
 :جان دل است و بس رةیش «نیمهر حس»
 

 شود  فـــاجَ  «حبّتمُ رخوارِیش» در حقِّ ،ــا شودنفَ ،یریبگ «نیسحُ»را گر از«دل»

 ؟شود  ــاکُج« حبّتمُ فقیرِ»او  رِــهبی مِ ،اش بوده است نطفة هستی «نیسحُ هرِمِ»

 شود  ادــجُ ز دلبـــر :که ـاد اینـبـهرگز مَ ست «ردلبَ صداقِمِ»، کهنیسحُست ا « دل صاحب»

 شود« ـاــغدَ دیوِ رَهِ »  ر بُدی،اَ« صاحب بی» ائنیــش، خ ردیر که سپُصاحب اَ بر غیرِ

 ا شودـمـر سَزمین بَ زِ  اگر  ست«او»با ست،«رُکن و مقـــام و پایة برپائی بنا»

 شود  ادامی أـتم قِّ آن بهکه حَ ـر است ـبا دلـب ست«داخُم و خانة ــرَحَ»، و« کعبة حق» ، «دل»

 شود  زیرِ پا «حقِ دل»به حق،    ،«قصلِ حَبی وَ» ست«او وصالِ»اش: «داقصِ»و؛ « مِلکِ طِلقِ حقّ»، لبَ

  شود«  قتــدامُ» در آن « دای خانهــخُ»باید  ،است« واجبِ حق» ، «دل تِرمَحفظِ حریم و حُ»

 شود«  راـسَ دولت» :همه  اش بُدی، گر صاحب  ،است و پَست« ویرانه»اش همه خانه،  بدون صاحب

 شود  ادیگر بن است اگر به پایة« لمــظُ» بنشیند کسی در آن،گر ا  است« صبغَ»

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

 شود« الضُّحاوَ»کَس همه  ،دلشُد چو« شمس» با « حُسین»بُدی« میکّه بُودِ دو عالَ»به« مظهر»

 شود  ادـجُ اش«حقّ»که ز وَد اگربُ« لاطِـع» ،ست«نبودِ او»، «اـــم دلِ» ؛«ودِ  نبودِ دلبُ»

 به پا شود  «هستی»که  اند  ـمبا ه« نبود»و « بود» ،«دل»است « نبودِ حق»و « حقّ حضرتِ»است « بود»

 دا شودــاز حق جُ یوِ  نه ، جُـدا حق از او ینِ است؛« محبّت عینِ» ست که«وا» ؛«حبّتمُ»، داـخُ ذاتِ

 شوداش  به پا  صلوه  :همان که «آن یرِــتکب» ست،«او هم» اش، به حق است ذاتِ دل؛ و حبیب «حُبّ»



ـالِ دل» : «ـوالـمُـ» شوند« یکی»، «ها ر و دلـدلبَ»، «صَلوه»ندرأ  شود «اَت  با خُـد رَهِ وصـ

  «شود نوا یب  و  شود یم فقیـــراو  یب» است و بس  «جان دل جوهرِ ،نیسحُ هرِمِ»

  ا شودــصف یب «دل انةــخیداخُ»او  یب هست «نیسحُ»با   «دل ا و رونقِــور و صفنُ»

 بقا شودپُرکه جان   تس«او هرِمِ رِــحبَ»ز وَ است « مدو عالَ اتِیح آبِ» ،«نیسحُ هرِمِ»

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

 شود «اـس نقطه»  ،«داـهمچو خُ »  کسی که  «ونگُ حق» :«است یا نقطه ،لمعِ حقِ»صطفا کهفرمود مُ

ــر» :«ونطُبُ رِظاهِ»هم ،و«  ظاهر ورِظهُ ظهرِمَ»هم ـدا»؛  «اوّل و آخ  شود «إنتها»که تا  ست «إبت

 شود «دابتـمُ»دا خُ که بر کتابِ  یا«هـیآ»آن «او»است « اهلل سمِبِ یِبان» ،باء در تحتِ

 ا شودـــفها جَ قلم حِبه روُ   به حق،   او، یب ،اوست  «ونرُسطُیَما  جوهرِ» ،«نون» در قلبِ

 شود «ـالق مَه»  ورا  «دـبعَ»و؛ « ذات»است «شمس» ،«سا هیچِ نقطه»همان « ـدـعَب»و، «حقّ»ست«نقطه»

ـ ه»مثلِ    ؛   همان«مقامِ جَمع»  است« عبـداهلل»  شود «بر غنــا حتویِمُ»که «مــفقری عظی» :«ستنیست 

 به پا شود« انانس هستیِ» که نیست ا«او» با ست «او»م دو عالَ مرکز دورِ»  است:«نقطه چون»

 شود «نما حق»سینو،  حُ« ذاتِ حقّ»است  «عِلم» :«عینِ آن»است « سینحُ» ،و«عینِ ذات»ست«نقطه»

 «شود  واــس زو    دشون هم   ذات»  :که یعنی ،، ای لطیفاست  «سینحُ»، «ذات سمِإ»که:  یعنی

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

 شود «ـاـسَمـ»که فقط در  «وعجائبیکُـنی» : «أب»و« إبن» :تندهس  «تو  سینِحُ»و  «اهللدُــعب»

 شود «اــمُرغِ هُم» و «والعجائببُ»فدای   انمـج : این  مکن استفقط مُ  «آسمانِ عقــل»در



 شود «اخُد بـدِأبِ عَ»کَ «رــپس»آن  نازم به سین: حُ«بدِ حقأبِ عَ» ،د است وـاحم «عبداهلل»

 شود« قـــابَ»را « رـجَشَ»ای که «میوه» آن ؛ستدَشُ  «پدر بر پدر»که   گوهــری یکّهآن  

 شودأدا  اش«حقّ مَعنیِ»که چنان «:رآتِ صِدقمِ» ،ست«داــسیّدالشُه»که ی؛ همان«ونهنمُربرت»

 شود صدا« یّدـس»شهیدی است که « سینحُ»تنها  هم احمد، علی، حسن، زهرا ، و، « شهید»حق   هم

ـد، علی، حسن ست و،  هاحق « سیّد» ـاقاطبة اُ فخـــرِ»که  سیّدی او  ،«دیِّـسَ»م احم  شود« ولیــ

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

 شود« پا»ش  یهست دل وبر  است؛ «اصل» ـر؛ـهسین نباشد کسی به دَحُ بی است و« انــج»

ــر»  دشو «اـــرون از خفبُ»گشته؛ « پدید»با آن   اش«قیامت»بلکه   :را،  نه«سالم»د وَبُ« مظه

ـز»با   ،«دل ونِ سَـالمگُ بهشتِ دایره«: »المـدارالسّ» ــ  پا شود ت  به«المسَ دورِ»  که   است« مرک

 ـا شود؟!ـتو  کِی  بنـ« بدونِ مرکـــزِ دورِ» ،«وجود»برپاست  گر شد و «سینحُ مرکزِ»بر 

 شود  «اـــهَب »بدون تکیـه به مرکز   یعنی:   شود، نمی «بدون تکیـه به مرکز»یعنی: 

 شود« افخوش وباصَ»نشسته،  درآن  «دل» تا نیست،  «المدارالسَّ» ،نیاید و «سَـالم»بی او 

 شود ز پا کلّی به  «قُرب بهشتِ» ،ربالـک بی ،«جنّ و انس قُربِ نِمَثَ»ل : بَ«میعظ ذبحِ»

 شود  «اگر سالمت  المِــسَخود » ،ت«موال»  ،«گاه تکیـه»ش کردی ،بودی و« سینبا حُ» گر

 !شود  ار به« دوزخ خُسران» نیحس یب : که یعنی  ،است  یرفتن« اسالم سالمتِ» نیسحُ یکه ب یعنی

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

 شود  «افز جان»از آن   «زنده»  :که آن است، « رُوح» ،است«هستی  عینِ» او که  ؛«بَحر» ؛ بلکهاست «نَهر»



 شود  «افن» «هستی»نبوَد و   «حیات»بی او  ،«آب ظرفِ »و «دار پا صلِ بهأ»  :«او»است  «حُبّ»

 شود  «اپ»به برآن «تو دینِ»است و،   «حق»در آن  ،«حُبّ»ت س «او پاکِ دلِ»  ؛ «المسَ»بر  است «حُبّ»

 شود  «اهستیِّ م»آن بیاید و در« حق»تا  ،«ظرف»نیست   به کون و مکان،  «او»رنبوَد اَ

ـاهدِ  بر رَ» ، «حُسین»  یعنی «نیسحُ»خود   تسا«ستألَ هدِعَ»به «یلبَ» مزِرَ  شود  «بِّ ماشـ

ـهید»خود  ، تسا«ستعهد ألَ»به «یلبَ  مزِرَ»  شود  «ال»  به  دّلــبَمُ   ت«یلبَ»  ،او حُبِّ یب «ش

ـالِ حقوجُوهِ   کم  عینِ »  :«حُسین»یعنی:   ـدا  ،  «حُسین یب»یعنی که:  «ــ  شود  «اـــخـف» در خُ

 شود که گرفته ز ما   «زلیأ شهادتِ»در آن  ست«یّدالشّهداسَ»سینِ توحُ ؛و« هیدشَّال» ،حقّ

 ؟!ا شودنفس تو کِی در بق  ،«بی نفسِ نفس» ،هست  «نیسحُ»،  هادتبه ش  نفسِ نفسِ تو  که:  یعنی

 شود  داأ« والمُ  ذرّه پرورِ  رِــــهمِ»به   تنها این ربط هم حقِّ ، «تو به نفسِ اوست نفسِ بطِرَ» :«حقّ»

ـا»تو را  عرش،   سارِ هیتا سا  ی،هدم نِـق کیر اَ ش«یادــه ورِنُ متنِ»در   شود« رهنمـ

 ال شودــرمَبَ  ات«دل رازِ» که  یخوش آن دم ،اوست« وجود رازِ»  و« رــکباَ رِّسِ»که  یعنی

ـرقِ نُ» ، «دل» ،«رــمُه ربهسَ رازِ»تورا  شود آن  بشکفته گر  ــ ـا»،  که«روغ  شود  «مَأذنة إنَّـم

ـدی  رِجس و  کثیف و» ـادگاه» «:دل»  ه،ش رفـت«پلی  شود  «مرکزِ شهـــرِ خُدا»  و« میعـ

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

ـدِنَ» «نیسحُ» رایز  شود« ـداخُ»آن  «یمشتر کّهی»که   ی«نقـد» است «امتید قتو در صَ  ق

ــدرِ او»بر  ،«نیسحُ» ،«داردی حق و، مَظهر بر آن« صد اسم» ـا به«قَ  شود پا ست که قامتِ أسمـ

 شود« نما حق» او است، چو «حُسینی»کُو آن است،« قامت به قیامت»است،  «حُسینی»کُو آن



ــرا» تو چون اگر شدی، دلِ« چون او» است«لنزِمَ» وی و، دلِ یار،خُ« وصال»محبُوب را   شود« حَ

ـریلجِ  شود« گُشا لشکِحقِ مُ» خود ورِوان دل، چو نُ «دوست خوانِ نامه» شود ، ش آیدی ـب

ـاکِ «به خلق خدمتِ»؛ و آن: «حُکمِ حق»است « کمـحُ»  شود« سرا خدمت»همه   ر به دل،م بُد اَحـ

ــر یداخُ گِمجلس سوُ»ست «فاالشَّدارُ»  شود  ش عطا«برات»  آرزوست ش«یسیع» «مـه

ـا شود عرش نیر اببه هر که  دهد یجان م اش مجلس اهِـتاده به درگـس سدُالقُ وحرُ ــ  ج

ـاه» ،«کرفِ»در ــزادار   وا  «ل،مَعَ»در: و است«گاهِ اهلِ حُسین پن ــره  به دستِ عـ  شود صدها گِـ

 «ا شودــهبَ ماش  کَ مشتری هرگز  مبــاد » ، ست«گُونِ قلبِ او میوة حق» ، «نیسحُ»زیرا 

 دربسته وا شود چو بگذرد، همان درِ وسُ نیز ،سته مانده استبَ درِ شتِبه هر که پُ وبرگ

 روا شود نجایر تو را بُوَد اصد حاجت اَ ،دوا یر درد بــدوا دهند به ه اــنجیکا

 شود« دوا» قانیـله رفجمـ یبر دردها ش ا خلصزادار مُعــ قطـــره اشکِ کی

 شودا دش ابت«دل چشـمِ» ز «با معرفت»  «ریز اشک عزادارِ اشکِ»:که مشروط آن

 صطفا شودمُ رحمتِود و مَطف و جُلُ  ولِمشمُ م، ـبه حق قس  ،«او زن نهیـس» ،حساب روزِ

 شود« رِ حُکمِ خُدامَصدَ»بوده،  «صَدر با شرحِ»  ،زن سینة پُرسوزِ سینه :که مشروط آن

ـرش»از در راهِ سُـرخِ او کَس اگر یک قـدم رَوَد،  ـرازد ور فَسَ  «عـ ـا»تا ، ــ  ودش« مُنتـه

 شود« إنتهـــا أرکانِ عِـــلم و دانشِ بی» قــدم   که: أصل و مبانیِّ آن مشروط آن

***** ***** 

***** ***** 



 «طــا شودکه بر خلق عَ گانهی وثرِآن کُ» فطَ داغِ ابانِیبه ب« نه لبـتش»فتــاد اُ

 !!!!وا شودهم رَ به منکه  یمادر هرِمِ وبُ :زبان یب گفت یو م یتشنگ از شرارِ وختسُ یم

ـاری دریای»  ا شود؟!!!!!م همِسَن یک دو جرعه از آ : بُوَد که ایآ شماست فِاندر کَ  ههم  اش «جـ

 شود «دست و پا یمردة ب»تُراب  «او یب» ست«آبرو»که بر آب  «کرانه یب حــرِبَ»آن 

 شود «الکرب و ب ساقیِ» حق بُد: خود آب کرده بود، «پُختـه»جگرش   «سُوزِ شـدید»

ـادر»کاُو  ،آنر ازـنشود با خبــ« فاطمــه»ای کاش   است و،   مُرغ دلش در هوا  شود  «ـم

ــرقِ عَ ؛ن، وزآبه هم  بریزد  «رشـــعَ» ترسم که  شود  پا به«قیامت» ،و« فرش» ذابغـ

***** ***** 

 شود« نما حق»، «همَ»فردا  فراز نیزه رفته چو ست،«هَل أتی قاریِّ»از و ندبة ـنـم امشب شبِ

 شودال  ــاز آن  صَ  «شطَالعَغـــریوِ »فردا  ،بَرَد می« تشنه»  هر آن  ،ـرــحبَ  قلبِ زِامشب 

ــعِ دولتِ نُور»امشب  به  ـان ،«جم ــ ــرِ فاجره  فردا  غریقِ  اند،  راهی ـاـآلِ عَب» بَح  شود،  «ـ

ـالِ حُ ـه میامشب فَلَک  به حـ  شود« پُرمحتوا»که   طالب است « رفظ»چون  خورد، سین، غبط

ــف ـلة خورشید»ر  ز که  سَ  رداـ ـا  ناله و»به  ،جان ـاقِ ـاعمـزَ بُرَند ، می« قـب  شود« واویلتـ

ـه،، به «بیتِ نبی» ـالمِ عشـــق» ،«معشمعِ جَ»  سین است:حُ  حلق  شود ا بدان  مُبتــد«  دارالسَـّ

 به پا شود« و شیون نوحه»ضجّـه  بهفردا   ،«رـــمـِه ریانِقا»ش: «ورُ خواندنِ »، به«ولآل رسُ»

م» اند«صراط»دورِ، به «جمعِ سُبُـل» ــها شود«  رش و فرشعَ  راهِ» بَل،  ،«مُستقـی  به آن مُنت

ـان ز  ــ ــر» بُرَند می« صراط»فردا حرامی ـان در سَ» أهـلِ زمین،  ،«سَـ  شود«  اـــمبدون نشـ



ـرآنِ ناطق» ــ  وا شودـسَ اش ولصُفُ پامــالِ سُمِّ اسب، («ـلیـع»خود چو بابای  )است « ق

***** ***** 

ــرمَقَ»امشب  ـلم، ،«ورجامِ نُ»رقِ خیام است به فَ  «ـ  دوتا  شود  خود« ــرمَقَ فرقِ»   فردا، به ظُـ

ـانپَ حفظِ حریمِ» ــر»با « ردگی  شود اش به پا  سرفراز،  مجلسِ عیش خورشیدِ بِراست، « قمـ

ــرَم به  ـان ،اند « فُلکِ نجات »أهـلِ حَـ ــ ــدا،  ، ـانــطوف لُجّـة   یرِــفردا ، اس در أم  شود   خُ

ـکرِ » ــرَبا»چو «  تا صراطِ  قُرب یک» در شکست،است « فُلک أُسُّ و اساسِ پـی  شود«  بی أـق

ــ  «رـمَچشمِ قَ»خاکم به سر،  به  شود« یکر مـــاهِ خُداپ» ،«خارپُشت»چون خورد، ر میـتی

 ن جُــدا شود، از ت«کنــارِ علقمه»،«تشنه» ،نینوا او، به یاری خورشـید ِ فردا ، دو دستِ

 شود!« ــکاإتّ»ن که برآن ی نَبُـد به ت«دست» ،ولنزُ« حق ماهِ»د نَچگونه کُ« عرش صدرِ»از

***** ***** 

 !«ــدا شودحق از هم جُ کتابِ زةرایـش» !دوند یم «وببُمح فةیصح»تازه بر  یبا نعلها

ــباغِ گُلِ مُ»، تپیده خون ویران ، به سُمِّ اسب، نشسته به جسمش هزار زخم رِیدر ز  شود «اصطف

 «ا شودــنم چهرة حق نخ مــالِجَ فرشِ» رفرف حَحَ ش ،  گشته آیة قرآنوطدر هم خطُ

 زهراش وا شود وةیم کارِه ز ــرِگِ دیشا ،زند یبر او پرده م  ـزهــیو ن غیز ت یابر

  شود!!! «ماجرا این اهدِش»اد ــبب مَرَ ای ،سان نیدل ا زِیعز ندیچشم نب به  ادرــم

 وا شودهاش  نقش زمین فتــاده و:  لب رمق،  حال و بی چون ماهی برون ز آب که:  بی

 ا شودـــهَب کُلّی به آن دو کون  هُرمِز کَ ، گُداز ،  صدای نحیفی است: جانو  بلنــدا زا



ــز ؛ تیزِبُرنده ،چون خنجری است کشیده  ا شودــج «جگرتشنه رِـپیـ رِبَح قلبِ»بر  تـی

ـا»اندر  نه تنها که عرش و فرشنحیف، زین نالة   شود «انو بی» ،«حق» :که   ؛ست«نوا»،  «فـن

  دشو «اتوتیــ»ودش آرزوست که خ هستی ، «آب، آب»گُر گرفته  بخواننـد:  ای ــه لب

***** ***** 

 وا شودصحنه به کامش نَ ارِــبگرد و غُ د بر اوزَوَ ابانــیب سُرخِ مِیوزان نسسُ

 کا شودــتَّبر او مُ  خون نشسته به خاکِ نهاد یمحمود م یکه سر به زانو یآن سرور

ـا شودعط «ز محبُوب»یار  صلکه وَ گوا ین ؟!!فته چه آرام خفته استتَ انِــیبر پرن  !ـ

ــفَممکن نباشدی که در کَ ،قطعه شده قطعه    خورده،  غــبس که تی از  ا شودن این جسم ج

 شود  «اوریبُ»زان،   «هـفاطم عـــزیزِ همِسَ» مادر او کوثر است و حیف هرِمِ جویِ هستی کمینه

***** ***** 

 !شود «ــانم قرآن»ها،  همه به نیزه« رهاسَ» غم! به عصرِ کرب و بالیش   ست«یرشَـمَح»خود 

ــرآن» ـذ، « ـق  !شود «الـصَ»در آنجا « هفتاد و دو صحیفه» به حق،ولی    یکی است  به کاغـ

 !شود « فاالوَ صدیق عشقِ راویِ»زه ــبر نی جسـم،  بدونِ ـزه، ـبه نیـست  «قرآنِ کَربال»

 !شود «هقـــرادر ق» ز نُورِ آن همه« ظلمت» ست!«ها ویا به آیهحقِ گُ  ،یا ورهسُ»هر یک چو

 !شود «ــانم کِذبِ حقیقت»بیــرون ز پرده  «!ـــاقنفرُخِ » رها ـسَ قرائتِ د نَریان کُــعُ

***** ***** 

 !!!!شود نب از او هم عَــالزی مِـهباِللَّه که سَ ،تر عظیم  والستاند: مُصیبتِ مُ هرچند گفته



 !!!!شودا ه در خیمــهآتشِ  اســـیرِپس  زان بح تا به عصر:   شاهد بر قتلِ دلبران،از صُ

 !!!!شودا ه خورده کتَکُ سِپَر به حفظِسو  زان ست،«کربال بیمـــارِسانِ به درِدَمَ»و سُ زین

ــر و جانش جُــدا  اینک صدای کُوسِ رَحیــل است،  دلخراش،  !!!!شودباید ز رُوح و دلب

ـا رتَــزیزِ فاطمــه و  مُدُختِ عـ ی میــدان،  به جستجو، سر،  میانه آسیمــه  !!!!شودضـ

 !شودا  ز پِیِ آشـــن«  مَشــامِ دل»شــاید  ،«خویش رِ یارِــعِط» بُو  د،  زِجُست پُر اُمـی می

 !شودوا  او  در  نَ شــاید   یکی  به پاسُــخِ شی!،رسِپُ او داشت، شده سرجُدا از هر شکسته ساقِ

 !شود «ــارهنم» او گُلِ  ـد،د کنـدَـگر مَ حق  ،رابخَعاشقِ اش  دهـز گمش« نشــان»دارد 

 !!!!شودا نیـــنو دلِ  ایـــه به خاک  پیــدا ،چراغِ او شب گُهَــــرِ  ــد،نَد کُدَحق گـــر مَ

ـائی تو یا حسین؟!»به ناله،  نوا،  بی دل، ــر» «کُج  !!!!شودهمنوا  «دل»ایدی که به ـبب« دلبـ

ـلّم شدهحقِّ فر»است و  کمـحُ ـدا» را « گمشده»که  بر شمسِ حق  ز دوست،« ضِ مُسَ  !شود« مُهتَ

***** ***** 

 !شودوا از آن رَ« دل کامِ»که « شیرین عسل» جان! دا  برسیدش به گوشِآخــــر، یکی نِ

 !شود« سُخنِ آشنا عارفِ»ست ک«آشنا»این ست!«دلی هم »ش،با الفو، « عشقزبانِ »آخر، 

ـاب بیـا  خواهر»  !شود« اــبَه خون» که جان ورا ی«نَقـلِ تر» «ات ابلـــام اینجا، مق ، منیـ

ــل ست!«بَها»ش را  گوهرِ هستی است؛«وَصلِ گُل»  !شود« واخوش و اندر نَ»، با وصـلِ روی گُ

 !شود« اــدر فن» خُدا به« اونعشِ »به« بُلبُـل»  ،اند دریدهرا  «گُلکر ـــپی»که   ،غـــدریامّا 

ـا  لَ  ف او  زینرِنصَکه مُ  ای کاش،  در بدن ندارد و در خون تپیــده است،ر س  !شودقــ



***** ***** 

ـته نیزه» ـزیز «ها شکسـ ــ ـاری زد  آن ع ــ ـاپُر»ش ز شمسِ رُخَ« چشمِ جان»تا  ،به کن  !شود «ضـی

 !شود«  نُورِ خُـدایَمِ » ،«حقــرِ بَحجاریِّ » :حُکمِ حقّ است این   ،است «آبِ حیات» ، است« روُح»

 !شود «امُحتو» پُر ازاین« ظرفِ دل»باید که  «ظرف »ست  سین و دلِ زینبیست حُ«حتوامُ»چون

 دل از تن جُــدا شود! رغِب مبــاد مُیا رَ !شلَقابِدنیــا مُدو  شد  جمعِیاه ـــه سناگَ

 ؟!ها شود سـان چه ندش اینگر مادرش ببی سَر است؟! بی  «گُلِ خورشید»ز چه   خاکم به سر،

 ا شود!دـفـ ورا جان شدی که ای کاش می پاره پاره است؟! خاکم به سر،  ز چه بدنش 

ـة به صحنِ مَباید   ـام»حکم ــ ـدلِ ذوانتق  !شود اصمِ سِفــله  همه ادّعـــز ظُــلمِ خَا ،«عَـ

***** ***** 

 ؟!ا شودبــرید چنین دریده دلِ کِــزَکآیا سَ :اند دو چشمانِ زینبی ده غرق حیرتتاــساِ

 ؟!ا شودهرچند جُرمِ شخصِ کشته شده تا سَم ،«ـمجس کردنِ قطعه قطعه»  رع،ــبه شَ  نبوَد رَوا

 ؟!شود سان أدا  چه هست که حقِّ من این  جُرمَم تو این بوده نزدشان! عینِ حقِّ :م کهگیــرَ

ــر  دلخراشنه گو این آیا رواست که خواهر زاری چو من، خُــدا!  ؟!ا شودخبـــر از ماج

 ؟!شودچنین  به فاجعـــة کربال « شــاهد» چو من،«  ای خواهـــر دلداده»آیا سَزَد  که 

 ؟!شود« خیـــرالنّسا بهینه دخترِ»سَهمِ  وزناک،همه درد و  زخمِ  سُ آیا سَزَد  که این

ـاده به هامُون توئی حُس کشتة این  ؟!شود که سَهــمِ من  این ابتــال آیا سَــزَد ین؟!ـفِتـ

 ؟!شود « ـاه و مُرتضـفاطم ورِپُ»قتلِ  کارِ  در همه نیزه، دشنه،  تیغِ تیز، که: این حقّ است این



 !!!!ا شودناید که این سـتم به دلِ مُصطفـــ مکن نباشَــد این تنِ صدپاره زانِ دوست،مُ

ـم از بَ ـارِ پیکرِ شَمسُای  هبوس گُل :تا که  نیست جا  ،آن بر  خورده س که زخـ  !شود الضُّحا  نثـ

 قتدا شودمُ وسه بر بدنِبُ زِاره چون ـچ یب «عاشقِ خراب»د ــهَنَ «دهیربُ یگلو»لب بر 

 ا شوددـرجُپاره تنِ سَ  ندیمِ  تر و بیشکاُ امّا کُجاست صبر ،خواهد که سیر بیندش

***** ***** 

 به پا شودتنهاست گرچه، بایدی که نمازی  سـل اشک، غُ هاش را ب«امامِ بی کفن»بِدهَـد 

 ا شودددا به چهره، در سُخنِ با خُخُ خونِ کند وضو می خود، دلبــرِ رخِسُ از خونِ

ـد»گفته:  « تکبیر»  شود« دُعـــا»ون در گرفتـه، کنُ وتباید قنُ  تی،ستعانَاِ سپس ،کرده« حم

ـدا بی»، «حق دعوتِ»به کارِ« حیران»  ،مُشسینه گرفته، زبان خَ  :بُغض ر زِدل پُ  شود« ص

 ا شوده زینب چه دا فقط که در دلِداند خُ ،المـش سدَدارَ و، می به سجده امیاز ق فتداُیم

 شود إکتفا باید ز فرع گذشته، به اصـل ،  به حُکمِ حق،رسافِمُ آمده نمازِ« رــصقَ»

 ش ادا شود!«بدون رکوع ازِــنم» نیبا ا ،«بیحب  بر  وبمحبُ حقِ   تِیوال حقّ »

 به پا شود ،«اســیران معِجَ امـامِ»باید  کاروان، ساالرِ افلهـــق فرصتِ تنگ است 

 شود ـداـمُهتباید به کارِ رتق و فتق زنان  ،اهـــپن بیهای  ـة زنخیمِ زده عدو بهآتش 

 شود بر ایشان دوا« ارالفِـــر»حُکمِ با  ،ند و باید اومبهوت کودکان به آتش و دود اَ

 شود اــباغِ گُلِ مصطف  انِـــج افظ بهــح ،ی زینبباید  ،ارــبیم دِاست ساجِ خیمـهدر 

 شود! اهـــ همین ریشه ظِـباید به کار حف جاست، اش به ریشه فقط  :باغی دگر نمانده



 شود! ه به پادوبار ،ـان گرفتهــج که آنتا  ،وختـهاین باغِ سُ یباغبانست  «داحُـکمِ خُ»

 شود! «راماتمسَ» یدی همهباب« معـــالَ» ،یار سرائی به قتل فرض است بر حبیب نوحه

ـلّم است به زینب   فرضِ» ــبز تَکمُس  شود! «مِهـــرِ خُـدا خواه از قبیلة خون» ان،ارِ دَدـ

 شود! راوِ« پاسُخ» همه  یدیباب« مالَعــ» را،کمه بر پا کند وِـحام و کوفه مَـباید به ش

***** ***** 

ـا»  ،«أعظَم»  عُظمای قتلِ یار، صیبتِچون مُ  حقّ است: ــرِ خیرالنّسـ  شود« بالی دُختـ

 شود« ـواماسِ ی هقاطبـ مِــهبرتر ز سَ»  او، همِـاید که سَو بب« بَزمِ عشق»ست «البَزمِ بَ»

ـرو قد،«  نِ رَگِ گَلووسیدَبُ»  شود  «دختر شــاهِ واَل»ی«الــر بَنوبَ» زِبَعدِ  قتلِ جوانانِ سَـ

 شود  نما ناظـــرِ پرچم قبــله،  باید به  «سینر و کاکُلِ حُسَ» نموده خصم « پرچم»

 شود ببایدی ز  پِیِ ماجــرا«  ســر آسیمه» به دشت، ، شب « وبامانتِ محبُ»شود  گُم می

ـلّاق چون زند به عزیزش عَ ــمخَ دو زِشَـ  شود «رِ بر باَلــپَسِ»سر، باید  به دست و  ،ش

 شود «کشف و دفعِ مُغیــالن ز پا»در کارِ  و آه، وفــانِ اشکباید  به چشمِ تارِ ز طُ

***** ***** 

 دا شودـخُ ونِخُ بِشاهد به چوب خوردنِ لَ راب چه سخت است کار او شَ در مجلسِ

 به پا شود دانــیپل ستِپَ به جمعِ :دیبا !اند نشسته طانیش لةـیاز قب مانِحرَنامَ

 وا شود رانهیشر رِفکُ رِــکمَ  دروغ و شتِمُ حق رفِحَ ورِپر نُ به بسترِ ،و دیتا حق بگو

 ـا شودـمهــر از آن بر سَدَ رخِسُ ادِیفر ؟!دوـد عَنَه تهمت زَـو فاطم یُّعل بر دخترِ



 وا شودبر هَ  آن زا« هوبَرُ کرِمَ ادِیــنبُ» «کتاب یِارـــق»شود  «دهیرلو بُگَ یِنا»

ــزا  لم، عرش و فرشظُ نیسته از اکشغم  از  شود  نوا  و  شور به    ،نشسته اندر عـ

 شود «شده از قفـــا دهیربُرـسَ خونخواهِ» شهید در حضرتِ «پهلو شکسته فاطمه»

 شود «بها خون»ورا   «رـفــسپاه کُ دمِهَ» دوَهَدَر رَ دینشا ن،یست چون حس«داخُ خونِ»

***** ***** 

 ا شودچون سُــه« خُدا ورِنُ» باید که دل زِ اش،«لم و معرفتـع»،: «ورنُ»، « والیتِ دل»خود است اصل

 شود«  ـداـخُ ونِعینِ عیُ»هم تو دوستباید دلِ  «وستعینِ د«: »یار»؛ «عینِ نُورِ خُدا»ست «مُوال»

 ـدا شودـجُ  «والیت لِاص»ز   بــادلیکن مَ دوست، دل داغدارِ وشِاشک است گرچه نُ

 به دشمن  بال شود  نه  ال دهد،ـــنِی دل جَ دست، تهی ز معرفت استی، چو چوب اشکِ

 شیطان فنا شود چنان که هستیِ ،کند اــغوغ ،«آبدار ـغِـتیـ»شودی   ر،با معرفت شُـد اَ

ــیلِاش  چو  یک قطره  شود« ابـــهَ»در دل « وسوسهبُنیـادِ کارِ » کُنَد خراب،  خروشان س

ــرق اندر آن وش،نب و جُآرد به جُ  حق بَحرِ   است و،« آتش»چون  ـا شودهمه   ،غـ ــ  دلِ  خصمِ دَغ

***** ***** 

ـلمِ ناب؛»ست «داخُ رنگِ»  شود« ادــخُبا  ما  دلِ» ، «معرفتبه »باید  «نگِ معرفتکه: صدرَ عِـ

ـدا که ز اصل  ،   نبود آن«اصیل نُورِ» ،«حقّ دلِ متّصـل به» ،«عِلمِ تهی ز شُبهه»  شود اش جُ

ـامِتکلّم به  حیات:»ست «داخُ رنگِ» ــر به وَ» ،«دوست کـ  شود« عینِ ما» همان  «یار صفِمظه

ــمُطلق به عِ» ست،«نفسِ ما»شُعاعش چو و،«حقّ»خورشید )در مثال(  ـا    را« لمـ  شود « سا قصّه» دلِ ـم



ـالرَبا، آن تَ«شمس» است «توسعه»در  ـا»همان « عینِ خَلق»به « ذاتش» ،کِ مُتعـ  شود « نقشِ ـم

ـاز، «حق» ایم،«حق»من و او و مــا  ،«ذات»یعنی: به  ــالس و قَمِ» ، در مَجـ  شود« لع و ط

 شود «ـاـه عین» ،«ـدأحَ»ست،  «او هم» ،«هستی» ،«عینِ عینِ حق»شیعه،   ؛ «حُسین»است  «عینِ حق»

ـدا»باید  مان «ذاتِ»چو «مُبارَک» و بایدیّ شویم «الی ـع» ـا» ، «مَصیرِ مُنتهی به خُ  شود «روزهـ

***** ***** 

 شود« نمــا حق»  او، رُخِ ما نگِباید به رَ «نگِ یاربه رَ :حبّتمُ رنگِ»ست «داخُ نگِرَ»

 شود« با صفــا» دل ما  حق،  نگِباید به رَ «پاک رنگِ عشقِ صفا: رنگِ»ست «داخُ نگِرَ»

 ا دو تا شودـوی و م اصلِبــاد هرگز مَ ،ستا «رحمتر و ـهمِ رِجَاصلة شَ»زَ «حُسین اصلِ»

 شود« مــا  نگِن» ، «شیعة ما»د لیکن مبا ،«هرمِ چو برگِ درختِ»ست ا«شیعه» :فرمود

ــز»  شود« اـــی انبی همطـــرازِ  طائفـه» تا  رگ، زیبِ شاخ،بَ بایدی به رُخش «سرسب

 شود« باَل ونیـــکُ»ه ب «  گُونه حسین»باید  ،«عینِ حق»، است« مقامِ شاهدِ نُور» ، «انسان»

 شود« نما حق» ،«وِی»چو که آن را سرشته حقّ  اش،«فضلِ طینت» زا، «جنس دلِ مُحِبِّ وی»

ـالِجَ» از بُغض و کین بُریده، بشوید ـابد و   تا ،«دل مـ  شود« ــالعَ» ش«ورَنُ»حق در آن بـت

ـا ر بیهَ زِ  کناره جسته»چون وی  نفــاق،  نـدِ هوس، گَ زِ  از ریا،  ب،وز کِذ ــ  شود«  حی

 از آن به پا شود« حق دل و دادِـعَ زانیم» ،اوست« نجات رِــحبَ یکشت»و  «تیور هدانُ»

ـاهحُکمِ   است« سِلم و وفاقِ اهلِ سَـالم» ـلمو  کِذب» ز باید ، شاهنش ـینی»، «ظُـ  سوا  شود  «حُس

***** ***** 



 ؟!که به عــالَم به پا  شود   دسرکُجا  ،بی آن ، «هردینِ حُسینِ مِ جوهرِ» ست«تقوی» فرموده:

ـا  شود ی که دستِ«گنجِ حق» «ساَلمِ دل»و « حافظِ دین»ست، «تقوی»  تو زان پُر عطـ

 ودش« چو خودِ کیمیــا» فاتح به دردها است، « فتحِ هر آن قفل بسته یکتا کلیـدِ»

 وا  شود ش ـا تو را، به لطف و فزونیج یک درهای هر چه نعمتِ حقّ است، گفته حق، 

 شود « رَهــا»از هرچه تنگناست  با آن  ، «قوّة تمیــز»است و،  فکر تو را « ورنُ»

 شود«  ارشِ سَمـبه عَ»از فرش پر گرفته،  ،آن به آن و هواخواهِ است «آسمانی»خود 

 شود«  نجِ باَلعِ رَرافِ»، «صد نه، هزارالیه» م است،الِــخداوند ع تِذا ،ز نُور اش  جنس

 شود«  رضــا»از تو   تو که یارِ  ر طالبیاَ بدوز و  به دل بپُوش« نُورِ یار»آن را ز 

ـامة پوشا به هر چه زشت»ست،  «تقوی»  عیوب و نقص دلَت بر مَــال  شود ،آن بی «ج

ـپا»،  و« پوشِ رَزمِ دیو تن»  شود سِپا  هرگز مبــاد: دین و دلت  بی «هِ دلت به جنگس

 ا  شودـــدی از آن در خفـخوف،  خود  پلی  زوَ «دیو جنگِ تیغِ تیزِ هزار دَم به»ست،  «تقوی»

 شود«  هــا ی خوب حقِّ  جامعه جمعِ»ز وَ به تن کند،« جامة تقوا»چو« مُحِبّ»نَهد می« دبَ»

***** ***** 

 اید به پا شودــبب ،و «یند حقِّ»ست «تقوا» هان   ،«مالبه لَبسِ کَ به نقص،  پوششِ»است «حقّ»

 «عـــرِ عذابِ خُـدا  شودگو به قَ دروغ»باهلل  ماست اقِــخصـمِ دروغ و نف ،«حُسین»بِاهلل 

ـا»راضی مباش که با تو به مُوال  «حقّ»نیست   «ریا و دو رُوئیحِرص،  »کهبِاهلل  ــ  شود« جَف

 شود  «جامعة اشقیـــا امِـامــ»  ه،رنَوَ درد، نمی« جـــامة تقوا»،  «سینحُ یار»



 ا شودــیی بر أتق اُسوه دونِ خصمِ گر خورد،  ،درَخو نمیرا   «کسی ونِن در خون نشسته»

ـاسِ ریا»ی  که «پوشش حق»آن  ،ات ای مُحِبّ باهلل که آتشی شودبه تنِ نفس ــ  شود« لب

ـال،  با فریس  یک ـال،  با   یک  ،درد می « دلِ محبُوب»  ب،ـ  شود ا دروغ،  همه خصمِ خُـدس

 !!!شود ـزا ــلباسِ عَصفت،  به رخت و  هرُوبَ پوش، خاکی مُوال، سـیاه قتـلِ جسمِ در روزِ

 دل و دین دو تا شود که ذاتِ ـر است اینـکـُف فرق عاشق و معشوق، هیچ د به ذات، میانِنبوَ

ـدّ،  ،رــکُف حرِبَ غرقِ ، دل  شود «اـــوصیاال عَلَمُشهادتِ  رِـــمظه»  ،رُخ ،دخورَ غوطه می به جِ

ـــرشِ عَعَ اریکة »،  بر«ستهـشرُخ » ، ونمُلکِ نفسِ دُ رِــر به سـتی گرفته سزش  شود« الـ

ـاقاز  ؛اش سر به سر قلب  ریدهدظُلمت  ــ ــسُ» رُخ،  ،نف ـدنِ صدق و صف  شود« ـاوگوارِ مع

ـیه   کِبر و؛ عینِ   ،دل  شود« ســیا»ش لباسَشـال و دروغِ  رنگِ  هاست، کینه  رُو  زِ سینه،  سـ

 !!!شود« خُــدا مَردِ  ر حقِ پُورِ بَ دینِ  مهَ» ،«شِـِبهِ مَرد» یِ«والمُ دشمنِ»، «نامَرد کیشِ»

ـدا شود، همه «خالی ز مُحتوا  به دل» خیک، است و گُنده ش تهیّ چون طَبلکی: درون  پُر از ص

ـانه،   در طولِ سـال،  جُمله به جنگِ مَرامِ اوست،  !!!شود« اتقیــرَشکِ دلِ اَ»اندر عزایخـ

 !!!ذا شودـهزاران غ دارِ ش،  سفره«امِ عزاـش» ،ست«یسارق»ش  بّانحِرزقِ مُ هر روز عُمر، زِ

ـا، حمله  وبَهِ خوش رقص پا شود در نزدِ شــیر، رُ ور بُوَد یک عُمر بر سالم و صدق و صـف

ـر ــ  !!!شود« ـالـلصَّ اَ»رِ بر مُکبِّ   عاشُور چون رسد، است، نشسته یاران  به غیبتِ ، هرکُجا  ،یک عُم

 نوا شود تهیِ  بی  ی ز کیسه« ســارق» ! وکاُ ،سمِ حضرتِ معشوق نیسته خطّ و رَباهلل ب

 شود« باآکِـــلِ گَنــدِ رِ» ،«یارِ حُسین» ، «ــم رنج و غَ روزِ»که در  «دینِ یار»این نیست 

ـاری به چشمِ خستة بی دست و پ» ، «راهِ زندگی  در  که  مِهـــر خَطِّاین نیست  ــ  شود« اخ



ـامِ بی»این نیست رَسمِ دوست  که در  شود« پدری بیـــنوا»بر سَـــرِ« آوار» ، «کسی شـ

 شود  «اری»از ، که غرقِ خون جگرشباهلل ،«دروغ» باهلل، که خون شده دلِ محبُوب  از

ــبر دَرِ حَ خمیده  قامت ــر»، یارمِ رَـ ــرِ پـی ـه»که   کوشد او می ،«فق ـرَمِ شَ ــ ـدِ حَ ال شود «  گُنبَ ــ  طَ

ـال،    1شود«  اــه پُر از نقش ، «حِ یهودمَذبَ»  چون ش،«مسجد حرابِ مِ  قامتِ» : کهبراین  فعّـ

ـادربِ » ست،ویِ دوهست خُ« کَرَمو فضل و جُود و إحسان » ـدا مَجلسِ جمعی » ش«سَخـ  !!!شود «گِ

ـردربِ می»ه بهخفت ـر  ،«ـ  اش ز خاک و  سقفِ سرش خود سَما شود فرش !!!رمــبر زمینِ گَـ  ،فقـی

ـانِ است رنگِ رُخ زِ« زرد» ــ ـان» ،یار کُویِ  ضعیف ــریان زِ پا شود  «انس  ،گرسنه، با تنِ عُـ

ـام و آینهرمَمَ» ،شکسته است او را ر سقفِ کُومة ــفقطُوفانِ   !!!دِ دیوارها شود، قِـ«ر، رُخـ

ـارگ بی» ـر،  در  از  کُومة ـتهگرف«  یچـ ــ ـهـخ درب»که:  او فکرِ این فقی  2«!!!!دا شود.خُـ تا  انة شَ

                                                           

( السّالم علیهبه نقل از پدر بزرگوار خویش: امام محمّد باقر  ،نیز السّالم علیهامام صادق ): جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد .  1

و  ،کرد نمود، خراب می اجد مشاهده میــمس ا را، هنگامی که درــه محراب السّالم علیهعلی فرماید:  می

  .شدهها(  )در کَنیسههای( قوم یهود  گاه : قربانیعنیح )ذابِفرمود: مانند مَ می

 :باشد میچنین السّالم  علیه صادق کالم اماممتن عین * 

 «.الْیَهُود  جِدِ وَ یَقُولُ: کَأَنَّهَا مَذَابِحُکَانَ یَكْسِرُ الْمَحَارِیبَ إِذَا رَآهَا فِی الْمَسَــا السّالم علیهعَلِیّاً ». 1
 ، محمد بن علىقمّی ابن بابویه حدیث در فرهنگ شیعه:راویان ترین  صادقهای  کتابمعتبرترین نقل در یکی از  *

سین دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرّ ، 932، ص 1، ج هـــمن ال یحضره الفقی )معروف به: صدوق آل محمّد(،

 . ق 1113 ، مـــق ، قم ةعلمیّ ةحوز
)که در شرح چگونگی مهندسی و ساختمان مسجد پیامبر  المالسّ علیهاللَّه بن سنان گوید: شنیدم که حضرت صادق ــدعب.  2

 فرمود:  مىها با او خانوادة او برقرار و مستدام باد،(  رسانندة خداوند دانش درود و مالزمت فیض

کم داشتن حكم خداوند در مهندسی ساختمان ا)برپائی دین و حدر آغاز  آلهو علیه اللَّه صلّىخدا از ر آو امــپی

که مسلمان در این امر، مانند یهودیان و مسیحیان در انحراف  های خدائی، و برای این یا به عبارتی، خانه مساجد،



                                                                                                                                                                                           

زیاد شدند گفتند: کاش چون  مسلمانانبنا کرد، یعنى یك خشت، و « سمیط»دیوار مسجد خود را یك ( نیافتند،

یعنى به اندازه « سعیده»فرمودى که مسجد توسعه داده شود، پس فرمود: مسجد را زیاد کردند، و امّا  أمر مى

یك خشت و نیم بنا کردند، باز هم مسلمانان فزونى گرفتند، و عرض کردند: یا رسول اللَّه چه خوب است که 

دیوارش را دو خشت نر و ضخامت آن را زیاد کردند و  :رمودحضرت ف .دستور فرمائید به مسجد افزوده گردد

ماده ساختند. و چون گرما برایشان شدّت گرفت عرض کردند: اى پیامبر خدا چه خوب است، اگر دستور فرمائى 

هائى از چوب خرما بر پا  تا از گرما مصون باشیم، پس دستور داد که ستون ،سقفى ساخته شود که سایه اندازد

که باران بارید، و بر روى  ساختند، تا آنبر آن ى  ، سقفها خرما و علفدرخت هاى  و برگ ها و با چوب ،داشتند

کشیدیم که آب به زیر  ى بر روى این سقف مى لگِ ،فرمودى آنان ریخته شد، گفتند: اى پیغمبر خدا اگر اجازه مى

و زیاده از این  باشد، «بست موسى بستى همانند چوب چوب»)هندسة ساختمان مسجد( آمد، فرمود: نه، بلكه  نمى

دّ ) یا بلندای ـو تا آخر عمر آن بزرگوار همواره )مهندسی هندسة( مسجد بر همین منوال بود، و ق .کنم نمى

مانند( به رویش نهاده شود، به اندازه یك قامت انسانی  قامت( دیوار مسجد پیش از آنكه آن سقف )داربست

برای ایشان، در حكم ساعت آفتابی بود. بدین صورت که:( ن همین ارتفاع دیوار و سایة آ :که بود، و )جالب این

و چون  خواندند؛ ، نماز ظهر را مىشد مىمتر(  سانتی 55)یعنی: حدود به طول یك ذراع مسجد چون سایة دیوار 

 آوردند. ه جا مىب را از عصرــنم ،گشت به اندازه دو ذراع مى

در شرح معنای  جامع،اهلل در هندسة بایستة ساختمان مسجد  همچنین )در پایان نقل و شرح سنّت شیوة رسول *

الگوهای چینش عرض یا ارائه که رسول خدا در هائی  یعنی واژه« انثى و ذکر»و « سعیده»و « یطمَسُ»هائی چون  واژه

)هندسة چینش عرض یا ضخامت « میطسُ: »ندفرمود( الساّلم علیهحضرت صادق ضخامت مسجد خود استفاده کردند، 

یك خشت و چیدن دیوار به کلفتی »« دهــعیسَ»و است؛  «چیدن همیك خشت یك خشت کنار »دیوار است، و آن:( 

 («دو خشت مخالف و چپ و راست همچیدن » )یعنی: «معنای ماده و نَراشاره به مفهوم و »همان نیز « رکَانثى و ذَ»نیم؛ و 

 باشد. مى

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِ»گردد:  به زبان عربی تقدیم می السّالم علیهعین متن سخن امام صادق 

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَنَى مَسْجِدَهُ بِالسُّمَیْطِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ   :قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ،السّالم علیه

یدَ فِیهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِیدَةِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ بِهِ فَزِ فَأَمَرَلَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ 

مُ الْحَرُّ فَقَالُوا یَا بِهِ فَزِیدَ فِیهِ وَ بُنِیَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَى وَ الذَّکَرِ ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَأَمَرَلَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ 

نَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَیْهِ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِیمَتْ فِیهِ سَوَارِی مِنْ جُذُوعِ ال



ـازر»یا   و« زر»از مُسرفانه،   بس ، «ـارـهِ ایثــدرگَ ایوانِ باره و»: که دکُوشَ   شود« نمـ

                                                                                                                                                                                           

هُمُ الْأَمْطَارُ فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ یَكِفُ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِیهِ حَتَّى أَصَابَتْ

مُوسَى ع فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ   کَعَرِیشِ  عَرِیشٌأَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُیِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا 

ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ یُصَلِّی الظُّهْرَ فَإِذَا کَانَ ضِعْفَ  دَارُهُ قَبْلَ أَنْ یُظَلَّلَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا کَانَ الْفَیْص فَكَانَ جِ

ر.ک.ب.  .«ثَى وَ الذَّکَرُ لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ وَ قَالَ السَّمِیطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ السَّعِیدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ وَ الْأُنْ

 961الی  953ص:  ، ص1 ، ج(ترجمه محمدى)معانی األخبار 
محمّد ابن علی ابن امام آمده است: نیز از صدوق  إشاره در همان سند پیشهمچنین،  *****

در بدو قیام و إظهار و إجرای أحکام الهی امام زمان  و اقدامات اصالحی أحواالت شرح در المالسّ علیهسین الحُ

 فرماید: می

 داــعملی ما خانوادة پیامبر خُعلمی و و اخالق  برپادارندة روش»)یعنی:  «ائم ماـــق»که  کارینخستین 

است که دستور به شكستن  «سقف مساجد»هندسه و شكل و فرم( پرداختن به اصالح ) دهد ( انجام می«وسلّم وآله علیه اهلل صلّی

هندسه با  که )هندسة ساختمان( مساجد باید هم بر این)مسلمانان را( کند  ــر میـنماید، و أم ها می و کوتاه نمودن اندازة آن

 ا گردد.ـــ، بن«برای عبادت خود و قوم خود بر پا نمود الساّلم علیهسایبانی که موسی »

أَوَّلُ مَا یَبْدَأُ بِهِ قَائِمُنَا »  :السّالم علیهقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ به زبان عربی:  السّالم علیهمتن عربی سخن امام باقر عین  *

 .« مَسَاجِدِ فَیُكَسِّرُهَا وَ یَأْمُرُ بِهَا فَیُجْعَلُ عَرِیشاً کَعَرِیشِ مُوسَىسُقُوفُ الْ
آن عبارت است از « عریش» نویسد: می«( بان سایه»)یا همان « عریش»در شرح معنای ر ادامه، و د ،صدوقجناب 

ین ا زا، و شاید مراد یابند أمان می آفتابتیز سار آن از گرمای  کنند )و در سایه ایه میــکه بدان واسطه تولید سای  سازه

یا حتّی آجری بتنی و یا فلزی و ...  دار یا گنبدمانند و أحجام عظیم و فرم جای سقف به این باشد که: الساّلم علیهکالم امام 

و تیرهای چوبی از ترکیب ازند بسی هائ بان سایهنماید،  در مقام سقف یا پوشش بر ساختمان مساجد بنا می اینك که هم

و  نمازگزاران یا به عبارتی،)د ـل مسجــأه گرمای خورشید از سر ای که گونه ، بههای درختان و گیاهان شاخه

به، فلعل المراد  ما یستظلّ العریش»کالم شیخ صدوق به زبان عربی عبارت است از: دفع گردد. عین  (کنندگان عبادت

من وضع االخشاب و وضع الحشیش و نحوه علیها بحیث یندفع به حر الشمس عن  أنّه یجعل بدل السقف عریشاً

  ک.ب. شیخ صدوق، همان منبع، همان ص.ر.«. أهل المسجد



 «شود  ارِ مـــمیـ ه وـشَ مِّ امرِـــأه باید   ،سلمینمُ فقیرانِامرِ» :که ست«یدـحمّمُ ورِنُ»

ـارمن درازنای نباید »ست: «حُــکمِ علی» ــاز  قَ ، ــ  3«شودال  ـدر و قامتِ  خودِ  مسجـد  عَ

 4«ا  شودــه پُر از نقش ،حِ یهودذبَچون مَ ، گاه نمـــاز که قبلهنباید »ست: «حُکمِ علی»

                                                           

رد، و دستور گذر کیك مسجد(  در)بلندى  ی بر منـــاره السّالم علیهامیر مؤمنان علی : که روایت شده است.  3

( ،نشانة مسجددر مقام  باشد و خواهمأذنه خواه با عملكرد )را فرمود آن را خراب کنند، سپس فرمود: منــاره 

 بام مسجد )یكی باشد(. -نباید بلند ساخت مگر )بلندای آن( با )بلندای( پشت

رَ ــارَةٍ طَوِیلَةٍ فَأَمَــلَى مَنَمَرَّ عَ السّالم علیهأَنَّ عَلِیّاً   رُوِیَ»ن عربی حدیث شریف عبارت است از: عین مت* 

 .«ارَةُ إِلَّا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدــلَا تُرْفَعُ الْمَنَ :ثُمَّ قَالَ -بِهَدْمِهَا

 ابن بابویه راویان حدیث در فرهنگ شیعه:از معتبرترین  فقهی وهای  کتابمعتبرترین نقل در یکی از *** 

دفتر انتشارات  ، 932، ص 1، ج یهمن ال یحضره الفق )معروف به: صدوق آل محمّد(، د بن على، محمّقمّی

 . ق 1113 ، قم ، قم ةسین حوزه علمیّاسالمى وابسته به جامعه مدرّ
 (السّالم علیه): جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد  امام صادقإشاره از  .ک.ب. حدیث پیشر.  4

ـدا،)از نظر قدر و قامت یا بُ مسجدی را در شهر کوفه مشاهده نمود که الساّلم علیهعلی  آمده است که: نیز و  بر راه و  لـن

یا همان ل منازل ــراه و یا داخ ستتوان می آنبام )و از  بود نمودهپیدا  اشراف (ها برتر شده و بر آن ای مسلمانانــه خانه

ها  اها، بلند و مشرف بر راهــابد مسیحیان )یعنی: کلیســمانند مع، پس فرمود (کردرا مشاهده حریم و حرم أمن مسلمانان 

ر فرو هشته )و ( اشراف پیدا نمایند، بلكه باید سمحیط پیرامون خودبر )مساجد نبایستی )ساختمان( ؛ همانا ها( شده و خانه

 ـا گردند.ـ( بـنبدون اشراف و برتری نسبت به سایر بناها

)مسلمانان، از سوی ما :  ر خدا آوردهآو امـــدر نقل سخنی از پی)از معتبرترین راویان حدیث( نیز  عبّاس** ابن *

ـدا )و دارای اشراف بر لَتا شهرها را بر بُ ایم امـــر شده (،ین و زندگی خوددگذار  قانونو  نمایندة خداوند در زمین ـن

)و فاقد هر گونه اشراف بر محیط  خود را سر فرو هشته (های گاه پیرامون،( و مساجد )یا: عبادت و جغرافیای حیطمُ

  .خود( بنــا نمائیم

 :باشد میبه زبان عربی چنین و إبن عبّاس السّالم  علیه علی اماماز کالم  سههر متن عین * 



ــل ایناصرارِ جا  شود «داـامام هُ رِــمعُ های قدر سال هم» ،«حَرَم های درِمنارهـقَ»که:   ه

ـلم است ــره و زر»مشهورِ  ،«اقـــانف  درگَهِبه  ـارِ ـنمُ»: که این ظُـ  شود«  زَرخُدا»،  «کِنزِ نـق

 5شود« داـمِ خُــعذابِ ألی  کمِــحُولِ شمُم»  ،«حشر بخشش و شافع به روزِلُطف و بَحرِ  » یا

ـامری»گُو  ــ چو« گوهرنشان» ،دوباره نشسته به کارِ مَکر :است« سـ  ا شود؟!!!آشیانة مُرغِ هُم

ـدِ بَ  در ـله و  قُفل و غُـلسل ن ــال شود ی که:است «دل»، س ــلِ بر درِ  حَرَمِ دل طَـ ــر و قُف  زنجی

                                                                                                                                                                                           

 «.الْیَهُود  جِدِ وَ یَقُولُ: کَأَنَّهَا مَذَابِحُکَانَ یَكْسِرُ الْمَحَارِیبَ إِذَا رَآهَا فِی الْمَسَــا السّالم علیهعَلِیّاً ». 1

 «اـــا تُشَرَّفُ تُبْنَى جُمّدَ لَــإِنَّ الْمَسَاجِ ،ةٌــقَالَ کَأَنَّهُ بِیعَ ، داً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَــمَسْجِ الساّلم علیهوَ رَأَى عَلِیٌّ » .2

 .«اًــجُمّ رَفاً وَ الْمَسَاجِدَــشُ  الْمَدَائِنَ أَنْ نَبْنِیَ أُمِرْنَا»عبّاس: إبن  .3

د بن ، محمّقمّی ابن بابویهر.ک.ب.  السّالم علیهعلی  امام سندیّت هر دو سخنو اعتبار  صدق برای اطمینان از

خن ابن عبّاس مسند س همچنین .932، ص 1، ج من ال یحضره الفقیه )معروف به: صدوق آل محمّد(، على

 ةسسّؤم ،123، ص 9ج  ،النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،دابن اثیر جزری، مبارک بن محمّ عبارت است از:

ج  بحاراالنوار،مجموعة حدیثی دباقر، مجلسی، محمّ نقل در. همچنین  ش 1321 ، قم ، مطبوعاتی اسماعیلیان

 .353ص  08
جای بخشش در  مورد کسانی که طال و نقره را، به خداوند درکم حُابالغ قرآن کریم )و از  )توبه( 2:  31اشاره به آیة کریمة .  5

 اندوزند(: اقتصادی، میهای ذوجوانب  و حفره طبقات فیمابین عمیق یها از بین بردن شکاف راهِ

انِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ ــارِ وَ الرُّهْبــیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْب

 :عَذابٍ أَلیمٍسَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِ  الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال یُنْفِقُونَها فی  یَكْنِزُونَ اللَّهِ وَ الَّذینَ

أحكام ی  بخشنده أمنیّتمدارانی که در حریم أمن و  و ای دانش ،]: ای اندیشمندان مسلمان اید ان آوردهــاى کسانى که ایم

را به زندگی راه  ،یافتهرار ــقعقلی و فكری و علمی در أمنیّت از هر جهت و  ،لم برتر الهی أمان یافتهــعقل و عمدار و  عقل

خورند،  ، اموال مردم را به ناروا مىمسیحی ، بسیارى از دانشمندان یهود و راهبانپیمائید[ مقصد کمال عقل و علم و منطق می

های  ] و پر نمودن شكافو آن را در راه خدا  ،کنند دارند، و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى و]آنان را[ از راه خدا باز مى

 .کنند، ایشان را از عذابى دردناک خبر ده هزینه نمىی مسلمین[  های ذوجوانب اقتصادی جامعه ها و چاه طبقاتی و چاله



ـارِ  قومِ  قاطبــة  انب»چون  هم  از فســاد،« مُحمّــدقومِ »ترسم که کارِ   شود« یـــاکــ

ـان نِبه دامَ  م بگیردیرسَتَ ـان به  ،«آتشِ عذاب» ش  شود منتها« فَنـــا»ترسَم که کارشـ

ـان دردِ بی» قــوم  کُنَد  م اســیررسَتَ  ــال شودمُبت« دردِ کُشــتنِ دین»ترسَم به  ،«درمـ

 شود «ـاه رُوح مرگِ دل و» پیشِ ذرّهچون  ،«درمان بی  ز دردهای ا  تن مَرگِ زردِ »تَرسَم که 

 شود «ها قتــلگاهِ عِلم و قاتلِ بر عقل»خود  ،«وگِ پدر به عقل و به عِلم مجلسِ سُ»تَرسَم که 

ـد دوره ــر،  ،طــهای قَح سال ان ـای  که چن نَبوَد بَعی ــ ـا شود« حبیب»در بَزمِ مِه  چنان کیمیـ

 

 آبادیخانة شاه کَرَم و سیّد شهیـدان: محمّد علی ترین چاکرانِ درب کم                         
 

 الحرام نود و نههای کرونائی، تنها در خـــانه( اوّل الی بیست و ششم مُحرّم تهــران )سحرگاهان شب   

 

  



 نردبان بلوغ به کمال«: مرگ»اندر حقیقت چیستی 
 

ـاند  یا و ،«جُملة آخَـــر»چو   نباشد« مرگ»هوش:  به ــر» ،«وححیات رُ»که: جُمله بمـ  «:أبتـ

ــور»فقط بهنباشد « مرگ»هوش:  به  «:گر ـالِ بازیــح از مثدائی روُـجُ» :و یا ،«دفنِ به گُـ

ــور»و  ،«گر روُحِ صورت»خود، ز از «تن»ی است«تمثّل» ـای خفته در بستر خانه«: »گُـ ــ  «:ی تنه

 «:آور رنج»ش،«جاماندگان»اگرچه بر دل  ست،«سوی خدا سفر به»هم، « ز تن مرگِ»اگر چه 

 «:آذر» همچنـــان  ، اگرچه بر دل احباب است،« دـآین ناخوش»ت «مرگ عزیزان»اگرچه 

 «:آور رُعب»، «دوست»  ببینی، تو که:  نباید آن ،«زشت و بد مَنظَر» ،«دلبر محبُوب»چو نیست

ـار  «مرگ»چو ــ  «:تر أحیا»، «حیات»ماید مــله نِجُ« مرگ»به  ،«آور حَیِّ حَیّ» :است« مُمیت»ک

 «:تر أقوی»ت، «قوی»کرده هماره « مرگ»به  ،«تر صافی»، «حیات» ات«فیّصَ»کرده«  مرگ»به

 «:دیوِ إغواگــــر» سپــاری  به اش نبایدی ،«حضرتِ دلبر» است: « رفیق»از برای «دل»

 «:کرده: حِرصِ سوداگـــر غرور بزک»به آن ،«فَتّـــان حسادتِ» «: نافقمُ ریای»به آن 

 «:گر بُخــلِ غارت»به   ،«کبرِ خالیِ از حق»به  ،«نخوتِ نادان»به و، «حیای دروغ بی» به

 «:سَر شهوتِ بی»به    و،« غفلت از حقِ کُور»به  ،«آور کینِ مرگ»و هم، به« صفت کُفر بی»به 

 «:سخت قهرآور»، است و« شیر غیُور»که یار ،«کَندن ر، دلــز غی»، فقط: «کـــارعالج »

ـادبا خود نفسِ  ـال ـوصـ» «:ـلــقبیـلة جَهـ» از   «پدر عقـــل»ریدنِ بُ  «:ررَحیمـة مـــ

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

 «:باور»آیدت ، که «مفصّل»، «حدیث»بخوان  بپرس:« ادیب»خود از  ،«مرگ»است « ریدنبُ»

 «:تر عاشق» ،«خالق»و، « مُحتاج عاشقِ«: »خلق»که: «:خَلق» گردد« عشق»که   تا   ،«جان  بریدن از دل و»

 تر: ، سوزان«هُــرمِ عشق»ی که کند «بریدن» ،«نبود از بود جُــدا گشتنِ » :ی چو«بریدن»

 «:لوعِ سَحَرطُ»هم  ،است و« فجرخالق »، «مرگ»که: مکن:مُ« حق خَلقِ حُسنِ»ی که کند، «بریدن»

 رـــاش أظهَ شود آسمانه که ی«گردش»و  ،«خلقِ کلمة نون»هرِبَ  ی که نیازاست«بریدن»



ـاد»، حرف ز«نون»و   «رمَظهَ نونِ حق»است « آسمان و زمین»خود  ،است «قابَ قوسین ایجـ

 «:خَبَر کتاب مِهر»  نویسد« حرف حرف»که: ،«خلقِ نون و قلم» بهر  است ی که نیاز«بریدن»

 «:وِّ پسَرحیلة باب است در نمُ تو گو که» ،«لقِ أثرــبهر خ   دوات است ز  لمـــقرَهِ »

هٌ وَ  نَهَــــر» «:مرگ»و  ،«شهیـد» ،«سرود مِهر»سُراید   که: تازه تازه  «:مشهَـدِ  آیاتِ:  جَنَـّ

 «:نوتر»شود  دمبه  دم  اش ببایدی ز پِی« قَمَر» ،«شمس»رسَ کند برون  چو: نو به نو  ز افق  می

ـا لحظه» نشایدی که رود  از کف،« فرصت شهود» نبـــایدی که رود  ــ ـ ــدَر« ی لـق  به هَـ

ـاهِ طَ»است « تالوت نُور»چو: در ــالل تا به قَمَـ عرصه»که:  ،«لعتِ دلمــ  «:ــرـگاه ظهور، از هـ

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

 «:در»، «سخن از اصلِ آفرینش»،  بر«مرگ»که: «:جر و وصالهِ حرفِ  خلقِ علّتِ بر»، «مرگ»که:

 «:ان ز زیر تا به زِبَرـمــله آورد انسجُ»که: تا ملکُوت:  ز مُلک ،است« عروج نردبان»که:

ـا» ـان برون کند آدم»که: «:پیـــلة تن»ز را« دل پروانه»کند «رَهـــ ــ  «:بَشَر ستِو بَ بندز   ج

ـلة مهر»، «مرگ»که: ــ ــر اش رسد عاشق به تازه حجله به» «:تازه عروس است بر قبی  «:های دگ

 نفس به بَحـــر از بَرّ: شود که روی یک نمی «:وصال طریقِ»تو را   دارد« هـــزار مرتبه»

 «:هرنفس رَوَدی روحِ تو  به  بَحـــر أندر به» «:رسد  نو نو آن نفسِ خوش،  که می»، «مرگ:»و

ــدَ»، «مرگ»و:  «:تو را به باالتر  اندـــبرس  دمــقدم ق» «:بُرَد  رَه  را که می  م استی، آن قَـ

 «:أکبَـــر»ت ازآن «أصغر»پلّـه شود  پلّه»که:  :بُدَست «پلّههــــزار»، «مــاءنردبان سَ»که:

 «:رِ حبیب افسـرسَ ـد برنَهَـ دوست که دستِ» «:مرگ»با« عرش دل»ه روی تا به ه پلّـکه: پلّ

ـزار پرده» ــ  «:که بایدی تو بگیـــری  یکی یکی از بَــــر» است:« وبرُخسارِ حُسنِ محبُ»به« ه

ـان دوست « یکی، یکی»  «:أکبَــــر»، اگـــر شود«به نسبتِ هدفِ تو» :ات« تر طُرفه»شود إحس

ـابد «به نسبتِ رُخِ مرآت دل» ــ  «:أطهَـــر»آید؛ اگـــر شود« تر عظیم»اگـــر :«شمس»،  بت

 «:قَــدرِ آن نکوگوهـــر»شودی « تر بزرگ» :اش« به نسبتِ رُشد»،  «به نسبتِ صدفِ دل»

ـدردر قَ»دم به دم  ،تو« ــریـبمی»و بایدی که  «:قالبِ أصغـــر»ز  درآئی« بزرگ»و تا  «:ـ

ـالقدر طرح »که:  «:درخویش»تو دم به دم « بمیری»و بایدی که  «:اوتَر»از آن شود   ات «مثـ



ـلم در»تو دم به دم « بمیری»و بایدی که ــر»به چشمِ دل «  رُخِ دلبِِر»که تا شود  «:عــ  «:أظهَـ

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

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

 «آخر»،«زندگی»است و، «خلقِ نخست»، «مرگ»که: :«ــانـدر فرق  مونهن بی سُخنِ»ته این ـنبش

ــالء»که:  «:سر روزنز حَـدِ دلبر کُنَــد  حُسنِ بی»که: ؛«موت و حیات خلقِ»بهرِ: «هدف»، «إبت

 «:حیاتِ دگر»بر  است «  راه ورود»، «مرگ»و ست:«ای قنطره»چو« جهان تمام زندگی این»

 «:شَرَر دفعِ»و  «کسب خیر»پیِ  ست، ی«دویدن» «:آمدن تا دوست»است آن، بَهرِ«رفتن»که

ـا»شده « مهندسی»  «:هر مُضطَر»به آن نموده توسّل همــاره  «:مرگ»با، «درمان دردهـ

 «:برتَر دل»است و « تر خوش»و هر یک از دگری:  «:مدینة عشق»تا  است،« ـزارهـ»به«  سبیلِ حق»

ـله» ــراد»سُبُل را، هموست « أمامِ قـب  «:مَحشَر مشهدِ»است و، « مُستقیمِ صراط»که: ،«پیر مُـ

ـله به دردهای بشر،  جُ ـا» ست:«دوا»، «شَهدِ مرگ»ـم ــ  «:ترتَر به»، «مرگ»ز   نَبُـد که دهد حق« شف

 «:رَحیــمِ واالگر»  ،«امـــامِ رَحمتِ رَحمان» است:« شیرین»، «مرگ»است،  ز بَس « چشیدنی»

 «:عبُورِ از مَعبـــر»در « مُمکنِ کَس»نبوده  گُـــریز نیست از آن،  از برای سالکِ راه:

 «:از رَهِ دیگـــر»رسد به سعادت کس  نمی یش کس از دوای دگر:«شفــا»چشد ز نمی

 از آن به تا آخر: استی «خشت خشتِ رَه»که  ؛است« مرگ»با« سازمان رَهِ کُوی دوست»که 

 «:هرمُضطَــر»توسّل همــاره به آن نموده :است «شَــه مُدیر مُلکِ»گرفته:  «مرگ»که کار

ــل:«شفا»به نزد «  لسَعَ»  «:منظر ذلیــلِ شفای حق«: »هـــزار درد» یش، هماره بوده خَجِ

ـاق» بُدی  بر آن «  حضرت مُوال»که  همان  «:تَر اولی»، «مرگ»ای نبُوَد چون، ز«وظیفه» «:مُشـت

 «:زِ ضَرَر دوری ،است و« کسبِ  سُودِ کبیر» که: «:رسیدنِ به وصال»اش،  ست، قرین ی«رفتن»که:

 «:ــرـآفرینِ گُهَـ به»و، « ـای وجودـکیمی»که: «:لِ  بود و نبودــخالقِ حرفِ اصـی»،  «مرگ»که:

 «:بلُوغِ هنر»است در«صنعت یار»، «مرگ»که: ،«جمال لوعِطُ»است در«ارک عرصة»، «مرگ»که:

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

ـان  ــ ــر« عروس مرگ»پسر از نترس ج ــر، ؛دگـ ــرت کَم  از آن «  ای ذرّه» کس نشده  به دهـ  ـ



ـان پدر از  ــ  «رکاشفِ مُضمَ»؛ که:«بارکمُ»ی است«فاتِحِ»چو ؛،  که آن«عروس مرگ»نترس جـ

ــرِ آدم»  نمود مُرد و از آن شد نبات و حیوان گشت؛« ادـجم» ــر ز مرگ   برُون«  گوهـ  اش سَـ

 «کاتب دفتر»است « حیات»و« ممات» که خود ؛«مُمیت»است و « مُحیی»، «دلبر فتّان ذات»که 

ــ  «به دهــــر از آن برتر نباشد جواهری که» ؛سر برون آرد« عرش»از ، «آدمی»رد چو می

 «رورـسَــ  مَلَک سَرِبر » «:شهنشه دو جهان» ؛«انسان»رسد می« مرگ»به اوج مرتبــه با 

 «هزارهـــا نوبر»بزاید   است و،«مُبارک» گشت زنده به عشق،  هر که حق نمُرده دلِ  به

 

 درگــاه حق،خانة کرم  سائالن منتظر بر دربکمترینِ 

 آبادید علیــدکتر مُحمّ

 

، مجلس شورای اسالمی(نمایندگان انتخابات دورة هُمین 88)مصادف با روز  8931 م اسفند دوّ سُرایش جمعه

ـامگاه لغایت  ـاه ): تعطیلی  ،شنبه یکشـ جهت جلوگیری از  به ،ها دانشگاهسراسری مدارس و چهارم همان مــ

 آور کرونا( شیوع ویروس واگیردار و مرگ

 

 

  



 م فاطمهدراربعین ما
 

 نیستکوکبة مـــادر سر  که به اربعین گشت و مرا  باور نیست

 او منظـــر نیست طلعتِغیرِ مَه نگــرم  او پیداستهر طرف می

 در نیست قابِ به شای«خیال» جُز ،م آواشوجودانده در گوش ـــم

 این باور نیست طاقتِ  ـــراکه م ،دُروغ بود کاش این واقعــه می

 از من خستة  بداختــــر نیست العـگفت کسی کاین طـکاش می

 آذر نیست بر جگـــر جُز شـررِ ادمانی زِ دلم کرده سفــــرـشـ

 نیست نکو گوهر اش پیــرزینت ،اــشور و صف ما  خانة مُرده در

 ر نیستدر ساغ« مِیِ فاطمه»آن   ،مجلس دلاز   حقاقیّ ــرفته س

 نیست «رـــآخ سخن»د نیوشتا   تا  ببُــرّد  دلم  از  شَـــرِّ عذاب،

 آور نیستدگر آب تشنگــان را  ای نکومنظر مهـــر،ــسقّ  نیست

 ر  یاور نیستــدگ «هرادر مِــم» راـــم  «گر دهــــرفتنه»در بر 

ــپی»، م«پدر»از د ــبع بود  نیست «رـــاخت»  مراتار  هِرَبر  ، «ر مُرادـ

 آخَـــر نیست های مراامِ غمـش ،نیست گوئی دگر از صُبــح اثر

 نیستدر بر  مـــرادو زانیک هیچ ،«گنــجدو »داشـتم از کَــــرَمِ یار 

 ر نیستمــاد مانخانهمبه غ هم ،از این خانه پدرر کرده ــسفهم 

 نیست «آبِ تَر چشمـة»در دلش  د چو شد نهر خموشـباغ خشکی

 النه را  جز کَفِ مُشتی پَر نیست پَر کشیده به حَرَمخــانه هُمـای،
 

 آبادیمحمّد علیدکتر 

 . روحش شـاد، و خانة آخرتش آبادبازپیرائی نمودمعزیزم  مادر خانمدر یادبود چهلمین شبِ رحلت 



 )هفدهم اردیبهشت نود و هشت( نثار ارواح همة درگذشتگان از اهل اسالم فاتحه مع الصلوات

 

 

 (الم اهلل علیها)س فاطمه داری مهمـانمّید بهچشم اُ

 
ـان ـان آمده،  ت، ا نم به قربافاطمه، جـ  ان آمده ــئی، بهر احس نوا ات، دردمندی، بینشان هم برایت باز مهمـ

 دیده گریان آمده  چونِ تو است او، دارِ رنجِ بیـداغـ مِسمار نیستوراخ وخونی، خسته ازای سُ گرچه اورا سینه

ـادر»اوست   ان آمده ـبهرِ همـدردیِّ با تو پشت در،   بر رازِ پنهـ چون تو، هر چندش کَمَر بشکسته نیست« م

ــدرِ امن و ام»بر راهِ پُر از درد و رنج و صبر تو،مُؤمن استی بر تو و،  بر  ـان آمده ات، دوست«انـ  دارِ رُوحِ ایم

ـامِ»د تا برـــهَسَر نَ ،حق، در راه ش چو تور دردـاو صبُوری کرده بر ه  آمده « انسان در لُطفِ حریمِ مــ

ــر» ــقط  ،تکام تا بنوشد تشنه یّ و، آبادان ز تو هستی، زمین و آسمان،«کُوثرِ مـِه  آمدهان از آب حیوای  رهـ

 نک، فقیری بسته بر احسان و جودت، زاهل قرآن آمده  هر دری از فقر را، ا قبعُپایان به ست بی تو گنجی هرِمِ

ـار را،  مهمانِ ،خویش بر دربسائل درمانده را  اینگیری کُن کنون  دست ــ  تو،  حضرتِ غفّـ  ران آمدهـمُحتاج غُف

 ش بهر درمــان آمدها دی، یکی از عاشقانمادر مهـ بر راهِ مهدی  منتظر،   دانم که خود پُر دردی و خویش می

 بهر پیمان آمده  ،تا«ام مِهــردل از ج زنده» مهربانی اَلَستحق خود از روز   مِهر شیرینِ تو را با جان سرشتی 

در»تا بیابد  ی امله هر انسان، و سرّالقدرِ حق را حی ب«القدر لیله»  ای جان جانان، آمده  ،«ـرام تواکـ»از  «ـق

 وصلِ دل به سامان آمده بهرِ ات،  سامانِ عشقبی سرو ،رَحِم دسیقُ انِ آفرینش را توئی در مرحمت، ــطفلِ ج

 قُربان آمدهبه حمان، جان، جان ز رَجانتا بگیرد مُرغِ بی ،یناالم رُوح حضرتِ باشد  دسیِّ تو ـرُوحِ قُ دارِ وام

 تا به مهر خویش بنوازیش و گیری سر به دامان، آمده ،ای مانده    تو محروم زینب،  هرِمِ کــریمِ ای ز دامانِ
 

 آبادیحمّد علیمُ

 هشتماه نود و  فروردیندهم پانز در صبح



گدایان . خداوند ارواح همة شد سازی آماده (معزیزخانم مادر )سومین شب درگذشت خانم فاطمه مرادی در 

 را بیآمرزد. بی بی فاطمهمهـــر خانة  درب

  



 : مـــادر «بزرگ گنج مهــر خُدا»
 

 اکبـــرِ تو  با  هَوایت، ای مـــادر جهــادِ ـادرـایت، ای مـوفونه وصف کنم من چگُ

ـد   مـــادر خود زیرِ پایت، ای« بهشت نعمتِ» حق نموده نهان :که )ص(تو را بس است زِ احم

 زِ حق مُطالبــه کردی، فدایت، ای مـــادر ز رنجِ زادن من مرگِ خویش را چو طبیب

 صفایت، ای مـــادرخــرید رنج و بال را  ،رنجی ال،د هرگــز از بـمن نرسه ا بکه ت

 م دُعایت، ای مـــادرا«سَالم و فَالح»بُدی هر آن زمـان که ز حق آمدت صالی نمـاز

 را  سروِ قامت، ای مـــادر چو دال گشت تو ــروِ سهیمن تا شود چو سَ نهــالِ قامتِ

 شمعِ جانت ای مـــادر ،بسُوخت در شبِ من م همچو برف کردی مُویا ز رَنــجِ تربیت

ــورِ میلِ دل بودم ــر غفلت و هوس و، کُ  ات، ای مـــادر«دُرِّ کَـالم»نخواندم ارزشِ  ،اسی

 در آن زمان که نمودم جفایت، ای مـــادر ات«چشـمِ مغفرت»بدار عفو و، فرو پوش 

 نگاهت، ای مـــادر ،که ماند خیره به راهم ،سویت شوم فـدائی آن هر دو چشــمِ کم

ـادر فرزندان؛  و،« کُــوثر آب حیات»همچو  تو ــ  نشسته تشنه بر بُنِ دربِ سخایت ای م

ـادرا ل وجودم به جانـاره طفــــهم چه کریمانه میهمــان کردی ،رو ادهــگش  ت ای مـ

ـادر ت ا ایـهُمــ  «  سعادت بام»ندید  ،تا«ــل دلبندطف»که تا بیــارمد آسوده   ای مــ

 ای مادر  تا دوبال، وُجودم  شمــعِ  ـردِـبه گِ سان پروانه به تا بسوخت از غــم عشق

ـادر  تا زبان پاسُخ   لِــگُـ نبخشـدم  ،به کــار و فــراغ  نشد که بخوانم تو را  ای مــ

ــران» ای همه عمـر ا که بودهــتوئی امامِ زُلیخ ـامِ مُنتظ ـادرا اهــبا نگ « امــ  ت ای مــ

ـادر رهایت  ـدایم، ـبه خُ   ـم،ـکن نمی ،«رَهِ سعادتِ من»ی؛ «هــر حقمِ گنجِ» تو  ای مــ

ــزا،  ،ها کشم، به چشمِ شفاعت، به راهِ قــافله ـادر به روز حَشر و جَـ  انتظارت، ای مـ
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