جشن میالد مهدى  انگاه كه هر ساله گلدانهاى
بفرما او محرم ) عج (تا كوچه ها را زینب دهند و به نجوا با خداى رحمان مى گویى تعجیل در فرج امام زمان 

هد بیش از هر مى باشد كاش بیاید و از قبر گمشده گل سر سبد آفرینش زهراى مرضیه علیها سالم خبر د  مادرش 
چیزى مرا وامى دارد گرچه پیوسته آیام متعلق به توست ، زیرا هر روز، وقت تقوا و تالش و ایثار و سازندگى 
است ، لیك زبان و قلم از انتقال صمیمانه ترین تشكرات قاصر است به یمن میالد سرور زنان فاطمه اطهر علیها 
 : سالم برترین مادر، مى گویم

، دعایم كن كه چون تو باشم و تالشت را به هدر ندهممادر روزت مبارك   . 

 فصل هفتم در مناسبتهاى ماه رجب اول رجب والدت حضرت امام محمد باقر علیه السالم
 
 اى با خبر از رموز داناى علوم
 سیماى تو روشنگر دنیاى علوم
 اى عصمت هفتم اى امام پنجم
 هستى تو شكافنده دریاى علوم

م گنجینه علم آسمانىامام باقر علیه السال  
رجب از راه رسید، مبارك ماهى كه مژده میالد امام همام ، باقر العلوم علیه السالم را با خود به همراه آورد، رجب 
، طالیه دار فصل انس مو محبت با خداى یكتاست و امام باقر علیه السالم طلیعه ان ماه خجسته ، آفتاب دین و دانش 

گان خاكى را گرمى روحانى مى افزآید و آنان را به تشریف فرمائى شعبان و رمضان از مطلع رجب ، جان افسرد
 .، آماده میسازد

كیست كه با رجب ، انسى داشته باشد و باقر علیه السالم را نشناسد و كیست كه امام رجب را اقتدا كرده باشد و ماه 
هر ماهى امامى دارد و رجب باقر علیه السالم . امام را در نیافته باشد، امام ، طالع رجب بود و رجب مطلع امام 

 .را، و هر امامى ، ماهى را شرف و عزاست و باقر علیه السالم رجب را
. نخستین روز این ماه شریف بود كه مدینه ، پیوند گاه عرش و فرش و خاك و افالك ، جان و تن و دل و دیده شد

، دامن نور خود را بر سر زمین جانها افشاند و ارواح خورشید رجب از مشرق این افق بیكران و برج بى مثال 
 .خسته وى بى ارزو را به روشنایى امیدها و نزهتگاه كبریایى ، كشاند
او خود مژده بود و با خود مژده ها داشت ، بشارت میالد دلرباى امام پنجم ابو جعفر محمد باقر علیه السالم آفتاب 

مه علوم و معارفعلم و معرفت ، دین و دانش و شكافنده ه  . 
هجرى قمرى براى زمینیان متجلى شد هم او كه  57نور و جود مبارك امام باقر علیه السالم در اول رجب سال 

 .كرده و توسط جابر ابن عبد اهللا انصارى به وى سالم رسانده بود  سالها پیش رسول گرامى اسالم میالدش را پیش
سالگى در بزم وجود  38انه كربال در گرفت ، پس از ان واقعه تا سن حضرتش چهار ساله بیش نبود كه واقعه جاود
پس از رحیل ملكوتى و شهادت پدر سترگش زمام كاروان نور را به . پدر بزرگوارش چراغ روشن قبیله دیانت بود

از یك طرف مصادف بود با فرو پاشى و ) 95 -  114(سالیان امامت امام محمد باقر علیه السالم . دست گرفت 
اضمحالل دستگاه پلید و شیطانى حكومت اموى و انتقال و چرخش قدرت به فرزندان عباس و از یك سو مقارن با 
عصر نهضت ترجمه و نشر و باز نمائى اندیشه هاى منطقى ، فلسفى ، كالمى و احیانا دینى خارج از مرزهاى 

ان روزگار اسالم و گسترش طیف وسیع مباحث و مقاالت عقیدتى در سطوح مختلف جامعه . 
آن امام هما، از این دوره ، بحرانى انتقال قدرت از بنى امیه به بنى عباس ، و جنگ و ستیز بین آنان بهره جست و 
به بیان دقایق و رموز احكام متعالى اسالم پرداخت و انقالبى فرهنگى را براى گسترش و استحكام تشیع پى ریزى 

لقب یافت و امروز شاهدیم كه بخش عظیمى از احادیث ما از ) افنده دانش هاشك(نمود، به گونه اى كه به باقر العلوم 
 . ان حضرت روایت شده است
بسیارى از مورخان ، سیر تاریخى نقش عالمانه و معصومانه امام علیه السالم در پیشبرد و بالندگى علوم و نیز 

حضرتش افتخار میكند و میبالد و خیل انبوه و رشد ایمان دینى راتاكید و تصدیق كرده اند، فقه شیعى امروز به نام 
 . شگفت شاگردان و اصحاب حضرت امام باقر علیه السالم تاریخ را در بهت و شگفتى فرو برده است
روشن است كه وقتى عرصه زمانه ، محل كار زار فكر و اندیشه و نبردگاه فرهنگ و توطئه میشود، تنها سالح 

دیشه است و این است كه مینگریم امام باقر علیه السالم با ژرف اندیشى و آینده شایسته و برنده ، همانا فكر و ان
نگرى معجزه گونه به تربیت و پرورش فكر و اندیشه دینى مى پردازد و از طریق ایجاد حوزه فرهنگى غنى به 



 .مقابله با فرهنگهاى مسموم و تهاجم فكرى دشمن ملحد میپردازد
رسالت مبارزه در عرصه فكر و فرهنگ با اصالت نبرد در عرصه جنگ جهاد  گمان نرود كه دشوارى و سنگینى

برابر نیست ، تداوم خط سرخ انبیاء و امامان معصومه علیه السالم نشان میدهد كه هر حركت و كوشش ان بزرگ 
اشد و مردان ، تنها در جهت حفظ و برقرارى بنیادهاى استوار دین خدا بوده است و بس حاال رسالت هر چه كه ب

 .تكلیف هر چه را كه اقتضا كند
اگر محقق و پژوهشگر منصف در انبوه اثار و ثمرات به جا مانده از نهضت فرهنگى امام باقر علیه السالم در 

نظر كند و بازتاب اموخته هاى شاگردان و اصحاب برجسته ان ... حوزه فقه و حدیث و كالم و تفسیر و اخالق 
ال نماید، به یقین در برابر عظمت و سترگى تالش ان حضرت قامت تعظیم و تجلیل حضرت را در اندیشه دینى دنب

خواهد برد  خم خواهد كرد و به استانه ملكوتى ان حضرت نیایش  . 
ارى این رستاخیز علمى امام علیه السالم اگر چه مبارزه اى علنى با دستگاه طاغوت نبود اما به روشنى ، باطل 

همین جهت بود كه سبب شد هشام از جانب ان حضرت احساس خطر نموده . میداد بودن حكومت طاغوت را نشان
 .و ایشان را به شام تبعید و مدتى زندانى نماید
و امروز به حق مى بینیم كه هر كس از شراب طهور معرفت قدسى ، جرعه اى نوشیده است از فیض عنایت و 

عى از ابشخور زالل و تازه معارف ان حضرت علیه اندیشه شی. تجلى كرامت آن امام سترگ علیه السالم است 
 . السالم سیراب شده و ذهن شیفتگان از طراوت حضور او شفاف و شاداب گشته است
 شكافنده علوم
 شهر مدینه غرق شادى بود آنشب
 اكنده از بانگ منادى بود آنشب
 آنشب شفق ائینه دار لطف حق بود
 چشم انتظار جلوه نص علق بود

شیر خود را تیز میكردآنشب قلم ، شم  
 پیمانه اندیشه را لبریز میكرد
 آنشب منادى داد عدل و داد میزد
 بین زمین و آسمان فریاد میزد
 كاى اهل عالم قلب عالم منجلى شد

زنده از نام على شد 6نام محمد   
 ماه رجب را عزم جوالن ساز گردید
 یعنى گره از كار رجعت باز گردید

رددباید زمان ائینه دار راز گ  
 درهاى رحمت بر رخ ما باز گردید
 باید سحر شعر طلوع فجر خواند
 بهر سپیده ، ایه هاى قدر خواند
 اینك شكوه علم را تفسیر باید
 كلك قضا را قدرت تحریر باید
 االله باید باده ، در پیمانه ریزد
 گلواژه ها در مقدم جانانه ریزد
 كامشب شب مرگ غم و وقت سرور است

میالد نور استهنگامه ازادى و   
 جوالن جشن پنجمین موالست امشب
 عید علوم كل ما فیهاست امشب
 امشب شب پیدایش بحر العلوم است
 اكنده از شور و شعف ، قلب عموم است
 خورشید علم از شهر یثرب سر زد امشب
 ارض و سما، فریاد شادى بر زد امشب
 ماه جمادى عزم رفتن ساز كرده

دهدریاى هستى را سرا پا ناز كر  



 ائینه دار نهضت فرداست امشب
 میالد پیك روز عاشوراست امشب
 هنگامه شادى زین العابدین است
 میالد مسعود امام پنجمین است
 آمد بدنیا آنكه نامش جاودانى است
 روشنگر ائین و راه زندگانى است
 آمد بدنیا مظهر یكتا پرستى
 احیا گر دین خدا در ملك هستى

ص(آمد بدنیا تشنه جام محمد  ) 
ص(همفكر و هم ائین و هم نام محمد  ) 

 از كوشش او دین حق پاینده گردد
 از دانش او علم و دانش زنده گردد
 احمد به وصفش با على تفسیر گوید
 زهرا زیمن مقدمش تكبیر گوید
 سرود در میالد حضرت امام محمد باقر علیه السالم
 مبارك شیعیان آمد بدنیا حضرت باقر

مش آورد جابركه از سوى رسول حق سال  
 مرحبا مرحبا، آفرین آفرین
 منادى میزند بین زمین آسمان فریاد
 رجب این ماه عظمى را رسیده مژده میالد
 كه شادان گشته از میالد باقر حضرت سجاد
 بر پدر آنچنان بر فرزندى چنین
 مرحبا مرحبا، آفرین آفرین
 به روز اول ماه رجب از امر یزدانى

ستاد ربانىرسد در مكتب اثنى عشر ا  
 مدینه از فروغ روى ماهش گشته نورانى
 مدینه النبى گشته خلد برین
 مرحبا مرحبا، آفرین آفرین
 دهد این مژده را بر فاطمه روح االمین امشب
 كه ماهى آسمانى آمده روى زمین امشب
 خدا بخشد گلى زیبا به زین العابدین امشب
 حافظ مكتب و باقر علم دین

فرینمرحبا مرحبا، آفرین آ  

 سوم رجب شهادت دهمین پیشواى عالم تشیع حضرت امام هادى علیه السالم
 
 اى آنكه بود هادى دین نام ترا
 خون گشت دل از گردش ایام ترا
 فریاد ز معتزكه پس از انهمه ظلم
 با زهر جفا كشت سرانجام ترا
 هدایتگر امت

اند كه در شرایط گوناگون در بسیط زمین ) ص (ائمه طاهرین علیه السالم هر یك جلوه اى از نور واحد محمدى 
ظهور كرده و از ملكوت آسمانها براى هدایت ناسوتیان نزول فرموده اند تا در كنار انسانها چند صباحى زندگى 
 .كنند و سر مشق یك زندگى آیده آل الهى براى تمامى نسلها و دورانها باشند

زمامدارى جامعه نیست و این مسند در مرتبى بسیار پاینتر از جایگاه امام معصوم علیه السالم فقط مسند زعامت و 
والء (مقام والیت معنوى . ان والیتى است كه ائمه معصومه شیعه از سوى پروردگار جهانیان به ان مفتخرند

براى چهارده معصوم نورانى ، مقام است كه هیچیك از اولین و آخرین بدان دست نخواهند یافت و امام ) تصرف 



لسالم انسان كاملى است كه در اعصار مختلف حامل این والیت عظمى است و جهان انسانى هیچوقت علیه ا
 .نمیتواند بدون حضور ولى مطلق و حجت حق بر حیات خویش ادامه دهد
امام علیه السالم اگر چه در میان زمینیان مثل یك انسان معمولى و در كنار كائنات دیگر زیست میكند ولى در عالم 

و در جهان واقعیت ها، جایگاه امامت لنگرگاه زمین و آسمان است و امام ستون هستى و آفرینش ملكوت  . 
امام دهم ، حضرت امام على النقى الهادى علیه السالم ، دهمین حامل این والیت بزرگ و برحسب زمان دهمین 

است) ص (تجسم ان نور پاك محمدى   . 
این كره خاكى زندگى كردند كه پس از شهادت امام جواد علیه السالم امام هادى علیه السالم چهل و دو سال در 

یعنى در حالیكه هشت سال و پنج ماه بیشتر نداشتند به مقام امامت رسیدند و سیزده سال در مدینه طیبه اقامت داشتند 
بار به سامرا و پس از متوكل عباسى كه یكى از ظالم ترین و پست ترین خلفاى بنى عباس بود، ان حضرت را به اج

برد، امام هادى علیه السالم حدود بیست سال در سامرا و در خانه اى كه هم اكنون محل دفن ان بزرگوار است 
 .زندگى كردند
متوكل عباسى كه به شایستگى و مقام معنوى امام معترف بود از موقعیت امام و محبوبیت ایشان به شدت در هراس 

ود را بكار میبرد تا مردم را از تماس با امام و مراجعه به ان حضرت محروم و وحشت بود، بنابراین نهایت سعى خ
 .نماید و لذا غالبا حضرت هادى علیه السالم در محیطى بسته و تحت نظر بودند

با آنكه متوكل تمام امكانات فرصت قیام را از امام و یارانش سلب و آنحضرت را در سامرا در محدوده یك منزل 
د، ولى هیچگاه از جانب امام اسوده نبود، زیرا میدانست امام با او اختالف اساسى و جوهرى دارد زیر نظر گفته بو

 .و از هر فرصتى براى مبارزه با ظلم و دستگاه سلطنت استفاده خواهد كرد
صل به امام هادى علیه السالم مشعل دار هدایت و معرف مقام رفیع و بلند امامت بود، او امام علیه السالم بود و مت

در یكى از مواردى كه حضرتش به معرفى مقام امامت پرداخت ، پاسخ سوالى . دریاى بیكرانه علم و دانش الهى 
است كه موسى بن عبداهللا نخعى از امام داشت ، او به حضرت عرض كرد مرا گفتارى تعلیم كنید تا با ان شماها را 

ختزیارت كنم ، امام هم زیارت جامعه كبیره را به او امو  . 
زیارت جامعه از كاملترین زیارتى است كه براى امامان و اهل بیت رسالت نقل شده و داراى مضامین و تعابیر 
بسیار بلند و در واقع یك دوره امام شناسى به حساب مى آید، این همان زیارتى است كه وقتى یكى از شیعیان 

چرا شما جامعه نمى خوانید؟ جامعه جامعه : ندرسید حضرت به او فرمود) عج (سعادت یافت و خدمت امام زمان 
جامعه و مرحوم محدث قمى رد مفاتیح الجنان كیفیت تشرف این عاشق و مومن به اهل بیت را پس از زیارت 
 . جامعه تحت عنوان حكایت سید رشتى نقل فرموده است

نیز از نظر متن از فصاحت و این زیارت كه زا معتبرترین ادعیه ، و از نظر سند از صحیحترین زیارات شیعه و 
بالغت كم نظیرى بر خوردار است ، حاوى بلندترین تعابیر عرفانى و عالیترین درسهاى عقیدتى بوده و شایسته 
 . ترین معرفى از مقام اهل بیت عصمت و طهارت است

ز مقام و دست زیارت جامعه بهترین درس مدونى است ، كه از امام هادى علیه السالم به یادگار مانده است و ا
 .نیافتنى والیت به اندازه فهم بشرى پرده بردارى میكند

جایگاه رسالت ، منزلگاه وحى ، خزانه داران علم ، ریشه هاى : امام در این زیارت در توصیف اهل بیت فرموده 
رتر اهل كرامت ، نقطه اتكا شهرها، عصاره پیامبران ، مشعلهاى تاریكیهاى ، پرچمهاى پارسایى ، نمونه هاى ب

عالم پسین و پیشین ، راز داران خدا، برگزیدگان حق ، اولى االمر، صراط متین حق و نورهایى از یك سنخ كه 
 .خداوند آنها را به گرد عرش ، محیط گردانیده است و اینكه منكران آنها كافر و خارج از دین اند

مرگ طبیعى از دنیا نرفته اند و به شكلهاى مختلف به گواهى تاریخ از امام اول تا امام یازدهم شیعیان ، هیچیك به 
جام شهادت نوشیده اند، این نمایشگر ان است كه ائمه نسبت به مسائل ) در جبهه جنگ ، ترور یا بوسیله سم (

سیاسى روزگار خویش بى تفاوت نبوده و تنها به عبادات فردى نمى پرداختند و اگر هم به دالیلى سكوت میكردند 
زش با ستمگران نداشتند و این خود مهمترین عامل نگرانى دستگاه و دلیل به شهادت رساندن ان هیچگاه سر سا
لذا امام دهم را نیز مى بینیم با آنكه تحت كنترل شدید رژیم خالفت و ظاهرا از انجام فعالیتهاى . بزرگواران بود

مسیر شهادت كه خط ویژه آل سیاسى و نظامى بدور بودند، مورد كینه و خشم ستمگران قرار گرفته و در 
و على علیه السالم است گام مى نهند) ص (محمد . 

هجرى به دست عوامل  254بدینسان وجود حضرتش در سن چهل و دو سالگى یعنى در تاریخ سوم رجب سال 
 .خالفت مسموم گشته و به شهادت میرسند
 آیت آفتاب

رویت آفتاب. اى در سپهر مجد و شرف   



خ از دوستان متابدر بزم ما بتاب و، ر  
 از پاى فتاده ایم ، زرحمت تو دستگیر
 ما را كه دل زآتش داغت بود كباب
 جمعیم ما و، لیك پریشان به یاد تو
 و زما شكسته تر دل زهرا و، بو تراب
 یا هادى المضلین ، كز مردم ضالل
 جسمت در التهاب و، روانت در التهاب
 تو آفتاب عالمى و، از افول تو

ر همه ذرات انقالبافتاده است د  
 اى ایت توكل و، اى ایه رضا
 دیدى جنایت از متوكل تو بى حساب
 گاهى دهد مكان تو در بركه السباع
 گاهى درون محبس دشمن به پیچ و تاب
 زندان بى مالقات انهم براى تو
 اه از جفاى طایفه غافل از عقاب
 تو زاده بزرگ جآنان جنتى
 اى از ستم شهید شده درگه شباب

ربتى كه داد به اجبار دشمنتان ش  
 گویا شرنگ مرگ بدو، آتش مذاب
 كاتش به جسم و جان تو پروانه سان فتاد
 وز سوز زهر جسم تو چون شمع گشت اب
 اى بر درت نثار درود مالئكه
 امروز بر سالم موید بده جواب
 مرثیه گروهى در شهادت امام هادى علیه السالم
 اى ولى امر حق ، اى عزیز مصطفى

ره دین خدا، كشته زهر جفادر   
 سامره در ماتم است ، سر بسر شور و عزا
 یا على ابن جواد، یا امام المتقین
 اى امام دهمین ، اى شهید راه دین
 جان بقربان تو و درد و رنج و اه تو
 در نهایت خانه ات ، گشته قربانگاه تو
 تا صف محشر بود، در ادامه راه تو

مبینكشته جور و ستم ، در ره دین   
 اى امام دهمین ، اى شهید راه دین
 اى ولى امر حق حجت پروردگار
 حامى مستضعفان ، در نهان و اشكار
 برده اى در راه دین ، رنج و درد بیشمار
 از جفاى منتصر، و زعناد مستعین
 اى امام دهمین ، اى شهید راه دین
 زهر معتز عاقبت ، قاتل جان تو شد
دجان تو قربانى راه جآنان تو ش  

 دیده جن و ملك ، جمله گریان تو شد
 اى پناه عالمین ، رهبر دنیا و دین
 اى امام دهمیت ، اى شهید راه دین

 دهم رجب والدت حضرت امام محمد تقى ، جواد االئمه علیه السالم



 
 میالد تقى علیه السالم نهم امام است امروز
 در كشور جود، با رعام است امروز

ضاتبریك فرشتگان به درگاه ر  
 هر دم صلوات است و سالم است امروز
 جواد االئمه علیه السالم چراغ عالم افروز تقوى و احسان
هر عشقى از بطن عشقى زاده مى شود، هر نورى از بطن نورى ، و جلوه نور هرگز ره به خاموشى نمیبرد، نور 

بطن خود وجودى عظیم دارد كه بر هماره ، دلیل راه است و چه دلیلى زیباتر از نورانیت نور وجودش ، و نور در 
 .عالمیان رحمت افاضه میكند و عاشقان را به سراى دوست رهنمود میشود

با آمدن هر امامى ، امت را رحمتى از خداوند فرا میرسد و امروز جواد االئمه علیه السالم چراغ عالم افروز تقوى 
وجود او حسرت میبرند، مالئك صف بسته اند، و احسان ، بر عرصه جهان قدم مینهد، گوئى كه تمام كائنات به 

هجرى میوزد و شطى دوباره ، در  195نسیم صبح جمعه دهم رجب سال . آسمان نظاره گر حادثه اى عظیم است 
 .راهبرى عاشقان والیت گشوده میشود، حیاتى سراسر بخشش و كرامت ، جهان را در بر میگیرد

، امتداد انوار هدایت الهى است بر گستره وجود و جواد االئمه علیه امامت اقیانوس مواج نور است در بستر حیات 
ص (السالم این جوانترین امام هادى امت محمد ، اكنون پا به عرصه وجود مینهد تا آسمان شریفش پناهى باشد (

 . براى عاشقان والیت
انوار هدایت بر طالبان  خود جلوه اى از اشراق) ص (اندیشه والیى شیعى و قرب و احسان اهل بیت معظم رسول 

چه اینكه نور از درون نور آمده است و بدیشان منازل معرفت الهى ، گشوده میشود و به وجود جود . كمال است 
 .عظیم ایشان است كه بركات نازل میشود، ایشان سراسر علم الهى اند

خداوند : مى فرمایند حضرت رضا علیه السالم در سخنان كوتاهى خطاب به شیعیان پس از والدت فرزندشان
فرزندى نصیم كرد كه همچون موسى ابن عمران شكافنده دریاهاست و مادرش بسان مادر عیسى پاك و مقدس است 
ولى او به ظلم كشته میشود بطوریكه فرشتگان آسمان بر او میگریند و خداوند بر دشمن او و هر كس كه به او ستم 

ار میسازدنماید، غضب ، مى كند و عذابى دردناك گرفت . 
ارى ان خورشید درخشان امامت كه سایه جودش بر وجود عیان بود، با اینكه در هفت سالگى پس از شهادت پدرش 
به امامت مى رسد اما تمام خصوصیات امام را داراست و او جوانترین امام اهل بیت معظم رسول اهللا است كه در 

و عمل و مبارزه با دشمنان رسول اهللا بر همه پیشى عرصه هاى مختلف اجتماعى ظاهر میشود و در صحنه علم 
 .میگیرد و انآنكه در صددند بر وى تهمت صغر سن بزنند هماره ناكام از میدان مبارزات علمى بیرون مى ایند
 .زمینه سازى براى امامت حضرت جواد علیه السالم ظاهرا از زمان امام صادق علیه السالم آغاز شده بود

بر ان حضرت وارد شدم در حالى كه پسر پنج ساله اى دست : امام صادق علیه السالم میگوید ابو بصیر از اصحاب
چگونه خواهید بود زمانى كه همانند این پسر حجت خدا بر شما گردد: مرا گرفته بود، پس امام فرمود . 

: ر نزنطى نقل شده است كه از ابو نص : امام رضا علیه السالم نیزگاه ، شیعیان را به این مساله مهم توجه داده است
من و صفوان ابن یمینى بر امام رضا علیه السالم وارد شدیم در حالى كه ابو جعفر امام جواد علیه السالم سه سال 

فدایت گردیم ، اگر پناه بر خدا، همین پسرم و با دست به ابو جعفر علیه : سن داشت ، ایستاده بود، ما عرض كردیم 
ارى در همین سن خداى : یا اینكه او در این سن و سال است ؟ حضرت فرمود: ض كردیم السالم اشاره كرد ما عر

 .تبارك و تعالى به حضرت عیسى با این كه دو ساله بود احتجاج فرمود
با این همه ، ظهور فرقه هاى شیعه و اعتقاد به توقف امامت بر حضرت كاظم علیه السالم یا امامت احمد بن موسى 

اشوب فكرى و عقیدتى است امام حضور پر صالبت امام علیه السالم در عرصه هاى فكرى و  ، نشانه و نمونه
دینى و حقیقت وجود نورانى ان حضرت ، برتردید و توطئه استیال یافت وشیعیان در سایه سار قامت ملكوتى ان 
 .حضرت به ارامش دوباره دست یافتند

تى از آیات عظیم الهى و هر یك اسمى از اسماى خداوندى اند و بدینگونه است كه حجتهاى الهى در زمین هر یك ای
 .و امام جواد االئمه علیه السالم با میالد مبارك خویش ، طلوع جودى است بر پهنه وجود
 .میالد مبارك ان امام همام بر عاشقان والیت مبارك باد
 كوثر دوم
 امشب بهشت ارزو را باز كردند
 سرى زاسرار مگو را باز كردند

خانه توحید را در برگشودندخم   



 از چهارده خم یك خم دیگر گشودند
 مستان صافى دل كه قدسى نام دارند
 كوثر به جاى مى درون جام دارند
 درجام مى رخسار جانانه بینند
 خورشید را در حجره ریحانه بینند
 در خانه شمس الضحى امشب قمر زاد
 و ز چهارده خورشید خورشیدى دگر زاد

وده یاسین بر آمدطاها رخى از د  
 نخلى كهن را میوه شیرین بر آمد
 امشب رضا، روح رضا در دست دارد
 تصویرى از حسن خدا در دست دارد
 یزدان رضا را ثانى موسى عطا كرد
 بر پور موسى تالى عیسى عطا كرد
 ماهى كه شرم از چهر دارد آفتابش
 گوید رضا بر مهد نازش ذكر خوابش

استگهواره او شهپر روح االمین   
 گهواره جنباش امام هشتمین است
 دارد رضا در پیش رو تمثال احمد
 سوم على بر دامنش سوم محمد
 میالد او امید اسالم است و انسان
 میالد او میالد اسالم است و قرآن
 نظم زمان بعد از رضا در پنجه اوست
 مشكل گشاى كارها سرپنجه اوست
 از روى او نور والیت مى درخشید

هر هدایت مى درخشیددر سایه اش م  
 در كودكى بر مسند عصمت بر آمد
 انسان كه از غار حرا پیغمبر آمد
 یحیى بن اكثم مفتضح در بحث با او
 جاى سخن بر كس نماند هست تا او
 دریاى جودش تشنه بر ساحل بجوید
 درگاه احسانش كف سائل بجوید
 وقتى بر آید دست جود از استینش

شگوهر فشاند در یسار و در یمین  
 تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد
 بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد
 خیر كثیر است و كرامت پیشه دارد
 نخلى كه در ژرفاى كوثر ریشه دارد
 اى آفرینش را چراغ رهنمایى
 سر تا بپار رحمت جود ابن الرضایى
 اى كوثر دوم كه مشهور است جودت
 ظاهر تمام خیر و خوبى از وجودت

ن و اینهمه لطف و كرامتدر این جها  
 جودت قیامت مى كند روز قیامت
 تفسیر جودت را توان در هل اتى یافت
 تصویر مهرت را درون سینه ها یافت
 چشم امامت روشن از رخسارت ماهت



 عرش خدا روشنتر از تو امید است
 اى آنكه نامت قفل غمها را كلید است
 این ملت ازاده را بر تو امید است

د تو كام دل بگیرندلطفى كه در عی  
 لطفى كه تا در كوى تو منزل بگیرند
 امید احسان از شما دارد موید
 بر دامنت دست دعا دارد موید
 سرودى در میالد جواد االئمه علیه السالم
 چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه ، داده خدا دسته گل به ثامن االئمه
 بر لب قدوسیان این سخن جانفز است

از جلوه ابن الرضاست بیت والیت پر  
 خنده وجد و شعف بر دو لب مرتضاست
 امین وحى خدا سر دهد این زمزمه
 چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه ، داده خدا دسته گل به ثامن االئمه
 آینه و دل شده از نور خدا منجلى
 دامن ریحانه شد مهبط نور ولى
 بود تقى الجواد، محمد ابن على

چراغ همه روح روان رسول چشم و  
 چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه ، داده خدا دسته گل به ثامن االئمه
 گل وجود جواد، شكفته شد در زمین
 به رنگ و بوى خدا چو خاتم المرسلین
 آینه طلعتش طاهاست و یا و سین
 ابرو و خال و خطش آیات محكمه

االئمه چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه ، داده خدا دسته گل به ثامن  
 ذكر خدا خیزد از لعل درر بار او
 جهان سراسر شده غرق در انوار او
 امام هشتم زند بوسه به رخسار او
 سزد كه مریم شود به كوى او خادمه
 چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه ، داده خدا دسته گل به ثامن االئمه

ى ابن ابیطالب علیه السالمسیزدهم رجب میالد مسعود موالى متقیان ، امیر مومنان حضرت عل  
 
 از كعبه حق بانك جلى مى آید
 او اى خوش لم یزلى مى آید
 بشنو كه سروش وحى حق مى گوید
 آغوش گشائید على علیه السالم مى آید
 شكفتن یك گل

كعبه خانه خدا و خانه . لحظه ها لحظه هاى غروب بود و روشنى روز كم كم داشت جاى خودش را به شب مى داد
روز جمعه بود و سیزدهم ماه رجب. ا شكوه ویژه خود و با گیرایى خاص ، مردم را به سوى خود مى خواندمردم ب  

. 
اشك بر چهره اش . گروهى در اطراف كعبه بودند، و در جمع آنان زنى بى تابانه دست در پرده كعبه انداخته بود

 .راه مى كشید و با خدایش راز و نیاز مى كرد
دا مى خواست كه وضع حملش را اسان و كودكش را تندرست بگرداندزن حامله بود و از خ . 

همه ، در خود بودند و با . اما از مشتاقان كعبه ، هنوز هم گروهى در طواف بودند. مردم ، اندك اندك مى رفتند
خود،  خدایشان راز و نیاز داشتند، كه به ناگاه تنى چند از مردم ، فریادى از وحشت و حیرت براورند، و برجاى



 !خشكشان زد
 مگر آنها چه دیده بودند كه چنان سراسیمه و وحشتزده به زمین میخكوب شدند؟

آیا به راستى ما بیداریم ، یا اینكه خواب مى بینیم ؟: آنان از خود مى پرسیدند  
تو هم به چشم خودت دیدى ؟. گروهى از همدیگر مى پرسیدند. آنها واقعا بیدار بودند! ولى ، نه  ! 

چه بود؟ چند لحظه قبل ، ناگهان دیواره سنگى و سخت كعبه شكافته و از هم باز شده بود، و انگاه زنى به  ماجرا
آیا كسى هم او را مى شناخت ؟ چرا نه ؟ كه او پاك زنى بود با شخصیت و قابل . درون كعبه ، پاى گذاشته بود

را به دنیا هدیه داد -دا شیر زنى كه شیر مردى چون شیر خ. او فاطمه بنت اسد بود. احترام  . 
 !و او كنون میهمان خداوند خویش است ، در خانه او
 :به زودى این خبر در شهر پیچید

دیوار سنگى و عظیم كعبه شكافته شده و خداوند او . زنى حامله ، به هنگام طواف كعبه ، به درون خانه رفته است 
، گروهى به سوى بنى عبدالدار كه ان موقع كلید دار كعبه و به دنبال این پیشامد! را به خانه خویش خوانده است 

بنى عبدالدار از باز كردن در، امتناع ورزید، زیرا كه . بودند، دویده و تقاضا كردند كه بیایند و در كعبه را بگشایند
داشتند، اما مردم ، از اصرار خود دست بر نمى . این در، مى بایستى تنها در روز ویژه اى در سال گشوده مى شد

اما هر چه كوشیدند تا بلكه قفل در را باز . تا اینكه سرانجام بنى عبدالدار را قانع كردند كه بیایند و در را بگشایند
 !كنند، نتوانستند و تالششان به ثمر نرسید

درون و مردم كه براى دیدن این رویداد، اجتماع كرده بودند، ناباور و حیرت زده چشم به در دوختند، تا مگر از 
 ...خانه خبرى شود

سه روز گذشت و باز گروه زیادى كه آنجا بودند به چشم خویش دیدند كه همان دیوار، همان خاره سنگ سخت ، 
اما این بار نه تنها كه با ! آغوش بر گشود، و همان شكاف دیگر باره گشوده گشت و فاطمه قدم به بیرون گذاشت 

ره ، و اشكى از شوق بر گونهنوزادى بر دامن ، هاله اى از نور بر چه  ! 
صداى شادى و هلهله ، و موج غریو خنده و نشاط، در سر تا سر مكه مى . پسر فاطمه دست به دست مى گشت 

 .پیچید و عطر خوشبوى اشتیاق ، مشام جانها را نوازش مى داد
كه از  - فرزند مبارك هستى این  - فریاد شور گستر، نه از همه دلها كه از تمامى ذرات هستى ، بلند بود و نوزاد
همان آغاز، از وجودش نور و روشنى ساطع بود و چشمها را خیره مى كرد، سرانجام دنیا را خیره كرد و تا پآیان 
 .آخرین لحظه حیات شكوهمندش ، بر همه وجود، نور و روشنى و بیدارى و زندگى نثار كرد

با شتاب ، خود را به فاطمه رسانید و مادر على نوزاد  )ص (ابوطالب ، چهره سرشناس و همیشه یاور پیامبر اكرم 
او را بگیر: را به او داد و گفت  . 

نامش را على بگذارید: شنیدم هاتفى گفت  . 
بدینگونه ، امام على علیه السالم این خانه زاد خداى بى فرزند، چشم به جهان گشود و از همان آغاز، نگران 

راه اعتالى كلمه توحید و توحید كلمه گامها بر داشت بس بلند، و تالشها سرنوشت جامعه و جامعه ها بود، و در 
سازنده و شكوهمند  كرد بس  . 

 .میالد پر بركتش بر تمامى شیعیان جهان مبارك باد
 خانه زاد حق
 آن شب فضاى كعبه اذینى دگر داشت
 گوئى خم گیسوى شب چینى دگر داشت
 استاره ها بر گرد مه پروانه بودند

ار جلوه جانانه بودندچشم انتظ  
 ان شب غم از مرز والیت دور شد دور
 ام القمرى را سینه همچون طور شد طور
 با یورشى ظلمت اسیر نور گردید



 چشم كج اندیشان عالم كور گردید
 آن شب زنى را، راز دلها با احد بود
 بیت احد خلوتگه بنت اسد بود
 بنت اسد در زیر لب رازى مگو داشت

حد این گفتگو داشتدر نیمه شب با ا  
 ائینه دار راز او، اسرار شب بود
 وز شدت دردى نهان در تاب و تب بود
 غرق عرق گردیده بود از بار دارى
 صبر و قرارش رفته بود از بى قرارى
 در كارگاه شب در اسرار مى سفت
 : اسرار دل را با خداى خویش میگفت
 در خلوت دل جز تو دلدارى ندارم

سروكارى ندارم با كس به غیر از تو  
 دستم بگیر از مرحمت ، كز پا فتادم
 وز ناتوانى خسته در اینجا فتادم
 درد مرا درمان دواى توست یا رب
 . خوان مرا نعمت عطاى توست یا رب
 ناگه جدار خانه حق باز گردید
 وز این شكفتن ، رازها ابراز گردید
 در دل فتاد از جنب و جوش ، جوش و خروشش

ز حق بگوششآمد نداى ادخلى ا  
 شد فاطمه مهمان و حق شد و خروشش
 بنت اسد گل گشت و ایزد باغبانش
 بعد از سه شب مهمانى و مهمان نوازى
 آمد برون از بیت حق با سرفرازى
 تنها اگر وارد به بیت دادگر شد
 خارج زبیت دادگر، با یك پسر شد
 از نور حق آغوش گرمش منجلى بود

سالم بودزیرا تجلیگاه قنداق على علیه ال  
 اى نام تو ائینه دار ملك هستى
 اى مهر تو قانون گذار حق پرستى
 اى جاودانه مرد میدان شجاعت
 اى رهنمورد سنگر و محراب طاعت
 اى خانه زاد حق ، درون خانه حق
 وز نام حق نام دالراى تو مشتق
 میالد تو یاد اور حكم جلیل است
 یا اور حكم عنایت بر خلیل است

شد ابراز از توراز بناى كعبه   
 شد باب رحمت بر رخ ما، باز از تو
 یعنى خدا را مظهر كل صفاتى



 از ذات بگذشته حق را عین ذاتى
 با نام تو دیوان هستى را نوشتند
 با مهر تو، اب و گل ما را سرشتند
 اینك فضاى كشور ما منجلى كن
 اكنده از اواى گرم یا على كن
 ما عاشق و مشتاق فتح كاظمینیم

كوى دل اراى حسینیمدیوانه   
 ما ارزوى شهر سامرا داریم
 بر این امید، راه نجف در پیش داریم
 تا در جوار تو ماوا بگیریم
 ما جشن میالد تو را آنجا بگیریم
 سرود گروهى در والدت حضرت على علیه السالم
 مژده به اهل وال میالد حیدر رسید
 مخزن اسرار حق ساقى كوثر رسید

داور رسیدمنبع جود و سخا ولى   
 مظهر لطف خدا، شافع محشر رسید

2(على على یا على ، على على یا على  ) 
 جهان منور شده زنور روى على
 زپرتو نور او شمس و قمر منجلى
 سیزده ماه رجب زپرده آمد ولى
 .قبله اهل صفا، ایت اكبر رسید

2(على على یا على ، على على یا على  ) 
 نام شریفش على ز نام پروردگار

و كمال و ادب همه به او واگذار علم  
 حامى و یار نبى ستوده كردگار
 خدیو ملك بقا صاحب منبر رسید

2(على على یا على ، على على یا على  ) 
 فرشتگان را دبیر، به مومنین پیشوا
 پیمبران را امیر به اولیاء مقتدا
 جهانیان را دلیر به متقین رهنما
 به گمرهان جهان دلیل و رهبر رسید

2(لى یا على ، على على یا على على ع ) 

 

 پانزدهم رجب وفات عقیله بنى هاشم حضرت زینب كبرى علیها السالم
 
 زینبم من كه جهان واله و شیداى منست
 قله قاف فلك منزل و ماواى منست
 منم ان مظهر صبرى كه پى یارى دین
 چو هالك مه نو قامت رعناى منست
 سوگنامه زینب



شاید این اولین اشكهاى مصیبت . چون دیگر اعضاى خانواده اشك ریخت ) ص (رسول  پنج ساله بود كه در فراق
الود او بودند، اما یقین آخرین آنها نبود، چه این اشك را بدرقه راه بسیارى دیگر از عزایش كرد، حسن برادر 

به هاى او دو اشك و خط. بزرگش ، حسین ، عباس ، على اكبر، فرزندان خود، همه با اشكهاى او بدرقه شدند
اشك او تمام ان وقایع را معنا میداد و . عالمت هر واقعه جانگدازى بود كه در ان سالها، به سراغ امت مى آمد

 .خطبه ها و سخنان محكم و فصیحش به آنها جهت و ثمره مى بخشید
و جاى خود را به سال دهم هجرت بود كه یكمرتبه ، تمام ارامش و دلگرمیها خانه زهرا علیها السالم فرو نشست 

حوادث بعد از سفیفه ، خانه نشینى پدر، خطبه مادر در مسجد پیامبر، ماجراى فدك ، تبعید . گریه و مظلومیت داد
ابوذر، انزواى سلمان ، سكوت بالل و از همه اینها موثر فقدان جد، شخصیت این دخت خردسال را آماده وظایفى 
 .نمود كه خود از همان ابتدا حس میكرد

ان نیمه شب ، هرگز از یاد . خود نكرده بود كه مادر را نیز از دست داد) ص (ز جان و دلش با فقدان پیامبر هنو
 .زینب علیها السالم جدا نشد، نیم شبى سخت اندوهناك و دلخراش ، ساعاتى كه پیكر پاك مادر را به خاك مى سپرد

نبود و ) مادر پدرش (زهرا علیها السالم ام ابیها  مگر مادرش. زینب حاال هم دختر على بود و هم براى پدر مادر
بعد از رحلت همسرش) ص (مگر پیامبر  خدیجه علیها السالم چشم و جانش به زهرا علیها السالم در میان آنها و   

 .براستى كه داشتن دخترى این چنین در فراق همسرى آنچنان براى على علیه السالم مایه ارامش و سكون قلب بود
پرى شد تا اینكه پدر بر مسندى كه سالها در انتظار حضرتش بود نشست و نغمهزمان س  : 

 .لو ال حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذاهللا على اهللا را سر داد
 .اما این روزگار چندان طوالنى نشد و در همین مدت اندك هم ، جنگهاى ناخواسته جمل و صفین و نهروان بود

كوتاه اما با شكوه و با حشمت هم ، پایانى خونین داشت و این اولین خونى بود كه زینب علیها السالم را این سالها 
حاال باید خون پدر را پاس داشت و به ثمر رساند و دختر على علیه السالم تمام . در محاصره اشك و حزن گرفت 

دختر على علیه السالم در خدمت . به كار بست انچه كه در توان داشت در خدمت به برادر، تنها جانشین الیق پدر 
تمام عشق و عطوفتى كه به جد و پدر و مادر داشت در امداد حسن علیه السالم . و ركاب برادر مهتر، زینبى كرد

در آورد و برادرش را كه وارث خالفت شده بود به عقل و اندیشه و تدبیر یارى رساند تا اینكه برادر را نیز در 
خون دید و این دومین خونى بود كه در چشمان زینب علیها السالم اشك آورد و قلب او را مجروح  كنار تشتى از

 . ساخت
وقتى كه از . برادرى دیگر كه اینك وارث همه مظلومیتهاى خاندان پیامبر است . نوبت به حسین علیه السالم رسید

 :برادر شنید
دو على اال سالم السالم اذ بلیت االمه براع مثل یزی  

 . دانست كه روزگار، ابستن حوادثى دیگر و خونهایى دیگر است
علیه السالم ، زینب علیها السالم و   كاروان كربال، چون خانه اى بود كه چهار ستون ان حسین علیه السالم ، عباس

ب علیها كربال بدون زین. هر كدام از این ستونها در تكمیل این نهضت خونبار مهم و اصیل بودند. اصحاب بودند
السالم ، عاشورا بدون خطبه هاى زینب علیها السالم و قیام حسین بى كالم زینب علیها السالم در كاخهاى جهل الود 

زینب . ابن زیاد و یزید، روح نهضتى بود كه در كربال به خاك و خون كشیده بود و بدون این روح نهضت مرده بود
او نه حاشیه نشین نهضت و نوحه گر عزیزانش كه متن . عاشورا بود علیها السالم نه ادامه كربال كه خود كربال و

 .قیام و پیام خونها بود
اگر زینب علیها السالم ، آنچنان محكم و استوار در جمع و استوار در جمع درباریان یزید، سخن نمى گفت ، و فضا 

ب علیها السالم حیدر وار، از نهضت خونین كربال، چه سرنوشتى داشت ، اگر زین. را بر یزیدیان تنگ نمى كرد
حق و حقانیت برادرش دفاع نمى كرد و سر موئى سستى مى ورزید، چه كسى توان به ثمر نشاندن خونهاى پاك 
 . بنى هاشم را داشت

در كربال چه از دست داده بود كه اینچنین ) ص (باید دید كه این یاد اور دلیریهاى على علیه السالم و حشمت پیامبر 
وردهاى كربال در مقابل طاغوت ننگین بنى امیه ، خطبه مى خواند و ایستادگى مى كرد؟ غیر از دو از دست آ

فرزندى كه زینب علیها السالم در این ماجراى بى مانند از دست داد و هر گز یادى از آنها نمى كرد و اندوه خود را 
ن و هم الود مردم به داستانى شخصى و بى در فراق آنها بر مال نمى ساخت تا مبادا دفاع مقدس خود را در اذها

هدف مبدل سازد، زینب علیها السالم در ان سرزمین تف زده ، حسین علیه السالم و عباس علیه السالم را باقى 
گذاشت بود و كیست كه برادرى چون حسین علیه السالم را در خون غلطان ببیند و در ادامه راه او به هر بهائى 

روف و جانسوز زینب ، فصاحت خطبه هاى على علیه السالم و شور سخنان حسین علیه نكوشد در سه خطبه مع
اى مردم ، مردان شما، عزیزان ما را كشتند و انگاه : السالم موج میزد، اولین خطبه را براى مردم كوفه خواندى 



 .زنانتان به شیون و گریه نشستند، خداوند روز قیامت بین ما و شما قضاوت خواهد كرد
سپاس خدائى را كه ما را افرید و با پیام اورش حضرت محمد : در مجالس غرق در مستى و رذالت ابن زیاد زدو 
گرامى داشت و از ناپاكى و پلیدى دور گردانید، حقیقت این است كه خداوند فقط اشخاص پست و بدكار را ) ص (

از ان مردمان نیستیم و چنین اشخاصى از رسوا میگرداند و كسى كه فاجر و فساد پیشه است دروغ مى گوید و ما 
 .غیر ما هستند

در كار خویش بنگر، انگاه خواهى دانست كه در انروز جریان و نتیجه قضاوت چیست و رستگارى ! اى ابن زیاد
 .به سراغ كه خواهد آمد، اى فرزند مرجان مادرت به عزایت بنشیند

سقف كاخ كوفه را بر سر صاحبانش مخروب میكند و آنها این سخنان یك مادر و یك خواهر داغدیده است كه چنین 
را در كارى كه كردند، به اندیشه فرو میبرد هر كالم و سخنى كه از دهان زینب علیها السالم خارج میشد پایه هاى 
 . حكومت بنى امیه را سست میكرد و مردان جانى این قوم را بیشتر در نزد مردم كوفه منفور میساخت

مسئولیت على گونه اش را در رواقهاى كاخ یزید، دومین و جانى ترین خلیفه اموى به نمایش زینب دلیرى و 
در حالى كه یزید وقاحت و بى شرمى را به اوج رساند و با چوبهاى حقد و حسد بر لبهاى امام مى كوفت . گذاشت 

د كه در كاخ پیروزى او و در همان حال پدرانش را در بدر واحد، هالك شده بودند صدا مى زد و ارزو مى كر
حضور داشته و از قدرت او لذت مى بردند، ناگهان زینب علیها السالم تمام اوهام پوچ او را از درون متالشى كرد 
 : و با وقارى پیروزمندان گفت

اى یزید گمان كردى و از اینكه ما را شهر به شهر به اسارت كشاندى . سپاس خدایى را كه پروردگار جهانیان است 
این اعمال پست ، نه عزت و شكوهى براى تو فراهم كرد ! زد خدا عزیز و محترم شده اى ؟ چه تصور ابلهانه اى ن

 . و نه از جاه و مقام و منزلت ما در نزد خدا كاست
. از اعمال پلید خود سخت مغرورى و تصور میكنى كه شادى و خرمى به سوى تو روى آورده و دنیا به كام توست 

خویش را كه از جهل و گمراهى سر به طغیان نهاده ، محكم بگیر كه خدا   د اى و عنان نفس سركش اندكى به خو
 : فرموده است
 و ال یحسبن الذین كفروا انما لهم خیر نفسهم ، انما نملى لهم لیزدا دوا اثما و لهم عذاب مهین

به آنها دادیم ، فرصتى گرانبها براى آنان  انآنكه كفر ورزیدند و به تبهكارى گرائیدند، هر گز تصور نكنند مهلتى كه
 ... است ، ما به آنها مهلت دادیم كه به گناه خود بیفزایند و براى آنان عذاب و كیفرى هولناك در دنبال است

آیا این از عدالت و دادگسترى است زنان و كنیزان تو پشت ! اى پسر اسیرى كه بر او منت رفته و ازاد شده است 
دختران رسول خدا اسیر و سرگردان شهرها شوند و آنان را در حالیكه مردان و حامیانشان با آنها پرده باشند و 

آیا میگوئى اى كاش بزرگان خاندان من كه در بدر كشته شدند مى بودند و ! یزید. نیست انگشت نماى خلق گردانى 
ین سخنان را در حالى مى گوئى كه خود را گناهكار نمى شمارى ؟ و این گناه بزرگ نمى پندارى و ا! مى دیدند

چگونه نزنى ؟ در حالیكه با ریختن خونهاى پاك ، ! چوب خیزران ، بر دندانهاى مقدس سید جوآنان بهشت مى زنى 
 . خونهاى ستاره هاى درخشان زمین از دودمان عبدالمطلب ، زخمها را خنجر زده اى

بر پشت كلمات مى راند آنها را در دل و جان مغرورین سكوت همه دهانها را بسته بود، زینب با تازیانه اى كه 
 . اموى جا میداد و در جان این به ظاهر غالب آمده ها هراس و اضطراب مى انداخت

زینب علیها السالم كوله بار اسارت را بر دوش كشید و كاروانى را كه لطف خدا بدرقه ان بود از شهرى به شهرى 
كرد و گاه بر سكینه دلدارى میداد، یتیمان بنى هاشم را مادرى میكرد، سخن هدایت میكرد، گاه رقیه را ارام می

نهضت را اشكار مى ساخت و براى برادر زاده معصومش امام سجاد علیه السالم از روى شفقت و دلدارى حدیث 
 .ام ایمن را میخواند

و در سر تا سر تاریخ بشرى ، نمونه زینب علیها السالم تجسم مظلومیتهاى قبیله اى است كه تن به هیچ ذلتى ندادند 
هاى اشكار انسانیت و تقوا هستند، زن امروز باید در سخن زینب ، صبر زینب ، صالبت زینب ، شجاعت زینب و 
 .شعور عالمانه او، خود را بیابد

ائب را زینب علیها السالم ازاده اسیرى بود كه تا پایان عمر شریفش در اسارت هیچ غمى در نیآمد و بلكه همه مص
 .در قلب همچون اقیانوس وجود خود جاى داد و در رساندن پیام قیام بزرگ برادر، كوتاهى نكرد
 عطر والیت
 من ان فرشته ام كه به دنیا نشسته ام
 حورایم و، به دامن تقوا نشسته ام
 من چشمه ام جدا شده از كوثر بهشت
 طوبایم و، به گلشن طاها نشسته ام



در فضا عطر والیتم من و، پیچیده  
 نور محبتم كه به دلها نشسته ام
 ان اخترم كه جلوه گرم از دو آفتاب
 ان گوهرم كه پیش دو دریا نشسته ام
 من زینبم كه مظهر صبر و شهامت
 و زمكرمت به طارم اعلى نشسته ام
 نور على و فاطمه در جان من دمید
 چون در كنار حیدر و زهرا نشسته ام

ه امایمان ان دو را به وراثت گرفت  
 ایثار ان دو را به تماشا نشسته ام
 من دیده ام كالس دبستان وحى را
 در پاى درس خواجه اسرا نشسته ام
 دارم نشان زین ابیها من از پدر
 چون در حریم ام ابیها نشسته ام
 من تربیت به دامن زهرا گرفته ام
 در بزم انس عصمت كبرى نشسته ام
 بابم على چو نقطه بسم اهللا است و من

ون كسره پاى نقطه ان با نشسته امچ  
 سنگینى رسالت خونها سبب شده است
 من در نماز شب اگر از پا نشسته ام
 از بسكه داغ بر جگر من نشسته است
 آتش بجان چو الله صحرا نشسته ام
 با این مقام انهمه دیدم ستم زد هر
 كز بار غم شكسته و از پا نشسته ام
 در چار سالگى غم چل ساله ام رسید
 تا در فراق سید بطحا نشسته ام
 من دیده ام شهادت مادر به چشم خود
 در سوگ ان حبیبه یكتا نشسته ام
 رخسار غرقه خون على دیده ام ، دریغ
 ان دخترم كه در غم بابا نشسته ام
 داغ حسن شراره غم دیده ام ، دریغ
 ان دخترم كه در غم بابا نشسته ام
 در انقالب سرخ حسینى به یاریش

اره اسارت و غمها نشسته امبر ب  
 بر خاستم بپاى به هر جا كه او بخواست
 و آنجا او نشست من آنجا نشسته ام
 یا از غم شهادت عباس سوختم
 یا در عزاى زاده لیال نشسته ام
 از پاى در نیامدم از هر بال ولى
 پیش سر حسین من از پا نشسته ام
 آمد سویم موید و میگفت عمه جآن

منا نشسته امبر درگهت براى ت  
 مرثیه گروهى در وفات حضرت زینب علیها السالم
 خودم دیدم كه صحرا الله گون بود
 زمین از خون یاران غرقه خون بود
 خودم دیدم فضاى آسمانها



 پر از انا الیه راجعون بود
 خودم دیدم كه نور چشم زهرا
 جراحات تنش از حد فزون بود
 خودم دیدم كه بر هر برگ الله

سخن با خط خون بود نوشته این  
 گلى گم كرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را
 خودم دیدم گلوى اصغرش را
 خودم در بر كشیدم اكبرش را
 اگر چه از كنار نهر علقم
 زگریه منع كردم خواهرم را
 خودم دیدم كه زهرا ناله میكرد
 خودم دیدم سرشك مادرم را
 مكن منعم اگر با اینهمه داغ

نم بر چوبه محمل سرم راز  
 گلى گم كرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را
 خودم دیدم كه دلها مرده بودند
 خودم دیدم همه افسرده بودند
 خودم دیدم كبوترهاى معصوم
 همه در زیر پر، سر برده بودند
 خودم دیدم كه گلهاى نبوت
 زبى ابى همه پژمرده بودند

دان زهراهمان جایى كه فرزن  
 بجرم عشق سیلى خورده بودند
 گلى گم كرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را
 گل من یك نشان در بدن داشت ، یكى پیراهن كهنه به تن داشت
 حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم

 بیست و پنجم رجب شهادت حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم
 
 هر گه كه نسیم از ره بغداد آید
 ما را ز حدیث عشق و خون یاد آید
 اى گل كه به گردن تو غل افكندند
 از صبر تو زنجیر به فریاد آید
 خورشید در بند
دیگر بار پورى از خاندان رسالت و امامت ، از زندگى سراسر رنج و مشقت ، به سراى جاودان هجرت كرد، اما 

ت بسیار سنگین بر دوش امت شیعه گذارد، چنگال دد صفتى در چهره انسان ، به خون در این كوچ درسها و تعهدا
ابر انسانى الهى اغشته شد، بدترین خلق خدا، بهترین بنده خدا را مسموم ساخت ، پس از سالهاى متمادى حبس و 

د و او را شهید زندان و شكنجه سر انجام ، تالش و كوششهاى حضرت را در مسیر انسان سازى نتوانست تحمل كن
كرد، عبد صالحى ، با چنگال انسان فاجرى چون هارون پست با بمبى بیصدا، ولى انسان كش كه بر قلب رئوفش 
 .وارد آمد به شهادت رسید

دشمن خون اشام خواست با عمل ننگینش به ایندگان بفهماند چون قدرت جاذبه ایشان قلوب را به خود متوجه 
جر كردم تا جاذبه اى نداشته باشدمیساخت من هم قلب او را منف . 

 .ارى من قلبش را متالشى میسازم تا قلبها را از اطراف و افكار من متفرق نگرداند
امام موسى ابن جعفر علیه السالم پس از اینكه در زندان فضل بن ربیع بود و بارها از سوى هارون فرمان 

نایت نشده بود، عاقبت هارون جنایتكار او را به یك مسمومیت ان امام رسیده بود و فضل حاضر به ارتكاب این ج
تا میتوانى او را ازار شكنجه ده و از هیچ : انسان یهودى و ضد خدا و پیغمبر یعنى سندى ابن شاهك سپرد و گفت 

ظلمى در حق او دریغ مدار، ان ملعون هم به شكنجه هاى روحى و جسمى مشغول بود تا اینكه دستور شهادت 



ارون براى سندى ابن شاهك رسیدحضرت از طرف ه . 
هارون در این دستور محرمانه و ظالمانه اش بسیار هشدار داده بود تا سندى مواظب دوستان و طرفداران حضرت 
 .باشد، مبادا آنان از این طرح مطلع گردند، زیرا قدرت و نفوذ در آنها زیاد است و بیم شورش و بلوا میباشد

و اطاعت از هارون را به اثبات رسانیده بود و بعالوه خود نیز فردى دشمن و  سندى ابن شاهك كه مكررا بندگى
تشنه خون اهلبیت عصمت علیها السالم بود با یك حیله شیطانى غذاى امام كاظم علیه السالم را مسموم كرد و امام 
 .را به شهادت رساند

ع ورزید ولى سندى اصرار كرد كه باید از هنگامى كه غذاى سمى را به حضور امام آوردند، امام امتنا: نقل است 
این غذا میل كنید، امام كه میدانست با خوردن این غذا به جهان ابدى عروج میكند و از طرفى اصرار و فشار سندى 

خداوند تو خود میدانى مرا مجبور ساخته اند كه از این : هم انقدر زیاد است كه امكان نخوردن برایش نیست فرمود
ورمغذا مسموم بخ  . 

پس از مسموم كردن امام كاظم علیه السالم ، ایشان را از زندان تنگ و تاریك و نمناك به خانه سندى ان شاهك 
) بغداد(منتقل كردند و در یك اطاق تمیز و مرتب و مزینى جاى دادند و انگاه عده اى از علماء و دانشمندان پایتخت 

مفصل و گرم ، ایشان را به اطاقى كه امام كاظم علیه السالم  كشور را را به منزل دعوت كردند، پس از پذیرائى
بود راهنمایى كردند، چون علماء وارد اطاق شدند، دیدند امام و ولى شان در بسترى تمیز و مرتب ارمیده ، اما 

ك چهره مباركشان به زردى گرائیده ، گویى آفتاب عمرشان بر لب بام است ، و غروب آفتاب حیات پر بارشان نزدی
افكار و چهره هایشان مضطرب و نگران كه خدا یا چه شده است ؟ چرا حال امام اینقدر نامناسب است ؟ باید در . 

در این هنگام سنید ابن شاهك با یك چهره خندان و نیكو وارد شد، پس از خیر ... فكر طبیب و درمان ایشان برائیم و
 : مقدم گرم گفت

اقا : را بپایان نرسانده بود كه یكى از علماء از میان برخاست و چنین گفت هنوز سخنش ... شما را خواسته ام تا
 . حالشان خوب نیست ما میخواهیم ایشان را نزد طبیب ببریم

ایشان تحت نظارت و مراقبت كامل طبیب هستند و نیازى به زحمت شما : سندى سخن عالم را قطع كرد و گفت 
ستنیست ولى ان چیز كه میخواست بگویم این ا  : 

كه دعوت امروز ما از شما بخاطر گواه بودن و شهادت بر این مطلب كه ایشان در یك جاى مرتب و تمیز و روشن 
قرار دارند برخالف انچه شنیده شده ، ایشان سختى و ناراحتى نیست ، اینك ایشان حاضر و شما هم حضور دارید 

و زندان باشد وجود ندارد، فقط اندكى كسالت دارند كه او هیچگونه زخم و جراحتى و ناراحتى كه ناشى از شكنجه 
 .كه انهم بزودى خوب خواهد شد

سندى ابن شاهك با این لحن مودبانه و بظاهر مخلصانه خواست طرحى را كه هارون سفاك مبنى بر مخفى ماندن 
انه فرمود و در نتیجه طرح لكن امام كاظم علیه السالم در اینجا بیانى افشاگر. این جنایت ، داده بود، به انجام رساند

اگاه باشید كه این مرد بنا به دستور هارون : امام علیه السالم چنین سخن فرمود. هارون و سندى را بر مال ساخت 
 . مرا زهر خورانید و این چهره رنگ پریده ام از اثار مسمومیت است و چند روز دیگر به لقاء اهللا خواهم پیوست

ناك شد، بر آشفت وفقهاء و علماء همه بسان باران بر مقدم مباركش اشك مظلومیت سندى ابن شاهك لرزید و غضب
 .و غربت نثار كردند و از خانه بیرون آمدند

دیرى نگذشت كه جنازه مبارك انحضرت را از خانه سندى بر دوش چهار شخص عادى بسوى خانه ابدیشان حمل 
 .كردند

یكصد و هشتاد و سه هجرى بود و ان وجود مبارك در حالیكه انروز ظهر روز جمعه بیست و پنجم ماه رجب سال 
سال از عمر شریفش میگذشت و به خیل اباء و اجداد گرامش ملحق گردید 55 . 

ارى شهادت در راه احیاء افكار و اندیشه هاى انسانى ، شهادت بخاطر عدالتخواهى و حق طلبى ، شهادت براى ستم 
است عظیمى سعادتى است واال و امام علیه السالم شهادت را پذیرفت تا نپذیرى و طرفدارى از خلق محروم فوزى 

او . ستم ، سازش ، انقیاد، حق كشى و ظالم پرورى كه در خورشان هیچ پیشواى روحانى و الهى نیست ، نپذیرد
 .پیوسته ظلمت و تاریكى زندان را پذیرفت تا نور فشان و راهنماى گمراهان باشد

قید و بند ظالمانه هارون . ایه اش را در زندان و تبعید و تحت شكنجه و كنترل گذارندبخش مهمى از عمر گران م
را برگزید تا به جهانیان عصر خود و ایندگان بیاموزد كه ستم است و رضایت دادن به حیات ستمگر برخالف روند 
 . تكاملى انسانیت است

م منحصر نیست بلكه گاهى هم باید بیالن كار را با ارى او یك تز مبارزاتى داشت راه ستیز به شمشیر و سالح و رز
و امام كاظم علیه السالم براى مبارزه با ستمگران زمان خود این . تسبیح و دعا و زندان و تبعید و شكنجه ارائه داد

و بحق باید . سال زندان و محدودیت و شكنجه ، درسى براى پیروان مكتب تشیع گردید 14راه را انتخاب كرد، 



سالم بر او و راهش ، سالم بر او و حیاتش ، سالم بر او و پیروانش ، سالم بر او و اموزگارش ، سالم بر  :گفت 
او و درس و كالسش و سالم بر لحظات حیات پر بارش كه قرآن كریم نزد در عظمت این سالكان و رهبران حق 
 :میفرماید
 .سالم علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا

ظه والدت و روز عروجش و سالم بر روز بعثتش در قیامت و روز حشرسالم بر لح . 
 پیروى كردن
 من در این كنج غوغاى محشر میكنم
 پیروى از مادرم زهرا اطهر میكنم
 كاخ استبداد را بر فرق هارون دغا
 واژگون با نعره اهللا اكبر میكنم
 تا زند سیلى به رویم سندى از راه ستم

هر میكنمیاد سیلى خوردن زهراى اط  
 گر چه در قید غل و زنجیر مى باشم ولى
 استقامت در بر دشمن چو حیدر میكنم
 گر زپا و گردن رنجور من خون مى چكد
 یاد میخ و سینه مجروح مادر میكنم مرثیه گروهى ، در شهادت حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم
 راحتم كن دگر اى حبیبم ، من غریبم ، غریبم ، غریبم

جرم و گناهممن كه بى   
 گشته زندان قتلگاهم

غریبم: موسى جعفرم ،  
 هفتمین رهبرم ، من غریبم

2(من غریبم ، غریبم ، غریبم  ) 
 خورده ام بس تازیانه
 گشته ام سیر از زمانه
 رخ نهادم چون غریبانه
 روز و شب بر خاك زندان
 زین جهان میروم سوى داور
 در جنان میروم نزد مادر

2(یبم من غریبم ، غریبم ، غر ) 
 من به هجران مبتالیم
 راحتم كن از بالیم
 خواهم هر دم از خدایم
 دیدن روى رضایم
 اى رضا جان من اى رضا جان
 نور چشمان من اى رضا جان

2(من غریبم ، غریبم ، غریبم  ) 

 بیست و هفتم رجب بعثت خاتم االنبیاء حضرت محمد ابن عبد اهللا ص
 

ص( تا عیان از پرده شد حسن دل اراى محمد  ) 
ص(شد جهان روشن زنور چهر زیباى محمد   ) 

 تیرگیهاى ضاللت پاك شد از چهره گیتى
ص(بر طرف شد گرد غم از یك تجالى محمد   ) 

 شكفتن وحى
خلوت غار حرا را اشوبى بر آشفته است ، نسیم آسمانى همراز روحى گشته كه مانوس با آسمان است ، ستاره اى 

ت غروب سپرد و كنگره هاى كاخ استبداد كسرى را فرو ریخت ، اینك پیام كه با فروغش آتشكده ها را به دس
راهى از نور در امتداد آسمان تا زمین مكه و افق تا افق ، فرشتگان صف در صف از جبرئیل  .رسالت نجوا میكند



رد، زمین حریر تا میكائیل و غار حراء در هاله اى از نور، با خورشیدى در میان ، جبرئیل ارام بر زمین گام میگذا
گون میشود، نبض زمان تند میزند، شب مى گریزد، چلچراغ هستى به استقبال مى شتابد، سفیر وحى دفتر مى 

چه بخوانم ؟: نگار درس ناخوانده با بهت به سفیر مینگرد! محمد بخوان : گشاید، امین را میخواند كه   
دانا شدبخوان بنام خدایى كه خلق از او پیدا شد و این خلق از او  . 

بدینسان حرا با حریم رسالت ، كعبه امال عشاق میشود و اولین قطره از دریاى بزرگ وحى درون غار ریزش 
 .میكند و غار به پهناى دریا میشود

خنكناى . فروغ نگاهش گرما بخش ساقه هاى شكننده و ظریفى میشود كه زیر خروارها، خاك جاهلیت خرد میشدند
یان را به خاكستر مى نشاندگواراى كالمش ، آتش نمرود . 

بد بیضائى او بساط سحر و كفر و عناد درهم مى ریزد، دم مصطفائیش ، عطر خوشبوى زندگى مى پراكند، دلهاى 
 .فرو مرده در انتظار قاصد بیداریند

عازم پیكار با بت ها میشود) ص (قاصد بیدارى دلها میشود، ارى محمد ) ص (ارى محمد  . 
بوستان على علیه السالم و فاطمه علیها السالم مى تابد و كوثر وجود فاطمه علیها السالم نور رسالت مصطفى بر 

عطیه هاى هدایت را بر دنیاى ناقص و ابتر مردمان مى بخشاید صراط مستقیم با نور ترسیم میشود، از حسن و 
چكاده بلند امامت به  تا میالد وارث بر) ص (رایت رسالت از بعثت محمد ) عج (حسین علیه السالم تا مهدى 

بر گوش بازنشسگان از حقیقت سیلى مى نوازد) عج (اهتزاز مى آید و میالد قائم  . 
والیت ولى عصر مى  !حضور حجت ، پاى بهانه گیرى را به زنجیر میكشد، انسان براى گریز از خسران دل 
ن و اعصار و تاریخ ، جانها را صاحب از وراى زما .سپارد تا با استمداد از ابا صالح در زمره صالحین باشد
 .تصاحب میكند

، فروغ چشمان كم سوى منتظران سوخته در هجران منتظر قائم میشود و عزیز مصر )ص (بعثت و حضور محمد 
 .را به كنعان وجود مى خواند

ث اینك همان چشمان كه به التماس نجات بر استان حرا مى نگریست در افق اعلى به انتظار آمدن منجى كه وار
 .بزرگ بعثت است لحظه شمارى مى كند
 .ارى مهدى خواهد آمد، منتقم خواهد آمد و به اسم رب كتاب قطور رحمت و محبت را بر تمام كائنات خواهد خواند
 دكلمه اى بمناسبت بعثت خاتم االنبیاء محمد ابن عبد اهللا ص
 نورى در تاریكیها

جهان بسیار دهشتزدا، و دلها تنگ و هر چیزى به چشم جهان تاریك و پر ظلمت ، جهان خونرنگ و وحشتناك ، 
خلق نازیباست ، جهان تاریك پر و ظلمت ، و خورشید زمان چون طشت پر خونى بر آشفته ، و اندر زیر ابر تار و 
شبرنگى فرو رفته ، دگر باال بلند قله ها نورى نمى ریزد، و اوائى نمى آید، به جز ناله ، به جز شیون ، به جز اه 

یمان گنه نا كرده رنجور، به جز فریاد دژخیمان و جالدان خون اشام ، اندر زیر شالق ستمكاران بى عرضه یت
گروهى ، برده مى نالند و خود بر خاك مى مالند، و با این سرنوشت شوم و نفرت بار و دردانگیز، هم آغوشند و 

رش خاك تا قلب عظیم عرش مى پیچد، جهان میسازند و میسوزند، و دود تند و باریك و سیاه خشم مظلومان ، ز ف
غرق است ، جهان غرق است در فخر و مباهات و تكبر، خود فروشیها، ستم ها، تیره سختیها، شرارت ها، مذلتها 
جهالت ها، مشقتها، جنایت ها، فقط ادم كشى ها و نفاق و كینه توزیهاست ، خیانتها، هوسها، دشمنى ها و 

د و ره بیگانه مى پویند، و اندر پیش هر موجود نا چیزى به غیر از حق ، و جز چپاولهاست ، همه بت میپرستن
معبود و خالق و پدید ارنده مطلق ، جبین بر خاك میسایند و رب خویش میدانند، سراسر در لجنزارى كثیف و پست 

ند، مروت مرده ، اثار میلولند، و زنها را چو حیوانى بى سبب با مشت میكوبند، و آنها را سر میز قمار خویش میباز
عطوفت از میان رفته ، پدر خود گور فرزند عزیز خویش میسازد، و او را در دل خاك سیاهش میكند پنهان ، همه 
با یكدیگر دشمن ، همه از یكدیگر، حتى همه از خویشتن بیزار، ولى اندر دل هر مرد، بناگه ، نا خود اگه عشق 

و نجوا میكند ملت ، همه در انتظارند و همه در حسرت دیدار، كه  مواج و خروشانى ، چو یك سیالب میجوشد،
كشتیان طوفان بال در بحربى ساحل ، بزودى لنگر اندازد، و ما بیچاره ملت را، از این بدبختى و ظلم و فریب 

را ثروت اندوزان ، و از دست تبه كاران ، رهایى بخشید و گیرد دمار از روزگار ظلم ، رسید آن لحظه موعود، ح
آغوش خود بگشود و در یكروز تاریخى برون از شهر مكه ، بر فراز صخره هاى سنگ ، امین خلق ، ظاهر شد، 
و همچون سینه سینا، جوانمردان و احرار جهان را شد حرا قبله ، و در اندك زمانى سر بسر هر جا، هر آنجایى كه 

را سراسر غرق در نور رسالت ساخت ، حرا  ظلمت بود و تاریكى و وحشت بود، سر ا سر نور پاشى كرد و دنیا
آغوش خود بگشود و از حسن دل اراى جمال پاك پیغمبر، ابر مرد دالور، مرد علم و دانش و بینش ، یگانه سمبل 
حریت تاریخ جاویدان ، نمونه یاور خلق اسیر و سته در زنجیر، پدید ارنده مكتب ، برا درس خوشبختى ، براى 



بلندى ها برا لغو تبعیضات ، پدید آرند مكتب ، براى فرو مجد و عزت و ازادگى ها، سر پاكى و پاكیزگیها، سر 
فرازیها، براى قهرمان سازى ، زانسانهاى مستضعف ، زمردان گرفتار و اسیر و در بدر، شالق خورده ، برده و 

، دهر روشن شد، و ) ص (بدبخت ، پدید ارنده مكتب و یكتا پاكباز قهرمان كشور توحید، و الگوى شرافتها محمد 
از ان بى خبر ملت ، و از ان بى هدف مردم ، ابوذرها نمایان شد، و سلمانها پدید آمد، و مصعب ها كفن پوشید،، و 
میثم ها تجلى كرد و مالك شربتى نوشید كز ان ازادگان نوشند، و خون از كربال جوشید و حق رخت عمل پوشید و 

رده ، كه باال رفت و باال رفت تا بام بلندى عشق ، و از آنجا، از آنجا، ان شد در مهد ازادى چنان پرورده یك ب
، یكایك جمله بت هاى حرم با امر پیغمبر، و : تجلیگاه و حدت ، خانه احرار، پیامى داد بر ابرار و بلند اهللا اكبر گفت

رنگون گشتند، و شد تنها مالك با دست تواناى على علیه السالم ان بت شكن رهبر، در افتادند و بشكستند و یكسر س
برتریها پاكى و تقوى و نزدیكى با اهللا ، نه تزویر و نه زور و زر، تبسم كرد الله بار دیگر، شبنمش در گونه 
غلطید، ز گلشن خنده زد بلبل ، و گل شد سینه چاك از عشق ، دوباره شهر عیسى ، شهر موسى ، شهر ابراهیم شد 

گشت ان صحرا، و قبله از براى ملت اسالم شد كعبه ، وزد بر كاخ میناى ) ص (مد مكه ، و برتر از همه ، شهر مح
فلك بار دگر خنده ، و دیگر لكه ابر سیه نابود شد رنگش ، و بعد از مرگ خود، ادم لباس زندگى پوشید، و شد 
 مصداق كرمنا
 سرود گروهى در بعثت پیامبر ص
 آسمان مكه از بعثت محمدى

2گان احمدى دید(پر ز نور حق شده  ) 
 میرسد بگوش جان صوت پاك وحى حق

2بارگاه سرمدى (از فرشتگان و از  ) 
2(این صداى قرآن است  ) 

منجى جهانیان -خاتم پیمبران رهبر جهانیآن اسوه عدالت و منجى جهانیان   
 ان رسول پاك حق ، رهنماى راه ما

2بر عمل گواه ما (چون همیشه بوده او  ) 
دانبعثت مبارك ، اى رسول یز  

 مرگ شب رسیده ، با نواى قرآن
 آسمان مكه از بعثت محمدى

2دیدگان احمدى (پر ز نور حق شده  ) 
 از وجود او شده ارض و آسمان به پا

2(جا در درون مصطفى (وحى حق گرفته  ) ) 
 مهربان و با صفا با جمیع مومنین

2(خصم جمله مشركین (دشمن منافق  ) ) 
 بعثت مبارك ، اى رسول یزدان

شو روان براى نجات مردمان خیز و  
 آسمان مكه از بعثت محمدى
 پر ز نور حق شده دیدگان احمدى

 فصل هشتم در مناسبتهاى ماه شعبان المعظم سوم شعبان والدت حضرت امام حسین علیه السالم
 
 بر خیزد كه نور ازلى مى آید
 بر عالم ایجاد ولى مى آید
 مجموعه حسن و عشق مى آید

لى مى آیدیعنى كه حسین ابن ع  
 خورشید حماسه
مردى آمد، نورى ، كسى كه خورشید در چشمایش مى خندید و ماه از پیشانى اش مى خرامید، گیسوانش سایبان 
جهان و دستهایش عطوفت اشكار خداوند، راز پنهان حقیقت در سینه اش تاب مى خورد و معناى جاودان بودن از 
 .نگاهش مى تراوید

ال خداوند در زمین و ظهور جالل حضرت حق در زمان است ، زیستن از پس آمدن حسین علیه السالم تجلى جم
 . حسین علیه السالم معناى راستین خویش را باز یافته است و مردن با ابدیت آسمانى پیوند خورده است



لند شده شكل سیاه خاك با نام حسین علیه السالم مفهوم روشن افالك گرفته و نام زمین از موهبت گامهاى او سر ب
 . است
حسین علیه السالم به خاك ، به گل به شقایق معنا داده است ، روح سرگردان انسان در باران بى نهایت مهربانى او 
شست و شو كرده است و حقیقت چون غنچه اى كه از پس نسیم و شبنم سحرگاهى گشاده شود، به جهان چهره 
 . گشود است

طینت پاك خلقت ، سر چشمه اى كه تمام رودخانه ها از سر .  حسین علیه السالم سرشت صالح انسان است
 .انگشتهایش جارى شده اند و همه دریاها از ابشخور پر شكوه چشمهایش جوشیده اند

لبخندهاى او، رحمت بى نهایت خداوند است و اشكهایش آتشى كه در باغ . عصمت پر صالبت انسان در نام اوست 
 . اندیشه افروخته است

میعاد انسان و فرشته در شب مهتابى نگاه حسین علیه السالم . اگهان جهان است و بعثت دوباره انسان رستاخیز ن
 .معنا مى یابد و درخت و باران در مهربانى قدمهاى او زندگى مى كنند

ان تجلى جاودانه كه از حضور بى نهایت . انسان چگونه مباهات نكند؟ چگونه فرشتگان شرمناك زمین نباشند
دست كریم خداوند است كه این نعمت . حق ، بر فرش خاك باریده است ، سنگریزه را به تسبیح وا مى داردحضرت 

 .سترگ آسمانى را به زمین هدیه مى كند
لبریز از ترانه و تسبیح است هر سنگریزه كه مى نگرى ، و سرشار از سرود سبز نیایش است هر درختى كه مى 
 . بینى

و مگر از حسین . كه مى آید، خون خدا پدر بندگان خدا و رحمت و سالم بى انتهاى خدا این حسین علیه السالم است
علیه السالم چه مى توان گفت كه در خور حقیقت فیاض جان او باشد؟ كلمات انسانى هر چه هست ، تاب نیایش با 
 .حسین علیه السالم را ندارند

او خون خداوند است. او را خداوند توصیف كرده است  ستایش او از این واژه هاى گمشده در ابهام بر نمى آید،  . 
عبودیت تنها از بركت نام حسین علیه السالم زنده است ، سالكان نیازمند نورند و حسین علیه السالم مصباح هدایت 

چراغ روشنى كه خداوند از طریق دشوار عبودیت افروخته است تا عاشقانه در ان نظر كنند و جان خویش . است 
عاشقان در ان نظر كنند و جان خویش را از فروغ او بیفروزند. ز فروغ او بیفروزندرا ا عاشقانه غرقه دریاى  .

ان كه در كشتى نجات نشسته است چه بیم از موجهاى حایل دریاى . عشقند و حسین علیه السالم كشتى نجات است 
هان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا :عاشقى دارد؟ و این است كه   

سالم بر تو اى نور . لسالم علیك یا نور اهللا فى ظلمات االرض : ما با حسین علیه السالم چنین نیایش مى كنیم كه 
و این است . و جلوه نور الهى . یعنى حسین علیه السالم ائینه جهان نماى خداوندى است . خدا در تاریكیهاى جهان 

 . كه شناختن حسین علیه السالم عین معرفت حق است
و چنین است كه از باب عصمت . ان كس كه حسین علیه السالم را دوست مى دارد، خداوند را دوست داشته است 

هر گاه خداوند سعادت بنده اى را اراده كند در جان او . اذا اراد اهللا بعبد خیرا قذف فى قلبه حب الحسین : فرموده اند
سین علیه السالم تنها راه رسیدن به محبت محبوب است ، یعنى ح. محبت حسین علیه السالم را مى افروزد  آتش
 . كشف معرفت ربوبى در سایبان محبت حسین علیه السالم ممكن ایست

فرشتگان خداوند كه . ان الحسین زین السموات و االرض حسین علیه السالم زینب و زیبایى آسمان و زمین است 
از معراج روحانى حسین علیه السالم شرمناكند سكنان حریم آسمانند از اوج عروج بى نهایت انسان ، . 

حسین علیه السالم چسان مراتب تقرب وحدانى را طى كرده است ؟ چگونه این جسم خاكى در استانه عرش الهى 
 .جاى گرفته است ؟ و زمینیان سر گردانند كه انسان كیست كه نام بلند او را آسمانیان حتى تاب نمى اورند

سان و بالحسین تسعدون و به تشقون ، اال انما الحسین باب من ابواب الجنه و من عانده حرم با لحسین اعطیتم االح
از بركت نام حسین است كه مورد احسان قرار : علیه رائحه الجنه ، رسول گرامى خداوند چنین فرموده است كه 

 .گرفته اند
رى از بهشت است و ان كس كه او را حسین علیه السالم میزان سعادت و شقاوت شماست ، حسین علیه السالم د

 .دشمن بدارد، از عطر بهشت محروم مى ماند
مهربان ان چشمهاى پاك . شگفت مردى است حسین علیه السالم ، واقعه اى آسمانى كه در دفتر سیاه خاك نمى گنجد

روشن نگاهش  نیایشى باید تا چشم جان را از دریچه هاى تنگ تمنا به آفتاب. فراتر از مرز تنگ نوشتن است 
الفرق بینك و بینهم اال انهم عبادك و : بسپاریم و خویشتن را عاشقانه از قداست نام دریایى اش غرقه كنیم ، خداوند

 . این است كه ما ترا به حسین علیه السالم شناخته ایم
 میالد عشق بر عاشقان مبارك باد



 چراغ هدایت
 نازم به شهر یثرب و اب و هوایش

ك بیز و جانفزایشبه به به خاك مش  
 شهرى كه نامش شهره افاق گشته
 خاكى كه دلها مى زند پر در هوایش
 شهرى كه با آغوش باز و سرفرازى
 شد بوسه گاه پاى ختم االنبیایش
 در اینچنین شهرى كه خاك پاك انرا
 روح االمین بر دیده كرده تو تیایش
 آمد بدنیا آنكه تا روز قیامت

یشقد قامت ما هست باقى از بقا  
 آمد بدنیا آنكه حق در عالم زر
 خشنود شد از گفتن قالوا بالیش
 آمد بدنیا آنكه با مادر سخن گفت
 قبل از والدت از قیام كربالیش
 آمد بدنیا آنكه ختم االنبیا گفت
 او از من است و من از او جانم فدایش
 آمد بدنیا سینه چاك سنگر عشق
 خون خدائى كه خدا شد خون بهایش

مى زند از عشق او دمادم به جنت   
 سیالب خون از دیده مى ریزد برایش
 سعى صفا و مروه مى گردد فراموش
 از لذت جان پرور سعى صفایش
 گفته است ختم المرسلین فلك نجاتش
 بهر هدایت خوانده مصباح الهدایش
 هیهات من الذله اش سر خط عزت
 پیغام حق الدوله اش شرط والیش

شدر خط تسلیم و رضا بود و نبود  
 مرضى ذات حق بود جلب رضایش
 ارزد به كل ماسورا یك تار مویش
 خوانم سواى ما سوا در ماسوایش
 گردد قیامت قائم از شور قیامش
 بهر شفاعت كردن روز جزایش
 از خون او شد مزرع دین ابیارى
 باشد به جا خوانى اگر خون خدایش
 از نهضت او كاخ ذلت زیرو رو شد

یشوز همت او یافت قرآن محتوا  
 افالكیان دردى كشان چشم مستش
 الهوتیان جان بر كف جام بالیش
 ناسوتیان سوداگر بازار گرمش
 عاشوریان روزى خور خوان عطایش
 آمد حسینى كز شكوه انقالبش
 هستى بود پاینده در زیر لوایش
 آمد حسینى تا به ناى بینوایآن
 برگ و نوا بخشد نواى نینوایش

لآمد حسینى تا زند ژولیده از د  



 صبح و مساء پر در هواى كربالیش
 سرود میالد حضرت ابا عبداهللا الحسین علیه السالم
 میالد مسعود حسین
 شاهنشه خوبان رسید
 از بارگاه كبریا
 آمد ندا جان رسید
 جنت بخود زیور گرفت
 طوبى ثمر از سر گرفت
 خوش جلوه دیگر گرفت
 ان مفخر ایمان رسید
 میالد مسعود حسین

یدشاهنشه خوبان رس  
 حوران به جنت نغمه خوان
 در صف ستاده كف زنان
 هر یك سرودى این بیان
 آن معدن احسان رسید
 بسته مالئك صف به صف
 آماده پرچم به كف
 جمله به شادى و شعف
 چون والى امكان رسید
 میالد مسعود حسین
 شاهنشه خوبان رسید
 بهر نظاره قدسیان
 زینت گرفته آسمان
 آمد ندا بر خاكیان

رحمان رسید آن رحمت  
 از مرا رب العالمین
 جبرئیل آمد بر زمین
 در نزد ختم المرسلین
 خوش تهنیت گویان رسید
 میالد مسعود حسین
 شاهنشه خوبان رسید
 ان میوه باغ رسول
 پور على ، جان بتول
 بر دامن مادر نزول
 در سوم شعبان رسید
 آمد نگار نازنین
 شمس هدى ماء معین
 شادى مقدم قرین

نان رسیدان دلبر جآ  

 چهارم شعبان والدت حضرت ابوالفضل علیه السالم
 
 برخیز كه پور مرتضى مى آید
 سر لشكر شاه كربال مى آید



 عباس كه انتظار او داشت حسین
 امروز به صد شور و نوا مى آید

 

 صبح مرصع پرچمها و خیمه ها
س ، سقاى جگر سوختگان شهید ستان سالم بر عبا! قمر بنى هاشم ! سالم بر سینه سیناى عشق در سرزمین سیادت 

 !كربال
عباس كه به دنیا آمد، او را به آغوش على علیه ! انگار كه دستهاى زمان را بریده اند! لحظات ، انگار كه تشنه اند

 .السالم دادند، اول از همه دستهایش را بوسید، چهره اش را نگاه كرد و انگاه به مظلومیت ان در چاهها گریه كرد
اى صاحب بالهاى آسمانى در بهشت و اى ساقى مهربان! تو یا اباالفضل سالم بر  ! علمدار حسین ! سالم بر تو ! 

 . سالم بر آن لحظه نورانى كه به دنیا آمدى و آن لحظه هاى سرخ كه عاشقانه از حریم والیت دفاع كردى
مادر دستهاى بریده خنجرهاست! مادر پسر نیست  - ام البنین  - مادرت   

است -ابا فاضل  -مادر ساقى دلسوختگان حریم حرم والیت . مادر باب الحسین است  -ین ام البن  . 
! ترین ترانه انتظار رهایى و صاحب زیباترین روضه هاى حماسى جهان  سالم بر تو اى قمر بنى هاشم ، كه سرخ 

 ! مالك اشك ها و شبنم ها و صاحب مژگانهاى مرطوبى هستى
بر گرد ضریحت مى گردند، تو  -كه از ساحل آتشین عشق آمده اند  -ترك خورده و تشنه  تو كیستى ؟ كه تمام لبهاى

كیستى كه از هیبت جاللت یك نفر نیست تا در این میدان مردانه بجنگد؟ تو كیستى كه شریعه فرات خجلت زده از 
 . االن انكسر ظهرى : روى مباركت به اهنگ مظلومیتها موج مى زند؟ تو كیستى كه سفینه نجات در فقدانت گفت

ایها الشهید اى صبح مرصع پرچم ها و خیمه ها! ابوفاضل ! عباس  . 
اى تبسم خونین ! اى نگاه نورانى ماهتاب در مشایعت آفتاب ، اى مهربانترین سر فصل عاطفه در سرا پرده عاشورا

اى ! وب غمبار حادثه اى زیباترین طلوع عشق و اى غربت كشیده ترین غر! دستهاى عاطفه در بریدگى خنجرها
اى همهمه ! اى خویشاوند آسمانى والیت ! اى نگاه گرفته عشق در خونین ترین لحظات بدرقه ! فرزند انسان واال

اى حادثه سخت فراق و اى ! همگانى شبنم ها در سواحل مژگانها و اضطراب حنجره ها در بریدگى خنجرها
و تمام لبهاى ترك خورده تشنگى كه از سرزمین آسمانى عشق  تمامى پروانگان بال سوخته! دستهاى بریده احساس 

 . آمده اند با شمایند و معكم معكم وال مع عدوكم
در لحظات سخت خون ، در كشاكش تبسم عشق و برندگى خنجرها و نیزه ها حسین علیه السالم نیز به تو ! عجب 

 !رجوع مى كند، پناه بر خدا
شریعه ! ده تو نبود، لبى كه از میان اب تشنه بر مى گردد، به عشق برادرهیچ لب تشنه اى مانند لبهاى ترك خور

 .فرات هم مظلوم واقع شد
 : انگاه كه به میان فرات رفتى و با خوشحالى تمام ترا پذیرفت

بوى آل مصطفى آورده اى -اى شه صفا آورده اى : گفت شط  . 
بلند شد و انگاه كه دستهاى پر ابت از مقابل لبانت برگشت ناله فرات : 

 بركه ام من ناله ام را گوش كن
 قطره اى بهر تبرك نوش كن

راستى اى معدن صفا و رحمت اى چشمه بذل ، هر جا كه ! ولى بركه از دریاى وجود تو همچنان لب تشنه ماند
 : سخن از خیر و نیكى است نام تو مى درخشد كه
 ان ذكر الخیر انتم اوله و آخره و باطنه و ظاهره

ه با تمام مظلومیت به زمین خوردى فاطمه آنجا آغوش گشودوقتى هم ك ! 
دامن گسترانید، آخر عباس ماهتاب شبهاى تنهایى حسین علیه السالم بود، عباس چهره زیباى انسان در ملكوتى 
 .ترین حاالت تكلم بود، عباس ترجمه زخمهاى انسان به زبان ملكوت بود

حاشیه معرفت عباس را فریاد مى زند و او آمده بود از میان غربت ام لبنین مادر عصمت بود، تمام خاك نشینان 
سالم ما را در این لحظه غروب گونه غربت ها پذیرا ! علمدار ...ها، از سحرگاهان زیباى مناجات ، با علم الیقین 
 . باش

وان للعباس :  عباس تو از كدامین قبیله اى كه امام ساجدین حضرت زین العابدین علیه السالم گفت! سقاى عشق 
عند اهللا تبارك و تعالى لمنزله یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القیامه برا حضرت ابوالفضل در نزد خداوند مقام شامخى 
 .است كه همه شهیدان در روز قیامت به حال او غبطه مى خورند



در كمال صداقت تو كیستى كه حضرت صادق ! فرمانرواى سرزمین ابها و مالك زمزمه هاى شقایقها! علمدار
 :فرمود
 كان عمنا العباس ابن على نافذ البصیره و صاحب االیمان

عارف عشق! ملكوت ایثار! پسر آسمانى انسان ! بنده زیباى عشق ! عبد طالح  جان داده در راه ! سوخته عشق  ! 
 : برادر كما قال امام زماننا، اروحنا فداه

اخاه بنفسه االخذ لقده من امسه الغادى له الواقى سالم بر عباس فرزند السالم على العباس بن امیر المومنین المواسى 
امیر مومنان علیه السالم كه جانشین را در راه مواسات با برادرش تقدیم نمود و دنیایش را براى تحصیل آخرت 
 .صرف كرد و جانش را براى حفاظت برادرش فدا نمود

رم و محرم ، خیمه هاى سوخته حرمت ، نماى مظلومیت خیام ح! زمین سرخ گواهى خون ترا مى داد! عباس 
فرات فریاد ! هنوز هم تمام ابى رفع تشنگى تو رشك مى برد! هنوز فرات بر سیر ابى تو غبطه مى خورد! توست 

هنوز هم تشنه لبهاى عباسم: مى زند  . 
 پرچمدار عشق
 امشب است ان شب كه شادى بر در دربار عشق

ى دیدار عشقحلقه مى كوبد كه عقل آمد پ  
 ساقیا لبریز كن امشب ز مى پیمانه را
 تا به مستى پرده بردارم من از اسرار عشق
 سینه زنها سینه چاكان سینه سرخان را بگو
 دست افشانى كنید آمد سپهساالر عشق
 تا كه سازد پرچم خودكامگى را سرنگون
 زد قدم در ملك عالم میرو پرچمدار عشق

على استنقطه پرگار هستى گر حسین بن   
 آمد از ره پاسدار نقطه پرگار عشق
 تا دهد سرمشق جانبازى به جانبازى ما
 آمد ان جانبازى قطعه قطعه پیكار عشق
 آنكه با تیغ كجش شد قامت اسالم راست
 آمد از ره تا ببوسد سنگر ایثار عشق
 تشنه لب رفت و برون شد تشنه و لب تشنه كرد
 جان شیرین را نثار مقدم دلدار عشق

سر پیمان نشست و با عدو پیمان نبستبر   
 داد سر با سرفرازى تا كه شد سردار عشق
 دست داد و دست از فرزند زهرا بر نداشت
 كز مقام و مرتبت شد جعفر طیار عشق
 چشم داد و چشم بر خوان ستمكاران ندوخت
 تا كه شد سیراب از سر چشمه سر شار عشق
 میشود مستور زیر ابر تا روز معاد

روى ماهش تا كه نگردد خار عشقماه بیند   
 از على باید چنین فرزند تا روز مصاف
 همچو گل پرپر شود تا كه نگردد خار عشق
 شیر حق را شرزه شیرى داد حق ، كز هیبتش
 روبهان را مى كند در دهر تار و مار عشق
 اى بنازم بر چنین ازاد مردى كز شرف
 گوى سبقت برده در ایثار با اقرار عشق

همت مردانه اش كز یك نگهآفرین بر   
 چون على وا مى كند صدها گره از كار عشق
 رحمت حق باد بر شیر تو اى ام البنین
 این چنین شیرى نمودى هدیه بر دادار عشق



 تا كه او باب الحوائج هست دست حاجتى
 شاعر ژولیده را نبود بر اغیار عشق
 سرود در میالد حضرت عباس علیه السالم
 مژده مژده مژده

ه مدنى آمدما  
2(عباس على آمد  ) 

 مژده مژده مژده
 آمد ثمر حیدر

2(امید دل خواهر  ) 
 مژده مژده مژده
 عیدى همه امشب

2(با خواهر او زینب  ) 
 فرزند دلبند شاه مردان است
 همسنگر ساالر شهیدان است
 آمد آمد آمد
 دریاى حیا عباس

2(دنیاى وفا عباس  ) 
 ام البنین را نور دیدگان است

االر شهیدان استهمسنگر س  
 امشب امشب امشب
 خورشید لقا تابید

2(شد محو رخش خورشید  ) 
 كى خورشید عالم چون او تابان است
 همسنگر ساالر شهیدان است
 زهرا زهرا زهرا

2(نور دو عینت آمد یار حسینت آمد  ) 
 كربال ساقى لب تشنگان است
 همسنگر ساالر شهیدان است
 موال موال موال
 با عقده در گلو

2(بوسه بدست او  زد ) 
 دستش گره گشاى انس و جان است
 همسنگر ساالر شهیدان است
 عباس عباس عباس
 سردار سپاه دین

2(قربانى راه دین  ) 
 عم كرام صاحب الزمان است
 همسنگر ساالر شهیدان است

المپنجم شعبان والدت چهارمین اختر پر فروغ آسمان والیت و امامت حضرت امام زین العابدین علیه الس  
 
 با قامت عصمت و حیا مى آید
 با بانگ مناجات و دعا مى آید
 میالد عبادت است یعنى سجاد علیه السالم
 از سوى خدا به سوى ما مى آید
 زیباترین روح پرستنده

مدینه سرزمین وحى در انروز زینتى جهان ارا به خود گرفت و از خانه فرزندان فاطمه شعاعى از نور به آسمان 



پدر كودك را به سینه . چه اى در خانه حسین شكفته شد كه عطر وجودش همگان را به دیدار كشاندبرخاست ، غن
فشرد شبنم اشكهایش بر گل نو رسته غلطید و روح دردمندش به آینده این معصوم پاك متصل شد، شهادت تولد یافت 

 37ت ، انروز پنجم شعبان سال ، ایثار تفسیر شد، دفتر عشق براى ترسیم فداكارى زیباترین خط را سرمشق گرف
 .هجرى بود كه این كودك با قدومش عالم را مزین كرد
 .نام مباركش را همنام جد بزرگوارش على نامیدند

مشهورترین القاب ان حضرت سجاد و زین العابدین است و زین العابدین لقبى است كه جد بزرگوار ان حضرت 
استاو را بدین كیفیت نامیده ) ص (پیامبر اكرم   : 

سعید بن مصیب از ابن عباس نقل مى كند كه پیامبر فرمود در روز قیامت ندا مى شود كه زین العابدین كیست ؟ 
گویى مى بینم على ابن الحسین ابن على ابن ابیطالب علیه السالم را كه با كمال سر بلندى در میان صفوف حركت 
 .مى كند

، روح او در كوره حوادث كربال گداخته شد و مشیت خدا بر ان اوست حجت خدا بر زمین و زینت عبادت كنندگان 
قرار گرفته بود كه در بحبوحه نبرد حق و باطل در بستر بیمارى یاراى یارى پدر را نیابد و ذخیره آل محمد در 

د او براى تداوم خط سرخ آل على علیه السالم باید به باالترین درجه كمال صعود مى كر. عرصه خاكى باقى بماند
پیامبر اسالم میشد  و آماده پذیرش مسئولیتهاى رهبرى امت جدش  . 

تاریخ زندگانى امام زین العابدین علیه السالم از نمونه هاى واالى كتاب خلقت است كه با اندكى تامل ، بیشترین 
 .نوید از ان گرفته مى شود

ا بوده استاین تاریخ پر نشیب و فراز، حاوى حوادثى است كه كمتر دورانى شاهد آنه  . 
گستاخى بنى امیه در مقابل اصول  .در ان زمان ، ارزشهاى دینى دستخوش تغییر و تحریف امویان قرار گرفته بود

حقوق اجتماعى اسالم تا آنجا پیش رفته بود كه مردم یكى از مراكز اولیه و مهم اسالم ، مى بایست به عنوان برده 
 .یزید با فرمانده نظامى او بیعت نمایند

ر این دوران احكام اسالم بازیچه دست افرادى چون ابن زیاد، حجاج و عبد الملك مروان قرار گرفته بود كسانى د
برخالف اصول مسلم حقوق . مى دانستند) ص (كه مقام عبد الملك را باالتر از رسول خدا  - همچون حجاج 

را به دست جالدان مى سپردند اجتماعى اسالم ، از مسلمین جزیه گرفته و با كوچكترین سوء ظن ، مردم . 
روحى اخالقى آنان چگونه بوده و   انگاه كه وضع حكومت چنین باشد معلوم است كه تربیت دینى مردم و پرورش 

 .تا چه حد تنزل مى یابد
امام سجاد علیه السالم در چنین اوضاع ناگوار اجتماعى ، مهمترین كار خود را در زمینه برقرارى پیوند مردم با 

او با این كار، خال شخصیتى مردم را پر كرده و جراحات عمیقى را كه توسط دست اندر . بوسیله دعا آغاز كرد خدا
خطى نورانى و روشن براى فعالیت مردم در . كان آل امیه بر حیثیت و شخصیت آنان وارد آمده بود، التیام بخشید

گیزه نیرومندى براى زنده ماندن و دورى از یاس و در سایه بهره مندى از این معنویت ،ان. بعد معنوى ترسیم كرد
خمودى ایجاد نمود و در پى ان روحیه خود باختگى و حرمان را كه در اثر خفقان و فشارهاى اجتماعى ایجاد شده 
 !بود، زدوده و پاك نمود

سار امامت چگونگى برخورد امام سجاد علیه السالم با موالى و كسانى كه از ایران هجرت نموده تا از چشمه 
نیرو سازى امام ، برخوردهاى حساب شده و دقیق ایشان ، بذر افشانى . جرعه اى بنوشند در تاریخ شیعه ثبت است 

از . تشیع در سراسر جهان از ان جمله ایران ، نمونه هایى از برخوردهاى امام زین العابدین علیه السالم مى باشد
مهزیار اهوازى است كه از اموالى بود و سرانجام از اصحاب ،  شكوفه هاى به ثمر نشسته ان بوستان ، على بن

جاذبه و مهر آفرینى امام سجاد علیه السالم . محدثین و وكالى امام رضا، امام جواد، و امام هادى علیه السالم گردید
نه معرفى انقدر گسترش داشت كه اهل سنت را نیز شیفته خود كرده بود بطورى كه ابن شیبه بهترین سند را اینگو

 :كند
 . زهرى از على بن الحسین ، از پدرش از على علیه السالم

در شخصیت على بن الحسین فرقه هاى شیعى ، معتزلى ، خارجى ، عامه و : جاحظ درباره شخصیت امام مى گوید
 .خاصه همه یكسان مى اندیشند و در برترى و تقدم او بر دیگران هیچ تردید به خود راه نمى دهند

ى الحدید معتزلى در وصف حضرت چنین مى گویدابن اب : 
 كان على بن الحسین غایه العباده

على بن حسین در عبادت به نهایت درجه ان رسیده بود مالك بن انس ، شخصیت معروف اهل سنت ، درباره امام 
 :مى گوید

مثل على بن الحسین) ص (لم یكن فى اهل بیت رسول اهللا   



مثل بن الحسین وجود نداشت )ص (در اهل بیت پیامبر اكرم   . 
امام سجاد علیه السالم از بس در پیشگاه عظمت حق ، خضوع و خشوع كرده ، پیشانى به خاك سائیده و سجده به 
جاى آورده بود كه اثار عبادت در پیشانى او نمایان شده و ملقب به ذوالثفنات گردیده بود چون مى خواست وضو 

د وقتى از علت ان مى پرسیدند، فرمودبگیرد، رنگ چهره اش دگرگون مى ش : 
 آیا مى دانید در مقابل چه كسى مى خواهم بایستم ؟

بیهوش شده و یا در ) لبیك گفتن (از حاالت واالى معنوى و اخالقى امام جز این انتظار نمى رفت كه به هنگام تلبیه 
به خاطر عبادت او، : الك مى گویدبطورى كه م. هر شبانه روز تا وقت مرگ ، هزار ركعت نماز مى خوانده است 

 .وى را زین العابدین نامیدند
كوفه كه . پس از واقعه كربال تشیع از نظر كمى و كیفى و در بعد سیاسى و اعتقادى در بدترین وضع قرار گرفت 

مركز مهم گرایشات شیعى بود تبدیل به مركز خطرناكى جهت سركوبى شیعه گردید و شیعیان سرشناس واقعى امام 
حسین علیه السالم كه از مدینه و مكه در ركاب ان حضرت بودند و آنان كه موفق شده بودند از كوفه به او ملحق 

اما در ان شرایط سخت كه ابن زیاد ایجاد كرده . شوند در كربال به شهادت رسیدند و برخى در كوفه وجود داشتند
له مطرح بود كه كار شیعیان پایان گرفته و هرگز به پس از حادثه كربال این مسئ .بود جرات ابراز وجود نداشتند
 .عنوان گروهى فعال و كار آمد، نمى توانند مطرح شوند
بنى امیه به گمان خود از زاویه دید سیاسى خویش ، نقطه پایانى به زندگى سیاسى و اجتماعى اهل بیت رسول خدا 

مى جستند و حاملین اسالم ناب محمدى گذاشته بودند و از هر شیطنتى بهره . 
ولى با انهمه قدرت و اینهمه زیركى از یك نقطه بسیار ضعیف احساس غفلت كرده بودند و ان وجود امام سجاد 

شخصیتى كه اگر چه از نظر سن ، جوانى نو نهال مى نمود و برایش زود بود كه به فعالیت . علیه السالم بود
. ، بسیار اراسته و در سطح فوق العاده باالیى بودسیاسى بپردازد ولى از نظر روحى و شخصیت علمى اجتماعى 

او بر خالف انتظار جامعه ان روز، فعالیت سیاسى فرهنگى خود را در مدینه آغاز كرد و مردم را به سمت چشمه 
 .جوشان و خروشان معارف اصیل دعوت نمود

یاتى نو بخشیده و زمینه را براى موفقیت امام در تاریخ كامال تایید شده است زیرا حضرت موفق گردید به شیعیان ح
 .فعالیتهاى امام باقر و امام صادق علیه السالم فراهم آورد

سال فعالیت امام ، شیعه یكى از سخت ترین دورانهاى حیات خویش را پشت سر  34تاریخ گواه است كه در طول 
ذیرتر از شنیدن كلمه شیعه بودگذاشت و در جامعه ان روز حجاج كسى بود كه شنیدن كلمه كافر براى او بسیار دلپ . 

بهره . ولى امام با ظرافت و لطافت خاصى فعالیت خویش را شروع كرد، از ابزارهاى قابل توجهى استفاده نمود
 .گیرى حضرت از سالح دعا، به جامعه اسالمى رفاه زده و دنیا طلب اب حیات بخشید

موى زده ، تا شخصیت اصیل خود از باز یابند و صحیفه سجادیه حضرت ، تابش نورى بود بر قلب افسرده مردم ا
 .باز هم در مسیر اعالى كلمه حق گام بردارند

انفاقت امام علیه السالم و سركشى به فقرا، برگى دیگر از دفتر سراسر افتخار دوران وسیعى از مردم ان روز 
ین چشمه خروشیده بودایجاد نمود بطورى كه هسته هاى شیعه انقالبى و یاران با وفاى ائمه بعد، از ا . 

نگاههاى مهربانانه ، سخنان الهى گونه ، گذشت و ایثار پیامبر منشانه امام علیه السالم كار را بدانجا رسانید كه امیر 
از این روى هشام بن عبد الملك چون او را دید كه . حاكم بر قلوب مردم كسى جز على بن الحسین علیه السالم نبود

م بر مى دارد و مردم راه را براى او باز مى كنند از سر حسادت خود به تجاهل زد و از به سوى حجر اال سود گا
 مالزمان خود پرسید او كیست ؟

فرز دق شاعر عرب در ان جمع حضور داشت از نسیم توفیق الهى بهره گرفت و قصیده اى بلند در وصف امام 
 : سرود كه
بهترین بندگان خداست و منزه از هر گونه الودگى ، احمد . ..سرزمین بطحا، كعبه و حرم او را مى شناسند ...
مختار پدر اوست و تا هر زمان كه قلم قضا بر لوح قدر بگردش باشد درود رحمت بر روان او روان باد، این همان 
 ...على است كه جعفر طیار و حمزه شهید، عموهاى اویند
 .سالروز والدت حضرتش بر تمام عابدان و صالحان مباك باد
 وارث صبر على علیه السالم
 كیستم من ، فارغ التحصیل دانشگاه دینم
 دومین فرزند دلبند امام سومینم
 چار مین استاد پرچمدار سرخ انقالبم
 ز آنكه باب تاجدار پیشواى پنجمینم



 در جهان آفرینش ، بعد ساالر شهیدان
 شاهكار كلك ذات پاك هستى آفرینم

طلقمسند ملك والیت را به امر ذات م  
 بعد جد تاجدار خویش ، سوم جانشینم
 گر بپرسى از نشانم ، من نشان كربالیم
 ور بپرسى قدر من ، من لیله القدر زمانم
 معنى حج و زكاتم ، مظهر صوم و صالتم
 چشمه اب حیاتم ، كاشف راز نهانم
 زاده خون و پیامم ، تشنه شهد قیامم
 مكه و ركن و مقامم ، من امام ساجدینم

را دوایم ، بینوایان را نوایمدردمندان   
 منبع جود و سخایم ، رهنماى مسلمینم
 وارث صبر علیم ، خلق عالم را اولیم
 حجت بر حق حقم ، بیكسان را من معینم
 اولم من ، آخرم من ، باطنم من ، ظاهرم من
 طاهرم من ، فاخرم من ، وجه رب العالمینم
 من صراط المستقیمم ، من حكیم ، من علیمم

مم من كریمم ، معنى حصن حصینممن رحی  
 من على ابن الحسینم ، مست جام نشاتینم
 من امام الحرمینم ، خصم جان ناكسینم
 در سیادت ساجدم من ، در عبادت عابدم من
 فخرم این بس ز آنكه خالق ، خوانده زین العابدینم
 سرود گروهى در والدت حضرت سجاد علیه السالم
 مدینه میخندد، ز یمن میالدت

شسته بر لبها، سرود زیبایتن  
 حسین زند بوسه ، هماره بر رویت
 چو آسمان ریزد، ستاره بر كویت
 خوش آمدى سجاد علیه السالم
 تو ماه تابانى ، تو جان جانانى
 رسیده اى از راه ، خوش آمدى موال
 بیا گل زهرا، نظر نما بر ما
 نشسته بر لبها، ذكر على جانم
 خوش آمدى سجاد علیه السالم

یز زهرایى ، امید دلهایىعز  
 به ما گنهكاران ، شفیع فردائى
 به خوبى گلها، به الله صحرا
 به مادرت زهرا، عیدى بده بر ما
 خوش آمدى سجاد علیه السالم
 به لطف بى همتا، دوباره شد پیدا
 گلى زگلزار فاطمه زهرا علیه السالم
 خوش آمدى سجاد علیه السالم

على اكبر علیه السالم یازدهم شعبان میالد مسعود حضرت  
 
 آن مالحت كه على اكبر لیال دارد
 برقع از رخ كند ارباز، تماشا دارد
 پسرى را كه بود حسن به از یوسف مصر



 گر پدر واله چو یعقوب شود جا دارد
 طاووس بنى هاشم
 .خورشید، پرتو طالئى رنگ شعاعهایش را در زمینه اى سرخ گون تاباند

طهر لیال شكفته شد كه عطر وجودش على علیه السالم را به دیدار كشاند، موال على علیه غنچه اى زیبا، در دامان م
بر گل نورسته غلتید و روح درد مندش به آینده خونبار این طفل پاك   السالم كودك را به سینه فشرد شبنم اشكهایش 

 .متصل شد
زیباترین خط را سرمشق گرفت ، میالدش شهادت تولد یافت ، ایثار تفسیر شد، دفتر عشق براى ترسیم فداكارى 

همه را به یاد پیامبر انداخت و خاطره دیدار ان رسول گرامى را در ذهنها زنده كرد همگى پیامبر دوباره اى را 
 . دیدند كه هم اینك پس از گذشت ، هشتاد و شش سال دیگر بار تولد یافته است

قبل از شهادت على علیه السالم بود كه این نوزاد پاك ، ان روز یازدهم شعبان سال سى و سوم هجرت ، هفت سال 
جهان را به نور وجود خویش روشن ساخت ، از این رو از عمر شریفش در واقعه كربال حدود بیست و هفت سال 
مى گذشته است و موید این مطلب كالم تمامى مورخان و نسب شناسان است كه وى بزرگترین از امام سجاد علیه 

مى باشد) ر كربال بیست و سه سال داشته اندكه د(السالم  . 
على اكبر از دودمانى است كه خداوند قدرتش را در ظاهر و باطن او، و در صورت و سیرتش ، و در منطق و 
كالمش ، و دیگر مزایا و خصائل شریفش اشكار ساخته است ، على اكبر هم او كه به راستى در یقین و بصیرت و 

یش بوده و در فصاحت و ثبات در میدان جنگ سر آمد همه پاكدالناخالق حسنه كبیر قوم خو  . 
جاللت و خصال حمیده ان بزرگ و بزرگزاده ، ان یگانه روز گار و خلف صالح خاندانى عظیم الشان ، اسوه فضل 

افزون از ) ص (و خرد، اعجوبه دوران و معدن عزت و شرف ، شهید دشت نینوا، و زاده ریحانه رسول خدا، 
هاست و مجد و عظمتش بر كوهها طعنه مى زند، قلم از شرح كماالتش عاجز و زبان از بیان این جاللت  ستاره

 .عظمایش نارسا
 اى طلعت زیباى تو، عكس جمال لم یزل
 وى غره غراى تو، ائینه حسن ازل
 روح ور وان عالمى ، جان نبى خاتمى
 طاووس آل هاشمى ، ناموس حق ، عزوجل

ز انروز على اكبرى در صولت و دل حیدرى ،  
 در صف هیجا صفدرى ، وى دوحه علم و عمل
 اى تشنه بحر وصال ، سرچشمه فیض و كمال
 سر شار عشق الیزال ، سرمست شوق لم یزل
 اى سرو ازاد پدر، اى شاخ شمشاد پدر
 نا كام و ناشاد پدر، اى نو نهال بى بدل
 اى شاه اقلیم صفا، سرباز میدان وفا

ا، بعد از تو اى میراجلبادا على الدنیا العف  
 زینب شده مفتون تو، اغشته اندر خون تو
 لیال زغم مجنون تو، سر گشته سهل و جبل

على اكبر سالم اهللا علیه در عنفوان جوانى اثار جاللت و انوار فضیلت بر سیماى مباركش مى درخشید، جود 
را در خاطره ها ) ص (ت رسول سرشارى ، كرم نبوى را به یاد میآورد و شرف و مجد و بزرگ منشیش حضر

 . تجسم مى بخشید، اراسته به تمامى صفات نیك بود و متجلى به انواع مناقب و فضائل
در بیان خصائص ان ارامش جان و پاره جگر حسین علیه السالم همین كافیست كه به سخن پدر واالیش اشاره كنیم 

او را بدرقه میكند و چنین مى فرمایدآنجا كه امام محاسن شریفش را در دست میگیرد و با نگاهش  : 
 . اللهم اشهدا انه برز الیم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا بر سولك وكنا اذا اشتقنا الى نبیك نظرنا الیه

خدایا تو شاهد باش جوانى به سویشان مى رود كه شبیه ترین مردم در خلقت و رفتار و سخن گفتن به رسول تو مى 
ق پیامبرت مى شدیم به او مى نگریستیمباشد و ما چون مشتا  . 

این سخن درر بار امام علیه السالم ما را به این امر اگاه مى سازد كه حضرت على اكبر علیه السالم آینه جمال 
نبوى و مثال كمال سرمدى ان بزرگوار بوده و در سخن و كالم ، كلمات گهربار ان حضرت را بر زبان داشته تا 

لشهداء علیه السالم چون مشتاق سیماى دل افروز جد امجدش مى گشت دیده به این جگر گوشه آنجا كه پدرش سید ا
خود مى انداخت و یا چون خواهان شنیدن ان سخن جانفزاى حضرتش كه نغمات داوود را به فراموشى مى سپرده 



ه خداى تعالى از ان به مى گشت ، گوش به سخنان فرزندش مى داد و یا بدان هنگام كه اخالق كریمه نبى اكرم را ك
 عبارت
 .و انك لعلى خلق عظیم ستوده بود، به یاد میاورد، توجه به وى مینمود

است ، تمامى خصائص ان حضرت را اعلم از ) ص (واضح است كه آنكه وارث این اخالق حسنه پیامبر اكرم 
قاطعیت در راه خدا و  تقوى و اخالص و شجاعت و بخشش و بردبارى و خوشروئى و نیك خلقى و ارام خویى و

دورى از رذائل و پستیها و دیگر خصالى كه خداى تعالى آنها را بزرگ شمرده ، دارا میباشد و در این رابطه هر 
) ص (چند كه برخى از افراد گرانمایه خاندان رسالت بر طبق احادیثى در بعضى ویژگیها، همسان پیامبر اكرم 

مثل اعال براى ان ذات كامل و معصوم از هر خطا و عیب بوده و )  علیه سالم اهللا(معرفى شده اند اما على اكبر 
 .آینه تمام نماى جمال سرمدى ان حضرت مى باشد
 اى جام عشق سرمد و ائینه رسول
 حیران ز آفتاب رخت ، دیده عقول
 ریحانه حسین و گل بوستان دین
 ازاد سرو باغ نبى ، زاده بتول

انان غیور امتمان مبارك بادمیالدش بر تمامى شیعیان بخصوص جو . 
 پاى تا سر پیامبر اكرم
 اى قدت همچو نیشكر اكبر
 سر و باغ پدر اكبر
 شام یلداى جعد مویت را
 صبح پیشانیت سحر اكبر
 پور مهتاب لیل لیلى را
 قرص تو شد قمر اكبر
 رفتنت كبك و آمدن طاووس
 همه اطور تو هنر اكبر
 خوى تو مصطفى رخت احمد

ر اكبرپاى تا سر پیامب  
 وصف خلق تو انك لعلى
 شجر پاك را ثمر اكبر
 هیبت غرش تو در میدان
 بدرد دل ز شیر نر اكبر
 نیست حاجت تو را به جوشن و خود
 چون على سینه ات سپر اكبر
 نام تو نام حیدر و بایست
 آن پدر را چنین پسر اكبر
 حشمتت بود آل هاشم را
 مایه فخر و زیب و فر اكبر

ت دادههر دو بازوى ابروی  
 دست قدرت به یكدیگر اكبر
 زین كمان و ز تیر مژگانت
 كرد اهوى دل حذر اكبر
 وه بنازم ضرب شست تو را
 دل نرست آخر از خطر اكبر
 بهر خون خدا، شهید كرببال
 تو بدى پاره جگر اكبر
 آنكه داغ تو بر دلش بنهاد
 جایگاهش دل سقر اكبر
 تا بقاى باقى قیوم



 باشدش لعن مستمر اكبر
قربانى تو جان كردم نذر  

 كن قبول و نما نظر اكبر
 مولودیه حضرت على اكبر علیه السالم
 از دامان لیال گلى بر آمد

آمد) ص (شبیه حضرت پیغمبر   
 از بهر عابدین ، برادر آمد
 به به به به على اكبر آمد
 از آغوش لیال سر زد سپیده
 از بیت ثار اهللا سحر دمیده

ى علیه السالم افریدهفرزند على علیه السالم ، عل  
را ثمر آمد) ص (نخل نجل نبى   

 به به به به على اكبر علیه السالم آمد
 شمس از نور رویش رفته به سایه
 كوثر ز لعل او باشد كنایه
 روشنى بخش شمس و قمر آمد به به به به على اكبر علیه السالم آمد
 داده بر حق حسین علیه السالم بدر الدجا را

مصطفى راشبه روى دلجوى   
 صف شكن عرصه كربال را
 لشكر كربال را افسر آمد
 به به به به على اكبر علیه السالم آمد
 خنده كند نوزاد، همچو كوكب
 بر روى عمه اش حضرت زینب علیها السالم
 نور دل زینب اطهر علیها السالم آمد
 به به به به على اكبر علیه السالم آمد

ریت حضرت حجه ابن الحسن العسكرى عجل اهللا تعالى فرجه الشریفپانزدهم شعبان والدت منجى عالم بش  
 
 گو به هر غرقه دریاى بال، فلك نجات
 آمده تا كه ببخشد به شما باز حیات
 نیست اى عاشق دلخسته دگر وقت سكوت
 به گل روى جگر گوشه زهرا صلوات
 طلوع خورشید
 ... اینجا كاخ زیبا و افسانه اى قیصر پادشاه روم است

در و دیوار، رنگ امیزى و تزیین شده است و آخرین هنر معمارى و گچ . ه كارى ها، چشم را خیره مى كندایین
فرش هاى گرانبها همانند پر طاووس ، نرم و . برى و طال كارى در اتاق هاى بزرگ و تاالرها، دیده مى شود

ا اویخته ، گویا پنجره اى است كه تابلوهاى زیبا در اتاق ه. نقشه گسترده شده است   ظریف ، خوشرنگ و خوش
 .فضاى سبز و زیباى گلستان را نشان مى دهد

پرده هاى زر بفت ، شمعدانیهاى جواهر نشان ، چلچراغ ها، شمع هاى كافورى : نگاهى دیگر به قصر مى اندازیم 
 .همه و همه چشم را خیره مى سازند

اى دارد و شور و هیجان بى سابقه اى در ان دیده مى  قصر همیشه این چنین بوده ، ولى امشب زیبائى و زینت ویژه
 .شود
 !این شور و هیجان ، از خبر تازه و مهمى حكایت مى كند كه همه جوانان ، در انتظار انند
 ... ارى امشب ، شب عروسى است



 .قیصر روم مى خواهد دخترش ملیكه را به عقد پسر برادرش در آورد
ان برگزیده در پیش ، و به ترتیب ، رجال و شخصیت هاى ممتاز و معروف مجلس عقد تشكیل شد؛ كشیشان و راهب

كشور، فرمانروایان و بزرگان اصناف و دیگر مردمان حضور دارند و داماد هم روى تخت قیمتى و بسیار جالب ، 
هنگامه اجراى مراسم عقد فرا رسیده است. نشسته است   . 

نار چلیپا به حالت احترام ایستادند و كتاب انجیل را گشودند و پس از لحظه اى سكوت ، اسفق ها و كشیش ها در ك
 .در ان فضاى سكوت زده با اهنگى مخصوص ، مشغول خواندن خطبه عقد شدند
 .مهمآنان چشم ها را به دهان اسقف ها دوخته و ان مجلس افسانه اى ، غرق در خوشى و شادى بود

راه نمى داد، مجلس را برهم زدناگهان حادثه اى كه هیچ كس ان را به اندیشه خود  ! 
در هم فرو ریخته ، و تخت جواهر نشان و زیباى  -كه با احترام ویژه اى زینت بخش تاالر پذیرایى بودند  -صلیبها 

او نقش بر زمین و بیهوش شد. داماد نیز، واژگون گردید . 
میهمآنان نیز، سخت پریشان و . دنداسقف ها، از دیدن این منظره وحشتناك ، رنگ خود را باختند و به لرزه در آم

ما را از برگزارى مراسم عقد معذور دار، : كشیش بزرگ ، به قیصر گفت . وحشت زده ، متحیر ایستاده بودند
 . زیرا انجام ان ، باعث نابودى دین مسیح است

آماده اجراى  دستور داد مجلس را دوباره منظم كردند و كشیش ها. قیصر راضى نشد كه این ازدواج صورت نگیرد
ناگهان حادثه پیشین تكرار شد. مراسم عقد شدند . 

ناگزیر . اندوه و ترس بر قیصر سایه افكنده بود. این بار وحشت و ترس بیش از نخست چهره خود را نشان داد
عروس نیز با هاله اى از غم ، به كاخ . مهمآنان پراكنده شدند، و قیصر با خاطرى پریشان ، به حرمسرا برگشت 

حادثه هولناك مجلس عقد، اندیشه او را به بازى گرفت ، و سرانجام ، خستگى ان . ود رفت و در بستر ارمیدخ
و خواب چشمانش را ربود. مجلس نافرجام ، او را از پاى در آورد . 

ملیكه در عالم رویا، عیساى مسیح و شمعون را با گروهى از یاران ان حضرت ، دید كه در قصر اجتماع كرده اند 
 .و در جاى تخت واژگون شده ى پیشین ، تخت دیگرى قرار دارد

كه  -لحظه اى نگذشت كه حضرت محمد، پیامبر گرامى اسالم با امیر مومنان على و عده اى از فرزند زادگانش 
وارد قصر شدند -هماره در خدا بر آنان  . 

من به خواستگارى دختر نماینده و : او فرمودعیسا، به استقبال آنان شتافت و پس از اداى احترام ، پیامبر اسالم به 
  و اشاره به امام حسن عسكرى كه در مجلس . (جانشین شما شمعون آمده ام تا او را به عقد فرزند خویش در آورد

 .(حاضر بود، نمود
 : عیسا نگاهى به شمعون كرد و گفت

با این ازدواج فرخنده موافقت كن. نیكبختى به تو روى آورده است   . 
عون هم با شادمانى پذیرفتشم  . 

خطبه عقد را جارى و ملیكه را براى امام حسن عسكرى علیه السالم عقد كرد) ص (انگاه پیامبر اكرم  . 
خود را در كاخ خویش تنها یافت. ناگهان ملیكه از شادى فراوان بیدار شد  . 

ودكه جز در عالم رویا او را ندیده ب - و در قلبش ، عشق و پاك امام یازدهم  ماجراى رویا را براى . موج مى زد - 
 .كسى نگفت ، ولى ان منظره چنان او را به خود مشغول داشته بود كه از خوردن و آشامیدن باز ماند
 .سر انجام ضعف و ناتوانى ، وى را به بستر بیمارى افكند

نتیجه اى نبخشید، و  ولى. قیصر بهترین و معروفترین پزشكان را خواست ، و براى درمان ملیكه ، سخت كوشید
 . همگان گفتند كه او خواب شدنى نیست

 -هر چه هم گران باشد  - پادشاه ، كه آخرین لحظه هاى زندگى دخترش را مى دید به فكر افتاد خواسته هاى وى را 
به ملیكه گفت. بر آورد  : 

آخرین ارزوى تو چیست ؟! عزیزم   
دوباره به من روى آورد، و ان را در گرو ازادى اسیران مسلمان كه بهبودیم : پدر جان تنها یك ارزو: ملیكه گفت 



 .مى بینم ؛ كه مسیح و مریم مرا شفا دهند؛ پس پدر جان هر چه زودتر آنان را ازاد ساز
 .قیصر به خواسته وى ، اسیران را ازاد كرد

مریم علیه السالم را  چهارده شب پس از ان رویاى شگفت انگیز، دوباره در خواب ، حضرت فاطمه علیه السالم و
 .دید كه به عیادت او آمده اند

اشاره به حضرت زهرا علیه السالم مادر شوهر تو است( این بانوى بانوان جهان : حضرت مریم به ملیكه گفت   . 
وى : حضرت فاطمه فرمود. ملیكه دامان فاطمه علیها السالم را گرفت و گریست و از نیامدن امام عسكرى گله كرد

. نیستى و این مریم است كه دین كنونى تو را نمى پسندد) اسالم (ند به دیدن تو بیاید، زیرا تو پیرو ایین حق نمى توا
امام حسن عسكرى علیه السالم )اگر مى خواهى خدا و عیسا و مریم از تو خشنود شوند، و در اشتیاق دیدار فرزندم 

هستى ، دین اسالم را بپذیر)  . 
اینك منتظر : گرفت ، و به او فرمود  ن اسالم را پذیرفت و حضرت فاطمه وى را در آغوش ملیكه در عالم رویا، ایی

 . فرزندم باش
از شادمانى ، در پوست خود نمى گنجد، و به امید فرا . ملیكه از خواب بیدار مى شود و بهبودى را باز مى یابد

رى مى كندرسیدن شب ، و دیدار آسمانى و پاك امام یازدهم در رویا، دقیقه شما . 
 .شب هنگام فرا رسید، تاریكى دنیا را گرفت ، ملیكه به بستر خواب رفت و امام یازدهم را در خواب مالقات كرد

در فالن روز سپاه اسالم به كشور شما خواهند آمد، : امام عسكرى پس از مهربانى ها و دلجویى ها، به ملیكه فرمود
ان ، به ما خواهى رسیدتو نیز خود را با اسیران به شهر بغداد برس . 

درست در همان تاریخ كه امام به او خبر داده بود، سپاه مسلمآنان به روم آمدند، پس از پیكار و درگیرى با رومیان 
 .، با اسیرانى از روم رهسپار بغداد شدند
 . ملیكه نیز خود را در لباس خدمتكاران در آورد و همراه آنان به بغداد رفت

به ساحل نشست ، و موجى از همهمه و صدا برانگیخت ، اسیران به سرزمینى كه ندیده بودند كشتى حامل اسیران 
رسیدند، نمى دانستند به سوى چه سرنوشتى مى روند، ولى همین قدر جسته و گریخته شنیده بودند مسلمآنان غیر از 

در ته چشم آنها فروغى از امید  قیافه هاى ناراحت و خسته به نظر مى رسید، ولى. دیگر جنگجویان و پیكار گرانند
و همانند مهمانانى كه از راه دور آمده باشند، منظره كشور جدید را تماشا مى كردند. و شادى برق مى زد . 

ملیكه ؛ شاهزاده خانمى كه تا چند روز پیش مسیحى بوده و اكنون مسلمان شده است ، در كنارى ایستاده و گذشته و 
م خوردن ناگهانى و شگفت انگیز ان مجلس عقد، خواب هاى طالیى كه در واقع خواب به ه: آینده خود را مى نگرد

و خیال نبود؛ احساس هایى بود كه از اعماق جانش بر مى خاست ، و حقایقى بود كه همه وجودش بدان گواهى مى 
ست كشید تا او در واقع تشنه حقیقت بود، و حق را مى جست ، و به خاطر رسیدن به ان ، از همه چیز د. داد

اگر در روم سلطنت مى كرد، در سامره به مجد و بزرگوارى اصیل و راستین دست  .سرانجام به همه چیز رسید
 . یافت

سامره شهرى . اكنون ملیكه را در كنار دجله ، رها ساخته تا سر گرم افكارش باشد و با شتاب به سامره مى رویم 
در همسایگى ان . ام دهم حضرت هادى علیه السالم زیست مى كندكیلومترى بغداد، در این شهر، ام 100است در 

امام دهم او را مى طلبد و نامه اى به خط . حضرت ، خانه بشر بن سلیمان مردى از دوستداران آل پیامبر است 
اشرفى به او مى دهد و مى فرماید 220خارجى مى نویسد و با   . به بغداد برو، و نامه را به فالن كنیزه بده :

مرا در اختیار صاحب این نامه : لیكه ، نامه را گشود و سخت گریست و به عمرو بن یزید برده فروش ، گفت م
 . بگذار و او نیز پذیرفت

اشرفى راضى شد 220بشر درباره پولى كه باید به عمرو بدهد گفتگو كرد و سرانجام به  . 
مى خواهم ترا گرامى دارم ، آیا ده هزار : ه فرمودامام به ملیك. برد 7بشر، ملیكه را به سامره حضور امام هادى 

 اشرفى را مى پذیرى یا بزرگى و سعادت جاودانى را؟
پول نمى خواهم: ملیكه گفت   . 

ترا بشارت مى دهم به فرزندى كه شرق و غرب جهان به زیر پرچم حكومت او خواهند رفت و زمین : امام فرمود



ه از ظلم و جور پر شده باشدرا از عدل و داد پر خواهد كرد پس از آنك . 
این فرزند از چه كسى به و جوى خواهد آمد؟: ملیكه   

پیامبر اسالم ترا براى كه خواستگارى كرد، و حضرت مسیح ترا به عقد كه در آورد؟: امام   
به عقد فرزندت امام حسن عسكرى علیه السالم: ملیكه   

او را مى شناسى ؟: امام   
فاطمه زهرا علیه السالم مسلمان شدم ، هر شب به دیدنم مى آید -بهترین زنان ملیكه از ان شب كه به دست  . 

او را به خانه ات ببر و دستورات اسالم را به او بیاموز كه ! اى دختر رسول خدا: امام به خواهرش حكیمه فرمود
و مادر صاحب -امام یازدهم  -همسر حسن   . االمر است - 

به فرا گرفتن برنامه ها و دستورات اسالم پرداخت و انگاه ، مراسم عروسى  ملیكه ، یك سال در خانه ى حكیمه
ملیكه به خانه ى امام یازدهم آمد و نرجس نامیده شد. برگزار شد . 
مشكالتشان را حل مى كرد، و راه هاى سعادت را به . امام یازدهم پس از پدر، پناهگاه مردم و رهبر شیعیان بود

سانى اسالم تربیتشان مى كردآنها مى نمود و به ایین ان . 
ان روز حكیمه به خانه حضرت عسكرى علیه السالم آمد و تا هنگامه ى غروب ، آنجا بود و انگاه كه مى خواست 

امشب نزد ما بمان خدا به ما فرزندى خواهد داد، كه زمین را به دانش و ایمان و : بر گردد، امام به او فرمود
ه درگیرى كفر و گمراهى مرده باشدرهبرى ، زنده كند پس از آنكه ب . 

از كه ؟: حكیمه   
حكیمه به نرجس نگاه مى كند، نشانه اى از بار دارى در او نمى یابد و سخت به شگفت مى آید . از نرجس : امام 

او بسان مادر موسى علیه السالم است كه هیچكس نمى دانست بار دار است ، زیرا فرعون شكم : امام به او فرمود
ابستن را مى درید زن هاى . 

حكیمه شب را در خانه برادر زاده به سر برد پهلوى نرجس خوابید؛ ولى از زادن خبرى نبود، حیرت و تعجب او 
در ان شب بیش از شب هاى دیگر، به نماز و نیایش پرداخت. زیاد شد  . 

. از زاییدن در او نیست  نزدیكیهاى سحر، نرجس از خواب مى جهد و نیایشى كوتاه مى گذارد، ولى باز نشانه اى
پس فرزند چه شد؟: حكیمه پیش خود مى گوید  

در این هنگام نرجس را اضطرابى دست مى دهد، حكیمه او . نزدیك است ! حكیمه : امام از اطاقش بانگ مى زند
اى او را در آغوش مى گیرد، نام خدا بر زبان جارى و سوره انا انزلناه را مى خواند حكیمه احساس كرد همراه صد
شنید  دیگرى هم سوره انا انزلناه را مى خواند، دقت كرد، صداى كودك را از شكم نرجس  . 

 . نرجس از دیدگاه حكیمه پنهان مى شود، گویا پرده اى میان آنها افتاده است
 .حكیمه سراسیمه به سوى امام مى رود، تا وى را از جریان اگاه سازد
 :امام به او مى فرماید

و او بر مى گردد، پرده كنار رفته و نرجس را نورى تند فراگرفته بود كه دیده . او را خواهى دیدعمه باز گرد، 
 . حكیمه را خیره مى ساخت

را دید كه به خاك افتاده و به یكتایى خدا و رسالت جدش ، پیامبر و امامت و والیت پدرش ،  -صاحب االمر  -نوزاد 
 - گواهى مى دهد و از خدا گشایش كار و پیروزى انسان ها را  -ا بر آنان درود خد -امیر مومنان و دیگر امامان كه 

مى خواهد -زیر پرچم حق و عدالت  . 
 .هجرى بود 255و این خجسته تولد به صبح پانزدهم از ماه شعبان سال 
 یوسف آل محمد ص
 امشب زمین ابستن یك انفجار دیگرى است
 گویى عروس آسمان ، اختر شمار دیگرى است

قلم را از شعف نقش و نگار دیگرى است لوح و  
 چرخ و فلك را در محك گشت و گذارد دیگرى است



 گهواره توحید را شب زنده دار دیگرى است
 هستى عالم عرصه چابك سوار دیگرى است
 زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده

آمده) ص (مهدى زهرا یوسف آل محمد   
 امشب عروس فاطمه ، فخر البشر مى آورد

ا را زینت لوح قدر مى آوردكلك قض  
 در سنگر ازادگى فتح و ظفر مى آورد
 طوق طلوع فجر را بهر سحر مى آورد
 تكبیر گو، تكبیر گو نرجس پسر مى آورد
 جبریل بهر مصطفى هر دم خبر مى آورد
 زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده
 مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده
 امشب به گوش باغبان باد صبا گوید چنین
 آمد بهار و شد جهان زیباتر از خلد برین
 از مقدم فرخنده فرخ رخى ناز آفرین
 بهر نثار مقدمش مانند گلچین ، گل بچین
 آمد امام منتظر بر یارى مستضعفین
 كز ریشه سازد ریشه كن نخل همه مستكبرین
 زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده
 مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده

ر قاف این عالم زندآمد به دنیا تا علم ب  
 عیسى دمى كز وصف او ادم دمادم دم زند
 نوح نبى از عشق او، كشتى به قلب یم زند
 بر حبل مهر او خلیل ، امشب گره محكم زند
 موسى كتاب نیل را در محضرش بر هم زند
 گلبوسه ها بر مقدمش ، صد عیسى مریم زند
 زیرا خدا را معنى سر مسدد آمده

مد آمدهمهدى زهرا یوسف آل مح  
 اى دل مخور اندوه و غم سرها به سامان میرسد
 با یك شور و شعف ، جآنان جآنان میرسد
 ویرانگر كاخ ستم با جیش ایمان میرسد
 احیا گر دین خدا، حامى قرآن میرسد
 چشم انتظاران را بگو، یوسف ز كنعان میرسد
 اى دل شب هجران ما، آخر به پایان میرسد

آمده زیرا خدا را معنى سر مسدد  
 مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده
 بازا كه این دیوانگان دیوانه روى تواند
 مست ازمى عشق تو و خاك سركوى تواند
 چشم انتظار دیدن چشمان جادوى تواند
 دل بسته مهر تو و ان طره موى تواند



 جان بر كف راه تو و ان تیغ ابروى تواند
 محو تماشاى تو و ان قد دلجوى تواند

ا معنى سر مسدد آمدهزیرا خدا ر  
2(مهدى زهرا یوسف آل محمد آمده  ) 

 

 سرودهاى میالد امام مهدى علیه السالم سرود اول
 به به به مهدى ما آمده
 بوى گل سوسن و نسترن آمد
 عطر بهاران به طرف چمن آمد
 مرغ سحر بر چمن هلهله سركن

4(مهدى ما حجته ابن الحسن آمد  ) 
4(منتظر آمد  -حر شد وصل بر آمد شام س -هجر سر آمد  ) 

 به به به مهدى ما آمده بر دل عاشقان صفا آمده
 به به به سبط رسول امین
 سبط نبى مصطفى آمده
 به به به غنچه گل فاطمى
 نور دو چشم مرتضى آمده
 به به به قائم آل نبى
 وارث صلح مجتبى آمده
 به به مهدى ما آمده
 به به به وارث خون حسین
 به انتقام شهدا آمده
 به به به سید سجاد را
 وارث عرفان و دعا آمده
 به به به مكتب باقرى را
 آنكه كند باز بپا آمده
 به به مهدى ما آمده
 به به به مذهب جعفرى را
 مكمل از سوى خدا آمده
 به به به صولت كاظمى را
 آینه خدا نما آمده
 به به به تازه گل عسكرى
 هدیه به خلق ما سوى آمده
هبه به مهدى ما آمد  

 به به به رهاگر مسلمین
 ز دست ظلم اشقیا آمده
 رها گر قدس و بقیع و نجف
 كعبه و بیت و كربال آمده
 به به مهدى ما آمده
 سرود دوم
 یا مهدى علیه السالم
 ما همه بر شب خنده كنیم
 ما همه دین را زنده كنیم

2(ما همه مشتاقیم  ) 



 بر زبان مهدى یا مهدى
 با خدا در عشقت عهدى

2(بستیم  تا قیامت ) 
 دیده ها همه جا خیره شود
 به ظهور رخ تو یا مهدى
 روشنى همه جا چیره شود
 كه بیایى زر هى یا مهدى
 یا مهدى ، ز ظهور تو دگر خصم ز پیكار بماند
 نام تو، به بسى چهره غمگین گل لبخند نشاند

8(یا مهدى  ) 
 عاقبت غمها چاره شود
 زندگى از نو تازه شود

2(از سفر مى ایى  ) 
 میكشى دستى بر سر ما
 مى نشینى تو در بر ما

2(پیشمان میمانى  ) 
 منجى همه اهل جهان
 خبر امن و امان یا مهدى
 مونس ، همه خسته دالن
 همه غمزدگان یا مهدى
 یا مهدى ، تو بیا كین دل ما طاقت هجران ندارد
 یاد تو، به كویر دل تفتیده چو باران ببارد

8(یا مهدى  ) 

اى ماه رمضان المبارك ماه مناجات و دعافصل نهم در مناسبته  
 
 اى دوست ز رحمت دل اگاهم ده
 در ماه دعا سیر الى اللهم ده
 ماه رمضان و ماه مهمانى توست
 در محفل مهمانى خود را هم ده
 سالم بر تو اى رمضان

اى ماه نور و پاكى ، اى حجم وسیع صفا و خلوص ، اینك تو آمدى ، مقدمت گرامى باد! رمضان  . 
فراخ بركتى  مضان ، تو قصیده بلند فضیلتى ، رمضان ، تو دشت وسیع رحمتى ، تو اقیانوس ر  . 

اینك تو با تمام خلوص و صفایت بسراغمان آمده اى ، اینك تو با تمامى توان و توشه ات ، بیاریمان آمده ! رمضان 
ه مان ، رها ماه سازى ، اینك تو آمده اى تا دستمان گیرى و از گرداب گناه و فساد و معصیت و نافرمانیهاى یكسال

اى تا با تالشت ، تارهاى ضخیم غفلت و عصیانى را كه بدور خویش تنیده ایم ، بگسلى و در فضاى پاك و مطبوع 
توبه و استغفار به تفرجمان گمارى كه با تمام وجود سر تا پا نیازمان ، به استان رب رویم و كوبه درگاه ملكوتیش 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سئیاتنا و توفنا مع االبرار: كه  را بصدا در اوریم . 
ارى اى رمضان ، اى چكامه پر شور عشق ، اى سرود پر سوز عرفان ، آمده اى تا درس طریقتامان اموزى و 
چون سالكى پیر و شیخى پر سوز و گداز، در سلك عشق الهى ، به سلوكمان وادارى كه غلها و زنجیرهاى دست و 
پاگیر زمینى را بگسلیم و دستى بر آسمان بر اریم و پروازى روحانى به عالم ملكوتیان نمائیم و حجاب ضخیم عالم 
 . ماده و اخس مراتب وجود را از هم بدریم

اى پیر دیر، اى خانقاه عشق! رمضان   . 
لمان را صیقل زنى كه فقط و اینك تو آمده اى تا دلهاى معصیت اندود و غبار گناه گرفته ما را جال بخشى و آینه د

 .فقط نور حق را انعكاس دهد و روشنى عشق الهى را نمایانگر باشد
 :رمضان اى فریاد گر پر سوز، اى منادى عشق و شور

ارى ، دعا و نیایش . اینك تو آمده اى تا دستمان گیرى و به كالس دعایمان برى  نیایش عارفان حقیقى خداى ،  



ت رب اال رباب ، سرود شیفتگان وادى عشق كمال مطلق ، سرود امامان پاك تشیعدعاى شوریدگان واقعى حضر  . 
آمده اى تا در كناره بحر عمیق ابو حمزه سیرمان دهى و از اقیانوس عشق و شور و گذار افتتاح ما را جرعه اى 

كه شورى در سرمان افتد و شررى بر جانمان و خداى را بخوانیم كه. نوشانى   : 
نفسك ، اللهم عرفنى نفسك ،اللهم عرفنى   

 : اللهم اجعلنا من اخص عارفیك و اخلص عبادك
بار الها، ایزدا، خودت را بما بشناسان ، خدایا دلهامان ، بنور معرفتت روشن فرما، بار معبودا، شراره هاى آتش 
 عشقت ، بر خرمن وجودمان انداز كه سراپا و هماره در ان سوزیم ،

و از . انمان كن كه از خاصان وادى عرفان و عشق تو باشیم و از سالكان حقیقى سبیل توبار پروردگارا، ایزدا، چن
 . خالصان رهپوى طریق عبودیتت قرارمان ده
 . ارى رمضان ، تو پیام اور معنویتى ، تو رسول درگاه ربوبیتى
 .مقدمت گرامى باد
 ماه عترت و قرآن
 رمضان ، شهر عشق و عرفان است

حسان استرمضان ، بحر فیض و ا  
 رمضان ، ماه عترت و قرآن
 گاه تجدید عهد و پیمان است
 رمضان امتداد جاده نور
 در گذرگاه هر مسلمان است
 ماه تحكیم اشنائیها
 ماه تعطیل قهر و حرمان است
 ماه شب زنده دارى عشاق
 ماه بیدار باش وجدان است
 ماه اشك و خروش و ناله و اه
 ماه برگشت هر پشیمان است

دانش و تقوى ماه تحصیل  
 ماه تطهیر و ماه ایمان است
 ماه اكرم عترت و قرآن
 ماه اطفاء نار نیران است
 عید مسعود زاد روز حسن علیه السالم
 روز پرفیض نیمه ان است
 شب قدرش ، سالم بر مهدى علیه السالم
 مشرق ماهتاب قرآن است
 مغرب آفتاب عمر على علیه السالم
 مشرق ماهتاب قرآن است

مه كه انس و جان یاربدر چنین   
 بر سر سفره تو میهمان است
 نظرى سوى دردمندان كن
 اى كه نامت شفا و درمان است
 مناجات
 اى كردگار مهربآن اى خالق كون و مكان
 اى رهنماى گمرهآن بر حال من رحمى نما

2(یا ربنا، یا ربنا  ) 
 موال توئى ، من بنده ام
 از جرم خود شرمنده ام

ه اممن از همه كس را ند  
 من بر تو دارم التجا



2(یا ربنا، یا ربنا  ) 
 رویم سیه شد از گناه
 اشكم بود یارب گواه
 سوى تو آوردم پناه
 خوانم تو را با صد نواه

2(یا ربنا، یا ربنا  ) 

 دهم رمضان وفات نخستین بانوى مسلمان حضرت خدیجه كبرى علیها السالم
 
 سالم ما به تو باداى خدیجه كبرى

طینت رسول خدا نخست همسر خوش  
 چو دید ذات خداوند، حسن نیت تو
 بداد از كرم خویشتن تو را زهرا
 نخستین بانوى مسلمان

صداى پاى شب ، ارام ارام ، در كوچه پس كوچه ها مى پیچید و مردمان خسته از تالش روزانه به دامن پر مهر 
ند، كوچه ها از صداى گامهاى رهگذران شب مى اویزند، ماه خندان زنان بر سرو روى شهر ذرات نقره نثار مى ك

 . تهى است
در خانه اى مجلل و بزرگ زنى عفیف و پاكدامن چشم در چشم سكوت به روزهاى آینده مى اندیشد، زنى كه دست 
رد بر سینه ثروتمندان قریش زده است و غوغاى رنگ رنگ حیات در نگاهش رنگ باخته است زنى كه عزت و 

مى جوید و زرق و برق درهم دینار هم نتوانسته ذره اى از مهربانیش را به خود  سر بلندى را در خوب زیستن
 . اختصاص دهد، خانه اش كعبه امال نیازمندان است

انچه در تاریخ اسالم و روایت ماثوره از ائمه طاهرین علیه السالم مى خوانیم حكایت از تقوى ، پاكدامنى ، ایمان و 
و ) ص (یجه مى كند، اولین زنى كه اسالم آورد همسر با وفاى پیامبر خاتم بزرگوارى بانوى گرانقدرى چون خد

ص(مادر شایسته خانمى چون فاطمه زهرا علیها السالم و حامى و پشتیبان فداكار رسول اكرم  و یارانش در  ( 
 . صدر اسالم

. هم آوردن مال التجاره انداینك خدیجه در اندیشه اى عمیق فرو رفته است ، غالمانش در كار تهیه وسایل سفر و فرا
كاروان قریش تا چند روز دیگر راهى مى شود ولى خدیجه هنوز هم كسى را كه اطمینان تمام به او داشته باشد 

امین: نیافته است ناگهان جرقه اى در ذهنش و لبخندى بر لبانش مى شكفند  ! 
ر و دل انگیز بر پلك مشرق مى روز به شعاع پرتو خورشید طالیى رنگ آغاز مى شود، عروس آسمان پر مه

نشیند، دوباره نبض زندگى در خانه ها مى تپد و كوچه ها از همهمه رهگذران اكنده مى شود، همه جا نقل مجلس 
سوداگران سفر قریب الوقوع كاروان تجارتى مشرق مى نشیند، جنب جوش عجیبى در بازار موج مى زند و اسبان 

دعوتش را اجابت ) ص (د خدیجه به دنبال امین قریش مى فرستد، محمد و اشتران باركش دست به دست مى گردن
 :مى كند و انك این خدیجه است كه با كمال ادب سخن مى گوید

چیزى كه مرا شیفته ات نموده است راستگویى و امانتدارى و اخالق پسندیده توست من حاضرم دو برابر مزدى را 
ا هم ركابت كنم تا در تمام مراحل سفر فرمانبردارت باشدكه به دیگران مى دهم به تو بدهم و غالمم ر  

باالخره پیشنهاد خدیجه پذیرفته مى شود و امین قریش به عنوان وكیل تام االختیار خدیجه براى فروش كاالهاى 
تجاریش با كاروان قریش همگام مى شود كاروان تا لحظاتى دیگر آماده حركت مى شود و خدیجه آخرین 

را به دو غالمش كه همراه كاروان در خدمت امین قریشند گوشزد مى كند در همه حال كمال ادب سفارشهاى الزم 
رعایت كنید، مطیع او باشید و به اعمالش كوچكترین اعتراضى ننمایید) ص (را در برابر محمد   

گاه ملتهبش را كاروان مى رود و از دیار عاد و ثمود كه اینك در غبار فراموشى زمان خفته است مى گذرد محمد ن
 .بر ویرانه هاى برجا مانده درنگ مى كند و عبرت را به اندیشه مى نشیند

انك كاروان باز گشته است ، شادمان و پیروزمند با سودى سرشار و اشترانى بغایت خسته ، خدیجه در تاالر خانه 
استاش متبسم و فرحناك غالمش میسره را به حضور طلبیده و گوش جان به سخنانش سپرده   : 

خانم ، امین بر سر موضوعى با بازرگانى اختالف پیدا نمود بازرگان به او گفت به الت و عزت سوگند بخور تا 
پست ترین موجودات در نزد من همانا الت و عزى است كه تو آنها را : سخنت را بپذیرم اما در جواب چنین گفت 

تى نشست ، در این هنگام راهبى در صومعه خویش مى پرستى و نیز در بصرى امین زیر سایه درختى به استراح
آن : به عبادتها نشسته بود و آنگاه كه چشمش به امین افتاد به نزد من آمد و از من نامش را پرسید و بعد چنین گفت 



مرد كه زیر سایه درخت نشسته است همان پیمبرى است كه در تورات و انجیل بشارتهاى فراوانى درباره اش 
اه میسره دیگر كافى است عالقه ام را به محمد دو چندان : ناگاه اشك شوق در چشمان خدیجه حلقه زد خوانده ام به

 .كردى من ، تو و همسرت را آزاد كردم و بدین ترتیب میسره را با هدایایى گرانبها آزاد كرد
ود مبلغى را اضافه امانت دارى و كاروانى امین قریش انیران مورد اعجاب خدیجه قرار مى گیرد كه حاضر مى ش

بر قرار داد به عنوان جایزه به او بپردازد، اما امین فقط اجرتى را كه آغاز كار معین شده بود مى پذیرد از طرفى 
خدیجه سخنان میسره را براى عمویش ورقه ابن نوفل كه به داناى عرب شهره بود نقل مى كند ورقه نیز مى گوید 

عربى است بى شك صاحب این كرامات همان پیامبر  . 
بیشتر مى شود باالخره پیشنهاد ازدواج ) ص (هر روز كه از این ماجرا مى گذرد عالقه خدیجه به محمد 

ابالغ مى شود و به این ترتیب خانه اى كه پیرامونش را ) ص (ثروتمندترین بانوى قریش خدیجه به محمد 
بفت ایران آرایش یافته بود پناهگاه مسلمآنان كرسیهاى عاج نشان پر كرده بود و به حریرهاى هند و پرده هاى زر

 .مى شود
و انك مردى از حرا سرا زیر مى شود سنگینى وحى توان از كفش ربوده است و نور نبوت از جیبش ساطع ، 

یا محمد این چه نور است در تو مى : سراسیمه به خانه خدیجه وارد مى شود، خدیجه هراسان و متعجب مى گوید
همسرم ، نور نبوت است بگو ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا و خدیجه این كالم آسمانى : مى فرمایدبینم و محمد بدو 

را با تمام ذرات وجودش تكرار مى كند و سپس باشور و هیجان ادامه مى دهد سالها است كه منتظر چنین روزى 
 . هستم

وفادار مى گرید، سال هفتم بعثت پس از پایان  و اكنون این پیامبر است كه بر پیكر بى جان همسرى فداكار و یاورى
یافتن محاصره اقتصادى قریش علیه مسلمآنان و تحمل شدائد و سختیهاى فراوان در شعب ابى طالب به فاصله كمى 
 .دو حامى گران قدر رسولخدا یعنى حضرت ابوطالب و خدیجه دار فانى را وداع نمودند

جهان فروبست و رسولخدا را در غمى بزرگ نشاند، همسر واالیى  خدیجه كبرى در دهم رمضان المبارك چشم از
كه مى فرماید در شبى كه من به معراج رفتم وقتى باز مى گشتم از جبرئیل سوال كردم آیا با من كار دیگرى ندارى 
 ؟

ر خواهش من این است كه از طرف پروردگار و از طرف من به خدیجه سالم برسان و یا در جایى دیگ: پاسخ داد
خطاب به خدیجه اش مى فرمود بدرستى كه خداوند عظیم الشان در هر روز چندین بار به تو بر مالئكه بزرگوارش 
 .مباهات و افتخار مى كند
حال در كنار این پیكر بى جان خوبیهایش را یك به یك در مخلیه اش تصور مى كند آزاد و شكنجه قریش را به یاد 

سختى توانفرساى سالهاى محاصره در شعب ابى طالب را و پایمردیهاى بنى مى آورد و دلداریهاى خدیجه را، 
هاشم و خصوصا خدیجه را، اولین نمازى را كه به جماعت در كنار خانه خدا با خدیجه و على به پاى داشت ، 
 ...ثروت هفتگى كه در راه پیشبرد آرمانهاى اسالم نثار شد و

اى جانسوزش در سوگ خدیجه بزرگ بر فضا طنین مى افكند و دیگر سیل اشك امانش نمى دهد هق هق گریه ه
خدیجه از زنان با فضیلت بهشت است(این سخن را چون نگینى گرانبها در حلقه كرامت انسانى مى نشاند كه   ) 

 یا خدیجه الكبرى
 سالم ما به تو باداى خدیجه كبرى
 نخست همسر خوش طینت رسول خدا
 هزار رحمت حق بر راوان پاك تو باد
 درود ما به تو باد، به جنت الماوى
 توئى كه ثروت خود بى دریغ بخشیدى
 به همسرى كه مقامش به حق بود واال
 چو گشت معتكف كوه نور، همسر تو
 توئى كه بوده اى چشم انتظار راه حرا
 توئى نخست مسلمان كه گفته اى از صدق
 كالم طیبه را با نواى امنا

صتوئى كه كرده اى تظیم از سر اخال  
 به پیشگاه خداوند ربى اال على
 چو دید ذات خداوند، حسن نیت تو
 بداد از كرم خویشتن تو را زهرا



 مقام فاطمه باالترین مقامات است
 خوشا به حال تو و دخترى كه داده تو را
 ببال پیروى بر خویشتن كه در مكه
 شدى تو زائر قبر خدیجه الكبرى

امام حسن مجتبى علیه السالمپانزدهم رمضان والدت پرچمدار صلح حضرت   
 
 مژده اى دل نور چشم مرتضى آمد، خوش آمد
 روز میالد امام مجتبى آمد، خوش آمد
 غم مخور اى دل در ماه دعا و استجابت
 بهر تاثیر دعا روح دعا آمد، خوش آمد
 مولود رمضان

به میالد با شكوه كودكى ان سال ، سال سوم هجرت بود، رمضان در ان سال ابهت دیگرى داشت چرا كه نیمه ان 
 .شش ماهه بشارت میداد

كودكى از خانه على و فاطمه و شبیه پیامبر، سفید روى و با چشمهاى سیاه و گشاده و گونه هایى لطیف و هموار 
 .تولد مى یابد

لى و ع) ص (او اولین فرزند این خانه است كه هم اكنون چشم حق بین به حقایق جهان گشوده است و لبهاى پیامبر 
 . علیه السالم و فاطمه علیها السالم را شكوفا نموده است

ابالغ كند و ) ص (با میالد منورش ، جبرئیل از آسمان بر زمین مى آید، تا پیام و سالم پروردگار را به رسول خدا 
 :بگوید

رون نامگذارى به راستى كه على در نزد تو به منزله هارون در نزد موسى است ، پس نام كودك را به نام پسر ها
 بنما

: گفت ! زبان من عربى است : شبر فرمود: نام پسر هارون چیست ؟ جبرئیل امین عرض كرد: رسول خدا پرسید
 .نامش را حسن بگذار

نام كودك بزرگش را حسن نامید و سپس فرزند تازه تولد ) ص (و پیامبر گرامى اسالم حضرت محمد ابن عبد اهللا 
راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و بعد كودك خود را با این دعا تعویذ   ر گوش یافته را در دامان گرفت و د

چرا كه . شما را پناه میدهم به كلمات تامه و كامله پروردگار از هر شیطان بد خواهى و از هر چشم زخمى : فرمود
وى را مى ) ص (رامى است و گل خوشبویى است كه پیامبر گ) ص (امام حسن علیه السالم میوه دل رسول اهللا 

 :بوید و مى بوسد، بر پشت خود سوار میكند، سجده را برایش طوالنى مى نماید و درباره اش میفرماید
 انه ریحانتى من الدنیا و ان ابنى هذا السید

حسن از من است و . ارى به راستى كه او گل خوشبوى من است در دنیا و براستى كه پسر من این سید و اقاست 
ویم ، خدا دوست دارد هر كس كه او را دوست بداردمن از ا . 

بدین صورت كه در سن هفت سالگى در مجالس !! امام حسن علیه السالم شخصیت بزرگى داشت و حافظه عجیبى 
وحى میشد مى شنید و ان را حفظ میكرد ) ص (حاضر میگشت و انچه را به رسول اهللا ) ص (پیامبر گرامى اسالم 
زهرا علیها السالم مى آمد و انچه را حفظ كرده بود، براى مادر باز میگفت و هنگامى كه على و نزد مادرش فاطمه 

ابن ابیطالب علیه السالم به نزد فاطمه علیها السالم مى آمد، ان علوم را از صدیقه كبرى مى شنید و چون از ان 
از فرزنت حسن: یداز كجا این علوم را فرا گرفته اى ؟ پاسخ مى شن: بانوى بزرگوار مى پرسید  . 

 از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام
 چهره ماه حسن علیه السالم تابید با وجه حسن
 میوه بستان زهرا، نور چشم مصطفى
 پاره قلب على ابن ابیطالب حسن
 در محیط علم و دانش آفتابى تابناك
 بر سپهر علم و بخشش كوكبى پرتو فكن

الم در خانه خود پنهان شد و امام حسن علیه السالم كه قسمتى از وحى را به دنبال این ماجرا، روزى على علیه الس
شنید به خانه آمد و همینكه خواست انچه را شنیده بود مانند روزهاى دیگر به مادرش باز گوید دچار لكنت زبان شد 

كودك در جواب  فاطمه زهرا علیها السالم در شگفت شد و علت را پرسید؟. و نتوانست انچه شنیده بود بیان كند
 : گفت



دادن اوست كه مرا از گفتار باز   اى مادر تعجب نكن كه بزرگى اكنون به سخن من گوش میدهد و همان گوش 
 . داشته است
و هم اكنون این نوزاد بزرگ ، با این هوش و ذكات و علم و ارزش ، خانه على علیه السالم و فاطمه علیها السالم 

كودكى كه اقاى جوانان اهل بهشت . را خندان نموده است ) ص (و لبهاى پیامبر  را با تولدش روشن ساخته است
 .میباشد
 هر كس خوش دارد به اقاى جوآنان اهل بهشت بنگرد به حسن نگاه كند

و امامت على ابن ابیطالب علیه السالم ، رنجها مى ) ص (كودكى كه براى حفظ ارمان الهى و رسالت رسول اهللا 
ختیها را براى نگهدارى و پاسدارى از رازهاى پدر تحمل مینمایدبرد و بزرگترین س . 

 :رازى كه على علیه السالم در آخرین لحظه حیاتش به فرزندش گفت و فرمود
با من به راز گفت با تو به راز بگویم و انچه را به من سپرد به تو ) ص (نزدیك من بیا، تا انچه را رسول اهللا 

 . بسپارم
وصى على ابن ابى طالب است و امام عالوه بر لبخند بر والدت فرزندش ، بر تولد وصى و و اینك روز میالد 

و فاطمه علیها السالم خوشحال از . و على علیه السالم است میخندد) ص (جانشین خود، كه حافظ ارمان رسول خدا 
ه لبخند میزند كه خانه اى براى نیز بر تبسم على و فاطم) ص (و پیامبر . اینكه خانه اش ، منور به نور امامت است 

 .ترویج عدالت بر پا نموده اند و فرزندانى در مقام امامت در سنگر حفاظت از رسالت تربیت مى نمایند
و امام حسن علیه السالم نخستین میوه این درخت است كه زینت یافته از چهره رسول و عطر گرفته از دریاى 
 . معطر بتول است

تا در كانون گرم على و فاطمه ) ص (تى اراسته و سیرتى مزین از اوصاف نبى اكرم چه زیبا فرزندى كه صور
 .رشد یابد و در زیر سایه الهى امام بزرگ گردد
 میالدش بر صلح جویان جهان و عاشقان حضرتش مبارك باد
 فخر جوانان بهشت
 رمضان آمد و دارم خبرى بهتر از این
 مژده اى دیگر و لطف دگرى بهتر از این

چه باشد سپر آتش دوزخ ، صومم گر  
 لیك با اینهمه درام سپرى بهتر از این
 شب قدر رمضان ، گر چه بسى پر قدر است
 دارد این مه ، شب قدر و سحرى بهتر از این
 مولد لولو پاك مرج البحرین است
 نیست در رشته خلقت گهرى بهتر از این
ممادرش فاطمه علیها السالم و باب گرامش على علیه السال  

 چه كسى داشته ام و پدرى بهتر از این
از ان تهمت ابتر بودن) ص (رست ، پیغمبر   

 نیست بر شاخه طوبى ثمرى بهتر از این
 اسوه خلق زمین ، فخر جوانان بهشت
 مادر دهر نزاید پسرى بهتر از این
 گفت خالق فتبارك بخود از خلقت او
 كلك ایجاد ندارد اثرى بهتر از این

ى ماه حسن ، اى رمضانبگذر اهسته تر ا  
 عمر ما را نبود چون گذرى بهتر از این
 اثر صلح حسن نهضت عاشورا بود
 امتى را نبود راهبرى بهتر از این
 زنده شد باز این صلح موقت اسالم
 نیست در حسن سیاست هنرى بهتر از این
 لطف كن اذن زیارت كه خدا میداند
 بهر عشاق نباشد سفرى بهتر از این

ل عنایات تو بوده است حسانگر چه مشمو  



 یا حسن ، كن به محبان نظرى بهتر از این
 سرود میالد حضرت امام حسن علیه السالم
 از مدینه بودى نسترن آمد
 نور چشم پیمبر حسن آمد

اى حسن جان -حسن مجتبى  -گل ماه خدا   
2(یا حسن ، یا حسن ، یا حسن ، یا حسن ، یا حسن جان  ) 

 شمع مهمانسراى كبریائى
 بهترین هدیه ماه خدایى
 نو گل گلشن خیر النسائى

اى حسن جان -پسر مرتضى  -ثمر مصطفى   
2(یا حسن ، یا حسن ، یا حسن ، یا حسن ، یا حسن جان  ) 

 اى كه بنیانگذار كربالئى
 اى كه بهر حسین تو مقتدائى
 چه شود گر نظر بر ما نمایى

اى حسن جان -نور چشم زهرا  - یادگار طاها   
2(یا حسن ، یا حسن ، یا حسن ، یا حسن جان یا حسن ،  ) 

 نوزدهم رمضان ضربت خوردن حضرت على ابن ابیطالب علیه السالم
 
 ناله كن اى دل به عزاى على علیه السالم
 گریه كن اى دیده براى على علیه السالم
 پیش حسین و حسن و زیبنین
 خون چكد از فرق هماى على علیه السالم
 سحرگاه خونین

تنها و ساكت در آغوش شب نوزدهم ماه مبارك رمضان خفته بود شهر كوفه . 
شبى سرد و ! گویى دل آسمان كوفه در ان شب همرنگ دل مردمان كوفه شده بود. دامن افق هنوز تاریك و سیاه بود

 چشمى كه با. در ان شب ، تنها یك چشم دیده در دیده آسمان صاف و پرستاره كوفه دوخته بود. ساكت و بى هیاهو
. نیروى بینش شگرف خویش تا عمق آسمانها را مى كاوید و حاصل این كاوش ، دیدار خدا در منظر دل او مى شد
 : و اینگونه او خدا را در عرصه دل خویش به دیدار مى نشست و مصداق ایه كریمه قرآن مى شد كه

فقنا عذاب النار الذین یتفكرون فى خلق السموات و االرض قالو ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك . 
 !كسانى كه در خلقت آسمانها و زمین مى اندیشند و مى گویند پروردگارا
 . اینها را بیهوده نیافریده اى ، منزهى تو، پس ما را از عذاب دوزخ رهایى بخش
 .او تنهایى بود كه در تنهایى خویش ، همنشین خداى تنها بود

ن به آسمان كوفه مى نگریست و گویى در انتظار حادثه اى بودبنده صالح خدا، حجت حق ، امام عارفان و عاشقا ! 
پیمانه صبرش از دست نامردمى هاى امتش لبریز شده بود كه خود در فرازى از سخنانش اینطور احساس خویش 
 :را در ظرف كلمات ریخته بود

كاش شما . دستخوش رویا اى كه همچون كودكان ، در خواب پریشانید، و همچون پرده نشینان! اى نامردان مرد نما
. بخدا كه شناختن شما مایه پشیمانى و در نهایت موجب تاسف است  ! را ندیده بودم و به هیچ روى نشناخته بودم

همانا كه دلم را سخت چركین كردید و سینه ام را از درد اكندید و زهر را جرعه جرعه در كامم . مرگ بر شما باد
شتن ، برنامه هاى اصالحى ام را تباه ساختید و كار را بجایى رساندید كه قریش ریختید و با نافرمانى و تنها گذا

چگونه چنین اتهامى را بمن مى زنند در . فرزند ابوطالب مردى شجاع اما نااگاه نسبت به امور جنگى است : گفت 
سال متجاوز  60مرم از سالگى نرسیده بودم كه با میدانهاى نبرد اشنا شدم ولى اكنون كه ع 20حالیكه هنوز به سن 

 است ، راى و تدبیر كسیكه از او اطاعت نشود چه سود؟
گشوده شده بود  اینگونه به توصیفش ) ص (كسى است كه زبان پیامبر اسالم محمد ) ع (على  : 

او نخستین كسى است كه به من ایمان آورد و اول كسى است كه در . همراهى و تبعیت كنید از على بن ابیطالب 
یامت با من مصافحه خواهد كرد و او صدیق اكبر است ، فرق گذارنده میان حق و باطل در این امت مى روز ق

او پیشواى ایمان اورندگان است. باشد  . 



ولى متاسفانه مردم كوفه در حق این ابر مرد ان گونه روا داشتند كه از زندگى با آنها به تنگ آمده بود و براى دیدار 
شهادت ، لحظه شمارى مى كردخدا و در آغوش گرفتن  . 

روح ملكوتى او جویاى اوجى دیگر در آسمان جذبه یار . چشم از آسمان بر گرفته روانه مسجد مى شود) ع (على 
گویى آنها از حادثه اى كه عنقریب بر موال مى . ناگهان خروش مرغابیهاى درون خانه به هوا بر مى خیزند. است 

نسیم . دل خویش را از غم حادثه جانگدارى كه در انتظار اوست سر مى دهندرود مطلع هستند و اینگونه نواى 
ع(سحرى عطر خویش را با نواى اندوهناكشان درهم مى اویزد و على  فارغ از هیاهوى انها، دل بسته به مهر  ( 

 .دوست راهى مسجد مى شود
ه على را در آغوش خویش مى شب دامن خویش را از عرصه شهر كوفه بر مى چیند، این آخرین شبى بود ك ...

چهره افق از حضور خورشید، سرخى شر . و على نیز تماشاگر آخرین شب حیات خویش در زمین بود. گرفت 
 ...مگون یافته بود

به محرابى كه . على علیه السالم به مسجد محراب رسید! مسجد كوفه بى صبرانه منتظر روح محراب خویش بود
د نیز با حضور على خود را كامل مى یافت كه محبوب بزرگ خویش را مى از ان نواى وصل مى شنید و مسج

جان مسجد وارد تن خاكى او شده بود كه او . او روح بزرگ عبادت و شهادت در عرصه حیات مسجد بود. دید
و خفتگان در خواب غفلت را بیدار كرد كه عمرى كار او بیدارى دلهاى خفته بود . حیات دهنده مساجد و معابد بود

 !قاتل خویش را نیز
كه بیدار شو و كار خود را به انجام برسان و كار مرا نیز! ابن ملجم را ! 

و نماز جماعت به امامت او به تكبیر نشست و على علیه السالم اقامه نماز كرد، نمازى كه در ان عروج روح 
 ...خویش را باز یافت و نمازى كه در تكبیر ان فرق خویش را رنگین از خون نمود

شمشیر زهر الود دشمن خدا در هوا چرخید و ضربه اى بر فرق مبارك موال نه ، بر فرق انسانیت و عدالت مجسم 
زد كه ، خود ان ملعون معتقد بود كه اگر این ضربه مسموم بر شهرى زده مى شد همه شهر را خون مى گرفت!   ! 

مظلومان و عارفان و عاشقان حق ، شبستان دامن محراب از خون پاك حجت حق گلگون گشت و نداى ملكوتى امام 
و على در خون خویش به تشهد نشست! به خداى كعبه ، رستگار شدم : مسجد را پر كرد كه   ! 

همنشینى با كوفیان مى رفت كه سایه شوم خویش را از سر موال كوتاه نماید و على در . ایام وصل نزدیك مى شد
و بودند و او نیز شایسته همنشینى ایشان ، اثیر بن عمر بن هانى ، دیار ملكوت مصاحب كسانى شود كه شایسته ا

حاذق ترین پزشك و جراح كوفه را ببالین امام آوردند، همینكه شكاف پیشانى موال را معاینه كرد، اهى سرد از 
 :تنوره دل بر كشید و با صداى حزین كه به ناله بیشتر شبیه بود گفت 

زیرا ضربه این پلید زاده به مغز سرت اصابت كرده! نان وصیت خودت را بكن اى پیشواى موم  . 
امام معصوم دل در تقدیر نهاده و در عین ضعف و بى حالى ناشى از ضربت ، به مناجات با خالق كائنات مى 
 .پردازد كه او یار تنهایى هایش بوده و راز دار اسرارى كه امكان بیانش را در عرصه جهل مردم خویش نیافته بود

استوار سرزمین حق ، اكنون در بستر بیمارى لحظه شمار گاه وصال خویشكوه  است و درد سر و دل خویش را   
 .در ارزوى دیدار یار تسلى مى دهد كه دل در گرو مهر او دارد
اهل خانه والیت و امامت گریان و ناالن ، سراسیمه درمانده اند كه چگونه زخم موال را مرهم نهند و مى دانند كه 

خویش تجربه تازه اى را به تماشا نشسته است  ا خواهند شد و امام ، گویى كه در بستر ارامش تنه  . 
 : نگاه ملكوتى امام ناگهان بر قیافه نا مبارك دشمن خدا مى افتد زبان تكلم مى گشاید كه
 ! خوراكى گرم دهید و بسترى نرم

رگوارى او كه قاتل خویش را اینچنین مى نوازد، اهللا اه از نهاد انسانیت برخاست ؛ و دوستانش مات و مبهوت از بز
حسن و حسین را فرا خوانده و با نواى حزین وصیت ) ع (و على ! از گذشت و ایثار او! اهللا اكبر! اكبر از على 

 :خویش را به آنها و به همه شیعیان خویش چنین فرمود
 .خدایرا، خدایرا بخاطر همسایگانتان بیاد اورید

را در نظم امورتان اوریدخدایرا، خدای . 
 .خدایرا، خدایرا در نمازتان آوردید
 . خدایرا، خدایرا درباره فقیران و مسكینان اورید و در وسایل زندگیتان شركت دهیدشان

به . با مردم همانطور كه خدا فرموده سخن به نیكویى گویید و امر به معروف و نهى از منكر را فرو مگذارید
به بذل مساعى و احسان دو جانبه ، از بریدن پیوند دوستى و از تفرقه و كناره جویى و  فروتنى همت گمارید و

 .روى بر تافتن بگریزید
دیروز همدم : و سپس ترنم مى كند كه . درد و سم ، تاب و توان از او گرفته و براى مدتى به سكوت ارزش مى دهد



و دیگران را از ایجاد . و خدا مرا و شما را بیامرزد شما بودم ، امروز مایه عبرت شما هستم و فردا دور از شما
فتنه و اشوب بخاطر قتل خویش باز میدارد و با گذشتى كه به گستره تمام ایثار مجاهدان حق در طول تاریخ انسان 
 :است مى فرماید
 اگر از جرمش در گذرید به تقوا نزدیكتر خواهد بود

د اما او دو روز درد كشید و دم نزد، كه او از هر كس با درد ضربه در سپیده دم جمعه بر حضرت وارد آمده بو
سال خار در چشم و استخوان در گلو به تحمل درد عادت كرده بود 25انس بیشترى داشت و  . 

روح ملكوتى ان حضرت در یكشنبه شب بیست و یكم ماه مبار رمضان سال چهلم هجرى به دیار ملكوت پرواز 
گفتنمود و زندگى دنیا را بدرود   . 

 .شهادت موالى متقیان و امام عارفان على ع بر همه میهنان و مسلمانان و حق جویان جهان تسلیت باد
 نوزدهم رمضان
 رمضان بود و شب نوزدهم
 ام كلثوم كنار پدرش
 سفره گسترده به افطار على
 شیر و نان و نمك آورد برش
 میهمان ، مظهر عدل و تقوى
 میزبان ، دختر نیكو سیرش

مرد مناجات و نماز على ان  
 چونكه افتاد به آنها نظرش
 چشمه هاى غم او جوشان شد
 ریخت زان منظره اشك از بصرش

در سفره من كى دیدى: گفت   
 دو خورش ، یا كه از ان بیشترین
 نمك و شیر، یكى را برگیر
 بنه از بهر پدر، ان دگرش
 شیر حق ، عاقبت از شیر گذشت
 كه بشد نان و نمك ، ماحضرش

از شوق شهادت ، بیدارحیدر   
 در نظر وعده پیغامبرش
 كه شب نوزدهم ، از رمضان
 رسد از باغ شهادت ، ثمرش
 بى قرار و نگران بود على
 چون مسافر كه به آخر سفرش
 گاه از خانه برون میامد
 تا كى از راه رسد منتظرش
 گه به صد شوق ، نظر میفرمود
 به سما و به نجوم و قمرش

مازگاه در جذبه معراج ن  
 بیخود از خویش و جهان زیر پرش
 چه خبر داشت خدایا آنشب
 كه على در هیجان از خبرش
 ام كلثوم غمین و نگرآن
 كاین شب تار چه دارد سحرش ؟
 گشت آماده رفتن حیدر
 مضطرب دختر خونین جگرش
 چون كه از خانه برون میامد
 چفت در، بند گشود از كمرش



 كه مرو یا على از خانه برون
بگذرد و این خطرشتا سحر   

 على ان روح مناجات و نماز
 شرح قرآن سخن چون شكرش
 گفت با خود كه كمر محكم كن
 بهر مردن كه عیان شد اثرش
 تا كه نزدیك بشد صبح وصال
 مسجد كوفه بشد باز درش
 على ان بنده تسلیم خدا
 صاحب االمر قضا و قدرش
 كعبه زادى كه خدا دعوت كرد
 بار دیگر به سراى دگرش

ن كه جا در بر محراب گرفتچو  
 من چه گویم كه چه آمد بسرش
 كوفه لرزید ز تكبیر على
 ناله برخاست ز سنگ و شجرش
 فلك افشاند به سر، خاك عزا
 چرخ ، واماند ز سیر و گذرش
 اه از ان دم كه على غرقه به خون
 بود بر دوش شبیر و شبرش
 اه از ان دم كه حسانا زینب
 چشمش افتاد به فرق پدرش

ثیه گروهى در مدح موال امیر المومنین علیه السالممر  
 اى صلوات قدسیان صحبت و ذكر خیر تو
 دو گشوار عرش حق ، شبر تو شبیر تو
 كسى كه دلبرش توئى ، دل ندهد به غیر تو
 خدا كند یكى شود سلوك ما و سیر تو
 كه بگذریم از فنا ببویه بقا على علیه السالم

گل كند سزد خدا به عشق تو خلقت اب و  
 جرم و خطاى خلق را ببخشد و بهل كند
 جز تو ندیده ام كسى به چاره درد دل كند
 دشمن جان خویش را به لطف خود خجل كند
 هماى رحمت تو پر كشید تا كجاى على علیه السالم
 اى به نثار مقدمت گوهر اشك دیده ام
 وى به فداى جان تو، جان به لب رسیده ام

را خریده ام من به بهاى هستى ام ، تو  
 نیست به جز والى تو مشى و مرام و ایده ام
 مباد سازد از برت خدا مرا جدا على علیه السالم
 مسیح را تو داده اى شفا ز لعل نوش خود
 تو صرف ناتوان كنى همه توان وجوش خود
 تو خود نواى بى نواشنیده اى به گوش خود
 تو ظرف اب پیره زن كشیده اى به دوش خود

هر كسى كه اوفتد ز پا على علیه السالم تو دستگیر  
 على على على على علیه السالم

 بیست و یكم رمضان شهادت مولى الموحدین ، یعسوب الدین حضرت على ابن ابى طالب علیه الصلوه و السالم



 
 از على علیه السالم بانك اذان امشب بگوش ما نیامد
 مسجد كوفه پر از جمعیت و موال نیامد

مى گریند و مى گویند با همنخلهاى كوفه   
 آنكه شد با اشك چشمش ابیار ما نیامد
 شامگاه غم انگیز

امشب شیعه ماتم زده است ، امشب شیعه سوگوار است ، امشب شیعه عزادار است و امشب نه تنها شیعه كه 
ن خویش فرو انسانیت نیز به سوگ نشسته است و امشب نه تنها انسانیت كه باید گفت كائنات همگى سر در گریبا

برده اند و ماتم زده و سوگوار به عزادارى مشغولند امشب موجودات خواب ندارند چرا كه یتیمان نیز در مرگ پدر 
ارى امشب همه یتیمند، همه ، كه دیگر پدر در كنارشان . چشم ، برهم نمى نهند كه دیدگانشان گریان است و اشكبار

امشب دیگر در كلبه هاى خاموش و . ودكان خوب احساس میكنندنیست و یتیمى را مستمندان و بیوه زنان و ك
مطرود كوفه ، سوسوى نورى به چشم نمى خورد، امشب دیگر در كوچه هاى تاریك و دور افتاده شهر، صداى 
پایى بگوش نمیرسد، ارى دیگر او نمیاید، امشب چشمان بى رمق اطفال بى پناه تا سپیده دمان ، بر استانه در به 

امشب سفره هاى تهى مانده از غذا، در گوشه هاى شهر به انتظار نشسته اند و ان كودك یتیم در . ى ماندانتظار م
 .كنار مادر، به امید از راه رسیدن او لحظه شمارى میكند

امشب على نمیاید، كه او امشب میهمان پیامبر است و در كنار همسر، اما بى حسن ، بى حسین كه اینان نیز ! ارى 
ندندیتیم ما . 

اى على ، اى على ، اى پدر، اى یار بى پناهان ، امشب دیگر نخلستانهاى كوفه تو را در كنار خویش نمى بینند، 
امشب زمین از قعر وجود، از ژرفناى چاه ، فریادش ، ناله اش بر آسمان بلند است ، چرا كه دیگر همناله اش على 
 .را نمى بیند

ه كسى مشك بیوه زنان شهر را بدوشاى على علیه السالم ، بگو كه امشب چ خواهد كشید، بگو كه امشب ان كودك   
بى پدر، ان دخترك یتیم ، چه كسى را در كنار خویش احساس میكند، ان بیوه زن دردمند شهر، در اوج سكوت و 

ى جز تو بى یاورى ، به چه كسى پناه آورد؟ اى على علیه السالم بگو كه دیگر محراب مسجد كوفه ، جایگاه چه كس
و . باشد و بر سجده گاه تو، چه كسى جز تو سر بر سجده گذارد؟ ارى محرابت نیز یتیم شد و سجده گاهت نیز

راستى هم اى كاش على نرفته بود، اى كاش سیاهى و ظلمت شب ، مانده بود و ایكاش تیغ سپیده نوزدهم ، پرده 
نگفته بود، اى كاش على در ان سحرگاه ، خوابیدگان سیاه و ظلمانى شب را ندریده بود، اى كاش على انروز اذان 

مسجد را بیدار نكرده بود، میخواهم بگویم ، بلكه فریاد بزنم كه اى كاش على علیه السالم به نماز نایستاده بود و 
پیشانیش را بر سجده گاه محراب مسجد كوفه نساییده بود كه از اینچنین گردد و بدینسان خلقت و كائنات عزادارى 

ردندگ . 
اما چه مى توان كرد و چه میشود گفت ؟ او، على است ، فرزند ابوطالب داماد پیامبر است ، پدر حسین است ، 
همسر فاطمه و عاشق اهللا است و شیفته شهادت ، دلبسته پیوسته اهللا و سر گشته دوست كه بگاه شهادت و در هنگامه 

بانگى به رسائى رسا بودن ، با فریادى مایه گرفته از ژرفناى راز و نیاز با معبود، با اوائى برخاسته از دل ، با 
 . وجود، صدا برداشت كه فزت و رب الكعبه

و اما اینك اى على ، در شامگاهى غم انگیز، با حالتى غمگنانه ، و با چشمانى غمبار و با دلهائى غمزده گردهم 
عشق تو با هستیمان ، عجین گشته است و نام تو  آمده ایم و در غم از دست دادنت به سوگ نشسته ایم ، ام بدان كه

در ذره ذره وجودمان حك شده است و اینك ما با عشقى اینچنین و حالتى اندوهگین ، شهادت جانگدازت را به فرزند 
بزرگوارت امام مهدى ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه تسلیت میگوئیم و از پیشگاه احدیت طلوع فجر 

ش را مسئلت داریمو ظهور  . 

 



 در سوگ على
 دیشب اجل ساقى بزم هل اتى بود
 در دست او پیمانه قالوا بلى بود
 دیشب شفق اشعار جنگ بدر مى خواند
 در گوش هستى ایه هاى قدر مى خواند
 دیشب سحر با مرغ شب هم ناله مى شد
 هم ناله از داغ نخستین الله مى شد
 دیشب على سوز دلش را ساز مى كرد

دیده را مى بست و گاهى باز مى كردگه   
 دیشب تمام اهل خانه جمع بودند
 پروانه گرد بستر یك شمع بودند
 دیشب رخ خونین موال زرد مى شد
 بازار گرم داورى ها سرد مى شد
 دیشب حسن پیراهنش را چاك مى كرد
 خونابه فرق پدر را پاك مى كرد
 دیشب حسینش مهد غم را تاب مى داد

بابا اب مى دادوقت عطش در دست   
 دیشب چو نى كلثوم زارش زار مى زد
 آتش به جان با یاد ان افطار مى زد
 دیشب على بر زینب خود نوش مى داد
 زینب سخنهاى پدر را گوش مى داد
 مى گفت با زینب كه اى ارام جانم
 فردا سالمت را به مادر مى رسانم
 از ناله ات قلب پدر را ریش دارى

ا در پیش دارىكم گریه كن چون گریه ه  
 باید بینى طشت پر لخت جگر را
 باید ببندى بعد او بار سفر را
 باید به دشت كربال منزل گزینى
 تا آنكه داغ شش برادر را ببینى
 باید ببینى جسم اكبر پاره پاره
 گلبوسه تیر و گلوى شیر خواره
 باید چو الله داغ روى داغ بینى
 هفتاد و دو داغ و خزان باغ بینى

ینى هیجده سر در مقابلباید بب  
 بر روى نیزه كو به كو، منزل به منزل
 باید كه خصم فرقه نامرد گردى
 با مادر خود فاطمه همدردى گردى
 باید كه ان پهلو ز ضرب در شكسته
 بیند تو را مانند بابا سر شكسته
 مرثیه گروهى ، در شهادت موال على علیه السالم
 مسجد خموش و محراب ماتم گرفته

اه زینب آتش گرفته از سوز  
ساقى كوثر - شد كشته حیدر   

على على جان -على على جان   
موال كجا رفت - مسجد به ناله گوید   

 زینب به گریه نالد تنها چرا رفت



ساقى كوثر - شد كشته حیدر   
على على جان -على على جان   

 اى كودكان به دیوار صورت گذارید
 شیر از براى موال دیگر نیارید

ساقى كوثر - ر شد كشته حید  
على على جان -على على جان   

 امشب به زهرا همسرش پیوسته موال
 چون پهلوى زهرا سرش بشكسته موال

پیوسته كلثوم -گوید به یادش   
باباى مظلوم -باباى مظلوم   

ساقى كوثر - شد كشته حیدر   
على على جان -على على جان   

سعید فطر و وداع ماه مبارك رمضان فصل دهم در مناسبتهاى ماه شوال المكرم اول شوال عید  
 
 عید صیام آمد و ماه صیام رفت
 لطف تمام آمد و فیض تمام رفت
 شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد
 گرد غم گناه ز جان عوام رفت
 عید فطر، مظهر تجدید حیات

گر بازگشت انسان به عید در بینش انسانساز اسالمى ، از بار فرهنگى خاص و سازنده اى برخوردار است ، و بیان
عید در نگرش توحیدى ، نه . خدا، ان مظهر كمال مطلق است و با انجام خالصانه ترین بندگیها جشن گرفته مى شود

تنها روز غفلت و بى خبرى به شمار نمى رود، بلكه روز اگاهى ، پاكى ، فضیلت ، معنویت ، كمال جویى ، و روز 
ارزشهاى الهى و معنوى ، عید فطر است ؛ عیدى كه به دنبال یك ماه  سمبل بارز این. تجدید حیات انسانهاست 

تزكیه و تهذیب درون و برون از تمام مظاهر و حركتهاى شیطانى نمودار مى شود و همانند خورشیدى در افق امت 
كه در كالس رمضان  - و فروغ ان ، جانبهاى پاك اسالمى  -كه در كالس رمضان درس اموخته  -پاك اسالمى 

و فروغ ان ، جانهاى پاك را خط و درخششى خیره كننده مى بخشید -س اموخته در . 
اما تحقق این تحول در صورتى است ، . ارى ، در مكتب ما پایان رمضان یك جنبش ، یك تحول و یك آغاز است 

امه اى كه اشعه در چنین هنگ. كه به راستى حقیقت رمضان را دریافته باشیم و حلول ماه را در درونمان دیده باشیم 
زرین فام ماه در پهندشت زمین وجودمان بردمیده و عید فرا رسیده است ، همه باید شادمان باشند، غبار غم از 
 .چهره فرو ریخته و هیچ نشانى از یاس دیده نشود

ر از قلب شه... باید همه با هم به صحرا برویم ، كوچك و بزرگ ، شهرى و روستایى ، پیر و جوان ، زن و مرد
باید گذشت ، اما نه خاموش ، كه با فریاد؛ ان چنان كه همه ان را بشنوند؛ در همه مغزها فرو رود؛ همه قلبها را به 
 .بلرزاند و از همه مرزها بگذرد

ارى كسى كه مدرك رمضان را در عید فطر مى گیرد، سخت . اما رمضان كه تمام شد، رسالت ، آغاز مى شود
گران كارش و اندازه صداقتشمسئول است ، و چشمها سخت ن و با خدا پیمان بستى ؛ تو در این اردوگاه در كنار  . 

ان من دروغینت را شكستى و به ان من حقیقى . برادرانت و به رهبرى بهترین اموزگارانت شب و روز كوشیدى 
سید و بسیار فریب نزدیك شدى ، دیگر تو ان فردى نیستى كه بسیار مى خوابید، بسیار لذت مى برد، بسیار مى هرا

تو اكنون فردى هستى كه بسیار اگاه است و بسیار فعال و پركار است ، بسیار فداكار است ، بسیار . مى خورد
محكم و سخت است ، عاشق مردم است ، دوستدار ازادى و عدالت است ، دشمن سیاهى و جنایت است ، بیزار از 

تو اكنون ان موجود . است ) ص (تب ازادیبخش محمد نیرنگ و فریب است ، بنده مخلص خدا و معتقد به مك
تو دیگر . ناتوانى نیستى كه مى ساختند، بلكه افریدگارى هستى كه مى سازى ، خلق مى كنى و دگرگون مى نمایى 

تو حاال یك پارچه آتشى ؛ یك فریادت یك . ان مومن عزلت گزین نیستى كه كارش نه به نمرود بود و نه به ابراهیم 
اما تو كه تا این حد اوج گرفته و به خدا نزدیك . یك شهاب ، یك طوفان ، یك سیل خروشان علیه پلیدیها صاعقه ،

اما تو كه تا این حد اوج گرفته و به خدا نزدیك شده اى ، هشیار باش كه . طوفان ، یك سیل خروشان علیه پلیدیها
بكوش تا همیشه یا در اردوگاه . نیافته است  شیطان نمرده است ، دشمن بیكار نشسته و وسوسه هاى درونت پایان

رمضان باشى یا در جبهه محرم ، كه تنها در این صورت به عنوان اسوه ایثارها و فداكاریها، اسطوره فریادها و 



مى درخشى و درس استقامت و پایدارى  -بلكه تاریخ بشریت  -خروشها و مظهر جهادها و پیكارها بر تارك جامعه 
رمانهاى الهى و انسانى مى دهى و به عنوان سند زنده و افتخار آفرین انقالب ، جاودانه مى مانى و در مسیر تحقق ا

مى توانى عید را با تمام وجودت جشن بگیرى و الهامبخش انسانهاى ازاده و تشنگان چشمه زالل حق و حقیقت 
این است آخرین . ى عروج نمایى باشى و در دریاى بیكران الطاف خداوندى غوطه ور گردى و بر قله كمال انسان

و امید ان كه با چنین روحیه و درك و شناخت ، عید سعید فطر را به یكدیگر . درس رمضان كه باید فرا گرفت 
 . تبریك و تهنیت بگوییم
 وداع با رمضان

كوت پرواز بر سفره رمضان نشستیم و از خوان آسمانى خداوند لقمه هاى راز بر گرفتیم ؛ بال در بال مالیك به مل
یك ماه بر سفره خداوند میهمان بودن ، وجود ما را به خصلت دوستان خداوند اذین بست و اینك به عید فطر . كردیم 

 . در آمدیم
. دهان ، چشم ، گوش و فكرمان را از شبهه ها برحذر داشتیم . در ماه صیام گرسنگى و تشنگى را تجربه كردیم 

به صفت پارسایان اراسته شدن ، . جارى و سارى كردیم و پاك شدیم  پاكى را در همه اعضا و جوارح خویش
به نشان پارسایى . عرصه و مجال مى طلبد و حضرت حق این عرصه و مجال را در رمضان فراهم آورده است 

سنجه . در عید فطر به سفره نیازمندان رونق مى بخشیم و یك صاع از غذاى خویش را به آنان هدیه مى دهیم 
نور دل . دل مومن در فراخناى هستى نمى گنجد و مملو از بركات نور است . ومن ، ظرف وجود اوست فطریه م

را بر تاریكیها مى افكنیم و روشنى صفا و طراوت را همه جا گستر مى كنیم  خویش   . 
پاكیهاست   روزه باز ایستادن از بدیها و گسترش نیكیهاست و سنت خداوند گسترش  بزرگ  قبل از بعثت رسول .

ص(خداوند، خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفى  ، نیز روزه در میان گذشتگانى كه بر جاده شریعت انبیا گام  ( 
آنجا كه مى فرماید. مى زند، وجود داشت ، همچنان كه كالم حضرت حق نیز بر این سخن ناطق است  : 

خداوند جهان را بر مدار پارسایى خلق فرموده  . یا ایها الذین امنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم
از همین روست كه مفسرین در تعریف اینكه نخستین صایم روزگار چه كسى بوده است ، سابقه امر را به . است 

 . حضرت ادم مى رسانند كه وى روزه دار نخستین بوده است
. لئامت و پستى الوده نمى شود  گز به لباس این ركن از مسلمانى ، زداینده دل از زشتیها و پلیدیهاست و مومن هر

 . روزه ركن كامل كننده وجود مومن است
در رمضان حضرت حق بنده خویش را به ازمون فرا مى خواند تا بزرگى و عظمت مخلوق خویش را به جهان 
 .خلقت بنمایاند

روزه ان را به سكون و  اراده ادمى در چشم فرو پوشیدن از هر انچه كه نفس ادمى طالب ان است و انسان با
 . سكوت و ارامش مى خواند و به همگان نشان مى دهد كه ادمى برترین مخلوقات و جانشین خداوند است

رمضان فرصتى است تا آنان كه از تنعات دنیوى برخوردارند، با نیازمندان همسفره شوند و سختیهاى گرسنگى و 
صورت انحراف از مسیر حق مى تواند اكنده از كبر و  تشنگى و ضعف وجود ادمى را در یابند، وجودى كه در

روزه . خود بینى و رعونت شود و بندگى حضرت حق و خدمت به افریدگان دست آفرینشگر خداوند را از یاد ببرد
ادمى را به شناختى واقعى از ظرفیتهاى وجود خویش وا مى دارد و تواناییهاى نشكفته وجود را بر او كشف مى 
 .كند

طر با رمضان وداع مى كنیم و به نشانه تعلق خاطر به ماه خود سازى و نزول وحى در عید فطر، نخست در عید ف
با نماز پیوند خویش را با حضرت حق استوارتر مى كنیم ، پس ، ان گاه بر سفره طعام مى نشینیم و از رزق 

در خدمت ادمى است و ادمى باید خداوندى تن را بهره مى دهیم تا در خدمت خداوند قوى شود كه نظام خلقت همه 
 .از این نعمات به درستى بهره گیرد

پاكیزگى روح و تن داد و توفیق داد   رمضان به ما درس . وداع با رمضان بدرودى از سر شناخت و اگاهى است 
 . كه در دریاى روحانیت او غوطه خوریم و هواجس دنیوى را از خویش به دور كنیم

ت از فرمان خداوند از سفره رزق او بهره مى گیریم و ابزارهاى شناخت و معرفت تا رمضانى دیگر، به تبعی
خویش را به روزه وا مى داریم تا شوایب و ناراستى در معرفت ما نسبت به حق و مخلوقات حق و مخلوقات حق 
 . راه نیابد و خدایى شویم
 وداع اى استان عصمت اهللا
 وداع اى ماه عشق و جوشش و شور

ق و تابش نوروداع ماه ح  
 وداع اى شافع مقبول درگاه



 وداع اى استان عصمت اهللا
 چه دلهاى فسرده شاد كردى
 چه جانهاى گران ازاد كردى
 چه دولتها به ارزانى كه دادى
 چه درهایى به رحمت برگشادى
 چه افرادى ز تو سامان گرفتند
 برات از آتش و شیطان گرفتند
 شیاطین را همه در بند كردى

ا خرسند كردىولى اهللا ر  
 لقاى حق كه بس میبود دشوار
 رهش را یمن تو گردید هموار
 تو خود نور خداى مهربانى
 جمال حضرت ان دلستانى
 در این مدت كه مهمان تو بودیم
 به دامان امان بخشت غنودیم
 تقالیى اگر كردیم گه گاه
 رضایت را به جان جستیم اى ماه
 چو بر چینى به صد اعزاز دامان

سراج از اهل ایمانشمار اور   

 بیست و پنجم شوال شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السالم
 
 حسرت گرفته باز حصار مدینه را
 غم تیره كرده است دیار مدینه را
 داغ عزاى حضرت صادق فكنده باز
 با اشك و اه ما، سر و كار مدینه را
 در سوگ امام صادق علیه السالم

را به یاد اورند) ص (گریست و فوج فوج مردم غمگین و سوگوار، سالروز رحلت رسول خدا  مدینه در سوگ تو . 
رحلت تو، داغى سنگین بود و به خاك سیردنت داغى سنگین تر، سیل اشك از دیدگان جارى بود، تشییع كنندگان ، 

نه اى ماتمكده اى حزن الودناباورانه در پى جنازه مطهرت به سوى بقیع رهسپار شدند و مدینه تعطیل شد و هر خا ! 
اى امام صادق علیه السالم... ارى   

معصومى بودى كه در بقیع به خاك ارمیدى ، آیا تشییع كنندگانت میدانستند كه چه كوه عظیمى را بر دوش میكشد؟ 
 .خوشا بر خاك بقیع كه پیكر پاك تو را در بركشید

ن تو را در دامان پرورانددرود بر ام فروه كه مادر واالقدر تو بود و گوهرى چو . 
 :اى صادق آل پیامبر
 با بیان بلیغ و كالم فصیح ، زبان رساى اسالم بودى
 با سخنان حكیمانه ، منطق استوار و علم سرشار، برگزیده روزگار بودى و بنده شایسته پروردگار
 تجسم صبر و اخالص بودى ،

و شجاعت و جلوه هیبت و جاللت چشمه جود و سخاوت و كوه حلم و بردبارى ، نام اور فراست  . 
 . چهره فروزان اهل بیت بودى و وارث علوم رسالت
 . از ساالله پیامبران بودى و عطر و بوى پیامبر را میدادى و مهابت و شكوه او را داشتى
 : اى خورشید مدینه دانش

هاى تیره تر حكومت عباسیان ، سالهاى سیاه ، ابرهاى سلطه امویان ، آسمان جهان اسالم را تاریك كرده بود و سال
 .مسلمآنان را به تیرگى نشانده بود
در میان این دو فصل سیاه و سرد و ابر الود چند صباحى كه خورشید وجود تو تابید، اسالم و قرآن را جان بخشید، 
 .نهال حق پا گرفت و افق اندیشه ها تابان شد
 . دین ، زنده به نام تو گشت



م تو روئیددرخت علم ، در بوستان كال . 
 .گلشن فضل از چشمه دانش تو سیراب شد
 . كتاب فقه با الفباى جعفرى نگاشته گشت

كدام . وقتى تو سخن میگفتى ، طبیعى بود كه حسودان و عنودان ، زبان طعن بگشایند و تیغ دشمنى بركشند
 دانشورى را میتوان شناخت كه از گنج دانشت بهره نبرده باشد؟

ن نام برد كه به اندازه تو تربیت مكتب عترت داشته باشد؟كدام معلمى را میتوا  
 كدام حوزه است كه شاگردى تو بر سر در ان نقش نبسته است ؟
 كدام فقیه است كه خوشه چنین خرمن حدیث تو نیست ؟
 .وقتى چهار هزار قلم ، حكمت و حدیث و فقه را از عرش بلند علم لدنى تو، بر فرش كتب و دفاتر فرود مى اورند

وقتى چهار هزار شاگرد، همچون نسیمى خوشبوى ، از كوى معارف تو گذشته و در پهنه قلمرو اسالم پخش میشدند 
 .و قال الصادق گویان ، كام تشنگان معرفت را عطر اگین میساختند

 وقتى مردم ، گاهى از البالى گرد و خاكهاى بر. وقتى منطق اهل بیت و برهان عترت ، قوى تر و بران تر بود
 .انگیخته بدعت گذاران و تحریف گران ، چهره اسالم ناب محمدى را میدیدند و فریفته جذبه هاى ان میشدند
 .وقتى سلسله نورانى راویان احادیث ، حلقه اى از تعبد و اطاعت برگرد آل اهللا میزدند

وقتى جمیل ابن دراج ها، ابو . وقتى ابان بن تغلب ها، هشام ابن حكم ها، مومن طاق ها، حامل و ناقل علوم تو بودند
 .بصیرها، زراره ها، سماعه فقه ، حدیث و حكمت را در افق اندیشه ها و مزرعه دلها مى افشاندند

وقتى حمران ابن اعین ها، على ابن حمزه ها، عمار ساباطى ها، جابر ابن حیان ها، مفضل ها، صفوان ها، سیراب 
ى از این زمزم جوشان ، به جان هاى تشنه مى نوشاندند و كام دلها را تو بودند و جام  شدگانى از كوثر زالل دانش 

با حالوت مكتب عترت اشنا مى ساختند و نه تنها علم ، كه عمل هم مى اموختند و نه فقط دانش كه دین را هم از 
 .زبان تو مى گرفتند
،وقتى با تابش مهر درخشان فضایل تو، مجالى براى خودنمایى شب پره ها نمى ماند ... 

 .ارى در ان شرایط، روشن بود كه خفاشان كور سو، نگذارند فروغ فروزانت جلوه گرى كند
و اینگونه بود كه تو، در عین شهرت و اعتبار و نفوذ و محبوبیت ، همچنان مظلوم بودى و مظلومى اى امام صادق 

ق پوشیده و جامه خدمت و خالفت علیه السالم تو ناصر حقایق ، دچار منصور دوانقى بودى ، ان باطلى كه لباس ح
 .به بر كرده بود تا رعیت را در هیات شبانى بفریبد و گرگ ایمان و جان آنان شود

و باید به حق گفت كه تو امام صادقان و صادقى از امامانى. شهادت تو، نشانى از مظلومیت خط اهل بیت بود  . 
 قایق شكسته
 اى مهر تو بهترین عالیق

ایقجانها به زیارت تو ش  
 ما را نبود به جز خیالت
 یارى خوش و همدمى موافق
 بیمارى روح را دوا نیست
 جز مهر تو اى طبیب حاذق
 اى نور جمال كبریائى
 اى نور تو زینت مشارق
 روز یكه دمید نور خلقت
 رخسار تو بود صبح صادق
 از جلوه تو تبارك اهللا
 فرمود به خلقت تو خالق
 حسن تو خود از جمال زهراست

ده بهترین خالیقاى زا  
 بر تخت كمال و تاج عصمت
 آخر كه بود بجز تو الیق
 تفسیر كمال ایزدى بود
 گفتار تو اى امام صادق
 باشد سخن تو جاودانى



 بوده است چو با عمل مطابق
 افسوس شدى شهید آخر
 از حیله ناكسى منافق
 از داغ تو شد جهان عزادار
 زیرا به تو عالمى است عاشق

م چو دریاستماتم زده ایم و غ  
 دلها همه چون شكسته قایق
 اندم كه حسان فكر یاریم
 ما راست ز بهترین دقایق
 مرثیه گروهى ، در شهادت امام صادق علیه السالم
 امشب امام هفتم تنها بگرید
 منصور دون بخندد، زهرا بگرید
 شد پاره قلب قرآن ناطق

2(امام صادق ، امام صادق  ) 
 استاد كل هستى با جسم خسته

فته از این جهان با، دل شكستهر  
 دردا كه كشته منصور موالى ما را
 فرزند زهرا و حجت خدا را
 شد پاره قلب قرآن ناطق

2(امام صادق ، امام صادق  ) 
 یا رب من ارزوى مدینه دارم
 شاید به خاك قبرش صورت گذارم
 دوباره داغ شیعه گردیده تازه
 دارد نگاه حسرت بر ان جنازه

ن ناطقشد پاره قلب قرآ  
2(امام صادق ، امام صادق  ) 

 آخر ز زهر منصور، موال فدا شد
 اعضاى او چو قرآن ، از هم جدا شد
 تا بوت او به دوش اهل مدینه
 زهرا زند از این غم بر سر و سینه
 شد پاره قلب قرآن ناطق

2(امام صادق ، امام صادق  ) 

عده والدت كریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه فصل یازدهم در مناسبتهاى ماه ذى القعده الحرام اول ذى الق
 علیه السالم
 
 روشن شده زین عید، جهان تاریك
 یا رب بنما ظهور مهدى علیه السالم نزدیك
 در گلشن زهرا علیه السالم ، گل دیگر بشكفت

تبریك) ص (شد مولد معصومه علیها السالم ، به احمد   
ه السالمفاطمه معصومه علیها السالم كریمه اهل بیت علی  

قم ، حرم اهل بیت و حریم امامان ، مدفن بانویى كه بارگاهش چون نگینى در این خطبه كویرى مى درخشد و 
حرمش چشمه اى پر فیض و كرامت جوش است و نه تنها كبوتران بر آسمان مزارش طواف مى كنند بلكه 

همچون حجاز، بحرین ، هند، پاكستان  پروانگانى شیفته علم و معنویت از سراسر ایران بلكه از كشورهاى دیگرى
، تركیه ، عراق ، سوریه ، لبنان و كشورهاى افریقایى و اسیاى دور به این وادى نور آمده اند حوزه علمیه قم به 
 . بركت مرقد پاك این بانو پدید آمده و دوام یافته است
 . ایران ما از فروغ رضوى و عصمت فاطمى روشن و مطهر است



و خواهر یكى از شرق كشور همچون خورشید مى درخشید و بر ایران بزرگ نور مى افشاند دیگرى این دو برادر 
در قلب كشور رد خاستگاه نهضت ، مركزیت حوزه فقاهت و عاصمه تشیع را گرم و پر جنب و جوش نگهداشته 
 . است
 . سخن از فاطمه دختر موسى ابن جعفر است

هر كویرى است كه از زالل فیض این دختر امام همواره خرم و سخن از شرافت بخش قم و طراوت بخش این ش
 . همیشه شاداب است

نهالى كه در بوستان امامت بروید و از اب عفاف و نور فضیلت سیراب شود و توان بگیرد و با گذشت زمان خود 
یرد پس چیست ؟به شاخه اى پر بار و زیبا از شجره طیبه دودمان رسول تبدیل گردد اگر كریمه اهل بیت نام نگ  

هجرى در مدینه منوره دیده به  183این دختر فرزانه كه به فاطمه معصومه مى شناسیمش در اول ماه ذیقعده سال 
دنیا گشود و در خانه اى كه پدرى چون امام كاظم علیه السالم و برادرى چون حضرت رضا علیه السالم در ان مى 

نجمه دانسته اند كه كنیزى است الیق و پاك و چون حضرت رضا زیسته بزرگ مى شود، نام مادرش را خیزران یا 
 .را به دنیا مى آورد به طاهره نامیده مى شود
فاطمه معصومه در دامان ایمان و پاكى رشد مى كند و در چشمه عفاف و عصمت و علم و حكمت به طهارت روح 

اخ و برگ روییده بر این سرو و جان مى رسد نسب و تبارش نبوى و فاطمى و علوى است عبادت و ادب ، ش
پاكدامن است ، ویژگیهاى روحى و خصایص فردى سبب شده كه با لقب كریمه اهل بیت در زبان عالمان و فقیهان 
لقبهاى دیگرش نیز هر كدام گویاى  . شیعه یاد شود لقبى كه از میان بانوان اهل بیت تنها به او اختصاص یافته است

حدثه ، عابده ، مقدامه و معصومه كه هم نامها و لقبهایش و هم ارزشها و فضایلش كماالت واالى اوست از جمله م
یاد اور مادر واال قدرش عصمت هستى و حبیبه خدا حضرت زهرا علیها السالم است فاطمه معصومه ، تنها بعنوان 

گرو محبت  خواهرى كه برادرش على ابن موسى الرضا را دوست بدارد و بخاطر نسبت برادر و خواهرى دل در
او گذاشته باشد نیست گر چه فاطمه و رضا هر دو از یك پدر و مادرند و از یك پستان پاك شیر خورده و در یك 
دامن الیق و عفیف بزرگ شده و با نوازش دست و نگاههاى یك پدر و مادر رشد كرده اند لیكن فاطمه معصومه 

ك زندانى است یعنى حضرت موسى ابن جعفر علیه تربیت شده برادرش حضرت رضا است ، دودمان او خانواده ی
السالم مبغوض دربار هارون الرشید گشته و به امر او باز داشت و زندانى شده است این حبس و زندان سالهاى 
طول كشید و تا شهادت امام ادامه یافته است خانواده امام به درد هجران پدر مبتالست ولى چون اسارت پدر به 

حرین است با همه سختیهایش ، براى فرزندان قابل تحمل است چون خدا راضى است خاطر خدا و دین و  . 
در اینهمه سال كه موسى ابن جعفر علیه السالم در زندانهاى مختلف به سر مى برد امام رضا علیه السالم عهده دار 

برى و مسئولیت تربیت و متكفل زندگى خواهرش حضرت معصومه و دیگر خواهران است در نبود پدر رسالت ره
رسیدگى به تربیت فرزندان و حل مشكالت خانواده بر دوش اوست حتى رسیدگى به خاندان علوى كه امام كاظم سر 
پرستى یا سر كشى و رسیدگى به آنان را عهده دار بوده در این دوران سخت غم الود بر عهده حضرت رضا است 

م موسى ابن جعفر اداره مى شدند و تحت تكفل او بودند تا مورخین تعداد خانواده هایى را كه از طریق امام هفت
پانصد خانواده ذكر كرده اند تاثیر تربیتى امام رضا علیه السالم را بر خواهر معصومش حضرت فاطمه نمیتوان نا 
دیده گرفت بى جهت نیست كه این بانوى جوان در دانش و كمال ، در حدیث و فضل ، در ایمان و ثبات قدم ، در 

ده و فداكارى و هجرت پایگاه و جایگاه بلندى یافته و به مرز عصمت رسیده است و دلهاى عاشقانه عترت را ارا
مجذوب خود ساخته است و عالمانى فرزانه و فقیهانى بلند مرتبه ، به استانه بوسى او افتخار كرده و مى كنند و 
 .سالم به او را هر صبح و شام توفیقى الهى مى شمرند

ه امام زمینه از هر جهت فراهم است كه فرزندان چه دختر و چه پسر با علم و قرآن و حدیث و فقه اشنایى در خانواد
فاطمه علیها السالم نیز از این موهبت برخوردار است و انگونه كه گفته اند عالمه محدثه راویه . كامل داشته باشند

هم زنان و مردانى صاحب دانش و اشناى حدیث بوده است هم احادیثى را از پدران ارجمندش روایت مى كند و 
احادیثى را از زبان این بانو روایت مى كنند و نام فاطمه دختر موسى ابن جعفر علیه السالم در سلسله سند برخى 
روایات دیده مى شود و عالمانى از شیعه و سنت روآیات او را در ضمن روایات ثابت و صحیح و مورد قبول نقل 

ل حدیث از فاطمه علیها السالم و اهتمام و توجه عالمان به انچه از زبان او به عنوان حدیث مى مى كنند، ارى نق
شنوند و نقل و ثبت ان در مجموعه هاى حدیثى نشان دهنده جایگاه معتبرى است كه این دختر جوان و عالمه ، نزد 
 .ارباب بصیرت دارد

زیارت قبر حضرت معصومه علیها السالم در روایات  در باب فضیلت زیارتش و تاكید و توصیه اى كه نسبت به
 .دیده میشود، شگفت است و ما را به مقام و منزلتش بیشتر واقف مى سازد

آمده است  این در بیشتر روآیات مربوط به زیارتش . پاداش زیارت مدفن او بهشت است   . 



نقل شده ... السالم ، امام جواد علیه السالم و تشویق به زیارت او، از زبان امام صادق علیه السالم ، امام رضا علیه
 . است

سعد ابن سعد از امام رضا علیه السالم در این باره میپرسد حضرت پاسخ میدهد من زارها فله الجنه كسى كه او را 
 . زیارت كند، پاداش بهشت است

قبرى ! اى سعد: میپرسددر حدیث دیگرى كه سعد روایت مى كند، چنین است كه امام رضا علیه السالم از او 
ارى فدایت شوم قبر فاطمه دختر موسى ابن جعفر علیه السالم : مربوط به ما اهل بیت نزد شماست ؟ پاسخ میدهد

 . آرى هر كس با معرفت به حقش او را زیارت كند، بهشت براى اوست :انگاه حضرت میفرماید
ینهاى از كمال و بصیرت و عفاف و علم ببینند و از زائران حرمش ، هنگام تشرف باید خود را ایستاده در برابر آ

شایستگیها، فضیلتها، ایمان و اخالقش اسوه و الگو بگیرند، زیارت در این صورت است كه اثر تربیتى خواهد 
داشت ، اگر براى زیارت ، پاداش و اجر عظیم است ، بخاطر سازندگى هاى ان و تاثیر گذارى در فكر، روح ، 

ئر استاخالق و زندگى زا  . 
با این حساب حرم فاطمه معصومه علیها السالم یك مهد تربیت روح و مركز تعلیم كمال است ، اگر زائر را چشمى 
 ...بینا و قلبى اگاه باشد
 .اول ذى القعده سالروز والدت كریمه اهل بیت علیها السالم بر همگان مباركباد
 جلوه گاه تجلى حق
 ز افق نور دیگرى پیداست

منورى پیداستجلوه هاى   
 شادى بر هر كه بنگرى پیداست
 شهد جان را چه شكرى پیداست
 یم عصمت چه گوهر آورده
 حجت حق چه دختر آورده
 از تبار پیمبر آورده
 آرى موسى ابن جعفر آورده
 شهر قم اشیان آل عباست
 حرم دختر ولى خداست
 جلوه گاه تجلى حق است
 اشرف از طور وادى سیناست

است بارگاه جلیل فاطمه  
 آنكه نور دو دیده زهراست
 آفتاب سپهر فخر و شرف
 گل بى خار گلشن طاهاست
 عمه اطهر امام جواد
 خواهر طاهر امام رضاست
 رحمت كردگار بر حرمش
 دائما نازل از طریق سماست
 استان فرشته دربانش
 ملجا خاص و عام و شاه و گداست
 دخت باب الحوائج است كزو
 حاجت هر نیازمند رواست

اى از غبار مرقد او سرمه  
 بر مریضان نا امید شفاست
 درگهش همچو استان رضاست
 باب امید و استجاب دعاست
 طوف قبر و زیارت حرمش
 ارزوى تمام اهل والست
 قول من زار فاطمه و جبت



 فله الجنه مقصد این ما واست
 ان درى را كه گفته اند به قم
 باز مى گردد از بهشت اینجاست

وانشقبه و بارگاه و ای  
 برتر از قدس و مسجد االقصاست
 بر سر اهل قم ز لطف خدا
 سایه اش همچو سایه طوباست
 شهر قم در پناه معصومه
 در امان از مصائب دنیاست
 هر كه در خاك قم رذالت كرد
 سر نوشتش به دست باد فناست
 سرودى در میالد حضرت فاطمه معصومه علیها السالم
 دخت موسى و اخت الرضا خوش آمد

ش آمد، خوش آمد، خوش آمد، خوش آمدخو  
2(حضرت معصومه به دنیا خوش آمد  ) 

 پیك شادى رسد از سما بر زمین
 تا دهد مژده بر جمله مسلمین
 مرغ جان را بود نغمه اى دلنشین
 كرده این ایت حق نما خوش آمد
 خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد

2(حضرت معصومه به دنیا خوش آمد  ) 
ف جلوه كوثر استگوهرى كز شر  

 فروغ دیده موسى ابن جعفر است
 دخت فرخنده زهراى اطهر است
 روشنى بخش بیت الوال خوش آمد
 خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد

2(حضرت معصومه به دنیا خوش آمد  ) 
 آنكه قبرش به قم سنگر عصمت است
 بهر ایرانیان باعث رحمت است
 ما همه ریزه خوار، او ولى نعمت است
 مظهر عصمت كبریا خوش آمد
 خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد

2(حضرت معصومه به دنیا خوش آمد  ) 

 یازدهم ذى القعده والدت ثامن االئمه حضرت على ابن موسى الرضا علیه االف التحیه والثناء
 
 بر خیز كه موكب رضا آمده است
 سلطان سریر ارتضا آمده است
 اى تشنه اب چشمه رحمت حق

چشمه رحمت خدا آمده است سر  
 خورشید طوس
 .دمیدن آفتاب امامت از افق خانه امام كاظم علیه السالم جلوه اى دیگر از رحمت الهى بر عالمیان بود

رضا آل محمد درخشید و خط والیت در وجود او به عنوان پیشواى حق تداوم یافت 148این بار، در ذیقعده سال   . 
اروانى است كه بارى از معرفت و تقوا و اخالصامامت از دیدگاه اهل بیت ، ك كه در راه هدایت و ارشاد، . دارد  

ره مى سپارد و مقصدش فالح امت است و امام قائد و قوام بخش بناى امت ، و سلسله اى از نور، هدایت ، تعهد، 
 .جهاد و شهادت است ، و ائمه شیعه اسوه زندگى و الگوى اخالق اند

تاریكخانه تاریخ ، از خانه والیت ، خورشیدى دیگر سر بر كشید و در تداوم راه ، از  چشممان روشن ، كه در



مدینه تا طوس را پیمود و از بركت این هجرت ، ایران همیشه در چشم انداز پرتو امامت قرار گرفت ، ان پیشوا، 
خاك پاشید و سرزمین عجم را با هنگام تودیع درد مندانه با تربت احمد، گردى از ایمان ان مزار بر گرفت و بر این 

 . پیام رسول عرب عجین نمود و سرزمین سلمان را بیمه خط اهل بیت ساخت
اینك ، میالد على بن موسى الرضا علیه السالم است. اینك ، خورشید دین از خاك خراسان مى تابد  . 

هشتمین امام ، بعنوان یكى چرا كه مرقد . ایران ، به اقیانوس عرفان علوى و رضوى و موسوى وصل است ... و
مى درخشد) ص (از چهار نگین گرانبها در این مملكت محمدى  . 

هر روز بامداد خورشید از سمت خاور سر برآورده ، و از فراز گنبد طالیى سلطان طوس ، نور افشانى مى كند، و 
 .بر این خاك شیعه خیز و تربت عاشق پرور، مى تابد و زر مى فشاند

م هشتم فروغ بخش ان آفتاب عالمتاب است كه در سپهر گردون مى گرددخورشید وجود اما . 
 و كدام شرق ، دو خورشید دارد؟
 و كدام خاك مهد مشرقین و دو خاور است ؟
 :اما شمایلى از سیماى این خورشید

در علم و عبادت ، سر آمد اهل زمان خویش به شمار مى رفت. شجاع ، بخشنده و كریم بود  . 
د و دانایى بى نظیر بودوارسته اى زاه . 

چندین بار و به مناسبتهاى گوناگون ، از  -مامون  -به دانش و تقواى او همه اعتراف داشتند، حتى دشمن خونى اش 
 . امام به عنوان داناترین ، عابدترین و وارسته ترین مرد، یاد كرده است

ى نشست و براى مردم فتوا مى دادم) ص (در سن بیست و چند سالگى در مسجد رسول : به گفته ابن جوزى  . 
نسبت به مسائل فكرى و اعتقادى و شبهه هاى دانشمندان ادیان و مذاهب مختلف ، جوابى . حضور در زمان داشت 

 . حاضر و پاسخى دندان شكن داشت
فرزند پیامبر بود وارث خلق و خوى آنكه براى تكمیل مكارم اخالق . اخالقش نیكو و بر خوردش كریمانه بود

 .برانگیخته شده بود
كالمى كه موجب رنجش خاطر مسلمانى گردد نمى گفت از خدمتكارانش كسى را . سخن كسى را قطع نمى كرد

 .مورد عقاب و سرزنش قرار نمى داد
پایش را دراز نمى كرد. در مجلسى كه دیگران حضور داشتند . 

تتكیه نمى داد، خنده اش به قهقه نمى رسید و از تبسم فراتر نمى رف  . 
 .هنگام غذا، همه خدمتكاران را سر سفره مى نشاند

به نیازمندان و مساكین ، بسیار كمك مى كرد و این اعانت و دستگیرى را، نه از سرمنت نهادن ، بلكه به شكرانه 
 .نعمت الهى انجام مى داد

شت و حیات جلسات بحث و مناظره اش با دیگران ، نقشى حساس در تحكیم والیت و روشن تر نمودن حق دا
اجتماعى امام رضا علیه السالم مایه بركات فراوان براى شیعه بود - سیاسى  . 

 . عالم اهل بیت بود و پناه درماندگان و الگوى اسوه جویان
نمونه بودن... و نمونه بود  . 

امام بود، امام در اندیشه و اخالق و ایمان و رهبرى... و  . 
ت كه نگاهى به ذخیره معنوى دین و ایمانمان در این سرزمین داشته باشیم زاد روز میالد این خورشید، بهانه اى اس

و ماه ذیقعده را قدر بدانیم ، كه در روز نخست این ماه ، والدت حضرت معصوم علیها السالم بود، و در یازدهم 
 . این ماه ، زاد روز حضرت رضا علیه السالم است

یكى الگوى مردان شرف . این دو اسوه پاكى ، برخوردار است اینگونه است كه مشهد و قم از وجود مرقد مطهر 
 . خواه ، دیگرى الگوى بانوان عصمت جوى عفاف گزین

قبله هشتم ، مغناطیس دلهاست كه همه روزه و همه ساله ، انبوهى از قلبهاى عاشق و دلهاى شیدا را به سوى خود 
 .مى كشد

دایره جذبه و كشش قرار گرفته است و این خواهر و برادر،  مشهد، كه مدفن این آفتاب عترت است ، در مركز این
 .كانون جاذبه هاى معنوى این مرز و بوم شده اند
 نقش محبت است خیال شمایلش
 یا رب مكن ز صحفه پندار، زایلش
 شمس الشموس ، كاینه تور ایزدى است
 خورشید كیست ، جلوه كند در مقابلش



 بیت خدا بود حرم پر جالل او
كسى ننهد پا به داخلش بى اذن حق  

گرامى باد این میالد خجسته ، كه بركتهایش بى پایان است و شادان باد دلهاى . ذیقعده ، فرخنده است  11اینست كه 
 .شیفته ، كه با مهر این خاندان ، ابادان است و با عشق ارمیدگان این استان ، خرم و خرسند
 حجت ذات كبریا
 مژده اى دل كه دلربا آمد

ى گره گشا آمددلربای  
 محنت و درد و غم فرارى شد
 شادى و رحمت و صفا آمد
 بعد شوال ماه ذیقعده
 شامل رحمت خدا آمد
 كلك رحمت كشیده نقشى را
 كز خدا بانك مرحبا آمد
 از منادى ندا رسد در گوش
 مژده اى مومنان رضا آمد
 نجمه را داده ذات حق پسرى
 كه از او جان به جسم ما آمد

ختم رسل هشتمین جانشین  
 حجت ذات كبریا آمد
 هفتمین نور دیدگان على
 ششمین یار مجتبى آمد
 پنجمین حافظ قیام حسین
 كاتب شرح كربال آمد
 چهارمین رهبر عبودیت
 رهبرى پاك و پارسا آمد
 سومین پاسدار بحر علوم
 بهر تفسیر هل اتى آمد
 دومین استاد فقه واصول
 معنى نون انما آمد
 اولین پور موسى جعفر

هر تثبیت ارتضا آمدب  
 عالم آل احمد است رضا
 یادگار محمد است رضا
 نام او پاسدار نام علیست
 مشى او حافظ مرام علیست
 چون كالم على كالم خداست
 ذكر او دائما كالم علیست
 بر رضاى خدا رضاست رضا
 در رضایش همه پیام علیست
 نام او را على نهاده خدا
 چون والیت فقط به نام علیست

جانش به كام ما نوش استشهد   
 نوش هستى ز شهد جام علیست
 محترم نزد مقام وى است
 چون مقام رضا مقام علیست
 از قوامش دوام مكتب ماست



 چون قوام رضا قوام علیست
 حرمت اوست محترم به همه
 احترامش به احترام علیست
 كللهم نور واحد از گفتن
 رمز ورازش زاحتشام علیست

استدل ما صید دام عشق رض  
 چونكه هر عاشقى به دام علیست
 داد مظلوم گیرد از ظالم
 در كفش تیغ انتقام علیست
 عین نامش عالمت جود است
 لطف المش ز لطف الم علیست
 هست دریاى او یم رحمت
 ز آنكه رحمت ز لطف عام علیست
 هر كه گردد چون من غالم رضا
 این یقین دان كه او غالم علیست
 عالم آل احمد است رضا

دگار محمد است رضایا  
 سرود در میالد امام رضا علیه السالم
 یا ثامن خیر مقدم
 از جلوه ات روشن گریده عالم
 خوش آمدى على ابن موسى الرضا
 جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا
 از دامن نجمه عروس زهرا علیها السالم
 امام هشتم زد قدم به دنیا
 شد این مژده شادى بخش ، جان و دلها

ا، جانم رضا، جانم رضاجانم رض  
 خورشید ایمان و عشق و عقیده
 موسى ابن جعفر را فروغ دیده
 در این ماه ذیقعده شد عالم ارا
 جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا
 معصومه جان این عید بر تو مبارك
 این جلوه توحید بر تو مبارك
 برابر در چشم خواهر روشن بادا
 جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا

و سوم ذى القعده روز زیارتى پیشواى هشتم شیعیان حضرت على ابن موسى الرضا علیه السالمبیست   
 
 در طوس تجلى خدا مى بینم
 آثار جالل كبریا مى بینم
 در كفشكن حریم پور موسى
 موساى كلیم با عصا مى بینم
 زیارت چیست ؟
 زائر كسیت ؟

، ان مشتاق بیقرار دیدار استزیارت ، دیدارى است از سر شوق و شوق دیدار است و زائر  . 
نشان معرفت است و گامى . زیارت ، شستشوى جان است در زالل محبت ، غبار روبى دل است با نسیم والیت 



 .است براى كسب معرفت بیشتر
عاملى است براى تزكیه نفس ، تصفیه روح و موعدى مناسب براى . زیارت ، موسم توبه است و اصال خود توبه 

سنجش اعمال با محك و معیار والیت ، براى معرفت نفس ، تا بدانى . عرضه خویشتن بر موال است . محاسبه نفس 
كه چند مرده حالجى و تا چه میزان به قله انسان كامل كه امام علیه السالم مصداق اعالى ان است ، نزدیك گشته 
 . اى

كلمه ال : ، با همه شرایط ان ، كه فرمودزیارت ، قرار گرفتن در حصن حصین توحید و امان از عذاب الهى است 
حصار ... ال اله اال ا: حصنى ، فمن دخل حصبى امن من عذابى بشرطها و شروطها و انا من شروطها... اله اال ا

با شرایطش كه من یكى از ان ) البته (اندر حصار من در اید از عذاب من در امان خواهد بود  من است هر كس 
 . شرایط هستم

بگو اى : قل ال اسئلكم علیه اجرا الموده فى القربى . ، اداى اجر رسالت است چرا كه خود نشان مودت است زیارت 
منظور دارید) من (رسول ما من از شما اجرا رسالت جز این نخواهم كه محبت و مودت در حق خویشاوندا  . 

ماموم است در محضر امامزیارت ، حضور مرید است در محضر مراد، حضور غالم در محضر موال و حضور   
. 

زیارت ، بیعت مجدد ماموم است با امام ، اعالم وفادارى است نسبت به رهبر، ابراز بیزارى است از هر چه باطل 
زیارت ، اعالن مواضع است كه . و قرار گرفتن در جبهه حق ، كه گیتى همواره صحنه نبرد حق و باطل است 

اشتى دارد در سلم و صفا است و با هر چه و هر كس كه امام را دشمن زائر با هر كه موال و امامش سر صلح و 
من ): انى سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم . (باشد... مى دارد، دشمن است هر چند پدر یا فرزند و یا برادرش 

ا به عهدى زیارت ، وف. در صلح و سازشم با هر كه سر صلح با شما دارد و در جنگم با آنكه با شما سر جنگ دارد
فرمود -صلى اهللا علیه وآله  -است كه امام بر گردن دوستداران و پیروان خویش دارد كه عالم آل محمد  : 

هر امامى را : ان لكل امام عهدا فى عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن االداء زیاره قبور هم 
را كامال وفا كردن و حق آنان را نیكو ادا نمودن ، زیارت قبور  عهدى است بر گردن پیروان و دوستان او، آن عهد

زیارت ، اداى حقى است كه بر عهده ماءموم است و رد امانتى كه در دست اوست. آنان است   . 
زیارت ، استناره دائم از منبع نور و استفاضه از واسطه فیض الهى و ارتباطى دائمى با آن كس كه سبب قوام هستى 

را   اگر حجت خدا نبود زمین اهلش : یات زمین و اهل آن است كه لوال الحجه لساخت االرض باهلهاو سكون و ح
 .فرو مى خورد
زیارت ، بار یافتن انسانى فقیر و درمانده در بارگاه كریمى مرتبط با خزانه غیب ، توسل جستن معصیتكارى 

استشرمنده به دامن بنده اى مقرب و آبرومند در درگاه رب االرباب   . 
زیارت ، هجرتى است برونى و باالتر از آن هجرتى درونى است كه شیفته اى دل سوخته ، با طى راههاى خاكى 
جان خویش برگرفته و به سوى مزار محبوب مى آید تا با هجرت از بدیها و گناهان به سوى حسنات و طاعات تشبه 

هى و مالزمه با اهل البیت است كهزیارت پاس داشتن حریم عترت ، همرا. و تمثل به او پیدا كند  : 
 المتقدم لهم مارق و المتاءخر عنهم زاهق و الالزم لهم الحق
 . پیشى جوینده بر آنها از دین خارج شود و بازمانده از آنها نابود و همراه و مالزم با آنها، به آنان ملحق گشته است

. راغ هدایت را در ظلمات به دست گرفتن است زیارت ، در دریاى پر تالطم دنیا بر كشتى نجات سوار شدن و چ
ایمن است هر كه بر آن سوار شود و غرق گردد هر كه آنرا رها كند: یاءمن من ركبها و یغرق من تركها . 

 زیارت ، تجدید قوا است براى پیمودن صراط مستقیم و برگرفتن توشه و زاد راه براى سفر دور و دراز
غفلت كش و تذكرى جهل سوز و نیز به یاد آوردن مسئولیت سنگین خویش  -ى ذكر - زیارت ، ذكر و تذكیر است ، 

 . ، در تحمل بار امانت الهى است
یاد آورى آن همه حماسه ها و مجاهدات و مظلومیت ها و سرانجام شهادتها و درس آموزى و عبرت پذیرى از 
 . آنهاست

زیارت ، تعظیم شعائر الهى و نشانه . است  زیارت ، تفریح روح است ، گرچه با رنج سفر و تعذیب جسم قرین



هر كس شعائر دین را بزرگ و محترم دارد، كه : و من یعظم شعائر اهللا فانها من تقوى القلوب . تقواى دلها است 
 . این صفت دلهاى باتقوا است
 . زیارت ، قدرشناسى از بندگان صالح و شكر گذارى نعمت وجود آنهاست

ر پیش چشم داشتن است ، حركتى بر مبناى الگو و تاءسى به اوستزیارت ، اسوه را همواره د  . 
قیامى است . زیارت نوعى اعتراض به سیاست جابرانه حاكم و دهن كجى به وضع موجود در روزگار ستم است 

زیارت . است ... علیه ظلم و شورشى است علیه جور نقى طاغوت و تمسك به رهبرى بر حق و اعتصام به حبل ا
ها همه زیارت اند و زیارت ، تنها آینها نیست و زائر آن انسان عاشق عارف ، مرید وفادار، محبت تائب ، این.... 

.... محاسب متوسل ، مطیع حاضر در صحنه ، ایثارگر ذاكر، مهاجر مجاهد، موحد متقى ، معترض انقالبى و
رمایه خویش برگرفته و بر كف اخالص است كه تمامى جانمایه و س .... گرسنه محبت ، تشنه والیت و شیفته امامت

نهاده و خانه و كاشانه و شهر و دیار ترك گفته و رنج سفر بر خویش هموار نموده ، با قلبى مشتاق و جانى امیدوار   
آمده تا با حضور در محضر امام و مراد و ولى نعمت خویش و درك نور و فیض و كسب توشه و توان ، همچنان با 

فت ، بر صراط مستقیم توحید و با تمسك به كتاب و عترت ، راه خویش را تا رسیدن به بصیرت و قدرت و معر
است ، طى نماید... سرمنزل مقصود كه همان كمال انسانى و تقرب الى ا . 

اگر مى بینیم در طول تاریخ همواره حكام جائر از زیارت ، در هراس بوده اند و از زائرین بیمناك ، اگر مى بینیم 
ستم پیشه چون متوكل و دیگران بارها و بارها آب بر مزار مقدسى چون تربت اطهر حسین علیه  كه طاغوتى

السالم مى بندند و زائرین را دست و پا مى برند و به قتل مى رسانند، اگر در تاریخ مى خوانیم كه منصور بن 
طهر ثامن االئمه علیه السالم محمد الكندرى و زیر طغرل سلجوقى به ویرانگرى پرداخت و مانع از زیارت مرقد م

 .مى شد و زائرین آن حضرت را مى آزرد تا سرانجام به فرمان خواجه نظام الملك به قتل رسید
و اگر مى بینیم حكومت استعمارى و روباه پیر انگلیس به جاسوسان خود توصیه مى كند كه با لطایف الحیل مؤمنین 
شایعات بى اساس در سندیت تاریخى زیارتگاهها و قبور بزرگان دین   را از زیارت قبور ائمه باز دارند و با پخش

هارون دفن است نه امام رضا علیه السالم و در هر جایى به گونه اى ) مشهد(مانند اینكه در توس . تردید روا دارند
فا كانه به و اگر به چشم خویش دیدیم كه صدها زائر موحد و پاكباخته را در حرم امن الهى به فرمان شیطان ، س

 .خاك و خون كشیدند
به مفهومى كه شرحش (همه و همه به خاطر وحشتى است كه امامان نار و پیشوایان كفر پیشه از زیارت ... و اگر

... با فواههم وا... یریدون لیطفوا نورا(زهى خیال باطل ؛ . و از زائرین ، با ان ویژگیها، داشته و دارند) گذشت 
كافران مى خواهند نور خدا را بادها نشان خاموش كنند و البته خدا نور خود را ): شركون متممم نوره ولو كره الم

خواهد داشت هر چند كافران را خوش نیاید) محفوظ(تمام و كامل  . 

 

 قبله هفتمین
 هشتمین حجت خدا اینجاست
 قبله هفتمین رضا اینجاست
 هر چه خواهى بخواه از این درگاه
 منبع رحمت خدا اینجاست

گرى گر به دیده تحقیقبن  
 مظهر ذات كبریا اینجاست
 به كجا میروى تو اى سائل
 صاحب بخشش و عطا اینجاست
 روى كن جانب امام رئوف
 كه مالذ شه و گدا اینجاست
 آنكه بودى حریم اقدس او
 عطر اگین كند فضا اینجاست



 بهتر از روضه بهشت برین
 روضه شاه دین رضا اینجاست
 نور چشمان موسى جعفر

ل گلزار مرتضى اینجاستگ  
 گره افتاده ، اى كه در كارت
 باش اگه گره گشا اینجاست
 آنكه گیرد ز راه لطف و كرم
 دست ما را در ان سرا اینجاست
 كیمیاى سعادت ار طلبى
 با خبرباش كیمیا اینجاست
 آنكه در شدت مصائب بود
 به رضاى خدا رضاى خدا رضا اینجاست
 آنكه هر سائلى بدرگاهش

وى التجا اینجاستمینهد ر  
 آنكه گردون به خاك درگه او
 قامتش میشود دو تا اینجاست
 آنكه در هر بال و غم گیرد
 دست افتاده اى ز پا اینجاست
 آنكه هر شیعه بهر غربت او
 هست با چشم پر بكا اینجاست
 آنكه هر روز اشك غم میریخت
 بهر سلطان كربال اینجاست

علیه السالم سرود در مدح امام على بن موسى الرضا  
 اى پور شاه الفتى
 موال على موسى الرضا
 فرزند بیت هل اتى
 موال على موسى الرضا
 اى كعبه دلهاى ما
 موال على موسى الرضا
 ذكر لب ارض و سما
 موال على موسى الرضا
 دل بر تو بستم از ازل
 از این و ان ببریده ام
 اندر میان لبرآن عشق تو را بگزیده ام

من زیرا به درگاه تو  
 دریاى رافت دیده ام
 اى هشتمین موالى
 موال على موسى الرضا
 بسپرده ام دل را به تو
 من عاشق دلداده ام
 اسب دلم را با شعف
 تا استانت را نده ام
 اندر شدائد بى ریا
 موالى خود را خوانده ام
 شاهنشهى و من گدا
 موال على موسى الرضا



 عاقل ندانم دلبرا
 هر كس نشد دیوانه ات

ندانم سرورا عارف  
 هر كس نشد پروانه ات
 خواهم نشینم سالها
 چون گرد بر كاشانه ات
 كن گوشه چشمى به ما
 موال على موسى الرضا
 هر دم به باغ ارزو
 شوق وصالت سرزند
 هر لحظه این شیدا دلم
 همچون كبوتر پر زند
 شاید كه یك بوسه لبم
 بر پاى ان دلبر زند
 اى نور چشم مصطفى

لرضاموال على موسى ا  
 محراب جانم ساختم
 آن حلقه ابروى تو
 باغى ز جنت یافتم
 شهر و دیار و كوى تو
 سوى مشامم میرسد
 عطر گل خوشبوى تو
 اى مظهر نور خدا
 موال على موسى الرضا
 عشق جمال بو الحسن
 تابد ز بام سینه ام
 من این پسر را چون پدر
 باب الحوائج دیده ام
 بنگر دل آشفته را

ام چون واله دیرینه  
 اى قبله حاجات ما
 موال على موسى الرضا

 آخر ذى لقعده شهادت حضرت امام محمد تقى ، جواد االئمه علیه السالم
 
 زسوز غم ، پر پروانه میسوخت
 ز داغ الله اى ، گلخانه میسوخت
 ز اواى جواد، علیه السالم ان جا زهرا علیها السالم
 نهال گلشن جانانه میسوخت

السالم شهادت امام جواد علیه  
امتداد هدایت الهى است در زمین. امامت شط جارى نور است در بستر حیات  چراغى كه از فراز آسمان اویخته  . 

تاریخ حیات عقلى و عملى شیعه اكنده از . است و ادمیان در پرتو تابش ان به سمت سراپرده قدس گام مى سپرند
امام ، صراطى است كه ادمیان را از هوت . ست حضور خردمندانه و آسمانى امت در ساحت نورانى امامت ا

بشریت اگر به امام ایمان بیاورد . تكامل در گرو اقتدا به نور است . خشك زندگى ، به وادى سبز بندگى مى كشاند
 .از قفس خسارت رها مى شود و در هوایى بیكران عبادت بال مى گشاید

عرفانى ، فكرى ، فلسفى و سیاسى تجلى یافته است اندیشه امامت در تاریخ شیعه ، در زمینه هاى گوناگون  . 
اگر تكرار وقایع و  .و بررسى تاریخ زندگى پیشوایان و امامان كتابى است گشاده فراروى مشتاق هدایت 



تاریخ زندگى امامان معصوم پنجره اى است كه به . رویدادهاى تاریخى ممكن نباشد، اموختن از تاریخ ممكن است 
باشد كه این مختصر از ماللت بكاهد و بر درایت بیفزاید. باز مى شود سمت حقیقت و نور . 

، در 220هزاده شد و در ماه ذیقعده سال  195حضرت امام محمد تقى علیه السالم در ماه مبارك رمضان سال 
در  اما. زندگى حضرتش اگر چه بر اثر شقاوت ظالمان روزگار، دیرى نپائید. بیست و پنج سالگى به شهادت رسید

 .ان مقطع زمان ، روشنى بخش روح و جان شیعیان بود
شیعیان ، پس از روزگارى دشوار در . قرن دوم و سوم هجرى ، برهه اى حساس و پر تالطم در تاریخ شیعه است 

مسیر پر تالطم جریانهاى فكرى و عقیدتى قرار داشتند و در برابر هجوم ظالمانه دشمنان پایدارى مى كردند از آنجا 
اراده الهى بر آن بود كه رشته امامت نگسلد، حضرت امام جواد پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام كه 

. رضا علیه السالم در خردسالى به تقریب در هشت سالگى زمام قافله امت را به دست گرفت و به امامت رسید
بر اثر طعن مخالفان و  - ین مساله ا. حضرت امام جواد ع نخستین امام شیعه است كه در خردسالى به امامت رسید

آنان كه از دسترسى به ساحت حضور امام محروم . مایه حیرت و سرگردانى برخى از شیعیان بود - توطئه ظالمان 
اما بر اثر خردگرایى شیعه و ایمان ژرف به مفهوم سترك امامت . بودند، با تنش و اضطراب فكرى مواجه شدند

تردید و تزلزل كاسته شداندك اندك از حجم ابرهاى تیره  . 
ماءمون خلیفه عباسى با زیركى و جسارت تمام ، بر آن شد تا از مساءله خردسالى حضرت ، بهانه اى براى درهم 

او كه . ریختن نظام تفكر شیعه بیابد و شكست خویش را در مبارزه با حضرت امام رضا علیه السالم جبران سازد
توفیقى نیافته بود، اینك در پى ... علیه السالم در ابعاد علمى ، سیاسى و براى تیره ساختن چهره روشن امام رضا

 .یافتن راه براى محو كرامت و قداست مقام حضرت امام جواد علیه السالم به نیرنك هاى تازه اى دست مى یازید
همسرى ماءمون براى آگاهى یافتن از حركتها و تالش هاى حضرت در رهبرى امت ، دخترش را به اجبار به 

حضرت در آورد، تا شاید از این راه خدشه اى در كیان امامت بیفكند و بر مراقبت و اطالع خود از روابط و 
كه بنابر تاءئید برخى نصوص تاریخى ، در زمان حیات  -البته این ازدواج تحمیلى  .فعالیت هاى حضرت بیفزاید

اى نیرنگ براى پوشاندن جنایت مامون نسبت به  حضرت امام رضا علیه السالم نیز از آن سخن رفته بود، گونه
 .امام رضا علیه السالم و اظهار ارادت منافقانه به مقام رفیع امامت محسوب مى گردید

توطئه دیگرى كه مامون به زعم باطل خود براى اهانت به حریم عصمت امام بكار گرفت ، تشویق و ترغیب 
ى با حضرت بود، تا خرد سالى امام مانع پاسخ درست و جامع عالمان و دانشمندان روزگار به بحث و جدل علم

اعتقاد شیعیان به امام شكستى وارد شود  شود و در كار روش  . 
بحث و مناظره دریافته بود  ماءمون كه بارها، علم و معرفت ربانى حضرت امام رضا علیه السالم را در مجالس 

الم در پاسخ مسائل علمى فرومانده و مردم از گرد وجود آسمانى آن اینبار گمان مى برد كه شاید امام جواد علیه الس
اما تمامى بحث ها و مناظره هاى علمى عاقبت به برترى و درخشش مقام سترك امام علیه . حضرت پراكنده شوند
كه  در روایت هاى تاریخى برخى از این مناظره ها به تفصیل نقل شده است یحیى بن اكثم. السالم پایان مى گرفت 

در آن روزگار از بزرگان و متفكران بود در مجلسى خواست تا پرسشى طرح كند كه امام از پاسخ گفتن به آن 
فدایت گردم آیا رخصت مى دهى سؤ الى كنم ؟ حضرت فرمود: از امام پرسید. درماند : 

دارید؟ امام  درباره كسى كه در احرام باشد و شكارى را بكشد چه نظرى: آنچه مى خواهى بپرس یحیى گفت 
آیا شكار كننده هنگام شكار داخل حرم بود یا خارج حرم ؟ آگاه بود یا جاهل ؟ به عمد آن را كشت یا به : فرمود

سهو؟ آزاد بود یا بنده ؟ صغیر بود یا كبیر؟ آغازكننده به قتل بود یا در مقام دفاع ، شكار از پرندگان بود؟ یا غیر 
. و چندان در چهره اش ناتوانى دیده مى شد كه اهل مجلس همه بدان پى بردندپرنده یحیى بن اكثم شگفت زده شد، 

 . به هر حال ، دسیسه دشمنان كارگر نیفتاده و بیش از پیش بر جاللت ، حضرت افزوده گشت
آن كس كه بتواند . بدیهى است كه مساله اعجازآمیز خردسالى امام ، مبتنى بر بنیادهاى پوشیده و غیبى جهان است 

عهده دار شود و در  -كه در سرزمین هاى دور و نزدیك گسترده بودند  -چنین سن و سالى رهبرى قومى را در 
برابر تهاجم انبوه دشمنان از جاى نلغزد و پایدار بماند، هاله اى از الهام غیبى را بر گرد وجود خویش دارد این بود 

ى و عدالت طلبى گام مى زدندكه شیعیان به وجود حضرتش دلگرم مى شدند و در طریق حق جوی . 
معتصم بر خالف برادرش به  . آخرین سال زندگى حضرت ، مصادف با حكومت معتصم عباسى برادر مامون بود
 .آزار آشكار حضرت پرداخت و سعى در خاموش كردن فروغ زندگى امام علیه السالم نمود

وجود دارددرباره شهادت حضرت امام جواد علیه السالم روایت هاى گوناگونى  اما آنچه از تفحص متون روایى  .
برمى آید این است كه آن حضرت بدست همسرش ام افضل دختر مامون و به نیرنگ و فرمان معتصم عباسى 
 .مسموم گشت و به شهادت رسید
مرحوم عالمه محمد حسین مظفر آورده كه ، خلیفه ، علما را گرد مى آورد تا با آن حضرت بحث و مناظره نمایند، 



یك بار نامه هایى را جعل كرد كه مردم را به بیعت . به این گمان كه در او لغزشى بیابد و از مقام و منزلت او بكاهد
آن حضرت فرامى خواند، تا بهانه اى براى هتك حریم امامت باشد، اما این توطئه ها عاقبتى جز افزونى مرتبت 
یك بار او را به زندان افكند و . شم معتصم افزونى گرفت از این رو كینه و خ .امام علیه السالم در پى نداشت 

دختر مامون -زمانى كه تصمیم به قتل آن حضرت گرفت او را از زندان آزاد كرد و همسر آن حضرت  را وادار  - 
پس از شهادت حضرت ، شیعیان اطراف خانه او اجتماع كردند و . كرد تا حضرت را با زهر به شهادت برساند

ر صدد بود كه آنان را از تشییع پیكر آن حضرت باز دارد با شمشیرهاى آخته ، براى پایدارى تا پاى چون معتصم د
 .مرگ هم پیمان شدند

نكته اى كه ذكر آن شایسته است ، این است كه دوران زندگى حضرت امام جواد علیه السالم و نیز دوران حیات 
دوره حفظ و حراست از كیان رفیع و منبع امامت و استمرار امام هادى علیه السالم و مام عسكرى علیه السالم ، 

مرحله اى بسیار حساس در تاریخ شیعه ، كه خود زمینه اى براى امامت حضرت . بخشیدن به خط سرخ والیت بود
و تداوم اندیشه شیعى در تفكر مهدویت و غیبت ، بشمار میرود) عج (مهدى  . 

متون روایى ، روایت هاى فقهى و برخى نا اگاهان ، گمان مى برند كه اگر در از، امام جواد علیه السالم كمتر  ...
 . یافت مى شود، نشانه تفاوت شان و مرتبت ان حضرت با امام صادق علیه السالم است
 . بى خبر از اینكه ، رسالت دشوار امام جواد علیه السالم و دو امام پس از او حافظ تداوم اندیشه شیعى است

رى دوازده قرن پس از شهادت امام علیه السالم ، به دست ما رسیده ، خون ملتهبى است كه در اینك انچه از وا
رگهاى پیكر پر صالبت اندیشه شیعى مى جوشد و اخگرى فروزان است كه در جان مشتاقان حقیقت دین نشسته 

ارى حضور امام بى خود را از فیض ج -در تالطم ژرفناى اندیشه و عمل  -آیا كدام كس است كه امروز . است 
 .نیاز بداند و اگر هست ، ذهن و جانش ، اواره كوچه هاى تشویق و ماللت نباشد
 ... بر خیز تا بر شكوه پر فروغ سوگ امام علیه السالم نماز بیاوریم
 جواد اهل بیت
 زاده موسى امام راستان
 آن بلند اندیششه عرش استان
 كان تقى خصلت جواد اهل بیت

ماند كمیت آنكه در وصفش فرو  
 از هجوم رنجها خون شد دلش
 همسر نامهربان شد قاتلش
 همچو شمعى كشته محراب شد
 سوخت كم كم تا وجودش اب شد
 سوختند از غم ولى اهللا را
 با كه گویم این غم جانكاه را
 كز گل زهرا گالبى مانده است
 پرتوى از آفتابى مانده است
 و آنكه با اسرار حق محرمتر است

مر گل هم كمتر استعمر او از ع  
 دشمنى چون خار راهش مى شود
 خانه او قتلگاهش مى شود
 بسته بر رویش همه درها كنند
 سایه بر جسمش كبوترها كنند
 این جواد است آنكه محبوب خداست
 لطف عامش دستگیر ماسوى است
 این تقى مهر سپهر ارتضاست
 نور چشم فاطمه ابن الرضاست

لیه السالممرثیه اى در شهادت امام جواد ع  
 گلهاى زهرا شد همه پرپر ز بیدار
 در كربال و سامرا، در طوس و بغداد
 نالد همیشه بلبل ، از داغ این همه گل



 بقیه اهللا ، اجرك اهللا
 بغداد یكبار دیگر در غم نشسته
 با ناله هاى دجله در ماتم نشسته
 شراره در نهاد است غمزده جواد است
 بقیه اهللا ، اجرك اهللا

همچون غنچه بر خون شد دل اوبا آنكه   
 شریك زندگانیش شد قاتل او
 شكوفه والیت ، پرپر شد از جنایت
 بقیه اهللا ، اجرك اهللا
 در حجره در بسته مى سوزد تمامى
 جانش ز زهر و پیكرش از تشنه كامى
 رمق به جان ندارد، لب تشنه جان سپارد
 بقیه اهللا ، اجرك اهللا

الحجه الحرام هفتم ذى الحجه شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السالم فصل دوازدهم در مناسبتهاى ماه ذى  
 
 زمین و آسمان اى شیعه در حزن و غم است امشب
 همه اوضاع عالم زین مصیبت در هم است امشب
 امام پنجمین شد كشته از زهر هشام دون
 مدینه غمسرا از این غم و زین ماتم است امشب
 آخرین یادگار كربال

ندترین پیوند آسمانى میان خالق و مخلوق است ، طرحى آسمانى و تجلى استیال و هیمنه درخشان حقیقت امام شكوهم
ربوبى بر جسم و جان زمین خاكى است ، امام ، مائده مملكت جبروت حضرت حق است كه تاریخ و گستره ابدى 

ورى از نسیم نقره اى عنایت  حیات بشرى را به خویش فرا مى خواند و خرد خاموش ادمى جز با استمداد و بهره
تصویر تابنده امامت چونان خورشیدى درخشان فرا . در اقیانوس بیكران قداست و طهارت او چشم نخواهد شست 

راه مردمان است و ذهن سیال عبودیت در دریاى جارى كالم طراوت شفاف حضور و نگاه امام به سمت حقیقت 
 .جارى مى شود

لنداى قرون و عصرها به تاریخ توفنده تفكر شیعى نظر مى كنیم با حقایقى بزرگ و حقیقت این است كه هرگاه از ب
درخشنده و بر خاسته از عمق میراث امامت بر خوریم كه تاریخ را به چرخه اى شگرف در آورده است انگاه به 

هیر مى صالبت و استوارى میراث جاودانه امامت خیره مى شویم و عقل و خرد را در چشمه حیرت و شرم تط
كنیم ، مسیر زندگى امامان شیعه و تاریخ حركت و پویش الهى آنان در جاده هاى روشن یقین و عبودیت آنچنان 
 .شگفت و دشوار است كه ابدیت بلند قامت فكر را مبهوت خویش مى گرداند

گونه اى  امامان بزرگ شیعه در عصر و روزگار خویش هر یك به اقتضاى اوضاع و شرایط و گنجایش ادمیان به
نگاهبان حریم حرمت و شكوهمندى عقل و وحى بوده اند، انچه در آغاز از تفاوت و گونه گونى عرصه هاى عمل 
و كالم و گفتار و رفتار امامان شیعه به چشم مى آید اگر چه شاید از منظر تاریخى و بیرونى نا پیوسته و مختلف 

و روحانى شگفت اورى برخوردار است ، چشمى كه مبانى  باشد او در باطن از سرانجام یكسان و محاسبه عقالنى
و بنیادهاى توحید و روشنگرى امامان را به درستى ببیند از تیزبینى و آینده نگرى و ژرف كاوى آسمانى آنان به 

تصویر آینهسان امامت گاه در خود، صلح سرخ امام حسن ، این پرشكوهترین نرمش . حیرت فرو خواهد رفت 
یخ را دارد و گاه قیام خونین حسین را نشان مى دهد، گاهى امام باقر و امام صادق در عرصه هاى قهرمانانه تار

علم و دانش و فقاهت و كالم به چشم مى خورند و گاهى امام جواد علیه السالم در حفظ و تداوم بخشیدن به رود 
 . جارى والیت

و زندگانى امامان شیعه است ، روشن است ان كسى  اینها همه جلوه هاى است ، امام در نهایت یكرنگ تاریخ حیات
كه به زندگانى ان بزرگان نظر مى كند اگر به این تحول بالنده اگاه نباشد جز حیرت هیچ چیز فرا چنگ نخواهد 

اینك در این سطور نمى از اقیانوس كران ناپیداى حیات پنجمین خورشید فروزان آسمان امامت والیت وجود . آورد
حمد باقر علیه السالم را پیشكش ارباب معرفت و دلسوختگان وادى والیت مى اوریم شاید كه روح مقدس امام م

 . خویشتن را در شط اگاهى زالل امامت تطهیر كنیم
حضرت امام محمد باقر علیه السالم در دوران كودكى با بزرگترین مصیبت تاریخ اسالم یعنى واقعه كربال روبرو 



د مشاهده كرد كه شجره خبیثه بنى امیه چگونه فرزند فاطمه زهرا و یادگار مصطفى شد، او با چشمان معصوم خو
یعنى حسین علیه السالم را همراه با عده اى از بنى هاشم و بهترین اصحاب اباعبداهللا با كمال قساوت شهید كردند و 
 .بازماندگان از خاندان رسالت را به اسارت بردند

با اسیران پیروز كربال غمها و محنتها را مى چشید و شاهد اهانتها، جسارتها، قتل و امام پنجم علیه السالم ، همگام 
ایشان حمله دژخیمان و اصحاب شیطان را به مدینه الرسول دید و شاهد بود كه چگونه كینه توزان . بود... غارتها و

، امام پنجم مى دید كه بنى امیه بدر و احد به حرم رسول خدا حمله كردند و كشتند و سوزاندند و بیحرمتیها نمودند
در پى محو اثار وحى و نبوتند و با هر چه كه وابسته به خاندان رسالت است به مبارزه اى بى امان برخاسته اند مى 
 :فرمودند

ناخوشایندى این مردم از ما تنها به خاطر ان است كه ما اهلبیت رحمت و شجره نبوت و معدن حكمت و محل نزول 
امام باقر علیه السالم در چنین اوضاعى پس از شهادت امام زین العابدین عهده دار مقام امامت مى . وحى هستیم 

شوند سن مباركشان در آغاز مقام امامت چهل سال بود حضرت به دنبال سیره پدر ارجمندش حضرت سجاد علیه 
 مكان به وضع اقتصادى آنان سرو السالم به سر پرستى ایتام و تفقد از ضعفاء و محرومین شیعه پرداخته و حتى اال

سامان مى دهند حضرت به موازات فعالیتهاى دیگر خویش به مبارزه با احیاى جاهلیت و انحرافات فرهنگى جامعه 
 .مى پردازد

و آنچنان در این قسمت فعالیت مى كنند كه به اندك مدتى شعله هاى فتنه فرهنگى دشمن را مهار كرده و سعى در 
ى نمایند خود حضرت مى فرمایندخاموش كردن ان م : 

 . ما خزانه دار گنجینه هاى علم الهى و عهده دار مقام والیت هستیم
محصلین مدرسه اى كه انروز امام باقر و امام صادق بنیان نهادند تا به امروز و بزرگوار توانستند بیش از سى 

مایند و با هجوم ویرانگر احادیث جعلى فقه وارد فرهنگ جامعه ن  هزار حدیث پیرامون معارف اسالم به خصوص 
كه زا زاویه متعفن ظلمتكده اهل غضب نشات مى گرفت ، مبارزه اى جدى و قاطع نمایند و از طرفى شاگردانى 
تربیت نمودند كه هر كدام در قلمرو خویش چراغ  ...امثال زر اره ، محمد بن مسلم ، ابو بصیر، ابان ابن تغلب و

ر ان از البالى كتب حدیث و اخبار مى درخشد حال در پایان این مقاله به فراز سخنى از هدایتى شدند كه هنوز نو
 . سخنان گوهر بار ان امام گرامى مى پردازیم تا با زالل سخنش كویر جانمان را طراوت و حیات مجدد ببخشیم

ه حالى هستى ؟ جابر اى جابر در چ: هنگامى كه جابر به خدمت اما باقر علیه السالم ، مشرف شد حضرت فرمود
حالى دارم كه پیرى را بر جوانى ، بیمارى را بر تندرستى ، مردن را بر : كه به ضعف پیرى مبتال شده بود، گفت 

جابر، ما اهلبیت چنین نیستیم اگر حق : زیستن ترجیح یم دهم امام علیه السالم در مقام اگاه كردن او بر آمد و فرمود
ر جوانى دهد، جوانى را، اگر بیمارى دهد بیمارى را، اگر شفا دهد شفا را، اگر حیات تعالى پیرى دهد، پیرى را، اگ

یعنى جابر در مقام صبر بود و حضرت در مقام رضا (بخشد، حیات را و اگر موت دهد، موت را ترجیح مى دهیم 
حضرت مانع شد پس جابر دست ان حضرت را بوسید و اراده پابوس نیز نمود كه ان ) كه باالترین مراتب است 

بزودى تو فرزندى از فرزندان مرا دریابى كه نام او نام : صدق رسول اهللا راست گفت پیامبر كه فرمود: جابر گفت 
 .من باشد و مسائل علمى را مى شكافد و به عمق ان مى رسد

م كه بزرگ در این حدیث نكاتى به چشم مى خورد كه مى توان براى ارباب بصیرت موثر افتد، انسان هر چقدر ه
و پر تجربه و استاد دیده باشد باز هم بى نیاز از استاد نیست جابر از معدود كسانى است كه عمر طوالنى و پر 

رسول خدا را درك كرده و از ان . بركت خویش را در محضر چند از معصومین علیه السالم سپرى كرده است 
ض كرده ، از محضر امام حسن درسها اموخته حضرت دانشها اموخته ، به خدمت حضرت على رسیده و كسب فی

، از مجالست با ساالر شهیدان بهره ها برده است و اولین زائر قبر حسین محسوب مى شود، با امام سجاد علیه 
السالم همنشین بوده و علم اموخته ، اما با اینهمه در یك برخورد كوتاه و ساده برایش معلوم شد كه هنوز نا اموخته 

دارد و این درسى است به همه پویندگان راه علم و فضیلت كه هیچگاه از تعلم و تربیت فارغ التحصیل  هاى فراوانى
 .نخواهند شد
 شهادت آن امام همام بر پویندگان راهش تسلیت باد
 شرار غم
 اى فروزان گهر پاك بقیع
 گل پرپر شده در خاك بقیع
 با سالمت كنم آغاز كالم
 اى ترا ختم رسل گفته سالم

مین حجت و هفتم معصومپنج  



 بابى انت ، كه گشتى مسموم
 اى فداى حق قربانى دین
 كرده یك عمر نگهبانى دین
 تنت از درد و الم كاسته شد
 تا كه دین قامتش اراسته شد
 اى ز آغاز طفولیت خویش
 بوده از رنج و غم و درد پریش
 از عدو ظلم و شرارت دیده
 چون پدر رنج اسارت دیده

بر بازو خار در پا و رسن  
 رفته اى با اسرا در هر سو
 كرده خون خاطرت اى شمع وال
 محنت واقعه كرب و بال
 كربال دیده اى و كوفه و شام
 اى شهید از اثر ظلم هشام
 آتش غم پر و بالت را سوخت
 زهر كین شعله بجانت افروخت
 اثر زهر به زین الوده
 كرده اعضاى ترا فرسوده
 خود تو مظلومى و قبر تو خراب

ده هر از این غصه پر ابدی  
 شیعه را دل ز عزایت شده داغ
 كه بود قبر تو بى شمع و چراغ
 نزد ان طایفه زشت مرام
 بوسه بر قبر شما هست حرام
 با چنین ظلم و ستم از اعدا
 بهتر اینست كه قبر زهرا
 مخفى از دیده دشمن گردید
 تا زهر حادثه ایمن گردید

یه السالممرثیه گروهى ، در شهادت اما باقر عل  
 امام باقر به شهادت رسید
 ارث شهادتش به امت رسید
 سالم ما بر قبرش
 به جلوه هاى صبرش

امام باقر علیه السالم -امام باقر   
 نور دل فاطمه بیتاب شد
 پیكرش از زهر جفا اب شد
 آتش گرفته جانش
 از ظلم دشمنانش

امام باقر علیه السالم -اما باقر   
دظلمى كه بر امام باقر رسی  

 دیده تاریخ به عالم ندید
 با زین زهر الوده
 راه حسین پیموده

اما باقر علیه السالم -امام باقر   
 سالم ما به حال التهابش



 سالم ما به مرقد خرابش
 كعبه دلها تربت بقیع است
 دل غرقه خون از محنت بقیع است
 یا رب به اشك زهرا
 رسان مهدى ما را

مامام باقر علیه السال -امام باقر   

 هشتم ذى الحجه یوم الترویه حركت امام حسین علیه السالم از مكه معظمه به سوى كربال
 
 اى یكه تار عرصه صبر و رضا حسین
 وى رهنماى قافله كربال حسین
 تو كعبه امیدى و در وقت حج شدى
 نا كرده حج ، ز بیت الهى جدا حسین
 بر فراز حماسه

شته است كه غاصبان ، سلطنت را به جاى نبوت ، و یزید را به هنوز پنجاه سال از غروب خورشید رسالت نگذ
مى نشانند) ص (جاى محمد  . 

بالیى بزرگ دامن گیر جامعه اسالمى شده و كار به جایى رسیده است كه سرنوشت جهان اسالم در دست یزید 
انندهمان یزیدى كه زشت ترین واژه ها از توصیف چهره كریه او ناتو. هوسبار قرار گرفته است  . 

مى خواهند تا ان جز ثومه فساد و طغیان را به عنوان جانشین پیامبر به ) ص (درد ناكترین از همه انكه ، از حسین 
از عصاره عصمت ، لنگرگاه افالك ، نقطه پرگار زمین و زمان ، مركز دایره امكان ، از همو كه . رسمیت بشناسد

ه تاریخ و زشت ترین كلمه قاموسفرودگاه مالئك است ، براى ننگین ترین لك  قلبش . بشریت ، بیعت مى خواهند  
مى خواهند تا با دست عصمت ، الوده ترین دست روزگار را به نشانه تایید بفشارد) ص (از حسین  . 

دست بیعت . فرماندار وقت مدینه ماموریت یافته است تا از زاده زهرا براى فرزند الابالى معاویه راى اعتماد بگیرد
ا سر بریده او، همان دو ارمغانى است كه یزید یكى از آنها را از مدینه خواسته استحسین ی  . 

مدینه جاى ماندن نیست ، باید كاروان و قافله شهادت محملها را بر بندد و صاحبان ) ص (اكنون دیگر براى حسین 
 .اصلى مدینه الرسول از مدینه و رسول خدا حافظى كنند

اهنگ . ادار خویش از شهر بیرون مى آید و در حالیكه خطر هر لحظه او را تهدید مى كندامیر قافله ، با یاران وف
گویى موسى بن عمران است كه با تعقیب فرعونیان و قبطیان از مصر بیرون آمده است لذا ایه اى از . مكه دارد

است) ص (قرآن را زمزمه مى كند كه روایتگر هجرت موسى   : 
ل رب نجنى من القوم الظالمینو خرج منها خائفا یترقب قا  

كاروانیان در طى شش شبانه روز، بیابانهاى سوزان بین مدینه و مكه را پشت سر نهاده و به حریم كعبه پناهنده مى 
شوند تا ان وادى ایمن را پایگاه امر به معروف و نهى از منكر، و جایگاه اعالم برائت از ستم و بى عدالتى قرار 

زگار كه با خدا نیز اعالم جنگ كرده اند نه احترام خون خدا و نه حریم خانه خدا هیچیك را دهند، ولى حرامیان رو
 .نمى فهمند و عزم شكستن حریم حرم نموده و در خانه امن خدا قصد ریختن خون خدا كرده اند

ه جانان ، مردم از چهار گوشه كشور اسالم به حج و طواف كعبه مى ایند ولى معصوم زمانه كعبه را به سوى كعب
حج را به سوى جهاد و زیارت را به سوى شهادت ترك مى كند، لباس احرام را بركنده و كفن شهادت پوشیده و به 

و در زمانه اى كه هنگامه زیارت روى خدا ست پشت به خانه خدا مى كند و مسیر بین . سوى حج اكبر مى شتابد
دهد، چه در ان وادى سعى و صفاى خونین صفاى مكه و كربال را جایگاه با صفاترین سعى خویش قرار مى 

 .دیگرى دارد
در این مسیر، پرتو عشق ، شعاع خطر را كمرنگ بلكه ناپدید كرده است و در این سعى عرفانى عالوه بر قصد 
قربت كه شرط هر عبادتى است ، عنصر عشق میداندار اصلى میدان كربال است عشق چاووش خوش اواز سفر 

عاشقانند كه در این كاروان نام نوشته اند و در یك ردیف و به ستون یك پشت سر امام عشق و كربال است و تنها 



 .معناى عشق ، به اقتداى شهادت ایستاده اند
همه جنب و جوشهاى آنها بوى پرستش و رنگ عبادت به خود گرفته است عبادتى عارفانه و عاشقانه كه در ان 

حساس درد و رنج به چشم نمى خوردجاى پاى كوچكترین كراهت ، بى میلى و ا . 
ستارگان كهكشان شهادت ، آسمان بین مكه تا كربال را نور افشان كرده اند، این كهكشان ، نه كهكشان راه مكه را 
بنماید، بلكه راه خونینى است كه از مدینه و مكه آغاز مى شود و به میدان سرخ نینوا منتهى مى گردد و راه قبله 

این كهكشان راه حاجیان نیست كه راه مجاهدان و شهیدان عاشق است. كربال را مى نماید  . 
از نگاه دو چشم ، شمار ستارگان این كهكشان بسیار كمتر از كهكشان عظیم منظومه شمسى است ولى در حساب 
عشق كهكشان كربال بسى پر رنگ تر و درخشان تر از تمامى كهكشانها است و جلوه هستى و فروغ كیهان از 

ش پر نورترین اختر این كهكشان تامین مى شوددرخش . 
این كاروانیان ، راهیان پر شكوهترین راهند و سیارگان زیباترین منظومه كیهانند و جاذبه خورشید امامت است كه 
 .این مجموعه را در مدار حق به گرد خود مى گرداند و همه را با خود به سوى یك هدف متعالى مى كشاند

افزون بر آن زایران . ا توطئه شومى را كه مى خواست نهضت را در نطفه خفه كند، خنثى كردحج نا تمام خون خد
چرا بزرگى كه مردم دیرفهم روزگار پاسخ ان را در حیات . و مجاوران خانه خدا را نیز در برابر یك چرا قرار داد

ى مى توان دیدحسین درنیافتند ولى نقش این عالمت سئوال را در قیامهاى بعد از عاشورا بخوب . 
صداى اذان و نواى قرآن كه . كاروان عشق پیش مى رود و منزل به منزل یاران تازه اى را با خود همراه مى سازد

ساالر . از این كاروانیان در فضاى بیابان مى پیچد دلهاى عاشق را به طواف وجود نازنین ابى عبد اهللا مى كشاند
مى خواهد خونش را در دریاى خون ما بیامیزد و ان را در راه خدا نثار  هر كه: قافله هر از چندى ندا در مى دهد

 كند، به كاروان بپیوندد و با ما به راه افتد
 من كان باذ ال فینا مهجته فلیر حل معنا

در این اعزام پر شكوه و استثنایى از غنیمت گرفتن و بر تخت قدرت و سریر ریاست تكیه زدن ، خبرى نیست 
راه نمى خواهد نورانیت لشگر و خلوص سپاه را فداى تعداد كند، نمى خواهد حتى یك حلقه ، ساالر از آغاز 

امام جانباز و جان بر كف مى . ناخالص در میان این زنجیره قیمتى قرار گیرد و سلسله شهادت را كم اعتبار سازد
قربانى كمیت كند زیرا به  طلبد سپاهى ، داوطلب مى جوید او سیاهى لشگر الزم ندارد، نمى خواهد كیفیت را

میدانى مى رود كه در ان عشق حرف اول و آخر را خواهد زد و خون بر شمشیر و نیزه چیره خواهد شد و بدان 
جهت تمام نیروهاى امام نیروى كیفى اند، و امام شهیدان ، كیفى ترین نیروهاى خود را در خطرناكترین جبهه به 

قت است در نوك تیز پیكان حمله قرار مى گیردكار مى گیرد و خود، كه محور عالم خل . 
مردان ، هفتاد و دو نفرند از میانه هفتاد و دو فرقه و در میانه دریاى توفانى فتنه به كشتى نجات نشسته اند و مى 
 .روند تا حلق تشنه خود را به خنجر بسپارند و اب نجات و شهد رستگارى را از لب شمشیر بنوشند

ى روند تا با آخرین توانهاى خود بر گرد شمع وجود حسین علیه السالم خاموش و بى اواز هفتاد و دو پروانه م
بسوزند و با این خاموشى ، ماندگارترین سرود سبز ماندن و سرخ رفتن را بر بلندترین گلدسته قبه ازادگى بسرایند، 

د تا جملگى در شام سرد ستم شمع نیز مى رود و شعله عشق اوست كه پروانه هاى بى ارام را هم با خود مى بر
 .بسوزند و ذوب شوند و یلداى تاریك امت را به سپیده دم پگاه عدالت برسانند

فداكارترین سپاه تاریخ سازماندهى مى شود و مى رود تا خونین ترین و شگفت اورترین اسوه را در عرصه حقیقت 
این خدا . پربارترین ره توشه این اعزامیان است به نمایش بگذارد، این سپاه مجهزترین سپاه تاریخ است چون ایمان 

باوران و امام شناسان ، تمام پل هاى وابستگى را اعم از مال ، خانواده ، آینده زندگى و موقعیت اجتماعى را خراب 
كرده و خود را براى گذشتن از پل صراط و براى رسیدن به آیندهاى پایدار و زندگى و موقعیت ماندگار مهیا كرده 
 .اند

كودكان و زنان ، زبان گویاى نهضت و ستون تبلیغات انقالب كربالیند كه پس از فرو نشستن گرد و غبار جنگ ، 
رسالت خویش را آغاز خواهند كرد و خطبه زینب علیها السالم و زین العابدین علیه السالم با اثار خون هفتاد و دو 
 . شهید در خواهد امیخت و كاخ ستم را واژگون خواهد ساخت



كاروان به دشت تفدیده طف قدم مى گذارد حر با هزار مسلح در برابر سپاه كوچك حسین علیه السالم صف مى 
و ساالر كم سپاه را خوب مى شناسد و موج دوستى را در رخسار امام مى بیند و با انبوه سپاه خود به كسى . كشد

بوه سپاه خود به كسى اقتدا مى كند و نماز مى گزارد اقتدا مى كند و موج دوستى را در رخسار امام مى بیند و با ان
 . كه به جنگش آمده است

كنارى مى رود و سخنان ! پس . حر نمیخواهد باور كند كه این قافله دار، هم حسین باشد و هم خارجى و طغیانگر
ند و این خبر مثل امام ، دیو غفلت را در اندرون حر مى میراند و زالل نصیحت امام ، حر را مى شوید و حر مى ك

 .صاعقه اى وحشتناك بر سر عاج نشینان كوفه و شام فرود مى آید
دو سپاه نا . فرماندهان تازه ، با فرمانهاى تازه تر، با لشگریانى تازه نفس و بى شمار خود را به منطقه مى رسانند

در یك سپاه ، . از جهت فكر و اندیشه هم از جهت تعداد و هم . برابر در دو پادگان ، آماده نبرد شده اند، تا برابرند
عشق به شهادت و لقاى حق موج مى زند و تپش قلب مجاهدان لحظه ها را براى رسیدن لحظه وصل مى شمارد و 
 .در دیگر سپاه هوس ، شهوت و عالقه به وعده هاى پوچ ریاست حكومت مى كند

دوخته اند تا ساعاتى دیگر تماشاگر عظیم خورشید روز گرم و ماه پاره محرم به دامن صحراى گرم كربال چشم 
اب فرات ابستن بزرگترین طغیان است و مى ایستد تا بر كرانه خویش كه لحظاتى بعد . ترین حماسه نسل بشر باشند

 .صحنه اجراى موزون ترین سرود زندگى خواهد شد نظاره كند
اى همیشه است كه اینهمه ، روایتگر اب ایستاده است ، چین و شكنها ارام ، موجها اسوده و صداى ان نرمتر 

 .ارامش قبل از توفانند
اریش سپاه كوچك لحظاتى دیگر به هم خواهد خورد تا با این به هم خوردن در همیشه تاریخ ، اسایش هر چه 
ستمگر است ، بر هم زند و فرونى سپاه سیاه خصم را بى آبرو سازد و اثبات كند كه تعداد نفرات ، مالك حقانیت 

و اكثریت همیشه نمى تواند در نقش یكى از مطهرات نا پاك را پاك كند و باطل را به حق استحاله نمایدنیست  . 
سرانجام توفان مى توفد و جنگ و كارزار در مى گیرد و بزرگترین حادثه ها، سریعتر از زمان ، وسیعتر از جهان 

ان ، كلمه عدالت و ازادگى را به رنگ خون بر و بلندتر از تاریخ رخ مى دهد، عاشورا رخ مى نماید و ساالر شهید
پیشانى تاریخ مى نگارد و قرآن را با صحیحترین روایت ، بر رواق بلند آسمان تالوت مى كند و بت هاى جهالت 
 .جدید بنى امیه را درهم مى شكند و بدین سان كربال و عاشورا بر تاریك تاریخ مى درخشند
 حج نا تمام

كند حسیناز كعبه رو بكر ببال می  
 و آنجا دوباره كعبه بنا میكند حسین
 گر ساخته است خانه اى از سنگ و گل خلیل
 آنجا بناز خون خدا میكند حسین
 روزى كه حاجیان به حرم روى مینهند
 پشت از حریم كعبه چرا؟ میكند حسین
 آن حج نا تمام كه بر عمره شد بدل
 اتمام ان بدشت بال میكند حسین

ار نكرده استآنجا وقوف در عرفات   
 فریاد معرفت همه جا میكند حسین
 آنجا اگر كه فرصت قربانیش نبود
 اینجا هر انچه هست فدا میكند حسین
 آنجا كه سعى بین صفا در دویدن است
 اینجا به قتلگاه صفا میكند حسین
 آنجا حنا حرام بود بهرا حاجیان
 اینجا ز خون خویش حنا میكند حسین



پى وداعوقتى به خیمه گاه رود از   
 اینجا دوباره حج نساء میكند حسین
 بعد از هزار سال به همراه حاجیان
 هر سال رو بسوى منا میكند حسین
 از چار سوى كعبه ، ز گلدسته ها هنوز
 هر صبح و ظهر و شام ندا میكند حسین
 بشنو دعاى در عرفاتش كه بنگرى
 با سوز دل هنوزه دعا میكند حسین

رفته استسر داده است و حكم شفاعت گ  
 بر وعده اى كه داده وفا میكند حسین

 

 نهم ذى الحجه شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السالم
 
 مظلومى آل مرتضى پیدا شد
 در كوفه دوباره محشرى بر پا شد
 مهمان غریب كوفه را دریابید
 زیرا كه اسیر فتنه اعدا شد
 كفن پوش عشق

غاز كرده اى ، دعوتى كه هیجده هزار دعوتنامه داشته است ، و در مى بینمت اى سفیر سفر انقالب كه سفارتت را آ
بیابانهاى تفدیده ، راه مى سپرى و پرچم فراز مند نهضت ازاد یبخش حسین علیه السالم را بر دوش مى كشى و 

مى نستوه و استوار، با طنین گامهاى قهرمانانه ات ، سكوت سرد و مرگ افزاى چندین ساله تاریخ اسالم را درهم 
 . شكنى
 .جوانمردى ، وفا، و دریا دلى به تو ایمان آورده اند و ارزشها، هرگز، پاسدارى ، پایدارتر از تو ندیده اند

ان شب ، كه با غافلگیرى و ترور عامل دشمن ، فقط و فقط براى ارزشها، به مخالفت برخاستى ، همه خصلتهاى 
ه چون توئى را در كوفه ، شهر بى وفایان ، در كوى بى وفایى ارى وفا از اینك. آسمانى ، بنده ارزش خرید تو شدند

مى دید، شرمسار بود و این ازرم را كه از حضور وفا مردترین یار ابااالحرار در ان خلوت خالى از مردانگى و 
 .غیرت ، احساس مى كرد نمى توانست پنهان كند

هاى خون و خشم ، شمشیر و تكبیر، و اى الگوى بزرگ مقاومت ، اى اسوه صبر و استوارى ، از ان لحظه 
رویاروئى نا برابر نور و ظلمت چه بگویم كه كار و كارزار از جنگ تن به تن گذشته بود و تبدیل به جنگ تن به 
 .تن ها شده بود

رزم حماسه آفرین تنى تنها و دور از دیار با تن ها و گرگهایى تا دندان مسلح ، با نگهبانان اشرافیت و حافظان 
نشیطا  . 

دلهاى همه خدا . عدالت بر خود، لحظه اى غم افزاتر از آن هنگام تنهایى تو در آن هنگامه خون و آتش ، ندیده است 
كه بر درگاه خانه آن زن و در جواب ) از آن شب (پرستان ، از ان روز و دقیق تر بگویم از آن شب ، خانه تو شد، 

دارممن در این شهر، خانه اى ن: نالید كه   سئوالش  . 
هنوز و هماره ، خونرنگى شفق ، از شرمگینى ان شامگاهان است ، ان شام شوم و آن شب تا ابد سیاه كه در كوچه 
 .هاى شهر هیجده هزار دعوتنامه اى ، تنها ماندى و از هیچ پنجره اى ، نورى ، هر چند نا چیز، سوسو نمى زد

ه غمبار را یاد مى اورم به این نتیجه مى رسم كه غمى كه هر وقت به ان تنهایى تاریخى ات فكر مى كنم و ان خاطر
هر غروب را مى اكند، غم توست و غروب ، ائینه دار غصه هاى توست ، و ابهام راز الودش از سر گذشت تو 
 . نشئت گرفته است
 . اى عارف عرفه ، اى شاهد عرصات ، اى سفیر ثوره واى شهید عرفات

الم ، به تنهائیت در كوچه هاى تنگ و تاریك و ماال مال از آتش و دود كوفه اى فرستاده فرزانه حسین علیه الس
سوگند دلهایمان ، دشتهاى وسیعى است كه در ان ، االله هاى سرخ و شقایقهاى ارغوانى عشق تو و موالى تو، 



دوستان و ظلم  هرگز، كه در دلهاى ازادگان و عدالت. مسلم تو از بام قصر قساوت بر زمین نیفتادى . روئیده است 
ستیزان جاى گرفتى ، تو به میهمانى دلهاى عاشق رفتى و قلبهاى مومنى كه عرش الرحمان گفته شده اند، جایگاه 
 . توست اى عبد صالح رحمان

مى بینمت بر تارك تاریخ ، بشكوه ایستاده اى و قامت خونینت از زخمهاى كشیده شدن پیكرت بر سنگفرشهاى كوفه 
سنگفرشهاى كوى و برزن كوفه ، وقتى با بدن مطهرت مماس بودند، بر عرش ، پهلو مى .  ، ستاره باران است

 .زدند، دیگر سنگفرش نبودند بلكه سنگ عرش شده بودند
. تمام ابهاى جهان و بى كرانگى اقیانوسهاى زمین ، وآمدار و شرمسار ان لحظه اب خواستن و ابخوردن تو هستند

احمر شد و ظرفیت و گستره وجود تو را به حكایت نشستتا، لب گذاشتى ، ظرف اب ، بحر   . 
اه چه بگویم ؟ كه مى بینم از بام داراالماره و از سر دار، بر سرداران جهان ، امارت مى كنى و هر جا حق طلب و 
 . ظلم ستیزى است مسلم تو شده است

آفتابى كه تو آفتابى و تسلیم ، تسلیم  بر این حقیقت. چاه ها چاله هاى انباشته از آتش و شمشیر، گواه روشنى است 
اى سلم بزرگ ؛ عزت و شرف ، بندگان مودب استان رفیع تو هستند و در قدمت به خاك ادب افتاده اند. توست  . 

اى شهید پیشتاز كربال، هنوز، عطر دل انگیز ان سالم ملكوتى كه به عنوان حسین علیه السالم فرستادى در فضاى 
و انسانیت ، با مشام جان استشمام مى شود و روح را روحانیت و طور سیناى سینه ها را آسمان فتوت ، برادرى 

 .طراوتى تازه مى بخشد
سالمى از اسالم . سالمى دل انگیزتر از سالم تو در حافظه تاریخ نیست ... الملك القدوس السالم ... به سالم قسم ،

 . ناب یك مسلم
گردان ضایع و كمرنگى است از تو، از همان ایستادن بر بام و به سالمتو از كوه استوا ترى و استوارى عكس بر  . 

از این غم ، كه براى عاشقانت ، هممین یك غم كافى است تا هیچ گاه به سرور ننشینند، غم جانكاه ... باز هم اه ... اه 
نگاه معنى دار و غم الودى ان لحظه كه امام نازنین نازدانه ات را بر زانوى مهر نشاند و دیگر دختركان كاروان ، 

 .به یكدیگر كردند و لب گزیدند
دست مهربان و نوازشگر امام كه بر سر دختر تو كشیده مى شد، اعالمیه اى بود، اعالمیه وصال مسلم به ملكوت 
 تو در عرفه شهید شدى تا دعاى ، عرفه مولى الكونین را تفسیر كنى و حماسه مسلم بودن و تسلیم نشدن را بیافرینى
. 
 سفیر حسین علیه السالم
 آنشب كه شهر كوفه در اشوب غم بود
 نامه نگاران را قلم تیغ ستم بود
 آنشب كه عروس حجله شب شعر میخواند
 اشعار غم با واژه هاى بكر میخواند
 آنشب زمین از پرده دل ناله میزد
 داغ شقایق را به قلب الله میزد
 آنشب حكومت بود سر تا پا نظامى

ور جلبش صد حرامىحامى یك مام  
 در كوچه اى مرد غریبى راه میرفت
 از بى پناهى در پناه اه میرفت
 مرغ دلش گاهى هواى یار میكرد
 از خستگى گه تكیه بر دیوار میكرد
 در كارگاه لب درنا سفته مى سفت
 اسرار دل را این چنین با باد میگفت
 اى باد صرصر همتى چون وقت تنگ است

گ استچرخ زمان ابستن اشوب جن  
 دارم بتو من دست استمداد اى باد
 چون هستیم را داده ام بر باد اى باد
 اینك كه در این شهر دلدارى ندارم
 تنهاى تنها هستم و یارى ندارم
 از من ببر در نزد دلدارم پیامى



 زیرا كه غیر از او ندارم من امانى
 از قول من بر گو تو با نور دو عینم
 فرزند دلبند على یعنى حسینم
 موالى من از كوفیان قطع نظر كن
 كوفه میاعزم سفر جاى دگر كن
 موالى من جان رسول اهللا برگرد
 دانم كه در راهى ولى زین راه برگرد
 اینان كه بر لب نعره تكبیر دارند
 جاى وفا زیر عبا شمشیر دارند
 شمشیرها شان بهر قتلت تیز گشته
 پیمانه ها شان از ستم لبریز گشته

و نیزه ها شان میزبانندبا سنگ و تیر   
 آماده از بهر ورود میهمانند
 اى یوسف من پا سر بازار مگذار
 پا بر سر بازار این اشرار مگذار
 اینجا متاع عاشقى را مشترى نیست
 این فرقه را كارى بجز غارتگرى نیست
 اینان همه ایفا گران نقش خونند
 چون بیخبر از سنگر عشق و جنونند

واهرت راتنها بیا اما میاور خ  
 تنها به خواهر ان سه ساله حضرت را
 ائى اگر در كوفه اى فخر زمانه
 دشمن زند بر خواهر تو تازیانه
 ائى اگر در كوفه میگردد به سیلى
 مانند زهرا روى اطفال تو نیلى
 ائى اگر در كوفه بینى داغ اكبر
 انسان كه روید الله ها از باغ اكبر

لیه السالممرثیه گروهى در شهادت حضرت مسلم ع  
 میا كوفه گل زهرا
 ببین شد مسلمت تنها
 خداحافظ خداحافظ
 شدم قربانیت موال

2(حسینم واى حسینم واى  ) 
 نگر آویزه دارم
 غم عشقت بدل دارم
 ببین احرام خون بستم
 كه حجم را بجاى ارم

2(حسینم واى حسینم واى  ) 
 صفا و مروه ام باشى
 منا و كعبه ام باشى
 مقام و حجر و ركن من
 حریم قبله ام باشى
 بود ذكر دلم یا رب
 بگریم در دل این شب
 كه با این كوفه ویران



 چه سازد خواهرت زینب
2(حسینم واى حسینم واى  ) 

 دهم ذى الحجه عید سعید قربان
 
 ما مسلم و برنامه ما قرآن است
 ملیت ما به پایه ایمان است
 عیدى كه براى ما پسندیده خدا

قربان است فطر است و غدیر و جمعه و  
 خنجر شوق بر حنجر نفس

فصل قرب یافتن مسلمآنان به خداوند، در سایه عبودیت . عید قربان جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است 
 . است

اگر ابراهیم خلیل ، در اجراى فرمان پروردگارش ، خنجر بر حنجر اسماعیل مى نهد، اگر اسماعیل ذبیح ، پدر را 
دایى ، تشویق و ترغیب مى كند، اگر شیخ االنبیاء در نهادن كارد بر حلقوم فرزندش ، لحظه اى در اجراى امر خ

تردید و توقف نمى كند؛ همه و همه ، نشانه مسلمانى آن پدر و پسر و شاهد صداقت در عقیده و عشق ، و وفادارى 
 . در قلمرو بندگى است
 . عید قربان ، مجراى فدا كردن عزیزترین یعنى خدا است
 . عید قربان ، مجراى فیض الهى و بهانه عنایت رحمانى به بندگان مومن و مسلم و مطیع است
 قربانى تو در این چیست ؟
در راه خدا، چه چیز فدا مى كنى ؟ با چه وسیله ، به استان پروردگار، تقرب مى جویى ؟ و كدام فدیه را به قربانگاه 
 صدق ، عشق ، اخالص و وفا مى آورى ؟

تو نیز، اگر بتوانى رضاى . اولیاء اهللا عید قربان مجمع الشواهد صدق در گفتار، كردار، ادعا و عمل است براى 
خویش را فداى رضاى حق كنى ، اگر بتوانى از خواسته دل در راه خواسته دین چشم بپوشى ، اگر بتوانى از داشته 

انگاه قدم نهاده اىها و خواسته ها بگذرى ، آنگاه ، به مرز عبودیت و به حوزه قرب  . 
مگر خلیل الرحمان چه كرد؟ تو نیز اگر پیر و مشى و مرام ابراهیمى ، نباید هیچ چیز از آنچه دارى و به آن دلبسته 

حجاب چهره جانت ، ... اى ، همچون زن و فرزند، مال و منال ، پول و پس انداز، خانه و خادم ماشین و مسكن ، و
د و آنگاه كه پاى دین و خدا به میان آید، بسادگى و بصراحتى ابراهیمى و بصداقتى مانع بندگى و فرمانبرداریت شو

 . اسماعیلى درگذرى و امر موال را مقدم بدارى
 بگذر از فرزند و مال و جان خویش
 تا خلیل اهللا دورانت كنند
 سر بنه در كف ، برو در كوى دوست
 تا چو اسماعیل ، قربانت كنند

ه قرب مى شود و عید قربان روز تقرب به خداونداینجاست كه قربانى وسیل . 
بلكه قرب معنوى و تقرب ارزشى كه  - كه خدا از محدوده حس و جسم بیرون است  - آن هم نه قرب مادى و جسمى 

 . در سایه ایمان و عمل است
 . آنچه انسان را به خدا نزدیك مى كند، طاعت است

است و آنچه از ساحت قرب ربوبى دور مى سازد، معصیت  . 
 : خدا به ما نزدیك است ، حتى نزدیكتر از رگ كردن ، كه خود فرموده است
ما از او دوریم ، چرا كه به جرم و گناه ، گرفتاریم و مجرم هرگز محرم  -و نحن اقربب الیه من حبل الورید  -
 .نخواهد شد
 دوست نزدیكتر از من به من است
 وین عجبتر كه من از وى دورم

طاعت فراتر ننهیم ، اگر با تیغ گناه ، دامن عصمت ندریم ، اگر دست تعدى ، به حریم حرمات اهللا  اگر پاى از مرز
نگشاییم ، آنگاه خواهیم دید كه هر جا باشیم در قربانگاهیم و هر سو كه برویم ، به او تقرب پیدا مى كنیم ، و هر 

بفرموده حضرت على. روزمان عید قربان مى شود  : 
هللا فیه فهو یوم عیدكل یوم ال یعصى ا  

 . هر روزى كه در آن ، خدا نافرمانى نشود روز عید است



 . جلوه دیگر این روز، ذبح است
قربانى كردن گوسفند، چه از سوى حاجى در منا و چه از سوى ما در شهرها مان ، تكریم آن حماسه معنوى و ایثار 

لخ رفتند، آن فداكارى همواره باید در خاطره ها زنده عظیم است كه ابراهیم و اسماعیل از خود نشان دادند و به مس
 .بماند، تا درسى مى باشد فرا روى ابراهیمیان همیشه و همه جا
 رها شدن از تعلقات و ذبح كردن تمنیات در پیش پاى اراده الهى ، درس دیگران قربانى است ،

ریخت و از شر این وسواس خناس نجات  تیغ اراده و عفاف ، باید بر خنجر نفسانیات نهاد و خون نفس اماره را
 . یافت
 تا چه حد حاضرى كه خواست خدا را بر خواهش دل مقدم بدارى ؟
 تا كجا مى توانى طاعت و اطاعت اهللا را، با هواى نفس مبادله نكنى ؟
 . نفس كشتن و جهاد با دشمن درونى ، سخت تر از مبارزه با دشمن ، آشكار و برونى است

كبر نام گرفته استاز این رو جهاد ا  . 
 . ذبح قربانى در دید عرفانى اهل نظر، رمزى از ترك هواهاى نفسانى و روى آوردن به رضاى الهى است
 .ثمرات این ذبح نیز، باید چونان قربانى گوسفند به دیگران برسد

ا و زیانهاى آن چنین است كه آنكه مالك هواى نفس شود و دیو هوا را به بند كشد، هم خویشتن از وسوسه ه... و
 ! آسوده خاطر است ، هم جامعه از صدمه هوا پرستیهاى او مصون

امروز، عید است!... آرى   . 
 . عید قربان و تقرب به خدا، آن هم در سایه عبودیت و بندگى
 . ما، بنده آنیم كه در بند آنیم

ها؟ حال كه چنین است ، چرا در بند نفس و بند زر و سیم و بند خواسته ها و داشته ! 
 . دل به خدا بدهیم و در بند عبودیت او باشیم ، تا از هر قید و بندى آزاد شویم
 . بندگى خدا، امیدبخش است
 .و روز عید قربان مى تواند براى ما اوج این آزادى برین باشد
 . خجسته باد عید قربان عید صالحان و ارس ته ، و عید اهل طاعت و تسلیم

ربان و حضور مهمانان خدا در موسم حجبمناسبت ده ذى الحجه عید ق  
 خسى در میقات

، .من از این شهر امید، شهر توحید كه نامش مكه است ، و غنوده است میان صدفش كعبه پاك ، قصه ها میدانم 
، هر كجا گام هى در این شهر، و به هر .دست در دست من اینك بگذار، تا از این شهر پر از خاطره دیدار كنیم 

ر چشم انداز، كه نظر كرده و چشم اندازى ، میشود زنده در اندیشه ، بسى خاطره هاسوى و به ه . 
یادى از هاجر و اسماعیلش ، مظهر سعى و تكاپو و تالش ، صاحب زمزمه زمزم عشق ، یادى از ابراهیم ، آنكه 

جوان بود، قربانى شالوده این خانه بریخت ، آنكه بت هاى كهن را بشكست ، آنكه بر درگه دوست ، پسرش را كه 
 .برد

یادى از ناله جانسوز بالل ، كه در این شهر، در آن دوره پرخوف و گزند به احد بود بلند، یادى از غار حرا، مهبط 
وحى ، یادى از بعثت پیغمبر پاك ، یادى از هجرت و از فتح بزرگ ، یادى از شعب ابیطالب و آزار قریش ، شهر 

میالد على علیه السالم ، شهر نجواى حسین ابن على علیه السالم در عرفات دین ، شهر خدا، شهر رسول ، شهر 
، بانگ توحید كه در ....، و بسى خاطره از جاى دگر، شخص دگر...شهر قرآن و حدیث ، شهر فیض و بركات 

 دشت و فضا مى پیچد، موج لبیك كه در كوه و هوا مى غلطد، طور سیناى مسلمانان را، جلوه گر مى سازد، چه
 !كسى جرات این را دارد، كه در اینجا سخن از من گوید؟

من و تو رنگ ز رخساره خود مى بازند، همه ما مى گردند، همه او مى گردند، پهندشت عرفات ، جلوه گاهى است 
كه در آینه اش ، چهره روشن و حدت ، پیداست ، همه در زیر یكى سقف بلند آسمانى نیلى ، به مناجات و عبادت ، 

، اشك در دیده و غم ها به دل و بار گناهان بر دوش ، همه در گریه و در راز و نیاز، جامه اى ساده و  مشغول
همگى در سعى اند، یا كه در حال طواف ، گرد این خانه كه . یكسان و سفید، جامه اى ضد غرور، همه بر تن دارند

نتوان یافت به هیچ آئینىاز روز نخست ، بهر مردم شده در مكه بنا، وطن مشتركى چون مكه ،   . 
 . امتیازات نكوهیده در این شهر و حریم ، به مساوات مبدل گشته است
 . این مراسم كه در این خانه بپاست ، رمزى از شوكت و از تقویت آئین است ، جلوه اى از دین است

عوت او مى گوید، غرق در حاجى اینجا همه او مى بیند، نام او میشود، فیض او مى طلبد، با شعار لبیك ، پاسخ د
خسى در میقات... جذبه پر شور خداست ، قطره اى از دریاست ، و  



 پانزدهم ذى الحجه والدت حضرت امام مهدى علیه السالم
 
 اى روى تو خورشید هدایت هادى علیه السالم
 گلواژه دفتر والیت هادى علیه السالم
 هستى تو دهم امام و ما را باشد

ت هادى علیه السالماز لطف تو امید عنای  
 هادى امت

تجلى سیطره روح الهى بر تن خاكى ، و امامت طیف گسترده و مائده . امام پیوند قدسى آسمان و زمین است 
این عقل خاكى ، جز به مدد . روحانى خداوند است كه تاریخ را و ابدیت روح آدمیان را به خویش فرا مى خواند

زد، به سرا پرده قداست و طهارت افالكى راه نمى بردنسیمى كه از گلستان هدایت امام مى و . 
و زمزمه جارى كالم امام و دریاى طراوت و . تصویر تابناك امامت فرا راه مردمان است در طریق عبودیت 

 .شفافیت حضور امام مشتاقان را به سوى حقیقت مى كشاند
و امامان دروغین ناپاك در خواهد افتاد و شیعه بشریت ، اگر تن به هدایت آسمانى امام در ندهد، به در یوزگى خاك 

در تالطم امواج خروشان تاریخ و در انبوه در هم پیچیده دشواریها و درشتى ها، هماره چشم به اى نه درخشان 
امامت دوخته است و سر بر استان آسمان والیت سائیده است و این است كه در درا زناى زمان و چرخش چرخ 

ویشتن ایستاده استروزگار، بر سر پاى خ  . 
به گونه اى  -هر یك بر حسب اوضاع و شرایط روزگار و احوال و افعال آدمیان  - امامان شیعه در روزگار خود 

آنچه از تفاوت و اختالف عرصه هاى عمل ، كالم و حركت امامان به  .نگهبان حریم حرمت عقل و وحى بوده اند
در درون و باطن از انجام و پیوستگى . نا پیوسته و گونه گون باشد اگر چه از بیرون و منظر تاریخى .چشم مى آید

برخوردار است تعیین حركت و شیوه هاى عمل در نظام والیت و امامت محتاج بازنگرى و باز سنجى تاریخ 
 . زندگى امامان است

ینده بینى و نگرشى كه بر مبناى توحید و بنیادهاى استوار هدایت گرى امام متكى باشد، از ژرف نگرى و آ
و یك سو . اگر یك سو قیام خونبار امام حسین علیه السالم است . هوشیارى پیامبرانه امامان به شگفت خواهد آمد

است ، در ... صلح سرخ امام حسن علیه السالم ، و اگر یك طرف نشر علم و احكام و اندیشه هاى كالمى و فقهى و
و یك طرف ، حفظ و استمرار بخشیدن به تداوم خط والیت  -السالم  عصر امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه

همه و همه تصویرى واحد است از آیینه تابناك و  -در عصر امام جواد علیه السالم و امام هادى علیه السالم  -
 . درخشنده امامت

است كه زندگانى  مورخى كه بى عنایت به این گونه گونى عرصه ها و عرضه ها در پى تاریخ نگارى و درخشان
 . آسمانى اش كتاب سترگ حقیقت است
حضرتش نیمه ذى الحجه در سال دویست و دوازده هجرى در حوالى مدینه چشم عالمیانه را به چهره ملكوتى 

7پدر بزرگوارش ، حضرت امام جواد . خویش گشود كه (آیت خداوند در زمین و مادرش حضرت ثمانه مغربیه  - 
تاس) به سیده شهرت دارد  . نام حضرتش على است كه رمز آسمانى عروج انسان است و میراث خاندان عصمت . 

ناصح ، نقى ، هادى ، فقیه ، عالم ، شهید و خالص از القاب حضرت است كه هر یك برخاسته از منش و شخصیت 
امام سال شهادت پدر بزرگوارش ،  -هجرى  220دوران امامت آن حضرت از سال . گرانقدر و روحانى اوست 

هجرى 254تا سال  - 7جواد  ساله آن  52سال از عمر  34. به درازا كشید -تاریخ شهادت خود آن حضرت  - 
حضرتش ، همچون پدر، در خردسالى . حضرت بر سه سكوى پاسدارى از حریم قرآن و رسالت و امامت گذشت 

مامى دیگر تجلى كردبه امامت رسید و اعجاز امامت دیگر بار در چهره ا) به تقریب هشت سالگى ( . 
اگر چه ستمكاران ناباورانه در عهد امامت حضرت جواد علیه السالم به سختى از امامت و توانایى پیامبر گونه او 
در سن خردسالى شكست خورده و دچار گونه اى حیرت دیوانه وار گشته بودند، اما در عهد امامت حضرت هادى 

تابیدند و در پى برهم زدن و آشوبگرى در اندیشه شیعى بر اندند و علیه السالم نیز، از خردسالى حضرتش بر ن
دیگر بار حضرت را به آزمایشهاى علمى و فكرى آزمودند تا شاید رخنه اى در سد مستحكم امامت دراندازند، 

امام او سرگشته و حیران از جوشش چشمه . جنیدى نامى را بر حضرت گماردند تا او را در خردسالى مجاب كند
نمى دانم : مى گفت . علم حضرت به شگفت در آمد و حلقه محبت و والیت حضرت را در گوش كرد هاى

 ! خردسالى چنین كه دیوارهاى مدینه او را در بر گرفته اند، اینهمه علم و معرفت را از كجا فرا چنگ آورده است
بود - براى شیعیان  - ستمگرى ها عصر زندگى امام هادى علیه السالم ، عصرى پر تالطم و آكنده از دشواریها و  . 

آشفتگى سیاسى و اقتصادى و درهم پاشیدگى اوضاع اصالح اجتماعى ، مجال را براى حاكمان ستمگر تنگ نمى 



 كرد و آنان بر تعصب و تقویت پایه هاى جور و ستم مى افزودند
خالفان سر سخت خود، تنها م -زمامداران خونخوار عباسى از هر فرصتى براى نابودى و از میان برداشتن 

سود مى جستند) شیعیان ( . 
این زمان ، حفظ تجمع شیعیان و استمرار بخشیدن به مقاومت و امر ارشاد سیاسى و اجتماعى ، رسالت خطیر و 

دستگیرى و تعقیب بزرگان شیعه. حساس امامت بود  . 
و ... نان همچون یحیى بن عمر وو نیز شهادت بسیارى از آ... همچون محمد بن صالح و محمد بن محمد الحسینى و

ایذاء و آزار شیعیان ، كار را بر آنان چنان دشوار ساخته بود كه اگر نقش امامت حضرت در كار نبود، اثرى از 
 .شیعه بر جاى نمى ماند

و روشن است كه امام نیز از خطر توطئه و دسیسه هاى شوم جباران روزگار و خونخوارى همچون متوكل در 
مكه و مدینه(امام جماعت حرمین . دامان نمى مان اگر ترا : از سوى دستگاه خالفت ، به متوكل عباسى نوشت كه  ( 

را از این دیار بیرون بر كه بیشتر این ناحیه را مطیع خود ) هادى (به مكه و مدینه حاجتى هست ، على بن محمد 
 . گردانیده است

چند باره خانه حضرت بود كه هیچ به دست نیآورده بودند و این پس از سعایت مخالفان و دشمنان و تفتیس مكرر و . 
نزد متوكل سعایت كردند و گفتند كه در  - در باب حضرت امام على النقى علیه السالم : مسعودى آورده است كه 

منزل ان جناب اسلحه بسیار و نامه هاى فراوان است كه شیعیان او از قم براى او فرستاده اند و آن جناب عزم آن 
سراى او را بازرسى كردم و در : یحیى بن هر ثمه از فرماندهان ارتش متوكل مى گوید... ارد كه بر تو خروج كندد

 آن جز قرآن و كتب علمى چیزى نیافتم
تمام این جریانهاى اجتماعى ، عاقبت متوكل را مجبور كرد كه امام را به سامرا، مقر حكومت خویش فرا بخواند تا 

راقبت و اطالع خویش محصور كندحضرتش را در حیطه م . 
در تمام این دوره . و این بود كه به قریب بیست سال از زندگى حضرت در سامرا و مقر حكومت عباسى گذشت 

نشانگر تالش حكومت عباسى براى تنگ  - كه تاریخ آن را یاد مى كند  - بیست ساله حضور جماعتى از بنى عباس 
لسالم استكردن مجال بر حضرت امام هادى علیه ا  . 

گاه . تاریخ صحنه هاى شگفت را از حضور امام در عرصه مقاومت و ظلم ستیزى در حافظه خود گنجانیده است 
به باده نوشى مى ). نعوذ با هللا (حضرت را به اجبار به مجلس عیش متوكل وارد مى كنند و متوكل حضرتش را 

ى گوید از امام مى خواهد كه دست كم شعرى بخواند و امام خواند و آن گاه كه امامم خردمندانه اهانت او را پاسخ م
 :گرچه شاعر نیست ، اما دشمن را با تیر ابیاتى شگرف شگفت بر زمین عجز و ناتوانى مى دوزد
 با توا على قلل اال جبال تحرسهم
 غلب الرجال فلم تنفعهم القلل
 و استترلوا بعد عز من معاقلهم
 و اتسكنوا حفرا یا بنسما نزلوا
 ...ستمگران بر قله كوههاى خانه ساختند ولى چه سود كه كوهها نیز یارى شان نكردند ...

چه جایگاه پلیدى... آنگاه از فراز كوه ها به شیب گورها در افتادند  ! 
تربیت شاگردان و پرورش مردان سترگى كه هر یك زمانه اى را متحیر مى سازند و دنیایى را مبهوت مى كنند از 

فیض حضور حضرت است ، بزرگانى همچون حسین ابن سعید، ابو هاشم جعفرى ، عبد العظیم دیگر بركات 
شاعر شهید(حسنى و ابن سیكت   .از آبشخور روحانى فیض امام سیراب گشته اند (

سر آنجام ، جباران زمانه ، عظمت حضور امام را تاب نیاوردند و حماسه شهادت كه میراث خاندان والیت است ، 
یخ را به چرخش در آورد، امام علیه السالم را به زهر دشمنى و كینه ، به شهادت رساندند، و سوگ دوباره تار

 .حضرتش را جاودانه ساختند
 !!اما دریغ كه چراغ هدایت خاموش گردد و در كار امامت شكست در گیرد
 میالد حضرتش بر شیفتگان حضرت خجسته باد
 ماه فروزانى دگر
 ساقى امشب با پیمانى دگر
 سفره رنگین كرده بهر تازه مهمانى دگر
 باغبان را گو بپاشد بذر شادى در زمین
 تا ببارد ابر رحمت باز بارانى دگر
 باید آدم در جنان امشب گل افشانى كند



 تا به تخت گل نشیند جان جانانى دگر
 تا نترسد نوح پیغمبر ز طوفان بال
 رحمت حق كرده بر پا باز طوفانى دگر

موش گردید و خلیلآتش نمرودیان خا  
 تكیه گاهش تخت گل شد در گلستانى دگر
 شهر یثرب سینه سینا شده كز لطف حق
 زد قدم در این جهان موسى ابن عمرانى دگر
 گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده كرد
 جسم او را داده میالد نقى ، جانى دگر
 بر جواد ابن الرضا حق داده از دریاى جود

رخشانى دگرگوهر ارزنده و در د  
 خیزران باید زند گلبوسه بر روى عروس
 كز شرف آورده بهر دین نگهبانى دگر
 فاطمه در باغ جنت بزم شادى چیده است
 چون كه دیده نهمین گل را به دامانى دگر
 از شب ظلمانى و تاریكى ره غم مخور
 ز آنكه آید بعد شب صبح درخشانى دگر
 خاتم پیغمبرانت تبریك گوید بر على

على را آمده ماه فروزانى دگرچون   
 زد قدم در ملك هستى حافظ صلح حسن
 تا دهد با صبر خود در صحنه جوالنى دگر
 نهضت خونین عاشورا و پیكار حسین
 یافته از این پسر گرمى میدانى دگر
 محور چرخ عبودیت چو زین العابدین
 داده بر محراب طاعت عشق و ایمانى دگر

ر العلومگوهرى را داده بر ما مكتب بح  
 تا نگردد جاگزین علم ، نادانى دگر
 فارغ التحصیلى از دانشگه فقه و اصول
 آمده و بر ما دهد سر خط عرفانى دگر
 همچنان موسى ابن جعفر در مقام بندگى
 آمده با خط انسانساز انسانى دگر
 تا نماند در جهان خالى سریر ارتضا
 آمده همچون رضا در دهر سلطانى دگر

بدنیا منبع جود و سخاچون جواد آمد   
 كز علوش گشته رنگین خوان احسانى دگر
 از والى هادى دین شاعر ژولیده را
 حق نموده شامل لطف فراوانى دگر
 سرود در میالد حضرت امام هادى علیه السالم
 مژده ز میالد ولى عشر
 هادى دین زاده خیر البشر
 مژده ز میالد على النقى
 هادى دین نوگل باغ تقى

میر همه متقى سبط نبى  
 شبل على بحر نقاوت نقى
 شاه عشر هادى جن و بشر
 هادى دین زاده خیر البشر



 مژده ز میالد ولى زمین
 شبل على والد پاك حسن
 ماه دهم بارقه ذوالمنن
 زاده زهرا وصى بوالحسن
 شمس هدى پادشه بحر و بر
 هادى دین زاده خیر البشر
 مژده ز میالد شه ملك دین

یقین نور خدا سرور اهل  
 محور دین عروه اهل یقین
 حجت حق مظهر جان آفرین
 شد بجهان ماه رخش جلوه گر
 هادى دین زاده خیر لبشر

 هجدهم ذى الحجه روز فرخنده عید سعید غدیر
 
 روز عید است و همان به كه سالم تو كنیم
 مطلع الفجر دل خویش بنام تو كنیم

به تو فرخنده بود) ص (جانشینى محمد   
در این بیعت عام تو كنیمعهد تجدید،   

 غدیر خم
پدر پیر تاریخ ، بسیار شگفتیها به چشم دیده است و بسیار رویدادهاى ارزشمند و عظیمى را به یاد دارد كه 

اما از این میان ، چیزهایى را به خاطر دارد كه از ویژگیهایى ارزنده تر . فراموش نا شدنى و بى مرگند
 :برخوردارند

ها و سرنوشتها، تاریخ اسالماز میان همه سر گذشت  
ص(از میان همه پیامبران ، محمد   ) 

 از میان همه امامان ، على علیه السالم
 و از میان همه حوادث ، غدیر را

) ص (و غدیر باالترین و واالترین رخداده اى است كه در رابطه با بافت اسالم راستین و خواسته ژرف نبى اكرم 
 . ظهور و بروز كرده است

تجلى اراده خداوند است ، غدیر نقطه تاملى در تاریخ است ، غدیر یك مكان محدود نیست ، غدیر بى منتها و غدیر 
غدیر روح جهان و انسان است ، غدیر زنجیره تداوم ایمان است ، غدیر لحظه هاى هیجان حیات . جاودانه است 

غدیر قدرت اسالم و جانمایه اعتالى  است ، غدیر شكوه تاریخ است ، غدیر تالوت آیه هاى رهایى بشر است ،
بشریت است ، غدیر فرودگاه موكب مقدس پیامبر خدا و قرارگاه فرماندهى سپاه توحید در كل هستى است ، غدیر 
 . نبض حیات و راوى شور و شادمانى و شگفتى و سرور است
 . باشد تا پیمان و الیتمان را با صاحب این روز محكمتر نمائیم

خستگى ناپذیر، ده سال مجاهدت و ایستادگى ،   هجرت است ، اینك پیامبر خدا پس از ده سال تالش اكنون سال دهم 
، طى اعالمیه اى مردم را )ص (پیشتر از این رسول خدا . ده سال تبلیغ در مدینه عزم آن دارد كه به خانه خدا برود

به راه ) ص (تظار نشسته اند تا با پیامبر به زیارت كعبه خوانده است و حاال هزاران نفر از مشتاقان حرم به ان
 .افتند

ص (در آنجا محمد . بیست و ششمین آفتاب ذى اقعده سر بر آورده و كاروان مسلمآنان به سوى خانه خدا پیش میرود
آنجا نمایشگاه قدرت اسالم ، شكوه ایمان ، برادرى و برابرى همه اقشار . مراسم حج را به مردم آموزش میدهد) 

بودمسلمان  همه با یك رنگ و با یك سخن در پیشگاه خدا بودند، بى هیچ نشانه اى براى شناخت فراتر از فروتر،  .



 ! همه همسان ، همه برادر، همه فرزندان یك آب و خاك
در راه بازگشت ، كاروانیان آخرین حج حجه الوداع میروند تا در پى عبادتى بزرگ بهمراه پیامبر مهربان ، باره 

هم اینك هشت روز از قربان عید اضحى . معنویت زیارت خانه خدا به شهر و دیار خویش باز گردند توشه اى از
 .میگذرد و بیست و سه روز است كه از زن و فرزند، دورند

به شوق دیدار خانواده وادیها را یكى پس از دیگرى در مى نوردند و اینجا جاى جدا شدن است ، راه عراق و مصر 
م از سویى كناره آبگیر خمو مدینه ، هر كدا  . 

قلبها در سینه ها مى تپد، مردم با هم نجوا میكنند و از یكدیگر میپرسند كه . فرمان ایست میدهد) ص (ناگهان پیامبر 
فرود آمده) ص (اینك این پیك آسمانى است كه بر رسول خدا ! چه پیش آمده است ؟ كسى نمیداند  : 

آن را : ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ، و اهللا یعصمك من الناس ، اى پیامبر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من
آسیب(كه از پروردگارت بر تو فرود آمده ، برسان ، اگر نكنى پیامبریش را به انجام نرسانده اى ، خداوندتر از   ) 

 . مردم دور خواهد داشت
چنین موقعیتى حساس و در این بیابان ، و در این  این كدامین سخن است كه میباید بى هیچ درنگ و سستى ، در

 گرماى توانفرسا، براى جمعیتى كه از رنج سفر خسته اند، بیان شود؟
مگر میشود كه پس از پیامبر، جامعه بدون رهبر بماند؟ مگر میشود كه رسالت ، . اینجا مسئله فردا مطرح است 

 امامت را به دنبال نداشته باشد؟
رصت بسیار اندك ، آنها كه پیش رفته اند باز میگردند به انتظار دیگران كه از پى مى آیند، فرمان محكم است و ف

پیامبر رحمت بر فراز این بلندى ، . نماز ظهر را میخوانند، آنگاه روى تخته سنگهاى جهاز چند شتر نهاده میشود
شنفسها در سینه حبس است و همه سرا پا گو. خطابه تاریخى خود را آغاز میكند  . 

 .پیامبر پس از ستایش خداوند، از آخرین سال حیات خویش خبر میدهد
اى مردمى كه در اینجا هستید، درباره من چه مى اندیشید؟ همه پاسخ میدهند : آنگاه رو به مردم میكند و مى افزاید

خدایت جزاى خیر دهد. به راستى كه رسالتت را به خوبى انجام دادى ! كه اى پیامبر . 
بنده و فرستاده اوست ؟ ) ص (آیا گواه هستید كه آفریننده این جهان خداى یكتاست و محمد : ى میفرمایدرسول گرام

 و آیا شهادت میدهید كه بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت حق است و مسلم است و انكار ناپذیر؟
درست است اى پیامبر: مردم یكصدا میگویند ! 

داوندا تو خود گواه باشخ: و نبى اكرم سر بر آسمان بلند میكند كه   
 :پیامبر آنگاه اینچنین ادامه میدهد
آنى تارك فیكم الثقلین كتاب اهللا و عتراتى اهل بیتى و انهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض ، فال تقد مواهما فتهلكوا 
 . و ال تقصروا عنها فتهلكوا و ال تعلموهم فانهم اعلم منكم

وم ، اما دو چیز گرانمایه برایتان به جاى میگذارم ، یكى كتاب خدا قرآن و من گر چه از میان شما میر! مردم 
دیگرى اهل بیت و عترتم را كه مفسران و معلمان كتابند این دو از هم جدائى ندارند تا در كنار حوض كوثر بر من 

آنكس كه بدینها پشت . وارد شوند، هر كس به این دو توسل و تمسك جوید و پیرو آنها گردد، نجات و رهایى یابد و
كند، هالكت یابد، كسى كه به این دو تمسك نموده و كتاب و عترت را راهنماى خویش سازد هرگز گمراه نخواهد 
 !شد، مباد مباد كه این دو چیز ارزشمند را از دست بدهید

آنگاه مى . یان میشودسپس دست على علیه السالم را میگیرد و آنچنان آنرا بلند میكند، كه سپیدى زیر بغل هر دو نما
چه كسى بر مومنین در ارزیابى مصلحتها و شناخت و تصرف در امور سزاوارتر است ؟ همه یك سخن : افزاید
آیا من به شما از خودتان اولى و سزاوارتر نیستم ؟ : میفرماید) ص (رسول گرامى . خدا و پیامبر دانا ترند: میگویند

نین استچرا چ: و همگان یكصدا پاسخ میدهند كه   . 
منشور آسمانى و مقدس خالفت و والیت را بدینگونه باز میخواند) ص (در اینجا پیامبر  : 

من كنت مواله فهذا على مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه احبب من احبه و ابعضه و انصر من نصره و 
 . اخذل من خذله



است ) و پیرو(آن كس كه على علیه السالم را دوست ! خداوندا. آنكس را كه من موالیم ، على نیز موالى اوست 
یارى كن هر كه را یاریش دهد بى یاورش گذار، هر كه او ! هر كه على را دشمن بدارد، دشمن بدار! دوست بدار

 !را یارى نكند
امعه و بدینگونه زمامدار آینده اسالم ، از سوى آورنده این دین و به فرمان خداى آن به عنوان حاكم سرنوشت ج

 .تعیین میشود
رسول اكرم ، در این سخنرانى طوالنى ، صفات و مشخصات على علیه السالم را به مردم مى شناساند و مسیر 
زندگى را نشانشان داده ، حجت را تمام میكند و پى درپى آنان را از مخالفت با على علیه السالم كه همان مخالفت با 
 .خدا و رسول است ، بیم میدهد

جدهم ذى الحجه از میان آسمان دورتر رفته است ، نزدیك چهار ساعت است كه پیامبر خدا با وجود آفتاب هی
رسول خدا به پایان خطبه رسا و غرایش رسیده . سالمندى و خستگى سفر، همچنان سخن میراند و اتمام حجت میكند

با زیبایى چنین ) ص (د و پیامبر چیزى نمیگذرد كه دگر باره فرشته وحى فرود میای. ناگهان خاموش میشود. است 
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم اال سالم دینا: میخواند . 

 . امروز آیین شما را برایتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و اسالم را دین شما قرار دادم
دگار به رسالت من و امامت على خشنود شد، آنگاه در برابر اهللا اكبر، آرى اى مردم ، دین خداوند كامل شد و پرو

دریاى جمعیت ، شاد از انجام رسالت و امامت على خشنود شد، آنگاه در برابر دریاى جمعیت ، شاد از انجام 
 رسالت الهى از منبر پایین میمید، مردم گروه گروه رهسپار بیعتند، با این اندیشه كه این نخستین بار نبود، گر چه
 .بلندترین و رساترین و همگانى ترین بود

دانست ، در جنگ خندق تمامى ایمانش   پیشتر نیز در نخستین روز اعالم آشكار پیامبرى یوم االنذار خلیفه اش 
خواند، در نبرد خیبر قلعه گشا بود، در پیكار احد الفتایش سرود، در حدیث منزلش با هارون وصى موساى پیامبر 

نه العلم ، دروازه دانشش نامید و بارها و بارها اسد اهللا ، عین اهللا ، خلیفه اهللا و سیف اهللا اش لقب سنجید و حدیث مدی
 ...داد و
و راستى هم كه منصب واال و مقام الهى خالفت را چه كسى میتوانست به دست گیرد جز برادر پیامبر، پیشواى 

) ص (ار خدا، پرچمدار آزادى ، احیاگر سنن پیامبر آزادگان ، كشنده فاجران ، پدر امت ، در شهر علم ، دوستد
فریاد عدالت انسانى ، یاور ستمدیدگان و مظلومان ، سر پرست بیوه زنان و یتیمان ، شیر صحنه هاى نبرد، بنده اى 
نا چیز در مقام عبادت حق ، وارسته اى از همه آنچه غیر خدایى است ، داناترین مرد روزگار، همسر زنى چون 

ص(راستگویى بى نظیر و درستكردارى بى مانند، اولین مومن به خدا و پیامبر، وارث رسول  فاطمه ،  )  ،
فداكارى بزرگ ، جان پیامبر، یاور همیشه حق ، وفادارى مردى به عهد خداوند، پایدار مردى در اجراى او امر 

وشندگان علیه ستم ، عدالت حق ، روشن دلى بینا و با بصیرت ، نادرى از نوادر گیتى ، مظلومى از تبار خر
حق و باطل ، و) تمیز دهنده و جدا كننده (گسترى از همه عادلتر، مفسر و مبین قرآن كریم ، فاروق  ... 

آرى جز او به اجرا در آورد و هرگز و هرگز كوچكترین لغزش و كوتاهى از او دیده نشود؟ راستى اگر على علیه 
اه پیامبر بردارد؟ تاریخ خود گواه صادق استالسالم نبود، كسى یافت میشد كه گام در ر  . 

ارزیابى كنید كه چه كسى میتوانست مثل او زمینه رهبرى سیاسى و اجتماعى خود را بر قوانین اساسى قرآن بنا 
 .بگذارد
جز على علیه السالم چه كسى میتوانست در تامین عدالت اجتماعى ، به آن اندازه تالش ورزد كه برادر خویش را با 

گران به یك چشم بنگرد و یا به هنگامى كه در بیت المال دارد به بررسى كارهاى مردم مى پردازد و كسى میاید دی
كه با وى كارى خصوصى دارد، شمع بیت المال را خاموش كند كه این مال همه است و نباید براى كارهاى 
 .شخصى از میان برود

یان نشان داد و نمونه یك انسان كامل اسالم را در پیش روى اینها بود كه شخصیت على علیه السالم را به جهان
 . جوامع گذاشت
 :و این همه واالیى و اجراى دقیق حق و عدالت بود تا دیگران را وا دارد كه درباره اش بگویند



 .قتل فى المحراب عبادته لشده عدله على كشته عدالت خود شد
ید آنكه ، اگر فرداى قیامت در پهنه رستاخیز عظیم قیامت بازش و اینك او، آن بزرگ ، نگران من و تو میباشد، ام

 !دیدیم و از ما پرسید كه در مقام شیعه من چه كرده اید، پاسخ آبرومندانه اى داشته باشیم ، خدا كند كه چنین شود

 

   
 غدیر خم
 
 امروز احمد را به لب رازى مگو بود
 رازى كه بهر خلق مجد ابرو بود

ا گردید صادرفرمان ابالغ از خد  
 اسرار پنهانى باطن گشت ظاهر
 در وادى خم غدیر آن راست قامت
 بر طبق فرمان خدا كردى اقامت
 قدرى تحمل كرد آن میر سر افراز
 تا رفتگان آیند و خیل ماندگان باز
 شد از جهاز اشتران آماده منبر
 شد بر فراز آن پیمبر ز امر داور
 احمد كه بودى ملك هستى پاى بستش

به لب دست على بودى به دستش فرمان  
 لعل لبش را همچو گل بگشود احمد
 رو كرد بر جمعیت و فرمود احمد
 من بر شما پیغمبر گفتند آرى
 منصوب حى داورم گفتند آرى
 از من خطایى سر زده گفتند هرگز
 ظلم و جفایى سر زده گفتند هرگز
 گفتا كه از من بر شما حجت تمام است

پیام است حجت تمام و بر شما از حق  
 هر كس مرا موال و آقایش بخواند
 باید على را رهبر و موال بداند
 جز او كس ملك والیت را ولى نیست
 از بعد من موال كسى غیر از على نیست
 از پیش خود هرگز نكردم انتصابش
 بر خلق كرده ذات خالق انتخابش
 هر كس كه در حق على حرمت گذارد
 او را بدون شك خدایش دوست دارد

ر كس كه دشمن با امیر المومنین استه  
 فردا حسابش با كرام الكاتبین است
 من شهر علم بر شما او هست بابش
 اسرار خلقت جوهر است و او كتابش



 حجاج را چون حكم خالق ضامن آمد
 از دومى گلبانگ بخ بخ آمد
 افروز كردى با على آن پست بیعت
 روزى دگر شد غاصب غصب خالفت

لوثقاى دین استهر چند عید عروه ا  
 هنگامه شور و نشاط مسلمین است
 اما چه سازم چون كنم دل بى قرار است
 از بى قرار دیده من اشكبار است
 بعد از نبى آن پست مى دانى چه ها كرد
 در را شكست و غنچه را زا گل جدا كرد
 آن بى حیا با عده اى پیمان ببستند
 پهلوى زهرا را به ضرب در شكستند

راه حق مرتضى را دادند از این  
 مزد سفارشهاى ختم االنبیاء را
 ژولیده ام كز داغ زهرا داغدارم
 هستم گنهكار و على را دوست دارم
 سرود گروهى بمناسبت عید سعید غدیر
 سیدنا سالم علیك یا محمد
 بلغ ما انزل الیك یا محمد
 عید غدیر است ، على امیر است

2(على على جان  ) 
دایت اوعلى كه شمع دلهاست نور ه  

 نقل دهان احمد، نقل حكایت او
 تمام نعمت حق بود والیت او
 به باغ دین ز مهرش داده صفا محمد

على امیر است. عید غدیر است   
2(على على جان  ) 

 عید غدیر گرفته صفاى دیگر امشب
 نبى زبان گشوده به مدح حیدر امشب
 على شده وصى پاك پیمبر امشب
 به دوستان موال كند دعا محمد

ید غدیر است ، على امیر استع  
2(على على جان  ) 

 ولى ذات سرمدى كسى به جز على نیست
 چشم و چراغ احمد كسى به على نیست
 برادر محمد كسى به جز على نیست
 على قسم به قرآن یكیست با محمد

على امیر است. عید غدیر است   
2(على على جان  ) 

 كسى كه از ازل بود عبد خدا على بود



نبى بود از ابتدا على بودكسى كه با   
 كسى كه از پیمبر نشد جدا على بود
 كسى كه در رخش دید نور خدا محمد

على امیر است. عید غدیر است   
2(على على جان  ) 


